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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn
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eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"
ה – הוי' שמרך הוי' צלך על יד ימינך

“צלך" מצד עצמותו יתברך
ד. עפ"ז אפשר גם לבאר ענין נוסף, יש פתגם של המגיד ממעזריטש1 בפירוש המשנה2 
“דע מה למעלה ממך" – שכל הענינים שלמעלה תלויים בך, ובפשטות הרי זה אותו פתגם של 

הבעש"ט עה"פ “הוי צלך" הנ"ל.

אולם באמת ישנו חילוק בין ב' הפתגמים: “דע למעלה ממך" עוסק בבחינת הגילויים 
שנמשכים ע"י עבודת האדם, על דרך הידוע בענין “שכר מצוה מצוה"3. אולם “הוי' צלך" הוא 

בבחינת העצמות, שהרי שם “הוי'" הוא שם העצם4, שלמעלה מענין הגילויים.

ומזה יש פועל יוצא בעבודת האדם: כאשר היצר הרע בא וטוען שלפי מעמדו ומצבו של 
האדם אין לו שייכות לענין הגילויים, ובמילא הוא יעשה מה שברצונו כו', הנה עליו לדעת 
שמצד “הוי' צלך", שקאי על העצמות, אין נפקא מיני' למה הוא שייך, שכן עצמותו יתברך 
נמצא בכל מקום בשווה, והוא מתמסר )“ער גיט זיך אוועק"( לכל אחד מישראל, ולכן גם 
עליו להיות בקבלת עול ולהתמסר לעצמותו ית', ועי"ז יזכה לקבל את כל הברכות מעצמותו 

יתברך5.

1( לקוטי אמרים קצח )ע' נ, ג(.
2( אבות רפ"ב. 

3( אבות פ"ד מ"ב.
4( כסף משנה הל' ע"ז פ"ב ה"ז. 

5( משיחת ש"פ נצבים-וילך ה'תשט"ז.



ד
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
וגֹו'¯‡‰ ּברכה הּיֹום לפניכם נתן .1אנכי ¿≈ְְְִִֵֵֶַָָָֹֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן רּבנּו ,2ּומבאר ְְִֵֵֵֵַַָָָ

(הוי' "אנכי  עלּֿדר הּוא זה ׁשּבפסּוק  ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹד"אנכי"

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנאמר ("ּדהּנה 3אלקי ּבקּבלת 4. , ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּכתיב  עּמכם",5הּתֹורה הוי' ּדּבר ּבפנים "ּפנים ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָ

הוי' ּבחינת  מּיׂשראל ואחד אחד לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנמׁש

,"אלקי הוי' ("אנכי) אֹומרֹו ׁשּזהּו ְְֱֲִִִִֶֶֶָָָֹֹּבפנימּיּות,

ּכלּֿכ ּב ּומתּגּלה מאיר יהיה הוי' ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבחינת

,"אלקי" להיֹות ׁשמ על נקרא ׁשּיהא ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹעד

"אנכי  ּופירּוׁש ּפנימּיּות. ּבבחינת ,ׁשּל ְְְֱִִִִִִֵֶַָֹֹאלקים

"אלקי "הוי' ׁשּיהיה ׁשּבכדי הּוא, "אלקי ְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹהוי'

הּוא  זה על הּכח הּנה ּבפנימּיּות), ,ׁשּל)ְְִִִִֵֶֶַַַֹ

"ראה  ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו "אנכי". ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמּבחינת

ׁשהמׁשכת  ּברכה", הּיֹום לפניכם נתן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאנכי

מּבחינת  היא (ּבפנימּיּות) "לפניכם" ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָהּברכה

ִָֹ"אנכי".

CÈLÓÓe נאמר 6לבאר (ׁשעליה זֹו ׁשּברכה , «¿ƒְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָ

היא  ּברכה") גֹו' נתן אנכי ְְִִֵֵָָָֹֹ"ראה

מּמדרגת  ׁשּלמעלה ּד"אנכי" אל"ף ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּבחינת

ּדהּנה  לבאר, ּומקּדים ּברכה . ראׁשּֿתבת ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹהּבי"ת,

"סימן  ׁשהּוא לפי ּבבי"ת, מתחילה ְְְִִִֵֶַַַָָהּתֹורה

אֹותּיֹות 7ּברכה" הּוא ׁשהאל"ף ואףֿעלּֿפי . ְְִִֶֶַַָָָָ

הּוא  א ּבי"ת, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְִִֵֶֶֶַַַָ'ּפלא',

נמׁש זה וענין כּו'. והעלם ּפלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּבבחינת

ּבאל"ף  הּקּב"ה ּפתח ׁשּבֹו "אנכי",8ּבמּתןּֿתֹורה , ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּגּלּוי  להיֹות יּוכל אזי ּתֹורה, ׁשּנּתנה עלֿידי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָּכי
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פרשתנו.1) סע"ד.2)ריש יח, ו.3)פרשתנו ה, ואתחנן ב. כ, א.4)יתרו שם, ד.5)לקו"ת ה, ב.6)ואתחנן יט, ראה 7)שם

ב. רה, י.8)זח"א פ"א, ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת בתחילת נאמר

'B‚Â ‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯1Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Óe . ¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«¿»»¿¿»≈«≈«»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a2 התורה פרשיות על שלו חסידות מאמרי המכיל ספר ¿ƒ≈»

השירים), (ושיר דברים ויקראֿבמדבר Ê‰בחומשים ˜eÒÙaL "ÈÎ‡"„¿»…ƒ∆¿»∆
היום..." לפניכם נותן אנכי ‰e‡"ראה

C¯cŒÏÚ של לתוכן דומה תוכן בעל «∆∆
("EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰) ÈÎ‡"»…ƒ¬»»¡…∆

¯Ó‡pL הדברות עשרת בתחילת ∆∆¡«
‰¯BzŒÔzÓa3, שממשיך כפי ¿««»

ומבאר.

‰p‰c4·È˙k ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜a ,5 ¿ƒ≈¿«»««»¿ƒ
בפרשת  ישראל לעם רבנו משה בדברי

‰ÈÂ'ואתחנן  ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"»ƒ¿»ƒƒ∆¬»»
,"ÌÎnÚ עלֿפי הדברים ומשמעות ƒ»∆

היא  מלמעלה CLÓpLחסידות  ∆ƒ¿«
תורה, מתן בעת והתגלה, «¿ÏÎÏלמטה

˙ÈÁa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ«
'ÈÂ‰ שעליה הנעלית האלוקות בחינת ¬»»

חדרה  זו נעלית ובחינה הוי' שם מורה

מישראל  ואחד אחד eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ˙,בכל
B¯ÓB‡ e‰fL הכתוב כוונת זו ∆∆¿

‡EÈ˜Ï",באמרו 'ÈÂ‰ (ÈÎ‡")»…ƒ¬»»¡…∆
'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁaL נעלית דרגה ∆¿ƒ«≈¬»»

למעלה  היא כלל שבדרך באלוקות

ובאדם  בעולם פנימית מהתלבשות

Ea ‰lb˙Óe ¯È‡Ó ‰È‰È בכל ƒ¿∆≈ƒƒ¿«∆¿
מישראל ואחד במידה CkŒÏkאחד »«

התגלות של iL‰‡כזו „Ú'הוי שם «∆¿≈
˙BÈ‰Ï EÓL ÏÚ ‡¯˜ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
,ElL ÌÈ˜Ï‡ ,"EÈ˜Ï‡"¡…∆¡…ƒ∆¿

בך  ונמצא »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙המתלבש
.˙eiÓÈt¿ƒƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" Le¯ÈÙe≈»…ƒ¬»»¡…∆
'ÈÂ‰" ‰È‰iL È„ÎaL ,‡e‰∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¬»»

) "EÈ˜Ï‡ ואלוקים ElL,הוי' ¡…∆∆¿
(˙eiÓÈÙa ירד הנעלה הוי' ושם ƒ¿ƒƒ

בפנימיות  באדם בו ויחדור יאיר יומשך

כך  ולשם גדול וחידוש פלא דבר שהוא

מיוחדת, כוח בנתינת צורך ≈p‰ƒ‰יש
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ Ák‰«…««∆ƒ¿ƒ«

"ÈÎ‡" בעצמו הקדושֿברוךֿהוא »…ƒ
מסויימים. בשמות המתלבשת האלוקות מבחינת שלמעלה

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó כאןÔ˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" ¿∆««∆»¿≈»…ƒ…≈

‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰L ,"‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ מלמעלה האלוקית ƒ¿≈∆«¿»»∆«¿»««¿»»
ותאיר  שתרד עד (eiÓÈÙa˙למטה "ÌÎÈÙÏ" ישראל זה )בני שגם ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

למטה, בפנימיות ומאיר ונמשך יורד כלֿכך נעלה שעניין וחידוש, פלא דבר

זו  המשכה "‡ÈÎ",וגם ˙ÈÁaÓ ‡È‰ שלמעלה האלוקות עניין ƒƒ¿ƒ«»…ƒ
בשמות. הנקראות מהדרגות

CÈLÓÓe הזקן Ï6·‡¯אדמו"ר «¿ƒ¿»≈
תורה', ב'לקוטי זה ««¿∆Î¯aL‰במאמר

Ó‡¯נעלית  ‰ÈÏÚL) BÊ בפסוק ∆»∆»∆¡«
‚B'זה  Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯"¿≈»…ƒ…≈

Û"Ï‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ("‰Î¯a¿»»ƒƒ¿ƒ«»∆
˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡"c¿»…ƒ∆¿«¿»ƒ«¿≈«
‰Î¯a ˙·zŒL‡¯ ,˙"Èa‰«≈…≈«¿»»
'אנכי', בחינת עצמו, זו ברכה במקור

נמשכת  כאן מדובר בה הנעלית הברכה

של  הראשונה האות אל"ף, מהאות

מהאות  נעלית והיא 'אנכי' המילה

שהיא  בי"ת שהאות למרות וזאת בי"ת,

על ראש  מדובר כאן כי ברכה, המילה

רגילה. מברכה למעלה מיוחדת, ברכה

ÌÈc˜Óe לבאר כדי הזקן, אדמו"ר «¿ƒ
מאות  הנמשכת הברכה מעלת את

'אנכי') (של נוסף Ï·‡¯אל"ף ,ענין ¿»≈
‰ÏÈÁ˙Ó ‰¯Bz‰ ‰p‰c¿ƒ≈«»«¿ƒ»

‡e‰L ÈÙÏ ,˙"È·a בי"ת האות ¿≈¿ƒ∆
'ברכה' המילה ראש »ÔÓÈÒ"ƒשהיא

"‰Î¯a7ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»¿««ƒ
˙Bi˙B‡ ‡e‰ Û"Ï‡‰L∆»»∆ƒ
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ,'‡Ït'∆∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
‡Ït ˙ÈÁ·a ‡e‰ C‡ ,˙"Èa≈«ƒ¿ƒ«∆∆

'eÎ ÌÏÚ‰Â,ומתגלה נמשך שאינו ¿∆¿≈
(אותיות  אל"ף שאכן למרות ולכן

המילה  (ראש מבי"ת נעלה 'פלא')

כי  בי"ת, באות מתחילה התורה ברכה),

בגילוי. ולא בהעלם היא האל"ף

‰Ê ÔÈÚÂ של הנעלה אות העניין ¿ƒ¿»∆
העולם, בבריאת נמשך שלא אל"ף

Á˙t BaL ‰¯BzŒÔzÓa CLÓƒ¿»¿««»∆»«
Û"Ï‡a ‰"aw‰8Èk ,"ÈÎ‡" , «»»¿»∆»…ƒƒ

‰¯Bz ‰zpL È„ÈŒÏÚ,בעולם «¿≈∆ƒ¿»»
˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ÈÊ‡ הזה בעולם ¬««ƒ¿

ÌÏÚ‰‰ Èelb באלוקות הבחינה ƒ«∆¿≈
אותה. להכיל מסוגל היה לא והעולם בהעלם הייתה הבריאה שבזמן

˙ÈÁanL eÈ‰ ,"‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" e‰ÊÂ¿∆¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«¿»»«¿∆ƒ¿ƒ«
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   כם היוםראה אכי ותן לפיד"ה  מאמר  ) ג

 ה  .........  ה "כה'תש ,ש אלול א' דראש חוד ,ראה פרשת  שבת
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 יח  ...............  א   ,טי ךכר חודש אלול ותשיח-ילקוט  )ה

 כא  ...............  ג  ,טי ךכר ראהפרשת  ותשיח-ילקוט  )ו

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )ז
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 בר  ..............................................  ב  ףד עד מו ףמד
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    כי תשמע בקול הרתולקוטי   ) כג

 לג ר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כד

 ח לר  .............................................  אמצעי ר ה "מואד

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כה
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  גואל תרל"שמ רתות  )כו

 מר  ...............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כז

 מא ר  ............................................  "ב"ר מוהרשמואד

  ם) ג (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )כח

 מגר  .............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )כט

 מור  .............................................  צ'' יירה מו רמו''דא

 מחר  .......................................  ג כקפרק  ותכרוזה ספר  ) ל

  ודש  ק ותרגא  )לא

 ר  .........................................................  צ"יהרימו ר"ואדמ

 

 רד  .................................  יאה בציבורחומש לקר  )לב

 סזר  ................  דשו ק-בתשת חמלהתורה  תאקרי  ) לג

 סט ר  .........................  הפרק אבות  ביאורים לפרקי  )לד

 ער  .........................  ראהפרשת לשבוע  ים מזוח ל  ) לה

 רעא  ............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לו



ebe'ו dkxa meid mkiptl ozp ikp` d`x

הּיֹום  לפניכם נתן אנכי "ראה וזהּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹההעלם.

נמׁש ּד"אנכי" אל"ף ׁשּמּבחינת הינּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּברכה",

למעלה  וזהּו כּו'. לפניכם" ּברכה ְְְְְִֵֶֶַַָָָ"הּיֹום

ּבי"ת  ּבאֹות העֹולם ּׁשּנברא מה הּברכה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּמדרגת

חכמה  הּיׁש,9(ּבחינת התהּוּות נעׂשה ׁשעלֿידּה , ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזֹוהי 10ׁשּזהּו גֹו'), ּברא ּבראׁשית ְִִֵֶֶֶֶַָָָ

כּו', העֹולמֹות ׁשּבהׁשּתלׁשלּות הוי' מּׁשם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהּברכה

ׁשעל  מּתןּֿתֹורה, עלֿידי ׁשּנמׁשכת הּברכה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואלּו

ּברכה", הּיֹום לפניכם נתן אנכי "ראה נאמר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹזה

מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הוי' מּׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהיא

הּברכה LÈÂב) מעלת ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְֲִֵַַַָָ

מי  "אנכי "אנכי", מּבחינת ְְִִִִִִֶֶֶַָָֹֹׁשּנמׁשכת

הּזקן  רּבנּו ּבדרּוׁשי המבאר עלּֿפי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשאנכי",

תקס"ב  לּמה 11מּׁשנת להבין יׁש וזהֿלׁשֹונֹו: , ְְְְִִֵֶַָָָ

הֹוצאתי אׁשר אלקי הוי' "אני נאמר ְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹלפעמים

הוי' "אנכי נאמר ולפעמים מצרים", ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמארץ

ההפרׁש עקר הּנה גֹו'. "הֹוצאתי אׁשר ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹאלקי

הכ"ף  הּוא ל"אנכי" "אני" ּתיבת להיֹות 12ּבין , ְְֲִִִֵֵַַָָֹ

על  אֹומר ּכׁשהאדם ידּוע הּוא "אני" ּפרּוׁש ְֲִִֵֵֶַַָָָָּכי

אני  יאמר וכּדֹומה, ּפלֹוני ּדבר עׂשה ׁשהּוא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹעצמֹו

אנכי  ּכׁשּיאמר ּגם ּובאמת זה, ּדבר ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹעׂשיתי

אמנם, זה. ּפרּוׁש ּגםּֿכן יסּבֹול זה, ּדבר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָעׂשיתי

ׁשפלּות  ּבבחינת ׁשּכׁשאֹומר הּוא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַההפרׁש

ּדבר  עׂשה מי הּׁשֹואלֹו אל וכּדֹומה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָוהתנּצלּות

אז  ּבכּונתֹו ׁשאין עׂשיתי, אני יאמר ְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּפלֹוני,

עצמּותֹו מי להגּביּה הּׁשֹואל ּכׁשּירּגז אבל כּו'. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

לֹומר  עׂשיתי, אני ויׁשיבנּו ּפלֹוני, ּדבר ְְֲִִִִִֶַָָָָָָעׂשה

רצֹונֹו נגד ׁשּזה  אףֿעלּֿפי עׂשה, יפה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמאד
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א.9) ז, בראשית חיים א.10)תורת א, ס"ע 11)בראשית ח"א תקס"ב אדה"ז במאמרי - פשעיך מוחה הוא אנכי אנכי ד"ה

ואילך. ג.12)יג לה, שה"ש לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÈÎ‡"c Û"Ï‡ מגילוי שלמעלה נעלית למטה CLÓבחינה מלמעלה »∆¿»…ƒƒ¿»

ומתגלה  e‰ÊÂויורד .'eÎ "ÌÎÈÙÏ ‰Î¯a ÌBi‰" האל"ף גילוי «¿»»ƒ¿≈∆¿∆
הוא  תורה, מתן בעת pM·¯‡בעולם ‰Ó ‰Î¯a‰ ˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«¿≈««¿»»«∆ƒ¿»

‰ÓÎÁ ˙ÈÁa) ˙"Èa ˙B‡a ÌÏBÚ‰9d„ÈŒÏÚL החכמה , עלֿידי »»»≈¿ƒ«»¿»∆«»»
e‰fL ,Li‰ ˙ee‰˙‰ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««≈∆∆

·e˙kM ‰Ó10‡¯a ˙ÈL‡¯a «∆»¿≈ƒ»»
'B‚ מציאות נהייתה החכמה עלֿידי

חיים' ב'תורת וכמבואר בריאה, של

של  הקשר אודות האמצעי לאדמו"ר

באמצעות  העולם לבריאת בי"ת האות

רבתי  בי"ת דבראשית "ב' החכמה,

בחינת  על מורה דחכמה שהוא התיקון

יבנה  'בחכמה שכתוב כמו דתורה.

אמון  אמון' אצלו 'ואהיה בית'...

שאומר  כמו אומנא, כו'... מופלא

פי  על בונה והאומן לבנות לאומן

החכמה  פי על כך שבעצמותו, החכמה

העולמות... כל בניין נבנה שבתורה

ברא  בראשית ירושלמי שתירגם וזהו

'כולם  שכתוב כמו ברא, בחוכמתא

עשית'"), בחינת È‰BfLבחכמה ∆ƒ
ברא' ÌMÓ'בראשית ‰Î¯a‰«¿»»ƒ≈

˙eÏLÏzL‰aL 'ÈÂ‰¬»»∆¿ƒ¿«¿¿
'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ האלוקית הברכה »»

כפי  הרגיל, במצבו בעולם שנמשכת

בעולם  ונמשך יורד האלוקי שהאור

למדריגה  ממדריגה השתלשלות' ב'סדר

ובזו  שמעליה בזו קשורה מדריגה (וכל

של  וחוליות כטבעות שתחתיה,

‰Î¯a‰שלשלת), eÏ‡Â¿ƒ«¿»»
˙ÎLÓpL לעולם ומתגלה ויורדת ∆ƒ¿∆∆

‰Ê ÏÚL ,‰¯BzŒÔzÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈««»∆«∆
Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" ¯Ó‡∆¡«¿≈»…ƒ…≈

,"‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ ברכה ƒ¿≈∆«¿»»
מהשמות, שלמעלה 'אנכי' מבחינת

‡È‰ הנמשכת יותר, נעלית ברכה ƒ
‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»∆¿«¿»

.˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿
˙ÏÚÓ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (·¿≈¿ƒ¿≈«¬«

,"ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ ˙ÎLÓpL ‰Î¯a‰ בחינת שהואÈÓ ÈÎ‡" «¿»»∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«»…ƒ»…ƒƒ
,"ÈÎ‡L,ואלוקים הוי' כמו בשמות הקרויות מהדרגות ÈtŒÏÚלמעלה ∆»…ƒ«ƒ

ÈLe¯„a ¯‡·Ó‰ של חסידות MÓ˙מאמרי Ô˜f‰ ea¯ «¿…»ƒ¿≈«≈«»≈ƒ¿«
·"Ò˜˙11¯Ó‡ ÌÈÓÚÙÏ ‰nÏ ÔÈ·‰Ï LÈ :BBLÏŒ‰ÊÂ ,¿∆¿≈¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ∆¡«

ÌÈ¯ˆÓ",בתורה  ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‡"¬ƒ¬»»¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
'B‚ "EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ¯Ó‡ ÌÈÓÚÙÏÂ ויש ¿ƒ¿»ƒ∆¡«»…ƒ¬»»¡…∆¬∆≈ƒ

נרא  שלכאורה ל"אנכי" "אני" ההבדל את אחד?לבאר עניין הם כי ה

השאלה: את ומבאר ומוסיף

L¯Ù‰‰ ¯˜Ú ‰p‰ההבדלÔÈa ƒ≈ƒ««∆¿≈≈
‡e‰ "ÈÎ‡"Ï "È‡" ˙·Èz≈«¬ƒ¿»…ƒ

Û"Î‰12 אין 'אני' שבמילה העובדה «»
מכילה  'אנכי' המילה ואילו כ"ף אות

כ"ף, האות Le¯tאת Èk ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ≈
Úe„Èהמילה ‡e‰ "È‡"¬ƒ»«

BÓˆÚ ÏÚ ¯ÓB‡ Ì„‡‰Lk¿∆»»»≈««¿
ÈBÏt ¯·c ‰NÚ ‡e‰L∆»»»»¿ƒ
È˙ÈNÚ È‡ ¯Ó‡È ,‰ÓBcÎÂ¿«∆…«¬ƒ»ƒƒ
¯Ó‡iLk Ìb ˙Ó‡·e ,‰Ê ¯·c»»∆∆¡∆«¿∆…«
ÏBaÒÈ ,‰Ê ¯·c È˙ÈNÚ ÈÎ‡»…ƒ»ƒƒ»»∆ƒ¿

‰Ê Le¯t ÔkŒÌb'אנכי' המילה גם «≈≈∆
הזו  המשמעות את (מקבלת) סובלת

ומתחזקת  חוזרת כן ואם עצמה,

ו'אנכי', 'אני' בין ההבדל מה השאלה,

'אני' נאמר שפעם שהעובדה ברור והרי

משמעותית  היא 'אנכי' נאמר ופעם

ומכוונת?

L¯Ù‰‰ ,ÌÓ‡'אני' בין ההבדל »¿»«∆¿≈
הּוא, על ÓB‡LkL¯ו'אנכי' האדם ∆¿∆≈

eÏÙL˙עצמו ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿
˙eÏv˙‰Â שכוונתם בביטויים ¿ƒ¿«¿

ולהתנצל עצמו את ∆»¿ÓBcÎÂ‰להשפיל
¯·c ‰NÚ ÈÓ BÏ‡BM‰ Ï‡∆«¬ƒ»»»»
,È˙ÈNÚ È‡ ¯Ó‡È ,ÈBÏt¿ƒ…«¬ƒ»ƒƒ
dÈa‚‰Ï Ê‡ B˙eÎa ÔÈ‡L∆≈¿«»»»¿«¿ƒ«

B˙eÓˆÚ עצמו את eÎ'לרומם «¿
לשון  איננו 'אני' שהביטוי וכיוון

אדם  'אנכי', הביטוי כמו התנשאות

עשיתי' 'אני עונה כשהוא 'אני' אומר

והתנצלות. ביטול מתוך הוא והמענה

‰NÚ ÈÓ Ï‡BM‰ Êb¯iLk Ï·‡¬»¿∆ƒ¿««≈ƒ»»
ÈBÏt ¯·c עשה מי השאלה כאשר »»¿ƒ

וכעס  רוגז מתוך נשאלת מסויים דבר

השואל, È˙ÈNÚמצד È‡ e·ÈLÈÂ¿»ƒ∆¬ƒ»ƒƒ
הדבר, את שעשה זה הוא כי עונה שהאדם היא התשובה »ÓBÏ¯ותוכן

‰NÚ ‰ÙÈ „‡nL שעשה ולומר עצמו את לשבח היא האדם כוונת כאשר ∆¿…»∆»»
מאד, יפה fL‰מעשה ÈtŒÏÚŒÛ‡היא המעשה ¯ˆBBעשיית „‚ ««ƒ∆∆∆∆¿
Ï‡BM‰ ÏL) כך על ורוגז CÈ¯ˆÂשכועס עצמו dÈa‚‰Ïהעונה), את ∆«≈¿»ƒ¿«¿ƒ«
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ּולהתנּׂשאֹות  להגּביּה וצרי הּׁשֹואל), ְְְְְְִִִֵֶַַַַָ(ׁשל

על  מֹורה ׁשהּוא עׂשיתי, אנכי יאמר אז ְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹּכנגּדֹו,

יֹודע  האינ ּכלֹומר, כּו', והגּבהה התנּׂשאּות ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָענין

ּבכל  ההפרׁש עקר וזהּו וכּדֹומה. ׁשאנכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמי

הּוא  ׁש"אני" ל"אנכי", "אני" ּפירּוׁש ּבין ְֲֲִִִֵֵֶָָֹמקֹום

אֹותּיֹות  ׁש"אני" מה ּגם [וזה ּו ּבׁשפלּות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַּכׁשּמדּבר 

ּכמֹו13"אין" ּגבֹוּה, ּכׁשּמדּבר הּוא ו"אנכי" ,[ ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

הרֹואה" "אנכי ׁשאמר נענׁש14ׁשמּואל ּולכ , ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבמצרים 15כּו' יׂשראל ּכׁשהיּו יּובן ּובזה וד"ל. .ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשהּוא  מצרים, מּטּומאֹות להּצילם ה' ְְְְִִִִֶַַַָָוּירד

אׁשר  ה' אני ּכתיב לכ ּגדֹולה, וירידה ְְְְֲֲִִִִִֶָָָׁשפלּות

ׁשהיתה  מּתןּֿתֹורה ּבׁשעת אבל כּו'. ְְֲִִֵֶַַַָָָָהֹוצאתי

והגּבהה  התנּׂשאּות ּבבחינת אלקּות ְְְְְְֱִִִִַַַַָָֹהתּגּלּות

ּד"אימה  הענין לפעֹול (ּכדי ּוברקים ְְְְְְִִִֵֵָָָָּבקֹולֹות

וזיע" ורתת הוי',16ויראה אנכי ּכתיב לכ ,( ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ

וד"ל. כּו', ׁשאנכי" מי "אנכי ְְִִִֶַַָָֹֹּכלֹומר 

ׁשאמר ÈÚ‰Ïe¯ג) מה ּגם יתּבאר ׁשעלּֿפיֿזה ¿»ƒְִִֵֶֶֶַַַַָָ

העם  רגלי אלף מאֹות "ׁשׁש ְִֵֵֶֶֶַָָֹמׁשה

ּבקרּבֹו" אנכי אמר 17אׁשר ולא ּדיקא, "אנכי" , ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹ

"אנכי  ׁשאמר זה על נענׁש ׁשּׁשמּואל (אף ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"אני"

ּכיון  ּדלכאֹורה, "אני"), אמר ולא ְְְֲִִֵֶַָָָָֹהרֹואה",

ּפני  על אׁשר האדם מּכל מאד "ענו היה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹׁשּמׁשה

יחד 18האדמה" עצמֹו את לכלֹול ּכׁשרֹוצה הּנה , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּכ אני עם "אׁשר הוהֿליּהֿלמימר  יׂשראל, ּבני ל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ

צֹור היה ׁשּכאן ּכיון הּוא, הענין א ְְְִִֵֶֶַָָָָָָּבקרּבֹו".

ׁשהיּו העם", רגלי אלף מאֹות ל"ׁשׁש ּביחס כּו', והגּבהה התנּׂשאּות ׁשל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבענין

ׁשּלֹו הרגל ּבבחינת ּדיקא,19יׂשראל "אנכי" ּבקרּבֹו", אנכי "אׁשר אמר ולכן , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

כּו'. ההתנּׂשאּות ענין על ְְְִִֶֶַַַַׁשּמֹורה

ּבחינֹות p‰Â‰ד) ׁשּתי ׁשּיׁש מבאר, הּנ"ל, תקס"ב מּׁשנת הּמאמר ּבסּיּום ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּגלּוי, ּבחינת הּוא התנּׂשאּות על ׁשּמֹורה "אנכי" ּגם ּכי ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ"אנכי",
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פ"ג.13) העקודים) (שער ו  שער חיים עץ פ"א. הכתר) הוא הא"ס אם  (שער ג שער פרדס יט.14)ראה ט, שמואל ֿא

(ע'15) הנ"ל תקס"ב לסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק (ובהערת שם לש"א ויל"ש שמואל מדרש יז. א, דברים ספרי ראה

ט)). ט, (שמואלֿא הרואה" לפנים יקרא היום "לנביא שהרי ע"ז, נענש למה מובן אינו דכפשוטו ברכות 16)שיג): ראה

וש"נ. א. כא.17)כב, יא, ג.18)בהעלותך יב, ב.19)שם א, בראשית תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Bc‚k ˙B‡O˙‰Ïe,השואל Ó‡È¯כנגד Ê‡העונה,È˙ÈNÚ ÈÎ‡ ¿ƒ¿«¿¿∆¿»…«»…ƒ»ƒƒ

‡e‰L"אנכי" eÎ',המענה ‰‰a‚‰Â ˙e‡O˙‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ ∆∆«ƒ¿«ƒ¿«¿¿«¿»»
,¯ÓBÏk,אומר ÈÎ‡Lכאילו ÈÓ Ú„BÈ EÈ‡‰ את מכיר אינך וכי ¿««≈¿≈«ƒ∆»…ƒ

הגדולה  ∆»¿ÓBcÎÂ‰.מעלתי
ÌB˜Ó ÏÎa L¯Ù‰‰ ¯˜Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ««∆¿≈¿»»
,"ÈÎ‡"Ï "È‡" Le¯Èt ÔÈa≈≈¬ƒ¿»…ƒ
¯a„nLk ‡e‰ "È‡"L∆¬ƒ¿∆¿«≈
‰Ó Ìb e‰ÊÂ] ˙eÏÙLa¿ƒ¿¿∆««
"ÔÈ‡" ˙Bi˙B‡ "È‡"L13 ∆¬ƒƒ«ƒ
המציאות  ענין היפך ביטול, ],לשון
dB·b ¯a„nLk ‡e‰ "ÈÎ‡"Â¿»…ƒ¿∆¿«≈»«
אותו  ומנשאים שמגביהים ,דיבורים

Ï‡eÓL BÓk שאול כאשר הנביא, ¿¿≈
את  ופגש האתונות את לחפש הלך

בית  הוא היכן אותו ושאל שמואל

(הנביא) עצמו Ó‡L¯הרואה על ∆»«
"‰‡B¯‰ ÈÎ‡"14CÎÏe , »…ƒ»∆¿»

'eÎ LÚ15Ï"„Â למבין.. ודי ∆¡«¿«
Ô·eÈ ‰Ê·e לכך הפנימי הטעם »∆»

„¯iÂ ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÌÏÈv‰Ï ולהעלותם ‰' ¿«ƒ»

‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙B‡ÓehÓƒ¿ƒ¿«ƒ∆
‰ÏB„b ‰„È¯ÈÂ ˙eÏÙLƒ¿ƒƒ»¿»
את  והוריד השפיל שהקדושֿברוךֿהוא

כביכול, ‰'עצמו, È‡ ·È˙k CÎÏ¿»¿ƒ¬ƒ
'eÎ EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ הוא 'אני' כי ¬∆≈ƒ

שפלות. ŒÔzÓלשון ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«««
È‰L ‰¯Bz˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰˙ »∆»¿»ƒ¿«¡…

‰‰a‚‰Â ˙e‡O˙‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿«¿»»
לידי  באה שבה כזו אלוקית התגלות

הקדוש  של והרוממות הגדולה ביטוי

הוא  (È„kברוך ÌÈ˜¯·e ˙BÏB˜a¿¿»ƒ¿≈
‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡"c ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»

"ÚÈÊÂ ˙˙¯Â16 הנוכחים כל על ¿∆∆¿ƒ«
תורה  מתן ‡ÈÎבעת ·È˙k CÎÏ ,(¿»¿ƒ»…ƒ

ÈÓ ÈÎ‡" ¯ÓBÏk ,'ÈÂ‰¬»»¿«»…ƒƒ
'eÎ "ÈÎ‡L המעלה על להורות ∆»…ƒ

הוא, ברוך הקדוש של והרוממות

Ï"„Â.למבין ודי ¿«
‰ÊŒÈtŒÏÚL ¯ÈÚ‰Ïe (‚¿»ƒ∆«ƒ∆

‰LÓ ¯Ó‡L ‰Ó Ìb ¯‡a˙È ישראל בני ‡ÛÏלגבי ˙B‡Ó LL" ƒ¿»≈««∆»«…∆≈≈∆∆
"Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯17‡˜Èc "ÈÎ‡" רבנו , משה «¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿»…ƒ«¿»

דווקא,דייק  'אנכי' LÚואמר Ï‡eÓML Û‡) "È‡" ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒ«∆¿≈∆¡«
"È‡" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,"‰‡B¯‰ ÈÎ‡" ¯Ó‡L ‰Ê ÏÚ כן ואם «∆∆»«»…ƒ»∆¿…»«¬ƒ

'אנכי' לומר ראוי לא ),לכאורה
‰È‰ ‰LnL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆…∆»»

„‡Ó ÂÚ" ביותר גדולה בשפלות »»¿…
Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓƒ…»»»¬∆«¿≈

"‰Ó„‡‰18‰ˆB¯Lk ‰p‰ , »¬»»ƒ≈¿∆∆
Ïk ÌÚ „ÁÈ BÓˆÚ ˙‡ ÏBÏÎÏƒ¿∆«¿««ƒ»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»≈¿≈«

לומר  רבנו, למשה לו, ∆¬"‡L¯היה
"Ba¯˜a È‡ שפלות לשון שהוא ¬ƒ¿ƒ¿

לשון  שהוא 'אנכי' לעומת וענוה,

לעיל? כמבואר התנשאות,

Ô‡kL ÔÂÈk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»≈»∆»
ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ ‰È‰»»∆¿ƒ¿»∆
ÒÁÈa ,'eÎ ‰‰a‚‰Â ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿¿«¿»»¿««
ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL"Ï¿≈≈∆∆«¿ƒ
˙ÈÁ·a Ï‡¯NÈ eÈ‰L ,"ÌÚ‰»»∆»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

BlL Ï‚¯‰19¯Ó‡ ÔÎÏÂ , »∆∆∆¿»≈»«
"ÈÎ‡" ,"Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡"¬∆»…ƒ¿ƒ¿»…ƒ
ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL ,‡˜Èc«¿»∆∆«ƒ¿«

.'eÎ ˙e‡O˙‰‰«ƒ¿«¿
¯Ó‡n‰ ÌeiÒa ‰p‰Â של „) ¿ƒ≈¿ƒ««¬»

הזקן  ˙˜Ò"·אדמו"ר ˙MÓƒ¿«
ÈzL LiL ,¯‡·Ó ,Ï"p‰««¿»≈∆≈¿≈

,"ÈÎ‡" ˙BÈÁa'ב'אנכי כלומר, ¿ƒ»…ƒ
דרגות, שתי יש Ìbעצמו Èkƒ«

ÏÚ ‰¯BnL "ÈÎ‡"»…ƒ∆∆«
˙e‡O˙‰ על שמורה 'אני' לעומת ƒ¿«¿

ÈeÏbשפלות  ˙ÈÁa ‡e‰ של ¿ƒ«ƒ
את  מגלה הוא שבכך 'אנכי' האומר
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(ּכּנ"ל). ׁשאנכי מי יֹודע האינ לזּולתֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאֹומר

ׁשאינֹו הּוא ׁשאנכי" מי "אנכי ענין אמּתית ְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאבל

יֹודע, ׁשאינֹו לׁשלֹול ּגם ׁשּי ׁשּלא ּכלל, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹמּוׂשג

ּכלל  ּגּלּוי ּבגדר ׁשאינֹו לֹומר,20ּכיון ויׁש . ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּוא  ּברכה" גֹו' נתן אנכי ּד"ראה ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹֹׁשהענין

ענין  (אמּתית ּד"אנכי" נעלית הּיֹותר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹהּבחינה

למעלה  ּכלל), מּוׂשג ׁשאינֹו ׁשאנכי" מי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ"אנכי

אלקּות  (התּגּלּות ׁשּבמּתןּֿתֹורה מ"אנכי" ְְֱִִֵֶַַַַָָֹֹּגם

התנּׂשאּות). ְְְִִִַַּבבחינת

ÔÈÚ‰Â לעיל ׁשּנתּבאר אף ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

 ֿ על הּוא ּבפרׁשתנּו ׁשּנאמר ְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹׁש"אנכי"

 ֿ ּבמּתן הרי ּבמּתןּֿתֹורה, ׁשּנאמר "אנכי" ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּדר

"הוי' ּגם) (אּלא "אנכי" רק) (לא נאמר ֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹּתֹורה

ולא  "אנכי", רק נאמר ּבפרׁשתנּו ואלּו ,"ְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹאלקי

זה  הרי ׁשּלכאֹורה אף ,"אלקי "הוי' ּכלל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹנזּכר

ּב"הוי'" נמׁש ׁש"אנכי" ּבאֹופן להיֹות ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹצרי

להמׁשי הּזה הּכח ׁשהרי ,"אלקי" ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹלהיֹות

ׁשעלֿידיֿזה  "אנכי" ּדּבּור עלֿידי זהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּברכה

הּוא  ׁשעלֿידיֿזה הוי', ׁשם אחד ּבכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָנמׁש

כּו' הּברכה .21המׁשכת ְְַַַָָָ

Ô·eÈÂ הּבר מעלת נאמר ּבהקּדים ׁשעליה כה ¿»ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּמפרׁש ּכפי גֹו', נתן" אנכי ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹ"ראה

ּובהר  ּגריזים ּבהר האמּורֹות ּוקללה ּברכה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָרׁש"י:

הּוא  ּבהם ׁשהחדּוׁש ׁשל 22עיבל, אחדּותם ּבענין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

לזה  זה ערבים ׁשּנעׂשּו יכֹול 23יׂשראל, [ׁשּלכן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבענין  ידיֿחֹובתֹו חברֹו את להֹוציא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָאחד

ּברּכת  ּגם אּלא הּמצֹות, ּברּכת רק לא ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹהּברכֹות,

ּבאֹופן 24הּנהנין  היא האכילה ּכאׁשר (ואפילּו ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָ
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והרי 20) ואריך, עתיק הם אנכי פעמים שב' שם), שליט"א אדמו"ר כ"ק בהערת (נסמן ג לה, שה"ש מלקו"ת גם להעיר
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ס"ו. סקצ"ז או"ח אדה"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÎ‡L,עצמו, ÈÓ Ú„BÈ EÈ‡‰ B˙ÏeÊÏ ¯ÓB‡L אינך וכי היינו ∆≈¿»«≈¿≈«ƒ∆»…ƒ

עצמו  את ומבטא מגלה הוא הרי זו ובאמירה שלי, במעלה »»(Ï"pk).מכיר
"ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡" ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ Ï·‡ יותר ונעלית הגבוהה והדרגה ¬»¬ƒƒƒ¿«»…ƒƒ∆»…ƒ

ÏÏkב'אנכי' ‚NeÓ BÈ‡L ‡e‰ נעלם הוא מגילוי,כי lL‡ולמעלה ∆≈»¿»∆…
Ú„BÈ BÈ‡L ÏBÏLÏ Ìb CiL«»«ƒ¿∆≈≈«
צורך  ואין מקום שאין כך כדי עד נעלם

מציאותו  אודות הידיעה את לשלול

Èelbומעלתו, ¯„‚a BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈¿∆∆ƒ
ÏÏk20, שאינו בלבד זו לא כלומר, ¿»

גילוי, בגדר שאינו אלא בפועל, מתגלה

שייך  אינו מעלתו גודל שמפני כלומר

שום  בו להיות יכול ולא לגילוי כלל

מושג.

‰‡¯"c ÔÈÚ‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»ƒ¿»¿¿≈
"‰Î¯a 'B‚ Ô˙ ÈÎ‡ מקור »…ƒ…≈¿»»

מדובר  עליו ‰e‡כאן הברכה
˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰«¿ƒ»«≈«¬≈
ÈÎ‡" ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡) "ÈÎ‡"c¿»…ƒ¬ƒƒƒ¿«»…ƒ
‚NeÓ BÈ‡L "ÈÎ‡L ÈÓƒ∆»…ƒ∆≈»

,ÏÏk הבחינה שהיא לעיל כמבואר ¿»
להיות  יכולה ולא גילוי מגדר שלמעלה

ותפיסה  השגה שום ÏÚÓÏ‰בה ,(¿«¿»
‰¯BzŒÔzÓaL "ÈÎ‡"Ó Ìb«≈»…ƒ∆¿««»
לגילוי  שייכת שכן בחינה שהיא

˙ÈÁ·a ˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰)ƒ¿«¡…ƒ¿ƒ«
,˙e‡O˙‰ לעיל כמבואר ƒ¿«¿

).באריכות 
Û‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
"ÈÎ‡"L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆»…ƒ
ŒÏÚ ‡e‰ e˙L¯Ùa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»≈«

C¯c ודוגמת "‡ÈÎ"מעין ∆∆»…ƒ
‰¯BzŒÔzÓa ¯Ó‡pL והוסבר ∆∆¡«¿««»

העניינים  שני של התוכן כללי שבאופן

ביניהם  הבדל יש מכלֿמקום זהה,

המשכת  לגבי כאן, האמור ו'אנכי'

במתן  האמור מ'אנכי' נעלה הברכה,

כי Ó‡¯תורה, ‰¯BzŒÔzÓa È¯‰¬≈¿««»∆¡«
(Ìb ‡l‡) "ÈÎ‡" (˜¯ ‡Ï)…«»…ƒ∆»«

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" שמות שהם ¬»»¡…∆
שייכים  והם מסוימת הגדרה להם שיש באלקות לעניינים הקשורים קדושים

"‡ÈÎ"לגילוי  ˜¯ ¯Ó‡ e˙L¯Ùa eÏ‡Â בעצמו הוא ברוך הקדוש ¿ƒ¿»»»≈∆¡««»…ƒ

מגילוי, ולמעלה מהגדרה ÏÏkשלמעלה ¯kÊ ‡ÏÂ השמות'ÈÂ‰" ¿…ƒ¿»¿»¬»»
‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎlL Û‡ ,"EÈ˜Ï‡ הברכה של והגילוי ההמשכה ¡…∆«∆ƒ¿»¬≈∆

BÈ‰Ï˙מ'אנכי' "'ÈÂ‰"a CLÓ "ÈÎ‡"L ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿∆∆»…ƒƒ¿»¿¬»»ƒ¿
"EÈ˜Ï‡" אלקים להיות ויומשך ירד נעלה בענין הקשור שם שהוא שהוי' ¡…∆

בפנימיות, באדם להתלבש שלך,

CÈLÓ‰Ï ‰f‰ Ák‰ È¯‰L∆¬≈«…««∆¿«¿ƒ
‰Î¯a‰ העליון ŒÏÚממקורה e‰Ê «¿»»∆«

ŒÈ„ÈŒÏÚL "ÈÎ‡" ¯eac È„È¿≈ƒ»…ƒ∆«¿≈
,'ÈÂ‰ ÌL „Á‡ ÏÎa CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»¿»∆»≈¬»»
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿»«

'eÎ ‰Î¯a‰21, שלכאורה אף אבל «¿»»
ראוי  הברכה המשכת של זה בעניין גם

במתן  כמו אלוקיך", "הוי' להזכיר היה

"אנכי" רק כאן נאמר למעשה תורה,

וזה  נזכר, לא אלוקיך" "הוי' ועניין

ה'אנכי' דבר של לאמיתו כי מדגיש

מה'אנוכי' יותר נעלה כאן האמור

שממשיך  וכפי תורה, במתן האמור

להלן. ומבאר

‰Î¯a‰ ˙ÏÚÓ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ«¬««¿»»
ÈÎ‡ ‰‡¯" ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡«¿≈»…ƒ
È"L¯ L¯ÙnL ÈÙk ,'B‚ "Ô˙…≈¿ƒ∆¿»≈«ƒ
בה  הברכה של וענינה מהותה אודות

מדבר: ÏÏ˜e‰הכתוב ‰Î¯a¿»»¿»»
¯‰a ˙B¯eÓ‡‰¯‰·e ÌÈÊÈ¯b »¬¿«¿ƒƒ¿«

Ì‰a Le„Á‰L ,Ï·ÈÚ בברכה ≈»∆«ƒ»∆
זו  ‡e‰22Ì˙e„Á‡וקללה ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»

ÌÈ·¯Ú eNÚpL ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈∆«¬¬≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê23ÔÎlL] בני שכל מאחר ∆»∆∆»≈

לזה, זה ואחראים ערבים ישראל

ההלכה, ‡Á„קובעת ÏBÎÈ»∆»
B˙·BÁŒÈ„È B¯·Á ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆¬≈¿≈»
˙k¯a ˜¯ ‡Ï ,˙BÎ¯a‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»…«ƒ¿«

˙Bˆn‰ לפני הברכות שמברכים «ƒ¿
מצוה, k¯a˙קיום Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿«
ÔÈ‰p‰24 לפני שמברכים הברכה «∆¡ƒ

או  לאכול אדם ויכול שתייה, או אכילה

חברו  מפי ברכה ששמע לאחר לשתות

אמר  עצמו הוא כאילו נחשב והדבר

הברכה  eiÁL˙את ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÏÈÎ‡‰ ¯L‡k eÏÈÙ‡Â)«¬ƒ«¬∆»¬ƒ»ƒ¿∆∆«
d‚Bשל האלוקית  ˙tÈÏ˜nL ÏÎ‡n‰ הקדושה מצד שאינם הכוחות ««¬»∆ƒ¿ƒ««
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לפי  ונכלל יֹורד נֹוגּה ׁשּמקלי ּפת הּמאכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשחּיּות

הּטמאֹות  קליּפֹות ׁשּבׁשלׁש ּגמּור ּברע ,25ׁשעה ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

הּמאכל, אכילת על לבר צרי אז ּגם ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי

לׁשּׁשים  ועד חברֹו, את ידיֿחֹובתֹו להֹוציא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָויכֹול

לפעֹול  צֹור יׁש זה ּובׁשביל יׂשראל)]. ּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָרּבֹוא

ּבאֹופן  האחדּות, ענין את יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָאצל

ּכלכם" גֹו' ּכאחד 26ּד"נּצבים לאחדים ,27, ְְְֲִִִֶֶַָָָֻ

"ׁשּכּולן  לב: ּפרק ּבּתניא הּזקן רּבנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובלׁשֹון

ועד  מּמׁש", אחים לכּולנה.. אחד ואב ְְְְִִֶַַַַָָָָָמתאימֹות

ׁשּזהּו אחד", ּבה' נפׁשם ׁשרׁש ׁש"מּצד ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהאחדּות

לגמרי  מהתחּלקּות ׁשּלמעלה וכיון 28ענין . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשל  האחדּות עם קׁשּורה ּכאן הּברכה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָׁשהמׁשכת

מהתחּלקּות  ׁשּלמעלה ּבאֹופן יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל

הוי' ("אנכי) ּבפירּוׁש נאמר לא לכן ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹלגמרי,

ּבהתחּלקּות  ההמׁשכה על ׁשּמֹורה ,"ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹאלקי

הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הוי' (ׁשם הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּדסדר

הּטבע  ּבגימטרּיא היתה 29ו"אלקים" ׁשאז ּכיון ,( ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכ יׂשראל ׁשל  ּבהתחּלקּות האחדּות ׁשּנמׁשכת פי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

עצי מחֹוטב  ג ֹו' ׁשבטיכם ּד"ראׁשיכם ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהּמדרגֹות 

ּכאחד  ּד"לאחדים ּבאֹופן ולא ,"מימי ׁשֹואב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹעד

נאמר  ולכן לגמרי. מהתחּלקּות למעלה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָָמּמׁש",

מּודגׁש ׁשּבזה גֹו', נתן" אנכי "ראה ְְִֵֵֶֶַָָָֹֹרק

ׁשאנכי", מי "אנכי מּבחינת היא ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשההמׁשכה

ׁשּמּצד  הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר מההתחּלקּות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָלמעלה

ּבאֹופן  יׂשראל ּבני ׁשל האחדּות ּגם נעׂשית ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה

מּמׁש ּכאחד לאחדים  מהתחּלקּות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

"הוי' עלֿידי היא ּבפֹועל ׁשההמׁשכה ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ[ואף

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

סע"ב).25) (יא, פ"ז תניא נצבים.26)ראה 27.1141)ר"פ ע' ח"ד לקו"ש וראה נצבים. ר"פ חל"א 28)לקו"ת לקו"ש ראה

ואילך. 37 של"ה 29)ע' ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

תניא  ע"ג). ריש כב, פרשתנו בלקו"ת (הובא סי"ח צבי חכם שו"ת ב. שח, בזהר); (ומרומז א קפט, בזהר); (דאיתא א פט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפרי) על מכסה שהקליפה כשם האלוקות על מכסים הם (כי 'קליפות' נקראים

חיותם  את מקבלים באכילה ואסורים טמאים שדברים בחסידות ומבואר

את  מקבלים באכילה ומותרים טהורים דברים ואילו טמאות, מקליפות וקיומם

ובאופנים  ורע, טוב תערובת בה שיש אור, לשון נוגה, מקליפת וקיומם חיותם

אכילה  של האדם מסויימים  (כאשר

החיות  תאוותו) את למלא כדי אוכל

נוגה  ÈÙÏשמקליפת ÏÏÎÂ „¯BÈ≈¿ƒ¿»¿ƒ
‰ÚL ישוב שהאדם (עד זמני באופן »»

בכוח  ה' את ויעבוד תורה וילמד

ההיא) eÓb¯האכילה Ú¯a¿«»
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ LÏLaL25 ∆ƒ¿…¿ƒ«¿≈

והדין  כלל, טוב בהם ואין לגמרי

ערבים  ישראל שכל מאחר כי האמור

חובה  ידי להוציא האחד יכול לזה זה

גם  אמור הנהנין, בברכת גם חברו את

המאכל  חיות את שמורידה כזו באכילה

הטמאות  ‡LÊלקליפות Ìb È¯‰∆¬≈«»
כזה באכילה  C¯·Ïבאופן CÈ¯»̂ƒ¿»≈

ÏBÎÈÂ ,ÏÎ‡n‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ«¬ƒ«««¬»¿»
,B¯·Á ˙‡ B˙·BÁŒÈ„È ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿≈»∆¬≈
Ï‡¯NÈ Èa ‡Ba¯ ÌÈMLÏ „ÚÂ¿«¿ƒƒƒ¿≈ƒ¿»≈
שאחד  האנשים למספר הגבלה ואין

חובה  ידי להוציא יכול ישראל מבני

להוציא  יכול הוא אלא הנהנין בברכת

ריבוא  שישים אפילו חובה ידי

].מישראל)
‰Ê ÏÈ·L·e הערבות עניין לצורך ƒ¿ƒ∆

לזה  זה ישראל בני ˆC¯Bשל LÈ≈∆
˙‡ Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ ÏBÚÙÏƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»≈∆

˙e„Á‡‰ ÔÈÚ בפרט יהודי כל  של ƒ¿«»«¿
באחדות  הכלל, ועם אחד כל עם

גבוהה  ÌÈ·v"cבדרגה ÔÙB‡a¿∆¿ƒ»ƒ
"ÌÎÏk 'B‚26ÌÈ„Á‡Ï , À¿∆«¬»ƒ

„Á‡k27Ô˜f‰ ea¯ ÔBLÏ·e , ¿∆»ƒ¿«≈«»≈
ÔÏekL" :·Ï ˜¯t ‡Èza כל ««¿»∆∆≈∆»

ישראל  בני כל של הנשמות

˙BÓÈ‡˙Ó ושוות Â‡·דומות «¿ƒ¿»
˙e„Á‡‰Ï „ÚÂ ,"LnÓ ÌÈÁ‡ ..‰ÏeÎÏ „Á‡ הנעלית„vÓ"L ∆»¿»»«ƒ«»¿«¿»«¿∆ƒ«

,"„Á‡ '‰a ÌLÙ L¯L,שם בתניא הזקן אדמו"ר לשון כהמשך …∆«¿»«∆»
e‰fL, אחד בה' באלקות, הנשמות ÏÚÓlL‰שורש ÔÈÚ ∆∆ƒ¿»∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰Ó28 לחלקים התחלקות כל ללא מוחלטת אחדות והוא ≈ƒ¿«¿¿«¿≈
שונים.

Ô‡k ‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰L ÔÂÈÎÂ היום לפניכם נותן אנכי "ראה בכתוב ¿≈»∆«¿»««¿»»»
ÔÙB‡aברכה" Ï‡¯NÈ Èa Ïk ÏL ˙e„Á‡‰ ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ»«¿∆»¿≈ƒ¿»≈¿∆

¯Ó‡ ‡Ï ÔÎÏ ,È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL כאןLe¯ÈÙa ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«¿≈»≈…∆¡«¿≈
‰¯BnL ,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ (ÈÎ‡") ו"אלקיך"הלשון ÏÚ"הוי'" »…ƒ¬»»¡…∆∆∆«

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה אלוקי אור של ««¿»»
Òc„¯למטה  ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿¿≈∆

˙eÏLÏzL‰ דרגות ריבוי בו שיש ƒ¿«¿¿
שונים  פרטים ‰ÈÂ'וריבוי ÌL)≈¬»»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿
‡i¯ËÓÈ‚a "ÌÈ˜Ï‡"Â¿¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»

Ú·h‰29,'הוי שם שגם כפי היינו «∆«
ולפעול  להאיר יורדים אלוקים ושם

שיש  העולם בענייני ומתלבשים למטה,

פרטים  ריבוי Ê‡Lבו ÔÂÈk אילו ), ≈»∆»
עניין  מפורש היה הברכה בהמשכת

ו"אלוקיך", ‰‡e„Á˙"הוי'" ‰˙È‰»¿»»«¿
Ï‡¯NÈ ÏL זו ברכה בקבלת ∆ƒ¿»≈

של  ומהותה עניינה זה לעיל (וכמבואר

ביחד) ישראל לכל שנאמרה זו ברכה

˙e˜lÁ˙‰a ˙ÎLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿
˙B‚¯„n‰ השונותÌÎÈL‡¯"c ««¿≈¿»≈∆

EÈˆÚ ·ËBÁÓ 'B‚ ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆≈≈≈∆
,"EÈÓÈÓ ·‡BL „Ú התחלקות «≈≈∆

הסוגים  בין ההבדלים את המדגישה

ישראל  בבני השונות והדרגות השונים

„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï"c ÔÙB‡a ‡ÏÂ¿…¿∆¿«¬»ƒ¿∆»
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,"LnÓ«»¿«¿»≈ƒ¿«¿

,È¯Ó‚Ï של במעלתה לעיל כמבואר ¿«¿≈
זו. "¯‡‰אחדות ˜¯ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡««¿≈

'B‚ "Ô˙ ÈÎ‡ גם להזכיר מבלי »…ƒ…≈
תורה), במתן (כמו ו"אלוקיך" "הוי'"

‰ÎLÓ‰‰L L‚„eÓ ‰ÊaL∆»∆¿»∆««¿»»
ÈÓ ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«»…ƒƒ

,"ÈÎ‡L הנעלית ביותר הדרגה ∆»…ƒ
e˜lÁ˙‰‰Ó˙ב'אנכי' ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿«¿

‰Ê „vnL ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿∆ƒ«∆
היא  וההמשכה שהברכה מכך כתוצאה

משינויים, למעלה האחדות, שבתכלית האלוקות Ìbמדרגת ˙ÈNÚ«¬≈«
,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a Ï‡¯NÈ Èa ÏL ˙e„Á‡‰»«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

‰ÎLÓ‰‰L Û‡Â] LnÓ „Á‡k ÌÈ„Á‡Ï הברכה של והגילוי «¬»ƒ¿∆»«»¿«∆««¿»»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÏÚBÙa תרד שהברכה צריך הרי כי ¿«ƒ«¿≈¬»»¡…∆

ותומשך שתרד ועד השתלשלות' 'סדר גדרי בתוך גדרי ותומשך בתוך ותפעל
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ebe'י dkxa meid mkiptl ozp ikp` d`x

ּבדר ולא מעביר, ּבדר רק זה הרי ,"ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹאלקי

חסידּות  ּבדרּוׁשי ּבארּוּכה ּכמבאר 30התלּבׁשּות, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָֹ

ּומּזה  להתלּבׁשּות]. מעביר ּדר ׁשּבין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַהחלּוק

נתן  אנכי "ראה ׁשּבּפסּוק "אנכי" ׁשּבחינת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹמּובן,

הּוא  ("אלקי "הוי' נזּכר (ׁשּלא ּברכה" ְְֱֲִֶֶָָָָָֹֹגֹו'

מּוׂשג  ׁשאינֹו ׁשאנכי" מי "אנכי ענין ְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאמּתית

("אלקי (הוי' מ"אנכי ּגם למעלה ְְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹֹּכלל,

אלקּות  התּגּלּות  ענין ׁשהּוא ְְְֱִִֶֶַַַַָֹׁשּבמּתןּֿתֹורה,

התנּׂשאּות. ְְְִִִַַּבבחינת

LÈÂ מאֹות "ׁשׁש ּבענין ּגם הּוא ׁשּכן לֹומר, ¿≈ְְִֵֵֵֶַַַ

ׁשאין  ּבקרּבֹו", אנכי אׁשר העם רגלי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאלף

ענין  על ׁשּמֹורה "אנכי" ּבחינת רק ְְִִִֶֶַַַַָָֹזה

ּבחינת  ּגם אּלא ג), סעיף (ּכּנ"ל ְְְְִִִֶַַַַַַָההתנּׂשאּות

ׁשהרי  לגמרי, מהתחּלקּות ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"אנכי"

ּבאֹופן  היא יׂשראל ּובני מׁשה ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹהאחדּות

נעׂשים  מׁשה, ׁשל הרגל ּבחינת ׁשהם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׂשראל

ראש  ּובחינת מּקיף ּבחינת ׁשעלֿידי 19לֹו ועד , ְְְְִִִֵֶַַַַַֹ

ׁשל  ּבקרּבֹו ּד"אנכי" הּגלּוי נמׁש העם" ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ"רגלי

מהתחּלקּות 31מׁשה  ׁשּלמעלה אחדּות ׁשּזֹוהי , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

עליֹונה  הּיֹותר מהּבחינה  ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלגמרי,

ְִָֹּד"אנכי".

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ּבּפסּוק ּגם לֹומר "ראה 32יׁש ¿«∆∆∆ְֵֵַַַָ

ה  את הּיֹום לפני חּיים נתּתי ְִִֶֶַַַַָָ

גֹו' לאהבה הּיֹום מצּו אנכי אׁשר גֹו' הּטֹוב ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹואת

ּובחרּת החּיים), (הרי ורבית וחיית הּטֹוב) ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ(הרי

החּיים,33ּבחּיים" ענין אֹודֹות ׁשּמדּוּבר ּדכיון , ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

והּתֹוקף  וההגּבהה ההתנּׂשאּות ּבענין צֹור ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָיׁש

הּיֹותר  לבחינה ועד ּדוקא, "אנכי" ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹּדבחינת

רק  נאמר ּכאן ּגם (ׁשהרי  ּד"אנכי" ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹנעלית

ּכּמּובן  ,("אלקי הוי' "אנכי ולא ְֱֲִִֶַָָָָָֹֹֹֹ"אנכי",
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רפ"ו. מאמרי 30)שעהיוה"א ואילך. ב פט, מסעי לקו"ת א). (קנח, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה אחרון קונטרס תניא ראה

קיח  ע' תרח"ץ ואילך. 113 ע' תרצ"ו סה"מ ואילך. תסו ע' ח"ב ויקרא אוה"ת ואילך. תקלג ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר

וש"נ.31)ואילך. לה. ע' ריש אדר המאמרים ספר - מנחם תורת (ובפירש"י).32)ראה טוֿטז ל, יט.33)נצבים שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הזה, והעולם Ê‰האדם È¯‰"אלוקיך "הוי באמצעות וההמשכה הירידה ¬≈∆
¯È·ÚÓ C¯„a אלו ¯˜ דרגות באמצעות 'עוברת' אכן ההמשכה כלומר, «¿∆∆«¬ƒ

שהמקום  כך בו להתעכב מבלי מסויים במקום שעובר למי דומה הדבר אבל

רושם, בו עושה ‰˙eLaÏ˙לא C¯„a ‡ÏÂ אדם כמו פנימי וחיבור ¿…¿∆∆ƒ¿«¿
עד  אליו מגיע שהוא במקום שמתעכב

רושם, בו עושה «…¿»Ók·‡¯שהמקום
ÈLe¯„a ‰ke¯‡a מאמרי «¬»ƒ¿≈

˙e„ÈÒÁ30C¯c ÔÈaL ˜eÏÁ‰ ¬ƒ«ƒ∆≈∆∆
,˙eLaÏ˙‰Ï ¯È·ÚÓ,למשל כמו, «¬ƒ¿ƒ¿«¿

מסעי) (פרשת תורה' ב'לקוטי הביאור

של  באופן ההמשכה את המדמה

 ֿ על השמש אור שרואין "כמו 'מעבר'

שלא  בהירה זכוכית אמצעית ידי

השמש". וזיו אור עלֿידיֿזה נשתנה

המסך  "כמו 'התלבשות' של והמשכה

ביותר  האור על שמעלים והפרוכת

אור  על שמעלים והמשל החידה וכמו

דרך  הנראה השמש שאור עד השכל

תולדה"]. של אור נקרא המסך

"ÈÎ‡" ˙ÈÁaL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿ƒ«»…ƒ
'B‚ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" ˜eÒtaL∆«»¿≈»…ƒ…≈
'ÈÂ‰" ¯kÊ ‡lL) "‰Î¯a¿»»∆…ƒ¿»¬»»

,"EÈ˜Ï‡ של וההמשכה הירידה כי ¡…∆
היא  השתלשלות' ב'סדר למטה הברכה

לעיל  כמבואר מעבר, ‰e‡בדרך (
ÈÓ ÈÎ‡" ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿«»…ƒƒ
ÏÏk ‚NeÓ BÈ‡L "ÈÎ‡L∆»…ƒ∆≈»¿»
ו'השגה', 'תפיסה' שום בו שייכת שלא

'ÈÂ‰) ÈÎ‡"Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈»…ƒ¬»»
,‰¯BzŒÔzÓaL ("EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿««»
˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«¡…

,˙e‡O˙‰ ˙ÈÁ·a הגבהה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
לעיל. כמבואר ורוממות,

Ìb ‡e‰ ÔkL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆≈«
ÔÈÚa רבנו משה "LLדברי ¿ƒ¿«≈

¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó≈∆∆«¿ƒ»»¬∆
˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L ,"Ba¯˜a ÈÎ‡»…ƒ¿ƒ¿∆≈∆«
ÏÚ ‰¯BnL "ÈÎ‡" ˙ÈÁa¿ƒ«»…ƒ∆»«

ÔÈÚÛÈÚÒ Ï"pk) ˙e‡O˙‰‰ ƒ¿««ƒ¿«¿««¿ƒ
'אני'‚) כאן נאמר לא זה ומטעם

של  לשון Ìbשפלות,שהוא ‡l‡∆»«
,È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡" ˙ÈÁa מושלמת אחדות ¿ƒ«»…ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«¿≈

כאחד" "לאחדים ‰È‡של Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ÏL ˙e„Á‡‰ È¯‰L∆¬≈»«¿∆…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ
BÏ ÌÈNÚ ,‰LÓ ÏL Ï‚¯‰ ˙ÈÁa Ì‰L Ï‡¯NiL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»≈∆≈¿ƒ«»∆∆∆…∆«¬ƒ

˘‡¯ ˙ÈÁ·e ÛÈwÓ ˙ÈÁa19, מצד שאמנם חסידות במאמרי כמבואר ¿ƒ««ƒ¿ƒ«…
והם  המשפיע והוא ישראל בני את ומפרנס הרועה הוא רבינו משה אחד

עם  וביחד שני, מצד אבל המקבלים,

רבינו, במשה מוסיפים ישראל בני זה,

המשפיע  הוא הראש האדם שבגוף כמו

מוליכות  הרגלים אבל האברים לכל

ישראל ומובילות  בני וכך הראש, את

רבינו  למשה כ'רגליים' אחד מצד הם

בחינה  'מקיף', לו נעשים שני ומצד

'ראש' ובחינת כביכול, »¿ÚÂ„שמעליו
"ÌÚ‰ ÈÏ‚¯" È„ÈŒÏÚL נפעלת ∆«¿≈«¿≈»»
ידה  שעל כזו הוספה «¿CLÓƒבמשה

ÏL Ba¯˜a "ÈÎ‡"c ÈeÏb‰«ƒ¿»…ƒ¿ƒ¿∆
‰LÓ31, הפסוק בלשון כמרומז …∆

בקרבו" אנכי אשר העם È‰BfL∆ƒ"רגלי
˙e„Á‡ לאחדים" בבחינת מושלמת, «¿

e˜lÁ˙‰Ó˙כאחד", ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‰ÈÁa‰Ó ˙ÎLÓpL ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆ƒ¿∆∆≈«¿ƒ»
"ÈÎ‡"c ‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ זו «≈∆¿»¿»…ƒ

"הוי' של ההוספה ללא בכתוב שנזכרת

באריכות. לעיל כמבואר אלוקיך",

Ìb ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈««
˜eÒta32 אתם" בפרשת האמור «»

כולכם", היום Èz˙נצבים ‰‡¯"¿≈»«ƒ
˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ¿»∆«∆««ƒ¿∆
EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ 'B‚ ·Bh‰«¬∆»…ƒ¿«¿
(·Bh‰ È¯‰) 'B‚ ‰·‰‡Ï ÌBi‰«¿«¬»¬≈«
,(ÌÈiÁ‰ È¯‰) ˙È·¯Â ˙ÈÈÁÂ¿»ƒ»¿»ƒ»¬≈««ƒ

"ÌÈiÁa z¯Á·e33, בפסוק שגם »«¿»««ƒ
מצווך  אנכי ("אשר "אנכי" נאמר זה

של  והעניין התוכן כאן וגם היום")

"אנכי" של הנעלית בדרגה הוא "אנכי"

ÂÈÎcÔÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„nL Ô ¿≈»∆¿»ƒ¿«
,ÌÈiÁ‰ הכי LÈעיקרי,עניין ««ƒ≈

˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚa C¯Bˆ∆¿ƒ¿««ƒ¿«¿
˙ÈÁ·c Û˜Bz‰Â ‰‰a‚‰‰Â¿««¿»»¿«∆ƒ¿ƒ«

‡˜Âc "ÈÎ‡" של המקור שהיא »…ƒ«¿»
החיים, ÈÁ·Ï‰המשכת „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ»

"ÈÎ‡"c ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈«¬≈¿»…ƒ
'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ‡ÏÂ ,"ÈÎ‡" ˜¯ ¯Ó‡ Ô‡k Ìb È¯‰L)∆¬≈«»∆¡««»…ƒ¿…»…ƒ¬»»
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d"kyz'd ,lel` g"xc '` ,d`x zyxt zay

ז"ל  רּבֹותינּו ּתחּית 34מּמאמר ׁשל ׁשּמפּתח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַ

ׁשל  ׁשּבידֹו הּמפּתחֹות מּׁשלׁשה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמתים

לׁשליח  נמסרּו ׁשּלא .35הּקּב"ה ְְְִִֶַַָָָֹ

•

1

2

3

תענית.34) (המו"ל).35)ריש הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡nÓ Ô·enk ,("EÈ˜Ï‡¡…∆«»ƒ«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯34ÏL ÁzÙnL «≈«∆«¿≈«∆
ÌÈ˙n‰ ˙iÁz החיים ‰e‡עניין ¿ƒ««≈ƒ

B„ÈaL ˙BÁzÙn‰ ‰LÏMÓƒ¿…»««¿¿∆¿»

e¯ÒÓ ‡lL ‰"aw‰ ÏL∆«»»∆…ƒ¿¿
ÁÈÏLÏ35 ֿ הקדוש ביד ונמצאים ¿»ƒ«

המאמר  [סיום בעצמו ברוךֿהוא

חסר].
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Ï"Ê eÈ˙Ba¯34ÏL ÁzÙnL «≈«∆«¿≈«∆
ÌÈ˙n‰ ˙iÁz החיים ‰e‡עניין ¿ƒ««≈ƒ

B„ÈaL ˙BÁzÙn‰ ‰LÏMÓƒ¿…»««¿¿∆¿»

e¯ÒÓ ‡lL ‰"aw‰ ÏL∆«»»∆…ƒ¿¿
ÁÈÏLÏ35 ֿ הקדוש ביד ונמצאים ¿»ƒ«

המאמר  [סיום בעצמו ברוךֿהוא

חסר].
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zeaezk(oey`x meil)

* * *
:rx my `iven oipra zewitq dnk d`ian `xnbd,éMà áø éòä¥©©¦

okn xg`le ,d`ype xfge dyxibe dy` `yepdìò òø íL àéöBä¦¥©©
íéðBLàøä ïéàeOépämcew dqex` dcera dzpif ezy`y orh - ©¦¦¨¦¦

,mileza dl `vn `l f`e ,mipey`xd oi`eyipd,eäî`ed m`d ©
zne dy` `yepd :iy` ax wtzqd cer .sqk d`n mlyne dwel

rx my `ivede ,ezy` z` mai eig`e ,mipa `llåéçà éàeOð ìò- ©¦¥¨¦
,el d`yipy mcew znd eig`l dqex` dcera dzpif eznaiy oreh

,mileza dl `vn `l eig`e.eäî©
:`xnbd zxne`àãç àäéî èBLtcg` zegtl heytl ozip - §¦¨£¨

,oldlc `ziixadn zewitqdn,äðBé éaø éðúcdxeza xn`p §¨¥©¦¨
rx my `iven zyxta(fh ak mixac),'äfä Léàì ézúð éza úà'¤¦¦¨©¦¨¦©¤

miyxece,íáéì àìå ,'äæì'a`d leki oey`xd lrad iabl wx ixdy ¨¤§Ÿ§¨¨
,maid iabl ok xnel leki epi` j` ,df yi`l dpzp `edy xnel

l `ypizy dzeiv dxezd `l` mail dpzpy `ed a`d `ly.mai

* * *
lirl `xnba(:dn),minkge awri oa xfril` iax zwelgn dxkfed

zewlna yprp ,dilr `ay mcew ezy` lr rx my `ivend m`d
:`xnbd zxxan .sqk d`ne,á÷òé ïa øæòéìà éaø éàîe ïðaø éàî©©¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

:`xnbd zx`an .mzwelgn dzpyp okid ,xnelkàéðúc,`ziixaa §©§¨
ãöék`idòø íL úàöBäzn` xacd m`y ,dxeza dxn`py ¥©¨©¥©

,qpwe zewlna lrad yprp xwy xacd m`e ,dxrpd zlwqpàä
lradøîàå ïéc úéáì,dxrpd ia`lEzáì éúàöî àì ,éðBìt §¥¦§¨©§¦Ÿ¨¨¦§¦§

,íéìeúa.oi`eyipd mcew dzpify itlLé íàlraläúpéfL íéãò §¦¦¥¥¦¤¦§¨
åézçze ,dyxbl eilr ,el zqxe`n dcera -,äðî äaeúk dì Lé ©§¨¥¨§¨¨¤

.dlera ly daezk oick
ji` :`xnbd ddnz ,`ziixad jynd z` `xnbd `iazy iptl

y okzié íà,äðî äaeúk dì Lé åézçz äúpéfL íéãò L`ldúa ¦¥¥¦¤¦§¨©§¨¥¨§¨¨¤©
,àéä äìé÷ñoi` dzpify dy` lke ,dzpify dqxe`nd dxrp oick §¦¨¦

:`xnbd zvxzn .daezk dløîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk -íà ¨¦¨¨©¦
,åézçz äúpéfL íéãò Lédyper ,zqxe`n dcera,äìé÷ñam` j` ¥¥¦¤¦§¨©§¨¦§¦¨

y micr yiàøwéòî äúpéæ,oiqexi`d mcew -,äðî äaeúk dì Lé ¦§¨¥¦¨¨¥¨§¨¨¤
`idy zrc lr d`yp `edy zexnl ,dlera ly daezk oick

.dleza
m` :zxne`e `ziixad dkiynn'òø íM'L àöîð,dilr `ivedy ¦§¨¤¥©

òø íL Bðéà,micrd enfedy ,oekp epi` -àeä,lrad -ïúBðå ä÷Bì ¥¥©¤§¥
ìòa àì ïéáe ìòa ïéa ,òìñ äàî,rx my `ivedy mcew ezy` z` ¥¨¤©¥¨©¥Ÿ¨©

,dleza dpi`y el xxazde lray xg`l wx jk orhiy jixv oi`e
.dzpify micr `iady jka ic `l`àì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ

eøîàðdxezaeìlä íéøácel` miyper -.ìòaLk àlà ¤¤§§¨¦©¨¤¨§¤¨©
:`xnbd dywn,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLadyxtdy xaeqd ¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,rx my z`ved mcew dilr `ayk wx zxacnáéúëc eðééäoaen - ©§¦§¦
weqtd(bi ak mixac)dX` Wi` gTi iM','äéìà àáexn`p okeak my) ¦¦©¦¦¨¨¥¤¨

(ciiYgwl z`Gd dX`d z`'äéìà áø÷àå,'milEzA Dl iz`vn `le ¤¨¦¨©Ÿ¨©§¦¨¤§©¥¤¨§Ÿ¨¨¦¨§¦

my dilr `ived jk jezne ,dlrae dilr `ay weqtd zernyny
.rx,ïðaøì àlà`a `ly ote`a mb zxacn dyxtdy mixaeqd ¤¨§©¨¨

,dilréàîmiweqtd xe`ia dn -.'äéìà áø÷àå' ,'äéìà àáe' ©¨¥¤¨¨¤§©¥¤¨
:`xnbd zvxzn,'äéìà àáe'dilr `a lrady epiid,úBìéìòa ¨¥¤¨©£¦

lrad xn`y dne .dzpify xnel,'äéìà áø÷àå'epiidíéøáãa- ¨¤§©¥¤¨¦§¨¦
.dzpif m` xxal ick dnr izxac

:dywne `xnbd dkiynneðééä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§
áéúëc(fi ak my),'íéìeúa Ezáì éúàöî àì'`id zernyndy ¦§¦Ÿ¨¨¦§¦§§¦

,mileza dl oi`y el rcep dilr `ay jezny,ïðaøì àlàdyxty ¤¨§©¨¨
,llk dilr `a `lyk s` zwqer ef.'íéìeúa Ezáì éúàöî àì' éàî©Ÿ¨¨¦§¦§§¦

,xn`l lrad zpeek :`xnbd zvxznéøLk Ezáì éúàöî àìŸ¨¨¦§¦§¨§¥
íéìeúálr ,dleza zeidl jza z` exiykiy micr iz`vn `l - §¦

.dzpify micirny elld micrd z` eyigki e` enifiy ici
:`xnbd dywn ceráéúëc eðééä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¦§¦
dxrpd ia` xne`y'ézá éìeúa älàå'(my),weqtd zernyny §¥¤§¥¦¦

.dlnyd lry milezad mc z` d`xn `edyéàî ,ïðaøì àlà¤¨§©¨¨©
,'ézá éìeúa älàå'lra `l m` mb zxacn dyxtd mzrcl ixd §¥¤§¥¦¦

:`xnbd zvxzn .llkézá éìeúá éøLk älàåxne` dxrpd ia` - §¥¤¨§¥§¥¦¦
z` mixiykne ,lrad icr z` minifny micr iz`ad ,oic zial

.dleza zeidl iza
:`xnbd dywn ceráéúëc eðééä ,á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîìLa(my) ¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¦§¦

äìîOä eNøôe'z` miyxet dn`e dxrpd ia`y ,'xird ipwf iptl ¨§©¦§¨¦§¥¦§¥¨¦
mileza mc dilr ievny gikedl ick xird ipwf iptl mza zlny

,xwy dilr lilrd lrade.'äìîOä eNøôe' éàî ,ïðaøì àlà¤¨§©¨¨©¨§©¦§¨
:`xnbd zvxzndì íOM äî eNøt ,eäaà éaø øîàz` mixxan - ¨©©¦©¨¨§©¤¨¨

,dilr `ivedy dlilrd zezin`ãnìî ,'äìîOä eNøôe' àéðúãk¦§©§¨¨§©¦§¨§©¥
ïéàaLoic zialäæ ìL íéãòå äæ ìL íéãò,a`d icre lrad icr - ¤¨¦¥¦¤¤§¥¦¤¤

øácä úà ïéøøBáedyixc ici lr ahid zeiecrd z` mixxane - §¦¤©¨¨
dxexa zn`d z`veiy cr ,dxiwgeïa øæòéìà éaø .äLãç äìîNk§¦§¨£¨¨©¦¡¦¤¤¤

ïáúëk íéøác ,øîBà á÷òé`l` ,dvilne lyn o`k oi`eäìîN ©£Ÿ¥§¨¦¦§¨¨¦§¨
,Lnîyiy oic zial ze`xdl dlnyd z` oic zia iptl miyxete ©¨

dzpif `le mileza mc dilr.
iax itl lrad ypri `l eicrlay ,sqep i`pz d`ian `xnbd

:awri oa xfril`éaøc déîMî éøBib øa á÷òé áø øa ÷çöé éaø çìL̈©©¦¦§¨©©©£Ÿ©¦¥¦§¥§©¦
,dlek äøBzä ìëa eðéöî àlL áb ìò óà ,ïðçBémiyper iaeig oipra ¨¨©©©¤Ÿ¨¦§¨©¨¨

,zeixr ixeqi` lràlL äàéáì dkøãk äàéa ïéa áeúkä ÷lçL¤¦¥©¨¥¦¨§©§¨§¦¨¤Ÿ
,dkøãkoia ,d`ia daeyg dkxck `ly d`ia `l`úBkîì- §©§¨§©
,zewlneoiaïéLðBòì,dzin lyìáàypera÷lç ,òø íL àéöBî §¨¦£¨¦¥©¦¥

e ,aezkdáéiç Bðéà,sqk d`ne zewlnìBòáiL ãò[elit`]àlL ¥©¨©¤¦§¤Ÿ
òø íL àéöBéå ,dkøãkdlrape dzpify dy`d lr frle,dkøãk §©§¨§¦¥©§©§¨

.'milEzA LYal iz`vn `l' oerhl ozip efk d`ia lr wxy oeikŸ¨¨¦§¦§§¦
:`xnbd dywnïàîk,ef `xnin dxn`p dhiy efi` itl -,ïðaøk éà §©¦§©¨¨
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.d"kyz'd ,lel` yceg y`xc '` ,d`x zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

"האמורות ‡. ומפרש: וקללה", ברכה נותן, אנכי "ראה התיבות את רש"י מעתיק הפרשה, בהתחלת
עיבל". ובהר גריזים בהר

היא  שהכוונה רש"י מפרש לכן אותם, לפרט מבלי וקללה", "ברכה רק נאמר שבפסוק כיון כלומר:
הפרשה  בהמשך שכתוב (כמו עיבל" ובהר גריזים בהר "האמורות וקללה" ה'1ל"ברכה יביאך כי "והיה
עיבל"). הר על הקללה ואת גריזים הר על הברכה את ונתתה גו' הארץ אל אלקיך

"את כאן נאמר לא מדוע גם יובן ואתdועלֿפיֿזה הברכה dברכה את "ונתתה בפסוק (כמו קללה"
לומר  שייך (שעליהם בכתוב נזכרו שכבר וקללה" "ברכה אודות מדובר שלא כיון - גו'") הקללה ואת גו'
גריזים  בהר "אמורות להיות שעתידות וקללה ברכה אודות כי ֿאם הידיעה), בה"א ו"הקללה", "הברכה"

עיבל". ובהר

להבין:·. צריך אך

לפרש  אפשר הרי - עיבל" ובהר גריזים בהר "האמורות הם וקללה" ש"ברכה רש"י של הכרחו מהו
בניֿישראל  שכאשר זה, לפני פעמים כמה נאמרו שכבר וקללה" ל"ברכה שהכוונה הכתובים בפשטות

בחוקותי  בפרשת [כמו כו' לאו ואם להם, ייטב אזי המצוות, את ונתתי 2יקיימו וגו' תלכו בחוקותי "אם :
בזה  וכיוצא וגו'", לי תשמעו לא "ואם להיפך, וכן בפרשה, המנויות הברכות וכל גו'", בעתם ],3גשמיכם

כאן  הכתוב שממשיך לא 4וכפי אם והקללה גו' אלקיכם ה' מצוות אל תשמעו אשר הברכה "את :
הכתוב מוסיף ולאחריֿזה ycgתשמעו"; oipr גריזים בהר וקללה לברכה בנוגע - וגו'" יביאך כי "והיה :

עיבל? והר

שכתוב  ממה היא עיבל" והר גריזים בהר האמורות וקללה "ברכה לפרש רש"י של שהכרחו לומר ואין
את שהרי d"ונתתה - הפרשה בהתחלת נזכרה שכבר הידיעה, בה"א "הברכה" וגו'", גריזים הר על ברכה

"ברכה  על קאי לא כן, ואם המברכים", את מברכיא, ית "כתרגומו, הברכה", את "ונתתה מפרש רש"י
הפרשה. שבהתחלת וקללה"

אנכי ‚. "ראה התיבות את גם מהכתוב מעתיק מדוע - רש"י בפירוש נוספת שאלה בהקדים ויובן
וקללה"? "ברכה התיבות רק שמפרש בשעה בה נותן",

פעמים  כמה כמדובר - הסדרה התחלת מקום לציין אלא אינה רש"י שכוונת לומר שבכמה 5ואין שמזה
הסדרות  התחלת מקום לציין נחית דלא מוכח, בתחילתה, הסדרה שם רש"י כתב לא פרשיות וכמה
"נותן", תיבת גם מוסיף אלא אנכי", "ראה בתיבות מסתפק אינו שרש"י גם (ומה התורה על בפירושו

הפרשה). התחלת את לציין כדי בה צורך אין שבודאי

ש"ברכה  לפירושו ההכרח שזהו כיון נותן", אנכי "ראה התיבות את מעתיק שרש"י לומר, ומסתבר
כדלקמן. עיבל", ובהר גריזים בהר "האמורות הן וקללה"

בזה:„. והביאור

שעומד  הוא, נותן", אנכי "ראה להם: ואומר לבניֿישראל פונה רבינו שמשה הכתוב לשון משמעות
להם yecigלומר xac אינו ולכאורה קינדערלאך"...). איין זיך "הערט ולומר: להקדים צורך יש ַַ(שלכן

תשמעו  לא אם והקללה גו' תשמעו אשר הברכה "את וקללה", "ברכה של בענין החידוש מהו מובן:
אנכי  "ראה באמרו עתה משה להם מחדש ומה שנה, ל"ח לפני כבר זאת שמעו ישראל בני הרי - גו'"

נותן"?
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"ברכה  של חדש ענין אודות שמדובר כיון - נותן" אנכי "ראה אומר רבינו משה רש"י: מפרש ולכן
עיבל". ובהר גריזים בהר "האמורות - וקללה"

עד  שנאמרו וקללות ברכות לגבי עיבל" ובהר גריזים בהר "האמורות וקללה" ה"ברכה של והחידוש
הפסוק  על רש"י מפירוש מובן - מה 6עתה תאמרו "ואם ולבנינו", לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות

. היחיד הרהורי על הרבים את מעניש אתה לעשות, שהן בידינו הנסתרות, על אתכם מעניש אני אין .
דין  נעשה לא ואם מקרבנו, הרע לבער ולבנינו לנו הנגלות אבל יחיד, מאותו יפרע והוא אלקינו, לה'

. הרבים את יענשו השבועהבהם, את עליהם משקבלו הירדן את שעברו (לאחרי) .lair xdae mifixb xda
שכתוב  אמן"),7(כמו ואמרו העם כל dfl"וענו df miaxr eyrpe"8 ענין אינם והקללה שהברכה והיינו, ,

אלא  כו', לאו ואם לו, ייטב המצוות את יקיים שכאשר עצמו, בפני מישראל אחד לכל ששייך פרטי
"נעשו  ישראל שכל כיון הרבים, על וגם חבירו על ופועלת שייכת היחיד הנהגת שגם זה באופן ערבים

.9לזה"

עוד  - לכך אותם ולהכין ישראל לבני ולהודיע להקדים משה הוצרך שבדבר, החידוש גודל ומצד
. גריזים הר על העם את לברך יעמדו אלה גו' העם את משה "ויצו זה: על אותם שציוה ואלה לפני .

וגו'" ואמרו הלוים וענו גו' עיבל בהר הקללה על באמרו 10יעמדו נצבים, בפרשת גם זאת והזכיר (וחזר
. נותן אנכי "ראה כאן: אומרו שזהו - ולבנינו") לנו גריזים "והנגלות בהר "האמורות וקללה", ברכה .

בהר  המצוות על לקבל שעתידים והקללה הברכה אודות עתה כבר להם שמודיע היינו, עיבל", ובהר
עיבל. ובהר גריזים

אלול:‰. חודש ראש או) מברכים (שבת - ראה פרשת קורין שבו הזמן תוכן עם זה ענין לקשר ויש

שמבאר  כפי ישראל, בני של אחדותם מודגשת שבו השנה, לראש ההכנה - הוא אלול חודש של ענינו
ב'לקוטיֿתורה' הזקן וגו'"11רבינו כולכם היום נצבים "אתם נצבים, לפרשת קורין 12בנוגע זו ש"פרשה ,

במקורם  ומתעלים נצבים נשמות ניצוצי ש"כל השנה, ראש על קאי "היום" כי השנה", ראש קודם לעולם
. מימיך שואב עד עציך מחוטב וגו' שבטיכם ראשיכם הוי', לפני עד זה ביום לאחדים הראשון להיות .

כאחד".

בפרשת  גם היא מודגשת אלול, חודש שבסוף נצבים בפרשת ישראל של אחדותם שמודגשת וכשם
בתחלתן" סופן "נעוץ - אלול חודש שבהתחלת .13ראה נותן אנכי "ראה בהר - האמורות וקללה, ברכה .

לזה". זה ערבים ש"נעשו ישראל, של אחדותם בענין הוא בזה שהחידוש עיבל", ובהר גריזים

***

.Â היו לפניכם נותן אנכי ראה דיבור ֿהמתחיל שיחה) (כעין ם.מאמר

שמקווים  אלו וכן השבועי, ה'לקוטיֿתורה' שלמדו שאלו אמר, שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת
"לחיים" יאמרו - הבדלה עד וסיים 14לסיימו ממש, כאחד" ד"לאחדים הענין את עלֿידיֿזה וימשיכו ,

ומתוקה]. טובה שנה בברכת

***
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.Ê התיבות רש"י מעתיק לך", נתן אשר אלקיך ה' כברכת ידו כמתנת "איש הפסוק על הפרשה, בסיום
מרובים". ושלמים מרובות עולות יביא מרובים ונכסים הרבה אוכלין לו שיש "מי ומפרש: ידו", כמתנת "איש

להבין: וצריך

חגיגה א) במסכת הוא רש"י פירוש של זה 15מקורו על מרובים, ונכסים) (אוכלין וזה "זה ושם: ,
שבפסוק. החלקים משני זאת שלמדים והיינו, לך", נתן אשר אלקיך ה' כברכת ידו כמתנת איש נאמר

"וגו'"? מוסיף אינו ואפילו ידו", כמתנת "איש הפסוק: התחלת את רק מעתיק רש"י ואילו

ידך"ב) נדבת "מסת נאמר שלפניֿזה הברכה,16בפסוקים לפי הכל ידך, נדבת "די רש"י: ומפרש ,
" מפרש ידו" כמתנת "איש בפסוק ולמה לאכול". קרואים וקדש שמחה שלמי elהבא yiy in אוכלין

וכו'"? הרבה

רק ג ) כותב ידו" כמתנת "איש בפסוק ואילו שמחה", "שלמי רש"י מזכיר ידך" נדבת "מסת בפסוק
שלפניֿזה  שבפסוק ובפרט סתם? הבא 17"שלמים" "אלא רש"י מפרש ריקם", ה' פני את יראה "ולא ,

ר  .עולות "עולות כותב שלאחריו בפסוק ואילו חגיגה", ושלמי סתם?איה ושלמים" .

משפטים ד) בפרשת ריקם" פני יראו "ולא הפסוק רש"י:18על מפרש ברגלים , פני לראות "כשתבואו
תשא  בפרשת ועלֿדרךֿזה עולות". לי הזכיר 19תביאו ולא פנים". ראיית עולת להביא עליכם "מצוה :

כלל? "שלמים"

.Á:בזה והביאור

נאמר  ידך", נדבת "מסת הפסוק לפי 20לאחרי הכל ידך, נדבת "די רש"י מפרש ולכן וגו'", "ושמחת
הבא dgnyהברכה, inly אין אבל שמחה", "שלמי להביא ביכלתו יש שאמנם טוען שכאשר והיינו, ,"

ואמתך", ועבדך ובתך ובנך אתה "ושמחת החיוב על שנוסף בכתוב, נאמר זה על הנה אותם, שיאכל מי לו
"שלמי  להביא עליו ולכן בקרבך", אשר והאלמנה והיתום והגר בשעריך אשר "הלוי את גם לשמח לו יש

הברכה". "לפי שמחה"

ראיית  אודות אלא) השמחה, ענין אודות (לא מדובר שבו ריקם", ה' פני את יראה "ולא בפסוק אבל
לה', המזבח על "כליל" שקרבים - ראיה עולות חגיגה": ושלמי ראיה עולות "הבא רש"י מפרש - ה' פני

ה' פני ראיית עם קשורים הם שגם - חגיגה" שמקריבים 21ו"שלמי אף שמחה", "שלמי (מהֿשאיןֿכן
וגו'"). "ושמחת - השמחה ענין בשביל הוא המכוון עיקר הרי המזבח, עלֿגבי מהם

שלמי  ולא פנים", ראיית "עולת "עולות", רק רש"י מזכיר כיֿתשא ופרשת משפטים שבפרשת והטעם
אמור  בפרשת רק חגיגה דשלמי החיוב נאמר רש"י לדעת כי, - לחגיגה 22חגיגה שלמים "קרבן "תחוגו", :

חגיגה". שלמי הרע"ב 23. שכתב כמו שנאמר 24(ולא לה'" חג אותו "וחגותם מהפסוק זאת שלמדים
בא  משפטים25בפרשת בפרשת ואילו כיֿתשא ), חגיגה"ופרשת ד"שלמי החיוב אודות עדיין יודעים .26לא

***

.Ë בפסוק 27בסיום לך". נתן אשר אלקיך ה' כברכת ידו כמתנת "איש התורה מצוה ראה, פרשת
"מסת16קודם  "אישzacpנאמר נאמר כאן ואילו ידו".zpznkידך",
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טז.17) שם,
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כ.19) לד,
יא.20) שם,
חגיגה.21) הל' ריש רמב"ם ראה
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עה"פ.23) פרש"י
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יד.25) יב,
ראה 26) - א' לשאלה בנוגע רש"י: בפירוש הביאור להמשך

.38 הערה לקמן ראה - ב' לשאלה ובנוגע ,29 הערה לקמן
שליט"א 27) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - השיחה סיום עד מכאן

ונדפס במהדורא (באידית), ואילך . 288 ע' ח"ט ללקו"ש  בהוספות
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו
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" בין החילוק ו"zacpמהו ידו"?zpznkידך"

אותם  שמפרנס  אלא העניים, את גם מפרנס הוא הרי לכל", ומפרנס "זן הוא שהקדושֿברוךֿהוא כיון
העניים, חלק המונח, הסכום את לעניים נותנים העשירים, והם, הגבירים, אצל חלקם שמניח באופן

בפקדון  אצלם .28שנמצא

גדולה  בעשירות מהקדושֿברוךֿהוא מתברך שיהודי בשעה להיות 29ולכן, יכול אזי ,30eyxciy ממנו
וחסד), תורה למוסד (או לעני שייך זה שלו; אינה שרוכש שהעשירות יודע עצמו העשיר צדקה. ליתן
רחמנאֿליצלן  אכזר הוא אם ואפילו לב, נדיב אינו אם אפילו הנה שכן, וכיון בפקדון. רק אצלו ונמצא
"נדיבות", בתור אינה ממנו שנדרשת הצדקה ובמילא, "זר". ממון יעכב לא - ישר אדם רק הוא אם -

מה לצדקה ליתן צריך הוא לה.jiiyyאלא

-" שיתן להבהיר צורך רק הפקדוןzpznkיש את הצדקה aiiegnyידו": לקרן (או לעני ליתן
שנותנים  עלֿדרך יפות, פנים בסבר אלא זועפות, בפנים לא - "כמתנת" ליתן צריך ַַ("אנטשטאלט"))

נותן" יפה בעין הנותן ש"כל .31מתנה,

הקדושֿברוךֿ גם יותר; גדול הוא הצדקה נתינת עבור מהקדושֿברוךֿהוא שמקבל השכר גם הנה ואז
הגמרא  וכדברי יפה. בעין אותו נותן (פיוס 32הוא והמפייסו ברכות, בשש מתברך לעני פרוטה "הנותן :

יוסף  ברכות".33אותיות בי"א מתברך (-

לו  שנתן שהממון חשבון לעשות יכול הרי כלֿכך, עשיר שאינו מי אצל הצדקה נתינת אבל
ויעקב, יצחק אברהם בני ביתו, בני והוצאות שלו הוצאות - ההוצאה בשביל הוא הקדושֿברוךֿהוא

עבורם  מספיקה אינה בשעתו שלמה סעודת הוא 34שאפילו אם ואפילו לצדקה. זאת ליתן מחוייב ואינו ,
בכל  זה הרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל לצדקה, לחלקה בכדי לי ניתנה שהעשירות אמת הן לטעון: יכול עשיר,

"שלי", אשה ip`eזאת לקדש יכולני לצדקה, ליתן צריך שאני זה שבממון ראיה, והא זה. על הבית .35בעל

" תן התורה: לו להיותzacpאומרת יהודי צריך - חיוב בתור לא אם אפילו אם aicp36ידך"; אפילו ;
לבך  טוב מצד נדבה, תן - מחוייב .37אינך

.È:הוא בפרשה הפסוקים סדר

"מסת התורה מצוה "zacpתחילה - כך ואחר (לא zpznkידך", הוא ידו" "כמתנת הפסוק כי, ידו".
"מסת הציווי קיום עבור שכר נתינת גם) אלא עשירים, עבור אנשים, של אחר סוג עבור ציווי zacpרק

ידך":

מנדב  הוא הרי עשיר, שאינו כך על הבט שמבלי ידך", נדבת "מסת הציווי את מקיים יהודי כאשר
מבטיחו  אזי - יכלתו מכפי יותר רחבה, ביד ולאלמנה ליתום לגר, ללוי, נותן הוא שונים: צדקה לעניני

מצד לנתינה להגיע יצטרך שלא היינו, ידו", "כמתנת אצלו שיהיה יוכל zeaicpהקדושֿברוךֿהוא אלא ,
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בארוכ 28) קונטרסים נתבאר (בסה"מ תר"ץ ארשב"נ בד"ה ה
הערה  לקמן אייר. טו יום" "היום וראה ג'. סעיף א) קיט, ח"א

וש"נ. .73 ע' חל"ו מנחם תורת גם וראה .37
נכסים 29) לו שיש במי מדובר ידו" כמתנת "איש הכתוב כי

- ב. ח, חגיגה עולות ד"ה פרש"י וראה עה"ת. (פרש"י מרובים
דהמשנה  משמע  שם ) בתוס' (הובא  הכתוב מהירושלמי מפרשת

כפשוטו  ודלא בנ"א, סוגי שני שהם - גו'" כברכת גו' "כמתנת
ד"ידו"). היכולת מבאר ש"כברכת" עה"ת) פרש"י כן (שלכן

בנכסים.30) הוא מרובה עצמו ומצד יש כי תמיד, לא אבל
ורע"ק  לעניים, רבות מתנות נותן הי' לא טרפון שר' מה יובן ובזה
בטענת  ולא פ"ב), רבתי (כלה עיר לך אקח לו שאמר ע"י אכפי'

פקדון.
א.31) עא, א. סה, א. נג, ב"ב ראה

ב.32) ט, שם
באוה"ת33) הובא א. רעז , לזח "ג רמ"ז  א'מז.ראה ע' ריש בלק
א.34) פג, ב"מ
שהם 35) לומר שאפשר נכסים לו נשארו שלא באופן אפילו

נכסיו. כל להקדיש יכול וכן דהעניים. ה"פקדון"
פעמיך36) יפו "מה מדרז"ל: (שבזה להעיר לרגל  כשעולין

בת בפרשתנו) ג,נדיב מדובר (חגיגה נדיב" שנקרא א"א של בתו
א).

האופן37) הוא - הצדקה דבזו דל"מלוה "ד וי"ל חונן ה'
שישנו  א) (יו"ד, ב"ב (ראה דפקדון באופן ולא יז), יט, (משלי

- שלישי אופן כו'שלא המלךשציוה עוד בנו את להאכיל
לא  - הנ"ל ארשב"נ ובד"ה ואכמ"ל). דורון. לו משגרין והמאכילו

הצדקה. סוגי ולחלק לפרט נחית
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" של באופן הרבה"zpznליתן ו"אוכלין מרובים", "נכסים - גדולה עשירות לו תהיה (א) כי: ,"38-
יפה  בעין "מתנה", של באופן יפות, פנים בסבר צדקה ליתן טוב רצון גם לו יהיה (ב) גדולה, משפחה

נותן.

*

.‡È ניסן מי"ג (החל זו שנה הנה - הזדמנויות בכמה נזכר שכבר המאה 39כפי שנת היא (40

ה'צמחֿצדק'. אדמו"ר כבודֿקדושת של מהסתלקותֿהילולא

כבודֿקדושת  של הולדת יום שזהו - אלול כ"ט השנה, ראש לערב מיוחדת חשיבות יש המאה, בשנת
ה'צמחֿצדק' .41אדמו"ר

ראש  עם אלול, חודש של האחרון היום של כדלקמן) לגמרי, שלא אף - (והדמיון הקשר מצד ומזה:
אלול  חודש ראש של ראשון יום גם אלול, ,42חודש

וגםy`xשב - בכח, שהם כפי החודש ימי כל כלולים כפי meiqaחודש אבל כלולים, הם הרי החודש
קטן  (יוםֿכיפור החודש סיום שביום להלכה, בהנוגע גם רואים שאנו וכפי בפועל. עורכים 43שהיו ,(

אותם  שמתקנים - העבירות והן המצוות, (הן שכולם העבר, החודש של הענינים מכל צדק' 'חשבון
לזכיות  אותם מהפכים התשובה ועלֿידי קטן, בפועל 44ביוםֿכיפור ענינים הם (-

מציע: הנני

עתה  מדפיסים ה'צמחֿצדק', אדמו"ר דכבודֿקדושת להסתלקותֿהילולא המאה שנת עם שבקשר כיון
ספרים  ומדפיסים חוזרים וכן לראשונה, עתה לאור שיוצא ממה חלקם - ההילולא מבעל ומאמרים ספרים

להשיגם, שקשה אלא בעבר, נדפסו שכבר שלו ומאמרים

יאמוד  אחד וכל מטבעות, "מאה" - מאה של סכום ביתו, מבני אחד כל ועבור עבורו אחד, כל יתן
עצמ  את יאמוד (וכאשר ידו" "מתנת ולפי ידו", "נדבת לפי - יותר גדולה ממטבע מאה ליתן עצמו ו את

מצד לא היא גדולה היותר המטבע שגם שיווכח יתכן מצדzacpכדבעי, אלא ידו),zpznידו,

ה'צמחֿצדק'. אדמו"ר כבודֿקדושת ההילולא, בעל ומאמרי ספרי בהדפסת השתתפות בתור

בצדקה  (כשמרבים אלול חודש במשך יימסר יום 45הכסף השנה, ראש ערב אלול, מכ"ט יאוחר ולא ,(
הולדתו.

.·È"דובבות "שפתותיו שאז תורתו, לימוד את (שיגדיל ה'צמחֿצדק' ספרי הדפסת ),46ועלֿידי
הצדקה  נתינת נותנים 47ועלֿידי שכאשר לעיל, וכאמור ושכרה, הצדקה מעלת גודל על (נוסף זה עבור
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מוכרח38) וג"ז  - עה "ת. דלעיל בפשטות פרש "י  - הכתובים
" ולא כמסת כתיב ידו", "כמתנת סתם וכאן ידך", נדבת (כמדת)

כנאמר כמסת " כ"א במדה, שלו העשירות אין כי - ידו" מתנת
דזרע  - פל"ג פדר"א (ראה מאד" "גדל יג) כו, (תולדות ביצחק
ועשירות  ה'"), "ויברכהו יב) (שם, נאמר לכך לעניים צדקה יצחק

מרובים. נכסים הן הרבה אוכלין הן - בכל
תרכ"ו.39) - הצ"צ אדמו"ר כ"ק של ההילולא יום
הצ"צ40) ראה - שנים מאה שרה.בענין חיי ר"פ  באוה"ת

- לצדקה בקשר (נדפס וש"נ . כו' פרוטה כל ד"ה שלו במאמר
7.(קה"ת, ע' ב"מֿב"ב למסכתות הצ"צ מאמרי בקונטרס תשי"ז)

מ). ע' מארז"ל על באוה"ת ולאח"ז
(41- צדיק) של (בפרט הולדת יום בענין - תקמ"ט. בשנת

105 ע' חל"ד מנחם (תורת ואילך 601 ע' ח"ב לקו"ש ראה
143 ע' תש"ב בסה"מ (נדפסה תשכ"ב אלול ח"י שיחת ואילך).

בהערות. ((279 ע' שם מנחם (תורת
כולל42) חודש שראש על שלכן כל שנוסף החודש, ימי

אף ראש נקרא דר"ח, א' יום וגם - החודש) תחילת (ולא חודש
החודש  ימי כל הוא כולל הקודם, חודש של השלשים יום שהוא

נקרא הוא גם שהרי בגט ראש שלאחריו, עליו כתב (ואם חודש
עיגון  חשש ואין ניתן לא עדיין אם אפילו כשר - ר"ח" "ביום רק
בשם  קא ס"ק א' ס"ג נקי קב סקי"ז. ב"ש סקכ"ו אה"ע (שו"ע
ויום  ר"ח בין מיוחדת שייכות ישנה - בביאורו)) מהרמר"י
- וסופן דוקא, בסופן - תחלתן נעוץ כי החודש, של האחרון

.(13 שבהערה (ס"י דוקא בתחלתן
(מהרמ"ק).43) סתי"ז לאו"ח פר"ח קעט,ראה ב. (קכ, של"ה

בסידורו. יעב"ץ ועוד). ועוד.א.
ב.44) פו, יומא
ב.45) כה, פרשתנו לקו"ת
וש"נ.46) רע"א. צז, יבמות
המתים47) צדקה "מכח פל "ג : פדר "א לחיות".ראה עתידין

עליונים "חיים שממשיכה (סכ"א) אגה"ק החיים ובתניא כו'מחיי
כו'".מעפר להקימה
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משלם ידו, ל"הקיצו הקדושֿברוךֿהוא נדבת נזכה - ידו) מתנת ליתן עפר"48שיוכלו שוכני והוא 49ורננו
עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה שנזכה לאחרי שיהיה epwcvבתוכם, giyn,

צמח"- עבדי את מביא שמו"50"הנני ש"מנחם שמו"51, הוא:52ו"צמח ה'צמחֿצדק' של שמו (והרי
ד"צמח" חושבניה - צדק"),52"מנחם" "צמח בשם ספריו נקראו שלכן ד"צדק", חושבניה - ומענדל ,

זכורך  כל "יראה ונקיים ממש, בקרוב ויגאלנו כברכת 53יבוא ידו כמתנת איש גו' אלקיך ה' פני את
לך". נתן אשר אלקיך ה'
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יט.48) כו, ישעי'
שזהו 49) סע"א), קיח, (זח"א מעלה של גדול אור של בטל

בלקו"ת  - אלול לחודש השייכות ועיין ספל"ו). (תניא תורה טל
א). (יד, עקב ר"פ

שם.50) הראב"ע פירוש וראה ח. ג, זכרי'
ב.51) צח, סנהדרין
ה"ד.52) פ"ב ברכות ירושלמי
שבת53) בכל זה יהי' הקץ" "כשיגיע חודש ו אשר בכל

גו'" שבת ומדי בחדשו חדש מדי "והי' כג) סו, (ישעי' שנאמר
רמז (שם פעמים ב' - ר"ח ובשבת בסופו) ישעי' -(יל"ש תק"ג)

מעשרה. למעלה תחומין דאין דספק ומזה לדינא פסקינן ובכ"ז
דבש"ס  כיון סת"ד) או"ח טושו"ע ג. פכ"ז, שבת הל' (רמב"ם הוא
דאפילו  ראי' ומזה - ב). מג, (עירובין איפשטא  דלא בעיא הוא
שאני). אגדה (ואולי ממק"א פשטינן לא דילן בש"ס ספק במקום

ואילך). 383 ע' חכ"א לקו"ש גם (וראה ואכ"מ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc zeaezk(iying meil)

md 'beln iqkp' :`ye`a epwzpy zepwzdn `iadl zxfeg `xnbd
dyexia e` dpzna ,di`eyip xg`l dy`d dlaiwy miqkp
lrad zn m`e ,zexit lke` lrade dl jiiy sebdy ,dnecke

.dyxei dlra dy`d dzn m`e ,dzwfga miqkpd mix`ypøîà̈©
éiça âBìî éñëða äøënL äMàä ,eðé÷úä àLeàa ,àðéðç øa éñBé éaø©¦¥©£¦¨§¨¦§¦¨¦¨¤¨§¨§¦§¥§§©¥

àéöBî ìòaä ,äúîe ,dìòamiqkpd z`,úBçB÷lä ãiîepwzy oeik ©§¨¥¨©©©¦¦©©¨
miqkpd z` dpw eli`ke ,ezy` iqkpa 'gwel'k `diy minkg
mze` epwy zegewll mcew `ed dzzin xg`le ,d`ypy drya

.diiga
:`ye` zepwz oipra dyrn `xnbd d`iandéçkLàe`vn -áø ©§§¥©

àLeàc àñeìëeàa éà÷ äåäc ,eäaà éaøì óñBé øa ÷çöédidy - ¦§¨©¥§©¦©¨©£¨¨¥§§¨§¨
.`ye` xira mc` ipa ztiq` mewna cnerdéì øîàax el`y - ¨©¥

,sqei xa wgviàLeàc àzòîLc døî ïàîdrenyd lra edin - ©¨¨¦§©§¨§¨
.ef `ye` zpwz lydéì øîà,eda` iaxàðéðç øa éñBé éaø.`ed ¨©¥©¦¥©£¦¨

ïéðîéæ ïéòaøà dépéî àðzmirax` sqei xa wgvi ax z`f dpy - ¨¨¦¥©§§¦¦§¦
,z`fd drenyd lra `ed `pipg xa iqei iaxy ,minrtdéì éîãå- §¨¥¥

,oepiyd aex zngn ,ef drici eipira dzncedéì àçðîc ïàîk§©§©§¨¥
dézñéëa.eqika dxenye zgpen `id eli`k - §¦§¥

* * *
dxn`p .miphwd eipa z` ofd mc` oipra dyxc d`ian `xnb

:weqta'úò ìëá ä÷ãö äNò ètLî éøîL éøLà'(b ew mildz)yie , ©§¥Ÿ§¥¦§¨Ÿ¥§¨¨§¨¥
,zeywdløLôà éëåmc`l,úò ìëa ä÷ãö úBNòì`l`eLøc §¦¤§¨©£§¨¨§¨¥¨§

dì éøîàå ,äðáéaL eðéúBaøz`f yxcy mixne` yie -,øæòéìà éaø ©¥¤§©§¤§¨§¥¨©¦¡¦¤¤
,zr lka dwcv dyerd `ed inïfä äæz`ïäLk åéúBðáe åéða ¤©¨¨¨§¨§¤¥

,íépè÷df xace ,eilr mdizepefn ikxv dlilde meid zery lkay §©¦
.mpefl aiig mc` oi`y lirl `xnbd zpwqn oky ,`ed dwcvéaø©¦

,Búéa CBúa äîBúéå íBúé ìcâîä äæ ,øîà éðîçð øa ìàeîLcinzy §¥©©§¨¦¨©¤©§©¥¨¦¨§¥

,eilr mdikxv.ïàéOîe©¦¨
:weqta xn`p .dwcv oipra ztqep dyxc `xnbd d`ianøLòå ïBä'¨Ÿ¤

'ãòì úãîò Bú÷ãöå ,Búéáa(b aiw my)zcnery dwcv yi ,xnelk , §¥§¦§¨Ÿ¤¤¨©
n dzngn xqgzn epi`e ,crl mc`l elxyerde oedd `l` ,oen

ewlgpe ,eziaa mix`ypàcñç áøå àðeä áø,ef dwcv `id dnãç ©¨§©¦§¨©
dãnìîe äøBz ãîBlä äæ ,øîàzcner ezwcvy s`y ,mixg`l ¨©¤©¥¨§©§¨

.melk epnn xqgp `l ,mixg`l cnily dna crläæ ,øîà ãçå§©¨©¤
áúBkäixtq,íéøçàì ïìéàLîe ,íéáeúëe íéàéáð ,äøBzmixtqdy ©¥¨§¦¦§¦©§¦¨©£¥¦

,mli`yny mnr dyery dwcvde ,milk mpi`e ezelraa mixzep
.crl el zcner

:weqta xn`p .ztqep dyxc `xnbd d`ianéðáì íéðá äàøe'E §¥¨¦§¨¤
'ìàøNé ìò íBìL(e gkw my),,éåì ïa òLBäé éaø øîàyxcp jk ¨©¦§¨¥¨©©¦§ª©¤¥¦

,weqtdïåékzikfyLeclepéðáì íéða,Edidi `linnìò íBìL ¥¨¤¨¦§¨¤¨©
,ìàøNémeyn,íeaéå äöéìç éãéì éúà àìcmipa oi`y onf lky ¦§¨¥§Ÿ¨¥¦¥£¦¨§¦

maiizdl ezy` jxhvz mipa `ll mdn cg` zeni m` ,jipal
icil e`eai `l mipa mdl eclepy xg` j` ,el uelgl e` ,eig`l

.jk
:df weqt lr zxg` dyxcïåék ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaødkfzy ©¦§¥©©§¨¦¨©¥¨

Leidiéðáì íéða,Edidi `linnéúà àìc ,ìàøNé éðéic ìò íBìL ¤¨¦§¨¤¨©©¨¥¦§¨¥§Ÿ¨¥
ééeöpéàìmcew in mdipta aixl miaexwd x`y e`eai `ly - §¦§¥
.dyexia

* * *
:dpyna epipy'eë íéîëç éðôì øæòìà éaø Løc Løãî äæ'mipad ¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¦§¥£¨¦

zzin xg`l `l` miyxei mpi` mipad dn ,epefi zepade eyxii
l` zepefip mpi` zepad s` a`dx`eane .'a`d zzin xg`l `

.efl ef zepwzd z` dnice yiwdy ici lr xfril` iax ok yxcy
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lel` yceg zegiyÎihewl` dgiy hi jxk

הקודש ללשון  מתורגם 

.‡

˙ÂÏ‡˘‰Â ,ÁÒÙ‰ ‚Á· ÏÂÏ‡ ÌÈÎ¯·Ó ˙·˘ ¯Â‡È˙
ÍÎ ÏÚ

הפסח  חג  משיחות אדמו"ר1באחת  מו"ח כ "ק  מתאר
אלול מברכים  בשבת ששרר הרוחני המצב  את
במשך חב "ד אדמו "רי של הבירה " "עיר – בליובאוויטש 

רבות חפשי ):2שנים  (בתרגום  שם  נאמר וכך  .

למרות בליובאוויטש , אלול  חודש  מברכים  "בשבת 
כבר זורחת , שמש  של בהיר יום  עדיין זה  היה  כלל שבדרך 
וכבר ריחֿאלול, מורגש  להיות  החל כבר  האויר, השתנה

תשובה ". רוח  נשבה 

פרטיהם . בכל מדוייקים נשיאינו רבותינו דברי  כל
שבת לגבי שבשיחה  התיאורים ארבעה  שכל ומובן,
שינוי (ב ) השמש  זריחת  בהירות  (א) – אלול מברכים 
– תשובה " "רוח  משב  (ד) אלול "ריח " תחושת  (ג ) האויר
המבטאים ענינים  ארבעה  הם  אלה  אלא  מליצות , סתם אינם 

אלול. מברכים  שבת של הפנימי תוכנה את 

רק לא  מדוייקים  נשיאינו רבותינו דברי מכך: יותר 
לגביokezלגבי גם  אלא  דברonfהדברים, כל – אמירתם

גם להימשך  חייבת ההשפעה  כי  אם  המתאים, בזמן נאמר 
מו "ח  שכ "ק  וכיון מקומות , במספר כמוסבר מכן, לאחר 

מברכים  שבת  את  תיאר מובןgqtdבחג `lelאדמו"ר 
הזמנים . שני  בין  פנימי קשר שיש 

וחג אלול – אלו זמנים  שני מובן: לא  לגמרי לכאורה,

מזה זה  מנוגדים אלא  במהותם , שונים  רק  לא :3הפסח ,
תחילה – למטה מלמעלה  והמשכה  השפעה הוא  פסח 

לו" "ואני כך ואחר לי" שהגאולה4"דודי הידוע כפי ,

ישראל של עבודתם  ידי על הגיעה  לא  מצרים  ביציאת 
"הללו5(ואדרבה של במצב  היו הם  מצרים יציאת  לפני  :

והללו..." זרה  עבודה  אתערותא6עובדי של בדרך אלא ,(
לאתערותא7דלעילא שגרמה  מלמעלה ) (=התעוררות 

אלול חודש  זאת , לעומת ישראל . אצל (=מלמטה ) דלתתא

" תחילה  – למעלה  מלמטה  רוחנית  עבודה של זמן ני`הוא
l" כך ואחר  דלתתא, אתערותא  (ראשי8י"lדודיeדודי",

אלול את9תיבות: בפסח מתארים  מדוע  להבין: ויש  .(

אלול ? חודש  מברכים  שבת של הענין

.·

ÁÒÙ‰ ‚Á· ‡Â‰ "‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡"‰ Ï˘ ‰˘¯Â˘

חז"ל (כמאמר  ידוע  הוא : הענין הפסוק10הסבר 11על

באמצעות משיג  שיהודי מה  שגם  ואשלם "), הקדימני "מי
אתערותא לאחר מלמעלה . לו הניתן בכח נעשה  עבודתו

דלתתא . אתערותא  של באופן  לעבוד מסוגל הוא דלעילא

הזקן אדמו"ר שמבאר מדות12וכפי י"ג מתגלות  שבאלול ,
כל רשאי שאז בשדה  הנמצא  למלך זאת  וממשיל הרחמים ,

כלומר, וכו'. המלך פני את  ולקבל לצאת  בכך המעוניין

בכל למעלה , מלמטה  היא העבודה  אלול שבחודש  למרות 
ונתינת הרחמים  מדות  י "ג  התגלות  לשם ֿכך נדרשת  זאת 

של העבודה  אפשרית מכן לאחר ורק  מלמעלה , וכח  רשות 
לדודי" .13"אני 
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ב).1) קטו, ח"א (לקו"ד תרצ"ד
ח"א 2) הזכרונות ספר וראה הגליון. שבשולי בהערה שם לקו"ד ראה

חב"ד  חסידות של שייכותה [342 ע' שם [ובהוספות 55 ע'
ל"ליובאוויטש".

(3.177 ע' תש"ג סה"ש גם ראה
תרכ"ז 4) לי דודי (ד"ה יצי"מ על וקאי טז. ב, שה"ש הכתוב לשון

וש"נ). בתחלתו.
ובעצמו"5) "בכבודו בחי' – ביצי"מ שנמשך הגילוי אשר רק דלא

מגיעה  אינה הנבראים עבודת כי עבודה, ע"י שיומשך שייך אינו –
כו'". "הללו כי עבודה, אצלם אז הי' לא לזה, נוסף הנה זו, לבחינה

קע,6) זח"ב כז. יד, בשלח יל"ר ה. טו, – באבער – תהלים מדרש
ב.

נגאלו 7) האמונה בשכר לא) יד, שמות (מכילתא רז"ל שאמרו ומה
תניא  (וראה מאבותינו לנו היא ירושה האמונה הרי ממצרים, אבותינו

ש  כו' בירושה ע"ב): ריש (מב, ודם l`פל"ד מילה דם ענין וגם בו). עמל
ברש"י  הובא ו. יב, שמות מכילתא פכ"ט. (פרדר"א נגאלו שבזכותם פסח
לקו"ש  (ראה פועל של בענין האמונה וגילוי המשכת הוא ענינם שם),

התיכונית  נקודה – התשובה עבודת משא"כ .(122 ע' ח"ג [המתורגם]
הענינים  המשכת (ולא עצמו המטה שמצד עבודה היא – אלול דחודש

ועוד. מח. ס"פ פרדר"א סע"ב. ג, מזח"ב ולהעיר מלמעלה). הבאים
ג.8) ו, שה"ש הכתוב לשון
פ"א.9) ר"ה שער פע"ח הדרשנים). (בשם ר"ה תפלת סדר אבודרהם

עה"פ. להאריז"ל הפסוקים שער
הכח 10) לנתינת הצורך אשר מובן, וממ"ש ב. פכ"ז, ויק"ר

ב) ל, (קידושין (כמרז"ל היצה"ר של המניעות מצד רק אינו שמלמעלה
עצמם. המצות קיום בשביל גם אלא לו), יכול אין עוזרו הקב"ה אלמלא

ג.11) מא, איוב
ע'12) חכ"ט לקו"ש גם לקמן) (בהבא וראה – א. לב, ראה לקו"ת

ואילך. 162
ענינה 13) שהרי אתעדל"ע. הו"ע אלול שבחודש בשופר התקיעה וגם

סי' ריש או"ח (טור כו' בעיר שופר יתקע אם ו) ג, (עמוס כמ"ש הוא
אשר  די"ל א'רפ)), ע' (נצבים אלול בר"ח תק"ש ענין אוה"ת וראה תקפא.

באה שהתקיעה הוא "יתקע" ורק dlrnlnפירוש תוקעין). שהעם (ולא
וראה  תוקעין. שאנו התקיעות ע"י היא שמלמעלה התקיעה המשכת אשר

ireayd cenild xefgn t"r ± lel` yceg ± zegiyÎihewl

עבודה לאחר הבאה דלעילא " שה"אתערותא  ומובן,
יותר הרבה  נעלית ובאמצעותה , דלתתא " "אתערותא  של

זו לעבודה כהכנה הבאה דלעילא " ה "אתערותא  ,14מן
חנם כחסד  באה המוקדמת דלעילא " ה "אתערותא  שהרי
דלעילא " ה "אתערותא ואילו  האור, מחיצוניות  רק  ונובעת 

תכסוף " ידיך "למעשה היא  העבודה  ,15שבאמצעות 
של שיכולתה  מובן, זאת  עם אך האור. מפנימיות  ונובעת 

דלעילא " "אתערותא  לעורר דלתתא " נובעת16ה "אתערותא
המוקדמת דלעילא " .17מה "אתערותא

התגלות היא לדודי" "אני לעבודת הכח  שמתן ולמרות 
בחודש  הרחמים מדות  דבר`lelי"ג  שלכל כיון זאת , בכל ,

דלעילא " "אתערותא  השפעת  של וזמנה  לו, המתאים זמן יש 
שהוא ,illkבאופן אלול חודש  (לעומת  כדלעיל בפסח , הוא 

גם הוא  כך לכן – למעלה ) מלמטה העבודה זמן כשלעצמו,
בפסח. שמקורה  אלול, של דלעילא" ה "אתערותא לגבי
כללי, באופן דלעילא אתערותא  של זמן הוא  פסח  כלומר,
בזמן ענין לכל יותר  מסויימות  השפעות  כך אחר נובעת ומכך

לו בחודש18המתאים  הרחמים  מדות י "ג  השפעת  כולל –
אלול.

השיחה הפסח  בחג נאמרה מברכים19לכן שבת  אודות 
החודש עניני  כל כללי, באופן נמשכים, שבה כולל20אלול, ,

הרחמים . מדות  י "ג  השפעת

.‚

"‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡" ˙ÂÚˆÓ‡· ‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡

מברכים שבת בתיאור הענינים  ארבעת  מובנים  זה  לפי
סוגים : לשני כללי באופן שמחולקים הנ"ל, בשיחה  אלול

") הראשון בחלק  – השמש  אור כללzexnlבהירות שבדרך
oiicr df did21,האויר מזג  ושינוי בהיר "). שמש  יום 

השני. בחלק  – תשובה " רוח ו"משב  ריחֿאלול, תחושת 

יורד השמש  אור העניניםdlrnlnכי ובפנימיות  ,
המאירה הוי'", מ"שמש  והשפעה  להארה  היא הכוונה 
ניסן, חודש של  הכללית ההמשכה  מן כפרט  אלול בחודש 
התעוררות את מבטאים  הענינים  שלושת  ויתר כאמור,

הוי'". "שמש  של ההארה  באמצעות  למטה  הנבראים 

.„

‰·Â˘˙Â ÏÂÏ‡ ÔÈ·Ï "ÁÈ¯"Â "ÁÂ¯" ÔÈ·˘ ¯˘˜‰

ההשפעה ידי  על הנבראים, להתעוררות בקשר
ענינים שני אדמו "ר מו"ח כ"ק  מציין א)22מלמעלה , :

נשבה "כבר  ב ) ריחֿאלול ". מורגש  להיות  התחיל "כבר 
התשובה ". רוח

ותשובה אלול חודש  לבין ו"רוח " "ריח " שבין  הקשר
הוא :

שנאמר כמו  הוא התשובה  אל23gexde"עיקר תשוב 
נתנה " אשר היא24האלקים  התשובה מהות  עיקר –

מעל היא  כאן אשר  "רוח", לדרגת  לדרגת25להתעלות 
ולכך26"אור" האלקים...". אל "תשוב של הענין  נגרם  ואז ,

" בביטוי אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  עיקרgexרומז כי תשובה ",
"רוח", בדרגת הוא  – ואלול – התשובה 

העבודה עיקר לאלול : "ריח " של הקשר גם  מובן ובכך
התשובה , עבודת היא  באלול  לדודי " "אני של

משיח " של ל"רוחו  זוכים הוא27שבאמצעותה שגילויו ,
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על  ההודעה היא אלול דחודש הראשונה שתקיעה א) (קטז, שם לקו"ד
היא  הרי הרחמים שערי ופתיחת אלול, דחודש הרחמים שערי פתיחת

מלמעלה. המשכה
מדריגות:14) ב' – האתעדל"ת קדימת אחרי הנמשכת באתעדל"ע

האתעדל"ע  על מעלה יש זו בבחינה וגם האתעדל"ת. ע"י המתעוררת א)
מבחי' היא זו שפנימיות (אלא פנימית בחי' היא כי האתעדל"ת, שקודם

ב  לשם). מגיעה האתעדל"ת אשר לאח"ז תחתונה, עצמה מצד הנמשכת (
ובחינה  התחתונים). במעשה שלימות כשיש אלא ומתגלה שורה (שאינה
לשם  מגעת אתעדל"ת אין אשר עליונה, בחי' של פנימיות בחי' היא זו
ע"י  הנמשך האור בחי' אשר וי"ל אֿב). כד, שה"ש לקו"ת בכ"ז (ראה
וכמובן  הנ"ל. הב' בחי' כמו היא התשובה, עבודת – דאלול העבודה

תשובה. שע"י ההמשכה בענין ד' סעיף להלן מהמבואר
טו.15) יד, איוב
ב 16) פג, שמע"צ לקו"ת גם (וראה פ"ו תש"ג עולם אדון ד"ה ראה

אשר הא'zellkואילך), בחי' (גם אתעדל"ע שבאתעדל"ת מה הענין
(14 ית'.שבהערה ברצונו עלה שכן לפי רק הוא

שם.17) שה"ש לקו"ת
כי 18) א), ד, ר"ה (וראה לרגלים השנה ראש הוא שפסח מה וזהו

אבר  לכל פרטי חיות נמשך וממנו שבגוף החיות כללות בו כולל הראש

בתחלתו). ראש עטרת (ראה אליו השייך
הדור.19) נשיא ע"י מלמעלה ההמשכה
נקרא20) (שלכן החודש ימי כל כולל חודש ראש חודש),y`xכי

הוא מתברך מברכים xובשבת xeza"g'מיני השבת, אשר על (נוסף
יומין). כולה מתברכין

המשכה 21) הוא ענינם הקיץ חדשי כללות כי "נאך", תיבת ָדיוק
ניסן. בחודש המתחלת מלמעלה,

הערה  לכת). כוכבי הז' ענין (ד"ה ויצא פ' להאריז"ל מל"ת ולהעיר
.28 ע' ש"ת בסה"מ

סעיף 22) כדלהלן אלו, ענינים לשני הקדמה הוא האויר חילוף וענין
ה'.

ז.23) יב, קהלת
ג.24) עא, האזינו לקו"ת
בחי'25) נמשכת דאלול התשובה עבודת ע"י אשר מובן, מזה וגם

הו"ע  לה שקדמה האתעדל"ע כי לה. שקדמה מהאתעדל"ע יותר נעלית
בחי' כנ"ל, טאג" זונשיינענדיגער .`xe"א ָ

א.26) עב, שם לקו"ת
שם.27) בלקו"ת הובא ספ"ב, ב"ר
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הקודש ללשון  מתורגם 
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הפסח  חג  משיחות אדמו"ר1באחת  מו"ח כ "ק  מתאר
אלול מברכים  בשבת ששרר הרוחני המצב  את
במשך חב "ד אדמו "רי של הבירה " "עיר – בליובאוויטש 

רבות חפשי ):2שנים  (בתרגום  שם  נאמר וכך  .

למרות בליובאוויטש , אלול  חודש  מברכים  "בשבת 
כבר זורחת , שמש  של בהיר יום  עדיין זה  היה  כלל שבדרך 
וכבר ריחֿאלול, מורגש  להיות  החל כבר  האויר, השתנה

תשובה ". רוח  נשבה 

פרטיהם . בכל מדוייקים נשיאינו רבותינו דברי  כל
שבת לגבי שבשיחה  התיאורים ארבעה  שכל ומובן,
שינוי (ב ) השמש  זריחת  בהירות  (א) – אלול מברכים 
– תשובה " "רוח  משב  (ד) אלול "ריח " תחושת  (ג ) האויר
המבטאים ענינים  ארבעה  הם  אלה  אלא  מליצות , סתם אינם 

אלול. מברכים  שבת של הפנימי תוכנה את 

רק לא  מדוייקים  נשיאינו רבותינו דברי מכך: יותר 
לגביokezלגבי גם  אלא  דברonfהדברים, כל – אמירתם

גם להימשך  חייבת ההשפעה  כי  אם  המתאים, בזמן נאמר 
מו "ח  שכ "ק  וכיון מקומות , במספר כמוסבר מכן, לאחר 

מברכים  שבת  את  תיאר מובןgqtdבחג `lelאדמו"ר 
הזמנים . שני  בין  פנימי קשר שיש 

וחג אלול – אלו זמנים  שני מובן: לא  לגמרי לכאורה,

מזה זה  מנוגדים אלא  במהותם , שונים  רק  לא :3הפסח ,
תחילה – למטה מלמעלה  והמשכה  השפעה הוא  פסח 

לו" "ואני כך ואחר לי" שהגאולה4"דודי הידוע כפי ,

ישראל של עבודתם  ידי על הגיעה  לא  מצרים  ביציאת 
"הללו5(ואדרבה של במצב  היו הם  מצרים יציאת  לפני  :

והללו..." זרה  עבודה  אתערותא6עובדי של בדרך אלא ,(
לאתערותא7דלעילא שגרמה  מלמעלה ) (=התעוררות 

אלול חודש  זאת , לעומת ישראל . אצל (=מלמטה ) דלתתא

" תחילה  – למעלה  מלמטה  רוחנית  עבודה של זמן ני`הוא
l" כך ואחר  דלתתא, אתערותא  (ראשי8י"lדודיeדודי",

אלול את9תיבות: בפסח מתארים  מדוע  להבין: ויש  .(

אלול ? חודש  מברכים  שבת של הענין

.·
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חז"ל (כמאמר  ידוע  הוא : הענין הפסוק10הסבר 11על

באמצעות משיג  שיהודי מה  שגם  ואשלם "), הקדימני "מי
אתערותא לאחר מלמעלה . לו הניתן בכח נעשה  עבודתו

דלתתא . אתערותא  של באופן  לעבוד מסוגל הוא דלעילא

הזקן אדמו"ר שמבאר מדות12וכפי י"ג מתגלות  שבאלול ,
כל רשאי שאז בשדה  הנמצא  למלך זאת  וממשיל הרחמים ,

כלומר, וכו'. המלך פני את  ולקבל לצאת  בכך המעוניין

בכל למעלה , מלמטה  היא העבודה  אלול שבחודש  למרות 
ונתינת הרחמים  מדות  י "ג  התגלות  לשם ֿכך נדרשת  זאת 

של העבודה  אפשרית מכן לאחר ורק  מלמעלה , וכח  רשות 
לדודי" .13"אני 
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ב).1) קטו, ח"א (לקו"ד תרצ"ד
ח"א 2) הזכרונות ספר וראה הגליון. שבשולי בהערה שם לקו"ד ראה

חב"ד  חסידות של שייכותה [342 ע' שם [ובהוספות 55 ע'
ל"ליובאוויטש".

(3.177 ע' תש"ג סה"ש גם ראה
תרכ"ז 4) לי דודי (ד"ה יצי"מ על וקאי טז. ב, שה"ש הכתוב לשון

וש"נ). בתחלתו.
ובעצמו"5) "בכבודו בחי' – ביצי"מ שנמשך הגילוי אשר רק דלא

מגיעה  אינה הנבראים עבודת כי עבודה, ע"י שיומשך שייך אינו –
כו'". "הללו כי עבודה, אצלם אז הי' לא לזה, נוסף הנה זו, לבחינה

קע,6) זח"ב כז. יד, בשלח יל"ר ה. טו, – באבער – תהלים מדרש
ב.

נגאלו 7) האמונה בשכר לא) יד, שמות (מכילתא רז"ל שאמרו ומה
תניא  (וראה מאבותינו לנו היא ירושה האמונה הרי ממצרים, אבותינו

ש  כו' בירושה ע"ב): ריש (מב, ודם l`פל"ד מילה דם ענין וגם בו). עמל
ברש"י  הובא ו. יב, שמות מכילתא פכ"ט. (פרדר"א נגאלו שבזכותם פסח
לקו"ש  (ראה פועל של בענין האמונה וגילוי המשכת הוא ענינם שם),

התיכונית  נקודה – התשובה עבודת משא"כ .(122 ע' ח"ג [המתורגם]
הענינים  המשכת (ולא עצמו המטה שמצד עבודה היא – אלול דחודש

ועוד. מח. ס"פ פרדר"א סע"ב. ג, מזח"ב ולהעיר מלמעלה). הבאים
ג.8) ו, שה"ש הכתוב לשון
פ"א.9) ר"ה שער פע"ח הדרשנים). (בשם ר"ה תפלת סדר אבודרהם

עה"פ. להאריז"ל הפסוקים שער
הכח 10) לנתינת הצורך אשר מובן, וממ"ש ב. פכ"ז, ויק"ר

ב) ל, (קידושין (כמרז"ל היצה"ר של המניעות מצד רק אינו שמלמעלה
עצמם. המצות קיום בשביל גם אלא לו), יכול אין עוזרו הקב"ה אלמלא

ג.11) מא, איוב
ע'12) חכ"ט לקו"ש גם לקמן) (בהבא וראה – א. לב, ראה לקו"ת

ואילך. 162
ענינה 13) שהרי אתעדל"ע. הו"ע אלול שבחודש בשופר התקיעה וגם

סי' ריש או"ח (טור כו' בעיר שופר יתקע אם ו) ג, (עמוס כמ"ש הוא
אשר  די"ל א'רפ)), ע' (נצבים אלול בר"ח תק"ש ענין אוה"ת וראה תקפא.

באה שהתקיעה הוא "יתקע" ורק dlrnlnפירוש תוקעין). שהעם (ולא
וראה  תוקעין. שאנו התקיעות ע"י היא שמלמעלה התקיעה המשכת אשר

ireayd cenild xefgn t"r ± lel` yceg ± zegiyÎihewl

עבודה לאחר הבאה דלעילא " שה"אתערותא  ומובן,
יותר הרבה  נעלית ובאמצעותה , דלתתא " "אתערותא  של

זו לעבודה כהכנה הבאה דלעילא " ה "אתערותא  ,14מן
חנם כחסד  באה המוקדמת דלעילא " ה "אתערותא  שהרי
דלעילא " ה "אתערותא ואילו  האור, מחיצוניות  רק  ונובעת 

תכסוף " ידיך "למעשה היא  העבודה  ,15שבאמצעות 
של שיכולתה  מובן, זאת  עם אך האור. מפנימיות  ונובעת 

דלעילא " "אתערותא  לעורר דלתתא " נובעת16ה "אתערותא
המוקדמת דלעילא " .17מה "אתערותא

התגלות היא לדודי" "אני לעבודת הכח  שמתן ולמרות 
בחודש  הרחמים מדות  דבר`lelי"ג  שלכל כיון זאת , בכל ,

דלעילא " "אתערותא  השפעת  של וזמנה  לו, המתאים זמן יש 
שהוא ,illkבאופן אלול חודש  (לעומת  כדלעיל בפסח , הוא 

גם הוא  כך לכן – למעלה ) מלמטה העבודה זמן כשלעצמו,
בפסח. שמקורה  אלול, של דלעילא" ה "אתערותא לגבי
כללי, באופן דלעילא אתערותא  של זמן הוא  פסח  כלומר,
בזמן ענין לכל יותר  מסויימות  השפעות  כך אחר נובעת ומכך

לו בחודש18המתאים  הרחמים  מדות י "ג  השפעת  כולל –
אלול.

השיחה הפסח  בחג נאמרה מברכים19לכן שבת  אודות 
החודש עניני  כל כללי, באופן נמשכים, שבה כולל20אלול, ,

הרחמים . מדות  י "ג  השפעת

.‚
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מברכים שבת בתיאור הענינים  ארבעת  מובנים  זה  לפי
סוגים : לשני כללי באופן שמחולקים הנ"ל, בשיחה  אלול

") הראשון בחלק  – השמש  אור כללzexnlבהירות שבדרך
oiicr df did21,האויר מזג  ושינוי בהיר "). שמש  יום 

השני. בחלק  – תשובה " רוח ו"משב  ריחֿאלול, תחושת 

יורד השמש  אור העניניםdlrnlnכי ובפנימיות  ,
המאירה הוי'", מ"שמש  והשפעה  להארה  היא הכוונה 
ניסן, חודש של  הכללית ההמשכה  מן כפרט  אלול בחודש 
התעוררות את מבטאים  הענינים  שלושת  ויתר כאמור,

הוי'". "שמש  של ההארה  באמצעות  למטה  הנבראים 

.„
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ההשפעה ידי  על הנבראים, להתעוררות בקשר
ענינים שני אדמו "ר מו"ח כ"ק  מציין א)22מלמעלה , :

נשבה "כבר  ב ) ריחֿאלול ". מורגש  להיות  התחיל "כבר 
התשובה ". רוח

ותשובה אלול חודש  לבין ו"רוח " "ריח " שבין  הקשר
הוא :

שנאמר כמו  הוא התשובה  אל23gexde"עיקר תשוב 
נתנה " אשר היא24האלקים  התשובה מהות  עיקר –

מעל היא  כאן אשר  "רוח", לדרגת  לדרגת25להתעלות 
ולכך26"אור" האלקים...". אל "תשוב של הענין  נגרם  ואז ,

" בביטוי אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  עיקרgexרומז כי תשובה ",
"רוח", בדרגת הוא  – ואלול – התשובה 

העבודה עיקר לאלול : "ריח " של הקשר גם  מובן ובכך
התשובה , עבודת היא  באלול  לדודי " "אני של

משיח " של ל"רוחו  זוכים הוא27שבאמצעותה שגילויו ,
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על  ההודעה היא אלול דחודש הראשונה שתקיעה א) (קטז, שם לקו"ד
היא  הרי הרחמים שערי ופתיחת אלול, דחודש הרחמים שערי פתיחת

מלמעלה. המשכה
מדריגות:14) ב' – האתעדל"ת קדימת אחרי הנמשכת באתעדל"ע

האתעדל"ע  על מעלה יש זו בבחינה וגם האתעדל"ת. ע"י המתעוררת א)
מבחי' היא זו שפנימיות (אלא פנימית בחי' היא כי האתעדל"ת, שקודם

ב  לשם). מגיעה האתעדל"ת אשר לאח"ז תחתונה, עצמה מצד הנמשכת (
ובחינה  התחתונים). במעשה שלימות כשיש אלא ומתגלה שורה (שאינה
לשם  מגעת אתעדל"ת אין אשר עליונה, בחי' של פנימיות בחי' היא זו
ע"י  הנמשך האור בחי' אשר וי"ל אֿב). כד, שה"ש לקו"ת בכ"ז (ראה
וכמובן  הנ"ל. הב' בחי' כמו היא התשובה, עבודת – דאלול העבודה

תשובה. שע"י ההמשכה בענין ד' סעיף להלן מהמבואר
טו.15) יד, איוב
ב 16) פג, שמע"צ לקו"ת גם (וראה פ"ו תש"ג עולם אדון ד"ה ראה

אשר הא'zellkואילך), בחי' (גם אתעדל"ע שבאתעדל"ת מה הענין
(14 ית'.שבהערה ברצונו עלה שכן לפי רק הוא

שם.17) שה"ש לקו"ת
כי 18) א), ד, ר"ה (וראה לרגלים השנה ראש הוא שפסח מה וזהו

אבר  לכל פרטי חיות נמשך וממנו שבגוף החיות כללות בו כולל הראש

בתחלתו). ראש עטרת (ראה אליו השייך
הדור.19) נשיא ע"י מלמעלה ההמשכה
נקרא20) (שלכן החודש ימי כל כולל חודש ראש חודש),y`xכי

הוא מתברך מברכים xובשבת xeza"g'מיני השבת, אשר על (נוסף
יומין). כולה מתברכין

המשכה 21) הוא ענינם הקיץ חדשי כללות כי "נאך", תיבת ָדיוק
ניסן. בחודש המתחלת מלמעלה,

הערה  לכת). כוכבי הז' ענין (ד"ה ויצא פ' להאריז"ל מל"ת ולהעיר
.28 ע' ש"ת בסה"מ

סעיף 22) כדלהלן אלו, ענינים לשני הקדמה הוא האויר חילוף וענין
ה'.

ז.23) יב, קהלת
ג.24) עא, האזינו לקו"ת
בחי'25) נמשכת דאלול התשובה עבודת ע"י אשר מובן, מזה וגם

הו"ע  לה שקדמה האתעדל"ע כי לה. שקדמה מהאתעדל"ע יותר נעלית
בחי' כנ"ל, טאג" זונשיינענדיגער .`xe"א ָ

א.26) עב, שם לקו"ת
שם.27) בלקו"ת הובא ספ"ב, ב"ר
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כנאמרgixבבחינת מנסים28, – הוי'..." ביראת "והריחו :
דוקא חז"לאותו כדברי ודאין", .29ב "מורח

.‰
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ובחינה תשובה, של "רוח" – הענינים לשני כהכנה 
"כבר בשיחה : אדמו"ר מו"ח כ"ק  אומר – אלול "ריח"

מזג  בזה :xie`dהשתנה וכוונתו ,"

לגור בית  צרכים : סוגי מספר יש  האדם של חייו בצרכי 
יותר נחוץ  זה  אשר לנשימה , ואויר משקה , מזון, לבוש , בו,
יותר המזון, נחוץ  מכך יותר  מבית, יותר נחוץ  לבוש מזה,

לנשימה אויר – מכל וחשוב השתיה , צורך30מכך שהוא  ,

קצר זמן אפילו להתקיים  אפשר אי  ובלעדיו .31תמידי,

תמיד, אותו נושם  והוא  לאויר  כלֿכך זקוק  שאדם  וכיון

מורגשת האויר  של שתעלתו מובן, ידיcinzהרי lkעל
cg`.

כיון האויר : לגבי בשיחה הנאמר של המשמעות  וזוהי

ב"אויר" מורגשים  כבר  התשובה  ורוח  אלול ש "ריח"
ללא "אויר ", של באופן קיימים  שהם  מובן שהשתנה ,

טרחה בשום  אחד32תלות  לכל ונחוצים  וקשורים  ,33,
– אחד כל –lkומחיים  חז"לlkaנשמה כמאמר נשימה ,

הפסוק הללוי '.34על יֿה תהלל הנשמה כל :

(f"kyz ,lel` n"y d`x t"y zgiyn)
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ג.28) יא, ישעי'
ב.29) צג, סנהדרין
פ"א.30) תרל"ו רבים מים ד"ה
סחֿע,31) סי' אה"ע צ"צ שו"ת סל"ב, יז סי' אה"ע שו"ע נ"כ ראה

זו  קלה שעה שיעור – קח כלל כ' מערכת כללים בשד"ח שציין מקומות
היא. כמה

מצוי 32) הוא מאוד, נחוץ להיות שהאויר שם, רבים מים ד"ה ראה
כלל. מחיר שום בלי תמיד

הערכים 33) ס' (ראה י" אור – "אויר בענין מהביאור ג"כ להעיר
ס"ח, בערכו ח"ב ).ye"pחב"ד

ט.34) פי"ד, ב"ר ו. קנ, תהלים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zeaezk(oey`x meil)

:`xnbd daiyn .dici dyrnedì à÷ôð àäéî íéøãð úøôäî¥£¨©§¨¦¦¨©§¨¨
déúeLøîa`d zeyxn zad z`vei mixcp zxtd iabl mewn lkn - ¥§¥

z` xtin a`d did dzr cry ,dtegl dxiqn mcew ,dycwzdyk
,lrad mr cgi xtin `ed oiyeciwd xg`e ,ecal dixcpïðúcmixcp) ¦§©

(:eq,äéøãð dì ïéøéôî dìòáe äéáà äñøBàîä äøòðxten xcpd oi`e ©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨§¥¦¨§¨¤¨
zeyxn 'd`ivi' el` oiyeciwa yiy `vnpe ,mdipy extiy cr

.oec`d zeyxn d`ivil z`f zencl ozipe ,a`d

* * *
a sqka diyeciwa ezaa i`kf a`d' :dpyna epipy.'äàéáe øèL§¨¦¨

:`xnbd zxxanïì àðîxhya diyeciwa i`kf a`dy epl oipn - §¨¨
:`xnbd zx`an .d`iaaeàø÷ øîàdyxbzdy dy` oipra ¨©§¨

dklde' ,oey`xd dlran'øçà Léàì äúéäå(a ck mixac)e ,Le÷zéà §¨§¨§¨§¨§¦©¥¦§
éããäì úBéååä'dzide' ixdy ,dfl df oiyeciwd ipte` lk eywed - £¨©£¨¥§¨§¨

,oiyeciwd ipte` lk ef oeyla milelke ,oiyeciwe died oeyl ef
s` ,lirl x`eank ,dia` zeyxa `id sqk iyeciw oiprly myke

.ezeyxa `id d`ia e` xhy iyeciw oiprl

* * *
:dpyna epipy.'dúàéöîa éàkæ'©©¦§¦¨¨
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המשך ביאור למס' כתובות ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zeaezk(iyily meil)

d:lrad igelyl a`d zxiqn oipra `ziixa d`ian `xnb,àðz̈¨
áàä øñîeza z`ìe ,ìòaä éçeìLjxca dceraBæ éøä ,äúpéæ ¨©¨¨¦§¥©©©¦§¨£¥

,÷ðçadqxe`nd dxrp oick dliwqa `le ,dzpify d`eyp oick §¤¤
.dzpify

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdzxiqn xg`y ,df oic epl oipn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .dzpify d`eypk dpic lrad igelyláø øîà̈©©

àø÷ øîà ,àîç øa énàiWp` dElwqE' dzpify dqxe`nd dxrpa ©¦©¨¨¨©§¨§¨¨©§¥
l`xUiA dlap dzUr iM dzne mipa`A Dxir'äéáà úéa úBðæì ¦¨¨£¨¦¨¥¨¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥¦§¥¨¦¨

(`k ak mixac)zia'a dzeida wx `ed dliwq aeigy yexcl yie ,¥
,'dia`ì èøtote`øñnLdze`ì áàä,ìòaä éçeìLdpi`y oeikc ¨¦¨§©§¤¨©¨¨¦§¥©©©

.dzpify d`eypk ,wpga `l` dliwqa dpic oi` ,dia` ziaa
igelyl dxqnpy dxrp hrnn weqtdy oipn :`xnbd dywn

,lradàîéàåhrnl `a 'dia` ziA'y xn`p `ny -èøtinl §¥¨¥¨¦¨§¨
å äteçì äñðëpLoiicr,äìòáð àìmewn lkn dleza `idy s`y ¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨

.d`eypk ,wpga dpic dtegl dqpkpy oeik

:`xnbd zvxznà ,àáø øîà,énà éì øîdxezd d`ay okzi `l ¨©¨¨¨©¦©¦
l dqpkpy ef ixdy ,dlrap `le dtegl dqpkpy in hrnl,äteç¨

àáéúk àéãäadqxe`nd dxrp zyxtn dhrnzd yexita - §¤§¨§¦¨
weqta xn`p ,`ziixaa epipyy enke ,zlwqpd(ck-bk ak mixac)ék'¦

Léàì äNøàî äìeúá äøòð äéäé,DOr akWe xirA Wi` D`vnE ¦§¤©£¨§¨§Ÿ̈¨§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨
mipa`A mz` mYlwqE `edd xird xrW l` mdipW z` mz`vFde§¥¤¤§¥¤¤©©¨¦©¦§©§¤Ÿ¨¨£¨¦

,yexcl yie ,'Ezne.äìeòa àìå ,'äìeúa' .úøâBa àìå ,'äøòð' ¨¥©£¨§Ÿ¤¤§¨§Ÿ§¨
.äàeNð àìå ,'äNøBàî'xxal yieéàîdze` ly daih dn - §¨¨§Ÿ§¨©

'äàeNð',dhrnzdyàîéìéàefy xn`p m` -,Lnî äàeNð §¨¦¥¨§¨©¨
,dlrape dtegl dqpkpy,'äìeòa àìå äìeúa' eðééäjxev yi recne ©§§¨§Ÿ§¨

.sqep herinaåàì àlàhrnl 'd`eyp'a `ziixad zpeek i`ce - ¤¨¨
ef z`,äìòáð àìå äteçì äñðëpLef dhrnzd 'dyxe`n'ny oeike ¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨

ef dhrnzd 'dia` ziA'ny jgxk lr ,dlrap `le dtegl dqpkpy¥¨¦¨
`l` ,dqxe`nd dxrpk zlwqp dpi`y ,lrad igelyl dxqnpy

.wpga ,d`eypk dpic
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שלישי עמ' ב



כי ireayd cenild xefgn t"r ± lel` yceg ± zegiyÎihewl

כנאמרgixבבחינת מנסים28, – הוי'..." ביראת "והריחו :
דוקא חז"לאותו כדברי ודאין", .29ב "מורח

.‰

È„ÈÓ˙ ÔÙÂ‡· „Á‡ ÏÎÏ ‰ÈÁÓÂ ıÂÁ ¯·„ Y ¯ÈÂ‡

ובחינה תשובה, של "רוח" – הענינים לשני כהכנה 
"כבר בשיחה : אדמו"ר מו"ח כ"ק  אומר – אלול "ריח"

מזג  בזה :xie`dהשתנה וכוונתו ,"

לגור בית  צרכים : סוגי מספר יש  האדם של חייו בצרכי 
יותר נחוץ  זה  אשר לנשימה , ואויר משקה , מזון, לבוש , בו,
יותר המזון, נחוץ  מכך יותר  מבית, יותר נחוץ  לבוש מזה,

לנשימה אויר – מכל וחשוב השתיה , צורך30מכך שהוא  ,

קצר זמן אפילו להתקיים  אפשר אי  ובלעדיו .31תמידי,

תמיד, אותו נושם  והוא  לאויר  כלֿכך זקוק  שאדם  וכיון

מורגשת האויר  של שתעלתו מובן, ידיcinzהרי lkעל
cg`.

כיון האויר : לגבי בשיחה הנאמר של המשמעות  וזוהי

ב"אויר" מורגשים  כבר  התשובה  ורוח  אלול ש "ריח"
ללא "אויר ", של באופן קיימים  שהם  מובן שהשתנה ,

טרחה בשום  אחד32תלות  לכל ונחוצים  וקשורים  ,33,
– אחד כל –lkומחיים  חז"לlkaנשמה כמאמר נשימה ,

הפסוק הללוי '.34על יֿה תהלל הנשמה כל :

(f"kyz ,lel` n"y d`x t"y zgiyn)
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ג.28) יא, ישעי'
ב.29) צג, סנהדרין
פ"א.30) תרל"ו רבים מים ד"ה
סחֿע,31) סי' אה"ע צ"צ שו"ת סל"ב, יז סי' אה"ע שו"ע נ"כ ראה

זו  קלה שעה שיעור – קח כלל כ' מערכת כללים בשד"ח שציין מקומות
היא. כמה

מצוי 32) הוא מאוד, נחוץ להיות שהאויר שם, רבים מים ד"ה ראה
כלל. מחיר שום בלי תמיד

הערכים 33) ס' (ראה י" אור – "אויר בענין מהביאור ג"כ להעיר
ס"ח, בערכו ח"ב ).ye"pחב"ד

ט.34) פי"ד, ב"ר ו. קנ, תהלים

d`x zyxt zegiyÎihewlb dgiy hi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÏÚ È"˘¯ È¯·„Â ,"Í˙ÈÒÈ ÈÎ" ˜ÂÒÙ· È˘Â˜‰
˜ÂÒÙ‰

הפסוק  או 1על בנך או אמך בן אחיך יסיתך "כי
לאמר  בסתר כנפשך אשר רעך או חיקך אשת או בתך
– "אחיך רש"י מפרש אחרים..." אלקים ונעבדה נלכה

או  אביך...".2מאב. זה – כנפשך אשר מאם. – אמך בן
גם  הקרובים בין מונה התורה אין מדוע להבין: צריך

ואחיותך  אמך פעמים 3את מספר כמדובר מתרץ 4? ,
וכאשר  מקרא, של בפשוטו המתעורר קושי כל רש"י
יודע" "איני אומר הוא הפשט לפי הסבר לו 5אין

של  פשוטו לפי קשה הנ"ל שהקושי וכיון וכדומה.
רש"י  שלדעת לומר יש מסבירו, אינו ורש"י מקרא,
לפי  מובן שהוא או הפשט, בדרך מעצמו הדבר מובן

רש"י  של קודם .6פירוש

.·

¯˘‡ ÍÚ¯"· ˙Â‚¯„‰ ÏÎ ˙ÂÏÏÎ ‰¯Â‡ÎÏ
"Í˘ÙÎ

להקדים  יש כך לשם אך זאת, לתרץ ניתן לכאורה
מי  את רש"י, כדברי כאן, מונה התורה אחרת: שאלה
מי  ביניהם יימנה לא איפוא, ומדוע, לך", ש"חביבין

"רעך"? כפשוטו, לך שחביב

"אשר  בפירושו רש"י מתכוון שלזאת אומר, הרא"ם
היה  כאילו שזה או", "ויחסר – אביך" זה כנפשך,
נכלל  זה ולפי אביך)", (זה כנפשך אשר או "רעך כתוב

גם כפשוטו.jrxבפסוק

את כך להסביר קשה i"yxאך yexit היה כך שאם ,
בן  "או כן לפני כותב שהוא כפי מפורשות, כותב רש"י

" הביטוי כאשר ובמיוחד הוא `xyאמך". כנפשך"
לפרש, היה צריך ורש"י "רעך", של הפשוטה ההגדרה

" הוא: הפסוק כנפשך".`eשפשט אשר

ששני  דוחק, של מסויימת במדה להסביר, אפשר

ב"ר  נכללים ענינים הפרטים כשני לא כנפשך" אשר עך

הכוונה כנפשך" אשר "רעך שבמילים אלא, lklשונים,
ורש"י  כפשוטו), רעך (גם כנפשך" "אשר הרעים סוגי

החידוש את רק הדרגה ztqezdeמפרש הפשט, על
אביך" "זה – כנפשך" אשר "רעך של ביותר ,7הגבוהה

דרגות  את כנפשך" אשר "רעך כולל זה ולפי

"אחותך" "אמך" .8הביניים

הקרובים  שאר כל נמנים מדוע א) קשה: עדיין אך

cxtpa אשר ב"רעך נכללות ו"אחותך" "אמך" ודוקא ,
כנפשך"?

את הכתוב לך "פירש אם מכך: יותך oiaiagdב)
שהיא 9לך" "אמך" את לפרט צריך היה ודאי הרי ,

מ"אביך", יותר ואף אמך", בן מ"אחיך יותר חביבה

שמפרש  כפי יסיתך". "כי החשש יותר סביר ועליה
קדושים  בפרשת כן, לפני ואביו 10רש"י אמו "איש על ,

לפניו  שגלוי לפי לאם אב הקדים ש"בכבוד תיראו",
שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן

.11בדברים"

.‚

ÌÈ·Â¯˜‰ ˜¯ ÌÈË¯ÂÙÓ Y "‰ÂÂ‰· ·Â˙Î‰ ¯·È„"
"Í˙ÈÒÈ"˘ ÔÎ˙ÈÈ˘

פעמים  מספר ציין כבר רש"י הוא: לכך 12ההסבר

עצמו  זה בפסוק גם בהווה". הכתוב "דיבר הכלל את
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ז.1) יג, פרשתנו
כהתיבות 2) גדולות, באותיות "או" תיבת נעתקה שראיתי בהדפוסים

בזה  וגם הוא הזעצער הבחור שטעות י"ל ואולי מהכתוב! מעתיק שרש"י
אחד: והמשך ד"ה או`jigשצ"ל מאב ,jn` oa לברר ויש מאם. ,

ובכת"י. אחרים בדפוסים
מקדים 3) דשם ולהעיר אמור. בר"פ קרובים בהז' נמנו אלו שגם

ל"אביו". "אמו"
וש"נ.4) .13 ע' ח"י לקו"ש ראה
ועוד.5) ה. כח, תולדות כבפ'
אם 6) והאם האב לזכור חששה לא התורה ואולי כתב: באברבנאל

עליהם  יפול שלא לפי ואם ה' מאחרי לשוב הבנים את יזהיר שלא לפי
האדם  את יצוה איך כי בראשונה בו תהי' ידך תהרגנו הרג כי המשפט
כו'. ומוראם בכבודם כ"כ החמירה אשר אמו ואת אביו את בידיו שיהרוג

ריע  רק הוא כנפשך אשר דרעך פירושו לפי רק שזה ע"ז (נוסף אבל –
גם  – ועוד כן. לתרץ אא"פ הרי אביך" ד"זה לפרש"י משא"כ כפשוטו.
אביך  יסיתך באם הדין מהו להשמיענו לקרא הו"ל א) קשה): לפירושו

"אחותך". גם נאמר לא מדוע קשה עדיין ב) אמך. או
כאן.7) גו"א ראה
בהכתוב8) בפירוש נאמר שלא מה מובן עפ"ז פנ"י `jiaוגם ראה –

כאן.
כאן.9) פרש"י

ג.10) יט,
(11– כנפשך אשר אב, זה – רעך "או מפרש להגר"א אלי' באדרת

כו'". אם זו
ח"ו 12) לקו"ש בארוכה וראה ל. כא. יז. כב, כח. כא, משפטים

הפירושים. בכל והצורך השינויים על ואילך, 137 ע' [המתורגם]

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zeaezk(oey`x meil)

:`xnbd daiyn .dici dyrnedì à÷ôð àäéî íéøãð úøôäî¥£¨©§¨¦¦¨©§¨¨
déúeLøîa`d zeyxn zad z`vei mixcp zxtd iabl mewn lkn - ¥§¥

z` xtin a`d did dzr cry ,dtegl dxiqn mcew ,dycwzdyk
,lrad mr cgi xtin `ed oiyeciwd xg`e ,ecal dixcpïðúcmixcp) ¦§©

(:eq,äéøãð dì ïéøéôî dìòáe äéáà äñøBàîä äøòðxten xcpd oi`e ©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨§¥¦¨§¨¤¨
zeyxn 'd`ivi' el` oiyeciwa yiy `vnpe ,mdipy extiy cr

.oec`d zeyxn d`ivil z`f zencl ozipe ,a`d

* * *
a sqka diyeciwa ezaa i`kf a`d' :dpyna epipy.'äàéáe øèL§¨¦¨

:`xnbd zxxanïì àðîxhya diyeciwa i`kf a`dy epl oipn - §¨¨
:`xnbd zx`an .d`iaaeàø÷ øîàdyxbzdy dy` oipra ¨©§¨

dklde' ,oey`xd dlran'øçà Léàì äúéäå(a ck mixac)e ,Le÷zéà §¨§¨§¨§¨§¦©¥¦§
éããäì úBéååä'dzide' ixdy ,dfl df oiyeciwd ipte` lk eywed - £¨©£¨¥§¨§¨

,oiyeciwd ipte` lk ef oeyla milelke ,oiyeciwe died oeyl ef
s` ,lirl x`eank ,dia` zeyxa `id sqk iyeciw oiprly myke

.ezeyxa `id d`ia e` xhy iyeciw oiprl

* * *
:dpyna epipy.'dúàéöîa éàkæ'©©¦§¦¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



ireaydכב cenild xefgn t"r ± d`x zyxt ± zegiyÎihewl

בהווה  הכתוב "דיבר – "בסתר" המילה על רש"י אומר
"דיבר  של הכלל כלומר, בסתר". אלא מסית דברי שאין

שתי  יש כאשר רק חל אינו רש"י, לפי בהווה", הכתוב

של  בלשון התורה בוחרת ואז להתבטא אפשרויות
התורה  מאריכה אף זה כלל שמשום אלא "הווה",

"בסתר". המילה את מוסיפה היא ובעניננו, בלשונה.

אדם  על מדובר יסיתך..." "כי בפסוק לכך: ובדומה

אשר  רעך או בתך או בנך ש"יסיתך ייתכן שלגביו

אביך)" (זה משפחה 13כנפשך בעל מבוגר אדם כלומר, .
כרגיל  "בהווה" יותר מצוי מבוגרים שהענין 14וילדים

בפסוק, המוזכרים הקרובים מן רק יגיע "יסיתך" של
מאמו  או מאחותו .15ולא

.„

ÏÏÎ Í¯„· ÌÈÈÂˆÓ Ì„‡‰ Ï˘ ‰˙Ò‰‰ È‚ÂÒ È˘
ÌÈ·Â¯˜·

ונעבדה  "נלכה ההסתה הוא: זה לענין ההסבר
ידי  על א) דרכים: בשתי אפשרית אחרים..." אלקים

השפעה  כח בעל שהוא אדם – ובאמונה בשכל סיבות
"נלכה  ומסיתו וכדומה, אמונה בעניני זולתו על

שכנות  עסקי עקב ב) אחרים". אלקים 16ונעבדה

אדם  יכול – בחייהם לשני האחד של גדולה וידידות
ללא  גם עבודהֿזרה, לעבוד זולתו את ולפתות לשכנע

ובאמונה  בהגיון .17סיבות

נלכה  "יסיתך... של הראשונה הדרך שגם מובן, אך

בקירוב  כלל בדרך כרוכה אחרים" אלקים ונעבדה

לדבר  "יסיתך" המאפשרת משפחה קירבת עקב ביניהם
"בסתר". – ובמיוחד כעבודהֿזרה, כך כל חמור

התורה: שמונה הסוגים שני כללי, באופן הם, אלה
ההסתה  – מאם" אמך בן או מאב "אחיך של במקרה
ויותר  ובאמונה, בשכל טעמים ידי על היא כלל בדרך
בעניני  בנו על ביותר רבה השפעה לו שיש האב מזה
חיקך" אשת או בתך או "בנך של במקרה ואילו אמונה.
אלא  ובאמונה, בשכל הסברים ידי על אינה ההשפעה
האב  לבין והאשה הילדים שבין הקרוב הקשר ידי על
"בתך" או ש"בנך" מהרגיל ההיפך זהו שהרי והבעל,
על  ואמונה שכל של בדרך ישפיעו חיקך" "אשת או
ל"אלקים  וללכת ה' עבודת את לעזוב והבעל האב

ידעת...". לא אשר אחרים

"בסתר", יסיתך של הראשונה הדרך שגם כיון אך
כאשר  כלל בדרך רגיל ובאמונה, בשכל טעמים ידי על
התורה  כוללת לכן כדלעיל, ביניהם, משפחה קירבת יש
למעלה  מלמטה ובסדר ביחד האופנים שני את
כשלעצמו) משפחה בעל (שהוא מאב אחיך בקירבה:
הם  וכך האב, יורשי בהיותם ביניהם קשורים שהם –
הקשר  אליו – מאם אמך בן זה. עם זה במגע באים
שרואים  כפי אחת, אם להם יש כי יותר, חזק

בנך 18במציאות  שבין והשייכות הקירבה – מכך יותר .
"אשת  של הקירבה – מכך יותר לאביהם. בתך או

לזאת 19חיקך" ומעל אשר20. "רעך –jytpk ולפיכך ."
זה  בסדר התורה אותם .21מונה

.‰

Í¯„· ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ÔÈ‡ "Ì‡"Â "˙ÂÁ‡"
‰Ê ÔÈÚ· ÏÏÎ

את  מזכירה התורה אין מדוע בפשטות מובן זה לפי
ובעל  מבוגר אדם כלל, בדרך ו"אמך": "אחותך"
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בראשונה 13) בו תהי' "ידך העונש כי הפשט, ע"ד י"ל בזה הטעם
צעיר  או זקן משא"כ לעשות, בידו שסיפק דוקא בזה יתכן להמיתו"

ביותר.
בזה  הרגיל ע"ד שייך ידעת" לא אשר גו' יסיתך "כי דענין י"ל או
באדם  לאידך וכן כ"כ. רבה וידיעה בדעה שאינו צעיר בגיל משא"כ דוקא,
שלו  החיים אופן לשנות עליו) להשפיע ינסו (שאחרים רגיל אין זקן

גו'". ידעת ש"לא ע"ז לעבוד כדי עד ובפרט
ק"ו 14) לך החביבין את הכתוב לך "פירש רש"י שכתב מה ועפ"ז

י"ל  – לזה צריך אין בהווה" הכתוב ד"דבר כיון דלכאורה – לאחרים"
בכלל  מתאים בהווה" הכתוב ש"דבר (ס"ט) שם ח"ו בלקו"ש משנ"ת ע"ד
רש"י  הוצרך ולכן ויותר. דוגמאות ב' מביא כשהכתוב ולא אחת בדוגמא
י"ל  ובפשטות כדלקמן. כו'" לך החביבין את הכתוב לך "פירש לפרש
זיל  – וההוכחה (וטעמו הכתוב שפירש אלה דרק הטעות שולל דרש"י

טעמי'). בתר
לומר 15) מסתבר יותר שבזה סיפור של בסגנון נאמר שהכתוב ובפרט

(ס"ז) ואילך 143 ע' שם לקו"ש ראה בהווה". הכתוב "דבר מצד שהוא
שם. 35 ובהערה

לח.16) שם, כט. ג, במדבר פרש"י ראה

דעת 17) (ראה לבד גו') ונעבדה (נלכה דיבורו מצד שאי"ז ומובן
יסיתך" "כי נאמר שהרי שור), בכור הרב בשם התוס' מבעלי זקנים

" כאן.iexibשפרש"י לספרי מלבי"ם וראה ָ(אנרייצן)".
יב.18) כ, וירא וראה כאן. התוס' ובעלי ראב"ע ב. פ, קדושין ראה
כט.i"yxtnולהעיר כז, תולדות
נאמר 19) אמור דבר"פ ולהעיר טז. כד, שרה חיי מפרש"י להעיר

ולאביו". "לאמו לפני גם (פרש"י) אשתו – אליו" הקרוב "לשארו תחלה
בסדר 20) למטה מלמעלה הוא בכתוב שסדרם מפרש באברבנאל

הרע  וזכר והבנים האחים מן האדם מקורבת רחוקה חיקך אשת הקורבא:
רעך  הוא כנפשך" אשר ד"רעך פירושו לפי זהו א) אבל: – כו'. באחרונה

a`dכפשוטו `le מאחיך יותר קרובים בתך או שבנך צ"ל לדבריו, גם ב) .
ראויים  הם כי מהם אדם שיתפתה רחוק "יותר שלפירושו אלא אמך בן

את הכתוב לך "פירש רש"י לפי' ג) כו'. האב מוסר את oiaiagdלקבל
בהכתוב מאוחר שהנאמר במוחש נראה הרי – יותר.aiagלך"

כנ"ל)21) כנפשך אשר ברעך (שנכלל כפשוטו שרעך מה מובן עפ"ז
חביב  שלריע במוחש כנראה חיקך, אשת או בתך או בנך לאחר חשיב

אברבנאל. וראה המשפחה. מבני יותר גדולה השפעה יש – עליו
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קשור אינו משלו יש ce`nמשפחה לה שגם לאחותו,
להשפיע  שתוכל כך כדי עד משלה, משפחה כלל בדרך

אחרים  אלקים ונעבדה "נלכה ולהסיתו "בסתר" עליו

ידעת...". לא אשר

אך  קירבה, לו יש אליה אמנם, אמך: לגבי גם וכך

הרגשות, מצד וגם אמונה. בעניני עליו השפעה לה אין
ילדים  כבר לו שיש מבוגר, באדם מדובר כאשר

רגשותיו  אין – "בהווה" – כלל בדרך הרי מבוגרים,

אמו dfkכלפי ote`a כך כדי עד חזקה, התקרבות של
עבודהֿזרה  של למצב לשכנעו מהֿשאיןֿכן 22שתוכל .

אליהם  וקשור הזמן, כל חי הוא שאתם אשה או בת
זה. בענין השפעה שתיתכן באופן

.Â

˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ· Í¯Âˆ ˘È

היא: מכאן ללמוד שאפשר מההוראות אחת

דרגות  הן "אחיך..." של המנויות הדרגות כל

האדם  שמצד 23בכחות מובן, מזה וכו'. שכל מדות, –

"יסיתך". של ענין ייתכן שבנפש הללו הדרגות כל
העבודה  על רק לסמוך אפשר אי ה' בעבודת כלומר,

ודעת). (טעם והשכל המדות שלפי

היא  אב – אביך" זה כנפשך אשר "רעך מכך: יותר

החכמה  כפי 24דרגת העבודהֿזרה, ענין את השוללת
בתניא  הזקן אדמו"ר באה 25שמבאר זאת ולמרות ,

בעצמך" תאמין "אל לקיים צריך כמה עד ,26ההוראה

אפשר  אי שבנפש, חכמה אב, של הדרגה מצד שאפילו
שמתערבת  כיון מעבודהֿזרה, בהמנעות בטוחים להיות

"כנפשך" – אישית נגיעה אפשרי 27כאן זו מדרגה וגם ,
"יסיתך". של ענין

בקלֿוחומר  זאת המבואר 28ורואים רבי 29מן לגבי

שאמר  זכאי, בן מוליכים 30יוחנן דרך באיזו יודע "איני
תורה  בלא אמות ארבע הלך לא שהוא למרות אותי",

תפילין  תורה 31ובלא ולימד למד שנה ושמונים ,32–

מצד ספק בו היה mvreאך zeinipt כמבואר 33נפשו ,
החסידות. בתורת

אחרים", אלקים ונעבדה מ"יסיתך... להישמר וכדי

הרצון, מסירת – נפש מסירות של בעבודה צורך יש
הכחות  על גם הדבר משפיע ואז החכמה. מן הנעלה

מזאת 34שמתחתיו  ולמטה אב, – החכמה מדרגת החל ,

מ"יסיתך", שיישמרו בלבד זו ולא אמך...", בן "אחיך
"אחרי  – אדרבה תיראו 35אלא ואותו תלכו אלקיכם ה'

ובו  תעבדו ואותו תשמעו ובקולו תשמרו מצותיו ואת
.36תדבקון"

(a"lyz d`x t"y zgiyn)
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מידי 22) גו' אמו "ותאמר ג: ושם, יז. שופטים – מיכה מפסל להעיר
לעבוד  עליו השפיעה לא שהיא א) י"ל: שם אבל גו'". פסל לעשות לבני
מיכה  "והאיש ה: שם, (ראה הפסל לעשות ורק בלא"ה, עובד הי' כי ע"ז

וראה גו'"). אלקים בית ובפרש"י i"yxtלו ב. קג, סנהדרין ד. לב, תשא
מצרור  ולהעיר י"ל. ועוד מאמו, מתחלה שגנב רגיל בלתי מקרה ב) שם.

כאן. המור
אביך"23) בית מולדתך ב"ארצך חסידות בביאורי כאן. אוה"ח ראה

ובכ"מ. תש"ה. תש"ב, תרס"ז, תרס"ו, לך ד"ה –
פ"ג.24) תניא
פי"ח.25)
מ"ד.26) פ"ב אבות
יעוור27) השוחד כי minkgועפמש"נ: ipir.(יט טז, (שופטים
הנשמה,28) עצם בחי' שבנפש, גורל לענין הוא לריב"ז בנוגע שהרי

הבאה. שבהערה במקומות כמבואר
תרכ"ו 29) בגורל אך ד"ה גם וראה ואילך. א'נט ע' פנחס אוה"ת

(סד"ה  ותרצ"ו תרפ"ח אשרנו ד"ה סע"ד. נ, ויקרא לקו"ת וראה ותשל"ה.

מסעי  לקו"ת וראה ואילך). מא ע' לתניא קיצורים בעיניך, הי' כו' להבין
באו"א. ב) (צ,

ב.30) כח, ברכות
א.31) כח, סוכה
א.32) מא, סנהדרין סע"ב. לא, ר"ה
שבבואה 33) אף שם) אוה"ת (ראה "יחידה" הל' בזה שנאמר ומה

שבנפש  יחידה בחי' ומצד דחי', מקיף לבחי' הכוונה – להו לית דבבואה
יחידה  ג"כ ונק' שם אשרנו ד"ה ראה – ח"ו לההיפך מקום נתינת שום אין

k"ca.(קסב ע' עת"ר המאמרים ספר (ראה
שם.34) אשרנו ד"ה ראה
בהמשך 35) שלפנ"ז) (בפרשה נאמר שג"ז ולהעיר ה. יג, פרשתנו

לא  אשר אחרים אלקים אחרי "נלכה – הדברים אל תשמע שלא לזה
גו'". ידעתם

ואילך.36) ב יט, פרשתנו לקו"ת עה"פ: בדרושים – אלו דרגות פי'
ואילך. תרפ ע' פרשתנו אוה"ת ואילך. סע"ד כג, סידור
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שמות ו, כ – ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה 
ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע 

ושלשים ומאת שנה

מט

משה הוא בחי' תורה, וזהו שנולד ל"עמרם ויוכבד", 

ובינה  חכמה  בחי'  דהם  בגימטריא  ָמם  בׁשְ דמרומז 

שורש התורה וכו'

ניתנה ע"י  כי התורה  משה1 הוא בחי' תורה בכלל, 

משה  תורת  זכרו  כמ"ש2  משה,  תורת  ונקראת  משה, 

עבדי, וכמ"ש3 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. 

ותורה שרשה מחכמה ובינה, ב' הבחי' שבתורה הנגלה 

והנסתר שרשם מחכמה ובינה, הנגלה הוא4 מאחוריים 

וכנ"ל.  דחו"ב,  מהפנים  הוא  דתורה  והנסתר  דחו"ב, 

וזהו תורה צוה כו' הוא הנסתר דתורה, מורשה קהלת 

יעקב הנגלה דתורה. ומשה בחי' תורה נולד מחו"ב, כי 

תורה שרשה מחו"ב.

יש לומר,

דג'  המלואים  שהוא  שצ"ב  גימט'5  יוכבד  עמרם 

שמות אהי'6 קס"א קמ"ג קנ"א בהסרת הפשוטים, ושם 

1( בסימן זה מבאר ומרמז דמשה בחי' "תורה", ותורה שרשה מחכמה 

ובינה וכמ"ש )דברים ד, ו( "כי היא חכמתכם ובינתכם".

ויוכבד" שהם בחי' חכמה  ם "עמרם  בׁשֵ בגימטריא בשמות  ומרומז 

ובינה, ומהם נולדו משה בחי' תורה.

ם הוי' בחי' חכמה )אב(, ו"יוכבד"  ו"עמרם" הוא "הַאב" מרומז בׁשֵ

ם אהי' בחי' בינה )ֵאם( וד"ל. היא "הֵאם" מרומז בׁשֵ

2( מלאכי ג, כב. ראה לעיל סי' ל הערה 7.

3( דברים לג, ד.

4( ראה לעיל סי' יג.

5( עמרם )בגי' 350( + יוכבד )42( = 392, שצב. ראה הערות 6. 8.

)ראה  בבינה  הוא  אהי'  ם  ׁשֵ פירוש:  אהי',  שמות  דג'  המלואים   )6

ג' אופני מילואים, דאות  לו  יש  ם "אהי'"  וׁשֵ 7(. תיבת  לקמן הערה 

"ה" יש לו ג' אופני מילוי: באות י – "הי", באות ה – "הה", או באות 

א – "הא". ובפרטיות:

ׁשֵם אהי' במילוי יודי"ן, הוא: אל"ף )111( + ה"י )15( + יו"ד )20( 

ע"י  שנוספו  האותיות  רק  וכשחושבין  קס"א,   ,161  =  )15( ה"י   +

ם אהי"ה עצמו – הוא, ל"ף )110( + י'  ה"מילוי" – בלי האותיות הׁשֵ

)10( + ו"ד )10( + י )10( = 140, ק"מ.

ֵׁשם אהי' במילוי ההי"ן, הוא: אל"ף )111( + ה"ה )10( + יו"ד )20( 

ע"י  הניתוסף  האותיות  רק  וכשחושבין  קנ"א.   ,151=  )10( ה"ה   +

ה"מילוי", הוא, ל"ף )110( + ה' )5( + ו"ד )10( + ה' )5( = 130, 

ק"ל.

ֵׁשם אהי' במילוי אלפי"ן, הוא: אל"ף )111( + ה"א )6( + יו"ד )20( 

ע"י  הניתוסף  האותיות  רק  וכשחושבין  קמ"ג.   ,143  =  )6( ה"א   +

 ,122 – )1( ה"מילוי", הוא, ל"ף )110( + א' )1( + ו"ד )10( + א 

קכ"ב.

האותיות הניתוסף ע"י ה"מילוי" בכל  רק  נמצא דכשחושבין ביחד 

הג' אופנים, והוא, ק"מ )140( + ק"ל )130( + קכ"ב )122( = 392, 

אהי' הוא בבינה בכלל7 כידוע.

שצ"ב.

ם  דהׁשֵ ו"גילוי",  התולדות  ע"ד  היינו  ה"מילוי"  שחושבין  והכוונה 

אהי' עצמו זהו "בינה" )השכל(, והמלואן זהו כפי שבינה )"אהי'"( 

פועל על התולדה. בחי' דעת ד"משה" וד"ל.

ראה עד"ז בילקוט לוי יצחק עה"ת ח"ג סימן קיח הערה 17. 24. ושם 

סימן עא הערה 24.

7( שם אהי'-בינה: ראה הטעם בעץ חיים שער כה )שער דרוש הצלם( 

המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  א.  קנח,  דא"ח  עם  סידור  א.  דרוש 

ה'תשט"ז עמוד ר.

והביאור:

יג-יד( דמשה שאל מהקב"ה  ג,  נזכר בתורה )שמות  ם "אהי"ה"  הׁשֵ

"ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם", "ויאמר אלקים אל משה אהיה 

אשר אהיה".

ומבואר בזהר )פ' אחרי דף סה, ב. ויקרא יא, א( ד"אהי'" לשון עתיד, 

מזומנת  "אהי'"   ם  )דהׁשֵ כלא"  ולאולדא  לאמשכא  "זמין  ופירושו 

להמשיך את השפע ולהוליד את זו"ן – המדות(.

ספר  ואילך.  קצז  עמוד  ענינים  התורה  אור  )ראה  בחסידות  ומבואר 

הערכים חלק א' ערך אהי' עמוד תרמה. ועוד(, דהשם אהי' הראשון 

הוא בחי' "כתר" )תענוג(, ואהי' השני' הוא בחי' "בינה", דדוקא ע"י 

בחי' בינה יש התגלות התענוג, וכמו שרואים בשכל האדם, דדוקא 

ע"י הבנה והשגה )"בינה"( אז דוקא יש התגלות ה"תענוג" )כתר(.

וכשיש "בינה" )השכל( אז נולד המדות )זו"ן( כמבואר בתניא פ"ג. 

ם "אהי'" – בינה, יש שני ענינים: א( ע"י בינה יש התגלות  נמצא דׁשֵ

ה"כתר" – תענוג, ב( ע"י בינה יש הולדת המדות. וזהו אהי' )בינה( 

והולדת  התענוג,   – )הכתר(  התגלות  יהי'  בינה  דע"י  עתיד,  לשון 

המדות )זו"נ(.

)מובא  קיד  עמוד  ומאחז"ל  תנ"ך  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  בלקוטי 

בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן לב(, דמביא ראי' מגמ' קידושין 

ע, ב "כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות 

שבישראל שנא' )ירמי' ל, כה( בעת ההיא נאם ה' אהי' לאלקים לכל 

משפחות ישראל", ומבאר "הוי' אהיה" הוא חכמה ובינה שהוא אב 

ואם" ע"ש. ספר הערכים-חב"ד ח"א עמוד תרמז.

וראה לקוטי תורה פרשת פקודי ז, ד וז"ל: "שם אהי' במילוי יודי"ן 

שהוא פנימיות בינה, והענין כי הנה הדם הוא הנפש והוא המחי' לכל 

האברים והוא מבחי' בינה, וגם שם אהי' בריבוע גימטריא* דם כמ"ש 

בע"ח" )שער הארת המוחין פ"ז(. ע"ש.

והדם   .44  = אהי"ה  אה"י,  א"ה,  א',  כזה:  ד"ם,  בגי'  ברבוע  אהי' 

הוא בלב, ובינה ליבא )תיקוני זהר בהקדמה – פתח אליהו(, וכן כמו 

שה"דם" הוא חיות הגוף, כן "בינה" הוא חיות המדות.

וראה אור התורה דרושים לראש השנה עמוד א'שסב-ג וז"ל: עכשיו 

ותופסים  הארץ  כל  אדון  שהוא  אדני  שם  בחי'  כ"א  מתגלה  אינו 

העולמות בחי' יש ודבר רק שהוא אדון ומלך עליהם, וזהו זה שמי 

אדנ"י  ם  ׁשֵ בתוך  ונעלם  מוסתר  הוי'  שם  שבחי'  העלם  לשון  לעלם 

יהי'  שמהעיבור  כמו  כו'  גילוי  בבחי'  לע"ל  יומשך  עי"ז  ומ"מ 

הלידה... וע"ז מורה שם אהי' כמ"ש בזהר פרשת אחרי דף ס"ה ע"ב 

אשר אהי' דאתעברת אימא וזמינא לאפקא פרטין כולהו ולאתגלייא 

שמיא עילאה, ר"ל שיהי' מזה לידת ז"א שהוא התגלות מדותיו ית' 

אל  וארא  בד"ה  בת"א  אחד  ושמו  אחד  הוי'  יהי'  ההוא  ביום  ע"ד 

אברהם ]נה, ג[, ע"ש.

ם אהי"ה  *( ראה ספר המאמרים תער"ב חלק א' עמוד שע וז"ל: דׁשֵ

בריבוע בגימט' דם, ונודע דשם אהי"ה הוא בבינה והוא בחי' אלקי' 

ילקוט לוי יצחק על התורה



כה

אך הוא ג"כ הגימט' דהמלואים8 דאחוריים דשמות 

דז"א,  לאברי'  הדם(  )שזהו  והחיות  האור  המשכת  בינה  בחי'  חיים 

ובינה מקבלת מאור אבא שהוא בחי' מים העושה התפשטו' הדם כו', 

וכמא' אכל ולא שתה אכילתו דם היינו שאינו מתפשט בהאברי' כו', 

וז"ע אדם א' דם שע"י הא' הוא התפשטו' הדם כו', ע"ש.

אופני  ד'  דיש  כידוע  פירוש:  הוי'  דשמות  דאחוריים  דהמלואים   )8

ם*( יהו"ה, והוא נקרא מילוי ה"פנים", והם ע"ב, ס"ג,  "מילוי" דשֵׁ

מ"ה, ב"ן. והם:

ם ע"ב בגי'  ם ע"ב: יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י = 72, ע"ב. והאחוריים דשֵׁ שֵׁ

קפ"ד )184(.

ם ס"ג בגי'  ם ס"ג: יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י = 63, ס"ג. והאחוריים דשֵׁ שֵׁ

קס"ו )166(.

ם מ"ה  ם מ"ה: יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א = 45, מ"ה. והאחוריים דשֵׁ שֵׁ

בגי' ק"ל )130(.

ם ב"ן בגי'  ם ב"ן: יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה = 52, ב"ן. והאחוריים דשֵׁ שֵׁ

קד"ם )144(.

ובפרטיות:

והנה ה"אחוריים" דשמות הנ"ל בגי' כך:

האחוריים דֵׁשם ע"ב הוא: יו"ד )20( + יו"ד ה"י )35( + יו"ד ה"י וי"ו 

)57( + יו"ד ה"י וי"ו ה"י )72( = קפ"ד 184.

יו"ד ה"י  יו"ד ה"י )35( +  יו"ד )20( +  דֵׁשם ס"ג הוא:  האחוריים 

וא"ו )48( + יו"ד ה"י וא"ו ה"י )63( = קס"ו 166.

האחוריים דֵׁשם מ"ה הוא: יו"ד )20( + יו"ד ה"א )26( + יו"ד ה"א 

וא"ו )39( + יו"ד ה"א וא"ו ה"א )45( = ק"ל 130.

האחוריים דֵׁשם ב"ן הוא: יו"ד )20( + יו"ד ה"ה )30( + יו"ד ה"ה ו"ו 

)42( + יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה )52( = קד"ם 144.

ה"פשוט"   – הפשוטים,  ב"הסר"  ה"אחוריים"  רק  חשבינן  אם  והנה 

ם. והיינו: ם עצמו, ה"פנים" של השֵׁ פירושו המילוי של השֵׁ

ם ע"ב, חשבינן מספר קפ"ד בהסר הפשוט ע"ב, היינו )184 – 72(  בשֵׁ

.112 =

ם ס"ג, חשבינן מספר קס"ו בהסר הפשוט ס"ג, היינו )166 – 63(  בשֵׁ

.103 =

ם מ"ה, חשבינן מספר ק"ל בהסר הפשוט מ"ה, היינו )130 – 45(  בשֵׁ

.85 =

ם ב"ן, חשבינן מספר קד"ם בהסר הפשוט ב"ן, היינו )144 – 52(  בשֵׁ

.92=

סך הכל )של כל האחוריים דהמילויים ב"הסר" הפשוטים( הוא: 112 

 + )350( בגי' עמרם  ג"כ  והוא  392 שצ"ב,   = 92  + 85  + 103  +

יוכבד )42( = 392.

נמצא מכל הנ"ל, דשמות "עמרם יוכבד" בגי' ה"אחוריים" של מילוי 

שמות הוי' ב"הסר" הפשוטים.

ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים ע' יט. מובא בילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק ה פרשת יתרו פרק יח פסוק א, דיתרו בחי' בינה, 

ו"יתרו + משה" בגי' הפנים והאחוריים דַאב וֵאם חו"ב עי"ש.

הזקן  אדמו"ר  המאמרים  בספר  והצירופים  השמות  ביאור  ראה   )*

הפשוטים  בהסרת   – קד"ם  ק"ל  קס"ו  קפ"ד   – הוי'9 

הוא  הוי'  ם  שׁשֵ ב"ן,  מ"ה  ס"ג  ע"ב  דהפנים  והמלוי 

בחכמה10 בכלל.

אך מהשמות אהי' הוא מהמלוי דהפנים, ומהשמות 

סבא  ישראל  והיינו11  דאחוריים,  מהמלוי  הוא  הוי' 

ותבונה12 ודו"ק.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד 
קכח

ענינים כרך א' עמוד קפב ואילך. אור התורה ענינים עמוד רמ ואילך.

בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  בתורת  עד"ז  הביאור  ראה   )9

ע' קצד וז"ל: בינה מקבלת מאחוריים דחכמה, וע"ד משה שמספרו 

קפ"ד קס"א אחורי חכמה בפנימיות דבינה עי"ש. ראה גם אור התורה 

פ' כי תשא סוף עמוד ב'נ.

10( כמ"ש )משלי ג, יט( "ה' בחכמה יסד ארץ", ראה ספר המאמרים 

ה'תרנ"ט ]קה"ת ה'תשע"א[ ע' עז. תורת מנחם התוועדויות ה'תשל"א 

מהוה,  מלשון  הוא  הוי'  שם  כי  בחכמה,  הוי'  ה,  סעיף  קרח  ש"פ 

וחכמה ראשית ומקור לעולמות עי"ש.

11( פירוש: מבואר בחסידות )ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי 

פרשת ויצא יח, א. ספר המאמרים – בשעה שהקדימו ה'תער"ב חלק 

א עמוד רס ואילך. המשך תרס"ו ]קה"ת תשע"א[ עמוד שלח. ועוד(, 

דבחכמה ובינה )מוחין-שכל( ישנם שני שלבים כלליים, והם:

ההתעסקות  והיא  השכלה,  עצם  המוחין,  עצם  קליטת   – א'  שלב 

בהשגת והבנת הענין כמו שהוא בעצם השכלת הדבר, מבלי לקבוע 

 – התוצאות  האם  )היינו  הדבר  אל  להתייחס  צריך  האדם  כיצד 

מההשכלה והבנתו יהי' לחסד – אהבה, או לגבורה – יראה וכיוצא 

בו(.

של  ה"מדות"  היינו  ובינה,  החכמה  והתגלות  התפשטות   – ב'  שלב 

הנוטה  בשכלו  הקביעה  כלומר,  הדבר,  של  והבכן  המסקנא  השכל, 

לחסד או לגבורה )אהבה, או יראה(, ושלב זה שהשכל כבר מתייחס 

אל הענין המדות, זהו שנקרא "תבונה".

והנה השלב הראשון נק' אב ואם )חכמה ובינה( עילאין, ושלב הב' 

נק' ישראל סבא ותבונה.

ובפרטיות:

נק'  שבבינה  מדות  ובחי'  סבא,  ישראל  נק'  שבחכמה  מדות  בחי' 

הוא  למשה,  ביחס  ו"יוכבד"  ד"עמרם"  כאן  שמבאר  והיינו  תבונה, 

ע"ד בחי' ישראל סבא ותבונה וד"ל.

ודבר זה נרמז בתיבת "תבונה", תבונה אותיות "בן ובת" והם נרמזים 

למדות אהבה ויראה )ראה תניא פרק מג )עמוד סב, א( ועוד(. האהבה 

נקבה. ראה  נק' בת, בחי'  )גבורה(  והיראה  זכר,  נק' בן בחי'  )חסד( 

הערה 12.

ה"אחוריים"  בחי'  הוא  סבא  ישראל  בחי'  הכוונה, שמצד  אולי   )12

דחכמה – שם הוי' וכנ"ל, ומצד ה"מילוי" דשם אהי' הוא בחי' בינה.

והוא ג"כ כנגד "עמרם" בחי' אב – חכמה, ו"יוכבד" בחי' ֵאם – בינה 

כנ"ל וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה

כשהוא פוגש מי שהוא מאנשי השוק ממכיריו – בענייני מסחר – ידבר על לבו, כי יבוא אל שיעורי הלימודים בדא"ח ]=חסידות, דברי 
אלוקים חיים[ או לאיזו התוועדות.

היום יום כ"א מנחם אב



כו

לא  וגו'  ונתצתם את מזבחותם  ג-ד –  יב, 
תעשון כן לה' אלקיכם

א. בספרי בפרשת ראה בפסוק כי את מזבחותיו תתוצון 
ואת מצבותם תשברון כו' לא תעשון כן לה' אלקיכם, דרשו 
פסק  וכן  המקדש,  מן  אחת  אבן  לסתור  שאסור  מכאן 
ז', הסותר  יסודי התורה הלכה  ו' מהלכות  הרמב"ם בפרק 
אבן אחת מן המזבח או מההיכל או מהעזרה לוקה שנאמר 
לה'  כן  תעשון  לא  וכתיב  תתוצון  מזבחותיו  את  כי  בע"ז 

אלקיכם ע"ש.

)עז(  דיומא  בתרא  בפרק  אמרו  שהרי  לחקור  יש  א"כ 
וכן  השי"ת,  בשליחות  המקדש  בית  נשרף  גבריאל  דע"י 
בעצמותי  אש  שלח  ממרום  בפסוק  איכה  במדרש  אמרו 
וא"כ קושיא לאלקינו איך שרף בית המקדש שהרי אמרו 
ובמ"ר  התורה  מצות  כל  מקיים  שהקב"ה  דוכתי  בכמה 
פרשת משפטים אמרו מלך ב"ו גוזר גזרה לאחרים לעשות 
והוא אינו עושה אבל הקב"ה אינו כן אלא מה שהוא עושה 
אחד  ומין  לשמור,  לעשות  לישראל  אומר  לעשות  ושומר 
אינו  למה  ועושה  אומר  הקב"ה  אמרתם  לא  לר"ג  שאל 
לטלטל  רשאי  אדם  אין  רשע  לו  אמר  השבת  את  משמר 
בחצירו ע"ש, וא"כ קשה איך התיר לעצמו הקב"ה לאו זה 

בשריפת המקדש.

לא  )ג:(  דב"ב  בפ"ק  במ"ש  זה  כל  שיתיישב  נראה  אכן 
ואמרו הטעם  בי כנישתא עד דבני אחריתי  לסתור איניש 
חזו  דאי  הש"ס  ואסיק  צלויי  משום  או  פשיעותא  משום 
להורדוס  חכמים  לו  התירו  ומה"ט  דמי  שפיר  חיוהא  בי' 
והרי הני חששי משום  שיסתור בית המקדש כדי לבנותו, 
פשיעותא או משום צלויי לגבי הקב"ה לא שייכי, ואי משום 
צלויי הרי בלאו הכי כבר הגויים שורפים אותו ואין לו מקום 
בית  שורפים  כבר  שהגויים  חיוהא  בי'  חזא  והרי  לצלויי, 
שפיר  לבנותו  דעת  על  שורפו  הקב"ה  אם  וא"כ  המקדש 
דמי, והרי אמרו בב"ק ד"ס כי תצא אש ומצאה קוצים אמר 
ואני  בציון  אש  ויצת  דכתיב  בציון  אש  הצתי  אני  הקב"ה 
עתיד לבנותה באש שנאמר ואני אהי' לה חומת אש סביב 
יע"ש, וא"כ נראה דזה הי' קטרוג מלאכי השרת דאף שידעו 
דישרפו ויגדפו הגוים אמרו כן לפני הקב"ה דאם ישרף ע"י 
הקב"ה יתחייב לבנותה כדקי"ל במבעיר את הבערה ומשום 
ליתא דאיסור דנותץ אבן במקדש ליכא דהא דאין חיוהא 
וכיון  המקדש,  בית  את  ישרפו  עכ"פ  שהגויים  מזה  גדול 

דשורף ע"ד לבנותו שפיר דמי.
 מערכי לב1 דרוש פג,
ועיין לקוטי שיחות חלק כט עמוד 11

יד, ו – וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת 
שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה 

תאכלו
והם  טהרה,  סימני  הם  גרה  ומעלת  פרסות  שתי  ב. 

1( ר' רפאל יוסף חזן ז"ל, נדפס שאלונקי תקפ"א.

והעולם  הזה  העולם  שנוחלים  פרסות  שתי  לישראל,  רמז 
הבא, מעלה גרה כמו שהבהמה לאחר גמר אכילתה חוזרת 
גמר  לאחר  ישראל  כך  כבתחילה,  ואוכלת  לפיה  המאכל 
אכילתן הפירות בעולם הזה הקרן קיימת להם לעולם הבא, 
אבל החזיר לפי שנמשלו בו האומות כתיב בי' והוא גרה לא 
יגר, כלומר אוכלים בעולם הזה ואין להם חלק לעולם הבא.
רבנו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

יד, ח – ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא 
ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו 

ובנבלתם לא תגעו

ג. את החזיר. האור זרוע פוסק דכל תיקו דאמורא הוי 
דבר שיש לו מתירין דאם יבוא אליהו יוכל להיות שיתירנה, 
הי'  שלא  נמצא  יתירנה  אם  דממ"נ  עליו  חלק  והרשב"א 
מתירין,  לו  שיש  דבר  הוי  לא  יאסרנה  ואם  מעולם  אסור 
וב"ח )טור יורה דעה סימן קב( בשם מרדכי אומר דהמאכל 

יתקלקל עד זמן ההוא ולא הוי דבר שיש לו מתירין.

והקשה הגאון הגדול ר' אבא זצ"ל אבדק"ק פפ"ד על מה 
נקרא חזיר בשם ההוא, שעתיד  דאיתא במדרשים שלכך 
הקב"ה להחזיר ולהתיר אבל עכשיו הוא באמת אסור, וא"כ 
לשיטת הרשב"א הי' ראוי שיהי' דבר שיש לו מתירין ולא 

יתבטל.

ונ"ל דבספר תולדות יצחק מפרש דלכך אסר לנו ה' כל 
שאיננה שוסעת שסע פרסות מפני שאותן החיות ובהמות 
ומכין  ברגליהם,  נלחמים  והמה  סדוקות  אינן  שפרסותיהן 
ודורסין בהם והמה יש להם ארס גדול ולכך אסרה התורה 
שאותה  מפני  גרה  מעלה  להיות  צריכה  ולכך  לנו,  אותם 
בעל חי שטבעה גסה אז יכולה כל מאכלה להתעכל מהרה 
ואותם אינם בריאים לגופינו מחמת כח גסות שלהם, אבל 
מאכלם  את  להתעכל  יוכל  לא  בטבע  דקים  שהמה  אותם 
היטב  המזון  שנתעכל  עד  ומקיאין  וחוזרין  שמקיאין  עד 

והמה ראוים לאכול לנו מחמת דקות טבעיהם.

והנה בודאי שהקב"ה לא יעקר מצוה אחת מכל המצות 
הנ"ל, אבל  ומחקרי' על המדרש  כמו שמקשין המפרשים 
ויפשיט  החזיר  טבע  את  הקב"ה  ישנה  לעתיד  באמת 
זוהמתו ויזדקק טבעו, ובאם נזדקק טבעו ממילא יעלה גרה 
ויותר לנו, ועי"ז לא נעקר מצוה בתורה כי הך מצוה קיימת 
לעולם שהחזיר שיהי' גס בטבעו ועי"ז לא יעלה גרה ויהי' 
אסור לעולם, והא תינח אותן שיהי' אז בחיים ישתנו טבעם 
בין  או  בתבשיל  לנו  שנתערב  אותו  אבל  ממילא,  וישתרו 
חתיכות אחרות שלא נזדקק טבעו קודם מיתתו יהי' אסור 

לעולם ולכך לא מיקרי דבר שיש לו מתירין ודוק.
תורת משה – חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראה 
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נֹותן אנכי כו)ראה (יא, ְִֵֵָֹ
ׁשהיא  ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאני
ּדֹומה  "אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה
ּדרּגה  ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו מׁשה לראּיה". ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשמיעה

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָזֹו,
ּבּמה  לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ(את

ׁשל  ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמסּפר
לא  ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם נפלאים, סֹודֹות ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמעלה
ּׁשהּׂשיג  ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיה
ּכדי  ׁשנה ׁשמֹונים צרי היה אחת, ּבׁשעה ראּיה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבבחינת

ׁשמיעה). ּבדר ְְְִִֶֶָֹלמסר
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ּוקללה: ּברכה הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֽֽ
"ּברכן  – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָּבּתבֹות
"ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום א ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּולוטין",
ׁשל  חּלּוף ּפרּוׁש "חילּופא", ּדלׁשֹון להבין וצרי ְְְְִִִִִִֵֶָָָָ"וחילּופא".
אי אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש א ׁשֹונים, ּדברים ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּברכה? ׁשל 'חילּופא' היא ׁשּקללה להּגיד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאפׁשר
ללׁשֹון  הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה: לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
ּבני  ׁשל והּגלּות הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָארמית
ׁשל  אחרים ללׁשֹונֹות הּתֹורה לפרׁש צר ׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיׂשראל
אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻאּמֹות
ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְִֶֶֶַַַַָָעל־ּפי
הּגלּות  יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעלם

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: נראים ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּכפי
ּתרּגּומים  ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּכל־ּכ והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשל
ׁשהם  הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות יֹותר ראּו – ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכבּבבל
ּדברים  ׁשני ׁשל חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבאמת
טֹוב  ּגם הם ּבפנימּיּותם הּיּסּורים ּבאמת ּכי סּוג, ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּבאֹותֹו

ׁשּמתחּלפים  רק הּברכֹות, המׁשכתם.ּכמֹו ּבאפן ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
איׁש ייּסר ּכאׁשר ּכי גֹו' וּירעיב ויעּנ ּׁשּכתּוב מה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָועל־ּדר
מצֹות  את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסרּך אלקי ה' ּבנֹו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
ׁשהּתכלית  היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל  מביא גֹו' אלקי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹה'
את  לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשל

הּגאּולה. ׁשל הּנעלים ְֲִִִֶַַַַָהּגּלּויים
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הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֽ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ּד"ּכיון (ראש ּדּין" נעׂשה עד  "אין ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מה־ּׁשאין־ּכן  זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹּדחזיּוהּו
להם  ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר את ׁשֹומעים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהּדּינים

זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ְְֱִִֵֵֶֶָָָׁשהעדים
לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא
עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפר ׁשאי־אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

זה. את ֶֶָָראה
מּמקֹור  ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן

ספקֹות  ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶָָֻנאמן
ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ואין הּדבר, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבאמּתּות

"אׁשר  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוזהּו
ׁשל  ּבאפן האדם אצל להיֹות צרי הּיֹום" לפניכם נֹותן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאנכי
הּוא, ׁשּכ מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ"ראה",
רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צרי זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבזה  ׁשּיהיּו ׁשּי ולא הּדבר, ּבאמּתּיּות לגמרי ּבטּוח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּוא

ִִׁשּנּויים.

(æë)ýåýé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ ּתׁשמעּו""עלֿמנת .אׁשר ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

ÔÎ¯aכו  ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈»≈ƒ¿»
:ÔÈËÂÏe¿»ƒ

ÈÈcכז  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈
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(çë)ýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

ñ :ízòãé-àì«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«

'B‚Â ˙ÎÏÏ∑,ּכֹוכבים עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא »∆∆¿ְֲִֵֶַַָָָָָָ
הּוא  מּכאן הרי יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל סר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּככֹופר (ספרי):אמרּו ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה 'ּכל ְְֲִֵֶַַַָָָ
ּכּלּה' הּתֹורה .ּבכל ְַָָָֻ

(èë)éäìà ýåýé Eàéáé ék äéäå-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå íéføb øä©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«
i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙Â∑,'מברכיא 'ית ּכתרּגּומֹו: ¿»«»∆«¿»»ְְְְַַָָָ

הּמברכים  ÌÈf¯b.את ¯‰ŒÏÚ∑(לב הר (סוטה ּכלּפי ְְִֶַָ««¿ƒƒְֵַַ
האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, הֹופכין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּגרּזים

יעׂשה  לא ה'ארּור'ים אׁשר ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה אמרּו ואחרּֿכׁשּבּפרׁשה, , ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

ּבקללה  ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם .הפכּו ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ

(ì)àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´
ìbìbä ìeî äáøòa áLiä éðòðkä õøàa LîMä©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ©¦§½̈

:äøî éðBìà ìöà¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑ ּבהם אחרי ∑‡È¯Á.סימן נתן ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ֲֵַ

הּירּדן  לׁשֹון ,העברת וזהּו למרחֹוק, והלאה הרּבה ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּוא "אחרי", מפלג "אחרי", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל ְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ

LÓM‰ ‡B·Ó C¯c∑ לצד הּירּדן מן .מערב להּלן ∆∆¿«∆∆ְְְֲִֵַַַַַָָ
ׁשּננקדּו ּדברים, ׁשני ׁשהם מֹוכיח הּמקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטעם

ּבפׁשטא  נקּוד "אחרי" טעמים, נקּוד ּבׁשני "ו"דר , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

דיּבּור ּבמׁשּפל  'דר 'אחרי היה ואם ּדגּוׁש. והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבׁשֹופר  ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה הפּו,אחד, ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ

ורפה  ּבפׁשטא "ו"דר.ÏbÏb‰ ÏeÓ∑ מן רחֹוק ְְְְֶֶֶַָָ«ƒ¿»ִָ
Ó¯‰.הּגלּגל  ÈBÏ‡∑ הּוא ׁשּנאמרׁשכם יב), :(בראשית ְִַָ≈≈…∆ְֱֶֶֶַ

מֹורה  אלֹון עד ׁשכם, מקֹום .""עד ְְֵֶֶַַ

„ÈÈכח  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

‡¯Áל  È¯BÁ‡ ‡c¯È„ ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
·˙Èc ‰‡Úk ‡Ú¯‡a ‡LÓL ÈÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï ‡¯LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

øä ìò äëøaä úà äzúðå (èë)§¨©¨¤©§¨¨©©
.íéføb,`ikxan zi FnEBxzM §¦¦§©§¨§¨§©¨

xd iRlM ,miGxB xd lr .mikxand z ¤̀©§¨§¦©©§¦¦§©¥©
itM oFkp EPpi`e .i"Wx oFWl ,miGxB§¦¦¨©¦§¥¤¨§¦
.mikxaOA dEv `l oicr iM ,FhEWR§¦£©¦Ÿ¦¨©§¨§¦
KxC mkiptl ozFp ip` iM ,FWExR `N ¤̀¨¥¦£¦¥¦§¥¤¤¤

:dllw Kxce dkxA§¨¨§¤¤§¨¨
íòèåodn mkl ExxaYW ,"mkiptl" §©©¦§¥¤¤§¨§¨¤¥¤

didYW ricF`e ,EvxYX dn©¤¦§§¦©¤¦§¤
zFevOd EUrY xW`M dkxAd mkl̈¤©§¨¨©£¤©£©¦§
dfe ,ozF` EnIwz `l m` dllTde§©§¨¨¦Ÿ§©§¨§¤

cFr xn` xW`M(eh l oldl)iYzp d`x ©£¤¨©§¥¨©¦
z`e aFHd z`e miIgd z` mFId Liptl§¨¤©¤©©¦§¤©§¤

xn` oM xg`e .'ebe rxd z`e zeOd©¨¤§¤¨¨§©©¥¨©
`Ed xW` z`Gd dkxAd EpYIW ,o`kA§¨¤¦§©§¨¨©Ÿ£¤
lr dllTde miGxB xd lr mdl xnF`¥¨¤©©§¦¦§©§¨¨©
oke ,dRA dpEzp `id dPde ,lair xd©¥¨§¦¥¦§¨©¤§¥

xirVd W`x lr mzF` ozpefh `xwie) §¨©¨©Ÿ©¨¦
(`k:mdxa` iAx ixacM ,§¦§¥©¦©§¨¨

äpäå,dxdf`d KxcA o`kA xn` §¦¥¨©§¨§¤¤¨©§¨¨
miGxB xd lr dkxAd EpYIW¤¦§©§¨¨©©§¦¦
zFevn l` ErnWi m` mrd z` Kxal§¨¥¤¨¨¦¦§§¤¦§
xEx` xn`l lair xd lr dllTde 'd§©§¨¨©©¥¨¥Ÿ¨
on xEqie zFevOd l` rnWi `l xW £̀¤Ÿ¦§©¤©¦§§¨¦
EpYIW xWt` dide ,'d dEv xW` KxCd©¤¤£¤¦¨§¨¨¤§¨¤¦§

F` ,dllTd mNke dkxAd mihaXd lM̈©§¨¦©§¨¨§ª¨©§¨¨
cg` Wi` F` lMd mIeld Exn`IW¤Ÿ§©§¦¦©Ÿ¦¤¨
x`al aW ok ixg`e ,mNkl rinWn©§¦©§ª¨§©£¥¥¨§¨¥

mW(ciÎai fk oldl)z` Kxal Ecnri dN`e ¨§¥¤©©§§¨¥¤
lr Ecnri dN`e ,miGxB xd lr mrd̈¨©©§¦¦§¥¤©©§©
lM WxtE ,mIeld Epre xn`e ,dllTd©§¨¨§¨©§¨©§¦¦¥¥¨
xn` xW` Fzxdf` o`kA iM ,oiprd̈¦§¨¦§¨©§¨¨£¤¨©
zvwn xiMfd 'ebe ozFp ikp` d`x§¥¨Ÿ¦¥¦§¦¦§©
.dnFwnA DzF` x`al xfge ,devOd©¦§¨§¨©§¨¥¨¦§¨
`EdW ,mFxcl miGxB xd didW ,okYie§¦¨¥¤¨¨©§¦¦§¨¤

xn`PW ,oFtSn lair xde ,oinIddinxi) ©¨¦§©¥¨¦¨¤¤¡©
(ci `:drxd gzRY oFtSnl dxez ¦¨¦¨©¨¨¨
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(àì)úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬

:da-ízáLéå dúàŸ−̈¦«©§¤¨«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ הארץ ׁשל נּסים את וּתירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו .ירּדן ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(áì)-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

áé(à)ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNòìEì E ©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
-ìò íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©
:ïðòø õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä íéøää¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«

i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑ואחרּֿכ "ּתאּבדּון","אּבד", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ
מה) יׂשראל (ע"ז ּבארץ עבֹודהֿזרה לעֹוקר ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמּכאן

אחריה  לׁשרׁש ׁשּצרי.¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆

'B‚Â ÌLŒe„·Ú∑ את" מהם? "ּתאּבדּון" ּומה »¿»¿ְְֵֶֶַַ
ההרים  "על אׁשר ."אלהיהם" ֱֲִֵֶֶֶַָֹ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
i"yx£ÁaÊÓ∑ הרּבה אבנים אבן ∑vÓ·‰.ׁשל ׁשל ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ֶֶֶ

ּבימֹוס, והיא ּבּמׁשנה(אלטאר)אחת, מז)ׁשּׁשנּויה :(ע"ז ְְְִִִֶַַַָָ
ׁשחצבּה לבימֹוס''אבן אילן ∑‡L¯‰.מּתחּלתּה ְְֲִִִֶֶֶָָָָ¬≈»ִָ

‡˙ÌÓLŒ.הּנעבד  Ìz„a‡Â∑(מו להם (שם לכּנֹות ֱֶַָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְֶַָ
ּכריא' 'ּבית לּה קֹורין ּגליא' 'ּבית לגנאי: 'עין ׁשם . ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָ

קֹוץ' 'עין .ּכל', ֵֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑ מקֹום ּבכל לּׁשמים ,להקטיר …«¬≈ְְְִִַַַָָָ

"ונּתצּתם  אחר: ּדבר יבחר". אׁשר "ּבּמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכיֿאם
ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאתֿמזּבחתם

ּולנֹותץ (ספרי) הּׁשם את למֹוחק מן אזהרה אבן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

'וכי  יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּמזּבח,
הּמזּבחֹות  את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ?ּתעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

עונֹותיכם  ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלא
ׁשּיחרב' אבֹותיכם .למקּדׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

ÈÓÏ¯˙לא  ÏÚÓÏ ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

iÈc‡לב  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

aÚÓÏ„א  Ôe¯h˙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב  Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג  Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áì)ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤©£¥¨
úàå íéwçä.íéètLnämB ©ª¦§¤©¦§¨¦©

mcw mihRWOde miTgd lr xidfi o`kA§¨©§¦©©ª¦§©¦§¨¦Ÿ¤
hRWOd dNgY xiMfie .zFevOd x`W§¨©¦§§©§¦§¦¨©¦§¨
iYWxR xW`M diWOWnE dxf dcFarA©£¨¨¨§©§¤¨©£¤¥©§¦

oPgz`e xcqA(b c lirl)xiMfi ok ixg`e , §¥¤¨¤§©©§©£¥¥©§¦

ziqnE xwXd `iapA miAx mihRWn¦§¨¦©¦¦§¦©¤¤¥¦
dNgY miTgA xiMfie .zgCPd xire§¦©¦©©§©§¦©ª¦§¦¨
xEQ` KM xg`e ,WCwOA zFpAxTd©¨§¨©¦§¨§©©¨¦
x`WE darFY lM zlik £̀¦©¨¥¨§¨

:zFevOd` dxez ©¦§
(ã).íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àìŸ©£¥©¡Ÿ¥¤

m` iM ,mFwn lkA minXl xihwdl§©§¦©¨©¦§¨¨¦¦
mYvYpe xg` xaC .xgai xW` mFwOA©¨£¤¦§¨¨¨©¥§¦©§¤
`l mnW z` mYcA`e mzFgAfn z ¤̀¦§§¨§¦©§¤¤§¨Ÿ
mXd z` wgFnl dxdf` ,oM oEUrz©£¥©§¨¨§¥¤©¥
on F` gAfOd on zg` oa` uzFplE§¥¤¤©©¦©¦§¥©¦
dlrz ike l`rnWi iAx xn` .dxfrd̈£¨¨¨©©¦¦§¨¥§¦©£¤



d`xל zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k oey`x meil inei xeriy

(ä)íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáL-ìkîeLøãú BðëL ¦¨¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−

:änM úàáe¨¬¨¨«¨
i"yx£eL¯„˙ BÎLÏ∑(ספרי) ׁשילה זה .מׁשּכן ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

(å)úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
íëéøãðå íëãé úîeøz úàå íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ ׁשל ∑ÌÎÈ˙¯NÚÓ.חֹובה ׁשלמים ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆

לפנים  לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה החֹומה מעׂשר .מן ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ÌÎ„È ˙Óe¯z∑ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, (דברים אּלּו ¿«∆¿∆ֱִִֵֶֶֶַַָ

מּיד"כו) הּטנא הּכהן "ולקח :.ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑ ְִֵֶֶֶַַַָָֹ¿……¿«¿∆
לּכהן  ׁשם ,לתּתם .ויקריבם ְְְִִֵֵַַָָֹ

ÏkÓה  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dzÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

˜ÔBÎÈL„eו  ˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„Â ÔBÎÈ¯„Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,zFgAfOd oivzFp l`xUIW LYrC lr©©§§¤¦§¨¥§¦©¦§¥
Enxbie mdiUrnM EUri `NW `N ¤̀¨¤Ÿ©£§©£¥¤§¦§§
,axgil mkizFa` WCwnl mkizFpr£¥¤§¦§©£¥¤¦¨¥

:i"Wx oFWl̈©¦
éøáãådcB` lW Knq l`rnWi iAx §¦§¥©¦¦§¨¥§©¤©¨¨

zrcM aEzMd la` .md¥£¨©¨§©©
,mXd z` wgFnl dxdf` EpizFAx©¥©§¨¨§¥¤©¥

zFMn zkQnA WxtnE(.ak)`Mi` `de , §Ÿ¨§©¤¤©§¨¦¨
`kdn Dizxdf`e ,iwlC mXd z` wgFn¥¤©¥§¨¥§©§¨¨¥¥¨¨
oFWle .mkidl` 'dl oM oEUrz `lŸ©£¥©¡Ÿ¥¤§¨

ixtq(f d`x),'eke zg` oa` uzFpl oipn ¦§¦¦©¦§¥¤¤©©
zF` wgFnl oipn xnF` l`rnWi iAx©¦¦§¨¥¥¦©¦§¥
,dUrz `lA xaFrW mXd on zg ©̀©¦©¥¤¥§Ÿ©£¤
oEUrz `l mnW z` mYcA`e xn`PW¤¤¡©§¦©§¤¤§¨Ÿ©£
dlrz ike xnF` iAxA l`ilnB oAx ,oM¥©¨©§¦¥§©¦¥§¦©£¤

:'eke LYrC lr©©§§
éøáãå,zwlgnA mpi` l`rnWi iAx §¦§¥©¦¦§¨¥¥¨§©§Ÿ¤

z` wgFn iM xE`A md la £̀¨¥¥¦¥¤
oM m`e .gAfOd on oa` uzFpM mXd©¥§¥¤¤¦©¦§¥©§¦¥
z` mYvYpe ,aEzMd WExR didi¦§¤¥©¨§¦©§¤¤
mFwOd on mnW z` mYcA`e mzFgAfn¦§§¨§¦©§¤¤§¨¦©¨
mkidl` 'dl oM oEUrz `le `Edd©§Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤
la` ,FnW z` cA`lE FgAfn z` uYpl¦§Ÿ¤¦§§§©¥¤§£¨
mFwOd l`e ,FgAfnlE FnWl cFaM EpY§¨¦§§¦§§§¤©¨
,FnWl gAfn mW mEUl FA xgai xW £̀¤¦§©¨¨¦§¥©¦§
mkizFlFr E`iaze EWxcY¦§§§¨¦¥¤

:eiptld dxez §¨¨
(ä)Fl EklYW .EWxcz FpkWl mrhe§©©§¦§¦§§¤¥§

Wze miTgxn ux`nKxC dp` El` ¥¤¤¤§©¦§¦§£¨¨¤¤
Ekl Edrx l` Wi` Exn`ze ,mXd ziA¥©¥§Ÿ§¦¤¥¥§
awri idl` ziA l` 'd xd l` dlrpe§©£¤¤©¤¥¡Ÿ¥©£Ÿ

(b a diryi)dPd KxC El`Wi oFIv oFWlM ,¦§¦¦§¨¤¤¥¨
mdipt(d p dinxi): §¥¤

éøôñáeiR lr WxC ,EWxcz (g d`x) §¦§¦¦§§§©¦
cr oiYnY lFki ,`iaPd©¨¦¨©§¦©
FpkWl xnFl cEnlY ,`iap Ll xn`IW¤Ÿ©§¨¦©§©§¦§
xg`e `vnE WxC ,dOW z`aE EWxcz¦§§¨¨¨¨§§¨§©©
`vFn dY` oke ,`iap Ll xn`i KM̈Ÿ©§¨¦§¥©¨¥

:'eke cecA§¨¦
ìòå,EWxcz FpkWl zn`d KxC §©¤¤¨¡¤§¦§¦§§

,dOW z`aE ,EWxcz FcFakl¦§¦§§¨¨¨¨
.l`xUi idl` 'd oFc`d ipR z` zF`xl¦§¤§¥¨¨¡Ÿ¥¦§¨¥

:"dpikW" minkg Exn` EPOnEe dxez ¦¤¨§£¨¦§¦¨
(å).íëéúøNòîxUrnE dndA xUrn ©§§Ÿ¥¤©£©§¥¨©£¥

z`e .dvignd on miptl lk`l ipW¥¦¤¡Ÿ¦§¦¦©§¦¨§¥
xn`PW mixEMAd EN` ,mkci znExY§©¤§¤¥©¦¦¤¤¡©

mdA(c ek oldl),LcIn `pHd odMd gwle ¨¤§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤
EpizFAx ixaCn i"Wx oFWl(ai ixtq): ¨©¦¦¦§¥©¥

ìòåzFlFrd aEzMd xiMfi hWRd KxC §©¤¤©§¨©§¦©¨¨
mW olkF`l aIgW migaGde§©§¨¦¤©¨§§¨¨
`iaIW oM mB xiMfde ,'d iptl dvigOA©§¦¨¦§¥§¦§¦©¥¤¨¦
mzF` oYIW dnExYde xUrOd mẄ©©£¥§©§¨¤¦¥¨
WCwOd izxWn mIelle mipdMl©Ÿ£¦§©§¦¦§¨§¥©¦§¨
,mkiYA mre mkOr md mB EgnUie§¦§§©¥¦¨¤§¦¨¥¤

xn`PW oiprM(i b ik`ln)lM z` E`iad §¦§©¤¤¡©¨¦¤¨
sxh idie xvF`d ziA l` xUrOd©©£¥¤¥¨¨¦¦¤¤
mXd xn` z`fA `p ipEpgaE iziaA§¥¦§¨¦¨¨Ÿ¨©©¥

l gYt` `l m` zF`avzFAx` z` mk §¨¦Ÿ¤§©¨¤¥£ª
ilA cr dkxA mkl izwixde minXd©¨©¦©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©§¦

:iC̈
ïëåznExzaE dnExYA ipW ziaA Ecqi §¥¨§§©¦¥¦©§¨¦§©

,WCwOl mE`iaiW xUrOd©©£¥¤§¦©¦§¨

xn`PW(gl i dingp)ziW`x z`e ¤¤¡©§¤¥¦
ur lk ixtE EpiznExzE Epizqixr£¦Ÿ¥§Ÿ¥§¦¨¥
zFkWl l` mipdMl `iap xdvie WFxiY¦§¦§¨¨¦©Ÿ£¦¤¦§

xn`pe ,Epidl` ziA(hl weqt my)zial ¥¡Ÿ¥§¤¡©§¥
:xvF`d zial zFkWNd l` Epidl ¡̀Ÿ¥¤©§¨§¥¨¨

,"íëãé úîeøz" íòèåipRn §©©§©¤§¤¦§¥
DA dpzp `l dnExYdW¤©§¨Ÿ¨§¨¨
mixY xW`M `id la` ,xErW dxFYd©¨¦£¨¦©£¤¨¦

xn`X dn oke .Fci(fi weqt)lkEz `l ¨§¥©¤¨©Ÿ©
il`xUId lr xidfi ,LixrWA lk`l¤¡Ÿ¦§¨¤©§¦©©¦§§¥¦
zFxFkAde xUrOd eixrWA lk`i `NW¤ŸŸ©¦§¨¨©©£¥§©§
Wixtde xfge ,dnExYde mixcpde§©§¨¦§©§¨§¨©§¦§¦

mdipiA(gi weqta)Lidl` 'd iptl m` iM , ¥¥¤¦¦¦§¥¡Ÿ¤
,mkl lk`Pd ,LYaE LpaE dY` EPlk`YŸ§¤©¨¦§¦¤©¤¡©¨¤
LixrWA mW lk`i LixrWA xW` ieNde§©¥¦£¤¦§¨¤Ÿ©¨¦§¨¤
xacna) mdA xn`PW FnM ,eil` iE`xd̈¨¥¨§¤¤¡©¨¤
xSwie ,mFwn lkA FzF` mYlk`e (`l gi©£©§¤§¨¨¦©¥
mFwnA miWxtnd mixaCA aEzMd©¨©§¨¦©§Ÿ¨¦§¨

:xg ©̀¥
éðàåiM ,df `xwn lW FhEWtA xaFq ©£¦¥¦§¤¦§¨¤¦

mc` mixIX dn "mkci znExz"§©¤§¤©¤¨¦¨¨
oAxw FzF` zFUrl FadGnE FRqMn 'dl©¦©§¦§¨©£¨§©
zWlW oAxwA xiMfde .gaf F` dlFr¨¨©§¦§¦§¨§¨§¤
oAxw ilr ixd md xW` mixcPd ,oipin¦¦©§¨¦£¤¥£¥¨©¨§¨
xW` dacPde ,fr F` aUk F` xFW¤¤¥§©§¨¨£¤
`ia`e dlFr df ixd dUe xFyA xn`iŸ©§¨¤£¥¤¨¨¨¦
mixi xW` dnExYde ,WCwOl DzF`¨©¦§¨§©§¨£¤¨¦
`iadW F` adf F` sqM Fl xW` lMn¦¨£¤¤¤¨¨¤¥¦
mipdMl xn`ie dxfrl oiNg FYndA§¤§ª¦¨£¨¨§Ÿ©©Ÿ£¦
lM oFWNn `Ede .mXl icIn Ff ixd£¥¦¨¦©¥§¦§¨
z` E`iad zWgpE sqM znExY mixn¥¦§©¤¤§¤¥¦¥



לי d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k oey`x meil inei xeriy

(æ)ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי) הּברכה .הבא ,לפי ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®
:åéðéòa øLiä-ìk Léà¦−¨©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿
הּירּדן  את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָמּוסב

מּיד וגֹו'" הּירּדן, את ּכׁשּתעברּו אּתם , מּתרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה ארּבעֿעׂשרה ּכל ּבבמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהקריב
מקריבים  ּׁשאּתם מה ּכל ּתקריבּו לא ּוּבבמה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוחּלּוק.
ּכׁשר  והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, הּיֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּפה

אבל  ּונדבֹות. נדרים ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו ְְְְֲֲִִַַַָָָָָלהקריב
והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ּכל ּבבמה, "איׁש וזהּו: ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

נדרים ּבעיניו", מתנּדבים הּיׁשר ׁשאּתם ּונדבֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
חֹובה, עלֿידי ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלֿידי

ּבבמה ּתקריבּו קיז)אֹותם .(זבחים ְְִַָָָ

(è)-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä:Cì ïúð E ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי) אֹותן ׁשנה ּכל קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין ּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.ארּבעֿעׂשרה (זבחים ƒ…»∆ְְֵֶַַָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»
ׁשילה  ירּוׁשלים ∑‰ÏÁp‰.זֹו .זֹו ִֹ««¬»ְִַָ

ÏÎaז  Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח  ÔÈ„·Ú ‡Á‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

ÁÈ‡ט  ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

'd znExY(ck dl zeny)znExY lM oke , §©§¥Ÿ§©
'dl l`xUi ipa Enixi xW` miWcTd©¢¨¦£¤¨¦§¥¦§¨¥©

cna)(hi gi xa:md zFpAxw ,¨¨¥
CëåmilwWA xn`(bi l zeny)zivgn §¨¨©¦§¨¦©£¦

dnExY 'ebe WcTd lwWA lwXd©¤¤§¤¤©Ÿ¤§¨
zFpAxwl mde ,'dl(:hk dlibn)dn lM iM . ©§¥§¨§¨¦¨©

oiA ,Fl xW` lMn 'dl mc` mixIX¤¨¦¨¨©¦¨£¤¥
Egwie oiprM ziAd wcal oiA zFpAxwl§¨§¨¥§¤¤©©¦§¦§©§¦§

dnExY il(a dk my)izxWn mipdkl oiA ¦§¨¥§Ÿ£¦§¨§¥
aEzMW oiprM ,dnExY `xTi lMd ,'d©Ÿ¦¨¥§¨§¦§©¤¨

qknA(hk `l xacna)odMd xfrl`l Yzpe §¤¤§¨©¨§¤§¨¨©Ÿ¥
oke .FciA oixEnB oiNg Eide ,'d znExY§©§¨ª¦§¦§¨§¥
adGd z`e sqMd z` mdl dlwW`ë¤§¢¨¨¤¤©¤¤§¤©¨¨
Epidl` ziA znExY milMd z`e§¤©¥¦§©¥¡Ÿ¥

eivrFie KlOd Enixdd(dk g `xfr): ©¥¦©¤¤§£¨
àìå`NW ,"mkizFnExY" aEzMd xn` §Ÿ¨©©¨§¥¤¤Ÿ

la` ,mipdMd znExzA drhp¦§¤¦§©©Ÿ£¦£¨
EnixYX dn "mkci znExY" xn`̈©§©¤§¤©¤¨¦
lM dPde .mkciA `Ad on mkpFvxA¦§§¤¦©¨§¤§¤§¦¥¨
iM ,dvignA miaIg o`kA mixMfPd©¦§¨¦§¨©¨¦¦§¦¨¦
dndA xUrn mkizFxUrn WExR¥©§§¥¤©£©§¥¨
iM ,mXd iptl milk`Pd ipW xUrnE©£¥¥¦©¤¡¨¦¦§¥©¥¦
xUrnE miIeld xUrn oFW`x xUrn©£¥¦©£¥©§¦¦©£¥

:`Ed mdl iprf dxez ¨¦¨¤
(ç)eðçðà øLà ìëk ïeNòú àìŸ©£§Ÿ£¤£©§

.íBiä ät íéNòiAx xn` Ÿ¦Ÿ©¨©©¦
Fa EWxR iM ,hWRd KxcA mdxa ©̀§¨¨§¤¤©§¨¦¥§
rQn l` rQOn oirqFp EidW xEarA©£¤¨§¦¦©©¤©©
in Wie ,dvxiW rQnA dlFr aixwie§©§¦¨§©©¤¦§¤§¥¦
iM ,oYi `NW in Wie Fp`v xFkA oYIW¤¦¥§Ÿ§¥¦¤Ÿ¦¥¦
,iYrC z`f oi`e ,ux`A diElY devOd©¦§¨§¨¨¨¤§¥Ÿ©§¦

mNM Eid `NW Fnrh wx,mXd i`xi ©©£¤Ÿ¨ª¨¦§¥©¥
zFevn iM ,"Epgp`" xn`W xEaraE©£¤¨©£©§¦¦
:FpFWl df ,ux`A zFiElY zFlFrA zFAx©§§¨¨¤¤§

BðéàåxAciW dWxRd KxCn oi`W ,oFkp §¥¨¤¥¦¤¤©¨¨¨¤§©¥
dYr mdl xn`ie ,zFgkFzA§¨§Ÿ©¨¤©¨
lM Wi`e mXd zFevn miUFr mpi`W¤¥¨¦¦§©¥§¦¨
dWn xn`i Ki`e .dUri eipirA xWId©¨¨§¥¨©£¤§¥Ÿ©¤
,dlilg ,zFxarA miyFr Epgp` EpiAx©¥£©§¦©£¥¨¦¨
lkM EUrz `l xn`IW iE`x did la £̀¨¨¨¨¤Ÿ©Ÿ©£§Ÿ
xWId lM Wi` mFId cr mziUr xW £̀¤£¦¤©©¦¨©¨¨
zFxard mr llkl mrH dnE .eipirA§¥¨©©©¦§Ÿ¦¨£¥

:ux`A zFiElYd zFevOd©¦§©§¨¨¤
ìáàEEhvp l`xUi iM ,aEzMd WExR £¨¥©¨¦¦§¨¥¦§©

mp`ve mxwA lM gAfl xAcOA©¦§¨¦§Ÿ©¨§¨¨§Ÿ¨
oMWOd iptl minlW(eÎb fi `xwie)la` , §¨¦¦§¥©¦§¨£¨

dUri oMWOd didIW mFwn dfi`A§¥¤¨¤¦§¤©¦§¨©£¤
dUe xFW lk`l dvxi `l m`e ,mzF`¨§¦Ÿ¦§¤¤¡Ÿ¨¤
oM mbe .llM oAxw `iadl aIgzi `lŸ¦§©¥§¨¦¨§¨§¨§©¥
xUrn `le zFxFkA `iadl aIg Fpi ¥̀©¨§¨¦§§Ÿ©£©
`iai `l dPde .ipW xUrnE dndA§¥¨©£¥¥¦§¦¥Ÿ¨¦
`l milbxA ENt`e ,llM oMWOl aEIgA§¦©¦§¨§©©£¦¨§¨¦Ÿ
mCd zwixf ixg` oke .mW `al aIgzp¦§©¨¨Ÿ¨§¥©£¥§¦©©¨
mzF` lk`i minlWA algd xhwde§¤§¥©¥¤¦§¨¦Ÿ©¨
ozp `l iM ,dvxIW mFwn lkA xAcOA©¦§¨§¨¨¤¦§¤¦Ÿ¨©
milkF` la` ,dvign aEzMd mdÄ¤©¨§¦¨£¨§¦
oi` dPde .dpgOl uEge dpgOA mzF`¨©©£¤§©©£¤§¦¥¥
wx .daFg zFpAxTd oipr lkA mdl̈¤§¨¦§¨©¨§¨¨©
oM lr ,dUri eipirA xWId lM Wi ¦̀¨©¨¨§¥¨©£¤©¥
dlgPde dgEpnd ixg` iM o`kA dEv¦¨§¨¦©£¥©§¨§©©£¨
mFwnl daFgA E`Fai la` ,ok EUri `lŸ©£¥£¨¨§¨§¨
mW E`iaie mXdn xgap cginE rEcï©§ª¨¦§©¥©¥§¨¦¨
zFxFkAde zFxUrOde migaGd©§¨¦§©©§§§©§

:mXd iptl dvignA mW mElk`ie§Ÿ§¨©§¦¨¦§¥©¥
äîeEpizFAx Exn`X(fh ixtq)xacA ©¤¨§©¥§¨¨

axw Fpi`W aCpe xCp Fpi`W¤¥¦¨§¦¨¤¥¨¥
FnM ,`xwOd xEYIn Wxcn ,dnAA©¨¨¦§¨¦¦©¦§¨§
migafC `xzA wxtA Wxtn `EdW¤§Ÿ¨§¤¤©§¨¦§¨¦

(:fiw):h dxez



d`xלב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqî¦¨¦−¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑ «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆

חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ואת ׁשּתחּלקּוה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ÌÎÏ.ׁשבטֹו ÁÈ‰Â∑ ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש לאחר ְִ¿≈ƒ«»∆ְְְִִַַָ

ג) את (שופטים ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים ְֲִִִֵֶֶַַַָמן
אז  ּדוד. ּבימי אּלא זֹו ואין .יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ß a`Îmgpn d"k ipy mei ß

(àé)Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìáú änL íL BîL ïkLeàééëðà øLà-ìk úà §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ הּבחירה ּבית לכם ּבנּו ¿»»«»¿ְְִֵֶַָָ

ּבדוד אֹומר הּוא וכן ז)ּבירּוׁשלים, ּכיֿיׁשב (ש"ב "ויהי : ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
וּיאמר  מּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ּבביתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמל
ּבבית  יֹוׁשב אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל

היריעה" ּבתֹו יׁשב האלהים וארֹון nL‰.ארזים ְְֱֲֲִִִֵַַָָָֹֹ»»

'B‚Â e‡È·˙∑ אמּור למעלה וכאן ׁשילה, לענין אמּור »ƒ¿ְְְְְִִַַָָָָֹ
זֹו ּבין הּתר ליּתן הּכתּוב, חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלענין

לנֹוב  ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה ּובאּולזֹו: נֹוב וחרבה , ְְְְְִִֶָָָָָָֹ
לירּוׁשלים  ׁשּבאּו עד מּתרֹות הּבמֹות היּו .לגבעֹון, ְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ÌÎÈ¯„ ¯Á·Ó∑ הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשם ׁשמֹו לׁשּכן ּבֹו אלקיכם ה' יבחר אׁשר (יב,הּמקֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
יא)

החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה ּבׁשּום (לאחי נאמר לא מּדּוע , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
מקֹום  ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָמקֹום
ולכן  ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי לה', מתּפּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיהּודי
ּגם  מקֹום, ּבכל קּימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמתּפּללים

הּדר  ּכל חז"ל ּׁשאמרּו מה מבאר זה ּולפי ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחּוץ־לארץ.
קבע, לדירת ׁשהּכּונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבחּוץ־לארץ
ׁשּגר  מי אבל הּגאּלה. על ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכאׁשר
הּתפּלה  ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וח ֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשם
אׁשר  הּמקֹום הּוא מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּפֹונה

ה'. ְִַיבחר

(áé)íëéðáe ízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå íëéúðáe§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

:íëzà äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéøòLa§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMäøLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
:äàøz¦§¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי) ת "לא הּדבר עׂשה"לּתן z¯‡‰.על ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑ אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ
נביא  עלּֿפי הּכרמל מקריב ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ,. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

ÈÈcי  ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„ ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

ÔBÎÈ·eיב  Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג  C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈



לג d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(ãé)éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékE ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
éúìò äìòz íLéëðà øLà ìk äNòz íLå E −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöî§©¤«¨
i"yx£EÈË·L „Á‡a∑ ּבנימין ׁשל למעלה ּו.ּבחלקֹו ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ

ׁשבטיכם" "מּכל אֹומר: ּדוד הּוא ּכׁשּקנה ּכיצד? הא , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, מארונה הּגרן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

היה  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן .ּומּכלֿמקֹום ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhä©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ ˙e‡ŒÏÎa מדּבר?∑¯˜ הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְֵֶַַַָ

הקרבת  ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹאם
ירחיב  "ּכי אחר: ּבמקֹום אמּור הּוא הרי ְְֲִִִֵֵֵַַָָאמּורים,
וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ְְְְְְְֱֶֶַָָָָָֹֹֻה'
ׁשּיּפדּו מּום, ּבהם ׁשּנפל ּבקדׁשים מדּבר? ּזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

עֹובר  מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ?ויאכלּו ְְְִֵֵַָָָָָֹ
"רק" zÏÎ‡Â.ּתלמּודֿלֹומר: ÁaÊz∑ יבמות טו. (בכורות ְַַַƒ¿«¿»«¿»

וחלב עג) ּגיזה הּתר ּבהם ל עלֿידי אין אכילה אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
B‰h‰Â¯.זביחה  ‡Óh‰∑ קדׁשים מּכח ׁשּבאּו לפי ְִָ«»≈¿«»ְִִִֶַָָָֹ

ּבהם ז)ׁשּנאמר ּבכלֿטמא (ויקרא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר : ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
א  וטהֹור ׁשּטמא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", ֹוכלין לא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

אחת  Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ ּבא קרּבן ׁשאין ְִַַָָ«¿ƒ¿»«»ְֵֶָָָ
Ïi‡ÎÂ.מהם  È·vk∑ והּלחיים הּזרֹוע מן לפטרן ֵֶ«¿ƒ¿»«»ְְְְְִִַַַַָָָ

.והּקבה  ְֵַָ

(æè):íénk epëtLz õøàä-ìò eìëàú àì ícä ÷ø©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ׁשאמרּתי ∑¯˜ אףֿעלּֿפי ««»……≈ְִִֶַַַָ
ּבֹו ל ּבּמזּבח ׁשאין ּדם ּתאכלּנּוזריקת לא ,. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ÌÈnk epÎtLz∑ ׁשאין ל ּדבר לֹומר ּכּסּוי. צרי ƒ¿¿∆«»ƒְִִֵֶַָָָ

הזרעיםאחר  את להכׁשיר ּכּמים, הּוא הרי חולין : (ספרי. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָ
.עד)

(æé)éøòLa ìëàì ìëeú-àìðâc øNòî EELøéúå E «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåéøãð-ìëå Eøcz øLà E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤̧Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe E §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑'תעׂשה 'לא לּתן הּכתּוב על ּבא …«ֲִֵֶַַַָָֹ

אֹומר:∑ÏÎe˙Œ‡Ï.הּדבר  ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי ַָָ…«ְְִֵֶַַָָֻ
ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. אינ אבל אּתה, טו)'יכל (יהושע ְֲֵֵַַַַָָָֹ

יהּודה  ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ"ואת
לפי  רּׁשאין, ׁשאינן אּלא היּו, יכֹולים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלהֹוריׁשם",
מערת  מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכרת

על  אּלא היּו, חּתּיים אּלא היּו יבּוסים ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמכּפלה.
דרּבי  ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה העיר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשם

לו)אליעזר ׁשּנאמר(פ' והּוא ה), ב אםֿהסיר(שמואל "ּכי : ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַ
את  עליהם ׁשּכתבּו צּורֹות והּפסחים", ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָהעורים

E¯˜a.הּׁשבּועה  ˙¯Î·e∑ לכהנים אזהרה. ְַָ¿……¿»¿ְְֲִַָָֹ
E„È ˙Óe¯˙e∑הּבּכּורים אּלּו. ¿«»∆ִִֵַ

(çé)éäìà ýåýé éðôì-íà ékíB÷na epìëàz E ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLàðáe äzà Ba EEzáe E £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éøòLa øLà éåläå Eúîàå Ecáòåéðôì zçîNå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ החֹומה לפנים ‡L¯.מן ÈÂl‰Â ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆
EÈ¯ÚLa∑ ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל אין אם ƒ¿»∆ְְְִֵֵֵֶָ

מעׂשר  ל אין עני! מעׂשר לֹו ּתן ראׁשֹון, ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָמעׂשר
ׁשלמי על הזמינהּו .עני, ְְִִֵֶַַָָ

ÔÓיד  „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  ÒBkz CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

˙dpcLטז  ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc „BÁÏ¿¿»»≈¿««¿»ƒ¿ƒ≈
:‡iÓk¿«»

NÚÓ¯יז  CÈÂ¯˜a ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»«¿«
CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈»¿»»
:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„Â ¯c˙ Èc C¯„ ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

Ècיח  ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»



d`xלד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(èé)éîé-ìk éålä-úà áæòz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
ñ :Eúîãà-ìò©©§¨¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑'תעׂשה 'לא הּדבר לּתן עליו ∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.על מזהר אינ ּבּגֹולה, יֹותר אבל ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  .מענּיי ְֲִִֵֵֵָ

(ë)éäìà ýåýé áéçøé-ék-øac øLàk Eìáb-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤
ìëàì ELôð äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì̈¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNä¨®§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ·ÈÁ¯ÈŒÈk∑(פד 'ּדר(חולין ּתֹורה לּמדה ƒ«¿ƒ¿ְִֶֶָָ

מּתֹו אּלא ּבׂשר לאכל אדם יתאּוה ׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹארץ'
ועׁשר  ידים B‚Â'.רחבת ELÙ ˙e‡ŒÏÎa∑ שם) ְֲִֶַַַָֹ¿»«««¿¿¿

אּלאֿאםֿט"ז) חּלין, ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻאבל
מקּדיׁשּה ׁשלמים ּכן .ּומקריבּה ְְְִִִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1108 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

אכל  לבלּתי חזק רק . . ּבׂשר: ּתאכל נפׁש ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹֹּֽבכל־אּות
כג)הּדם – כ (יב, ַָ

ּבּגמרא ב)איתא טז, ּבא (חּלין לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ
לארץ  ׁשּנכנסּו ׁשעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב
להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ּבׂשר להם ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻנאסר

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ענינים  עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכׁשּׁשהּו
ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגׁשמּיים,
ּכׁשּנכנסּו א קדׁשים. ּבׂשר רק זה היה ּבׂשר ּכׁשאכלּו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואף

ּולהעלֹותם  ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָלארץ,
ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"ּכל העבֹודה על־ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלקדּׁשה

דעהּו". ּדרכי ְְֵֶָָָּו"ּבכל
לא  - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻועל־זה
ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרק
לבלּתי  חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ּבּה ׁשאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאכילה
ּתהיה  לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאכל
רק  יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל אּלא הּגׁשמּיים, ּובענינים ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּב"ּבׂשר"

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים ְְְֲִִֵַַָָָֻלׁשם

(àë)ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
éäìàðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNì EE ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLàE £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
:ELôð úeà ìëa§−Ÿ©©¬©§¤«

Ïkיט  È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

ÈÈכא  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ë)éäìà 'ä áéçøé ék.Eìáb úà E ¦©§¦¡Ÿ¤¤§ª§
DzF`M z`f dagxd mrh oi ¥̀©©©§¨¨Ÿ§¨

xn`IW(h g hi oldl)Lidl` 'd aigxi m`e ¤Ÿ©§¦©§¦¡Ÿ¤
mixr WlW cFr Ll Ytqie LlEaB z ¤̀§§§¨©§¨§¨¨¦
did `l oM m`W ,dN`d WlXd lr©©¨¨¥¤¤¦¥Ÿ¨¨
la` .ux`l m`FaA xYn de`Y xUA§©©£¨ª¨§¨¨¨¤£¨

mW(` hi oldl)Lidl` 'd zixki iM xn`p ¨¤¡©¦©§¦¡Ÿ¤
z` Ll ozFp Lidl` 'd xW` miFBd z ¤̀©¦£¤¡Ÿ¤¥§¤
lkA xiMfIW miFBd draW mde ,mvx ©̀§¨§¥¦§¨©¦¤©§¦§¨
dUr oke ,mixr WlW liCap f`e ,mFwn̈§¨©§¦¨¨¦§¥¨¨
iM xn` KM xg`e ,(k ryedi) rWFdi§ª©§©©¨¨©¦
xW`M LlaB z` Lidl` 'd aigxi©§¦¡Ÿ¤¤§ª§©£¤

dxUrl fnxi dfe ,LizFa`l rAWp¦§©©£¤§¤¦§Ÿ©£¨¨
xn` o`M la` .mdxa`l EpYPW oinnr£¨¦¤¦§§©§¨¨£¨¨¨©
dN`d miFBd mde ,"Kl xAC xW`M"©£¤¦¤¨§¥©¦¨¥¤
iM ,mvx` z` Ll ozFp Lidl` 'd xW £̀¤¡Ÿ¤¥§¤©§¨¦
mdl xYd Ewlge EWaMW xg`l cIn¦¨§©©¤¨§§¦§ª©¨¤

:de`Y xUA§©©£¨
ïéàå"mFwOd LOn wgxi iM" mrh §¥©©¦¦§©¦§©¨

mFwOd zwgxdA xYn didIW¤¦§¤ª¨§©§¨©©¨
iaWFi mixEq` Eidi oM m`W ,calA¦§¨¤¦¥¦§£¦§¥
lM mr la` .de`Y xUaA milWExi§¨©¦§¨¨©£¨£¨¦¨
xW`M iM ,mdl xn`ie xAci l`xUi¦§¨¥§©¥§Ÿ©¨¤¦©£¤
Eidz `le mklEaB z` mXd aigxi©§¦©¥¤§§¤§Ÿ¦§

xW`M oMWOl aiaq miaWFi mklMª§¤§¦¨¦©¦§¨©£¤
xUA mkl didi ,xAcOA mFId mY ©̀¤©©¦§¨¦§¤¨¤¨¨
mklM EklYW xWt` i` iM ,xYn oiNgd©ª¦ª¨¦¦¤§¨¤¥§ª§¤
'd xgai xW` mFwOd l` wFgx mFwOn¦¨¨¤©¨£¤¦§©
dn lM minlW migaf EgAfze§¦§§§¨¦§¨¦¨©

:Elk`YX`k dxez ¤Ÿ§
(àë)mrheøLàk 'åâå zçáæå §©©§¨©§¨©£¤

éúéeö.EEpizFAx zrC lroileg) ¦¦¦©©©©¥
(.gkdkldn dR lr LiziEv xW`M ,©£¤¦¦¦©¤¥£¨¨

lr dWn dEhvPW cOln ,ipiQn dWnl§¤¦¦©§©¥¤¦§©¨¤©
sFrA cg` ax lre dpTd lre hWEd©¤¤§©©¨¤§©Ÿ¤¨¨

ndaA mipW ax lre:d §©Ÿ§©¦¦§¥¨



לה d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑ לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְַָֹֹ

ׁשהּמׁשּכן  עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָולעׂשֹות
עּמכם  הֹול.E˙Èeˆ ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑ חולין) ִֵֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒ

והן כח) יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלמדנּו
ׁשּנאמרּו ׁשחיטה מּסיני הלכֹות .למׁשה ְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹ

(áë)ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑ ּבטהרה לאכלן מזהר מּתר אינ חלּבן ואּיל ּצבי מה אי חּלין ,; אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻֻ
א" ּתלמּודֿלֹומר: מּתר? ."חלּבן ְְֶַַַָָֻ

ÏÈ‡Â‡כב  ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

òãå`Ed WcTd oFWlA dhigW iM §©¦§¦¨§¨©Ÿ¤
WEgY l`e ,x`ESd ipniq zxMd©¨©¦¨¥©©¨§©¨

xAcOA mhgWIe xn`W xEarAxacna) ©£¤¨©©¦§¨¥©¦§¨
(fh cimzF` gaGW ,dviln `id iM ,¦¦§¦¨¤¨©¨

"hgWe" zFpAxTA dEv dPde .o`SM©Ÿ§¦¥¦¨©¨§¨§¨©
(d ` `xwie)"EhgWe"(e ai zeny)`EdW , §¨£¤

:x`ESd ipniqA§¦¨¥©©¨
äpäåmdX dn lM didIW dEv dNgYn §¦¥¦§¦¨¦¨¤¦§¤¨©¤¥

mihEgW mde ,minlW milkF`§¦§¨¦§¥§¦
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,mFwn lkA oiNg mxiYIW xnFl ,LWtp©§§©¤©¦¥ª¦§¨¨
dEv xW`M oigEaf EidIW calaE¦§©¤¦§§¦©£¤¦¨
Edfe ,zFpAxw mNM mzFidA dNgYn¦§¦¨¦§¨ª¨¨§¨§¤

:oFkPd lr df `xwn lW FhEWR§¤¦§¨¤©©¨
ànLåExn`WM dfA EpEMzp EpizFAx §¤¨©¥¦§©§¨¤§¤¨§

xW`M ,(hl d`x) ixtqA§¦§¦©£¤
oiNg s` dhigWA miWcT dn ,LiziEv¦¦¦©¨¨¦¦§¦¨©ª¦
dhigXd zevn dPde .dhigWA¦§¦¨§¦¥¦§©©§¦¨
ixaCn zx`anE ,o`kA zWxtn§Ÿ¤¤§¨§Ÿ¤¤¦¦§¥

:dlAwA EpizFAxak dxez ©¥§©¨¨
(áë)éávä úà ìëàé øLàk Cà©©£¤¥¨¥¤©§¦

.epìëàz ïk ìiàä úàå`Ed §¤¨©¨¥Ÿ§¤
iM .eCgi xFdHde `nHd WxtiW FnM§¤§¨¥©¨¥§©¨©§¨¦
xwA Elk`i `NW xAcOA dESW ipRn¦§¥¤¦¨©¦§¨¤ŸŸ§¨¨
mdA xdfEnE ,minlW igafA wx o`vëŸ©§¦§¥§¨¦§¨¨¤
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i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ מּמה (ספרי)∑¯˜ «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ִַ
ּבדם  ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשּנאמר
יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", לֹומר הצר לפיכ ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלאכלֹו.
אּלא  הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון ְִִֵֶֶַַַַָָָֹרּבי
להתחּזק  צרי אּתה ּכּמה עד ּוללּמד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלהזהיר

ׁשאין .ּבמצות  מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קלֿוחמר  ּבאזהרתֹו, לחּזק הצר לֹו, מתאּוה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאדם

מצות  Na‰ŒÌÚ¯.לׁשאר LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑ חולין) ְְִִָֹ¿……««∆∆ƒ«»»
ספרי) לאבר קב. החי אזהרה .מן ְְִֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz d`x zyxt zay zgiyn)

הּדם  "ּכי הּכתּוב מפרׁש ּדם, אכילת איסּור אזהרת  ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָּבטעם
ּבבׂשר  ׁשּגם ּדאף הּמפרׁשים, ּובארּו גֹו'". הּנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּוא
הּבׂשר  ּבין הפרׁש יׁשנֹו מּכל־מקֹום הּנפׁש, נמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהמה

ׁש"נמצאתׁשּבֹו לּדם עצמּה.הּואהּנפׁש, הּנפׁש" ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
נקּבע  ולכן מּבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם נעׂשה מאכל ּדבר מּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּדהּנה,

אֹוכל. ׁשהּוא הּמאכל טבע ֲֵֶֶַַַָָָָּבאדם
ּבזה  אין א) הרי (טהֹורה), ּבהמה ּבׂשר אֹוכל האדם ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכאׁשר

נלעס נפׁשּתֹוקף להיֹות צרי הּבׂשר ב) הּבהמה, (וטבע) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
טבע  אל "וׁשב ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשה עד וכּו' ּומׁשּתּנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומתעּכל
ּבזה, וכּיֹוצא ּכבׂשר וכּו' עיּכּול צרי ׁשאין הּדם אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּניזֹון":

ׁשהּוא הּדם אכילתֹו על־ידי יתחּבר הּנפׁשהרי ּדהּבהמה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הּבהמה. ּכנפׁש ותתעּבה - האדם ּבנפׁש הּבהמה ונפׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָטבע
הּבהמית  ּדנפׁש מּדֹות ּבדם, הּׁשטּופים ׁשאּלּו מּזה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמּובן

הּבהמה. נפׁש ּכטבע הן ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּלהם
רׁש"י: ׁשּבפירּוׁש הּפירּוׁשים ּב' ְְִִֵֵֶֶַַוזהּו

הּוצר ּו"לפיכ ּבדם", ׁשטּופים ׁש"היּו ּבזה מדּבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתחלה

מּדֹותיו  ּוברּור ּבתקּון החזּוק על הּצּוּוי והּוא חזק", ְְֲִִִִֵַַַַַָלֹומר
הּבהמית. הּנפׁש ׁשל ְֲִִִֶֶֶַַַַהּטבעּיֹות

מּלׁשֹון  הּוא יהּודה רּבי ּכי יהּודה, רּבי אֹומרֹו זה ְְְְִִִִֵֶַַָָּופירּוׁש
ּומּצד  ּוביטּול, הֹודאה ּבחינת ׁשהּוא ה'" את אֹודה ְִִִֶֶֶַַַַַָָ"הּפעם
ּתחּתֹונֹות, הכי מדרגֹות ּוברּור ּבביטּול היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָזה
טבעּיֹות  למּדֹות ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש הינּו – אתּכפיא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָעבֹודת

ּולׁשּנֹותן. לבררן וצרי הּבהמית, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּדנפׁש
ּבבחינת "היה ׁשעבֹודתֹו עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי רצֹוא אבל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּוכמֹו־כן  כּו' למעלה לעלֹות היה ּומגּמתֹו חפצֹו ׁשּכל ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,
לכן  ואׁשר וכּו'", ּבּתֹורה חׁשקה נפׁשֹו ׁשּלֹו הּתֹורה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעסק

ׁשל ּבאֹופן עׂשה ּומצֹות ּתֹורה ׁשל ענין והתחּזקּות,ריצהּכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ
עד  ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא "לא לדעּתֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹּכּנ"ל,
ּבא  לא ׁשהּכתּוב והינּו ּבמצֹות", להתחּזק צרי אּתה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכּמה
להתחּזק  להזהיר אּלא – טבעּיֹות מּדֹות וׁשינּוי ּברּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָעל
האדם  ׁשעל הינּו ואֹור, זֹוהר מּלׁשֹון להזהיר ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבמצֹות,

נפׁשֹוּולהתעּלֹותלהתחּזק ּולהאיר ּבענין ּבאֹורכּו' אלקי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַָֹ
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lkl Kxvd oM lr c`n eixg ©̀£¨§Ÿ©¥ª§©§¨
KxvdW oMW lke .dN`d zFxdf`d̈©§¨¨¥¤§¨¤¥¤ª§©
xiMfd `NW iR lr s` FxEQ` xiMfdl§©§¦¦©©¦¤Ÿ¦§¦

:algd xEQ ¦̀©¥¤
úîàáewiRqn df EpizFAx xaCW ¤¡¤¤§©©¥¤©§¦

zFxdf`d iEAx mrhl§©©¦¨©§¨
oFWNd la` ,EPOn xidfn aEzMdW¤©¨©§¦¦¤£¨©¨
Fpi` "mCd lk` iYlal wfg wx" xn`W¤¨©©£©§¦§¦£Ÿ©¨¥
un`e wfg dn iM ,df lkA il aXizn¦§©¥¦§¨¤¦©Ÿ¤§Ÿ¤
xn`IW iE`xde ,mCd on xdGdA Wi¥§¦¨¥¦©¨§¨¨¤Ÿ©
."mCd lk` iYlal Ll xnXd" Fxngl§ª§¦¨¤§§¦§¦£Ÿ©¨
xn`W ,zFevOA wfg oFWl EpivnE¨¦¨Ÿ¤©¦§¤¨©

rWFdil `Ed KExA WFcTd(f ` ryedi) ©¨¨¦ª©
zFUrl xnWl c`n un`e wfg wx©£©¤¡©§Ÿ¦§Ÿ©£
.iCar dWn LEv xW` dxFYd lkM§¨©¨£¤¦§¤©§¦

l`xUil rWFdi xn` oke(e bk my) §¥¨©§ª©§¦§¨¥
lM z` zFUrle xnWl c`n mYwfge©£©§¤§Ÿ¦§Ÿ§©£¥¨
zFevOA dfe ,dWn zxFY xtqA aEzMd©¨§¥¤©¤§¤©¦§
dUrz `ll fnxi "xnWl"e ,oNMª¨§¦§Ÿ¦§Ÿ§Ÿ©£¤
la` ,dUr zFevnl fnxi "zFUrl"e§©£¦§Ÿ§¦§£¥£¨
KxS dnE ,ok `vnp `l zg` devnA§¦§¨©©Ÿ¦§¨¥©Ÿ¤
`l zevOn dUrY l`e aWA wEGgl§¦§¥§©©£¤¦¦§©Ÿ

:zg` dUrz©£¤©©
ìáàipRn wEGg DA xiMfd iM il d`xp £¨¦§¤¦¦¦§¦¨¦¦§¥

mCA EwaC EPOn xW` oiprd̈¦§¨£¤¦¤¨§©¨
mdigaf z` migaFf Eid iM ,mixvnA§¦§©¦¦¨§¦¤¦§¥¤

xirVlaEzMW FnM ,cinY mi(f fi `xwie) ©§¦¦¨¦§¤¨
mixirVl mdigaf z` cFr EgAfi `le§Ÿ¦§§¤¦§¥¤©§¦¦

aizkE ,mdixg` mipf md xW`al oldl) £¤¥Ÿ¦©£¥¤§¦
(fidzide ,Dl` `l micXl EgAfi¦§§©¥¦Ÿ¡Ÿ©§¨§¨

iM ,mCd on dlik`A `idd dcFard̈£¨©¦©£¦¨¦©¨¦

milkF` mde micXl mCd mivAwn Eid̈§©§¦©¨©¥¦§¥§¦
micXl mi`Exw md EN`M ,EPOnE eilr̈¨¦¤§¦¥§¦©¥¦
mdd micXd oglW lr lk`l¤¡Ÿ©ª§©©¥¦¨¥
df xMfd xakE ,mdOr mixAgznE¦§©§¦¦¨¤§¨ª§©¤

mikFaPd dxFn xtQA(en b): ©¥¤¤©§¦
àìåiM ,mCd xEQ` mrh xTr df didIW §Ÿ¤¦§¤¤¦©©©¦©¨¦

`Ed mCd iM Fnrh Wxtn aEzMd©¨§¨¥©£¦©¨
zFn ixg` xcqA xW`M ,WtPdfi `xwie) ©¨¤©£¤§¥¤©£¥

(`ioitcFxe FA mitEhW Eid dGn la` ,£¨¦¤¨§¦§§¦
FA mi`Apzn Eid dPde .c`n eixg ©̀£¨§Ÿ§¦¥¨¦§©§¦
aEzMd `A KklE .zFcizr miciBnE©¦¦£¦§¨¨©¨
xaC mCd ilkF`n rnWi m`W xidfde§¦§¦¤¦¦§©¥§¥©©§©
dYti l` ztFOde zF`d `aE ,cizr̈¦¨¨§©¥©¦§¤
'd zpEn`aE FzOzA wifgi la` ,Faal§¨£¨©£¦§ª¨¤¡©
dQki l`e ,oipr mEWA mCd on lk`i l`e§©Ÿ©¦©¨§¦§¨§©§©¤
`xii `l mdixaCn ,`Edd dUrOd©©£¤©¦¦§¥¤Ÿ¦¨
dUrn dOd lad iM zgi `l mdipRnE¦§¥¤Ÿ¥¨¦¤¤¥¨©£¥
xdfOd oiprM o`kA xidfd .mirEYrY©§¦¦§¦§¨§¦§©©ª§¨

:eizFrHd ipRn xwXd `iapAbk dxez ¦§¦©¤¤¦§¥©¨¨



לז d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy
– ְִַהּמצֹות

לֹו, מתאּוה אדם ּׁשאין מּמּנּו להּׁשמר קל "ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּכזה  ענין אם זאת־אֹומרת ּבאזהרתֹו", לחּזק ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוצר
הּטבעּיֹות  מּדֹותיו מּצד לֹו מתאּוה אדם אין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבלאו־הכי
מּדֹותיו, טבע מּצד ּגם מּמּנּו ּומּובּדל הּבהמית, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּדנפׁשֹו

לחּזק הּוצר" עליו ּבאזהרתֹומּכל־מקֹום ּבזה ׁשּגם ," ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הינּו אלקי, אֹור ּבבחינת ּבאזהרתֹו, יֹותר עֹוד ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹלהתחּזק
– מּדֹותיו מּטבע ּגם ּבהבּדלה מעלה ְְֲִִֶַַַַַַָָָָלעלֹות

ׁשל  ׁשּנפׁשֹו ּכאּלּו מצֹות ּבעניני מצֹות" לׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ"קל־וחמר
להתחּזק  ׁשעליו על־אחת־ּכּמה־וכּמה – להן מתאּוה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאדם
נפׁשֹו ּולהאיר מּזה, הבּדלה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּולהתעּלֹות

אלקי.ּבאֹור ְֱִֹ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם (כריתות .הּתמצית אזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà EE −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם (חולין .האברים אזהרה ……¿∆ְְִֵַַָָָָ
'B‚Â EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג ׂשכרן (מכות מּתן ּולמד צא ¿««ƒ«¿¿ְְֵַַַָָ

מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, אם מצות: ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

לגזל  קלֿוחמר אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּפֹורׁש
להם  מתאּוה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו .ועריֹות, ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ˜¯∑ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
הּבחירה  לבית להביאם אּלא הקרבה, .ּבלא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æë)éúìò úéNòåýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä E §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéçáæ-íãå Eéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé EE ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:ìëàz øNaäå§©¨−̈Ÿ¥«
i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑ והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות אם ¿»ƒ»……∆ְִֵֵַַָָָֹ

הּמזּבח  ּגּבי זבחי,על ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"והּבׂשר  :ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמזּבח על ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָיּׁשפ

רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד קדׁשי",(ספרי)ּתאכל"; "רק : ְְֵֵֶַַָָָֹ
לארץ  ׁשּבחּוץ הּקדׁשים על ללּמד על ,ׁשּבא ּוללּמד ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּיקריבּו קדׁשים ולדֹות ועל .הּתמּורֹות ְְְְִִֶַַַַָָ

(çë)øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöî éëðàéøçà EíìBò-ãò E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤̧Æ©½̈

éäìà ýåýé éðéòa øLiäå áBhä äNòú ékñ :E ¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£¯ÓL∑(ספרי)לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, זֹו ¿…ְְְִִֶַָָָָָ

ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא כב)ּבבטנ "ּכי (משלי : ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ
אפׁשר  ׁשנית, ואם ,"ּבבטנ ּתׁשמרם ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָנעים

מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. אינֹוׁשּתׁשמע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מעׂשה  ÌÈ¯·c‰ŒÏk.ּבכלל ׁשּתהא (שם)∑‡˙ ְֲִֶַַ≈»«¿»ƒְֵֶ
חמּורה  ּכמצוה קּלה מצוה עלי ∑‰Bh·.חביבה ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ«

הּׁשמים  .אדם ּבעיני ∑Li‰Â¯.ּבעיני ְִֵֵַַָ¿«»»ְֵֵָָ

iÓk‡:כד  dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈ·ÏÂכה  CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„Âכו  CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז  ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

‡‡כח  Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(çë)íéøácä ìk úà zòîLå øîL§Ÿ§¨©§¨¥¨©§¨¦
.älàämiTg" o`kA xiMfd `l ¨¥¤Ÿ¦§¦§¨ª¦

la` ."eizFvnE eizFcr" F` "mihRWnE¦§¨¦¥¨¦§¨£¨
qipkdl "mixaCd lM z`" xn`̈©¤¨©§¨¦§©§¦

xW`M ,xWIde aFHd mB Ff dxinWA¦§¦¨©©§©¨¨©£¤
oPgz`e xcqA iYWxR(gi e lirl):hk dxez ¥©§¦§¥¤¨¤§©©



d`xלח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

ß a`Îmgpn e"k iyily mei ß

(èë)éäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬
éðtî íúBà úLøì änL-àázáLéå íúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈§¨«©§−̈
:íöøàa§©§¨«

(ì)íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´
éðtîeãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà älàä íéBbä©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
i"yx£L˜pzŒÔt∑ ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְֲִִֵֵַ

נּו"ן  מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹומר
אבל  מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ואפּלּו יּוקׁש, ְֲֲִִִִֵֶַַַָּבלׁשֹון

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ה)ּבלׁשֹון (דניאל ְְְִִִֵָ
אֹומר: אני זה ואף נקׁשן", לדא ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻ"וארּכּבתּה
להיֹות  אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ"ּפןּֿתּנקׁש

וכן מעׂשיהם. אחר קט)ּכרּו נֹוׁשה (תהלים "ינּקׁש : ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
נֹוׁשים  עליו להיֹות הרׁשע את מקּלל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלכלֿאׁשרֿלֹו",

ממֹונֹו אחר ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו ‡È¯Á.רּבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַַָ«¬≈
EÈtÓ Ì„ÓM‰∑מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה ,אחר ƒ»¿»ƒ»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

מּפני  אּלּו? ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָיׁש
ּתעׂשה  לא אּתה אף ׁשּבידיהם. מקלקלים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻמעׂשים

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא e„·ÚÈ.ּכן, ‰ÎÈ‡∑ ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ≈»««¿
וקּטּור  זּבּוח על אּלא עבֹודהֿזרה על ענׁש ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹלפי

ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, כב)ונּסּו לה'(שמות "ּבלּתי : ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ׁשאם  ּכאן ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלבּדֹו",

ּב לעבדּה עבֹודהֿזרה ׁשל ּכגֹון ּדרּכּה אחר, דבר ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָ
לּפעֹור  עבֹודתֹו,,ּפֹוער היא זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

אפּלּו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח אבל ְְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָוחּיב.
חּיב  - ּכדרּכּה .ׁשּלא ְְֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלקיהם ּתדרׁש ל)ּופן (יב, ְֱִֵֶֶֶֹֹ
היא היא עבֹודתּה ּדר על ּתׁשאל עבודה ׁשּלא (רמב"ם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ב) ב, זרה

העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּבית־ּדין על חּיּוב יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָואף־על־ּפי־כן
ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עבֹודת סֹוקלין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

ב)עבֹודתּה ג, ספרי (שם קֹורין ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר לֹומר, ויׁש . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבקריאה  הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעבֹודה־זרה
ּדרּגתם  ּבאמצעּות וזאת אֹותּה, וׁשֹוללים מבּטלים עצמּה ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹזֹו
אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשהּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּנעלית
והּׂשגת  הבנת עצמֹו, הּׂשכל מּצד ּגם אּלא הּׂשכל, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּמעל
(ׁשלילת  ה' אחדּות מדּגׁשת וכ נעלית; ּבדרּגה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֻהּתֹורה

לעבֹודה־זרה. מקֹום נתינת ׁשּיׁש היכן ּגם ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָעבֹודה־זרה)

‡zכט  Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ«¿
˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï ÏÏÚ»≈¿«»¿»»»»¿ƒ√»»¿≈«

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

a˙¯ל  ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ì)íäéøçà L÷pz ït Eì øîMä¦¨¤§¤¦¨¥©£¥¤
éðtî íãîMä éøçà.Exg` ©£¥¦¨§¨¦¨¤©©

al zzl Wi LipRn mcinW`W d`xYW¤¦§¤¤©§¦¥¦¨¤¥¨¥¥
miUrn ipRn EN` EcnYWP dn ipRn¦§¥©¦§©§¥¦§¥©£¦
`l dY` s` ,mdiciAW milwlwn§ª§¨¦¤¦¥¤©©¨Ÿ

k dUrzmixg` E`ai `NW ,o ©£¤¥¤Ÿ¨Ÿ£¥¦
didi oM m`e .i"Wx oFWl ,LEcinWie§©§¦¨©¦§¦¥¦§¤
dcFar carNn d`xzde dxdf` df¤©§¨¨§©§¨¨¦©£Ÿ£¨
`NW itl ,Ecari dki` azM oke .dxf̈¨§¥¨©¥¨©©§§¦¤Ÿ
gEAf lr `N` dxf dcFar lr Wpr̈©©£¨¨¨¤¨©¦©
aEzMW FnM ,d`egYWde KEQpe xEHwe§¦§¦§¦§©£¨¨§¤¨

(hi ak zeny)mixaC ,FCal 'dl iYlA¦§¦©§©§¨¦
m`W o`M KcOle `A .Dabl miUrPd©©£¦§¨Ÿ©¨§¦§¨¨¤¦
xacA Dcarl dxf dcFar lW DMxC©§¨¤£¨¨¨§¨§¨§¨¨

oa` wxFfe xFrtl xrFR oFbM xg ©̀¥§¥¦§§¥¤¤
aIge ,aIg FzcFar `idW qilFwxnl§©§¦¤¦£¨©¨§©¨
ENt` d`egYWde KEQpe xEHwe gEAf lr©¦©§¦§¦§¦§©£¨¨£¦

:FpFWl o`M cr ,DMxcM `NW¤Ÿ§©§¨©¨§
äæå`l xnF` aEzMd iM ,oFkp EPpi` §¤¥¤¨¦©¨¥Ÿ

Dpi` oM m` ,Lidl` 'dl ok dUrz©£¤¥©¡Ÿ¤¦¥¥¨
`NW wx ,mdidl`l dcFarA dxdf ©̀§¨¨¨£¨¥Ÿ¥¤©¤Ÿ
xW`M ,mzcFarA cAkPd mXd carl©£Ÿ©¥©¦§¨©£¨¨©£¤
`pU xW` 'd zarFY lk iM mrHd ozp̈©©©©¦¨£©£¤¨¥

:'ebe mdidl`l EUr̈¥Ÿ¥¤
ìáàdEv dPd cr iM ,dWxRd WExR £¨¥©¨¨¨¦©¥¨¦¨

l` Ep`FaA iM zFAx minrR§¨¦©¦§¥¤
diWOWnE dxf dcFar xwrp ux`d̈¨¤©£Ÿ£¨¨¨§©§¤¨
cIn df dUrPW dEve ,mnW z` cA`pE§©¥¤§¨§¦¨¤©£¤¤¦¨

dYre ,cIn mzF` miWxFi Epgp` xW`M©£¤£©§§¦¨¦¨§©¨
mdd miFBd 'd zixki xW`M iM xn`̈©¦©£¤©§¦©¦¨¥
on dxf dcFar mW gMYWie EpipRn¦¨¥§¦§©©¥£¨¨¨¦
aWgp `l ,ghal mvx`A aWpe ux`d̈¨¤§¥¥§©§¨¨¤©Ÿ©§Ÿ
icaFr EpipRn mXd zixkd dPd EpAlA§¦¥¦¥¦§¦©¥¦¨¥§¥
miUFr EidW xEarA mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦©£¤¨¦
mc` ici dUrnl dnlW dcFarA cFaM̈©£¨§¥¨§©£¥§¥¨¨
xg`l FcFaM zzl iE`x oi`e ,oa`e ur¥¨¤¤§¥¨¨¥§§©¥
gEAf xq` ok iM ,miliqRl FzNdzE§¦¨©§¦¦¦¥¨©¦©
mXdl iYlA d`egYWde KEQpe xEHwe§¦§¦§¦§©£¨¨¦§¦§©¥
xCdzOd iM miklnA bEdPde ,FCal§©§©¨¦§¨¦¦©¦§©¥
Wall F` FW`xA dxhr zzl mcFakA¦§¨¨¥£¨¨§Ÿ¦§Ÿ
,zindl FzC zg` mdM zEkln WEal§©§¨¥©©¨§¨¦
xW`M cAkPd mXl ip` dUr` oM m ¦̀¥¤¡¤£¦©¥©¦§¨©£¤



לט d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìúáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧
íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà ýåýé§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰ÈaŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי) עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכלּבֹו לפני לאביו ׁשּכפתֹו .ואכלֹו'ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה ∑‡˙ ˙e¯ÓL.קּלה ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿
˙BNÚÏ∑ האמּורים 'עׂשה', על תעׂשה' 'לא לּתן «¬ֲֲֲִִֵֵֶַַָֹ

אּלא  הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ׁשּכל ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּפרׁשה,

'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ÛÒ˙Œ‡Ï.ׁשאין ֲִִֵֵֶֶֶַָ……≈
ÂÈÏÚ∑(ספרי) מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות חמּׁשה »»ְֲֲִִִִִִִָָָ

ארּבע ּבלּולב  ּכהנים , ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékE ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
:úôBî Bà úBà−¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ ׁשּנאמר ּכענין ּבּׁשמים, ¿»«≈∆ְֱִִֶֶַַַַָָ
ו)ּבגדעֹון ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית :(שם): ְְְְִִִֵָָ

וגֹו'" אלֿהּגּזה חרב ÙBÓ˙."יהיֿנא B‡∑ ּבארץ. ְְִִֶֶַָָֹ≈ֶָָ
אחרים:[ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּדכתיב (בראשית ּבּׁשמים, ְֲִִֵָ¿»«≈∆ְִִִַַָ

ּולמֹועדים"א) לאתת "והיּו :.˙ÙBÓ B‡∑,ּבארץ ְְְֲִָֹֹ≈ֶָָ

ּכלֿ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּדכתיב:
ואם  לֹו", תׁשמע "לא אףֿעלּֿפיֿכן חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהארץ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו נֹותן מּפניֿמה ְִֵֵַַָָָֹּתאמר:
אלהיכם  ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממׁשלה

."אתכם  ְֶֶ

Ïkלא  È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú ÈÒ Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯ea ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙a ˙ÈÂ ÔB‰Èa ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

d˙Èא  ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚÓƒ̇¿¿ƒ≈

ÔzÈÂב  ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i· CÈa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ahiie mdidl`l miFBd miUFr Eid̈¦©¦¥Ÿ¥¤§¦©
iM ,ok dUrz `l ,xidfd okl .eiptl§¨¨¨¥¦§¦Ÿ©£¤¥¦
miUFr Eid eiptl miarzOd mixaCd©§¨¦©§Ÿ¨¦§¨¨¨¦
dUrOd ipRn mxq` `le ,mdidl`l¥Ÿ¥¤§Ÿ¨§¨¦§¥©©£¤
mXd iptl FzFUrl iE`xe cAkp didW¤¨¨¦§¨§¨©£¦§¥©¥
mdA dzidW dpEMd ipRn wx ,FCal§©©¦§¥©©¨¨¤¨§¨¨¤
z`e mdipA z` mb iM ,zEdl` carl©£Ÿ¡¨¦©¤§¥¤§¤
`EdW ,mdidl`l W`a EtxUi mdizpA§Ÿ¥¤¦§§¨¥¥Ÿ¥¤¤
,iwp mC KRWl mXd iptl arzn xaC̈¨§Ÿ¨¦§¥©¥¦§Ÿ©¨¦
`l oha ixR lr ixfk` zFidl iM s`e§©¦¦§©§¨¦©§¦¤¤Ÿ

xn` oM lre .EngxixaCd lM z` (` bi oldl) §©£§©¥¨©¥¨©¨¨

mkz` dEvn ikp` xW`lr xidfdl ,'ebe £¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤§©§¦©
`NW WCwOd zcFare zFpAxTd dUrn©£¥©¨§¨©£©©¦§¨¤Ÿ
oipr dfe ,EPOn rxbz `le eilr siqFz¦¨¨§Ÿ¦§©¦¤§¤¦§©

:zn`A z`Gd dWxRd©¨¨¨©Ÿ¤¡¤
ìáàEpizFAx(:q oixcdpq)o`Mn EcnNW £¨©¥¤¨§¦¨

aIgW DMxcM dxf dcFar caFrl̈¥£¨¨¨§©§¨¤©¨
,xFrtl Fnvr xrFR ENt` mlFrl dilr̈¤¨§¨£¦¥©§¦§
"Ecari dki`" aEzMd xiMfdW ipRn¦§¥¤¦§¦©¨¥¨©©§
`Edd zEki`A dcFar `xTz iM cOll§©¥¦¦¨¥£¨¨¥©

mcarz `le llkA didie(d k zeny), §¦§¤¦§©§Ÿ¨¨§¥
ENt` F` ,xFrtl oa` wxfi m` la £̀¨¦¦§Ÿ¤¤¦§£¦

Fpi` ,eiptl uAxie cAkiW cFaM KxC¤¤¨¤§©¥¦©¥§¨¨¥
:dzin aIg©¨¦¨

ìòåxcQd W`xA xidfd hWRd KxC §©¤¤©§¨¦§¦§Ÿ©¥¤
(c weqt lirl)'dl oM oEUrz `l"Ÿ©£¥©

lr miOrd idl`M Fcarl "mkidl ¡̀Ÿ¥¤§¨§¥Ÿ¥¨©¦©
dYre ,eizFpAxwA minxd mixdd¤¨¦¨¨¦§¨§§¨§©¨
ok dUrz `l" xidfd z`Gd dWxRA©¨¨¨©Ÿ¦§¦Ÿ©£¤¥
zFcFarA FWCwnA Fcarl "Lidl` 'dl©¡Ÿ¤§¨§§¦§¨¨£

:mdNW`l dxez ¤¨¤
(á)íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é ék¦¨§¦§§¨¦Ÿ¥

.íBìçlr "`iap" aEzMd EP`xwi £¦§¨¤©¨¨¦©
mXd `Ed xn`IW ,Fnvr iRiOr xAC ¦©§¤Ÿ©©¥¦¤¦¦

