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הגמרא  לביאור ספרים הוצאת
ולהאדירה  תורה להגדיל

דעת  לבקש משוטטים עדרים עדרים ד', דבר לשמוע צמאים רבים בו מרהיב, לחזיון דורינו זכה
לצד  חכמים, ותלמידי צורבים רבבות הקדושה. התורה דברי את ולהבין להשכיל ללמוד ותבונה,
ומי  עצמי, בלימוד מי בחברותא, מי תלמודם, על לשקוד המדרש לבית רצים עמלים, בתים בעלי
הנצחית, בתורה דבוקים להיות קונם, רצון לעשות תאותם - לכולם השוה הצד היומי. דף בשיעור

החיים. ועץ הדעת עץ היא
לשמש  שתכליתה ומגוונת עשירה תורנית ספרות של ונהדר אדיר יבול הביאה זו נפלאה שקיקה
בתורתם. עוסקים אומנותם שלצד לאלו ובין אומנותם, שתורתם לאלו בין לומדים, לאותם עזר כלי
ובהירה  קלילה בצורה הגמרא פשט את המבארים מהם שונים, חיבורים הופיעו עשורים שני תוך
נושאים  ומבהירים הסוגיות לנבכי לצלול המעמיקים ומהם קבוע, בקצב להתקדם ללומד ומאפשרים

ולרוחב. לאורך שלמים
בהסברת  שהתמקדו מפעלים אותם שכן ידים, רחבת בקעה משתרעת האפיקים שני בין ברם,
מהיר, לימוד מתוך גם ועולות המבצבצות רבות בבעיות להתעסק יכולים אינם קלילה, בדרך הפשט
מאידך, יותר. רחב גליון הדורשות בהבנה שאלות ומהן ראשונים, במחלוקות התלויות קושיות מהן
הלומד  של לדעתו התקרבו לא אחת, בסוגיא דבריהם שהרחיבו או המפרשים, מדברי שליקטו ספרים
זמן  עיון נדרש המתבקש את למצוא כדי או הלב על דבריהם ליישב וכדי לדרכו, שאץ הרגיל

מהם. הבוקע מהאור ליהנות יכול אדם כל ואין ורוגע,
כן  - שכשמה נדירה, מרגלית ברורה ". "עבודה מכון של הנפלאה הפנינה משתבצת זה במקום

ברורה". "עבודה היא:
בהם  שיתעורר שיתכן הנקודות כל את הלומדים לפני להבהיר תכליתם ברורה" "עבודה ספרי
מאות  מתוך מלוקט החיבור  ותוספות. רש"י הגמרא סדר לפי ביותר, ומובנת פשוטה בשפה קושי,
שכמעט  כך המדרש, בית וחברי דורינו מחברי ועד ואחרונים ראשונים ספרי המסכת, על ספרים
שמבטיח  מה ומובנת, קלה ועשירה, קולחת בשפה מוגשים הדברים במקומה. מענה יש קושיא לכל
נידונים  עוד עם הסוגיות, בביאור נוספות שיטות רחבה ביד מובאים בבד בד מושלמת. הבנה

ותבונה. חכמה שפע לינוק יכולים מובהקים חכמים ותלמידי כוללים אברכי שגם כך יסודיים,
לספרים  ומאירה יחודית זוית יקרת, בפינת ברורה" "עבודה מפעל את מעמיד אלו תכונות שלל

בלבד. אלו
ומהם  נהדרים, מפרשים קובץ ספרי לצד להלן, כמפורט רבים ספרים כבר הופיעו השנים במשך

הופ  עתה עד בדורינו. הלימוד ספרי של המזרח בכותל נכבד מקום בעיקר שרכשו הספרים צו
ויסודית  נרחבת בהפצה להתחיל עצמם על המכון ראשי נטלו האחרונה ובעת וקנדה, הברית בארצות

ישראל. בארץ גם

* * *
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ברכות  מסכת על ברורה עבודה
דף  עד ע"א ב' מדף מקיף ביאור בהם עמודים, מ-700 יותר מכיל לאור שיצא הראשון הכרך
בדרך  ותוספות רש"י בגמרא קושי כל מפרש הקצר וארוך. קצר מדורים, לשני ומחולק ע"א, י"א
שונים. בנושאים ודן להאריך שראוי במקומות היריעה את מרחיב מילואים, מדור והארוך, קצרה.

שני. פרק וכל ראשון פרק סוף על - האחד עריכה, בשלבי עתה נמצאים נוספים כרכים שני
מברכין. כיצד פרק על - והשני

השנה  ראש מסכת על ברורה עבודה
על  - והשני ע"ב, י' דף עד ראשון פרק מתחילת - הראשון כרכים, שני לאור יצאו כה עד
אפשרית, זוית כל ומאירים עמודים! מ-1300 למעלה יחד מכילים אלו כרכים ורביעי. שלישי פרקים

תנינא]. במהדורא לאור יצא כבר השני [הכרך
בשלבי  נמצא שני], פרק סוף עד ע"א י"א [מדף המסכת ביאור את  המשלים - השלישי הכרך

בס"ד. בקרוב אור לראות ועומד אחרונים, עריכה

יומא  מסכת על - דיומא ענינא
קלה  בלשון לבאר במטרה שליט"א, מיטניק יצחק הרב המכון ראש ע"י לאור, שיצא הראשון הוא זה ספר

מהדורות. בכמה כבר נדפס זה כרך יומא. במסכת הפשוט בפשט הקשים הענינים כל את

סוכה  מסכת על ברורה עבודה
אנציקלופדיה  מעין הגזול, לולב פרק על - והשני הראשון הכרך כרכים: שלשה לאור יצאו כה עד
לכל  מאיר ביאור מלאים עמודים חמשים מאה מאלף למעלה מקום, בכל הנלמד זה לפרק ענקית
ומעוטר  ועתיקים, נדירים מהם ספרים, מאות! משבע יותר מתוך מלוקט הפירוש זה, בפרק פרט
רביעי  לפרקים מקיף ביאור - השלישי הכרך למעשה. הלכה לסיכום ואחרונים ראשונים בשיטות גם

ופרט. פרט כל ומפרש ספרים, ממאות מלוקט וחמישי,

נדרים  מסכת על ברורה עבודה
דגש  ניתן הסוגיא, מהלך ביאור מלבד ושני. ראשון פרקים על הראשון הכרך הופיע עתה לעת
של  כדרכו לו. דומה נראה שלא ובהיקף מירבית, ביסודיות הר"ן דברי לביאור זה בספר מיוחד
בין  לשינוי לב תשומת כדי תוך שורה, אחר שורה מתבררים הר"ן דברי ברורה", "עבודה מכון

שהל  עד הראשונים, שאר לפירושי חברי פירושו הסוגיא. של ומלאה בהירה תמונה לפניו מקבל ומד
המסכת. שאר בביאור שיעסקו הבאים הכרכים הכנת על כבר כעת שוקדים המכון

מכות  מסכת על ברורה עבודה
אוספים  במיוחד, בהיר בסגנון עמודים 750 בו. שהכל כרך אחד, בכרך מתבארת כולה המסכת
המדוברים  הנושאים תמצית בהצעת משולבים המפרשים, שיטות סיכום הפשט, ביאורי מאוחד, לאוצר

עליו. יברכו מכות מסכת לומדי שכל ספר הישיבות. בעולם
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זרה  עבודה מסכת על ברורה עבודה
שיצאו  הכרכים שלשת ברורה", "עבודה של היוצר בבית שהתבארה הראשונה היתה זו מסכת
חברי  עמלו השניה ההוצאה לקראת אזלו. והספרים זו, במסכת שעסקו המדרש בבתי נחטפו לאור
והוסיפו  שיפרו, שינו, שקיבלו, וההארות ההערות מן לקח למדו מחדש, הספר את לערוך המכון

הראשון הכרכים מן בתרא מהדורא כבר הופיעה דשמיא בסייעתא רב. ראשון)נופך והשלישי (פרק
וחמישי) רביעי השני(פרק הכרך גם בס"ד יופיע אלה ובימים ושלישי), שני .(פרק

הוריות  מסכת על ברורה עבודה
הפרטים  בריבוי ידועה זו מסכת עמודים! בכ-700 המסכת דפי י"ג את המפרש אחד כרך
הרחבת  כדי תוך בחדות, בבהירות, וגדול, קטן דבר כל בה לבאר השכילו המכון וחברי והשיטות,

זו. במסכת אגב דרך שנזכרו ומגוונים שונים בענינים היריעה

העבודה  שכן הכותרת", "גולת בבחינת הן קדשים מסדר מסכתות על ברורה" "עבודה ספרי
וחפץ  צורב כל לפני ונגישה לאפשרית אלו במסכתות הלימוד את הפכה המכון חברי של הנפלאה
לגמרי  השתנה קדשים בסדר שהלימוד ספק אין מהשגתם. רחוקים הזה הסדר שעניני אלו גם דעת,

ברורה". "עבודה ספרי בסיוע

ערכין  מסכת על ברורה עבודה
דפים  ב-ל"ד בה המתבארים הנושאים שלל שם על קטן" כ"ש"ס הלומדים בפי ידועה זו מסכת
מתמצאים  ומעטים הלומדים, מידיעת מאד רחוקים המסכת עניני את המרכיבים הרבים הפרטים בלבד.
לפניהם  מצאו המסכת לומדי במהרה, אזלו ראשונה מהדורא ברורה" "עבודה של הכרכים שני בהם.
קדמונים  שו"ת מספרי מובאות עם ונדירים, מצויים ספרים ממאות מלוקט ונהדר רחב ביאור
כרכים  שלשה הצטרפו אלו כרכים לשני זו. למסכת ומאירות חדשות פנים שנתן מה ואחרונים,

מח  שנערך הערך" "יקר ספר של נוסף כרך עם מפרשים, קובץ  ששה של בן יבול שנאסף כך דש,
כמותו. היה שלא אוצר זו, מסכת על גדושים כרכים

הכרכים  שני את לצמצם המכון חברי השכילו שהתקבלו, הערות ולאור מאומצת, עבודה לאחר
רבים. נשארו לא כבר ממנו וגם אחד, אבל יותר, עבה אמנם לאחד,

תמורה  מסכת על ברורה עבודה
כחמורה, ידועה תמורה מסכת תמורה. מסכת כל את מקיפים עמודים! כ-1100 בני כרכים שני
בלימודה. מתקשים המדרש בית ספסלי חובשי ואף ומסובכות, מרובות גירסותיה להבנה, קשים עניניה
בהתוועדות  חברים, בדיבוק שנים! כמה במשך רב בעמל נכתב זו מסכת על ברורה" "עבודה חיבור
תיקנו  והעירו האירו מהנכתב, קטע כל על עברו לימודם כדי שתוך כוללים כמה חברי חכמים
כי  לימדו למערכת שזרמו הנלהבות התגובות המסכת. בביאור מדותיהם את שמיצו עד ושיפרו,
הדפסת  על כבר שוקדים וכעת ומבינים, חכמים לחיך וערב מתוק והפרי כדאי, היה הרב העמל

מתוקנת. שניה מהדורא
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כריתות  מסכת על ברורה עבודה
הסוגיות  ונדירים, רבים עניניה בעיון. בה עסקו מספר מתי ורק זו, מסכת ללמוד זוכים מעטים
לפניו  רואה בה שההוגה עד השונות, הגירסאות ריבוי הכל ועל וטריא, השקלא בעיקר גם קשות
בהיקף  המלאכה, נעשתה ברורה" "עבודה של הכרכים בשלשת להתירה. בכוחו שאין סבוכה פקעת
ביאור  שכתבו האחרונים דברי בליווי מתבהרת, גירסא וכל מתבארת שורה כל יאומן, ולא מדהים
מתחלקת  העבודה התלמוד. ים מרחבי מכל ואחרונים ראשונים פירושי ובאסיפת זו, מסכת על
ב) שלב, אחר שלב מקובצת ושיטה ישנים תוספות תוספות רש"י הגמרא פשט ביאור א) לשתים:
קשים  ענינים של ביותר נדיר ליקוט נפלאה, בהרחבה שונים נושאים מתלבנים בו מילואים מדור

מחוורת. כשמלה פרושים וסבוכים

נדה  מסכת על ברורה עבודה
המסכת  סוגיות המעשי, החלק מלבד זו, מסכת בלימוד וצורב רב כל עסקו שנים מאות משך
מה  בה, נלמדים ועוד ורוב חזקה  עניני התלמוד, ים זרועות את החובקים רבים בנושאים עוסקות
הסובבים  תורניים חיבורים של אדיר ולאוצר מזו, זו שונות שיטות של עצום להיקף שהביא
פרק  על ביותר מקיף חיבור לחבר ברורה עבודה מכון חברי עמלו שנים! משבע יותר בנתיבותיה.
חילקו  יבולם את עמודים! מ-1300 למעלה יחד שמכילים כרכים שני שקצרו עד בלבד, ראשון
בביאור  הראשונים שיטות עיקרי עם ותוספות רש"י הגמרא פשט לביאורי אחד כרך חלקים, לשני
בצירוף  למעשה, ההלכה סיכום עד ואחרונים ראשונים המפרשים, שיטות סיכום השני והכרך הסוגיות,

מבתי  ברבים ונלמדים רבה, באהבה התקבלו אלה ספרים הישיבות. ראשי העוסקים תורת המדרש
זו. במסכת

עריכה. בשלבי כעת נמצא - שני פרק כל על - נוסף כרך
עבודה  ספרי בס"ד, בקרוב אור לראות ועומדים עריכה, בשלבי עתה נמצאים האמור, מלבד

דתערובות וסוגיא בכורות, שבועות, חגיגה, מגילה, מסכתות: על זרה ברורה עבודה (ממסכתות
ופסחים) .חולין

מפרשים" "קובץ מפעל
ראשי  עיניהם לנגד שמו זה במפעל מפרשים". "קובץ מפעל עומד ברורה", "עבודה מכון לצד
עין  אשר ביותר, ונדירים עתיקים מהם המסכת, ממפרשי ספרים עשרות אחד לפונדק ללקט המכון
את  הסוגיא, לנבכי לחדור החפץ המעיין לפני לערוך היא המטרה אחת. פעם רק שזפתם הדפוס
למקומות  ולהגיע חפץ, דברי למצוא עליו להקל כדי במצודתם, שהעלו ומה רבותינו דברי שלל

להגיע. יכול שלא
מאיר  חדש בסדר מסודרים מלה, אחר מלה וקפדנית, מדוקדקת הגהה עוברים המפרשים דברי
כך  ותוס', רש"י הגמרא סדר לפי ערוך הליקוט מדויקים. מקומות מראי תוספת בצירוף עינים,
שהמעיין  באופן בו, חידשו או ביארו ומה עליו, ותרצו הקשו מה לראות ניתן משפט כל שעל
בסוגיא  הדורות גדולי וביאורי פירושי של ובהיר, חדש באור מאירה ומפורטת, מלאה תמונה מקבל

לומד. הוא אותה
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בס"ד: לאור יצאו כה עד
פט:). דף עד פו. (דף תורה דמתן וסוגיא כד:), דף עד כ: (דף דחנוכה סוגיא - שבת מסכת על מפרשים *קובץ

כרכים. בשני סופה עד מתחילתה - השנה ראש מסכת על מפרשים *קובץ
כרכים. בשלשה סופה עד מתחילתה - יומא מסכת על מפרשים *קובץ

כרכים. בשלשה סופה עד מתחילתה - זרה עבודה מסכת על מפרשים *קובץ
כרכים. בשלשה סופה עד מתחילתה - ערכין מסכת על מפרשים *קובץ

ערכין. מסכת על הערך יקר ספר והודפס מחדש נערך כן *כמו

* * *

ברורה": "עבודה במערכת שהתקבלו ממכתבים ציטוטים
...."dxf dcear zkqna dxyrde zexida z`fk mr xtq `vi `ly ax onf xak"

....."mipir zexi`n zeize`ae dxexa dxeva xeac ixg` xeac ,weica xceqn lkd ,xwie aeyg xtq dfi`"
...."oikxr zkqn icnell dpadd zezlc zgizt lr ,ald wnern izcez z` gley ip`"

z` dgekp jixrdle oiadl ixyt` izla hrnk df ,ztend zxivi lr ,aey zecedl dvex ip`"
."dnidcn dcear ef .dfd xtqd ila zkqnd

e`a minyd on ,cala lel` ycega dze` cenll epayge oikxr zkqn lleka cenll eplgzd"
ixtq epicildxexa dcearheyt ,ef zkqna sxd `ll micnel sxegd seqa xak epgp` zrke

!"dze` mzktd
......"dxez zvaxd ly zcgein dcear ,jly hewild z` ade` ip` ,f"r cnel eply llekd"

eiykr cr dzidy zkqn izybt ip` .ily zeyegza jze` szyl jixv ip`"dxfdktd `ide ,
zeidldxexa........."dxenz el oi` df xtq .

minidcnd mixtqd ,oikxr zkqn icnell jly dlecbd dnexzd lr jl zecedl mivex epgp`"
....."dxeagd lkl c`n dlecb dxfr eid mixtqd `ibeqe `ibeq lka .....epici zgzn eff `l elld

`id ef d`lten dcear ,"dxexa dcear" wx `l `ed dxenz zkqn lr dfd xtqd"`lt zcear!"
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úåøåëá úëñî

גמ' - ו: דף

à÷ìñàåä ùåãéç éîð äøåäè äîäáã ìéàåä àðéîà êúòã
היתר  חידשה והתורה דהואיל הגמ', מתרצת וכו'.

טהורה בהמה בדבר)בחלב החידוש מה יתבאר היינו (ולקמ� ,
התורה  כתבה לכ� טמאה. בהמה חלב הותר כ� שכמו אומרי�

טמאה. בהמה חלב לאסור מיוחד ריבוי

äîäáãøëòð íã øî øîàã ,àåä ùåãéç éîð äøåäè
.áìç äùòðåבנדה הגמ' ט.)פי', �מביאה (ד

ד�  לראות רגילה אינה מינקת שאשה הסבה מה מחלוקת
נדות  דד� ר"מ דעת דמי�, מסולקת בחזקת והיא נדות
שמחמת  ור"ש יוסי ר' יהודה ר' ודעת לחלב, להיות משתנה

מסתלק  ודמה מתפרקי� אבריה הלידה ר"מ [א]צער ולדעת .
הוא  מקורו טהורה בהמה חלב א"כ חלב, ונעשה נעכר דד�
היינו  בפירוש, התירתו שהתורה ואלמלא הבהמה, מד�

ד�. היה שבתחילה מחמת החלב את אוסרי�

øôåñ íúç ú"åùá àéáä ,ú÷åìçîä øåàéááå('ò ïîéñ ã"åé)úà
äãðì íéùãç úåôñåúä éøáã(ã"î à"ô)øôåñ íúçä ì"æå ,àéáäã)

(øåàéá øúåé úö÷á íéøáãäúåçéìä ïúåàî äåäúî áìçä ò"åëì :
úéùòð äìéçúî ì"ñ î"ø àìà ,íãä íäî úåäúäì íëøãù
ïðáøìå .àîèî øåäè äåäå ,áìçì êôäúðå øëòð áåùå íã úåçéìäî
ïééåàø äéäéù úåçéì ïúåà ä÷ðä éîéá éë ,íìåòî íã äåäúð àì

.áìçì ãéî íéååäúî íã íäî úååäúäì

íã åà ,áìç äùòð úåãð íã íàä
íéøáàä

íã.áìç äùòðå øëòðהצל"ח י.)כתב ואמר (ברכות וז"ל: ,
המל$) אמר (דוד בדדיה נסתכל אמו משדי כשינק אח"כ

דדי�  שקבע והיינו גמוליו", כל תשכחי ואל וגו' נפשי "ברכי
בינה הלב)במקו� במקו� ממקו� (פי', ינק שלא כדי והטע� ,

משו� או ולכאורה הטינופת ערוה. במקו� יסתכל שלא
ערוה  במקו� דדי� לה� יש חיי� בעלי שאר כל ואטו יפלא,
בבנות  כמו הלב מ� למעלה דדיה� שאי� �א הלא וטינופת,
ערוה  במקו� שיהיו למטה כ$ כל אינ� אכתי אבל אד�,
במקו�  דדי� שקבע לאו אי באשה ולמה ממש, וטינופת
דשפיר  ונראה ממש. וטינופת ערוה במקו� קבועי� היו בינה
שד�  דלפמ"ש ערותה, במקו� ממש להיות באשה ראוי� היו

ראוי  א"כ חלב, ונעשה נעכר נדה שד� החלב, הוא נדה
בשאר  משא"כ החלב, יצא מש� נדה ד� שיצא שממקו�
לכל  כידוע כלל נדה ד� שו� לנקבותיה� שאי� חיי� בעלי
 �א וא"כ באשה, רק הוא שזה הרופאי� ולכל המחקר בעלי
משו�  היינו הערוה במקו� דדיה� אי� חיי� בעלי שבשאר
במקו�  הוא יציאתו שפתח מדבר כלל בא שלה� החלב  שאי�

עכ"ל. הערוה,
ãîç éãùáå(.çì÷ óã è"ç óåñ)äîìù úéá ú"åùáã ,àéáäã"åé)

(à"ö ïîéñäîäá áìç íâã òîùî ïééâåñáã ,ç"ìöä éøáã ìò øéòä
.ã"ëò ,úåãð íãî àá

òãåð ú"åùá åéøáãá ë"ùî ô"ò ç"ìöä éøáã úà áùééì ùéå
äãåäéá(ä"ì ïîéñ ã"åé ,àðéðú)äùòðå øëòð íã åøîàù äî :ì"æå ,

íéøáàä íã åðééä ã"ðòì ,áìç[ב]íçøì àá éúòãì äãð íã íâå ,
íã øîåì êééù úåîäáá íâã øéôù éúà ë"àå .ì"ëò ,íéøáàä íãî
òéâî åðéàù ïåéë íðîà .úåãð íã íäì ïéàã â"òà áìç äùòðå øëòð
.äùàáë äåøò íå÷îá ïäéãã åéäéù éåàø ïéà àìéîî ,äåøò íå÷îì

äøåúäù àìåì øñàð äéä áìçù íòèä
åúøéúä

äîäáã.àåä ùåãéç éîð äøåäè דאלמלא בגמ' מבואר
החלב  היה טהורה, בהמה חלב התירה שהתורה

הבהמה. מד� נוצר שהוא משו� אסור
úåçðîá àúéà ,äðäå(.àë óã)íã àðéðç ø"à éøéòæ øîà"

é"ùøéôå ,"åéìò øáåò åðéà åìùéáù(íã ä"ã)ïéá ïéìåçã ïéá :ì"æå
íãä ìò àìà äøåú äáééç àì àäã ,åéìò øáåò åðéà åìëàå íéùã÷ã
úøåúî ÷ôðå äéúìéîì éæç àì åìùéáùî íéùã÷ íãå ,äøôëì éåàøä
ë"ëå ,äøåúä ïî ìùåáî íãá øåñéà ììë ïéà úåèùôáå .ì"ëò ,íã

ïéìåçá ù"àøä(æ"ì ïîéñ ç"ô).
äãåäéá òãåð ú"åùáå(å"ì ïîéñ íù)øáçîä ïáî ä"äâäá
éáù íã àðù éàî ,äù÷äøöåðù áìçî ,äøåúä ïî øúåîã åìù

ïéãî øåñà äéä åúøéúä äøåúäù àìîìàã 'îâä úøîåàã ,íãî
íéöåøéú äîë åøîàðå .ã"ëò ,äøôëì éåàø åðéà áìç íâ éøä ,íã

:åæ àéùå÷ ìò
(à(à(à(àäãåäéá òãåðä éøáãë õøéú íù åúäâäá(íù)êùîäîù ,

ïãéã àéâåñøùá äøåúä äøñàã äîî ,éøù áìçã çéëåäì 'îâä äöåøã)
(áìçáùé ìùåáî íãá íâù úøáåñå éøéòæ ìò àâéìô ïééâåñã çëåî

'îâä éøáãá øáëã ,õøéú æ"ôìå .äãåäéá òãåðä ã"ëò ,íã øåñéà
éøéòæã àáéìà ìáà ,éøéòæ ìò ú÷ìåç ïãéã àéâåñã øîåì êéøö ïàë
íãî òøâ àìã ,íã äéä åúìéçúáù úîçî áìç øåñàì ïéà úîàá

.ã"ëò ,ìùáúðù

[à]î"ø úòãìã ,äøáåò úî íà (à :î"ôð éúù 'îâä äàéáîå
úòãìå ,íéîã ú÷ìåñî ú÷æçá äðéà áåù ,÷éðäì ä÷éñôîù ïåéë
äëéùîä íà (á .íéîã ú÷ìåñî ú÷æçá àéä â"äëá íâ íé÷ìåçä
,íéîã ú÷ìåñî ïééãò àéä î"ø úòãìã ,ùãç ã"ë øçàì ÷éðäì

ã"ë ÷ø íéîã ú÷ìåñî äéäúù íøåâ äãéìä øòö íé÷ìåçä úòãìå
.ùãç

[á].(øî øîàã ä"ã é"ùø ìò) ïî÷ì åðéøáãá 'òå
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øîåì êéøö ïë ,úåéâåñ ú÷åìçî äæá ùéù åéøáã ø÷éòáå
ïéìåçá é"ùø úòãá(áìä ä"ã .è÷ óã)íâ úøë ïéáééçù áúëù

.åìùéáù íã ìò

(á(á(á(áùéà ïåæçá(â"é úåà æ"è ïîéñ)øåñàì 'îâä úðååë ïéàã ,õøéú
áìçäã ïåéë ¯ øåñéàä ïî àöåé øåñéàá àìà ,íã øåñéàá áìçä úà
àöåé ïéãî øåñà åðéàå ,øúåîã ìùåáî íãì éîã àìå .íã çëî øöåð
ïéà â"äëáå ,íãà äùòî é"ò äùòð éåðéùäã ïåéë ,øåñéàä ïî
äøåöá äðúùîã ,áìç äùòðå øëòðù íãì éîã àìå ,àöåé øåñéà

.ù"åòé ,úéòáè

úåòåîù õáå÷á íâ(á"ð úåà .è÷ ïéìåç)øåñàì 'îâä úðååëã áúë
÷ìéçù àìà ,àöåé íåùî øåñàì ïéà åìùéáù íãáå ,àöåé ïéãî áìç
øñàé åìùéáù íã ë"àã úåù÷äì ïéà :ì"æå ,øçà ïôåàá íäéðéá
øåñéà ¯ íéøåñéà éðù íãá ãéîú ïéà éàãåã ,åðéà äæã ,àöåé íåùî
óà ë"àå .íãä ïî àöåé àìå íã àåä éøäù ,àöåé øåñéàå íã
øúåé àöåé åìåùéáá äùòð àìã ,àöåé øåñéà åéìò ìç àì åìùéáùë
áìçä éåä ,áìç äùòðå øëòðù íã ë"àùî .åìåùéá íãå÷ äéäù äîî

íãä ïî àöåé[ג].

(â(â(â(âùéà ïåæçá('ç úåà â"ë ïîéñ úåçðî),äàøðå :ì"æå ,õøéú
íééçá åòáèá àìù íãä äðúùðá à÷åãã(ìåùéá ìù éåðéù ïåâë)ìåñô ,

(øôëì)íéîé êùîá éç ìëá úåðúùäì íãä òáè äéä åìéà ìáà ,
úáúðåëúî ìò ùôðä íã úà ãéîòäì åòáè äéäå ,'åëå äðùä äôå÷

äàæäì øùë äæä íãä äéä ,áìç[ד].ì"ëò ,

øàù úà åìéàã ,äãåäéá òãåðä úòãá äàøð äæ õåøéúëå
íù áúë àåä éøäù ,åúèéùá ì"ôà éà íéöåøéúä(äî ä"ã)úðååëã

íã ïéãî áìçä úà øåñàì 'îâä(øåñéàä ïî àöåé ïéãî àìå)ì"ñ íâå ,
íù(íðîàå ä"ã)àì ä"ôàå .ïðáøãî ÷ø øåñà åìùéáù íã éøéòæìã

åìùéáù íã éøä ,áìç øéúäì êéøö òåãî ¯ àëä 'îâä éøáãá äù÷úð
.[åðá úäâäî ,'à úåà ìéòì åðàáäù éôëå] .øúåî

(ã(ã(ã(ãà"áùøä àéáäù øåèéòä úèéù ô"ò õøúì øùôàïéìåç)
(.àé÷ïî øåñàù øåòéù éöç ïéãë ìùåáî íãá àúééøåàã øåñéà ùéã ,

øåòéù éöç øåñéà óàã ,áìç äøéúä äøåúä ë"àå .ã"ëò ,äøåúä
.åá ïéà

÷çöé øëæá áúë ,åúèéù øåàéáá]('á úåà å"î ïîéñ á"ç)øñàðã
øåñéàì àöåé øåñéà úåîãì à"áùøä úðååëå ,øåñéàä ïî àöåé ïéãî

.[àîìòá øåñéà àìà íðéà íäéðùù ,øåòéù éöç

(ä(ä(ä(äúåùãçä äéøà úâàù ú"åùá ë"ùî ô"ò õøúì øùôàïîéñ)
(ì"÷å ä"ã æ"èåì ïéàå ìéàåä úøë ùðåòî ÷ø èòîúä ìùåáî íãù ,

ïî äùòú àì øåñéàá åéìò íéøáåò ìáà ,ùôðä íã ìù úåáéùç

,ú"ìá øåñà úøë áåéç åá ïéàù ô"òàù ,íéøáàä íã ïéãë äøåúä
.åá ïéà äùòú àì øåñéà óàã ,áìç äøéúä äøåúä ë"àå .ù"åòé

äéçî äùòðä "÷ùåî" ïéã
íã.áìç äùòðå øëòðúåëøáá àúéà(.âî óã)ìò çéøä úëøáã

íù ù"àøäå .íéîùá éðéî àøåá àéä ,äéçî äùòðù ¯ "÷ùåî"
(ä"ì ïîéñ å"ô)åà äéçä úòéæî äùòð ÷ùåîä íàä ,ú÷åìçî àéáä

øúåî àåä íàä ú÷åìçî àéáîå .íãäî äùòðã è÷åðå ,äîãî
ø"øäå .íã ùùç éðôî åìëåàì øñåà äéä éåìä æ"øäå :ì"æå ,äìéëàá
,àåä àîìòá àùøéôã øîåìå øéúäì íòè åá ïúéì øùôàã ùøéô äðåé
,ïðéìæà àúùä øúáã ,éëäì ïðéùééç àì ,íã äéä äìéçúîù ô"òà
ùáãä êøãù ïåéë ,'åëå øåñéà ìù äëéúç åá ìôð íà ùáãä éøäù

åëåúì ìôåðä øáãä øéæçäì(úåéäì)äéì ïðéðééã ùáã åîë ,ùáã
éä äìéçúîù ô"òà éîð àëä ,øúåîå,íã úøåúî àöéã ïåéë ,íã ä

,äéàø äëéøö åúééàø åìéôà àäã ,äàøðå .'åëå ïðéìæà àúùä øúá
úåéäì êôäúðù íãá ïéãä äî íéðåùàøä å÷ìçðù àöîðå .ì"ëò

.øåñàù ù"àøä úòãå ,øúåî àåäù äðåé ø"øä úòã ,÷ùåî
ã"áàøäå í"áîøä å÷ìçð äæ ïéòëåùã÷îä éìë úåëìäî à"ô)

(â"äïîù äùòð íäîù íéðîéñäî ãçà äéäù "øåî"ä ïéðòá
åãåäáù äéçá øåøöä íãä àåä øåîä :í"áîøä ì"æå ,äçùîä
ã"áàøäå .ì"ëò ,íå÷î ìëá íãà éðá äá ïéîùáúîù ìëì òåãéä
íåù íã ùã÷ä äùòîá åñðëéù úìá÷î éúòã ïéà :ì"æå ,åéìò âéùä
áùò ïéîî 'åëå àåä øåîä ìáà ,äàîè äéç íã ïëù ìë ,íìåòá äéç

äãåäéá òãåð ú"åùá åøàéáå .ì"ëò ,óãåð åçéøå ïìéà ïéîî åà,àðéðú)
('â ïîéñ ç"åàøôåñ íúç ú"åùáå(è"ì ïîéñ ç"åà)úøáñ úà

,äìéëàá øåñà àåäã àöîð ,íãî äùòð äéä øåîä íàã ,ã"áàøä
ãåò] .ã"ëò ,"ìàøùé ä÷ùîî" éåä àìã íåùî äåáâì ìñôð àìéîîå
øåñéàá øåîä úà øåñàì ã"áàøä úðååë ïéàã ,øôåñ íúçá áúë

÷çöé øëæá 'òå .ã"ëò ,øåñéàä ïî àöåé ïéãî åøñåàì àìà ,íãïîéñ)
('á úåà å"îá÷òé úåìä÷áå('ä ïîéñ)ïðéæç í"áîøä éøáãî ë"àå .[

.äåáâì ìåñô åðéà ïëìå äìéëàá øúåî øåîäã
à"âîáå('â ÷"ñ æ"èø ïîéñ),ïééâåñî äðåé ø"øä ìò äù÷ä

øåñà áìçä äéä ,áìç äøéúî äúéä äøåúäù àìîìàã 'îâá øàåáîã
,äìéëàá øåñà äðúùðù íãù øàåáî ë"à .íã åúìéçúù íåùî

.ãåò ù"åòéå .øåñà ÷ùåî òåãîå
á÷òé ÷çá õøéúå(æ"è úåà æ"ñú ïîéñ)à"åäã ,áìç éðàù :ì"æå ,

,íã øåñéàî äåäúð áìç ìëã ïåéë ,øúéä áìç íåùì äéäé àìã
øúéä øáãì äðúùð àì ,äàøîá äðúùðù óà ,éà÷ àî÷ àøåñéàá
åëåúá åîù íà ë"à ,øúéä àåä åîöò ùáãäù ùáãá ë"àùî .'åëå
àåäù ¯ àúùä øúá ïðéìæà ,ùáã úåùòì êôäðå øæåçù øåñéà øáã
÷åçãì øùôà ÷ñåîä ïéðòì íâ .'åëå ùáã àåäù øúéä øáãì äùòð
íäéðùá éøä ,÷ùåîì áìç ïéá ÷ìçì åúðååë á"öå .ì"ëò ,â"äë ÷ìçìå

[â]êà) àöåé øåñéàì 'îâä úðååëã õøúì áúë ë"â æ"éøâä éùåãçá
ä"ã) é"ùø éøáãáã øéòä ë"çàå ,(åìùéáù íãî àðù éàî øàéá àì
íã éåä àø÷éòîã :ì"æå é"ùø áúëã ,ïë òîùî àì (øî øîàã
ïéà áìçáù ùãçúäù òîùîå .ì"ëò ,éøúùî àúùäå ,úøëá åìëåàäå

.('ä ïîéñ) á÷òé úåìä÷á 'òå .ã"ëò ,åîöò íãá åîë úøë øåñéà

[ã]íãë äùòú àìá øåñà äéä åúøéúî äúéä àì äøåúä íàå
.ùôðä íã åðéàù íåùî ä÷éøæì øùë äéä àì ìáà ,íéøáàä
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øúåî øáãì äðúùð àì(ùáã úåéäì êôäúðù øáãì éîã àìå)÷çåãå .
áìçä ë"à ,éòáè ïôåàá áìç äùòðå øëòð íãù ïåéëã åúðååëã øîåì

éùç àìå ,íã áéùç åîöò÷ùåî ìù éåðéùä ë"àùî ,íãî éåðéù á
,íãà é"ò äùòð('ä úåà íãå÷ä øåáãá åðàáäù ùéà ïåæçä úøáñëå).

÷åçãì øùôà" áúë òåãîå ùáã éáâ áúëù àøáñä åæ ïéà ë"àã
."â"äë ÷ìçìå

àìàäðîéä ïé÷øôúî äéøáéà øîàã ïàîì'וכוàëéà éàî ,
.øîéîìהוא)לעיל חידוש נמי טהורה דבהמה (ד"ה

נוצר  אינו דהחלב למ"ד הגמ', ושואלת זו. מחלוקת ביארנו
מותר, טהורה בהמה דחלב במה חידוש אי� א"כ מד�,
בהמה  חלב לאסור מיוחד פסוק צרי$ מדוע הקושיא וחוזרת

טמאה.

ïéàåúøæåç äùôð.עכ"ד דמה, % "נפשה" פירש"י, וכו'.
גרשו�. רבינו כדכתב ווסתה, ד� כלומר,

à"ãñàðîçø äééøùå éçî éúàã éãéî àëéìå ìéàåä.'וכו
שהיה  אע"פ טהורה בהמה חלב התירה התורה פי',

החי מ� בא שהוא משו� לאוסרו הבא)מקו� בדבור .(ויתבאר
נימא  דלא טמאה, בהמה חלב לאסור צריכה התורה וא"כ
להתיר  יש כ$ מחי", "דאתי למרות טהורה חלב שהותר דכמו

טמאה. מבהמה הבא חלב

,áìçá äéä øåñéà íù äæéàÅ
ë"äæâî øúåä àìîìà

éàäå.éøùå àåä éçä ïî øáà éë áìç פירושי� כמה נאמרו
התירתו: שהתורה לא א� בחלב היה איסור איזה

הש"$ י"ב)א) ס"ק פ"א סימ� בעי (יו"ד לא וז"ל: כתב,
דהוי  נימא דלא היכי כי אלא לחלב, היתר בש"ס לאשכוחי
קרא  ל� דגלי לבתר אבל החי, מ� בשר כמו החי מ� אבר כמו
ע�  הנפש תאכל "ולא קרא דכתב הא ש"מ א"כ מותר, דחלב
החי  מ� בשר דוקא החי, מ� לאבר אזהרה שהוא הבשר"

עכ"ל. אסור, חי, של גופו שהוא

בחולי� בגמ' מבואר קב:)והנה �איסורי� (ד שני שיש
מ�  בשר איסור (2 החי. מ� אבר איסור (1 החי: מ� באכילה

ר"ל ודעת תאכל (ש�)החי. ד"לא מקרא נלמדי� דתרוייהו

מ�  אבר איסור דרק וס"ל פליג יוחנ� ור' הבשר", ע� הנפש
מקרא  נלמד החי מ� בשר איסור ואילו קרא, מהאי נלמד החי

הרמב"� ופסק טריפה". בשדה מאכלות ד"בשר מהלכות (פ"ד
ה"י) ד"לא אסורות לקרא הש"$ דהביא ממה וא"כ יוחנ�. כר'

מ�  אבר לאיסור שכוונתו משמע הבשר" ע� הנפש תאכל
חדש הפרי וכ"כ ג')החי. אות ס"ב ראיה (סימ� מזה והביא ,

הרמב"� ה"ב)לשיטת פ"ה ג� (ש� הוא החי מ� אבר דחיוב ,
מש  וכ� הלשו�. כגו� עצמות, בו שאי� אבר ש� על בש"$ מע

ט') ס"ק פ"ז .(סימ�

הפלתי ז')ב) אות איסור (ש� על הש"$ דברי את מפרש
יעקב הקהלות וכ"כ החי. מ� ו')בשר הש"$,(סימ� בכוונת

עכ"ד. אבר, אינו דחלב ומשו�

אלגאזי המהרי"ט ז')ג� או"ק ב' (נדפס והרע"א(אות
שצ"ז) סימ� או"ח השל�, רע"א ע� מדנפשייהו בשו"ע כתבו

אלגזי, המהרי"ט כ� והוכיח החי. מ� בשר לאיסור דהכוונה
אבר. אינו חלב שהרי

ìéòì ùåøéôìå äæ ùåøéôì á"ö('à úåà)ïî÷ì 'îâä éøáãî ,
øúåî äéä î"î ,øåñà áìçù íéøîåà åðééä íà íâã øàåáîã
éçä ïî øùáå éçä ïî øáà éøäå ,éåâì åøëåîì ìåëéã åðééäå ,äøåçñá

éåâì íâ åøñàð(é"ä íéëìî úåëìäî è"ô í"áîøá øàåáîë)áùééì ùéå .
éúìôä éøáãëáìç úáæ õøà àëäî ä"ã ïî÷ì åéøáã úà åðàáäå ,íù)ÆÆÈÇÈÈ

(Láãeíòèä éôì àåä ,äøåçñá øúåîã íúä 'îâä úðååëã ì"éã , ÀÈ
ìáà ,éåâì øúåî íãå ,áìç äùòðå øëòð íãù úîçî áìç øåñàì
äéä åøåñéà ,éçä ïî øáà íåùî øåñà äéä áìçã ãöä éôì úîàá

.éåâì óà

בפלתי סופר(ש�)ג) חת� ובקהלות ובשו"ת ע') סימ� (יו"ד
(ש�) מ� יעקב יוצא מדי� חלב לאסור הגמ' שכוונת כתבו,

ללמוד  דאפשר אומרת לעיל דהגמ' לדבר, וראיה האיסור.
אסור  ציר והרי שרצי�, ציר התורה דאסרה ממה בחלב איסור

האיסור  מ� יוצא שהוא עכ"ד [ה]משו� הפלתי [ו], בדברי וע' .
ו')ש� .(אות

à"òøâä(æ"öù ïîéñ ç"åà ,íìùä à"÷òø íò ò"åùá ñôãð)ë"â
ïëùå ,øåñàä ïî àöåé íåùî áìç øåñàì äðååëäã äìéçúá è÷ð

ã"îìã äæ ìò äù÷ä êà ."éçä ïî éúàã" 'îâä ïåùìî òîùîïéìåç)
(:â÷úãîåò íéøáàì åàì äééçá äîäáãéçä ïî øáà øåñéà äá ïéàå)

(øáà äðîî ùìúð àìù ïîæ ìëéøäù ,äðîî àöåéä úà øåñàì êééù àì ,
úøúåî ïééãò àéä[ז].,éçä ïî øùá íåùî àåä øåñéàäù ì"éã áúë ïëìå)
('á úåàá åðàáäãë.

[ä]åøåñéàù ,øéöì áìç äîãî 'îâäù äîî äéàø åàéáäù äîáå
ä"ãá ,áèåø ä"ã 'ñåú ìò) ïî÷ì åðéøáãá 'ò ,øåñéàä ïî àöåé ïéãî

.(ïøéöì àø÷ ø÷éò ì"é .ã"àá
[å]äéä éåâì î"î ,øåñà äéä áìç íà íâ ïëìã ,éúìôä óéñåäå

áìç úåîãì äúéä à"åääã ,áúëù äîå .(åúéàø ù"åòé) øúåî
ç"çðîá åáúëù éôë ,øéöã àéîåã àöåé øåñéàì åúðååëã äàøð .áèåøì
ä"ã) 'ñåúá øàåáîëå ,(íù) á÷òé úåìä÷áå (å"è úåà á"ðú äåöî)

ä"ã) ìéòì åðéøáãá 'òå .øéöì áìç úåîãì äúéä à"åääã ¯ (øåñàì
.øåñéàä ïî àöåé ïéãî åðéà áèåø øåñéàã (àéðúã àäî àðù éàî
åðéà øéö øåñéàù ,áúë (ç"é ïîéñ) ïéìåçá á÷òé úåìä÷á íðîà]

.[øåñéà ìù åôåâë áéùçã àìà àöåé íåùî

[æ]ïéàã åîëã ì"ñå é"ùø ìò éâéìôã (ïéàù ä"ã) 'ñåúá ù"ò
.éçä ïî øùá øåñéà ïéà êë ,äîìù äîäáá éçä ïî øáà øåñéà
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úåøòä õáå÷áå(á"é úåà è"ð ïîéñ),à"òøä úéùå÷ úà õøéú
äééçá äîäááå ,áàä éðéã åì ùé ïáäù ,àåä àöåéã àììëã ì"éå :ì"æå
,øáàä úùéìú úòùá àìà ìòåôá ìç åðéà éçä ïî øáà øåñéàã óà
øáà ùìúé íàù ïéãä äéìò ìç äîäáä äãìåðùî óëéú î"î ìáà
ïîæã àìà ,äúìçúî äá äðùé øåñéàä úáéñã ,øåñà àäé äðîî
ìò ïéãä ìçù íùëå .øáàä úùéìú úòùá àåä ìòåôá øåñéàä úåìç
äæä ïéãä ìç éîð àëä ,øñàé äðîî øùáä ùìúéù øçàìù äîäáä
ïéã åì ùé áìçäã ,øåñà àäé äîäáä ïî ùìúéù øçàìù ,áìçä ìò

á÷òé úåìä÷á õøéú ïëå .ì"ëò ,äîöò äîäáäïîéñá íâ ù"åòéå .íù)
('æïøäà éáø úðùîá ò"òå .('â¯'à úåéúåà).åæ àøáñá êéøàäù

ביהודה נודע בשו"ת ל"ו)ד) תשובה יו"ד כתב,(תנינא,
דכתיב זבוח, אינו של עשה לאיסור יב:כא)דהכוונה (דברי�

במנח"ח וע' עכ"ד. ואכלת", וגו' ז')"וזבחת אות תנ"ב .(מצוה

לאיסור  דהכוונה לפרש אפשר דאי כתב, שדה במרומי ה)
דג�  לקמ� בגמ' איתא דהרי החי, מ� בשר או החי מ� אבר

מותר היה לגוי מ"מ לישראל אסור היה החלב ("ודילמא א�
בחולי�לסחורה") דאיתא למה הגמ' כוונת אלא סז:). �(ד

מדכתיב בבהמה, הנוצרי� תולעי� לאכול (ויקרא דאסור
חלב,יא:יא) ג� לאסור יש ומה"ט +*(צ)", נבלת� ְְְִֵֶַָָ"ואת

לעיל וע' ב')עכ"ד. .(אות

áìçå.éøùã ïìðî äøåäè äîäáã שני הביאה לעיל הגמ'
למ"ד  % ד� שתחילתו משו� א) חלב: לאסור טעמי�
הגמ' ושאלת החי. מ� דאתי משו� ב) חלב. ונעשה נעכר דד�
וע' הנ"ל. הטעמי� לשני חיישינ� דלא ל� מנא היא כא�

אלגזי ואולי)במהרי"ט בד"ה ז' או"ק ב' .(אות

áìç øúéä íäøáàî åçéëåä àìù íòèä
ïìðî.éøùãåðéáà íäøáàá áéúë(ç:çé úéùàøá)äàîç çwiå"ÇÄÇÆÀÈ

'îâä òåãî äù÷å ,"íäéðôì ïziå äNò øLà ø÷aä ïáe áìçåÀÈÈÆÇÈÈÂÆÈÈÇÄÅÄÀÅÆ
:íéöåøéú äîë åøîàðå .øúåî áìçã íúäî äçéëåî àì

÷"îèùá é"øä (à('á úåà)øåñà äéä áìç íà íâã ,õøéú
.ã"ëò ,øåñéà äéä àì çð éðáì î"î ,ìàøùéì

éæàâìà è"éøäîä äù÷äå('æ ÷"åà 'á úåà)øäæåî çð ïá éøä ,
éçä ïî øùá ìòè"ô í"áîøá øàåáîë)(é"ä íéëìî úåëìäîíà ë"àå ,

.àéùå÷á øàùðå .øåñà äéä çð éðáì óà ,ìàøùéì øåñà äéä áìç
äéä àåä î"î ,øåñà äéä áìç íà íâã ïî÷ì 'îâá àúéàã â"òàå]

'ò ,÷"îèùä éøáãë çëåî ë"à ,éåâì åøëåîì åðééäå ,äøåçñá øúåî
êåîñá ìéòì äæá åðáúëù äî,éøùå àåä éçä ïî øáà éë áìç éàäå ä"ã)

('á úåà.[

éúìôá áúëù éôë é"øä úðååëã ,áùééì ùéå('æ úåà à"ô ïîéñ),
àø÷î àåä áìç øåñàì øå÷îäã ¯ ì"ðä àéùå÷ä úà õøéúã
.øåñéàä ïî àöåéä ïéãî íéöøù ìù áèåøå øéö äáøúäã "íéàîèä"ã
÷ø âäåð àöåéã øåñéà ë"à ,äøåú ïúî øçàì ÷ø øîàð äæ ÷åñôå

.çð éðáá àìå ìàøùéá

øôåñ íúç ú"åùá 'òå(ùãç øáãá ïåãì éúàöéå ä"ã è"é ïîéñ ã"åé).

éæâìà è"éøäîä (á(íù)äéàø àéáäì äöåø 'îâäã ,õøúì ïã
äùòðå øëòð íã ã"îì ,íãî éúàã íåùî øåñéà áìçá ïéàã
íã øúåî çð éðáì éøäù ,íäøáàî äéàø àéáäì ïéà ë"àå .áìç

íù í"áîøä ÷ñôãë ,éçäî(:åð ïéøãäðñ â"áçø úòãë àìãå .é"ä).
.ãåò ù"åòéå

,äòå÷ô ïá ìù áìç íäì ïúð íäøáàã ,õøéú ïúéà äôöîá (â
,øúåî áìçä íâ ,äèéçù éìá äìéëàá øúåî äòå÷ô ïáã ïåéëãù"ò)

(äòå÷ô ïáá øéúäì øå÷îá.

øôåñ íúç ú"åùá äðä ,äìàùä ø÷éòáå(â"ò äáåùú ã"åé)áúë
øúéää î"î ,øúåî áìçã úåçëåä äàéáî 'îâäã â"òàã ¯ ùåãéç

øåñà áìç äéä ïëì íãå÷ êà äøåú ïúî ïîæî ÷ø øîàð[ח]æ"ôòå .
íâ âäåð øåñéàä éøä ,íéçøåàì áìç íäøáà ïúð úîàá êéà äù÷ä
äøåúä úøéîùá íöòúð êë ìëù äðéî òîù :ì"æå ,õøéúå .çð éðáì
åãáì àåä àìå ,ì÷äì 'éôà çð éðá ììëî àöéù ãò ,äðúéð àìù ãò

.áìç ìëà ä"åùîå ,íéçøåàä ìë àìà

רש"י 

é"ùø.úøëá åìëåàäå íã éåä àø÷éòîã .øî øîàã ä"ã
לד�  הנפש ד� בי� חילוק יש ד� באיסור הנה

בכריתות כדאיתא כא:)האברי�, �וד כ: �הנפש (ד ד� דעל
ובשו"ת  תעשה. לא רק איכא האברי� ד� ועל כרת חייבי�

ביהודה ל"ה)נודע תשובה יו"ד רש"י (תנינא, דברי את הביא
וז"ל: הנפש, ד� חשיב חלב ונעשה שנעכר שהד� דמשמע
ד�  היינו לענ"ד חלב", ונעשה נעכר "ד� שאמרו מה
ואמנ�  האברי�. מד� לרח� בא לדעתי נדה ד� וג� האברי�,
חלב", ונעשה נעכר "ד� שאמרו שמה משמע רש"י  מדברי
בכרת, שהוא ממש ד� על רק זה, אמרו האברי� ד� על לא

איש בחזו� וע' ח')עכ"ל. אות �סו כ"ג סימ� .(למנחות

[ç]á"öå .éçä ïî øáà íåùî àåä áìçá øåñéàäã ,óéñåäå
úåà ,áìç éàäå ä"ã ìéòì åðéøáãá àáåîå ,'ò äáåùú) íù åéøáãî

ë"à ,øåñéàä ïî àöåé íåùî àåä áìç øåñàì à"åääù áúëù ,('â
.('à úåà ïàë åðàáäãë) çð éðáì åøñåàì ïéà
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äã åáòäø åøá .åî óã א

מו. דף

éîäãìé àìù äùà àùðå íéðá åì åéäù,'וכוïäëì øåëá
.äìçðì øåëá åðéàå שהוא בזה תלוי לנחלה בכור פי',

בכור  א� לנחלה. בכור אינו הב� ולכ� לאביו, הראשו� הולד
לכה�. בכור הב� ולכ� רח�, בפטר תלוי לכה�

אחריני  אגב רק ונכתב פשוט, זה די� ולכאורה
לעיל(שבסמו�) שהבאנו כפי בני�), לו היו שלא מי ביחס (ד"ה

אשה  ונשא בני� לו היו שלא "מי לעיל המשנה לדברי
ילדה". שכבר

äøééâúðúøáåòî'וכו.äìçðì øåëá åðéàå ïäëì øåëá
ונתגיירו  מגוי, שנתעברה בגויה דאיירי פירש"י,
זה  דב� וקתני הגירות. אחר היתה העובר ולידת שניה�,
אבל  בישראל", רח� "פטר דמיקרי לכה� בכור הוא שנולד

לאביו מתיחס שאינו משו� לנחלה, בכור (ויתבאר אינו
ברש"י) .בדברינו

ש�. בדברינו ע' נתגייר, אביו שג� רש"י שכתב ובמה

,äøééâúðù úøáåòî
ìàøùéì ãéî áùçð ãìåä íà

äøééâúðúøáåòî'וכו.ïäëì øåëáéåä ãìåäù äðùîá çëåî
àúéà ,äðäå .ïäëì øåëá äéä àì ïë àì íàã ,ìàøùé

úåîáéá(.çò óã)."äìéáè êéøö ïéà äðá ,äøééâúðù úøáåòî úéøëð"
íâ íéëéøöù íéøâ øàùë ¯ äìéî êéøö ãìåä íàä úøàáî àì 'îâäå

'ñåúä (à :íéðåùàøä äæá å÷ìçðå .úåøéâä ïéãî ìåîìä"ã :æî íù)
(ïéìéáèîåáúë(íù à"áèéøá øàåáîë)åðéà úåøéâä úòùáå úåéäã ,

ï"áîøä (á .äìéáèá éã ,ìåîì éåàø(íù)ë"çà ìåîì êéøöã ,áúë
(áëòî àì øãñäã)à"áùøä (â .(íù)êéøö ïááã ,úáá éøééàã ,áúë

,äìéáèä úà íéã÷äì ïéàå ,äìéî íâ,à÷åã åàì "äúá" éðú÷ã äîå)
(äúáì äðååëäå.

äìéáèáã ïåéëã ,à"áùøäå ï"áîøä úòã ìò ïéúéðúîî äù÷å
ìàøùé åùòð àì ãáìë"çà ìåîéù ãò ï"áîøì)[א]ìåîì êéøö à"áùøìå ,

ïäëì øåëá àåäã éðú÷ êéàå ,éåâ àåä ãìåðùëù àöîð ,(ìåáèìå[ב].

á÷òé úåìä÷á õøéúå(å"ì ïîéñ úåîáé)à"áùøäå ï"áîøä éøáãù ,
úåøéâë úáùçð ãìåä úåøéâ æàã ,åîà êøé åàì øáåò ã"îì ÷ø éìæà

ò"ðôá(:çò úåîáéá àúéàãë ,øáåòì íàä úìéáè éðäî ä"ôàå)ìáà .
ï"áîøä íéãåîå ,íàäî ÷ìçë áùçð øáåòä ,åîà êøé øáåò ã"îìÅ

,äìéî ãåò ö"àå ìàøùé äùòð íàä úìéáèáù à"áùøäåà"áùøáå)
(åéøáãë àéãäì áåúë íùêøé øáåò ã"îë àìæà ïéúéðúîã ,ì"é ë"àå .

.ã"ëò ,åîà

øæòéçà ú"åùá åöøéúù äî 'òå('è úåà å"ë ïîéñ á"ç)éùåãéçá ,
è"ðøâä(à"é ïîéñ úåáåúë)íäøáà øáãá ,('è úåà 'æ ïîéñ â"ç)ïåæçáå

ùéà('è úåà 'ã ïîéñ ò"äáà).åîà êøé åàì øáåò ã"îã àáéìà íâ ,
ïî÷ì åðéøáãá ò"òå]('á úåà ,àîéú àìå ä"ã .æî óã)äùî éøîàáå

('å úåàå 'ã úåà æ"ë ïîéñ).[

äøééâúð.úøáåòî,שפחה ואח"כ בתחילה גויה קתני הכא
בתפארת  בזה וביאר הפו�, הסדר במשנה ולעיל

י"ח)ישראל זו (אות לא בדר� תרווייהו והכא דלעיל וז"ל: ,
שפחה מבעיא לא קאמר דלעיל קתני, זו (דילדה)א#

כאשה במצות לכה�)דנתחייבה בכור אינו אחריו הבא ,(ולכ�
מחשב  אפ"ה הראשו�, ולד כשילדה נכרית היתה אפילו אלא

אז רח� פטר לכה�)לת"ק בכור אינו אחריו דמיירי (והבא והכא .
איפכא, רבותא נקט בגיותה, שנתעברה הולד השתא בילדה
במצות  נתחייבה שלא בשעה דנתעברה נכרית מבעיא לא

לנחלה) בכור אינו בשעה (דהולד שנתעברה שפחה אפילו אלא ,
לנחלה. בכור אינו אפ"ה אשה, כשאר במצות שנתחייבה

äøééâúðúøáåòî'וכו.ïäëì øåëá הוי דהב� הכא מבואר
מ�  לו הועילה אמו דגירות והיינו גמור, ישראל
נולד, שכבר בנה ע� שנתגיירה לגויה דמי ולא התורה,

התוס' קט�)דכתבו ד"ה סח: וסנהדרי� מטבילי�, ד"ה יא. (כתובות
בסנהדרי� בגמ' ג� מדרבנ�. אלא אינה הב� סט.)דגירות (ד#

ק  גר דמשכחת התוס'מבואר וכתבו התורה, מ� ,(הנ"ל)ט�
הועילה  דבכה"ג מעוברת, כשהיא נתגיירה כשאמו דאיירי

התורה  מ� לולד .[ג]הגירות

התורה. מ� אותה יורש  אמו, אגב היא והגירות [והיות
אותה, יורש שאינו בנה, ע� שנתגיירה לאשה דמי ולא

בקידושי� יז:)כדאיתא ].(ד#

[à] דצרי� פשוט דזה לכה�, בכור נעשה שיתגייר דלאחר לומר ואי�
אלגזי  במהרי"ט שכתב (וכפי לכה�, בכור די� בו יחול לידה שבשעת

אחר). בעני� ס"ד, אות

[á],.צח (ד# ביבמות הגמ' מדברי שיטת� על קשה זה כעי�
לתר%  באי� שנביא והתירוצי� נתגיירה), ד"ה בסוגיי� בתוס' המובאי�

בדבריה�. כמבואר זו, קושיא ג�

[â] מ� לולד מהני הא� דגירות שהבינו יעקב ובבית ברע"א ֵע"ש
עובר  למ"ד א� ממנה, חלק הוא דאז אמו יר� עובר נימא אי רק התורה,
לגירות  הא� דדעת משו� התורה, מ� הגירות תועיל לא אמו יר� ֵלאו

לאו  עובר למ"ד דא# חזינ� (ש�) הרא"ש בתוס' אמנ� לעובר. מהני לא
בש�  ברע"א שמובא מה וע"ש התורה. מ� העובר גירות חלה אמו, יר�
אמו. יר� לאו עובר למ"ד א# התורה מ� הגירות חלה כיצד לבאר בנו
י"ג) סימ� (ש� יעקב ובקהלות ט') אות ד' סימ� (אבה"ע איש ובחזו�
אמו, יר� לאו דעובר דא# ביארו י"א) סימ� (ש� שמואל רבי ובחידושי
ובחידושי  בדבריה�. ע"ש התורה, מ� הגירות חלה ולכ� אמו, דעת מהני
בשעת  ישראל ש� דמקבל די"ל לחדש, כתב י"ג) סימ� (ש� ֵהגרש"ש
שטבילת  צרי� מדוע שביאר מה (ע"ש לישראלית, שנולד כיו� ' לידה

עבורו). ג� טבילה חשיב אמו
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äã åáòäø åøá 'ñåú ב 

רש"י 

é"ùø.äîò äìòáå .úøáåòî äøééâúð ä"ã,ברש"י מבואר
נתגייר. אביו דג�

לקמ�, מהגמ' להוכיח רוצי� והרש"ש מאיר (ד# והבית
ש�) וכדפירש"י דשואלת מז: התגייר, לא שהגוי בגוונא דאיירי

ליה "לימא המשנה של זה די� על לכה�)הגמ' אתינא (הב�
ופירש"י, בהדיה". דינא לאשתעויי מצית דלא גברא מכח
יש  דינא, ציית דלא ' המעות להוציא יכול אינו דמאביו כיו�
דאיירי  ומוכח, לכה�. פדיונו מלית� הב� את א# לפטור
ואפשר  דינא ציית הוא הרי התגייר דא� התגייר, לא כשהגוי

בהדיה". דינא "לאשתעויי
בקידושי� דאיתא נוספת, ראיה לזה הביאו יז:)וג� (ד#

את  יורש שנתגייר וגר התורה, מ� הגוי אביו את יורש דגוי
אינו  מדרבנ� א# נתגייר, אביו ג� וא� מדרבנ�, רק הגוי אביו

מדוע (ע"כ)יורשו א"כ התגייר, כשאביו מתניתי� איירי וא� .
פשוט, לחלק א# בכור אינו הרי לנחלה", בכור "ואינו קתני
דמתניתי�) סיפא על זה כעי� דמקשה מז: ד# לקמ� לגמ' ,(וציינו

עוד. ויעו"ש עכ"ד.
"ואינו  מחדשת המשנה דהרי גיסא, לאיד� להעיר יש אכ�
דאי�  פשיטא א"כ גוי, נשאר שאביו מיירי ואי לנחלה", בכור
גמור  גוי אפי' שהרי אביו, בנכסי שני� פי ' כבכור נוטל הב�
שזו  ויתכ� שני�. פי נוטל אינו התורה מ� אביו את שיורש
חידוש  איכא דלכ� נתגייר, אביו דא# מבאר שרש"י הסבה

לנחלה. בכור אינו שהב�
הגויה, על הבא בישראל דאיירי פירש"י דלא והא
הב�  שהרי לנחלה, בכור דאינו פשיטא דבכה"ג י"ל

בקידושי� כדאיתא לאביו, כלל מתיחס סח:)אינו (ד#
בזה  מש"כ וע' גוי. הב� הגויה, על הבא דישראל

שדה. במרומי

.ã"àáäùåã÷á àìù åúøåäã "ïåéëã" .äìçðì àìå
àðîçø éøöî "òøæã" àåä äìçð øá "åàì"

áéúëã ,äéø÷ôà(כג:כ íúîøæ(יחזקאל íéñeñ úîøæå שכבת') ÀÄÀÇÄÄÀÈÈ
שלה�) הב"ח).זרע הפקירתו.(כגירסת התורה גוי זרע פי', .