EUrYW mkl gElW F`iap ip`e uiwdA§¨¦©£¦§¦¨©¨¤¤©£
:ok¥

ïëzéå,zn` `EdX dnl aEzMd fnxIW §¦¨¥¤¦§Ÿ©¨§©¤¡¤
gM miWp`d zvwA zFWtPA iM¦©§¨¦§©¨£¨¦Ÿ©
Wi`d rci `l ,zFcizr Fa Erci iI`Eap§¦¦¥§£¦Ÿ¥©¨¦
FA `aze ccFAzi la` ,Fa `ai oi`n¥©¦¨Ÿ£¨¦§¥§¨Ÿ
`al cizrl didi dkM xn`l gEx©¥Ÿ¨¨¦§¤¤¨¦¨Ÿ
mitFqFliRd Fl E`xwie .ipFlR xacA§¨¨§¦§¦§§©¦¦
xaCd K` oiprd zAq Erci `le ,o"idk§Ÿ¥§¦©¨¦§¨©©¨¨
WtPd ilE` .mi`Fx ipirl zO`zp¦§©¥§¥¥¦©©¤¤

oEMzze lCaPd lkVA wAcY dcECgA§¦¨¦§©©¥¤©¦§©§¦§©¥
`Apzn iM "`iap" `xTi dGd Wi`de .FA§¨¦©¤¦¨¥¨¦¦¦§©¥
xW` ztFOde zF`d `ai oM lre ,`Ed§©¥¨Ÿ¨§©¥£¤

:Lil` xn`iŸ©¥¤
éìà ïúðå.úôBî Bà úBà E,"zF`" oipr §¨©¥¤¥¦§©

ok ixg` didIW xaC lr oniq¦¨©¨¨¤¦§¤©£¥¥
FlbC lr Wi` xn`PW oiprM ,FpFincA§¦§§¦§©¤¤¡©¦©¦§

zz`a(a a xacna)`iaPd `aIWM iM , §ŸŸ¦§¤¨Ÿ©¨¦
oFincl zFidl cizr ipFlR xaC xn`ie§Ÿ©¨¨§¦¨¦¦§§¦§
xn`PW oiprM ,zF` `xTi KM didIW¤¦§¤¨¦¨¥§¦§©¤¤¡©

(ci f diryi),zF` mkl `Ed ipc` oYi okl̈¥¦¥£Ÿ¨¨¤
.`iaPd zW` oA mXn ,EpOr l`dW¤¨¥¦¨¦¥¤¥¤©¨¦

dz` on zxfbp dNOde(a bl oldl). §©¦¨¦§¤¤¦¨¨
dUrIW WCgn xaC lr xn`i ztFOde§©¥¥¨¥©¨¨§ª¨¤¥¨¤
oiprM ,mlFr lW Frah iEPWA Epiptl§¨¥§¦¦§¤¨§¦§©
ux`a did xW` ztFOd Wxcl xn`PW¤¤¡©¦§©¥£¤¨¨¨¨¤

(`l al a"idc)minXA miztFn iYzpe ,§¨©¦§¦©¨©¦
W`e mC ux`aE(b b l`ei)dNn `ide . ¨¨¤¨¨¥§¦¦¨

l`xUi zixW FnM ,z`ltEn on zxSwn§ª¤¤¦§¥§¥¦¦§¨¥
(gl ai `"idc)xacl oFWNd Edli`Wie .§©§¦¥©¨§¨¨

xn`PW FnM ,bdpOd on uEg `EdW¤¦©¦§¨§¤¤¡©
(ck ck l`wfgi)l mkl l`wfgi dide,ztFn §¨¨§¤§¥¨¤§¥



d`xמ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeäëìð øîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈
:íãáòðå ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥̧¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«

(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä úòãì̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«

(ä)-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

:ïe÷aãú¦§¨«

ÓÈÓÏ¯ג  CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙÂ¿ƒ¿¿ƒ

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i· ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈqÓ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה  ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`e(fk weqt my)ml`z `le xAczE §¨©§©¥§Ÿ¥¨¥
`lR eiUrn iM ,ztFnl mdl ziide cFr§¨¦¨¨¤§¥¦©£¨¤¤

mi`lR cxYe KxcM ,mi`Fxd ipirAdki`) §¥¥¨¦§¤¤©¥¤§¨¦
(h `dnM idFz` `Idnze `Iz` oke .§¥¨©¨§¦§©¨¨¦§¨

oitiTz dnM idFdnze oiaxaxb l`ipc) ©§§¦§¦§¦§¨©¦¦
(bl al`lRd iM ,miztFOde zFzF`d ,¨§©§¦¦©¤¤

:cg` oipr DnYde§©¥©¦§©¤¨
eéäåmde ,zFzF` mixvn z`iviA §¨¦¦©¦§©¦§¥

dNgYn mdl xn`IW mixaCd©§¨¦¤Ÿ©¨¤¦§¦¨
dGd zF`d didi xgnl(hi g zeny)Eide , §¨¨¦§¤¨©¤§¨

ilA WECgA EUrIW miztFn mẄ§¦¤¥¨§¦§¦
iM zF` dn oke ,FA ricFdl EniCwIW¤©§¦§¦©§¥¨¦

'd ziA dlr`(ak gl diryi)miCwIW ¤¡¤¥¤©§¦
FnvrA `Edd zF`A xn`e ,FricFdl§¦§¨©¨©§©§
zrcl ,ux`A did xW` ztFOd Wxcl¦§©¥£¤¨¨¨¨¤¨©©
oke .mlv` WCgzp Ki` `Edd WECgd©¦©¥¦§©¥¤§¨§¥
,zF` F`xw Wgpl KRdp xW` dHOd©©¤£¤¤§©§¨¨¨§

l`xUi ipal FA ricFd xW`Mc zeny) ©£¤¦©¦§¥¦§¨¥
(fiiptl F`Ur xW`M ztFn F`xwE ,§¨¥©£¤£¨¦§¥

WECgl drxt(`k weqt my): ©§Ÿ§¦
ïëåmFxr EdirWi iCar Kld xW`M §¥©£¤¨©©§¦§©§¨¨

lr ztFnE zF` mipW WlW sgie§¨¥¨¨¦¥©
WEM lre mixvn(b k diryi)did iM , ¦§©¦§©¦¨¨

`ltE ,dz`IX dn lr ciBn zF` xaCA©¨¨©¦©©¤¤¡¤¤¤
:dkM `iaPd KlIW bdpOA©¦§¨¤¥¥©¨¦¨¨

íà,"ztFn F` zF` Lil` ozpe" oM ¦¥§¨©¥¤¥
gElXd `iaPd ip` xn`IW FWExR¥¤Ÿ©£¦©¨¦©¨©
zipFlR dxf dcFar EcarYW mkil £̀¥¤¤©©§£¨¨¨§¦
dAx`d `ai xgnl iM zF`d mkl dfe§¤¨¤¨¦§¨¨¨Ÿ¨©§¤
ztFn mdl oYi F` ,mfBde liqgd¤¨¦§©¨¨¦¥¨¤¥

:oiPzl didie dHn mdiptl KilWIW¤©§¦¦§¥¤©¤§¦§¤§©¦
éøôñáeztFnE ztFn `Ed zF` xn` §¦§¦¨©¥¥

iYWA dxFY dxACW `N` ,zF` `Ed¤¨¤¦§¨¨¦§¥
wENg oi`W ,xnFl mzpEM ilE` .zFpFWl§©©¨¨¨©¤¥¦

pW oiAdid ice ,mpicA Wxtd oi`e mdi ¥§¥¤§¥¤§¥§¦¨§©¨¨
dxFYd dzvxW `N` ,cg`d xiMfdl§©§¦¨¤¨¤¨¤¨§¨©¨
zF`e zF` lM xnFl oiprA biltdl§©§¦¨¦§¨©¨§

:mlFrAW zFzF` lMn Lil` oYIW¤¦¥¥¤¦¨¤¨¨
LéàäådEvie `iap Fnvr `xwIW dGd §¨¦©¤¤¦§¨©§¨¦¦©¤

KxC lr ,dxf dcFar carl©£Ÿ£¨¨¨©¤¤
xn`IW `Ed dxf dcFard `iap hWRd©§¨¨¦¨£¨¨¨¤Ÿ©
`EdW mkil` iPglW xFrR mlv¤¤§§¨©¦£¥¤¤
,Kke KkA EdEcarYW dEve midl`d̈¡Ÿ¦§¦¨¤©©§§¨§¨

cFr aEzMd FA xn`W `Ede(k gi oldl) §¤¨©©¨
,znE mixg` midl` mWA xAci xW`e©£¤§©¥§¥¡Ÿ¦£¥¦¥
mixg` midl` mWA `Apzn lk iM¦¨¦§©¥§¥¡Ÿ¦£¥¦
,eidl`l Fl md iM `Apzi mzF` carl©£Ÿ¨¦§©¥¦¥¥Ÿ¨

:xwXd i`iap mr mW FxiMfde§¦§¦¨¦§¦¥©¤¤
ìáàEpizFAx ixaCn dfa dlFrd £¨¨¤¨¤¦¦§¥©¥

(.v oixcdpq)xMfPd `iaPd df iM ,¦¤©¨¦©¦§¨
mXd xn`i ,'d mWA `Apzn o`kA§¨¦§©¥§¥Ÿ©©¥
did iM ,xFrtl EcarYW iPglW cAkPd©¦§¨§¨©¦¤©©§¦§¦¨¨
F` ,ziW`xa dUrnA FOr sYXd©ª¨¦§©£¥§¥¦
dvFxe eiptl midl`d lMn lFcB `EdW¤¨¦¨¨¡Ÿ¦§¨¨§¤
ENt` iM ,ExiMfd l"f mde .eil` EcarIW¤©©§¥¨§¥¦§¦¦£¦
drW ENt` dxf dcFarl EcarIW xn`iŸ©¤©©§©£¨¨¨£¦¨¨
xFrtl Ecar Exn`IW oFbM ,calA zg ©̀©¦§©§¤Ÿ§¦§¦§
,ipFlR xacA Egilvze calA dGd mFId©©¤¦§¨§©§¦§¨¨§¦
`Ed ,cAkPd mXd iptl oFvxd ok iM¦¥¨¨¦§¥©¥©¦§¨
lW FhEWtM `Ed df mbe ,dzin aIg©¨¦¨§©¤¦§¤

:`xwn¦§¨
äpäå`ApzOl rnWp `NW aEzMd dEv §¦¥¦¨©¨¤Ÿ¦§©©¦§©¥

,llM dxf dcFar carl 'd mWA§¥©£Ÿ£¨¨¨§©
,dUrIW miztFOaE zFzF`A hiAp `le§Ÿ©¦¨©§¦¤©£¤

Eprci Epgp`W ipRn mrHd xiMfde§¦§¦©©©¦§¥¤£©§¨©§
WOn dUrn `EdW mixvn z`ivin¦¦©¦§©¦¤©£¤©¨
ux`d 'dl iM d`xn `le oFiGg `le§Ÿ¦¨§Ÿ©§¤¦©¨¨¤
oi`e lFkIde utgde WCgnd `Ede§©§©¥§©¨¥§©¨§¥
ipiq xd cnrOn Eprcie ,FCaNn midl ¡̀Ÿ¦¦§©§¨©§¦©£©©¦©
zkll EpzF` dEv miptA mipR `Ed iM¦¨¦§¨¦¦¨¨¨¤¤
,llM FzlEfl carp `NW dGd KxCA©¤¤©¤¤Ÿ©£Ÿ§¨§©
xW` mrh dfe ,oYp `l xg`l FcFakE§§©¥Ÿ¦¥§¤©©£¤

Lidl` 'd LEv(e weqt)dxq xAC dPde . ¦§¡Ÿ¤§¦¥¦¤¨¨
F` ,mlFrn dkM EdEv `NW ,mXd lr©©¥¤Ÿ¦¨¨¨¥¨
carl iE`x oi`W ,FcFaM lr xAC dxq̈¨¦¤©§¤¥¨©£Ÿ

`l:xg` lb dxez §¥©¥
(ã)mrheíëéäìà 'ä äqðî ék §©©¦§©¤¡Ÿ¥¤

.íëúàztFOd oipr iM xn`l ¤§¤¥Ÿ¦¦§©©¥
FnFlgA dfl mXd Ed`xde `A xW £̀¤¨§¤§¨©¥¨¤©£
FA did ,midl`d oFvx FPdkA F`§¦ª§¨¡Ÿ¦¨¨
iYWxR xakE .Fzad`A mkzFQpl§©§¤§©£¨§¨¥©§¦

(` ak ziy`xa)cSn ok `xTi oFiQPd iM¦©¦¨¦¨¥¥¦©
dn lrtA rcFIW ,zrcl xn`e ,dQpnd©§ª¨§¨©¨©©¤¥©§Ÿ©©

:eiptl iElbe gkA `EdX¤§Ÿ©§¨§¨¨
äpäå`ApznA dWxRd lM zevn §¦¥¦§©¨©¨¨¨§¦§©¥

la` ,dxf dcFar carl©£Ÿ£¨¨¨£¨
ixacA zFPWl 'd mWA `ApznA§¦§©¥§¥§©§¦§¥

Fa EWxC EpizFAx ,dxFYd(.v oixcdpq) ©¨©¥¨§
,dxFYd on cg` xaC xwrl `A m`W¤¦¨©£Ÿ¨¨¤¨¦©¨
,zFixrd on zg` F` xifgd xiYIW oFbM§¤©¦©£¦©©¦¨£¨
xiYi m` la` .Fl dUri dGd hRWOM©¦§¨©¤¥¨¤£¨¦©¦
oFbM ,drW z`xFdl minId zvwl df¤¦§©©¨¦§¨©¨¨§
rnWl miaIg Ep` ,lnxMd xdA EdIl ¥̀¦¨§©©©§¤¨©¨¦¦§Ÿ©

:EPEvi xW` lkM zFUrle eil ¥̀¨§©£§Ÿ£¤§©¤
,äàøðåzFEvl 'd mWA `Apzi m`W §¦§¤¤¦¦§©¥§¥§©

`xwnA didW oFbM ,WCgiW devn¦§¨¤§©¥§¤¨¨§¦§¨



מי d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy
i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מׁשה BÏ˜·e.ּתֹורת ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…

eÚÓL˙∑ הּנביאים ˙e„·Ú.ּבקֹול B˙B‡Â∑ ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…
˙„Ôe˜a.ּבמקּדׁשֹו B·e∑(יד ּגמל (סוטה ּבדרכיו: הּדבק ְְִָƒ¿»ְְִִֵָָָֹ

ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹחסדים,
.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(myÎoiir 53 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW eikxcA zEwaCd©§¥¦§¨¨¤©¨¨

ּובֹו גו' אלהיכם יהוה תדּבקּון אחרי ְְֱֲִֵֵֶַָָֹֽ
ּכמֹו חֹולים, ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹהּדבק

הּקּב"ה רש"י)ׁשעׂשה ובפירוש ה. (יג, ֶַָָָָ
חֹולים" ּובּקר מתים ּב"קבר ׁשּדוקא הּטעם לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹויׁש

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָנעׂשית
המנּויים  הּצּוּויים ּכל ּבסֹוף ּבאה תדּבקּון" "ּובֹו אזהרת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּדהּנה
מּובן  ׁשּמּזה ּתׁשמרּו", מצֹותיו "ואת ּגם ּוביניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּכתּוב,
ּבין  מצוה אינֹו ׁשחּיּובֹו ּבדבר הּוא זֹו ּדבקּות על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּצּוּוי
עֹוׂשהּו היה לא ּבדרכיו" "הּדבק הּצּוּוי ׁשּלּולי היינּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּמצֹות,

אחר. מפרׁש צּוּוי ְִִֵַַָֹמּצד
ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים ּבּקר מתים "קבר רׁש"י מפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹולכן
עׂשאם  ׁשהּקּב"ה מֹוצאים אנּו אּלּו ּבדברים רק ּכי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה",
זה  חסד לגמל מחּיב היה לא האדם ּגּבי ׁשּבדגמתם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֻֻּבאפן

וחּיּוב: מצוה ְְִִִַָמּצד
אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּקּור
עם  החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
ממרא  ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ּכּמה ׁשּבוּדאי ְְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיֹות

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכבר  ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקבר
היתה  הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּכתּוב,
ההר  ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ּובּפסּוק ְְֱֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּמערה,
אֹודֹות  ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ(ּומּיד)
ּבפרׁשת  אבל ׁשם". "וּתּקבר ׁשּנאמר ּבמרים ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָקבּורתֹו,
ׁשהּקּב"ה  על־ּכרח ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעקב

יׂשר  מּבני ׁשרּבים אף ּבקבּורתֹו, ּבוּדאי התעּסק היּו אל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבזה. להתעּסק ְְִִֵֶַָָמּוכנים

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìò äøñ-øaã| ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´

Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ
éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤¨®

ñ :Eaøwî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
i"yx£‰¯Ò∑ ולא היה ׁשּלא העֹולם, מן הּמּוסר ּדבר »»ְִֶַָָָָָָָֹֹ

ּבלע"ז  דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא ְְְְִִִִֵֵַַַָֹנברא
ÌÈ„·Ú.(אבווענדונג) ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי)לֹו אין אפּלּו ¿«…¿ƒ≈¬»ƒֲִֵ

אּלא  ּדּיֹועלי ,ׁשּפדא. ְֲֶֶֶַָָָ

ÏË˜˙Èו  ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,dzin aIg Fpi`W (.ci dlibn) dNbn§¦¨¤¥©¨¦¨
aizkC ,eil` rnWl Epl oi`W `N ¤̀¨¤¥¨¦§Ÿ©¥¨¦§¦

zevOd dN`(cl fk `xwie)i`Xx `iap oi` ¥¤©¦§Ÿ¥¨¦©©
oeiM ilE`e .dYrn xaC mdA WCgl§©¥¨¤¨¨¥©¨§©¥¨
,xwXd `iap `Ed dPd Fl oin`p `NW¤Ÿ©£¦¦¥§¦©¤¤

:wpgA FzzinEd dxez ¦¨§¤¤
(ä).eëìz íëéäìà 'ä éøçà`id ©£¥¡Ÿ¥¤¥¥¦

EPOnE Fzvr xg` KlPW devn¦§¨¤¥¥©©£¨¦¤
,cizr lM l`Wpe mlrp lM Wxcp FCal§©¦§¨¤§¨§¦§©¨¨¦

'd z` Wxcl KlYe oiprM(ak dk ziy`xa), §¦§©©¥¤¦§¤
midl` Wxcl mrd il` `ai iMzeny) ¦¨Ÿ¥©¨¨¦§¡Ÿ¦

(eh gi,mi`iaPd mr l`xUi EUri oke .§¥©£¦§¨¥¦©§¦¦
'd z` dWxcpe 'dl `iap dR oi`d©¥Ÿ¨¦©§¦§§¨¤

FzF`n(`i b a"n)z` Lidl` 'd Epl cBie , ¥§©¤¨¡Ÿ¤¤
xW` xaCd z`e DA Klp xW` KxCd©¤¤£¤¥¤¨§¤©¨¨£¤

dUrp(b an dinxi): ©£¤
,íëéäìà 'ä éøçà ,éøôñáe.opr df §¦§¦©£¥¡Ÿ¥¤¤¨¨

rnWPW ,EpWxRX dn `Ede§©¤¥©§¤¦§©
Fz`e .Fzvr ixg` Klpe eizFzF` lFwl§¨§¥¥©£¥£¨§Ÿ
FciA xW` `Ed iM Epin`YW ,E`xiz¦¨¤©£¦¦£¤§¨
zFigdlE zindl FciaE ig lM Wtp¤¤¨¨§¨§¨¦§©£
eizevn z`e .xkU mNWnE oFr cwFtE¥¨§©¥¨¨§¤¦§Ÿ¨

:dWn zxFY ,ExnWY¦§Ÿ©¤
,eòîLú BìB÷áedEvIX dn lM zFUrl §¦§¨©£¨©¤§©¤

FnM ,dxFYd caNn EpzF`¨¦§©©¨§
`l YlMqp (bi bi `"y) l`EnW xn`W¤¨©§¥¦§¨§¨Ÿ
WxRX dn `Ede ,'d zevn z` YxnẄ©§¨¤¦§©§©¤¥¥

cFr(eh gi oldl)Lig`n LAxTn `iap̈¦¦¦§§¥©¤
,oErnWY eil` Lidl` 'd Ll miwi ipFnM̈¦¨¦§¡Ÿ¤¥¨¦§¨

xn`e(hi weqt my)`l xW` Wi`d dide §¨©§¨¨¨¦£¤Ÿ

aIg `EdW ,FOrn Wxc` ikp` rnWi¦§©¨Ÿ¦¤§¥¦¤©¨
zevnA `AW FnkE ,minW iciA dzin¦¨¦¥¨©¦§¤¨§¦§©

'd xacA iprvtE ipiMd `iaPddl k `"n) ©¨¦©¥¦§¨¥¦¦§©
(flixtqA Exn` oke .(q d`x)FlFwaE , §¥¨§§¦§¦§

:ei`iap lFwA ,ErnWz¦§¨§§¦¨
,ïe÷aãú Báe eãáòú BúàåxaM §Ÿ©£Ÿ¦§¨§¨

YWxR.(ak `i ,bi e lirl) ei ¥©§¦
'd z` (bi e lirl) xn`p xaM dPde§¦¥§¨¤¡©¤
la` ,carz FzF`e `xiY Lidl ¡̀Ÿ¤¦¨§©£Ÿ£¨
ixaCn `xip `NW llWl ,o`kA Fxifgd¤¡¦§¨¦§Ÿ¤Ÿ¦¨¦¦§¥
xarp `le ztFOde zF`d ipRn `iaPd©¨¦¦§¥¨§©¥§Ÿ©£Ÿ
'd on iM ,eixaC xarA 'd zcFar lr©£©©£Ÿ§¨¨¦¦
siqFdlE ,xg` l`n `le `xip FCal§©¦¨§Ÿ¥¥©¥§¦

:ErnWz FlFwaEe dxez §¦§¨



d`xמב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E| ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´
øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç úLà¥´¤¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ
zòãé àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð¥«§À̈§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨

éúáàå äzà:E ©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה (ש"א אין ƒ¿ƒ¿ֱֲֵֵֶֶֶַָָָ

ּבי",כו) הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ,(אן ְְִִִֵַַ
ּכן אֹוׁשּמׁשי  ∑·En‡ŒÔ.מאב ∑‡EÈÁ.לעׂשֹות ֲִֵֶַַ»ƒֵָ∆ƒ∆

פ)מאם ּומחּוּקה ∑E˜ÈÁ.(קידושין ּבחיק הּׁשֹוכבת ֵֵ≈∆ְְֵֶֶֶַָ
ּבלע"ז אפקיט"א ,ו (אנהאנגענד)ּב מג)כן, "ּומחיק (יחזקאל : ְְְֵֵֵַַ

ּבארץ  הּתקּוע מיסֹוד ELÙk.הארץ", ¯L‡∑ זה ִֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ֶ
קלֿוחמר ,אבי ,ל החביבין את הּכתּוב ל ּפרׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדברי ∑qa˙¯.לאחרים  ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ּבּסתר, אּלא ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
ואפלה" לילה ּבאיׁשֹון יֹום, ּבערב ‡L¯."ּבנׁשף ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆

EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï∑ הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר …»«¿»«»«¬…∆ְֶַָָָ
להם  ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָָָל
ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב :ל אֹומר וזה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָֹאבֹותיהם,

'אבֹותי. ֲֶ

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא לּמה (סנהדרין «¿…ƒ≈∆»¿…ƒָָ
הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ְְִִֵֶַַַָָָָּפרט
רחֹוקים. ׁשל טיבן למד אּתה קרֹובים, ׁשל ְְִִִִִֵֶֶַָָָָמּטיבן

ּברחֹוקים  מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין .ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ı¯‡‰ ‰ˆ˜Ó∑(ספרי)ּולבנה זֹו הּׁשמים,חּמה ּוצבא ƒ¿≈»»∆ְְִַַַָָָָָ

סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים .ׁשהן ְְְִִֵֶַַָָ

(è)ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
ðéòåéìò E:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)לֹו ּתאב ּתהא לא לא , ……∆ְֵֵָֹֹ
ׁשּנאמר לפי יט)ּתאהבּנּו, ּכמֹו",(ויקרא לרע "ואהבּת : ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּתאהב  לא זה ‡ÂÈÏ.את ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ על ּבהתחּננֹו ֶֶַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְִַַ
ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל כג)נפׁשֹו ּתעזב (שמות "עזב : ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹֹ

ּתעזב עּמֹו" לא לזה ,.ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ לפי ֲִֶַָֹֹ¿…»≈¿»»ְִ
ּתחֹוס  לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא .ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ∑ּבזכּותֹו ּתהּפ ÂÈÏÚ.לא ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑ ¿…«¿…ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»
לׁשּתק (ספרי) רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה .אם ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
:äðøçàa íòä-ìk ãéå§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

‡Bז  C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙÎ Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

ÔÈ·È¯˜cח  ÔBÎÈ¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(è).Bì äáàú àì,Fl a`Y `dz `l ŸŸ¤Ÿ§¥¨¥
xn`PW itl ,EPad`z `le`xwie) §Ÿ¤¡¨¤§¦¤¤¡©

(gi hi`l df z` ,LFnM Lrxl Yad`e§¨©§¨§¥£¨¤¤Ÿ
ixtQn i"Wx oFWl ,ad`z(fq d`x)la` . ¤¡©¨©¦¦¦§¦£¨

`xnbA(:`q oixcdpq)rnWe da` `d Exn` ¦§¨¨¨§¨¨¨§¨©
,oFvx oFWl da` iM ,xaCd oke .aIg©¨§¥©¨¨¦¨¨¨¨
mrlA l` rnWl Lidl` 'd da` `le§Ÿ¨¨¡Ÿ¤¦§Ÿ©¤¦§¨

(e bk oldl)inAi da` `l ,dvx `l ,oldl) Ÿ¨¨Ÿ¨¨©§¦
(f dkxn`X dOn ,(my):uRgi `l m`e ¦©¤¨©§¦Ÿ©§Ÿ

,Bì äáàú àì äpäårnWz `le ,aNA §¦¥ŸŸ¤©¥§Ÿ¦§©
,dUr` oM xnFl Fl dcFYW ,eil ¥̀¨¤¤©¥¤¡¤
`Ede ,Yxn`W dxf dcFar car`e Kl ¥̀¥§¤¡Ÿ£¨¨¨¤¨©§¨§

qElwpE` zrC oke .Fz`cFdA dzin aIg©¨¦¨§¨¨§¥©©§§
`le FnM oie`Nd EN`e .DiPn lAwz `lŸ§©¥¦¥§¥©©¦§§Ÿ

cngz `le dE`zz(gi d lirl)m`W , ¦§©¤§Ÿ©§Ÿ¤¦
m`e ,oFW`xd e`NA xaFr aNA dE`zd¦§©¤©¥¥©©¨¦§¦
mB xaFr aWg xW`M zFUrl siqFd¦©£©£¤¨©¥©

:ipXd e`NA©©©¥¦
ðéò ñBçú àìå,åéìò Eeilr mgxl §Ÿ¨¥§¨¨§©¥¨¨

lr ,lngz `le .znEi `NW¤Ÿ¨§Ÿ©§Ÿ©
oiprM ,LOr Fl WIW zxMfPd daxETd©§¨©¦§¤¤¤¥¦§§¦§©

xn`PW(fi b ik`ln)Wi` lngi xW`M ¤¤¡©©£¤©§Ÿ¦
:FzF` caFrd FpA lr©§¨¥

,åéìò äqëú àìåziaA eilr cirdn §Ÿ§©¤¨¨¥¨¦¨¨§¥
ixtqaE .oiClngz `l (gq d`x)`l ¦§¦§¦Ÿ©§ŸŸ

m` ,dQkz `le ,zEkf eilr cOlz§©¥¨¨§§Ÿ§©¤¦
i`Xx Lpi` daFg Fl rcFi dY ©̀¨¥©¨¥§©©
,iEQMd iM ,cg` mrh lMde .wYWl¦§Ÿ§©Ÿ©©¤¨¦©¦

eirWR dQkn on(bi gk ilyn)dqke , ¦§©¤§¨¨§Ÿ¤
oFlw(fh ai my)xn`e .ciBdn dwizXd , ¨©§¦¨¥©¦§¨©

,dGd rxd xaCM zFUrl EtqFi `le§Ÿ¦©£©¨¨¨¨©¤
ilEl cinY dUri iEvn xaC `Ed iM¦¨¨¨©£¤¨¦¥
xMfPd `iaPd oipr la` ,hRWOd©¦§¨£¨¦§©©¨¦©¦§¨

:zExiczA EPpi`i dxez ¥¤¦§¦



מג d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy
i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא ,(אם ƒ»…««¿∆ְֲִִִִֵֵַַַָָָ

לזכּות  ּתחזירהּו אל חּיב, מּביתּֿדין E„È.(ספרי)יצא ְֲִִִִֵֵַַַָָָ»¿
‰BL‡¯· BaŒ‰È‰z∑.להמיתֹו הּניסת ּביד מצוה ƒ¿∆»ƒ»ְְֲִִִַַַָָ

ּכל לא  "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימ ּות ּבידֹו, מת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ
וגֹו' ."העם ְָָ

(àé)ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
éäìà ýåýéúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáò£¨¦«

(áé)úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
ñ :Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬
ì Eì:øîàì íL úáL §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי) לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, Ó‡Ï¯.ּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑ ּכן "יצאּואֹומרים : »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
."וגֹו' ְ

(ãé)-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤
íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò éáLé«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−

:ízòãé-àì øLà£¤¬«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌÈL‡∑(פה נׁשים (סנהדרין ∑ÏÚiÏ·ŒÈa.ולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««
ׁשּפ(שם) על, מקֹום ּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑ ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»

נעׂשית  'אין אמרּו: מּכאן אחרת. עיר יֹוׁשבי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹולא

ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָעיר
מּתֹוכּה' .מּדיחיה ִִֶַָָ

(åè)ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ (סנהדרין ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּכאן
אינֹו "וׁשאלּת", ו"היטב"; וחקירה ּדריׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשלׁש:
הּוא  אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, ְְְְִִִִֵֶַַָָָמן

יט)אֹומר ועֹוד (דברים היטב", הּׁשֹופטים "ודרׁשּו : ְְְְִֵֵֵַָ
אֹומר הּוא אחר יז)ּבמקֹום היטב",(שם "ודרׁשּת : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

ליּתן  ׁשוה', ל'גזרה היטב' 'היטב האמּור ולמדּו: ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ
ּבזה  זה .ׁשל ֶֶֶָ

·Ú‡יא  È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

È‰·יג  C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד  eÈÚË‡Â CÈaÓ ‡ÚL¯ Èa ÔÈ¯·b e˜Ù¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

˜ËL‡טו  ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:CÈa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(åè).áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨©§¨§¨©§¨§¨©§¨¥¥
oiWxtn dxiwgde dWixCd©§¦¨§©£¦¨§Ÿ¨¦

EpizFAx ixacA(.n oixcdpq)xiMfde . §¦§¥©¥§¦§¦
dcFar caFraE zgCPd xirA df aEzMd©¨¤§¦©¦©©§¥£¨
xwXd `iapA oM xiMfd `le dxf̈¨§Ÿ¦§¦¥¦§¦©¤¤
Fnvr mqxtn `iaPd iM ,ziqnaE§¥¦¦©¨¦§©§¥©§
aEzMd ziqnaE ,eiztFnaE eizFzF`A§¨§§¨§¥¦©¨
,"EPBxdY bxd iM" zqEOd mr xAci§©¥¦©¨¦¨Ÿ©©§¤

`le" xn`W FnM cre rcFId `Ede§©¥©¨¥§¤¨©§Ÿ
xirA la` ,"eilr dQkz `le lngz©§Ÿ§Ÿ§©¤¨¨£¨§¦
mdW dxf dcFar caFraE zgCPd©¦©©§¥£¨¨¨¤¥
xiMfd ,drEnWA Epil` miriBn miUrn©£¦©¦¦¥¥¦§¨¦§¦
Kxvd `le .dxiwge dWixC mdÄ¤§¦¨©£¦¨§Ÿª§©
lTn iM ,zFzin iaIg x`WA oM xiMfdl§©§¦¥¦§¨©¨¥¦¦¦©

:xaCd rcEi xnFgë¤¦¨©©¨¨

øîàåminnFf micrA(gi hi oldl)EWxce §¨©§¥¦§¦§¨§
`NW xEarA ,ahid mihtFXd©§¦¥¥©£¤Ÿ
zn`d xn`i zFYMd iYWn in rcFi¥©¦¦§¥©¦Ÿ©¨¡¤
oiCd oiprlE .dAx dxiwg xg` iYlA¦§¦©©£¦¨©¨§¦§©©¦
mNMnE ,deW dxfbA dGn df oicnl oNMª¨§¥¦¤¦¤¦§¥¨¨¨¦ª¨
zFxiwg raW Epl E`vï§¨¤©£¦

:zFwicaEfh dxez §¦



d`xמד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy

(æè)áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤
-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä©«£¥̧Ÿ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦

:áøç̈«¤
i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת (ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ .אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBò äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו .לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ

(çé)áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

éúáàì òaLð øLàk:E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי) ּבעֹולם חרֹוןֿאף ּבעֹולם, ׁשעבֹודתּֿכֹוכבים זמן .ׁשּכל ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì E-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn f"k iriax mei ß

ãé(à)eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú-àìå§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט ּגדידה לא …ƒ¿…¿ְְְִִֶֶָֹ
לפי  עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבבׂשרכם
נאים  להיֹות ראּויין ואּתם מקֹום, ׁשל ּבניו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשאּתם

ּומקרחים  ּגדּודים ÌÎÈÈÚ.ולא ÔÈa∑,הּפּדחת אצל ְְְִִָֹֹ≈≈≈∆ֵֶַַַַ
אֹומר הּוא אחר כא)ּובמקֹום קרחה (ויקרא יקרחּו "לא : ְְְְִֵֵַָָָֹ

העינים  ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות .ּבראׁשם", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ

‰‰È‡טז  ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז  di˙Ù B‚Ï LBÎz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯ea¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
Èa˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח  ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט  ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(æè).da øLà ìk úàå dúà íøçä©£¥Ÿ¨§¤¨£¤¨
,dúBàz`e ,migCPd miWp` md ¨¥£¨¦©¦¨¦§¤

xg` zFxxbPd miWPd ,DA xW` lM̈£¤¨©¨¦©¦§¨©©
miPhw mdW sHd la` .miWp`d̈£¨¦£¨©©¤¥§©¦
,ozF` oizinn oi` ,zFawPaE mixkGA©§¨¦©§¥¥§¦¦¨
EznEi `l xnF` opg ,ixtqA Exn` oke§¥¨§§¦§¦¨¨¥Ÿ§
zgCPd xiraE ,'eke mipA lr zFa`̈©¨¦§¦©¦©©

:xAcn aEzMd©¨§©¥
ìáàoixcdpq zkQn lW `YtqFzA £¨§¤§¨¤©¤¤©§¤§¦

(`"d c"it)ipA iPhw ,Da Ewlgp¤§§¨§©¥§¥

oi` DOr EgcEdW zgCPd xir iWp ©̀§¥¦©¦©©¤ª§¦¨¥
xn` .oibxdp xnF` xfril` iAx ,oibxdp¤¡¨¦©¦¡¦¤¤¥¤¡¨¦¨©
Ll ozpe mIwn ip` dn `aiwr iAx Fl©¦£¦¨©£¦§©¥§¨©§

LAxde Lngxe mingx(gi weqt)m` , ©£¦§¦©§§¦§¤¦
xn`p xaM ixd milFcBd lr mgxl§©¥©©§¦£¥§¨¤¡©
z`e DA xW` lM z`e DzF` mxgd©£¥¨§¤¨£¤¨§¤
,LAxde Lngxe mIwn ip` dnE ,DYndA§¤§¨©£¦§©¥§¦©§§¦§¤
EN` lM dPde .'eke DkFzAW miPhw EN ¥̀§©¦¤§¨§¦¥¨¥

dxFYA xn`PX dn xE`A zFevOdzeny) ©¦§¥©¤¤¡©©¨
(hi akx`A dYre ,mxgi midl`l gaFf¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨§©¨¥¥

:micaFraE migiCnA Edn mxgdfi dxez ©¥¤©§©¦¦§§¦
(á-à).íëéäìà 'äì ízà íéðamB ¨¦©¤©¡Ÿ¥¤©

xn`W ,zx`an devn Ff¦§¨§Ÿ¤¤¤¨©
dxFYA(d `k `xwie)Egxwi `l ,mipdMA ©¨©Ÿ£¦Ÿ¦§§

EhxUi `l mxUaaE mW`xA dgxẅ§¨§Ÿ¨¦§¨¨Ÿ¦§§
xEarA `l iM x`ai dYre ,zhxÜ¨¤§©¨§¨¥¦Ÿ©£
mW xiMfdW calA mipdMd zlrn©£©©Ÿ£¦¦§©¤¦§¦¨
,df mdA dEv mdidl`l miWFcw mdW¤¥§¦¥Ÿ¥¤¦¨¨¤¤
mklke miWFcw mNM dcrd lM la £̀¨¨¨¥¨ª¨§¦§ª§¤
m` ,mipdMd FnM mkidl` 'dl mipÄ¦©¡Ÿ¥¤§©Ÿ£¦¦



מה d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכם לה' אּתם א)ּבנים (יד, ֱִֵֶֶַַָֹ
הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת הוספות ידּועה - קה"ת - טוב שם (כתר ְֵַַַַָ

קלג) להֹוריו אות ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד זקנתם, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעת

לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻעֹוסק
וכּמבאר  הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשּכח
ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינּה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָּבחסידּות,

הדיֹוט. איׁש למעלת - ְְְֲִִֶַַַָּבּׁשביה

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑מאבֹותי עצמ ה',קדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד ל(בכורות ׁשּתעבּתי ּכגֹון:ּכל , »≈»ְְְִִֶַָ

ּדבר  הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹצרם
ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא מּום "ּכל :ל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּתעבּתי

ּבׂשר  ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּדבר  הרי על ּבחלב, ּכאן והזהיר ,ל ׁשּתעבּתי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

.אכילתֹו ֲִָ

C·eב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

z`Gd devOA mY` mB ExnXd oM¥¦¨§©©¤©¦§¨©Ÿ
mdipWA EpizFAx zrC lre .mzFnM§¨§©©©©¥¦§¥¤

:zOd lr `N` Dpi ¥̀¨¤¨©©¥
ïëzéådpFW`xd devOd dzidW §¦¨¥¤¨§¨©¦§¨¨¦¨

did m`W xn`l mipdMA©Ÿ£¦¥Ÿ¤¦¨¨
iE`x EPpi` cCbnE gxwn odMd©Ÿ¥ª§¨§ª¨¥¤¨

xn`W FnM ,dcFarl(e weqt my)`le ¨£¨§¤¨©§Ÿ
mzcFar dPde ,mdidl` mW ElNgi§©§¥¡Ÿ¥¤§¦¥£¨¨
mB devOd iM x`A o`ke ,zlNgn§ª¤¤§¨¥¥¦©¦§¨©

:mdiYWl Ekxvde ,l`xUil§¦§¨¥§ª§§¦§¥¤
é"LøåmFwn lW eipA mY`W itl ,azM §©¦¨©§¦¤©¤¨¨¤¨

`le mi`p zFidl miiE`x mY ©̀¤§¦¦§¨¦§Ÿ
oM m`W ,oFkp EPpi`e .migxwnE micEcB§¦ª§¨¦§¥¤¨¤¦¥
iAxe .zOd lr `NW mB devOd didY¦§¤©¦§¨©¤Ÿ©©¥§©¦
mipA mY`W ErcYW xg` xn` mdxa ©̀§¨¨¨©©©¤¥§¤©¤¨¦
a`d on xzFi mkz` adF` `Ede 'dl©§¥¤§¤¥¦¨¨
,dUrIX dn lM lr EccFBzz `l ,Fpal¦§Ÿ¦§§©¨©¤©£¤
`l m`e `Ed aFhl dUrIX dn lM iM¦¨©¤©£¤§§¦Ÿ
mipAd Epiai `l xW`M ,EdEpiaY§¦©£¤Ÿ¨¦©¨¦
,eilr Eknqi wx mdia` dUrn miPhwd©§©¦©£¥£¦¤©¦§§¨¨
lM x`WM Lpi`e ,dY` WFcw mr iM¦©¨©¨§¥§¦§¨¨

:mdiUrnM dUrz `l oM lr ,miFBd©¦©¥Ÿ©£¤§©£¥¤
éôìedghad "WFcw mr" mrh iM iYrc §¦©§¦¦©©©¨©§¨¨

,KxAzi eiptl zFWtPd mEIwA§¦©§¨§¨¨¦§¨©
zNbqE WFcw mr dY`W ixg`n xn`iŸ©§©£¥¤©¨©¨§ª©
aWge ,Wtp midl` `Vi `le 'd§Ÿ¦¨¡Ÿ¦¤¤§¨©
oi` ,gCp EPOn gCi iYlal zFaWgn©£¨§¦§¦¦©¦¤¦¨¥
Wtp lr gxTdlE ccFBzdl mkl iE`ẍ¨¤§¦§¥§¦¨¥©©¤¤
aEzMd xq`i `le .xrFpA zEni ENt`e©£¦¨§©§Ÿ¤¡Ÿ©¨

cExtA zFMal xxFrzi raHd iM ,ikAd©¤¦¦©¤©¦§¥¦§§¥
o`MnE .miIgA s` mcEcpE miadF`d̈£¦§¨©©©¦¦©

EpizFAxl Knq(:fk w"en)mxq`A §©§©¥§¨§¨
:i`Cn xzFi Wtp lr lA`zdlb dxez §¦§©¥©¤¤¥¦©

(â).äáòBz ìk ìëàú àìddvx dP ŸŸ©¨¥¨¦¥¨¨
,mixEq`d milk`OA xE`A siqFdl§¦¥©©£¨¦¨£¦
,"darFY lM lk`z `l" xn` KklE§¨¨©ŸŸ©¨¥¨
WtPl miarzp mixq`Pd lM iM ciBdl§©¦¦¨©¤¡¨¦¦§¨¦©¤¤
d`pU ,aErY lM oipre .dxFdhd©§¨§¦§©¨¦¦§¨

KlOd xaC arzp iM oiprM ,qE`nE`"idc) ¦§¦§©¦¦§©§©©¤¤
(e `kmWtp arzY lk` lM ,(gi fw mildz), ¨Ÿ¤§©¥©§¨

EcilFi miQBd mixEq`d milk`Od iM¦©©£¨¦¨£¦©©¦¦
iYxMfd xW`M ,WtPA zEnih`e iaFr¦©£¦©¤¤©£¤¦§©§¦
xn` oM lre .(l ak zeny) FnFwnA¦§§©¥¨©

cFr(k weqt)ciBdl ,Elk`Y xFdh sFr lM̈¨Ÿ¥§©¦
x`Xde miarzp xq` xW` dN` iM¦¥¤£¤¨©¦§¨¦§©§¨

:dxFdh Wtpl miiE`xE mixFdh§¦§¦§¤¤§¨
éøôñáelM xnF` oFrnW iAx Exn` §¦§¦¨§©¦¦§¥¨

miabg EN` ,Elk`Y xFdh sFr¨Ÿ¥¥£¨¦
sFrd uxW lke ,mixFdh(hi weqt)EN` , §¦§Ÿ¤¤¨¥

:xn` dtie ,mi`nh miabg£¨¦§¥¦§¨¤¨©
äpäålM xq`l xiMfd iM aEzMd mrh §¦¥©©©¨¦¦§¦¤¡Ÿ¨

lr miklFdd mde sFrd uxW¤¤¨§¥©§¦©
xFdh sFr lM xn`e xfge ,rAx ©̀§©§¨©§¨©¨¨
mirxM Fl xW` mdn xiYdl ,Elk`YŸ¥§©¦¥¤£¤§¨©¦
mrlQde dAx`d eilbxl lrOn¦©©§©§¨¨©§¤§©¨§¨
df Wxtl Kxvd `le ,abgde lBxgde§©©§Ÿ§¤¨¨§Ÿª§©§¨¥¤

xMfd xaMW(ak `k `i `xwie)xiMfd la` . ¤§¨ª§©£¨¦§¦
,Elk`Y xFdh sFr lM dxvw KxC llkA¦§¨¤¤§¨¨¨¨Ÿ¥

miarzp milk`n mixMfPd EN` xnFlM§©¥©¦§¨¦©£¨¦¦§¨¦
mziAxnl mdipinl zFtFrd x`WE§¨¨§¦¥¤§©§¦¨
:eiYxq` `NW xFdh lM mdn Elk`YŸ§¥¤¨¨¤Ÿ¨©§¦

äpäåmNM mdW Epl mixq`Pd lM llM §¦¥¨©¨©¤¡¨¦¨¤¥ª¨
ixg` hxtl Kxvd `le .darFY¥¨§Ÿª§©¦§Ÿ©£¥
rEci xaC iM ,Unxd lke mivxXd ok¥©§¨¦§¨¨¤¤¦¨¨¨©
,zrc iwp lM Wtp mzF` arzYW `Ed¤§©¥¨¤¤¨§¦©©
dIgde dndAd ipniq xiMfd la £̀¨¦§¦¦¨¥©§¥¨§©©¨
LricFdl ,dlaPde zFtFrde mibCde§©¨¦§¨§©§¥¨§¦£
xiMfd `le .WtPl miarzn md mBW¤©¥§Ÿ¨¦©¤¤§Ÿ¦§¦
dxq`p la` ,darFY dPpi`W ,dtxhd©§¥¨¤¥¤¨¥¨£¨¤¤§¨
wiGi `NW zinOd ilgd F` qx`d ipRn¦§¥¨¤¤©Ÿ¦©¥¦¤Ÿ©¦

:eilkF`A§§¨
eðéúBaøìemiWxcn cFr(:bq oileg)dnl §©¥¦§¨¦¨¨

ipRn dndAA ,EpWp¦§©§¥¨¦§¥
xd ipRn zFtFraE ,drEqXdcFre .d` ©§¨¨¦§¥¨¨¨§

WxcndxFdh xFRv lMA (.fp oiyecw ,gv ixtq) ¦§¨§¨¦§¨

,Elk`Ydfe ,rxFvn lW zgNWn xiYdl Ÿ¥§©¦§ª©©¤§¨§¤
z` xq`l ,mdn Elk`z `l xW £̀¤ŸŸ§¥¤¤¡Ÿ¤
xFRv lM"A fnxl oM ElAw .dhEgXd©§¨¦§¥¦§Ÿ§¨¦
d`nh dlAw `NW xFRSdW "dxFdh§¨¤©¦¤Ÿ¦§¨ª§¨
wAcz `l rxFvnd z`nhe ,zxYnª¤¤§ª§©©§¨Ÿ¦§©
sFraE dndAA miIg ilrA oi`W ,digA§©¨¤¥©£¥©¦©§¥¨¨
,uxWA F` znA mrbFpA d`nh milAwn§©§¦ª§¨§§¨§¥§¤¤
,d`nh lAwl diE`xW dhEgXd la £̀¨©§¨¤§¨§©¥ª§¨
on zgxFRd d`nHd gEx DA wAci¦§©¨©©ª§¨©©©¦
llkA `ide ,dxFdh dPpi`e rxFvOd©§¨§¥¤¨§¨§¦¦§©

:zarzp Dzlik` iM ,darFYc dxez ¥¨¦£¦¨¨¦§¤¤



d`xמו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy

(ã)íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
:íéfò äNå§¥¬¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤

[dÎc] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑ …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿
עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל (חולין ׁשהחּיה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּבכל סג) הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּבהמה
הּמעט  את ּפֹורט 'יעלא',∑Bw‡Â.מקֹום מתרּגם: ֵֶַָָֻ¿«ְְְַָָֻ

לט) אשטנבו"ק(איוב הּוא סלע , פ)יעלי וחולין ∑B‡˙e.(ת"א ֲֵֶַַ¿
ב)תורבל"א, נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י ּתֹור (וכן

ארּמי  ּבלׁשֹון יער באל"א, .הּיער. ְֲִִַַַַַַ

(å)ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî úBñøô§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ ּכתרּגּומֹוסדּוקה ,.‰Ò¯t∑ «¿∆∆ְְְַָ«¿»
ּבׁשּתי ∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה חלּוקה ¿…««ְֲִֵָ

והיא  ּבּצּפרנים, חלּוקה ואינּה סדּוקה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָצּפרנים,

סט)∑Ó‰aa‰.טמאה  ּׁשּנמצא (חולין מה מׁשמע ְֵָ«¿≈»ְְִֶַַָָ
אכל  אמרּוּבּבהמה, מּכאן ע"ד)! נּתר (שם ׁשהּׁשליל ְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹ

אּמֹו .ּבׁשחיטת ְִִִַ

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤«
i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד ּגּבין (נדה ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ּברּיה «¿»ְְִִִֵֵֶַָָ

רּבֹותינּו: אמרּו ׁשדראֹות; ס"ג)ּוׁשני נׁשנּו?(חולין 'לּמה ְְְְִִֵֵַָָָָ
הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה. מּפני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבּבהמֹות,

ּכהנים' ּב'תֹורת נאמרּו .ׁשּלא ְְֱֲִֶֶַֹֹ

(ç)äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

ñ :eòbú¦¨«
i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e∑(ת"כ):ּפרׁשּו רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְֵֵַ

יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּברגל,
ּתלמּודֿלֹומר  הּׁשנה? ּבכל כא)מזהרים אל (ויקרא "אמר : ְְְֱִֶַַַָָָָֹֻ

ּכהנים  חמּורה, הּמת ּטמאת ּומה וגֹו'", ְְֲֲֲִִֵַַַַָֹֹֻהּכהנים
לא  קּלה, נבלה טמאת מזהרים; יׂשראל ואין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻֻֻמזהרים

.ּכלֿׁשּכן?! ֵֶָ

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

(é)eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
ñ :íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת (קידושין .ׁשּבמצרע להּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

ÔÈÏÁ¯cד  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה  ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו  ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ז  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח  ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ··eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿



מז d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy

(áé)ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤
:äiðæòäå§¨«¨§¦¨«

i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑ הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑ היא 'ראה', היא ¿»»»¿∆»«»¿ִִָָ

'ּדּיה' היא ׁשרֹואה ,'אּיה', 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָ
ליּתן  ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ולּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּביֹותר.
האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין' ל'בעל ּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּפתחֹון

ּדּיה  'זֹו, אֹומר: להּתיר, והּבא 'ראה', אֹותּה ְְִֵֵַַַָָָָָקֹורא
ּובעֹופֹות  הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ְְְַַַָָָָָָֹׁשמּה,

הּטמא  ל הטהֹורים ,ים ּפרט ׁשהעֹופֹות ללּמד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
הּמעט  את ּפרט לפיכ הּטמאים, על .מרּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓLz‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים (חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ּובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר (ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה , .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.'ׁשרץ' ֶֶ

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְֵֶַָָֹ

"אֹותּה ּבבהמה: וכן תעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹליּתן
'עׂשה' מּכלל הּבא ו'לאו' טמאה, ּבהמה ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּתאכלּו"

תעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', -. ְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìE Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹
äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈

éäìà ýåýéìô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

ÚÂ¯יב  ‡¯L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ùk ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dÊÏ:יד  ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז  ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

e‡:יז  ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט  ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ  ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא  Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ· Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dpaÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dpzz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(àë)mrhe'äì äzà LBã÷ íò ék §©©¦©¨©¨©
éäìà.EicB lXaz `l mr waC ¡Ÿ¤¨¥¦Ÿ§©¥§¦

la` ,arzp lk`n EPpi` iM .FO` algA©£¥¦¦¥¤©£¨¦§¨£¨
,milk`nA miWFcw EpzFidl FzF` xq`i¤¡Ÿ¦§¥§¦§©£¨¦

mr didp `NW miWFcw EpzFidl F`¦§¥§¦¤Ÿ¦§¤©
m`d z` algPW ,Engxi `l ixfk ©̀§¨¦Ÿ§©£¤©£Ÿ¤¨¥



d`xמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iying meil inei xeriy
i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑ עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ּגר «≈¬∆ƒ¿»∆ִֵֵֶָָָ

נבלֹות  ואֹוכל עבֹודהֿזרה לעבד ˜„LB.ׁשּלא ÌÚ Èk ְְֲֲֵֵֶַָָָֹֹƒ«»
'‰Ï ‰z‡∑(ספרי)ל ּבּמּתר עצמ את ּדברים ,קּדׁש «»«ְְְְִֵֶַַַָָֻ

ּתּתירם  אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמּתרים

È„b.ּבפניהם  ÏM·˙Œ‡Ï∑(קיג ּפעמים,(חולין ׁשלׁש ְִֵֶ…¿«≈¿ƒְִָָֹ
ולעֹופֹות  לחּיה, טמאה ּפרט ÏM·˙Œ‡Ï.ולבהמה ְְְְְְִֵֵַָָָָָ…¿«≈

È„‚'B‚Â. ¿ƒ¿

ß a`Îmgpn g"k iying mei ß

(áë)àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOä©¨¤−¨¨¬¨¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא) זה אצל זה ענין אמר מה ? «≈¿«≈ְִֵֶֶֶַָָָ
לי  ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלהם

ּגדיים  אּמֹותיהן,לבּׁשל ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכׁשהּוא  ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאם

BtÈc˜כב  CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.oAd FA lXaPW algd dPOn `ivFpe§¦¦¤¨¤¨¨¤§©¥©¥
e`NA qpMi algA xUA lMW iR lr s`e§©©¦¤¨¨¨¤¨¨¦¨¥©©
wpFi lke m` `xTY zwpin lk iM ,dGd©¤¦¨¥¤¤¦¨¥¥§¨¥
dPde ,lEXAd KxC `Ede ,icB `xTi¦¨¥§¦§¤¤©¦§¦¥

:zEIxfk` mNkA§ª¨©§¨¦
áúëå,FO` algA icB lXaz `l i"Wx §¨©©¦Ÿ§©¥§¦©£¥¦

dIgl hxR ,minrR dWlW§¨§¨¦§©§©¨
WxcOde .d`nh dndale zFtFrlE§§¦§¥¨§¥¨§©¦§¨

FzF` E`ivFd dGd(.biw oilege ,bw ixtq) ©¤¦
cg` Fnvr e`Nd la` ,icB zNOn¦¦©§¦£¨©©©§¤¨
d`pd xEQ`l cg`e dlik` xEQ`l§¦£¦¨§¤¨§¦£¨¨
axd azM oke ,lEXA xEQ`l cg`e§¤¨§¦¦§¥¨©¨©

mihRWOd dN`e xcqAbk zeny) §¥¤§¥¤©¦§¨¦
(hi:ak dxez

(áë).øOòz øOò,x`aiW devn Ff mB ©¥§©¥©¦§¨¤§¨¥
xn` iM(l fk `xwie)xUrn lke ¦¨©§¨©§©

`Ed 'dl urd ixRn ux`d rxGn ux`d̈¨¤¦¤©¨¨¤¦§¦¨¥©
xn`e ,'dl Wcw(`l weqt my)l`B m`e Ÿ¤©§¨©§¦¨Ÿ

:eilr sqi FziWng FxUrOn Wi` l`bi¦§©¦¦©©§£¦¦Ÿ¥¨¨
ïéàåxn`p Fa iM ,mIeld xUrn df §¥¤©§©©§¦¦¦¤¡©

(`l gi xacna)lkA Fz` mYlk`e©£©§¤Ÿ§¨
.FpFictl mrH dnE ,oiNg `Ede ,mFwn̈§ª¦©©©§¦§
lM xVrl aIgi `Ed iM x`A dYre§©¨¥¥¦§©¥§©¥¨
Fnvr `Ed FzF` lk`IW ,Lrxf z`EaY§©©§¤¤Ÿ©©§
d`xil cnlY ornl mXd iptl eipaE¨¨¦§¥©¥§©©¦§©§¦§¨
mihtFXde mipdMd iM ,mXd z ¤̀©¥¦©Ÿ£¦§©§¦
dxFYd ixFn mXd iptl mW micnFrd̈§¦¨¦§¥©¥¥©¨
dxFYd EdExFie Fz`xi EdEcOli§©§¦§¨§©¨

:zFevOde§©¦§
Løôe,mW xiMfd xW` oFicRd mrhA ¥¥§©©©¦§£¤¦§¦¨

didi minrtl iM xEarA©£¦¦§¨¦¦§¤
KxCde mXd Lkxai iM ,dAxd xUrOd©©£¥©§¥¦§¨¤§©¥§©¤¤
sqkA FzFctl aFhe ,EPOn ax didi¦§¤©¦¤§¦§§¤¤
xiMfd `le .oFicRd sqM mW zFlrdlE§©£¨¤¤©¦§§Ÿ¦§¦

`vFId mrhe .xMfd xaMW ,Wngd©Ÿ¤¤§¨ª§©§©©©¥
`vFId lke .dcVdxn` xW`M ,dcVd ©¨¤§¨©¥©¨¤©£¤¨©

`vFId Fnrhe ,urd ixRn ux`d rxGn¦¤©¨¨¤¦§¦¨¥§©£©¥
:dcVd on¦©¨¤

ïéàå"Lrxf z`EaY lk"A dpEMd §¥©©¨¨§¨§©©§¤
xW` lMn d`EaYd lM xVriW¤§©¥¨©§¨¦¨£¤
dpW dcVd on `vFId lM `le ,rxf̈©§Ÿ¨©¥¦©¨¤¨¨
xVriW ,aEzMd mrh la` .dpẄ¨£¨©©©¨¤§©¥
Fz`EaY lM xUrnA miaIgnd mipiOA©¦¦©§ª¨¦§©£¥¨§¨
`NW xidfi ,dcVd on odA `vFId lke§¨©¥¨¤¦©¨¤©§¦¤Ÿ
zvwOd mdn FciA `Ad on xVri§©¥¦©¨§¨¥¤©¦§¨
oiA xVri la` ,zvwOd Fl xhtie§¦§Ÿ©¦§¨£¨§©¥¥
lMd mdilr sqFYPd oiA rxGW zFCOd©¦¤¨©¥©¦©£¥¤©Ÿ

KM xg`e .dpEn`A(bk weqt)xiMfd ¤¡¨§©©¨¦§¦
xUrn ,xVrzdl miaIgnd mipiOd©¦¦©§ª¨¦§¦§©¥©§©

.Lxdvie LWxize LpbClkA xiMfi oke §¨§§¦§§¦§¨¤§¥©§¦§¨
lk`l lkEz `l (fi ai lirl) mFwn̈Ÿ©¤¡Ÿ
Lxdvie LWxize LpbC xUrn LixrWA¦§¨¤©§©§¨§§¦§§¦§¨¤
dPdM zFpYn zWxtA xn` oke ,'ebe§¥¨©§¨¨©©§§ª¨

(ai gi xacna)alg lke xdvi alg lMŸ¥¤¦§¨§¨¥¤
,'dl EpYi xW` mziW`x obce WFxiY¦§¨¨¥¦¨£¤¦§©
dnExzA miaIgd md calA EN` iM¦¥¦§©¥©©¨¦¦§¨

:dxFYd on zFxUrnaE§©©§¦©¨
ïëåaEzMd xn`X dn(l fk `xwie)lke §¥©¤¨©©¨§¨

ixRn ux`d rxGn ux`d xUrn©§©¨¨¤¦¤©¨¨¤¦§¦
`l ,`Ed 'dl urdlM xVriW dEvi ¨¥©Ÿ§©¤¤§©¥¨

Fnrh la` ,urd ixR lke ux`d rxf¤©¨¨¤§¨§¦¨¥£¨©£
`EdW ux`d rxGn xVrY xW` lM̈£¤§©¥¦¤©¨¨¤¤
,xdvie WFxiY `EdW urd ixRnE ,obC̈¨¦§¦¨¥¤¦§¦§¨

i"Wx azM dGd oFWNke .'dl didi(my), ¦§¤©§©¨©¤¨©©¦
WFxiY urd ixtE ,obC ux`d rxGn¦¤©¨¨¤¨¨§¦¨¥¦
EPpi` iM ,mW aEzMd xSwie .xdvie§¦§¨¦©¥©¨¨¦¥¤
`Ed la` ,xVriW aIgl devOd mFwn§©¦§¨§©¥¤§©¥£¨
cr 'dl Wcw xUrOd didIW dEvn§©¤¤¦§¤©©£¥Ÿ¤©©

devOd la` .Wng ztqFzA dcRIW¤¦¨¤§¤¤Ÿ¤£¨©¦§¨
obC od mFwn lkA zFxUrnE zFnExzA¦§©©§§¨¨¥¨¨

:xdvie WFxiY¦§¦§¨
LeøôezWng ,WcTd oFWlA obC ¥¨¨¦§©Ÿ¤£¥¤

,d`EaYA oirEcid oipiOd©¦¦©§¦©§¨
EwiXi xW` Wcgd oiId ,WFxiY WExtE¥¦©©¦¤¨¨£¤©¦
oi`e .odA xW` onXd ,xdvie ,miawid©§¨¦§¦§¨©¤¤£¤¨¤§¥
zFxR lkaE oirxGd lkA xg` oin¦©¥§¨©§¨¦§¨¥
`l llM dxFYd on miaIg oli`d̈¦¨©¨¦¦©¨§©Ÿ
zFziixA Wie ,zFxUrnA `le zFnExzA¦§§Ÿ§©§§§¥¨©§

mipdM zxFzA zFiEpW(h ai wxt izewga) §§©Ÿ£¦
aEode zFYknq`l (dw d`x) ixtq §¦§¦§©§©§§¥

`xnBA x`AzOd xaCd la` .zFrhnª§£¨©¨¨©¦§¨¥©§¨¨
ilaAd cEnlYd on(.el zekxa) ¦©©§©©§¦

inlWExide(c"d c"t dlg)lW FhEWtE §©§©§¦§¤
miapre mizif ENt`W ,`Ed KM `xwn¦§¨¨¤£¦¥¦©£¨¦
cr dxFYd on Fpi` mdNW xUrn©£¥¤¨¤¥¦©¨©
,xdfp dfA didze .xdvie WFxiY EUrIW¤¥¨¦§¦§¨§¦§¤¨¤¦§¨

mixAgnd ilFcbn FA Erh xaMWoiir) ¤§¨¨¦§¥©§©§¦
(`"d a"t zenexz zekld m"anx:

.äðL äðL íòèåiYW FzF` xVriW §©©¨¨¨¨¤§©¥§¥
zlAw oM ,Ff xg` Ff mipẄ¦©©¥©¨©

EpizFAx(:ai d"x)KM xg`e .(gk weqt)WxR ©¥§©©¨¥¥
xUrn `ivFY mipW WlXd dvwn iM¦¦§¥©¨¨¦¦©§©
Edlik`ze `idd dpXd lW Lz`EaY§¨§¤©¨¨©¦§©£¦¥
lW ziWilXd dpXd iM xnFl ,mIprl̈£¦¦©¦©¨¨©§¦¦¤
YgPde `ivFY xn`e .`Ed ipr xUrn©£©¨¦§¨©¦§¦©§¨
x`ai aEWe ,xErAd lr cOll ,LixrWA¦§¨¤§©¥©©¦§§¨¥

xUrl dNkz iM zWxtA FzF`(ai ek oldl): §¨¨©¦§©¤©§¥
Løãîeminkg(gi d`x `negpza)oFWlA ¦§©£¨¦¦§

liaWA xVr ,xVrY xVr©¥§©¥©¥¦§¦
fnx ,xQgzY `NW xVr ,xXrzYW¤¦§©¥©¥¤Ÿ¦§©¥¤¤
dxUrn cg` `ivFdl miOi iWxtnl¦§¨§¥©¦§¦¤¨¥£¨¨

:dxFY ilnrlbk dxez ©£¥¥¨



מט d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iying meil inei xeriy
והיא  קדים רּוח מֹוציא אני להתּבּׁשל, ְְְֲִִִִִֵַַָָסמּו

ׁשּנאמר  כו)מׁשּדפּתן', ב קמה",(מלכים לפני "ּוׁשדפה : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבּכּורים וכן  L‰.לענין ‰L∑(ספרי) ׁשאין מּכאן ְְְִִִֵַ»»»»ִֵֶָ

על  החדׁש מן .הּיׁשן מעּׂשרין ְְִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתעּׂשר כב)עּׂשר (יד, ְֵֵַַ
ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל א)עּׂשר ט, (תענית ְְִִִֵֵֶַַ

ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמבאר
ּדכתיב טז)אף ו, ׁשּנאמר (ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו לא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹ
י) ג, .(מלאכי . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את הביאּו :ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ארּבֹות  את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹֻּובחנּוני

להלכה נפסק וכן סרמ"ז)הּׁשמים. צדקה הלכות יו"ד ,(טור ְְֲִִֵַַַַָָָ
והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבכל
אבל  ּבמעׂשר. רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרמ"א

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב ,(סקמ"ד)הסּכמת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
צדקה. ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ְְְִֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר

(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéøçáé-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
ìðâc øNòî íL BîL ïkLEøäöéå ELøéz E §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

ðàöå Eø÷a úøëáeýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
éäìà:íéîiä-ìk E ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מעׂשר למדנּוזה ר ¿»«¿»¿ְְֲִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר יח)ליּתן "ּכי (במדבר : ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַ

לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל ּבני מאת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָתקחּו

ׁשּנאמר  מקֹום, ּבכל (שם)ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָ
הּוא  אחר מעׂשר זה עלּֿכרח .מקֹום"; ְֲֲֵֵֶַַַָָ

(ãë)BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì:E ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÎ¯·È Èk∑ הּתבּואה לׂשאת ׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàåäzà zçîNå E §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬
:Eúéáe¥¤«

i"yx£ELÙ ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ ּכלל.¯˜aa ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»
¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e∑ ּפרט.EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e «…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿

ELÙ∑(סג ב"ק מפרׁש:(ספרי. הּפרט מה וכלל: חזר «¿∆ְְְַַַַָָָָֹ
הארץ  ולדֹות וכּו',ולד אדם למאכל .וראּוי ְְְְְֲֶַַַַָָָָָ

(æë)éøòLa-øLà éåläåBì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²
ñ :Cnò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו מעׂשר מּליּתן ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִֵֵַ
CnÚ.ראׁשֹון  ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי)יצאּו ִƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְָ

חלק  לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, ּופאה ׁשכחה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלקט,
ואינן  ,ּכמֹו ּבהן ּבמעׂשר עּמ .חּיבין ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

ÈÚ¯zÈכג  Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד  ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

È¯B˙aכו  CLÙ ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז  È¯‡ dÈ˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»



d`xנ zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy

(çë)äö÷î|ìLøNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ
éøòLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:E §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó∑ ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית  הּבית .מן ְִִִִַַַ

(èë)øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäåeòáNå eìëàå E §©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìøLà Eãé äNòî-ìëa E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬
ñ :äNòz©«£¤«

i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ מעׂשר b‰Â¯.ראׁשֹון ויּטל »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈
ÌB˙i‰Â∑ ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו ¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה ּתאכלּנּו ולא זֹו, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשנה
ׁשנים  ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל eÏÎ‡Â.ׁשּנזקקּת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ¿»¿

eÚ·NÂ∑ אין' אמרּו: מּכאן ׂשביעה, ּכדי להם ּתן ¿»≈ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

לירּוׁשלים  הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּפֹוחתין
ׁשהׁשהית  ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ,ּבמעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

כז)ּומתוּדה: ּכמֹו(דברים הּבית", מן הּקדׁש "ּבערּתי ְְְִִִִִֶֶַַַַַֹ
לעׂשר (שם)ׁשּמפרׁש ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְִֵֶֶַַָֹ

ß a`Îmgpn h"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈLŒÚ·L ıwÓ∑ לכל ׁשנים" "ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְִֶַָָָֹ

הּׁשבע", ׁשנת "קרבה ּתלמּודֿלֹומר: ּומלוה? ְְְְְִִֶַַַַַָָָָמלוה
ּומלוה  מלוה לכל ׁשנים ׁשבע אֹומר אּתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָואם

הא  קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהלואת
הּׁשמּטֹות  למנין ׁשנים" "ׁשבע .למדּת ְְְְִִִֶַַַַָָָ

(á)Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

:ýåýéì ähîL àø÷-ék¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל ידֹו את מּׁשה ׁשמט ּבעל .ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

NÚÓ¯כח  Ïk ˙È ˜tz ÔÈL ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Úˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â‡כט  ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

È¯Óב  ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(á-à)äNòz íéðL òáL õwî¦¥¤©¨¦©£¤
.ähîLxidfIW ,ipirA oFkPd §¦¨©¨§¥©¤©§¦

DzF` dUrPW ,Dnvr raXd zpW lr©§©©¤©©§¨¤©£¤¨
xn`W FnM ,xivTaE WixgA dHnW§¦¨¤¨¦©¨¦§¤¨©

(`i bk zeny)dPhnWY ziriaXde§©§¦¦¦§§¤¨
"dHnW dUrY" mrh dfe .DYWhpE§©§¨§¤©©©£¤§¦¨
zAXd mFi z` zFUrl KxcM ,zAWYW¤¦§Ÿ§¤¤©£¤©©¨

(eh d lirl)drixGd xEQ`A xSwe .§¦¥§¦©§¦¨
xE`aA mxiMfd xaMW dxinGde`xwie) §©§¦¨¤§¨¦§¦¨§¥

(c dkdHnW `id iM x`al siqFd la` ,£¨¦§¨¥¦¦§¦¨
iM mrh dfe .mitqM hnXdA mB 'dl©©§¦¨¥§¨¦§¤©©¦
lke 'dl zAW `idW ,'dl dHnW `xẅ¨§¦¨¤¦©¨©§¨

DcFq iYfnx xakE ,FzFAWi miUrOd©©£¦¦§§¨¨©§¦¨
:(a my my)

íòèå,"õwî"mdxa` iAx xn` §©©¦¥¨©©¦©§¨¨
Exn` oke ,dpXd zNgzA¦§¦©©¨¨§¥¨§
sFQde W`xd iM ,mNM miwCwcnd©§©§§¦ª¨¦¨Ÿ§©
iYW Fl Wi xaC lMW ,dvw E`xTi¦¨§¨¤¤¨¨¨¥§¥
l` dvTd on aEzMW oiprkE ,zFevw§¨§¦§©¤¨¦©¨¤¤

dvTd(gk ek zeny)eizFvw ipW lr ,my) ©¨¤©§¥§¨
(hi dkeizFvw rAx` lr ,(c fk my)oi`e . ©©§©§¨§¥

raW W`x iM ,ilv` mipFkp mdixaC¦§¥¤§¦¤§¦¦Ÿ¤©
`Ede dpFW`xd dpXd `Ed mipẄ¦©¨¨¨¦¨§
xn` EN`e ,W`x mdA `xwPW dvTd©¨¤¤¦§¨¨¤Ÿ§¦¨©

did "ziriaXd dpXd uTn" aEzMd©¨¦¥©¨¨©§¦¦¨¨
:oFkp mxac§¨¨¨

ìòåEpizFAx zrC"uTn" (akw ixtq)sFqA §©©©©¥¦¥§
`N` aEzMd xAci `le ,raXd©¤©§Ÿ§©¥©¨¤¨
raW lM sFQn xn`i ,mitqM zhinWA¦§¦©§¨¦Ÿ©¦¨¤©
dHnW EUrY mkl mipnPd mipẄ¦©¦§¦¨¤©£§¦¨
Exn` KklE ,Fci dXn lrA lM hnWIW¤¦§Ÿ¨©©©¥¨§¨¨§

(:gk oikxr)`N` zhOWn ziriaW oi`W¤¥§¦¦§©¤¤¤¨
mYrcl oke .DtFqA(my)raW uTn , §¨§¥§©§¨¦¥¤©

bgA dHnXd zpW crFnA mipẄ¦§¥§©©§¦¨§©
uTdW `N` ,raXd sFqA ,zFMQd©ª§©¤©¤¨¤©¥
xMfPd uTde ,cIn `Ed o`kA xMfPd©¦§¨§¨¦¨§©¥©¦§¨



ני d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàE ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
:Eãé èîLz©§¥¬¨¤«

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zpW crFnA WxR ixdW ,bltn mẄª§¨¤£¥¥©§¥§©
mrh dPde .zFMQd bgA dHnXd©§¦¨§©©ª§¦¥©©
o`kA xn`i ,"zilkYn" mdipW§¥¤¦©§¦Ÿ©§¨
,dHnW dUrY mipW raW zilkYn¦©§¦¤©¨¦©£¤§¦¨
dpilkY xW`M oM mB FA xn`i mWe§¨Ÿ©©¥©£¤¦§¤¨
dHnXd zpW crFnA mipW raW¤©¨¦§¥§©©§¦¨

:ldwd dUrY©£¤©§¥
ìòåoFWl iM il d`xi hWRd KxC §©¤¤©§¨¥¨¤¦¦¨

xExA `Ed FhEWtM aEzMd©¨¦§¨
,FnEBxY oke ,sFq `Ed uw iM ,oTznE§ª¨¦¥§¥©§
,sFqe W`x odl Wi xaC lke mixRqOde§©¦§¨¦§¨¨¨¥¨¤Ÿ§
zFxUrA xn`ze ,mdA mtFqe mW`xe§Ÿ¨§¨¨¤§Ÿ©©£¨
,FtFq ixiUrde xRqOd W`x cg`d iM¦¨¤¨Ÿ©¦§¨§¨£¦¦
,raXd zpW "mipW raW uw" oM m ¦̀¥¥¤©¨¦§©©¤©

.`Edd xRqOd sFq `EdWzHnWaE ¤©¦§¨©¦§¦©
iYWxR xW`M xAcn aEzMd ux`d̈¨¤©¨§©¥©£¤¥©§¦

:dlrnl§©§¨
,"õwî" íòèådvTn cg` aExM FnM §©©¦¥§§¤¨¦¨¨

dGn dvTn cg` aExkE dGn¦¤§¤¨¦¨¨¦¤
(hi dk zeny)raW uwA FnM `Ed dPde ,§¦¥§§¥¤©

uTn oke .FA zAWYW dUrY mipẄ¦©£¤¤¦§Ÿ§¥¦¥
eig` z` Wi` EgNWY mipW raW¤©¨¦§©§¦¤¨¦
mipW WW Lcare Ll xkOi xW` ixard̈¦§¦£¤¦¨¥§©£¨§¥¨¦

(ci cl dinxi)ziriaXd dpXA FWExR ,¥©¨¨©§¦¦
aEzMl dnFc `Ede ,xRqOd sFq `EdW¤©¦§¨§¤©¨

dxFYAW(a `k zeny)`vi ziriaXaE ¤©¨©§¦¦¥¥
ziriaXd dpXaE oke ,mPg iWtgl©¨§¦¦¨§¥©¨¨©§¦¦

KOrn iWtg EPgNWY(ai weqt oldl)iM , §©§¤¨§¦¥¦¨¦
`l "mipW WW Lcare" xn`W xEarA©£¤¨©©£¨§¥¨¦Ÿ
ziriaXd zpWA iM wx Wxtl Kxvdª§©§¨¥©¦¦§©©§¦¦

:xhRi¦¨¥
äpäåWExR iM d`xp did ,dGd KxC lr §¦¥©¤¤©¤¨¨¦§¤¦¥

xg`d aEzMd(i `l oldl)raW uTn ©¨¨©¥¦¥¤©
bgA dHnXd zpW crFnA mipẄ¦§¥§©©§¦¨§©
bgA uTd zpWA ok FnM didIW ,zFMQd©ª¤¦§¤§¥¦§©©¥§©
Exq`PW dpXd FzF` W`xA ,zFMQd©ª§Ÿ©¨¨¤¤¤§
.dHnXd zpW `idW rxfle Wxgl DÄ©£§¦§Ÿ©¤¦§©©§¦¨
EpizFAx iM ,oM xnFl lkEp `l la £̀¨Ÿ©©¥¦©¥

(.`n dheq)bgA ldwdd didW E`xe ElAw¦§§¨¤¨¨©©§¥§©
`id ,zipinXd dpXd lW zFMQd©ª¤©¨¨©§¦¦¦
Exn` oM lre .dHnXd xg`W dpXd©¨¨¤©©©§¦¨§©¥¨§
zpW crFnA" WExR iM ,miWxtnd©§¨§¦¦¥§¥§©
lW dpFW`xd dpXd crFnA "dHnXd©§¦¨§¥©¨¨¨¦¨¤

:dHnXd oipn¦§©©§¦¨
äæåaEzkA `xTz `l iM ,oFkp EPpi` §¤¥¤¨¦Ÿ¦¨¥©¨

dpXd oFzAXd zpW wx "dHnXd zpW"§©©§¦¨©§©©©¨©¨¨
zpW" oke ,'dl dHnW `idW `idd©¦¤¦§¦¨©§¥§©
KkA EwCwC mnvr EpizFAxe ,"laFId©¥§©¥©§¨¦§§§¨

Exn`W(:ck oikxr)laFId zpWA aizM in ¤¨§¦§¦¦§©©¥
:laFId xg`W dpW ,aizM laFId zpXn¦§©©¥§¦¨¨¤©©©¥

ìáàsFQde uTd iM ,xnF` ip` KM £¨¨£¦¥¦©¥§©
lr aEzMA Exn`ilM zixg` ¥¨§©¨©©§¦¨

eixg` minrtE FA md minrtE ,xaC̈¨§¨¦¥§¨¦©£¨
eig` dvwnE .EPOn uEg(a fn ziy`xa), ¦¤¦§¥¤¨

zxaFgA dvTn(c ek zeny)mzvwnE , ¦¨¨©¨¤¦§¨¨
KlOd iptl Ecnri(d ` l`ipc)zFvTn , ©©§¦§¥©¤¤¦§

eitpM zFvw cre eitpM(ck e `"n)mNM , §¨¨§©§§¨¨ª¨
`Ede EPOn xAgnd xacA zixg ©̀£¦§¨¨©§©¥¦¤§

iptl `A xUA lM uw .FkFzAe ziy`xa) §¥¨¨¨¨§¨©
(biFl xfFr oi`e FSw cr `aE ,`i l`ipc) ¨©¦§¥¥

(dnuTd `A ,(a f l`wfgi)`A uw ,weqt my) ¨©¥¥¨
(e`Ede ,xMfPd xaCd zilkY mNM ,ª¨©§¦©¨¨©¦§¨§

oFWlA oiprd oke .KYgpe uvwPW eixg ©̀£¨¤¦§©§¤§¨§¥¨¦§¨¦§
'ebe la` ziA l` zkll aFh ,sFQd©¨¤¤¤¥¥¤

mc`d lM sFq `Ed xW`A(a f zldw), ©£¤¨¨¨¨
zFdNA on EOz Etq ,zn xaMW eixg ©̀£¨¤§¨¥¨©¦©¨

(hi br mildz)dUr xW` dUrOd z` ,¤©©£¤£¤¨¨
sFq cre W`xn midl`d(`i b zldw), ¨¡Ÿ¦¥Ÿ§©
mpFWlaE ,Fnvr dUrOA(:bi a"a)icM ©©£¤©§¦§¨§¥

:FtFqA sTd ickE FzNgzA cEOr©¦§¦¨§¥¤¥§
äéäéåraW zilkYn ,aEzMd WExR §¦§¤¥©¨¦©§¦¤©

dHnXd zpW oFAWgA mipẄ¦§¤§§©©§¦¨
dUrY raXd xg` `Ad zFMQd bgA§©©ª©¨©©©¤©©£¤
raW EidIW mdl d`xi `NWe .ldwd©§¥§¤Ÿ¥¨¤¨¤¤¦§¤©
raXd EidIW xiMfd ,xg` oipnl mipẄ¦§¦§©©¥¦§¦¤¦§©¤©

crFn gT` iM oke ,dHnXd onGAmildz) ¦§©©§¦¨§¥¦¤©¥
(b drdPde .miPnf micrFOd lM oke ,onf ,§©§¥¨©£¦§©¦§¦¥

WxR xW`M xRqOd ixg` dGd uTd©¥©¤©£¥©¦§¨©£¤¥¥
A"mipW raW uTn"E ,"zFMQd bg §©©ª¦¥¤©¨¦

`le ,xRqOd llMn "dHnW dUrY©£¤§¦¨¦§©©¦§¨§Ÿ
WxR xaMW ,df x`alE Kix`dl Kxvdª§©§©£¦§¨¥¤¤§¨¥¥
didie ,dHnXd zpW `id raXd zpXW¤§©©¤©¦§©©§¦¨§¦§¤
FnM ,dpXd lM zHnWA agx uw¥¨¨¦§¦©¨©¨¨§

:hWRd KxC lr iYWxRW¤¥©§¦©¤¤©§¨
ïëzéåzNgY dpFn aEzMd iM xnFl §¦¨¥©¦©¨¤§¦©

xn`W FnM ,zFMQd bgn dpẄ¨¥©©ª§¤¨©
(ak cl zeny),dpXd ztEwY siq`d bge§©¨¨¦§©©¨¨

xn`e(fh bk my)z`vA siq`d bge §¨©§©¨¨¦§¥
"mipW raW uTn" didi oM m`e ,dpXd©¨¨§¦¥¦§¤¦¥¤©¨¦
crFnA" xn`e .KEnqA EPOn uEge sFQA©§¦¤§¨§¨©§¥

raXd oFAWg zFidl ,"dHnXd zpW§©©§¦¨¦§¤§©¤©
riBYW `l ,iYWxtW FnM zFHnXA©§¦§¤¥©§¦Ÿ¤©¦©

:dGd bgd cr dHnXd©§¦¨©©©©¤
éúéàøå,azMW mixAgnd on cg`l §¨¦¦§¤¨¦©§©§¦¤¨©

lr lgn mitiqFOW cOln§©¥¤¦¦¥Ÿ©
bg cr zbdFp dzid dHnXde ,WcTd©Ÿ¤§©§¦¨¨§¨¤¤©©
xaC dfe .zipinW dpW lW zFMQd©ª¤¨¨§¦¦§¤¨¨

cEnlYA gxkn(:ai d"x)zFxExA zFi`xA ª§¨©©§¦§¨§
:zn` EPpi`W¤¥¤¡¤

øLôàåEpizFAx Exn`X dn iM xnFl §¤§¨©¦©¤¨§©¥
dUrY mipW raW uTn"A§¦¥¤©¨¦©£¤
`N` mitqM zhOWn oi`W "dHnW§¦¨¤¥§©¤¤§¨¦¤¨
xn` `NW ipRn Wxcn `EdW ,DtFqA§¨¤¦§¨¦§¥¤Ÿ¨©
fnxi ,"dHnW dUrY ziriaXd dpXd"©¨¨©§¦¦©£¤§¦¨¦§Ÿ
on xzFi dHnW dUrY raXd sFqA iM¦§©¤©©£¤§¦¨¥¦
.EPOn uEg ,dGd uTA mpFvxE .dlgzdd©©§¨¨§¨©¥©¤¦¤
oFxg`d mFIA FaFg rAzl mc` lFkie§¨¨¨¦§Ÿ©©¨©£
cr hOWz `le dHnXd zpW lW¤§©©§¦¨§Ÿ§©¥©

`YtqFzA Epivn KMW ,dliNdziriay) ©©§¨¤¨¨¦§¤§¨
(`i gdpXd W`x axr lEAfExR oiazFMW¤§¦§§¤¤Ÿ©¨¨

:ziriaW i`vFn lWb dxez ¤¨¥§¦¦
(â).Nbz éøëpä úà,dUr zevn Ff ¤©¨§¦¦Ÿ¦§©£¥

ixtQn i"Wx oFWl(lw d`x)FWExtE . ¨©¦¦¦§¦¥
`le UBY ixkPd ,Lig`A dUr zevn¦§©£¥§¨¦©¨§¦¦Ÿ§Ÿ

dUr llMn `AW e`le ,Lig`.dUr ¨¦§©¤¨¦§©£¥£¥
mW EpipXW itlE(hkw ixtq)oYl ,UBi `l §¦¤¨¦¨Ÿ¦Ÿ¦¥

ixkPd z` EpWe Exfg ,dUrz `l eilr̈¨Ÿ©£¤¨§§¨¤©¨§¦
eilr xaFrW xnFl ,dUr zevn Ff UBY¦Ÿ¦§©£¥©¤¥¨¨

mW Exn` Kke .dUrz `le dUrAixtq) ©£¥§Ÿ©£¤§¨¨§¨
(hkw `vzKiXz ixkPl(`k bk oldl)zevn , ©¨§¦©¦¦§©

`l zevn Ff ,KiXz `l Lig`lE ,dUr£¥§¨¦Ÿ©¦¦§©Ÿ
dUr zevn EpWxRW FnM `Ede ,dUrz©£¤§§¤¥©§¦§©£¥
didIW `l ,i"Wx mW WxR Kke ,Lig`A§¨¦§¨¥¥¨©¦Ÿ¤¦§¤
oke ,llM ziAxA ixkPl zFeldl devn¦§¨§©§©¨§¦§¦¦§¨§¥

KWp Edfi` wxtA `xnbA gkEn(:r n"a): ¨¦§¨¨§¤¤¥¤¤¤
áøäådWn iAxmye a"d `"t dele deln 'ld) §¨©©¦¤

(`"d d"tzFevn odiYW o`Ur£¨¨§¥¤¦§
FzFeldlE ixkPd z` Ubpl ,WOn©¨¦§Ÿ¤©¨§¦§©§
.ixtqA iEpXd dGd oFWNA drh ,ziAxA§¦¦¨¨©¨©¤©¨§¦§¦
lM ,miAx zFnFwnA lBxEn `Ed mWe§¨§¨¦§©¦¨
uxW lM ,dUr zevn ,Elk`Y xFdh sFr¨Ÿ¥¦§©£¥Ÿ¤¤
ExiMfd oke ,dUrz `l zevn ,sFrd̈¦§©Ÿ©£¤§¥¦§¦

`xtqA(` b dyxt ipiny)d`x) ixtqaE . §¦§¨§¦§¦
zevn ,Elk`Y xW` dndAd z`f (evŸ©§¥¨£¤Ÿ¥¦§©

:`Ed xExA xace .dUrc dxez £¥§¨¨¨



d`xנב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy

(ã)ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½
éäìà ýåýé øLà õøàa:dzLøì äìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«

i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְַָ
ׁשאּתם  ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאֹומר:
ולא  ּבאחרים אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָֹעֹוׂשים

מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ְְִֵֶֶֶֶַָָּבכם.
אביֹון  ּבכם. 'אביֹון'אביֹונים ּולׁשֹון מעני, ּדל , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּדבר  לכל ּתאב .ׁשהּוא ְֵֶָָָָ

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øE ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ìéëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöî§©§−©«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה ∑¯˜ לא אביֹון אז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑ מׁשמיעין קמעא, הרּבה ׁשמע .אֹותֹו «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְְִִִֵַַַָָ

(å)éäìà ýåýé-ékzèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈
íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø íéBb¦´©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½

ñ :eìLîé àì Eáe§−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן "ּברּו(דברים «¬∆ƒ∆»ְִֵֵָָ

ּבעיר" ּכׁשּנֹופל ∑zË·Ú‰Â.אּתה הלואה, לׁשֹון ּכל ִַָָ¿«¬«¿»ְְְֵֶַָָָ
"והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון נֹופל הּמלוה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָעל
על  נֹופל היה "ועבטּת", אֹומר היה ואם ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ"והעבטּת",

"ולוית" ּכמֹו ÌÈBb.הלוה, zË·Ú‰Â∑ ׁשּתהא יכל ְְִֶַָָֹ¿«¬«¿»ƒְֵֶָֹ

לא  "ואּתה ּתלמּודֿלֹומר: לזה? ּומלוה מּזה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלוה
¯ÌÈa.תעבט" ÌÈB‚a zÏLÓe∑ עֹובדיּֿכֹוכבים יכל ֲַֹ»«¿»¿ƒ«ƒְִֵָָֹ

?עלי מֹוׁשלים לא אחרים ּוב" ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִֵֶַַָֹ
."ימׁשלּו ְִֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EE ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà Eöøàaõnàú àì Cì ïúð E §©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà:ïBéáàä E ¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«
i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑ ּתאב .קֹודם הּתאב, ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ

EÈÁ‡ „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ. ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ
EÈ¯ÚL∑ אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר Ï‡.ענּיי ¿»∆ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַ…
ın‡˙∑,יּתן לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ¿«≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

את  ׁשּפֹוׁשט אדם ל יׁש תאּמץ"; "לא נאמר: ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלכ
תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, EÈÁ‡Ó.ידֹו ְְְְְֱִֶַָָָֹֹ≈»ƒ

ÔBÈ·‡‰∑ ׁשל אחיו להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא אם »∆¿ְְִִִִֵֶָֹ
.אביֹון  ְֶ

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ ּפעמים ּכּמה Á˙ÙŒÈk.אפּלּו »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«
ÁzÙz∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' Ë·Ú‰Â.הרי ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈

epËÈ·Úz∑ ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא Èc.אם «¬ƒ∆ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈
B¯ÒÁÓ∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑ «¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«

וע  עליו לרּכב סּוס לפניו אפּלּו לרּוץ סו)∑BÏ.בד (כתובות ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ
אּׁשה  אֹומר ,זֹו הּוא ב)וכן עזר (בראשית לֹו "אעׂשה : ְֱִֵֵֵֶֶֶָ

."ּכנגּדֹו ְְֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

לֹו ּתּתן נתֹון . . לֹו את־יד ּתפּתח ְְִִִֵֶַַָָָֹּֽֽכי־פתח
מאה  אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּפתֹוח

רש"י)ּפעמים י. - ח (טו, ְִָ
ׁשמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הראׁשֹון הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָיׁש

·¯Î‡ד  È¯‡ ‡kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

‡C‰Ïה  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

CÏו  ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז  CÈÁ‡Ó „Á ‡kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡kÒÓƒ¿≈»

ÙÊB‡Â‡ח  dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc dB¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈



נג d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy
ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלפּתח

ּפעמים? מאה אפילּו ְֲִִֵֶָָׁשהּוא
ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

"לא  ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁש ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפסּוק
ּולאחרי־זה  גֹו'" יד את תקּפץ ולא לבב את ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹתאּמץ
ּבנתינת  הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ּתפּתח", פתֹוח "ּכי ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻממׁשי

ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּצדקה

ׁשאם  ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻא
ולא  האביֹון ּבאחי עינ ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁש"קרבה

לֹו". ּתּתן "נתֹון - לֹו" ִִֵֵָתּתן
נתינה  על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
על  אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפעל
את  ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא הּלב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּפתיחת

וקל־להבין. ּפעמים! מאה ְְְִִִֵַָָָלּבֹו

(è)ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©
òáMä-úðL äáø÷ øîàìäòøå ähîMä úðL ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´

ðéòéçàa Eéìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
:àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי) ּתלמּודֿלֹומר מצוה? יכל ¿»»»∆ְְִַַָָֹ
כד) "ולא (דברים ËÁ‡.יקרא": E· ‰È‰Â∑ֿמּכל ְְִָֹ¿»»¿≈¿ִָ

"וקרא  נאמר: לּמה אםּֿכן יקרא. לא אפּלּו ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹמקֹום,

מּמי  יֹותר הּקֹורא, עלֿידי ליּפרע אני ממהר ?"ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעלי
קֹורא  .ׁשאינֹו ֵֵֶ

(é)ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
ììâa|éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

:Eãé çìLî ìëáe ENòî©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת אּתה אפּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

הּמעׂשה  ׂשכר עם האמירה ׂשכר .נֹוטל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

(àé)éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì Eeöîiðòì EE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²

ðéáàìeñ :Eöøàa E §¤§«Ÿ§−§©§¤«
i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם) כן מּפני.¯Ó‡Ï∑(ספרי) עצה «≈ְִֵֵ≈…ֵָ

לטֹובתמּׁשיא EiÚÏ.אני EÈÁ‡Ï∑?אח לאיזה ְְֲֲִִַָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶָ
הּוא,∑EiÚÏ.לעני  אחד 'עני' לׁשֹון אחד, ּביּו"ד ְִָ«¬ƒ∆ְְִֶֶָָָ

ענּיים  ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני "ענּיי" .אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָ

CaÏט  ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡kÒÓ CeÁ‡a CÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

dÏי  CzÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(àé)áøwî ïBéáà ìcçé àì ék¦Ÿ¤§©¤§¦¤¤
.õøàä`NW Exn` miWxtn ¨¨¤§¨§¦¨§¤Ÿ

lMn cg`A ux`d axTn oFia`d lCgi¤§©¨¤§¦¤¤¨¨¤§¤¨¦¨
,ux`A oFia` didi mlFrl iM ,miPnGd©§©¦¦§¨¦§¤¤§¨¨¤
dn EUri `NW eiptl did iElBW¤¨¨¨§¨¨¤Ÿ©£©
oFia` LA didi `l iM ,mdl xn`X¤¨©¨¤¦Ÿ¦§¤§¤§
Lidl` 'd lFwA rnWY rnW m ¦̀¨Ÿ©¦§©§¡Ÿ¤
Fpi`e .devOd lM z` zFUrl xnWl¦§Ÿ©£¤¨©¦§¨§¥
dOA fnxY dxFYd iM ,iYrcl oFkp̈§©§¦¦©¨¦§Ÿ©¤
mdilr `Apzi `l la` ,zFidl cizrW¤¨¦¦§£¨Ÿ¦§©¥£¥¤
devn dEvie dxFYd EnIwi `NW WExtA§¥¤Ÿ§©§©¨¦©¤¦§¨
dxdf` KxcA wx ,dlilge ,mlFrl§¨§¨¦¨©§¤¤©§¨¨

:xaCd xiMfi©§¦©¨¨

ïBëpäå,oFia` lCgi `NW xn`IW §©¨¤Ÿ©¤Ÿ¤§©¤§
rpnp didIWcFr `vOi `NW ¤¦§¤¦§©¤Ÿ¦¨¥

gihadW xEarA ,df xiMfde .mlFrl§¨§¦§¦¤©£¤¦§¦©
lM mxnWA oFia` mdA didi `NW¤Ÿ¦§¤¨¤¤§§¨§¨¨
Eidi `l iM iYrci la` xn` ,devOd©¦§¨¨©£¨¨©§¦¦Ÿ¦§
mixnFW mNM ,mlFr ini lM zFxFCd lM̈©¨§¥¨ª¨§¦
llM Kxhvp `NW cr ,devOd lM̈©¦§¨©¤Ÿ¦§¨¥§©
zvwA ilE` iM ,oFia`d lr zFEvl§©©¨¤§¦©¦§©
eilr LEvn ip`e ,oFia` `vOi minId©¨¦¦¨¥¤§©£¦§©§¨¨
fnxl ,"ux`d axTn" xn`e .`vOi m ¦̀¦¨¥§¨©¦¤¤¨¨¤¦§Ÿ
didi `NW dghadd iM ,aEXId lM lr©¨©¦¦©©§¨¨¤Ÿ¦§¤
ozFp Epidl` 'd xW` ux`A oFia` EpÄ¤§¨¨¤£¤¡Ÿ¥¥

,zFevOd lM mW mIwp m` dlgp Epl̈©£¨¦§©¥¨¨©¦§
oFia` `vOIW okYi iM xn` dYre§©¨¨©¦¦¨¥¤¦¨¥¤§
zFnFwOd on cg`aE miPnGd on cg`A§¤¨¦©§©¦§¤¨¦©§
"Lvx`A" mrh iM ,DA aWY xW £̀¤¥¥¨¦©©§©§§
dl xacna) mkizFaWFn lkA mrhM§©©§Ÿ§¥¤
mrhe :ux`l dvEgaE ux`A ,(hk¨¨¤§¨¨¨¤§©©

ðéáàìe.Eöøàa Eiprd Lig`l xnF`M §¤§Ÿ§§©§¤§¥§¨¦¤¨¦
devOdW xEarA iM ,Lvx` ipFia` lklE§¨¤§¥©§§¦©£¤©¦§¨
Wxtl Kxhvie ,Lig` xiMfi l`xUil§¦§¨¥©§¦¨¦§¦§¨¥§¨¥
llM lr zFEvl Lvx` ipFia` lke Lig`̈¦§¨¤§¥©§§§©©§©

FWxcnE ,l`xUi(anw ixtq)miCwdl ¦§¨¥¦§¨§©§¦
:mcTdai dxez ©Ÿ¥



d`xנד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy

(áé)éçà Eì øëné-ékEãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL LL¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

:Cnòî¥«¦¨«
i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד אחרים (קידושין ,עלֿידי ƒƒ»≈¿ְֲִֵֵַ

והרי  מדּבר, הּכתּוב - ּבגנבתֹו ּביתּֿדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשמכרּוהּו
נאמר  כא)ּכבר עברי",(שמות עבד תקנה "ּכי : ְְְֱִִִִֶֶֶֶַָ

ׁשני  מּפני אּלא מדּבר? הּכתּוב ּביתּֿדין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּובמכרּוהּו
העברּיה", "אֹו ׁשּכתּוב אחד, ּכאן: ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָּדברים

ׁשאין  ּביתּֿדין, ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאף
ולא  "ּבגנבתֹו", ׁשּנאמר: ּבגנבתּה, נמּכרת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאׁשה
ּכאן  ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ'ּבגנבתּה',
ּתצא. סימנין, ׁשּתביא קדם ׁשנים ׁשׁש יצאּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאם

ּתעניק  "העניק ּכאן: חּדׁש ."ועֹוד ְֲֲִִֵֵַַָ

(âé):í÷éø epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜ÈÚz ˜ÈÚ‰∑ּבגבּה עדי, ּובמראית לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְֲִִַַֹ
מפרׁשים  ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעין.

צּוארֹו על הטענה E¯bÓe.לׁשֹון E‡vÓ ְְַַַָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E·˜iÓe∑ּֿתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

.ּבֹורא ּׁשּברכ מה מּכל ,"ּברכ "אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָלֹומר:

ׁשהם  מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ּבכלל ולּמה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ּפרדֹות  יצאּו ּברכה, ּבכלל ׁשהּוא ּכל אף .ּברכה, ְְְְְִֶַַָָָָָָָ

ּב'גזרהֿׁשוה' קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו ּכּמה ולמדּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּומין  מין מּכל לֹו .נֹותן ִִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 87 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

card xExgXn wlg - dwprd©£¨¨¥¤¦¦§¨¤¤

מצרים  ּבארץ היית עבד ּכי וזכרּת . . לֹו ּתעניק ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽהעניק
מה  לֹו; ּוׁשנה לֹו הענק אּתה אף ,ל וׁשניתי ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָהענקּתי

יד ּברחב לֹו ּתּתן אּתה אף יד, ּברחב ל נתּתי (טו,ּבמצרים ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹ
ובספרי) יד־טו.

לׁשֹון  ּומּדּוע האדֹון, על היא הענקה מצות א. לעּין: ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָיׁש
העניק  ׁשהּקּב"ה ׁשמֹורה וׁשניתי" "הענקּתי הּוא ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָה'ּספרי'
הּמצרים  ולא כּו'), ּכסף ּכלי יּתנּו ׁשהּמצרים ּגרם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ(ּכלֹומר
אינֹו ּכֹוכבים־ּומּזלֹות לעֹובד הּנמּכר עבד ב. האדֹון. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
ּבני  ׁשּקּבלּו הרכּוׁש על לֹומר אפׁשר ואי הענקה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכלל

הענקה? ּגדר - ּבמצרים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָיׂשראל
ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

ּבתֹור  - האדֹון נתינת א) חלקים ב' יׁשנם הענקה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָּבמצות
ההנאה  - העבד קּבלת ב) עבֹודתֹו. עבּור לעבד הּטֹוב ֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכרת

מהּמּתנה. העבד ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּתֹועלת

- הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהחּלּוק
העבד  קּבלת מה־ּׁשאין־ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכרת
אׁשר  מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא לחירּותֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָקׁשּורה
הענין  הפ מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאתֹו עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבד־ּבבד

יד. ורחב חרּות ּכי־אם ְְְִִֵַַָֹּדעבדּות,
ה' וּיפּד ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּנה
ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּו אנכי ּכן על ,ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻאלקי
עבדים  היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו העבד, ׁשחרּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשלמּות
עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוהּקּב"ה
האדֹון  ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּובהיֹות
מי  אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא
ּדגם  הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן לפני־זה, עבד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבקּבלת

a˙יב  B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ≈»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

Ï‡יג  CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד  CÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áé),carl dHnW Wi cFr iM xiMfde§¦§¦¦¥§¦¨§¤¤
mB iM ,FNW ziriaXd dpXA©¨¨©§¦¦¤¦©
lMde .zxMfPd dHnWM `idd dHnXd©§¦¨©¦©§¦¨©¦§¤¤§©Ÿ

FnFwnA iYfnx xW`M mlFr zFni xMfl¦§Ÿ§¨©£¤¨©§¦¦§
(a dk `xwie)car Ll dide iM fnxp mWe ,§¨¦§©¦§¨¨§¤¤

mlFr(fi weqta oldl)xifgde .FhEWtM ¨¦§§¤¡¦

oipr DA x`al z`Gd devOd©¦§¨©Ÿ§¨¥¨¦§©
:dwprdbi dxez ©£¨¨



נה d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

(åè)Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−
éäìà ýåýéäfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−

:íBiä©«
i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éìà øîàé-ék äéäåék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå Eáäà£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò Eì§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑ ּתלמּודֿלֹומר ּכמׁשמעֹו? יכל ∆∆»ְְְַַַָָֹ
כה) אל (ויקרא ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם :ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

ּתׁשּובּו", עֹולמֹומׁשּפחּתֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, הא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
יֹובל  ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)ׁשל E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ הענק ֵֶ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַ

ּתלמּודֿ אֹותּה? הּכתּוב הׁשוה לרציעה אף יכל ְְְִִִַַַָָָָָָֹלּה,
כא)לֹומר: נרצע (שמות עבד העבד", יאמר אמר "ואם ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

נרצעת  אמה .ואין ְְִֵַַָָ

(çé)ðéòá äL÷é-àìCnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî ék¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ

éäìà ýåýéô :äNòz øLà ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰LÓ Èk∑ עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְִֶֶָָ

ּכפלים  וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָעברי
רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, ׂשכירי ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָׁשּבעבֹודת

ׁשפחה  לֹו לאדֹון מֹוסר והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְֲִִֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתעׂשה אׁשר ּבכל אלקי ה' יח)ּוברכ (טו, ְְֱֲֲֵֶֶֶַַֹֹ
ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּכלי

ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני על־ּפי ה ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה
לּמקֹום  ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובׁשנים:

ָָהראּוי.

ß a`Îmgpn 'l ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zEøBL øëáa ãáòú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

ðàö øBëa æâú àìå:E §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑ הּוא אחר ּובמקֹום »«¿¿«¿ƒְֵַָ

אֹותֹו" איׁש יקּדיׁש "לא כז),אֹומר ּכיצד?(ויקרא הא ְִִֵֵַַָֹ
לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן מקּדיׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו

אּתה  לבכֹורה''הרי כט)קדֹוׁש אחר (ערכין ּדבר אי . : ְֲִִֵֵַַָָָָָ
יקּדיׁש", "לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', לֹומר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹאפׁשר

נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹואי
הקּדׁש אּתה מקּדיׁשֹו ּכיצד? הא עּלּוי,"ּתקּדיׁש", ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּבֹו הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ˙Ú·„.ונֹותן ‡Ï ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ…«¬…
'B‚Â Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a∑למדּו - החּלּוף אף ƒ¿…∆¿…»…¿ְִַַָ

כה)רּבֹותינּו ּבהוה (בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא .ׁשאסּור, ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(ë)éäìà ýåýé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

‡¯Èטז  CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז  d„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח  ¯a d˙È C¯ËÙÓa CÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

CÚ·eיט  C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

·zL‡כ  ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»



d`xנו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy
i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ∑,אֹומר הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ֵֵַֹ

ואחד  ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּכבר
ׁשּנאמר  מּום, יח)ּבעל וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :. ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ

‰L· ‰L∑ על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, »»¿»»ְִִֵֵֶַַָ
הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה ּפסּול יהא יכל ְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֻׁשנתֹו,

ׁשּנאמר  יד)למעׂשר, אלהי(לעיל ה' לפני "ואכלּת : ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבקר ּובכֹורֹות ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹמעׂשר
לחברּתּה מּׁשנה נפסל אינֹו ׁשני ּמעׂשר מה ,"וצאנ, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשנתֹו ּתֹו ׁשּמצוה אּלא נפסל, אינֹו ּבכֹור L‰.אף ְְְְִִֵֶֶַָָָָ»»
‰L·∑,הּיֹום אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם ¿»»ְְְְִַָָ

ימים  לׁשני ׁשּנאכל לּמד אחרת; מּׁשנה אחד ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויֹום
אחד  .(ספרי)ולילה ְְֶַָָ

(àë)òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®
éäìà ýåýéì epçaæú àì:E ´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר  ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל אף .חֹוזר, ְְֵֵֵֶַָָ

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå§¨«©¨«

(âë)epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−
ô :íénk©¨«¦

i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ הֹואיל ∑¯˜ ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ִֶַֹֹ
קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻוכּלֹו

הּדם  אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ּבלא ּבחּוץ ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹֹונׁשחט
תאכל  לא אתּֿדמֹו "רק ּתלמּודֿלֹומר: ."מּתר? ְֵֶַַַָָֹֹֻ

æè(à)çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©
éäìà ýåýéìýåýé EàéöBä áéáàä Lãça ék E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯

éäìà:äìéì íéøönî E ¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,ּבֹואֹו מּקדם »∆…∆»»ƒִֶֹ

מנחת  את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשמֹור
הּׁשנה העמר, את עּבר לאו, ÌÈ¯ˆnÓ.ואם ְִֵֶֶַַָָָָֹƒƒ¿«ƒ
‰ÏÈÏ∑ ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא :(במדבר »¿»ְֱֲֶֶַַַָֹ

לפי  אּלא וגֹו'"? יׂשראל בני יצאּו הּפסח ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָ"מּמחרת
ׁשּנאמר  לצאת, רׁשּות ּפרעה להם נתן (שמות ׁשּבּלילה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

וגֹו'יב) לילה ּולאהרן למׁשה "וּיקרא :". ְְְְְֲִֶַַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cvwzz zxb` c"g ycew zexb`)

dgixtE dxiviA mc`d cinY - aia`d WcFg z` xFnẄ¤¤¨¨¦¨¦¨¨¨¦¦¨§¦¨

גו'" ּפסח ועׂשית האביב חֹודׁש את "ׁשמֹור ּכתּוב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
א) להיֹות (טז, ׁשּצרי הּוא ּבּפסּוק הּפסח חג ׁשּסימן והינּו, .ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

האביב. ְִֶָָּבחֹודׁש
ה': ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָויׁש

הּטבע  ּכחֹות הּנה האביב, הֹופעת עם הּטבע, סדרי ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל־ּפי
נדמה  הרֹואה ׁשּלעין עד החֹורף, ימי ּבמׁש ּבהעלם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהיּו
ּפתאֹום  לפתע הּנה וגידּול, צמיחה יצירה החּיּות, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנפסקה
מׁש אּלא זה היה ׁשּלא ּכל, לעין מתּגּלה האביב ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבחֹודׁש

Ïkכא  ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב  ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג  ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא  ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(à).áéáàä Lãç úà øBîLzevn ¨¤Ÿ¤¨¨¦¦§©
DxiMfd xaM iM ,zx`an milbxd̈§¨¦§Ÿ¤¤¦§¨¦§¦¨

(hk gk xacna ,bk `xwie)mipdM zxFzA dPde .§¦¥§©Ÿ£¦
mYaxwde ,zFpAxTd oipr DA xiMfd¦§¦¨¦§©©¨§¨§¦§©§¤
la` ,llM mxiMfi `l o`ke ,'dl dX ¦̀¤©§¨Ÿ©§¦¥§¨£¨
l` mdA zFlrl l`xUi z` xidfi©§¦¤¦§¨¥©£¨¤¤

wOdiM .eiptl gnUle xgai xW` mF ©¨£¤¦§©§¦§Ÿ©§¨¨¦
'd iptl ipW xUrn `iaIW dEv xW`M©£¤¦¨¤¨¦©£¥¥¦¦§¥
xW` mFwOA mW mlk`ie xFkAd oke§¥©§§Ÿ§¥¨©¨£¤
oiaIg cFr iM x`al siqFd ,'d xgai¦§©¦§¨¥¦©¨¦
eiptl Ebgie mXd iptl mNk E`FaIW¤¨ª¨¦§¥©¥§¨Ÿ§¨¨

minlXA gnUle milbx dWlXA¦§¨§¨¦§¦§Ÿ©©§¨¦
bg iPnf xiMfd `le .eiptl EaixwIW¤©§¦§¨¨§Ÿ¦§¦§©¥©
K` ,Eidi mFi df i`A zFMQde zFSOd©©§©ª§¥¤¦§©
xaMW ,dxvw KxC mdiWcg xiMfd¦§¦¨§¥¤¤¤§¨¨¤§¨

:mW lMd xiMfda dxez ¦§¦©Ÿ¨



נז d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy
אילנֹות  אחר־ּכ יֹופיעּו למען ּכחֹות, קיּבּוץ ׁשל ְְִִִֶַַַַַָָֹזמן

ירק. עטּופים וׂשדֹות ְְְְֲִִַָָָמלבלבים
הּמרה  הּתקּופה ׁשאחרי מצרים, יציאת ּבעת ּגם היה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן
הּנה  יחד, ּגם הּנׁשמה וגלּות הּגּוף ּגלּות - מצרים ּגלּות ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשל
מצרים  ּגלּות ׁשּפעל הּזיּכּו ּבהם נתּגּלה מּועט זמן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבמׁש
טּומאה  ׁשערי ממ"ט נתעּלּו יֹום ּובחמּׁשים יׂשראל, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָּבעם

ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה ְְְְִִִַַַַַָָָָלקּבלת
ּתקּופה  איזֹו ּבחּיינּו יׁש ׁשאם לכּולנּו, ּבזה הׂשּכל' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּו'מּוסר
צמיחה  יצירה, ׁשל ּתקּופה ׁשאינּה ּבּה לטעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאפׁשר
וההפסקה  ּבידינּו, טעּות אּלא זה ׁשאין לוּדאי קרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוגידּול,
ּפרח  להֹוצאת - האביב וכמׁשל ּכח, לתֹוספת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּמׁש

ּפירֹות. ְְִֵולגמֹול

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkL £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑:ׁשּנאמר ¿»«¿»∆««¡…∆…ֱֶֶַ
ּתּקחּו" העּזים ּומן הּכבׂשים (ספרי)∑e·˜¯."מן ְִִִִִִַָָָ»»

לחגיגה  חבּורה ּתזּבח הּפסח על נמנּו ׁשאם , ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָ

מ  על מרּבה, נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
מּפסּוק  הרּבה ּדברים רּבֹותינּו למדּו ועֹוד ְְְְִִֵֵַַַַָָָהּׂשבע,

.זה  ֶ

(â)åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîìéîé ìk §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£ÈÚ ÌÁÏ∑ העני את ׁשּמזּכיר ׁשּנתעּנּולחם ∆∆…ƒְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
Èˆ‡˙.ּבמצרים  ÔBÊtÁ· Èk∑ ּבצק הסּפיק ולא ְְִִַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֵָֹ
היה להחמיץ  ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה וזה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ

אֹומר  הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל יב)אּלא "וּתחזק (שמות : ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
וגֹו'" העם על kÊz¯.מצרים ÔÚÓÏ∑ עלֿידי ְְִִַַָָ¿««ƒ¿…ְֵַ

צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח ."אכילת ְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 921 'nr `"g zegiy ihewl t"r)

zg` zF` lW lCad - unge dSn©¨§¨¥¤§¥¤©©

חמץ, עליו תאכל "לא הּפסח לחג ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבפרׁשתנּו
גֹו'" מּצֹות עליו ּתאכל ימים ג)ׁשבעת .(טז, ְִִַַַָָָֹ

ּבחמץ  א. ּומהם: ענינים, ּבכּמה חלּוקים וחמץ מּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּנה,
ּכמֹות  העיסה נׁשארת - ּבמּצה ואילּו העיסה, מתנּׂשאת -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÔÈÓBÈג  ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ ÈÚ ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(á)mrheéäìà 'äì çñt zçáæåE §©©§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤
.ø÷áe ïàöFnM hWRd KxC lr Ÿ¨¨©¤¤©§¨§

oaE`x (c ci lirl) miaUk dU xFW¥§¨¦§¥
iel oFrnW(a ` zeny)gqR Ygafe xn`e , ¦§¥¦§¨©§¨©§¨¤©

xn` `l Kkl .xwaE o`ve Lidl` 'dl©¡Ÿ¤§Ÿ¨¨§¨Ÿ¨©
onE o`Sd on Lidl` 'dl gqR Ygafe§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤¦©Ÿ¦
on ,mFwn lkA xn`i xW`M ,xwAd©¨¨©£¤Ÿ©§¨¨¦
mkpAxw z` EaixwY o`Sd onE xwAd©¨¨¦©Ÿ©§¦¤¨§©§¤

FpAxw o`Sd on m`e ,(a ` `xwie)my) §¦¦©Ÿ¨§¨
(i weqtaixwn `Ed xwAd on m` ,b my) ¦¦©¨¨©§¦

(`dVd `Ede gqRA o`kA dEvi la` .£¨§©¤§¨©¤©§©¤
miGre mili`e xwaE o`ve ,xaM xiMfdW¤¦§¦§¨§Ÿ¨¨§¥¦§¦¦
xW`M .dGd mFIA dbibg bgl xwa ipaE§¥¨¨¨Ÿ£¦¨©©¤©£¤

xn`IW ,zFMqaE zFrEaWA dEviweqt) §©¤§¨§ª¤Ÿ©
(izQn Lidl` 'dl zFraW bg ziUre§¨¦¨©¨ª©¡Ÿ¤¦©

minlWl o`ve xwA `iaIW ,Lci zacp¦§©¨§¤¨¦¨¨¨Ÿ¦§¨¦
:Fci biVY xW`M©£¤©¦¨

ïëåzFMqA xn`(eh weqt)mini zraW §¥¨©§ª¦§©¨¦

z` llM sFQaE ,'ebe Lidl` 'dl bgŸŸ©¡Ÿ¤©¨©¤
oFW`xA ,dfl dnFce .mYWlW§¨§¨§¤¨¤¨¦
mkl didi Wcgl mFi xUr drAx`A§©§¨¨¨¨©Ÿ¤¦§¤¨¤
lk`i zFSn mini zFraW bg gqRd©¨©©§ª¨¦©¥¨¥

e FWExtE ,(`k dn l`wfgi)zraW bg ¥§©¦§©
xn`W EdIW`i gqtA Epivn oke .minï¦§¥¨¦§¤©Ÿ¦¨¤¨©

(f dl a"idc)lMd miGr ipaE miUaM o`vŸ§¨¦§¥¦¦©Ÿ
xg`e ,mitl` zWlW xwaE migqRl©§¨¦¨¨§¤£¨¦§©©

xn` oM(bi weqt my)W`A gqRd ElXaie ¥¨©©§©§©¤©¨¥
zFxiQA ElXA miWcTde hRWOM©¦§¨§©¢¨¦¦§©¦
ipA lkl EvixIe zFglSaE miceCaE©§¨¦©¥¨©¨¦§¨§¥
miGr ipaE miUaM iM WxR dPd .mrd̈¨¦¥¥¥¦§¨¦§¥¦¦
,xwA `le onvr miGr `l ,migqRl lMd©Ÿ©§¨¦Ÿ¦¦©§¨§Ÿ¨¨
xkf minz dU (d ai zeny) aizkcM§¦§¦¤¨¦¨¨
onE miUaMd on mkl didi dpW oA¤¨¨¦§¤¨¤¦©§¨¦¦
xiMfd xW` xwAd iM WxtE ,miGrd̈¦¦¥¥¦©¨¨£¤¦§¦
xW` miWcw Eide mitl` zWlW Eid̈§¤£¨¦§¨¨¨¦£¤
lk`l mrd iptl uixdl zFxiQA©¦§¨¦¦§¥¨¨¤¡Ÿ

EpizFAx ElATW dbibgd oiprM ,draUl§¨§¨§¦§©©£¦¨¤¦§©¥
(.r migqt):

ñeì÷ðeàå,gqRd mr waC o`v dUr §§§¨¨Ÿ¨¥¦©¤©
dti e"ied xXwzi `le§Ÿ¦§©¥©¨¤
o`Sd lM oi` iM ,cFre .xwaE zNnA§¦©¨¨§¦¥¨©Ÿ

:Epxn`X dn oFkPde ,migqRl xWM̈¥©§¨¦§©¨©¤¨©§
øàáexiMfd iM .miAx mixaC o`kA ¥¥§¨§¨¦©¦¦¦§¦

ciBdl ,ipr mgl didYW dSnA§©¨¤¦§¤¤¤Ÿ¦§©¦
ipr `ide ,oFfRgA E`vIW xMfl dEv iM¦¦¨¦§Ÿ¤¨§§¦¨§¦¨¦
minE xv mglA mixvnA Eid iM xkf¥¤¦¨§¦§©¦§¤¤©©¦
oke ,mixac ipWl fnxY dPde .ugl©©§¦¥¦§Ÿ¦§¥§¨¦§¥
Elk` iC `ipr `ngl `d Exn`̈§¨©§¨©§¨¦£¨
xn`i F` .mixvnc `rx`A `pzda ©̀§¨¨¨§©§¨§¦§¨¦Ÿ©
`le ipr mglM diEUr cFr didYW¤¦§¤£¨§¤¤¨¦§Ÿ
ExiMfdW FnM ,dxiWr dSn didYW¤¦§¤©¨£¦¨§¤¦§¦

EpizFAx(.el migqt)xF`Vd zevnA x`aE . ©¥¥¥§¦§©©§
xn` dNgYA iM ,LlEaB lkA d`xi `NW¤Ÿ¥¨¤§¨§§¦©§¦¨¨©

(hi ai zeny):mkiYaA `vOi `lb dxez Ÿ¦¨¥§¨¥¤



d`xנח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy
יׁשּות  על מֹורה חמץ ּברּוחנּיּות: הּדבר ּומׁשמעּות ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא.

וׁשפלּות ּביטּול על ּומּצה יג,והתנּׂשאּות, צו לקוטי־תורה (ראה ְְְְְִִִַַַָ
ובכ"מ) ד. יד, שה"ש .ג.

ׁש"מּצה" אּלא זהֹות, מאֹותּיֹות מּורּכבֹות ו"חמץ" "מּצה" ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָב.
אּלּו אֹותּיֹות ּוׁשּתי חי"ת. ּבאֹות ו"חמץ" ה"א, ּבאֹות ְְְְִִֵֵֵָהיא
קּוין  מּׁשלׁשה מּורּכבֹות ׁשּתיהן ׁשהרי לּׁשנּיה, אחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדֹומֹות
ׁשלׁשת  ּבכל סתּומה חי"ת ׁשהאֹות אּלא מּלמּטה. ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹּופתּוחֹות
מּלמעלה  ּפתח לּה יׁש ה"א האֹות ואילּו לגמרי, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּצדדים

ובכ"מ) א, רנב, זח"ג .(ראה
ּברּוחנּיּות: הּדבר מׁשמעּות לבאר ְְְְִֵֵַַָָָָָויׁש

ה"לּפתח  על קאי - האֹותּיֹות) (ׁשּבׁשּתי מּלמּטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפתח
רֹובץ" ז)חּטאת ד, מּכל (בראשית ׁשּסתּומה חי"ת, והאֹות . ְְִֵֵֶַָָָָ

לֹו ואין זה ל"ּפתח" ׁש"נכנס" אדם על מֹורה הּצדדים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאר
לּה ׁשּיׁש ה"א, האֹות מה־ּׁשאין־ּכן מּמּנה. ליציאה ִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹום
ׁשל  ּבמּצב נמצא ׁשאמנם אדם על מֹורה מּלמעלה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפתח

אף־על  אבל רֹובץ", חּטאת ּפתח "לּפתח לֹו יׁש ־ּפי־כן, ֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּתׁשּובה. ולעׂשֹות מּמּצבֹו לצאת יכֹול ׁשעל־ידֹו - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
- ּביֹותר קטן ּפתח הּוא ה"א) (ּבאֹות למעלה ׁשהּפתח ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואף

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו [ב])הרי ב פ"ה, ּכחּודֹו(שהש"ר לי "ּפתחּו ְְְֲִִֵֵַַָ
ׁשל  ּכפתחֹו לכם אפּתח "ואני - ועל־ידי־זה מחט", ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
האדם  יכֹול אחד, ּתׁשּובה הרהּור על־ידי ּכי ְְְִִֵֶַָָָָָָָאּולם",

ּגמּור. לצּדיק ּגמּור מרׁשע - אחד ּברגע - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהׁשּתּנֹות
לֹו ׁשאין מי על וגם ויׁשּות, ּגאוה על מֹורה ׁשחמץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָונמצא,

ּתׁשּובה. על וגם ּביטּול על מֹורה ּומּצה לתׁשּובה, ְְְִִֶַַַַַָָָָּפתח
ּבזה: זה ּתלּויים - ּומּצה חמץ ׁשּבין החילּוקים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשני

לידי  לעֹולם יבֹוא לא ּומתנּׂשא, מתּגאה האדם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּדכאׁשר
חׁשּבֹונֹות  ימצא הּזמן ׁשּכל מּפני חס־וׁשלֹום, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
הּוא  ּכאׁשר מה־ּׁשאין־ּכן הנהגֹותיו. ּכל את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהצּדיק
עצמֹו, את להצּדיק מׁשּתּדל אינֹו וׁשפלּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַּבביטּול
וכאׁשר  מעׂשיו, מּכל חׁשּבֹון־צדק עֹוׂשה הּוא הרי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּובמילא
עֹוׂשה  - הראּוי ּבאֹופן אינּה ׁשהנהגתֹו לדעת ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָנֹוכח

ְָּתׁשּובה.

(ã)íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøä̈«¦−©«Ÿ¤
i"yx£ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«

¯˜aÏ ÔBL‡¯‰∑ ּדֹורֹות ּבפסח לּמֹותיר לפי אזהרה , »ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ
מצרים, ּבפסח אּלא נאמר האמּור ׁשּלא ראׁשֹון ויֹום ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבניסן  י"ד הּוא אמר:ּכאן ּדאּת ּכמה יב), "א(שמות ְְְְִֵַַָָָָ
ּולפי  מּבּתיכם", ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַָָּבּיֹום

ּפסח  ׁשל מענינֹו הּכתּוב לדּבר ׁשּנסּתּלק והתחיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּתאכל  ימים "ׁשבעת ּכגֹון: ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִַַַָָֹֻּבחּקֹות
הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, ְְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻעליו
"ולא  ּכתב: ׁשאם מזהיר, הּוא זביחה ּבאיזֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלפרׁש
הייתי  לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹילין

ּב'בל  ּכּלן ׁשבעה, ּכל הּנׁשחטים ׁשלמים ְְְְִִִִֵַַָָָָָֻאֹומר:
ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָּתֹותירּו',
ארּבעהֿ ּבחגיגת אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ"ּבערב
לׁשני  ׁשּנאכלת עליה ולּמד מדּבר, הּכתּוב ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעׂשר
הראׁשֹון  ּביֹוםֿטֹוב ּכאן האמּור ו"הראׁשֹון" ְְִִִָָָָָָימים,
חגיגה  ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּכתּוב
עד  הראׁשֹון ּביֹוםֿטֹוב ילין לא ּבערב, ּתזּבח ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹאׁשר
ּבארּבעהֿעׂשר  היא נאכלת אבל ׁשני, ׁשל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבקרֹו
ּפסחים  ּבמּסכת היא ׁשנּויה וכ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּובחמׁשהֿעׂשר,

.(ע"א)

Ú·L‡ד  CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ã)mrheíBia áøòa çaæz øLà §©©£¤¦§©¨¤¤©
.ïBLàøäon xwAl oili `NW ¨¦¤Ÿ¨¦©Ÿ¤¦

mFi axrA gaf FzF` ziUrW xUAd©¨¨¤¨¦¨¤©§¤¤
,mixMfPd minId zraWAW oFW`xd̈¦¤§¦§©©¨¦©¦§¨¦

xiMfdW FnM dliNd `Ede(` weqt) §©©§¨§¤¦§¦
iM .dlil mixvOn Lidl` 'd L`ivFd¦£¡Ÿ¤¦¦§©¦¨§¨¦
drAx` mFi z`Gd dWxRA xiMfd `lŸ¦§¦©¨¨¨©Ÿ©§¨¨
xiMfd la` ,llM gqRd zhigWE xUr̈¨§¦©©¤©§¨£¨¦§¦
Fzlik` xnFlM ,dliNA gqRd zIUr£¦©©¤©©©§¨§©£¦¨

:eilr dSOd zlik`e©£¦©©©¨¨¨
,íòhäåFzaxwde gqRd zgiaf iM §©©©¦§¦©©¤©§©§¨¨

`id xUr drAx` mFiA§©§¨¨¨¨¦

zxFzA DzF` xiMfde ,zFpAxTd zevn¦§©©¨§¨§¦§¦¨§©
zFpAxTd(d bk `xwie)o`M Dxifgd `le ©¨§¨§Ÿ¤¡¦¨¨

zFpAxTd x`W zevn xifgd `l xW`M©£¤Ÿ¤¡¦¦§©§¨©¨§¨
o`M xiMfd `l milbxd zWlWA mbe§©¦§¤¨§¨¦Ÿ¦§¦¨
zlik` lr la` ,dX` mdA aixwPW¤©§¦¨¤¦¤£¨©£¦©
oke .l`xUil o`M xiMfd dSOde gqRd©¤©§©©¨¦§¦¨§¦§¨¥§¥
`FaM axrA gqRd z` gAfY mẄ¦§©¤©¤©¨¨¤§

WnXd(e weqt)gqRd gaf dUrY mW , ©¤¤¨©£¤¤©©¤©
,lk`i dliNA iM ,dOgd rFwWA axrÄ¤¤¦§©©©¨¦©©§¨¥¨¥

df x`al xn`emFwOA Ylk`e YlXaE (f weqt) §¨©§¨¥¤¦©§¨§¨©§¨©¨

.xwAA ziptE 'd xgai xW`df iYWxR xakE £¤¦§©¨¦¨©Ÿ¤§¨¥©§¦¤
miWcg W`x mkl dGd Wcgd zWxtA§¨¨©©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¨¨¦

(e ai zeny):
ïëzéåxUAd on oili `le WxtPW cFr §¦¨¥¤§¨¥§Ÿ¨¦¦©¨¨

mFIA ,axrA gAfY xW £̀¤¦§©¨¤¤©
Ygaf xW` xUAd on ,xwAl oFW`xd̈¦©Ÿ¤¦©¨¨£¤¨©§¨
`EdW xwAl mcTd axrd `Ede ,axrÄ¤¤§¨¤¤©Ÿ¥©Ÿ¤¤
gAfY mW xn`e ,xUr drAx` mFiA§©§¨¨¨¨§¨©¨¦§©
crFn WnXd `ak[E] ,axrA gqRd z ¤̀©¤©¨¤¤§Ÿ©¤¤¥
.FzF` Ylk`e YlXaE mixvOn Lz`v¥§¦¦§©¦¦©§¨§¨©§¨
WxR xaM iM ,"YlXaE" mzq xiMfde§¦§¦§¨¦©§¨¦§¨¥¥

mW(h g my my)lXan lWA `le W` ilv ¨§¦¥§Ÿ¨¥§ª¨
W`A YlXaE oM m` ,miOA©¨¦¦¥¦©§¨¨¥

:hRWOMd dxez ©¦§¨



נט d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìE ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

(å)éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìàBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´

:íéøönî Eúàö ãòBî LîMä©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.E˙‡ˆ „ÚBÓ »»∆¿«∆∆≈≈¿

ÌÈ¯ˆnÓ∑(ספרי):חלּוקים זמּנים ׁשלׁשה הרי ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִֵַָֹ
ּו"כבֹוא  זבחהּו, ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ"ּבערב"

ׂשֹורפהּו; אּתה "צאת ּו"מֹועד ּתאכלהּו, ְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשמׁש"
לבית  ויצא נֹותר נעׂשה .הּׂשרפה ּכלֹומר, ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeE ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba:E ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙ÈÙe∑(ספרי) ׁשל ׁשּטעּון לבקרֹו מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
יֹוםֿטֹוב  מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה .(חגיגה ְִֵֶַָָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ הּוא אחר ּובמקֹום ≈∆»ƒ…««ְֵַָ
יב)אֹומר  ימים"(שמות "ׁשבעת הּיׁשן : מן ׁשבעה , ְְִִִִֵַַָָָָ

מּצה  אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. מן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשּׁשה
חֹובה  ׁשאינּה לׁשׁשת .ּבּׁשביעי, למד אּתה ּומּכאן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלל  מן ויצא היה, ּבּכלל ׁשביעי ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהימים,
ולא  רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹללּמד

ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, עצמֹו על ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻללּמד
מּלילה  חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה ְְְְִִִַַַָָָָֻיצא:

ׁשּנאמר  חֹובה, קבעֹו ׁשהּכתּוב יב)הראׁשֹון :(שמות ְֱִֶֶֶַַָָָָ
מּצֹות" ּתאכלּו ‡EÈ‰Ï."ּבערב '‰Ï ˙¯ˆÚ∑ עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ֲֹ

מאכל  ׁשל ּכנּופיא אחר: ּדבר הּמלאכה. מן ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָעצמ
יג)לׁשֹון ּומׁשּתה, אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא :". ְְְְִֶַָָָ

Áa„‡ה  ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

L‡Ï¯‡‰ו  C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

‡C‰Ïז  ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ç)zxvr iriaXd mFIaE xn` dPde§¦¥¨©©©§¦¦£¤¤
.dk`ln dUrz `l Lidl` 'dl©¡Ÿ¤Ÿ©£¤§¨¨
xEQ`A oFW`xd mFId xiMfd `le§Ÿ¦§¦©¨¦§¦
zFrEaXd bgA xiMfd `l oke ,dk`ln§¨¨§¥Ÿ¦§¦§©©¨
`le ,zFMqa `le dcFar zk`ln xEQ ¦̀§¤¤£¨§Ÿ§ª§Ÿ
o`M xiMfd `l oke ,alENd zevn xiMfd¦§¦¦§©©¨§¥Ÿ¦§¦¨
mrHde .Wcgl xFUraE oFxMGd mFi©¦¨¤¨©Ÿ¤§©©©

iYWxR xW`M(` weqta)dYr `a `l iM , ©£¤¥©§¦¦Ÿ¨©¨
oiaIgW ,dgnVde dI`xd xiMfdl wx©§©§¦¨§¦¨§©¦§¨¤©¨¦
milbxd WlWA zkll l`xUi lM̈¦§¨¥¨¤¤§¨¨§¨¦
bFgle 'd xgai xW` mFwOd l` dN`d̈¥¤¤©¨£¤¦§©§¨
xW` mXd zMxaM Fci zpYnM Wi` mẄ¦§©§©¨§¦§©©¥£¤
lM lr zFcFdl eiptl gnyl ,Fl ozp̈©¦§Ÿ©§¨¨§©¨
aFxkE eingxM EplnB xW` daFHd©¨£¤§¨¨§©£¨§

:eicqg£¨¨
éñBäå.úøöò éòéáMä íBiáe ó,Fnrhe §¦©©§¦¦£¤¤§©£

zFSn lk`Y mini zWW¥¤¨¦Ÿ©©

,zxvr mdilr cFr iriaXde,mrHde §©§¦¦£¥¤£¤¤§©©©
lk`l eiptl mixvrp cFr EidYW¤¦§¤¡¨¦§¨¨¤¡Ÿ
`id zxvr xn`W xEaraE .zFSOd©©©£¤¨©£¤¤¦
zlik` lr xvrp zFidl rnWnA didie§¦§¤§©§©¦§¤¡©©£¦©
,eiptl xW` minIM calA zFSOd©©¦§©©¨¦£¤§¨¨
.dk`ln dUrz `NW xidfdl Kxvdª§©§©§¦¤Ÿ©£¤§¨¨
zFMQd bg lW ipinXA xn` oke§¥¨©©§¦¦¤©©ª
mipdM zxFzAW zFcrFOd zWxtA§¨¨©©£¤§©Ÿ£¦

(el bk `xwie)dX` EaixwY mini zraW¦§©¨¦©§¦¦¤
Wcw `xwn ipinXd mFIA 'dl©©©§¦¦¦§¨Ÿ¤
lM `id zxvr 'dl dX` mYaxwde§¦§©§¤¦¤©£¤¤¦¨
`EdW xnFl ,EUrz `l dcFar zk`ln§¤¤£¨Ÿ©£©¤
zaxwdA mipFW`xd minId lr xvrp¤¡©©©¨¦¨¦¦§©§¨©
zIUrA cFr xEq` `Ede ,dX`d̈¦¤§¨©£¦©

:dcFar zk`ln§¤¤£¨
ìòåzqpM `id zxvr zn`d KxC §©¤¤¨¡¤£¤¤¦§¤¤

.mFId cFq EpcOll `aE ,l`xUi¦§¨¥¨§©§¥©

,ipinW lW zxvrl deW EPpi` la £̀¨¥¤¨¤©£¤¤¤§¦¦
oAxTde ,Fnvr iptA lbx ipinXd iM¦©§¦¦¤¤¦§¥©§§©¨§¨
lW zFpAxTM EPpi`e ,l`xUi zqpM lW¤§¤¤¦§¨¥§¥¤©¨§¨¤
gqR lW iriaW la` ,minId zraW¦§©©¨¦£¨§¦¦¤¤©
minrtl iM ,zxvre lbxd llkn `Ed¦§©¨¤¤©£¤¤¦¦§¨¦
,llkA didY minrtle zipinW dpOY¦¨¤§¦¦§¦§¨¦¦§¤¦§©

Fkf DA WIW zAWM `id dPde,xFnWe x §¦¥¦§©¨¤¥¨¨§¨
iriaXA oAxTde .dlil cFakE mFi cFaM§§©§¨§©¨§¨©§¦¦
zxvr o`M xn` oM lre ,lbxd llMn¦§©¨¤¤§©¥¨©¨£¤¤
mWe ,dk`ln dUrz `l Lidl` 'dl©¡Ÿ¤Ÿ©£¤§¨¨§¨
,`id zxvr 'dl dX` mYaxwde xn`̈©§¦§©§¤¦¤©£¤¤¦
dcErq `id KklE ,zxvr dX`d iM¦¨¦¤£¤¤§¨¦§¨
o`M xiMfd `le .oiai liMUOde ,dPhw§©¨§©©§¦¨¦§Ÿ¦§¦¨
EPpi`e ,xMfd xaMW ,bg lW ipinXd©§¦¦¤©¤§¨ª§©§¥¤
mrR lbxl Fa dlrPW aIg©¨¤©£¤¨¤¤©©

:zxg`h dxez ©¤¤



d`xס zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

(è)äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
:úBòáL äòáL øtñì ìçz̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות העמר (ספרי. הּקציר מּׁשּנקצר ראׁשית ׁשהּוא ,. ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„ ˙qÓ∑יד נדבת לאכל ,ּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éøòLa øLà éåläå Eúîàå EcáòåíBúiäå øbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑ ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְַָָ
ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּלי

מׂשּמח  אני ׁשּלי, את מׂשּמח אּתה אם ,"ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואמת
ׁשּלא  .ת ְֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy)

ּכבֹוד־ ׁשּסּפר הּסּפּור ּגם יׁשנֹו העני, ּתפּלת מעלת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבענין
ּדּבּור־ הּמאמר אמירת אֹודֹות אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ְְְֲֲִִִִַַַַַָָֻקדׁשת
מהר"ׁש, אדמֹו"ר על־ידי ּגֹו' יעטף ּכי לעני ּתפּלה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמתחיל
ּכּמה  עד - חֹול ּביֹום אז (ׁשהיה תרכ"ט ּתׁשרי ו' ְְְִֵֶַַָָָָּביֹום
ּתׁשּובה), ימי עׂשרת על חֹול" "יֹום לֹומר ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר

ְִִּבקיׁשינֹוב.
ּבכל  ּומקּבל מׁשּפיע ענין ּבבאּור היה הּמאמר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתכן
זה  ׁשּמּׁשּום הּוא וה'ּבכן' והּבחינֹות, הספירֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַהּפרצּופים
ענין  להיֹותֹו ועׁשיר', 'עני - אדם' ּב'צּיּור ּגם להיֹות ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָצרי
הּמׁשּפיע. הּוא והעׁשיר הּמקּבל, הּוא העני ּומקּבל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָמׁשּפיע
הדרת  את מהר"ׁש אדמֹו"ר ּכבֹוד־קדׁשת הרים - ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָֻאבל
- טענה ּבקֹול ּכמדּבר - (ּבאיּדיׁש) ואמר - קֹולֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֻקדׁשת
הענין  להיֹות צרי העֹולמֹות ׁשּבכללּות ׁשּכיון הּדבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאמת
ׁשל  קֹומה ּבצּיּור למּטה, ּגם הּנה לכן ּומקּבל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָדמׁשּפיע
אבל  ּומקּבל, דמׁשּפיע הענין להיֹות צרי יׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָנׁשמֹות
העני  וטענת הּמקּבל. להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהעני

צֹודקת. טענה ֲִֶֶַָהיא
הֹוד  מּפי יֹוצאים הּללּו ּדברי־קדׁש ּבהׁשמע לסּפר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּוממׁשי

ּבבכיה. העם ּגעה - אדמֹו"ר ְְְְְִַַָָָָָֻּכבֹוד־קדׁשת
ּבתמימּות  לבּכֹות זֹוכה הייתי הלואי החסיּדים: אחד ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָואמר

האחרֹון. ּביֹומי ְֲִַָָּכזֹו
ׁשאמר  מה לסּפר אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻּומֹוסיף
נׁשמתֹו־עדן): מהֹורׁש"ּב אדמֹו"ר (ּכבֹוד־קדׁשת אביו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻלֹו
חסידּות  זאגען ּבעת וערטער זׁשארגאן טאטענס ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ"ּדעם

לעד". חקּוק ווערן ְְֶַַָָדארפן
ׁשל  ּפתגמֹו אדמֹו"ר: מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֻּומסּים
העני, להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען ׁשהעני מהר"ׁש, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאדמֹו"ר
צרי - צֹודקת טענה אכן היא העני ׁשּטענת ׁשּלֹו, ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהאּׁשּור
לעׂשֹות  ועז ּכח נֹותן זה וענין העינים, נגד ּתמיד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלעמֹוד
ּתֹורה  ולבני ּבכלל, ׁשאפׁשר מי לכל טֹוב א ולעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹולחזר

ּבפרט. מצוה ְְְְִִֵָָוׁשֹומרי

ÏbÓ‡ט  ˙eÈ¯LcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ

qÓ˙י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

Cz¯·eיא  C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈ· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(è).äîwa Lîøç ìçäîlgdn Fnrh ¥¨¥¤§¥©¨¨©£¥¨¥
xiMfd xaM iM ,dnTA Wnxg mkl̈¤¤§¥©¨¨¦§¨¦§¦
xnrA dnTA Wnxg sipdl ligzp izn̈©©§¦§¨¦¤§¥©¨¨¨Ÿ¤

FWxcnE .Epxivw ziW`x `idW(etw ixtq) ¤¦¥¦§¦¥¦§¨
Fzxivw `dY `NW xnrd lr cOll§©¥©¨Ÿ¤¤Ÿ§¥§¦¨

:WnxgA `N`i dxez ¤¨§¤§¥

(àé)xgai xW` mFwOA o`M xiMfde§¦§¦¨©¨£¤¦§©
xn` oke .mW FnW oMWl 'dweqt) §©¥§¨§¥¨©

(fhìLìë äàøé äðMa íéîòt L ¨§¨¦©¨¨¥¨¤¨
.øçáé øLà íB÷na EøeëæiYrci `le §§©¨£¤¦§¨§Ÿ¨©§¦

WCwOd ziA dpAIW xg`l iM xnFl m ¦̀©¦§©©¤¦¨¤¥©¦§¨
milbxd zFpAxw aixwdl sq`p `lŸ¥¨¥§©§¦¨§§¨§¨¦

,'d xgai xW` `Edd mFwOA `N ¤̀¨©¨©£¤¦§©
xn`IW mrhM(d weqt)gAfl lkEz `l §©©¤Ÿ©Ÿ©¦§Ÿ©

x`aiW F` ,LixrW cg`A gqRd z ¤̀©¨©§©©§¨¤¤§¨¥
cr lbxl zFlrl EaIgzi `NW o`M̈¤Ÿ¦§©§©£§¤¤©
FpkWl mFwn mXd xgai xW £̀¤¦§©©¥¨§¦§

:mWai dxez ¨



סי d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑ האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe E ¦¨§§−¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑ אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, ּומּיקב",":ּבזמן מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב  ּגרן ּבפסלת הּסּכה את ׁשּמסּככין יב)לּמד .(סוכה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - a"iyz zekqd bgc 'a mei zgiy t"r)

`weC ixWY WcgA - zFMqª§Ÿ¤¦§¥©§¨

ימים" ׁשבעת ל ּתעׂשה הּסּכֹות "חג ּבּפרׁשתנּו (טז,נצטוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
.יג)

לא  ניסן, ּבחדׁש מּמצרים ׁשּיצאנּו ׁש"אף־על־ּפי הּטּור, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוכתב
ימֹות  ׁשהּוא לפי הּזמן, ּבאֹותֹו סּכה לעׂשֹות (ית ּבר (ה' ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻצונּו
נּכרת  היתה ולא לצל, סּכה לעׂשֹות אדם ּכל ודר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּקיץ,
אֹותנּו צּוה ולכן ,יתּבר הּבֹורא ּבמצות ׁשהם ּבהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשיתנּו
ודר הּגׁשמים, זמן ׁשהּוא (ּתׁשרי), הּׁשביעי ּבחדׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנעׂשה
מן  יֹוצאין ואנחנּו ּבביתֹו, וליׁשב מּסּכתֹו לצאת אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּכל
היא  הּמל ׁשמצות לּכל יראה ּבזה ּבסּכה, ליׁשב ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּבית

לעׂשֹותּה" סתרכ"ה)עלינּו או"ח .(טור ֲֵַָָ
יׁשיבת  מצות מּקביעּות ׁשּלמּדים הּמּוסר־הׂשּכל לבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָויׁש

ּדוקא: הּגׁשמים ּבּזמן ְְְִִַַַָָָֻסּכה
לא  למצוה ונחׁשבת נּכרת ּכפׁשּוטּה, לסּכה ׁשהּיציאה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכׁשם
ואז  ּבתקּפּה, מאירה ׁשהּׁשמׁש החּמה, ימֹות ניסן, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחדׁש

אּלא  לאדם, הּוא נֹוח ודבר העֹולם ּדר היא לסּכה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהּיציאה
ׁשּתׁשׁש לאחרי החרף, ימֹות ּתׁשרי, ּבימי ּכׁשּנעׂשית ורק  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹא
ּגׁשמים, ויֹורדים קרֹות רּוחֹות נֹוׁשבֹות ּובחּוץ חּמה, ׁשל ְְְְִִֶַַָָָָֹּכחּה

הרּוחנית. ּבעבֹודה ּגם הּוא ֲִֵַַָָָּכן
ה'" "ׁשמׁש מאירה ׁשּבֹו זמן הינּו, החּמה, (תהלים דבימֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

יב) יֹוצא פד, ּכׁשּיהּודי אזי ּבעֹולם, נּכרת יתּבר ה' ּוקדׁשת ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּבחּוץ  להאיר ּכדי הּוא זֹו יציאה ׁשל ׁשּתכנּה לסּכה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּביתֹו
("ס'איז  ונֹוח טֹוב ּדבר זהּו ׁשּכן, מצּוה. מּׁשּום ּבכ אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

גּוט"); ָּפׁשּוט
מאירה  אינּה ה'" ד"ׁשמש זמן ּתׁשרי", ּב"חדׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּדוקא
וחׁש לגמרי, מאירה ה' ׁשמׁש ׁשאין לּזמן ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבתקּפּה,
אזי  - קרֹות רּוחֹות ׁשמנׁשבֹות אּלא עֹוד ולא ּבחּוץ, ְְְֲֵֶֶַַַָָֹׂשֹורר

החיּוב את ּומצוה יׁשנֹו להאיר הּבית מן יצא ׁשיהּודי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ְָהרחֹוב!

h˙Â¯יב  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג  ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CLÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áé).íéøöîa úééä ãáò ék zøëæå§¨©§¨¦¤¤¨¦¨§¦§¨¦
mr waC `EdW mdxa` iAx xn`̈©©¦©§¨¨¤¨¥¦
,FhEWtM `EdW oFkPde .Lzn`e LCare§©§§©£¨§§©¨¤¦§
LEv xW` dN`d miTgd xnWYW¤¦§Ÿ©ª¦¨¥¤£¤¦§
xiMfp oke ,micar ziAn LcFRd oFc`d̈¨©§¦¥£¨¦§¥©§¦
:mixvn z`ivil xkf dGd mFId WECwA§¦©©¤¥¤¦¦©¦§¨¦

øîàå,zFrEaXd bgA .dN`d miTgd §¨©©ª¦¨¥¤§©©¨
dxFYA WxRzp `NW xEarA©£¤Ÿ¦§¨¥©¨
xRqnE zFrEaXd draW xRqn mrh©©¦§©¦§¨©¨¦§©
,zxvrd FCal `Ede ,mFi miXngd©£¦¦§§©¨£¤¤

mcFq iYxMfd xakE(eh bk `xwie): §¨¦§©§¦¨
äeöxaC `ai midl`d cr ,dxFYA ¦¨©¨©¨¡Ÿ¦¨Ÿ§©

mdipW(g ak zeny)milltA ozpe , §¥¤§¨©¦§¦¦
(ak `k my)l`xUil EidIW devn oM m` ,¦¥¦§¨¤¦§§¦§¨¥

mihtFXd EniUIW o`kA x`aE .mililR§¦¦¥¥§¨¤¨¦©§¦
z` mXd mdl oYi xW`M mdixr lkA§¨¨¥¤©£¤¦¥¨¤©¥¤
miaIg mpi` ux`l dvEgA iM ,ux`d̈¨¤¦§¨¨¨¤¥¨©¨¦

wrvi xW`M la` ,oiC ziA mdl zFpnl¦§¨¤¥¦£¨©£¤¦§©
hRWl miE`xd eilr Ecnri ,zErnd©§ª¨©©§¨¨¨§¦¦§Ÿ
ux`l dlri F` ,EdEhRWi mdihRWnaE§¦§§¥¤¦§§©£¤¨¨¤
.hRWOd mFwnA EdEhRWi mWe DPnfA¦§©¨§¨¦§§¦§©¦§¨
EidIW mde ,mixhFW o`kA siqFde§¦§¨§¦§¥¤¦§

:hRWOd xacA miUbFp§¦¦§©©¦§¨
éôìeux`l dvEgAW l`xUi oi` df §¦¤¥¦§¨¥¤§¨¨¨¤

mipIC mdl zFPnl miEvn§ª¦§©¨¤©¨¦
dWn iAx axd azM oke ,zFxirA'ld) ¨£¨§¥¨©¨©©¦¤

(a"d `"t oixcdpqzFMn zkQnA la` .(.f) £¨§©¤¤©
hRWn zTgl mkl dN` Eide ,EpẄ§¨¥¤¨¤§ª©¦§¨

mkizFaWFn lkA mkizFxFcldl xacna) §¥¤§Ÿ§¥¤
(hkux`A zbdFp oixcdpQW cOln ,§©¥¤©§¤§¦¤¤¨¨¤

xn`p dOl oM m` ,ux`l dvEgaE§¨¨¨¤¦¥¨¨¤¡©
,LixrW lkA Ll oYY mixhWe mihtWŸ§¦§Ÿ§¦¦¤§§¨§¨¤
KltE KlR lkA aiWFn dY` ux`A `N ¤̀¨¨¨¤©¨¦§¨¤¤¤¤

dY` ux`l dvEgA ,xire xir lkaE§¨¦¨¦§¨¨¨¤©¨
aiWFn dY` i`e KltE KlR lkA aiWFn¦§¨¤¤¤¤§¦©¨¦

:xire xir lkA§¨¦¨¦
äàøðåoixcdpq zFPnl miaIgW dGn §¦§¤¦¤¤©¨¦§©©§¤§¦

xir lkA `le ,ux`l dvEgA§¨¨¨¤§Ÿ§¨¦
miklR `N` ,l`xUi ux`M xirë¦§¤¤¦§¨¥¤¨§¨¦
zbdFp z`Gd devOd oM m` ,miklR§¨¦¦¥©¦§¨©Ÿ¤¤
mixaCaE zFpFnn ipicA onf lkA§¨§©§¦¥¨©§¨¦
dGd onGA la` .ux`l dvEgA oipFCPd©¦¦§¨¨¨¤£¨©§©©¤

M ,dkinQd dlhAW xg`llMW oei §©©¤¨§¨©§¦¨¥¨¤¨
aizkC ,dxFYd on milhA mihRWOd©¦§¨¦§¥¦¦©¨¦§¦
op`e ,zFhFicd iptl `le mdiptl¦§¥¤§Ÿ¦§¥¤§©£©
ux`l dvEgA oipIC oi`e ,op` zFhFicd¤§©©§¥©¨¦§¨¨¨¤

opiCar EdizEgilWC dpwY `N`oihib) ¤¨©¨¨¦§¦©§©§¦¨
(:gtiEPn zevnA miaIg Ep` oi` ,¥¨©¨¦§¦§©¦

:llM dxFYd on mihtFWbi dxez §¦¦©¨§¨



d`xסב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEúîàå Ecáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå:E §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

(åè)éäìà ýåýéì âçz íéîé úòáLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNòî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יֹוםֿטֹוב  ליל לׂשמחה לרּבֹות .(שם)אחרֹון ְְְֲִֵַַָ

(æè)íéîòt LBìL|Eøeëæ-ìë äàøé äðMa ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹
éðt-úà|éäìà ýåýéâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

i"yx£Ì˜È¯ '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ ראּיה עלֹות הבא חגיגה אּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(æé)éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

סימן. פליא"ה פסוקים, ראה קכ"ו פרשת חסלת

Cc·ÚÂיד  Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

a‡˙¯‡טו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז  C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

Ècיז  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»

å øåáéöì úåøèôääú"åîùìæñø ¯ èðø íéãåîò ïî÷ì

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zeaezk(iriax meil)

çøèc àkéìc,dpnl`d ly dikxva gxhiy in oi`y -àëä ìáà §¥¨§¨©£¨¨¨
,o`k -c mixne` epiid ,ig dlraydãéãìe déãéãì çøèðgxhi - ¦§©§¦¥§¦¨

,miqkpdn elhi `le ,mdizepefn jxevl ezy` xeare exear lrad
ïì òîLî à÷lrad iiga mby `ye`a minkg epwizy `rli` iax ¨©§©¨

.miqkpdn mdizepefn ezy`e `ed elhi
:`xnbd zwtzqnàúëìä úéì Bà ,déúååk àúëìä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§§¨§¨¥¥¦§§¨

déúååkoefip eipal eiqkp ozepdy ,`rli` iaxk dkldd m`d - §¨¥

.eixack dkld oi`y e` ,ezy`e `ed mdn
:ezenk dkld oi`y `xnbd dgikenéaøå àðéðç éaøc ,òîL àz̈§©§©¦£¦¨§©¦

éîéé÷ eåä ïúðBé,cgi ecnr -éaøì dé÷Lðå ïéçb àøáb àeää àúà ¨¨£¨§¥¨¨©©§¨¨¦§©§¥§©¦
déòøkà ïúðBé,eilbxa ozpei iaxl ewype stekzd ,cg` mc` `a - ¨¨©©§¥

àðéðç éaø déì øîàozpei iaxléàä éàî,df mc` ly epipr dn - ¨©¥©¦£¦¨©©
déì øîàdf mc` ,ozpei iaxàeä åéðáì åéñëð áúBklk z` azk - ¨©¥¥§¨¨§¨¨

,eipal eiqkp
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המשך ביאור למס' כתובות ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc zeaezk(iyiy meil)

éúaeúëì ïéàøçà éì úéàc íéñëð ìk dì áúk àìå ,æeæ íéúàî,C ¨©¦§Ÿ¨©¨¨§¨¦§¦¦©£¨¦¦§¨¥
áéiçiptn ,eiqkp lkn fef miz`n dl zzl.ïéc úéa éàðz àeäL ©¨¤§©¥¦

xekni m` ,zegewldn s` dzaezk zeabl lkezy `xnbd dxaqe
,ok m`e ,daezkd xhya miaezk md eli`k ,eiqkp z` lradïàúà£¨

`tiqa ep`a -ìzrcàeä øôBñ úeòè úeéøçà ,øîàc ,äãeäé éaø §©¦§¨§¨©©£¨¨¥
eaeg z` zeabl delnd lkeiy ,'zeixg`' xhya dazkp `l m` -
gkyy xteqd ly zerh ef ,zegewld ciay micareyn miqkpn
didzy delde delnd zrc xhy lka i`ce j` ,ok aezkl
yexita dl cary `l m` s`y epizpyn zernynk edfe ,zeixg`

.micareynn s` daeb ,eiqkp lk z`éàck epizpyn,øéàî éaø §¦©¦¥¦
,àeä øôBñ úeòè åàì úeéøçà ,øîàäzeixg`d dazkp `l m`e ¨¨©©£¨¨¨¥

`xnbd zx`ane .micareynn daeb dy`d oi` ,daezkd xhya
:dcedi iaxe xi`n iax dfa ewlgp okidïðúc(:ai n"a),àöîmc` ¦§©¨¨

weya,áBç éøèLeilre mrxty xg` dell eca` m` rcei epi`e ¦§¥
eilre oiicr mirext mpi`e delndn eca`y e` ,el maiydl
,delndn eltpe erxt `l oiicry dcen delde ,delnl maiydl

y `ed oicdíà¦
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שישי עמ' א



סג

יום ראשון - כ"ד מנחם־אב
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי -כ"ז מנחם־אב
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה מנחם־אב
פרק קיט מתחילת הפרק

עד פסוק צו

יום חמישי - כ"ח מנחם־אב
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו מנחם־אב
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט מנחם־אב
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

שבת קודש - ל' מנחם־אב
פרק כ

מפרק קמה עד סוף פרק קנ

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ראה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



a`Îmgpnסד c"k oey`x mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî ã"ë ïåùàø íåé
אגרת ז  ,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxendx`d dpde...,222 'nr cr.áåøî øôñé

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyúðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©

,úéìëúå ìeáb éìa,seq ilae leab ila -úBîìBò úBéçäì §¦§§©§¦§©£¨
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòðmb -ibeqila md dl` zenler ¤§¨¦§¥¥§©§¦

mdn mler lk mbe ,leab
leab ila ly ote`a `ed

,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨
'àaø àøãà'a10,- §¦§¨©¨

minlrp zenler mpyiy
,zilkze uw oi`l-óà©

dzãøa ïë-ét-ìò- ©¦¥§¦§¨
- dx`dd zcxaähîì§©¨

íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦
íéàøápä úBéçäì§©£©¦§¨¦

,íéNòpäå íéøeöéäå- §©§¦§©©£¦
zenleray mi`xapd
"dxivi" ,"d`ixa"
oaen jkn ."diyr"e
zece` xaecn df iptly
"zeliv`"d mler
seqÎoi` zenlere
mlern dlrnly

,"zeliv`"dú÷ìçð àéä¦¤§¤¤
øtñîì ììk Cøc¤¤§¨§¦§©

,â"éøz,613 -ãâðk ©§©§¤¤
,äøBzä úBöî â"éøz©§©¦§©¨
éðéî â"éøz ïä ïäL¤¥¥©§©¦¥
Bæ äøàä úBëLîä©§¨¤¨¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨
úîLðì øéàäì ,àeä§¨¦§¦§©
ç"îøî äìeìkä íãàä̈¨¨©§¨¥§¨

248 -ä"ñLe íéøáà- ¥¨¦§¨
365,íéãéb,(613) b"ixz md cgiay -døeáòa øLà- ¦¦£¤©£¨

,icedi ly eznyp liayaúëLîäå úãéøé úéìëz øwò àeä¦©©§¦§¦©§©§¨©
,íéNòpäå íéøeöéäå íéàøápä ìëì ähîì Bæ äøàä- ¤¨¨§©¨§¨©¦§¨¦§©§¦§©©£¦

" mlek mi`xwpddhn,dlabdn dlrnly zenlerd znerl ,"
ïlk úéìëzL,miyrpde mixvepd ,mi`xapd lk ly -àeä ¤©§¦ª¨

:òãBpk ,íãàäzilkza heyt `ed zewl`y zexnl ,ixd - ¨¨¨©©
dx`dda j` ,miwlg ly oipr zewl`a jiiy `le ,zehiytd
`id mzilkze mxwiry dhnl zenlera dxi`nd ziwl`d

ly oiprd jiiy - icedi ly eznypmd illk ote`ae .miwlg
xiaqi - zeihxtae ,dx`dd zwlgzn mda miwlg (613) b"ixz
daxdl ,dl` miwlgn cg` lk wlgzn - oldl owfd epax

.miihxt miwlgäæ øtñî ,äpäåb"ixz cbpk - (613) b"ixz - §¦¥¦§¨¤
,dxezd zeevn,ììk Cøãa àeäzwlgzn illk ote`a - §¤¤§¨

,miwlg (613) b"ixzl dx`ddìk äpä ¯ èøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨¦¥¨
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéaø íéèøôì ú÷lçúî äåöîe äåöî¦§¨¦§¨¦§©¤¤¦§¨¦©¦§¥¥§©§¦
úBëìä éôeb ïä ïäå§¥¥¥£¨
äåöî ìëaL úBièøt§¨¦¤§¨¦§¨

,øtñî íäì ïéàLoi` - ¤¥¨¤¦§¨
zekldd ihxtl xtqn
,zeevndn zg` lkay

áeúkL Bîk11íéML" : §¤¨¦¦
"úBëìî änämiyxec - ¥¨§¨

l"f epinkg12:íéML ïä¥¦¦
úBzëqî,q"yd -,'eë ©¤§

"øtñî ïéà úBîìòå"- ©£¨¥¦§¨
:l"f epinkg miyxecïä¥

,'eë úBëìääila ody - ©£¨
,xtqnúëLîä ïäL¤¥©§¨©

.'eë ïBéìòä ïBöøoeeike - §¨¤§
ixd `ed oeilrd oevxdy
ihxt mb jk ,leab ila
ihxt mdy ,zekldd
oeilrd oevxdn zekynd
myke .leab ila md -
miwlgd b"ixz iably
zwlgzn mda miillkd
,lirl xn` ,dx`dd
,mze` zhlewd ,dnypay
g"nx ,mipipr b"ixz mpyi
jk ,micib d"qye mixa`
zekyndd ihxt iabl mb
ila mdy ,dx`ddny
zenypl yi - leab
.ef dkynde dx`dn mihxtd helwl miihxt milk l`xyi

:owfd epax oeylae.íãàä úîLða Lnî àeä ïëåyiy - §¥©¨§¦§©¨¨¨
dx`de dkyndn miiteqÎoi`d mihxtd zhilwl milk dnypl

.efa úBìeìk eéä íìBòaL úBîLpä ìk ,äpä ékeznyp - ¦¦¥¨©§¨¤¨¨¨§¨
lyïBLàøä íãà13êøãå ,BúîLð äúéä ììkmc` ly - ¨¨¨¦§¤¤§§¨¨§¨¦§¨

,oey`xdä"ñLe íéøáà ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð¤§¤¤§¦§©©§©§¨¥¨¦§¨
ïäL ,øtñî ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb¦¦©¤¤§¨¤§¤¤§¦¥¦§¨¤¥
úàéa ãò íéèáMäå úBáàä úBîéî ìàøNé ìk úBîLð¦§¨¦§¨¥¦¨¨§©§¨¦©¦©

øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa ãòå çéLnä14øtñî äéäå" : ©¨¦©§©¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©
"áøî øôqé àìå ãné àì øLà ,íiä ìBçk ìàøNé éða15. §¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥¥Ÿ

zwlgznd) oey`xd mc` znypy ,oaen xen`d lkn -
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ùã÷ä úøâà
óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä
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ואילך.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, ובכ"מ.12.שה"ש שם. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, Î"˜15.הושע ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.(י טז, (שם אחר" מפסוק "סיום



סה a`Îmgpn d"k ipy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî ä"ë éðù íåé
,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

mihxtd likdl dgeka did (zenyp ly xetq oi` zevevipl
xe`d ,oeilrd oevxd ly dx`dde dkynddn miiteqÎoi`d
owfd epax xiaqi oldl .l`xyi zenypl jynpd iwl`d zeigde

,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie" aezk awriay ,lirl xikfdy dn
itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd lk eznypa exi`d awria mby

:owfd epax oeylae .oey`xd mc`a xacd didy jxcÎlre

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL¤¦¥

,awri -äìeìk ïk-íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpä ìkîmb ,xnelk - ¦¨©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

`nlr"n zenypd
zenlerdn) "`iqkz`c
zenypd mbe ,(miqeknd
"`ilbz`c `nlr"n
eid (miielbd zenlerdn)
ly eznypa zelelk olek

,awriäákøî äéäå§¨¨¤§¨¨
,äìòîlL äøBúì§¨¤§©§¨

,"íãà" íLa úàø÷pL- ¤¦§¥§¥¨¨
"mc` dxezd z`f"17,Bîk§

áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§
äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥

,"'eëå íãàdpeekdy - ¨¨§
`aeny itk ,"dxez"l `id

dlawd zxeza19.Bîëe§
áeúkL20íéðôì úàæå" : ¤¨§Ÿ§¨¦

"'eë ìàøNéa"z`f"e - §¦§¨¥
,l`xyi ly mzeinipta
äøBz àlà úàæ ïéà"21 ¥Ÿ¤¨¨

,"'eë,dxez ,"z`f"y -
,l`xyia mcewn didúîLða úLaìîe äìeìk äúéäL¤¨§¨§¨§ª¤¤§¦§©

,"àáñ ìàøNé"l`xyi" `xwpd dhnl epia` awri lr aqend - ¦§¨¥¨¨
,"`aq l`xyi" `xwp ok mby dlrnl eyxey lr oke ,"`aq

äìeìkädlelk "`aq l`xyi" znyp -.úBîLpä ìkî`ede - ©§¨¦¨©§¨
.dxezd xe`l ilk didBì àø÷iå" eäæå¯ "ìàøNé éäìà ìà §¤©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥

ì "ìà"äøàää úëLîä ïBLzcn lr fnex lÎ` myd ,oky - ¥§©§¨©©¤¨¨
,drtyde dkynd ,cqgdíìòääî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨¥©¤§¥

,éelbä ìà,dxeza yaelnd seqÎoi` xe`l dpeekd -øéàäì ¤©¦§¨¦
áeúkL Bîëe ,BúîLða éelb úðéçáa22;"eðì øàéå 'ä ìà" : ¦§¦©¦§¦§¨§¤¨¥©¨¤¨

iwl` lÎ` el `xwie" edfe ,dx`d oeyl `ed "lÎ`"y ixd -
`xw awriy ,"l`xyijiyndely zillkd dx`ddn zelbzdd

zeevne dxezay mihxtd lk ekeza liknd llkd ,seqÎoi` xe`
.eznypa xi`z zelbzddy -áì éøLé ìk åéøçàå23,dl` - §©£¨¨¦§¥¥

xi`nd iwl`d xe`dy
yi xy`e mala `a mgena
ly zexxerzd mdl
,'d z`xie 'd zad`
mcenila zeig dqipknd
,zeevn mneiwae dxez
äøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨
'ä øBà øéàî ,úBönáe©¦§¥¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,íúîLða éelb úðéçáa¦§¦©¦§¦§¨¨
z`xwp ef "dx`d" -

"epiwlgaeh dn epixy`) "
epiwlgdx`dd ,xnelk ,("

zihxtd ziwl`d
,devn lk ici lr dxi`nd
dx`ddn wlg `idy
xaqedy itke .zillkd
`idyk ef dx`dy ,lirl
ote`a `id ,dhnl zcxei
b"ixzl zewlgzd ly
xi`n ziwl`d dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg (613)
aeh dn epixy`" xn`p jk lre ,devn miiwnd icedi ly dnypa

epiwlg."íçîa äøàää æò øúéå úàN øúéa äæ éelb ïîæe§©¦¤§¤¤§¥§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨
øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä úòLa àeä íaìå24.- §¦¨¦§©©§¦¨§¤§¨§¨©¥

ici lr ,okymleq,icedi ly zeevnd iyrn miler dlitzd
.dizeawray zelbzdde ziwl`d dx`dd mleqd ici lr jynpe
oeyld xiaqi oldl ."epiwlg" oeyld owfd epax xiaqd o`k cr

mirp dn"epilxebllkd on `veid wlg lr dxen ixd lxeby ,"
:owfd epax oeylae .dtid wlga mikef lxeb it lr wxe
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ùã÷ä úøâà
äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî
äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå

.à"îá ù"îë
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ובכ"מ.16. א. פד, יד.17.ב"מ יט, כו.18.חוקת א, ואיל 19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.ך.ראה ד, ב.21.רות פא, תהלים 22.זח"ג
כז. ˘ËÈÏ"‡23.קיח, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

סכ"ד". מלקמן "להעיר



a`Îmgpnסו e"k iyily mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî å"ë éùéìù íåé
,aiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî ìøåâä

éelbL óà ,äpäå,iwl` -úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL àeä¨¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©

eðlëì ãçà ètLîecvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk - ¦§¨¤¨§ª¨
ddlrnly dx`d`id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

cg` lkl zkynp
,deya l`xyin-ìò-óà©©

ïéà èøt Cøãa ïë-ét¦¥§¤¤§¨¥
Bà úBLôpä ìk- ¨©§¨

dlrnly dbixcnd
,dpnnå úBçeøäe` - ¨§

dlrnly dbixcnd
,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨

äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤
ziwl`d zelbzde
ici lr mdl dxi`nd

,devn meiwe dxezéôì§¦
íàBáe íìebìb ïîæe úò¥§©¦§¨¨

,äfä íìBòaziaxn - ¨¨©¤
epizexec ly zenypd
eidy zenyp ixd od dl`
aey ecxie df mlera xak
oipr owzl ick dfd mlerl
onfd itl ixd ,miieqn
dnypdy dtewzde
mlerl zcxeie zlblbzn

dl dxi`n dfk ote`a - dfdlrnlnzelbzdde dx`dd
.ef e` ef devn ici lry ziwl`d-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨

äëøáì25úéöéöa déì øîà ,éôè øéäæ éåä éàîa Ceáà" : ¦§¨¨¨§©¨¥¨¦§¥¨©¥§¦¦
."'eë."ziviv zevna" :el dpre ?"xzei xidf did dna jia`" -

okly ,zcgein ziwl` zelbzd el dxi`d ziviv zevnay ,ixd
yexitd itke ,zexg` zeevna xy`n xzei dneiwa xidf did26:

ied i`na"xidfdna - "ithxi`d.iwl`d xe`d xzei elïëå§¥
úBøBcä ìk ïéà27.ïéåLoia miiepiy mpyiy cala ef `l - ¥¨©¨¦

eidy ,zexecd cvn miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl zg` dnyp
mzceary zexeczixwirdzexece ,dxezd oipr dzid

mzcearyzixwird'eke dwcvd oipr dzid28zenypl ,oky ,
mipipra zcgein zelbzd dxi`d zexec mze`aydl`.ék¦

úéèøt älòt Bì Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥§ª¨§¨¦

ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîeîLäåöî ìëa Ck ,ò- §ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨¦§¨
"`klnc oixa`" ze`xwpd29,"jlnd ixa`" -éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦

ìàøNiî Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî ãçéîe§ª¨¥¥¨§©¤¨¤¤¦¦§¨¥
,úBöî â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøöcvik - §¦¨¨§¦§§©¥¨©§©¦§

,xnel ,`eti` ,mi`zn
df onf ly dnyply
,dxi`n dl` zexece
zelbzdd ,xg` ote`a
zexidf zyxcpe ,ziwl`d
xzei dwfge zcgein

zeevnazeihxt
?zeniieqníB÷î-ìkî¦¨¨

äëøöð àìzexidfd - Ÿ¦§§¨
devna zcgeind

,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨
,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤
úeøéäfî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦
eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤
øéäæ éåä éàîa" øîàL¤¨©§©¨¥¨¦

"éôè" ¯ "éôè,xzei - §¥§¥
.à÷éc,oky .`wec - ©§¨

zeidl dkixv zexidflka
o`k dl`yd ,zeevnd

xidf did devn efi`a :`idxzei.äfä øBàä ïBøúé ,äpäå§¦¥¦§¨©¤
úBièøt úBîLðì éèøtädevndny xe`d xi`n oday - ©§¨¦¦§¨§¨¦

,zelbzd xziaäìòîì àlà ,âOî úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©ª¨¤¨§©§¨
,úòcä úðéçaî,dpadde -åéðôì äáLçîa äìò CkL ¦§¦©©©©¤¨¨¨©©£¨¨§¨¨

,Cøaúézniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay - ¦§¨¥
.zecgein zelbzde dx`daúðéça àeä ähîì Búîâeãå§§¨§©¨§¦©

:Lnî ìøBbädkef recn ,lkye mrh it lr epi` `ed mby - ©¨©¨
aezky enk ,dlrnln rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba30:

wlga leti lxebdy ,"ehtyn lk 'dne lxebd z` lhei wiga"
wlgdy ,"epilxeb mirp dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly

dn dtidly miieqn oiprn zcgein ziwl` zelbzd dpyiy
dlrnly "lxeb" ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez

.zrce mrhn
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ùã÷ä úøâà
äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé
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ב.25. קיח, 26.240.שבת ע' תש"א סה"מ .21 ע' תש"ב השיחות ספר ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ב"עת נכלל "לכאורה
'המצוות'". צ"ל אולי דאגה"ק בכת"י לחפש ויש דלעיל. ˘ËÈÏ"‡:28.וזמן" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ט ס"ה, אגה"ק תקו"ז 29."ראה

לג.30.ת"ל. טז, משלי



סז a`Îmgpn f"k iriax mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî æ"ë éòéáø íåé
אגרת ח  ,224 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ .ç,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1,"'eë ä÷ãöì íëì eòøæ" :exvw" :miiqne - ¤¨©¨¦§¨¤¦§¨¨
,cqgd zcn itl drixfd ixt z` exvwiy ,"cqg itlìò ïáeé¨©

eðéúBaø eøîàM äî ét-¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ2éaø" : ¦§¨¦§¨¨©¦

äèeøt áéäé øæòìà¤§¨¨¨¦§¨
,éìöî øãäå éðòì'x - §¨¦©£©©§¥

(dwcv) dhext ozp xfrl`
,lltzd okn xg`le iprl

:áéúëcaezk ,oky -3: ¦§¦
éðô äæçà ÷ãöá éðà."E £¦§¤¤¤¡¤¨¤

,Leøt`xew `edy dn - ¥
,"jipt dfg`" dltzl
ici lr `wec df recne

,dwcv ly dpkddék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

,déìécitl cg` lk - ¦¥
,exeriyúøBúa àeä§©

íìBòî 'ä ãñç"å ä÷ãö§¨¨§¤¤¥¨
ìò íìBò ãòååéàøé §©¨©§¥¨

."'eëzcxeie dxi`ny -
mlerl oeilrd mlerdn
ziwl` zelbzd oezgzd

,myd i`xi lr,øîBìk§©
óBñ-ïéà ,'ä øBàL¤¥
øéànä àeä-Ceøä©¥¦
úBîìBòa äìòîì§©§¨§¨

áø éelb úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò,zenka -,íeöòå- ¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©¦©§¨
,zeki`aúîàaL ãò,mipeilrd zenleray mi`xapd -ïä ©¤¤¡¤¥

dén÷ éáéLç Lnî àìëe úeàéöna ïéìèamiyg mdy - §¥¦¦§¦§¨©¨£¦¥©¥
,jxazi eiabl melkl miaygp md oi`y ji`e mlehiaaïéììëðå§¦§¨¦

úBîLpäå íéëàìnä íò úBìëéää ïä ïäå ,Cøaúé BøBàa§¦§¨¥§¥¥©¥¨¦©©§¨¦§©§¨
øãña íúBîB÷îì íúBîLa LBãwä øäfa íéøàánä ,ïäaL¤¨¤©§Ÿ¨¦©Ÿ©©¨¦§¨¦§¨§¥¤

,äìBãbä úñðk éLðà eðì eøcqL älôzädltzd xcqa - ©§¦¨¤¦§¨©§¥§¤¤©§¨
,mday zenypde mik`lnde zelkidd mifnexníMî äpä- ¦¥¦¨

,mipeilrd zenlera mda dxi`nd ziwl`d zelbzddnøéàî¥¦
éáLBçå 'ä éàøé" ìò ,äfä ìôMä íìBòì "áBè ék" øBàä̈¦¨¨©¨¨©¤©¦§¥§§¥

Îa mippeazn -Bæ álaL äãBáò"a Bãáòì íéöôçä ,"BîL§©£¥¦§¨§©£¨¤©¥
,"älôz"alay dcear" z`xwpd -4,áeúkL Bîëe5'äå" : §¦¨§¤¨©

."ékLç débéltyd mleray -dfdepi`y jeyg mler `edy ©¦©¨§¦
'ied my ly xe`d xi`i ,"ikyg dibi 'ied" ,zewl` ielib ea xi`n

.ily jyegd z`,äfä íìBòì ähîì Bæ äøàä úãéøé ,äpäå§¦¥§¦©¤¨¨§©¨¨¨©¤
,"'ä ãñç" íLa úàø÷ðly ezcear ici lr `a df ,oky - ¦§¥§¥¤¤

dnvr dceard j` ,icedi
jiynzy llk jxra dpi`
oipr df `l` ,ef dkynd
xi`nd "'d cqg" ly

,df ielib icediläpëîä©§ª¤
,dpekn "'d cqg" -íLa§¥

íB÷nî íéãøBiä ,"íéî"©¦©§¦¦¨
'eë Ceîð íB÷îì dBáb6: ¨©§¨¨

zcxl mind rah enk -
jk ,jenpl deab mewnn
zenlerdn 'd xe` cxei
mlerd l` mipeilrd
jynp df "'d cqg" ,ltyd
`zexrz`" ici lr
zexxerzdd - "`zzlc
cqgdn - dhnln
,dyer icediy dwcvde
zii`x ,"jipt dfg`" okly
zewl` ly zeiniptd
`a - ezltza icedil
ixg` ,"dwcva" ixg`
ick ,iprl dhext zpizp
cqgd z` jiyndl
cqgd ici lr dlrnly
,dxe`kl ,mxa .dhnly
df ielib zx`dy oeeik
dwcv ly oipr dk oia `ed
`zexrz`"d ila mb xi`dl leki df ixd - dlrnly cqge
?dhnl mc`d ly cqgdn - dhnln zexxerzdd - "`zzlc
,mevnvde dxeabd zcn dpyi dlrnl mby ,owfd epax xiaqn
ly dwcve cqgl miwewf okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl
dxeabd zcny ick ,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d
zrya icedil ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde

:owfd epax oeylae ,dltzd
,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -ïk-íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥

Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä úcî¦©©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥
.íéðBzçzì älbúé ìáì,cvik ,ixd .mipezgzd mi`xapl - §©¦§©¤©©§¦

dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d cqg" xi`n ,`eti`
?zelbzdd z` dwiqtnd mevnvdeéeìz ìkä Cà©©Ÿ¨
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ùã÷ä úøâà
òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö

ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
'éçáá äáø äøàäá íéðåéìò úåîìåòá äìòîì øéàîä
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð
äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî

ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
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יב.1. י, א.2.הושע י, טו.3.ב"ב י"ז, בתחילתה.4.תהלים כט.5.תענית כב, ב א.6.שמואל ז, תענית ראה



a`Îmgpnסח f"k iriax mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"àzúìc àúeøòúà"a.dhnlny zexxerzda -íàL §¦§¨¨¦§©¨¤¦
úeãéñça âäðúî íãàä,cqgd zcna -íéiç òétLäì ¨¨¨¦§©¥©£¦§©§¦©©¦

'eë ãñçå,miiga iprd z` zniiwnd dwcv ozep `edy -Ck ¨¤¤¨
,äìòîì øøBòîzelbzda dlrnly cqgd zcn jynezy - §¥§©§¨

,eil` ziwl`dBîk§
eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ7: ¦§¨¦§¨¨
¯ ããBî íãàL äcîa"§¦¨¤¨¨¥

."Bì ïéããBî da- ¨§¦
bdpzn `ed xy`ke
mibdpzn - cqgd zcna
,dlrnln mb jk ez`
cqg el mipzepy

.dlrnlyàlà¤¨
ïî dðéà Bæ äøBàëìc§¦§¨¥¨¦

,äcnä,oipr eze` ly - ©¦¨
éiç Bì òétLäì íà-ék¦¦§©§¦©©¥
ãâðk ãáì àaä íìBòä̈¨©¨§©§¤¤
éiç òétLî àeäM äî©¤©§¦©©¥

,äfä íìBòxky dfy - ¨©¤
`edy dryay - mi`zn
mlerd ly oipr rityn

elymiig ly oipr ,
,el miwiprn - miinyb
xkyd mb ,dcn dze`a

ly oipramlerjkl hxt ,
,xzei dlrp mlera dfy

,`ad mleràì ìáà£¨Ÿ
úøàä éiç Bì òétLäì§©§¦©©¥¤¨©

] 'ä øBàøçà çqð-ïéà : ª¨©¥¥
,Lnî [àeä-Ceøa óBñdlrnly ,"seqÎoi`" ly oipr - ¨©¨

,"mler"dn ixnblBkLç débéå øéàiL,ely jyegd - ¤¨¦§©¦©¨§
äáeLz úâøãîe úðéça àéäL ,"älôz Bæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥§¦¨¤¦§¦©©§¥©§¨

äàlò,dpeilr daeyz -òãBpk8"dcnd on" df oi` ixd - , ¦¨¨©©
,z`f el ritydlàéä éøäL`id "zi`lird daeyz"d - ¤£¥¦

eðéúBaø eøîàL Bîk ,àaä íìBò éiç ìkî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨©¥¨©¨§¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ9íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé" : ¦§¨¦§¨¨¨¨¨¨©©¦§¨©£¦

,"'eë íéáBè,"`ad mlerd iig lkn dfd mlera -Bîëe ¦§
øçà íB÷îa øàaúpL10àlà Bðéà àaä-íìBòc ,úeëéøàa ¤¦§¨¥§¨©¥©£¦§¨©¨¥¤¨

:'eëå äøàäå åéæ."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n dx`d - ¦§¤¨¨§
ixd ,envr d"awd z` "migwel" daeyz ici lr eli`e
mler iign dlrn dlrnl `id dltzd zryay zelbzddy
el xi`z cqge dwcv ici lry "dcnd on" df oi` ixde ,`ad

ziwl` zelbzdef?
íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî-Cøc-ìò àeä ïéðòä Càly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦

,dnecke dhg e` d`eaz,ïéòøb ïéòèBð Bàixt ur ly - §¦©§¦

,oli` epnn gnviyúìaMäL,d`eazd ly -úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©
åéúBøôe ïìéàäå ,òøfäîmignevd -ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥©¤©§¨¦¨¥¨¥©©§¦¥¨¨¨

íúeîöòå íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå òøfä ìL ïúeîöòå- §©§¨¤©¤©§©©§¦§¨¦¨¨§©§¨
,oirxbde rxfd ly,õøàa á÷øðå äìkdpi` dginvdy ixd - ¨¤§¦§¨¨¨¤

oirxbd on e` rxfdn d`a
- `l`çîBvä çëå§Ÿ©©¥©

dîöò õøàaL`l - ¤¨¨¤©§¨
gnevd gek ly wlgd
,oirxba e` rxfa dlbzd
"gnevd gek" `l`
,dnvr ux`a `vnpd

]:øçà çqð[Bîöògek" - ª¨©¥©§
`ed ,ux`ay "gnevd

,envràéöBnä àeä©¦
úìaMä ìcâîäå`ly - §©§©¥©¦Ÿ¤
,rxfa llk dzidïìéàäå§¨¦¨

.åéúBøôeeid `ly - ¥¨
`ed "gnevd gek" ,oirxba
ginvnd iwl` gek
yi" ly oipr ,mixac
,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n
.ipgex gekn inyb xac
ipt md jk m` ,mxa
:dl`yd zl`yp ,mixacd
zrixfl miwewf dn myl
oia ixd - oirxbd e` rxfd
d`a dginvd oi` dk
"gnevd gek"n `l` ,mdn
:`id daeyzde ?ux`ay

BðéàL ÷øgek" - ©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevdìà çkäî õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©¥©Ÿ©¤

,ìòtädn -zleki,ziynn dginvl ,(geka) ginvdlíà-ék ©Ÿ©¦¦
ïéòøbäå òøfä éãé-ìòd geky milretd -zlekiginvdl ©§¥©¤©§©©§¦

e` d`eazd z` lreta ginvdl ,ieliba `eai - ux`a `vnpd
?df xac milret md ,ok` cvik .eizexite oli`d z`ïéá÷øpL¤¦§¨¦

íçk ìk äìëå õøàadrya ux`ay "gnevd gek"n `ay - ¨¨¤§¨¤¨Ÿ¨
ymd,gnevd gekn egnveãçàúðå ,õøàaL çîBvä çëa§Ÿ©©¥©¤¨¨¤§¦§©£

,íéãçàì eéäåd -hxtrxfa iehia icil `ay "gnevd gek" ly §¨©£¨¦
d mr ,oirxba e`llkxacl miyrp - ux`ay "gnevd gek" ly

,cg`,ìòtä ìà Bçk úà çîBvä çk àéöBî äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¦Ÿ©©¥©¤Ÿ¤©Ÿ©
eiç òétLîe,òøfä ïéòk úìaL ìcâì ú,ux`a rxfpy - ©§¦©©§©¥¦Ÿ¤§¥©¤©

.dnecke ,dhg ly zleay zgnev - dhg ly `ed rxfd m`ay
,úçà úìaLa ãàî äaøä éeaøa ìáàcg` dhg oirxbn - £¨§¦©§¥§Ÿ§¦Ÿ¤©©
,zg` zleaya dhg ipirxb daxd mignevìò äaøä úBøt ïëå§¥¥©§¥©

,ãçà ïìéàef `ly ,oipr cer sqeezin oli`d zexitl xy`ae - ¦¨¤¨
- `l` ,rxfpy oirxbd xy`n xzei daxd mdy calaíâå§©
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ùã÷ä úøâà
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä
åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù
úìåáù ìãâì úåéç òéôùîå ìòåôä ìà åçë úà çîåöä
úçà úìåáùá ãàî äáøä éåáéøá ìáà òøæä ïéòë
ìù ïúåîöòå ïúåäî íâå 'à ïìéà ìò äáøä úåøéô ïëå
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ב.7. ה, י'.8.סוטה פרק מי"ז.9.אגה"ת פ"ד ועוד.10.אבות ספ"ד. ח"א בלקו"א



סט a`Îmgpn f"k iriax mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íeöòå áø éelòa älòî úBøtä ìL ïúeîöòå ïúeäî̈¨§©§¨¤©¥§ª¨§¦©§¨
.òeèpä ïéòøbä ìL Búeîöòå Búeänî äìòî äìòîìixd - §©§¨©§¨¦¨§©§¤©©§¦©¨©

mdy `l` ,zexit daxd mignev cg` oirxbny cala ef `ly
- mrh ea oi`y oirxbny ,dnxe daeh xzei daxd zedna mb

mrh ixa zexit mignev
,d`pde aehéàäk ïëå§¥§©

àðåb,jkl dneca - ©§¨
íéìãbä õøàä úBøôa§¥¨¨¤©§¥¦

,ïéðéòøb ïéòk ïéðBòøfî- ¦¥§¦§¥©§¦¦
,ixt dyer oli` lyBîk§

.àðåb éàäëe íéàeM÷- ¦¦§©©§¨
,jk mda mby ,el dnecde
eze`n mpi` zexitdy
,rxfd ipirxb ly zedn
dlrpe dpey zedn `l`
enk `ly ,xzeia
`id d`eazdy ,d`eaza
enk ynn zedn eze`
,erxfy d`eazd ipirxb

.dnecke ,dhg gnve dhg erxfìkäå`l `id dginvdy dn - §©Ÿ
rxfd ipirxb xy`n xzeia dlrp zedna mb `l` ax ieaixa wx

,erxfpyçkî òtLð úBøtä úeiç LøLå øwòL éðtî ,àeä¦§¥¤¦©§Ÿ¤©©¥¦§¨¦Ÿ©
.úBøtä ìk úeiç ììBkä ,õøàaL çîBvälk ginvne - ©¥©¤¨¨¤©¥©¨©¥

e` rxfd zrixfl miwewf dn myl ,jk m` ,`l` .zexitd
,zexit ibeq lk ginvdl egekay "gnevd gk"n recne ,oirxbd

,`l` - ?erxfy oin eze` `wec gnevíéòeøfä ïéðéòøbäå§©©§¦¦©§¦
,"àzúìc àúeøòúà" ïéòk àlà ïðéà ,õøàazexxerzd" - ¨¨¤¥¨¤¨§¥¦§¨¨¦§©¨

jiyndl ick dhnln zexxerzd zyxcpy myk ,"dhnln
,dlrnln zexxerzd"ïéá÷eð ïééî úàìòä" íLa úàø÷pä©¦§¥§¥©£¨©©¦§¦
:ì"æ é"øàä éáúëa" dlrn ,"lawnd" ,"`awep"dy -oiin §¦§¥¨£¦©

,"xkc"dn rty jynei eay ilk xvei `ed ,xnelk ,"oiawep
`ed envr gnevd gek ,eppiprl xywa mb jk .ritynde xkfdn

cvn oke ,zexitd ibeq lk llekd ipgex gekezeipgex`ed
zexit ginvdl xy`n dlrnlmiinyblret ,`eti` ,dne in .

df ine ,miinyb zexite oli` lreta ginvie cxi df ipgex geky
"gnevd gek" zlekiay - lynl getz ly hxtdny lrety
dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le getz ieliba gnvi - ginvdl
z` zxxernd ,oirxbd ly "oiawep oiin" - "p"n z`lrd"' ly
eze` gnviy drityne ,lreta dginva dlbziy ,"gnevd gek"
oipry ixd ,mipt lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt oin
cr ,dlrn dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed dginvd
epax xiaqi jka .rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg` zednl
jiyndl dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji` ,oldl owfd
ef `ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy oipr eil`
rityn `edy cqgde dwcvd llbay ,mi`zn didy itk ,cala

,`ad mlerd iig ly oipr el jynei - dfd mlerd ly miig
hxtaydfmdipy mdy ,zenler,zedn eze` md ,mipt lk lr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh dcn daexn"y oeik `l``ad
mler ly oipr rityd `edy dn xeardfdllkl m`zda ,

da ccen mc`y dcna"
`xwp dfe - "el oiccen
eze`n xnelk ,"dcn"a

.zedne dcn beq
`xwp dwcvd oipr ,j`
myk ,oky ,"drixf" oeyla
drihpdn gnev drixfay
`l ixnbl `edy oipr
daxd `l` zedn dze`a
jynp jk - dfn dlrnl
zelbzd ly oipr el
ly oipr ,dltza zewl`
itk) "d`lir daeyz"
`l `edy (lirl xiaqdy
ixnbl zxg` zedna wx
:owfd epax oeylae ."mler"dn dlrn dlrnl `l` ,"mler"dn
ïéNBòL ä÷ãvä äNòî ìk ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¨©£¥©§¨¨¤¦
"ïéá÷eð ïééî úàìòä" úðéçáa äìòîì äìBò ,ìàøNé¦§¨¥¤§©§¨¦§¦©©£¨©©¦§¦

ì,äìòîì ïäéúBîLð LøLdwcvd `wec df okly -icediy §Ÿ¤¦§¥¤§©§¨
e` rxfay iptn ixd ,dginv ly oipra ,lyna enk ,oky .dyer
jkn zeidl leki okl ,"gnevd gek"n epyi mirxefy oirxba
d`a epnny ux`ay "gnevd gek" l` "oiawep oiin z`lrd"
dwcv dyer icediy drya - dwcva ,lynpa mb jk ,dginvd
cqgde ,eznyp yxeyl "p"n z`lrd" xeza ,xacd dler ,cqge
itk) zepeilrd zexitqd ly cqgdn lylzypy eznyp ly
dnypa yi okly ,oey`xd wlgd ly 'b wxta owfd epax xne`y
el yi (zexitqd xyrn elylzyp mdy iptn ,zegk dxyr
jiyndl "p"n z`lrd" jkn didiy ,dlrnly cqgl zekiiy
cqgd ,mipt lk lr .oldl xiaqiy itk ,dlrnly cqgd z`
,dlrnl dnypd yxeya dlrnl dler ,dyer icediy dwcvde

àø÷pä11"ìàøNé úñðk" íLazenyp ly xewnd df ,oky - ©¦§¨§¥§¤¤¦§¨¥
miielibde zexe`d z` dkeza zqpek `idy iptn mb oke ,l`xyi
"`"f" zpigan ,(dlrnly) "`lirlc l`xyi" ly - zecnd ly

,"zeliv`"d mleray (zecn)å`xwp ,zenypd yxey"-ànà" §¦¨
"äàzz,"`ni`" zpigaa dpezgzd dbixcnd -ìa,øäfä ïBL ©¨¨¦§©Ÿ©

,"`ni`"a dpeilrd dbixcnd ,"d`lir `ni`" z`xwp "dpia" -
,"`ni`"a dpezgzd dbixcnd ,"d`zz `ni`" - "zekln"ee-

`xwp okìa "äðéëL",àøîbä ïBLzpkey `idy iptn - §¦¨¦§©§¨¨
mipezgzd mi`xapa zpkeye zcxei `id ,"mipezgza12,äìeìkä©§¨

dlelk ,l`xyi zenyp xewn - "l`xyi zqpk" -åéúBcî ìkî¦¨¦¨
,úéìëúa ïäa úãçéîe ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL- ¤©¨¨§ª¤¤¨¤§©§¦
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ùã÷ä úøâà
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
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íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
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äëëåìàøùé ïéùåòù ä÷ãöä äùòî ìë î"ãò ùîî
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a`Îmgpnע f"k iriax mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xzeia dlrpd zecg`zda.ãñçä úcî àéä ïúéLàøå,ixd - §¥¦¨¦¦©©¤¤
dcnleflycqgcqgdn "p"n z`lrd" dribn ,dlrnly

,eznyp yxey ixd df ,oky - dhnl dyer icediy dwcve
yxey ly cqgdnedf.cqgd zcn didz dnypay jynp

Bæ äàìòä éãé-ìòå- §©§¥©£¨¨
dnypd ly cqgd zcny
cqga ,dyxeyl dler
,"zekln"d yxeyay
"'ä ãñç" øøBòúî¦§¥¤¤

,Lnîdhnl jyniiy - ©¨
dlrnly ,"'d cqg"
cqgd zpigan dlrn
`l` ,zenypd yxeyay
`edy ,ynn "'d cqg" df
dlrnly zelbzde cqg

,"mler"dnéelb àeäL¤¦
ãøéì ,Cøaúé BøBà¦§¨¥¥¥

ähîì øéàäìemlera - §¨¦§©¨
dfd,,ìàøNé úBîLðì§¦§¦§¨¥

íeöòå áø éelb úðéçáa¦§¦©¦©§¨
-ìk-ìò älôzä úòLa¦§©©§¦¨©¨

.íéðtdidzy `l m` - ¨¦
didzy ,cinz zelbzdd
zrya miptÎlkÎlr

.dltzdóà ék¦©
Búlãâl"Ll -dlecb ¤¦§ª¨

`xwp ea myd `edy ,ely
"'d cqg"13,,"ø÷ç ïéà- ¥¥¤

,ef dlecbe df cqg biydl zlekinàìk dén÷ àlë"c ãò©§ª¨©¥§¨
"éáéLçjynei ,`eti` ,cvik ,melkl aygp lkd eiabl - £¦¥

?dbyd ly zelbzda dhnl dnypl xi`dl 'd cqge dlecbdn
-àöBî äzà íL ,Búlãb àöBî äzàL íB÷îa" éøä£¥§¨¤©¨¥§ª¨¨©¨¥

"Búeðúåðò14,"d zbixcn cvn `wecy -dlecb"deepr"d dpyi " ©§§¨
,dhn dhnl zelbzda zcxl ,dltydde.'eë ïéãøBiL íéîk- §©¦¤§¦

mb ixd jky ,jenpl deab mewnn,minl dnec dlrnly cqgd
.dfd mlera seba dnypl ,dhn dhnl zelbzda `a `ed mby

áeúkL eäæå15íeçøå ïepç ,íéøLéì øBà CLça çøæ" : §¤¤¨¨©©Ÿ¤©§¨¦©§©
úB÷ãö" ,"÷écöå íeçøå ïepç" íãàäL éãé-ìòc ,"÷écöå§©¦§©§¥¤¨¨¨©§©§©¦§¨

"áäà,dad`e cqga dwcv dyer `ed -çøæiL 'ä øBàì íøBb ¨¥¥§¤¦§©
,Bôeâa úLaìîä BúîLðì,jyega xi`dl `xwp df -ãîBòä §¦§¨©§ª¤¤§¨¥

cnery sebd -.àéåçc àëLî àeäL ,CLça`xwp sebd - ©Ÿ¤¤¨§¨§¦§¨
"`iegc `kyn"16jyeg ly avna `ed ixd ,(ygpd xer)

z`vnpd dnypa xi`ie gxfi - zelbzdne iwl` xe`n wgexnd

sebadf.'iedn xe`àëtäúà ãk ,"äòeLé" íLa àø÷ð äæå§¤¦§¨§¥§¨©¦§©§¨
.àøBäðì àëBLçdreyi enk ,xe`l jtdp jyegd xy`k - £¨¦§¨

jyeg dfÎiptl did jk ,l"x dxv dzid dfÎiptly ixg` d`ad
.dreyi ef ixd - xe`l jtdp `edeeäæå,"zewcv rxef" ixg` - §¤

`ed jkl xkydy mixne`
,"úBòeLé çéîöî"©§¦©§
úçîBö Bæ äòeLiL¤§¨©©
ïéòøBfL ä÷ãvä úòéøfî¦§¦©©§¨¨¤§¦
õøà" ,äðBéìòä õøàä¨¤¨¤§¨¤¤
äðéëMä àéä ,"õôç¥¤¦©§¦¨

,ìàøNé úñðëexewn - §¤¤¦§¨¥
,l`xyi zenypúàø÷pL¤¦§¥

a úLaìúnL íL ìò ïk¥©¥¤¦§©¤¤©
mi`xap -íéðBzçz©§¦

Bîk ,íúBéçäì§©£¨§
áeúkL17Eúeëìî" :- ¤¨©§§

`id "zekln"d zpiga
."íéîìBò ìk úeëìî- ©§¨¨¦

,zenlerd lk xewn
dwcvd zrxfp ef "ux`"ae
o`kne ,dyer icediy
zelbzdd - dginvd d`a
el dxi`nd ziwl`d

.dltzd zryaèøôáe¦§¨
,èøtä ïî,cgeinae - ¦©§¨

ïéòøBfLk,dwcv -õøàa §¤§¦§¤¤
äðBzçzä Lãwä- ©Ÿ¤©©§¨

llk jxca .l`xyi ux`a
mya ze`xwp zeevnd lky ,zeevnd lk ici lr dyrp df
devnd lk z` zeyrl xenyp ik epl 'idz dwcve" ,"dwcv"

"z`fd18hxtae ,ynn dwcv zevn ici lr xacd dyrp cgeina ,
,dhnl ycewd ux`a dwcv mirxefyk xacd dyrp hxtd on
dxeza miwqerd zwfgdl dwcv mipzepyk ,l`xyi ux`a

,l`xyi ux`a dceareúðeëîäux` ,dhnly ycewd ux` - ©§ª¤¤
zpeekn ,l`xyidcâðk,dpeilrd ux`d cbpk -L ,Lnîf` - §¤§¨©¨¤

äòéøfä,dwcvd ly -,äðBéìòä õøàa ãiîe óëz úèì÷ð ©§¦¨¦§¤¤¥¤¦¨¨¨¤¨¤§¨
ïéàL øçàî ,íìBòa áekòå äòéðî íeL éìaøác íeL §¦§¦¨§¦¨¨¥©©¤¥¨¨

,"íéiçä úBöøà" ïéa ììk ÷éñôîe õöBçmiigd ux` - ¥©§¦§¨¥©§©©¦
,l`xyi ux` ,dhnly miigd ux`e ,zenypd xewn ,dlrnly

äæ" ék,l`xyi ux`ay ycwnd mewn -"íéîMä øòL19; ¦¤©©©¨¨¦
,õøàì-õeça ïk-ïéàM-äîmeyn mda yiy mipipr mpyi my - ©¤¥¥§¨¨¤

,dlrnly ux`a dwcvd zrixf zhilwl aekire dripnéãå§©
:ïéáîì©¥¦
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ùã÷ä úøâà
ùîî 'ä ãñç øøåòúî åæ äàìòä é"òå ãñçä úãî àéä
úåîùðì äèîì øéàäìå ãøéì êøáúé åøåà éåìéâ àåäù
ô"ëò äìôúä úòùá íåöòå áø éåìéâ 'éçáá ìàøùé
éáéùç àìë äéî÷ àìåëã ãò ø÷ç ïéà åúìåãâìù óà éë
àöåî äúà íù åúìåãâ àöåî äúàù íå÷îá éøä
øåà êùçá çøæ ù"æå .'åë ïéãøåéù íéîë åúåðúåðò
íåçøå ïåðç íãàäù é"òã ÷éãöå íåçøå ïåðç íéøùéì
åúîùðì çøæéù 'ä øåàì íøåâ áäà úå÷ãö ÷éãöå
àéåçã àëùî àåäù êùçá ãîåòä åôåâá úùáåìîä
àøåäðì àëåùç àëôäúà ãë äòåùé íùá àø÷ð äæå
ä÷ãöä úòéøæî úçîåö åæ äòåùéù úåòåùé çéîöî åäæå
é"ðëå äðéëùä àéä õôç õøà äðåéìòä õøàá ïéòøåæù
íúåéçäì íéðåúçúá úùáìúîù ù"ò ïë úàø÷ðù
èøôä ïî èøôáå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî ù"îë
ùîî äãâðë úðååëîä äðåúçúä ÷"äàá ïéòøåæùë
íåù éìá äðåéìòä õøàá ãéîå óëéú úèì÷ð äòéøæäù
õöåç øáã íåù ïéàù øçàî íìåòá áåëéòå äòéðî
íéîùä øòù äæ éë íééçä úåöøà ïéá ììë ÷éñôîå
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עי a`Îmgpn g"k iying mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî ç"ë éùéîç íåé
אגרת ט  ,226 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééáåäà .è,ciw 'nr cr.äøåúä éô ìò

.èepax oc ,ef ycew zxb`a mb jk ,o`k cry ycewd zexb`a enk

lv` zeidl dkixv `idy itk didz dwcvy ick .dwcvd oipra owfd

`ed el x`ypy dnne eiptl oken lkd xy`k ozep `edy `ly ,icedi

eid owfd epax iciqgy itk ote`a didz dwcvdy `l` - dwcvl ozep

mixne`20mgld zqexta" :

d"awd ,jly wlgd yi ily

,xnelk ,"izervn`a jl ozep

dna wlgzdl daeg yibxdl

dze`a dwcv zzle ,el yiy

ikxvl ozep `edy dcn

leki df - eiclie ezy`

mc`y dn lkyk wx zeidl

jxevl ,"'inxbl" epi` dyer

z`f dyer `ed `l` ,envr

`edyk mb .miny myl

eicli z`e ezy` z` qpxtn

zenyp mdy iptn df ixd

wlg `id dnypy ,zeicedi

.odl jxvpd el` zenypl didiy be`cl eilre ,lrnn dwel`mc`yk

ok mb md dwcvl wwcfdl mikixvy dl` mb ixd ,dfk ote`a bdpzn

lrnn dwel` wlg ,zenyp ilra21lk didi mdl mby be`cl eilre ,

,j` .mincew eiclie ezy` - dxezd it lry `l` z`f oi` .mzekxhvd

dcn dze`a ,dwcvl miwewfd dl`l mb zeaiigzd yg `ed ,mvra

.ezgtyn itlk ezeaiigzda yg `edy

dyer icediy mipiprdy ,ef ycew zxb`a owfd epax xxern z`f

.oekpd ote`a didz ely dwcvd mb f`y ,miny myl eidi ,'eke ezqpxta

éáeäà .è1,éLôðk øLà éòøå éçàipal azek owfd epax - £©©©§¥©£¤§©§¦
iaxd .eytpk el miaeygd ,eirxe eig` ,eiaed` l`k ,l`xyi
erazay ,zeyecwd eizegiyn zg`a xiaqn r"p v"iixd
iiaed`" oeyla owfd epax ynzyn ,mirx zad`a yxzydl
"iicici iiaed`" miyrp mirx zad` zyikx iciÎlr ik ,"iicici
ici lry ,o`k mb xnel xyt` ,jkl m`zda .owfd epax ly
iiaed`" miyrp - dwcvd oipra raez owfd epaxy dna diyrd

.owfd epax ly "iig`éúàa,df iazkna -øøBòîe øékæîk ¨¦§©§¦§¥
,íéìáä éìáä úîcøúa íéðLéllka miinybd mipiprd - §¥¦§©§¥©©§¥£¨¦

oi`yke ,ze`ivn mey mdl oi` mnvr cvn ,oky ."lad" mi`xwp
mnvr md `l` - (miny myl) zilrp dpeek miinybd mipiprl

,"milad ilad" f` md - dpeekde zilkzdíéøåòä éðéò ç÷ôìå§¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
lr zbdpen zeidl dyxne ixneg seba z`vnp dnypd ,oky -
miwiacn e` eipir z` mixyewy mc`l `id dleyne - sebd ici

idkne ztfa oze`eze` miaaeqne ,ze`xl elkei `ly oze` m
mc` eze`y zexnly ,dvex ea bdepdy okid dhey mrk
`ed oi`e zexeyw eipiry z`tn j` ,oeape mkg `ed envrlyk

`ed - d`exwlg `idy zexnl ,dnypa mb jk .dheyk aygp
d`ae ,lrnn dwel`
j` ,dyecw ly mewnn
seba zcxei `idy drya
lr xizqnd xneg `edy
dnypd geka oi`e dnypd
zeyrl sebd z` xevrl
cvn - dvex `edy dn
xeern sebdy oexeeird
itk - dnypd z`
ynzyn "wcv gnv"dy
"dxezd xe`"a df ienica

xda zyxt seq2ixd -
oexeeird z` xiqdl yiy
.dnypd ipir z` geztle

úBéäì ,úBàøì eèéaé,didiy -íúnâîe íöôçå íòLé ìk ©¦¦§¦§¨¦§¨§¤§¨§©¨¨
íçeø éiç íäa ìëì3micge`ne milelk eidiy dl` lk - §¨¨¤©¥¨
"íéiç íéî øB÷î"a,"miig min xewn" z`xwpd ,zewl`a - ¦§©¦©¦

,íéiçä éiç,mnvr miigd iig `idy zewl`a dpigad -ìk ©¥©©¦¨
.øNa ãòå Lôpî ,íäéiç éîémiiytpd mdipipr lk - §¥©¥¤¦¤¤§©¨¨

cenil ,dltzd zrya wx `l ,zewl`a mixeyw eidi miixyade
mipipr mziiyra mb `l` ,zeevnd ziiyr zrya e` dxezd
iige miig min xewn `idy zewl`a mixeyw ok mb eidi ,miinyb

.miigdäñðøt é÷ñòå àîìòc élî ìk ,eðéäcipipr lk - §©§¨¦¥§©§¨§¦§¥©§¨¨
,dqpxt iwqre mler,eäéîøâì ïéãáòc elàk äéäé àì`l - Ÿ¦§¤¨¥§¨§¦§©§©§

myl `ly ,cala mnvr ikxvl z`f miyery dl`a enk eidi
,mzia ipa oevxe mpevx ielinle invrd myeniyl `l` miny

íéBbä ìëk ìàøNé úéa äéäé àìå4ïéñðøôîe ïéðæc , §Ÿ¦§¤¥¦§¨¥§¨©¦§¨¦§©§§¦
,äáäàî eäéðáe eäéLðì ïéø÷Bîey -miqpxtn ,mipf §¦§¨©§¨©§¥©£¨

`edy iptny ,zinvr dad` jezn mdipae mdiyp mixiwene
epnn wlg mzeida eiclie ezy` z` ade` `ed ,envr z` ade`

,zizyecw didz dad`dy `l` -éBb ìàøNé Enòk éî" ék¦¦§©§¦§¨¥
áéúk "õøàa ãçà5õøà éðéðòa íbL eðéäc ,mipipra - ¤¨¨¨¤§¦§©§¤©§¦§§¥¨¤

,miinybeãéøôé àì,mipiprd z` -]øçà çqð[eãøté :- Ÿ©§¦ª¨©¥¦¨§
micxtp eidi `l mlerd ipipra miwqerd micedidyãçà"î¥¤¨

,"úîàämey miiw `l zewl` calny ,zizin`d zecg`dn - ¨¡¤
,xacúàéø÷a ,íBìLå-ñç ø÷L úeãò ãéòäì ,íBìLå-ñç©§¨§¨¦¥¤¤©§¨¦§¦©
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הסמ"ק).8. (בשם סס"א או"ח ב"י וש"נ.9.ראה סרנ"א. יו"ד שו"ע רפ"י 10.ראה מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כתוב שם דהרי - א) צח, סנה' א. קלט, (שבת בש"ס למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק -‰„Ù הרדב"ז)] והמפרשים .

(שם)] בש"ס דעולא  מהמימרא הרמב"ם דברי מקור שמציינים הטור) על וההגהות להלשון ‡ÔÈוהכס"מ - מקומות בכו"כ - כוונתם
˜ÂÈ„·.להתוכן כ"א -ÌÒ¯ÂÙÓÎÂ שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה .

משא"כ  בע"י, נמצאת  "ישראל" והגירסא "ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - בגמ ' "ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם
- "נגאלין" מאשר Ú"ÚÏהגירסא אצלנו מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא

כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם א'.11.לומר משנה א' פרק
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כב. שמו"ע.3.ג, תפלת ב.4.נוסח קלג, ח"ג
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יא. סע"ב.8.כט, כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל ב.12.תקו"ז פח, שבת



עה היום יום . . . 

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. 
הָאט דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט 
זייער ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין 
מעזריטש, הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת 
ישראל איז אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער 

הָאט מען הָאלט די קינדער.

ּסּוִרים  ֵקן ֶאת ּגֶֹדל ַהּיִ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֶֹקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
 – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֶאת  ה  ְמַכּנֶ י  ָהַרּבִ ָהָיה  ְך  ּכָ  – ָבא  ַהּסָ י:  ָהַרּבִ ָעָנה  ִדים.  ְתַנּגְ ַהּמִ ׁשּוֵטי  ִמּפְ ּסֹוְבִלים  ׁשֶ
יד  ּגִ ַהּמַ י – ָהַרב  ָהַרּבִ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ִמים ָהִראׁשֹוִנים  ּיָ ּבַ ׁשּוִטים.  ַהּפְ הּוִדים  ַהּיְ יֹוֵתר ֶאת  ּבְ ָאַהב 
ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת  ם־טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל־ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ – ָאַמר: ַמְרּגְ

ִנים. ם ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם  א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַרַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  י  ַעל־ּפִ ים טֹוִבים(",  ּוַמֲעׂשִ ה  )ּוְלֻחּפָ לֹוַמר "ְלתֹוָרה  ָצִריְך  ת  ּבַ ַעל  ם  ּגַ ׁשֶ ָעֵלינּו[  ָיֵגן 

ִלּמּוד  ּבְ ֵחֶלק  ים  ׁשִ ַלּנָ ם  ]ּגַ כּו'"  ְוַנְטִרין  כּו'  ּוְבַאְתנּוֵיי  כּו'  רּוֵיי  ִאּקְ ּבְ ַזְכָיין,  ַמאי  ּבְ י  "ָנׁשֵ א(  יז,  ָרכֹות  )ּבְ
עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון 
סיפור יצ"מ בדבור, דערציילען חסידישע ספורים און דערהערען דעם סיפור אין א 
פנימית דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור 
בעדארף בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען 

דעם דרכי נועם פון תורת החסידות.

ל  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ֶמת  ַקּיֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ִמְצַרִים"  "יִציַאת  ּבִ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִניִמית. ֵיׁש  ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּפּור ּבַ ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקלֹט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ
ִניִמית  ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ ל ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה ּבַ ּכָ ָלַדַעת, ׁשֶ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרֵכי ַהּנַֹעם ׁשֶ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . עו

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ּבָ ם  ּגַ הּוא  ן  ּכֵ ַהֶחְסרֹונֹות..  ל  ּכָ ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ִלְזַמן  ַמן  ִמּזְ ָצִריְך  ַרב,  ֶרַוח  ן  ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָ ָכל ַהּשׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ
ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ֶצֶדק  ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ֵעֶסק,  ַעל  ַהּבַ ְוֵהן  ֹאֶהל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֵהן 
ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֶאת  ָקם,  ּוְלַחּזְ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְוֵליַדע  ָנה,  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ַעל ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ ּדְ

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ

ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאָבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאָבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ

ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

ד ּומֹוִביִלים. ָיָקר יֹוֵתר הּוא –  ּיָ ּנֹוְטִלים ּבַ ֹכַח ַעְצמֹו. ַנֲעֶלה יֹוֵתר הּוא – ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ּבְ
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ַרב  "ֶזֶכר  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ּוְלֻדְגָמא:  ְקָצִרים.  ַמֲאָמִרים  ה  ְתִחּלָ ּבִ אֹוֵמר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ָ ּשׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ טּוְבָך" – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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á"ôùú'ä áà íçðî ã"ë ïåùàø íåé הדין'? מן 'מזהירין מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ìîbáe©¨¨
éìònî eìëàú àì äæ úà" :øîàð ïôMáe úáðøàáe øéæçáe©£¦¨©§¤¤©¨¨¤¡©¤¤ŸŸ§¦©£¥
,äNòú àìa ïäL zãîì éøä Y 'Bâå "äñøtä éñéøônîe äøbä©¥¨¦©§¦¥©©§¨§£¥¨©§¨¤¥§Ÿ©£¤
äàîè äîäa øàL ïkL ìëå .ãçà ïîéñ ïäa LiL ét ìò óàå§©©¦¤¥¨¤¦¨¤¨§¨¤¥§¨§¥¨§¥¨
àìa dúìéëà øeqàL Y ììk ïîéñ da ïéàL äàîè äiçå§©¨§¥¨¤¥¨¦¨§¨¤¦£¦¨¨§Ÿ

."eìëàz dúà" ììkî àaä äNò ìò øúé ,äNòú©£¤¨¥©£¥©¨¦§©Ÿ¨Ÿ¥
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 

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 

תענה 'לא  של 'לאו ' איסור  מפורש  כבר  זוממין בעדים 

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 :

'oixidfn(לאו 'אין(איסור אבל כבר , מפורש  כשהאיסור הדין ' מן 

oiyper'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

á"ôùú'ä áà íçðî ä"ë éðù íåé פשיעה  או רשלנות

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰çaèå§©¨
ïéãnìî Y íeø÷ Bà èeç åéøçà àöîðå ,øNaä úBwðì BkøcL¤©§§©©¨¨§¦§¨©£¨§§©§¦
àöîð íà ìáà .ïéøeqàa ìæìæé àlL BúBà ïéøéäæîe ,BúBà©§¦¦¤Ÿ§©§¥¨¦¦£¨¦¦§¨

.BúBà ïéøéáòî ,äøBòNk äéä íà Y áìç åéøçà©£¨¥¤¦¨¨¦§¨©£¦¦
אחריו לנמצא  קרום או חוט אחריו נמצא  אם  בין  החילוק

זה מכשול יצא  אם ולכן מדאורייתא  אסור שחלב הוא  חלב

אסורים וקרומים  חוטים  אך מתפקידו , להעבירו יש  ידו  מתחת 

באזהרה  די  זה במכשול ולכן משנה)מדרבנן  .(מגיד

ומושב  משכב  בהלכות  ה"י)אך  "חבר(פ"י הרמב "ם : כתב 

שהן בחזקת  טמאין אכלין שמכר  כגון הטהרות, על שנחשד

שחזר שיוודע עד לעולם , נאמן אינו זה  הרי  – טהורין 

איסור אין טמאים  מאכלים  באכילת והרי  גמורה ", בתשובה 

אצלו לרכוש  ואין  נאמנותו את  בכך איבד ומכלֿמקום תורה 

עוד!

" הוא  שם  הרמב"ם  לשון בחזקתxknyוהנה , טמאין  אכלין

להלן זה דרך ועל ה"ט)טהורין ", הנאמן(פ"ח xya"טבח xeknl

מעבירין ידו... מתחת  יוצא  טרפה  או נבלה  בשר ונמצא

במוכר , דווקא הוא  הנאמנות  שאיבוד מכך ומשמע  אותו ...".

כשרים  שמאכלים  מאחר טהורים)כי  מטריפות(או יותר יקרים 

טמאים) יצאה(או אם  אך  רווח , לשם  זאת  שעשה  לחשוש  יש 

חושדים אין רווח , שום  בו לו  שאין  מכשול  ידו  מתחת  יצא 

באזהרה . לו  ודי במזיד  שעשה  בו

מחלב , נקי  שאינו  בשר  לגבי זו , בהלכה  כי  מובן, זה ולפי 

זאת שעשה  בו  לחשוד  אין מכך , רווח כל לו  שאין כיון

הרמב "ם כתב  לא  ולכן  בלבד, מרשלנות  אלא  ממון מחמדת 

גם כי משמעות  לכך אין  שבענייננו משום  במוכר , שמדובר

שנמנע בו  לחשוד  ואין  ינקר , שלא  מכך מרוויח אינו  המוכר

נזהר לא אם  ולכן  שהתרשל, אלא  במזיד כראוי מלנקר

דרבנן באיסור ואילו  מתפקידו  להעבירו  יש  דאורייתא  באיסור 

באזהרה . להסתפק  ניתן 

(c ,b c"ei mdxa` zixa z"ey)

á"ôùú'ä áà íçðî å"ë éùéìù íåé ובחו"ל  ישראל בארץ ערלה ספק

:È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰íéøác äna©¤§¨¦
õøàä ìà eàáú ék" :øîàpL ,ìàøNé õøàa òèBða ?íéøeîà£¦§¥©§¤¤¦§¨¥¤¤¡©¦¨Ÿ¤¨¨¤
,éðéqî äLîì äëìä Y õøàì äöeça äìøò øeqà ìáà ;"'Bâå§£¨¦¨§¨§¨¨¨¤£¨¨§Ÿ¤¦¦©

.øzî d÷ôñe ,äøeñà õøàì äöeça äìøòä éàceL¤©©¨¨§¨§¨§¤¤£¨§¥¨ª¨

ואילו ישראל , ארץ  לגבי  הוא בתורה הנאמר  ערלה איסור 

מינה ' ו 'נפקא  מסיני ', למשה  מ'הלכה  הוא  האיסור  בחו"ל 

להחמיר יש  ישראל שבארץ  ערלה , ספק  שהם פירות  לגבי

ההלכה בחו "ל ואילו  לחומרא ', דאורייתא  'ספיקא  כדין בהם
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ספק על ולא  וודאי על רק נאמרה  מסיני למעשה למשה  (ולכן

ספק  בגדר הם שבחנות הפירות כי לערלה, לחשוש מבלי בחו"ל פירות לרכוש ניתן

.ערלה)

למלך ' הי"א)וה 'משנה  בזמן(להלן דעות , כמה  שלפי  כתב

מותר  ערלה  ספק  l`xyiהזה  ux`a elit`נחלקו שכן ,

מן הזה  בזמן  נוהגות  בארץ  התלויות  המצוות  האם  ראשונים 

ובטלו החורבן בשעת  בטלה  הארץ  שקדושת  או  התורה

ולדעת מדרבנן, אלא נוהגות ואינן בה  התלויות  המצוות 

היום נוהגת אינה  ערלה גם  מהתורה , נוהגות  שאינן הסוברים 

מסיני למשה  מהלכה  ואסורה  ישראל, בארץ  אפילו התורה מן

ספק , ולא  ערלה  וודאי רק נאסר  שבחו"ל  וכשם  חו "ל, כדין

בארץ . גם  כך 

פסק  תר והרמב "ם ה"ה)(הל' פ"א לאומות הארץ  שקדושת 

בזמן נוהגת  ערלה לשיטתו ולכאורה  החורבן , בשעת  בטלה 

מדאורייתא  כה)הזה  א, מהרי"ט שדין(שו"ת שכתבו  יש  אולם  ,

בזמן נוהגת  שאינה  הרמב "ם  מודה  שבה תרומה , כדין ערלה 

והיינו הארץ " אל  תבואו "כי בה שנאמר  התורה מן הזה 

"כי נאמר  בערלה  וכן  בארץ , נמצא  כולו ישראל עם  כאשר

מהתורה  היום  נוהגת אינה  ולכן  וראה תבואו" א, לו, ברכות (צל"ח

יא) רמו, חינוך .מנחת

ערוך ' ב'שולחן נפסק  ס"ח)למעשה  רצד סי' "ערלה(יו"ד :

מקום  בכל onfנוהגת  lkaeמן היא  ישראל שבארץ  אלא  ...

שבארץ ומשמע מסיני " למשה  הלכה  לארץ  ובחוצה  התורה,

גם להחמיר יש  ולכן  מהתורה , הזה  בזמן גם נוהגת ישראל

כד). יו "ד ח "ו  אומר יביע (וראה  בספק

á"ôùú'ä áà íçðî æ"ë éòéáø íåé גוי  בו שנגע ויין יינם' 'סתם

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
;çaænä éab ìò áøwäì éeàøL ïéé àlà ,äøæ äãBáòì Cqðúî¦§©¥©£¨¨¨¤¨©¦¤¨§¦¨¥©©¥©¦§¥©
éBbä Ba òbiL ïéé ìk ìò eøæâå íðéé íúñ ìò eøæbLk ,äæ éðtîe¦§¥¤§¤¨§©§¨¥¨§¨§©¨©¦¤¦©©
.Cqðúäì éeàøä ïéiä ìò àlà eøæb àì ,äéðäa øeñà äéäiL¤¦§¤¨©£¨¨Ÿ¨§¤¨©©©¦¨¨§¦§©¥
øzîe ,øeñà Bðéà Y éBbä Ba òâpL ìàøNé ìL ìMáî ïéé ,Cëéôì§¦¨©¦§ª¨¤¦§¨¥¤¨©©¥¨ª¨

ì.ãçà ñBëa éBbä íò BúBzL ¦§¦©§¤¨
על  "כשגזרו הרמב"ם  oiiמלשון lk lr exfbe ,mpii mzq

diipda xeq` didiy ea rbiy: איסורים בשני  שמדובר  מובן  ,"...

ieblיין  jiiyd ויין יינם'), iebd('סתם  ea rbpy שייך אפילו –

לישראל.

מבושל יין  "לפיכך כותב : ההלכה בהמשך lyואילו
m"ekrd ea rbpy l`xyiהעכו"ם עם  לשתות  ומותר  אסור אינו

עכו"ם בו  שנגע  ישראל של יין רק שמזכיר הרי אחד", בכוס 

עכו"ם ! של יין ולא 

הדברים : וביאור 

על  מדובר  ההלכה של הראשון  d`pdבחלק  xeqi`זה ועל ,

מדובר בהמשך  אך נאסר , אינו מבושל שיין הרמב "ם  כותב 

oiidעל  ziizyשנגע ישראל של  ביין רק נאמר  השתייה  והיתר 

יין לשתות  אסרו  חז"ל כי גוי , ieblבו  jiiydיבואו שלא  כדי

דווקא שייכת  זו  וגזירה  עמם , ולהתחתן  הגויים  עם  להתרועע 

מתוך  כי שתייה , לאיסור סיבה  והיא  הגוי , של מיינו  כששותה 

הנאה . לאיסור  לא  אך  ידידות , קשרי נוצרים השתייה 

התכוון שמא  הגוי  בו  שנגע  יין חז"ל  אסרו  לכך בנוסף 

לעבודה ֿזרה  אותו  ד)לנסך הל' לעיל לאסור(ראה יש  זה ומצד

בהנאה . נאסר לעבודה ֿזרה שהתנסך יין  כי בהנאה  אפילו

בנוגע הוא  מבושל  לשאינו מבושל יין  בין והחילוק 

לעבודה ֿזרה , לנסך נוהגים אין מבושל  יין כי  הנאה, לאיסור 

בין חילוק  אין  לגוי) קירבה  (מניעת  הראשון האיסור  מצד אך

היין. סוגי 

מדובר ההלכה  בתחילת  הרמב "ם: דברי  יתבארו  זה ולפי 

oiidnעל d`pdשמא מהחשש  נובע  הנאה  ואיסור ומאחר ,

בהמשך  אך  לאסור . אין  מבושל ביין  לעבודה ֿזרה , ניסכו הגוי

על מדובר  oiidההלכה  ziizy ישראל של יין רק  להתיר  ויש  ,

גוי של  ביין אך חיתון, חשש  בזה שייך שאין  גוי  בו  שנגע 

להתיר . אין  חיתון  חשש  בשתייתו שיש

(`iw 'iq c"ei iav xd)

á"ôùú'ä áà íçðî ç"ë éùéîç íåé מתירין' לו שיש 'דבר

:È ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰øác ìk̈¨¨
äö÷î øeqà ïBâk ,íäéøácî Bøeqà äéä elôàå ,ïéøézî Bì LiL¤¥©¦¦©£¦¨¨¦¦¦§¥¤§¦ª§¤
ãçà elôà àlà ,øeòL íéîëç Ba eðúð àì Y áBè íBéa ãìBðå§¨§Ÿ¨§£¨¦¦¤¨£¦¤¨
Lc÷ä ïBâk ,da øziL Cøc Lé éøäL ;ìèa Bðéà íéôìà änëa§©¨£¨¦¥¨¥¤£¥¥¤¤¤ª©¨§¤§¥

.éðL øNòîe©£¥¥¦
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 `dlikשייך  xeqi`aפעם רק  לאכלו אפשר כי  ,

למחר שיאכלנו ומוטב  למחר יאכלנו  לא  היום  יאכל ואם  אחת

דבר  אבל  גמור. lehlhaבהיתר  xeq`dמוקצה 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



עט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בטלטול.

אינו מתירין' לו  שיש  ש 'דבר  הר "ן  של טעמו לפי  אבל

האסור מוקצה גם  – במינו ' ל'מין שדומה  משום  בטל 

שהרי מתירין' לו  שיש  כ'דבר  דינו בהיתר , שהתערב  בטלטול 

הוא הרי היתר , וזה  היתר  שזה  וכיון בטלטול מותר  יהיה  מחר

בטלטול. ויאסר  בטל  שאינו  במינו' ל'מין  דומה 

á"ôùú'ä áà íçðî è"ë éùéù íåé בשבת  שקשרוה ציצית

:ËÎ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰íBéa èçBMä©¥§
äéä ,ãéæî äéä elàL ét ìò óà Y ââBLa úaLa Bà íéøetkä©¦¦§©¨§¥©©¦¤¦¨¨¥¦¨¨

.äøLk BúèéçL ...BLôða áiçúî¦§©¥§©§§¦¨§¥¨
אחרונים י הקשו סי יו"ד איגר הגר"ע ט, סי' יו"ד תנינא ביהודה (נודע

:ס"א)

רבא  ב),לדעת  ד, לא(תמורה רחמנא דאמר מילתא  "כל

מהני" לא  עביד אי מועיל).תעביד, אינו באיסור הנעשה וכן(מעשה

הרמב "ם ה"ט).דעת  פ"א גזו"א הל' משנה, מדוע(מגיד כן, ואם 

את ומתירה  כשרה  ובשבת  הכפורים  ביום  האסורה  שחיטה 

הבשר ?

ומבארים :

ידי על אם  אלא  מועילים  מעשיו  אין איסור, על  העובר 

הקדש בהמת  ממיר  כגון  האיסור , יתוקן  המעשה  ביטול

חולין אותו')בבהמת ימיר ולא יחליפנו 'לא על המעשה(העובר שאם

דבר , נעשה  לא  וכאילו  בטל  האיסור – מועיל אינו  שעשה 

ששחיטתו נאמר  אם  יוסיף ומה  יתן  מה  בשבת , השוחט  אבל 

חלה , לא והשחיטה במעשיו הועיל  לא  אם  גם  הרי פסולה,

ידי על נעשה  השבת  שחילול כיון  האיסור, מן  ניצל  אינו

בטל. שהמעשה  לומר אין ולכן הנשמה, נטילת

שלמה ' ה 'חמדת  ועוד)והוסיף  ד"ה ב קג, דאמר(יבמות 'מילתא  :

קיום יהא  שלא  כדי חכמים  קבעו מהני' לא תעביד לא  רחמנא 

התורה , מן האסור אבל לדבר ה'", בעיני מרוחק  "שהוא  כיון 

השבת חילול שהרי האיסור  למנוע  אפשר  שאי  בשבת  השוחט

נעשה . שלא  כמי להחשיבו אין  נעשה ,

חינוך' ה'מנחת כתב  קושר)וכן השבת, מוסך שהקושר(לב,

שהציצית נאמר אם גם  כי כשרה , הציצית  – בשבת  ציצית 

ולא נעשה  כבר  הציצית  בקשירת שעשה  האיסור  פסולה,

יתוקן.

המלך' הדרן)וה 'שער  ד"ה הי"ט פ"ג מיישב :(גירושין

א)בגמרא  קטו, שבת'(חולין ש 'מעשה  באיסור אמרו שנעשה (דבר

כימלאכה) השבת  את  "ושמרתם  שנאמר התורה , מן נאסר אינו 

קודש". מעשיה ואין קודש  "היא  ודורשים  לכם ", היא  קודש 

אם אף  קיים המעשה  שבת  שבמלאכת ללמוד יש  ומכאן

כשרה . שחיטתו  בשבת  והשוחט באיסור , נעשה 

á"ôùú'ä áà íçðî 'ì ùãå÷ úáù נכרי  שחיטת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰...èçML éøëð̈§¦¤¨©
øçàî ;"Bçáfî zìëàå ,Eì àø÷å" :øîàpL ...äìáð BúèéçL§¦¨§¥¨¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§¥©©

.øeñà BçáfL ãîì äzà ,Bçáfî ìëàé ànL øéäæäL¤¦§¦¤¨Ÿ©¦¦§©¨¨¥¤¦§¨
עכו "ם : שחיטת של  הפסול  מקור  מהו  ראשונים נחלקו 

הרא "ש  ג)לדעת  סי' פ"א 'וזבחת(חולין מהכתוב  זאת  למדים 

משחיטתו, לאכול מותר  'וזבחת ' על שמצווה מי – ואכלת'

שוחט  אינו גם  השחיטה, על מצווה  אינו  עצמו  שהוא  נכרי  אך

לאחרים .

לך  'וקרא  מהכתוב  זאת  שלמדים  כתב  כאן  והרמב "ם

מזבחו, לאכל  שלא  התורה  שהזהירה  ומאחר  מזבחו', ואכלת

אסור . שזבחו למדנו

עצמו על שקיבל תושב  בגר השיטות בין מינה' ו'נפקא 

נבלות באכילת  מותר  הוא  אך עבודה ֿזרה , לעבוד לא 

הוא שהרי  מהתורה  פסולה  שחיטתו הרא"ש  לדעת וטרפות :

שלמדים הרמב "ם  לדעת אך  'וזבחת ', על מצווה  אינו עצמו 

מדבר זה  כתוב  הרי  מזבחו ' ואכלת  לך 'וקרא  מהכתוב  זאת 

בהלכה הרמב "ם שכותב כפי עבודה ֿזרה , העובד  גוי על 

מדרבנן אסורה  שחיטתו עבודה ֿזרה עובד שאינו  שגוי הבאה 

סק"א) ב סי' יו"ד .(ט"ז

והרי הרא "ש , של הדרשה  את  הרמב "ם הביא לא  ומדוע 

ב 'תוספתא'? מפורש  מקורה 

הלוי ' ה 'בית  טו)מבאר  סי' :(ח"א

כשאחרים(ה"ה)לעיל ששחטו  וקטן שוטה  שחרש  מבואר 

כשרה שחיטתם  אותם , חולין)רואים מסכת בתחילת הגמרא ,(כדברי

מהתורה מצווה  אינו  הקטן הרי הרא "ש : לשיטת קשה ומכך

ומדוע התורה , דיני  כל על  מצווה  שאינו  כשם  שחיטה , על 

איננו עצמו שהקטן אף  הרא "ש  שלדעת  אלא  כשרה, שחיטתו

להחשיבו בכך די נבלות  להאכילו אסור  ולגדול מאחר מוזהר,

כשרה . ושחיטתו  זביחה' 'בר 

לקטן להאכיל  איסור  אין  התורה  מן  הרמב "ם  לדעת אך

להלכה לקבל אין לשיטתו ולכן מדרבנן , הוא  והאיסור נבלות 

על  מצווה  אינו הקטן  שהרי ואכלת ', 'וזבחת  של הדרשה  את 

כשרה . שחיטתו  זאת  ועם  הזביחה 

ימשיך בהמקצוע בו עובד עתה או עבד קודם להמקצוע הזה בזה שיקל יותר עליו להסתדר בו והשם יתברך יצליחו.
ממכתב כ"ב מנחם-אב, תשי"ז

כשהולכים בדרכי התורה ומתנהגים מתאים להוראותיה מצליחים הן בגשמיות והן ברוחניות בבריאות ובפרנסה ובחיים מאושרים 
ויהי רצון שיבשר טוב.

ממכתב כ"ב מנחם-אב, תשי"ז



`zexeqפ zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriya`Îmgpn 'lÎc"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä à"ðî ã"ë ïåùàø íåé

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld
zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq

¦§©£¨£
¦§©£̈£

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
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‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‰Ó‰a ÏÎÂ : ƒ¿«∆∆¡«¿»¿≈»«¿∆∆«¿»
ÚÓBL ,‰¯b ˙ÏÚÓ ˙BÒ¯Ù ÈzL ÚÒL ˙ÚÒLÂ3È‡ ¿…««∆«¿≈¿»«¬«≈»≈«¬ƒ

ÚÓ dÈ‡L ÏkL.‰¯eÒ‡ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓe ‰¯b ˙Ï ∆…∆≈»«¬«≈»«¿∆∆«¿»¬»
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ4‡e‰ ‰OÚ -5¯ÈÊÁ·e ÏÓb·e . ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈«»»«¬ƒ

ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ê ˙‡ :¯Ó‡ ÔÙM·e ˙·¯‡·e»«¿∆∆«»»∆¡«∆∆……¿ƒ«¬≈
‡Ïa Ô‰L z„ÓÏ È¯‰ .¯ÓB‚Â ‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»¿≈¬≈»«¿»∆≈¿…
ÔkL ÏÎÂ .„Á‡ ÔÓÈÒ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿««ƒ∆≈»∆ƒ»∆»¿»∆≈
ÏÏk ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯‡L6, ¿»¿≈»¿≈»¿«»¿≈»∆≈»ƒ»¿»

ÏÏkÓ ‡a‰ ‰OÚ ÏÚ ¯˙È ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ì˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L∆ƒ¬ƒ»»¿…«¬∆»≈«¬≈«»ƒ¿«
.eÏÎ‡z d˙‡…»…≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"iYW rqW zrqWe dqxR zqxtn dndA lke :xn`PW llMn¦§©¤¤¡©§¨§¥¨©§¤¤©§¨§Ÿ©©¤©§¥
dxB zlrn zFqxt."'Ek . . §¨©£©¥¨

לא  זה את נאמר ובשפן ובארנבת ובחזיר "ובגמל וממשיך,
שאר  וכל־שכן בלא־תעשה... שהן למדת הא תאכלו...
שאיסור  כלל, סימן בה שאין טמאה וחיה טמאה בהמה
אותה  מכלל הבא 'עשה' על יתר בלא־תעשה אכילתם

תאכלו".
בהמה  שלאו על לתמוה שאין משנה' ה'מגיד וחיה וכתב

עונשים  אין והרי וארנבת, שפן מחזיר ק"ו בא טמאין,
'עשה', מכלל הבא ב'לאו' נאסרו כבר שאלו לפי מק"ו?
ודבריו  מקל־וחומר. לבוא שלהן ל'לאו' אפשר שכן וכיון
מצד  אינו 'לאו' איסור הכל אחרי שהרי ביאור, דורשים
'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 מובן בביאור, התורה מן עשה
שחסר  משום אלא הפרטי גדרם מצד אינו וארנבת שפן
מילתא  גילוי אלא הק"ו אין וממילא טהרה, סימן בהם
זה. בכלל הם סימנים שני בהם שחסרים אלו שגם בעלמא
בהמה  שכל שכתבה תורה, של אמיתותה מתגלה זה בעניין
שבהמה  וכל פרסה, מפרסת גם היא הרי גרה מעלת שהיא
אלו. מארבע חוץ גרה מעלת גם היא פרסה מפרסת שהיא

אשר  "כל מהפסוק הנלמד דומה דבר מצינו לדגים, ובנוגע
יש  קשקשת לו שיש ש"כל במים" וקשקשת סנפיר לו אין
שתים  מתקיימת תולעת "אין לשרצים ובנוגע סנפיר", לו
נקפה  אינו טמאה בהמה "חלב לחלב ובנוגע חודש", עשרה

הטהורה". כחלב ועומד
שניתנה  שמאז תורה, של אמיתותה גודל מכאן ונראה
הרמב"ם  שכתב מאז ואפילו והגמרא, המשנה ומזמן תורה
על  ידעו שלא בעלי־חיים סוגי בעולם נתגלו חיבורו, את
חיו  שבהם המקומות בכל נמצאים היו ושלא קיומם
בתורה  שהובאו הכללים ואעפ"כ והאמוראים, התנאים
מוחשית  הוכחה ומהווים ואמיתיים נכונים הם וברמב"ם
שברא  מה ש"כל הקב"ה של וכבודו תורה, של לאמיתתה

לכבודו". אלא בראו לא בעולמו הקב"ה
(d oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

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 Ì¯Oa¿»»¿∆¿»

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‰Ò¯t ˙ÏÚa ‰iÁ ÈÈÓ ÏÏkÓ BÈ‡ -10CÎÈÙÏ ,11 «»≈ƒ¿«ƒ≈«»«¬««¿»¿ƒ»
BÈ‡12,BaÏÁÓ B‡ Ì„‡‰ ¯OaÓ ÏÎB‡‰ .‰OÚ˙ ‡Ïa ≈¿…«¬∆»≈ƒ¿«»»»≈∆¿

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa13¯eÒ‡ Ï·‡ , ≈ƒ««≈ƒ«≈≈∆¬»»
‰iÁ ÈÈÓ ˙Ú·L ·e˙k‰ ‰Ó È¯‰L ;‰OÚa ‡e‰«¬≈∆¬≈»»«»ƒ¿«ƒ≈«»

eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê :Ô‰a ¯Ó‡Â14‡e‰L Ïk ‡‰ , ¿»«»∆…««»¬∆…¿»…∆
Ô‰Ó ıeÁ15- ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï - ≈∆……¿¿««»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ¬≈

תעשה 9) בלא בשרו אין כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין
תאכלו". לא זה "את זה 10)של את אך כתבה: והתורה

הפרסה. וממפריסי וג' תאכלו שהמין 11)לא מפני כלומר,
זו. פרשה בכלל אינו פרסה בעל האדם.12)שאינו

אלא 13) אינו שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם
אלא  אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה בבהמה,

טהורים. בבשר 1)4במינים שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו אדם,
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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

.„,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡ÓË ÛBÚ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»≈∆ƒ«»
.eÏÎ‡È ‡Ï ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz ‰l‡ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆≈∆¿«¿ƒ»…≈»¿
‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·Ú È¯‰Â«¬≈»««¬≈∆∆¡«»ƒ¿…»
˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï - ‰‡ÓË ‡‰ ,eÏÎ‡z…≈»¿≈»……≈¿≈»≈¿«ƒ

‚cÓ16,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‡ÓË ƒ»»≈∆∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆
Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·ÚÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈¿»««¬≈∆∆¡«…
ÔÈ‡L ÈnL ÏÏkÓ ,eÏÎ‡z ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ ¯L‡¬∆¿«ƒ¿«¿∆∆…≈ƒ¿»∆ƒ∆≈
ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÏÎ‡È ‡Ï - ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ¿«ƒ¿«¿∆∆…≈»≈»»«¿»∆»
‡ÓË ÛBÚ B‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a B‡ ‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰»≈»»≈¿≈»¿«»¿≈»»≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆

ובעוף,16) בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו
בני  בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני

אדם.

.‰ÏÎB‡‰Â ,ÛBÚ‰ ı¯L ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‡ÓË ·‚Á»»»≈¬≈ƒ¿«∆∆»¿»≈
˙ÈÊk17Ïk :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ18ı¯L ¿«ƒƒ∆∆»∆∆∆¡«…∆∆

ı¯L e‰Ê È‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË ÛBÚ‰»»≈»∆…≈»≈¿≈∆∆∆
‡ˆBiÎÂ ‰¯B·„e ‰Ú¯ˆÂ LezÈ B‡ ·e·Ê ÔB‚k ?ÛBÚ‰»¿¿«¿ƒ¿»¿»¿«≈

.Ô‰·»∆

כי 17) העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר לא בחגב כאן גם
בשר. בשם נקראו לא לאו 18)חגבים נזכר לא ויקרא בספר

בלבד. דברים בספר אלא העוף, שרץ על

.ÂÏÎÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ı¯‡‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆»»∆∆∆∆¡«¿»
È‡Â .ÏÎ‡È ‡Ï ‡e‰ ı˜L ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰«∆∆«…≈«»»∆∆∆…≈»≈¿≈
˙ÈLetÁÂ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÔB‚k ?ı¯‡‰ ı¯L e‰Ê∆∆∆»»∆¿¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒƒ

Ï„Â19.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»∆

רגלים.19) מרבה הפסוק: בלשון

.Ê„ÏÁ‰ :Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓLe¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»∆≈«…∆
ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆

Ì¯OaÓ ÏÎB‡‰ ,˙ÓLz‰Â20¯eÚL .‰˜BÏ - ‰L„Úk ¿«ƒ¿∆∆»≈ƒ¿»»«¬»»∆ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌlÎÂ .Ô˙‡ÓË ¯eÚLk Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿ƒÀ¿»»¿À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

‰L„ÚÎa21. ¿«¬»»

מיתתן.20) -21)לאחר כעדשה ביחד כולם בין יש שאם
לוקה. מהם האוכל

.ÁÔ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô‰Ó ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 ‰˜BÏ23ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ . ∆»»«∆ƒ¿∆¿«ƒ»»¿À»ƒ¿»¿ƒ
BÈ‡ - ˙nL ¯Á‡ ı¯M‰ ÔÓ ÌÏL ¯·‡ ÏÎ‡ .˙ÈÊÎÏƒ¿«ƒ»«≈∆»≈ƒ«∆∆««∆≈≈

.‰L„Úk Ba ‰È‰iL „Ú ‰˜BÏ∆«∆ƒ¿∆«¬»»

אכילתן 22) שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,
אינם  בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה,

אכילות  איסורי בכל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים
שהוא:23)שבתורה. בכל מטמאים שאברים פי על ואף

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 Û¯ËˆÓ - Ô¯O·e ÌÈˆ¯L ‰ÓL Ìc«¿…»¿»ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«¬»»
LÁp‰ Ìc ÔÎÂ .¯OaÏ ¯aÁÓ Ìc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â24 ¿∆ƒ¿∆«»¿À»«»»¿≈««»»

B¯Oa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙ÈÊÎÏ B¯O·Ï Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆»»¿ƒ∆≈¿»
ÎÂ .‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .BÓcÓ ˜eÏÁ‡ˆBik Ïk Ô »ƒ»¿««ƒ∆≈¿«≈¿≈…«≈
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ÌÈˆ¯L ¯‡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 ,L¯tL ÌÈˆ¯L Ìc«¿»ƒ∆»«¿»«¬»∆»»
˙ÈÊÎa26Ì‡ Ï·‡ ;ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙iL ‡e‰Â . ¿««ƒ¿∆«¿ƒ≈∆∆¬»ƒ

¯eËt - Ìc ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙‰27‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ¿ƒ≈»»∆≈«»ƒ∆»
.ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ««¿≈»«»»

בכעדשה.26) ששיעורן שרצים בשמונה לא 27)אפילו
מלקות. ולא כרת

.‡ÈÌ˙B˜ÏÁÓe ÔÈ¯eÚM‰ Ïk28‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - »«ƒƒ«¿¿»¬»»¿∆
.ÈÈqÓƒƒ«

שנאמרו 28) אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים כלומר,
בכעדשה. וזה בכזית זה למעלה:

.·È.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈn‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆««ƒ∆ƒ«»
ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
ı¯‡‰ ı¯L ‰Ê Â‡Ïa ÏÏk È¯‰ ;Ì‰a e‡Óh˙ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»∆¬≈»«¿«∆∆∆»»∆
el‡ ?ÌÈn‰ ı¯L e‰Ê È‡ .ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰ ı¯LÂ¿∆∆»¿∆∆««ƒ≈∆∆∆««ƒ≈
,ÌÈnaL ‰˜eÏÚ‰Â ÌÈÚÏBz‰ BÓk ,˙BpËw‰ ˙Bi¯a‰«¿ƒ«¿«¿«»ƒ¿»¬»∆««ƒ
ÏL BÏÏk .Ìi‰ ˙BiÁ Ô‰L ,¯˙Èa ˙BÏB„b‰ ˙Bi¯a‰Â¿«¿ƒ«¿¿»≈∆≈««»¿»∆
‚„ ‡ÏÂ ‡ÓË ‚„ ‡Ï ,ÌÈ‚c‰ ˙¯eˆa BÈ‡L Ïk :¯·c»»…∆≈¿««»ƒ…»»≈¿…»

ÔBÙÏc‰Â ÌÈn‰ ·Ïk ÔB‚k ,¯B‰Ë29‡ˆBiÎÂ Úc¯Ùv‰Â »¿∆∆««ƒ¿««¿¿«¿«¿≈«¿«≈
.Ô‰a»∆

דג".29) צורת וחציין אדם צורת שחציין בים יש "דגים

.‚È,˙BÏ·p‰ ÈÙe‚·e ˙BtL‡a ÔÈ‡¯·pL ÔÈÈn‰ el‡≈«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿¿≈«¿≈
¯ÎfÓ ÔÈ‡¯· ÔÈ‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÚÏB˙Â ‰n¯ ÔB‚k¿ƒ»¿≈»¿«≈»∆∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»
Ô‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eÁÈ¯Ò‰L ÌÈÏÏb‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·˜e¿≈»∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆≈
- ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈«»»∆¿»≈≈∆¿«ƒ
ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»
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ÔÈ¯t ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ OÓ¯‰ ı¯M‰«∆∆»…≈«»»∆¿««ƒ∆≈»ƒ
‰¯tL ‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ ı¯BM‰ ı¯M‰ Ï·‡ .ÔÈ·¯Â¿»ƒ¬»«∆∆«≈«»»∆∆»∆

.‰·˜e ¯ÎfÓ ‰·¯Â¿»∆ƒ»»¿≈»

.„Èta ÔÈ‡¯·p‰ ÔÈÈn‰ el‡Ì‡ :˙BÏÎ‡n·e ˙B¯ ≈«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«≈««¬»ƒ
ı¯‡Ï e‡ˆÈÂ eL¯t30,ÏÎ‡‰ CB˙Ï e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿¿»¿»»∆««ƒ∆»¿¿»…∆

ı¯M‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«≈∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»«∆∆
Ï·‡ .ı¯‡Ï eL¯tL el‡ ¯Ò‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰«…≈«»»∆∆¡…≈∆»¿»»∆¬»
.BÎB˙aL ˙ÚÏBz‰Â È¯t‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - eL¯Ù ‡Ï Ì‡ƒ…»¿À»∆¡…«¿ƒ¿«««∆¿

על 30) וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", דווקא לאו
הפרי.

.ÂË¯Á‡ ÏÎ‡‰ ÚÈÏ˙‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«»…∆««
- ¯aÁÓ ‡e‰Â ÚÈÏ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ı¯‡‰ ÔÓ ¯˜ÚpL∆∆¡«ƒ»»∆¬»ƒƒ¿ƒ«¿¿À»
ÏÚL ,ı¯‡Ï ‰L¯Ù el‡k ‰¯eÒ‡ ˙ÚÏBz‰ d˙B‡»«««¬»¿ƒ»¿»»»∆∆«

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,˙‡¯· ı¯‡‰31‰¯eÒ‡ - ˜ÙÒ Ì‡Â .32. »»∆ƒ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»≈¬»
Ô‰Lk ÚÈÏ˙‰Ï Ôk¯cL ˙B¯t ÈÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ≈≈∆«¿»¿«¿ƒ«¿∆≈
‡nL ,BÎBzÓ È¯t‰ ˜c·iL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ……««∆ƒ¿…«¿ƒƒ∆»

˙ÚÏBz Ba LÈ33ÌÈL ¯˜ÚpL ¯Á‡ È¯t‰ ‰‰L Ì‡Â . ≈««¿ƒ»»«¿ƒ««∆∆¡«¿≈
BaL ˙ÚÏBz ÔÈ‡L ;‰˜È„a ‡Ïa ÏÎB‡ - L„Á ¯OÚ»»…∆≈¿…¿ƒ»∆≈««∆

˙Ói˜˙Ó34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ƒ¿«∆∆¿≈»»…∆

הארץ.31) על השורץ השרץ של הלאו ככל 32)משום
תורה. איסורי של מספק.33)ספק אסור בו יש ואם

שתא 34) ירחי תריסר לבתר (שהתליעו) דכדא תמרי הני
מותרין). - חודש י"ב עליהן שעברו (אחרי שריין

.ÊËı¯‡Ï eÚ‚ ‡ÏÂ ¯ÈÂ‡Ï eL¯t35eL¯tL B‡ , »¿»¬ƒ¿…»¿»»∆∆»¿
˙‡ˆÓpL B‡ ,e˙nL ¯Á‡ eL¯tL B‡ ,ı¯‡Ï Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»»»∆∆»¿««∆≈∆ƒ¿≈
ÏÎ‡‰ CBzÓ e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÙaÓ ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚ ˙ÚÏBz«««««¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ»…∆
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk - ¯Á‡ ÏÎ‡ CB˙Ï¿…∆«≈»≈¬ƒƒ»≈¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ36. ¬≈∆

לבולעה.35) בפיו קלטה לארץ שהגיעו שלפני כלומר,
נאמרו 36) זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

רבינו  פסק במחובר התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו
אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו

.ÊÈ˙ÚÏBz37L‡¯aL Án·e ÌÈ‚c‰ ÈÚÓa ˙‡ˆÓp‰ «««ƒ¿≈ƒ¿≈«»ƒ«…«∆¿…
‰Ó‰a‰38¯Oaa ˙‡ˆÓp‰Â39‚c Ï·‡ .‰¯eÒ‡ - «¿≈»¿«ƒ¿≈«»»¬»¬»»

˙¯zÓ BaL ˙ÚÏBz‰ È¯‰ - ÚÈÏ˙‰L ÁÈÏÓ40Ô‰L ; ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ«¬≈«««∆À∆∆∆≈
¯znL ,ı¯‡‰ ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡ eÚÈÏ˙‰L ˙B¯Ùk¿≈∆ƒ¿ƒ««∆∆∆¿ƒ»»∆∆À»
ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ˙ÚÏBza ˙Á‡k Ôlk ÔÏÎ‡Ï¿»¿»À»¿«««««∆¿»¿≈««ƒ
¯zÓ ÌÈˆ¯L Ô˙B‡ È¯‰ - eˆÈ¯L‰L ÌÈÏkaL∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈»¿»ƒÀ»
¯ÈtÒ BÏ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÌÈn‰ ÌÚ Ô˙BzLÏƒ¿»ƒ««ƒ∆∆¡«¿…¬∆¿«ƒ
.eÏÎ‡z Ì˙‡ ÌÈÏÁp·e ÌÈnia ÌÈna ˙O˜O˜Â¿«¿∆∆««ƒ««ƒ«¿»ƒ…»…≈
ÏÎB‡ ‰z‡L ‡e‰ ÌÈÏÁp·e ÌÈni·e ÌÈna :¯ÓBÏk¿«««ƒ««ƒ«¿»ƒ∆«»≈
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡L ˙‡ ÏÎB‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â BÏ LiL ˙‡∆∆≈¿≈«»≈∆∆≈¬»

.¯zÓ - BÏ ÔÈ‡L ÔÈa BÏ LiL ÔÈa ,ÌÈÏka«≈ƒ≈∆≈≈∆≈À»

שאינם 37) מפני ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני

החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא ממנו מתהווים
נכנסה.38) הנחירים דרך שנתהוו 39)שבוודאי מפני

באכילה  ניתרת שבהמה מפני ואסורות מיתה, אחר בבשר
אסור  מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה

בשחיטה. לו אפשר שאי עודנה 40)כיוון התולעת אם
אסורה.מחובר  - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, ת

.ÁÈ,˙B¯Ún·e ÔÈÁÈM·e ˙B¯Baa ‡¯·p‰ ÌÈn‰ ı¯L∆∆««ƒ«ƒ¿»««ƒƒ«¿»
ÌÈ¯eˆÚ Ô‰ È¯‰Â ÔÈÚ·B ÌÈÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰41È¯‰ - ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«¬≈≈¬ƒ¬≈

,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BLÂ ‰ÁBLÂ .¯zÓe ÌÈÏkaL ÌÈnk Ô‰≈««ƒ∆«≈ƒÀ»¿∆¿∆¿≈ƒ¿»
ÌÈˆ¯M‰ Ô˙B‡Ó ‰i˙L ˙ÚLa ÚÏBaL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«ƒ¿«¿ƒ»≈»«¿»ƒ

.ÌÈwc‰««ƒ

ונעיצין 41) חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.
נובעין. שאינן פי על אף כימים, דינם הנמשכים, מים של

.ËÈÌB˜nÓ eL¯t ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈¿ƒ¿
CB˙Ï ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙i¯a¿ƒ»»¬»ƒ≈««∆∆««ƒ∆»«¿
˙È·Á‰ ÈÙ„Ï L¯t .¯eÒ‡ - ¯Ba‰ CB˙Ï B‡ ÈÏk‰«¿ƒ¿«»»«¿»¿≈∆»ƒ

¯zÓ - ¯ÎM‰ CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙÂ ¯ÊÁÂ42ÔÎÂ . ¿»«¿»«¿««ƒ¿«≈»À»¿≈
.¯zÓ - ÌÈnÏ ¯ÊÁÂ ‰¯Ún‰ B‡ ¯Ba‰ ÈÙ„Ï L¯t Ì‡ƒ»«¿»¿≈««¿»»¿»«««ƒÀ»

גידולן,42) מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו
אף  ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי לדפני לפרוש ודרכו
לאחורי  פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי

.Î,¯ÎM‰ ˙‡ B‡ ıÓÁ‰ ˙‡ B‡ ÔÈi‰ ˙‡ ÔpÒÓ‰«¿«≈∆««ƒ∆«…∆∆«≈»
˙BÚÏBz‰Â ÔÈLezi‰ ˙‡ B‡ ÌÈLeÁ·i‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆««¿ƒ∆««ƒ¿«»

ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÔpqL43ı¯L ÌeMÓ B‡ ∆ƒ≈∆ƒ∆∆««ƒƒ∆∆
ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰44,ÔpqL ¯Á‡ ÈÏkÏ e¯ÊÁ elÙ‡ . »¿∆∆««ƒ¬ƒ»¿«¿ƒ««∆ƒ¿»

Ô˙i¯a ÌB˜nÓ eL¯Ù È¯‰L45- ÔpÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈»¿ƒ¿¿ƒ»»¬»ƒ…ƒ¿»
.eL¯tL BÓk ,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BL∆¿≈ƒ¿»¿∆≈«¿

העוף.44)ביבחושים.43) שרץ גם שהוא ביתושים,
במים שהתהווה המים.ומכיוון שרץ משום גם לוקה

פירשו.45) שאולי לחשוש אין כלומר,

.‡Î˙ÈÊk ÏÎ‡Lk - ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿∆∆∆»≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ
‰i¯aÓ ËÚÓe BÊ ‰i¯aÓ ËÚÓ Û¯vL B‡ ,‰ÏB„‚ ‰È¯aÓƒƒ¿»¿»∆≈≈¿«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»

dÈÓaL BÊ46‰i¯a ÏÎB‡‰ Ï·‡ ;˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ∆¿ƒ»«∆…«¿«ƒ¬»»≈¿ƒ»
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - dlk dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË¿≈»ƒ¿≈«¿»À»¬≈∆∆ƒ«»

Ïc¯Á‰ ÔÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ elÙ‡Â47‰˙Ó dÏÎ‡L ÔÈa .48 «¬ƒ»¿»¿»ƒ««¿»≈∆¬»»≈»
‰È¯a‰ ‰Á¯Ò elÙ‡Â .‰iÁ dÏÎ‡L ÔÈa49˙ÈpzLÂ ≈∆¬»»«»«¬ƒ»¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

d˙¯eˆ50.‰˜BÏ - dlk dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»ƒ«¬»»À»∆

שאיסורן 46) "כל אחד בלאו שאסורים אחד, משם כלומר
מצטרפים  אינם מינים שני אבל מצטרפין" אחד בלאו

שהוא.47)לכזית. כל ביותר, קטנה בכמות כלומר,
שהוא".48) בכל במיתתה בין בחייה בין "טמאה
עד 49) סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם

כמבואר  פטור אדם, לאכילת כבר ראוייה שאינה כך כדי
אחר  האסור אוכל "שאכל י"א הלכה י"ד פרק להלן
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פג zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 ·e·Ê ÏÎB‡‰ , »∆»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»≈

ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙Ó ÔÈ·e ÈÁ ÔÈa ,ÌÏL LezÈ«»≈≈«≈≈∆ƒ∆∆
.ÛBÚ‰»

נפשטה,51) ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: בעייא
לוקים. אין ספק ברייה 52)ועל אכילת על שלוקים מכיוון

שהיא. כל שלימה

.‚ÎÌÈn‰ ı¯MÓe ÛBÚ‰ ı¯MÓ ‰È¯a‰ ‰˙È‰L È¯‰¬≈∆»¿»«¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ∆∆««ƒ
ÌÈÙk dÏ eÈ‰L ÔB‚k ,ı¯‡‰ ı¯MÓe53˙Îl‰Ó ‡È‰Â , ƒ∆∆»»∆¿∆»»¿»«ƒ¿ƒ¿«∆∆

ÌÈˆ¯L ¯‡Lk ı¯‡‰ ÏÚ54ÌÈna ‰·¯ ‰˙È‰Â ,55, «»»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»»»««ƒ
ÏÎ‡Â˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - d56ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬»»∆»«¿À¿ƒ»¿»»≈«

Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ˙B¯ta e‡¯·pL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰Ê∆ƒ«ƒƒ∆ƒ¿¿«≈∆»∆»«¿«
˙Bi˜ÏÓ57- ÔÈ·¯Â ÔÈ¯tL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿À¿ƒ»¿»ƒ«ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ

ÏÚ ¯˙È ‡ÓË ÛBÚ ÏÏkÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ∆»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«»≈»≈«
:˙Bi˜ÏÓ LL ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ d˙BÈ‰¡»ƒ∆∆»∆»∆»≈«¿À
ı¯L ÌeMÓe ,ÛBÚ‰ ı¯L ÌeMÓe ,‡ÓË ÛBÚ ÌeMÓƒ»≈ƒ∆∆»ƒ∆∆
,ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÌeMÓe ,ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓe ,ı¯‡‰»»∆ƒ∆∆««ƒƒ≈«»»∆
ÏÎ‡L ÔÈa dlk dÏÎ‡L ÔÈa .˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÌeMÓeƒ«««≈≈∆¬»»À»≈∆»«
‰Ï„b‰ ˙Á¯Bt‰ ‰ÏÓ ÏÎB‡‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈÊk ‰pnÓƒ∆»¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»»««««¿≈»

.˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ‰˜BÏ - ÌÈna««ƒ∆»≈«¿À

העוף.53) שרץ לאו בה ויש על 54)ופורחת ההולכים
על  השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ,

המים.55)הארץ". שרץ של לאו בה מלקות 56)שנוסף
ולאו. לאו נמלה 57)לכל ארבע, לוקה פוטיתא "אכל

בדבר  יש שאם רבינו דעת שש". לוקה צרעה חמש, לוקה
כאן  מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד
תכונות  בהן יש אלו שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם
לוקה  והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות
הרבה  לאווין של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על

.„Î˜q¯58el‡Ï dÙ¯ˆÂ ‰ÓÏL ˙Á‡ ‡È·‰Â ÌÈÏÓ ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ««¿≈»¿≈¿»¿≈
LL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ‰OÚÂ e˜q¯˙pL∆ƒ¿«¿¿«¬»«…¿«ƒ«¬»∆≈
- ˙Á‡Â ,˙Á‡‰ ‰ÏÓp‰ ÌeMÓ - LÓÁ :˙Bi˜ÏÓ«¿À»≈ƒ«¿»»»««¿««

ÌÈ‡Óh‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk ÌeMÓ59. ƒ¿«ƒƒƒ¿««¿≈ƒ

של דכיוון 58) דין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה כל 59)אוכל תאכלו "לא לאו משום ולא

משום  לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה",
את  תשקצו אל משום שרצים, כלומר הטמאים, נבלת

נפשותיכם.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טעם 1) ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר

מותר  אם האדם חלב מותר; שהוא וצרעים דבורים  לדבש
הבאים  וביצים חלב מהשדיים; אותו לינק או לאכול
ודין  דם; קורט עליו שנמצא טהור עוף וביצת מהטמאה;

גויים  של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח
חביות  שהביא גוי טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני

מהם. באחת טהור ודג ציר של פתוחות

.‡ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈnÓ ‡ˆBi‰ ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»«≈ƒƒƒ«ƒƒ»¬ƒ
ÔÈ˜BlL2¯eÒ‡ ÏÎ‡n‰ B˙B‡ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ∆ƒ«¬ƒ»»¬≈««¬»»

ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔB‚k .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ«»¿¬≈¿≈»¿«»«¿≈ƒ
- ‰Úi‰ ˙a ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Óh‰ ‚„Â ÛBÚ ÈˆÈ·e≈≈¿»«¿≈ƒ∆∆¡«¿≈«««¬»

¯eÒ‡‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .d˙ˆÈa BÊ3‰ÚÈk4ÏÎÏe , ≈»»¿«ƒ¿»»»¿«¬»¿»
.‰ˆÈaÏ ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ«≈»

'עשה'.2) איסורי ולא לאו איסורי רבינו 3)כלומר, כוונת
למדים  אנו טמא" הטמא מן היוצא "שכל שהדין היא

זה. הגוף.4)מפסוק מתוך שמתמצאים

.·¯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

.‚ÌÈ¯B·c L·c7BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÌÈÚ¯ˆ L·„e ¿«¿ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ¿≈∆≈
ˆÓzÓCB˙a ÌÈ·OÚ‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈÒBk ‡l‡ ,ÔÙeb ˙È ƒ«¿ƒ»∆»¿ƒƒ»¬»ƒ¿

B˙B‡ e‡ˆÓiL È„k ,˙¯eka B˙B‡ ÔÈ‡È˜Óe Ô‰Ètƒ∆¿ƒƒ««∆∆¿≈∆ƒ¿¿
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa epnÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆ƒ«¿»ƒ

ז.7) בבכורות יעקב כר' ולא ו, פרק מכשירין משנה, כסתם

.„ÏB„‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ,¯zÓ Ì„‡ ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈»»À»»¿¬»ƒ¿»
CB˙Ï ‰M‡ ˙·ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈ„M‰ ÔÓ B˙B‡ ˜ÈÏƒ…ƒ«»«ƒ∆»∆∆ƒ»¿
ı¯L ˜BÈk - „M‰ ÔÓ ˜iL ÏB„‚Â .‰˙BLÂ ÈÏk‰8, «¿ƒ¿∆¿»∆»«ƒ««¿≈∆∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe«ƒ«««¿

מרדות.8) מכת אותו מכין לפיכך

.‰.ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ elÙ‡ CÏB‰Â ˜BÈz ˜BÈ≈ƒ¿≈¬ƒ«¿«»≈»ƒ
˙ÓÁÓ ,¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL L¯Ùe e‰eÏÓb Ì‡Â¿ƒ¿»»«¿»»ƒ»≈≈¬«

BÈ¯a9‡e‰Â .˜BÈÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡Ï À¿…≈¬«»¿≈≈¿≈¿
CB˙a Ï·‡ ;L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ e‰eÏÓbL∆¿»««∆¿ƒ¿«¿»»…∆¬»¿
¯ÊÁÏ ¯zÓ - ÌÈL B‡ L„Á e‰eÏÓ‚ elÙ‡ ,‰Ê ÔÓÊ¿«∆¬ƒ¿»…∆¿«ƒÀ»«¬…

L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˜ÈÏÂ10. ¿ƒ««∆¿ƒ¿«¿»»…∆

בריא.9) יונק 10)כשהוא כלל, פירש לא שאם כלומר,
ועשרים  ארבעה תוך פירש אם אבל שנים. ארבע עד והולך
עד  רק והולך יונק ולינק, לחזור שמותר אףֿעלֿפי חודש,

יותר. ולא חודש כ"ד סוף

.Â‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈ·e ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈¿≈»¿≈»≈≈»≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡11:¯Ó‡pL ; ¬ƒƒ«»≈ƒ¬≈∆∆∆¡«

BÈ‡Â ,‰˜BÏ ‡e‰ ¯Oa‰ ÏÚ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈««»»∆¿≈
- Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ È¯‰Â .·ÏÁ‰ ÏÚÂ ‰ˆÈa‰ ÏÚ ‰˜BÏ∆««≈»¿«∆»»«¬≈»≈»

¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k12BÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿≈¬ƒƒ∆»ƒ«»¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ13. ∆¬»«ƒ«««¿

השורץ 11) השרץ משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
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שהיא  אףֿעלֿפי ריקמה לא אם אבל משמע, הארץ", על
היוצא  כל והואֿהדין עליה. לוקין אין - טמא כביצת אסורה

מלקות. שם אין התורה, מן שאסור הטמא שבא 12)מן
ואינו  התורה מן איסור רק ויש תאכלו, לא חלב כל מדרשת
מדרשת  שבא טמאה בהמה וחלב טמא עוף ביצת כן לוקה,
התורה. מן שאיסורם אףֿעלֿפי מלקות בהם אין היענה בת

מרדות".13) מכת אותו מכין שיעור חצי "והאוכל

.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‰«»¿≈≈≈»«»≈«¿»∆¿
e¯Ó‚Â eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL15,‰˜BÏ - Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ , ∆¬«ƒ…»¿¿ƒ¿¿»≈»∆

.Ô‰lL ÌÈÚÓ Èa ÏÎB‡k¿≈¿≈≈«ƒ∆»∆

בשר 14) הם הרי קליפה, בהם ואין הדגים בגוף שהם כיון
נגמרו.15)גמור. לא וגם פרשו, לא שעדיין כלומר,

כבני  אינם נגמרו, שאם שניהם, על מוסבת "לא", והמלה
לוקה. ואינו מעיים

.Áda Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa≈«»≈∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - dÏÎ‡Â16˙ˆÈa Ï·‡ . «¬»»∆ƒ≈∆∆»¬»≈«

dÏÎ‡Â da Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ¯B‰Ë ÛBÚ‰»»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»«¬»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -17. «ƒ«««¿

שהוא16ֿ) רבינו ודעת הארץ". שרץ משום לוקה "ריקמה
העוף, שרץ משום לוקה ריקמה שאם טמא, עוף בביצת הדין
משום  לוקה אינו ואףֿעלֿפיֿכן העוף, ממין שהוא מכיון
שרץ, הוא ועדיין עוף, לכלל הגיע שטרם מפני טמא, עוף
הלכה  ב פרק למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן

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 ÁB¯Ù‡∆¿«∆«««ƒ∆…ƒ¿«¿≈»
BÏÎ‡Ï ¯zÓ23d·ÏÁ - ‰Ù¯ËpL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a . À»¿»¿¿≈»¿»∆ƒ¿¿»¬»»

¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa ÔÎÂ .‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁk ¯eÒ‡»«¬≈¿≈»¿≈»¿≈≈«»
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈ·k - Û¯ËpL24.¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿«¿≈«»≈¿»

לאויר 23) יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא
למעלה  כמבואר שרץ, משום סופרים מדברי אסור - העולם

ח. א.24)הלכה הלכה למעלה כמבואר

.‡ÈBÈÓ ÔÈ‡L ,¯zÓ - ‰Ù¯Ë ˙ˆÈaÓ „ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«ƒ≈«¿≈»À»∆≈ƒ
‡ÓË25„ÏzL ÌÈˆÈa‰ Ïk ,‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ÛBÚ‰ ‰È‰ . »≈»»»¿≈¿≈»»«≈ƒ∆≈≈

‰BL‡¯ ‰Ó¯Úa26Ô˙B‡ ÔÈ‰LÓ -27‰ÚË Ì‡ : «¬≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ»¬»
‰iL ‰Ó¯Ú28,˙BBL‡¯‰ e¯z‰ - „ÏÈÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈≈À¿»ƒ

„BÚ ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ ‡Ï - ‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡L29Ì‡Â ; ∆ƒ»¿»¿≈»…»¿»∆∆¿ƒ
.˙B¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈≈¬

מותר,25) האפרוח למה לנמק כאן התכוון לא רבינו
אחר  נימוק ניתן לזה כי טריפה, מביצת שבא אףֿעלֿפי
טריפה  מביצת אפרוח בין מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא

טמאה. מביצת 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.

.·È·ÏÁk „ÓBÚÂ ‰t˜ BÈ‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ¬≈¿≈»¿≈»≈ƒ¿∆¿≈«¬≈
‰Ó‰a ·ÏÁa ‰‡ÓË ·ÏÁ ·¯Ú˙ Ì‡Â .‰¯B‰h‰«¿»¿ƒƒ¿»≈¬≈¿≈»«¬≈¿≈»
,‰¯B‰h‰ ·ÏÁ „ÓÚÈ - B˙B‡ „ÈÓÚzLk ,‰¯B‰Ë¿»¿∆«¬ƒ«¬…¬≈«¿»

.‰È·b ÏL ÌBw‰ ÌÚ ‰‡Óh‰ ·ÏÁ ‡ˆÈÂ¿≈≈¬≈«¿≈»ƒ«∆¿ƒ»

.‚È„·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ·ÏÁ ÏkL :ÔÈc‰ ÔzÈ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ≈«ƒ∆»»»«ƒ¿»¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk30‰Ó‰a ·ÏÁ Ba ·¯Ú ‡nL ,¯eÒ‡ - »ƒ«»»∆»≈≈¬≈¿≈»

,˙¯zÓ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙È·‚e ;‰‡ÓË¿≈»¿ƒ«»≈»ƒ«»À∆∆
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Ôab˙Ó ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÈ‡L∆≈¬≈¿≈»¿≈»ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿≈

„·BÚ‰ ˙È·b ÏÚ e¯Êb ‰LÓ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È ƒ¿»»¿«¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
ÏL ‰·˜ ¯BÚa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ÈtÓ ,Ìe¯Ò‡Â«¬»ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»¿≈»∆
‰·w‰ ¯BÚ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰Ï· ‡È‰L Ô˙ËÈÁL¿ƒ»»∆ƒ¿≈»¿ƒ…««¬…«≈»
‡Ï ‰nÏÂ ,Ba „ÓÚL ·ÏÁa „‡Ó „Ú ‡e‰ ÔË˜ ¯·c»»»»«¿…∆»»∆»«¿»»…
,‰È·b‰ „ÈÓÚn‰ ‡e‰L ÈtÓ ?BËeÚÓa ÏË·Èƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆««¬ƒ«¿ƒ»
Ïk‰ È¯‰ - „ÈÓÚ‰L ‡e‰ ¯eÒ‡‰ ¯·„Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»»»»∆∆¡ƒ¬≈«…

¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡31. »¿∆ƒ¿»≈

טהורה.30) מבהמה חלבו אם רואה ישראל ואין
טז.31) הלכה ט פרק להלן

.„È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ‰È·b¿ƒ»∆«¬ƒƒ»»¿≈»ƒ«»
Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈ‡z‰ Û¯O ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa B‡ ÌÈ·OÚa«¬»ƒ¿≈≈¿¿««¿≈ƒ«¬≈≈
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ - ‰È·ba ÔÈ¯kƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¬»

e¯Êb ¯·kL32,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b Ïk ÏÚ ∆¿»»¿«»¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa ¯eÒ‡ ¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa≈∆∆¡ƒ»¿»»»≈∆∆¡ƒ»¿»»

ÔÈ„ÈÓÚnL ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯zn‰33¯·„a d˙B‡ «À»¿≈»ƒ∆«¬ƒƒ»¿»»
.¯eÒ‡‰»»

סתם.32) היתה "משום 33)שהגזירה תימן: בכת"י
מיימוניות. בהגהות הגירסה וכן האסור", בדבר שהעמידוה
גזרו  האסור, בדבר להעמיד שנוהגים מפני הדברים: פירוש
אסור  בדבר העמידו בין חילקו ולא גויים, גבינות סתם על
או  שרובם במקומות אפילו אסורה ולכן מותר, בדבר או

בהיתר. מעמידים כולם

.ÂË·ÏÁ B‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b ÏÎB‡‰»≈¿ƒ«»¿≈»ƒ«»»»
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e‰‡B¯ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B·ÏÁL34 ∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35È„·BÚ ÏL ‰‡ÓÁ‰ . «ƒ«««¿«∆¿»∆¿≈

È¯‰L ;‰e¯Èz‰ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿»«¿ƒƒƒ»∆¬≈
„ÓBÚ BÈ‡ ‰‡Óh‰ ·ÏÁÂ ,‰‡ÓÁ‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï36. …»¿««∆¿»«¬≈«¿≈»≈≈

¯‡MiL ·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ ÈtÓ ,‰e¯Ò‡ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Óeƒ¿»«¿ƒ¬»»ƒ¿≈«¿≈»»∆ƒ»≈
·¯ÚÓ BÈ‡ ‰‡ÓÁaL ÌBw‰ È¯‰L .da37‰‡ÓÁ‰ ÌÚ »∆¬≈«∆«∆¿»≈¿…»ƒ«∆¿»

BÏ ÔÈLLBÁ Ô‰lL ·ÏÁ ÏÎÂ ,BËeÚÓa ÏË·iL È„k¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»∆»∆¿ƒ
‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ B· e·¯Ú ‡nL38. ∆»≈¿¬≈¿≈»¿≈»

טהורה.34) מבהמה איסורי 35)שחלבו על העובר ככל
שנשארו 36)חכמים. טמא חלב זעירות) (טיפות וצחצוחי

איסורים  כשאר במיעוטם בטלים שהמה אוסרים. אינם בה,
מעמיד. אינו זה חלב שהרי בששים, כלומר 37)שבטלים

אותו  לברור שאיֿאפשר אלא - ניכר הקום, היינו שהאיסור,
בטל. אינו לפיכך החמאה, מן כמבואר 38)ולסלקו

יג. הלכה למעלה

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡ÓÁ Á˜Ï Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»«∆¿»ƒ»≈»ƒ
·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ Ô‰Ï eÎÏ‰L „Ú dÏM·e ˙BÏÊÓe39- «»ƒ¿»«∆»¿»∆«¿≈»»

˙¯zÓ BÊ È¯‰40eÏMa˙Â dnÚ e·¯Ú˙ :¯Ó‡z Ì‡L . ¬≈À∆∆∆ƒ…«ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿
Á‰ Ï·‡ .ÌËeÚÓa eÏËa - Ôlkd˙B‡ eÏMaL ‰‡Ó À»»¿¿ƒ»¬»«∆¿»∆ƒ¿»

È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»¬»ƒƒ≈¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk41¯‡a˙iL BÓk ,42. »ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

האש.39) עלֿידי לשיטת 40)שניתכו אפילו כלומר,
יש  שהרי לכתחילה, אפילו מותר גוי, של חמאה האוסרין
ואם  כלל. טמא חלב היה לא שמא ספיקות. הרבה כאן
תמצא  ואם כלום. נשאר לא שמא שנתערב, לומר תמצא
ולפיכך  אש, עלֿידי ניתך הבישול בתחלת שמא נשאר, לומר
משום  לאסור אין ובכלל איסור. מבטל משום לאסור אין
שיותכו  בבישולה כוונתו שהרי מלכתחילה, מבטל

כלל. בה ישארו ולא מהכלי 41)הצחצוחים איסור פליטת
הגוי. הם 42)של גוי כלי שסתם ב. הלכה יז פרק להלן

התבשיל. את פוגמת אינה שבהם והבלועה יומן, בני

.ÊÈÈ¯Îp‰ ‡·e ,È¯Î ÏL ¯„Ú‰ „ˆa ·LiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿«»≈∆∆»¿ƒ»«»¿ƒ
¯„Ú‰ ÔÓ ·ÏÁ BÏ ‡È·‰Â43¯„Úa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»»ƒ»≈∆««ƒ∆≈»≈∆

‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¬≈∆À»¿««ƒ∆…»»
·ÏBÁ ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ÏBÎiL ‡e‰Â .·ÏBÁ B˙B‡≈¿∆»ƒ¿¿∆≈
‡nL ,‰‡Óh‰ ÔÓ ·ÏÁÏ ‡¯È˙Ó È¯Îp‰L ;„ÓÚiLk¿∆«¬…∆«»¿ƒƒ¿»≈«¬…ƒ«¿≈»∆»

.B˙B‡ ‰‡¯ÈÂ „ÓÚÈ«¬…¿ƒ¿∆

טמא,43) חלב בו לערב ומתיירא ישראל, של לצרכו שחלבו
אותו. ויראה יעמוד פן

.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‡ :d¯ÎBnL∆¿»ƒ»«∆¿ƒ¿

ÛBÚ ÏL :¯Ó‡ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ CÓBÒ - ‡e‰ ¯B‰Ë»≈»»¿ƒ»«∆
ÂÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - BÓL BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë46. »¿…»«¿≈≈»»

ביצים 44) שסימני מפני אלו, טהרה סימני על סומכין שאין
ספק. והדבר התורה, מן נאמן,45)אינם אינו גוי אבל

הסמוכה. בהלכה עוף 46)כמבואר "של הגמרא: כלשון
לצייד  רק מאמינים אנו טהור, בעוף וכן הוא". וטהור פלוני,
טו. הלכה א פרק למעלה כמבואר ובשמותיהם, בהם שבקי
ממנו  לוקחים בנאמנות מוחזק הוא שאם הראב"ד, וכתב
בפירוש  שכתב כפי כך, רבינו דעת שגם ונראה בסתם. אפילו

כ. בהלכה דגים ביצי גבי

.ËÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈˆÈa ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒƒ»¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,˙BÏÊÓe47Ô‰a BÏ LÈÂ «»∆»ƒ»»«ƒ»¿≈»∆

ÔÈ‡Â .¯B‰h‰ ÈBÏt ÛBÚ ÈˆÈa Ô‰L ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë¿ƒ«ƒ∆≈≈≈¿ƒ«»¿≈
.‰Ï· ÈˆÈa B‡ ‰Ù¯Ë ÈˆÈa Ô‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈≈≈¿≈»≈≈¿≈»
‰ˆÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»≈»

‰Ùe¯Ë48.ÏÏk ¿»¿»

מוחזק 47) שאינו ישראל שרק הקודמת, בהלכה וכמבואר
אבל  הוא, וטהור פלוני עוף של אומר אם נאמן, בכשרות
שאינו  אףֿעלֿפי הגויים מן ביצים לוקחים ועכשיו גוי. לא
ביצים  רוב על אנו שסומכים הוא, פלוני עוף של אומר
מיימוני). (הגהות טהורים עופות של שהן בינינו המצויים

שאנו 48) מפני טהור, עוף ממין שהן מכיר הוא אם ואפילו
כמבואר  לו, מכרה וישראל טריפה, ביצת היא שמא חוששין

בגמרא. שם

.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‰ ÔÈ¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ;52, ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈≈∆¡»
.˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»»»∆À¿«¿«¿

בעדותו.49) נאמן אינו אומר 50)שגוי הוא אם די ובעוף,
ממרחק, באים המלוחים שהדגים והטעם, פלוני. עוף של
לומר  צריך לפיכך טמא, מדג האלו הביצים נשמטו ואולי

מלחתים. מוחזק 51)אני ואינו חשוד אינו הוא אם
אינו  - בטהור טמא למכור חשוד הוא אם אבל בכשרות,

בדבר. נוגע שהוא מכיון סימנים 52)נאמן, שעל מפני
הם, דאורייתא" "לאו דגים ביצי שסימני סומכים, אין לבד

עוף. ביצי כסימני

.‡Îda ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·b ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ«»∆≈»
ÔÓÈÒ53ı¯‡a Ï·‡ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L ÈÏ‡¯OiÓ ‡l‡ ƒ»∆»ƒƒ¿¿≈ƒ∆À¿«¿«¿¬»¿∆∆

Ï‡¯OÈ54Ï‡¯OÈ da¯ ‰˙È‰Lk ,55ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ - ƒ¿»≈¿∆»¿»À»ƒ¿»≈¿ƒƒ»
daL ÈÏ‡¯OÈ56Ï‡¯OÈ ÏkÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ·ÏÁ‰Â . ƒ¿¿≈ƒ∆»¿∆»»¿ƒƒ»ƒ¿»≈

.ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»

מונה 53) לט: שם ובברייתא ה. פרק עבודהֿזרה תוספתא
שני  בדין שם רב של במימרא אולם דג. חתיכת במקום חלב
דג. חתיכת במקומו ומכניס "חלב" כהנא רב מוחק חותמות,
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במקום  דג חתיכת גורס הוא הנזכרת בברייתא שגם ומסתבר,
ודעת 54)"חלב". בסוריא". לוקחין "אין שם והגירסא

לארץ, חוץ לכל הכוונה אלא דוקא לאו שסוריא רבינו,
רבינו), (של הזה ובזמן מותר. ישראל שבארץ מכאן ומוכח
לקמן  ראה לארץ, כחוצה זה לענין ישראל ארץ של דינה

כה. הלכה חוששים 55)פי"א ישראל, רובה אין אם אבל
בכשרות. מוחזק שאינו כיון הגוי, מן קנה שמא

רבינו 56) שגירסת וכנראה למעלה. ראה התוספתא, כגירסת
חננאל. רבינו שם גורס וכן התוספתא, כגירסת שלנו בגמרא

.·Î¯Èˆ Ï·‡ .¯eÒ‡ Ô¯Èˆ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c L·Bk‰«≈»ƒ¿≈ƒƒ»»¬»ƒ
¯zÓ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚Á57.˙ÈÁeÏÁÏ Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆«¿ƒ

,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯Èˆ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ»≈»ƒ«»
¯B‰Ë ‚„ Ba ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡58elÙ‡ ,Ba ËËBLÓ ∆»ƒ≈»»»»¿≈¬ƒ
.„Á‡ ‚„»∆»

טהור",57) שהוא טמאים, דגים של ציר על צדוק ר' "העיד
מותר. שהוא ב, משנה פ"ז, בעדויות רבינו ופירש

דגה 58) בה שאין וציר אסורין... גוים של דברים "ואלו
וכן  הוא, טהור דג כלבית מפרש ורבינו בו". שוטטת כלבית
משוטט  אם טהור דג לכל הדין והוא חננאל. רבינו פירש
שקטן  אףֿעלֿפי לרבותא, כלבית שנה אלא מותר הציר בו,

ביותר.