הפקר. מזרע נולד דכאילו לבנו, הגוי בי� יחס שאי� דהיינו,
בקדושה שלא היה הב� של שעיבורו דאביו וכיו� ('מגוי,

העיבור) לאחר רק בכור התגייר ואינו אליו, מתיחס הב� אי� ,
הקוד�)לנחלה. בדבור .(וע'

'ñåúä(äøééâúð ä"ã)ïéùåãé÷á àúéà éøä ,äæ ìò åù÷ä(:æé óã)
àðîçøã íéøîåà ïéàã çëåî ë"à ,äøåúä ïî åéáà úà ùøåé éåâã

.éøöîã äéòøæì äéø÷ôà
æ"éøâä éùåãéçáå(äëåøàá íäøáà úçðîá åøàéáù éôëå)àäã ,õøéú

ìàøùéì ïéàã ,ìàøùéì ñçéá øîàð ,éøöîã äéòøæì äø÷ôà àðîçøã
éåâ ïëìå ,éåâì ñçé ïéà éåâìù øîàð àì êà ,éåâä åéáàì úåñçéúä

éøäù ,é"ùø éøáã øéôù éúà ë"àå .äøåúä ïî åéáà úà ùøåé
ïéà â"äëáå ,ìàøùé äùòð ïáäå ,úøáåòî äøééâúðù éøééà ïéúéðúî

.ã"ëò ,éåâä åéáàì ñçé åì
÷"áá é"ùø ïë áúë øáëå(øâ ä"ã .çô óã)åì ïéà øâ :ì"æå ,

ïãàìá ïá ïãàìá áéúëã â"òàå .íúîøæ íéñåñ úîøæå áéúëã ñééç
(åéáàì ñçéúî éåâã .áñ úåîáéá 'îâä úãîåì äæîã)ìáà ,ïúåéâá î"ä ,

åúîáé ìò àáä ÷øôá ,íäéáà øçà åñçéúð àì íéðáä åøééâúðúåîáé)
(.áñ.ì"ëò ,(ïéöìåç àì ä"ã :æö úåîáéá é"ùø éøáãá ÷ééãì ùé äæ ïéòëå).

ïî÷ì åðéøáãá 'òå(åúåéäáã ä"ã 'ñåú ìò .æî óã).

.ã"àáéøöî "òøæã"'ביבמות.וכו איתא צח.)וכ� "הא (ד#
הגמ' דנקטה והא וכו'. למצרי" אב אי� רבנ� דאמור

אב בכל éøöîìד"אי� ה"ה אלא מצרי בדוקא שאינו למרות ,"
על  מדבר זרמת�" סוסי� "וזרמת שהפסוק משו� הוא גוי,

הריטב"א [וגירסת לגוי"].(ש�)מצרי�. אב "אי�

תוס'

ðì øåëá åðéà ïáäã ,úøáåòî äøééâúðäìç
'ñåúñøèðå÷á 'éô .úøáåòî äøééâúð ä"ã.'וכו'éô íðçáå

äæ íòè אינו שהב� שהטע� ביאר רש"י פי', וכו'.
הב�  ואי� אפקריה, רחמנא גוי דזרע משו� לנחלה, בכור

לאביו. מתיחס

בכור  שאינו הסבה אלא זה, לטע� דא"צ התוס' וכותבי�
אינו  ולכ� דמי, שנולד כקט� שנתגייר דגר משו� היא לנחלה

לאביו  הטע� [ד]מתיחס לומר עדי# מדוע ביארו לא והתוס' .
לזרעיה, אפקריה דרחמנא הטע� מאשר דמי, שנולד דכקט�

בכוונת�. וצ"ב
é"ä÷ éáúëá ,é"ùø éøáã ø÷éòáå(íéùãçä)úîàáã øîåì äöø

øâã àäáã ,äæá øåàéáäå .ãçé íéîòèä éðù úà êéøöã øáåñ é"ùø
àìà ,åéáàì ñçéúî åðéà ïëìù øîàð àì ,éîã ãìåðù ïè÷ë øééâúðù
òåãî íòè úðéúð äæá ïéà ë"àå ,åúééøá úìéçúî ìàøùéë áùçðù ÷ø
,åùåøéôã ,éåâã äéòøæì äéø÷ôà àðîçøã àäì íâ êéøöå ,åùøåé åðéà
äéø÷ôà àðîçøã íòèá éã ïéà ïë åîëå .éåâì ñçé ïéà ìàøùéìù
åðéà åúìéçúîù àðååâá ÷ø äæù íéøîåà åðééäù íåùî ,äéòøæì
ìàøùé ãìåäã ,ìàøùé úá ìò àáä éåâá ïåâëå ,éåâä åéáàì ñçéúî
äìéçúáã øééâúðù éåâá ìáà ,àîòè éàäî éåâä åéáàì ñçéúî åðéàå
àäì íâ êéøöå ,úåøéâä øçàì ò÷åô àì ñçéäã ì"é åéáàì ñçéúä
áùçð øééâúðù øçàìù ,åùåøéôã ,éîã ãìåðù ïè÷ë øééâúðù øâã
åðéà ,éåâã äéòøæì äéø÷ôà àðîçøã àä óåøéöáå ,åéùëò ãìåð åìéàë

.ã"ëò ,éåâä åéáàì ñçéúî
é"ùøéôã ,íîöò é"ùø éøáãî ,åùåøéôì äéàø àéáäì ùéã äàøðå

ïî÷ì(ñééç äéì úéìã ä"ã :æî óã)íåùî ,äìçðì øåëá åðéàù íòèäù

[ã].ש� ונבארו מז.), (ד# לקמ� מה� ואחד בש"ס, מקומות בכמה מובא זה די� 
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øúåñ íúä åùåøéô äøåàëìå .éîã ãìåðù ïè÷ë øééâúðù øâã
äøéúñ àëéìã ì"é éìåà á÷òé úåìä÷ä éøáãì êà .ïàë åùåøéôì
øéëæä íå÷î ìëáù àìà ,íéîòèä éðùì êéøö úîàáã íåùî ,åéøáãá

.ãçà íòè é"ùø
ïî÷ì åðéøáãá 'òåá ä"ãá)äñåðàä ìò ïéàùåð ÷øôá åäéîå .ã"à

('åëå.é"ùø ìò 'ñåú úéùå÷ áåùéá ãåò ë"ùî

.ã"àá.åéáà áåùç åðéàå éîã ãìåðù ïè÷ë øééâúðù øâã
התגייר שהעובר מיירי במתניתי� אמו)הנה וג� (ע�

התגייר התוס')אביו דברי בריש ומובא ולפ"ז (כדפירש"י, .
הב�  א) אביו: חשוב דאינו להא סיבות שתי יש לכאורה
כקט�  חשיב שנתגייר האב ב) שנולד. כקט� חשיב שנתגייר
מחמת  דכוונת� התוס', דברי את פירש נת� ובחק שנולד.

האב מחמת גירות כוונת� את לפרש דאי� להדיא כתב לא (א�
הב�) משמע גירות אביו", חשוב "ואינו התוס' דלשו� וי"ל, .

כותבי�  היו הב� לגירות הכוונה דא� האב, לגירות דכוונת�
לקמ� ובדברינו בנו". חשוב בפרק "ואינו ומיהו בא"ד. (בד"ה

האנוסה) על שביאר נושאי� שדה המרומי דברי את הבאנו
האב. לגירות דוקא התוס' דכוונת

.ã"àáàìå äìçð éáâ åéáà áåùç éøöî "åãåòá àäã"
àäã ,äéòøæì äæ ïéðòì äéø÷ôà àðîçø 'éøîà

äøåú øáã åéáà ùøåé éøöî(:יז הצ"ק .(קידושי� כגירסת
לדבריה�  ראיה מביאי� דהתוס' ופירשו, כהונה. והמשמרות
דמי, שנולד דכקט� מחמת היא לנחלה בכור שאינו דהסבה '
גוי  שהרי דגוי, לזרעיה אפקריה דרחמנא לומר דאי� משו�

עכ"ד. התורה, מ� אביו את יורש

פירש"י  על כתבו בתחילה מילי, תרי כתבו התוס' ולפ"ז
את  לדחות הוסיפו ועכשיו לפירושו, דא"צ ' וכו' "ובחנ�"
"ובחנ�  כתב דבתחילה להדיא, שאנ% בתוס' וכ"כ פירושו.

וכו' וז"ל:(כתוס')פירש" הקשה ואח"כ ,ãåòå,נחלה גבי כי ,
וכו' התוס')עכ"ל. .(כדברי

äàøðå ,"úøáåòî äøøçúùð" óñåð ïéã àáåî äðùîá ,äðäå
éøäù ,äéòøæì äéø÷ôà àðîçøã íòèì àëéàã 'ñåúä íéãåî äæáã
åðéà íéãáòá åìéàå ,éåâä åéáà úà ùøåé éåâã àäî àéä 'ñåúä úéàø

úåîáéá àúéàãë ,ïë(.áñ óã)íòèä ïëà .åéáà úà ùøåé ãáò ïéàã
àúéàãë ,äçôùá óà íéé÷ ,éîã ãìåðù ïè÷ëã ¯ 'ñåúä åáúëù

úåîáéá(:æö óã)í"áîøá àáåîå(à"éä äàéá éøåñéà úåëìäî ã"éô).

øâë áéùç íà ,äùåã÷á åúãéìù øâ
øééâúðù

.ã"àáäñåðàä ìò ïéàùåð ÷øôá åäéîå'וכוäîéú øáãå
àåä הסוגיא את להקדי� יש התוס', דברי להבנת .

צח.)ביבמות שבגויי� (ד# היינו למצרי", אב ד"אי� די� ישנו :
"ספק" בתורת זה שאי� רבא ואמר לאביו, מתיחס הב� אי�
אלא  האב, מי ידוע ואי� ה� זמה שטופי שהגוי� משו� '
דכתיב  לזרעיה, אפקריה דרחמנא ומשו� "ודאי", בתורת הוי

זרמת�". סוסי� וזרמת בשר� חמורי� "בשר

אחי�  "שני דקתני מברייתא, לכ� ראיה רבא ומביא
ואי�  מייבמי� ולא חולצי� לא משוחררי� וכ� גרי� תאומי�
ולידת�  בקדושה שלא הורת� היתה אח. אשת משו� חייבי�
אשת  משו� חייבי� אבל מייבמי�, ולא חולצי� לא בקדושה,
רבא  הוכיח אי� שונות גירסאות שתי בראשוני� ומצינו אח",
דמיירי  מרישא אי דגוי, לזרעיה רחמנא דאפקריה מהברייתא
בהורת�  דמיירי מסיפא או בקדושה, שלא ולידת� בהורת�

בקדושה: ולידת� בקדושה שלא

אשת  משו� חייבי� ואי� "וקתני גורסי� בסוגיי� התוס' א)
אח, אשת חיוב שאי� ממה רבא ומוכיח הרישא, והיינו אח",

האחי�  בי� קורבה וליכא דגוי לזרעיה רחמנא .[ה]דאפקריה

מייבמי�", ולא חולצי� לא "וקאמר גורס ביבמות רש"י ב)
שלא  ולידת� בהורת� דמיירי מרישא דאי קמייתי, ומסיפא
דמי, שנולד כקט� שנתגייר דגר משו� הוא הת� בקדושה,
משו�  א# חייבי� אינ� ולכ� לה�, אי� דא� קורבה ֵ[ואפילו
לזרעיה. רחמנא דאפקריה לטע� צרי� ואי� מאמו], אח אשת
שנולד  דכקט� טעמא דליכא בקדושה דלידת� בסיפא אבל
משו�  הוא מייבמי� ואי� חולצי� דאי� מה בהכרח דמי,

האב  מ� אחי� ואינ� דגוי, לזרעיה רחמנא .[ו]דאפקריה

משו�  חייבי� דאי� דהטע� רבא אמר מדוע התוס', ותמהו
אמר  ולא דגוי, לזרעיה אפקריה דרחמנא משו� הוא אח אשת

דמי. שנולד דכקט� משו�

אסיפא, קאי רבא דברי שהרי ל"ק, רש"י לגירסת אבל
הנ"ל. רש"י כדברי דמי, שנולד כקט� סברת ליכא וש�

מדוע  במתניתי�, רש"י פירוש על הקשו לעיל התוס' והנה
דרחמנא  משו� לנחלה בכור דאינו מעוברת בנתגיירה כתב

ול  לזרעיה, דמי.אפקריה שנולד כקט� שנתגייר שגר משו� א

[ä],דגוי לזרעיה אפקריה דרחמנא הא הרי (ש�), הריטב"א והקשה
שלא  טע� נתינת בזה אי� אבל לאביו, מתיחס לא שהב� לעני� הוא
מא�. אח אשת משו� חייבי� אינ� מדוע קשה א"כ לאמו, ֵיתיחס
סימ�  (אבה"ע איש בחזו� וע' ב']. שבאות רש"י, כגירסת מזה [והוכיח

בזה. שמארי� בסוגיי� ישי בשורש וע"ע שתיר%. מה ט') אות ד'

[å] כתב דמי, שנולד כקט� אמרינ� לא שבכה"ג מה הדבר ובביאור
שנולד  דקט� דדינא וז"ל: י"א), סימ� (כתובות שמואל רבי בחידושי
חלות  בו חל שלא מי אבל עצמו, מצד גירות בו שחל במי רק נאמר

באמו, א� כי בו, חל לא הגירות שחלות בעובר וכמו עצמו, באד� גירות
עכ"ל. שנולד, כקט� חשיב לא בזה אמו, אגב גר נעשה והוא

אינ�  הא� מ� לעריות דקריבות רש"י, מדברי (ש�) הוכיח ועוד
צרי�  היה לא כ� לא דא� ההריו�, בתחילה אלא הלידה, בשעת תלויי�
כקט�  שנתגייר גר בה� אומרי� אי� בקדושה דלידת� דמחמת לומר רש"י
וא"כ  ישראלי�, שניה� היו כבר הלידה בשעת שהרי דמי, שנולד
עכ"ד. ישראלי�, אחי� שני ככל אח, אשת איסור ביניה� שיש פשיטא
תלויי�  הא� מ� דעריות דקריבה ד') (סימ� יצחק בזכר כדכתב ודלא

הלידה. בשעת

15



äã åáòäø åøá 'ñåú ד 

שהרי  זו, קושיא מיישבי� ביבמות רש"י דדברי ונראה
ולכ�  דמי, שנולד דכקט� אומרי� אי� אמו ע� כשנתגייר

לזרעיה. אפקריה דרחמנא לומר רש"י הוצר�

במתניתי�  הציור מבאר דרש"י קשה, עדיי� לכאורה אמנ�
התוס', לקושית איתא עדיי� א"כ התגייר, הגוי אביו דג�
אי�  כ� ומחמת דמי, שנולד כקט� שנתגייר שאביו דנימא
על  שהקשו דהתוס' י"ל שפיר [ולכ� לנחלה. בכור הולד
לא  בקדושה דבלידת� זה יסוד על דפליגי משו� אינו רש"י,
גירות  מחמת דמ"מ משו� אלא דמי, שנולד כקט� אמרינ�
שדה, במרומי כ� כתב וכבר דמי. שנולד כקט� ראוי היה האב
רש"י, שיטת את ליישב כתב אברה� במנחת אכ� ע"ש].
אבל  לגוי, יחס אי� דלגר לעני� רק נאמר שנתגייר גר דהדי�
אי�  ישראלי�, נהיו וכבר אמ�, אגב נתגיירו שהבני� הכא
יחס  לו ואי� ' שנולד כקט� דנעשה האב בגירות אומרי�
שהאב  בגוונא לפ"ז [ולכאורה עכ"ד. הישראלי�, לבניו
ביחס  חסרו� יהיה התגיירה, המעוברת ואח"כ תחילה נתגייר

דמי]. שנולד כקט� שנתגייר דגר מחמת ג� לבני� האב

.ã"àá.éøöîã äéòøæì àðîçø äéø÷ôà éøå÷ôà î"ù
דאי�  הוכיחו לעיל התוס' הרי צ"ב, לכאורה

דגוי לזרעו אפקריה דרחמנא אביו)אומרי� את יורש גוי ,(שהרי
אפקריה  דרחמנא להדיא דקתני גמ' מביאי� ה� כעת ואילו

בה�. חוזרי� ה� דכעת בתוס' משמע ולא לזרעיה,

אי�  ירושה דלעני� הוכיחו לעיל דהתוס' לומר, ונראה
עריות  איסורי לעני� אבל לזרעיה, אפקריה דרחמנא אומרי�
וכפי  לזרעיה, אפקריה דרחמנא דאמרינ� י"ל בקירבה, דתלוי

הרמב"� צח.)שכתב דגרסינ� (יבמות והיינו וז"ל: זה, חילוק
נח:) משו� (סנהדרי� פי', בבתו". מותר גוי הונא רב "אמר

ולעני�  חייס להו דאית ואע"ג האב, לזרע בה� חוששי� שאי�
שאני  הת� תורה, דבר אביו את יורש גוי אמרינ� נמי ירושה
דרחמנא  ' ליה לית עריות לעני� אבל רחמנא, ביה דגלי
דאיצטרי�  נמי והיינו בגירות, בי� בגיות בי� לזרעיה אפקריה
הערות  בקוב% דבריו על מש"כ וע' עכ"ל. בירושה, לרבויה

ג') אות נ"א .(סימ�

.ã"àáì"éå.'דמותר וכו הת� דמשמע התוס', מתרצי�
וא#  אחיו, אשת את אחד כל לישא לתאומי�

שהטע�  לומר רבא הוצר� ולכ� בדבר. איסור אי� מדרבנ�
א�  אבל דגוי, לזרעיה אפקריה דרחמנא משו� הוא לכ�

דמ  שנולד כקט� שנתגייר דגר משו� רק היה היו ההיתר י,
שלא  כדי אח, אשת באיסור לאוסר� מחמירי� חכמי�
כיו�  א� אח. אשת איסור בישראל ג� ולהתיר לטעות יבואו
דגוי, לזרעיה אפקריה דרחמנא משו� היא ההיתר שסיבת
אינ�  שהתאומי� יודעי� כול� שהרי זה, חשש אי�

לאביה�. מיוחסי�

.ã"àáàëéì àøåñéà 'éôàã òîùî íúäå'את .וכו נקדי�
הגמ' אחי� (ש�)סוגית בשני מחלוקת ש� מובאת :

אחד  לכל שמותר סובר אחא רב שנתגיירו, הא� ומ� האב מ�
אסור  שמדרבנ� סובר ששת ורב אחיו, אשת את לישא מה�

בישראל) אח אשת להתיר יבואו אחא (שלא רב על הגמ' ומקשה .
דמשמע  אח", אשת משו� חייבי� "אי� בברייתא דקתני ממה
אבל  אח, אשת איסור משו� כרת התורה מ� חייבי� שאי�
"ה"ה  הגמ', ודוחה ששת. כרב ומוכח מדרבנ�, ' יש איסור

ליכא" נמי איסורא אטו דאפילו "חייבי�" לשו� נקטה (והברייתא
יעו"ש) .סיפא,

אפי' שאי� דמשמע ביבמות הגמ' ע"פ כותבי� והתוס'
הגמ' דברי הרי ראמ"ה, בחידושי והקשה דרבנ�. איסור
דרב  אליבא אבל אחא, רב דעת את ליישב כדי רק נאמרו
שרק  דמשמע ' בפשטות מתפרשי� הברייתא דברי ששת

מדרבנ�. איסור יש אבל חייבי�", "אי�

.ã"àáàì éðú÷ íúäå ,äöéìç êéøöäì åðì äéä íâå
.ïéîáééî àìå ïéöìåç דאי� ראיה מביאי� התוס'

מה�  אחד מת דא� דקתני מדרבנ�, א# אח אשת איסור לה�
מאחיו. יבו� ולא חליצה לא צריכה אינה אשתו בני�, ללא
היתה  מדרבנ� א"כ אח, אשת איסור ביניה� היה מדרבנ� וא�

חליצה. צריכה

חליצה, להצרי� לנו שהיה התוס' כתבו מדוע להעיר, ויש
מדאורייתא  שהרי יבו�, או חליצה צריכה דהיתה כתבו ולא
הרי  כאחי�, דחשיבי ומדרבנ� דעלמא, כאשה לו מותרת

יבו�. מצות ג� איכא
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ברורה כעגעבודה   דף י: - גמ' 

מאי שנא בחג דאמרינן וכו'. בהפלאה שבערכין העיר, בא"ד. 
דקושיא זו "מאי שנא בחג" היא קודמת בגמ' לקושיא 
הסדר  את  התוס'  הפכו  מדוע  וא"כ  לימא",  מועד  איקרי  "ר"ח 
והקשו מהמאוחר קודם. ונשאר בצ"ע. ]וע"ש עוד שציין לתוס' 
בברכות )דף יד. ד"ה ימים(, והקשה כמה קושיות על התוס' שם[.

עליו, דכך משמע הך דסבר לאפסוכינהו בא"ד.  דצריך לברך 
כ"א(.  אות  שטמ"ק  )כצ"ל,  עליו.  שמברכין  "דחזינהו" 
בפרי חדש )או"ח סימן תצ"ו, מנהגי איסור סק"י( כתב שאם היה 
)שמות  ַלָּׁשְוא"  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֵׁשם  ֶאת  ִתָּׂשא  "ֹלא  של  איסור  בדבר 
כ:ז(, לא היה מניחם רב לעבור, אלא כיון דאיסור ברכה שאינה 
צריכה לא הוי אלא מדרבנן כמ"ש התרומת הדשן )סוף סימן ל"ז( 
בשם הגאונים, לכן אמרינן "הם אמרו והם אמרו", וכיון שמנהג 
אבותיהם בידיהם הרי הם אמרו לברך אמנהגא ואין כאן איסור 
"ֹלא ִתָּׂשא" כלל, ע"ש. וע' מה שהאריך בזה המעשה חושב לפי 

השיטות דברכה שאינה צריכה הוי דאורייתא.

וכו'. כתב המהרש"א בא"ד.  מיד שראה רב שלא ברכו לפניו 
לבי  דעל  למימר  להו  ניחא  ולא  וז"ל:  יד.(,  )ברכות 
כח:  )תענית  ובתוס'  כנישתא אחר שברכו, באמצע הלל, עכ"ל. 
ד"ה אמר, ובסוכה מד: ד"ה כאן( ובחידושי הרשב"א )בברכות שם( 
מדלא  קריאתו,  בתחילת  שם  דהיה  משמע  דודאי  יותר,  ביארו 
אמר "איקלע לבי כנישתא" דהוה משמע דהיו קורין ההלל כבר 
שם  היה  מעיקרא  אלמא  לבבל",  "איקלע  אמר  אלא  כשנכנס, 
מה  שם  בברכות  רי"ב  בנימוקי  ]וע'  הלל.  לקרות  כשהתחילו 

שכתב בזה[.

דף י: - גמ'
חילוק כל  שיש  ומכיון  פי',  בכרבנותיהן.  חלוכין  דחג  יומא 

בקרבן, לכן כל יום הוא חג בפני עצמו, וצ"ל בו הלל מחמת 
עצמו.

אין חלוכין בכרבנותיהן. פי', הקרבן מוסף של ימי הפסח דפסח 
שוה בכל יום.

 הטעם שאין גומרין את ההלל 
בשאר ימי הפסח

)פסקא דפסח  כהנא  דרב  בפסיקתא  אין חלוכין בכרבנותיהן. 
צ"ט ד"ה ושמחת בחגך( איתא טעם אחר מדוע אין 
גומרים את ההלל חוץ מביום הראשון - לפי שנטבעו המצרים 
בפסח, ו"ִּבְנפֹל אֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח" )משלי כד:יז(. וכן הביא הבית 
יוסף )או"ח סימן ת"צ( בשם מדרש הרנינו. וכעין זה כתב הט"ז 

נטבעו המצרים, אמר  דבשביעי של פסח  דכיון  )שם סק"ג(, 
הקב"ה "מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה". וכיון 
שבשביעי של פסח אין גומרין, גם בחוה"מ אין גומרין, שלא 

יהא עדיף חוה"מ משביעי של פסח, עכ"ד.

ולכאורה צ"ב מדוע צריכין טעם נוסף לטעם דאיתא בגמ' 
כאן - דפסח אין חלוקין בקרבנותיהן. ]וע' במהרש"א )ברכות ט: 
ד"ה במפלתן( שהקשה עוד, מהא דאיתא במדרש שאין אומרים 
הלל ביום אחרון של פסח משום שאמר הקב"ה: מעשה ידי 
טובעים בים ואתם אומרים שירה, והרי כאן )בברכות( אמרינן 

בהיפך, דלא אמר דוד הלל עד שראה במפלתן של רשעים[.

ותירץ בישועות יעקב )שם ס"ק א'(, דטעם הגמ' מועיל 
רק לגבי חובת הלל דאתא מחמת המועד, אבל עדיין ס"ד שיהא 
חובת הלל על הנס דקריעת ים סוף, דומיא דאיכא חובת הלל 
בחנוכה על הנס )של נצחון המלחמה או של פך השמן, וע"ע על זה 
בשמועת חיים סימן י' פ"א(, ועל זה איצטריך טעמא ד"מעשה 
רבי  במשנת  ]וכ"כ  שירה".  אומרים  ואתם  בים  טובעים  ידי 
אהרן מאמרים ושיחות מוסר, ריש ח"ג. ובעצם דבריו דס"ד 
שנאמר הלל שלם מחמת קריעת ים סוף, י"ל דכיון שקוראים 
בפרשת שירה שירת הים, אמרינן "קרייתה זו היא הלילא", 

ולא צריך עוד[.

אבל מה שהוסיף הט"ז לבאר מדוע בחוה"מ אין אומרים 
קשה טובא, דתיפוק ליה משום דאינן חלוקין בקרבנותיהן. )וע' 
בערוך השלחן שם שכתב מכח קושיא זו דדבריו הם בדרך דרוש 
בעלמא(, ולכן נראה דפליגי טעם הש"ס וטעם המדרש, וכן 
הפסוק  על  תתק"ס(  אות  )משלי  הילקוט  דברי  מתוך  מבואר 
"ִּבְנפֹל אֹוִיְבָך", וז"ל: ראוין היו ישראל לקרוא את ההלל כל 
שבעת ימי הפסח כשם שקורין בשבעת ימי החג ואין קורין 
אלא יום ראשון בלבד, ולמה כן, אלא בשביל שנהרגו מצרים 
וטבעו בים ואני כתבתי "ִּבְנפֹל אֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח" וכו', עכ"ל. 
ומבואר להדיא דבלי הטעם ד"ִּבְנפֹל אֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח", היה 
צריך לקרוא הלל שלם, והיינו דלא ס"ל להמדרש טעמא דגמ' 
דפסח אין חלוקין בקרבנותיהן. ]וע' בדברות אריאל שכתב לבאר 

דפליגי ביסוד החיוב דהלל ברגל[.

ובשמועת חיים כתב נפ"מ בשם הגר"ח בין טעם הגמ' 
ימים  בששה  הלל  אמר  ולא  ששכח  באופן  המדרש,  לטעם 
הראשונים דפסח, אי מצי לומר הלל שלם בשביעי של פסח או 
לא. דלטעמא דגמ' אומר )ע' מה שכתבנו בזה בדבור הבא(, ואילו 
לטעמא דהמדרש אינו אומר, משום "ִּבְנפֹל אֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח", 
עכ"ד. ומבואר דנקט דלטעמא דהש"ס דאין חלוקין בקרבנותיהן 
היתה תקנת חכמים לגמור ההלל פעם אחת בימי הפסח, ואם 

לא גמר בראשון יגמור ביום אחר.

אבל בפי' ר' מיוחס )הובא בתורה שלמה פרשת בא, אות 
רפ"ז( כתב, דלכך אין אומרים הלל רק ביום א' של פסח, משום 
דאין אומרים שירה אלא ביום שקרוי "חג" כדכתיב "השיר 
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ברורה עבודה   דף י: - גמ' כעד 

ימי הפסח לא נקראו  יהיה לכם כליל התקדש חג", ושאר 
"חג" בשום מקום, דכתיב רק "שבעת ימים מצות תאכלו". 
ו"חג המצות לה' " שכתיב קודם לזה באותו פסוק, מופסק 
באתנחתא, ומוסב על ראש הפסוק "ובחמשה עשר יום", עכ"ד.

ומשמע דסובר דחג הפסח ביסודו הוא רק יום ראשון, 
וששת ימים שלאחריה נגררין ונמשכין מיום הראשון. וכן מורה 
לשון הריטב"א )ברכות יד. ד"ה דלא(, שכתב "שאר ימי הפסח 
וכ"כ  הראשון".  יום  אחר  נגררין  דכולן  לעצמן  חלוקין  אינן 
בשו"ע הרב )סימן ת"צ ס"ו(, וז"ל: לא תיקנו חכמים לקרות 
הלל אלא בב' ימים טובים הראשונים של פסח אבל לא בחוש"מ 
שתיקנו  סוכות  של  לחוש"מ  דומין  שאינן  האחרונים,  ויו"ט 
לקרות בו בכל יום לפי שכל יום וכו' הוא כמועד בפני עצמו, 
משא"כ בפסח כולן טפלין ליו"ט הראשון ואין שום אחד מהן 
כמועד בפני עצמו, עכ"ל. וזה כוונת הגמ' דכיון דקרבנות כל 
הימים הן שוין לקרבנות יו"ט הראשון, לפיכך אין בהם הלל 

דכולן טפלין ליו"ט הראשון.

ולפ"ז נראה דהיכא ששכח ולא אמר הלל ביום הראשון, 
דאינו קורא באמצע המועד, דרק יום הראשון דמיקרי "חג" 

מחייב לומר הלל.

אבל נראה דכל זה הוא בחוש"מ דכיון דלא איקרי "חג" 
לכן אין אומרים בו הלל, אבל שביעי של פסח שפיר מיקרי 
וביום  מצות תאכל  ימים  יג:ו( "שבעת  )שמות  כדכתיב  "חג" 
השביעי חג לה' ". )דמה שכתב בפי' ר' מיוחס דשאר ימי הפסח 
לא נקראו "חג" בשום מקום, על כרחך דכוונתו רק על חוש"מ(, 
וא"כ צ"ע מדוע ליכא הלל בשביעי של פסח. וי"ל דמשום זה 
צריכים הטעם של "מעשה ידי טובעין בים" דאף בשביעי של 

פסח דמיקרי "חג" אין אומרים הלל.

וע' בחדושים ובאורים שכתב ג"כ דבאופן ששכח ולא אמר 
הלל בששת ימים הראשונים דפסח, אינו קורא עוד, אבל כתב 
טעם אחר משום דלא התקינו הלל אלא ביום החלוק בקרבנות 
התקינו,  משלפניו  חלוק  שהוא  בראשון  ולכך  שלפניו,  מיום 
ובחוש"מ לא התקינו כלל, ואף מי שלא אמר בראשון אינו 

אומר בחוש"מ.

ימי שבת  משאר  גרשום:  רבינו  ז"ל  בכרבנותיה.  דחלוכה 
השבוע, לימא הלל, עכ"ל. ואין להקשות דגם פסח חלוק 
זהו הטעם  דאה"נ  הלל,  ולימא  ימות השנה,  בקרבנותיו משאר 
דאומרים הלל ביו"ט הראשון של פסח, אבל כיון דיום שני של 

פסח אינו חלוק מיום א', אין טעם לומר בו הלל, ופשוט.

חדש דאיכרי מועד לימא. ז"ל רבינו גרשום: ליגמר ביה ראש 
הלל, עכ"ל. וזה לא כפי' התוס' )בעמוד א' ד"ה י"ח(. וע' 

בדברינו על התוס' )בד"ה בא"ד. מדקאמר ר"ח(.

חדש דאיכרי מועד וכו' השיר יהיה לכם כליל התכדש חג ראש 
וכו'. החכמת שלמה )או"ח סימן תכ"ב ס"ב( נשאל ממה 
דאיתא בפסחים )דף צה:( דבפסח שני אין אומרים הלל באכילתו, 
משום דכתיב "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג", דרק לילה 
המקודש לחג טעון שירה )דהיינו פסח ראשון(, משא"כ פסח שני 
שאינו אסור במלאכה אינו טעון שירה, והקשתה הגמ' דא"כ 
מדוע דבשעת עשייתו )דפסח שני( הוא טעון שירה, - והלא 
אין איסור מלאכה באותו יום, ותירצה הגמ' דמיעוט ד"השיר 
יהיה לכם כליל" וגו', הוא מיעוט דוקא לגבי לילה )כדכתיב: 
"כליל" התקדש חג(, אבל היום של עשיית הפסח לא איתמעט 

ולכן טעון שירה, ע"ש.

וקשה, דא"כ איך ממעטינן בסוגיין מקרא ד"השיר יהיה 
לכם כליל התקדש חג" דבר"ח אין אומרים הלל, והלא הלל 

אומרים ביום, ומפסוק זה ממעטינן רק הלילה.

דבב'  שלמה[,  העולת  תירץ  ]וכן  שלמה  בחכמת  ותירץ 
זמנים איכא חובת אמירת הלל: א( ביום שנעשה בו נס, כמו 
חנוכה, אף שאינו חג. ב( ביום שהוא חג, אף דאינו זמן הנס. 
והשתא כשמקשה הגמ' דלימא הלל בר"ח, אע"ג דאין בו זמן 
נס, היינו מכח דר"ח איקרי מועד, ודומה לפסח דג"כ איקרי 
מועד. ומשני הש"ס דממועד אין ללמוד משום דשאר המועדים 
אסורים במלאכה, משא"כ ר"ח. אלא דהא גופא דהלל במלאכה 
קרא  ומייתי  הש"ס  קאתי  זה  ועל  מנלן,  ידעינן  לא  תליא 
ד"השיר יהיה" וגו', לגלויי לן דהלל תליא במלאכה, וממילא 
כיון דהלל תליא במלאכה אין לדמות ר"ח לפסח כלל, אפילו 

מצד דאיקרי מועד, דהא ר"ח אינו אסור במלאכה.

וסוגיית הגמ' בפסחים מיירי בפסח שני, ופסח שני יש 
סברא לדמותו לפסח ראשון מצד הנס )ולא מצד החג, דפסח 
שני אינו חג(, דהוא תשלומין דפסח ראשון והוי זכר הנס, ולכן 
הוצרכו קרא למעט שלא לומר בו הלל, ומאותו פסוק אתמעט 
דוקא הלילה )שעת אכילת הפסח שני(, אבל יום )שעת עשיית 

פסח שני( לא אתמעט.

]ובחקרי לב )סימן פ"ז, הובא בעיני שמואל( כתב, דבאמת 
סוגיא דידן סוברת דיום נמי התמעט וכהאיבעית אימא בתרא 

בפסחים, ע"ש[.

המוצל ראש  כתב  מלאכה.  בעשיית  איכדיש  לא  וכו'  חדש 
מאש, מדאמרינן הלל גמור בחוה"מ סוכות ש"מ דמלאכת 
אינה  דאי  יח.(,  חגיגה  )ע'  התורה  מן  אסורה   - האסורה  חוה"מ 
אסורה אלא מדרבנן, מאי שנא חוה"מ מר"ח דלא אמרינן ביה 

הלל. )וע' במעשה חושב(.

דקאמר לא  דמאי  הישר,  באור  כתב  מלאכה.  בעשיית  איכדיש 
וכו', הוא משום דבעי למילף מקרא  בלשון "לא איקדיש" 
לילה  מיניה  ודרשינן  חג",  התקדש  כליל  לכם  יהיה  ד"השיר 

המקודש לחג טעון שירה ושאין מקודש לחג אין טעון שירה.
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והנה הא דמותר לעשות מלאכה בר"ח היינו מעיקר הדין, 
אבל מ"מ יש מנהג שנשים אינן עושות מלאכה בר"ח, וכדהביאו 
בתענית:  הירושלמי  בשם  חוש"מ(  ד"ה  יח.  )דף  בחגיגה  התוס' 
ַשָיא דרגילין דלא למיעבד עבידתא בריש  ובמקום שנהגו הלין נְֹ

ירחא, מנהגא הוא.

)ישעיה ל:כט( ַהִּׁשיר ִיְהֶיה ָלֶכם ְּכֵליל ִהְתַכֶּדׁש ָחג. פירשדכתיב 
במצודת דוד, וז"ל: השיר יהיה לכם. בעת יפלו מחנה 
סנחריב יהיה לכם שיר, כמו השיר שהיה במצרים בלילה אשר 

התקדש להיות בו חג, והוא ליל פסח.

השיר יהיה לכם וכו'. המגיד משנה )פ"ג מהלכות חנוכהדכתיב 
היא  לעולם  הלל  דקריאת  הרמב"ם  דדעת  כתב,  ה"ו( 
מדרבנן. וכתב שם הראב"ד, וז"ל: אמר אברהם: ויש בהן עשה 
משנה  המגיד  וכתב  עכ"ל.  לכם",  יהיה  "השיר  קבלה  מדברי 
בדעת הרמב"ם, וז"ל: ואע"ג שהביאו בערכין אותו פסוק, אינו 
רי"ז  מרן  ובחדושי  בלח"מ  וע"ש  עכ"ל.  ולדמיון,  לסמך  אלא 

הלוי.

גומרין ושאין  אין  והלכך בר"ח  אין טעון שירה.  מכודש לחג 
ההלל, אבל אומרים חצי הלל כיון דאיקרי מועד.

)ויקראראש  דכתיב  מועד.  דאיכרו  הכיפורים  ויום  השנה 
ִּתְקְראּו אָֹתם  ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ֲאֶׁשר  כג:ד(: "ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה' 
ְּבמֹוֲעָדם". וכתיב )שם:כד( "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר, ַּבחֶֹדׁש 
ִמְקָרא  ְּתרּוָעה  ִזְכרֹון  ַׁשָּבתֹון  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַלחֶֹדׁש  ְּבֶאָחד  ַהְּׁשִביִעי 
השנה  דבראש  מכלל  בד"ה  לב:  )דף  בר"ה  בדברינו  וע'  קֶֹדׁש". 

ליכא הלל מ"ט(.

מלך יושב על כסא הדין וכו'. ז"ל הרמב"ם )פ"ג מהלכותאפשר 
חנוכה ה"ו(: ר"ה ויום הכיפורים אין בהן הלל לפי שהן 

ימי תשובה ויראה ופחד - לא ימי שמחה, עכ"ל.

לא  קורין הלל  היו  לפי שלא  ד'(:  )ר"ה פרק  וז"ל בפיה"מ 
ומורא  ופחד  והכנעה  ימי עבודה  ולא ביוה"כ, לפי שהם  בר"ה 
ותחנונים  ותשובה  אליו,  ומנוס  ומברח  ממנו  ויראה  מהשם, 
השחוק  הגון  אינו  הענינים  אלו  ובכל  וסליחה,  כפרה  ובקשה 

והשמחה.

איתא: וספרי  טז:(  )ר"ה  בגמ'  וכו'.  פתוחין  וספרי מתים  חיים 
ספרים  שלשה  יוחנן  רבי  אמר  כרוספדאי  רבי  אמר 
נפתחין בראש השנה - אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים 
ונחתמין  נכתבין  גמורין  צדיקים  בינוניים.  של  ואחד  גמורין 
לאלתר לחיים. רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה. 
זכו   - הכיפורים  יום  ועד  השנה  מראש  ועומדין  תלוין  בינוניים 
נכתבין לחיים, לא זכו נכתבין למיתה, ע"כ. ומבאר המהרש"א 
)בסוגיין(, דאה"נ דיש ג' ספרים, אלא שספר בינוניים נכלל ג"כ 

ביוה"כ  נכתבים  זכו  אם  וספרי מתים", דהא  חיים  "ספרי  בשם 
בספרי חיים, ואם לא זכו נכתבים בספרי מתים.

דהא וספרי  אחרונים[,  ]ועוד  יעקב  בעיון  הקשה  חיים וכו'. 
דאמר "ספרי חיים" הוא לכאורה שלא לצורך, דאדרבה 
זה הוא טובה שראוי לומר עליו שירה, והול"ל בקיצור "ספרי 
מתים פתוחים לפניו", דמשם עיקר הטעם. ותירץ, דלפעמים 
אף הִחיות שניתוסף לרשעים הוא לרעתם להאבידם מעוה"ב 

לגמרי, כי יש רשע מאריך ברעתו.

ובכלי גולה תירץ בדרך אחרת ]לפי מה שכתב בחידושיו 
לברכות )דף ג. ד"ה אמר רבי יוסי וכו'([, דמדת הדין ׁשֹורה אם 
האדם נמצא סמוך לשכינה, ע"ש. ולפ"ז מובן מה שמדגיש כאן 
ד"ספרי חיים פתוחים לפניו", דכיון דספרי חיים לפניו שנידון 
בפני הקב"ה ואז מדקדקים עליו כחוט השערה, מחמת זה 
אינו יכול לומר שירה, עכ"ד. וע' באלשיך )ויקרא פרק כג:כג(.

אכן השדה יצחק כתב, וז"ל: לענ"ד אינה קושיא כלל, 
דה"ק: מלך יושב על כסא הדין וספרים פתוחים לפניו, אחד 
כותבין בו מי שזכה לחיים ואחד כותבין בו מי שנתחייב למיתה, 
וכל זמן שיושב על כסא הדין ודן ואין ידוע איזה לחיים ואיזה 

למיתה, לא היה ראוי שישראל יאמרו שירה.

מתים. במורה נבוכים )ח"א פע"ג( מביא שני דעות אם וספרי 
"מיתה" היא מציאות, או דזה רק העדר של חיים. 
ובצפנת פענח )מפענח צפונות עמוד קמ"ו( הביא ראיה מכאן 
דמיתה היא מציאות, דאם היא רק העדר של חיים מה הצורך 
בספרי מתים, דאלו שלא נכתבו בספר החיים ממילא ימיתו, 
ומוכרח דמיתה היא מציאות, ולזה איכא ספרי מתים שהרשעים 

נכתבים שם.

מתים. ע' בדבורים הקודמים שפירשנו ד"ספרי מתים" וספרי 
קאי על אלה שימותו בשנה הבאה. אבל ביקר הערך 
ביאר ע"פ מה שכתבו המקובלים שבר"ה נידונים גם המתים 
לעלות  ראוים  הם  אם  לידע  קדמוניות,  משנים  מתו  שכבר 
למדרגה יותר גבוהה או לא, ולכן גם הספרי מתים פתוחים, 
והיינו דלפ"ז "ספרי חיים" ר"ל הספרים של אלו שעדיין חיים, 
ובהם כותבים מי יחיה ומי ימות. ו"ספרי מתים" ר"ל הספרים 
של אותן שכבר מתו. וכן פירש הבן יהוידע. והרה"ג ר' זבולון 
חרל"פ הוסיף, דבכל שנה הנפטר נידון מחדש ע"פ מעשי בניו 
ומשפחתו וכו' ומכל אלה שעשו דברים לעילוי נשמתו, ולכן בכל 

שנה יש דין חדש אם להעלות הנשמה יותר או לא.

]וראוי להביא כאן דברי הצדקת הצדיק )אות ס"ז(, וז"ל: 
בגן עדן כל עת שמעלין למדרגה  כי  ונודע דברי האריז"ל 
יותר גדולה, מוסיפין לדקדק עליו בחטאיו ולהענישו על כל 

חטא קטן[.
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אומרים שירה. המהרש"א פירש, דהכוונה היא לשירת וישראל 
וביוה"כ  בר"ה  אומרים  ישיר"  "אז  שירת  אבל  הלל, 
וישראל.  משה  שאמרו  השירה  של  דברים  סיפור  אלא  דאינו 
ישוררו"  "והחיות  אומרים  ויוה"כ  דבר"ה  התוס',  כתבו  וכה"ג 

וכו', דאינו אלא סיפור דברים מה שהחיות אומרים.

חנוכה דלאו הכי ולאו הכי וכאמרינן. פירש רבינו גרשום, והא 
וז"ל: לא חלוק בקרבן, ולא מקודש לחג, ולא אסור בעשיית 

מלאכה, עכ"ל.

וכתב בבן יהוידע, וז"ל: נראה דקושיא זו רופפת )חלושה( 
לדבריהם  חיזוק  עשו  "חכמים  לתרץ  שיש  דידע  המקשן,  ביד 
תחילה  לו  הקשה  ולהכי  דאורייתא",  טובים  לימים  לדמותה 
קושיא דר"ה ויום הכיפורים דאלימא ליה, ואחר שתירץ לו זו, 
לא נמנע מלהקשות גם זו אע"פ שהיא רופפת - לראות מה ישיב 

התרצן, והשיב לו משום ניסא.

והרב בתי כהונה )ח"א בבית ועד דף י"ג( הקשה מאי קשיא 
ליה, והלא הלכה רווחת בישראל שנביאים תיקנוה שיהיו אומרים 
אותה על כל פרק ועל כל צרה שלא תבוא עליהן )פסחים קיז.(, 
ואדקשיא ליה על הא דר' שמעון ]בן יהוצדק[, תיקשי ליה אהך 
דנביאים מהך חז"ל שאמרו ד"כל צרה" וכו', דלא אקדיש ולא 

איקרי מועד, עכ"ל. ע"ש.

ונ"ל בס"ד דעל הא דנביאים ליכא קושיא, די"ל שהם לא 
תיקנו לומר ההלל על כל צרה אלא רק בשעתה - דהיינו בשעת 
הנס, ולא לדורות עולם לאומרם בקבע בכל שנה ושנה על צרה 

דלא אקדיש ולא איקרי מועד.

הכי  דלא  חנוכה  "והא  מקשי,  קא  דהכי  בס"ד  נ"ל  ועוד 
ולא הכי וקאמרינן", וא"כ יהיה בזה זלזול לר"ה ויום הכיפורים 
דאקדיש בעשיית מלאכה ואיקרי מועד ולא קאמרינן, דנמצאת 
יאמרו  שלא  ראוי  ולהכי  מנייהו,  עדיפא  מדרבנן  שהיא  חנוכה 
ט"ז  )ע'  אמרו  גוונא  וכהאי  הכיפורים.  ויום  ר"ה  כבוד  משום 
סימן ת"צ סק"ג( שאין גומרים הלל בחול המועד של פסח מפני 
גמור מטעמא דאיתא  לומר הלל  אי אפשר  שבשביעי של פסח 
במדרש )משום "מעשה ידי טובעין בים"(, ואם יאמרו בחוה"מ הוי 
זלזול ליו"ט דנראה חול המועד עדיף מיניה, וכן נמי שפיר מקשי 
מכח האי טעמא. ומשני דאין כאן זלזול, דחנוכה שאני דאתעביד 

ניסא ועל הנס אומרים ההלל.

חנוכה וכו' משום ניסא. ע' בשמועת חיים )סימן כ"א( בענין והא 
אם הלל דחנוכה נתקן משום נס הנצחון או משום נס פך 

השמן.

ניסא. הגמ' מבארת רק טעם עצם אמירת הלל בחנוכה משום 
דהוא משום ניסא, אבל לא נתבאר למה גומרים את 
בסוכות  הגמ'  שביארה  וכמו  חנוכה,  ימי  שמונת  בכל  ההלל 
דגומרים משום שחלוקין הימים בקרבנות משא"כ בפסח, וא"כ 

בחנוכה שכל הימים שוים, מאי טעמא גומרים בכל השמונה. 
הוא  דהטעם  שכתבו  ויום(  ד"ה  כח:  דף  )תענית  בתוס'  וע' 
"דחנוכה דינא הוא לגמור הלל דכל הח' ימים היה הנס מתגדל 

והיה כל חד וחד יום טוב".

ובאבודרהם ]והשבלי הלקט, סימן קע"ג[ כתבו, דהטעם 
הוא מפני שחלוקין במספר הנרות. וביאר המנחת שלמה )תנינא 
סימן נ"ח אות ה'( כוונתו, דכמו שתיקנו מהדרין בנרות כנגד 
מספר הימים, כמו כן תיקנו מאותו הטעם לגמור הלל בכל 

יום.

והמנחת שלמה כתב עוד ב' תירוצים: א( שעשו ימים אלו 
לימים טובים להלל והודאה, ועל כן הח' ימי חנוכה במהותם 
הם ימים המיוחדים להלל. ב( דאם ההלל בא על נס )לאפוקי 
שבא על הקרבן(, אומרים שפיר בכל הימים, דכיון שהיה אות 
מן השמים ע"י פך השמן שצריכים לשמוח ח' ימים שפיר 
גומרים הלל בכל יום. ולפ"ז נראה דמה שאמרו "משום ניסא" 

כולל גם את זה שגומרים ההלל כל הח' ימים.

של לפי  הנס  פי',  לארץ.  נס שבחוצה  על  אומרים שירה  שאין 
ולכן  ומדי שהיא בחוץ לארץ,  פורים נעשה במלכות פרס 

אין אומרים עליו שירה.

לארץ  שכשנכנסו  לפי  וז"ל:  במהרש"א,  הטעם  וביאר 
)דברים  כדכתיב  ]הארץ,  נקרא אלהי  והקב"ה  נתקדשה,  ישראל 
יא:יב([ "ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה ָּתִמיד", כמ"ש הרמב"ן 
ידו  ָׁשם על  והנס  וילך, דברים לא:טז(, ע"ש,  )צ"ל  פרשת נצבים 
ולא ע"פ שליח וראוי לומר עליו הלל. משא"כ נס שבחוץ לארץ 
שנעשה ע"פ שליח או ע"י מלאך. ]ועל פירוש זה הקשה המעשה 
מה  דא"כ  באריכות(,  יעו"ש  הגרשוני,  בילקוט  הקשה  )וכן  חושב 
פריך "והרי יציאת מצרים" וכו', והרי יציאת מצרים אה"נ דהוי 
ולא  אני  מלאך,  ולא  "אני  בה  נאמר  הרי  מ"מ  אבל  דחו"ל,  נס 
וא"כ הרי לדברי המהרש"א אתי שפיר  ולא שליח",  אני  שרף, 
דאומרים עליה הלל, ואינו מובן קושית הגמ'. אכן בפשיטות י"ל 

דהמקשן לא ידע הטעם, והמהרש"א קאי לפי המסקנא[.

ורב נחמן דסבר לקמן "כיון שגלו חזרו להיתרן הראשון", 
היינו משום דודאי כשישראל על אדמתן אין השכינה שורה אלא 
נס  על  אלא   - שירה  לומר  ואין  קדושה,  במקום  ישראל  בארץ 
שבארץ ישראל, אבל כשגלו הרי גם שכינה עמהם בחוץ לארץ, 
כדאמרינן "עמו אנכי בצרה" וי"ל הלל גם על נס שבחוץ לארץ 

ובפורים קרייתה זו הלילא, עכ"ל המהרש"א.

והמנחת חינוך )מצוה רפ"ד אות כ"ד( כתב טעם אחר, ע"פ 
לכל  שהיה  נס  על  רק  הלל  אומרים  דאין  הסוברים  הראשונים 
נס שבחו"ל משום דחשיבי  על  אומרים הלל  אין  ולכן  ישראל, 
"כיון שגלו  ]והמ"ד שסובר  כיחידים, כמבואר בכמה מקומות. 
ואין  דכיון דבטלה קדושת הארץ  חזרו להיתרן הראשון", ס"ל 

ישראל שרוים על אדמתם חשיבי גם בני חו"ל כרבים[.
22



ברורה כעזעבודה   דף י: - גמ' 

יציאת מצרים וכו'. הא דלא שאלה הגמ' מנס דענני הכבוד והרי 
דהיתה בחו"ל, י"ל דכיון דאינו מפורש בקרא, עדיפא מינה 
פריך - מנס דיציאת מצרים דמפורש בקרא. וע' בדבור הבא, דיש 

אומרים שהקושיא היתה מהלל דליל פסח דוקא, וא"כ לק"מ.

בליל פסח האם אומרים הלל בברכה
יציאת מצרים וכו' ואמרינן הלל. כתב הטורי אבן )מגילה והרי 

יד.(, דלאו מהלל דיו"ט ראשון של פסח פרכינן, דמאן 
לימא דהך הלל משום ניסא נאמר, דלמא מפני שהוא מועד 
ואסור בעשיית מלאכה אומרים אותו, מידי דהוי אעצרת וסוכות 
דלא נעשה בהם נס, ואפ"ה אומרין אותו. אלא מהלל שאומרים 
בליל יו"ט ראשון של פסח קפריך, דליתא בשאר מועדים, ובעל 

כרחך דמשום ניסא נאמר, עכ"ד.

וכתב עליו המהר"ץ חיות, וז"ל: ובאמת דבריו תמוהים, 
דהרי הלל זה אינו מן הדין, ואנחנו האשכנזים אין נוהגין 
באמירתו. ואם כוונתו על הלל שעל סדר ההגדה, הנה אין 
מברכין עליו וגם מפסיקין בו באכילה, ועל כרחך אינו מצד 
הדין אלא משום מנהגא. ואולי הכוונה על הלל בשעת שחיטת 

הפסח, ובלי ספק היו מברכין עליו, עכ"ל.

וכן מבואר בשו"ת ר"י מיגאש )סימן מ"ד, הביאו הברכי 
יוסף באו"ח סימן תפ"ז סעיף ז'( דהלל דליל פסח אינו מצוה, 
וז"ל: ונראה הטעם שאין מברכין עליו אלא ביום כמו שהיו 
עושין במקדש שקורין הלל בקרבן, אבל בליל פסח "לאו מצוה 
היא, אלא שמחה בעלמא ונתינת שבח למקום", ואין מקום 

לברכה, עכ"ל.

אלא דיעוין בברכי יוסף שם דכתב: שמעתי מי שהביא 
ראיה דיש לקרוא הלל בליל פסח בברכה, מהא דפריך בערכין 
ומאי  הלל",  ואמרינן  שבחו"ל הוא  דנס  מצרים  יציאת  "והרי 
פריך, נימא דטעמא משום דהוי מועד דאית ביה קרבן )פי', 
דבפשטות קושית הגמ' היא מהלל דאומרים ביום ט"ו(, אלא מוכח 
דפריך מליל פסח, וש"מ דהלל זה מעיקר הדין הוא, ]וזהו 

תירוצו הנ"ל של הטורי אבן, וקשה על הר"י מיגאש[.

וכתב הברכי יוסף לדחות ראיה זו, דאי אפשר לומר דקושית 
הגמ' היא מהלל דליל פסח, דהא לא נזכר כלל בדברי רבי 
שמעון בן יהוצדק )דמנה י"ח ימי הלל(, הך הלל דליל פסח, 
ועלה קאי כל השקלא וטריא. אלא על כרחך מהלל דיום ט"ו 
פריך, ואי קשיא והא הוי מועד דאית ביה קרבן ולאו משום 
ניסא נאמר, י"ל דהא הך מילתא ד"משום קרבן" איכא הלל, 
כדחזינן  נדחית,  היא  מאד  קל  דבטעם  שהיא',  כמות  'קלה 
דבשבת אין אומרים הלל אע"ג דאית ביה קרבן, משום דלא 
איקרי מועד, ובר"ח משום דלא איתסר במלאכה, ובר"ה ויוה"כ 
משום דספרי חיים וכו'. וא"כ בפסח אף דאית בה קרבן, 
אבל כיון דאין אומרים שירה על נס שבחו"ל, ואי יאמרו הלל 
יהא נראה כאילו הוא אומרו על הנס, לכן יספיק טעם זה 

שלא לומר הלל אף דאיכא קרבן, כי היכי דבשבת ור"ח ור"ה 
ויוה"כ אין אומרים הלל, עכ"ד.

הרי לפנינו ג' ביאורים מאיזה הלל קפרכינן: א( ביאור 
הטורי אבן דהוא מהלל דליל פסח. ]ובזה יש להסתפק אי 
הלל הנאמר על  או  הלל שלאחר תפלת ערבית,  כוונתו על 
סדר ההגדה[. ב( ביאור הברכי יוסף דהוא מהלל דיום ט"ו. 

ג( ביאור המהר"ץ חיות דהוא מהלל דשחיטת הפסח.

יציאת מצרים וכו'. הצאן קדשים מקשה דלמא איכא תרי והרי 
טעמי לקרות הלל, ובכל אחד ַדי לחייב את היום בהלל, 
דאו מטעם ליל המקודש לחג או נס דארץ ישראל. ומשו"ה 
בחנוכה אמרינן הלל מטעם נס דארץ ישראל, וביציאת מצרים 
דיש  וסיים  הוא.  שבחו"ל  דנס  אע"ג  לחג  דמקודש  מטעם 

ליישב בדוחק. 

ובחק נתן תירץ, דהכי נמי הוה מצי לשנויי שאני יציאת 
מצרים דיש בו קרבן ואיקרי מועד ואיקדיש בעשיית מלאכה, 
אלא דהגמ' רצתה לתרץ תירוץ אמיתי דעד שלא נכנסו ישראל 
לארץ הוכשרו כל הארצות לומר שירה. וע' תירוץ אחר במים 

קדושים.

ובנזר הקודש תירץ, דכוונת הש"ס להקשות מהלל דשחיטת 
הפסח בערב פסח ראשון ושני דלא נאמר משום מועד, ובעל 
וכזה כתב ג"כ  כרחך מפני הנס דיציאת מצרים הוא נאמר. 

המהר"ץ חיות )הובאו דבריו בד"ה הסמוך לעיל(.

וכ"כ העולת שלמה דמיירי בהלל דשחיטת הפסח, דמבואר 
ברש"י פסחים )דף צה: ד"ה לילה( דההלל הוא משום הנס.

אלא שיש להקשות עליהם מדברי הר"ן )פסחים כו. מדפי 
אינו  הפסח  שחיטת  בשעת  שאומרים  דהלל  שסובר  הרי"ף( 
יבאר את  מטעם נס אלא נתקן על עשיית המצוה, דאיך 

קושית הגמ'.

והרה"ג ר' לייב בארון )בקובץ הפרדס, שנה לב, חוברת 
עשיית  דמצד  תירץ,  תשי"ח(  אב,  מנחם   - תמוז  י"א,   - י' 
המצוה לחוד לא היו מתקנים רבנן דין הלל על זה, דהא לא 
מצינו בשום מקום שתיקנו רבנן הלל על עשיית המצוה, ורק 
במצוה זו כיון שמצוה זו באה משום נס, תיקנו בה הלל. 
ולכן שפיר מקשה הגמ' - הא נס דיציאת מצרים הוא נס 
שבחו"ל )והקושיא היא על ההלל דשחיטת פסחים כדברי המהר"ץ 

חיות(, עכ"ד.

וכעין זה כתב בחידושי הגאונים, דבכל המצות שאנו עושים 
להזכיר בהם שהוציאנו ממצרים שהיינו שם  מן הראוי הוא 
עבדים וכהיום אנו עבדים להקב"ה, ולכן ג"כ בקידוש של ר"ה 
אנו אומרים "זכר ליציאת מצרים". ומן הראוי הוא שיאמרו 
הלל על כל מצוה, אך חז"ל לא רצו לתקן, כי דבר שנאמר 
בתמידות אין בו חביבות כל כך, ולכן לא תיקנו שנאמר הלל 
כי אם במועדים, והלל הוא על הנס שעשה ה' עמנו שהוציאנו 
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ממצרים. ופריך הגמ', הלא עיקר ההלל הוא מטעם שהוציאנו 
ממצרים והוא נס שבחוץ לארץ, עכ"ד.

מקשה  דהגמ'  פשוט,  באופן  הסוגיא  ליישב  נראה  אך 
מיציאת מצרים בשעתו דוקא, ולא מפסח - לא מאכילתו ולא 
משחיטתו, ופירוש הקושיא הוא כך: איך אמר ר' יצחק שאין 
אומרים שירה על נס שבחו"ל, והלא ביציאת מצרים אמרו שירה 
)בין על הים ובין במצרים בליל ט"ו(, וא"כ רואים ששייך לומר 
שירה גם על נס שבחו"ל, דר' יצחק אינו קאי על קביעת 
הלל לדורות, אלא על עצם אמירת הלל על נס שבחו"ל, וכפי 
שביאר המהרש"א בסוגיין )הובא בדברינו ד"ה לפי שאין אומרים 
שירה וכו'(, ועל זה הקשה רב נחמן בר יצחק דמיציאת מצרים 
מבואר להדיא שאינו כן, ומשני הגמ' כדתניא עד שלא נכנסו 

וכו'. וכן תירץ בעין אליהו.

רבא אמר וכו'. פי', רב נחמן ורבא לא באו רב  וכו'  נחמן אמר 
באים  אלא  יצחק",  בר  ר"נ  לה  "מתקיף  קושית  את  לתרץ 

ליישב את הקושיא "פורים דאיכא ניסא לימא".

נחמן אמר כרייתה זו היא הלילא. ז"ל נתיבות הקודש: צ"ע רב 
הלא גם בפסח אנו קוראין בתורה עצם הנס דיציאת מצרים 
ובכל זאת אנו קוראין את ההלל ולא אמרינן בפסח קרייתה 
זו היא הלילא )על ההלל של היום(, ולמה דוקא בפורים אמרינן 

קרייתה זו היא הלילא, עכ"ל. יעו"ש תירוצו.

ונראה לתרץ דיש לחלק בין הלל הנאמר על הנס, דעליו 
איכא למימר קרייתה זו היא הלילא, מהלל הנאמר משום מועד 
דבעינן קריאת ההלל דוקא. ועוד נראה פשוט דעצם כתיבת 
המגילה היתה שיקראו בו להודות לה', משא"כ נס של פסח לא 
נכתב בתורה, כדי שיקראו אותה בפסח, רק חכמים תיקנו כן. 

זו היא הלילא. ז"ל יסוד ושורש העבודה )שער י"ב פרקכרייתה 
תחפשנה  וכמטמונים  ככסף  תבקשנה  אם  והנה  ד'(: 
בזו המגילה, איפה הם ההודאות ליוצרנו ובוראנו ית"ש ויתעלה 
על הניסים ועל הישועות, ולא תמצאנה כלל במגילת ספר כתוב 
הודאה ושבח על נפלאותיו אלינו, אך אין זה כי אם אחר כוונת 
הלב הן הן הדברים, כי יעלה על לבו כל מעשה תקפו וגבורתו 
של הנס ופרשת גדולת מדרכי אשר גידלו המלך מלכי המלכים 
ומשם  שיאו,  לשמים  עלה  אשר  המן  מפלת  ועוצם  הקב"ה, 
הורידו לתחתיות ארץ שלא בדרך הטבע, יתן בלבו הודאה גדולה 
ועצומה למפליא לעשות, ועל קוטב כוונה זה תיקנו אנשי כנסת 

הגדולה חיוב קריאתה, עכ"ל.