.‚Î‰‡ÏÓ ‰·¯Ú ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ¬≈»¿≈»
Ô‰Ó ˙Á‡a ¯B‰Ë „Á‡ ‚„Â ,¯Èˆ ÏL ˙BÁe˙t ˙Bi·Á»ƒ¿∆ƒ¿»∆»»¿««≈∆

˙B¯zÓ Ôlk -59da ‡ˆÓÂ ˙Á‡ Á˙t ,˙BÓe˙Ò eÈ‰ . À»À»»¿»«««¿ƒ¿»»
¯B‰Ë da ‡ˆÓÂ ‰iL ,¯B‰Ë ‚c60.˙B¯zÓ Ôlk - »»¿ƒ»¿ƒ¿»»»À»À»
B¯„LÂ ‚c ÏL BL‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â61‡‰iL È„k ,Ìi˜ ¿∆ƒ¿∆…∆»¿ƒ¿«»¿≈∆¿≈

¯k62ÌÈ‚c ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ‚„ ‡e‰L ƒ»∆»»¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ
Ì‰Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁeÏÓ ÔÈˆv¯Ó¿À»ƒ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¿≈
B¯„LÂ ‚c‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .‰Ùe¯Ë ˙È¯Ë ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»…«»¿ƒ¿

B˙B‡ ÁwÏ ¯zÓ - ıv¯Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÔÓ ƒ»««ƒ∆¿À»À»ƒ«ƒ
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»

עשוי 59) שאדם מפני הן, אחת כחבית פתוחות חביות שכל
ומותרות. הן כמעורבות ולפיכך בזו. וליתן מזו ליטול

של 60) ציר שבכולן הדבר מוכח בשתים, טהור דג שנמצא
ומותרות. טהורים שם 61)דגים כדמוכח יחד, שניהם

בראש 62)בגמרא. עין בטביעות מכיר שהוא כלומר,
מפרש, (רש"י טהור שהוא פלוני דג ממין שהוא ושדרה
מזו  משונה ראשם ותבנית שדרה, להם אין טמאים שדגים
בו, נמצא וסנפיר קשקשת אין אם ואפילו טהורים), של

בים. אותן שהשיר תולים שאנו

.„Î˙BÎÈ˙Á ÏL ·¯‚ ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ»»∆¬ƒ
‰ÂL ÔÎezÁL ‚c63,„Á‡ ‚cÓ ÔlkL ÔÈ¯k Ô‰Â , »∆ƒ»»∆¿≈ƒ»ƒ∆À»ƒ»∆»

Ôlk È¯‰ - ÔÈO˜O˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Áa ‡ˆÓe»»«¬ƒ»««≈∆«¿«ƒ¬≈À»
.˙B¯zÓÀ»

קשקשת 63) בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם אבל
אסורות. -

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עוף 1) כל הא ועוף; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל יבאר

טהורה  מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי טהור
הטרפיות  ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל; הוא כמה ובן
למות  כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל
וכן  מצטרפין אם האיסורין פירכסה; ולא מסוכנת שחט או
כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות

הנסקל. שור ודין

.‡‰˙nL ‰iÁ B‡ ‰˙nL ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»∆≈»«»∆≈»
.‰Ï· Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˙nL ÛBÚ B‡∆≈∆∆∆¡«……¿»¿≈»

‰˙Ó BÊ È¯‰ - Èe‡¯k ‰ËÁL ‡lL ÏÎÂ2˙BÎÏ‰·e . ¿…∆…ƒ¿¬»»»¬≈≈»¿ƒ¿
‰ËÈÁM‰3Èe‡¯k ‡È‰L ‰ËÈÁM‰ ¯‡a˙È4dÈ‡LÂ «¿ƒ»ƒ¿»≈«¿ƒ»∆ƒ»»¿∆≈»

.Èe‡¯k»»

א.2) לב, בֿג.3)חולין איזוהי 4)פרקים כלומר,
כראוי. שהיא שחיטה

.·ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÈÓ ‡l‡ ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡5 ≈»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿ƒ
‰ËÈÁLÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,„·Ïa6eËÁL Ì‡Â , ƒ¿«ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿¬

ÔÈÈÓ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ eÈ‰È ‰¯Lk ‰ËÈÁL¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ
‰ËÁLpL ÔÈa ,Ô‰a ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁL ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿ƒ»∆∆»∆≈∆ƒ¿¬»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙ÁL ÔÈa dk¯„k ‰˙nL ÔÈa Èe‡¯k»»≈∆≈»¿«¿»≈∆»«»»ƒ««
‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ‰pnÓ7, ƒ∆»«¬»≈∆ƒ¿≈»¿≈»

.‰‡ÓË ¯Oa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ≈¿«¿≈»

כרב.5) א. טז, ומעילה א. ק, נאמר 6)חולין שם בחולין
אבל  טמא, איסור על חל נבילה איסור שאין מפני הטעם,
שאיסור  היינו, אחר. נימוק משמע כאן רבינו של מסגנונו
נבילה  איסור אין ולפיכך שחיטה, בהכשר תלוי נבילה
שאינם  כלומר, שחיטה, הכשר להם שאין טמאים, במינים

בשחיטה. על 7)ניתרים חייב אינו טהורה בבהמה גם
להלן  כמבואר טריפה, משום רק נבילה משום החי מן בשר
אינו  טריפה משום שאף הוא, בטמאה והחידוש י. הלכה

לוקה.

.‚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¿«≈∆¿≈»¿»∆
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‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .13‰Ó‰a‰ ÔÓ ƒ≈¿≈»¿»∆¡…ƒ«¿≈»
ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ‰„ÏBpL14‰BÓL ‰‰L ‡lL ÏkL ; ∆¿»«≈¿ƒƒ∆…∆…»»¿»

ÏÙk ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰aa ÌÈÓÈ15ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .16. »ƒ«¿≈»¬≈∆¿≈∆¿≈ƒ»»
ÂÈL„Á BÏ eÏkL BÏ Ú„B Ì‡Â17Ck ¯Á‡Â ÔËaa ¿ƒ«∆»√»»«∆∆¿««»

‰MÓÁÂ ‰q‚ ‰Ó‰·Ï ÌÈL„Á ‰ÚLz Ô‰L ,„ÏB«∆≈ƒ¿»√»ƒƒ¿≈»«»«¬ƒ»
‰w„Ï18.„ÏBpL ÌBÈa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«»¬≈∆À»¿∆«

חי.11) הוא אם (שבת 12)ואפילו כמת חשוב שנפל
ב.13)קלו.). קלח, 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‡‰Â20¯Oa dÈ‡L ,21. ¿»¿»»∆≈»»»

א.19) עז, נבילה.20)חולין "חישב 21)משום שם:
נבילות", טומאת לא אבל אוכלין, טומאת מטמאה עליה
שם. כדמוכח לאוכל, נחשבה אבל בשר, שאינה מפני והיינו

.ÂÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»«»
ÌÈ¯B‰Ë22˜BÏ - eÙ¯ËpL‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL ,‰ ¿ƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¡«»»«»∆

‰Ù¯Ë .B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë¿≈»……≈«∆∆«¿ƒ…¿≈»
d˙B‡ ‰Ù¯hL BÊ - ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰23,¯Úi‰ ˙iÁ »¬»«»∆»¿»»«««««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÂ È¯‡ ÔB‚k24B˙B‡ Û¯hL ÛBÚ ÔÎÂ . ¿¬ƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈∆»«
ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ba ‡ˆBiÎÂ ı ÔB‚k ,Ò¯Bc‰ ÛBÚ«≈¿≈¿«≈¿≈«»»
- ‰˙Ó Ì‡L ;d˙B‡ ‰˙ÈÓ‰Â d˙B‡ ‰Ù¯hL ¯ÓBÏ«∆»¿»»¿≈ƒ»»∆ƒ≈»
dk‰ B‡ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó Èl ‰Óe ,‰Ï· ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈»«ƒ≈»≈¬««¿»ƒ»

‡‰ ?d˙ÈÓ‰Â È¯‡ d¯aL B‡ d˙ÈÓ‰Â ÛÈÒa25BÈ‡ ¿«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ»»≈
.‰˙Ó ‡ÏÂ ‰Ù¯ËpLa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿∆ƒ¿¿»¿…≈»

במינים 22) אלא אינו טריפה שאיסור טמאים, לא אבל
ה"ב. למעלה כמבואר נבילה, איסור כמו בלבד טהורים

שהוא,23) אופן בכל לה גרמה או בידה עליה שדרסה כגון
ה"ה. שחיטה מהל' בפ"ה המבוארים הטריפות מסוגי אחד

שדרסה 24) גדולה, יער חיית כל אלא ארי, דוקא שלאו
נטרפה. דקה, בהמה וכלֿשכן גסה הרי.25)בהמה

.Ê·‡Ê ‡a Ì‡ ÏBÎÈ ,‰¯eÒ‡ ‰˙Ó ‡lL ‰Ù¯h‰ Ì‡Â¿ƒ«¿≈»∆…≈»¬»»ƒ»¿≈
BÏ‚¯a È„b‰ ¯¯‚Â26Ì„‡ Û„¯Â ,BÊ‡a B‡ B·Êa B‡ ¿»««¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿»¿¿»«»»

„eÓÏz ?Û¯Ë È¯‰L ,¯eÒ‡ ‰È‰È ,ÂÈtÓ BÏÈv‰Â¿ƒƒƒƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿««¿
B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ¯ÓB‚Â ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓBÏ«»»«»∆¿≈»¿≈«∆∆«¿ƒ…

‰Èe‡¯‰ ¯Oa d˙B‡ ‰OÚiL „Ú -27‡‰ .·ÏkÏ «∆«¬∆»»»»¿»¿∆∆»
‰Ù¯hL ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ù¯h‰L ,z„ÓÏ»«¿»∆«¿≈»»¬»«»ƒ∆»¿»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙eÓÏ ˙ËÂ d˙B‡ ‰¯aLÂ ¯Úi‰ ˙iÁ d˙B‡»«««««¿ƒ¿»»¿»»»«¬«ƒ…
È¯‰ - ˙eÓzL Ì„˜ dËÁLe Ì„wL Èt ÏÚ Û‡ .‰˙Ó≈»««ƒ∆»«¿»»…∆∆»¬≈
‰ÈÁzL ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ BÊ¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆

.‰ÈÏÚ ‰‡a‰ BÊ ‰knÓƒ«»«»»»∆»

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 ,‰Ï·p‰«¿≈»¿»¿»«»»≈¬««∆»¿««
‡lL ÌLÎe .‰Ù¯h‰ ‡È‰Â ,‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…≈»¿ƒ«¿≈»¿≈∆…
‰ÏÙpL ÔÈa ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó ÔÈa ‰˙ÈÓa ˜ÏÁz«¬…¿ƒ»≈≈»≈¬««¿»≈∆»¿»
‰iÁ ‰zÒ¯cL ÔÈa ,‰˙nL „Ú d˜ÁL ÔÈa ,‰˙ÓÂ»≈»≈∆¬»»«∆≈»≈∆¿»«»«»
‰zÙ¯hL ÔÈa ˙eÓÏ ‰ËBa ˜ÏÁz ‡Ï Ck ;‰z‚¯‰Â«¬»«»»…«¬…¿»»≈∆¿»«»
·¯ e¯azLÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰z¯aLÂ ‰iÁ«»¿ƒ¿«»≈∆»¿»ƒ««¿ƒ¿«¿…

¯·È‡ e˜q¯˙Â ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰È˙BÚÏˆ˜¯fL ÔÈa ,‰È «¿∆»≈∆»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆»≈∆»«
ÈÏÁ dÏ ‡aL ÔÈa ,d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ ıÁ da»≈¿ƒ«ƒ»≈»»≈∆»»…ƒ
·¯ ¯aL B‡ d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿ƒ«ƒ»≈»»ƒ≈…
ÏkÓ ˙eÓÏ ‰ËB ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰È˙BÚÏ«̂¿∆»¿«≈»∆ƒ¿ƒ»»ƒ»
¯Oa È„Èa Ì¯Bb‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó»¬≈¿≈»≈∆»»«≈ƒ≈»»
¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .ÌÈÓL È„Èa ‰È‰L ÔÈa Ì„Â»»≈∆»»ƒ≈»«ƒƒ≈»»∆¡«

?‰Ù¯Ë ‰¯Bza28‰Â‰a ·e˙k‰ ¯a„29‡Ï Ì‡L . «»¿≈»ƒ≈«»«…∆∆ƒ…
Ôk ¯Ó‡z30,‰„Oa ‰Ù¯ËpL d˙B‡ ‡l‡ ¯Ò‡z ‡Ï , …«≈…≈»≈∆»»∆ƒ¿¿»«»∆

ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯Ò‡z ‡Ï - ¯ˆÁa ‰Ù¯Ë Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»∆»≈…≈»≈»»«¿»∆≈
‰Â‰a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰31. «»¿«≈∆»«…∆

חיה.28) בידי שנטרפה ורגיל.29)שמשמעה המצוי דבר
שנכתב.30) מה לפי דוקא שהכל מכילתא 31)אלא

ב. פרשה משפטים

.Ë·e˙k‰ ÔÈÚÂ32‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰L :33 ¿ƒ¿««»∆«»»≈¬««∆»
˙BÈÁÏ dÏ ¯LÙ‡ È‡Â34.‰¯eÒ‡ - BÊ ‰kÓ ˙ÓÁÓ ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈¬««»¬»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ35‰BÓk ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê : ƒ»»¿¬»ƒ∆«¿»…∆≈»»

‰iÁ36‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰·e .‰Ù¯Ë -37‰Ê È‡ ¯‡a˙È «»¿≈»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆
d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡ ÈÏÁ ‰Ê È‡Â ‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÈÏÁ…ƒ∆»¿≈»¿≈∆…ƒ≈∆»

.‰Ù¯Ë¿≈»

תאכלו".32) לא טריפה בשדה מחמת 33)"ובשר או
הקודמת. בהלכה כמבואר חודש,34)חולי, עשר שנים

ה"א. שחיטה מהל' בפי"א א.35)כמבואר מב, חולין
ראויה 36) דוגמתה לקויה בהמה שאין מכה "שלקתה

(רש"י). ה"ט.37)לחיות" פ"י

.ÈÌÈ¯B‰h‰ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙BÁ‰ ÔÎÂ38È¯‰ - ¿≈«≈»»ƒ««ƒ«¿ƒ¬≈
‰Ù¯Ë ¯Oa‰ B˙B‡39‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â , «»»¿≈»¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

‡lL ‰Ó‰aÓ ‰Ê ¯Oa È¯‰L .‰Ù¯Ë ÏÎB‡ ÌeMÓƒ≈¿≈»∆¬≈»»∆ƒ¿≈»∆…
‰˙Ó ‡ÏÂ ‰ËÁL40‰Ó ‰iÁ d˙B‡ ‰Ù¯Ë Èl ‰Ó , ƒ¿¬»¿…≈»«ƒ»¿»»«»«

?d˙ˆ˜Óa Èl ‰Ó dlÎa Èl ‰Ó ?ÔÈkÒa dÎ˙Á Èlƒ¬»»¿«ƒ«ƒ¿À»«ƒ¿ƒ¿»»
- eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈»»«»∆¿≈»……≈

‰„Oa ¯Oa ‰Ó‰a‰ ˙ÈOÚpL ÔÂÈk41.‰Ù¯Ë ‡È‰ È¯‰ ≈»∆«¬≈«¿≈»»»«»∆¬≈ƒ¿≈»

בהם,38) נוהג אינו טריפה שאיסור כשם בטמאים, אבל
מן  בשר איסור בהם נוהג אינו כך ה"ב, למעלה כמבואר

ב.39)החי. קב, משום 40)חולין אסורה מתה שרק
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ה"א. למעלה כמבואר (רש"י 41)נבילה, ממקומו שפירש
שם).

.‡È‰˙ËÂ dÁk LLzL ˙ÓÁÓ ‰ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ»≈¬«∆»«…»¿»¿»
˙eÓÏ42‰Ú¯‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,43‰È¯·È‡Ó ¯·‡a ‰kÓ »ƒ¿…≈¿»«»¿≈∆≈≈»∆»

d˙B‡ ÌÈ˙ÈÓn‰44‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ»¬≈À∆∆∆…»¿»»
˙OÚ È¯‰L ,¯Úi‰ ˙iÁ ˙Ù¯Ë ÔÈÚk ‡l‡45‰kÓ da ∆»¿≈¿≈««««««∆¬≈»»»«»

.d˙B‡ ‰˙ÈÓn‰«¿ƒ»»

"מסוכנת".42) המשנה: בלשון א. לז, קרה.43)שם לא
טריפה 44) בין המהותי ההבדל את לבאר רבינו כוונת

ובמסוכנת  מכה, בה נעשית שבטריפה - ואומר למסוכנת,
מכה. אירעה נעשית.45)לא תימן: בכת"י

.·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 ‰Òk¯tL 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‰«≈¿≈»«»»¿…»»≈∆»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰48ÔÎÂ .eÈ‰ ÌÈ˙Ó ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¬≈≈À»ƒ¿≈¿ƒ∆»≈ƒ»¿≈

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡ÏÂ ‰‡È¯a‰ ˙‡ ËÁBM‰49. «≈∆«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»¬≈À∆∆
dÈ‡Â d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL Ïk :‡È‰Â ,˙kÒÓ‰ Ï·‡¬»«¿À∆∆»ƒ…∆«¬ƒƒ»¿≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙„ÓBÚ50,˙B‡È¯a ÏÎ‡Ó ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ∆∆««ƒ∆ƒ∆∆«¬«¿ƒ
‰Òk¯t ‡ÏÂ dËÁL Ì‡51‰Ï· BÊ È¯‰ - ÏÏk52, ƒ¿»»¿…ƒ¿¿»¿»¬≈¿≈»

CÈ¯ˆÂ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿¿»¬≈À∆∆¿»ƒ
‰ËÈÁM‰ ÛBÒa Òek¯t‰ ‰È‰iL53- d˙lÁ˙a Ï·‡ , ∆ƒ¿∆«ƒ¿¿«¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»»
.ÏÈÚBÓ BÈ‡≈ƒ

א.48) לג, א.49)שם לז, ב.50)שם שם.51)שם,
מיתתה 52) גמר ורק כלום שחיטתה אין פירכסה, שלא שכל

בסוף 53)(מגידֿמשנה). כן עושה שאינה "כל א: לח, שם
לכן". קודם הימנה נטולה שנשמתה בידוע שחיטה,

.„È‰w„ ‰Ó‰·a ?Òek¯t‰ ‡e‰ „ˆÈk54‰iÁ·e ≈««ƒ¿ƒ¿≈»«»¿«»
‰q‚55‰ËLtL ÔÈa :‰w„Â56B‡ ,‰¯ÈÊÁ‰Â d„È «»¿«»≈∆»¿»»»¿∆¡ƒ»

‰¯ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ dÏ‚¯ ‰ËLtL57B‡ , ∆»¿»«¿»««ƒ∆…∆¡ƒ»
Ï·‡ ;¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - „·Ïa dÏ‚¯ ‰ÙÙkL∆»¿»«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿À»¬»
,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰z¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ d„È ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»»»¿…∆¡ƒ«»¬≈¬»

„·Ïa LÙ ˙‡ˆB‰ ‡l‡ BÊ ÔÈ‡L58‰q‚ ‰Ó‰··e .59: ∆≈∆»»«∆∆ƒ¿«ƒ¿≈»«»
ÔÈa ‰ÙÙk ‡ÏÂ ‰ËLtL ÔÈa ,Ï‚¯‰ „Á‡Â „i‰ „Á‡∆»«»¿∆»»∆∆≈∆»¿»¿…»¿»≈
‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - ‰ËLt ‡ÏÂ ‰ÙÙk»¿»¿…»¿»¬≈∆ƒ¿À∆∆¿ƒ…
BÊ È¯‰ - ÏÏk ‰ÙÙÎ ‡ÏÂ Ï‚¯ ‡ÏÂ „È ‡Ï ‰ËLt»¿»…»¿…∆∆¿…»¿»¿»¬≈

BÈÚa ‡l‡ Û¯Ù¯ ‡Ï elÙ‡ :ÛBÚ·e .‰Ï·60‡ÏÂ ¿≈»»¬ƒ…ƒ¿≈∆»¿≈¿…
.Òek¯t ‰Ê È¯‰ - B·Êa ‡l‡ LkLkƒ¿≈∆»ƒ¿»¬≈∆ƒ¿

א.54) לז, הרי 55)שם גסה, "חיה ב: טז, זרה עבודה 
לפירכוס". דקה כבהמה ידה 56)היא היתה אם אבל

פרכוס. אינו - וכפפתה מקודם ב:57)פשוטה לה, שם
- פשטה ולא כפפה בין כפפה, ולא פשטה בין ברגל, "אבל

א.58)כשרה". לז, ב.59)שם לח, וכן 60)שם שם,
אול  והערוך. הרי"ף "בגפו".גירסת בגמרא: שלנו הגירסא ם

.ÂËÌ‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰ÏÈla ˙kÒÓ‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿À∆∆««¿»¿…»«ƒ
‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡Ï B‡ ‰Òk¯tƒ¿¿»…ƒ¿¿»¬≈¿≈¿≈»

‰¯eÒ‡Â61. «¬»

א.61) לז, שם

.ÊËÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ Ïk62,‰Ê ÌÚ ‰Ê »ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
¯ÈÊ È¯eq‡Ó ıeÁ63ÌL ¯‡a˙iL BÓk ,64,CÎÈÙÏ . ≈ƒ≈»ƒ¿∆ƒ¿»≈»¿ƒ»

ËÚÓ Á˜Bl‰65‰Ó‰a ¯Oa ËÚÓe Ìc ËÚÓe ·ÏÁ «≈«¿«≈∆¿«»¿«¿«¿≈»
ËÚÓe ‡ÓË ‚c ¯Oa ËÚÓe ‰Ï· ¯Oa ËÚÓe ‰‡ÓË¿≈»¿«¿«¿≈»¿«¿«»»≈¿«
Û¯ˆÂ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBiÎÂ ‡ÓË ÛBÚ ¯Oa¿«»≈¿«≈»≈ƒ¿»»ƒƒ¿≈≈
ÏÎB‡ ÔÈ„k BÈ„Â ,‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓƒ«…¿«ƒ«¬»≈∆¿ƒ¿ƒ≈

¯eÚL ÈˆÁ66. ¬ƒƒ

מ"א.62) פ"ב, יעשה 63)ערלה אשר "מכל ב: לז, נזיר
זה". עם זה שמצטרפין נזיר איסורי על לימד היין, מגפן

ה"ג.64) נזירות מהל' מכזית.65)פ"ה פחות
אותו 66) מכין אבל לוקה ואינו התורה, מן אסור "שהוא

ה"ו). פ"ג (למעלה מרדות" מכת

.ÊÈ˙BÏ·p‰ Ïk67˙BÙ¯ËˆÓ68‰Ï·e .BÊ ÌÚ BÊ »«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
‰Ù¯Ë ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ69ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»∆∆ƒ¿≈»¿≈»¿≈»¿«»«¿≈ƒ

¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯Oa Ï·‡ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ -ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¬»¿«¿≈»ƒ¿«
˙Ï·pÓ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ≈««≈«ƒƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ıa˜Â ,ÏB‚¯z‰ ˙Ï·Â È·v‰ ˙Ï·Â ¯BM‰«¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«««¿¿¿ƒ≈ƒ«…
˙ÈÊ ÈˆÁ ıa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ¯Oa ˙ÈÊk¿«ƒ»»«¬»∆¿≈ƒƒ≈¬ƒ«ƒ
ÈˆÁ B‡ ,‰Ù¯h‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï·pÓƒƒ¿«¿≈»¿»«¬ƒ«ƒƒ«¿≈»¬ƒ

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊ70ÔÓ «ƒƒ¿«¿≈»«¬ƒ«ƒƒ»»ƒ««ƒ
‰¯B‰h‰71¯ÈÊÁ‰Â ÏÓb‰ ¯Oa ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â , «¿»«¬»∆¿≈¿««»»¿«¬ƒ
˙·¯‡‰Â72Ï·‡ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ÌlkÓ ıawL , ¿»«¿∆∆∆ƒ≈ƒÀ»¿«ƒ«¬»∆¬»

¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯BM‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ Û¯ˆ Ì‡ƒ≈≈¬ƒ«ƒƒƒ¿«««¬ƒ«ƒƒ¿«
ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÏÓb‰«»»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈…«≈»∆¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ‡ÓË ‚„ B‡ ‡ÓË ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿»≈»»≈≈¿«
„Á‡ Ïk È¯‰L ;˙BÓL ÈL Ô‰L ÈÙÏ ,Û¯ËˆÓ Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿≈≈∆¬≈»∆»

e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó73Ïk Ï·‡ . ≈∆¿«ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿¬»»
Ïk ÔÈÙ¯ËˆnL BÓk ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈ‡Óh‰ ˙BÙBÚ‰»«¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Â‡Ïa Ô¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»«¿≈ƒ∆«¿»…∆ƒ»¿«
ıeÁ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡Ï ÈLa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

‡È‰ ‰Ï· ˙lÁz ‰Ù¯h‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ74. ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒ«¿≈»ƒ

הטהורים.67) ועוף חיה ונבילת בהמה נבילת כלומר,
ב.68) טז, כמו 69)מעילה נבילה, תחילת שטריפה

ההלכה. בסוף משום 70)שמסיים אסור החי מן שבשר
טריפה. עם מצטרפת ונבילה ה"י, למעלה כמבואר טריפה,

למעלה 71) כמבואר החי, מן בשר איסור אין בטמאה אבל
הואיל 72)שם. אמנם לבדו, מוזהר אחד שכל אףֿעלֿפי
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למעלה  כמבואר תאכלו", לא זה "את בפסוק נכללו וכולם
מצטרפים. ולפיכך אחד בלאו איסורם הרי ה"א, פ"ב

פ"ב.73) שאיֿאפשר 74)למעלה משום אסורה שטריפה
הוצרך  למה נתבאר [ולא ה"ז. למעלה כמבואר לחיות, לה
אחד: בלאו נאמרו וטריפה נבילה הלא זה. לטעם רבינו
וכל  ח), כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה
אינו  המלקות שחיוב מפני ואולי מצטרפים? אחד שבלאו

מחולקים]. מלאוים אלא זה, מלאו

.ÁÈ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ B‡ ‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿≈»¿«»
¯BÚ‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰75ÔÓe ,ÌÈ„Èb‰ ÔÓe ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe «¿≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ«ƒƒƒ

ÛBÚ ÏL ÌÈ¯tv‰ ÔÓe ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰««¿«ƒƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒ∆
ÔÓe ,eÎ˙ÁiLk Ìc‰ ÌMÓ ıaˆ·nL ˙BÓB˜nÓƒ¿∆¿«¿≈ƒ»«»¿∆≈»¿ƒ

e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ‡ÈÏM‰‰Ê È¯‰ - ¯eÒ‡ ‡ «ƒ¿»∆»∆««ƒ∆»¬≈∆
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ el‡L ÈtÓ ,¯eËt76ÔÈ‡Â . »ƒ¿≈∆≈≈»¿ƒ«¬ƒ»¿≈

.˙ÈÊÎÏ ¯Oa‰ ÌÚ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ

והקרנים 75) והגידין והעצמות . . "העור. ב: קיז, חולין
טומאת  לא אבל אוכלין טומאת לטמא מצטרפין והטלפים
(מגידֿ 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 ‰Ï·p‰ ≈««¿≈»¿≈««¿≈»À∆∆ƒ¿≈
ÛebaL ˙ÙpË ¯‡Lk ‡È‰L78¯zÓ CÎÈÙÏe .79 ∆ƒƒ¿»ƒ…∆∆«¿ƒ»À»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ËÈÁL ˙·˜a ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ«»≈»ƒ
‰·w‰ ¯BÚ Ï·‡ .‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ˙·˜·e ,˙BÏÊÓe«»¿≈«¿≈»¿«»¿≈»¬»«≈»

ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ -80.¯eÒ‡Â , ¬≈ƒ¿»«≈«ƒ¿»

קרוש 77) בין רבינו חילק ולא הקיבה, בתוך הכנוס חלב
לקמן  ורדב"ז משנה' 'כסף וראה הרי"ף. דעת וכן לניגר,

הט"ו. הוא".78)פ"ט בעלמא "פירשה ב: קטז, שם
שם.80)שם.79)

.Î¯BÓÁ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ81¯zÓ - «»¿∆∆»»∆¬À»
‰ÏÈÎ‡a82Ô‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe L¯t‰ BÓk ‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ»ƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¿«ƒ∆≈
ÔÈ¯zÓ83¯O·k Ô‰L ˙B¯BÚ LÈ .84˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â , À»ƒ≈∆≈¿»»¿»≈≈∆¿«ƒ

Ô‰Lk Ô˙B‡ ÏÎ‡iLk ‡e‰Â .¯Oa‰ ÔÓ ÏÎB‡k -¿≈ƒ«»»¿¿∆…«»¿∆≈
ÌÈk¯85. «ƒ

(רש"י).81) בו" נולד שהחמור שליא בכורות 82)"כעין
ב. משנה'.83)ז, וב'מגיד הראב"ד השגת ראה

א.84) קכב, בהן 85)חולין שהילך או עבדן שאם שם.
כבשר. ואינם אוכל אינם מתקשים, שהם עבודה כדי

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "oixYn odW milbx inE WxRd FnM.". . §©¤¤¥©§©¦¤¥ª¨¦

של  רגלים שמי פסק ה"ב) (פ"י אוכלין טומאת בהלכות
סוף  מתוספתא ומקורו מכשירין, ואין כמים אינם בהמה

פסק  כאן וברמב"ם א. ז, בבכורות אבל מכשירין.
הבהמה  בגוף המים מציאות נשתנתה שלא כיון שמותרים,

נפוק". מיא עול "מיא אלא
הבהמה  בגוף המים מציאות נשתנתה שלא כיון וקשה,
כניסת  ידי שעל לומר צריך כרחך ועל מכשירין". "אין מדוע
מים  בין המחלקת התכונה מהן ניטלה הבהמה, בגוף המים
נעשים  אין ואעפ"כ מכשירין, שאין פירות ומי שמכשירין

מותרים. כך ומשום חלבה כמו הבהמה כגוף עדין
את  ששאלו אלכסנדריא אנשי של סברתם לדבר: דוגמא
שהשתנתה  אף כי שתטמא" מהו לוט של "אשתו ריב"ח
נשאר  ועדין המלח כחומר נעשית לא מלח לנציב צורתה
הסברה  ולכן אדם גוף בשר של הראשון החומר וקיים

שמטמאת.
שגם  – גיסא לאידך גם היא זו שדוגמא לומר אפשר ואולי
מקום  יש עדין גופה מציאות עצם נשתנה שלא נאמר אם
ממנה  ניטל (בחיצוניות), מלח נציב שנעשית שע"י לומר
רגלי  מי בדוגמת – מטמאת אינה ולכן אדם, גוף גדר
ניטלה  מקום מכל הבהמה כגוף נעשו שלא שאף בהמה

מכשירין. אינם ולכן מהם המים תכונת
.h"kw zxaeg zeniyx

.‡ÎÔ¯O·k Ô‰È˙B¯BÚL el‡Â86¯BÚÂ ;Ì„‡‰ ¯BÚ : ¿≈∆≈∆ƒ¿»»»»»¿
·eMÈ ÏL ¯ÈÊÁ‰87˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ;88‡lL ÏÓb ÏL «¬ƒ∆ƒ¿¬∆∆∆»»∆…

ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ‡OÓ ÂÈÏÚ eÚË89ÔÈ„ÚL ,‡OÓÏ »¬»»«»≈»¿…ƒƒ«¿«»∆¬«ƒ
˙La‰ ˙Èa ¯BÚÂ ;‰k¯ ‡È‰90˙ÁzL ¯BÚÂ ; ƒ«»¿≈«∆¿∆««

‰‰ÈÏ‡91Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚÂ ;ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ; »«¿»¿«¿ƒ¿»¬»»¿«…«
- ˙Bk¯ Ô‰Lk ,˙B¯BÚ‰ el‡ Ïk .ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â¿«¿»»¿«…∆»≈»¿∆≈«
ÔÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ¯O·k Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»»¿»»»≈¿ƒ¬ƒ»≈

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

הקודמת.86) להלכה ואוכלים 87)ביאור רך שהוא מפני
כבשר. ואינו קשה הבר חזיר אבל (רש"י). אותו

תרגום:88) ו) ל, (ישעיה גמלים" דבשת "ועל הגמל. דבשת
(ערוך). גמליא  חטרייא  הרחם 90)זמנו.89)על בית 

שם). מפני 91)(רש"י שיער שאין מקום מתחת הזנב עור
שם). (רש"י רך שהוא

.·Î.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ :Ï˜Òp‰ ¯BLa ¯Ó‡∆¡«¿«ƒ¿»¿…≈»≈∆¿»
‡e‰ È¯‰Â Ï˜ÒpL ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ C‡È‰Â¿≈«»»∆¿»¿»¿««∆ƒ¿««¬≈

EÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡Ï ‡l‡ ?‰Ï·92ÔÂÈkL : ¿≈»∆»…»«»∆»¿ƒ¬∆≈»
¯Ò‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL93‰Ó‰·k ‰OÚÂ , ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»∆¡«¿«¬»ƒ¿≈»

‰Ê È¯‰ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL BËÁLe Ì„˜ Ì‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿ƒ»«¿»¿ƒ»¿≈»¬≈∆
‰˜BÏ - ˙ÈÊk B¯OaÓ ÏÎ‡ Ì‡Â ,‰È‰a ¯eÒ‡94ÔÎÂ . »«¬»»¿ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ∆¿≈

È„·BÚÏ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÎÏ epzÈ ‡ÏÂ ¯ÎnÈ ‡Ï Ï˜qiLk¿∆ƒ»≈…ƒ»≈¿…ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿…¿¿≈
¯Ó‡ CÎÏ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk95.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡Ï : »ƒ«»¿»∆¡«…≈»≈∆¿»
¯zÓ Ï˜Òp‰ ¯BL ÏL L¯Ùe96‡e‰L Ú„B .‰‡‰a ∆∆∆«ƒ¿»À»«¬»»«∆
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‰ÏÈ˜qÓ ¯eËt97enÊe‰L ÔB‚k ,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ »ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ¿∆«
¯„Úa ‰Ú¯ÈÂ ‡ˆÈ - ÌÈ„Ú‰98Ï˜ÒpL ¯Á‡ Ú„B Ì‡Â . »≈ƒ≈≈¿ƒ¿∆»≈∆¿ƒ«««∆ƒ¿«

‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -99. ¬≈∆À»«¬»»

א.92) מא, אלא 93)בבאֿקמא סקלו שלא אפילו כלומר,
בשרו".94)שחטו. את יאכל "ולא הלאו: משום

ב.95) כב, "לא 96)פסחים שנאמר: ב: לד, זרה עבודה
מותר. ופירשו אסור בשרו בשרו", את כריתות 97)יאכל

ב. שם).98)כג, (רש"י גמורים כחולין צאנו, שאר עם
שם.99)

á"ôùú'ä à"ðî ä"ë éðù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המושיט 1) בבהמה; המדולדל ובשר החי מן אבר איסור יבאר

בתוכה; והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי ידו
אבר  אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שניתקן; ביצים ודין
בן  או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט נולד; ואח"כ

חי. תשעה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»…
ÔÓ CzÁpL ¯·‡ ¯Ò‡Ï - ¯Oa‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡…̇««∆∆ƒ«»»∆¡…≈∆∆∆¿«ƒ

ÈÁ‰3ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .4¯Oa C‡ :ÁÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ ««¿«≈∆ƒ««≈¿…««»»
‚‰B ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ¯eq‡Â .eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa¿«¿»……≈¿ƒ≈∆ƒ««≈

ÌÈ‡ÓËa ‡Ï Ï·‡ ÌÈ¯B‰Ëa ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a5. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ¬»…ƒ¿≈ƒ

פה.2) שבעל יחתכנו 3)תורה שאם נפש מקרי חי "דאבר
שאינה  הנטולה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו
בעוד  הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא משמע והכי חוזרת

הבשר". עם מצוות 4)החיות משבע אחת היא החי מן אבר
עליהן. נצטוו נח ופסק 5)שבני בדבר, תנאים מחלוקת

כחכמים.

.·ÔB‚k ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ba LiL ¯·‡ „Á‡∆»≈∆∆≈»»¿ƒƒ«¬»¿
ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡ „Á‡Â ,Ï‚¯‰Â „i‰6ÔB‚k , «»¿»∆∆¿∆»≈∆∆≈∆∆¿
·ÏÁÂ ˙BÈÏk‰Â ÏBÁh‰Â ÌÈˆÈa‰Â ÔBLl‰7‡ˆBiÎÂ «»¿«≈ƒ¿«¿¿«¿»¿≈∆¿«≈

C˙ÁL ÔÈa - ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡‰L ‡l‡ .Ô‰a»∆∆»∆»≈∆∆≈∆∆≈∆»«
B˙ˆ˜Ó C˙ÁL ÔÈa Blk8¯·‡ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ , À≈∆»«ƒ¿»¬≈∆»ƒ≈∆

ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ - ÌˆÚ Ba LiL ¯·‡‰Â ;ÈÁ‰ ÔÓƒ««¿»≈∆∆≈∆∆≈«»»»
¯Oa :B˙i¯·k L¯ÙiL „Ú ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒ«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»»
¯Oa‰ ÈÁ‰ ÔÓ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»¬»ƒ»«ƒ«««»»
,e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - „·Ïaƒ¿««»»»ƒ¿≈»¿∆≈«¿

.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‡Ï…ƒ≈∆ƒ««

חלב 6) (משום שלוש" חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
בו  שאין באבר דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום
בחלב. עצם אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם

ואיסור 7) אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון
חתך  שאם הרי אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי טרפה
החי  מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה
ספר  בגליון כתוב "מצאתי נדפס: בגיליון (אמנם כשאכלו
הלב  כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד
אם  בכך מה כי תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה

החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה
שבאבר 8) הרי מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל

אם  אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו שאין
מקצתו. חתך

.‚˙ÈÊk ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ó ÏÎB‡‰9ÏÎ‡ elÙ‡Â .‰˜BÏ - »≈≈≈∆ƒ««¿«ƒ∆«¬ƒ»«
˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ :ÌÏL ¯·‡10˙ÈÊkÓ ˙BÁt ,·iÁ - ≈∆»≈ƒ≈¿«ƒ«»»ƒ¿«ƒ

¯eËt -11ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ C˙Á . »»«ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ˙BÓˆÚÂ«¬»¿«ƒ«¬»∆««ƒ∆≈

‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Oa12¯Á‡ ¯·‡‰ „È¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . »»∆»»∆¬»ƒƒ¿ƒ»≈∆««
ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ ¯Oa‰ „È¯Ù‰Â ÈÁ‰ ÔÓ BLÏzL∆¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ«»»ƒ«ƒƒƒ

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙BÓˆÚ‰13¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú »¬»≈∆«∆…«¿«ƒƒ«»»
,˙ÈÊÎÏ Ba ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï¿«¿≈»¬»¿«ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

B˙i¯a ‰pML ¯Á‡Ó14. ≈««∆ƒ»¿ƒ»

תורה.9) איסורי לכזית.10)ככל מצטרפים ועצמות וגידים
שלם.11) אבר שאכל פי על ועצמות 12)אף שגידים

החלק 13)מצטרפים. אם ואפילו פטור". מבחוץ "חלקו
מן  בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא

מצטרפים. אין והעצמות והגידין בשר 14)החי, נברא האבר
לו  אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות

החי. מן אבר דין

.„‰Ê ¯·‡Ï B˜lÁ15‰Óa LÈ Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ BÏÎ‡Â ƒ¿¿≈∆∆«¬»¿«¿«ƒ≈¿«
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,·iÁ - ¯Oa ˙ÈÊk ÏÎ‡L16Á˜Ï . ∆»«¿«ƒ»»«»¿ƒ»»»«

,BÏÎ‡Â ˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»«¬»
- epÚÏ·iL Ì„˜ ÌÈÙa ÂÈÙa ˜ÏÁpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿»∆

·iÁ17. «»

וא 15) והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד חלק ולא בכל ין
ולפיכך  החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין כזית.
והעצמות  הגידים כי בשר", כזית "שאכל וכתב: רבינו דייק
מן  אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם
והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי,

החי.16) מן בבשר מצטרפים אין ועצמות שגידים
חייב".17) מבפנים "חלקו

.‰- BÏÎ‡Â B˙ÏÈËa ‰Ù¯ËÂ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ LÏz»«≈∆ƒ««¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»«¬»
;‰Ù¯Ë ÌeMÓe ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒƒ≈∆ƒ««ƒ¿≈»

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL È¯‰L18·ÏÁ LÏBz‰ ÔÎÂ . ∆¬≈¿≈»ƒƒ»ƒ¿««¿≈«≈≈∆
,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ÈÁ‰ ÔÓƒ«««¬»∆¿«ƒƒ≈∆ƒ««

·ÏÁ ÌeMÓe19‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ‰Ù¯h‰ ÔÓ ·ÏÁ LÏz . ƒ≈∆»«≈∆ƒ«¿≈»«¬»∆
LÏL20. »

לאיברים 18) לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,
האבר  שהופרש בשעה רק חל החי מן אבר ואיסור עומדת",
על  חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה

הדעות. לכל חל 19)איסור החי מן אבר שאיסור פי על ואף
יציאת  משעת חל הרי חלב ואיסור האבר שנחתך בשעה
חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה
על  חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן שאבר מפני
משום  עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים

החי.20)חלב. מן אבר ומשום חלב ומשום טרפה משום
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צי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂÏcÏ„Ó‰ ¯Oa21Ì‡ ,da ÏcÏ„Ó‰ ¯·‡Â ‰Ó‰·a »»«¿À¿»ƒ¿≈»¿≈∆«¿À¿»»ƒ
˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡22L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ≈»«¬…¿ƒ¿««ƒ∆…»«

¯eÒ‡ - ‰ËÁLpL ¯Á‡ ‡l‡23.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ∆»««∆ƒ¿¬»»¿≈ƒ»»
ÌÈiÁÓ ÏÙ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â24. ¿ƒ≈»«¿≈»ƒ¿ƒ»«≈«ƒ

ÏBÎi‰ Ï·‡ .ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»ƒ≈∆ƒ««¬»«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL Ì‡ ,˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ25. «¬…¿ƒ¿ƒƒ¿¬»«¿≈»¬≈∆À»

ברצועות 21) עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן נתלש
קטנות. בו.22)בשר ולהידבק הגוף אל להתחבר

עושה 24)מדרבנן.23) אין שחיטה ניפול עושה "מיתה
אנו  מתה אם כלומר, מחיים ניפול", נפל האבר כאילו רואים

כאילו  אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי
החי. מן אבר זה אין וממילא מחיים, ויכול 25)נפל הואיל

הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור האבר
החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה

.ÊËÓL26ÌÈˆÈa‰ ÔB‚k ,BÎ„ B‡ BÎÚÓ B‡ ¯·‡ »«≈∆ƒ¬»¿«≈ƒ
Ô˜z B‡ Ô˙B‡ CÚnL27ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ≈»ƒ¿»¬≈∆≈»ƒ

CÎÈÙÏe ,ÌÈiÁ ˙ˆ˜Ó Ba LÈ È¯‰L ,‰¯Bz‰28ÔÈ‡ «»∆¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈
e‚‰pL ‚‰nÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ«¿««ƒ≈»¿»¿ƒƒ¿»∆»¬
.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È¯‰L ,Ì„wÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈ƒ∆∆∆¬≈∆¿≈∆ƒ««

תלשו.26) לא הבהמה.27)אבל מפני 28)ונשחטה
חיים. מקצת בו שיש

.Á‰ÙBÁ ¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡ :¯aLpL ÌˆÚ29 ∆∆∆ƒ¿«ƒ»»«»»»∆
BÈ·Ú ·¯30¯·M‰ Ûw‰ ·¯Â ¯aLp‰ ÌˆÚ ÏL31È¯‰ - …»¿∆∆∆«ƒ¿»¿…∆≈«∆∆¬≈

ıeÁÏ ÌˆÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê32.¯eÒ‡ ¯·‡‰ È¯‰ - ∆À»¿ƒ»»»∆∆«¬≈»≈∆»
¯·M‰ ÌB˜nÓ CzÁÈ - ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ËÁLiLÎe¿∆ƒ¿««¿≈»»«¿…ƒ¿«∆∆
‰ÙBÁ ¯Oa‰Â ,ÌˆÚ‰ ¯aL .¯zÓ ¯‡M‰Â ,BÎÈÏLÈÂ¿«¿ƒ¿«¿»À»ƒ¿«»∆∆¿«»»∆

Òq¯Ó ¯Oa B˙B‡ ‰È‰ Ï·‡ ,Ba¯ ˙‡33,Ïk‡˙ B‡ ∆À¬»»»»»¿À»ƒ¿«≈
L ¯OakËwÏ˙Ó ‰È‰L B‡ ,B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰34·¯‰ «»»∆»≈¿∆»»ƒ¿«≈»…

ÌÈ·˜ ÂÈÏÚL ¯Oa‰ ‰È‰L B‡ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓƒ¿«¿≈∆»»«»»∆»»¿»ƒ
ÌÈ·˜35,˙ÚaË ÔÈÓk ¯c˜pL B‡ ,¯Oa‰ ˜cÒpL B‡ , ¿»ƒ∆ƒ¿««»»∆ƒ¿«¿ƒ«««

¯Oa‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL „Ú ‰ÏÚÓÏÓ ¯Oa‰ ¯¯‚pL B‡∆ƒ¿««»»ƒ¿«¿»«∆…ƒ¿«ƒ«»»
ÏÚÓ ‰hÓÏÓ ¯Oa‰ Ïk‡˙pL B‡ ,‰tÏ˜k ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈«»»ƒ¿«»≈«
Ú‚B BÈ‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ‡ˆÓpL „Ú ¯aLpL ÌˆÚ‰»∆∆∆ƒ¿««∆ƒ¿»«»»«∆≈≈«

¯eq‡Ï ÔÈ¯BÓ el‡ ÏÎa - ÌˆÚa36‡t¯˙iL „Ú , »∆∆¿»≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈
¯Oa‰37˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ÏkÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . «»»¿ƒ»«ƒ»≈«ƒ««

.˙ec¯Ó«¿

אלא 30)מכסה.29) לחוץ השבירה עובי רוב יצא שלא
מכוסה. ורובו נגלה העצם חלל היקף 31)מיעוט רוב

קיים. - השבר שעל אותו.32)הבשר מכסה אינו הבשר
רוב 33) את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר שהיה כלומר,

כאן 34)העצם. אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בשר
נכסה. היקפו רוב הרי תצרפו ואם מעט וכאן מעט

חיסרון.35) שם 36)בלא בגמרא הן בעיות אלו כל
מחמירים. הרי 37)ומספק ארוכה", ומעלה בעצם "מסרטו

כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם

.ËÔÓe ÏBÁh‰ ÔÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a‰ ÈÚÓÏ B„È ËÈLBn‰«ƒ»ƒ¿≈«¿≈»¿»«ƒ«¿ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÈÏk‰38,‰ÈÚÓ CB˙a ˙BÎÈ˙Á‰ ÁÈp‰Â , «¿»¿«≈»∆¿ƒƒ««¬ƒ¿≈∆»
˙B¯eÒ‡ ˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â¿««»¿»»¬≈»«¬ƒ¬

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ39CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ≈∆ƒ««¿««ƒ∆¿
‡ÏÂ ‰ÈÚÓaL ¯aÚ‰ ÔÓ C˙Á Ì‡ Ï·‡ .‰ÈÚÓ≈∆»¬»ƒ»«ƒ»À»∆¿≈∆»¿…
B‡ ¯aÚ‰ ˙ÎÈ˙Á È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â ,B‡ÈˆB‰ƒ¿««»¿»»¬≈¬ƒ«»À»

‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ B¯·È‡40B‡ B„È ‡ÈˆB‰L ¯aÚ . ≈»À»ƒ¿…»»À»∆ƒ»
Ì„˜ BÎ˙ÁL ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯Ò‡ - BÏ‚«̄¿∆¡«≈∆¿»≈∆¬»…∆

Bn‡ ‰ËÁLpL ¯Á‡ BÎ˙ÁL ÔÈa Bn‡ ËÁMzL41. ∆ƒ»≈ƒ≈∆¬»««∆ƒ¿¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â Bn‡ ÈÚÓÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿««»

ËÁL42B˙B‡ È¯‰ - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁÂ „Ïe‰ „ÏB B‡ , ƒ¿«««»»¿»»«»»ƒ¬≈
ıeÁ ‡ˆiL ¯Oa ÏkL .‰Ù¯Ë ÌeMÓ ¯eÒ‡ ¯·‡‰»≈∆»ƒ¿≈»∆»»»∆»»
:¯Ó‡pL ;ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ¯O·k ¯Ò‡ - B˙vÁÓÏƒ¿ƒ»∆¡«¿»»∆»«ƒ««∆∆¡«
BÏ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ‡ˆiL ÔÂÈk - ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e»»«»∆¿≈»≈»∆»»¿»∆

.e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ‰OÚ ‰„Ok¿»∆«¬»¿≈»¿∆≈«¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dtxh dVrp dcVM Fl `EdW mFwnl `vIW oeiM.". . ¥¨¤¨¨§¨¤§¨¤©£¨§¥¨

בגלותן, ישראל על זה דין מרמז הענינים בפנימיות
"ובשר  הפסוק על כמארז"ל הגלות, על רומז ש"טריפה"
נעשה  למחיצתו חוץ בשר שיצא כיון טריפה", בשדה
חוץ  נמצאים ישראל שכאשר הוא בזה שהרמז כטריפה,
המעלה  בתכלית שעבודתם הגם בגלות, למחיצתן
בהם  אין גלות, - ב"שדה" שנמצאים כיון והשלימות,

אמיתית. שלימות
פסח" קרבן ב"סדר הזקן האדמו"ר לשון יומתק בזה
אחר  פסח בערב לאומרו שיש וכתב בסידורו שהביא
עלה  לא טרפה נמצא הפסח "ואם ומסיים המנחה תפלת

אחר". שמביא עד לו
שלא  אף הפסח בקרבן זה פרט הביא מדוע ביאור וצריך
שאינם  דברים ובפרט הקרבתו שבסדר הפרטים כל הביא
אחר  תיכף חל זה דין הרי ועוד, שנה. לכל ושייכים רגילים
בעל  ונמצא הפסח את "השוחט הרמב"ם (וכלשון שחיטה
סידרו  ומדוע כו'") אחר שוחט זה הרי טריפה או מום

הדברים. כל בסוף האדה"ז
פסח" קרבן "סדר לפני שם אדה"ז שכתב מה בהקדם ויובן
תמיד  במקום היא מנחה ותפלת שפתינו פרים ונשלמה –
הפסח  הי' קיים הי' שביהמ"ק ובזמן הערביים בין של
בסדר  לעסוק ראוי כן הערביים, בין של תמיד אחר נשחט

זה. ויאמר מנחה תפלת אחר פסח קרבן
שהוסיף  האריז"ל) בסידור נעתק (וכן השל"ה מלשון ושינה
הגדולה  כנסת אנשי תקנו כן על שפתינו פרים "ונשלמה
שפתינו  פרים שישלמו וכדי . . התמידין כנגד התפילה
אבל  המנחה", תפילת אחר פסח קרבן בסדר לעסוק ראוי
בשביל  אינה זו שהשמטה לומר ויש זה. השמיט האדה"ז
השל"ה  מדברי בתוכן. שינוי שהוא אלא וכד' הקיצור

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



`zexeqצב zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סד  אמירת שטעם "תפלה משמע ע"ד הוא פסח קרבן ר
אבל  שפתינו", פרים שישלמו ו"כדי התמידין" כנגד
לתפילה  חכמים תקנת אינה פסח קרבן אמירת לכאורה
במקום  הקרבנות פרשת קריאת אלא הקרבן, במקום
"וזאת  החטאת" תורת "זאת ממש"נ הנלמד הקרבתם
העוסק  "כל מנחות בסוף כמרז"ל וכו' האשם" תורת
חטאת  בתורת העוסק כל עולה הקריב כאילו עולה בתורת

חטאת". הקריב כאילו
אלא  הנ"ל, התוספת אדה"ז הביא לא זה שמטעם ונ"ל
סדר  שאמירת מדבריו היוצא כי השל"ה דברי צ"ל שלפי"ז
קרבנות  שכנגד התפילות כמו ענין אותו היא פסח קרבן

תיקנום.
וגדרים: אופנים כמה מצינו שפתינו" פרים "ונשלמה בענין
הקרבן  במקום מכפרת שבכתב בתורה הקרבנות קריאת א.
שקוראין  בזמן קרבנות סדר להם תקנתי כבר . ." כמרז"ל
מוחל  ואני לפני הקריבום כאילו עליהם אני מעלה בהם
הקרבנות  סדר קריאת ולפ"ז עוונותיהם", כל על להם
(ה"נפעל") התוצאה לענין היינו קרבן במקום היא בתורה

מכפרת. הקרבנות בפרשת שהקריאה
קרבן, כהקרבת הוא קרבנות בהל' ובפרט בתורה העסק ב.
אני  מעלה . . בתורה העוסקים "ת"ח מנחות) (סוף כמרז"ל
בתורת  העוסק כל . . לשמי ומגישין מקטירין כאילו עליהן
בהלכות  העוסק גדר ולפ"ז כו'", הקריב כאילו חטאת
רק  לא היינו הקריב" "כאילו שנחשב הוא הקרבנות עבודת
פעולה  ועדין ממש, הפעולה לענין גם אלא התוצאה לענין
לחפצא. בנוגע לא אבל הקריב שכאילו לגברא בנוגע היא זו
גם  ששייך גדר הוא תקנום, קרבנות במקום תפילות ג.
של  ל"חפצא" נחשב התפילה ומעשה הקרבן של לחפצא
הקרבן  דוגמת תנאים כמה המתפלל על יש לכן קרבן.
מחשבה  כמו בתפלה אחרת מחשבה יערב שלא שצריך

בקדשים. הפוסלת
מצינו  של חידוש הוא פסח" קרבן "סדר אמירת והנה,
כאילו  ש"העוסק בהם שנאמר הקרבנות בכל דוגמתו
אלא  בתושבע"פ בהלכותיו עוסקים אין כי הקריב"

שהעסק מספרים  מפני שהוא וי"ל בפועל. הקרבתו על
ממש, פסח קרבן הקרבת כמעשה הוא פסח קרבן בסדר

התפילה. מעשה ידי על בתפלה שהוא ע"ד
פסח": קרבן "סדר נוסח אחרי בסידור הלשון יתורץ בזה
בזמנו  אותו לקרות ה' דבר על וחרד הירא האדם "וצריך

הקרבתו שתעלה במקום בורא קריאתו ה' לפני ויתחנן . .
אמן". בימינו במהרה אותו שיבנה עולם

קרבנות  במקום "תפלות בין מההבדלים אחד להבין: וצריך
בזמן  צ"ל שתפלה הוא, הקרבנות פרשת לקריאת תקנום"
הקרבן  פרשת לימוד משא"כ דווקא, התמידין הקרבת

ומזה  ההקרבה זמן חיוב עם קשור אינו הקרבתו במקום
מוכח  הקרבתו בשעת פסח" קרבן "סדר שאומרים

ממש. פסח קרבן הקרבת כמעשה נחשבת שאמירתו
השמיט  ש(כנ"ל) האדה"ז לשון דיוק בהקדים לומר ויש
הגדולה  כנסת אנשי תקנו "ע"כ התיבות פסח קרבן מסדר
שינוי  שהוא אלא הקיצור בשביל זה שאין כו'" . . התפילה
זה  לגבי גם פסח" קרבן "סדר באמירת מעלה שיש בתוכן
ניכר  אין בתפילה כי תיקנום, תמידין במקום שתפילות
גילו  שחכמים רק הקרבן ובין שבינה הקשר בגילוי

קרבן. הקרבת כמעשה נחשב התפילה דיבור שמעשה
סדר  פרטי אומרים פסח" קרבן "סדר באמירת בנדו"ד אבל
ומזה  המקדש בבית בפועל שנעשה כמו הקרבן הקרבת
יותר  הוא הקרבן במעשה דיבור של זה שעסק מובן
בבית  עומד כאילו עתה נחשב כי התפלה, ממעשה
פסח  קרבן בסדר שאומר הקרבן פרטי כל ועושה המקדש

ממש. הקרבה מעשה –
ב"נשלמה  שמשמעו השל"ה לשון האדה"ז העתיק לא לכן
תפילות  ע"ד היא פסח קרבן סדר שאמירת שפתינו" פרים
פסח  קרבן סדר שאמירת למד כי תקנום, תמידין במקום

יותר. אף נעלה באופן הוא
על  ש"ידאג מיוחד חיוב ישנו כאן מדוע גם יבואר בזה
הוא  בשלימות ההקרבה שמעשה כיון כו'", הבית חורבן
צריך  קרבן במקום זו קריאתו שתעלה וכדי המקדש בבית
לדאוג  ועליו הקרבתו בשלימות עדין שחסר שידע
המקדש. בית בבנין בשלימות הקרבתו שתהיה ולהתפלל
לא  טרפה נמצא הפסח "ואם הסיום היטב יובן זה ביסוד
מדגישים  זו אמירה בסיום כי אחר" שמביא עד לו עלה

מודגש בכל המכוון  שבזה הנ"ל הדין אומרים ולכן האמירה
של  החפצא בעיקר צ"ל אלא הגברא מעשה מספיק שלא

אחר. להביא צריך נפסל אם שלכן בפועל הקרבן
ובו  הקרבנות שאר מכל פסח קרבן ששונה הדבר בטעם
לומר  יש ממש, ההקרבה כמעשה פסח קרבן סדר אומרים
– בפשטות גאולה הן ישראל, גאולת ענינו פסח שקרבן
וחירות  גאולה והן גו'", פסח אשר לה' הוא פסח "זבח
להיות  פרעה" "עבדי של ממצב ישראל שיצאו פנימית

פסח: קרבן ידי על ונמשך בא שזה ה'" "עבדי
ישנו  זה שענין וחירות גאולה של למצב עצמו שמגביה א.
לא  ואפילו הקרבן כתוצאת לא בגלות גם בשלימות

מעין אף אלא הגברא ולא מעשהכמעשה ממש ההקרבה
ועושה  בביהמ"ק עומד שכאילו אלא התפלה כבענין רק

ק"פ. שבסדר הדברים פרטי כל
ביהמ"ק  שאין בזה החסרון להרגשת מביאו גופא זה ב.
ויתחנן  הבית חרבן על "ידאג ולכן: בפועל גאולה ואין קיים

כו'". ה' לפני
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"ואם  בהלכה נרמז הבית חורבן על זו דאגה שתוכן וי"ל
שלכאורה  אחר, שמביא עד לו עלה לא טרפה נמצא הפסח
מום" בעל "נמצא ולא דווקא, טריפה" "נמצא נקט מדוע
בעל  שהקדים ובפרט יחד ברמב"ם הובאו שניהם (והרי

לטריפה). מום
בשדה  "ובשר כמרז"ל הגלות על רומז טריפה שכנ"ל אלא
כטריפה  נעשה למחיצתו חוץ בשר שיצא כיון טריפה"
חוץ  – בגלות נמצאים ישראל שכאשר בזה שהרמז
שנמצאים  זה הרי בשלימות כשעבודתם גם – למחיצתן
החיות  של אמיתית שלימות להם שאין כטריפה ב"שדה"
מצד  אלא גופא בהם אינו שהחסרון ואף והחירות
בטריפה  שנרמז במה מדוייק זה ומצב "בחוץ" שנמצאים
גופא  בה אינו חסרונה כל כי מום) כבעל (ולא לחוץ שיצאה

ב"חוץ". שנמצאת זה מצד אלא
93 cenr al wlg zegiy ihewl.jli`e

הבהמה.38) את מטריפה אינה שנטילתם איברים
אותן.39) מתירה אינה בשחיטת 40)והשחיטה וניתר

אמו 41)אמו. שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
אמו, שנשחטה לפני נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו
לאחר  ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור

החי. מן אבר משום חייב אמו כלומר,42)שחיטת
נשאר  אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד
מתירתו  אינה אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר
שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון
בפנים  היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד
אם  אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]
דין  לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד
גם  מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא אמו ששחיטת שחיטה,

היוצא. האבר את

.ÈelÙ‡ ,ÌÈÙa B˙ˆ˜Ó ¯‡LÂ ¯·‡‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»≈∆¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ
BËeÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï43ÌÈÙaLÂ ,¯eÒ‡ ‡ˆBi‰ - …ƒ¿«∆»ƒ«≈»¿∆ƒ¿ƒ

¯zÓ44B¯ÈÊÁ‰L ¯Á‡ ¯·‡‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ C˙Á Ì‡Â . À»¿ƒ»««≈ƒ»≈∆««∆∆¡ƒ
¯eÒ‡ „·Ïa ‡ˆiL B˙B‡ - ‰ËÁLÂ45¯·‡‰ ¯‡Le , ¿ƒ¿¬»∆»»ƒ¿«»¿»»≈∆

ÔÈa ,ıeÁa ‡e‰Â BÎ˙ÁÂ B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒ…∆¡ƒ«¬»¿«≈
ÌB˜Ó - ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁL∆¬»…∆¿ƒ»««¿ƒ»¿

¯ÈÂ‡‰ „‚pL ÌB˜n‰ ‡e‰Â .¯eÒ‡ C˙Á‰46¯Á‡ , «¬»»¿«»∆∆∆»¬ƒ««
.C˙Á‰ ÌB˜Ó C˙BÁÂ ¯ÊBÁ ‡ˆBi‰ CzÁiL∆«¿…«≈≈¿≈¿«¬»

הרי 43) רובו "יצא אנו אומרים שבלידה פי על אף כלומר,
כילוד". היוצא 44)זה הרוב ואין לאברים לידה אין כי

בפנים. שנשאר המיעוט את כילוד ומצמצם 45)עושה
הבהמה. בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום וחותך

ביה 46) קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא "מפני
הוא". בתוכה דלאו בבהמה, בהמה

.‡È‡e‰Â ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁÂ ,‡ˆiL ¯aÚ ¯·‡ Ïk»≈∆À»∆»»«¬»…∆¿ƒ»¿
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ‰Ê È¯‰ - ıeÁa47elÙ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ «¬≈∆≈∆ƒ««¿ƒ»»«¬ƒ

˙Ó48‰ËÈÁL ¯Á‡ CzÁ Ì‡Â .‰ËÈÁL Ì„˜ ¯aÚ‰ ≈»À»…∆¿ƒ»¿ƒ∆¿«««¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ BÏÎB‡‰ -49‰˙Ó Ì‡Â .˙Ó elÙ‡Â , »¿≈∆«¬ƒ≈¿ƒ≈»

‡Â ‰Ó‰a‰¯·‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÏÎB‡‰ - BÎ˙Á Ck ¯Á «¿≈»¿««»¬»»¿∆ƒ≈∆
ÈÁ‰ ÔÓ50. ƒ««

בשדה 47) "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו וכמו
בנחתך  אבל אמו, שחיטת אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה"

החי. מן אבר זה הרי השחיטה שבפנים 48)לפני "דעובר
להתירו  אמו שחיטת ליה מהני דהא כחי חשיב מת אפילו

באכילה". משום 49)אף לוקה אבל החי. מן אבר משום
נפל 50)טריפה. כאילו ורואים ניפול עושה דמיתה
מחיים.

.·È„ÏB Ck ¯Á‡Â ,¯·‡‰ ¯Ò‡Â ¯·‡ ‡ÈˆB‰L ¯aÚÀ»∆ƒ≈∆¿∆¡«»≈∆¿««»«
,˜ÙqÓ B˙BzLÏ ¯eÒ‡ dlL ·ÏÁ‰ - ‰·˜ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿≈»∆»»∆»»ƒ¿ƒ»≈
„Á‡ ¯·‡ da LÈÂ ÔÈ¯·È‡‰ ÏÏkÓ ‡a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»ƒ¿«»≈»ƒ¿≈»≈∆∆»
.‰¯B‰Ë ·ÏÁa ·¯Ú˙pL ‰Ù¯Ë ·ÏÁk ‰Ê È¯‰Â .¯eÒ‡»«¬≈∆«¬≈¿≈»∆ƒ¿»≈«¬≈¿»

.‚ÈÏÈÏL da ‡ˆÓe ˙¯aÚÓ ‰Ó‰a ËÁBM‰51ÔÈa , «≈¿≈»¿À∆∆»»»¿ƒ≈
‡ÈÏL elÙ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔÈa ÈÁ52 «≈≈¬≈∆À»«¬ƒ»«¬ƒƒ¿»

˙‡ ËÁLÂ d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ‡ÈÏLÂ .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓÀ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿»∆»»ƒ¿»»¿»«∆
‰¯eL˜ BÊ ‡ÈÏL ‰˙È‰ Ì‡ :‰Ó‰a‰53‰Ó - „Ïea «¿≈»ƒ»¿»ƒ¿»¿»«»»«

¯eÒ‡ ‰pnÓ ‡ˆiM54‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , ∆»»ƒ∆»»¿«¿»À»¿ƒ…»¿»
˙‡ˆiL BÊ ‡ÈÏL ‡nL ;‰¯eÒ‡ dlk - Ba ‰¯eL¿̃»À»¬»∆»ƒ¿»∆»»

da ‰È‰L „ÏÂ BÏ CÏ‰ d˙ˆ˜Ó55‡ˆÓpL ‰Ê „ÏÂe , ƒ¿»»»«»»∆»»»»»∆∆ƒ¿»
‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .BlL ‡ÈÏL ‰ÎÏ‰ ÔËaa«∆∆»¿»ƒ¿»∆¿≈»ƒ«∆ƒ…

.‰¯eÒ‡ dlk ‡ÈÏM‰L ,ÏÏk „ÏÂ ÔËaa ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»»¿»∆«ƒ¿»À»¬»

העובר".52)עובר.51) יהיה שבתוכו הכיס "והוא
בתוך 53) שנמצא מהוולד חלק היא השלייה כן ואם

שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי
אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר ולא

.„È‰ÚLz Ôa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ ¯aÚ da ‡ˆÓ»»»À»«««ƒ∆∆ƒ¿»
,‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÁiL ¯LÙ‡Â ÔÈ¯eÓb ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ»
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰ Ì‡Â .Bz¯‰ËÓ Bn‡ ˙ËÈÁL ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ¿««¿¿ƒƒ¿ƒ««≈

‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - Ú˜¯˜56. «¿«»ƒ¿ƒ»

עין.56) מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה

.ÂË‡ˆÓe ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a ËÁL B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú¯»̃«∆«¿≈»»«¿≈»¿≈»»»
‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - ÈÁ ‰ÚLz Ôa da57ÔÈ‡Â ,B¯Èz‰Ï »∆ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈

,ÂÈL„Á BÏ e¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â .BÏ ˙ÏÚBÓ Bn‡ ˙ËÈÁL¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ…»¿√»»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ù¯h‰ ÈÚÓa ÈÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆»
BL‡¯ ‡ÈˆB‰L ¯aÚ Ïk .Bn‡Ó ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿≈∆≈ƒ»À»∆ƒ…
Bn‡ ˙ËÈÁL ÔÈ‡ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿««»»«∆ƒ≈¿ƒ«ƒ

.‰ËÈÁL CÈ¯ˆÂ „eÏÈk ‡e‰ È¯‰Â ,BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד שאין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הלב 1) ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

עד  בהמה מפרקת השובר וחגבים; ודגים והכבד הטחול
ועופות  דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא
ומילא  שלמים שהניחן עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד;
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אם  בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן
רותח. בה יחתוך

.‡Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa :3, »≈¿«ƒƒ«»¿≈ƒ«»»≈
,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·„Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿»»¿…»«»
ÔÈa ,„·Ïa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»««¿≈»«»»ƒ¿«≈
eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿ƒ∆∆¡«¿»»……¿
,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰iÁÂ ;‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa¿…¿…≈∆»¿«¿≈»¿«»ƒ¿«¿≈»
Ïi‡ ¯ÓB‚Â ¯BL eÏÎ‡z ¯L‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿≈»¬∆…≈¿≈«»
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜Le ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc Ï·‡ .¯ÓB‚Â È·ˆe¿ƒ¿≈¬»«»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

Ì„‡‰ Ì„Â4ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -5:CÎÈÙÏ .Ìc ÌeMÓ ¿«»»»≈«»ƒ»»ƒ»¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc6elÙ‡Â .BÏÎ‡Ï ¯zÓ - «»ƒ«¬»ƒ¿ƒÀ»¿»¿«¬ƒ

¯zÓ - e‰˙LÂ ÈÏÎa BÒpk7ÌÈ‚„Â ÌÈ·‚Á Ì„Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»À»¿«¬»ƒ¿»ƒ
·ÏÁk ,ÔÙeb ˙ÈˆÓz ‡e‰L ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»ƒ∆«¿ƒ»«¬≈

‰‡ÓË ‰Ó‰a8.e¯‡aL BÓk ,Ô¯O·k - ÌÈˆ˜L Ì„Â . ¿≈»¿≈»¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

משקה,2) שהוא אףֿעלֿפי בכזית, דם אכילת איסור שיעור
מפני  דבר, של וטעמו רביעית. שיעורם המשקים וכל
דם  כל תאכל אשר נפש "כל אכילה בלשון כתבה שהתורה
שיעורה  אכילה וכל יכרת" אוכליו כל הוא "דמו ונכרתה".
מגמרא  משמע וכן טֿי, הלכה ב פרק כתב וכן בכזית,
וכן  ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק כב. כא: כריתות
קיד: ביבמות אולם רביעיות. עשר של בסוגיא לח. בנזיר
באיסורי  המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן
ששמים  נזיר, בתוספתא שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה.
הוא  מהכוס הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס זית

כזית. שעבירה 3)שיעור בו התרו כשלא ב. כריתות משנה
מלקים  ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו

מכרת. ונפטר שתים.4)אותו מהלכי דם הגמרא: בלשון
ב.5) בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא אבל
לכתחילה.6) מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא

ולפיכך  קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם ובגמרא
בכלי. כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש רבינו 7)אין

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם מחלק אינו
אין 8) אבל ו, א, הלכה ג בפרק שכתב כמו עליו, לוקין ואין

דם. איסור בו

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zxM aIg - cifnA :mCd on zifM lkF`d." ¨¥§©¦¦©¨§¥¦©¨¨¥

ושקצים  חגבים דם אבל ועוף, חיה דם על אלא חייב ואינו
ובהלכה  דם. משום עליהם חייבין אין האדם, ודם ורמשים
ומכין  . . סופרים מדברי אסור האדם "דם ממשיך שאח"ז

מרדות". מכת אותו
חיה  - גדולים חיים בעלי בין הבדל יש דם שבאיסור נמצא
האדם  דם ולאידך, ורמשים. שקצים חגבים דגים ובין ועוף,

סופרים". מדברי אלא עליו חייבים "אין
מבשר  האוכל "כל זה שלפני בהלכה גם מצינו זה תוכן
"האוכל  אבל התורה". מן לוקה כזית, טמאה וחיה בהמה

בעשה". הוא שאסור אלא לוקה, אינו . . האדם מבשר
השייכים  בדברים רק שייך וטהרה טומאה הענין: וביאור

והלעו"ז  הטומאה רוח כי דוקא, ישראל בני אצל - לקדושה
בדבר  משא"כ מקדושה, יניקה לקבל כדי לדבר מתאווה
והלעו"ז  הטומאה רוח מצד השתדלות אין קדושה בו שאין
ישראל  על אוה"ע ושליטת הגלות בענין ועד"ז ממנו, לקבל
כי  מארצנו" גלינו חטאינו "מפני - החטאים בסיבת
יובן  ובזה ללעו"ז. יניקה יש אזי המצוות, על עובר כשיהודי
וחגבים  דגים לדם ועוף חיה בהמה דם שבין ההבדל גם
הוא  שבו הדם ומעט חיות, ריבוי בה אין קטנה בריה כי כו',
חיות  בו שאין ובוודאי החגב, של מציאותו להחיות
אין  ולכן ממנו חיותו ולינוק לקבל אחר שיוכל כדי מספקת

בדמו. איסור
שישנה  שהחיות כיון מאומה ממנו לינוק אפשר אי בנוסף,
הטמאות  קליפות ג' עם קשורה אינה הדם מציאות בעצם
ומלבד  ליש מאין זו מציאות המהוה האלקי הכח עם אלא
בהמה  בדם כו'.אבל והשפעה חיות שום מקבל אינו זאת
לינוק  ללעו"ז מקום ויש מרובה חיות ישנה הגדולים ועוף
מדוע  להבין צריך זה שלפי אלא לשתותו. אסור ולכן ממנו

סופרים. מדברי רק ונאסר האדם דם הותר
יותר  סופרים דברי "חמורים חז"ל אמרו בזה: והביאור
דם  של שאיסורו בלבד זו שלא ונמצא תורה", מדברי
איסור  להיותו ועוף חיה בהמה משל יותר חמור האדם
בדם  כמו חמור עונש בו שאין זה אלא סופרים, מדברי
אפשר  שאי עד כך כל חמור שאיסורו מצד הוא וחי' בהמה

עונש. ידי על לתקנו
מכת  אותו "ומכין הרמב"ם מסיים מדוע להבין, צריך וא"כ
אודות  שכתב מה אלא, תועלת. ללא לצערו ומדוע מרדות"

" של האיסור עונש חומר בו מועיל אין שלכן האדם" דם
התשובה  עבודת ידי על אבל התשובה עבודת לפני הוא –
יחידה  בחי' עם הקשורה והגבלה ממדידה למעלה שהיא
וענינן  התשובה", בפני העומד דבר לך ש"אין הרי שבנפש
כיון  כעונש אינן כי ממש מלקות שאינן מרדות מכות של
שעשה  על לצערו כדי ואם הדבר, חומר על מכפרות שאינן

התורה. דרך זו אין הרי – רצוי בלתי דבר
ידי  שעל לתשובה, לעוררו כדי הרמב"ם כדברי שהוא אלא

לטוב. יתהפך ואף תיקונו על הדבר יבוא זה
.'f oniq dyecw xtq zekln oii

.·,L¯t Ì‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ - Ì„‡‰ Ìc«»»»»ƒƒ¿≈¿ƒƒ≈«
˙ec¯Ó ˙kÓ ÂÈÏÚ ÔÈkÓe9ÌÈpM‰ Ìc Ï·‡ .10BÚÏBa - «ƒ»»«««¿¬»««ƒ«ƒ¿

¯¯Bb - Ìc ‰ÈÏÚ ‡ˆÓe ˙Ùa CLpL È¯‰ .ÚÓ BÈ‡Â¿≈ƒ¿»¬≈∆»«¿«»»»∆»»≈
.L¯t È¯‰L ,ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˙‡∆«»¿««»≈∆¬≈≈«

על 9) העוברים החוטאים את לרדות כדי מדרבנן, מלקות
חכמים. השיניים.10)דברי שבין דם בגמרא:

.‚‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆBi‰ Ìc ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»≈∆»«»«≈ƒ¿«¿ƒ»
L‡¯‰ ˙Êz‰ B‡ ‰¯ÈÁe11Ba LiL ÔÓÊ Ïk , ¿ƒ»«»«»…»¿«∆≈
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˙ÈÓeÓ„‡12·l‰ CB˙a Òek‰ Ìc‰ ÏÚÂ ;13Ìc ÏÚÂ ; «¿ƒ¿««»«»¿«≈¿««
‡ˆBÈÂ Ál˜Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,‰Êw‰14Ìc‰ Ï·‡ . «»»»¿«∆¿«≈«¿≈¬»«»

˙˙BM‰15Ì„Â ,Ál˜Ï ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ‰Êw‰ ˙lÁ˙a «≈ƒ¿ƒ««»»…∆∆«¿ƒ¿«≈«¿»
ÔÈ‡ - ˜ÒÙÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙iLk ‰Êw‰ ÛBÒa ˙˙BM‰«≈¿«»»¿∆«¿ƒ«»ƒ¿…≈

ÌÈ¯·È‡‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ16ÌcL ; «»ƒ»»«¬≈¿«»≈»ƒ∆«
LÙp‰L Ìc‰ ‡e‰ Áelw‰17.Ba ‰‡ˆBÈ «ƒ««»∆«∆∆¿»

בדם 11) ששנינו כמו בו, יוצאה שהנשמה דם הם אלה כל
הנפש. דם ונקרא הבהמה,12)הקזה חיות של דם שהוא

דם. אינה המטפטפת אדמימות בה שאין הליחה אבל
מאליו 13) שמתכנס דם אבל בלב, תמיד שנמצא כב. שם

שכתב  כמו בלאו, אלא כרת חייב אינו שחיטה, בשעת
רב  קאמר "כי היא: רבינו גירסת שם בגמרא ד. בהלכה
חייבין" "אין קתני כי שלו), (דם דיליה בדם כרת) (שחייב
הגירסא  שלפנינו ובספרים מבחוץ). (שבא מעלמא דאתי
של  דם זהו דיליה שדם רש"י ופירשה שם. ראה הפוכה,
ודם  כרת, עליו חייבים שאין איברים כדם ודינו הלב, בשר
הלב. בחלל הכנוס הדם הוא כרת עליו שחייב

כמו 14) בו. יוצאה הנפש זה דם שרק רצוף, הקילוח
שם. יוחנן כרבי רבינו. מטפטף.15)שמסיים

הסמוכה.16) הנשמה.17)בהלכה

.„˙ÈˆÓz‰ Ìc18ÏBÁh‰ Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯·È‡‰ Ì„Â «««¿ƒ¿«»≈»ƒ¿««¿
ÌÈˆÈa Ì„Â ˙BÈÏk‰ Ì„Â19˙ÚLa ·lÏ Òpk˙n‰ Ì„Â , ¿««¿»¿«≈ƒ¿»«ƒ¿«≈«≈ƒ¿«

„·ka ‡ˆÓp‰ Ì„Â ,‰ËÈÁL20.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¿ƒ»¿»«ƒ¿»«»≈≈«»ƒ»»»≈
‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡21Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL , ¬»»≈ƒ∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»»
B‡ ‡e‰ ˙¯k ·eiÁ·e .eÏÎ‡˙ ‡Ï¯Oa‰ LÙ Èk :¯Ó ……¿¿ƒ»≈≈ƒ∆∆«»»

‡È‰ Ìca22LÙp‰L Ìc‰ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ - «»ƒ≈«»»≈∆»««»∆«∆∆
.Ba ‰‡ˆBÈ¿»

בו.18) יוצאה הנפש שאין השותת זכר.19)דם ביצי
דם 20) בדין הכבד דם נמנה לא שם, ובברייתא במשנה

אףֿעלֿפי  הכבד שדם מזה, למד ורבינוֿתם האיברים.
והתורה  דם, כולו שהכבד מפני התורה. מן מותר שפירש,
דיבורֿהמתחיל  קי: חולין תוספות ראה לאכלו. התירה
לענין  קיא. שם שאמרו מה על כנראה, מסתמך ורבינו כבדא.

הוא". דאורייתא "דם הכבד: הרי 21)דם כא: כריתות
בלאֿתעשה. והכרתי 22)אלו כתוב: י) (פסוק ולפניֿזה

עמה". מקרב אותה

.‰Ì„k BÓ„ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ÏÈÏM‰«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»¬≈»¿«
„Bli‰23- BaÏ CB˙a Òek ‡ˆÓp‰ Ìc‰ :CÎÈÙÏ . «ƒ¿ƒ»«»«ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ24˙¯k25Ì„k ‡e‰ È¯‰ - BÓc ¯‡L Ï·‡ , «»ƒ»»»≈¬»¿»»¬≈¿«
ÔÈ¯·‡‰26. »≈»ƒ

שחלבו 23) חדשיו, לו שלמו שלא שמונה בן הוא ואפילו
אסור. דמו - ג הלכה ז בפרק כמבואר כר'24)מותר,

שלא  בשליל לדם חלב בין ההבדל וטעם עד: חולין יוחנן
עז, או כשב או שור הכתוב פירט שבחלב חדשיו, לו שלמו
אלא  ועז כשב שור חלב אינו חדשיו לו שלמו שלא ושליל
"וכל... מקרא התורה שהתירתו אמו, מאיברי אבר חלב
ואפילו  דם" "כל נאמר בדם אבל תאכלו", אותה בבהמה

משנה'. ב'לחם הובאה הרשב"ץ תשובת משמע, שליל של
ג.25) בהלכה אינו 26)כמבואר אבל בלאֿתעשה, שעובר

כרת. חייב

.ÂÈÏˆÏ ÔÈa ,·l‰27‰¯„˜Ï ÔÈa28˙‡ ‡ÈˆBÓe BÚ¯B˜ - «≈≈¿»ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ∆
BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,BÓc29- BÚ¯˜ ‡ÏÂ ·l‰ ÏMa Ì‡Â . »¿««»¿¿ƒƒ≈«≈¿…¿»

¯zÓe BÏLaL ¯Á‡ BÚ¯B˜30BÏÎ‡Â BÚ¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;31 ¿««∆ƒ¿À»¿ƒ…¿»«¬»
˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ -32·Ïa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈«»»»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

Ìc ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰33‰Ó‰a ·Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆≈¿«ƒ»¬»ƒ»»≈¿≈»
,·l‰ CB˙aL ÌcÓ ˙ÈÊk Ba LÈ È¯‰L ;˙¯k ·iÁ -«»»≈∆¬≈≈¿«ƒƒ»∆¿«≈

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»»»≈

אותו.27) נראה 29)לבשלו.28)לצלות רבינו מלשון
הבשר  את לצלות שאף לקדירה, ובין לצלי בין שמולחו
מה  וראה יב, בהלכה רבינו שכתב כמו קודם, למלחו צריך

שם. את 30)שכתבתי בולע ואינו חלק הלב שבשר משום
לא  אם אבל נאסר, אינו הלב רק ולפיֿזה עד), (פסחים הדם
הלב  מן היוצא שהדם נאסרים, אחרים דברים עמו בשלו

(רשב"א). אותם ואוסר בהם עצמה 31)נבלע בפני בבא
הדם  שהרי בישול, בלא דמיירי בשלו, על מוסב ואינו
וב'לחם  משנה). מגיד כא. (מנחות מדרבנן רק אסור שבשלו
להלכה  קיבל לא שרבינו הרלב"ח, בשם מביא כאן משנה'
דם  שגם וסובר שהזכרנו, במנחות חנינא ר' של המימרא את

כרת. עליו וחייבין התורה מן אסור ואפילו 32)שבישלו,
כזית. בו שאין כיון בו, אין ואם 33)מלקות הלב. בתוך

שחיטה  בשעת אליו ומתכנס שבתוכו מדם כזית בו יש
שעל  בו, אין כרת אבל מלקות, וחייב בלאו עובר ביחד,
ד, הלכה למעלה שכתב כמו כרת חייבין אין המתכנס הדם
חביב  בן לוי ר' תשובות כזית. שיעור אין שבתוכו ובדם

משנה'. ב'לחם הובאה

.ÊdÎ˙Á Ì‡ ,„·k‰34ıÓÁ‰ CB˙Ï dÎÈÏL‰Â35B‡ «»≈ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»¿«…∆
ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ CB˙Ï36˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔaÏ˙zL „Ú ¿«ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈¬≈À∆∆

d˙B‡ ÏM·Ï37Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe .Ôk ¯Á‡38 ¿«≈»««≈¿»»¬»ƒ¿»≈
ÔÈa .d˙B‡ ÔÈÏM·Ó Ck ¯Á‡Â ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰Ï¿«¿¬»«»¿««»¿«¿ƒ»≈
‚‰Ó ÔÎÂ .¯Á‡ ¯Oa ÌÚ dÏMaL ÔÈa dc·Ï dÏMaL∆ƒ¿»¿«»≈∆ƒ¿»ƒ»»«≈¿≈ƒ¿»

ËeLt39ÔÈÏB˜ ‡ÏÂ L‡¯ ÏL Án‰ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ,40 »∆≈¿«¿ƒ«…«∆…¿…ƒ
¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL „Ú B˙B‡41. «∆¿«¿¬ƒ»

צריך 34) רותחים, במים או בחומץ אותה שחולט אע"פ
רק  החליטה אותה, לבשל מותר ואז הכבד לחתוך כן לפני
הוא  והרי יוצא אינו והדם עצמה, שבכבד הדם מצמיתה
דם  יש הרי אבל שמותר, פירש שלא האיברים כדם
לחתוך  צריך ולפיכך בכלי, ככנוס והוא הכבד בסמפונות

שבסמפונות. הדם שיצא כדי הלשון:35)אותה בגמרא
י.36)חלטה. הלכה עיין פושרים, לצלי,37)ולא אבל

אומרים, ויש חתיכה. צריכה ואינה בשר כדין הכבד דין
לצלי. אפילו חתיכה צריכה מביא 38)שכבד בבה"ג

בקיאים  אנו אין שעכשיו מישיבה, שלחו הגאונים: תשובות
מבושלת  כבד לאכול ומותר להחמיר, איסור וספק בחליטה

תחלה צלאוה אם לבשלה אלא אבל בישלוה, ואחרֿכן
ור' ישראל. בכל המנהג וכן אסור, צליה) (בלי לכתחלה
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בקדירה  הכבד את לבשל שלא ישראל מנהג כתב אלפסי
אומר  רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא
שגם  צלייה, אחר כמו לבשלה מותר הכבד, נמלחה שאם

דם. מוציא ישראל.39)המלח בכל פשט לא אבל
מקדרת 41)צולין.40) המוח שמוציאים נוהגים ועכשיו

ומותר  ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש
לקדרה. אף בזה

.Á‡ÏÂ ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰ ‡ÏÂ dÏMaL „·k‰«»≈∆ƒ¿»¿…ƒ¿¬»«»¿…
dËÏÁ42dlk ‰¯„w‰ È¯‰ - ÔÈÁ˙B¯a B‡ ıÓÁa ¬»»¿…∆¿¿ƒ¬≈«¿≈»À»

dnÚ ÏMa˙pL ÏÎÂ „·k‰ ,‰¯eÒ‡43˙BÏˆÏ ¯zÓe .44 ¬»«»≈¿»∆ƒ¿«≈ƒ»À»ƒ¿
„·k‰ ‰È‰zL ‡e‰Â ,„Á‡ „etLa ¯Oa‰ ÌÚ „·k»≈ƒ«»»¿«∆»¿∆ƒ¿∆«»≈

‰hÓÏ45ÚÓÏ d‡Ïˆe ¯·Ú Ì‡Â .‰Ê È¯‰ - ¯OaÓ ‰Ï ¿«»¿ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ»»¬≈∆
BÏÎB‡46. ¿

מותרת 42) הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה, לא וגם
והמנהג  הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד
אלא  אינו חליטה, לאחר אפילו כבד לבשל שלא הנהוג

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל כר'43)לכתחילה.
אוסרת  שלוקה שאמר: ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל

אינו 45)לכתחילה.44)ונאסרת. הכבד, מן הזב שהדם
אם  ודווקא שם. התנור, לחלל זב אלא הבשר על נוטף
אם  אבל למטה, וחודו זקוף בתנור תלוי או מונח השפוד
כאן  ואין האש גבי על התנור לרוחב מונח כולו השפוד
משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה
את  לכתחילה למלוח שאסור הדין הוא כתב: והרשב"א

נהגו. וכן הבשר, על צליה,46)הכבד אגב הזב שהדם
שריק. מישרק בגמרא: ונופל, מחליק אלא בבשר נבלע אינו

.ËBÈ‡L ;¯Oa‰ ÌÚ elÙ‡ BÏM·Ï ¯zÓ - ÏBÁh‰«¿À»¿«¿¬ƒƒ«»»∆≈
¯Oa ‡l‡ ,Ì„47‰Ó‰a ˙˜¯ÙÓ ¯·BM‰ .Ì„Ï ‰ÓBc‰ »∆»»»«∆¿»«≈«¿∆∆¿≈»

ÌÈ¯·‡a ÚÏ· Ìc‰ È¯‰ - dLÙ ‡ˆzL Ì„˜48, …∆∆≈≈«¿»¬≈«»ƒ¿»»≈»ƒ
ÈÁ ¯Oa ‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â49BËÏÁ elÙ‡Â ,50‡l‡ . ¿»∆¡…ƒ∆»»»««¬ƒ¬»∆»

‰OÚÈ „ˆÈk51‰ÎÈ˙Á‰ CzÁÈ ?52‰ÙÈ ‰ÙÈ ÁÏÓÈÂ53, ≈««¬∆«¿…«¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»∆
‰ÏˆÈ B‡ ÏM·È Ck ¯Á‡Â54ËÁBM‰L ,e¯‡a ¯·Îe . ¿««»¿«≈ƒ¿∆¿»≈«¿∆«≈

ÔÈ¯zÓ Ô‰L ,Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a55. ¿≈»«»»¿…»»≈∆»∆≈À»ƒ

בגמרא 47) דם. כולו כאילו ונראה מאד, אדום שהוא ואף
כתב: ורבינו הוא". בעלמא שומנא "טחלא שם: חולין
כדם  הוא שבו והדם בשר. כשאר מליחה שצריך "בשר",

ד. בהלכה שכתב כמו שבשעת 48)האיברים, לפי
מתוך  מפרקתה, וכששבר דם. להוציא טרודה היא שחיטתה
ושוקטת  נחה והיא דם, ולהוציא להתאנח כוח בה אין צרתה

רש"י. באבריה, נבלע קיג.49)והדם שם בגמרא בעיה
ואוסרים. מחמירים - איסור ספק שהחליטה 50)ומשום

זה  ודם במקומו, מצמיתו אלא הדם את מוציאה אינה
שלא האיברים לדם דומה אינו באיברים פירש,שנבלע

שלא  האיברים דם שכל רבינו, בדעת מפרש משנה' ו'מגיד
או  מליחה בלא חי בשר כל לאכול אסור ולכן אסור, פירש
מועילה  אינה חליטה אפילו מפרקתה בשובר אבל חליטה,
שם. משנה' ו'כסף יב הלכה להלן וראה מליחה. אלא

מותרת.51) אינה חליטה שאפילו ה'מגיד 52)כיון לדעת

מפרש, משנה' וה'לחם כלל. מעכבת אינה החתיכה משנה'
ז. הלכה למעלה בכבד כמו לחתוך אבל 53)שצריך

דומה  זה ואין מועילה. אינה החיתוך אחר אפילו חליטה,
האיברים  דם בבשרה ונבלע המפרקת ששבר מפני לכבד,
האיברים  כדם דינו ולפיכך לצאת, כדי ממקומו שפירש
מצמיתו  אלא מוציאו, אינה והחליטה שאסור. שפירש,
שדם  בכבד מהֿשאיןֿכן למעלה. שנתבאר כמו במקומו,
והתורה  הוא דם כולו שהרי מותר, פירש שלא הכבד
בשר. של חליטה בדין יב בהלכה לקמן וראה התירתו,

מפרקתה,54) בשובר קודם מליחה צריך לצלי שאפילו
כלל, ומליחה חתיכה צריך לא שלצלי מפרש משנה' וב'לחם

הבשר. כשאר צולה מתים 55)אלא שמא אומרים ואין
נבלע  שמא חוששין אנו אין וגם שם. רבינו שכתב כמו היו,

מפרקתה. בשובר כמו יצא ולא באיבריה דם

.ÈBÁÏBÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÓ„ È„ÈÓ ‡ˆBÈ ¯Oa‰ ÔÈ‡≈«»»≈ƒ≈»∆»ƒ≈¿
ÁÈ„Ó ?‰OBÚ „ˆÈk .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆¿ƒ»∆»∆≈«∆≈ƒ«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯Oa‰56BÁÈpÓe , «»»¿ƒ»¿««»¿»∆»∆«ƒ
ÏÈÓ Cel‰ È„k BÁÏÓa57‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Ó Ck ¯Á‡Â ,58 ¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿««»¿ƒ»∆»∆

„iÓ BÎÈÏLÓe ,ÌÈkÊ ÌÈn‰ e‡ˆiL „Ú59ÌÈÓ CB˙Ï «∆≈¿««ƒ«ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ
‡ÏÂ „iÓ ÔaÏ˙iL È„k ,ÔÈ¯LBÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÁ˙B¯¿ƒ¬»…¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»¿…

.Ì„ ‡ˆÈ≈≈»

הגהות 56) מלחו, מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל
קיא:57)מיימוניות. שם דצלי, כרותח הוא הרי שמליח

מיל. הילוך כדי הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור
הבלוע 58) המלח להעביר ראשונה פעמים, שתי להדיח

האסורים  הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם,
מיימוניות. הגהות הבשר, על רבינו,59)הנשארים חומרת

וכל  מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב: הראב"ד אבל
בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר שיצא האדמימות
כל  דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר
מקור  ואין דבר. שום צריך אין מליחה שאחר האחרונים,

משנה. מגיד רבינו, לדברי

.‡ÈÈÏÎa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈÁÏBnLk¿∆¿ƒ«»»≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
Òb‰ ÏBÁk ‰·Ú ÁÏÓa ‡l‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡Â .·wÓ60; ¿À»¿≈¿ƒ∆»¿∆«»∆«««

.Ì„ ‡ÈˆBÈ ‡ÏÂ ¯Oaa ÚÏaÈ ÁÓ˜k ˜c ÁÏn‰L∆«∆««¿∆«ƒ»««»»¿…ƒ»
ÁÏn‰ ÔÓ ¯Oa‰ ıtÏ CÈ¯ˆÂ61epÁÈ„È Ck ¯Á‡Â62. ¿»ƒ¿«≈«»»ƒ«∆«¿««»¿ƒ∆

כאבן.60) חזק גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
דם. מוציאה ואינה נבלעת הדקה שהמלח והטעם,

דם.61) בו שנבלע מפני שאינו 62)שנאסר בכלי אפילו
מנוקב.

.·ÈÏ·‡ ;BÏM·Ï CÈ¯vL ¯O·Ï - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈¿»»∆»ƒ¿«¿¬»
„iÓ ‰ÏBˆÂ ÁÏBÓ - ÈÏˆÏ63ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯‰Â . ¿»ƒ≈«¿∆ƒ»¿»∆∆¡…»»«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ -64Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆¿««»
ıÓÁa BËÏÁ Ì‡Â .ÏÎ‡È65BÏÎ‡Ï ¯zÓ -66‡e‰Lk …«¿ƒ¬»¿…∆À»¿»¿¿∆
ıÓÁ‰ ˙BzLÏ ¯zÓe .ÈÁ67ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,Ba BËÏÁL «À»ƒ¿«…∆∆¬»∆≈«…∆

.Ìc‰ ‡ÈˆBÓƒ«»

האמור 63) מיל, הילוך כדי במלחו לשהות צריך שאין
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מליחה. צריך לצלי שאף רבינו, שדעת מזה נראה י. בהלכה
וצולהו  שמולחו לצלי" וכן אביי, "אמר גורס כא. ובמנחות
אם  רבינו: בדברי אחרת לפרש ואפשר משנה. מגיד מיד,
הנשאר  שהמלח רשאי, הדחה בלא מיד, ולצלות למלוח רצה
בולע  המלח במלחו, שהה אם אבל נאסר. לא הבשר על
ולפי  ואוכל. וצולהו יפה יפה מדיחו ולפיכך ונאסר, הדם
לא, או מליחה צריך לצלי אם מדבריו ללמוד אין זה, פירוש
והשאלה  למלוח, רוצה שהוא במקרה המדובר כאן שהרי

הצליה. לפני להדיח צריך אם משיג 64)היא והראב"ד
האברים  שדם מליחה, בלא חי בשר לאכול שמותר ואומר,
מבית  בבשר מדברת שם, דחולין והסוגיא מותר, פירש שלא
בהלכה  שהאדימה חתיכה כמו יותר שבולע השחיטה
רבינו, ודעת עוז. מגדל יפה, יפה מולחו ולפיכך הסמוכה,
ראוי  הוא אם אסור, פירש שלא אףֿעלֿפי האברים שדם

לפרוש. וכו'.65)(יכול) אומצא האי עד: פסחים
ודם 66) יותר. יפרוש ולא הדם את מצמית שהחומץ

כסף  מותר, רבינו לדעת גם לפרוש, ראוי שאינו האברים
נבלע 67)משנה. לא שהדם שרי", וחליה "הוא שם:

בחומץ.

.‚ÈÌÚt Ba ËÏÁÈ ‡Ï - ¯Oa Ba ËÏÁL ıÓÁ…∆∆»«»»…«¿…««
‰iL68‰ÓÈc‡‰L ‰ÎÈ˙ÁÂ .69‡È‰ - ıÓÁ‰ CB˙a ¿ƒ»«¬ƒ»∆∆¿ƒ»¿«…∆ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ıÓÁ‰Â70ÁÏÓiL „Ú ,71‰ÙÈ ‰ÙÈ d˙B‡ ¿«…∆¬ƒ«∆ƒ¿«»»∆»∆
‰ÏˆÈÂ72ÌÈc‡‰L ¯Oa .73‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈˆÈa ÔÎÂ ,74 ¿ƒ¿∆»»∆∆¿ƒ¿≈≈≈¿≈»¿«»

Ô‰ÈÏÚL ‰tÏwa75ÌÈ˜¯Ên‰ BaL Û¯Ú‰ ÔÎÂ ,76Ô‰L «¿ƒ»∆¬≈∆¿≈»…∆∆«ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÏM·Ï ¯zÓ - ˙ck ÔÁÏÓe ÔÎ˙Á Ì‡ ,Ìc ÌÈ‡ÏÓ77. ¿≈ƒ»ƒ¬»»¿»»«»À»¿«¿»

ÔÎ˙Á ‡Ï Ì‡Â78ÂÈÙe Û¯Ú‰ ‰ÏˆÂ ,„etLa Ô‡Ïˆe ¿ƒ…¬»»¿»»¿«¿»»»…∆ƒ
‰hÓÏ79ÌÈÏÁb‰ ÏÚ Ôlk Ô‡ÏvL B‡ ,80el‡ È¯‰ - ¿«»∆¿»»À»««∆»ƒ¬≈≈

.ÔÈ¯zÓÀ»ƒ

בחליטה 68) כוחו שנחלש לפי חי, כשהוא להתירו כדי בשר
שם. רש"י "אומצא 69)הראשונה, שם: פסחים בגמרא

החומץ. בתוך להאדים שהכוונה מפרש, ורבינו דאסמיק".
חי 70) בשר כשנותנים אסור". וחליה "הוא גורס: רבינו

הבשר  בתוך נצמת הדם בתוכו, שוהה ואינו החומץ, לתוך
ואם  פירש. לא שהדם מותר הכל ולפיכך כלום, פולט ואינו
בחוץ, ונפלט מהבשר הדם נעקר שהתאדם, עד בתוכו שוהה

אסורים. החומץ וגם החתיכה גם שלא 71)ולפיכך כבשר
של 72)נחלט. פירושו לפי כי יצלה, או שהכוונה נראה

גם  מותר בעקבותיו, כאן הולכים שאנו משנה' ה'מגיד
ולדעתו  אחר, פירוש משנה' וב'כסף המליחה. אחרי לבשלו
סי' יורהֿדעה ב'טור' בפירוש כתב וכן מותר. לצלייה רק

כאן. משנה' 'לחם וראה אומצא 73)סז, שם: פסחים
וכו'. חתכיה שם.74)דאסמיק רש"י זכר, של

צג.75) בחולין כמבואר דם, משום שאסור שעליהם, הקרום
ראה  רש"י, כפירוש ולא שם חננאל רבינו כפירוש וזהו

שם. אבל 76)תוספות עד: שם "ומזרקי" רבינו מפרש כן
השחיטה. שבבית ורידים שהם גסים חוטים מפרש רש"י

זה 77) דין שרי, לקדירה אפילו ומלחיה חתכיה בגמרא,
גם  וכנראה משנה. לחם החומץ, בתוך שהאדים בשר כולל

כך. מפרש משנה' חתיכה,78)ה'מגיד גם צריך לבשלו
חתכיה, דיבורֿהמתחיל צג. חולין ובתוספות לא. לצלי אבל

מליחה. לא אבל חתיכה, צריך לצלי שגם כתבו
החתך,79) דרך זב שהדם למטה השחיטה בית שם, בגמרא

מה  ראה העורף. במזרקי שהמדבר למטה ופיו אומר ורבינו
למלעלה. שם,80)שכתבנו ורבינא אחא רב מחלוקת

להקל. אחא כרב והלכה

.„ÈÌ‡ ,ÔL·Îa B‡ ¯ep˙a e‰ÏvL ‰Ó‰a‰ L‡…̄«¿≈»∆»»¿«¿ƒ¿»ƒ
‰hÓÏ B˙ËÈÁL ˙È·e e‰Ïz81‡ˆBÈ Ìc‰L ;¯zÓ - »»≈¿ƒ»¿«»À»∆«»≈

- BÁÓ :„v‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ˙Èa ‰È‰ Ì‡Â .˙˙BLÂ¿≈¿ƒ»»≈«¿ƒ»ƒ««…
¯eÒ‡82ÏÚL ¯Oa‰ ¯‡Le ;BÎB˙Ï ıa˜˙Ó Ìc‰L , »∆«»ƒ¿«≈¿¿»«»»∆«

¯zÓ - ıeÁaÓ ˙BÓˆÚ‰83‰hÓÏ BÓËÁ ÁÈp‰ .84Ì‡ : »¬»ƒ«À»ƒƒ«»¿¿«»ƒ
BÓ„ ‡ˆÈÂ Áe˙t ¯‡MiL È„k ‰˜ B‡ ÈÓb Ba ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ»∆¿≈∆ƒ»≈»«¿≈≈»

.¯eÒ‡ BÁÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯zÓ - BÓËÁ C¯„∆∆»¿À»¿ƒ«…»

וצלאו 81) בו, מונח שהמוח העצם ניקב אם והואֿהדין
(רשב"א). מותר - למטה מותר,82)כשהנקב ראשו אבל

את  בישל ואם הסוגיא, בפירוש גדולות בהלכות כתב וכן
המוח, נגד ששים אין אם אסור הכל צלייתו, אחרי הראש

רמב"ן. בקדרתו, שמונח שם,84)בצלי.83)ואףֿעלֿפי
להחמיר. ראשון כלשון

.ÂËÂÈÓÈÓ Ïa˜Ï ÈÏv‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡85„Ú ≈«ƒƒ¿ƒ«««»ƒ¿«≈≈»«
?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .BaL ˙ÈÓeÓ„‡ ‰‡¯Ó Ïk ‰ÏÎzL∆ƒ¿∆»«¿≈«¿ƒ∆¿≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙Ï ÔÈÎÈÏLÓ86ÁÏÓ ËÚÓ87„Ú ÈÏk‰ ÁÈpÓe , «¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆««ƒ««¿ƒ«
˙ÈeÓM‰ Á˜BÏÂ ,‰ÏviL88‰ÏÚÓ ÏL89ÏL ÌÈn‰Â , ∆ƒ»∆¿≈«««¿ƒ∆«¿»¿««ƒ∆

‰¯eÒ‡ ˙ÈeÓM‰ ˙ÁzL ‰hÓ90. «»∆««««¿ƒ¬»

דם.85) בה שמעורב מפני ואסור הצלי, של השמנונית
הכלי.86) בתוך ובין הבשר על בין פירש שם ורש"י
המלח 87) אל נגרר והדם דמילחא". גללי "תרי בגמרא:

מלח  הרבה כשנותן אבל מלח, מעט ודווקא בשולים,
הלכות  בשם משנה (מגיד שם רש"י בשומן. הדם מתערב

שומן 88)גדולות). קצת כשנוטף מיד הרי לשאול: ויש
לסוחטו  "אפשר הכלל עלֿפי איסורו, מחמת נאסר הבשר מן
דיבורֿ שם זו בקושיא הרגישו התוספות בעלי אסור"?
ולא  השמנוניות מן לגמרי נפרד שהדם ותירצו תרי, המתחיל
לסוחטו  אפשר אמרו לא זה ובכגון משהו, אפילו נשאר

יערה 89)אסור. רש"י ופירש ומשפייה. שם: בגמרא
הדם  יתערב שלא כדי כלי, אל מכלי בנחת העליון השומן

אסורים.90)בו. להיות: צריך

.ÊËÈÏˆ ¯Oa ‰ÈÏÚ C˙ÁL ˙t91,dÏÎ‡Ï ¯zÓ - «∆»«»∆»»»»ƒÀ»¿»¿»
dÈ‡L92˙ÈeÓL ‡l‡93‰Ê ÔÁÏnL ˙BÙBÚÂ ÌÈ‚c . ∆≈»∆»«¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‚c‰ - ·wÓ ÈÏÎa elÙ‡ ,‰Ê ÌÚ94‚c‰L ; ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ¿À»«»ƒ¬ƒ∆«»
‰Ù¯95¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ìc ÚÏB·e , »∆≈«»«≈ƒ»¿≈»ƒ«

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÌÚ ‚c ÁÏÓ Ì‡96. ƒ»«»ƒ¿«¿≈»«»

מי 91) ויש לאכילה. ראוי שיהא עד שנצלה והיינו שם.
ובלשון  משנה. מגיד בישולו, לשליש שהגיע כל שכתב,
כשהגיע  בשר אוכל שהיה דרוסאי", בן "כמאכל התלמוד:

בישולו. ונצלה.93)האדמימות.92)לשליש הואיל
בשר. של יין לזה וקרא אכל, רבא אבל 94)בגמרא:

מותרים. בגמרא.95)העופות כמבואר רפה, שלו שהקרום
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מפני 96) נקוב, בכלי ביחד למלוח מותר ועוף, בהמה אבל
דם, פולט בהמה שבשר זמן כל ציר פולטים שהעופות

משנה. מגיד הדם, את בולע אינו לפלוט שטרוד ומתוך

.ÊÈÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔÏÏÁ ‡lÓe ÌÈÓÏL ÔÁÈp‰L ˙BÙBÚ∆ƒƒ»¿≈ƒƒ≈¬»»»»≈ƒ
ÔÎB˙Ï ‡ˆBÈ Ì„ È¯‰L ,˙B¯eÒ‡ - ÔÏM·e97ÏÚ Û‡Â . ƒ¿»¬∆¬≈»≈¿»¿««

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÔÁÏnL Èt98ÔÎB˙aL ¯Oa‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¿»»»∆»∆«¬ƒ»»«»»∆¿»
ÈeÏˆ B‡ ˜eÏL99˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .100, »»¿ƒ¿»»¬≈≈À»

ÈÁ ÔÎB˙aL ¯Oa‰L Èt ÏÚ Û‡101Ô‰Èt elÙ‡Â , ««ƒ∆«»»∆¿»««¬ƒƒ∆
‰ÏÚÓÏ102. ¿«¿»

של 97) וביצים הבשר לתוך העופות מן יוצא הדם כלומר,
עוז. מגדל המליח 98)המילוי, שאין בישולם, לפני

רבינו  שכתב כמו המליחה, בשיעור הדם כל את מפליט
לתוך  מיד הבשר את משליך המליחה שאחרי י, בהלכה
מלא  וכשחללן דם. יצא ולא מיד שיתלבן כדי רותחין,
משנה. מגיד יפה, לתוכן נכנסים הרותחים המים אין מבשר,
רבינו  על חולקים האחרונים שכל וכותב, מוסיף והוא
ונהגו  בבשר, דם כל אין המליחה שלאחר וסוברים,

רך 99)כדבריהם. הוא צלי או שלוק שבשר אומרים (ואין
שכתב  ומה לפנים. מלהכנס הרותחים המים על מעכב ואינו
מבושל" אינו לי מה מבושל, לי "מה כאן : משנה' ה'מגיד
שלפנינו). הדין בעיקר פירושו עם ליישבו איֿאפשר וכו',

ודוקא 100) הרי"ף: ופירש שריא, מולייתא והלכתא שם.
משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי, שהוא פסח כעין לצלי

פולטו.101) כך כבולעו שואב 102)דקיימאֿלן שהאור
ומוציאו. הדם

.ÁÈB‡ ÈeÏˆ ¯O·a BÊ C¯c ÏÚ Ô‡ÏnL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆ƒ¿»«∆∆¿»»»
˜eÏL103Ô‡Ï˜ B‡ Ô˜ÏLe ÌÈˆÈ·a Ô‡ÏnL B‡ ,104- »∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»¿»»

ÌÈÚÓ È·a Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰105. ¬≈≈À»ƒ∆≈«¬ƒƒ»ƒ¿≈≈«ƒ
.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ

מן 103) היוצא דם משום חוששים אנו מלוח, בבשר אבל
כל  את מפליט המלח שאין המעיים, בני ובולעים הבשר

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו צלאן.104)הדם,
כמו 105) בחללם, סובב שהמאכל הפנימיים, האיברים

טו. הלכה ז בפרק שכתב

.ËÈÔÈa ÌÈÓÏL ÔÈa ,Ô‡Ïˆe ˜ˆ·a ÔÏÙhL ˙BÙBÚ∆¿»»¿»≈¿»»≈¿≈ƒ≈
‰˜ÈÓÒ‰ elÙ‡ ,‰qb ˙ÏÒa ÔÏÙË Ì‡ :ÔÈÎzÁÓ106 ¿À»ƒƒ¿»»¿…∆«»¬ƒƒ¿ƒ»

‰qb ˙ÏqL ÈtÓ ,‰ÏÙh‰ ˙‡ ÏÎB‡ - ‰ÏÙh‰«¿≈»≈∆«¿≈»ƒ¿≈∆…∆«»
˙¯¯t˙Ó107ÌÈhÁ ÁÓ˜a ÔÏÙË Ì‡Â .Ìc‰ ‡ˆBÈÂ ƒ¿»∆∆¿≈«»¿ƒ¿»»¿∆«ƒƒ
Ô˙˙lL108ÛÒk‰ BÓk ‰·Ï ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰ Ì‡ :109- ∆¿»»ƒ»¿»«¿≈»¿»»¿«∆∆

‰¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ110ÔÏÙË . À»∆¡…ƒ∆»¿ƒ«¬»¿»»
‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - eÓÈc‡‰ Ì‡ :ÔÈÁÓ˜ ¯‡Laƒ¿»¿»ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ…

eÓÈc‡‰111.ÔÈ¯zÓ - ∆¿ƒÀ»ƒ

והדם 107)האדימה.106) ומלחלח, כלֿכך נדבקת אינה
פולטו. כך וכבולעו הזעירים הרווחים דרך הקמח 108)זב

שבלע. מה פולט ואינו נדבק והבצק בגמרא:109)דק,
חיוורא". כזוזא מהֿשאיןֿכן 110)"דזיג בצלי, אף

וכל  יז. בהלכה שנתבאר כמו בצלי, שמותרת במולייתא

כמו  לקדירה ומוכשרים מלוחים העופות אם אף אלה, דינים
משנה. מגיד רבינו, בדעת לבן 111)שביארנו שאינו אף

ככסף.

.Îda ËÁML ÔÈkÒ112Á˙B¯ da CzÁÏ ¯eÒ‡ -113, «ƒ∆»«»»«¿…»≈«
B‡ ,˙ÊÁLÓa ‰pÊÈÁLÈ B‡ ,¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏiL „Ú«∆¿«≈««ƒ»«¿ƒ∆»¿«¿∆∆

Ú˜¯˜a ‰pˆÚÈ114da C˙Á Ì‡Â .ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰L˜ ƒ¿»∆»¿«¿«»∆∆∆¿»ƒ¿ƒ»«»
¯zÓ - Á˙B¯115ÔBˆ da C˙BÁ BÈ‡ ÔÎÂ .116‡ˆBiÎÂ ≈«À»¿≈≈≈»¿¿«≈

ÔÈkq‰ ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ÌÈÙÈ¯Á‰ ÌÈ¯·cÓ Ba117 ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«««ƒ
‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da CzÁÏ ¯zÓ - ÈÏÎa dÁpwL B‡∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»«¿…»¿¿«≈

Ba118.Á˙B¯ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…≈«

רש"י.112) הדם, מן בולעת קיא:113)והסכין חולין
רש"י. בו, ופולטת שחוזרת רק 114)מפני שהיא כיון

אבל  בקרקע. נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא חומרא
אם  באור ללבנה צריך ממש, רותח איסור שבלעה מסכין
בקרקע. נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח, בה לחתוך רוצה

בלעה 115) לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני לאכול,
(מגיד  מחמירים אנו לכתחילה אלא השחיטה, בשעת דם

בלע".116)משנה). חורפיה אגב "צנון, קיב. שם
דיבורֿהמתחיל 117) ח: שם התוספות כפירוש קיא: שם

הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י כפירוש ולא והלכתא,
"צונן"118) ולא "צנון" בגמרא שם גורס שרבינו נראה

שגורסים  ספרים ויש כך. כל חריף אינו צנון וסתם כגירסתנו.
זו  שגירסא מראה בו", "וכיוצא הסיום אבל "צונן", ברבינו
צונן  לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית.

קינוח. או לכתחלה סכין הדחת צריך

.‡Î‰ÚeL ‰˙È‰ elÙ‡ ,¯Oa da ÁÏnL ‰¯Ú¿̃»»∆»«»»»¬ƒ»¿»»
Á˙B¯ da ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¯·‡a119¯·kL ,ÌÏBÚÏ ¿»»»∆¡…»≈«¿»∆¿»
‰ÈÒ¯Áa Ìc‰ ÚÏ·120. ƒ¿««»«¬»∆»

בו.119) ונפלט חוזר בכלי הנבלע שדם מפני שם. חולין
יבא  שמא בה, להשתמש אסור בצונן שאף אומרים ויש
בה. שמלח הקערה אמי ר' שבר ולפיכך בחמין. להשתמש
היתה  אם אבל מנוקבת, הקערה כשאין דוקא אומרים יש
מנוקבת  היא אם אפילו אוסר והרשב"א נאסרה. לא מנוקבת

משנה). ולפיכך 120)(מגיד חרס, בכלי שמדבר משמע
במים  בהגעלה ניתרים חרס כלי כי לעולם", "אסור כתב

משנה). (מגיד רותחים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוחט 1) בהמה; מיני משלשה חלב כזית האוכל יבאר

החלבים  מותר; חלבו אם מת או חי שליל בה ונמצא בהמה
דם  משום האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב
אם  חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב;
אחריו  ומצאו הבשר לנקר שדרכו טבח ודין בשר; בה יחתוך

חלב.

.‡·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2ÊÓa :˙¯k ·iÁ - „È3‚‚BLa , »≈¿«ƒ≈∆¿≈ƒ«»»≈¿≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -4BÈ‡L ‰¯Bz ‰¯Ó‡ Le¯Ù·e . ≈ƒ«»¿»¿≈»¿»»∆≈

„·Ïa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ5, «»∆»«¿»ƒ≈¿≈»¿»ƒ¿«
ÔÈa .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÊÚÂ ·OÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈……≈≈
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‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎ‡L ÔÈa ‰ËeÁL ·ÏÁÓ ÏÎ‡L∆»«≈≈∆¿»≈∆»«≈≈∆¿≈»
‰Ù¯Ëe6Ô‰lL7‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L Ï·‡ . ¿≈»∆»∆¬»¿»¿≈»¿«»≈¿≈»

d¯O·k daÏÁ - ‰¯B‰Ë ÔÈa8ÏÙ ÔÎÂ .9‰LÏL ÏL ≈¿»∆¿»ƒ¿»»¿≈≈∆∆¿»
B¯O·k BaÏÁ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ10ÏÎB‡‰Â , ƒ≈¿≈»¿»∆¿ƒ¿»¿»≈

.‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk BaÏÁÓ≈∆¿¿«ƒ∆ƒ≈¿≈»

בכזית.2) שיעורם אוכלין איסורי ב,3)כל כריתות משנה
חטאות,4)א. קרבן סוגי שני יש שם. שעירה, או כבשה

מביא  עשיר בין עני בין קבועה חטאת ויורד, ועולה קבועה
מביא  ועני בהמה, מביא עשיר - ויורד עולה וקרבן בהמה,
לו  שקשה שעני קרבנות ויש יונה. בני שני או תורים שני
"דלי  בתלמוד נקרא וזה למנחה, סולת מביא עופות, להביא

א.5)דלות". ד, "וחלב 6)שם כד) ז, (ויקרא ככתוב
תאכלוהו". לא ואכול . . . טריפה וחלב ראה 7)נבלה

ב. החלב,8)הלכה אפילו לאכול מותר טהורה בחיה
משום  כבשרן, החלב לאכול אסור טמאות וחיה ובבהמה

כרת. בו אין אבל הריונו.9)טומאה, חדשי נגמרו שלא
נגמרו 10) שלא נפל ודוקא חלב. של כרת עונש בו ואין

את  התורה אסרה - חדשיו כשנגמרו אבל הריונו, חדשי
אחרון. וכלשון א. עה, בחולין יוחנן כרבי חלבו,

.·ÏÎB‡ ÌeMÓ ·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎB‡‰»≈≈≈∆¿≈»¿≈»«»ƒ≈
ÛÒBpL CBzÓ .‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓe ·ÏÁ≈∆ƒ≈¿≈»¿≈»ƒ∆«

d¯O·a ¯eq‡‰11¯zÓ ‰È‰L12,·ÏÁ‰ ÏÚ ÛÒB , »ƒƒ¿»»∆»»À»»««≈∆
.ÌÈzL ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆¿«ƒ

על 11) חל איסור ש"אין בידינו שכלל אףֿעלֿפי כלומר,
איסור  על טריפה או נבילה איסור חל כאן ולמה איסור",
"איסור  נקרא זה ובתלמוד וכו'. שנוסף מתוך ומבאר, חלב?
הראשון  שהאיסור דברים כולל השני שהאיסור מפני כולל",
ובפירוש  אחר. ענין זהו מוסיף" "ואיסור עליהם. חל לא
האופנים, שלושת את מגדיר מ"ד, פ"ג לכריתות המשניות
ולפי  ובתֿאחת. מוסיף כולל, היינו: איסור, על חל שאיסור
וראה  כולל". "איסור נקרא שלפנינו המקרה שם, הגדרתו
רבינו, בדברי לדייק ויש כאן. משנה' ו'כסף משנה' 'מגיד
בחולין  הלא "מוסיף", שהוא מפני זה דין מנמק הוא למה
ויחול  נבילה איסור יבא התורה אמרה רבא, אמר - א לז,
וחלב  נבילה "וחלב כד) ז, (ויקרא שנאמר חלב, איסור על
אומרים  שאין חידוש והוא תאכלוהו", לא ואכול . . . טריפה
וכן  שם, רש"י שפירש כמו איסור", על חל איסור "אין כאן
אמר. דיבורֿהמתחיל א. טז, במעילה 'תוספות' פירשו
שב"איסור  הכלל, עלֿפי הפסוק טעם מפרש רבינו וכנראה
איסור  על חל נבילה ואיסור איסור, על חל איסור כולל"

הוא. כולל" "איסור שנבילה משום שחיטה.12)חלב אחר

.‚ÏÈÏL da ‡ˆÓe ‰Ó‰a ËÁBM‰13BaÏÁ Ïk - «≈¿≈»»»»¿ƒ»∆¿
‰pnÓ ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÁ B‡ˆÓ elÙ‡Â ,¯zÓ14. À»«¬ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ∆»

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ B‡ˆÓe ÂÈL„Á BÏ eÓÏL Ì‡Â¿ƒ»¿√»»¿»«««ƒ∆…
ÒÈ¯Ù‰15‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡Â Ú˜¯w‰ ÏÚ16BaÏÁ - ƒ¿ƒ«««¿«¿≈»ƒ¿ƒ»∆¿
¯eÒ‡17Ïk epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ , »¿«»ƒ»»»≈ƒƒƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰18˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ,19. «ƒ¿«¿»¬ƒƒ¿»«¿≈

חדשיו.13) לו שלמו בו.14)שלא חלב איסור ואין

רש"י.15) פרסותיו, על הי"ד.16)עמד פ"ב שכתב כמו
שסובר 17) - א עה, חולין אחרון, וכלשון יוחנן כרבי

חדשיו  לו ששלמו וכיון חלב, באיסור גורמים שחדשים
וסובר  אסור. החלב - העולם לאויר יצא שלא אףֿעלֿפי
כן  גם בתוכה, העובר ונמצא האם בנשחטה שאפילו רבינו
האם  שכשנשחטה אמרו, אחרים מפרשים אבל אסור. חלבו
האם, נשחטה בשלא אלא אמר לא יוחנן ורבי מותר, חלבו -
החי  העובר של חלב ותלש בהמה למעי ידו שהושיט וכגון
כמו  מותר, הכל - במעיה העובר ועוד נשחטה אבל ואכלו,
(מגידֿמשנה). תאכלו בבהמה כל חכמינו: שדרשו

האסורים 18) הקרומות וכלֿשכן חלב, משום בהם שיש
ה"ה. בפ"ו שכתב כמו דם, הילודות.19)משום

.„¯aÚ‰ ·ÏÁÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a ÈÚÓÏ B„È ËÈLB‰ƒ»ƒ¿≈¿≈»¿»«≈≈∆»À»
B‡ÈˆB‰Â ÂÈL„Á BÏ eÏkL20el‡k ÂÈÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»√»»¿ƒ¬≈∆«»»»¿ƒ

ÔÈÓ¯Bb‰ Ô‰ ÌÈL„Á‰L ;dÓˆÚ Ì‡‰ ·ÏÁÓ BÎ˙Á¬»≈≈∆»≈«¿»∆∆√»ƒ≈«¿ƒ
.·ÏÁ‰ ¯Ò‡Ï∆¡…«≈∆

תלשו 20) אם אבל ואכלו, לחוץ כשהוציאו דוקא משמע
שניתר  החלב את לאכול מותר בהמה, במעי והניחו
כתבו  וכן תאכלו". בבהמה "כל הדרש מן האם, בשחיטת
הקודמת  בהלכה רבינו שכתב ואףֿעלֿפי ורמב"ן. הרא"ש
שנחתך  בחלב כאן, - האם בשחיטת ניתר השליל חלב שאין

(כסףֿמשנה). מותר - במעיה ונשאר

.‰·ÏÁ :˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ô‰ ÌÈ·ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈∆«»ƒ¬≈∆»≈≈∆
BÈÏk‰ ÈzL ÏÚLÂ ,·¯w‰ ÏÚL.ÌÈÏÒk‰ ÏÚLÂ ,˙ ∆««∆∆¿∆«¿≈«¿»¿∆««¿»ƒ

‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰ÈÏ‡‰ Ï·‡21·ÏÁ ˙‡¯˜ ‡Ï .22 ¬»»«¿»À∆∆«¬ƒ»…ƒ¿≈≈∆
˙BÈÏk ÌÈ·ÏÁ e‡¯˜pL BÓk ,„·Ïa Ôa¯˜ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»

„·k‰ ˙¯˙BÈÂ23¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk .Ôa¯˜ ÔÈÚÏ24: ¿∆∆«»≈¿ƒ¿«»¿»¿∆«»≈
ı¯‡‰ ·ÏÁ25‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁÂ26.Ì·eË ‡e‰L , ≈∆»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ»∆»

ÌMÏ ‰Ù¯OÏ Ôa¯w‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈÓÈ¯nL ÈÙÏe¿ƒ∆¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ«»¿»ƒ¿≈»«≈
ÌL ÔÈ‡L ,·ÏÁ e‡¯˜27Ì¯en‰ ‡l‡ ·BË ¯·c ƒ¿¿≈∆∆≈»»»∆»«»

ÌMÏ28˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡ CÎÏe . «≈¿»∆¡«ƒ¿««¬≈«¬ƒ¿∆∆
.epnÓ BaÏÁ∆¿ƒ∆

א.21) קיז, זביד 22)חולין רב תשובת את רבינו מפרש כן
בסוגיא. שם ראה שם. מרי שם.23)לרב קרבן, לענין

קלים, קדשים של הכבד ויותרת בכליות מעילה שיש למדו
למעילה. קדשיםֿקלים אימורי לרבות לה'" חלב "כל מפסוק

של 24) טּובּה קרבן לענין האמור חלב של פירושו ָכלומר,
לשם. המורם היינו יח.25)הבהמה, מה, בראשית

יד.26) לב, התורה 27)דברים יסודי מהל' פ"א ראה
ד. שאין 28)הערה חלב ב: צב, שם ב'תוספות' מובא

לך. אמרתי לא ליקרב ראוי

.Â·ÏÁ‰ ‡e‰ - ˙BÒBk‰ ˙Èa ÏÚLÂ ÒÒn‰ ÏÚL ·ÏÁ≈∆∆««∆∆¿∆«≈««≈∆
·¯w‰ ÏÚL29ÌÈÙaÓ ˙BÎ¯È‰ È¯wÚaL ·ÏÁÂ .30- ∆««∆∆¿≈∆∆¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿ƒ

LÈÂ .ÌÈÏÒk‰ ÏÚL ·ÏÁ‰ ‡e‰Â ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»»≈¿«≈∆∆««¿»ƒ¿≈
¯eÒ‡‰ ‡e‰Â ,˙L˜ BÓk Ì˜Ú ‰·w‰ ÏÚ ·ÏÁ ÌL31; »≈∆««≈»»…¿∆∆¿»»

¯zÓ ‡e‰Â ,¯˙È BÓk CeLÓ ËeÁÂ32·ÏÁaL ÔÈËeÁ . ¿»¿∆∆¿À»ƒ∆«≈∆
ÔÈ¯eÒ‡ -33.˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆»≈
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א.29) צג, וב'הלכות 30)שם דקליבוסתא. תרבא שם:
במקום  הקלובוסתא חלב כתבו: וב'שאילתות' גדולות'

מתחברות. ב.31)שהירכים מט, שם,32)שם בגמרא
נגררים  אנו ואין הדין, מן שלא איסור בו נהגו בבל שבני
לאסור  נהגו ובזמננו הדין, מן שלא במנהג בבל בני אחר

ב.33)(מגידֿמשנה). צב, שם רש"י מדרבנן,

.ÊÌÈÏÒk‰ ÏÚL ;¯zÓ - B˙B‡ ‰ÙBÁ ¯Oa‰L ·ÏÁ≈∆∆«»»∆À»∆««¿»ƒ
ÌÈÏÒk‰ CB˙aL ‡Ï ,·e˙k‰ ¯Ò‡34ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ . »««»…∆¿«¿»ƒ¿≈≈∆∆«

˙BÈÏk‰ CB˙aL ‡ÏÂ ,¯Ò‡ ˙BÈÏk‰35Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»∆¡«¿…∆¿«¿»¿««ƒ
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·Ï Ì„‡ ÏËB ,ÔÎ36ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ≈≈»»…∆∆¿«À¿»¿««»≈
ËhÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,d˙B‡37.ÂÈ¯Á‡ »¿≈»ƒ¿«≈«¬»

א.34) צג, בלובן 36)שם.35)שם להחמיר שיש
דיבורֿ ב צב, שם ב'תוספות' ועי' רש"י, דעת וכן כוליא.

בהרחבה. הדברים שביארו אביי, אמר כרב 37)המתחיל
שם. אסי,

.ÁÌÈ˙n‰ È¯wÚa ·ÏÁ ÏL ˙BÏÈ˙t ÈzL BÓk LÈ38 ≈¿¿≈¿ƒ∆≈∆¿ƒ»≈«»¿«ƒ
‰‡¯ ‰Ê ·ÏÁ - ‰iÁ ‰Ó‰a‰Lk .C¯i‰ L‡¯Ï CeÓÒ»¿…«»≈¿∆«¿≈»«»≈∆∆ƒ¿∆

ÌÈÚna39‰qk˙ÈÂ ¯O·a ¯Oa ˜a„È - ˙eÓzLÎe , «≈«ƒ¿∆»ƒ¿«»»¿»»¿ƒ¿«∆
.¯Oa‰ ÔÓ ¯Oa‰ ˜¯t˙iL „Ú ‰‡¯ BÈ‡Â ,‰Ê ·ÏÁ≈∆∆¿≈ƒ¿∆«∆ƒ¿»≈«»»ƒ«»»
¯Oa‰L ·ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¬≈∆»∆≈∆≈∆∆«»»

B˙B‡ ‰ÙBÁ40˙Áz ·ÏÁ‰ B· ‡ˆÓzL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ∆¿»»∆ƒ¿»«≈∆««
‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ B˙B‡ ÛÈwÓ ¯Oa‰Â ,¯Oa‰«»»¿«»»«ƒƒ»¿ƒ»¿…≈»∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Oa‰ Ú¯wiL „Ú«∆ƒ»««»»¬≈∆À»

מתני.38) דתותי תרבא ב: צג, שבחייה,39)שם מפני
מיפרקא". אפרוקי בחייה, "בהמה הבשר. מן הבשר מפורק

חופהו.40) הבשר אין שבחיים, כיון

.Ë·l‰ ·ÏÁ41ÌÈÚn‰ ·ÏÁÂ42ÔÈwc‰ Ô‰Â , ≈∆«≈¿≈∆«≈«ƒ¿≈««ƒ
ÔÈÙtÏÓ‰43k Ì‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ôlk -‡e‰L ÔnL «¿À»ƒÀ»À»ƒ«¬≈≈«À»∆

‰·wÏ CeÓqL ÈÚn‰ L‡¯Ó ıeÁ .¯zÓ44‡e‰L , À»≈…«¿ƒ∆»«≈»∆
ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ ¯¯‚Ï CÈ¯vL ,ÌÈÚÓ Èa ˙lÁz45e‰ÊÂ . ¿ƒ«¿≈≈«ƒ∆»ƒƒ¿…«≈∆∆»»¿∆

ÔÈwc‰ ÏÚL ·ÏÁ46ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .¯eÒ‡L ≈∆∆«««ƒ∆»¿≈ƒ«¿ƒ
ÈÚn‰ ‡e‰ B¯¯‚Ï CÈ¯vL ÈÚn‰ L‡¯L ,¯ÓB‡L∆≈∆…«¿ƒ∆»ƒ¿»¿«¿ƒ

ÌÈÚn‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÚ¯‰ Ba ‡ˆiL47. ∆≈≈»¿ƒ∆«≈«ƒ

ממה 41) זה דין ולמד ה"ו, פ"ו שחיטה בהל' רבינו פסק וכן
סותמו  הלב וחלב שניקב שלב - ב מט, שם בגמרא שאמרו
להשמיענו  צריך ולמה טובה. סתימה זו שאין טריפה, -
אינו  אסור שחלב למעלה נאמר כבר הלא זה, דין במיוחד
ואףֿעלֿפיֿ באכילה, מותר הלב שחלב מכאן ומוכח סותם?

סותם. אינו המעים 42)כן בראש אמרו: – א צג, בחולין
(מגידֿ מותר המעים חלב ששאר מזה ודנו גרירה, צריך

שבשעה 43)משנה). וכיון דהדורי", "כנתא היינו
ואינו  המעים על החלב מן נשאר החלב, את שמפרישים
אסור  אינו - הקרב את המכסה כחלב ונקלף קרום תותב

מט:). שם (רש"י 44)(רש"י הקיבה מן יוצאין כשהדקין
צג.). גרירה,45)שם בעי באמתא מעיא ריש הגירסא: שם

כתב  לא ורבינו אמה. אורך שעליהן חלב לגרור רש"י: ופירש
מעיים, בבני "באמתא" מפרש שהוא ונראה אמה, באורך

(כסףֿמשנה  המים אמת כמו אמתא, קורא מעיים שלבני
הרא"ש). ב:46)בשם מט, שם שאומר ישמעאל, כרבי

שם  ופירשו הדקין. גבי שעל חלב להביא החלב", כל "את
בלבד. המעיים בראש א ורבינו 47)צג, הראב"ד פירשו וכן

שני  הביא שרבינו משנה' ה'מגיד וכתב שני. בפירוש חננאל
שחיטה  מהל' בפ"ו אבל לשניהם. לחוש שיש הפירושים,

המותרים. החלבים בין האחרון, המעי חלב מונה הוא ה"י

.È.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ˙BÓe¯˜e ÔÈËeÁ ‰Ó‰a‰ Ûe‚a LÈ≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈¬ƒ
Ìc ÌeMÓ Ô‰Óe ,·ÏÁ ÌeMÓ Ì‰Ó48B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ≈∆ƒ≈∆≈∆ƒ»¿»

CÈ¯ˆ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡L Ìe¯¿̃∆»ƒ»»……≈»ƒ
BÓk ,¯Oa‰ ÏM·ÈÂ ÁÏÓÈ Ck ¯Á‡Â BÏËÏ¿»¿¿««»ƒ¿«ƒ«≈«»»¿

e¯Ó‡L49BÁÏÓe BÎ˙Á Ì‡Â .50.BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆»«¿¿ƒ¬»¿»≈»ƒ¿»¿
(BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡) - ÈÏˆÏ ÔÎÂ51Ìe¯˜ B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿»¿¿»¿

ÏeM·Ï ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,·ÏÁ Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ»≈∆≈¿»ƒ≈¿ƒ
BÏËÏ CÈ¯ˆ -52.‰Ó‰a‰ ÔÓ »ƒ¿»¿ƒ«¿≈»

א.48) צג, ה"י.49)שם ומלחו 50)פ"ו חתכו שם.
דמי. שפיר - לקדירה וכן 51)אפילו הדם, מוציא שהצלי

צריך  לבשל ואם זב, הדם בצלי אם לחי בחוטי א. קלג, שם
מזרקים. בענין הי"ג פ"ו למעלה וראה ומליחה. חתיכה
טעון  אינו אבל חתיכה, צריך לצלי שאפילו הרשב"א ודעת
חתכיה. דיבורֿהמתחיל א צג, שם ב'תוספות' וראה מליחה.

שם.52)

.‡È:ÌÈÏÒka LÈ ÔÈËeÁ ‰MÓÁ53,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‰LÏL ¬ƒ»ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
Ïvt˙Ó - ÔÈÓi‰ ÔnL ‰LÏM‰ .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈLe¿«ƒƒ«¿…«¿»∆ƒ«»ƒƒ¿«≈
Ï‡ÓO‰ ÔnL ÌÈM‰Â ,ÌÈL ÌÈLÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ«¿…
.·ÏÁ ÌeMÓ ÔlÎÂ .‰LÏL ‰LÏLÏ ÔÈÏvt˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿À»ƒ≈∆
ÔÎÂ .·ÏÁ ÌeMÓ - ˙BÈÏk‰ ÈËeÁÂ ÏBÁh‰ ÈËeÁÂ¿≈«¿¿≈«¿»ƒ≈∆¿≈
ÏÚL Ìe¯˜e ÌÈÏÒk‰ ÏÚL Ìe¯˜e ÏBÁh‰ ÏÚL Ìe¯¿̃∆««¿¿∆««¿»ƒ¿∆«
„c ÏÚL Ìe¯˜e .·ÏÁ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BÈÏk‰«¿»¬ƒƒ≈∆¿∆««

ÏBÁh‰54Ìe¯w‰ ¯‡Le ;˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -55- «¿«»ƒ»»»≈¿»«¿
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡56. »¿≈«»ƒ»»

(בארמית).53) "בכפלי" (רש"י 54)שם: עביו מקום על
הטחול.55)שם). שם.56)שעל

.·ÈÔBÈÏÚ‰ :‡ÈÏkÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈLe57ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ¿≈¿≈«À¿»»∆¿«»ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - ÔBzÁz‰Â ;‡ÈÏk‰ ÏÚL ·ÏÁk ,˙¯k»≈«≈∆∆««À¿»¿««¿¬≈
Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰aL ÔÈËeÁÂ .˙BÓe¯˜ ¯‡Lkƒ¿»¿¿ƒ∆»∆¬ƒ¿≈»∆

.˙¯k»≈

שם.57) גמור, חלב והוא דק חלב יש הכליות שעל

.‚È·l‰ ÈËeÁ58„i‰ ÈËeÁÂ59ı˜Ú‰ ÈËeÁÂ60ÈËeÁÂ ≈«≈¿≈«»¿≈»…∆¿≈
ÔBzÁz‰ ÈÁl‰61ÔÎÂ ,ÔkÓe ÔkÓ ÔBLl‰ „ˆaL «¿ƒ««¿∆¿««»ƒ»ƒ»¿≈
ÔÈwc‰ ÔÈËeÁ‰62˙Èa BÓk ÔÈwc‰ ·ÏÁ CB˙a Ô‰L «ƒ««ƒ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈

Án‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,‰Êa ‰Ê ÔÈÎaÒÓ LÈ·kÚ63 «»ƒ¿À»ƒ∆»∆¿∆««…«
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,„˜„waL∆«»¿…¿∆««≈ƒ«…¬ƒƒ

.Ìc»

אבל 58) הלב, חוטי מוזכרים לא בגמרא דם. מלאים שהן
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קי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דעת  נוטה וכן החוטים. שאר כדין דינם - דם שמלאים לפי
הנזכרים  אלא אסורים שאינן כתב הרשב"א אבל הראב"ד,

הגר"א). (ביאור א.59)בגמרא צג, חולין רש"י
שאסורים 60) רבינו ומפרש אסורין. שבעוקץ, חוטין שם:

ה' היינו שבעוקץ חוטין מפרש שם רש"י אבל דם, משום
לקרום  וכוונתו חלב. משום אסורים כן ואם שבכפלי, חוטין
הוא, וחזק ועב פלאנקש, שקורים הכסלים מן נוטלים שאנו
אבל  ב. ח, שם רש"י שכתב כמו בו, נבלע שחלב אסור לכן
ה'לחם  תמיהת תתיישב ובזה ממש. הכפלא חלב זה אין
לחוד  עוקץ רבינו, ולפירוש רש"י. על יוסף' וה'בית משנה'

לחוד. דלועה.61)וכפלי הוראת 62)בגמרא: היא
שיש  הדקים החוטין ריבוי מפני הדקין חלב שאסרו הגאונים
אלו  בחוטים והבקי היתר, בהם נהגו ועכשיו דם. בהם
(מגידֿמשנה). מהם אחד ישאר שלא עד היטב שולפם
יש  סט: סי' 'הרוקח' בשם מביא סה, סי' יו"ד יוסף' וב'בית
בתוך  ואחד זה, מצד וכ"ה זה מצד כ"ה חוטין, נ"א בבהמה

נ"א. תאכלו אל וסימנך: שם.63)האליה. חולין,

.„È‰ÏË B‡ È„‚ ÈˆÈa64- ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÏL‰ ‡lL ≈≈¿ƒ»∆∆…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰tÏ˜ ‡Ïa ÔÏM·Ï ¯zÓ65Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï . À»¿«¿»¿…¿ƒ»¿««¿ƒƒ

ÌÈn„‡ ÔÈwc ÔÈËeÁ Ô‰a ‰‡¯66Ì‰a CÏ‰L Úe„Èa - ƒ¿∆»∆ƒ«ƒ¬Àƒ¿»«∆»«»∆
ÛÏ˜iL „Ú ÏM·È ‡ÏÂ ,Ìc‰67,ÁÏÓÈÂ CzÁiL „Ú B‡ «»¿…¿«≈«∆ƒ¿…«∆«¿…¿ƒ¿«

ÔÈËeÁ Ô‰a e‡¯ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¬«ƒ…ƒ¿»∆ƒ
.ÔÈ¯zÓ - ÌÈn„‡‰»¬ÀƒÀ»ƒ

כמו 64) דקה בהמה דוקא משמע דגדיא. ביעי ב: צג, שם
(מגידֿ נתפרש לא גסה בהמה של ודינה טלה, או גדי

נראים 65)משנה). ואפילו (רש"י). הקרום קליפת בלא
(מגידֿ שומן אלא אודם זה שאין אדומים, חוטים בהם

הרשב"א). בשם בהו 66)משנה אית "אי שם: בגמרא
סומקי". הקרום.67)שורייקי את

.ÂËÔÏÏÁa ··BÒ ÏÎ‡n‰L ÌÈÚÓ Èa ÏÎÂ68ÔÈ‡ - ¿»¿≈≈«ƒ∆««¬»≈«¬»»≈
Ìc Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ69. «¬ƒƒ»∆»

א.68) קיג, שם ומעיים, כרס קיבה, חלחולת, כגון
הי"ח,69) בפ"ו למעלה שכתב כמו מליחה, צריכים ואינם

(מגידֿמשנה). מליחה צריכים המעיים ושאר הכרס אבל
בשומן  אבל דם, אין עצמם במעיים דוקא הרשב"א, וכתב
שמולחים  ולפיכך כך, על מעידה והעין דם, יש שעליהם

השומן. נמצא ששם החיצון בצד אותה מולחים כרכשתא

.ÊËÔ¯eq‡ - ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰ el‡ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈«ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ70ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ¯Ó‡z Ì‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…«∆≈¬ƒƒ

‰¯Bz‰71Ìc ÏÎÂ ·ÏÁ Ïk ÏÏÎa72Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - «»ƒ¿«»≈∆¿»»≈ƒ¬≈∆
¯eÚL ÈˆÁk eÈ‰ÈÂ ;˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡73¯eÒ‡ ‡e‰L , ∆»«««¿¿ƒ¿«¬ƒƒ∆»

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿≈ƒ»»

לדם 70) דומה ואינו צלול, היוצא גמור דם אלו שאין
פ"ו  למעלה שנתבאר כמו בלאֿתעשה, שעובר האיברים
וכן  (מגידֿמשנה) דם קרויים אינם וקרומות שחוטין ה"ד,

מדרבנן. שאסורים ב צב, שם רש"י אינו 71)כתב רבינו
סופרים. מדברי שהוא נוטה שדעתו אלא מכריע,

וקרומות.72) חוטין לרבות "כל", בא 73)שנאמר כן שגם

שנקט  ה"ו בפ"ג משנה' ה'מגיד כתב וכן הכתוב. מריבוי
ב, שורש לרבינו המצוות' 'ספר [וראה דומה. לשון רבינו
איזהו  מידות, בי"ג שלמדו הדינים בדבר מדויקת הגדרה

מדרבנן. ואיזהו מדאורייתא

.ÊÈÌÈ·ÏÁ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡74ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ ,¯Oa‰ ÌÚ75 ≈¿ƒ¬»ƒƒ«»»¿…¿ƒƒ
‡Ï - ÌÈ·ÏÁ da C˙ÁL ÔÈkÒÂ .¯Oa ÌÚ ÌÈ·ÏÁ¬»ƒƒ»»¿«ƒ∆»«»¬»ƒ…

¯Oa da CzÁÈ76ÁÈ„È ‡Ï - ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„‰L ÈÏÎe , «¿…»»»¿ƒ∆≈ƒ«¬»ƒ…»ƒ«
¯Oa Ba77Áah‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .78LÏL ÔÈ˜˙‰Ï »»¿ƒ»»ƒ««»¿«¿ƒ»

da ËÁBML - ˙Á‡ :ÔÈÈkÒ79da CzÁnL - ˙Á‡Â , «ƒƒ««∆≈»¿««∆¿«≈»
.ÌÈ·ÏÁ da CzÁnL - ˙Á‡Â ,¯Oa»»¿««∆¿«≈»¬»ƒ

נדבק 74) וגם החלב, מן קימעה בולע שהבשר ב. צז, שם
לקמן  שיתבאר כמו הבשר, נאסר לא ומלח עבר ואם בבשר.
צריך  לדעתו, וגם רבינו, על בזה חולקים ורבים בהי"ט.
שנדבק  החלב את להוריד כדי יפה, יפה הבשר את לשפשף

(מגידֿמשנה). מבחוץ ב.75)עליו ח, בלא 76)שם
רש"י. ויקלטו 77)קינוח, תחילה, חלבים ידיח שמא שם.

החלב  שאין ואע"ג בידים, השפשוף ע"י השמנונית מן המים
(רש"י). מבחוץ הוא נדבק בבשר, שם.78)נבלע

תיפגם 79) שלא כדי אחר, דבר חיתוך עלֿידי ינקנה ולא
בדיקה  בלא שישחוט איסור, לידי שיבוא ופעמים ותתקלקל,

(רש"י).

.ÁÈ¯Oa‰ Áah‰ ÁÈ„iL ÌB˜Ó B˙B‡ C¯c Ì‡Â¿ƒ∆∆»∆»ƒ«««»«»»
ÌÈÓ ÏL ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˜˙‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÁa80„Á‡ : «¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆«ƒ∆»

¯Oa Ba ÁÈ„nL -.ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„nL - „Á‡Â , ∆≈ƒ«»»¿∆»∆≈ƒ«¬»ƒ

שם).80) (רש"י סימן מהם באחד ועושה

.ËÈO¯ÙÏ ÁahÏ ¯eÒ‡Â81¯Oa‰ ÏÚ ÌÈÏÒk‰ ·ÏÁ ¿»««»ƒ¿…≈∆«¿»ƒ««»»
„Èa CÚÓ˙ÈÂ ,˜c ·ÏÁ‰ ÏÚL Ìe¯w‰L ;B˙B‡Ï È„k¿≈¿»∆«¿∆««≈∆«¿ƒ¿«≈¿«

Áah‰82¯Oaa ÚÏaÈÂ ·ÏÁ‰ ·eÊÈÂ ,83ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈∆¿ƒ»««»»¿»«¿»ƒ
el‡‰84¯Ò‡ ‡Ï - eOÚ Ì‡Â ,Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡ »≈»«¬»¿ƒ«¬…∆¡«
¯Oa‰85ÔÈkÓ ÔÈ‡Â .86ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,‰OBÚ‰ ˙‡87 «»»¿≈«ƒ∆»∆∆»¿«¿ƒ

.‰OÚÈ ‡lL B˙B‡∆…«¬∆

לסחוף.81) שם: ממשמשת 82)בגמרא הטבח שיד כיון
אחר 83)בו. אבל חמים, שהם בעוד דוקא אומרים: יש

את  "וישימו כ) ט, (ויקרא כתוב שהרי מותר, שנצטננו
ה'תוספות' כתבו וכן (מגידֿמשנה). החזות" על החלבים

כן וכנראה אחר שם. היינו "טבח", שכתב רבינו דעת
(לחםֿמשנה). חמים שעוד ולא 84)ששחטו מולחים אין

יחתוך  לא חלבים בה שחתך סכין בשר, עם חלב מדיחים
אסור  וכן בשר, בו ידיח לא חלבים בו שהדיח כלי בשר, בה

הבשר. על הכסלים חלב בדין 85)לפרוש חולקים ויש
קליפה  וצריך חלב בלע שהבשר וסוברים הכסלים, חלב
בליעה  שהיא רבינו ודעת הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה
בשר  כדין הדחה אלא צריך אין ולפיכך ובטלה, מועטת

כזית 86)למליחה. אחריו שנמצא כטבח מרדות, מכות
בהכ"א. רבינו שמסיים כמו שאין 87)חלב, משמע

בהכ"א. ראה אותו, מעבירין

.ÎÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ88˙‡ epnÓ ¯ÈÒiL Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡ ¿≈≈¿ƒ∆«»»…∆∆»ƒƒ∆∆
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Ì¯ÈÒÓ - ÁÏÓ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈËeÁ‰ ˙‡Â ˙BÓe¯w‰«¿¿∆«ƒ»¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ»
eÁÏÓpL ¯Á‡89B¯ÈÒÓ - ‰Lp‰ „Èb Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ««∆ƒ¿¿«¬ƒ»»»∆ƒ«»∆¿ƒ

.ÏM·Óe ÁÏÓpL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿«≈

וקרומות 88) חוטים שגם רבינו כאן משמיענו לכתחילה.
לטרוח  וצריך חלב, רק ולא לכתחילה בשר עם למלוח אסור

הבשר. מליחת לפני שצריך 89)ולהסירם הרשב"א, ודעת
מפני  והקרומות החוטין כל כנגד הבשר מן משהו להסיר

(מגידֿמשנה). בקליפה שאוסרים

.‡ÎËeÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓÂ ,¯Oa‰ ˙BwÏ Bk¯cL ÁaËÂ¿«»∆«¿¿««»»¿ƒ¿»«¬»
B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - Ìe¯˜ B‡90‡lL B˙B‡ ÔÈ¯È‰ÊÓe ¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆…

‰È‰ Ì‡ ,·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯eq‡a ÏÊÏÊÈ¿«¿≈»ƒƒ¬»ƒƒ¿»«¬»≈∆ƒ»»
‰¯BÚOk91˙ÈÊk ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¬»¿«ƒ

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óa elÙ‡ ,·ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«¿≈«ƒ««
˙ec¯Ó92ÔÓ‡ Áah‰L ÈtÓ .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe93ÏÚ «¿«¬ƒƒƒ¿≈∆««»∆¡»«

.·ÏÁ‰«≈∆

או 90) אותו" "מכין אמרו אחריו, חלב שנמצא בטבח שרק
חוטין  אבל התורה, מן אסור שחלב מפני אותו" "מעבירין
(מגידֿמשנה). אמרו לא - מדרבנן שאיסורם וקרומות

ב.91) צג, תתן 92)חולין לא עור "לפני על שעובר מפני
זה  שלאו מפני התורה, מן מלקות חייב אינו אבל מכשול",
ללוות  נכונה, לא עצה לייעץ כגון: דינים, כמה כולל
אין  איסורים, כמה הכוללים הלאווין וכל בריבית, ולהלוות
'ספר  שבכללות". "לאו נקרא כזה ולאו עליהם. לוקים

רצ"ח. ולאֿתעשה ט, שורש שם,93)המצוות' כחכמים
אחרי  לחטט טורח שיש ואע"פ באיסורין, נאמן אחד שעד
לפיכך  הוא, וחשוד נאמנותו את איבד והוא הואיל החלב,
לנקות  שדרכו מפני "טבח", רבינו ונקט אותו. מעבירין
ולפיכך  עליו", "וסומכים דבריו בראש שכתב כמו הבשר,
שם  רש"י כתב וכן אותו, מעבירים אחריו חלב מצאו אם

הבשר. לנקות הטבח שדרך

á"ôùú'ä à"ðî å"ë éùéìù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
טרפה 1) שיצאה טבח נוהג; ובמה הנשה גיד דיני יבאר

ואם  דמי מחצה על כמחצה קבוע תקנתיה; ומאי ידו מתחת
עושין  ואם העין; מן הנעלם בשר החנויות; בין בשר מצא

וטרפות. בנבלות סחורה

.‡ÔÈ¯B‰h‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰·a ‚‰B ‰Lp‰ „Èb2elÙ‡Â , ƒ«»∆≈ƒ¿≈»¿«»«¿ƒ«¬ƒ
,ÔÈLc˜Ó·e ÏÈÏLa ‚‰BÂ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·aƒ¿≈¿≈∆»∆¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ∆≈»∆¡»ƒ
¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .Ï‡ÓO ÏL C¯È·e ÔÈÓÈ ÏL C¯Èa ‚‰BÂ¿≈¿»≈∆»ƒ¿»≈∆¿…¿≈»
¯L‡ :¯Ó‡pL ,„·Ïa C¯i‰ Ûk ÏÚL ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»∆«««»≈ƒ¿«∆∆¡«¬∆
Ûk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL „Èb‰ ¯‡L Ï·‡ .C¯i‰ Ûk ÏÚ«««»≈¬»¿»«ƒ∆¿«¿»ƒ««
¯eÒ‡ BÈ‡ - „Èb‰ ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ ,BÙBÒ „Ú ‰hÓlLÂ¿∆¿«»«¿≈≈∆∆««ƒ≈»
ÈÓÈt‰ :Ô‰ ÔÈ„Èb ÈLe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡3 ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ≈«¿ƒƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ - ÌˆÚÏ CeÓq‰4Blk ÔBÈÏÚ‰Â ,5- «»»∆∆»ƒ«»¿»∆¿À
Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡6. »ƒƒ¿≈∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"bdFp dWPd ciB."'Ek ¦©¨¤¥

נגע  כי . ." בתורה : מפורש הנשה, גיד אכילת איסור טעם
האיסור, של פרטיו את גם קובע זה טעם יעקב". ירך בכף
שמאל, בשל וגם ימין של בירך גם שנוהג הרמב"ם כפסק

בשתיהן. נגע שהמלאך חכמים כדעת
יעקב, של גבורתו "לזכרון שהוא הטעם במפרשים ומובא
רמז  "שהוא כתב החינוך ובספר הקב"ה". לו שעשה ונס
העמים  מיד בגלות רבות צרות שיעברו שאע"פ לישראל
לעולם  אלא יאבדו שלא בטוחים שיהיו עשו, בני ומיד

זרעם". יעמוד
בישראל. מאוד כללי ענין עם קשורה זו שהצלה כלומר,
הנס, לזכרון עושים שאנו לנס דבר כל הלא להבין: וצריך
ליל  מעשה כל שעושים דרך על המאורע. מעין בו יש
וכללי  יסודי לענין והרמז הזכר ומדוע חירות", "דרך הסדר
ממש  נוגע שאינו קטן בפרט רק מוזכר בישראל, כך כל
לענין  זכר הוא הנשה גיד ואיך מהמלאך, ההצלה לנס

ההצלה.
הפרטית  שההשגחה הבעש"ט שיטת ידועה בהקדים: ויובן
שלא  הברואים, כל על גם אלא המדבר מין על רק לא היא
על  פרטית שההשגחה שסברו ישראל מחכמי כמה כדעת
ופרט  פרט כל על ולא הכללי המין על היא הברואים כל
אחד  כל של ותנועה תנועה שכל הבעש"ט וסובר שבהם,

הבריאה. של הכללית הכוונה את משלימה מהפרטים,
לכל  ישראל בין הבדל יש הבעש"ט לשיטת גם אמנם,
אמצעי  אלא הבריאה ומטרת תכלית שאינם הברואים,
ישראל  עבור העולם את ומכין הבריאה, כוונת המשלים

העולם. נברא שבשבילם
ישראל  אין כי "עצמי" רצון הוא בישראל ה' שחפץ ונמצא,

אלאאמצעי  הבריאה כוונת בריאת תכלית להשלמת
בדבר  ובוחר אדם שכשרוצה היא הרצון תכונת העולם.
דרך  ועל בשווה, הפרטים בכל הוא הרצון הרי מסויים,
חפצי  כל על ומפקחת שיודעת שמלבד הבית עקרת משל
ופרט  חלק כל הנה בביתה, הנמצאים הדברים ופרטי
הנהגת  של הכללית במטרה חלק גם הם הבית בחפצי
שרצונו  שכיון ישראל על הקב"ה השגחת ממש כך הבית.
ופרט  פרט כל על שמשגיח הרי בישראל, הוא וחפצו
פרטי  של הזכרון נקבע מדוע יובן ומכאן להם. ונוגע השייך

של  לכאורה המאורע שולי בפרט דווקא המלאך עם יעקב
לרמז המאורע, ההשגחה של של המיוחדת תוכנה על

הדברים  וגם ופרט, פרט בכל שהיא ישראל על פרטית
מאתו  מושגחים כולם - ערך ומיעוטי כטפלים הנראים

שווה. באופן יתברך
של  בפרט הזכרון קביעת שע"י אף כי קצת, קשה ועדין
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באופן  ישראל על ית' שבהשגחתו העילוי נרמז זה מאורע
הרי  מקום מכל כנ"ל, ופרט פרט כל על היא שההשגחה
בענין  הנס זכר לקבוע לכאורה יותר ראוי הי' סוף סוף
בזכר  לכאורה נחסר זה בפרט זיכרון ידי על כי ההצלה
של  פרט הוא הנשה גיד הכל ואחרי ההצלה, לכללות

המאורע.
תופס  במקצתו ש"התופס הוא עצם לגבי הכלל לומר: ויש
ובכל  עצמותו בכל נמצא ענין כל של העצם כי בכולו",
ישראל  בני לגבי בהלכה שמצינו דרך ועל בשווה, חלקיו
ואם  ונהרגנו מכם אחד לנו "תנו לישראל שאמרו ש"עכו"ם
אחת  נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו כולכם, נהרוג לאו

בכולו. תופס ישראל של חלק בכל התופס כי מישראל",
דווקא, הנשה גיד בענין הנס זכרון נקבע מדוע יובן ובזה
שכשהוא  לישראל הקב"ה בין הקשר תוכן בדיוק זהו כי
שולי  בענין זכרון גם ולכן, כולו את תופס בעצם תופס
ההשגחה  כל של תוכנה את מבטא לכאורה, וצדדי

ישראל. על המיוחדת הפרטית
.'h oniq dyecw xtq zekln oii

יאכלו 2) לא כן על הפסוק: מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא
גידו  מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני
נאסר  יעקב מבני והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור.
לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד

במקומו. שנכתב אלא נאמר והוא 3)בסיני הארוך הגיד
כשהבהמה  חברתה ירך שכלפי הצד ירך. של פנימי בצד

פנימי. לה קורא הכף.4)מחוברת על גיד 5)שהוא
הקולית  את הסובב העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר
הכף  על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.)
סמוך  הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע
הבשר  שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם לעצם
הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך לאורך

הכף.6) בשר בתוך מובלע אלא הכף על שאינו

.·- Ûk‰ ÏÚL ÌB˜nÓ ÈÓÈt‰ ‰Lp‰ „ÈbÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ«»∆«¿ƒƒƒ»∆«««
B‡ ÈÓÈt‰ „Èb‰ ¯‡MÓ B‡ BaÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÔBˆÈÁ‰ ÏkÓ7¯eÚL ‰nÎÂ . ƒ»«ƒ«ƒ«««¿¿«»ƒ
Û‡ ,Blk Ûk‰ ÏÚL „Èb‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ?‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«ƒ¿ƒ»««ƒ∆«««À«

‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ8‰i¯·k ‡e‰L ÈtÓ , «ƒ∆≈¿«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
.dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»

סופרים.7) מדברי איסור על ששמו 8)כעובר דבר שכל
נקרא  שמו, את אבד שלם וכשאינו שלם, כשהוא  עליו
חתיכת  אלא גיד קרוי אינו שלם כשאינו הנשה וגיד "בריה",

גיד.

.‚Ï‡ÓO ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊÎe ÔÈÓÈ ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡9, »«¿«ƒƒƒ∆»ƒ¿«ƒƒƒ∆¿…
˙ÈÊk Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈ„È‚ ÈL ÏÎ‡L B‡∆»«¿≈ƒƒÀ»««ƒ∆≈»∆¿«ƒ
(.„È‚Â „Èb Ïk ÏÚ ‰˜BÏ ‡e‰ ÔÎÂ) .ÌÈBÓL ‰˜BÏ -∆¿ƒ¿≈∆«»ƒ»ƒ

עצמה.9) בפני ואכילה אכילה כל על כשהתרו ומדובר

.„BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰Lp‰ „Èb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈ƒƒ«»∆ƒ¿≈∆≈
C¯È Ûk10BÎ¯iL ÛBÚ ‡ˆÓ Ì‡Â .C¯‡ BÎ¯È ‡l‡ , «»≈∆»¿≈»…¿ƒƒ¿»∆¿≈

,¯eÒ‡ BlL ‰Lp‰ „Èb - Ûk BÏ LiL ‰Ó‰a‰ C¯Èk¿∆∆«¿≈»∆≈«ƒ«»∆∆»
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â11‰Ó‰a ÔÎÂ .12C¯‡ dÎ¯È ÛkL ¿≈ƒ»»¿≈¿≈»∆«¿≈»»…

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ dlL ‰Lp‰ „Èb - ÛBÚ ÏLk¿∆ƒ«»∆∆»»¿≈ƒ»»

עגול.10) אינו אבל כף, לו שלא 11)שיש בעייא שהיא
הספק. על לוקין אין אבל מספק, ואסור בגמרא: נפשטה

בגמרא.12) נפשטה שלא בעייא זו גם

.‰- ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆ƒ¿≈»¿«»«¿≈ƒ
‰Ó‰·a ‡l‡ ,‰‡ÓËa ‚‰B BÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿≈»

˙¯zÓ dlkL13ÔÈ‡L ,dÙeb ¯‡MÓ ÏÎB‡k BÈ‡Â . ∆À»À∆∆¿≈¿≈ƒ¿»»∆≈
·ÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,¯Oa‰ ÏÏkÓ ÌÈ„Èb‰«ƒƒƒ¿««»»¿∆≈«¿¿ƒ»«≈≈∆

d¯OaÓ ÏÎB‡k ‰Ê È¯‰ - „Èb‰ ÏÚL14. ∆««ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»»

איסור 13) שאין משום לומר ואין המקרא. מן זה דין דרשו
בהמה  איסור על חל הגידין שנקשרו אחרי שבא הנשה גיד
טומאה  איסור עליו אין רבינו לדעת שהרי לו, שקדם טמאה

טמאה.14)כלל. בהמה משום וחייב

.ÂÏL B‡ ‰Ù¯Ë ÏL B‡ ‰Ï· ÏL ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆∆¿≈»∆¿≈»∆
ÌÈzL ·iÁ - ‰ÏBÚ15¯eq‡a ÏÏÎpL CBzÓ .16¯‡L »«»¿«ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»

¯eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒBÂ „Èb‰ Ìb ÏÏÎ ,¯zÓ ‰È‰L dÙeb»∆»»À»ƒ¿«««ƒ¿«»»ƒ
¯Á‡17. «≈

עולה.15) או טריפה או נבילה ומשום הנשה גיד משום
איסור.16) על חל כולל מוסיף,17)ואיסור איסור זה אין

כולל. איסור אלא

.Ê‡lL „Ú ÂÈ¯Á‡ ËhÁÏ CÈ¯ˆ ‰Lp‰ „Èb ÏËBp‰«≈ƒ«»∆»ƒ¿«≈«¬»«∆…
,‰Lp‰ „Èb ÏÚ Áah‰ ÔÓ‡Â .ÌeÏk epnÓ ¯È‡LÈ«¿ƒƒ∆¿¿∆¡»««»«ƒ«»∆
ÏkÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .·ÏÁ‰ ÏÚ ÔÓ‡pL ÌLk¿≈∆∆¡»««≈∆¿≈¿ƒ»»ƒ»

ÁaË18- ˙e¯LÎa ˜ÊÁÓe ¯Lk Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «»∆»ƒ»»»»»≈À¿»¿«¿
¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ËÁBML ‡e‰19.ÔÓ‡Â ∆≈¿«¿≈¿∆¡»

כאן),18) משנה (מגיד לט: זרה בעבודה הדין מקור
מה"ג  ימ"ח לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא
המומחה, מן אלא וכו' דברים) שישה של תיבות (ראשי
חשודים  ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני פירוש:
ורק  הדברים, ששת בין נמנה לא ובשר איסורים, להאכיל
כאן  תפס רבינו אבל בשר. נזכר נכרי ידי על לשלוח בדין
היינו  "חתיכה", כתוב "חלב" שבמקום התוספתא, גירסת
ודין  שם התוספות גירסת לפי דג, חתיכת או בשר חתיכת
הראב"ד  השיג כ"ה, הלכה י"א בפרק ולקמן דג]. כדין בשר
חוץ  איסורים על הארץ עמי נחשדו לא שהרי רבינו, על

ובמ  הדברים ממעשרות, ששת שכל מבאר, שם משנה גיד
המומחה, מן אלא אותם לוקחים שאין בברייתא, שם שנמנו
ונראה  מהם. לוקחים אין ולכן בהם להקל הארץ עמי רגילים
כשר  אדם שיהיה ודורש ביותר רבינו החמיר שבבשר
בהלכות  זהיר אינו או בקי אינו שמא כי בכשרות ומוחזק

אחר 19)שחיטה. ישחוט בכשרות מוחזק אינו אם אבל
ימכור. והוא
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.Áı¯‡Ï ‰ˆeÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na20Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»»∆¬»
ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ - Ï‡¯OÈÏ dlkL ÔÓÊa Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»

.Ì„‡»»

או 20) גוי עם חילוף של חשש ויש הגויים בין שמעורבים
הגוי. מן שיקנו

.ËB‡ ‰Ï· ¯Oa ‡ˆÓÂ ,¯Oa ¯kÓÏ ÔÓ‡p‰ ÁaË«»«∆¡»ƒ¿…»»¿ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰Ù¯Ë ¯Oa21 ¿«¿≈»≈ƒ««»«¬ƒ∆«»ƒ

BÏ ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe B˙B‡ ÔÈ˙nLÓe ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ,¯Oa epnÓ ÁwÏ ÌÏBÚÏ ‰wz«»»¿»ƒ«ƒ∆»»«∆≈≈¿»
B‡ ,·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ¿«¬ƒ¬≈»¿»»»
;·eLÁ ÔBÓÓa BÓˆÚÏ ‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈÂ BÓˆÚÏ ËBÁLÈƒ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿«¿¿»»

‰Ó¯Ú‰ ‡Ïa ‰·eLz ‰OÚ È‡ceL22. ∆««»»¿»¿…«¬»»

הבשר.21) שאכלו פי על ספק 22)ואף יש אם אבל
מועילה. תשובתו אין שהערים,

.ÈÈ¯‰ - ı¯‡‰ ÈnÚÓ „Á‡ „Èa BÁlLÂ ¯Oa Á˜Bl‰«≈«»»¿ƒ¿¿«∆»≈«≈»»∆¬≈
- ˙e¯LÎa ˜ÊÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ‰Ê∆∆¡»»»¿««ƒ∆≈À¿»¿«¿

ÛÈÏÁÈ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡23È„·Ú elÙ‡Â . ≈¿ƒ∆»«¬ƒ«¬ƒ«¿≈
Ï‡¯OÈ24‰Ê ¯·„a ÔÈÓ‡ Ô‰È˙B‰Ó‡Â25‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿»≈¿«¿≈∆∆¡»ƒ¿»»∆¬»…

ÛÈÏÁÈ ‡nL ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26. ¿≈»ƒ«»∆»«¬ƒ

של 23) הבשר את יקח לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
בזה  מרוויח אינו ואם גוזלו, שהרי באיסור, ויחליפו חבירו

לו. ולא חוטא אדם אין הרי להחליף, לו נכרים 24)למה
נאמן  אחד שעד מקום שבכל לעבדים. לישראל שנמכרו

נאמנין. שפחה או עבד מקום 25)אפילו שבכל פי על אף
נאמנים  כאן אך נאמנים, העבדים אין תורה לאיסורי שנוגע

הגזל. על חשודים שאינם כלל.26)מפני נאמן אינו שגוי

.‡È˙Á‡Â ‰ËeÁL ¯Oa ˙B¯ÎBÓ ÚLz ,˙BiÁ ¯OÚ∆∆¬À≈«¿¿«¿»¿««
Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡Ó ¯Oa Á˜ÏÂ ,˙BÏ· ˙¯ÎBÓ∆∆¿≈¿»«»»≈««≈∆¿≈≈«
- Úe·˜ ÏkL ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Á˜Ï Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆≈∆»«¬≈∆»∆»»«

ÈÓ„ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk27CÏLÓ ‡ˆÓp‰ ¯Oa Ï·‡ . ¿∆¡»«∆¡»»≈¬»»»«ƒ¿»À¿»
˜eMa28‡a¯Ó - L¯Ùc ÏÎc ;·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ««≈««»…¿»¿»≈≈À»
L¯t29ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ .30ÌÈ·ÎBk È„·BÚ »≈ƒ»…«¿ƒ¿≈»ƒ

- Ï‡¯OÈ ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»¿ƒ»…«¿ƒƒ¿»≈
.¯zÓÀ»

קבועות 27) הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות
אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה והרי במקומן

בא.28) מאין יודעים אנו הרוב,29)ואין מן פירש כלומר,
אלא  שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה מחנות היינו
אם  ידענו ולא מחנות לקח בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו
חנות  או שחוטה מוכרת חנות הייתה לקח שממנו המקום
במקום  הספק שנולד מכיוון כקבוע דינו נבלה, מוכרת

עיר.30)קביעות. אותה של

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ¯Oa ÔÎÂ¿≈»»«ƒ¿»¿«≈»ƒ«»
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È BÈ‡Â31¯Oa‰ È¯ÎBÓ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»«ƒƒ»«ƒ»¿≈«»»

Ï‡¯OÈ32e¯Ò‡ ¯·Îe .‰¯Bz ÔÈc ‡e‰ ‰Ê .¯zÓ - ƒ¿»≈À»∆ƒ»¿»»¿

ÌÈÓÎÁ33„·BÚ „Èa ÔÈa ˜eMa ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ¯Oa‰ Ïk ¬»ƒ»«»»«ƒ¿»≈«≈¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk34ÔÈËÁBM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,35ÏÎÂ »ƒ«»««ƒ∆»«¬ƒ¿»

¯Oa Á˜Bl‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .Ï‡¯OÈ ÔÈ¯ÎBn‰36 «¿ƒƒ¿»≈¿…∆»«≈«»»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eÒ‡ - ÔÈÚ‰ ÔÓ ÌÏÚÂ B˙È·a BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿≈¿∆¿«ƒ»«ƒ»∆»ƒ≈

ÔÈÚ ˙ÚÈ·Ë Ba BÏ ‰È‰L B‡ ,ÔÓÈÒ Ba BÏ ‰È‰37‡e‰Â »»ƒ»∆»»¿ƒ««ƒ¿
.Ìe˙ÁÂ ¯e¯ˆ ‰È‰L B‡ ,‰Ê ‡e‰L È‡cÂ B¯ÈkÓ«ƒ««∆∆∆»»»¿»

הבשר.32)הגוי.31) מוכרי רוב כבשר 33)כלומר,
העין. מן רב,34)שנתעלם אסר לא גוי ביד בנמצא

המשתמר  בחזקת שהייתה הואיל שם רש"י פירש והטעם
אבל  כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא
החליפוהו. עורבים שמא נשמר] שאינו [=סתם, המונח בשר
מפני  העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק רבינו אבל
שרב  ד, הלכה ז פרק שקלים הירושלמי סוגיית על שסומך
אופן. בכל להחמיר ראוי לפיכך גוי, ביד בנמצא אף מחמיר
להכריז  נוהגים אם בין חילוק שיש מיישב משנה והכסף
מותר  גוי ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה שיש בעיר
הגמרא  סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה, אינו הסתם שמן
אפילו  כן ואם להכריז, מנהג שאין במקום כן שאין מה שם,
גוי  ביד נמצא אפילו לפיכך טריפה, חשש יש הכריזו לא

מכריזין. שאין במקום מדבר ורבינו רק 35)אסור, ולא
בכשרות.36)רובם. שהוחזק שכל 37)מאדם ומשמע

תלמיד  אינו ואפילו בו לי יש עין טביעות לאמר נאמן אדם
סומכין  אין באבידה אבל באיסורין, נאמן אחד עד כי חכם,
כי  הוא, משקר שמא בו לחשוד שאין חכם תלמיד על אלא

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי

.‚ÈeÏÙÂ ÈÏk‰ ¯aLÂ ,¯Oa ˙BÎÈ˙Á ‡ÏÓ ÈÏÎ ‰Ïz»»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿ƒ¿««¿ƒ¿»¿
Ô‰a BÏ ÔÈ‡Â ˙BÎÈ˙Á ‡ˆÓe ‡·e ,ı¯‡Ï ˙BÎÈ˙Á‰«¬ƒ»»∆»»»¬ƒ¿≈»∆
:¯ÓBÏ LiL ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚ ˙ÚÈ·Ë ‡ÏÂ ÔÓÈÒƒ»¿…¿ƒ««ƒ¬≈∆»∆≈«
‰ÊÂ ,ı¯L B‡ ‰iÁ ez¯¯b ÈÏka ‰È‰L ¯Oa B˙B‡»»∆»»«¿ƒ¿»««»∆∆¿∆

.‡e‰ ¯Á‡ ¯Oa»»«≈

.„È‰‡‰a ¯zÓ ‰Lp‰ „Èb38Ì„‡Ï ¯zÓ CÎÈÙÏ . ƒ«»∆À»«¬»»¿ƒ»À»¿»»
‰Lp‰ „ÈbL C¯È ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÁÏLÏƒ¿…«¿≈»ƒ«»»≈∆ƒ«»∆
ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ÈÙa ‰ÓÏL C¯i‰ BÏ Ô˙BÂ .dÎB˙a¿»¿≈«»≈¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈

ÔÈLLBÁ39‰Ê Ï‡¯OÈ ‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL40Ì„˜ ¿ƒ∆»…«ƒ∆»ƒ¿»≈∆…∆
¯k BÓB˜Ó È¯‰L ,„Èb‰ ÏËpiL41‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«ƒ∆¬≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰pzÈ ‡Ï - ‰Îe˙Á C¯i‰«»≈¬»…ƒ¿∆»¿≈»ƒ«»
,„Èb‰ ÏhiL „Ú Ï‡¯OÈ ÈÙa‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ…«ƒ∆»…«ƒ∆»

Ï‡¯OÈ42. ƒ¿»≈

במכירה.38) או כלומר,40)בשלימה.39)במתנה
יקנה  מישראל הגוי] [=לידי לידו באה שהירך שראה ישראל

ויאכל. הגוי  הגיד.41)מן ניטל שישראל 42)אילו
ניכר. המקום אין כי גידה. ניטל שכבר סובר הרואה

.ÂË‡Ï ,ÏÎ‡˙ ‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»……«…
‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ „Á‡ - ÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡…̇¿……¿……«∆»ƒ¬ƒ»
·e˙k‰ EÏ Ë¯ÙiL „Ú ,ÚÓLna ‰‡‰ ¯eq‡ „Á‡Â¿∆»ƒ¬»»««¿»«∆ƒ¿…¿«»
EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ,‰Ï·pa EÏ Ë¯tL C¯„k¿∆∆∆»«¿«¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆
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ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ·ÏÁÎe ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»«≈∆∆∆¡«≈»∆¿»
‡e‰L ‰t ÏÚaL ‰¯Bza L¯t˙iL „Ú B‡ .‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿»≈«»∆¿«∆∆
ÔÓ ¯·‡Â Ì„Â ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ÔB‚k .‰‡‰a ¯zÓÀ»«¬»»¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿≈∆ƒ
ÈtÓ ‰‡‰a ÔÈ¯zÓ el‡ ÏkL ,‰Lp‰ „È‚Â ÈÁ‰««¿ƒ«»∆∆»≈À»ƒ«¬»»ƒƒ

.‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Ïaw‰««»»««ƒ∆≈¬ƒ«¬ƒ»

.ÊË‡ÏÂ ‰‰ Ì‡ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»∆»«¬»»ƒ∆¡»¿…
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,ÏÎ‡»«¿∆»«»«¿≈»ƒ«»

‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈ·ÏÎÏ43˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .44, ƒ¿»ƒ≈∆«ƒ«««¿
ÔÈ¯zÓ ÌÈÓc‰Â45¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ . ¿«»ƒÀ»ƒ¿»»»∆»«¬ƒ»À»

¯eÒ‡ - ‰‡‰a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a«¬»»««ƒ∆À»«¬»»»
BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÏe ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ46ÌÈ¯·„a «¬¿»¿«≈¿«¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L ,·ÏÁ‰ ÔÓ ıeÁ .ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ«≈∆∆¬≈∆¡«≈»∆¿»
‰Î‡ÏÓ47‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .48˙BÏ·a ‡Ï ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿»…ƒ¿≈

.ÌÈOÓ¯a ‡ÏÂ ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈¿…ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ

נאמר 43) יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני
דבר  וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על
כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי
כדרך  אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו:

עליו. לוקין ואין התורה מן אסור לפיכך כמו 44)הנאתן.
שיעור. זרה 45)חצי עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי

ליהנות  לו אסור עצמו שהמוכר אומרים ויש מותרים,
מות  אחרים אבל משמע,מדמיהם, רבינו ומדברי רים,
בהם. מותר המוכר אם 46)שאפילו אבל עסק, לקבוע

אמרה  התורה שהרי לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן
לנכרי". מכור "או מן 47)בנבילה ראייה מביא רבינו

סחורה  שאיסור מזה, ומוכח לסחור. מותר שבחלב התורה
אין  מדרבנן, הוא אם כי התורה, מן הוא האסורים בדברים

בחלב. מלאכה התירה שהתורה ממה זה 48)ראייה דין
למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר
שהרי  מותר, גמל או חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל

לאכילה. בהם לחוש אין

.ÊÈ,Ô„ˆÂ ÌÈ‡ÓË ‚„Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ BÏ encÊpL „iv‰««»∆ƒ¿«¿«»¿»¿≈ƒ¿»»
Ï·‡ .Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ - ÌÈ¯B‰Ëe ÌÈ‡ÓË BÏ e„BvpL B‡∆ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ»¿»¿»¬»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯zÓe .ÌÈ‡ÓhÏ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÈ ‡Ï…¿«≈¿«¿«¿≈ƒÀ»«¬¿»
Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B·ÏÁL ·ÏÁa¿»»∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BÈ·‚·e e‰‡B¯49‡ˆBiÎÂ ≈ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«»¿«≈
.Ô‰a»∆

לעשות 49) ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב כי
[ולמה  הסמוכה. בהלכה רבינו שמסיים כמו סחורה, בהם
כותב  והלא לחוד? גויים וגבינת חלב דין רבינו משמיענו
מפני  בסחורה? מותרים דרבנן איסורי שכל יח, בהלכה
בהם  נתערב שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב
בסחורה, אסורין תורה איסורי וספק התורה, מן האסור דבר
אין  כי הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן
איסור  עליהם וגזרו לכך רבנן חששו אלא גמור, ספק זה

סחורה]. איסור לא אבל אכילה,

.ÁÈ‰¯Bz‰ ÔÓ B¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê50¯eÒ‡ - ∆«¿»…∆ƒƒ«»»

¯zÓ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ;‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»¿…∆ƒƒƒ¿≈∆À»
.B‡cÂa ÔÈa B˜ÙÒa ÔÈa ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»≈ƒ¿≈≈¿«»

סחורה.50) לעשות אסור איסור בספק ואפילו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומבושל;1) צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר יבאר

בשר  לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
מעלים  ואם כרותח; הוא אם מליח אחת; במטפחת  וגבינה
ופת  בחלב; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף
צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך סכין הצלי; עם שאפאה
גבינה  שאכל מי כמך; של כד בצד מלח של כד מניחין ואם

איפכא. או בשר אחריה יאכל אם

.‡ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,BÏM·Ï ¯eÒ‡ - ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»»¿«¿¿»¿»¿ƒ
¯eÒ‡ B¯Ù‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»«¬»»¿¿ƒ¿∆¿»
˙ÈÊk Ì‰ÈMÓ ÏM·iL ÈÓe .ÔÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒƒ∆¿«≈ƒ¿≈∆¿«ƒ

„Á‡k2‰˜BÏ -3.Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ¿∆»∆∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ÏÎB‡‰ ÔÎÂ4·ÏÁ‰Â ¯Oa‰Ó ,Ì‰ÈMÓ ˙ÈÊk ¿≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆≈«»»¿∆»»

„Á‡k eÏMa˙pL5ÏM· ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ -6. ∆ƒ¿«¿¿∆»∆¿««ƒ∆…ƒ≈

משקה 2) שהוא חלב משערים ואיך ביחד. והחלב הבשר
ונותנן  זית ומביא משקין מלא כוס מביא כזית? בשיעור
כזית. שיעור הוא לחוץ היוצא המשקה לתוכו,

שם.3) כלוי נהנה 4)שמצטרפים, אבל אוכל, רק משמע
הנאת  שעל בהנאה, התורה מן שאסור פי על אף לוקה אינו
ח  בפרק למעלה ובחלב. בבשר אפילו לוקין אין איסור
לוקה. אינו הנאה מאיסורי שהנהנה רבינו כתב טז הלכה
שלא  הוא מאכל מדבר הנאה שכל משנה, המגיד ומנמק
בחלב  מבשר הנהנה למה לשאול יש כן ואם הנאתן, כדרך
כמו  הנאתם, כדרך אפילו אסור בחלב בשר הלא לוקה? אינו
שרבינו  כתב משנה ובלחם י? הלכה יד בפרק לקמן שמבואר
הנאה  איסור שלומד קטו: בחולין יהודה בן כאיסי סובר
הדין, מן עונשין ואין מערלה, וחומר בקל בחלב בבשר
נאמרו  שלא עבירות על הגוף ענשי מטילין אין כלומר,
בספר  אמנם וחומר. מקל נלמדו אלא בתורה, בפירוש
פרשת  המכילתא כדברי רבינו כתב קפו, לאֿתעשה המצוות
שלש  בתורה שנכפל ממה הנאה איסור שלמדנו משפטים,

אמו". בחלב גדי תבשל "לא הפסוק שלא 5)פעמים
קח. שם בישול, דרך אלא תורה אחרים 6)אסרה אלא

בישלו.

.··e˙k‰ ˜˙L ‡Ï7ÈtÓ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ¯Ò‡lÓ …»««»ƒ∆¡…»¬ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ BÏeMa elÙ‡Â :¯ÓBÏk .ÏeMa‰ ¯Ò‡L∆»««ƒ¿««¬ƒƒ»¿≈
¯Á‡Ó ˙a‰ ¯Ò‡lÓ ˜˙ML BÓk .B˙ÏÈÎ‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¬ƒ»¿∆»«ƒ∆¡…««≈««

.˙a‰ ˙a ¯Ò‡L∆»««««

בשר 7) שהאוכל הקודמת, בהלכה שכתב למה ביאור זה
ורק  בתורה מפורש אינו אכילה איסור והלא לוקה בחלב
שאכילה  כתב, ולזה לוקה? ומדוע התורה ממדות נדרשת
הוא  תבשל" "לא הפסוק ופירוש הבישול, באיסור נכללת
באיסור  כמו האכילה, לומר צריך ואין אסור הבישול שאף
ואין  הבת. בזה ונכללה הבת בת רק כתבה שהתורה הבת
הדין, מין עונשין אין ולומר וחומר קל מידת בכך לראות
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וראה  בעלמא". מילתא "גילוי נקרא זה התלמוד ובלשון
ו. הלכה ביאה איסורי מהלכות ב פרק

.‚‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ«»∆»¿«¿≈»¿»
·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa«¬≈¿≈»¿»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈

Bn‡8ÏÏBk ‡e‰ È„‚e .9„ÏÂ ‰O‰ „ÏÂ ¯BM‰ „ÏÂ ƒ¿ƒ≈¿««¿««∆¿«
È„b ¯Ó‡ ‡ÏÂ .ÌÈfÚ È„b ¯Ó‡ÈÂ Ë¯ÙiL „Ú ,ÊÚ‰»≈«∆ƒ¿…¿…«¿ƒƒƒ¿…∆¡«¿ƒ
¯Oa Ï·‡ .‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL ‡l‡ ,Bn‡ ·ÏÁa«¬≈ƒ∆»∆ƒ≈«»¿…∆¬»¿«

(BÏMaL) ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a10B‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁa ¿≈»¿»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿≈»
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa (BÏMaL) ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯Oa¿«¿≈»¿≈»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿»

·Ï ¯zÓ -B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,‰È‰a ¯zÓe ,ÏM À»¿«≈À»«¬»»¿≈«»ƒ«¬ƒ»
·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ11. ƒ»»¿»»

קיג:8) חולין טמאה, בהמה להוציא נאמר 9)גדי שם.
גדיי  עורות "את נאמר, וכן העזים" גדי את יהודה "וישלח
אפילו  סתם, גדי שנאמר מקום שבכל מכאן ולמדנו העזים"

במשמע. ורחל הנכון.10)פרה והוא אינו, אחרים בספרים
טמאה.11) בהמה איסור בו יש אלא

.„ÛBÚÂ ‰iÁ ¯Oa ÔÎÂ12·ÏÁa ÔÈa ‰iÁ ·ÏÁa ÔÈa , ¿≈¿««»»≈«¬≈«»≈«¬≈
¯zÓ CÎÈÙÏ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰Ó‰a¿≈»≈»«¬ƒ»ƒ«»¿ƒ»À»

BÏM·Ï13È¯·cÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â .‰È‰a ¯zÓe ¿«¿À»«¬»»¿»«¬ƒ»ƒƒ¿≈
¯eq‡ È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÚ‰ eÚLÙÈ ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»¿»ƒ≈ƒ
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa eÏÎ‡ÈÂ ,‰¯Bz ÏL ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆»¿…¿¿«¿≈»¿»

ÚÓLÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa14·e˙k‰ «¬≈¿≈»¿»∆¬≈≈ƒ¿««»
e¯Ò‡ CÎÈÙÏ ,LnÓ Bn‡ ·ÏÁa È„‚ ‡l‡15¯Oa Ïk ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«»¿ƒ»»¿»»»

·ÏÁa16. ¿»»

עקיבא 12) כרבי התורה, מן בחלב בשר איסור בו אין
ממרים  בהלכות והרי מקשה, משנה' ה'כסף שם. במשנה
וכו' גדי תבשל לא בתורה כתוב "הרי רבינו: כתב ה"ט פ"ב
בהמה  בשר בין בחלב בשר ולאכול לבשל אסר הכתוב שזה
הפך  התורה, מן אסור חיה שבשר מפורש חיה", בשר בין

שתירץ. כאן משנה לחם ראה כאן, שכתב אפילו 13)ממה
ששנינו  ומה לבד. באכילה אלא חכמים גזרו שלא מדרבנן,
ולאכול, לבשל הכוונה בחלב, לבשל אסור ועוף חיה שבשר

אסרו. לא עצמו בישול כן 14)אבל יאמרו הם כלומר,
בחלב. בשר באיסור אפילו 16)באכילה.15)ויכשלו

ועוף. חיה בשר

.‰ÛBÚ ËÁBM‰Â .·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c»ƒ«¬»ƒÀ»¿»¿»¿»»¿«≈
˙B¯eÓb ÌÈˆÈa Ba ‡ˆÓÂ17.·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¿ƒ¿»≈ƒ¿À»¿»¿»¿»»

מעורות 17) שהן פי על ואף וחלבון חלמון להן שיש
ואסור  בשר היא עדיין חלמון אלא לה אין אם אבל בגידין.
בשר, כדין בקדירה לבישול מליחה וטעונה בחלב, לאכלה
במגיד  ז הלכה ב בפרק עיין רשב"א. בשם משנה מגיד

שם. משנה

.ÂÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â ÔMÚÓ‰«¿À»¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18·ÏÁ ÈÓa ¯Oa ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .19·ÏÁa B‡ ƒ»»¿≈«¿«≈»»¿≈»»«¬≈

‰˙Ó20¯ÎÊ ·ÏÁa B‡21,¯eËt - ·ÏÁa Ìc ÏMaL B‡ , ≈»«¬≈»»∆ƒ≈»¿»»»
·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â22Ï·‡ . ¿≈∆«¬ƒ»ƒ»»¿»»¬»

- ·ÏÁa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·ÏÁ B‡ ‰˙Ó ¯Oa ÏM·Ó‰«¿«≈¿«≈»≈∆¿«≈»∆¿»»
BÏeMa ÏÚ ‰˜BÏ23ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆«ƒ¿≈∆«¬ƒ»ƒ

¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ÔÈ‡L ;·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆≈ƒ»»¿»»»«ƒ
‡ÏÂ ÏÏBk ¯eq‡ ‡Ï Ô‡k ÔÈ‡L ,·ÏÁ ¯eq‡ B‡ ‰Ï·¿≈»ƒ≈∆∆≈»…ƒ≈¿…

ÛÈÒBÓ ¯eq‡24.˙Á‡ ˙a ¯eq‡ ‡ÏÂ ƒƒ¿…ƒ«««

אם 18) האכילה על ולא תבשל לא משום הבישול על לא
עם  טבריה בחמי מבושל וכן בחלב שעשנו מעושן אכל
מעושן  בישול. דרך אלא בחלב בשר תורה אסרה שלא חלב,
ומספק  בישול. חשוב אם ה פרק נדרים בירושלמי היא בעיא
בישול  אינו טבריה בחמי ומבשל עליו, לוקין ואין אסור
הלכה  ט פרק שבת בהלכות ששנינו כמו מלקות חיוב לענין

פטור. טבריה בחמי המבשל מן 19)ג: המתחמצים מים
פטור  הגבינה את שהוציאו אחרי ונשארים הגבינה הקפאת
מדרבנן, אסור אבל כחלב אינם חלב שמי מפני לוקה, ואינו
בשר  לאכול אסור לן וקיימא חלב, ממי עושים כותח שהרי

חלב 20)בכותח. להוציא אמו בחלב קיג: שם בגמרא
משנשחטה  ולא אם להיות הראויה אמו שכתוב שחוטה,

מתה. הדין והוא שאנו 21)(רש"י) אלו כל אסור. אבל
אסור. אבל פטור הוא אמו בחלב לוקה 22)ממעטים אבל

מתה. בחלב נבלה אלא 23)משום לבשל נאסר לא שהרי
ב  לענין לפיכך בלבד, בחלב איסור בשר אלא כאן אין ישול

קיד. שם אחרון כלשון רבינו ופסק שם. רש"י בחלב, בשר
שלוקה  סוברים ושניהם אסי ור' אמי ר' כלל נחלקו שלא

אכילתו. על לוקה ואינו בישולו הלא 24)על תשאל, (ואם
בפירוש  שכתב כמו מוסיף, נקרא הנאה שאיסור רבינו דעת
כשבישל  הנאה איסור ניתוסף וכאן ג פרק כריתות המשניות
בחלב? בשר איסור חל לא ולמה בחלב הנבילה או החלב
(ראה  בחלב בשר הנאת על לוקין שאין שמפני לומר, יש
איסור  כל כי באכילה, גם כאן מלקות חיוב אין א) הלכה
טפל  יהא ולא הנאה, איסור שניתוסף מתוך בא האכילה
רבינו  מבאר הנ"ל המשניות ובפירוש העיקר. מן חמור
בבשר  הנאה שאיסור שמכיון ואומר, דבר של טעמו בעצמו
אכילה, איסור חל לא אם לפיכך אכילה, באיסור כלול וחלב
כאן  ואין בהנאה ומותר עליו בחלב בשר שם נקרא לא
בהנאה" "מותר כתב ולא כאן רבינו מדסתם אבל "מוסיף",
שאסור  משמע טמאה, בהמה בשר גבי ג בהלכה שכתב כמו
כידוע  המשניות. שבפירוש מדבריו בו חזר וכנראה בהנאה.
המשניות, לפירוש המנוגדים החזקה ביד המקומות הם רבים

בצעירותו). שחיבר

.ÊÏÈÏL ÏM·Ó‰25·iÁ - ·ÏÁa26Ï·‡ .BÏÎB‡‰ ÔÎÂ . «¿«≈¿ƒ¿»»«»¿≈»¿¬»
‡ÈÏL ÏM·Ó‰27ÔÈ„È‚Â ¯BÚ B‡28È¯wÚÂ ˙BÓˆÚÂ «¿«≈ƒ¿»¿ƒƒ«¬»¿ƒ»≈

ÌÈ¯˜29ÔÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯eËt - ·ÏÁa ÌÈk¯‰ ÌÈÙÏËe «¿«ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿»»»¿≈»¿»
.¯eËt -»

גדי.26)עובר.25) נקרא כן גם מפני 27)ששליל
יח. הלכה ד פרק רבינו כתב וכן לאכילה ראויה שאינה

כדין 28) עור ודאי אלא שם, בברייתא נזכר לא קיד. שם
מקום. בכל אותם שמשוה ועצמות בברייתא 29)גידים

עיקרי  כאן כתב ולמה שם רבינו כתב וכן קרנים, שם,
לחלוחית  כל בהם ואין שם יבשים שקרנים אפשר קרנים?
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הדקים  עיקריהם שהכוונה כתב, ולכן להשמיענו. צריך ולא
שהרי  בקשה, מדובר עור אבל הרכים, בטלפים כתב וכן

כבשר. דינם רכים עורות

.ÁCB˙Ï ÏÙpL ·ÏÁ B‡ ·ÏÁ‰ CB˙Ï ÏÙpL ¯Oa»»∆»«¿∆»»»»∆»«¿
ÌÚË Ô˙Ba B¯eÚL - BnÚ ÏMa˙Â ¯Oa‰30?„ˆÈk . «»»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈««≈«
˙Á˙B¯ ‰¯„˜Ï ‰ÏÙpL ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á31·ÏÁ ÏL ¬ƒ»∆»»∆»¿»ƒ¿≈»««∆»»

È¯Îp‰ ÌÚBË -32¯„w‰ ˙‡ÌÚË da LiL ¯Ó‡ Ì‡ :‰ ≈«»¿ƒ∆«¿≈»ƒ»«∆≈»««
- ‰ÎÈ˙Á d˙B‡Â .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa»»¬»¿ƒ«À∆∆¿»¬ƒ»

‰¯eÒ‡33˙‡ ‡ÈˆB‰Â Ì„wL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿ƒ∆
‰ÚÏaL ·ÏÁ ËÏÙzL Ì„˜ ‰ÎÈ˙Á‰34‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ»…∆∆ƒ¿…»»∆»¿»¬»ƒ…

d˙B‡ ÌÈ¯ÚLÓ - ˜lÒ35ÌÈMLa36·ÏÁ‰L ÈtÓ , ƒ≈¿«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»
·ÏÁ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙Â ‡ˆÈ ¯Ò‡Â da ÚÏ·pL37. ∆ƒ¿«»¿∆¡«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»»

טעמו 30) לתת כדי בבשר יש אם חלב לתוך שנפל בבשר
לתת  כדי בחלב יש אם בשר לתוך שנפל ובחלב בחלב,

בבשר. פולט.31)טעמו ואינו בולע אינו שהצונן
נכרי 32) היינו ארמאה", "קפילא גרסינן צז. שם בגמרא

נכרי  שכל משמע רבינו מדברי המאכלים. בטעמי מומחה
שרק  כתבו, קפילא, המתחיל דבור שם בתוספות אבל נאמן,
האימון  את יערער שמא הוא חושש כי נאמן, מומחה

ישקר. לא ולפיכך בנאמנותו, או שהרי 33)במומחיותו
חלב. בה תשהה.34)נבלע זמן כמה רבינו ביאר לא

החתיכה.35) היינו 36)את כנגדה, ששים בקדרה יש אם
יז. הלכה טז פרק וראה ואחד, ששים יהיו ואי 37)שביחד

משערים  ולפיכך שוים טעמם כי בטעמו, להבחין אפשר
טעם  נתינת אין מששים שביותר לחז"ל, היה וידוע בששים,

צח.). שם נזיר, באיל בשילה זרוע דין על זאת (והסמיכו

.Ë¯Oa ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï ·ÏÁ ÏÙ38˙‡ ÔÈÓÚBË - »«»»¿¿≈»∆»»¬ƒ∆
‰ÎÈ˙Á‰39·ÏÁ ÌÚË da ÔÈ‡ Ì‡ :·ÏÁ ‰ÈÏÚ ÏÙpL «¬ƒ»∆»«»∆»»»ƒ≈»««»»

ÏÚ Û‡ ,·ÏÁ ÌÚË ‰ÎÈ˙Áa LÈ Ì‡Â ;¯zÓ Ïk‰ -«…À»¿ƒ≈«¬ƒ»««»»««
‰ÎÈ˙Á‰ ËÁqz Ì‡L Èt40,ÌÚË da ¯‡MÈ ‡Ï ƒ∆ƒƒ»≈«¬ƒ»…ƒ»≈»««

d˙B‡ ‰¯Ò‡ - ·ÏÁ ÌÚË ‰zÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«»««»»∆∆¿»»
dlÎa ÔÈ¯ÚLÓe .‰ÎÈ˙Á41LiL ÏÎa ‰È‰ Ì‡ : ¬ƒ»¿«¬ƒ¿À»ƒ»»¿»∆≈

È„k ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ˜¯i‰Â ˙BÎÈ˙Á‰ ÔÓ ‰¯„wa«¿≈»ƒ«¬ƒ¿«»»¿«»»¿««¿ƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡ BÊ ‰ÎÈ˙Á ‰È‰zL42Ïk‰ ÔÓ43- ∆ƒ¿∆¬ƒ»∆»ƒƒƒƒ«…

‰¯eÒ‡ ‰ÎÈ˙Á‰44¯zÓ ¯‡M‰Â ,45. «¬ƒ»¬»¿«¿»À»

בשר.38) של אחת חתיכה על נכרי,39)כלומר, כלומר,
למעלה. בגמרא 40)כמבואר שבלעה, החלב את ותפלוט

אסור". לסוחטו "אפשר נעשית 41)שם: עצמה שהחתיכה
החתיכות. כל ואוסרת איסור חתיכת וטעימה 42)כולה

לעמוד  אפשר ואי אוסר עצמו הבשר שהרי מועילה, אינה
בבשר. בשר טעם כמו 43)על ואחד ששים יהיה וביחד

בה 44)שבארנו. שהיה כיון אסור, דבר נעשית כבר שהיא
נעשית  "חתיכה והפוסקים: התלמוד בלשון חלב, טעם

זה. במשפט נשתמש ולהלן ששים 45)נבילה", אין ואם
אסור. הכל

.È‰¯„w‰ ˙‡ ¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ≈∆«¿≈»
‰lÁza46ÛBq·Ï ‡l‡ ·ÏÁ‰ ÏÙpLk47‰qk ‡ÏÂ ,48; «¿ƒ»¿∆»«∆»»∆»¿«¿…ƒ»

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ¯Ú Ì‡ Ï·‡49˙ÚMÓ ‰qkL B‡ , ¬»ƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿«∆ƒ»ƒ¿«
ÌÚË Ô˙Ba ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „Ú ‰ÏÈÙ50ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»«¬≈∆¿≈««¿≈ƒ»«

È‡Ï Ú„B ‡ÏÂ ˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎÏ B‡ ˜¯n‰ CB˙Ï ·ÏÁ»»¿«»»¿»«¬ƒ¿…«¿≈
¯ÚB - ÏÙ ‰ÎÈ˙Á BÊ51·eLiL „Ú dlk ‰¯„w‰ ˙‡ ¬ƒ»»«≈∆«¿≈»À»«∆»

·ÏÁ ÌÚË dlk ‰¯„wa LÈ Ì‡ .Ïk‰ ·¯Ú˙ÈÂ52- ¿ƒ¿»≈«…ƒ≈«¿≈»À»««»»
È¯Î ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡¬»¿ƒ«À∆∆ƒ…ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ CÓÒÂ ÌÚËiL53¯Oa ÔÈa .ÌÈMLa ÌÈ¯ÚLÓ - ∆ƒ¿«¿ƒ¿…»»¿«¬ƒ¿ƒƒ≈»»
- ÌÈMMÓ „Á‡ ,¯Oa CB˙Ï ·ÏÁ ÔÈa ·ÏÁ CB˙Ï¿»»≈»»¿»»∆»ƒƒƒ

.¯eÒ‡ - ÌÈMMÓ ˙BÁt ,¯zÓÀ»»ƒƒƒ»

אינו 46) והחלב עצמו בפני נפרד כדבר החתיכה זאת הרי
משערים, לבדה בה ולפיכך ולמרק החתיכות לשאר מפעפע
החתיכה  כל נעשית החלב כנגד ששים בחתיכה אין ואם

הניעור 47)כנבלה. זה החתיכה, זאת נאסרה שכבר אחר
מה  כל ואוסרת חוזרת שנאסרה שהחתיכה לכך, גורם
כלל  ניער לא שאם כנגדה, ששים בכולה אין אם שבקדרה
נפרד, כדבר שהיא מכיון הקדירה, לתוך כלום פולטת אינה
החתיכות  שאר אין זה שמטעם למעלה, שאמרנו כמו

החלב. טיפת את לבטל בתחלה.48)מצטרפות
או 49) ינער אם שמספיק כתב, צב סימן דעה ביורה והטור

כבר  מלנער כך אחר פסק ואפילו נפילה בשעת מיד יכסה
כאן  משנה ובכסף ונתבטל, שבקדירה מה בכל הטעם נתערב

כך. רבינו דעת שגם טעם 50)מפרש, נותנת הטיפה אם
הכל  בכולה, טעם ליתן כדי בה אין ואם אוסרת, הקדרה בכל
חתיכה  באותה טעם ליתן כדי בה שיש פי על אף מותר
באותה  נפילה בשעת מיד כיסה או שניער שכיון לבדה,

אחת. כחתיכה שבקדרה דבר כל נעשה מיד 51)שעה
חתיכה  איזו על השגיח ולא לקדירה הטיפה נפילת כשראה
שבקדרה  מה כל מצטרף ובזה לכסות או לנער ימהר נפלה

החלב. את נכרי.52)לבטל הלשון 53)יטעום מזה
שעליו  ארמאה" "קפילא אלא נאמן, נכרי כל שלא משמע
ח, בהלכה למעלה שנתבאר למה מנוגד וזה סומכים אנו

עיון. וצריך

.‡È.·ÏÁ da ÏM·È ‡Ï - ¯Oa da ÏMaL ‰¯„¿̃≈»∆ƒ≈»»»…¿«≈»»»
ÌÚË Ô˙Ba - ÏMa Ì‡Â54. ¿ƒƒ≈¿≈««

שם.54) גמרא בששים, משערים אין ואם טועם נכרי יש אם

.·ÈÏÁk‰55ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡56¯Oa ÔÈ‡L ; «¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈»»
‰ËeÁL ·ÏÁa ÏMa˙pL57BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»»ƒ«»¿

˜¯Óe BÚ¯˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL58- BaL ·ÏÁ‰ ∆≈«¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆»»∆
·¯ÚÂ È˙L BÚ¯˜ Ì‡Â .BÏÎ‡Ïe B˙BÏˆÏ ¯zÓ59BÁËÂ À»ƒ¿¿»¿¿ƒ¿»¿ƒ»≈∆¿»

Ï˙ka60¯zÓ - ·ÏÁ ˙ÈÁeÏÁÏ Ba ¯‡L ‡lL „Ú «…∆«∆…ƒ¿««¿ƒ»»À»
‰pË˜ ÏL ÔÈa ,BÚ¯˜ ‡lL ÏÁÎe .¯Oa‰ ÌÚ BÏM·Ï¿«¿ƒ«»»¿»∆…¿»≈∆¿«»

‰˜È‰ ‡lL61Ì‡Â .BÏM·Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏB„b ÏL ÔÈa ∆…≈ƒ»≈∆¿»»¿«¿¿ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BÏM·e ¯·Ú62BÏMa Ì‡Â ;BÏÎ‡Ï ¯zÓ - »«ƒ¿ƒ¿≈«¿À»¿»¿¿ƒƒ¿

¯Á‡ ¯Oa ÌÚ63B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ -64ÔÓ ÏÁÎe ,ÌÈMLa ƒ»»«≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÈn‰65. «ƒ¿»

הבהמה.55) ההלכה:56)שד בראש כותב רבינו קט: שם
פרטי  את מברר הוא מכאן ולאחר סופרים" מדברי "אסור
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הכחל. שחיטת 57)דין אחרי בכחל שנשאר החלב
די 59)ומיצה.58)הבהמה. לא בשר עם שלבישול

טעם  בו ויש שבכחל בחלב הנבלע בשר טעם משום במריקה
בחלב. מה 60)בבשר כל והוציא הכותל אל בכוח לחצו

לצאת. לו.61)שעומד שניתי מניקה של כחל קי. שם
בתוספות. שם סופרים 62)וראה מדברי אפילו אסור ואינו

שאפילו  כיון קט: שם ראשון, כלשון רב, אמר זירא כר'
וזה  מדרבנן, רק אסור שחוטה חלב ממנו ויצא נסחט
שם) (רש"י מותר סופרים מדברי אפילו פירש ולא שמובלע
פסק  כאן אבל אחרון, כלשון לפסוק רבינו של דרכו (אמנם

כמותו). בברייתא ששנינו מפני ראשון ולא 63)כלשון
אנו 64)קרעו. אין כי ממנו, שיצא בחלב רק לא הכחל כל

צז. שם פלט, חלב כמה יש 65)יודעים אם כלומר,
עצמו  הכחל את גם מצרפים הכחל, נגד ותשעה חמשים
הואיל  רבינו: מבאר יח הלכה טו ובפרק בששים. ומתבטל
ויש  בשיעורו. הקלו שביארנו, כמו מדבריהם, והכחל
לפיכך  שבו, החלב אלא אוסר הכחל שלא מפני מפרשים,
(רבו  החלב. את לבטל מצטרף בשר, שהוא עצמו הכחל
פירושו  כפי רבינו, של ודעתו כחל, של בסוגיא הפירושים
קריעה  לצלי צריך לכתחילה היא: כאן, משנה המגיד של
וטחו  וערב שתי קריעה צריך לבדו אפילו ולבישול ומירוק,
בלא  אפילו לבדו בישלו בין צלאו בין ובדיעבד בכותל,
שתי  קרעו ולא בשר עם בשלו אם אבל מותר, כלל קריעה

נגדו). שישים אין אם אוסר בכותל, וטחו וערב

.‚È„ˆÈk66ÌÈML BÓk ÏÁk‰ ÌÚ Ïk‰ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»«…ƒ«¿»¿ƒƒ
¯eÒ‡ ÏÁk‰ - ÏÁka67‰È‰ Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , «¿»«¿»»¿«¿»À»¿ƒ»»

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈMMÓ ˙BÁÙa68, ¿»ƒƒƒ«…»≈»≈»
Ba ÔÈ¯ÚLÓe ,d˙B‡ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ‰¯„˜Ï ÏÙ Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»«∆∆≈»¿«¬ƒ

‰BL‡¯·k ÌÈMLa69ÏMa˙pL BÓˆÚ ÏÁk‰L ; ¿ƒƒ¿»ƒ»∆«¿»«¿∆ƒ¿«≈
‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák ‰OÚ70‡l‡ Ba ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡Â . «¬»«¬ƒ»»¬»¿≈¿«¬ƒ∆»

‡e‰L ˙BÓk71‰È‰L ˙BÓk ‡Ï ,ÏMa˙pL ˙Úa ¿∆¿≈∆ƒ¿«≈…¿∆»»
ÏÙpL ‰ÚLa72. ¿»»∆»«

הקודמת.66) ההלכה על נתן 67)מוסב שהבשר מפני
מפני  מפרש: והר"ן שם. רש"י הכחל, שבתוך בחלב טעם

העין. ששים.68)מראית שאין ובין ששים שיש בין
הכחל.69) עם ביחד היא 70)ששים חכמים שאסרוה כיון

יצחק. ר' של מימרא שם ששים, עד צז:71)אוסרת שם
משערינן. הכמות 72)בדידיה הפרש את משערים אין

אלא  לפנינו, שהביאוהו השעה ובין הנפילה שעת שבין
במגיד  פירש כך לפנינו, שהוא כמו כמותו כל לפי משערים

משנה.

.„ÈBÎ˙ÁL ÏÁk‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡73ÔÓ [‰ÏÚÓÏ] ≈ƒ∆«¿»∆¬»¿«¿»ƒ
¯Oa‰74¯zÓ Ïk‰ - e‰Ïˆ Ì‡Â ;„etLa75. «»»¿«¿ƒ»»«…À»

הקודמת.73) בהלכה ראה לצליה, כחל כדין שקרעו כלומר,
מן 74) חלב נוטף שעדיין לכתחילה אסור שחתכו פי על אף

מותר  וטחו, וחתכו ובקרעו קיא.) (שם הבשר על הכחל
משנה). (כסף הבשר מן למעלה שם.75)אפילו כמרימר

נבלע  ודאי החלב הרי אומרים ואין הבשר אפילו מותר הכל

גזרו  לא סופרים מדברי איסורו שכחל כיון - ואסור בבשר
לכתחילה. אלא

.ÂËdaL ·ÏÁa dÏMaL ‰·˜76BÈ‡L ;˙¯zÓ - ≈»∆ƒ¿»∆»»∆»À∆∆∆≈
˙ÙpËk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,·ÏÁ77.ÌÈÚna ‰pzLÈ È¯‰L , »»∆»¬≈¿ƒ…∆∆¬≈ƒ¿«∆«≈«ƒ

בה.76) פירשא 77)המכונס בה המכונס "חלב בגמרא:
פרש  כן גם צלול החלב אם אפילו ומשמע הוא". בעלמא
חלב  שם עדיין צלול שבחלב תם רבינו כשיטת ולא הוא,

משנה). (כסף ואסור עליו

.ÊË‰·w‰ ¯BÚa ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï ¯eÒ‡78ÏL »¿«¬ƒ«¿ƒ»¿«≈»∆
ÌÚBË - „ÈÓÚ‰ Ì‡Â .‰ËeÁL79LÈ Ì‡ :‰È·b‰ ˙‡ ¿»¿ƒ∆¡ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ≈

ÈtÓ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa ÌÚË da»««»»¬»¿ƒ«À∆∆ƒ¿≈
„ÈÓÚn‰L80,‡È‰ ‰ËeÁL ˙·wL ,‡e‰ ¯zn‰ ¯·c ∆««¬ƒ»»«À»∆≈«¿»ƒ

·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â81,Ô˙Ba B¯eÚML ¿≈»∆»ƒ»»¿»»∆ƒ¿≈
‰Ó‰·e ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙·˜ ¯BÚa „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .ÌÚË««¬»««¬ƒ¿≈«¿≈»¿≈»¿≈»
- BÓˆÚ ÈÙa ¯eÒ‡‰ ¯·c „ÈÓÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡ÓË¿≈»ƒ¿««¬ƒ»»»»ƒ¿≈«¿
.·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ ‡Ï ,‰Ï· ÌeMÓ ‰È·b‰ ‰¯Ò‡∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»…ƒ»»¿»»
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙È·‚ e¯Ò‡ ‰Ê LLÁ ÈtÓeƒ¿≈¬»∆»¿¿ƒ«¿≈»ƒ«»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הרדב"ז).78) (פי' הוא גמור שלא 80)נכרי.79)שבשר
ועור  שהוא בכל אוסר המעמיד שדבר בידינו כלל הרי תאמר
נאמר  שזה רבינו מבאר לפיכך הוא, מעמיד הקיבה
מותר  עצמו בפני כשהוא אבל האסור, דבר הוא כשהמעמיד

בלבד. טעם בנותן אוסר בחלב, בשר אינו 81)כגון ואם
בחלב. בשר זה אין טעם נותן

.ÊÈ·¯Ú˙‰·e ,¯zÓ Bc·Ï ·ÏÁ‰Â ,¯zÓ Bc·Ï ¯Oa‰«»»¿«À»¿∆»»¿«À»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈL e¯Ò‡È - ÏeMa È„È ÏÚ Ô‰ÈL¿≈∆«¿≈ƒ≈»¿¿≈∆«∆¿»ƒ

Ì‰ÈL eÏMa˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡82ÌÁ ÏÙpL B‡ ,„ÁÈa ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆¿««∆»««
ÌÁ CB˙Ï83ÌÁ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,84„Á‡ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«¬»ƒ»«∆»

ÛÏB˜ - ÔBˆ ‡e‰Â ÈM‰ CB˙Ï ÌÁ ‡e‰Â Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿≈≈
Blk ¯Oa‰85Ì‡Â .¯‡M‰ ÏÎB‡Â ,·ÏÁ‰ Ba Ú‚pL «»»À∆»«∆»»¿≈«¿»¿ƒ

ÁÈ„Ó - ÔBˆ CB˙Ï ÔBˆ ÏÙ86.dÏÎB‡Â ‰ÎÈ˙Á‰ »«≈¿≈≈ƒ««¬ƒ»¿¿»
CÎÈÙÏ87,˙Á‡ ˙ÁtËÓa ‰È·‚e ¯Oa ¯¯ˆÏ ¯zÓ ¿ƒ»À»ƒ¿…»»¿ƒ»¿ƒ¿««««

¯Oa‰ ÁÈ„Ó - eÚ‚ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê eÚbÈ ‡lL ‡e‰Â88 ¿∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ»¿≈ƒ««»»
‰È·b‰ ÁÈ„Óe89.ÏÎB‡Â ≈ƒ««¿ƒ»¿≈

תורה".82) אסרה בישול "דרק קח. שם גמרא
כבישול.83) הוא והרי עו.84)שבולע, פסחים כשמואל

הרי  חם שלמטה וכיון גובר), (התחתון גבר תתאה שסובר
באיסורים, כרב הלכה מקום שבכל פי על ואף בולע. הוא
שם. בברייתא כמותו ששנינו כשמואל הלכה כאן

שעליו,85) החם את מקרר למטה שהוא הצונן אשר שעד
קליפה. כדי עד מתפשטת והבליעה המצונן קצת החם בולע
אותו  לקלוף שאפשר דבר שהוא קליפה צריך הבשר ורק

מותר. קליפה בו שייך שאין החלב את 86)אבל להסיר
(שם). הבשר על בעין שיש בצונן 87)החלב שצונן מפני

יאכל  שמא חוששין ואין וכו' לצרור מותר הדחה מספיקה
(רדב"ז). קלה טירחה שהיא מפני הדחה, שם 88)בלי
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בעי". לא מי "הדחה שייך 89)בסוגיא: שלא חלב וגבי
למעלה. שנתבאר כמו ומותר דבר שום צריך אין הדחה בו

.ÁÈÏÎ‡ BÈ‡L ÁÈÏÓ90‡e‰ È¯‰ - BÁÏÓ ˙ÓÁÓ »ƒ«∆≈∆¡»≈¬«ƒ¿¬≈
Á˙B¯k91‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ Ì‡Â .92Á˙ek‰ BÓk ,93- ¿≈«¿ƒ∆¡»¿∆¿«»

Á˙B¯k BÈ‡94. ≈¿≈«

מלח 90) מרוב להאכל נוח שאינו לשימור, בשר כמליחת
במים. אותו ומדיחים ששורים עד ופולט 91)שבו ובולע

הדחה.92)ואוסר. שמליח 93)בלא פי על אף שנאכל
נאכל  הרי כותחא "האי קיב. שם הוא הגמרא ולשון הוא.
מליח  והוא חלב של נסיוב בו יש כותח הוא". מלחו מחמת

בו. לטבל הדחה 94)ועשוי או קליפה שצריך כצונן והוא
יז. בהלכה כמבואר

.ËÈBa LiL Á˙eÎÏ B‡ ·ÏÁÏ ÏÙpL ËeÁL ÛBÚ»∆»«¿»»¿»∆≈
·ÏÁ95¯zÓe BÁÈ„Ó - ‡e‰ ÈÁ Ì‡ :96- ÈÏˆ Ì‡Â ; »»ƒ«¿ƒÀ»¿ƒ»ƒ

BÙÏB˜97ÌÈÁÏt ÌÈÁÏt Ba eÈ‰ Ì‡Â .98‰È‰L B‡ , ¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ∆»»
ÔÈÏ·˙a Ïa˙Ó99‰Ê È¯‰ - Á˙eÎÏ B‡ ·ÏÁÏ ÏÙÂ , ¿À»¿«¿ƒ¿»«¿»»¿»¬≈∆

.¯eÒ‡»

מלחו 95) מחמת שנאכל כיון הוא מליח שהכותח פי על אף
כצונן. הוא אלא כרותח בצונן.96)אינו צונן כדין

שאפילו 97) הרא"ש, בשם הביא צא סימן יו"ד יוסף בבית
אומר  והר"ן ובולע. רך הוא כי קליפה, צריך צונן צלי
דעתו. נתבררה ולא סתם ורבינו חם. בצלי עומדת שהגמרא

בקעים.98) בקעים מפרש: ורש"י פילי" "פילי שם בגמרא
היה 99) לכותח וכשנפל לבלוע, נוח אותו מרככים שהתבלין

שם). (רש"י ונבלע לבלוע צמא

.ÎÛBÚ‰ ˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡100ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰È·b‰ ÌÚ »¿«¬»ƒ«¿ƒ»««À¿»
ÂÈÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L101‰¯·Ú Ïb¯‰ ÌeMÓ ‰¯Êb .102, ∆≈»»¿≈»ƒ∆¿≈¬≈»

È ‡nL‰Ê ÌÚ ‰Ê ÏÎ‡103·ÏÁa ÛBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆»…«∆ƒ∆««ƒ∆»¿»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡104. »ƒƒ¿≈¿ƒ

מקולי 100) זו שהלכה שאוסרים, הלל וכבית קד: שם משנה
הלל. בית ומחומרי שמאי שמסדר 101)בית שלחן אבל

שם). (משנה חושש ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו
עבירה.102) לידי הגבינה.103)מביא עם העוף
כאן 104) ד. בהלכה כמבואר בלבד סופרים מדברי כלומר,

שקרוב  תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו לו ובדומה זה בדין
גדי  שאינו בהמה בשר גם ולאכול תורה איסור לידי לבוא
של  מלשונו יוצא (רדב"ז). גדי רק נאמר שבתורה מפני
ואכילתו  אכילתו משום עוף העלאת היא שהגזירה רבינו
כאן  בגמרא אבל הגבינה, עם בהמה בשר אכילת משום
העלאה  משום עוף של העלאה היא: שהגזירה משמע
ואכילה  שהעלאה רש"י ופירש בהמה, בשר של ואכילה

משנה). לחם (וראה אחת כגזירה נחשבות

.‡Î- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈ‡L ÔÈ‡ÒÎ‡ ÈL¿≈«¿¿»ƒ∆≈»«ƒƒ∆∆∆
;‰È·b ‰ÊÂ ‰Ó‰a ¯Oa ‰Ê „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡¿ƒ«À¿»∆»∆¿«¿≈»¿∆¿ƒ»

.BnÚ ÏÎ‡iL È„k ‰Êa BaÏ Òb ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«ƒ»∆¿≈∆…«ƒ

.·Î˙t‰ Ïk - LÏ Ì‡Â .·ÏÁa ‰qÚ‰ ÔÈLÏ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»»««

‰¯eÒ‡105.¯Oa da ÏÎ‡È ‡nL ,‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»∆»…«»»»
ÔÈLË ÔÈ‡Â106‰ÈÏ‡a ¯epz‰ ˙‡107Ïk - LË Ì‡Â . ¿≈»ƒ∆««¿«¿»¿ƒ»»

‰¯eÒ‡ ˙t‰108˜ÈqiL „Ú109ÏÎ‡È ‡nL ,¯epz‰ ˙‡ ««¬»«∆«ƒ∆««∆»…«
‰pL Ì‡Â .·ÏÁ da110,˙¯k ‰È‰zL „Ú ˙t‰ ˙¯eˆa »»»¿ƒƒ»¿««««∆ƒ¿∆ƒ∆∆

¯Oa ‡Ï da ÏÎ‡È ‡lL È„k111·ÏÁ ‡ÏÂ112È¯‰ - ¿≈∆……«»…»»¿…»»¬≈
.¯zÓ ‰Ê∆À»

(רש"י).105) במלח לאכלה טחים.106)ואפילו
התנור 108)שומן.107) בקרקעית טעם נותן שהשומן

(רש"י). בלחם טעם טעם 109)ונותן נאבד כבר הוסק הא
ל: שם תורא",110)השומן, כעין "עבדינהו לו. שם

הפת. תבנית שינה דהיינו הרי"ף לש 111)וכפירוש אם
בחלב. אליה.112)עיסה בשומן שטח בתנור פת אפה אם

אחרת  עיסה ואפה הפת תבנית ושינה בחלב עיסה לש ואם
מותר  אחרת בצורה הפת תבנית ושינה בשומן שטח בתנור
יטעה  שמא חוששים ואין צורתה לפי אחת כל לאכול

(רדב"ז).

.‚ÎÈÏv‰ ÌÚ d‡Ù‡L ˙t113ÌÚ Ô‡ÏvL ÌÈ‚„Â , «∆¬»»ƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ
¯Oa‰114·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ -115da eÏÎ‡L ‰¯Ú˜ . «»»»¿»¿»¿»»¿»»∆»¿»
¯Oa116eÏM·e117ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ÌÈ‚c‰ Ô˙B‡ - ÌÈ‚c da »»ƒ¿»»ƒ»«»ƒÀ»¿»¿»

Á˙eÎa118. ¿»

(רדב"ז).113) בזה זה נוגעים ואינם אחד בתנור
בהדי 114) דאטוי "ביניתא עו: פסחים הגמרא לשון

"ריחא 115)בישרא". משום הטעם: מפרש שם רש"י
טו  בפרק ורבינו בו. יש ממשות הריח פירוש: היא" מילתא
כדעת  כאן אוסר כן פי על ואף היא מילתא לאו ריחא פוסק,
ריחא  האומרים לדעת שאפילו תתכב, סימן בחולין הרי"ף
כמו  שזה א. טעמים: מכמה אסור כאן היא, מילתא לאו
שאפשר  מפני מתירין, לו שיש דבר כמו זה ב. לכתחילה,
ואפילו  במשהו אוסר מתירין לו שיש ודבר בשר, עם לאכלו

בו. יש משהו וריח בטל אינו שבישלו 116)באלף אפילו
בישלו  דוקא לומר יטעו שלא כדי שאכלו, ונקט בשר, בה

נ"ט. של בנו בן שהן מותר, קיא:117)במים בחולין
בקערה. הדגים נתבשלו אם הדין והוא "עלו",

והטעם:118) כמותו, הלכה פסק שאביי שם, כשמואל
טעמו  נותן שהבשר טעם, נותן בן טעם נותן שהוא משום
היתר. הכל ועדיין בדגים, טעם נותנת והקערה בקערה
ורק  בחלב. בשר נעשה ולא נ"ט, בר נ"ט הפוסקים: בלשון
בפני  מותר אחד שכל לפי נ"ט, בר נ"ט מותר וחלב בבשר
דעה  יורה יוסף ובית (רדב"ז איסורים בשאר לא אבל עצמו,
נ"ט  בר נ"ט הוא: והכלל והרשב"א). הר"ן בשם צה, סימן

אסור. - דאיסורא נ"ט בר נ"ט -מותר, דהיתירא

.„ÎÈÏˆ ¯Oa da C˙ÁL ÔÈkÒ119da C˙ÁÂ ¯ÊÁÂ , «ƒ∆»«»»»»ƒ¿»«¿»«»
ÔÈÙÈ¯Á ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ120ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿¿«≈ƒ¿»ƒ¬ƒƒ»¿»¿»

Á˙eÎa121da C˙ÁÂ ¯ÊÁÂ ,¯Oa da C˙Á Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ»«»»»¿»«¿»«»
C˙Á‰ ÌB˜Ó „¯Bb - ÁÈh·‡ B‡ ˙eM˜122ÏÎB‡Â ƒ¬«ƒ«≈¿«¬»¿≈

.·ÏÁa ¯‡M‰«¿»¿»»

חם 119) מבושל בשר הדין והוא דוקא לאו צלי חם. שהוא
ורדב"ז). משנה ובצלים.120)(כסף שומים כגון
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שהצנון 121) דבר, של וטעמו אביי. בשם הלכה קיא: שם
ניכרת  אינה ולפעמים עליה הקרושה הסכין משמנונית בולע
שם  ורש"י נ"ט. בגדר ואינו הממש מן הבא טעם כאן ויש
מדגים  יותר בולע חריף שהדבר מפני טעם, עוד מוסיף קיב.
בחלב  לאכלו אסור הצנון שכל רבינו, מדברי ומשמע חמים.
רק  ואוסרים עליהם חולקים ויש ור"ן, הרשב"א דעת וכן
יורה  יוסף בית ראה אצבע, (כעובי נטילה או קליפה כדי

צו). סימן חם,122)דעה בשר בחתך רק וזה שם. בגמרא
שלא  מפני הקישות, הדחת מספיקה צונן בשר בחתך אבל
מקליפה  פחותה (וגרידה הסכין. על הרבה שמנונית נדבקה
כולה  להינטל שתוכל כדי קצת, עבה קליפה יז, שבהלכה

(ר"ן)). כאחת

.‰ÎCÓk ÏL „k „ˆa ÁÏÓ ÏL „k ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡123, ≈«ƒƒ«∆∆«¿««∆»»
epnÓ ·‡BML ÈtÓ124ÁÏÓa ¯Oa‰ ÏM·Ó ‡ˆÓÂ , ƒ¿≈∆≈ƒ∆¿ƒ¿»¿«≈«»»¿∆«

„ˆa ıÓÁ‰ „k ÁÈpÓ Ï·‡ .·ÏÁ‰ ÌÚË Ba LiL ‰Ê∆∆≈««∆»»¬»«ƒ«««…∆¿«
epnÓ ·‡BL ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,CÓk‰ „k125. ««»»∆≈«…∆≈ƒ∆

ורבינו 123) כמכא, - ארמית בצורה הגמרא בלשון כותח
קיב. שם עברית, צורה לה הכלים 124)נתן דפנות דרך

אסור  רבינו טעם לפי הרדב"ז, כתב הכותח. מן המלח שואב
שאין  מפני מותר מתכות כלי אבל חרס, של בכדים רק
להניח  שאסור ותוספות רש"י לפירוש אבל מזה. זה שואבים
ממנו  וימלח ידע לא והוא המלח לתוך הכותח מן יפול שמא

מתכות. לכדי חרס כדי בין חילוק אין רש"י 125)בשר,
מן  יפול אם שאפילו בגמרא, גירסתם לפי מפרשים ותוספות
הכותח  ניכר במלח אבל בששים, יבטל החומץ לתוך הכותח
אינו  שרבינו ברור, מתבטל. אינו ולפיכך במקומו הסמיך
והאי  בעיניה לאיסורא איתיה האי המשפט: את בגמרא גורס

משנה). וכסף ראב"ד (וראה בעיניה לאיסורא ליתיה

.ÂÎÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰lÁz ·ÏÁ B‡ ‰È·b ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ»»»¿ƒ»À»∆¡…
ÂÈ„È ÁÈ„iL CÈ¯ˆÂ .„iÓ ¯Oa ÂÈ¯Á‡126ÂÈt Áp˜ÈÂ127 «¬»»»ƒ»¿»ƒ∆»ƒ«»»ƒ««ƒ

ÂÈt Áp˜Ó ‰n·e .¯Oa‰ ÔÈ·e ‰È·b‰ ÔÈa128˙Ùa ? ≈«¿ƒ»≈«»»«∆¿«≈«ƒ¿«
ÔÈÁp˜Ó Ïk·e .ÔËÏBt B‡ ÔÚÏB·e ÔÒÚBlL ,˙B¯Ùa B‡¿≈∆¬»¿»¿»«…¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ,˙B˜¯È B‡ ÁÓ˜ B‡ ÌÈ¯ÓzÓ ıeÁ ,‰t‰ ˙‡∆«∆ƒ¿»ƒ∆«¿»∆≈

.‰ÙÈ ÔÈÁp˜Ó el‡≈¿«¿ƒ»∆

פה,126) הדחת היינו הלל, בית שאומרים מדיח פירש רש"י
ידים. הדחת היינו הלל, בית שאמרו "מדיח" מפרש ורבינו

קינוחו.127) וגם הפה הדחת גם צריך ורש"י הרי"ף לדעת
בסוגיא.128) שם

.ÊÎ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯O·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na129; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿≈»«»
B‡ ‰È·b‰ ÏÎ‡L ¯Á‡ ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«««∆»««¿ƒ»
.ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡ÏÂ ‰t‰ Áep˜ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ·ÏÁ‰∆»»≈»ƒ…ƒ««∆¿…¿ƒ«»«ƒ

אסור 129) בחלב חיה שבשר פי על אף והדחה, קנוח צריך
ההבדל  ומה ד. בהלכה רבינו שכתב כמו סופרים מדברי רק
דומה  חיה שבשר משום לומר יש עוף, לבשר חיה בשר בן
בשם  משנה (כסף כבהמה חיה עשו לכן בהמה, לבשר
תם  רבינו בשם כתבו עוף, ד"ה קד: שם ובתוספות הר"ן).
בחניכיים, נדבק שאינו מפני בלבד עוף בשר התיר שאגרא

גבינה. אחריו לאכול אסור ולכן נדבק חיה בשר אבל

.ÁÎÔÈa ‰Ó‰a ¯Oa ÔÈa ,‰lÁza ¯Oa ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«»»«¿ƒ»≈¿«¿≈»≈
ÛBÚ ¯Oa130‰È‰iL „Ú ·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ÏÎ‡È ‡Ï - ¿«……««¬»»»«∆ƒ¿∆

˙¯Á‡ ‰cÚÒ ¯eÚL È„k Ô‰ÈÈa131LL BÓk ‡e‰Â , ≈≈∆¿≈ƒ¿À»«∆∆¿¿≈
ÌÈpM‰ ÔÈa ÏL ¯Oa‰ ÈtÓ ,˙BÚL132¯Ò BÈ‡L »ƒ¿≈«»»∆≈«ƒ«ƒ∆≈»

.Áep˜a¿ƒ«

כאן.130) האמור שיעור להמתין מר 131)צריך "אמר
סעודה  ובין אכילנא". אחריתא בסעודתא וכו' עוקבא

לנהוג לס  צריך שכן הרי"ף וכתב שעות. שש של הפסק עודה
שש  לחכות עוף בבשר גם ומחמיר בשיטתו הולך ורבינו
הזה. הבשר נתעכל שעות שש ששהה ולאחר שעות

לתינוק 132) להאכיל לעס אלא בלע לא אפילו זה ולטעם
הבשר  שטעם מפרשים ויש שעות. שש לחכות צריך כן גם
מותר  בלע ולא לעס אם ולדבריהם הזה. כשיעור בפה נמשך
וטור  משנה כסף (וראה והדחה קינוח אחרי גבינה לאכול

פט). סימן דעה יורה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נוהגים 1) ואם והערלה, הכרם וכלאי החדש דיני יבאר

בארץ  נוהג ואם ופדיונו רבעי נטע לארץ; ובחוצה בארץ
או  מיתה בו שיש וטבל טבל; כזית האוכל לארץ; ובחוץ
כו'. שביעית וספיחי והחדש מהטבל היוצאין משקין לאו;

.‡e¯Ó‡L ÔÈ¯eq‡ Ïk2‰iÁ LÙ ÈÈÓa Ô‰3LÈÂ . »ƒƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆∆«»¿≈
,L„Á‰ :Ô‰Â ,ı¯‡‰ Ú¯Êa ‰¯Bz ÏL ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯eq‡ƒƒ¬≈ƒ∆»¿∆«»»∆¿≈∆»»

‰Ï¯Ú‰Â ,Ï·h‰Â ,Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ4. ¿ƒ¿≈«∆∆¿«∆∆¿»»¿»

הקודמים.2) הפרקים בבעליֿחיים 3)בתשעת כלומר,
שלהם. הגוף לפי 4)וחלקי רבינו מפרש שלפנינו, בהלכות

איסורים  עוד וישנם הללו. האיסורים דיני כל את הסדר
וביכורים, מעשר תרומת תרומה, כגון הארץ, בזרע אחרים
ורבינו  מותרים. לכהנים אבל לזרים, מוגבל שאיסורם אלא
איסורים  גם ויש זרעים. בספר מיוחדות הלכות להם קבע
הקודמים, הפרקים בתשעת נתבארו שלא בעליֿחיים במיני
בספר  ונתבארו וטמא, נותר פיגול, כגון - במוקדשין וכולם

עבודה.

.·‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ?„ˆÈk L„Á‰∆»»≈«»∆»≈¬ƒ»ƒ≈¿»
„·Ïa5¯ÓÚ‰ ·¯˜iL Ì„˜ BlL L„Á‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ƒ¿«»∆¡…≈∆»»∆…∆∆ƒ¿«»…∆

‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯Ó‡pL ,ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
eÏÎ‡˙6L„Á ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .7¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ Ì„˜ …¿¿»»≈¿«ƒ»»…∆«¿»«»…∆

ÌB˜Ó ÏÎa ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -8ı¯‡a ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎ·e ∆ƒ«»¿»»¿»¿«≈»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa9˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,10ÈÙa ‡lL ÔÈa ≈¿»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈

¯ÓÚ‰ ·¯˜iMÓ - Lc˜Ó LiL ÔÓÊaL ‡l‡ .˙Èa‰««ƒ∆»∆ƒ¿«∆≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»…∆
ÓB˜n‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa L„Á‰ ¯z‰ÔÈ˜BÁ¯‰ ˙B11ÔÈ¯zÓ À«∆»»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒÀ»ƒ

˙BˆÁ ¯Á‡12¯Á‡ „Ú Ba ÔÈÏvÚ˙Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L , ««¬∆≈≈ƒƒ¿«¿ƒ«««
Blk ÌBi‰ Ïk - Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;˙BˆÁ¬ƒ¿«∆≈≈«ƒ¿»»«À

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡13ÔÈOBÚL ˙BÓB˜na ,‰f‰ ÔÓf·e . »ƒ«»«¿««∆«¿∆ƒ
¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈ Ïk ¯eÒ‡ L„Á‰ - ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ∆»»»»ƒ¿»»»

·¯ÚÏ „Ú ÔÒÈa14ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ,15. ¿ƒ»«»∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

והכוסמים,5) והשעורים, החיטים, מ"א: פ"א, חלה
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קיי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והשיפון. שועל, עצם 6)ושיבולת עד הפסוק: ומסיים
קרבן  והיינו וגו', אלהיכם קרבן את הביאכם עד הזה, היום
אתיא  דריש, – ב ע, ובמנחות בניסן. בט"ז שהקריבו עומר
כתוב  ובמצה וקלי, לחם כתוב בחדש ממצה, "לחם" "לחם"
אלא  בא אינו בפסח הנאכל הלחם מצה מה עני, לחם
בלבד  המינים בחמשת נוהג חדש אף מינים, מחמשת

מ"א). פ"א, חלה המשניות אכילה 7)(פירוש איסורי שכל
מקומות. בכמה כמבואר פ"ג,8)בכזית, ערלה משנה,

מקום.9)מ"ט. בכל של זמן 10)פירוש בכל של פירוש
סח.). מנחות קרב 11)(משנה כבר אם יודעים שאינם

לא. או מותרים 12)העומר הרחוקים מה מפני שם:
ביתֿדין  שאין יודעים שהן מפני ולהלן? היום מחצות

בו. היום 13)מתעצלים עצם "עד כג): (ויקרא שנאמר
של  פלוגתא היום. כל היינו יום, של עיצומו עד הזה"
(כסףֿמשנה). אחרון שהוא כרבינא ופסק שם: אמוראים

התורה"14) מן אסור "חדש סובר רבינו והרי תאמר: ואם
ואםֿכן לארץ, בחוץ יום אפילו הוא שמא הספק, מפני אסור

איסור  ספק שזה אמר ולא סופרים" "מדברי אמר ולמה טז,
החודש, בקביעות אנו בקיאים שעכשיו לומר יש תורה?
שאנו  ומה לחודש, טז הוא שמא יז ביום מסופקים אנו ואין
מנהג  לשנות שלא כדי הוא, ימיםֿטובים שני עושים
סופרים  מדברי רק שאסור רבינו אומר לפיכך אבותינו,

שם.15)(רדב"ז). כרבינא,

.‚ÈÏ˜Â ÌÁÏ ÏÎB‡‰16ÏÓ¯ÎÂ17„Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , »≈∆∆¿»ƒ¿«¿∆¿«ƒƒ»∆»
˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - „Á‡Â18ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ ¯Ó‡pL ; ¿∆»∆»«¿À∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ19ÔzLÏML , ¿«¿∆……¿ƒƒ«¿»»¿∆¿»¿»
.‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜eÏÁ ÔÈÂ‡Ïa¿»ƒ¬ƒ∆ƒ∆

באש.16) קלויים תבואה קלויות.17)גרעיני שבלים
אחת 18) אלא לוקה אינו לאו ואם התראות, בשלש ודוקא

בידינו  וכלל אחד, בלאו נכללו ששלשתם ואע"פ (רדב"ז).
שמצאו  מפני לוקיןֿ כאן שבכללות", לאו על לוקין "אין
לחלק  שבאו ופירשו מיותרים, פסוקים ה) (כריתות חכמים
למדו". השמועה "מפי רבינו שסיים וזה לאוין. לשלשה

המקרא 19) מן ברור יוצא שאינו לימוד כל לומר, רצונו
למדו  השמועה מפי רבינו: אומר עליו, מסתמכים שחז"ל
בשורש  רבינו שכתב מה וראה הרמב"ם). כללי מלאכי, (יד

המצוות'. מ'ספר תשיעי

.„¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ Ì„˜ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z Ïk20Û‡ , »¿»∆ƒ¿ƒ»…∆«¿»«»…∆«
˙¯zÓ - ·¯wL ¯Á‡ ‡l‡ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿¿»∆»««∆»«À∆∆

‰ÏÈÎ‡a21¯Á‡ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·˙e .¯ÓÚ‰ ·¯wMÓ «¬ƒ»ƒ∆»«»…∆¿»∆ƒ¿ƒ»««
‰Úe¯Ê ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓÚ‰ ·¯wL22·¯wL Ì„˜ ∆»«»…∆««ƒ∆»¿»¿»…∆∆»«

‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ·¯˜iL „Ú ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÓÚ‰»…∆¬≈¬»«∆ƒ¿«»…∆∆»»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰Ê ÔÈ„Â .‰‡a‰23ÔÓÊ ÏÎ·e24.‰¯Bz‰ ÔÓ «»»¿ƒ∆¿»»¿»¿«ƒ«»

ב.20) ע, מנחות יונה כרבי העומר, נקצר שכבר אע"פ
קודם 21) השרישו אם שם, ומנחות מ"א, פ"א חלה משנה,

מתירן. העומר - במקומות 23)שם.22)לעומר [אפילו
ישראל]. שבארץ מזמנים שונים וההשרשה הזריעה שזמני

לטז 24) קודם שהשרישה תבואה קרב, העומר שאין אע"פ

עד  השרישה שלא ותבואה לערב, בניסן ביז מותרת בניסן,
הבאה. לשנה בערב בניסן יז עד אסורה בניסן, טז

.‰¯ÓÚ‰ ¯Á‡ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z25Ú¯ÊÂ ,d¯ˆ˜e , ¿»∆ƒ¿ƒ»««»…∆¿»»¿»«
‡a‰ ¯ÓÚ‰ ·¯˜ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯wa ÌÈhÁ‰ ÔÓ26 ƒ«ƒƒ««¿«¿««»»«»…∆«»

Ú˜¯wa ÌÈhÁ‰ ÔÈ„ÚÂ27˜ÙÒ el‡ È¯‰ -28Ô¯Èz‰ Ì‡ «¬«ƒ«ƒƒ««¿«¬≈≈»≈ƒƒƒ»
¯ÓÚ‰29„Îa ÔÈÁpÓ eÈ‰ el‡k30Ô˙B‡ ¯ÈzÈ ‡Ï B‡ , »…∆¿ƒ»À»ƒ¿«…«ƒ»

Ú˜¯wa eÏËaL ÈtÓ31ÏÎ‡Â Ì‰Ó Ë˜Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»¿««¿«¿ƒ»ƒ»«≈∆¿»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ -32˙ÏaL ÔÎÂ . ≈∆«ƒ«««¿¿≈ƒ…∆

LÈÏL ‰‡È·‰L33¯Á‡ dÏ˙Le d¯˜ÚÂ ,¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ ∆≈ƒ»¿ƒƒƒ¿≈»…∆«¬»»¿»»««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ,¯ÓÚ‰ ·¯wL34‰È‰z Ì‡ ∆»«»…∆¿ƒ»¬≈»≈ƒƒ¿∆

‰¯eÒ‡35˙ÙÒBz‰ ÈtÓ36B‡ ,‡a‰ ¯ÓÚ‰ ‡B·iL „Ú ¬»ƒ¿≈«∆∆«∆»»…∆«»
¯ÓÚ‰ Ì„˜ ‰LÈ¯L‰ È¯‰L ,‰¯eÒ‡ ‰È‰z ‡Ï37. …ƒ¿∆¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»…∆»…∆

העבר.25) העומר התירה את 26)ולא מתיר שהיה
זרען. לולא (כסףֿמשנה).27)החיטים הושרשו ולא

א 28) סט, במנחות היא בעיא מותרות, שנזרעו החיטים אם
איפשטא. ולא זרען.30)הבא.29)- זו 31)ולא והרי

מתירן. ואינו הבא העומר קודם השרישו ולא חדשה, זריעה
תורה'.32) 'איסור ספק כל בישול 33)כדין שליש

לא  ואם מתיר, והעומר פרי כגמר חשוב שזה הגרעינין,
ואין  תבואה ולא שחת כקוצר זה הרי ועקרה, שליש הביאה

שם). (רש"י מתיר שם.34)העומר כולה.35)בעיא,
שם.36) גמרא התוספת, אחר אחר 37)שהולכים והולכים

העיקר.

.ÂÈÈÓ B‡ ‰‡e·z ÈÈnÓ ÔÈÓ ?„ˆÈk Ì¯k‰ È‡Ïkƒ¿≈«∆∆≈«ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
˙B˜¯È38ÔÈa Ï‡¯OÈ Ú¯fL ÔÈa ,ÔÙb‰ ÌÚ eÚ¯ÊpL ¿»∆ƒ¿¿ƒ«∆∆≈∆»«ƒ¿»≈≈

È¯Î Ú¯fL39b‰ ÚËpL ÔÈa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ÔÈa ,ÔÙ ∆»«»¿ƒ≈∆»≈¬≈∆≈∆»««∆∆
˜¯i‰ CB˙a40.‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¿«»»¿≈∆¬ƒ«¬ƒ»«¬»»

Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»
˜Á¯˙z Ôt :¯ÓBÏk .Ì¯k‰ ˙‡e·˙e41.Ì‰ÈL ¯Ò‡˙Â ¿««»∆¿«∆ƒ¿«≈¿∆¡…¿≈∆

ובהנאה.38) באכילה אסור בגפן, אחד מין אפילו משמע
חייב  שאינו ה"א, כלאים מהל' בפ"ה פסק שרבינו ואע"פ
וחרצן  ושעורה חיטה שיזרע עד הכרם כלאי זריעת על
אחד  מין רק נזרע אפילו לוקה אכילתם על יד, במפולת
ורדב"ז). (לחםֿמשנה מאליהם עלו ואפילו בכרם,

ב'ירושלמי'39) זריעה. באיסור תלוי האכילה איסור שאין
מפרש  כנראה בגויים", "נוהג שנינו: ה"ח, פ"א קידושין
גוי. של הוא הכרם אם ובין גוי זרע אם בין רבינו,

ה"ח.40) פ"א כלאים כתוב 41)'ירושלמי' הפסוק בראש
מהם  תתרחק פן רבינו: ומפרש כלאים", כרמך תזרע "לא
אכילה  איסור דרשו - א קטו, ובחולין שניהם. תאסור כי
ונפלא  לשורפן, שתצטרך אש" "תוקד תקדש" "פן מן והנאה

רדב"ז). (וראה זו דרשה רבינו הביא לא למה הדבר

.Ê˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â42ÔÈa ˜¯i‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì¯k‰ È‡ÏkÓ ¿»≈¿«ƒƒƒ¿≈«∆∆≈ƒ«»»≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ43ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈLe .44 ƒ»¬»ƒ∆ƒ«»¿≈∆ƒ¿»¿ƒ

.‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆

נלמד 42) אכילה שאיסור אכילה, לשון בו נזכר שלא אע"פ
אכילה  שסתם אכילה, איסורי כשאר שיעורו תקדש", מ"פן
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(מכות 43)בכזית. בידינו הוא וכלל תקדש", "פן שנאמר
לאֿתעשה. – אל פן, השמר, ובמקבילות) אכל 44)יג, אם

שהכל  לכזית, מצטרפים - ענבים זית וחצי ירק, זית חצי
הוא. אחד איסור

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯ÊpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45; «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì¯k‰ È‡Ïk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡46. ¬»¿»»»∆ƒ¿≈«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰·e47È‡ÏÎa ¯eÒ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡ :¯‡a˙È ¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»¿ƒ¿≈
È˙Óe ,¯Ò‡È C‡È‰Â ,¯eÒ‡ BÈ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡Â Ì¯k‰«∆∆¿≈∆ƒ≈»¿≈«∆¡…»«

Lc˜Ó ¯·„ ‰Ê È‡Â ,¯Ò‡È48.Lc˜Ó BÈ‡ ‰Ê È‡Â ≈»≈¿≈∆»»¿«≈¿≈∆≈¿«≈

ואינן 45) בארץ, התלויות המצוות מסוג הוא הכרם שכלאי
פ"א). סוף קידושין (משנה, בארץ אלא משנה,46)נוהגות

מ"ט. פ"ג, רק 47)ערלה עוסקים אנו וכאן זרעים, בספר
הכרם. כלאי של והנאה אכילה איסור כלאי 48)בדיני

וטעונים  ובהנאה באכילה התורה מן שאסורים הכרם
תקדש". "פן הכתוב: לשון עלֿפי שריפה,

.Ë˙B¯t Ïk - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ Ïk ?„ˆÈk ‰Ï¯Ú‰»»¿»≈«»«≈«ƒ««¬»»≈
ÌÈL LÏL ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OBÚL49Ô‰ È¯‰ ÚËpMÓ ∆∆ƒ»»»ƒƒ∆»«¬≈≈

‰‡‰·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡50ÌÈL LÏL :¯Ó‡pL , ¬ƒ«¬ƒ»«¬»»∆∆¡«»»ƒ
ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È51Ì‰Ó ƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈¿»»≈≈∆

˙ÈÊk52.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ¿«ƒ∆ƒ«»

עץ 49) כל ונטעתם הארץ אל תבואו וכי מתחילה: הפרשה
ה"ב  פ"א ערלה 'ירושלמי' נטיעה. משעת ומונים מאכל.
חנטת  עד ערלה מאיסור יוצא אינו אבל (כסףֿמשנה).
שחנטו  והפירות הרביעית, השנה של בשבט בטו הפירות
משום  אסורים בשבט, טו אחרי שנגמרו אףֿעלֿפי כן לפני

י:). ראשֿהשנה (ראה ב.50)ערלה נו, קידושין ברייתא,
הט"ז.51) בפ"ח רבינו שכתב כמו לוקה, אינו הנהנה אבל
מקומות.52) בכמה כמבואר בכזית, אכילה שסתם

.È,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÚËBa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL53Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈¬»

‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú ¯eq‡ƒ»¿»¿»»»∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ54,‰¯eÒ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú‰ È‡ceL , ƒƒ«∆««»»¿»¿»»»∆¬»

¯zÓ d˜ÙÒe55¯‡a˙È ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e . ¿≈»À»¿ƒ¿«¬≈≈ƒƒ¿»≈
.ÔÈ¯zn‰ ÌÈ¯·„e ‰Ï¯Ú ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ»¬ƒƒ»¿»¿»ƒ«À»ƒ

בי"ד 53) ואפילו ה"ט). שני מעשה מהל' (פ"י ביאה משעת
ערלה  נוהגת ישראל, ארץ את וחילקו שכבשו שנים

מ"ב). פ"א, (ערלה שכבשו נאמרה:54)במקומות כך
לט.). (קידושין מותר ספיקה אסור, -55)ודאה ובסוריא

הבאה. הלכה ראה

.‡È- Ï‡¯OÈ ı¯‡a :Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ˜ÙÒ¿≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆ƒ¿»≈
„Âc L·kL ˙Bˆ¯‡ ‡È‰Â ,‡È¯eÒa ;¯eÒ‡56.¯zÓ - »¿¿»¿ƒ¬»∆»«»ƒÀ»

Ì¯k ‰È‰ ?„ˆÈk57‰Ï¯ÚÂ58‰ˆeÁ ˙B¯kÓ ÌÈ·ÚÂ ≈«»»∆∆¿»¿»«¬»ƒƒ¿»»
BÎB˙a Úe¯Ê ˜¯È ‰È‰ ,BÏ59,BÏ ‰ˆeÁ ¯kÓ ˜¯ÈÂ »»»»»«¿¿»»ƒ¿»»

epnÓ ‡nL60.¯zÓ ‡È¯eÒa - ¯Á‡Ó ‡nL ‰Ê ‡e‰ ∆»ƒ∆∆∆»≈«≈¿¿»À»
Ì¯kÓ ˙B‡ˆBÈ ÌÈ·Ú‰ ‰‡¯ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e¿»»»∆¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ∆∆

Ô‰Ó Á˜BÏ - Ì¯k‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ˜¯È B‡ ,‰Ï¯Ú61; »¿»»»≈ƒ«∆∆≈«≈∆

Ë˜BÏ B‡ ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯ˆBa B˙B‡ ‰‡¯È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆≈ƒ»»¿»≈
B„Èa ˜¯i‰62. «»»¿»

ונקראת 56) בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות מחוץ
ספיקה  ולפיכך הארץ, בקדושת נתקדשה ולא יחיד כיבוש

כלאים.57)מותר. ערלה.58)שאינו הוא והכרם
בה"ו.59) שנתבאר כמו הכרם, כלאי משום אסור והירק
מהירקות 60) או ערלה שאילנותיו הכרם מאותו כלומר,

כלאים. משום האסורים בו כמו 61)שגדלו ספק שאפילו
הם  שהפירות נוטה והדעת שקולים, הצדדים שני שאין זה,
רחוקה  אפשרות שיש אלא כלאים, או ערלה שהוא זה מכרם
התירה  לכאן, והובאו אחר מכרם הם האלו שהפירות
(רדב"ז  מותר ספקות מיני כל - נאמרה שכך  ההלכה,

ואסור 62)בהי"ג). הכרם, כלאי או ערלה ודאי שזהו
דין  שהשווה רבינו על משיג הרמ"ך לארץ. בחוצה אפילו
אמרו  - ב לז, קידושין בגמרא והלא הכרם, לכלאי ערלה
אין  מסיני, למשה הלכה לארץ בחוץ ערלה הסוברים שלדעת
ולמה  מסיני, למשה הלכה סובר ורבינו שווה. ספיקם דין
בריה  כמר סובר שרבינו מתרץ שם והר"ן דינם? כאן השווה
הרמב"ם  ובתשובות בשניהם. להקל שפוסק דרבינא
כב, סימן שולזינגר הוצאת קדושה, לספר המסופחות
התלמוד, "למדנו ואומר: ה'ירושלמי' על רבינו מסתמך
בכל  אסור ודאן דהיינו שווין, הכרם ובכלאי בערלה שהדין
בסוריא  ומותר ישראל בארץ אסור הוא ספקן אבל מקום,
מקור  את כאן איפוא גילה רבינו לקיטתן". שנראה עד וכו'

ההשגה. את והסיר שיטתו,

.·È‰Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L Ì¯k63ÌÈ‡Ïk ˜ÙÒ B‡64: ∆∆∆¿≈»¿»¿≈ƒ¿«ƒ
¯zÓ - ‡È¯eÒ·e ,¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a65CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈»¿¿»À»¿≈»ƒ

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÓBÏ«¿»»»∆

שנים.63) שלש הכרם על עבר נזרע 64)ספק אם ספק
לא. או קודם ירק אופן,65)בכרם בכל מותר משמע

הקודמת  בהלכה בידו. לוקט או בוצר אותו ראה אפילו
נפל  והספק כלאים, או ערלה ודאי שהוא בכרם מדובר
אם  ולפיכך אחר, ממקום או הכרם מאותו הם אם בפירות
או  ערלה ודאי זה הרי ביד, לוקט או קוצר אותו רואה
אפילו  אסור ובסוריא לארץ, בחוצה אפילו ואסור כלאים,
אבל  הלקיטה. ראה ולא זה מכרם יוצאים הפירות ראה אם
כלאים, או ערלה הוא אם עצמו, בכרם כשהספק מדובר כאן
עומד  הוא ביד, לוקט או קוצר אותו רואה אפילו ולכן
מותר" בסוריא ואפילו לארץ בחוץ "ספק והלכה - בספקו

(כסףֿמשנה).

.‚ÈÒc¯Ùa ‰eÓË ˙‡ˆÓ‰ ÔÈÈ ˙È·Á66- ‰Ï¯Ú ÏL »ƒ«ƒ«ƒ¿≈¿»¿«¿≈∆»¿»
‰i˙La ‰¯eÒ‡67·Bb ·pb‰ ÔÈ‡L ;‰È‰a ˙¯zÓe68 ¬»ƒ¿ƒ»À∆∆«¬»»∆≈««»≈

ÌL ÌÈeÓË ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·Ú Ï·‡ .Ba ÔÓBËÂ ÌB˜nÓƒ»¿≈¬»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»
.ÌL ÔÚÈˆ‰Â eË˜Ï ÌMÓ ‡nL ;ÌÈ¯eÒ‡ -¬ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

א.66) כד, ב'טור'67)בבאֿבתרא הב"ח גירסת  היא כך 
בשתיה  מותרת הגירסא: אחרים ובספרים רצד. סי' יו"ד
וכן  והרדב"ז. משנה' ה'לחם גורסים וכן בהנאה, ומותרת
אסורים", וכו' ענבים "אבל רבינו שכתב ממה משמע
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ואם  "אבל"? ומה אסור, יין גם הלא - הב"ח ולגירסת
נסך? יין חשש משום היין אוסרים אין למה תשאל:
נינהו  ישראל גנבי רוב ותירצו: כך, הקשו שם ה'תוספות'
יהודים, הם הגנבים של רובם פירוש: ע.). זרה (עבודה
אומר  ולפיכך המצב, נשתנה רבינו של ובמקומו בזמנו אמנם
רוב  אם גנבים: שפתחוה בחבית פי"ב בסוף לקמן רבינו
עוסק  וכאן אסור. - לאו ואם מותר, היין - ישראל העיר גנבי
על  וסומך נסך, יין לדיני נכנס ולא בלבד, ערלה בדיני רבינו

ורדב"ז). לחםֿמשנה (וראה שם שכתב בגמרא 68)מה
וקרוב  רוב למאןֿדאמר הטעם זה אומר א. כד, בבאֿבתרא
טומן  הגנב שאין הטעם לולא כן ואם הקרוב, אחר הולכים
והוא  הקרוב הוא ערלה של זה שפרדס משום אסור היה שם,
(ובלחםֿמשנה  ה'תוספות' שמפרשים כמו ערלה, כוודאי
וקרוב  רוב להסוברים זה טעם נאמר שם בגמרא הלא מתמה,
אחר  שהולכים היא רבינו ודעת הקרוב, אחר הולכים -

שם). ראה הרוב,

.„È‰ÚÈËa ÔÈÙzL eÈ‰L Ï‡¯OÈÂ È¯Î69Ì‡ : »¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÈL ÏÎB‡ È¯Îp‰ ‰È‰iL ˙eÙzM‰ ˙lÁzÓ e˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ««À»∆ƒ¿∆«»¿ƒ≈¿≈

‰Ï¯Ú70¯z‰ ÈMÓ ÌÈL LÏL ÏÎB‡ Ï‡¯OÈÂ »¿»¿ƒ¿»≈≈»»ƒƒ¿≈∆≈
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï¯Ú‰ ÈL „‚k71‡Ï Ì‡Â ; ¿∆∆¿≈»»¿»¬≈∆À»¿ƒ…

¯eÒ‡ - ‰lÁzÓ e˙‰72e‡·È ‡lL „·Ï·e . ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆…»…
ÔBaLÁÏ73ÏÎ‡ ˙B¯t ‰nk ·LÁiL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿∆¿≈«¿∆«¿…«»≈»«

„‚k Ï‡¯OÈ ÏÎ‡iL „Ú ‰Ï¯Ú ÈLa È¯Îp‰«»¿ƒƒ¿≈»¿»«∆…«ƒ¿»≈¿∆∆
‰Ê È¯‰L ,¯eÒ‡ - ‰Êk e˙‰ Ì‡ .˙B¯t‰ Ô˙B‡»«≈ƒƒ¿»∆»∆¬≈∆

.‰Ï¯Ú ˙B¯t ÛÈÏÁÓk¿«¬ƒ≈»¿»

א.69) כב, (רש"י 70)ע"ז השנים באותן בנטיעה ומתעסק
התנאי 71)שם). לפי המשפט שכן מערלה, כנהנה ואינו

והישראל  בנטיעות, שהתעסק ערלה בשני יאכל שהגוי
עובד. כשהוא היתר אכילת 72)בשנות מחליפת שנהנה

המותרות. שנים באכילת ערלה כך,73)שני התנו ואפילו
פירות  חילופי זה הרי פירות, כנגד פירות שמחשבים מכיון

רבינו. שמסיים כמו אסורים, חליפיה וערלה ממש, ערלה

.ÂË‰ˆeÁa ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ÔÈc ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ∆«¿»ƒ≈¿»
ı¯‡Ï74ÔBÈ„t ‡Ïa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ , »»∆∆»≈≈»»¿ƒƒ¿…ƒ¿

¯ÓÁÂ Ï˜Â .‰Ï¯Ú‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;ÏÏk¿»∆…»¿∆»»»¿»¿«»…∆
˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ‡È‰L ,‡È¯eq ‰Óe :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿»∆ƒ«∆∆¿««¿

˙·iÁ dÈ‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÚÈ·L·e75,ÈÚ·¯ ÚËa ƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈»«∆∆¿∆«¿»ƒ
a˙iL BÓk- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡ ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬≈≈ƒ»»»∆

Ï·‡ !?da ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ‰È‰È ‡lL ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈∆…ƒ¿∆∆«¿»ƒ≈»¬»
‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa da ‚‰B - Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…

˙Èa‰ ÈÙa76ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .77ÈÚ·¯ Ì¯kL , ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿»ƒ
Bc·Ï78B˙B‡ ÔÈ„Bt79‰È‰È Ck ¯Á‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¿«ƒ¿»»»∆¿««»ƒ¿∆

.¯wÚ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿≈¿»»∆ƒ»

ב'גזירה74ֿ) שני ממעשר רבעי נטע שלומדים מפני טעמו
מה  גם ללמוד יש א. נד, בקידושין "קודש " "קודש" שוה'
נוהג  אינו רבעי נטע כך לארץ, בחוצה נוהג אין שני מעשר
כרם  גם זה, ולפי הרשב"א). בשם (כסףֿמשנה לארץ בחוץ
שם  לומדים רבעי כרם שגם לארץ, בחוץ נוהג אינו רבעי

כמה  רבינו על וחלקו "קודש". "קודש" מ'גזירהֿשוה'
(שאר  רבעי לנטע רבעי כרם בין ומחלקים הפוסקים, מגדולי
לארץ, בחוץ נוהג רבעי שכרם וסוברים גפנים) לא אילנות,
א. לה, ברכות ה'תוספות' כתבו וכן אילנות. בשאר לא אבל

ולמאן. מעשר 75)ד"ה מ'ירושלמי' סוריא, דין למד רבינו
קידושין). סוף (ר"ן פ"ה מ"ב,76)שני פ"ה שני מעשר

אליעזר, רבי של רבעי בכרם א. ה, ביצה מגמרא משמע וכן
שני. בית חורבן אחרי היה הוא גאון 77)והרי אחאי רב

אילנות,78)(כסףֿמשנה). בשאר ולא בכרם רק כלומר,
בזה. למעלה שכתבנו מה שוה 79)ראה על אותו מחללין

פרשת  אחאי דרב שאילתות לנהר, ומטיל ושוחק פרוטה
בזמן  ישראל בארץ בהי"ז רבינו כותב וכן ק. סי' קדושים

הזה.