וע"ש שהוסיף, וז"ל: כי בודאי בלתי הודאה כלל במחשבתו, 
לחשוב מחשבות גבורת ה' המה וליתן הודאה על זה במחשבתו, 
הבדל  אין  כי  המגילה,  בקריאת  כלל  חובתו  ידי  יוצא  אדם  אין 

בקריאתו בין מגילת אסתר למגילה אחרת.

האם קריאת המגילה בפורים היא מדין הלל
זו היא הלילא. יש לחקור לפי תירוץ זה, האם באמת כרייתה 

ידי  שיוצא  אלא  בפורים,  הלל  קריאת  חובת  איכא 
חובתו בקריאת המגילה, או דלמא כיון דבקריאתה איכא הלילא, 

ממילא לא תיקנו חכמינו חובת הלל כלל בפורים.

)פ"ג מהלכות  והמאירי, דהרמב"ם  בזה הרמב"ם  ונחלקו 
שקריאת  בפורים,  הלל  תיקנו  "ולא  וז"ל:  כתב  ה"ו(  חנוכה 
המגילה היא ההלל". וכתב בשו"ת כתב סופר )או"ח סימן ק"מ(, 
דמדכתב "ולא תיקנו" משמע דס"ל דכיון דהקריאה היא ההלל, 
ממילא ליכא תקנת קריאת הלל כלל ]וע' בשו"ת חת"ס )או"ח 
סימן קצ"ב([. אולם המאירי )מגילה יד.( כתב, וז"ל: ונראה לי 
לטעם זה שאם היה במקום שאין לו מגילה, שקורא את ההלל, 
שהרי לא נמנעה קריאתו אלא מפני שקריאת המגילה במקומו, 
עכ"ל. הרי להדיא בדברי המאירי דאיכא חובת הלל בפורים, 

אלא דקריאת המגילה עומדת במקום ההלל.

שהעלו  דינים  כמה  לתלות  איכא  פלוגתא  דבהך  ונראה 
האחרונים מהא דאמרינן קרייתה זו היא הלילא, והן:

דיש  דכיון  כתב,  נ"א(  סימן  )או"ח  חת"ס  בשו"ת  א( 
בקריאת המגילה משום הלל, היה ראוי לאומרו בעמידה כמו 
שכתב בשו"ע )סימן תכ"ב ס"ז( לגבי קריאת הלל. ותמה על 
הא דתנן במגילה )דף כא.(, דקריאתה בין בעמידה ובין בישיבה. 
ובספר משנת יעבץ )או"ח סימן ע"ז( הביא את דברי הטור 
)סימן תר"צ(, דלכתחילה לא יקרא בישיבה, וביאר דטעמא משום 

דין הלל שבו.

דטעם  כתב,  קס"א(  סימן  )או"ח  חת"ס  בשו"ת  ב( 
חומה  היא מוקפת  דעיר המסופקת אם  דסברי  הראשונים 
דהלל  דס"ל  משום  בשניהם,  קורין  לאו  או  יהושע  מימות 
דאורייתא, וכיון דאיכא בקריאת המגילה דין הלל, הוי בכלל 

ספיקא דאורייתא.

ג( בשו"ת תורת רפאל )ח"ב סימן קכ"ב( כתב, דאחד מן 
הטעמים דבעינן שהקריאה תהיה ביום, הוא משום דקרייתה 
זו היא הלילא, והלל נאמר ביום דוקא, כדתנן במגילה )דף כ:(.

]והנה קריאת המגילה מצותה בין בלילה ובין ביום. ויש 
בקריאה  בין  הוי  הלל,  בקריאתה  דאיכא  הא  אי  להסתפק 
דלילה ובין בקריאה דיום, או רק בחד מינייהו הוי. ויסוד 
ביום"  אלא  נאמר  אינו  ד"הלל  דינא  הך  אי  הוא  הספק 
קאי רק על הלל דמועד, או אף על הלל הנאמר על הנס, 
דומיא דקריאת המגילה דפורים. ]וע' טורי אבן )מגילה יד.( 
דהלל דאיכא בקריאת המגילה דומה להלל דליל פסח הנאמר 

על הנס[.

וע' בשו"ת תורת רפאל )ח"ב סימן ע"ה( דכתב להדיא דאף 
הלל הנאמר על הנס, אינו נאמר אלא ביום. )ולפי דבריו יכולות 

נשים להוציא אנשים בקריאת המגילה של הלילה(.
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ומדברי התורת רפאל הנ"ל )ח"ב סימן קכ"ב( והאור שמח 
רק  שייך  הלילא"  היא  זו  ד"קרייתה  מבואר,  בסמוך(  )מובא 
לקריאה של יום ולא לקריאה של לילה. וכן נקט העמק ברכה 

)קריאת המגילה ג'( להדיא, ע"ש.

ד( האור שמח )פ"א מהלכות מגילה ה"ז( כתב דהא דאמר 
רב אסי )מגילה ה.( "מגילה אפילו בזמנה צריכה עשרה", הוא 
רק בקריאה דלילה, אבל בקריאה דיום שהוא במקום הלל, קורין 

אותה אפילו ביחיד, כדין הלל.

ה( בספר מרחשת )ח"א סימן כ"ב ט'( כתב לבאר טעמו 
דבעל הלכות גדולות )ע' בתוס' לעיל ג. ד"ה לאתויי, ובתוס' מגילה 
ד. ד"ה נשים( דאין נשים מוציאות אנשים ידי חובתם קריאת 
המגילה, דכיון דאיכא בקריאת המגילה שני קיומים: א( מצות 
קריאה, ב( אמירת הלל, ונשים פטורות מהלל כדאיתא בסוכה 
)דף לח.(, א"כ אף שנשים חייבות במקרא מגילה, מ"מ בדין 
האנשים.  את  להוציא  יכולות  אינן  לפיכך  פטורות,  הן  הלל 
אולם יעוין בדברי החשק שלמה )יומא כט.(, דנראה מדבריו 
דלרנב"י קריאת המגילה אינה אלא במקום הלל, וליכא בזה 
מצוה מיוחדת של קריאת מגילה ג"כ, וצ"ע. ]וע' צפנת פענח 
מהדורא תנינא )פ"ג מהלכות ע"ז ה"ג( שמבאר דיש בהלל ב' 
גדרים, א' גדר קריאת פרשה, ב' גדר שירה, ע"ש. ואולי יש 

ליישב בזה החשק שלמה[.

דאיכא  לדעת המאירי,  רק  שייך  מילי  הני  דכל  ונראה 
חובת הלל בפורים, אלא שמקיים ידי חובתה בקריאת המגילה. 
אבל לדעת הרמב"ם דליכא כלל חובת הלל בפורים, לכאורה לא 

שייך כל הני מילי.

והנה בהעמק שאלה )וישלח, שאילתא כ"ו אות א'( כתב על 
דברי המאירי, וז"ל: ולענ"ד יש תשובה, דכיון שעיקרו בזמן 
הזה אינו אלא מדרבנן אין לנו אלא מה שתיקנו, וכל השקלא 
וטריא דהש"ס אינו אלא על עיקר התקנה למה לא תיקנו 
לומר הלל, ועכשיו שלא נתקן מאיזה טעם שהוא, שוב אין לנו 
לומר הלל. תדע, דלמ"ד הטעם שלא תיקנו לומר הלל משום 
דאכתי עבדי אחשורוש אנן, וכי בבית שני בשעה שהיו משוחררים 
משעבוד לגמרי היו אומרים הלל בפורים, אלא ודאי אין לנו 
אלא מה שהתקינו אז, וכבר השיגו בספר ברכי יוסף ובפמ"ג 

)סימן תרצ"ג( עלה דהמאירי.

בהראיה  לפקפק  יש  מ"מ  נכונים,  דבריו  שעיקר  ]ואם 
שהביא, דהא רובו ככולו של שנות הבית השני היו משועבדים 
לאחרים, היינו לפרס, יון ]וסוריא[, ורומא, חוץ מבימות יוחנן 
 70 בערך  ]שהיה  המלכה  שלומציון  עד  שמעון  בן  הורקנוס 
שנה[, וגם כמעט כל אותה תקופה היו החכמים נרדפים ע"י 
הצדוקים. ורק בימי מלכות שלומציון המלכה )כעשר שנים( היתה 
יד החכמים על העליונה )בימי שמעון בן שטח ויהודה בן טבאי(, 
וגם אז היה חשש לשלום המלכות מצד הגוים. וא"כ אין להביא 
ראיה מימי בית שני כי לא היה זמן ממושך שהיו משוחררים 

לגמרי מכל שעבוד. ויש להעמיס זה בדברי רבא עצמו )לפי 
גירסתנו, וע' בדבור הבא( דאמר "אכתי עבדי אחשורוש אנן" ולא 
אמר "אכתי עבדי אחשורוש היו", ונראה כוונתו דלעולם, עד 

ימי רבא ממש, לא יצאו באמת מתחת שעבוד הגוים[.

יד. ד"ה אכתיאכתי  )דף  פירש"י במגילה  עבדי אחשורוש אנן. 
המיתה,  מן  אלא  נגאלו  דלא  וז"ל:  אנן(,  עבדי אחשורוש 
אחשורוש.  של  למלכותו  משועבדים  היו  דעדיין  והיינו  עכ"ל, 
אחשורוש  עבדי  אכתי  שגרס:  ה'(  )אות  השטמ"ק  כגירסת  וזהו 
נינהו, פירושו דהגם שהיה נס פורים, מ"מ עדיין היו תחת שעבוד 

אחשורוש. )וע' בדבור הקודם שכתבנו עוד פירוש בזה(.

וכו' התניא וכו'. פי', אם תאמר שקריאת המגילה יש בו ולר"נ 
דין הלל, א"כ דינה כדין "שירה", וקשה מהכלל ד"לא 

הוכשרו כל הארצות לומר שירה".

דאמר וכו' התניא משנכנסו וכו'. מבואר שהקושיא היא ולר"נ 
קדושים  בצאן  והקשה  לרבא,  ולא  נחמן  לרב  דוקא 
וז"ל: יש לדקדק דלרבא נמי קשה, דקאמר טעמא דלהכי לא 
אמרינן הלילא משום דאכתי עבדי אחשורוש הוו - הא לאו 
הכי אמרינן, ובמגילה )דף יד.( איתא להדיא דפריך לתרוייהו, 

עכ"ל. ונשאר בצ"ע.

ובחק נתן ובבני שמואל שינו הגירסא להוסיף "רבא", וכפי 
צידד  ביקר הערך  וכן  לרבא.  במגילה שהקושיא גם  הסוגיא 
שאולי הוא טעות דפוס כאן. אבל שאר המפרשים לא שינו 

הגירסא, אלא טרחו ליישב קושיא זו.

וע' בעולת שלמה שכתב דדברי רבא מובאים בתור דיחוי 
לקושיא, דהיינו דמפורים אין מקום לקושיא כלל, דלא שייך 
לומר "הללו עבדי ה' ", דאכתי עבדי אחשורוש אנן, אבל 
אה"נ אפילו אם היה שייך לומר הלל בפורים, לא היו אומרים, 
משום דלא הוכשרו כל הארצות, ומשו"ה פריך רק לטעמא דרב 
נחמן, עכ"ד. וע"פ דבריו יש ליישב, דבמגילה סברו דדברי רבא 

הם תירוץ ממש.

סברה  בסוגיין  דהגמ'  אחרת,  בדרך  ליישב  נראה  עוד 
דרבא מפרש לדברי רב נחמן דאמר "קרייתה זו היא הלילא", 
דלכאורה אכתי צ"ב מאי שנא פורים דקבעו לומר בו את ההלל 
ע"י קריאת המגילה, ולא ההלל דאומרים בכל המועדים. ולכן 
בא רבא לפרש משום ד"אכתי עבדי אחשורוש אנן", ולכך לא 
שייך לומר "הללו עבדי ה' ". וא"כ לפ"ז ליכא לאקשויי על 
רבא מידי, ולא פרכינן כי אם על רב נחמן. אבל הגמ' במגילה 
סברה דרבא בא לומר תירוץ בפני עצמו, לכך פריך אף מרבא.

שבערכין[,  בהפלאה  כתב  זה  ]וכעין  ליישב  נראה  עוד 
דלרבא אינו קשה אלא מדיוקא - דלמה לי לטעמא ד"אכתי 
אחשורוש אנן" למימר דאי אפשר לומר הלל בפורים, תיפוק 
ליה משום דהוי נס דחו"ל, אבל לרב נחמן דאמר "קרייתה זו 
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מבואר רש"י  מועד.  עלי  כרא  מועד.  איכרי  חדש  ראש  ד"ה 
ָעַלי מֹוֵעד" )איכה א:טו(  בדברי רש"י, דהך קרא ד"ָקָרא 

קאי על ר"ח.

ותמה בהפלאה שבערכין, דבשו"ע )או"ח סימן תקנ"ט סעיף 
ד'( איתא דט' באב נקרא "מועד", ופירשו הנושאי כלים משום 
דילפינן לה מהך קרא ד"ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד", וצ"ע דהא רש"י כתב 

כאן להדיא דהך קרא קאי על ר"ח ולא על ט' באב.

)איכה  אחרינא  לקרא  השו"ע  דכוונת  כתב,  הערך  וביקר 
ב:כב(: "ִּתְקָרא ְכיֹום מֹוֵעד".

וכו'  צלול  כולה  והיה  הבשמים.  את  מפטמת  ד"ה  רש"י 
שהכול יפה לבשמים. מדבריו משמע דקול המכתשת הוא שיפה 
קול  לה  הייחוד במכתשת של משה שהיה  היה  וזה   - לבשמים 
יפה לבשמים". אולם  זה קאי הא דאמרו "שהקול  ועל  מיוחד, 
מדברי הגמ' בכריתות )דף ו:( מבואר דקאי על קולו של האיש 

המדבר.

וצ"ל דרש"י הבין מהגמ' שם דלא רק הדיבור של האדם, 
הקול  עצם  אלא  לבשמים  היפה  הוא  האותיות,  חיתוך  דהיינו 
על  שכתב  תל"ג(  )סימן  רש"י  מסידור  מבואר  וכן  מועיל.  היה 
"היטב  הללו  ותיבות  וז"ל:  לבשמים,  יפה  שהקול  זה  ענין 
היטב הדק הדק", כשאדם אומרן מוציא את הקול מפיו ובא מן 
הגרגרת, עכ"ל. וכ"כ היעב"ץ בסידור בית יעקב, וז"ל: שהקול 
והדיבור יפה לבשמים, עכ"ל. ולפ"ז רש"י רק הביא מהגמ' שם 
היה  הכלי  קול  שגם  לבאר  כדי  לבשמים  יפה  שהקול  הוכחה 

יפה לבשמים.

מאש רש"י  במוצל  נחשת.  ומכתשת  צלצל  כלים.  שני  ד"ה 
האבוב,  את  לאפוקי  בא  דרש"י  פירשו  המים  ובבארות 
דאע"ג דהיה בימי משה לא נפגם כלל ורק הוסיפו לו ציפוי זהב, 

וכשנטלו ציפויו היה כבתחילה בלי פגם.

ובמוצל מאש הוסיף עוד ראיה דמיירי בצלצל ולא באבוב, 
מרוק",  נחשת  ממורט  נחשת  דוד  אמר  "ועליהם  בגמ'  דקאמר 
והאבוב הרי של קנה היה ולא של נחשת, לכך כתב רש"י תיבת 
"נחשת" לומר דבצלצל ומכתשת מיירי. ]ולפ"ז אין צורך לגירסת 
הצאן קדשים )המובא בגליון הגמ'( ד"נחשת" הוא תחילת הדבור 

הבא[.

רש"י ד"ה ממורכ. לויישנ"ט. פי', מבהיק.

נתן: רש"י  חק  ז"ל  מכתשות.  ושני  צלצלים  שני  שניים.  ד"ה 
אינו ר"ל שהיו שנים דהא תנן )לקמן דף יג.( והצלצל לבד, 
אלא ר"ל שהוא היה שתי חתיכות כדאיתא לקמן, וכן המכתשת. 
וזהו דתני "אל תיקרי שנים אלא שניים", ר"ל שכל אחד מהם 
שנים"  תיקרי  "אל  דקאמר  והא  חתיכות.  ב'  כלומר  שנים,  היה 
נקבה,  לשון  "שתים"  למכתב  דהו"ל  ליה  דקשה  משום  וכו', 
שהרי כתיב "חמודות" לשון נקבה, לכך קאמר "אל תיקרי שנים 

הוא  ועליהם  בד"ה  וע'  יצחק.  בשדה  וע'  עכ"ל.  שניים",  אלא 
אומר מש"כ בשם המהרש"א.

ד"ה אל יתהלל חכם. לפי שכלי מקדש ראשון וכו'. מכאן רש"י 
את  לתקן  זה שרצו  על  נאמרו  כאן  הגמ'  משמע שדברי 
המהרש"א  כדברי  דלא  וזה  הצליחו.  ולא  והמכתשת  הצלצל 

)הובא בדברינו בגמ' ד"ה צלצל היה וכו'(.

משמע מרש"י ד"מקדש ראשון" בא"ד.  שכלי מכדש ראשון. 
רבינו  כדברי  המשכן  ולא  הראשון  הבית  הוא  כאן 
אבית  קאי  רש"י  שהביא  בכתב"  ד"הכל  הפסוק  דהרי  גרשום, 
וא"כ קשה, דהא בגמ' משמע דקאי על כלים שעשה  הראשון. 
נשתיירו  ד"ה  בגמ'  שהבאנו  יצחק  השדה  פירוש  ]וע'  משה, 

ממקדש ראשון[.

ונראה ליישב דאע"ג דקרא ד"הכל בכתב" נאמר על בנין 
הבית, מ"מ אף על בנין המשכן קאי, וכן מוכח מבכורות )דף יז:( 

ע"ש ברש"י ובשטמ"ק ובכתבי הגרי"ז.

הכל בכתב. כתיב )דברי הימים א' כח:יט(: "ַהּכֹל ִּבְכָתב בא"ד. 
ִמַּיד ה' ָעַלי ִהְׂשִּכיל, ּכֹל ַמְלֲאכֹות ַהַּתְבִנית".

תוס'

בענין ברכת ההלל, והאם מברכים על מנהג
ד"ה י"ח )המשך מעמוד הקודם(. ה"מ טלטול דמנהג וכו' תוס' 

אבל אכריאה דמנהג מברכין שפיר. יש לעיין מה הסברא 
בזה. והנה התוס' בסוכה )דף מד: ד"ה כאן( כתבו בשם ר"ת, 
ודכוותיה  בתורה,  מקורא  גרע  לא  ההלל  קריאת  אבל  וז"ל: 
אשכחן דמברכין אשני ימים טובים של גלויות ואינו אלא מנהג 
בעלמא, עכ"ל. וכ"כ תוס' הרא"ש )שם(, וז"ל: אבל קריאת הלל 

דבר חשוב הוא, מידי דהוה אקריאת התורה, עכ"ל.

עדיפא  התורה  קריאת  דודאי  תמה,  )שם(  לנר  והערוך 
דהוי תקנתא ולא מנהג ולכך מברכין עליה, אבל קריאת הלל 
וכתב דה"פ: דהך  דאינו אלא מנהג בעלמא מנלן דמברכין. 
קורא בתורה דקאמרי לאו בקריאת התורה בציבור מיירי, אלא 
ה"ק: דקריאת הלל הוא דבר חשוב דהוה כקורא בתורה, ועדיף 
מנטילת ערבה שאינו רק טלטול, ועל מנהג חשוב מברכים, 

עכ"ד.

ולכאורה עדיין הדברים חסרים ביאור. ונראה בזה, דהנה 
יש לחקור במצות דרבנן דמקורם מלאו של "לא תסור", אם 
יסוד החיוב הוא שלא לעבור על דברי חכמים, אבל ליכא קיום 
בעצם המצוה, ודמיא למי שצוה לו אביו לעשות לו איזה דבר, 
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דליכא קיום בעצם עשייתו, רק שע"י עשייתו הוא ממלא רצון 
אביו, או דלמא ילפינן מ"לא תסור" דבכח חכמים לחדש מצות 

דרבנן, ויסוד החיוב לקיימם הוא משום דזה מצוה.

וע' בחדושי מרן רי"ז הלוי )הלכות ברכות( דכתב דאיכא 
ב' סוגי מצות דרבנן. א( "מצוה" דאיכא קיום בעצם עשייתו. 
ב( "מנהג" דליכא קיום בעצם עשייתו, רק דחייב לעשותו כדי 
שלא לעבור על דברי חכמים. ואיכא חילוק בזה לענין ברכה, 
והיינו דדבר שהוא בעיקר דינו ובעצם החפצא שלו רק מנהג 
לא שייך ברכת המצות, וכגון ערבה שאינו אלא טלטול בעלמא 
בעצם, ועיקר דינה אינה אלא מנהג, לכן אין מברכין עליה 
ברכת המצות. אבל על דבר שבעצם החפצא הוא מצוה, וכגון 
יו"ט שני של גליות, דהמנהג הוא רק הקביעות "יום טוב", 
אבל לאחר שנקבע השם "יום טוב", ממילא המצות שנוהגין בו 
תורת מצות עליהם, דלא אישתני מצות אכילת מצה ביום א' 
דפסח מיום ב', וכן בתקיעת שופר ביום ב' של ר"ה, אחרי 
שאנו אומרים שהוא ר"ה, הרי ממילא תקיעת שופר שלו הוא 
כדין תקיעת שופר של ר"ה של התורה, ולכן מברכין עליו 
כתקיעת שופר של ר"ה של יום א'. ואף שהחיוב הזה בא 
ממנהג לא איכפת לן, דמנהג ג"כ מהני לחייב בברכה ולומר 
"וציונו", כיון דגם על מנהג איכא לאו של "לא תסור", )ע"ש 

בתוס'(.

וסובר ר"ת דה"ה הלל דר"ח, הגם דאינו אלא מנהג 
מעיקר דינו, אבל ברכת ההלל אינה דוקא על חובת קריאתו כי 
אם דעל עצם ההלל תיקנו בו ברכה, כמו שתיקנו ברכה לקורא 
בתורה. ולזה שפיר מהני מנהג לאשוויי עלה שם קריאת הלל, 
דכיון דעצם החפצא דקריאת הלל הוא מידי דשייך בו ברכה, 
לא איכפת לן גם אם חובת עשייתו הוא משום מנהג, דגם 

על מנהג שייך לומר "וציונו", עכת"ד הגרי"ז.

ונראה דיסוד דברי הגרי"ז מבוארים בשבלי הלקט )סימן 
קע"ד(, וז"ל: וי"ל כל דבר שהוא נוהג חובה ונהגו להוסיף 
עליו על אותו המנהג - מברכין, כגון ההפטרה שנוהגת שחרית 
חובה והוסיפו לנהוג גם במנחה )כגון בתעניות(, וכגון ההלל 
שהוא נוהג חובה בגולה כ"א יום, והוסיפו לנהוג גם בראשי 
חובה  אבל ערבה שאינה  אותו המנהג,  חדשים, מברכין על 
כלל בגבולין, אע"ג דנהגו יום ז' בגבולין אין מברכין על אותו 
המנהג, וכן נמי מקום שנהגו לקרוא מגילת אנטיוכוס בחנוכה 
אין ראוי לברך עליה, מפני שאין לה שורש חובה כלל, עכ"ל. 

ונראה דהן הן דברי הגרי"ז.

הגאונים בא"ד.  בתשובות  ראה  ערבה.  כמו  דמנהג  טלטול 
)שערי תשובה סימן ש"מ( שנשאל רב צמח גאון בטעם 
מנהג זה, וז"ל: וששאלתם לענין ערבה שחובטין אותה בקרקע 
מהו, הכי חזינן דערבה דומה לשפתים, והיא באה לכפר עליהם, 
מכאן ולהלאה יתן בעפר פיהו, אולי יש תקוה. ומשמא דקדמונים 
ְוָכל  ִיְצָלח  ָעַלִיְך ֹלא  יּוַצר  ְּכִלי  - משום "ָּכל  אמרו חביטא אמאי 

ָלׁשֹון ָּתקּום ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי" וגו' )ישעיה נד:יז(, משום דעד 
דנפישי  אלין  ביומין  וישראל  מקטרג,  השטן  אלין  ביומין  כאן 
מצות מבטלי ליה, מכאן ולהלאה כל שפה דיקום עלייהו לא יכול 
מקטרג,  אלה השטן  בימים  )תרגום:  בארעא  נפיל  ויהא  לשלטאה 
וישראל בימים אלה שעושים הרבה מצות מבטלים אותו, מהיום כל 

אומה דקם כנגדן לא יכול לשלוט, ויפול ארצה(, עכ"ל.

ובמאמר קדמות ספר הזוהר )ענף שני סימן ד' סק"ב( כתב, 
דעיקר הטעמים האלה כבר מבואר בזוהר הקדוש )ויקרא דף לב. 
הזכירוהו  הזוהר  ספר  מציאות  מעלימין  שהיו  ולפי  קד.(,  ודף 

"משמא דקדמאי" סתם.

התניא הכא וכו'. היעב"ץ פירש דהכוונה לאותה ברייתא בא"ד. 
בתענית )דף כח:(. וכתב דשמא טעות סופר הוא, וצ"ל: 
התם. ודבריו צ"ב, דהרי כבר תירצו תוס' דמה שהציבור חייבים 
לקרותו היינו מנהג בעלמא, ולאיזה טעם חזרו להקשות כן שוב.

אכן קושית התוס' מבוררת היטב בתוס' בסוכה )דף מד: ד"ה 
כאן(, וז"ל: וא"ת הא דנקט י"ח יום שיחיד גומר בהן את ההלל, 
אמאי נקט יחיד, דמשמע אבל ציבור גומרין אותה אפילו בשאר 
ימות השנה, והא עובדא דרב בציבור הוה ואפ"ה מדלגי, עכ"ל. 

וא"כ למה סבר רב להפסיקם.

שום  בלא  היטב  מתפרשים  כאן  תוס'  דברי  גם  ולפ"ז 
"י"ח  שאמרה  בסוגיין,  שהובאה  הברייתא  על  והכוונה  הגהה, 
ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל", דמשמע שציבור גומר גם 
בימים אחרים, והיינו בר"ח וכדומה. וא"כ קשה על רב למה סבר 

להפסיקם הרי היו ציבור.

זו. אולם בסוכה תירצו,  והנה תוס' כאן לא תירצו קושיא 
וז"ל: ושמא לרבותא נקט יחיד, דאפילו יחיד בפני עצמו גומרו, 
עכ"ל. ור"ל שבאלו הי"ח ימים באה התנא של הברייתא לחדש, 
בימים  גם  גומר  שציבור  לדייק  אין  ולכן  גומר,  יחיד  שאפילו 
ורק  ימים,  בשאר  גומר  שאינו  כיחיד  דינו  ציבור  דגם  אחרים, 
החידוש ביחיד שגם הוא גומר באלו הימים. עוד תירצו, דאפילו 
ציבור, כשאין שם כל ישראל - יחיד קרי להו, וה"ק: שכשאין שם 

כל ישראל אין גומרים אותו אלא באלו הימים.

וגם יחיד נמי גומר כשהתחיל. פי', דלעיל הביאו תוס' בא"ד. 
ואם  יתחיל  יחיד לא  )דף כח:( "תנא  הברייתא בתענית 
התחיל גומר". ועתה באים תוס' לחזק את קושיתם על רב למה 
ומשמע מהברייתא   - ציבור  היו  סבר לאפסוקינהו, דקשה דהם 
ועוד,  וכנ"ל.  ימים,  בי"ח  רק  לא  ההלל  את  גומר  שציבור  כאן 
חשב  למה  וא"כ  כשהתחיל,  גומר  שהוא  הדין  יחיד  אפילו 
הפסיקם. ואף שכבר כתבו התוס' קודם שמה שאמרה הברייתא 
"יחיד נמי גומר כשהתחיל" - הכוונה בדילוג, מ"מ לא היה לרב 
ונשארו  לומר להם שידלגו.  רק  לחשוב להפסיקם לגמרי, אלא 

בקושיא.
27



ברורה כפזעבודה   דף י: - תוס' 

בברכה בא"ד.  התחיל  ואם  בברכה  יתחיל  לא  יחיד  פי'  ור"ח 
לא  דיחיד  בתענית  דאיתא  דמה  בזה,  כוונתם  גומר. 
יתחיל ואם התחיל גומר, קאי אברכה דהלל - דלא יתחיל לברך 

על הלל, ואם התחיל הברכה גומר.

וז"ל רבינו חננאל שם בתענית: תנא יחיד לא יתחיל בברכה 
טעה  ואם  פסח,  מועד  של  וחולו  ר"ח  כגון  בהן,  שקורין  בזמן 
וקי"ל  גומר,  התחיל  אם  וזהו  גומר,   - ההלל  את  לקרוא  ובירך 
הכי דאין חובה, עכ"ל. וראה שטמ"ק כאן )אות כ"א( שכתב על 
זה, וז"ל: והשתא ציבור מברכים בר"ח ובשאר ימים טובים של 
עליו,  חיוב  שום  אשכחן  לא  יחיד  אבל  ממנהגא,  והיינו  פסח, 

]אפילו[ לא ממנהג, וא"כ אין לברך, עכ"ל.

ומה שכתב רבינו חננאל בתוס' כאן "ואם התחיל בברכה 
גומר", ע' ברבינו יונה )ברכות ז: מדפי הרי"ף ד"ה ונראה( שכתב, 
וז"ל: שבפירוש נראה במסכת שבת ברי"ף )דף יא: מדפי הרי"ף( 
שאין היחיד מברך, מדאמרינן התם תנא "יחיד לא יתחיל ואם 
התחיל גומר", וודאי ר"ל לא יתחיל בברכה, ואם התחיל בברכה 
גומר בברכה וחותם "בא"י מלך מהולל בתשבחות", דאי בלא 
ברכה אמאי לא יתחיל, וכי מונעין לו שלא יאמר הפסוקים, אלא 
ודאי יחיד לא יתחיל בברכה קאמר, עכ"ל. ויתכן שזה גם הפירוש 

בדברי רבינו חננאל.

אכן בהמשך שם )בדף ח.( הביא שרב נטרונאי ורב האי ס"ל 
שיחיד לא יתחיל כלל, כלומר שאינו חייב להתחיל ואפילו בלא 
ברכה, ואם טעה והתחיל בברכה גומר עד "יהללוך" ואינו חותם 

בברכה, )ולא כהנ"ל שאם התחיל גומר וחותם בברכה(.

יאמר לכתחילה  נראה ששיטת ר"ח היא שיחיד לא  עכ"פ 
יש  ובזה  "גומר",   - ובירך  טעה  אם  אולם  בכלל.  בברכה  הלל 
ברכה  גם  שאומר  שהכוונה  יונה  רבינו  כדברי  או  פירושים,  ג' 
בלא  ההלל  כל  את  שגומר  שהכוונה  או  ד"יהללוך",  אחרונה 
דילוג עד "יהללוך" וכשיטת הגאונים רב נטרונאי ורב האי, או 
ביחיד,  זה  וכל  כאן.  התוס'  וכסברת  בדילוג  שגומר  שהכוונה 
שגם  השטמ"ק  שכתב  אלא  מברכים,  שכן  לר"ח  ס"ל  ובציבור 
זה רק ממנהג ולא מעיקר הדין. וזה דלא כדברי ר"ת דס"ל דבין 
בציבור ובין ביחיד - דינם שוה, שאין חיוב אלא ממנהג ומברכים 

עליו לכתחילה.