.ÊË˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t80dlk81Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ≈»»¿ƒƒÀ»»∆¡…≈∆
ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e .e„tiL „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈«∆ƒ»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„Â ,ÔBÈ„t ÈËtLÓ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒ¬ƒ»»≈≈»«ƒ

.ÈÚ·¯ÏÂ ‰Ï¯ÚÏ¿»¿»¿ƒ¿»ƒ

לה.).80) (ברכות רבעי כרם רק ולא אילנות כל של
אוכלים 81) אין לחמישית, ונכנסו ברביעית חנטו אם אפילו

(רדב"ז). פדיון בלא אותם

.ÊÈ¯Á‡ ?‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ˙B¯t ÔÈ„Bt „ˆÈk≈«ƒ≈∆«¿»ƒ«¿««∆««
Ô˙B‡ ÛÒB‡L82CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ∆≈»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆

ÚË ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿∆«
‰Ëe¯Ùa elÙ‡Â ,Ôlk ˙‡ ‰„Bt Ck ¯Á‡Â .ÈÚ·¿̄»ƒ¿««»∆∆À»«¬ƒƒ¿»

˙Á‡83.BÊ ‰Ëe¯Ùa ÔÈÈe„t el‡ È¯‰ :¯ÓB‡Â , ««¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿»
ÁÏn‰ ÌÈÏ ‰Ëe¯t d˙B‡ CÈÏLÓe84ÏÚ ÔÏlÁÓ B‡ . «¿ƒ»¿»¿»«∆«¿«¿»«

˙B¯t‰ Ïk È¯‰ :¯ÓB‡Â ,˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»ƒ≈¬≈¿≈¬≈»«≈
ÔÈÏlÁÓ el‡‰85el‡ ÌÈhÁ ÏÚ86ÌÈ¯BÚO ÏÚ B‡ »≈¿À»ƒ«ƒƒ≈«¿ƒ

eÈ‰È ‡lL È„k ,Ô˙B‡ Û¯BOÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆¿≈»¿≈∆…ƒ¿
ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜˙87.˙B¯t‰ Ïk ÏÎB‡Â . «»»«¬≈ƒ¿≈»«≈

(כסף82ֿ) בתוספתא כדאיתא לקרקע במחובר פודים שאין
לחלל 83)משנה). לכתחילה אפילו מותר הזה שבזמן

כט.). (ערכין בהקדש כמו פרוטה שוה על מנה שוה
תקלה.84) לידי ויבוא אדם ימצאנה שלא כדי
שני,85) ממעשר למדנו רבעי נטע שהרי משיג, [הראב"ד

שרבינו  קשה, וביותר בכסף. אלא שני מעשר פודים ואין
מעשר  פודין אין ה"ט: פ"ד שני מעשר בהל' אומר עצמו
כותב: הוא ה"ב, עצמו פרק באותו אולם בכסף. אלא שני
בירושלים, וכו' יעלו אחרות פירות על לחלל רצה אם וכן
בכסף  רק פדיון לחילול, פדיון בין שמחלק שם רדב"ז וראה
מאמר  מה, כרך סיני וראה פירות. על רק מותר וחילול -

רייך]. משה מאת שני, מעשר אףֿעלֿפי 86)פדיון
על  מין מחללין אין שני ומעשר מינו, אינו הוא שחיטים
שבזמן  כיון שני, מעשר מהל' בפ"ג שפסק כמו מינו, שאינו
מחללים  מחולל, חיללו אם בדיעבד - קיים שביתֿהמקדש
לתרץ  כאן הכסףֿמשנה שכתב (כמו לכתחילה הזה בזמן
(לחםֿמשנה). שלא) סי' ביו"ד כתב וכן הראב"ד, השגת

תקלה87) משום שהוא דבר בכל תאמר, היא ואם ההלכה -
ושנינו  ב. סב, זרה עבודה ראה שורפים, ולא שקוברים
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פסק  וכן ישרפו, לא הנקברים כל א: לד, תמורה במשנה
למד  רבינו אולם אותן"? "ושורף כאן כתב ולמה רבינו.
מונעת  הקבורה אין שבתבואה - ב סב, זרה עבודה מגמרא
הטמינוה  שגנבים יחשוב אותה המוצא כי התקלה, את

שם). (ראה ויאכלוה

.ÁÈ‰„tL Èt ÏÚ Û‡L ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆««ƒ∆»»
„Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔÏlÁ B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t≈»»¿ƒƒƒ¿»»¿»¿»«
.¯wÚ BÏ ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙ÈLÈÓÁ ‰L ÒkzL∆ƒ»≈»»¬ƒƒ¿»»∆≈ƒ»

ÌÚh‰Â .‰‡¯B‰ ˙‚‚L BfL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ88ÈÙÏ : ¿≈»∆ƒ∆ƒ¿«»»¿«««¿ƒ
BÈ¯t ˙‡ eÏÎ‡z ˙LÈÓÁ‰ ‰M·e :·e˙kL89ÔÈ‡Â . ∆»«»»«¬ƒƒ…¿∆ƒ¿¿≈

BÈ¯t eÏÎ‡z ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL ‡l‡ ·e˙k‰ ÔÈÚ90 ƒ¿««»∆»∆«»»«¬ƒƒ…¿ƒ¿
LÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚaL ÔÈlÁ ÏÎk ,ÔBÈ„t ‡Ïa¿…ƒ¿¿»Àƒ∆»»¿≈»»

.BÊ ‰‡¯B‰Ï¿»»

הגאונים.88) מקצת של טעמם ופירשו 89)כלומר,
לאכול  תורה ואמרה רביעית, שנה בפירות מדבר שהכתוב
ברביעית. ולא שפדאם, אחרי החמישית בשנה אותם

אבל 90) פדיון, ובלא החמישית השנה של פירות פירוש,
ברביעית. גם אותן אוכלים - שנפדו הרביעית של פירות

.ËÈLÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÏÎ‡ Ïk ?„ˆÈk Ï·h‰«∆∆≈«»…∆∆«»¿«¿ƒ
epnÓ LÈ¯ÙiL Ì„˜ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z epnÓƒ∆¿»««¿…∆∆«¿ƒƒ∆
‡ÏÂ :¯Ó‡pL .epnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,Ï·Ë ‡¯˜ƒ¿»∆∆¿»∆¡…ƒ∆∆∆¡«¿…
eÓÈ¯È ¯L‡ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÔÈlÁ ‚‰Ó Ô‰a e‚‰È ‡Ï :¯ÓBÏk .ÈÈÏ«»¿«…ƒ¿¬»∆ƒ¿«Àƒ«¬«ƒ

ÔÈ„È˙ÚL ÌÈL„˜ÏÎB‡‰Â .eÓ¯e‰ ‡Ï Ì¯z‰Ï »»ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ»≈…¿¿»≈
˙ÈÊk91‰Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙiL Ì„˜ Ï·h‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«∆∆…∆∆«¿ƒƒ∆¿»

È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚¿»¿««¬≈«»ƒ»ƒ≈
ÌÈÓL92eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;93Èa ÈL„˜ ˙‡ »«ƒ∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈

.‰ÓL‡ ÔBÚ Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â ,¯ÓB‚Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿ƒƒ»¬«¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"l`xVi ipA iWcw z` ElNgi `le'EkeoFr mzF` E`iVde §Ÿ§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥§§¦¦¨£
dnW`." ©§¨

לתרום  "בעתידים א.) פג, (סנהדרין הגמרא כדרשת והוא
כב, (ויקרא התורה על בפירושו רש"י אבל מדבר", הכתוב
לזרים". להאכילו איסור "שהוא הפסוק פירש טו.)
התרומה  מצד הוא טבל שאיסור כיון צ"ע ולכאורה
להאכיל  איסור שהוא לפרש רש"י דחק למה בו, המעורבת
אכילת  באיסור שמדבר כהגמרא פירש ולא לזרים, תרומה
שבו. התרומה חלק מצד ישראל" בני "קדשי ונקרא טבל,
חילוק  יש מקרא, של בפשוטו רש"י שלשיטת לומר ויש
מעשר, לתרומת הטבול ומעשר גדולה לתרומה טבל בין
החיוב  מצד שרק לומר מסתבר לא מקרא של בפשוטו כי
ולכן  בטבל, תרומה חלק בפועל ישנו כבר תרומה להפריש
ישראל" בני קדשי את יחללו "ולא הכתוב לפרש אפשר אי
מעשר  לגבי משא"כ קודש. כאן אין כי טבל איסור על
כבר  זו בהפרשה הרי ההפרשה, פעולת נעשית שכבר

מעורבת  שהיא אלא מעשר, תרומת הפרשת גם נכללת
מעשר  תרומת חלק שמברר רק היא הלוי ופעולת במעשר,
מיתה  חיוב מקרא של בפשוטו מצינו לא ולכן המעשר, מן
"חילול  למדו (שם) סנהדרין בגמרא כי טבל, אכילת על
אותם  מ"והשיאו (או מיתה עונש לחייבו מתרומה", חילול
איירי  לא רש"י לפי אבל קדשיהם") את באכלם אשמה עון

בטבל. שם
.56 dxrd 69 cenr g"l wlg zegiy ihewl

כחכמים.91) מ"א, פ"ג מכות א.92)משנה, סג, סנהדרין
תרומה 93) שאכל מטמא "חילול" "חילול" ולומדים

יחללוהו" כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא בו שנאמר טהורה,
שם). (רש"י

.Î‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ ‰ÏhpL ¯·cÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡¬»»≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ∆¿»¿»
˙B¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e94, ¿««¬≈«¬«ƒ…ƒ¿ƒƒ∆««¿

ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ Ba ¯‡L ‡Ï elÙ‡Â95‰Ê È¯‰ - «¬ƒ…ƒ¿«∆»«¿«»ƒ¬≈∆
Ï·Ë ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ96ÔBÚ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â , ∆ƒ≈∆∆¿≈ƒ»∆≈¬

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ‡l‡ ‰˙ÈÓ97. ƒ»∆»ƒ¿»¿»¿««¬≈

לפני 94) הכרי מן מעשר תרומת והפריש שעבר כגון
ראשון. מעשר קדושה,95)שהפריש בו שאין אע"פ

(רש"י). מקום בכל ונאכל לזרים ב.96)ומותר טז, שם
מן  למדנו טבל, לאוכל שהאזהרה רבינו מבאר בהכ"א להלן
הוא  ולהלן בשעריך, לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים הכתוב
ושבעו  ואכלו בשעריך אשר והאלמנה והיתום הגר אומר
לא  הפסוק: של פירושו וזהו עני. מעשר וזהו כט), יד, (שם
- "בשעריך" בו שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול תוכל
תוכל  ד"לא לאו משום לוקה ולפיכך שם) (רש"י בתוכו

שמים,97)לאכול". בידי מיתה אכילתן על חייב שזר
האוסר  מאיר לרבי ואפילו מיתה. בהם אין מעשרות אבל
ולמדו  אכילתו, על מיתה חיוב אין - לזרים ראשון מעשר
כי  בו "ומתו בתרומה שכתוב ממה - א פו, ביבמות זה

במעשר. ולא "בו" ודרשו: יחללוהו",

.‡ÎepnÓ eÓ¯e‰ ‡lL Ï·Ë ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»¿≈∆∆∆…¿ƒ∆
ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ÏÏÎa - ˙B¯OÚÓ98 ««¿ƒ¿«∆∆¡«…«∆¡…

˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰·e .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈¿ƒ¿¿
˙B¯OÚÓe99‰Óe¯˙a ·iÁ ¯·„ ‰Ê È‡ :¯‡a˙È ««¿ƒ¿»≈≈∆»»«»ƒ¿»

‡e‰ ¯·„ ‰Ê È‡Â ,¯eËt ¯·„ ‰Ê È‡Â ˙B¯OÚÓ·e¿««¿¿≈∆»»»¿≈∆»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·iÁ‰ e‰Ê È‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ«»ƒ«»¿≈∆««»ƒƒ¿≈¿ƒ
È‡ÏkÓ B‡ Ì‰È¯·c ÏL Ï·hÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â¿»≈¿«ƒƒ∆∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈

Ì¯k‰100ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ï¯ÚÂ101B˙B‡ ÔÈkÓ - «∆∆¿»¿»∆»»»∆«ƒ
.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

הקודמת.98) בהלכה שכתבנו מה ז 99)ראה רעים.בספר
ל 100) בה"ה.בחוץ כמ"ש סופרים, מדברי - ארץ
מסיני,101) למשה הלכה - אסורה לארץ בחוץ ערלה

אינו  בתורה, מפורש לאו כאן שאין כיון אבל בה"י, כמבואר
שיעור. חצי כדין מרדות, מכת אלא התורה מן מלקות לוקה
אחרים. מקומות ובכמה ה"ו. בפ"ג למעלה רבינו כתב וכן

.·Î˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒe Lc˜‰‰Â L„Á‰Â Ï·h‰«∆∆¿∆»»¿«∆¿≈¿ƒ≈¿ƒƒ
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ÌÈ‡Ïk‰Â102Ô‰È˙B¯tÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ - ‰Ï¯Ú‰Â103 ¿«ƒ¿«ƒ¿»»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ≈≈∆
Ì˙BÓk ÌÈ¯eÒ‡104Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,105ÔÈiÓ ıeÁ . ¬ƒ¿»¿≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ
‰Ï¯Ú ÏL ÔÓLÂ106Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ÔÈÈÂ107ÔÈ˜BlL , »∆∆∆»¿»¿«ƒ∆ƒ¿≈«∆∆∆ƒ

.Ô‰lL ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÈ˜BlL C¯„k Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿∆∆∆ƒ««≈ƒ¿«»¬»ƒ∆»∆

הכרם.102) כלאי משום שאסור בכרם הנזרע הירק פירוש,
זרעים  כלאי שהרי זרעים, בכלאי שהמדובר לפרש ואין

ה"ז). כלאים מהל' פ"א (ראה באכילה כגון:103)מותרים
ורמונים. תאנים ב.104)תותים, קכ, שהוא 105)חולין

המגיד  הרב כמ"ש עליו לוקין ואין אכילתו, כדרך שלא
הנאה. על לוקין אין בדין רבינו לדעת הט"ז בפ"ח למעלה

מביכורים,106) "פרי" "פרי" ב'גזירהֿשוה' שלמדים
תירוש  ויצהר", "תירוש כתיב ובתרומה מתרומה, וביכורים
ו'גזירהֿ א. קכא, שם כמבואר שמן, הוא ויצהר יין, הוא
ושמן. יין על לוקים ולפיכך בתורה, כמפורש היא שוה'

כדרך 107) שלא אפילו עליהם לוקה הכרם כלאי דקיימאֿלן
היוצאים  המשקין על לוקין ולכך בפט"ו. פסק וכן הנאתם.
עוד  נשאר [אולם (לחםֿמשנה). כמותם שאסורים מהם
על  לוקין שאין זו הלכה בתחילת רבינו כתב למה לבאר
שם  שפירשנו כפי בכרם שנזרעו מירקות היוצא משקה
משנה' ה'לחם בזה והרגיש הענבים. כדין דינם והלא דבריו,
בפסחים  אביי של שיטתו כאן נוקט שרבינו ונראה עצמו.
ממשות  בו אין כלומר בעלמא", "זיעה פירות שמיץ - ב כד,
טעונה  ערלה שלמדנו - ב לג, תמורה רש"י וראה האיסור.
כלאי  ללמוד אפשר ומכאן בהיקש. הכרם מכלאי שריפה
של  הפלפול כל בלי ביין, מלקות לענין מערלה  הכרם

משנה']. ה'לחם

.‚ÎÎ‡Óa ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯eq‡ ÌÈL„˜a LÈÂÔlÎÂ ,˙BÏ ¿≈¿»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿«¬»¿À»
˙BÓe¯z ˙ÏÈÎ‡a LiL ÔÈ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ ‰¯Bz ÏL∆»≈¿ƒƒ∆≈«¬ƒ«¿
ÈL„˜a LiL ÔÈ¯eq‡Â ,ÈL ¯OÚÓe ‰lÁÂ ÌÈ¯ek·eƒƒ¿«»«¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆≈¿»¿≈
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt ÔB‚k ,ÁaÊÓƒ¿≈«¿ƒ¿»¿»≈¿»∆»≈∆

.BÓB˜Óa ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿

.„Î˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,˙ÈÊk - Ô‰Ó ‰ÏÈÎ‡ Ïk ¯eÚLÂ¿ƒ»¬ƒ»≈∆¿«ƒ≈¿«¿
ÂÈÈ„Â ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡ e¯‡a ¯·Îe .˙¯ÎÏ ÔÈa≈¿»≈¿»≈«¿ƒ»≈¿∆«¿ƒ»

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a108ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ¬ƒ»¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓ ¯eq‡ - ÌÈ¯etk‰109¯eq‡ ÔÎÂ ; «ƒƒƒƒƒ¿≈«¿¿≈ƒ

CÎÈÙÏe .Ïka ‰ÂL BÈ‡ ¯ÈÊp‰ ÏÚ ÔÙbÓ ‡ˆBÈ110 ≈ƒ∆∆««»ƒ≈»∆«…¿ƒ»
BÓB˜Óa ÂÈÈ„Â B¯eÚLÂ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯eq‡ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»∆»≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

.BÏ Èe‡¯‰»»

כאן.108) נכתבו לא על 109)ולפיכך איסור שם שאין
בכלל. ושתיה אכילה נאסרה זה שביום אלא המאכל,

שאר 110) ובין אלה בין עקרוניים הבדלים שישנם מפני
אכילה. איסורי

á"ôùú'ä à"ðî æ"ë éòéáø íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ביין 1) שנגע וגוי יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר

וגר  וטבלו ומלו מהגוי עבדים הלוקח ודין בכוונה; שלא

ומעט  דבש מעט ישראל ביין נתערב אם ביין; שנגעו תושב,
הכשר  הגוי; וחומץ גביו, על עומד וישראל שדרך גוי שאור;
לוקחין  אין הזה בזמן ולאבן; ולעץ לחרש אשר הגויים כלי
הבית. בעל אצל והמתארח בכשרות; שהוחזק מאדם אלא

.‡ÔÈÈ2,‰È‰a ¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL «ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»«¬»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk epnÓ ‰˙BM‰Â3ÔÎÂ . ¿«∆ƒ∆»∆∆ƒ«»¿≈

˙·¯˜zÓ ‡e‰L Ïk ÏÎB‡‰4¯OaÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »≈»∆ƒƒ¿…∆¬«»ƒƒ»»
‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡‰ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ elÙ‡ ,˙B¯tÓ B‡ƒ≈¬ƒ«ƒ»∆«»≈≈∆»∆
ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ -∆∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿

¯ÓB‚Â eÓe˜È ,ÌÎÈÒ ÔÈÈ5. ≈¿ƒ»»¿≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dwFl - `EdW lM odn lkF`d."'Ek ¨¥¥¤¨¤¤

תופס  אתה במקצתו תופס כשאתה ש"העצם הכלל ידוע
קטן  במשהו ואפי' כללי בענין אדם פוגע אם ולכן, בכולו"

בכולו. פוגע הוא ממנו
נוגעים  שכאשר משהו, באיסור הדבר מתבטא נגלה פי על
שאיסורה  זרה בעבודה הדין ולכן כולו בדבר נוגעים במשהו

בידך ידבק "לא .מאומה"במשהו
משהו  "משהו", אופני שני שיש במו"נ הרמב"ם ומסביר
נפרד  ואינו מתחלק שאינו ומשהו אחר, ממשהו המתחלק
שכך  וי"ל הדבר. עצם נמצא ממנו ונקודה נקודה בכל כי
ונקודה  נקודה בכל חודר שאיסורה זרה בעבודה גם הוא

במשהו. גם נאסרה ולכן שבה
(155 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

זרה 2) עבודה של עבודות מארבע אחת הוא יין ניסוך
אותו  של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין

בכך. תועבה 3)אליל תביא לא משום אחת מלקות, שתי
החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל
מלקות. לשתי נתכווין "לוקה" סתם כאן שכתב פי על ואף

זרה.4) לעבודה שמקריבים פסוק 5)מה כאן שהביא ומה
כזבח. דינו נסך שיין ממנו ללמוד כדי רק זה הרי זה,

.·¯eq‡L ÔÂÈÎÂ .dÏ ·¯wL Á·Êk - dÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈»¿∆«∆»«»¿≈»∆ƒ
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Ê6, ∆ƒ¬«»ƒ≈ƒ

Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯Ó‡pL‰Óe‡ ∆∆¡««¬«»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»
Ì¯Á‰ ÔÓ7. ƒ«≈∆

בכל 6) אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה טעם
שיעור. צריך ואין כן 7)שהוא גם שהיא הנידחת בעיר

זרה. עבודה מעין

.‚Cq˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈÈ≈»¿≈»ƒ∆≈»¿ƒƒƒ¿«≈
ÌÈÈ Ì˙Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Cq˙ ‡Ï B‡8¯eÒ‡ - …ƒ¿«≈¿«ƒ¿»¿«≈»»

Cq˙pL ÔÈÈ BÓk ‰‡‰a9ÌÈ¯ÙBÒ ˙B¯ÊbÓ ‰Ê ¯·„Â . «¬»»¿«ƒ∆ƒ¿«≈¿»»∆ƒ¿≈¿ƒ
‡e‰10˙ÈÚÈ·¯ ÌÈÈ Ì˙qÓ ‰˙BM‰Â .11B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿«∆ƒ¿«≈»¿ƒƒ«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

בפתבג 8) יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש ודניאל
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`zexeqקטז zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משתיו". וביין זרה 9)המלך עבודה איסור חומרת משום
שאסור  זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו

התורה. משום 10)מן גויים של יינם על החכמים גזרו
ויביא  לבבות לקירוב מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם.
שגזרו  גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון
בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית
וגזרו  בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל

יינם. בסתם אף הנאה פחות 11)איסור השותה אבל
נסך  יין שעל פי על ואף מרדות מכת לוקה אינו מרביעית
לא  נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש
משום  נאסר שלא מפני שיעורו, לעניין חכמים החמירו

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה

.„ÚbiL ÔÈÈ ÏÎÂ12È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ¿»«ƒ∆ƒ«»≈»ƒ«»¬≈
¯eÒ‡ ‰Ê13B˙B‡ Cq ‡nL ,14„·BÚ‰ ˙·LÁnL ; ∆»∆»ƒ≈∆«¬∆∆»≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk15‡‰ . »ƒ«»«¬«»ƒ«»»
z„ÓÏ16ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÔÈiL , »«¿»∆≈ƒ¿»≈∆»«»≈»ƒ

.‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÈ Ì˙Òk BÈc - ˙BÏÊÓe«»ƒƒ¿«≈»∆»«¬»»

שכשוך.12) משמעותה רבא 13)נגיעה אמרו, בגמרא
בו. חזר בהנאה שזהו 14)שהתיר וידע בכוונה בו נגע אם

זרה.15)יין. עבודה בפני שלא של 16)אפילו יין שלא
ואין  גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור בלבד גוי
שלא  ייני לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל

יינם. כסתם ודינו נסך שמא חוששים ולפיכך בהסכמתי.

.‰‰eÎa ‡lL ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ17, ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ∆…¿«»»
˜BÈz ÔÎÂ18¯eÒ‡ - ÔÈia Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¿≈ƒ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ»

‰i˙La19‰È‰a ¯zÓe20È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ„·Ú Á˜Bl‰ . ƒ¿ƒ»À»«¬»»«≈«¬»ƒƒ»¿≈
ÔÈÈÂ ,ÔÈÎqÓ ÔÈ‡ „iÓ - eÏ·ËÂ eÏÓe ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«ƒ

Èt ÏÚ Û‡Â ,‰i˙La ¯zÓ Ba eÚ‚pLe‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆¬«ƒ…»¬
Ì‰ÈtÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰˜Òt ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ È˙„a21. ¿»≈ƒ¿»≈¿…»¿»¬«»ƒƒƒ∆

ידו 17) שהושיט או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא
יין. ונמצא שמן בה שיש וחשב תינוק 18)לחבית לא

זרה  עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא דינו ממש ומשמשיה,
בגמרא:19)כך. כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם

(לנזיר  תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך
להרחיקו  תקרב) לא הכרם ואל לכרם מסביב לך אומרים:

ביין. אסור שהנזיר העבירה, כיון 20)מן נתנסך לא ודאי
בכוונה. שלא עושן 21)שהיה שאומר כשמואל ולא כרב,

וטעמו  מפיהם. זרה עבודה [=תישכח] שתשקע עד נסך יין
עבודה  לשם ניסכו לא ודאי וטבלו שמלו מכיוון דבר של

זרה.

.Âe„ÏBpL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ‰ ˙BÁÙM‰ Èa¿≈«¿»»¿»ƒ«»∆¿
eÏ·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚÂ eÏÓe Ï‡¯OÈ ˙eL¯a22ÌÈÏB„b‰ - ƒ¿ƒ¿»≈»«¬«ƒ…»¿«¿ƒ

ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ÌÈpËw‰Â ,Ba eÚbiLk ÔÈi‰ ÔÈ¯ÒB‡23. ¿ƒ««ƒ¿∆ƒ¿¿«¿«ƒ≈»¿ƒ

אוסרים 22) קטנים אפילו טבלו ולא מלו לא אם אבל
קטן. גוי כדין לשתייה שפחות 23)במגעם בני דווקא

אינם  קטנים ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו
אפילו  טבלו ולא ומלו הגוי מן עבד הלוקח אבל אוסרים,

קטן. גוי כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים קטנים

.ÊBÓk ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ ÏawL ‡e‰Â ,·LBz ¯b≈»¿∆ƒ≈»»∆«ƒ¿¿
e¯‡aL24‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ BÈÈ -25. ∆≈«¿≈»ƒ¿ƒ»À»«¬»»

ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„ÁÈÓe26ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡Â ,27ÔÎÂ . ¿«¬ƒ∆¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¿«ƒ¿≈
ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈB‚ Ïk»∆≈≈¬«»ƒ«»¿

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡28¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈÈ - ≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»»ƒ¿ƒ»À»
ÌÈ„·BÚ‰ Ì˙B‡ Ï·‡ .ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‰a«¬»»¿≈»«¿ƒ¬»»»¿ƒ
.‰È‰a ¯eÒ‡ ÌÈÈ Ì˙Ò - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¿«≈»»«¬»»

יעבוד 24) שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא זה "אי
נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם זרה והטעם 25)עבודה

בשתייה  בנותיהם, משום גויים יין על ראשונה שגזירה
הנאה  איסור אבל תושב. גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד
ניסוך, חשש משום שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם

בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו בחנותם 26)לא מניח
עובד  שאינו כיון והטעם, בערך. מיל כדי שילך עד מה זמן
אחר  לגוי יניח לא וגם ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה, עבודה

בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לזמן 27)לנגוע בביתו
אבל  בשתייה. אסור ויינו ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה,

לחילוף. חוששים אין מועט רבינו 28)בזמן שכתב ומה
ומשמע  מצוות" שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת
בלבד  זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו
עובדת  אומה בן תושב בגר רק נאמר זה בהנאה, אסור
זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה
שלושה  בפני קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו

חברים.

.Á‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk29Ì‡ ,¯eÒ‡ ÔÈi‰L »»∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆««ƒ»ƒ
BÏÏ‚a ÔÈi‰ ¯Ò‡pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰»»»≈»ƒ«»∆∆¡«««ƒƒ¿»
¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈»
- ˙BÏÊÓe ÌÈÎÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡ Ì‡Â ;‰È‰a«¬»»¿ƒ≈≈¬«»ƒ«»
¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .„·Ïa ‰i˙La ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰¬≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»»∆∆¡«

„·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò È¯Î.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »¿ƒ¿»¬≈∆≈¬«»ƒ«»

היין.29) ניסוך בעניין

.ËÔÈÈ ‡l‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆»«ƒ
e¯ÊbLk ,‰Ê ÈtÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯L∆»¿«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆¿∆»¿
¯eÒ‡ ‰È‰iL Ba ÚbiL ÔÈÈ Ïk ÏÚ e¯Ê‚Â ÌÈÈ Ì˙Ò ÏÚ«¿«≈»¿»¿«»«ƒ∆ƒ«∆ƒ¿∆»
.Cq˙‰Ï Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰È‰a«¬»»…»¿∆»«««ƒ»»¿ƒ¿«≈

ÏM·Ó ÔÈÈ ,CÎÈÙÏ30„·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¿ƒ»«ƒ¿À»∆ƒ¿»≈∆»«»≈
ÌÚ B˙BzLÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»À»ƒ¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31‚eÊÓ ÔÈÈ Ï·‡ .„Á‡ ÒBÎa32 »≈»ƒ«»¿∆»¬»«ƒ»
‰˙MiL ¯LÙ‡Â ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈÂ33Ba Ú‚ Ì‡ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿»∆ƒ»∆ƒ»«

.¯Ò‡ -∆¡»

האש.30) גבי על משהרתיח מבושל? נקרא מאימתי
בשתייה 31) יינם על שגזרו כיון תמוה הדבר הרא"ש: וכתב

בזה? לגזור שייך לא שהרתיחו משום וכי בנותיהם משום
מצוי  שאינו ובדבר כך כל מצוי אינו שהמבושל לפי ואפשר
אינו  מבושל שיין לומר אפשר [=ואולי חכמים. גזרו לא

לבבות.] לקירוב ומראה 32)גורם טעם בו יש אם במים,
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נסך,33)יין. יין משום בו יש הראשונים ימים שלושה
יין. טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל

.ÈÏ‡¯OÈ ÔÈÈa ·¯Ú˙ Ì‡L ,·¯Ún‰ ÈB‡‚ e¯B‰¿≈««¬»∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈
Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯B‡O ËÚÓ B‡ L·c ËÚÓ¿«¿«¿«¿ƒ¿≈»

ÁaÊnÏ34‡e‰ È¯‰ -¯ÎLk B‡ ÏM·Ók35BÈ‡Â , «ƒ¿≈«¬≈ƒ¿À»¿≈»¿≈
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ B˙BzLÏ ¯zÓe ,Cq˙Óƒ¿«≈À»ƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

ואוסרים,34) רבינו על חולקים והר"ן הרא"ש הרמב"ן,
זרה  לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי ונימוקם,
למזבח  פסול מזוג יין גם המזבח, גבי על להקרבה שאסורים

נסך. יין משום בו הוא 35)ויש בתלמוד שכר סתם
שלא  זרה, לעבודה לנסכו דרכם ואין משעורים או מתמרים
שתה  שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר  אסרו
אסרוהו  לא אבל לכסות, מקפידים אינם וגויים נחש, ממנו
ידוע  אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום או בנותיהם משום
מותר  מצויים נחשים שאין במקומות או נתגלה שלא

לשתותו.

.‡È?˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈÈ ¯Ò‡È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«≈»≈≈»≈»ƒ«»
ÔÈi‰ CLnÈÂ C¯„iMÓ36,¯BaÏ „¯È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆ƒ¿…¿ƒ»≈««ƒ««ƒ∆…»««

ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ba ‡e‰ ÔÈ„Ú ‡l‡∆»¬«ƒ««¬≈∆»¿ƒ»≈
B„Èa ÚbÈ ‡nL ,˙ba ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÔÈÎ¯Bc37 ¿ƒƒ»≈»ƒ««∆»ƒ«¿»

˙eÙk ‰È‰ elÙ‡Â .CqÈÂ38˙‚ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ«≈«¬ƒ»»»¿≈¿ƒƒ∆«
‰Îe¯c39ÌÚ ·¯ÚÓ ÔÈi‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»¿««ƒ∆¬«ƒ««ƒ¿…»ƒ

.¯BaÏ „¯È ‡ÏÂ ÔÈbÊÂ ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿«ƒ¿…»««

כמדרון 36) עשוייה הגת רש"י ופירש הונא: רב של מימרא
לצד  העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה
הוא  שעדיין פי על ואף אוסרתו גוי ונגיעת יין נקרא התחתון
אל  הגת מן לקלח היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת.
אינם  ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור,

נסך. יין דורך 37)נעשים שהוא ברגלו ניסך שאם משמע
ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך בידינו שכלל נסך יין אינו בה
נוקט  קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר
וכאן  בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה
אבל  מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי מפני בהנאה מותר

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל ידיו 38)נגיעה
אפילו  ואסור כפות אינו משום כפות שגוזרים קשורות

לתחתון.39)בהנאה. העליון מחלק מושך והיין

.·È,Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÔÈi‰ C¯cL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒ¿…»«
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ È¯‰Â40Ï‡¯OÈÂ ,41BÒpkL ‡e‰ «¬≈ƒ¿»≈≈««»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿

.‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Áa∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ»

בידו.40) יגע שלא לבדו.41)ומשמרו

.‚È¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ıÓÁ‰«…∆∆¿≈»ƒ«»»
„·BÚ .ıÈÓÁiL Ì„˜ CÒ ÔÈÈ ‰OÚpL ÈtÓ ,‰È‰a«¬»»ƒ¿≈∆«¬»≈∆∆…∆∆«¿ƒ≈
ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ÌÈ·Ú Ò¯B„ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆»»≈¬»ƒ¿»ƒ««
ÔÈÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L Ètƒ∆««ƒ»««≈»»≈¿ƒƒ≈

ÌÈlq‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰È‰ .CÒ42ÌÈ˙‡ÒÎÂ ‰‡Òk ¯È˙B‰Â ∆∆»»≈ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ
BzbÓ ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ba Ô˜¯Êe43- ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ¿»»««««ƒ∆««ƒƒƒ«»¬»ƒ
CÒ ÔÈÈ ‰OBÚ ÔÈ‡44. ≈∆≈∆∆

לגת.42) ענבים וכן 43)שהביאו ר"מ רומי בדפוס
נכון. וכן מנתז. שם: גוי 44)בתוספתא שם: תוספתא

שניפצן  פי על אף לגת ובדרדורין בסלים ענבים מעלה שהיה
כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי על מנתז והיין לגת

.„È- ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÔÈbf‰Â ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿««ƒ∆¿≈»ƒ«»
ÌÈ¯eÒ‡45L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk46¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ïe ; ¬ƒ»¿≈»»…∆¿««¿≈»»

,˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰· ‰¯‡L ‡ÏÂ eL·È ¯·k - L„Á…∆¿»»¿¿…ƒ¿¬»»∆«¿ƒ
¯Á‡Ï eL·iL ÔÈÈ ÏL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ»¿≈¿»ƒ∆«ƒ∆»¿¿««
ÁÈ¯ Ô‰a ¯‡L ‡Ï È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆À»ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆≈«

‰Ó„‡ÎÂ ¯ÙÚk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÈ47. «ƒ«¬≈≈¿»»¿«¬»»

בהנאה.45) שאמרו 46)אפילו כחכמים, לחים, שהם
כל  - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים

חודש. י"ב לאחר - יבשים חודש, אפילו 47)י"ב משמע
תם. רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא

.ÂËÔ‰Èp˜˜Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B„‡…»¿≈»ƒ«»¿«¿«≈∆
¯eÒ‡ - ÌÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô‰a eÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»∆»¿≈»ƒ«»≈»»

ÎB˙Ï ÔzÏL„Á ¯OÚ ÌÈL ÔMÈiL „Ú ÔÈÈ Ô48B‡ ; ƒ≈¿»«ƒ«∆¿«¿»¿≈»»…∆
¯e‡Ï Ô¯ÈÊÁiL „Ú49˙Ùf‰ ‰t¯˙iL „Ú50B‡ Ô‰ÈÏÚL «∆«¬ƒ»¿«∆ƒ¿«∆«∆∆∆¬≈∆

enÁiL51ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔziL „Ú B‡ ; ∆≈««∆ƒ≈¿»«ƒ¿»»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ52Ïk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ ÛÈÏÁÓe ÌÈn‰ ‰¯ÚÓe , ≈≈¿≈¿»∆««ƒ«¬ƒ«ƒ¬≈ƒ»

eÈ‰L ÔÈa .ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ÌÈÓÚt LÏL ˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈»¿»ƒƒ¿∆«»ƒ≈∆»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ Ï‡¯OÈ ÏL eÈ‰L ÔÈa Ô‰lL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈∆»∆ƒ¿»≈¿»¬»

ÔÈÈ ÌÎB˙Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÈ Ô‰a eÒÈÎ‰Â53Ì„˜ ¿ƒ¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«¿»«ƒ…∆
.‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ¯‰ËiL∆¿«≈»¬≈∆»ƒ¿ƒ»

ומתנדף.48) מהם היין ריח יוצא לכבשן 49)ואז שהחזירן
הכלים.50)האש. שנתלבנו סימן וזהו אם 51)שבפנים

היו  שאילו כזה, בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין
מתרפה. הזפת היה בכלים 52)מזופתים יהיו שהמים

לעת. מעת ימים שאפילו 53)שלושה נראה רבינו מלשון
אסור. כן גם קצר לזמן רק בהם נתן

.ÊË¯ÎL ÔÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓe54¯Èˆ B‡55ÒÈ¯eÓ B‡56 À»ƒ≈¿»≈»ƒ¿»
„iÓ57ÔÎB˙Ï ÔÈi‰ ÔzÏ ¯zÓe .ÌeÏÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒƒ¿À»ƒ≈««ƒ¿»

ÒÈ¯en‰ B‡ ¯Èv‰ Ô˙BpL ¯Á‡58.ÔÙ¯BO ÁÏn‰L , ««∆≈«ƒ«¿»∆«∆«¿»

היין.54) של טעמו מבטל השכר מדגים 55)כי המתמצה
דגים.56)שנמלחו. של שלא 57)שומן פי על ואף

בכלים  הנבלע היין את שורפין שהם מפני מים, מילאוהו
אותו. מפני 58)ומכלין היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין

מובלע  שהיה היין את שורף ובמורייס שבציר שהמלח
יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים,

מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק שהשכר

.ÊÈÈ„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙tÊÓ ÌÈ‡L ÌÈL„Á ÌÈÏk Á˜Bl‰«≈«≈ƒ¬»ƒ∆≈»¿À»ƒƒ»¿≈
„iÓ ÔÈÈ ÔÎB˙Ï Ô˙B - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk59BÈ‡Â , »ƒ«»≈¿»«ƒƒ»¿≈

- ÔÈ˙tÊÓ eÈ‰ Ì‡Â .CÒ ÔÈÈ Ô‰a e˙ ‡nL LLBÁ≈∆»»¿»∆≈∆∆¿ƒ»¿À»ƒ
ÔÁÈ„Ó60ÌÈL„Á Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,61e˙pL ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿««ƒ∆≈¬»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿

Ìei˜Ï BÒÈÎÓ ÔÈ‡Â CÒ ÔÈÈ Ba62ÛOBÁL ÈÏk ÔB‚k , ≈∆∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆≈
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Ba63‡ˆBiÎÂ CtLn‰ B‡BÎLÎLÓ - d·64ÌÈÓa ««¿≈¿«≈»¿«¿¿¿«ƒ
.Bi„Â¿«

הדחה.59) צריכים שלוש 60)ואין מים עירוי צריך ואין
אחרת  כי לקיום, יין לתוכם הכניס לא שהגוי כיוון פעמים,
לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים היו לא

כחדשים.61) נראים יין 62)כלומר, בהם מכניס אינו הגוי
רב. זמן בהם לשהותו מנת שדולים 63)על כלי

הבור. מן בו מספיק 64)[=שואבים] ישנים, שהם למרות
שכשוך.

.ÁÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ‰˙ML Ò¯Á ÏL ÒBk ÔÎÂ¿≈∆∆∆∆»»»≈»ƒ
‰BL‡¯ ÌÚt BÁÈ„‰ .Ba ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»ƒ¿¡ƒ««ƒ»
ÔÈi‰ ÈÁBˆÁˆ eÎÏ‰ ¯·kL ,¯zÓ - ˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒÀ»∆¿»»¿«¿≈««ƒ

BaL65¯·‡a ‰tˆÓ ‰È‰L ‡e‰Â .66C¯„k , ∆¿∆»»¿À∆¿»»¿∆∆
ÔÈ¯ˆBi‰L67˙tÊÓ ‰È‰L B‡ ,ÔÈOBÚ68ÏL Ï·‡ ; ∆«¿ƒƒ∆»»¿À»¬»∆

Ò¯Á69‰Á„‰ CÈ¯ˆ -70. ∆∆»ƒ¬»»

זעירות 65) טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם אבל
יין. חרס.67)בבדיל.66)של כלי ובכלים 68)עושי

הדחות. שלוש צריכים ואינו 69)ישנים, ציפוי בלא
באבר 70)מזופת. מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם

חלק  הציפוי כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת או
מחרס  פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל  כך, כל

יט. בהלכה דינו שיתבאר "שוע" ונקרא

.ËÈÌÈÚeM‰ Ò¯Á ÈÏk71ÔÈÈa Ô‰a eLnzLpL ¯·‡a ¿≈∆∆«ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈn„‡ B‡ ÌÈ·Ï eÈ‰ Ì‡ :CÒ72- ÌÈ¯ÁL B‡ ∆∆ƒ»¿»ƒ¬Àƒ¿…ƒ

ÔÈ¯zÓ73ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈw¯È eÈ‰ Ì‡Â ;74Ô‰L ÈtÓ , À»ƒ¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈
Ò¯Á ÏL ‰l‚Ó ÌB˜Ó Ì‰a LÈ Ì‡Â .ÌÈÚÏBa75ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»∆»¿À∆∆∆∆≈

ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈw¯È ÔÈa ÌÈ·Ï76.ÔÈÚÏBa Ì‰L ÈtÓ , ¿»ƒ≈¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
Ìei˜Ï Ì‰a BÒpkLa ‡l‡ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ77; ¿≈»∆ƒ∆≈«»»∆»¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

Ì‰ elÙ‡Â ÔÈ¯zÓe ÔÁÈ„Ó - Ìei˜Ï Ì‰a BÒpk ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ≈
Ò¯Á ÏL78. ∆∆∆

יפה.71) ומצופים לבנים 72)חלקים רק נזכר בגמרא
בלבד.73)ושחורים. דמיצריף".74)בהדחה "משום

צריף, מחפורת של קרקע תערובת בהם שיש רש"י, [פירש
הגעלה  שאפילו מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו
או  ועירוי שמילוי שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים
מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון
ולבנים  דינם, שמשווה ומשמע ולבנים ירוקים ביחד כלל

ויישון. עירוי בהם שמועיל בקעים 75)בוודאי שיש היינו
בציפוי. מועילות 76)וסדקים אינן הדחות כמה ואפילו

מע  ג' ועירוי מילוי יישון.וצריכים או לעת כלומר,77)ת
שמכניסו  דבר כל ... לקיום. בהם להכניס העשויים בכלים
ושחורים  ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי אפילו לקיום
מותרים  לקיום במכניסם אפילו מגולה מקום בהם שאין
מצופים  שהם מפני מתכות ככלי שהם בעלמא בשכשוך
לקיום  במכניס אפילו מתכות שכלי למדנו ומדבריו באבר,
די. בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך אין

חרס.78) של שהם פי על אף פירוש:

.ÎÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô‰a C¯cL ıÚ ÏLÂ Ô·‡ ÏL ˙b«∆∆∆¿∆≈∆»«»∆»≈»ƒ
˙BÏÊÓe79ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ d˙tfL Ô·‡ ÏL ˙‚ B‡ , «»«∆∆∆∆ƒ¿»»≈»ƒ
˙BÏÊÓe80ÔÁÈ„Ó - da C¯„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÌÈÓa «»««ƒ∆…»«»¿ƒ»¿«ƒ

ÌÈÓÚt Úa¯‡ ¯Ù‡·e82Ì‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .Ô‰a C¯B„Â ¿≈∆«¿«¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ»¿»»∆
¯Ù‡‰ ÌÈc˜Ó - ˙ÈÁeÏÁÏ83- Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈnÏ «¿ƒ«¿ƒ»≈∆««ƒ¿ƒ«

ÌÈn‰ ÌÈc˜Ó84. «¿ƒ««ƒ

זפותים.79) כדי 80)ואינם יין מעט בגת לשים ודרך
הזפת. של העשן ריח את להעביר 81)להעביר כדי

די  שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי
בה  דרך שלא פי על אף זפתה אם עץ של גת אבל בהדחה,
יין. הרבה בה שנבלע מפני הזפת, את לקלוף צריך

אפר.82) פעמים ושתי מים פעמים שתי כלומר,
ומים.83) אפר ומים אפר נותן ואפר 84)היינו, מים נותן

ואפר. מים

.‡Î˙ÙtÊÓ Ô·‡ ÏL ˙b85ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ da C¯cL «∆∆∆¿À∆∆∆»«»»≈»ƒ
C¯„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰˙eÙÊ ıÚ ÏL ˙‚ B‡ ,˙BÏÊÓe«»«∆≈¿»««ƒ∆…»«

ÛÏ˜Ï CÈ¯ˆ - da86¯OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â .˙Ùf‰ ˙‡ »»ƒƒ¿…∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»
BÈ‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da Ô˙ B‡ L„Á…∆»«»«ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈≈

‰¯eÓÁ ˙b‰ ‰È‰z ‡Ï .ÛÏ˜Ï CÈ¯ˆ87ÔÓ ¯˙È »ƒƒ¿……ƒ¿∆««¬»»≈ƒ
„iÓ d¯Èz‰Ï ‡l‡ ÛÏ˜È ¯Ó‡ ‡Ï .ÌÈp˜w‰88. ««¿«ƒ…∆¡«ƒ¿…∆»¿«ƒ»ƒ»

הגוי.85) בה דרך אם הרבה בולעת אבן של גת שאפילו
עץ.86) של בגת את 87)אפילו מעכבים אין בגת שהרי

בקנקנים. כמו כך כל ועירוי.88)היין יישון בלי

.·ÎÒ¯Á ÏL ˙b89- ˙Ùf‰ ˙‡ ÛÏwL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆∆««ƒ∆»«∆«∆∆
„Ú L‡a d˙B‡ ÌÁiL „Ú ,„iÓ da C¯„Ï ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ»«∆»≈»»≈«

˙Ùf‰ ‰t¯iL90Ô˙ B‡ L„Á ¯OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»…∆»«
.e¯‡aL BÓk ,˙¯zÓ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da»«ƒ¿»»ƒÀ∆∆¿∆≈«¿

הרי 89) הזפת את שקלף פי על אף חרס ושל שם: במשנה
אותה. מתירה אינה והקליפה אסורה. הראב"ד 90)זו

דייק  רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף המדובר הלא תמה
וכוונתו  שירפה" עד באש אותה שייחם "עד וכתב בלשונו

שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי שיתחמם עד

.‚Î˙¯nLÓ91:˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆≈»ƒ«»
ÚO ÏL ‰˙È‰ Ì‡¯92dÁÈ„Ó -93Ì‡Â ;da ¯nLÓe ƒ»¿»∆≈»¿ƒ»¿«≈»¿ƒ

¯Óˆ ÏL ‰˙È‰94¯Ù‡·e ÌÈÓa dÁÈ„Ó -95Úa¯‡ »¿»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈∆«¿«
‰˙È‰ Ì‡Â ;da ¯nLÓe ·‚pzL „Ú dÁÈpÓe ,ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒ»«∆ƒ»≈¿«≈»¿ƒ»¿»

LL ÏL96Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL dMÈÓ - ∆≈¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆
Ô¯ÈzÓ - ÌÈ¯L˜97ÛÏÁ ÈÏk ÔÎÂ .98ÌÈˆe‰Â99‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ«ƒ»¿≈¿≈∆∆¿ƒ¿«≈
˙BÙÈÙkÓ Ô‰a100ÔÈ¯eÙz eÈ‰ Ì‡ :ÔÈÈ Ô‰a ÔÈÎ¯BcL »∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆«ƒƒ»¿ƒ

CeaÒa BÊa BÊ ˙BÊeÁ‡ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÁÈ„Ó - ÌÈÏ·Áa«¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬»¿ƒ
¯Ù‡a ÔÁÈ„Ó - ‰L˜101Ô·bÓe ,ÌÈÓÚt Úa¯‡ ÌÈÓ·e »∆¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿«¿»ƒ¿«¿»

ÔMÈÓ - ÔzLÙa ˙B¯eÙz eÈ‰ Ì‡Â ;Ô‰a LnzLÓeƒ¿«≈»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿«¿»
Ô¯ÈzÓ - ÌÈ¯L˜ Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL102. ¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆¿»ƒ«ƒ»

שער 92)מסננת.91) פירש ורש"י שער, מיני כל משמע
כלל.93)אדם. בולע אינו קצת.94)שהשער בולע
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ניגוב.95) פשתן.96)היינו מנגבן 97)של כך ואחר
בקשרים. נבלע צמח.98)שהיין סיבים 99)מין

הדקלים. סביב קלועים.100)הנכרכים סלים
יותר.101) מתעכב שהיין מנגבן.102)מנגבן כך ואחר

.„ÎÔÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô‰a C¯cL ˙b‰ ÈÏk¿≈««∆»«»∆»≈»ƒ«»≈
?Ï‡¯Oi‰ Ô‰a C¯„iL È„k Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk ,CÒ∆∆≈«¿«¬ƒ»¿≈∆ƒ¿…»∆«ƒ¿»≈

ÔÈtc‰103ÔÈ·Ïel‰Â ÌÈL„Ú‰Â104ÔÁÈ„Ó -105. ««ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏ˜Ú‰106ıeaˆa ÏLÂ ÔÈ¯Ò ÏL :107ÏL ;Ô·bÓ - »¬»ƒ∆¿»ƒ¿∆ƒ¿¿«¿»∆
‰ÙÈL108Ú ÌÈL ÔMÈÓ - ÈÓb ÏLÂÌ‡Â .L„Á ¯O ƒ»¿∆∆ƒ¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ

ÈÓa ÔËÏBÁ B‡ ,ÔÈÁ˙B¯a ÔÏÈÚ‚Ó - „iÓ Ô¯‰ËÏ ‰ˆ»̄»¿«¬»ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿≈
ÌÈ˙ÈÊ109ÔÈÁl˜Ó ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ ,110 ≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»¿«¿ƒ

ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓa B‡111˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzL112, ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆¿≈»
e¯zÈ Ck ¯Á‡Â113. ¿««»À¿

הענבים.103) על שנותנים דלת מטאטא 104)כעין
את  בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שמאספים

סביב 106)במים.105)הגת. הקף את בהם שקושרים
בגת  גם וכנראה הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים
הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו

יותר.107) שבולע במים.108)קנבוס הגדל עשב מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל דרך
פוסק.110) בלתי חזק עונה,112)שוטפים.111)בזרם

שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת לילה או יום
שעות. עשרה שתים במים שישהו שקילוח 113)והעיקר

היין. את ומפליט מבטל שעות י"ב במשך ורדיפתם המים

.‰ÎeÈ‰ - Ï‡¯OÈÏ dlk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰˙È‰L ÔÓfaƒ¿«∆»¿»∆∆ƒ¿»≈À»¿ƒ¿»≈»
,BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÏkÓ ÔÈi‰ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ««ƒƒ»»»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒ
˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ ‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e¿»»»∆…»¿ƒ∆»≈»»∆À¿«
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÈ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf·e ;˙e¯LÎa¿«¿«¿««∆≈¿ƒ«ƒ¿»»
‰È·b‰Â ¯Oa‰ ÔÎÂ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡∆»≈»»∆À¿«¿«¿¿≈«»»¿«¿ƒ»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ«»∆≈»ƒ»¿∆≈«¿

.ÂÎ,ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯‡˙n‰«ƒ¿»≈«≈∆««««ƒ¿»»¿»¿«
È¯‰ - ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·‚ B‡ ¯Oa B‡ ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Â¿≈ƒ«ƒ»»¿ƒ»«¬ƒ«»¬≈

¯zÓ ‰Ê114Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆À»¿≈»ƒƒ¿…»»««ƒ
Ì‡Â .„·Ïa È„e‰È ‡e‰L Ú„BÈ ‡l‡ ,B¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ∆»≈«∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
¯eÒ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ˜c˜„Ó ‡ÏÂ ¯Lk BÈ‡L ˜ÊÁ‰À¿«∆≈»≈¿…¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈»
BÈ‡ - BÏˆ‡ Á¯‡˙Â ¯·Ú Ì‡Â .BÏˆ‡ Á¯‡˙‰Ï¿ƒ¿»≈«∆¿¿ƒ»«¿ƒ¿»«∆¿≈
Ì„‡ BÏ „ÈÚiL „Ú ÂÈt ÏÚ ÔÈÈ ‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡≈»»¿…∆«ƒ«ƒ«∆»ƒ»»

.Ì‰ÈÏÚ ¯Lk»≈¬≈∆

אבל 114) אוכל. שהוא ממה לו ונותן כשר אוכל שסתמו
בזמן  ישראל ובארץ לארץ בחוץ אלו דברים לוקחים אין
אינם  הארץ שעמי מפני בכשרות, שהוחזק ממי אלא הזה
מהגוי  קנה ושמא מכשול תיתן לא עיוור לפני על מקפידים
דבר  יאכל שהישראל מה על מקפיד ואינו לישראל ומוכרם

איסור.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
אי 1) וניצוק היין; הגוי בה שאוסר הנגיעה, היא כיצד יבאר

לעשות  לעיר ונכנס בספינה או בקרון יינו המניח חיבור; הוי
גדוד  ויצא; תפלה קול ושמע הגוי עם שוהה היה צרכיו;
בנהר  שצפה חבית מלחמה; או שלום דרך למדינה שנכנס

ישראל. שרובה עיר כנגד

.‡ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ da ¯ÒB‡L ‰ÚÈ‚p‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ»∆≈»»≈»ƒ
˙BÏÊÓe2BÓˆÚ ÔÈia ÚbiL ‡e‰ ?ÔÈi‰3ÔÈa B„Èa ÔÈa , «»««ƒ∆ƒ«««ƒ«¿≈¿»≈

CqÏ Ôk¯cL ÂÈ¯·È‡ ¯‡La4CLÎLÈÂ ,Ô‰a5Ï·‡ . ƒ¿»≈»»∆«¿»¿«≈»∆ƒ«¿≈¬»
˙È·ÁÏ B„È ËLt Ì‡6d‡ÈˆBiL Ì„˜ B„È ˙‡ eÒÙ˙Â , ƒ»«»∆»ƒ¿»¿∆»…∆∆ƒ»

Ùe ,d„ÈÈ ‡ÏÂÔÈi‰ ‡ˆiL „Ú ‰hÓlÓ ˙È·Á‰ eÁ˙ ¿…¿ƒ»»¿∆»ƒƒ¿«»«∆»»««ƒ
¯Ò‡ ‡Ï - B„iÓ ‰hÓÏ „¯ÈÂ7ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈi‰ ¿»«¿«»ƒ»…∆¡«««ƒ¿≈ƒ»«

dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÎLÎLÂ ÔÈÈ ÏL Áe˙t ÈÏk8 ¿ƒ»«∆«ƒ¿ƒ¿¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«
ÔÈi‰ ¯Ò‡ - ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÈÏk‰9. «¿ƒ¿…»«««ƒ∆¡«««ƒ

בהנאה.2) ופי 3)אפילו יין, בו שיש בנוד נגע אם אבל
והיין  לזה זה דפנותיו והניע מלא אינו ואפילו סתום הנוד

מותר. ההנעה ידי על ניסוך 4)התנדנד דרך אין ברגל אבל
שנתבאר  כמו נאסר, היין אין ברגלו ביין גוי נגע ואם בכך,

יא. הלכה יא, בפרק בחוזק,5)למעלה היין ויניע וינדנד
ידי  על הבא קל נענוע ואפילו שכשוך, בלא נגיעה אבל
בשתיה  אבל בהנאה, אוסרים אינם - בלבד היד הכנסת

שהיה.6)אסור. מעשה נט: זרה אבל 7)עבודה בהנאה,
למעלה. שנתבאר כמו אסור, לא 8)בשתיה שהגבהה

נדנוד  והעיקר להיתר, ובין לאיסור בין מורידה, ולא מעלה
בדין  ס. שם מגמרא זה דין למד רבינו פתוח. הכלי ופי היין
ניסוך  דרך שאין מפני אשי רב והתיר יין, נאד הנושא גוי
ניסוך  דרך ואין סגור בנאד שהמדובר רבינו ופירש בכך,
בשכשוך. ניסוך דרך פתוח שבכלי ומכאן סגור, בכלי

ניסוך 9) דרך שאין וסובר חולק, הבית בתורת והרשב"א
ידי  על אלא סתום, בין פתוח בין כלי בהנעת לנסך בכך
או  בהם לנסך שדרכם מאבריו, באחד יין של גופו שכשוך
בשם  קכה סימן ביורהֿדעה הטור כתב וכן אחר. דבר ידי על

הרא"ש.

.·ÔÈÈ ÏL ÈÏk ÏË10B‰Èa‚‰Â11ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ˜ˆÈÂ »«¿ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«««ƒ««
CLÎL ‡lL Èt12BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È¯‰L ;¯Ò‡ -13. ƒ∆…ƒ¿≈∆¡«∆¬≈»««ƒƒ…

¯zÓ - Ú‚ ‡ÏÂ CLÎL ‡ÏÂ dÈa‚‰14. ƒ¿ƒ«¿…ƒ¿≈¿…»«À»

קובעת 11)פתוח.10) אינה שהגבהה למעלה, נתבאר
"והגביהו". כתב הגבהה, ידי על יציקה שדרך ומשום כלל,

בהנאה.12) (רבינו 13)אפילו בו. נגע כאילו הוא והרי
נאסר, יצק שממנו בכלי שנשאר היין גם אם פירש ולא סתם
שגוי  ששת, רב מפרש שם בגמרא ממנו. שיצא היין רק או
אבל  הכלי, מן שיצא היין רק נאסר כלי אל מכלי המערה
רק  גזרו מדרבנן, רק הוא כוחו שאיסור מפני מותר, הנשאר
רבינו  של מלשונו שמשמע ירוחם, רבינו וכתב שיצא. ביין
הנשאר  את מתירים והמרדכי הרא"ש אבל אסור. שהכל
ס. שם ותוספות שם רש"י דעת וכן בשתיה, אפילו

גוי). אינה 14)דיבורֿהמתחיל בעצמה שהגבהה נג. גיטין
ואין  בשתיה, אפילו ומותר ניסוך. מעשה שיעשה עד ניסוך
ששם  מפני הקודמת, שבהלכה בחבית ידו לפשט דומה זה
והגבהה  כלל, נגע לא כאן אבל שכשך, שלא אלא ביד נגע

אוסרת. אינה
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.‚,Ú˜¯wa ÈÏk‰ ÊÁB‡ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»≈«¿ƒ««¿«
¯zÓ ÔÈi‰ - ÔÈÈ BÎB˙Ï ˜ˆÈ Ï‡¯OÈÂ15„„ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ««ƒÀ»¿ƒƒ¿≈

ÔÈi‰ ¯Ò‡ - ÈÏk‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰16. »≈»ƒ«»«¿ƒ∆¡«««ƒ

ראה 15) שכשכו. ולא בו נגע לא שהרי בשתיה, אפילו
הקודמת. כיון 16)ההלכה ס. ע"ז פפא רב של מימרא

שם  תוספות בקנה. כנוגע הוא הרי הקילוח בשעת שנדנד
בקילוח  אחר דבר ידי על כנוגע כלומר, ואי. דיבורֿהמתחיל
היין  נאסר הנדנוד שמשום לומר ואין מיימוניות). (הגהות
שהרי  רבינו, של לשונו מפשטות שמשמע כמו שבכלי,

למעלה. שנתבאר כמו שכשוך אלא אוסר, אינו קל נענוע

.„Ìe˙Ò ÈÏk17ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿ƒ»À»¿«¿¿»≈»ƒ
;„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÏÊÓe«»ƒ»¿»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
ÌB˜nÓ ÔÈÈ ÏL „B ¯È·Ú‰ .Ceqp‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆∆«ƒ∆¡ƒ∆«ƒƒ»

B„Èa „Bp‰ Èt ÊÁB‡ ‡e‰Â ÌB˜ÓÏ18„Bp‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿»¿≈ƒ«¿»≈∆»»«
.„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ - ¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ»≈»≈À»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
Ú‚ ‡nL ,¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‡ÏÓ Áe˙t Ò¯Á ÈÏk ¯È·Ú‰∆¡ƒ¿ƒ∆∆»«»≈«ƒ»∆»»«

Ba19¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡Â .20BÎLÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯zÓ -21. ¿ƒ»»»≈À»∆»ƒ≈ƒ¿¿

למעלה.17) פיו 18)מבואר אם וכן כסתום, הוא הרי
פומיה. דקטור והוא שם: ירושלמי כיון 19)קשור. שם:

ודווקא  ביין. שיגע הדבר קרוב ופתוח, יין מלא שהוא
טבעות  דרך או בחוט העבירו אם אבל בידיו, כלי שהעביר

בו. נגע שמא לחשוש שאין שמא 20)מותר, לחשוש אין
בו. בכלי 21)נגע ששכשוך א, בהלכה למעלה נתבאר

עצמו. ביין נגיעה בלא אפילו אוסר פתוח

.‰‰ÊÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈»∆
„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ÔÈi‰ È¯‰ -22ÏÙL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¬≈««ƒÀ»«¬»»ƒ¿«≈«¿∆»«

ÔÈÈ ÏL „B ÏÚ23˙Ó ÏÚ ˙È·ÁÏ B„È ËÈLB‰L B‡ ,24 «∆«ƒ∆ƒ»∆»ƒ«¿»
.ÔÈÈ ˙‡ˆÓÂ ÔÓL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿ƒ¿≈«ƒ

ה.22) הלכה יא, בפרק שנתבאר כמו בשתיה, אסור אבל
שמן.24)פתוח.23) של שהיא לו היה נדמה כלומר,

.Â‡Ïa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a»««ƒƒ…∆≈»ƒ«»¿…
‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ek25. «»»ƒ¿…»«««ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»

,¯Á‡ ÈÏÎÏ ˜ˆÈÂ ÔÈÈ ÏL ÈÏk dÈa‚‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ¿ƒ«≈
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓL B‡ ¯ÎL ‡e‰L ‰n„Ó ‡e‰Â¿¿«∆∆≈»∆∆¬≈∆À»

מן 25) מותר ביין נגיעה בלי גוי של כוחו בשתיה. אפילו
אבל  בלבד, בכוונה כוחו על וגזרו אסרוהו וחכמים התורה,

שם. חכמים, אסרו לא בכוונה שלא

.Ê˙eÁÏ B‡ ˙È·Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ«»¿«ƒ«¬
ËLÙe ,ÔÈÈ Lw·ÏÔÈÈa Ú‚Â OtÁÓ ‡e‰Lk B„È26- ¿«≈«ƒ»«»¿∆¿«≈¿»«¿«ƒ

Ôek˙ ÔÈÈÏ È¯‰L ;¯eÒ‡27.‰ek ‡Ïa Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡Â , »∆¬≈¿«ƒƒ¿«≈¿≈∆≈«¿…«»»

מעשה 26) נז: שם שכשוך. ידי על כלומר, האוסרת, בנגיעה
בהנאה. שאסור הלכה ונפסקה במחוזא, אף27ֿ)שהיה

יד  לא הנגיעה שבשעת היה עלֿפי שהרי יין, זו שבחבית ע
ליין  שנתכוין כיון בכוונה, שלא נוגע זה אין יין, מחפש
"שכשך  שם בגמרא שאמרו שמה סובר והראב"ד בכלל.

יין, יש זו שבחבית שהכיר אחרי ששכשך פירושו ביה",
כמו  מותר, שכשך ולא ידו הוציא שנודע אחר אם אבל
רבינו  על בהשגתו דבריו כוונת היא וזו בשמו. הטור שהביא

הראב"ד. על משנה' ה'כסף תמיהת מיושבת ובזה כאן.

.ÁÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ì„˜Â ,dk¯‡Ï ‰˜cÒpL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿»¿»«»≈»ƒ
d˜·ÁÂ ˙BÏÊÓe28ÌÈÒ¯Á‰ e„¯t˙È ‡lL È„k29È¯‰ - «»«¬»»¿≈∆…ƒ¿»¿«¬»ƒ¬≈
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê30ÒÙ˙Â ,daÁ¯Ï ‰˜cÒ Ì‡ Ï·‡ . ∆À»«¬»»¬»ƒƒ¿¿»¿»¿»¿»«

;‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏtÈ ‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰ ˜„qa«∆∆»∆¿¿≈∆…ƒ…¬≈∆À»ƒ¿ƒ»
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÁk ÏÚ ÔÈi‰ ÔÈ‡ È¯‰L31. ∆¬≈≈««ƒ«…∆≈»ƒ«»

היין,28) ישפך שלא החרס חלקי וחיבר זרועותיו, בין לחצה
חבק). ערך ערוך, (ראה שם של 29)רש"י בחבית המדובר

היין 30)חרס. להציל נתכוין שהרי בכוונה, שלא כנוגע
כל 31)בלבד. נשפך, היין אין הגוי מעשה בלי גם שהרי

שלא  כדי עליו, מכביד רק והוא העליון, החלק נפל שלא זמן
ניתנת  כאילו פירוש קעביד, לבינה מעשה שם: בגמרא יפול.
ואומר  מוסיף ורש"י להכביד. כדי החבית, על לבינה

בשתיה. מותר יין, מעט שיוצא שאףֿעלֿפי

.ËÔÈÈ ÏL ¯B·Ï ÏÙpL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ32 ≈»ƒ«»∆»«¿∆«ƒ
ÔÈi‰ Ba LiL ¯Ba‰ „„nL B‡ ,˙Ó ÌMÓ e‰eÏÚ‰Â¿∆¡ƒ»≈∆»««∆≈««ƒ

‰˜a33ÂÈÏÚÓ ‰Ú¯v‰Â ·e·f‰ ˙‡ ÊÈz‰L B‡ ,34 ¿»∆∆ƒƒ∆«¿¿«ƒ¿»≈»»
ÁtËÓ ‰È‰L B‡ ,‰˜a35˙Á˙B¯‰ ˙È·Á‰ Èt ÏÚ36 ¿»∆∆»»¿«≈««ƒ∆»ƒ»««
‰ÁÈ˙¯‰ ÁezL È„k37d˜¯Êe ˙È·Á ÏËpL B‡ , ¿≈∆»«»¿ƒ»∆»«»ƒ¿»»

¯BaÏ B˙ÓÁa38Ì‡Â .„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¬»«¬≈∆À»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
ÈÁ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ÏÚ39¯eÒ‡ ÔÈi‰ - »»»≈»ƒ«»«««ƒ»

.‰È‰a«¬»»

בהנאה,32) מותר ביין ממש שנגע ואףֿעלֿפי שם: משנה
ה. בהלכה שנתבאר כמו בכוונה, שלא נוגע שהוא מכיון

אוסרת 33) אחר דבר ידי על ונגיעה היין. את בו שמודדין
בכוונה  שלא לכוחו דומה זה ואין בהנאה, לא אבל בשתיה

ביין. לנגוע נתכוון כאן שהרי ו, היין.34)שבהלכה מעל
בידו 36)בידו.35) מטפח והגוי בועות, ומעלה התוססת

(הבועות). הרתיחות בכך.37)על ניסוך דרך אין
והכשירו 38) רבינו, ומפרש והכשירו". מעשה היה "זה שם:

ידי  על נגיעה שזה מפני והטעם אסור. בשתיה אבל בהנאה
ביין, בידו נגע שמא חוששים בחמתו שלא אבל אחר, דבר
ולחםֿמשנה, רדב"ז כסףֿמשנה, (וראה בשתיה. גם ואסור
השגת  מעליו להסיר כדי אלה, רבינו בדברי שהאריכו
ה  סעיףֿקטן קכה, סימן יורהֿדעה ט"ז וראה הראב"ד,

שם). שלו 39)וש"ך לאליל ומודה שניצול, שמח הוא
כיום  עליה דמי פפא, רב אמר שם: היין. את לו ומנסך

שם. רש"י וכפירוש אידם,

.È,·˜p‰ ÔÓ ˜˜t‰ ËÓLÂ ,dcˆa ·˜ ‰È‰L ˙È·Á»ƒ∆»»∆∆¿ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ«∆∆
·˜p‰ ÌB˜Óa BÚaˆ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»≈»ƒ«»∆¿»ƒ¿«∆∆
„Ú ˙È·Á‰ L‡¯nL ÔÈi‰ Ïk .ÔÈi‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈««ƒ»««ƒ∆≈…∆»ƒ«

·˜p‰40‰i˙La ¯zÓ - ·˜p‰ ˙ÁzLÂ ,¯eÒ‡ -41. «∆∆»¿∆«««∆∆À»ƒ¿ƒ»

היה 40) אצבעו, הניח לא שאילו והטעם, בהנאה. אפילו
מכחו. בא כולו ונמצא היין אותו כל ואף 41)יוצא
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כשר  יין יוצקים שאם חיבור, ניצוק ב בהלכה פוסק שרבינו
היין, כל נאסר פוסק, בלתי בקילוח נסך יין שבו כלי לתוך
שכל  כאן וכלֿשכן שלמטה, היין עם מתחבר שלמעלה והיין
מפני  הנקב, מן שלמטה מה כאן אסרו לא  מחובר, היין
לא  מכוחו, כבא מדרבנן רק נאסר הנקב מן שלמעלה שהיין
התחתון  היין שמתערב משום אסרוהו לא וגם חיבורו, אסרו

בעליון.

.‡È‰ÙeÙk ˙˜ÈÓ42B‡ ˙ÎznÓ d˙B‡ ÔÈOBÚL , ≈∆∆¿»∆ƒ»ƒ«∆∆
CB˙Ï dL‡¯ ÁÈp‰L ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎfÓÔÈi‰ ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆ƒƒ«…»¿««ƒ

ÔÈi‰ ıˆÓe ,˙È·ÁÏ ıeÁ ¯Á‡‰ L‡¯‰Â ˙È·ÁaL∆∆»ƒ¿»…»«≈∆»ƒ»«««ƒ
„·BÚ‰ ‡·e ,„ÈÓz ÔÈOBÚL C¯„k „¯ÈÏ ÔÈi‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ≈≈¿∆∆∆ƒ»ƒ»»≈
ÔÈi‰ ÚÓe ˙˜Èn‰ Èt ÏÚ BÚaˆ‡ ÁÈp‰Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒƒ«∆¿»«ƒ«≈∆∆»«««ƒ
‡ˆBÈ ‰È‰ Ïk‰L ;˙È·ÁaL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - „¯ÈlÓƒ≈≈∆¡«»««ƒ∆∆»ƒ∆«…»»≈

¯¯‚Â43.BÁkÓ ‡·k Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,B„È ÈÏeÏ ¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»«…¿»ƒ…

גישתא".42) ובת "גישתא עב: שם הוא 43)בגמרא והרי
ומשום  ארוכה. חבית כמו היא שזו ממש, בחבית כנוגע
כיון  הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו היין אסור אינו ניצוק
כוונה  כאן אין וגם מכוחו, כבא רק ונאסר ממש, נוגע שאינו

חיבור. ניצוק משום חכמים בו אסרו לא לנסך,

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈÈ Ba LiL ÈÏk CB˙Ï ÔÈÈ ‰¯ÚÓ‰«¿»∆«ƒ¿¿ƒ∆≈≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe44¯Ò‡ -45È¯‰L ;ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ Ïk «»∆¡«»««ƒ∆«¿ƒ»∆¿∆¬≈

˜Bvp‰ „enÚ‰46¯aÁÓ47ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈa »««ƒ¿«≈≈««ƒ∆«¿ƒ»∆¿
„·BÚÏ „„Bn‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBzÁz‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈ·e≈««ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ»«≈¿≈

‰ˆÈÙ ıtÈ - B„ÈaL ÈÏk CB˙Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48B‡ »ƒ«»¿¿ƒ∆¿»¿«≈¿ƒ»
‰˜È¯Ê ˜¯ÊÈ49¯Ò‡ÈÂ ¯eaÁ ˜Bv ‰È‰È ‡lL È„k , ƒ¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆ƒƒ¿∆¡…

.ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka ¯‡MiM ‰Ó ÂÈÏÚ»»«∆ƒ»≈«¿ƒ»∆¿

בטור 44) מובא הגאונים, בשם והרשב"א יינם, סתם (אפילו
ממש, נסך ביין רק אוסר שניצוק כתב, קכה, סימן יורהֿדעה
שם). ביתֿיוסף וראה בשתיה. אפילו מותר יינם בסתם אבל

בלבד.45) בשתיה שאסור ואומר משיג והראב"ד בהנאה.
המקלח.46) יין של של 47)עמוד רב ומעשה הונא, כרב

שם. חסדא קודם 48)רב הניצוק של העליון ראש שיפסיק
שבשני  היין את יחבר שלא כדי לכלי, התחתון ראש שיגיע

נפצי 49)הכלים. או קטופי "קטפי שם: בגמרא מרחוק.
ו"נפצי" זריקה, היינו ש"קטפי" רבינו ומפרש נפוצי".

להיפך. פירש ורש"י להפסיק. משמעותה

.‚ÈCtLÓ50Ì‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ba „„nL «¿≈∆»«¿≈»ƒ«»ƒ
ÔÈÈ ˙·ÎÚ CtLn‰ ‰ˆ˜a LÈ51Ba „cÓÈ ‡Ï - ≈ƒ¿≈««¿≈¬∆∆«ƒ…ƒ¿…

·bÈÂ epÁÈ„iL „Ú Ï‡¯OÈÏ52ÁÈ„‰ ‡Ï Ì‡Â .53È¯‰ - ¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ…≈ƒ«¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

ומושיבים 50) קצר, נקב ומלמטה רחב פיו שלמעלה כלי
היין  ושופכים צר, שפיה לוקחים של צלוחית פי על אותו

הצלוחית. לתוך יורד והוא לתוכו המידה מקום 51)מן
חיבור. ניצוק משום אסורה והיא יין. טיפת שם שמתעכבת

כמו 52) ואפר, במים היינו בגמרא האמור ניגוב סתם
ניגוב, צורך אין יין עכבת ובלא ג. הלכה יא בפרק שנתבאר
עד. שם בברייתא ששנינו ומה בלבד, הדחה ומספיקה

שם  שאין אףֿעלֿפי ומשמע ינגב, אבן ושל עץ של המשפך
אבל  הרבה, בו שנשתמש גוי של במשפך היינו יין, עכבת
אחת  פעם בו ומדד יין, עכבת בו שאין ישראל של משפך
רבינו, של מלשונו מדייק (הכסףֿמשנה ודיו. מדיחו לגוי,
כך  ומתוך מועיל, אינו לבדו שניגוב וינגב", "ידיחנו שכתב
הלחםֿ של הקצר מפירושו אבל קצת, דחוק לפירוש נכנס
שידיחנו  רבינו שאמר ומה קושי, כל שאין משמע משנה
וניגוב, הדחה שהוא בגמרא, האמור ניגוב, סתם היינו וינגב
וינגב"). "להדיח כן גם רבינו כותב כז בהלכה ולהלן

בדיעבד.53) מותר ניגב, שלא אףֿעלֿפי הדיח, אם אבל

.„ÈÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk BÏ LiL ÈÏk54,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ¿ƒ∆≈¿ƒ¿≈√»ƒ¿ƒƒ∆
ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈÏËBpL ÌÈÏk‰ BÓk¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ∆»»»≈«ƒ
,‰Ê ÌËÁÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»≈≈¿∆≈…∆∆
ÌËÁ‰ ÔÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â¿»≈»ƒ«»≈¿∆ƒ«…∆

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰55ÈÏ‡¯Oi‰ ÌÈc˜iL ‡e‰Â . «≈ƒ¬≈∆À»¿∆«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
;‰˙BL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ„ÚÂ ˜ÒÙÈÂ¿ƒ¿…«¬«ƒ»≈»ƒ«»∆
ÔÈi‰ ¯ÊÁÈ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÒÙiMnL∆ƒ∆ƒ¿…»≈»ƒ«»«¬…««ƒ

ÌËÁa ¯‡MiL56,Ba ¯‡MiM ‰Ó Ïk ¯Ò‡ÈÂ ÈÏkÏ ∆ƒ»≈«…∆«¿ƒ¿∆¡…»«∆ƒ»≈
BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È¯‰L57. ∆¬≈»««ƒƒ…

קנישקנין.54) עב: שם לניצוק 55)בגמרא דומה זה ואין
דרך, באותה לרדת סופו היין כל ששם מפני יב, שבהלכה
בכיוון  שוטף ישראל, של לפיו הנמשך הקילוח כאן אבל

הגוי. של לפיו שנמשך מזה נגע 56)אחר שלא אףֿעלֿפי
חוזר  גוי בפי הנוגע שהיין מפרש שם ורש"י הגוי. בפי

אבל 57)למטה. בחוטם, שנשאר ליין שחוששים לשיטתו
אין  למטה, שחוזר בפיו שנגע ליין שחוששין רש"י לשיטת

החבית. בכל היין שמתערב משום פשוט אלא לזה, צריך

.ÂË˙È·Á‰ ÔÓ ÔÈi‰ ıˆnL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒƒ∆»ƒ
˙˜ÈÓa58¯ÊÁÈ - ˜ÒtiLkL ;daL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - ¿≈∆∆»«»««ƒ∆»∆¿∆ƒ»≈«¬…

˙˜Èna ‰ÏÚL ÔÈi‰59¯Ò‡ÈÂ ˙È·ÁÏ ÏtÈÂ B˙ˆÈˆÓa ««ƒ∆»»«≈∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ…∆»ƒ¿∆¡…
Ïk‰60. «…

ומוצצים 58) שבמגופה, נקב דרך לחבית שנותנים חלול קנה
יין. ומעלה משום 59)בו נאסר לפיו הגיע לא ואפילו

רש"י  ושיטת הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מכחו, שבא
שכתבנו  מה וראה לפיו. עד היין במינקת שמעלה משום

יד. בהלכה בהנאה.60)למעלה אפילו

.ÊËÏ‡¯OÈ ÌÚ ¯È·ÚÓ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»«¬ƒƒƒ¿»≈
Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ ‡e‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck«≈«ƒƒ»¿»¿≈«¬≈∆

Ô¯ÓLÏ61e‚ÈÏÙ‰ elÙ‡ ,62ÏÈÓ È„k epnÓ63È¯‰ - ¿»¿»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¬≈
‡ˆÈ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡≈À»∆≈»¬≈∆¿≈«»≈≈
È‡Â eÎÏ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â .e˙B‡ ‰‡¯ÈÂ eÈÙÏ¿»≈¿ƒ¿∆»¿ƒ»«»∆¿«¬ƒ
eÁzÙiL È„k ÂÈÈÚÓ eÓlÚ˙ Ì‡ - ÌÎÈ¯Á‡ ‡B·‡64 »«¬≈∆ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈∆ƒ¿¿

eÙÈ‚ÈÂ e¯ÊÁÈÂ „k‰ Èt65·b˙Â d˙B‡66Blk ÔÈi‰ È¯‰ - ƒ««¿«¿¿¿»ƒ»¿ƒ…¬≈««ƒÀ
‰i˙La ¯eÒ‡67¯zÓ - ÔkÓ ˙BÁt Ì‡ ;68. »ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»À»

המשתמר.61) בחזקת היה  אם התרחקו.62)במשנה:
יותר 63) מהם הפליג אפילו כתוב: בברייתא שם בגירסתנו

וכן  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן מיל, כדי גורס ורבינו ממיל.
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במשנה. רש"י הכד.64)מפרש פי כל את שיפתח פירוש,
אחרת.65) במגופה שהה 66)ויסתמו אם אבל ותתייבש,

שמעון  כרבן נאסר, לא ולסותמה במגופה חור לעשות כדי
שם. גמליאל ביין 67)בן ונגעו הכד פי את פתחו שמא

הכד  שחתימת מפני מותר, בהנאה אבל סתמוהו, ואחרֿכך
ט, הלכה יג בפרק להלן פוסק ורבינו אחד, כחותם הוא הרי
ומותר  בשתיה אסור אחד, בחותם גוי אצל המופקד שיין

בשתיה.68)בהנאה. אפילו

.ÊÈÏÚ Û‡ ,B˙eÁa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈpn‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ«≈»ƒ«»«¬««
¯zÓ ÔÈi‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‡e‰L Èt69; ƒ∆≈¿ƒ¿»»«À««ƒÀ»

‚ÈÏÙÓ ‡e‰L BÚÈ„BÓ Ì‡Â70ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ , ¿ƒƒ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«
BÈÈ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ·b˙Â ÛBbÈÂ¿ƒ¿ƒ…««ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈««ƒ«≈
ÒÎÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‰ÈÙÒa B‡ ÔB¯˜a¿»ƒ¿ƒ»ƒ»≈»ƒ«»¿ƒ¿«

ÂÈÎ¯ˆ ˙BOÚÏ ¯ÈÚÏ71BÚÈ„B‰ Ì‡Â ;¯zÓ ÔÈi‰ - »ƒ«¬¿»»««ƒÀ»¿ƒƒ
ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ ,‚ÈÏÙÓ ‡e‰L72ÛBbÈÂ73- ·b˙Â ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…

˙Bi·Áa el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰««ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿»ƒ
˙BÓe˙Ò74¯Á‡Ó ,‰‰L ‡Ï elÙ‡ ,˙BÁe˙Ùa Ï·‡ ; ¿¬»ƒ¿¬ƒ…»»≈««

.¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ‚ÈÏÙÓ ‡e‰L ÔÚÈ„B‰L∆ƒ»∆«¿ƒ««ƒ»

יכנס 69) פן ביין, לנגוע הגוי שמתיירא בשתיה, אפילו
מתרחק.70)הישראל. לו 71)שהוא הלך במשנה:

עקלתון  בדרך הלך פירוש, ורחץ. לעיר נכנס בקפנדריא
הלך  שאפילו ומשמע קפנדריא, הזכיר לא ורבינו קצרה.
דוקא, לאו במשנה שאמרו וקפנדריא מותר, הרגילה בדרך
בבא  רק שהמדובר שם: רבא לדברי ניגוד כל בזה ואין
על  הטעונות טהרות לענין נאמרו דבריו כי עקלתון, בדרך
אבל  בנגיעתם, ומטמאים הארץ עמי והפועלים החמור,
כתב  והטעם, עקלתון. דרך צריכים לא נסך יין לעניין
נטמאות, עין כהרף בלבד בנגיעה שבטהרות הכסףֿמשנה,
וישכשך, הגוי יגע אלאֿאםֿכן נאסר אינו ביין מהֿשאיןֿכן
ונוסף  ויראהו, הישראל יבוא בינתיים שמא הוא וחושש
וצריך  שמסיים כמו סתומות בחביות המדובר כאן הרי לכך,
לא  אם אפילו מותר ולכן ולסתום, לפתוח כדי מסוים זמן
והרא"ש  והר"ן בשתיה. ומותר עקלתון, דרך הישראל בא
עקלתון  בדרך רק נסך ביין שגם וסוברים רבינו, על חולקים

בשתיה. חדשה.73)החבית.72)מותר מגופה יעשה
סתומות 74) אסורות, פתוחות חביות המשנה: בסוף

ה  כל שעל משמע הדברים.מותרות. מוסבים בבות

.ÁÈÁÈp‰Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÏÎB‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»≈ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ«
È˜ÙÏBc‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈ75‡ˆÈÂ «ƒ»«««À¿»¿«ƒ»«««¿¿ƒ¿»»

¯eÒ‡ ÔÁÏM‰ ÏÚL -76Ì‡Â .¯zÓ È˜ÙÏBc‰ ÏÚLÂ , ∆««À¿»»¿∆««¿¿ƒÀ»¿ƒ
‰˙Le ‚ÊÓ :BÏ ¯Ó‡77˙ÈaaL Áe˙t‰ ÔÈi‰ Ïk - »«¿…¿≈»««ƒ«»«∆««ƒ

.¯eÒ‡»

יין.75) כלי בו שמניח עץ כלי ופירושו, הערוך. כגירסת
הישראל.76) יכנס פן  בו, לנגוע הגוי הואיל 77)שמתיירא

היין. בכל ונוגע דעתו סומך במקצת, ברשות ידיו את שחיזק

.ËÈ‰˙BL ‰È‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ78ÏB˜ ÚÓLÂ , »»∆ƒ»≈»ƒ¿»«
.¯zÓ Áe˙t‰ ÔÈi‰ Û‡ - ‡ˆÈÂ ˙Òk‰ ˙È·a ‰lÙz¿ƒ»¿≈«¿∆∆¿»»«««ƒ«»«À»
,‰¯‰Óa ‡B·ÈÂ ÔÈi‰ ¯kÊÈ ‰zÚ :¯ÓB‡ È¯Îp‰L∆«»¿ƒ≈«»ƒ¿…««ƒ¿»ƒ¿≈»

,BÓB˜nÓ ÊÊ BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,BÈÈa Ú‚B È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ¿ƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ∆≈»ƒ¿
„·Ïa ÂÈÙlM ‰Ó ‡l‡ ¯Ò‡ ÔÈ‡Â79. ¿≈∆¡»∆»«∆¿»»ƒ¿«

רבא.78) והתיר שהיה, מעשה ע. שלפניו 79)שם ומה
הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו עמו. שותה שהרי אסור,

אסור. השולחן שעל

.Î˙Á‡ ¯ˆÁa ÔÈ¯„ eÈ‰L Ï‡¯OÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ80, ≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈««
Ì‰ÈL e‡ˆÈÂ81¯ÊÁÂ ,„tÒ‰ B‡ Ô˙Á ˙B‡¯Ï ‰Ï‰·a ¿»¿¿≈∆¿∆»»ƒ¿»»∆¿≈¿»«

Á˙t‰ ¯‚ÒÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰82- Ï‡¯OÈ Ck ¯Á‡Â , »≈»ƒ¿»««∆«¿««»ƒ¿»≈
B¯z‰a Ï‡¯OÈ ˙È·aL Áe˙t‰ ÔÈi‰ È¯‰83¯‚Ò ‡lL ; ¬≈««ƒ«»«∆¿≈ƒ¿»≈¿∆≈∆…»«

ÈÏ‡¯Oi‰ ÒÎ ¯·kL ˙Úc ÏÚ ‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆»«««∆¿»ƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ
‡e‰L BÏ ‰n„ÓÎÂ ,ıeÁa Ì„‡ ¯‡L ‡ÏÂ B˙È·Ï¿≈¿…ƒ¿«»»«¿ƒ¿À∆∆

BÓ„˜84. ¿»

שהיה.80) מעשה ביתו.81)שם, את הישראל סגר ולא
החצר.82) בבהלה,83)של יציאתו לפני קודם שהיה כמו

הגוי  נכנס שמא חוששין ואין א. הלכה יג פרק לקמן ראה
בפניו. הפתח את שסגר מכיון ביינו, ונגע ישראל של לביתו

בגמרא 84) לא. או חזר אם בו, מרגיש אינו הבהלה שמתוך
סתם, ורבינו למטה. והגוי למעלה גר כשישראל המדובר,
ודעת  כך. הדין לזה, זה סמוכים בתים בשני שגם ומשמע
והישראל  בתחתונה והיין דוקא, ותחתונה שעליונה רש"י

מלמעלה. רואהו

.‡Î„Á‡ ˙È·a ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÈ85, «ƒ∆ƒ¿»≈¿∆≈»ƒ¿«ƒ∆»
˙BÁe˙t ˙Bi·Á eÈ‰Â86˙ÈaÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎÂ , ¿»»ƒ¿¿ƒ¿«»≈»ƒ««ƒ

ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - B„Úa ˙Ïc‰ ÏÚÂ87ÔBlÁ LÈ Ì‡Â .88 ¿»««∆∆«¬∆¡«»««ƒ¿ƒ≈«
‰‡B¯Â Á˙t‰ È¯BÁ‡ „ÓBÚ‰ epnÓ ÏkzÒnL ˙Ïca«∆∆∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬≈«∆«¿∆
ÔnLÂ ,˙B¯zÓ ÔBlÁ‰ „‚kL ˙Bi·Á‰ Ïk - Bc‚k¿∆¿»∆»ƒ∆¿∆∆««À»¿∆ƒ
.B˙B‡ ‰‡B¯‰ ÔÓ „ÁÙÓ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬∆¬≈¿«≈ƒ»∆

ביה 85) דיתיב ביתא ההוא הגירסא: שלפנינו בגמרא שם
חמרא  ביה "דיתיב גורס רבינו אולם גוי. על דישראל, חמרא

והרשב"א. הרי"ף גירסת היא וכן וגוי", אבל 86)דישראל
ויגוף  שיפתח כשיעור שהה אם אלא אסור אינו בסתומות

יז. בהלכה כמו שמא 87)ותיבש, מפחד הגוי אין שהרי
נסך. ובוודאי ישראל, אותו -88)יראה מפחד שהרי שם.

החלון. שכנגד החביות של להיתרן נימוק

.·ÎÈ¯‡ ‚‡L Ì‡ ÔÎÂ89„·BÚ‰ Á¯·e ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ»«¬ƒ¿«≈»«»≈
;¯zÓ ÔÈi‰ - ˙BÁe˙t‰ ˙Bi·Á‰ ÔÈa ‡aÁÂ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿∆¿»≈∆»ƒ«¿««ƒÀ»
‡e‰Â ,Ô‡k ‡aÁ ¯Á‡ Ï‡¯OÈ ‡nL :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈∆»ƒ¿»≈«≈∆¿»»¿

.Úb‡Lk È˙B‡ ‰‡B¯∆ƒ¿∆∆«

שהיה.89) מעשה שם,

.‚ÎÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡90LÈÂ ,˙BÁe˙t ÂÈ˙Bi·Á eÈ‰L »∆«ƒ∆»»ƒ»¿¿≈
t‰ B˙B‡a ˙B¯Á‡ ˙Bi·Á ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ˜c91, ¿≈»ƒ»ƒ¬≈¿«À¿»

Ï‡¯OÈ ˙Bi·Á ÔÈa „ÓBÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»≈»ƒ≈≈»ƒƒ¿»≈
·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙Â ‡ˆÓpLk Ï‰· Ì‡ :˙BÁe˙t‰92 «¿ƒƒ¿«¿∆ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«»

È‡t BÏ ÔÈ‡ B˙‡¯ÈÂ BcÁtnL ,‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ -««ƒÀ»ƒ¿ƒ»∆ƒ«¿¿ƒ¿»≈¿«
ÁËBa ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,·p‚k Ot˙ ‡Ï Ì‡Â ;CqÏ¿«≈¿ƒ…ƒ¿«¿«»∆»¬≈≈«
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קכג zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈa ,˙Bi·Á‰ ÔÈa ‡ˆÓp‰ ˜BÈ˙Â .¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ÌL»««ƒ»¿ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ≈
Ck ÔÈ·e Ck93¯zÓ ÔÈi‰ Ïk -94. »≈»»««ƒÀ»

שלפנינו:90) בגמרות הגירסא כאן גם שהיה. מעשה שם,
ודגוי. דישראל גורס: ורבינו דישראל. פונדק 91)מחמרא

בהן  להעמיד פינות היינו אוצרות, כמה ובו גדול מחסן הוא
ישראל  של יין אוצר פונדק באותו היה שלפנינו, בדין יין.
החביות  בין עומד הגוי את ומצאו גוי, של יין אוצר וגם

הישראל. של כשנמצא,92)הפתוחות שנבהל והסימן
שנכנס  מפני הוא מתיירא לפונדק, ברשות שנכנס ואףֿעלֿפי

שלו. שאינו נתפס 93)לאוצר שלא בין כגנב, שנתפס בין
אלא 94)כגנב. היין אוסר אינו התינוק מגע שעיקר מפני

הדבר  אם לפיכך ה), הלכה יא פרק למעלה (ראה בשתיה
לו  שאין דכיון בשתיה, אפילו מותר לו, או נגע אם ספק
סובר  בהשגתו והראב"ד ביין. ליגע טורח אינו לנסך, דעת
בתינוק  אפילו כגנב נתפס לא ואם מותר, כגנב שנתפס שרק

אסור.

.„ÎÌBÏL C¯c ‰È„ÓÏ ÒÎpL „e„b95˙Bi·Á‰ Ïk - ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆∆»»∆»ƒ
˙BiÁaL ˙BÁe˙t‰96˙B¯zÓ ˙BÓe˙Òe ,˙B¯eÒ‡97. «¿∆«¬À¬¿À»

- ¯·ÚÂ ‰È„na „e„b‰ ËLt Ì‡ ,‰ÓÁÏÓ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ¿»»ƒ»««¿«¿ƒ»¿»«
el‡Â el‡98CqÏ È‡t ÔÈ‡L ,˙B¯zÓ99. ≈»≈À»∆≈¿«¿«≈

שלום.95) בשעת רבינו,96)במשנה: מלשון משמע
מותרות. שבבתים הפתוחות פתחון 97)שהחביות שאילו

סתומות  ודוקא עליהם. אדם אימת שאין לסתמן, טרחו לא
שבני  מפני אסורות, עץ של בפקק אבל טיט, של במגופה
טורח. כל בזה ואין למקומו, הפקק את להחזיר רגילים אדם
ביין  ונגעו שפתחון אפשר סתומות, שהחביות אע"פ ולפיכך

ופקקון. פתוחות.98)וחזרו בין סתומות ודוקא 99)בין
להן  חוששים - שנפתחו סתומות אבל מתחילתן, פתוחות

לפתוח. פנאי להם שהיה רואים אנו שהרי ואסורות,

.‰Î:ÔÈÈ ÏL ¯Ba‰ „ˆa „ÓBÚ ‡ˆÓpL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿»≈¿««∆«ƒ
ÔÈi‰ B˙B‡ ÏÚ ‰ÂÏÓ BÏ LÈ Ì‡100¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -101; ƒ≈ƒ¿»«««ƒ¬≈∆»

BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;CqÓe B„È ÁÏBL ,Ba Ò‚ BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«≈«»¿«≈¿ƒ≈
‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ - ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ102. »»ƒ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ»

שם 100) ושמואל מלוה". עליו לו יש "אם כתוב: במשנה
ופירש  יין, אותו על מלוה לו שיש והוא אומר: בגמרא
ממנו, לגבות היין אותו על לו שיעבד שהישראל רש"י,
היתה  לא אבל מתיירא. ואינו בו ונוגע דעתו סומך ולפיכך
בעליו, על מלוה לו שיש אףֿעלֿפי יין, אותו על מלוה לו

נוגע. ואינו שמפחד בשתיה מלוה 101)מותר לו שיש כיון
כגנב. נתפס אינו כגנב.102)עליו, עליו נתפס אם

.ÂÎÔÈi‰ - Ï‡¯OÈ ÏL ‰aÒÓa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰BÊ»∆∆»ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿»≈««ƒ
Úbz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡L ;¯zÓ103‰BÊ Ï·‡ . À»∆≈»»»∆»¿…ƒ«¬»»

‰ÈÙlL dÈÈ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙aÒÓa ˙ÈÏ‡¯OÈƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«¿≈»ƒ≈»∆¿»∆»
dzÚcÓ ‡lL Ba ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ‰ÈÏÎa104. ¿≈∆»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆…ƒ«¿»

יצר 103) אבל תקפם, הזנות יצר אמנם טעם: נותן בגמרא
מפחדת  לניסוך, מסכימים שאין וכיון לא, עבודהֿזרה של

ביין. נוגעת ואינה מפניהם הגויה כלומר,104)הזונה

זולה  והיא הואיל מפניה, מתייראים ואינם ברשותה שלא
אינה  שהיא רש"י ופירש אחריהם. נגררת והיא בעיניהם,

היין. את כשמנסכים בהם מוחה

.ÊÎ˙b‰ ˙È·a ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ105ÌL LÈ Ì‡ : ≈»ƒ«ƒ¿»¿≈««ƒ≈»
Ûk‰ ÏÏ·Ï È„k ÔÈÈ ˙ÈÁeÏÁÏ106Ûk‰ ÏÏ·zL „Ú «¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿…«««∆ƒ¿…««

·bÈÂ ˙b‰ ˙Èa Ïk ÁÈ„‰Ï CÈ¯ˆ - ‰iL ÛÎÏ107Ì‡Â ; ¿«¿ƒ»»ƒ¿»ƒ«»≈««ƒ«≈¿ƒ
‰¯˙È ‰˜Á¯‰ BÊÂ .„·Ïa ÁÈ„Ó - Â‡Ï108. «≈ƒ«ƒ¿«¿«¿»»¿≈»

ס:105) שם יין, בו היד.106)שאין כף את להרטיב
להטפיח. עלֿמנת טופח ראה 107)בגמרא: ואפר. במים

כ. הלכה יא, פרק טופח 108)למעלה אין שאם מפני
אלא  הדחה, צריך ולמה כלל יין נחשב לא להטפיח עלֿמנת

יתרה. הרחקה משום

.ÁÎ¯ÈÚ „‚k ˙‡ˆÓ Ì‡ :¯‰a ‰ÙvL ˙È·Á»ƒ∆»»¿»»ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
‰È‰a ˙¯zÓ - Ï‡¯OÈ da¯L109da¯L ¯ÈÚ „‚k ; ∆À»ƒ¿»≈À∆∆«¬»»¿∆∆ƒ∆À»

.‰¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¬»

כרב 109) שהלכה למקובל בהתאם שמואל, דעת נגד כרב,
רק  התיר שרב אמרו, שם (בגמרא באיסורים. שמואל נגד
להן  קשה רחוקים ממקומות הבאות שהספינות במקרה
- שבדרך מכשולות (מפני החבית שנמצאה למקום להגיע
כשאין  אבל ופשורי") עקולי "דאיכא הגמרא: בלשון
וקרוב  שרוב חנינא כר' הסביבות, רוב אחר הולכים עיכובים,
סתם  למה שתמה, לחםֿמשנה וראה הרוב. אחר הולכים

אין). או ופשורי עקולי יש בין חילק ולא רבינו

.ËÎÌÈÏ‡¯OÈ Ba ÔÈi‰ È¯ÎBÓ ·¯ eÈ‰L ÌB˜Ó110, »∆»…¿≈««ƒƒ¿¿≈ƒ
ÌÈÏk Ì‰Â ,ÔÈÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÏB„b ÌÈÏk Ba e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿≈≈ƒ
el‡ È¯‰ - ÔÈi‰ Ì‰a ÒÎÏ Ìc·Ï ÔÈ¯ÎBn‰ C¯cL∆∆∆«¿ƒ¿«»ƒ¿…»∆««ƒ¬≈≈

‰È‰a ÔÈ¯zÓ111È·pb ·¯ Ì‡ :ÌÈ·p‚ ‰eÁ˙tL ˙È·Á . À»ƒ«¬»»»ƒ∆¿»»«»ƒƒ…«»≈
‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰112- Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒƒ¿»≈««ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

.¯eÒ‡»

ישראל.110) שפוכאי רוב והיין.111)שם: הקנקנים
רוב  הולכים גוים, הם העיר תושבי שרוב (אףֿעלֿפי
כאלה, בכלים משתמשים מוכרים שרק משום המוכרים,
שרוב  מפני אסור, ובשתיה ישראלים. הם המוכרים ורוב
הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה דין גויים. הם התושבים
הסביבות  רוב מפני בשתיה, ולא בלבד בהנאה התיר שם וגם
שרבינו  לפרש, שצידד כסףֿמשנה וראה גויים. שתושביהן
דעת  כן שאין ונראה היין. את ולא בלבד הקנקנים את התיר

והרדב"ז). הסברא 112)הלחםֿמשנה את למצוא (קשה
שם  למה כח, ושבהלכה שלמעלה לדין זה דין בין המבדילה
העיר  תושבי רוב בין חילק ולא התיר, וכאן בשתיה אסר

גויים). רוב ובין ישראלים

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ששכר 1) גוי יין; ומלאה גוי של בחצרו בית השוכר יבאר

היין  היה אם לישראל; למוכרו בטהרה יינו לו לדרוך ישראל
בתוך  חותם הרבים; לרשות הפתוח בבית או הרבים ברשות

וחותם תורה, באיסור דברים חותם דרבנן; באיסור אחד
כלל; נחסוך איסור בהם שאין אע"פ חכמים אותם שאסרו
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את  שירשו וגוי גר ומכרו; ועבר בהנייה שהוא דבר ודין
הגוי; בכלי או בכליו לו ומודד לגוי יינו המוכר גוי; אביהם

לאונסו. ישראל של ביינו שנגע גוי

.‡˙Èa Á˜Bl‰2„·BÚ ÏL B¯ˆÁa ˙Èa ¯ÎOL B‡ «≈««ƒ∆»««ƒ«¬≈∆≈
d˙B‡a ¯„ ÈÏ‡¯Oi‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔÈÈ e‰‡ÏÓe ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»«ƒƒ»»«ƒ¿¿≈ƒ»¿»

Áe˙t Á˙t‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆÁ3ÈtÓ ;¯zÓ ÔÈi‰ - »≈««ƒ∆«∆«»«««ƒÀ»ƒ¿≈
ÒkÈ ‰zÚ :¯ÓB‡Â „ÈÓz „ÁÙÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L∆»≈»ƒ¿«≈»ƒ¿≈«»ƒ»≈
¯„ ‰È‰ Ì‡Â .B˙Èa CB˙a È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ Ì‡˙t B˙È·Ï¿≈ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»»»
‰È‰ÈÂ ,˙Èa‰ ¯bÒiL „Ú ‡ˆÈ ‡Ï - ˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆…≈≈«∆ƒ¿…««ƒ¿ƒ¿∆

B„Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰4ÛiÊÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â .5 ««¿≈«¿«»¿»¿≈≈∆»¿«≈
.˙Èa‰ ÁzÙÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«¿≈«««ƒ

א.2) סא, זרה שאין 3)עבודה ואףֿעלֿגב שם: בברייתא
בידו. וחותם סימנים,4)מפתח שני הם וחותם מפתח

בה"ח  לקמן ועיין (ר"ן). חותם בתוך כחותם זה והרי
ה"ט. שם, משנה' ישראל,5)וב'לחם של שהיין כיון

בחצר  הדר הישראל בו ירגיש שמא לזייף הוא מתיירא
עליו  חולקים שחכמים ואע"פ שם: מאיר כרבי פסק אחרת.
לפסוק  דרכו ורבינו דבריהם, בגמרא שפירשו מה לפי שם
הסוגיא  על מסתמך הוא כאן אבל מאיר, רבי נגד כחכמים
ביין  מתירים שחכמים ללמוד יש שממנה - א לא, דף שם

(לחםֿמשנה). ישראל ביד וחותם כשמפתח ישראל של

.·ÁzÙn‰ ÁÈp‰Â ¯‚qL B‡ ,Á˙t‰ ¯‚Ò ‡ÏÂ ‡ˆÈ»»¿…»««∆«∆»«¿ƒƒ«««¿≈«
‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa6‡nL ; ¿«≈»ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

.ÌL ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,CqÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ¿ƒ≈∆¬≈≈«ƒ¿¿≈ƒ»
ÔÈi‰ - ‡B·‡L „Ú ‰Ê ÁzÙÓ ÈÏ ÊÁ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¡…ƒ«¿≈«∆«∆»««ƒ
˙¯ÈÓL ‡l‡ ,˙Èa‰ ˙¯ÈÓL BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;¯zÓÀ»∆…»«¿ƒ«««ƒ∆»¿ƒ«

ÁzÙn‰7. ««¿≈«

שנדע 6) עד בשתיה שנאסור דיינּו הספק, מן מותר ֵַובהנאה
שבהלכה  השני בדין מדובר זו בהלכה (רדב"ז). נגע שוודאי

אחרת. בחצר גר כשהישראל היינו לא 7)הקודמת, אבל
יהיה  שלא בבית ליכנס מפחד הגוי ולפיכך הבית, שמירת
שהתירו  רבינו וסובר שהיה. מעשה - ב ע, שם כגנב, נתפס
אבל  זה, מפתח לי אחוז בפירוש לגוי כשאמר רק בשתיה
לבית, להכנס מפחד הגוי אין - המפתח את סתם לו כשמסר
משנה' [וה'כסף הבית. שמירת לו מסר שהישראל משום
ומכיון  לישראל, המושכר גוי של בבית שהמדובר כתב,
-אינו  המפתח לו נמסר וגם בבית, שייכות קצת לו שיש
בשתיה  מותר ישראל של כשהבית אבל להכנס, מפחד

המפתח]. מסירת בשעת לגוי כלום אמר לא אם אפילו

.‚Ï‡¯OÈ ¯ÎOL ÌÈ·ÎBk „·BÚ8BÈÈ BÏ C¯„Ï ≈»ƒ∆»«ƒ¿»≈ƒ¿…≈
,epnÓ e‰eÁwÈÂ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓ ‰È‰iL È„k ‰¯‰Ëa¿»√»¿≈∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·a ÔÈi‰ ‰È‰Â9‰È‰ Ì‡ : ¿»»««ƒ¿≈∆≈»ƒƒ»»
¯ˆÁ d˙B‡a ¯c ÔÈi‰ ¯ÓBML ‰Ê Ï‡¯OÈ10ÔÈi‰ - ƒ¿»≈∆∆≈««ƒ»¿»»≈««ƒ

‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓÁe˙t Á˙t11ÒÎ ¯ÓBM‰Â À»¿««ƒ∆«∆«»«¿«≈ƒ¿»
˙¯Á‡ ¯ˆÁa ¯c ¯ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ12ÔÈi‰ - ¿≈¿ƒ»»«≈»¿»≈«∆∆««ƒ

.Ï‡¯OÈ „Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆««¿≈«¿«»¿«ƒ¿»≈
BÈ‡ ,B˙eL¯·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈi‰L ÔÂÈkL∆≈»∆««ƒ∆≈»ƒƒ¿≈

ÛiÊÏ „ÁÙÓ13Ì‡ ,‰Ó È‰ÈÂ :¯Ó‡ÈÂ ,˙ÈaÏ Òk‰Ïe ¿«≈¿«≈¿ƒ»≈««ƒ¿…«ƒƒ»ƒ
ÈpnÓ eÁ˜È ‡Ï - B· eÚ„È14. ≈¿…ƒ¿ƒ∆ƒ

א.8) סא, שם וברייתא גוי 9)משנה של בביתו אפילו
ונכנס 10)(רדב"ז). ביוצא שדי קבוע, כשומר הוא הרי

ששני  סובר רבינו המטהר). ד"ה שם ב'תוספות' (רבינוֿתם
הישראל  ב. ונכנס. יוצא ישראל א. היינו מעכבים, התנאים

חצר. באותה שאין 11)דר אע"פ שאמר: שם יוחנן כרבי
בידו. וחותם לא 12)מפתח כך ומשום קבוע, שומר אינו

קבוע  שומר בין זה והבדל (לחםֿמשנה). ונכנס יוצא מועיל
הגירסא  עלֿפי שם המשנה מלשון לומדים אנו קבוע, לאינו
כגירסתנו  ולא שומר", שיושיב "עד המשניות: בספרי
שומר  שיהיה והיינו ומשמר", שישב "עד שבגמרא במשנה
היין  ונכנס, יוצא ישראל שאם הראב"ד ודעת וקבוע. ממונה
אחרת. בחצר דר הוא אם אפילו בשתיה מותר

אחר.13) מפתח מכיון 14)להתקין כגנב, ייתפס ולא
שלו. שהיין

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ·˙k elÙ‡15Ïa˜˙pL Ï‡¯OÈÏ ¬ƒ»«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
˙BÚn‰ epnÓ16ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈ Ô‰a BÏ ¯kÓÏ ƒ∆«»ƒ¿…»∆«ƒƒ¿≈

„Ú ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ≈¿»≈»ƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ˙BÚn‰ BÏ ÔziL∆ƒ≈«»¬≈∆≈»ƒ

¯eÒ‡Â17ÔÈ‡Â .¯ˆÁa ÌL ¯c ¯ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿»∆»ƒ»»«≈»»∆»≈¿≈
ÒÎ ‡l‡ ,„ÈÓz ¯nLÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÓBM‰«≈»ƒƒ¿≈¿«≈»ƒ∆»ƒ¿»

‡ˆBÈÂ18e¯‡aL BÓk ,19ÔÈa ÔÈi‰ ÏÚa ˙eL¯a ÔÈa . ¿≈¿∆≈«¿≈ƒ¿««««ƒ≈
¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a20. ƒ¿≈»ƒ«≈

שם.15) כמשכון 16)משנה, הגוי ביד נשאר והיין
ישראל.17)(רש"י). ביד וחותם מפתח אם אפילו משמע,

הגוי  מתיירא אינו היין, אותו על מלוה לו שיש כיון והטעם,
למעלה  שנתבאר כמו בו, שייכות לו יש שהרי בו, לנגוע

הכ"ה. שני 18)בפי"ב שצריך למעלה, שביארנו כמו
אסור. - לאו ואם ונכנס, יוצא וגם בחצר דר גם דברים,

הקודמת.19) שחוששים 20)בהלכה מפני שם: גמרא
הפעם  כי חבירו, גוי מפני מתיירא אחד גוי ואין לגומלים,
יין  בידו כשיופקד אחרת ובפעם לנפקד, מפריע אינו הוא

לנסך. לו יפריע לא - הנפקד אותו של

.‰¯B‰h‰ ‰Ê ÔÈÈ ‰È‰21ÁpÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL »»«ƒ∆«»∆≈»ƒÀ»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Áe˙t‰ ˙È·a B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¿»«ƒ
ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ;¯zÓ - ÌÈ·LÂ ÌÈÎÏB‰ Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒÀ»∆¬«ƒ…ƒ¿«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eL¯a22. ƒ¿»≈»ƒ

ביד 21) וחותם מפתח כשאין אפילו ומותר שם. במשנה
(לחםֿמשנה). התקבלתי לו כתב לא וגם ישראל,

ושבים 22) העוברים ישראל יראוהו פן מתיירא הוא ולפיכך
כשנכנס  אבל שם. ראה אחרת, פירש ורש"י כגנב. ויתפס

יינו. ייאסר פן מפחד שאינו בה"ג כבר נתבאר לרשותו,

.ÂÔBlÁÂ ‰tL‡Â23˙B¯t Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï˜„Â24 ¿«¿»¿«»∆∆««ƒ∆≈≈
ÌL ÔÈÈ ˙È·ÁÂ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯k el‡ È¯‰ -25„·BÚÂ ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈

Áe˙t‰ ˙È·e ;d¯ÒB‡ BÈ‡ - ÌL ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ¿»»≈¿»«ƒ«»«
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Áe˙Ùk ‡e‰ È¯‰ - ÌLÏ¿»¬≈¿»«ƒ¿»«ƒ
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כשהיין 23) מדובר זו בהלכה גם שם. יוסף, רב של מימרא
הגוי. של לרשותו עדיין נכנס "פסיק 24)לא שם: בגמרא

"אשפה 25)רישיה". בגמרא: שאמרו מה מפרש, רבינו
מקומו  אם ובין שם, נמצא כשהיין בין היינו ודקל", חלון
בהלכה  כמו דינם האלה, המקרים בשני להם. פתוח היין של

הקודמת.

.Ê‰˜eÏÁ‰ ¯ˆÁ26ÒÈÙÈÒÓa27„ˆa ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿«
‚‚ ‰È‰L ,ÔÈb‚ ÈL ÔÎÂ ;¯Á‡ „ˆa Ï‡¯OÈÂ ‰Ê∆¿ƒ¿»≈¿««≈¿≈¿≈«ƒ∆»»«

‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‚Â ‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ28B‡ , ƒ¿»≈¿«¿»¿«»≈»ƒ¿«»
ÒÈÙÈÒÓ Ô‰ÈÈa LÈÂ ‰Ê „ˆa ‰Ê eÈ‰L29ÏÚ Û‡ ; ∆»∆¿«∆¿≈≈≈∆¿ƒƒ««

- Ï‡¯OÈ ˜ÏÁÏ ˙ÚbÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iL Ètƒ∆«»≈»ƒ«««¿≈∆ƒ¿»≈
CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡30˙B¯‰Ë ÌeMÓ ‡ÏÂ31. ≈≈ƒ≈∆∆¿…ƒ¿»

ב.26) ע, וה'ערוך'27)שם שם). (רש"י נמוכה מחיצה
(כסףֿמשנה). חלונות בו שיש כותל גאון, בשם פירש

ולנגוע 28) ידו להושיט כלֿכך מפחד אינו שהגוי ואע"פ
להתמודד  היתה שכוונתו בטענה להתנצל שיוכל מפני ביין
למעלה  גוי כשגג וכלֿשכן מותר, היין - הגובה למדוד או

קכט). סי' יו"ד (ב"ח למטה ישראל שם 29)ושל בברייתא
וסובר  שחלקו. חצר גבי אלא גגים, שני גבי מסיפיס נזכר לא
[וב'בית  כך. הדין לזה, זה הסמוכים גגים בשני שגם רבינו
ישראל  ושל למעלה גוי בגג שגם פירש קכט, סי' יו"ד יוסף'
סט"ז  סי' באותו פסק וכן מחיצה, כשיש רק מותר למטה,

ערוך']. ישלח 30)ב'שולחן אם כגנב עליו שנתפס מפני
ביין. לנגוע כדי אחרת לחצר או אחר לגג פסק 31)ידו

(ראה  גמליאל בן שמעון רבי על החולקים שם כרבנן
ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה

.ÁOÈÏ ¯zÓ„·BÚ „Èa Ìe˙Ò ÈÏÎa BÈÈ „È˜Ù‰Ï Ï‡¯ À»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«≈
ÔÈÓÈÒ ÈL Ba BÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈ·ÎBk32‡e‰ ‰ÊÂ . »ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»ƒ¿∆

Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‡¯˜p‰33˙È·Á‰ Ì˙Ò ?„ˆÈk . «ƒ¿»»¿»≈«»«∆»ƒ
ÁËÂ ,Ì„‡ Ïk ÔÈÓ˙BqL C¯„k ,˜c‰Ó BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈¿À»¿∆∆∆¿ƒ»»»¿»

„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ËÈËa34ÁËÂ ˜c‰Ó ÈÏk ‰È‰ ; ¿ƒ¬≈∆»∆»»»¿ƒ¿À»¿»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«¿»¬≈∆»¿»¿≈ƒ
„Bp‰ Èt CÙ‰ ;„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - „Bp‰ Èt ¯»̂ƒ«¬≈∆»∆»»«ƒ«
ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ¯ˆÂ BÎB˙Ï¿¿»»»¬≈∆»¿»¿≈

ÈepL Ïk35- Ì„‡ Ïk C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ‰pLnL »ƒ∆¿«∆ƒ¿»ƒ∆≈∆∆»»»
Ì˙BÁ - ‰¯ÈLw‰ B‡ ‰ÁÈh‰Â ,„Á‡ Ì˙BÁk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»∆»¿«ƒ»«¿ƒ»»

.ÈL≈ƒ

הר"ן 32) וכתב ורבנן. אליעזר רבי של מחלוקת א. לא, שם
בידו", וחותם "מפתח בברייתא גורס שרבינו שנראה שם
הר"ן. בשם בה"א למעלה שנתבאר כמו סימנים, שני שהם
רבינו  ופסק ותרוויהו. ד"ה שם ה'תוספות' גירסת גם היא וכן
כרבי  הלכה אמרו: שם שבגמרא משום אליעזר, כרבי

יוחנן.33)אליעזר. כרבי לא 35)שם.34)שם, שהגוי
כלֿכך. לזייף יטרח

.Ë- „Á‡ Ì˙BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa „È˜Ù‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»
BÏ „ÁiL ‡e‰Â .‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»¿∆ƒ≈

˙ÈÂÊ Ô¯˜36. ∆∆»ƒ

אפילו 36) ואסור בו, לנגוע מפחד הגוי אין כן, לא שאם
מתיר  אליעזר רבי כי בשתיה, אסור אבל שם). (גמרא בהנאה
חותם. בתוך חותם היינו סימנים, שני בו כשיש רק בשתיה

.ÈÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈÈ B‡ ,¯ÎM‰Â ÏM·Ó ÔÈÈ«ƒ¿À»¿«≈»«ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡37ıÓÁ‰ ÔÎÂ ,ÔÓLÂ L·c ÔB‚k ,38‰È·b‰Â39 ¬≈ƒ¿¿«¿∆∆¿≈«…∆¿«¿ƒ»

„Èa B„È˜Ù‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ·ÏÁ‰Â¿∆»»¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
Ì˙BÁ ‡l‡ ,˙BÓ˙BÁ ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ≈»ƒ¿≈»∆»»

Bic „·Ïa „Á‡40ÔÈi‰ Ï·‡ .41‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ¯Oa‰Â ∆»ƒ¿««¬»««ƒ¿«»»«¬ƒ«»
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L42- ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ô„È˜Ù‰L ∆≈»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ

˙BÓ˙BÁ ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ43. ¿ƒƒ¿≈»

ה"טֿי.37) פי"א למעלה כמבואר ניסוך, משום בהם שאין
שם.38) פ"ג.39)למעלה לט,40)למעלה שם גמרא

להחליף  כדי אבל אחד, חותם ומזייף טורח לנסך, כדי ב.
יין, וחומץ מבושל ביין מועיל אחד חותם ולפיכך יטרח, לא
הובא  וברשב"א, ומנסך. ומזייף טרח לניסוך הראוי יין אבל
יש  הוחלף שאם דבר כל ומבאר: הדברים מרחיב ב'טור',
ודג  נבילה, בבשר הוחלף שאם בשר כגון תורה, איסור בו
שאם  דבר אבל חותמות. שני צריך ודאי טמא, בדג שהוחלף
גבינה  כגון סופרים, מדברי איסור אלא בו אין הוחלף
גוי  של בחומץ שהוחלף בחומץ וכן גוי, בגבינת שהוחלפה
חוששים  אין יינם, סתם משום האסור מתחילתו יין שהיה
(לחםֿמשנה). בזה הגוי יטרח שלא אחד בחותם לחלוף

סופרים,41) מדברי אלא אסור אינו יינם שסתם אע"פ
ניסוך, הגוי על שחביב משום תורה, בשל כמו בו החמירו

(כסףֿמשנה). אחד בחותם ומזייף ואפשר 42)וטורח
טמא. דג בחתיכת הם 43)להחליפה שאלה שביארנו, כמו

יחליף. שמא וחוששים תורה, איסורי

.‡ÈÔÈÈa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ
„ˆ ÈtÓ ‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ‡e‰L elL∆»∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»ƒ¿≈«

‰ÚÈ‚44„·BÚ‰ ‰È‰Lk - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL ¿ƒ»∆»«»≈»ƒ¿∆»»»≈
B¯eq‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬«»ƒ¬»ƒ»»ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÏ‚aƒ¿«≈»ƒ∆≈≈¬«»ƒ

ÈÏ‡ÚÓLÈ ÔB‚k45a ‡lL elL ÔÈÈa Ú‚pLB‡ ‰eÎ ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»«¿«ƒ∆»∆…¿«»»
‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Èt ÏÚ ÁthL46ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ∆»ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שנגע 44) גוי תינוק וכן בכוונה, שלא ביין שנגע גוי כגון
הגוי  וקדם שנסדקה חבית ה"ה; ופי"ב ה"ה, פי"א ביין,

וכדומה. ה"ח, שם בכמה 45)וחבקה, גילה רבינו
אינם  מוחמד, דת שמאמיני ה"ז, בפי"א ולמעלה מקומות,

עבודהֿזרה. מפני 46)עובדי חתנות של איסור כאן שאין
שאינו  מכיון אוסרת אינה והנגיעה ישראל, של הוא שהיין

עבודהֿזרה. עובד

.·È·LBz ¯b „Èa ÔÈÈ „È˜Ùn‰ Ï·‡47BÁÏML B‡ , ¬»««¿ƒ«ƒ¿«≈»∆¿»
·LBz ¯b ¯ˆÁa Áe˙t B˙Èa ÁÈp‰L B‡ ,‚ÈÏÙ‰Â BnÚƒ¿ƒ¿ƒ∆ƒƒ«≈»««¬«≈»

‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -48ÛelÁ ÏL LLÁ ÏkL . ¬≈∆»ƒ¿ƒ»∆»¬»∆ƒ
.Ba ÌÈÂL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÛeiÊÂ¿ƒ≈»∆ƒ∆»»¿≈»ƒ»ƒ

Ô˙eL¯a ÔÈi‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰49Ïk ÏÚ ‰i˙La ¯Ò‡ , ƒ¿«¬»««ƒƒ¿»∆¡«ƒ¿ƒ»«»
.ÌÈt»ƒ
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עובד 47) שאינו כגוי ודינו מצוות, שבע עליו שקיבל
ה"ז. בפי"א שנתבאר כמו ביינו,48)אלילים, יחליף שמא

יינם. סתם משום מבלי 49)שאסור להחליף הוא יכול
הישראל. בזה שירגיש

.‚Èe¯Ò‡Â ,ÏÏk Ceq ¯eq‡ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»∆ƒƒ¿»¿»¿
Ceqp‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈÓÎÁ Ì˙B‡50:Ô‰ el‡Â . »¬»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ«ƒ¿≈≈

‚ÊÓÈ ‡Ï51„ÈaL ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ …ƒ¿…»≈»ƒ««ƒ¿««ƒ∆¿«
‡ÏÂ .ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ ˜BˆÏ ‡B·È ‡nL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»««ƒ¿««ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ CÈÏBÈ52‡B·È ‡nL ,˙bÏ ÌÈ·Ú ƒ»≈»ƒ¬»ƒ««∆»»
Ï‡¯OÈÏ ÚiÒÈ ‡ÏÂ .ÚbÏ B‡ C¯„Ï53˜È¯nL ‰ÚLa ƒ¿…ƒ«¿…¿««¿ƒ¿»≈¿»»∆≈ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ÈÏk‰ ÁÈpÈ ‡nL ,ÈÏÎÏ ÈÏkÓƒ¿ƒƒ¿ƒ∆»«ƒ««¿ƒ¿«»≈»ƒ
B‡ ÌÈn‰ ‚ÊÓ B‡ ÚiÒ Ì‡Â .BÁkÓ ‡a ÔÈi‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»««ƒ»ƒ…¿ƒƒ«»«««ƒ

¯zÓ - ÌÈ·Ú ‡È·‰54. ≈ƒ¬»ƒÀ»

עבירה.50) הרחקת לך 51)משום לך משום ב. נח, שם
תקרב. לא לכרמא סחור סחור נזירא, נט,52)אמרין שם

ה"ג.53)א. פי"ב למעלה וראה ב. עב, דעת 54)שם
ובדיעבד  עבירה, הרחקת משום לכתחילה רק שאסור רבינו
אסור  גוי, שמזגו שיין - ב נח, שם רש"י ושיטת מותר.
כתבו  שמסכו, ד"ה שם וב'תוספות' מותר. ובהנאה בשתיה
יין  יוחנן, רבי אמר שם: [בגמרא בהנאה. אף אסור שהיין
פסק  ורבינו אסור, בדיעבד שגם משמע אסור, גוי שמגזו
מותר  וכו' נזירא אמרינן לך לך משום שאסרו מה שכל
- ב נט, שם לגת, ענבים הולכת מדין זאת ולמד בדיעבד,
בפירוש  שם ואמרו וכו', אמרין לך לך משום שאסרו
שאם  - ב עב, שם סיוע, בדין גם משמע וכן מותר. שבדיעבד

(כסףֿמשנה)]. מותר - הגוי ביד הכלי הניח לא

.„ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈ¯iL ¯zÓ ÔÎÂ55ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ¿≈À»∆»ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ∆«ƒ
Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .elL56,CÒ ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ÁÈ¯‰Ï ∆»À»¿ƒ¿»≈¿»ƒ«¿»ƒ∆≈∆∆

ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ÁÈ¯‰ ÔÈ‡L ;¯eq‡ ÌL ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆≈ƒ∆≈»≈«¿¿ƒ∆≈
LnÓ Ba57. «»

ב.55) סו, שם כנגיעה, נחשב שם.56)ולא כרבא,
שאין 57) רבינו, ומפרש מילתא", לאו "ריחא שם: בגמרא

כמו  להריח, אינם שעיקרם בדברים רק נאמר וזה ממש. בו
- בושם מיני כגון לריח, שעיקרם בדברים אבל וכדומה, יין
פ"ה, סוף מעילה בהל' רבינו פוסק ולפיכך אמרו. לא
רש"י  ראה מעילות. אשם חייב הקדש, של בקטורת שהמריח
רבינו: כתב הכ"ג, בפ"ט ולמעלה א. כו, פסחים ו'תוספות'
בזה  והסתמך בחלב. לאכלה אסור הצלי, עם שאפאה פת
בזה  מודה רבא שאפילו הרי"ף, דרביה, רביה דעת על

כאן. לחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה).

.ÂËe¯‡a ¯·k58,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏkL , ¿»≈«¿∆»»»∆»«¬»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - B¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡ƒ»«¿»»»À»ƒ≈¬«»ƒ

‰ÈLnLÓe59dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ dlL ˙·¯˜˙Â60. ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ˙BÈ‰Ï ÌÈÈ Ì˙Òa ÌÈÓÎÁ e¯ÈÓÁ‰Â¿∆¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈»ƒ¿»»¬ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ ÈÓ„k61„·BÚ , ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ¿ƒ»≈
ÔÈÈa BnÚ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ¯ÎOL ÌÈ·ÎBk62- »ƒ∆»«∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿«ƒ

¯eÒ‡ B¯ÎO63. ¿»»

ה"ב.58) פ"ה אישות בהנאה 59)בהל' שאסורים
ה"ב. זרה עבודה הל' ראה כולם 60)כעבודהֿזרה.

חרם  "והיית שנאמר עבודהֿזרה, משום בהנאה אסורים
הוא  הרי ממנו, מהווה שאתה מה כל חז"ל: ודרשו כמוהו".

נח:). (קידושין באיסור 61)כמוהו חכמים שהחמירו כיון
(לחםֿמשנה). דמיו ואסרו יינם, יינם.62)סתם סתם

אסור 63) ששכרו נסך יין בעושה כמו חכמים, שקנסוהו
סב.). זרה (עבודה

.ÊËB‡ ,ÔÈÈ ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆«¬¿»ƒ»»«ƒ
¯eÒ‡ Ô¯ÎO - ÔÈÈ da ‡È·‰Ï ‰ÈÙÒ ¯ÎOL64Ì‡ . ∆»«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏBÈ - BÏ e˙ ˙BÚÓ65BÏ e˙ Ì‡Â ; »»¿ƒ≈¿»«∆«¿ƒ»¿
Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ - ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B¯ÎOaƒ¿»¿≈ƒ≈¬≈∆ƒ¿…

¯Ù‡‰ ¯a˜ÈÂ Ô˙B‡66.Ba ˙B‰Ï ‡lL È„k »¿ƒ¿…»≈∆¿≈∆…≈»

בגופו 64) כלום עושה אינו עצמו שהישראל אףֿעלֿפי
למצוא 65)(שם:). לישראל שאפשר במקום ישליכם ולא

בהנאתם. ולהיכשל שהם,66)אותם כמו לקברם אבל
שכר  שהם ידע שלא מהם, ויהנה ישראל ימצאם פן - אסור

(שם). תקלה לידי ויבוא עבודהֿזרה

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÎO67ÁÈp‰Â ,ÂÈÏÚ ·k¯Ï ¯BÓÁ »«¿≈»ƒ¬ƒ¿…»»¿ƒƒ«
ÔÈÈ ÏL ÔÈ‚Ï ÂÈÏÚ68Èck ¯aLÏ B¯ÎO .¯zÓ B¯ÎO - »»»ƒ∆«ƒ¿»À»¿»¿«≈«≈

CÒ ÔÈÈ69‰Î¯a ÂÈÏÚ ‡B·˙Â .¯zÓ B¯ÎO -70ÈtÓ , ≈∆∆¿»À»¿»»»¿»»ƒ¿≈
.‰ÏÙ˙a ËÚÓnL∆¿«≈¿ƒ¿»

במשנה 67) יינם. לסתם והואֿהדין נסך, ביין שם. משנה,
רבינו  של וסגנונו שכר, שהגוי והכוונה סתם, "שכר" כתוב
להיות: וצריך קלה, שגיאה נפלה ואולי קצת, קשה כאן

המשנה. כלשון הגוי, שכר או לגוי במשנה,68)השכיר
בשבת  רש"י וכן ה'ערוך', ופירש עליו, לגינו והניח שם:

גדולים. כדים - ב סתם 69)קלט, ולא נסך, יין ואמר שינה
והישראל  נסך ביין שאפילו לרבותא, - ראשונה כבבא יין
עד  מאליהם עכשיו ישתברו שלא הכדים של בקיומם רוצה
מותר, שכרו - סג:) ע"ז רש"י (ע' שכרו ויטול הוא שישברם

רבינו. שמסיים שם.70)כמו הגמרא לשון

.ÁÈ‰‡Ó ÈÏ ¯·Ú‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈¿»««¬≈ƒ≈»
Ô‰Ó ˙Á‡ ‡ˆÓÂ ,˙BËe¯t ‰‡Óa ¯ÎL ÏL ˙Bi·Á»ƒ∆≈»¿≈»¿¿ƒ¿»««≈∆

¯eÒ‡ Blk B¯ÎO - ÔÈÈ71. «ƒ¿»À»

דומה 71) זה ואין היתר. של חביות ותשע תשעים של אפילו
שיוליך  הוא שהדין היתר, של ביין נסך יין חבית לנתערבה
ששם  מפני מותרות, והשאר המלח לים מהן אחת חבית
נתערב, ואחרֿכך בתחילה האיסור מן מובדל היה ההיתר
שבו, נסך יין דמי על לו ויוותר לגוי למוכרו מותר ולפיכך
נתברר  שלא כאן אבל כלל, האיסור מן נהנה שאינו ונמצא
האיסור, שכר מעולם נבדל ולא לבדו ההיתר שכר מעולם
במאה  חביות מאה אחת, בשכירות שכרו מתחילה שהרי
נסך, יין של שכר גם היא ופרוטה פרוטה כל הרי פרוטות,
רבותינו  בשם עוז' ('מגדל היא אחת שכירות שהכל

הראשונים).

.ËÈ˙È·Á ‰Ëe¯Ùa ˙È·Á ÈÏ ¯·Ú‰ :BÏ ¯Ó‡»««¬≈ƒ»ƒƒ¿»»ƒ
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קכז zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ëe¯Ùa72- ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á Ô‰ÈÈa ‡ˆÓÂ ,¯È·Ú‰Â , ƒ¿»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»≈≈∆»ƒ∆«ƒ
.¯zÓ B¯ÎO ¯‡Le ,¯eÒ‡ ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ¯ÎO¿«»ƒ∆«ƒ»¿»¿»À»

א.72) סה, שם

.Î˙È·Á ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰Ï ÁÏML Ï‡¯OÈ Èn‡À»≈ƒ¿»≈∆»«»∆≈»ƒ»ƒ
BÏ e¯Ó‡iL ¯zÓ - Ô¯ÎOa ÔÈÈ ÏL73˙‡ eÏ Ôz : ∆«ƒƒ¿»»À»∆…¿≈»∆

¯eÒ‡ - Ô˙eL¯Ï ‰ÒÎpMÓ Ì‡Â .‰ÈÓc74. »∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

מעות,73) להם חייב והגוי היין, את קנו לא שהאומנים
להם  ששלח יין של חליפים אינם להם שיתן המעות ולפיכך

עא.). שם לרשות 74)(משנה, כבר נכנס שהיין כיון
את  ויקח כסף הגוי להם וכשיתן בשכרם. קיבלוהו האומנין,

ואסור. נסך יין חליפי הכסף הרי בחזרה, היין

.‡Î‰LB ‰È‰L Ï‡¯OÈ75CÏ‰ ,‰Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚa ƒ¿»≈∆»»∆¿≈»ƒ»∆»«
‡È·‰Â CÒ ÔÈÈÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ»«¬«»ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÓ„ BÏ76Ì„˜ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿≈∆¬≈∆À»¿ƒ»«…∆
Ú ÈÏ ÔzÓ‰ :¯kÓiLÔÈÈ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯kÓ‡L „ ∆ƒ¿…«¿≈ƒ«∆∆¿…¬«»ƒ≈

Ì˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,EÏ ‡È·‡Â ÈÏ LiL CÒ∆∆∆≈ƒ¿»ƒ¿««ƒ∆¿«
BÈÈ77ÈtÓ ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‡È·‰Â ¯ÎÓe , ≈»«¿≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈

.B·BÁ epnÓ Ú¯tiL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ ÈÏ‡¯Oi‰L∆«ƒ¿¿≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ∆

א.75) סד, עבודהֿזרה 76)שם דמי נחמן: רב של מימרא
מותרים. גוי כשרוצה 77)ביד אסור יינם בסתם גם

בקיומו.

.·ÎÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ¯b ÔÎÂ78e‡·e ÔÈÙzL eÈ‰L ¿≈≈¿≈»ƒ∆»À»ƒ»
ÏË :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯b‰ ÔÈ‡ - ˜ÏÁÏ«¬…≈«≈»«»≈»ƒ…
È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ È‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡«»¬«»ƒ«¬ƒ»«»«ƒ«¬ƒ
Ï·‡ .Ôc‚k ÏhiL È„k ÔÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L ;˙B¯t≈∆¬≈∆¿ƒ»¿≈∆ƒ…¿∆¿»¬»

ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ¯b79ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ≈¿≈»ƒ∆»¿∆¬ƒ∆≈»ƒ
È‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«…«»¬«»ƒ«¬ƒ
˙M¯Èa el˜‰L ‡e‰ Ï˜ .ÔÓL È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ»«»«ƒ«¬ƒ∆∆…∆≈≈ƒÀ«
˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â .B¯eÒÏ ¯ÊÁÈ ‡lL È„k ,¯b‰«≈¿≈∆…«¬…¿¿ƒƒ∆»ƒ¿

¯eÒ‡ - ¯b‰80. «≈»

ב.78) סד, עבודהֿזרה 80)שם.79)שם חילופי שזהו
הקדימו  שם [בגמרא בגר. אפילו כלֿכך הקילו ולא ממש,
כדי  הסדר, את החליף ורבינו שותפות, לדין ירושה דין
דין  רק מביא הוא ואחריה האסורים, רשימת את להשלים

היתר]. של

.‚ÎÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÈÈ ¯ÎnL Ï‡¯OÈ81˜Òt :82„Ú ƒ¿»≈∆»«≈¿≈»ƒ»««
‰ÎÓÒ ˜ÒtMnL .ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - BÏ „„Ó ‡lL∆…»«»»À»ƒ∆ƒ∆»«»¿»

BzÚ„83‰˜ CLnMÓe ,84„Ú ‰OÚ BÈ‡ CÒ ÔÈÈÂ , «¿ƒ∆»«»»¿≈∆∆≈«¬∆«
‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ‡ˆÓ .Ba ÚbiL85¯zÓ ‰È‰86„„Ó . ∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»»À»»«

BÏ87‡Ï È¯‰L .ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú«∆…»««»ƒ»»¬ƒ∆¬≈…
BzÚ„ ‰ÎÓÒ88Ú‚pLk ‡ˆÓÂ ,CLnL Èt ÏÚ Û‡ »¿»«¿««ƒ∆»«¿ƒ¿»¿∆»«

,B˙ÚÈ‚a ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÁwÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»«¿ƒ«¿∆¡«««ƒƒ¿ƒ»
.ÌÈÈ Ì˙Ò ¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆¿≈¿«≈»

א.81) עא, שם היין.82)משנה, מחיר לקנות,83)קבע

מחירו. שיודע הגוי,84)כיון אצל בהלואה נשאר והכסף
בפ"א  רבינו בדעת המגיד הרב כתב וכן במשיכה. קונה שגוי

ומתנה. זכיה הקנין.85)מהל' שנגמר בשעה
נסך.86) יין חליפי אינם ומשכו 87)והדמים לגוי, ונתן

דמיו. שפסק מרובים 88)לפני דמים ממנו יבקש שמא
הקניה. את ויבטל

.„ÎÈÏ‡¯Oi‰ „„nLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««ƒ¿¿≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈÏÎÏ „„Ó Ì‡ Ï·‡ ;BÈÏÎÏ89B‡ ¿ƒ¿¬»ƒ»«ƒ¿ƒ»≈»ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÈaL Ï‡¯OÈ ÈÏÎÏ90ÁwÏ CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒƒ¿»≈∆¿«»≈»ƒ»ƒƒ«
ÌÈÓc‰ ˙‡91Á˜Ï ‡ÏÂ „„Ó Ì‡Â .„cÓÈ Ck ¯Á‡Â ∆«»ƒ¿««»ƒ¿…¿ƒ»«¿…»«

ÚÈbiMnL ;ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆»«»»¬ƒ∆ƒ∆«ƒ«
¯Ò‡ ÈÏkÏ92.ÌÈÈ Ì˙Òk «¿ƒ∆¡»ƒ¿«≈»

קודם 89) לכלי בנפילתו היין ונאסר שלו, יין קצת בו שהיה
יין  דמי הדמים, וכשלוקח משך. לא עוד שהרי הגוי, שקנהו

לוקח. הוא הכלי,90)אסור ומתנדנד באויר שאוחזו
ה"ג  בפי"ב שנתבאר כמו כנגיעה, שהוא בנדנודו היין ואוסר

נעשה 91)(כסףֿמשנה). והיין בכסף היין את קונה והגוי
בכסף, ובין במשיכה בין קונה שגוי רבינו וסובר מיד, שלו
(כסףֿמשנה). ומתנה זכיה מהל' פ"א המגיד הרב כמ"ש
הגוי, של קנינו עודם ישראל שבידי הדמים הרי כן, לא שאם
נסך  יין דמי ישראל שביד הדמים נעשו ואסרו, ביין וכשנגע

ה'תוספות' שכתבו כמו שקילו.למפרע ד"ה שם
ורבינו 92) הי"ב. בפי"ב כמבואר חיבור, ניצוק משום

בהנאה. אסור יינם בסתם אפילו שניצוק הולך, לשיטתו

.‰ÎÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙Bp‰93¯Ó‡Â , «≈ƒ»¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿»«
ÈÂÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ‰˙Le CÏ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏÚBÙÏ¿¬»≈»ƒ≈¿≈∆¡…ƒ«∆¿»ƒ
,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡nL LLBÁ ‰Ê È¯‰ - BÏ ·MÁÓ È‡Â«¬ƒ¿«≈¬≈∆≈∆»ƒ¿∆«ƒ

‰fLe‰˜L‰Â CÒ ÔÈÈ BÏ ‰wL ÈÓk94‰Ê „‚Îe . ∆∆¿ƒ∆»»≈∆∆¿ƒ¿»¿∆∆∆
˙ÈÚÈ·La95Ï‡¯OÈ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙pL ÔB‚k .¯eÒ‡ - ƒ¿ƒƒ»¿∆»«ƒ»¿∆¿»ƒƒ¿»≈
ı¯‡‰ ÌÚ96È‡Â ÏÎ‡Â CÏ :ÈÏ‡¯Oi‰ BÏÚBÙÏ ¯Ó‡Â , «»»∆¿»«¿¬«ƒ¿¿≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ

- ¯OÚÓ BÈ‡L ¯·c ÏÚBt‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .BÏ ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»««≈»»∆≈¿À»
¯eÒ‡97. »

מעות 93) לחנוני שנתן כיון דינר. לו כשהקדים - ב סג, שם
מהחנוני  קנה כאילו הוא הרי אליו, הפועל את ששלח קודם
בעלֿהבית. משל אוכל שהפועל ונמצא לפועל, שיתן מה

נסך.94) מיין מזונותיו חוב בעלֿהבית 95)ופורע שנמצא
החנוני. מן שקנה שביעית מפירות הפועל מזונות חוב פורע

המעשרות.96) על לבעל97ֿ)וחשוד שאסור כלומר,
ברור. אינו כאן רבינו ולשון כן. לעשות הבית

.ÂÎB‡ ,‰Ê ¯È„a e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»∆ƒ¿¿¿ƒ»∆
,Ú¯Bt È‡Â ÈÂÁ‰ ÔÓ ÈÏÚ e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡L∆»«»∆ƒ¿¿»«ƒ«∆¿»ƒ«¬ƒ≈«
B„eaÚL „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„aÚzLpL Èt ÏÚ Û‡98 ««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿

‡ÏÂ CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿≈≈…ƒ≈∆∆¿…
.¯OÚÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÚÈ·L ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿…ƒ«¬≈

קנה 98) לא ולפיכך מסוימות, מעות לחנוני שעבד שלא
אינו  שהפועל ונמצא לפועל, החנוני שיתן מה בעלֿהבית

שם. פפא רב של פירושו כפי בעלֿהבית, משל אוכל
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.ÊÎ˜lÁÓ ‰È‰L CÏÓ99ÂÈÓc Ô‰Ó Á˜BÏÂ ÌÚÏ BÈÈ ∆∆∆»»¿«≈≈»»¿≈«≈∆»»
:ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡ - ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆«…«»»¿≈»ƒ

CÏn‰ ¯ˆB‡a ÈzÁz Òk‰Â ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰100, ≈¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿«¿««∆∆
ÔÈi‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁwiL È„k101ÌLa B·˙kL ¿≈∆ƒ«»≈»ƒ««ƒ∆¿»¿≈

Ï·‡ .CÏnÏ ÌÈÓc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔzÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ≈»≈»ƒ«»ƒ«∆∆¬»
¯ˆB‡‰ ÔÓ ÈËlÓe ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡102. ≈≈¿»«ƒ«¿≈ƒƒ»»

שם.99) והסוגיא א. עא, שם הברייתא רבינו מפרש כן
בגירסתנו:100) אבל באל"ף, אצר בגמרא: רבינו גירסת

שם. רש"י וראה שוטר. ופירושו, בעי"ן. עוצר
לקבל 101) שצריך יינו את לגוי מוכר שהישראל שנמצא

(רדב"ז). המלך לאוצר 102)מאת חייב הישראל שהרי
יין, לו מוכר הישראל ואין זה, מחיוב פוטרו והגוי מעות,
לו  באומר מהֿשאיןֿכן בשליחותו, לא היין את מקבל והגוי

במקומי. הכנס

.ÁÎBÈÈa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ103BÒ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏL ≈»ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»≈¿»¿
¯kÓÏ ¯zÓ -104ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B˙B‡Ï ÔÈÈ B˙B‡ À»ƒ¿…«ƒ¿»≈»ƒ

Ôek˙pL ÔÂÈkL .Bc·Ï B¯Ò‡L105ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ê ∆¬»¿«∆≈»∆ƒ¿«≈∆»≈»ƒ
B‡ B¯aML BÓk ‰Ê È¯‰ - BÈÈ ¯Ò‡ÏÂ B˜Èf‰Ï¿«ƒ¿∆¡…≈¬≈∆¿∆ƒ¿

BÙ¯O106epnÓ Á˜BlL ÌÈÓc‰ e‡ˆÓÂ ;ÌlLÏ ·iÁL ¿»∆«»¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ∆≈«ƒ∆
˜f‰‰ ÈÓc107.‰¯ÈÎn‰ ÈÓc ‡ÏÂ , ¿≈«∆≈¿…¿≈«¿ƒ»

ב.103) נט, "מותר 104)שם אמרו לא שם, [בגמרא
לו  מותר (פירוש: דמיה למשקל ליה שרי אלא: למכור",
קלייה  מיקלא טעמא? מאי מהגוי), דמיו לקבל היין לבעל
טעם  הלא זה, לשון רבינו נקט למה להבין וקשה (שרפו),
הזיקו]. דמי גביית אלא מכירה כאן שאין מפני הוא ההיתר

לו,105) לשלם חייב אינו להזיק, בכוונה שלא נגע ואם
כלל  היין נשתנה לא כלומר, ניכר. שאינו היזק שזה מפני
ה"ג, ומזיק חובל מהל' בפ"א פוסק ורבינו מעשיו, עלֿידי
פטור. - באונס או בשגגה ניכר שאינו שהיזק

קלייה.106) מקלא נוטל 107)בגמרא: כשר יין ודמי
שם). (רש"י

á"ôùú'ä à"ðî ç"ë éùéîç íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אכילת 1) ושיעור בכזית; אסורות מאכלות איסורי שכל יבאר

שלא  עליהן חייב אם האיסורין כל השתייה; ושיעור פרס
מאכל  שהריחה עוברה בולמוס; שאחזו ומי הנאתן; כדרך

איסור. על חל איסור ואם איסור;

.‡Ô¯eÚL - ‰¯BzaL ˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ Ïk2˙ÈÊÎa »ƒ≈«¬»∆«»ƒ»ƒ¿«ƒ
È„Èa ‰˙ÈÓÏ ÔÈa ˙¯ÎÏ ÔÈa ˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,ÈBÈa≈ƒ≈¿«¿≈¿»≈≈¿ƒ»ƒ≈

ÌÈÓL3‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ·iÁÓ‰ ÏkL ,e¯‡a ¯·Îe . »«ƒ¿»≈«¿∆»«¿À»»≈ƒ»
‰˜BÏ - ÏÎ‡Ó ÏÚ ÌÈÓL È„Èa4. ƒ≈»«ƒ««¬»∆

למטה.2) הנמנים הגוף בעונשי להתחייב כגון 3)כדי
שלא  מפני דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל
סורר  בבן אלא ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב מצאנו
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת בשר זלילת על ומורה

למלקות.4) בו התרו אם

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ÔÈ¯eÚM‰ Ïk ÌÚ ‰Ê ¯eÚLÂ¿ƒ∆ƒ»«ƒƒ¬»»¿∆ƒƒ«
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡Â .Ì‰5¯·cÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Ï ≈¿»ƒ«»∆¡…»∆ƒ»»
‰˜BÏ BÈ‡ Ï·‡ ,¯eÒ‡‰6ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ÏÚ ‡l‡ »»¬»≈∆∆»«¿«ƒ¿ƒ»«

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ‡e‰L Ïk7. »∆»ƒ«ƒ«ƒ«««¿

התורה.5) מן אסור שיעור חצי דאמר יוחנן מן 6)כר'
סופרים 7)התורה. מדברי איסור על כעובר שזה מפני

מרדות. מכת אותו שמכין

.‚‰Ó Ï·‡ ;ÌÈpM‰ ÔÈa ÏMÓ ıeÁ - e¯Ó‡L ˙ÈÊk¿«ƒ∆»«¿ƒ∆≈«ƒ«ƒ¬»«
ÌÈÎÈÁ‰ ÔÈaM8‰‰ È¯‰L ,ÚÏaM ‰ÓÏ Û¯ËˆÓ - ∆≈«¬ƒ«ƒƒ¿»≈¿«∆»«∆¬≈∆¡»

BB¯‚9¯ÊÁÂ ,B‡È˜‰Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ elÙ‡ .˙ÈÊkÓ ¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»««¬ƒ«ƒ∆¡ƒ¿»«
B˙B‡ ÏÎ‡Â10ÔÈ‡L ;·iÁ - ‡È˜‰L BÓˆÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ¿»«¬ƒ«ƒ«¿∆≈ƒ«»∆≈

.¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ˙ÈÊÎa ÔB¯b‰ ˙‡‰ ÏÚ ‡l‡ ·eiÁ‰«ƒ∆»«¬»««»¿««ƒƒ»»»»

בלעו.8) ולא בחכו כיון 9)המודבק מלא, שיעור טעם והרי
שבין  מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה

נהנה. גרונו אין ביחד.10)השיניים שלם כזית גרונו שטעם

.„Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯˙B B‡ Ïebt B‡ ‰Ï· B‡ ·ÏÁ ˙ÈÊk¿«ƒ≈∆¿≈»ƒ»¿«≈»∆
¯eËt BÏÎB‡‰ - ËÚÓ˙Â ‰nÁa BÁÈp‰L11¯ÊÁ . ∆ƒƒ««»¿ƒ¿«≈»¿»»«

Át˙Â ÌÈÓLba BÁÈp‰Â12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -13˙¯k14B‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»»»≈
˙e˜ÏÓ15„ÓÚÂ Át˙Â ,‰lÁzaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰È‰ . «¿»»»ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ - ˙ÈÊk ÏÚ16. «¿«ƒ»¿≈ƒ»»

הוא 11) ועכשיו שהוא, כמות שמשערין וממלקות, מכרת
מכשיעור. בתחילתו.12)פחות שהיה כמו כזית על ועמד

כשיעור.13) וסופו שתחילתו פיגול 14)מפני בחלב
נותר 15)ונותר. בפיגול, למלקות בו כשהתרו או בנבלה

אצל  דיחוי אין שיעורן נתמעט שבינתיים פי על ואף וטמא.
למצבו  חוזר אינו שנדחה כיון אומרים אין כלומר, איסורים,

בו 16)הקודם. היה לא הטבעי, במצבו שמתחילתו, כיון
כזית.

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ
¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯OaÓ ıeÁ ,˙ÈfÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿««ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿«

‰Ù¯Ë17˙LÓÁÂ .ÔÓB˜Óa e¯‡a˙iL ¯ÈÊ È¯eq‡Â , ¿≈»¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿»«¬≈∆
‰‡e·˙ ÈÈÓ18Ïk‰ - Ô‰lL ˙B˜ˆa‰Â Ô‰lL ÔÈÁÓ˜e ƒ≈¿»¿»ƒ∆»∆¿«¿≈∆»∆«…

ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡Ï ÔÈa ,˙ÈfÎÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ19ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»≈¿∆«≈
L„Á ¯eq‡Ï20¯OÚÓ È¯eq‡Ï ÔÈa ,¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ ¿ƒ»»ƒƒ¿≈»…∆≈¿ƒ≈«¬≈

ÈL21.˙BÓe¯˙e ≈ƒ¿

היא.17) נבילה תחילת והטריפה הואיל שמצטרפין
קודם 18) שיפון שועל, שיבולת כוסמים, שעורים, חיטים,

מחמיצים.19)טחינה. העומר 20)שכולם הקרבת לפני
לוקה. כזית, ביחד מכולם אכל שאם בניסן. בט"ז

לוקה.21) ירושלים, לחומת חוץ כזית מכולן אכל שאם

.Â·iÁ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È22Û¯ËˆÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ≈»∆ƒ∆»««»ƒ¿»««¿ƒ¿»≈
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ëa ˙ÈfÎÏ¿««ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆»»¿»∆
Ô‰L ,È·v‰ ˙Ï·Â ‰O‰ ˙Ï·Â ¯BM‰ ˙Ï·Ï ?‰ÓB„∆¿ƒ¿««¿ƒ¿««∆¿ƒ¿««¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23. ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿∆≈«¿
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תבואה.22) מיני מחמשת חוץ אחרים מינים אפילו
מצטרפין.23) אחד בלאו שאיסורן שכל

.Ê‰ÏB„‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡‰24ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯eÒ‡ ¯·cÓ »≈¬ƒ»¿»ƒ»»»≈¿«¿ƒ
·eiÁ ‡l‡ ,˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ˙¯k B‡ ˙e˜ÏÓ B˙B‡«¿»≈«»¿«ƒ¿«ƒ∆»ƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÎÏ „Á‡25Ba ÌÈ¯˙Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡Â .26 ∆»¿»»¬ƒ»¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»«»¿«ƒ¿«ƒ«»«»
˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡¯˙‰Â ‰‡¯˙‰«¿»»¿«¿»»¿««ƒ∆ƒ¬ƒ»««

.˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ

הפסק.24) בלי הרבה "אכילה 25)כזיתים רבינו ונקט
בו  התרו שאם להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה"
הפסיק  שלא פי על אף התראה כל על חייב התראות, כמה
מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו

אחת 26) כל על חייב שותה והוא תשתה אל לו אמרו
ואחת.

.Á˙BÏÎ‡Ó ÏkÓ „Á‡Ó Ïc¯Ák B‡ ‰¯BÚOk ÏÎB‡‰»≈ƒ¿»¿«¿»≈∆»ƒ»«¬»
„Ú ÔÎÂ ,Ïc¯Ák ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»¿≈«
‰‰L Ì‡ :„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙Èfk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿≈≈¿≈ƒƒ»»

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ27Û¯ËˆÈ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«»≈ƒƒ¿»≈
BÓk Ôa¯˜ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Ïk‰«…«¬≈«»»≈«¿»¿»¿
‰lÁzÓ ‰fÓ ¯˙È ‰‰L Ì‡Â ;˙Á‡ ˙·a ˙ÈÊk ÏÎ‡L∆»«¿«ƒ¿«««¿ƒ»»»≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
ÏÎ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÒ „ÚÂ¿«««ƒ∆…»»≈≈∆∆»»«
‡l‡ ˙ÈÊk ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ïc¯Ák ¯Á‡ Ïc¯Ák¿«¿»««¿«¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»
.¯eËÙe ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙Èa¿»≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»

כר'27) ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי
ביצים. ארבע הוא פרס שיעור סובר ורש"י ברוקא. בן יוחנן

.Ë,ËÚÓ ËÚÓ ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙BM‰ ÔÎÂ¿≈«∆¿ƒƒ∆¿«≈»¿«¿«
BÚÓ‚e ·ÏÁ‰ ˙‡ B‡ ÁÒÙa ıÓÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡∆ƒ¿»∆∆»≈¿∆«∆«≈∆¿»
‰‰L Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ Ìc‰ ÔÓ ‰˙ML B‡ ,ËÚÓ ËÚÓ¿«¿«∆»»ƒ«»¿«¿«ƒ»»
,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ

.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ

.ÈÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk28·iÁ BÈ‡29„Ú Ì‰ÈÏÚ »»√»ƒ»¬ƒ≈«»¬≈∆«
‰‡‰ C¯c Ô˙B‡ ÏÎ‡iL30È‡ÏÎÂ ·ÏÁa ¯OaÓ ıeÁ , ∆…«»∆∆¬»»ƒ»»¿»»¿ƒ¿≈

‡ÈˆB‰ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡ Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .Ì¯k‰«∆∆¿ƒ∆…∆¡«»∆¬ƒ»∆»ƒ
ÏeMa ÔBLÏa ,˙¯Á‡ ÔBLÏa Ô˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡31ÔBLÏ·e ƒ¬ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿

Lc˜‰32.‰È‰ C¯„k ‡lL elÙ‡Â Ô˙B‡ ¯Ò‡Ï , ∆¿≈∆¡…»«¬ƒ∆…¿∆∆¬»»

בהנאה.28) או אין 29)באכילה ובגמרא: יוחנן. כר'
הנאה. בדרך שלא אפילו אסור מדרבנן אבל לוקין,

הנאתו 30) על חייב אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל
ואם  לאכילה עומד מאכל שדבר מפני אכילה, כדרך שלא
הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי אחר באופן נהנה

איסור 31) על חכמים ודרשו אמו בחלב גדי תבשל לא
אלא 32)אכילה. ממנו תהנה שלא המלאה, תקדש פן

תשרפנו.

.‡È„ˆÈk33‡e‰Lk BÚÓ‚e ·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L È¯‰ ? ≈«¬≈∆ƒ¿»∆«≈∆¿»¿∆
B‡ ;ÈÁ ·ÏÁ ÏÎ‡L B‡ ,epnÓ BB¯‚ ‰ÂÎpL „Ú ÌÁ««∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»«≈∆«

CÒ ÔÈÈ CB˙Ï ,‰ÚÏÂ L‡¯ ÔB‚k ,ÌÈ¯Ó ÌÈ¯·c ·¯ÚL∆≈≈¿»ƒ»ƒ¿…¿«¬»¿≈∆∆
B‡ ;ÔÈ¯Ó Ô‰Lk ÔÏÎ‡Â ,‰Ï· ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï B‡¿¿≈»∆¿≈»«¬»»¿∆≈»ƒ
ÏË·e LÈ‡·‰Â ÁÈ¯Ò‰L ¯Á‡ ¯eÒ‡‰ ÏÎ‡ ÏÎ‡L∆»«…∆»»««∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»«
CB˙a ¯Ó ¯·c ·¯Ú Ì‡Â .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó≈…∆»»¬≈∆»¿ƒ≈«»»«¿
- BÏÎ‡Â Ì¯k‰ È‡Ïk ÔÈÈa B‡ ·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰¯„¿̃≈»∆»»¿»»¿≈ƒ¿≈«∆∆«¬»

.·iÁ«»

ולפיכך 33) והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי מפרט
חלב  הניח שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא רבינו מונה אינו

פטור. מכתו גבי על הנסקל שור של

.·È˜BÁO C¯c ˙B¯eÒ‡‰ ˙BÏÎ‡nÓ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»ƒ«¬»»¬∆∆¿
˜qÚ˙Ók B‡34,‰ÏÈÎ‡‰ Ûe‚Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿«≈««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»¬ƒ»

ÏL dÓˆÚÏ Ôek˙nL ÈÓk ,·iÁ - ‰‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿∆¡»«»¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿»∆
¯eq‡a BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰È‰Â .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»»«»»»»»¿«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eq‡‰ ÏkÓ35Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯eÒ‡ - Ôek˙ Ì‡ : ƒ»»ƒƒƒƒ¿«≈»¿ƒ…ƒ¿«≈
¯zÓ -36. À»

לאכילה.34) כוונה איסורי 35)בלי בין הנאה איסורי בין
מתכוון 36)אכילה. שאינו שדבר שמעון כר' שהלכה

האיסורים. בכל מותר

.‚È- ·Ú¯‰ ÈtÓ B‡ ÔB·‡˙Ï ¯eÒ‡ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»»¿≈»ƒ¿≈»»»
·iÁ37ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â ¯a„na ‰ÚBz ‰È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»»∆«ƒ¿»¿≈«…«

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eq‡ ¯·„ ‡l‡38. ∆»¿«ƒ¬≈∆À»ƒ¿≈«»«¿»

נפש.37) סכנת אין דבר 38)אם לך שאין אדם, לכל מותר
נפש. פיקוח בפני העומד

.„È‰¯aÚ39L„˜ ¯Oa ÔB‚k ,¯eÒ‡ ÏÎ‡Ó ‰ÁÈ¯‰L À»»∆≈ƒ»«¬»»¿¿«…∆
.˜¯n‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ¯ÈÊÁ ¯Oa B‡Ì‡ ¿«¬ƒ«¬ƒƒ»ƒ«»»ƒ

d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - dzÚ„ ‰·MÈ˙ƒ¿«¿»«¿»»¿ƒ««¬ƒƒ»
ÔÈÏÈÎ‡Ó - dzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï Ì‡Â .¯eÚMkÓ ˙BÁt»ƒ«ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»«¿»«¬ƒƒ

.dzÚc ·MÈ˙zL „Ú d˙B‡»«∆ƒ¿«≈«¿»

לאוכלו,39) ומתאווה מאכל איזה מריחה כשהיא הרה אשה
זה. מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן

.ÂË‡ˆBiÎÂ ıÓÁ Ba LiL ¯·c ÁÈ¯‰L ‰ÏBÁ‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆≈ƒ«»»∆≈…∆¿«≈
.‰¯aÚk BÈc - LÙp‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú¯ÚnL ÌÈ¯·cÓ Baƒ¿»ƒ∆¿«¿¬ƒ∆«∆∆ƒ¿À»»

.ÊËÒeÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ40ÌÈ¯·„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ¿»ƒ
„iÓ ÌÈ¯eÒ‡‰41ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú42ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ»«∆≈≈»¿≈¿«¿ƒ«

‡ˆÓpa ÔÈ¯‰ÓÓ ‡l‡ ,¯zn‰ ¯·c43B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe . »»«À»∆»¿«¬ƒ«ƒ¿»«¬ƒƒ
‰lÁz Ïw‰ Ïw‰44Bic - ÂÈÈÚ e¯È‡‰ Ì‡ .45Ì‡Â ; ««««¿ƒ»ƒ≈ƒ≈»«¿ƒ

.¯eÓÁ‰ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï««¬ƒƒ∆»

הרעבון.40) במרק,41)מחלת מקודם מנסים ואין
האסור. דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות

כהות.42) החולה עיני המחלה של מסוכן בשלב
במקום.43) הנמצאים דברים 44)בדברים לנו אין אם

מאכילין  איסורים מיני שני לפנינו ויש צורכו כדי  מותרים
קל. הקל יותר.45)אותו אותו מאכילים אין
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.ÊÈB˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ‰Ï·e Ï·Ë eÈÙÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿»≈∆∆¿≈»«¬ƒƒ
‰˙ÈÓa Ï·h‰L ;‰lÁz ‰Ï·46ÈÁÈÙÒe ‰Ï· . ¿≈»¿ƒ»∆«∆∆¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈

ÔÈ¯eÒ‡L ;˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ∆¬ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ47.‰hÓL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le Ï·Ë48˙ÈÚÈ·L B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -49Ï·Ë . ∆∆¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ∆∆

Ï·h‰ Ôw˙Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰Óe¯˙e50ÔÈÏÈÎ‡Ó - ¿»ƒƒ∆¿»¿«≈«∆∆«¬ƒƒ
Ï·Ë B˙B‡51‰Óe¯˙k LB„˜ BÈ‡L ,52‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆∆≈»ƒ¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

הופרשו 46) שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי
הפרישו  שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה ממנו

במיתה. אינו מעשרות תחילה 47)ממנו אותו שמאכילים
דרבנן. הביעור.48)איסורי זמן שהטבל 49)לאחר

בעשה. והשביעית שמים בידי את 50)במיתה ולהאכילו
יפריש  ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין

לו. יספיק לא התרומות ממנו 51)ממנו מפרישים אין
לעצמה  תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה
שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין

בתרומה. שאסור בזר אבל 52)והמדובר חמורה תרומה
שיש  לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל
שאפשר  מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן,
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו

.ÁÈ‡l‡ ,¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆≈ƒ»«ƒ∆»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL eÈ‰ Ì‡53‰È‰L B‡ , ƒ»¿≈»ƒƒ»ƒ¿««∆»»

ÏÎB‡ LÈ CÎÈÙÏ .ÏÏBk ¯eq‡ B‡ ÛÈÒBÓ ¯eq‡ƒƒƒ≈¿ƒ»≈≈
˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,„Á‡ ˙ÈÊk54‡e‰Â . ¿«ƒ∆»¿∆»»»≈«¿À¿

ÔÈ¯eq‡ ‰MÓÁa Ba e¯˙‰L55?„ˆÈk .Ba eˆa˜˙pL ∆ƒ¿«¬ƒ»ƒƒ∆ƒ¿«¿≈«
ÌÈLc˜n‰ ÔÓ ¯˙BpL ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡ÓË ÔB‚k¿»≈∆»«¿«ƒ≈∆∆«ƒ«À¿»ƒ

·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa56, ¿«ƒƒ∆ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓe ,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓeƒ≈»ƒ≈¿«ƒƒ

L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓeÔÓ ‰‰pL ÌeMÓe , ƒ»≈∆»«…∆ƒ∆∆¡»ƒ
.ÏÚÓe L„w‰«…∆»«

שניהם.53) על חייב ולכן תוציא, מהם זה שנינו 54)שאי
משמיענו  ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע חייב שבשוגג

כך. הדין למלקות כל 55)שגם ולפרש בו להתרות צריך
לו  אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני איסור
אחת. אלא לוקה אינו לאווין, חמישה על עובר שהוא

מאכל,56) על שמים בידי מיתה או כרת המחוייב שכל
למלקות. בו התרו אם לוקה

.ËÈ‰È‰ BÊ ‰Ó‰aL ?¯eq‡ ÏÚ ¯eq‡ Ô‡k ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»»ƒ«ƒ∆¿≈»»»
‰È‰a ¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ daÏÁ57- dLÈc˜‰ . ∆¿»»«¬ƒ»À»«¬»»ƒ¿ƒ»

‰È‰a daÏÁ ¯Ò‡58¯eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓe . ∆¡«∆¿»«¬»»ƒ∆«ƒ
‰È‰59·ÏÁ ‰È‰ ÔÈ„ÚÂ .ÌÈL„˜ ¯eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒB , ¬»»«»»ƒ»»ƒ«¬«ƒ»»≈∆

dB·bÏ ¯zÓ ‰Ê60- ¯˙B ‰OÚ .ËBÈ„‰Ï ¯eÒ‡Â ∆À»«»«¿»¿∆¿«¬»»
.ËBÈ„‰Ï ¯Ò‡ ,dB·bÏ ¯eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓƒ∆«ƒ«»«∆¡«¿∆¿

‰f‰ ÏÎB‡‰Â61¯eÒ‡Â ‰Ó‰a‰ ¯O·a ¯zÓ ‰È‰ ¿»≈«∆»»À»ƒ¿««¿≈»¿»
¯eq‡ BÏ ÛÒB .d¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ‡ÓË .daÏÁa¿∆¿»ƒ¿»∆¡««ƒ¿»»«ƒ
.ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÏÏk - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‡a .·ÏÁ‰ ÏÚ««≈∆»«ƒƒ»«»»√»ƒ

.‰Ê ·ÏÁa B¯eq‡ ÛÒB ,ÔÈlÁa Û‡ ¯Ò‡pL CBzÓeƒ∆∆¡««¿Àƒ«ƒ¿≈∆∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

באכילה.57) רק אסור בהנאה.58)שהחלב אסור שהקדש
איסור.59) על שחל חמור איסור או מוסיף איסור הוא הרי
למזבח.60) כאן 61)להקריב עד שאכל. האדם כלומר,

מכאן  החלב, חתיכת על שניתוספו האיסורים רבינו מנה
על  אבל האדם, על החלים איסורים רבינו מונה ואילך
וטומאת  הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל

האוכל.

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מינו;1) בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב איסור יבאר

כל  במאתים; ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש
אפרוח  בה שיש וביצה בטל; הוא אם מתירין לו שיש דבר
שצלאו  וגדי לפגם; או לשבח טעם נותן ודין ששלקה;
בשר  צולין ואם לכתחלה; איסור מבטלין אם בחלבו;
שנבלל  מליח נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבילה שחוטה

שחוטה. בשר עמו

.‡BÈ‡La ÔÈÓ :¯zÓ ¯·„a ·¯Ú˙pL ¯eÒ‡ ¯·c»»»∆ƒ¿»≈¿»»À»ƒ¿∆≈
ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ2„ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓe ; ƒ¿≈««ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…

·¯a ÏËaÈ - BÓÚË ÏÚ3. ««¿ƒ»≈¿…

ב.2) בהלכה שמבאר ברוב 3)כמו בטל עט. זבחים כרבא,
להלן  שיתבאר כמו סופרים, מדברי אסור אבל התורה, מן

דֿה. בהלכות

.·ÁBnÂ ÔÈÒÈ¯b‰ CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk‰ ·ÏÁ ?„ˆÈk≈«≈∆«¿»∆»«¿«¿ƒƒ¿ƒ«
Ïk‰4Ô‰a ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ :ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÓÚBË - «…¬ƒ∆«¿ƒƒƒ…ƒ¿»»∆

ÌÚË Ì‰a ‡ˆÓ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ·ÏÁ ÌÚË««≈∆¬≈≈À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆««
‰Â ,·ÏÁBLnÓ Ô‰a ‰È5ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ≈∆¿»»»∆«»¬≈≈¬ƒƒ

‰¯Bz‰6- BLnÓ Ô‰a ‰È‰ ‡ÏÂ ,BÓÚË Ô‰a ‡ˆÓ ; «»ƒ¿»»∆«¿¿…»»»∆«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰7. ¬≈≈¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ

טעמו 5)ונתערב.4) נקרא בעין ואינו החלב שנמוח אע"פ
וזהו  היתר. של ביצים שלש בתוך איסור כזית יש אם וממשו
רש"י  אבל סז. זרה עבודה בתוספות אליהו רבינו כפירוש
ממשו  ולא טעמו הוא בעין, ואינו האיסור נמוח שאם סובר,

פרס. אכילת בכדי כזית יש אם סז:6)ואפילו זרה עבודה
וזהו  עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כל יוחנן ר' אמר
לוקין, ואין אסור ממשו ולא טעמו פרס, אכילת בכדי כזית

בלבד. סופרים מדברי שאסור רבינו שטעם 7)ומפרש
צח. בחולין רש"י דעת גם וכן התורה. מן אינו כעיקר

.‚˙ÈÊk ·ÏÁ‰ ÔÓ ‰È‰L ÔB‚k ?BLnÓ ‡e‰ „ˆÈk≈««»¿∆»»ƒ«≈∆¿«ƒ
ÌÈˆÈa LÏL ÏÎa8ÔÈÒÈ¯b‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ .˙·¯Úz‰ ÔÓ ¿»»≈ƒƒ««¬…∆ƒ»«ƒ«¿ƒƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ˙ÈÊk Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÈa LÏLk el‡‰»≈¿»≈ƒƒ¿≈»∆¿«ƒƒ«≈∆
˙BÁt ÏÎ‡ ;Ìi˜ BLnÓe ¯eq‡‰ ÌÚË È¯‰L ,‰˜BÏ -∆∆¬≈««»ƒ«»«»»«»

ÌÈˆÈa LÏMÓ9˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -10 ƒ»≈ƒ«ƒ«««¿
Ì‰È¯·cÓ11ÏÎa ˙ÈÊk ˙·¯Úza ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ…»»««¬…∆¿«ƒ¿»

ÏÎ‡Â ·ÏÁ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈˆÈa LÏL»≈ƒ««ƒ∆≈»∆««≈∆¿»«
.˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯„w‰ Ïk»«¿≈»≈∆∆»«««¿
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ששיעורו 8) שם, יוחנן ר' שבדברי פרס אכילת בכדי זהו
ח. הלכה יד פרק למעלה שכתב כמו ביצים, אין 9)שלש

האיסור. של כזית מן 10)בהן שאסור שיעור, חצי כדין
ג  בפרק כלמעלה מרדות, מכת אלא עליו לוקין ואין התורה

ו. פרס,11)הלכה אכילת מכדי פחות איסור שתערובת
ממשו. ולא טעמו נקרא

.„Ì‡ ,Ïk‰ ÁBnÂ ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁÏ ˙BÈÏk ·ÏÁ ÏÙ»«≈∆¿»¿≈∆»«¿»¿ƒ««…ƒ
Ïk‰ È¯‰ - ˙BÈÏk‰ ·ÏÁa ÌÈLk ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁ ‰È‰»»≈∆»«¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆«¿»¬≈«…

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ12‰Ï· ˙ÎÈ˙Á elÙ‡ .13‰·¯Ú˙pL À»ƒ«»¬ƒ¬ƒ«¿≈»∆ƒ¿»¿»
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ Ïk‰ - ‰ËeÁL ÏL ˙BÎÈ˙Á ÈzLaƒ¿≈¬ƒ∆¿»«…À»ƒ«»
¯·c „·‡iL „Ú ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ«…»«∆…«»»
BÈÚL ·eLÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BËeÚÓ ÌˆÚÓ ¯eÒ‡‰»»≈…∆ƒ¿…ƒ¿∆»»»∆≈

˙„ÓBÚ14.¯‡a˙iL BÓk , ∆∆¿∆ƒ¿»≈

א.12) בהלכה כמבואר ברוב, בטל במינו שמין
אנו 13) שאין אלא נימוחה, ולא בעינה עומדת שהחתיכה

האסורה. החתיכה איזוהי בעין.14)יודעים שנשאר

.‰?BËeÚÓ ÌˆÚa „·‡ÈÂ ¯eÒ‡‰ ¯·c ·¯Ú˙È ‰nÎ·e¿«»ƒ¿»≈»»»»¿…«¿…∆ƒ
,ÌÈMLa B¯eÚML ¯·c LÈ :ÌÈÓÎÁ Ba e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ≈»»∆ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B¯eÚML LÈÂ15ÌÈ˙‡Óa B¯eÚML LÈÂ ,16. ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆ƒ¿»«ƒ

יג.15) בהלכה כמבואר הכרם,16)תרומה, וכלאי ערלה
שם. כמבואר

.ÂÈ¯eq‡ ÔÈa ,‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»ƒƒ∆«»≈ƒ≈
e·¯Ú˙pL ,‰È‰ È¯eq‡ ÔÈa ˙¯k È¯eq‡ ÔÈa ˙e˜ÏÓ«¿≈ƒ≈»≈≈ƒ≈¬»»∆ƒ¿»¿

ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ :¯zn‰ ÏÎ‡Óa17; ¿«¬»«À»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««
B¯eÚL - ÌÚh‰ ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…««««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B‡ ‰‡Óa B‡ ÌÈMLa18,CÒ ÔÈiÓ ıeÁ . ¿ƒƒ¿≈»¿»«ƒƒ≈∆∆
È¯‰L ,Ï·hÓ ıeÁÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯ÓÁ ÈtÓƒ¿≈À¿«¬«»ƒ¿ƒ∆∆∆¬≈

Bw˙Ï ¯LÙ‡19ÏÎa - ÔÈÓa ÔÈ¯ÒB‡ ‰Ê ÈtÓe ; ∆¿»¿«¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿»
ÌÚË Ô˙Ba - ÔÈÓa ‡lLÂ ,Ô‰L20Ïk ¯‡Lk , ∆≈¿∆…¿ƒ»¿≈««ƒ¿»»

.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

ח.17) הלכה ט פרק למעלה וראה צז: כמבואר 18)חולין
הקודמת. תרומות 19)בהלכה ממנו להפריש אפשר

אינו  מתירין לו שיש דבר שכל בידינו הוא וכלל ומעשרות.
שם  התוספות מביאים זה וטעם שהוא. בכל ואוסר בטל
(ובגמרא  נח. נדרים בבבלי גם מפורש וכן הירושלמי. בשם
שמן  פירוש, איסורו". כך "כהיתרו אחר טעם אמרו שם
לפיכך  הכל, ומתירה הכרי כל את פוטרת אחת חטה התורה
ורבינו  הכרי. כל אוסרת טבל של אחת חטה כך, באיסור גם
השני  הטעם כי מתירים, לו שיש דבר של הנימוק את העדיף
ולתרומת  למעשרות טבל אבל בלבד, לתרומה טבל מנמק
האיסורים, ייבטלככל כן ואם שהוא בכל היתר לו אין מעשר
הכל). מנמק מתירים לו שיש דבר של הטעם אבל

כאן 20) יש שהרי במינו, מין אלא נסך ביין החמירו שלא
האיסור  טעם כשאין מינו בשאינו מין אבל האיסור,
בטבל  וכן החמירו. ולא לגמרי אינו כאלו הוא הרי בתערובת
יב  בהלכה ולהלן במינו, במין אלא חכמים החמירו ולא

ובר"ן  כך. הדין מתירים לו שיש דבר שבכל רבינו פוסק
זה. לחילוק הגיוני טעם נותן נב. נדרים

.Ê˙Bi·Á ‰nk ‰ÈÏÚ eÏÙpL CÒ ÔÈÈ ˙tË ?„ˆÈk≈«ƒ«≈∆∆∆»¿»∆»«»»ƒ
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÔÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ«…»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈
LÈ¯ÙiL „Ú ,Ï·Ë Ïk‰ - ˙È·Áa ·¯Ú˙pL Ï·Ë∆∆∆ƒ¿»≈¿»ƒ«…∆∆«∆«¿ƒ

˙·¯ÚzÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z21¯‡a˙iL BÓk , ¿««¿»¿ƒ««¬…∆¿∆ƒ¿»≈
.BÓB˜Óaƒ¿

מיניה 21) ומפריש תערובת. באותה הנמצא הטבל כמות לפי
דרבנן  הוא האיסור כאן שגם אחר, דרבנן מטבל או וביה
לא. מנחות וראה בששים. או ברוב בטל התורה שמן מפני

.Á˙ÈÚÈ·L ˙B¯t22ÔÈÓa e·¯Ú˙ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿¿ƒ»
‡e‰L ÏÎa -23ÔÈ‡ ,ÌÚË Ô˙Ba - ÔÈÓa ‡lLÂ , ¿»∆¿∆…¿ƒ»¿≈««≈»

,‰¯eÒ‡ ˙·¯Úz‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ;‰¯Bz È¯eq‡ ÏÏÎaƒ¿«ƒ≈»∆≈»««¬…∆¬»
BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a ˙·¯Úz‰ Ïk ÏÎ‡Ï ·iÁ ‡l‡∆»«»∆¡…»««¬…∆ƒ¿À«¿ƒƒ¿

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL24. ∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביעורם.22) זמן שהגיע כל 23)לפני לאכול וצריל
שדינה  שביעית, בקדושת הביעור זמן קודם התערובת

שביעית. בהלכות האדם 24)נתבאר חובת היא שזו היינו
למה  לבאר, זו בהגדרתו מתכוון רבינו הפירות. איסור ולא
במינו  נסך ויין מטבל חוץ עג: זרה בעבודה יוחנן ר' אמר
מבאר  הוא ולפיכך כך? שביעית פירות גם והלא במשהו,
ובדומה  נסך. ויין טבל ובין שביעית בין מהותי הבדל שיש
חמץ  לענין הסמוכה בהלכה רבינו כוננת לפרש יש לזה
איסור  של מיוחד סוג הוא בפסח שחמץ מבאר שהא בפסח,
משנה  (הכסף יוחנן. ר' מנאו לא ולכן מוגבל איסורו שזמן
לומר  שנתכוון ונראה מתירים. לו שיש דבר מנה שלא כבת
טבל  אבל הזמן, שיעבור לאחר מאליו ניתרת חמץ שץערובת

תיקון). צריך

.ËÁÒÙa ıÓÁ25- ‰¯Bz È¯eq‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈¿∆«««ƒ∆≈ƒ≈»
el‡ ˙BÏÏÎa BÈ‡26‰¯eÒ‡ ˙·¯Úz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ≈ƒ¿»≈¿ƒ∆≈««¬…∆¬»

ÌÏBÚÏ27˙·¯Úz‰ Ïk ‰È‰z ÁÒt‰ ¯Á‡Ï È¯‰L , ¿»∆¬≈¿«««∆«ƒ¿∆»««¬…∆
ÔÈa ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆≈«¿¿ƒ»≈¿»∆≈

BÈÓa ‡lL ÔÈa BÈÓa28. ¿ƒ≈∆…¿ƒ

במשהו.25) בכל 26)שאוסר ג"כ במינו שלא שאפילו
לטבל 27)שהו. דומה ואינו זמני הוא שהאיסור כלו',

תיקון  לו שיש אא עולם איסור הוא בעצמו שהאיסור הקדש,
בחמץ  משא"כ שמתירו, מעשה איזה ע"י להשתנות ויכול
בפני  מנאו ולפיכך לזמן, איסור הוא האיסור שעצם בפסח

משום 28)עצמו. שלא שגזרו מפרש, כט: ושם ל. פסחים
כל  שנאמר משום הטעם רבינו מפרש בהי"ב ולהלן מינו.

תאכלו. לא מחמצת

.È‰L„Á ‰‡e·˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â29‰LÈa ‰·¯Ú˙pL ¿«ƒƒ¿»¬»»∆ƒ¿»¿»ƒ»»
dÏ LÈ È¯‰L ;‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡ - ¯ÓÚ‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈»…∆∆∆¿»∆∆¬≈≈»

ÔÈ¯ÈzÓ30¯·c Ïk ÔÎÂ .Ïk‰ ¯zÈ ¯ÓÚ‰ ¯Á‡lL , «ƒƒ∆¿««»…∆À««…¿≈»»»
ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡ ‰È‰ elÙ‡Â ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL∆≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒƒƒ¿≈∆¿
ÌÈÓÎÁ Ba e˙ ‡Ï - ·BË ÌBÈa „ÏBÂ ‰ˆ˜Ó ¯eq‡ƒÀ¿∆¿»¿…»¿¬»ƒ
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ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ‡l‡ ,¯eÚL31; ƒ∆»¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ≈»≈
ÈL ¯OÚÓe Lc˜‰ ÔB‚k .da ¯ziL C¯c LÈ È¯‰L∆¬≈≈∆∆∆À«»¿∆¿≈«¬≈≈ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ32. ¿«≈»∆

במינו 29) ושלא שהוא בכל אוסר שבימנו טבל כמו פירוש,
טעם. ניתרת 30)בנותן חדשה תבואה גם נח. נדרים

שכתבנו  כמו יוחנן, ר' מנאה לא ולכן בניסן טז אחרי מאליה
בפסח. בחמץ אפילו 31)למעלה בגמרא שאמרו מה

אלפים. בכמה אחד אפילו הכוונה בטל, לא באלף
יעלוהו 32) שני, ומעשר פדיון, ע"פ יותר הקדש נח. נדרים

יחללוהו. או לירושלים

.‡È‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ Ï·‡¬»»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿≈∆¿»¿«≈
ÔÈ‡L ;¯eÚL Ô‰a ÌÈÓÎÁ e˙ - ˙BÓe¯z ÔÎÂ ,Ô‰a»∆¿≈¿»¿¬»ƒ»∆ƒ∆≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯z‰ C¯c Ô‰a33. »∆∆∆∆≈¿»»»

אסורות 33) לזרים אבל בלבד, לכהן מותרות שתרומות
להן  שיש כדבר אינן ולפיכך היתר דרך כל להן ואין לעולם
סוגיה  בהן. האסור לזר היתר דרך שאין כיון מתירין,

פב. ביבמות

.·ÈÌ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ elÙ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆¬ƒ»»∆≈«ƒƒƒ
¯zÓ - ÌÚË Ô˙ ‡ÏÂ BÈÓ BÈ‡La ·¯Ú˙34‡Ï . ƒ¿»≈¿∆≈ƒ¿…»«««À»…

¯LÙ‡ È¯‰L ;Ï·hÓ ¯eÓÁ ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆∆≈«ƒƒ»ƒ∆∆∆¬≈∆¿»
,ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lL ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Bw˙Ï¿«¿¿««ƒ≈∆…¿ƒ¿≈««
‰¯Bz‰L ;ÁÒÙa ıÓÁ ÏÚ dÓ˙z Ï‡Â .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿«ƒ¿««»≈¿∆«∆«»
,Ba e¯ÈÓÁ‰ CÎÈÙÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ Ïk :‰¯Ó‡»¿»»«¿∆∆……≈¿ƒ»∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk35. ¿∆≈«¿

בדבר 34) שפוסק הנשה, גיד פרק חולין אלפס רב על חולק
הסתמך  (כנראה בטל. לא מינו באינו אפילו מתירין לו שיש
מתירין, לו שיש דבר כל ו, פרק נדרים הירושלמי על רבינו
במשהו  במינו מין וכו' וחדש והקדש שני ומעשר טבל כגון

טעם. בנותן במינו שהוא 35)ושלא בכל שאוסר בה"ט,
שלא  שגזרו אמרו, כט: בפסחים במינו. שלא בין במינו בין
בפסח  בחמץ גזרו למה מפרש כאן ורבינו מינם. אטו במינם
שבחוץ  משום וביאור מתירין, לו שיש דבר בכל ולא בלבד

תאכלו. לא מחמצת כל נאמר בפסח

.‚È‰Óe¯z‰ :ÌÈÓÎÁ e˙pL ÔÈ¯eÚM‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆»¿¬»ƒ«¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e36ÔÈÏBÚ - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â37„Á‡a ¿««¬≈¿««»¿«ƒƒƒ¿∆»

ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰‡Óe38‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .39ÔÎÂ . ≈»¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t40- ÔÈlÁ ÏL ˙BÒe¯t CB˙Ï ¿»∆∆∆«»ƒ¿¿∆Àƒ

,el‡Ó „Á‡Ó ÁÓ˜ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚƒ¿∆»≈»≈«¿»∆«≈∆»≈≈
ÔÈlÁ ÏL ÁÓ˜ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ,ÌlkÓ ‰‡Ò B‡¿»ƒÀ»∆»¿»¿≈»¿»∆«∆Àƒ

Ïk‰ ÔÓ ÌÈ¯Ó - Ïk‰ ·¯Ú˙Â41‰‡Ò „‚k ˙Á‡ ‰‡Ò ¿ƒ¿»≈«…≈ƒƒ«…¿»««¿∆∆¿»
¯zÓ ¯‡M‰Â ,‰ÏÙpL˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;Ì„‡ ÏÎÏ ∆»¿»¿«¿»À»¿»»»»¿»¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰‡nÓƒ≈»«¬»«…¿À»

של 36) מעשר ותרומת שם: בגירסתנו ב. פרק ערלה משנה
בהפרשת  נזהר שאינו הארץ עם של (דמאי=פירות דמאי
מעשר  מפרישים ולכן עישר לא שמא וחוששים מעשרות
הר"ש  כגירסת גורס שרבינו ונראה מספק). מעשר ותרומת

דמאי" של מעשר ותרומת ודאי של מעשר "ותרומת שם:
ותרומת  מעשר תרומת הגירסא טו: מעילה במשנה וכן
והתכוון  סתם מעשר תרומת כתב ולכן דמאי. של מעשר
דמאי. ושל ודאי של היינו מעשר, תרומת סוגי לשני
אצלנו  הפרש "ואין רבינו כותב שם לערלה המשנה ובפירוש
וכבר  ודאי של או דמאי של מעשר תרומת בין הדינים בכל

זה". תרומה 38)בטלים.37)נתבאר סאה כשנפלה
אע"פ  כי לכהן ונותנת תרומה סאה מהם מרים למאה,
בטל  לא כהן של ממונו אבל והוא, במאה בטל שהאיסור
בהלכ  להלן שיתבאר כמו השבט, גזל מפני להרים וצריך

מאיסור 39)טו. סאה וחצי זה מאיסור סאה חצי נפלה אם
הכל  - חולין סאין ממאה בפחות הללו האיסורים מן אחר
ואפילו  תרומה, בשם נקראו אלה שכל משום והטעם, אסור.
וראה  מצטרפים. אחד משם שהוא וכל ובכורים, חלה

ז. הלכה ד פרק מפרש,40)למעלה משנה בכסף
הרי  טהור הפנים בלחם שאין טמא, הפנים בלחם שהמדובר
עולה  שאינו המוקדשים, פסולי מהלכות ו בפרק רבינו פסק
פא: יבמות מברייתא זה דין למד רבינו לכהנים. הכל ויאכל
פרוסות  במאה שנתערבה טמאה הפנים לחם של פרוסה וכן
תעלה. לא אומר: יהודה ר' תעלה, טהורה הפנים  לחם של
- בחולין כשנתערבה שגם כאן, ומשמיענו כחכמים. ופסק

גזל 41)תעלה. מפני להרים, צריך הפנים בלחם אפילו
לאכלה  יכולים הכהנים שהרי טו), הלכה (להלן השבט
מנחות  ראה קדשים. של מועטת אכילה להם כשיש בעזרה,
פ"י  ורבינו ותרומה, חולין המנחה) (עם עמה שיאכלו כא:
הרדב"ז  קושית בזה ומסולקת הי"א. הקרבנות מעשה מה'

פא: בתרא בבא תוספות וראה כאן

.„ÈÌÈ˙‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰42. »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿∆»»«ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe43ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .44?„ˆÈk . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈«

‰˙È‰L B‡ ,Ì¯k‰ È‡Ïk B‡ ‰Ï¯Ú ÔÈÈ ÏL ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆≈»¿»ƒ¿≈«∆∆∆»¿»
ÌÈ˙‡Ó CB˙Ï ‰ÏÙpL ,Ì‰ÈMÓ ˙Ù¯ËˆÓ ˙ÈÚÈ·¯‰45 »¿ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿≈∆∆»¿»¿»«ƒ

ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯zÓ Ïk‰ - ÔÈÈ ÏL ˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ∆«ƒ«…À»¿≈»ƒ¿»ƒ
‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;ÌeÏk46. ¿»¿»¿»ƒ»«ƒ«…»«¬»»

מנין 42) א: ב, פרק ערלה בר"ש הובא ערלה, בירושלמי
כתוב  בכרם בכלאי ממלאה, מלאה למד עולים? שהם
מה  תאחר, לא ודמעך מלאתך כתוב ובבכורים המלאה
מאה? כאן אף מאה כאן מה אי עולה, כאן אף עולה מלאתך
חכמים  שינו בהנאה) (שאסור איסורו הכתוב שכפל לפי
עד  הט"ז). לקמו ראה שיתבטלו. כדי הנחוצה (הכמות חיובו
מניין? ערלה הכרם, כלאי כאן) עד לנו ידוע (פירוש, כדון
עולה  זו ומה בהנאה, אסורה זו אף בהנאה אסורה זו מה

עולה. זו הם 43)אף ששוים כיון הם, שמות ששני אע"פ
ערלה  משנה מצטרפין. מזה, זה שלמדים ביטולם, בשיעור

א. להוציא 44)פ"ב חייב ואינו הכל לאכול שמותר
הנימוק  הבאה בהלכה וראה שם. משנה שנפלה. הכמות
אחרים  ובאיסורים להרים צריך לה והדומה בתרומה למה

היתר.45)לא. לך 46)של "אין ואומר: משיג והראב"ד
חוץ  שבמנין הוא כן אם אלא בהנאה עירובו שאוסר דבר
משמע  ולכאורה ותשכח". דוק נסך ויין זרה עבודה מאיסורי
נמי  אי - "למיעוטי שאמרו: עד. זרה עבודה בגמרא כדבריו
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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‰Ï¯Ú ÌÈ¯È ‡ÏÂ ‰Óe¯z‰ ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÏÂ¿»»»ƒ¿»ƒ«¿»¿…»ƒ»¿»
Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‰k ÔBÓÓ ‰Óe¯z‰L ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆∆«¿»»…¬ƒ¿ƒ»»
˙Óe¯z ÔB‚k ,‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿¿«

ÔÈÒÈÏk‰47CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡aL ÔÈ¯BÚOe ÔÈ·e¯Á‰Â «¿ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆∆¡≈»ƒ
.ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ

תרומות 47) המשניות בפירוש (רבינו גרועות תאנים מין
ד). יא, פרק

.ÊËÈtÓ ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ¯eÚL eÏÙk ‰nÏÂ¿»»»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L48‰‡Ó ¯eÚL ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ . ∆≈¬ƒ«¬»»¿»»»¿«ƒ≈»

‰‡nÓ „Á‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È¯‰L ?˙BÓe¯˙a49 ƒ¿∆¬≈¿««¬≈∆»ƒ≈»
Lc˜Óe50e¯Ó‡ .epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL .Ïk‰ ¿«≈«…∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆»¿

epnÓ ÌÈ¯Ó ‰z‡L ¯·c :ÌÈÓÎÁ51BÎB˙Ï ¯ÊÁ Ì‡ ,52 ¬»ƒ»»∆«»≈ƒƒ∆ƒ»«¿
BLc˜Ó -53. ¿«¿

יד.48) בהלכה למעלה ובא מן 49)ירושלמי מעשר
מעשר.51)ואוסר.50)המעשר. יפול 52)תרומת אם

הורם. שמהם לפירות אוסרו.53)בחזרה

.ÊÈ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ¯‡L54ÌÈˆ˜L ¯Oa ÔB‚k ,Ôlk ¿»ƒƒ∆«»À»¿¿«¿»ƒ
.ÌÈMLa Ô¯eÚL - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ ÌÈOÓ¯e¿»ƒ¿≈∆¿»¿«≈»∆ƒ»¿ƒƒ
˙ÈÊk ÌÈML CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk ·ÏÁ ˙ÈÊk ?„ˆÈk55 ≈«¿«ƒ≈∆¿»∆»«¿ƒƒ¿«ƒ
ÌÈMMÓ ˙BÁÙÏ ÏÙ ;¯zÓ Ïk‰ - ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁÓ56- ≈≈∆»«¿»«…À»»«¿»ƒƒƒ

‰¯BÚOk ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰57CÈ¯ˆ - ·ÏÁ «…»¿≈ƒ»«ƒ¿»≈∆»ƒ
‰¯BÚO ÌÈML BÓk ÌL ‰È‰iL58.ÔÈ¯eq‡ ¯‡La ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆»¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ

‰Lp‰ „Èb ÏL ÔnL ÔÎÂ59- ¯Oa ÏL ‰¯„˜Ï ÏÙpL ¿≈À»∆ƒ«»∆∆»«ƒ¿≈»∆»»
ÔÈn‰ ÔÓ „Èb‰ ÔnL ÔÈ‡Â ,ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ60. ¿«¬ƒ¿ƒƒ¿≈À««ƒƒ«ƒ¿»

BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‰Lp‰ „Èb ÔnML Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À«ƒ«»∆ƒƒ¿≈∆¿
,dÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‰Lp‰ „È‚Â ÏÈ‡B‰ - e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

‰¯Bz È¯eq‡k Ba e¯ÈÓÁ‰61„Èb‰Â .ÔÈ‡ - BÓˆÚ ∆¿ƒ¿ƒ≈»¿«ƒ«¿≈
.ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L ,¯ÒB‡ BÈ‡Â Ba ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ¿≈≈∆≈¿ƒƒ¿≈««

ותשע.54) בחמשים ששיעורם דרבנן איסורי למעט
כזית.55) ואחד ששים יהיו לחמשים 56)ועמו נפל אפילו

ששים. יהיו ביחד האסור ועם כזית משמיענו 57)ותשע
ותשע. בחמשים די לא עליו לוקים שאין שיעור בחצי שגם

שנפלה.58) השעורה במינו 59)מלבד מין צו: שם רי"ף
אמר  גיד, של שמנוניתו כגון טעמו על לעמוד יכול שאינו
פירוש, ע"כ. המנין. מן גיד ואין בששים גיד נחמן רב

הגיד. בלא ששים ששים 60)שצריך שיהא צריך אלא
ביטול.61)מלבדו. לענין

.ÁÈÏÁk Ï·‡62,ÌÈMLa - ¯Oa‰ ÌÚ ÏMa˙pL ¬»¿»∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÏÁk‰Â ÏÈ‡B‰ .ÔÈn‰ ÔÓ ÏÁÎe¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL63B¯eÚLa el˜‰ ,64. ∆≈«¿≈≈¿ƒ

הבהמה.62) שנתבשל 63)שד שבשר יב: הלכה שם
התורה. מן אסור אינו שחוטה המנין.64)בחלב מן שהוא

.ËÈ‰˜ÏLpL ÁB¯Ù‡ da ‡ˆÓpL ‰ˆÈa65ÌÈˆÈa ÌÚ ≈»∆ƒ¿»»∆¿«∆ƒ¿¿»ƒ≈ƒ
‡È‰Â ˙Á‡Â ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ Ì‡ :˙B¯zn‰66È¯‰ - «À»ƒ»¿»ƒƒƒ¿««¿ƒ¬≈

„·Ïa ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ ;˙B¯zÓ Ô‰67.Ïk‰ e¯Ò‡ - ≈À»»¿»ƒƒƒƒ¿«∆∆¿«…
dÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‡È‰L ÈtÓ68da ¯k‰ eOÚ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«¿»»∆≈»

.d¯eÚLa eÙÈÒB‰Â¿ƒ¿ƒ»

וכן 66)שנתבשלה.65) ושתים ששים הם שביחד היינו
צח. שם רש"י ואחת.67)פירש ששים הם וביחד

עצמה.68) בפני בריה הוא האפרוח, היינו עצמו, שהאיסור
ששים  רק שהצריכו הנשה גיד של בשמנו כן שאין מה
מפני  היא, עצמה בפני בריה שגיד ואע"פ השומן עם ואחת
מפרש  משנה והכסף עצמה. בפני בריה אינו הגיד ששומן
ששים  הם שביחד היינו והיא", ואחת "ששים רבינו דברי
נחמן  רב מדברי נראה וכן כפרש"י. ולא בגיד, כמו ואחת

המנין. מן ביצה ואין בששים ביצה שאמר: שם,

.ÎÛBÚ ÈˆÈa ÌÚ ‰˜ÏLpL ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa Ï·‡¬»≈«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈≈
Ì˙B‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ¯B‰Ë69,el‡ ÌÚ el‡ Û¯Ë Ì‡Â . »…»¿»»¿ƒ»«≈ƒ≈

ÌÚ ‰Ù¯Ë ˙ˆÈa B‡ ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‰·¯Ú˙pL B‡∆ƒ¿»¿»≈«»≈≈«¿≈»ƒ
ÌÈMLa Ô¯eÚL - ˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa70. ≈ƒ¬≈ƒ»¿ƒƒ

אמורים 69) דברים במה טעם, פולטת שאינה צח. חולין
כמבואר  טעם נותנת קלופה בביצה אבל קלופה בשאינה
קלופה  באינה אפילו אפרוח בה שיש ובביצה בירושלמי.

הקליפה. דרך שמחלחל שאפילו 70)אוסרת רבינו, דעת
משמע  וכן מדרבנן. ששים צריך ביבש יבש במינו מין

ד. בהלכה למעלה רבינו מדברי

.‡ÎÈ¯‰L ?ÌÈML ¯eÚL ÏÚ ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓeƒ«ƒ»¿¬»ƒ«ƒƒƒ∆¬≈
ÚB¯f‰ ‡È‰Â ,¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰71ÌÈMMÓ „Á‡ ,72 «»≈≈»ƒ¿ƒ«¿«∆»ƒƒƒ

ÏÈ‡‰ ¯‡MÓ73˙¯ÒB‡ dÈ‡Â BnÚ ˙ÏMa˙Ó ‡È‰Â , ƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«∆∆ƒ¿≈»∆∆
‰ÏLa Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ,B˙B‡74ÔÓ ∆∆¡«¿»««…≈∆«¿…«¿≈»ƒ

.ÏÈ‡‰»«ƒ

נזירותו 71) ימי שעברו אחרי נזיר צח. חולין קפרא. בר
לכהן  ניתנת והזרוע לשלמים איל וביניהם קרבנות מביא
מן  שם ולמדו להם. מותר הבשר ושאר לזרים ואסורה
אוסרת  הזרוע אין ולמה ביחד, מתבשל האיל שכל המקרא
נגד  האיל חלקי בשאר ששים שיש מפני הבשר? שאר את
ועצמות. בשר נגד ועצמות בשר כשמשערים הזרוע,

חכמים.72) שיערו האיל.73)כך של ועצמות מבשר
עם 74) שנתבשל אלא בשילה אין אומר: שמעון ר' שם.

האיל.

.·Î‰¯„˜ ÔB‚k ,e·¯Ú˙pL ¯Á‡ ¯·„Â BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿¿¿≈»
‰ÈÏ‡ ·ÏÁ da ‰È‰L75·ÏÁ dÎB˙Ï ÏÙÂ ,ÔÈÒÈ¯‚e ∆»»»≈∆«¿»¿ƒƒ¿»«¿»≈∆

˙BÈÏk‰76˙‡ ÔÈ‡B¯ - „Á‡ Ûe‚ ‰OÚÂ Ïk‰ ‰ÁÓÂ , «¿»¿ƒ¿»«…¿«¬»∆»ƒ∆
„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡k ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡Â ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁ77, ≈∆»«¿»¿∆«¿ƒƒ¿ƒ≈∆»

‰È‰ Ì‡ ,‰ÈÏ‡·e ÔÈÒÈ¯ba ˙BÈÏk‰ ·ÏÁ ÔÈ¯ÚLÓe¿«¬ƒ≈∆«¿»«¿ƒƒ»«¿»ƒ»»
k ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ;¯zÓ - ÌÈMMÓ „Á‡„ÓÚÏ Ô‡ ∆»ƒƒƒÀ»∆¬≈ƒ∆¿»»«¬…

ÌÚh‰ ÏÚ78. ««««
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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

.‚Îe·¯Ú˙pL ˙BÓe¯˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â79Ô¯ÚLÏ - ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿»¿¿«¬»
Ô˙B‡ ¯ÚLÏ - ‰Ï¯Ú B‡ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿≈«∆∆»¿»¿«≈»

.ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ

ל.79) בהלכה שנתבאר מה ראה

.„ÎÔÈa ÌÈMLa ÔÈa ,ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnLk¿∆¿«¬ƒ¿»»ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÔÈÏ·z·e ˜¯na ÔÈ¯ÚLÓ - ÌÈ˙‡Óa ÔÈa ‰‡Óa80 ¿≈»≈¿»«ƒ¿«¬ƒ«»»««¿ƒ

‰¯„wa LiL Ïk·e81‰¯„˜ ‰ÚÏaL ‰Ó·e82¯Á‡Ó «…∆≈«¿≈»¿«∆»¿»¿≈»≈««
¯eq‡‰ ÏÙpL83˙Úc‰ „Ó‡ ÈÙÏ84¯LÙ‡ È‡ È¯‰L , ∆»«»ƒ¿ƒ…∆«««∆¬≈ƒ∆¿»

.ÌeˆÓˆa ‰ÚÏaM ‰Ó ÏÚ „ÓÚÏ«¬…««∆»¿»¿ƒ¿

ובקיפה.80) ברוטב ובחתיכות.81)בגמרא: בגמרא:
ובקדירה.82) בגמרא: ההיתר. מן בין האיסור מן בין
נפילת 83) לפני בקדירה שנבלע מה מצרפים לא כלומר,

נפילתו, אחר שנבלע מה אלא היתר, כולו שהוא האיסור,
ההיתר. מן וגם האיסור מן גם בדיוק 84)היינו בקירוב.
הקדרה. בלעה כמה לקבוע אפשר אי

.‰Î‰lÁzÎÏ ‰¯Bz ÏL ÔÈ¯eq‡ Ïh·Ï ¯eÒ‡85Ì‡Â . »¿«≈ƒƒ∆»¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙B‡ eÒ˜ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïhaƒ≈¬≈∆À»¿««ƒ≈»¿

ÌÈÓÎÁ86Ò˜ ‡e‰L ÔÂÈkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïk‰ e¯Ò‡Â ¬»ƒ¿»¿«…¿≈»∆ƒ∆≈»∆¿»
ÏhaL ¯·BÚ‰ ‰Ê ÏÚ ‡l‡ BÊ ˙·¯Úz ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒ«¬…∆∆»«∆»≈∆ƒ≈

¯eq‡‰87.¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ¯Á‡Ï Ï·‡ ; »ƒ¬»«¬≈ƒ«…À»

וראה 85) ד: ביצה שיבטל, כדי האיסור על ההיתר להרבות
שם. מירושלמי והמקור ט, משנה תרומות ה בפרק ר"ש

ור'86) יוסי כר' קנסו, לא בשוגג אבל במזיד, זה עשה אם
שם. תרומות ובמשנה נד. בגיטין מי 87)שמעון על וכן

כתב  כך הרעים. מעשיו לו יהנו שלא כדי בשבילו שנתבטל
רבינו. בכוונת הרשב"א

.ÂÎ‰‡Ó CB˙Ï ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿»¿»∆»¿»¿≈»
˙B¯Á‡ ‰‡Ò ‰‡Ó ‡È·È ‡Ï - Ïk‰ ¯Ò‡ È¯‰L ,‰‡Ò¿»∆¬≈∆¡««……»ƒ≈»¿»¬≈
‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚzL È„k Û¯ˆÈÂƒ»≈¿≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ¿ƒ»«¿»»

¯zÓ Ïk‰ - ÔÎ88ÔÈÏh·Ó - Ì‰È¯·c ÏL ¯eq‡a Ï·‡ . ≈«…À»¬»¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿«¿ƒ
.‰lÁzÎÏ ¯eq‡‰»ƒ¿«¿ƒ»

בהלכה 88) שנתבאר כמו עצמו, למבטל לא אבל לאחרים,
הקודמת.

.ÊÎÛBÚ ¯Oa da LiL ‰¯„˜Ï ÏÙpL ·ÏÁ ?„ˆÈk89 ≈«»»∆»«ƒ¿≈»∆≈»¿«
„Ú ¯Á‡ ÛBÚ ¯Oa ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - ‰¯„wa ÌÚË Ô˙Â¿»««««¿≈»«¿∆»»¿««≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÚh‰ ÏË·iL90. ∆ƒ¿««««¿≈…«≈»∆

למעלה 89) בלבד, סופרים מדברי אסור בחלב עוף ובשר
ד. הלכה ט שיש 90)פרק סופרים מדברי איסורים אפילו

ורבו  בחלב. עוף בשר כמו בתורה ועיקר שורש להם
רק  לכתחילה לבטל שהתירו וסוברים, רבינו על החולקים
אבל  מוקצה. כגון התורה מן שורש להם שאין דרבנן איסורי

בחלב, לבשלו אסרה שהתורה בשר שיש בחלב, עוף בשר
לבטל. אסור

.ÁÎ¯·„a BÓÚË ¯eÒ‡‰ ¯·c Ô˙ Ì‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆ƒ»«»»»»«¿¿»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ïk‰ ¯Ò‡ - ¯zn‰«À»∆¡««…«∆¿»ƒ¬ƒ

Ì‚t Ì‡ Ï·‡ ;BÁÈaL‰La91¯znÏ ¯eÒ‡‰ ‰Ê ¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«∆»»«À»
- BÓÚË „ÈÒÙ‰ÂÌ‚Bt ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ ¿ƒ¿ƒ«¿¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆≈

BÙBÒÂ ‰lÁza Ì‚t Ì‡ Ï·‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿
BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁza ÁÈaL‰ B‡ ,ÁÈaL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ««¿ƒ»««ƒ∆

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌbÙÏ92. ƒ¿…¬≈∆»

שמעון.91) כר' סו. זרה אמרו,92)עבודה שם בגמרא
בשעה  שנאסר מפני והטעם, אסר פגם ולבסוף שהשביח
עצמו, מדעת מוסיף ורבינו להיתרו. חוזר אינו לשבח שהיה
הרשב"א. דעת גם וכן השביח. ולבסוף בפוגם הדין שהוא

משנה. לחם וראה

.ËÎ·¯ÚÓ‰ ‰È‰ Ì‡ ?˙·¯Úz‰ ˙‡ ÌÚËÈ ÈÓeƒƒ¿«∆««¬…∆ƒ»»«¿…»
Ô‰k‰ Ô˙B‡ ÌÚBË - ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙BÓe¯z93‰È‰ Ì‡ . ¿ƒ«Àƒ≈»«…≈ƒ»»

Ún„Ó Ïk‰ - ¯k ‰Óe¯z‰ ÌÚË94˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰·e . «««¿»ƒ»«…¿À»¿ƒ¿¿
.Ún„Ó‰ ÔÈc ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ«¿À»

צז:93) חולין בתרומה, לאכול תערובת 94)שמותר
חולין. עם תרומה

.Ï‰Ï¯Ú ÔÈÈÂ CÒ ÔÈÈ B‡ ,·ÏÁa ¯Oa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»»¿»»≈∆∆¿≈»¿»
L·„Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ95ÌÈˆ˜L ¯Oa B‡ , ¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ

ÌÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙pL ÌÈOÓ¯e¿»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿«≈»∆≈
ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙B‡96:¯Ó‡ Ì‡ . »»≈»ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«

Ú¯ ÌÚhÓe ÌÚË Ba LÈ :¯Ó‡L B‡ ,ÌÚË Ba ÔÈ‡≈««∆»«≈««ƒ«««
BÙBÒ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .¯zÓ Ïk‰ - BÓ‚t È¯‰Â ‡e‰«¬≈¿»«…À»¿∆…ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,ÁÈaL‰Ï97„·BÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒ«¿∆≈«¿¿ƒ≈»≈
ÌÈ·ÎBk98ÌÈMLa :B¯eÚLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ÌÚËÏ »ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B‡99ÌÈ˙‡Óa B‡100. ¿≈»¿»«ƒ

אוסר 95) נסך שיין ה"ו, לעיל נתבאר מינו. באים היינו
מינו. בשאינו ולא בלבד במינו שכל 96)במשהו משמע,

ט), פרק למעלה (ראה מומחה טבח אינו ואפילו נאמן גוי
רש"י, ושיטת אותו. שואלים מה לשם יודע כשהגוי ואפילו
שאין  כתבו, שם והתוספות תומו. לפי במסיח רק נאמן שגוי

בלבד. מומחה גוי על אלא הקודמת.97)סומכים בהלכה
טועם 98) בתרומה אבל למעלה, שנאמרו לאיסורים הכוונה

הקודמת. בהלכה כנאמר בתרומה.99)כהן,
שהרי 100) במינו, במין והמדובר הכרם. וכלאי בערלה

גוי  שם אין ואם " שאמר ומה בששים. בטלים מינו בשאינו
לפגם. או לשבח הטעם אם לקבוע הכוונה, לטעום"

.‡ÏıÓÁÏ B‡ ¯ÎLÏ ÏÙpL ¯aÎÚ101B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - «¿»∆»«¿≈»¿…∆¿«¬ƒ
ÔÈLLBÁ e‡L ;ÌÈMLa102¯ÎLa BÓÚË ‡nL ¿ƒƒ∆»¿ƒ∆»«¿¿≈»

B‡ ÔÓLÏ B‡ ÔÈÈÏ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÁÈaLÓ ıÓÁ·e¿…∆«¿ƒ«¬»ƒ»«¿«ƒ¿∆∆
BÓÚhL ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - L·„Ïƒ¿«À»«¬ƒ»«««ƒ¿≈∆«¿

Ì‚Bt103‰ÊÂ ,ÌÈÓO·Ó Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ ÏkL . ≈∆»≈¿ƒƒƒ¿»¿À»ƒ¿∆
.ÔÓÚË „ÈÒÙÓe ÔÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ»«¿ƒ«¿»
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ככבוש 101) זה והרי מהר בולעים שבהם חריפות שמתוך
כמבושל. הוא הרי נפשטה,102)וכבוש שלא בעיה

סח: זרה עבודה בשכר 103)בגמרא רק שאלו שם בגמרא
פוגם. ודאי דבש או שמן ביין, אבל וחומץ,

.·ÏBaÏÁa B‡ÏvL È„b104elÙ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆¿»¿∆¿»∆¡…¬ƒ
BÊ‡ ‰ˆ˜Ó105ÚÏ· ·ÏÁ‰L ;106‡e‰Â ÂÈ¯·È‡a ƒ¿≈»¿∆«≈∆ƒ¿»¿≈»»¿

‡ÏÂ LeÁk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ba Ô˙BÂ BÁÈaLÓ«¿ƒ¿≈««¿ƒ»ƒ»»»¿…
·¯˜ ·ÏÁ ‡ÏÂ ˙BÈÏk ·ÏÁ Ba ‰È‰107ËÚÓ ‡l‡ »»≈∆¿»¿…≈∆∆∆∆»¿«

ÌÈMMÓ „Á‡k108ÚÈbnL „Ú ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - ¿∆»ƒƒƒ≈¿≈«∆«ƒ«
·ÏÁÏ109‰Lp‰ „È‚a d‡ÏvL C¯È ÔÎÂ .110- daL «≈∆¿≈»≈∆¿»»¿ƒ«»∆∆»

ÏÎB‡Â ÛÏB˜111„ÈbÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú112.BÎÈÏLÓe ≈¿≈«∆«ƒ««ƒ«¿ƒ
‡ÏÂ ÔÈËeÁ ‡Ï ¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÓÏL d‡ÏvL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆¿»»¿≈»¿…≈ƒ…ƒ¿…

˙BÓe¯˜113ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - ˙B¯eÒ‡‰114ÚÈbiL ÔÂÈÎÂ , ¿»¬≈¿≈¿≈»∆«ƒ«
Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L .BÎÈÏLÓe BÎ˙BÁ - ¯eÒ‡ ¯·„Ï¿»»»¿«¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈

Ô‰a ¯ÚLÏ È„k ÌÚË115. ««¿≈¿«≈»∆

והקרב.104) הכליות חלב נטל שלא שבו, החלב עם
החלב.105) מן שהחלב 106)שרחוק שם: בגמרא

התורה.107)מפעפע. מן אמרו 108)האסורים בגמרא
רבינו, ומפרש בחלבו שצלאו כחוש בגדי התיר יוחנן שר'
מבאר  כך החלב. נגד בבשר ששים שיש היינו שכחוש

רבינו. דברי ולא 109)הרשב"א נטילה לא צריך ואינו
השאר. ואוכל החלב משליך אלא לחלב סמוך קליפה

סופרים.110) מדברי אסור הגיד את 111)ושומן קולף
היא  רזה הגיד ששמנונית מפני ואוכלו, הגיד שעל הבשר
אם  ואפילו במקומה. נצמתת אלא כחלב מפעפעת ואינה

טעם. ליתן כדי מספיק זה אין קצת מפעפע או 112)הוא
שומנו. נגד ששים צריך הגיד עם נתבשל אם אבל לשומנו,

חלב.113) משום התורה מן וחלב 114)האסורים הואיל
בבשר. מפעפע אינו ורזה, כחוש אפילו 115)זה פירוש,

כמו  טעם, נתינת כדי עד כך כל בצליה מפעפע אינו שומנם
רבינו  דייק ולפיכך משנה, הכסף בשם למעלה שנתבאר

החוטין וכתב: או גיד של שומנו כלומר, בהן" לער "כדי
פירוש  כדי... לא אבל טעם, קצת אמנם נותנים והקרומות

משנה. הלחם של התמיהות כל מסלק זה,

.‚ÏB‡ ‰Ï· ¯Oa ÌÚ ‰ËeÁL ¯Oa ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿≈»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,„Á‡ ¯ep˙a ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«∆»¿««ƒ∆≈

ÔÈÚ‚B116elÙ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê ¿ƒ∆»∆¿ƒ¿»»¬≈∆À»«¬ƒ
ÁÈ¯‰L .‰Ê¯ ˙¯zn‰Â ‰a¯‰ ‰ÓL ‰¯eÒ‡‰ ‰˙È‰»¿»»¬»¿≈»«¿≈¿«À∆∆»»∆»≈«

¯ÒB‡ BÈ‡117.¯eq‡ ÏL BÓÚË ‡l‡ ¯ÒB‡ BÈ‡Â , ≈≈¿≈≈∆»«¿∆ƒ

בהיתר.116) נכנס האיסור שריח כלוי 117)משום
ריח  פירוש, היא", מילתא לאו "ריחא שאומר: עו: בפסחים
אלא  התיר לא לוי שגם אסור, לכתחילה אבל ממש, בו אין
אסור  כחוש נבילה בבשר שאפילו ומשמע בדיעבד.
וכתב: סתם רבינו שהרי שחוטה, בשר עם לצלותו לכתחילה
מותר  יג: בפרק למעלה רבינו שכתב ומה וכו'. צולין אין
הריח  שאין איסור שום בזה ואין נסך יין של בחבית להריח
הרדב"ז, 'שם פירש כבר ממש, בו שאין לפי כלום

למעלה  וראה ליהנות. מתכוון אינו כשהישראל שהמדובר
כג. הלכה ט פרק

.„ÏBnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ ‰Ï· ¯Oa118¯Oa ¿«¿≈»»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿«
‰ËeÁL119¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ -120‰Ï·p‰ ˙ÈˆÓzL ÈtÓ ; ¿»¬≈∆∆¡«ƒ¿≈∆«¿ƒ«¿≈»

Ô‡k „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰ËeÁM‰ ¯Oa Ûe‚a ˙ÚÏ·ƒ¿««¿¿««¿»¿ƒ∆¿»«¬…»
¯eÚM‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÏÚ ‡Ï121‡ÓË ‚c ¯Oa ÔÎÂ . …««««¿…««ƒ¿≈¿«»»≈

.B¯Èˆ ÈtÓ ¯Ò‡ - ¯B‰Ë ÏÙz ‚„ BnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ»ƒ«∆ƒ¿«ƒ»»≈»∆¡«ƒ¿≈ƒ
‡Ï - ‡ÓË ‚c ÏÙz‰Â ,¯B‰Ë ÁÈÏn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«»ƒ«»¿«»≈»»≈…

¯Ò‡122ÔÓ ÚÏBa ÏÙz‰L [Èt ÏÚ Û‡] .ÁÈÏn‰ ∆¡««»ƒ«««ƒ∆«»≈≈«ƒ
ÁÈÏn‰123‚c .[ËÏÙÈÂ ¯ÊÁiL Ck Ïk ÚÏBa BÈ‡] - «»ƒ«≈≈«»»∆«¬…¿ƒ¿…»

BL·kL ‡ÓË124¯eÒ‡ Ïk‰ - ¯B‰Ë ‚c ÌÚ125‡l‡ ; »≈∆¿»ƒ»»«…»∆»
‡Óh‰ ‰È‰ Ôk Ì‡126ÌÈ˙‡nÓ „Á‡127.¯B‰h‰ ÔÓ ƒ≈»»«»≈∆»ƒ»«ƒƒ«»

בפני 118) ונמלחו נבלל לא אם אבל אסור, שנבלל דוקא
אסור  ולכתחילה בולע, שאינו מותר זה אצל זה עצמם
זה  יגעו שמא זה, אצל זה שחוטה ובשר נבילה בשר למלוח

מליחה. בשעת תפל.119)בזה שחוטה בשר משמע
והוא 120) הואיל נאסר, לא מולחים שניהם היו אם אבל

שגם  רבינו, וסובר בולע. אינו מלחו מחמת לפלוט טרוד
לפלוט. טרוד כשהוא בולע אינו וציר ומשום 121)חלב

מקום  בנטילת ולא בקליפה לא ניתר ואינו נאסר הכל כך
דגים  כציר במאתים, פנים כל על או בשישים בטל ואינו

המליח 122)טמאים. אם בין צריך, אינו קליפה ואפילו
זה  וחילוק למטה, המליח אם ובין תחתיו והתפל למעלה

במליח. ולא בלבד בצלי כלום 123)נאמר פולט ואינו
משנה. בכסף הובא אחד לתירוץ רשב"א כך, כל חם שאינו
המליח  מן בולע שהתפל אע"פ הגירסא: ויניציה ובדפוס
של  השני כתירוץ והיינו ויפלוט שיחזור כך כל בולע אינו
ואינו  בחבירו ומבליח פולט מליח שהוא דכל הרישב"א,
טרוד  שהמלוח ומכיון הרבה, פולט שיהא עד כך  כל מחממו
פולט. שחברו מועטת פליטה אותה בולע אינו לפלוט

משקה.124) בשאר או בחומץ או שהציר 125)במלח
כולו. אוסר הטמא.126)הטמא מן היוצא הציר כלומר,

של 127) חשבונו ולפי ח, י, פרק תרומות משנה יהודה כר'
שכל  ואע"פ במאתים ומשערים שם. בירושלמי אבוהו ר'
בדגים  טעם ונותן מאוד חריף דגים ציר בשישים, האיסורים
מפסק  כאן רבינו בו וחזר איסורים. משאר יותר טהורים
בכל  אינו טמאים דגים שציר המשנה, בפירוש שלו הלכה

מאלף.? בפחות

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
להם 1) יש אם חשוב דבר או מתבל או המחמץ דבר יבאר

לתוך  שנפל תרומה או הכרם כלאי של שאור ביטול.
ממין  שמות שלושה או שנים שהם תבלין ודין העיסה;
בקליפי  שבשלה קדרה או ערלה בקליפי שצבעו בגד אחד;
וכיוצא  ערלה בפגי גבינה המעמיד דין היתר; ועצי ערלה
או  איסור של החביות בין שנתערבה היתר יין חבית בו;

ענבים. גבי על שנפל נסך יין איפכא;

.‡¯eÒ‡‰ ¯·cÏ ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡‰ ÌÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆»¿¬»ƒ«»»»»
BÈÓa ·¯Ú˙pL2¯eÒ‡‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡lLa - ¯zn‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ«À»¿∆…»»«»»»»
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˙BÓk „ÓBÚ ‡e‰L ·eLÁ ¯·„ B‡ Ïa˙Ó B‡ ınÁÓ¿«≈¿«≈»»»∆≈¿
ÚÓ„Â ·¯Ú˙ ‡ÏÂ ‡e‰L3Ì‡ Ï·‡ ;¯zn‰ ¯·ca ∆¿…ƒ¿»≈¿ƒ¿««»»«À»¬»ƒ

Ïa˙Ó B‡ ınÁÓ ‰È‰4ÏÎa ¯ÒB‡ - ·eLÁ ¯·„ B‡ »»¿«≈¿«≈»»»≈¿»
.‡e‰L∆

מ"ו.2) פ"ב, ערלה חלקי 3)משנה, עם נתמזג שלא
האסורה, היא חתיכה איזו להכיר שאיֿאפשר אלא ההיתר,

אחד. ממין שכולן או 4)מפני לחמץ כדי בו ויש פירוש,
התערובות. את לתבל

.·CB˙Ï ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈhÁ ÏL ¯B‡O ?„ˆÈk≈«¿∆ƒƒ∆¿»∆»«¿
ÔÈhÁ ˙qÚ5‰qÚ‰ È¯‰ - ınÁÏ È„k Ba LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏL ƒ«ƒƒ∆Àƒ¿≈¿≈¿«≈¬≈»ƒ»

Ún„Ó dlk6˙¯„˜Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·z ÔÎÂ . À»¿À»¿≈¿»ƒ∆¿»∆»¿ƒ¿≈«
ÔÈlÁ‰ ÔÈnÓ Ô‰Â ,Ïa˙Ï È„k Ô‰a LÈÂ ,ÔÈlÁ7Ïk‰ - Àƒ¿≈»∆¿≈¿«≈¿≈ƒƒ«Àƒ«…

ÛÏ‡Ó „Á‡ ÔÈÏ·z‰ B‡ ¯B‡O‰L Èt ÏÚ Û‡Â .Ún„Ó8. ¿À»¿««ƒ∆«¿«¿»ƒ∆»≈∆∆
ÏL ÔÈÏ·z B‡ ,‰qÚ‰ CB˙Ï Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿≈«∆∆¿»ƒ»¿»ƒ∆

.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ‰¯„w‰ CB˙Ï ‰Ï¯Ú»¿»¿«¿≈»«…»«¬»»

תרומה.5) של השאור עם במינו מין תערובת 6)שהוא
מדומע. נקרא: האוסר, בשיעור וחולין אבל 7)תרומה

שם  שנתבאר כמו טעם, בנתינת תלוי הכל מינו, בשאינו
או  מאה ששים, כגון שנאמר, השיעורים וכל ז. במשנה
המשנה  בפירוש שם ראה כלל. קובעים אינם - מאתים

פט"ו 8)לרבינו. ולמעלה בטל. לא אלפים, בכמה ואפילו
אחד  שאפילו בפירוש, כתב מתירין, לו שיש דבר לענין ה"ו
להלן  וראה שם. ברדב"ז וראה בטל. אינו אלפים, בכמה

בה"ד.

.‚‡e‰L ÏÎa BÈÓa ¯ÒB‡ ‡e‰L ·eLÁ ¯·c9‰Ú·L - »»»∆≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»
ÌÈ¯·„10Ô„a ÈBn¯Â ,C¯t ÈÊB‚‡ :Ô‰ el‡Â .11˙Bi·ÁÂ , ¿»ƒ¿≈≈¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿»ƒ

˙BÓe˙Ò12˙BÙÏÁÂ ,13ÔÈ„¯z14·e¯k ÈÁÏ˜Â ,15˙ÚÏ„e , ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈¿¿««
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kÎÂ ,˙ÈÂÈ16. ¿»ƒ¿ƒ»∆««««ƒ

שכתב 9) כמו טעם, בנותן אלא לא, - מינו בשאינו אבל
מ"ז.10)למעלה. פ"ג, ערלה עקיבא, פרך 11)כרבי

שם. המשנה פירוש הם, מקומות שמות ובדן
של 12) בסתומות בנתערבו שדווקא מפורש, שם ב'ירושלמי'

החביות  נפתחו ואחרֿכך בפתוחות נתערבו אם אבל היתר,
בטלות. - (פירוש 13)האסורות וצומחות שמחליפות מה

מה  אלא בקרקע שטומנים מה לא כלומר, שם), המשנה
וגדל. המשנה 14)שצומח פירוש סלק, בערבי נקראים

מ"ג. פ"א, גורס:15)כלאים שם, ערלה במשנה רבינו,
מפרש, - ב ג, ביצה וברש"י הכרוב. עיקר ומפרש, וקולסי.
ארץ  של וכרוב שלהם, עלים עם גדולים כרובים קלחי

כאילן. גדל היה בעל 16)ישראל של ככרות היו בזמנם
הללו  הדברים שבעת כל נחתומים. משל יותר גדולים הבית
שאר  אבל ואחד, אחד לכל שקובעים במחיר במנין נמכרים
כלֿכך  חשובים היו לא המינים מאותם והירקות הפירות
יוצא, זה מפירושו שם). (רבינו ביחד הרבה באומד ונמכרים

שבמנין. דבר שהם משום בטלים, אינם הדברים ששבעת

.„‰Ï¯Ú ‰È‰L Ô„a ÈBn¯Ó „Á‡ ÔBn¯ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»≈ƒ≈»»∆»»»¿»
ÌÈBn¯ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ·¯Ú˙Â17.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ¿ƒ¿»≈¿«»¬»ƒƒƒ«…»«¬»»

Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÔÈÈ ÏL ‰Óe˙Ò ˙È·Á ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»∆≈»¿»∆ƒ¿≈«∆∆
Ïk‰ - ˙BÓe˙Ò ˙Bi·Á ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ»ƒ¿«…

ÌÈ¯·„ ‰Ú·M‰ ¯‡L ÔÎÂ .‰È‰a ÌÈ¯eÒ‡18. ¬ƒ«¬»»¿≈¿»«ƒ¿»¿»ƒ

ז.17) הערה למעלה שנמנו 18)ראה הדברים שאר פירוש,
השבעה. בין

.‰‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÏL B‡ ‰Ï· ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ¿≈¬ƒ»∆¿≈»∆¿«¿≈»«»
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL ÔÈ‡Óh‰ ‚„ B‡ ÛBÚ B‡»«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙BÎÈ˙Á19dÈa‚iL „Ú20‰ÎÈ˙Á d˙B‡21, ¬ƒ«…»«∆«¿ƒ«»¬ƒ»
ÌÈMLa ¯‡M‰ ¯ÚLÈ Ck ¯Á‡Â22d‰Èa‚‰ ‡Ï Ì‡L . ¿««»¿«≈«¿»¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿ƒ»

‰pzL ‡ÏÂ „ÓBÚ ¯eÒ‡‰ ¯·c‰ È¯‰ -23‰ÎÈ˙Á‰Â , ¬≈«»»»»≈¿…ƒ¿«»¿«¬ƒ»
da „ak˙Ó È¯‰L ,BÏˆ‡ ‰·eLÁ24.ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÙÏ ¬»∆¿∆¬≈ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿ƒ

ב.19) צו, חולין התערובת.20)משנה, מן שיוציאה
שאם 22)כשמכירה.21) כשנתבשלו, שהמדובר משמע,

האיסור. את כשהגביה ששים הצריך למה - נתבשלו לא
שנתבשלו, וכו' נבילה של חתיכה וכן מפורש: שם במשנה
אבל  עצמה, מצד אסורה כשהחתיכה אלא זה דין אמרו ולא
אינה  הבליעה שהרי בטלה, - איסור שבלעה מפני כשנאסרה

הי"א.23)חשובה. לקמן אותה 24)ראה נותן א. ק, שם
שאינה  ואףֿעלֿפי בזה. ומתכבד חשובים אורחים בפני
התערובת  את נתיר אם אסורה, שהיא מפני לאורחים ראויה
ראויה  שהרי בדבר, טעם ועוד שם). ('תוספות' ראויה תהיה
הדינים  את וגם זה דין רבינו מנה ולא גוי. בה לכבד
מספרם, ויגדל שבה"ג הדברים שבעת בין הבאות שבהלכות
מדובר  ושם כלשונה, המשנה את להביא שדרכו מפני
חשובים. דברים שבעה רק בהם שיש בלבד קרקע בגידולי

.Â·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Áa ÔÈc‰ ‡e‰Â25ÏL B‡ ¿«ƒ«¬ƒ»∆»»¿»»∆
lÁÔ‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈ26ÌÈ¯eÒ‡ Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆¬≈≈¬ƒ

Ô‰È¯·cÓ27‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰È‰a28 ƒƒ¿≈∆«¬»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
„Èb ÔÎÂ .Ô˙B‡ dÈa‚iL „Ú Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ¿»∆≈«∆«¿ƒ«»¿≈ƒ

‰Lp‰29ÔÓÊa :¯Oa‰ ÌÚ B‡ ÔÈ„Èb‰ ÌÚ ÏMa˙pL «»∆∆ƒ¿«≈ƒ«ƒƒƒ«»»ƒ¿«
ÌÈ„Èba ÔÈ‡L ;¯zÓ ¯‡M‰Â ,B‰Èa‚Ó - B¯ÈknL∆«ƒ«¿ƒ¿«¿»À»∆≈«ƒƒ

ÌÚË Ô˙Ba30ÈtÓ ;¯eÒ‡ Ïk‰ - B¯ÈkÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¿≈««¿ƒ≈«ƒ«…»ƒ¿≈
BÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‡e‰L31¯ÒB‡Â ·eLÁ ‡e‰ È¯‰ , ∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿¬≈»¿≈

.‡e‰L ÏÎa¿»∆

בבשר 25) נבלע שהחלב בליעה, מחמת שהאיסור אףֿעלֿפי
הקודמת, שבהלכה איסור שבלעה כחתיכה דינה אין -
וכשנתבשלו  מותר, עצמו בפני אחד כל וחלב שבשר הואיל

איס  זה הרי התערובת, (רדב"ז נאסרה עצמו מחמת ור
התרומה'). מ'ספר מיימוניות' אף26ֿ)ו'הגהות כלומר,

כשהחתיכה  בטלים אינם תורה, איסור בהם שאין עלֿפי
(כסףֿמשנה). להתכבד ראויה על 27)האסורה מוסב

בחלב. בשר על ולא בעזרה שנשחטו ה"ג.28)חולין פ"ב
ב.29) צו, חולין המדובר,30)משנה, ב. צט, שם

אוסר  שומנו, ניטל לא אם אבל שומנו, בלא הגיד כשנתבשל
(לחםֿמשנה). טעם א.31)בנותן ק, שם

.ÊÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈ·eLÁ - ÌÈiÁ ÈÏÚa Ïk ÔÎÂ32. ¿≈»«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ
Ï˜Òp‰ ¯BL ,CÎÈÙÏ33‰Ï‚ÚÂ ,ÌÈ¯ÂL ÛÏ‡a ·¯Ú˙pL ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿∆∆¿»ƒ¿∆¿»
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‰ËeÁM‰ Ú¯ˆÓ ¯Btˆ B‡ ,˙BÏ‚Ú ÛÏ‡a ‰Ùe¯Ú34 ¬»¿∆∆¬»ƒ¿…»«¿»
¯BÓÁ ¯Ët B‡ ,ÌÈ¯tˆ ÛÏ‡a35Ôlk - ÌÈ¯BÓÁ ÛÏ‡a ¿∆∆ƒ√ƒ∆∆¬¿∆∆¬ƒÀ»

‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡36Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ . ¬ƒ«¬»»¬»¿»«¿»ƒ««ƒ
˙BnÏ Ôk¯cL37.Ô¯eÚLa ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - ∆«¿»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ»

א.32) עג, זרה 33)זבחים עבודה במשנה, מנויים אלו כל
א. האחת 34)עד, צפרים, שתי מביא שנתרפא המצורע

אסורה  והשחוטה לנפשה, משתלחת והשניה נשחטת
לאמו.35)בהנאה. שבהם 36)בכור הנאה איסור שגם

בן  שמעון כרבי הלכה שהרי משיג, והראב"ד בטל. אינו
לים  ההנאה דמי יוליך שנתערבו, הנאה שבאיסורי גמליאל
חשובים  בדברים בהנאה רבינו אוסר למה כן, ואם המלח.
מה  על סמך שרבינו מתרץ, משנה' וה'כסף שנתערבו?
הכל  המלח, לים הנאה מוליך שאם בהכ"ט, להלן שכתב

בהנאה. אלא 37)מותר אמרו שלא ב. ג, ביצה יוחנן כרבי
והם  בלבד, במנין למוכרם מקפידים אדם בני שכל בדברים

למעלה. שנמנו הדברים אלו

.Á‰·¯Ú˙pL Ì¯k‰ È‡ÏkÓ ˜¯È ÏL ‰c‚‡ ?„ˆÈk≈«¬À»∆»»ƒƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿»¿»
·¯Ú˙pL ‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡ B‡ ,˙Bc‚‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬À∆¿∆»¿»∆ƒ¿»≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ‚B¯˙‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ∆¿ƒ«…À»¿≈…«≈»∆

.ËÌB˜Ó Èa Ïˆ‡ ·eLÁ ‡e‰L ¯·c ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»»∆»≈∆¿≈»
ÔB‚k ˙BÓB˜n‰ ÔÓ38ı¯‡a Ô„a ÈBn¯Â C¯t ÈÊB‚‡ ƒ«¿¿¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿∆∆

ÈÙÏ ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ ‡e‰L ,ÌÈpÓf‰ Ô˙B‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿«ƒ∆≈¿»∆¿ƒ
el‡ e¯kÊ‰ ‡ÏÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÌB˜Ó B˙B‡a B˙e·ÈLÁ¬ƒ¿»¿¿«¿…À¿¿≈
‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰L Ïk ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆≈¿ƒ»∆≈¿»»¿
¯e¯a ¯·„Â .˙BÓB˜Ó ¯‡La Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿…«≈»∆ƒ¿»¿¿»»»

Ì‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,‡e‰39. ∆»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆

כמו.38) דבר 39)כלומר: משום או שהוא, בכל שאוסרים
או  בריה משום או חשוב דבר משום או מתירין לו שיש

בעליֿחיים.

.ÈÌÈBn¯ ÈLÏ ˙‡f‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÔBn¯ ÏÙ»«ƒ∆»ƒ««¬…∆«…ƒ¿≈ƒƒ
„Á‡ ÔBn¯ ‰LÏM‰ ÔÓ ÏÙÂ ,Ô„a ÈBn¯Ó ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈ƒ≈»»¿»«ƒ«¿»ƒ∆»

ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯Á‡‰ el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈBn¯Ï40È¯‰L ; ¿ƒƒ¬≈ƒ¬≈≈»¬≈ƒÀ»ƒ∆¬≈
·¯a ÏËa ‰BL‡¯‰ ˙·¯Úz ÏL ÔBn¯‰41ÏÙ Ì‡Â . »ƒ∆«¬…∆»ƒ»»«»…¿ƒ»«

.ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡Ï ÔBn¯ ‰BL‡¯‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓƒ««¬…∆»ƒ»ƒ¿∆∆À»¬ƒ
Ô˜ÙÒ ˜ÙÒ ¯Èz‰Ï ‡l‡ ·¯a ÏËa ¯Ó‡ ‡Ï42Ì‡L , …∆¡«»≈¿…∆»¿«ƒ¿≈¿≈»∆ƒ

.¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏtÈƒ…ƒ««¬…∆«¿ƒ»¿»«≈≈≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לרבי 40) בין יהודה לרבי בין מותרת שלישית תערובת
כרבי  - אסורה שניה, תערובת אבל א. עד, בזבחים שמעון,

(כסףֿמשנה). שם אלא 41)יהודה אסור ואינו התורה, מן
כשנפל  ולפיכך בה"ט. למעלה שנתבאר כמו מדבריהם,
א. ספקות: שני כאן שיש משום מותר, שלישית בתערובת
לשניה, ונפל הראשונה התערובת מן שפירש הרימון שמא
של  שהראשון לומר תמצא אם ב. ערלה; של הרימון אינו
ונפל  השניה מן שפירש זה שמא בשניה, ונתערב נפל ערלה
לשניה. הראשון מן שנפל זה אינו לשלישית,

איסור 42) ספק כל כי ספקות, שני בה אין השניה והתערובת
מעיר, והרדב"ז (רדב"ז). אחד כספק דינו - שנתערב תורה
זרה  עבודה מהל' בפ"ז רבינו לדברי בסתירה עומד זה שדין
בהל' מדבריו כאן בו חזר שרבינו מסקנה, לידי ובא ה"י,

זרה. עבודה

.‡ÈeÚvt˙43el‡ ÌÈÊB‚‡44ÊB‚‡ ÈtÓ Ôlk e¯Ò‡pL ƒ¿«¿¡ƒ≈∆∆∆¿À»ƒ¿≈¡
e¯¯t˙ B‡ ,Ô‰ÈÈaL ‰Ï¯Ú45ÌÈBn¯‰46eÁzt˙Â47 »¿»∆≈≈∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿
ÔÈÚeÏc‰ eÎzÁ˙Â ˙Bi·Á‰48eÒ¯t˙Â49˙B¯kk‰ ∆»ƒ¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»

ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚÈ el‡ È¯‰ - e¯Ò‡pL ¯Á‡50. ««∆∆∆¿¬≈≈«¬¿∆»»«ƒ
‰ÎBcpL ‰Ï· ˙ÎÈ˙ÁÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â51˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎa ¿«ƒ«¬ƒ«¿≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ

‡È‰L ˙BÓk Ïk‰ ‰OÚÂ52.ÌÈMLa ‰ÏBÚ - ¿«¬»«…¿∆ƒ»¿ƒƒ

מ"ח.43) פ"ג, פרך.44)ערלה במשנה 45)אגוזי
נתפרדו. כתוב: בדן.46)שלפנינו דייק 47)רמוני רבינו

שזה  שמדובר להדגיש, כדי התפעל, בנין בצורת הכל וכתב
לו  הותרה לא - בכוונה זאת עשה אם אבל מאליו, נעשה

בהי"ב. להלן שיתבאר כמו יוונית.48)התערובת, דלעת
נתחתכו.49) כלומר, פרוסות, שפקעה 50)נעשו

התוספתא,51)חשיבותם. ובלשון ונתכתתה. שנתמעכה
נחתכו  אפילו אלא נימוחו, דוקא ולאו נימוחו. פ"א: תרומות
נותנת  אינה אם ובטלה חשיבותן הלכה קטנות, לחתיכות

האיסור 52)טעם. ניכר הרי כן, לא שאם נידוכו. שכולן
התערובת. מן להוציאו וצריך בטל, ואינו

.·ÈÁzÙÏÂ ÌÈBn¯‰ ¯¯ÙÏe ÌÈÊB‚‡‰ ÚˆÙÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»¡ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿…«
,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚiL È„k e¯Ò‡pL ¯Á‡ ˙Bi·Á‰∆»ƒ««∆∆∆¿¿≈∆«¬¿∆»»«ƒ

‰lÁzÎÏ ¯eq‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L53Ôk ‰OÚ Ì‡Â .54- ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»≈
ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜55e¯‡aL BÓk ,56. ¿ƒ¿¿ƒ»»¿∆≈«¿

אסרו 53) ורבנן בטל, חשוב דבר גם התורה שמן ואףֿעלֿפי
הכ"ו, בפט"ו למעלה פסק ורבינו ה"ט), סוף למעלה (ראה
שכאן  לומר, יש דרבנן, איסורי לכתחילה לבטל שמותר
אלא  התורה מן הוא האיסור שעצם מפני יותר החמירו
לכתחילה, מבטלים אין לפיכך ההיתר, גורם שהביטול
ולחזק  להוסיף אסור נתבטלו, כבר התורה שמן ואףֿעלֿפי
אפילו  מותר שיהיה כדי עד תורה איסור של הביטול

וראה 54)מדבריהם. בלבד. במזיד הוא שקנס במזיד,
הכ"ה. בפט"ו משנה' מותר.55)'כסף לאחרים אבל

שם.56)

.‚ÈÌ¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O57eÏÙpL ‰Óe¯z ÏLÂ ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿∆¿»∆»¿
È„k ‰Êa ‡ÏÂ ınÁÏ È„k ‰Êa ‡Ï ,‰qÚ‰ CB˙Ï¿»ƒ»…»∆¿≈¿«≈¿…»∆¿≈
- ınÁÏ È„k Ì‰a LÈ eÙ¯ËˆiLk Ì‰ÈL·e ,ınÁÏ¿«≈ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»¿≈»∆¿≈¿«≈

Ï‡¯OÈÏ ‰¯eÒ‡ ‰qÚ d˙B‡58ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ˙¯zÓe »ƒ»¬»¿ƒ¿»≈À∆∆«…¬ƒ¿≈
ÔÈÏ·z59CB˙Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡Ïk ÏLÂ ‰Óe¯z ÏL ¿»ƒ∆¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿

È„k Ì‰ÈL·e ,Ïa˙Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ‡ÏÂ ,‰¯„w‰«¿≈»¿…¿∆»≈∆¿≈¿«≈ƒ¿≈∆¿≈
¯·„ È¯‰L ,Ï‡¯OÈÏ ‰¯eÒ‡ ‰¯„˜ d˙B‡ - Ïa˙Ï¿«≈»¿≈»¬»¿ƒ¿»≈∆¬≈»»

ÌÈ‰ÎÏ ˙¯zÓe ,dÏaz Ì‰Ï ¯eÒ‡‰60. »»»∆ƒ¿»À∆∆¿…¬ƒ

מי"דֿטו.57) פ"ב, ערלה שם,58)משנה כתנאֿקמא
לו. האסור מדבר נתחמצה העיסה מט"ו.59)שהרי שם,

ותרומה 60) לחמץ, כדי בהם אין לבדם הכרם שכלאי
להם. מותרת
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.„ÈL ÔÈÏ·zÌÈL Ì‰61ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL B‡ ¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»≈ƒƒ
„Á‡62„Á‡ ÌMÓ ÔÈÈÓ ‰LÏL B‡ ,63ÔÈÙ¯ËˆÓ - ∆»¿»ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»¿ƒ

?„ˆÈk .ınÁÏ ÔÎÂ ¯Ò‡ÏÂ Ïa˙Ï64ÔÈhÁ ÏL ¯B‡O ¿«≈¿∆¡…¿≈¿«≈≈«¿∆ƒƒ
‡e‰ „Á‡ ¯B‡O ÌLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ¯BÚO ÏL ¯B‡Oe65 ¿∆¿ƒƒ¿≈¿∆»

,„Á‡ ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÈÓ BÈ‡LÂ ÔÈÓk ÔÈ‡ -≈»¿ƒ¿∆≈ƒ∆»¬≈≈¿ƒ∆»
Ì‡ ,ÔÈhÁ ÏL ‰qÚa ınÁÏ È„k Ô‰a ¯ÚLÏ Û¯ËˆÓeƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈¿«≈¿ƒ»∆ƒƒƒ

ÔÈhÁ ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰66‰qÚa ınÁÏ È„k B‡ , »»««¿≈∆««ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ»
.ÌÈ¯BÚO ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈ¯BÚO ÏL∆¿ƒƒ»»««¿≈∆««¿ƒ

מ"י.61) מפרש 62)שם, שהוא נראה, רבינו דברי מהמשך
ולא  א. סו, זרה עבודה רש"י כפירוש ממש, שמות
היינו  שמות, שלשה רבינוֿתם, בשם שפירשו שם כ'תוספות'
אחד  לאיסור קורא ה"ו, בפי"ד רבינו וגם איסורים. שלשה

אחד. ממין 63)שם שם: המשנה, דברי רבינו, מפרש כך
שמות. שלשה שפירש כרש"י ולא רבינו 64)שלשה,

הסמוכה  בהלכה ולהלן השניה, הבבא את בתחילה מפרש
הראשונה. את ומפרש חוזר זרה 65)הוא בעבודה כרבא,

ולא  אזלינן", שמא "בתר הגמרא: בלשון קובע. שהשם שם,
(וראה  אביי נגד כרבא שהלכה קובע, שהטעם כאביי

ובלחםֿמשנה). שהדברים 66)בכסףֿמשנה שצריך
כגון  הנאסרת, העיסה עם שוה טעמם יהיה ביחד האוסרים
בעיסת  טעמו על לעמוד ואין מרובה, החיטים ששאור
בלבד. טעם בנותן אוסרים - שוה טעמם אין שאם חיטים,

שם. ובהגהות ה"א למעלה ראה

.ÂËÏL Òt¯k ÔB‚k ?„ˆÈk „Á‡ ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL¿»≈ƒƒ∆»≈«¿«¿«∆
Èt ÏÚ Û‡ .‰pb ÏL Òt¯ÎÂ ¯Ù‡ ÏL Òt¯ÎÂ ˙B¯‰¿»¿«¿«∆¬»¿«¿«∆ƒ»««ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏkL67ÔÈÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆»∆»≈∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ
.Ïa˙Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈

שלשה 67) אלו הרי לו, מיוחד לוי שם כרפס לכל שיש כיון
מ"י, פ"ב לערלה, המשנה ובפירוש עוז'). ('מגדל שמות
ולהם  משונים הרבה מינים שהם הכרפס ומיני רבינו: כתב
סתם, כרפס נקראין הכרפס מיני שכל רצהֿלומר אחד, שם
למה  מנוגד וזה אחד. ושם מינים שלשה נקרא: זה ולפיכך

כאן. שכתב

.ÊË‰Óe¯z ÏL ¯B‡O dÎB˙Ï ÏÙpL ˙ˆnÁÓ ‰qÚƒ»¿À∆∆∆»«¿»¿∆¿»
eÏÙpL ˙Ïa˙Ó ‰¯„˜ ÔÎÂ ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O B‡¿∆ƒ¿≈«∆∆¿≈¿≈»¿À∆∆∆»¿
È‡Ïk ÏLÂ ‰Ï¯Ú ÏL B‡ ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·z dÎB˙Ï¿»¿»ƒ∆¿»∆»¿»¿∆ƒ¿≈
‰qÚ‰ ‰˙È‰ el‡ ınÁÏ È„k ¯B‡Oa LÈ Ì‡ :Ì¯k‰«∆∆ƒ≈«¿¿≈¿«≈ƒ»¿»»ƒ»

‰vÓ68‰˙È‰ el‡ ‰¯„w‰ Ïa˙Ï È„k ÔÈÏ·z·e , «»«¿»ƒ¿≈¿«≈«¿≈»ƒ»¿»
‰ÏÙz69¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ -70Ïa˙Ï È„k Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿≈»¬≈«…»¿ƒ≈»∆¿≈¿«≈

,‰‡Óe „Á‡a - ‰Óe¯z :Ô¯eÚLa eÏÚÈ - ınÁÏe¿«≈«¬¿ƒ»¿»¿∆»≈»
.ÌÈ˙‡Óe „Á‡a - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯ÚÂ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆»»«ƒ

מחומצת.68) מתובלת.69)לא א.70)לא יא, שם,
הרי  לפגם, טעם נותן מחומצת בעיסה ששאור ואףֿעלֿפי
עבודה  אחרות, עיסות לחמץ כדי זו בעיסה להשתמש אפשר

א. סח, זרה

.ÊÈ‰Ï¯Ú‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ‰Óe¯z‰71.Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡Â «¿»«¬»∆»»¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆

ÌÈÚL˙Â ‰ÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò ?„ˆÈk≈«¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÈlÁ72ÏkÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â ,73‰‡Ò ÈˆÁ74‰Ï¯Ú ÏL Àƒ¿««»»««…¬ƒ¿»∆»¿»

‰Ï¯Ú ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡ - Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡75‡ÏÂ ∆ƒ¿≈«∆∆≈»ƒ»¿»¿…
Û‡Â ,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ È¯‰L ,Ì¯k‰ È‡Ïk ¯eq‡ƒƒ¿≈«∆∆∆¬≈»»¿∆»»«ƒ¿«

.‰Óe¯z ÌÈ˙‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿»

מ"ב.71) פ"ב, ערלה למאה",72)משנה, "נפלה במשנה:
חולין, מאה היו אם כי ותשעה, לתשעים מפרש וב'ירושלמי'

שנפלה. התרומה סאה בלי מאתים יש לכל 73)הרי
-74)התערובת. הסאה קבים. שלשה שנינו: במשנה

קבים. שלשה - סאה וחצי קבים, איסור 75)ששה אבל
של  הסאה נגד מאה הכל בין אין שהרי יש, לזרים תרומה
שהתערובת  אלא בלבד, וחצי ותשעה תשעים אלא תרומה

לכהנים. מותרת

.ÁÈ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ ÔÎÂ76. ¿≈»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ∆«¿»
Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿≈«∆∆

ÔÈlÁ ÏL ÛÏ‡ ÌÈ¯OÚ CB˙Ï eÏÙpL77Ïk ˙OÚ - ∆»¿¿∆¿ƒ∆∆∆Àƒ«¬»»
¯Úz‰ÏÎÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â .‰‡Óe ÛÏ‡ ÌÈ¯OÚ ˙· ««¬…∆∆¿ƒ∆∆≈»¿««»»«¿»

‰ÏÚ˙Â ,¯zÓ Ïk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»¿»∆¿»¬≈«…À»¿«¬∆
‰‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡Óe „Á‡a ‰Óe¯z‰«¿»¿∆»≈»¿««ƒ∆ƒ¿»«≈»

.Ì¯k‰ È‡Ïk B‡ ‰Ï¯Ú d˙B‡ ÔÈÏÚn‰««¬ƒ»»¿»ƒ¿≈«∆∆

שם.76) ערלה 77)משנה, סאה המאה נגד מאתים היינו
את  מעלה התרומה של הדוגמה אחרי [המשנה, שנפלו.
שהתרומה  היא זו כך: מסתיימת כאן, רבינו שמביא הערלה
נפרש  אם התרומה. את מעלה והערלה הערלה, את מעלה
עולה  זו שדוגמה ללמוד עלינו ממש, כלשונה המשנה את
זה, פירוש דוחה המשנה בפירוש רבינו אבל הדינים. לשני
99 אלא והערלה, החולין הכל, בין אין שהרי עמו, ונימוקו
במשנה  שנאמר שמה מפרש, הוא ולכן התרומה. נגד וחצי
הערלה  וכן נאמר: כאילו זה התרומה", את מעלה "והערלה
ממש. דוגמה באותה לא אבל דומה, באופן כלומר, וכו'.
לערלה  אחרת דוגמה כאן רבינו נותן זה, לפירושו ובהתאם
הרדב"ז, של תמיהתו מסולקת ובזה התרומה. את מעלה
לכאן  עולה אחד שמשל משמע, המשנה מן הרי שהקשה

הדינים]. לשני היינו ולכאן,

.ËÈ‰ÏÚÓ ‰Ï¯Ú‰ ÔÎÂ78È‡ÏÎÂ ,Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡ ¿≈»»¿»«¬»∆ƒ¿≈«∆∆¿ƒ¿≈
,Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ,‰Ï¯Ú‰ ˙‡ Ì¯k‰«∆∆∆»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿≈«∆∆
‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ?„ˆÈk .‰Ï¯Ú‰ ˙‡ ‰Ï¯Ú‰Â¿»»¿»∆»»¿»≈«»«ƒ¿»∆»¿»

ÔÈlÁ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡79, ∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿«¿»ƒ∆∆Àƒ
B‡ ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ÏÎÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»«ƒ¿»¿»∆»¿»
¯eq‡‰ ÏËaL ÔÂÈkL .¯zÓ Ïk‰ - Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL∆ƒ¿≈«∆∆«…À»∆≈»∆»«»ƒ

ÔÈ¯zn‰ ÔÈlÁk Ïk‰ ‰OÚ - ‰lÁz ÏÙpL80. ∆»«¿ƒ»«¬»«…¿Àƒ«À»ƒ

א.78) ג, ערלה,79)שם, של סאה המאתים ונתבטלו
החולין. של ממאתים אחד חלק מעלה 80)שהם ולפיכך

כתוספתא  עצמו, האיסור אותו פעם עוד נפל אם אפילו
מ"ח, פ"ה תרומות למשנה בפירושו רבינו שהביא
עם  מצטרף ואינו האיסור נתבטל ראשונה נפילה שכשנודעה
וכן  התערובות, את לאסור אחרֿכך שנפלה איסור של הסאה

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



קלט zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn g"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אנו  אין זה פירוש [ולפי ה"ו. תרומות מהל' בפי"ג פסק
ששנינו  במשנתנו הברטנורא של הדחוק לפירושו צריכים
אינה  כשהאחת שהמדובר שפירש הערלה, את מעלה הערלה

רבעי]. נטע אלא ממש ערלה

.Î‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a BÚ·vL „‚a81Û¯OÈ -82·¯Ú˙ . ∆∆∆¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ»≈ƒ¿»≈
ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ - ÌÈ¯Á‡a83ÏÈL·z ÔÎÂ . «¬≈ƒ«¬∆¿∆»»«ƒ¿≈«¿ƒ

B‡ ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a d‡Ù‡L ˙Ùe ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a BÏMaL∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿»«∆¬»»ƒ¿ƒ≈»¿»
B˙È‰ È¯‰L ,˙t‰Â ÏÈL·z‰ Û¯OÈ - Ì¯k‰ È‡ÏÎa¿ƒ¿≈«∆∆ƒ»≈««¿ƒ¿««∆¬≈¬»»

Ô‰a ˙¯k84„Á‡a eÏÚÈ - ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙ . ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ«¬¿∆»
.ÌÈ˙‡Óe»«ƒ

(משנה,81) עצמם כפירות אסורים ערלה, פירות קליפי
בה  לצבוע אף בהנאה אסורה וערלה מ"א). פ"א, ערלה

כב:). ב'ירושלמי',82)(פסחים ולמדו ידלק. במשנה:
פריו. "את" הכתוב: מן כערלה, אסורים שקליפין

רבינו 83) [כתב מאיר. רבי דעת נגד במשנה כחכמים
את  במאתים לכתחילה לערב שמותר המשנה, בפירוש
"יעלה" שאמרו ממה זאת למד כנראה שנאסרה, התערובת
שהתערובת  מפני זה, היתר מנמק והרדב"ז "עולה". ולא
(למעלה  לכתחילה מבטלין דרבנן ואיסורי מדרבנן, אסורה
וכדומה  פרך אגוזי לפציעת דומה זה ואין הכ"ו). פט"ו
האיסור  בגוף מעשה עושה הוא ושם הואיל יב, שבהלכה
ובהערות  בהי"ב למעלה וראה התורה. מן האסור עצמו

ב.84)שם]. כו, פסחים בפת, עצים שבח שיש מפני

.‡ÎËÈq‰ ‡ÏÓ Ba ‚¯‡L „‚a ÔÎÂ85,‰Ï¯Úa BÚ·vL ¿≈∆∆∆»«¿…«ƒ∆¿»¿»¿»
ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ - ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â86. ¿≈»«≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ

‰Ï¯Ú ÈnÒ e·¯Ú˙87„Á‡a eÏÚÈ - ¯z‰ ÈnÒa ƒ¿»¿«»≈»¿»¿«»≈∆≈«¬¿∆»
·¯a ÏËaÈ - Ú·ˆ ÈÓa Ú·ˆ ÈÓ .ÌÈ˙‡Óe88. »«ƒ≈∆«¿≈∆«ƒ»≈¿…

מ"ב.85) פ"ג, לערלה המשנה פירוש הזרת, שתות
כחכמים 86) הסיט, משיעור כמאתים הצבוע בבגד יש אם

שם. פ"ג.87)במשנה ערלה ואין 88)'ירושלמי' הואיל
דומה  זה ואין בלבד, מראהו אלא האיסור של ממשות כאן
בדבר  הצבע נתפס ששם מפני ערלה, בקליפי שצבעו לבגד

(רדב"ז). ממש בו שיש

.·ÎB˜Èq‰L ¯epz89,Ì¯k‰ È‡ÏÎ·e ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a «∆ƒƒƒ¿ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆
L„Á ÔÈa90ÔLÈ ÔÈa91ÔˆeÈ -92B˙B‡ ÌÁÈ Ck ¯Á‡Â , ≈»»≈»»«¿««»»≈

¯z‰ ÈˆÚa93ÔˆeiL Ì„˜ Ba ÏMa Ì‡Â .ÔÈa ˙t ÔÈa , «¬≈∆≈¿ƒƒ≈…∆∆«≈«≈
‰È‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÈL·z94¯eq‡ ÈˆÚ Á·L LÈ . «¿ƒ¬≈∆»«¬»»≈∆«¬≈ƒ

L‡‰ Ïk ˙‡ Û¯b .ÏÈL·za B‡ ˙ta95ÏMa Ck ¯Á‡Â ««««¿ƒ»«∆»»≈¿««»ƒ≈
ÈˆÚ È¯‰L ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯epz ÏL BnÁa ‰Ù‡ B‡»»¿À∆«¬≈∆À»∆¬≈¬≈

Ô‰Ï eÎÏ‰ ¯eq‡96. ƒ»¿»∆

שם.89) התנור 90)פסחים, מעולם, הסיקוהו שלא
קליפי  עלֿידי מלאכתו שנגמרה ונמצא בהסיקו. מתחסן

בהנאה. האסורים האיסור.91)ערלה ידי על ונתחמם
שבא 92) בחום יאפו ולא יבשלו ולא התנור, את יצננו

הנאה. איסורי החדש 93)מהיסק שהתנור אףֿעלֿפי
אותו  וחממו אותו ציננו אם איסור, בקליפות מלאכתו נגמרה
פת, בו לאפות או בו לבשל מותר היתר, בעצי אחרֿכך

שתאפה  או התבשיל שיתבשל גורמים דברים ששני מכיון
ההיתר, ועצי איסור עלֿידי מלאכתו שנגמרה התנור הפת,
איסור  אם כלומר מותר", - גורם וזה ש"זה הלכה ונפסקה
וזה  ש"זה ואע"פ שם. כחכמים מותר, - ביחד גורמים והיתר
שציננו, אחרי ולבשל לאפות מותר לכתחילה", אסור - גורם
כדיעבד. וזה התנור את יפסיד - תתיר לא אם כי

מקליפת 94) בא שהחום כיון ציננו, שלא ישן בתנור ואפילו
והסיקוהו  שציננו חדש בתנור שהתרנו ואףֿעלֿפי איסור.
יש  כאן גם והלא מותר", גורם וזה ש"זה מפני היתר, בעצי
אסור  ולמה הישן, התנור היינו היתר, של אחד גורם
בתבשיל  או בפת ניכר שאין מפני הוא, הטעם התבשיל?
התנור, שחממו הערלה קליפי היינו איסור, של הגורם אלא
ואסור  אחריהם והולכים גורם" וזה מ"זה גרע לפיכך
בפת  איסור עצי שבח "יש רבינו: שמסיים והיינו (רדב"ז).

בהם. שניכר כלומר, בתבשיל", כנגדו,95)או אבוקה ואין
שיתבאר  כמו מותר, בוערות גחלים השאיר אם ואפילו שם.

התנור 96)בהכ"ד. שנשאר ציננו שלא חדש בתנור ואפילו
של  גורם כל שם ואין איסור, ידי על מלאכתו שנגמרה
והטעם, האש. שגרף אחרי שנאפתה הפה מותרת היתר,
ידי  על שנגמר אלא עצמו מצד אסור אינו שהתנור מכיון
אחרי  איסור בו שאין ההסקה, בחום נאפה והפת איסור,

(כסףֿמשנה). יותר קל הוא האש, שגרף

.‚Î˙B¯Ú˜97ÔÏMaL ˙BiÁBÏˆe ˙B¯„˜e ˙BÒBÎÂ ¿»¿¿≈¿ƒ∆ƒ¿»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a ¯ˆBi‰98; «≈ƒ¿ƒ≈»¿»¬≈≈¬ƒ«¬»»
.L„Á Ô˙B‡ ‰OÚ ‰‡‰a ¯eÒ‡‰ ¯·„ È¯‰L∆¬≈»»»»«¬»»»»»»»

א.97) כז, והנאתם 98)שם בהם, עצים שבח שיש כיון
בהן  משתמש הוא האסור הגורם ידי ועל שני, גורם בלא
אם  אלא ממנו נהנה שאינו בתנור מהֿשאיןֿכן גופו, הנאת
(רש"י  מותר ולכן - העצים היינו היתר, של שני גורם יש

שם).

.„ÎÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ dÏMaL ˙t99‰Ï¯Ú ÈˆÚ ÏL100 «∆ƒ¿»««≈∆»ƒ∆¬≈»¿»
ÏÚ Û‡ ,Ô¯eq‡ CÏ‰ ÌÈÏÁ‚ eOÚpL ÔÂÈk ;˙¯zÓ -À∆∆≈»∆«¬∆»ƒ»«ƒ»««

˙B¯ÚBa Ô‰L Èt101d˙B‡ ÏMaL ‰¯„˜ .102ÈtÏ˜a ƒ∆≈¬¿≈»∆ƒ≈»ƒ¿ƒ≈
ÏÈL·z‰ È¯‰ - ¯z‰ ÈˆÚ·e Ì¯k‰ È‡ÏÎa B‡ ‰Ï¯Ú103 »¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬≈∆≈¬≈««¿ƒ

‰ÚLaL ;Ì¯B‚ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆∆»∆≈∆¿»»
‰ÏMa˙pL104ÈˆÚ e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ¯eq‡ ÈˆÚ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿«¿»≈¬«¬≈ƒ¬«ƒ…»¬≈

B˙ˆ˜Óe ¯z‰ ÈˆÚa ÏeMa‰ ˙ˆ˜Ó ‡ˆÓÂ ,¯z‰‰«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¬≈∆≈ƒ¿»
¯eq‡a105. ¿ƒ

עצי 100)שם.99) אבל ערלה, של הפרי קליפי כלומר,
(רדב"ז). מותרים כלומר,101)ערלה לוחשות. בגמרא:

שם). (רש"י לזו זו ולוחשות כמתנענעות ונראות בוערות
עצמה.102) הקדירה באותה 103)את אחרֿכך שנתבשל

היתר. בעצי הקדירה.104)קדירה מפני 105)גוף
לפני  התבשיל את מקבלת איסור בעצי שנעשתה שהקדירה
גורם  כל בלי האיסור מעצי נהנה ונמצא היתר, עצי שהסיק
כך  מפרש הרי"ף שגם ונראה שם, רש"י כפירוש [וזה היתר
מקבלה  "דהא גורס והוא אחרון. כלשון הגמרא דברי
שלנו: (בגירסא דהיתרא" עצים דניתו מקמי בישולא
את  תמיד מקבלת שהקדירה ברורה, והכוונה קיבלה).
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בכת"י  הגירסה וכן היתר. עצי שמסיקים לפני התבשיל
כרש"י]. מפרש שרבינו כותב הרדב"ז וגם נירנברג.

.‰ÎÔÎÂ ,˙BÚÈË· ‰·¯Ú˙pL ‰Ï¯Ú ÏL ‰ÚÈË¿ƒ»∆»¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
˙B‚e¯Úa Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ‰‚e¯Ú106Ë˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¬»∆ƒ¿≈«∆∆»¬¬≈∆≈

Ïk‰ ÔÓ ‰lÁzÎÏ107ÌÈ˙‡Óa ‰ÚÈË ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»«ƒ
Ë˜Ïp‰ Ïk È¯‰ - ˙B‚e¯Ú ÌÈ˙‡Óa ‰‚e¯ÚÂ ˙BÚÈË¿ƒ«¬»¿»«ƒ¬¬≈»«ƒ¿»

¯zÓ108.¯eÒ‡ Ë˜Ïp‰ Ïk - ‰fÓ ˙BÁÙa eÈ‰ Ì‡Â ; À»¿ƒ»¿»ƒ∆»«ƒ¿»»
ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰Â ,‰lÁzÎÏ Ë˜ÏÏ BÏ e¯Èz‰ ‰ÓÏÂ¿»»ƒƒƒ¿…¿«¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ

Ïk‰ BÏ ÔÈ¯ÒB‡L109‰ÚÈËp‰ ‡ÈˆBÈÂ Á¯ËiL „Ú ∆¿ƒ«…«∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
‰˜ÊÁ ¯·c‰L ?‰¯eÒ‡‰ ‰‚e¯Ú‰Â110Ì„‡ ÔÈ‡L ¿»¬»»¬»∆«»»¬»»∆≈»»

BÓ¯k ¯ÒB‡111‰È‰ - dÚ„BÈ ‰È‰ el‡Â ,˙Á‡ ‰ÚÈËa ≈«¿ƒ¿ƒ»««¿ƒ»»¿»»»
.d‡ÈˆBÓƒ»

האסורות.106) הן וערוגה נטיעה איזו יודע ואינו
משום 107) כאן ואין מ"ו. פ"א, ערלה במס' יוסי כרבי

הכ"ה, בפט"ו למעלה דינו שנתבאר לכתחילה, איסור ביטול
והחידוש  במאתים, ועלתה הנטיעה נתערבה שמעצמה מפני
הנטיעה  ולערב להערים יבא שמא בזה גוזרים שאין הוא
ה'ירושלמי' עלֿפי בסמוך רבינו שמפרש כמו לכתחילה,
של  איסור כאן שיש שם, רש"י כפירוש ולא פ"ה, גיטין

משנה'. ב'כסף וראה לכתחילה, עלתה 108)מבטל שהרי
במאתים. גזירה 109)הנטיעה משום שהוא שכתבנו וכמו

לכתחילה. ערלה נטיעת ולערב להערים יבא שמא
בכוונה.110) יערב שמא לגזור מקום גיטין,111)ואין
שם.

.ÂÎ‰Ï¯Ú Èbt Û¯Oa ‰È·b „ÈÓÚn‰112˙·˜a B‡ , ««¬ƒ¿ƒ»ƒ¿««≈»¿»¿≈«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙·¯˜z113ÔÈÈ ıÓÁa B‡ ,114„·BÚ ÏL ƒ¿…∆≈»ƒ¿…∆«ƒ∆≈

‰È‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk115‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬≈¬»«¬»»««ƒ∆
‡e‰L Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ116; ƒ¿∆≈ƒ¿««ƒ∆»∆

¯kp‰ ‡e‰ ¯eÒ‡‰ ¯·c‰ È¯‰L117d˙B‡ ‰OÚL ‡e‰Â ∆¬≈«»»»»«ƒ»¿∆»»»
‰È·b118. ¿ƒ»

אדם 112) בני והרבה הבשילו, שלא הפירות הם פגים
מעוקצי  ויוצא השותת החלב כמו לבן בדבר החלב מעמידים
מ"ז. פ"א, לערלה המשנה פירוש בישולם, קודם הגפנים

עבודהֿזרה.113) עגלי קיבת ב. כט, זרה עבודה משנה,
אחרי 114) אבל ב. לה, שם שהחמיץ, לפני שנתנסך

נסך. נעשה אינו בטל 116)שם.115)שנתחמץ לא
שם 117)במיעוטו. בהנאה, ואסור בעין, כמו והוא

ההבדל 118)(כסףֿמשנה). את אלו במלים מבאר רבינו
בנותן  מינו בשאינו במין שאוסר והמתבל, המחמץ שבין
שבהלכה  המעמיד דבר ובין ה"א) (למעלה בלבד טעם
שם  אבל הגבינה, את עשה המעמיד שכאן ואומר, שלפנינו.
התבשיל  את עשו לא והתבלין העיסה, את עשה לא השאור

(רדב"ז). טעמו שיפר אלא

.ÊÎÔ‰lL ˙B¯t‰ ÔÈc - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ«≈∆»∆
eÙ¯OiL119È‡L ÈtÓ ,e¯·wÈ Ô‰lL ÔÈ˜Ln‰Â , ∆ƒ»¿¿««¿ƒ∆»∆ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ

Û¯OÏ ¯LÙ‡120.ÔÈ˜Ln‰ ∆¿»ƒ¿…««¿ƒ

שנאמר:119) בשריפה, הכרם כלאי ב. ל, תמורה משנה,

נו:) (קידושין אש" תוקד "פן חז"ל ופירשו תקדש". "פן
הכרם  לכלאי הוקשה וערלה ה"ו. בפ"י למעלה רבינו וכתבו

שם). תמורה לשרוף 120)(רש"י שדרכו את שם: במשנה,
יקבר. לקבור שדרכו ואת ישרוף,

.ÁÎÔÈi‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈ƒ««ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰L ÏÎa ‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ -121. «…»«¬»»¿»∆¿∆»«¿

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na122ÏÚ ¯zn‰ ÔÈi‰ ˜¯e‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«««ƒ«À»«
CÒ ÔÈÈ ÏL ‰tË123ÏeˆÏvÓ CÒ ÔÈÈ ‰¯Ú Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»∆≈∆∆¬»ƒ≈»≈∆∆ƒ«¿

ÔË˜124Blk ÌBi‰ Ïk ‰¯Ú elÙ‡ ,ÔÈÈ ÏL ¯Ba‰ CB˙Ï »»¿«∆«ƒ¬ƒ≈»»«À
ÏËa ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ -125‰¯ÚL ÔÈa ,˙È·Á‰ ÔÓ ‰¯Ú . ƒƒ»≈≈»ƒ∆»ƒ≈∆≈»

,¯eÒ‡ Ïk‰ - ¯znÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ B‡ ¯eÒ‡Ï ¯zn‰ ÔÓƒ«À»»»ƒ»»«À»«…»
.ÏB„b ˙È·Á‰ ÈtÓ „¯Bi‰ „enÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»««≈ƒƒ∆»ƒ»

ה"וֿז.121) פט"ו בשם 122)למעלה יוסף בר יצחק כרב
א. עג, זרה עבודה יוחנן, ההיתר,123)רבי מן טיפה וכל

הכל. ואסור נאסרה, ראשון קטן.124)ראשון כלי כלומר,
גירסא  דוחה רש"י אבל "צלצול", שם בסוגיא גורס רבינו
ובעירובין  קטן. פך והוא גרסינן, קטן "צרצור לשונו: וזה זו,
קשר  והוא קטן, צלצול גרסינן: אחרון בפרק בגדים לגבי

משי". דק.125)של הוא הצלצול מן הקילוח שעמוד
שרק  מפרש שם ורש"י בשתיה. גם שמותר מדבריו, ומשמע
ד"ה  שם וב'תוספות' בשתיה. לא אבל מותר, בלבד בהנאה
של  כמותו כשהגיעה אבל ששים, עד שמותר כתבו אתא, כי
סתם  ורבינו נאסר. - בהיתר בששים מאחד ליותר הנסך יין

בהיתר. ששים כשאין אפילו שהתיר ומשמע חילק, ולא

.ËÎÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa ÌÈÈ Ì˙Ò ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿«≈»¿«ƒ¬≈∆»¿»
‰i˙La ‡e‰L126Á˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Blk ¯ÎnÈÂ ; ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈À¿≈»ƒ¿≈«

ÔÈi‰ ÈÓc127ÁÏn‰ ÌÈÏ BÎÈÏLÓe BaL ¯eÒ‡‰128, ¿≈««ƒ»»∆«¿ƒ¿»«∆«
ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‰·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯‡La ‰‰ÈÂ¿≈»∆ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿»¿»»ƒ∆≈

CÒ129ÔÈ¯zÓe ‰i˙La ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙Bi·Á‰ ÔÈa ∆∆≈∆»ƒ«…¬ƒƒ¿ƒ»À»ƒ
¯kÓiLk ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙È·Á d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈÂ ;‰È‰a«¬»»¿ƒ¿≈»»ƒ¿»«∆«¿∆ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ïk‰130ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙È·Áa ÔÎÂ .131. «…¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ∆¿«≈»

יינם 126) סתם למעשה: הלכה נחמן, רב אמר א. עד, שם
אבל  בהנאה, מותר - רבינו ומפרש מותר. - ביין יין אפילו

שם. רש"י פירש וכן אסור, שמותר 127)בשתיה מפני
האסור. היין מדמי חוץ שם 128)בהנאה אליעזר, כרבי

ב. מדמי 129)מט, חוץ בהנאה מותר בחבית שחבית
שם. ממש, נסך ביין אפילו חבית, אין 130)אותה אבל

השאר  להתיר המלח לים הנאה דמי בהולכת תקנה לה
לחמרים  להשקות או בגדים לכיבוס כגון היין, מגוף בהנאה
אסור, - נהנה האיסור ומגוף בעין, האיסור שיש כיון נכרים,
האיסור  מן נהנה אינו נסך, יין מדמי חוץ הכל כשמוכר אבל
ימכר  שם, גמליאל בן שמעון רבן אומר ולפיכך ומותר. גופו
שם. רש"י כתב וכן שבו. נסך יין מדמי חוץ לנכרים הכל
מפני  החביות, בתערובת רק נסך ביין מועילה זו ותקנה
יודעים  אנו שאין אלא עצמה בפני עומדת האסורה שהחבית
הכל  בלח, לח שהוא ביין נסך יין כשנתערב אבל היא, איזו
רבינו  שכתב כמו תקנה, לו ואין שהוא בכל בהנאה אסור

בהכ"ה. צריך 131)למעלה היתר, של בחביות שנתערבה
(כסףֿמשנה). המלח לים הבית אותה דמי להוליך
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.ÏÌÈÓ132ÔÈÈa e·¯Ú˙pL133ÔÈÈ B‡134ÌÈÓa135- «ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ«ƒ¿«ƒ
BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙Ba136‰na . ¿≈««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c137CB˙Ï ¯zn‰ ‰˜Ln‰ ÏÙpLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿∆«À»¿
˜Ln‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ ;¯eÒ‡‰ ‰˜Ln‰CB˙Ï ¯eÒ‡‰ ‰ ««¿∆»»¬»ƒ»«««¿∆»»¿

˜¯eiL ‡e‰Â .ÏËa ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ - ¯zn‰ ‰˜Ln‰««¿∆«À»ƒƒ»≈¿∆«
C‡È‰Â .ËÚÓ ËÚÓ „¯BÈÂ ˜È¯Ó ‰È‰L ,ÔË˜ ÏeˆÏvÓƒ«¿»»∆»»≈ƒ¿≈¿«¿«¿≈«

?ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈn‰ eÈ‰È138B‡ ÔÈ„·Ú eÈ‰L ÔB‚k ƒ¿««ƒ¬ƒ¿∆»∆¡»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z139. ƒ¿…∆¬«»ƒ

היתר.132) נסך.133)של יין היתר.134)של של
ההלכה.135) בסוף רבינו שמבאר כמו האסורים,
שנתבאר 136) כמו טעם, בנותן נסך ביין אפילו מינו, ובאינו

א. עג, זרה עבודה משנה, ה"ו. בפט"ו כמו 137)למעלה
כשהאיסור  מותר למה להבין [קשה ביין. הקודמת בהלכה

טעם]. במים.138)נותן יין או המלים: מבאר
לעבודהֿזרה.139) אותם שהקריבו

.‡ÏÔÈÈ ÏL ¯Ba140ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ BÎB˙Ï ÏÙpL ∆«ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ
‰lÁz141˙‡ ÌÈ‡B¯ - CÒ ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿≈∆∆ƒ∆

BÈ‡ el‡k ¯z‰‰ ÔÈÈ142Ô‰a ÔÈ¯ÚLÓ eÏÙpL ÌÈn‰Â , ≈«∆≈¿ƒ≈¿««ƒ∆»¿¿«¬ƒ»∆
- CÒ ÔÈÈ B˙B‡ ÌÚË Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ,CÒ ÔÈÈ ÌÚƒ≈∆∆ƒ¿ƒ¿«≈««≈∆∆
Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈÏh·Óe ÂÈÏÚ ÔÈ·¯ ÌÈn‰ È¯‰¬≈««ƒ»ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆«…

.¯zÓÀ»

שם.141)שם.140) ראשון כלשון הנסך, יין שנפל קודם
יין 142) את לבטל לשיעור מצטרף אינו ההיתר שיין משמע

דומה  זה ואין לבטלו. כדי לבדם במים שיהיה וצריך הנסך,
אחר  ודבר במינו במין הכ"ב, בפט"ו שלמעלה לדין
לבטל  מינו לאינו מצטרף שבמינו הדבר שגם שנתערבו,
במינם, בששים שבטלים באיסורים מדובר שם כי האיסור,

מהֿשאיןֿכן  מינו, באינו טעם נותן כשיעור בדין דהיינו
איֿאפשר  כאן במשהו, במינו האוסר נסך ביין שלפנינו

בטל. אינו במינו מין כי לבטל, כדי מינו את לצרף

.·ÏÌÈ·Ú‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ143Ô‰Â ÌÁÈ„È - ≈∆∆∆»««»¬»ƒ¿ƒ≈¿≈
˙B¯zÓ144˙BÚw·Ó eÈ‰ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a145‰È‰L ÔÈa , À»«¬ƒ»¿ƒ»¿À»≈∆»»

ÔLÈ ÔÈi‰146ÌÈ·Úa ÌÚË Ô˙B Ì‡ :L„Á ‰È‰L ÔÈa ««ƒ»»≈∆»»»»ƒ≈««»¬»ƒ
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰È‰a ˙B¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¬«¬»»¿ƒ«¬≈≈

.‰ÏÈÎ‡a ˙B¯zÓÀ»«¬ƒ»

ב.143) סה, שם נבלע 144)משנה, לא שהיין מכיון
לתוכה.145)בענבים. נכנס א.146)היין סו, שם כרבא,

הם  הרי ענבים, נקרא וזה יין נקרא וזה השם, אחר שהולכים
ענבים. כטעם שטעמו בחדש, אפילו מינו באינו מין

.‚ÏÌÈ‡z Èab ÏÚ ÏÙ147ÈtÓ ,˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - »«««≈¿≈ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈
.ÌÈ‡z‰ ÌÚËa Ì‚Bt ÔÈi‰L∆««ƒ≈¿«««¿≈ƒ

או 147) תאנים גבי על "נפל שם: במשנה גורס אינו רבינו
אלא: אסור". - טעם בנותן בהם יש אם תמרים, גבי על
ונשתברה  בספינה גרוגרות שהביא זונן בן בביתוס ומעשה
והתירון  לחכמים ושאלו גביהן, על ונפל נסך יין של חבית
שיין  פוסק הוא ולפיכך ה'תוספות', גירסת גם וכן וכו'.

היה  שלפנינו, הגירסא לפי ואילו לפגם. טעם נותן בתאנים,
לפגם  טעם נותן הוא "אם הגמרא: כלשון לכתוב רבינו על
מיני  בכל לפגם טעם נותן יין כל שלא פירוש, מותר", -

תאנים.

.„ÏÌÈhÁ‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ148el‡ È¯‰ - ≈∆∆∆»«««ƒƒ¬≈≈
˙B¯eÒ‡149‰È‰a ˙B¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a150Ì¯kÓÈ ‡ÏÂ . ¬«¬ƒ»À»«¬»»¿…ƒ¿¿≈

Ï‡¯OÈÏ Ì¯kÓÈÂ ¯ÊÁÈ ‡nL ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ151. ¿≈»ƒ∆»«¬…¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿»≈
˙t Ô‰Ó ‰OBÚÂ Ô˙B‡ ÔÁBË ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡∆»≈«∆≈»¿∆≈∆«

Ï‡¯OÈ ÈÙa ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎBÓe152È„k , ¿»¿≈»ƒ∆…ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
È¯‰L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ d˙B‡ eÁ˜È ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈»ƒ∆¬≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙t153‰ÓÏÂ . «¿≈»ƒ¬»¿∆ƒ¿»≈¿»»
Ô‰L ÈtÓ ?ÌÚË Ô˙Ba ÌÈhÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ∆«ƒƒ¿≈««ƒ¿≈∆≈

Ô‰a ÚÏ· ÔÈi‰Â ,˙B·‡BL154. ¬¿««ƒƒ¿»»∆

ב.148) סה, בולעות.149)שם סדק בהם שיש כיון
טחינה 150) לאחר ישראל בפני שלא לגוי למוכרן מותר

רק  לוקח שהרי כלל, נסך מיין נהנה שאינו מכיון ואפיה,
הוא  שהרי אסור, החיטים מגוף ליהנות אבל החיטים, דמי

בהכ"ט. למעלה וראה היין. מן גם שם.151)נהנה גמרא,
אותה 152) ויקח ישראל, שאפאה פת היא שזו יראה שלא

ה"ט.153)ממנו. טעם 154)בפי "ז עם מתמזג וטעמו
של  ופירושו (רדב"ז). עליו לעמוד אפשר ואי החיטים,

להולמו. קשה משנה' ה'לחם

.‰Ï¯ÒB‡ - ¯ÎL ıÓÁ CB˙Ï ÏÙÂ ıÈÓÁ‰L CÒ ÔÈÈ≈∆∆∆∆¿ƒ¿»«¿…∆≈»≈
Ô‰ ıÓÁ Ô‰ÈML ,BÈÓa ‡e‰L ÈtÓ ;‡e‰L ÏÎa155. ¿»∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿≈∆…∆≈

ÔÈa ÔÈÈÏ ıÓÁ ÏÙpL ÔÈa ,ıÓÁ‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÔÈÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«…∆≈∆»«…∆¿«ƒ≈
ıÓÁÏ ÔÈÈ ÏÙpL156.ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ∆»««ƒ¿…∆¿«¬ƒ¿≈««

(155- כרבא השם, אחר הולכים ואנו חומץ, שם לשניהם
למעלה. שכתבנו וכמו א. סו, למה 156)שם עיון צריך

- קטן מצרצור להיתר איסור נפל שאם כאן, רבינו כתב לא
ל? בהלכה כמו בטל, ראשון ראשון

á"ôùú'ä à"ðî è"ë éùéù íåé

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הגויים;1) תשמיש כלי הכשר יומה; בת קדירה דין יבאר

אותם  שאסרו דברים לזהב; לזהב ואשר לכסף לכסף אשר
בישולי  איסור התורה; מן עיקר להם שאין אע"פ חכמים
להפרישו; מצווין ביתֿדין אם איסור האוכל וקטן גויים;

בהם. קצה אדם של שנפשו מפני חכמים שאסרו דברים

.‡Ò¯Á ÏL ‰¯„˜2¯Oa B‡ ‰Ï· ¯Oa da ÏMa˙pL ¿≈»∆∆∆∆ƒ¿«≈»¿«¿≈»¿«
B˙B‡a ‰ËeÁL ¯Oa da ÏM·È ‡Ï - ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ…¿«≈»¿«¿»¿
¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ - ¯Oa ÔÈÓ da ÏMa Ì‡Â .ÌBi‰3; «¿ƒƒ≈»ƒ»»««¿ƒ»

ÌÚË Ô˙Ba - ¯Á‡ ÔÈÓ da ÏMa4. ƒ≈»ƒ«≈¿≈««

אפשר 2) מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
הלכה  ט ובפרק היתר. בה ולבשל יום באותו אותה להגעיל
חלב  בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו, כתב יא
להגעילה, אין מתכת של קדירה שאפילו חרס. של כתב ולא
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בחלב. בה להשתמש מנת על 3)על לעמוד אפשר אי כי
גוי.4)טעמו. וטועמו

.·dÓBÈ ˙a ‰¯„˜ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ5,„·Ïa ¿…»¿»»∆»¿≈»«»ƒ¿«
ÔnM‰ ÌbÙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰6.‰¯„wa ÚÏ·pL ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««À»∆ƒ¿««¿≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe7da ÏM·È ‡Ï8ÌÏBÚÏ9ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ…¿«≈»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈLÈ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈∆∆¿»ƒƒ»¿≈»ƒ
,˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔÈnÁa Ô‰a eLnzLpL∆ƒ¿«¿»∆¿«ƒ¿¿≈¿»
ÏM·e Á˜Ï Ì‡Â .¯·‡a ÔÈÚeL eÈ‰ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒ»ƒ«»»¿ƒ»«ƒ≈

‰‡Ï‰Â ÈL ÌBiÓ Ô‰a10¯zÓ ÏÈL·z‰ -11. »∆ƒ≈ƒ»»¿»««¿ƒÀ»

עברו 5) שלא התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
בזה. דעתו לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה

ומותר.6) הוא לפגם טעם נותן יומה, בת אינה אבל
יומה.7) בת קדירה משום יומה בת שאינה קדירה שגזרו
לפגם 8) טעם נותן חכמים שאמרו שמה לומדים, ומכאן

לכתחילה. ולא בדיעבד רק זהו כמה 9)מותר, עברו אפילו
איסור. בהן שבישלו מיום לקנייתו 10)ימים שני מיום

של  כלים שסתם מדבריו, משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז
יומם. בני שהם חוששים הוא 11)גויים לפגם טעם שנותן

בדיעבד. ומותר

.‚‰cÚÒ LÈÓLz ÈÏk Á˜Bl‰12ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ «≈«¿≈«¿ƒ¿À»ƒ»≈»ƒ
LnzL ‡lL ÌÈ¯·c :˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏkÓƒ¿≈«»¿≈¿ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈

ÔÏÈaËÓ - ¯wÚ Ïk Ô‰a13‰Â˜Ó ÈÓa14eÈ‰È Ck ¯Á‡Â »∆»ƒ»«¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿
Ô‰a LnzLpL ÌÈ¯·„e .˙BzLÏÂ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
- ˙BiB˙È˜Â ˙BiÁBÏˆe ˙BÒBk ÔB‚k ,ÔBˆ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿ƒ¿ƒƒ

ÔÁÈ„Ó15ÔÏÈaËÓe16LnzLpL ÌÈ¯·„e .˙B¯zÓ Ô‰Â ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈À»¿»ƒ∆ƒ¿«≈
ÈÓnÁÓe ÔÈÒBÓ˜Ó˜Â ˙B¯BÈ ÔB‚k ,ÔÈnÁ È„È ÏÚ Ô‰a»∆«¿≈«ƒ¿¿À¿¿ƒ¿«¿≈

ÔÏÈÚ‚Ó - ÔÈnÁ17ÌÈ¯·„e .ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÔÏÈaËÓe «ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈À»ƒ¿»ƒ
¯e‡‰ È„È ÏÚ Ô‰a LnzLpL18ÔÈ„etL ÔB‚k , ∆ƒ¿«≈»∆«¿≈»¿«ƒ

¯e‡a ÔaÏÓ - ˙B‡ÏkÒ‡Â19Ô˙tÏ˜ ¯LpzL „Ú ¿«¿¿»¿«¿»»«∆ƒ»≈¿ƒ»»
.ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÔÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈À»ƒ

צריכים 12) אינם חרישה כלי כגון אחרים תשמיש כלי אבל
הגוי 13)טבילה. מן חדשים כלים שהקונה סופרים, מדברי

טבילה. ואפילו 14)צריך סאה. ארבעים בהם שיש במים
סאה. מארבעים בפחות מטהרים אינם מעיין מי

הכלים.15) דפנות פני על שנדבקו האיסור שיורי להעביר
מן 16) שנקנו חדשים כלים כדין כך, אחר סאה בארבעים

בהם. נשתמש ולא האיסור 17)הגוי את מהן להוציא
בחמין. בהן כשנשתמשו נוזל 18)שבלעו או מים בלי ישר,

טעון 19)אחר. האור ידי על גוי בו שנשתמש דבר שכל
ליבון.

.„‰¯BÈ CB˙Ï ‰pË˜ ‰¯BÈ Ô˙B ?ÔÏÈÚ‚Ó „ˆÈk≈««¿ƒ»≈»¿«»¿»
ÌÈÓ ‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ,‰ÏB„‚20,‰pËw‰ ÏÚ eÙeˆiL „Ú ¿»¿«≈»∆»«ƒ«∆»««¿«»

‰ÙÈ ‰ÙÈ dÁÈ˙¯Óe21ÛÈwÓ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»»∆»∆¿ƒ»¿»»¿»«ƒ
eÙeˆiL „Ú ÌÈÓ ‡lÓÓe ,ËÈË B‡ ˜ˆa d˙ÙO ÏÚ«¿»»»≈ƒ¿«≈«ƒ«∆»
„Ú Ô‰a LnzLpL ÔlÎÂ .ÁÈz¯Óe ,d˙ÙO ÏÚ ÌÈn‰««ƒ«¿»»«¿ƒ«¿À»∆ƒ¿«≈»∆«
„ÚÂ ÔÈaÏ‰ ‡lL „ÚÂ ÁÈ„‰ ‡lL „Ú B‡ ÁÈz¯‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ««∆…≈ƒ«¿«∆…ƒ¿ƒ¿«

ÔnM‰ ÏkL ;¯zÓ - ÏÈaË‰ ‡lL22ÌÚË Ô˙B Ô‰aL ∆…ƒ¿ƒÀ»∆»«À»∆»∆≈««
Ì‚ÙÏ23.e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ƒ¿»¿∆≈«¿

"אותה"20) לגרוס נכון יותר אבל הקטנה, היורה על כלומר,
הגדולה. היורה את רבינו 21)כלומר, כוונת כנראה

שתפלוט. עד ההגעלה במי בהן.22)שישהנה שנבלעו
יומה.23) בת באינה

.‰ÔÓ ÔÈÁ˜Ïp‰ ‰cÚq‰ ÈÏk ÔÈÏÈaËnL BÊ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»∆«¿ƒƒ¿≈«¿À»«ƒ¿»ƒƒ
- ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï e¯zÈ Ck ¯Á‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ¿««»À¿«¬ƒ»¿ƒ»

‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÔÈ‡24ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,25. ≈»¿ƒ¿«À¿»¿»√»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
dÏ ÊÓ¯ÂL‡· e¯È·Úz L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk : ¿∆∆»»»»¬∆»…»≈«¬ƒ»≈

‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯‰ËÂ¿»≈ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
È„ÈÓ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚ‚ È„ÈÓ Ô˙¯‰Ëa¿»√»»ƒ≈ƒ≈¿≈»ƒ…ƒ≈

L‡‰ È„È ÏÚ ‰ÏBÚ ‰‡ÓË EÏ ÔÈ‡L .‰‡ÓË26ÏÎÂ . À¿»∆≈¿À¿»»«¿≈»≈¿»
- ˙Ó ˙‡ÓËÂ ,Ô˙‡ÓhÓ ÔÈÏBÚ ‰ÏÈ·Ëa - ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒƒÀ¿»»¿À¿«≈
ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÏÏk L‡ ÌL ÔÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ëe ‰‡f‰a¿«»»¿ƒ»¿≈»≈¿»∆»¿ƒ¿«
e¯Ó‡ ,¯‰ËÂ ·e˙kL ÔÂÈÎÂ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚbƒ≈¿≈»ƒ¿≈»∆»¿»≈»¿
B¯Èz‰Ï L‡a B˙¯È·Ú ¯Á‡ ‰¯‰Ë BÏ ÛÈÒB‰ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ»√»««¬ƒ»»≈¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚbÓ27. ƒƒ≈¿≈»ƒ

שנטמאו,24) כלים בטהרת כלל שם עוסק אינו שהכתוב
אסורים. דברים שבלעו בכלים היא 25)אלא חכמים תקנת

גויים  מטומאת יוצא שהוא מפני בירושלמי: כמבואר
ישראל. של 26)לקדושת האיסור לפליטת רק באה שהאש

גויים. שהתירה 27)גיעולי באש ההעברה אחרי פירוש.
אחרת. טהרה עוד תוסיף גויים, גיעולי מאיסור

.Â˙BÎzÓ ÈÏk ‡l‡ BÊ ‰ÏÈ·Ëa e·iÁ ‡Ï28‰cÚÒ ÏL …ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»¿≈«»∆¿À»
ÔÓ Ï‡BM‰ Ï·‡ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜Ïp‰«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈ƒ

ÔkLnL B‡ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰29BÏˆ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »≈≈»ƒ∆ƒ¿≈»≈»ƒ∆¿
ÁÈ„Ó - ˙BÎzÓ ÈÏk30ÁÈz¯Ó B‡31ÔaÏÓ B‡32BÈ‡Â , ¿≈«»≈ƒ««¿ƒ«¿«≈¿≈

ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ33ÌÈ·‡ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏk Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«¿≈≈¿≈¬»ƒ
ÁÈ„Ó -34ÁÈz¯Ó B‡35ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,36ÔÎÂ . ≈ƒ««¿ƒ«¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÌÈL¯Á ÈÏk37ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -38ÔÈÚeM‰ Ï·‡ . ¿≈»»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¬»«ƒ
¯·‡a39.‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆe ˙BÎzÓ ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»»¬≈≈ƒ¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ»

כלי 28) שגם פי על אף זכוכית כלי כאן רבינו הזכיר לא
באה  לא זו שהלכה מפני ... טבילה, צריכים זכוכית
שהשואל  הדין, את אלא טבילה, טעון כלי איזה להשמיענו
על  וסמך להטבילם. צריך אינו אצלו הגוי שמישכנם או כלים

טבילה. צריכים זכוכית שכלי ג בהלכה בעייא 29)שכתב
משום  להקל פסק שרבינו הר"ן וכתב נפשטה. ולא שם היא
הולכין  דרבנן וספק מדרבנן אלא אינה כלים שטבילת שסובר

בצונן.30)להקל. בהם שנשתמש דברים הם אם
חמין.31) ידי על בהם שנשתמש בדברים מגעיל
האור.32) ידי על בהם שנשתמש שטבילת 33)בדברים

בשואל. ולא ממנו בקנה אלא אינה הגויים מן שבאו כלים
צונן.34) ידי על שנשתמש על 35)בדבר שנשתמש בדבר

חמין. שנאמר 36)ידי מדין, מכלי למדנו זו שטבילה מפני
בלבד. מתכות כלי הכתוב מנה ושם "וטהר" כלי 37)בהם

דומים 38)חרס. אינם תקנה, להם אין נשברו שאם מכיון
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טבילה. צריכים ואין מתכות המצופים 39)לכלי חרס כלי
אחרת. מתכת או עופרת

.ÊL‡a daÏÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈkÒ Á˜Bl‰«≈««ƒƒ»≈»ƒ¿«¿»»≈
‰ÙÈ ÔÈkÒ ‰˙È‰ Ì‡Â .dlL ÌÈÁÈ¯a dÊÈÁLÓ B‡«¿ƒ»»≈«ƒ∆»¿ƒ»¿»«ƒ»»
‰L˜ Ú˜¯˜a dˆÚ Ì‡ BÏ Èc - ˙BÓÈ‚t da ÔÈ‡L40 ∆≈»¿ƒ«ƒ¿»»¿«¿«»∆

,˙BÓÈ‚t da eÈ‰ Ì‡Â .ÔBˆ da ÏÎB‡Â ,ÌÈÓÚt ¯OÚ∆∆¿»ƒ¿≈»≈¿ƒ»»¿ƒ
ËÁLÏ B‡ ÔÈnÁ da ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯Â ‰ÙÈ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»»¿»»∆¡…»«ƒƒ¿…

da41Ì„˜ da ËÁL .dlk dÊÈÁLÓ B‡ daÏÓ - »¿«¿»«¿ƒ»À»»«»…∆
‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ÁÈ„Ó - ‰p¯‰ËiL42- ÛÏ˜ Ì‡Â ; ∆¿«¬∆»≈ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒ»«

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰43. ¬≈∆¿À»

עבודה.40) שאינה הדין 41)קרקע בה שלשחוט משמע
חמין. בה לאכול רוצה שמנונית 42)כמו ומעביר

השחיטה. בית עצמו 43)שבדפנות על שהחמיר מפני
השמנונית. בו נבלעת בבשר הסכין דוחק ידי שעל רב, כדעת

.Á„Ú da ËBÁLÈ ‡Ï - ‰Ù¯Ë da ËÁML ÔÈkÒ«ƒ∆»«»¿≈»…ƒ¿»«
ÔBˆa elÙ‡ dÁÈ„iL44ÏL ˙BÈÏ·a dÁp˜Ó B‡ , ∆¿ƒ»¬ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿»∆

.ÌÈ„‚a¿»ƒ

הואיל 44) להגעילה. צריך ואין צוננים במים להדיחה מספיק
כלום. הסכין בלעה לא צונן השחיטה ובית

.ËÛ‡Â .ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡ e¯Ò‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«
Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯wÚ Ô¯eq‡Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»ƒ«»»¿¬≈∆
e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿≈»ƒ«∆…ƒ¿»¿
e¯Ò‡ :Ô‰ el‡Â .˙e˙Á È„ÈÏ e‡·ÈÂ Ï‡¯OÈ Ô‰a»∆ƒ¿»≈¿»…ƒ≈«¿¿≈≈»¿

CÒ ÔÈÈÏ LeÁÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡Â Ô‰nÚ ˙BzLÏ45, ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ¿»∆≈»¿≈∆∆
ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡Â Ô‰ÈÏeMa B‡ Ôzt ÏÎ‡Ï e¯Ò‡Â¿»¿∆¡…ƒ»ƒ≈∆«¬ƒ¿»∆≈

Ô‰ÈÏeÚ‚Ï LÁÏ46. »¿ƒ≈∆

לחוש 45) שיש ובמקום אחרים. משקין או מבושל יין כגון
וזאת  גויים. בחברת לא לבדו אפילו לשתותו אסור נסך ליין
זרה  עבודה חומר משום שנאסר יינם" "סתם גזירת היא

בהנאה. אפילו אסורים.46)ואסור דברים לבליעת

.ÈÈ„·BÚ ÏL ‰aÒÓa Ì„‡ ‰zLÈ ‡Ï ?„ˆÈk≈«…ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»∆¿≈
Û‡Â ,ÌÈ·ÎBk¯Ò‡ BÈ‡L ÏM·Ó ÔÈÈ ‡e‰L Èt ÏÚ47, »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿À»∆≈∆¡»

‰aÒn‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .Bc·Ï ÂÈÏkÓ ‰˙BL ‰È‰L B‡∆»»∆ƒ≈»¿«¿ƒ»»…«¿ƒ»
ÔÈOBÚL Ô‰lL ¯ÎL ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ï‡¯OÈÔÓ ƒ¿»≈À»¿≈ƒ≈»∆»∆∆ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰Â ÌÈ¯Óz‰48‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈»∆¿≈»∆»
e‰˙LÂ B˙È·Ï ¯ÎM‰ ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ,B˙¯ÈÎÓ ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ«≈»¿≈¿»»

BÏˆ‡ „ÚÒÈ ‡nL ‰¯Êb‰ ¯wÚL ;¯zÓ - ÌL49. »À»∆ƒ««¿≈»∆»ƒ¿«∆¿

נסך.47) יין איסור בו אין מבושל מפירות 48)יין כגון
התבואה. ומן לידי 49)אחרים ויבואו הדעת את מקרב זה

חיתון.

.‡È¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯ ÔÈÈÂ ÌÈÁetz ÔÈÈ≈«ƒ¿≈ƒƒ¿«≈»∆À»
ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙BzLÏ50e¯Ê‚ ‡Ï ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c . ƒ¿»¿»»»»∆≈»…»¿

ÂÈÏÚ51ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ .52.Cq˙Óe ÔÈÈk ‡e‰ È¯‰ - »»≈ƒƒ¬≈¿«ƒƒ¿«≈

בלבד.50) בשכר המדובר שם הוא 51)בגמרא שכר אבל

מכירתו. במקום לשתותו ואסור המצוי יין 52)דבר תניא,
בו  יש למזבח הראוי וכל למזבח כשר בדיעבד צימוקים

נסך. יין משום

.·ÈLÈ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙t e¯Ò‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿«¿≈»ƒ≈
„·BÚ‰ ÌBzÁp‰ ˙t ÔÈÁ˜BÏÂ ¯·ca ÔÈl˜nL ˙BÓB˜Ó¿∆¿ƒƒ«»»¿¿ƒ«««¿»≈
,‰„O·e Ï‡¯OÈ ÌBzÁ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»∆≈»«¿ƒ¿»≈«»∆
ÔÈ‡ - ÌÈza ÈÏÚa ˙t Ï·‡ .˜Ác‰ ˙ÚL ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿««¿»¬»««¬≈»ƒ≈
ÌeMÓ ‰¯Êb‰ ¯wÚL .Ï˜‰Ï da ‰¯BnL ÈÓ ÌL»ƒ∆∆»¿»≈∆ƒ««¿≈»ƒ
„ÚÒÏ ‡B·È - ÌÈza ÈÏÚa ˙t ÏÎ‡È Ì‡Â ,˙e˙Á«¿¿ƒ…«««¬≈»ƒ»ƒ¿…

.ÔÏˆ‡∆¿»

.‚ÈBa ‰Ù‡Â ¯epz‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ»≈»ƒ∆««¿»»
B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ù‡Â Ï‡¯OÈ ˜ÈÏ„‰L B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»»≈»ƒ
‡·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ù‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÈÏ„‰L∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»»»≈»ƒ»

¯ÚÂ Ï‡¯OÈ53ÏÈ‡B‰ ,L‡Ï BL·Î B‡ ËÚÓ L‡‰ ƒ¿»≈¿ƒ≈»≈¿«¿»»≈ƒ
‡Ï elÙ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙t‰ ˙Î‡ÏÓa ÛzzLÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿∆∆««¬≈À∆∆«¬ƒ…

˜¯Ê54.BaL ˙t‰ Ïk ¯Èz‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ıÚ ‡l‡ »«∆»≈¿««ƒƒ»««∆
¯k‰ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ ¯·c‰ ÔÈ‡L55.‰¯eÒ‡ Ô‰lL ˙t‰L ∆≈«»»∆»ƒ¿∆≈∆««∆»∆¬»

הגחלים.53) או העצים ארץ 54)את בני שבין מהדברים
התנור, לתוך קיסם משליכים בבל בני בבל, לבני ישראל
מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ ובני

ממש.55) בבישול ולא עץ קיסם מועיל בפת שרק משמע

.„ÈL·„ B‡ ·ÏÁ B‡ ÔÈÈ eÏ ÏMaL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ≈»«ƒ»»¿«
ÔÈLÈ¯t B‡56˙BÓk ÏÎ‡p‰ ¯·c (ÏkÓ) el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿«≈»≈ƒ»»»«∆¡»¿

¯·c ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÈÁ ‡e‰L∆«¬≈≈À»ƒ¿…»¿∆»«»»
ÏÙz ‚„Â ¯Oa ÔB‚k ,ÈÁ ‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ BÈ‡L57 ∆≈∆¡»¿∆«¿»»¿»»≈

‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÏMa Ì‡ .˙B˜¯ÈÂ ‰ˆÈ·e≈»ƒ»ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»
ÔÏeM·a BnÚ Ï‡¯OÈ ÛzzL ‡ÏÂ ÛBÒ „ÚÂ58È¯‰ - ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¬≈

.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeMa ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒƒƒ≈¿≈»ƒ

פרי.56) מלוח.57)מין נשתתף 58)לא אם רק
מועיל. אינו עץ קיסם הוספת אבל מותר, בבישולו

.ÂËÏÚ ‰ÏBÚ ‡e‰L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆∆«
ÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ ÔÁÏLÀ¿«¿»ƒ∆¡…∆««¿»»≈ƒ
ÏÚ ‰ÏBÚ BÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‚„Â¿»ƒ¿«≈»∆¬»»»∆≈∆«
ÔÈÒBÓ¯ez ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ ÔÁÏL59 À¿«¿»ƒ∆¡…∆««¿¿ƒ

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙B‡ e˜ÏML∆»¿»¿≈»ƒ««ƒ∆≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÈiÁ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈…«≈»∆
„·BÚ‰ BnÊÈ ‡lL ,˙e˙Á ÌeMÓ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ«¿∆…¿«¿»≈
ÔÁÏL ÏÚ ‰ÏBÚ BÈ‡L ¯·„Â ;‰cÚÒa BÏˆ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¿ƒ¿À»¿»»∆≈∆«À¿«
B¯·Á ˙‡ ÔnÊÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ¿»ƒ∆¡…∆««≈»»¿«≈∆¬≈

.ÂÈÏÚ»»

סעודה.59) בקינוח שאוכלים

.ÊË- ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÔÁÏnL ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â¿»ƒ¿«ƒ∆¿»»ƒ¿»≈≈»ƒ
„·BÚ Ô‡Ïˆ Ì‡Â ,ÏeMa ˙ˆ˜Ó eÏMa˙pL BÓk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈

ÔÈ¯zÓ - Ôk ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk60ËÚÓ Ï‡¯OÈ BÏMaL ÏÎÂ . »ƒ««≈À»ƒ¿…∆ƒ¿ƒ¿»≈¿«
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Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯zÓ - ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ,BÏeMaƒ≈«¿ƒ»≈«À»¿ƒ»ƒ
L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ B‡ ¯Oa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈp‰ƒƒ«»≈»ƒ»»¿≈»««≈»≈

ÒÈ‚‰Â ¯Oaa Ï‡¯OÈ Ct‰Â61L B‡ ,‰¯„waÁÈp‰ ¿ƒ≈ƒ¿»≈«»»¿≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯Ó‚Â Ï‡¯OÈ62. ƒ¿»≈¿»«»≈»ƒ¬≈∆À»

אחר 60) שצלאו גדול מלוח דג אבל קטנים, דגים ודווקא
הדחק  ידי על אכילה צלייה בלא שאכילתו אסור, גוי כן
הוא. גוי בישול המליחה שאחרי הצלייה ולפיכך היא,

את 62)בחש.61) לקרב רק הועיל הגוי כשמעשה רק וזה
הבישול  היה לא הגוי פעולת לולי אם אבל הבישול, גמר

אסור. זה הרי נגמר,

.ÊÈ„Ú ÔMÚL ˙B¯Ùe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÁÏnL ‚c»∆¿»≈»ƒ≈∆ƒ¿»«
BÈ‡ ÁÈÏÓ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô¯ÈLÎ‰L∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¬≈≈À»ƒ»ƒ«≈
ÔÎÂ .ÏM·Ók BÈ‡ ÔMÚÓ‰Â ,BÊ ‰¯Ê‚a Á˙B¯k¿≈«ƒ¿≈»¿«¿À»≈ƒ¿À»¿≈

˙BÈÏ˜63e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¿»∆¿≈»ƒÀ»ƒ¿…»¿
.˙BÈÏw‰ ÏÚ B¯·Á ÔnÊÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆≈»»¿«≈¬≈««¿»

באש.63) קלויים קטניות או תבואה גרעיני

.ÁÈÔÈ˜ÏBML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÔÈeÙ‡Â ÔÈÏBtƒ«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ
ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏBÚL ÌB˜Óa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeMaƒ≈¿≈»ƒ¿»∆ƒ«À¿«

ÌÈÎÏÓ64˙¯t¯t ÌeMÓ65È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓe , ¿»ƒƒ«¿∆∆ƒƒ≈¿≈
¯Oa‰ ÌÚ Ô˙B‡ eÏM·È ‡nL ;ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ·ÎBk66 »ƒ¿»»∆»¿«¿»ƒ«»»

ÔÈÏBwL ÔÈbÙq‰ ÔÎÂ .¯Oa da eÏMaL ‰¯„˜a B‡ƒ¿≈»∆ƒ¿»»»¿≈«À¿»ƒ∆ƒ
ÌeMÓ Û‡ ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÓLa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿∆∆¬ƒ«ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚb67. ƒ≈¿≈»ƒ

שולחן 64) על עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי לפי
אסור. זה במקום נקרא 65)מלכים וזה סעודה לקינוח

מלכים". שולחן על של 66)"עולה כליהם סתם ומשום
בקדירה  הפולין לבשל המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים

לזה. בני 67)מיוחדת הם גויים כלי שסתם פוסק, רבינו
ביום. בו איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן,

.ËÈÈ¯‰ - ÏeM·Ï Ôek˙ ‡ÏÂ ÏMaL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈¿ƒ¬≈
Ì‚‡a ¯e‡ ˙Èv‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk .¯zÓ ‰Ê∆À»≈«≈»ƒ∆ƒƒ«¬«

¯ÈˆÁ‰ ¯È·Ú‰Ï È„k68È¯‰ - ÌÈ·‚Á da eÏMa˙Â , ¿≈¿«¬ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¬≈
ÔÈÏBÚ Ô‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡69ÔÁÏL ÏÚ ≈À»ƒ«¬ƒ¿»∆≈ƒ«À¿«

¯È·Ú‰Ï L‡¯‰ C¯Á Ì‡ ÔÎÂ .˙¯t¯t ÌeMÓ ÌÈÎÏÓ¿»ƒƒ«¿∆∆¿≈ƒ»«»…¿«¬ƒ
ÔÈÏecÏc‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯ÚO‰70ÌÈÊ‡ L‡¯ ÔÓe «≈»À»∆¡…ƒ«ƒ¿ƒƒ…»¿«ƒ

.‰ÎÈ¯Á ˙ÚLa eÏˆpL∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»

רעים.68) מלכים 69)עשבים שולחן על  עולה אינו שאם
גויים. בישול משום בכלל בו בשר.70)אין תלתלי

.ÎeÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙B‡ e˜ÏML ÌÈ¯Óz¿»ƒ∆»¿»¿≈»ƒƒ»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ˜e˙Ó71ÔÈ¯Ó eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿ƒƒ¿ƒ»»¬≈≈À»ƒ¿ƒ»»ƒ

- ÌÈiBÈa eÈ‰ ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÏeMa‰ Ôw˙Óe¿«¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ»≈ƒƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ

חיים.71) כשהם נאכלים שהם

.‡ÎıÓÁa ÔÈa ÌÈÓa ÔÈa BLlL ÌÈL„Ú ÏL ÈÏ˜72 »ƒ∆¬»ƒ∆»≈¿«ƒ≈¿…∆
ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÏL ÈÏ˜ Ï·‡ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¬»»ƒ∆ƒƒ¿ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓa Ô˙B‡ ÔÈLlL73. ∆»ƒ»¿«ƒ¬≈∆À»

כשלשו 72) ואסור בישול כמו זה הרי חומץ בהם כשנותנים
במים  כשלשו אף גזרו וחכמים בישוליהם. משום גויים

בחומץ. כשעושה יתירו שמא ושעורים 73)גזירה חיטים
חומץ. משום גזרו לא ולפיכך במים אלא לעשותם דרכם אין

.·Î¯zÓ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÔÓL74B¯ÒB‡L ÈÓe . ∆∆∆¿≈»ƒÀ»ƒ∆¿
Èt ÏÚ ‰¯ÓnL ÈtÓ ,ÏB„b ‡ËÁa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿≈¿»ƒ¿≈∆«¿∆«ƒ

ÔÈc ˙Èa75ÔÓM‰ ÏMa˙ elÙ‡Â .e‰e¯Èz‰L76È¯‰ - ≈ƒ∆ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈«∆∆¬≈
È„·BÚ ÈÏeMa ÈtÓ ‡Ï ¯Ò‡ BÈ‡Â .¯zÓ ‰Ê∆À»¿≈∆¡»…ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ;ÈÁ ‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡pL ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿≈∆∆¡»¿∆«¿…ƒ¿≈

¯Oa‰L ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚ‚77˙‡ Ì‚Bt ƒ≈¿≈»ƒƒ¿≈∆«»»≈∆
.BÁÈ¯ÒÓe ÔÓM‰«∆∆«¿ƒ

השמן.74) התירו דינו ובית לרב 75)רבי שמואל שאמר
וכו'. ממרא זקן עליך כותב אני לא ואם בכלי 76)אכול,

כלים,77)גויים. של זליפתן ובגמרא: הכלי. בתוך הבלוע
שבלעו. איסור שמנונית שפולטין פליטתן כלומר,

.‚ÎeOÚÂ ÏMa˙pL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL L·c ÔÎÂ¿≈¿«∆¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿»
‰Ê ÌÚhÓ ¯zÓ - ‰˜È˙Ó ÈÈÓ epnÓ78. ƒ∆ƒ≈¿ƒ»À»ƒ««∆

מ 78) לא נאסר כמות אינו שנאכל מפני גויים, בישולי פני
את  פוגם שהבשר מפני גויים, גיעולי מפני ולא חי; שהוא

ומסריחו. הדבש

.„ÎÔtÒk79ÏLÔÈnÁ enÁe‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ80ÔÈa , À¿»∆¿≈»ƒ∆««ƒ≈
Ô˙BpL ÈtÓ ,¯zÓ - ‰pË˜ ‰¯BÈa ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰¯BÈa¿»¿»≈¿»¿«»À»ƒ¿≈∆≈

‡e‰ ÌbÙÏ ÌÚË81ÔÎB˙Ï ˙˙Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÔÈL·k ÔÎÂ . ««ƒ¿»¿≈¿»ƒ∆≈«¿»»≈¿»
ÔÈLe·k‰ ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈLe·k‰ ÌÈ˙ÈÊ B‡ ,ÔÈÈ B‡ ıÓÁ…∆«ƒ≈ƒ«¿ƒ«¬»ƒ«¿ƒ

ÔÈ¯zÓ - ¯ˆB‡‰ ÔÓ ÔÈ‡aL82ÌÈL·Îe ÌÈ·‚Á Ï·‡ . ∆»ƒƒ»»À»ƒ¬»¬»ƒ¿»ƒ
ÔÈÙlÊÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙlÊnL∆¿«¿ƒ¬≈∆«ƒ¬ƒ¿≈ƒ»¿«¿ƒ

ıÓÁ Ô‰ÈÏÚ83¯ÎL ıÓÁ elÙ‡Â ,84.ÔÈ¯eÒ‡ - ¬≈∆…∆«¬ƒ…∆≈»¬ƒ

אותן.79) וחולטין שכר מהן שעשו תמרים של פסולת
אותן.80) שביורה.81)שחלטו האיסור שמנונית
זו.82) בגזירה כמבושל אינו של 83)שכבוש שהחומץ

כיין. אסור אסור.84)גויים כן גם גויים של

.‰Î?ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯ÎL ıÓÁ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿…∆≈»∆¿≈»ƒ
Á˜Ïp‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÈ È¯ÓL BÎB˙Ï ÔÈÎÈÏLnL ÈtÓƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

¯ˆB‡‰ ÔÓ85¯zÓ -86. ƒ»»À»

משם.85) שלקחו כבושים וחגבים דרכם 86)זיתים שאין
לפני  החנוונים אלא באוצר, עליהם חומץ או יין לזלף

הקמעונית. המכירה

.ÂÎÒÈ¯en‰87ÔÈÈ BÎB˙Ï ˙˙Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa ,88- «¿»¿»∆«¿»»≈¿«ƒ
- ÒÈ¯en‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡‰ÊÎÂ .¯zÓ »¿ƒ»»««ƒ»»ƒ«¿»À»¿»∆

È„·BÚ‰ Ba e·¯Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c ÏÎa ÔÈ¯BÓƒ¿»»»∆¿ƒ∆»≈¿»¿≈
¯˜i‰ ¯·c ·¯ÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .¯eÒ‡ ¯·c ÌÈ·ÎBk»ƒ»»»∆≈»»¿»≈»»«»»
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È„k ,¯˜ia ÏBf‰ ·¯ÚÓ Ï·‡ ;„ÈÒÙÓ È¯‰L ,ÏBfa«∆¬≈«¿ƒ¬»¿»≈««»»¿≈
.¯kzO‰Ï¿ƒ¿«≈

דגים.87) המורייס.88)שמן מן זול שהיין במקום
שהאומן  במורייס שאילו בתים, בעלי של במורייס המדובר
יין  לערב דרכו אין שהאומן מפני לחוש. אין אותו מוכר

במורייס.

.ÊÎ‰OÚL B‡ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡nÓ „Á‡ ÏÎ‡L ÔË»̃»∆»«∆»ƒ«¬»¬∆»»
˙aLa ‰Î‡ÏÓ89ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ¿»»¿«»≈≈ƒ¿Àƒ»»

ÌÈ¯·c ‰na .˙Úc Ôa BÈ‡L ÈÙÏ ,BLÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ∆≈∆«««∆¿»ƒ
- ÌÈ„ia BÏÈÎ‡‰Ï Ï·‡ ;BÓˆÚÓ ‰OÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»≈«¿¬»¿«¬ƒ«»«ƒ
ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡L ÌÈ¯·„ elÙ‡Â ,¯eÒ‡»«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

BÏÈb¯‰Ï ¯eÒ‡90ÌÈ¯·„a elÙ‡Â ,„ÚBÓe ˙aL ÏelÁa »¿«¿ƒ¿ƒ«»≈«¬ƒƒ¿»ƒ
.˙e·L ÌeMÓ Ô‰L∆≈ƒ¿

קטן 89) רבינו, כותב יא הלכה כד פרק שבת בהלכות
להפרישו, מצווים דין בית אין שבות, משום וכו' שעשה
להפרישו. מצווים תורה שבאיסורי מדבריו משמע

חותם,90) לי הבא מפתח, לי הבא לתינוק אדם יאמר "לא
מניחו  תולש, מניחו אבל שבת. בחילול מרגילו שהוא מפני

זורק".

.ÁÎ˙‡ LÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ∆
È„k ,BLÈ¯Ù‰Ïe Ba ¯Ú‚Ï ÂÈ·‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔËw‰«»»ƒ¿»«»ƒƒ¿…¿«¿ƒ¿≈
Bk¯„ Èt ÏÚ ¯ÚpÏ CÁ :¯Ó‡pL ;‰M„˜a BÎpÁÏ¿«¿ƒ¿À»∆∆¡«¬…««««ƒ«¿

.¯ÓB‚Â¿≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"FkPgl icM ,FWixtdlE FA xrbl eia` lr devn."'Ek ¦§¨©¨¦¦§Ÿ§©§¦§¥§©§

מדרבנן, הוא הילד חינוך שחיוב מקומות בכמה איתא
להבין  וצריך כשיגדיל. מיד המצוות בכל מתחייב ומהתורה
יעבור  המצוות לקיום להכינו מהתורה חיוב אין אם הלא
שלימוד  לומר ואין הידיעה. חוסר מחמת התורה מצוות על
האב  על התורה מן עשה "מצות ת"ת במצות נכלל הקטן
את  אתם ולמדתם שנאמר . . תורה הקטן בנו את ללמד
לבניך" "ושננתם הפסוק על הרמב"ן וכפירוש כו'" . . בניכם
בת"ת  כי המצוות" את בנינו שידעו מצווים אנו "הנה

על שמצוה ידיעת מדובר היא חכמים תקנת אבל המצוות
הבן את אינה בקיוםלחנך עצמה המצוות וידיעת המצוות

כשיגדיל. בפועל לקיימן כדי מספיקה
חינוך  מצות שישנה בפשטות לומר אפשר לכאורה
ולדוגמא  מצוה, שהתורה המצוות בשאר וכמו מדאוריתא
תפילין  בידיו יהיו שאם הכוונה שאין פשיטא תפילין הנחת
כל  ולעשות להקדים מחייבת שהמצוה וודאי אלא יניחן,
עשה. מצות ביטל השתדל לא ואם התפילין להשיג הדרוש
הכנה  בלי התורה כל שיקיים שא"א מכיון בקטן גם כך

מהתורה. חיוב גם היא זו הכנה הנה מוקדמת,

פעולה  היא וכיוצ"ב תפילין הכנת כי כן לומר  שאין אלא
אבל  בעצמה, מצוה היא שאין ופשיטא מצוה הכשר של
מצוה  הכשר אינו במצוות הקטן להרגיל חכמים שתקנו מה
לומר  גדול חידוש שהוא ועוד, ממש. מצוה בגדר כ"א
בפוסקים  כלל הוזכר ולא מדאורייתא חינוך חובת שישנה
הדרא  וא"כ סופרים, מדברי הוא שחינוך כולם שלמדו

ל  יתכן איך לדוכתא שהגדיל קושיא ברגע הקטן את חייב
המצוות  בכל ונתרגל שנתחנך קודם והרי התורה כל לקיים

כדבעי. לקיימן לו אפשר אי
חל  כלשהי מצוה על מצווה כשהתורה בכ"ז: הביאור וי"ל
"לא  שהרי הטבע בדרך להתקיים שיכול באופן רק החיוב
זמן, שהיית דורש קיומה ואם השרת" למלאכי תורה ניתנה

הזמן. אותו משך כל החיוב על עובר אינו
בביעורו  שעוסק זמן שכל חמץ ביעור ממצות לדבר ראיה
ובלשון  תשביתו, מצות על עובר אינו בפועל שנתבער עד
חמץ  שנמצא ורגע רגע כל . . ז' שעה "מתחילת האדה"ז

ואינו של מתעסק ברשותו מ"ע על עובר הוא לבערו
מצות  על עובר אינו בביעורו כשמתעסק אבל תורה",
המצוה  גדר כי השביעית השעה תחילת לאחר אף תשביתו
בזה  מתעסק ואם החמץ לבער שביכולתו מה לעשות הוא

המצוה. בקיום עוסק
הכנה  שצריך מוגדר בזמן שחיובן למצוות דומה ואינו
לתקוע  שיכול כדי שופר בתקיעת להתרגל כמו והכשרה
ולולב  כאתרוג מצוה חפצי להשגת ההשתדלות להקדים או
כדי  המצוה קיום זמן לפני מתחיל שהחיוב לכאורה מובן
ד' להשיג שנתעצל ומי כתיקונה לקיימה יוכל זמנה שבבא
קטן  כי עשה, מצות כמבטל נחשב החג קודם מינים
כאן  ואין כולה התורה מכל פטור קטנותו זמן כל שהגדיל,
אינה  החיוב מציאות התחלת כי תורה חיוב של סרך שום
זמן  נחוץ הדברים טבע מצד אם לכן משהגדיל. אלא
אחרי  רק מתחיל (מה"ת) זה הכנה זמן הרי ולהכנה ללימוד

שנתגדל.
"שמודיעין  להתגייר הבא גר מדין לזה ראי' להביא ויש
חמורות" מצוות ומקצת קלות מצוות מקצת (רק) אותו
עכו"ם  ואיסור ה' ייחוד שהוא הדת עיקרי אותו "ומודיעין
ואין  . . מצוות מקצת אותו ומודיעין הזה, בדבר ומאריכין
המצוות  בכל נתחנך לא שאם ופשיטא הזה" בדבר מאריכין
אלא  גירותו. אחר התורה כל יקיים היאך גירותו קודם
אחרי  תומ"צ של החיוב עיקר שכל שכיון בקטן כדאמרינן
אז. רק מתחיל שלו והלימוד ההכנה חיוב גם לכן הגירות
זקן  "ואברהם הפסוק על חז"ל מאמר להסביר יש זה ביסוד
וכל  עד חייו ימי כל במשך עבודתו עבד שא"א בימים" בא
שנותיו  בעבודתו חסרו והלא שלימין" "יומין היו ימיו
שבן  לדעות וק"ו בוראו את הכיר ג' בן שהרי הראשונות
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הכנה  היו אלו שנותיו שכל אלא היה. מ"ח שבן או היה מ'
תמה  והי' בדעתו לשוטט "התחיל ובהם אצלו והכשרה
היא  זו והתבוננות כו'" הזה הגלגל שיהיה אפשר היאך
ימיו  כל נקראים כך משום עולם, בבורא לאמונתו הכנה

שלימין". "יומין
.61cenr d"lg y"ewl

.ËÎÈa ·¯ LÙpL ÔÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ«¬»«¿ƒ∆∆∆…¿≈
‰‰˜ Ì„‡91·¯Ú˙pL ÔÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÔB‚k ,Ô‰Ó »»≈»≈∆¿«¬»«¿ƒ∆ƒ¿»≈

ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏÂ ‰‡Bˆ B‡ ‡È˜ Ô‰a»∆ƒ»¿≈»¿»¿«≈»∆¿≈
BLÙpL ÌÈ‡Bv‰ ÌÈÏÎa ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…¿ƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆«¿

˙B‡˙Ó Ì„‡ ÏL92ÈÏÎe ‡qk‰ ˙Èa ÈÏk ÔB‚k ,Ì‰Ó ∆»»ƒ¿∆∆≈∆¿¿≈≈«ƒ≈¿≈
ÔÈ¯tÒ ÏL ˙ÈÎeÎÊ93ÔÈÚ¯BbL94‡ˆBiÎÂ Ìc‰ ˙‡ Ì‰a ¿ƒ∆«»ƒ∆¿ƒ»∆∆«»¿«≈

.Ô‰a»∆

תקהינה 91) מאמרו "והוא מהם. ומתרחקת בהם בוחלת
האדם  מרחיק להיותו השם בזה הבוסר עניין ונקרא שיניו,

הדעת.92)מלעיסה". אנינות מלשון סובלת, אינה
הדם.93) מקיזים.94)מקיזי

.ÏÏÚÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa ÏÎ‡Ï e¯Ò‡ ÔÎÂ¿≈»¿∆¡…¿»«ƒ¿…»¿…»¿«
Ï‡ ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·c ÏkL .ÌÈÎÏÎÏÓ ÌÈÏk Èab«≈≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿»ƒ≈ƒ¿««
ÔÈkÓ - el‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰Â .ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz¿«¿∆«¿…≈∆¿»≈«¬»≈«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

.‡ÏÔÈa ,ÏÏk ÂÈ·˜ ˙‡ ‰‰LiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆«¿∆∆¿»»¿»≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈ·˜ ‰‰Ln‰ ÏÎÂ .ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿∆¿»»¬≈∆
ÏÚ ‡È·iL ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ ÏÚ ¯˙È ,BLÙ ıwLÓ ÏÏÎaƒ¿»¿«≈«¿∆∆«√»ƒ»ƒ∆»ƒ«
BÓˆÚ ÏÈb¯‰Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .BLÙa ·iÁ˙ÈÂ BÓˆÚ«¿¿ƒ¿«≈¿«¿∆»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈnÊÓ ÌÈzÚa95˜Á¯˙È ‡lL È„k ,96Ì„‡ Èa ÈÙa ¿ƒƒ¿À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈»»
.BLÙ ıwLÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈«¿

היום.95) ובסוף בוקר לפנות קבועות, בזמנם 96)שעות
העיר. מן רחוק במקום הכיסאות בתי נמצאו

.·Ï‰¯‰ËÂ ‰M„˜ ‡È·Ó - el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰Êp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿À»¿»√»
;‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌLÏ BLÙ ˜¯ÓÓe ,BLÙÏ ‰¯˙È¿≈»¿«¿¿»≈«¿¿≈«»»
.È‡ LB„˜ Èk ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ»»ƒ

.ÔÚk „ÚÂ LÈ¯Ó .ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«≈≈¿«¿«

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

ÌÈzL ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«ƒ
¯Á‡Â ËÁLÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…¿««
.„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL (· .ÏÎ‡È Ck»…«∆…ƒ¿…¿∆¿¿∆»
ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („ .ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc ˙BqÎÏ (‚¿«««»»∆…ƒ«»≈«

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ Ì‡‰ ÁlLÏ (‰ .ÌÈa‰«»ƒ¿«≈»≈ƒ¿»»««»ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
צריכים 1) אם וחגבים דגים ועוף; חיה בהמה שחיטת יבאר

זה  ובאי השחיטה; שיעור וכמה השחיטה; ומקום שחיטה;
קודם  הסכין בדיקת בה; ושחט סכין ליבן שוחטין; דבר
ודין  חכם; לפני סכינו בדק שלא וטבח ואחריה; שחיטה

שוחטין. ומתי הסכין אורך כמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ËBÁLiL3 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆∆¡…¿«
zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a¿≈»«»»¿««»…«∆∆¡«¿»«¿»
¯L‡k C‡ :ÌeÓ ÏÚa ¯BÎ·a ¯Ó‡Â .E‡vÓe E¯˜aÓƒ¿»¿ƒ…¿¿∆¡«ƒ¿««««¬∆

Ïi‡‰ ˙‡Â È·v‰ ˙‡ ÏÎ‡È4‰iÁL z„ÓÏ ‡‰ . ≈»≈∆«¿ƒ¿∆»«»»»«¿»∆«»
‰Ó‰·k5‰ËÈÁL ÔÈÚÏ6¯L‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÛBÚ·e . ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈¬∆

,„nÏÓ .BÓc ˙‡ CÙLÂ ¯ÓB‚Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ»≈«»¿≈¿»«∆»¿«≈
‰iÁ‰ Ìc ˙ÎÈÙLk ÛBÚ‰ Ìc ˙ÎÈÙML7. ∆¿ƒ««»ƒ¿ƒ««««»

התורה 2) קום 3)מן של מצוה אינה ששחיטה אע"פ
אכילת  על מוותרים ואם לעשותה, מצווים שאנחנו ועשה
איסור  והכשרת שהיתר רבינו דעת שחיטה. חיוב אין בשר
"וצונו  ברכה בה תקנו ולפיכך התורה, מן עשה מצות כן גם
בספר  ראשון בשורש הרמב"ן כתב כן השחיטה". על
כותב  ה"ב ברכות מהלכות י"א ובפרק רבינו. לדעת המצוות
כגון  לרשות, דומין אלא חובה שאינה מצוה ויש רבינו:
מזוזה  ולעשות בבית לשכון חייב אדם שאין ומעקה מזוזה
נמנים  ומעקה מזוזה והרי וכו', מעקה בשביל בית לבנות או
כך. שחיטה אף התורה, מן עשה מצוות בחשבון

בשר".4) ואכלת "תזבח כתוב: הפסוק שהרי 5)ובראש
הם  חיה ואיל בכל 6)צבי היא בהמה בכלל שחיה ואע"פ

כן  ואחר תאכלו" אשר הבהמה "זאת נאמר שהרי מקום,
להיקש  ללמוד צריך כאן עא. שם כמבואר וצבי איל מונה
מבהמתך  וזבחת נאמר לא שבפסוק משום בשחיטה, שחיה

בכלל. חיה ואין וצאנך מבקרך זה 7)אלא מפסוק למדו
דמו  שפיכות בכל לעוף דיו = סגי" בעלמא "בשפיכה
האומר  לדעת הוא זה לימוד בשחיטה. דוקא ולאו שהיא,
לעוף  שחיטה יש והאומרים התורה. מן לעוף שחיטה אין
זאת  לומדים - הפרק בראש רבינו פסק וכן התורה, מן
דמם  ששפיכת - ועוף" "חיה נאמר שכאן לחיה, עוף מהיקש

היא. אחת

.·‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Â8ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ ˙Á‡ ÔlÎa ¿ƒ¿¿ƒ»¿À»««≈¿ƒ»«≈
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a9‰lÁz C¯·Ó -10¯L‡ : ¿≈»«»¿»≈¿ƒ»¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜11,C¯· ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ…≈≈
¯zÓ ¯Oa‰ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ≈¿≈≈¿≈ƒ«»»À»¿»∆¡…

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰ËeÁM‰ ÔÓ13ÏÎB‡‰Â . ƒ«¿»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿»≈
È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dLÙ ‡ˆzL Ì„˜ ‰pnÓƒ∆»…∆∆≈≈«¿»≈¿…«¬∆«¬≈

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa ‡e‰14‰˜BÏ BÈ‡Â ,15. ƒ¿«……¿««»¿≈∆
‡ˆzL Ì„˜ ‰ËÈÁL ¯Á‡ ‰pnÓ CzÁÏ ¯zÓeÀ»«¿…ƒ∆»««¿ƒ»…∆∆≈≈

dLÙ16‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓe ,17, «¿»¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆
˙eÓzL „Ú BÁÈpÓe18.epÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â «ƒ«∆»¿««»…¿∆

דרסה,8) שהייה, בשחיטה: הפוסלים דברים חמישה כגון
פגומה. תהיה שלא הסכין בדיקת וכן ועיקור, הגרמה חלדה,

אחת 9) ברכה לכן בכולם, שוות שחיטה שהלכות מפני
לעשייתן".10)לכולם. "עובר מברכין הברכות שכל

המצוה. עשיית לפני מפני 11)פירוש: לשחוט, ולא
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הוא  שאן כן ואינו לשחוט מצווה שהוא משמע שלשחוט
שהאכילה  וקדשים ובפסח אוכל. ואינו שוחט אינו רוצה

לשחוט. מברך - מצוה השחיטה וגם לפי 12)מצוה
מעכבות. אינן שהרי 13)שברכות החי, מן אבר משום ולא

לישראל  הותרה שכבר במפרכסת החי מן אבר איסור אין
הוא  והרי שמסיים: כמו אחר, איסור משום אלא בשחיטה,

הדם. על תאכלו לא בבמה 14)בכלל חיות עוד שיש
זו 15) תעשה לא פירוש: שבכללות". לאו שהוא מפני

כתב  וכן בברייתא. מפורטים וכולם איסורים הרבה כוללת
שבכללות  לאו וזהו המצות: מספר תשיעי בשורש רבינו.
"לא  יתעלה שאמרו וזה עתה, שנבאר כמו עליו לוקין שאין
מן  איסור שהוא רבינו בדעת נראה וכו'. הדם" על תאכל
בלא  "שהוא שם הברייתא לשון וכן לוקין שאין אלא התורה
משום  לוקה אינו כולם על אמרו: שם ובגמרא תעשה",
שאינו  רש"י דעת אבל מעשה. בו שאין לאו (שהוא) דהווה

הוא. בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן איסור וכמו 16)אלא
החי. מן אבר משום כאן שאין לשון 17)שכתבנו

קודם  ראשונה הדחה מזכיר אינו רבינו וגם שם. הברייתא
אין  לשונו: שכן יפה". "מולחו בלשון נכלל שזה מליחה
הרי  וכו'. יפה יפה מולחו כן אם אלא דמו מידי יוצא הבשר
ראשונה. הדחה אחר וכונתו תחילה מולחו שכתב

של 18) האיסור פקע כן ואחרי נפשה, שתצא עד לה וממתין
הדם. על תאכלו לא

.‚ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c19‡l‡ ,‰ËÈÁL ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - »ƒ«¬»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ô‡ˆ‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .Ô˙B‡ ˙¯zn‰ ‡È‰ Ô˙ÙÈÒ‡¬ƒ»»ƒ««∆∆»¬≈≈¬…
Ìi‰ È‚c Ïk ˙‡ Ì‡ ,Ì‰Ï ‡ˆÓe Ì‰Ï ËÁMÈ ¯˜·e»»ƒ»≈»∆»»»∆ƒ∆»¿≈«»

Ô‡ˆÂ ¯˜a ˙ËÈÁLk ÌÈ‚c ˙ÙÈÒ‡ - Ì‰Ï ÛÒ‡È20. ≈»≈»∆¬ƒ«»ƒƒ¿ƒ«»»»…
dc·Ï ‰ÙÈÒ‡a - ÏÈÒÁ‰ ÛÒ‡ :¯Ó‡ ÌÈ·‚Á·e21. «¬»ƒ∆¡«…∆∆»ƒ«¬ƒ»¿«»
ÔÈ¯zÓ - ÌÈn‰ CB˙a Ô‰ÈÏ‡Ó e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿««ƒÀ»ƒ

ÌÈiÁ ÔÏÎ‡Ï ¯zÓe23. À»¿»¿»«ƒ

בגמרא 19) ומפרשים היתר. שכולו חגבים ודם דגים דם יצא
כמה  מביאים שחיטה צריך שאין היתר כולו מאי  שם
שחיטה. בלא מותרים שחגבים בש"ס מקומות

כתיבה 20) הכא כז: חולין בסוגיא שאומר כמו הפירוש
הפסוק  שבאותו כלומר, דאחריני, שחיטה במקום אסיפה
יאספו, ואמר הלשון שינה ובדגים שחיטה נאמר וצאן בבקר
ובצאן. בבקר בשחיטה היא בדגים שאסיפה מינה שמע

ראיה 21) שדחה הרשב"א, בשם כאן מביא משנה המגיד די,
בדגים  רק שהרי שחיטה, טעונים שאין לחגבים רבינו של זו
הפסוק  שמשנה היינו שחיטה, במקום אסיפה בהם שכתוב
אבך  די, שבאסיפה אומרים אנו למעלה, כמבואר בלשונו
נזכר  שלא שחיטה, במקום נאמר לא הרי החסיל אוסף
ויש  שחיטה? טעונים אין שחגבים לנו מנין בפסוק, שחיטה
שנאמר  וחיה לבהמה היקש יש שבדגים רבינו, דעת ליישב
במים  הרומשת החיה וכל וגו' הבהמה תורה וזאת בפסוק:
בדגים  שכתוב כיון אלא ההיקש, מן שחיטה היו וצריכים
למדים  אנו בבהמה, שחיטה בו שכתוב פסוק באותו אסיפה
דגים  אסיפת רבינו שכתב וזהו באסיפה, דים שדגים מזה

כשם היינו וצאן, בקר את כשחיטת מתירה ששחיטה
שאין  בחגבים אבל הדגים. את מתרת אסיפה כך הבהמה

שחיטה, צריכים שהם בתורה מצאנו ולא היקש שום
אפילו  שלו אסיפה ודיה כמשמעו אסיפה הפסוק מפרשים
הכסף  כתבו וכן שחיטה. במקום אסיפה נאמרו לא אם
שחיטה, טעונין אין הללו וחגבים משנה. והלחם משנה
כמשמעו  הבהמה תורת זאת הכתוב הזכירן דגים אחר שהרי
שרץ  וכל דגים אלו במים הרומשת החיה נפש וכל וגו'

חגבים. אלו הארץ על ניצודו 22)השורץ אם שכן וכל
בחיים  צידתם אומרים נו ואיןא מתו. כך ואחר אדם בידי
יהיו  המים בתוך כשמתים אבל המתרת, אסיפה היא
מיתתם. לאחר ואפילו דיה שהיא אסיפה כל אלא אסורים,

על 23) מקשים מתים". בין חיים בין חגבים אדם "אוכל
ומתרצים: תשקצו, בל משום אסורים חיים חגבים הרי רבינו
חגב  לא אבל תשקצו, בל משום אסור טמא חגב רק א.
ואין  ולאכלו ממנו אבר לחתוך שמותר רבינו כונת ב. טהור.
אסור  חי כשהוא לאוכלו אבל החי, מן אבר איסור משום בו

שם. התוספות דעת גם וכן תשקצו. בל משום

.„L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÁÈ·Ê¿ƒ»»¬»«»¿»»ƒ¿»≈
?ÔÈËÁBL ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a :Ú„ÈÏÂ d˙B‡»¿≈«¿≈∆»ƒ«¿≈»¬ƒ
È˙Óe ?ÔÈËÁBL ¯·„ ‰Ê È‡·e ?‰ËÈÁM‰ ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ«¿ƒ»¿≈∆»»¬ƒ»«
Ô‰ ‰Óe ?ÔÈËÁBL „ˆÈÎÂ ?ÔÈËÁBL ÔÎÈ‰Â ?ÔÈËÁBL¬ƒ¿≈»¬ƒ¿≈«¬ƒ»≈
‡e‰ ÈÓe ?‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ
:¯Ó‡Â ‰¯Bza eeˆ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ ?ËÁBM‰«≈¿«»«¿»ƒ»≈ƒ»«»¿»«
EÈ¯ÚLa zÏÎ‡Â ,E˙Èeˆ ¯L‡k ¯ÓB‚Â E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ¿»«¿»ƒ¿»¿¿≈«¬∆ƒƒƒ¿»«¿»ƒ¿»∆
¯‡Lk ,Ô‰a ‰eˆ ‰t ÏÚ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .¯ÓB‚Â¿≈∆»«¿»ƒ»≈«∆ƒ»»∆ƒ¿»
BÓk ,‰ÂˆÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰L ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

‰Ê ¯eaÁ ˙lÁ˙a e¯‡aL24. ∆≈«¿ƒ¿ƒ«ƒ∆

(24- תורה והמצוה. והתורה תורה: משנה לספר בהקדמה
התורה  לעשות וצונו פרושה, זו - והמצוה שבכתב, תורה זו

פה. שבעל תורה הנקראת היא זו ומצוה המצוה, פי על

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó25ÏÎÂ .¯‡ev‰ ‡e‰ ¿«¿ƒ»ƒ««««»¿»
˙lÁzÓ ?ËLea „ˆÈk .‰ËÈÁLÏ ¯Lk ¯‡ev‰««»»≈ƒ¿ƒ»≈««≈∆ƒ¿ƒ«

ıek˙Ó B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁLkL ÌB˜n‰26ÌB˜Ó „Ú «»∆¿∆¿ƒƒ¿«≈«»
ÔÈˆ¯t ÔÈˆ¯t ˙BÈ‰Ï ÏÈÁ˙ÈÂ ¯ÈÚOiL27‰Ê - Ò¯Îk ∆«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»≈∆

.ËLea ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰¿«¿ƒ»«≈∆

לומר:25) התכוון או עוף, ובין חיה בין בהמה בין חי כל
להוציא  מתכוון שרבינו מפרש, משנה ובמגיד החיות. מקום
חיה  עודנה שהבהמה פי על שאף מחיים. הנבילות שש את

נבילה. מידי לטהרה מועילה השחיטה נכפל 26)אין
החלל. פי עוגל ונסתם חללו בצד חלק 27)הוושט ואינו

הוושט. כפנים

.Âıa¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ËÁL»«¿«¿»ƒ»∆¿«ƒ¿»«¿«
ËLe‰28Èa ˙lÁzÓ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰hÓÏ B‡ , «≈∆¿«»ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÌÈÚÓ29ËLe‰ ıa¯z ¯eÚLÂ . ≈«ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ«¿««≈∆
‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L30È„k - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a : ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzLa ÊÁ‡iL31BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ - ÛBÚ·e ; ∆…«ƒ¿≈∆¿¿»¿«…¿ƒ»¿
BË˜Â32˜Ùf‰ „Ú - ‰hÓÏe .33. ¿»¿¿«»««∆∆

בלחי.28) דבוקו משמיה 29)מקום יחזקאל בר כרמי
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הראש 30)דרב. מפרש 31)לצד ורש"י יד. תפיסת כדי
רבינו. דעת וכן אצבעות. רבינו 32)ארבע מקור אולי

בית  "מקום ופרש"י מבלעתא זירא אמר יונא מג: משם
ורבינו  מאוד". הנקב לראש סמוך תורבץ קרוי הבליעה
וכפוסקים  ממש יונה אלא האמורא, שם לא "יונה" מפרש

ועוף שהביא עוף כל שמשערים משמע ומזה יוסף. הבית
שלו. הבליעה בית במקום וקטנו גדלו של 33)לפי גגו

כוושט. נידון זפק

.ÊÚ·Bk ÈetMÓ ?‰wa ‰ËÈÁL ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿¿ƒ»«»∆ƒƒ«
‰hÓÏe34‰Ó‰a‰ CLÓzLk ‰‡¯‰ Ûk L‡¯ „Ú35 ¿«»«…¿«»≈»¿∆ƒ¿…«¿≈»
d¯‡eˆ36˙BÚ¯Ï37.‰wa ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê - «»»ƒ¿∆¿«¿ƒ»«»∆

¯‡eˆ ‡¯˜ - ıeÁaÓ ‰f‰ ÌB˜n‰ „‚kL ÏÎÂ38. ¿…∆¿∆∆«»«∆ƒ«ƒ¿»«»

גדולה 34) העליונה והטבעת טבעות טבעות עשוי הקנה
ופסק  כובע. כעין הקנה משתפע ממנה ולמעלה מכולן,
משפוי  למטה הקנה שכל אנטיגנוס, בן חנינא כר' רבינו
לשחיטה. כשר - הגדולה הטבעת ואפילו - הכובע

שהקנה 35) אע"פ למעלה כנפים ופורשים נמתחים שהם
חיבורם. מקום עד ביניהם ולא 37)כדרכה 36)יורד

לשחיטה.38)יותר. כשר הצואר כל ששנינו:

.ÁdÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ‰Ò‡39B‡ ,‰a¯‰ d¯‡eˆ ‰ÎLÓe »¿»«¿≈»«¿»»¿»«»»«¿≈
Òp‡L40ËÁLÂ ,‰ÏÚÓÏ ÔÎLÓe ÔÈÓÈq‰ ˙‡ ËÁBM‰ ∆ƒ≈«≈∆«ƒ»ƒ¿»»¿«¿»¿»«

B‡ ‰w· ‰ËÈÁM‰ ˙‡ˆÓÂ ¯‡eva ‰ËÈÁL ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»««»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«»∆
‰ËÈÁL ÌB˜Óa ‡lL ËLe·41‰Ï· ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -42. «≈∆∆…ƒ¿¿ƒ»¬≈∆¿≈¿≈»

להגיע 39) כדי הרגיל, מן יותר הצואר את מתחה הבהמה
ממנה. המרוחק פי 41)שדחק.40)לעשב על אף

שאחר  מכיון שחט, שחיטה במקום שחיטה שבשעת
שלא  השחיטה נמצאת למקומם וחזרו נתכווצו השחיטה

ספק 42)במקומה. רבינו: פסק לכן בתיקו. נשאר זה דין
עצמה  הבהמה אנסה בין הבדל שאין מדברי יוצא נבילה.

בתיקו. נשארו המקרים ושני השוחט אינסה ובין

.ËÌ‡Â .¯‡ev‰ ÚˆÓ‡a ËÁLiL ËÁBM‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈∆ƒ¿«¿∆¿«««»¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÁL43‡e‰ ‰nÎÂ . »«ƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«»

‰w‰ Ô‰L ,ÔÈÓÈq‰ ÈL ?‰ËÈÁM‰ ¯eÚLƒ«¿ƒ»¿≈«ƒ»ƒ∆≈«»∆
ËLe‰Â44ÔÈa ,Ô‰ÈL eÎ˙ÁiL ‰lÚÓ‰ ‰ËÈÁM‰ , ¿«≈∆«¿ƒ»«¿À»∆≈»¿¿≈∆≈

ÛBÚa ÔÈa ‰Ó‰·a45ËÁBM‰ Ôek˙È ‰ÊÏÂ .46Ì‡Â . ƒ¿≈»≈¿¿»∆ƒ¿«≈«≈¿ƒ
L‰Ó‰·a ÌÈM‰ ·¯Â ,ÛBÚa Ô‰Ó „Á‡ ·¯ ËÁ»«…∆»≈∆¿¿…«¿«ƒƒ¿≈»

‰iÁ·e47.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ¿«»¿ƒ»¿≈»

באמצע 43) שישחוט צריך לכתחילה אבל בדיעבד ודוקא
רש"י. כדברי ולא שם התוספות כפירוש קנה,44)הצואר,

גרגרת. - שני 45)בגמרא לכתחילה לחתוך צריך כן גם
אחד. סימן ולא שני 46)סימנים כל לחתוך ידו יאמן

בירושלמי. כמבואר כבהמה.47)הסימנים, היא שחיה

.ÈB˙ËÈÁL ‰Ó‰·a - ÈM‰ ÈˆÁÂ Blk „Á‡‰ ËÁL»«»∆»À«¬ƒ«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»
‰ÏeÒt48‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÏL Ba¯Â ‰Ê ÏL Ba¯ . ¿»À∆∆¿À∆∆««ƒ∆…

ËeÁk BÈˆÁ ÏÚ ¯˙È ‡l‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkÓ ËÁL»«ƒ»∆»≈∆∆»»≈«∆¿¿
‰¯ÚO‰49BÈˆÁ ÏÚ ¯˙È ËÁML ÔÂÈk .‰¯Lk BÊ È¯‰ - ««¬»¬≈¿≈»≈»∆»«»≈«∆¿

.‡e‰ Ba¯ - ‡e‰L Ïk»∆À

הסימן 48) של ורובו זה סימן של רובו לשחוט שצריך
על 49)השני. אף וחצי מאחד פחות נשחט ביחד כן ואם

וסימן. סימן כל של רובו שנשחט מפני כשרה, כן פי

.‡ÈÛBÚa elÙ‡ - ‰Ê ÏL BÈˆÁÂ ‰Ê ÏL BÈˆÁ ËÁL»«∆¿∆∆¿∆¿∆∆¬ƒ¿
˜eÒt BÈˆÁ ‰È‰L ‰˜ .‰ÏeÒt B˙ËÈÁL50ËÁLÂ , ¿ƒ»¿»»∆∆»»∆¿»¿»«

ÏÈÁ˙‰L ÔÈa ,·¯Ï BÓÈÏL‰Â ËÚÓ Ce˙Á‰ ÌB˜Ó ÏÚ«»∆»¿«¿ƒ¿ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ
ËÁLÏ51˙‡ ÒÈÎ‰L ÔÈa C˙Áa Ú‚Ùe ÌÏM‰ ÌB˜na ƒ¿…«»«»≈»««¬»≈∆ƒ¿ƒ∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ·¯Ï BÓÈÏL‰Â C˙Áa ÔÈkq‰««ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»¿≈»

"פגום".50) ששחט 51)בגמרא: בין בנקב שפגע בין
נקב. במקום

.·ÈÔÈÓÈq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ ËÁBM‰ Ïk52¯Á‡Ï »«≈»ƒƒ¿…«ƒ»ƒ¿««
˜„·iL Ì„˜ L‡¯‰ CzÁÂ ,˜„a ‡Ï Ì‡Â .‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ…»«¿∆¿«»……∆∆ƒ¿…

‰Ï· BÊ È¯‰ -53¯È‰Óe ÊÈ¯Ê ËÁBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,54. ¬≈¿≈»«¬ƒ»»«≈»ƒ»ƒ

הם.52) חתוכים ומטמאה 53)אם נבלה שם: כברייתא
זריז 54)במשא. טבח וסתם שיבדוק צריך הטבח בגמרא:
ומהיר.

.‚È‰ÈiÁa ‰Ó‰a Ïk55˙„ÓBÚ ¯eq‡ ˙˜ÊÁa56„Ú , »¿≈»¿«∆»¿∆¿«ƒ∆∆«
‰ËÁLpL È‡cÂa Ú„eiL57.‰¯LÎ ‰ËÈÁL ∆ƒ»«¿««∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»

הלכה 55) על ומוסב בהמה "שכל" משנה המגיד גירסת
ששכל  מפני נבלה זו הרי בסימנים בדק לא שאם הקודמת
הדין  טעם שהוא משנה הכסף דעת וכן וכו'. בחייה בהמה
בהמה". "כל גורס: שהוא פי על ואף הקודמת שבהלכה

מתה,56) שהיא ומכיון כראוי נשחטה שלא אומרים ואנו
אבר  של איסור בחזקת מפרשים יש נבילה. בחזקת היא הרי
החי, מן אבר משום באכילה אסורה בחייה שהרי החי. מן
שאינה  איסור חזקת מפרשים אחרים אבל רש"י. דעת וכן
בשר  תאכל שלא ואכלת" "וזבחת אמרה שהתורה זבוחה
בלאו  באכילה אסורה בחייה הבהמה כן ואם שחיטה בלא
התוספות  דעת וכן . "וזבחת" של עשה מכלל הבא

אם 57)והרשב"א. היינו נשחטה". במה לך שיודע "עד
דיני  בשאר אף פוסק ורבינו פגום. שמא בסכין הספק

שחיטה.

.„ÈÔÈkÒa ÔÈa .¯·c ÏÎa ?ÔÈËÁBL ¯·„ ‰Ê È‡·e¿≈∆»»¬ƒ¿»»»≈¿«ƒ
¯ˆa ÔÈa ˙ÎzÓ ÏL58˙ÈÓe¯˜a B‡ ˙ÈÎeÎÊa B‡ ,59ÏL ∆«∆∆≈¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆

Ì‚‡‰ ‰˜60‡e‰Â .ÔÈÎ˙BÁ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ¿≈»¬«¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿
Ì‚t da ‰È‰È ‡ÏÂ ,„Á ‰Èt ‰È‰iL61‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿∆ƒ»«¿…ƒ¿∆»¿»¬»ƒ»»

‰È‰ elÙ‡Â ,Ba ÔÈËÁBML ¯·c ÏL BcÁa ÌÏz BÓk¿∆∆¿À∆»»∆¬ƒ«¬ƒ»»
¯˙BÈa ÔË˜ ÌÏz‰62.‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - «∆∆»»¿≈¿ƒ»¿»

שחדדה.58) נבדלים 60)צלע.59)אבן קסמים שאין
הגמרא. ע"פ הסימנים.61)ממנו את נוקבת שהפגימה

לפרש 62) ואפשר בו. (מתעכבת) חוגרת הצפורן אין ואפילו
מזה  פחות אבל צפורן בו שתחגור היינו ביותר קטן שתלם

פוסלת. הפגימה אין

.ÂË˙Á‡ Áe¯Ó ‰f‰ ÌÏz‰ ‰È‰63da ËÁLÈ ‡Ï -64. »»«∆∆«∆≈«««…ƒ¿«»
a ˙¯k ‰ÓÈ‚t‰ ÔÈ‡L Áe¯‰ C¯c ËÁL Ì‡Âd65- ¿ƒ»«∆∆»«∆≈«¿ƒ»ƒ∆∆»

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»
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במשחזת.63) הוחלק והשני אחד עוד אלא לפגימה שאין
הסמוכה.65)לכתחילה.64) בהלכה שמבואר כמו

.ÊËLiL LÈb¯z ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰a ˜„azL ÔÈkÒ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ»≈¿»»¿…«¿ƒ∆≈
Ì‚t da66da LiL LÈb¯z ‰‡·‰a d˙B‡ ¯ÈÊÁzLÎe , »¿»¿∆«¬ƒ»«¬»»«¿ƒ∆≈»

- ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰ C¯c da ËÁL Ì‡ :Ì‚t¿»ƒ»«»∆∆»»¿…≈ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL67‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ‡È·‰ Ì‡Â ;68. ¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»

והוליך 66) במשחזת הפגימה של אחד עוקץ שהוחלק כגון
את  קרע ולא הוחלק, שלא בעוקץ תחילה ופגעה הסכין את
שלא  בוודאי השני והעוקץ בעוקץ, נאחז שלא מכיון הסימן,

הוחלק. שהרי בין 67)קרע, הסכין בראש שהפגימה בין
באמצע. בעוקץ 68)שהיא הסימן נאחז שבהבאה מכיון

הוחלק. שלא

.ÊÈLÁk ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÈkÒ69Ì‚t da ÔÈ‡Â «ƒ∆ƒ»¿∆∆¿»»¿≈»¿»
dÈ‡Â ˜ÏÁ ‰ÈtL ÔÈkÒÂ .‰lÁzÎÏ da ÔÈËÁBL -¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ»»»¿≈»

‰cÁ70ÏÚ Û‡Â .da ÔÈËÁBL - Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿≈»¿»¬ƒ»¿««
- dËÁML „Ú ÌBi‰ Ïk da ‡È·‰Â CÈÏB‰L Ètƒ∆ƒ¿≈ƒ»»««∆¿»»

‰¯Lk B˙ËÈÁL71. ¿ƒ»¿≈»

עמוקה 69) והסכין במשחזת העוקצים והוחלקו שנפגמה
ראשו  מגביה גחונו על הולך כשהוא שהנחש כנחש, שם
גומא. כמו וביניהם גבוה וזנבו משוקעת ושדרתו מלפניו,
ויורד  עולה שם, בגמרא רבינו של גירסתו היתה הרדב"ז לפי

בסכין. ויורד עולה היא: גירסתנו אבל "סכין 70)כנחש.
בשהייה.71)רעה". פסלה ולא החתון הפסיק שלא כיון

.ÁÈ‡l‡ ,‰˜ÏÁ dÈ‡ È¯‰Â ,‰ÊÁL‰L ‰cÁ ÔÈkÒ«ƒ«»∆À¿¬»«¬≈≈»¬»»∆»
,Úaˆ‡a CazÒÓ ‡e‰L ˙ÏaM‰ L‡¯ ÚbÓk dzÚbÓ««¿»¿««…«ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆¿«

.da ÔÈËÁBL - Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿»¬ƒ»

.ËÈ,Ô¯tˆ B‡ ¯ˆ ıˆwL B‡ ,ÔL B‡ ‰˜ LÏBz‰«≈»∆≈∆»«…ƒ…∆
Ì‡Â .Ô‰a ÔÈËÁBL - Ì‚t Ô‰a ÔÈ‡Â ÔÈcÁ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈«ƒ¿≈»∆¿»¬ƒ»∆¿ƒ

Ú˜¯wa ÔˆÚ72Ì‡Â ;ÌÈˆeÚ Ô‰Lk Ô‰a ËBÁLÈ ‡Ï - ¿»»««¿«…ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL73. »«¿ƒ»¿≈»

חברו.72) ולבסוף מעיקרו 73)תלוש מחובר שרק כרבי,
כשר, - חברו כך ואחר תלוש אבל בו, לשחוט פסול
מאליו, עולה קנה או הכותל מן יוצא צור היה שם: בברייתא
בידי  שנבנה בכותל ולא מערה, בכותל - בגמרא ופירשו

אדם.

.ÎÌ„˜ Ô˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk Ô‰a ËÁL»«»∆¿∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»…∆
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - Ô˙B‡ ¯˜ÚiL74ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ∆«¬…»¿ƒ»¿»¿««ƒ∆≈
.Ì‚t Ì‰a»∆¿»

ממה 74) זה ולומדים תלוש בדבר להיות צריכה ששחיטה
וגו'", לשחוט המאכלת את "ויקח שנאמר

.‡ÎÌÈpL Ba LiL ‰Ó‰a ÈÁÏ Á˜Ï75ËÁLÂ ˙BcÁ »«¿ƒ¿≈»∆≈ƒ«ƒ«¿»«
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - Ô‰a76ÏbÓk Ô‰L ÈtÓ ,77Ï·‡ . »∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆≈¿«»¬»

˙Á‡ ÔLa78a ‰Úe·w‰ÈÁl79,‰lÁzÎÏ da ËÁBL - ¿≈«««¿»«∆ƒ≈»¿«¿ƒ»
Ba ‰Úe·˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â80. ¿««ƒ∆ƒ¿»

ויותר.75) בין 76)שתים הפרש שיש פגומה כסכין שהיא
לזו  זו התבואה.77)שן בה שקוצרין ואע"ג 78)קציר

שהוא  כל בסכין והביא הוליך לן קיימא הא רוחב, בה שאין
הגוף.79)כשירה. מן שחיטה 80)התלושה נקראת לא

בלחי, אלא חיים בעלי לגוף מחוברת שאינה כיון במחובר
תלושה  ליד המחוברת בצפורן הדין וכן יד. כבית הוא והלחי

הגוף. מן

.·Î¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏ81B˙ËÈÁL - da ËÁLÂ ƒ≈««ƒ»¿»«»¿ƒ»
‰¯Lk82ÏbÓ „Á‡ dcvL ÔÈkÒ .83- ‰ÙÈ ÈM‰ dcˆÂ ¿≈»«ƒ∆ƒ»∆»«»¿ƒ»«≈ƒ»∆

ËBÁLÈ ‡nL ‰¯Êb .‰lÁzÎÏ ‰Ùi‰ „va ËBÁLÈ ‡Ï…ƒ¿«««»∆¿«¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿
- ËÁL ‰Ùi‰ „v·e ÏÈ‡B‰ ,ËÁL Ì‡Â .¯Á‡‰ „va««»«≈¿ƒ»«ƒ«««»∆»«

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

מפני 82)באש.81) והטעם: שמואל. בשם זירא ר' דברי
לפני  לחתוך וממהר שמקדים לליבונה", קודם ש"חידודה
גורסים  הראשונים מן וכמה הסכין. מחום נשרף שהסימן
שם, בסוגיא כדאמר הצדדים מפני פסולה" "שחיטתו
ונמצא  הסימנים את שורפים הסכין צדדי מפני כלומר,
שהוא  כל שנקב וושט שחיטה, קודם שריפה ידי על שניקבו

טריפה. המשנה 83)- בלשון יד מגל

.‚Î‰Ê „vÓe dcÁa ÔÈkq‰ ˜c·iL CÈ¯ˆ ËÁBM‰84 «≈»ƒ∆ƒ¿…««ƒ¿À»ƒ«∆
d‡È·Óe dÎÈÏBÓ ?d˜„Ba „ˆÈÎÂ .‰Ê „vÓe85ÏÚ ƒ«∆¿≈«¿»ƒ»¿ƒ»«

BÚaˆ‡ ¯Oa86B¯tˆ ÏÚ d‡È·Óe dÎÈÏBÓe87LÏMÓ ¿«∆¿»ƒ»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»
d· ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈ„„ˆ ÈLe ‰Èt Ô‰L ,‰È˙BÁe¯∆»∆≈ƒ»¿≈¿»»¿≈∆…ƒ¿∆»

.da ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ,ÏÏk Ì‚t¿»¿»¿««»ƒ¿»

רותחא".84) ואתלת ואטופרא "אבישרא כדרך 85)שם:
השחיטה  ולא 86)מעשה הבשר על הסכין את ומעבירין

גדול  להרגש צריכה שהבדיקה מפני הסכין, על האצבע את
מהרגשתו  קצת שתבטל אפשר ובאה הולכת האצבע ואם
נחה  תהיה שהאצבע צריך ולכן בתנועה, עסוק בהיותו
שלמה  הרגשתו תהיה ואז מתנועעת בלתי במקומה עומדת
בשביל  אצבעו בשר על הבדיקה שהוא. כל מפריע בלי

רך. שהוא ולאחר 87)הושט קשה. שהוא הקנה בשביל
הצפורן  נפגמה שמא אחרת, צפורן על יבדוק אחדות בדיקות
קלה  בפגימה הבודק ירגיש לא כך ומתוך סכין של בחודו

הצפורן. פגימות בתוך שעוברת לפי

.„Î‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ Ôk ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ88‡ˆÓ Ì‡L . ¿»ƒƒ¿…≈«««¿ƒ»∆ƒ»»
‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ Ì‚t da89‡nL ; »¿»«««¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»∆»

¯BÚa90‰Óe‚t ÔÈkÒa - ÌÈÓÈq‰ ËÁMLÎe ,‰ÓbÙ »ƒ¿¿»¿∆»««ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
˙BÙBÚ B‡ ˙Ba¯ ˙BÓ‰a ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .ËÁL»«¿ƒ»«≈¿≈«

ÌÈa¯91‡Ï Ì‡L .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ˜c·Ï CÈ¯ˆ - «ƒ»ƒƒ¿…≈»««¿««∆ƒ…
È¯‰ - ‰Óe‚t ÔÈkÒ ˙‡ˆÓÂ ‰B¯Á‡a ˜„·e ,˜„a»«»«»«¬»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¬≈

‰BL‡¯‰ elÙ‡Â ,˙BÏ· ˜ÙÒ Ïk‰92. «…¿≈¿≈«¬ƒ»ƒ»

זו,88) בדיקה וטעם יב. הלכה למעלה הסימנים כמו
הסימנים  וחתך הצואר בעור הסכין נפגם שמא שחוששים
אדם  בני שרוב בסימנים, אם הוא, שכן וכל פגומה, בסכין
הוא  להגלות שעומד דבר וגם כראוי ושוחטים נזהרים
שנפגמה  החשש מפני סכין בדיקת בדיקה, חכמינו הצריכו
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ואי  אדם של ברשותו שאינו סימנים, חיתוך לפני בעור
הצריכו  בודאי וחיפוש בדיקה ידי על אלא לגלות אפשר

השחיטה. אחר לבדוק פסולה,89)חכמים הונא רב אמר
נבלה. ספק הצואר.90)וכונתו עור את כשחתך

נפגמה 91) בעור עור שמא חוששין רך, עור שעור אע"פ
נפגמה 92)הסכין. ראשונה של הצואר בעור שמא

שם: הסימנים, שחיטת לפני שחיטתה

.‰Î¯Á‡ d˜„a ‡ÏÂ ,da ËÁLÂ ÔÈkq‰ ˜„a»«««ƒ¿»«»¿…¿»»««
¯Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ B‡ ÌˆÚ da ¯·LÂ ,‰ËÈÁL¿ƒ»¿»«»∆∆≈¿«≈»∆¿««

‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰Óe‚t d‡ˆÓe ˜„a Ck93˙˜ÊÁL ; »»«¿»»¿»¿ƒ»¿≈»∆∆¿«
da ¯aML ‰Lw‰ ¯·ca ‰ÓbÙpL ÔÈkq‰94Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆ƒ¿¿»«»»«»∆∆ƒ≈»¿≈ƒ

‡lL „Ú ÔÈkq‰ ‰„·‡L B‡ ,ÔÈkq‰ ˜„a ‡ÏÂ ÚLt»«¿…»«««ƒ∆»¿»««ƒ«∆…
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ˜c·È95. ƒ¿…¿ƒ»¿≈»

ומכשיר,93) הונא רב על החולק - חסדא כרב והלכתא
עצמות. בה רכים 94)כששיבר דברים שיבר אם אבל

נפגם  בעור שמא חוששים כך אחר פגומה ונמצאת
מספק. פסולה קודם 95)והשחיטה הסכין כשבדק

בין  מה תשאל ואם בדוקה. בחזקת שהסכין השחיטה
הראש  ונחתך השחיטה אחר בדקם לא שאם סימנין,
שהריעותא  מכיוון ששם, לאמר יש יש נבלה? שחיטתו
בחזקת  אותה מעמידין עצמה, בבהמה היא החשש) (הפגם,
נולדה  שלא שלפנינו, בדין כן שאין מה שם, כמ"ש איסור
ואין  לבדקה אפשר שאי בסכין, אלא הבהמה בגוף הריעותא
אנו  שהרי ודאית, שחיטה מידי מוציא בסכין ריעותא ספק
בדוקה. בחזקת שהיא בסכין היינו נשחטה" "במה יודעים

.ÂÎda ËÁBML BlL ÔÈkq‰ ˜„a ‡lL ÁaË Ïk»«»∆…»«««ƒ∆∆≈»
ÌÎÁ ÈÙÏ96Ì‡ :d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BÓˆÚÏ da ËÁLÂ , ƒ¿≈»»¿»«»¿«¿¿ƒ»ƒ

˙‡ˆÓÏÚ CÓÒiL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ‰˜e„·e ‰ÙÈ ƒ¿≈»»¿»¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿…«
˙¯Á‡ ÌÚt BÓˆÚ97Ì‡Â ;da ËBÁLÈÂ ‰Óe‚t ‰È‰˙Â «¿«««∆∆¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈcÓe ,B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ‰Óe‚t ˙‡ˆÓ98, ƒ¿≈¿»«¬ƒƒ¿«ƒ
‰Ù¯Ë ‡e‰L ËÁML ¯Oa Ïk ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe99. «¿ƒƒ«»»»∆»«∆¿≈»

הפסוק 96) מן לזה אסמכתא ויש חכם, של כבודו מפני
הסכין  את לבדוק צריך שהחכם הראב"ד וכתב שם. כמבואר
כדי  הבדיקה בשעת היטב המחשבה לפנות שצריך מפני
האדם  יבדוק שפעמים רואים אנו שהרי בפגימה, שירגיש
וימצאנה  ויבדוק כך אחר ויחזור פגומה ימצאנה ולא הסכין
ומפני  אחרים. לדברים שפנה לב רוע אם כי זה אין פגומה,
החכם. כבוד בזה ראו הוראה כמו זה והרי גדול עיון שצריך

אמר 97) ושם: בגמרא. אינו הזה שהטעם רבינו, על מקשים
כבודו  מפני אלא לחכם סכין להראות אמרו לא יוחנן: ר'
כגון  ברבינו הדברים שפירוש לאמר ואפשר חכם. של
והרי  למכירה, ולא עצמו בשביל כלומר, לעצמו, ששחט
אין  למכירה שלא לעצמו שבשוחט סג. בעירובין אמרינן
אותו  מנדין טבח זאת ובכל חכם, של בכבודו זלזול בזה
יסמוך  למכירה כשישחוט גם אחרת ופעם בכך שעסקו לפי

לחכם. יראה ולא עצמו שם,98)על בגמרא מפרש רבינו
נדוי. על נוסף אותו ששחיטתו 99)מעבירים כלומר,

נבלה. והבהמה פסולה

.ÊÎ.‡e‰L Ïk ?ËÁBML ÔÈkq‰ C¯‡ ‡e‰ ‰nk«»…∆««ƒ∆≈»∆
BÓk ,ËÁBL BÈ‡Â ·˜BpL ˜c ¯·„ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆»»«∆≈¿≈≈¿

ÔËw‰ ÏÓÊ‡‰ L‡¯100Ba ‡ˆBiÎÂ101. …»ƒ¿≈«»»¿«≈

עוקץ 100) לו (מרצע 101)שיש דאושכפי" "מחטא כגון
הרצענים). של

.ÁÎ.‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎa ?ÔÈËÁBL È˙Óe»«¬ƒ¿»¿«≈«≈««¿»
.‰OÚi ‰Ó ‰‡¯iL È„k ,BnÚ ‰˜e·‡ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰ÏÙ‡a ËÁL Ì‡Â¿ƒ»««¬≈»¿ƒ»¿≈»

.ËÎ‚‚BLa ˙aLa B‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÁBM‰102Û‡ , «≈¿«ƒƒ¿«»¿≈«
BLÙa ·iÁ˙Ó ‰È‰ „ÈÊÓ ‰È‰ el‡L Èt ÏÚ103B‡ «ƒ∆ƒ»»≈ƒ»»ƒ¿«≈¿«¿

˙e˜ÏÓ ·iÁ˙Ó104B˙ËÈÁL - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÚ ƒ¿«≈«¿««ƒƒ¿ƒ»
‰¯Lk105. ¿≈»

בדין 102) יהודה כר' לעולם, לשוחט אסור במזיד אבל
בשבת. סקילה.103)מבשל שחייב שכל 104)בשבת

שכתב  כמו לוקין, - למלקות בהם כשהתרו כריתות חייבי
כרת. חייב הכפורים ביום מלאכה והעושה א. בפרק

אבל 105) הכיפורים, יום או שבת במוצאי באכילה ומותרת
אביו. בשם רב בן חייא של מימרא באכיל, אסורה ביום בו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שלמים 1) זו בהמה האומר או בעזרה; חולין השוחט יבאר

שאינה  שחיטה ודין שוחטין; מקום זה ובאי חולין; וולדה
צריכה  אם חולין ושחיטת שוחטין; כיצד ודין אדם; מכח
לעבודה  דמה לזרוק והשוחט קדשים; לשם והשוחט כוונה;

זרה.

.‡ÔÈ‡L .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ıeÁ ,ËÁLÏ ¯zÓ ÌB˜Ó ÏÎa¿»»À»ƒ¿…ƒ»¬»»∆≈
Ï·‡ ;„·Ïa ÁaÊÓ ÈL„˜ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ÔÈËÁBL¬ƒ»¬»»∆»»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬»

‰¯ÊÚa ÔËÁLÏ ¯eÒ‡ - ÔÈlÁ‰2‰iÁ ÔÈa ‰Ó‰a ÔÈa , «Àƒ»¿»√»»¬»»≈¿≈»≈«»
ÛBÚ ÔÈa3˜Á¯È Èk :‰Â‡z ¯O·a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ≈¿≈≈ƒ¿««¬»ƒƒ¿«

E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ ,¯ÓB‚Â ÈÈ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜n‰ EnÓƒ¿«»¬∆ƒ¿«¿»¿≈¿»«¿»ƒ¿»¿
ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .EÈ¯ÚLa zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â E‡vÓeƒ…¿¿≈¿»«¿»ƒ¿»∆»»«¿»∆≈
.'‰ ¯Áa ¯L‡ ÌB˜nÏ ıeÁ ‡l‡ ‰Â‡z ¯Oa ÔÈËÁBL¬ƒ¿««¬»∆»«»¬∆»«

בריחוק 2) וזבחת, המקום ממך ירחק כי ראה: פרשת 'ספרי'
ובבשר  מקום. בקירוב זובח אתה ואי זובח, אתה מקום
רבינו. שמסיים כמו הכתוב, מדבר - חולין שהם  תאוה

נאמרו 3) פסוקים שלשה כהנים', וב'תורת ב . נז, קידושין
א. בעזרה: יישחטו שלא בעליֿחיים למעט הנדרשים בתורה
אהל  לפני אותו "ושחט ב. מועד". אהל פתח "ושחטו
הסופית  הוא"ו מועד". אהל לפני אותו "ושחט ג. מועד".
הם, מיעוטים שלושה "אותו" המלים וגם "ושחטו" של
שלא  מזבח, קדושי שאינם ועוף חיה מומים, בעלי למעט

בעזרה. אותם ישחטו

.·ËÁLpL ‰ÊÂ4BÏÎ‡Ï ¯znL ‡e‰ ÌB˜nÏ ıeÁ ¿∆∆ƒ¿««»∆À»¿»¿
B˙B‡ - ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ Ï·‡ ;ÌÈ¯ÚM‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¬»«≈Àƒ»¬»»

¯B‰Ë ¯Oa‰5·ÏÁa ¯O·k ,‰È‰a ¯eÒ‡Â6‡ˆBiÎÂ «»»»¿»«¬»»¿»»¿»»¿«≈
B˙B‡ ÌÈ¯·B˜Â .Ba7¯eÒ‡ B¯Ù‡Â ,8ËÁL elÙ‡ . ¿¿ƒ¿∆¿»¬ƒ»«
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קני dhigy zekld - dyecw xtq - `"pn h"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡eÙ¯Ï9ÏÈÎ‡‰Ï B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ƒ¿»«¬ƒ«≈»ƒ¿«¬ƒ
¯ÁBp‰ Ï·‡ .ÌÈ·ÏÎÏ10„·BÚÂ ,¯wÚÓ‰Â ,‰¯ÊÚa ƒ¿»ƒ¬»«≈»¬»»¿«¿«≈¿≈

‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ ËÁBM‰Â ,ËÁML ÌÈ·ÎBk11ËÁBM‰Â , »ƒ∆»«¿«≈¿ƒ¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a12Ôlk el‡ È¯‰ - ‰¯ÊÚa ¿≈»«»»«¿≈ƒ»¬»»¬≈≈À»

.‰È‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»

מהפסוק 4) גםֿכן שלומדים כלומר, א, הלכה המשך
מותר  הקודש למקום חוץ שנשחט זה שרק ואכלת", "וזבחת
שם, בקידושין הוא וכן בעזרה. שנשחטו ולא לאכלו,
אוכל, אתה מקום ברחוק זובח שאתה מה ואכלת" "וזבחת

בעזרה. שנשחטו חולין אוכל אתה שהשחיטה 5)ואי
שחיטה  שסובר שמעון לרבי ואפילו נבלה. מידי מטהרת
ב. פה, חולין שחיטה, שמה לא - לאכילה ראויה שאינה

ב.6) לג, תמורה בקבורה 7)משנה, שדינו שם, כחכמים
בשריפה. א.8)ולא לד, שם הנקברים, כל ולא 9)כדין

פ"ב. חולין תוספתא התורה 10)לאכילה, אסרה שלא
לאו  אלו וכל ל"וזבחת", דומה בעזרה, חולין שחיטת אלא
פ"ד. נזיר ב'ירושלמי' הובאה שם, תוספתא הם. שחיטה

כרבי 11) – שחיטה שמה לא ראויה, שאינה ששחיטה
פ"ה. שם תוספתא עופות 12)שמעון. או חיה שם:

בהנאה. מותרים טמאים

.‚„·Ïa ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡ÏÂ13¯eÒ‡ ÔÈlÁ‰ Ïk ‡l‡ , ¿…¿≈»¿«»ƒ¿«∆»»«Àƒ»
‰¯ÊÚÏ ÔÒÈÎ‰Ï14˙B¯t B‡ ‰ËeÁL ¯Oa elÙ‡ , ¿«¿ƒ»»¬»»¬ƒ¿«¿»≈

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - ÔÒÈÎ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .˙ÙÂ15.eÈ‰Lk »«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ»¿∆»
ÔÈlÁ ËÁBM‰ ÏÎÂ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»≈¿»«≈Àƒ
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ B‡ ‰¯ÊÚa»¬»»»≈¿«ƒƒ¿«Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -16. «ƒ«««¿

"וזבחת".13) הפסוק מן למדנו אומרים 14)שאותם יש
אלא  אסור, בעזרה חולין זביחת רק שלא התורה, מן שזהו
שאסור  אומרים ויש בעזרה. חולין הבאת לכל הואֿהדין
חולין, מנהג בהם שנוהגים אחרים יראו שמא מדרבנן
(מגידֿ בקדשים לזלזל ויבואו הם שקדשים ויחשבו כדינם,

מכת"י). אסורים 15)משנה בעזרה שנשחטו חולין שרק
לעזרה. שהוכנסו חולין לא אבל ובהנאה, באכילה

של 16) 'עשה' מכלל הבא בלאו נאמר שאיסורם מפני
לוקה  ואין כ'עשה', דינו - 'עשה' מכלל הבא ולאו "וזבחת",
העובר  גרע שלא מרדות, מכת לוקה אבל התורה, מן עליו
בהל' המגיד הרב וכמ"ש דרבנן, איסור על מעובר 'עשה' על
שם. ראה לכהן, גרושה ספק בענין ה"ז, פי"ז ביאה איסורי

.„d„ÏÂe ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰17Ì‡ ,ÔÈlÁ »≈¿≈»¿»ƒ¿»»Àƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ d„ÏÂ - ‰¯ÊÚa ‰ËÁL18BÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿¬»»¬»»¿»»À»«¬ƒ»¿ƒ∆≈

ÌB˜Ó ˜eÁ¯a B˙B‡ ËÁLÏ ÏBÎÈ19. »ƒ¿…¿ƒ»

שבה.17) ונשחט 18)העובר חולין שהוא אףֿעלֿפי
מתירתו. אמו ששחיטת ואסור 19)בעזרה קדשים שאמו

המקום  ממך ירחק "כי רק נאמר ובפסוק בחוץ, לשחטה
לזבוח  אסור מקום, בריחוק לזבוח יכול כשאתה וזבחת",
יא, תמורה שנפשטה, אביי של בעיא בעזרה. מקום בקירוב

ב.

.‰ÔÈËÁBL ÔÈ‡20:e¯Ó‡È ‡nL ,˙B¯‰e ÌÈnÈ CB˙Ï ≈¬ƒ¿«ƒ¿»∆»…¿

‰Ê ‡e‰ ÌÈÓ „·BÚ21‡ÏÂ .ÌÈnÏ ·È¯˜Ók ‰‡¯Â , ≈«ƒ∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ««ƒ¿…
ÌÈÓ ‡ÏÓ ÈÏÎÏ ËBÁLÈ22‰¯evÏ :e¯Ó‡È ‡nL ,23 ƒ¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ∆»…¿«»

‡ÏÂ ,ÌÈÏk‰ CB˙a ËBÁLÈ ‡ÏÂ .ËÁL ÌÈna ‰‡¯zL∆≈»∆««ƒ»«¿…ƒ¿¿«≈ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚ C¯c ÔkL ,‡nb‰ CB˙Ï24Ì‡Â . ¿«À»∆≈∆∆¿≈¬«»ƒ¿ƒ

‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL25. »«¿ƒ»¿≈»

א.20) מא, חולין לשרא 21)משנה, "אימור שם: בגמרא
הים. של שרו שהוא למלאך פירוש: שחיט", קא דימא
פסולה  שחיטתו כן גם עצמם, למים חשב אם שאף והאמת,
וי"ז, הי"ד להלן ראה מחוברים. שהם ואףֿעלֿפי מדרבנן,

שם. שיש 22)ובמגידֿמשנה אלא מים, מלא דוקא לאו
מים. של אוגן לתוך ובמשנה: מים. בגמרא:23)בו

עבודהֿזרה.24)בבואה. עובד כאילו ורק 25)ונראה
שוחטים. אין אמרו לכתחילה

.ÂÌÈÓ ÈÏÎÏ ÔÈËÁBL26˙È‡¯ ‰¯ev‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eÎÚ ¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¬ƒ∆≈«»ƒ¿≈
‡nbÏ ıeÁ ËÁBL ÔÎÂ .Ô‰a27„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰Â , »∆¿≈≈«À»¿«»≈¿≈

˜eM·e .‡nbÏ28Ôk ‰OÚÈ ‡Ï29˙‡ ‰wÁÈ ‡nL , «À»«…«¬∆≈∆»¿«∆∆
ÌÈÈn‰30ËÁL Ì‡Â .31ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˜eMa ‡nbÏ «ƒƒ¿ƒ»««À»«»∆¡…

¯zÓe .‡e‰ ÔÈÓ ‡nL ,ÂÈ¯Á‡ e˜c·iL „Ú B˙ËÈÁMÓƒ¿ƒ»«∆ƒ¿¿«¬»∆»ƒÀ»
‰ÈÙq‰ ÔÙc ÏÚ ËÁLÏ32ÔÙc‰ ÏÚ ˙˙BL Ìc‰Â , ƒ¿…«…∆«¿ƒ»¿«»≈««…∆

ÌÈnÏ „¯BÈÂ33ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ËÁLÏ ¯zÓe .34. ¿≈««ƒÀ»ƒ¿…««≈«≈ƒ

ב).26) עמוד מ שם (גמרא מים מלא משנה 27)לכלי
שם. לא 29)בפרהסיא 28)וגמרא "ובחוקותיהם משום

שם). (גמרא במשנה 30)תלכו" עבודהֿזרה, עובדי
נכונה. לא והיא הצדוקים", "את נוסחא: יש ובגמרא

שם.31) בה.32)גמרא, מהלך שאינו 33)כשהוא
הנהר. לתוך ולא הים לתוך לא לתוכם.34)שוחט ולא

.Ê¯‡ev‰ ˙‡ Á˙BÓ ?ÔÈËÁBL „ˆÈk35ÔÈkq‰ CÈÏBÓe ≈«¬ƒ≈«∆««»ƒ««ƒ
d‡È·Óe36‰ˆe·¯ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa .ËÁBML „Ú37 ¿ƒ»«∆≈≈∆»¿»«¿≈»¿»

B„Èa ÔÈkq‰Â dt¯Úa ÊÁ‡Â ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»∆∆¿»«¿»¿»¿««ƒ¿»
‰hÓlÓ38.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ËÁLÂ ƒ¿«»¿»«¬≈¿≈»

א.35) מה, שם בתוספתא:36)ראה יש וכן ב. ל, שם
מכת"י). (מגידֿמשנה ומביא מוליך שחיטה, מצות

מלמעלה.37) ב.38)והסכין יז, שם

.ÁÏ˙ka ÔÈkq‰ ˙‡ ıÚ39„Ú ‰ÈÏÚ ¯‡ev‰ ¯È·Ú‰Â »«∆««ƒ«…∆¿∆¡ƒ««»»∆»«
¯‡eˆ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁLpL∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿∆««

‰ÏÚÓÏ ÔÈkÒÂ ‰hÓÏ ‰Ó‰a‰40¯‡eˆ ‰È‰ Ì‡L ; «¿≈»¿«»¿«ƒ¿«¿»∆ƒ»»««
„·Îa ‰Ó‰a‰ „¯z ‡nL - ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿»ƒ««ƒ∆»≈≈«¿≈»¿…∆

‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ‡Ïa C˙Á˙Â dÙeb41,‰ËÈÁL BÊ ÔÈ‡Â , »¿≈»≈¿…»»«¬»»¿≈¿ƒ»
¯‡a˙iL BÓk42ÛBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .43‰È‰L ÔÈa , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆»»

- epnÓ ‰hÓÏ B‡ ‰ˆeÚp‰ ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ B¯‡e«̂»¿«¿»ƒ««ƒ«¿»¿«»ƒ∆
‰¯Lk B˙ËÈÁL44. ¿ƒ»¿≈»

מחוברת.39) דרסה 41)שם.40)והיא כזו ושחיטה
הקודמת, בהלכה כמו תלושה, הסכין אם אבל ופסולה. היא,
אפילו  ולפיכך תשחוט, ולא הסכין תפול הבהמה תכביד אם
(מגידֿ דרס לא ודאי ששחט מכיון כשרה, למעלה צואר

מכת"י). הי"א.42)משנה פ"ג קל.43)להלן שהוא
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(מגידֿמשנה). אווזים כגון גדולים, עופות שם 44)ואפילו
ב. יז,

.Ëd‡È·‰ ‡ÏÂ ÔÈkq‰ ˙‡ CÈÏB‰Â ËÁBM‰45B‡ «≈¿ƒ∆««ƒ¿…¡ƒ»
CÈÏB‰ .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁLÂ dÎÈÏB‰ ‡ÏÂ d‡È·‰¡ƒ»¿…ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»ƒ

‰¯Lk B˙ËÈÁL - BÊÈz‰Â L‡¯‰ C˙ÁL „Ú ‡È·‰Â46. ¿≈ƒ«∆»«»…¿ƒƒ¿ƒ»¿≈»
‡È·‰ ‡ÏÂ CÈÏB‰47˙‡ ÊÈz‰Â CÈÏB‰ ‡ÏÂ ‡È·‰ B‡ ƒ¿…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆

LÈ Ì‡ :„·Ïa ‰‡·‰a B‡ „·Ïa ‰ÎÏB‰a L‡¯‰»…¿»»ƒ¿««¬»»ƒ¿«ƒ≈
ÌÈ¯‡Âˆ ÈL ‡ÏÓk ÔÈkqa48- ËÁLp‰ È¯‡evÓ ««ƒƒ¿…¿≈«»ƒƒ«¿≈«ƒ¿»

‰¯Lk B˙ËÈÁL49Â‡Ï Ì‡Â ,50‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -51. ¿ƒ»¿≈»¿ƒ«¿ƒ»¿»
ÌÈL‡¯ ÈL ËÁL52.‰¯Lk B˙ËÈÁL - „Á‡k »«¿≈»ƒ¿∆»¿ƒ»¿≈»

ב.45) ל, שם מגידֿמשנה.46)משנה, וראה שם. משנה,
שם.47) א.48)במשנה, לא, שם בה 49)בגמרא, שיש

או  הובאה, בלא בהולכה הראש את ולהתיז לשחוט כדי
(רש"י). השוחט דרסה לא אם אפילו הולכה, בלא בהובאה

משהו 50) לצואר חוץ או הצואר כעובי הסכין שאורך
עמהם 51)(רש"י). והראש הסימנים שאין היא, דרסה

דרסה. בלא לבדה זו במשיכה שם.52)נחתכים משנה,
(כסףֿ הנשחט צוארי שני כמלא הסכין אורך אין ואפילו

משנה).

.ÈÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL53ÈLÂ ‰Ê „vÓ „Á‡ elÙ‡ , ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¬ƒ∆»ƒ«∆¿≈ƒ
ÔÎÂ .‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - eËÁLÂ ,Bc‚k ¯Á‡ „vÓƒ««≈¿∆¿¿»¬¿ƒ»»¿≈»¿≈
La „Á‡k eËÁLÂ ÔÈÈkÒ ÈL eÊÁ‡L ÌÈLÈ ¿«ƒ∆»¬¿≈«ƒƒ¿»¬¿∆»ƒ¿≈

¯‡eva ˙BÓB˜Ó54‰¯Lk Ô˙ËÈÁL -55ËÁL elÙ‡Â . ¿««»¿ƒ»»¿≈»«¬ƒ»«
„·Ïa ËLe‰ ‰Ê56ÌB˜Óa ËÁL ÈM‰Â ,Ba¯ B‡ ∆«≈∆ƒ¿«À¿«≈ƒ»«¿»

¯Á‡57Û‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰ËÈÁL È¯‰ - Ba¯ B‡ ‰w‰ «≈«»∆À¬≈¿ƒ»¿≈»¿«
ÔÎÂ .„Á‡ ÌB˜Óa dlk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ»À»¿»∆»¿≈

ÒBÓÏ˜k ‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁL58‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁLe ¿ƒ»»¬»¿À¿¿ƒ»»¬»
˜¯ÒÓk59.‰¯Lk - ¿«¿≈¿≈»

מוכח,53) ושוחטין, בסכין אוחזים שנים ב. ל, שם במשנה
לשון  כתב, ורבינו בשנים. לשחוט מותר לכתחילה שאפילו
שרבינו  ונראה כשרה". שחיטתם בסכין "ואחזו דיעבד
שחיטתו  והסיום שאוחזין, - אוחזין שנים במתניתין מפרש
לכתחילה  אבל מותר, בדיעבד שרק מוכיח, במשנה כשרה
כשירצה  השני על האחד יעכב שמא כך, לשחוט אסור
האחד  בקצה אוחז כשאחד רק זה אבל אצלו. סכין להביא
אבל  בסופו, ואחד הסכין בראש אחד השני, בקצה והשני
אפילו  - סכין של בקתו אחד במקום אוחזים שניהם אם

(מגידֿמשנה). מותר בין 54)לכתחילה סימן, של בהיקפו
ואחת  למעלה שאחת בין זו, כנגד זו הן שחיטות שאותן
במקום  תצרפם ואילו סימן, של בהיקפו שכולם כיון למטה,
בשם  (כסףֿמשנה כשרה - סימן של בהיקפו רוב יהא אחד
אותם  שכל כגון פירש, משבחא אחא ורב הראשונים).
בו  וכיוצא בקנה אחת בטבעת סימן של בהיקפו מקומות
מעט  כאן נחתך הסימן, ונהפך ששחט בשעה כגון בושט,
אחד  כשחתך אבל רוב, יש כולו ובין סביב, סביב מעט וכאן
(מגידֿ פסולה לגוף, סמוך יותר למטה והשני למעלה

שנים 56)שם.55)משנה). חננאל  רבינו מפרש כן
הושט  ורוב למעלה הקנה רוב כגון בגמרא, מקומות ושלשה

(מגידֿמשנה). האומר 57)למטה כשמואל ולא כרב,
שם. חולין וגלויה, מפורעת שחיטה התחיל 58)שצריך

ובמקום  מטה, כלפי באלכסון ושיפע וחתך למעלה, בקנה
ו  ושט, שחיטת התחילה הקנה שחיטת מלמטה שנגמרה כן

שם). (רש"י הסכין 59)למעלה שעיקם כגון, ב. יט, שם
רוב  ונשחט והואיל שחיטה, בשעת פעמים כמה ולכאן לכאן

כשרה. הסימן,

.‡È‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡60elÙ‡ ‡l‡ , ≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»∆»¬ƒ
ÔÈkÒ ˜¯fL B‡ ,˜BÁO C¯„ B‡ ˜qÚ˙Ók ËÁL»«¿ƒ¿«≈∆∆¿∆»««ƒ

d˙ÎÈÏ‰a dËÁLe Ï˙ka dˆÚÏ61‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿»√»«…∆¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»
.‰¯Lk BÊ È¯‰ - d¯eÚLÂ dÓB˜Óa Èe‡¯k»»ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿≈»

נתן,60) כרבי צריך. לא - הסימנים את לחתוך כוונה ואפילו
א. לא, כשרה,61)שם השחיטה - הביא ולא ובהוליך

אפשרות  מציירים - ב יב, שם ובגמרא בה"ט. שכתב כמו
הסכי  שחתכה כגון סכין, בזרק והובאה הולכה ן של

בחזירתה. וחתכה וחזרה בכותל והכתה בהליכתה

.·ÈCÎÈÙÏ62¯BkL B‡ ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á , ¿ƒ»≈≈∆»»ƒ
BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL63,eËÁML ‰Ú¯ Áe¯ ezÊÁ‡L ÈÓe ∆ƒ¿«¿¿»«¿ƒ∆¬»««»»∆»¬

Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡Â64BÊ È¯‰ - d˜˙k ‰ËÈÁM‰L «¬≈ƒƒ»∆«¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
‰¯Lk65‰ÏÙpL ÔÈkÒ Ï·‡ .66Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÁLÂ ¿≈»¬»«ƒ∆»¿»¿»¬»««ƒ

zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰ËÁML∆»¬»¿«¿»¬≈¿»∆∆¡«¿»«¿»
Ì„‡ Á·Bf‰ ‰È‰iL „Ú -67Ôek˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «∆ƒ¿∆«≈«»»¿««ƒ∆≈ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

שאינם 62) וקטן שוטה חרש אף כוונה, צריך ואין הואיל
לשחוט. כשרים - דעת כשוטה.63)בני הוא והרי

חדש' 'פרי סה.). (עירובין לוט של לשכרותו וכשהגיע
חיים'. שחיטתן.64)ב'מים קלקלו שלא שחיטה בשעת

פ"א. שם מוסרים 65)משנה, אין לכתחילה אבל בדיעבד,
ב. יב, שם חולין. אפילו לשחוט וקטן שוטה לחרש

הפילה 66) אם מהֿשאיןֿכן א. לא, שם משנה, מאליה.
- לשחיטה כוונה שאין אףֿעלֿפי להפיל בכוונה האדם
שמסיים  כמו אדם, בידי נעשה שהמעשה מכיון כשרה,

אתה 67)רבינו. זובח שאתה מה הלשון: שם, במשנה

אוכל.

.‚ÈıÚ ÏL B‡ Ô·‡ ÏL ÏbÏb68ÔÈkq‰ ‰˙È‰L «¿«∆∆∆∆≈∆»¿»««ƒ
ÛBÚ‰ ¯‡eˆ ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ Ì„‡ ·aÒÂ ,Ba ‰Úe·¿̃»¿ƒ≈»»∆««¿«¿»««»
È¯‰ - ÏbÏb‰ ˙·È·Òa ËÁLpL „Ú Bc‚k ‰Ó‰a‰ B‡«¿≈»¿∆¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«««¿«¬≈

‰¯Lk BÊ69,ÏbÏb‰ ˙‡ ÔÈ·aÒÓ‰ Ô‰ ÌÈn‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ««ƒ≈«¿«¿ƒ∆««¿«
È¯‰ - ËÁLÂ ·aqL ‰ÚLa Bc‚k ¯‡ev‰ ˙‡ ÌOÂ¿»∆««»¿∆¿¿»»∆ƒ≈¿ƒ¿«¬≈

‰ÏeÒt BÊ70¯Ët Ì‡Â .71e‡aL „Ú ÌÈn‰ ˙‡ Ì„‡ ¿»¿ƒ»«»»∆««ƒ«∆»
,‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙·È·Òa ËÁLÂ ÏbÏb‰ ˙‡ e·aÒÂ¿ƒ¿∆««¿«¿»«ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
‰·È·Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡a Ì„‡ ÁkÓ È¯‰L∆¬≈ƒ…«»»»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»

‰BL‡¯72‰iL ‰·È·qÓ Ï·‡ ;Ì„‡‰ ÁkÓ ‡È‰L , ƒ»∆ƒƒ…«»»»¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰È¯Á‡Ïe73ÌÈn‰ ÁkÓ ‡l‡ ,Ì„‡‰ ÁkÓ dÈ‡ - ¿«¬∆»≈»ƒ…«»»»∆»ƒ…«««ƒ

.ÔÎel‰a¿ƒ»

א.68) טז, הגלגל.69)שם את סיבב מפני 70)שהאדם
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המים. של כוחם ע"י נשחטה פתח.71)שהבהמה
ראשון.72) כח שני.73)בגמרא: כח שם:

.„ÈÌÈ¯‰ ÌLÏ ËÁBM‰74,ÌÈnÈ ÌLÏ ,˙BÚ·b ÌLÏ , «≈¿≈»ƒ¿≈¿»¿≈«ƒ
˙B¯‰ ÌLÏÔek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯a„Ó ÌLÏ , ¿≈¿»¿≈ƒ¿»««ƒ∆…ƒ¿«≈

È‡·‰ È¯·cÓ da ‡ˆBiÎÂ ,‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ Ô„·ÚÏ¿»¿»∆»ƒ¿»¿«≈»ƒƒ¿≈¬«
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ¯ÓB‡L75. ∆¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈¿ƒ»¿»

B‡ ¯‰‰ ÏfÓ B‡ Ìi‰ ÏfÓ ÌLÏ ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿≈«««»««»»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎÏ¿»ƒ«»¿«≈»∆¬≈¬»

‰È‰a76ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ÏÎk77. «¬»»¿»ƒ¿…∆¬«»ƒ

א.74) מ, שם שנראה 75)משנה, מפני באכילה אסורה
בהנאה  אבל הר"ן), בשם (כסףֿמשנה לעבודהֿזרה כמכוין
גויים  של דרכם ואין זו, בשחיטה לעבדן נתכוין כשלא מותר

וגבעות. הרים זבחי 76)לעבוד אלו הרי שם: בברייתא
לשם 77)מתים. שחט ואפילו לעבודהֿזרה. הקרב דבר

מדברי  בהנאה אסורה רפואה, בשביל ההר מזל או הים מזל
משום  עבודהֿזרה, כתקרובת חכמים שעשוהו סופרים,

(ר"ן). לעבדם הגוים שדרך

.ÂËÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dÓc ˜¯ÊÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»ƒ¿…»»«¬«»ƒ
daÏÁ ¯ÈË˜‰Ï B‡78„B·ÚÏBÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk ˙ ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈

‰¯eÒ‡79ÔÈlÁa ıeÁa ‰·LÁÓ ÔÈ„ÓlL .80˙·LÁnÓ ¬»∆¿≈ƒ«¬»»«¿Àƒƒ«¬∆∆
BÊk ‰·LÁnL ,ÌÈÙa ÌÈL„w‰81BÓk ,Ô‰a ˙ÏÒBt «√»ƒƒ¿ƒ∆«¬»»»∆∆»∆¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL82. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

או 78) הדם בזריקת העבודהֿזרה שיעבוד עלֿמנת שחטה
לשם  היתה לא עצמה השחיטה אבל החלבים, בהקטרת

פלוגתא 79)עבודהֿזרה. א. לט, שם מתים, כזבחי בהנאה
שמחשבין  יוחנן כרבי ופסק לקיש, וריש יוחנן רבי של

לעבודה. ואוסרת.80)מעבודה פוסלת שמחשבה
להקטיר 81) או דמן לזרוק עלֿמנת לשמן קדשים השוחט

לשמן. שלא ה"י.82)חלבן פט"ו

.ÊË·LÁ Ck ¯Á‡Â dËÁL83˙„B·ÚÏ dÓc ˜¯ÊÏ ¿»»¿««»»«ƒ¿…»»«¬«
È¯‰ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ daÏÁ ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ‰¯eÒ‡ BÊ84,B˙lÁz ÏÚ ÁÈÎB‰ BÙBÒ ‡nL ; ¬»ƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ»
.ËÁL BÊk ‰·LÁÓ·e¿«¬»»»»«

כך.83) שאמר בקיסרי,84)ששמעו מעשה היה "זה שם:
היתר". ולא איסור לא בה (חכמים) אמרו ולא

.ÊÈÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁBM‰85ÌÈ¯cÂ ÔÈ·c˙nL «≈¿≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ
Ô˙BÓk86‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -87ÌÈL„˜ ËÁBLk ‰fL , ¿»¿ƒ»¿»∆∆¿≈»»ƒ
ıeÁa88‰·„e ¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁL . «»«¿≈»»ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆¿»»

.‰¯Lk B˙ËÈÁL -¿ƒ»¿≈»

ב.85) מא, שם והרואה 86)משנה, ובנדבה, בנדר באים
מקדישם  שהוא יחשוב - קדשים לשם שוחטם שהוא

מותרים. בחוץ וקדשים לקרבן, גזרו 87)ושוחטם מדרבנן
(רש"י). פסול אבל 88)עליה בחוץ, קדשים כשוחט נראה

השחיטה. לפני הקדישום לא שהרי ממש, קדשים אינם
את  חכמים ופסלו הקדש, לשון אינן קדשים" "לשם והמלים

בחוץ  קדשים כשוחט שנראה עין, מראית משום השחיטה
(מגידֿמשנה).

.ÁÈ‰ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ ?„ˆÈk89,ÌÈÓÏL ÌLÏ , ≈««≈¿≈»¿≈¿»ƒ
ÁÒt ÌLÏ ,‰„Bz ÌLÏ90ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ¿≈»¿≈∆«¿ƒ»¿»ƒ

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰M‰ ÏÎa B˙B‡ LÈ¯ÙÓ ÁÒt‰Â91, ¿«∆««¿ƒ¿»«»»¿»≈∆ƒ¿∆
¯cp‰ ¯·„Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È¯‰92ÌLÏ ËÁL .·cp‰Â ¬≈∆¿»»«ƒ»¿«ƒ»»«¿≈

ÈeÏz ÌL‡ ÌLÏ ,È‡cÂ ÌL‡ ÌLÏ ,˙‡hÁ93ÌLÏ , «»¿≈»»««¿≈»»»¿≈
¯OÚÓ ÌLÏ ,¯BÎa94‰¯eÓz ÌLÏ ,95B˙ËÈÁL - ¿¿≈«¬≈¿≈¿»¿ƒ»

‰¯Lk96. ¿≈»

בנדר 89) באים תודה ושלמי ושלמים עולה שם. משנה,
הפסח 90)ובנדבה. קרבן להביא היא שחובה אףֿעלֿפי

שמפרש. כמו פסולה, שחיטתו פסח, רק 91)בערב ולא
כשלמים. ודינו פסח, יחשוב 92)בערב שהרואה

שלמים, והוא בזמנו שלא שוחטו ועכשיו לפסח, שהפרישו
שם). (רש"י מותרים בחוץ קדשים על 93)ויאמר הבא

מכפר  שהוא מפני תלוי, אשם הנקרא "וזהו כרת. חיוב ספק
בשגגה  שחטא בוודאי לו שיוודע עד לו ותולה הספק, על
לכפרה  ובא והואיל ה"א), פ"ח שגגות (הל' חטאתו" ויקריב

חטאת. לשם כשוחט כשרה שחיטתו בהמה,94)- מעשר
אשר  כל וצאן בקר מעשר "וכל שנאמר: מקדישו, שהשבט
לב) כז, (ויקרא קודש" יהיה העשירי השבט, תחת יעבור

ונדבה. בנדר קרבן 95)ואינו לו וכשאין ונדבה, בנדר אינה
תמורה. עכשיו עושה שהוא לחשוב מקום ואין ביתו, בתוך
שאלו  מפני אחר, במקום זבח לו שיש שיחשבו לחוש ואין
לו  כשיש ואפילו זה, לדבר פרסום יש שהרי יודעים, היו כן
גמרא  כשר, - זבחי תמורת לשם אמר ולא ביתו בתוך זבח

ב. מא, יאמר 96)שם שהרואה לחשוש, מקום אין כי
מפני  שלנו, כמשנה שלא פסק תלוי באשם שחט. שקדשים
לנדב  שמותר האומר אלעזר, רבי דעת שזו אמרו, שבגמרא
רבינו  ופסק עליו, חולקים חכמים אבל יום, בכל תלוי אשם
למזבח  שאסורים אףֿעלֿפי מומים, בעלי שחט ואם כרבים.
רבי  דעת מכוסה, המום מקום לפעמים כי פסולה, שחיטתו -

יוחנן.

.ËÈ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰97- È˙‡hÁÏ :¯Ó‡Â ËÁLÂ , »»¿À»«»¿»«¿»«¿«»ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL98Ôa¯˜ BÏ ‰È‰ .ËÁLÂ ,B˙Èa CB˙a ¿ƒ»¿»»»»¿»¿≈¿»«

È¯‰L ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÈÁ·Ê ˙¯eÓz ÌLÏ :¯Ó‡Â¿»«¿≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈
Ba ¯ÈÓ‰99. ≈ƒ

שם.97) פרסום 98)גמרא, בעצמו נותן חטאת מחויב כל
שאמר  השומע לפיכך מעוונו, ויתכפר שיתבייש כדי לדבר,
לשם  מפרישה הוא עתה אומר: שחיטה, בשעת חטאתי לשם
בחוץ  קדשים הרואים יאמרו בחוץ וכששוחטה חטאתו,
אףֿעלֿ כשרה שחיטתו חטאת, מחוייב אינו אבל מותרים.
שאינו  יודעים שהאנשים מכיון חטאתי, לשם שאמר פי

שם). (רש"י חטאת וכן 99)מחוייב ב. כו, תמורה משנה,
שיאמר  היא התמורה ה"א: פ"ב תמורה בהל' רבינו פסק
תחת  זו, חטאת תחת זו, חליפת זו הרי זו, תחת זו הרי
רבינו  מלשון לו. שיש והוא - הבית בתוך לי שיש חטאת
קדושת  עליה חלה כן ואם ממש, תמורה היא שזו משמע,
רבינו  בחוץ. שנשחטו כקדשים התורה, מן ופסולה הגוף
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בבית  לי שיש אמר ולא זבחי, תמורת אמר שאם כאן פסק
לשם  קאמר לא "והא שם: בסוגיא ובאמת תמורה. גםֿכן
זבחי  תמורת דלשון משמע ברש"י, שם ראה זבחי?" תמורת
יזֿיח  בהלכות פסולה הלשון זה, לפי ממש. כתמורה מועיל
פסול  שם כאן, פסולה להלשון דומה אינה הי"ט, ותחילת
באכילה  רק ואסור הרואים, מפני שביארנו, כמו מדרבנן,
נעשים  וכאן בכת"י, משנה' ה'מגיד כמ"ש בהנאה, ולא
בחוץ, ושחטה בה המיר שהרי התורה, מן פסולים קדשים

מוקדשים. כפסולי בהנאה אף ואסורה

.Î‰ËÁML ‰M‡‰100:‰¯Ó‡Â ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÌLÏ »ƒ»∆»¬»¿≈«∆∆¿»¿»
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÔÈ‡L ;‰¯Lk d˙ËÈÁL - È˙ÏBÚÏ BÊ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈»∆≈«∆∆

˙„ÏBÈ dÈ‡ È¯‰Â ,‰·„e ¯„a ‰‡a101‰·iÁ˙pL »»¿∆∆¿»»«¬≈≈»∆∆∆ƒ¿«¿»
ÏkL ,‰ÏÈt‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚ·»»¿≈¿ƒ»∆»ƒƒ»∆»

dÏ LÈ ÏB˜ - ˙Ïtn‰102˙ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ««∆∆≈»¬»«≈¿≈«
¯ÈÊ103;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ¯ÈÊ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»

e¯ÈÊp‰ ¯wÚLÌÈ¯„p‰ ÔÓ ¯„ ˙104. ∆ƒ««¿ƒ∆∆ƒ«¿»ƒ

עולת 100) (לרבות) "לאתויי שם: רבינו גירסת ב. מא, חולין
אפולי  דתימא מהו להשמיענו)? בא (מה פשיטא יולדת.
שהמשנה  מתרצת הגמרא פירוש, קאֿמשמעֿלן". – אפולא
וחייבת  בצינעה, הפילה שמא חוששים שאין ללמדנו באה
שוחטות  נשים שהרי בחוץ, אותה ושוחטת עולה להביא
משנה' וב'מגיד ה"ד, בפ"ד להלן וראה לכתחילה, בקדשים

שמשקרת.101)שם. יודע  הרואה גירסת 102)וכל לפי
משנה'. 'מגיד  א. מב, שם ואולי 104)שם.103)רבינו,

מפני  תאמר: ואם שם. בסוגיא כמ"ש בצנעא, בנזירות נדר
ביתו  בתוך זבח לו יש שמא בתמורה, גם אמרו לא מה
ביתו, בתוך זבח לו יש שאם ב'תוספות', תירצו בצנעא.
יבואו  שלא כדי להודיע, שרגילים מפני קול, לו יש הדבר
בתוך  לו יש שמא חוששים אין בזבח ולפיכך מעילה. לידי
ונידב, נידר של בכלל חילקו שלא רבינו, ודעת בצנעא. ביתו
הוא  שמא חוששים ולכן הנדרים, ככל נדר גםֿכן ונזירות
שגם  נראה, רבינו [מדברי פסולה. ושחיטתו בצנעא נזיר
'מגיד  פסולה, שחיטתו - קרבנות מקריבים שאין הזה בזמן

משנה'].

.‡ÎÔÈkÒa ÔÈÊÁB‡ ÌÈL105Ôek˙Ó „Á‡ ,ÔÈËÁBLÂ ¿«ƒ¬ƒ««ƒ¿¬ƒ∆»ƒ¿«≈
‰¯eÒ‡ B˙ËÈÁL BÏ ËÁBM‰L ¯·c ÌLÏ106‡Ï ÈM‰Â , ¿≈»»∆«≈¿ƒ»¬»¿«≈ƒ…

¯zn‰ ¯·c ÌLÏ Ôek˙ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰ek BÏ ‰˙È‰107 »¿»«»»¿»«¬ƒƒ¿«≈¿≈»»«À»
¯Á‡ ‰Ê ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - BÏ Ôek˙‰Ï¿ƒ¿«≈¬≈¿»¿≈ƒ»«∆««

‰Ê108.ÏÒBt - ÏeÒt‰ ¯·c ÌLÏ Ô‰Ó „Á‡‰ Ôek˙‰Â , ∆¿ƒ¿«≈»∆»≈∆¿≈»»«»≈
˙eÙzL da BÏ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»À»¬»

‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ˙eÙzL da BÏ ÔÈ‡ Ì‡110Ì„‡ ÔÈ‡L ; ƒ≈»À»≈»¬»∆≈»»
‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ,BlL BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆∆≈«»»∆»

B¯ÚˆÏ111. ¿«¬

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. ."FzpEM oi`W ,FNW Fpi`W xaC xqF` l`xVIn mc` oi`W¤¥¨¨¦¦§¨¥¥¨¨¤¥¤¤¥©¨¨
Fxrvl `N`." ¤¨§©£

לבנה  שזקף "ישראל כתב ה"ג) (פ"ח ע"ז בהלכות

לה  והשתחוה עכו"ם ובא לה השתחוה ולא לה להשתחוות
מעשה". שזקיפתה בהנאה אסרה

שלו" שאינו דבר אוסר אדם ש"אין משום הוא הדבר וטעם
גילה  אם אלא ישראל של הלבנה לאסור יכול הגוי ואין

בע"ז. לי' "דניחא דעתו הישראל
ע"ז  בגמרא הוא הרמב"ם של מקורו להבין: וצריך
דניחא  דעת גילוי רק היא הזקיפה שם הגמרא ולמסקנת
ומנין  מעשה". משום "ולא שם רש"י בלשון וכמפורש לי'

בלא לע"ז דעת שגילוי להלכה לפסוק אינו מעשה לרמב"ם
הוא  והלא מעשה" הוי "שזקיפתה להוסיף: והוצרך מספיק
ללא  (אף דעת בגילוי דסגי שם הגמרא מסקנת היפך

מעשה).
המסכת  בהמשך הגמרא מסוגית שמקורו לומר ויש
ארץ  והלא באש", תשרפון "ואשריהם הפסוק על ששאלה
מאבותיהם  לישראל היא ירושה לה המחובר וכל ישראל
שלהם. שאינו דבר לאסור שבא"י הגויים יכולים ואיך
אדעתייהו  גלו לעגל ישראל "מדפלחו הגמרא ומתרצת
שבארץ  הגויים היו יכולים ולכן זרה" בעבודה להו דניחא
שגילוי  מהגמרא ומשמע שלהם. שאינו דבר לאסור ישראל
רק  אלא מספיק, אינו גו'" אלקים לנו "עשה – סתם דעת

" – מעשה עשו ישראל –מדפלחו כאשר לעגל" ישראל
שליחותא  עכו"ם אתו "וכי בע"ז להם שנח דעתם גילו
יאסור  שגוי שבכדי הרמב"ם למד ומכאן וכו'". עביד דידהו
ישראל  של ומעשה דעת גילוי להיות צריך ישראל של דבר

מעשה". הוי "שזקיפתה הוסיף: ולכן
שיעשה  יתכן היאך הידועה, השאלה גם תובן זה בהסבר
לומר  דייק שאהרן אלא ע"ז. איסור ויעבור העגל את אהרן
לי" "ותנו אמר ולא אלי" והביאו הזהב נזמי "פרקו לישראל
ומכיון  ישראל, של בבעלותם הזהב שישאר התכוון כי
את  אהרן אסר לא שלו" שאינו דבר אוסר אדם ש"אין
"עשה  ישראל לו שאמרו ואף זרה. עבודה עשהו ולא העגל
גילוי  מקום מכל בע"ז, להו "דניחא דתם וגילו אלקים" לנו

ל  דעת.דעת גילוי אינו מעשה לא
דעת  גילוי זה הרי לעגל, ועבדו מעשה שעשו מרגע אבל

" הגמרא: בלשון ומדוייק מעשה. בו יש כי מדפלחו ממש
בע"ז. להו דניחא אדעתייהו גלו לעגל ישראל

היכא  לי' שמיבעי' שם, הגמ' המשך יתיישב זה בהסבר
עכו"ם  ובא לה השתחווה ולא לה להשתחוות ביצה "שזקף
הוא  "לבינה לאו, או היא אסורה מהו, לה" והשתחווה
וכשהיא  עבי' על יותר "שרחבה (ופרש"י: זקיפתה דמינכרא
שנא". לא דילמא או לא, ביצה אבל גבוה") נראית זקופה
אם  נפק"מ למאי דעת, הגילוי הוא העיקר אם ולכאורה,
גילוי  כאן יש מקרה בכל הרי לא, או זקיפתה" "מינכרא

בע"ז. לי' שניחא דעת
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שאפילו  בגמרא מפורש הרי האחרונים הקשו מזאת יתרה
להו  דניחא דעת גילוי בה יש ישראל" אלקיך "אלה אמירת

שכן כל וא"כ ע"ז, (גם בפעולה בכל ביצה" ש"זקף זו
ומה  דעת גילוי שיהיה שמספיק זקיפתא) מינכרא כשלא

בזה. הספק
הכלל  שנקטינן לאחר היא הגמ' ששאלת יובן הנ"ל פי ועל
האם  לחקור יש ובזה מעשה, גם להיות צריך דעת שבגילוי
"מעשה  אלא זה ואין זקיפתא" "מינכרא לא ביצה בזקיפת
מובן  כי לא; או המועיל מעשה של בגדר הוי האם זוטא",
להוכיח  אין וגם זוטא. למעשה רבה מעשה בין לחלק שיש
בצירוף  זה שהיה מאחר ישראל", אלקיך "אלה מאמירתם

המעשה. פירש רק והדיבור זו לאמירה מעשה
כח  הנותן הוא האחד מעשה שע"י דעת גילוי (שרק ועפ"ז
לא  הדין שמצד בנדו"ד יובן שלו) שאינו דבר לאסור לשני
שלו", "אינו היותו מפני – העגל את לאסור אהרן יכול היה
לא  מעשה ובלי לעגל, "פלחו" לא עדין עשייתו בעת כי

שלו. שאינו דבר לאסור בלבד דעת הגילוי מספיק
דבר  אוסר מישראל אדם "שאין כאן שכתב ממה  והנה,
יועיל  שלא לומר יש לצערו" אלא כוונתו שאין שלו שאינו
לאיסור, הוא שמתכוון זה בשביל שנאמר דעת, גילוי גם

רק מועיל דעת גילוי תהי'כשיכול כי שלא היינו לאסור,
שלא  אמרינן הרי כאן אבל הבית, בעל מצד בזה מניעה

לאוסרה. נתכוון
.149 'r `i wlg wlg zegiy ihewl

בקת.105) אוחזין שניהם או בסופה, ואחד בראשה אחד
מ,106) שם משנה עולה. לשם או הרים לשם שוחט כגון

ב. ומא, - ביניהם.108)שם.107)א שהיה בלא
א.109) מא, (מגידֿמשנה).110)שם באכילה אפילו
האסור 111) דבר עושה שאינו חזקה ישראל שסתם מפני

אסור, שותפות לו יש אם ואףֿעלֿפיֿכן לחבירו. ולהזיק
לחבירו, לצער כדי לעצמו להפסיד רוצה שהוא להניח שאין
אבל  שם, רש"י כשיטת וזהו התכוון. לעבודהֿזרה ובוודאי
אם  בבהמה, שותף כשהשוחט שאפילו סוברים ה'תוספות'
שותפו. את לצער היתה שכוונתו אומרים מומר, ישראל אינו
אין  מומר שבישראל ההלכה רבינו השמיט למה לשאול ויש
שמתרצים  שם, בגמרא כמבואר כוונתו, היתה לצער אומרים

ש  אחד המשנה לשום אחד ושוחטין בסכין אוחזים שנים ל
לצער  רק היתה שכוונתו אומרים ואין פסולה, שחיטתו וכו'
בישראל  עוסקים), אנו (כאן עסקינן במאי הכא חבירו, את
- א מ, דף המשנה את מתרצת שהסוגיא לומר ויש מומר.
שסתם  אומרים אנו מומר ובישראל וכו' הרים לשום בשוחט
רבינו  אבל חבירו, את לצער ולא לעבודהֿזרה מחשבתו
בשוחט  וגם שביארנו, כמו המשניות, שתי באלו מדבר
דלא  מומר, אינו ובין מומר בין הבדל ואין וכו' עולה לשום
שבמומר  וההלכה לעבודהֿזרה. מחשבתו כאן שייך
בפ"ז  ראה הכוונה, היתה לצער אומרים אין לעבודהֿזרה

ומזיק. חובל מהל'

.·ÎML Ï‡¯OÈÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ËÁ112Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ««ƒ
‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L113- ∆»≈»ƒƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿∆

˙·LÁÓÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ;‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ∆»¿«¬∆∆
Á·Bf‰114CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙·LÁÓÏ ‡Ï ,115, «≈«…¿«¬∆∆«««¿≈»¿ƒ»

Ï‡¯OÈÏ ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ116‰È‰ elÙ‡ ,117 ≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¬ƒ»»
ÔË˜118¯‡a˙iL BÓk ,‰Ï· B˙ËÈÁL -119. »»¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

יהודי.112) לא עבודהֿזרה.113)בשביל לשם ואפילו
השוחט.114) אחר הולך הכל - ב לח, שם במשנה
בעל 115) והוא השוחט במחשבת תלוי שהכל יוצא מכאן

בה  לקרוא יש גוי, ששחטה ישראל בבהמת ולפיכך הזבח,
זה  ומפסוק טו), לד, (שמות מזבחו" ואכלת לך "וקרא
(לחםֿ הי"א פ"ד לקמן ראה נבילה. גוי ששחיטת למדנו

ישראל.116)משנה). של הגוי.117)שהבהמה
עבודהֿזרה.118) לעבוד יודע פ"ד 119)שאינו להלן

וגדר  יב: ובהלכה מזבחו". ואכלת לך "וקרא משום הי"א,
עבודהֿזרה, עובד שאינו גוי שאפילו בדבר גדרו גדול

נבילה. שחיטתו

á"ôùú'ä à"ðî 'ì ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר

נבילות  שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום
הוושט. ובדיקת מחיים;

.‡¯wÚÂ ,‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ∆«¿ƒ»¿ƒ«
ÁL ˙BÎÏ‰:Ô‰ el‡Â .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ¯‰f‰Ï ‰ËÈ ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»≈¿»««≈∆¿≈≈

.¯ewÚÂ ‰Ó¯‚‰ ,‰„ÏÁ ,‰Ò¯c ,‰i‰L¿ƒ»¿»»¬»»«¿»»¿ƒ

.·B„È dÈa‚‰Â ËÁLÏ ÏÈÁ˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk ‰i‰L¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«»
‚‚BLa ÔÈa ,‰‰LÂ ‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚iL Ì„˜2„ÈÊÓa ÔÈa …∆∆ƒ¿…«¿ƒ»¿»»≈¿≈≈¿≈ƒ

:‰ËÈÁM‰ ˙‡ ¯Ó‚Â ¯Á‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,Ò‡a ÔÈa≈¿…∆¿»««≈¿»«∆«¿ƒ»
ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ dÈa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆«¿≈»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿
- ‰Ê È„kÓ ˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -¿ƒ»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

השוחט.2) ודעת בכוונת תלוי שאינו

.‚dÈa‚iL È„k d˙i‰L ¯eÚL - ‰w„ ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»«»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«
- ‰q‚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ»¿»«»
È„k - ÛBÚ·e .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿≈

.ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a dÈa‚iL∆«¿ƒ«¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿

.„‰‰LÂ ËÚÓ ËÁLÂ ¯ÊÁÂ ,ËÚÓ ‰‰LÂ ËÚÓ ËÁL»«¿«¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»»
˙Á‡ ÌÚÙa ‰‰L ‡ÏÂ ,‰ËÈÁM‰ ¯ÓbL „Ú ,ËÚÓ¿««∆»««¿ƒ»¿…»»¿««««
˙Bi‰M‰ ÔÓÊ Ïk ·LÁzLk Ï·‡ ,‰i‰M‰ ¯eÚLƒ«¿ƒ»¬»¿∆«¿…»¿««¿ƒ

‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰i‰L ¯eÚL ÔlkÓ Û¯ËˆÈ3ÔÎÂ . ƒ¿»≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿≈
ËÁLiL È„Îe ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ËÁLiL È„k ‡Ï ,„·Ïa ÔÈÓÈq‰ ËeÚÓ BÓk¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«…¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»

‰¯eÓ‚4.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿≈¿≈»
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או 3) מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו
נבילה. ספק היא ולכן ואם 4)לא, הסימנים. רוב היינו

נבלה. ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה

.‰Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯ B‡ ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL»«…∆»¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈÓÈq‰ ˙ÎÈ˙Á ¯Ó‚Â ¯ÊÁÂ ÌBi‰ ÈˆÁ ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¬ƒ«¿»«¿»«¬ƒ««ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ ,¯eÚMk da ËÁLpL ¯Á‡Ó ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ -¬≈À∆∆≈««∆ƒ¿«»«ƒ¬≈∆

CzÁÓk5.‰ËeÁM‰ ¯Oa ƒ¿«≈¿««¿»

כשר.5) שהה אפילו ולפיכך שחיטה, גמר זה ואין

.ÂBc·Ï ‰wa ËÁL6BÈˆÁ7ÔÓÊ ‰‰LÂ ,BËeÚÓ B‡ »««»∆¿«∆¿ƒ¿»»¿«
CÎa ÔÈ‡Â ‰ËÈÁM‰ ¯ÓB‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó¿À∆¬≈∆≈¿≈«¿ƒ»¿≈¿»

‰w‰ ·¯ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk8ËLea ·wpL B‡9 ¿¬»ƒ»«…«»∆∆ƒ≈«≈∆
‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚Â ¯ÊÁL ÔÈa ,¯eÚMk ‰‰LÂ ‡e‰L Ïk»∆¿»»«ƒ≈∆»«¿»««¿ƒ»
- ¯Á‡ ÌB˜Óa ‰¯eÓ‚ ‰ËÈÁL ËÁML ÔÈa ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ≈∆»«¿ƒ»¿»¿»«≈
·¯ ˜ÒÙpL ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«¿≈»»∆ƒ¿«…
ÔÈ‡Â ,‰Ï· - e‰MÓa ËLe‰ ·wpL B‡ dlL ‰w‰«»∆∆»∆ƒ««≈∆¿«∆¿≈»¿≈

.¯‡a˙iL BÓk ,da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆∆»¿∆ƒ¿»≈

הקנה 6) בידו שתפס כגון בוושט, נגע שלא בוודאי שיודע
בו. ושחט מכיון 7)לבדו שחיטה. אינה הקנה חצי חיתוך

בעור  כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק רק נטרף שקנה
הסימנים.8)הצוואר. שני שחיטת שצריכה בבהמה

בעוף.9) בין בבהמה בין

.Ê.ÏÏk ÛBÚa ‰wa ‰i‰L ÔÈ‡L ,EÏ ¯‡a˙ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒ»«»∆¿¿»
;B˙ËÈÁL ‰¯Ó‚ ¯·k - ‰‰LÂ ‰w‰ ·¯ ËÁL Ì‡L∆ƒ»«…«»∆¿»»¿»ƒ¿¿»¿ƒ»
ËeÚÓa ËÁL Ì‡Â .‡e‰ ¯Oa CzÁÓ - ¯Ó‚Â ¯ÊÁLk¿∆»«¿»«¿«≈»»¿ƒ»«¿ƒ

‰w‰10ÔÓÊ Ïk ËÁBLÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‰LÂ «»∆¿»»¬≈∆≈¿≈»¿«
·¯ ˜ÒtiL „Ú ‰Ï· ÌeMÓ ˙¯Ò‡ dÈ‡L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆≈»∆¡∆∆ƒ¿≈»«∆ƒ»≈…

.‰w‰«»∆

בחציו.10) אפילו או

.ÁËÁL11Ba ‰‰LÂ ÛBÚ‰12Ú„BÈ BÈ‡Â ,13·w Ì‡ »«»¿»»¿≈≈«ƒƒ«
ÌB˜Óa Bc·Ï ‰w‰ ËÁBLÂ ¯ÊBÁ - ·w ‡Ï B‡ ËLe‰«≈∆…ƒ«≈¿≈«»∆¿«¿»

¯Á‡14ÌÈÙaÓ ËLe‰ ˜„B·e ,˙eÓiL „Ú BÁÈpÓe ,15. «≈«ƒ«∆»≈«≈∆ƒƒ¿ƒ
,·w ‡lL Úe„Èa - Ìc ˙tË Ba ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿»ƒ«»¿»«∆…ƒ«

.‰¯LÎe¿≈»

בקנה.11) לשחוט הראשון.12)התחיל בחציו
בדיקה.13) עושין ספק ידי שוחטים 14)לצאת לא אבל

מפני  רובו. עד עליו להוסיף כלומר, מקום, באותו הקנה את
קל  מקום באותו לשחוט התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש
עכשיו  נעשה שהוא יאמר נקב וכשימצא בוושט לפגוע יותר
או  כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה
ויבוא  וינקבו בוושט עתה יפגע פן היא טובה עצה להיפך,
מקודם. נקוב היה שהוושט שיחשוב כדין, שלא לפסול

מפני 15) במשהו, שנקיבתו לוושט, בדיקה אין ומבחוץ
הוושט  של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין
ואפילו  לבן הוושט של הפנימי העור אבל אדום, שהוא

בו. ניכרת אדומה קטנה דם טיפת

.Ë‰„ÏÁ16ÔÓÈÒ ÔÈa ÔÈkq‰ ÒÈÎ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¬»»≈«¿∆ƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓÈq‰ ˜ÒtL ÔÈa ,ÔÓÈÒÏ¿ƒ»≈∆»««ƒ»»∆¿¿«¿»≈
È¯‰ - ‰ËÈÁL C¯„ ‡È‰L ,‰hÓÏ ÔBzÁz‰ ËÁML∆»«««¿¿«»∆ƒ∆∆¿ƒ»¬≈

.‰ÏeÒt BÊ¿»

ומתכסה.16) מתחבאת שהסכין

.ÈÌÈÓÈq‰ ÈL ËÁLÂ ¯BÚ‰ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ∆««ƒ««»¿»«¿≈«ƒ»ƒ
B‡ ,CaÒÓ ¯Óˆ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ „ÈÏÁ‰L B‡ ,Ôk¯„k¿«¿»∆∆¡ƒ∆««ƒ««∆∆¿À»

˙ÈÏËÓ Ò¯tL17˙Áz ËÁLÂ ¯‡ev‰ ÏÚÂ ÔÈkq‰ ÏÚ ∆»««¿ƒ«««ƒ¿«««»¿»«««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÈeÏb ÔÈkq‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÏËn‰««¿ƒƒ¿≈««ƒ¿»¬≈¿≈
¯Ó‚Â ,‰„ÏÁ‰a ÌÈÓÈq‰ ËeÚÓ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï·¿≈»¿≈ƒ»«ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»»¿»«

.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÁ‰a ‡lL ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»

על 17) מטלית שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין

.‡È‰Ò¯c18,¯‡ev‰ ÏÚ ÔÈkÒa ‰k‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¿»»≈«¿∆ƒ»¿«ƒ«««»
‡Ïa ˙Á‡ ˙·a ÔÈÓÈq‰ C˙ÁÂ ,ÛÈÒa ÔÈknL C¯„k¿∆∆∆«ƒ¿«ƒ¿»««ƒ»ƒ¿«««¿…

‰‡·B‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰19¯‡ev‰ ÏÚ ÔÈkq‰ ÁÈp‰L B‡ ; »»¿…»»∆ƒƒ«««ƒ«««»
„Ú ,˙eM˜ B‡ ÔBˆ C˙BÁk ,‰hÓÏ C˙ÁÂ ˜Á„Â¿»«¿»«¿«»¿≈¿ƒ«

.‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔÈÓÈq‰ C˙ÁL∆»««ƒ»ƒ¬≈¿»

ופוסק.18) בכוח הסכין את זו 19)שדוחק לא עשה שלא
הוליך, ולא הביא או הביא ולא הוליך שאילו זו, ולא

כשרה. שחיטתו

.·È‰ÏÚÓÏ ‰wa ËÁBM‰ ‰Ê ?„ˆÈk ‰Ó¯‚‰20 «¿»»≈«∆«≈«»∆¿«¿»
LÈ ÌÈhÁ ÈL BÓÎe .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»¿¿≈ƒƒ≈

‰w‰ ÛBÒa21CB˙a ËÁL .‰ÏB„b ˙ÚaËa ‰ÏÚÓÏ ¿«»∆¿«¿»¿«««¿»»«¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ¯iL Ì‡ :ÌÈhÁ‰22BÊ È¯‰ - «ƒƒƒƒ≈≈∆»∆¿«¿»¬≈

Ú·Bk ÈetMÓ ËÁL È¯‰L ;‰¯Lk23‰hÓÏe24‡e‰Â , ¿≈»∆¬≈»«ƒƒ«¿«»¿
Ô‰Ó ¯iL ‡Ï Ì‡Â ;‰ËÈÁLÏ Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓƒ«»»»ƒ¿ƒ»¿ƒ…ƒ≈≈∆
˙Ó¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ËÁL ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»»«¿«¿»≈∆¬≈À¿∆∆

.‰ÏeÒÙe¿»

לשחיטה.20) ראוי שאינו הוא 21)במקום שהקנה דע
האחרות  אבל שלימה היא העליונה והטבעת טבעות טבעות
את  ומחברת אותן מסבבת בשר של ורצועה שלימות אינן
יש  העליונה הטבעת על הקנה, ובראש הטבעות. קצות שתי
הקול  ומשם ומחודד משופע והוא בשר של כובע כמין
בשר  של גרעינים שני כמין יש זה כובע שיפוי ובסוף יוצא.

חיטים. נקראין הראש.22)והם אותו 23)לצד זה אין
כמין  אלא הקול, את לעכב הקנה פי על שנופל קטן בשר
וכלה  הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי הוא ממש כובע
כובע. שיפוי נקרא שיפוי ואותו קולמוס, כמין חדוד ונעשה

ולעלות.24) לשפע הכובע שיתחיל קודם

.‚È„Á‡‰ ·¯ ËÁL25ÌÈM‰ ·¯ B‡26ÌÈÏL‰Â , »«…»∆»…«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰Ó¯‚‰a B‡ ‰Ò¯„a ‰ËÈÁM‰27; «¿ƒ»ƒ¿»»¿«¿»»¬≈¿≈»

,LÈÏL ‰lÁza ÌÈ¯‚‰ .Èe‡¯k ¯eÚM‰ ËÁL È¯‰L∆¬≈ƒ¿««ƒ»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ÌÈLÈÏL ÈL ËÁLÂ28,LÈÏL ËÁL . ¿»«¿≈¿ƒƒ¬≈¿≈»»«¿ƒ

- ÔB¯Á‡‰ LÈÏL ËÁLÂ ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ÌÈ¯‚‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ»«¬
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‰¯Lk29ÌÈ¯‚‰Â ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ËÁLÂ ,LÈÏL ÌÈ¯‚‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔB¯Á‡‰ LÈÏL30B‡ Ò¯c Ì‡Â . ¿ƒ»«¬¬≈¿»¿ƒ»«

- ÈÚˆÓ‡‰ LÈÏMa ÔÈa ÔBL‡¯‰ LÈÏMa ÔÈa ,„ÈÏÁ‰∆¡ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈«¿ƒ»∆¿»ƒ
.‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»

בבהמה.26)בעוף.25) הסימנים שני למד 27)של
אחד  סימן רוב שחיטת אחרי שהה שאם משהייה, רבינו
השיעור  שנשחט משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף
שחיטת  אחרי שכשר ודרסה, בהגרמה הדין והוא כראוי,
הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב.
ורק  נבלה ספק האחרון במיעוט וחלדה ודרסה ששהייה
של  וטעמו כשרה. הרוב, שנשחט אחרי נעשית אם הגרמה
שחיטה, במקום הם חלדה וכן ודרסה ששהייה משום דבר,
היא  הרי בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון
שחיטה  במקום שאינה בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק
אחרי  מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי

כראוי. השיעור הרוב 28)שנשחט שחט סוף סוף שהרי
אבל  בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. במקום כדרכו

פסול. אלא 29)בוושט אחת, ובבת רצוף רוב צריך שאין
היא  הרי הסימנים, של בהיקפם שחוט רוב שיש מכיון

כשרה. בשחיטה.30)שחיטה רוב כאן שאין

.„È˙¯b¯b‰ ‰¯˜ÚpL ÔB‚k ?„ˆÈk ¯ewÚ31‡È‰Â , ƒ≈«¿∆∆∆¿»««¿∆∆¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ËÓLÂ ,ËLe‰ B‡ ,‰w‰32Ì„˜ Ô‰ÈL B‡ «»∆«≈∆¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈∆…∆

ÛBÚa „Á‡ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .‰ËÈÁL ¯Ób33,Ba¯ B‡ ¿«¿ƒ»¬»ƒ»«∆»¿À
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ÈM‰ ÔÓÈq‰ ËÓL Ck ¯Á‡Â34. ¿««»ƒ¿««ƒ»«≈ƒ¿ƒ»¿≈»

רובם.31) או כולם הסימנים ממקומו.32)שנתדלדלו
שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני, למשה והלכה
אפשר  אי שעה באותה שנשמט הואיל פסולה, השחיטה
הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, לשחוט

פוסל.33) סימנים עיקור בעוף נשחט 34)שגם שכבר
פוסל. אינו השחיטה שלאחר והשימוט כראוי שיעורו

.ÂË- ÈM‰ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó „Á‡ ËÓLƒ¿«∆»≈∆¿««»»«∆«≈ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL35M‰ ‡ˆÓÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL .È ¿ƒ»¿»»«∆»≈∆¿ƒ¿»«≈ƒ

¯Á‡ B‡ ËÓL ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ËeÓL»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»ƒ¿«««
.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁL¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»

את 35) ששחט פי על אף נשמט, השחיטה וקודם הואיל
הנשמט. את ולא האחר הסימן

.ÊËËeÓL ËeÁM‰ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ36BÊ È¯‰ - ƒ¿»«ƒ»«»»¬≈
‰¯Lk37¯˜Ú el‡L ;¯˜Ú ‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL . ¿≈»∆««««¿ƒ»∆¡«∆ƒ∆¡«

.ËÁL ‡ÏÂ ÏcÏc˙Ó ‰È‰ - ‰ËÈÁL Ì„…̃∆¿ƒ»»»ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»

שלא 36) הסימן כשנשמט מדובר, הקודמת ההלכה בסוף
שתיעשה 37)נשחט. לשמוטה אפשר "אי האומר: כרב,

למטה  יורד היה השחיטה לפני הסימן נשמט שאם שחוטה",
נשחט. היה ולא

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38B„Èa ÔÈÓÈq‰ ÒÙz ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««ƒ»ƒ¿»
ËÁMzL ¯LÙ‡ - ËÁLÂ ÔÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;ËÁMLk¿∆»«¬»ƒ¿»»¿»«∆¿»∆ƒ»≈

˙‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .¯ewÚ‰ ¯Á‡39‰ËeÓL ««»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»
.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËeÁLe¿»¬≈¿≈¿≈»

שחוטה.38) נעשית שמוטה ואינו 39)שאין זמן לאחר
לא  או שחיטה קודם ונשמטו בידו הסימנים תפס אם יודע

נשמטו. השחיטה ואחר תפס,

.ÁÈBÊ È¯‰ - '‰ÏeÒt' ‰ËÈÁLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰Ï·40ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ¿≈»¿ƒ»«ƒ∆»¿«ƒ∆ƒ≈

,‰¯Lk ‰ËÈÁL ‡l‡ ‰Ï· È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .‰Ï·¿≈»∆≈ƒƒ≈¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»
.e¯‡aL BÓk ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ ‰eˆ ¯L‡k«¬∆ƒ»∆«≈»»«»¿∆≈«¿
ÏÎB‡‰Â ,‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ‰ËÈÁLa ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿»≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰pnÓ41. ƒ∆»«ƒ«««¿

נבלה.40) בשחיטתה שנפסלה על 41)כל העובר ככל
סופרים. דברי על מהעובר וחומר קל תורה של ספק

.ËÈ„Ú ,dnÚ dÏÏÁÂ dlL C¯È ÏhpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ«»≈∆»«¬»»ƒ»«
ıa¯zLk ‰¯ÒÁ ‰‡¯zL42BÓk ,‰Ï· BÊ È¯‰ - ∆≈»∆¬≈»¿∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿

CzÁpL43‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â ,˙BÙe‚ ÈLÏ ‰˜ÏÁÂ dÈˆÁ ∆∆¿«∆¿»¿∆¿¿»ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»
¯Oa ·¯Â dz˜¯ÙÓ ‰¯aL Ì‡ ÔÎÂ .da ˙ÏÚBÓ∆∆»¿≈ƒƒ¿¿»«¿«¿»¿…»»

dnÚ44·¯ ˜ÒÙpL B‡ ,‚„k dabÓ ‰Ú¯˜pL B‡ , ƒ»∆ƒ¿¿»ƒ«»¿»∆ƒ¿«…
Èe‡¯‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa ËLe‰ ·wpL B‡ ,‰w‰«»∆∆ƒ««≈∆¿»∆¿»»»

‰ËÈÁLÏ45ÌÈiÁÓ ‰Ï· BÊ È¯‰ -46‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»≈«ƒ¿≈«¿ƒ»
ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡Â .da ˙ÏÚBÓ47ÏÎa ∆∆»¿∆»«¿≈»¿∆»»¿»

.‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆

רש"י:42) ופירש אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך
וזו  ברביצתה יריכה ומתכסה יריכה על לרבוץ הבהמה דרך

רבוצה. כשהיא חסרונה הירך 43)ניכר ניטל דין כלומר,
נתכוון  לא אבל נבלה, שתיהן חצייה, נחתכה לדין שווה

חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, נפסק 44)רבינו
הצוואר. שאחורי בשר רוב בתורבץ 45)עמה נקב אבל

נבילה. ולא טריפה היא הרי הדברים,46)הוושט בשאר
מטמאה  שאינה הוושט ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל

כנגדן 47)בחיים. בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, תני
טריפה). כן (גם בעוף

.ÎÈÓÈt‰Â ,Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :ËLeÏ BÏ LÈ ˙B¯BÚ ÈL¿≈≈«≈∆«ƒ»…¿«¿ƒƒ
‰¯Lk - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡‰ ·w .Ô·Ï48Ô‰ÈL e·w ; »»ƒ«»∆»≈∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿¿≈∆

.‰Ï· BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
·˜p‰ ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈ·e49ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿¬»ƒ¿«∆∆≈∆ƒ¿¬»¿»

‰Ê Ì‰ÈL e·w .da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡«≈≈«¿ƒ»∆∆»ƒ¿¿≈∆∆
‰Ï· - ‰Ê „‚k ‡lL50. ∆…¿∆∆∆¿≈»

מגין.48) ניקב שלא שהשני כשר, זה בלא שמא 49)זה
שחיט. קא נקב אחרים 50)במקום שבאיברים פי על ואף

כשניקבו  כשרה וכו', ריאה מוח, כגון עורות, שני בעלי
להתפשט  שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם
כנגד  זה הנקבים שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ

מגין. עור יהיה ולא זה

.‡ÎÌe¯w‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe Ìe¯˜ Ba ‰ÏÚÂ ËLe‰ ·wƒ««≈∆¿»»¿¿»≈«¿
ÌeÏk51„ÓBÚ ıB˜ ‡ˆÓ .‰È‰Lk ·e˜ ‡e‰ È¯‰Â ,52 ¿«¬≈»¿∆»»ƒ¿»≈

‰ÏÚÂ ËLe‰ ·w ‡nL ;‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ËLea«≈∆¬≈¿≈¿≈»∆»ƒ««≈∆¿»»
Ìe¯˜53‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯ BÈ‡Â ·˜p‰ ÌB˜Óa ¿ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿∆¬»ƒƒ¿»
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Bk¯‡Ï ıBw‰54·¯L ;BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ËLea «¿»¿«≈∆≈¿ƒ∆…
.„ÈÓz ÌÈˆBw‰ ˙BÏÎB‡ ˙Bi¯a„n‰ ˙BÓ‰a‰«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mElM mExTd oi` - FnzqE mExw FA dlre hWEd aTp."'Ek ¦©©¥¤§¨¨§§¨¥©§§

חוזרת  "טריפה הרמב"ם שלדעת קצת משמע מכאן
מפני  היא טריפה שנחשבת הסיבה שהרי להכשירה",
אזי  יפה סותמה היה אם אבל כלום", הקרום ש"אין

להכשירה. חוזרת לכאורה
מקומות  מראי משלושים למעלה מתוך אחד הוא (הנ"ל,
מוכיח  ובו תרפ"ה משנת הרגצו'בי להגאון במכתב המובאים
מורה  החזקה, י"ד וזבחים, חולין בש"ס מקומות מראי משלל

להכשירה). חוזרת שטריפה ועוד, המשניות פירוש נבוכים,
.308 cenr fk wlg zegiy ihewl

מתקיימת.51) אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב אם
קוץ 52) לו ישב שם: בגמרא בכת"י). (רדב"ז תחוב כלומר

הוושט  לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט,
מבחוץ. נקיבתו נראה דם 53)ואינו קורט אין אפילו

הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, כעולא שלא בוושט.
וברש"י  מכה. מחמת קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא
וברא  מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם

בחרבותם. בוושט.54)אותהן תחוב ואינו

.·ÎıeÁaÓ ‰˜È„a BÏ ÔÈ‡ - ËLÂ55ÌÈÙaÓ ‡l‡ ,56. ≈∆≈¿ƒ»ƒ«∆»ƒƒ¿ƒ
- Ìc ˙tË ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ .˜„B·e BÎÙB‰ ?„ˆÈk≈«¿≈ƒƒ¿»»»ƒ«»

.·e˜ ‰È‰L Úe„Èa¿»«∆»»»

בין 55) בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון העור
עד  טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין

עצמם. הסימנים לבן 56)שיאדימו שלו הפנימי העור
כלשהו. אדמימות בו וניכרת

.‚ÎdÏÏÁ ·¯ ˜ÒÙpL ˙¯b¯b57Èe‡¯‰ ÌB˜Óa «¿∆∆∆ƒ¿«…¬»»¿»»»
‰ËÈÁLÏ58‰Ï· BÊ È¯‰ -59¯q‡k ‰·w Ì‡ ÔÎÂ .60. ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ ‰·w61ÔB¯qÁ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ·˜ Ì‡ : ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ»
da¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ì‰62Ì‰a LiL ÌÈ·˜ Ì‡Â ; ≈ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆

‰pnÓ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .¯q‡ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔB¯qÁƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»ƒ∆»
‰Úeˆ¯63¯q‡ÎÏ ˙Ù¯ËˆÓ -64ÛBÚ·e .65el‡L Ïk - ¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»…∆ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL ÌÈ·˜p‰ B‡ ‰Úeˆ¯‰ Ït˜Ó66ÔÁÈpÓe ¿«≈»¿»«¿»ƒ∆≈»∆ƒ»«ƒ»
Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ :‰w‰ Èt ÏÚ67Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ï· - «ƒ«»∆ƒ∆∆À¿≈»¿ƒ«
.‰¯Lk -¿≈»

הטבעות 57) וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת
הסמוכה  העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ כולן,
של  ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי
קצות  את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות.
ודק  לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור,
ולרוחב  ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו
העור  מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר

עב  הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם
דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה
היא  למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא
ובמיעוט  לרוב, משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת,
שאינה  לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון
אינו  (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה

לרוב. כגון 58)משלים לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל
טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף כתב 59)מראש כבר

לחדש  בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו
ופסק  הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה
ברוב  ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה

בנקובת 60)עובייה. מטריף אינו רבינו וכנראה האיטלקי.
כפסוקה  כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה

רבינו  נבלה. נקראת מצומצם והיא כאיסר שאפילו פוסק,
מכאיסר. יתר צריך ואין כנפה.61)נבלה ניקבה

הגרגרת 62) ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
שום  מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
אם  מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כמי דבר
"טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם יש
מקומות  בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון
רב  של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף וגם
בהם  ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם:

לרובה. מצטרפין חיסרון.63)חיסרון בה ויש לאורכה
נבלה.64) היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים אם
אין 65) העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר לשיעור מקום שאין

השיעור 66)כאיסר. בהם שגם קטנים נקבים בניקבה
כאיסר. בעוף 67)בבהמה הקנה רוב ושיעור חללו. רוב

וקטנו. גודלו לפי הוא

.„Î‰È„„ˆ ÈMÓ LlÙÓ ·˜ ˙¯b¯b‰ ‰·w68È„k ƒ¿»««¿∆∆∆∆¿À»ƒ¿≈¿»∆»¿≈
BaÁ¯Ï ¯q‡ ÒkiL69dk¯‡Ï ‰˜cÒ .‰Ï· -70, ∆ƒ»≈ƒ»¿»¿¿≈»ƒ¿¿»¿»¿»

‰ËÈÁLÏ da Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ¯izL ‡Ï elÙ‡71 ¬ƒ…ƒ¿«≈ƒ«»»»»ƒ¿ƒ»
.‰¯Lk - ‰hÓÏ e‰MÓe ‰ÏÚÓÏ e‰MÓ ‡l‡∆»«∆¿«¿»«∆¿«»¿≈»

כגון 68) הרי"ף, ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא
חיסרון. בו שיש מפולש נקב יורה 69)שניקבה [בטור

כעובי  הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סימן דעה
לכל  איסר הנקבים בשני להכניס אפשר אם [איסר], (דינר)
ולא  בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו

מתוך 70)בעוף. לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא
לגמרי  ניתק למעלה מושך והצוואר למטה מושכת שהריאה
שהצוואר  כמה כל לאורכה, נסדקה אבל ומחלים, חוזר ואינו

ומחלים. וחוזר והולך סוגר הוא באותה 71)נמשך
העוף. או הבהמה

.‰Î‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰·wpL ˙¯b¯b«¿∆∆∆ƒ¿»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»
‰zÚ d˙B‡ ÔÈ·˜B - ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰·wƒ¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«»

·˜pÏ ·˜p‰ ÔÈn„Óe ,¯Á‡ ÌB˜Óa72- BÏ ‰Ó„ Ì‡ . ¿»«≈¿«ƒ«∆∆«∆∆ƒƒ¿∆
˙¯zÓ73‰ÏB„‚ ‡ÈÏÁÓ ‡l‡ ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â .74‡ÈÏÁÏ À∆∆¿≈¿«ƒ∆»≈À¿»¿»¿À¿»

.‰ÏB„‚Ï ‰pËwÓ ‡Ï Ï·‡ ,‰pË˜Ï ‰pËwÓ B‡ ‰ÏB„‚¿»ƒ¿«»ƒ¿«»¬»…ƒ¿«»ƒ¿»
‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk ÔÈ·e ,‡e‰ ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰w‰ ÏkL∆»«»∆À¿À¿≈»À¿»¿À¿»

‰k¯Â Ô‰È˙MÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ75. À¿»««¿«»ƒ¿≈∆¿«»
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או 72) פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". "מקיפין
נ  זה אם יודעים אנו ואין כאיסר שחיטה קדורה קודם עשה

שחיטה. לאחר השחיטה 73)או שקודם הנקבים שאין
השחיטה, אחר שנעשו בבשר לנקבים במראיהם דומים

שחיטה. אחר נעשה זה נקב גם ולפירוש 74)ובוודאי
- חוליא פירש, שם, רש"י אבל טבעת. היא חוליא רבינו

טבעות. בלשון 75)שלוש הטבעות. שבין העור פירוש:
חוליא". "בר הגמרא:

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שחיטה 1) אצל מצויין ושרוב לשחוט; הראוי הוא מי יבאר

סוף; ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם ודין הם; מומחין
מותרת. אם ובייתוסי, צדוקי שחיטת

.‡˙‡ ÔÈ„ÈÒÙnL ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈≈«¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒ∆
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ËÈÁM‰2e¯‡aL ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Ó3, «¿ƒ»¿«≈»∆≈ƒ¿¿ƒ»∆≈«¿

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁLÂ4,B˙ËÈÁMÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿»«≈¿≈«¿»∆¡…ƒ¿ƒ»
‡e‰ ‡Ï5‰Ï· ˜ÙÒÏ ‰·B¯˜ BÊ È¯‰Â .ÌÈ¯Á‡ ‡ÏÂ6. …¿…¬≈ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈¿≈»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎB‡‰Â7. ¿»≈ƒ∆»¿«ƒ«ƒ«««¿

פגומה.2) בסכין ישחוט שלא כדי הסכין, בדיקת כגון
כשרה, שחיטתו שחיטה, דקדוקי כל יודע שאינו ואףֿעלֿפי
הלכה  סוף להלן וראה ספקותיו. על לחכם לשאול יודע אם

כגֿכד.3)ב. הלכות א ופרק א, הלכה ג אם 4)פרק אבל
ובמגידֿמשנה  משחיטתו. לאכול מותר גביו על עומד חכם
לו  למסור מותר לכתחילה שאפילו הרשב"א, בשם כתב,

גביו. על עומד כשחכם שאחר 5)לשחוט, ואףֿעלֿפי
ולא  שהיתי שלא לי ברי אומר שחיטה, הלכות שלימדוהו
שהה  שמה שלימדוהו, לפני ששחט מה לאכול אסור דרסתי,
שחיטה. הלכות אז ידע שלא מכיון הרגיש, ולא ודרס

בשחיטה,6) רגיל בלתי מה דבר כשנולד הוא, נבילה ספק
כאן  אבל לאו, אם פסול ההוא הדבר אם יודעים אנו ואין
או  שהה שמא חוששים שאנו אלא זה, כעין דבר נולד לא
כתב  שחיטה,לפיכך הלכות ידע שלא מתוך הרגיש ולא דרס

נבילה. לספק קרובה כמו 7)רבינו, איסור, ספק ככל
פעמים. כמה שנתבאר

.·ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ eÈÙa ËÁL elÙ‡Â8 «¬ƒ»«¿»≈«¿«¿»≈¿»ƒ
È¯‰Â ,‰¯Lk ‰ËÈÁL9ÔÈ·Ï BÈa ËÁML BÊ ‰ËÈÁL ¿ƒ»¿≈»«¬≈¿ƒ»∆»«≈¿≈

‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ‰¯eÓ‚e ‰BÎ ‰ËÈÁL BÓˆÚ10. «¿¿ƒ»¿»¿»»∆¡…ƒ∆»
„ÈÒÙiL ¯LÙ‡ ,ÌÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·c Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈≈«¿»ƒ««¿ƒƒ∆¿»∆«¿ƒ

Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ‰ËÈÁM‰11Ò¯„È B‡ ‰‰LiL ÔB‚k , «¿ƒ»¿≈≈«¿∆«¿∆ƒ¿…
.B˙ek ‡Ïa el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰Óe‚t ÔÈkÒa ËBÁLÈ B‡ƒ¿¿«ƒ¿»¿«≈¿≈¿…«»»

פעמים.8) ושלש שתים הדעת.9)שם: על מתקבל כלומר,
דרסתי.10) ולא שהיתי שלא לי ברי אומר הוא אם ואפילו
בהלכה 11) שנתבאר כמו שחיטה, הלכות ידע שלא מפני

הקודמת.

.‚‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈«ƒ¿¿ƒ»¬≈∆…
ÈÙa ËBÁLiL „Ú ,‰lÁzÎÏ BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËBÁLÈƒ¿≈¿≈«¿¿«¿ƒ»«∆ƒ¿ƒ¿≈

˙Ba¯ ÌÈÓÚt ÌÎÁ12ÊÈ¯ÊÂ ÏÈ‚¯ ‰È‰iL „Ú13Ì‡Â . »»¿»ƒ««∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ‰lÁz ËÁL14. »«¿ƒ»≈¿≈«¿¿ƒ»¿≈»

מוחזק.12) בתלמוד: נקרא בשחיטתו.13)וזה יתעלף ולא
לכתחילה  לו למסור שלא שמחמירים הוא בעלמא וחומרא

להתעלפות,14)לשחוט. חוששים אנו שאין בדיעבד,
בדיקה. צריך אינו לפנינו ישנו אם ואפילו

.„‰OÚpL „Ú ÌÎÁ ÈÙa ËÁLÂ ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„Bi‰«≈«ƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ¿≈»»«∆«¬»
‰ÁÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÏÈ‚¯15ÔÈËÁBL ÔÈÁÓn‰ ÏÎÂ . »ƒ«ƒ¿»À¿∆¿»«À¿ƒ¬ƒ

ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL elÙ‡Â .ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ‰lÁzÎÏ16Ì‡ , ¿«¿ƒ»≈»¿≈«¿»«¬ƒ»ƒ«¬»ƒƒ
.‰lÁzÎÏ ÔÈËÁBL el‡ È¯‰ - ÔÈÁÓÓ eÈ‰»À¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿ƒ»

לחם15ֿ) וראה ומוחזק". "מומחה נקרא: זה הגמרא לפי
כיוון 16)משנה. עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים

.‰L¯Á17‰ËBL18BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL ¯BkLÂ ÔË˜Â19 ≈≈∆¿»»¿ƒ∆ƒ¿«¿¿»«¿
,˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt Ô˙ËÈÁL - eËÁML∆»¬¿ƒ»»¿»ƒ¿≈∆≈»∆««

eÏ˜Ï˜È ‡nL20,Ú„Bi‰ ÈÙa eËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»¿«¿¿¿ƒ»ƒ»¬ƒ¿≈«≈«
‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - Ô‚‰k eËÁML Ô˙B‡ ‰‡¯Â21. ¿»»»∆»¬«…∆¿ƒ»»¿≈»

מדבר.17) ואינו שומע מסימנים 18)שאינו אחד בו שיש
כסותו, מקרע הקברות, בבית לן בלילה, יחידי יוצא אלו:

לו. שנותנים מה לוט.19)מאבד של לשכרותו שהגיע היינו
יב. הלכה ב פרק כיון 20)ראה קלקלו, שמא הכוונה

נקט  אלא פסולה. שחיטתו שחט שאם בדיעבד שמדובר
שמרמז  ואפשר יקלקלו". "שמא חולין בריש המשנה לשון
בראש  המשנה בדברי יב: חולין הגמרא לדיוק רבינו, בזה
וכו', יקלקלו שמא אלא קתני, לא קלקלו "שמא הפרק
אפילו  לכתחילה", חולין להם מוסרים שאין זאתֿאומרת
שאחרים  במקום כגון כשרה, שחיטתן שבדיעבד במקום
בל  על שעובר משום דבר: של טעמו כפירש"י. אותם רואים
וראה  לאכילה, הבהמה ותיפסל לקלקל שדרכם תשחית,

טעמים. עוד את 21)במגידֿמשנה לאמן כשיודע דוקא קטן,
שביודע  אומרים ויש . מב: בסוכה כמבואר בשחיטה ידו
אם  לשחוט, לכתחילה אפילו לו מוסרים ידו את לאמן

אותו. רואים אחרים

.ÂeÏˆ‡ Úe„È BÈ‡L ÈÓ22BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁML ƒ∆≈»«∆¿≈∆»«≈¿≈«¿
B˙B‡ ÔÈÏ‡BL -23˙BÎÏ‰ È¯wÚ Ú„BÈ ‡ˆÓ Ì‡ . ¬ƒƒƒ¿»≈«ƒ»≈ƒ¿

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ»¿≈»

שחיטה.22) בהלכות בקיא הוא בודקים 23)אם כלומר,
מומחים  שחיטה אצל מצויים רוב דקי"ל ואףֿעלֿגב אותו.
לברר  ואפשר לפנינו וישנו הואיל ז), הלכה (לקמן הם
או  שחיטה הלכות יודע אם בדיקה חכמים הצריכו הדבר,
רגיל, שהוא לנו ידוע אינו אם אפילו מוחזק, לענין אבל לא.
ואפילו  נתעלף, שמא חוששים אין עצמו לבין בינו ושחט
המצויים  שרוב מפני אותו, לשאול צריך אין לפנינו הוא אם

מתעלפים. אינם שחיטה אצל

.Ê˜BÁ¯Ó ÈÏ‡¯OÈ eÈ‡¯L È¯‰24,BÏ CÏ‰Â ËÁML ¬≈∆»ƒƒ¿¿≈ƒ≈»∆»«¿»«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ Ú„BÈ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ≈«ƒ≈≈«¬≈À∆∆
‰Ó‰a‰ ‡ˆÓe ,ÈÏ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»»«¿≈»

¯Á‡ B‡ dËÁL BÁeÏL Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ËeÁL25- ¿»¿≈»«ƒ¿¿»»«≈
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ÔÈÈeˆn‰ ·¯L .˙¯zÓ BÊ È¯‰26ÔÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ¬≈À∆∆∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ
.Ô‰≈

שחיטה 24) אצל מצויים רוב על סומכים לפנינו, שאינו כיון
שחיטה  הלכות עיקרי הם יודעים כלומר, הם. מומחין

בשחיטה. עושה 25)ורגילים שליח חזקה אמרו לא שהרי
להחמיר. אלא להקל, באיסוריןֿ אם 26)שליחותו ואפילו

מותרת. היא השליח, לא שחטה, שאחר הוברר

.Á- ˙Èaa ËeÁL B‡ˆÓe ,ÏB‚¯z B‡ È„‚ BÏ „·‡»«¿ƒ«¿¿¿»»««ƒ
B‡ˆÓ .Ô‰ ÌÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆn‰ ·¯L ;¯zÓÀ»∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ≈¿»

˜eMa27Ïa˙ ‡nL ;¯eÒ‡ -28ÔÎÂ .CÏL‰ CÎÈÙÏe , «»∆»ƒ¿«≈¿ƒ»À¿«¿≈
˙ÈaaL ‰tL‡a B‡ˆÓ Ì‡29.¯eÒ‡ - ƒ¿»»«¿»∆««ƒ»

בבית 27) שאסור, מודים הכל שבשוק באשפה שם: בגמרא
ור'הכל יהודה ר' נחלקו שבבית ובאשפה שמותר, מודים

אפילו  שבשוק רבינו, ודעת הגלילי. יוסי ר' של בנו חנינא
דעת  גם וכן כמותו. ופסק יהודה, ר' אוסר - באשפה לא

פליגי. כי דיבורֿהמתחיל שם אומרים 28)ה'תוספות' ואין
בחוץ. שהושלך מכיון מומחים, שחיטה אצל מצויין שרוב
שם. השליכה ולפיכך בשחיטה, נתנבלה ודאי פירש: ורש"י

שם,29) שבבית, באשפה נבילתו להטיל עשוי שאדם
שבשוק. באשפה וכלֿשכן

.ËÓÓ˜zzLpL ‰Á30ÚÓBLÂ ÔÈ·Ó ‡e‰ È¯‰Â , À¿∆∆ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ¿≈«
‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ BzÚ„Â31ÈÓ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÚÓBL BÈ‡L32ËÁBL ‰Ê È¯‰ -33. ∆≈≈«¬≈∆≈

מדבר.30) ואינו שומע כי 31)היינו מברכים, כשאחרים
אחרים  אין ואפילו ברכה. בלי לשחוט אסור לכתחילה

מומחה. והוא הואיל מותר, אותו, מדבר.32)רואים אבל
שדייק 33) הרא"ש, בשם מביא והמגידֿמשנה לכתחילה.

בבבא  כמו "לכתחילה" כאן סיים שלא רבינו מלשון
שאינו  מפני לשחוט, לו אין שלכתחילה שמעֿמינה ראשונה,
לאזניו, הברכה להשמיע צריך המברך שהרי לברך, יכול
ד', פרק תרומות בהלכות (וראה יצא. לא שומע אינו ואם
לכתחילה, לתרום להם שאסור החמישה בין רבינו שמנה
שנינו  וכך לברך, יכול שאינו מפני שומע, ואינו המדבר את
האלם". וכו' יתרומו לא "חמשה ו: משנה א פרק בתרומות
ולדעת  לברך, יכול שאינו מפני הטעם מפורש ובירושלמי
בין  גדול הבדל לתרומה? שחיטה בין מה קשה הכסףֿמשנה
גם  הוא יכול מברך, כשאחר בתורם, לתרומה. שחיטה
יודע  אדם כל לא בשחיטה, אבל האלם. יתרום ולמה לתרום
לו  מוסרים ומוחזק, מומחה אלם וכשלפנינו לשחוט,
אשר"י  והגהות רא"ש וראה יברך. ואחר לשחוט לכתחילה
כאן, כסףֿמשנה שם, יוםֿטוב' ו'מעדני חולין מסכת ריש

א). סימן יורהֿדעה וביתֿיוסף

.ÈËBÁLÈ ‡Ï - ‡Óeq‰34Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ «»…ƒ¿¿«¿ƒ»∆»ƒ≈
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL Ì‡Â ;B˙B‡ ÌÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡35. ¬≈ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈»

יקלקל.34) שמא יג: חולין אצל 35)משנה שרגיל כיון
שחט. כהלכה בוודאי שחיטה,

.‡ÈÈÙa ËÁML Èt ÏÚ Û‡ ,ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»«««ƒ∆»«ƒ¿≈

‰È‰ elÙ‡Â ,‰ÙÈ ÔÈkÒa Ï‡¯OÈ36ÔË˜37B˙ËÈÁL - ƒ¿»≈¿«ƒ»»«¬ƒ»»»»¿ƒ»
d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰Ï·38:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ¿≈»¿∆«¬ƒ»»ƒ«»∆∆¡«

ÏÎ‡È ‡nL ¯È‰Ê‰L ¯Á‡Ó .BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿≈««∆ƒ¿ƒ∆»…«
¯eÒ‡ BÁ·fL „ÓÏ ‰z‡ ,BÁ·fÓ39‰ÓB„ BÈ‡Â . ƒƒ¿«»»≈∆ƒ¿»¿≈∆

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡¯OÈÏ40. ¿ƒ¿»≈∆≈≈«ƒ¿¿ƒ»

זה,37)הגוי.36) דין למד רבינו עבודה ֿזרה. עובד  ואינו
"עובד  אמרו ולא סתם, נכרי" "שחיטת ששנינו ממה

בהנאה 38)עבודהֿזרה". אסורה אינה אבל כנבילה,
מחשבת  שסתם שם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת
ב  פרק למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי
ולא  בהנייה", מותרים בעזרה, חולין ששחט "וגוי ב: הלכה

גוי. ששחטם מפני בהנאה אסור,39)נאסרו שזבחו וכיון
נבילה. משום עליו ולוקה כראוי, נזבח לא כאילו הוא הרי
זו  הרי גוי שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי הקוף ושחיטת פסולה,

נכרי. שזבח נבילה"40)ולא לספק קרובה "רק ששחיטתו
שחיטתו  אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין
כשישראל  אפילו נבילה שחיטתו ששחט, גוי אבל כשרה.

אותו. רואה

.·ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ elÙ‡L ,¯·ca e¯„b ÏB„b ¯„‚Â41 ¿»≈»»¿«»»∆¬ƒ≈»ƒ
.‰Ï· B˙ËÈÁL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ BÈ‡L∆≈≈¬»»»¿ƒ»¿≈»

בפירוש,41) כתוב אחרות ובמהדורות תושב, גר גוי כגון
שבע  לשמור עליו שקיבל גוי פירוש, תושב", גר "כגון
מדרבנן, רק שאסור ומשמע נח. בני עליהן שנצטוו מצוות
מרדות. מכת לוקה והעובר גדרו" גדול "וגדר כתב: שהרי
הקודמת, בהלכה בפירוש רבינו כתב קטן, בגוי (אבל
יעבוד  קטן גוי כי דבר, של וטעמו התורה. מן שלוקה

תושב. גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודהֿזרה

.‚ÈÔÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿…ƒƒ»ƒ
„·BÚ‰ ¯Ó‚Â Ï‡¯OÈ ÏÈÁ˙‰ B‡ ,Ï‡¯OÈ ¯Ó‚Â¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»«»≈
„ÚÂ ‰lÁzÓ B˙ËÈÁLÏ dLÈ .‰ÏeÒt - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«

ÛBÒ42BÈ‡L ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«»≈»ƒ»»∆≈
,„·Ïa ˙¯b¯b‰ ÈˆÁ ËÁML ÔB‚k ,‰Ï· B˙B‡ ‰OBÚ∆¿≈»¿∆»«¬ƒ««¿∆∆ƒ¿«

‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯Ó‚Â43. ¿»«ƒ¿»≈¬≈¿≈»

ואם 42) מהשחיטה, חלק הוא השחיטה תחילת כלומר,
שם, סבא לוי לדעת ואפילו פסולה. - גוי בידי נעשתה
אין  ישראל ידי על וכשנגמרה לבסוף, אלא לשחיטה שאינה
של  רובו שחט שהגוי כאן הגוי, שם על נקראת השחיטה
או  הגרגרת כפסוקת זה שהרי פסולה, בוושט, משהו או קנה
של  מימרא כשרה, שחיטה של בדרך שלא הוושט נקובת
רש"י  ראה וכו'", טריפה מעשה בה נעשה "שהרי שם: רבא

למעלה 43)שם. ונתבאר מאליה, מנפסקה יותר גרוע שאינו
עליו  והוסיף נקוב, קנה חצי היה שאם יא, הלכה א בפרק
בה  שחט א: א, פרק חולין ובתוספתא כשר. שהוא, כל
- וגמרה ישראל ובא טריפה, אותו עושה שאינו דבר (הגוי)

באכילה. מותרת

.„È‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ44˙B¯·Ú‰ ÔÓ45‰È‰L ƒ¿»≈»«¬≈»ƒ»¬≈∆»»
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‰ÁÓÓ46Ï‡¯OÈ CÈ¯ˆÂ .‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - À¿∆¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿»≈
‰Ê ¯ÓeÓÏ ‰pzÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈkq‰ ˙‡ ˜c·Ï ¯Lk»≈ƒ¿…∆««ƒ¿««»ƒ¿∆»¿»∆

˜c·Ï Á¯BË BÈ‡L B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,da ËÁLÏ47Ì‡Â . ƒ¿…»ƒ¿≈∆∆¿»∆≈≈«ƒ¿…¿ƒ
‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ B‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰48 »»»«¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»

ÒB¯B˜Èt‡ B‡49,ea¯ ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÙBk‰ ‡e‰Â , ∆ƒ¿«≈«»¿∆«≈
·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰·eLz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk„ ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈¿≈

.‰Ï· B˙ËÈÁLe ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ»¿≈»

והרגל 44) בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק אחת,
הקלות. מן היתה אפילו בה, ד.45)ונתפרסם שם בגמרא

דין רבא לתיאבון".אמר נבלות אוכל מומר "ישראל זה
מכל  אחרת לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו
נבילות  לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות.
לתיאבון, העושה במומר רק וזה בשחיטתו. לאכול מותר
אבל  אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח שאינו
מועילה  - ההיתר את מעדיף הוא והיתר איסור כשבידו
ה', את להקניט כלומר, להכעיס, מומר אבל הסכין. בדיקת
ששחיטתו  זו, הלכה בסוף הנזכר אפיקורוס בכלל הוא הרי

פסולה. אופן מומחה 46)בכל הוא אם ידוע אין אם אבל
מצויין  רוב במומר אומרים שאין אותו, לבדוק צריך לא, או

הם. מומחים שחיטה שמא 47)אצל חוששים אין אבל
אין  כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל
ואכיל  היתרא שביק "לא פסולה משחיטה מרובה טירחתה
האסור). את ויאכל המותר את יעזוב (לא איסורא"

ה.48) שם לעבודהֿזרה, כמומר בנוסחאות 49)שהוא
מנה  לא ז, הלכה ב פרק תשובה בהלכות מין. או אחרות:
לו  קבע אלא "אפיקורסים" בסוג בתורה הכופר את רבינו
מכחישי  את מגדיר הוא שם ח ובהלכה עצמו, בפני סוג
טז, בהלכה כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה
ובלחםֿ גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא

נכון. יישוב מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן משנה

.ÂË‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈÓ50˙B¯·Ú‰ ÔÓ ƒ∆»¿≈«¬≈»ƒ»¬≈
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL51Ì‡ , ∆»¬≈∆≈≈¿≈«¿ƒ

‰ÁÓÓ ‰È‰52ÁÈpÓ BÈ‡L ;53¯·c ÏÎB‡Â ¯zÓ ¯·c »»À¿∆∆≈«ƒ«»»À»¿≈¿«
elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ Ïk ÏÚ ‡È‰ ‰˜ÊÁ BfL .¯eq‡ƒ∆¬»»ƒ«»ƒ¿»≈«¬ƒ

.Ô‰Ó ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ≈∆

על 50) לעבור ומועד מומר ואינו עבירה, עשה אחת שפעם
מצוה. אחרים.51)אותה ידי על הסכין לבדיקת צריך ואינו

אין 52) אם אבל מומחה. שהוא בו יודעים אם משמע,
הם, מומחים שחיטה אצל מצויים רוב אומרים אין יודעים,

הקודמת. בהלכה בשחיטה 53)ראה יקלקל לא כן, ואם
הסכין. את יבדוק וגם בכוונה,

.ÊËÔÈ˜B„v‰ el‡54ÏÎÂ Ô‰È„ÈÓÏ˙Â ÔÈÒBzÈa‰Â ≈«¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿»
‰t ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L Ô‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰«ƒ«¬≈∆∆≈»«¬ƒƒ«»∆¿«∆
BÊ È¯‰ - eÈÙa eËÁL Ì‡Â .‰¯eÒ‡ Ô˙ËÈÁL -¿ƒ»»¬»¿ƒ»¬¿»≈¬≈
,eÏ˜Ï˜È ‡nL ‡l‡ Ô˙ËÈÁL ¯eq‡ ÔÈ‡L .˙¯zÓÀ∆∆∆≈ƒ¿ƒ»»∆»∆»¿«¿¿
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ËÈÁM‰ ˙¯B˙a ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡ Ì‰Â¿≈≈»«¬ƒƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈»

.eÏ˜Ï˜ ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«…ƒ¿«¿

כתוב 54) שאינו במה מאמינין שאינם הכותים כדין דינם
כגוים  ועשאום עליהם שגזרו ולפני ג. חולין בתורה, בפירוש
לא  הצדוקים כי ו. שם יונה. לדמות שעבדו מפני גמורים.
בשחיטתם  בפנינו שחטו אם ולכן עבודהֿזרה, על נחשדו

יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה מותרת.

.ÊÈ˙ËÈÁLa eeËˆ ‡Ï ¯a„na Ï‡¯OÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯ÁB eÈ‰ ‡l‡ ,ÔÈlÁ‰55ÔÈÏÎB‡Â ÔÈËÁBL B‡ «Àƒ∆»»¬ƒ¬ƒ¿¿ƒ

‰ˆB¯‰ ÏkL ,¯a„na eeËˆÂ .˙Bn‡‰ ¯‡Lkƒ¿»»À¿ƒ¿««ƒ¿»∆»»∆
ËÁLÏ56LÈ‡ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÏL ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï - ƒ¿……ƒ¿∆»¿»ƒ∆∆¡«ƒ

Ï‡Â ,¯ÓB‚Â ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ Ï‡¯OÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿«¿≈¿∆
,¯ÓB‚Â e‡È·È ¯L‡ ÔÚÓÏ ,¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∆«…∆≈¿≈¿««¬∆»ƒ¿≈
¯ÁÏ ‰ˆB¯‰ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ÈÈÏ ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê eÁ·ÊÂ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿≈¬»»∆ƒ¿…

ÏÎ‡ÏÂ57.¯ÁB ‰È‰ - ¯a„na ¿∆¡…«ƒ¿»»»≈

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי חולין.57)שחיטה

.ÁÈBÊ ‰ÂˆÓe58¯a„na ‡l‡ ,˙B¯B„Ï ˙‚‰B dÈ‡ ƒ¿»≈»∆∆¿∆»«ƒ¿»
eÒkiLkL ,ÌL eeËˆÂ .‰¯ÈÁp‰ ¯z‰ ˙Úa „·Ïaƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆¿∆ƒ»¿
‡l‡ ÔÈlÁ eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰¯ÈÁp‰ ¯Ò‡z ı¯‡Ï»»∆≈»≈«¿ƒ»¿……¿Àƒ∆»
.‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÏBÚÏ ÌB˜Ó ÏÎa eËÁLÈÂ ,‰ËÈÁLaƒ¿ƒ»¿ƒ¿¬¿»»¿»»¬»»
zÁ·ÊÂ ,¯ÓB‚Â EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ·ÈÁ¯È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ¿»¡…∆∆¿À¿¿≈¿»«¿»

¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈ Ô˙ ¯L‡ E‡vÓe E¯˜aÓ59BÊÂ . ƒ¿»¿ƒ…¿¬∆»«¿»¡…∆¿≈¿
Ck ¯Á‡Â ËÁLÏ :˙B¯B„Ï ˙‚‰Bp‰ ‰Âˆn‰ ‡È‰ƒ«ƒ¿»«∆∆¿ƒ¿…¿««»

ÏÎ‡È60. …≈

לשוחטם.58) שרוצים הבהמות את לשלמים, להקדיש
כנראה 59) "אלהיך", המלה בלי לך" ה' נתן "אשר בפסוק

כאן. נפלה בשר,60)טעותֿסופר לאכול ירצה אם כלומר,
א. פרק למעלה וראה לשחוט. מצוה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בסיני;1) למשה לו נאמרו טריפות מיני ששמונה יבאר

מותרת. או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה

.‡˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰Ù¯h‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿≈»
˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰3¯Ó‡ ‡ÏÂ . »¬»«»ƒ«»»¿…∆¡«

‰Ù¯Ë4È¯‡ dÙ¯hL ÔB‚k ,‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL ‡l‡ , ¿≈»∆»∆ƒ≈«»«…∆¿∆¿»»¬ƒ
.‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d¯·LÂ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿¿»»«¬«ƒ…≈»

(התורה)3)פ"ד.2) ואסרה חֿט): (הלכה שם לשונו וזה
מתה, לא שעדיין ואףֿעלֿפי מכותיה, מחמת למות הנוטה
. שנפלה בין ושברתה, חיה שטרפתה בין . . הטריפה והיא
חכמים: אמרו מכאן . . עצמה מחמת חולי לה שבא בין . .

טריפה. - חיה כמוה שאין כל הכלל, שמשמעותה 4)זה
טורפת. חיה עלֿידי שהוכתה

.·ÌL LÈÂ5·LÁz - dÏ eÚ¯‡È Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ÏÁ ¿≈»√»ƒ¬≈ƒƒ∆∆¿»≈»≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ô‰Â .‰Ù¯Ë6ÈÈÓ ‰BÓLe . ¿≈»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«¿»ƒ≈

ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ˙BÙ¯Ë7Ô‰ el‡Â ,8,‰Òe¯c : ¿≈∆∆¿¿∆¿ƒ«¿≈≈¿»
‰¯ÒÁ ,‰·e˜9‰ÏeË ,10‰ÏeÙ ,‰Úe¯˜ ,‰˜eÒt , ¿»¬≈»¿»¿»¿»¿»

‰¯e·Le11. ¿»

במציאות 5) שיש במובן רבינו, אצל השגור מילה שימוש
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ה"א. פ"א התורה יסודי בהל' וראה שבעים 6)כזה. כל
מסיני. למשה הלכה הם פ"י, בסוף רבינו שמנה הטריפות
למטה. רבינו שמנה הטריפות מיני בשמונה כלולים וכולם

א.7) מג, שפרטיהם 8)חולין הכוללים, המינים שמות
אחרֿכך. ברייתו.9)יבוארו מתחילת אבר חסר

ברייתו.10) מתחילת חסר לא אבל אדם, בידי אבר שניטל
אחת 11) וכל נפש". חנק "דן בראשיֿתיבות: לזה סימן ויש

באחד  כלולה פ"י, בסוף רבינו שמנאן הטריפות משבעים
האלה. המינים משמונת

.‚ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¬»»¿∆ƒƒ«≈ƒ
‰Òe¯„ ‡l‡ ‰¯Bza Le¯Ùa EÏ ÔÈ‡Â12e¯ÈÓÁ‰ - ¿≈¿¿≈«»∆»¿»∆¿ƒ

da13¯‡Le .¯eÒ‡ - ‰Òe¯„a ˜tzÒiL ˜ÙÒ ÏÎÂ , »¿»»≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»
BÓk ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ˜ÙÒ Ô‰a LÈ - ˙eÙ¯Ë ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«¿≈»∆¿≈ƒÀ»ƒ¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

בהלכות 12) שיתבאר כמו טורפת, חיה בידי הכאה פירוש,
שבדרך 13)שלפנינו. משמע, רבינו של לשונו מפשטות

איסור  ובין בתורה המפורש איסור בין הבדל אין כלל
סוגי  שיש אלא אסור, ספיקם ושניהם מסיני, למשה מהלכה

למ  בהלכה בהם שמקילים ומחמירים ספיקות מסיני, שה
בהמה  למשל, דרוסה. כגון בתורה, בפירוש הנאסר בדבר
חיה  ע"י נעשה זה אם מסופקים ואנו לפנינו, פצועה שבאה
למקום  לפנינו הדורס שנכנס וכגון אחר, דבר ע"י או דורסת
ואומרים  דרוסה, חומרת משום זה בספק מחמירים הבהמה,
ובשאר  בכתלים. שנתחככה תולין ואין בא, הטורף שמן
לאחר  או מחיים הנקב נעשה אם ספק בנקובה, כמו טריפות,
ספק  אבל וכשרה. שחיטה אחר שנעשה תולין שחיטה,
ולא  איסור לצד לא בו, להכריע יכולה הדעת שאין השקול
דבר  ובין התורה מן המפורש בדבר בין אסור היתר, לצד
כמה  [נאמרו (מגידֿמשנה). מסיני למשה מהלכה הנאסר
הלכות  ריש יו"ד ט"ז ראה כאן, רבינו בדברי פירושים

הלכה]. לאותה בפתיחה מגדים' וב'פרי טריפות,

.„Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡‰ Û¯ËiL ‡e‰ ‰Òe¯c‰14‰Ó‰a‰ «¿»∆ƒ¿…»¬ƒ¿«≈«¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯Lp‰Â ıp‰ Ò¯„È B‡ ,B„Èa ‰ÈÏÚ Ò¯„ÈÂ¿ƒ¿…»∆»¿»ƒ¿…«≈¿«∆∆¿«≈»∆
‰q‚ ‰iÁ·e ‰q‚ ‰Ó‰·a ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÏÚ«»¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»«»¿«»«»

„·Ïa È¯‡Ï ‡l‡15‰w„ ‰Ó‰··e ;16·‡f‰ ÔÓ - ∆»»¬ƒƒ¿«ƒ¿≈»«»ƒ«¿≈
‰ÏÚÓÏe17ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚·e ;18Ïe˙Á elÙ‡ ,19 ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»
ÏÚeLÂ20‰iÓe21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22,‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ¿»¿ƒ»¿«≈»∆≈»∆¿ƒ»

.˙BÙBÚa ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿

בר.14) מינים 15)חיות למעט באה "בלבד", המילה
יש  וכדומה, נמר כגון לו, הדומים אבל מהארי. למטה שהם
מאכלות  בהל' מפורש וכן (כסףֿמשנה), בגסה דריסה להם
יש  לו, והדומה וארי משנה'. 'כסף וראה ה"ו, פ"ד אסורות
ממנו. גדולים הם ואפילו בעליֿחיים, מיני בכל דריסה להם

דקה.16) ובחיה דקה ובבהמה אחרות: בנוסחאות
אחרון 17) לשון ולפי א. מב, חולין משנה, יהודה, כרבי

חכמים  דברי לפרש בא יהודה שרבי - ב נב, שם רב, בדברי
מפני  הוא, הדרוסה איסור וטעם עליהם. לחלוק ולא
הנדרס. בשר את לשרוף וסופו חריף, ארס מטיל שהדורס
שהארס  מפני הוא שהאיסור אומרים, יש בדבר, ונחלקו

ויש  הדריסה. מקום שכנגד הפנימיים האיברים את ינקוב
ראה  למות, וסופה בבהמה יחלחל שהארס אומרים,
וב'מגיד  דרוסת. דיבורֿהמתחיל – א מב, שם 'תוספות'
ידעו  שחז"ל ומוסיף, השניה הדעה את קיבל כאן, משנה'
וכן  הארס, חריפות דרגת היינו והנדרסים, הדורסים טבע את
הדין. את קבעו לכך ובהתאם הארס, כלפי מין כל רגישות

דקה].18) שבבהמה דקים רב 19)[קטנים, של [מימרא
וטלאים, בגדיים ונמייה חתול דרוסת ב: נב, שם חסדא,
כלשון  מקום בכל לפסוק רבינו של כדרכו אחרון, וכלשון

לשועל 20)אחרון]. יש אם שם, נפשטה, שלא בעיא
להחמיר. ופסק לא, או ברורה,21)דריסה ידיעה אין

שהיא  אומרים שיש כותב, שם רש"י מהי. נמייה
בגרמנית. מרדר בלעז, מן 22)"מרטרימא" למטה שהם

הזאב.

.‰ıp‰Â23ÏB„b ÛBÚa elÙ‡Â ,‰ÒÈ¯„ BÏ LÈ -24 ¿«≈≈¿ƒ»«¬ƒ¿»
ÌÈÒ¯Bc‰ ˙BÙBÚ ¯‡L Ï·‡ .epnÓ25‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ƒ∆¬»¿»«¿ƒ≈»∆¿ƒ»

ÏB„‚ ‡e‰L ÛBÚa ‰ÒÈ¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô˙BÓkL ÛBÚa¿∆¿»¿≈»∆¿ƒ»¿∆»
.Ô‰Ó≈∆

בעופות".23) הנץ "ודרוסת ב: מב, שם במשנה,
בשמותיהם 24) בקיאים אנו [אין א. נג, שם אחרון, כלשון

על  לסמוך ואין ובתלמוד, בתנ"ך הכתובים העופות של
בלשנים  עלֿידי נתחדשו רובם כי עכשיו, הנהוגים השמות

להם 25)בדורנו]. יש טמאים, עופות שאר שם: בגמרא
יש  שלכולם אחרון, כלשון הלכה שם ונפסקה דריסה.
בעופות  אפילו דריסה יש ולנץ שכמותם, בעופות דריסה
שהמונה  [ודע רבינו. דעת היא שכך ונראה ממנו, גדולים
והטלת  בציפורן הכאה א. משמעויות: שתי לו יש "דורס"
על  רגלו מניח או חי כשהוא טרפו אוכל ב. במוכה; ארס
למשמעות  הכוונה טריפות, בדיני ואוכלו. ואוחזו הטרף
"דורס" המונח טמאים, עופות סימני בדיני ואילו הראשונה.
דיבורֿ שם 'תוספות' וראה השניה. למשמעות מתכוון
- א במובן שדורסים טמאים עופות וישנם שאר. המתחיל

ב]. מובן כפי ואוכלים דורסים אינם אבל טריפה, והנדרס

.Â˙BÙBÚa ‰ÒÈ¯„ ‰cÏÁÏ LÈÂ26BÏ ÔÈ‡ - ·ÏÎÂ . ¿≈¿À¿»¿ƒ»¿¿∆∆≈
¯wÚ Ïk ‰ÒÈ¯„27ıp‰Â .‰iÁÂ ‰Ó‰·· ‡ÏÂ ÛBÚa ‡Ï , ¿ƒ»»ƒ»…¿¿…ƒ¿≈»¿«»¿«≈

ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚a ‰ÒÈ¯„ BÏ LÈ -28·wiL ‡e‰Â . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ…
ÏÏÁ‰ ˙È·Ï ÂÈ¯tˆa29. ¿ƒ»¿»¿≈∆»»

ב.26) נב, דרוסה 27)שם "אין חכמים: בידי מסורת
כלל. ארס לכלב שאין א. נג, שם ב.28)לכלב", נב, שם

שם 29) ומשמע לחלל, שתנקב עד הנץ דרוסת שם בברייתא
נקב  משום ולא דרוסה, לה מדקרי בה, נגעו דרוסה שמשום
נגד  הבשר האדים אם ולפיכך הרי"ף. דעת וכן חללו, לבית
הפנימיים  האיברים נבדקו אם ואפילו טריפה. מעיים, בני
קוץ, ידי על חללו לבית בניקב מהֿשאיןֿכן שלמים, ונמצאו
שן  ידי על בניקבה בה"ז רבינו כתב [וכן מועילה. שבדיקה

הי"ג]. פ"ו לקמן וכן הדורס,

.ÊÛ¯Bh‰ „Èa ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡30ÂÈÏ‚¯a Ï·‡ ,31- ≈¿ƒ»∆»¿««≈¬»¿«¿»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡32Ô¯tva ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .33Ï·‡ , ≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»«ƒ…∆¬»

˙Èa „Ú ·w Ôk Ì‡ ‡l‡ .dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔMa«≈≈¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ««≈
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ÏÏÁ‰34ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·w ‡nL ÔÈ˜„Ba , ∆»»¿ƒ∆»ƒ«∆»ƒ»≈»ƒ
‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .Ô˙·È˜a ˙Ù¯ËpL35˙eÎa ‡l‡ ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»»¿≈¿ƒ»∆»¿«»«

Û¯Bh‰36ÂÈ¯tˆ eÚwzLÂ Ò¯Bc‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ . «≈¬»ƒ»««≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»
‰ÒÈ¯„ BÊ ÔÈ‡ - Û¯Ëpa37.ÌÈiÁÓ ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»≈«ƒ

‚¯‰Â Ò¯c Ì‡ Ï·‡38ËÓL ‡ÏÂ ,‰Òe¯ca B„È ÔÈ„ÚÂ , ¬»ƒ»«¿∆¡««¬«ƒ»«¿»¿…»«
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‡l‡ ‰pnÓ ÂÈ¯tˆ39. ƒ»¿»ƒ∆»∆»««≈¿ƒ»

הקדמית.30) דרוסה,32)האחוריות.31)הרגל משום
(שם). בידו אלא הדורס של הארס הגמרא 33)שאין לשון

וגם 34)שם. ובודקין. נקובה משום לחוש יש שאז
מצוי  שיותר מה רבינו נקט אלא כן, הדין ברגל בדריסה

החלל. בית עד נוקבת משום 35)שהשן אסור שיהיה
ניקב. לא אם אפילו אין 36)דרוסה שם: הגמרא לשון

מדעת. אלא היה 37)דריסה ולא ממילא, שנפל כיון
ארס. מטיל אינו - שם:38)בכוונה בגמרא רבינו גירסת

רש"י  אבל לגמרי, הטורף שנהרג והיינו לרישיה", "ופסקוהו
שלא  עד שדרסה, ביד שנקטעה - לידיה" "ופסקוהו גורס:
אחרי  לאבר דריסה שאין מותר, כן גם הציפורן, שמט

(לחםֿמשנה). חיותו אלא 39)שפסקה לדריסה שאין
שולף  שהוא בשעה בטרפו הארס את מטיל הטורף לבסוף.
האדים  אם אפילו מותר ולפיכך (שם). ממנו צפרנו את
נשחט  אם וכן כלל, דרוסה כאן שאין מעיים בני כנגד הבשר

(מגידֿמשנה). צפרנו הוציא שהדורס לפני הנדרס

.ÁÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ?‰Òe¯c‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»∆»«¿¿ƒ
ÏÏÁ‰ Ïk ÔÈ˜„B·e Û¯Ëp‰ ˙‡ ÔÈËÁBL - 'dÏ40BlL »¬ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»∆»»∆

„˜„w‰ „Ú C¯i‰ ÛkÓ41‰ÓÏL dlk ˙‡ˆÓ Ì‡ . ƒ««»≈««»¿…ƒƒ¿≈À»¿≈»
- ‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ da ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙BÙ¯Ë ÈÈÓ ÏkÓƒ»ƒ≈¿≈¿…ƒ¿»»∆«¿ƒ»
È¯‰ - ‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ da ‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿ƒƒ¿»»∆«¿ƒ»¬≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ42. ¿≈»«¬»ƒ«»

הרבה 40) דעת וכן בדיקה, מועילה דרוסה בוודאי אפילו
ואפשר  אחד, בסימן שהכשרו בעוף, רק לא ובדיקה פוסקים.
בבהמה, גם אלא השחיטה, אחר השלם הוושט את לבדוק
את  להכיר אפשר הדריסה, במקום שחט אם אפילו כי
כל  לנקב דומה ואינה מתפשטת שהיא מפני האדמימות

(מגידֿמשנה). שאפילו 41)שהוא בכלל, הירך כף ולא
כשרה  לגמרי ניטל שאפילו מכיון כשרה, הבשר שם האדים

היא 42)(מגידֿמשנה). שהיא לומר, כוונתו ה"ב. ראה
בתורה. הכתובה "טריפה"

.Ë„‚k ¯Oa‰ ÌÈc‡iL ?‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆∆«¿ƒ»∆«¿ƒ«»»¿∆∆
ÌÈÚÓ Èa43¯Oa‰ ˜Bn Ì‡Â .44ÌÈÚÓ Èa „‚k45 ¿≈≈«ƒ¿ƒƒ«»»¿∆∆¿≈≈«ƒ

‰¯e·Á‰ ÔÓ B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰L ¯Oak ‰OÚpL „Ú46- «∆«¬»«»»∆»≈¿ƒ«¬»
¯ÒÁ el‡k ¯Oa‰ B˙B‡ ÔÈ‡B¯47.‰Ù¯Ëe , ƒ«»»¿ƒ»≈¿≈»

הבהמה 43) בו שנטרפת אבר כל כנגד הבשר האדים אם וכן
שהרי  הנטרף, האבר ולנקוב לחלחל הארס שסוף טריפה,
הירך  מכף הגוף כל אלא מעיים בני כנגד רק לא הבדיקה
שרוב  מעיים, בני כנגד בלשונו אחז ורבינו הקדקד. ועד

(כסףֿמשנה). מעיים בבני הם של 44)הטריפות מימרא
הבשר. נתמסמס - ב נג, בחולין שם 45)רב, ורש"י

במקום  אלא מעיים, בני כנגד שלא הבשר נתמסמס מפרש,

טריפה. ניטל גורדו 46)שאם שהרופא שם: בגמרא
גורדו  לרפאותו, בא אם רש"י: ופירש חי, בשר על ומעמידו

החי. הבשר עד ורש"י 47)ומשליכו אינו, כאילו בגמרא:
צומת  כגון כולו, בניטל טריפות יש ואם כנטול, שהוא פירש
שינה  רבינו אבל לנטול. דומה כן גם שזה טריפה הגידין
שנתמסמס  הבשר את שרואין חסר" "כאילו ואמר בלשונו,
ניטל  כאילו לא אבל ששרפו, הארס מצד חסר הוא כאילו
דעת  וכן מעיים, בני לנקוב שסופו לפי ואסור האבר, כל

(כסףֿמשנה). הרשב"א

.ÈeÓÈc‡iMÓ ,ÔÈÓÈqa Ò¯c Ì‡Â48.‰Ù¯Ë - ¿ƒ»««ƒ»ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»
e‰MÓa Ô˙ÒÈ¯„e49‡e‰L Ïk Ô‰a ÌÈc‡‰L ÔÂÈk , ¿ƒ»»¿«∆≈»∆∆¿ƒ»∆»∆

‰ÒÈ¯c ˙ÓÁÓ50.‰Ù¯Ë - ≈¬«¿ƒ»¿≈»

כנגד 48) הבשר רק האדים אם אבל עצמם, הסימנים
שהוטל  והארס קשים שהסימנים משום כשרה, הסימנים
עצמם  הסימנים ובהאדימו בהם, שולט אינו שכנגדם בבשר

מעי  ובבני בהם. ששלט נגלה כשהאדים הרי בה"ט נתבאר ים
שם. טריפה, כן גם כנגדם שאינו 49)הבשר בקנה אפילו

שהארס  מפני במשהו נטרף בדרוסה רובו, בנחתך אלא נטרף
שם). (גמרא ושורף הבאה 50)מחלחל אדמומית היינו,

דריסה. מחמת

.‡È‰¯eÒ‡ - ‰Òe¯c ˜ÙÒ51‰Òe¯„k ˜„azL „Ú ¿≈¿»¬»«∆ƒ»≈ƒ¿»
˙È‡cÂ52‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯ÂL ÔÈ·Ï ÒÎpL È¯‡ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬ƒ∆ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»
Ô¯tˆ53È¯‡ ‡nL ÔÈLLBÁ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ba‚a ƒ…∆¿«∆∆»≈∆¿ƒ∆»¬ƒ

CkÁ˙ Ï˙ka ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,BÒ¯„54ÏÚeL ÔÎÂ . ¿»¿≈¿ƒ∆»«…∆ƒ¿«≈¿≈»
Ô‰Â ˜˙BL ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÔÈ·Ï ÒÎpL ‰iÓ B‡¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈»¿≈¿≈

ÔÈ¯˜¯˜Ó55‡e‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ò¯„ ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆»»«¬»ƒ»»
Ô‰ B˙ÓÈ‰pÓe B˙‡¯iÓ - ÔÈ¯˜¯˜Ó Ì‰Â Ì‰B≈¿≈¿«¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈
Á ‰p‰ - Ô‰Ó „Á‡ L‡¯ ÚË˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯˜¯˜Ó¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»«…∆»≈∆ƒ≈»
el‡L ;ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ì‰Â ‡e‰ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ .BÊ‚»̄¿¿≈ƒ»«»≈≈¿ƒ∆ƒ

.ÔÈ¯˜¯˜Ó eÈ‰ - ˜Èf‰ƒƒ»¿«¿¿ƒ

שם.51) כשמואל, דרוסה לספק על 52)שחוששין מוסב
בדרוסה  שבודקים כמו האופן באותו נעשית שהיא הבדיקה

שבו  והיינו אבל ודאית, בה"ח. כמ"ש החלל כל את דקים
רדב"ז  וראה טריפה. ספק מטעם רק הוא שתבדק עד איסורה

(רש"י).53)מכת"י. בכותל 54)תלוש זו וציפורן השור,
לח) הערה (ראה נשלפה לא שהציפורן ואע"פ היתה.
סי' יו"ד ט"ז ראה אחרת. בציפורן גם דרס שמא חוששים

שם.55)נז.

.·ÈÒÎpL ˜ÙÒ56B‡ ,ÒÎ ‡Ï B‡ Û¯BË Ô‡ÎÏ »≈∆ƒ¿«¿«≈…ƒ¿«
eÈ‡¯L57ÔÓ BÈ‡ B‡ ÔÈÙ¯Bh‰ ÔÓ ‰Ê Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ ∆»ƒ¿…«ƒ∆ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ¯Bh‰58ÛBÚ ÔÎÂ .59ÔÈ·Ï ÒÎpL «¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈
B‡ Ìc ÛhÓ BL‡¯Â ‡ˆÈÂ ,ÌÈw‰ ÔÈ·Ï B‡ ÌÈˆÚ‰»≈ƒ¿≈«»ƒ¿»»¿…¿«≈»
ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,Û¯Ë ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - B¯‡e«̂»≈¿ƒ∆»ƒ¿«∆»¿ƒ

˜f ÌÈˆÚa ‡nL60. ∆»»≈ƒƒ»

לאו,58)שם.57)שם.56) או במציאות היה אם שספק
לבין  שנכנס לארי דומה ואינו מקילין. דרוסה בספק אפילו
כיֿאם  ספק ואין במציאותו, נתחזק שהטורף השוורים
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ג). בהלכה (מגידֿמשנה לאו או מהטורף היא אם במכה,
במציאות,59) הטורף היה אם ספיקות, שני יש כאן שם.

נפצע, בקנים שמא במציאות, שהיה לומר תמצי אם ואף

שם). (מגידֿמשנה לקולא ספיקה תורה בשל ואף
הנזק 60) מחמת בוושט נקב אין אם בסימנים, בדיקה וצריך

ב. כח, שם בעצים,



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn 'lÎc"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä à"ðî ã"ë 'à íåé

-oiwifpxtq
wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונס 1) אם אנס, ביד חבירו ממון המוסר דיני בו נתבארו

דיני  וכל חבירו, בשביל ממון לו שתפסו מי וכן ברצון, אם
ממון. שהזיקו הנרדף או הרודף בדין הפרק ונסתיים המוסר.

ההלכות. ונשלמו

.‡¯ÒBn‰2Òp‡ È„Èa B¯·Á ÔBÓÓ3ÌlLÏ ·iÁ -4ÔÓ «≈»¬≈ƒ≈«»«»¿«≈ƒ
‰Ùi‰5ÂÈL¯BiÓ ÔÈ·Bb - ˙Ó Ì‡Â .ÂÈÒÎaL6¯‡Lk , «»∆∆ƒ¿»»¿ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿»

ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ Òp‡‰ ‰È‰L ÔÈa .ÔÈ˜Èfn‰ Ïk»««ƒƒ≈∆»»»«»≈»ƒ≈
Ï‡¯OÈ ‰È‰L7‰Ó Ïk ÌlLÏ ·iÁ ¯ÒBn‰ ‰Ê È¯‰ , ∆»»ƒ¿»≈¬≈∆«≈«»¿«≈»«

Á˜lM8‡O ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .Òp‡‰9‡ÏÂ ¯ÒBn‰ ∆»«»«»««ƒ∆…»»«≈¿…
B„Èa Ô˙10ÏÈb¯‰ ‡l‡ ,11.„·Ïa »«¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿«

ה.2) זרוע.3)בבאֿקמא היזק 4)בעל גורם ככל
ז). הלכה ז פרק שם.5)(למעלה העידית, שחיוב 6)מן

היזק  חבירו את במזיק כמו קנס ואינו הוא, הדין מן זה
ג). הלכה שם (למעלה היורש את בו שפטרו ניכר, שאינו

קיז. קטז: בבאֿקמא מדובר 7)וראה שבגמרא אףֿעלֿפי
אנסים  = מסיקין על מדובר שם במשנה אבל גוי, אנס על

הזה.8)סתם. הנזק לכל גרם הוא נטל.9)שהרי
בידים.10) מזיק לשונו"11)ואינו על רגל "לא מלשון

של  ממונו היכן לאנס ואמר הלשין, כלומר ג), טו, (תהלים
חייב, הוא - בלבד דיבר אלא מעשה עשה שלא ואף חבירו.

ה. בבאֿקמא ראה לנזק, שגרם

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12‰‡¯‰Lk13¯ÒBn‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»«≈
BÓˆÚÓ14e‰eÒ‡ Ì‡ Ï·‡ ;15B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ≈«¿¬»ƒ¬»¿≈»ƒ

ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯‰Â ,˙B‡¯‰Ï Òp‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«»¿«¿¿∆¿»¬≈∆»ƒ
ÔÈÓeÏLz‰16„ia Ô˙Â ‡O Ì‡Â .17‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««¿ƒ¿ƒ»»¿»««»««ƒ∆

- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰ .ÌlLÏ ·iÁ - Òe‡»«»¿«≈««ƒ«¿¿»¬≈
ÌlLÏ ·iÁ18. «»¿«≈

ביד.12) ונתן נשא לא אפילו חייב, את 13)שהמוסר
חבירו. ממון מעצמו,14)מקום הראה "אם אונס. בלא

קיז.). (בבאֿקמא דמי" ביד ונתן מכות 15)כנשא עלֿידי
חבירו,16)ויסורים. ממון והראה גוים שאנסוהו "ישראל

באחד  או בידים במזיק אלא אינו באונס החיוב (שם). פטור"
חייב  לנזק הגורם אבל התורה. מן שחיובו גופו, מאברי
למעלה  ראה מיימוניות). (הגהות חייבו לא ובאונס מדרבנן,

קיז. לבבאֿקמא רי"ף וראה א, הלכה ו הריהו 17)פרק
שם). (גמרא באונס אפילו חייב כך ומשום בידים, מזיק

חוץ 18) נפש פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אף
חייב  זאת בכל ושפיכותֿדמים, גילויֿעריות מעבודהֿזרה

קיז: בבאֿקמא ראה לשלם,

.‚?„ˆÈk19CÏn‰ ¯ÊbL È¯‰20ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Ï21B‡ ≈«¬≈∆»««∆∆¿»ƒ«ƒ
Ô·z22È¯‰ :¯Ó‡Â ¯ÒBÓ „ÓÚÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«≈¿»«¬≈

eÎÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Ô·z B‡ ÔÈÈ ¯ˆB‡ ÈBÏÙÏ LÈ23 ≈ƒ¿ƒ««ƒ∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¿
„Ú ‰Ê ¯ÒBÓÏ CÏn‰ BÒ‡ .ÌlLÏ ·iÁ - ‰eÁ˜Ïe¿»»«»¿«≈¬»«∆∆¿≈∆«
BÏ ‰‡¯iL „Ú B‡ ,Ô·z B‡ ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡ BÏ ‰‡¯iL∆«¿∆¿«ƒ∆∆«∆«¿∆

ÂÈÙlÓ Á¯Ba ‡e‰L B¯·Á ÔBÓÓ24ÈtÓ BÏ ‰‡¯‰Â , »¬≈∆≈«ƒ¿»»¿∆¿»ƒ¿≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰25e‰kÈ - BÏ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L ; »…∆¬≈∆»∆ƒ…«¿∆«≈

e‰˙ÈÓÈ B‡26. ¿ƒ≈

חייב.19) - מעשה ללא בדיבור חוקי 20)המוסר לפי ולא
המוסר, את לחייב אין המלכות חוקי לפי שאילו המלכות,
קיג:) (בבאֿקמא דינא" דמלכותא "דינא שמואל אמר שהרי
בהלכות  רבינו ביאר וכבר מקומות. בכמה רבינו פסק וכן
שהוא  ממי המלך לקח שאם יד, הלכה ה פרק ואבידה גזילה
הפוסקים  גדולי כל לו והודו גזל, זה הרי לחוק, בהתאם לא

דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא שהוא,21)ואמרו: כל
מסויים. אדם של מובאות 22)ולא - ותבן יין דוגמאות

קיז. המלך.23)בבבאֿקמא המלך,24)עבדי מלפני
הבורח. של ממונו את לתפוס רוצה הוא כך ומשום

(מאירתֿעינים 25) אסור לכתחילה אבל לו, הראה אם
יב). סעיףֿקטן שפח, סימן אונס 26)חושןֿמשפט אבל

אינו  ממון, עונש עליו יטיל יראהו לא שאם ממון, מחמת
יח: כתובות ראה וחייב. אונס

.„ÌlLÏ ·iÁ - Òp‡Ï B˙e B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ‡O»»»¬≈¿»¿»»«»«»¿«≈
BÒ‡ CÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ‡È·‰Ï27‰na . ƒ»»««ƒ∆«∆∆¬»¿»ƒ«∆

?·iÁ ‡È·‰Â ‡È·‰Ï BÒ‡ Ì‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¬»¿»ƒ¿≈ƒ«»
Òp‡‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ÚÈb‰ ‡lLa28Ò‡L Òp‡ Ï·‡ ; ¿∆…ƒƒ««»ƒ¿»«»¬»«»∆»«

„ÓÚÂ ,e‰‡¯‰L „Ú Ï‡¯OÈ29ÔBÓn‰ ÏÚ Òp‡‰ ƒ¿»≈«∆∆¿»¿»«»«»««»
B˙eL¯a ‰OÚÂ30BÏ BÎÈÏB‰L „Ú Ï‡¯OÈ ˙‡ Ò‡Â , ¿«¬»ƒ¿¿»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ

BÎÈÏB‰ elÙ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ31- e‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ‰Ê ¿»«≈«¬ƒƒ∆«≈∆∆¿»
„ˆa Òp‡‰ „ÓÚL ÔÂÈkL ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«≈∆≈»∆»«»«»¿«

Û¯O el‡Îe ,Ba LiM ‰Ó Ïk „·‡ ¯·k ¯ˆB‡‰32. »»¿»»«»«∆≈¿ƒƒ¿«

לו 27) ומותר ימיתהו, יביא לא ואם חבירו, ממון את
ורבינו  לשלם. חייב זאת בכל עצמו, להציל כדי  להביא,
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עליו  חולק הראב"ד אולם כרי"ף, שם הגמרא את פירש
ממון  להביא כשאנסו חייב, ונתן נשא שאמרו מה ומפרש
דורש, הוא ממונו שאת האיש בשם האנס כשנקב אבל סתם,
ש"ך  [ראה פטור. - ממונו את להביא אותו והכריח

כד]. ס"ק שפח, סימן ממון 28)חושןֿמשפט שנטל וזה
וחייב. בידיים מזיק הריהו לאנס, ונתנו בידו חבירו

קיז.29) וליטלו,30)בבאֿקמא עליו לשלוט שיוכל
נטלו. כבר כאילו על 32)מרצונו.31)והריהו שם.

היה, האנס ברשות הממון שהרי פטור, הוא ביד ונתן שנטל
הוא  שהראה מה ועל כלום, הזיקו ולא נשרף כבר וכאילו

הוא. אנוס שהרי פטור,

.‰ÔÈ„ ÈÏÚa33Ú˜¯w‰ ÏÚ ‰·È¯Ó Ì‰ÈÈa ‰˙È‰L «¬≈ƒ∆»¿»≈≈∆¿ƒ»«««¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ B‡34,'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ 'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰Ê , «ƒ«¿¿ƒ∆≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ

ÔÈcÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa d¯ÒÓe Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÂ35 ¿»«∆»≈∆¿»»¿«≈»ƒ¿«ƒ
Òp‡ „È ˜lÒÈÂ ,‰È‰L BÓÎÏ ¯·c‰ ¯ÈÊÁiL B˙B‡36 ∆«¬ƒ«»»ƒ¿∆»»ƒ«≈««»

Ï‡¯OÈa ÔÈ„ eOÚÈÂ ,Ì‰ÈÈaÓ37. ƒ≈≈∆¿«¬ƒ¿ƒ¿»≈

שם.33) בבאֿקמא שהיה, זה שאי 34)מעשה ביד לא נם
זה. ביד שאינו 35)ולא טוען הוא אם אפילו מחרימים.

שלו. ממון אלא גוי ביד חבירו ממון כגון 36)מוסר
בכסף. ישראל.37)שיפדם של בביתֿדין

.ÂB¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ38ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÁ˜ÏÂ , ƒ∆ƒ¿««¬≈¿»¿¿≈»ƒ
B¯·Á ÏÏ‚a epnÓ ÔBÓÓ39ÌlLÏ ·iÁ B¯·Á ÔÈ‡ -40. »ƒ∆ƒ¿«¬≈≈¬≈«»¿«≈

·iÁ B¯·Á ‰È‰ÈÂ B¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿∆¬≈«»
·eˆw‰ Òn‰ ÈtÓ Ot˙p‰ ÔÓ ıeÁ .ÌlLÏ41Ïk ÏÚ ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«««»«»

LÈ‡Â LÈ‡42‰L ÏÎa43‰¯eLz‰ ÏÚ Òt˙p‰ B‡ ,44 ƒ»ƒ¿»»»«ƒ¿»««¿»
B‡ ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ B¯·Úa CÏnÏ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk Ô˙BpL∆≈»ƒ»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆
eÁ˜iL ,‡e‰Â .BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙BÏÈÁ≈»¬≈∆«»¿«≈¿∆ƒ¿

.ÌÈ„Ú ÈÙa ÈBÏt ÏÏ‚a Le¯Ùa epnÓƒ∆¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

מחבירו.38) לקחת שרצו ממון ועלֿידיֿזה 39)בגלל
לגוי. מלשלם חבירו לקחו,40)נפטר כדין שלא מכיון

אותי  פוטרים והיו אותם מפייס הייתי לטעון: הוא יכול
היה 41)מלשלם. חבירו, שילם ולולא המלך, חוק עלֿפי

לשלם. מוכרח ששלמו 42)הוא הגולגולת מס זהו
על  המוטל מס [וכן אחרות. גולה ובארצות בבבל היהודים
קיג:), (בבאֿקמא "דבורלא" התלמוד: בלשון קרקעות,
בזמנו]. נהוג היה שלא כנראה זה, מס השמיט ורבינו

קצבת 43) קיבל כבר שהמלך מכיון לא, שעברה משנה אבל
תשלום  עליו לכפות רשות אין הגובה ולפקיד שנה, אותה

(שם). חבירו בעד שעברה על 44)לשנה חובה היא שאף
למד  ורבינו תשורה, נזכרה לא שם בגמרא ואיש. איש כל
נתפס  לך "אין ב: הלכה יג פרק כתובות מירושלמי זה דין
ורבינו  ובגולגולת". בארנון אלא לו ליתן וחייב חבירו על
השלטונות  "להארחת תשורה חננאל, כרבינו "ארנון" מפרש
ח. בבאֿבתרא תוספות (ראה בעיר" בעברם והחיילות

והלך)].דיבורֿה  מתחיל

.ÊÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL ÈÓ45ÔB‚k ,B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒnL ƒ∆≈»»≈ƒ∆»«»¬≈¿
Ò‡pL B‡ BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L46eÚ„È ‡ÏÂ ,Ô˙Â ‡OÂ ∆∆¿»≈«¿∆∆¡«¿»»¿»«¿…»¿

ÌÈ„Ú‰47Ck :¯ÓB‡ ¯ÒÓp‰Â ,B˙¯ÈÒÓa B„ÈÒÙ‰ ‰nk »≈ƒ«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»≈»

¯ÙBk ¯ÒBn‰Â ,È„ÈÒÙ‰ CÎÂ48Ì‡ :BÚhL ‰na ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈≈«∆∆¿»ƒ
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯ÒÓp‰ OÙz49ÚaL ‡l‡ , »««ƒ¿»≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a50OÙzL ‰na ‰ÎBÊÂ51OÙz ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«≈∆¿∆«∆∆»«¿ƒ…»«
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -52‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ¯ÒBn‰ ÔÓ53. ≈ƒƒƒ«≈∆»ƒ¿»»¿»

כדין 45) היסת, הנתבע ישבע - עדים עליו אין אם אבל
ופטור. הכל, נשא 46)כופר ואם ב. הלכה למעלה ראה

תקנת  בו שעשו ופשיטא ממש, גזלן הריהו אונס, בלא ונתן
שפח, סימן חושןֿמשפט (ש"ך ויטול הנמסר וישבע הנגזל,

ל). ידעו 47)ס"ק אם אבל שם. רי"ף סב. בבאֿקמא
מחמתו. שבא ההפסד כל את ישלם הפסידו, כמה העדים

הוא 48) הרי יודע, איני אומר אלא כופר, אינו אם אבל
בלי  הנמסר ונוטל ומשלם, להשבע יכול ואינו שבועה מחויב
לא, סעיףֿקטן וש"ך יט, הלכה ז פרק למעלה ראה שבועה.
עשו. דיבורֿהמתחיל תוספות שם, בבאֿקמא וראה

הנגזל 49) תקנת עשו אם נפתרה, שלא בעיא שם, בבאֿקמא
ונוטל  שנשבע תיקנו בנמסר גם אם כלומר לא, או במסור
מוציאים  אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיוון לא. או בנגזל כמו

יח. הלכה שם למעלה וראה התופס. מיד כדין 50)מספק
ונוטלים. הנשבעים אם 51)כל אבל מוחזק, הוא בזה כי

סכום  כל על להשבע ורוצה שתפס, ממה יותר על טוען הוא
שתפס. במה להחזיק אלא השבועה, לו תועיל לא התביעה,

אנו 52) בתיקו, בגמרא שעלתה ממון בעיית שכל משום
שם. לבבאֿקמא רי"ף המחזיק, לטובת ולא 53)פוסקים

שהנמסר  שפסק גאון, האי כרב שלא בשבועה, ולא באומדן
"תיקו" שדין שנשבע, ממה חצי המוסר מן ומוציא נשבע
אוצר  ראה וחולקים. בספק המוטל ממון כדין לדעתו

.43 עמוד לבבאֿקמא הגאונים

.Á‡Ï BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«≈∆∆¿»≈«¿…
Úe·L‰¯eÓÁ ‰54˙q‰ ˙Úe·L ‡ÏÂ55‡e‰L ÈtÓ , ¿»¬»¿…¿«∆≈ƒ¿≈∆
ÚL¯56ÏeÒt EÏ ÔÈ‡Â57¯ÒBn‰ Ï·‡ .‰fÓ ¯˙È »»¿≈¿»»≈ƒ∆¬»«≈

˙B‡¯‰Ï e‰eÒ‡L58Û‡ ,„ia Ô˙Â ‡OÂ ‡È·‰Ï B‡ ∆¬»¿«¿¿»ƒ¿»»¿»««»«
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ59ÚL¯ BÈ‡ -60Ôa ‡l‡ , «ƒ∆«»¿«≈≈»»∆»∆

¯‡Lk B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,„·Ïa ‡e‰ ÔÈÓeÏLz«¿ƒƒ¿««¿ƒƒƒ¿»
.ÔÈ¯Lk‰«¿≈ƒ

התורה.54) מן שהיא במקצת, מודה של שבועה כגון
מ:55) שבועות הכל, בכופר נחמן רב ראה 56)שתיקן

ט. מא.57)הלכה ושבועות ה: בבאֿמציעא ראה
ב.58) הלכה למעלה מלשלם, שם.59)שפטור
הוא.60) אנוס שהרי

.Ë¯ÒÓÏ ¯eÒ‡61ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ì„‡‰ »ƒ¿…»»»¿«≈»ƒ≈
BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a62ÚL¯ ‰È‰ elÙ‡Â .63ÏÚ·e ¿≈¿»«¬ƒ»»»»««

BÏ ¯ˆÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,˙B¯·Ú64B¯ÒBn‰ ÏÎÂ .B¯ÚˆÓe ¬≈«¬ƒ»»≈≈¿«¬¿»«¿
BÏ ÔÈ‡ - BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa¿«≈»ƒ≈¿≈¿»≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ65. ≈∆»»«»

ז.61) קיז.62)גיטין בבאֿקמא רב, לפני שבא כמעשה
מג: ומאכיל הגוזל פרק לבבאֿקמא רי"ף שאמר 63)וראה

ב), לט, (תהלים לנגדי רשע בעוד מחסום לפי אשמרה דוד:
שם. גיטין מחסום, לפי אשמרה לנגדי, שרשע אףֿעלֿפי
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ומצערו.גו 64) רעות לו .65)רם . . והמסורות "המינין
יז. השנה (ראש דורות" לדורי בה ונידונים לגיהינום יורדים

יג). פרק סנהדרין ותוספתא

.È‚¯‰Ï ¯zÓ66ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÒBn‰67ÔÓfa elÙ‡Â , À»«¬…«≈¿»»«¬ƒ«¿«
‰f‰68Ì„˜ B‚¯‰Ï ¯zÓe .˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L «∆∆≈»ƒƒ≈¿»À»¿»¿…∆

¯ÒÓiL69¯Ó‡Lk ‡l‡ .70BÙe‚a ÈBÏt ¯ÒBÓ ÈÈ¯‰ : ∆ƒ¿…∆»¿∆»«¬≈ƒ≈¿ƒ¿
Ï˜ ÔBÓÓ elÙ‡Â ,BBÓÓa B‡71BÓˆÚ ¯Èz‰ -72 ¿»«¬ƒ»«ƒƒ«¿

¯ÒÓz Ï‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â BÏ ÔÈ¯˙Óe .‰˙ÈÓÏ73Ì‡ . ¿ƒ»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿…ƒ
Èk ‡Ï :¯Ó‡Â ÂÈt ÊÚ‰74ep¯ÒÓ‡ ‡l‡ ,75‰ÂˆÓ - ≈≈»»¿»«…ƒ∆»∆¿¿∆ƒ¿»

B‚¯‰Ï76Ì„Bw‰ ÏÎÂ .77.‰ÎÊ B‚¯‰Ï ¿»¿¿»«≈¿»¿»»

קיז.66) בבאֿקמא מוסר, של מפרקתו שבר כהנא רב
נח. ביתֿדין 67)וברכות שם שאין לארץ, בחוץ ואפילו

היה. בבבל כהנא רב מעשה כי לאחר 68)מומחים,
כהנא. רב כמעשה הנמסר,69)החורבן, את להציל כדי

כלום. עשה לא שם.70)ואפילו המעשה, היה כך
שונות 71) עלילות עליו יעלילו הגוים, לידי שנמסר [שכיוון

(ישעיה  מהכתוב זה דין למדו שם בגמרא מידם. ינצל ולא
כיון  זה תוא מה מכמר", כתוא וכו' עלפו "בניך כ): נא,
שנפל  ישראל של ממון כך עליו, מרחמים אין למכמר שנפל
כמו  פירשו והראשונים עליו. מרחמים אין גוים ליד

סימן שאמרנו. יז כלל בתשובותיו והרא"ש כאן, מרדכי ראה
וג]. רודף.72)ב כדין להרגו רב,73)ומותר עשה כך

כן.74)שם. מתכוון 75)לא שהוא ניכר ועלֿידיֿזה
זאת. והתורה 76)לעשות להורגו, חבירו אחר רודף כדין

נח. ברכות להרגו, השכם להרגך הבא ולאו 77)אמרה
הנמסר. דוקא

.‡ÈÌÓÊ ¯L‡ ¯ÒBn‰ ‰OÚ78ÈÏ ‰‡¯È - ¯ÒÓe79, »»«≈¬∆»«»«≈»∆ƒ
B‚¯‰Ï ¯eÒ‡L80˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;81È¯‰ - ¯ÒÓÏ ∆»¿»¿∆»ƒ≈À¿«ƒ¿…¬≈

LÚÈ ‰Ê82ÌÈ¯Á‡ ¯ÒÓÈ ‡nL ,83ÔÓÊ ÏÎa ÌÈOÚÓe . ∆≈»≈∆»ƒ¿…¬≈ƒ«¬ƒ¿»¿«
·¯Ún‰ È¯Úa84ÔBÓÓ ¯ÒÓÏ e˜ÊÁ‰L ÌÈ¯ÒBn‰ LÚÏ ¿»≈««¬»«¬…«¿ƒ∆À¿¿ƒ¿…»

ÌÈ¯ÒBn‰ ¯ÒÓÏÂ ,Ì„‡ Èa85ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa ¿≈»»¿ƒ¿…«¿ƒ¿«»¿≈»ƒ
¯ˆn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÚL¯ ÈÙk Ì¯Ò‡Ïe Ì˙Bk‰Ïe ÌLÚÏ¿»¿»¿«»¿»¿»¿ƒƒ¿»¿≈»«≈≈

¯eavÏ86ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa B¯ÒÓÏ ¯zÓ - Ô¯ÚˆÓe «ƒ¿«¬»À»¿»¿¿«»¿≈»ƒ
BÒ˜Ïe B¯Ò‡Ïe B˙Bk‰Ï87„ÈÁÈ ¯Úˆ ÈtÓ Ï·‡ .88 ¿«¿»¿¿»¿¬»ƒ¿≈««»ƒ

B¯Ò‡Ï ¯eÒ‡89BBÓÓ „a‡Ï ¯eÒ‡Â .90Û‡Â ,¯ÒBÓ ÏL »¿»¿¿»¿«≈»∆≈¿«
ÂÈL¯BÈÏ BBÓÓ È¯‰L ;BLÚÏ ¯znL Èt ÏÚ91. «ƒ∆À»¿»¿∆¬≈»¿¿»

בליעל.78) מחשבת לא 79)חשב ואינה רבינו, דעת
כתב  ומאכיל הגוזל פרק סוף (במרדכי ברי"ף ולא בגמרא

זו). דעה על חולק שהרי"ף שמחה, רבינו שהרי 80)בשם
כדין  חבירו, את להציל כדי אלא אינו להרגו שמותר הדין

גורם רודף  אלא שאינו רוצח, משום לא אבל חבירו, אחר
בעדים  אלא אותו הורגים אין ממש רוצח ואפילו ופטור.

ובביתֿדין. סנהדרין 81)והתראה וראה פעמים, שלוש
ב'שולחן 82)פא: גם וכן "יהרג", כתוב ר"מ רומי בדפוס

הוא: והמקור יא. סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'
(עבודה  מעלין" ולא מורידין היו . . . והמסורות "המינין
לבאר  שנפל כגון הריגתם, את מסבבים כלומר כו:), זרה

מותר  רבינו ולדעת הסולם. את מסלקים בבאר, והסולם
להרגו  איֿאפשר אם וכך המערב, ערי כמנהג בידיים, להרגו
ד  פרק רוצח הלכות ראה הריגתו. לסבב מצווים בידיים,

י. להצילם.83)הלכה צרפת.84)ומצוה
אסור 85) - אחרות עבירות על רשעים אבל דוקא, המוסרים

ט. הלכה למעלה ראה לגוים, כמוסר.86)למסור דינו
שאין  הרשעים, ויתר המוסר עם יחד אותו מונה התלמוד
ושנתנו  . . . והמסורות "המינין הבא. לעולם חלק להם
. הצבור) על יתירה אימה (=שמטילים חיים בארץ חיתיתם
יג. פרק סנהדרין ותוספתא יז. השנה ראש ". .

ט.88)בממונו.87) הלכה למעלה ב'שולחן 89)ראה
הנכונה  הגירסא יב סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'

בבבאֿקמא 90)"למסרו". יהודה ורב הונא רב מחלוקת
והראייה  שם. הרי"ף כדעת לאבדו שאסור רבינו ופסק קיט.
אם  כלומר, במוסר. נגזל תקנת עשו אם הבעיא, מן היא
שאם  בתיקו, נשארה והבעיא סב.), (שם ויטול ישבע הנמסר

ונוטל. שנשבע כלֿשכן לאבדו, היה לנו 91)מותר ואין
בו  ויתקיים שיכול מוסיף, התלמוד ליורשיו. להזיק רשות
כלומר, ילבש", וצדיק רשע "יכין יז): כז, (איוב הכתוב

צדיקים. יהיו יורשיו שמא

.·ÈÛ„B¯92¯·„Ï B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ≈∆»»≈««¬≈¿»¿ƒ¿«
‰¯·Ú93Ïk ÏL ÔÈa Ûc¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ , ¬≈»¿ƒ≈∆«≈ƒ≈∆ƒ¿»≈∆»
Ì„‡94·iÁ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - »»»ƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈

Û„¯L ÔÂÈkL ;BLÙa95‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰96. ¿«¿∆≈»∆»«ƒƒ«¿¿ƒ»

קיז:92) לאנסה,93)בבאֿקמא העריות אחת אחר כגון
חייבי  אבל כריתות, חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
עג.). (סנהדרין רודף של בנפשו אותן מצילים אין לאוין

לזה.94) וממון לזה שמיתה לא 95)אףֿעלֿפי אפילו
את 96)הרגו. להציל כדי אותו, להרוג אחד לכל מותר

אחת  אחר רודף כשהוא ואפילו שם), (סנהדרין הנרדף
להרוג  מותר זאת בכל כרת, אלא עליה חייב שאינו העריות,
תשלומין  וחיוב מיתה וחיוב העבירה, מן להצילה כדי אותו,
גניבה  הלכות ראה מיניה. בדרבה ליה וקם כאחד, באים

א. הלכה ג פרק ואבידה

.‚ÈÛc¯97ÌÈÏk ¯aML98‡Ï ;¯eËt - Û„B¯ ÏL ƒ¿»∆ƒ≈≈ƒ∆≈»…
BÙebÓ ·È·Á BBÓÓ ‰È‰È99ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â .100 ƒ¿∆»»ƒƒ¿ƒƒ≈≈ƒ

·iÁ - ÌÈ¯Á‡101- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰L ; ¬≈ƒ«»∆««ƒ«¿¿»¬≈
.·iÁ«»

שם.97) עצמו.98)בבאֿקמא להציל שהרי 99)כדי
כלֿשכן  עצמו, להציל כדי רודפו, את להרוג רשאי זה נרדף

שם. הרודף, של בממונו להצילו לומר:100)שניתן צריך
ר"מ. רומי בדפוס הוא וכן שם.101)"כלי", לשלם,

.„ÈÛ„¯L ÈÓ102¯aLÂ ,Ûc¯p‰ ÚÈLB‰Ï Û„B¯‰ ¯Á‡ ƒ∆»«««»≈¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ≈
.¯eËt - Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa Û„B¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ≈∆≈≈∆»»»»

ÔÈc‰ ÔÓ ‡ÏÂ103ÚnÈ ‡lL ,‡È‰ ‰wz ‡l‡ , ¿…ƒ«ƒ∆»«»»ƒ∆…ƒ»«
dÓ‰Ó˙È B‡ ÏÈv‰lÓ104ÔiÚÈÂ105.Ûc¯iL ˙Úa ƒ¿«ƒƒ¿«¿«ƒ«≈¿≈∆ƒ¿…

חייב,103)שם.102) - חבירו בממון עצמו המציל שהרי
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קסז ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - `"pn d"k 'a mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בממון אחרים המציל יתאחר.104)חבירו.כלֿשכן
המועד.105) את יאחר ובינתיים בריצתו, כלים ישבר שלא

.ÂË„ÓÚÂ ,ÈBOn‰ „·kÓ ¯·M‰Ï ‰·MÁL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»≈ƒ…∆««¿»«
Ìia CÈÏL‰Â d‡OnÓ Ï˜‰Â Ô‰Ó „Á‡106¯eËt -107; ∆»≈∆¿≈≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«»»

‰ÂˆÓe .Ì‚¯‰Ï Ì‰È¯Á‡ Û„B¯ BÓk daL ‡On‰L∆««»∆»¿≈«¬≈∆¿»¿»ƒ¿»
ÌÚÈLB‰Â CÈÏL‰L ‰OÚ ‰a¯108. «»»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

jilydy dyr dax devne ... xaydl dayigy dpitq"
."mriyede

הגדולה  מעלתם נרמזת זו הלכה של העניינים בפנימיות
הזוהר  כמאמר הנשמה, על מורה "ספינה" כי ישראל של

א.) קצט, נש (ח"ב דבר נשמתא איהי דא לספינה דנחת "יונה
הכתוב  ובלשון נש" דבר בגופא למהוי עלמא האי אל דנחת
שאחרי  רבים" במים מלאכה עושי באניות הים "יורדי
של  והבלבולים הטרדות ריבוי שהם רבים" ה"מים סכנת
עילוי  ניתוסף ואז בשלום חפצה למחוז מגיעה העולם עניני

לעולם. ירידתה קודם שהיתה מכפי בנשמה יותר גדול
למצב  הספינה את שמביא הסוער הים הוא הגלות ים
נעשה  בעולם החושך התגברות מצד כי להשבר" ש"חשבה
של  העול הוא והמשוי ומצוותיה. התורה בקיום חלישות
הקב"ה  להישבר" ש"חישבה החשש ומצד ומצוות, תורה
שאי  תומ"צ עניני ריבוי ישנם שהרי מעליה, המשוי מיקל
טומאה  הקרבנות, דיני כמו הגלות בזמן לקיימם אפשר

אל  שמצוות וכו' ע"ד וטהרה למעליותא בים" "השליך ו
לשורשן  ונתעלו חזרו אלו שמצוות מכסים" לים "כמים

מהגילוי. שלמעלה ההעלם בבחינת ומקורן
ניתנה  לא התורה שכל ישראל, של מעלתן מודגשת ובזה
מסכן  התורה ריבוי ואם ישראל, את לזכות בשביל אלא
להרגם, אחריהם רודף כמו שבה "המשא ישראל את
בשביל  התורה שהרי והושיעם", שהשליך עשה רבה ומצוה
- חז"ל לשון (ע"ד למה תורה - ישראל אין ואם ישראל

ז.). פ"ח, אסת"ר פ"נ. פדר"א
670 'r a"g h"nyz y"dtq

הנוסעים.106) את להציל לשלם 107)כדי חייב ואינו
ההפסד. את ביניהם מחלקים המטען בעלי וכל מזיק, כדין
כיצד  מפרש יד הלכה יב פרק ואבידה גזילה בהלכות ורבינו
שכנראה  הראב"ד, השגת מסולקת זה פירוש לפי מחלקים.
חושןֿמשפט  וראה המטיל, את לגמרי לפטור שכוונתו הבין

ט. סעיףֿקטן מאירתֿעינים ד, סעיף שפ, סיים 108)סימן
מילה  ועוד, טוב. בכי לסיים כדי "והושיעם", במילה רבינו
לא.), (שבת "ישועות" שנקרא נזיקין, סדר לציין באה זו

עוז. מגדל

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

á"ôùú'ä à"ðî ä"ë 'á íåé

-oiwifpxtq
Wtp zxinWE gvFx zFkld

-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld
¦§¥©§¦©¤¤

¦§¥©§¦©¤¤
,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
.˙ÓeÈ ‡l‡ ,ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (· .Áˆ¯Ïƒ¿…«∆…ƒ«…∆¿∆∆≈«∆»»
¯Ùk ÁwÏ ‡lL („ .‰‚‚La ÁˆB¯‰ ˙BÏ‚‰Ï (‚¿«¿»≈«ƒ¿»»∆…ƒ«…∆
Ì„˜ Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰ ˙ÓeÈ ‡lL (‰ .˙eÏb ·iÁÓÏƒ¿À»»∆…«»≈«¿∆ƒ¿«…∆
.Û„B¯ ÏL BLÙa Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (Â .ÔÈca ‰„ÈÓÚ¬ƒ»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿«¿∆≈
.Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á .Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê∆…»«»≈∆…«¬…«»
Û¯ÚÏ (È .C¯c‰ Ì‰Ï ÔeÎÏe ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë¿«¿ƒ»≈ƒ¿»¿«≈»∆«∆∆«¬…

‰Ï‚Ú‰ ˙‡Ú˜¯˜ d˙B‡a „·ÚÈ ‡lL (‡È .ÏÁpa ∆»∆¿»«««∆…≈»≈¿»«¿«
˙BOÚÏ (‚È .ÌÈÓc ÌeOÏ ‡lL (·È .Ú¯f˙ ‡ÏÂ¿…ƒ»«∆…»»ƒ«¬
ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË .¯·„a ÌÈÓz ÏÈLÎÈ ‡lL („È .‰˜ÚÓ«¬∆∆…«¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿…ƒ
epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ .BnÚ ÔÚËÏ (ÊË .C¯ca ÏLÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿««∆∆ƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆

.BÏ CÏÈÂ B‡OÓa Ï‰·ƒ¿»¿«»¿≈≈
ãycew zegiyn zecewpã

."znei `l` gvex ytpl xtek gwil `ly"

ידי  על נכתב הגדולות, ההלכות שבריש המצות מניין
מדוע  להבין וצריך בשיטתו, דיוקים מצינו בו וגם הרמב"ם,
רוצח  לנפש כופר ליקח "שלא כתב ב' לא־תעשה במצות
כופר  ליקח "שלא כתב זו לא־תעשה ובמצות יומת" אלא

יגלה". "אלא הוסיף ולא גלות" למחויב
ליקח  שלא שהלאו לן משמע קא הרמב"ם הוא: והביאור
ואחר  שיגלה קודם החיובים, שני כולל בשגגה לרוצח כופר
רק  הוא שהלאו משמע היה יגלה" "אלא כתב ואילו שגלה,
לשוב  כופר ליקח איסור אין שגלה אחר אבל שיגלה, קודם

בארץ. לשבת
כופר  ליקח לא רק הוא הלא־תעשה התורה, על ולפרש"י
לשבת". "לשוב המילים על פירושו יסד ולכן שגלה, אחר

להגלותו). מצות־עשה יש שגלה קודם (אבל
(298 'r b"ig y"ewl it lr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמצוה 1) בלאו. עובר מישראל נפש הורג שכל יבאר

ליקח  שלא דין בית מוזהרים ודין הרוצח. להרוג הדם לגואל
מצוה  ודין וכו'. העדים אותם ממיתים ואם מהרוצח. כופר
הדברים  ודין בנפשו. או מאבריו באחד הנרדף להציל
להציל  היכול ודין אותם. יעשה שלא עד האדם שממיתים

הציל. ולא

.‡‚¯B‰ Ïk2LÙ3Ì„‡ Ôa4,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ »≈∆∆∆»»≈¿…«¬∆
Áˆ¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL5ÔB„Êa Áˆ¯ Ì‡Â .6ÌÈ„Ú ÈÙa7 ∆∆¡«…ƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈≈ƒ
ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -8Ì˜pÈ Ì˜ :¯Ó‡pL ,9ÈtÓ . ƒ»¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒƒ
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‰ÚeÓM‰10ÛÈÒ ˙˙ÈÓ BfL e„ÓÏ11˙‡ ‚¯‰L ÔÈa . «¿»»¿∆ƒ««ƒ≈∆»«∆
ÏÊ¯·a B¯·Á12BÙ¯OL ÔÈa13ÛÈÒa B˙˙ÈÓ - L‡a ¬≈¿«¿∆≈∆¿»»≈ƒ»¿«ƒ

עלֿמנת 2) רוצח הריני אומר ואפילו אשה, ובין איש בין
כ, יתרו נרדמים, מקיצי הוצאת דרשב"י, (מכילתא ליהרג
שבתורה". עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השוה יג).

מקומות. ובכמה פד: יומו,3)יבמות בן תינוק ואפילו
עיבורו. חדשי בלאֿתעשה,4)שכלו עובר גוי, ואפילו

הלכה  ב פרק (לקמן עליו נהרג הרוצח הישראל אין אבל
מכוון 5)יא). שהוא משום כללי, באופן מנוסח הציווי

דיבורֿהמתחיל  שם ו'תוספות' טו. בבאֿקמא וראה לכל.
(שמות 6)השווה. בערמה" להרגו רעהו על איש יזיד "וכי

יד). הרוצח"7)כא, את ירצח עדים לפי נפש מכה "כל
קסא. מסעי 'ספרי' וראה ל) לה, את 8)(במדבר מתיזים

נב: סנהדרין בסייף, ומת.9)ראשו עבדו במכה
רבו.10) מפי בקשר 11)תלמיד בתורה נזכרת "נקמה" כי

מכילתא  כה). כו, (ויקרא ברית" נקם נוקמת "חרב ל"חרב",
שם. וסנהדרין ז, הכהו 12)משפטים ברזל בכלי "ואם

טז). לה, (במדבר הרוצח" יומת מות הוא, רוצח וימות,
על 13) קס, מסעי 'ספרי' ראה בשריפה. דינו אומרים אין

עו: סנהדרין וראה יהדפנו", בשנאה "ואם הפסוק

.·‰ÂˆÓ14,[ÁˆB¯‰ ˙‡ ‚¯‰Ï] Ìc‰ Ï‡Bb „Èa ƒ¿»¿«≈«»«¬…∆»≈«
Èe‡¯‰ ÏÎÂ .Áˆ¯‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ ‡e‰ Ìc‰ Ï‡b :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈«»»ƒ∆»…≈«¿»»»

‰M¯ÈÏ15B‡ ,Ìc‰ Ï‡B‚ ‰ˆ¯ ‡Ï .Ìc‰ Ï‡B‚ ‡e‰ ƒÀ»≈«»…»»≈«»
Ìc Ï‡B‚ BÏ ÔÈ‡L B‡ ,B˙ÈÓ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL16- ∆…»»»«¬ƒ∆≈≈»

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa17.ÛÈÒa ÁˆB¯‰ ˙‡ ≈ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿«ƒ

וסנהדרין 14) שם 'ספרי' להמיתו", הדם גואל ביד "מצוה
רצח  "ואם הקודמת להלכה המשך הם רבינו ודברי מה:
הרוצח. את להרוג הדם גואל ביד מצוה ואז ,". . . בזדון
לקמן  רבינו פסק מקלטו, מעיר שיצא בשגגה, בהורג אבל
ביד  רשות אלא מצוה שאין עקיבא כרבי י הלכה ה פרק
יב. מכות וראה בזדון. יצא ואפילו להמיתו, הדם גואל

שרק 15) רבינו פסק עדות לענין ואף האב, קרובי היינו
לומד  עקיבא רבי כי התורה, מן להעיד פסולים האב קרובי
הלכות  ראה בנים". על אבות יומתו "לא הכתוב מן זה דין
הלכה  ג פרק סנהדרין ירושלמי וראה א. הלכה יג, פרק עדות

שם. ובמראהֿהפנים צדק.16)ט, גר "ומנין 17)כגון
שנאמר  גואל, לו מעמידים שביתֿדין גואל לו אין שאם
ואףֿעלֿפי  הורגו, הפוגע כלומר "מכלֿמקום", בו, בפגעו
שם  סנהדרין הדם, גואל במקום אלא הדם, גואל שאינו
פ"ה  לקמן ראה - רבינו שיטת סיכום שם. חננאל ורבינו

בהערות. הי"א

.‚‚¯‰L ·‡‰18È¯‰ - ‚¯‰pÏ Ôa ‰È‰ Ì‡ :Ba ˙‡ »»∆»«∆¿ƒ»»≈«∆¡»¬≈
ÂÈ·‡ È·‡ ‚¯B‰ ‰Ê19Ï‡B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,20ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆≈¬ƒ»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈
„Á‡ ÔÈ‡ - Ôa BÏ21Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ≈≈∆»ƒ»«ƒ«¬∆≈«»

B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï22. ¿»ƒ∆»ƒ∆»≈ƒ¿ƒƒ
‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡Â23.Ìc‰ ˙l‡‚a ¿∆»«»»¿∆»«¿≈»ƒ¿À««»

יב.18) אותו,19)מכות לכבד לו שראוי אףֿעלֿפי
אדם. ככל בזה דינו הדם 20)מכלֿמקום גואל ביד ומצוה

הרוצח. את הבן 21)להרוג כי מצוה, שזוהי אףֿעלֿפי
לכבוד  ואם אב כיבוד הכתוב והשווה אביו, כבוד על מצווה
ביתֿדין  שליח הוא אפילו כך ומשום ל.) (קידושין המקום
פה: סנהדרין להכותו, לבן אסור למכות, נידון ואביו

בהלכה 22) הרוצח, את להמית יכול שאינו הדם בגואל כמו
רוצח 23)הקודמת. את להרוג מחוייבת הנקבה גם

בזמן. תלויות שאינן שבתורה מצוות בכל חייבת כי קרוביה,

.„ÁwÏ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯‰ÊÓe24¯Ùk25ÁˆB¯‰ ÔÓ26. À¿»ƒ≈ƒ∆…ƒ«…∆ƒ»≈«
ÔBÓÓ Ïk Ô˙ elÙ‡Â27Â ,ÌÏBÚaLÏ‡B‚ ‰ˆ¯ elÙ‡ «¬ƒ»«»»∆»»«¬ƒ»»≈

B¯ËÙÏ Ìc‰28Ï‡Bb ÔÈ˜ ‚¯‰p‰ ‰Ê ÏL BLÙ ÔÈ‡L . «»¿»¿∆≈«¿∆∆«∆¡»ƒ¿«≈
‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ˜ ‡l‡ ,Ìc‰«»∆»ƒ¿««»»∆∆¡«¿…

Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙29‰„Èt˜‰L ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â . ƒ¿…∆¿∆∆…≈«¿≈¿»»∆ƒ¿ƒ»
eÙÈÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÂÈÏÚ ‰¯Bz30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡«¿…«¬ƒ

ÛÈÁÈ ‡e‰ Ìc‰ Èk ,¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ˙‡31ı¯‡‰ ˙‡ ∆»»∆¿≈ƒ«»«¬ƒ∆»»∆
.¯ÓB‚Â¿≈

בלאו.24) עברו לקחו, נפשו.25)ואם שלא 26)פדיון
נפשו.27)להרגו. מפדיון יותר שאמר 28)כלומר,

הרוצח. של דמו על מוחל שהוא חייב 29)לביתֿדין
ששורו  כגון כופר, בתשלומי נפשו פודה שמים, בידי מיתה
מיתת  שחייב מרוצח אבל ל). כא, (שמות אדם הרג המועד
קסא, מסעי 'ספרי' ראה כופר. לקחת אסור ביתֿדין,
אדוני  הורשו שאם ידוע, זו מצוה "שורש לז: וכתובות
מחבירו  הגדול שכל נמצא הרוצח, מיד כופר ליקח הארץ
ונמצא  כפרו, ויתן עליו אפו יחרה אם יהרגנו, ממנו ועשיר
תיב, מצוה החינוך (ספר בטל" והישוב באחיו, איש חרב

קוק). הרב מוסד שם 30)הוצאת ראה תרשיעו. ולא
ורש"י. אונקלוס שפיכות 31)תרגום התורה הדגישה

ואמרו  הארץ", את תטמא "ולא בפסוק ומסיימת דמים,
ומסלקת  הארץ, את מטמא דמים ששפיכות "מגיד חז"ל:
ביתֿהמקדש". חרב דמים שפיכות ומפני השכינה, את

שם. 'ספרי'

.‰ÁˆB¯32ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔB„Êa ‚¯‰L ≈«∆»«¿»≈¿ƒƒ»≈ƒ
B˙B‡ ÌÈ‡B¯‰ ‡ÏÂ33e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL „Ú , ¿…»ƒ«∆»¿≈ƒƒƒ

‰˙ÈÓÏ34ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈
˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ËtLnÏ ‰„Ú‰»≈»«ƒ¿»¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒ≈

ÔÈc35eOÚÂ e¯·ÚL36¯ÓbiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L , ƒ∆»¿¿»∆≈¿ƒƒ»«∆ƒ»≈
.ÔÈc ˙È·a ÌÈcƒ»¿≈ƒ

יב.32) לדונו 33)מכות רשאים ואינם ביתֿדין הם ואפילו
אותו  שראו שמכיון הוא, והטעם אחרים. עדים עלֿפי אפילו
להפוך  ציוותה והתורה זכות, לו רואים אין שוב שהרג,
לסנהדרין  "מנין כו. השנה ראש העדה". "והצילו בזכותו
עד  אותו ממיתים שאין הנפש, את שהרג אחד שראו
וילקוט  זוטא, 'ספרי' שם, (מכות אחר" בביתֿדין שיעמוד
נו. עמוד למכות, ביתֿהבחירה וראה לה). מסעי שמעוני

מיתה.34) חייב הוא אין למיתה, אותו דנו שלא עוד וכל
מחוייבי 35) יתר לכל דוגמה הוא הרוצח", ימות "לא הפסוק

תלמודֿ ומשנאף, משהרג אותו יהרוג "יכול ביתֿדין. מיתת
שם. וילקוט זוטא, ספרי עמדו". עד הרוצח ימות ולא לומר

עדים.36) בהם והתרו
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.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37ÔBÚ‰ ‰OÚÂ ¯·ÚLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»∆»
Û„B¯‰ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ·iÁL38B¯·Á ¯Á‡ ∆«»»»ƒ«≈ƒ¬»»≈««¬≈

ÔË˜ Û„B¯‰ ‰È‰ elÙ‡ ,B‚¯‰Ï39Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ -40 ¿»¿¬ƒ»»»≈»»¬≈»ƒ¿»≈
ÔÈeˆÓ41BLÙa elÙ‡Â ,Û„B¯‰ „iÓ Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï ¿Àƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«»≈«¬ƒ¿«¿

Û„B¯ ÏL42. ∆≈

למיתה.37) ביתֿדין אותו שידונו עד החוטא את יהרגו שלא
עג.38) לענין 39)סנהדרין עונשין, בר שאינו אףֿעלֿפי

שם  הנרדף, את להציל היא המטרה כי כגדול, דינו "רודף"
ביתֿדין.40)עב: דוקא ז.41)ולאו הלכה ראה
אףֿעל42ֿ) זה". של בדמו זה של דמו "הצל אותו. להרוג

עליו  שחייב מעשה עשה ולא אותו, הרג לא שעדיין פי
שם. מיתה.

.Ê?„ˆÈk43e‰e¯È‰Ê‰ Ì‡44,ÂÈ¯Á‡ Û„B¯ ‡e‰ È¯‰Â ≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈≈«¬»
‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡45ÔÈ„ÚL ÔÂÈk , ««ƒ∆…ƒ≈»»«¿»»≈»∆¬«ƒ

Û„B¯ ‡e‰46‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -47BÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡Â . ≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B‡ ıÁa B˙B‡ ekiL ÔB‚k ,Û„B¯‰ È¯·È‡Ó ¯·È‡a¿≈»≈≈¿≈»≈¿∆«¿≈
BÏ‚¯ ˙‡ e¯aLÈ B‡ B„È ˙‡ eÚË˜ÈÂ ÛÈÒa B‡ Ô·‡a¿∆∆¿«ƒ¿ƒ¿¿∆»¿«¿∆«¿

ÔÈOBÚ - BÈÚ ˙‡ enÒÈ B‡48ÔÈÏBÎÈ [ÔÈ‡] Ì‡Â . ¿«∆≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
ÔeÎÏ49È¯‰ - Û„B¯Ï e‰e‚¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÏÈv‰Ïe ¿«≈¿«ƒ∆»ƒ≈¬»»≈¬≈

‚¯‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ el‡50; ≈¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»«
dtk ˙‡ ‰˙v˜Â : ¯Ó‡pL51EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï , ∆∆¡«¿«…»∆«»…»≈∆

הרודף.43) אותו 44)דין יהרגו כן לא שאם ירדוף, שלא
שם. התורה, ועלֿמנת45ֿ)כמצוות אני, יודע אמר שלא

מיתת  במחוייב כן לא שם. עליו, שאהרג רודף, אני כן
התראה. עליו שיקבל עד נהרג שאינו ביתֿדין,

בסכנה.46) (שם),47)והנרדף התראה" צריך אינו "רודף
ממוות. הנרדף את להציל דחוף צורך קיים ואם 48)שהרי

יג. הלכה להלן וראה שמים, בידי מיתה חייב הרגו,
מאבריו.49) עליו 50)לאחד שחייב מעשה עשה ולא

שאין  ביתֿדין, מיתות מחייבי רודף דין שונה ובזה מיתה,
הֿו). (הלכות ועשו עברו אלאֿאםֿכן אותם ממיתים

אתה 51) אין שאם מנין בכפה, להצילו חייב שאתה "מלמד
תחוס  לא תלמודֿלומר בנפשה, הצילו בכפה, להצילו יכול

רצג. כיֿתצא 'ספרי' עיניך",

.Á„Á‡52ÂÈLe·Óa53¯·c Ïk „Á‡Â54˙kÒ Ba LiL ∆»ƒ¿»¿∆»»»»∆≈«»«
˙BLÙ55‰M‡‰ B‡ LÈ‡‰ „Á‡ .56:·e˙k‰ ÔÈÚ . ¿»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿««»

·LBÁ‰ ÏkL57- B˙B‡ ‰˙ÈÓn‰ ‰‡k‰ B¯·Á ˙Bk‰Ï ∆»«≈¿«¬≈«»»«¿ƒ»
Û„B¯ ÏL BtÎa Ûc¯p‰ ˙‡ ÔÈÏÈvÓ58ÔÈ‡ Ì‡Â ; «ƒƒ∆«ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ≈»

vÓ - ÔÈÏBÎÈBLÙa Û‡ B˙B‡ ÔÈÏÈ59‡Ï :¯Ó‡pL , ¿ƒ«ƒƒ«¿«¿∆∆¡«…
EÈÚ ÒBÁ˙60. »≈∆

ובין.52) נאמר 53)בין... בתורה מסוכן. מקום בביציו,
במבושיו  והחזיקה ידה ששלחה באשה כפה", את "וקצותה

גבר. דוגמה.54)של אלא אינו ו"מבושיו"
לרבות 55) מנין מבושיו, אלא לי אין - במבושיו "והחזיקה

מכלֿ "והחזיקה" תלמודֿלומר סכנה, בו שיש דבר כל
והחזיקה  ידה "ושלחה (כתוב רצב שם 'ספרי' מקום",
היה  מספיק שהרי מיותרת, "והחזיקה" והמלה במבושיו",

שלריבוי  דרשו כך משום במבושיו", ידה "ושלחה לכתוב
וכנרדפים,56)באה). כרודפים ולאשה לאיש אחד דין

איש. המתקיפה אשה על מדבר שהכתוב ואףֿעלֿפי
בבאֿ שבתורה", עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השווה

טו. עשה.57)קמא לא ועדיין לעשות, המתכונן
ז.58) הלכה ראה להרגו, שהורגים 59)ואסור הרודף, של

את 60)אותו. "וקצותה עלֿידי להצילו יכול אתה כשאין
הקודמת. הלכה ראה כפה".

.ËBÊ Û‡61‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ62LÙ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL , «ƒ¿«…«¬∆∆…»«∆∆
ÌÈÓÎÁ e¯B‰ CÎÈÙÏ .Û„B¯‰63‡È‰L ‰¯aÚ‰L , »≈¿ƒ»¬»ƒ∆»À»»∆ƒ

„ÏÈÏ ‰M˜Ó64ÌÒa ÔÈa ,‰ÈÚÓa ¯aÚ‰ CzÁÏ ¯zÓ - ¿«»≈≈À»«¿…»À»¿≈∆»≈¿«
Ì‡Â .d‚¯‰Ï ‰È¯Á‡ Û„B¯k ‡e‰L ÈtÓ ,„ia ÔÈa≈«»ƒ¿≈∆¿≈«¬∆»¿»¿»¿ƒ

BL‡¯ ‡ÈˆB‰MÓ65ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ -66ÔÈÁBc ÔÈ‡L ;Ba ƒ∆ƒ…≈¿ƒ∆≈ƒ
ÌÏBÚ ÏL BÚ·Ë e‰ÊÂ ,LÙ ÈtÓ LÙ67. ∆∆ƒ¿≈∆∆¿∆ƒ¿∆»

מצוה 61) כך ולהצילו, הנרדף נפש על לחוס שמצוה כשם
ע  לחוס באחד שלא להצילו איֿאפשר אם הרודף, נפש ל

עיניך".62)מאיבריו. תחוס  ז,63)"לא פרק אהלות
ו. יוצא.64)משנה העובר שאין הקושי, מחמת ומסוכנת

האם.65) חיי מסכן הלידה שבשעת לשון 66)והקושי
שם. ואין 67)המשנה, מסוכנת, הלידה בשעת שאשה

רדפי  קא "משמיא הגמרא: ובלשון לרודף. נחשב הוולד
לפני  אבל עב: סנהדרין אותה), רודפים השמים (מן לה"
עובר  שהרג וישראל נפש, נקרא אינו ראשו העובר שהוציא
של  טבעו שזה אףֿעלֿפי קודמים, חייה ולפיכך נהרג אינו
נמצא  לא אבל קצת, תמוה הוא כאן רבינו של [לשונו עולם.
עקיבא  רבי תוספות וראה הדעת]. על מתקבל אחר פירוש

טו. אות שם איגר

.ÈÛ„B¯‰ „Á‡68¯Á‡ Û„B¯ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ ∆»»≈««¬≈¿»¿≈««
‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú69¯Ó‡pL .dÒ‡Ï70Ìe˜È ¯L‡k Èk : «¬»¿…»»¿»¿»∆∆¡«ƒ«¬∆»

‰f‰ ¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡71È¯‰Â ; ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»«∆«¬≈
ÚÈLBÓ ÔÈ‡Â ‰O¯‡Ó‰ ‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ :¯ÓB‡ ‡e‰≈»¬»««¬»«¿…»»¿≈ƒ«

dÏ72ÚÈLBÓ dÏ LÈ ‡‰ .73¯·c ÏÎa dÚÈLBÓ - »»≈»ƒ«ƒ»¿»»»
.Û„B¯‰ ˙‚È¯‰a elÙ‡Â ,ÚÈLB‰Ï ÏBÎiL∆»¿ƒ««¬ƒ«¬ƒ«»≈

עג.68) הרודף 69)סנהדרין אבל מיתה , דין בה שיש
א  (פרק מלקות שענשו בלאו רק שאסורה הפנויה, אחרי
בנפשו. אותה מצילין אין ה) הלכה אישות מהלכות

מאורסה.70) נערה שאנס לנערה 71)במי רוצח "מקיש
העבירה  (מן להצילה ניתן המאורסה נערה מה המאורסה,
סנהדרין  בנפשו", להצילו ניתן רוצח אף בנפשו, והקלון)

רמג. כיֿתצא 'ספרי' וראה שחייבים 72)שם. משמע
לה. שם.73)להושיע הגמרא, לשון

.‡È˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â74ÔÓ ıeÁ ¿«ƒƒ¿»»»¬»ƒ
‰Ó‰a‰75¯eÎf‰ Ï·‡ .76LÙa B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - «¿≈»¬»«¿«ƒƒ¿∆∆

¯Á‡ Û„B¯‰ Ï·‡ .˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ,Û„B¯‰»≈ƒ¿»»»¬»¬»»≈««
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ Û„¯L B‡ ,dÚ·¯Ï ‰Ó‰a‰«¿≈»¿»¿»∆»««¬¿»»¿«»
‰„B·ÚÂ ˙aM‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÏ B‡«¬…¬»»»««ƒ∆««»«¬»

˙c‰ È¯wÚ ‰¯Ê77B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -78‰OÚiL „Ú ,79 »»ƒ¿≈«»≈¿ƒƒ«∆«¬∆
.˙eÓÈÂ e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·ÈÂƒƒ¿≈ƒƒƒ¿»
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מצילים 74) כריתות חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
בנערה  מדבר שהכתוב אףֿעלֿפי הרודף, בנפש אותם

שם. סנהדרין בלבד. הבהמה 75)המאורסה אחר הרודף
שלא  מיתה, וחייב לעריות דומה שזה ואףֿעלֿפי לרבעה,
קלון  בה ויש ערוה, שהוא בדבר אלא בנפשו להציל ניתן

שם. לאנסו.76)לנרדף, הזכר אחר והמחלל 77)הרודף
עבודהֿזרה. כעובד דינו השבת רבי 78)את כדעת שלא

להצילו  ניתן השבת את מחלל שאמר: שמעון ברבי אלעזר
עובד  שאמר: יוחאי בן שמעון רבי כדעת ושלא בנפשו,

עג: שם בנפשו. להצילו ניתן שהתרו 79)עבודהֿזרה לאחר
ביתֿדין. מיתות חייבי יתר כדין התראה, עצמו על וקיבל בו

ה. הלכה למעלה ראה

.·È‰¯Ú‰Â dnÚ ·ÎLÂ dOÙ˙e ‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯80, »«««∆¿»¿»»¿»«ƒ»¿∆¡»
B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -82B˙B‡ ««ƒ∆…»«ƒ»≈¿ƒƒ

ÔÈÙ„B¯ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â ,‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯ .ÔÈca B„ÓÚ „Ú«»¿«ƒ»«««∆¿»«¬≈ƒ»¿ƒ
‡lL È„k e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ‰¯Ó‡Â ,dÏÈv‰Ï ÂÈ¯Á‡«¬»¿«ƒ»¿»¿»»∆«ƒ¿≈∆…

È‚¯‰È83dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -84B˙B‡ ÔÈÏÈ‰·Ó ‡l‡ , ««¿≈ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·È‡a ÏÚ·lÓ B˙B‡ ÔÈÚBÓe85‡Â ;ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì ¿ƒƒƒ¿…¿≈»»¿ƒ≈»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,BLÙa elÙ‡ - ÂÈ¯·È‡a86. ¿≈»»¬ƒ¿«¿¿∆≈«¿

שם.80) סנהדרין עטרה". נכנסת זו שלא 81)"העראה
האבר. כל את ביאה 82)הכניס מגמר אותו מצילים אין

בה  כנעברה ודינה נבעלה, כבר שהרי רודף, של בנפשו
עג: עג. שם בנפשו, אותה מצילים שאין קודם 83)עבירה,

שם. בגללי, אותו להרוג רוצים שאתם מכיון אותו, שתשיגו
כך.84) אמרה פחד ומתוך היא, אנוסה עלֿידי 85)שהרי

איבריו. ז.86)הכאת הלכה למעלה

.‚ÈÁ¯Ë ‡ÏÂ ÂÈ¯·È‡Ó ¯·È‡a ÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk»«»¿«ƒ¿≈»≈≈»»¿…»«
BLÙa ÏÈv‰ ‡l‡ ,CÎa87‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Â Û„B¯ ÏL ¿»∆»ƒƒ¿«¿∆≈«¬»¬≈∆
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈÓc CÙBL88ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ ; ≈»ƒ¿«»ƒ»¬»≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡89.

יותר.87) לו קל שזה עד.88)מפני סנהדרין עליו", "נהרג
ומה 89) התראה, קבלת כאן אין להציל, שנתכוון מאחר

(כסףֿ שמים. בידי למיתה הכוונה עליו" "נהרג שאמרו
משנה).

.„ÈÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk90‡Ï' ÏÚ ¯·BÚ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ »«»¿«ƒ¿…ƒƒ≈«…
„ÓÚ˙91Ú·BË B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ .'EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬…««≈∆¿≈»∆∆¬≈≈«
Ìia92‰‡a ‰Ú¯ ‰iÁ B‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈËÒÏ B‡ , «»ƒ¿ƒ»ƒ»»«»»»»»

¯kOiL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ BÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,ÂÈÏÚ»»¿»¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡93È„·BÚ ÚÓML B‡ ;ÏÈv‰ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï ¬≈ƒ¿«ƒ¿…ƒƒ∆»«¿≈

‰Ú¯ ÂÈÏÚ ÌÈ·MÁÓ ÌÈ¯ÒBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk94ÔÈÓBË B‡ »ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»»»¿ƒ
BÚÈ„B‰Â B¯·Á ÔÊ‡ ‰Ï‚ ‡ÏÂ ,Át BÏ95Ú„iL B‡ ; «¿…»»…∆¬≈¿ƒ∆»«

ÏBÎÈÂ ,B¯·Á ÏÚ ‡a ‡e‰L ÒB‡a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ¿≈∆»«¬≈¿»
;BÒit ‡ÏÂ ,BaÏaM ‰Ó ¯ÈÒ‰Ï B¯·Á ÏÏ‚a BÒiÙÏ¿«¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿…ƒ¿

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ96ÏÚ ¯·BÚ Ì˙B‡ ‰OBÚ‰ - ¿…«≈ƒ¿»ƒ≈»∆»≈«
'EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï'97. …«¬…««≈∆

רודף.90) מיד דוקא ולאו מסכנה, של 91)חבירו ופשוטו
ידיים, בחיבוק יעמוד לא בסכנה, חבירו רואה שאם מקרא,

להצילו. הדרכים בכל ישתדל יודע 92)אלא והרואה
וסנהדרין  ח ד, פרק קדושים ספרא להצילו. ויכול לשחות

שם.93)עג. טרחה, בזה שיש ומובן 94)אףֿעלֿפי
שאי  שהוציא, מה למציל לפרוע חייב שהניצול ן מאליו,

ממון  כשיש עצמו, של בממון חבירו להציל חייב אדם
ח. פרק סנהדרין רא"ש, הוא 95)לניצול, בים טובע

עליו  באים לסטים הסכנה; בתוך נתון שכבר לאדם דוגמה
עליו  מחשבים מוסרים לאדם; המתקרבת לסכנה דוגמה -
אחד, דין ובכולם בלבד, במחשבה עדיין הסכנה - רעה

להציל. אסרה 96)שחייבים כתוב שבאותו אףֿעלֿפי
כשסכנה  כאן זאת בכל סוד, ולגלות רכיל ללכת תורה

לו. ולהודיע לגלות חייב הוא - לחבריו כגון 97)אורבת
שם. ספרא מעידו, ואינו לחבירו עדות היודע

.ÂËÛ„B¯ ‰‡B¯‰98¯Á‡ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ »∆≈««¬≈¿»¿««
‰Â¯Ú99‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,dÏÚ·Ï ∆¿»¿»√»¿»¿«ƒ¿…ƒƒ¬≈∆

ÏÚ ¯·ÚÂ ,'dtk ˙‡ ‰˙v˜Â' ‡È‰L ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«…»∆«»¿»««
'EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL100„ÓÚ˙ ‡Ï' ÏÚÂ ¿≈»ƒ«…»≈∆¿«…«¬…

'EÚ¯ Ìc ÏÚ101. ««≈∆

האמצעים,98) בכל להשתמש האדם את מחייב הכתוב כי
חבירו. את להציל ז.99)כדי הלכה למעלה

יא.100) הלכה ח.101)למעלה הלכה למעלה

.ÊËÈtÓ el‡ ÔÈÂ‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿≈
‰OÚÓ ÔÈ‡L102„a‡Ó‰ ÏkL ;Ì‰ ÌÈ¯eÓÁ - Ô‰a103 ∆≈«¬∆»∆¬ƒ≈∆»«¿«≈

,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk „a‡ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»»»À
Ïk Ìi˜ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»

.Blk ÌÏBÚ‰»»À

ואחר 102) הזכור ואחר להורגו, חבירו אחר לרודף "ומנין
תלמודֿלומר  בנפשו, להצילו אתה שחייב המאורסה, נערה

שם. ספרא רעך", דם על תעמוד הלכות 103)ולא ראה
י. הלכה ח, פרק עניים מתנות

á"ôùú'ä à"ðî å"ë 'â íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לפני 1) והניחו כפתו או חברו להרוג הורג השוכר יבאר

הנפש. את שהרג טריפה אדם או הטריפה ההורג ודין הארי.
אחר  עבד או עבדו או תושב גר או כנעני עבד ההורג ודין

כו'.