ומ"מ נכוט ]דר"ת[ בידך דטוב לברך ליחיד נמי בתחלה. בא"ד. 
אמנם  ב'(.  סעיף  תכ"ב  סימן  )או"ח  הרמ"א  פסק  וכן 
שהציבור  הרי"ף  א( דעת  אחרות:  דעות  ב'  הביא  שם  המחבר 
מברכין עליו והיחיד אינו מברך עליו )ובפשטות משמע שזהו גם 
דעת ר"ח בתוס' דידן(. ב( דעת הרמב"ם שאף הציבור אין מברכין 

עליו משום דאמנהגא לא מברכין.

והרמ"א שם הוסיף דיש להזהר לקרות הלל דר"ח בציבור 
כדי לצאת ידי הפוסקים שביחיד אין מברכין עליו. )וע"ש במשנה 

ברורה ס"ק ט"ז שדן במי שאיחר לבית הכנסת(.

אין זה ברכה לבטלה כמו שהנשים מברכות על נטילת בא"ד. 
לולב שאינו לבטלה אע"פ דפטורות. לכאורה צ"ב מה 
הדמיון של הלל דר"ח לברכת נשים בלולב, הא מצות לולב 
איכא באותו היום, ורק דלא נצטוו הנשים בזה, והוי רשות 
כאן  משא"כ  שיברכו,  שייך  זה  ומשום  המצוה  לקיים  להם 
מועד  ביום  דוקא  הוא  הלל  אמירת  דמתנאי  בגמ'  שאמרו 
שאסור במלאכה, וא"כ בר"ח ליכא כלל מצות אמירת הלל, 
]וכל אמירת הלל בר"ח הוא רק מנהגא[, וא"כ מה שייך 

לברך על זה.

ובפנינים ואגרות משמר הלוי )ח"ב סימן מ"ו סק"א( כתב 
לתרץ, דאולי י"ל דאזלי התוס' כהשיטה שבציבור מברך )דלציבור 
יש חיוב אמירת הלל(, ויחיד לא, וא"כ אתי שפיר, דמ"מ יחיד 

יכול לברך כמו נשים בלולב וזהו הדמיון, ע"ש.

אמנם לפי דברי הגרי"ז שהבאנו )לעיל בתוס' זה( נראה 
דהכל מיושב, דכיון דתיקנו חז"ל ברכה על החפצא דהלל ויש 
כאן חפצא דהלל מאחר דיש מנהג לקרותו, לכן הלל דומה 
ללולב בנשים, שהגם שפטורות מלולב מ"מ יכולות לברך, דכיון 
שיש שם חפצא דמצוה שייך לברך עליו, ה"ה כאן הגם דאין 
חיוב מצוה לקרות הלל בר"ח, מ"מ יש כאן חפצא דהלל ושייך 

לברך עליו וכפי שביאר הגרי"ז.

וכעין זה תירץ בשיעורי הגרמ"ד, והוכיח כן מהגמ' תענית 
)דף כח:( דאיתא דיחיד שהתחיל גומר, ומשמע מזה דאף אמירת 
יחיד חשיבא לאמירת הלל, דאי נחשב כקריאת תהלים בעלמא 
מאי קמ"ל דאם התחיל גומר, וא"כ שפיר י"ל דיכול לחייב 

עצמו ואינה ברכה לבטלה.

במחלוקת, בא"ד.  שנויה  מילתא  הך  מברכות.  שהנשים  כמו 
דדעת התוס' כאן ובעירובין )דף צו. ד"ה דלמא( ובר"ה 
שהזמן  עשה  מצות  על  לברך  מותרות  דנשים  הא(  ד"ה  לג.  )דף 
דאסורות  ה"ט(  ציצית  )פ"ג מהלכות  הרמב"ם  דעת  אולם  גרמא. 

לברך.

אומרים תוס'  אנו  אין  מה  מפני  כאמר  לא  אבל  אמרו.  ד"ה 
שירה משמע וכו'. ז"ל היעב"ץ: אינו דיוק של כלום, כמו 
שכתבתי  כמו  ]וצ"ל:  דר"ה,  מ"ו  פ"ד  שמים  בלחם  שכתבתי 
)והוא  ההלל  את  מקרא  הראשון  ד"ה  מ"ז  פ"ד  לחם  במשנה 
שמים([,  הלחם  של  ח"ד  בסוף  ונדפס  שמים,  לחם  לספר  מהדו"ב 

עכ"ל.

ההלל  קריאת  את  להקדים  בדין  שהיה  וז"ל:  שם,  וכתב 
מיד משהאיר המזרח, היות שמלאכי השרת מצפים לו )וכמבואר 
בחולין סוף דף צא:(, דאין מלאכי השרת רשאים לומר שירה עד 
שיתחילו ישראל לומר שירה למטה, דכתיב )איוב לח:ז( "ְּבָרן ַיַחד 
ּכֹוְכֵבי בֶֹקר" והדר "ַוָּיִריעּו ָּכל ְּבֵני ֱאֹלִהים". ולפ"ז אין לדייק ממה 
שירה  אומרים  ישראל  אין  מה  "מפני  השרת  מלאכי  ששואלים 
בר"ה ויוה"כ", ולא שאלו על עצמן מדוע הם אינם אומרים שירה 
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מזה ההכרח ומה תמורה, דין בהן שאין כוכבים עובד בקדשי
של בקרבנו תמורה מעשה לעשות יכול אינו כוכבים שעובד

ישראל.)
נכרים בקדשי תמורה דליכא דהא כתב, הגרי"ז ובחידושי
מהא וא"כ תמורה, מדין מופקעים שהבעלים משום הוא
עושה הנכרי שאין ידעינן נכרים בקדשי תמורה שאין דתנן

ישראל. של בקרבנו אפילו כלל תמורה

ùéã÷äáàéòáéî÷ àì íéáëåë ãáåò øôëúäì íéáëåë ãáåò
.éìעושין שאין כוכבים עובד קדשי דזהו פי',

בזה. ספק שום לי ואין בברייתא, כמפורש תמורה

בקרבנו עכו"ם ריצוי בענין עוד
øôëúäì.íéáëåë ãáåòשלמה בחשק עג:)ע' (מנחות

בקרבן הרצאה לו יש שנכרי מוכח דמכאן שכתב
שכתב כמו ודלא כוכבים", עובד "להתכפר קאמר דהא שלו,

חיים י"ט)בדברי סימן סוף חו"מ לו(אוירבאך, אין דנכרי
עכ"ד. נינהו, הרצאה בני דלאו שלו בקרבן שייכות

יצחק באר בהג"ה)ובשו"ת א' ענף א' סימן כתב,(או"ח
בקידושין דמבואר דאף לומר נראה מב.)וז"ל: דבעי(דף

בישראל דוקא דהיינו לומר יש קדשים, בשחיטת שליחות
יש שלמים הם אם כגון הקרבן, בגוף זכות להבעלים דיש
יש וחטאות עולות הם ואם הבשר, לאכול זכות להם
ולכן עשה, על או תעשה לא על שמכפרת זכות להבעלים
השחיטה על שליח לעשות חיוב הבעלים על שפיר שייך
דאחר בנכרי משא"כ בקרבן, חלק להבעלים יש דעדיין משום
בהקרבן כלל זכות שום לעצמן שיירו לא להקדש שמסרו
שייך לא עליהם ומכפרת עולות, הם נכרי שלמי דהא משום

דב"ב בפ"ק אשר"י בהגהות ברא"ש)כמבואר ל"ו דלכן(סימן ,
משום מהם מקבלין ונדבות ונדרים מהם צדקה מקבלין אין
דנימא בהקרבן זכות שום להם ליכא א"כ לכפרה, באין שאין
על לבעלים דליתא כמאן דהוי השחיטה על שליחות דיעשו

במנחות ע"ז עדיין לעיין ויש כלל. צג.)הקרבן דממעט(דף
דלמה תקשה, שכתבנו מה ולפי סומכין, דאינם מקרא נכרי
אחר והא בבעלים, אלא סמיכה אין הא מקרא, למעט ליה
זכות שום ליה לית דהא מהם, בעלים שם פקע שהקדישו
ואילך שחיטה משעת דרק שמיישב וע"ש עכ"ל. כנ"ל, בגויה
בו לחזור שיכול כיון השחיטה עד אבל בעלותו, פקע
למעטו קרא צריך ומשו"ה בעלים, הוי שפיר הקרבן מלהביא

לעיל בדברינו וע' כישראל)מסמיכה. בזה.(ד"ה שכתבנו מה

שליחות בתורת הוי לחברו קרבן מפריש אם
ùéã÷äá.ìàøùé øôëúîå íéáëåë ãáåòéæàâìà è"éø ì"æ

(úåëìää éôãî .å óã ,'æ úåà à"ô úåøåëá):àø÷éòà øå÷çì ùé

ì"é÷ àäã ,ìàøùé êøåöì ïáø÷ ùéøôé éåâäù øùôà êéà ,àúìéîã
ìàåîùë(.àë ïéëøò)úòã êéøö åøáç ãòá ïáø÷ ùéã÷îäã ì"ñã

åéîìùå åúìåò åìéôàã ,íéåù úåðáø÷ä ìëå ,äùøôä úòùá øôëúîä
,øôëúî úòã êéøöã ïåéë ùéøôîä ë"àå ,øôëúîä úòãî ïðéòá
äéì ùéøôî éöîã àåä úåçéìù ïéãîå ,ãéáò à÷ øôëúîã äéúåçéìù

ì"é÷ã éåâ éáâ ë"àå ,åøáç ãòá(:àò î"á)øùôà êéà ,úåçéìù ïéàã
íéøôà äðçî áøäì ïééòå .ìàøùé ãòá ïáø÷ éåâ áéø÷éùïéçåìù úåëìä)

(å"è ïîéñ äøéëî úåëìäå à"é ïîéñàìù åäùò íàã éãéî ìëã øàáúîã ,
ïåéë ,ììë éåâ é"ò åúåùòì øùôà éà ,íåìë åéùòî ïéà íéìòá úòãî

.ì"ëò ,úåçéìùî èéòîéàã
÷ø àåä ïàë 'îâä ÷ôñ éøäã ,øàáì íù ããöî åæ àéùå÷ íåùîå
äéãéãìå ,äøåîú ïéùåò ïéà íéáëåë éãáåò éùã÷ã ì"ñã ù"øã àáéìà

äîåøúî äéì ïðéôìé éåâì úåçéìù ïéàã ïéãä äðäã ,êë ì"éïéùåãé÷)

(:àîéãéîá à÷åã äæ éåâì úåçéìù ïéàã ïðéøîàã àäã ïëúé ë"àå ,
ì"ñ ù"øã ïåéëå ,éøîâì äîåøúì éîãã(è"î â"ô úåîåøú)úîåøúã

àðååâ éàäëá à÷åã äæ éåâì úåçéìù ïéàã àä ë"à ,äîåøú äðéà éåâ
,äîåøú äðéà éåâ úîåøúã äîåøúã àéîåã ,ììë äùøôá åðéà éåâäù
çéìù äùòðã ä"ä ,åîöòì ïáø÷ ùéøôäì ìåëéã ïåéë úåðáø÷á ìáà
éøáãî äæì äéàø ùé íà ïåãì êéøàäù ù"òå .ìàøùéì ïáø÷ ùéøôäì
íâ éåâì úåçéìù ïéàã ÷éñîå ,äæ õåøéú äçåã óåñáìå ,éîìùåøéä
ùéøôé éåâù øùôà êéà àéùå÷ä úøæåçå ,äùøôä ììëá àåäù íå÷îá

.ìàøùéì ïáø÷
äøôë éøñåçî úåðáø÷á àëä éøééîã ,íù õøúî ÷çãä êåúîåáæ)

(úãìåéå òøåöî äáæåäùøôää úòùá øôëúî úòã íäá êéøö ïéàù
(.åì íéøãðá øàåáîë)äùåòùë íâ øôëúî úòã íäá êéøö ïéàù ïåéëå ,

.ìàøùé øåáò ùéøôäì ìåëé éåâ íâ éðäáå ,úåçéìù úøåúá äæ ïéà úòãî
òøåöî ïåâë ,äîäáá íúøôëù éðäá àåä äøåîú ïéðòì ÷ôñäã ì"öå]

éùò úãìåéåúåôåòá äøåîú ïéà ä"àìá óåòá íúøôëù éðä ìáà ,äø
.[.âé óã ïî÷ì øàåáîë

êåøá úçðî ú"åùá ïëà(è"é ïîéñ íééç éøîà ÷ìç)ø÷éò ìò ÷ìåç
àåä åøáç øôëúéù úðî ìò ïáø÷ ùéøôîã éæàâìà è"éøäîä úøáñ
àåä éøäù ,øôëúîä çéìù åðéà ùéã÷îäã øîåì ããöîå ,úåçéìù ïéãî
äùéã÷î àåäù äîå ,åìù úà ùéã÷äì ìåëé íãàå ,åìù äîäá ùéã÷î
ìá÷îä äëæ àì äðúî ìëáã àìà ,äðúî åì ïúåðë äæ éåä øçà øåáò
ìáà ,åçåìù äåä åì äëæù äæå øçà ùéà åì äëæéù åà åãéì àáéù ãò
äøéîà ïéãî ãéî ìç ïáø÷ì ùã÷ääù ïåéëã ,ììë äéëæ ïðéòá àì àëä
úåçéìù ïðéòá àìå ,øôëúîä íâ äëæ àìéîî ,èåéãäì äøéñîë äåáâì

ïéëøòá øàåáîã àäå .ììë(.àë óã)íåùî äæ ïéà øôëúîä úòã ïðéòáã
øôëúäì øôëúîì úåëæ äæ ïéàã íåùî àåä àìà ,åúåçéìùá ùéã÷îã
ìáà ,åúòã àìá äëæéù øùôà éà àðååâ éàäë ìëå ,åìù äðéàù äîäáá
.ãáìá äðúî úøåúá àìà úåçéìù úøåúá ùã÷ää ïéà êëì íéëñî íà
ìåëé éåâ éàãåáã ,éæàâìà è"éøäîä úéùå÷ ììë àéù÷ àì äæ éôìå
êéøàäù ãåò ù"ò ,äðúî úøåúá äæ éøäã ìàøùé øåáò ïáø÷ ùéøôäì

.äæá
íéøãðì à"áùøä éùåãéçá äðäå(:åì óã)åìùî íøåú ïéðòì áúë

ì"æå ,åøáç ìù ìò:ìòá ìùî íøåúá àìà åúòãì åçåìù ïðéòá àìã
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ïåéë éøëä ìòá [ìù] ìò åìùî íøåúá ìáà ,éøëä ìòá [ìù] ìò éøëä
àìà éåìú øáãä ïéàå ,ùîî åúåçéìù ïðéòá àì éøëä ìòá ìù åðéàù
äéùôðã äåöîã ,åì úåëæ åàì åà ,åéðôá àìù íãàì åì ïéëæå åì úåëæ éà
úçðîä éøáãì íéèåð åìà íéøáãå .ì"ëò ,[åðåîîá úåùòì] äéì óéãò
ïëà .úåçéìù úøåúá äæ ïéà åøáç êøåöì åîöò ìùî ùéøôîùëù ,êåøá

ïéùåãé÷á 'ñåúä éøáãá(óé÷úî ä"ã .åð óã)íøåúã äøåàëì øàåáî
è"éøäî éøáãë äæå ,ù"ò úåçéìù úøåúá éåä åøáç ìù ìò åìùî

ï"øá ò"òå .éæàâìà(àëä ä"ã ,íù íéøãð)äøåà ïø÷áå ,(íìåòì ä"ã ,íù)

'òå ,ùîî úåçéìù ïðéòá àì íéùã÷áã è÷ðå ,äæá ããöì êéøàäù
åëìî úåòåùéá(á"ä úåîåøú úåëìäî ã"ô).

øúá.ïðéìæà øôëúî øúá åà ïðéìæà ùéã÷îלכאורה
קדשי והוי מקדיש בתר אזלינן האם היא, השאלה
מתכפר בתר דאזלינן או תמורה, עושין ואין כוכבים עובדי

תמורה. ועושין ישראל קדשי והוי
הלא תמורה, לענין רק ליה מיבעיא למה דא"כ צ"ע אולם
בחידושי וע' וטמא. נותר פיגול לענין גם שייכת זו שאלה
קרבן חשוב ישראל המתכפר דאם פשוט דזה שכתב, הגרי"ז

חי ויש הדינים, לכל אזלינןישראל ולא וטמא, נותר פיגול וב
המקדיש, בתר א'בזה אות מ"ה סימן ב' חלק באחיעזר (וע"ע

מה.) בזבחים התוס' מדברי כן לעניןשמוכיח רק היא והשאלה ,
עובד הוא הבעלים דאם בתמורה מיוחד דין דיש תמורה,

תמורה עושה הקרבן אין ברשותכוכבים נמצא שהקרבן (משום
תמורה) עביד דלא לכלמאן ישראל קרבן הוי דהקרבן ואע"ג ,

דהמקדיש כיון דאולי ליה, מספקא תמורה לענין אבל הדינים
עובד הוא תמורה לענין שהבעלים נמצא כוכבים עובד
בשאלה תלוי וזה תמורה. עושה הקרבן אין וממילא כוכבים,

המתכפר. או המקדיש תמורה, לענין הבעלים מיהו

åà.ïðéìæà øôëúî øúáמפרשת כעת שהגמ' דמשמע צ"ע
מפורש לעיל והלא דלעיל, חמא בר רמי של השאלה את
להמיר, יכול עצמו כוכבים העובד האם היא דהשאלה
ממיר, אינו עצמו כוכבים שהעובד פשוט שזה מפרש ועכשיו
שהקדיש בקרבן להמיר יכול ישראל אם רק היא השאלה וכל

לקמן צ"ע [וכן כפרתו. עבור כוכבים ג.)עובד במסקנת(דף
סוף.] ועד מתחילה בעינן מי ד"ה שם בדברינו וע' הגמ',

éùåã÷àãî úøîà éî ìéòì øîà÷ã àäã ,áúëù ãåã éùã÷á 'òå
àìà ,àîç øá éîø éøáãî åðéà ,'åëå øéîî éîð éøåîà 'åëå ùéã÷î
øîà åîöò àîç øá éîø ìáà ,àîç øá éîøã àéòáéà ïë ùøéô ñ"ùäã
íàä äðååëäã ùøôì øùôà øéôù äæå ,øéîéù åäî íéáëåë ãáåò ÷ø
íà ìéòì àúéàã àä íâå .íéáëåë ãáåò åùéã÷äù ïáø÷á äøåîú êééù
éîø éøáãî åðéàù øîåì øùôà ,'åëå äøåîú ãéáò ïè÷ øîåì àöîú
ãáåòù ïáø÷á øéîî ìàøùé íà àéä äìàùäù àð÷ñîìã ,àîç øá
.øéîäì ìåëé ïè÷ íà äìàùì ììë úåëééù äæì ïéà åøåáò ùéøôä íéáëåë

í"áîøä éøáã äæá áùééîù ù"òå](ç"ä à"ô)ì"æå ,áúëù:ïè÷

äùåò íà ÷ôñ åá ùé ä÷åì åðéàù ô"òà øéîäù íéøãð úðåòì òéâäù
àúéà àìä ,äðùî óñëá äù÷äå .ì"ëò ,äøåîú äùåò åðéà åà äøåîú
íå÷î ìëá í"áîøä êøãå ,äøåîú ãéáò ïè÷ øîåì àöîú íà 'îâá
éàä êééù àì àð÷ñîìã ,àçéð øàåáîä éôìå ,øîåì àöîú íàë ÷åñôì
àìäã ,á"ö í"áîøä éøáã áåùéá åéøáãå .ã"ëò ,øîåì àöîú íà

í"áîøä(å"ä à"ô)ãáåòäù éøééî íéáëåë ãáåòá äìàùäã áúë
øéôù ë"àå øéîî åîöò íéáëåëíâ øîåì àöîú íà àñøéâä úëééù

øéîî ìàøùéä íà àéä äìàùä àð÷ñîìã íéùøôî íà ÷øå ,àð÷ñîì
.øîåì àöîú íà àñøéâä úëééù àìíà åìéôàå ä"ã é"ùøá åðéøáãá 'òå)

(.øîåì àöîú[

ùéã÷îä.äøåîú äùåò øôëúîå ùîåç óéñåîבריטב"א ע'
נ:)ובמאירי חומש(יומא הוספת דלגבי שכתבו,

דעלמא כאיניש הוי והמתכפר בעלים חשיב המקדיש רק
תמורה ולענין חומש, מוסיף שאינו חברו של הקדש הפודה
כאיניש הוי והמקדיש בעלים נקרא דהמתכפר להיפך, הוי

תמורה. תמורתו שאין אחרים בשל להמיר שבא דעלמא

חברו: שיתכפר ע"מ מקדיש
תמורה, עושה מתכפר רק אם

אכילה זכות ולמי הבשר, על בבעלות סגי אם
øôëúîå.äøåîú äùåòעל קרבן דהמקדיש מוכח מכאן

תמורה עושה המתכפר רק חברו בו שיתכפר מנת
דאי אבהו, מדר' השאלה נפשט ומשו"ה המקדיש, ולא
אזלינן אי להסתפק יש אכתי תמורה עושים דשניהם נימא
או תמורה, ואין כוכבים עובד שהוא המקדיש בתר הכא
צ"ל כרחך ועל תמורה, ויש ישראל שהוא המתכפר בתר
המקדיש, ולא דוקא המתכפר היינו תמורה עושה דמתכפר
אבהו, ר' מדברי חמא בר דרמי הבעיא שפיר נפשטה ולכן
הישראל ישראל בו שיתכפר קרבן שהפריש כוכבים דעובד
בתריה ואזלינן תמורה עושה המתכפר שרק כיון בו ממיר

דוקא.
הרמב"ם כתב ה"ד)וכן תמורה(פ"א עושה המתכפר דרק

שלו שאינה לפי המקדיש תמורה)ולא לעשיית בעלות .(וצריך
לקמן בתוס' ע' שאין)אולם ד"ה ז: וי"ל(דף וז"ל: שכתבו,

עכ"ל. אתי, בעלים לאפוקי ולאו מתכפר בתר אף דר"ל
המתכפר ובין המקדיש דבין לתוס' דס"ל משמע ולכאורה
המתכפר דרק לכאורה דמוכח מהכא וצ"ע תמורה, עושין

המקדיש. ולא תמורה עושה
יחזקאל בחזון כהנים)וע' ד"ה חידושים ה"א פ"א (תוספתא

אין אתי" בעלים לאפוקי "ולאו תוס' שכתבו דמה שמבאר,
עושה לא המקדיש דודאי אתי, מקדיש לאפוקי דלאו כוונתם
לענין בקרבן בעלות לו שיש דמי התוס' כוונת אלא תמורה,
מתכפר, שאינו אע"ג להמיר ויכול בעלים נקרא הבשר אכילת
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למקדיש דאין חברו בו שיתכפר כדי קרבן מקדיש אבל
לחוד מקדיש אלא ואינו הבשר אכילת לענין בקרבן בעלות

עכ"ד. ממיר, אינו
יד מכתב בשטמ"ק הראשונים)וע' בכנסת מובא ז:, ,(לקמן

אבל חברו להתכפר מקדיש רק למעט אתא דלא וי"ל וז"ל:
דיתכפר פשיטא שלו שההקדש פשימי דעושה(צ"ל: טא

ולאתמורה) וז"ל: פרץ, רבינו בשם שם מובא וכן עכ"ל. ,
בו לו ואין הואיל בעליו קרוי דאינו מקדיש רק לאפוקי אתי
יכול הבשר אכילת על דהבעלים כנ"ל ומבואר עכ"ל. זכיה,
שום לו שאין מקדיש סתם אבל מתכפר, שאינו אע"פ להמיר

ממיר. אינו ודאי בקרבן בעלות
שיתכפר כדי קרבן מקדיש בכל להסתפק יש באמת והנה

המתכפר, או המקדיש הבשר, באכילת זוכה מי חברו (ע'בו
כט:לג) שמות התורה על יפות .פנים

גדול דכהן בשמעתתא עמודוע' בקרבנות בעלות (קונטרס
אוכלי"א) דהמתכפר נוטה היתה הגר"ח דדעת שמביא

נותן המקדיש דבפשטות כוונתו, הגרמ"ד וביאר הבשר,
שאינו בפירוש יתנה אם אך הבשר, אכילת זכות את למתכפר
לשייר דיכול י"ל הבשר אכילת זכות את לחברו לתת רוצה
ולפ"ז עכ"ד. הבשר, אכילת לענין בקרבן בעלות לעצמו
אכילת זכות לו שיש מקדיש שייך דהרי קצת קשה אכתי
אכתי כזה ובאופן תמורה, לענין בעלים נקרא והוא הבשר
ואיך מתכפר, בתר או אזלינן מקדיש בתר אי להסתפק יש

אבהו. דר' מהא השאלה נפשט
בו להתכפר קרבן המקדיש ישראל דדוקא לומר ונראה
אכילת לענין הבעלות לעצמו שמשייר להתנות יכול חברו
ישראל בו להתכפר קרבן שמפריש כוכבים עובד אבל הבשר,
כוכבים דבעובד משום הדבר וביאור כן. להתנות יכול אינו
אסור כוכבים עובד שהרי כלל בשר אכילת זכות שייך לא
בקרבן בעלות כוכבים לעובד אין וממילא קדשים, באכילת

בשטמ"ק מבואר וכן בשר. אכילת אותלענין סוף סא: (מנחות
כיוןב') שלו בקרבן בעלים דין כוכבים לעובד שאין שכתב

ע"ש. הבשר, את אוכל משמעשאינו בישראל ד"ה שם (ובתוס'
בזה.) שמסתפקים

מנחות במס' להדיא כן דמבואר עג:)ונראה דאיתא(דף ,
בהן שיתכפר מנת על שלמים שהפריש כוכבים דעובד שם
כהן כהן, בהן שיתכפר מנת על אוכלן, ישראל ישראל,
שהפריש כוכבים דעובד בזה דאשמועינן לפרש ויש אוכלן.
לעצמו לשייר יכול אינו ישראל בו שיתכפר מנת על קרבן
ישראל משא"כ למתכפר, שייך הבשר אלא הבשר, על בעלות
אכילת זכות לעצמו לשייר יכול חברו לכפרת קרבן שמפריש

הבשר.
התוס' לשיטת גם כאן הסוגיא ניחא ז:)ולפ"ז ,(בדף

יש עבור קרבן שמפריש כוכבים בעובד איירי הרי ראל,דכאן
בעלות שום לו ואין מקדיש רק הוי כוכבים העובד ובזה

על בעלות לעצמו לשייר יכול שאינו תמורה, לענין בקרבן
עושה הישראל דהמתכפר פשוט וממילא הבשר, אכילת

תמורה.
בו שיתכפר מנת על קרבן המקדיש הנ"ל תוס' [ולשיטת
להמיר, יכולים שניהם בשר, אכילת זכות לעצמו ושייר חברו
צ"ע, ועוד בזה. וצ"ע בעלים, משום וזה מתכפר משום זה
ביהגה וע' בו. ממירין שאין השותפין כקרבן הוי דא"כ

נג:)האריה אין(בכורות מסוים דבר אחד לכל דכשיש שכתב
ד"ה שם בתוס' לקמן בדברינו וע' השותפין. קרבן ã"àá.זה

אתי.] בעלים לאפוקי ולאו מתכפר בתר אף

íøåúäå.åøáç ìù ìò åìùîהמאירי נ:)ז"ל ולענין(יומא :
שלא אף חברו על משלו לתרום אדם יכול תרומה

אמרו שלא כב.)בידיעתו, אלא(ב"מ לדעתכם שלוחכם אף
וכל דעת, צריך אין משלו תורם אבל הבית, מבעל בתורם
שירצה כהן לכל ונותנה תורם של הנאה טובת כן שנעשה

כו:יב)שנאמר עכ"ל.(דברים ונתת", תבואתך מעשר כל "את
התבואה בעל של היא לכהן הנתינה דזכות קרא מהאי דילפינן (פי',
הופרשו שעליה התבואה בעל של ולא ומעשר, תרומה נטל שממנה

י.) דף לקמן וע' והמעשר. התרומה

רש"י

é"ùøåàì íåùî àé÷ìå äøåîú äúøåîúù .äùàä úà ä"ã
.øéîé àìãשכתוב מה לכל נתרבתה שהאשה פי',

ד"לא לאו לענין ובין תמורה החלות לענין בין בפרשה,
ימיר".