.‡‚¯B‰‰ Ïk2B„Èa B¯·Á3B‡ ÛÈÒa e‰k‰L ÔB‚k , »«≈¬≈¿»¿∆ƒ»¿«ƒ
‰˙ÈÓn‰ Ô·‡a4B˜ÁL B‡ ,5BÙ¯O B‡ ,˙nL „Ú ¿∆∆«¿ƒ»∆¬»«∆≈¿»

BÓˆÚa ‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ B‚¯‰Â ÏÈ‡B‰ - L‡a6È¯‰ , ¿≈ƒ«¬»ƒ»»¿«¿¬≈
ÔÈc ˙È·a ‚¯‰ ‰Ê7. ∆∆¡»¿≈ƒ

הרוצח"2) יומת מות הוא "רוצח כתוב: אשה. ובין איש בין
ובין  איש שהוא בין רוצח, כל כולל וזה טו), לה, (במדבר
משפטים  יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא ראה אשה. שהוא
ד. פרשה משפטים ישמעאל דרבי ומכילתא 169 עמוד

ב.3) הלכה ראה חבירו, להריגת לגורם בה 4)פרט שיש
להמיתו  כדי בו שאין קטן, בצרור להיכהו פרט להמית, כדי
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"ואם  בתורה: כתוב להרוג. כוונה לו הייתה לא שהרי ומת,
יומת  מות הוא, רוצח וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן
חייב  שאינו הכתוב "מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח"
וראה  קס, מסעי, ספרי להמיתו". כדי שהוא בדבר שיכנו עד

יח. הלכה א פרק ומזיק חובל באיבה 5)הלכות "או כתוב
כא), (שם, הוא" רוצח המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו
בכלי  "ואם כתוב כבר לכן קודם שהרי מיותר, זה פסוק
שכל  למדו, מכאן - עץ" בכלי "או יד", באבן "ואם ברזל",
ספרי  חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב בידו ההורג

עו: סנהדרין וראה וימות".6)שם. בידו "היכהו ככתוב:
ומיתתו 7) שם), (במדבר יומת" "מות כתוב בכולם כי

א. הלכה א פרק למעלה ראה בסייף,

.·¯ÎBO‰ Ï·‡8ÁÏML B‡ B¯·Á ˙‡ ‚¯‰Ï ‚¯B‰ ¬»«≈≈«¬…∆¬≈∆»«
ÂÈ„·Ú9BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡ ,e‰e‚¯‰Â10È¯‡‰ ÈÙÏ11 ¬»»«¬»∆¿»¿ƒƒƒ¿≈»¬ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ12‰iÁ e‰˙‚¯‰Â13BÓˆÚ ˙‡ ‚¯B‰‰ ÔÎÂ , ¿«≈«¬»«¿«»¿≈«≈∆«¿
‰‚È¯‰ ÔBÚÂ ,‡e‰ ÌÈÓc CÙBL el‡Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈≈≈»ƒ«¬¬ƒ»

B„Èa14˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ;ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ·iÁÂ , ¿»¿«»ƒ»«»«ƒ¿≈»∆ƒ«≈
ÔÈc15. ƒ

להורג.8) כסף בקול 9)ומשלם לשמוע שמוכרחים
מג. קידושין הארי 10)אדוניהם, אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, נוגע הארי 11)הממית שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן

אחרת.12) טורפת ברעב,13)חיה ומת כפתו אם וכן
מאליו  והרעב אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה

שם. כן, אחר בא נתן 14)הוא שהרי שמו, על נקרא העוון
ותלה  בחרב", הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא
בידי  נהרג שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו

ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא פי 15)דוד, על אף
אבל  השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו
דין  בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה
להריגת  הגורם של דינו אין כן וכמו השולח, את הורגים
כמזיק  הגורם דין שבנזקין פי על אף ביד, כהורג חבירו

ז. הלכה ז פרק ומזיק חובל הלכות ראה ממש.

.‚Ì„‡‰ Ìc CÙL :¯Ó‡pL ?ÔÈc‰ ‡e‰ ÔkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«ƒ∆∆¡«…≈«»»»
Ì„‡a16È„È ÏÚ ‡lL BÓˆÚa ‚¯B‰‰ ‰Ê - CÙMÈ BÓc »»»»ƒ»≈∆«≈¿«¿∆…«¿≈

‚¯B‰ ‰Ê - L¯„‡ ÌÎÈ˙LÙÏ ÌÎÓc ˙‡ .ÁÈÏL»ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿…≈∆∆¿∆≈
BÓˆÚ17B¯·Á ¯ÒBn‰ ‰Ê - epL¯„‡ ‰iÁ Ïk „iÓ .18 «¿ƒ«»«»∆¿¿∆∆«≈¬≈

ÏL¯„‡ ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ Ì„‡‰ „iÓ .BÙ¯ËÏ ‰iÁ ÈÙƒ¿≈«»¿»¿ƒ«»»»ƒ«ƒ»ƒ∆¿
ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê - Ì„‡‰ LÙ ˙‡19˙‡ ‚¯‰Ï ∆∆∆»»»∆«≈¬≈ƒ«¬…∆

‰LÈ¯c ÔBLÏ ÔzLÏLa ¯Ó‡ Le¯Ù·e .B¯·Á20È¯‰ , ¬≈¿≈∆¡«ƒ¿»¿»¿¿ƒ»¬≈
.ÌÈÓMÏ ¯eÒÓ ÌÈ„ƒ»»«»«ƒ

עדים.16) בפני כלומר אדם, רבי 17)בפני פירש כך
מיד  - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר
בבא  עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם

צא: יט.18)קמא לד, פרשה רבה בראשית לשון
ששכר 19) - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב ופירוש

שם. אחיו, את להרוג שה'20)איש היינו "אדרוש",
הפסוק. בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב ולא אותו, יענוש

.„ÌÈÁˆ¯‰ el‡ ÏÎÂ21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L ¿»≈»«¿»ƒ¿«≈»∆∆≈»¿À»ƒ
ÔÈ„a Ì‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓƒ«≈ƒƒ»»∆∆ƒ¿»≈¿»¿»¿ƒ

˙eÎÏn‰23Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - ÌÏBÚ‰ ˙w˙Â ««¿¿«»«»»»¿¿»¿≈ƒ
‰ÚL ˙‡¯B‰a Ì‚¯‰Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯24‰˙È‰ Ì‡ , »≈ƒ¿»¿»¿»«»»ƒ»¿»

CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰25˙eL¯ Ì‰Ï LÈ -26‰Ó ÈÙk «»»¿ƒ»¿»≈»∆¿¿ƒ«
.e‡¯iM∆ƒ¿

חיה 21) ידי על או שכירים ידי על אנשים לרצוח שדרכם
שם. וברש"י "רבצן" לג. מציעא בבא וראה כגון 22)רעה,

אחד. בעד או התראה בלא התורה 23)ההורגים בדין ולא
דין. בית לדורות.24)המחייב הלכה לקבוע ולא

אף 25) בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות
"ומעשה  מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על
לבית  והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד
צריכה  שהשעה אלא לכך, שראוי מפני לא וסקלוהו, דין

מו.). (סנהדרין שלא 26)לכך" ועונשים מכים דין "בית
ד. הלכה כד, פרק סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן

.‰‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ CÏn‰ Ì‚¯‰ ‡lL È¯‰¬≈∆…¬»»«∆∆¿…»¿»«»»¿ƒ»
¯·c‰ ˜fÁÏ CÎÏ27ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿»¿«≈«»»¬≈≈ƒ«»ƒƒ»»

Ì¯Ò‡Ï ,‰˙ÈÓÏ ‰·B¯w‰ ‰a¯ ‰kÓ Ì˙Bk‰Ï¿«»«»«»«¿»¿ƒ»¿»¿»
¯BˆÓa28˜BˆÓ·e29ÈÈÓ ÏÎa Ô¯ÚˆÏe ,˙Ba¯ ÌÈL ¿»¿»»ƒ«¿«¬»¿»ƒ≈

‡lL ,ÌÈÚL¯‰ ¯‡L ÏÚ Ìi‡Ïe „ÈÁÙ‰Ï È„k ,¯Ú«̂«¿≈¿«¿ƒ¿«≈«¿»»¿»ƒ∆…
ÏBLÎÓÏe ‰˜eÙÏ Ì‰Ï ¯·c‰ ‰È‰È30ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ÈÂ , ƒ¿∆«»»»∆¿»¿ƒ¿¿…«¬≈ƒ

È·ÈB‡ ‚¯‰Ï ·aÒÓ31.¯Ët‡Â ÈBÏt ‰OÚL C¯„k ¿«≈«¬…¿«¿∆∆∆»»¿ƒ¿∆»≈

דין 27) בית ראו ולא פרוצים, היו שלא מפני בעדו, ולגדור
להרגם. הסוהר.28)צורך בבית אותו לכלוא

כדי 29) עד לא אבל נג. כח, בדברים הכתוב פי על וברעב,
רעב. לפוקה 30)מיתת לך זאת תהיה "ולא הכתוב פי על

לא). כה, (שמואלֿא חינם" דם ולשפך אדוני לב ולמכשול
שם.31) בנבל, לעשות דוד שרצה כשם

.Â„Á‡32„b‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ÏB33,BÓBÈ Ôa ÔËw‰ ˙‡ B‡ ∆»«≈∆«»∆«»»∆
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa34‚¯‰ Ì‡ - ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ , ≈»»≈¿≈»¬≈∆∆¡»»»ƒ»«

‰ÏB‚ B‡ ,ÔB„Êa35‡e‰Â .‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡ -36BÏ eÏkL , ¿»∆ƒ»«ƒ¿»»¿∆»
ÂÈL„Á37- ÌÈL„Á ‰ÚLzÓ ˙BÁÙÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ ; √»»¬»ƒ«¿»ƒƒ¿»√»ƒ

ÏÙk ‡e‰ È¯‰38ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LiL „Ú39B‚¯B‰‰Â , ¬≈¿≈∆«∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿
ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a40. ¿¿ƒ≈∆¡»»»

בין.32) ... אחד.33)בין ויום שנה יג כתוב 34)בן
זה  יומת" מות אדם נפש כל יכה כי "ואיש יז): כד, (ויקרא
א. כ, פרק אמור ספרא קטן", בין אשה בין איש "בין כולל

מד: ונדה פד: סנהדרין שמה 35)וראה "ונס שכתוב:
מסעי, ספרי וראה יא). לה, (במדבר בשגגה" נפש מכה רוצח

נהרג.36)קנט. יומו בן הקטן את שההורג הזה הדין
נדה 37) קיימא, בן הוא שאז עיבור, חדשי תשעה לו שמלאו
כלו 38)שם. ואפילו אטום ראשו כגון קיימא, בן שאינו

פד:). (סנהדרין חדשיו "כל 39)לו נפל מכלל יצא ואז
אינו  ימים), שמונה - (בבהמה באדם יום שלושים ששהה

מד:). (נדה ובן 40)נפל" הנפלים את היכה אפילו "שיכול
חייב, יהא עיבור) חדשי שמונה לאחר (שנולד שמונה
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איש  מה יומת), מות ומת איש (מכה איש לומר תלמוד
בני  שאינם שמונה ובן נפלים יצאו קיימא, בן שהוא מיוחד
מקיצי  הוצאת 169 עמוד משפטים דרשב"י (מכילתא קיימא

שם). סנהדרין וראה נרדמים.

.Ê‰ËBp‰ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ B‡ ‡È¯a‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡∆»«≈∆«»ƒ∆«∆«∆
˙eÓÏ41ÒÒBb‰ ˙‡ ‚¯‰ elÙ‡Â .42ÂÈÏÚ ‚¯‰ -43Ì‡Â . »«¬ƒ»«∆«≈∆¡»»»¿ƒ

˙eÓÏ ‰ËpL „Ú e‰ek‰L ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ÒÒB‚ ‰È‰»»≈ƒ≈»»¿∆ƒ«∆»»»
ÒÒB‚ ‡e‰ È¯‰Â44ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - B‚¯B‰‰ , «¬≈≈«¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡45.

שדינו 41) להשמיענו צורך אין למות נוטה שאינו חולה אבל
ממש. עא:).42)כבריא (קידושין למיתה" גוססים "רוב

מודים 43) "הכול אותו, הרג לא אפילו מת, שהיה פי על אף
עח. סנהדרין חייב", שהוא הגוסס את כתוצאה 44)בהורג

המכות. נפש 45)מן כל יכה כי "ואיש בתורה שכתוב
באה  החכמים ולדעת יז), כד, (ויקרא יומת" מות אדם
היכה  כן אם אלא מיתה, חייב המכה שאין להדגיש, התורה
שם  בהריגתו, סייעו שאחרים זה להורג פרט הנפש, כל את
לידי  שהביאוהו פי על אף ממיתה, פטורים הם אף (והמכים
"אין  דייק רבינו המכות). מן מת לא זאת בכל שהרי גסיסה,
מדין  להורגו רשאי מלך אבל אותו", ממיתים דין בית
את  שהרג העמלקי, הגר בן את הרג שדוד כשם מלכות,

א). (שמואלֿב אדם בידי גוסס שהיה פי על אף שאול,

.Á‰Ù¯h‰ ˙‡ ‚¯B‰‰46‰˙BLÂ ÏÎB‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆«¿≈»««ƒ∆≈¿∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Cl‰Óe47Ì„‡ ÈÈcÓ48ÏÎÂ . ¿«≈«¬≈∆»ƒƒ≈»»¿»

Ì„‡49ÌÏL ˙˜ÊÁa50‚¯‰ B‚¯B‰Â ,51Ú„eiL „Ú , »»¿∆¿«»≈¿¿∆¡»«∆ƒ»«
ÔÈ‡ BÊ ‰knL ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡ÈÂ ,‰Ù¯Ë ‰fL È‡cÂa¿««∆∆¿≈»¿…¿»¿ƒ∆«»≈

‰ÏÚz dÏ52¯·„ ep˙ÈÓÈ ‡Ï Ì‡ ˙eÓÈ d·e ,Ì„‡a »¿»»¿»»»»ƒ…¿ƒ∆»»
.¯Á‡«≈

לחיות 46) יכול שאינו המוח, קרום או הריאה ניקבה כגון
עח. סנהדרין חודש, עשר בהורג 47)שנים מודים "הכל

מכיוון  הוא, והטעם (שם). פטור" שהוא הטריפה את
קטילא". ל"גברא נחשב הריהו החיות, מקורות שנחתכו

ראה 48) הוא, דמים שופך שהרי לשמים, מיתה חייב אבל
ב. הלכה שלם.49)למעלה שהוא ידוע לא אפילו

יא:),50) (חולין הרוב אחר שהולכים שלם, בחזקת אדם כל
הרג, טריפה "ראיתם העדים: את שואלים אין כך ומשום
ז. במכות עקיבא ורבי טרפון כרבי הלכה שאין הרג", שלם

שם. חננאל רבינו שלם.51)וראה וודאי הרג כאילו
רפואה.52)

.Ë:¯Ó‡pL ;‚¯‰ - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ‰Ù¯Ë Ì„‡»»¿≈»∆»«∆«∆∆∆¡»∆∆¡«
Ea¯wÓ Ú¯‰ z¯Ú·e53ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‚¯‰iL ,‡e‰Â .54; ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆¿∆«¬…ƒ¿≈≈ƒ

enÊÈ ‡nL .¯eËt - ÌÈ„Ú ÈÙa Ï·‡55enÊe‰ Ì‡Â , ¬»ƒ¿≈≈ƒ»∆»»…¿ƒ«
‰Ù¯Ë ‚¯‰Ï ‡l‡ eÓÓÊ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -56; ≈»∆¡»ƒ∆¬≈…»¿∆»«¬…¿≈»

‰nÊ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ˙e„Ú ÏÎÂ57˙e„Ú dÈ‡ -58 ¿»≈∆≈»¿»«¬«»≈»≈
˙BLÙ ÈÈ„a59. ¿ƒ≈¿»

שהרי 53) דין, בית במיתת הרוצח דין לפי אותו דנים ולא
רשאים  אינם חבירו, רוצח איש שראו דין בית כי אפשר, אי

ויהר  ילך אותו, יהרגו לא אם אבל אותו. כך לדון ומשום וג,
ואפילו  קטילא, גברא שהוא ובפרט להרגו, הוא השעה צורך
עמוד  לסנהדרין הבחירה בית ראה פטור. ההורגו הרג, לא

משפטי.54)289. ומתן ולמשא לעדים זקוקים שאינם
כי 55) הם, שקר שעדי עליהם ויעידו אחרים עדים יבואו

אחר". במקום שעה באותה הייתם וההורג 56)"עימנו
דין. בית ממיתת פטור הזמה,57)טריפה דין בה לקיים

לאחיו" לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם תורה שאמרה
יט). יט, (סנהדרין 58)(דברים לשקר מפחדים שאינם

והחקירות 59)שם). הדרישות את בטלו ממונות בדיני כי
לב. שם ראה ובמקום, בזמן הקשורות

.ÈÈÚk „·Ú ‚¯B‰‰ B‡ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡60 ∆»«≈∆ƒ¿»≈«≈∆∆¿«¬ƒ
.‰ÏBb - ‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¡»»»¿ƒ»«ƒ¿»»∆

ומת 60) בשבט אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי כתוב:
בעבד  מדבר זה כתוב כ). כא, (שמות יינקם" נקום ידו תחת
עברי  עבד ואין הוא", כספו "כי שם נאמר שהרי כנעני,
אמור  ספרא כסף", שאין עברי עבד יצא - "כסף "כסף",

ז. פרשה משפטים מכילתא וראה ב. ה, פרשה

.‡È·LBz ¯b ‚¯‰L Ï‡¯OÈ61ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ƒ¿»≈∆»«≈»≈∆¡»»»
ÔÈc ˙È·a62e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ „ÈÊÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,63ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒƒ«≈≈¿≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÚ ‚¯‰ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ64„Á‡Â . »ƒ«∆≈∆¡»«»≈»ƒ¿∆»
‰Ê È¯‰ - Bc·Ú ‚¯B‰‰ B‡ ÌÈ¯Á‡ „·Ú ˙‡ ‚¯B‰‰«≈∆∆∆¬≈ƒ«≈«¿¬≈∆

˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜ „·Ú‰L ;ÂÈÏÚ ‚¯‰65ÏÚ ÛÒBÂ ∆¡»»»∆»∆∆ƒ≈»»ƒ¿¿««
'‰ ˙ÏÁ66. «¬«

שנצטווה 61) מצוות, שבע עליו וקיבל בארץ, היושב גוי
גמורה. גירות לשם טבל ולא מל ולא נח, בן עליהן

ד.62) פרשה משפטים מכילתא לשמים, מסור ודינו
תושב".63) לגר פרט רעהו (גויים), לאחרים פרט רעהו "על

171 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא
תושב. גר נזכר לא זה לפסוק ישמעאל דרבי (ובמכילתא

כאן). משנה כסף כישראל.64)וראה מצוות לו שאין
חייב 65) כנעני עבד אף בהן, חייבת שהאשה המצוות כל

נהרג  אותו וההורג במצוות", הוא "אחיו כך ומשום בהן,
פו. סנהדרין ראה כישראל.66)עליו. ודינו

.·ÈBÏ LÈ Bc·ÚL ?ÌÈ¯Á‡ „·ÚÏ Bc·Ú ÔÈa ‰Ó«≈«¿¿∆∆¬≈ƒ∆«¿≈
B˙Bk‰Ï ˙eL¯67da LiL ‰‡k‰ e‰k‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿¿«¿ƒ»ƒƒ»«»»∆≈»
˙ÈÓ‰Ï È„k68Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÓÚÂ ,˙eÓÏ ‰ËÂ , ¿≈¿»ƒ¿»»»¿»«∆¿ƒ¿«¿«

˙BÚL69Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â »¿««»≈≈∆¡»»»««ƒ
BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙nL∆≈≈¬«««»∆∆¡«…À«ƒ«¿

‡e‰70'ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ' e‰Óe .71,ÌÈÓBÈk ‡e‰L ÌBÈ ? ««ƒ∆¿«ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡e‰L72. ∆≈≈¿≈

הוא".67) כספו "כי לייסרו כדי 68)כדי בה אין שאם
וזה  א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית,
ישראל  אם "ומה ז): פרשה (משפטים המכילתא לשון
להמית, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב אינו בו, שהחמיר
כדי  בו שיהא עד חייב יהא שלא הוא דין בו, שהקל כנעני

לעת.69)להמית". מעת רשות 70)שהוא לו ויש
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יעמוד 71)להכותו. יומיים או יום אם "אך כתוב: בתורה
ו"יום" ימים שני דווקא שיחיה משמע "יומיים" יוקם". לא

בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק "יום"72)משמע למילה
שתיםֿעשרה  והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני יש

אילו שע  שעות. וארבע עשרים = יממה במובן "יום" ב. ות;
שהכוונה  בטעות, לחשוב היה אפשר "יום" התורה כתבה
לחשוב, היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א. במובן ליום
או  "יום התורה כתבה כך משום יממות. לשתי שהכוונה
עשרים  היינו יומיים, כמו) - (או כמו יום כלומר יומיים"
"יום  נאמר: יוחאי בן שמעון דרבי ובמכילתא שעות. וארבע
אותו  היכה אם לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש
השני, היום בחצי שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי
עשרים  נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש
ויונתן  כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע
אחד  יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן
ימים  שני (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי שני קטועים,

.‚È¯Á‡Ï ˙Ó elÙ‡ ,BlL BÈ‡L „·Ú ‰kn‰ Ï·‡¬»««∆∆∆∆≈∆¬ƒ≈¿««
È„k e‰k‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ≈¬«««»ƒ¿ƒ»¿≈

˙ÈÓ‰Ï73ÔÈ¯BÁ Èa ¯‡Lk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -74. ¿»ƒ¬≈∆∆¡»»»ƒ¿»¿≈ƒ

להמית.73) כדי בה שיש ושפחתו 74)מכה עבדו "אף
מכללו  מוציאו הכתוב והרי ומת, איש מכה שנאמר בכלל
שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל

יומיי  או "יום שדין ולא מכאן בלבד, עבדו בהורג הוא ם"
שלו. שאינו עבד בהורג

.„ÈÈÏ ‰‡¯È75B‡ ÛÈÒÂ ÔÈkÒa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰L , ≈»∆ƒ∆««∆∆«¿¿«ƒ¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÛB¯‚‡Â Ô·‡a76‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡Â ,77, ¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆¿¬»¿ƒ»

˙Ó elÙ‡ ‡l‡ ;ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈¿ƒ«ƒ∆»¬ƒ≈
'Ë·Ma' ¯Ó‡ CÎÏ .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ‰L ¯Á‡Ï78‡lL , ¿««»»∆¡»»»¿»∆¡««≈∆∆…

Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙Ë·La ‡l‡ B˙Bk‰79ÏwÓe »¿»»¿¿«∆»¿≈∆«≈
‰Úeˆ¯e80‰ÁÈˆ¯ ˙‡k‰a ‡ÏÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81. ¿»¿«≈»∆¿…¿«»«¿ƒ»

וגאונים.75) בתלמוד מקור ללא רבינו בדבר 76)דעת
עבדו. את בו לייסר האדון דרך כדי 77)שאין בהם שהיה

בשבט"78)להמית. אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי
כ). כא, או 79)(שמות העבד את לייסר מוסר שבט שהוא

בשבט  תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את
יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ולא

ז:80) סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש שבהם
וסייף.81) סכין כגון

.ÂË˜ÒÙe Bc·Ú ¯ÎBn‰82epLnLiL BnÚ83ÌÈLÏL «≈«¿»«ƒ∆¿«¿∆¿ƒ
ÌBÈ84B˙ÈÓ‰Â ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ô‰Ó „Á‡ e‰k‰Â ,¿ƒ»««≈∆¿«¿ƒ∆¡ƒ

ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆∆¡»»»¿≈¿ƒ«ƒ
BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk BÈ‡L ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰86- ÈM‰Â , »ƒ¿ƒ∆≈«¿«¿À»¿«≈ƒ
.ÂÈzÁz ÔÈ„Ú BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬«ƒ«¿»

המוכר.83)והתנה.82) לקונה,84)את קנוי גופו
יום. לשלושים בו שימוש זכות כדין 85)ולמוכר אלא

חורין. בן קניין 86)הורג ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי

יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות
הוא". כספו ב"כי יומיים" או "יום דין את מתנה והתורה
משפטים  מכילתא וראה צ. קמא בבא אליעזר, כרבי ופסק

כ. כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה

.ÊËÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ87ÏL „·ÚÂ , ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
„a ÔÈ‡ - ÔÈÙzL ÈLBÈ‡ È¯‰L ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ ¿≈À»ƒ≈»¿ƒ«ƒ∆¬≈≈

BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk Ô‰Ó „Á‡Ï88ÂÈÏÚ ‚¯‰ CÎÈÙÏe , ¿««≈∆«¿«¿À»¿ƒ»∆¡»»»
ÌÚ‰ ¯‡Lk89. ƒ¿»»»

חלקו 87) את האחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
מב.). א 88)(גיטין במקרה שייך האחד החצי שהרי

צ. קמא בבא לשותף, ב ובמקרה הוא 89)לעבד, אפילו
המכה. מחמת ימים כמה לאחר מת

á"ôùú'ä à"ðî æ"ë 'ã íåé

ׁשלישי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומקום 1) בו שהכהו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף ודין המכה.
חברו  הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי ודין

שמת. עד ברעב והניחו

.‡- B˙ÈÓ‰Â ıÚa B‡ Ô·‡a ÔB„Êa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰««∆∆¬≈¿»¿∆∆¿≈∆¡ƒ
ÔÈ„ÓB‡2Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰k‰L ÌB˜Óe Ba e‰k‰L ¯·c ¿ƒ»»∆ƒ»»∆ƒ»»»ƒ

Èe‡¯3Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰Ê ¯·È‡a ˙ÈÓ‰Ï ıÙÁ B˙B‡4; »≈∆¿»ƒ¿≈»∆≈»
ıÚ ÈÏÎa B‡ ,e‰k‰ da ˙eÓÈ ¯L‡ „È Ô·‡a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»¬∆»»ƒ»ƒ¿ƒ≈
.˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ‰È‰iL „Ú - e‰k‰ Ba ˙eÓÈ ¯L‡¬∆»ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ

BÎ¯È ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â5. ¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«¿≈

מספיקים.3)משערים.2) וכבדו גדלו ופטור 4)אם
להמיתו, התכוון לא שהרי בזדון, שהכהו אףֿעלֿפי ממיתה,

בלבד. להכותו בה 5)אלא שיש בעץ או באבן מכה אותה
מתניו. על להמיתו כדי בה אין לבו, על להמיתו כדי

עח: סנהדרין ממשנה לקוחה הדוגמה

.·ÏÈ‡B‰6'da ˙eÓÈ ¯L‡' ¯Ó‡Â7Ô‡kÓ ,8ÔÈ„ÓB‡L ƒ¿∆¡«¬∆»»ƒ»∆¿ƒ
Ba ‰k‰L ıÙÁ‰ ÔÈ„ÓB‡L ÌLÎe .‰kn‰ ÌB˜Ó¿««»¿≈∆¿ƒ«≈∆∆ƒ»
:¯Ó‡pL ;‰‡k‰‰ Ák ÔÈ„ÓB‡ Ck ,‰kn‰ ÌB˜Óe¿««»»¿ƒ…«««»»∆∆¡«

„i‰ ˙‡ ÔÈ¯ÚLnL Ô‡kÓ ,„È Ô·‡a9‰ÓB„ BÈ‡ .10 ¿∆∆»ƒ»∆¿«¬ƒ∆«»≈∆
˜eÁ¯a Ba ˜¯BÊÏ ˙Bn‡ ÈzL ˜eÁ¯a B¯·Áa Ô·‡ ˜¯BÊ≈∆∆«¬≈¿ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
‰ÓB„ BÈ‡Â .¯˙È dÁk ‰È‰È ¯OÚ ˜eÁ¯aL ,¯OÚ∆∆∆¿ƒ∆∆ƒ¿∆…»»≈¿≈∆
˜eÁ¯aL ,‰‡Ó ˜eÁ¯a ˜¯BÊÏ ¯OÚ ˜eÁ¯a ˜¯BÊ≈¿ƒ∆∆¿≈¿ƒ≈»∆¿ƒ

.‰‡k‰‰ Ák ËÚÓ˙È ¯˙BÈa ÌB˜n‰«»¿≈ƒ¿«≈…«««»»

"מקום 6) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
"וכשם  מתחילה: ב והלכה א, להלכה שייך המכה"
ובכתבֿיד  רסט קושטא ר"מ, רומי ובדפוסי שאומרים",

שאומדים". "כשם קוק: הרב בדבר 7)מוסד לא תלוי וזה
עליו. שמכים באבר אף אלא בלבד, בו שני 8)שמכים את

שאומדים  הראשון, הדין פסוק. מאותו רבינו למד הדינים
יד  "באבן בכתוב מפורש להמית, כדי בו יש אם החפץ את
ומכיון  להמית. כדי באבן שיש היינו בה", ימות אשר
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כדי  בה אין לבו, על להמית כדי בה שיש אבן שאותה
לאמוד  שחייבים פסוק, מאותו יוצא ממילא ירכו, על להמית
מכילתא  וראה ג. הלכה סוף להלן וראה המכה. מקום גם
שני  למדו ששם קס, מסעי וב'ספרי' ז, פרשה משפטים

פסוקים. משני ויש 9)הדינים חלשה יד יש היד. של כוחה
בה  ואין קשה פוגעת אינה הראשונה של מכתה חזקה. יד

להמית. ופירושה:10)כדי חדשה, בבא התחלת כאן
זמן  והולכת מתגברת תנופתו עוצמת רב בכוח הנזרק החפץ
מזה, יוצא והולכת. פוחתת העוצמה מכן ולאחר מסויים,
כמו  כלֿכך קשה אינה ביותר קרוב במקום שהפגיעה
עוצמת  לשיא מגיע הנזרק שהחפץ עד מסוים בריחוק
כדי  בה שיש אבן הזורק בינוני שאדם רבינו, ושיער תנופתו.
בערך, אמות עשר בריחוק נמצאת השיא נקודת להמית,

והולכת. פוחתת העוצמה ואילך ומכאן

.‚dÓˆÚ ‰kn‰ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÎÂ11‚¯B‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓe . ¿≈¿«¬ƒ««»«¿»¿«¬ƒ…««≈
ÔË˜ B‡ ÏB„‚ ‡e‰ Ì‡ ,‚¯‰p‰ ÁÎÂ12B‡ ˜ÊÁ B‡ , ¿…««∆¡»ƒ»»»»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰ÏBÁ B‡ ‡È¯a B‡ ,LlÁ«»»ƒ∆¿≈…«≈»∆
Ïk ÔÈ¯ÚLÓ ‰Ê ÏL B˙˙ÈÓ - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»»ƒ»∆∆¿«¬ƒ»

‰È˙BaÒ13. ƒ∆

מכה 11) אינו חזק אדם לפעמים למכה. מכה דומה אינה כי
ממנו  שחלש ואפשר להרוג, כדי זו במכתו ואין רב בכוח
ממכתו  קשה יותר תהיה ומכתו שריריו כוח כל את יאמץ

החזק. בה 12)של אין קטן, להמית כדי בה שיש מכה כי
עט: סנהדרין משנה גדול, להמית של 13)כדי סיכום זהו

כולן. ההלכות שלוש

.„¯eÚL ‰¯Bz da ‰˙ ‡Ï ÏÊ¯a ÈÏk14:¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿∆…»¿»»»ƒ∆∆¡«
ÏÊ¯· ÈÏÎa Ì‡Â15elÙ‡Â ;‡e‰ Áˆ¯ ,˙ÓiÂ e‰k‰ ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»«»……≈««¬ƒ

„Á BÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â .ËÁÓa16ËÁÓ BÓk ,17„etL B‡ ¿««¿∆ƒ¿∆…¿«««
ÔÈkÒ B‡18e‰k‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ19˙LÚa20ÏL «ƒ¿«≈»∆¬»ƒƒ»¿∆∆∆

d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a21ÔÈ„ÓB‡L C¯„k «¿∆¿«≈»¿ƒ»¿∆∆∆¿ƒ
Ô·‡‰ B‡ ıÚ‰22. »≈»∆∆

עו:14) שם שהוא", בכל ממית כתוב 15)"שהברזל ולא
הלכה  למעלה ראה עץ. ובכלי באבן ככתוב בו" ימות "אשר
הדרשה  והשווה ב, הלכה ט פרק סנהדרין ירושלמי וראה א.

עו: וסנהדרין קס. מסעי, החוד 16)ב'ספרי' את בו ונעץ
עו: סנהדרין בגמרא בלבו, או בוושט כגון מסוכן, במקום
ח. חולין השווה דקרו. ומובנו: מיברז", "דברזיה כתוב:

שם.17) שם.18)'ספרי' חולין דקרו.19)ראה ולא
מטיל.20) בה.21)גוש, להמית ראוי ראה 22)אם

א. הלכה למעלה

.‰ÈÏk ‡Ïa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰23e‰k‰L ÔB‚k ,B˙ÈÓ‰Â ««∆∆¬≈¿…¿ƒ∆¡ƒ¿∆ƒ»
BÏ‚¯a B‡ B„Èa24BÙ‚ B‡25- B˙ÈÓ‰Â BL‡¯a ¿»¿«¿¿»¿…∆¡ƒ

‰kn‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓ26BÈ‡ .‰kn‰ ÌB˜Óe ‚¯‰p‰ ÁÎÂ ¿«¬ƒ…«««»¿…««∆¡»¿««»≈
ÏÎa BÏ‚¯a Ba ËÚB·Ï BÚaˆ‡a B¯·Á ÛÁB„ ‰ÓB„∆≈¬≈¿∆¿»¿≈¿«¿¿»

ÂÈ˙Ó ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â ,BÁk27, …¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«»¿»
‡È¯·Ï ˜ÊÁ‰ ‡È¯a‰ ˙‡ ‰kn‰ LlÁ ‰ÓB„ BÈ‡Â¿≈∆«»««∆∆«»ƒ∆»»¿»ƒ

‰ÏBÁ B‡ LlÁ ‰kn‰ ˜ÊÁ28. »»««∆«»∆

יב).23) כא, (שמות יומת" מות ומת איש "מכה ככתוב:

שם.24) 'ספרי' בו, אשה 25)בעט "ונגפו מלשון הכהו.
כב). (שם, המכה.26)הרה" איש דוגמה 27)של זוהי

עח: סנהדרין משנה המכה, לכוח 28)למקום דוגמה
הנהרג.

.Â‡ :¯Ó‡pL ?el‡ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnL ÔÈpÓe‰·È‡· B ƒ«ƒ∆¿«¬ƒ¿»≈∆∆¡«¿≈»
Èt ÏÚ Û‡ .‰kn‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ ,˙ÓiÂ B„È· e‰k‰ƒ»¿»«»…«««∆««ƒ
‰‡k‰‰ ˙BÈ‰Ï ·e˙k‰ CÈ¯ˆ‰ ,'B„Èa' ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿««»»

‰‡k‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLnL ÏÏkÓ .‰·È‡a29. ¿≈»ƒ¿»∆¿«¬ƒ…«««»»

באיבה 29) אותו למכה איבה, בלי חבירו המכה דומה אינו
להמית  כדי בה שיש זו מכה ועל כוחו, מלוא את שמפעיל
יתר  את לשער יש טעם מאותו יומת". "מות התורה אומרת
המכה, ומקום הנהרג כוח כגון ההרוג, מיתת של הסיבות

בשנאה. ואם הפסוק על לה, מסעי שמעוני ילקוט ראה

.Ê‚b‰ L‡¯Ó B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰ ÔÎÂ30- ˙ÓÂ ÏÙÂ , ¿≈«≈∆¬≈≈…«»¿»«»≈
;ÛÁ„p‰ ÁÎÂ ÂÈÏÚÓ BÏÈt‰L ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ…««»∆ƒƒ≈»»¿…««ƒ¿»
ÔÈpÓe .ÏÙpL ÏB„‚Ï ÏÙpL BÓBÈ Ôa ‰ÓB„ BÈ‡L∆≈∆∆∆»«¿»∆»«ƒ«ƒ
‰‡Oa Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLnL∆¿«¬ƒ…««»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

epÙc‰È31‰¯OÚ B‰·‚a ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿√∆¿≈»∆ƒ∆»»∆≈¿»¿¬»»
ÌÈÁÙË32e¯Ó‡L BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ÔÈ‡ -33¯B·a ¿»ƒ≈¿≈¿»ƒ¿∆»¿¿

‰Ó‰a ÔÈÚÏ34. ¿ƒ¿«¿≈»

שם.30) ה'ספרי' להסיק,31)לשון אפשר המקום ומגובה
ראה  לא. או להורגו, והתכוון שנאה מתוך אותו דחף אם

שם. שמעוני נא.32)ילקוט בבא ֿקמא ראה 33)ראה
י. הלכה יב פרק ממון נזקי שנפלה 34)הלכות בהמה

אלאֿאםֿכן  לשלם חייב הבור בעל אין ומתה, הבור לתוך
טפחים. עשרה עמוק הבור היה

.Áe‰k‰L B‡ ,ıÚa B‡ Ô·‡a B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ „Á‡∆»««∆∆¬≈¿∆∆¿≈∆ƒ»
ÁÏÓ Le‚a B‡ ¯ÙÚ Le‚a35‡ÏÓ ÏÒa B‡ ,˙È¯Ù‚Â ¿»»¿∆«¿»¿ƒ¿«»≈

¯ÙÚ36˙B¯B¯ˆ B‡37ÁÏÙa elÙ‡Â ,38‰Ï·c39; »»¿«¬ƒ¿∆«¿≈»
˙ÈÓ‰Ï Èe‡¯ ‡e‰L Ïk - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL40, ∆∆¡«¬∆»»…∆»¿»ƒ

„·k‰Â41.˙ÈÓnL ‡e‰ ¿«…∆∆≈ƒ

באבן".35) "ואם הפסוק על שם שמעוני, שהפיל 36)ילקוט
שם. קטנות.37)עליו, "ככר 39)בחתיכה.38)אבנים

(פירוש  היבשות" התאנים מן שעושים ריחיים, כמו גדול,
א). משנה ב, פרק תרומות ועץ 40)המשניות ואבן
ההווה. מן דוגמאות אלא אינם על 41)שבתורה בהפיל

לכובד, היד כוח מצטרף ובמכה קובע, לבדו הכובד הנרצח
בכל  כבד. בדבר למכה וקל דק במקל מכה דומה אינו כי

מכריע. גורם הוא הכובד אופן

.ËÌÈn‰ CB˙Ï B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰42- L‡‰ CB˙Ï B‡ «≈∆¬≈¿««ƒ¿»≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡43¯eËt - ÌMÓ44 ¿ƒƒ»«¬ƒ»»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ45·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,46L·k Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ«≈ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ»«
ÂÈÏÚ47¯‡L ‡lL „Ú L‡‰ CB˙a [B‡ ÌÈn‰ CB˙a] »»¿««ƒ¿»≈«∆…ƒ¿«
Ba48‡e‰ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ - ˙ÓÂ ˙BÏÚÏ Ák…««¬»≈«»««ƒ∆≈

‰lÁza ÛÁBc‰49B¯·Á Èt ÏÚ B„È ÁÈpÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «≈«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¬≈
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B‡ ,˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯t¯ÙÓ BÁÈp‰L „Ú BÓËÁÂ¿»¿«∆ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿
‰nÁa B‡ ‰pva BÁÈp‰Â B˙ÙkL50B‡ ,˙nL „Ú ∆¿»¿ƒƒ«ƒ»««»«∆≈

ÂÈÏÚ ‰aL51B‡ ,Áe¯‰ epnÓ ÚnL „Ú ÌB˜Ó ∆»»»»»«∆»«ƒ∆»«
˙È·Ï B‡ ‰¯ÚÓÏ BÒÈÎ‰L52ÂÈÏÚ ÔMÚÂ53,˙nL „Ú ∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ≈»»«∆≈

LÈL ÏL ˙È·Ï BÒÈÎ‰L B‡54˜ÈÏ„‰Â55„Ú ¯ ÂÈÏÚ ∆ƒ¿ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈«
Ï·‰‰ B˙ÈÓ‰L56BÓk ‰fL ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ el‡ ÏÎa - ∆¡ƒ«∆∆¿»≈∆¡»»»∆∆¿

.B„Èa B˜ÁL∆¬»¿»

עו:42) ומת.43)סנהדרין עלה שדחף 44)ולא אףֿעלֿפי
להמית. כדי בדחיפה שאין ידיו, במו מסור 45)אותו ודינו

שם. 'ספרי' ראה הדחיפה 46)לשמים. שלא אףֿעלֿפי
ידיו. במו הרגו כאילו זה הרי האש, אלא הורגת

זה 47) ובא משם, לעלות יכול והוא המים, לתוך נפל חבירו
להרים  יוכל שלא המים, בתוך בכוח הנופל של ראשו ואחז

שם. משנה ממנו.48)ראשו, שהרפה בכל 49)לאחר
הרגה  המים לתוך הנפילה או הדחיפה שלא חייב, זאת

אותו. הרג הכובש אלא הורגות 50)אותו, והחמה והצינה
עז. שם גמרא הקודמות, בדוגמאות והאש המים כמו אותו,

הקודמות 51) בדוגמאות כמו - בגופו אחז שלא אףֿעלֿפי
וזהו  ונחנק. מחבירו אויר שמנע מעשה עשה אלא -
שם. הבחירה בית וראה שם, שבגמרא "המצמצם"

ממית.52) דבר שום בו הממית.53)שאין המעשה וזהו
ממנו,54) לצאת יכול הדולק הנר הבל ואין ביותר, שסתום

שם. גמרא לתוכו. חודר שמבחוץ האויר בדוגמה 55)ואין
ואילו  שמת, עד חבירו על העישון במעשה המשיך הקודמת,
מת  לא שעה ובאותה חדֿפעמי, הדלקה מעשה עשה כאן

חייב. הוא זאת ובכל עלֿידי 56)חבירו, המקולקל האויר
הדולק. הנר

.È·Ú¯a BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ Ï·‡57,˙nL „Ú ¬»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»»«∆≈
‰nÁ‰ B‡ ‰pv‰ ÛBqL ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡∆¿»¿ƒƒ¿»∆«ƒ»««»

‰‡·e ÌLÏ ‡B·Ï58‰ÙkL B‡ ,ez˙ÈÓ‰Â59ÂÈÏÚ »¿»»»∆¡ƒ«∆»»»»
˙È‚Èb60Ú¯tL B‡ ,61‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ62B‡ , ƒƒ∆»«»»∆««¬ƒ»

ÂÈÏÚ CÈM‰L63Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,LÁp‰ ˙‡ ∆ƒƒ»»∆«»»¿≈»ƒ«ƒ
‰qL64ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ el‡ ÏÎa - LÁ B‡ ·Ïk Ba ƒ»∆∆»»¿»≈≈¿ƒƒ
B˙B‡65ÁˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ;66ÌÈÓc L¯B„Â ,67L¯Bc «¬≈≈«¿≈»ƒ≈

Ìc epnÓ68. ƒ∆»

אותו 57) שכפת בשעה אבל לשעה, משעה וחזק ההולך
למיתה, גורם אלא אינו והכופת ממית, רעב היה לא עדיין

עז. שם.58)סנהדרין שהניחו למעלה 59)לאחר קרקעיתה
למטה. שלבסוף 60)ופיה עד ומתקלקל הולך והאויר

היתה  לא שכפתו בשעה הקודמת, בדוגמה ואילו אותו, חונק
שם. כלל, התקרה,62)גילה.61)חמה גבי שעל טיח

ומת. צינה שם ונכנסה ישן, היה הנחש 63)וזה שאחז
נשף  והנחש חבירו, בגוף הנחש שיני והגיע והוליכו, בידו

עו: שם משנה ומת, שלא 64)אותו ברמז, או בדיבור
כ. פרק אמור 'ספרא' וראה שם, משנה מעשה, עשה

שם 65) היה לא מעשהו שעשה שבשעה בידיו, המית שלא
גורם  אלא אינו כך משום כן, אחרי רק בא וזה ממית, דבר

הנח  את עליו השיך ואפילו ופטור. חייב למיתה אינו ש
של  שיניו בין ממש עומד הארס אין החכמים שלדעת מיתה,
מכוח  הרעל את הנחש מקיא הנשיכה בשעת אלא הנחש,

עח. שם גורם, אלא אינו והמשיך ומרצונו, ראה 66)עצמו ַ
בֿג. הלכות ט,67)למעלה (תהלים הקדושֿברוךֿהוא

ומענישו.68)יג).

.‡ÈÛÁBc‰ ÔÎÂ69¯B·a B¯·Á70ÏBÎiL ÌlÒ ÌL ‰È‰Â ¿≈«≈¬≈¿¿»»»À»∆»
ÒÈ¯z ‰È‰Â ıÁ Ba ˜¯fL B‡ ,ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ71B„Èa «¬»»∆»«≈¿»»¿ƒ¿»

¯ÈÒ‰Â Ìlq‰ ˙‡ ˜lÒÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï72˙‡ ¿»≈»»»«≈¿ƒ≈∆«À»¿≈ƒ∆
Ô‰ÈL - ÒÈ¯z‰73‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ„ ˙È·a ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ «¿ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»»

¯ÊÁL ‡e‰ BÓˆÚ ÛÁBc‰74¯eËt - Ìlq‰ ˜lÒÂ75 «≈«¿∆»«¿ƒ≈«À»»
.Ìc‰ epnÓ L¯„Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«»

עז:69) למעלה 70)סנהדרין ראה להמית. כדי בנפילה שאין
ז. הסיר.72)מגן.71)הלכה פטור,73)או הדוחף

עליו, לעלות שיכול בבור סולם היה שדחפו שבשעה
שם. למיתה, גורם אלא שאינו פטור לאחר 74)והמסלק

ומעשה 75)שדחף. להמית, כדי בה שאין הדחיפה, על
שם. גורם, אלא אינו סילוק

.·È˜¯Bf‰76¯B¯ˆ77Ï˙Îa78‰È¯BÁ‡Ï Ô·‡‰ ‰¯ÊÁÂ , «≈¿¿…∆¿»¿»»∆∆«¬∆»
ÔÎÂ .‰‡a ‡È‰ BÁknL ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰‚¯‰Â¿»¿»«»ƒ«≈ƒ∆ƒ…ƒ»»¿≈

¯ecÎa ÔÈ˜ÁOnL el‡79Ô‰a e¯˙‰L ,80e‚¯‰Â81: ≈∆¿«¬ƒ¿«∆ƒ¿»∆¿»¿
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a82ÔÈ¯eËt -83,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ; ¿«¿««¿ƒ¿«¿««

‰n‡ ‰‡Ó ÛBÒÏ elÙ‡84ÔÈ·iÁ -85da LiL ,‡e‰Â . ¬ƒ¿≈»«»«»ƒ¿∆≈»
e¯‡aL BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k86. ¿≈¿»ƒ¿∆≈«¿

עז:76) סנהדרין חבירו, את להרוג אבן.77)שנתכוון
בכותל.78) בכוח כדי 79)והכה  בכוח, בכותל בו ומכים

לאחוריו. הרבה את 80)שיחזור יהרוג בחזירתו שהכדור
הכותל.82)במזיד.81)חבירם. המשחקים 83)מן כי

מארבע  פחות ולא הרבה, לאחוריו הכדור שיחזור מתכוונים
בכוונה. שלא כהמית לדונו יש ולפיכך מפני 84)אמות,

רב. למרחק שיחזור רוצים התכוונו 85)שהמשחקים כי
שם. גמרא הכדור, בא ומכוחם הלכה 86)להרוג, למעלה

א.

.‚È‰‚¯‰Â ÔÈ„„ˆÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰ÏÚÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê87- »«∆∆¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
·iÁ88ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ . «»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»∆≈»

ÛÈˆ‰Â ,Á¯·Ï89.ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ƒ¿…«¿≈ƒ»»«ƒ»≈¬≈∆∆¡»»»
‡e‰Â90ÔBL‡¯ ÁkÓ ˙eÓiL ,91.ÂÈOÚnÓ ‡a‰ ¿∆»ƒ…«ƒ«»ƒ«¬»

לצדדים.87) נפילתה הוא 88)בשעת כוחו עדיין זה שאף
כוח  שפסק פטור, במאונך בנפילתה הרגה אם אבל (שם).

בלבד. הארץ משיכת כוח ופועל את 89)הזורק שהפנה
אליו. המים סמוך 91)בתנאי.90)זרם שהניחו כגון

את  שהניח במקום וכשהסירה מדרון, והשפה התעלה לשפת
שלא  במקום הניחו אם אבל מיד, המים עליו באו הכפות,
אליו, הגיעו מכן לאחר אלא ראשון, בכוח אליו במים הגיעו

שם. ורש"י גמרא ופטור, גרמא אלא זה אין
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á"ôùú'ä à"ðî ç"ë 'ä íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להכות 1) או זה את והרג זה את להרוג המתכוון יבאר

ואח"כ  והקל למיתה אמדוהו ודין באחר. והכה אחד במקום
אדם  בני עשרה הכהו ודין משענתו. על ופירוש הכביד.
כאחת. עדים אותו ראו שלא נפשות וההורג מקלות, בעשרה
כנגדו. שקולות המצוות כל ואם דמים, שפיכות עוון גודל

.‡Ôek˙n‰2‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï3¯eËt -4 «ƒ¿«≈«¬…∆∆¿»«∆∆»
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓe ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ5˙eÏb‰ ÔÓe ,6ÈÙÏ ; ƒƒ«≈ƒƒ««¿ƒƒ«»¿ƒ

B˙B‡ ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡L7¯‡a˙iL BÓk ,8. ∆≈»≈ƒ¿»¿¿∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OiÓ ‰„Ú CB˙Ï Ô·‡ ˜¯Bf‰ ,CÎÈÙÏ9„Á‡ ‚¯‰Â ¿ƒ»«≈∆∆¿≈»ƒƒ¿»≈¿»«∆»

¯eËt - Ô‰Ó10ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ11. ≈∆»ƒƒ«≈ƒ

עט.2) שמעון.3)סנהדרין את והרג לראובן התכוון
עליו 4) וקם לו וארב לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב:

לו" "וארב המלים יא). יט, (דברים ומת" נפש והכהו
שיתכוון  "עד חייב שאינו שמעון, רבי למד מכאן מיותרות,
(שם  ברייתא שסתם מפני כמותו פסק ורבינו (שם). לו"

הבאה. הערה ראה בשיטתו, נאמרה בברייתא 5)עט:)
זו  ברייתא עט: שם רבא, שהביא חזקיה של מדרשו מבית
ממיתה  פטור זה את והרג לזה שהמתכוון פוסקת
נגד  שמעון כרבי ופסק רבינו, הסתמך ועליה ומתשלומין.
של  זו כברייתא היא בתלמוד שההלכה מפני החכמים,
בדוקות  שהיו חייא, רבי אביו ברייתות את ששנה חזקיה,
פרק  סנהדרין ירושלמי ראה נתן. רבי פסק וכדעתו ונכונות.
הלכה  ג פרק שם וירושלמי לה. כתובות ובבלי ד, הלכה ט,
ופירוש  ומפקא, דיבורֿהמתחיל 'תוספות' עט. וסנהדרין א
חובל  להלכות לחםֿמשנה וראה שם. לרבינו המשניות

ה. הלכה ד פרק מקלט.6)ומזיק מפני 7)לערי
לו. מכפרת הגלות ואין חמור, ועוונו להרוג שהתכוון

ד.8) הלכה ו, פרק יהודים 9)להלן שכולם אףֿעלֿפי
שיהיה. מי יהיה מהם, אחד להרוג לא 10)והתכוון כי

מיוחד. לאחד הדם 11)התכוון וגואל לשמים, מסור ודינו
ד. הלכה ו, פרק להלן ראה פטור. שהרגו

.·Ôek˙12‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B¯·Á ˙‡ ˙Bk‰Ï ƒ¿«≈¿«∆¬≈«»¿»¿…»»
dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k ÈÏka13ÏÚ Ô·‡‰ «¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿»¿»¿»»»∆∆«

˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ14B‡ ;15 ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«ƒ»≈
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿««ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«
È„k da ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ Ô·‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,BaÏƒ¿»¿»»»∆∆«»¿»¿…»»»¿≈
,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï¿»ƒ«»¿»»≈»ƒƒ«≈ƒ

‰ÏBb ‰eÎa ‚¯B‰‰ ÔÈ‡L ;‰ÏB‚ BÈ‡Â16Ï·‡ .17Ì‡ ¿≈∆∆≈«≈¿«»»∆¬»ƒ
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿««»¿»¿»»»¿≈¿»ƒ«

‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó18. »¿»¿»¿»»«ƒ»≈¬≈∆∆√»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ההורג,12) פטור הקודמת בהלכה עט. עה: סנהדרין משנה
זה, להרוג התכוון זו ובהלכה זה, להרוג התכוון שלא מפני

לפטור. צדדים בו יש זאת שהאבן 13)בכל בו והתרו
לבו. על ללכת למכת 14)עלולה התכוון שלא פטור,

לא 15)מיתה. אבל מיתה, למכת שהתכוון אףֿעלֿפי

א. הלכה ג, פרק למעלה ראה מיתה. מכת מכות 16)הכהו
וכו'. למתכוון פרט דעת" "בבלי שם.17)ז. משנה

ואףֿעלֿפי 18) מיתה, מכת והכהו מיתה למכת שהתכוון
איש. לאותו התכוון אבר, לאותו התכוון שלא

.‚·Á ˙‡ ‰kn‰Ô·‡a B¯19ÛB¯‚‡a B‡20Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««∆∆¬≈¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆
ÔÈ„ÓB‡ -21‰MÓÁ Ô˙B - ÌÈiÁÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ¿ƒƒ¬»¿«ƒ≈¬ƒ»

ÌÈ¯·„22¯ËÙÂ23„ÈaÎ‰Â ‰kn‰ ‰ÏÁ elÙ‡Â .24˙Óe ¿»ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»»«À∆¿ƒ¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ25‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡Â . ≈¬«««»¬≈∆»¿ƒ¬»¿ƒ»

„iÓ ¯‰q‰ ˙È·a ‰kn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡ -26ÌÈÈzÓÓe , ¿ƒ∆««∆¿≈«…«ƒ»«¿ƒƒ
‰ÊÏ27˙Ó Ì‡ :28‡t¯˙Â Ï˜‰ Ì‡Â ,‰kn‰ ‚¯‰È - »∆ƒ≈≈»≈««∆¿ƒ≈≈¿ƒ¿«≈

‰ÓÏL ‰‡eÙ¯29˜eMa CÏ‰Â30ÂÈÏ‚¯ ÏÚ31¯‡Lk ¿»¿≈»¿»««««¿»ƒ¿»
ÌÈ‡È¯a‰32‰kn‰ ÌlLÓ -33¯ËÙÂ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ34. «¿ƒƒ¿«≈««∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»

את 19) איש "והכה בתורה: ככתוב להמית, כדי בו שיש
יט). כא, (שמות באגרוף" או באבן ביד,20)רעהו

הכף. לתוך אצבעותיה עח:)21)כשמקבצים (שם ביתֿדין
וראה 22) פג: בבאֿקמא בושת. שבת, ריפוי, צער, נזק,

א. הלכה א, פרק ומזיק חובל נמשך 23)הלכות ואפילו
ב, פרק (שם כלום לו מוסיף אינו המשוער, מן יותר החולי

טו). באומד 25)חוליו.24)הלכה שטעו אומרים ואין
הכבידה  עליו שבא אחר חולי מחמת אומרים אלא ראשון,

עח:). סנהדרין (רש"י אין 26)המכה ערבים, יתן ואפילו
"ונקה  ו): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה מקבלים.
תלמודֿלומר: בשוק, ויטייל ערבים יתן אני שומע המכה,
שמרפא" עד אותו שחובשים מגיד בחוץ, והתהלך יקום אם

נקי). היה לא עכשיו שעד משמע - יבריא 27)(ונקה שמא
זמן.28)המוכה. לאחר "ורפא 29)ואפילו ככתוב:

עוד  וראה שלמה, רפואה שמשמעו כבד, בבנין ירפא"
שם. די 30)מכילתא ולא בחוץ", "והתהלך ככתוב:

וראה  שלמה, לרפואה ראייה עדיין זה שאין בבית, שיתהלך
שם. כשהוא 31)מכילתא או חבירו על נשען כשהוא ולא

עליו. להשען למקל לעזרת 32)זקוק זקוקים שאינם
הם. חלושים שעדיין מבריאים, חולים כדרך ולא הזולת,

מחוייב 33) היה ולא למיתה, תחילה שאמדוהו אףֿעלֿפי
מחיוב  זה ונקה נתרפא שהלה לאחר אבל דברים, בחמשה

דברים. חמשה של ממון חיוב עליו חזר ורק 34)מיתה,
זכאי. יצא אז

.„'BzÚLÓ ÏÚ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê35Cl‰iL BÈ‡ - ∆∆∆¡««»«ƒ¿«¿≈∆¿«≈
‰ËBp‰ elÙ‡L ,¯Á‡ ÏÚ B‡ ‰hn‰ ÏÚ ÔÚL ‡e‰Â¿ƒ¿»«««∆««≈∆¬ƒ«∆
'BzÚLÓ' ¯Ó‡ ‡Ï .˙ÚLn‰ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ ˙eÓÏ»»¿«≈««ƒ¿∆∆…∆¡«ƒ¿«¿

BÈ¯a ˙ÚLÓ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰iL ‡l‡36‰È‰È ‡ÏÂ , ∆»∆ƒ¿∆¿«≈«ƒ¿∆∆À¿¿…ƒ¿∆
.ÂÈÏÚ ÔÚM‰Ï ¯Á‡ Ák CÈ¯»̂ƒ…««≈¿ƒ»≈»»

המכה".35) ונקה משענתו על בחוץ והתהלך יקום "אם
כתוב 36) כך ומשום בורייה", "על אונקלוס תרגם וכך כוחו,

עצמו, כוח על כלומר "משענת", על ולא "משענתו", על
שם. מכילתא וראה לגמרי, שנתרפא

.‰‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡37Ï˜‰Â ,38‰È‰M ‰nÓ39‡Ïe ,¯Á ¬»¿ƒ»¿≈≈ƒ«∆»»¿««
‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ „ÈaÎ‰ Ô‡kÓ40ÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆∆¡»¿≈¿ƒ

ÈL „Ó‡ B˙B‡41¯·cÏ ÌÈÏ‚¯L ,Ï˜‰Lk42. …∆≈ƒ¿∆≈≈∆«¿«ƒ«»»
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משנה 37) המכה, מחמת המוכה שימות ביתֿדין שיערו
עח. כך 38)סנהדרין מצבו היה ולו המוכה, של החולי

למיתה. אותו אומדים היו לא לא 39)מתחילה, אבל
אותו  אומדים היו לגמרי, נתרפא שאילו לגמרי. נתרפא

ג. הלכה ראה ונפטר, שם.40)לממון החכמים כדעת
הכביד 41) אפילו פטור. ויצא דברים חמשה וישלם לחיים,

ג. הלכה כלמעלה ומת, אחרֿכך מחמת 42)חוליו שמת
שלנו  בדפוסים למיתה. אמדוהו מתחילה שהרי זו, מכה
רבי  דברי בסיום לדבר" "שרגלים המלים נאמרו בתלמוד
הלכה  ט פרק (סנהדרין הירושלמי אבל פטור. האומר נחמיה
מחייבים  וחכמים פוטר, נחמיה רבי ומוסיף: מגיה ג)

289שרגלים עמוד סנהדרין במאירי הוא וכן לדבר.
זו  וגירסה מכי"ק, 219 עמוד לסנהדרין סופרים ובדקדוקי

רבינו. לעיני היתה

.Âe‰ek‰43ÔÈa ,˙ÓÂ ˙BÏ˜Ó ‰¯OÚa Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ƒ¬»»¿≈»»«¬»»«¿»≈≈
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa e‰ek‰L44Ôlk - ˙Á‡k e‰ek‰L ÔÈa ∆ƒ»∆««∆≈∆ƒ¿««À»

ÔÈ¯eËt45Ì„‡ LÙ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ46 ¿ƒƒƒ«≈ƒ∆∆¡«»∆∆»»
LÙp‰ Ïk ‚¯‰L „Á‡ ‰È‰iL „Ú -47ÔÈc‰ ‡e‰Â . «∆ƒ¿∆∆»∆»«»«∆∆¿«ƒ

e‰eL·kL B‡ e‰eÙÁcL ÌÈLÏ48B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ƒ¿«ƒ∆¿»∆¿»¿««ƒ
ıÁ ‡ˆÈÂ ÌÈ·LBÈ ÌÈa¯ eÈ‰L49‚¯‰Â Ô‰ÈÈaÓ50- ∆»«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ≈≈∆¿»«
ÔÈ¯eËt ÔlkL51. ∆À»¿ƒ

עח.43) וכן 44)סנהדרין להמית, כדי ואחד אחד בכל ויש
להמית. כדי מהם אחד באף בשאין ואפילו 45)הדין

מיתתו. את שקירב נפש 46)האחרון כל יכה כי "ואיש
יומת". מות זה,47)אדם, אחר בזה בין עשרה, ובהכוהו

כולה. הנפש את הכה לא מהם אחד אף כאחת, כולם ובין
ט.48) הלכה ג, פרק למעלה פ.49)ראה אף50ֿ)שם

מיתה. וחייב הנפש כל שהרג אחד שיש מפני 51)עלֿפי
מסתיים  וכו' חץ יצא של [הדין לנו. ידוע הרוצח שאין
אחד  ואפילו כלומר ביניהם" חלפתא אבא "ואפילו בגמרא:
נופל  אינו חשד של צל שאפילו כשר, אדם הוא משניהם
כלום  מסיים אינו רבינו אבל השני, את הורגים אין עליו,
שרבינו  ונראה מספק. הורגים שאין הוא פשוט דבר ואםֿכן
ומקרה  החץ. ויצא הקשת את דרכו שכולם במקרה מדבר

זו]. בהלכה שנאמרו האחרים לדינים דומה זה

.Êe˜¯Ê52Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê Ô·‡ ‰¯OÚ Ba »¿¬»»∆∆∆««∆¿»««≈∆
LÈÂ ‰B¯Á‡a Ô·‡ „Á‡ ˜¯ÊÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da ÔÈ‡≈»¿≈¿»ƒ¿»«∆»∆∆»«¬»¿≈

ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da53. »¿≈¿»ƒ»≈¬≈∆»«¬∆¡»»»
ÁˆB¯54ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙Â BÈc ¯Ó‚pL55ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ≈«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿…«ƒ

BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÁˆB¯Â .ÔÈ¯eËt Ôlk - Ô‰Ó ‡e‰≈∆À»¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯eËt Ôlk - ÔÈc ¯Ó‚pL ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁˆB¯a ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»À»¿ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ;‰˙Èn‰ ÔÓƒ«ƒ»∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa56Ôlk ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡Â .57. ¿»»¿¿ƒ∆À»

המלים 52) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
נג. הערה להלן ראה ו. להלכה שייך עליו" "נהרג

של 54)שם.53) בכת"י וכן רס"ט קושטא בדפוס עט: שם
נכון  וכך חדשה. הלכה כאן מתחילה קוק, הרב מוסד

נא. הערה ראה הענין. ואפילו 56)כשרים.55)מבחינת

שאין  כל כי דינו, לגמור אפשר אי בי"ד, בפני כולם יבואו
"בפניו". נקרא אינו אותו, כולם 57)מכירים שהרי

הרוצח  מי שיתבאר עד במאסר אותם ומחזיקים הם, רוצחים
ח), הלכה (ראה לכיפה אותם כונסים אין אבל שנתערב,
פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. הגמרא פירוש לפי כרבנן

ט. הלכה כד,

.Á‚¯B‰‰58B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,˙BLÙ «≈¿»¿…»»≈ƒƒ
„Á‡‰ ¯Á‡ „Á‡‰ e‰‡¯ ‡l‡ ,˙Á‡k59‚¯‰L B‡ , ¿««∆»»»»∆»««»∆»∆»«

‰‡¯˙‰ ‡Ïa ÌÈ„Ú ÈÙa60ÌÈ„Ú‰ eLÁÎ‰L B‡ , ƒ¿≈≈ƒ¿…«¿»»∆À¿¬»≈ƒ
˙B˜È„aa61˙B¯È˜Áa eLÁÎ‰ ‡ÏÂ62el‡ Ïk - «¿ƒ¿…À¿¬«¬ƒ»≈

‰tÎÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBk ÌÈÁˆ¯‰63ÌÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe , »«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒƒ»∆∆
ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ64e¯ˆiL „Ú65Ck ¯Á‡Â ,Ô‰ÈÚÓ ««ƒ«««∆≈¿¿≈∆¿««»

ÌÒ¯k Ú˜azL „Ú ÌÈ¯BÚO Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó66„·kÓ «¬ƒƒ»¿ƒ«∆ƒ»«¿≈»ƒ…∆
.ÈÏÁ‰«…ƒ

פא:58) כולו,59)סנהדרין המעשה את אחד כל ראה ולא
ו: מכות ראה מיתה. לחייבו עד 60)ואיֿאפשר נהרג ואינו

שם. בו. מתרים עדיו שני צדדיות,61)שיהיו בשאלות
שאמרו  תאנים), (זנבות תאנים בעוקצי שבדק זכאי כבן
זו  תאנה לעד: אמר מעשה. נעשה תאנה תחת העדים

ט: סנהדרין גסים, עוקציה או דקים שבע 62)עוקציה
המעשה. ובזמן במקום הקשורות יסוד בית 63)שאלות

ונקרא  אדם, קומת כשיעור אלא גדול ואינו צר מקום הסוהר,
קשת. מעשה קמורה היתה שתקרתו לפי "כיפה",

כ.64) ל, ישעיה הכתוב צרים.65)לשון שנעשים
הקודמת 66) בהלכה אבל הם. רוצחים כולם שהרי וימותו,

דינו  נגמר לא מהם אחד שהרי לכיפה, אותה מכניסים אין
כרוצח.

.ËÏ ‰Ê ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡L ¿≈ƒ»»∆ƒ¿»¿À¿≈ƒ«≈ƒ
·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ - ‰˙ÈÓ ·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈«»
˙BBÚ LiL Èt ÏÚ Û‡L .B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰˙ÈÓƒ»¿ƒ∆««ƒ∆≈¬

ÌÈÓc ˙eÎÈÙMÓ ÔÈ¯eÓÁ67B·eMÈ ˙˙ÁL‰ Ô‰a ÔÈ‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ≈»∆«¿»«ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú elÙ‡ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÌÏBÚ ÏL68ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ¬»»»¿≈

˙BÈ¯Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ69˙eÎÈÙLk ÔÈ‡ ,˙aL ÏelÁ B‡ »ƒ«¬»ƒ«»≈»ƒ¿ƒ
,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚÓ Ô‰ ˙BBÂÚ el‡L ;ÌÈÓc»ƒ∆≈¬≈≈¬≈∆≈»»«»
ÏÎÂ .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·ÚÓ ÌÈÓc ˙eÎÈÙL Ï·‡¬»¿ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿≈¬≈¿»
ÔÈ‡Â .¯eÓb ÚL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔBÚ B„Èa LiL ÈÓƒ∆≈¿»»∆¬≈»»»¿≈
,‰Ê ÔBÚ „‚k ÔÈÏe˜L ÂÈÓÈ Ïk ‰OÚL ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿∆»»»»»¿ƒ¿∆∆»∆
Ì„a ˜LÚ Ì„‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈc‰ ÔÓ e‰eÏÈvÈ ‡ÏÂ¿…«ƒƒ«ƒ∆∆¡«»»»À¿«

¯ÓB‚Â LÙ70,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ·‡Á‡Ó „ÓÏe ‡ˆ . »∆¿≈≈¿«≈«¿»≈¬»»»
·‡Á‡Î ‰È‰ ‡Ï ˜¯ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L71e¯cÒpLÎe , ∆¬≈∆¡««…»»¿«¿»¿∆ƒ¿¿

ÔBÚ ‡ˆÓ ‡Ï ,˙BÁe¯‰ È‰Ï‡ ÈÙÏ ÂÈ˙BiÎÊe ÂÈ˙BBÚ¬»¿À»ƒ¿≈¡…≈»…ƒ¿»»
Ïe˜ML ¯Á‡ ¯·c ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰iÏk B·iÁL∆ƒ¿¿»»¿…»»»»»«≈∆»
Áe¯‰ ‡ˆzÂ :¯Ó‡pL ;˙B· ÈÓ„ ‡l‡ ,Bc‚k¿∆¿∆»¿≈»∆∆¡««≈≈»«

„ÓÚzÂ72˙B· Áe¯ ‰Ê - '‰ ÈÙÏ73:BÏ ¯Ó‡Â , ««¬…ƒ¿≈∆«»¿∆¡«
‰zÙz74ÏÎez Ì‚Â75B„Èa ‚¯‰ ‡Ï ÚL¯‰ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«∆¿«»«¬≈»»»…»«¿»

·aÒ ‡l‡76.B„Èa ‚¯B‰Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , ∆»ƒ≈«»…∆¿≈¿»
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דמים. שפיכות סקילה.68)על וחייב בעיקר כופר שהוא
יא.69) הלכה א, פרק למעלה אל 70)ראה ינוס, בור "עד

עד  היינו הקבר, עד נפש, שרצח אדם כלומר בו", יתמכו
יצילו  לא אבל הצלה, למצוא למקום ממקום ינוס מותו, יום
מפני  לעגל, מזבח בנה שאהרן ז. סנהדרין וראה אותו.
תקנה  להם תהיה ולא אותו, יהרגו יסרב שאם שחשש
וראה  תקנה. להם תהיה אפשר לעגל, שיעבדו מוטב לעולם.

ד. הלכה א, פרק "אשר 71)למעלה הוא: הכתוב והמשך
אחרי  ללכת מאד ויתעב ה' בעיני הרע לעשות התמכר

ויעמד.72)הגילולים". . . . ויצא סנהדרין 73)במקרא:
יפול.74)קב: ושם למלחמה, שילך אחאב את
של 75) דין גזר נחתם נבות דמי של זה עוון שעל מכאן

כן. לפני בידו שהיה עבודהֿזרה, עוון על ולא אחאב,
של 76) עירו לזקני מכתבים ששלחה אשתו, איזבל עלֿידי

כא. מלכיםֿא נבות,

.ÈÌÈÒ¯B˜Èt‡‰77‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ Ì‰Â ,78B‡ »∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈¬»»»
‰Ï· ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÒÈÚÎ‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ‰79L·Ï B‡ »∆¬≈¿«¿ƒ¬ƒ»«¿≈»»«

ÊËÚL80ÒÈÚÎ‰Ï81ÒB¯B˜Èt‡ ‰Ê È¯‰ -82, ««¿≈¿«¿ƒ¬≈∆∆ƒ
ÔÈ¯ÙBkLÂ83‰‡e·p·e ‰¯Bza84Ô‚¯‰Ï ‰ÂˆÓ -85Ì‡ . ¿∆¿ƒ«»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ

ÛÈÒa Ô‚¯‰Ï Ák B„Èa LÈ86‡ÈÒ‰¯Ùa87Ì‡Â ;‚¯B‰ - ≈¿»…«¿»¿»¿«ƒ¿«¿∆¿»≈¿ƒ
˙BÏÈÏÚa Ô‰ÈÏÚ ‡a - Â‡Ï88·aÒiL „Ú89.Ô˙‚È¯‰ »»¬≈∆«¬ƒ«∆¿«≈¬ƒ»»

- ¯‡aa Ìlq‰Â ,¯‡·Ï ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»∆»≈∆∆»«ƒ¿≈¿«À»«¿≈
,‚b‰ ÔÓ Èa „È¯B‰Ï „e¯Ë ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â ,B˜lÒÓ¿«¿¿≈¬≈ƒ»¿ƒ¿ƒƒ«»

EÏ ep¯ÈÊÁ‡Â90‡ˆBiÎÂ .91.el‡ ÌÈ¯·„a ¿«¬ƒ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈

"המינים".77) ובכת"י: ר"מ רומי ובדפוס 78)בדפוס
ידובר  זו בהלכה מישראל". עבודהֿזרה "עובדי ר"מ: רומי
הבאה. בהלכה ידובר גוים ועל בלבד, ישראל בני על

והאוכלה 79) טבעית, מיתה מתה או כהלכה נשחטה שלא
לאו. איסור על אלא עובר בו 80)אינו שאורגים אריג

יט; יט, ויקרא בלאו. ואיסורו יחד, פשתן וחוטי צמר חוטי
יא. את 81)הוריות ומניח לפניו, והיתר שאיסור כגון

הוריות  ה'. את להכעיס בכוונה האיסור את ואוכל ההיתר
וכן 82)שם. עה, הערה ראה "מין", לומר צריך כאן אף

יוחנן  רבי כדעת רבינו ופסק כו: זרה עבודה בגמרא הגירסא
כמין. דינו להכעיס שמומר אבהו, רומי 83)ורבי בדפוס

מן  בתורה" שכופרים והם "והאפיקורסים, הגירסא: ר"מ
משה. ביד ה' פי על שניתנה דברו 84)השמים, נותן שה'

הלכות  ראה שלוחיו, להיות עלֿידו שנבחרו אנשים בפי
וֿח. הלכות ג, פרק מצרים 85)תשובה שהם "מפני

(הלכות  ה'" מאחורי העם את ומסירים לישראל (צוררים)
כתוב: כו:) (ע"ז שלפנינו בגמרא א). הלכה י, פרק עכו"ם
שימותו) (לבאר מורידים היו והמומרים והמסורות "המינים
גירסת  אבל כלל. נזכרו לא ו"האפיקרוסים" מעלים", ולא
והמומרים  והמסורות "המינים היא: והרי"ף חננאל רבינו
מפני  כאן, רבינו הזכיר לא "המסורות" את והאפיקורסים".

פרק ומזיק חובל בהלכות דינם כתב ומה שכבר י. הלכה ח,
להרגם. כוח בידו כשאין רבינו פירש מורידים" "היו שכתוב
וביאור  ה, סעיף תכה סימן חושןֿמשפט ערוך' ''שולחן ראה

יט. סעיףֿקטן שצווה 86)הגר"א בעגל, החוטאים כדין
והרגו  . . ירכו. על חרבו איש "שימו בחרב, להרגם משה

כז). לב, (שמות אחיו" את ויראו,87)איש ישמעו למען
משער  ושובו "עברו משה: שאמר בעגל בחוטאים כמו

שם. במחנה", סיבה.88)לשער לבדות בתואנה,
שם.89) גמרא בידיים, להרוג "עלילות"90)בלי והיינו

שם. שם.91)שהזכיר,

.‡ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ï·‡92ÌÈ·e eÈÈa ÔÈ‡L ¬»¿≈»ƒ∆≈≈≈≈»
‰ÓÁÏÓ93‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯Â ,94Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OiÓ ƒ¿»»¿≈¿≈»«»ƒƒ¿»≈¿«≈»∆

ÔÏÈv‰Ï ¯eÒ‡Â .‰˙Èn‰ Ì‰Ï ÌÈ·aÒÓ ÔÈ‡ -95Ì‡ , ≈¿«¿ƒ»∆«ƒ»¿»¿«ƒ»ƒ
˙eÓÏ eË96BÈ‡ - ÌiÏ ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯L ÔB‚k . »»¿∆»»∆»≈∆∆»««»≈

„ÓÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .e‰ÏÚÓ97‰Ê ÔÈ‡Â - EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬≈∆∆¡«…«¬…««≈∆¿≈∆
EÚ¯98. ≈∆

שבהלכה 92) עבודהֿזרה עובד לישראל בניגוד גוים,
כו. זרה עבודה "טוב 93)הקודמת. - מלחמה בשעת אבל

סופרים  ומסכת א, פרשה בשלח מכילתא הרוג", שבגוים
טו. בשדות 94)פרק עדריהם שמרעים בגזל, שדבקים

בבהמה  והחמירו כו. זרה עבודה לישראל, השייכים אחרים,
ביותר. מזיקה שהיא מפני ולא 95)דקה, מעלים "לא

הורדתם  ידי על מיתתם מסבבים אין כלומר מורידים",
שם. הסכנה, מן אותם מצילים ואין לעזור 96)לבור, אבל

משום  מותר, - חולה לרפא כגון למות, נוטה שאינו לעכו"ם
שם. פרק 97)איבה, למעלה ראה להציל, אתה חייב אלא

יד. הלכה יא.98)א, הלכה ב, פרק למעלה ראה

.·È‰¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈««¬≈»
BÚL¯a „ÓBÚ‰Â99‰Ó‰a ÈÚB¯ ÔB‚k ,„ÈÓz Ba ‰BLÂ ¿»≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿≈¿≈»

‰w„100e¯˜tL101Ï·‡ ;ÔzÏe‡a ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â ÏÊ‚a «»∆»¿¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»¬»
‡l‡ ,„ÈÓz BÚL¯a „ÓBÚ BÈ‡L ˙B¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈƒ¿»≈««¬≈∆≈≈¿ƒ¿»ƒ∆»
˙BÏ· ÏÎB‡ ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ∆¬≈«¬»««¿¿≈¿≈

ÔB·‡˙Ï102BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ -103ÏÚ „ÓÚÏ ¯eÒ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¬…«
BÓc104. »

ההתראה.99) אף ורוב 100)על יום יום גזל על שעוברים
ולא  ממון תאות מחמת חוטאים שהם ואףֿעלֿפי היום,
דמיא", כמינות טובא, בה (דאדיק) דדביק "כיון להכעיס.

יז. זרה מופקרים.101)עבודה תאות 102)נעשו מחמת
הבחין  לא להכעיס, בעובר אבל היתר. מוצא כשאינו היצר,

לא. או תמיד ברשעו עומד בין כו:103)רבינו זרה עבודה
בלאו.104) עובר - מציל ואינו והעומד

á"ôùú'ä à"ðî è"ë 'å íåé

חמיׁשי  1ּפרק
-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld

¤¤£¦¦
¦§¥©§¦©¤¤

מי,1) ואת יהרוג וכיצד שגולה, בשגגה ההורג כל יבאר
המכה  הרב או למודו בשעת בנו שהרג האב גלות. ויתחייב
ויצא  מקלט לעיר הנכנס ודין הכאה. מחמת ומת תלמידו את

קולט. אם והמזבח לתחומו, חוץ

.‡‰‚‚La ‚¯B‰‰ Ïk2‰È„nÓ ‰ÏBb -3da ‚¯‰L »«≈ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»∆»«»
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ4·LÈÂ :¯Ó‡pL ,B˙BÏ‚‰Ï ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿∆∆¡«¿»«

eÁ˜È ‡lL ÔÈc ˙Èa e¯‰Ê‰Â .Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da»««…≈«»…¿À¿¬≈ƒ∆…ƒ¿
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¯Ùk5‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÓ6B¯ÈÚa ·LÈÏ È„k7, …∆ƒ»≈«ƒ¿»»¿≈≈≈¿ƒ
BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL8. ∆∆¡«¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."ehlwn xir l` qepl"

הפסוק  את הביא בשגגה, לרוצח כופר לקיחת באיסור
לב) לה, ...(במדבר מקלטו עיר אל לנוס כופר תקחו "ולא

לשבת  ...לשוב " הפסוק המשך את ציטט לא אבל כו'"
שלא  הל"ת שמצות לשיטתו הרמב"ם כי כו'". ... בארץ
האחד  חיובים, שני כוללת בשגגה, נפש לרוצח כופר לקחת
היה  ואם המקלט, בעיר שישב לאחר והשני שגלה לפני
משמע  היה בארץ" לשבת "לשוב הפסוק המשך מצטט
לשוב  לו לאפשר אין שאז שגלה, לאחר רק הוא שהל"ת

בארץ.לש  בת
עיר  אל לנוס כופר תקחו ולא (ד"ה שם רש"י מפירוש אבל
כופר  ליקח שלא לא־תעשה שמצוות משמע מקלטו")
שגלה  קודם (אבל שגלה. לאחר רק מדברת רוצח, לנפש

להגלותו). מצות־עשה יש
(298 cenr b"i wlg y"ewl it lr)

כוונה.2) העיר.3)בלא הרוצח 4)מן כשאין אפילו
להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה

החטא.5) על לכפר לקמן 6)ממון, ראה גלות, המחייב
ואילך. ב הלכה ו הגדול.7)פרק הכהן שימות קודם

הגמרא 8) ובלשון בארץ". לשבת "לשוב - הפסוק והמשך
(אל  גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות
המקרא  של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח
ונחייבו  כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע
"ולא  הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות
מזהירה  שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר תקח
מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה
"לשוב  הכתוב שהמשך התורה, על בפירושו רש"י וראה
ז  בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח לשבת"
אפשר  ולכן מקלט לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר

שם]. רמב"ן וראה לשבת". "לשוב בו לומר

.·‚¯‰p‰ ˙Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰ÏB‚ ‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÈ‡≈»≈«ƒ¿»»∆∆»ƒ≈≈«∆¡»
„iÓ9e‰e„Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ba Ï·Á Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»¬»ƒ»«ƒ¿»»««ƒ∆¬»

‰ÏB‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ‰ÏÁÂ ,‰˙ÈÓÏ10˙‡ ·¯˜ ‡e‰ ‡nL ; ¿ƒ»¿»»»≈≈∆∆»≈≈∆
BÓˆÚ ˙˙ÈÓ11‰ÒÎ Áe¯‰ B‡ ,12.e‰˙‚¯‰Â ‰¯eaÁa ƒ««¿»«ƒ¿¿»««»«¬»«¿

ÌÈÓÈq‰ ÈL Ïk Ba ËÁL elÙ‡13ËÚÓ „ÓÚÂ14BÈ‡ - ¬ƒ»«»¿≈«ƒ»ƒ¿»«¿«≈
CÎÈÙÏ .B„È ÏÚ ‰ÏB‚15ÏÏk Òk¯t ‡Ï Ì‡ ,16B‡ , ∆«»¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈¿»

BËÁML17˙Èa ÔB‚k ,Ba ˙·MÓ Áe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿»¿»∆≈»«¿«∆∆¿«ƒ
Ìe˙Ò18‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - LÈL ÏL19.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆«ƒ¬≈∆∆¿≈…«≈»∆

בשוגג 9) בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
שם  וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר

מעתה). אלא המתחיל דיבור שאוסרים 10)תוספות הדין
(ראה  המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את
ולעניין  במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק למעלה

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל ידי 11)מיתה, על
שם  כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס,

שם.12)ע: מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה והיא
שם.ש 13) קלה, שעה תוך למות סופו מת 14)וודאי ולא

אותו 15)מיד. הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מפני
מיד.16)מגלות. מת ולא בחיים עמד לשונו 17)אפילו

מן  פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של
ולכן  מספיק, אחד שנימוק משמע שם בגמרא אבל הגלות,
שם  ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה

בביתא. המתחיל דיבור חלון.18)תוספות כי 19)בלי
כולה. המיתה את עשה החובל

.‚„·Ú‰ ˙‡ ‰‚‚La ‚¯‰L Ï‡¯OÈ20¯b ˙‡ B‡) ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»»∆»∆∆∆≈
·LBz21‰ÏBb - (22‰‚‚La ‚¯‰L „·Ú‰ ÔÎÂ .23˙‡ »∆¿≈»∆∆∆»«ƒ¿»»∆

¯b ˙‡ B‡ Ï‡¯OÈ·LBz24˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ , ƒ¿»≈∆≈»¿≈≈»∆»«∆
:¯Ó‡pL .‰ÏBb - ‰‚‚La „·Ú‰ ˙‡ B‡ ·LBz ¯b≈»∆»∆∆ƒ¿»»∆∆∆¡«

ÌÎB˙a ·LBzÏÂ ¯bÏÂ Ï‡¯OÈ È·Ï25. ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿«»¿»

בהן 20) חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני עבד
ח:). מכות וקיבל 21)(ברייתא ישראל בארץ היושב גוי

= (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו
לדון  ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב "חייבים
ברכת  יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק אלו" מצוות בשש
עריות; גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם
מל  ולא החי), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות
יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל

ישראל 22) ידי על גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ...
ישראל  את שהרג תושב שגר המשנה, על בפירושו וביאר
גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא גולה אינו

בשגגה23) שהורג ישראל כדין שאפילו גולה גוי, כדין ולא
ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג בשגגה הרג

גר 24) כלומר, (שם), תושב" גר ידי על גולה תושב "וגר
גולה. בשגגה תושב גר ההורג הכתוב:25)תושב והמשך

תושב  גר שאף מכאן למקלט, האלה הערים שש תהיינה
תושב  בגר הכתוב את חכמינו ופירשו גולה, בשוגג שהרג

ט.). (שם תושב גר שהרג

.„Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b≈»∆»«∆ƒ¿»≈ƒ¿»»««ƒ
‚‚L ‡e‰L26‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -27ÌÏBÚÏ „ÚeÓ Ì„‡ .28. ∆»«¬≈∆∆¡»»»»¿»

BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL ÈtÓ ·LBz ¯b ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ¿≈≈»∆»«≈»ƒ¿≈∆»»««¿
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Ï ¯znL29‚¯‰Â30,ÂÈÏÚ ∆À»¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ¿∆¡»»»

˙‡ ‚¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .B‚¯‰Ï Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿≈»ƒ∆»«∆
˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡ - ‰‚‚La ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31 »≈»ƒƒ¿»»≈»≈ƒ¿»¿

.Ï‡¯OÈ È·Ï :¯Ó‡pL ;B˙B‡∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈

גולה.26) תושב גר שאף הקודמת, בהלכה ואמרנו
(סנהדרין 27) התראה צריך אינו ובןֿנח הוא, בןֿנח שהרי

זוהי  "אזהרתם בידינו שכלל שנצטווה, המצוות בשבע נז.)
מכות  רש"י וראה כאן, משנה בכסף מובא ספרי, מיתתם".

נהרג.28)ט. - ששגג פי על אף לו 29)ולפיכך שהיה
ט:). (שם למד ולא הותרה,30)ללמוד שלא פי על אף
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בשגגה. תושב גר בהרג אלא גולה מגינות 31)ואינו אין
מיתה. עונש מפני עליו

.‰‚¯‰L Ôa‰32·‡‰ ÔÎÂ .‰ÏBb - ‰‚‚La ÂÈ·‡ ˙‡ «≈∆»«∆»ƒƒ¿»»∆¿≈»»
ÌÈ¯·c ‰na .B„È ÏÚ ‰ÏBb - Ba ˙‡ ‚¯‰L∆»«∆¿∆«»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡33‰È‰L B‡ ,„enÏ ˙ÚLa ‡lL B‚¯‰Lk ? ¬ƒ¿∆¬»∆…ƒ¿«ƒ∆»»
dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ˙¯Á‡ ˙en‡ B„nÏÓ34Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿À»«∆∆∆≈»ƒ»¬»ƒ

‰ÓÎÁ B‡ ‰¯Bz B„nÏÏ È„k Ba ¯qÈ35˙en‡ B‡36, ƒ≈¿¿≈¿«¿»»¿»À»
¯eËt - ˙ÓÂ37. »≈»

על 32) אף גולה, שאינו בשוגג באביו חבורה לעושה פרט
אלא  גלות חיוב שאין נהרג, במזיד באביו שהחובל פי
עליהן  שחייבין אחרות בעבירות לא אבל בלבד, ברציחה
טו. הלכה ז פרק לקמן וראה (שם), דין בית מיתת

גולה.33) המפרנסת 34)שהאב אומנות כבר לו שיש
מצוה.35)אותו. בזה להתפרנס 36)ועושה הבן שיוכל

ל.). (קידושין אומנות בנו ללמד מצווה והאב ממנה,
ו.37) בהלכה ראה והטעם

.ÂB„ÈÓÏz ˙‡ ‰kn‰ ·¯‰ ÔÎÂ38ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL B‡ , ¿≈»«««∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ
ÔÈcÏ ‡B·lÓ ÚÓp‰ ÔÈc ÏÚa ˙‡ ‰k‰L39B˙ÈÓ‰Â , ∆ƒ»∆««ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆¡ƒ

ÌÈˆÚ ·ËÁÏ :¯Ó‡pL .˙eÏbÓ ¯eËt - ‰‚‚La40- ƒ¿»»»ƒ»∆∆¡««¿…≈ƒ
·¯‰Â ,Ba ˙‡ ‰kn‰ ·‡‰ ‡ˆÈ .˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿»»»»««∆∆¿¿»«
e‚‚L È¯‰L ,ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe ,B„ÈÓÏz ˙‡ ‰„B¯‰»∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¬≈»¿

.˙Bˆn‰ ˙BOÚ ˙ÚLa e‚¯‰Â¿»¿ƒ¿«¬«ƒ¿

ללמדו.38) דין"39)כדי בית "ושליח כתוב: שם במשנה
דין  בית "ושליח פירש: רש"י זו. הלכה בסוף כמובא
מפרש: כאן הראב"ד מלקות", לחייב ארבעים המלקה
דין  בית שאמדוהו ממה יותר מלקה שהוא דין בית "שליח
מובן  שהרי ראשון, כפירוש פירש לא רבינו ידו", תחת ומת
שהרי  כהראב"ד, ולא אנוס, שהוא מפני פטור, שהוא מאליו
עוד  דין) בית (שליח לו "הוסיף כב:) (שם במשנה שנינו

ידו". על גולה זה הרי ומת, אחת בהורג 40)רצועה נאמר
עצים  חטיבת "מה חכמים: ודרשו גלות, שחייב בשגגה
עשיית  מתוך בשגגה הרג אם אבל רשות", דבר כל אף רשות

ח.). מכות קפב; שופטים (ספרי גולה. אינו מצוה

.Ê‰lÁza41‚‚BL „Á‡42„ÈÊÓ „Á‡Â43ÔÈÓÈc˜Ó44 «¿ƒ»∆»≈¿∆»≈ƒ«¿ƒƒ
da ‚¯‰L ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ¿»≈ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ∆»«»
eÁÏLÂ :¯Ó‡pL ,ÔÈ„Â ÌMÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ÔÈÁÏBL¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»ƒ∆∆¡«¿»¿
- ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ .ÌMÓ B˙‡ eÁ˜ÏÂ B¯ÈÚ È˜Êƒ¿≈ƒ¿»¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»

Ìc‰ Ï‡b „Èa B˙‡ e˙Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ45; ¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿…¿«…≈«»
¯ËÙpL ÈÓ46eÏÈv‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈ¯ËBt - ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‰ Ï‡b „iÓ Áˆ¯‰ ˙‡ ‰„Ú‰˙eÏb ·iÁ˙pL ÈÓ ;Ìc »≈»∆»…≈«ƒ«…≈«»ƒ∆ƒ¿«≈»
e·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ,BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -47B˙‡ «¬ƒƒƒ¿∆∆¡«¿≈ƒ…

.BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ‰„Ú‰»≈»∆ƒƒ¿»

י:41) ט: מכות הדין, בירור לפני שהרג, לאחר מיד
גלות.42) שחייב בשוגג ההורג במזיד 43)בין ההורג ובין

וארב  לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב שכן מיתה, שחייב
האל" הערים אחת אל ונס ומת, נפש והיכהו עליו וקם לו

קפז. שופטים ספרי ראה יא) יט, בורחים 44)(דברים

(שם  לפעול מתחיל הדין שבית לפני הרציחה אחרי תיכף
דין 45)ט:). בית אותו, הורג הדם גואל אין ואם שימיתו,

ב). הלכה א פרק למעלה (ראה אותו ממיתה 46)ממיתים
גֿד. הלכות ו פרק לקמן ראה שכבר 47)ומגלות, משמע

שם. היה

.ÁÔÈ·ÈLnLk48È„ÈÓÏz ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ,B˙B‡ ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ49C¯ca Ìc‰ Ï‡B‚ ep‚¯‰È ‡nL ,50¯ÓB‡Â .51 ¬»ƒ∆»««¿∆≈«»«∆∆¿≈

Ì‰Ï52‡a ‚‚BLa ,ÌÈÓ„ ÈÎÙBL ‚‰Ó Ba e‚‰z Ï‡ : »∆«ƒ¿¬ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈»
.B„ÈÏ ‰OÚÓ«¬∆¿»

י:).48) (שם משם והביאוהו ששלחו מקלט, לעיר דין בית
י 49) אם הדם, גואל את לפייס הרוצח,שידעו את להרוג בוא

ט: חוץ 50)שם הרוצח את שהרג הדם, גואל שהרי
ט). הלכה (ראה עליו נהרג אינו המקלט עיר לתחום

אמנם 51) אומרים. המלווים כי "ואומרים", להיות [צריך
גורס  אינו (רבינו אומר שהרוצח שם במשנה מאיר רבי דעת
בפירוש  רבינו אבל "אף"), המלה את מאיר רבי בדברי

מאיר]. כרבי הלכה אין כותב: הדם,52)המשנה לגואלי
חמתם. לשכך

.ËÌeÁ˙Ï ıeÁ Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰L ‰‚‚La ÁˆB¯53 ≈«ƒ¿»»∆¬»≈«»ƒ¿
BËÏ˜Ó ¯ÈÚ54ËtLÓ ÔÈ‡ BÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ƒƒ¿»»∆∆¡«¿≈ƒ¿«

˙ÂÓ55. »∆

ãycew zegiyn zecewpã

"...xeht"

"דברה  בגדר אינה פרטיה כל על הדם גואל של ההלכה
לא  שהתורה היא, דפשיטא ומילתא הרע" יצר כנגד תורה
גואל  של לבבו" ש"יחם בגלל למיתה מישראל נפש התירה

הדם.
לבית־דין  שנמסרו ומיתות עונשים שישנם כשם אלא,
הרוצח  מיתת עונש נמסר כך שמים, שבידי מיתות וישנם
"ולא  - החטא את ינקה שהוא כדי הדם לגואל בשגגה
בדם  אם כי כו' יכופר לא "ולארץ כו'" הארץ את תחניפו
מעיר  כשיצא רק היא הדם לגואל שהרשות ואף שופכו".
הדם  גואל של הרשות גדר נתחדש אז שרק זה אין מקלטו,
הוא  ש"ארי' אלא לידיו העניין נמסר כן לפני גם כי להורגו
(רק) הוא ולכן המקלט בעיר להרגו יכול שאינו עלי' דרביע

פטור.
(62 'rd 113 'r c"kg y"ewl)

וכשם 53) לעיר. סביב אמה אלפיים והוא העיר, גבול
יא:). שם (משנה קולט תחומה כך קולטת, שהעיר

הדין 54) שבית אחרי מקלט מעיר ביוצא המדובר אין [כאן
שעמד  לפני וברח כשהקדים בדרך, כשהוא אלא הגלוהו,
רבינו  שמבאר כמו אותו, מחזירים דין כשבית או בדין
מעיר  היוצא אבל ט, הלכה סיום שהיא י הלכה בתחילת
י  בהלכה לקמן דינו נתבאר דין בית שהגלוהו אחרי מקלטו
בדין  שעמד שלפני מזה, ויוצא ברישא. יא ובהלכה בסיפא
כתב  וכן פטור, הרגו ואם להרגו, הדם לגואל אסור כן גם
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כך  ומתוך רבינו. בדעת א קטן סעיף ב סימן החושן בקצות
נקבע  שלא רוצח כוללת כאן "בשגגה" שהמלה לומר עלינו
הזיד  אם לקבוע יפה כוחו הדין בית שרק ומסתבר, זדונו.
י:) (מכות הונא רב דברי מפרש שרבינו ומבואר, שגג. או
בדרך  בהרגו פטור", - והרגו הדם גואל ומצאו שגלה "רוצח
ואמר  הונא רב סתם ולפיכך כשהחזירוהו או כשהקדים
הקדים  אם שגם לך לומר "בשגגה", הוסיף ולא "שהרגו"
שגגתו]. או זדונו דין בית שקבעו לפני מקלט לעיר וברח

אחרי 55) הדם גואל ירדוף "פן מדבר הדם בגואל והכתוב
מדוע  הרישא, את מסבירה והסיפא נפש" והיכהו ... הרוצח
מפני  מפחד ואינו מוות, משפט לו שאין משום נפש? יכהו

"פט  כאן וכתב דייק [רבינו דין. י בית בהלכה ולקמן ור"
להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב: מקלטו מעיר ביצא
ואם  להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני ללמדך
לעיר  גלות המחוייב את כשמחזירים בדרך וכן פטור. הרגו

להרגו]. הדם לגואל מותר בזדון כשיצא אבל מקלט,

.È„Á‡56ÒkiL Ì„˜ C¯ca B‚¯B‰‰57,ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ∆»«¿«∆∆…∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»
B˙¯ÈÊÁa B‚¯‰L B‡58B˙B‡ ÔÈ¯ÓBML ÌÈM‰ ÌÚ59. ∆¬»«¬ƒ»ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ

ÒÎ60È¯‰ - ÔB„Êa dÓeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»¿»¬≈
‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ ‰Ê61.B‚¯‰Ï Ìc‰ Ï‡B‚Ï ˙eL¯e , ∆ƒƒ«¿¿ƒ»¿¿≈«»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ Ïk B‚¯‰ Ì‡Â62:¯Ó‡pL ; ¿ƒ¬»»»»≈«»ƒ»»∆∆¡«
Ìc BÏ ÔÈ‡63. ≈»

זה 56) בעצם אבל י, הלכה כאן מתחילה בדפוסים בין.
ט. להלכה הלכה 57)שייך למעלה (ראה בדין שעמד לפני

שם.58)ז). גלות. ונתחייב בדין שעמד לא 59)לאחר
נאמר  שהרי ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו
יהרוג  שלא אותו שיפייסו אלא פטור, הרג שאם  ט בהלכה
חכמים  תלמידי דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח את
הריהו  הרגו אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס היודעים

ח. הלכה למעלה ראה כנראה 60)פטור, מתחילה כאן
י. "כי 61)הלכה התורה מצוות על ועבר ופשע הואיל

ז  פרק לקמן וראה כח) לה, (במדבר "... ישב מקלטו בעיר
ח. להרגו.62)הלכה אסור לכתחילה "ואם 63)אבל

אותו  ומצא שמה ינוס אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח יצא
את  הדם גואל ורצח מקלטו, עיר לגבול מחוץ הדם גואל
כהורג  הוא "הרי מפרש לתורה ורש"י דם", לו אין הרוצח
חייב  אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את

קס). מסעי, (ספרי עליו

.‡ÈÏk - ‰‚‚La BËÏ˜Ó ¯ÈÚ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈ»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»
‰ÏBb ,Ì„‡ ¯‡L ÔÈa Ìc‰ Ï‡Bb ÔÈa ,B‚¯B‰‰64ÏÚ «¿≈≈«»≈¿»»»∆«

ÌeÁz CB˙a B‚¯‰ .B„È65Ï‡B‚ elÙ‡ ,BËÏ˜Ó ¯ÈÚ »¬»¿¿ƒƒ¿»¬ƒ≈
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰66. «»¬≈∆∆¡»»»

ההורג 64) רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר: שם בגמרא
מקלטו  עיר לתחום מחוץ בשוגג שיצא הרוצח את  בשוגג
אדם  ככל נהרג הוא הרי במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה

תי). מצוה חינוך שהקדים 65)(מנחת ברוצח גם [המדובר
ז]. הלכה (למעלה בדין שעמד לפני למקלט וברח

לפני 66) מקלט לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם
אבל  במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף בדין שעמד

וממנו  שוגג דין רבינו כתב ראשונה בבבא גולה. - בשוגג
וממנו  מזיד דין כותב הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה
דיני  סיכום והרי שם). חינוך (מנחת שוגג דין למד אתה
זה  בפרק בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם גואל
.1 שוגג: ברוצח א. לשונו: מדיוק למדנו ומהם ו, ובפרק
לעיר  אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי
ואם  בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו
(הלכה  דינו שנגמר לפני כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו
.3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 טֿי).
אסור  בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אסור בשוגג יצא
גולה. - בשוגג נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל
קרוב  שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן
הנרצח  של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס,
(פרק  אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור
הרבים  לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו
אין  כי גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי בה שיש אבן
נתכוון  לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו
לכתחילה  אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג,
אחד  עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור
ב. ה). הלכה (שם התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד
גואל  על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8 מזיד: ברוצח
אם  .9 ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם
הוא  הרי - דינו, שנגמר לפני מקלט עיר תחום בתוך הרגו
(וראה  הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג,

א)]. קטן סעיף ב סימן המשפט חושן החושן קצות

.·ÈËÏB˜ ÁaÊn‰67ÔB„Êa ‚¯B‰a ¯Ó‡pL .68ÌÚÓ : «ƒ¿≈«≈∆∆¡«¿≈¿»≈ƒ
ÈÁaÊÓ69BÈ‡ ‰‚‚La ‚¯B‰‰L ÏÏkÓ ,˙eÓÏ epÁwz ƒ¿¿ƒƒ»∆»ƒ¿»∆«≈ƒ¿»»≈

,ÁaÊÓ BËÏ˜e ‰‚‚La ‚¯B‰‰ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊna ‚¯‰∆¡»«ƒ¿≈«¿ƒ»«≈ƒ¿»»¿»ƒ¿≈«
ÈÓk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ Ï‡Bb ÌL B‚¯‰Â«¬»»≈«»¬≈∆∆¡»»»¿ƒ

.ËÏ˜Ó ¯ÈÚ CB˙a B‚¯‰L∆¬»¿ƒƒ¿»

יב).67) (מכות המקלט עיר דין לו איש 68)יש יזיד "וכי
בערמה". להרגו רעהו ועומד 69)על הוא, כהן אפילו

עוזיאל  בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש
ד): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה ירושלמי. ותרגום
ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ... מזבחי מעם
מעל  ולא מזבחי מעם שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא
העבודה" את דוחה "רציחה הלשון משמעות וכן מזבחי.

כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין

.‚ÈËÏB˜ ÔÈ‡70ÌÈÓÏBÚ‰ ˙Èa ÁaÊÓ ÏL Bb‚ ‡l‡71 ≈≈∆»«∆ƒ¿«≈»»ƒ
Ïa,¯Ê Ï·‡ ;B„Èa ‰„B·ÚÂ Ô‰k ‡l‡ ËÏB˜ ÔÈ‡Â ,„· ƒ¿«¿≈≈∆»…≈«¬»¿»¬»»

‚¯‰pL ‰ÚLa „·BÚ BÈ‡L Ô‰k B‡72‰È‰L B‡ , …≈∆≈≈¿»»∆∆¡«∆»»
B‡ BÏ CeÓÒ ‡l‡ ÁaÊÓ ÏL Bbb ÏÚ ‰È‰ ‡ÏÂ „·BÚ≈¿…»»««∆ƒ¿≈«∆»»

ÂÈ˙B¯˜a ÊÁB‡73.ËÏ˜ BÈ‡ - ≈¿«¿»≈ƒ¿»

בשגגה.70) ההורג ולא 71)את בירושלים המקדש בית
מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח

(שם). לי המיוחד הדם.72)כלומר, גואל ידי על
כח).73) ב, (מלכיםֿא שלמה מפני שברח כיואב

.„È,ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ÁaÊn‰ BËÏwL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆¿»«ƒ¿≈«≈«ƒƒ»
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¯ÈÚÏ B˙B‡ ÔÈÏ‚Óe ÔÈ¯ÓBL [BÏ] ÔÈ¯ÒBÓ ‡l‡∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ
BËÏ˜Ó74ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .75˙eÏb ·iÁÓa ?76; ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À«»

ÔÈ„a ep‚¯‰È ‡lL CÏn‰ ÔÓ „ÁtL ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆»«ƒ«∆∆∆…««¿∆¿ƒ
˙eÎÏn‰77˙‡¯B‰a e‰e‚¯‰È ‡lL ÔÈc ˙ÈaÓ B‡ , ««¿ƒ≈ƒ∆…««¿¿»«

BÏ CÓÒÂ ÁaÊnÏ Á¯·e ,‰ÚL78- ¯Ê ‰È‰ elÙ‡Â , »»»««ƒ¿≈«¿ƒ¿««¬ƒ»»»
Ïv ‰Ê È¯‰79˙eÓÏ ÁaÊn‰ ÌÚÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈∆ƒ»¿≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿≈«»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÌÏBÚÏ80˙e„Úa ¿»∆»ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«≈ƒ¿≈
.„ÈÓz ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â ‰¯eÓb¿»¿«¿»»ƒ¿»»¬≈≈ƒ»ƒ

ביותר.74) לו הקרובה מקלט אלא 75)לעיר קולט שאין
בידו. ועבודה כהן אלא קולט ואין מזבח, של גגו

התורה.76) דין פי על דין בבית המורד 77)שנתחייב כגון
ח), הלכה ג, פרק מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך
דין  לפי מיתה חייב שאינו מי אפילו להרוג רשאי שהמלך

ד. הלכה ב פרק למעלה ראה על 78)התורה. דווקא ולאו
המזבח. ממעשה 79)גג שהקשה מה משנה כסף ראה

לבית 80)יואב. למות" תיקחנו מזבחי "מעם הכתוב כי
אלא  למוות אדם לדון יכולים אינם דין ובית נאמר, דין

ובהתראה. גמורה בעדות

á"ôùú'ä à"ðî 'ì ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לזה.1) זה בין ומה כוונה, בלא ההורגים הם ששלשה יבאר

ודין  שונא. ואיזהו נקלט, אם בשגגה שהרג השונא ודין
ה  לחנות או הבית בעל לחצר ונהרג הנכנס ברשות שלא נגר

כו'. בשוגג

.‡‰LÏL2.‰ek ‡Ïa ÌÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ¿»≈«¿ƒ¿…«»»

גלות,2) שחייב בשגגה בהורג רבינו פתח הקודם הפרק את
השוגג. סוגי את לפרט בא הוא וכאן

.·‰¯eÓ‚ ‰ÓÏÚ‰Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈ3¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ≈≈ƒ¿»»¿«¬»»¿»¿∆∆∆¡«
‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â :Ba4‰Ï‚iL :BÈ„Â .5ËÏ˜Ó È¯ÚÏ «¬∆…»»¿ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒ¿»
ÏˆpÈÂ6e¯‡aL BÓk ,7. ¿ƒ»≈¿∆≈«¿

כוונה.3) שום אונקלוס 4)ללא  שם ראה  התכוון, לא 
למעלה 5)ורש"י. ראה כפרה. לשם בדין, גלות הוא חייב

א. הלכה ה מקום 6)פרק המקלט משמש כך, על נוסף
לך  "ושמתי הפסוק: בסוף ככתוב הדם, גואל מיד מנוס

שמה". ינוס אשר חמישי.7)מקום בפרק

.‚Ò‡Ï ·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‚¯B‰ LÈÂ8:‡e‰Â . ¿≈≈¿ƒ¿∆«¿»»»¿…∆¿
‡Ït Ú¯‡Ó ‰Ê ˙˙ÈÓa Ú¯‡iL9·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L , ∆∆¡«¿ƒ«∆¿…»∆∆∆≈»¿…

˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L :BÈ„Â .Ì„‡ Èa ˙BÚ¯‡Ó10, ¿…¿¿≈»»¿ƒ∆»ƒ«»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ - Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â11. ¿ƒ¬»≈«»∆¡»»»

חֿיד.8) הלכות וסוף ז, הלכה סוף לקמן מקרה 9)ראה
מצוי,10)נדיר. במקרה אלא גלות התורה חייבה לא

יד. הלכה סוף בעיר 11)וראה לשבת שחייב ברוצח, רק
לעיר  מחוץ אותו להרוג הדם לגואל רשות ניתנה מקלט,
קרוב  רוצח וכן ו). יט, דברים כוֿכט; לה, (במדבר מקלטו
חמור, שעוונו מפני אותו, קולטות מקלט ערי שאין לזדון,

מלשבת  שפטור - לאונס קרוב או באונס ההורג מהֿשאיןֿכן
מקלט. בעיר

.„ÔB„ÊÏ ‰·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈÂ12. ¿≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿∆«¿»»¿»¿»
‰ÚÈLt BÓk ¯·ca ‰È‰iL :‡e‰Â13BÏ ‰È‰L B‡ , ¿∆ƒ¿∆«»»¿¿ƒ»∆»»

BBÂÚL ÈtÓ .‰ÏB‚ BÈ‡L :BÈ„Â .¯‰Ê ‡ÏÂ ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈∆ƒ¿≈∆¬
BÏ ˙¯tÎÓ ˙eÏb ÔÈ‡ ,¯eÓÁ14ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â . »≈»¿«∆∆¿≈»≈ƒ¿»

B˙B‡ ˙BËÏB˜15˙eÏb ·iÁÓ‰ ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡L , ¿∆≈»¿∆»«¿À»»
„·Ïa16ÌB˜Ó ÏÎa Ìc‰ Ï‡B‚ B‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17 ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»≈«»¿»»

.¯eËt - B‚¯‰Â«¬»»

להרוג.12) התכוון שלא הלכה 13)אףֿעלֿפי להלן ראה
דוגמה. שמים.14)ו, מקלט 15)כלפי לו משמשות אינן

הדם. גואל בגלות.16)מפני כפרה לו שאין זה ולא
מקלט.17) בעיר אפילו

.‰?‰Ê ‰OÚÈ ‰Óe18.Ìc‰ Ï‡BbÓ BÓˆÚ ¯ÓLÈÂ ·LÈ ««¬∆∆≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈«»
ÌÈÁˆ¯‰ Ïk ÔÎÂ19e‚¯‰L20„Á‡ „Úa21‡Ïa B‡ ¿≈»»«¿»ƒ∆»¿¿≈∆»¿…

‰‡¯˙‰22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23Ô‚¯‰ Ì‡ ,24ÔÈ‡ - Ìc‰ Ï‡Bb «¿»»¿«≈»∆ƒ¬»»≈«»≈
‡Ïa ‚¯B‰‰Ó ÌÈ¯eÓÁ el‡ eÈ‰È ‡Ï .ÌÈÓc Ì‰Ï»∆»ƒ…ƒ¿≈¬ƒ≈«≈¿…

.‰ek«»»

יהרג.18) ח.19)שלא הלכה ד פרק למעלה ראה
בית21ֿ)בכוונה.20) למיתת דרושים והתראה עדים שני

עד  בפני ההורג את אף להרוג מותר למלך אבל בלבד, דין
פטור, שהרגו הדם גואל ואף התראה, בלי ההורג ואת אחד
וראה  שם; שמח' ו'אור י, הלכה ג פרק מלכים הלכות ראה
השגת  וראה מ. פרק סוף שלישי חלק נבוכים' 'מורה

כאן. עדים.22)הראב"ד שני שהוכחשו 23)בפני כגון
שם. למעלה בחקירות, הוכחשו ולא בבדיקות העדים

להרגם.24) אסור לכתחילה אבל בדיעבד,

.Â?„ˆÈk25˜¯Bf‰26B‡ ,‰‚¯‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡ ≈««≈∆∆ƒ¿»«ƒ¿»¿»
,‰˙ÈÓ‰Â Ô·‡ ‰ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÏ˙k ¯˙Bq‰«≈»¿ƒ¿»«ƒ¿»¿»∆∆¿≈ƒ»

ÌBia B¯˙qL ÔÈa27·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈla B¯˙qL ÔÈa ≈∆¿»«≈∆¿»««¿»¬≈∆»
„ÈÊÓÏ28È¯‰L ,‡È‰ ˙eÚÈLt BfL ÈtÓ ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¬≈

ÔiÚÏ BÏ ‰È‰29.¯zÒÈ B‡ ˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â »»¿«≈¿««»ƒ¿…ƒ¿…

לאונס.25) קרובה או לזדון קרובה התכוון 26)שגגה ולא
ח.). (מכות יכול 27)להרוג קל שבעיון גדולה, שפשיעתו

בדרך. העובר את לראות שהרי 28)היה ממש, מזיד ולא
להרוג. התכוון שם.29)לא דרכים, עוברי ישנם אם

.Ê‰tL‡Ï B¯˙Ò30da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰ Ì‡ :‰ÏÈla31 ¿»»«¿»««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ -32ÔÈ‡ Ì‡Â ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈

¯eËÙe ,Ò‡Ï ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ÏÏk da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»¿»¬≈∆»¿…∆»
.˙eÏb‰ ÔÓƒ«»

זבל 30) שם משליכים העיר שתושבי הרבים, שברשות
צרכיהם. שם עושים גם צרכיהם.31)ולפעמים לעשות

תפגע 32) והאבן אדם שם שיש הדעת על להעלות לו שהיה
היטב. לעיין עליו והיה בו,

.Áda ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ ‰tL‡‰ ‰˙È‰33,‰ÏÈla »¿»»«¿»¬»¿ƒ»»««¿»
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Ì„‡ ‰¯˜Â ,ÌBia da ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡Â34·LÈÂ ¿≈»¬»¿ƒ»»«¿ƒ¿»»»¿»«
‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰¯È˙Ò ˙ÚLa Ô·‡ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,ÌL»¿»¿»»»∆∆ƒ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆

‰ÏBb35Ô·‡‰ ‰ÏÙpL ¯Á‡ Ì‡Â .36,·LÈÂ ‰Ê ‡a ∆¿ƒ««∆»¿»»∆∆»∆¿»«
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ37.˙eÏb‰ ÔÓ ¿»¿»»»»≈¬≈∆»ƒ«»

צרכיהם.33) לעשיית אדם מאחר 35)ביום.34)בני
אבל  למזיד. קרוב זה אין ביום, בה להפנות עשויה שאינה
קורה  בלילה, בה להפנות עשויה והיא הואיל איננו, אונס גם
וראה  שם. פפא רב ביום, גם שם נפנה שמישהו לפעמים

באשפה. דיבורֿהמתחיל שם הקיר,36)'תוספות' מן
ארצה. שהגיעה ט.37)וקודם בהלכה הטעם

.Ë˜¯Bf‰ ÔÎÂ38B„iÓ ˙‡ˆiL ¯Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ ¿≈«≈∆»∆∆¿««∆»»ƒ»
BL‡¯ ˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰39;˙eÏbÓ ¯eËt - dÏa˜Â ƒ«»∆…¿ƒ¿»»ƒ»

e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe :¯Ó‡pL40.BÓˆÚ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t - ∆∆¡«»»∆≈≈¿»¿«¿ƒ«¿

החלון.39)שם.38) ונשל 40)מן ביער עצים בחוטב
ומשמע  מדבר, הכתוב - רעהו את ומצא העץ מן הברזל

אחרֿכך. עצמו שהמציא ולא שם, נמצא כבר שרעהו

.È‡BO‰41¯Ó‡pL ;ËÏ˜ BÈ‡ - ‰‚‚La ‚¯‰L42: «≈∆»«ƒ¿»»≈ƒ¿»∆∆¡«
BÏ ·ÈB‡ ‡Ï ‡e‰Â43B˙˜ÊÁ .44„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‡e‰L45. ¿…≈∆¿»∆»¿≈ƒ

ÌÈÓÈ ‰LÏL BnÚ ¯a„ ‡lL ‰Ê ?‡BO e‰Ê È‡Â46 ¿≈∆≈∆∆…ƒ≈ƒ¿»»ƒ
˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‰·È‡‰ ÈtÓ47ÌL B˙ÈÓ‰Â ƒ¿≈»≈»¿≈ƒƒ¿«¿∆∆»ƒ∆¡ƒ»

BÙe‚a BÙÁcL B‡ ,‰‚‚La48˜¯ÊÏ Ôek˙ B‡ ,49 ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿…
ÌÈzL50¯znL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL B‡ ,Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿«ƒ¿»««¿«∆»»««¿∆À»
‚¯‰Ï51‰Ê ‚¯‰Ï Ôek˙pL B‡ ,52elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â «¬…∆ƒ¿«≈«¬…∆¿»«∆∆¬ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‚¯‰Ï Ôek˙53Ï‡¯OÈ ‡ˆÓÂ ‰Ó‰a B‡ ƒ¿«≈«¬…≈»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»≈
.ÔÈËÏ˜ ÔÈ‡Â ,„ÈÊÓÏ ÔÈ·B¯˜ el‡ Ïk È¯‰ -¬≈»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ט:41) גלות.42)מכות וחייב מיתה 43)בהורג לחייבו
יכול, אתה אי גלות לחייבו הרגו. שוגג שמא יכול, אתה אי

קס). מסעי, ('ספרי' הרגו מזיד עליו.44)שמא חזקה
גולה.45) ואינו נהרג אינו כך כז:46)ומשום סנהדרין
קרוב 47) זה הרי לקראתו, שבא באיש ופגע בידו וסכין

ז:). (שם ולהזהר דעתו על להעלות צריך שהיה למזיד,
שדחפו 48) - "הדפו נאמר: שם בגמרא להזהר. לו שהיה

שהמלה  מפרש שרבינו ונראה, שגולה. ומשמע בגופו",
על  גם נמשכת הברייתא של ברישא שם שנאמרה "פרט"
(כסףֿמשנה). בגופו שדחפו "פרט" נאמר: וכאילו זו, בבא

עו. הערה לקמן חלקית,49)ראה כוונה כאן ויש אבן,
גמורה". "העלמה זו אמות.50)ואין שתי מרחק

שם.51) הוא", למזיד קרוב - מותר ישראל,52)"האומר
שוגג. זה אין כך ראה 53)ומשום הריגתו, על מיתה שאין

יא. הלכה ב פרק למעלה

.‡ÈÒÎp‰54B‚¯‰Â ,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ «ƒ¿»«¬«««««ƒ∆…ƒ¿«¬»
¯Ó‡pL ;˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La ˙Èa‰ ÏÚa55: ««««ƒƒ¿»»»ƒ«»∆∆¡«

¯Úi· e‰Ú¯ ˙‡ ‡·È ¯L‡Â56˙eL¯ LiL ¯Úi ‰Ó - «¬∆»…∆≈≈««««««∆≈¿
‚¯‰pÏ57,CÎÈÙÏ .Ba ‡ˆBik Ïk Û‡ ,ÌLÏ Òk‰Ï «∆¡»¿ƒ»≈¿»«…«≈¿ƒ»

¯bp‰ ˙eÁÏ ÒÎp‰58˙eL¯a ‡lL59˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «ƒ¿»«¬««»∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««
ÒÎ Ì‡Â ;˙eÏbÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ÂÈt ÏÚ BÏ ‰ÁÙËÂ¿»¿»«»»»≈»ƒ»¿ƒƒ¿«

‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a60. ƒ¿¬≈∆∆

ח.54) גלות.55)מכות שחייב בשגגה בהורג
עצים.56) שהיה 57)לחטוב גלות, ההורג חייב כך ומשום

נכנס  אם אבל ביער, נמצא שמישהו דעתו על להעלות צריך
שזה  מפני בשוגג ההורגו את התורה פטרה ברשות שלא

לאונס. לב:58)קרוב רשות 59)בבאֿקמא לו נתן הנגר
חנינא 60)להכנס. בר' יוסי ר' דברי בפירוש ראשון כלשון

בהערות. יז הלכה א פרק ומזיק חובל בהלכות וראה שם.

.·È‰ÏB„ ‰È‰L ÈÓ61,‚bÏ d˙BÏÚ‰Ï ˙È·Á‰ ˙‡ ƒ∆»»∆∆∆»ƒ¿«¬»«»
‰È‰L B‡ ;e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ ,Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ¿ƒ¿««∆∆¿»¿»«¬≈«¬»«¿∆»»
ÔÓ ¯eËt - B‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa ‰ÏBÚ∆¿À»¿»««¬≈«¬»»ƒ

‡e‰ Òe‡ BÓk ‰fL .˙eÏb‰62‡L ;·B¯w‰ ¯·„ ‰Ê ÔÈ «»∆∆¿»∆≈∆»»«»
‡Ït BÓk ‡l‡ ,ÌÈzÚ‰ ·¯a ˙BÈ‰Ï63Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ƒ¿¿…»ƒƒ∆»¿∆∆¬»ƒ

˙È·Á‰ ˙‡ ÏLÏLÓ ‰È‰64B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , »»¿«¿≈∆∆»ƒ¿»¿»«¬≈
B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa „¯BÈ ‰È‰ ;e‰˙‚¯‰Â65‰È‰ ; «¬»«¿»»≈¿À»¿»««¬≈»»

‰ÏÈbÚÓa ÏbÚÓ66- e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , ¿«≈¿«¿ƒ»¿»¿»«¬≈«¬»«¿
.‰ÏÈÙ C¯c ÏtiL - ˙ÓiÂ ÂÈÏÚ ÏtiÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏBb∆∆∆¡«««≈»»«»…∆ƒ…∆∆¿ƒ»
¯·„Â ,˜Èf‰Ï ÌÈzÚ‰ ·¯a ÈeˆÓ ‰ÏÈÙ C¯„ È¯‰L∆¬≈∆∆¿ƒ»»¿…»ƒƒ¿«ƒ¿»»
‰hÓÏ „¯ÈÏ „·k‰ Ú·Ë È¯‰L ,˙BÈ‰Ï ‡e‰ ·B¯»̃ƒ¿∆¬≈∆««»≈≈≈¿«»

‰¯‰Óa67‰ÙÈ ÂÈOÚÓ Ôw˙Â BÓˆÚ Ê¯Ê ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ƒ¿≈»¿ƒ¿…≈≈«¿¿ƒ≈«¬»»∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ï‚È - ‰„È¯È ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆¿≈…«≈»∆

ז.).61) (מכות הבור ט.62)מן מכות ראה לאונס, קרוב
ליה. אמר דיבורֿהמתחיל עם 63)'תוספות' שהרי נדיר,

גוברת  הסולם על עלייתו עם או החבית את העלאתו
מטה. כלפי המושך האדם של או החבית לכובד ההתנגדות

מלשברה.64) שנזהר ואףֿעלֿפי למטה, מלמעלה מורידה
וישבור 65) יפול שלא נזהר שבוודאי אףֿעלֿפי והרגו,

הטיח 66)מפרקתו. את להחליק כדי מכבש, כמין מגלגל
המים. יורדים שמשם השיפוע, לצד אותו ומוליך שבגג,

זהירות 67) באמצעי לנקוט עליו בירידה כך ומשום
מיוחדים.

.‚È·v˜68·v˜Ó ‰È‰L69ıÈÙBwa B„È dÈa‚‰Â ,70 «»∆»»¿«≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈOBÚL C¯„k ,ÌˆÚ‰ ¯aLÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿∆¡ƒ¿«≈»∆∆¿∆∆∆ƒ
‰‰a‚‰‰ ‡È‰L ,‰ÎÏB‰a ˙eÓiL Ïk :ÌÈ·vw‰««»ƒ…∆»¿»»∆ƒ««¿»»

ÂÈÙlÓ71ÂÈ¯Á‡Ó ‰„È¯ÈÂ72ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ ‰ÏB‚ BÈ‡ - ƒ¿»»ƒƒ»≈«¬»≈∆»»¿…
ÂÈ¯Á‡Ó ‰iÏÚ ‡È‰L ,‰¯ÊÁa ˙eÓiL73‰„È¯ÈÂ ∆»«¬»»∆ƒ¬ƒ»≈«¬»ƒƒ»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÏBb - ÂÈÙlÓ74B˙„È¯È C¯„aL Ïk :75- ƒ¿»»∆∆«¿»…∆¿∆∆¿ƒ»
B˙„È¯È C¯„a ‡lL ;‰ÏBb76elÙ‡Â .‰ÏB‚ BÈ‡ - ∆∆…¿∆∆¿ƒ»≈∆«¬ƒ

‰ÏB‚ BÈ‡ - ‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰L ‰„È¯Èa77. ƒƒ»∆ƒ…∆¬ƒ»≈∆

ז:68) מכות בשר, בשר.69)מוכר סכין 70)קוצץ
ופטור.71)גדולה. היא וסיום 72)עליה המשך

ופטור. כעליה דינה כך ומשום היא, תחילת 73)ההגבהה
למטה  בכיוון לפניו: במכה וחייב. היא מלפניו הירידה
במכה  ופטור. היא עליה למעלה בכיוון וחייב; היא ירידה
לירידה  כיוון הוא למעלה הכיוון הפוך: המצב לאחוריו,
ואינו  מלפניו העליה סיום הוא למטה הכיוון וחייב; לפניו
ישנן  שם [בבבלי ד), הלכה ב פרק מכות (ירושלמי גולה
ראה  רבינו. שיטת לפי ליישבן וקשה גירסאות, כמה
שם]. בירושלמי הפנים' ו'מראה כאן, כסףֿמשנה
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שם.74) היא.75)משנה, ירידתו בדרך מאחוריו והעליה
דרך 76) בהמשך אלא ירידתו בדרך אינה מאחוריו וירידה

עליו"77)הגבהתו. השליך "או נאמר: שם [בבבלי
ופירש"י  עליה, צורך שהיא ירידה להביא כ) לה, (במדבר
שלדעת  ונראה לפטור, מפרש רבינו אולם לחיוב. – להביא
על  גם נמשכת הברייתא של שברישא "פרט" המלה רבינו
ונדחק  בגופו. דחפו בדין י בהלכה למעלה וראה זו. בבא
שליבה, נשמטה בדין הסוגיא שבסוף מפני זה לפירוש רבינו
שהיא  ירידה הכל (לדעת היא" עליה עלמא "דכולי אמרו
לניזקין  והא הא נאמר: מכן ולאחר היא), עליה - עליה צורך
בהלכות  מגידֿמשנה ראה הכל), לדעת מגלות, פטור (אבל

שם]. מכות ובגר"א ה"ד, פ"ו ומזיק חובל

.„ÈÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk78‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,79 ≈«»»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»
‰ÏÙÂ ÂÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ80¯eËt - d˙ÈÓ‰Â81.˙eÏb‰ ÔÓ ƒ«««¿»¿»¿»¿≈ƒ»»ƒ«»

¯Á‡ „ˆÏ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰Ê „ˆa ˜¯ÊÏ Ôek˙n‰ ÔÎÂ82; ¿≈«ƒ¿«≈ƒ¿…¿«∆¿»¿»»¿««≈
˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰L B‡83da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ,B˜ÈÁa ∆»¿»∆∆À««¿≈¿…ƒƒ»

ÌÏBÚÓ84‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ ,85‰ ÔÎÂ ;‰˙ÈÓ‰Â‡ÓBq86 ≈»¿»«¿»¿»¿≈ƒ»¿≈«≈
ÈtÓ ,˙eÏb‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ Ïk - ‰‚‚La ‚¯‰L∆»«ƒ¿»»»≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈

.Ò‡Ï ÔÈ·B¯˜ Ô‰L∆≈¿ƒ¿…∆

ממש.80)מדריגה.79)שם.78) ירידה שזוהי
(דעת 81) הוא" עליה עלמא "דכולי שם התלמוד כדעת

התשובות  בכל בעינה שעומדת דעה היא), עליה הכל,
לנזקין" והא "הא בגמרא רבינו גירסת לפי שם, הניתנות,
הגר"א, הגהות שם ראה לגלות", והא "הא גירסתנו במקום
ובמגידֿ ד, הלכה ו פרק ומזיק חובל הלכות למעלה וראה

שם. גלות,82)משנה שחייב בשגגה בהורג בתורה, כתוב
מלשון  חז"ל ופירשו כב) לה, (במדבר צדיה" "בלא שהרג

ז: מכות שני, לצד לצדד נתכוון שלא בבא83ֿ)צידוד,
כו: שהיה 84)קמא בעוד בחיקו אחר אדם שהניחה כגון

אדם.85)ישן. בשגגה 86)על בהורג בתורה כתוב
שהרג  שסומא למדו ומכאן כג), לה, (במדבר ראות" "בלא
רואה  אבל ראה, לא כאן שמשמע מגלות. פטור בשגגה
'ספרי' מקום, בשום רואה אינו סומא ואילו אחר. במקום

יהודה. ורבי מאיר רבי מחלוקת ט: ומכות קס, מסעי

.ÂËB˜ÈÁa Ô·‡ ‰˙È‰87,„ÓÚÂ ,dÁÎLe da ¯Èk‰Â , »¿»∆∆¿≈¿ƒƒ»¿≈»¿»«
ÏÏkÓ - ‰‚‚La :¯Ó‡pL ;‰ÏBb - ‰˙ÈÓ‰Â ‰ÏÙÂ¿»¿»¿≈ƒ»∆∆∆¡«ƒ¿»»ƒ¿»

‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L88ËÓL .89ıÚ‰ ÔÓ ÏÊ¯a‰ ∆»¿»¿ƒ»ƒ¿«««¿∆ƒ»≈
Úwa˙n‰90BÁkÓ ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰ÏB‚ BÈ‡ - «ƒ¿«≈«≈∆ƒ¿≈∆≈∆»ƒ…

BÁk ÁkÓ ‡l‡91Ò‡ BÓk ‡ˆÓÂ ,92˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆»ƒ…«…¿ƒ¿»¿…∆¿≈«≈
Ô·‡93ÏÚ ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ eÏÙÂ ,ÌÈ¯Óz ÏÈt‰Ï ¯Ó˙Ï ∆∆¿»»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ«

BÁk ÁkÓ eÏÙpL ÈtÓ ;¯eËt - e‰e‚¯‰Â ˜BÈz94. ƒ«¬»»ƒ¿≈∆»¿ƒ…«…
.˙Baq‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»«ƒ

שם.87) בשוגג 88)בבאֿקמא חלב שבאוכל ואףֿעלֿפי
לידיעה  צריך בשוגג בהורג בתחילה, בידיעה צורך אין
שהוא  ביער", רעהו את יבוא "אשר שכתוב משום בתחילה,
ראה  שגגות, כשאר זו שגגה אין כך משום בתחילה. ידיעה
דיבורֿהמתחיל  ו'תוספות' ,79 עמ' לבבאֿקמא הבחירה בית

ופסק 89)בשגגה. ורבנן, רבי מחלוקת ז: מכות משנה
העץ 90)כרבנן. בתוך שהיה בשעה הקת מן הברזל נשמט

מה  רבינו מפרש כך והרג. למרחוק וניתז כורתו, שהוא
פירש  רש"י ואולם המתבקע", העץ "מן במשנה שנאמר
שני  את מביא שם חננאל ורבינו והרג. ופגע קיסם שניתז

מן 91)הפירושים. הברזל וניתוז כוחו, היא בעץ המכה
ח. שם הוא, כוחו כוח כתוצאה 92)העץ נשמט הברזל כי

בקת. היטב מהודק שהיה אףֿעלֿפי בעץ, המכה מן
ח.93) שם פפא, ונפילת 94)רב ראשון, כוח היא האבן

שני. כוח היא התמרים
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á"ôùú'ä à"ðî ã"ë ïåùàø íåé
.áð÷ .àð÷ .ð÷ äùò úåöî

.ãò÷ .áò÷ äùòú àì úåöî
― הק"ן ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹוף,
ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא מןֿהּתֹורה נאמרּו לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהעֹוף
אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

(zehxtae ,dxeza)ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם mitzeyn)הּכֹוללים mihxt Ð "deeyd cv")והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה i`)"ּכלֿצּפֹור ,ci mixac)מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".
חּלין ּבמּסכת זֹו .(hp.)מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,

k`)לרגליו" ,`i `xwie)ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּתאכלּו "אתֿזה אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ׁשרץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּכל

חּלין .(fn)מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּתאכלּו "אתֿזה אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדגים

ּבּמים" אׁשר h)מּכל ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻ
(:eq)עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל מּמה: ּכי ולאֿתעׂשה. ּבעׂשה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' 'זה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמר
"אתֿזה ׁ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 ּביןֿהּבהמה "והבּדלּתם ואמר: ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

dk)וגֹו'" ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמצוה
לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָהעֹוף,
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לבּדֹו. עׂשה לכלֿאחד ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּו
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמצוה

(my).

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה eÎd)ּבהמה ,ci mixac): ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

אתֿהּגמל וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא אתֿזה א"ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה ׁשאר אבל ואתֿהחזיר". ואתֿהּׁשפן ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואתֿהארנבת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכלּֿבהמה

e)תאכלּו" ,ci my)הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ׁשּכלֿמה ידענּו , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על מזהרים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻיחד
הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכלל
אכילתן על וחּיבנּו טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻעלינּו
ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה אֹומרים: ׁשאנּו וחמר, ּבקל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלקּות
לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ּבכלֿזה, ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ּבלאֿתעׂשה ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ּבלאֿתעׂשה הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת מּקלֿוחמר: ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

dyr)מןֿהּכתּוב Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ׁשּקלֿוחמר אּלא מּקלֿוחמר. ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה

הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ּכלֿהאֹוכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei

(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא bi)מןֿהעֹוף ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

á"ôùú'ä à"ðî ä"ë éðù íåé
äùòú àì úåöî.äò÷ .âò÷
.çò÷ .æò÷ .åò÷
― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,
ּתׁשּקצּו" ואתֿנבלתם תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
לאֿתעׂשה", מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
"וכלֿהּׁשרץ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ cn)אתֿנפׁשתיכם ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― עלֿהארץ הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאףֿעלּֿפי
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ

(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
מןֿהע 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
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pn"`קפו e"k iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחרּֿכ
לא עלֿהארץ הּׁשרץ "לכלֿהּׁשרץ אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,

הם" ּכיֿׁשקץ an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ
(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

á"ôùú'ä à"ðî å"ë éùéìù íåé
.èò÷ äùòú àì úåöî

.çô÷ .ô÷
― הקע"ט איזההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, oind)ׁשרץ lcad `ll)העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אלּֿתׁשּקצּו

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)אלּֿתׁשּקצּו" מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

חי ּבעל אכל ואם ּבכלֿהּׁשרץ". אחדאתֿנפׁשתיכם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף החי אֹותֹו והיה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבלבד
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

zewlnd)מלקּיֹות oipna ef dhiy lr oldl wleg epax)ואם . ְְִַֻ
עליו חּיב יהיה ― הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוסף
ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום החמיׁשית הּמלקּות מלקּיֹות: ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשׁש

תאכלּו" לא "מּבׂשרם i`)ּבֹו: ,`i `xwie)―dyrz `l) ְִֵָָֹֹ
(brwֿאת "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ

ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―
לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ּכלֿמי ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`
Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did

(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ּבכלֿהּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם

ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין
חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ

לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו
(hÎgiy ,dvw dyrz `l).

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
"ּכלֿׁשרץ", ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,
ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאתֿהּכלל

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:
ּברּור וזה ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
והאּלמים. מןֿהחרׁשים אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי אתֿהענין להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)

oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l

(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.

ׁש הגמרא): מןבמאמר זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע אם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
אףֿעלֿ העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ

(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ my,אתֿנפׁשתיכם `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
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קפז `"pn f"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(cn―(frw dyrz `l)עלֿהארץ הּׁשרץ ["וכלֿהּׁשרץ ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ (my)"וכלֿהּׁשרץ ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
"ּכלֿׁשרץ מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
"אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ (my,אתֿנפׁשתיכם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם מןֿהעּפּוׁשים מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ּגםּֿכן ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
מןֿהאכל ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף מןֿהעּפּוׁש, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו מןֿהעּפּוׁשים והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ׁשּכלֿמין מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ

אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם
הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ
אתֿ אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא אתֿנפׁשתיכם. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלּֿתׁשּקצּו
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ּכלֿזה ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק מּכלֿמהּֿׁשהקּדמנּו ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו אתֿנפׁשתיכם", ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

k`)ּכלֿנבלה" ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאףֿעלּֿפי

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל אתּֿבׂשרֹו". ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל

á"ôùú'ä à"ðî æ"ë éòéáø íåé
.áô÷ .àô÷ äùòú àì úåöî

.âô÷ .äô÷ .ãô÷
― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

לאאתֿהּטרפ טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
l)תאכלּו" ,ak zeny)ּבמהּֿׁשהזּכירּו הּוא הּכתּוב ּפׁשט , ְְְִִֵֶַַַָֹ
my)ּבּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא , ְְְְִִֵַַָָָָ
xzeia)ּבהוה ize`ivnd `edy iptn "dcy" azk)מקֹום , ְֶַֹ

הּבהמֹות ּבקּבלה(mkxc)ׁשרב ּבא אבל (oilegלהּטרף": ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
(.gqּבאּור ּגם זה לפסּוק zizkld)ׁשּיׁש zernyn lra)וכ ְְֵֵֶֶַָָ

ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהּוא:
נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ׁשּכלּֿבׂשר ּבזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּונתם
לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּכטרפה,
ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְִִִַַַַָָָָָאֹו
העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ יצא אם ֲִִִֶַַַָָָָָֻהּפסח

מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּכלֿ(gq.)אתֿידֹו, ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָסּוגי
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: מןֿהחי ּבׂשר ּגם וכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמןֿהּתֹורה
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חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―(:aw)ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
מןֿ ּובׂשר מןֿהחי ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר (l`הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
(tw dyrzנבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

לטמאהֿבּה" יאכל לא g)ּוטרפה ,ak `xwie)ּבהם וכפל , ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)ספק ּבלי והּמליקה , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּלין
הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּמּתרת
ּבכל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, ללכלֿׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו d`nehמענין iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilegaּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות zyxcpאחת dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַַַ
(opaxc dtxhe ,odaנׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָהרי

לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
cid)מּדרּבנן xtqa m"anxd ea xfge)ל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִַָָָָ

אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ּבפרק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻהּטרפֹות
אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדמּכֹות

זֹו למצוה twÎ`rw`)ׁשּקדמּו dyrz `l). ְְְִֶָָ

― הקפ"ב אברהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא החי, חי(mly)מן ּכׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּכברּיתֹו האבר מאֹותֹו micibונאכל mb likn `edyk) ְְִִֵֵֶַָָֹ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnl Ð zenvre
לֹוקה. האֹוכלֹו ― ּכלֿׁשהּוא ּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּכזית,
עםֿ הּנפׁש "ולאֿתאכל אמרֹו: היא ּכ על ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוהאזהרה

bk)הּבׂשר" ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt): ְְִֵַָָ
וכ מןֿהחי". אבר זה ― עםֿהּבׂשר הּנפׁש ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"לאֿתאכל

חּלין ּבגמרא אבר(aw:)נתּבאר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ― מןֿהחי ּובׂשר ְְִִִִֵַַַַַַָָָמןֿהחי
עםֿ הּנפׁש "לאֿתאכל האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהם
ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבׂשר"
ּכמֹו מןֿהחי, ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" לא ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹטרפה

tw`)ׁשּבארנּו dyrz `l)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
אבר עליו ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלׁשֹון

לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו "אּֿבׂשר h,תאכלּו"מןֿהחי: ziy`xa) ְְִֵַַַַָָָֹֹ
(c.

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
תאכלּו" לא "וכלּֿדם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹאתֿהּדם,

(ek ,f `xwie)ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵַַַָָָָ
יּכרת" "ּכלֿאכליו ואמר: ּבכרת ci)ׁשהּוא ,fi my)אם . ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: ְְְִִִֵֵֵַָָָהּוא
מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָנתּבארּו

― הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

לא ועז וכׂשב ׁשֹור "ּכלֿחלב יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה
bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מחּלין .(bv.)ז' ִֵֻ

― הקפ"ג ּגידהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבניֿיׂשראל יאכלּו לא "עלּֿכן אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" bl)אתּֿגיד ,al ziy`xa)ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ּכלֿׁשהּוא, ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

á"ôùú'ä à"ðî ç"ë éùéîç íåé
.åô÷ .æô÷ äùòú àì úåöî

.áö÷ .àö÷ .ö÷ .èô÷
― הקפ"ז מּלאכהּמצוה ׁשהזהרנּו ּבׂשרהאזהרה ֹול ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא bk)ּבחלב, zenyl sqepa)לאֿתבּׁשל" : ְְְְֵַָָָֹ

אּמֹו" ּבחלב fk)ּגדי ,cl zeny)ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבׂשר(ciw.)ּבֹו אמרּו: ְְֲִִִִָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על לֹוקה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבחלב
(:`k)ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:

ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש לֹוקה ―ְְִִֵֵֶֶֶַָֻ
ּגיד מבּׁשל ly`מּׁשּום leya df ixde Ð dlik`a xeq`y) ְִִֵַ

(aehÎmeia jxevlולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִֵֶֶַָָָָ
וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָמּׁשּום

"אּפיק oipnd)אמרּו: on ,hnyd)ועּיל sxvהבערה ,qpkde) ְְְֵֵַַַָָָ
(oipnlואׁשריהם" מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי

אלהיכם" לה' ּכן לאֿתעׁשּון ּבאׁש ai,ּתׂשרפּון mixac) ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹ
(cÎbחּלין ּובגמרא .(my)רחמנא אּפקּה "להכי אמרּו: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּבּׁשּול ּבלׁשֹון xeq`aלאכילה dxezd d`hazd jkl) ְֲִִִַָ
(leya ly oeyla dlik`dאאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ,ְֲִִִֵֵֵַַָָ

לקי" lrנּמי dwel jk leyiad lr dwely myky cnll) ִֵַָ
(dlik`dמּפסחים ב' ּובפרק .(.dk):ּבחלב ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא z`f"להכי micnele) ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ
(xg` mewnnלמימרא .(epcnll)ׁשּלא אפּלּו עליו ׁשּלֹוקין ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּכלל על להעיר לי ראּוי וכאן זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּדר
"לאֿ יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, הזּכרּתיו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּגדֹול

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב ּגדי (zenyתבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hi ,ckהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ

ּבֹו יׁש מהם אמרּו(rnyn)ׁשּכלֿלאו נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
(mihtyn zyxt `zlikn)לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְֲִִִַַָ

עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהנאה
אּסּור מנית לּמה ׁשּתיולֹומר: ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור מנית ולא ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹמצות
ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין הנאה ׁשאּסּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמקׁשה
ּכיון אחד ענין אכילה ואּסּור ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעצמּה,
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קפט `"pn h"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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מּמיני מין ikxcn)ׁשהאכילה cg`)ׁשאמרֹו לפי ההנאה. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ׁשּלא ּדבר ּבאיזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻיתעּלה
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין והּכּונה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹההנאה,

אמרם k`:)והּוא migqt),ּתאכל לא ׁשּנאמר: "ּכלֿמקֹום ְְֱֶֶַַָָָָֹֹ
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹלא

הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד d`pda)ּבמׁשמע, xzeny)ּכדר ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָ
אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה הּתר ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּפרט

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה אׁשרּֿבׁשערי (my"לּגר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
(`k ,ciאכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה הּכלל ּולפי .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹואּסּור
ּבחמץ ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבבׂשר
ארּבע מאּלּו ּבכלֿאחד ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובערלה
ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון עצמּה. ּבפני מצוה הנאה אּסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמצות,
ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹולא
ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ּכפי הנאה אּסּור ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן נׁשארה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחלב.
אכילה מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלאֹומר
הּכתּוב הצר לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכמֹו
ּכמֹו הנאתֹו, לאסֹור ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ְְְְְְֱֲִִֵֶָָָָָָָללאו
נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו?
האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבבׂשר

ּולפיכ הנאה.וההנאה, לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻ
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה לפי ּבחלב, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבבׂשר
אחד ּובלע ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה ֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאּסּורין
ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּומכאיבֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ּבבׂשר ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹזּולתי

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, dk:)נהנה migqt)ּכמֹו הּכרם, ּכלאי וכן , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָ
לקּמן w)ׁשּנבאר xeriy Ð bvw dyrz `l)ּֿכל והבן , ְְְֵֵֶַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכללים
מחּלין. ח' ְִֵֶֶֻּבפרק

― הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי "לאֿתבּׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא אףֿעלּֿפי לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

― הקפ"ט לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
(f`yהעׂשּוימּתבּואהחדׁשה,קדםעבֹוריֹוםׁשּׁשהעׂשרּבניסן ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָֹ

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ְִֶַּכזית―לֹוקה.

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול `dlik)ׁשהזהרנּו jxevl dielw d`eaz) ְְֱִִֶֶַָֻ

והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹּתבּואה

והאֹוכל תאכלּו". לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמרֹו
לֹוקה. ― ּכזית ְִִֶֶַמּמּנּו

― הקצ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
dixibxba)ּכרמל d`ln ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb) ְֶַ
dycg)החדׁש d`eazn),ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם ְֲִִֶֶָָָָָָֹ

תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". הּיֹום ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעדֿעצם

(.d zezixk)ּכלֿאחד על חּיב ― וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית אתֿזה ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

למאמר(miyxeyd)מןֿהּכללים עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות `ּובכּמה wxt) ְְְְְִִִַַַַָָ
(` dpyn.

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
zepey`xd)אתֿהערלה eizepy ylya oli`d zexit)והּוא , ְְֶָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש hi,אמרֹו: my) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת זֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָמצוה
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה הלכה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹלארץ

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

á"ôùú'ä à"ðî è"ë éùéù íåé
.ãö÷ .âð÷ .âö÷ äùòú àì úåöî

.åî÷ äùò úåöî
― הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

miptb)הּכרם cvl erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y),ּבלבד ( ְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה "ּפןּֿתקּדׁש ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

(h ,ak mixac)ּבקּבלה ּובא ,(.ehw oileg)― "ּפןּֿתקּדׁש : ְְִֶַַָָָ
קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפןּֿתּוקד

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ּכלֿמקֹום הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק לאֿתעׂשה. מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים אין(ck:)ב' ׁשּבּתֹורה "ּכלֿאּסּורין ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ּכלּֿדבר ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :אחרּֿכ אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― "ּפןּֿתקּדׁש ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן
ּבכלאי אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.

יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― הקנ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר והּוא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּטבל,
יׂשראל ּבני אתֿקדׁשי יחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוהּוא
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לה'" אׁשרֿירימּו eh)את ,ak `xwie),זה על העֹובר , ֲִֵֵֶֶַַָָ
על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― טבל אֹוכל ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכלֹומר:
ואמר אתֿקדׁשי", יחּללּו "ולא ּכאן: ּׁשאמר מּמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכ
ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל "ואתֿקדׁשי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹּבּתרּומֹות:

al)תמּותּו" ,gi xacna)ויליף ,("deey dxfb"a micnel) ְֵָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ׁשהיא מּתרּומה חּלּול ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹחּלּול

סנהדרין ּגמרא ׁשהּוא(bt.)ּולׁשֹון טבל לאֹוכל "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
את יׂשראל ּבני אתֿקדׁשי "ולאֿיחּללּו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבמיתה?

לּתרם ּבעתידים ― לה' laha)אׁשרֿירימּו ,xnelk), ֲֲִִִִֵֶַַָָ
ּבאמרם רצּו מּתרּומה. חּלּול וילף מדּבר" ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּכתּוב
ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא אמר: ּכאּלּו לּתרם" ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ"ּבעתידים
"את יתעּלה: אמרֹו והּוא לה', אֹותם להרים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָעתידים
אמר: זה ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון לה'" ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאׁשרֿירימּו

אתֿקדׁשיהם" ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם (xwie`"והּׂשיאּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
,ak(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh)חּיבין יהיּו לא "יכֹול אמרּו: ְְְִִִַַָָָָָֹ

מּמּנּו נּטלה ּכלֿעּקר; מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
מעׂשר מעׂשר, ּתרּומת מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּתרּומה

מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא (miaiigy)ראׁשֹון ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֹ
וגֹו'" ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל לֹומר: ai,ּתלמּוד mixac) ְְְֱִֶֶַַַָֹֹ

(fi"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,,ek my) ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(aiואמר עני, מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָ

אּולם למלקּות. ּכלֿזה אבל לאכל". ּתּוכל לא ְְֱֲֲֶֶַַַָָָָָֹֹרחמנא:
לפי מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹעון
מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ראׁשֹון מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהאֹוכל
אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא מיתה, חּיב ―ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

מןֿהּמעׂשר מעׂשר xyrn)להפריׁש znexz)ואתֿקדׁשי" : ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
אכילת על לאו ׁשּזה תמּותּו", ולא תחּללּו לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹבניֿיׂשראל
ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ּולפיכ ּבטבלֹו. ראׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָמעׂשר
טבל ׁשהאֹוכל מּכלֿזה: הּיֹוצא ּדמאי. ּבמּסכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבאר
― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּתפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻקדם
אתֿ יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיב
והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", בני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָקדׁשי
ּכלֿהּמעׂשרֹות הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר ְְְְֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹטבל
ּבׁשערי לאכל מ"ּלאֿתּוכל ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ―ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ּתטעה ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמעׂשר
ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּטבל

ְַַמעׂשרֹות.

― הקצ"ד ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנס

"אׁשר זרה: ייןּבעבֹודה יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו חלב ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
gl)נסיכם" ,al my)ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה . ְְִִֶַַַַָָָָָ

ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻיֹודע

מאּסּורי נס יין היֹות על והראיה ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכלֿהּתלמּוד.
אמרם לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא

זרה עבֹודה ּדאמרי(br:)ּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
`mixne)ּתרויהּו mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ּכלֿאּסּורין : ְְִִֵֶַַַָָ

(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין zaexrzd)ּבמינן dxq`p) ְְִִֵֶָָֹ
טעם zaexrza)ּבנֹותן enrh ozp xeqi`dyk)מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ

ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ּבמהּֿׁשהּוא, ― ּדבמינן נס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויין
ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטעם".

ּבספרי `)וגם ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
נכנס "והּוא אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָיׂשראל
לא ועדין ― העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנאסר
ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוגֹו'".

אמרם אבל נאסר. ׁשאחרּֿכ(:fi zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר oiiׁשּמּכללם epn df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miiebאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)נס יין "ׁשאני : ְְֵֵֵֶֶַָָָ
רּבנן" ּביּה dxe`kl,ּדאחמרּו ,rnyn el` zenewnny) ְְֵַַָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edyיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)נס יין לא ,ֵֶֶֹ

והרי מןֿהּתֹורה: אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעצמֹו:
אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות ְְְֵַָָָָָֹ

(mixeq`)ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".
זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו ּבהמההּמצוה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ואחרּֿכ ועֹוף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיה
מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשחיטה

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֵֶַֹ
(d`x zyxt)חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ― "וזבחּת :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ

על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבׁשחיטה.
dniypd)הּקנה xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל mdnּבעֹוף cg`d aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ
(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,seraּוכבר .ְָ

המיחדת ּבּמּסכּתא וכלֿהלכֹותיה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,

á"ôùú'ä à"ðî 'ì ÷"ù íåé
.à÷ äùòú àì úåöî

― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה

אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו (xwie`יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ
(dk ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה
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âë-÷øô ìà÷æçéenÎ`n

àî:äéìò zîN éðîLå ézøè÷e äéðôì Ceøò ïçìLå äceáë ähî-ìò záLéåáîdá åìL ïBîä ìB÷å §¨©§§Æ©¦¨´§½̈§ª§¨¬¨−§¨¤®¨§¨§¦¬§©§¦−©¬§§¨¤«¨§´¨»¨¥´¨¼
úøàôz úøèòå ïäéãé-ìà íéãéîö eðziå øaãnî íéàáñ (íéàáåñ) íéàáeî íãà áøî íéLðà-ìàå§¤£¨¦Æ¥´Ÿ¨½̈¨¦¬¨¨¦−¦¦§¨®©«¦§³§¦¦Æ¤§¥¤½©£¤¬¤¦§¤−¤

:ïäéLàø-ìòâî:àéäå äúeðæú eðæé (äðæé) äzò (úò) íéôeàð äìaì øîàåãîàBák äéìà àBáiå ©¨¥¤«¨Ÿ©¾©¨−̈¦«¦®©¨²¦§¬©§¤−¨¨¦«©¨´¥¤½¨§−
:änfä úMà äáéìäà-ìàå äìäà-ìà eàa ïk äðBæ äMà-ìàäîíäúBà eètLé änä í÷écö íéLðàå ¤¦¨´¨®¥´À̈¤«¨«¢¨Æ§¤¨´¢¦½̈¦−Ÿ©¦¨«©£¨¦´©¦¦À¥µ¨¦§§´«§¤½

(ñ) :ïäéãéa íãå äpä úôàð ék íc úBëôL ètLîe úBôàð ètLîåîäìòä ýåýé éðãà øîà äk ék ¦§©Æ«Ÿ£½¦§©−Ÿ§´¨®¦³«Ÿ£ŸÆ¥½¨§−̈¦«¥¤«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®©£¥³
:æáìå äåòæì ïäúà ïúðå ìä÷ íäéìò£¥¤Æ¨½̈§¨¬Ÿ¤§¤−§©£¨¬§¨©«

i"yx
(‡Ó).äãåáë äèî פריד"י נאות במצעות מכוללת

ïåîä.(Ó·)בלע"ז: ìå÷å ולא בה היו רבות עכו"ם של
שליו: המון קול אלא מלחמה של íéùðà.המון ìàå

של  ולא המון אותו היו אנשים ושל אנשים בשביל
íãà.בהמה: áåøî מן לנאוף המובאים בתוכה שהיו

עמון íéàáñ.המדבר: משכיניה לה סביב דרין שהיו
סחור: מסחור סבאים תרגום וכן אהלה åðúéå.ומואב

ïäéãé.ואהליבה: ìà íéãéîö כלומר לנאוף, להתקשט
ומתפארת  מתקשטת היא רבים שהן מתוך ומואב עמון
בקישוטיה  לעיניהם מתפארת שכיניה שהם ומתוך להם
כדי  ידיהם על צמידים ואהליבה אהלה ויתנו לפיכך
כמו  יתירה ויתנו של וי"ו הנואפים. בעיני נאות שיהו

לישועה לי ויהי יה וזמרת עזי של יד )אותה וכמו (שמות 
ויעזב ה' דבר אל לבו שם לא ואשר של ט )אותך :(שם 

(‚Ó).íéôåàð äìáì øîåàå לבי לי אמר וגו'. יזנו עתה

יזנו  שהזקינה מעתה בנאופים והזקינה שבלתה זו על
בה  ותחזור מלבה זנותה תאות ותצא ממנה תזנותיה

בתחלה: כאשר בזנוניה עודנה היא כל åðæé.והרי יצאו.
ת"י. וכן שמעתי כך ברא נפקת תרגום äìáìזונה

.íéôåàð בית ותשב תאמר כאשר בנאופים לבלה כמו
לה)אביה מים(בראשית ירחצו אביה בבית (שמותכמו

חנםל ) ויצאה במים ירחצו כא)כמו בית (שם ואם
נדרה ל )אישה עם (במדבר  חברו ומנחם דונש פירש וכן

עשו כ )תבל דבריו:(ויקרא יתכנו àåáéå(Ó„)ולא
.äéìà:לבו מלאו אשר äîæä.כל úåùà:הזימה נשי
(‰Ó).íé÷éãö íéùðàå בבל מלך שרי דיינים אנשים

של  מעשיהן לפי בקיבליהון זכאין וי"ת אשור ומלך
מהנה: העכו"ם צדיקים הזונות úåôàðאלו èôùî

.íã úåëôåù èôùîå:אחריו שמפורש äìòä.(ÂÓ)כמו
הם: ופעול עשה לשון כולן וברא, ונתון,

cec zcevn
(‡Ó).˙·˘ÈÂ ולפניך ויקרה מכובדת מטה  על  ישבת  ואח"ז

מאכל במיני מסודר שולחן  המטה היה על להסב מנהגם היה כן (כי

האכילה) השולחןבעת על שמת לך שנתתי והשמן והקטורת
הקטורת ריח  ולהעלות בשמן ולסוכם  הנואפים  את להאכיל 

האכילה  ולהשים אחר  האכילה אחר הטוב בשמן למשוח מנהגם היה כן (כי

טוב) לריח העשן להעלות הגחלים על העכו"םבשמים אל שלחת  ר "ל 
חיבה והראית כבוד להם ועשית  תועבותם דרך  ללמדך  לבוא

לך : שהשפעתי ממה  דורונות להם ונתת ÏÂ˜Â(Ó·)יתירה 
.ÔÂÓ‰המיית קול לא בה נשמע היה שלוה המיית קול 

‡ÌÈ˘.מלחמה : Ï‡Âבני היו כי  על  הבאים האנשים עם  ר "ל 
המה סבא אנשי כי עם שלוה רב  לה היה עכ"ז וכאומר במדבר היושבים מן  סבא אנשי גם עמהם  מובא היה  מרובים  אדם 

רשע: אנשי ˆÌÈ„ÈÓ.אכזרים Â˙ÈÂרעה עמה  עשו  ולא  כולם  בעיני  חן ומצאה  ביותר להתקשט וכו' ידיהן  על  צמידים  נתנו כי
העכו "ם: אלהי לכל  לעבוד  לכולן מתאהבת  שהיתה ÌÈÙÂ‡.(Ó‚)ר"ל ‰Ï·Ï ¯Ó‡Âעתה בניאוף שנזדקנה  הזקנה  על  אמרתי

יפרשו ממש בהם שאין וראו העכו "ם לאלהי  רב זמן שעבדו שאחר חשבתי ר"ל  בזנות שבעה וכבר הואיל  תזנותי' ממנה  יסורו
הואÈ‰Â‡.מהם: אף אליהו אלהי ה' איה  ודוגמתו  מאז כמו בהוייתה  היא עדיין ב)אבל עת(מ"ב בכל בהוייתו הוא אף  ור"ל

ישתנה: ‡ÈÏ‰.(Ó„)ולא ‡Â·ÈÂעכו"ם לכל  עבדה ר"ל  וגו' באו  כן מפורסמת זונה אשה אל  שבאים  כדרך  אליה בא הרוצה כל 
‰ÓÊ‰.שבעולם : ˙Â˘‡: הזימה ˆ„ÌÈ˜È.(Ó‰)נשי ÌÈ˘‡Â: למולן לצדיקים נחשבים  שהמה בבל מלך  שרי ÂÙ‡Â˙.הם  ËÙ˘Ó

נקי: דם שפיכת בגמול  הראוי ומשפט  הניאוף  בגמול  הראוי ·Ô‰È„È.משפט  Ì„Â: לעכו"ם בניהן ששחטו Â‚Â'.(ÂÓ)מה ‰ÏÚ‰
ולביזה: לרעדה אתהן  ואתן רב קהל  עליהן אעלה  שאני בנבואה  אמור  ר "ל 

oeiv zcevn
(‡Ó).ÍÂ¯Ú: מסודר.È˙¯Ë˜Â: בשמים מל '‰ÔÂÓ.(Ó·)עשן

שלוה:˘ÂÏ.המייה: אחותהÏ‡Â.מל ' אל ואשה  וכן ועם כמו
יח) סבא :ÌÈ‡·Ò.:(ויקרא אומה  של ˆÌÈ„ÈÓ.שם  העדי שם

ידיה על  צמידים ושני כמו כד)הזרוע  Ï·Ï‰.(Ó‚):(בראשית
בלותי אחרי כמו זקנה יט)ענין  ועש "זÂÊÈ.:(שם יסורו ר "ל 

לאחר: להבעל  מבעלה סרתה  כי על  זונה המנאפת  תקרא 
.‡È‰Â:היא כן כשהיתה  אשה:‡˘Â˙.(Ó„)ר "ל  מלשון
(ÂÓ).Ï‰˜:העם כמוÂÚÊÏ‰.אסיפת  ורעדה  חרדה ענין

לזעוה כט)והייתם ושלל :Ê·ÏÂ.:(דברים ביזה  מלשון 



קצי bk wxt l`wfgi - mi`iap

âë-÷øô ìà÷æçéenÎ`n

àî:äéìò zîN éðîLå ézøè÷e äéðôì Ceøò ïçìLå äceáë ähî-ìò záLéåáîdá åìL ïBîä ìB÷å §¨©§§Æ©¦¨´§½̈§ª§¨¬¨−§¨¤®¨§¨§¦¬§©§¦−©¬§§¨¤«¨§´¨»¨¥´¨¼
úøàôz úøèòå ïäéãé-ìà íéãéîö eðziå øaãnî íéàáñ (íéàáåñ) íéàáeî íãà áøî íéLðà-ìàå§¤£¨¦Æ¥´Ÿ¨½̈¨¦¬¨¨¦−¦¦§¨®©«¦§³§¦¦Æ¤§¥¤½©£¤¬¤¦§¤−¤

:ïäéLàø-ìòâî:àéäå äúeðæú eðæé (äðæé) äzò (úò) íéôeàð äìaì øîàåãîàBák äéìà àBáiå ©¨¥¤«¨Ÿ©¾©¨−̈¦«¦®©¨²¦§¬©§¤−¨¨¦«©¨´¥¤½¨§−
:änfä úMà äáéìäà-ìàå äìäà-ìà eàa ïk äðBæ äMà-ìàäîíäúBà eètLé änä í÷écö íéLðàå ¤¦¨´¨®¥´À̈¤«¨«¢¨Æ§¤¨´¢¦½̈¦−Ÿ©¦¨«©£¨¦´©¦¦À¥µ¨¦§§´«§¤½

(ñ) :ïäéãéa íãå äpä úôàð ék íc úBëôL ètLîe úBôàð ètLîåîäìòä ýåýé éðãà øîà äk ék ¦§©Æ«Ÿ£½¦§©−Ÿ§´¨®¦³«Ÿ£ŸÆ¥½¨§−̈¦«¥¤«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®©£¥³
:æáìå äåòæì ïäúà ïúðå ìä÷ íäéìò£¥¤Æ¨½̈§¨¬Ÿ¤§¤−§©£¨¬§¨©«

i"yx
(‡Ó).äãåáë äèî פריד"י נאות במצעות מכוללת

ïåîä.(Ó·)בלע"ז: ìå÷å ולא בה היו רבות עכו"ם של
שליו: המון קול אלא מלחמה של íéùðà.המון ìàå

של  ולא המון אותו היו אנשים ושל אנשים בשביל
íãà.בהמה: áåøî מן לנאוף המובאים בתוכה שהיו

עמון íéàáñ.המדבר: משכיניה לה סביב דרין שהיו
סחור: מסחור סבאים תרגום וכן אהלה åðúéå.ומואב

ïäéãé.ואהליבה: ìà íéãéîö כלומר לנאוף, להתקשט
ומתפארת  מתקשטת היא רבים שהן מתוך ומואב עמון
בקישוטיה  לעיניהם מתפארת שכיניה שהם ומתוך להם
כדי  ידיהם על צמידים ואהליבה אהלה ויתנו לפיכך
כמו  יתירה ויתנו של וי"ו הנואפים. בעיני נאות שיהו

לישועה לי ויהי יה וזמרת עזי של יד )אותה וכמו (שמות 
ויעזב ה' דבר אל לבו שם לא ואשר של ט )אותך :(שם 

(‚Ó).íéôåàð äìáì øîåàå לבי לי אמר וגו'. יזנו עתה

יזנו  שהזקינה מעתה בנאופים והזקינה שבלתה זו על
בה  ותחזור מלבה זנותה תאות ותצא ממנה תזנותיה

בתחלה: כאשר בזנוניה עודנה היא כל åðæé.והרי יצאו.
ת"י. וכן שמעתי כך ברא נפקת תרגום äìáìזונה

.íéôåàð בית ותשב תאמר כאשר בנאופים לבלה כמו
לה)אביה מים(בראשית ירחצו אביה בבית (שמותכמו

חנםל ) ויצאה במים ירחצו כא)כמו בית (שם ואם
נדרה ל )אישה עם (במדבר  חברו ומנחם דונש פירש וכן

עשו כ )תבל דבריו:(ויקרא יתכנו àåáéå(Ó„)ולא
.äéìà:לבו מלאו אשר äîæä.כל úåùà:הזימה נשי
(‰Ó).íé÷éãö íéùðàå בבל מלך שרי דיינים אנשים

של  מעשיהן לפי בקיבליהון זכאין וי"ת אשור ומלך
מהנה: העכו"ם צדיקים הזונות úåôàðאלו èôùî

.íã úåëôåù èôùîå:אחריו שמפורש äìòä.(ÂÓ)כמו
הם: ופעול עשה לשון כולן וברא, ונתון,

cec zcevn
(‡Ó).˙·˘ÈÂ ולפניך ויקרה מכובדת מטה  על  ישבת  ואח"ז

מאכל במיני מסודר שולחן  המטה היה על להסב מנהגם היה כן (כי

האכילה) השולחןבעת על שמת לך שנתתי והשמן והקטורת
הקטורת ריח  ולהעלות בשמן ולסוכם  הנואפים  את להאכיל 

האכילה  ולהשים אחר  האכילה אחר הטוב בשמן למשוח מנהגם היה כן (כי

טוב) לריח העשן להעלות הגחלים על העכו"םבשמים אל שלחת  ר "ל 
חיבה והראית כבוד להם ועשית  תועבותם דרך  ללמדך  לבוא

לך : שהשפעתי ממה  דורונות להם ונתת ÏÂ˜Â(Ó·)יתירה 
.ÔÂÓ‰המיית קול לא בה נשמע היה שלוה המיית קול 

‡ÌÈ˘.מלחמה : Ï‡Âבני היו כי  על  הבאים האנשים עם  ר "ל 
המה סבא אנשי כי עם שלוה רב  לה היה עכ"ז וכאומר במדבר היושבים מן  סבא אנשי גם עמהם  מובא היה  מרובים  אדם 

רשע: אנשי ˆÌÈ„ÈÓ.אכזרים Â˙ÈÂרעה עמה  עשו  ולא  כולם  בעיני  חן ומצאה  ביותר להתקשט וכו' ידיהן  על  צמידים  נתנו כי
העכו "ם: אלהי לכל  לעבוד  לכולן מתאהבת  שהיתה ÌÈÙÂ‡.(Ó‚)ר"ל ‰Ï·Ï ¯Ó‡Âעתה בניאוף שנזדקנה  הזקנה  על  אמרתי

יפרשו ממש בהם שאין וראו העכו "ם לאלהי  רב זמן שעבדו שאחר חשבתי ר"ל  בזנות שבעה וכבר הואיל  תזנותי' ממנה  יסורו
הואÈ‰Â‡.מהם: אף אליהו אלהי ה' איה  ודוגמתו  מאז כמו בהוייתה  היא עדיין ב)אבל עת(מ"ב בכל בהוייתו הוא אף  ור"ל

ישתנה: ‡ÈÏ‰.(Ó„)ולא ‡Â·ÈÂעכו"ם לכל  עבדה ר"ל  וגו' באו  כן מפורסמת זונה אשה אל  שבאים  כדרך  אליה בא הרוצה כל 
‰ÓÊ‰.שבעולם : ˙Â˘‡: הזימה ˆ„ÌÈ˜È.(Ó‰)נשי ÌÈ˘‡Â: למולן לצדיקים נחשבים  שהמה בבל מלך  שרי ÂÙ‡Â˙.הם  ËÙ˘Ó

נקי: דם שפיכת בגמול  הראוי ומשפט  הניאוף  בגמול  הראוי ·Ô‰È„È.משפט  Ì„Â: לעכו"ם בניהן ששחטו Â‚Â'.(ÂÓ)מה ‰ÏÚ‰
ולביזה: לרעדה אתהן  ואתן רב קהל  עליהן אעלה  שאני בנבואה  אמור  ר "ל 

oeiv zcevn
(‡Ó).ÍÂ¯Ú: מסודר.È˙¯Ë˜Â: בשמים מל '‰ÔÂÓ.(Ó·)עשן

שלוה:˘ÂÏ.המייה: אחותהÏ‡Â.מל ' אל ואשה  וכן ועם כמו
יח) סבא :ÌÈ‡·Ò.:(ויקרא אומה  של ˆÌÈ„ÈÓ.שם  העדי שם

ידיה על  צמידים ושני כמו כד)הזרוע  Ï·Ï‰.(Ó‚):(בראשית
בלותי אחרי כמו זקנה יט)ענין  ועש "זÂÊÈ.:(שם יסורו ר "ל 

לאחר: להבעל  מבעלה סרתה  כי על  זונה המנאפת  תקרא 
.‡È‰Â:היא כן כשהיתה  אשה:‡˘Â˙.(Ó„)ר "ל  מלשון
(ÂÓ).Ï‰˜:העם כמוÂÚÊÏ‰.אסיפת  ורעדה  חרדה ענין

לזעוה כט)והייתם ושלל :Ê·ÏÂ.:(דברים ביזה  מלשון 



hקצב wxt minid ixac - miaezk

éøáãè-÷øô à íéîéäakÎh

è(ñ) :íäéúáà úéáì úBáà éLàø íéLðà älà-ìk äMLå íéMîçå úBàî òLz íúBãìúì íäéçàå©£¥¤Æ§´Ÿ§½̈§©¬¥−©£¦¦´§¦¨®¨¥´¤£¨¦½¨¥¬¨−§¥¬£Ÿ¥¤«
é:ïéëéå áéøéBäéå äéòãé íéðäkä-ïîeàéáeèéçà-ïa úBéøî-ïa ÷Bãö-ïa ílLî-ïa äi÷ìç-ïá äéøæòå ¦©«Ÿ£¦®§©«§¨¬¦¨¦−§¨¦«©£©§¨̧¤¦§¦¹̈¤§ª¨´¤¨À¤§¨Æ¤£¦½

(ñ) :íéýìàä úéa ãéâðáéílLî-ïa äøæçé-ïa ìàéãò-ïa éNòîe äikìî-ïa øeçLt-ïa íçøé-ïa äéãòå §¦−¥¬¨¡Ÿ¦«©£¨¨Æ¤§Ÿ½̈¤©§−¤©§¦¨®©§©̧¤£¦¥¯¤©§¥²¨¤§ª¨¬
:ønà-ïa úéîlLî-ïaâéúëàìî ìéç éøBab íéMLå úBàî òáLe óìà íúBáà úéáì íéLàø íäéçàå ¤§¦¥¦−¤¦¥«©£¥¤À¨¦Æ§¥´£½̈¤¾¤§©¬¥−§¦¦®¦´¥¥½§¤−¤
:íéýìàä-úéa úãBáòãé:éøøî éða-ïî äéáLç-ïa í÷éøæò-ïa áeMç-ïá äéòîL íiåìä-ïîeåèøwa÷áe £©¬¥¨¡Ÿ¦«¦«©§¦¦®§©«§¨¯¤©²¤©§¦¨¬¤£©§−̈¦§¥¬§¨¦«©§©©¬

:óñà-ïa éøëæ-ïa àëéî-ïa äéðzîe ììâå Løçæèàñà-ïá äéëøáe ïeúeãé-ïa ììb-ïa äéòîL-ïa äéãáòå ¤−¤§¨¨®©©§¨Æ¤¦½̈¤¦§¦−¤¨¨«§Ÿ©§¨Æ¤«§©«§½̈¤¨−̈¤§®¤¤§¨³¤¨¨Æ
:éúôBèð éøöça áLBiä äð÷ìà-ïaæé:Làøä íelL íäéçàå ïîéçàå ïîìèå áewòå íelL íéøòMäå ¤¤§¨½̈©¥−§©§¥¬§¨¦«§©Ÿ£¦Æ©´§©½§©§−Ÿ©£¦¨®©£¦¤¬©−¨«Ÿ

çé:éåì éða úBðçîì íéøòMä änä äçøæî Cìnä øòLa äpä-ãòåèéóñéáà-ïa àøB÷-ïa íelLå §«©¥½¨§©¬©©¤−¤¦§¨®¨¥µ¨©´Ÿ£¦½§©£−§¥¬¥¦«§©´¤Â¥¤¤§¨¨̧
äðçî-ìò íäéúáàå ìäàì íétqä éøîL äãBáòä úëàìî ìò íéçøwä åéáà-úéáì åéçàå çø÷-ïa¤¹Ÿ©§«¤¨¯§¥¨¦´©¨§¦À©µ§¤´¤¨£½̈Ÿ§¥¬©¦¦−¨®Ÿ¤©£«Ÿ¥¤Æ©©£¥´

:àBánä éøîL ýåýéë:Bnò | ýåýé íéðôì íäéìò äéä ãéâð øæòìà-ïa ñçðéôeàëäéîìLî ïa äéøëæ §½̈Ÿ§¥−©¨«¦«§¨´¤¤§¨À̈¨¦̧¨¨¯£¥¤²§¨¦−§¨¬¦«§©§¨Æ¤´§¤«¤§½̈
:ãòBî ìäàì çút øòLáëì íéøeøaä ílkíäéøöçá änä øNò íéðLe íéúàî íétqa íéøòL Ÿ¥¬¤−©§¬Ÿ¤¥«ª¨³©§¦Æ§Ÿ£¦´©¦¦½¨©−¦§¥´¨¨®¥³¨§©§¥¤Æ

:íúðeîàa äàøä ìàeîLe ãéåc ãqé änä íNçéúä¦§©§½̈¥´¨¦©¬¨¦²§¥¬¨Ÿ¤−¤¡¨¨«

i"yx
(ÁÈ).äçøæî êìîä øòùá äðä ãòå מהלאה עד פתרון

המזרחה: המלך שער ששמו שער íéøòåùä.עד äîä
לוי: בני ממחנות ואחיו íéôñä(ËÈ)שלום éøîåù

.ìäàì שומרי הקרחים אביו לבית ואחיו קורא בן שלום
לבא  אדם שום מניחים היו שלא מועד אוהל של הספים

בעבודתן: הכהנים אם כי מועד אהל ïá(Î)אל ñçðéôå
.åîò 'ä íéðôì íäéìò äéä ãéâð øæòìà לפנים שנתנבא

לפתוח  התיר שלא ועל הכהן פנחס הוא אמרו ורבותינו
ממנו: השכינה נסתלקה ãåã(Î·)נדרו ãñé äîä

.íúðåîàá äàåøä ìàåîùå:בקיומם

cec zcevn
(Ë).Ì˙Â„ÏÂ˙Ï:הנזכרים אבותם  של Â‡Ó˙מתולדות  Ú˘˙

.'ÂÎÂאנשי חשב שם אשר  ויתכן פחות  מספר נאמר ובנחמיה
וחביריו: סלוא אנשי  חשב וכאן שם  הנזכר  סלי ‡ÌÈ˘.גבי

שבמקרא : אנשים  ככל חשובים ‡·Ì‰È˙Â.ר"ל ˙È·Ï כפל הוא
היא: והיא אבות ראשי אמר כבר  כי ביאור לתוספת ענין

(È).ÌÈ‰Î‰ ÔÓÂובנחמיה ויהויריב, ידעיה בירושלים ישבו
לו : וטפל  הבן  אחר נמשך  והיה הוא שהוא  ויתכן יויריב  בן  ידעיה  בנחמיה :È¯ÊÚÂ‰.(È‡)נאמר הנאמר שריה  ÂÎÂ'.הוא  „‚

אלהים: בית על  בנחמיה:È˘ÚÓÂ.(È·)ממונה  האמור עמשתי ¯‡˘ÌÈ.(È‚)הוא  Ì‰ÈÁ‡Âלבית ראשים היו אשר  ואחיהם
אותם רק  חשב שם  אשר ויתכן  פחות  מספר נאמר ובנחמיה בירושלים ישבו ואנשיהם  הם  גם  וכו' אלף במספר שהיו אבותם

כולם: הכהנים כל  את כלל  וכאן שם הנזכרים השרים ממשלת תחת וכו':Î‡ÏÓ˙.שהיו עבודת מלאכת  ÔÓÂ(È„)לעשות 
.ÌÈÂÏ‰:בנחמיה נאמר אנשיהם  È˙ÙÂË.(ÊË)ומספר È¯ˆÁ· ·˘ÂÈ‰:בירושלים ישב  ברכיה כי  יאמר אלקנה  ˘ÌÂÏ(ÊÈ)על
לכולם :‰¯‡˘. הראש היה שהוא יאמר ראשון הנזכר  שלום  ‰‰.(ÁÈ)על  „ÚÂכן השוערים את ושמואל דוד  שיסד  כמו ר"ל

השני: בבית  הנה ועד  הבית  עמידת ימי כל  שלום·˘Ú¯.היה המה  מזרחה  הפונה  בו בא המלך  אשר בשער לשמור לעמוד 
לויה: מחנה שהיא  הבית הר בשערי שוערים  היו ‡·ÂÈ.(ËÈ)וחביריו ˙È·Ï:אביו בית Î‡ÏÓ˙.משפחות ÏÚממונים היו  המה

העזרה : לומר  רצה האוהל , פתחי מזוזות  שומרי שהיו ומפרש  וחוזר  העבודה  מלאכת ÂÎÂ'.על  Ì‰È˙Â·‡Âשהיו וכמו לומר רצה 
שכינה: מחנה שהיא  העזרה בפתחי מי יבוא  לבל  שומרים והיו ה ' מחנה על ממונים  ÂÎÂ'.(Î)אבותיהם  ‰È‰ „È‚ממונה היה 

לנגיד : נבחר  ולזה עמו היה ה ' כי הקדמונים  בימים הקרחים אבותיהם Á˙Ù.(Î‡)על  ¯Ú˘ פתח שער שומר היה  הוא גם
‰·¯ÌÈ¯Â.(Î·)האוהל: ÌÏÂÎנאמר ובנחמיה  וי"ב מאתים היו בספים  לשמור שוערים להיות  הנבררים  של  כולם  מספר  ר"ל

כולם: כלל  וכאן הבית הר  הוא לויה במחנה השומרים רק שם חשב  לא כי פחות ·Ì‰È¯ˆÁ.מספר ‰Ó‰היושבים מן המה 
המקדש: לבית לבוא  קרובים להיות ירושלים  סביבות  יחוסם:‰˙Ì˘ÁÈ.בחצריהם  ספר  להם ÒÈ„.והיה ‰Ó‰הזה במספר ר"ל

שוערים: מרי "ב יפחתו  לבל  קיומם  בתקנת מתקיים להיות הנביא ושמואל  דוד  יסד 

oeiv zcevn
(ËÈ).ÌÈÙÒ‰:( מ (יחזקאל  השער וסף  כמו השערים מזוזות

.‡Â·Ó‰:בם דרך  שבאים ענין‰·¯ÌÈ¯Â.(Î·)הפתחים
היסוד ÒÈ„.בחירה: כמו היא קיומה אל  התקנה  כי תיקן כמו

הבנין : הנבואה:‰¯Â‡‰.אל במראה  רואה כי על  הנביא 
.Ì˙ÂÓ‡·:(ל "ג (ישעיה עתך  אמונת והיה וכן קיום ענין

b dpyn iying wxt zexyrn zkqn

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡BlL CBzî íéìúL ø÷Bòä,BlL CBúì òèBðå–øeèt.ò÷øwì øaçîa ç÷ì,øeèt.ì è÷ìBøáçì çBìL,øeèt. ¨¥§¨¦¦¤§¥©§¤¨¨©¦§ª¨©©§©¨¨©¦§©©£¥¨

äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:÷eMa íéøkîð íäá àöBik Lé íà,ïéáiç elà éøä. ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦¥©¥¨¤¦§¨¦©£¥¥©¨¦
·BlL CBzî úBðBðöe úôì ø÷Bòä,BlL CBúì òèBðåòøæì–áiç,ïðøb àeäL éðtî.íéìöa,äiìòa eLéøLäMî ¨¥¤¤§¦¤§¥©§¤§¤©©¨¦§¥¤¨§¨§¨¦¦¤¦§¦¨£¦¨
–ànèlî eøäè.úìtî íäéìò äìôð,íäåíélâî–äãOa íéòeèðk elà éøä. ¨£¦§©¥¨§¨£¥¤©Ÿ¤§¥§ª¦£¥¥¦§¦©¨¤
‚úBøNònä úðBòì eàaMî åéúBøt úà íãà økîé àG,úBøNònä ìò ïîàð BðéàL éîì,àeäL éîì úéòéáMa àGå ¦§Ÿ¨¨¤¥¨¦¤¨§©©©©§§¦¤¥¤¡¨©©©©§§©§¦¦§¦¤

d`.milzy xwerd:íù ïéìãâúîå íéáçøúîå íéáòúî íäå øçà íå÷îá íúåà ïéìúåùå ïúåà ïéø÷åò úö÷ åìãâå åçîöù øçà úåòéèð.xehtåàø åìéôà
:ïúëàìî äøîâð àì ïééãòù éðôî ,úéáä éðô.rwxwl xaegna gwlàì ,ùåìúá äðå÷á àìà øùòîì òáå÷ ç÷îä ïéàù øåèô ïéøáåçî ïäùë úåøéô äðå÷ä

:øáåçîá.hwl:øåèô åøáçì çåìùì ïéìéúù.weya mixknp mda `veik yi m`:ò"áàøë äëìä ïéàå .ïúëàìî äøîâð åìéàë éáéùç
arxfl ely jeza rhepe:ïúòéèð íå÷îá òøæä íäá [ìùáúéù].opxb `edy iptnáééçúäì øçà ïøåâ íäì ïéàù ,ïðøâ àåä ïúøé÷òøåèô ïòøæã ,øùòîá

áéúëã øùòîä ïî(åë àø÷éå)å ,õøàä òøæî:øùòéù ãò ïòèåðì øåñàå ïúëàìî äøîâðù àöîðå ,ïéìëàð ïðéàù äðéâ éðåòøæì èøô ,òøæ ìë àì.`nhln exdh
áéúëã íéòøæ úøäèá äúáø äøåúäå ,åîã ïéòåøæëã(àé íù)øùòîì ïä ïú÷æçáå ,åîã ïéùåìúë éìéî øàù ìëì ìáà .àåä øåäè òøæé øùà òåøæ òøæ ìë ìò

:äàîåè ïéðòì óà éîã íéùåìúë äôå÷á åùéøùä ìáà ,äáéæòîä øôò ïäéúçú ùéù äéìòá åùéøùä à÷åã ,äàîåè úøäèì åìéôàå ,úéòéáùìå.oilebn ode
:úåøùòîáå úéòéáùá ïéáééçå ,áééç úáùá ïäî ùìåúäå ,åîã äãùá íéòåèðë .ïúìéãâ êøãë ,ïäìù ïéìòä

beizexit mc` xekni `lìåùëî ïúú àì øåò éðôìå íåùî øáò÷ã .'åëå(èé àø÷éå):.exka m`eàì øàùäå úåøùòî úðåòì åòéâäù úåøåëá ïäá ùé íà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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BlL CBúì òèBðå ,BlL CBzî íéìúL ø÷Bòä–milzy היינו ÈÅÀÈÄÄÆÀÅÇÀÆ
במקום  אותן ושותלים אותן שעוקרים רכות נטיעות והם שתילים,

גדלות והן  שישאחר , פי על שאף ללמד באה משנתנו  שם. ומשביחות

לנטעם  דעתו  היתה שעקרם ובשעה הואיל  הללו , בשתילים פירות
בשדהו, אחר  אם øeètבמקום אפילו  פירותיהם, את מלעשר  – È

אלא  למעשר קובעת החצר  שאין  שנטעם, קודם חצרו לתוך  הכניסם
ולנטעם, לחזור  שדעתו  כיון אלו, ושתילים מלאכתם, שנגמרה בפירות

מלאכתם נגמרה לא הגננים (רמב"ם ).עדיין שדרך  מפרשים, ויש 
אותם  עוקרים מעט, שצומחים לאחר  בהם, וכיוצא בצלים כשזורעים

המשנה  ובאה יותר, ויתפתחו  שיתעבו כדי  אחר  במקום אותם ונוטעים
כדי אחר במקום לשתלם מנת על  אותם ועוקר  שהואיל  להשמיענו,
לא  שעדיין  מפני  הבית, פני ראו אם אפילו מלעשרם, פטור  שישביחו,

מלאכתם ò÷øwì(ר"ש).נגמרה øaçîa ç÷ì כשהם שתילים קנה – ÈÇÄÀËÈÇÇÀÇ
לקרקע, במחוברøeètמחוברים למעשר קובע מקח שאין מלעשרם, – È

מלאכתם, נגמרה שלא פי על  אף בתלוש, קנה אם אבל  ו ). ב, לעיל (עיין 
שמקח  ה), ב, (לעיל  הסובר היא מאיר  רבי שמשנתנו לעשר, חייב

מלאכתו  נגמרה שלא בדבר אפילו למעשר  ויש(ירושלמי ).קובע
rwxwlמפרשים: xaegna gwlהקונה –zexit,מחוברים xehtכשהם

למעשר קובע מקח שאין עראי , לאכילת מהם נוטל כשהוא מלעשרם, –
במחובר  לא בתלוש בקונה שתילים,è÷ì(ברטנורא ).אלא –çBìLì ÈÇÄÀÇ

Bøáçì,במתנה –øeètהאומר יהודה רבי  ואפילו מלעשרם; – ÇÂÅÈ
עד יאכל לא לחבירו לשלוח הכלכלה את "הלוקט ב): ד, (לעיל

מלאכתם, נגמרה ולא הואיל שתילים, בלוקט כאן מודה שיעשר",
גורסים: ויש פטור . exiagl,שהוא gelyl gwl נוקט הרמב"ם ואף

ובאה  לחבירו , לשלוח תלושים פירות שקנה מפרש , והוא זו, גירסה
דווקא  היינו למעשר  קובע שהמקח פי  על שאף להשמיענו, המשנה

נקבעו , לא לחבירו לשלוח הקונה אבל  לאכילתו, פירות קונה כשהוא
עראי  אכילת מהם לאכול לו  ב).ומותר ה , מעשר הל ' éaøÇÄ(רמב "ם

÷eMa íéøkîð íäá àöBik Lé íà :øîBà äéøæò ïa øæòìàÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÄÅÇÅÈÆÄÀÈÄÇ
(או  שלקט לאלו הדומים פירות) (או שתילים בשוק נמכרים אם –

לחברו , לשלוח ïéáiçשלקח) elà éøä הם שחשובים במעשרות, – ÂÅÅÇÈÄ
למעשר . ונקבעו מלאכתם נגמרה oaכאילו  xfrl` iaxk dkld oi`e

.dixfr
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BlL CBzî úBðBðöe úôì ø÷Bòä,גנו מתוך –CBúì òèBðå ÈÅÆÆÀÄÆÀÅÇÀ
òøæì BlL,לאכילה ולא לזריעה, זרע מהם לו  שיהא –áiç– ÆÀÆÇÇÈ

שייטעם, קודם ïðøbלעשרם àeäL éðtî גרנם היא עקירתם – ÄÀÅÆÈÀÈ
המעשרות  מן פטור יהא כך  אחר  מהם שיוציא הזרע שכן למעשר ,
אלא  ישביח שהירק כדי נוטעם שאינו  וכיון  ח), משנה להלן  (כמבואר

אותם  לנטוע אסור ולכן  מלאכתם, נגמרה כשעוקרם הרי  הזרע, לשם
שיעשר . öaäiìòaעד eLéøLäMî ,íéì בצליו אדם שהניח – ÀÈÄÄÆÄÀÄÈÂÄÈ

העלייה, בקרקע שם והשרישו  ànèlîבעלייה eøäè היו אם – ÈÂÄÀÇÅ
הטמא  הזרע את מוציאה שהזריעה בקרקע, נזרעו כאילו  נטהרו , טמאים

שלעניין  טומאה, מקבלים אינם וכן  ז); ט, תרומות (עיין  טומאתו מידי 
זרעים, בטהרת ריבתה התורה שכן לקרקע, כמחובר  דינם טומאה

לז ):שנאמר יא, כל(ויקרא  על  מנבלתם יפול rxfi"וכי xy` rexf rxf
`ed xedh".( ירושלמי)והרי כתלושים, דינם הדברים, שאר לענין ברם,

ולשביעית למעשר בחזקתם ר"ש).הם ריבמ "ץ; íäéìò(תוספתא ; äìôðÈÀÈÂÅÆ
úìtî העלייה גג עליהם שנפל כגון  שהשרישו , הבצלים על – ÇÙÆ

íélâî(ריבמ "ץ ), íäå,גדילתם כדרך  מגולים שלהם והעלים –éøä ÀÅÀËÄÂÅ
äãOa íéòeèðk elà: דבר לכל  כמחוברים ודינם –d`nehl שאינם) ÅÄÀÄÇÈÆ

טומאה), ziriayleמקבלים xyrnleובדיני מעשרות בדיני (שחייבים
חייב).zayleשביעית), בשבת מהם (שהתולש 

הבצלים  על היינו  מפולת", עליהם ש"נפלה המפרשים, רוב כפי  בארנו 
בשדה. כנטועים דינם בחוץ מגולים שהם וכיון העלייה, בקרקע שהשרישו 
"בצלים  לעיל : ששנינו מה על מוסבה זו פיסקה שאין  מפרשים, יש אבל 

ממש בארץ שהשרישו בבצלים כאן המדובר  אלא בעלייה", (xe`iaשהשרישו
(bq ze` cvx oniq "drc dxei" `"xbd עליהם נפלה שאם ללמד  המשנה ובאה ,

שבשדה. כנטיעות דינם מגולים, והעלים מפולת

i p y m e i
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משהגיע  אלא במעשרות חייבים הפירות שאין מסכתנו ) (בהתחלת לעיל למדנו
הנקראת וזוהי לאכילה, ראויים להיות zexyrnd",זמנם zper" שם מפורטת שהיא

משיאדימו, התותים משיבחילו, התאנים כגון  הפירות, סוגי  כל  לגבי  ב-ד) (א,
לאחר  הארץ לעם פירות במכירת דנה משנתנו שליש. משיכניסו  והזיתים התבואה

המעשרות. לעונת שהגיעו

åéúBøt úà íãà økîé àG,שבשדה –úðBòì eàaMî ÄÀÙÈÈÆÅÈÄÆÈÀÇ
úBøNònä,לעיל שבארנו כמו –úBøNònä ìò ïîàð BðéàL éîì ÇÇÇÀÀÄÆÅÆÁÈÇÇÇÇÀ

משהגיעו  פירותיו , עם שדהו את אדם ימכור  לא מבואר: בירושלמי  –

izdw - zex`ean zeipyn
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éøáãè-÷øô à íéîéäakÎh

è(ñ) :íäéúáà úéáì úBáà éLàø íéLðà älà-ìk äMLå íéMîçå úBàî òLz íúBãìúì íäéçàå©£¥¤Æ§´Ÿ§½̈§©¬¥−©£¦¦´§¦¨®¨¥´¤£¨¦½¨¥¬¨−§¥¬£Ÿ¥¤«
é:ïéëéå áéøéBäéå äéòãé íéðäkä-ïîeàéáeèéçà-ïa úBéøî-ïa ÷Bãö-ïa ílLî-ïa äi÷ìç-ïá äéøæòå ¦©«Ÿ£¦®§©«§¨¬¦¨¦−§¨¦«©£©§¨̧¤¦§¦¹̈¤§ª¨´¤¨À¤§¨Æ¤£¦½

(ñ) :íéýìàä úéa ãéâðáéílLî-ïa äøæçé-ïa ìàéãò-ïa éNòîe äikìî-ïa øeçLt-ïa íçøé-ïa äéãòå §¦−¥¬¨¡Ÿ¦«©£¨¨Æ¤§Ÿ½̈¤©§−¤©§¦¨®©§©̧¤£¦¥¯¤©§¥²¨¤§ª¨¬
:ønà-ïa úéîlLî-ïaâéúëàìî ìéç éøBab íéMLå úBàî òáLe óìà íúBáà úéáì íéLàø íäéçàå ¤§¦¥¦−¤¦¥«©£¥¤À¨¦Æ§¥´£½̈¤¾¤§©¬¥−§¦¦®¦´¥¥½§¤−¤
:íéýìàä-úéa úãBáòãé:éøøî éða-ïî äéáLç-ïa í÷éøæò-ïa áeMç-ïá äéòîL íiåìä-ïîeåèøwa÷áe £©¬¥¨¡Ÿ¦«¦«©§¦¦®§©«§¨¯¤©²¤©§¦¨¬¤£©§−̈¦§¥¬§¨¦«©§©©¬

:óñà-ïa éøëæ-ïa àëéî-ïa äéðzîe ììâå Løçæèàñà-ïá äéëøáe ïeúeãé-ïa ììb-ïa äéòîL-ïa äéãáòå ¤−¤§¨¨®©©§¨Æ¤¦½̈¤¦§¦−¤¨¨«§Ÿ©§¨Æ¤«§©«§½̈¤¨−̈¤§®¤¤§¨³¤¨¨Æ
:éúôBèð éøöça áLBiä äð÷ìà-ïaæé:Làøä íelL íäéçàå ïîéçàå ïîìèå áewòå íelL íéøòMäå ¤¤§¨½̈©¥−§©§¥¬§¨¦«§©Ÿ£¦Æ©´§©½§©§−Ÿ©£¦¨®©£¦¤¬©−¨«Ÿ

çé:éåì éða úBðçîì íéøòMä änä äçøæî Cìnä øòLa äpä-ãòåèéóñéáà-ïa àøB÷-ïa íelLå §«©¥½¨§©¬©©¤−¤¦§¨®¨¥µ¨©´Ÿ£¦½§©£−§¥¬¥¦«§©´¤Â¥¤¤§¨¨̧
äðçî-ìò íäéúáàå ìäàì íétqä éøîL äãBáòä úëàìî ìò íéçøwä åéáà-úéáì åéçàå çø÷-ïa¤¹Ÿ©§«¤¨¯§¥¨¦´©¨§¦À©µ§¤´¤¨£½̈Ÿ§¥¬©¦¦−¨®Ÿ¤©£«Ÿ¥¤Æ©©£¥´

:àBánä éøîL ýåýéë:Bnò | ýåýé íéðôì íäéìò äéä ãéâð øæòìà-ïa ñçðéôeàëäéîìLî ïa äéøëæ §½̈Ÿ§¥−©¨«¦«§¨´¤¤§¨À̈¨¦̧¨¨¯£¥¤²§¨¦−§¨¬¦«§©§¨Æ¤´§¤«¤§½̈
:ãòBî ìäàì çút øòLáëì íéøeøaä ílkíäéøöçá änä øNò íéðLe íéúàî íétqa íéøòL Ÿ¥¬¤−©§¬Ÿ¤¥«ª¨³©§¦Æ§Ÿ£¦´©¦¦½¨©−¦§¥´¨¨®¥³¨§©§¥¤Æ

:íúðeîàa äàøä ìàeîLe ãéåc ãqé änä íNçéúä¦§©§½̈¥´¨¦©¬¨¦²§¥¬¨Ÿ¤−¤¡¨¨«

i"yx
(ÁÈ).äçøæî êìîä øòùá äðä ãòå מהלאה עד פתרון

המזרחה: המלך שער ששמו שער íéøòåùä.עד äîä
לוי: בני ממחנות ואחיו íéôñä(ËÈ)שלום éøîåù

.ìäàì שומרי הקרחים אביו לבית ואחיו קורא בן שלום
לבא  אדם שום מניחים היו שלא מועד אוהל של הספים

בעבודתן: הכהנים אם כי מועד אהל ïá(Î)אל ñçðéôå
.åîò 'ä íéðôì íäéìò äéä ãéâð øæòìà לפנים שנתנבא

לפתוח  התיר שלא ועל הכהן פנחס הוא אמרו ורבותינו
ממנו: השכינה נסתלקה ãåã(Î·)נדרו ãñé äîä

.íúðåîàá äàåøä ìàåîùå:בקיומם

cec zcevn
(Ë).Ì˙Â„ÏÂ˙Ï:הנזכרים אבותם  של Â‡Ó˙מתולדות  Ú˘˙

.'ÂÎÂאנשי חשב שם אשר  ויתכן פחות  מספר נאמר ובנחמיה
וחביריו: סלוא אנשי  חשב וכאן שם  הנזכר  סלי ‡ÌÈ˘.גבי

שבמקרא : אנשים  ככל חשובים ‡·Ì‰È˙Â.ר"ל ˙È·Ï כפל הוא
היא: והיא אבות ראשי אמר כבר  כי ביאור לתוספת ענין

(È).ÌÈ‰Î‰ ÔÓÂובנחמיה ויהויריב, ידעיה בירושלים ישבו
לו : וטפל  הבן  אחר נמשך  והיה הוא שהוא  ויתכן יויריב  בן  ידעיה  בנחמיה :È¯ÊÚÂ‰.(È‡)נאמר הנאמר שריה  ÂÎÂ'.הוא  „‚

אלהים: בית על  בנחמיה:È˘ÚÓÂ.(È·)ממונה  האמור עמשתי ¯‡˘ÌÈ.(È‚)הוא  Ì‰ÈÁ‡Âלבית ראשים היו אשר  ואחיהם
אותם רק  חשב שם  אשר ויתכן  פחות  מספר נאמר ובנחמיה בירושלים ישבו ואנשיהם  הם  גם  וכו' אלף במספר שהיו אבותם

כולם: הכהנים כל  את כלל  וכאן שם הנזכרים השרים ממשלת תחת וכו':Î‡ÏÓ˙.שהיו עבודת מלאכת  ÔÓÂ(È„)לעשות 
.ÌÈÂÏ‰:בנחמיה נאמר אנשיהם  È˙ÙÂË.(ÊË)ומספר È¯ˆÁ· ·˘ÂÈ‰:בירושלים ישב  ברכיה כי  יאמר אלקנה  ˘ÌÂÏ(ÊÈ)על
לכולם :‰¯‡˘. הראש היה שהוא יאמר ראשון הנזכר  שלום  ‰‰.(ÁÈ)על  „ÚÂכן השוערים את ושמואל דוד  שיסד  כמו ר"ל

השני: בבית  הנה ועד  הבית  עמידת ימי כל  שלום·˘Ú¯.היה המה  מזרחה  הפונה  בו בא המלך  אשר בשער לשמור לעמוד 
לויה: מחנה שהיא  הבית הר בשערי שוערים  היו ‡·ÂÈ.(ËÈ)וחביריו ˙È·Ï:אביו בית Î‡ÏÓ˙.משפחות ÏÚממונים היו  המה

העזרה : לומר  רצה האוהל , פתחי מזוזות  שומרי שהיו ומפרש  וחוזר  העבודה  מלאכת ÂÎÂ'.על  Ì‰È˙Â·‡Âשהיו וכמו לומר רצה 
שכינה: מחנה שהיא  העזרה בפתחי מי יבוא  לבל  שומרים והיו ה ' מחנה על ממונים  ÂÎÂ'.(Î)אבותיהם  ‰È‰ „È‚ממונה היה 

לנגיד : נבחר  ולזה עמו היה ה ' כי הקדמונים  בימים הקרחים אבותיהם Á˙Ù.(Î‡)על  ¯Ú˘ פתח שער שומר היה  הוא גם
‰·¯ÌÈ¯Â.(Î·)האוהל: ÌÏÂÎנאמר ובנחמיה  וי"ב מאתים היו בספים  לשמור שוערים להיות  הנבררים  של  כולם  מספר  ר"ל

כולם: כלל  וכאן הבית הר  הוא לויה במחנה השומרים רק שם חשב  לא כי פחות ·Ì‰È¯ˆÁ.מספר ‰Ó‰היושבים מן המה 
המקדש: לבית לבוא  קרובים להיות ירושלים  סביבות  יחוסם:‰˙Ì˘ÁÈ.בחצריהם  ספר  להם ÒÈ„.והיה ‰Ó‰הזה במספר ר"ל

שוערים: מרי "ב יפחתו  לבל  קיומם  בתקנת מתקיים להיות הנביא ושמואל  דוד  יסד 

oeiv zcevn
(ËÈ).ÌÈÙÒ‰:( מ (יחזקאל  השער וסף  כמו השערים מזוזות

.‡Â·Ó‰:בם דרך  שבאים ענין‰·¯ÌÈ¯Â.(Î·)הפתחים
היסוד ÒÈ„.בחירה: כמו היא קיומה אל  התקנה  כי תיקן כמו

הבנין : הנבואה:‰¯Â‡‰.אל במראה  רואה כי על  הנביא 
.Ì˙ÂÓ‡·:(ל "ג (ישעיה עתך  אמונת והיה וכן קיום ענין
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È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡BlL CBzî íéìúL ø÷Bòä,BlL CBúì òèBðå–øeèt.ò÷øwì øaçîa ç÷ì,øeèt.ì è÷ìBøáçì çBìL,øeèt. ¨¥§¨¦¦¤§¥©§¤¨¨©¦§ª¨©©§©¨¨©¦§©©£¥¨

äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:÷eMa íéøkîð íäá àöBik Lé íà,ïéáiç elà éøä. ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦¥©¥¨¤¦§¨¦©£¥¥©¨¦
·BlL CBzî úBðBðöe úôì ø÷Bòä,BlL CBúì òèBðåòøæì–áiç,ïðøb àeäL éðtî.íéìöa,äiìòa eLéøLäMî ¨¥¤¤§¦¤§¥©§¤§¤©©¨¦§¥¤¨§¨§¨¦¦¤¦§¦¨£¦¨
–ànèlî eøäè.úìtî íäéìò äìôð,íäåíélâî–äãOa íéòeèðk elà éøä. ¨£¦§©¥¨§¨£¥¤©Ÿ¤§¥§ª¦£¥¥¦§¦©¨¤
‚úBøNònä úðBòì eàaMî åéúBøt úà íãà økîé àG,úBøNònä ìò ïîàð BðéàL éîì,àeäL éîì úéòéáMa àGå ¦§Ÿ¨¨¤¥¨¦¤¨§©©©©§§¦¤¥¤¡¨©©©©§§©§¦¦§¦¤

d`.milzy xwerd:íù ïéìãâúîå íéáçøúîå íéáòúî íäå øçà íå÷îá íúåà ïéìúåùå ïúåà ïéø÷åò úö÷ åìãâå åçîöù øçà úåòéèð.xehtåàø åìéôà
:ïúëàìî äøîâð àì ïééãòù éðôî ,úéáä éðô.rwxwl xaegna gwlàì ,ùåìúá äðå÷á àìà øùòîì òáå÷ ç÷îä ïéàù øåèô ïéøáåçî ïäùë úåøéô äðå÷ä

:øáåçîá.hwl:øåèô åøáçì çåìùì ïéìéúù.weya mixknp mda `veik yi m`:ò"áàøë äëìä ïéàå .ïúëàìî äøîâð åìéàë éáéùç
arxfl ely jeza rhepe:ïúòéèð íå÷îá òøæä íäá [ìùáúéù].opxb `edy iptnáééçúäì øçà ïøåâ íäì ïéàù ,ïðøâ àåä ïúøé÷òøåèô ïòøæã ,øùòîá

áéúëã øùòîä ïî(åë àø÷éå)å ,õøàä òøæî:øùòéù ãò ïòèåðì øåñàå ïúëàìî äøîâðù àöîðå ,ïéìëàð ïðéàù äðéâ éðåòøæì èøô ,òøæ ìë àì.`nhln exdh
áéúëã íéòøæ úøäèá äúáø äøåúäå ,åîã ïéòåøæëã(àé íù)øùòîì ïä ïú÷æçáå ,åîã ïéùåìúë éìéî øàù ìëì ìáà .àåä øåäè òøæé øùà òåøæ òøæ ìë ìò

:äàîåè ïéðòì óà éîã íéùåìúë äôå÷á åùéøùä ìáà ,äáéæòîä øôò ïäéúçú ùéù äéìòá åùéøùä à÷åã ,äàîåè úøäèì åìéôàå ,úéòéáùìå.oilebn ode
:úåøùòîáå úéòéáùá ïéáééçå ,áééç úáùá ïäî ùìåúäå ,åîã äãùá íéòåèðë .ïúìéãâ êøãë ,ïäìù ïéìòä

beizexit mc` xekni `lìåùëî ïúú àì øåò éðôìå íåùî øáò÷ã .'åëå(èé àø÷éå):.exka m`eàì øàùäå úåøùòî úðåòì åòéâäù úåøåëá ïäá ùé íà

`xephxa yexit
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א ה נ ש מ ר ו א ב

BlL CBúì òèBðå ,BlL CBzî íéìúL ø÷Bòä–milzy היינו ÈÅÀÈÄÄÆÀÅÇÀÆ
במקום  אותן ושותלים אותן שעוקרים רכות נטיעות והם שתילים,

גדלות והן  שישאחר , פי על שאף ללמד באה משנתנו  שם. ומשביחות

לנטעם  דעתו  היתה שעקרם ובשעה הואיל  הללו , בשתילים פירות
בשדהו, אחר  אם øeètבמקום אפילו  פירותיהם, את מלעשר  – È

אלא  למעשר קובעת החצר  שאין  שנטעם, קודם חצרו לתוך  הכניסם
ולנטעם, לחזור  שדעתו  כיון אלו, ושתילים מלאכתם, שנגמרה בפירות

מלאכתם נגמרה לא הגננים (רמב"ם ).עדיין שדרך  מפרשים, ויש 
אותם  עוקרים מעט, שצומחים לאחר  בהם, וכיוצא בצלים כשזורעים

המשנה  ובאה יותר, ויתפתחו  שיתעבו כדי  אחר  במקום אותם ונוטעים
כדי אחר במקום לשתלם מנת על  אותם ועוקר  שהואיל  להשמיענו,
לא  שעדיין  מפני  הבית, פני ראו אם אפילו מלעשרם, פטור  שישביחו,

מלאכתם ò÷øwì(ר"ש).נגמרה øaçîa ç÷ì כשהם שתילים קנה – ÈÇÄÀËÈÇÇÀÇ
לקרקע, במחוברøeètמחוברים למעשר קובע מקח שאין מלעשרם, – È

מלאכתם, נגמרה שלא פי על  אף בתלוש, קנה אם אבל  ו ). ב, לעיל (עיין 
שמקח  ה), ב, (לעיל  הסובר היא מאיר  רבי שמשנתנו לעשר, חייב

מלאכתו  נגמרה שלא בדבר אפילו למעשר  ויש(ירושלמי ).קובע
rwxwlמפרשים: xaegna gwlהקונה –zexit,מחוברים xehtכשהם

למעשר קובע מקח שאין עראי , לאכילת מהם נוטל כשהוא מלעשרם, –
במחובר  לא בתלוש בקונה שתילים,è÷ì(ברטנורא ).אלא –çBìLì ÈÇÄÀÇ

Bøáçì,במתנה –øeètהאומר יהודה רבי  ואפילו מלעשרם; – ÇÂÅÈ
עד יאכל לא לחבירו לשלוח הכלכלה את "הלוקט ב): ד, (לעיל

מלאכתם, נגמרה ולא הואיל שתילים, בלוקט כאן מודה שיעשר",
גורסים: ויש פטור . exiagl,שהוא gelyl gwl נוקט הרמב"ם ואף

ובאה  לחבירו , לשלוח תלושים פירות שקנה מפרש , והוא זו, גירסה
דווקא  היינו למעשר  קובע שהמקח פי  על שאף להשמיענו, המשנה

נקבעו , לא לחבירו לשלוח הקונה אבל  לאכילתו, פירות קונה כשהוא
עראי  אכילת מהם לאכול לו  ב).ומותר ה , מעשר הל ' éaøÇÄ(רמב "ם

÷eMa íéøkîð íäá àöBik Lé íà :øîBà äéøæò ïa øæòìàÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÄÅÇÅÈÆÄÀÈÄÇ
(או  שלקט לאלו הדומים פירות) (או שתילים בשוק נמכרים אם –

לחברו , לשלוח ïéáiçשלקח) elà éøä הם שחשובים במעשרות, – ÂÅÅÇÈÄ
למעשר . ונקבעו מלאכתם נגמרה oaכאילו  xfrl` iaxk dkld oi`e

.dixfr
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BlL CBzî úBðBðöe úôì ø÷Bòä,גנו מתוך –CBúì òèBðå ÈÅÆÆÀÄÆÀÅÇÀ
òøæì BlL,לאכילה ולא לזריעה, זרע מהם לו  שיהא –áiç– ÆÀÆÇÇÈ

שייטעם, קודם ïðøbלעשרם àeäL éðtî גרנם היא עקירתם – ÄÀÅÆÈÀÈ
המעשרות  מן פטור יהא כך  אחר  מהם שיוציא הזרע שכן למעשר ,
אלא  ישביח שהירק כדי נוטעם שאינו  וכיון  ח), משנה להלן  (כמבואר

אותם  לנטוע אסור ולכן  מלאכתם, נגמרה כשעוקרם הרי  הזרע, לשם
שיעשר . öaäiìòaעד eLéøLäMî ,íéì בצליו אדם שהניח – ÀÈÄÄÆÄÀÄÈÂÄÈ

העלייה, בקרקע שם והשרישו  ànèlîבעלייה eøäè היו אם – ÈÂÄÀÇÅ
הטמא  הזרע את מוציאה שהזריעה בקרקע, נזרעו כאילו  נטהרו , טמאים

שלעניין  טומאה, מקבלים אינם וכן  ז); ט, תרומות (עיין  טומאתו מידי 
זרעים, בטהרת ריבתה התורה שכן לקרקע, כמחובר  דינם טומאה

לז ):שנאמר יא, כל(ויקרא  על  מנבלתם יפול rxfi"וכי xy` rexf rxf
`ed xedh".( ירושלמי)והרי כתלושים, דינם הדברים, שאר לענין ברם,

ולשביעית למעשר בחזקתם ר"ש).הם ריבמ "ץ; íäéìò(תוספתא ; äìôðÈÀÈÂÅÆ
úìtî העלייה גג עליהם שנפל כגון  שהשרישו , הבצלים על – ÇÙÆ

íélâî(ריבמ "ץ ), íäå,גדילתם כדרך  מגולים שלהם והעלים –éøä ÀÅÀËÄÂÅ
äãOa íéòeèðk elà: דבר לכל  כמחוברים ודינם –d`nehl שאינם) ÅÄÀÄÇÈÆ

טומאה), ziriayleמקבלים xyrnleובדיני מעשרות בדיני (שחייבים
חייב).zayleשביעית), בשבת מהם (שהתולש 

הבצלים  על היינו  מפולת", עליהם ש"נפלה המפרשים, רוב כפי  בארנו 
בשדה. כנטועים דינם בחוץ מגולים שהם וכיון העלייה, בקרקע שהשרישו 
"בצלים  לעיל : ששנינו מה על מוסבה זו פיסקה שאין  מפרשים, יש אבל 

ממש בארץ שהשרישו בבצלים כאן המדובר  אלא בעלייה", (xe`iaשהשרישו
(bq ze` cvx oniq "drc dxei" `"xbd עליהם נפלה שאם ללמד  המשנה ובאה ,

שבשדה. כנטיעות דינם מגולים, והעלים מפולת

i p y m e i
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משהגיע  אלא במעשרות חייבים הפירות שאין מסכתנו ) (בהתחלת לעיל למדנו
הנקראת וזוהי לאכילה, ראויים להיות zexyrnd",זמנם zper" שם מפורטת שהיא

משיאדימו, התותים משיבחילו, התאנים כגון  הפירות, סוגי  כל  לגבי  ב-ד) (א,
לאחר  הארץ לעם פירות במכירת דנה משנתנו שליש. משיכניסו  והזיתים התבואה

המעשרות. לעונת שהגיעו

åéúBøt úà íãà økîé àG,שבשדה –úðBòì eàaMî ÄÀÙÈÈÆÅÈÄÆÈÀÇ
úBøNònä,לעיל שבארנו כמו –úBøNònä ìò ïîàð BðéàL éîì ÇÇÇÀÀÄÆÅÆÁÈÇÇÇÇÀ

משהגיעו  פירותיו , עם שדהו את אדם ימכור  לא מבואר: בירושלמי  –

izdw - zex`ean zeipyn
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úéòéáMä ìò ãeLç.eøka íàå,øàMä úà øëBîe úBøekaä úà ìèBð. ¨©©§¦¦§¦¦§¥¤©©¥¤©§¨
„Bzôb úàå Bðáz úà íãà økîé àG,åébæ úàå,úBøNònä ìò ïîàð BðéàL éîì,ïé÷Lî ïäî àéöBäì;àéöBä íàå ¦§Ÿ¨¨¤¦§§¤¦§§¤©¨§¦¤¥¤¡¨©©©©§§¦¥¤©§¦§¦¦
–äîeøzä ïî øeèôe úBøNòna áiç;íøBzäL,íéòhwä ìò Baìa,íéããvä ìòå,äî ìòåïázä CBúaM. ©¨©©©§¨¦©§¨¤©¥§¦©©ª¨¦§©©§¨¦§©©¤§©¤¤
‰é äãN ç÷Bläàéøeña ÷ø–úBøNònä úðBòì àa àHL ãò íà,áiç;úBøNònä úðBòì àaMîe,øeèt;è÷Bìå ©¥©§¥¨¨§§¨¦©¤¨§©©©©§©¨¦¤¨§©©©©§¨§¥

CìBäå Bkøãk.äãeäé éaøøîBà:è÷ìéå íéìòBt økNé óà.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:íéøeîà íéøác äna? §©§§¥©¦§¨¥©¦§Ÿ£¦§¦§Ÿ¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦
ò÷ø÷ äðwL ïîæa;ò÷ø÷ äð÷ àHL ïîæa ìáà–úBøNònä úðBòì àa àHL ãò íà,øeèt.éaøøîBà:éôì óà ¦§©¤¨¨©§©£¨¦§©¤¨¨©§©¦©¤¨§©©©©§¨©¦¥©§¦

ïBaLç. ¤§

:øàùä úà øëåîå ïìèåð ,åòéâä
c.epaz:ïéèç ïäá øàùð íéîòôå åùåãðù ïéìåáù.eztb:íéúéæ ìù úìåñô.eibf:íéáðò ìù úìåñô.oiwyn odn `ivedl:éà÷ åéâæå åúôâà.oirehwd lr

:åùåãð àìù úåòåè÷ úåìåáù.oiccvd lreêåúáù äî ìò åáìá ,ãáä úéáá íøåúäå .ïéâæáù äî ìòå íéðöøçáù äî ìò åáìá ,øåáá íøåúä ïëå .éøëä éãö
:úôâä

d.wxi dcy gweld:éøëðä ïî.`ixeqaàë íåàùò íéøáã úö÷îáå .äáåö íøàå íéøäð íøàå ÷ùîã ïåâë ,ãåã ùáëù úåöøà íä:àì ïúö÷îáå ìàøùé õø
.aiig zexyrnd zperl `a `ly cr m`,øåèô íéáëåë ãáåòä úåùøá áåéçä úò òéâä íà ìáà .íä ìàøùé ìù åúåùøá áåéç éãéì íéàáù äòùáå ìéàåä

:ùåáë äéîù åàìå ãéçé ùåáëë àéøåñ åùò äæ øáãìã.ekxck hweleéúà àîìã ïðéùééçã ,øåëùé àì íéìòåô ìáà .åúåùøá óñåðù äî óà øùòìî øåèôå
:øæâ àì äãåäé éáøå .úåøùòîä úðåòì àá àìù ãò ç÷ìù äãùá óà éëä ãáòîì.xeht:íåìë ò÷ø÷ä óåâá åì ïéàù ïåéë.oeayg itl s` xne` iax

úåøùòî úðåòì òéâä íà áééçî éîð éëä ,ìëä ìò øùòì úåøùòîä úðåòì àá àìù ãò ç÷ì íà áééçîã éëéä éë øîà÷ éëäå ,éà÷ àî÷ àðúã äéúìéîà
:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .åúåùøá åôñåúðù íéùéìù éðù ìò øùòì áééç éøëðä ãéá ùéìù åàéáä íà ïåâë ,åúåùøá óñåúðù ïåáùç éôì øùòì

`xephxa yexit

והטעם  המעשרות, על נאמן שאינו  למי  המעשרות, לעונת הפירות

הרא"ש ) מכשול "(לפי תתן  לא עוור "לפני יד).משום יט , àGåÀ(ויקרא
úéòéáMaהפקר שהם פירותיו עם שדהו  את בשביעית ימכור  ולא – ÇÀÄÄ

שלמה "), úéòéáMä("מלאכת ìò ãeLç àeäL éîìנזהר שאינו – ÀÄÆÈÇÇÀÄÄ
ואף  שביעית), למסכת פתיחה (עיין שביעית של  הפירות קדושת בדיני

מכשול ". תתן לא עוור "לפני משום הוא הטעם eøkaכאן  íàå– ÀÄÄÀ
הגיע, לא והשאר  המעשרות, לעונת כבר הגיע מהפירות ìèBðÅשחלק

úBøekaä úà נוטלם המעשרות, לעונת הגיעו שכבר הפירות – ÆÇÇ
øàMäלעצמו , úà øëBîe לכל עדיין – הגיע ולא שהואיל אדם, ÅÆÇÀÈ

המעשרות. על נאמן שאינו למי  אף למכרו מותר  המעשרות, לעונת
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Bðáz úà íãà økîé àG בהן ונשארים שנידושו , שיבולים – ÄÀÙÈÈÆÄÀ
תבואה, Bzôbגרעיני  úàåלאחר הנשארת זיתים של  הפסולת – ÀÆÄÀ

הבד, בבית åébæסחיטתם úàåלאחר הנשארת ענבים של הפסולת – ÀÆÇÈ
בגת, úBøNònä,דריכתם ìò ïîàð BðéàL éîì שדעתו אמר  אם ÀÄÆÅÆÁÈÇÇÇÇÀ

ïé÷Lî ïäî àéöBäì וכן משקים, הזגים ומן  הגפת מן להוציא – ÀÄÅÆÇÀÄ
תבואה גרעיני  התבן מן  àéöBä(רמב "ם);ללקוט íàå אדם שקנה – ÀÄÄ

והוציא  הזגים או  הגפת את שקנה או תבואה, ממנו  והוציא התבן את

משקים, úBøNònaמהם áiç, מעשר מהם להפריש  –ïî øeèôe ÇÈÇÇÇÀÈÄ
äîeøzä;מהם גדולה תרומה מלהפריש  –íøBzäLהמפריש – ÇÀÈÆÇÅ

השיבולים, מן לתרום,Baìaתרומה הוא מתכוון –íéòhwä ìò ÀÄÇÇËÈÄ
כראוי, נידושו שלא הקטועות השיבולים על –íéããvä ìòåועל – ÀÇÇÀÈÄ

הכרי, שבצדדי  ïázäמה CBúaM äî ìòå שנשארה התבואה ועל – ÀÇÇÆÀÇÆÆ
והתורם  הגפת, שבתוך  מה על דעתו  הזיתים מן התורם וכן  התבן ; בתוך

ב  שנו  שכן  הזגים, שבתוך מה על דעתו  הענבים (תרומות מן  תוספתא

ו ): dnג, lr ,oirheway dn lr eal z` oeekiy jixv ,oxebd z` mxezd"
oxebay dn lr ,oiccvay dn lr ,oazay בקרקע שנשאר מה (כלומר

xeadהגורן). z` mxezd: אחר zbd,(lr(נוסח eal z` oeekiy jixv
zbd z` mxezde .oibfay dn lre oipvxgay dn: אחר xead,(jixv(נוסח

lr mexziy oic zia i`pz ,oeeik `l m`e .ztbay dn lr eal z` oeekiy
"lkd,סתם תרם אלא הכל את לפטור נתכוון לא אם שאפילו  (כלומר 

אמרו  גדולה בתרומה ודווקא הכל ). על  שתורם הוא דין  בית תנאי
שמפרישו  במעשר אבל באומד, ניטלת שהיא לפי  הכל, על שתורם

הללו  הדברים על  המידה כפי עישר  שלא אנחנו  רואים הרי במידה,

טוב"). יום ("תוספות
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המלך דוד  שכבש ארם שארצות יא), ו, למשנה (בהקדמה דמאי  במסכת בארנו כבר 
נקראות  יט), פרק א הימים ובדברי  י  פרק ב בשמואל  (כמסופר ישראל  לארץ וסיפחן 
ודוד שהואיל  דבר, לכל  ישראל  ארץ כדין  סוריא של  דינה ואין  "סוריא". בתלמוד :
כלומר  הארץ, כקדושת נתקדשה לא ישראל , ארץ  כל  שנכבשה קודם אותה כבש
מכאן, הגיעה. לא ישראל  ארץ קדושת לכלל  אבל  לארץ, חוץ מכלל אמנם שיצאה
לארץ  כחוץ בהם שדינה דברים ויש ישראל, בארץ כמו  בסוריא הנוהגים דברים יש
מעשרות  לענין  ישראל בארץ כקונה בסוריא שדה הלוקח א). ח, גיטין (עיין
על אף מחוברים, בין תלושים בין  בסוריא, הגוי מן  פירות הלוקח אבל  ושביעית.

במשנתנו. שיבואר  כפי המעשר, מן  פטור  ישראל, שמירחן פי

é äãN ç÷Bläàéøeña ÷ø ירק שדה הקונה בסוריא,– הגוי מן ות ÇÅÇÀÅÈÈÀÀÈ
úBøNònä úðBòì àa àHL ãò íàהגוי מן  הישראל קנה אם – ÄÇÆÈÀÇÇÇÇÀ
המעשרות, לעונת הירקות שהגיעו  במעשרות,áiçקודם הישראל – ÇÈ

ישראל של בשדהו  המעשרות, לעונת הירקות שמגיעים שבשעה לפי
úBøNònäהם; úðBòì àaMîe בא שהירק לאחר קנה אם אבל – ÄÆÈÀÇÇÇÇÀ

הגוי, של ברשותו  המעשרות המעשרות,øeètלעונת מן הישראל – È
יש הכל ולדברי היה, הגוי ברשות במעשרות הירק שנתחייב שבשעה

מעשר ; מידי להפקיע בסוריא לגוי CìBäåקניין Bkøãk è÷Bìå– ÀÅÀÇÀÀÅ
מלעשר. הוא פטור הישראל  של  ברשותו הירק שמוסיף מה ואפילו 

è÷ìéå íéìòBt økNé óà :øîBà äãeäé éaø אף לו  מותר – ÇÄÀÈÅÇÄÀÙÂÄÀÄÀÙ
שאינו  יאמרו  שמא חושש  ואינו  הירקות, את שילקטו  פועלים לשכור 

שדהו  את ישראל ").מעשר שילקט ("תפארת  סובר  קמא תנא ברם,
שמא  גזירה במפרשים, טעמו  ומבואר  פועלים; ישכור  ולא בעצמו,

המעשרות, לעונת שבא קודם מהגוי  שיקנה ירק בשדה גם כך  יעשה
לכך  חושש  אינו  יהודה רבי  ברטנורא ).ואילו  על(הר "ש; תמהים ויש

זה טוב ").טעם יום  "תוספות ìàéìîb:(עיין ïa ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
íéøeîà íéøác äna לעונת הירקות שהגיעו קודם קנה שאם – ÇÆÀÈÄÂÄ

חייב? ÷ò÷øהמעשרות, äðwL ïîæa עם השדה את שקנה – ÄÀÇÆÈÈÇÀÇ
÷ò÷øהירקות; äð÷ àHL ïîæa ìáà,הירקות עם –ãò íà ÂÈÄÀÇÆÈÈÇÀÇÄÇ

úBøNònä úðBòì àa àHL שבא קודם קנה אם אף כלומר  – ÆÈÀÇÇÇÇÀ
גורסים: יש ואמנם המעשרות; לעונת zperlהירק `a `ly cr s`"

;"zexyrndøeèt הקרקע בגוף לו  ואין  שהואיל  המעשרות, מן – È

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iying wxt zexyrn zkqn

Âäcna íéî ïúðå ãnúîä,Búcî éãk àöîe–øeèt.äãeäé éaøáiçî.Búcî éãk ìò øúBé àöî–àéöBî ©§©¥§¨©©¦©¦¨¨¨§¥¦¨¨©¦§¨§©¥¨¨¥©§¥¦¨¦
ïBaLç éôì øçà íB÷nî åéìò. ¨¨¦¨©¥§¦¤§

Êúáiçä äîøòä ãöa eðlL íéìîpä éøBç–íéáiç elà éøä,äìélä ìk ïéøøBb eéä øeîbä øácnL òeãiL. ¥©§¨¦¤¨§©¨£¥¨©©¤¤£¥¥©¨¦¤¨©¤¦¨¨©¨¨§¦¨©©§¨
Áéëa ìòa íeL,àtëø ìL ìöáe,ïé÷ìéwä ïéñéøâe,úBiøönä íéLãòäå–éaøøéàîøîBà:ñ÷øwä óà;éaø ©©¤¦¨¨¤©§¨§¦¦©¦¨¦§¨£¨¦©¦§¦©¦¥¦¥©©©§¨©¦

éñBéøîBà:íéðèwä óà–úBøNònä ïî íéøeèt,úéòéáMa íãà ìkî íéç÷ìðå.ïBéìòä óeì òøæ,òøæ ¥¥©©¨§¦§¦¦©©©§§¦§¨¦¦¨¨¨©§¦¦¤©¨¤§¤©

e.cnznd:à÷åã íéøîùá íéî ïúåðá éøééî àëäå .ãîúî àø÷ð íéøîùá åà ïéâæáå ïéðöøçá íéî ïúåðä.ezcn ick `vneåìéôàã ,åúãî éãë à÷åã åàì
:'ã àöîéå 'â ïúéù ãò ,øåèô éöçå 'â àöîå íéî ìù úåãë 'â ïúð.xehtøåîâ íòè áéùç àì ìáè ìù íéøîù íòèã ,øåèô ,íòè åäá éáäé íéøîùã â"òàå

:àîìòá àäåé÷ àìà.aiign dcedi iaxéöçå úåãë 'âä åìàù àöîðå ,íéøîùä êåúá íéî ìù ãë éöç øàùð àìà õåçì íéîä ìë åàöéù øùôà éà øáñã
ïééë ååäå ,íéî éöçå íéðùå ïéé ìù 'à ãë ïäá ùé åàöéù:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïééä úâéæî êøã ïëù ,âåæî.ezcn ickn xzei `vnàúìú àîøã àåäå

:äòáøà çëùàå.xg` mewnn eilr `ivenìò øúéä ïåáùç éôì øùòì ìåëé øçà íå÷îî óà àìà ,éøùã äéáå äéðéî àéòáéî àì øîåìë ,øçà íå÷îî óà
:åúãî

f.eply:äìéì úðéì.zaiigd dnixrd:äîéøò ãéîòéùî çøîî åðéà íàå àî÷ ÷øôá ïðúã àéääë ,øùòîá áééçúðù éøëä
g.ika lra meyéøç íåù:ì"òá ïåðáìì ïéøå÷ éáøòá ïëù ,ïåðáìä øäá ìãâä íåù ð"ìå .úåòîã úåâìåæ åéðéòå äëåá åìëåàäù ó.`tkx:íå÷î íùoiqixb

.oiwliwd:òáåøîä é÷ì÷ä ñéøâë íéòâðá ïðúãë úåòáåøî ïäå ,íå÷î íù ,é÷ì÷ä ïî íéàáä ìåô ìù ïéñéøâ.zeixvnd miycreïéðéîäå ,ãç ãçà ïùàø
:úåøùòîä ïî íéøåèô êëéôì ,äðéâá íéòøæð ïðéàù éôì ø÷ôää ïî ïú÷æçå úåéøáãî íä íìåë åììä.qwxewd s`:áåøëä éðéîî ïéî àåäå ,ñ"à÷ì÷ éáøòá

`xephxa yexit

הרמב"ם פוסק וכן  הגוי . של  ברשותו גדל  הירק נמצא (הל'כלום,

טו -טז ). א , ïBaLçתרומות éôì óà :øîBà éaøמבואר בירושלמי  – ÇÄÅÇÀÄÆÀ
הירק  שבא לאחר קנה אם שאף קמא, תנא על  לחלוק כאן  בא שרבי 

ממה  חשבון , לפי להפריש  הוא חייב מקום מכל  המעשרות, לעונת
חייב  הגוי ברשות שליש הירק הביא אם כגון  ברשותו , הירק שהוסיף

ברשותו . הירק שהוסיף השלישים משני  מעשרות להפריש  הישראל
התרומה  שליש דמי לו  ישלם והכהן מהכל  תרומה יפריש  יעשה? כיצד 

טוב"). יום "תוספות (עיין

תנא  על  וגם גמליאל בן שמעון  רבן  על לחלוק בא שרבי מפרש, הרמב"ם
חשבון, לפי אבל קרקע, קנה לא אם אפילו  במעשרות חייב שלדעתו  קמא,
סלע, בחמישים המעשרות לעונת בא שלא עד הירק שדה קנה שאם כגון
חייב  הלוקח, ברשות המעשרות לעונת הירק ובא סלע, מאה שווה והקרקע
במאה  הירקות עם קרקע קנה שאילו לפי שליש, המעשרות מן ליתן  הלוקח

המעשרות. בכל  חייב היה סלע וחמישים

מפרש; הוא שברישא לגמרי , אחרת בשיטה משנתנו  מבאר  ekxckוהגר "א hwel
jledeהישראל ברשות הירק שמוסיף שהתוספת לפי  מיד, ללקוט חייב –

ומכאן פועלים. לשכור מחוייב אף שהוא מוסיף, יהודה ורבי במעשר , חייבת
לעונת  בא שלא "עד בענין  קמא תנא על לחלוק בא שרבי בסיפא, מפרש הוא
לעונת  הירק שבא קודם קנה אם שאף להקל, בא שהוא כלומר המעשרות",
הישראל. ברשות שגדל ממה חשבון , לפי אלא להפריש חייב אינו  המעשרות,
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ãnúîäשל והזגים מהחרצנים הנעשה משקה והוא תמד, העושה – ÇÀÇÅ
ומבואר מים; עליהם שנותנים היין, משמרי או שנסחטו, ענבים
כמבואר משמרים, הנעשה בתמד  דווקא מדובר שבמשנתנו  במפרשים,

טבל, של  מיין הם והשמרים äcnaלהלן , íéî ïúðåעל נתן  – ÀÈÇÇÄÇÄÈ
במידה, מים Búcîהשמרים éãk àöîe היתה התמד  שמידת – ÈÈÀÅÄÈ

הוסיפו  לא שהשמרים היינו השמרים, לתוך  שנתן  המים למידת שווה
בלבד, טעם אלא לתמד  השמרים øeètיין  שטעם לפי המעשר, מן  – È

במעשר . התמד את לחייב כדי חשוב áiçîאינו  äãeäé éaø– ÇÄÀÈÀÇÅ
יין , הוציאו  זה וכנגד המים, מן  חלק השמרים ספגו  שלדעתו במעשר,
בירושלמי במעשר. הוא חייב הלכך  במים, מזוג כיין  התמד  והרי 

שנינו , שהרי  בתרומה, לא אבל  חייב, הוא במעשר  שדווקא מבואר,
רבי אף וזגים, מחרצנים העשוי בתמד  ברם, הכל. על  בלבו  שהתורם,

במפרשים  מבואר  ומכאן  פטור; מדתו , כדי מצא שאם מודה יהודה
לעיל . שהבאנו  כמו בשמרים, כאן  éãkשמדובר ìò øúBé àöîÈÈÅÇÀÅ

Búcî,תמד כדי ארבעה ומצא מים כדי שלושה עליהם שנתן כגון – ÄÈ
åéìò àéöBî, התמד על  מעשר  מפריש  –øçà íB÷nîכלומר – ÄÈÈÄÈÇÅ

טבל, של אחר  מיין  ïBaLçאפילו  éôìיתיר שמצא שבתמד היין – ÀÄÆÀ
הוא  אם ברם, בלבד. הנוסף הכד על  היינו  שנתן , המים מידת על 

כולו על להפריש חייב עצמו, התמד  מן שלמה";מפריש  ("מלאכת 

ישראל"), שיעור"תפארת  מפריש  שהוא בתמד שיהיה כדי  הוא והטעם
התמד. שבתוך היין מידת על יין של מעשר

i r i a x m e i
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íéìîpä éøBçגר הנמלים,– בחורי שנמצאו תבואה –eðlLעיני  ÅÇÀÈÄÆÈ
אחד, לילה הנמלים úáiçäשם äîøòä ãöa שהחורים כלומר  – ÀÇÈÂÅÈÇÇÆÆ

(לעיל ששנינו  כמו במעשר, שנתחייבה תבואה של  ערימה בצד  הם

"התבואה ו ): zexyrnl),א, dpxeb),ממרח אינו ואם cinriynמשימרח;
dnxr,"íéáiç elà éøä חייבים שבחורים אלו  תבואה גרעיני  – ÂÅÅÇÈÄ

øeîbäבמעשרות, øácnL òeãiL מלאכתה שנגמרה מתבואה – ÆÈÇÆÄÈÈÇÈ
הערימה, מן היינו äìéläלמעשר , ìk ïéøøBb eéä הנמלים היו  – ÈÀÄÈÇÇÀÈ

הנמלים  וחורי  הואיל  כלומר  הלילה, כל במשך התבואה את גוררים
בודאי בהם הנמצאת התבואה שכל אומרים, אנו הערימה, בצד  הם
כותב  הרמב"ם – במעשרות. חייבת ולכן  הנמלים, גררוה זו  מערימה

" כג): ג, מעשר  "ixcg(הל ' גירסתנו  הנמלים").ixegהנמלים"...(במקום
" במשנתנו: גורסים הנמלים".ixxgויש
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גם  כן  במשנה. שנבאר מהטעם המעשרות, מן  הפטורים ירקות מיני מונה משנתנו
המעשרות. מן  פטורים נאכלים שאינם גינה שזרעוני  ללמדנו, המשנה באה

éëa ìòa íeL העיר בסביבות היינו בכי , בבעל הגדל שום –waÎlra ÇÇÆÄ
הלבנון, להר àtëøהסמוכה ìL ìöáe,לארץ בחוץ מקום שם – ÈÈÆÇÀÈ
ïé÷ìéwä ïéñéøâe מוצאם שכנראה פולים, חצאי  היינו גריסים, – ÀÄÄÇÄÈÄ

הקטנה, שבאסיה קיליקיה úBiøönäמארץ íéLãòäå בתוספתא – ÀÈÂÈÄÇÄÀÄ
איזהו  הללו : לירקות סימנים ika?נתנו lra meyד ּור אלא לו שאין כל 

העמוד את מקיף xnelkאחד  ,iniptd cenrd z` dtiwn zg` dxey)
;(cg` yeb `l` miglt miglt ieyr epi`yאיזהו?`tkx ly lvaכל

אחר : (נוסח לתוכו  מעוך עוקצו  ekezlשאין jern evwery lk רבן .(

אחת; קליפה אלא לו שאין כל אומר: גמליאל בן oiqixbשמעון
oiwliwd;ומרובעים גסים הם –zeixvnd miycr חדים שגלגליהן  –

בקצם); הם שחדים ñ÷øwä(כלומר  óà :øîBà øéàî éaø מין – ÇÄÅÄÅÇÇÇÀÈ
פול מין  אומרים ויש  íéðèwä(רמב"ם ).כרוב, óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÇÈÀÄ

אלו כל  עדשים; מין –úBøNònä ïî íéøeèt באים שהם לפי  – ÀÄÄÇÇÇÀ
פירות  חכמים חייבו  ולא ישראל בארץ בהם כיוצא ואין  לארץ, מחוץ

izdw - zex`ean zeipyn
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úéòéáMä ìò ãeLç.eøka íàå,øàMä úà øëBîe úBøekaä úà ìèBð. ¨©©§¦¦§¦¦§¥¤©©¥¤©§¨
„Bzôb úàå Bðáz úà íãà økîé àG,åébæ úàå,úBøNònä ìò ïîàð BðéàL éîì,ïé÷Lî ïäî àéöBäì;àéöBä íàå ¦§Ÿ¨¨¤¦§§¤¦§§¤©¨§¦¤¥¤¡¨©©©©§§¦¥¤©§¦§¦¦
–äîeøzä ïî øeèôe úBøNòna áiç;íøBzäL,íéòhwä ìò Baìa,íéããvä ìòå,äî ìòåïázä CBúaM. ©¨©©©§¨¦©§¨¤©¥§¦©©ª¨¦§©©§¨¦§©©¤§©¤¤
‰é äãN ç÷Bläàéøeña ÷ø–úBøNònä úðBòì àa àHL ãò íà,áiç;úBøNònä úðBòì àaMîe,øeèt;è÷Bìå ©¥©§¥¨¨§§¨¦©¤¨§©©©©§©¨¦¤¨§©©©©§¨§¥

CìBäå Bkøãk.äãeäé éaøøîBà:è÷ìéå íéìòBt økNé óà.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:íéøeîà íéøác äna? §©§§¥©¦§¨¥©¦§Ÿ£¦§¦§Ÿ¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦
ò÷ø÷ äðwL ïîæa;ò÷ø÷ äð÷ àHL ïîæa ìáà–úBøNònä úðBòì àa àHL ãò íà,øeèt.éaøøîBà:éôì óà ¦§©¤¨¨©§©£¨¦§©¤¨¨©§©¦©¤¨§©©©©§¨©¦¥©§¦

ïBaLç. ¤§

:øàùä úà øëåîå ïìèåð ,åòéâä
c.epaz:ïéèç ïäá øàùð íéîòôå åùåãðù ïéìåáù.eztb:íéúéæ ìù úìåñô.eibf:íéáðò ìù úìåñô.oiwyn odn `ivedl:éà÷ åéâæå åúôâà.oirehwd lr

:åùåãð àìù úåòåè÷ úåìåáù.oiccvd lreêåúáù äî ìò åáìá ,ãáä úéáá íøåúäå .ïéâæáù äî ìòå íéðöøçáù äî ìò åáìá ,øåáá íøåúä ïëå .éøëä éãö
:úôâä

d.wxi dcy gweld:éøëðä ïî.`ixeqaàë íåàùò íéøáã úö÷îáå .äáåö íøàå íéøäð íøàå ÷ùîã ïåâë ,ãåã ùáëù úåöøà íä:àì ïúö÷îáå ìàøùé õø
.aiig zexyrnd zperl `a `ly cr m`,øåèô íéáëåë ãáåòä úåùøá áåéçä úò òéâä íà ìáà .íä ìàøùé ìù åúåùøá áåéç éãéì íéàáù äòùáå ìéàåä

:ùåáë äéîù åàìå ãéçé ùåáëë àéøåñ åùò äæ øáãìã.ekxck hweleéúà àîìã ïðéùééçã ,øåëùé àì íéìòåô ìáà .åúåùøá óñåðù äî óà øùòìî øåèôå
:øæâ àì äãåäé éáøå .úåøùòîä úðåòì àá àìù ãò ç÷ìù äãùá óà éëä ãáòîì.xeht:íåìë ò÷ø÷ä óåâá åì ïéàù ïåéë.oeayg itl s` xne` iax

úåøùòî úðåòì òéâä íà áééçî éîð éëä ,ìëä ìò øùòì úåøùòîä úðåòì àá àìù ãò ç÷ì íà áééçîã éëéä éë øîà÷ éëäå ,éà÷ àî÷ àðúã äéúìéîà
:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .åúåùøá åôñåúðù íéùéìù éðù ìò øùòì áééç éøëðä ãéá ùéìù åàéáä íà ïåâë ,åúåùøá óñåúðù ïåáùç éôì øùòì

`xephxa yexit

והטעם  המעשרות, על נאמן שאינו  למי  המעשרות, לעונת הפירות

הרא"ש ) מכשול "(לפי תתן  לא עוור "לפני יד).משום יט , àGåÀ(ויקרא
úéòéáMaהפקר שהם פירותיו עם שדהו  את בשביעית ימכור  ולא – ÇÀÄÄ

שלמה "), úéòéáMä("מלאכת ìò ãeLç àeäL éîìנזהר שאינו – ÀÄÆÈÇÇÀÄÄ
ואף  שביעית), למסכת פתיחה (עיין שביעית של  הפירות קדושת בדיני

מכשול ". תתן לא עוור "לפני משום הוא הטעם eøkaכאן  íàå– ÀÄÄÀ
הגיע, לא והשאר  המעשרות, לעונת כבר הגיע מהפירות ìèBðÅשחלק

úBøekaä úà נוטלם המעשרות, לעונת הגיעו שכבר הפירות – ÆÇÇ
øàMäלעצמו , úà øëBîe לכל עדיין – הגיע ולא שהואיל אדם, ÅÆÇÀÈ

המעשרות. על נאמן שאינו למי  אף למכרו מותר  המעשרות, לעונת

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bðáz úà íãà økîé àG בהן ונשארים שנידושו , שיבולים – ÄÀÙÈÈÆÄÀ
תבואה, Bzôbגרעיני  úàåלאחר הנשארת זיתים של  הפסולת – ÀÆÄÀ

הבד, בבית åébæסחיטתם úàåלאחר הנשארת ענבים של הפסולת – ÀÆÇÈ
בגת, úBøNònä,דריכתם ìò ïîàð BðéàL éîì שדעתו אמר  אם ÀÄÆÅÆÁÈÇÇÇÇÀ

ïé÷Lî ïäî àéöBäì וכן משקים, הזגים ומן  הגפת מן להוציא – ÀÄÅÆÇÀÄ
תבואה גרעיני  התבן מן  àéöBä(רמב "ם);ללקוט íàå אדם שקנה – ÀÄÄ

והוציא  הזגים או  הגפת את שקנה או תבואה, ממנו  והוציא התבן את

משקים, úBøNònaמהם áiç, מעשר מהם להפריש  –ïî øeèôe ÇÈÇÇÇÀÈÄ
äîeøzä;מהם גדולה תרומה מלהפריש  –íøBzäLהמפריש – ÇÀÈÆÇÅ

השיבולים, מן לתרום,Baìaתרומה הוא מתכוון –íéòhwä ìò ÀÄÇÇËÈÄ
כראוי, נידושו שלא הקטועות השיבולים על –íéããvä ìòåועל – ÀÇÇÀÈÄ

הכרי, שבצדדי  ïázäמה CBúaM äî ìòå שנשארה התבואה ועל – ÀÇÇÆÀÇÆÆ
והתורם  הגפת, שבתוך  מה על דעתו  הזיתים מן התורם וכן  התבן ; בתוך

ב  שנו  שכן  הזגים, שבתוך מה על דעתו  הענבים (תרומות מן  תוספתא

ו ): dnג, lr ,oirheway dn lr eal z` oeekiy jixv ,oxebd z` mxezd"
oxebay dn lr ,oiccvay dn lr ,oazay בקרקע שנשאר מה (כלומר

xeadהגורן). z` mxezd: אחר zbd,(lr(נוסח eal z` oeekiy jixv
zbd z` mxezde .oibfay dn lre oipvxgay dn: אחר xead,(jixv(נוסח

lr mexziy oic zia i`pz ,oeeik `l m`e .ztbay dn lr eal z` oeekiy
"lkd,סתם תרם אלא הכל את לפטור נתכוון לא אם שאפילו  (כלומר 

אמרו  גדולה בתרומה ודווקא הכל ). על  שתורם הוא דין  בית תנאי
שמפרישו  במעשר אבל באומד, ניטלת שהיא לפי  הכל, על שתורם

הללו  הדברים על  המידה כפי עישר  שלא אנחנו  רואים הרי במידה,

טוב"). יום ("תוספות
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המלך דוד  שכבש ארם שארצות יא), ו, למשנה (בהקדמה דמאי  במסכת בארנו כבר 
נקראות  יט), פרק א הימים ובדברי  י  פרק ב בשמואל  (כמסופר ישראל  לארץ וסיפחן 
ודוד שהואיל  דבר, לכל  ישראל  ארץ כדין  סוריא של  דינה ואין  "סוריא". בתלמוד :
כלומר  הארץ, כקדושת נתקדשה לא ישראל , ארץ  כל  שנכבשה קודם אותה כבש
מכאן, הגיעה. לא ישראל  ארץ קדושת לכלל  אבל  לארץ, חוץ מכלל אמנם שיצאה
לארץ  כחוץ בהם שדינה דברים ויש ישראל, בארץ כמו  בסוריא הנוהגים דברים יש
מעשרות  לענין  ישראל בארץ כקונה בסוריא שדה הלוקח א). ח, גיטין (עיין
על אף מחוברים, בין תלושים בין  בסוריא, הגוי מן  פירות הלוקח אבל  ושביעית.