לעיל היורש)והנה את לרבות ד"ה א' רש"י:(בעמוד כתב
וצ"ב דלוקה, הזכיר ולא תמורה, דתמורתו היורש, את לרבות

שלוקה. גם הזכיר האשה את לרבות גבי כאן למה
לא, או בעלים הוא אם הוא הנידון כל יורש דגבי וי"ל
על בעלים שהוא והיינו תמורה דתמורתו נתרבה אם וממילא
בעלים ככל המיר, אם שלוקה פשיטא שירש, הקרבן
למלקות, תמורה חלות בין לחלק סברא שום דאין שהמירו,
הקרבן, על בבעלותה כלום חסר לא הרי אשה גבי משא"כ
הכתוב, מגזירת מתמורה שנתמעטה הכתוב שמשמעות אלא
לחלות רק שנתרבתה לחלק יתכן לאשה ריבוי כשמצינו ולכן
שאין לפרש רש"י הוצרך ומשו"ה למלקות, רק או תמורה

ולוקה. תמורה תמורתה אלא כך, הדבר
דיש מביא כאן הזבח בברכת דהנה עוד, להוסיף ויש
אבל תמורה חלות לה יש שהאשה הרמב"ם בשיטת אומרים

שיש להדיא הרי לוקה, אשה,אינה גבי כן לחלק מקום
גם היינו האשה את דלרבות פירש"י מכך להוציא וכדי

למלקות.
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é"ùøåðééäã åðôéìçé àì áéúëã .øëæ ïåùìá àìà ä"ã
.äá÷ð ïåùì éåäã åðôéìçú àì áéúë àìå øëæ ïåùì
זכר בלשון דכתיב דמהא כפשוטו מפרש דרש"י מבואר
כולה התורה כל דהלא וצ"ע תמורה. מפרשת אשה נתמעטה
הלוי במשמר וע' אשה. ממעטינן ולא זכר בלשון נאמרה

ד') לא(סימן רש"י שכוונת וז"ל: רש"י, דברי בביאור שכתב
לזכר תחליפנו" "לא אלא נסתרת, לנקבה תחליפנו" ל"לא
לזכר שמדברת אזהרות ברוב הקדושה התורה כדרך נוכח,
ואז וכו', וכו' תענה" "לא תגזול", "לא תרצח", "לא נוכח,
לכתוב בדבוריה קרא שני וכאן לנקבה, גם שהכוונה אמרינן
תחליפנו", "לא במקום נסתר, לזכר ימיר", ולא יחליפנו "לא
שבא ללמד בא הזה השינוי וא"כ תמיד, כמו נוכח, לזכר

אשה. להוציא

é"ùø.'åë úåáøì åðôåñ äî ä"ãאחרת גירסא יש לרש"י
הב"ח שכתב כמו ג')כאן כמצויין(אות היא וגירסתו ,

השטמ"ק גירסת היא וכן הגמ', ב')בגליון .(אות

.ã"àá.äùàä úà úåáøì åðôåñù ,ãåîìð ïëéäî øîåìë
לפרשת אשה נתרבתה שבסוף בודאי דידענו פי',

במשנה להדיא כדתנן א')תמורה ואחד(בעמוד אנשים אחד
נתרבתה. מהיכן רק הוא הנידון וכל הכוונהנשים, (ו"מה"
מה.) ד"ה ב: ערכין רש"י ע' מהיכן, כלומר ממה,

מלקות דתמורה
 על חלות התמורה או על המעשה

é"ùø.äøåîú äðéà äúøåîú äøéîä íàã .àé÷ì àì ä"ã
אינה שאשה דההו"א מבואר ברש"י זו גירסא לפי
דחלות דס"ל ונמצא חלה, לא דתמורתה משום הוא לוקה
לא התמורה דאם בזה, זה תלוים המלקות וחיוב התמורה
בע"כ מלקות חיוב יש ואם מלקות, חיוב ליכא חלה

הרמב"ם כשיטת דלא וזה חלה, ה"א)שהתמורה דאם(פ"א
התמורה שאין אע"ג לוקה והציבור שותפין בקרבן המיר
אינם המלקות וחיוב התמורה דחלות דס"ל ומבואר קודש,

הלוי בבית וכ"כ בזה, זה כ"ו)תלוים סימן סוף ג' .(חלק
סוב דרש"י פלוגתתם, בביאור ד"לאוי"ל הלאו דעצם ר

התמורה אם וממילא תמורה, חלות יעשה שלא הוא ימיר"
שלא הוא דהלאו סובר הרמב"ם אבל מלקות, ליכא חלה לא
התמורה חלה לא אם אפילו וממילא תמורה, מעשה יעשה

תמורה. מעשה עשה שהרי לוקה
לקמן בפלוגתא תלוי זה דבר ג.:)ולכאורה יוחנן(דף דר' ,

לאו על לוקין אין התורה דבכל הגלילי יוסי ר' משום אמר
דתמורה לאו הוא מהם ואחד לאוין, מג' חוץ מעשה בו שאין
פליג, עצמו יוחנן ור' מעשה, בו דאין אע"ג עליו דלוקין

מעשה, בהם שאין הלאוין בכלל ממיר תתני לא לתנא, ואמר
עשה בדיבורו שהרי מעשה בו שיש נחשב דתמורה משום

קדשים. מחולין שעשה מעשה
הוא שהלאו סובר הגלילי יוסי דר' מבואר ובפשטות
שאין לאו הוי וממילא תמורה, החלות ולא התמורה מעשה
הוא שהלאו סובר יוחנן ור' דיבור, אלא כאן שאין מעשה, בו
שעשה מעשה בו שיש לאו הוי וממילא תמורה, החלות

קדשים. מחולין
חלה לא התמורה אם אפילו הגלילי יוסי דלר' ונמצא
חלות ליכא אם יוחנן ולר' תמורה, מעשה עשה שהרי לוקה

מלקות. אין תמורה
הרמב"ם ה"א)והנה יוסי(פ"א ר' כדברי להדיא כתב

עליה, שלוקין מעשה בו שאין לאו הוי דתמורה הגלילי,
אע"ג לוקה והשותפין ציבור בקרבן הממיר גם וממילא
מלקות דליכא שכתב כאן רש"י ודברי תמורה. חלות שאין
דסובר יוחנן כר' אתיא חלה לא דהתמורה משום באשה
חלה לא התמורה אם וממילא התמורה, חלות הוא דהלאו

מלקות. ליכא
בסמוך רש"י שהלא כן, לומר אפשר אי לכאורה (ד"האבל

מעשה,ומשני) בו שאין לאו הוי דתמורה הגמ' בתירוץ גורס
בשטמ"ק כמבואר יוחנן כר' דלא ד')וזה .(אות

חינוך במנחת ע' ד')אולם אות ח' דמלשונו(מצוה שכתב,
נקרא יוחנן לר' דאפילו משמע הגמ' בתירוץ רש"י של
גמור מעשה בזה דאין כיון מעשה בו שאין לאו תמורה
כי אשה או ד"איש בקרא נכלל לא וממילא שבת, כחילול
לאו נקרא תמורה יוחנן לר' דאפילו הרש"ש, וכ"כ יעשו".
כיון לאיש, אשה הכתוב דהשוה הא לענין מעשה בו שאין
כנ"ל, לומר אפשר שפיר ולפ"ז ממש. בידים מעשה כאן דאין
חלות אין אם ולדידיה יוחנן, דר' אליבא הם כאן רש"י דדברי

מלקות. ליכא תמורה
שלפנינו, רש"י גירסת לפי רק נראה האמור כל והנה
יש וא"כ התמורה, בחלות תלוי המלקות דחיוב דמשמע
המלקות חיוב ולכן התמורה, חלות הוא הלאו דעצם לבאר

המירה "ואם" ברש"י: גורס הגר"א אכן בזה, (ולאתלוי
רש"דאם") כוונת אין ולפ"ז חלה, לא שתמורתה שמשום "י

שהמירה שאשה דבגלל להיפך, אלא כנ"ל, לוקה, אינה לכך
דחלות רק ומוכח חלה, תמורתה אין גם לכן לוקה אינה
דחיוב הוכחה אין אבל המלקות, בחיוב תלוי התמורה
לקמן איבעיא הוא זה ודבר התמורה. בחלות תלוי המלקות
עונשין בר אינו דקטן דכיון בגמרא צד דיש קטן, גבי בסמוך
תמורה תמורתו אין ממילא ימיר" ד"לא לאו על לוקה ואינו

לאיש) הסמוך מופלא כשהוא הקדש דהקדשו כאן(אע"ג וה"ה ,
ימיר" ד"לא מלקות בכלל אינה דאם לומר צד יש באשה

קדש" יהיה ותמורתו הוא "והיה בכלל מבואראינה (כך
המס') בסוף הגר"א .בהגהות
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חלות אין דאם ברש"י משמעות שום אין הגר"א ולגירסת
הוא ימיר" ד"לא הלאו דעצם הכרח ואין מלקות, אין תמורה
והא התמורה, מעשה הוא דהלאו דיתכן התמורה, חלות
בעלמא תנאי רק הוא המלקות בחיוב תלוי התמורה דחלות
ותמורתו הוא "והיה בכלל אינו ימיר" "לא בכלל שאינו דכל

קדש". יהיה
.ã"àá.äøåîú äðéàלמה שהקשה, הגרז"ס בחידושי ע'

תמורה חלות של הדין את כאן להזכיר רש"י צריך
בתמורה. מלקות לענין הוא וטריא השקלא כל הלא באשה,
קרא דצריך מבארת דהגמ' קשה דלכאורה לתרץ, וכתב
זה ילפינן איך וצ"ב דתמורה, למלקות האשה את לרבות
ומשו"ה תמורה, בחלות דאיירי ימיר" המר ד"ואם מקרא
בזה. זה תלוים דתמורה ומלקות תמורה דחלות רש"י מוסיף

הקודם. בדבור וע"ע
é"ùø.åùòé øùà áéúëã .éðùîå ä"ãכי" דצ"ל נראה

יעשו".
.ã"àá.äøåîú ïåâë äùòî åá ïéàù åàì ìáàבשטמ"ק

ד') זה(אות דתירוץ אחרים ספרים גירסת מביא
הגלילי יוסי כר' אתי מעשה בו שאין לאו הוי דתמורה

כן ג.)שסובר דף מעשה,(לקמן בו שאין לאו הוי דתמורה
דס"ל יוחנן ג:)ולר' דף בו(לקמן שיש לאו הוי תמורה דגם

צריך התמורה, חלות מעשה עושה דבדיבורו משום מעשה
וכן בכל. שוה שאין לאו הוי דתמורה אחר, באופן לתרץ

בחקותי פרשת שמעוני בילקוט הגירסא תרע"ז)מובא .(אות
אריה בשאגת פ"ב)[וע"ע .](סימן

דתמורה דס"ל יוחנן לר' דאפילו די"ל כתב, ברש"ש אולם
לא אשההוי או "איש בכלל זה אין מ"מ מעשה בו שיש ו

במנחת וכ"כ ממש, בידים מעשה כאן דאין כיון יעשו" כי
תימא)חינוך וכי ד"ה ד' אות ח' משמע(מצוה רש"י דמלשון

יעשו". ד"כי בקרא נכלל שבת חילול כמו גמור מעשה דרק

מעשה בו שאין לאו באזהרת נשים אם
מלקות בו ואין

.ã"àá.ì"î÷בכל מוזהרת אינה דאשה מבואר לכאורה
ריבוי יש בתמורה ורק מעשה בהן שאין הלאוין

בקידושין במשנה אולם האשה. את לרבות כט.)מיוחד (דף
חייבין. הנשים ואחד האנשים אחד תעשה לא מצות וכל תנן:

הרמב"ם ה"ג)וכ"כ כוכבים עבודת מהלכות כל(פי"ב וז"ל: ,
חייבין נשים ואחד אנשים אחד שבתורה תעשה לא מצות
עכ"ל. למתים, כהן יטמא ובל תשחית ובל תקיף מבל חוץ
שאין בלאוין גם מוזהרות דנשים הלשון מסתימת ומשמע
לא אשה זה תירוץ לפי הרי מנלן, וצ"ב מעשה, בהן

הכתוב כלשון מעשה בהן שיש בלאוין אלא לאיש הושוותה
יעשו". משנה"אשר בלחם כמבואר זה תירוץ גורס (והרמב"ם

פ"ב.) סימן אריה ובשאגת ה"א פ"א
מגדים בפרי אותוע' השני החלק לאו"ח הכוללת (בפתיחה

כיוןי"ד) לאוין, לשאר מתמורה דילפינן לומר דאין שכתב,
בו שאין ללאו דמי ולא מעשה עשה בדיבורו דבתמורה
ללמוד אפשר ואי מלקות, יש דבתמורה ועוד, כלל. מעשה
שם ומציין עליהן. לוקין שאין מעשה בהן שאין ללאוין

קידושין במס' רש"י עונשין)לדברי לכל ד"ה לה. שכתב,(דף
דהשוה ומשמע עכ"ל. הן, מלקות עונשין ולאוין וז"ל:
אבל מלקות, עונש שיש הלאוין לכל רק לאיש אשה הכתוב

וברש"י מוזהרות. הנשים אין מלקות בהן שאין (פסחיםלאוין
עונשין) לכל ד"ה עלמג. חייבות שהנשים מכאן וז"ל: כתב,

ומשמע עכ"ל. מלקות, עונשן שהרי שבתורה תעשה לא כל
לאיש. אשה הכתוב השוה מלקות עונש כשיש דדוקא כנ"ל,

חינוך במנחת ד')וע"ע אות ח' נשים(מצוה אם לענין
מעשה. בו שאין לאו דהוי תותירו" ד"לא בלאו מוזהרות

בשטמ"ק י"ט)והנה שנשים(אות לומר אפשר איך הקשה,
דמקלל יתכן וכי מעשה, בו שאין בלאו מוזהרות (פי',לא

הקב"ה) של בשמו חברו מקלל וכן השם מסיתומסיתברכת (פי',
זרה) עבודה לעבוד באשה.חברו הוי לא מעשה בהם שאין

ו')ובשטמ"ק אות מנשבע(בהשמטות גם להקשות מוסיף
ושקר) שוא זרה)ומדיח(שבועת עבודה לעבוד עכ"ד.(עיר ,

מוזהרות הנשים בתמורה הדרשא דאחר נימא אי והנה
דרקבכל נימא אי ואפילו קשה, לא מעשה, בהן שאין לאוין

מנשבע קשה לא אכתי מוזהרות, הנשים מלקות שיש באופן
לקמן כמבואר מלקות בהם שיש ג.)ומקלל ולכאורה(דף ,

הילפותא אחרי גם גירסא דלהאי להשטמ"ק דס"ל מוכח
ורק מעשה, בהן שאין בלאוין מוזהרות הנשים אין בתמורה

נשים. נתרבו לחוד בתמורה
בקרא מפורש דבמסית שהעיר הגרמ"ד בשיעורי וע'

יג:ז) חיקך",(דברים אשת או בתך או וגו' אחיך יסיתך "כי
וצ"ע.

הגרי"ז הראה ממדיח, השטמ"ק שהקשה דמה עוד, וכתב
ה"ב)ברמב"ם כוכבים עבודת מהלכות דעיר(פ"ד שכתב,

דכתיב הנדחת, עיר דין בה דנין אין נשים (דבריםשהדיחוה
קושיתיג:יד) מתורצת ולפ"ז בליעל", בני אנשים "יצאו

חינוך דבבמנחת ט"ו)השטמ"ק, אות תס"ד כתב(מצוה
פטורים, המדיחים הנדחת עיר נעשית לא שהעיר דבאופן

לאיש. אשה הכתוב השוה לא באמת מדיח לענין וא"כ

.ã"àáïé÷øéô êãéàá ïðéøîàãë(.âé óã).כדאמרינן צ"ל:
הב"ח הגהות נמחק. "באידך" ותיבת (אותבפירקין,

הלויד') בבית וע' כ"ז). סימן ג' רש"י:(חלק לשון שמעתיק
פירקין. בסוף הבא.)כדאמרינן בדבור (וע'
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היא חמא בר רמי של דהשאלה כרחך ועל בעצמו, להמיר
תמורה, עושין אין כוכבים עובד דקדשי דס"ל שמעון לר'

בסמוך, בגמ' כמבואר היא ט"ו)והשאלה אות בשטמ"ק .(וע'

אמירת מהני טעם מאיזה
וימיר יבא להמיר הרוצה כל

.ã"àá."çéìù" úåùòì øùôà êéàäמבואר בפשטות
"כל הבעלים אמרו דאם דקי"ל דהא לתוס' דס"ל
בבהמתם, להמיר אדם כל יכול וימיר" יבא להמיר הרוצה
בעלמא, רשות נתינת סתם ולא שליחות מטעם זה הוי
עביד מצי לא דאיהו מילתא דכל הכלל כאן שייך ומשו"ה

חינוך ובמנחת שליח. משוי מצי ו')לא אות שנ"ב (מצוה
הגמ' מלשון כן ט.)הוכיח דף ממיר(לקמן אדם דאין דקאמר ,

יבא להמיר הרוצה "כל הקרבן בעל אמר אא"כ חברו בקרבן
דוקא שליחות לשון דבעינן ומשמע היאוימיר", כזו (דלשון

לו:) בנדרים כמבואר שליחות "כללשון כגון גרוע לשון אבל ,
רשות נתינת סתם שזה משום מהני, לא מפסיד" אינו הממיר
שליחות בתורת הוי זו דאמירה ומוכח שליחות, לשון ולא

רשות. נתינת רק ולא
א"כ שליחות, מטעם מהני דאם שהקשה, ברש"ש וע'
בקידושין הגמ' הביאה לא ומדוע עבירה, לדבר שליח מצינו

מב:-מג.) שם(דף שהביאה הדברים אותן בין תמורה גם
בקושיא. ונשאר עבירה. לדבר שליח בהם דמצינו

בסוגיא שנזכרו הני דכל בפשיטות, ליישב יש ולכאורה
משום חייב שהמשלח הוא בהם החידוש שם, בקידושין
אם דאפילו כך, הדבר אין בתמורה אבל השליח, של מעשיו
פשוט זה שליחות מדין מהני חברו בקרבן שהממיר נימא

לקמן וכדמוכח הממיר רק לוקה הקרבן בעל ט.)שאין ,(דף
תמורה. שם הגמ' הזכירה לא ומשו"ה

דבירושלמי הקשה, ראם קרני ה"א)ובהגהות פ"ב (קידושין
ולא ימיר" המיר "ואם דדרשינן ממיר, אינו דשליח מפורש

וימי יבא להמיר הרוצה ד"כל צ"ל כרחך ועל אינושליח, ר"
דשפיר צ"ע וא"כ רשות, נתינת מטעם אלא שליחות מטעם

ממיר אינו עצמו כוכבים שהעובד לומר לכללשייך אתי (דלא
"כלעונשין) אמירת ע"י בקרבנו להמיר יכול ישראל אבל ,

בקושיא. ונשאר וימיר". יבא להמיר הרוצה
יעקב בקהלות ג')וע' דהירושלמי(סימן לדחות, שכתב

אין דאז המשלח של היא חולין הבהמת שגם באופן איירי
ממיר כשהשליח אבל זו, לתמורה שייכות שום עצמו לשליח

השליחות. מהני דבזה י"ל עצמו של חולין בהמת על
יבא להמיר הרוצה ד"כל תוס' דכוונת האמור לפי והנה
מועילה באמת איך צ"ע שליחות, מטעם מועיל וימיר"

קי"ל הא זו, שם)אמירה קידושין אין(בגמ' התורה דבכל
מקרא דילפינן מקומות אותם מלבד עבירה לדבר שליחות

ובתוס' דאמר)דמועיל, ד"ה י: לדבר(ב"מ דבשליחות כתבו

וכבר זו, אמירה מהני איך צ"ע וא"כ בטלה, השליחות עבירה
הרוצה שכל מזה והוכיח שם, חינוך המנחת זו בקושיא עמד
בלבד, רשות נתינת אלא שליחות מדין אינו וימיר יבא להמיר
שהעובד בכך דמה כאן, התוס' דברי על הקשה ולפ"ז
אם להסתפק יש אכתי אבל להמיר, יכול אינו עצמו כוכבים
אמירת ע"י כוכבים העובד של בקרבנו להמיר יכול הישראל
שליחות, בזה צריך דלא כיון וימיר יבא להמיר הרוצה כל

עכ"ד.
ילפינן בתמורה שליח דמהני הדבר דעצם י"ל ולכאורה

לקמן מקרא ט.)ליה ולא(דף אחרים, בשל יחליפנו" "לא
וימיר" יבוא להמיר הרוצה "כל באומר אלא לה משכחת
יש דבתמורה הכתוב גזירת שזה ונמצא שם, בסוגיא כמבואר

עבירה. לדבר שליח
ביהודה נודע בשו"ת כן מבואר אה"עוכבר קמא (מהדורא

ע"ז) הגר"יסימן מחותנו דברי שהביא ע"ו בסימן ע"ש ,
מהא הנ"ל, בב"מ התוס' על שהקשה אה"ו אב"ד הורוויץ
דיש אע"ג וימיר" יבוא להמיר הרוצה "כל בתמורה דמהני
דכל מוכח חלה דהתמורה וכיון עבירה, לדבר שליחות כאן
המשלח שאין לענין רק הוא עבירה לדבר שליח דאין הדין
ובנודע בטלה. לא השליחות אבל השליח מעשה עבור נענש
כן ילפינן דלקמן הנ"ל מהטעם דבריו דחה שם ביהודה

מקרא.
יבא להמיר הרוצה דכל שם, ביהודה הנודע כתב עוד
והוכיח רשות, נתינת מטעם אלא שליחות מטעם אינו וימיר

ולא לוקה הממיר חלה שהתמורה דאע"ג מהא בעלכן
כמו דלא [וזה עכ"ד. שליחות, מטעם זה דאין ובע"כ הקרבן,
בעל אין ומ"מ שליחות מטעם דמהני דיתכן לעיל שכתבנו

לוקה.] הקרבן
יכול הנכרי אין אמאי דידן, תוס' בדברי צ"ב זה לפי אכן
להמיר. יכול אינו עצמו שהוא בכך ומה להמיר, רשות לתת

באחיעזר סק"ב)וכתב ס"ז סימן ג' הדברים,(חלק טעם וז"ל: ,
היה ואלו הקרבן, בעל ואיננו בקרבן ריצוי להנכרי שאין לפי
ממיר שאינו כיון אבל תמורה, לגבי בעלים דין לו היה ממיר

עכ"ל. רשותו, נתינת מהני לא להכי כלל בעלים (וע'ואיננו
כישראל.) ד"ה בגמ' בדברינו

שיעורים מ"ד)ובקובץ סימן ב' דגם(חלק ס"ל דתוס' כתב,
מצי לא דאיהו מילתא דכל כללא האי שייך רשות בנתינת
בב"ק מהגמ' כן ומוכיח שלו, רשות נתינת מהני לא עביד

קי.) ע"ש.(דף
תוס' הוצרכו למה עוד, הקשה שם חינוך המנחת והנה
יכול אינו להמיר יכול עצמו כוכבים העובד אין דאם לומר
לעובד שליחות אין דבלא"ה ליה תיפוק שליח, לעשות

כלל עא:)כוכבים ב"מ במס' נקטו(ע' דהתוס' די"ל ומתרץ .
כוכבים לעובד שליחות שאין משום דהומ"ל וה"ה טעמא חד

לדינא. בזה נפ"מ ואין
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תרי"ג במצוה ט')אכן משום(אות דאי חינוך, המנחת כתב
שכר לו שנתן י"ל הלא כוכבים לעובד שליחות דאין הא
עובד ואפילו הבית, בעל כיד פועל ויד שלו, פועל ונהיה
האי לפי משא"כ עדיף, דפועל בכה"ג שליח הוי כוכבים
שליח, משוי מצי לא עביד מצי לא דאיהו דמילתא טעמא
וכתב כן. שייך בפועל גם המשלח מצד הוא דהחסרון כיון
בפשיטות כתבו מדלא כאן, התוס' מדברי כן מוכח דבעצם
לה דמשכחת משום כרחך ועל כוכבים, לעובד שליחות שאין
דהאי מוכח וא"כ שכר, לו בנותן כוכבים בעובד שליחות
בנותן גם שליח משוי מצי לא עביד מצי לא דאיהו טעמא

כן. שייך שכר לו
יעקב בקהלות יעוין ג')אכן נקטו(סימן דלא דמהא שכתב,

דס"ל מוכח כוכבים לעובדי שליחות דאין טעמא התוס'
אלא זה ואין שליחות מדין אינו להמיר הרוצה דכל להתוס'
כללא האי שייך איך דא"כ דקשה אלא בלבד. רשות נתינת
הלא עביד מצי לא נמי שליח עביד מצי לא דהוא היכא דכל
יעקב, הקהלות ומתרץ רשות. נתינת רק שליחות כאן אין

בבכור תמורה עושה כהן דאין מצינו הישראל)דהנה לו (שנתן
לקמן במשנה ז:)כמבואר כאן(דף אין הלא אמאי, וצ"ב ,

המעכבים רשות)בעלים מנתינת גרע דתמורה(ולא מוכח אלא ,
או בעלים שאינו ומי דוקא, הבעלים מכח להיות צריכה

והא להמיר, יכול אינו הבעלים מכח בא כלשאינו דמהני
דדרשינן היא הכתוב דגזירת צ"ל וימיר יבוא להמיר הרוצה

אחרים בשל יחליפנו" ט.)"לא דף רשות(לקמן דנתינת
מעורב הבעלים שכח ונחשב כח מסירת ענין הוא מהבעלים
לבתו אדם דאומר מהא לזה דוגמא ומביא התמורה. בעשיית
ולא לבתו כחו מסירת שזה קדושיך" וקבלי "צאי הקטנה

לקטנה. שליחות אין דהא שליחות
כל מהני לא תמורה דגבי כאן, התוס' דברי ניחא ולפ"ז
יכול אינו עצמו שהוא באופן וימיר יבוא להמיר הרוצה
להמיר, הרוצה לכל כחו מסירת של ענין שזה כיון להמיר
שאחרים שייך לא תמורה לעשות יכול אינו עצמו הוא ואם

באריכות. ע"ש מכחו, יעשו
שהקשה ברש"ש ע' וז"ל: שלמה, העולת בזה קדמו וכבר
עוד קשה ולי עבירה. לדבר שליח אין הא שליחות מטעם אי
דכל ההיא דבאמת לי ונראה כוכבים. לעובדי שליחות דאין
אם אלא אינו דשליחות לשליחות, ענין אינו להמיר הרוצה
לשם קרבה היא הכא אבל המשלח לשם התמורה קרבה

דלקמן הוא הטעם אלא ט.)הממיר, בבהמת(דף אמרינן
שאינו בדבר מתפיס מצי מי דידיה וחולין דעלמא הקדש
דכיון הוא להמיר מצי לא דאחר דהא מזה ומשמע שלו,
הקדש הבהמת מכח אלא בקדושה נתפסת אינה דהתמורה
מצי דלא ה"ה חברו בהמת להקדיש יכול אין דאחר היכי וכי
דמכחה חברו בהמת כמקדיש דהוי חברו בבהמת להתפיס
וימיר יבוא להמיר הרוצה כל אמר כי ולכך הקדושה. נתפסת
גוונא בכהאי להקדיש יכול דאחר היכי כי להמיר אחר מצי

בהמתו לעצמו להקדיש לאחר רשות נתן דהויאם (ר"ל,
רשות) נתינת סתם ולא כוחו ישמסירת אם הוא זה כל ומעתה .

אבל לאחר, זכותו לתת מצי להמירה הבהמה לבעל זכות
כולה והוה להמיר בבהמה זכות שום לו דאין כוכבים עובד
התוס' שכתבו ומה לאחר. זה זכות לתת יכול איך הקדש של
מהני דלא אלא שליח דוקא לאו שליח, לעשות אפשר איך

כוכבים. העובד מתפיסרשות מי ד"ה ט. דף לקמן בדברינו (וע'
וימיר.) יבוא בבהמתו להמיר הרוצה כל וד"ה שלו, שאינו בדבר

ג. גמ'דף -

"äåäã".åôåñå åúìéçú äéìהגר"א הגהות (בסוףכצ"ל,
.המסכת)

åúìéçúåôåñå'וכו.óåñ ãòå äìéçúîהלשון משמעות
מקודם חברו בו שיתכפר קרבן דמפריש היא הגמ'
שזה פשוט אולם למתכפר, עובר אח"כ ורק המקדיש של הוי
הכוונה דתחילה ולישנא המתכפר, של מיד והוי אינו
אין אולי ספק יש וממילא המקדיש, מכח חל שההקדש
אינו עצמו שהוא כיון כוכבים עובד שהקדישו בקרבן תמורה

ממיר.

שהמיר בנכרי הרמב"ם דעת
éîóåñ ãòå äìéçúî ïðéòá.'וכוàîç øá éîøù àéä úåèùôä

éàäëá äøåîú úåùòì ìåëé øôëúîä ìàøùéä íà ÷ø ÷ôúñî
åîöò íéáëåë ãáåòä ìáà ,åúøôë øåáò íéáëåë ãáåò åùéã÷äù àðååâ
ïëå .ììë íéáëåë éãáåòá äøåîú ïéàù äøåîú äùåò åðéàù àèéùô
òîùîå ,"äøåîú ãéáòã ïàî úåùøá å÷éúã" 'îâã àðùéì òîùî
ã"áàøä úâùäá ùøåôî ïëå .ììë äøåîú äùåò åðéà íéáëåë ãáåòã

(å"ä à"ô)ì"æå ,:ìùá àìå åìùá àì ììë äøåîú äùåò åðéà éøëðäù
ìàøùé åá øôëúäì éøëð ùéã÷äù ïáø÷á øéîäù ìàøùé ìáà ,ìàøùé

.ì"ëò ,÷ôñ åäæ

í"áîøá 'ò íìåà(íù)ì"æå ,áúëù:ïéùåò íéøëð éùã÷ ïéà
åæ éøä øéîäù éøëðäù íéøôåñ éøáãî ìáà ,äøåúä ïî äøåîú
éøëðä äá øéîäå ìàøùé äá øôëúéù äîäá éøëðä ùéã÷ä ,äøåîú
í"áîøä úðååëã ùøôî äðùî óñëáå .ì"ëò ,äøåîú ÷ôñ åæ éøä
.äøåîú åæ éøä øéîäù éøëð ïðáøãî éøäù ïðáøãî äøåîú ÷ôñ äæù

éàäëá ë"àå ,ùéã÷îä àìå øéîî øôëúîä ÷ø àìäã ò"ö ìáà
åäîå ,äøåîú åúøåîú ïéàù àèéùô ùéã÷îä ÷ø àåä éøëðäù àðååâ

.÷ôñä

÷ôñ äæù àéä í"áîøä úðååëã ùøôîù íù äðùî íçìá 'òå
úåùø éøëðì ïúð øôëúîä ìàøùéäù éøééàå ,äøåúä ïî äøåîú

øéîäì ìåëé éøëðä íà àîç øá éîøì äéì àéòáî äæáå ,øéîäìêôéäì)
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éøäù øåëáá íåìë ïäëì ïéà íééçîã é"ùø úðååëã ì"ö äøåàëìå
ìåëéù äééëæ åì ùé äøè÷ä øçàì ÷øå ,íåìë åîò úåùòì ìåëé åðéà
äìéëà úåëæ ÷ø ïåîî úåëæ åì ïéà äøè÷ä øçàì íâ íìåòìå ,åìëåàì

.ãáìá

à"÷òø 'ñåúá 'ò íìåà(á"î à"ô éðù øùòî)é"ùø éøáãîã ,áúëù
,åøëåîì ìåëéå øåëáá ïåîî úåëæ ïäëì åì ùé äøè÷ä øçàã øàåáî ïàë
àìäã ò"öå .ã"ëò ,åøëåîì ìåëé åðéàã ì"é íéùã÷ ïåéæá íåùî ÷øå

.åì ùé ïåîî úåëæ äæéàå äåáâ ïçìùî äëåæ äøè÷ä øçà

éåìä æ"éø ïøî éùåãçá 'òå(úåøåëá úåëìä)ïàë é"ùøã ì"öã ,áúëù
äëåæù â"òàã ,íéùã÷ä ìëî éðàù øåëáã éîìùåøéá ã"î éàäë ùøôî
,ïåîî úåëæ åì ùéå ,åéëøö ìëì åìù éåä ,äøè÷ä øçàì äåáâ ïçìùî

.íéùã÷ ïåéæáã àîòè åàì éà ,åøëåîì ìåëéå

é"ùø.àúééøáá éðú÷ã .ì"î÷ àôåâ àä ä"ãדפוסים יש
מעשר במס' משנה זה דהלא במשנה, דצ"ל שהגיהו

מ"ב)שני נדרים(פ"א במס' לדבריו שמציין ברש"ש ע' אולם .
כו.) ותוס'(דף ברש"י מצינו מקומות דבהרבה שם שכתב

ברייתא. לה קרי אחרת במס' דףדמשנה לקמן ברש"י (וע"ע
שם) ובדברינו בכור, מעלה אתה ד"ה .כא:

.ã"àá.äééëæ "äéá" úéìã.יעב"ץ כצ"ל,

תוס'

'ñåú.ïé÷åì ïéà "éàäã" .ééáà ä"ã.כצ"ל

.ã"àá.àéâåñä çëåî ïëåכ"ו)בשטמ"ק דכן(אות כתב,
מקצתו הקטרת אפיק בסמוך דקאמר מהא מוכרח
הרי חמש, לוקה הדם קבלת שעם ומוכח הדם, קבלת ועייל

חדא. הפחות לכל ההקטרה על שלוקה להדיא
שיש מוכח קתני בגברי הגמ' דמתרצת מהא גם ובאמת

בפירש"י וכמבואר בהקטרה, קתני)מלקות בגברי .(ד"ה

'ñåú.ïðéìæà øôëúî øúá àøîâá øîàã ïàîì .ïéàù ä"ã
לעיל ב:)ע' י.)ולקמן(דף ולשון(דף כן. דאיתא

א בזה שיש דמשמע צ"ב, מתכפרהתוס' בתר אי פלוגתא יזה
בזה שאין משמע ופשטות אזלינן, מקדיש בתר או אזלינן
מצינו ולא אזלינן, מתכפר דבתר הגמ' ומסקנת מחלוקת, שום

פלוגתא. בזה

.ã"àá.øôëúî øúáרש"י ומתכפרז"ל ד"ה ב: דף (לעיל
תמורה) כדיעושה קרבן ישראל הפריש שאם :

זו", תחת "זו המתכפר ואמר ישראל, חברו בו שיתכפר

ביה קרינא לצרכו שהופרש דכיון ולוקה, תמורה תמורתו
שם. בדברינו וע' אזלינן. המתכפר דבתר קרבנו,

תמורה עושה המתכפר ד"אף" תוס' כוונת ביאור
.ã"àá.éúà íéìòá é÷åôàì åàìå ,øôëúî øúá óàùé

øúá "óà" :åáúëù äîá 'ñåú úðååëù åðéáäù íéðåøçà
ì"ñã àöîðå ,øôëúîä óà àìà øéîäì ìåëé ùéã÷îä ÷ø àìã ,øôëúî

,øéîî ùéã÷îä íâã(úîà úôùáå íàø éðø÷ úåäâäáå ïúð ÷çá 'ò)åù÷äå .
ìéòìã ,úåéùå÷ äîë äæ ìò(:á óã)ïî÷ì ïëå(.é óã)÷øù çëåî

íäøáà øáãá 'ò íìåà .ùéã÷îä àìå øéîî øôëúîäã"é ïîéñ 'à ÷ìç)

(á"÷ñàìà ,øéîäì ìåëé ùéã÷îäù 'ñåúä úðååë ïéàù øåøáã ,áúëù
éîã åðééäå ,øôëúî åðéà íà åìéôà øéîäì ìåëé íéìòáäù íúðååë
íéðäëä íà ä"åùîå ,øéîäì ìåëé äìéëàì ïáø÷ä øùá ìò íéìòá àåäù
ïéàù â"òàã ,øéîäì ïéìåëé åéä íééçî íùàå úàèç øùáá ïéëåæ åéä
óåâ ìò íéìòá ì"ø ,ååä àäéî íéìòá ìáà ïáø÷á íéøôëúî íéðäëä

ïúð ÷çá ë"ëå ,øéîäì íéìåëé åéä íéëåæ åéä íà ïëìå ,ïáø÷äïî÷ì)

(.é óã.