במשנתנו. שיבואר  כפי המעשר, מן  פטור  ישראל, שמירחן פי

é äãN ç÷Bläàéøeña ÷ø ירק שדה הקונה בסוריא,– הגוי מן ות ÇÅÇÀÅÈÈÀÀÈ
úBøNònä úðBòì àa àHL ãò íàהגוי מן  הישראל קנה אם – ÄÇÆÈÀÇÇÇÇÀ
המעשרות, לעונת הירקות שהגיעו  במעשרות,áiçקודם הישראל – ÇÈ

ישראל של בשדהו  המעשרות, לעונת הירקות שמגיעים שבשעה לפי
úBøNònäהם; úðBòì àaMîe בא שהירק לאחר קנה אם אבל – ÄÆÈÀÇÇÇÇÀ

הגוי, של ברשותו  המעשרות המעשרות,øeètלעונת מן הישראל – È
יש הכל ולדברי היה, הגוי ברשות במעשרות הירק שנתחייב שבשעה

מעשר ; מידי להפקיע בסוריא לגוי CìBäåקניין Bkøãk è÷Bìå– ÀÅÀÇÀÀÅ
מלעשר. הוא פטור הישראל  של  ברשותו הירק שמוסיף מה ואפילו 

è÷ìéå íéìòBt økNé óà :øîBà äãeäé éaø אף לו  מותר – ÇÄÀÈÅÇÄÀÙÂÄÀÄÀÙ
שאינו  יאמרו  שמא חושש  ואינו  הירקות, את שילקטו  פועלים לשכור 

שדהו  את ישראל ").מעשר שילקט ("תפארת  סובר  קמא תנא ברם,
שמא  גזירה במפרשים, טעמו  ומבואר  פועלים; ישכור  ולא בעצמו,

המעשרות, לעונת שבא קודם מהגוי  שיקנה ירק בשדה גם כך  יעשה
לכך  חושש  אינו  יהודה רבי  ברטנורא ).ואילו  על(הר "ש; תמהים ויש

זה טוב ").טעם יום  "תוספות ìàéìîb:(עיין ïa ïBòîL ïaø øîàÈÇÇÈÄÀÆÇÀÄÅ
íéøeîà íéøác äna לעונת הירקות שהגיעו קודם קנה שאם – ÇÆÀÈÄÂÄ

חייב? ÷ò÷øהמעשרות, äðwL ïîæa עם השדה את שקנה – ÄÀÇÆÈÈÇÀÇ
÷ò÷øהירקות; äð÷ àHL ïîæa ìáà,הירקות עם –ãò íà ÂÈÄÀÇÆÈÈÇÀÇÄÇ

úBøNònä úðBòì àa àHL שבא קודם קנה אם אף כלומר  – ÆÈÀÇÇÇÇÀ
גורסים: יש ואמנם המעשרות; לעונת zperlהירק `a `ly cr s`"

;"zexyrndøeèt הקרקע בגוף לו  ואין  שהואיל  המעשרות, מן – È

izdw - zex`ean zeipyn
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Âäcna íéî ïúðå ãnúîä,Búcî éãk àöîe–øeèt.äãeäé éaøáiçî.Búcî éãk ìò øúBé àöî–àéöBî ©§©¥§¨©©¦©¦¨¨¨§¥¦¨¨©¦§¨§©¥¨¨¥©§¥¦¨¦
ïBaLç éôì øçà íB÷nî åéìò. ¨¨¦¨©¥§¦¤§

Êúáiçä äîøòä ãöa eðlL íéìîpä éøBç–íéáiç elà éøä,äìélä ìk ïéøøBb eéä øeîbä øácnL òeãiL. ¥©§¨¦¤¨§©¨£¥¨©©¤¤£¥¥©¨¦¤¨©¤¦¨¨©¨¨§¦¨©©§¨
Áéëa ìòa íeL,àtëø ìL ìöáe,ïé÷ìéwä ïéñéøâe,úBiøönä íéLãòäå–éaøøéàîøîBà:ñ÷øwä óà;éaø ©©¤¦¨¨¤©§¨§¦¦©¦¨¦§¨£¨¦©¦§¦©¦¥¦¥©©©§¨©¦

éñBéøîBà:íéðèwä óà–úBøNònä ïî íéøeèt,úéòéáMa íãà ìkî íéç÷ìðå.ïBéìòä óeì òøæ,òøæ ¥¥©©¨§¦§¦¦©©©§§¦§¨¦¦¨¨¨©§¦¦¤©¨¤§¤©

e.cnznd:à÷åã íéøîùá íéî ïúåðá éøééî àëäå .ãîúî àø÷ð íéøîùá åà ïéâæáå ïéðöøçá íéî ïúåðä.ezcn ick `vneåìéôàã ,åúãî éãë à÷åã åàì
:'ã àöîéå 'â ïúéù ãò ,øåèô éöçå 'â àöîå íéî ìù úåãë 'â ïúð.xehtøåîâ íòè áéùç àì ìáè ìù íéøîù íòèã ,øåèô ,íòè åäá éáäé íéøîùã â"òàå

:àîìòá àäåé÷ àìà.aiign dcedi iaxéöçå úåãë 'âä åìàù àöîðå ,íéøîùä êåúá íéî ìù ãë éöç øàùð àìà õåçì íéîä ìë åàöéù øùôà éà øáñã
ïééë ååäå ,íéî éöçå íéðùå ïéé ìù 'à ãë ïäá ùé åàöéù:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïééä úâéæî êøã ïëù ,âåæî.ezcn ickn xzei `vnàúìú àîøã àåäå

:äòáøà çëùàå.xg` mewnn eilr `ivenìò øúéä ïåáùç éôì øùòì ìåëé øçà íå÷îî óà àìà ,éøùã äéáå äéðéî àéòáéî àì øîåìë ,øçà íå÷îî óà
:åúãî

f.eply:äìéì úðéì.zaiigd dnixrd:äîéøò ãéîòéùî çøîî åðéà íàå àî÷ ÷øôá ïðúã àéääë ,øùòîá áééçúðù éøëä
g.ika lra meyéøç íåù:ì"òá ïåðáìì ïéøå÷ éáøòá ïëù ,ïåðáìä øäá ìãâä íåù ð"ìå .úåòîã úåâìåæ åéðéòå äëåá åìëåàäù ó.`tkx:íå÷î íùoiqixb

.oiwliwd:òáåøîä é÷ì÷ä ñéøâë íéòâðá ïðúãë úåòáåøî ïäå ,íå÷î íù ,é÷ì÷ä ïî íéàáä ìåô ìù ïéñéøâ.zeixvnd miycreïéðéîäå ,ãç ãçà ïùàø
:úåøùòîä ïî íéøåèô êëéôì ,äðéâá íéòøæð ïðéàù éôì ø÷ôää ïî ïú÷æçå úåéøáãî íä íìåë åììä.qwxewd s`:áåøëä éðéîî ïéî àåäå ,ñ"à÷ì÷ éáøòá

`xephxa yexit

הרמב"ם פוסק וכן  הגוי . של  ברשותו גדל  הירק נמצא (הל'כלום,

טו -טז ). א , ïBaLçתרומות éôì óà :øîBà éaøמבואר בירושלמי  – ÇÄÅÇÀÄÆÀ
הירק  שבא לאחר קנה אם שאף קמא, תנא על  לחלוק כאן  בא שרבי 

ממה  חשבון , לפי להפריש  הוא חייב מקום מכל  המעשרות, לעונת
חייב  הגוי ברשות שליש הירק הביא אם כגון  ברשותו , הירק שהוסיף

ברשותו . הירק שהוסיף השלישים משני  מעשרות להפריש  הישראל
התרומה  שליש דמי לו  ישלם והכהן מהכל  תרומה יפריש  יעשה? כיצד 

טוב"). יום "תוספות (עיין

תנא  על  וגם גמליאל בן שמעון  רבן  על לחלוק בא שרבי מפרש, הרמב"ם
חשבון, לפי אבל קרקע, קנה לא אם אפילו  במעשרות חייב שלדעתו  קמא,
סלע, בחמישים המעשרות לעונת בא שלא עד הירק שדה קנה שאם כגון
חייב  הלוקח, ברשות המעשרות לעונת הירק ובא סלע, מאה שווה והקרקע
במאה  הירקות עם קרקע קנה שאילו לפי שליש, המעשרות מן ליתן  הלוקח

המעשרות. בכל  חייב היה סלע וחמישים

מפרש; הוא שברישא לגמרי , אחרת בשיטה משנתנו  מבאר  ekxckוהגר "א hwel
jledeהישראל ברשות הירק שמוסיף שהתוספת לפי  מיד, ללקוט חייב –

ומכאן פועלים. לשכור מחוייב אף שהוא מוסיף, יהודה ורבי במעשר , חייבת
לעונת  בא שלא "עד בענין  קמא תנא על לחלוק בא שרבי בסיפא, מפרש הוא
לעונת  הירק שבא קודם קנה אם שאף להקל, בא שהוא כלומר המעשרות",
הישראל. ברשות שגדל ממה חשבון , לפי אלא להפריש חייב אינו  המעשרות,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ãnúîäשל והזגים מהחרצנים הנעשה משקה והוא תמד, העושה – ÇÀÇÅ
ומבואר מים; עליהם שנותנים היין, משמרי או שנסחטו, ענבים
כמבואר משמרים, הנעשה בתמד  דווקא מדובר שבמשנתנו  במפרשים,

טבל, של  מיין הם והשמרים äcnaלהלן , íéî ïúðåעל נתן  – ÀÈÇÇÄÇÄÈ
במידה, מים Búcîהשמרים éãk àöîe היתה התמד  שמידת – ÈÈÀÅÄÈ

הוסיפו  לא שהשמרים היינו השמרים, לתוך  שנתן  המים למידת שווה
בלבד, טעם אלא לתמד  השמרים øeètיין  שטעם לפי המעשר, מן  – È

במעשר . התמד את לחייב כדי חשוב áiçîאינו  äãeäé éaø– ÇÄÀÈÀÇÅ
יין , הוציאו  זה וכנגד המים, מן  חלק השמרים ספגו  שלדעתו במעשר,
בירושלמי במעשר. הוא חייב הלכך  במים, מזוג כיין  התמד  והרי 

שנינו , שהרי  בתרומה, לא אבל  חייב, הוא במעשר  שדווקא מבואר,
רבי אף וזגים, מחרצנים העשוי בתמד  ברם, הכל. על  בלבו  שהתורם,

במפרשים  מבואר  ומכאן  פטור; מדתו , כדי מצא שאם מודה יהודה
לעיל . שהבאנו  כמו בשמרים, כאן  éãkשמדובר ìò øúBé àöîÈÈÅÇÀÅ

Búcî,תמד כדי ארבעה ומצא מים כדי שלושה עליהם שנתן כגון – ÄÈ
åéìò àéöBî, התמד על  מעשר  מפריש  –øçà íB÷nîכלומר – ÄÈÈÄÈÇÅ

טבל, של אחר  מיין  ïBaLçאפילו  éôìיתיר שמצא שבתמד היין – ÀÄÆÀ
הוא  אם ברם, בלבד. הנוסף הכד על  היינו  שנתן , המים מידת על 

כולו על להפריש חייב עצמו, התמד  מן שלמה";מפריש  ("מלאכת 

ישראל"), שיעור"תפארת  מפריש  שהוא בתמד שיהיה כדי  הוא והטעם
התמד. שבתוך היין מידת על יין של מעשר

i r i a x m e i
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íéìîpä éøBçגר הנמלים,– בחורי שנמצאו תבואה –eðlLעיני  ÅÇÀÈÄÆÈ
אחד, לילה הנמלים úáiçäשם äîøòä ãöa שהחורים כלומר  – ÀÇÈÂÅÈÇÇÆÆ

(לעיל ששנינו  כמו במעשר, שנתחייבה תבואה של  ערימה בצד  הם

"התבואה ו ): zexyrnl),א, dpxeb),ממרח אינו ואם cinriynמשימרח;
dnxr,"íéáiç elà éøä חייבים שבחורים אלו  תבואה גרעיני  – ÂÅÅÇÈÄ

øeîbäבמעשרות, øácnL òeãiL מלאכתה שנגמרה מתבואה – ÆÈÇÆÄÈÈÇÈ
הערימה, מן היינו äìéläלמעשר , ìk ïéøøBb eéä הנמלים היו  – ÈÀÄÈÇÇÀÈ

הנמלים  וחורי  הואיל  כלומר  הלילה, כל במשך התבואה את גוררים
בודאי בהם הנמצאת התבואה שכל אומרים, אנו הערימה, בצד  הם
כותב  הרמב"ם – במעשרות. חייבת ולכן  הנמלים, גררוה זו  מערימה

" כג): ג, מעשר  "ixcg(הל ' גירסתנו  הנמלים").ixegהנמלים"...(במקום
" במשנתנו: גורסים הנמלים".ixxgויש

ח ה נ ש מ ר ו א ב

גם  כן  במשנה. שנבאר מהטעם המעשרות, מן  הפטורים ירקות מיני מונה משנתנו
המעשרות. מן  פטורים נאכלים שאינם גינה שזרעוני  ללמדנו, המשנה באה

éëa ìòa íeL העיר בסביבות היינו בכי , בבעל הגדל שום –waÎlra ÇÇÆÄ
הלבנון, להר àtëøהסמוכה ìL ìöáe,לארץ בחוץ מקום שם – ÈÈÆÇÀÈ
ïé÷ìéwä ïéñéøâe מוצאם שכנראה פולים, חצאי  היינו גריסים, – ÀÄÄÇÄÈÄ

הקטנה, שבאסיה קיליקיה úBiøönäמארץ íéLãòäå בתוספתא – ÀÈÂÈÄÇÄÀÄ
איזהו  הללו : לירקות סימנים ika?נתנו lra meyד ּור אלא לו שאין כל 

העמוד את מקיף xnelkאחד  ,iniptd cenrd z` dtiwn zg` dxey)
;(cg` yeb `l` miglt miglt ieyr epi`yאיזהו?`tkx ly lvaכל

אחר : (נוסח לתוכו  מעוך עוקצו  ekezlשאין jern evwery lk רבן .(

אחת; קליפה אלא לו שאין כל אומר: גמליאל בן oiqixbשמעון
oiwliwd;ומרובעים גסים הם –zeixvnd miycr חדים שגלגליהן  –

בקצם); הם שחדים ñ÷øwä(כלומר  óà :øîBà øéàî éaø מין – ÇÄÅÄÅÇÇÇÀÈ
פול מין  אומרים ויש  íéðèwä(רמב"ם ).כרוב, óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÇÈÀÄ

אלו כל  עדשים; מין –úBøNònä ïî íéøeèt באים שהם לפי  – ÀÄÄÇÇÇÀ
פירות  חכמים חייבו  ולא ישראל בארץ בהם כיוצא ואין  לארץ, מחוץ

izdw - zex`ean zeipyn
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ישראל בארץ דוגמתם שיש  הפירות אותם אלא במעשר  לארץ חוץ

מפרש:(הר "ש). ikaהרמב"ם lra meyהמזיל מאד, חריף שום מין  –

וכן אוכליו. מעיני tkx`דמעות ly lva שכשמקרבים מאד , חריף בצל –
מים" "חשרת תרגום הרבה; מדמעת היא הרי  לעין ב אותו (שמואל 

יב) in`;–כב , ztkx הטעם אבל  לעיל; שבארנו  כמו  אמנם והשאר
אין  הללו שהמינים לפי  – הרמב"ם לדעת המעשרות מן  שפטורים

ההפקר. מן  חזקתם אלא ובשדות בגינות לזרעם אדם בני íéç÷ìðåÀÄÀÈÄדרך 
úéòéáMa íãà ìkîממי אפילו  השביעית בשנת לקנותם מותר – ÄÈÈÈÇÀÄÄ

בהם  נוהגת שביעית קדושת שאין שביעית, פירות למכור  חשוד שהוא

א). ט, שביעית ïBéìòä(עיין  óeì òøæ הלוף של  העליון  הזרע – ÆÇÈÆÀ
הבצלים;(רמב"ם ); ממיני מין הוא שלוף בארנו íéLøkוכבר  òøæÆÇÀÅÄ

במקרא, "חציר" היינו  –øàLe ,úBðBðöe úôì òøæ ,íéìöa òøæÆÇÀÈÄÆÇÆÆÀÀÈ
íéìëàð ïðéàL äpâ éðBòøæ אלו כל  –úBøNònä ïî íéøeèt ÅÀÅÄÈÆÅÈÆÁÈÄÀÄÄÇÇÇÀ

אדם, אוכל  שאינם –úéòéáMa íãà ìkî ïéç÷ìðåממי אפילו – ÀÄÀÈÄÄÈÈÈÇÀÄÄ
השביעית; על  חשוד äîeøzשהוא ïäéáàL ét ìò óàL– ÆÇÇÄÆÂÄÆÀÈ

ששנינו  כמו  תרומה, היו  הזרע של  שהשתילים פי על  שאף כלומר
שלו  לתוך  ונוטע שלו מתוך  וצנונות לפת "העוקר ב): משנה (לעיל

לזרע, ונטעם תרומה עשאן  ואם גרנן", שהוא מפני  חייב, éøäÂÅלזרע
eìëàé elà שלא לזרים, באכילה הזרע, היינו הגידולים, מותרים – ÅÅÈÀ

לאכילה הראויים בדברים אלא תרומה" תרומה "גידולי  (ר"ש).אמרו

i y i n g m e i
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לפני ואכל ּת ׁשנה: ׁשנה הּׂשדה הּיצא ,זרע ּכלּֿתבּואת את ּתעּׂשר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעּׂשר

ּתיר ׁש  ּדגנ מעׂשר  ׁשם ׁשמֹו ל ׁשּכן  אׁשר ֿיבחר  ּבּמקֹום היא ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹה'
היא אתֿה' ליראה ּתלמד למען  , וצאנ  ּבקר ּובכרת  ְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹויצהר
מּמ ּכי ֿירחק ׂשאתֹו תּוכל  א ּכי  הּדר מּמ וכי ֿיר ּבה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּכלֿהּימים:

:היא ה'  יברכ ּכי ׁשם, ׁשמֹו ל ׂשּום  היא ה' יבחר  אׁשר  ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקֹום
ה' יבחר אׁשר  אלֿהּמקֹום והלכּת ּביד הּכסף וצרּת ּבּכסף, ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָונתּתה

ּובּיין  ּובּצאן ּבּבקר  נפׁש אׁשרּֿתאּוה ּבכל הּכסף ונתּתה ּבֹו: היְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹא
ו ׂשמחּת היא ה' לפני  ּׁשם ואכל ּת ,נפׁש  ּתׁשאל אׁשר  ּובכל  ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּׁשכר

:ּובית כב-כו)ֵֶַָאּתה יד, (דברים 

שנשתיירה, התבואה מן  אותו  שמפרישים שני , במעשר  מדברת זו פרשה
ברם, ללוי. ראשון  ומעשר לכהן גדולה תרומה ממנה שהפריש  לאחר
והשנייה, הראשונה בשנה אם כי  שני, מעשר  מפרישים שנה כל  לא

והשישית  השלישית בשנה השמיטה. למחזור והחמישית הרביעית

בעניין  למדנו  וכבר שני. מעשר  במקום עני  מעשר  מפרישים לשמיטה
"פא  במסכת עני ה".מעשר

בירושלים  לאכלו  חייבים – בפרשתנו קוראים שאנו  כפי – שני  מעשר
יכול לירושלים, שלו שני מעשר  פירות את להעלות לאדם קשה ואם

שני מעשר  פדיון לירושלים. פדיונו  דמי את ולהעלות לפדותו הוא
אופנים: בשני  להעשות אותו `.יכול שפודה אחר, אדם ידי  על 

שוויו; דמי  לבעליו לעצמם,a.ונותן  אותו שפודים הבעלים ידי  על
(מבחוץ), מלבר חומש שוויו דמי על להוסיף הם חייבים זה ובכגון 
שנאמר דינרים, בחמשה הם פודים דינרים ארבעה השווה מעשר כגון

לא): כז , eilr",(ויקרא sqei eziyng ,exyrnn yi` l`bi l`b m`e"
בתורה  האמורים החומשים שכל  אחדים, במקומות הזכרנו וכבר 

לתרומות  באורנו  (עיין  הקרן  מסכום רבע היינו  הם, מלבר  חומשים
א). ו ,

שהשלמים  שלמים, לקרבנות בהמות לוקחים שני  מעשר  פדיון בדמי
חולין , של ומשתה מאכל  דברי  בהם לוקחים וכן  לבעלים, נאכלים

במעות  שקונים מה שכל החומה, מן לפנים בירושלים הכל  ואוכלים
יוצאות  והמעות שני , מעשר בקדושת מתקדש בירושלים שני מעשר

לחולין .
לירושלים  שנכנס וכיוון  לירושלים, שנכנס עד אלא שני מעשר פודים אין 

שהוא. כמו שם לאכלו  ויש נפדה, אינו  שוב
נאמר : שני  dl'"במעשר ycew" לאכלו שיש  ומכאן  ל ), כז, (ויקרא

ונאכל כחולין שדינו  ראשון , במעשר כן  שאין  מה ובטהרה, בקדושה
בטומאה. גם

בשנה  והגפן האילן  פירות כלומר  רבעי, כרם או רבעי, נטע פירות גם
כמעשר דינם ערלה), שנות שלש שעברו  (אחרי לנטיעתם רביעית

שם, אותם ואוכלים לירושלים פדיונם דמי או  אותם שמעלים שני ,
כד ): יט, (ויקרא mileldשנאמר  ycw eixt lk didi ziriaxd dpyae"

,"'dl פריו כל "יהיה (ויקרא ycewודרשו : בו  שכתוב שני כמעשר  "
הוא, לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר  "וכל  ל ): ycewכז,

'dl, בפדיון אלא ירושלים לחומת חוץ נאכל אינו  שני מעשר מה ;"

כן . רבעי כרם או  רבעי  נטע אף
של וכן ופדיונו, שני  מעשר של ההלכות בפרטי  איפוא דנה מסכתנו

ביעור דיני מסכתנו  בסוף נישנים גם כן רבעי. כרם או רבעי נטע
במקומו . זה עניין ונבאר  יב-טו ), כו, (דברים המעשרות
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משנתנו באה ומכאן  גבוה"), ("ממון הוא קודש שני שמעשר  בפתיחה, הזכרנו  כבר 
או למשכנו או למכרו  כגון חול, בממון  שנוהגים כדרך בו  לנהוג שאסור  ללמד ,
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בזה. וכיוצא להחליפו 

BúBà ïéøëBî ïéà ,éðL øNòî לאכלו לירושלים הלוקח שיעלהו – ÇÂÅÅÄÅÀÄ
שהדמים  כלומר פדיונו , לשם למכרו  מותר  ברם, שני; מעשר  כדין  שם

את  יעלה והמוכר  חולין , ייעשו והפירות שני , מעשר  בקדושת ייתפסו
BúBàלירושלים;הדמים  ïéðkLîî ïéàå והמלוה הדין  בית אין – ÀÅÀÇÀÀÄ

שלא  ללווה הדין והוא המילווה, על  משכון  לשם שני מעשר  נוטלים
משכון  לשם שני מעשר  ירושלמי);יתן ïéôéìçî(תוספתא; ïéàåÀÅÇÂÄÄ

BúBà לירושלים להעלותם שני  מעשר  של  פירות לחברו יתן שלא –

כנגדו חולין  של פירות ממנו  ראשונה");ויטול  "משנה שלמה"; ("מלאכת

ותן  שני מעשר של יין  לך  הא לחברו: אדם יאמר  שלא מפרשים, ויש 

להיפך  או שני מעשר של שמן ג,לי  שני מעשר  הל' רמב"ם  (ירושלמי;

Bcâðkיח ). ïéì÷BL àGåשני מעשר כסף או  שני מעשר  פירות – ÀÀÄÀÆÀ
ביזוי משום חולין , של  דבר כנגדם לשקול  משקלות לעשותם אסור

éìמצוה. ïúå ïéé Cìéä :íéìLeøéa Bøáçì íãà øîàé àGåÀÙÇÈÈÇÂÅÄÈÇÄÅÈÇÄÀÆÄ
ïîL אף בשמן, יין כגון להחליף, אסור בירושלים שאפילו כלומר  – ÆÆ

שני, מעשר של  שניהם úBøtäאם ìk øàL ïëå,להחליפם אסור  – ÀÅÀÈÈÇÅ
מדרבנן אלא אינו במעשרות שחיובם הפירות ìáàÂÈ(ברטנורא),ואפילו 

ípç úðzî äæì äæ ïéðúBð,( הירושלמי פי (על  מפרשים יש  – ÀÄÆÈÆÇÀÇÄÈ
תנאים  מחלוקת שכן  סתם, "מתנה" ולא חינם" "מתנת נקטה שמשנתנו
שאמנם  להשמיענו המשנה ובאה כמכר , אינה או  כמכר מתנה אם היא

לפי במתנה, אפילו שני  מעשר  לתת אסור כמכר, מתנה האומר לדברי
לו  שהיתה הנאה טובת משום אלא לחבירו מתנה נותן  אדם שאין

מתנת לתת מותר  אבל עמו mpig,ממנו , לאכול להזמינו  עלכגון
ממנו  טובה קבלת שום בלא אורח להכניס אדם שדרך  שולחנו,

ראשונה "). "משנה  (ברטנורא;
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טהורה  בהמה בכור  ודיני  בהמה מעשר  דיני כאן  מובאים הקודמת המשנה אגב
מכירתם. dnda"בענין xyrn" Ð:(לב כז , (ויקרא בתורה שכתוב מה "lkeהיינו 

,"'dl ycew didi ixiyrd ,hayd zgz xeari xy` lk o`ve xwa xyrn שמצוה ומכאן 
וזהו ושנה, שנה בכל לאדם שיוולדו  טהורות בהמות על  מעשרה אחד  להפריש
נאכל ובשרו המזבח, גבי על חלבו שמקריבים ודינו, בהמה"; "מעשר  הנקרא
לקרבן, ראוי ואינו  הואיל מום, בו נפל  ואם שני. מעשר כמו בירושלים, לבעלים

ט. פרק חולין  במסכת מבוארים דיניו  פרטי מקום. בכל נאכל הוא xekaהרי Ð
dxedh dnda שהבכור בין לכהן , אותו ונותנים אמו, מרחם שיוצא משעה הוא קדוש 

על להקריבו מצוותו  תם שבכור  אלא מום, בעל שהוא ובין מום) (בלא תם הוא
לשני קלים, קדשים של הבשר  כדין בירושלים, לכהנים נאכל ובשרו המזבח, גבי 
לכל למכרו  לכהן ומותר  הוא, כהן של  ממונו  מום בעל  ואילו אחד, ולילה ימים
פרטי אדם. לכל ונאכל כחולין מקום בכל נשחט מום בעל  בכור שכן שירצה, מי 

ב-ו ). (פרקים בכורות במסכת נשנים הבכור  של הדינים

äîäa øNòî, לעיל כמבואר –íéîz BúBà ïéøëBî ïéàאסור – ÇÂÇÀÅÈÅÀÄÈÄ
מום, בלא תם כשהוא אותו  פיéçלמכור (על  מבואר  במפרשים – Ç

כאן  נקטה ולא יימכר , שלא שחוט הדין שהוא והבבלי ), הירושלמי
שבסיפא הבכור אגב אלא "חי" ברטנורא ).המשנה ויש(הרא "ש;

שחוט שכן וכל אליהו"),מדייקים: שנמכר("שנות  בכור  אפילו  שהרי 
שחוט נמכר  אינו להלן ), (כמבואר חי  íeî(הרש "ש),תמים ìòa àGåÀÇÇ

èeçLå éç לא מום בעל  כשהוא בהמה מעשר מוכרים אין וכן  – ÇÀÈ
בבבלי מבואר הטעם שחוט. ולא א ),חי לב, במעשר(בכורות  שנאמר

לג):בהמה כז , בחרם(ויקרא  ונאמר יגאל", כח ):"לא שם , כל(שם  "אך 
אחוזתו  ומשדה ובהמה מאדם לו אשר  מכל  לה' איש  יחרים אשר  חרם

l`bi `le xkni `l:"יגאל לא יגאל , "לא שווה בגזרה חכמים ולמדו ,"
שכתוב  יגאל " "לא אף עמו , מכירה בחרם שכתוב יגאל " "לא מה
שלא  כחרם, דינו  בהמה שמעשר כלומר עמו, מכירה בהמה במעשר

שחוט  ולא חי  לא נמכר  אינו בהמה שמעשר  ומכאן יימכר, ולא ייגאל 
הגמרא מסקנת ברם, מום. בעל  ולא תמים מום (שם),לא בעל שדין 

שחיטה, קודם משום גזירה מדרבנן, אלא אינו נמכר, שאינו שחוט
התורה. מן מכירתו äMàäשאיסור úà Ba ïéLc÷î ïéàå– ÀÅÀÇÀÄÆÈÄÈ

שכתוב כמו  כמכר, הם הרי  אשה יג)שקידושי  כב, gwi"כי (דברים
אשה". עניינו øBëaäאיש שבארנו  כפי טהורה, בהמה בכור  – ÇÀ

למשנתנו, éçבהקדמה íéîz BúBà ïéøëBî למכרו לכהנים מותר – ÀÄÈÄÇ
בבבלי ומבואר  חי , תם ב)כשהוא יב, קמא בבא  ב; ז , שהמדובר(תמורה

הכהן  רשאי לכן להקרבה, ראוי  הבכור שאין  שכיון הזה, בזמן  כאן 
המשנה  נקטה ומכאן  ויאכלנו . מום בו  שיפול עד  ימתין  והלוקח למכרו ,

בזמן  אבל ליקבר . הזה בזמן דינו שחוט תמים שהרי  חי ", "תמים
זכות  לכהן  אין עומד, להקרבה תם ובכור  הואיל  קיים, המקדש  שבית

למכרו , רשאי ואינו èeçLåבו  éç íeî ìòáe מום בעל בכור  – ÇÇÇÀÈ
קיים, המקדש  שבית בזמן  אף שחוט, בין  חי  בין  למכרו  לכהן מותר

äMàä úà Ba ïéLc÷îeשכתוב יז ):– יח , שור(במדבר בכור "אך  ÀÇÀÄÆÈÄÈ
עז  בכור  או  כשב בכור  dctzאו `lבברייתא ודרשו לא ,", (בכורות

אותו ,א ): פודים אין  שהבעלים כלומר הוא, נמכר  אבל  תפדה" "לא
שממונו  האשה, את בו ומקדש  לאחרים מוכרו כהן  ליד משיבוא אבל 
אלא  קיים המקדש שבית בזמן  נוהג זה דין אין שבארנו  וכפי  הוא,

לכהן  מותר חי  תם אף הזה בזמן ואילו שחוט; בין  חי  בין מום בבעל 
ïBîéñàלמכרו. ìò éðL øNòî ïéìlçî ïéà חוזרת משנתנו – ÅÀÇÀÄÇÂÅÅÄÇÂÄ

שאסור ללמד , באה והיא שני, מעשר עללענין  שני  מעשר לפדות
שני : מעשר  בפדיון  שכתוב צורה, עליו  שאין מטבע היינו  אסימון,

ודרשו : בידך", הכסף sqkd"וצרת zxve,צורה עליו  שיש  כסף –
àöBé BðéàL òaènä ìò àGå,מעות בתור אותו מקבלים שאין  – ÀÇÇÇÀÅÇÆÅÅ
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ישראל בארץ דוגמתם שיש  הפירות אותם אלא במעשר  לארץ חוץ

מפרש:(הר "ש). ikaהרמב"ם lra meyהמזיל מאד, חריף שום מין  –

וכן אוכליו. מעיני tkx`דמעות ly lva שכשמקרבים מאד , חריף בצל –
מים" "חשרת תרגום הרבה; מדמעת היא הרי  לעין ב אותו (שמואל 

יב) in`;–כב , ztkx הטעם אבל  לעיל; שבארנו  כמו  אמנם והשאר
אין  הללו שהמינים לפי  – הרמב"ם לדעת המעשרות מן  שפטורים

ההפקר. מן  חזקתם אלא ובשדות בגינות לזרעם אדם בני íéç÷ìðåÀÄÀÈÄדרך 
úéòéáMa íãà ìkîממי אפילו  השביעית בשנת לקנותם מותר – ÄÈÈÈÇÀÄÄ

בהם  נוהגת שביעית קדושת שאין שביעית, פירות למכור  חשוד שהוא

א). ט, שביעית ïBéìòä(עיין  óeì òøæ הלוף של  העליון  הזרע – ÆÇÈÆÀ
הבצלים;(רמב"ם ); ממיני מין הוא שלוף בארנו íéLøkוכבר  òøæÆÇÀÅÄ

במקרא, "חציר" היינו  –øàLe ,úBðBðöe úôì òøæ ,íéìöa òøæÆÇÀÈÄÆÇÆÆÀÀÈ
íéìëàð ïðéàL äpâ éðBòøæ אלו כל  –úBøNònä ïî íéøeèt ÅÀÅÄÈÆÅÈÆÁÈÄÀÄÄÇÇÇÀ

אדם, אוכל  שאינם –úéòéáMa íãà ìkî ïéç÷ìðåממי אפילו – ÀÄÀÈÄÄÈÈÈÇÀÄÄ
השביעית; על  חשוד äîeøzשהוא ïäéáàL ét ìò óàL– ÆÇÇÄÆÂÄÆÀÈ

ששנינו  כמו  תרומה, היו  הזרע של  שהשתילים פי על  שאף כלומר
שלו  לתוך  ונוטע שלו מתוך  וצנונות לפת "העוקר ב): משנה (לעיל

לזרע, ונטעם תרומה עשאן  ואם גרנן", שהוא מפני  חייב, éøäÂÅלזרע
eìëàé elà שלא לזרים, באכילה הזרע, היינו הגידולים, מותרים – ÅÅÈÀ

לאכילה הראויים בדברים אלא תרומה" תרומה "גידולי  (ר"ש).אמרו

i y i n g m e i

é ð ù øù ò î ú ë ñ î
é ð ù øù ò î ú ë ñ î ì ä ç é ú ô

לפני ואכל ּת ׁשנה: ׁשנה הּׂשדה הּיצא ,זרע ּכלּֿתבּואת את ּתעּׂשר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעּׂשר

ּתיר ׁש  ּדגנ מעׂשר  ׁשם ׁשמֹו ל ׁשּכן  אׁשר ֿיבחר  ּבּמקֹום היא ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹה'
היא אתֿה' ליראה ּתלמד למען  , וצאנ  ּבקר ּובכרת  ְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹויצהר
מּמ ּכי ֿירחק ׂשאתֹו תּוכל  א ּכי  הּדר מּמ וכי ֿיר ּבה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּכלֿהּימים:

:היא ה'  יברכ ּכי ׁשם, ׁשמֹו ל ׂשּום  היא ה' יבחר  אׁשר  ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקֹום
ה' יבחר אׁשר  אלֿהּמקֹום והלכּת ּביד הּכסף וצרּת ּבּכסף, ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָונתּתה

ּובּיין  ּובּצאן ּבּבקר  נפׁש אׁשרּֿתאּוה ּבכל הּכסף ונתּתה ּבֹו: היְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹא
ו ׂשמחּת היא ה' לפני  ּׁשם ואכל ּת ,נפׁש  ּתׁשאל אׁשר  ּובכל  ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּׁשכר

:ּובית כב-כו)ֵֶַָאּתה יד, (דברים 

שנשתיירה, התבואה מן  אותו  שמפרישים שני , במעשר  מדברת זו פרשה
ברם, ללוי. ראשון  ומעשר לכהן גדולה תרומה ממנה שהפריש  לאחר
והשנייה, הראשונה בשנה אם כי  שני, מעשר  מפרישים שנה כל  לא

והשישית  השלישית בשנה השמיטה. למחזור והחמישית הרביעית

בעניין  למדנו  וכבר שני. מעשר  במקום עני  מעשר  מפרישים לשמיטה
"פא  במסכת עני ה".מעשר

בירושלים  לאכלו  חייבים – בפרשתנו קוראים שאנו  כפי – שני  מעשר
יכול לירושלים, שלו שני מעשר  פירות את להעלות לאדם קשה ואם

שני מעשר  פדיון לירושלים. פדיונו  דמי את ולהעלות לפדותו הוא
אופנים: בשני  להעשות אותו `.יכול שפודה אחר, אדם ידי  על 

שוויו; דמי  לבעליו לעצמם,a.ונותן  אותו שפודים הבעלים ידי  על
(מבחוץ), מלבר חומש שוויו דמי על להוסיף הם חייבים זה ובכגון 
שנאמר דינרים, בחמשה הם פודים דינרים ארבעה השווה מעשר כגון

לא): כז , eilr",(ויקרא sqei eziyng ,exyrnn yi` l`bi l`b m`e"
בתורה  האמורים החומשים שכל  אחדים, במקומות הזכרנו וכבר 

לתרומות  באורנו  (עיין  הקרן  מסכום רבע היינו  הם, מלבר  חומשים
א). ו ,

שהשלמים  שלמים, לקרבנות בהמות לוקחים שני  מעשר  פדיון בדמי
חולין , של ומשתה מאכל  דברי  בהם לוקחים וכן  לבעלים, נאכלים

במעות  שקונים מה שכל החומה, מן לפנים בירושלים הכל  ואוכלים
יוצאות  והמעות שני , מעשר בקדושת מתקדש בירושלים שני מעשר

לחולין .
לירושלים  שנכנס וכיוון  לירושלים, שנכנס עד אלא שני מעשר פודים אין 

שהוא. כמו שם לאכלו  ויש נפדה, אינו  שוב
נאמר : שני  dl'"במעשר ycew" לאכלו שיש  ומכאן  ל ), כז, (ויקרא

ונאכל כחולין שדינו  ראשון , במעשר כן  שאין  מה ובטהרה, בקדושה
בטומאה. גם

בשנה  והגפן האילן  פירות כלומר  רבעי, כרם או רבעי, נטע פירות גם
כמעשר דינם ערלה), שנות שלש שעברו  (אחרי לנטיעתם רביעית

שם, אותם ואוכלים לירושלים פדיונם דמי או  אותם שמעלים שני ,
כד ): יט, (ויקרא mileldשנאמר  ycw eixt lk didi ziriaxd dpyae"

,"'dl פריו כל "יהיה (ויקרא ycewודרשו : בו  שכתוב שני כמעשר  "
הוא, לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר  "וכל  ל ): ycewכז,

'dl, בפדיון אלא ירושלים לחומת חוץ נאכל אינו  שני מעשר מה ;"

כן . רבעי כרם או  רבעי  נטע אף
של וכן ופדיונו, שני  מעשר של ההלכות בפרטי  איפוא דנה מסכתנו

ביעור דיני מסכתנו  בסוף נישנים גם כן רבעי. כרם או רבעי נטע
במקומו . זה עניין ונבאר  יב-טו ), כו, (דברים המעשרות
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משנתנו באה ומכאן  גבוה"), ("ממון הוא קודש שני שמעשר  בפתיחה, הזכרנו  כבר 
או למשכנו או למכרו  כגון חול, בממון  שנוהגים כדרך בו  לנהוג שאסור  ללמד ,
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בזה. וכיוצא להחליפו 

BúBà ïéøëBî ïéà ,éðL øNòî לאכלו לירושלים הלוקח שיעלהו – ÇÂÅÅÄÅÀÄ
שהדמים  כלומר פדיונו , לשם למכרו  מותר  ברם, שני; מעשר  כדין  שם

את  יעלה והמוכר  חולין , ייעשו והפירות שני , מעשר  בקדושת ייתפסו
BúBàלירושלים;הדמים  ïéðkLîî ïéàå והמלוה הדין  בית אין – ÀÅÀÇÀÀÄ

שלא  ללווה הדין והוא המילווה, על  משכון  לשם שני מעשר  נוטלים
משכון  לשם שני מעשר  ירושלמי);יתן ïéôéìçî(תוספתא; ïéàåÀÅÇÂÄÄ

BúBà לירושלים להעלותם שני  מעשר  של  פירות לחברו יתן שלא –

כנגדו חולין  של פירות ממנו  ראשונה");ויטול  "משנה שלמה"; ("מלאכת

ותן  שני מעשר של יין  לך  הא לחברו: אדם יאמר  שלא מפרשים, ויש 

להיפך  או שני מעשר של שמן ג,לי  שני מעשר  הל' רמב"ם  (ירושלמי;

Bcâðkיח ). ïéì÷BL àGåשני מעשר כסף או  שני מעשר  פירות – ÀÀÄÀÆÀ
ביזוי משום חולין , של  דבר כנגדם לשקול  משקלות לעשותם אסור

éìמצוה. ïúå ïéé Cìéä :íéìLeøéa Bøáçì íãà øîàé àGåÀÙÇÈÈÇÂÅÄÈÇÄÅÈÇÄÀÆÄ
ïîL אף בשמן, יין כגון להחליף, אסור בירושלים שאפילו כלומר  – ÆÆ

שני, מעשר של  שניהם úBøtäאם ìk øàL ïëå,להחליפם אסור  – ÀÅÀÈÈÇÅ
מדרבנן אלא אינו במעשרות שחיובם הפירות ìáàÂÈ(ברטנורא),ואפילו 

ípç úðzî äæì äæ ïéðúBð,( הירושלמי פי (על  מפרשים יש  – ÀÄÆÈÆÇÀÇÄÈ
תנאים  מחלוקת שכן  סתם, "מתנה" ולא חינם" "מתנת נקטה שמשנתנו
שאמנם  להשמיענו המשנה ובאה כמכר , אינה או  כמכר מתנה אם היא

לפי במתנה, אפילו שני  מעשר  לתת אסור כמכר, מתנה האומר לדברי
לו  שהיתה הנאה טובת משום אלא לחבירו מתנה נותן  אדם שאין

מתנת לתת מותר  אבל עמו mpig,ממנו , לאכול להזמינו  עלכגון
ממנו  טובה קבלת שום בלא אורח להכניס אדם שדרך  שולחנו,

ראשונה "). "משנה  (ברטנורא;
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טהורה  בהמה בכור  ודיני  בהמה מעשר  דיני כאן  מובאים הקודמת המשנה אגב
מכירתם. dnda"בענין xyrn" Ð:(לב כז , (ויקרא בתורה שכתוב מה "lkeהיינו 

,"'dl ycew didi ixiyrd ,hayd zgz xeari xy` lk o`ve xwa xyrn שמצוה ומכאן 
וזהו ושנה, שנה בכל לאדם שיוולדו  טהורות בהמות על  מעשרה אחד  להפריש
נאכל ובשרו המזבח, גבי על חלבו שמקריבים ודינו, בהמה"; "מעשר  הנקרא
לקרבן, ראוי ואינו  הואיל מום, בו נפל  ואם שני. מעשר כמו בירושלים, לבעלים

ט. פרק חולין  במסכת מבוארים דיניו  פרטי מקום. בכל נאכל הוא xekaהרי Ð
dxedh dnda שהבכור בין לכהן , אותו ונותנים אמו, מרחם שיוצא משעה הוא קדוש 

על להקריבו מצוותו  תם שבכור  אלא מום, בעל שהוא ובין מום) (בלא תם הוא
לשני קלים, קדשים של הבשר  כדין בירושלים, לכהנים נאכל ובשרו המזבח, גבי 
לכל למכרו  לכהן ומותר  הוא, כהן של  ממונו  מום בעל  ואילו אחד, ולילה ימים
פרטי אדם. לכל ונאכל כחולין מקום בכל נשחט מום בעל  בכור שכן שירצה, מי 

ב-ו ). (פרקים בכורות במסכת נשנים הבכור  של הדינים

äîäa øNòî, לעיל כמבואר –íéîz BúBà ïéøëBî ïéàאסור – ÇÂÇÀÅÈÅÀÄÈÄ
מום, בלא תם כשהוא אותו  פיéçלמכור (על  מבואר  במפרשים – Ç

כאן  נקטה ולא יימכר , שלא שחוט הדין שהוא והבבלי ), הירושלמי
שבסיפא הבכור אגב אלא "חי" ברטנורא ).המשנה ויש(הרא "ש;

שחוט שכן וכל אליהו"),מדייקים: שנמכר("שנות  בכור  אפילו  שהרי 
שחוט נמכר  אינו להלן ), (כמבואר חי  íeî(הרש "ש),תמים ìòa àGåÀÇÇ

èeçLå éç לא מום בעל  כשהוא בהמה מעשר מוכרים אין וכן  – ÇÀÈ
בבבלי מבואר הטעם שחוט. ולא א ),חי לב, במעשר(בכורות  שנאמר

לג):בהמה כז , בחרם(ויקרא  ונאמר יגאל", כח ):"לא שם , כל(שם  "אך 
אחוזתו  ומשדה ובהמה מאדם לו אשר  מכל  לה' איש  יחרים אשר  חרם

l`bi `le xkni `l:"יגאל לא יגאל , "לא שווה בגזרה חכמים ולמדו ,"
שכתוב  יגאל " "לא אף עמו , מכירה בחרם שכתוב יגאל " "לא מה
שלא  כחרם, דינו  בהמה שמעשר כלומר עמו, מכירה בהמה במעשר

שחוט  ולא חי  לא נמכר  אינו בהמה שמעשר  ומכאן יימכר, ולא ייגאל 
הגמרא מסקנת ברם, מום. בעל  ולא תמים מום (שם),לא בעל שדין 

שחיטה, קודם משום גזירה מדרבנן, אלא אינו נמכר, שאינו שחוט
התורה. מן מכירתו äMàäשאיסור úà Ba ïéLc÷î ïéàå– ÀÅÀÇÀÄÆÈÄÈ

שכתוב כמו  כמכר, הם הרי  אשה יג)שקידושי  כב, gwi"כי (דברים
אשה". עניינו øBëaäאיש שבארנו  כפי טהורה, בהמה בכור  – ÇÀ

למשנתנו, éçבהקדמה íéîz BúBà ïéøëBî למכרו לכהנים מותר – ÀÄÈÄÇ
בבבלי ומבואר  חי , תם ב)כשהוא יב, קמא בבא  ב; ז , שהמדובר(תמורה

הכהן  רשאי לכן להקרבה, ראוי  הבכור שאין  שכיון הזה, בזמן  כאן 
המשנה  נקטה ומכאן  ויאכלנו . מום בו  שיפול עד  ימתין  והלוקח למכרו ,

בזמן  אבל ליקבר . הזה בזמן דינו שחוט תמים שהרי  חי ", "תמים
זכות  לכהן  אין עומד, להקרבה תם ובכור  הואיל  קיים, המקדש  שבית

למכרו , רשאי ואינו èeçLåבו  éç íeî ìòáe מום בעל בכור  – ÇÇÇÀÈ
קיים, המקדש  שבית בזמן  אף שחוט, בין  חי  בין  למכרו  לכהן מותר

äMàä úà Ba ïéLc÷îeשכתוב יז ):– יח , שור(במדבר בכור "אך  ÀÇÀÄÆÈÄÈ
עז  בכור  או  כשב בכור  dctzאו `lבברייתא ודרשו לא ,", (בכורות

אותו ,א ): פודים אין  שהבעלים כלומר הוא, נמכר  אבל  תפדה" "לא
שממונו  האשה, את בו ומקדש  לאחרים מוכרו כהן  ליד משיבוא אבל 
אלא  קיים המקדש שבית בזמן  נוהג זה דין אין שבארנו  וכפי  הוא,

לכהן  מותר חי  תם אף הזה בזמן ואילו שחוט; בין  חי  בין מום בבעל 
ïBîéñàלמכרו. ìò éðL øNòî ïéìlçî ïéà חוזרת משנתנו – ÅÀÇÀÄÇÂÅÅÄÇÂÄ

שאסור ללמד , באה והיא שני, מעשר עללענין  שני  מעשר לפדות
שני : מעשר  בפדיון  שכתוב צורה, עליו  שאין מטבע היינו  אסימון,

ודרשו : בידך", הכסף sqkd"וצרת zxve,צורה עליו  שיש  כסף –
àöBé BðéàL òaènä ìò àGå,מעות בתור אותו מקבלים שאין  – ÀÇÇÇÀÅÇÆÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn



cקצח dpyn oey`x wxt ipy xyrn zkqn

‚íéîìL éçáæì äîäa ç÷Blä,äåàz øNáì äiç Bà–ïélçì øBòä àöé,øNaä ìò äaøî øBòäL ét ìò óà. ©¥©§¥¨§¦§¥§¨¦©¨¦§©©£¨¨¨¨§ª¦©©¦¤¨§ª¤©©¨¨
úBîeúñ ïéé éck,úBîeúñ øënì ïkøcL íB÷î–ïélçì ï÷ð÷ àöé.íéã÷Mäå íéæBâàä–ïélçì íäétì÷ eàöé. ©¥©¦§§¤©§¨¦¨¥§¨¨©§©§ª¦¨¡¦§©§¥¦¨§§¦¥¤§ª¦

ãîzä,õéîçä àHL ãò–øNòî óñëa ç÷ìð Bðéà;õéîçäMîe–øNòî óñëa ç÷ìð. ©¤¤©¤¤§¦¥¦§¨§¤¤©£¥¦¤¤§¦¦§¨§¤¤©£¥
„íéîìL éçáæì äiç ç÷Blä,øNáì äîäaäåàz–ïélçì øBòä àöé àG.úBîeúñ Bà úBçeút ïéé éck,íB÷î ©¥©©¨§¦§¥§¨¦§¥¨¦§©©£¨¨¨¨§ª¦©¥©¦§§§

úBçeút øënì ïkøcL–ïélçì ï÷ð÷ àöé àG.éìkä íò íéáðò élñå íéúéæ élñ–ïélçì éìkä éîc eàöé àG. ¤©§¨¦¨¥§¨¨©§©§ª¦©¥¥¦§©¥£¨¦¦©§¦¨§§¥©§¦§ª¦

:äöåø àåäù äî åðîî úåð÷ì ìåëé.ezeyxa opi`y zernd lr `leàåäù ,åëåúáù úåòî ìò éðù øùòî úåãôì ìåëé åðéà ìåãâä íéì åñéë ìôðù ïåâë
:åàéöåäì íéîä éðô ìò èùù éî øåëùì êéøö

b.minly igafl dnda gweld:ìáéò øäî äåù äøæâì íù íù ïðéôìéã ,íéîìù íäî úåð÷ì éðù øùòî úåòî úåöî ø÷éò àåä êëù ,éðù øùòî úåòîî
.dige:ïéìåç øîåìë ,äåàú øùá äúåà ìåëàì éðù øùòî úåòîî äàð÷å ,äáø÷äì äéåàø äðéàù.oilegl xerd `vi:íéìùåøéá åéîã ìåëàì ö"àå`vi

.oilegl owpwdïééáå ìåëàì øùáá àìà íäéðéò íéðúåð ïéàå íéèåéãä äðå÷äå øëåîäùë éìéî éðäå .íéìùåøéá øùòî úùåã÷á åéîã ìåëàìå åøëîì êéøö ïéàå
àìå ,åîöò éðôá äæå åîöò éðôá äæ äðå÷ë äùòð ,ïéð÷ð÷á åà úåøåòá åéðéò ïúåð éàãå åéùëòã ñøç øöåé åà ,úåøåò ãáòì ïîåà íäî ãçà íà ìáà úåúùì

:ïéìåçì åàöé.cnzd:íéî íäéìò ïúðù íéáðò ìù úìåñô.xyrn sqka gwp epi`:ò÷ø÷ éìåãâå éøôî éøô ïðéòá ïðàå ,íéî åîë áéùçã.xyrn sqka gwp
:äòáøà çëùàå àúìú àîøã àåäå ,ìëåà áéùç õéîçäù ïåéëã

c.minly gafl dig gweldáéúëã ,äéçä ïî àá ïáø÷ ïéàå(à àø÷éå):ïàöä ïîå ø÷áä ïî.de`z xyal dndaeúåòîî äîäá åð÷é àìù åøæâ íéîëç
éáâ ìòî äúåà íéçéøáîå äåàú øùáì äîäá íéç÷åì ìëä åéäù åàøù ïåéë ,äåàú øùáì äîäá ç÷éì øúåî äéä äðåùàøáù éôì ,íéîìù àìà éðù øùòî

:åç÷é àì åøîàå åøæç çáæîä.oilegl `vei xerd oi`äùòðã ,äîäáä àìå äéçä àì øùòî äð÷ àì àìà ,ïéìåçì øåòä àöéù åæ úøåúá åðéà øîåìë

`xephxa yexit

שכתוב שנפסל, ישן מטבע או  אחרת מדינה של מטבע (שם ):כגון 

להוצאה, ראוי שיהא כסף – נפשך" תאוה אשר בכל  הכסף "ונתת

רוצה, שהוא מה בו  לקנות יכול  ואינו  הואיל  יוצא, שאינו  כסף אבל 
שני; מעשר  בו  פודים BúeLøaאין  ïðéàL úBònä ìò àGå– ÀÇÇÈÆÅÈÄÀ

לו  שהיו או צוללים, ידי על להוציאו ויכול לים, כיסו שנפל  כגון
המעות  על  שני מעשר לפדות יכול  אינו  רחוק, במקום טמונות מעות

הכסף "וצרת שכתוב: שאינן jcia"הללו , למעות פרט שבידך , כסף –
ברשותך.

i y y m e i
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למסכת  (בפתיחה הזכרנו  בירושלים כבר  לוקחים שני מעשר פדיון שבדמי נו),
כסף  של מצוותו עיקר  היא שכך במפרשים, ומבואר שלמים; לקרבנות בהמות

שלמים זבחי  בו  להביא שני xephxa`)מעשר ;y"`xd) שמקריבים שלמים, של ודינם ,
(זבחים  אחד ולילה ימים לשני  אדם, לכל בירושלים נאכל  ובשרם ודמם, חלבם
בירושלים. לאכלם חולין של  מאכלים מיני  כל שני מעשר  בכסף לוקחים גם כן ז). ה,
הכד או העור  אין  בזה, וכיוצא יין כד או  בהמה שהקונה ללמד באה משנתנו  –

שני. מעשר בקדושת נתפס

äîäa ç÷Blä,בירושלים שני  מעשר  בכסף –íéîìL éçáæì– ÇÅÇÀÅÈÀÄÀÅÀÈÄ
למשנתנו ), (בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו שלמים, קרבנות Bàלשם

צבי,äiçהלוקח כגון לקרבן , ראויה שאינה –äåàz øNáì– ÇÈÄÀÇÇÂÈ
הכתוב כלשון  תאווה, בשר  לאכילת חולין , לשם יב,לשחטה (דברים 

xya",כ ): lek`l jytp dee`z ik"ïélçì øBòä àöé חלה שלא – ÈÈÈÀËÄ
ולאכלו  דמיו  כנגד  מאכל לקנות צריך ואינו שני, מעשר  קדושת עליו

øNaäבירושלים, ìò äaøî øBòäL ét ìò óà שוויו שדמי – ÇÇÄÆÈÀËÆÇÇÈÈ
העור אין מקום מכל הבשר, של  שוויו  דמי על  מרובים העור  של

בלבד . הבשר אלא שני  מעשר  בקדושת úBîeúñנתפס ïéé éck– ÇÅÇÄÀ
במגופה, הסתומות יין  כדי שני  מעשר בכסף ïkøcLהלוקח íB÷îÀÆÇÀÈ

úBîeúñ øënì,הכד עם היין  שמוכרים –ïélçì ï÷ð÷ àöé– ÄÈÅÀÈÈÇÀÇÀËÄ
למכרו  צריך  ואין המעשר, בקדושת נתפס אינו  הכד, היינו שהקנקן,
שהוא  מסוחר , יין  כדי או  בהמה הלוקח ברם, בירושלים. דמיו  ולאכול 
בקביעת  בחשבון הכניסם ובודאי הקנקן, או העור  של  שוויו  דמי  יודע

הקנקן  או  העור  יצא לא היין, כדי של מחירם או  הבהמה של מחירה
הירושלמי).לחולין עפ"י  אם (רמב"ם  הדין שהוא בירושלמי, אמרו  כן 

יוצר או עורות מעבד שהוא כגון  בקנקן , או בעור עיניו  נותן הלוקח
לחולין. יוצאים שאינם חרס, íéã÷Mäåכלי  íéæBâàä הלוקח – ÈÁÄÀÇÀÅÄ

שקדים, או  אגוזים שני מעשר ïélçìבכסף íäétì÷ eàöéומותר – ÈÀÀÄÅÆÀËÄ
מקום. בכל  בקליפתם החרצנים ãîzäלהשתמש על  שנותנים מים – ÇÆÆ

בו  שיש משקה נעשה ותוסס וכשמחמיץ שנסחטו, ענבים של והזגים
יין, של  õéîçäטעם àHL ãò, התמד שהחמיץ קודם –Bðéà ÇÆÆÀÄÅ

øNòî óñëa ç÷ìðמעשר בכסף נלקחים מים ואין  כמים, שדינו – ÄÀÈÀÆÆÇÂÅ
ה); משנה להלן (כמבואר משקה,õéîçäMîeשני  ונעשה –ç÷ìð ÄÆÆÀÄÄÀÈ

øNòî óñëa.השכר כדין  – ÀÆÆÇÂÅ
הכתוב  מן משנתנו  דיני שלמדים ברייתא, מובאת ב) כז, (עירובין בבבלי

הכסף... "ונתת כו): יד , xkyae(דברים oiiae o`vae xwaa: דרשו שכן ,""xwaa"
עורו; גב על בקר  שלוקחים מלמד  –"o`vae" גב על צאן  שלוקחין מלמד –

קנקנו;"oiiae"גיזתה; גב על יין  שלוקחין  מלמד  –"xkyae"שלוקחין מלמד  –
משהחמיץ. תמד

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéîìL éçáæì äiç ç÷Blä חיה אין  והרי  שני ; מעשר בכסף – ÇÅÇÇÈÀÄÀÅÀÈÄ
הלוקח או  לקרבן, äåàzראויה øNáì äîäa לשם לשחטה – ÀÅÈÄÀÇÇÂÈ

שלא  חכמים ואמרו שירצה, שעה בכל תאוה בשר  לאכילת חולין ,
בירושלמי, מובא שכן שלמים, לזבחי  אלא שני מעשר  בכסף בהמה יקחו 

מעשר מכסף תאווה לבשר בהמה לוקחים אומרים: היו  שבראשונה
שאין  גזרו  המזבח, גבי מעל אותה שמבריחים חכמים שראו  כיון  שני ;

לשלמים; אלא שני  מעשר  ממעות בהמה øBòäלוקחים àöé àGÈÈÈ
ïélçì יוצא העור  שאין  חכמים קנסוהו  כדין, שלא ועשה הואיל  – ÀËÄ

ולאכלו  העור  דמי  כנגד  אוכל לקנות הוא שחייב כלומר לחולין,
שני  מעשר ראשונה ").בקדושת בבבלי ("משנה  א )ברם, פד, (מנחות

משנתנו: xeyפירשו gwelk dyrpy ,oilegl xerd z`vl zxeza epi`
,ipy xyrn inca dyixglשני מעשר  קדושת חלה לא שבכלל כלומר 

ליקח  וצריך כדין, שלא ולקחה הואיל הבהמה, על  ולא החיה על לא
שני מעשר  בקדושת ולאכלו הבהמה או החיה דמי כנגד אחר אוכל 

ברטנורא ). úBçeút(רש "י; ïéé éckכדי שני מעשר במעות הלוקח – ÇÅÇÄÀ
אבל הלוקח, של  קנקנו  לתוך היין  את לערות שהדרך  פתוחות, יין

הקנקן, דמי את גם שני  מעשר  במעות ושילם קנקן  הביא לא Bàהוא
úBîeúñ,במגופה הסתומות יין כדי  שלקח –øënì ïkøcL íB÷î ÀÀÆÇÀÈÄÈÅ
úBçeút סתומה יין  כד  והלוקח הקנקן, בלא היין  שמוכרים כלומר – À

היין,מש מחיר  על  נוסף הקנקן דמי ïélçìלם ï÷ð÷ àöé àG– ÈÈÇÀÇÀËÄ
קדושת  עליו חלה הקנקן, דמי  שני  מעשר  במעות ושילם הואיל  כלומר

בירושלים. ולאכלו דמיו  כנגד אוכל לקנות וצריך  íéúéæמעשר , élñÇÅÅÄ
éìkä íò íéáðò élñå או זיתים סלי  שני  מעשר במעות הלוקח – ÀÇÅÂÈÄÄÇÀÄ

הסל , עם יחד ענבים ïélçìסלי  éìkä éîc eàöé àGלפי – ÈÀÀÅÇÀÄÀËÄ
לא  הכלי, דמי שילם ואם הכלי, בלא מקום בכל למכרם שרגילים

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn oey`x wxt ipy xyrn zkqn

‰ò÷øwì íéøaçîä úBøôe çìîe íéî ç÷Blä,íéìLeøéì òébäì ïéìBëé ïðéàL úBøt Bà–øNòî äð÷ àG.ç÷Blä ©¥©©¦¤©¥©§ª¨¦©©§©¥¤¥¨§¦§©¦©¦¨©¦¨¨©£¥©¥©
úBøt,ââBL–ïîB÷îì íéîc eøæçé;ãéæî–íB÷na eìëàéå eìòé.Lc÷î ïéà íàå,eá÷øé. ¥¥©§§¨¦¦§¨¥¦©£§¥¨§©¨§¦¥¦§¨¦§¨
Âäîäa ç÷Blä,ââBL–ïîB÷îì äéîc eøæçé;ãéæî–íB÷na ìëàúå äìòz.Lc÷î ïéà íàå,éãé ìò øáwz ©¥©§¥¨¥©§§¨¤¨¦§¨¥¦©£¤§¥¨¥©¨§¦¥¦§¨¦¨¥©§¥

døBò. ¨

:øùòî äð÷ àìã ,øùòî éîãá äùéøçì øåù äðå÷ë.oilegl owpwd `vi `l:ï÷ð÷ä àìá ïééä øåëîì åâäðù ïåéë.oilegl ilkd inc e`vi `lêøãù éôì
:éìëä àìá ïøëîì

dglne min gweldáéúëã ,éðù øùòî óñëá íéð÷ð ïéà çìîå íéî .'åëå(ãé íéøáã),øëùáå ïééáå ïàöáå ø÷áá ,ììë ,êùôð äåàú øùà ìëá óñëä úúðå
ïàöå ø÷áã ,ò÷ø÷ éìåãâå ìëåà àåäù øáã ùøåôî èøôä äî ,èøôä ïéòë àìà ïã äúà éà ììëå èøôå ììë ,ììëå øæç ,êùôð êìàùú øùà ìëáå ,èøô
åàöé ,íéé÷úîä øáãå ,ùåìúå ò÷ø÷ éìåãâå ìëåà àåäù øáã ìë óà ,íéìùåøéì ïëéìåîù ãò íéé÷úîä øáãå ,ùåìúå ,ò÷ø÷ éìåãâ íäù íéçîöä ïî íéìãâ

òàù çìîå íéîøáã ïðéàù íéìùåøéì åòéâéù íãå÷ íéá÷øðä úåøéô åàöé ,íéùåìú ïðéàù ,ò÷ø÷ì íéøáåçîä úåøéô åàöé ,ò÷ø÷ éìåãâ ïðéà ìëåà ïäù ô"
:øùòî óñëá íéç÷ð ïéà åìà ìëù ,íéé÷úîä.xyrn dpw `l:ïéìåçì úåòîä åàöé àìå éåð÷ä øáãä ìò øùòî úùåã÷ äìç àìå.bbey zexit gweld
:äðå÷ àåä øùòî óñëîù òãåé äéä àìù.onewnl minc exfgiç÷åìä òãåé äéä íàù ,úåòè ç÷îë éåäã íåùî ,íéîãä øéæçîå åéúåøéô ç÷åì øëåîä

:ç÷î ìèá àåä ââåùã ïåéëå ,êøãä çøåè íåùî ,åììä úåøéô íäá ç÷åì äéä àì øùòî éîã íäù.cifn:àåä øùòî óñëù òãéù.mewna elk`ie elri
:íéìùåøéá øîåìë ,'ä øçáé øùà.eawxi ycwn oi` m`e:â"ôá ïî÷ì ïðúãë ,íå÷î ÷åçéøá øåäè äãôð åðéà øùòî óñëá éåð÷ä øáãäù

e.dxer i"r xawz:øåñà äøåò íâù éôì ,äøåò íò

`xephxa yexit

בירושלים. ולאכלו אוכל כנגדם לקנות וחייב לחולין, דמיו  יצאו

פירושים: שני  אמנם הבאנו ברישא, ששנינו  לחולין " העור  יצא "לא בענין 
הגמרא  לפי השני  והפירוש המשנה, לשון משמעות לפי הוא הראשון  הפירוש

נוסף. הסבר  עוד  צריכים הללו הפירושים שני אבל א). פד , מנחות (בבלי
העור יצא לא תאווה, לבשר בהמה שהקונה משמע, משנתנו של פשוטה לפי
שוחטה  עצמה הבהמה אבל כדין , שלא וקנה הואיל  קנס, משום לחולין ,
נפסלה  לא תאווה לבשר עליה שחשב שמשום מעשר , בקדושת ואוכלה
על חלה אינה שלמים שקדושת כיון שלמים, לזבחי חיה הקונה וכן  ממעשר .

מעשר  hi)קדושת ,f ipy xyrn 'ld m"anx ;` ,ct zegpn ilaa) לא כאילו זה הרי ,
יוצא  העור  שאין אלא מעשר , בקדושת ואוכלה החיה את ושוחט כלום, אמר 

קנס משום dpey`x")לחולין  dpyn").
קדושת  על  שלמים קדושת שחלה ממשנתנו , להוכיח רוצים (שם) בגמרא ברם,

לפרש: באים שכן  שני , oilegl,מעשר  xerd `vi `l קדושת עליו שחלה לפי 
ומסיקים, זה פירוש דוחים אך  שלמים; בדמיו ולקנות למכרו צריך  ולכן  שלמים,
העור יצא "לא כאן ששנינו  ומה מעשר, קדושת על חלה שלמים קדושת שאין

פירושו: dyixgl,לחולין", xey gwelk dyrpy ,oilegl xerd z`vl zxeza epi`
שאמנם  לחולין, העור לצאת שלמים בתורת שאינו  ובתוספות, ברש"י ומבואר 
אבל לחולין , יוצא והעור שלמים בתורת נאכל  הבשר לשלמים, בהמה הלוקח

זו בהמה או  עליה,חיה חלה לא מעשר קדושת ואף שלמים, בתורת אינה
כלל המקח חל  שלא שני , מעשר בדמי לחרישה שור שלוקח כמו שנעשה
או החיה דמי  כנגד אחר אוכל  לקנות צריך הלכך  שני. מעשר בתורת ואינו
גם  לבאר שרוצה ראשונה" "משנה (עיין שני מעשר בקדושת ולאכלו הבהמה
אלא  מעשר, בתורת אוכלה אבל  שלמים, בתורת אינה שאמנם הגמרא לפי

לעיל ). שבארנו  כמו  לחולין, יוצא העור שאין 
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ללמד, באה והיא שני, מעשר  בכסף נקנים שאינם בדברים לדון  מוסיפה משנתנו
אלו. דברים הקונה של  דינו  מה

ç÷Blä,שני מעשר במעות –çìîe íéîשאסור מלח, או – ÇÅÇÇÄÆÇ
מעשר, בכסף ò÷øwìלקנותם íéøaçîä úBøôe פירות שקנה או  – ÅÇÀËÈÄÇÇÀÇ

לירושלים חוץ בין בירושלים שקנאם בין נתלשו, לא (ר"ש ;שעדיין

שלמה "), לירושליםBà"מלאכת  חוץ ïéìBëéשקנה ïðéàL úBøtÅÆÅÈÀÄ
íéìLeøéì òébäì,לירושלים שיגיעו  קודם שיירקבו  –äð÷ àG ÀÇÄÇÄÈÇÄÈÈ

øNòî;חולין הוא והרי שקנה, הדבר על מעשר  קדושת חלה לא – ÇÂÅ
בקדושתן נשארות המוכר שקיבל הראב"ד),והמעות ויחזירן (ברטנורא;

אוכל יקנה נעדר , שהמוכר כגון  בחזרה, קבלן לא הלוקח ואם ללוקח.

הרמב"ם  אבל  בירושלים. שני  מעשר  בקדושת ויאכלנו  כנגדן  אחר 
לחולין יוצאות המוכר  שקיבל שהמעות שניכותב, מעשר  הל' (רמב"ם 

ורדב"ז ). משנה" "כסף  שם  עיין יד; כותב ז , משנתנו  של  ההלכה בטעם
הכתוב מן זה שלמדים למשנה, בפירושו כו):הרמב"ם יד , (דברים 

ובכל ובשכר וביין ובצאן  בבקר נפשך תאוה אשר  בכל הכסף "ונתת
תאוה  אשר "בכל וכלל : ופרט כלל כאן והרי נפשך ", תשאלך אשר

אשר "ובכל  פרט, – ובשכר" וביין ובצאן "בבקר  כלל , – נפשך "
כעין  אלא דן  אתה אי  וכלל ופרט כלל וכלל ; חזר – נפשך " תשאלך 

מן  וגדל אוכל, שהוא דבר ושכר") ויין  וצאן  ("בקר  הפרט מה הפרט,
ותלוש, קרקע, גידולי  שהם הצמחים מן גדלים וצאן בקר שאף הקרקע,

אוכל שהוא דבר כל  אף לירושלים, שמביאו עד להתקיים שיכול ודבר 
מעשר, בכסף נקנה הוא הרי להתקיים ויכול  ותלוש הקרקע מן  וגדל 

יצאו  הקרקע; מן גדלים אינם אוכל  שהן  פי  על שאף ומלח, מים יצאו 
יכולים  שאינם פירות יצאו תלושים; שאינם לקרקע, המחוברים פירות

בכסף  נקנים אינם אלו כל המתקיים; דבר  שאינם לירושלים, להגיע
úBøtמעשר . ç÷Blä,לירושלים חוץ שני  מעשר  במעות –ââBL ÇÅÇÅÅ

לוקח, הוא שני  מעשר  שבמעות ידע שלא בשוגג, לקח אם –eøæçéÇÀÀ
ïîB÷îì íéîcלפי המעות, את לו להחזיר  חייב שהמוכר כלומר – ÈÄÄÀÈ

הן , שני מעשר שמעות הלוקח יודע היה שאילו הוא, טעות שמקח
לירושלים, להעלותם הדרך טורח משום הפירות, את בהן  קונה היה לא

המקח; בטל  שמעות ãéæîולכן  שידע במזיד , הפירות את לקח אם – ÅÄ
הן , שני  íB÷naמעשר eìëàéå eìòé כלשון בירושלים, היינו – ÇÂÀÅÈÀÇÈ

כג):הכתוב יד , אֿלהיך(דברים  ה' לפני mewnaxgai"ואכלת xy`
my eny okylדבר על  שני מעשר  מעות מחללים אין  לכתחילה ברם ;"

לירושלים חוץ ו).אוכל ד , שני מעשר  הל' Lc÷î(רמב "ם ïéà íàåÀÄÅÄÀÈ
קיים, מקדש  בית שאין  בזמן –eá÷øé שדברים שיירקבו, עד יניחם – ÄÀÈ

לירושלים. חוץ טהורים, כשהם נפדים, אינם שני , מעשר בכסף הקנויים
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חוץ  שני מעשר במעות שניקנו פירות בענין הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 

לירושלים. חוץ שנקנתה בבהמה דין  אותו ללמד  משנתנו באה לירושלים,

ç÷Blä, שני מעשר  במעות –äîäa,לירושלים חוץ –ââBL– ÇÅÇÀÅÈÅ
הן, שני  מעשר שמעות ידע ïîB÷îìשלא äéîc eøæçé חייב – ÇÀÀÈÆÈÄÀÈ

הוא, טעות שמקח בהמתו, וליטול  המעות את ללוקח להחזיר  המוכר 
הקודמת); (במשנה הפירות בענין  שבארנו שקונה ãéæîכמו  שידע – ÅÄ

שני , מעשר במעות הבהמה íB÷naאת ìëàúå äìòz.בירושלים – ÇÂÆÀÅÈÅÇÈ
Lc÷î ïéà íàå,קיים מקדש  בית שאין  בזמן –éãé ìò øáwz ÀÄÅÄÀÈÄÈÅÇÀÅ

døBò.אסור עורה שאף עורה, עם ותיקבר  שתמות, עד  יניחנה – È

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéîìL éçáæì äîäa ç÷Blä,äåàz øNáì äiç Bà–ïélçì øBòä àöé,øNaä ìò äaøî øBòäL ét ìò óà. ©¥©§¥¨§¦§¥§¨¦©¨¦§©©£¨¨¨¨§ª¦©©¦¤¨§ª¤©©¨¨
úBîeúñ ïéé éck,úBîeúñ øënì ïkøcL íB÷î–ïélçì ï÷ð÷ àöé.íéã÷Mäå íéæBâàä–ïélçì íäétì÷ eàöé. ©¥©¦§§¤©§¨¦¨¥§¨¨©§©§ª¦¨¡¦§©§¥¦¨§§¦¥¤§ª¦

ãîzä,õéîçä àHL ãò–øNòî óñëa ç÷ìð Bðéà;õéîçäMîe–øNòî óñëa ç÷ìð. ©¤¤©¤¤§¦¥¦§¨§¤¤©£¥¦¤¤§¦¦§¨§¤¤©£¥
„íéîìL éçáæì äiç ç÷Blä,øNáì äîäaäåàz–ïélçì øBòä àöé àG.úBîeúñ Bà úBçeút ïéé éck,íB÷î ©¥©©¨§¦§¥§¨¦§¥¨¦§©©£¨¨¨¨§ª¦©¥©¦§§§

úBçeút øënì ïkøcL–ïélçì ï÷ð÷ àöé àG.éìkä íò íéáðò élñå íéúéæ élñ–ïélçì éìkä éîc eàöé àG. ¤©§¨¦¨¥§¨¨©§©§ª¦©¥¥¦§©¥£¨¦¦©§¦¨§§¥©§¦§ª¦

:äöåø àåäù äî åðîî úåð÷ì ìåëé.ezeyxa opi`y zernd lr `leàåäù ,åëåúáù úåòî ìò éðù øùòî úåãôì ìåëé åðéà ìåãâä íéì åñéë ìôðù ïåâë
:åàéöåäì íéîä éðô ìò èùù éî øåëùì êéøö

b.minly igafl dnda gweld:ìáéò øäî äåù äøæâì íù íù ïðéôìéã ,íéîìù íäî úåð÷ì éðù øùòî úåòî úåöî ø÷éò àåä êëù ,éðù øùòî úåòîî
.dige:ïéìåç øîåìë ,äåàú øùá äúåà ìåëàì éðù øùòî úåòîî äàð÷å ,äáø÷äì äéåàø äðéàù.oilegl xerd `vi:íéìùåøéá åéîã ìåëàì ö"àå`vi

.oilegl owpwdïééáå ìåëàì øùáá àìà íäéðéò íéðúåð ïéàå íéèåéãä äðå÷äå øëåîäùë éìéî éðäå .íéìùåøéá øùòî úùåã÷á åéîã ìåëàìå åøëîì êéøö ïéàå
àìå ,åîöò éðôá äæå åîöò éðôá äæ äðå÷ë äùòð ,ïéð÷ð÷á åà úåøåòá åéðéò ïúåð éàãå åéùëòã ñøç øöåé åà ,úåøåò ãáòì ïîåà íäî ãçà íà ìáà úåúùì

:ïéìåçì åàöé.cnzd:íéî íäéìò ïúðù íéáðò ìù úìåñô.xyrn sqka gwp epi`:ò÷ø÷ éìåãâå éøôî éøô ïðéòá ïðàå ,íéî åîë áéùçã.xyrn sqka gwp
:äòáøà çëùàå àúìú àîøã àåäå ,ìëåà áéùç õéîçäù ïåéëã

c.minly gafl dig gweldáéúëã ,äéçä ïî àá ïáø÷ ïéàå(à àø÷éå):ïàöä ïîå ø÷áä ïî.de`z xyal dndaeúåòîî äîäá åð÷é àìù åøæâ íéîëç
éáâ ìòî äúåà íéçéøáîå äåàú øùáì äîäá íéç÷åì ìëä åéäù åàøù ïåéë ,äåàú øùáì äîäá ç÷éì øúåî äéä äðåùàøáù éôì ,íéîìù àìà éðù øùòî

:åç÷é àì åøîàå åøæç çáæîä.oilegl `vei xerd oi`äùòðã ,äîäáä àìå äéçä àì øùòî äð÷ àì àìà ,ïéìåçì øåòä àöéù åæ úøåúá åðéà øîåìë

`xephxa yexit

שכתוב שנפסל, ישן מטבע או  אחרת מדינה של מטבע (שם ):כגון 

להוצאה, ראוי שיהא כסף – נפשך" תאוה אשר בכל  הכסף "ונתת

רוצה, שהוא מה בו  לקנות יכול  ואינו  הואיל  יוצא, שאינו  כסף אבל 
שני; מעשר  בו  פודים BúeLøaאין  ïðéàL úBònä ìò àGå– ÀÇÇÈÆÅÈÄÀ

לו  שהיו או צוללים, ידי על להוציאו ויכול לים, כיסו שנפל  כגון
המעות  על  שני מעשר לפדות יכול  אינו  רחוק, במקום טמונות מעות

הכסף "וצרת שכתוב: שאינן jcia"הללו , למעות פרט שבידך , כסף –
ברשותך.

i y y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

למסכת  (בפתיחה הזכרנו  בירושלים כבר  לוקחים שני מעשר פדיון שבדמי נו),
כסף  של מצוותו עיקר  היא שכך במפרשים, ומבואר שלמים; לקרבנות בהמות

שלמים זבחי  בו  להביא שני xephxa`)מעשר ;y"`xd) שמקריבים שלמים, של ודינם ,
(זבחים  אחד ולילה ימים לשני  אדם, לכל בירושלים נאכל  ובשרם ודמם, חלבם
בירושלים. לאכלם חולין של  מאכלים מיני  כל שני מעשר  בכסף לוקחים גם כן ז). ה,
הכד או העור  אין  בזה, וכיוצא יין כד או  בהמה שהקונה ללמד באה משנתנו  –

שני. מעשר בקדושת נתפס

äîäa ç÷Blä,בירושלים שני  מעשר  בכסף –íéîìL éçáæì– ÇÅÇÀÅÈÀÄÀÅÀÈÄ
למשנתנו ), (בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו שלמים, קרבנות Bàלשם

צבי,äiçהלוקח כגון לקרבן , ראויה שאינה –äåàz øNáì– ÇÈÄÀÇÇÂÈ
הכתוב כלשון  תאווה, בשר  לאכילת חולין , לשם יב,לשחטה (דברים 

xya",כ ): lek`l jytp dee`z ik"ïélçì øBòä àöé חלה שלא – ÈÈÈÀËÄ
ולאכלו  דמיו  כנגד  מאכל לקנות צריך ואינו שני, מעשר  קדושת עליו

øNaäבירושלים, ìò äaøî øBòäL ét ìò óà שוויו שדמי – ÇÇÄÆÈÀËÆÇÇÈÈ
העור אין מקום מכל הבשר, של  שוויו  דמי על  מרובים העור  של

בלבד . הבשר אלא שני  מעשר  בקדושת úBîeúñנתפס ïéé éck– ÇÅÇÄÀ
במגופה, הסתומות יין  כדי שני  מעשר בכסף ïkøcLהלוקח íB÷îÀÆÇÀÈ

úBîeúñ øënì,הכד עם היין  שמוכרים –ïélçì ï÷ð÷ àöé– ÄÈÅÀÈÈÇÀÇÀËÄ
למכרו  צריך  ואין המעשר, בקדושת נתפס אינו  הכד, היינו שהקנקן,
שהוא  מסוחר , יין  כדי או  בהמה הלוקח ברם, בירושלים. דמיו  ולאכול 
בקביעת  בחשבון הכניסם ובודאי הקנקן, או העור  של  שוויו  דמי  יודע

הקנקן  או  העור  יצא לא היין, כדי של מחירם או  הבהמה של מחירה
הירושלמי).לחולין עפ"י  אם (רמב"ם  הדין שהוא בירושלמי, אמרו  כן 

יוצר או עורות מעבד שהוא כגון  בקנקן , או בעור עיניו  נותן הלוקח
לחולין. יוצאים שאינם חרס, íéã÷Mäåכלי  íéæBâàä הלוקח – ÈÁÄÀÇÀÅÄ

שקדים, או  אגוזים שני מעשר ïélçìבכסף íäétì÷ eàöéומותר – ÈÀÀÄÅÆÀËÄ
מקום. בכל  בקליפתם החרצנים ãîzäלהשתמש על  שנותנים מים – ÇÆÆ

בו  שיש משקה נעשה ותוסס וכשמחמיץ שנסחטו, ענבים של והזגים
יין, של  õéîçäטעם àHL ãò, התמד שהחמיץ קודם –Bðéà ÇÆÆÀÄÅ

øNòî óñëa ç÷ìðמעשר בכסף נלקחים מים ואין  כמים, שדינו – ÄÀÈÀÆÆÇÂÅ
ה); משנה להלן (כמבואר משקה,õéîçäMîeשני  ונעשה –ç÷ìð ÄÆÆÀÄÄÀÈ

øNòî óñëa.השכר כדין  – ÀÆÆÇÂÅ
הכתוב  מן משנתנו  דיני שלמדים ברייתא, מובאת ב) כז, (עירובין בבבלי

הכסף... "ונתת כו): יד , xkyae(דברים oiiae o`vae xwaa: דרשו שכן ,""xwaa"
עורו; גב על בקר  שלוקחים מלמד  –"o`vae" גב על צאן  שלוקחין מלמד –

קנקנו;"oiiae"גיזתה; גב על יין  שלוקחין  מלמד  –"xkyae"שלוקחין מלמד  –
משהחמיץ. תמד
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íéîìL éçáæì äiç ç÷Blä חיה אין  והרי  שני ; מעשר בכסף – ÇÅÇÇÈÀÄÀÅÀÈÄ
הלוקח או  לקרבן, äåàzראויה øNáì äîäa לשם לשחטה – ÀÅÈÄÀÇÇÂÈ

שלא  חכמים ואמרו שירצה, שעה בכל תאוה בשר  לאכילת חולין ,
בירושלמי, מובא שכן שלמים, לזבחי  אלא שני מעשר  בכסף בהמה יקחו 

מעשר מכסף תאווה לבשר בהמה לוקחים אומרים: היו  שבראשונה
שאין  גזרו  המזבח, גבי מעל אותה שמבריחים חכמים שראו  כיון  שני ;

לשלמים; אלא שני  מעשר  ממעות בהמה øBòäלוקחים àöé àGÈÈÈ
ïélçì יוצא העור  שאין  חכמים קנסוהו  כדין, שלא ועשה הואיל  – ÀËÄ

ולאכלו  העור  דמי  כנגד  אוכל לקנות הוא שחייב כלומר לחולין,
שני  מעשר ראשונה ").בקדושת בבבלי ("משנה  א )ברם, פד, (מנחות

משנתנו: xeyפירשו gwelk dyrpy ,oilegl xerd z`vl zxeza epi`
,ipy xyrn inca dyixglשני מעשר  קדושת חלה לא שבכלל כלומר 

ליקח  וצריך כדין, שלא ולקחה הואיל הבהמה, על  ולא החיה על לא
שני מעשר  בקדושת ולאכלו הבהמה או החיה דמי כנגד אחר אוכל 

ברטנורא ). úBçeút(רש "י; ïéé éckכדי שני מעשר במעות הלוקח – ÇÅÇÄÀ
אבל הלוקח, של  קנקנו  לתוך היין  את לערות שהדרך  פתוחות, יין

הקנקן, דמי את גם שני  מעשר  במעות ושילם קנקן  הביא לא Bàהוא
úBîeúñ,במגופה הסתומות יין כדי  שלקח –øënì ïkøcL íB÷î ÀÀÆÇÀÈÄÈÅ
úBçeút סתומה יין  כד  והלוקח הקנקן, בלא היין  שמוכרים כלומר – À

היין,מש מחיר  על  נוסף הקנקן דמי ïélçìלם ï÷ð÷ àöé àG– ÈÈÇÀÇÀËÄ
קדושת  עליו חלה הקנקן, דמי  שני  מעשר  במעות ושילם הואיל  כלומר

בירושלים. ולאכלו דמיו  כנגד אוכל לקנות וצריך  íéúéæמעשר , élñÇÅÅÄ
éìkä íò íéáðò élñå או זיתים סלי  שני  מעשר במעות הלוקח – ÀÇÅÂÈÄÄÇÀÄ

הסל , עם יחד ענבים ïélçìסלי  éìkä éîc eàöé àGלפי – ÈÀÀÅÇÀÄÀËÄ
לא  הכלי, דמי שילם ואם הכלי, בלא מקום בכל למכרם שרגילים

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ò÷øwì íéøaçîä úBøôe çìîe íéî ç÷Blä,íéìLeøéì òébäì ïéìBëé ïðéàL úBøt Bà–øNòî äð÷ àG.ç÷Blä ©¥©©¦¤©¥©§ª¨¦©©§©¥¤¥¨§¦§©¦©¦¨©¦¨¨©£¥©¥©
úBøt,ââBL–ïîB÷îì íéîc eøæçé;ãéæî–íB÷na eìëàéå eìòé.Lc÷î ïéà íàå,eá÷øé. ¥¥©§§¨¦¦§¨¥¦©£§¥¨§©¨§¦¥¦§¨¦§¨
Âäîäa ç÷Blä,ââBL–ïîB÷îì äéîc eøæçé;ãéæî–íB÷na ìëàúå äìòz.Lc÷î ïéà íàå,éãé ìò øáwz ©¥©§¥¨¥©§§¨¤¨¦§¨¥¦©£¤§¥¨¥©¨§¦¥¦§¨¦¨¥©§¥

døBò. ¨

:øùòî äð÷ àìã ,øùòî éîãá äùéøçì øåù äðå÷ë.oilegl owpwd `vi `l:ï÷ð÷ä àìá ïééä øåëîì åâäðù ïåéë.oilegl ilkd inc e`vi `lêøãù éôì
:éìëä àìá ïøëîì

dglne min gweldáéúëã ,éðù øùòî óñëá íéð÷ð ïéà çìîå íéî .'åëå(ãé íéøáã),øëùáå ïééáå ïàöáå ø÷áá ,ììë ,êùôð äåàú øùà ìëá óñëä úúðå
ïàöå ø÷áã ,ò÷ø÷ éìåãâå ìëåà àåäù øáã ùøåôî èøôä äî ,èøôä ïéòë àìà ïã äúà éà ììëå èøôå ììë ,ììëå øæç ,êùôð êìàùú øùà ìëáå ,èøô
åàöé ,íéé÷úîä øáãå ,ùåìúå ò÷ø÷ éìåãâå ìëåà àåäù øáã ìë óà ,íéìùåøéì ïëéìåîù ãò íéé÷úîä øáãå ,ùåìúå ,ò÷ø÷ éìåãâ íäù íéçîöä ïî íéìãâ

òàù çìîå íéîøáã ïðéàù íéìùåøéì åòéâéù íãå÷ íéá÷øðä úåøéô åàöé ,íéùåìú ïðéàù ,ò÷ø÷ì íéøáåçîä úåøéô åàöé ,ò÷ø÷ éìåãâ ïðéà ìëåà ïäù ô"
:øùòî óñëá íéç÷ð ïéà åìà ìëù ,íéé÷úîä.xyrn dpw `l:ïéìåçì úåòîä åàöé àìå éåð÷ä øáãä ìò øùòî úùåã÷ äìç àìå.bbey zexit gweld
:äðå÷ àåä øùòî óñëîù òãåé äéä àìù.onewnl minc exfgiç÷åìä òãåé äéä íàù ,úåòè ç÷îë éåäã íåùî ,íéîãä øéæçîå åéúåøéô ç÷åì øëåîä

:ç÷î ìèá àåä ââåùã ïåéëå ,êøãä çøåè íåùî ,åììä úåøéô íäá ç÷åì äéä àì øùòî éîã íäù.cifn:àåä øùòî óñëù òãéù.mewna elk`ie elri
:íéìùåøéá øîåìë ,'ä øçáé øùà.eawxi ycwn oi` m`e:â"ôá ïî÷ì ïðúãë ,íå÷î ÷åçéøá øåäè äãôð åðéà øùòî óñëá éåð÷ä øáãäù

e.dxer i"r xawz:øåñà äøåò íâù éôì ,äøåò íò

`xephxa yexit

בירושלים. ולאכלו אוכל כנגדם לקנות וחייב לחולין, דמיו  יצאו

פירושים: שני  אמנם הבאנו ברישא, ששנינו  לחולין " העור  יצא "לא בענין 
הגמרא  לפי השני  והפירוש המשנה, לשון משמעות לפי הוא הראשון  הפירוש

נוסף. הסבר  עוד  צריכים הללו הפירושים שני אבל א). פד , מנחות (בבלי
העור יצא לא תאווה, לבשר בהמה שהקונה משמע, משנתנו של פשוטה לפי
שוחטה  עצמה הבהמה אבל כדין , שלא וקנה הואיל  קנס, משום לחולין ,
נפסלה  לא תאווה לבשר עליה שחשב שמשום מעשר , בקדושת ואוכלה
על חלה אינה שלמים שקדושת כיון שלמים, לזבחי חיה הקונה וכן  ממעשר .

מעשר  hi)קדושת ,f ipy xyrn 'ld m"anx ;` ,ct zegpn ilaa) לא כאילו זה הרי ,
יוצא  העור  שאין אלא מעשר , בקדושת ואוכלה החיה את ושוחט כלום, אמר 

קנס משום dpey`x")לחולין  dpyn").
קדושת  על  שלמים קדושת שחלה ממשנתנו , להוכיח רוצים (שם) בגמרא ברם,

לפרש: באים שכן  שני , oilegl,מעשר  xerd `vi `l קדושת עליו שחלה לפי 
ומסיקים, זה פירוש דוחים אך  שלמים; בדמיו ולקנות למכרו צריך  ולכן  שלמים,
העור יצא "לא כאן ששנינו  ומה מעשר, קדושת על חלה שלמים קדושת שאין

פירושו: dyixgl,לחולין", xey gwelk dyrpy ,oilegl xerd z`vl zxeza epi`
שאמנם  לחולין, העור לצאת שלמים בתורת שאינו  ובתוספות, ברש"י ומבואר 
אבל לחולין , יוצא והעור שלמים בתורת נאכל  הבשר לשלמים, בהמה הלוקח

זו בהמה או  עליה,חיה חלה לא מעשר קדושת ואף שלמים, בתורת אינה
כלל המקח חל  שלא שני , מעשר בדמי לחרישה שור שלוקח כמו שנעשה
או החיה דמי  כנגד אחר אוכל  לקנות צריך הלכך  שני. מעשר בתורת ואינו
גם  לבאר שרוצה ראשונה" "משנה (עיין שני מעשר בקדושת ולאכלו הבהמה
אלא  מעשר, בתורת אוכלה אבל  שלמים, בתורת אינה שאמנם הגמרא לפי

לעיל ). שבארנו  כמו  לחולין, יוצא העור שאין 

y c e w z a y
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ללמד, באה והיא שני, מעשר  בכסף נקנים שאינם בדברים לדון  מוסיפה משנתנו
אלו. דברים הקונה של  דינו  מה

ç÷Blä,שני מעשר במעות –çìîe íéîשאסור מלח, או – ÇÅÇÇÄÆÇ
מעשר, בכסף ò÷øwìלקנותם íéøaçîä úBøôe פירות שקנה או  – ÅÇÀËÈÄÇÇÀÇ

לירושלים חוץ בין בירושלים שקנאם בין נתלשו, לא (ר"ש ;שעדיין

שלמה "), לירושליםBà"מלאכת  חוץ ïéìBëéשקנה ïðéàL úBøtÅÆÅÈÀÄ
íéìLeøéì òébäì,לירושלים שיגיעו  קודם שיירקבו  –äð÷ àG ÀÇÄÇÄÈÇÄÈÈ

øNòî;חולין הוא והרי שקנה, הדבר על מעשר  קדושת חלה לא – ÇÂÅ
בקדושתן נשארות המוכר שקיבל הראב"ד),והמעות ויחזירן (ברטנורא;

אוכל יקנה נעדר , שהמוכר כגון  בחזרה, קבלן לא הלוקח ואם ללוקח.

הרמב"ם  אבל  בירושלים. שני  מעשר  בקדושת ויאכלנו  כנגדן  אחר 
לחולין יוצאות המוכר  שקיבל שהמעות שניכותב, מעשר  הל' (רמב"ם 

ורדב"ז ). משנה" "כסף  שם  עיין יד; כותב ז , משנתנו  של  ההלכה בטעם
הכתוב מן זה שלמדים למשנה, בפירושו כו):הרמב"ם יד , (דברים 

ובכל ובשכר וביין ובצאן  בבקר נפשך תאוה אשר  בכל הכסף "ונתת
תאוה  אשר "בכל וכלל : ופרט כלל כאן והרי נפשך ", תשאלך אשר

אשר "ובכל  פרט, – ובשכר" וביין ובצאן "בבקר  כלל , – נפשך "
כעין  אלא דן  אתה אי  וכלל ופרט כלל וכלל ; חזר – נפשך " תשאלך 

מן  וגדל אוכל, שהוא דבר ושכר") ויין  וצאן  ("בקר  הפרט מה הפרט,
ותלוש, קרקע, גידולי  שהם הצמחים מן גדלים וצאן בקר שאף הקרקע,

אוכל שהוא דבר כל  אף לירושלים, שמביאו עד להתקיים שיכול ודבר 
מעשר, בכסף נקנה הוא הרי להתקיים ויכול  ותלוש הקרקע מן  וגדל 

יצאו  הקרקע; מן גדלים אינם אוכל  שהן  פי  על שאף ומלח, מים יצאו 
יכולים  שאינם פירות יצאו תלושים; שאינם לקרקע, המחוברים פירות

בכסף  נקנים אינם אלו כל המתקיים; דבר  שאינם לירושלים, להגיע
úBøtמעשר . ç÷Blä,לירושלים חוץ שני  מעשר  במעות –ââBL ÇÅÇÅÅ

לוקח, הוא שני  מעשר  שבמעות ידע שלא בשוגג, לקח אם –eøæçéÇÀÀ
ïîB÷îì íéîcלפי המעות, את לו להחזיר  חייב שהמוכר כלומר – ÈÄÄÀÈ

הן , שני מעשר שמעות הלוקח יודע היה שאילו הוא, טעות שמקח
לירושלים, להעלותם הדרך טורח משום הפירות, את בהן  קונה היה לא

המקח; בטל  שמעות ãéæîולכן  שידע במזיד , הפירות את לקח אם – ÅÄ
הן , שני  íB÷naמעשר eìëàéå eìòé כלשון בירושלים, היינו – ÇÂÀÅÈÀÇÈ

כג):הכתוב יד , אֿלהיך(דברים  ה' לפני mewnaxgai"ואכלת xy`
my eny okylדבר על  שני מעשר  מעות מחללים אין  לכתחילה ברם ;"

לירושלים חוץ ו).אוכל ד , שני מעשר  הל' Lc÷î(רמב "ם ïéà íàåÀÄÅÄÀÈ
קיים, מקדש  בית שאין  בזמן –eá÷øé שדברים שיירקבו, עד יניחם – ÄÀÈ

לירושלים. חוץ טהורים, כשהם נפדים, אינם שני , מעשר בכסף הקנויים

ו ה נ ש מ ר ו א ב
חוץ  שני מעשר במעות שניקנו פירות בענין הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 

לירושלים. חוץ שנקנתה בבהמה דין  אותו ללמד  משנתנו באה לירושלים,

ç÷Blä, שני מעשר  במעות –äîäa,לירושלים חוץ –ââBL– ÇÅÇÀÅÈÅ
הן, שני  מעשר שמעות ידע ïîB÷îìשלא äéîc eøæçé חייב – ÇÀÀÈÆÈÄÀÈ

הוא, טעות שמקח בהמתו, וליטול  המעות את ללוקח להחזיר  המוכר 
הקודמת); (במשנה הפירות בענין  שבארנו שקונה ãéæîכמו  שידע – ÅÄ

שני , מעשר במעות הבהמה íB÷naאת ìëàúå äìòz.בירושלים – ÇÂÆÀÅÈÅÇÈ
Lc÷î ïéà íàå,קיים מקדש  בית שאין  בזמן –éãé ìò øáwz ÀÄÅÄÀÈÄÈÅÇÀÅ

døBò.אסור עורה שאף עורה, עם ותיקבר  שתמות, עד  יניחנה – È
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ע"ב: עז בעינוי דף אזהרה למד מהאמוראים אחד כל מדוע מבארת הגמרא
מבר  אחר. הגמרא:ממקום àçàרת áøk øîà àì àtt áø àîìLa¦§¨¨©¨¨Ÿ¨©§©©¨

á÷òé øaמשום שבתון', מ'שבת שבתכם'àø÷cלדרוש 'תשבתו ©©£Ÿ¦§¨
déôeâa áéúëc,הכפורים יום עצם על -éãòó.ממנו áøללמוד àlà ¦§¦§¥¨¦¤¨©

àtt áøk øîà àì àîòè éàî ,á÷òé øa àçà מהכתוב לדרוש ©¨©©£Ÿ©©£¨Ÿ¨©§©¨¨
הגמרא: מבארת שבתכם'. déì'תשבתו éòaéîזה דין ìפסוק למד ¦¨¥¥§

טוב, ויום בשבת הפסוק àéðúãkתוספת על בברייתא ששנינו וכפי - ¦§©§¨
לב) כג ìBëé(ויקרא ,'Lãçì äòLúa íëéúLôð úà íúéðòå' הייתי §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨©Ÿ¤¨

ש  הכתוב בכוונת äòLúaלומר äpòúéå ìéçúé,בתשריøîBì ãeîìz ©§¦§¦§©¤§¦§¨©§©
הפסוק ו 'áøòa'בהמשך עשירי. ליל דהיינו היום, שיעריב לאחר -éà היה ¨¤¤¦

רק ìBëéנאמר ,'áøòa'רק להתענות יתחיל שאכן לפרש היום,CLçzLîהייתי שיעריב לאחר -ãeîìz ¨¤¤¨¦¤¤§©©§
'äòLúa' øîBì.יום מבעוד ãöékדהיינו àäאלא הכתוב, כוונת íBéיתפרש ãBòaî äpòúîe ìéçúî ©§¦§¨¨¥©©§¦¦§©¤¦§

עשירי. יום כל להתענות וממשיך בתשרי תשעה של החמה שקיעת לפני להתחיל ïàkîמעט התורה שציותה ¦¨
למדנו יום, מבעוד ùãBwä.להתענות ìò ìBçî ïéôéñBnL:הברייתא éìממשיכה ïéàåשמוסיפיםàlà ¤¦¦¥©©¤§¥¦¤¨

Búñéðëa,הכפורים יום הכפוריםBúàéöéaשל יום במוצאי -ïépî היו גמר לאחר מעט להתענות ם,שממשיך ¦§¦¨¦¦¨¦©¦
øîBì ãeîìzהפסוק áøò'בהמשך ãò áøòî'.בכלל והלילה שאחריו, הלילה עד -éì ïéàå מכאן ללמוד ©§©¥¤¤©¤¤§¥¦

àlà ב הקודש על מחול להוסיף [úBúaLשצריך (íéáåè íéîé) ,íéøetkä íBéøîBì ãeîìz ,ïéépî [ ¤¨©¦¦©¨¦©¦©§©
הפסוק ו 'eúaLz'בהמשך השבתות. [íéîéלרבות (úåúáù) ,[úBúaL] (íéáåè íéîé) àlà éì ïéà ¦§§¥¦¤¨©¨¨¦

ïépî [íéáBè,בהם להוסיף øîBìשצריך ãeîìzהפסוק טובים.'íëzaL'בהמשך ימים ãöékלרבות àä ¦¦©¦©§©©©§¤¨¥©
מכאן, øîàpLלמדנו íB÷î ìkלשון éñBn(ùבו ïàëî) 'úBáL'ïéôבו.ùãåwä ìò ìBçî ¨¨¤¤¡©§¦¦¥©©Ÿ¤

הגמרא: cמבררת àpúåשוה מגזרה בעינוי אזהרה שלמד לעיל, éàäברייתא ,'íöò' 'íöò'הפסוקäòLúa' §©¨§¤¤¤¤©§¦§¨
'Lãçì'וגוdéì ãéáò éàî על מחול שמוסיפים מכאן ללמוד צריך לא לשיטתו הרי ממנו. דורש הוא מה - ©Ÿ¤©¨¦¥

כל  שעל ומשמע הכפורים, יום בתוספת ואזהרה עונש מיעטה שהתורה מזה כבר נלמד זה שדבר כיון הקודש,
הגמרא: מבארת עשה. מצות בה יש øaפנים àéiç éðúc .ézôécî áø øa àéiç éðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§¨¥¦¨©©¦¦§¦§¨¥¦¨©

,ézôécî áøנאמר עינוי äòLúa',(שם)בענין íëéúLôð úà íúépòå'להקשות äòLúaויש éëå ©¦¦§¦§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨§¦§¦§¨
àlà .ïépòúî øBNòa àìäå ,ïépòúîכדי הוא 'עינוי', שבתשיעי לאכילה הכתוב שקרא Eìהטעם øîBì ¦§©¦©£Ÿ¤¨¦§©¦¤¨©§

éòéLzaש  äúBLå ìëBàä ìk,היום כמצות בעשירי להתענות שיוכל eléàkכדי áeúkä åéìò äìòî ¨¨¥§¤©§¦¦©£¤¨¨©¨§¦
,éøéNòå éòéLz äpòúä.כעינוי נחשבת היא אף לפיכך היא, מחר של העינוי לצורך בתשיעי שאכילתו כיון ¦§©¨§¦¦©£¦¦

i"yx

íöò íöòã àðúåjixhvi`cn Ð
ypern legd ztqezl ihernl
opirny `linn ,dxdf`ne
"dryza mzipre" i`de ,oitiqenc

dil ciar i`n?äúåùå ìëåàä ìë
'åëåmzipre" :`xw rnyn ikde Ð

jnvr owzd xnelk "dryza
zeprzdl lkezy dryza
oeyla `xw diwt`cne .dxyra
eli`k `ed ixd :jl xnel ,iepir

.dryza dprzn

עניינו של חודש ניסן הוא המשכה מלמעלה למטה . . ואילו עניינו של חודש אלול הוא עבודת האדם מלמטה למעלה – "אני לדודי".
משיחת שבת פרשת ראה ה'תשכ"ז

במענה על מכתבו בו כותב, אשר נדמה לו אשר אין גורלו מצליח וכו' והנה יסיח דעתו מכל זה כי אינו אמת, והקדוש-ברוך-הוא בורא 
העולם ומנהיגו שהוא עצם הטוב, משגיח על כל אחד ואחת מבני ישראל בענייניהם כשעושים הכלים המתאימים לקבלת ברכות בורא 

העולם.
ממכתב כ"ב מנחם-אב, תשי"ז

יסדר חייו שיהיו על פי הוראת תורתנו תורת חיים.
ממכתב כ"ב מנחם-אב, תשי"ז



רי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zeaezk(ycew zay meil)

.dy` xg` xfgl yi` ly ekxc ixdy ,dy` epal ywal ,`edàlà¤¨
,dyw ,'miWp`l EpY mkizFpA z`e' xn`py dnïîéé÷ éî ,déúða §¤§¥¤§©£¨¦§¨¥¦©§¨

déãéao`iydl lkeiy ecia zeniiw mc`d ly eizepa ike - ¦¥
`l` .yi` xg` xfgl dy` jxc oi` ixde ,miyp`lòîLî à÷ àä̈¨©§©

ïìa`d lr devn yiy ,weqtd eprinyd df xac -dqëéðå dLaìðc ¨§©§§¨§¦©¨
éãéî dì áéúéðå,dipecp dl ozie dpqkie eza z` yialiy -éëéä ék §¥¦¨¦¦¦¥¦

dì éáñð eúàå dìò éöô÷c`ypidl miyp` dilr evtwiy ick - §¨§¥£¨§¨¨§¥¨
,ezal dipecp zzl dlaw ixacn devn yiy ixd ,ok zngn dnr
mc`d aevwiy ick ,oixkc oipa zaezk epwize minkg etiqed okle

.dziipecpl ax oenn ezal
:`xnbd zxxanänk ãòå.dziipecpa ezal ozil mc` jixv eiqkpn §©©¨

eäééåøz éøîàc àáøå éiaà,mdipy exn` -éñëð øeOòì ãòcr - ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§©§¦¦§¥
.eiqkpn zixiyr

:`xnbd dywnàîéàåminkg epwizy mrhdy oeik ,xn`p `ny - §¥¨
,ok m` ,ezal dipecp aezki a`dy ick `ed ,oixkic oipa zaezk

miqkpd z` wxy xnel epl yiáàcdipecpk dqipkd dy`dy - §¨
,dia`núeøéìmiqkpd z` la` ,mdia` zen xg`l dipa eyxii - ¥

,ìòáclrady ztqeze miz`n dpn oebk ,daezkd x`y epiide §©©
y xn`p ,dpyxbi e` zenz m` dl zzl aiigznúeøéì àì`l - Ÿ¥

mc` uetwiy mrhd dfa jiiy `l ixdy ,dzaezk z` dipa eyxii
mb miyxei dipay exn` recne .ezal aezkiedzaezk sqk z`

:`xnbd zvxzn .dlra dl azkyïk íàeyxii `ly xn`p m` - ¦¥
,daezkd x`y z`áúk àìå òðnéî énð áà`le rpni ok mb a`d - ¨©¦¦§©§Ÿ¨©

citwn lrady oeik ,xne`y iptn ,d`iynyk miqkp ezal aezki
zeaxdln ici jeyn` ip` s` ,iza ipal myixedln ely eiqkp lr

.dipecp el
:`xnbd dywnàîéàåminkg epwizy mrhdy oeik ,xn`p `ny - §¥¨

ick `ed ,ezy`l lrad ly daezkd aeig z` mipad eyxiiy
wxy xnel epl yi ok m` ,ezal dipecp aezkln rpni `l a`dy

àëéäote`a -áà áúëc,ezal dipecpìòa áBzëìmb aiigzi - ¥¨§¨©¨¦§©©
la` ,dl aiigzn `edy miz`n e` dpnd z` dipa eyxiiy lrad

áà áúk àìc àëéä,ezal dipecp.ìòa áBzëì àì ¥¨§Ÿ¨©¨Ÿ¦§©©
:`xnbd zvxznïðaø âelt àìmzpwza wlgl minkg evx `l - Ÿ¨©¨¨

lka okle ,dipecp oda yi zeaezkd aexy itl ,daezkl daezk oia
mb ,oixkic oipa zaezka lrad s` aiigziy minkg epwiz ote`

.dipecp ezy` dqipkd `ly mewna
ick `ed minkg ok epwizy mrhd m` :dywne `xnbd dkiynn
mipal wx z`f epwiz dnl ok m` ,ezal dipecp aezki a`dy

y exn` `l recne ,mixkfúeøéz énð íéðaä ïéa úa`l m` s` - ©¥©¨¦©¦¥
xn`p ,zxg` dy`n mipa el yie ,za wx `l` ef ezy`l mipa eid
dipecp zzln a`d rpni ok `l m`y ,dn` zaezk zad lehizy
ipal eiqkp exarie ,cala zepa xi`yze zenzy yygn ,ezal

zxg` dy`n epzg.
,ef dpwz :`xnbd zvxznïðaø äeéeL äìçðkminkg depwz - §©£¨©§¨©¨¨

zad oi`e ,dyexi oeyl efy ,'oezxi' dl azek `ed ixdy ,'dyexi'k
.mipad oia zyxei

lkn ,dyexik `ed daezkd oic m` s` :dywne `xnbd dkiynn
,mewnúeøéz úBðaä ïéa úael yie ,za wx ezy` dxi`yd m` - ©¥©¨¥

dfk ote`ay ,llk mipa el oi` j` ,zxg` dy`n zetqep zepa
z` zad lehizy xn`p `l recn ,eiqkp lk z` zeyxei eizepa

dwlgn xzei ,dn` ia` ozpy dipecpd z` yxize dn` zaezk
.zexg` miypn dizeig` x`y mry dyexia

:`xnbd zvxznïðaø âelt àìzaezk oica wlgl minkg evx `l - Ÿ¨©¨¨
,lehiz zepad oia zae lehiz `l mipad oia zay xnel oixkc oipa
mipaa `l` oixkc oipa zaezk oi`y exn`e mdizecin eeyd `l`

.zepaa `le
,oixkic oipa zaezk minkg epwizy mrhdy ok m` :`xnbd dywn

exn` recn ,ezal dipecp a`d aezkiy ick `ed(:p lirl)oi`y
,rwxwd on `l` oixkc oipa zaezka miyxei mipadéaâéúå§¦§¥

éìèìènî,mrh eze`n ,oilhlhnn s` eabiy owzl epl yi `lde - ¦§©§§¥
:`xnbd zvxzn .ezial dipecp a`d aezkiyïðaø äeéeL äaeúëk¦§¨©§¨©¨¨

,dy` zaezk oick oixkc oipa zaezk zpwz z` eyr minkg -
rwxwd on wx `l` ,minezid ly oilhlhnn dze` miaeb oi`y
xhy gkn ziabp oixkc oipa zaezk s`y oeik ,mdia`n eyxiy

.daezkd
,aeg xhyk `ede ,daezkk minkg de`yry ok m` :`xnbd dywn

ok m`éãaòLnî óBøèzezka dipa elhi -s` oixkc oipa za ¦§¦§©§§¥
oldl eli`e ,micareyn miqkpn(.dp)miaeb m`d mi`xen` ewlgp

.micareynn miaeb oi`y xaeqd ly enrh dne ,micareynn
ok cnel micareynn miaeb oi`y xn`c o`n :`xnbd zvxzn

oeyly jkn,ïðz 'ïeúøé'zazkp oixkc oipa zaezk eixacl xnelk ¦§§©
dyexi oi`e ,df oenn eyxii mipady ,'dyexi' oeyla daezka

.micareyn miqkpa
oldl x`ean :dywne `xnbd dtiqen(.`v)'oixkc oipa zaezk'y

zeaezk ieey caln sqep oenn eipal a`d yixedy ote`a wx ziabp
dyexi oic miiwzi df xpicay ick ,xpic ieeya zegtl ,odizen`
mipad miyxeiy minkg zpwz miiwzz oennd x`yae ,`ziixe`c
ick `ed oixkic oipa zaezk ly mrhd m`e .on` zaezk z`

,ezal aezkie mc` uetwiyàîéàådipa elhiy xn`p `l recn - §¥¨
oixkc oipa zaezkøðéc øúBî àkéìc áb ìò óàxpic oi`yk s` - ©©©§¥¨©¦¨

minkg epwiz `l sqep xpic oi` m` recne ,zeaezkd izy lr sqep
:`xnbd zvxzn .oixkic oipa zaezkäìçð àø÷òéî à÷c íB÷îa§¨§¨¦©§¨©£¨

ïðaø eðéwz àì ,àúééøBàczaezk dipa elhiy epwiz `l minkg - §¨§¨Ÿ©¦©¨¨
,`ziixe`c dyexid ixnbl lhazz ok zngny mewna oixkc oipa
zegtl yiyk wxe ,deya dyexia oiwleg mipad dxez oicn ixdy
dyexi miiwzze deya ewlgi eay ,zeaezkd lr sqep xpic

.oixkc oipa zaezk minkg epwiz ,`ziixe`c

* * *
:ezal a`d azeky dipecp oipra dyrn d`ian `xnbdàtt áø©¨¨

äàøeñ àaà éa déøáì déì ÷ñòéàepa i`eyipa wqr `tt ax - ¦£©¥¦§¥¥©¨¨¨
,d`xeq `a` ly ezalìéæàdxrpd ia` zial `tt ax jld - ¨¦

dúaeúk dì ázëéîìdl aezkie ,ezy`l daezk epa aezki myy - §¦§©¨§¨¨
.dziipecp dia`øîéøî øa äãeäé òîL,mewn eze`l `a `tt axy ¨©§¨©§¥©

déì éæçúéà àúà ÷ôð`tt ax z`xwl xnixn xa dcedi `vi - ¨©¨¨¦§£¥¥
.eceak iptn ,eiptl d`xzdeàçúéôì eèî ékmdipy eribdyk - ¦¨§¦§¨

,d`xeq `a` ly ezia gztldépéî øhtî à÷ äåädcedi did - £¨¨¦§©¦¥
.eixeg`l xefgl `tt axn zeyx lhpe epnn cxtp xnixn xaøîà̈©

déì,`tt axéàãäa øî ìeòéð.d`xeq `a` zial inr qpkid - ¥¥©©£©
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שבת קודש עמ' ב

באלול מתחיל בחינת 'אני לדודי', דהיינו בחינת אתערותא דלתתא, ועל-ידי-זה נעשה בראש השנה ויום הכיפורים ההמשכה מלמעלה 
כו', שזהו עניין 'דודי לי'.

ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז



xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zeaezk(oey`x meil)

iax zhiya zeziixad oia dxizqd lr sqep uexiz d`ian `xnbd
:dcedi,øîà àtt áøzewln aeig oi`y dcedi iax xaeq zn`a ©¨¨¨©

e ,lra `ly ote`aéàîm`'íúä éðz÷c 'ä÷Bì ìòa`ziixaa - ©¨©¤§¨¨¥¨¨
yperl `l` sebd zewlnl dpeekd oi` ,dipyd,ïBîî`ed 'dwel'e ¨

mlyny ,dpey`xd `ziixaa dcedi iax ixack edfe .yper oeyln
.lra `lyk s` dwele ,lra m` wx rlq d`n

nbd zl`ey:`xdéì éø÷å`xew `pzdy okzi ike -ìinelyzïBîî §¨¥¥§¨
mya.'úe÷ìî':`xnbd daiynïéàzenewna ef oeyl epivne ,ok - ©§¦

,mitqep[àéðz] (ïðú) àäåxn`y in oipra ,`ziixaa epipy jke - §¨©§¨
dn itl ,envr jxr z` ziad wcal zzl jixvy ,'ilr ikxr'

,dawple xkfl lib lkl dxezd davwyïúBð ,éìò ékøò éöç øîBàä̈¥£¦¤§¦¨©¥
,íìL Cøò ïúBðå ä÷Bì ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .Bkøò éöç£¦¤§©¦¥§©¦§¨¥¤§¥¥¤¨¥

,dyw dxe`kleéànà ä÷Bìixde ,zewlna eyiprdl mrhd dn - ¤©©
e ,xeqi` lk xar `l,àtt áø øîàdf mc`y iqei iax zpeeky ¨©©¨¨

a 'ä÷Bì'melyz,íìL Cøòoeyla mi`pzd miynzyny ixd ¤§¥¤¨¥
.oenn inelyz oiprl zewln

iax zhiy z` `xnbd zxxan ,ef `ziixa o`k d`aedy jk ab`
:`xnbd zxxan .iqeiàîòè éàî,mly jxra iqei iax eaiigny ©©£¨

an .ivg `l` xcp `l ixde:`xnbd zx`äøéæbote`a minkg exfb - §¥¨
xn`yeèà ,'Bkøò éöç'xn`y mewn meyn -å ,'Béöç Cøò'xne`d £¦¤§¨¥¤¤§§

'Béöç Cøò'c oeik ,mly jxr oicd xwirn mlyl eilrøáà déì éåä ¥¤¤§¨¥¥¥¤
,Ba äéeìz äîLpäLmixa` yi mc`d sebn ivg lka ,xnelk ¤©§¨¨§¨

xa` jixrnde ,mdicrla zeigl xyt` i`e mda dielz dnypdy
jxr mlyn ,'ilr iy`x jxr' xne`d oebk ,ea dielz dnypdy
jxr xn` eli`k df ixd ,eicrla zeigl leki epi`y oeiky ,mly
iax xn` 'ikxr ivg' oial 'iivg jxr' oia erhi `ly icke .ilr ilek

.mly jxr mlyn mlerly iqei

* * *
my `iven iaeigl xewnd z` zex`and zeziixa d`ian `xnbd

rx my `iven zyxta dxeza xn`p :zewlne oenna rxak mixac)

(hi-giFz` EWpre ,Fz` ExQie Wi`d z` `edd xird ipwf Egwle'§¨§¦§¥¨¦©¦¤¨¦§¦§Ÿ§¨§Ÿ
l`xUi zlEzA lr rx mW `ivFd iM dxrPd ia`l Epzpe sqk d`n¥¨¤¤§¨§©£¦©©£¨¦¦¥¨©§©¦§¨¥

.'eini lM DgNWl lkEi `l dX`l didz Fle,ïðaø eðzweqta xn`p §¦§¤§¦¨Ÿ©§©§¨¨¨¨¨©¨¨
äæ ,'Búà eLðòå'yper,ïBîî,mirlq d`n qpw mlyl lrad lry §¨§Ÿ¤¨

xn`py dneeøqéå','Fz`äæyper.úe÷ìî §¦§Ÿ¤©§
:`xnbd zl`eyàîìLay `ziixad dxn`y xacd oaen -'eLðòå' ¦§¨¨§¨§

äæyper,ïBîîmeynáéúëcweqtd jyndaóñë äàî Búà eLðòå' ¤¨¦§¦§¨§Ÿ¥¨¤¤
àlà ,'äøòpä éáàì eðúðåy `ziixad dxn`y dn,úe÷ìî äæ 'eøqéå' §¨§©£¦©©£¨¤¨§¦§¤©§

,ïìðîdaiyn .mixac zgkezl e` `nlra d`kdl dpeekd `ny §¨¨
:`xnbdeðãîì ,eäaà éaø øîàdey dxifba'eøqé'`ivena xn`py ¨©©¦©¨¨©§¦§
,rx my'eøqé'îxn`py ,dxene xxeq oa iabl xn`py(gi `k mixac) ¦¦§

,'mdil` rnWi `le Fz` ExQie ,FO` lFwaE eia` lFwA rnW EPpi`'¥¤Ÿ¥©§¨¦§¦§¦§Ÿ§Ÿ¦§©£¥¤
åcenll yi ok'eøqé'dxene xxeq oaa xen`d'ïa'î,ea xen`d §¦§¦¥

xn`py(my),'dxFnE xxFq oA Wi`l didi iM''ïa'eepcnl df'ïa'î ¦¦§¤§¦¥¥¤¥¦¦
xn`py ,zewln zyxta xen`d(a dk my)úBkä ïa íà äéäå'§¨¨¦¦©

,'òLøäjk ,'oa' mbe 'exqie' aezk dxene xxeq oa zyxtay enke ¨¨¨
da xn`p eli`k df ixd ,'exqie' da aezky rx my `iven zyxta
aezky 'oA'n [rx my `ivena azkp eli`ky] 'oA' micnele ,'oa' s`¥¦

.zewln eyexit 'exqie'y gikedl ,zewlna
ok m` `l` aezkd ypr `ly epicia llk ixd :`xnbd zxxan

ok m`e ,xidfdïìðî òø íL àéöBîì äøäæà,df xeqi` xn`p okid - ©§¨¨§¦¥©§¨¨
:`xnbd daiyn .dwel `ed ok zngny,øîà øæòìà éaøezxdf` ©¦¤§¨¨¨©

`idîxn`py dn(fh hi `xwie)ìéëø Cìú àì'.'LiOrA,øîBà ïúð éaø ¦Ÿ¥¥¨¦§©¤©¦¨¨¥
`id ezxdf`'òø øác ìkî zøîLðå'î(i bk mixac),weqtd zpeeke ¦§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨

.e`lk zaygp 'xnyd' oeyle ,rx xeaic lkn xnydl `id
ly ezyxca o`in mi`xen`dn cg` lk recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .exiagøîà àì àîòè éàî ,øæòìà éaøåzxdf`y §©¦¤§¨¨©©§¨Ÿ¨©
zcnlp rx my `ivenéàäî.'rx xaC lMn YxnWpe' weqtdn - ¥©§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨

weqtd :`xnbd daiyndéì éòaéî àeääjxvp -ïa ñçðt éaøãëì ©¦¨¥¥§¦§©¦¦§¨¤
,øéàé,jk yxcyïa ñçðt éaø øîà ïàkî ,'òø øác ìkî zøîLðå' ¨¦§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¦¨¨©©¦¦§¨¤

íBia íãà øäøäé ìà ,øéàé,dxiar ixedxdàáéåjk jeznéãéì ¨¦©§©§¥¨¨©§¨Ÿ¦¥
,äìéla äàîeèeixg`y weqta xn`p ixdy(`i my)La didi iM' §¨©©§¨¦¦§¤§

:zx`ane `xnbd dkiynn .'dlil dxTn xFdh didi `l xW` Wi ¦̀£¤Ÿ¦§¤¨¦§¥¨§¨
øîà àì àîòè éàî ,ïúð éaøåcnlp rx my `ivedl xeqi`dy §©¦¨¨©©§¨Ÿ¨©

éàäîweqtd :`xnbd daiyn .'likx Klz `l' weqtdn -àeää ¥©Ÿ¥¥¨¦©
k xn`pàäé àlL ,ïéc úéáì äøäæàoiicd,äæì äL÷å äæì Cø`l` ©§¨¨§¥¦¤Ÿ§¥©¨¤§¨¤¨¤

.'didz il jx' xn`p eli`k `ed 'likx'e ,deya mdipy mr bdpi¨¦

* * *
z`ad ote` z` zx`and ,`ziixad jynd z` d`ian `xnbd
:rx my `ivend z` dxezd daiig dfay ,lrad ici lr micrd

rx my `ivend m`éðeãéòäå eàBa íéãòì øîà àì,dzpif izy`y Ÿ¨©¨¥¦©£¦¦
ïäéìàî BúBà íéãéòî ïäå,enfed jk xg`e ,mnvrn -àeälrad - §¥§¦¦¥£¥¤

,íéòìñ äàî ïúBð Bðéàå ,ä÷Bì Bðéà.rx my dilr `ived `l ixdy ¥¤§¥¥¥¨§¨¦
la`àéädnvr dy`d -åokäéîîBædzpify ecirdy micrd - ¦§§¤¨

,enfedeïéîéc÷îm`iadl xweaa minikyn -.äìé÷qä úéáì ©§¦¦§¥©§¦¨
:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ äéîîBæå àéäjzrc lr dlrz ike - ¦§§¤¨©§¨©§¨

`id wx zn` mzecr m` ixde ,milwqp micrd mbe dy`d mby
:`xnbd zvxzn .miyprp md wx enfed m`e ,zlwqpBà àlàyàéä ¤¨¦

,enfed `lyk epiide ,zbxdpBàyäéîîBæe mibxdpúéáì ïéîéc÷î §¤¨©§¦¦§¥
,äìé÷qä.enfed m` ©§¦¨

* * *
oenn mliyyk wx `ed rx my `iven aeig m`d zxxan `xnbd
,micrd z` `iad `l lrad m`y lirl `ziixaa x`azd .micrl

:`xnbd zwiicn .mlyn epi`e dwel epi`àîòèxeht lrady ©§¨
meyn `ed yperneäì øîà àìc,edecirie e`eaiy ,micrl -àä §Ÿ¨©§¨

m` la` -eäì øîà,eciriyeäðéøâà àìc áb ìò óà`ly s` - ¨©§©©©§Ÿ©§¦§
edfe .mlyne dwel ,jk lr xky mdl mliyé÷etàì`ivedl - §©¥

hrnleîezhiy,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøcmy `ivend ¦§©¦§¨§©§¨©¦§¨¥
rxáéiç Bðéà,qpwe zewlníéãò øBkNiL ãòezy`y xwy eciriy ¥©¨©¤¦§¥¦

.dzpif
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîm` wx `ed lrad aeigy ©©§¨§©¦§¨

:`xnbd daiyn .micrl xky mliy'äîéN' àéúà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨§¨¦¨
'äîéN'dxen`d 'dniy' oeyld ly dey dxifba cnlp df oic - ¦¨

,ziaix iabl mb dxn`pe ,rx my `iven iabl ,o`kàëä áéúkmixac) §¦¨¨
(ci ak,íúä áéúëe ,'íéøác úìéìò dì íNå',ziaix iablïeîéNú àì' §¨¨£¦Ÿ§¨¦§¦¨¨Ÿ§¦

'CLð åéìò(ck ak zeny)äî ,dxen`d 'dniU',ïlälepiid ,ziaixa ¨¨¤¤©¦¨§©¨
,ïBîî,oenn ztqez deldn lhep delndyóàdxen`d 'dniU' ¨©¦¨
,ïàkl dpeekd ,rx my `ivena,ïBîîicrl oenn lrad mliyy ¨¨

.xwydéðz ïëå ,÷çöé øa ïîçð áø øîà[dpy jke-]éðBãéö óñBé áø ¨©©©§¨©¦§¨§¥¨¥©¥¦¦
dzpypy ef `ziixaàéúà ,éàçBé ïa ïBòîL éaø éacnlp df xac - ¥©¦¦§¤©¨§¨

dey dxifba,'äîéN' 'äîéN'icr xekyiy cr aiig lrad oi`y ¦¨¦¨
.xwy

`ed lrad aeigy ,dcedi iax zhiya zewitq dnk d`ian `xnbd
:xwy icr xky m` wxò÷ø÷a ïøëN ,äéîøé éaø éòalrad m` - ¨¥©¦¦§§¨§¨¨§©§©

,sqk zxenz `le rwxw zxenz xwyd icr z` xkyeäîm`d - ©
cnlp df oicy oeik m`d ,minnef e`vnp xy`k lrad ypri
epi` rx my `iven s` ,rwxw z`elda ziaix xeqi` oi`e ,ziaixn

yprpcenildy e` .oilhlhn e` sqka micrd xky xy`k `l`
rx my `ivena jk ,oenn melyz yi myy myky `ed ziaixn
wtzqd cer .oenn llka rwxw s`e ,oenn micrl mliyy xaecn

cgi micrd ipy z` xky lrad m` :dinxi iaxäåMî úBçôa§¨¦¨¤
,äèeøt,ziaix xeqi` ea oi`y.eäîzegtay heytl dvxz m`e §¨©

z` xky m` wtzqdl yi ,oennl aygp df oi` i`ce dhext deyn
íäéðLcg`k,äèeøôazexiky lr dhext mliy lrady `vnpe §¥¤¦§¨

,dhext deyn zegt laiw mdn cg` lk j` ,ef.eäî©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

המשך בעמוד יא



רג
miwxt dyelya` cenr en sc ± iriax wxtzeaezk

øîà àôô áøjda xn`wc "dwel epi` lra `l dwel lra" i`ne ,ynn zewln mlerl Ð

`ziixaÐd`nc oenn.xn`w rlqåëøò éöçitl dyxta aevw jxrc .eipy itl Ð

.mipydåëøò éöç äøéæâaevwy ,mly jxr ivg rnync Ð.mipy itl elåéöç êøò åèà
"ilr ial" e` "iy`x jxr" e` "ilr eivg jxr" xne`de ."ilr" ÐÐdedc .mly jxr ozep

diljixrnoikxr iabe ,ea dielz dnypdy xa`

jixrndy ,"zeytp jkxra" (fk `xwie) aizk

ea dielz dnypdy xa`Ðdpzpy davw ozep

.dxez eaåøñéåî åøñéåïáî åøñéåkd aizk Ð`

."exqie" dxene xxeq iab aizke ,"eze` exqie"

enr oa oldl dnÐepiide ,enr oa o`k s`

"exqie" `edde .mzdc "exqie"n `kdc "exqie"

lr enry "oa"l dixnblc ,enry "oa"n mzdc

opizii`c "oa" sili xcde ,`kdc "exqie"`kd

zewln mzd dn ,"zekd oa m` dide" "oa"nÐ

.zewln `kd s`òø øáã ìëî úøîùðålke Ð

"l`"e "ot" "xnyd" xn`py mewnÐ`l` epi`

.dyrz `lñçðô éáøãëìdcear zkqna Ð

.dxfäìéìá äàîåè éãéì àáéå íåéá øäøäé àìù
.'ebe "yi` ja didi ik" dil jinqc Ðäæì êøÐ

,likxe.didz il jx :oeylíéãòì øîà àìÐ

micirnd.dzepf lrò÷ø÷á ïøëùiaxl Ð
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ïðéòá äëøãë éãéàå éãéàdl iz`vn `l" `xew dz` j`id ,oazkk mixac xn`c oeik Ð

"mileza?.dlera diz`vne dkxck dizlra xn` ok m` `l`äðùîåúáá éàëæ áàä
.zexrpae zephwa Ðóñëá äéùåãé÷ásqky Ð.ely diyeciwøèùáåxhy law m`y Ð

dilr oiqexi`Ð.zycewn ef ixdäàéáá.oiyeciw myl d`ial dxqenl i`yx Ðìá÷îå
äèéâ úàmcewe ,oiqexi`d on dyxbzp m` Ð

dxba la` .dxbayzqip e`Ðzeyx el oi` aey

.daäééçá úåøéô ìëåà åðéàådl eltp m` Ð

dn` zian dyexia zerwxwÐlke` dia` oi`

.dlebq dl oiyer `l` ,odizexitäééçá`l` Ð

.dyxei `ede dzn ok m`ìòáä åéìò øúéÐ

lka mb dkef `edymiiepydlke`e ,dlrnl

.el zqipyn dyexia dl eltpy miqkpn zexit

äðå÷øôáå äéúåðåæîá áééçå`edy ,ziayp m` Ð

,oic zia i`pz.'ipzna opzckäúøåá÷áÐ

dzaezk zgz dzxeaw :onwl opixn`c

.dzzina dyxei `ede ,dia` zian el dqipkdy

ïéìéìç éðùî.y"linlw ,ctqdl Ðàøîâ
ïìðî óñëá.dia`l diyeciw sqkc Ðóñë ïéà

i`d :jixt oiyeciwae .aizk dixard dn`a Ð

!ditebl dil iranäæ ïåãàì óñë ïéàdz`va Ð

oiyeciwa opitlick ,zexrp ipniqa ezeyxn

d`veiac.`xw irzyn mipniqaóñë ùé ìáà
øçà ïåãàìd`veiyk Ð.ezeyxnáà åðîåÐ

dfn ueg ,dia` `l` l`xyi zal oec` oi`y

dxknpy.eléåä äãéãì àîéàå`z` ik `xwe Ð

iyecwa lral zipwp `idy ,`z` opireny`l

:diyxcz ikde .sqkd`ivia sqk oi`yi la` ,ef

.ied dcic mlerle .zxg` d`ivia sqkàîéàå
éìéî éðä"izzp iza z`" dxez dxn`c ÐÐ

.dzpizp eciayãé äì úéìã äðè÷ycwl Ð

,aizk rx my `iven iabc ab lr s`e .dnvr

ded dxrp `iddeÐiza z` :xn`w ikd `nlc

.dxrp dzre ,dzephwa izzpúøôäá àéää àìà
áéúë íéøãð`le ,`id `iyewc `pwqn Ð

.`ed `iepiyóìéð àîéú éëådiyeciw sqk Ð

dzkify dqpwn.a`l dxezíâôå úùåáîÐ

zeaezk) "zexrp el`"a opixn`cly `edy (a,n

.a`äá êééùdyiiale oenn lehil ecia Ð

zyeaaleepnl oiyeciw z`ial dxqenl ,df

dkenle.oigyàìà,dcicl `ni` zkxt ik Ð

dz`ivi `xw hrnn `w ik `xazqn :ipyz ikd

zeyxn dz`ivi zxezn ,oiyeciwa a` zeyxn

.oipniqa oec`èòîî à÷ äúååëã äàéöédn Ð

z`ivic sqkoec`c ,sqk mzd ded i` ,oec`

ira epnn d`vei `idy,iednoeictk,dperxb

zrxbncik s` .el zpzep xzende ,d`veie enr

d`ivia sqk yi inp xn`wzxg`Ðoec`c

i`e .dcicl `le ,iednl ira epnn d`vei `idy

ded dcicl zxn`Ðzezl`ya yxetn jk .dzeekc d`ivi hrnn `w `li`g` axc

hrnn `w dzeekc d`ivi izrny ip`e .oe`bÐmzd dn`iywe .dxrp `kd s` ,dxrp

.iyewae ,izreny oeyla dizyxit oiyecw zkqnae !dcicl `ni` izk` :ilàéîã àì àäå
oiyecwc d`ivi Ðz`ivil.`id dzeekc d`ivi `le ,dixard dn`àøñçéî éúëà

äôåçì äøéñîdyrnle dzyexil a`d zeyxa `id oiicre Ð.diciäéúåùøî äì à÷ôð
.dlra mr zetzeya xtin dzre ,ecal xtin did eiykr crc Ðïìðî äàéááå øèùáÐ

ciacdxqenle dycwl dia`.dgxk lréããäì úåéååä ùå÷úéàdia` zeyxa sqk dn Ð

Ð.oiyeciwa opitli eda zycwnc d`iae xhy iyeciwe ,dia` cia d`iae xhy iyeciw s`
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àîéàåoiyeciwc `nw wxta opixn` `d ?dly `diy xninl ivn ikid :dniz Ð dcicl

`pngx azk i`c ,"mpg d`vie" azknl jixhv`e "gwi ik" azknl jixhv`e :(a,c)

mzdc :wgvi epiax xne`e !"mpg d`vie" `pngx azk ,ied dcic `tqk `pin` ied "gwi ik"

mey did e`l i` la` .hrnn `w dzeekc d`ivi :xn`c ,xn`w oizrnyc `pwqn itl

Ð a` ly `diy "mpg d`vie"n zernyn

.ely `diy opixn` ded `l `xeziin

àúùäiza z` aizkc diyeciw lawn dia`

,`zyd oizrc `wlqc i`nl :dniz Ð 'ebe izzp

sqka dycwnc ?"mpg d`vie" jixhvi` i`n`

lc dl opirny "iza z`"ne ,"gwi ik"n opirny`

.dcicl ied

àîéàå`xwc ab lr s`e Ð dphw ilin ipd

iza :xn`w ikd ,ixiin oiyper zaa

`l dphwl `d :xn`z m`e .dphw dzidyk izzp

sqk Ð dl oiafn ipeaf `zyd ,`xw jixhvi`

iab jenqa xn`w b"dkac ?`irain diyeciw

xn`w dici dyrn iabc :xnel yie !dici dyrn

xg`l dici dyrn xeknl gk el yiy oeikc ,xity

lv` oiyeciw oipr dn la` .ely mdy `hiyt Ð

sqka dcriil oec`d lekic ab lr s` ?dxikn

lekic `ed aezkd zxifbc meyn epiid Ð dziipw

Ð oiyeciw x`y la` ,dziipw sqka dcriil

:xnel yi cere .melk oda dkef a`d oi`c `ni`

onf lk ely mdy dil `hiyt dici dyrn`c

meyn la` .zexrp cr epiidc ,dxkenl lekiy

`diy opirny `l Ð zexrp cr dl oafn ivnc

.mlerl ea zycwzn `idy oiyeciw sqk ely

jixhvi`e ,xzein epi` "izzp iza z`"c :cere

on`p a`c opirny`l jixhvi`c ,dphwl elit`

`z` `l jgxk lr `pwqnd itle .eza z` xeq`l

lawn dia` `zyd opiyxcc `de .ikdl `l`

.`xwc dihytn epiid Ð diyeciw

àðåîî:xn`z m`e Ð opitli `l `xeqi`n

leki dia`c ,mixcp zxtdn slip

`linne ,`xeqi`n `xeqi` epiidc ,dycwl

`zyd :lirl xn`ck ,ied dia`c `tqkc opirny

yie ?`tqk dlwy idi` Ð diyeciw lawn dia`

zilc `xeqi`n `penn dia zi`c `xeqi`c :xnel

.opitli `l Ð `penn dia

äàéöéqxhpewa yxit Ð hrnn `w dzeekc

:l`ppg epiax yxit oke ,ipy oeyla

inp `kd s` ,dxrpa mzd dn epiid Ð dzeekc

,d`xp oi`e .dxrpa sqk opiaxn oec` i`dl

yexit `l` !dcicl `ni`e :iywz izk`c

`xw i`dn opirnyc oeik ,`zyde .xwir qxhpewd

inp edi`c `ed `xaq Ð ied dia`c `tqkc

idi`e diyecw sqk liwy dia` `zydc .lawn

?dytp yecwz

ïéðòìdnexz zlik` oiprlc xninl ivn ded inp ikd Ð ezeyxn dl `wtp mixcp zxtd

opixn`ck ,dnexza zlke` dpi` Ð `id l`xyil odk za m`c ,ezeyxn dl `wtp

zenai) "zexzen yi"ada el didy egk ciqtdy ,mixcp zxtd hwpnl dil `gip `l` .(`,ft

.dici dyrn ciqtny oec` z`ivic `inec ,dixcp xtdl

éàëæenk dia`l dz`ivn `dzy slinl `kil `ziixe`cn Ð dai` meyn dz`ivna

`gxhwc dz`ivn la` ,llk eda `gxhw `lc oiyeciw ip`yc ,dia`l diyeciwy

dici dyrn opixnb `lc (`,c) oiyeciw yixa `zekixv ciar `peeb i`dke .dz`ivn diabdl

zngnc jpd dne `zydc ,ediiexzn slip :xn`z m`e .llk eda `gxh `w `lc diyeciwn

,odici lr cqtp a`dy Ð jpdl dnc :xnel yie !oky lk `l d`ivn ,a`c ied ez` `w `teb

.(my) oiyeciw yixa opixn`ck ,dipin `pfzin `wc meyn dici dyrne ,epnn dnvr zrwtn `id oiyeciw ici lrc
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,dkøãk ìBòáiL ãò áéiç Bðéà :ïðçBé éaøc déîMî¦§¥§©¦¨¨¥©¨©¤¦§§©§¨

.dkøãëa òø íL àéöBéåäðùîBzáa éàkæ áàä" §¦¥©¦§©§¨¨¨©©§¦
dúàéöîa éàkæ .äàéááe øèLa ,óñëa äéLecé÷a§¦¤¨§¤¤¦§¨§¦¨©©¦§¦¨¨
,dhéb úà ìa÷îe ,äéøãð úøôäáe ,äéãé äNòîáe§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§©¥¤¦¨

úàOð .äéiça úBøét ìëBà Bðéàå¯ìòaä åéìò øúé §¥¥¥§©¤¨¦¥¨¥¨¨©©©
dðB÷øôáe äéúBðBæîa áéiçå ,äéiça úBøét ìëBàL¤¥¥§©¤¨§©¨¦§¤¨§¦§¨
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epîe¯ìa÷î äéáà àzLä ?dãéãì àîéàå .äéáà ©¨¦¨§¥¨§¦¨¨§¨¨¦¨§©¥

éäéà ,"äfä Léàì ézúð éza úà" :áéúëc ,äéLecé÷¦¤¨¦§¦¤¦¦¨©¦¨¦©¤¦¦
éléî éðä :àîéàå !?àtñk àì÷L¯úéìc ,äpè÷ ¨§¨©§¨§¥¨¨¥¦¥§©¨§¥
ãé dì úéàc äøòð ìáà ,ãé dì¯Lc÷z éäéà ¨¨£¨©£¨§¦¨¨¦¦§©¥

äéøeòða" :àø÷ øîà !àtñk ìB÷Lz éäéàå ,dLôð©§¨§¦¦¦§©§¨¨©§¨¦§¤¨
äéáà úéa"¯áàì íéøeòð çáL ìkàä ,àlàå .äé ¥¨¦¨¨¤©§¦§¨¦¨§¤¨¨

äéáàì úaä äNònL ïépî :áø øîà àðeä áø øîàc§¨©©¨¨©©¦©¦¤©£¥©©§¨¦¨
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:àîéz éëå .áéúëc àeä íéøãð úøôäa àeää ,àlà¤¨©©£¨©§¨¦¦§¦§¦¥¨
dpéî óìéð¯:àîéz éëå .ïðéôìé àì àøeqéàî àðBîî ¥©¦¨¨¨¥¦¨¨¨§¦©§¦¥¨

àñðwî óìéð¯:àîéz éëå .ïðéôìé àì àñðwî àðBîî ¥©¦§¨¨¨¨¦§¨¨¨¨§¦©§¦¥¨
íâôe úLBaî óìéð¯éîð äéáàc íâôe úLBa éðàL ¥©¦¤§¨¨¥¤§¨§¨¦¨©¦

éiLàðîçø èòîî éëc àøazñî ,àlà .déa C¯ ©¨¥¤¨¦§©§¨§¦§©¥©£¨¨
äàéöé àä àéîc àì àäå .èòîî à÷ dúååëc äàéöé§¦¨¦§¨¨¨§©¥§¨¨¨§¨¨§¦¨

ïBãà éab íúä ,äàéöé àäì¯déúeLøî dì à÷ôð §¨§¦¨¨¨©¥¨¨§¨¨¥§¥
áàc äàéöé ,éøîâì¯!äteçì äøéñî àøqçî ézkà §©§¥§¦¨§¨©©¦¦©§¨§¦¨©¨

:ïðúc .déúeLøî dì à÷ôð àäéî íéøãð úøôäî¥£¨©§¨¦¦¨¨§¨¨¥§¥¦§©
.äéøãð dì ïéøéôî dìòáe äéáà äñøBàîä äøòð©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨§¦¦¨§¨¤¨
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zeaezk(oey`x meil)

ixdéãéàå éãéà,zepfd z`ia mbe lrad z`ia mb -ïðéòa dkøãk- ¦¦§¦¦§©§¨§¦¨
dcai` `l ,dkxck `ly dzpif m` ixdy ,dkxck eidiy jixv
z`ia m`e .'milEzA LYal iz`vn `l' oreh lrad eli`e ,dilezaŸ¨¨¦§¦§§¦
zvxzn .mileza dl oi`y el oipn ,dkxck `ly dzid lrad

:`xnbdàlàitke ,awri oa xfril` iax zhiyk dxn`p ef `xnin ¤¨
y,ïðçBé éaøc déîMî àðäk áø çìLyáéiç Bðéàoenne zewlnãò ¨©©©£¨¦§¥§©¦¨¨¥©¨©

òø íL àéöBéå ,dkøãk ìBòáiLdzpify.dkøãëa ¤¦§§©§¨§¦¥©¦§©§¨

äðùî
wxtd zligza(.an)mikiiy za ly dz`ivne dici dyrny epipy

z` oke ,ezaa a`d zeiekf z` x`al dkiynn epizpyn .dia`l
:ezy`a lrad zeiekfBzáa éàkæ áàä,dxrpd e` dphwd ¨¨©©§¦

óñëa äéLecé÷adiyeciwae .ely diyeciw sqky -,øèLam`y §¦¤¨§¤¤¦§¨
,zycewn `id ixd ,dilr oiyeciw xhy laiwediyeciwa,äàéáa§¦¨

.d`iaa ycwzdl ,dvxiy inl dxqenl lekiyedúàéöîa éàkæ- ©©¦§¦¨¨
,d`vny d`ivnäéãé äNòîáe.dzyry dk`lna -úøôäáe §©£¥¨¤¨©£¨©

ãðäéø.dixcp z` xtdl a`d lekiy -åokdhéb úà ìa÷îcin §¨¤¨§§©¥¤¦¨
oenn zekf dpynd d`ian .dqex` dcera dyxbl dvx m` ,dlra

:a`l zkiiy dpi`yäéiça úBøét ìëBà Bðéàåeza dyxi m` - §¥¥¥§©¤¨
.mdizexita `le mda i`kf a`d oi` ,dn` zian miqkp

:ezy`a lrad zeiekf z` zhxtn dpyndúàOðlrad dkef ,zad ¦¥
,dixcp zxtdae dici dyrnae dz`ivna ,a`l eidy zeiekfa

df xacaeìòaä åéìò øúé,a`d lyn daexn lrad zekf -ìëBàL ¨¥¨¨©©©¤¥
äéiça úBøétd`iane .dyexia dl eltpy miqkpn ezy` ly ¥§©¤¨

:ezy`l lrad zeaeg z` dpyndáéiçålrad,äéúBðBæîa §©¨¦§¤¨
dðB÷øôáe,ziayp m` ,dzectl -åa ok,dúøeá÷.eiiga dznykéaø §¦§¨§§¨¨©¦

,ìàøNéaL éðò eléôà ,øîBà äãeäé,ezy` dznyúBçôé àì §¨¥£¦¨¦¤§¦§¨¥Ÿ¦§
î`iadlúððB÷îe ,ïéìéìç éðM.dcitqd jxevl ¦§¥£¦¦§¤¤

* * *

àøîâ
diyeciwa ezaa i`kf a`d' :dpyna epipy.'óñëa:`xnbd zl`ey §¤¤

ïìðî:`xnbd daiyn .dia`l oiyeciwd sqky epl oipn -áø øîà §¨¨¨©©
àø÷ øîà ,äãeäéoec`d zeyxn z`veiy dixar dn` iabl §¨¨©§¨

zexrp ipniq d`iadyk(`i `k zeny)'óñk ïéà ípç äàöéå'dpi`y - §¨§¨¦¨¥¨¤
,yexcl yie ,dz`ivi xear sqk oec`l mlyl dkixvïéàzekfóñk ¥¤¤

,äæ ïBãàì,epnn z`veiyLéåa zekfepîe ,øçà ïBãàì óñkine - §¨¤§¥¤¤§¨©¥©
df ,'xg` oec`' eze` `ed,äéáà.diyeciw sqka zekf el yiy ¨¦¨

:`xnbd dgecàîéàå`ed df sqkydãéãìweqtde ,dnvr zal - §¥¨§¦¨
yi la` ,oec`d zeyxn z`veiy ,ef d`ivia sqk oi`y wx cnln
,ycwzdl dia` zeyxn z`veiyk epiide ,zxg` d`ivia sqk

.dly `edy okzi j` ,oiyeciw sqk yiy
ly sqk iyeciwa i`kf a`dy oipn xg` ote`a `xnbd zx`an

:ezaàzLäy `ed oicd dzexrpae dzephwa ixd ,dzr -äéáà ©§¨¨¦¨
ìa÷îz`äéLecé÷,dvxiy inl dycwneáéúëc(fh ak mixac)úà' §©¥¦¤¨¦§¦¤

äfä Léàì ézúð éza,'c okzi ikeàtñk àì÷L éäéàzlhep zady - ¦¦¨©¦¨¦©¤¦¦©§¨©§¨
el dzkif mpgay xazqn `l ixde ,dnvrl oiyeciwd sqk z`

.diyeciw zlaw z` dxezd
:ef di`x mb `xnbd dgecàîéàådny ,zegcle xnel yi oiicre - §¥¨

,dvxiy inl dpzil a`d ciay ,'izzp iza z`' dxezd dxn`y
éléî éðäa wx xn`p df xac -ãé dì úéìc ,äpè÷dl oi`y - ¨¥¦¥§©¨§¥¨¨

dxezd dzkif okle ,zrc dl oi` ixdy ,dnvr z` ycwl zexyt`
,dycwl lkeiy a`lãé dì úéàc ,äøòð ìáàzexyt` dl yiy - £¨©£¨§¦¨¨

gwn dgwny ,xac lkl dlecbk `id ixdy ,dnvr z` ycwl
c xn`p `ny ,xknn dxknneìB÷Lz éäéàå ,dLôð Lc÷z éäéà¦¦§©¥©§¨§¦¦¦§

àtñkoiyeciwd sqk z` lehiz mbe dnvr z` ycwz `idy - ©§¨
.dnvrl

:xg` weqtn df oic cenll dqpn `xnbdàø÷ øîàzxtd iabl ¨©§¨
mixcp(fi l xacna),'äéáà úéa äéøòða'y df weqtn yexcl yieìk ¦§ª¤¨¥¨¦¨¨

çáLonfa `adäéáàì ,íéøeòð.`ed ¤©§¦§¨¦¨
:df cenil mb `xnbd dgecàlàå,zeywdl yi ,df cenil itl -àä §¤¨¨

úaä äNònL ïépî ,áø øîà àðeä áø øîàcjiiyàpL ,äéáàìøî §¨©©¨¨©©¦©¦¤©£¥©©§¨¦¨¤¤¡©
(f `k zeny),'äîàì Bza úà Léà økîé éëå'xeziin yexcl yie §¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨

,'dn`l' dlindäéãé äNòî äîà äîmikiiydaøì,dly oec`l - §¨¨¨¨¨©£¥¨¤¨§©¨
,äéáàì äéãé äNòî ,úa óà,dyweéì änì,df cenildéì ÷etéz- ©©©£¥¨¤¨§¨¦¨¨¨¦¥¥

z`f cenll yi,'äéáà úéa äéøeòða'î,dia`l mixerp gay lky ¦¦§¤¨¥¨¦¨
.dici iyrn df llkaeàlàc meyn ,ok micnel oi`y mrhdàeää ¤¨©

,'dia` zia dixerpa' ,df weqt -,áéúëc àeä íéøãð úøôäacnlne ©£¨©§¨¦¦§¦
`idy meyn ,dxrpd eza ixcp z` xtn a`dy oicd seb z`

.mixcp zxtd oiprl ezeyxa
:zxne`e `xnbd dtiqendpéî óìéð àîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨¥©¦¨

,mixcp zxtda xn`p envr 'dia` zia dixerpa' weqtd mpn`y
ixdy ,ok xnel oi` .a`l jiiy diyeciw sqk s`y epnn cnlp j`

ïðéôìé àì àøeqéàî àðBîî,mixeqi`n zepenn ipic cenll oi` - ¨¨¥¦¨Ÿ©§¦¨
s`y jkn cenll oi` ,exitdl zekf a`l yi xcp xeqi` iably s`e

.el jiiy oiyeciwd oenn
ly oiyeciwd sqky mixg` zenewnn cenll dqpn `xnbd

:dia`l jiiy dxrpdàñðwî óìéð àîéz éëådkef a`dy cnlp - §¦¥¨¥©¦§¨¨
z` ozepy ,dztne qpe` iabl dxeza xen`dn diyeciw sqka

:`xnbd dgec .dxrpd ia`l qpwdéôìé àì àñðwî àðBîîïði` - ¨¨¦§¨¨Ÿ©§¦¨
,qpw aeign ,oenn zekf efy ,oiyeciwd sqk oic z` cenll xyt`
oi`e ,enlyl miaiigy dxezd ly yecig `ed qpw oicy oeik

.mixg` mipic epnn cenll
:zl`eye `xnbd dkiynnî óìéð àîéz éëåinelyzíâôe úLBa §¦¥¨¥©¦¤§¨

md ok it lr s`e ,'oenn' inelyz mdy ,dztnde qpe`d mlyny
lirl x`eank ,a`l mikiiy(:n):`xnbd dgec .éðàL`ed dpey - ©¦

ly mpicééL énð äéáàc ,íâôe úùBadéa Czekiiy a`l yiy oeik - ¤§¨§¨¦¨©¦¨¥¥
zyea eze`a eza z` mebtle yiial leki ixdy ,el` minelyzl
leepnl oiyeciw z`ial a`d dpxqniy ici lr ,qpe`d dyiiay
,eciqtd dztnd e` qpe`de ,xky jk lr lehie ,oigy dkene
mlyn jkle ,dycwl mc` ipa evxi `l dze` lflify jezny

.ely diyeciw sqk s`y di`x o`kn oi`e ,dia`l df oenn
,mixg` miweqtn cenild zeiexyt` z` `xnbd dzgcy xg`
weqtd zyxcn ok micnely ,oey`xd cenill `xnbd zxfeg
epnn z`veiy drya oec`l sqk oi`y ,'sqk oi` mpg d`vie'
ezeyxn z`vei zady drya a`l sqk yi la` ,zexrp ipniqa
weqtd zpeek `ny jk lr epiywd lirl mpn`e ,oiyeciw ici lr
.dia`l ozip sqkdy oipn j` ,sqka zycwzny eprinydl wx

,àlà,`xaqn `ed a`l ozip oiyeciwd sqky cenild,àøazñî ¤¨¦§©§¨
à÷ dúååëc äàéöé àðîçø èòîî éëcèòîîxnel xazqn - §¦§©¥©£¨¨§¦¨¦§¨¨¨§©¥

,oiyeciwa a`d zeyxn zad z`ivi z` dxezd dhrin xy`ky
,efl ef zenec 'ze`ivi'a xaecny ,oec`d zeyxn dz`ivi llkn
`idy inl sqk oi`y `ed herind oec`d z`ivi iably myke
ieaixd ,a`d zeyxn dz`ivi iabl jk ,oec`d epiide ,epnn z`vei

.a`l epiide ,epnn z`vei `idy inl sqk yiy `ed
,efl ef ze`ivid z` zencl xyt` ji` :`xnbd zl`eyàì àäå§¨Ÿ

äàéöé àäì äàéöé àä àéîcdnec oiyeciwa zad z`ivi oi` ixde - ¨§¨¨§¦¨§¨§¦¨
c ,mipniqa dn`d z`ivil,íúäldéúeLøî dì à÷ôð ,ïBãà éab- ¨¨©¥¨©§¨¨¥§¥

ezeyxn dn`d z`veiéøîâìa la` ,mipniq ici lráàc äàéöélr §©§¥§¦¨§¨
ixdy ,dxenb d`ivi df oi` ,oiyeciw iciàøqçî ézkà`id oiicr - ©©¦§©§¨

dxiqgäteçì äøéñî`ly onf lky ,ixnbl ezeyxn d`ivedl ick §¦¨§¨
dzyexi iabl ezeyxa `id oiicr oi`eyip myl dtegl dxqnp
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc zeaezk(ipy meil)

,`id minkg zpwz eza z`ivna a`d zekf :`xnbd zx`aníeMî¦
äáéàdphwd eza z` oefl aiig a`d oi`y oeik ,xnelk ,d`py - ¥¨

mdipia d`py didz dize`ivn z` el ozz `l m` ,dxrpd e`
.ely dz`ivny minkg epwiz okle ,dze` oefln rpnie

* * *
e 'eke ezaa i`kf a`d :dpyna epipy.äéãé äNòîá:`xnbd zxxan §©£¥¨¤¨

ïìðî:`xnbd zx`an .df oic cnlp oipn -,áø øîà ,àðeä áø øîàc §¨¨§¨©©¨¨©©
úaä äNònL ïépîjiiyøîàpL ,áàì(f `k zeny)úà Léà økîé éëå' ¦©¦¤©£¥©©¨¨¤¤¡©§¦¦§Ÿ¦¤

,'äîàì Bzawx aezkl dxezd dlki ixdy ,zxzein 'dn`l' zaize ¦§¨¨
yiwdl dxezd d`ay jkn yexcl yie ,'eza z` yi` xekni ike'

,dn`l zadaøì äéãé äNòî äîà äîjk myly ,[dly oec`l-] ¨¨¨©£¥¨¤¨§©¨
,d`pw.äéáàì äéãé äNòî ,úa óà©©©£¥¨¤¨§¨¦¨

:`xnbd dywnàîéàådn`n `ed cenildy oeik ,xn`p `ny - §¥¨
ok m` ,dixardéléî éðäepiid dia`l zad ici dyrny df oic - ¨¥¦¥

adì ïaæî éöîc ,äpè÷ycgzd dfae ,dxkenl a`d lekiy - §©¨§¨¥§©¥¨
,ely dici dyrn ezeyxa `idykydì ïaæî éöî àìc ,äøòð ìáà£¨©£¨§Ÿ¨¥§©¥¨

`ny ,dxkenl leki epi`y -eåä dãéc äéãé äNòî.md dly - ©£¥¨¤¨¦¨£
:`xnbd zvxznàøazñîdici dyrn dxrpa s`yeåä äéáàc- ¦§©§¨§¨¦¨£

,md dia` lyCzòc à÷ìñ éàcxnel jzrca dlrz m`y - §¦¨§¨©§¨
ydøñîéîì áàì àðîçø déì ékæc àä ,àlà ,äéáàc åàì äéãé äNòî©£¥¨¤¨©§¨¦¨¤¨¨§©¥¥©£¨¨§¨§¦§§¨

äteçìdqipkdle eza z` `iydl a`l dxezd dzkify dn - §¨
,dgxk lra s` dtegldì øñî éöî éëéäleki `ed cvik - ¥¦¨¥¨©¨

,dtegl dxqenläéãé äNònî dì ìháî÷ àädtegd meia ixd - ¨¨§©¥¨¦©£¥¨¤¨
`ed dtegl ezxiqna ok m`e ,dk`lna weqrl zad lkez `l

dici dyrn z` dl ciqtnleki okle ,ely dici dyrn i`ce `l` ,
.dtegl dxqenl s` `ed

:ef `xaq dgec `xnbdéøtCdywd -éàçà áø,ef `xaq lràîéà ¨¦©©©¥¨
dzò÷t øëN dì áéäécezal mlyl a`d lr ok`y xnel xyt` - §¨¦¨§©§©§¨

.dtegd onf lr dlha xkydì øñîc ,énð éàdteglàéìéìa ¦©¦§¨©¨§¥§¨
.jka dlhan epi`e dk`ln onf df oi`y [dlila-]øñîc ,énð éà¦©¦§¨©

íéáBè íéîéå úBúaLa dìoi` ok m`e .dk`ln ziiyra mixeq`y ¨§©¨§¨¦¦
iyrn s`y ,dtegl dzxiqn z` dxezd el dzkify jkn di`x

.ely dici
zad ici dyrny micnely ,ea dgzty cenill zxfeg `xnbd
m`y epiywd lirl mpn`e ,dixar dn`l ywidn dia`l mikiiy
iabl `le ,dxkenl leki dia`y ,dphw iabl wx df oic cnlp ok

:`xnbd dzr zayiin ef `iyewe .dxrpàø÷ àëéøö àì äpè÷ ,àlà¤¨§©¨Ÿ§¦¨§¨
mikiiy dphw za ici dyrny cnll dxezd dkxved `l -

,xnege lwa z`f cenll xyt` ixdy ,dia`lïéaæî éðeaæ àzLä©§¨©¥§©¥
éòaéî äéãé äNòî ,dìdxkenl zekf a`l dxezd dpzp m` - ¨©£¥¨¤¨¦¨¥

dxkn `l m`y i`ce ,oec`d ly dici dyrn eidie ,dixar dn`l
ely epi`y xac xeknl leki mc` oi`y ,ely dici dyrn[àlà]¤¨

éøèöéà ékäøòðì àø÷ C`a dixar dn`l za ly df ywid - ¦¦§§¦§¨§©£¨
xwiry s`e ,dia` ly dici dyrny ,dxrp iabl df oic cnll
mewn lkn ,dixar dn`l zxknp `id wxy ,dphwa wqer weqtd

.dxrpd oic z` epnn cenll yi dphwl jxvp weqtd oi`y oeik

* * *
ezaa i`kf a`d :dpyna epipy.äéøãð úøôäa:`xnbd zxxan ©£¨©§¨¤¨

ïìðîdxeza xn`py s`e .dxrpd eza ixcp z` xtn a`dy oipn - §¨¨
(e l xacna)dixq`e dixcp lM ,FrnW mFiA Dz` dia` `ipd m`e'§¦¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨

,'Dz` dia` `ipd iM Dl glqi 'de mEwi `l DWtp lr dxq` xW £̀¤¨§¨©©§¨Ÿ¨©¦§©¨¦¥¦¨¦¨Ÿ¨
:`xnbd zx`an .dxrpa `le ,dphwa xaecny okziáéúëcseqa ¦§¦

mixcp zxtd zyxt(fi l my)dWn z` 'd dEv xW` miTgd dN`'¥¤©ª¦£¤¦¨¤Ÿ¤
FYal a` oiA FYW`l Wi` oiA,'äéáà úéa äéøòðadxrpdy epiide ¥¦§¦§¥¨§¦¦§ª¤¨¥¨¦¨

.dixcp xtdl lekie ,`id dia` zeyxa

* * *
:ezaa a`d zeiekf oia dpyna epipy.dhéb úà ìa÷îeote`a epiide §©¥¤¦¨

:`xnbd zxxan .dxba `l oiicre oiqexi`d on dyxbzpyïìðîoic §¨¨
:`xnbd zx`an .dfáéúëcz`ype dlran zyxbznd dy` oipra ¦§¦

xg`l(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäå,'xg` Wi`lLe÷zéà §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥¦§
dxezd dyiwd -äééåäì äàéöéa`y myke ,oiyeciwl oiyexib - §¦¨©£¨¨

.dhib z` lawl ecia jk ,[lirl yxcpy enk] eza z` ycwl i`kf

* * *
:ezae a` ipic iabl dpyna epipy.äéiça úBøét ìëBà Bðéàåd`ian §¥¥¥§©¤¨

oipra mi`pz zwelgn `xnbd:dfúBøét ìëBà Bðéà áàä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨¥¥¥
dyexia ezal eltpy zerwxw ly,Bza éiçadzzin xg`l wxe §©¥¦

.ely rwxwd seb s`e ,dyxei `edáàä ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥¨¨
.Bza éiça úBøét ìëBà¥¥§©¥¦

:zwelgnd mrh z` zx`an `xnbdéâìôéî÷ éàîa`xaq efi`a - §©¨¦§§¥
.mi`pzd ewlgpìòa àîìLa ,øáñ àn÷ àpziabl xacd oaen - ©¨©¨¨©¦§¨¨©©

c ,lraïðaø déì eðéwzlk`iyéøét,ezy` zerwxw lyïk íàc ©¦¥©¨¨¥¥§¦¥
÷éøt àìå òðnéîdzectln rpni ,dy`d ly zexitd eidi m`y - ¦§©§Ÿ¨¦

zxenze ,ely diqkp zexit eidiy minkg epwiz okle ,dzayp m`
,dzectl edeaiig z`føîéîì àkéà éàî ,áà àlàjl yi dn ike - ¤¨¨©¦¨§¥©

yeygl ozip m`d ,zexitd z` el dkfp ok zngny ,ea yeygl
÷éøt àìå òðnéîc,ok xacd oi` ,ziayp m` ,dzectln rpniy - §¦§©§Ÿ¨¦

c meyndì ÷éøt éëä åàìaeza z` dcti xac lawi `l m` mb - §©¨¦¨¦¨
daiq oi`y `nw `pz xaeq okle ,dilr eingx zngn ,dilr qegie

.dia`l eidi diqkp zexity owzlåeli`,øáñ äãeäé éaøa éñBé éaø §©¦¥§©¦§¨¨©
÷éøt àìå òðnéî énð áàectln rpnidl ieyr a`d s` -,dz ¨©¦¦§©§Ÿ¨¦

cdLôð ÷Bøôúå ìéæéz ,dåléò àèé÷ð àñék ,øáñ`ln wpx` ixd - ¨©¦¨§¦¨¦¨¨¥¦§¦§©§¨
`idy ,dyexia dlaiwy rwxwd zexit epiide ,dcia wfgen zern
m` s`e ,el` zernn dnvr z` dctze jlz ,mdn zipdp dcal
s`y minkgy epwiz jkle .ilyn mily` `l oeictd ick dl xqgi

.epennn dpcti ,dayz m`y ,eza ly zexit lk`i a`d

* * *
:dpyna epipy'eë ìëBà àeäL ìòaä åéìò øúé ,úqéð.diiga zexit ¦¥¨¥¨¨©©©¤¥

d`ian ,oi`eyipd xg`l lrad zeiekf dpyna e`aedy jk ab`
:oi`eyipd mcew eizeiekfa zwqerd `ziixa `xnbdáúk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©

dìzqxe`nd ezal a`d,íéìëå úeñk úBøétoilhlhn dl wqte ¨¥§§¥¦
dipecpk el`,dìòa úéáì äéáà úéaî dnò eàBáiLeäúîdy`d ¤¨¦¨¦¥¨¦¨§¥©£¨¥¨

,oi`eyipd mcewìòaä äëæ àì[qex`d-].eìlä íéøáãampn` Ÿ¨¨©©©¦§¨¦©¨
.eìlä íéøáãa ìòaä äëæ ,eøîà ïúð éaø íeMî¦©¦¨¨¨§¨¨©©©¦§¨¦©¨

oipra zxg` mi`pz zwelgna ef zwelgn zelzl zywan `xnbd
zl`ey .mzwelgn mrh z` x`al jkae ,oiqexi`d xg`ly onfd

:`xnbdàîéìc xnel yi m`d -àzâeìôamzwelgna -éaøc ¥¨¦§§¨§©¦
éâìôéî÷ ïðaøå äéøæò ïa øæòìàozp iaxe minkg ewlgp - ¤§¨¨¤£©§¨§©¨¨¨¦§§¥

,`ziixaayïðúcoldl dpyna(:cp)`yepdy minkg epwizy , ¦§©
,[dyxbn e` zn m` daeby] dzaezka ef miz`n dl aezki dleza
siqedl leki mdn cg` lke ,fef d`n dl azek dpnl` `yepde
m`e ,el` mireaw miaeig caln dvxiy dnk ezy`l aezkle
úà äáBb ,ïéñeøéàä ïî ïéa ïéàeOpä ïî ïéa ,äLøbúð Bà äìîøàúð¦§©§§¨¦§¨§¨¥¦©¦¦¥¦¨¥¦¨¤

ìkäztqezd z` oiae minkg dl epwizy daezk xwir oia - ©Ÿ
.epevxn lrad dl siqedy,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøm` wx ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥

dyxbzp e` dpnl`zpå ,ìkä úà äáBb ïéàeOpä ïîm` eli` ¦©¦¦¨¤©Ÿ§
dyxbzp e` dpnl`zp,ïéñeøéàä ïî`l` ,ztqezd z` daeb dpi` ¦¨¥¦

,äðî äðîìàå ,íéúàî äáBb äìeúa§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤
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miwxt dyelya` cenr fn sc ± iriax wxtzeaezk

äáéà íåùîdly dz`ivn zxn` i` ,dizepefna aiig epi`c oeikc ÐÐ`le dai` `ki`

.ez dl oiifäôåçì äøñîéîì áàì àðîçø äéì éëæã àä"izzp iza z`" aizkck ÐÐ

'ek ivn ikid ,dk`ln dyer dpi` meid eze`e .rnyna day zepizp lk.äúò÷ôÐ

.dzelihaàø÷ àëéøö àì äðè÷ àìàivnc dphw ilin ipd `ni` ,lirl jl `iywc Ð

dl oafnÐ.`id `iyew e`làø÷ êéøèöéà éë
äøòðì,aizk dphwa `xw xwirc ab lr s`e Ð

"dn`l" aizkc ,`ed `xizi `xw edinÐ

,dn`l za iyew`l.`iz` dxrpc `yiwidl

äéøåòðá:xn`w ikde .aizk mixcp zxtd iab Ð

dixerpaÐ`d :`niz ike .`id dia` zeyxa

ik" aizk `icda`ipdi`d e`l i` !"dze` dia`

Ð.irzyn dphwa `pin` dedòðîéîå÷éøô àìå
:onwl xn`ck ,zexit el epwz jkitl Ð

edpilkilc ,zexit zgz dpewxitelke lra

zxn` i`c .hrn m` ax m` ,eilr idi dpeict

,edpigpildiieay didz m` mdn dectieÐ

.dicicn aidi `zyde .eln `lc oipnfàñéë
àèé÷ðzern `ln qik Ð,dlebqa dl yicre

mdn izipdp `l dpdÐ,dnvr z` dctz dzr

xqgi m`eÐ.mily` `l ip`úåøéô äì áúë
íéìëå úåñëdzipecpa a`d dl wqt Ðqipkzy

zeqke oiyelz zexit oebk ,oilhlhn dlral

.oiqexi`d on dl oazke ,milkeäúîåÐ

oiqexi`aÐ.'ek dkf `l'åë àúâåìôá àîéìÐ

yxei dlra xn`c o`ncdziipecpoiqexi`d on

Ð`ed zn m` :ixn`c ,opaxkÐ:lkd z` daeb

`niiw dzaezk ,`nl` .ztqeze ,miz`n ,dpn

idi` dzn m` .z`yip eli`kÐedi` zixi inp

ikdc ,dazkp xhyd jeza `id s`y ,`ipecp

zlrpdc `ipecp `c :opiazkjk ,dea` ian dil

iave ,jkesiqe`e.jke jk dilicn dl
ïàî
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31

íåùîdnvrl dz`ivnc zxn` i` ,dizepefna aiig epi`c oeik :qxhpewa yxit Ð dai`

`ly epiid Ð dz`ivnc dai` .d`xp wgvi epiaxle .dl oiif `le ,dai` `ki` Ð

epa z`ivn iab (a,ai) `rivn `aac `nw wxta opixn`c `de .oigy dkene leepnl dpycwi

jenq epi`e ohw ,ohw edf eia` ogley lr jenqe lecb `l` ,ynn ohw ohw `l :miphwd ezae

,ohwa `weec epiid Ð lecb edf eia` ogley lr

dia` ogley lr dkenq dpi` elit` ,dphwa la`

dpycwi `ly ,dai` meyn a`l dz`ivn `ied Ð

ohw :mzd xn`c l`enyle .oigy dkene leepnl

meyn ,eia` ogley lr jenq oi` elit` ynn ohw

jixv Ð eia` lv` dvixn d`veny dryac

oiccvl mzdc oizipznc qxhpewd yexitl xnel

.dkenqa dxrp ,dkenq dpi`a elit` dphw :ipzw

,envrl ez`ivn ied eia` ogley lr jenqd lecbe

mipaa dai`l i`d ilek yginl `kilc ,l`enyl

.migztd lr xfgl `zlin eda `lifc ,zepaa enk

lirl dil `hiytc :qxhpewd yexitl dyw la`

ab lr s` ,dnvrl a`d zzin xg`l dz`ivnc

lirl qxhpewa yxity dne !oig`d on zipefipc

eda jiiy `lc dnvrlc dil `hiyt ikdlc

d`xp oi` Ð `pfzin ediigxk lrac oeik ,dai`

elit` dai` jiiyc ,mdxa` oa oeyny epiaxl

degixhi `ly ,ediigxk lra `pfzin `wc `kid

wxta onwl gkenck ,zepefna oic zial dry lk

,minezil dici dyrn dpnl`c (a,dv) "dpnl`"

dici dyrne ,`pfzin ediigxk lrac ab lr s`

ra ly opi`wxta xn`ck ,dai` meyn `l` l

dyrne ,xwir ipefn :(a,gp zeaezk) "it lr s`"

.`gip wgvi epiax yexitle .dai` meyn dici

`l` dpi` dlral dy` z`ivnc ab lr s`e

(`,ev zeaezk) "dpnl`" wxta xn`e dai` meyn

dai` `idd ,dai`e dai` dil iediz minezi iabc

,dici dyrnl `inc `lc ,`ed zepefn meyn e`l

zade oinezice dcic dhhwae ,dhhwc dai` `l`

dai` `kilc oeik ,opiyiig `l Ð mig`d mr

dz`ivnc :wgvi epiaxl d`xp cere .zepefnc

dkenq dpi` elit` a`c iedc ,diyeciwc `inec

dkenq dpi` elit` inp dici dyrne ,epgley lr

.a`c dtcrd `ied Ð

éëæãÐ dtegl dxqninl a`l `pngx dil

."izzp iza z`" aizkc :qxhpewa yixt

ziyixtck ,dphw dzidyk `xwc ab lr s`e

yi cere .xity jixt ikd e`lac `l` ,lirl

dphwa `xw `nwe`l ol zil ez Ð dycwl gk dl yiy cnl xakc `kd la` ,dxrpa gk mey a`l `diy ol miw `l izk`c meyn Ð dphw ilin ipd lirl jixtc `dc :xnel

?dtegn oiyeciw opixnb `l i`n` :oeir jixve .dia` zia zepf lr dlwqpcn ,zexrpa `ied dteg jgxk lr Ð dliwqa `ied `l dtegd xg` dzpifc lirlc qxhpewd yexitle .`weec

øñîãdyxce ,dgnya dgny oiaxrn oi`c meyn ,cren ly elega miyp mi`yep oi`c ,jzy`a `le "jbga zgnye" (a,g) ohw crena xn`c ab lr s` Ð miaeh minie zezaya dl

dry dze`a dlihae ,`ziixe`c ztqezc ,dk`ln oiprl aeh meik `edy ,aeh mei iptl zg` dry ixii` `kdc xninl `ki` Ð `ziixe`cn iedc (a,g) dbibga xn`ck ,`id dxenb

ilek dgny `aiyg `l Ð dgny `ki` dcerq `la oi`eypc (a,bn zenai) "ulegd"a xn`c ab lr s` .dcerq `la oi`eyp e` ,lrad igelyl a`d dxqnyk :inp i` .dk`lnd on

.df mrhn aeh meia `yil xeq` `diy i`dàúùälwn slinl (a,hk) oikxra jixhvi` i`n`c :y"pilxe`n* awri epiax axd dywd Ð dxrpl `xw jixhvi` ik 'ek dl oafn ipeaf

`vei xak dxekn `zydc ,dxrp `idyk eza z` xeknl leki mc` oi`c xnege,"dn`l" jixhvi`cn dxkenl leki oi`c `kdn dil wetiz Ð xknz `ly oic epi` dxekn dpi`y ,d

oiafn ipeaf `zydc xnege lw gkn `l` opirci `l inp `kdnc :xi`n epiax axd ixen mya izrnye !'ek dyrn dl oafn ipeaf `zydc `hiyt ?`xw jixv dn Ð dxkenl leki i`c

.zxbeaa elit` ,dia`l dici dyrnc "dn`l"n opiyxc dede ,dl oafn ivnc `pin` ded Ð mzdc xnege lw e`l i`c :d`xp ile .dláúëiwenc i`nl Ð milke zeqk zexit dl

.`iddc `tiqa ipzwck ,ecen `nlr ilek oi`eyipa ,edine .opaxk `iz` Ð dyxei dia` dzn 'ek lrad igely mr a`d igely ekld onwl ipzwc `d ,oiqexi`d on `ziixa jd qxhpewa

`l `de ,dlra zial dia` zian dnr e`eaiy azky ipzw `d ?ozp iaxl dkf i`n` :cere ?z`yipa ixii`c `kdc oizipzn` draw dnl Ð oiqexi`d on i`c :mz epiaxl d`xp oi`e

"`yepd" wxtac ab lr s`e .(`,ep) "it lr s`" yixa onwlck ,`zrc iaexwi` `l` ,oezig ixw ied `l oiqexi` Ð oiqexi`a i`e ,`ed ipezgi` meyn `kd la` wiqnc :cere !e`a

e`eaiy d`pd `idda :eyexit ikdc xnel yi Ð dxin`a epwne ixnb iccd` ipzgi`c d`pd `idda :oiqexi`a ixii`c 'eke jke jk jzal ozep dz` dnk iab xn`w (`,aw zeaezk)

a`d zrc oi`c icdq op`c meyn Ð `nw `pzl dkf `lc `nrhe ,ixiin oi`eypa `ziixa jdc :mz epiaxl d`xpe .oiqexi` zrya s` iccd` epwne ixnb Ð oi`eyp oezig icil seqal

Ð dkf `l xn`c o`nc ,ibltinw opaxe xfrl` iaxc `zbeltac `nil :xn`we .lrad dkfe ,`pcne` dil zil ozp iaxle .lrad enk dpnn eza dpdzy zpn lr `l` ef `ipecp ozil

ikd Ð dqpekl zpn lr `l` azk `lc ,`pcne` xza xfrl` iax lif`c ikid ik ,edl dncn mewn lkn Ð oi`eyipa `kde oiqexi`a xfrl` iaxc `eddc ab lr s`e ,xfrl` iaxk

zpn lr `l` dl ipw` `lc ,dcicl dicicn `l` xfrl` iax xn`w `l o`k crc ,dkf xn`c o`nl xn`w ikd xzale .eza dpdzy zpn lr `l` azk `ly `pcne` xza lif` inp

oeik ,ef `pcne`a epl ic Ð `pixg` `pcne` ez `ki`c ab lr s` ,oi`eyip oezig ly `pcne`a epl icc dcen xfrl` iax elit` dicicl dcicn la` ,dteg zaig meyn Ð dqpekl
iedc
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רח
miwxt dyelyaa cenr fn sc ± iriax wxtzeaezk

øæòìà éáøë äëæ àì øîàã ïàî.dqpekl zpn lr `l` daezk dl azk `l :xn`c Ð

zlrpdc `ipecp `ce" el dazk `l inp idi` .dl zi`c `ed opax dl oewzc miz`n dpne

`l` "dil.oi`eyp zaig zpn lräéøæò ïá øæòìà éáøë àîìò éìåëi`pz jpd ediiexz Ð

opiwqtc ,dixfr oa xfrl` iaxk (ediiexz) lirlc.onwl dizeek `zkldäãéãì äéãéãî
.dzaezka dlkl wqet ozgy dn Ðúçú

äúáåúëzgz Ð`ipecpd`ide ,el dqipkdy

.yxei `ede ,daezkd xhya daezkúåøéô úçú
miqkp oebk ,dly beln iqkpn lke` `edy Ð

,okl mcew dl eidy e` ,zqipyn dl eltpy

oz`ny `ly.dzaezk ziipecpa elåìî àìãÐ

ik ,`zyde .dpewxt ick zexita `di `l

edpilk`ded dnk rici `leÐdl wixt

oia ax oia lik` edi`c ,oewiz ikdc ,dilicn

.iedc dnk lk wixt `ede ,hrnàðà êåôéàåÐ

dpewxte ,zexit zgz zepefn.dici dyrn zgz

dyer ipi`e zipefip ipi` dxn` i`c ,dpin `wtpe

Ð,oievn dici dyrne zepefn :dxn`w melk `l

beln iqkp dl yiy dy`e dieayÐ.igiky `l
äðåò
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mzd jiiy ded i`e ,dcicl dicicn iedc xfrl` iaxc `iddl inc `le .dicicl dcicn iedc

meyn ,ozp iaxc opaxk l`ppg epiax oke ,mz epiax wqte .opicn` ded `pixg` `pcne`

" wxta dizeek `zklid opiwqtc ,dixfr oa xfrl` iaxk edl opinwenczeaezk) "it lr s`

,`ed `nlra `iegic Ð xfrl` iaxk `nlr ilekc ,`l :cenlzd igcc ab lr s`e .(`,ep

dkld mz epiax dxede .opiknq `l `iegic`e

ia` dide ,ezy` dzny cg` ozga dyrnl

,lrad dkf `lc dl wqte ,`ipecpa wfgen dlkd

,dkldd gkn `l ,owiz cere .`kdc oizrny gkn

jeza dzn m` xifgiy Ð wfgen lra elit`y

`de .dpwz dze`n eini seqa ea xfge .dpy

:(`,eq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxta opixn`c

`ed leki Ð epzg zne epzgl zern wqetd

iyt` i` jl ,ozil dvex iziid jig`l :xn`iy

oipwipd mixac `le :inlyexia jixte .ozil

,qepkl zpn lr wqtyk :ipyne ?od dxin`a

icin dyw `l Ð eig` daeb qpk m` `d rnync

maide ,zniiw eza ixd mzdc ,mz epiax yexitl

mze" :mipdk zxeza opixn`c `de .dnail dvex

daexn oenn ezal wqety df Ð "mkgk wixl

eza ciqtd ixd dzynd ini zray jeza dzne

inp i` .ozp iaxk `iz` `idd !epenn ciqtde

`ly oeir jixve .da wfgen ozgdy ixiine ,opaxk

(`,ep) "it lr s`" yixa onwlc ,mz epiaxl dywi

cere .oezigc `pcne` xza ilf` inp opaxc gken

dicicn xikfdl el dnc :mz epiaxl zvw wegc

o`k cr xninl dil ded ?dicicl dcicne dcicl

,z`yip `lc meyn `l` xfrl` iax xn`w `l

i`xen` edlekc :cere !`l Ð z`yipc `kd la`

dxqnyn dyxei lrac edl zi`c rnyn onwlc

cia daezkdyk epiid `nye !lrad igelyl a`d

it lr s` onwl mzd ipzwc `ziixae ,lrad

`iz` Ð dyxei dlra dia` ziaa dzaezky

.ozp iaxk

àìùlr `ly icdq op` ,dzn e` dtxhpe ,exiagn dxt gweld mc` lk ,ok m` :xn`z m`e .ok epivn cenlza zenewn dnkac ,z`f `xaqa denzl oi` Ð dqpekl zpn lr `l` dl azk

n"r m` ik llk azk `l `kd la` .dgwel did Ð cqtd lawl jl yi sxhz m` el xne` m` elit`e ,qpkil dvex did wtq eze`ay icdq op` mzdc :xnel yie !dgwl ok zpn

(a,iw `nw `aa) "`nw lfebd" seqa jixtc `de .ifef dil ekixhvi` `le oiafc `edd oke .wtqa envr qipkdl llk ezrc oi`e ,dqpekl,dvilg `la wetiz oigy dken iptl dltpy dnai :

xnyn iyp`l sqk ozp ,mzd xn`wc `inec iedc meyn `l` mzd jixt `lc :wgvi epiax xne` !oiyecw zrya zqpkp dzid `nzqn wtq eze`ac ab lr s` .dyciw `l ikdc `zrc`c

Ð ielz eay oeike ,ezrc xg` zkll epl yi ozepa `l` ielz epi`e li`edc ,aidi `l ikdc `zrc`c `nil Ð xtkn `l i`c ,dvgn xtkn sqk dpin rny :mzd wiqne .mdly `edy ,zne

`ly dpwn zrc inp `ki` `dc ,ecal dpewd zrca ielz epi`c Ð gwnd lhane dpw `l ikdc `zrc`c opixn` `lc ,qpe` ea rxi`e utg gwell inc `le .wtq meya qpkil dvex epi` i`ce

ik Ð ezzin xg` rxi`y xac mey liaya akri `l `edy epl xexay ,oiyeciwd oielz dcicac meyn ,oigy dken iptl dltpy dnain xity jixt ikdl ,yxti `l m` ezrcl el dpwn did

mzd iziinc edpd lk oke .ycwnd zrca inp ielzc oeik !dytp dyciw `l ikdc `zrc`c ,hb `la wetiz :men lra dlra dyrpy dy`n jixt `l ikdle .eixg` rxi`y dna yyeg epi`

.ezrca `l` ielz oi`åð÷éúopax epiwz ik :xaqw ,dyer ipi`e zipefip ipi` dlral xn`zy dy` dleki :`ped ax xn`wc (a,gp zeaezk) "it lr s`" wxta Ð dici dyrn zgz zepefn

zepefn epwiz :dpey `l` ,`kdc `ziixa dibn epi` ,xwir dici dyrn xn`e mzd dilr biltc yiwl yix ,`zyde .zepefn zgz dici dyrn epwz `ni` :ipyne `kdn jixte .'ek xwir ipefn

yixa gkenck ,ok xnel xyt` i` la` .xwir dici dyrnc xaqwc oeik ,dwtq `lc ab lr s`e jizepefnl jici dyrn i`v ezy`l xnel lrad leki dicicl ,dxe`kle .dici dyrn zgz

."dyer ipi`e zipefip ipi`" xnel dleki dpi`y oiprl `l` xwir dici dyrnc yiwl yix xn` `lc :xnel jixve !dpefl aiig dwtq `lac (`,ai) oihibc `nw wxtae (a,r zeaezk) "xicnd"

äúøåá÷å.dxeaw dl oi` dqex`c (`,bp) onwl xn` `dc ,miz`ne dpn zgz yxtl oi` la` .dziipecp :yexit Ð dzaezk zgzéçåðàdna el `di `ly cr :yexit Ð edpigpp

!zexit el oi` `d ?ipzwc zexit zgz i`n ok m`c ,edpigpil mlerlc xninl ira `l la` .mgwi f`e ,qpxtzdlïéðîéæ,dcic liaya dpwz xwirc ab lr s` Ð dicicn dl wixte eln `lc

:`ziixaa ipzw `dc ,zexit zpzep ipi`e zictp ipi` xnel dleki dpi` mewn lkn ,dl wixt `le rpnne i`azy` `nlc ,ixit dil epiwz dlra `nlya :xn`wc ,lirl oke .`kd rnynck

,dleki oi`c `nl` Ð dici dyrn zgz zepefn epwiz ipzwc ,lirlc `ziixan 'ek zpefip ipi` xn`zy dy` dleki dpi`c onwl wiicc ikid ik .xnel dleki dpi`c rnyn ,zexit zgz dpewxit

dy` dzpwy dn Ð dxvg :jixtc ,dlra `la dy`l xvg `diy igeky`l ivn `l (`,fr) oihiba "wxefd"ae (`,hn `xza `aa) "mizad zwfg"ac cere .jk liaya `ziixad dibdl jxvede

zictp ipi`" dxn`y oebk `nil ?ikd `nwe`l oiwgec i`n `zyde .dqex` dcere dl azeka :ipyne ,'ek `ipzde ,ied i`n dl azk ike .jiiqkpa il oi` mixace oic dl azeka iwene !dlra dpw

wlzqn lrady `xaql cxi xak la` ,ef `xaql cxei oi`c meyn epiid Ð xn`w `le ,da zeyx dlral oi`y zpn lr dl epzpy oebk `nwe`l ivn inp dedc ab lr s`e !"zexit zpzep ipi`e

dpi`c meyn mzd Ð 'ek zipefip ipi` dlral xn`zy dy` dleki `ped axlc ab lr s` ,mrh ozil yie .xnel dleki dpi` i`ce `l` .'ek zictp ipi` dxn`y oebk `nil ok m` Ð miqkpn

zexit `dc ,zexit zpwz ixnbl zrwtn ixd Ð zexit zpzep ipi`e zictp ipi` dxn` m` la` .zipefip `dze dyrz xgnl Ð dyer ipi`e zpefip ipi` meid dxn` m`y ,dpwzd ixnbl zrwtn

,zexit ip`y :inp i` .mixkpd oia rnhz `ly Ð zictp ipi` dxn` ivn `lc xnel yi izk` Ð mlerl dyer ipi`e zipefip ipi` xnel dlekic l"z` elit`e .dpewxt zgz md dini lk ly

.micid seba dkfiy xninl jiiy `lc ,oira mpi` dici dyrn la` .rwxwd seba dkefe dcik ecicíàdper epiid e`l dzperc rnyn `xw i`dn ,daxc`c :xn`z m`e Ð izepa z` dprz

,`xw xn`w inp ikdc :xnel yie !iepir iexw dhnd yinyz zripnc ol `wtp `xw i`dnc ,yinyz odn rpniy epiid Ð "izepa z` dprz m`" rnyn (`,fr) `neic `xza wxtac ,yinyz ly

.yinyz epiidc ,dpnn erpenyk iepirk `edy xac Ð "rxbi `l dzper"
iax
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äéãé äNòî úçz,dlral mikiiyd dy`d lyålrady epwiz ok ©©©£¥¨¤¨§
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eäì éðzçéà àäåoia welig a`l oi`y oeike ,lrad dyciw ixde - §¨¦©§¥§

dkef jkl ,epzg `xwp jk oiae jk oia ixdy ,oi`eyipl oiyeciw
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did `l mnvr ipta migpen zexitd eid m`e ,dict ick mnvr

,dzectl ick elyn mdilr siqen lradåmdn dpdpy dzr mpn` §
,lk` dnk rcei epi`e dry lkdéãécî dì ÷éøtick elyn siqei - ¨¦¨¦¦¥

zexit lk z` lk`i `edy ,dpwzd zxev dzid jky oeik ,dzectl
eyxciy mekq lka dze` dcti ok enke ,hrn oia ax oia ,rwxwd

.epnn

* * *
mixac epwiz recn ,zepwzd inrh z` dzr zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .df cbpk df el` minieqnàðà Cetéàå`l recn - §¥£¨
dyrn zgz dpewxte ,zexit zgz zepefn ,jtidl minkg epwiz

:`xnbd daiyn .diciéeöîì éeöî eðwéz ,éiaà øîàzgz zepefn - ¨©©©¥¦§¨§¨
,md miievn mixacd ipyy oeik ,dici iyrnåepwizéeöî BðéàL §¤¥¨

ìéeöî BðéàL-ipyy ,dly beln iqkp zexit zgz dy`d ziict §¤¥¨
.jk lk miievn mpi` mixacd

* * *
z` oefl lrad aeigy d`xp lirl d`aedy `ziixad ixacn
mi`pz yiy `xnbd d`ian dzr ,minkg zpwzn `ed ezy`

`id dxezd on ef daegy mixaeqy:àpz éàä ,àáø øîàdf `pz - ¨©¨¨©©¨
,oldlc `ziixaayøáña lrad aeigyúBðBæî`ed ezy` ¨©§
àéðúc ,àúééøBàcîweqtdn micnlpy ,ezy`l lra iaeig iabl ¦§©§¨§©§¨

dixard dn` iabl xn`py(i `k zeny)`l Dzpre DzEqM Dx`W'§¥¨§¨§Ÿ¨¨Ÿ
,weqtay zeaegd xe`iaa zehiy yly `ziixaa e`aede ,'rxbi¦§¨

,úBðBæî elà 'døàL',ezy` z` oefl aiig lradyøîBà àeä ïëå §¥¨¥§§¥¥
(b b dkin),'énò øàL eìëà øLàå'.dlik` oipra xkfed 'x`y'y ixd ©£¤¨§§¥©¦

,BòîLîk 'dúeñk'.micba dl zzl lrad aiigyäðBò Bæ 'dúðBò' §¨§©§¨¨¨¨
yinyz lyøîBà àeä ïëå ,äøBza äøeîàäinx`d oal ixaca ¨£¨©¨§¥¥

epnn ezcixta awril(p `l ziy`xa),'éúða úà äpòz íà'xnelk ¦§©¤¤§Ÿ©
'rxbi `l dzper' s`e ,yinyz odn rpniy jka oze` dpri `ly
epiide ,iepirl znxeb ezripny xac dpnn rxbi `ly epiid

.yinyzBæ 'døàL' ,øîBà øæòìà éaøzevnøîBà àeä ïëå ,äðBò ©¦¤§¨¨¥§¥¨¨§¥¥
(e gi `xwie),'äåøò úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL ìk ìà Léà Léà'ixd ¦¦¤¨§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨

.yinyz oipra xn`p 'x`y' oeyly,BòîLîk 'dúeñk'dl oziy §¨§©§¨
.micbaøîBà àeä ïëå ,úBðBæî elà 'dúðBò'l`xyi ipa zkild iabl ¨¨¥§§¥¥
xacna(b g mixac)pòéå','Eáòøiå Elk`n ixac zripne oearxy ixd ©§©§©©§¦¤

xac ezy`n repnl `l lrad zaeg z` miyxtn oke ,iepir `xwp
.jk ici lr iepir dl mxbiy
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עניין התפילה הוא לפעול דבר חדש לגמרי, שהגם שנגזר חס-ושלום איזה דבר, הנה על-ידי התפילה יוכל לפעול שיומשך להיות רופא 
חולים ומברך השנים וכדומה, לשנות מכמו שנגזר קודם, שזהו על-ידי שממשיכים רצון חדש.

ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc zeaezk(iyily meil)

:ziyily drc d`ian `ziixad,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaølk ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
'dzeqk' zaize ,micba ezy`l zzl lrad aeiga wqer weqtd

,dixg`le diptl zyxcpdúeñk ïz døàL íeôì ,'dúeñk døàL'§¥¨§¨§§¥¨¥§¨
,micba dl oz dteb beq itl -àì dì ïzé àlLmicbaäcìé ìL ¤Ÿ¦¥¨Ÿ¤©§¨

[dxirv-],äcìéì äðé÷æ ìL àìå ,äðé÷æìyeall dxirv jxcy ¦§¥¨§Ÿ¤§¥¨§©§¨
mpi`y micba yeall dpiwf jxce ,mda ze`pzdl miagx micba

.`ynd dilr dywi `ly ,miagxïz dúðBò íeôì ,'dúðBòå dúeñk'§¨§¨¨§¨¨¥
dúeñk,micba dl ozi dpyd zeper itl -ïzé àlLmicba dl §¨¤Ÿ¦¥

,änçä úBîéa íéLãç,minngn miycgdy oeikíé÷çL àìå- £¨¦¦©©¨§Ÿ§¨¦
,jk lk minngn mpi`y ,miwegye mipyi.íéîLbä úBîéa¦©§¨¦

:xg` ote`a 'Dx`W' z` zyxtny `ziixa d`ian `xnbdáø éðz §¥¨¨¥©
øNa áeø÷ Bæ ,'døàL' ,óñBé,yinyz zraâäðî da âäðé àlL ¥§¥¨¥¨¨¤Ÿ¦§©¨¦§©

øîàc ,àðeä áøì déì òéiñî .ïäéLeáìa ïäéúBhî ïéLnLnL ,íéiñøt©§¦¦¤§©§¦¦¥¤¦§¥¤§©©¥§©¨§¨©
,àðeä áølraéLôà éà øîBàäynyl,dcâáa àéäå écâáa éðà àlà ©¨¨¥¦¤§¦¤¨£¦§¦§¦§¦§¦§¨

,xya aexiwa `leäaeúk ïúBðå àéöBéezy` z` yxbl aiig - ¦§¥§¨
epi`y meyn ,zeripv myl ok dyery s`e ,dzaezk dl zzle

.daig jxc jka oi`e ,ezy`l dper zaeg z` miiwn

* * *
:dpyna epipy'eëå ìàøNéaL éðò eléôà ,øîBà äãeäé éaøzegti `l ©¦§¨¥£¦¨¦¤§¦§¨¥§

.zppewne oililg ipyn`pz ly mzwelgn z` zx`an `xnbd
dcedi iax ixac jezn :`xnbd dywn .df oipra dcedi iaxe `nw

,zppewne oililg ipy xekyl lrad z` aiignyììkîrnyn - ¦§¨
àì éðä ,øáñ àn÷ àpúc,dxeawd seba wx `l` ,jka aiig epi`y - §©¨©¨¨©¨¥Ÿ

xxal yieéîc éëéä,ewlgp dxwn dfi`a -dçøBàc éàjxc m` - ¥¦¨¥¦§§¨
,zppewne oililg ipya ozxeawa z`vl dzgtyn zepaàîòè éàî©©§¨

càì øîàc àn÷ àpúaiig lrad oi`y `nw `pz xaeq recn - §©¨©¨§¨©Ÿ
zrc lr z`f dyer ,efk dgtynn dy` `yepd lk ixde ,jka

,dzgtyna bedpk dzena dcakl aiigziydçøBà åàìc éàå- §¦§¨§¨
,jka dzgtyn zepa jxc oi` m`eäãeäé éaøc àîòè éàîeaiigny ©©§¨§©¦§¨

.ok zeyrl
:`xnbd zvxzndãéc dçøBà åàìå déãéc déçøBàc ïBâk ,àëéøö àìŸ§¦¨§§§¥¦¥§¨§¨¦¨

z`vl lrad ly ezgtyn zepa jxcy ote`a dpyna xaecn -
,ewlgp z`fae ,jka z`vl dzgtyn zepa jxc oi`e ,jkaàpz©¨

ïðéøîà ék ,øáñ àn÷dy`dy `ziixaaBnò äìBò,lrad mr - ©¨¨©¦©§¦¨¨¦
,ezenk zexiyra bdpzdlBnò úãøBé dðéàå,zeipra ezenk bedpl §¥¨¤¤¦

íéiçî éléî éðä,dy`d iiga -àì ,äúéî øçàì ìáàmixne` oi` - ¨¥¦¥¥©¦£¨§©©¦¨Ÿ
dzgtyn zepa jxc oi`y oeike ,ezlrnk bdpzdl enr dlery

.ezgtyn zepak dfa bedpl enr dler dpi` ,jka,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©
äúéî øçàì eléôàmililg ipy dl `iadl eilre ,enr dler £¦§©©¦¨

.ezgtyn zepa bdpnk ,zppewne
:dkldd z` `xnbd zwqetäëìä ,àá÷eò øî øîà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¨£¨¨

éaøk.äãeäé §©¦§¨

* * *
`xnbd d`ian ,`awer xn mya `cqg ax ixac e`aedy ab`

:enya ztqep dkld,ähzLpL éî ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨¨©©§¨¦¤¦§©¨
,eiclie ezy` z` qpxtl leki epi`eåéñëðì ïéãøBé ïéc úéamixkene ¥¦§¦¦§¨¨

,ezrcn `ly mze`ïéðæå[zepefn mipzep-]ïéñðøôîeyeal mipzep-] §¨¦§©§§¦
[zeqkeåéúBðáe åéðáe BzLà úà,el` zernnåxear zern mipzep ok ¤¦§¨¨§¨§

,'øçà øáã'.`ed dn x`eai oldle ¨¨©¥
:`xnbd dywnàðL éàî ,éMà áøì àðéáø déì øîàdpey dna - ¨©¥¨¦¨§©©¦©§¨

,eiqkpl micxeiy ,dhzypy mc` ly df oicàéðúc àäî,`ziixaa ¥¨§©§¨
BzLàå ,íiä úðéãîì CìäL éîdnewna dx`ypy,úBðBæî úòáBz ¦¤¨©¦§¦©©¨§¦§©©§

àì ìáà ,BzLà úà ïéñðøôîe ïéðæå åéñëðì ïéãøBé ïéc úéaoipf ¥¦§¦¦§¨¨§¨¦§©§§¦¤¦§£¨Ÿ
z` oiqpxtne,åéúBðáe åéða,odizepefna aiig epi`y meyn epiide ¨¨§¨

àìåjxevl eiqkpn mi`iven.'øçà øác' §Ÿ¨¨©¥
:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axCì éðàL àìåwelig oi` ike - ¨©¥§Ÿ©¦¨

jipiraïéad mc`úòãì àöBé,mid zpicnl epevxne ezrcn - ¥¥§©©

oeike ,eicli z` qpxtl dvex epi`y gken ok deiv `ly oeiky
t` i` oicd cvn jka aiig epi`yz` la`] z`f lr etekl xy

,[jkl eiqkp ecarzype daezkd gkn oefl aiig ezy`ìd oiaàöBé §¥
úòãì àlLone ,mqpxtl zeevl leki did `ly ,dhzydy mc` - ¤Ÿ§©©

.eicli z` eiqkpn qpxtl epevx mzqd
jld m`y ,`ziixaa xkfedy 'xg` xac' edn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .eiqkpn eze` milhep oi` mid zpicnløác éàî©¨¨
.øçà:`xnbd zx`anèéLëz äæ ,øîà àcñç áøminya - ©¥©¦§¨¨©¤©§¦

ezy`l z`f mipzep oi`y ,mda zenyazne zehywzn miypdy
.eiqkpn,øîà óñBé áødf,ä÷ãö,xird ipa lr dwcv oiwqet m`y ©¥¨©§¨¨

ly oecipa cg` lk xeaqi dn `xnbd zx`an .eiqkpn oiwqet oi`
:exiagøîàc ïàîjxevl eiqkpn oi`iven oi`yïkL ìk ,èéLëz ©§¨©©§¦¨¤¥

l eiqkpn oilhep oi`y.ä÷ãöj`øîàc ïàîjxevl oigwel oi`y §¨¨©§¨©
ìáà ,ä÷ãömewn lkndì ïðéáäé èéLëzmeyn ,ezy`l mipzep - §¨¨£¨©§¦©£¦¨¨

ìåeðéúc déì àçéð àìcdleki dpi`y jka dpbzzy epevx oi` - §Ÿ¦¨¥§¦©©
.hywzdl

* * *
zepefn iabl mid zpicnl jldy ina zwqerd `ziixad ab`
zxeaw iabl oipr eze`a `xnin `xnbd d`ian ,eiclie ezy`

:mid zpicna ezeida dzn m` ezy`øîà ,ïéáà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©¨¦¨©
åéñëðì ïéãøBé ïéc úéa ,BzLà äúîe íiä úðéãîì CìäL éî ,àðeä áø©¨¦¤¨©¦§¦©©¨¥¨¦§¥¦§¦¦§¨¨

BãBák éôì dúBà ïéøáB÷å.lrad ly ezlrne §§¦¨§¦§
wx dze` oixaew ike :`xnbd dywn,dãBák éôì àìå ,BãBák éôì§¦§§Ÿ§¦§¨

zepan xzei lecb ceak bedpl dzgtyn zepa jxc m`y i`ce ixde
:`xnbd zvxzn .dzgtyn zepa jxc ixg` mikledy ,ezgtyn

,àîéàdze` oixaew,BãBák éôì óàezgtyn zepa jxc m` epiide ¥¨©§¦§
e .ezy`a jk mibdep ,dzgtynn ceaka xzei bdpzdlà÷ àä̈¨

,ïì òîLîdy`dyøçàì eléôàå ,Bnò úãøBé dðéàå ,Bnò äìBò ©§©¨¨¦§¥¨¤¤¦©£¦§©©
,äúéî.`xnba lirl x`azdy itk ,epizpyna dcedi iax zrcke ¦¨

s` ,dzgtyn bdpne dceak itl dze` oixaewy xnel jixv oi`e
.jka zebdep dlra zgtyn zepa oi`y mixaca

* * *
:dy`d zxeaw oipra ztqep dkld d`ian `xnbd,äðúî áø øîà̈©©©§¨

lraøîBàä,ezzin zryaäúî íàizy`åéñëpî äeøa÷z àì ¨¥¦¥¨Ÿ¦§§¨¦§¨¨
,[iqkpn-],Bì ïéòîBLlrad lr lhen dy`d zxeaw aeigy oeik §¦

epi` ,dyxei epi`e diptl zny oeike ,yxei `edy dziipecp zxenz
.dzxeawa miaiigd md dziipecp z` miyxeid `l` ,dxaewl aiig

:`xnbd ddnzøîà ék àðL éàîxn`y df ote`a mrhd dn - ©§¨¦¨©
meyn edf ixd ,el mirneyy ,eiqkpn ezy` z` exawi `ly lrad

éîúé én÷ éñëð éìôðcmiaiig mpi`e ,eiqkp z` miyxei eipa - §¨§¥¦§¥©¥©§¥
dziipecp z` miyxeid diyxei `l` ,mdia` zpnl` zxeawa

,jka miaiigeîø éîúé én÷ éñëð énð øîà àì ékepi`yk s` - ¦Ÿ¨©©¦¦§¥©¥©§¥§
mixeht mde ,eiyxei iptl micnere milhen eiqkp ixd ok xne`

.dzxeawn
:xg` ote`a ef `xnin d`ian `xnbdàlàmc` ,dpzn ax xn` jk ¤¨

àeä úî íà øîBàä[xne` envr lr-],åéñëpî eäeøa÷z àì`l` ¨¥¦¥Ÿ¦§§¦§¨¨
,dwcvd on,Bì ïéòîBL ïéày meynepîéä ìk åàìdf xac oi` - ¥§¦¨¨¥¤

,ezeyxaåéða úà øéLòiLlr oenn `ivedl ekxhvi `ly jka ¤©£¦¤¨¨
,ezxeaw.øeaévä ìò Bîöò ìétéå§©¦©§©©¦

äðùî
zncewd dpyna(:en)cr a`d zeyxa zcner dxrpe dphwy epipy

epizpyn .lrad zeyxa `id zcner di`eyip xg`le ,`ypizy
zx`anzeyxl a`d zeyxn zad zxaer eay oi`eyipd onf edn

:lradàéä íìBòìdxrpd e` dphwd -,áàä úeLøaz` a`l yie §¨¦¦§¨¨
lrad zeyxa dpi` oke ,lirl dpyna zexkfend zeiekfd lk

,odk `ed m` s` dnexza lek`lñðkzL ãò©¤¦¨¥
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ריי miwxt dyelya` cenr gn sc ± iriax wxtzeaezk
äøåúá äøåîàä äðåò.dper `id zni` opz (a,`q) onwle .yinyz zper dxn`p o`k Ð

äøàù íåôìdkixv dclie ,miagx micba leaql dleki dpi`e ,ie`yn dl dyw dpiwf Ð

.mda ze`pzdl miagx micbaäúðåò íåôì.dpv m` dng m` ,zrd itl ÐíéùãçÐ

.miwgyd on xzei md mingäçøåàã.jka dzgtyn zepa jxc Ðàî÷ àðúã àîòè éàî
.jixv `l xn`c Ðäéçøåàezgtyn zepal Ð

.ok oiyeråîò úãøåé äðéàå åîò äìåòÐ

eziilra :ol `wtp "lra zlera"n`le ,lra ly

ezcixia.(`,my) "it lr s`" wxta ,lra lyéðä
íééçî éìééîdpa z` wipdl xne` `ed :oebk Ð

dzgtyn zepa jxce ,wipdl `ly zxne` `ide

ezgtyn jxc `le ,mdipa wipdl.øçà øáãåÐ

.yxtn onwlïéðæ.zepefn Ðïéñðøôîyeal Ð

.zeqkeåéúåðáå åéðá àì ìáàaiig epi`y Ð

odizepefna.eiiga'åë êì éðàù àìåon `vei Ð

eipa zepefn lr zeevl ecia did ,zrcl mewnd

dev `le ,ezy`e eizepaeÐepi`y ezrc dlib

i`pza dl aiiginc ezy` ,jklid .opefl dvex

daezkÐcearzy`eizepae eipa ;diqkipÐ

zrcl `ly mlerd on `vic ,dhzyp la` .`l

Ðepefiy dil `gip `nzqn.elyn eizepae eipa

èéùëúly minya Ðzwa`miypdy ,lkex

.mda zehywznèéùëú øîàã ïàî`l Ð

zeyrl epilr oi`y oky lk ,ezy`l opiadi

.eiqkpn dwcv`zipzn`e.iniiwäéì àçéð àì
ìååðéúãezkla dev `ly it lr s` ÐÐ

nc`c d`xp ile .opicarx:xn`c ,iniiw `awer

dhzypy in'ek oipfe eiqkpl oicxei.xg` xace

dwcv xn`c o`n :opiqxb `kti`eÐoky lk

hiykz xn`c o`ne ,hiykzÐ.`l dwcv la`

.leepizc dil `gip `lc ,`nrh epiid mzdéôì
äãåáë éôì àìå åãåáëdgxe`c icin :dinza Ð

dl carinl ira `l in digxe` e`le?i`ce `d !

dler dil zilc o`nl elit`e !enr zcxei dpi`

dzin xg`l enrÐ.dil zi` zcxei dpi`

øîåàä.ezzin zrya Ð'åë åúùà äúî íà
åì ïéòîåùdaeb `ide ,diiga zn `edc oeikc Ð

dzaezkÐaiig epi`dxaewlzeaezk) opzc ,

oiaiig ,dzaezk iyxei ,diyxei :(a,dv

.dzxeawaåîø éîúé éî÷ éñëðoi`c `hiyte Ð

.mdilr dzxeawåäåøá÷ú ìàåéñëðî`l` Ð

.dwcvd onäðùîáàä úåùøá àéä íìåòì
`id odkl dqxe`n l`xyi za m`e ÐÐdpi`

.ezaa a` zekf lkk da i`kfe ,dnexza zlke`
úåùøì
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éáøiaxc :m"ayx yxit Ð 'ek dzeqk oz dx`y metl dzeqk dx`y xne` awri oa xfril`

oipn zepefn :`ziixac `tiq `ipzn ikdc ,`ziixe`c zepefnc inp xaq awri oa xfril`

zg` lr ,ytp meiw oda yiy mixac ,jk ytp meiw oda oi`y mixac dne :xnege lw zxn` Ð

,dligzkl mdilr z`yip `ly mixac dne :xnege lw zxn` Ð oipn ux` jxc .dnke dnk

mdilr z`yipy mixac ,dpnn repnl i`yx epi`

.dpnn repnl i`yx epi`y oic epi` Ð dligzkl

epwiz :ipzwc ,lirlc `ziixa dniz df itle

,opaxc zepefnc rnync ,dici dyrn zgz zepefn

!`iz` o`nkäéçøåàãdgxe` e`le dicic

zepaa digxe`c :qxhpewa yxit Ð dcic

:dywe .dzgtyn zepaa jxc oi` la` ,ezgtyn

dil ded ?zg` zppewne oililg ipy hwp i`n`c

:mz epiax xne`e ?ekxcn dl zegti `l hwpinl

l`xyiay iprl elit` epiid Ð dicic digxe`c

zeaiwpl la` .zppewne oililg ipyn oizget oi`

zegti `l dcedi iax xn`we .oizgety yi Ð

eid `ny z`yip `l m`c ab lr s` ,oililg ipyn

enk ,dl zegti `l z`yipc oeik Ð dl oizget

oebk :xn`wc ,wegc oeyld ,edine .el oizget oi`y

digxe` e`lc `ki`c rnyn Ð dicic digxe`c

!ikda

àìå`ly `veil zrcl `vei oia jl ip`y

iwenc (`,fw) `xza wxta onwl Ð zrcl

dxydyk mid zpicnl jldy inc `idd dl

rnyn ,eizepae eipa `l la` ,yily ici lr ezy`

did m` la` ,mze` dxyn did `l `viy mcewc

oeik ,mze` oipf epiid ep` mb Ð mze` dxyn

inc `idd ,xnel jixv df itle .dil `gipc

did `l elit` Ð eizepae eipa oipfc dhzypy

:wgvi epiaxl d`xp oi`e .dlgzn mze` dxyn

`le yily ici lr dlgzn mze` dxyd `l m`c

ixii` i`ce `l` ?mze` oiqpxtn i`n` Ð mqpxit

jldy inc `idd oke .mcew mqpxtn didyk

.dhzypc `idd` dpin jixtcn ,mid zpicnl

ici lr ezy` dxyna dl iwenc `xza wxtae

jldy drya :epiid Ð eizepae eipa `l la` yily

gipd `le ,ezy` qpxtl yily cia zern gipd

oipefip mlek eid jldy mcew la` .eipa qpxtl

.elynéëäÐ xg` xac `le i`n :opiqxb

hiykz la` Ð dwcv xn`c o`ne :inp opiqxbe

inc `idd`c .leepizc dil `gip `lc ,dl opiadi

zeaezk) `xza wxta `icda da ebilti` jldy

.(`,fw

èéùëú"xicnd" wxta xn`c `de Ð

oiheyiw oiwqet (a,`r zeaezk)

dpbzz `ly ,dnr `edy onf lk epiid Ð dy`l

.eilréîmixtq zi` Ð 'ek mid zpicnl jldy

,oi` dceak itl .dceak itl dze` oixaew :iqxbc

oi`e .dceak itl s` :`ni` !?`l Ð eceak itl

?mid zpicnl jldy in hwp i`n`c ,`cg :d`xp

dlv` `edyk elit`c `zeax ied ith ,daxc`

:cere .dlv` epi`yk oky lke ,enr zcxei dpi`c

la` .dcedi iaxl `l` ied `lc ,ith `zeax ied eceak itl ,daxc` Ð dceak itl s` `ni` xn`wc :cere !dzin xg`ln miigna `zeax ied ith ,daxc` ?xn`wc dzin xg`l elit` i`n

dze` oixaew :opiqxbc mz epiaxl d`xpe !`ed `hiytc `zlinc rnyn ?`nw `pzc `nrh i`n Ð dgxe`c i` :jixt lirl `dc !i`d ilek `zeax ied `l Ð enr zcxei dpi`c ,dceak itl

eceak itl hwpc dizrc `wlq i`n` ?dceak itl `le eceak itl dnznw i`n`c :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw la` .eceak itl s` :`ni` ?!`l Ð dceak itl ,oi` eceak itl ,eceak itl

?dceak itl `le `wecíìåòì.`xnba gkenck ,lrad igelyl a`d xeqniy cr rnyn ded ok m`c Ð lrad zeyxl qpkzy cr opiqxb `le Ð opiqxb dtegl qpkzy cr a`d zeyxa `id

`zaeiz `ied ok m` .dpey`x dpynn iwet`l ,dnexz oiprl `xnba dl opinwen `kdc oizipzne .`nlra lrad zeyxl 'ek yi` zy` lr `ad `pipz inp op` s` :wgvi xa ongp ax xn`wc

:ipzwc ,`kd la` .xqn elit` dil rnyn jkl ,'ek dqpkpy oeik ipzpwcn epiid Ð `xnba wgvi xa ongp ax wiicc `dc :xnel yi ,edine .dnexzln ueg lkl dzxiqn :`xnba xn`c ,axc

.dtegl qpkzy cr epiidc xity rnyn ,lrad zeyxl qpkzy cr a`d zeyxa `id mlerl
iwet`l
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ריב
miwxt dyelyaa cenr gn sc ± iriax wxtzeaezk

ïéàåùðì ìòáä úåùøìzeyxl dxeqn `dzy ,oi`eyp myl dtegl qpkzy ,xnelk Ð

.lradáàä éçåìù åøñîlrad igelya erbte ,eigely ici lr el dglyn a`d didy Ð

.mdl dexqneàøîâäðåùàø äðùîî."it lr s`" wxta Ðïîæ òéâäxyr mipy Ð

.mei miyly dpnl`le ,oi`eypl dnvr oikdl lrad drazyn ,dlezal ycgåàùéð àìå
akry oebk Ð.ely qpe` e` ,ozgdúåìëåàå

äîåøúá.`id odkl zqxe`n l`xyi za m` Ð

ìëì äúøéñî,dyxeil Ð`nhiledyrnle ,dl

dy`a yi` xac lkle ,diciÐzxiqn `niiw

.dteg mewna migelyäîåøú úìéëàî õåçÐ

meyn dcic `nrhcs`" wxta onwlck ,oetniq

`ny ,ikdl yginl `ki` izk`e .(a,fp) "it lr

diyeciw eidie ,oinen da e`vni.zerh di`eyipe

äîåøúì óà øîà éñà áøåxen`c `d :xaqw Ð

dnexza lk`z `l dqex` opaxÐ`ny meyn

dig`l dwyze dia` ziaa qek dl ebfni

,dizeig`ledizeig`e dig` oi`c `zyde

dlv`Ð.ixyáàä úåùøá àéä íìåòìÐ

dnexz zlik` meyn mlerl i`dc `pniwe`e

.dtegl qpkzy cr :ipzwe ,dl hwpáø åäì øîà
ecinlzl Ð.epaeåìæéú àìàëôéà øúá`l Ð

dpynn yxcnd ziaa eaiyzzktdpdipyl

lkeiy ,miccvuxzndxg` drnyn uxzl

.eixacäúùåøéì øîà ìàåîù`ipdnc `ed Ð

jxca dzn m`y ,dxiqnÐyxei lra

.dziipecp:(`,bp zeaezk) xn xn`c ab lr s`c

dzn ,dqex` ezy`Ðoeik ,`kd .dyxei epi`

dxqncÐzngn ,`zydn a` lig` ileg`

dixcp zxtdle ,dnexzl la` .oi`eyip aexiw

,zetzeya `lymeyn `l` dpi`c dz`ivnle

ikdl yginl `kil izk`e dai`Ð`ipdn `l

.dteg ik dxiqnäúáåúëì`ipdnc `ed Ð

.dizlinl `cenlz ira `w `zyde .dxiqnéàî
úéøé äúî íàã àéäwqty `ipecpd z` lra Ð

.a`d dläðî øçàî äúáåúë øîåìdiieyl Ð

minkg dl epwiz `ly ,oi`eypd on dpnl`

.ok ixg` dqpekd on dpn `l`'åë áàä êìäÐ

.dxiqn ezxiqn oi`åîò äñðëðådlra mr Ð

myl `le ,`nlra jxca dpil x`yk ,oell

.oi`eypäúáåúëùdia` cgiiy oilhlhn Ð

.dziipecplíéøåîà íéøáã äîádzxiqny Ð

.oi`eyp eed migelyläùøåéì`zlin `dl Ð

.oi`eyp `iedc `ed `ceglåäìåëã àúáåéúÐ

.l`enyc` ibiltc jpdàîúñ àädqpkp m` Ð

`id efe ,edpip oi`eyp :opixn` ,mzq enr dzdye

dlrap `ly it lr s`e ,dzteg zqipkÐied

.oi`eypéðú÷ éîúñ éîúñdqpkp ipzwc `d Ð

oell enrÐ`le zqpkp ip` oell" dyxity `l

oi`eypl enr dqpkp ipzwc `de ,"oi`eyp myl

efe ef ,`l` ."zqpkp ip` oi`eypl" dyxity `l

xvgc `kidc ,xn`wc `ed `pze .mzq dqpkpy

dlyÐ`l` od oi`eypl `l dzqipk mzq

ely xvgc `kide ,oellÐmyl dzqipk mzq

.oi`eyp÷ðçá åæ éøädliwqa `le ,d`eypk Ð

.dqex`kèøô àîéàåäñðëðùëìàìå äôåçì
äìòáð`niz `lc ,ef oebk zhrin m` jiic Ð

izk` `de ,dliwq iab aizk dleza dxrp

dqpkp `l dtegl s`y ,ef la` .i`ed dlezaÐ

`pixw "dia` zia" izk`e ,aezkd dhrin `l

.diaäôåçi`d jixhvi` ike ,`id dliwqa e`lc `aizk `icda dlira `la Ð.dxiqnl

ùîî äàåùð àîéìéàdtegl dqpkpy Ð.dlrape
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é÷åôàìÐ dpey`x dpynnef :(`,fp zeaezk) "it lr s`" wxta `icda opzc ab lr s`

eprinydl mi`pzd jxc ok Ð 'ek exn` mdixg` ly oic zia ,dpey`x dpyn

.(`,a) zekxa yixa `ki` `peeb i`dke .xg` mewna eprinyd xakc ab lr s` xvewa

áøza dqex` oi`c `nrhc iq` ax xaqwc :qxhpewa yxit Ð dnexzl s` xn` iq`

`ny ,`lerck Ð dnexza zlke` l`xyi

.yginl `kil ez Ð dxqny oeike .qek dl ebfni

`nrh yxtnc `ler elit`c :wgvi epiaxl dywe

dpynl Ð qek dl ebfni `ny dpey`x dpync

jgxk lre .oetniq meyn `nrhc dcen dpexg`

oizipzn`c ,dpexg` dpyn itl ixii` iq` ax

ipzwcn ,dpey`x dpynn oizipzn dwtne ,i`w

`le ,onwlc `ziixan azezi`c :cere !"mlerl"

:wgvi epiaxl d`xpe !dpexg` dpynk `idd ipyn

ez Ð dxqnyne ,oetniq meyn iq` axc `nrhc

iq` axc :dywe .dl iwca `nzqnc ,yginl `kil

a`d xqnan ith onf zrbda oetniql yiig

(`,gp zeaezk) "it lr s`" wxtae ,lrad igelyl

o`nl oia ,ediipia i`n :xn`wc ,`kti` opixn`

`ny meyn xn`c o`nl oia oetniq meyn xn`c

:yexit .jlde xqn laiw ediipia `ki` ?dwyz

meyn xn`c o`nlc ,lrad igelyl a`d xqn

`l onf ribdac ab lr s` ,`ki` Ð oetniq

epiax xne`e !dpey`x dpynl oetniql opiyiig

dpexg` dpynac `ed `xaq i`cec :wgvi

xqna oky lk Ð onf zrbda oetniql opiyiigc

oizipzn iq` ax `kd la` .mzd opixn`ck

Ð "lrad zeyxa `id ixd" ipzwc ,dizwgc

epiax xne` cere .dnexzl elit` ,ixnbl rnync

xn`c o`nl ediipia `ki`c yxtl epivnc :wgvi

o`nle ,oetniql opiyiig `l xqnac ,`kil oetniq

dwyz `ny opiyiigc ,`ki` Ð ebfni `ny xn`c

.ok mzd yxit `l Ð qxhpewae .lrad igelyl

ìàåîùåiwet`l `z` `l Ð dzyexil xn`

iax iac `pz `dc Ð mixcp zxtd

zxtdl lrad zeyxa `iedc jenqa l`rnyi

oicd `edc d`xpe .a`d zeyxn dzvie ,dixcp

,wpgl dliwqn `pngx dwt`c oeik ,dl `nhin

.iz` dnexz ihernl `l` .ilin lkl sili mzdnc

dl `nhil `irain `lc `zeaxl hwp dzyexie

elit` `l` ,dtegk dxiqn `iedc dixcp zxtdle

lrad zyexic oeik jzrc `wlq dedc .dyxeil

i` .oewz `l Ð xqna `kd ,`id opaxc `zpwz

cr ezal dkfn a`d oi`c jzrc `wlq :inp

s` :inp i` .dyxei ikd elit` Ð dtegl qpkzy

nl `z` yiwl yixc daezkinp yiwl yixe .iher

`l` ihernl `z` `le ,xn`w `irain `l

`nrhn ,dzyexi inp hrnn :inp i` .dnexz

.ziyixtc

àúáåéú`l` ,edlekc `weec e`l Ð edlekc

oiprke .dnexzl s` ixn`c edpdl

iab (a,hkw `xza `aa) "oilgep yi"a epivn df

ab lr s` ,"edlekc `zaeiz" eit lr eiqkp wlgn

.cgl `l` `zaeiz ied `lc

åðééä`ni` :xn`z m`e Ð dlera `le dleza

dlrape dtegl dqpkpy d`eyp `le

opixn`ck ,`id dleza izk`c ,dkxck `ly

dxyr dilr e`a :(a,h) oiyecwc `nw wxta

:xnel yie !dliwqa olek Ð dleza `id oiicre

.dkxck `ly dlera dze` dyer lrac mzd xn` `dc
`ni`e

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

ì áàä øñî .ïéàeOðì ìòaä úeLøììòaä éçeìL¯ ¦§©©©§¦¦¨©¨¨¦§¥©©©
,ìòaä éçeìL íò áàä Cìä .ìòaä úeLøa àéä éøä£¥¦¦§©©©¨©¨¨¦§¥©©©

ìòaä éçeìL íò áàä éçeìL eëìäL Bà¯éøä ¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©£¥
ì áàä éçeìL eøñî .áàä úeLøa àéäìòaä éçeìL ¦¦§¨¨¨§§¥¨¨¦§¥©©©

¯.ìòaä úeLøa àéä éøäàøîâ?íìBòì éàî £¥¦¦§©©©©§¨
eàOéð àìå ïîæ òébä :ïðúc .äðBLàø äðLnî é÷etàì§©¥¦¦§¨¦¨¦§©¦¦©§©§Ÿ¦§

¯Bàå BlMî úBìëBà:ïì òîLî à÷ .äîeøúa úBìë §¦¤§§¦§¨¨©§©¨
ì áàä øñî" .íìBòìúeLøa àéä éøä ìòaä éçeìL §¨¨©¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§

'åëå ìòaä.äîeøzî õeç ,ìkì dúøéñî :áø øîà ." ©©©¨©©§¦¨¨©Ÿ¦§¨
áøì àðeä áø déáéúéà .äîeøúì óà :øîà éñà áøå§©©¦¨©©¦§¨¥¦¥©¨§©
àéä íìBòì :éñà áøì áø øa àéiç dì éøîàå ,éñà©¦§¨§¦¨¦¨©©§©©¦§¨¦
åàì :áø eäì øîà !äteçì ñðkzL ãò ,áàä úeLøa¦§¨¨©¤¦¨¥©¨£©§©¨

ì ìBëé !?àëôéà øúa eìæéz àì :eëì àðéîàééepL ¨¦¨§¨¥§¨©¦§¨¨§©¥
:øîà ìàeîLe .äteçì dúñéðk àéä Bæ dúøéñî :eëì§§¦¨¨¦§¦¨¨©¨§¥¨©
éàî dúaeúk .dúaeúëì :øîà Lé÷ì Léø .dúLeøéì¦¨¨¥¨¦¨©¦§¨¨§¨¨©

àéä¯øîà !ìàeîLc eðééä ,dì úéøé äúî éàc ¦§¦¥¨¨¥¨©§¦§¥¨©
øçàî dúaeúk øîBì :àðéáø¯éaøå ïðçBé éaø .äðî ¨¦¨©§¨¨¥©¥¨¤©¦¨¨§©¦

.äîeøúì óà ,ìkì dúøéñî :eäééåøz éøîàc àðéðç£¦¨§¨§¦©§©§§¦¨¨©Ÿ©¦§¨
eëìäL Bà ,ìòaä éçeìL íò áàä Cìä :éáéúéî¥¦¥¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§
øöç dì äúéäL Bà ,ìòaä éçeìL íò áàä éçeìL§¥¨¨¦§¥©©©¤¨§¨¨¨¥

,ïéìì Bnò äñðëðå Cøcaét ìò óàúéáa dúaeúkL ©¤¤§¦§§¨¦¨¦©©¦¤§¨¨§¥
äúî ,dìòa¯ì áàä øñî .dLøBé äéáàéçeìL ©§¨¥¨¨¦¨§¨¨©¨¨¦§¥

ì áàä éçeìL eøñnL Bà ,ìòaäBà ,ìòaä éçeìL ©©©¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©
ì Bnò äñðëðå Cøca øöç Bì äúéäL,ïéàeOéð íeLóà ¤¨§¨¨¥©¤¤§¦§§¨¦§¦¦©

ét ìòäúî ,äéáà úéáa dúaeúkL¯.dLøBé dìòa ©¦¤§¨¨§¥¨¦¨¥¨©§¨§¨
íéøeîà íéøác äna¯äîeøúì ìáà .dúLeøéì¯ïéà ©¤§¨¦£¦¦¨¨£¨¦§¨¥

àzáeéz .äteçì ñðkzL ãò äîeøúa úìëBà äMà¦¨¤¤¦§¨©¤¦¨¥©¨§§¨
äñðëð :zøîà :àéL÷ àôeb àä .àzáeéz !eäleëc§§§§¨¨¨©§¨¨§©§¦§§¨

àîúñ àä ,ïéììc àîòè .ïéìì Bnò¯ì;ïéàeOéð íL ¦¨¦©£¨§¨¦¨§¨¨§¥¦¦
ì Bnò äñðëð :àôéñ àîéààîúñ àä ,ïéàeOéð íL¯ ¥¨¥¨¦§§¨¦§¥¦¦¨§¨¨

øöç íúñ ;éðú÷ éîúñ éîúñ :éLà áø øîà !ïéìì̈¦¨©©©¦§¨¥§¨¥¨¨¥§¨¨¥
dãéc¯déãéc øöç íúñ ,ïéìì¯:àðz .ïéàeOðì ¦¨¨¦§¨¨¥¦¥§¦¦¨¨

ì áàä øñîäúpéæå ìòaä éçeìL¯.÷ðça Bæ éøä ¨©¨¨¦§¥©©©§¦§¨£¥§¤¤
:àø÷ øîà :àîç øa éîà áø øîà ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥£©©©¦©¨¨¨©§¨

äéáà úéa úBðæì""¯ì èøtì áàä øñnLéçeìL ¦§¥¨¦¨§¨§¤¨©¨¨¦§¥
øîà !äìòáð àìå äteçì äñðëpL èøt àîéàå .ìòaä©©©§¥¨§¨¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨£©
äéäé ék" àáéúk àéãäa äteç :éîà éì øîà ,àáø̈¨£©¦©¦¨§¤§¨§¦¨¦¦§¤

äøòð" ,"Léàì äNøBàî äìeúa äøòð"¯,úøâBa àìå ©£¨§¨§¨¨§¦©£¨§Ÿ¤¤
äìeúa""¯äNøBàî" ,äìeòa àìå"¯.äàeNð àìå §¨§Ÿ§¨§¨¨§Ÿ§¨

Lnî äàeNð àîéìéà ?äàeNð éàî¯äìeúa eðééä ©§¨¦¥¨§¨©¨©§§¨
åàì àlà .äìeòa àìå¯.äìòáð àìå äteçì äñðëpL §Ÿ§¨¤¨¨¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zeaezk(iyily meil)

ìòaä úeLøìdtegl -ìmy,ïéàeOðzeyxl zqpkp `id dfay ¦§©©©§¦¦
.lrad

:mipey mipte`a oicd z` d`ian dpyndáàä øñîeza z` ¨©¨¨
dxrpd e` dphwdì,ìòaä éçeìLeil` d`iadl eci lr eglypy ¦§¥©©©

,dp`yiy ick,ìòaä úeLøa àéä éøäigelyl dzxiqny oeik £¥¦¦§©©©
m` la` .oi`eyipl envr lral dzxiqnk zaygp lradáàä Cìä̈©¨¨

ìòaä éçeìL íò,eza z` migweldíò áàä éçeìL eëìäL Bà ¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨¦
,ìòaä éçeìLoi`y ixd ,lrad igely cia dcal dxi`yd `le §¥©©©

e ,oiicr dxqenl a`d zpeekáàä úeLøa àéä éøäqpkizy cr £¥¦¦§¨¨
.ynn dlra zial

migily gly lrad mbe ,migily ici lr eza z` a`d gly
jxcae ,zad z` eil` e`iaiyáàä éçeìL eøñîzad z`ìéçeìL ¨§§¥¨¨¦§¥
ìòaä úeLøa àéä éøä ,ìòaä.dzxiqn zrya cin ©©©£¥¦¦§©©©

* * *

àøîâ
zeyxl qpkizy cr a`d zeyxa `id mlerl' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'oi`eyipl lrad'íìBòì' éàîsiqed recn - ©§¨
cr a`d zeyxa `idy wx xn` `le ,'mlerl' xn`e `pzd

an .oi`eyipl lrad zeyxl qpkizy`a `pzd :`xnbd zx`
é÷etàì[hrnle `ivedl-]îay minkg zrcäðBLàø äðLn- §©¥¦¦§¨¦¨

zexecd dilr ewlgpe ,mincew zexeca dzpypy dpynd
,mipexg`dïðúcoldl dpyna(.fp)y zeqex` ,òébädïîæreawd ¦§©¦¦©§©

,oi`eyipl odleàOéð àìå,lrad ly aekir zngnBlMî úBìëBà §Ÿ¦§§¦¤
,ezy` z` oefl lrad aiig oi`eyipd xg` ixdy ,lrad iqkpn -
,zepefn ciqtdl zekixv opi` ,oi`eyipd z` akrnd `edy oeike

å,odk `ed m`úBìëBàezngn,äîeøúadpynay my `aede §§¦§¨
e ,dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi`y exn` dpexg`à÷̈

ïì òîLîy azky dna epizpyna `pzd'íìBòì'zeyxa `id ©§©¨§¨
y ,my z`aend dpexg`d dpynd zrck dkldy ,dia`zwleg

.dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi`y zxne`e

* * *
:dpyna epipyì áàä øñî.'eëå ìòaä úeLøa àéä éøä ìòaä éçeìL ¨©¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§©©©§

lrad igelyl a`d zxiqn dliren mipic eli` iabl dpc `xnbd
:d`eypk daiygdldúøéñî ,áø øîà,lrad igelyl a`d ici lr ¨©©§¦¨¨

dtegk `id ixdìkì,dipic lkl -î õeçzlik`,äîeøzony s`y ©Ÿ¥§¨
lek`l minkg dilr exq` ,dnexza zlke` dqex` dxezd
oick oiyeciwd z` lhaie men lrad da `vni `ypizyky yygn
jiiy df yyge ,oick `ly dnexza dlk`y `vnpe ,'zerh gwn'

.lrad igelyl dxqnpyk s`éqà áøåe wlg,øîàdzxiqn §©©¦¨©
dtegk zaygp lrad igelylì óàa dzlik` oipr,äîeøúoeik ©§§¨

yygn `ed dnexz lek`l dqex` lr minkg exq`y mrhdy
,dia` ziaa dnr mi`vnpy dizeig`e dig`l dnexzdn ozzy
yyg jiiy `l lrad igelyl dexqnyke ,dnexza mixeq` mde

.df
:iq` ax ixac lr epizpynn dywn `xnbdáøì àðeä áø déáéúéà¥¦¥©¨§©

dì éøîàå ,éqàok dywdy mixne` yi -,éqà áøì áø øa àéiç ©¦§¨§¥¨¦¨©©§©©¦
,dpyna epipy,äteçì ñðkzL ãò áàä úeLøa àéä íìBòìx`azde §¨¦¦§¨¨©¤¦¨¥©¨

zlke` dpi`y 'mlerl' oeyla ycgl `pzd zpeeky lirl
xne`d iq` ax ixack `ly epiide ,dtegl qpkizy cr dnexza

.dnexza lek`l dzxizn lrad igelyl a`d zxiqny
áø eäì øîà,epa `iigle ecinlz `ped axleëì àðéîà åàìike - ¨©§©¨£¦¨§

c ,mkl izxn` `løúa eìæéz àìàëtéàdpynn eywz `l - Ÿ¥§¨©¦§¨
o`k s` ixdy ,miccv ipyl dyexit z` jetdl xyt`yìBëéax ¨

iq`ìeëì ééepLy ,eixack dpynd ixac z` mkl uxzl -dúøéñî §©¥§§¦¨¨
lrad igelyläteçì dúñéðk àéä Bæ`id jkle ,dnexz oiprl ¦§¦¨¨©¨

.dnexza zlke`

igelyl dzxiqn dliren dn iabl zetqep zehiy d`ian `xnbd
zlik`n ueg lkl dliren dzxiqny ax zrc caln] a`d
:[dnexza lek`l s` dliren dzxiqny iq` ax zrce ,dnexz

,øîà ìàeîLewx dliren lrad igelyl zad zxiqn,dúLeøéì §¥¨©¦¨¨
dl ozp dia`y dipecpd z` yxei lrad ,jxca dzn m`y
zxtd ,dnexz zlik` oebk ,mixacd x`y iabl j` ,di`eyipl
cr a`d zeyxa zad zx`yp ,dz`ivne dici dyrn ,mixcp

e .dtegl qpkizy,øîà Lé÷ì Léødliren lrad igelyl dzxiqn ¥¨¦¨©
wx.dúaeúëì¦§¨¨

:`xnbd zxxan,'dúaeúk',dlra zeyxa zad diably.àéä éàî §¨¨©¦
`ide ,daezkd xhya zazkpd dipecpl dpeekdy xn`z m`

oiprl ezeyxadì úéøé äúî éàc,dyxei lrad ,jxca dzn m`y - §¦¥¨¨¦¨
ixdìàeîLc eðééä`l` :`xnbd zx`an .l`eny ixac el` -øîà ©§¦§¥¨©

,àðéáøyiwl yix zpeek,øîBìigely mr jxca dzeida m`y ¨¦¨©
,lrad zn ,lradäðî ,øçàî dúaeúkjk xg` `ypiz m` - §¨¨¥©¥¨¤

fef miz`n `le ,oi`eyipd on dpnl` oick ,dpn dzaezk ,xg`l
.oiqexi`d on dpnl`k

:iq` axk mixaeqd mi`xen` d`ian `xnbdàðéðç éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦£¦¨
eäééåøz éøîàc,df xac mdipy exn` -dúøéñîlrad igelyl §¨§¥©§©§§¦¨¨

d`eypk daiygdl dlirenìkìe ,dipic lkl -.äîeøzì óà ©Ÿ©¦§¨
caln ,lirl mi`aend mi`xen`d lk zrc lr dywn `xnbd

:dzyexi oiprl dliren dzxiqny xaeqd l`eny,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaáàä éçeìL eëìäL Bà ,ìòaä éçeìL íò áàä Cìä̈©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨

ezegilyadì äúéäL Bà ,ìòaä éçeìL íòdy`l,Cøca øöç ¦§¥©©©¤¨§¨¨¨¥©¤¤
elrad mr eigely e` a`d jldy dryaäñðëðdlkdïéìì Bnò ¦§§¨¦¨¦

,oi`eyip myl `ly cgidúaeúkL ét ìò óàozpy oilhlhnd - ©©¦¤§¨¨
mi`vnp dziipecpl dia` dl,dìòa úéáam` mewn lknäúî §¥©§¨¥¨

,dtegl dqpkpy mcew,dLøBé äéáà,dipecpd z` yxei lrad oi`e ¨¦¨§¨
dxiqn o`k oi` dnr mikled eigely e` a`dy onf lky oeik

m` la` .dteglì áàä øñîLáàä éçeìL eøñnL Bà ,ìòaä éçeì ¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨
ììòaä éçeìL,eigely e` a`d mdnr ekld `leBì äúéäL Bà ¦§¥©©©¤¨§¨

lrale ,Cøca øöçeigely e` a`d enr ekldy onfaBnò äñðëð ¨¥©¤¤¦§§¨¦
xvgl dlkdìdúaeúkL ét ìò óà ,ïéàeOéð íeL[dziipecp-]úéáa §¦¦©©¦¤§¨¨§¥

,äéáàm` ,lral oiicr dxqnp `le,dLøBé dìòa äúî`ly s`e ¨¦¨¥¨©§¨§¨
:`ziixad zx`an .dtegl dqpkp,íéøeîà íéøác änadzxiqny ©¤§¨¦£¦
,oi`eyipk zaygp lrad igelylìoiprdúMeøéyxei lrady - §§¨¨

,dziipecp z`ñðkzL ãò äîeøúa úìëBà äMà ïéà ,äîeøzì ìáà£¨§§¨¥¦¨¤¤¦§¨©¤¦¨¥
.äteçìwx dliren dzxiqny ,l`eny ixack `ziixaa x`eane ©¨

:`xnbd zniiqn .mixac x`yle dnexzl `le ,dzyexi oiprl
àzáeéz eäleëc àzáeézlk lr dyw ef `ziixan ok` - §§¨§§§§¨

.l`eny lr miwlegd mi`xen`d

* * *
dqpkp oia zwlgnd `ziixad ixac z` x`al dzr zxaer `xnbd

kp oial oell enr:`xnbd dywn .oi`eyip myl enr dqpàôeb àä̈¨
àéL÷ixdy ,`tiql `yixdn xzqpe ,dyw `ziixad ixac seb - ©§¨
zøîàe lrad igely mr eigely e` a`d jld m`y `yixaäñðëð ¨§©§¦§§¨

,ïéìì Bnò,rnyne .dyxei dlra oi`ïéììc àîòèoi`y mrhd - ¦¨¦©§¨§¨¦
,cala dpill enr dqpkpy oeik `ed dyxei dlraàäm` la` - ¨

a enr dqpkp,àîúñdf ixd ,melk dyxity `laì,ïéàeOéð íL §¨¨§¥¦¦
ok m`e .dyxei dlra dzn m`eBnò äñðëð ,àôéñ àîéàxvgl ¥¨¥¨¦§§¨¦

ìïéàeOéð íLdzqipky dyxit m` wx edfy rnyne ,dyxei dlra §¥¦¦
,oi`eyip myl `id enràäa enr dqpkp m`,àîúñmiyxtn ep` ¨§¨¨

`id dzqipkyïéìì.dyxei epi`e ,cala ¨¦
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà'oi`eyip myl'e 'oill' oeyl ¨©©©¦

`l` ,ok dyxit dy`dy dpeekd oi` ,`ziixaa zeiepydéîúñ§¨¥
éðz÷ éîúñweligde ,mzqa xvgl eqpkpy xaecn mixwnd ipya - §¨¥¨¨¥

y `edíúñl dqipkdãéc øöç`id ,`yixa enk ,[dly-],ïéìì §¨¨¥¦¨¨¦
eíúñl dqipkdéãéc øöç`id `tiqa enk ,[ely-].ïéàeOðì §¨¨¥¦¥§¦¦
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zeaezk(iyily meil)

ìòaä úeLøìdtegl -ìmy,ïéàeOðzeyxl zqpkp `id dfay ¦§©©©§¦¦
.lrad

:mipey mipte`a oicd z` d`ian dpyndáàä øñîeza z` ¨©¨¨
dxrpd e` dphwdì,ìòaä éçeìLeil` d`iadl eci lr eglypy ¦§¥©©©

,dp`yiy ick,ìòaä úeLøa àéä éøäigelyl dzxiqny oeik £¥¦¦§©©©
m` la` .oi`eyipl envr lral dzxiqnk zaygp lradáàä Cìä̈©¨¨

ìòaä éçeìL íò,eza z` migweldíò áàä éçeìL eëìäL Bà ¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨¦
,ìòaä éçeìLoi`y ixd ,lrad igely cia dcal dxi`yd `le §¥©©©

e ,oiicr dxqenl a`d zpeekáàä úeLøa àéä éøäqpkizy cr £¥¦¦§¨¨
.ynn dlra zial

migily gly lrad mbe ,migily ici lr eza z` a`d gly
jxcae ,zad z` eil` e`iaiyáàä éçeìL eøñîzad z`ìéçeìL ¨§§¥¨¨¦§¥
ìòaä úeLøa àéä éøä ,ìòaä.dzxiqn zrya cin ©©©£¥¦¦§©©©

* * *

àøîâ
zeyxl qpkizy cr a`d zeyxa `id mlerl' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'oi`eyipl lrad'íìBòì' éàîsiqed recn - ©§¨
cr a`d zeyxa `idy wx xn` `le ,'mlerl' xn`e `pzd

an .oi`eyipl lrad zeyxl qpkizy`a `pzd :`xnbd zx`
é÷etàì[hrnle `ivedl-]îay minkg zrcäðBLàø äðLn- §©¥¦¦§¨¦¨

zexecd dilr ewlgpe ,mincew zexeca dzpypy dpynd
,mipexg`dïðúcoldl dpyna(.fp)y zeqex` ,òébädïîæreawd ¦§©¦¦©§©

,oi`eyipl odleàOéð àìå,lrad ly aekir zngnBlMî úBìëBà §Ÿ¦§§¦¤
,ezy` z` oefl lrad aiig oi`eyipd xg` ixdy ,lrad iqkpn -
,zepefn ciqtdl zekixv opi` ,oi`eyipd z` akrnd `edy oeike

å,odk `ed m`úBìëBàezngn,äîeøúadpynay my `aede §§¦§¨
e ,dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi`y exn` dpexg`à÷̈

ïì òîLîy azky dna epizpyna `pzd'íìBòì'zeyxa `id ©§©¨§¨
y ,my z`aend dpexg`d dpynd zrck dkldy ,dia`zwleg

.dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi`y zxne`e

* * *
:dpyna epipyì áàä øñî.'eëå ìòaä úeLøa àéä éøä ìòaä éçeìL ¨©¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§©©©§

lrad igelyl a`d zxiqn dliren mipic eli` iabl dpc `xnbd
:d`eypk daiygdldúøéñî ,áø øîà,lrad igelyl a`d ici lr ¨©©§¦¨¨

dtegk `id ixdìkì,dipic lkl -î õeçzlik`,äîeøzony s`y ©Ÿ¥§¨
lek`l minkg dilr exq` ,dnexza zlke` dqex` dxezd
oick oiyeciwd z` lhaie men lrad da `vni `ypizyky yygn
jiiy df yyge ,oick `ly dnexza dlk`y `vnpe ,'zerh gwn'

.lrad igelyl dxqnpyk s`éqà áøåe wlg,øîàdzxiqn §©©¦¨©
dtegk zaygp lrad igelylì óàa dzlik` oipr,äîeøúoeik ©§§¨

yygn `ed dnexz lek`l dqex` lr minkg exq`y mrhdy
,dia` ziaa dnr mi`vnpy dizeig`e dig`l dnexzdn ozzy
yyg jiiy `l lrad igelyl dexqnyke ,dnexza mixeq` mde

.df
:iq` ax ixac lr epizpynn dywn `xnbdáøì àðeä áø déáéúéà¥¦¥©¨§©

dì éøîàå ,éqàok dywdy mixne` yi -,éqà áøì áø øa àéiç ©¦§¨§¥¨¦¨©©§©©¦
,dpyna epipy,äteçì ñðkzL ãò áàä úeLøa àéä íìBòìx`azde §¨¦¦§¨¨©¤¦¨¥©¨

zlke` dpi`y 'mlerl' oeyla ycgl `pzd zpeeky lirl
xne`d iq` ax ixack `ly epiide ,dtegl qpkizy cr dnexza

.dnexza lek`l dzxizn lrad igelyl a`d zxiqny
áø eäì øîà,epa `iigle ecinlz `ped axleëì àðéîà åàìike - ¨©§©¨£¦¨§

c ,mkl izxn` `løúa eìæéz àìàëtéàdpynn eywz `l - Ÿ¥§¨©¦§¨
o`k s` ixdy ,miccv ipyl dyexit z` jetdl xyt`yìBëéax ¨

iq`ìeëì ééepLy ,eixack dpynd ixac z` mkl uxzl -dúøéñî §©¥§§¦¨¨
lrad igelyläteçì dúñéðk àéä Bæ`id jkle ,dnexz oiprl ¦§¦¨¨©¨

.dnexza zlke`

igelyl dzxiqn dliren dn iabl zetqep zehiy d`ian `xnbd
zlik`n ueg lkl dliren dzxiqny ax zrc caln] a`d
:[dnexza lek`l s` dliren dzxiqny iq` ax zrce ,dnexz

,øîà ìàeîLewx dliren lrad igelyl zad zxiqn,dúLeøéì §¥¨©¦¨¨
dl ozp dia`y dipecpd z` yxei lrad ,jxca dzn m`y
zxtd ,dnexz zlik` oebk ,mixacd x`y iabl j` ,di`eyipl
cr a`d zeyxa zad zx`yp ,dz`ivne dici dyrn ,mixcp

e .dtegl qpkizy,øîà Lé÷ì Léødliren lrad igelyl dzxiqn ¥¨¦¨©
wx.dúaeúëì¦§¨¨

:`xnbd zxxan,'dúaeúk',dlra zeyxa zad diably.àéä éàî §¨¨©¦
`ide ,daezkd xhya zazkpd dipecpl dpeekdy xn`z m`

oiprl ezeyxadì úéøé äúî éàc,dyxei lrad ,jxca dzn m`y - §¦¥¨¨¦¨
ixdìàeîLc eðééä`l` :`xnbd zx`an .l`eny ixac el` -øîà ©§¦§¥¨©

,àðéáøyiwl yix zpeek,øîBìigely mr jxca dzeida m`y ¨¦¨©
,lrad zn ,lradäðî ,øçàî dúaeúkjk xg` `ypiz m` - §¨¨¥©¥¨¤

fef miz`n `le ,oi`eyipd on dpnl` oick ,dpn dzaezk ,xg`l
.oiqexi`d on dpnl`k

:iq` axk mixaeqd mi`xen` d`ian `xnbdàðéðç éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦£¦¨
eäééåøz éøîàc,df xac mdipy exn` -dúøéñîlrad igelyl §¨§¥©§©§§¦¨¨

d`eypk daiygdl dlirenìkìe ,dipic lkl -.äîeøzì óà ©Ÿ©¦§¨
caln ,lirl mi`aend mi`xen`d lk zrc lr dywn `xnbd

:dzyexi oiprl dliren dzxiqny xaeqd l`eny,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaáàä éçeìL eëìäL Bà ,ìòaä éçeìL íò áàä Cìä̈©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨

ezegilyadì äúéäL Bà ,ìòaä éçeìL íòdy`l,Cøca øöç ¦§¥©©©¤¨§¨¨¨¥©¤¤
elrad mr eigely e` a`d jldy dryaäñðëðdlkdïéìì Bnò ¦§§¨¦¨¦

,oi`eyip myl `ly cgidúaeúkL ét ìò óàozpy oilhlhnd - ©©¦¤§¨¨
mi`vnp dziipecpl dia` dl,dìòa úéáam` mewn lknäúî §¥©§¨¥¨

,dtegl dqpkpy mcew,dLøBé äéáà,dipecpd z` yxei lrad oi`e ¨¦¨§¨
dxiqn o`k oi` dnr mikled eigely e` a`dy onf lky oeik

m` la` .dteglì áàä øñîLáàä éçeìL eøñnL Bà ,ìòaä éçeì ¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨
ììòaä éçeìL,eigely e` a`d mdnr ekld `leBì äúéäL Bà ¦§¥©©©¤¨§¨

lrale ,Cøca øöçeigely e` a`d enr ekldy onfaBnò äñðëð ¨¥©¤¤¦§§¨¦
xvgl dlkdìdúaeúkL ét ìò óà ,ïéàeOéð íeL[dziipecp-]úéáa §¦¦©©¦¤§¨¨§¥

,äéáàm` ,lral oiicr dxqnp `le,dLøBé dìòa äúî`ly s`e ¨¦¨¥¨©§¨§¨
:`ziixad zx`an .dtegl dqpkp,íéøeîà íéøác änadzxiqny ©¤§¨¦£¦
,oi`eyipk zaygp lrad igelylìoiprdúMeøéyxei lrady - §§¨¨

,dziipecp z`ñðkzL ãò äîeøúa úìëBà äMà ïéà ,äîeøzì ìáà£¨§§¨¥¦¨¤¤¦§¨©¤¦¨¥
.äteçìwx dliren dzxiqny ,l`eny ixack `ziixaa x`eane ©¨

:`xnbd zniiqn .mixac x`yle dnexzl `le ,dzyexi oiprl
àzáeéz eäleëc àzáeézlk lr dyw ef `ziixan ok` - §§¨§§§§¨

.l`eny lr miwlegd mi`xen`d

* * *
dqpkp oia zwlgnd `ziixad ixac z` x`al dzr zxaer `xnbd

kp oial oell enr:`xnbd dywn .oi`eyip myl enr dqpàôeb àä̈¨
àéL÷ixdy ,`tiql `yixdn xzqpe ,dyw `ziixad ixac seb - ©§¨
zøîàe lrad igely mr eigely e` a`d jld m`y `yixaäñðëð ¨§©§¦§§¨

,ïéìì Bnò,rnyne .dyxei dlra oi`ïéììc àîòèoi`y mrhd - ¦¨¦©§¨§¨¦
,cala dpill enr dqpkpy oeik `ed dyxei dlraàäm` la` - ¨

a enr dqpkp,àîúñdf ixd ,melk dyxity `laì,ïéàeOéð íL §¨¨§¥¦¦
ok m`e .dyxei dlra dzn m`eBnò äñðëð ,àôéñ àîéàxvgl ¥¨¥¨¦§§¨¦

ìïéàeOéð íLdzqipky dyxit m` wx edfy rnyne ,dyxei dlra §¥¦¦
,oi`eyip myl `id enràäa enr dqpkp m`,àîúñmiyxtn ep` ¨§¨¨

`id dzqipkyïéìì.dyxei epi`e ,cala ¨¦
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà'oi`eyip myl'e 'oill' oeyl ¨©©©¦

`l` ,ok dyxit dy`dy dpeekd oi` ,`ziixaa zeiepydéîúñ§¨¥
éðz÷ éîúñweligde ,mzqa xvgl eqpkpy xaecn mixwnd ipya - §¨¥¨¨¥

y `edíúñl dqipkdãéc øöç`id ,`yixa enk ,[dly-],ïéìì §¨¨¥¦¨¨¦
eíúñl dqipkdéãéc øöç`id `tiqa enk ,[ely-].ïéàeOðì §¨¨¥¦¥§¦¦
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המשך בעמוד כ



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zeaezk(iriax meil)

dzzin z` dpyn lrad igelyl zad zxiqny x`azdy xg`l
.aey zepzydl leki dpic m`d `xnbd zxxan ,wpgl dliwqn

:`xnbd zwtzqnàîéàådqxe`nd dxrpy ,xn`p m`d - §¥¨
,dzpif m` ,wpga aiigzdl dpic dpzyde lrad igelyl dxqnpy

àLð éáì àøãäc àëéädxqnpy xg` dia` zial dxfgy ote`a - ¥¨§¨§¨§¥¨¨
,dlra cil dexqny mcew ,lrad igelylúéén÷ àúléîì àøãäà ¨§¨§¦§¨©©§¨

xn`py e` ,dliwq zaiig dzpif m`y ,oey`xd dpicl zxfeg -
.d`eypk ,wpg oica zx`yp `idy

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdàeää ,àáø øîà,df wtq - ¨©¨¨©
d÷ñt øákrixkd xak -éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àðz §¨©§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦

,ìàòîLémixcp zxtd zyxta dxeza xn`p(i l xacna)øãðå' ¦§¨¥§¥¤
,'äéìò íe÷é dLôð ìò äøñà øLà ìk äLeøâe äðîìàoi` ,xnelk ©§¨¨§¨Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨¨¤¨

,le`yl yie .dixcp xtdl lekiy inøîBì ãeîìz äîrecn - ©©§©
,z`f aezkl dxezd dkxvedàìäåef dy`áà ììkî úàöeî ©£Ÿ¥¦§©¨

ìòa ììkî úàöeîe,dia` zeyxn d`vi z`yipyk - ¥¦§©©©
oi`y heyte ,dlra zeyxn mb d`vi dpnl`zd e` dyxbzdyke

.dixcp z` xtdl lekiy inàlà,df ote` eprinydl weqtd `a ¤¨
áàä øñnL éøäeza z`ìeøñnL Bà ,ìòaä éçeìLdze`éçeìL £¥¤¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥

ì áàä,ìòaä éçeìL,jxca dxcpeäLøbúð Bà Cøca äìîøàúðå ¨¨¦§¥©©©§¦§©§§¨©¤¤¦§¨§¨
,jxcada àøB÷ éðà Càéä,dry dze`a dxcb dn wtzqdl yi - ¥©£¦¥¨

Bæ ìL 'dìòa úéa' Bà ,Bæ ìL 'äéáà úéa'dxrpk zaygp `id m`d - ¥¨¦¨¤¥©§¨¤
e ,dlra ziaa dxrpk e` dia` ziaa.dxcp z` xtn inàlàlr - ¤¨

weqtd `a df ote`áàä úeLøî úçà äòL äàöiL ïåék ,Eì øîBì©§¥¨¤¨§¨¨¨©©¥§¨¨
,lrad igelyl dxqnpykøôäì ìBëé Bðéà áeLm` s` ,dixcp ¥¨§¨¥

yi ef `ziixane .dia` zeyxl dxfge dyxbzp e` dpnl`zp
dxqnpy oeiky ,zepf lr dzin aeig iabl wtqd z` s` heytl
elit`e ,d`eypk wpga dpic ,dia` zeyxn d`vie lrad igelyl

.dia` zial dxfgy xg` dzpif m`

* * *
lirl d`aedy `ziixad ixac xwirl zxfeg `xnbd(:gn)dxrpy ,

zriiqne ,d`eypk wpga dpic ,dzpife lrad igelyl dxqnpy
:dpynn dflàðéðz énð ïðà óà ,àtt áø øîàepipy dpyna s` - ¨©©¨¨©£©©¦¨¦¨

epipy jky ,`ziixaa xen`d oick(:eq oixcdpq),äøòð ìò àaä'©¨©©£¨
áéiç Bðéà ,äñøBàîädliwq,äñøBàî ,äìeúa ,äøòð àäzL ãò ©§¨¨¥©¨©¤§¥©£¨§¨§¨¨

,'äéáà úéáa àéäå,dpynd oeyl z` wiicl yieàîìLaoaen - §¦§¥¨¦¨¦§¨¨
aezkl dpynd dkxved recn,'äøòð'hrnl ick.úøâBa àìåoke ©£¨§Ÿ¤¤

.äàeNð àìå ,'äñøBàî' .äìeòa àìå ,'äìeúa'zeaiig opi` el` lky §¨§Ÿ§¨§¨¨§Ÿ§¨
`pzd dpyy dn `l` .dliwqéàî éèeòîì ,'äéáà úéáa'`a dn - §¥¨¦¨§©¥©

,`id dia` ziaa dqex` lk ixde ,hrnlåàìoi` m`d -ezpeek ¨
éèeòîìepiide ,dia` ziaa `le dlra ziaa `l dpi`y ote` §©¥

ykì áàä øñî,ìòaä éçeìLmewn lkn ,ynn d`eyp dpi`y s`y ¨©¨¨¦§¥©©©
.wpga `l` dliwqa dpi` dia` ziaa dpi`y oeik

:ztqep dpynn df oicl zriiqn `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
àðéðz énð ïðà óàoixcdpqa dpyna(.ht),ïåék ,Léà úLà ìò àaä' ©£©©¦¨¦¨©¨©¥¤¦¥¨

äéìò àaä ,äìòáð àlL ét ìò óà ïéàeOðì ìòaä úeLøì äñðëpL¤¦§§¨¦§©©©§¦¦©©¦¤Ÿ¦§£¨©¨¨¤¨
,'÷ðça äæ éøäoeyl dhwpy dpynd oeyln wiicl yieäñðëð' £¥¤§¤¤¦§§¨

,àîìòa 'ìòaä úeLøìzeaxl epiide ,'dtegl dqpkpy' dxn` `le ¦§©©©§¨§¨
`le wpga dzziny ,lrad igelyl a`d dxqny ote` s`

:`xnbd zniiqn .dliwqadpéî òîL.ok gken ok` - §©¦¨

äðùî
:eizepa z` oefl a`d aeiga zwqer epizpynáéiç Bðéà áàä̈¨¥©¨

Bza úBðBæîa.ig eceraäéøæò ïa øæòìà éaø Løc Løãî äæmeia ¦§¦¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
`iyp zeidl edepiny'äðáéa íøë'a íéîëç éðôìminkgd eidyk - ¦§¥£¨¦§¤¤§©§¤

oic zia epwiz zepwz izy ,mxkk zexey zexey miayeie ,dpaia
`ed df aeige ,el clzy miclid z` oefl ezy`l lrad aeig oipra
aiigzn `ed jke ,dy` `yepd mc` lk aiignd 'daezk i`pz'

if` ,dzaezk z` dabz `le dixg` zeni m`y ,ezy`líéðaä©¨¦
epnn dl ecleeiyeLøéédziipecpa el dqipkdy miqkpd z` ¦§

,[zexg` miypn ,mig`d x`y mr eyxiiy dyexia mwlg caln]
eðBfé úBðaäåzencle cenll yie .e`ypi e` exbaziy cr eiqkpn §©¨¦

,dfl df miaeigd z`ïéLøBé ïðéà íéðaä äîmn` zaezk z`àlà ©©¨¦¥¨§¦¤¨
,áàä úúéî øçàìwx jiiy daezka aezkd dyexi oeyl oky §©©¦©¨¨

,dzin xg`lúBðBféð ïéà úBðaä óàa`d iqkpnúúéî øçàì àlà ©©¨¥¦¤¨§©©¦©
,ïäéáà.mqpxtl aiig epi` ig ecera la` £¦¤

* * *

àøîâ
epipy .eizepae eipa zepefna a`d iaeig ixcb z` zxxan `xnbd

:`xnbd zwiicn .'eza zepefna aiig epi` a`d' :dpynaúBðBæîa¦§
àä ,áéiç Bðéàc àeä Bzala` -.áéiç ,Bða úBðBæîa`xnbd dtiqen ¦§¥©¨¨¦§§©¨

:zwiicneénð Bza,eza zepefna s` -àkéìc àeä äáBçdxn` - ¦©¦¨§¥¨
,'aiig epi`'y wx dpyndàkéà äåöî àädevn eilr zlhen la` - ¨¦§¨¦¨

:`xnbd dywn df itle .dpeflïéúéðúî épîdiepy in zrck - ©¦©§¦¦
ixde ,epzpynàìkøéàî éaø,`idàìkàìå ,äãeäé éaøkïðçBé éaø Ÿ©¦¥¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¨¨

.à÷Bøa ïa¤§¨
,elld mi`pzd zerc zeiepy da `ziixad z` `xnbd d`ian

:mzenk xeaql dleki epizpyn oi` recn zx`aneàéðúc§©§¨
,`ziixaaäåöîa`d lr,úBðaä úà ïeæìeíéðaì øîBçå ì÷- ¦§¨¨¤©¨©¨¤©¨¦

oeik ,mpefl eilr devnyäãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äøBza é÷ñòc§¨§¥©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
àúeìéæ íeMî ,úBðaì øîBçå ì÷å ,íéðaä úà ïeæì äåöî ,øîBà- ¥¦§¨¨¤©¨¦§©¨¤©¨¦¦¨

.migztd lr xfgl odl `ed i`pbe leflfyà÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨
,ïäéáà úúéî øçàì úBðaä úà ïeæì äáBç ,øîBài`pzn `ed oky ¥¨¨¤©¨§©©¦©£¦¤

,daezkdelàå elà ,ïäéáà éiça ìáà,zepade mipad -,ïéðBféð ïðéà £¨§©¥£¦¤¥§¥¥¨¦¦
,dyw dzrne .xaca oi` devn elit`eïéúéðúî épîin zrck - ©¦©§¦¦

,epizpyn zxaeqéàkøîà àä ,øéàî éaøayíéðayiäåöî,mpefl ¦©¦¥¦¨¨©¨¦¦§¨
.mipad z` oefl `id daegy wiecn epizpynn eli`e ,daeg ef oi`e

éàkénð íéða øîà àä ,äãeäé éaøwxäåöîef oi`e ,mpefl `id ¦©¦§¨¨¨©¨¦©¦¦§¨
e .daeg,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø éày xaeq `ed ixdénð äåöî eléôà ¦©¦¨¨¤§¨£¦¦§¨©¦

àkéìeli`e ,zepad z` `le mipad z` `l oefl llk devn oi` - ¥¨
devne mipad z` oefl daeg yiy rnyn epizpyna `pzd ixacn

.zepad z` oefl
cg` lk zrck dpynd z` cinrdl ozipy zvxzn `xnbd

:`xnbd zvxzn .mi`pzdnàîéà úéòaéàxen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨
k epizpynyøéàî éaøe ,`idäãeäé éaø àîéà úéòaéàe ,`idúéòaéà ©¦¥¦¦¨¥¥¨©¦§¨¦¨¥

à÷Bøa ïa ïðçBé éaø àîéà.`id ¥¨©¦¨¨¤§¨
:dixac z` `xnbd zx`anàîéà úéòaéàk epizpynøéàî éaø ¦¨¥¥¨©¦¥¦

,mipal xnege lwe zepad z` oefl devn yiy xaeqd ,`idéëäå§¨¦
øîà÷,epizpyna `pzdïécä àeäå ,'Bza úBðBæîa áéiç Bðéà áàä' ¨¨©¨¨¥©¨¦§¦§©¦
,Bðáì,wiicl yie ,epefl aeig oi`y `pzd xaeqyBzáa äåöî àä ¦§¨¦§¨§¦
àkéàe ,zepad z` oefl devn yi la` -íéðaì øîBçå ì÷devny ¦¨©¨¤©¨¦

xi`n iax ixacke ,dxeza miwqer mdy meyn ,mpefl a`d lr
.`ziixaaéðz÷c éàäåepizpyna `pzd hwpy mrhde -,'Bza'oi` §©§¨¨¥¦

`l` ,dpey oicd 'epa'ay ezpeekïì òîLî à÷ àä`a df xac - ¨¨©§©¨
,eprinydl `pzd
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כיוון שכבר נמצא בארץ הקודש ת"ו, אין כדאיות ההוצאות לחזור לצרפת ולחפש שם מקום ללימוד.
ממכתב כ"א מנחם-אב, תשי"ט



רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zeaezk(iriax meil)

dzzin z` dpyn lrad igelyl zad zxiqny x`azdy xg`l
.aey zepzydl leki dpic m`d `xnbd zxxan ,wpgl dliwqn

:`xnbd zwtzqnàîéàådqxe`nd dxrpy ,xn`p m`d - §¥¨
,dzpif m` ,wpga aiigzdl dpic dpzyde lrad igelyl dxqnpy

àLð éáì àøãäc àëéädxqnpy xg` dia` zial dxfgy ote`a - ¥¨§¨§¨§¥¨¨
,dlra cil dexqny mcew ,lrad igelylúéén÷ àúléîì àøãäà ¨§¨§¦§¨©©§¨

xn`py e` ,dliwq zaiig dzpif m`y ,oey`xd dpicl zxfeg -
.d`eypk ,wpg oica zx`yp `idy

:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdàeää ,àáø øîà,df wtq - ¨©¨¨©
d÷ñt øákrixkd xak -éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àðz §¨©§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦

,ìàòîLémixcp zxtd zyxta dxeza xn`p(i l xacna)øãðå' ¦§¨¥§¥¤
,'äéìò íe÷é dLôð ìò äøñà øLà ìk äLeøâe äðîìàoi` ,xnelk ©§¨¨§¨Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨¨¤¨

,le`yl yie .dixcp xtdl lekiy inøîBì ãeîìz äîrecn - ©©§©
,z`f aezkl dxezd dkxvedàìäåef dy`áà ììkî úàöeî ©£Ÿ¥¦§©¨

ìòa ììkî úàöeîe,dia` zeyxn d`vi z`yipyk - ¥¦§©©©
oi`y heyte ,dlra zeyxn mb d`vi dpnl`zd e` dyxbzdyke

.dixcp z` xtdl lekiy inàlà,df ote` eprinydl weqtd `a ¤¨
áàä øñnL éøäeza z`ìeøñnL Bà ,ìòaä éçeìLdze`éçeìL £¥¤¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥

ì áàä,ìòaä éçeìL,jxca dxcpeäLøbúð Bà Cøca äìîøàúðå ¨¨¦§¥©©©§¦§©§§¨©¤¤¦§¨§¨
,jxcada àøB÷ éðà Càéä,dry dze`a dxcb dn wtzqdl yi - ¥©£¦¥¨

Bæ ìL 'dìòa úéa' Bà ,Bæ ìL 'äéáà úéa'dxrpk zaygp `id m`d - ¥¨¦¨¤¥©§¨¤
e ,dlra ziaa dxrpk e` dia` ziaa.dxcp z` xtn inàlàlr - ¤¨

weqtd `a df ote`áàä úeLøî úçà äòL äàöiL ïåék ,Eì øîBì©§¥¨¤¨§¨¨¨©©¥§¨¨
,lrad igelyl dxqnpykøôäì ìBëé Bðéà áeLm` s` ,dixcp ¥¨§¨¥

yi ef `ziixane .dia` zeyxl dxfge dyxbzp e` dpnl`zp
dxqnpy oeiky ,zepf lr dzin aeig iabl wtqd z` s` heytl
elit`e ,d`eypk wpga dpic ,dia` zeyxn d`vie lrad igelyl

.dia` zial dxfgy xg` dzpif m`

* * *
lirl d`aedy `ziixad ixac xwirl zxfeg `xnbd(:gn)dxrpy ,

zriiqne ,d`eypk wpga dpic ,dzpife lrad igelyl dxqnpy
:dpynn dflàðéðz énð ïðà óà ,àtt áø øîàepipy dpyna s` - ¨©©¨¨©£©©¦¨¦¨

epipy jky ,`ziixaa xen`d oick(:eq oixcdpq),äøòð ìò àaä'©¨©©£¨
áéiç Bðéà ,äñøBàîädliwq,äñøBàî ,äìeúa ,äøòð àäzL ãò ©§¨¨¥©¨©¤§¥©£¨§¨§¨¨

,'äéáà úéáa àéäå,dpynd oeyl z` wiicl yieàîìLaoaen - §¦§¥¨¦¨¦§¨¨
aezkl dpynd dkxved recn,'äøòð'hrnl ick.úøâBa àìåoke ©£¨§Ÿ¤¤

.äàeNð àìå ,'äñøBàî' .äìeòa àìå ,'äìeúa'zeaiig opi` el` lky §¨§Ÿ§¨§¨¨§Ÿ§¨
`pzd dpyy dn `l` .dliwqéàî éèeòîì ,'äéáà úéáa'`a dn - §¥¨¦¨§©¥©

,`id dia` ziaa dqex` lk ixde ,hrnlåàìoi` m`d -ezpeek ¨
éèeòîìepiide ,dia` ziaa `le dlra ziaa `l dpi`y ote` §©¥

ykì áàä øñî,ìòaä éçeìLmewn lkn ,ynn d`eyp dpi`y s`y ¨©¨¨¦§¥©©©
.wpga `l` dliwqa dpi` dia` ziaa dpi`y oeik

:ztqep dpynn df oicl zriiqn `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
àðéðz énð ïðà óàoixcdpqa dpyna(.ht),ïåék ,Léà úLà ìò àaä' ©£©©¦¨¦¨©¨©¥¤¦¥¨

äéìò àaä ,äìòáð àlL ét ìò óà ïéàeOðì ìòaä úeLøì äñðëpL¤¦§§¨¦§©©©§¦¦©©¦¤Ÿ¦§£¨©¨¨¤¨
,'÷ðça äæ éøäoeyl dhwpy dpynd oeyln wiicl yieäñðëð' £¥¤§¤¤¦§§¨

,àîìòa 'ìòaä úeLøìzeaxl epiide ,'dtegl dqpkpy' dxn` `le ¦§©©©§¨§¨
`le wpga dzziny ,lrad igelyl a`d dxqny ote` s`

:`xnbd zniiqn .dliwqadpéî òîL.ok gken ok` - §©¦¨

äðùî
:eizepa z` oefl a`d aeiga zwqer epizpynáéiç Bðéà áàä̈¨¥©¨

Bza úBðBæîa.ig eceraäéøæò ïa øæòìà éaø Løc Løãî äæmeia ¦§¦¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
`iyp zeidl edepiny'äðáéa íøë'a íéîëç éðôìminkgd eidyk - ¦§¥£¨¦§¤¤§©§¤

oic zia epwiz zepwz izy ,mxkk zexey zexey miayeie ,dpaia
`ed df aeige ,el clzy miclid z` oefl ezy`l lrad aeig oipra
aiigzn `ed jke ,dy` `yepd mc` lk aiignd 'daezk i`pz'

if` ,dzaezk z` dabz `le dixg` zeni m`y ,ezy`líéðaä©¨¦
epnn dl ecleeiyeLøéédziipecpa el dqipkdy miqkpd z` ¦§

,[zexg` miypn ,mig`d x`y mr eyxiiy dyexia mwlg caln]
eðBfé úBðaäåzencle cenll yie .e`ypi e` exbaziy cr eiqkpn §©¨¦

,dfl df miaeigd z`ïéLøBé ïðéà íéðaä äîmn` zaezk z`àlà ©©¨¦¥¨§¦¤¨
,áàä úúéî øçàìwx jiiy daezka aezkd dyexi oeyl oky §©©¦©¨¨

,dzin xg`lúBðBféð ïéà úBðaä óàa`d iqkpnúúéî øçàì àlà ©©¨¥¦¤¨§©©¦©
,ïäéáà.mqpxtl aiig epi` ig ecera la` £¦¤

* * *

àøîâ
epipy .eizepae eipa zepefna a`d iaeig ixcb z` zxxan `xnbd

:`xnbd zwiicn .'eza zepefna aiig epi` a`d' :dpynaúBðBæîa¦§
àä ,áéiç Bðéàc àeä Bzala` -.áéiç ,Bða úBðBæîa`xnbd dtiqen ¦§¥©¨¨¦§§©¨

:zwiicneénð Bza,eza zepefna s` -àkéìc àeä äáBçdxn` - ¦©¦¨§¥¨
,'aiig epi`'y wx dpyndàkéà äåöî àädevn eilr zlhen la` - ¨¦§¨¦¨

:`xnbd dywn df itle .dpeflïéúéðúî épîdiepy in zrck - ©¦©§¦¦
ixde ,epzpynàìkøéàî éaø,`idàìkàìå ,äãeäé éaøkïðçBé éaø Ÿ©¦¥¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¨¨

.à÷Bøa ïa¤§¨
,elld mi`pzd zerc zeiepy da `ziixad z` `xnbd d`ian

:mzenk xeaql dleki epizpyn oi` recn zx`aneàéðúc§©§¨
,`ziixaaäåöîa`d lr,úBðaä úà ïeæìeíéðaì øîBçå ì÷- ¦§¨¨¤©¨©¨¤©¨¦

oeik ,mpefl eilr devnyäãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,äøBza é÷ñòc§¨§¥©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
àúeìéæ íeMî ,úBðaì øîBçå ì÷å ,íéðaä úà ïeæì äåöî ,øîBà- ¥¦§¨¨¤©¨¦§©¨¤©¨¦¦¨

.migztd lr xfgl odl `ed i`pbe leflfyà÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨
,ïäéáà úúéî øçàì úBðaä úà ïeæì äáBç ,øîBài`pzn `ed oky ¥¨¨¤©¨§©©¦©£¦¤

,daezkdelàå elà ,ïäéáà éiça ìáà,zepade mipad -,ïéðBféð ïðéà £¨§©¥£¦¤¥§¥¥¨¦¦
,dyw dzrne .xaca oi` devn elit`eïéúéðúî épîin zrck - ©¦©§¦¦

,epizpyn zxaeqéàkøîà àä ,øéàî éaøayíéðayiäåöî,mpefl ¦©¦¥¦¨¨©¨¦¦§¨
.mipad z` oefl `id daegy wiecn epizpynn eli`e ,daeg ef oi`e

éàkénð íéða øîà àä ,äãeäé éaøwxäåöîef oi`e ,mpefl `id ¦©¦§¨¨¨©¨¦©¦¦§¨
e .daeg,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø éày xaeq `ed ixdénð äåöî eléôà ¦©¦¨¨¤§¨£¦¦§¨©¦

àkéìeli`e ,zepad z` `le mipad z` `l oefl llk devn oi` - ¥¨
devne mipad z` oefl daeg yiy rnyn epizpyna `pzd ixacn

.zepad z` oefl
cg` lk zrck dpynd z` cinrdl ozipy zvxzn `xnbd

:`xnbd zvxzn .mi`pzdnàîéà úéòaéàxen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨
k epizpynyøéàî éaøe ,`idäãeäé éaø àîéà úéòaéàe ,`idúéòaéà ©¦¥¦¦¨¥¥¨©¦§¨¦¨¥

à÷Bøa ïa ïðçBé éaø àîéà.`id ¥¨©¦¨¨¤§¨
:dixac z` `xnbd zx`anàîéà úéòaéàk epizpynøéàî éaø ¦¨¥¥¨©¦¥¦

,mipal xnege lwe zepad z` oefl devn yiy xaeqd ,`idéëäå§¨¦
øîà÷,epizpyna `pzdïécä àeäå ,'Bza úBðBæîa áéiç Bðéà áàä' ¨¨©¨¨¥©¨¦§¦§©¦
,Bðáì,wiicl yie ,epefl aeig oi`y `pzd xaeqyBzáa äåöî àä ¦§¨¦§¨§¦
àkéàe ,zepad z` oefl devn yi la` -íéðaì øîBçå ì÷devny ¦¨©¨¤©¨¦

xi`n iax ixacke ,dxeza miwqer mdy meyn ,mpefl a`d lr
.`ziixaaéðz÷c éàäåepizpyna `pzd hwpy mrhde -,'Bza'oi` §©§¨¨¥¦

`l` ,dpey oicd 'epa'ay ezpeekïì òîLî à÷ àä`a df xac - ¨¨©§©¨
,eprinydl `pzd
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miwxt dyelya` cenr hn sc ± iriax wxtzeaezk
:opiqxb ikdøãäú àùð éáì àøãäã àëéä àîéàåàúééî÷ àúìéîì`ly ink `ied in Ð

zeyxa `id ixd oizipzn ipzwc `l` ,jk lk `iyew dpi`e ,`id `nlra `ira .dxqnp

`lc oeike ,a`d zeyxn d`vi xak dia` zial jxcd on dxfg elit`e rnyne ,lrad

`xcdc `kid `ni` ,"dia` zia"c `xizi `xwn `l` oigely zxiqn ol `wtpÐzia

.dliwqa `dz dzpif m`e ,dia opixw dia`øáë
ìàòîùé éáø éáã àðú ä÷ñô`xcd `lc Ð

.dxqnp `ly ink iedinl ,`ziinw `zlinläî
øîåì ãåîìúmewi" aezkl jxved dnl Ð

dl xti in ike ,"dilr?exn`p `l `ldemixitn

dlrae ,zqip `ly cr ezaa dia` `l`

dlnx`zpy efe .zqipynzqipynÐz`ven

.lra llkne a` llkn'åë øñîù éøä àìàÐ

dpnl`l aezkd `a `l ,xnelkdyexbleon

oi`eypÐdxcp dyi` zia m`" da aizk `dc

"epxiti dyi`Ð`l` .miiw dyi` oi` ixde

dpnl`leiykr cry .oigely zxiqn ici lr

ziaa zxcep htyn `l` miaezkd jl eyxit `l

dxcpy efe ,dyi` ziaa zxcep htyne dia`

jxcadexqnynoigelylÐj`id rcei ip` oi`

,"dyi` zia" m` "dia` zia" m` ,da `xew ip`

zia" dl `xwz `ly jcnle df aezk `a jkitl

zeyx dpwexzp `le ,"dyi` zia" `l` "dia`

.xtdl leki epi` aeye ,lra ly ezzina a`l

eli`c ,`ziinw `zlinl `xcd `l :`nl`

dxqnp `ly cr oiqexi`d on dlnx`zp

oigelylÐlrad zn :(`,r) mixcp zkqna opz

Ð.i`xwn dl opitlie .a`l zeyx dpwexzpóà
àðéðú éîð ïðà`ziixa `idd ik ,oizipzna Ð

."wpga ef ixd" lirl `ipzcäàåùð àìå äñøåàî
i`c .dlrap `ly it lr s`e ,dtegl dqpkp Ð

dlrapÐ.dleza dil `pz `dúåùøì äñðëð
àîìòá ìòáä" da opz `le ,opz Ðdqpkp

."dtegläðùîåúá úåðåæîá áééç åðéà áàä
.eza hwp i`n` yxtn `xnbae .eiiga Ðäæ

äéøæò ïá øæòìà éáø ùøã ùøãîmeia Ð

edepny.`iypäðáéá íøëáeidy my lr Ð

.mxkk zexey zexey oiayeiåùøéé íéðáä
åðåæé úåðáäåi`pza oic zia epwz zepwz izy Ð

opzc ,oixkc oipa zaezk eyxii mipad :daezk

oiiedic oixkc oipa" :(a,ap zeaezk) oizipzna

lr xzi jzaezk sqk oezxi oepi` ,i`pin ikil

eyxii mipad epiide ."oedeg` mrc oedwlegÐ

dl opiyxtn oizrnya onwle .oixkc oipa zaezk

.`id i`nåðåæé úåðáäåic oawep opa" Ðoiieedi

opfzine iziaa oazi oieedi oepi` ,i`pin ikil

oexbaizc cr iqkpn."oixaebl oegwlzc cr e`

ïéùøåé ïéà íéðáä äîxg`l `l` on` zaezk Ð

ikde ,opz "oezxi oepi`" `dc ,odia` zzin

eyxii mipad i`dc ,"oilgep yi"a dl yxtnÐ

zaezk`.i`w oixkc oipaàøîâïåæì äáåç
úåðáä.`ed daezk i`pz Ðïéðåæð ïéàelit` Ð

.o`k oi` devnäåöî éîð íéðá øîàä`le Ð

.daegàëéì äåöî åìéôà`le mipaa `l Ð

.zepaa'åë øîà÷ éëäå øéàî éáø àîéà úéòáéà
,aiig epa `d wcinl e`l hwpc eza ,xnelk Ð

hwp i` ,epa dil sicr xi`n iaxc meyn `l`

"epa zepefna aiig epi`"Ð`ed epa :`pin` ded

"ezaa aiig epi`" `pz ikdl .`kil devn elit` eza la` ,`ki` devn `kil daegcÐ

epal oicd `ede .`ki` `din devnc `xninlÐ.`kil `din daegc
åìéôàã
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àîéàåolpn :jixt ikdc wgvi epiaxl d`xp Ð `yp ial `xcd `lc `kid ilin ipd

ikixv ediiexz `nlc ?lrad igelyl a`d xqn ihernl "dia` zia" xzii`c

`xcd `lc `kid ilin ipd `pin` ded Ð cg `l` azk `l i`c .dlrap `le dtegl dqpkpl

`xw jixhvi` ikdl ,`ziinw `zlnl xcdzc `ni` Ð `yp ial `xcd la` ,`yp ial

`kidc ab lr s`e ?olpn xqn izk`e ,`pixg`

meyn epiid Ð `xcd `lc ol miw dlrapc

dleza izk`c dlrap `l la` ,`teb ipzy`c

`pz dwqt xak :`ax xn` .xcdzc `ni` Ð `id

epiide .`xcd `lc opireny`e ,l`rnyi iax iac

ilbe .dlrap `le dtegl dqpkpyk zegtd lkl

ok m` .mewn lka oicd `ede Ð mixcpa `xw

,lrad igelyl a`d xqnl i`xw jpdn cg xzii`

`xcd `lc `pgky`e li`ed ,dliwqn dxhtnl

`lc `ed `xaq Ð l`rnyi iax iac `pzcn

.xqn oebk ,dliwqn hirn`c jpd lka `xcd

l`rnyi iax iac `pzc dizlna hwp ikdle

opitli ikidc :df yexitl dyw ,edine ."xqn"

iabc idp ?`ziinw `zlinl `xcd `lc mixcpn

`xw ol ilbc meyn epiid Ð `xcd `l mixcp

oi` aey Ð zg` dry a`d zeyxn d`vic oeikc

jiiy ikid dliwq oiprl mewn lkn ,da gk el

,dtegl dqpkpy it lr s`c ?`xcd `lc xnel

dxfge ,dyxbzp e` dpnl`zpe dlrap `ly oeik

`idy oeik ,dliwqa didz `l dnl Ð dqx`zpe

zeyxn d`vic ab lr s`e ?dqxe`n dleza dxrp

y dnezi enk `dz mewn lkn Ð a`d,a` dl oi`

!oizipznc zxeiba `pgky`ck .dliwqa `iedc

dpi`y d`eypc dil `hiyt `dc :xnel yie

oi`eypc ,llk welig oi`e ,dlerak daeyg dlera

dlerac ikid ike .xac lkl dlerak dl eeyn

Ð xac lkl `ziinw `zlinl `xcd `lc `hiyt

`pzc dyxc jixhv` `le .dlera dpi`y inp ikd

oeik `nip `lc opireny`l `l` l`rnyi iax iac

edl elha Ð dyxbzp e` dpnl`zpe dlrap `lc

oeike .mlern z`yp `lk iede ,dpin oi`eyp my

zepnl` ici lrc ,mixcp zxtda `xw ol ilbc

Ð eed `l eli`k oi`eypd elhazp `l oiyexbe

Ð elhazp `lc oeike .dliwq oiprl oicd `ed

daeygc ,`ziinw `zlinl `xcd `lc `hiyt

opiqxb `lc qxhpewd yxity dne .dlerak ynn

inp yxite ,`id `iyew e`lc ,ilin ipd

ira `w oizipzn` i`c :dyw ira `w oizipzn`c

inp yic ,ilin ipd wgen mpgae :jk lk oiznd dnl

.`ni`e enk `ira oeyla eyxtl

êàéäqxhpewd yexit jezn Ð da `xew ip`

`id m` xnbnl dil jixhvi`c rnyn

epiaxl dywe .jxca `idyk e`l m` a`d zeyxa

opixnbe ,`wtp "dia` zia zepfl"n `dc :wgvi

dlnx`zpyk dxfg oiprlc d`xpe !mzdn mixcp

.`kdn slinl jixhvi` dyxbzp e`

øãðåÐ xnel cenlz dn dyexbe dpnl`

`xza wxta opiyxcckl ,jixhvi`c :dniz

.(a,gt) mixcpc

ì÷onwle Ð `ziixe`a iwqrc mipal xnege

:jixtc oenc` iab ,(a,gw) `xza wxta

`l `ziixe`a wiqr `lc ,zixi `ziixe`a wiqrc

`ki` i`ce Ð `ziixe`c dyexi oiprl ?zixi

eze`a opixngn `lc xn`w `kd la` .dxez el dzkify dn el lefbl epl oi`c ,jxtinl

.dxeza weqriy ick dil opiqpxtne ,dxeza wqery
mdyk
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àLð éáì àøãäc àëéä :àîéàå¯àúléîì àøãä §¥¨¥¨§¨§¨§¥¨¨¨§¨§¦§¨
éaø éác àpz d÷ñt øák àeää :àáø øîà !àúéén÷©©§¨¨©¨¨©§¨§¨¨©¨§¥©¦
äðîìà øãðå" :ìàòîLé éaø éác àðúc .ìàòîLé¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥¤©§¨¨
äî ,"äéìò íe÷é dLôð ìò äøñà øLà ìk äLeøâe§¨Ÿ£¤¨§¨©©§¨¨¨¤¨©
ììkî úàöeîe áà ììkî úàöeî àìäå ?øîBì ãeîìz©§©©£Ÿ¥¦§©¨¥¦§©

ì áàä øñnL éøä ,àlà !ìòaBà ,ìòaä éçeìL ©©¤¨£¥¤¨©¨¨¦§¥©©©
ì áàä éçeìL eøñnLCøca äìîøàúðå ,ìòaä éçeìL ¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©§¦§©§§¨©¤¤
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oirxtp oi` iab (a,p oihib) "oiwfpd"a oke .epnn

oixeg ipa miqkp yiy mewna oicareyn miqkpn
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àkéà äåöî àäoic azek `pzd did m`e .dpefl devn el yi j` - ¨¦§¨¦¨
aeig wxy miwiicn epiid mpn` ,eizepefnn xeht a`dy ,epaa df
wqery ,epaa wx edfy mixeaq epiid j` ,epefl devn yi la` ,oi`
diabl s`y wiicpy ick ,eza iabl dpynd ok dazk okle .dxeza

.mipal oky lke ,devn yi
,àîéà úéòaéàåk epizpynäãeäé éaømipad z` oefl devny ,`id §¦¨¥¥¨©¦§¨

,zepal xnege lweøîà÷ éëäå,dpyna `pzdáéiç Bðéà áàä §¨¦¨¨©¨¨¥©¨
,Bza úBðBæîa,migztd lr xfgz ok zngny s`Bðáì ïkL ìëå ¦§¦§¨¤¥¦§

,epefl aiig epi`y,äåöî àäs`àkéà Bðáa,dpyi -øîBçå ì÷å ¨¦§¨¦§¦¨§©¨¤
,úBðaì.opefl devnyéðz÷c àäådpyna,'Bza'oi` epaa mby s` ©¨§¨§¨¨¥¦

,devn `l` aeigBza eléôàc ,ïì òîLî à÷ àäxazqn xzeiy ¨¨©§©¨©£¦¦
,dpefl ekixvdlàkéì äáBç.devn wx `l` ,dpefl eilr aeig oi` - ¨¥¨
,àîéà úéòaéàåk epizpynà÷Bøa ïa ïðçBé éaølr devn oi`y ,`id §¦¨¥¥¨©¦¨¨¤§¨

,eizepae eipa z` oefl a`døîà÷ éëäåa`d ,dpyna `pzdBðéà §¨¦¨¨©¥
,Bðáì ïécä àeäå ,Bza úBðBæîa áéiç,epefl aiig epi`yïécä àeäå ©¨¦§¦§©¦¦§§©¦

àkéì énð äåöî eléôàc,mpefl devn elit` oi` mdipyae -åoi` ©£¦¦§¨©¦¥¨§
,yi devn la` oi` aeig wxy 'aiig epi`' dpynd oeyln wiicl

`l` ,lirl `xnbd dwiicy enkeïäéáà úúéî øçàì úBðác éãéià©§¦§¨§©©¦©£¦¤
äáBçxkfend ,ezzin xg`l zepal zepefn aeigy jk ab` - ¨

,a`d lr aeig `ed ,`tiqaénð àðzonfd iabl `pzd mb dpy - ¨¨©¦
,dketd oeyl ig a`dy,'áéiç Bðéà'oi` devn elit` zn`a j` ¥©¨

.jka
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdLéø øîà ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥

àLeàa ,àðéðç øa äãeäé éaø íeMî ,Lé÷ìoixcdpqd eayiyk - ¨¦¦©¦§¨©£¦¨§¨
,`ye` xiraïæ íãà àäiL eðé÷úä[oefl aiig-]åéúBða úàå åéða úà ¦§¦¤§¥¨¨¨¤¨¨§¤§¨
.íépè÷ ïäLk§¤¥§©¦

:`xnbd zwtzqnàúëìä ïéà Bà déúååk àúëìä ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦§§¨§¨¥¥¦§§¨
déúååk.`l e` ,ezenk dkld m`d - §¨¥

heytl ozip mdn ,mi`xen`d lv` eidy miyrn d`ian `xnbd
:df wtqäãeäé áøc dén÷ì eúà äåä ék ,òîL àze`a xy`k - ¨§©¦£¨¨§©¥§©§¨

,miphwd mdipa z` oefl eaxiqy miyp` dcedi ax iptl,eäì øîà̈©§
àéãL àúî éðaàå ,äãìé ãBøàéxird ipa lre ,eizecle ciled oYd - ¨¨§¨§©§¥¨¨©§¨©©

mdipa mr mibdep mdy ,xnelk ,`ed lyn ,mzqpxt ikxv lihd
iax mgikedy s`y gkene .eipa lr mgxn epi`y oYM zeixfk`a§©

mze` dpibe dcedi.jk lr mze` dtk `l mewn lkn ,
:sqep dyrneúà äåä ékel` miyp` mi`a eidyk -áøc dén÷ì ¦£¨¨§©¥§©

eäì øîà ,àcñç,`cqg axàøeaöa àúéñà déì eôkegipd - ¦§¨¨©§§¥£¦¨§¦¨
,`vnp xeaivdy mewna dit lr dketd zyzknàîéìå íe÷éìå- §¥§¥¨

,xn`ie ,lkd edernyie deab didiy ick mc` eze` dilr cenrie
déða éòa àì àøáb àeääå déða éòa àáøBò`edy ,axerd elit` - §¨¨¥§¥§©©§¨Ÿ¨¥§¥

ozep epi`e ,eipaa dvex epi` df mc`e ,mze` ofe eipaa dvex ,ixfk`
.jk lr eze` dtk `ly gken o`k s`e .zepefn mdl

oeyl z` `xnbd zxxan ,df oecipa `xnbd jiynzy mcew
:`xnbd zl`ey .dfxkdddéða éòa àáøBòåz` of axerd ike - §§¨¨¥§¥

,eipaáéúëäå(a fnw mildz)Dngl dndal ozFp'øLà áøò éðáì §¨§¦¥¦§¥¨©§¨¦§¥Ÿ¥£¤
,'eàø÷éiptn ,mlik`iy in oi`y axerd ipa z` of 'd ,xnelk ¦§¨

zvxzn .eipa z` of epi` axerdy ixd ,eipa lr ixfk` axerdy
:`xnbdéøeéça àä ,àéL÷ àì,mipal miaxer lr xn`p weqtd - Ÿ©§¨¨§¦¨¥

mixegy mpi`y mi`ex m`de a`dy oeiky ,mzephwa epiide
i`pey mzenk,mze` mipf mpi`e mze` méîkeàa àäax eli`e - ¨§¨¥

a`d f`y ,exigyde elcby xg`l ,mixegy miaxera xaic `cqg
.mze` mipfe mze` miade` m`de

:df oipra sqep dyrn d`iane `xnbd dkiynndén÷ì éúà äåä ék¦£¨¨¥§©¥
déì øîà ,àáøc,a` eze`l `axéða éðæzéîc Cì àçéðä÷ãvî C- §¨¨¨©¥¦¨¨§¦©§¥§¨¦§¨¨

elld miyrnd lkne .dwcvd on mipefip jipa eidiy jl gep m`d
ixack `ly mixaeq mdy ixd ,jk lr a`d z` mitek oi`y gken
eipa z` oefl aiig a`d `diy epiwzd `ye`ay ,`rli` iax

.miphwd
eipa z` oefl a`d z` miteky mipte` yiy zx`an `xnbd

:miphwdïøîà àìåoefl a`d z` mitek oi`y ,df oic epxn` `l - §Ÿ£¨¨
,miphwd eipa z`ãéîà àìc àlà,xiyr a`d oi`yk wx -ìáàm` ¤¨§Ÿ£¦£¨

`eddéçøk ìò déì ïðéôk ,ãéîàoitek ixdy ,mpefl eze` mitek - £¦¨¦¨¥©¨§¥
lr diitk ly dyrn `xnbd d`iane .dwcvd lr mc` lk

:dwcvdàä ékdf dyrnk -dééôk àáøce`tk -,énà øa ïúð áøì ¦¨§¨¨©§¥§©¨¨©©¦
dépéî ÷étàåegxk lra epnn `ivede -.ä÷ãöì éæeæ äàî òaøà §©¦¦¥©§©¥¨¥¦§¨¨

* * *
iax ly ztqep `xnin `xnbd d`ian ,zncewd `xnind ab`

:`ye`a epiwzdy dpwz oipra `rli`Léø øîà ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥
,eðé÷úä àLeàa ,Lé÷ìmc`áúBkä[ig ecera] eiykrny xhya ¨¦§¨¦§¦©¥

eidi,åéðáì åéñëð ìkmiqkpa ezekf z` cai` oicd ony it lr s` ¨§¨¨§¨¨
y minkg epwiz mewn lkn ,xenb oipwa mda ekf eipaeBzLàå àeä§¦§

eidiíäî íéðBfð.miqkp mze`n - ¦¦¥¤
:`xnbd dywné÷úîàîéúéàå ,àøéæ éaø dì ómixne` yie - ©§¦¨©¦¥¨§¦¥¨

ok dywdy,éðîçð øa ìàeîL éaø,ef zcgein dpwzl ekxved ike ©¦§¥©©§¨¦
`ldeeøîà Bfî äìBãb,minkg exn` xzei lecb yecig -Búðîìà §¨¦¨§©§§¨

,åéñëpî úðBfðz` zyxei eza ,zae dy` gipde zny mc` ,xnelk ¦¤¦§¨¨
dkef zad z`yip m`e .dzaezk i`pzk mdn zpefip ezy`e eiqkp
lkez `ly xnel ie`x dide ,'gwel'k epice diqkp zexita dlra
dy` oi`y `ed oicd ixdy ,miqkpdn zpefip zeidl dpnl`d
minkg epwiz ok it lr s`e ,zegewld ciay dlra iqkpn zipefip
exn`y dn lky oeik ,jkl mrhde .eiqkpn zpefip dy`d `dzy
iptn `ed zegewl iqkpn dizepefn daeb dy`d oi`y minkg
lr enliyy sqkd z` zegewld eciqti `ly ,'mlerd oewiz'
,lraa jiiy epi` df mrhe ,miqkp yekxl mc` ipa eyygie ,dcyd
zra `linn mlaiw `l` ezy` iqkp lr zn`a mliy `ly
dizepefn zeabl dpnl`dn minkg erpn `l dfae ,d`ypy
iqkpa 'yxei'k lrad oic `di df iably exn` `l` ,el` miqkpn
iax dywd ,jky oeike .miyxei iqkpn zepefn daeb dpnl`e ,ezy`
eipal eiqkp z` ozepd mc`y `ye` zpwza yecigd dn ,`xif
miqkp lr oenn e`ived `l eipa mb ixde ,miqkpdn zpefip ezy`
exn` dpnl`d zepefn iabl m`e ,mdilr 'miyxei'k mpecl yie el`

,dza lra iqkpn daeb `idyBzLàå àeäoiicr ezy`e a`dyk - §¦§
,miigàéòaéîdy`d `dzy zcgein dpwz owzl jxev yi ike - ¦©§¨

ixde ,dizepefnl micareyn eidy ,eipal azky miqkpdn zpefip
mabl jiiy oi`e 'miyxei'k `l` 'zegewl'k mpi` el` mipay oeik
eidy ,el` miqkpn qpxtzdl ezy` dleki ,mlerd oewiz

.dizepefnl micareyn
s` zad iqkpn zpefip dpnl` ok`y epl oipn `xnbd zx`an

:miqkpa dlra dkfe z`yipy xg`lïéáø çìLcdf oicdézøbéàa §¨©¨¦§¦©§¥
,ezxb`a -,åéñëpî úðBféð Búðîìà ,úáe äðîìà çépäå únL éî¦¤¥§¦¦©©§¨¨©©§§¨¦¤¦§¨¨

m` s`e .daezkd i`pzkäúî .åéñëpî úðBféð Búðîìà ,úaä úàOéð¦¥©©©§§¨¦¤¦§¨¨¥¨
,úaädl eltpy el` miqkp mllkae ,diqkp lk z` dlra yxie ©©

lehil dpnl`d jiynz m`d oecl yi dzrne ,dia`n dyexia
,mda zekf dl yie e`a a`d zyexiny oeik ,miqkpdn dizepefnl
zngn miqkpl `a ixdy `ed ixkp yi`k lrady xn`py e`
`le ,dpnl`d itlk gwelk `l` `ed oi`e ,a`d zngn `le ezy`
,zegewld ciay miqkpd x`yn zlhep dpi`y myk mdn lehiz
äNòî äéä éãé ìò ,àðéðç øa éñBé éaø ìL BúBçà ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤£¤©¦¥©£¦¨©¨¦¨¨©£¤

,dfk dyrn icil `a -eøîàådf ote`a s`y ,minkgBúðîìà §¨§©§§¨
.åéñëpî úðBféðzpefip ezpnl`y x`eany oeik ,dyw mipt lk lre ¦¤¦§¨¨

,i`pz lkaBzLàå àeä,eiigaàéòaéîdidzy owzl jixv ike - §¦§¦©§¨
.mdn zpefip dy`d

,`ye` zpwz ilel :`xnbd zvxznàîéúc eäîyiy xne` iziid - ©§¥¨
wxe ,mixwnd oia welig,íúä,dpnl`aàeäzpefip `dzy exn`y ¨¨

meyn ,zad dzny ixg` s`e ,d`yipy xg` s` dza iqkpn
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,Bza eléôàczwqer dpi` ixdy ,dpefl ekixvdl xazqn zegty ©£¦¦
mewn lkn ,dxezaàkéìc àeä äáBç,dpefl a`d lr oi` aeig wx - ¨§¥¨

àkéà äåöî àäoic azek `pzd did m`e .dpefl devn el yi j` - ¨¦§¨¦¨
aeig wxy miwiicn epiid mpn` ,eizepefnn xeht a`dy ,epaa df
wqery ,epaa wx edfy mixeaq epiid j` ,epefl devn yi la` ,oi`
diabl s`y wiicpy ick ,eza iabl dpynd ok dazk okle .dxeza

.mipal oky lke ,devn yi
,àîéà úéòaéàåk epizpynäãeäé éaømipad z` oefl devny ,`id §¦¨¥¥¨©¦§¨

,zepal xnege lweøîà÷ éëäå,dpyna `pzdáéiç Bðéà áàä §¨¦¨¨©¨¨¥©¨
,Bza úBðBæîa,migztd lr xfgz ok zngny s`Bðáì ïkL ìëå ¦§¦§¨¤¥¦§

,epefl aiig epi`y,äåöî àäs`àkéà Bðáa,dpyi -øîBçå ì÷å ¨¦§¨¦§¦¨§©¨¤
,úBðaì.opefl devnyéðz÷c àäådpyna,'Bza'oi` epaa mby s` ©¨§¨§¨¨¥¦

,devn `l` aeigBza eléôàc ,ïì òîLî à÷ àäxazqn xzeiy ¨¨©§©¨©£¦¦
,dpefl ekixvdlàkéì äáBç.devn wx `l` ,dpefl eilr aeig oi` - ¨¥¨
,àîéà úéòaéàåk epizpynà÷Bøa ïa ïðçBé éaølr devn oi`y ,`id §¦¨¥¥¨©¦¨¨¤§¨

,eizepae eipa z` oefl a`døîà÷ éëäåa`d ,dpyna `pzdBðéà §¨¦¨¨©¥
,Bðáì ïécä àeäå ,Bza úBðBæîa áéiç,epefl aiig epi`yïécä àeäå ©¨¦§¦§©¦¦§§©¦

àkéì énð äåöî eléôàc,mpefl devn elit` oi` mdipyae -åoi` ©£¦¦§¨©¦¥¨§
,yi devn la` oi` aeig wxy 'aiig epi`' dpynd oeyln wiicl

`l` ,lirl `xnbd dwiicy enkeïäéáà úúéî øçàì úBðác éãéià©§¦§¨§©©¦©£¦¤
äáBçxkfend ,ezzin xg`l zepal zepefn aeigy jk ab` - ¨

,a`d lr aeig `ed ,`tiqaénð àðzonfd iabl `pzd mb dpy - ¨¨©¦
,dketd oeyl ig a`dy,'áéiç Bðéà'oi` devn elit` zn`a j` ¥©¨

.jka
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdLéø øîà ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥

àLeàa ,àðéðç øa äãeäé éaø íeMî ,Lé÷ìoixcdpqd eayiyk - ¨¦¦©¦§¨©£¦¨§¨
,`ye` xiraïæ íãà àäiL eðé÷úä[oefl aiig-]åéúBða úàå åéða úà ¦§¦¤§¥¨¨¨¤¨¨§¤§¨
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heytl ozip mdn ,mi`xen`d lv` eidy miyrn d`ian `xnbd
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,miphwd mdipa z` oefl eaxiqy miyp` dcedi ax iptl,eäì øîà̈©§
àéãL àúî éðaàå ,äãìé ãBøàéxird ipa lre ,eizecle ciled oYd - ¨¨§¨§©§¥¨¨©§¨©©

mdipa mr mibdep mdy ,xnelk ,`ed lyn ,mzqpxt ikxv lihd
iax mgikedy s`y gkene .eipa lr mgxn epi`y oYM zeixfk`a§©

mze` dpibe dcedi.jk lr mze` dtk `l mewn lkn ,
:sqep dyrneúà äåä ékel` miyp` mi`a eidyk -áøc dén÷ì ¦£¨¨§©¥§©

eäì øîà ,àcñç,`cqg axàøeaöa àúéñà déì eôkegipd - ¦§¨¨©§§¥£¦¨§¦¨
,`vnp xeaivdy mewna dit lr dketd zyzknàîéìå íe÷éìå- §¥§¥¨

,xn`ie ,lkd edernyie deab didiy ick mc` eze` dilr cenrie
déða éòa àì àøáb àeääå déða éòa àáøBò`edy ,axerd elit` - §¨¨¥§¥§©©§¨Ÿ¨¥§¥

ozep epi`e ,eipaa dvex epi` df mc`e ,mze` ofe eipaa dvex ,ixfk`
.jk lr eze` dtk `ly gken o`k s`e .zepefn mdl

oeyl z` `xnbd zxxan ,df oecipa `xnbd jiynzy mcew
:`xnbd zl`ey .dfxkdddéða éòa àáøBòåz` of axerd ike - §§¨¨¥§¥

,eipaáéúëäå(a fnw mildz)Dngl dndal ozFp'øLà áøò éðáì §¨§¦¥¦§¥¨©§¨¦§¥Ÿ¥£¤
,'eàø÷éiptn ,mlik`iy in oi`y axerd ipa z` of 'd ,xnelk ¦§¨

zvxzn .eipa z` of epi` axerdy ixd ,eipa lr ixfk` axerdy
:`xnbdéøeéça àä ,àéL÷ àì,mipal miaxer lr xn`p weqtd - Ÿ©§¨¨§¦¨¥

mixegy mpi`y mi`ex m`de a`dy oeiky ,mzephwa epiide
i`pey mzenk,mze` mipf mpi`e mze` méîkeàa àäax eli`e - ¨§¨¥

a`d f`y ,exigyde elcby xg`l ,mixegy miaxera xaic `cqg
.mze` mipfe mze` miade` m`de

:df oipra sqep dyrn d`iane `xnbd dkiynndén÷ì éúà äåä ék¦£¨¨¥§©¥
déì øîà ,àáøc,a` eze`l `axéða éðæzéîc Cì àçéðä÷ãvî C- §¨¨¨©¥¦¨¨§¦©§¥§¨¦§¨¨

elld miyrnd lkne .dwcvd on mipefip jipa eidiy jl gep m`d
ixack `ly mixaeq mdy ixd ,jk lr a`d z` mitek oi`y gken
eipa z` oefl aiig a`d `diy epiwzd `ye`ay ,`rli` iax

.miphwd
eipa z` oefl a`d z` miteky mipte` yiy zx`an `xnbd

:miphwdïøîà àìåoefl a`d z` mitek oi`y ,df oic epxn` `l - §Ÿ£¨¨
,miphwd eipa z`ãéîà àìc àlà,xiyr a`d oi`yk wx -ìáàm` ¤¨§Ÿ£¦£¨

`eddéçøk ìò déì ïðéôk ,ãéîàoitek ixdy ,mpefl eze` mitek - £¦¨¦¨¥©¨§¥
lr diitk ly dyrn `xnbd d`iane .dwcvd lr mc` lk

:dwcvdàä ékdf dyrnk -dééôk àáøce`tk -,énà øa ïúð áøì ¦¨§¨¨©§¥§©¨¨©©¦
dépéî ÷étàåegxk lra epnn `ivede -.ä÷ãöì éæeæ äàî òaøà §©¦¦¥©§©¥¨¥¦§¨¨

* * *
iax ly ztqep `xnin `xnbd d`ian ,zncewd `xnind ab`

:`ye`a epiwzdy dpwz oipra `rli`Léø øîà ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥
,eðé÷úä àLeàa ,Lé÷ìmc`áúBkä[ig ecera] eiykrny xhya ¨¦§¨¦§¦©¥

eidi,åéðáì åéñëð ìkmiqkpa ezekf z` cai` oicd ony it lr s` ¨§¨¨§¨¨
y minkg epwiz mewn lkn ,xenb oipwa mda ekf eipaeBzLàå àeä§¦§

eidiíäî íéðBfð.miqkp mze`n - ¦¦¥¤
:`xnbd dywné÷úîàîéúéàå ,àøéæ éaø dì ómixne` yie - ©§¦¨©¦¥¨§¦¥¨

ok dywdy,éðîçð øa ìàeîL éaø,ef zcgein dpwzl ekxved ike ©¦§¥©©§¨¦
`ldeeøîà Bfî äìBãb,minkg exn` xzei lecb yecig -Búðîìà §¨¦¨§©§§¨

,åéñëpî úðBfðz` zyxei eza ,zae dy` gipde zny mc` ,xnelk ¦¤¦§¨¨
dkef zad z`yip m`e .dzaezk i`pzk mdn zpefip ezy`e eiqkp
lkez `ly xnel ie`x dide ,'gwel'k epice diqkp zexita dlra
dy` oi`y `ed oicd ixdy ,miqkpdn zpefip zeidl dpnl`d
minkg epwiz ok it lr s`e ,zegewld ciay dlra iqkpn zipefip
exn`y dn lky oeik ,jkl mrhde .eiqkpn zpefip dy`d `dzy
iptn `ed zegewl iqkpn dizepefn daeb dy`d oi`y minkg
lr enliyy sqkd z` zegewld eciqti `ly ,'mlerd oewiz'
,lraa jiiy epi` df mrhe ,miqkp yekxl mc` ipa eyygie ,dcyd
zra `linn mlaiw `l` ezy` iqkp lr zn`a mliy `ly
dizepefn zeabl dpnl`dn minkg erpn `l dfae ,d`ypy
iqkpa 'yxei'k lrad oic `di df iably exn` `l` ,el` miqkpn
iax dywd ,jky oeike .miyxei iqkpn zepefn daeb dpnl`e ,ezy`
eipal eiqkp z` ozepd mc`y `ye` zpwza yecigd dn ,`xif
miqkp lr oenn e`ived `l eipa mb ixde ,miqkpdn zpefip ezy`
exn` dpnl`d zepefn iabl m`e ,mdilr 'miyxei'k mpecl yie el`

,dza lra iqkpn daeb `idyBzLàå àeäoiicr ezy`e a`dyk - §¦§
,miigàéòaéîdy`d `dzy zcgein dpwz owzl jxev yi ike - ¦©§¨

ixde ,dizepefnl micareyn eidy ,eipal azky miqkpdn zpefip
mabl jiiy oi`e 'miyxei'k `l` 'zegewl'k mpi` el` mipay oeik
eidy ,el` miqkpn qpxtzdl ezy` dleki ,mlerd oewiz

.dizepefnl micareyn
s` zad iqkpn zpefip dpnl` ok`y epl oipn `xnbd zx`an

:miqkpa dlra dkfe z`yipy xg`lïéáø çìLcdf oicdézøbéàa §¨©¨¦§¦©§¥
,ezxb`a -,åéñëpî úðBféð Búðîìà ,úáe äðîìà çépäå únL éî¦¤¥§¦¦©©§¨¨©©§§¨¦¤¦§¨¨

m` s`e .daezkd i`pzkäúî .åéñëpî úðBféð Búðîìà ,úaä úàOéð¦¥©©©§§¨¦¤¦§¨¨¥¨
,úaädl eltpy el` miqkp mllkae ,diqkp lk z` dlra yxie ©©

lehil dpnl`d jiynz m`d oecl yi dzrne ,dia`n dyexia
,mda zekf dl yie e`a a`d zyexiny oeik ,miqkpdn dizepefnl
zngn miqkpl `a ixdy `ed ixkp yi`k lrady xn`py e`
`le ,dpnl`d itlk gwelk `l` `ed oi`e ,a`d zngn `le ezy`
,zegewld ciay miqkpd x`yn zlhep dpi`y myk mdn lehiz
äNòî äéä éãé ìò ,àðéðç øa éñBé éaø ìL BúBçà ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤£¤©¦¥©£¦¨©¨¦¨¨©£¤

,dfk dyrn icil `a -eøîàådf ote`a s`y ,minkgBúðîìà §¨§©§§¨
.åéñëpî úðBféðzpefip ezpnl`y x`eany oeik ,dyw mipt lk lre ¦¤¦§¨¨

,i`pz lkaBzLàå àeä,eiigaàéòaéîdidzy owzl jixv ike - §¦§¦©§¨
.mdn zpefip dy`d

,`ye` zpwz ilel :`xnbd zvxznàîéúc eäîyiy xne` iziid - ©§¥¨
wxe ,mixwnd oia welig,íúä,dpnl`aàeäzpefip `dzy exn`y ¨¨

meyn ,zad dzny ixg` s`e ,d`yipy xg` s` dza iqkpn
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc zeaezk(iying meil)

déðæì eäðéúéOòåz` `xnbd zniiqn .eze` oefl eipa z` izitke - §©¦¦§§¨¥
:dgkeddàðéc åàì àîìLa zøîà éàxn`p m` xacd oaen - ¦¨§©§¦§¨¨©¦¨

,epefl miaiig mipad oi` oicd cvnyeäðééOò éëä íeMîzngn - ¦¨¦©§¦§
miptl el riiqy ,daeh dld el wifgd okle ,epefl mtekl jxved ok

.oicd zxeynàðéc zøîà éà àlàeid oicd cvny xn`z m` - ¤¨¦¨§©§¦¨
,epefl miaiigéòa eäðééOò,mzetkl ozpei iax lr lhen did ixd - ©§¦§¨¥

mc` eze` el wifgd recne ,oicl axqnd lk z` miteky enk
iaxk dkld oi`y gkene .zn` hetyl `ed aiig ixd ,jk lr daeh
.mdn mipefip ezy`e a`d oi` eipal eiqkp lk azekd `l` ,`rli`

* * *
:`ye`a epiwzdy ztqep dpwz `rli` iax mya d`ian `xnbd

æaæánä ,eðé÷úä àLeàa ,àòìéà éaø øîà,miiprl eizernæaæáé ìà ¨©©¦¦§¨§¨¦§¦©§©§¥©§©§¥
eiqkpn.LîBçî øúBé¥¥¤

:`ziixan df oicl `xnbd zriiqnæaæáé ìà ,æaæánä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©§©§¥©§©§¥
ànL ,LîBçî øúBée eiqkpn cxiãçàa äNòîe .úBiøaì Cøèöé ¥¥¤¤¨¦§¨¥©§¦©£¤§¤¨

æaæáì LwaLmiiprl eizernn.Bøéáç Bì çépä àìå ,[LîBçî øúBé] ¤¦¥§©§¥¥¥¤§Ÿ¦¦©£¥
epîe,eakiry xag eze` did ine -dì éøîàå .ááLé éaøyie - ©©¦§¥¨§¨§¦¨

did fafal ywiay iny mixne`epîe ,Bøéáç Bçépä àìå ,ááLé éaø©¦§¥¨§Ÿ¦¦£¥©
g `ed ine -,exia.àáé÷ò éaø©¦£¦¨

àîéúéàå ,ïîçð áø øîàz`f xn`y mixne` yie -øa àçà áø ¨©©©§¨§¦¥¨©©¨©
àø÷ éàî ,á÷òéawri xn`y ,yneg zpizp lr fnexd weqtd edn - ©£Ÿ©§¨

epia`(ak gk ziy`xa),'Cì epøOòà øOò éì ïzz øLà ìëå'ltke §Ÿ£¤¦¤¦©¥£©§¤¨
ipy miqkpdn yixtdl ie`xy cnll `a xeyir ly oeyld

.yneg md eicgiy ,mixeyir
,cg` xyrn yixtny `id weqtd oeyl zernyn :`xnbd zl`ey

,sqep xyrn yixtn jk xg`eå,dyw ok m`àøeOéò éîc àì àä §¨Ÿ¨¥¦¨
àn÷ àøeOéòì àøúaxyrnd mekql dey ipyd xyrnd oi` ixd - ©§¨§¦¨©¨

exzepe xyiry ixg`e ,d`nn dxyr ozep dligza ixdy ,oey`xd
ok m`e ,miwlg dryz `edy xyrn mdn yixtn ,miryz mcia
hrn `l` ,yneg df oi`e ,d`nn dxyr ryz yixtdy `vnp

.zegt
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàxyr` xyr' awri xn` `ly jkn ¨©©©¦

`l` 'jl,'epøOòà'xeriy eze` z` aey yixtiy yexcl yi £©§¤
oziy epiide ,yixtd xaky xyrnàøúáìoexg`d xyrnl -ék §©§¨¦

àn÷zixiyrn xzei hrn edfy s` ,oey`xd xyrnd xeriyk - ©¨
dnnizyy `vnpe ,oey`xd xyrnd zyxtd xg`l x`ypy

.yneg md cgi zexyrnd
`rli` iax xn`y mixacd zyly oexkfl oniq d`ian `xnbd

:`ye`a epiwzdyeìlä úBòeîLe ,éMà øa éîéL áø øîàly - ¨©©¦¦©©¦§©¨
,`rli` iax xn`y `ye` zepwzúBëìBäå úBèòîúîdpwz lka - ¦§©£§§

dxn`p mnyay mi`xen`d zeny mihrnzn ,xn`y ztqep
iax mya ,yiwl yix mya xn` dpey`xd dpwzd z`y ,dpwzd
z`e .cal yiwl yix mya xn` dipyd z` .`pipg xa iqei

.sqep `xen` ly my `ll envrn xn` ziyilydéðîéñåConiq - §¦¨¨
zeny ehrnzp mdn el`a zrcl ,zekldd xcq lr jcia `di

,xcqd itl mi`xen`d'íépè÷'mdyk eipa z` oefl mc` aiig - §©¦
.miphw'eáúk'.mdn oipefip ezy`e `ed eipal eiqkp lk azekd - ¨§
'eæaæáe'xcql oniq yiy oeike .ynegn xzei fafai l` fafand - ¦§§

mya xekfl ozip ,mihrnzn mi`xen`d zenyy oniqe ,zekldd
.dpwz lk dxn`p in

* * *
:`ye`a epwzy ztqep dpwz d`ian `xnbd,÷çöé áø øîà̈©©¦§¨

ìbìbúî íãà àäiL eðé÷úä àLeàamikx mixacae zgpa bdpzn - §¨¦§¦¤§¥¨¨¦§©§¥
Bða íò,dxez cenll axqndãòlibl oad ribiy,äðL äøNò íézL ¦§©§¥¤§¥¨¨

,Cìéàå ïàkî,cenll axqn oiicr m`Bnò ãøBéa`dåéiçìedwln - ¦¨§¥¨¥¦§©¨
.cnliy cr ,lk`n epnn rpene drevxa

:`xnbd zl`eyéðéà,oicd `ed jk ike -áøì áø déì øîà àäå ¥¦§¨¨©¥©§©
,úìéL øa ìàeîL,zewepiz cnln didyúéL øaî øéöacli - §¥©¦©§¦¦©¦

,yy libn zegtìéa÷z àì.dxez ecnll jil`úéL øaoa cli - Ÿ§©¥©¦
,yyìéa÷,dxez ecnll jlv`àøBúk déì éôñedxeza eqinrde - ©¥§¥¥§¨

mby gkene .egxk lra lk`na eze` miqae`e mihirlny xeyk
ixac clid lr gka qinrdl ie`x ,dxyr mizy libn zegta

.dxez
:`xnbd zvxznïéà,ok` -àøBúk déì éôñxeyk edqinrd - ¦§¥¥§¨

,cenll epevxyk wx edf j` ,yy liba elit` dxez ixacaeäéî- ¦
,cenll axqn m` mle`äøNò íézL øçàì ãò åéiçì Bnò ãøBé Bðéà¥¥¦§©¨©§©©§¥¤§¥

.äðL:sqep uexizàîéà úéòaéàåixac zn`ay ,xen` dvxz m` - ¨¨§¦¨¥¥¨
lra s` epiid xeyk eqinrdl yiy zliy xa l`eny axl ax

e ,egxkàø÷îì àä ,àéL÷ àìepiid egxk lra ecnll yiy dn - Ÿ©§¨¨§¦§¨
e ,azkay dxezàäcr zgpa enir lblbl yiy wgvi ax ixac - ¨

exn`p ,dxyr mizy libìd cenil iab.äðLî §¦§¨
:df welig `xnbd dgikeníà éì äøîà ,éiaà øîàc,izpne` - §¨©©©¥¨§¨¦¥

,m`k ipzlcibyúéL øaie`x mipy yy oa cli -ìcenil.àø÷î ©¦§¦§¨
øñéìz øa .äðLîì ,øNò øa,dxyr ylyd zpyl ezqipka - ©¤¤§¦§¨©§¥©

,cg` meie dpy dxyr mizy oa dyrpyk xnelkúòî àúéðòúì§©£¦¨¥¥
úòì.jepig meyn ,mly mei mixetkd meia zeprzdl aiig - §¥

ú÷Bðéúáezcnel dpi`y iptn xzei leaql gk dl yiy ,zaa - §¦¤
,ylgp dteb oi`e dxezøñéøz úamizyd zpyl dzqipkn - ©§¥©

lk zeprzdl dilr ,cg` meie dxyr zg` za ziyrpy ,dxyr
.mixetkd mei

* * *
oipra ,ezpne` mya iia` xn`y mitqep mixac d`ian `xnbd

:micliúéL øa éàä ,íà éì äøîà ,éiaà øîàyy oa cli eze` - ¨©©©¥¨§¨¦¥©©¦
,mipyúéL íìLéîc àîBéa àaø÷ò déì à÷øècaxwr eze` jypy - §©§¨¥©§©¨§¨§¦§©¦

,mipy yy el mlypy meiaééç àìeyriy `ll zeigl leki epi` - Ÿ¨¥
,dweca d`etx eldéúeñà éàî,ez`etx idne -äiãc àzøøî ©¨¥§¦§¨§©¨

àøëéLa ,àzøeéçaxern [ser oin-] dpal dIc ly dxnd xa` - ¦©§¨§¦§¨¨¨©¨
,xkiyadéétLð,eteb lr z`f geynl yi -déé÷Lðåezewydle - ¦§§¥§©§§¥

.xkiya zaxern `idyk dpnn
:dnec oipra sqep xn`nàzL øa éàä,dpy oa cli -déì ÷éøèc ©©©¨§¨¦¥

àøeaéædrxv ezkypy -àzL íìLéîc àîBéamlypy meia - ¦¨§¨§¦§©©¨
,dpey`xd ezpyééç àìe ,dweca d`etx el eyriy `lléàî Ÿ¨¥©

àiîa àì÷éãc àúåöà ,déúeñàd aiaq lcbd aiq -iexy lwc ¨¥©§¨¨§¦§¨§©¨
,minadéétLð,eteb lr z`f geynl yi -déé÷Lðåezewydle - ¦§§¥§©§§¥
.dpnn

* * *
:miphwl dxez cenil oipra xn`n d`ian `xnbd,àðéè÷ áø øîà̈©©§¦¨

Bða úà ñéðënä ìk`edyk dxez cenllåéøçà õø ,LL ïaî úBçt ¨©©§¦¤§¨¦¤¥¨©£¨
,digiy ick ewfgle e`ixadl eixg` uexl jxhviy eteq -Bðéàå§¥

Bòébî.zenl okeqne ylg x`yiy ,ecia dlri `le -éøîàc àkéà ©¦¦¨§¨§¥
y ,mixne` yie -åéøçà ïéöø åéøéáç,ezenk dxeza mikgdlïéàå £¥¨¨¦©£¨§¥

BúBà ïéòébîliba cenll ligzdy iptn ,edenk dxeza biydl - ©¦¦
.mcwen

:`xnbd zxne`å`l` ,miwleg zepeyld oi`eäðúéà eäééåøú- §©§©§¦§§
didi cli eze`y ,mipekp mixacd ipyLéìç,eteba yelg -øéîâå £¦§¨¦

zepeyld izy oi`y jkl sqep xe`ia .dxezd cenila gwt -
:miwlegà,àîéà úéòaé,xg` clia zwqer oeyl lkLéçëc àä- ¦¨¥¥¨¨¦§¦

epqipki m` ok zngny ,ylg cli lr dxaic dpey`xd oeyld
e .e`ixadl eixg` uexl jxhvi yy lib mcew cenllàädn - ¨

,dxeza mkgi clidy exn`yàéøác.wfge `ixa eteby clia - §©§¨

* * *
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ריט miwxt dyelya` cenr p sc ± iriax wxtzeaezk
åäðéúéùòåizitk Ðizgxhy iptne .dwfga mze`oicd zxeyn miptl el qpkil eilrÐ

.ipiaagnàåä àðéã éàåhetyi egxk lry ,daeh el wifgdl daeh zelinb o`k oi` Ð

.zn`æáæáîä.miiprl Ðùîåçî.zeixal jxhvi `ly ,eiqkpay Ðåðøùòà øùòipy Ð

,oixeyiryneg edl eed.àî÷ì àøúá éîã àì àäå,dryz edl eyt `nwl zlwy ikc Ð

edcic xyrn zilcn zxcd ikeÐ`nw ik e`l

.mdipya yneg o`k oi`e ,`edåðøùòà`lcn Ð

xyr aizkxyr`jlÐepxyr` :xn`w ikd

,oey`xk.oey`xk `di ipy xyrn :xnelk

åììä úåòåîù.`ye` zpwza `rli` iaxc Ð

úåëìåäå úåèòîúî.mi`xen`n Ðdpey`xdÐ

xn` `rli` iax xn`iqei axc meyn yiwl yix

dipyd .`pipg xaÐyix xn` `rli` iax

ziyily .yiwlÐ.dicegl `rli` iaxêéðîéñå
.oherin xcq rcz eae ,zekldd xcqa Ðíéðè÷

åæáæáå åáúëazek ,miphw odyk eizepae eipa Ð

silgz `l dzrne .fafai l` fafand ,eiqkp

.cg` efi`ae mipy efi`ae dyly efi`aìâìâî
åðá íòaxqn m` ÐcenllnÐenr lblbi

.mikx mixacae zgpaåééçì åîò ãøåéezecxl Ð

xqegae drevxa.mglúìéù øá ìàåîù áøÐ

.did zewepiz cnlnéôñåàøåú éë äéìÐ

xeyk ,dxez edhirlddz`yehirlneqae`e

.lk`núòì úòî àúéðòúìlk zeprzdl Ð

.meid`kepige,miizpy okl mcewn ,zeryl

.(`,at) `neia opixn`ckú÷åðéúáå`idy Ð

dpi`y ,gk `iadl zxdnnzyzncenila gk

xn`wc ixq izxze .dxezÐdxyr mizy zpy

cg` meie dxyr mizy za i`c .xn`w `tebÐ

zae ,zexry izy d`iany ,`id `ziixe`c

cenll epl jxev oi`e ,miyperezwipnnly

.iia`ééç àìd`etxa `l m` Ð.dwecaàúøøî
äéããe"hyee oixewy ,dic ly dxn Ð.äééôùð

äéé÷ùðåepgynz Ð.xkya epnn epwyze ,epnn

àì÷éãã àúåöà,xnez lwc aiaq lcby aiq Ð

jxeky d"cliiee oirk.otbd ur z`úà ñéðëîä
åðá.dxez cenll Ðåéøçà õøezexadl Ð

.ezeigdleåòéâî ïéàåaexn zenl `ed okeqn Ð

.eylegåéøçà ïéöø åéøéáçoigwt zeidl Ð

.ezenk dxezaùéçëã àä,epqipki l` Ð

yilgi ot `ed okeqny.zenieàéøáãepqipki Ð

.gwtzny itlâåìî éñëðá äøëîù.oxwd Ð

àéöåî ìòáäedeieyc Ð`ede ,gwelk opax

] :oey`x gwelàñåìëåàá.[mc` ipa ztiq` Ð

äéðéî àðú.`ed dxn `pipg xa iqei iaxc Ðäæ
íéðè÷ åéúåðáå åéðá ïæäcinzy Ðod dlile mei

.mda eilr aeig epi`y ,dwcv `ide ,eilrïåä
åúéáá øùåòåit lr s`e ,dlk oennd oi`y Ð

okÐ.crl zcner ezwcväøåú ãîåìä äæ
äãîìîåxyere oed" ixd ,ea zniiwzn Ð

"crl zcner ezwcve" ,"eziaaÐgxhy lr

.micinlzl cnll'åë áúåëä äæmixtqd Ð

.crl zcner ezwcve ,milk mpi`y ,el miniiw

ééåöðéàì.dlgpa mcewe aexw in Ð
ùååà
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åäðéúéùòi`lrn :(`,bp) onwlc `edd ik ,mixaca epiidc xnel jixv ieyr i`d Ð ira

oicd on m`c "!?ira edpiziyr" xn`c xity iz` `zyde .ieyr epiid Ð icic

yxit oke .eze` epefiy cr mtekle mzewldl el did ?mixaca mzeyrl el did dn Ð did

.(`,fr zeaezk) zeleqtl `l` oiyrn oi` :oebk ,mixaca `ly "ieyr" epivn edine .mz epiax

ìàa yxtn Ð ynegn xzei fafaiinlyexi

o`kne ,yneg fafal leki dpey`x mrty

.geixd yneg ozi dpye dpy lka jli`e

àäéùdxyr mizy cr epa mr lblbn mc`

wxt) zea` zkqna opzc `de Ð dpy

`l` ,eiigl enr cxiy `l Ð dpynl xyr oa :(d

.lblbl

éôñåcr eiigl enr cxi `le Ð `xez ik dil

zkqna opzc `de .dpy xyr mizy

`le ,lblbl epiid Ð `xwnl mipy yng oa :zea`

.dil itqinl

øá,cg` meie ziy xa epiid Ð `xwnl ziy

meie xyr xa iedc dpynl xyr xac `inec

xyr xa ied mzdc zea` zkqnc `edd ik ,cg`

.zevnl dxyr yly oac `inec ,cg` meie

oac `inec ied `l `xwnl ziy xa i`d `zyde

itqinl epiid Ð `xwnl ziy xac ,dpynl xyr

,dil itqinl `l dpynl xyr xae ,`xez ik dil

.dpy dxyr mizy cr lblbl `l`

úáåzpy :qxhpewa yxit Ð `ziprzl xqixz

wgvi epiaxle .jepig meyne ,dxyr mizy

,xn`w cg` meie dpy dxyr mizy zac :d`xp

ol zilc opirny`e .ziyixtck ,xyr xac `inec

`neic `xza wxta opgei iaxk ,opaxc dnlyd

`idy zwepiza qxhpewa inp yxitc `de .(`,at)

,ok yxtl jixv did `l Ð gk `iadl zxdnn

epiidc ,dzelcb iptl dpy dly jepigy `l`

ekepigy wepiz enk ,cg` meie dpy dxyr mizy

.ezelcb iptl dpy

éàîå.epkyi `ly :mz epiax yxit Ð dizeq`

,ekypy xg`l yxtl d`xp oi` la`

zlren d`etx oi`c rnyn Ð iig `lc xn` `dc

.el

ìòáäiaxc `ail` Ð zegewld cin `iven

inc sebd oipwk zexit oipw :xn`c opgei

.yiwl yixl `l` ,`ye` zpwzl `kixv `l Ð

"laegd" wxta dl wiqn yiwl yixc `ail`e

,jixhv` inp opgei iaxl ,inp i` .(a,gt `nw `aa)

lke` lrad oi`e dzpwy ezy`l dpzn ozep oebk

il oi` mixace oic :dl azkc ,inp i` .zexit

p zexitaoic :dl azkc xnel oi` la` .jiiqk

opz `dc Ð mdizexitae jiiqkpa il oi` mixace

dpzpe dxkn m`c (`,bt zeaezk) "azekd" wxta

.miiw Ð
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miwxt dyelyaa cenr p sc ± iriax wxtzeaezk

ùååààîìò éìåë äéìòmipac yxit `l `ede Ð,`id oixkic oipa zaezk ,xn`wc oiyxei

mixeaqe.oilhlhn oiyxei mipad oi`y ,xn`w dyexi mzqyïéøëéã ïéðá úáåúë àîìã
øî øîà÷daezk i`pza minkg epwzy elld zepwz izyy itl Ðzecnel,efn ef

oixkc oipa zaezkaeon ziabp oi`c ,(`,`v zeaezk) "ieyp didy in" wxta ,opz

yi elit` ,xne` oerny iax :opzc .oilhlhnd

zeixg` mdl oi`y miqkp myÐcr ,melk opi`

lr xzen zeixg` odl yiy miqkp my `diy

`zklidl yxtn mzde .xpic zeaezkd izy

izy ieyp didy in :opzc .oixkic oipa zaezk

,`ed zn jk xg`e ,ezne miypoinezielk ly

zg`d zaezky oebk ,on` zaezk oiywan zg`

zeey odizy m` e` ,daexnÐipay minrt

oze`e ,oihren zg`d ipae miax zg`doihrend

on` zaezk miywanipae ,odipia dewlgl

oi`ae .odipia on` zaezk z` ewlgi dipyd

:da aezky ,on` zaezk i`pz gkn mdilr

oepi` ,i`pin ikil oieedic oixkc oipa zaezk"

lr xpic xzen yi m` .'ek "jizaezk sqk oezxi

`ziixe`c dlgp ea miiwzzy ,zeaezkd izyÐ

zaezk oilhep el`e ,on` zaezk oilhep el`

e`l m`e ;on`Ðleb oipnl deya oiwleg.mzelb

`xwrinc mewnac`ziixe`c dlgpÐoewz `l

.opaxòãé àåä äáø àøáâã øîcenll oi`y Ð

zepa oefnzyexinzaezk zyexin `l` ,mipa

.dzenk daezk i`pz gkn d`ay ,oixkc oipaáø
äééìòã éèéçî ïæeiptl e`a zenezi Ðzeraeze

,odia`c ihign zepefnzerwxw my eid `ly

.mdl ozpe ,oilhlhn `l`éàåä äñðøô`l Ð

`idde ,`ypil `ipecp zqpxt `l` ,eid zepefn

`iab.ilhlhnnäñðøôì øîàã ìàåîùãëå
áàá ïéîùitl oicne` Ðezepxzeee` ,a` ly

itlezepvnwmiiw did m` ;Ðozep did jke jk

cne`c oeike .elld miqkpn mdlopiniiy ezrc

Ð.jka miey ilhlhne irwxwnàééåìéòîáàã
.ezepxzee zrc ielir cne` itl Ðàîìã åà

ùîî éðåæîdaezk i`pzc ab lr s`e Ð

ziabp oi`e ,daezkk`zknq` lkc ,ilhlhnn

oira zecnery itl ,`id zerwxw` ixhycÐ

ihign xn`wc epiide ,diilr zpwzk dl xaq ax

.diilrcìéæïåæ.zepad z` Ðïåãå àãáåò äåä
éðééã.oilhlhnd on oefl Ðàéãåá ìòã éøîúî

.oilhlhn ody Ðàéãåáoipzepy zelvgn Ð

zgzoilwcdoixcebyk.mixnzdáåç ìòá åìéà
äåädtiy aeg lra elit` xnelk Ðsexhl egk

,oicareynndaeb epi`lv` ogk rxedy zepad oefnl dabz efe ,minezi ly oilhlhnn

micareyn?àéãåáì åæçã.zexaegn oiicre xecbl zeaexwd Ð
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áéúé`nw wxtae ,`pepnd axn ohw did sqei axc rnyn Ð `pepnd axc dinw sqei ax

`ziifpc iaq iab ,did `cqg ax ly ecinlz `pepnd axc rnyn (`,dk) oiyeciwc

ax ly exiag sqei axe .edpirpv lif :`pepnd axl dil xn` ,`cqg axc diwxitl ez` `lc

:eed `pepnd ax ixzc xnel jixv `l` !did `cqg

éàîåwxta onwl Ð a`c `iielirn diilr

epiax yxit (`,gq) "dy`d z`ivn"

`l Ð a`a oiny l`eny xn`c `dc :l`ppg

m` miqkp xeyrn xzei dl ozil ,zad gk zetil

dl ozile ,dgk rexbl `l` Ð oxzee did a`d

.oxvr `edy oircei ep` m` ,miqkp xeyrn zegt

,`zerixbl `l` ,`iielrl `ney epivn `lc

dyrn :(my) "dy`d z`ivn" wxta opixn`ck

(a,ap) onwle ,miqkpa xyr mipy cr iax dl ozpe

,opax exy miqkp xeyir cr `wecc rnyn inp

in :jixtc .`zpqg` ixear `ki` Ð ith la`

`l `zxa zexil `xa xn` `pngxc icin `ki`

rnyn ,dnk cr wiqne ?'ek opax ipwzne ,zexiz

ixearl incc ab lr s` opax exy dnk cr Ð

rnyn `kd ,edine .miqkp xeyir cr Ð `zpqg`

:xnel yie .xn`w `iielrl l`enyc a`c `iielr

oinyc oeikc .`iielrl ied `wec ilhlhn oiprlc

oiprl la` .ilhlhnn inp `iab Ð a`d zrca

`ly ,`zerixbl ied Ð ozil a`d zrca dnk

:xn`z m`e .zegtl `l` ,xeyir lr siqedl

dcedi iax :opz (my) "dy`d z`ivn" wxtac

jxck dipyl ozpi dpey`xd za `iyd m` :xne`

dpey`xl ozp elit` ,rnyn .dpey`xl ozpy

:opax dil ixcdn `wcn ,miqkp xeyirn xzer

zrca xiyr :yexit .iprde xiyr mc`y minrt

.dpey`xl ozpy enk z`fl ozi `le ,zrca iprde

`le epzi miqkp xeyire ,miqkpd z` oiny `l`

dcedi iaxk Ð a`a oiny xn`c l`enye ,xzei

xn`w `l mlerlc :wgvi epiax xne`e !dil `xiaq

,dpey`xl ozpy jxck dipyl ozpi dcedi iax

e` miqkp xeyir dpey`xl ozpyk `weec `l`

ezrc xg` zkll oi`c dil excdn opaxe .zegt

jklid Ð dpzyn mc`d zrcy oeik ,dpey`xd

iaxc ,di`x `iadl yie .miqkp xeyir epzi mlerl

z`ivn" wxta dcedi iaxk `icda dil zi`

`zzrny `idda iax xn`we ,(my) "dy`d

itl ,zepefn `le icarynn `txh dqpxtc

oihib) "oiwfipd"a opixn`ck ,miaevw opi` zepefny

m`e .mzd xn`ck `viiw uwin dqpxte ,(`,`p

,a`a oiny inp miqkp xeyir lr siqedlc `zi`

s` ,`gip Ð miqkp xeyirn zegtl `l` oiny oi` m` la` ?daevw dpi` inp dqpxt ok m`

xdfil zegewld oileki Ð davw dl yi `din dlrnlc oeik ,dhnl davw dl oi`y it lr

davw yi inp `nrh i`dn Ð ok m`c ,di`x oi` edine .miqkp xeyir ick ixg ipan gipdle

xninl `ki` mzdc xnel oi`e .xba cr dlrnl davw yi `dc ,mig`d ecariyyk zepefnl

zpefip `ide :ipzwc ,davw dl yi Ð ezy` za mipy yng oefl wqt (my) "oiwfipd"a aiyg `dc Ð zepefn llka `id davw dl oi`y d`etxc oiwxta opixn`e ,d`etx jxhvze dwlz `ny

xxal zegewll xyt`y ,davw dl yi dqpxt la` .oiaevw iaiyg `l Ð mcew `ypzy xyt`c ,dhnl oiaevw oi`y oeik ,xba cr dlrnl miaevwy it lr s` i`ce `l` ,micareyn miqkpn

.dhnl oia dlrnl oia a` ly ezrc meyle ,oic zia ici lr mixacd

øîàå`le .dipin iziin ,`caer ciar l`enyc meyn :xnel yie ?dizeek ax xaq i` ol `iranc ,sqei xa wgvi axc `iddn xzei l`enyc `d dinle` i`ne :xn`z m`e Ð 'ek oef lif dil

ied zepad zepefnc ipzwc ,dpynd lr ax welgiy xninl dil `gip `lc meyn dil `iranc `l` ,zepefn epiid of axc rnyn ikd e`la `dc ,l`enyc` bilt axc dil xazqn

xn`c l`enyc `zlin rnyn ikide :xn`z m`e .dpwzd epiy ok ixg`c ixaqe .ax ofc `pyil rnynck ax xaq ivn inp ikde ,`caer ciarc l`enyn dii`x iziine ,oixkic oipa zyexik

xninl `ki` jklid ,irhinl `kilc oeyla weqtl el yi Ð d`xed wqety drya ,`ed `xaqc :xnel yie ?"of ax" xn`wc sqei xa `iig iaxc dizlinn xzei Ð xn`w ynn zepefnc "oef lif"

.epeyla wcwcn jk lk did `le ,ezlaw dpey did sqei xa `iig iax la` .xn`w ynn oef lifc ith

øîàoireh Ð 'ek excd` elif edl.excd` elif :edl xn`w jkl ,oipiicl enk el oirney eid `l oipic ilray `l` ,oicd xifgdl leki did envra `ede ,ongp ax edl aiyg dpyn xaca
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àòøà ÷éáL àìc¯déì øîà !?déða déì éúøé àì §¨¨¥©§¨¨¨§¥¥§¥£©¥
øîà ?øî øîà÷ ïéøëc ïéða úaeúk àîìãå :óñBé áø©¥§¦§¨§©§¦¦§¦¨¨©¨£©
øîà .àðéîà÷ éàî òãé ,àeä àáø àøáâc ,øî :déì¥¨§©§¨¨¨¨©©¨¨¦¨£©
:eäì àéòaéà .äéiìòc éhéçî ïæ áø :óñBé øa àéiç éaø©¦¦¨©¥©¨¥¦¥©£¦¨¦©£¨§

äéiìò éàîe ,àéåä äñðøt¯.ìàeîLãëe ,áàc àééeléòî ©§¨¨¨§¨©£¦¨¥¦¨§¨§¦§¥
éðBæî :àîìc Bà .áàa ïéîL äñðøôì :ìàeîL øîàc§¨©§¥§©§¨¨¨¦§¨¦§¨§¥

äéiìò éàîe ,äåä Lnî¯eøîàpL íéáBè íéøácî ©¨£¨©£¦¨¦§¨¦¦¤¤¤§
eðé÷úä äéiìòa :óñBé øa ÷çöé áø øîàc .äéiìòa©£¦¨§¨©©¦§¨©¥©£¦¨¦§¦
déãéa :òîL àz .ïéìèìhnä ïî úBðBféð úBða eäiL¤§¨¦¦©¦©§§¦¨§©¦¥
ïéìèìhî eåä ,àaà øa àéiç éaøc deçà ,éàða éaøc§©¦©©£§©¦¦¨©©¨¨¦©§§¦
éàî .ïBæ ìéæ :déì øîà ,ìàeîLc dén÷ì eúà ,éîúéc§¨§¥¨§©¥¦§¥£©¥¦©
,àì ?déì àøéáñ óñBé øa ÷çöé áøãëå ,éðBæîì åàì̈¦§¥§¦§©¦§¨©¥§¦¨¥¨
:ìàeîL øîàc ,déîòèì ìàeîLe .éàåä äñðøôì íúä̈¨§©§¨¨£©§¥§©£¥§¨©§¥
éðéic ïeãå ,àòcøäða àãáeò äåä .áàa ïéîL äñðøôì§©§¨¨¨¦§¨£¨§¨¦§©§§¨§©¨¥
øîà .àðæéa øa àðç áø éaâàå àúéãaîeôa ,àòcøäðc¦§©§§¨§§§¦¨§©§¥©¨¨©¦§¨£©

àì éàå ,eøãäà eìéæ :ïîçð áø eäì¯eëì àðéaâî §©©§¨¦£©§§¦¨©§¥¨§
ïæéîì øeáñ éñà éaøå éîà éaø .eëéépéî eëééðãtàì§©©§©§¦©§©¦©¦§©¦©¦§§¥¨
éaøc àúléî :éãéà øa á÷òé éaø eäì øîà .éìèìhnî¦¦©§§¥£©§©¦©£Ÿ©¦¦¦§¨§©¦

,àãáeò da eãáò àì Lé÷ì Léøå ïðçBéda ïéãáò ïezà ¨¨§¥¨¦¨¨§¨§¨©¨§¦¨
åéðôì øîà ,ïéìèìhnî ïæéîì øáñ øæòìà éaø !?àãáeò§¨©¦¤§¨¨¨©§¥¨¦¦©§§¦¨©§¨¨
úcî ïéàL Ea éðà òãBé ,éaø :íé÷éìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¦©¦¥©£¦§¤¥¦©
eàøé ànL ,àlà ,úeðîçø úcî àlà äNBò äzà ïécä©¦©¨¤¤¨¦©©§¨¤¨¤¨¦§
dén÷ì àúàc àeää .úBøBãì äëìä eòa÷éå íéãéîìzä©©§¦¦§¦§§£¨¨§©©£¨§©¥
.àéãea ìòc éøîzî dì eáä :eäì øîà ,óñBé áøc§©¥£©§£¨¦©§¥§©§¨
éî àðååb éàä ék ,äåä áBç ìòa eléà :ééaà déì øîà£©¥©©¥¦©©£¨¦©©§¨¦
.àðéîà÷ àéãeáì àééæçc :déì øîà ?øî déì áéäé äåä£¨¨¥¥¨£©¥§©§¨§§¨¨¨¦¨
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אני לדודי ודודי לי, ראשי-תיבות אלול וסופי-תיבות ד' יודין, כנגד הארבעים יום שמראש-חודש אלול עד יום הכיפורים.
ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc zeaezk(iying meil)

zpwzl zepad zpwz ly ywiddn cnlpy oic cer d`ian `xnbd
:mipadàðeðîä áøc dén÷ óñBé áø áéúéax iptl sqei ax ayi - ¨¦©¥©¥§©©§¨

,`pepndïî àlà ïéLøBé íéðaä ïéàL íLk ,øîà÷å àðeðîä áø áéúéå§¨¦©©§¨§¨¨©§¥¤¥©¨¦§¦¤¨¦
úBðBféð úBðaä ïéà Ck ,ò÷øwäezen xg`lò÷øwä ïî àlà ©©§©¨¥©¨¦¤¨¦©©§©

.oilhlhnn `le ,yixedy
àîìò élek déìò Lååàoi`y' xn`y dn lr ,mlek eilr eyrxp - ¨©£¥¥¨§¨

dyexil ezpeeky epiady meyn ,'rwxwd on `l` miyxei mipad
in ike ,ednze ,dlibxàòøà ÷éáLc,rwxw gipdy -déì éúøéc àeä §¨¦©§¨§¨§¥¥

déðae ,eipa miyxei eze` wx -déða déì éúøé àì àòøà ÷éáL àìc §¥§Ÿ¨¦©§¨Ÿ¨§¥¥§¥
,ok xacd oi` ixde ,eze` miyxei eipa oi` rwxw gipd `ly ine -
.oilhlhn oiae zerwxw oia ,mdia` iqkp lk z` miyxei mipa `l`

óñBé áø déì øîà,`pepnd axløîà÷ 'ïéøëc ïéða úaeúk' àîìãå ¨©¥©¥§¦§¨§©§¦¦§¦¨¨©
øîdn iabl `l` ,dlibx dyexil jzpeek dzid `l `ny - ©

`ed daezkd i`pzny ,mn` zaezk z` mixkfd mipad miyxeiy
d azekyz` dabz `le eiptl `id zenz m`y ezy`l lra

z` eyxii el dcliy mixkfd mipad ezzin xg`l if` ,dzaezk
eipa mr dyexia mwlg caln] el dqipkn `idy dipecpd iqkp
ef dyexiy myky `pepnd ax xn` df lre ,[zexg` miypn
oldl x`eank ,rwxwd on `l` ziabp dpi` `id minkg zpwzny

(.`v)zepefip opi` ,daezk i`pzn a`d iqkpn zepefipy zepad jk ,
.rwxwd on `l`

déì øîà,`pepnd axàeä àaø àøáâc ,øî,`ed lecb mc`y -òãé ¨©¥©§©§¨©¨¨©
àðéîà÷ éàîdyexin cenll oi` i`ce ixdy ,izpeek z` oiad - ©¨£¦¨

minkg zpwz `edy zepad oefn oic z` ,`ziixe`c oic `idy
ef s`y 'oixkc oipa zaezk'n dcnell yi `l` ,daezk i`pzn

.dzxagl zg` dpwz zencl yie ,daezk i`pzn minkg zpwz
:oilhlhnd on zenezil daby ,axn dyrn `xnbd d`ianøîà̈©

,óñBé øa àéiç éaøodia` odl gipd `le zepefn erazy zenezi ©¦¦¨©¥
,rwxwáødidïæoze`äéiìòc éhéçî.diilrd ly mihigdn - ©¨¥¦¥©£¦¨

:df dyrna sqei xa `iig iax zpeek z` `xnbd zxxanàéòaéà¦©§¨
eäì,zepad erazy dn m`d ,daiyid ipa ewtzqd -àéåä äñðøt §©§¨¨©§¨

minkg zpwzy ,odly dipecpd zqpxt jxevl zern el` eid -
odi`eyip zrya ,ze`eyp opi`y zepa gipde a`d zn m`y `id
dabd df z`e ,oziipecp jxevl dyexid iqkpn zixiyr zelhep

,oilhlhnn ax mdléàîec ihig' oeyla dpeekd dne -,'äéiìò ©£¦¨
odl epziy epiidáàc àééeléòîly ezrc ielir xryl yiy itk - ¥¦¨§¨

ddidy e` ezpizpa al agexa bdep did m`d ,ig did eli` a`
,unwnìàeîLãëe,l`eny dxedy itke -äñðøôì ,ìàeîL øîàc §¦§¥§¨©§¥§©§¨¨

,odi`eyip ikxvl zepad zqpxtl -áàa ïéîLdid dnk micne` - ¨¦§¨
oeike .dyexidn zrk odl mipzep jke ,ig did eli` ezal ozep a`d
iqkp ceary oicn `le ,a`d zrc cne` itl `id dpizpdy

.oilhlhnn s` zeabl ozip ,daezkd
,àîìc Bàzepad erazy dn,äåä Lnî éðBæîi`pzd gkn ¦§¨§¥©¨£¨

daezk i`pzy s`e ,dyexid iqkpn zepefp eidiy on` zaezkay
mewn lkn ,rwxwd on `l` ziabp dpi`y dnvr daezkk `ed ixd
,oldl z`aend dpwzk xaeqy iptn ,oilhlhndn elhiy ax dxed

äéiìò éàîexnel ,ax xn`y 'diilr' idn df yexit itl - ©£¦¨
`id ez`xedyîmze` gkíéøácdäéiìòa eøîàpL íéáBèueawa - ¦§¨¦¦¤¤¤§©£¦¨

,bbd ziilra didy minkgäéiìòa ,óñBé øa ÷çöé áø øîàc§¨©©¦§¨©¥©£¦¨
úBða eäiL ,eðé÷úäodizepefn lehil ze`adúBðBféðs`ïî ¦§¦¤§¨¦¦

.ïéìèìhnä©¦©§§¦
:dqpxt `le ,ynn zepefn el` eidy heytl dqpn `xnbdàz̈

òîL,didy dyrnneåä àaà øa àéiç éaøc deçà éàpa éaøc déãéa §©¦¥§©¦©©£©§©¦¦¨©©¨£
éîúéc ïéìèìhîeid `a` xa `iig iax ly eig` i`pa iax icia - ¦©§§¦§©§¥

,mdia` mdl yixedy minezi ly oilhlhn micwtendén÷ì eúà̈§©¥
ìàeîLcgipdy oilhlhnd xac lr l`eny iptl zenezid e`a - ¦§¥
,mdia`déì øîà,i`pa iaxl l`enyïBæ ìéæzepad z` oefze jl - ¨©¥¦

.jciay oilhlhndnéðBæîì åàì éàîl`eny oeekzd `l m`d - ©¨¦§¥
,zepefnd xear oziy,déì àøéáñ óñBé øa ÷çöé áøãëåxn`y §¦§©¦§¨©¥§¦¨¥

.oilhlhnn s` zepad epefiy epiwzd diilray
:ef dgked `xnbd dgecàì`l` ,jixackíúäl`eny dxedyk - Ÿ¨¨

,oilhlhnd on zzléàåä äñðøôì,dqpxt jxevl df did -ìàeîLe §©§¨¨£©§¥
déîòèì,dxed ezhiyl -áàa ïéîL äñðøôì ,ìàeîL øîàc- §©§¥§¨©§¥§©§¨¨¨¦§¨

zrcd ocne`a ielz dqpxt oicy oeike ,a`d zrc z` micne`
.oilhlhnn s` miaeb ,daezkl miqkpd ceariy oicn epi`e

zepefn ziiab oipra mi`xen` dnkn miyrn dzr d`ian `xnbd
:oilhlhnnàcáeò äåädyrn did -,àòcøäða`le mc` zny £¨§¨¦§©§§¨

,odizepefn zepad eraze ,rwxw yixedïeãå[epce-]àòcøäðc éðéic §©¨¥¦§©§§¨
dyrn did oke .oilhlhndn odl zzléaâàå ,àúéãaîeôadabe - §§§¦¨§©§¥

àðæéa øa àðç áø.minezid ly oilhlhndn zepad zepefn z` ©¨¨©¦§¨
ïîçð áø eäì øîà,mipiicd mze`leøcäà eìéæz` exifgde ekl - ¨©§©©§¨¦©§§

,oilhlhnd z` minezil exifgde ,oicdàì éàå,mdl exifgz §¦Ÿ
eëéépéî eëééðãtàì eëì àðéaâîick mitid mkiza z` mkn dab` - ©§¦¨§§©©§©§¦©§

xaeq ongp axy oeik epiide ,miyxeil oilhlhnd z` mdn aiydl
.rwxwdn `l` zepad oefnl miaeb oi`y `pepnd axk

øeáñ éqà éaøå énà éaø[eayg-]ïæéîìzepal,éìèìhnîax ixack ©¦©¦§©¦©¦¨§¥©¦¦©§§¥
,diilra epwizy sqei xa wgviàúléî ,éãéà øa á÷òé éaø eäì øîà̈©§©¦©£Ÿ©¦¦¦§¨

àcáeò da eãáò àì Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøcopgei iaxy ,df xac - §©¦¨¨§¥¨¦Ÿ¨§¨§¨
erpnp [l`xyi ux` ly miaeygd mi`xen`dn eidy] yiwl yixe

,oilhlhnn zepal eabd `le ,dyrn ea zeyrlnda ïéãáò ïezà©¨§¦¨
àcáeò.dyrn ea eyrz mz` ike - §¨

:sqep dyrnøáñ øæòìà éaø[ayg-]ïæéîìzenezi oefl - ©¦¤§¨¨¨©§¥©
ïéàL Ea éðà òãBé ,éaø ,íé÷éìà ïa ïBòîL éaø åéðôì øîà ,ïéìèìhnî¦¦©§§¦¨©§¨¨©¦¦§¤¤§¨¦©¦¥©£¦§¤¥

äNBò äzà ïécä úcî,dkldd `ed jky xaeq dz` oi`e -àlà ¦©©¦©¨¤¤¨
úeðîçø úcî,arxa ezeni `ly ,zepaa bdep dz`,àlàmewn lkn ¦©©£¨¤¨

yeygl yiy meyn ,ok zexedl oi`eòa÷éå ,íéãéîìzä eàøé ànL¤¨¦§©©§¦¦§¦§§
d z` jk,úBøBãì äëìäoefnl zzl yiy xaeq dz`y xnel erhiy £¨¨§

.oilhlhnd on s` zepad
:sqep dyrnàúàc àeääoicl,óñBé áøc dén÷ìdnezi xac lr ©§¨¨§©¥§©¥

,rwxw mdia` gipd `le ,mig`dn dizepefn drazyeäì øîàax ¨©§
,minezil sqeiàéãea ìòc éøîzî dì eáäzepefnl dl e`iad - ¨¨¦©§¥§©§¨

zgpend zlvgnd lr migpene ,mivrdn ehwlpy mixnzdn
.mixnzd seqi`läåä áBç ìòa eléà ,éiaà déì øîàelit` ixd - ¨©¥©©¥¦©©£¨

eaeg zrixtl miqkp `ivedl egek dtiy ,aeg lra raezd did m`
mewn lkn ,a`dn miqkp epwy zegewld cin s`àðååb éàä ék- ¦©©§¨

,oilhlhna epiid ,df oebkaøî déì áéäé äåä éîozep ziid m`d - ¦£¨¨¦¥©
eidy zerwxwd on `l` daeb aeg lra oi`y `id dkldd ixde ,el
daeb dpi`y ,dgek rxedy zady oky lke .oilhlhnn `le ,dell
`le rwxwd on `l` dabz `ly ,zegewld ciay miqkpdn

.miyxeid ly oilhlhnn
déì øîàmixnzn zepefn dl epziy izpeek dzid `l ,sqei ax ¨©¥

`l` ,zlvgnd lr mi`vnpd ,ynn miyelzàéãeáì àééæçc§©§¨§§¨
àðéîà÷miie`xe ,mleyia xnbpy mixnzd on dl epziy izixed - ¨£¦¨
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תורת החסידות מדגישה ביחוד דין תורתנו תורת חיים, שכל ישראל ערבים זה בזה . . ערבים מלשון ערבות, וערבים – מעורבים וערבים 
– מתוקים זה לזה.

ממכתב כ"א מנחם-אב, ה'תשי"ט



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc zeaezk(iyiy meil)

:sqei axl zeywdl iia` jiyndæBæâì ãîBòä ìk ,óBñ óBñzexit - ¨¨¥¦§
,[ylzil] ffbdl xak miie`xe mleyia xnbpyéîc æeæâkmiaygp - §¨¨¥

ji`e ,oilhlhnk `l` rwxwk mixnzd oic oi` ok m`e ,miyelzk
:sqei ax el aiyd .zepad oefnl mdn eabiàðéîà÷ àì÷éãì àëéøöc¦§¦¨§¦§¨¨£¦¨

oiicr mikixvd mixnzn dizepefnl dl epziy dzid izpeek -
.rwxwk mpic ,rwxwl mikixv mdy oeiky ,lwcd zwipil

:sqep dyrn d`ian `xnbdàeääa dyrn -,äîBúéå íBúégipdy ©¨¦¨
cr mdiqkp lr dpenn qetexhet` dide ,oilhlhn mdia` mdl

,elcbiyàáøc dén÷ì eúàcixdy ,dnezid z` oefl cvik dxeiy §¨§©¥§¨¨
.oilhlhnn dpefl xyt` i`ìéáLa íBúéì eìòä ,àáø eäì øîà̈©§¨¨©£§¨¦§¦

äîBúézepefnl mb ic ea didiy ick ,mezil ozipd oefna eaxd - §¨
.ezeg`

:`xnbd dywnéò÷ø÷nî øîàc àeä øî àäå ,àáøì ïðaø déì éøîà̈§¥¥©¨¨§¨¨§¨©§¨©¦§©§§¥
éìèìhnî àìå`le zerwxwn wx zeabl yiy zxn` dz` ixde - §Ÿ¦¦©§§¥

,oilhlhnnéðBæîì ïéa,zepad zepefnl -äaeúëì ïéady`l - ¥¦§¥¥¦§¨
,dzaezk daebdäñðøôì ïéáejka eli`e ,zepad ziipecp ikxvl - ¥§©§¨¨

.oilhlhnn zipefip `idy `vnp dnezid xear mezil milrny
:`xnbd zvxzneäì øîàeizepefna eaxiy izpeek dzid `l ,`ax ¨©§

,miqkpa oad zeiekf iptn `l` ,el` miqkpa zekf zal yiy zngn
ixdyäöø eléàmezidäçôLickìdéì ïðéáäé àì éî ,BLnLike - ¦¨¨¦§¨§©§¦Ÿ¨£¦¨¥

,eikxvn wlg df ixde ,el ozep qetexhet`d did `làëä ïkL ìk̈¤¥¨¨
ézøz àkéàclkeiy zepefn el mipzepy ici lry ,o`k oky lk - §¦¨©§¥

didiy mb ,exear zeaeh izy dfa yiy ,epynyzy ezeg` z` oefl
el gep i`ceae ezeg` `idy cere ,eikxvl b`cze eynyzy in el

.zpefip `dzy
zepad ikxv ziiab oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:oilhlhnnúeéøçà ïäì LiL íéñëð ãçà ,ïðaø eðz,zerwxw - ¨©¨¨¤¨§¨¦¤¥¨¤©£¨
úeéøçà ïäì ïéàL íéñëð ãçàå,oilhlhn -ïéàéöBîmze` §¤¨§¨¦¤¥¨¤©£¨¦¦

minezidnïBæîìdøæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác ,úBðaìå äMà ¦§¦¨§©¨¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨
úeéøçà ïäì LiL íéñëð ,øîBà,[zerwxw-]ì ïéàéöBîjxevdúBða ¥§¨¦¤¥¨¤©£¨¦¦§¨

íéðaä ïî,dqpxte zepefnl ,miyxeidåel` miqkp mi`iven ok ¦©¨¦§
úBðaì,dyexia owlg z` odl welgl ,zephwdúBðaä ïîzelecbd ©¨¦©¨

,eyxeil zepa wx znd xi`yd m` ,mda ewifgdyemi`iveníéðaì©¨¦
,dyexia mwlg xear ,miphwdíéðaä ïî.mda ewifgdy milecbd ¦©¨¦

eel` miqkp mi`iven izn,íéðaì,dxezd on miyxeid mdyïî ©¨¦¦
úBðaä`weec ,mda ewifgdy zelecbdïéaeøî íéñëðaxi`ydy - ©¨¦§¨¦§¦

f`y ,exbaiy cr zepade mipad oefn wetq ick oenn ic eixg` a`d
m`e ,dxezdn miyxeid mdy mipal mikiiy miqkpdy `ed oicd
,mipad xear ocin mze` mi`iven ,mda ewifgd zelecbd zepad
zpwzk ,oziipecp zqpxte odizepefn jxevl zepal mipzep mde

.minkgàì ìáàmiqkpd z` mi`iveníéñëða ,úBðaä ïî íéðaì £¨Ÿ©¨¦¦©¨¦§¨¦
ïéèòeîcr zepade mipad oefn xear dyexid iqkpa ic oi` xy`k - ¨¦

lr exfgi mipade ,miqkpd on epefi zepad dfk ote`a `l` ,elcbiy
.zerwxwd oic z` xfrl` oa oerny iax x`ia o`k cr .migztd

:oilhlhnd oic z` x`an dzrúeéøçà ïäì ïéàL íéñëð§¨¦¤¥¨¤©£¨
,[oilhlhn-]ïéàéöBîmze`íéðaì,miphwdíéðaä ïîmilecbd ¦¦©¨¦¦©¨¦

.mda ewifgdyåokúBðaìzephwdúBðaä ïîewifgdy zelecbd §©¨¦©¨
.mdaåokíéðaì,dxezdn miyxeid mdyïîúBðaäzelecbd §©¨¦¦©¨

.zerwxwk oilhlhnd oic dfae ,mda ewifgdyàì ìáàoi` - £¨Ÿ
el` oilhlhn mi`ivenúBðaì,mziipecp zqpxte odizepefn xear - ©¨

.íéðaä ïîxn`y iax lr xfrl` oa oerny iax wleg df oicae ¦©¨¦
.oilhlhnn mb zepad oefnl mi`iveny

:dkldd z` `xnbd zwqetïì àîéé÷c áb ìò óàmewn lka ©©©§©§¨¨
y,Bøéáçî éaøk äëìä,xg` `pz mr iax wlgpy zwelgn lkay £¨¨§©¦¥£¥

,iaxk dkld,àáø øîàc .øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,àëä̈¨£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨§¨©¨¨
,àúëìäzeabl yiyïéa ,äaeúëì ïéa ,éìèìhnî àìå éò÷ø÷nî ¦§§¨¦§©§§¥§Ÿ¦¦©§§¥¥¦§¨¥

éðBæîìe ,zepad zepefnl -äñðøôì ïéa.zepad ziipecp ikxvl - ¦§¥¥§©§¨¨

äðùî
dixg`ly dpynde ef dpyn(:ap),daezkd i`pza zewqer

,lrad z` minkg mda eaiigy daezka mi`pz yiy zex`ane
:mda aiige ,eazkpy ink md ixd daezka mazk `l m` s` okle

dì áúk àìezy`l lradäaeúkoenn dl yi ok it lr s` ,llk Ÿ¨©¨§¨
dzid m`y ,daezkäìeúa,dyxbzp e` dpnl`zpe ,di`eyipa §¨

íéúàî äáBb,fefådzid m`äðîìàdaeb ,d`yipy dryaäðî ¨¨©¦§©§¨¨¨¤
d`n-],[fefL éðtîdf aeig.ïéc úéa éàðz àeä ¦§¥¤§©¥¦

j` ,dlezal daezk azk m` :sqep oicdì áúklräãNdäåLwx ¨©¨¨¤¨¤
,äðîdl zcareyn didz `idyúçz[mewna-]æeæ íéúàî`edy ¨¤©©¨©¦

,dzaezka aiigdì áúk àìåef dcy calnyéì úéàc íéñëð ìk' §Ÿ¨©¨¨§¨¦§¦¦
éúaeúëì ïéàøçà'Czpwzk ,jzaezkl micareyn eidi iiqkp lk - ©£¨¦¦§¨¥

`l ,dl carzyz dpn deyd ef dcy wxy epevx `l` ,minkg
`l` ,ezaizk dliredáéiçdpnl`zd e` dyxbzdyk dl rextl ©¨

iptn ,eiqkp lkn fef miz`n,ïéc úéa éàðz àeäLeiqkp lk eidiy ¤§©¥¦
.fef miz`n mze`l micareyn

m` :oic zia i`pzn `edy sqep aeig d`ian dpynddì áúk àìŸ¨©¨
,aezkiy minkg epwzy dn z`z íà'ðé÷øôà ,éàazLðéáúBàå CC ¦¦§©©¤§§¦¨§§¦¨

'ezðéàì éì,izy` zeidl jxifg`e jct` ,mihql jze` EAWi m` - ¦§¦§¦§
úðäëáeleki epi`e eilr zxq`p ziayp m`y ,odk zy` - §Ÿ¤¤

,zpdkl miazeky minkg epwzy dn z` dl azk `l ,dxifgdl
epiideðéøãäà''Cúðéãîì C,jia` ziale jzpicnl jaiy`e jct` - £©§¦¨¦§¦¨¥

ok it lr s`áéiçiptn ,dy`l dniiwl s` zil`xyiae ,dzectl ©¨
Ldf aeig.ïéc úéa éàðz àeä ¤§©¥¦

ok` m` :dziict aeig oipra sqep oicíàå ,dúBcôì áéiç ,úéaLð¦§¥©¨¦§¨§¦
øîà`l` ,dzectl dvex ipi` lradå dhéb éøäsqk,dúaeúk ¨©£¥¦¨§§¨¨

aeign xht`e ,dzaezk z` dl ozepe dyxbn ipixd ,xnelk
,dpeictäcôúå`id,éàMø Bðéà ,dîöò úàdzaypy dryay iptn §¦§¤¤©§¨¥©©

.dpeicta aiigzpe el d`eyp dzid
iaeign cg`n xhtdl leki lrady ote` dzr d`ian dpynd

:daezkdäú÷ì,dy`d dzlgp -,dúBàtøì áéiçaiigy myk ¨§¨©¨§©§¨
m` j` ,dizepefna,dúaeúëe dhéb éøä øîàe,dîöò úà àtøz ¨©£¥¦¨§¨¨§©¥¤©§¨

,éàMømc` oi`y myke ,dizepefn aeig enk `ed dietix aeigy itl ©©
.dze`txl aiig epi` jk ,ezyexb z` oefl aiig

* * *

àøîâ
dpnl`e miz`n daeb dleza ,daezk dl azk `l' :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'dpnépî,df oica epizpyn zxaeq in zrck - ©¦
k i`ceøîàc ,àéä øéàî éaø(:cp oldl),íéúànî äìeúáì úçBtä ìk ©¦¥¦¦§¨©¨©¥¦§¨¦¨©¦

åzgetd ok,äðnî äðîìàìd`ia lk ,dzrcn ok dyer m` elit` §§©§¨¨¦¨¤
dilr `ay,úeðæ úìéòa Bæ éøä,daezk `ll ezy` lr `ay ink £¥§¦©§

mewn lkn ,dzaezka aiig `ede e`pz lired `l zn`ay s`e
.jk lr dzrc zkneq dpi`éàck epizpynøîàä ,äãeäé éaøm`y §¦©¦§¨¨¨©

äöø,jkl dnikqn `ide ,daezkd incn dl zegtl lradáúBk ¨¨¥
øèL äìeúáìdaezkúáúBk àéäå ,íéúàî ìLea aezky xaey el ¦§¨§¨¤¨©¦§¦¤¤

,äðî Enî ézìa÷úä`l dzrne ,epnn dlaiw `l zn`ay s` ¦§©©§¦¦§¨¤
.dpn `l` eraezl lkezåazek okäðîìàìly daezk,äðî §§©§¨¨¨¤

,dpickúáúBk àéäåea aezky xaey el,æeæ íéMîç Enî ézìa÷úä §¦¤¤¦§©©§¦¦§£¦¦
.epnn dlaiw `ly s`dleki dy`dy dcedi iax ixaca x`eane

mlerly x`ean epizpyna eli`e ,dzaezkn wlg lr legnl
ozlign oi`y rnyne ,dpn dpnl`d lye miz`n dlezad zaezk

.dliren
,xi`n iaxk epizpyn m` :`xnbd dywn df itlàôéñ àîéà- ¥¨¥¨

m` ,`tiqd z` x`ae xen`dì áúkdlezalúçz äðî äåL äãN ¨©¨¨¤¨¤¨¤©©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

המשך בעמוד סב

miwxt dyelya` cenr `p sc ± iriax wxtzeaezk
äîåúéå íåúézeg`e g` Ðmdiqkpe.qetexhet` ciaäîåúé ìéáùá íåúéì åìòäelrd Ð

oefizy ,mixizi zepefn mezil.enr ezeg`éúøú àëéàã.epynyze ,ezeg` ÐïéàéöåîÐ

.minezid onïéàéöåîúåðáìíéðáä ïî.dqpxtle zepefnl Ðúåðáä ïî úåðáìåzephwl Ð

miqkpa zelecb ewifgde ,zepa `l` my oi` m` .zelecbd onÐzewlege mcin oi`iven

on zepefp zepad oi`y ,ipefn `kil `kde .deya

.dyexia zeey oleky itl ,zepadïî íéðáìå
íéðáä.deya welgl milecbd on miphwl Ð

ïéèòåî íéñëðá úåðáä ïî íéðáì àì ìáàÐ

,exbaiy cr el`e el` oefl ick oda oi`yixn`c

.migztd lr el`yi mipade ,epefi zepad :opax

äñðøôì.`ipecpl Ðäðùîìë äì áúë àìå
'åë íéñëðoi`xg` miqkpd lk zeidl aiig Ð

dcy `l` jil oi` :dl xnel leki `le ,dl

.jizaezk xhya jl daezkdúðäëáåepi`y Ð

dniiwl leki,ziaypynjpiwxt` :dl azek

jpixcd`edxeq` odk zy`y itl .jzpicnl

dqp`p m` dlral.éàùø åðéàaiigzp xaky Ð

.ziaypyn dpeictaäúåàôøì áééçÐ

.zepefnk d`etxdyéàùøaiig mc` oi`y Ð

.ezyexb oeflàøîâéáøå øéàî éáøã àúâåìô
äãåäé."it lr s`" wxta Ðúáúåë àéäå

'åë éúìá÷úä`l elit`e ,xaey oeyl Ð

legnl dleki dpi` xi`n iaxle .dlawzp

dl azk `l ipzwc ,inp oizipzne .eizgz dcera

daezkÐ`wlq `w ,dnily dzaezk daeb

.dlgn elit`e jzrcáééç êéúáåúëì ïéàøçà
ecarzypy Ð,jzrc `wlq `we .eiqkp

jeza azkp eli`k ceary oic lka ecarzyp

sexhz eiqkp xekni m`e ,xhyd.zegewlïàúà
äãåäé éáøìea azkp `ly xhy :xn`c Ð

zeixg`Ðxteq `l` ,dyrp delnd zrcn `l

,azkpy ink `ed ixde ,drhsxeheon

.micareynd
ùé

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

óåñwxta `id opaxe xi`n iaxc `zbeltc ab lr s` Ð inc fefbk fefbl cnerd lk seq

zexevak xaq xi`n iaxc ,xvail micnerd miapra (`,bn zereay) "oipiicd zreay"

enk ,inc fefbkc zehiyta `kd jixt mewn lkn Ð oiinc zexevak e`l ixaq opaxe oiinc

:mzd xn`wc .ikd ol `niiw (a,hp `nw `aa) "qpekd" wxtc `iddnc l`ppg epiax yxity

znlyn Ð oixenb zexit dlk` xne` oerny iax

Ð miz`q m` ,d`q Ð d`q m` ,oixenb zexit

mzd opiwqte .miyelzk edl opiaygc ,miz`q

i`c edpdac xnel oi` la` .oerny iaxk dkld

,oiinc zexevakc `nlr ilek ecen iygkn iniiw

oixcdpqc `nw wxtae (`,hl oihib) "gleyd"ac

.ibilt inp `dac rnyn (`,eh)

éò÷ø÷îîoia zepefnl oia ilhlhnn `le

,`axc` `axc `iyw :xn`z m`e Ð dqpxtl

wiqt (`,gq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxtac

jxck dipyl ozpi :xn`c ,dcedi iaxk dkld `ax

iaxk l`enyc mzd opixn`e ,dpey`xl ozpy

,a`a oinyc `ax xaq `nl` .dil `xiaq dcedi

!oizrnya opixn`ck ,ilhlhnn `iab ok m`e

`cqg axc dinyn `ax mzdc xninl `kile

`idda mzd `dc ,dil `xiaq `l dile ,dl xn`w

`w `le ,diteb `axc dizlin` dpin jixt `ibeq

`kd `ax xn`c `dc :xnel yie !ikd ipyn

.dipcin` `lca epiid Ð ilhlhnn `le irwxwnn

l`enye dcedi iaxk mzd `ax xaqc `de

i`dke .ilhlhnn dabzy ezrcy ,dipcin`ca

dfd onfac d`xpe .mzd `cenlz biltn `peeb

zpwzn zepefne daezk ,ilhlhnn iab edlekc

mc` ipa lky icdq op` inp dqpxte ,mipe`bd

enk aiyge ,ilhlhnn mdizepa `iydl milibx

.dcedi iaxk `ax wiqtc dipcin`a

éðîÐ 'ek zgetd lk xn`c `id xi`n iax

lk :wiic (a,ep zeaezk) "it lr s`" wxta

,lha e`pzc xaq `nl` ,i`pza elit` Ð zgetd

,dzrc dknq `l Ð dl zil xn`c oeike .dl zi`e

oa dcedi epiax yxite .zepf zlira ezlira iede

d oi`e dl zi`c mewn lkac ,ozpea dgeha dy`

ezlira `diy minkg epwz Ð dzrc dknq `lc

zilc oeik ,miiw e`pz did m` la` .zepf zlira

it lr s` ,dpnl`e .zepf zlira ezlira oi`Ð dl

lkc ,lha e`pz `kd Ð miiw e`pz opaxcac

epiaxl dywe .oewz `ziixe`c oirk Ð opax oewzc

rnyn (`,ht `nw `aa) "laegd" wxtac :wgvi

zlira xi`n iaxl ied dl zilc `kid elit`c

!d`ivedl eipira dlw `dz `ly meyn ,zepf

dlraa dlagy dy` iab cenlzd mzd jixtc

dzaezkl oiafz ?i`n`e ,dzaezk dciqtd `l

iax Ð ipn `d :ipyne !'ek dlral d`pd zaeha

zilc `kid `iran `l :xn`w `iran `l xi`n iaxc d`xp ok lr !d`ivedl eipira dlw `dz `ly Ð `nrh i`n ,daezk `la zg` dry ezy` mr `dyiy mc`l xeq` :xn`c ,`id xi`n

,miz`n dl oi`y dleza lk ipzw `lcn wiice .zepf zlira ezlira `ied Ð dzrc dknq `lc oeik ,dl zi` elit` `l` ,d`ivedl eipira dlwc meyn ,zepf zlira ezlira `iedc Ð dl

zgetd lkc ol `pnc :wgvi epiaxl dywe .zepf zlira `ied Ð dl zi`e lha e`pzc ab lr s` :xnel `ay rnyn ,zgetd lk :hwp `l` .zepf zlira `id ixd dpn Ð dl oi`y dpnl`e

yie !zlgen dpi`c (`,fp zeaezk) "it lr s`" wxta opixn`c ,d`ia seqa epiid ,dl yiy oipr eze`a elit`c rnync zgetd lkc ,miiw e`pzc xi`n iax dcen i`pza `nlc ?i`pza elit`e

:xn`z m`e .wiic `w "lk" hwpcn ,inp i` .d`pza `l` zgt oeyl jiiy `le ,dnvrl zzget `id `l` ,dl zegtl leki epi` d`ia seqae ,dl zget `edy rnyn Ð zgetd lk oeylc :xnel

,zlgen dpi` dt lra `wecc :onwl qxhpewd yxitck xnel yie !legnle xeknl dlekiy rnyn (`,ht `nw `aa) "laegd"ae ,zlgen dpi` lkd ixacl d`ia seqac xn` "it lr s`" wxtac

,legnl dleki dpi` inp dcedi iaxlc "it lr s`" wxta rnyn `d ,`id xi`n iax ipn `d :xn`w i`ne :xn`z m`e .xaey dazk ok m` `l` ,dzkf xakc oeik ,`id melk e`l dzxin`c

ol `pne :xn`z m`e ."izlawzd" dil dazka mzd ,dcedi iax `ni` zira i`e :xn`wc ,oizrnyc `pwqnd itl ixiin mzdc :xnel yie !xn`w "izlawzd" el zazeka `weece .lha e`pzc

lra elit` `l` .zepf zlira `iedc ,dlgn ivnc xn`w "izlawzd"a `iran `l xi`n iax `nlc ?`id xi`n iax ipn xn`wc dlgn ivn `l "izlawzd" dil dazka elit` xi`n iaxlc

zk `ll dazk oia wlgl el d`xp oi` `zydc :xnel yie !zepf zlira `ied Ð lha e`pzc ,dt.daéðîdpzdy itl epiid Ð dl azk `lc oizipzn dil rnyn `zyd Ð `id xi`n iax

.dnrïàúàxteq zerh e`l zeixg` xn` `d Ð xi`n iax i` !ipn :wcwcl ivn ded `yix `la `tiq` .dcedi iax `tiq xi`n iax `yix `ed xteq zerh zeixg` xn`c dcedi iaxl

"dxik" wxta yi df oiprke .wcinl ivnc dnk lk `yixn wcwcnc cenlzd jxc `l` !legnl dleki dcedi iaxl `de ?aiig i`n` miz`na dpn dey dcy dl azk Ð dcedi iax i` !`ed

.dvigna zecn dyly z`vnp iab (`,fh) oiaexirc `nw wxtae ,`ixah iyp` eyry dyrn iab (a,hl zay)
dyng
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רכג
miwxt dyelya` cenr `p sc ± iriax wxtzeaezk

äîåúéå íåúézeg`e g` Ðmdiqkpe.qetexhet` ciaäîåúé ìéáùá íåúéì åìòäelrd Ð

oefizy ,mixizi zepefn mezil.enr ezeg`éúøú àëéàã.epynyze ,ezeg` ÐïéàéöåîÐ

.minezid onïéàéöåîúåðáìíéðáä ïî.dqpxtle zepefnl Ðúåðáä ïî úåðáìåzephwl Ð

miqkpa zelecb ewifgde ,zepa `l` my oi` m` .zelecbd onÐzewlege mcin oi`iven

on zepefp zepad oi`y ,ipefn `kil `kde .deya

.dyexia zeey oleky itl ,zepadïî íéðáìå
íéðáä.deya welgl milecbd on miphwl Ð

ïéèòåî íéñëðá úåðáä ïî íéðáì àì ìáàÐ

,exbaiy cr el`e el` oefl ick oda oi`yixn`c

.migztd lr el`yi mipade ,epefi zepad :opax

äñðøôì.`ipecpl Ðäðùîìë äì áúë àìå
'åë íéñëðoi`xg` miqkpd lk zeidl aiig Ð

dcy `l` jil oi` :dl xnel leki `le ,dl

.jizaezk xhya jl daezkdúðäëáåepi`y Ð

dniiwl leki,ziaypynjpiwxt` :dl azek

jpixcd`edxeq` odk zy`y itl .jzpicnl

dqp`p m` dlral.éàùø åðéàaiigzp xaky Ð

.ziaypyn dpeictaäúåàôøì áééçÐ

.zepefnk d`etxdyéàùøaiig mc` oi`y Ð

.ezyexb oeflàøîâéáøå øéàî éáøã àúâåìô
äãåäé."it lr s`" wxta Ðúáúåë àéäå

'åë éúìá÷úä`l elit`e ,xaey oeyl Ð

legnl dleki dpi` xi`n iaxle .dlawzp

dl azk `l ipzwc ,inp oizipzne .eizgz dcera

daezkÐ`wlq `w ,dnily dzaezk daeb

.dlgn elit`e jzrcáééç êéúáåúëì ïéàøçà
ecarzypy Ð,jzrc `wlq `we .eiqkp

jeza azkp eli`k ceary oic lka ecarzyp

sexhz eiqkp xekni m`e ,xhyd.zegewlïàúà
äãåäé éáøìea azkp `ly xhy :xn`c Ð

zeixg`Ðxteq `l` ,dyrp delnd zrcn `l

,azkpy ink `ed ixde ,drhsxeheon

.micareynd
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óåñwxta `id opaxe xi`n iaxc `zbeltc ab lr s` Ð inc fefbk fefbl cnerd lk seq

zexevak xaq xi`n iaxc ,xvail micnerd miapra (`,bn zereay) "oipiicd zreay"

enk ,inc fefbkc zehiyta `kd jixt mewn lkn Ð oiinc zexevak e`l ixaq opaxe oiinc

:mzd xn`wc .ikd ol `niiw (a,hp `nw `aa) "qpekd" wxtc `iddnc l`ppg epiax yxity

znlyn Ð oixenb zexit dlk` xne` oerny iax

Ð miz`q m` ,d`q Ð d`q m` ,oixenb zexit

mzd opiwqte .miyelzk edl opiaygc ,miz`q

i`c edpdac xnel oi` la` .oerny iaxk dkld

,oiinc zexevakc `nlr ilek ecen iygkn iniiw

oixcdpqc `nw wxtae (`,hl oihib) "gleyd"ac

.ibilt inp `dac rnyn (`,eh)

éò÷ø÷îîoia zepefnl oia ilhlhnn `le

,`axc` `axc `iyw :xn`z m`e Ð dqpxtl

wiqt (`,gq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxtac

jxck dipyl ozpi :xn`c ,dcedi iaxk dkld `ax

iaxk l`enyc mzd opixn`e ,dpey`xl ozpy

,a`a oinyc `ax xaq `nl` .dil `xiaq dcedi

!oizrnya opixn`ck ,ilhlhnn `iab ok m`e

`cqg axc dinyn `ax mzdc xninl `kile

`idda mzd `dc ,dil `xiaq `l dile ,dl xn`w

`w `le ,diteb `axc dizlin` dpin jixt `ibeq

`kd `ax xn`c `dc :xnel yie !ikd ipyn

.dipcin` `lca epiid Ð ilhlhnn `le irwxwnn

l`enye dcedi iaxk mzd `ax xaqc `de

i`dke .ilhlhnn dabzy ezrcy ,dipcin`ca

dfd onfac d`xpe .mzd `cenlz biltn `peeb

zpwzn zepefne daezk ,ilhlhnn iab edlekc

mc` ipa lky icdq op` inp dqpxte ,mipe`bd

enk aiyge ,ilhlhnn mdizepa `iydl milibx

.dcedi iaxk `ax wiqtc dipcin`a

éðîÐ 'ek zgetd lk xn`c `id xi`n iax

lk :wiic (a,ep zeaezk) "it lr s`" wxta

,lha e`pzc xaq `nl` ,i`pza elit` Ð zgetd

,dzrc dknq `l Ð dl zil xn`c oeike .dl zi`e

oa dcedi epiax yxite .zepf zlira ezlira iede

d oi`e dl zi`c mewn lkac ,ozpea dgeha dy`

ezlira `diy minkg epwz Ð dzrc dknq `lc

zilc oeik ,miiw e`pz did m` la` .zepf zlira

it lr s` ,dpnl`e .zepf zlira ezlira oi`Ð dl

lkc ,lha e`pz `kd Ð miiw e`pz opaxcac

epiaxl dywe .oewz `ziixe`c oirk Ð opax oewzc

rnyn (`,ht `nw `aa) "laegd" wxtac :wgvi

zlira xi`n iaxl ied dl zilc `kid elit`c

!d`ivedl eipira dlw `dz `ly meyn ,zepf

dlraa dlagy dy` iab cenlzd mzd jixtc

dzaezkl oiafz ?i`n`e ,dzaezk dciqtd `l

iax Ð ipn `d :ipyne !'ek dlral d`pd zaeha

zilc `kid `iran `l :xn`w `iran `l xi`n iaxc d`xp ok lr !d`ivedl eipira dlw `dz `ly Ð `nrh i`n ,daezk `la zg` dry ezy` mr `dyiy mc`l xeq` :xn`c ,`id xi`n

,miz`n dl oi`y dleza lk ipzw `lcn wiice .zepf zlira ezlira `ied Ð dzrc dknq `lc oeik ,dl zi` elit` `l` ,d`ivedl eipira dlwc meyn ,zepf zlira ezlira `iedc Ð dl

zgetd lkc ol `pnc :wgvi epiaxl dywe .zepf zlira `ied Ð dl zi`e lha e`pzc ab lr s` :xnel `ay rnyn ,zgetd lk :hwp `l` .zepf zlira `id ixd dpn Ð dl oi`y dpnl`e

yie !zlgen dpi`c (`,fp zeaezk) "it lr s`" wxta opixn`c ,d`ia seqa epiid ,dl yiy oipr eze`a elit`c rnync zgetd lkc ,miiw e`pzc xi`n iax dcen i`pza `nlc ?i`pza elit`e

:xn`z m`e .wiic `w "lk" hwpcn ,inp i` .d`pza `l` zgt oeyl jiiy `le ,dnvrl zzget `id `l` ,dl zegtl leki epi` d`ia seqae ,dl zget `edy rnyn Ð zgetd lk oeylc :xnel

,zlgen dpi` dt lra `wecc :onwl qxhpewd yxitck xnel yie !legnle xeknl dlekiy rnyn (`,ht `nw `aa) "laegd"ae ,zlgen dpi` lkd ixacl d`ia seqac xn` "it lr s`" wxtac

,legnl dleki dpi` inp dcedi iaxlc "it lr s`" wxta rnyn `d ,`id xi`n iax ipn `d :xn`w i`ne :xn`z m`e .xaey dazk ok m` `l` ,dzkf xakc oeik ,`id melk e`l dzxin`c

ol `pne :xn`z m`e ."izlawzd" dil dazka mzd ,dcedi iax `ni` zira i`e :xn`wc ,oizrnyc `pwqnd itl ixiin mzdc :xnel yie !xn`w "izlawzd" el zazeka `weece .lha e`pzc

lra elit` `l` .zepf zlira `iedc ,dlgn ivnc xn`w "izlawzd"a `iran `l xi`n iax `nlc ?`id xi`n iax ipn xn`wc dlgn ivn `l "izlawzd" dil dazka elit` xi`n iaxlc

zk `ll dazk oia wlgl el d`xp oi` `zydc :xnel yie !zepf zlira `ied Ð lha e`pzc ,dt.daéðîdpzdy itl epiid Ð dl azk `lc oizipzn dil rnyn `zyd Ð `id xi`n iax

.dnrïàúàxteq zerh e`l zeixg` xn` `d Ð xi`n iax i` !ipn :wcwcl ivn ded `yix `la `tiq` .dcedi iax `tiq xi`n iax `yix `ed xteq zerh zeixg` xn`c dcedi iaxl

"dxik" wxta yi df oiprke .wcinl ivnc dnk lk `yixn wcwcnc cenlzd jxc `l` !legnl dleki dcedi iaxl `de ?aiig i`n` miz`na dpn dey dcy dl azk Ð dcedi iax i` !`ed

.dvigna zecn dyly z`vnp iab (`,fh) oiaexirc `nw wxtae ,`ixah iyp` eyry dyrn iab (a,hl zay)
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miwxtרכד dyelyaa cenr `p sc ± iriax wxtzeaezk
íéñëð úåéøçà ïäá ùécariyy Ð,delnl e`ven epxifgi `l ,deln dze`l eiqkp del

dfe ,ltp deld one ,erxt `ny opiyiigc mzd yxtne .el aiig `edy dcen deld elit`e

dcen `edyÐ,zegewl sexhl mdipia `id `ipepw zvrewlgie.mdipiaíéøîåà íéîëçå
'åëiaxc dizbelt ipae ,zegewl icqtne icarynn sixhe ,`ed xteq zerh zeixg`c Ð

.did execay ,ediicda ded dcedi iax xi`n

'åë äéì éðàùådaezkac Ðzeixg` :dil zi`

.`ed xteq zerhïéøøåçîä ïîmiqkp yi m` Ð

aiigd lv` oixeg ipaÐ,oiabpe`l m`eÐoi`

on oiabp.oicareyndúåøéô çáùå úåøéôÐ

oi`iven oi` :(a,gn) oihib zkqna opzck

miqkpn zerwxw gayle zexit zlik`l

,micareynoifge` mipy"ae .mlerd oewiz iptn

`rivn `aa) "zilhazlik`l :yxtn (a,ci

cvik zerwxw gayle zexit?Ðlfby ixd

`id ixde ,dgiayde xg`l dxkne exiagn dcy

giaydy gay mr gweld ci zgzn oica d`vei

lafa gweldlfbpdy ,day zexit mre xipae

dxkny xkend lr xfeg `edyk ,epnn dtxeh

zeixg`a elÐ,oicareyn miqkpn oxw daeb

,oicareynd on `le oixeg ipa miqkpn gaye

oi`e ,oiaevw oi`y itl ,mlerd oewiz iptn

.xdfdl dnka rcei gweldïá ïåæì åéìò ìá÷îäå
åúùà úáå åúùàon daeb oi` `ed s` Ð

.miaezk oi`e oiaevw oi`y itl ,micareynd

:"`yepd"a opzc `demiqkpn zipefp `ide

aeg lrak `idy iptn ,oicareynÐopinwen

oipw mzqc ,ecin dl epwya (a,aw) mzd dl

.cner daizkláåç èâåoi`xwp zexhy lk Ð

.hbéúìá÷úä äéì äáúë àì àëäopirny`e Ð

`l ,daezk dl azk `ly it lr s`c ,oizipzn

lr dknq :opixn` `l` ,dlr el dlgn opixn`

`yepdy oircei lkdy oic zia zpwzyi dy`

.daezk dlïéøøåçîä ïî éðú÷ã éîð áééç éàî
zia i`pz ,zeixg` dl azk `ly it lr s` Ð

mcera dl oi`xg` eiqkp lk zeidl `ed oic

dpi` mxkn m` la` .eiptlztxeh,zegewl

zeixg` opixn` `le ,xhya azkp `le li`ed

.`ed xteq zerhñðåàá äúìçúly dzlgz Ð

.dliraäôåñå:jixt dinwle .dlira ly Ð

dl zgkyn ikid `pngx `ixyc qpe`?äéåáùá
åìé÷äedi` xn`w ike ,dlrapy depi`x `ly Ð

.dlrapaäùáìà øöézlgzay .qpe` df mbe Ð

.xvi lread dyiald ,qpe`a `idy ,dlira

àéäådy` mzqa ,xnelk .`ed `herin Ð

,"dytzp `l"a ielz xeqi`d mrh jl izxn`

it lr s`y dy` yie ,zxzen dytzp `d

oevxayÐ.'ek ef efi`e ,zxzenúåòè éùåãé÷Ð

eizgz dzpif m` ,i`pzd miiwzp `le ,i`pz lr

diept `l` ezy` dpi`y itl ,el zxzen

`id `nlra.éáðâ åáðâã éùð éðämihqly Ð

oiapeb.odilra zgznåäééøáâì ïééøùitl Ð

.odilr oi`a md qpe`ayåäì ïéèîî à÷ àäå
àîäðzekilen olv` oceray mi`ex ep` ixde Ð

.cearc `ed d`xi zngn :ipyne !`ed oevx `nl` ,oefne mgl miapb oze`l odléøéâ åäì ïçìùî à÷ àäå.zexil mivig mdl zehiyene zepnfn ,oinglpyk Ðåäðé÷áù éà éàãåÐ

miapbd l` ediiytpn olf` oepi`e ,odilra l` zkll miapbÐ.oxiq`úåëìî ééåáù.yinyzl jlnd dayy miyp Ðïééåáùë ïä éøä.ezpi`l il jpiaze`e :opzck ,odilral oixzene Ð

ùåøåùçà úåëìîádzlirae ,dp`yi `ly zrceie ,`ed lecb jlny itl ,oiieayk od Ð.qpe`aïáøöð,did mihql Ðckledicicae .mihql y`x dyrpe ,mdilr jlne zexiir:opz

.oevxa zlrape ,dl aiqp `w aqpin :dxaqc .odilral zexeq`e ,oiieayk opi` zekln iieay'åë úåèñéìà úåèñéìoaa Ðxvpzy` ipixde ,il aiqp aqpin :dxaqc ,opixn`ck ,zexeq`

.jlnàîìòã íéèñéìelit` Ðmigewl.dqep` `l` dpi` jkitl ,dl oiyw elyàåä íéèñì ùåøåùçà éáâìyexeyg` zeklna ixiinc `ziinw oizipzn jkld ÐÐoal ixwxvp

iaepbc `kti` opzc `ziixae .zehqil iaepboal ixw ,`nlrc mihqila ixii` zehqilxvp.zekln iieayìåãâ ïäëì äðîìàdl yi (a,w) "zipefip dpnl`" wxta onwl ol `niiw Ð

lwyinlc ,daezk i`pze daezkd`etxe zepefn oebk ,dinw mwinlc daezk i`pz la` .i`w wtinleÐ) "zexzen yi" wxta ,dl zilc zenaia opixn`,iia` opirny` `kde .(`,dt

`xwirnc ,dl zi` dpewxitc daezk i`pzccarzyi`s` ixdy ,dldxykljpiaze`e" dpzn did `l"ezpi`linp i`pz i`de .ikd da opixw inp `de ,"jzpicnl jpixcd`" `l`

.i`w wtine lwyinl
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`de .micareyn miqkpn zepade dy`d oefnl oi`iven oi` :(a,gn oihib) "oiwfipd"

:'ek dy`a ylye yi`a yly mdl oiwiprn drax` iab (a,fh) oiyeciwc `nw wxta jixtc

drax` xnel leki dz` i`e :ipzwc meyn epiid !?xiiye `pz zxn` z`e drax` ipz `pz

.mdn cg`a

èâåiywz :xn`z m`e Ð zeixg` ea oi`y aeg

`aac `nw wxta xn`c ,l`enyl `kdn

ea oi`y xhy xi`n iax did xne` :(`,bi) `rivn

`le oicareyn miqkpn `l daeb epi` Ð zeixg`

ipan iabc `icda rnyn `kde ,oixeg ipa miqkpn

mzd l`eny azezi` ikd e`la ,edine ?ixg

:xne` mdxa` oa oeyny epiaxe .`ziixan

ea oi`y aeg hbc ,igcinl ivn ded `kdnc

dia iabinl `lc ea yxetny epiid Ð zeixg`

`aa) "heyt hb" wxta epivn df oirke ,icarynn

.iaeg xhy ca` xn`e `ay in iab (a,gqw `xza

meyn epiid Ð xi`n iaxk `kd dl iwenc `de

dpin jixt ded i` la` ,`iz` dizeek dxe`klc

.ziyixtck ,igcinl ivn ded Ð l`enyl

äøåñàxzq`n zeywdl oi` Ð dlralzedc

zwcvc Ð (a,bi dlibn) ikcxnl `ixy

.dzid dxenb

ñðåàs` Ð 'ek dl zgkyn ikid `pngx ixyc
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äñðàpL ìàøNé úLà :ìàeîLc deáà øîà¯äøeñà ¨©£¦§¥¥¤¦§¨¥¤¤¤§¨£¨
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc zeaezk(iyiy meil)

,íéñëð úeéøçà ïäa Lélkeiy ,eiqkp z` delnl deld caryy ¥¨¤©£¨§¨¦
,zegewln s` mzeabløéæçé àìiptn ,delnl `vend mze`úéaL Ÿ©£¦¤¥

øôð ïécïäî ïéò,rext aegd zn`ay yeygl yie ,zegewldn - ¦¦§¨¦¥¤
xn`ie deld xwyiy ,zegewld lr delnd mr `ipepw deld dyre
oick `ly delnd dabi miqkp dell oi`y oeike ,rxt `ly

m` la` .el` miqkpa ewlgie ,zegewldn,íéñëð úeéøçà ïäa ïéà¥¨¤©£¨§¨¦
øéæçéiptn ,delnl xhyd z` `vendïäî ïéòøôð ïéc úéa ïéàL- ©£¦¤¥¥¦¦§¨¦¥¤

dcen ixd `ede ,envr deldn wx `l` ,zegewld ciay miqkpn
,rext aegd oi`yãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨

äæ,zeixg` ea oi`y xhy oiae ,zeixg` ea yiy xhy oia -àì ¤Ÿ
øéæçéiptn ,delnl `vendïäî ïéòøôð ïéc úéaLmiaeb - ©£¦¤¥¦¦§¨¦¥¤

,xteq zerh ef zeixg` xhya aezk `ly dny oeik ,zegewldn
.xi`n iax lr miwlegd ,el` minkg llka dcedi iax s`e

dy ok m` `vnp :dziiyew z` `xnbd zniiqnàLéøepizpyn ly ¥¨
zrckøéàî éaø,dy`d zlign dliren `ly ,`idåd eli`àôéñ ©¦¥¦§¥¨
zrck,äãeäé éaøazk `lyk s`e ,`id xteq zerh zeixg`y ©¦§¨

.micareyn miqkpn daeb dzaezka zeixg`
:ayiil `xnbd dqpnàîéz éëåc xnele ayiil dvxz m`e -dlek §¦¥¨¨

k dpynd lk -å ,àéä øéàî éaø`tiqa dpynd dxn` ok it lr s` ©¦¥¦¦§
c meyn epiide ,zeixg` azk `ly s` micareyn miqkpdyéðàL©¦

øéàî éaøì déìzeixg` oica wlgn xi`n iaxy -äaeúk ïéa ¥§©¦¥¦¥§¨
ìéøèL`ed daezka miqkpd cearyy oeikc ,zexhy x`yl - ¦§¨¥

zerh zeixg` dfa mixne`y xi`n iax dcen ,oic zia i`pzn
:`xnbd dgec .`id xi`n iaxk `tiqd s` ok m`e ,xteqéðàL éîe¦©¦

déì,ok wlgn xi`n iax ike -äMîç ,àéðúäåy ,md miaeigïéáBb ¥§¨©§¨£¦¨¦
wx mze`ïéøøBçnä ïî,micareynn `le ,oixeg ipa miqkpn -elàå ¦©§¨¦§¥

,ïä.`,úBøét.a,úBøét çáLe,xg`l dxkne dcy lfebd ,xnelk ¥¥§©¥
,zexit da ginvde drxf s`e rwxwd seb z` giayd gwel eze`e
gweld leki ,gweld on dizexit mr oica d`ivede lfbpd `ae
gay z`e zexitd inc z` el dxkny olfbdn reazle xefgl
`le ,envr olfbd ciay miqkpn wx df oenn daeb mpn` ,rwxwd

.b .mixg`l xkny dnnåokúáe BzLà ïa úà ïeæì åéìò ìa÷îä §©§©¥¨¨¨¤¤¦§©
BzLà.c .ezeyxay miqkpn `l` mipefip mpi`y ,mcewd dlran ¦§

åokèâxhy -.úeéøçà Ba ïéàL áBç.dåokàL äMà úaeúkda ïé §¥¤¥©£¨§§©¦¨¤¥¨
.úeéøçàixd :dzgked z` `xnbd zniiqndéì zòîL ïàîdfi` - ©£¨©¨§©§¥

eprny `pzøîàcy,àeä øôBñ úeòè åàì úeéøçàedf ixdéaø §¨©©£¨¨¨¥©¦
,øéàîzeixg` ea dazkp `ly xhyy zxaeqd ef `ziixa ok m`e ¥¦

,`id ezhiya ,oixeg ipan wx daebéðz÷åmb da,äMà úaeúkm`y §¨¨¥§©¦¨
`iyewd zxfeg ok m`e .micareynn daeb dpi` zeixg` da oi`
lr legnl dleki dy`d oi`y xi`n iaxk `yixdy ,epizpyn lr

.`id xteq zerh zeixg`y ,dcedi iaxk `tiqde ,dzaezk
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàepizpyn lky xen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨

køéàî éaø,`idàîéà úéòaéàåk epizpyn lkyäãeäé éaø.`id ©¦¥¦§¦¨¥¥¨©¦§¨
:dixac z` `xnbd zx`aneàîéà úéòaéàk epizpynyäãeäé éaø ¦¨¥¥¨©¦§¨

micareynn daeb okle ,`id xteq zerh zeixg`y xaeqy ,`id
kp lky dl azk `l m` s`zernynk ,dzaezkl mi`xg` eiq

daezk dl azk `l m` s`y `yixa x`eany dn mpn` ,`tiqd
legnl dy`d dlekiy ezrcl dxizq ef oi` ,miz`ne dpn dl yi

oky ,dzaezk lr,íúäy xaecn'ézìa÷úä' déì äáúkel dlgne ¨¨¨§¨¥¦§©©§¦
eli`e ,dliren dzligne ,yexita,àëäixd ,epizpynaäáúk àì ¨¨Ÿ¨§¨

ézìa÷úä déìepwizy itk dl zzl aiig jkitle ,el dlgn `le ¥¦§©©§¦
.minkg

e,àîéà úéòaéàk epizpyn lkøéàî éaø`ly s` `yixa okle ,`id ¦¨¥¥¨©¦¥¦
e ,dliren dy`d zlign oi`y oeik ,xhtp epi` daezk dl azkéàî©

oeyléðz÷c 'áéiç'`ly s`y rnyny epiywd dpnny ,`tiqa ©¨§¨¨¥
aiigy dpeekd oi` ,dl rextl aiig miqkp zeixg` dl azk
zerh e`l zeixg`y xaeq xi`n iax ixdy ,micareynn drxetl

daeb `l` ,`id xteqïéøøBçnä ïîzeyxay oixeg ipa miqkpn - ¦©§¨¦
.micareynn `le ,lrad

* * *
:dpyna epipy'åëå dì áúk àì',ezpi`l il jpiaze`e jpiwxt` Ÿ¨©¨

dywne ,`xnin d`ian `xnbd .'aiig ,jzpicnl jpixcd` zpdkae
:epizpynn dilr,äñðàpL ìàøNé úLà ,ìàeîLc äeáà øîà̈©£¨¦§¥¥¤¦§¨¥¤¤¤§¨

.dìòáì äøeñà,l`xyi zy`a zxqe` dpi` qpe` z`iay s`e £¨§©§¨
ïðéLééçmiyyeg ep` -ànLwxdúlçzdzid d`iad ly,ñðBàa ©§¦¨¤¨§¦¨¨§¤

åmle`dôBñdid,ïBöøaxg`l dpevxn zlrapd l`xyi zy`e §¨§¨
.dlra lr zxq`p

déáéúéà[dywd-],ìàeîLc äeáàì áøepwzy dpyna epipy ¥¦¥©©£¨¦§¥
dzaezka ezy`l mc` aezkiy minkgðé÷øôà ,éàazLz íà'C ¦¦§©©¤§§¦¨

ðéáúBàå'ezðéàì éì Cjze` dct` ,mihql jze` eayi m` - §§¦¨¦§¦§
s`e ,dqep` zwfga `id ixd dieayde ,dy`l il zeidl jxifg`e
.dzvxzp seqal `ny eyyg `le ,minkg el dexizd ok it lr

÷ézLéà.eaiyd `le ,l`eny ly eia` wzzyd -déìò áø éø÷ ¦§¦¨¥©£¥
ìàeîLc äeáàcweqtd z` l`eny ly eia` lr ax `xw -íéøN' ©£¨¦§¥¨¦

eøöò[erpnp-]'íäéôì eîéNé óëå ,íélîá(h hk aei`)envr rpny , ¨§§¦¦§©¨¦§¦¤
.zeprl dn el didy s` aiydln

:`xnbd zl`eyøîéîì déì úéà éàîl`enyc dea` did dn - ©¦¥§¥©
did :`xnbd daiyn .dpyndn `iyewd z` uxzl ick xnel leki

`wecy aiydl lekielé÷ä äéeáLaiptn ,dlral dexizde minkg ¦§¨¥¥
oiprl ,dqp`py miyyeg ep`y s`e ,mdl dlrapy micr oi`y
dlrap m` s`e ,dlrap m` wtq ,`witq wtq wx o`k yi dxeqi`
wx epic z` xn` l`eny ly eia` eli`e ,seqa dzvxzd m` wtq
,seqal dzvxzd `ny ,cg` wtq yie ,dlrapy micr yiy ote`a

.zxq`p okle
:`xnbd zl`eyéëéä àðîçø àéøLc ñðBà ,ìàeîLc äeáàìå§©£¨¦§¥¤§©§¨©£¨¨¥¦

ì úçkLîdji` ,l`xyid dlral dxezd dxizdy dqep` oic - ©§©©¨
.oevxa did dteqy miyyeg ep` dqep` lka ixd ,z`f `ven dz`

edf :`xnbd daiynäçååvL ,íéãò éøîà÷c ïBâkdaxqe dqep`d §§¨¨§¥¥¦¤¨§¨
,óBñ ãòå älçzî.dlral zxzen `id dfk ote`ae ¦§¦¨§©

:l`enyc dea` lr wlegd zrc z` `xnbd d`ianådea` §
l`enycàâéìteixac lr wleg -ìk ,àáø øîàc ,àáøcyi` zy` §¦¨§¨¨§¨©¨¨¨

,xfl zlrapd,ïBöøa óBñå ñðBàa dúlçzL`l` cer `leeléôà ¤§¦¨¨§¤§§¨£¦
úøîBà àéä,eicin dlivdl mi`alBì eçépä,lreal -àìîìàL ¦¤¤©¦¤¦§¨¥

dì ÷÷æð (àì)dzid dqpe`làéädnvrBzøëBN,dplraiyúøzeî Ÿ¦§©¨¦©§¤¤
e .dlraldLaìà øöé ,àîòè éàîda yiald dlirad zligza - ©©§¨¥¤©§§¨

df oevxy ,dlv` qpe`l lkd aygp ok lre ,dfl oevxe xvi lread
.dgxk lra ,qpe`d zngn dl `a

:`ziixan `axl zriiqn `xnbd,àáøc déúååk àéðzdxeza xn`p ©§¨§¨¥§¨¨
dheq zyxta(bi d xacna),'äNtúð àì àéäå'dqtz `ly xnelk §¦Ÿ¦§¨¨

dxez dxn` df ote`ae ,el dlrap oevxn `l` ,dwfga lread
`idyäøeñàdlral,rney dz` o`kne ,äNtúð àälra eci lr £¨¨¦§§¨

,dgxkúøzeîxn`py dnn :zwiicne `ziixad dkiynn .dlral ¤¤
oia dxezd dwlig dy` mzqa `wecy wiicl yi dqtzp `l '`ide'

,oevxl qpe`åmle`Eì Lédy`,äNtúð àlL ét ìò óàL ,úøçà §¥§©¤¤¤©©¦¤Ÿ¦§§¨
,oevxn dlrap `l`dôBñå ñðBàa dúlçzL ìk ,Bæ Bæéàå ,úøzeî¤¤§¥¨¤§¦¨¨§¤§¨

,ïBöøalread da yialdy ,`ax ixack `ed zxzen `idy mrhde §¨
.qpe` my dlirad lr x`yp j` ,jka zevxl dl mxbe xvi

oi` `linne ,xg` oic weqtdn zyxecd `ziixa d`ian `xnbd
'`id' oeyld xezii z` yexci `ed cvik l`enyc dea` lr `iyew

:weqtay,'äNtúð àì àéäå' ,Cãéà àéðz,dpevxn dlrap `l` ©§¨¦¨§¦Ÿ¦§¨¨
äøeñà,rney dz` o`kne .dlraläNtúð àä,dgxk lraúøzeî £¨¨¦§§¨¤¤

dwlig dy` mzqa `wecy '`ide' zaizn miwiicne .dlral
,oevxl qpe` oia dxezdåmle`Eì Lé`dyét ìò óàL ,úøçà §¥§©¤¤¤©©¦

äNtúpL,qpe`a dlrapeäøeñà,dlral.ïäk úLà Bæ ,Bæéàå ¤¦§§¨£¨§¥¥¤Ÿ¥
:'`ide' zaiz xeziin ztqep dyxc,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

,'äNtúð àì àåäå' ,ìàòîLé éaø íeMî,oevxn dlrap `l`äøeñà ¦©¦¦§¨¥§¦Ÿ¦§¨¨£¨
,rney dz` o`kne .dlraläNtúð àä,qpe`a.úøzeîmiwiicne ¨¦§§¨¤¤

,oevxl qpe` oia dxezd dwlig dy` mzqa `wecy '`ide' zaizn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד רנא



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc zeaezk(ycew zay meil)

la`äðéúðe úøæîîxeqi`a d`eypddúBcôì áéiç Bðéà ,ìàøNéì ©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥©¨¦§¨
iptn ,ziayp m`da àøB÷ éðà ïéàLzy` ly daezkd i`pz z` ¤¥£¦¥¨

l`xyiðéáúBàå''ezðàì éì Cixdy ,izy` zeidl jze` aiy`e - §§¦¨¦§¦§
`l dligzklne ,df i`pz miiwl leki epi`e eilr dxeq` `id
daezkd inc z` zlawn ef dy`y it lr s`e .dpeicta aiigzp

.dz`ivia dy`l mipzipd daezkd i`pz z`e
:wlegd zrc z` d`ian `xnbd,øîà àáø,odk zy`a s` ¨¨¨©

wx ,eilr dxeq` `idy zexnl dzectl aiig lradyøeqéàL ìk̈¤¦
dééáLd `eddì íøBbdlra lr xq`zy,dúBcôì áéiçm` j` ¦§¨¥¨©¨¦§¨
øeqéàlydì íøBb øçà øácdzid `l m` s` ,eilr xq`zy ¦¨¨©¥¥¨

,dieay,dúBcôì áéiç Bðéàlecb odkl d`eypd dpnl` okle ¥©¨¦§¨
aiig epi` ,eilr dxeq` `id iayd `ll s`y oeik ,ziaype

.dzectl
zl`ey .mi`pz zwelgna ielz df oecip m`d `xnbd zxxan

:`xnbdéàpúk àîéì,ef zwelgna mi`pz ewlgpy xn`p `ny - ¥¨§©¨¥
,`ziixaa epipy ixdyBzLà úà øécnäxcpa envr lr xqe`d - ©©¦¤¦§

e ,ezy` ly dyinyz z`pd z`,dyxbl aiig `ed ixdåmcew §
,dyxiby,øîBà øæòéìà éaø .úéaLð,excp iptn dyxbl jixvy s` ¦§¥©¦¡¦¤¤¥

mewn lknäãBtdyxbn jk xg`e ,okl mcew.dúaeúk dì ïúBðå ¤¨§¥¨§¨¨
,øîBà òLBäé éaøe dyxbnéaø øîà .äãBt Bðéàå ,dúaeúk dì ïúBð ©¦§ª©¥¥¨§¨¨§¥¤¨¨©©¦

,ñeëîeñ úà ézìàL ,ïúðm`ddúaeúk dì ïúBð òLBäé éaø øîàLk ¨¨¨©§¦¤§§¤¨©©¦§ª©¥¨§¨¨
,äãBt Bðéàå`weec `edúéaLð óBqáìe døécäLkxcpd mcwy - §¥¤¨§¤¦¦¨§©¦§¥

,dpeict zaegn xhtidl ick dxicdy yyg oi`e ,dziiaylBàs`
,døécä óBqáìe úéaLðaick wx dze` xicd `ny yeygl yiy §¦§¥§©¦¦¨

.ryedi iax exht mewn lkne ,dpeict zaegn xhtidléì øîàå§¨©¦
,qekneqézòîL àì,izeaxn df xacemewn lknïéàøðdíéøác Ÿ¨©§¦¦§¦§¨¦

Lyk `l` ryedi iax xht `l,úéaLð óBqáìe døécämeynéàc ¤¦¦¨§©¦§¥§¦
zøîàa s`ydøécä óBqáìe úéaLðok m` ,dzectl aiig epi`éúà ¨§©§¦§¥§©¦¦¨¨¥

éîeøòéàìdcera d`pd ezy` z` xicdle mixrdl lrad `eai - §¦£¥
.dpeict aeign xhtidl ick ,iaya

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ ïäk úLà øécîa åàì éàî`l m`d - ©¨§©¦¥¤Ÿ¥¨¦§§¥
dzaezk i`pzay oeiky ,ezy` z` xicdy odka `weec ewlgp
s` dzectl aiig ,dy`l dniiwl leki epi`y s` dzectl aiigzn
lkd ixacl l`xyi zy`a la` .dyxbl eilre d`pd dxicdyk
aiigzdy oeik ,d`pd epnn zxcen `idyk dzectl aiig epi`
ixdy ,z`f miiwl leki epi`e ,ezy` zeidl daiydl dzaezka

.dyxbl eilrå,ok m`éiaà`ed,øæòéìà éaøk øîàcaiig odkdy §©©¥§¨©§©¦¡¦¤¤
oebk ,dniiwl leki epi` xg` xeqi` zngnyk mb ezy` z` zectl

,d`pd epnn zxcen e` ,lecb odkl dpnl`åeli`àáø`edøîàc §¨¨§¨©
,òLBäé éaøk`id xy`k ezy` z` zectl daeg odkd lr oi`y §©¦§ª©

dnvr diaydy xeqi`d caln ,xeqi` cer zngn eilr dxeq`
.dl znxeb

:`xnbd dgecàìs` `l` ,odk zy`a `weec mzwelgn oi` - Ÿ
eil` daiydl `id ezeaiigzdy ,dlra dxicdy l`xyi zy`a
epi`y s` dzectl aiigy okzi eay ote` yi mewn lkne ,dy`l

c ,dy`l el dxifgdl lekiéäéà äøãpL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¤¨§¨¦¦
,dlra z`pd dilr xq`zy ,[dy`d-]àeä dì íéi÷åmiiw lrad - §¦¥¨

,mzwelgn mrh dfe .dxcp z`àeä ,øáñ øæòéìà éaøink aygp ©¦¡¦¤¤¨©
yäépéL ïéa òaöà ïúðjxhviy mxb `edy ,xnelk ,dci lr jypil ¨©¤§©¥¦¤¨

,dl xtd `ly ici lr ,dy`l dniiwle xefgl lkei `le dyxbl
z` miiwl lkei `ly s` dzectl daegd eilr zlhen jkitle

,lhaziy i`pzl mxb `edy oeik ,eil` dxifgdle i`pzdéaøå§©¦
äéàéä ,øáñ òLBy z`fäépéL ïéa òaöà äðúðjkay ,dzkype §ª©¨©¦¨§¨¤§©¥¦¤¨

epi`e ,dzaezkay i`pzd lhaziy dnvrl dnxb `id dxcpy
.dzectl aiig

:`xnbd dywnéày ryedi iax ly ezxaqïéa òaöà äðúð àéä ¦¦¨§¨¤§©¥
,äépéLok m` ,dziictn xeht dlra okledzãéáò éàî äaeúk- ¦¤¨§¨©£¦§¨

ozepy ryedi iax xn` recn ,xnelk ,o`kl daezk ly dpiipr dn

.daezk dl oi` oiyexibl dnxb `idy oeik `ld ,dzaezk dleúå§
,epipy `ziixad jynday ,dyw cer -úà ézìàL ,ïúð éaø øîà̈©©¦¨¨¨©§¦¤

,ñeëîeñm`d,äãBt Bðéàå dúaeúk dì ïúBð òLBäé éaø øîàLk §§¤¨©©¦§ª©¥¨§¨¨§¥¤¨
wx epiidBà ,úéaLð óBqáìe døécäLks`,døécä óBqáìe úéaLða §¤¦¦¨§©¦§¥§¦§¥§©¦¦¨

,dziictn xhtidl ick dxicdl mixrdy miyyeg oi`eøîàå§¨©
qekneqå .ézòîL àì,dywéàxaecndøécä él äî ,éäéà äøãðc Ÿ¨©§¦§¦§¨§¨¦¦©¦¦¦¨

,døécä óBqáìe úéaLð él äî úéaLð óBqáìe,dxcpy ef `id ixde §©¦§¥©¦¦§¥§©¦¦¨
.lrad cvn dnxrd o`k oi`e

.mcewd xaqdl daye df uexiz `xnbd dgec el` zeiyew zngn
:`xnbd zvxzníìBòì àlàxaecneäéà døcàclrady - ¤¨§¨§©§¨¦

,dxicdåiia` ly mzwelgna ewlgpy gxkd oi` ok it lr s` §
`l` ,`axedéîòèì õøúî àáøå ,déîòèì õøúî éiaàcg` lk - ©©¥§¨¥§©§¥§¨¨§¨¥§©§¥

.ezhiyk mixaeq mleky ote`a mzwelgn z` cinrnõøúî éiaà©©¥§¨¥
,déîòèìiablyéâéìt àì àîìò élek ìBãb ïäëì äðîìàlkd - §©§¥©§¨¨§Ÿ¥¨¥¨§¨Ÿ§¦¥

mixaeq,dúBcôì áéiçcoeyla oi`y iptn ,eilr dxeq` `idy s` §©¨¦§¨
did df i`pze ,dzpicnl dpxifgiy `l` dy`l dpniiwiy e`pz
eilre ,ziaypy ixg` dzr mbe ,d`ypyk mb miiwzdl leki

iable .eniiwlBðéàc éâéìt àì àîìò élek ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî©§¤¤§¦¨§¦§¨¥¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥
,dúBcôì áéiçel zeidl dpxifgie dpctiy `ed e`pz oeyly iptn ©¨¦§¨

,dzr mbe d`ypyk mb eilr dxeq` dzid ef dy` eli`e ,dy`l
ae .dzectln xeht `ed okleàì àîìò élek énð ,ïäk úLà øécî©¦¥¤Ÿ¥©¦¥¨§¨Ÿ

éâéìtmixaeq lkd ok mb -eðééäc ,dúBcôì áéiçcdpic ixdy - §¦¥§©¨¦§¨§©§
l dnec,[ìBãb ïäëì] äðîìàdaiydl wx aiigzn odky oeikc ©§¨¨§Ÿ¥¨

.dxicdy xg`l mb miiwzdl lekiy i`pz df ixd ,dzpicnlék¦
éâéìt,ryedi iaxe xfril` iax ewlgp df xacae -úLà øécîa §¦¥§©¦¥¤

,ìàøNé,dy`l el zeidl dpxifgiy `ed dzaezk i`pz oeyly ¦§¨¥
c ,mzwelgn mrhe ,df i`pz miiwl leki epi` dxicdy xg`eéaø©¦

àøwéòî øúa ìéæà øæòéìà,i`pzd zlgzd xg` df oica jled - ¡¦¤¤¨¦¨©¥¦¨¨
dide el zxzen dzid dry dze`ay oeike ,oi`eyipd zrya epiide
xcpd zngn dzry s`e ,mlerl ea aiigzd ,df i`pz miiwl leki

.dy`l dniiwl leki epi`åeli`óBqa øúa ìéæà òLBäé éaø-xg` §©¦§ª©¨¦¨©©
,dyxbl eilre epnn zxcen `id eiykry oeike ,i`pzd meiw zry

.dzectln xeht
e,déîòèì õøúî àáøoiaìBãb ïäëì äðîìàoiaeäðéúðe úøæîî ¨¨§¨¥§©§¥©§¨¨§Ÿ¥¨©§¤¤§¦¨

,dúBcôì áéiç Bðéàc éâéìt àì àîìò élek ,ìàøNéìodk s`y oeik §¦§¨¥¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥©¨¦§¨
zngn epi`y xeqi`a eilr dxeq`d dy` zectl aiig epi`

,eilr dxeq`d dy` ziictn xeht l`xyiy enke ,diaydéâéìt ék¦§¦¥
`id mzwelgne -øécîa,ezy` z`úLà ïéáe ïäk úLà ïéa §©¦¥¥¤Ÿ¥¥¥¤

,ìàøNéc ,mzwelgn mrhe,àøwéòî øúa ìéæà øæòéìà éaøepiide ¦§¨¥©¦¡¦¤¤¨¦¨©¥¦¨¨
dzide zxcen dzid `l onf eze`ay oeike ,oi`eyipd zry xg`

,dzectl aiig zxcen `idy dzr s` ,dlral zxzenòLBäé éaøå§©¦§ª©
,óBqa øúa ìéæàdxeq` `id dzry oeike ,i`pzd z` miiwl `ayk ¨¦¨©©

elit` ,xcpd zngn `l` iayd zngn epi` df xeqi`e ,dlra lr
xeht ,dzpicnl dxifgdl wx `ed e`pzy ,odk dlra m`

.iayd zngn epi` eilr dxeqi`y oeik ,dziictn

* * *
:dpyna epipy.'eëå 'dúBcôì áéiç ,úéaLð'bdz` zxxan `xn ¦§¥©¨¦§¨§

:dzectl witqdy mcew lrad zny ote`a oicdúéaLð ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¥
dìòa úî Ck øçàå ,dìòa éiça,`ed oicd ,dzectl witqdy mcew §©¥©§¨§©©¨¥©§¨

m`ydìòa da øékäd ,zny mcew ziaypy el rcep -ïéLøBély ¦¦¨©§¨§¦
lrad,dúBcôì ïéáéiçecarzype ,dpeicta mdia` aiigzp xaky ©¨¦¦§¨

m` j` .jkl eiqkp lkdìòa da øékä àì,eiigaïéáéiç ïéLøBé ïéà Ÿ¦¦¨©§¨¥§¦©¨¦
.dúBcôì¦§¨

:df oicl rbepa dyrn `xnbd d`ianék àcáeò ãáòéîì øáñ éåì¥¦¨©§¤¡©§¨¦
àúéðúî àäaiigle ,ef `ziixak dyrnl dkld weqtl ayg iel - ¨©§¦¨

.dieay `idy eiiga lral rcepyk ,dy`d ziicta miyxeid z`
áø déì øîà,ielléáéáç øîà éëä,`iig iax icec -àúëìä úéì ¨©¥©¨¦¨©£¦¦¥¦§§¨
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miwxt dyelya` cenr ap sc ± iriax wxtzeaezk
ìàøùéì äðéúðå úøæîî,wtine lwynlc daezk i`pze daezk dl zi`c ab lr s` Ð

.dl carzy` `l `xwirnc ,dpewxtc daezk i`pz dl zilêðéáúåàå äá àøå÷ éðà ïéàù
åúðéàìdaezk i`pz edfy Ð.zil`xyil'åë øîà àáø`xiaq iia`k dpizpe zxfnna Ð

`l `xwirn xn`e ,dilr bilt lecb odkl dpnl`a la` .dl carzy` `lc ,dil

" zpdkl carzy`jpixcd`e`l` "jzpicnl

la` ,eilr dieayd dxq`y zngndxq`pl

xg` xac zngnÐi`pzc ,carzyp `ldaezk

dnr dpzn odkdy `l` ,oiey odke l`xyic

dziiay zngn eilr xq`z elit`yÐ`l

.dpewxt zaezk ciqtzåúùà úà øéãîäÐ

.el zepdilnäãåôdyxbl eteqy it lr s`e Ð

.xcp zngnäãåô åðéàå.dinrh yxtn onwl Ð

äøéãä óåñáìå úéáùðá åàelit` e` :xnelk] Ð

ab lr s`e ,xn` inp [dxicd seqale ziaypyk

on xhtdl `l` dxicd `l xninl `ki`c

.oeictdïäë úùà øéãîá åàì éàîodka Ð

l`xyia i`c .ezy` z` xicdyÐiax xn` `l

i`pz da `xew ip` oi` ixdy ,dcet xfril`

`l` ."ezpi`l il jpiaze`e" l`xyi zaezk

" da `xew ip`y meyne ,opiniiw odkajpixcd`e

ab lr s`e ,dcet xfril` iax xn`w "jzpicnl

iia`e .eilr xq`il] dl mxb xg` xac xeqi`c

epi` xn`c ryedi iaxk `axe ,xfril` iaxk

.[dl mxb xg` xac xeqi`e li`ed ,dcetàëä
'åë ïðé÷ñò éàîáxfril` iax mlerl xnelk Ð

.ibilt `axe iia`c `zbelta e`l ryedi iaxe

inp i` ,xcp ici lr `ly xg` xac xeqi`a i`e

zpdkaxcp ici lrÐi` iia`k i` `nlr ilekc

,`ed dl miiwe `id dxcpy oebk `kde .`axk

xtd `le yixgd e` ,"miiwzi" xn`ymeia

,ryedi iaxc `nrhe .ibilt l`xyiae ,erny

dipiy oia rav` dpzp `id :xaqwc,ezkyepe

oi`y ,d`pz lhal dnvrl dnxb `id :xnelk

."ezpi`l jpiaze`e" l`xyia zexwl leki ip`

dipiy oia drav` ozp `ed :xaq xfril` iaxe

,jypil.dl xtd `lyóåñáìå äøéãä éì äî
úéáùð`id ixdy ,icin mixrd `l `d Ð

.xcpa dligzdäéîòèì õøúî ééáàåxninl Ð

.iniiw izeek `nlr ilekc `l` ,`id i`pz e`l

.dinrhl uxzn `ax okeäúåãôì áééçãÐ

seqa oia i`pzd zlgza oia da `xew ip` ixdy
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¯àzøa ,úeøéì¯,àeä àúééøBàc éîð àä ?àzøa úeøéúc éðwúîe ïðaø eúàå ,úeøéz àì ¥§©¨¨¥©£©¨©§©§¥§¥§©¨¨©¦§©§¨
."íéLðàì eðz íëéúBða úàå íéLð íëéðáì eç÷e úBðáe íéða eãéìBäå íéLð eç÷" :áéúëc¦§¦§¨¦§¦¨¦¨§¦§¥¤¨¦§¤§¥¤§©£¨¦

íéða àîìLa¯,dLaìðc :ïì òîLî à÷ àä ?déãéa ïîéé÷ éî déúða àlà ,éîéé÷ déãéa ¦§¨¨¨¦¦¥©§¥¤¨§¨¥¦©§¨¦¥¨¨©§©¨§©§§¨
éøîàc àáøå ééaà ?änk ãòå .dì éáñð eúàå dìò éöô÷c éëéä ék ,éãéî dì áéúéðå ,dñëéðå§¦§¨§¥¦¨¦¥¦¥¦§¨§¥£¨©£¨§¦¨§©©¨©©¥§¨¨§¨§¦

áàc ,àîéàå .éñëð øeOéòì ãò :eäééåøz¯ìòác ,úeøéì¯òðîéî éîð áà ïk íà !úeøéì àì ©§©§©§¦¦§¥§¥¨§¨¥§©©¨¥¦¥¨©¦¦§¨
áà áúëc àëéä àîéàå .áúk àìå¯áà áúk àìc àëéä ,ìòa áBzëì¯àì !ìòa áBzëì àì §¨¨©§¥¨¥¨§¨©¨¦§©©¥¨§¨¨©¨¨¦§©©¨

.ïðaø âeìt¯âeìt àì !úeøéz úBðaä ïéa úa .ïðaø äeéåL äìçðk !úeøéz éîð íéðaä ïéa úa §©¨©©¥©¨¦©¦¥§©£¨©§¨©¨©©¥©¨¥¨§
óBøèz .ïðaø äeéåL äaeúëk !éìèìhnî éaâéúå .ïðaøìò óà àîéàå .ïðz "ïezøé" !éãaòLnî ©¨©§¦§¥¦¦©§§¥¦§¨©§¨©¨©¦§¦§©§§¥¦§§©§¥¨©©

àúééøBàc äìçð àøwòéî à÷c íB÷îa !øðéc øúBî àkéìc áb¯àtt áø .ïðaø eðéwz àì ©§¥¨©¦¨§¨§¨¦©§¨©£¨§©§¨¨©¦©¨©©©¨
÷ôð ,øîéøî øa äãeäé òîL .dúaeúk dì ázëéîì ìéæà ,äàøeñ àaà éa déøáì déì ÷ñòéà¦£©¥¦§¥¥©¨¨¨¨¥§¦§©¨§¨¨¨©§¨©¨¥¨¨©
!éàãäa øî ìeòéð :déì øîà .dépéî øhtî à÷ äåä àçúéôì eèî ék .déì éæçúéà àúà£¨¦§£¦¥¦¨§¦§¨£¨¨¦©©¦¥£©¥¥¨©£©
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zeaezk(ycew zay meil)

íäéîc éãk ìò øúBé ïééeáMä úà ïéãBt ïéàxzei mzectl xeq` - ¥¦¤©§¦¥©§¥§¥¤
,micark xkndl izin`d miieeyn,íìBòä ïewz éðtîelbxzi m`y ¦§¥¦¨¨

s` okle ,mitqep micedi zeayl evn`zi ,ax oenn lawl mi`ayd
.dinc ickn xzei ezy` lr lrad mlyi `l dpey`xd mrta

oax ixacn rnyn :l`ilnb oa oerny oax ixac lr dywn `xnbd
,dze` dcet dlra oi` dinc ickn xzeia wxy l`ilnb oa oerny

àäla` -ïéãBt ,ïäéîc éãëa,dzectl lrad aiig -áb ìò óà ¨¦§¥§¥¤¦©©©
dðB÷øôcmiaexn dpeict inc -dúaeúk ìò øúBémiz`n e` dpn - §¦§¨¥©§¨¨

.daezka dl aiigzdyéäðéîøe-epipyy dnn jk lr dywe §¦§¦
,l`ilnb oa oerny oax ixaca zxg` `ziixaaúéaLð,ezy`eéäå ¦§¥§¨

äøNò ãò epnî ïéL÷áîminrtainc,äãBt äðBLàø íòt ,dúaeúë §©§¦¦¤©£¨¨¦§¨¨©©¦¨¤¨
,Cìéàå ïàkîm`,äãBt äöøm`e,äãBt Bðéà äöøcg` oeict wxy ¦¨§¥¨¨¨¤¨¨¨¥¤¨

.minkg dl epwizdðB÷øt äéä íà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¨¦§¨
[dpeict-],åàì íà ,äãBt dúaeúk ãâðkincn xzei did `l` §¤¤§¨¨¤¨¦¨
,dzaezk,äãBt Bðéàon xeng lth didi `ly ,`id `xaqy meyn ¥¤¨

aeyg didi ,daezk i`pz `edy dpeict aeigy okzi `le ,xwird
.dnvr daezkd on

oeik ,mdipia dxizq oi`e zepekp zeziixad izy :`xnbd zvxzn
ydéì úéà éìe÷ éøz ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøel yi zelew izy - ©¨¦§¤©§¦¥§¥¥¦¥

,diey incn xzeia dzectl aiig lrad oi`y ,zg`d ,df oecipa
epi` diey inca s`y ,ztqep `lewe ,dpey`xd `ziixaa x`eank

.dzaezk incn xzeia dze` dcet

* * *
:dpyna epipyäú÷ì',ezy`'dúåàtøì áéiçinc mlyl - ¨§¨©¨§©Ÿ¨

,i`yx ,dnvr z` `txze dzaezke dhib ixd xn` m`e .dz`etx
oefl aiig mc` oi`e ,zepefn aeigk `ed d`etxd inc aeigy oeik
dy`d z`etx ze`ved oipra `ziixa d`ian `xnbd .ezyexb z`

:lrad zzin xg`lpî úðBféð dðîìà ,ïðaø eðz,ïéîBúé éñëi`pzk ¨©¨¨©§¨¨¦¤¦¦§¥§¦
dzlg m`e ,dzaezk,úBðBæîk àéä éøä ,äàeôø äëéøöeipyy §¦¨§¨£¥¦¦§

.mda miaiig minezide ,zeigl ick mikxvp mixacdïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
äáö÷ dì LiL äàeôø ,øîBà ìàéìîbaevw d`etxd mekqy - ©§¦¥¥§¨¤¥¨¦§¨

dziict aeigl dnec df aeigy oeik ,da miaiig minezid oi` ,recie
mixeht minezide ,zg` zaa ax oenn zzl mikixvy ,iaydn

okle ,epnndúaeúkî úàtøúðzernn d`etxd inc z` zlhep - ¦§©¥¦§¨¨
d`etx eli`e .df jq dl ezgti dzaezk z` dabzyke ,dzaezk

,äáö÷ dì ïéàL,mdl dwewf `id meie mei lk `l`àéä éøä ¤¥¨¦§¨£¥¦
,úBðBæîk,mei lk dl mipzip `l` davw mdl oi` zepefnd s`y ¦§

.mda miaiig minezide
:df oipra sqep oiceNò ,ïðçBé éaø øîàinc z` minkgíc úæwä ¨©©¦¨¨¨©¨©¨

,äáö÷ dì ïéàL äàeôøk ìàøNé õøàaeid l`xyi ux`ay itl §¤¤¦§¨¥¦§¨¤¥¨¦§¨
oi`y zenewna la` .zepefnk df ixde xicz mc fiwdl milibx
dnk recie ,dpya yly e` miinrt `l` ,xicz mc mifiwn
minezide ,davw dl yiy d`etx ef ixd ,jkl zkxvpd d`vedd

.dpnn mixeht
:dpnl`d z`etx oipra dyrn d`ian `xnbddéáéø÷eiaexw - §¥¥

eôø äëéøö úåäc àaà úzéà eäì äåä ,ïðçBé éaøcàîBé ìk äà- §©¦¨¨£¨§¦©©¨©£©§¦¨§¨¨¨
mei lk dkixv dzide ,dpefl mdia` zy` mdilr zlhen dzid
eid davw mdl oi`y ze`ved el` eidy oeike ,dz`etxl ze`ved

,dl mnlyl miaiigïðçBé éaøc dén÷ì eúàopgei iax iptl e`a - ¨§©¥§©¦¨¨
,mpic z` xxaleäì øîà,dvr opgei iaxéãéî déì eöB÷ eìéæéà ¨©§¥¦¥¦¦

àôBøìweqri ezxenzy mieqn mekq `texl eaviwe ekl - §¥
ze`vedl daviw didz df ici lre ,diig ini lk dz`etxa

,ok mdl uriy xg`l .mnlyln exhtize ,dz`etx,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
ïéðéicä éëøBòk eðéîöò eðéNòiaexw zaehl izb`c ef d`xeda - ¨¦©§¥§§¥©©¨¦

izbdpe ,mdia` zy` z`etx ze`vedn mze` xehtl izgtyn
oiicl eizeprh xcqne oic zial enr ribny ,oic lra ade` jxck

:`xnbd dywn .zekfl epic z` dhne jxereàøwéòî,dligza - ¥¦¨¨
ef dvr mdl ozpykóBqáìe ,øáñ éàîjk lr hxgzpyk.øáñ éàî ©¨©§©©¨©

:`xnbd zyxtn'ílòúú àì EøNaîe' ,øáñ àøwéòî(f gp diryi), ¥¦¨¨¨©¦§¨§Ÿ¦§©¨
.daeh dvr m`iydle eiaexwl be`cl eilr jk meyneóBqáìe§©

,øáñj` ,ok bedpl el ie`x mc` mzq mpn`éðàL áeLç íãà- ¨©¨¨¨©¦
s` ok eyriy yeygl yie ,epnn micnl mc` ipay oeik ,`ed dpey

.miaexw mpi`yl

äðùî
minkg epwizy daezkd i`pzn dnk x`al dkiynn epizpyn
lrad m` :dzaezka ok dl azk `l m` s` ,ezy`l lrad aiigy

dì áúk àìm`y ,minkg edeaiigy df xac dzaezka ezy`l Ÿ¨©¨
dnkn mipa gipie zeniy drya if` ,dpyxii `ede eiptl zenz `id

,miypéàpéî éëéì eåäéc ïéøëc ïéðajl ecleeiy mixkfd mipad - §¦¦§¦§¤¡¦¦¦©
,ipnnéúaeúk óñk ïeúøé ïeðéàCedfe ,jzaezk sqk z` eyxii md - ¦¦§¤¤§¨¥

dipecpa el dqipkdy miqkpd oke ,dl aiigzdy miz`nd e` dpnd
,daezka eazkpeïBäeçà íòc ïBä÷ìeç ìò øúéwlgd lr sqep - ¨¥©§§§¦£

,zexg` miypn il yiy mdig` x`y mr eyxii eze`y iqkp lka
ok it lr s`áéiçitl ,dzaezk z` miyxei dipae ,df i`pz miiwl ©¨

.ïéc úéa éàðz àeäL¤§©¥¦
,df xac dl azk `l m` okeéàpéî éëéì ïéåäéc ïá÷eð ïðazepad - §¨§¨§¤¤§¨¦¦¦©

,ipnn jl ecleeiy zeawpdéñëpî ïðæzéîe éúéáa ïáúé ïéåäéeidi - ¤¤§¨¨§¨§¥¦¦©§¨¦¦§©
,iiqkpn zepefipe iziaa zeayeiïéøáeâì ïeç÷lúc ãòe`ypiy cr - ©§¦©§§§¦

,miyp`láéiçitl ,jka.ïéc úéa éàðz àeäL ©¨¤§©¥¦
dl azk `l m` okeéñëpî àðæzéîe éúéáa àáúé àäz zàz` - ©§§¥©§¨§¥¦¦©§¨¦¦§©

,iiqkpn zpefipe iziaa zayei iidzéúeðîìà øâéî éîé ìkéúéáa C- ¨§¥¥©©§§¥§¥¦
,jzepnl` jyn ini lkáéiçitl ,jka.ïéc úéa éàðz àeäL ©¨¤§©¥¦

eïéáúBk íéìLeøé éLðà eéä Ckdpnl`d xebzy ,df i`pz ,daezka ¨¨©§¥§¨©¦§¦
oke ,eiqkpn zpefip `dze eziaaéLðàdéLðàk ïéáúBk eéä ìéìb ©§¥¨¦¨§¦§©§¥

.íéìLeøéaeigne zepefn aeign xhtidl mileki miyxeid eid `le §¨©¦
.dzaezk z` dnvrn zraez dzid ok m` `l` ,dy`d ixebn

la`ïéáúBk eéä äãeäé éLðàdxce zpefip dy`d `dzy daezka ©§¥§¨¨§¦
eziaaéúaeúk Cì ïzéì ïéLøBiä eöøiL ãòeöø íà ,Cëéôì .C ©¤¦§©§¦¦¥¨§¨¥§¦¨¦¨

d,ïéLøBémd ixddì ïéðúBðz`,dúBà ïéøèBôe dúaeúkmpi`e §¦§¦¨§¨¨§¦¨
.dizepefna xzei miaiig

* * *

àøîâ
:oixkc oipa zaezk zpwz epwizy mrhd z` zx`an `xnbdøîà̈©

eðé÷úä äî éðtî ,éàçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaøminkg ©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨¦§¦
ezy`l azek lrady,ïéøëc ïéða úaeúkz` dipal yixene §©§¦¦§¦

.dxez oick lrad dyxie dzny xg` ,dziipecpõBt÷iL éãk§¥¤¦§
[xdni-]Bzáì áBzëéå íãàdti dipecpBðák,epal yixeny jxck - ¨¨§¦§§¦¦§

eyxii dlra zeniyke ,dlra dpyxii zenzy xg`y yeygi `le
z` dipa eyxiiy rci `l` ,dl ozpy ef dipecp zxg` dy`n eipa

,dziipecp.epak eilr aiag eza oae
:`xnbd dywnéãéî àkéà éîe,dfk xac yi ike -øîà àðîçøc- ¦¦¨¦¦§©£¨¨¨©

,dxn` dxezdyúeøéz àì àzøa ,úeøéì àøazae yxei oay - §¨¥§©¨Ÿ¥
xn`py ,zyxei dpi`(g fk xacna)Fl oi` oaE zEni iM Wi`'¦¦¨¥¥

eza oi` ,oa el yi m`y rnyne ,'FYal Fzlgp z` mYxarde§©£©§¤¤©£¨§¦
,zyxeiàzøa úeøéúc éðwúîe ïðaø eúàåepwize minkg e`ae - §¨©¨¨§©§¥§¥§©¨

oevxk `ly ,yxil oiie`x eid eipay epenn z` ezal a`d oziy
.dxezd

:`xnbd zvxznàeä àúééøBàc énð àäozep a`dy df xac s` - ¨©¦§¨§¨
,dxezd on devn ef ,dze` `yil mc` ipa evxiy ick miqkp ezal

,dlaw ixacn,áéúëc(e hk dinxi)exec iyp`l dinxi xn`yeç÷' ¦§¦§
eðz íëéúBða úàå íéLð íëéðáì eç÷e úBðáe íéða eãéìBäå íéLð̈¦§¦¨¦¨§¦§¥¤¨¦§¤§¥¤§

'íéLðàì,dyw dxe`kle ,àîìLad iabl,íéðaaezkd ieeiv oaen ©£¨¦¦§¨¨¨¦
eik ,'miWp mkipal EgwE'df xacy oéîéé÷ déãéaa`d ly ecia - §¦§¥¤¨¦¦¥©§¥
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המשך בעמוד רא



c"agרל i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æðìò óà ,øòN éìòák íéàøð eéäiL éãk íäéLàøa äçøwä éìòa íéçépnL õtðî øîöå ÷eøñ ïzLt ïëå§¥¦§¨¨§¤¤§ª¨¤©¦¦©£¥©¨§¨§¨¥¤§¥¤¦§¦§¦§©£¥¥¨©©
øzî ¯ ìça úçà íòt äø÷î Cøc BLàø ìò íçépä àlà ,Cëì íéãçéî eéäiL íäéìò áLç àlL ét¦¤Ÿ¨©£¥¤¤¦§§ª¨¦§¨¤¨¦¦¨©Ÿ¤¤¦§¤©©©©§Ÿª¨

.øçà Cøöì Bà BLàøa íçépäì úaLa íìèìèì§©§§¨§©¨§©¦¨§Ÿ§Ÿ¤©¥
éøö ïéàå,íìBòî BLàøa íçépä àlL ét ìò óà ,Cëì íéãçéî eéäiL íBé ãBòaî íäéìò áLç íà øîBì C §¥¨¦©¦¨©£¥¤¦§¤¦§§ª¨¦§¨©©¦¤Ÿ¦¦¨§Ÿ¥¨

BLàøa íçépäì íBé ãBòaî íäéìò áLç àlà ,Cëì íéãîBòå íéãçéî eéäiL íäéìò áLç àì elôà Bà£¦Ÿ¨©£¥¤¤¦§§ª¨¦§§¦§¨¤¨¨©£¥¤¦§§©¦¨§Ÿ
.íéøçà Bì äNòéå epnî íøéñé úaL éàöBîìe ,ãáìa úaLa øçîì§¨¨§©¨¦§¨§¨¥©¨§¦¥¦¤§©£¤£¥¦

éøö ïéàå.äçéLîa ïëøëe éBðì ïòávL ïBâk ,Cëì íðéëäì íBé ãBòaî äNòî íäa äNò íà øîBì C §¥¨¦©¦¨¨¨¤©£¤¦§©£¦¨§¨§¤§¨¨§§¨¨¦§¦¨
Búéáa BLàøa íçépäì äæ ìëå[ciwzíäa äNò ïk íà àlà ïéøñBà Lé ¯ íéaøä úeLøì íäa úàöì ìáà , §¨¤§©¦¨§Ÿ§¥£¨¨¥¨¤¦§¨©¦¥§¦¤¨¦¥¨¨¨¤

.íBé ãBòaî úçà íòt BLàøa íçépä ïk íà àlà ,íäa àöé àì ¯ åàì íàå .ïëøkL Bà ïòávL äNòî©£¤¤§¨¨¤§¨¨§¦¨Ÿ¥¥¨¤¤¨¦¥¦¦¨§Ÿ©©©©¦§
BLàøa íçépä àlL ïåékL éôì ,äàöBä ïéðòì àìå ìeèìè ïéðòì àlà íéìéòBî ïéà ãeçéå äáLçî ìáà£¨©£¨¨§¦¥¦¦¤¨§¦§©¦§§Ÿ§¦§©¨¨§¦¤¥¨¤Ÿ¦¦¨§Ÿ

BLàøa íàéöBäì íéøòîk äàøð äæ éøä ¯ Cëì íéðwúî íäL çéëBnä äNòî íäa ïéà íâå ,íBé ãBòaî[ehwz, ¦§§©¥¨¤©£¤©¦©¤¥§ª¨¦§¨£¥¤¦§¤§©£¦§¦¨§Ÿ
éøö àeäL åéìò úçëBî Búkî éøä ¯ äknä éab ìòL øîöå ïzLôa ïk ïéàM äî,íéøòîk äàøð Bðéàå íäì C ©¤¥¥§¦§¨§¤¤¤©©¥©©¨£¥©¨©©¨¨¤¨¦¨¤§¥¦§¤§©£¦

íBé ãBòaî äéìò íçépä àlL ét ìò óà[fhwz: ©©¦¤Ÿ¦¦¨¨¤¨¦§
נז  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
åúéáá åùàøá [ãé÷ú אלא לאסור אין בביתו כשהוא –

בשבת  מוקצה טלטול .477משום
åùàøá íàéöåäì [åè÷ú האמיתית שכוונתו נראה –

ראשו  על והניחו למקום, ממקום הפשתן את להעביר

מלבוש. לצרכי נתנם אלא להוציאם בכוונתו אין כאילו
íåé ãåòáî [æè÷ú שעל בייחוד די בטלטול להתירם –

מחשבה  .478ידי

zetqede mipeiv
מחשבה 477) ידי שעל ייחוד בין חילוק אין מוקצה לעניין

שמא  משום בביתו גם לאסור ואין מעשה, ידי שעל לייחוד
לב). ס"ק תהל"ד (עיין הרבים לרשות בהם יצא

כלום 478) צריך אינו הרבים לרשות בהם לצאת ולהתיר
כהערמה. נראה ואינו מלבוש דרך הוא כי

•
"inei ax" gel itl gqt zekld owfd epax jexr ogley

החמץ: בדיקת ברכת דין תלב סימן ג חלק

Á האוכלים ביתו בני אבל בעה"ב על היא הבדיקה חובת
כן  אם (אלא כלל עליהם חל הבדיקה חיוב אין משלו
שלהם. החמץ שאין כיון תל"ו) סי' כמ"ש בביתו האיש אין

מצוה  לדבר שלוחים ביתו בני לעשות רוצה בעה"ב אם אבל
חמץ. ביעור על ברכת הם ויברכו בידו הרשות הם שיבדקו

בכל  הוא שכן בעצמו הוא שיבדוק הדבר נכון ומכלֿמקום
לטרוח  יכול אינו ואם מבשלוחו יותר בו מצוה המצות
חדר  הוא יבדוק המקומות ובכל החדרים בכל לבדוק בעצמו
שמברך  בשעה אצלו ביתו מבני ויעמיד אחת זוית או אחד
אחר  אמן יענו והם בברכתו להוציאם ויכוין בדיקתו על
איש  איש לבדוק ויתפזרו בברכתו לצאת ויתכוונו ברכתו
לבדוק  יתחילו הברכה ששמעו אחר שמיד ויזהרו למקומו
לא  אבל בתוכו הברכה ששמעו לבית הסמוכים בחדרים

לבית  מבית שההליכה לפי לבדוק אחר לבית מיד ילכו
כמו  המצוה עשיית לתחלת הברכה בין הפסק חשובה

ע"ש: ח' בסימן שנתבאר

Ë בין והפסיקו שעברו בדיעבד אבל לכתחלה זה וכל
שמעו  לא אפילו או הבדיקה לתחלת הברכה שמיעת
בדיקתם  על לברך צריכים אינן מבעה"ב הברכה את כלל
אלא  בודקין ואינן זו בבדיקה חייבים אינם עצמם שהם כיון
אם  בעצמו שבעה"ב וכיון מחיובו בעה"ב את לפטור כדי
היה  לא בודקין ביתו שבני המקומות אותן גם בודק היה
בירך  שכבר כיון המקומות אותן על ולברך לחזור מחויב
אינם  שליחותו שעושים ביתו בני גם לפיכך אחת פעם
בלא  לבדוק להם אין לכתחלה ומכלֿמקום לברך חייבין
מצוה  לעשות ואין מצוה עושים הם שהרי הברכה שמיעת

לפניה: ברכה בלא
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È לעשות יכול חמץ לבדיקת שליח לעשות רוצה כשהוא
לבדוק  ויכולת דעת בו שיש קטן או אשה או עבד אפילו
כשרים  שהכל תל"ג בסי' שיתבארו הבדיקה משפטי ככל
שמא  חוששין ואין הבדיקה על נאמנים והכל חמץ לבדיקת
שבדיקת  דכיון בדקנו יפה לומר וישקרו יפה לבדוק יתעצלו
בלבד  בביטול די התורה שמן סופרים מדברי אלא אינו חמץ
והם  חכמים האמינום לפיכך תל"א בסימן שנתבאר כמו
(ואע"ג  הבדיקה על נאמנים שהללו אמרו והם לבדוק אמרו
לומר  נאמן הקטן אין דרבנן איסורא דאתחזק היכא דכל
אתחזק  נמי והכא קכ"ז סי' דעה ביורה כמ"ש האיסור תקנתי
נאמן  הכי אפילו השנה כל חמץ מלא הוא שהבית איסורא
לבער  בידו והיה הואיל הבית מן החמץ בערתי לומר הקטן
כמו  שעשאה לומר נאמן לעשותו בידו שהיה דבר וכל

ביורה שם).שנתבאר עיין ק"כ, ובסי' שם דעה

לכתחלה  לסמוך שלא המובחר מן מצוה ומכלֿמקום
המצוות  לכלל שהגיעו חורין בני אנשים על אלא בבדיקתו
בה  יש כהלכתה שהבדיקה לפי ואילך שנה מי "ג דהיינו

יפה: יבדקו ולא יתעצלו שמא לחוש ויש גדול טורח

* * *
‡È קודם מקומות בכמה בבית חמץ פתיתי להניח הנוהגים

מתפרר  שאינו קשה חמץ להניח יזהרו הבודק בדיקת
יזהרו  וגם בפסח בבית ממנו וישאר מעט ממנו יתפרר שמא
ועלֿדרך  קטנים או עכברים ממנו יגררו שלא לשמרו
להניח  כלל צריך אין הדין ומעיקר תל"ד בסי' שיתבאר
ולא  הבודק יבדוק אם שאף בדיקה קודם הללו פתיתים
לבטלה  בירך לא כן פי על אף בבדיקתו חמץ שום ימצא
ממנו  ימצא שמא אחריו ולחפש החמץ לבדוק המצוה שכך
המצוה  קיים וכבר כלום בכך אין מצא לא ואם מאומה
של  ומנהגן להניחן המנהג נתפשט כבר אבל כתיקונה

היא: תורה ישראל

·È ואע"פ הבדיקה קודם ידיהם ליטול מהמדקדקים יש
מגסי  זה הרי החכמים תקנו שלא במקום ידיו שהנוטל
לטהרת  באה היא חמץ שבדיקת מאחר מכלֿמקום הרוח,
להיות  וראויה היא חשובה מצוה א"כ למעלה כמ"ש הרגל

בנקיות:

החמץ: בדיקת דיני תלג סימן ב חלק

ולא ‡ הלבנה לאור ולא הנר לאור שתהיה צריך הבדיקה
הוא  וחייב י"ד בליל בדק ולא עבר אם כגון החמה לאור
לאור  יבדוק לא תל"ה בסי' שיתבאר כמו י"ד ביום לבדוק
וחיפוש  לבדיקה יפה הנר שאור הנר לאור אלא החמה

ובסדקים: בחורים במחבואות

מחיצות · ד' לו שיש מקורה בחדר אמורים דברים במה
וחלונות  חורים דרך אלא לתוכו נכנס החמה אור ואין
מקורה  שהוא אע"פ מחיצות ג' אלא לו שאין חדר אבל
לבדקו  יכול מאוד רב שאורו כיון אכסדרה הנקרא והוא

המעונן: ביום אפילו הנר אור בלא ביום לכתחלה

בגגו ‚ ארובה שם יש אם מחיצות ד' לו שיש חדר ואפילו
אחר  גג עוד עליהם היה ולא שוין היו שגגותיהן (פירוש

בה  שאין לגמרי פתוחה היא זו וארובה מלמעלה) משופע
שכנגד  החדר בקרקעית לבדוק מותר זכוכית של מחיצה
אבל  המעונן יום הוא אפילו הנר אור בלא  ביום הארובה
לבדוק  צריך ממש הארובה כנגד שאינה החדר קרקעית שאר

הנר: לאור

כל „ זכוכית של מחיצה בה אין אם שבכותל חלון וכן
אם  הנר לאור בדיקה צריך  אין ממש כנגדו שמכוון מה

המעונן: יום הוא אפילו ביום בודק הוא

* * *
אבל ‰ י"ד בליל בדק ולא שכח או כשעבר זה וכל

אין  וחלון ארובה ושכנגד אכסדרה אפילו לכתחלה
להקדים  רוצה אם ואפילו הנר לאור י"ד בליל אם כי לבדוק
הוא  שמבטל רשאי אינו החמה לאור י"ג ביום ולבודקם
מצויין  אדם שבני בשעה בלילה לבדוק שתקנו חכמים תקנת
י"ג  ביום האכסדרה את ובדק עבר אם ומכלֿמקום בבתיהם,
יצא  חמץ עוד שם להכניס שלא ונזהר השנה ימות בשאר או

הנר:ואין לאור י"ד בליל ולבודקה לחזור צריך

Â עבר אם מחיצות ד' בהם שיש החדרים כל שאר אבל
י"ד  בליל ולבודקן לחזור צריך הנר לאור י"ג ביום ובדקן
חדר  בדק אם ואפילו ביום יפה מבהיק הנר אור שאין לפי
ובלילה  ביום שוה בתוכו שהחשך הנר לאור י"ג ביום אפל
שאין  לפי י"ד בליל ולבודקו לחזור צריך כן פי על אף
בלילה: להבהקתו דומה אפל בחדר אפילו ביום הנר הבהקת

Ê בשאר או י"ג בליל חדריו כל לבדוק רוצה אם אבל
עוד  לשם להכניס שלא ולהזהר הנר לאור השנה לילות
שיתבאר  כמו זו בדיקה על יברך שלא רק בידו הרשות חמץ
לבודקו  אחד חדר שישייר הדבר נכון לפיכך תל"ו בסימן
בידים  ברכה להפסיד שלא בדיקתו על ולברך י"ד בליל
צריך  כלום שייר ולא חדריו כל בדק אם אף ומכלֿמקום
בליל  אחד חדר פחות לא אחרת פעם ולבדוק לחזור הוא
שלא  ישראל כל על הבדיקה חיוב חל זה שבלילה כיון י"ד
לחלק  שלא כבר שבדק זה על גם החיוב חל עדיין בדקו

ישראל. כל ובין בינו

כלום  ולבדוק לחזור צריך שאין ואומרים זה על חולקין ויש
הנר  לאור בלילה כדינם חדריו כל בדק שכבר כיון י"ד בליל
אחד  חדר ובודק כשחוזר לברך שלא לדבריהם לחוש ויש

י"ד: בליל

* * *
Á לפי יחידי קטן נר לאור אלא האבוקה לאור בודקין אין

וגם  וסדקים לחורים להכניסו יכול אין האבוקה שאור
ביראה  טרוד לבו ויהא הבית בו ישרוף שלא מתיירא הוא

יפה. יבדוק ולא זו

אבל  שעוה של בנר אם כי לבדוק שלא להזהר יש ולכתחלה
על  ממנו יטיף שלא מתיירא שהוא לפי חלב של בנר לא
יטיף  שלא שמתיירא לפי שומן של בנר ולא כשרים כלים
שלא  שמתיירא לפי שמן של בנר ולא חלב כלי על ממנו
יפה  להכניסו יכול אינו וגם ויטנפם הבגדים על ממנו יטיף
מנרות  באחד בדק שכבר בדיעבד אבל ולסדקים לחורים
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אם  וכן שעוה של בנר ולבדוק לחזור צריך ואין יצא הללו
כדיעבד  זה הרי שעוה של נר לו שאין הדחק שעת הוא
לו  אפשר אם ומכלֿמקום אחרות בנרות לכתחלה ויבדוק
בשל  בודק שכשהוא חלב בשל יבדוק לא שומן של בנר
על  לא אבל חלב כלי על יטיף שלא רק מתיירא אינו שומן
ויש  שומן של לו אין ואם חלב בשל מהֿשאיןֿכן בשר כלי

יבדוק ולא בו יבדוק חלב של יכול לו שאינו שמן בשל
חלב: של כמו ולסדקים לחורים יפה להכניסו

Ë לחזור וצריך יצא לא האבוקה לאור ובדק עבר אם
לחזור  צריך שאין שאומר מי ויש הנר לאור ולבדוק

ובודק: כשחוזר לברך שלא לדבריו לחוש ויש ולבדוק

È כאבוקה דינו פתילות ב' בתוכו שדולקין שמן של נר
הדליק  אם וכן ולבדוק לחזור צריך בו ובדק עבר שאפילו
לו  עלתה לא בהן ובדק לזו זו וסמכן שעוה של נרות ב'
שדיבק  (או אחד נר כעין ועשאן יחד קלען ואפילו בדיקה
כאן  שיש כיון מכלֿמקום אחד) נר שנעשו עד  לזו זו וחיבר

אבוקה: זו הרי דולקות פתילות ב'

* * *
‡È כשהוא יפה דולק אינו שהעץ העצים לאור בודקין אין

כאבוקה  דינם מאד דקים הם אפילו עצים ושני יחידי
קי"ן) אשכנז (בלשון שקורין יחידי שדולק עץ מין ואפילו
דכיון  שעוה) של נר לו יש (אם לכתחלה בו לבדוק אין
שעל  לחוש יש כשדולק ממנו מנתזין ניצוצות וגם רע שריחו

היטב: יבדוק לא כן ידי

·È את כשמבטל התורה שמן תל"א בסימן נתבאר כבר
רוצה  אינו ואם דיו איסורו זמן קודם ומפקירו החמץ
התורה  מן אחריו ולחפש לבדוק הוא חייב ולהפקירו לבטלו
עושה  וכשהוא לגמרי העולם מן ולבערו איסורו זמן כשיגיע
מצא  שלא בביתו חמץ כזית מצא הפסח בתוך אם כך
שהרי  ימצא ובל יראה בבל למפרע עליו עבר לא בבדיקתו

כדינו. שבדק כיון הוא אנוס

שרגיל  במקומות אלא התורה מן לבדוק חייב ואינו
וחדריו  הבית כגון בתדירות השנה כל חמץ בהן להשתמש
נתפרר  שלא אפשר ואי השנה כל חמץ בהן לאכול שרגיל
ימצא  בבל עליו ועובר כזית בו שיש חמץ פירור שם ונפל
ימי  כל ת"מ) סי' (עיין לו נראה שאינו אע"פ התורה מן
חמץ  בהן להשתמש רגיל שאינו החדרים שאר אבל הפסח

כזית חמץ בהן נשתייר שלא הדבר וקרוב צריך בתדירות אין
ביטל: שלא אע"פ התורה מן לבודקן

‚È חייב חמצו כל שביטל פי על אף סופרים מדברי אבל
לחוש  שיש המקומות בכל אחריו ולחפש לבדוק הוא
חדרי  כל לפיכך באקראי חמץ לשם הכניס שמא  ולהסתפק
חמץ  בהן אכל שלא לו שברי אותן אפילו והעליות הבית
לפי  הנר לאור בלילה כדינה בדיקה צריכים הם הרי מעולם
לחדריו  ונכנס בידו ופתו סעודתו מתוך קם אדם שלפעמים
שלפעמים  המשכנות חדר כגון תשמישיו בהן להשתמש
להחזירו  משכון משם להוציא הסעודה באמצע לתוכו נכנס
נתפרר  שמא או פתו את שם שכח שמא לחוש ויש לבעליו

חמץ: פירור שום ממנו

* * *
„È בתוך בהן ליכנס האדם דרך שאין חדרים אותן אבל

מהן  מסתפק שאין ושכר יין אוצרות כגון הסעודה
בדיקה  צריכים אין התבן בית וכן מהן למכור או לשתותן

אחת: פעם חמץ לשם שהכניס לו ידוע כן אם אלא

ÂË בדיקה צריכין מהן שמסתפק ושכר יין אוצרות אבל
והולך  השלחן על כלים הם הסעודה באמצע שלפעמים
בהם  שמשימין החדרים וכן בידו ופתו מהן להביא השמש
צריכים  הם הרי נרות או כבושים מיני או גבינות או מלח
השמש  והולך הסעודה באמצע כלים הם שלפעמים בדיקה

בידו: ופתו מהן להביא

ÊË לסיפוקן קבע שיש דברים שמשימין חדרים אותן אבל
צריכין  כמה הסעודה קודם יודע שהשמש דהיינו
באמצע  עוד להביא צריך ואין ומביא והולך זו לסעודה
שאין  דברים בו וכיוצא שמן של אוצרות כגון הסעודה
השלחן  על עוד ולהביאן לימלך דרך ואין תדיר בהן רגילין
שרגילין  מקום הוא ואם בדיקה צריך אין הסעודה באמצע
להסתפק  דרך אם בדיקה צריך שמן של נרות בו להדליק

לנרות: ממנו

ÊÈ אם מהכתלים הבולטים זיזים וכן הבית שבכותל חורים
הן  הרי מדאי יותר נמוכים ולא מדאי יותר גבוהים אינן
קטנים  חורים (אבל בהן להשתמש שדרך לפי בדיקה צריכין
לשום  ראוין שאין שבכותלים קטנים הסדקים וכן מאד
בהן  נשתמש לשמא לחוש ויש בדיקה) צריכים אינם תשמיש
כך  כל גבוהים אם אבל חמץ פירורי שם מונח ונשאר חמץ

יד שאין מג'עד למטה נמוכים הם אם וכן לשם מגעת אדם
הסתם  שמן בדיקה צריכים אינם הבית לקרקע סמוך טפחים
אפילו  חמץ בהן שנשתמש לו ידוע אם אבל בו נשתמשו לא
מצויין  שהתינוקות ובבית בדיקה צריכין הן הרי אחת פעם
הצניעו  שמא בדיקה צריכין טפחים מג' הנמוכים אפילו בו

חמץ: מעט התינוקות שם

* * *
ÁÈ וסדקים החורים אבל שבכתלים בחורים זה וכל

שאין  פי על אף בדיקה צריכין הבית שבקרקעית
לשם  ונתגלגל נפל שמא לחוש שיש שם מצויין תינוקות

חמץ: מעט

ËÈ ביניהם ויש בנסרים מרוצפת היא הבית קרקעית ואם
לתוך  ידו את להכניס יכול ואין עמוקים קטנים חורים
תחתיהם  לבדוק הנסרים את לקעקע צריך אין לבדוק החור
יוציאנו  לא ואם הקטן זה לחור חמץ שנפל ראה אם ואפילו
מטריחין  אין אעפ"כ הפסח ימי כל שם מונח יהיה משם
תקנת  עיקר שהרי ודיו מבטלו אלא משם להוציאו אותו
שמא  גזירה משום אלא אינה שביטלו אחר החמץ בדיקת
שאינו  במקום מונח שהוא החמץ וזה בפסח לאוכלו יבוא

בפסח: יאכלנו לא בודאי לתוכו ידו להכניס יכול

Î לתוכו ידיו להכניס ויכול רחב שהוא בחור הדין וכן
בכולו  לבדוק מגעת אדם יד ואין מאד עמוק שהוא אלא
הוא  הרי בקרקעיתו שהוא בין הבית בכותלי הוא שהחור בין
בביטול  לו די והשאר מגעת שידו מקום עד בתוכו בודק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98



רלג c"ag i`iyp epizeax zxezn

תל"ח: סי' סוף עיין חמץ, ודאי שם יש אפילו

‡Î בני ב' של בתים ב' בין מחיצה שהוא מאד עב כותל
מצד  בודק זה עבר אל מעבר בתוכו עובר והחור אדם
שידו  מקום עד זה מצד בודק וזה מגעת שידו מקום עד זה

שמא  לחוש יש הכותל שבאמצע החור אורך ושאר מגעת
מצד  חמץ לתוכו נתגלגל ושמא זה מצד חמץ לתוכו נתגלגל
אינן  אפילו בו שיש חמץ כל לבטל חייבים שניהם לפיכך זה

חמץ: שם שיש בבירור יודעים
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ziciqgd dyxtd - d`x zyxt 'dxez ihewl'

ּבקֹול  תׁשמע 1ּכי ¦¦§©§

iM"xW` eizFvn lM z` xFnWl Liwl` 'd lFwA rnWz ¦¦§©§¡Ÿ¤¦§¤¨¦§¨£¤
"Liwl` 'd ipirA xWId zFUrl mFId LEvn ikp`EpzWxR) ¨Ÿ¦§©§©©£©¨¨§¥¥¡Ÿ¤¨¨¨¥

(hi ,bi:
aizM dPd(gi ,bl miNdY)" :oiraizkE ± "ei`xi l` 'd ¦¥§¦§¦¦¥¤§¥¨§¦

(fh ,cl miNdY)" :ipir."miwiCv l` 'd §¦¦¥¥¤©¦¦
zFgYtn" z`xwp dxFYd dPd iM :oaEi oiprde§¨¦§¨¨¦¦¥©¨¦§¥©§§
."zFIpFSigd zFgYtn" `xwp d`xIde ,"zFInipRd©§¦¦§©¦§¨¦§¨©§§©¦¦

Exn`e2,minWÎz`xi FA oi`e dxFz FA WIW in lM" : §¨§¨¦¤¥¨§¥¦§©¨©¦
zFgYtnE ,zFInipRd zFgYtn Fcil ExqOW xAfbl dnFC¤§¦§¨¤¨§§¨©§§©§¦¦©§§

Fcil Exqn `l zEIpFvigd'כּו." ©¦¦Ÿ¨§§¨
:df oipr xE`iaE¥¦§¨¤

g"nx oEPi` oicEwiR g"nx"C ± zFvOd oipr rcFp dPd¦¥¨¦§¨©¦§¦§©¦¦¦§©
oixa`"`MlnC3lW zEIgd mikiWnn mixa`dW FnMW . ¥¨¦§©§¨¤§¤¨¥¨¦©§¦¦©©¤

± miwiCSl `AdÎmlFr iIg mikiWnn zFvOd KM ,WtPd©¤¤©©¦§©§¦¦©¥¨©¨©©¦¦
n oipdpe oiaWFI"WeiG"dpikXd4lr mbEprze mz`pdW , ¤§¦§¤¡¦¦¦©§¦¨¤£¨¨¨§©£¨©

sFq Fl oi`W ,`EdÎKExA sFqÎoi` xF` ,'d'כּוKFxr oi`e , ¥¨¤¥§¥£
`nlrA dx`de eif `N` df oi` ± llM KxAzi eil ¥̀¨¦§¨¥§¨¥¤¤¨¦§¤¨¨§¨§¨
WcEgnE `xap zpigA odW ,zFnWpA dbVd iENiB zFidl¦§¦©¨¨©§¨¤¥§¦©¦§¨§¨

.oi`n Wi¥¥©¦
zFkiWnOd mdW ,zFvOd md Ff dkWndl mxBde§©§¨§©§¨¨¥©¦§¤¥©©§¦
,onvr zFvOd eif `Ed df eife .ocrÎobA dGd eiGd©¦©¤§©¥¤§¦¤¦©¦§©§¨

l"fx xn`nkE(a ,c zFa`)"devn ± devn xkU" :5df lre . §©£©©©¨§©¦§¨¦§¨§©¤
xn`p(eh ,a ziW`xA)ocr oba EdgiPIe" :Dcarl± "DxnWlE ¤¡©§¥¦©©¦¥§©¥¤§¨§¨§¨§¨

dUrÎzFvnA ± 'Dcarl'"'6"כּוdUrÎzFvOd ici lrW , §¨§¨§¦§£¥¤©§¥©¦§£¥
.eiGd z` FA KiWnOW ± ocrÎoBd z` caFr `Ed¥¤©©¥¤¤©§¦¤©¦

miaFh miUrnE daEWzA zg` drW dtI"W itl ,dPde§¦¥§¦¤¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦
"`AdÎmlFr iIg lMn dGdÎmlFrA7oMWÎlMn z`fl i` , ¨¨©¤¦¨©¥¨©¨¦¨Ÿ¦¨¤¥

FzcFarl eiGd zkWnd KiWndl KixvW xngeÎlwe§©¨Ÿ¤¤¨¦§©§¦©§¨©©¦©£¨
dnFC `Ed dGdÎmlFr"W mB dnE .dGdÎmlFrA KxAzi¦§¨¥¨¨©¤©©¤¨©¤¤
owzd"e ,oilwxhl dnFCW ± "`AdÎmlFr iptA xFcfFxtl¦§§¦§¥¨©¨¤¤¦§©§¦§©§¥

xFcfFxRA Lnvr'8"כּוzpigaA Fpi` dGdÎmlFrAW `N` . ©§§©§§¤¨¤¨¨©¤¥¦§¦©
xkU"C ± `AdÎmlFraM `ltp bEprze dbVdn "dpdp"¤¡¤¥©¨¨§©£¦§¨§¨¨©¨¦§©

`nlr i`dA devn"`Mil9FzpEn`A" zpigaA wx ,digi" ¦§¨§©¨§¨¥¨©¦§¦©¤¡¨¦§¤
(c ,a wETag)WOn digi ,10. £©¦§¤©¨

,oitEb `lA zFnWPd oMWn `EdW `AdÎmlFrd ,dPde§¦¥¨¨©¨¤¦§©©§¨§Ÿ¦
la` .iENiB zpigaA zFvOd on eiGd zpigA dNBzn¦§©¤§¦©©¦¦©¦§¦§¦©¦£¨
ziWl Kixv ,sEbA zWAlzn dnWPdW dGdÎmlFrÄ¨©¤¤©§¨¨¦§©¤¤§¨¦¨¦
lr Epiide .WtPd iENibA Ff dkWnd zFidl FWtpA zFvr¥§©§¦§©§¨¨§¦©¤¤§©§©

:'oinlr lM `Nnn' KxAzi `EdW Ki` opFAzIW ici§¥¤¦§¥¥¤¦§¨¥§©¥¨¨§¦
minXd inWE minXd z` ziUr dY`"'כּוxvFi , ©¨¨¦¨¤©¨©¦§¥©¨©¦¥

,d`xiA [..] micnFr mNEM eizxWn xW`e ,mizxWn§¨§¦©£¤§¨§¨¨§¦§¦§¨
lFwA mirinWnE'כּוlFcB WrxA WcTd zFIge miPtF`de , ©§¦¦§§¨©¦§©©Ÿ¤§©©¨

.11"כּו'
`ide .d`xie dni` oM mB mc`d lr lFRY dGnE¦¤¦©¨¨¨©¥¥¨§¦§¨§¦

zFgYtn" zpigAzFIpFvigddgEwl Ff d`xIW ± " §¦©©§§©¦¦¤¦§¨§¨
zFidl ,`nlrA dx`de eif zpigA `id ,zFIpFvig zpigAn¦§¦©¦¦¦§¦©¦§¤¨¨§¨§¨¦§
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.1Wcg W`x axre Wcgd mikxan ,a` mgpn h"k ,d`x zWxR zAW xn`p)¤¡©©¨¨¨©§¥§©¥¨§¨§¦©Ÿ¤§¤¤ŸŸ¤

.e"qwz lEl ¡̀

cEOr e"qwz mixn`Od xtqA dqRcp irvn`d x"Enc` zXEcw cFaM zgPd©¨©§§©©§¨¤§¨¦¦§§¨§¥¤©©£¨¦©

.eSW cEOr a wlg mixaC irvn`d xEnc` ixn`nA xE`iAd zagxdaE .aky§©§¨©©¥§©£¨¥©§¨¤§¨¦§¨¦¥¤©¤©

mixaC :dxFYd xF`A EqRcp wcv gnSd x"Enc`n mixESiwe zFdBd ,mixE`iA¥¦©¨§¦¦¥©§©¤©¤¤¦§§§©¨§¨¦

xiW .fly'a .hky'a .dky'a `y'a cEOr :'e KxM mixaC .aiyz cEOr 'a KxM§©©§¨¦§©©¦

.(evwzz cEOr b KxM mixiXd©¦¦§©©

.2.(a cEOr zNigzE ` cEOr sFq ,`l zAW)©¨©§¦©©

.3.(l oETY xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©¦

.4.(` ,fi zFkxA)§¨

ל"ט).5. ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר הענין ׁשּנתּבאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ(ּוכמֹו

.6.(FtFqA `k oETY xdf ipETY .` ,fk '` wlg xdf)Ÿ©¥¤¦¥Ÿ©¦§

.7(fi ,c zFa`). ¨

.8Lnvr owzd .`AdÎmlFrd iptA xFcfFxtl dnFC dGd mlFrd" :fh ,c zFa`)¨¨¨©¤¤¦§§¦§¥¨¨©¨©§¥©§§

.("oilwxHl qpMYW icM ,xFcfFxRA©§§§¥¤¦¨¥©§©§¦

.9(a ,hl oiWECiw d`x)§¥¦¦

כּו'"10. הּיֹום "וידעּת ּפסּוק (על אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר (lirlּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ§¥

.((b ,c oPgz`ë¤§©©

.11.("xF` xvFi" zMxA)¦§©¥
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mci lre .mdAW dlrn `av lke zFnlFrd zEEdzd¦§©¨¨§¨§¨©§¨¤¨¤§©¨¨
aEzMW FnkE .d`xId zpigA dkWnp(c ,g miNdY)iM" : ¦§§¨§¦©©¦§¨§¤¨§¦¦¦

LizFrAv` dUrn LinW d`x`'כּוmkipir mFxn E`U" ;" ¤§¤¨¤©£¥¤§§¤§¨¥¥¤
dN` `xa in E`xE'כּו"(ek ,n dirWi)dide xn`W KExA" ; §¦¨¨¥¤§©§¨¨¤¨©§¨¨

"mlFrd12X" dOn gwlp ± "KExA"X dOW ,xn`dide ¨¨¤©¤¨¦§¨¦©¤¨©§¨¨
eif `N` df oi`W ,"mlFrd'13כּו. ¨¨¤¥¤¤¨¦

zFgYtn" `Ed xTird la`zFInipRdgYtn zpigA ," £¨¨¦¨©§§©§¦¦§¦©©§¥©
sFqÎoi` xF` iENiB EpiidC .zEInipR zpigA iENibA gFYtl¦§©§¦§¦©§¦¦§©§¦¥
aEzMW FnkE .llM oinlr xcbA Fpi`W ,WOn `EdÎKExÄ©¨¤¥§¤¤¨§¦§¨§¤¨

:(e ,h dingp)`xaPW mcFw FnM ,WOn "LCal 'd `Ed dY`" §¤§¨©¨§©¤©¨§¤¤¦§¨
izipW `l 'd ip`"e ,KxAzi FCal `Ed didW mlFrd'וגֹו" ¨¨¤¨¨§©¦§¨¥©£¦Ÿ¨¦¦ְ

(e ,b ik`ln)WOn oi`kE ± `lM DiOw `lFk"C mEXn Epiide , ©§¨¦§©§¦§¨©¥§¨§©¦©¨
`aiWg ±14. £¦¨

aizM dPd iM(c ,ek dirWi)A iM" :DixEv ± 'dminlFr" ¦¦¥§¦§©§¨¦§¨¨¦
A ±c"EiaE ,`AdÎmlFrd `xap'ddGdÎmlFrd `xap15: §¦§¨¨¨©¨§¦§¨¨¨©¤

,mc` lW FYaWgnA `"dde c"EId zFIzF` FnM odW¤¥§¦©§©¥§©£©§¤¨¨
lkUe FYaWgn zEllM iAbl zFlihAWiAbl oMW lMnE ,F ¤§¥§©¥§¨©§©§§¦§¦¨¤¥§©¥

zFpigA lM zFlihA ,oMn xzFie oM ;FzEnvre FzEdn̈§©§¥§¥¦¥§¥¨§¦
`EdÎKExA sFqÎoi` xF` iAbl `AdÎmlFrde dGdÎmlFrd̈¨©¤§¨¨©¨§©¥¥¨
mdW ,llM zFnlFr mWA zFlFr oi`e ,FcFakaE FnvrA§©§¦§§¥§¥¨§¨¤¥

did `lM dide ,WOn qt`e oi`M16of`d z` KMWl wx . §©¦¨¤¤©¨§¨¨§Ÿ¨¨©§©¥¤¨Ÿ¤
`EdW l"fix`d iazkA `zi` ,inWB lWn KxC lr©¤¤¨¨©§¦¦¨§¦§¥¨£¦©¤

qFpiiwF` miA zg` dRh oFincM"'כּו`Ed dYr mB okle ." §¦§¦¨©©§¨§¨§¨¥©©¨
miWwan Ep` FzF`e ,KxAzi FCal17.WtPd iENibA didIW §©¦§¨¥§¨§©§¦¤¦§¤§¦©¤¤

aEzMW FnkE(d ,e oPgz`e),"Lidl` d"ied z` Yad`e" : §¤¨¨¤§©©§¨©§¨¥£¨¨¡Ÿ¤
utg oFWl `EdW ,"da`" oFWln ± "Yad`e" WExiR¥§¨©§¨¦§¨¨¤§¥¤

d"ied" didIW ± WtPd oFvx didIW ,oFvxeLidl`" §¨¤¦§¤§©¤¤¤¦§¤£¨¨¡Ÿ¤
xdFGA aEzMW FnkE .gkFpl iENibA(` ,fkw 'a wlg)wEqR lr §¦§©§¤¨©©¥¤©¨

(a ,dk dnExY)Egwie"il"izF`" WExiR "il" iM ,"dnExY'כּו. §¨§¦§¦§¨¦¦¥¦
lr WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENib didIW EpiidC§©§¤¦§¤¦¥¨©¨©
Laal lkA" KxAzi eil` WtPd lEHiA zFidl ,FWtp©§¦§¦©¤¤¥¨¦§¨¥§¨§¨§

.18"וגֹו' ְ

Eide" ± dxFYd ici lr EpiidemixaCdxW` dN`d §©§©§¥©¨§¨©§¨¦¨¥¤£¤
ikp`"mFId LEvn(e ,e oPgz`e)mW zpigA `le .WOn ikp` , ¨Ÿ¦§©§©¨¤§©©¨Ÿ¦©¨§Ÿ§¦©¥

FzEdnE FzEnvr `N` ,dx`de eif zpigA `EdW ,calA¦§¨¤§¦©¦§¤¨¨¤¨©§¨
,"lFw" z`xwp dxFYd iM .dxFYd ici lr dNBzn lFkiaM¦§¨¦§©¤©§¥©¨¦©¨¦§¥

"awri lFw lTd"(ak ,fk zFclFY)KiWnn `Ed lFTdW FnM ; ©Ÿ©£Ÿ§§¤©©§¦
± zEInWB mr zEIpgEx xAgOd `Ede ,xEAiCd l` aNdn¥©¥¤©¦§©§©¥¨¦¦©§¦
`EdW ,zEInipR zpigA iENiB zkWnd `id dxFYd KM©©¨¦©§¨©¦§¦©§¦¦¤
zEInWbA WAlzdl ,WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF`¥¨©¨§¦§©¥§©§¦

.DA miaEzMd dizFvnE dxFYd©¨¦§¤¨©§¦¨
" `xwp okle`xFw"dxFYA19z` `xFTd mc`M ± §¨¥¦§¨¥©¨§¨¨©¥¤

dxFYd lM" iM ± Flv` `aIW FxiageizFnWWFcTd lW £¥¤¨Ÿ¤§¦¨©¨§¨¤©¨
"`EdÎKExA20. ¨

FzEnvr oixFw mc`d mW ici lrW FnM :WExiR¥§¤©§¥¥¨¨¨¦©§
xF` zEnvr oikiWnnE oi`xFw dxFYd ici lr KM ,FzEdnE¨©©§¥©¨§¦©§¦¦©§
Fznkg `idW ,KxAzi FnW `id iM .`EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨¦¦§¦§¨¥¤¦¨§¨
iR lrW .iWFp` lkUA bVEnE oaEn Fpi`W ,KxAzi FpFvxE§¦§¨¥¤¥¨¨§¥¤¡¦¤©¦
,dxFYA aEzMW FnM KM ozFp oiCd did `l iWFp` lkU¥¤¡¦Ÿ¨¨©¦¥©§¤¨©¨
KxAzi Fznkg daiIg Kke ,KxAzi FpFvxA dlr KMW `N ¤̀¨¤©¨¨¦§¦§¨¥§©¦§¨¨§¨¦§¨¥

.mi`xaPd zbVde lkVn dlrnl `EdW¤§©§¨¦¥¤§©¨©©¦§¨¦
EdE`xwi Dci lre DAW ± "FnW" zpigaA z`xwp KklE§©¦§¥¦§¦©§¤¨§©¨¨¦§¨
z` gzFR" ,WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENiB KiWndl§©§¦¦¥¨©¨¥©¤

riAUnE LcioFvx ig lkl"(fh ,dnw miNdY)KWnPW , ¨¤©§¦©§¨©¨§¦¦¤¦§¨
"eiUrn lM lr eingxe" ,"ig lkl" oFilrdÎoFvx(h ,mW), ¨¨¤§§¨©§©£¨©¨©£¨¨

"cqg lcbE miR` Kx`"(g ,mW)lkl" "aFxw" zFidl , ¤¤©©¦§¨¨¤¨¦§¨§¨
"ei`xFw(gi ,mW)xW` lkl"E ,EdE`xwi"(mW),`wiiCFzF` §¨¨§Ÿ£¤¦§¨¨©§¨
FnvrAmW zpigA `le'כּו.: §©§§Ÿ§¦©¥

Edfe .a:"Lidl` 'd lFwA rnWz iM" §¤¦¦§©§¡Ÿ¤
" aizkCA" `le "lFwlaEzMW FnkE ± "lFw(ek ,eh `A): ¦§¦§§Ÿ§§¤¨Ÿ

rnWY rFnW m` xn`Ie"lFwlLidl` 'd'כּוEpiid lFw ;" ©Ÿ¤¦¨©¦§©§¡Ÿ¤©§
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izFvn z`e EklYExnWY"(b ,dn izFTgA lirl)oM mB , ¥¥§¤¦§©¦§§§¥§ª©©¥

zFvOd ici lr `id dxinXdWmilMd ici lrW Epiide . ¤©§¦¨¦©§¥©¦§§©§¤©§¥©¥¦
xF`d miIwznE xnWp'כּו. ¦§¨¦§©¥¨

wEqR lr lirl mpn`(d ,bi),"EklY mkiwl` d"ied ixg`" ¨§¨§¥©¨©£¥£¨¨¡Ÿ¥¤¥¥
ici lrW x`Azp"devn xP"l dxinXd `Ed dxFYd. ¦§¨¥¤©§¥©¨©§¦¨©¥¦§¨
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"dxFYl mipR`irxA ` ,k 'b wlg .a ,fn '` wlg xdf .eh ,bi dAx xAcOA) ¨¦©¨©¦§¨©¨Ÿ©¥¤¥¤§©£¨

(.` ,fhx .` ,hlw .` ,qw `pnidn. §¥§¨

d WExiR iM :mbedxinXxMfPdo`M,xnFl FpFvxwNYqi `NW §©¦¥©§¦¨©¦§¨¨§©¤Ÿ¦§©¥
FWxWl xF`d.`weC milMd ici lr `Ed dfe . ¨§¨§§¤©§¥©¥¦©§¨

ּפסּוק  על ּבּביאּור ׁשּנתּבאר "ּוכמֹו ענין ּבפירּוׁש הּיהּודים", נעׂשה "וקּבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשם..כּו'"ונׁשמע  כּו'".עּיין רגלי הדֹום "והארץ ּפסּוק ועל ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

E,lirld ,xnFl dvFxdxinX,"devn dAkn dxiar" zpigAn §¥¤©©§¦¨¦§¦©£¥¨§©¨¦§¨
EpiidCmipFvigd zwipin,Ff dxinWE .ilMde inipR xF`dn §©§¦¦©©¦¦¥¨§¦¦§©§¦§¦¨

mitiTn zFxF` ici lr `wiiC `Ed'כּו. ©§¨©§¥©¦¦
ּפסּוק  על ואתחּנן, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה `bÎ)ועּיין ,e),'כּו הּמצוה "וזאת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

כּו',לׁשמר  חּקֹותיו ּכל –"וׁשמרּתאת ׁשמירֹות כּו' מה .ב' ועּיין ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּפסּוק  על a)ּׁשּנתּבאר ,gk qgpR)" – כּו'" להקריב זֹו"ּתׁשמרּו ׁשמֹור ְִֵֶַָָ¦§¨ְְְְִִַָ

).כּו'"מׁשנה  ְִָ

.33.(` ,c rWFd)¥©
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ּבּפסּוק 35. קהלת, סֹוף ּברּבֹות: h)(ועּיין ,ai)."חכם קהלת ׁשהיה "ויֹותר ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
קכ"ב, ב': חלק זהר: ל'. ּפרׁשה מׁשּפטים, ל"ה. ּפרׁשה סֹוף נח, ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹּובפרׁשת

א'. עּמּוד ב').סֹוף עּמּוד רנ"ו, א'. עּמּוד ק"י, ג': חלק ב'. קנ"ח, ֵֶַַַ

.36.(` cEOr sFq ,d zFkxA)§¨©
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1

2

3

4

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

הגדולים Ô·ÂÈÂ(כד) השרים מן דמיון ע"ד זה כל
המלך  עם וסעודה במשתה היושבים
פנים  לכולם מראה והמלך יחד עמו לשמוח שצריכים
כדי  יתירה וחבה עוז ברוב מקרבת וימין שוחקות
היושבים  בשרים יש והנה בשמחתו. עמו שישמחו
יום  בכל תמיד המלך פני רואי אחת כתות. ב' לפניו
בימין  שמקרבם הנאמנים אוהביו שהן אליו המקורבים
עוז  בקרבת עמו הם גם וממילא תמיד נגלית באה"ר
כ"כ  ויראה בטול בלי ואחים כרעים הגדולה האהבה
הבטול  בחי' בהם יש ועכ"ז ועבדים השרים כשאר
שמצד  הבטול שזהו אך לפניו. בעמדם תמיד במציאות
יש  שלו הרוממו' ויראת בגילוי שבא כנ"ל האהבה
עמדו  שיושבים בשעה גם וע"כ כו' תמיד בהעלם בלבם
האהבה  עוז בגילוי עמו ששמחים ושמח' במשתה
והאימה  הבטול בחי' בהם יש אז גם יותר גדול בקירוב
צפון  בהעלם שהוא אלא תוכם בתוך גדולתו מרוממות
כלל  בחיצוניות מבחוץ נגלה ולא לבבם בפנימית וטמון
ושמחה  אהבה לפניו מראין בחיצונית אדרבה רק
יקלו  לא וגם מרוממותו כ"כ ופחד יראה בלי בקירוב
בטול  בזה יש שהרי האהובים הריעים כאחד עמדו ראש
גנוז  שלו הרוממות יראת וגם כנ"ל לבד האהבה שמצד
פנים  שמרא' לבו שמחת עת בכל גם בלבם בהעלם
אמתת  בהעלם יש נהירין דמלכא ואנפהא שוחקות
ונמצא  כו'. שבו הנורא הדין וכח גדולתו רוממות
בחי' בזה יש וקירוב באהבה עמו ששמחים שאע"פ

שביראה  והבטול בגילוי האהבה בבחי' הבטול
הללו  בטול מיני ב' וכלולים בהעלם גדולתו מרוממות
וד"ל. כו' בסעודה במשתה עמו שמחתם בעת כאחד
רק  המלך עם מקורבים הבלתי השרים הן הב' כת הנה

יעבד  על מרחוק תפקידו יצא אשר לכל המלך עבודת ו
הן  השרים אומר יגזור אשר וכל חילו וכל המדינה
סענאט  הנק' הוועד שרי (וכמו פקודתו לקיים הראשים
הצבא  שרי וכן ידם על נחתך מלכות דבר כל אשר
מעוצם  מלך אימת בהם יש הרי וכה"ג). הגדולים
היראה  שמצד ונורא עצום בבטול בתמידות רוממותו
ולא  מרחוק ועומדים כו' הרוממות עוצם לפ"ע הגדולה
בלבם  בהעלם יש ועכ"ז כו' המלך פני כרואי מקרוב
לפניו  נח"ר לעשות למלך עוז בכל והקירוב האהב' בחי'
ישעם  כל שזהו מקרבת בימין באהבה וחסד חן שימצאו
כאשר  ולזאת כו'. במס"נ התמה בעבודתם חפצם וכל
ודאי  המלך לבב לשמח ושמחה במשתה אתו יושבים
ושמחי' עמו לשמוח זה נח"ר לו לעשות רוצים הם גם
בקירוב  בגלוי אצלם להיות א"א זו שמחה אבל אתו
דא  שארכבותיהם עד מלך אימת עליהם יגבר כי האהב'
בלבם  בהעלם והאהבה השמחה רק כו' נקשן לדא
גדול  בטול בבחי' באהבה הנאמן לבבם עוז ומראים
בהעלם  האהבה שבבחי' והבטול בגלוי היראה שבבחי'
מבחוץ  שהרעדה רעדה תהא שם גילה במקום כענין
להיפוך  הוא הנ"ל המקורבים הא' ובכת מבפנים. וגילה

וד"ל: בהעלם מבפנים והרעדה מבחוץ שהגילה
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להקדים ÔÈ·‰ÏÂיב) יש הנה בעזה"י, בפרטות זה
יש  דק"ש ראשונה שפרשה בפע"ח מ"ש
ובשעריך, עד שמואהבת תיבין מ"ב כנגד מ"ב ש' בה
תיבין  ע"ב כנגד ע"ב ש' בה יש שמוע אם והי' ופ'

דפ' ידוע בהיות תמוה ולכאורה כו' ושמתם עד שמוהי'
איך  חסד הוא ששמע כיון וא"כ חו"ג הן והי' שמע
כל  דמש"ה גבורה מבחי' שהוא מ"ב שם בו שייך
בא  הגבורה שמבחי' משום מ"ב שם ע"י הוא העליות
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לעלות  האש שטבע כמו וההסתלקות העליה סיבת
דלכך  גבורה בחי' שהוא שמוע אם והי' וכן למעלה,
ע"ב  שם בו שייך איך כו' הוי' אף וחרה זו בפרשה נא'
ששמענו  ומה וכידוע, ע"ב בגי' שהוא חסד שהוא

דוכתייהו דאחליפו הוא ע"ז בכלי התירוץ החסד אור
ובע"ח, בזהר כמ"ש החסד בכלי הגבו' ואור הגבו'
הוא  השם ולכן גבורה מבחי' הוא האור שמע בפ' והנה
הקודמי' באותיות כנ"ל האור בחי' הוא שהשם מ"ב
ואהבת  בו נז' ומש"ה חסד הוא הכלי ואמנם באריכות,
האור  שמוע אם ובוהי' כו', חסד בחי' היא שאהבה
גבורה, בחי' היא והכלי ע"ב הוא השם ולכן חסד הוא
הוא  דשמע להיפוך בסידור ממ"ש המעיין יקשה (ואל
דא"ח  ואלו אלו דבאמת כו', הגבורה בכלי החסד אור
ק' מפה שמענו כן כאן כותב אני כאשר והנה הם,
באריכות  תקס"ה שנת נח פ' ש"ק בליל נ"ע כאאזמו"ר
נכד  מטוטיאב אהרן ר' הק' הרב משולחי היות בעת
מאמר  שמענו יחד ועמהם כ"ק אצל ז"ל הבעש"ט
אחר, בפעם כן ג"כ שאמר נ"ל בסדור ומ"ש הנ"ל,
בין  ממוצעין הם השמות כי אמת שניהם כי והאמת
תשמרו  שבתותי את ע"פ אצלינו וכנז' לכלים אורות
קצת  מתחלה בהקדים יובן והענין בהביאור). עיי"ש כו'
הוא  מאין יש התהוות בחי' דהנה מאין, יש ענין ביאור
גשמיים  וארץ שמים למטה היינו העולמות בכל באמת
שהם  כמו ודבר יש להיות ממש מאין רגע בכל מתהוים
זו  והתהוות כו' מע"ב יום בכל המחדש וכמאמר עתה
הבלתי  ממש אא"ס מעצמות החיות המשכת ע"י הוא
חכמה  בחי' למעלה וכן כו', מהזמן ולמעלה בע"ג
כדכתי' ב"ה מא"ס ממש ליש מאין מתהוה היא עילאה
מעלה  למעלה שהוא שאא"ס תמצא מאין והחכמה
בחכמה  ולא חכים אנת להיות נמשך מהנאצלים הרבה
לאין  עולמות הרבה שיש ידוע הנה אמנם כו' ידיעה
עולם  ובכל אבי"ע, עולמות ד' הם כלל ובדרך קץ
היא  הי"ס ראשית שהיא והחכמה י"ס, יש ועולם
באותו  המאיר ב"ה מא"ס ליש מאין בבחי' מתהוה
בבחי' מהחכמ' נמשכים הט"ס משא"כ העולם
בפרדס  כנז' מיש יש שהוא לעלול מעילה השתלשלות
(ואמנם  כו', וחיוהי איהו במאמר באגה"ק והובא
מל' ממדת הנמשכים העולם שבאותו הנבראים
והשתלשלו' ליש, מאין בבחי' ג"כ הוא העולם שבאותו
החכמ' בחי' זולתי עצמן בהספירות רק הוא עו"ע
פי' אחרית מראשית מגיד וז"ש ליש מאין שמתהוה
מראשית  כו' דנגיד דינור נהר כמו המשכה ל' מגיד
בה  שיש המל' היא באחרית מאין שמתהוה ח"ע בחי'
זה), פסוק על במ"א וכמ"ש ליש מאין להוות הכח
עתיק  נעשי' דאצי' שמל' בע"ח המבואר ענין זהו והנה

שמבחי' פי' כו', ליצי' עתיק דבריאה ומל' לבריאה
לבריאה  עתיק בחי' נעשה המל' שהיא דאצי' אחרונה
והחכמה  הבריאה עולם לגבי עדיין א"ס בחי' שהוא
שפרסא  וכנודע מאין יש בבחי' ממנה מתהוה דבריאה
בבריאה  המאיר והאור לבריאה האצילות בין מפסקת
מאין  בבחי' תולדה של אור והוא זו פרסא ע"י עובר

דברי  מל' ועד"ז דיצי'ליש, וחכמ' ליצי' עתיק נעשי' אה
מל' עד דיצי' מחכמ' אמנם ליש מאין ממנה נמשך
מחכמ' וכעד"ז עו"ע השתלשלות בחי' הוא דיצי'
נעשי' דיצי' ומל' כנ"ל, כו' דבריאה מל' עד דבריאה
ליש, מאין דעשי' החכמ' ממנה ונמשך לעשי' עתיק
בחי' הוא דעשי' מל' עד דעשי' מחכמה ואח"כ
ואח"כ  עצמן, בי"ס זהו ואמנם עו"ע, השתלשלות
דעשי' הנבראים ליש מאין מתהוים דעשי' מל' מבחי'
שנמשך  כו' שבאדם השכלית שבנפש אנושי והשכל
שהחכמ' איך לזה המשל והנה כו', האופנים משמרי
בבחי' מהחכמ' נמשכים הט"ס ושאר מאין יש מתהוה
רואים  אנו שהמדות בנפש ג"כ מובן הוא עו"ע
ממש  השכל שממהות עו"ע בבחי' מהשכל שנמשכים
להם  להיות בתוכן מתלבש והשכל המדות מתהוים
כך  וההתבוננות השכל שלפי בעליל כנראה וחיות לאור
יהולל  שכלו לפי וכמ"ש יראה או אהבה המדה היא
שמהות  הרי במחשבה מתלבשי' המדות וכעד"ז איש
משא"כ  כו' בהמחשבה נגלית ממש ועצמותה המדה
בחי' שאין כן אינו מהשכל מלמעלה השכל התהוות
אלא  בהשכל כלל מתגלה מהשכל שלמעלה הכח
שאין  דהיינו ליש מאין בבחי' ממנו השכל שנולד
המושפע  מן הגבהותו רוב מפני כלל מתגלה המשפיע
המוצא  כמו מציאה ל' תמצא מאין החכמה וז"ש
תמצא  כך זו מציאה באה ממי יודע שאינו מציאה
לפי  הוא וכ"ז כו', מציאה בבחי' מאין החכמה
מהנפש  והתהוות' הנפש כחות ראשית היא שהחכמ'
משא"כ  ליש מאין בבחי' הוא לכך עצמה השכלי'
החכמה  ע"י הוא שהתהוותן ודיבור והמחשבה המדות
מובן  והנמשל כו', ועלול עילה מיש יש בבחי' הוא
והתהוותה  הואיל הי"ס ראשית שהיא שהחכמ' לי"ח
שהרי  ליש מאין בבחי' הוא לכך עצמו ב"ה מא"ס הוא
שהתהוותן  הי"ס שאר אבל מאד, ונשגב מרומם אא"ס
נ"ל  (רק כו' עו"ע מיש יש בבחי' הוא החכמ' ע"י הוא
מיש  יש בבחי' מהחכמ' מתהוי' הט"ס ששאר דמ"ש
אבל  מהחכמה שמקבלים השפעה בבחי' היינו עו"ע,
עיין  מהאא"ס ג"כ שהוא ועצמותן מהותן התהוות בחי'
פשוט  וזה ליש מאין ג"כ שזהו ודאי יו"ד, אות לעיל
נתהוו  ליש מאין מאא"ס החכמ' שכשנתהוה שי"ל אלא
והתכללות  העלם בבחי' והיו ליש מאין הט"ס עמה ג"כ
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ואח"כ  כנודע. היו"ד מילוי של ו"ד ענין וזהו בחכמה
יש  בבחי' הוא דחכמה מההעלם גלוי בבחי' התהוותן
אנו  ולפיכך בהחכמה, מהותן נמצא כבר שהרי מיש
נמשכים  והט"ס ליש מאין מתהוה שהחכמה אומרים
התהוותה  ראשית שהחכמה ר"ל מיש, יש בבחי' ממנה
הט"ס  אבל ליש מאין מהא"ס ממש הוא גלויה בבחי'
מהחכמה  הוא הרי באצי' שהן כמו גלוין התהוותן
שבחכמ' שרשן והתהוות כו', מיש יש הוא וא"כ
שמן  ואין מאד, נעלם הוא מהא"ס ליש מאין שנמשך
ע"כ  מהחכמה, גלוי בבחי' שמתאצלים עד עליהם נק'
עצמו, בערך שהוא כמו עולם בכל זהו הנה אך הג"ה).
המל' בחי' הרי ממנו שלמטה העולם לגבי אבל
מתהוה  להיות ומקור ראש נעשה העליון שבעולם
כו', ליש מאין שלמטה שבעולם החכמ' בחי' ממנה
ממהות  הרבה מרומם היא דאצי' שחכמ' משום והיינו
עו"ע  השתלשלות בזה כלל שייך ולא דבריאה החכמ'
לגבי  דבריאה החכמ' וכעד"ז ממש ליש מאין אלא
והחכמה  דעשי' חכמה לגבי דיצי' והחכמ' דיצי' החכמ'
זה  נמשכים כולם כו' שלנו האנושי שכל לגבי דעשי'
אבי"ע  בערך הוא כ"ז אמנם ליש, מאין בבחי' מזה
מרומם  שהוא כמו עצמו ב"ה א"ס אור לגבי אבל עצמן
ממש  שוין ית' אצלו הרי מהספירות, למעלה ונשגב
עם  האצי' דעולם החכמ' בחי' ממש א' בהשואה
לגבי  זה אותן כשנעריך כי היות עם ממש שלנו החכמה
כמובן  להפליא עד מאד ועצום גדול ביניהם הריחוק זה
הי"ס  ראשית היא דאצי' שהחכמ' איך הנ"ל מהסבר
עילה  השתלשלות בבחי' ממנה נמשכים וכולם דאצי'
התהוות  עד כלל דרך ירידות עשרה כאן ויש ועלול
דבריאה  החכמ' ליש מאין מהוה והמל' דאצי' המל'
הט"ס  שאר עו"ע בהשתלשלות נמשכים וממנה
מהוה  דבריאה שהמל' עד כו' באצי' הנ"ל ע"ד דבריאה
הט"ס  שאר נמשכי' וממנה דיצירה החכמ' ליש מאין
שנתהוה  עד ירידות בכמה מזה זה עו"ע בבחי' דיצירה

מאין  להוות ושרש מקור נעשית שהיא דיצירה המל'
ע"ד  דעשי' הט"ס נמשכים שממנה דעשי' החכמ' ליש
ליש  מאין מהוה היא דעשי' שהמל' עד ביצירה הנ"ל
שהרי  ירידות כמה וע"י האדם שבמין השכלי' הנפשות
השכל  ילאה וא"כ כו'. האופנים משמרי נמשכים
החכמה  לגבי האנושי השכל ערך ודלות שפלות מהשיג
הצמצומים  רבוי כלל לשער אין שהרי דאצילות
האנושי  השכל בהתהוות שיש העצומות והירידות
קץ  אין רבים צמצומים יש ובאמת דאצי' מהחכמ'
ויותר  כו', כלליים הצמצומי' רק הוא כאן ומשנ"ת
אוקיינוס  הים לגבי א' טיפה ערוך שאין ממה הרבה
ימצא  עצמו ב"ה הא"ס לגבי אותן כשנעריך עכ"ז כו',
השכל  שאין דכמו ממש, ית' אצלו שוים ששניהם
החכמה  לגבי ערוך אינו שהרי כלל ית' לו ערוך האנושי

כ  ערוך אינה דאצילות והחכמה כנ"ל לל דאצילות
לאא"ס  דאצילות החכמה ערוך אין ממש כמ"כ לאא"ס,
בהשואה  דעשיה החכמ' ית' לו ערוך שאין כמו ממש
דבר  ולגבי הוא כן כשמו שאא"ס משום והיינו ממש א'
פעמים  רבואות ריבוא עם אחד מספר הרי גבול שבלי
שום  בלי ממש שוים הן רבבות וריבוא אלפים אלפי
תאמר  שאילו וכלל, כלל זה על לזה והעדפה יתרון
פחות  רבואות ריבוא נמצאים גבול הבלי שבבחי'
חכמי  שכתבו (וכמו גבול, בלי אינו א"כ מאחדים
וכיון  גבול מבלי גדול גבול בלי שיהי' שא"א המחקר
א"כ  גבול בלי רבואות ריבוא נמצאי' גבול בלי שבבחי'
תאמר  דא"כ יותר בו נמצאים שהאחדים לומר א"א
שוים  הן א"ו אינו) וזה כו' גבול מבלי גדול גבול שבלי
החכמה  ממש שוים אא"ס לגבי עד"מ וכמ"כ ממש.
עם  דאצי' החכמ' דוקא ולא האנושי', החכמ' עם דאצי'
אפילו  אלא חכמה בשם נק' ששניהם האנושי' החכמ'
שוים  הן דעשיה והצומח הדומם עם דא"ק החכמה
ומשוה  השוה אומרים שאנו וכמו האא"ס לגבי ממש
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Â‰ÊÂ ישראל שמע אלקינו, הוי' ישראל שמע מ"ש
ופי' אלקינו, הוא עצמו שהוי' איך שיתבונן היינו
עוד  לנו ואין כתי' דהנה הוא והענין שלנו, הוא אלקינו
אלקי' נק' המלאכי' שגם לפי והיינו סלה, זולתך אלקים
אלקי' נק' הב"ד וכן האלקי', לאלקי הודו וכמ"ש

שניהם, דבר יבא האלקי' עד תקלל לא אלקי' וכמ"ש
נק' ולכן ויכולת, כח ל' הוא אלקי' שפי' לפי והוא
שהותר  מה לדון כח להם שיש לפי אלקי' בשם הדייני'
לפי  אלקי' נק' המלאכי' וגם דמלכותא, דינא ע"פ להם
עוה"ז, השפעות כל נשפע שע"י השפע שלוחי שהם
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שלא  עצמו הוי' ש' מבחי' הוא נש"י של השפע כח אך
מלאך  מבחי' ג"כ מקבלי' שנש"י אף כי המלאכי', ע"י
שע"י  זהו אך לפניך, מלאך שולח אנכי הנה  וכמ"ש
עיקר  אבל לבד, מעבר דרך רק ההשפעה עוברת
ברבות  כמ"ש עצמו, הוי' ש' מבחי' בא הוא ההשפעה
כגרזן  רק הם והמלאכים נפשי, אמרה ה' חלקי ע"פ
וכמ"ש  כלל, ובחירה רצון לו שאין בו החוצב ביד
שאף  ירחים, גרש וממגד שמש תבואות וממגד
זה  אין מ"מ וירח שמש מבחי' נגדלי' שהתבואו'
נגדל  שממילא רק כלל בחירה בעלי ואינם כלל ברצונם
רק  שהם לפי כלל מזה יודעים ואינם התבואה מהם
הוא  שלנו שהכח אלקינו הוי' הפי' וזהו כו'. כגרזן
וכתי' עמו הוי' חלק כי וכמ"ש לבד הוי' שם מבחי'
גם  נמשך שאח"כ אחד הוי' ואח"כ כו'. ה' חלקי
בז' אחד שהוא הוי' לש' בטלי' שיהיו בעולמות
נעשה  בזה וכשיתבונן העולם, רוחות וד' וארץ רקיעים
ואהבת  וכמ"ש עצמו, הוי' שם לבחי' ותשוקה אהבה
יהי' רצונו שעיקר רצון, ל' הוא אבה אלקיך, הוי' את

אלקיך. יהי' שהוי'
Â‰ÊÂ'בחי שהוא קרבנות שבמקום התפלה ענין

היא  ותורה מחשבה, בבחי' לאלקות התקשרות
בחי' וזהו המצות. מעשה בחי' היא ומעשה דבור, בחי'
דאתכסי' עלמא בחי' ורחל לאה קטנה וה' גדולה ה'
דאתכסי' עלמא מח' בחי' הוא תפלה דאתגלי', ועלמא
דאתגלי'. עלמא רחל בחי' הוא ותומ"צ לאה, בחי'

ורחל  לאה בחי' לבן מבחי' בירר שיעקב כמו ונמצא
כו'. וא' א' בכל זו בחי' יש כמ"כ

‰˙ÚÂ קודם אותו שמשביעין מה השבועה ענין צ"ל
וכנ"ל. מהשבועה התועלת ומהו בגוף הירידה
שבועה  בחי' ג"כ למעלה מצינו דהנה הוא, והענין
נשבעת  אשר וכתי' הוי' נאום נשבעתי בי וכמ"ש
שבועה  ענין שייך מה וצ"ל קדם, מימי לאבותינו
הא' במדות, בחי' שני יש דהנה הוא, והענין למעלה.
מדות  בחי' והב' השכל מן הנולדי' מדות בחי' הם
מן  הנולדים מדות בבחי' והנה השכל. מן שלמעלה
חסד  בחי' מאיר הוא שלפעמים רואים אנו הנה השכל
יש  שאם לפי דין, בחי' שהוא להיפוך הוא ולפעמים
חכ' עפ"י שהם לפי למדה"ד משתנה כו' פגם איזה
זה, אופן ע"פ דוקא שיהי' הדקדוק בחי' שם יש ובחכ'
מן  שלמעלה המדות אך דין. קצת היא שהחכ' וכנודע
מי  יגמה"ר בחי' והן כלל, דקדוק בחי' שם אין השכל
השבועה  וז"ע פשע. על ועובר עון נושא כמוך אל
השכל  מן שלמטה מדות בחי' התקשרות בחי' שהיא
והיינו  השכל, מן שלמעלה הרחמים מדות בחי' עם
נשבעת  אשר וזהו כלל. מקום תופס העון יהי' שלא
ימי  ימים, בחי' שני שיש היינו קדם, מימי לאבותינו
שנעשה  מדות בחי' הוא עולם ימי קדם, וימי עולם
מדות  בחי' הוא קדם ימי משא"כ לעולמות, מקור
ואין  כלל שינוי שם שאין השתלשלות מן שלמעלה

כלל. מקום תופס העון
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ס"פ Ù"ÚÂקיח) הבחיי מ"ש עם שמתאים י"ל הנ"ל
אבן  היא דספיר הרס"ג בשם משפטים
קריסטאל. שהוא גאון בשם הרד"ק וכ"כ לבנה יקרה
דבזה  עצמי גוון הוא לבן דגוון ידוע דהנה הוא והענין
על  נוסף דבר שאינו הגוונים משארי לבן גוון חלוק
אדום  דצבע הגווני' שאר כמו ואינו כלל, הדבר עצמו'
משא"כ  עצמיותם, על נוספים הם שכולם וכה"ג וירוק
הוא  הוא כ"א הדבר עצם על נוסף דבר אינו לבן גוון
ירוק  או אדום במראה שהוא דבר כל וכמו כו', העצם
מצד  היינו סבה מאיזה הוא כ"א כך הוא שהעצם א"ז
זכוכית  וכמו זו, במראה נעשה דמשו"ז הרכבה איזה
במראה  היא בעצם הזכוכי' אין הרי אדומה או ירוקה
אינו  והאדום הירוק האבן וכן כך, שנצבעה רק זו

אחרת, במראה אותו רואין אנו שהרי כן הוא שבעצם
בעצם  וכ"ה כו', בהרכבה בו בא שהמראה זהו רק
מורכב  כ"א עצמי אינו ג"כ הירוק או האדום הצבע
ומראה  בצבע נעשה סיבה איזה שע"י כו', דבר מאיזה
מורכב  שאינו עצמי הוא הלבן דבר משא"כ כו', זו
גוון  מציאו' כלל מצוי אינו שבאמת וכמו דבר. בשום

כ  ממש לבן צבעו וגוונים שיהי' בעצם, הלבן מו
כלל  שוים אינם הלבן צבע והיינו שנמצאי' הלבנים
פשתן  אנ"ר שהרי בעצם, שהוא כמו לבנוני' לעצם
לבן  ג"כ צבעו שיהי' כלל בצבע דוגמתו אין הלבן
עצמי  הוא הלבנוני' ג"כ לבן דבצבע (ואפשר כו' כמוהו
ע"י  בו שבא אחר גוון מין תערובות בו שיש רק
שמעורב  אדמדם לבן וכמו האדמה ע"י או הצמיחה
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כו', עצמי הוא שבו הלבנוני' אבל בהלבן, אדום מראה
שהוא  החסד מדת הוא למע' הלבן מצבע הדוגמא כי
שהוא  במה ב"ה לאוא"ס התדמו' בזה ויש החכ' ענף
הגבו' דמדת כו', בל"ג בבחי' הוא והגילוי הגילוי בחי'
ובחי' הגילוי העדר בחי' שהיא במה מחולקת היא
אבל  כו', העצם על נוסף דבר כמו וה"ז כו', ההגבלה
העצם  כמו ה"ה לבד מדה בחי' היותה עם החסד מדת
דהיינו  שהוא כמו הוא והגילוי הגילוי בחי' שהיא
היא  הלבנוני' הלבן בצבע שגם וזהו כו', בל"ג בבחי'
והגוון  הצבע עצם הגוונים שארי משא"כ כו', עצמי
בהם  יש הגווני' בכל ולכן כו'), עצמי לא מורכב הוא
האדום  במראה וכמו משונים, מראות מיני לכמה נטי'
כמה  בו שיש בירוק וכן והרכבו', מזיגו' ריבוי בו יש
ירוק  אדמדם או ירקרק על שאמרו וכמו מזיגות מיני
חילוקי' שיש הרי כו', שבאדומין אדום או שבירוקין
הוא  הזהב מראה וכמו הרכבה, בהם והוא ואדום בירוק
חניכיו  את וירק וכמ"ש לאדום ונוטה הירוק מראה
בירקרק  ואברותי' כמו ופרש"י בזהב, שהוריקן וארז"ל
חלמון  מראה וכן לאדום, ונוטה ירוק ל' שהוא חרוץ
אדמומיות  בו יש ירוק ועומק לאדום שנוטה ביצה
מיני  ריבוי בהם יש ובד"כ שחרות, בו יש אדום ועומק
היא  שההרכבה מפני פתוך אינו (ומ"מ כו' הרכבות
יש  ע"כ מורכבים הם שבעצם מפני והיינו מתולדה),
משא"כ  כו'. אחרים ומראות מגוונים גם הרכבה בהם
חילוקים  שיש רק זולתו לגוון נטיות בו אין לבן גוון
וסיד  לבן וכצמר כשלג עזה וכמו עצמו הלובן במראה
נטי' בו אין אבל הלובן בעצם דרגות שזהו כו', ההיכל
כו'. ועצמי פשוט גוון שהוא לפי והיינו אחר, לגוון
העצם  שם שנק' הוי' בש' למע' יובן מזה והנמשל
אינם  השמות כל כי והגם כלל, עצמותו על נוסף שאינו
מ"מ  כו', אלקו' עצמו' שה"ה ח"ו עצמותו על נוספים
לשאר  דומה שאינו מפני העצם ש' נק' הוי' ש' דוקא
לבד  ושמו הוא הי' שנבה"ע קודם גם שהרי השמות,
ושמו  הוא דענין כו', הגדול שמו שנק' הוי' ש' שזהו
על  נוסף דבר ואינו העצם כמו הוא שהשם היינו לבד
קודם  ג"כ באמת הי' שמות דשארי והגם כו', העצם
אלקו' שהן מאחר ח"ו מחודשי' שאינם שנבה"ע
וכמ"ש  כו' הצמצום ע"י מחודש הוא אצי' גם (ובד"פ
שהכלים  בכלים הן השמות דשארי הענין אך במ"א).
וע"כ  כו', ממש אלקו' היותן עם דבר מציאו' בבחי' הן
מאחר  העצם מן גילוי בבחי' שאינם היינו עצמי' אינם
דבר  בבחי' ה"ה וממילא כו', דבר מציאו' בבחי' שהן

בבחי' אינם מהותם בעצם וגם כו', העצם על נוסף
(והיינו  כו' דבר מציאו' בבחי' שהן מאחר פשיטו'
גילוי  בבחי' שאינם ב"ה אוא"ס לגבי עצמיים שאינם
כו'). ופשוטי' עצמי' אינם בעצמם וגם כו', העצם מן
הגבול  כח בחי' הן שלפה"צ באוא"ס בשרשם וכן
א"ס  בחי' שזהו דע"ה כו', הרשימו אותי' והן שבא"ס,
כו' הבל"ג א"ס לגבי ערוך באין נק' ה"ז מ"מ ממש
שזהו  דע"ה העצם מן גילוי בבחי' ואינו במ"א, וכמ"ש
מן  גילוי בבחי' אינו ומ"מ ממש א"ס עצמות בחי'
הרשימו  אותי' נעשו הצמצום דע"י וידוע כו', העצם
שנעשה  הכלים שרש התגלו' שזהו דבר מציאו' בבחי'
כלל  מציאו' בבחי' אינם ולפה"צ כו', הצמצום ע"י
משא"כ  כו'. ופשיטו' עצמי' בבחי' אינם ומ"מ וכלל,
לפי  וגם כו', העצם מן גילוי בבחי' ה"ה האור בחי'
ובשרשן  ע"ס ג"כ יש דבאורות זה בדרוש המבו'
בעצמו  שיער שאוא"ס מה הוא שלפה"צ באוא"ס
פט"ז  נת"ל הרי מ"מ כו', וגבול מדה בבחי' להאיר
בבחי' הן האורות שהרי כו', הגבול כח בחי' שא"ז
הוי' דש' וז"ע כו'. פשיטו' בבחי' וה"ה ההעלם גילוי
דע"ס  האורות (גם האור בחי' והוא העצם ש' הוא
העצם, מן גילוי בבחי' שהוא כו'), העצמי האור וכ"ש
גוון  בו שייך ואינו עדיין פשוט אור שהוא העצם וכמו
שהן  שמות דשארי כו', לבן גוון כמו פשוט גוון כ"א
כו', וירוק אדום כמו גווני' בבחי' ה"ה הכלים בבחי'
פשוט  גוון בבחי' הוא האור בחי' הוא הוי' ש' אבל
דחכ' להיות לבן, גוון שהוא ספיר נק' שהחכ' וזהו כו'.
ובבחי' העצם מן גילוי בבחי' שהוא האור בחי' הוא
בחי' כ"א גוון שום בו שאין פשיטות בבחי' ה"ה אין
בהג"ה  פל"ה בסש"ב וכמ"ש כו', ועצמי פשוט גוון
וזו  זולתו ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד דאוא"ס
שזהו  להיות החכ' דבחי' והיינו כו', החכ' מדרי' היא
אין  בבחי' ה"ה המאציל באוא"ס הדבוק האור בחי'
ע"כ  כו', זולתו אין שז"ע קכל"ח דכולא ביטול ובבחי'

כו'. פשוט גוון בבחי' כ"א כלל גוון בבחי' אינו
.¯ÂˆÈ˜,לבנה אבן היא דספיר הבחיי למ"ש ויתאים

בו  אין לכן מורכב, בלתי עצמי גוון הוא לובן
והדוגמא  גוונים, בשארי משא"כ גוון, לשום נטי' בעצם
מן  גילוי אינן השמות דכל העצם, שם הוי' ש' לזה
האור  הוא הוי' וש' ופשוטים, עצמים אינן וגם העצם,
הוא  חכ' וכן ופשוט, עצמי והוא העצם, מן גילוי שהוא
אין  בבחי' והיא העצם, מן גילוי בחי' שהוא האור בחי'

ופשיטות.
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"éì äúéä"אלקיך איה היום כל אלי באמור ולילה יומם לחם .1דמעתי

אלקיכם? היכן הגוים: אומרים רחמנאֿליצלן, ישראל, בני של צרה בכל

רז"ל  אומרים עליהם הכופרים, היהודים האפיקורסים גדולים 2לעומתם, אפיקורסים שהם טפי", "דפקר
להם  קוראים שחז"ל המאמינים, העולם לאומות ביחס ובפרט העולם, אומות של מהאפיקורסים יותר עוד

העולם" אומות אלא 3"חסידי אלקיך", "איה ישראל דת שומרי היהודים את שואלים שהם בלבד זו לא ,
הדתיים. מהיהודים לועגים הם

י  ה' ירחם ישראל, עם את בהם מעניש יתברך שה' הגדולות תשובה,הצרות יעשו שהם כדי הן תברך,

רחמנאֿליצלן, היהודים, צרות שכל וכתובים, נביאים בתורה, הפסוקים מאות כל שאומרים כמו –
תשובה  עשו ישראל בני וכאשר תשובה, יעשו ישראל שבני כדי האלקית האזהרה עונש הן הדורות, בכל

– ישועה להם שלח יתברך ה'

לתורה  לועגים הם הפוכה; בצורה האלקי האזהרה עונש את מנצלים ובתורתו בה' הכופרים אבל
היהודים. ומבוכת הרוח שפלות את מנצלים הם ומצוות.

ישראל  בני את עושים הם אלא והמצוות, התורה מדרך יהודים מדיחים הם שבלעגם בלבד זו לא
הגאולה. על לישראל האלקיות בהבטחות לכופרים

ישראל  שבני כך והכוזבות, הבזויות הישנות, האפיקורסיות בדרכים ישראל בני את מובילים הם
ומצרים. אשור הגדולות המעצמות בחיק ועזרתם הגנתם את לחפש צריכים

קורח  בני הנביאים מקוננים כך איה 1על היום כל אלי באמור ולילה יומם לחם דמעתי לי "היתה
אלקיך".

בגלות  סובל ישראל שעם האיום הגופני הסבל שמלבד כך על ולילה, יומם כלחם אצלי הן דמעותיי
שונאיכם" מ"אחיכם יותר ועוד העולם, מאומות רוחניים יסורים גם ישראל עם סובל הכופרים 4המרה, ,

ודתם. דעתם על ישראל עם את המעבירים ובתורתו, בה'

אהרן  נגד אביהם קורח של למחלוקת בהכנות בתחילה חלק לקחו ואביאסף, ואלקנה  אסיר קורח, בני
ממנה  ונסוגו התחרטו הם עצמה המחלוקת בעת אבל .5ומשה,

תוך  אל נפלו קורח, בני ואביאסף, אלקנה אסיר, גם ועדתו, קורח את לבלוע נפתחה האדמה כאשר
הארץ'. 'פי

שם  ועדתו, כקורח בעפר כוסו לא והם פתוח, הארץ' ב'פי המקום נותר תשובה, עשו שהם מכיון אך
מזמורים. חיברו ושם שירה אמרו הם
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המקדש  בית חורבן זמן על נבואה אמרו והם הקודש רוח עליהם שרתה הארץ', מ'פי יצאו כאשר
בגלות. יהיו ישראל בני כאשר המרה והתקופה

הגל  תקופת על מקוננים קורח בני שהנביאים הגלות, תקופת ממזמורי אחד הוא זה המרה,מזמור ות
ומצוות, לתורה והביזוי הקרירות רגש יותר עוד גדול הגלות, ויסורי הגדולות הגופניות הצרות שמלבד

ישראל. לעם גרמו ובתורתו בה' שהכופרים

שכתוב  והמצוות,6כמו התורה בדרך ישראל עם את לקרר מבקש עמלק בדרך". קרך "אשר בעמלק
ובתורתו, בה' לכופרים היוֿלאֿתהיה, חסֿושלום ולעשותם, ישראל בני אמונת את לקרר הם מבקשים כך

ישראל" בית הגוים "ככל אשר הכוזבות דיעותיהם מפרסמים שהם לטהרה 7בכך טומאה בין – היפך ,
אומר  יתברך שה' הקדושה, מהתורה העמים"8– מכל אתכם ו"ואבדיל העמים" מכל סגולה לי ,9"והייתם
האוהב  עליוֿהשלום, רבינו משה ועמך 10ואשר אני "ונפלינו יתברך, מה' מבקש האמיתי ישראל ומנהיג

האדמה" פני על אשר העם .11מכל

התורה. דעת את מחלישים הכופרים

במדרש  שכתוב כמו בעולם, לפעול מה אלקית שליחות יש ישראל לבני דבר, של הפסוק 12לאמיתו על
נקראים  וישראל "ראשית" נקראת התורה – ראשית" "ב' – "בראשית" וגו'", אלקים ברא "בראשית
ישראל  לבני זקוקים כך ולשם התורה, דיני קיום עלֿידי העולם את לעדן ישראל בני שעל "ראשית",

הארצי. הזה בעולם

הידוע  ונתן 13כמעשה עשיר יהודי היה  ימיו שכל וחסיד, גדול למדן הזקן, רבנו מחסידי אחד אודות ,
עיסקא, בהיתר אצלו, חסכונותיהם כספי את להחזיק מעונינים היו הכל עשיר שהיה וכיוון רחבה, ביד צדקה

ביותר. נמוכים אחוזים בעד

אחרים. כספי וגם כספו, את ואיבד גדולים נזקים סבל הוא פתאום. השתנה מצבו מסויים, בזמן

צריך  שהוא לרבי ואמר המר, הכלכלי מצבו על מאוד בכה לליאזנא, הזקן לרבנו הגיע הוא כאשר
הילדים  את גם להחזיק צריך והוא להוצאותיו צריך הוא הילדים, את לחתן צריך הוא חובות, לשלם

נישאו. שכבר המבוגרים

ז  וכעבור לדביקות נכנס זקוקים הרבי מה ולשם צריך, שאתה מה כל אומר אתה לחסיד: אמר מןֿמה
כלל. אומר אינך לך

ומצוות. תורה עלֿידי העולם את לעדן מוכרחים הם אלקית. שליחות יש ישראל לעם כלומר:

.øåöé÷ העולם שאומות רוחניים, מיסורים סובל ישראל עם הגופניים, הגלות יסורי מלבד כי מבאר
מובילים  הכופרים לגאולה. לישראל האלקיות להבטחות לועגים בה' הכופרים היהודים מזה ויותר בכלל
על  מקוננים הנביאים והמצוות. התורה קדושת את ומחלישים הישנות הכפירה בדרכי ישראל עם את

שליחותם. את שוכחים שהם ישראל עם על הכופרים של המזיקה ההשפעה
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.a

íéùøôî מבארים איה 14רבים היום כל אלי באמור ולילה יומם לחם דמעתי לי "היתה הפסוק את
ישראל 1אלקיך" בני מה על ומדגישים ישראל, בני של הירוד הרוחני המצב על מקוננים שהנביאים ,

בוכים. אינם מה ועל ובוכים מקוננים

שבני  הירוד, הרוחני מצבם על לרחם יש כמה – הגלות בזמן ישראל בני על מתאוננים הנביאים
בוכים. אין ולבכות, לקונן יש שבאמת מה ועל לבכות, צריך שלא מה על ומקוננים בוכים ישראל

ומצוות. לתורה אותם המקררים ישראל, על לכופרים שיש המזיקה ההשפעה בשל הוא זה כל

לומר: צריכים הרע, הרוחני למצבם בהתאם הקרים, הגלות יהודי איך הפסוק, את מסבירים המפרשים

יומם  "לחם – ומקונן? בוכה אני מה על דמעות, אצלי נוצרות ממה – לחם" דמעתי לי "היתה
כאשר  – אלקיך" איה היום כל אלי ה"באמור על ואילו הגשמיים, הצרכים על רק הן הדמעות ולילה".
שלי  האלקית העבודה היכן – אלקיך" "איה ממני ותובעים ומוסר תורה דברי היום כל אלי מדברים
המצוות  בקיום חלישותי ועל בתורה שלי העםֿהארצות על לי ומצביעים המצוות, וקיום התורה בלימוד

בוכה. אינני אזי – ומצוות לתורה קרירותי ועל

להיפך: להיות צריך דבר, של לאמיתו

ש  כמו ה', לברכת כלי לעשות צריך לדאוג. צריך לא הגשמיים אלקיך 15כתוב לענינים ה' "וברכך
הפרנסה  כלי את ימלא בשר", לכל לחם ה"נותן הוא ברוךֿהוא, שהוא, יתברך וה' תעשה", אשר בכל

והצלחה. ברכה בשפע

דעת  גניבת ללא שבת, שמירת עם תורה, עלֿפי טהור כלי יהיה הפרנסה שכלי להשתדל האדם על
ברכה. שפע נותן יתברך ה' טהור הוא הכלי וכאשר ערמומיות, וללא

חסרה  בציבור, תפילה שחסרה התורה, עלֿפי להיות שצריך כפי אינם הרוחניים הענינים כאשר אבל
והאבל  והצער כך, על ולבכות מאוד להצטער יש עבירות, בעניני כשנכשלים ובפרט לתורה עתים קביעות

באמת. תשובה שיעשו לכך גורמים

לכל  השורש היא שפריקתֿעול מלכותֿשמים, הפריקתֿעול על להיות צריך הבכיה ענין עיקר
והעבירות. החטאים

והמצוות, התורה של היהודי העול את רחמנאֿליצלן, מעצמו, שמסיר הוא, פריקתֿעול של ענינה
שמים. ויראת שכל של מעצור וללא גבול כל ללא הלב לתשוקות שמתמסרים כך מהכל, חופשיים ונעשים

אלקים" ל"פחד לב לשים מבלי מיד, ממלא הוא התאוות כל ואת חושק שהלב מה שהוא 16כל ,
יתברך, ה' רצון נגד הם לעשות עומד שהוא התאוות שעניני ובשכלו בליבו עולה לא כלל מוראֿשמים.
עול  רחמנאֿליצלן, לגמרי, מעצמו השליך הוא כי – אותה ומשחית נשמתו את פוגם הוא ושבכך

מלכותֿשמים.

זה  רוב שעלֿפי שמים, מורא חש שאינו כאבן הוא שליבו זה אצל מאשר יותר גרועה פריקתֿעול
והכבוד  מהילדים הנחת בפרנסה, והצלחתם עשירותם בגלל לב ורוחב התנשאות להם שיש אלה אצל קיים
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הנחת  ואת העשירות את מאבד שהוא במצבו, שינוי חל וכאשר זמני, דבר אלא זה שאין – שלהם
ומצוות. תורה של ליהודי ויהיה תשובה שיעשה עליו משפיע וזה מתרכך ליבו אזי וכדומה, מהילדים

גם  ממצבו, יורד נעשה הוא כאשר גם מלכותֿשמים, עול רחמנאֿליצלן, מעצמו, שהשליך מי אבל
תשובה. בעל נעשה אינו אז

זאת  עשתה השם יד כי מכיר הפורקֿעול גם אזי הגוף, ביסורי רגיל בלתי מקרה לו קורה כאשר רק
תשובה. ועושה

מלכותֿשמים  קבלתֿעול העדר באמת, כי בדקות, פריקתֿעול של ענין בעצמו למצוא יכול אחד כל
כפי  ה', בעבודת ישועה מביא וזה דמעות. כך על להוריד ויש פריקתֿעול, של תחילתה כבר הוא בתוקף

מפרש שר  הזקן :17בנו

תורה, של – "לחם" – ל מגיעים מרירות עלֿידי – דמעתי" לי "היתה

ערבית  אחד פרק שחרית, אחד פרק – ולילה" ,18"יומם

שאי"ה  ומכירים יודעים ואז – אלקיך" איֿה היום כל אלי ה'19"באמור חכמה, י' כתר, א' –
ומזוני. חיי בני, נותן ברוךֿהוא, שהוא, "אלקיך", – בינה

.øåöé÷,בגלות ישראל בני של הירוד הרוחני המצב על הפסוק את מסבירים המפרשים רוב איך מבאר
להיפך. להיות צריך באמת בוכים. לא ברוחניות החסר ועל הגשמיים הצרכים על הוא ובכיים שצערם
החסר  על אבל ברכה, שפע נותן יתברך וה' וכו' שבת שמירת עם טהור כלי לעשות יש גשמיים לצרכים

תורה. של ללחם זוכים מרירות עלֿידי החטאים. כל מקור היא פריקותֿעול לבכות. יש ברוחניות

[d"yz'd oeygÎxn] mgl izrnc il dzid
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ע"ב.17) ל, בהעלותך תורה, לקוטי
ע"ב.18) צט מנחות

במדבר 19) ספר סוף תורה, בלקוטי שצוינו במקומות ראה
אדמו"ר]. כ"ק [הערת בהוספה

•
w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

.‰ÏÈÏ‰ ˙„ÂÚÒ· ,˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù ˙·˘
עברו ‡. בזמנים חסידים היו בראשית' ב'שבת

שנת  עד נוהג היה אאמו"ר כ"ק הוד הרבה. מתוועדים
ר' החסיד ש"ב את בראשית' ב'שבת לבקר תרנ"ד

רייך. שילם
כ"ק ·. להוד סיפר רייזעס פנחס ר' החסיד

משבתות  שבאחת צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
בתורה, קרא הזקן רבינו כ"ק הוד כאשר 'בראשית',
'בעל  בעצמו הזקן רבינו כ"ק הוד היה כידוע 
היתה  וטליתו קרואים, של לימינם עומד והיה קורא',

–מ  לעיניים. עד ראשו על שוכה
אלקים", ברא "בראשית המלים שקרא אחרי הנה
התורה  ספר על בראשו הזקן רבינו כ"ק הוד נפל

ראשו, את הרים זמן משך כעבור לדביקות. ונכנס
הארץ". ואת השמים "את המילים את לקרוא והמשיך
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד כך על אמר
רבינו  כ"ק הוד – הסבא אז חשב הסתם שמן צדק',
פסוק. אותו על הבעל־שם־טוב של בפירושו – הזקן
– לספר צדק' 'צמח הרה"ק אדמו"ר ממשיך – כשאני
– הזקן רבינו כ"ק הוד – הסבא היה צעיר, הייתי
מהבעל־ במזריטש בהיותו ששמע עניינים לי מספר
ל'מקבל'. שנהייתי עד ממזריטש, ומהמגיד שם־טוב

את  מפרש הבעל־שם־טוב מהעניינים: אחד
היא,1ziy`xaהפסוק  העבודה התחלת –miwl` `xa

אלוקים, שם את לגלות –ux`d z`e minyd z` בתוך –
והארץ. השמים
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מפרש ‚. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
– "בראשית" אחר: באופן וגו' "בראשית" הפסוק את

שית" "ברא 2"ברא ועל־ידי־זה עליונות, מדות שש ,
אלקים, שם של הכוונה תכלית מתגלית – אלקים"
שית" ה"ברא לולא התחתונים. וארץ שמים על־ידי
ידיעה  יש לנשמות באלקות. ידיעה לנבראים אין
הרי  שזה בנר"ן, ואפילו מוחין, שהן מפני באלקות
בקדמין, – ו"בראשית" בחוכמתא", – "בראשית
המקיפים  הם נשמה שבמדריגות עליון, כתר שהוא
בהתלבשותה  גם שהנשמה כדי אך, ויחידה. חי' של
אודות  בשמחת־תורה שדובר כפי – וב"גויים" בגוף

תורה' ב'ליקוטי שמובא לחסות 3מה "טוב במאמר
לה  תהיה – הבהמית והנפש הגוף הם ש"גויים" בה'",
שש  שית", "ברא על־ידי זה הרי באלקות, ידיעה
תכלית  את לגלות – אלקים" "ברא עליונות, מדות
– הארץ" ואת השמים "את אלקים, שם של הכוונה

התחתונים. וארץ שמים על־ידי
שההארה „. הזקן, רבינו כ"ק הוד של מאמר ישנו

כ"ק  הוד השנה. שבתות בכל מאירה בראשית' מ'שבת
בזה. מאריך האמצעי הרה"ק אדמו"ר

:‰Ï‡˘ על־דרך ‰. היא בראשית' 'שבת האם
היולי? ענין
:‰·Â˘˙ כבר זה שהרי היולי, על־דרך לא

נקודת  של גם ציור, מגדר מושלל היולי ואילו מצוייר,
יו"ד  שהרי הכתיבה, מנקודת מיבעי לא הרעיון.
כל  אף־על־פי־כן חיוורתא, לית הרי שהיא למרות
אפילו  אלא שטח, כבר לה ויש ביו"ד מתחילה אות
כבר  שהיא כיוון אך שטח, לה שאין הרעיון, נקודת

היולי. זה אין – בציור
:‰Ï‡˘ כל ראשית הרי היא החכמה, ספירת

ואף־על־פי־כן  הפרט, מצד ומצויירת הספירות
שאר  לגבי היולי בבחינת היא החכמה ספירת

הספירות.
:‰·Â˘˙.'חכמה' של ה"מה" את 'לוקח' זה אין

'חכמה'. של ה"כח" עדיין זה הרי
כ"ק  הוד וה"מה". ה"כח" ישנם החכמה בספירת
מ"ה  כח בחכמה, שלישי ענין מסביר הרה"ק אאמו"ר
ופעם  ה"מ"ה". עם ה"כח" את המחבר 'חכמה' של
הכח  מה, כח ב'חכמה', רביעית מדריגה על גם דיבר
סתימאה' 'חכמה של מסילה שהוא ה"מ"ה", של

עילאה'. ל'חכמה
.Â אאמו"ר כ"ק הוד את ברוסטוב פעם שאלתי

ב'חכמה  יורדת סתימאה' 'חכמה איך הרה"ק,
מ'חכמה  לקבל יכולה הגלויה' ש'חכמה מה הגלויה'.
ורב, תלמיד על־דרך הביטול, מצד זה הרי סתימאה'
שיש  שמה רבו, לפני היושב תלמיד של העניין כמו
יותר  הוא הרב , דברי את לשמוע בתלמיד כיווץ יותר
אפילו  יודע הוא אין מקבל, שהוא בשעה לקבלה. כלי
הוא  לעצמו בא הוא וכאשר מקבל, הוא מה לעצמו
של  הירידה היא איך אבל ערכו, לפי זאת לוקח

הגלויה'? ב'חכמה סתימאה' 'חכמה
אתה  איך הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד לי ענה
הכשרה  ישנה שלמוחין לומר יכולים האם משער,
השמיעה? לכוח והאוזן הראיה לכוח העין על־דרך
לכוח  מוכשרת היא מלוטשת שהיא מפני העין
מוכשרת  היא דק עור לה שיש מפני האוזן הראיה,
כך  אם כי כך. הדבר אין במוחין אך השמיעה, לכוח
למרות  שכל. בעלי להיות צריכים כולם היו הדבר,
הבדלים, ישנם הרי והשמיעה הראיה בענין שגם
והשני  רב , ממרחק ושומע רב  מרחק רואה שהאחד
והשמיעה  הראיה במהות אף־על־פי־כן אך כך, לא

רו  הרי בשכל, ואילו שווים. להיות כולם שיכול אים
מזה  ממילא מוחין. לו יש זאת ובכל פרא־אדם
בראיה  שיש כפי הכשרה במוחין שאין מוכרח

ובשמיעה.
ל'חכמה  סתימאה' 'חכמה בין ההפרש גם כך
ומהות. מציאות של העניין על־דרך זה הרי הגלויה',
– סתימאה' ו'חכמה מציאות, היא הגלויה' 'חכמה
ובמציאות  ומהות. מציאות ישנן עצמה, במהות מהות.
ומהות  המהות ומציאות ומהות, מציאות ישנן עצמה,
'חכמה  המחברת המסילה היא כאן המציאות,
בנפש  עילאה'. 'חכמה – הגלויה' 'חכמה עם סתימאה'
הנשמה  השראת ענין על־דרך זאת להבין יכולים

כוחות. לתרי"ג נחלקת שהיא לפני בגוף
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק מהוד שמעתי זאת
סאדאווע, ברחוב כשטיילנו ברוסטוב,
את  לעבור שם כשחיכינו פרוספקט, וטאגאנראגסקי

הרחוב.
.Ê:dl`y?אחרות במילים זאת אומר נ"ע הרבי

:‰·Â˘˙ הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אצל גם
"אך  ד"ה במאמר שרואים כפי המילים, התחלפו
הסמ"ך'ים  בשנות מכן ולאחר תרמ"ו, משנת בגורל"

לגמרי. שונה כבר זה והעי"ן'ים
dlild zcerqa ,ziy`xa zyxt zay

(81 'r h"yz'd n"dqa dqtcp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

לט,ב.2) צ,ד.3)זח"א דברים



c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

`ltd cli ± b"kw wxt

שוב  פוזנא. בכל הבזק במהירות התפשטה ופרטיה יהונתן אשר ר' של פטירתו על הידיעה
צדיק  היה כי לדעת נוכחו הכל ליצלן. רחמנא "מטורף", היה הזקן כי לומר מישהו עתה העיז לא

יכבדוהו. שלא כדי צדקותו את להסתיר וביקש העולם מן ליהנות רצה שלא נסתר, גדול,

תוך  כי פוזנא תושבי כל ידעו ביום, בו פטירתו, לאחר מיד לקבורה שיביאוהו שציוה מאחר
כזה. צדיק של בהלווייתו השתתפות על לוותר מוכן היה לא איש הלוויה, תתקיים קלה שעה
את  שיחררו המלמדים עבודתם, כלי את הניחו המלאכה בעלי חנויותיהם, את נעלו החנוונים
הצדיק  נפטר  שבו  המדרש בית אל נהרו וכולם עבודותיהן , את עזבו בית עקרות תלמידיהם,

הישיש.

שהתנה  התנאי את ורעייתו חיים ישראל לר' להזכיר פטירתו לפני יהונתן אשר ר' של בקשתו
לקבורה  שם  הובא  כאשר בביתֿהעלמין שהתרחש מה את התושבים של בזכרונם ריעננה – אתם
שיאריך  בן ייוולד שלזוג הזקן, של לדבריו בביטול רבים התייחסו אז הזוג. של החמש בן ילדם
הערכת  את יותר הגדיל והדבר אחר , באור ההוא המאורע הובן עתה שמו. על שייקרא בתנאי ימים 

יהונתן. אשר לר' הציבור

חיה  נפש נשארה לא כי היה דומה אנשים. התמלאו המדרש לבית הסמוכים הרחובות כל
אל  ההלוויה התקרבה כאשר המטה. אחרי ההמונים צעדו הכבוד ויראת אבל ברוב העיר. בכל
ואפלים  קודרים העבים נראו מזרח כשלפאתי בעננים, לפתע השמים התכסו ביתֿהעלמין שערי
העינים, את וסינוורו העננים חשכת את קרעו הברקים ורעמים. ברקים החלו מיד במיוחד.
הבלתי  האדירה הפעילות מן הזדעזעו ההמונים האזנים. את והחרישו האויר את הרעידו והרעמים

המנוח. של המיוחדת גדלותו על השמים מן  אות בזה וראו הטבע, איתני של צפויה

סתימת  לאחר לשם. הורדה והגופה הנשמה יציאת לפני סימן שהנפטר במקום נכרה הקבר
למנוח  הקדיש. את יאמר מי איש ידע לא הרענן, הקבר ליד קדיש לומר השעה כשהגיעה הגולל,

הצדיק. אחרי הקדיש אומר להיות להתנדב העיז לא ואיש וגואל, קרוב כל היה לא

ההמ  מן יצא ידע לפתע לא שאיש העין", שתום "הנגר בשם כל בפי שכונה מי הצפוף ון
האיש  היה בודד הנגרות. במלאכת לעסוק והחל ממרחק, לפוזנא הגיע שנים 15 לפני שמו. את

בכינויו. רק הכירוהו הכל תמיד. סגורה האחת  ועינו

אחדֿעשר  בכל כך נהג מאז קדיש. לומר החל ודברים אומר ובאין הקבר אל ניגש עתה
קדיש, אומר היה המלאכה, בעלי של תפלתם מקום צדק", "פועלי הכנסת בבית האבלות. חדשי
אין  כי הניחו והכל הנפטר, עם קשריו לטיב שאל לא איש העמוד. אל ניגש גם לפעם ומפעם

משמעות. כל לדבר

כי  ורעייתו חיים ישראל לר' התברר יהונתן אשר ר' פטירת לאחרי מספר חדשים כעבור
החל  מספר חדשים כעבור אך רעה, עין של מחשש בסוד הדבר את שמרו תחלה להריון. נכנסה
במתח  וציפו הנסתר הצדיק יהונתן אשר ר' של בדבריו נזכרו פוזנא בני בעיר. להיוודע הדבר

זכר. בן לזוג נולד יהונתן אשר ר' לפטירת שנה במלאות לבאות.
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ליד  רבן, בית של תינוקות עלֿידי קריאתֿשמע, פסוקי אמירת מיד אירגן חיים ישראל ר'
יהונתן. אשר בישראל! שמו ונקרא הילד נימול השמיני ביום הילוד. עריסת

לחייו, כלשהי חרדה המר, הנסיון למודי ההורים, ללב כשהתגנבה וגם יפה, התפתח התינוק
בגופו  נראה היה שמונה לגיל הילד כשהגיע בטחון. והתמלאו והבטחתו הצדיק בברכת נזכרו

ברורה. ובלשון הגדולים בכשרונותיו הצטיין מזה יותר אך שתיםֿעשרה, בן כילד

הישיבה  ראש שבעיר. הקטנה בישיבה לימודיו חוק סיים כבר שנים עשר לילד מלאו כאשר
שהילד  בכך להכיר פוזנא כל החלה לאט לאט לעצמו. ללמוד יהונתן לאשר לאפשר לאב יעץ

ובקיאותו. מחריפותו התפעל תורה בדברי אתו ששוחח מי כל עילוי. הוא

הגדולות  בישיבות ללמוד לנסוע משאלתו את הוריו לפני יהונתן אשר הביע כשנתיים כעבור
לכך. הסכימו ההורים הדור. גאוני גדולי מפי זמן, אותו לתהלה יצא ששמען וליטא, פולין של
למצוות, כניסתו את בקרוב לחגוג אמור הבן בדבר: נוספת כוונה היתה יהונתן אשר של לאביו
ולבנו  לו שיחלקו הרב הכבוד מן חשש חיים ישראל ר' בדריכות. זה למאורע התכוננה ופוזנא
המוצלח  לבן רעה עין חלילה, תזיק, שמא סמויה חרדה בקרבו קיננה זאת מלבד זו. בהזדמנות

הסביבה. לתחומי מעבר אל הגיע כבר ושפרסומו תהלתו מספרת העיר שכל

שאיש  מבלי העיר את עזב העילוי יהונתן אשר כי לשמוע פוזנא הופתעה אחד בהיר ביום
מאומה  יודעים אינם עצמם הם כי השיבו בנם הלך לאן ההורים כשנשאלו מועדות. פניו לאן ידע
בזמנים  נהוג שהיה כפי גלות לערוך וכן חפץ לבו שבו תורה מקום לחפש שהלך העובדה מלבד

ההם.

שני  כך שש שונות. בישיבות שוהה הוא הזמן כשבמשך יהונתן אשר של נידודיו ארכו ם
תורה  ושמע ובריסק לובלין קראקא, פראג, של המפורסמות בישיבות מסויימות לתקופות ביקר

וצרפת. גרמניה גאוני אצל ביקר כן גדוליהן, מפי

עשירי  מגדולי אחד של בתו עם שידכוהו והם בפוזנא, הוריו לבית חזר השנים שש כעבור
מוגבלת. בלתי לתקופה צרכיהם וכל הצעיר הזוג בית את חשבונו על להחזיק שהתחייב העיר,
כונה  והוא הצעיר הגאון את מאד כיבדה פוזנא כל בתורה. העת כל ועסק ישב הגאוני האברך

כבוד. בתארי

לדירתו  צמוד חותנו לו שבנה מיוחד מדרש בבית יהונתן אשר ר' הסתגר תמימות שנים עשר
או  הצעירים הגאונים  מבין למישהו אליו הכניסה הורשתה לזמן מזמן ולילה. יומם למד ושם
להציע  לפניו לבוא הדרישה רבתה שכן תורה, בדברי אתו לשוחח כדי העיר של הקשישים

וספיקות. קושיות

זמן. שבאותו התורה גדולי כל על בביטול התבטא הוא יהונתן: אשר לר' לו היה אחד פגם
בענין  כמוהו הם אף שסברו הלמדנים מגדולי היו ואכן מהם. יותר וחריף בקי עצמו את ראה הוא
בזכרונו, חקוק היה ושמע, ראה שלמד, מה כל ורע. אח היה  לא שלו והזכרון התפיסה  לכושר זה.

גבול. היה לא לחריפותו גם ימים. שנתיים בן היה מאז

לפניו  אומר אביו, של בשכנותו שדר "הנבלן", ישראל יוסף ר' היה רך ילד בהיותו עוד
דיברו  הכל בעלֿפה. מיד עליהם חוזר היה יהונתן, אשר והוא, התנ"ך, מן שלמים ופרקים פסוקים 

בישראל. גדול יהיה כי  וניבאו הזה הפלא על אז
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חתן  לשמח נוהג שהיה משום זכה זה לתוארו במינו. מיוחד אדם היה הנבלן ישראל יוסף ר'
במומחיות  עושה שהיה דבר נבל, בכלי מנגן שהיה כך עלֿידי השתתף שבהן בחתונות וכלה
בני  מחברת מתרחק היה כלל בדרך כך. על תשלום שום לקבל רצה לא כי אם יתירה, והצטיינות

וכלה. חתן שמחת בקיום הבריות בין מעורב היה בחתונות ורק אדם,

הזהב  בכלי ובמיוחד שיצר, הנפלאים בתכשיטים הצטיין הוא זהב. כצורף היתה פרנסתו
למד  מקצועו את רב. ביקוש היה לתוצרתו עין. ומרהיבות יפות תמונות טבע שעליהם והכסף

וזהב. בכסף אמן יוצר היה הוא שאף מאביו

כמה  וכן משנה, סדרי ששה כל את התנ"ך, כל את בעלֿפה ישראל יוסף ר' ידע בבד בד
את  משנן היה והזהב הכסף בכלי עבודתו את ועושה יושב כשהיה העת כל גמרא. מסכתות

בעלֿפה. תלמודו

תנ"ך  פרקי לפניו לחזור נוהג היה יהונתן אשר הילד של המיוחד זכרונו בכוח הבחין כאשר
מה  כל על בעלֿפה לחזור יכול היה בבגרותו גם לנצח. במוחו מיד קולטם היה הגאוני ־והילד

ישראל. יוסף ר' מפי בילדותו ששמע

די  אך בכתבֿיד, ספרים הרבה יהונתן אשר ר' רכש העשיר חותנו שולחן על סמוך בהיותו
לשונו. על שגורים היו וכבר אחת פעם רק בהם שיעיין היה
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* * *
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daezk i`pz oick jka aiig `ed ixde ,epnn zcxtp `l` xeqi`a

.xeqi`a el z`yipy s`e ,ezy`l lra lk ly
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,oeict aeig llk oi` i`pzd z` miiwl leki epi`y ezzin xg`l

.dziicta miaiig miyxeid oi` da xikd m` s`e

zectl ick `ivedl lrad lry oennd xeriy dn zxxan `xnbd
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אגרות קודש - מתורגם מאנגליתרנב
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

 ב"ה,  ט"ו אלול תשכ"ד
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר וועלוול גרין

שלום וברכה:

רוב תודות על מכתבך מה־29 ביולי. אני רוצה להביע שוב את צערי על כך שנאלצתי לדחות את 
ההנאה לפגוש אותך אישית במהלך ביקורך האחרון. היה זה בזמן אשר בו, בהתאם למנהג בן שנים 
יחידויות, בשל סיבות שאין מקום להסבירן במכתב זה. בכל אופן, שמחתי  רבות, לא נקבעות שום 

להיווכח ממכתבך שהנסיבות התקבלו על ידך ברוח טובה.

בעונג רב קראתי אודות התרשמויותיך מההתוועדות שהשתתפת בה, ועל שָחַלְקָתּ אותן עם 
אחרים, בשובך הביתה. איחוליי שתתקדם מחיל אל חיל בכל מאמציך בחיזוק ובהפצת היהדות.

לך  לומר  רוצה  אני  שכן,  הערותיי הבאות,  גם את  חיובית  בצורה  ובטוח שתקבל  אני סמוך 
שנהניתי לקרוא במכתבך כי ילדיך משתתפים במחנה גן ישראל. מכאן אני מסיק בביטחה שיש לך את 
הסכמתה של אשתך ל"מעורבות" שלך בחב"ד )עניין שהיססתי להעלות קודם מפאת רגישותו(, ומה 
שלא פחות חשוב, שילדיך מפיקים מכך תועלת. כי מובן מאליו שביחס לילדים, כל יתרון שצוברים 
בילדּות, מוכפל ככל שגדלים ומתבגרים. יהי רצון שה' יעניק לך ולאשתך הרבה נחת יהודית אמיתית 

מהם.

בתהלים  כ"ז  פרק  לתפילתנו את  מוסיפים  אנחנו  בו  אלול,  בחודש המסוגל,  נמצאים  אנחנו 
"ה' אורי וישעי" פעמיים ביום. כמה מתאים שפרק תהלים עמוק ומעורר זה, מסתיים במילים "קוה 
אל ה'", הנשנות פעמיים בפסוק האחרון. מי ייתן שתתגשם תפילה זו וכל שאר התפילות של כל אחד 

מאיתנו, בתוך כלל עם ישראל, ושתבורכו אתה ומשפחתך ב"כתיבה וחתימה טובה".

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי  

נ.ב. התייחסת אגב־אורחא למכתבי )מיום י"ח בטבת תשכ"ב( אודות תיאורית האבולוציה.

וזהירה, באשר מטרתי היא להביא  נכתב בלשון מאופקת  כי אותו מכתב  ברצוני לגלות לך, 
עוד ועוד אנשים לדבוק בהשקפה היהודית; לכן הנני משתדל להימנע מכל דבר שעלול להרתיע אנשים 
מסוימים ממחויבות עמוקה יותר ליהדות. ואולם, בכתבי אליך אהיה גלוי לב יותר, שכן הנני סמוך 

ובטוח כי דברי לא יתקבלו שלא כהוגן.

מיידית  קבלה  לך  מאפשרים  אינם  המדעית  והכשרתך  שלך  החילוני  הרקע  כי  כותב  הינך 
של כמה מן הרעיונות הנזכרים במכתב האמור )הגם שקבלתם או אי קבלתם, אינה משנה כלל את 

מחויבותך לקיים מצוות(. בכנות, אני מופתע מאוד מאי־יכולתך לקבל את הרעיונות הללו.

שנות  על  ומסתמכות  מדעיות,  הן  שלו  היסוד  הנחות  ל"אמונה";  קורא  אינו  הנ"ל  מכתבי 
לימודיי המדעיים – תחילה באוניברסיטת ברלין ולאחר מכן בפאריז. תמכתי בקבילותו של תיאור 
הבריאה בספר בראשית על בסיס מדעי. מצד שני ציינתי, שאותן הוכחות מדעיות־כביכול שמתיימרות 
להכחיש את היתכנותו של סיפור הבריאה, באמת אינן מדעיות, שכן למען האמת המדע אינו טוען – 

ואף אינו יכול לטעון – טענה שכזאת. 



רנג אגרות קודש - מתורגם

חד־משמעי  מדעי  הסבר  להציע  יוכל  לא  לעולם  הוא  כי  מצהיר  המודרני  המדע  כן:  על  יתר 
משום  אלא  שלם,  אינו  עדיין  המודרני  שהמדע  משום  זה  אין  בה.  כיוצא  אחרות  ולבעיות  זו  לבעיה 
שמעצם טבעו, לעולם אין המדע יכול להתבטא במונחים מוחלטים; הוא יכול רק להציע הנחות עבודה 
והשערות. המדע מסוגל רק לבדוק תופעות ולסווגן, ומהן להסיק מסקנות ולהציע תחזיות אפשריות. 
אם אלו יאומתו בסופו של דבר באמצעות ניסויים, ניתן לאשר את אותן הנחות כאמיתיות־בקירוב. 
ואולם המדע לעולם לא יכול לטעון כי הוא עוסק באמיתות מוחלטות, כי טיעון כזה מהווה סתירה 

מניה וביה.

הנאמר נכון לגבי כל תחומי המחקר המדעי. כאשר מדובר בתאוריית האבולוציה, שעוסקת 
בניסיון לשחזר את העבר הרחוק, חסרה למדע אפילו אותה דרגת ההסתברות שיש לו ביחס לחיזוי 
אירועים עתידיים, כפי שהוסבר בארוכה במכתבי הנ"ל. לגבי העבר, המדע יכול רק להעלות השערות. 

אם השערות אלו מוצגות בספרי לימוד כ"עובדות", אזי זהו מצג שווא גס ולא מדעי.

ולפיה  כאמת,  התקבלה  התלמאית  הכוכבים  מערכת  שנים,  במשך  אחת:  דוגמה  לצטט  אם 
השמש מקיפה את כדור הארץ. מאוחר יותר קופרניקוס פיתח את התיאוריה שכדור הארץ מקיף את 

השמש. בכל ספרי הלימוד כיום, מוצגת התיאוריה של קופרניקוס כעובדה שלא ניתן לערער עליה.

אלא  אינה  קופרניקוס  של  השמש  מרכזיות  ששיטת  העובדה  מלבד  העובדות?  מהן  אבל 
תיאוריה, שחשופה למגוון הסתייגויות, כמו שכל תיאוריה מדעית חייבת להיות; וגם, מלבד העובדה 
שתיאוריה זו לא התיימרה ליישב את כל השאלות שעלו מתצפיות אסטרו־פיסיקאיות, אלא רק ענתה 
על יותר שאלות, ובאופן פשוט יותר, מאשר התיאוריה התלמאית – הרי המדע העכשווי הגיע למסקנות 
מהפכניות בעקבות תאוריית היחסות הכללית. במיוחד, משוכנע כעת המדע המודרני, שכאשר שתי 
מהן  איזו  מדעית,  מבחינה  לברר,  ניתן  לא  לעולם  לשנייה,  האחת  יחסית  בתנועה  נמצאות  מערכות 
הכללית  היחסות  שתיאורית  לזכור,  יש  בתנועה.  שתיהן  האם  או  נחה,  מהן  ואיזו  בתנועה  נמצאת 

התקבלה כיסוד לכל המדעים המדויקים, ללא עוררין.

בדיונים  להתעלמות  זוכה  זו,  חדשה  מדעית  נטייה  עבורך,  תגלית  לא  זו  ובוודאי   - זאת  עם 
בלימודי  אפילו  אלא  תיכון,  לימודי  של  ברמה  רק  לא  וקופרניקוס,  תלמי  של  לתיאוריות  הנוגעים 

התמחות באסטרונומיה ובפיסיקה במכללות ובאוניברסיטאות.  

ששלטה  המדעית  למגמה  זיקה  מתוך  עדיין  נלמד  רבים,  בתחומים  המדע,  אחרות,  במילים 
בסוף המאה ה־19, כאשר שני עקרונות יסוד של המדע המודרני עדיין לא היו ידועים, כלומר, תורת 

היחסות, ושכל המסקנות המדעיות שייכות בהכרח לתחום של ההסתברות ולא של הוודאות.

מנקודת  כי  לתלמידיו  אומר  הוא  אין  מדוע  מדויקים  למדעים  אחד  פרופסור  פעם  שאלתי 
הראות של תורת היחסות, ניתן לטעון לתקפותה של השיטה התלמאית בדיוק באותה מידה כמו לזו 
של קופרניקוס. הוא השיב לי בגילוי לב, כי אם הוא יעשה זאת הוא יאבד את מעמדו בעולם האקדמי, 
"ומה עם  על המורשת המדעית הרווחת של המאה התשע־עשרה. הקשיתי:  יחלוק בכך  כיוון שהוא 

הנושא המוסרי?", התשובה הייתה דממה.

כאשר העליתי עניין זה בפני מדען אחר, הביע הלה תמיהה: כיצד זה עוד יש במאה העשרים 
אנשים המסוגלים לחשוב שכדור הארץ נייח והשמש סובבת סביבו? כאשר מחיתי על דבריו, וטענתי 
כי מנקודת הראות של המדע המודרני, יש לשיטה זו בדיוק אותו תוקף כמו לשיטה המנוגדת לה, לא 

היה בכוחו להפריך זאת.

לי על אריכות הערותיי הנ"ל, שהתעוררו כתוצאה מהתבטאותך לגבי קבלה או אי  נא סלח 
קבלה של המושגים שהבעתי במכתבי לגבי אבולוציה. אני מזמין את המשך תגובותיך.
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ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

יּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי  נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתעּלּות  התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

על  הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ּבעיני ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

וההסּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַַידי
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èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMä-ìr E ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−©

:Eúîãàñëéäìà ýåýé áéçøé-ékEìáb-úà E ©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»
äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì-øac øLàk©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬
ìëàz ELôð úeà-ìëa øNa ìëàì ELôð©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬©§§−Ÿ©¬

:øNaàëøçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék ¨¨«¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹
éäìà ýåýéEø÷aî zçáæå íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´

ðàvîeEúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLà E ¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®
éørLa zìëàå:ELôð úeà ìëa EáëøLàk Cà §¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«©À©«£¤̧

àîhä epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ
:epìëàé åcçé øBähäåâëìëà ézìáì ÷æç ÷ø §©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ

Lôpä ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä ék ícä©½̈¦¬©−̈´©¨®¤§«ŸŸ©¬©¤−¤
:øNaä-írãëepëtLz õøàä-ìr epìëàz àì ¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−

:íénkäëéðáìe Eì áèéé ïrîì epìëàz àìE ©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´
éøçà:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék Eåë÷ø ©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«©¯
éLã÷øLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨

:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ
éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaä-íãå E ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©

éçáæéäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé EøNaäå E §¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈
:ìëàzçëíéøácä-ìk úà zrîLå øîL Ÿ¥«§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´

éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðà øLà älàäE ¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³
éøçàøLiäå áBhä äNrú ék íìBò-ãr E ©«£¤̧Æ©½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈

éäìà ýåýé éðéra:Eñ §¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
הענין  חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּגם  נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא", ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָּד"לפּום

ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים הּכחֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכן

ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ּבמּוחׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנראה

רֹואים  הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּיׁשרה

להתּגּבר  והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום מאׁשר ּפחּותים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּקׁשיים

ּבהׁשערה. היּו מאׁשר יֹותר ּכּבירים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàzLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´

:íöøàa záLéå íúàìL÷pz-ït Eì øîMä Ÿ½̈§¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ
éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸

älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ
:éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úààìäNrú-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´

éäìà ýåýéì ïëøLà ýåýé úárBz-ìë ék E ¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹£¤´
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN̈¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúðaâéàúà §´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«¥´
Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk̈©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−

:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®
éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½

éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯
:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À

íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−
úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìäíëéäìà ýåýé éøçà §©§¤−§¨©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´

:ïe÷aãú Báe eãárú Búàå eòîLúåàéápäå ¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´
-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤
| íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr äøñÂ¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤®̈
:Eaøwî òøä zøráeñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáBà E÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À¯
äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ

éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«



iriaxרנו - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çíéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàî¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´
éìàäö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà E ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬

:õøàäè-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥®̈§«Ÿ
ðér ñBçú:åéìr äqëú-àìå ìîçú-àìå åéìr E ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

éä ékäðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈
:äðøçàa írä-ìk ãéå BúéîäìàéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬

ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

áéúBNrì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
:Eaø÷a äfä òøä øáckñâéúçàa òîLú-ék ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´

éøréäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EíL úáL ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈
:øîàìãéeçéciå Eaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²

íéäìà äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬
:ízrãé-àì øLà íéøçàåèzø÷çå zLøãå £¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨¯§¨«©§¨²

äúNrð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²
:Eaø÷a úàfä äárBzäæèéáLé-úà äkú äkä ©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À¤«§¥²

-ìk-úàå dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä̈¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥̧Ÿ¨¯§¤¨
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLàæé-ìk-úàå £¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤¨

Làá zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´¨¥À
éäìà ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úàE ¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®

:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäåçé÷aãé-àìå §¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«§«Ÿ¦§©¯
ïBøçî ýåýé áeLé ïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹¥«£´

àk Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå BtàøL ©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬
éúáàì òaLð:Eèééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékE ¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ìíBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà øîL ¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
éäìà ýåýé éðéra øLiä úBNrì:Eñ ©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשּכׁשּיבא  אדמֹו"ר, מֹוריֿוחמי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפתּגם ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹידּוע

והּתקּופה  הּימים על ּביֹותר ויתחרטּו יצטערּו צדקנּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמׁשיח

ּבתֹורה  לפעל יכֹולים ׁשהיּו הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהכי

ׁשאז  ּדאז, וההסּתרים ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומצֹות

ׁשּצּוה  לזה והן לעֹובד הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה

ּכׁשרּוח  מהּֿׁשאיןּֿכן ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמאה

éòéáøãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìå eããbúú¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

áéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékøça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
øLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìrñâ:äárBz-ìk ìëàú àì ©§¥¬¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−

:íéfr äNåäBàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬
:øîæååòñL úrñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå ¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ

:eìëàz dúà äîäaa äøb úìrî úBñøô ézL§¥´§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«
æéñéøônîe äøbä éìrnî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬

úáðøàä-úàå ìîbä-úà äreñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤
àì äñøôe änä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå§¤©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ

:íëì íä íéàîè eñéøôäç-ék øéæçä-úàå ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤Â©«£¦Â¦«
íëì àeä àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬−¨¤®

bú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî:eòñ ¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«
èBì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²

:eìëàz úN÷N÷å øétðñéBì-ïéà øLà ìëå §©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ£¤¯¥«²
:íëì àeä àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðññ §©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬−¨¤«

àé:eìëàz äøäè øBtö-ìkáé-àì øLà äæå ¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾£¤¬Ÿ
:äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàúâéäàøäå «Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«§¨«¨¨Æ

:dðéîì äicäå äiàä-úàåãéáøò-ìk úàå §¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬¨Ÿ¥−
:Bðéîìåè-úàå ñîçzä-úàå äðriä úa úàå §¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤

:eäðéîì õpä-úàå óçMäæè-úàå ñBkä-úà ©®̈©§¤©¥−§¦¥«¤©¬§¤
:úîLðzäå óeLðiäæéäîçøä-úàå úàwäå ©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨

:CìMä-úàåçédðéîì äôðàäå äãéñçäå §¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦®̈
:ólèräå úôéëecäåèéàîè óBòä õøL ìëå §©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬

:eìëàé àì íëì àeäë:eìëàz øBäè óBò-ìk −¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−Ÿ¥«
àëéørLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìE Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹

ír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzzäzà LBã÷ ¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈
éäìà ýåýéì:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
מן  להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּכאׁשר

היא  ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה – ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּנּסיֹון



רנז iyiy ,iying - eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּוא  ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ועּלּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

נּסי". "ארים והרמה, נס ְֲִִִִֵַָָָמּלׁשֹון

éùéîçáëErøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®
:äðL äðL äãOä àöiäâëýåýé | éðôì zìëàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´

éäìàì øçáé-øLà íB÷na EíL BîL ïkL ¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E ©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìz ïrîì EE §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéîiä-ìkãëàì ék Cøcä Enî äaøé-éëå ¨©¨¦«§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ

øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬

éäìà:EäëEãéa óñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåE §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:BaåëELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå «§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹
EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôðzçîNå E ©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈
:Eúéáe äzàæëéørLa-øLà éåläåàì E ©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ

:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñ ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«
çëìL | äö÷îøNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ

éørLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:Eèëàáe §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´
å Cnr äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éåläíBúiäå øbä ©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³

éørLa øLà äðîìàäåïrîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©
éäìà ýåýé EëøáéøLà Eãé äNrî-ìëa E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬

:äNrzñ ©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

לגּלֹות  ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּבעבֹודת

הּנּצֹוץ  את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ּתכליתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת

ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ׁשּבֹו. ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאלקי

זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעד

הּוא  הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו, האדם ּבעבֹודת ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָואף

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; ׂשכלֹו ּכחֹותיו, את ‰CÙ'ּפֹותח' ְִִִֵֵֶַַָָָֹ≈∆

נפׁש. מסירּות מּתֹו ְְִִִֶֶטבעֹו,

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
áBãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½

-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤
:ýåýéì ähîL àø÷-ék åéçàâNbz éøëpä-úà ¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ

éçà-úà Eì äéäé øLàå:Eãé èîLz Eãñôà ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤
ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½

éäìà ýåýé øLà õøàaäìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈
:dzLøìäýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íà ÷ø §¦§¨«©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´

éäìàì Eúàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîL ¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLàåéäìà ýåýé-ékE £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´©¦À
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

:eìLîéñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa Eïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àì Cì̈®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½
éçàîïBéáàä E:çBì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárz èáräå§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«
èìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©

øîàìärøå ähîMä úðL òáMä-úðL äáø÷ ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´
ðéréçàa Eéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàéòøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬
Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bì Ezúa Eááì§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ

éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëáe ENrî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
àééëðà ïk-ìr õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨®̈¤©¥º¨«Ÿ¦³

éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì EeöîE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯
iðrìðéáàìe E:Eöøàa Eñáééçà Eì øëné-ékE ©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bà éøárä̈«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
:Cnrî éLôç epçlLz úréáMäâéepçlLú-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«§©§¤¬

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôçãé÷éðrä ¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«©«£¥³
ðàvî Bì ÷éðrzðøbîe EEëøa øLà Eá÷iîe E ©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯¥«©§²

éäìà ýåýé:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯

:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèøîàé-ék äéäå §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´
éìàEúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àì E ¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½

è-ék:Cnr Bì áBæéäzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¬−¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³



iriayרנח - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe Bðæàá§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−
:ïk-äNrzçéðérá äL÷é-àìBúà EçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³

LL Eãár øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç̈§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL:äNrz øLà ìëa Eô ¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשל  אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבּׂשכל  יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, הרּוחני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאדם,

אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא מציאּותן וכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבריא,

אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ּבּנּסיֹון ועֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכׁשּמתאּמץ

הּמדּמה. מציאּותן ּכל ְְְִֵֶַָָָָֻׁשּבטלה

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkE ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ
éäìà ýåýéì Léc÷z øëfäøëáa ãárú àì E ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ

ðàö øBëa æâú àìå EøBL:Eëýåýé éðôì ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸
éäìàøçáé-øLà íB÷na äðLá äðL epìëàú E ¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−£¤¦§©´

:Eúéáe äzà ýåýéàëçqt íeî Bá äéäé-éëå §Ÿ̈®©−̈¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ
éäìà ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìk øer Bà:E ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

áëéørLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëåâëõøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø §¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzôæèàLãç-úà øBîL ¦§§¤−©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤
éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàäLãça ék E ¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤

éäìà ýåýé EàéöBä áéáàääìéì íéøönî E: ¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
áéäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ

ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkLâìëàú-àì £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««ŸŸ©³
íçì úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr̈¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−¤´¤
økæz ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«
ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®

íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬
:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©

éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦
éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàì EïkL ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§©¥´

LîMä àBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´©¤½¤
:íéøönî Eúàö ãrBîæíB÷na zìëàå zìMáe ¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾

éäìà ýåýé øçáé øLàø÷aá úéðôe Ba E £¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¨¦´¨©½Ÿ¤
éìäàì zëìäå:EçúBvî ìëàz íéîé úLL §¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®

éäìà ýåýéì úøör éréáMä íBiáeäNrú àì E ©´©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−
:äëàìîñèìçäî Cì-øtñz úòáL äráL §¨¨«¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³

:úBráL äráL øtñì ìçz äîwa Lîøç¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«
ééäìà ýåýéì úBòáL âç úéNråúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬

éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àééäìà ýåýé | éðôì zçîNåðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»

éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråøbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²
øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå íBúiäå§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³

éäìà ýåýé øçáéì E:íL BîL ïkLáézøëæå ¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈
-úà úéNrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§®̈¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤

:älàä íéwçäôâéEì äNrz úkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−
ðøbî Etñàa íéîé úráL:Eá÷iîe EãézçîNå ¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈

ðáe äzà Ebçaéåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E §©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À
éørLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå:E §©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

åèéäìà ýåýéì âçz íéîé úráLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNrî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
æèEøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt LBìL̈´§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹
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המקשים  נמצא 1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפי עשרהמדוע מאמרות

רוצה  הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על  ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים, להרבות

הצדיק"?!

הענין: ביאור

אין  להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אותם לפרש
גםֿיחד  הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה 2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר  הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים 3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת, לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה  בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורת נבראה נברא בכל השונה הנבראים,

בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני  ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוך מעלתה

בהיותו  היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבל למעלה בלתי

בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות  - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוך שלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 עמ' ב. כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשים: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן  במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים

אחד  במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע  מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז  השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז  אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר  וכבר אםֿכן 5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה  שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם  ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק  בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי  "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה 6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך  הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש  מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלה שב"בראשית"
גשמי במחשבה  עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא

"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד  במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם  בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על  המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך

בין  ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא  דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבוש ל  והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת 7"מבשרי נברא העולם היה אילו :
והיתה  הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של  מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא  שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל  אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו  לא גם וממילא בעולם, קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן  ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיה מאמרות נברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם, "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן

כי  לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתה אחד "שוויו" שכן ,"

אכן  הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה "שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".

אלא  הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש
ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

מתחיל  כי  לסיפא  מרישא  סתירה  בו  הנני  ורואה  ראה,  מעש"ק  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
כתיבתו אודות הכתות והשיעורים אשר לומד עמהם ומסיים אשר ברוחניות הנה מהותו פוחת והרי 
ידוע עפ"י מרז"ל גודל ענין ערך המלמד את בן חבירו תורה ובפרט המלמד את בן עם הארץ תורה וא"כ 
הרי אי אפשר שעי"ז יוקטן ערכו ובטח גם זה הוא עצת היצר להחלישו בעבודתו הנ"ל ואולי גם כדי 
להביאו לידי רגש יאוש שכיון שהמצב אינו כדבעי הרי מה לו ואיך אפשר לעשות ולא כדאית היגיעה 
להיטיב המצב יותר )אשר גם זה היפך מרז"ל יגעתי ולא מצאתי אל תאמין(, וכבר אמרתי לו כ"פ אשר 
בזמן הזה ההכרח הוא אשר כאו"א יתעסק באיזה ענין של צרכי צבור ואלו השייכים לזה הרי עניני 
חינוך הכשר קודם לכל ויחד עם זה ובשבילו בפרט מוכרח שיהי' לו לימוד קבוע בספרי חסידות חב"ד 

וישתדל ג"כ לעבוד את השי"ת דוקא מתוך שמחה.

ומ"ש שהתחיל ללמוד קצת תניא ונתקשה לו מאד כי אינו רגיל בזה הרי כיון שכותב הטעם 
וכנראה  תאמין,  אל  ומצאתי  יגעתי  לא  רז"ל  כלל  ידוע  והרי  זה  בלימוד  ולהתרגל  לבטלו  הוא  בידו 
במכתבו גופא הנה עדיין לא התחיל בלימוד ביגיעה, ואם היצה"ר אין נוח לו לימוד תורה איזה חלק 
שיהי' הרי עאכו"כ בנוגע ללימוד המביא - כלשון הרמב"ם בהלכות יסודי התורה - לאהבתו וליראתו 

ית' ומה התועלת בהשקלא וטריא בזה? יתחיל ללמוד ובמשך הזמן יראה בזה הצלחה...

בברכה.
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ycew zegiyn zecewp
המקשים  נמצא 1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפי עשרהמדוע מאמרות

רוצה  הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על  ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים, להרבות

הצדיק"?!

הענין: ביאור

אין  להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אותם לפרש
גםֿיחד  הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה 2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר  הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים 3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת, לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה  בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורת נבראה נברא בכל השונה הנבראים,

בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני  ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוך מעלתה

בהיותו  היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבל למעלה בלתי

בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות  - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוך שלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 עמ' ב. כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשים: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן  במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים

אחד  במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע  מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז  השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז  אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר  וכבר אםֿכן 5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה  שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם  ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק  בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי  "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה 6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך  הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש  מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלה שב"בראשית"
גשמי במחשבה  עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא

"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד  במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם  בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על  המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך

בין  ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא  דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבוש ל  והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת 7"מבשרי נברא העולם היה אילו :
והיתה  הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של  מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא  שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל  אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו  לא גם וממילא בעולם, קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן  ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיה מאמרות נברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם, "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן

כי  לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתה אחד "שוויו" שכן ,"

אכן  הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה "שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".

אלא  הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש
ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב



לוח זמנים לשבוע פרשת ראה - בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:1006:1408:4908:5109:2509:2610:3310:3313:1713:1519:1819:1119:4419:3718:5219:48באר שבע )ק(

06:0706:1108:4708:4809:2309:2410:3110:3113:1613:1419:2219:1419:4619:3818:4319:49חיפה )ק(

06:0806:1108:4708:4809:2309:2410:3110:3113:1513:1319:2119:1419:4319:3618:3519:47ירושלים )ק(

06:0906:1308:4808:5009:2409:2610:3210:3213:1713:1519:1919:1219:4619:3818:5119:49תל אביב )ק(

05:5706:0508:3408:4009:2509:2810:3710:3913:3313:3019:5819:4620:3320:2119:3020:35אוסטריה, וינה )ק(

06:5806:5009:0208:5709:3909:3410:3510:3112:5312:5217:5117:5618:1818:2317:3618:34אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:0306:1008:4108:4609:2909:3210:4110:4213:3513:3319:5719:4620:3120:2019:3020:33אוקראינה, אודסה )ק(

05:3105:4008:0908:1408:5909:0310:1110:1313:0713:0519:3219:2020:0719:5519:0420:09אוקראינה, דונייצק )ק(

05:4105:5008:1908:2409:1009:1310:2210:2413:1813:1619:4419:3220:2020:0719:1620:21אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:0306:1208:4008:4509:3409:3710:4610:4813:4413:4120:1320:0120:5120:3719:4520:52אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:5506:0408:3208:3709:2609:3010:3910:4113:3713:3420:0619:5420:4420:3019:3820:45אוקראינה, קייב )ק(

05:5906:0208:3808:3809:1109:1110:1710:1712:5812:5618:5218:4619:1719:1118:2719:21איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

06:3106:3809:1009:1409:5709:5911:0811:0914:0113:5920:2320:1320:5520:4319:5420:57איטליה, מילאנו )ק(

06:1406:1208:4408:4309:1409:1210:1610:1412:4712:4618:2018:1918:4318:4118:0118:50אקוואדור, קיטו )ח(

07:2707:1909:3409:3010:1010:0511:0711:0313:2713:2518:2918:3318:5518:5918:1319:10ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:2708:1810:2710:2211:0611:0012:0111:5714:1814:1719:1119:1619:4119:4618:5719:58ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:2506:3009:0409:0709:4509:4710:5410:5513:4313:4119:5419:4520:2420:1419:2820:26ארה״ב, בולטימור )ק(

06:1206:1808:5108:5409:3309:3510:4310:4413:3313:3019:4519:3620:1620:0619:1920:18ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:1306:1808:5208:5509:3409:3610:4410:4413:3313:3119:4619:3620:1620:0719:2020:19ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:4606:5209:2509:2810:0810:1111:1911:2014:0914:0720:2420:1420:5620:4519:5820:58ארה״ב, דטרויט )ק(

06:5206:5609:3109:3310:0610:0711:1411:1413:5713:5519:5719:5020:2220:1519:3320:26ארה״ב, האוסטון )ק(

06:1806:2208:5708:5909:3409:3610:4310:4313:2813:2619:3119:2419:5919:5119:0720:02ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5706:5909:3509:3610:0810:0911:1511:1413:5613:5419:5119:4520:1620:1019:2820:20ארה״ב, מיאמי )ק(

06:0706:1308:4608:4909:2909:3110:3910:4013:2913:2619:4219:3320:1320:0319:1620:15ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:3706:4209:1609:1909:5810:0011:0711:0813:5713:5520:0920:0020:3920:3019:4320:42ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:0506:1108:4408:4709:2709:2910:3710:3813:2813:2519:4219:3220:1320:0319:1620:15ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4706:4309:0909:0609:3909:3610:3910:3713:0613:0418:2518:2618:4818:4918:0818:58בוליביה, לה-פס )ח(

06:3806:4709:1409:2010:0910:1311:2311:2514:2114:1920:5220:3921:3121:1720:2321:32בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:3906:4809:1509:2110:1010:1411:2311:2514:2114:1920:5120:3921:3021:1620:2321:31בלגיה, בריסל )ק(

06:2706:2208:4508:4209:1709:1310:1610:1312:4012:3817:5717:5918:1718:1917:3618:28ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:1506:1008:3308:3009:0409:0110:0410:0112:2812:2617:4117:4318:0618:0717:2518:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:5506:0508:3108:3709:2709:3110:4010:4313:3913:3720:1220:0020:5020:3619:4520:51בריטניה, לונדון )ק(

05:5906:0908:3208:4009:3309:3710:4710:5013:4813:4620:2420:1121:0520:5019:5821:07בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:5906:0908:3308:4009:3209:3610:4610:4813:4613:4320:2120:0820:5920:4519:5021:01גרמניה, ברלין )ק(

06:2306:3209:0009:0609:5409:5711:0711:0814:0414:0120:3320:2021:1020:5720:0421:12גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:3106:2508:4608:4309:1909:1510:1710:1412:4012:3917:5717:5918:1518:1817:3418:27דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2106:2208:5808:5809:2909:2910:3510:3413:1313:1219:0218:5819:2619:2118:4019:31הודו, מומבאי )ח(

06:1806:1908:5408:5509:2609:2510:3110:3013:0913:0818:5818:5319:2219:1718:3619:26הודו, פונה )ח(

05:4705:5508:2508:3009:1509:1810:2710:2813:2213:1919:4519:3420:2120:0919:1820:22הונגריה, בודפשט )ק(

05:1605:2207:5507:5808:3708:4009:4709:4812:3712:3518:5118:4119:2119:1218:2519:24טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4506:5009:2509:2710:0510:0611:1411:1414:0214:0020:1120:0220:4020:3119:4620:43יוון, אתונה )ק(



רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ראה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0906:1708:4708:5209:3609:3910:4810:5013:4313:4020:0519:5420:4020:2819:3820:42מולדובה, קישינב )ק(

06:1806:1908:5508:5509:2609:2610:3210:3113:1113:0918:5918:5519:2319:1918:3819:28מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:1907:0909:1209:0609:5409:4810:4810:4413:0313:0117:4717:5418:2018:2617:3518:39ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:3705:4008:1608:1708:5008:5009:5709:5712:3912:3718:3618:3019:0218:5618:1319:06נפאל, קטמנדו )ח(

05:3105:3708:1108:1408:5208:5410:0210:0312:5112:4919:0318:5419:3319:2418:3619:36סין, בייג'ין )ח(

07:0307:0209:3409:3310:0410:0211:0611:0513:3813:3719:1219:1019:3519:3318:5319:42סינגפור, סינגפור )ח(

05:2905:3908:0408:1109:0209:0610:1510:1813:1513:1219:4819:3520:2820:1419:1920:29פולין, ורשא )ק(

06:1806:1508:4308:4109:1309:1010:1410:1112:4112:4018:0418:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

06:4806:5509:2609:3110:1410:1711:2511:2614:1814:1620:3920:2821:1321:0120:1221:15צרפת, ליאון )ק(

06:5207:0009:2909:3410:2010:2411:3311:3414:2914:2720:5720:4521:3121:1920:2721:33צרפת, פריז )ק(

05:5205:5108:2508:2308:5408:5209:5709:5612:3012:2818:0718:0418:2918:2717:4718:36קולומביה, בוגוטה )ח(

06:2906:3609:0809:1209:5309:5511:0311:0413:5513:5320:1420:0420:4420:3319:4520:46קנדה, טורונטו )ק(

06:0206:1008:4108:4509:2809:3010:3910:4013:3213:3019:5319:4220:2520:1419:2520:27קנדה, מונטריאול )ק(

06:1006:1408:4908:5109:2709:2910:3610:3613:2213:2019:2719:1919:5519:4719:0219:58קפריסין, לרנקה )ק(

05:4205:5308:1408:2209:1809:2310:3310:3613:3613:3320:1520:0120:5820:4319:4621:00רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:1305:2407:4307:5208:5008:5510:0610:0813:0913:0719:5519:4020:3620:1919:2120:37רוסיה, מוסקבה )ח(

05:2505:3308:0308:0808:5308:5610:0410:0612:5912:5719:2219:1119:5719:4518:5519:59רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:3006:3809:0809:1309:5710:0011:0911:1114:0414:0120:3220:2021:0220:5020:0021:04שוויץ, ציריך )ק(

06:0606:0608:4108:4109:1209:1110:1610:1512:5312:5118:3718:3319:0018:5618:1619:05תאילנד, 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

            
 



תפלת הדרךבער

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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