íäøáà øáãáå(â"÷ñ íù)åàìå" åáúë àìù ,'ñåúä ïåùìî ïë çéëåî
åðéà ùéã÷îäù íéøáåñ íä íâù êçøë ìòå ,"éúà ùéã÷î é÷åôàì
÷øå ,ììë íéìòá åðéà äøåîúä úòùá åéùëòù íåùî äøåîú äùåò
íéøôëúî íðéà íà åìéôà øéîäì íéìåëé ïáø÷ä óåâ ìù íéøåîâ íéìòá

'ñåúä éøáãì ïééöîå .ïáø÷á(àéôå÷î ä"ã .å íéçáæ)àéãäì åáúëù
.ùéøôîä àìå äøåîú äùåò øôëúîã

íù íäøáà øáãá ò"òå('á óðò)íéðäëä åéä êàéä ,äù÷äù
ååä éà íùàå úàèçá ïéøéîîïáø÷ë éåä àìä ,ïäééçá ïäá ïéëæ

äéøàä äâäéáå] .äøåîú äùåò øôëúîä íâ éøäù ,ïéôúåùäúåøåëá)

(:âðøáãá úåôúåù ïàë ïéàù ïåéë ïéôúåùä ïáø÷ë äæ ïéàù ,øàåáî
ïëå ,úåôúåù íåù äæá åì ïéàå øôëúîä àåä ìàøùéä ÷øã ,ãçà
'òå .úåôúåù øôëúîì ïéà äæáå ,ïáø÷ä óåâ ìò íéìòáä íä íéðäëä

[.íùàå úàèçá àì ä"ã é"ùøá åðéøáãá

úéá åúåàá åà] øîùî åúåàáù íéðäëä ìëã ïåéëã ,äù÷ä ãåòå
êéàå ,ïîöò íéðäëä ãöî úåôúåù ïàë ùé éøä ïáø÷ä óåâá íéëåæ [áà
ìåëé ìåãâ ïäëäã ,õøéú ãçà íëçù àéáîå .äøåîú úåùòì ïéìåëé åéä

àîåé 'ñîá àúéàãë ä÷åìç àìá åîöòì ç÷éì(:æé óã)íà àìéîîå ,
,øéîäì ìåãâ ïäëä ìåëé äéä íééçî ïáø÷ä øùáá íéðäëì úåëæ äéä

.äæ õåøéú äçåãå

ïî÷ì äðùîá ïåòîù 'øë úøáåñ ïàë äðùîäã ,õøúîå(.âé óã)

àúéìã äîäá øùòîî ïðéôìéã íåùî ïéôúåùä ïáø÷ èòîîã
íéøôëúîù ïáø÷á äøåîú ïéàù àåä èåòéîä ìë àìéîîå ,úåôúåùá
íéáøì çë ùéù â"òà ãéçé ïáø÷ àåä ïáø÷ä íöò íà ìáà ,ïéôúåù åá
éåä ïáø÷ä íöò íùàå úàèçã àçéð æ"ôìå .èòîúð àì åá øéîäì
äøåîú åá êééù øéôù àìéîîå ,äîäá øùòîã àéîåã éåäå ,ãéçé ïáø÷
äøåîú çë ùéù êëá äîã ,øéîäì ïéìåëé åéä íéðäëä íâ íà åìéôà
ìù åà øåáéö ïáø÷ àìå ãéçé ïáø÷ àåä ïáø÷äù àåä ø÷éòä ,íéáøì

.íéôúåù
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åéä íéðäëäù ïðéøîàã éàîã ì"éã áúëå ,äæ õåøéú äçã áåùå
,äøåîú úåìç ïéðòì äðååëä ïéà ,íééçî ïéëåæ åéä åìéà äøåîú ïéùåò

í"áîøá øàåáîë ,úå÷ìî ïéðòì àìà ,ïéôúåùá àúéì äæã(à"ä à"ô)

úèéùì øå÷î ïàëîå ,äìç àì äøåîúäã ÷øå ïé÷åì éîð ïéôúåùã
.[úîà úôùá ë"ëå] ,úùãåçîä í"áîøä

íù áúë ãåò('å úåà)ìëù ïéôúåù ååä ïéøôëúî éðù à÷åãã ì"éã ,
ïéà ïáø÷ä øùáá ïéëåæù íéðäëä ìáà ,åìåë ïáø÷ä ìëá øôëúî ãçà

.åøáç ÷ìçá úåëééù ãçàì ïéàå å÷ìçá äëåæ ãçà ìëã ,ïéôúåù äæ
ïáø÷ä øùáá ïéëåæ íéðäëä åéä íàã ì"éã ,ìåãâ ùåãéç ãåò áúëå
úåìòá éáâìã ,øôëúîä ìàøùéä àìå øéîäì ïéìåëé åéä íä ÷ø ,íééçî

.ã"ëò ,íéìòáì øôëúîä áùçð àì ùîî ïáø÷ä óåâá
ì"æå ,'ñåúä éøáã øåàéáá áùåç úëàìîá ë"ëå:åîë íúðååë àìà

ïë ,äøåîúì íåìë åðéà ùéã÷îå ùéã÷î ãâð íéìòá øôëúî áéùçã
äéëæ íäì äéä íà íéðäëã ,íééùîî íéìòá ãâð íåìë åðéà øôëúî
àìå ïäëä ÷ø äøåîú äùåò äéä àì íééçî íùàäå úàèçäá úéùîî

.ì"ëò ,øôëúîä(íùàå úàèçá àì ä"ã é"ùøá ìéòì åðéøáãá 'òå).

.ã"àá.éúà íéìòá é÷åôàì åàìåäîì ,æ"ôì äù÷ äøåàëì
äãåäé 'øå øéàî 'ø å÷ìçð(.á óã ìéòì)åà øéîî ùøåé éà

äëåæå ïáø÷ä úà àéáî ùøåéä àìäù ,íéìòá ïéãî øéîäì ìåëé àìä ,àì
.øùáä úìéëàá

éøæò éáàá 'òå(úåù÷äì ïéàå ä"ã ã"ä äøåîú úåëìäî à"ô),äù÷äù
áúëå .øéîî ùéã÷îä ïéà äîì ,øùáä úà ìëåà ùéã÷îäù àîéð éàã
øùáá íéëåæ íäù éðôî ,ïéøéîî åéä íééçî ïéëåæ åéä íà íéðäë à÷åãù
äæ ïéà øùáä úà ìëåà àåäù àîéð éà ùéã÷îä ë"àùî ,ïáø÷ä ïéãî
àìéîîå ,åìù éåä ïáø÷ä ìù úåðåîîäù íåùî àìà ïáø÷ä éðéãî
,äøåîú ïéðòì íéìòá éåä àì ïáø÷ä éðéãî äðéàù åæë úåìòá úîçî
ïáø÷ä øùáá íéëåæ íðéà éøäù ,íéùøåéî íâ äù÷ àì æ"ôìå .ã"ëò
ïéðòì úåìòá éåä àì äæå ,úåðåîî ìù úåìòá úîçî àìà ïáø÷ä ïéãî
àéôå÷î äøôë åì ùéù ùøåéá äøåîú êééù øôëúî ïéãî ÷øå ,äøåîú

íéçáæ 'îâá øàåáîë(.å óã).

'ñåú.åçâðù ïéùã÷åîä éìåñô øåùå øåù .åðù àì ä"ã,'פי
המוקדשין פסולי שור עם ביחד הדיוט של שור

שלישי. שור שנגחו
.ã"àá.ïéùã÷åîä éìåñô øåùåפסולי של אופנים שני יש

בעלי שהם בהמה ומעשר בכור א) המוקדשין:
לאוכלם מותר מום בהם שנפל וכיון פדיון, להם אין מומין,
שאר ב) ולנכרי. לזר אפילו אחד, ולכל ובטומאה מקום בכל
דינם וכשנפדו, פדיון, להם יש מום, בהם שנפל קדשים
בטומאה. ואפילו מקום ובכל אדם לכל באכילה שמותרין

.ã"àáãòåîá äì é÷åîå ÷æð éöç øîà ééáàאביי פי', וכו'.
[ולכאורה במועד ומיירי נזק, חצי שמשלמים אומר

שלם, נזק חייב להיות צריך והיה מועדים] ששניהם הכוונה
הנגיחה על דפטור אלא שנגח, הדיוט של מועד שור כדין

דכתיב משום המוקדשים, פסולי שור כא:לה)של :(שמות
הוי לא הקדש ושור רעהו", שור את איש שור יגוף "וכי
וממילא המוקדשין, פסולי שור נגיחת על פטור ולכן רעהו,

אלא משלם הדיוט.אינו של השור נגיחת עבור נזק חצי
שלם, נזק משלם שנגח הדיוט של מועד שור שסתם ואע"ג

חצי. רק משלם שור עוד עם ביחד שנגח כאן
.ã"àá.äéá àðéø÷ åäòø åàì àîìàדשור מזה מוכח פי',

ואע"ג רעהו", "שור נחשב לא המוקדשין פסולי
"שור נקרא אינו אכתי אדם, ולכל מקום בכל באכילה דמותר
ועבודה. בגיזה שאסור קדושה דיני עדיין בו שיש כיון רעהו"

.ã"àá.åäòø äéá àðéø÷ã òîùî àîìàמזה פי',
פסולי שור שנגח על ההדיוט שור את שמחייבים
"שור נחשב המוקדשין פסולי שור שגם מוכח המוקדשין,
שור זה אם בין פטור רעהו" "שור הוי דלא דשור רעהו",
בין סתירה שיש ונמצא הניזק, שור זה אם ובין המזיק

הדינים.

.ã"àá.÷éøô éöî àìã øåëáá éøééî àúééî÷ãדהא פי',
רעהו" "שור הוי לא המוקדשין פסולי דשור דקתני
מום בעל בבכור דוקא היינו פטור, הדיוט של שור נגח ואם

ופירש"י פדיון, דין בו ה"ג)שאין ד"ה נג: דכיון(ב"ק וז"ל:
שור הלכך קמייתא, מקדושה נפק לא הוא פדיון בר דלאו
דין בו ואין [ר"ל אוכלו שהכהן ואע"פ ביה, קרינא הקדש
קזכו, גבוה דמשלחן רעהו, שור ביה קרינא לא הקרבה],

התוס' וכ"כ שור)עכ"ל. ד"ה יהודאי(שם רב פירש וז"ל: ,
פדיון לו שאין ולפי ליה, פריק דלא בכור שור דהיינו גאון
וחוץ לעזרה חוץ [פי', במדינה נשחט להיות שדינו אע"פ
חשיב לא הכי אפילו וכו', במומו לכהנים ונאכל לירושלים]

רעהו. ושור הדיוט ממון בחייו

המוקדשין פסולי לשאר בע"מ בכור בין בחילוק
.ã"àá.ïîåîá åäì ÷éøôã íéùã÷ øàùá "àúééøúáå"

שור שנגח הדיוט של בשור דקתני דהא ור"ל כצ"ל.
בהם שנפל קדשים בשאר איירי חייב, המוקדשין פסולי של
אע"ג רעהו" "שור ביה קרינא דנפדו דכיון ונפדו, מום

ועבודה. בגיזה שאסורים
ìôðù øåëá ïéã äùòîì ìáà ,øåëáá ïåéãô ïéàù êëá äî á"ö íìåà
íìåëã ,åãôðå íåî íäá ìôðù ïéùã÷åîä éìåñô øàù ïéãë íåî åá
ìëá ïéèçùðå íãà ìëì äìéëàá ïéøúåî ïìåëå äãåáòå äæéâá íéøåñà
øàùî "åäòø øåù" àø÷ð àìã íåî ìòá øåëá àðù éàî ë"àå ,íå÷î

."åäòø øåù" åäá àðéø÷ã åãôðå íåî åäá ìôðù íéùã÷
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øåñéà ùéù ììâá "åäòø øåù" àø÷ð àì íåî ìòá øåëáã øîåì ïéàå
åîìå àøèéìá åúåà ìå÷ùìåîîåäù íéùã÷ øàù ë"àùî ,æéìèéàá åøë

øàùá øúéää ìë àìäã ,æéìèéàá ïéøëîðå àøèéìá ïéì÷ùðù åãôðå
äùåã÷ä íöòá ÷åìéç ïéà ìáà ,ùã÷äì ïúàðäã íåùî ÷ø àåä íéùã÷
úåøåëá äðùî 'ò ,åãôðå åîîåäù íéùã÷ øàùì íåî ìòá øåëá ïéá

(.àì óã)'ñåúáå(õåç ä"ã íù).

äãåáòå äæéâ øåñéàä àìéîî ïåéãô àëéìã ïåéë øåëááã ,ì"é éìåàå
àì äùåã÷ äúåàã åðééäå ,íãå÷î åá äúéäù äùåã÷ä úîçî àåä
íéùã÷ øàùá ë"àùî ,äãåáòå äæéâ øåñéà ïéðòì íåîä é"ò äò÷ô
,éøîâì úîãå÷ä äùåã÷ä äò÷ô ïåéãôä é"òã ì"é ,åãôðå åîîåäù
ùãå÷ íòô äéäù øáãã åîöò éðôá ïéã àåä äãåáòå äæéâ øåñéàäå
ìôðù íãå÷ åá äúéäù äùåã÷ì êééù äæ ïéà ìáà äãåáòå äæéâá øåñà

."åäòø øåù" äéá àðéø÷ ä"åùîå ,íåîä

äéòùé ø"øä úðååë åäæ éìåàå(:âð ÷"á ÷"îèùá)ì"æå ,áúëù:ò"öå
øàùë øáã ìëá åðéã àìäå ,äéì ÷éøô éöî àìã äîá øåëáá úìòåú äî
ùé äãôð àìù íå÷î ìëî øåëá àîùå .'åëå åãôðù ïéùã÷åîä éìåñô
åîë òîùîå .ì"ëò ,åãôð àìù ïéùã÷åî øàù ïéãë äùåã÷á åãéîòäì

.øàáúðù

ïéùåò ïåéãô øçà ïéùã÷åîä éìåñô àìäã ,åðéà äæ äøåàëì íìåà
äøåîú(.æè ,.ãé úåøåëá 'ò)àìà äùåã÷ íúñá éâñ àì äøåîú úåìçìå ,

ïáø÷ íùä øàùð ïééãòã çëåîå ,äîåãëå íéîìù íù åà äìåò íù êéøö
åá äéäù äùåã÷ä úîçî äùåã÷ åéùëò ùéã àéãäì éøäå ,ïåéãô øçà

,íåî åá ìôðù íãå÷î(ïééòì ùé ä"ã :äò íéçáæ æ"éøâä éùåãéç 'ò)ë"àå ,
øàù àðù éàîå "åäòø øåù" àø÷ð àìã íåî ìòá øåëá àðù éàî á"ö
ïéàã êëá äîå ,"åäòø øåù" åäá àðéø÷ã åãôðù ïéùã÷åîä éìåñô
åîîåäù íéùã÷ øàùë éåä ïåéãô éìáã àìå÷ äæ àìä ,øåëáá ïåéãô

.åãôðå(è"ô ïîéñ øåà éãåîò ú"åùá 'òå).

.ã"àáéøééà äæä ïîæá íúäåהלא נוגע, זה מה צ"ב וכו'.
דוקא הוא הבית לבזמן הזה בזמן בין החילוק כל
בבכור אבל להקרבה, עומד הוא הבית דבזמן תם, בבכור
ולכו"ע הבית לזמן הזה בזמן בין חילוק שום אין מום בעל
הקושיא דכל משמע התוס' ומלשון ושחוט, חי אותו מוכרין
וע' הזה, בזמן משנה להאי דאוקים נחמן לרב דוקא היא

בצ"ע. ונשאר בזה, שעמד אמת בשפת
דהו"א ונ"ל וז"ל: גדול, חידוש שכתב שלמה בעולת וע'
בעל שנעשה אף תו גבוה, ממון והוה תם היה דמעיקרא כיון
גבוה קדושת מיניה פקעה לא הקרבה בלא לאכלו ומותר מום
מוכרין מום דבעל דמשמע דהכא והסוגיא נפדה, דאינו כיון
הזה דבזמן לומר הוצרכו ולכך משנולד, מום בבעל מיירי

איירי.

.ã"àá.éìéìâä éñåé éáøëממון הם קלים דקדשים דס"ל
הוי וכדומה שלמים שהקדיש דמי והיינו בעלים,

ממון הוי בכור נמי והכי שחיטה, עד מחיים ממונו הקרבן
למוכרו. יכול ומשו"ה מחיים כהן

.ã"àá.ïðáøë íúäã àéääåב"ק במס' דהסוגיא (דףפי',
רעהו"נג:) "שור נקרא לא מום בעל דבכור דאמרה

קלים קדשים דגם וסברי הגלילי יוסי אר' דפליגי כרבנן אתיא
"שור הוי לא וממילא גבוה, ממון אלא בעלים ממון הוי לא
משום והיינו הזה, בזמן ואפילו למוכרו אפשר ואי רעהו"
אפילו גבוה ממון הבכור הוי ועבודה בגיזה דאסור דכיון

הזה. בזמן מום בעל

.ã"àá.ïðáøëלרבנן דס"ל דהא שכתב, שלמה בעולת ע'
אפשר ואי גבוה ממון הוי מום בעל בכור דגם
אבל מום, בו נפל ואח"כ תם בנולד דוקא היינו למוכרו,
למוכרו. ויכול כהן ממון הוי לרבנן גם מעיקרו מום בבעל

.ã"àá.ïðáøë àäå éìéìâä éñåé éáøë àä éðùìå'הגמ
יב:)בב"ק דלקמן(דף הגמ' קושית ח.)מביאה ,(דף

סובר הגלילי יוסי דרבי דתניא מהא נחמן רב על דפריך
בזמן תם בבכור ואיירי הן בעלים ממון קלים דקדשים
לכהן אית הבית בזמן תם בבכור דגם להדיא הרי הבית,

מתרצת והגמ' למוכרו, ויכול ממונו והוי בגויה (לקמןזכייה
ח:) בחוצהדף שנולד תם בבכור איירי הגלילי יוסי דרבי

ויכול כהן ממון הוי ומשו"ה להקרבה עומד שאינו לארץ
אין להקרבה שעומד ישראל בארץ תם בכור אבל למוכרו,

אותו. מוכרין
רבי דאה"נ לתרץ לגמ' דהיה מקשה, ב"ק במס' והגמ'
ויכול כהן ממון הוי הבית בזמן תם דבכור סובר הגלילי יוסי
ר' על דפליגי דרבנן אליבא דינו אמר נחמן רב אבל למוכרו,
אמר דרבנן ואליבא גבוה, ממון הוי דבכור וסברי הגלילי יוסי
דוקא היינו חי תם אותו מוכרין בכור דתנן דהא נחמן רב
דשפיר להדיא, מזה ומבואר להקרבה. עומד שאינו הזה בזמן
הגלילי, יוסי ר' על דפליגי דרבנן אליבא נחמן דרב הא אתיא

יוסי דר' רבנן דגם הויונמצא הזה בזמן דבכור סברי הגלילי
בב"ק הגמ' אמרה איך קשה וא"כ בתם, אפילו כהן (דףממון

הלאנג:) רעהו", "שור הוי לא הזה בזמן מום בעל דבכור
לרבנן. אפי' למוכרו ויכול הוא כהן ממון

.ã"àá÷øôã àéâåñ àéää àî÷åúéî àì äæ éôìã ì"ö
.äøôäדב"ק קמא בפרק הגמ' קושית דלפי פי',

כרבנן דאמר נחמן דרב דמבואר,דנימא הא אמת יהיה לא
רעהו". "שור הוי לא הזה בזמן מום בעל דבכור הפרה בפרק
דהכא נחמן דרב הא דמוקי כיון פי', קדשים: הצאן וז"ל
יוסי ורבי ממונו, הוה הזה דבזמן ס"ל נמי דרבנן כרבנן,
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ממונו, הוה קיים המקדש שבית בזמן דאפילו ס"ל הגלילי
לא היא דהלכתא אליבא לאו הפרה דפרק סוגיא הך לפ"ז

עכ"ל. הגלילי, יוסי כר' ולא כרבנן
דמסקנת ניחא, דב"ק קמא בפרק הגמ' מסקנת לפי אבל
הגלילי יוסי רבי גם בכור דהיינו כהונה דבמתנות שם הגמ'
גבוה דמשלחן כהן ממון הוי לא קיים שהבית זמן דכל מודה
ממון הוי דבכור הגלילי יוסי לר' דס"ל דהא ונמצא קזכו,
בזמן בכור כגון להקרבה, עומד שאינו בבכור דוקא זה כהן
דפליגי רבנן ולפ"ז הבית, בזמן לארץ בחוצה בכור או הזה
ממון הוי הזה בזמן בכור דאפילו סברי הגלילי יוסי ר' על
הזה בזמן דבכור הפרה דפרק הסוגיא שפיר ואתי גבוה,
סברי דרבנן רעהו", "שור בכלל הוי לא מום בעל אפילו
והיינו הזה, בזמן מום בעל אפילו גבוה ממון הוי דבכור

בב"ק בתוס' מבואר כך ועבודה. גיזה איסור שיש (דףמשום
שם) ובמהר"ם ואם, ד"ה .יב:

גמ' - ח. דף

øåëáá.äãôú àì øîàðכתיב יח:יז)הכי בכור(במדבר "אך :
הם, קדש תפדה לא עז בכור או כשב בכור או שור
לריח אשה תקטיר חלבם ואת המזבח על תזרק דמם את

." לה' ניחוח
øëîðå.àåäדמדכתיב והיינו הוא. נמכר אבל גורס: רש"י

הגר"א בהגהות וע' הוא. דנמכר דרשינן תפדה" "לא
ב') אות ה: דף ולא(לעיל תפדה" "לא דמדכתיב שמבאר,

"ל בהמהכתיב מעשר גבי דכתיב כמו תגאל" כז:לג)א (ויקרא
חרמים אבל(שם:כח)וגבי ליכא פדיון דרק משמע מזה ,

ולא ימכר "לא כתיב חרמים דגבי משום פי', איכא. מכירה
"לא כתיב [דבתרוייהו מחרמים בהמה מעשר וילפינן יגאל",
גבי אף מכירה, איסור גם יש חרמים גבי להלן מה יגאל"],
דכתיב בכור גבי אבל מכירה, איסור גם יש בהמה מעשר
נמכר אבל ליכא, פדיון ורק מחרמים, יליף לא תפדה" "לא

בכורות ע' לב.)הוא, .(דף

éàîá.ïðé÷ñò.נמכר דבכור דקתני הא
àîéà.àôéñ'בתוס כמבואר דקרא, סיפא אימא (ד"הפי',

ילפינןאימא) תפדה" "לא דמדכתיב דכיון והיינו .
הפסוק המשך שהרי תם, בבכור דמיירי כרחך על דנמכר,

תם. בבכור מיירי ודאי
àîéà,øéè÷ú íáìç úàå çáæîä ìò ÷åøæú íîã úàå àôéñ

.äáø÷äì éæç éî [íåî ìòáá éàå]ïàë äîì á"ö

àäá éâñ àì äîìå ,"øéè÷ú íáìç úàå" áéúëã àä íâ 'îâä äôéñåî
ìòáá éøééà àìã çéëåäì éãë "çáæîä ìò ÷åøæú íîã úà" áéúëã
,"÷åøæú íîã úà" áéúëã àäì ÷ø àéáäù ìéòìî àðù éàîå ,íåî

.á"öå ,ä÷éøæî àìå äøè÷äî êéøô åéùëòã òîùî 'îâä ïåùìîå

íéçáæá 'ñåú éøáã ô"ò õøúì æ"éøâäî àéáî ã"îøâä éøåòéùáå
(.àñ óã)ïéáéø÷î ì"é÷ã ïåéë æ"ôìå ,çáæî êéøö àì ïéøåîà úøè÷äìã ,

àì ä÷éøæ ÷øå ,äæä ïîæá íâ øéè÷äì øùôà ë"à ,úéá ïéàù ô"òà
àìã çéëåäì àáù ìéòì ïëìå ,çáæî åðì ïéàù íåùî äæä ïîæá êééù
,"÷åøæú íîã úà" áéúëã àäî àìà êéøô àì ,äæä ïîæá íúá éøééî
àìã çéëåäì àáù àúùä ìáà ,÷åøæì øùôà éà çáæî ïéàù äæä ïîæáå
êéøô ïëìå ,ììë äáø÷ä åá êééù àì íåî ìòá éøä ,íåî ìòáá éøééî
,äøè÷ä êééùã äæä ïîæá íâã ,"øéè÷ú íáìç úàå" áéúëã àäî íâ
íîã úà" áéúëãî àìà çéëåäì ìëé àì ìéòì æ"ôìå] .àëéì íåî ìòáá
íâ àéáä î"î ,àø÷ éàäî çéëåäì ìëé íâù â"òà àëä ìáà ,"÷åøæú
,íåî ìòá ïéðòì ùøôì øùôà éà äæ íâù øàáì éãë àø÷ã àôéñì

[.÷"åãå

àìà.íúá åàì÷"îèùá 'ò('â úåà)áéúë äîì ë"àã ,äù÷äù
ïåéãô êééù àìã ïåéë äãôð åðéàã àèéùô àìä ,"äãôú àì"
äéä øåëááã ,õøúîù ã"îøâä éøåòéùá 'òå .àéùå÷á øàùðå ,íúá
éìåñôá åðéöîù íéùã÷ ïåéãô ïéãì äðååëä ïéàå ,íúá íâ ïåéãô êééù

ääãôðù à"åäã äðååëä àìà ,íúá êééù àì úîàá äæ ,ïéùã÷åî
øèôá ïëå ïåéãô ïéã ùé íãà øåëáá éøäù ,"øåëá ïåéãô" ïéãá
äîäá øåëáá íâ äøåëá úùøô ìù ïåéãô êééù äéä íàå ,øåîç
àì úåðáø÷ ìù ïåéãô ÷øã ,íúá íâ ìéòåî äéäã éàãå äøåäè
àì" áéúë éëäìå ,íúá êééù "øåëá ïåéãô" ìáà ,íúá àìà øîàð
,"øåëá ïåéãô" åì ïéà äøåäè äîäá øåëáã ïðéòåîùàì "äãôú

,ã"ëòø÷éò åðàáäù äãôú àì øîàð øåëáá ä"ã é"ùøá åðéøáãá 'òå)

(åéøáã.

êåðéçä øôñá øàåáî ïëå(â"öù äåöî)ì"æå ,:äúåéö äøåúäù éðôî
äîäá øåëá ïë íâ úåãôì åðúòã ìò äìòé éìåà ,øåîç øèô úåãôì
åúåà äãôð àìù äæá äòéðîä åðúàá ïë ìò ,úøçà äîäáá äøåäè

øîàð äæ ìòå .éåãô åðéà åäãôå øáò åìéôàå ,íìåòì(æé:çé øáãîá)êà"
."íä ùã÷ äãôú àì æò øåëá åà áùë øåëá åà øåù øåëá

àùéø.íúá àôéñ íåî ìòááלא" דכתיב דקרא רישא פי',
מום, בבעל דוקא איירי דנמכר דמשמע תפדה"
בזמן והכל בתם, איירי והקטרה זריקה דכתיב דקרא וסיפא
וסיפא הזה בזמן רישא למימר מצי דהוה וה"ה המקדש.
בזמן רק קרא לאוקמי דוחק דזה אלא בתם, והכל הבית בזמן
ועדיף הזה, בזמן אפילו פדיון שאין פשיטא דבתם ועוד הזה,
פדיון בו שמצינו מום בבעל תפדה לא דכתיב קרא לאוקמי

קרבנות ג')בשאר אות שטמ"ק .(ע'

.úðäë.כהן אשת פי',
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øåàéáå ."íëéúåøùòî íëéçáæå íëéúåìåò ìéòì éøééà àäã"
áåúë "íìëàì ìëåú àì"ã ÷åñôä íãå÷ã ,åéøáãíéøáã)

(àé:áéíëúà äeöî éëðà øLà ìk úà eàéáú änL"ÈÈÈÄÅÈÂÆÈÙÄÀÇÆÆÀÆ
íéòãåé åðàå ,"íëéúøNòî íëéçáæå íëéúGBòÅÆÀÄÀÅÆÇÀÀÙÅÆ
áéúëã äîî ,øäöéå ùåøéú ïâãì äðååëä "íëéúøNòî"ùÇÀÀÙÅÆ

(âë¯áë:ãé íù)àöiä ,Eòøæ úàeáz ìk úà øOòz øOò"ÇÅÀÇÅÅÈÀÇÇÀÆÇÙÅ
øçáé øLà íB÷na EéäGà 'ä éðôì zìëàå .äðL äðL äãOäÇÈÆÈÈÈÈÀÈÇÀÈÄÀÅÁÆÇÈÂÆÄÀÇ
éâñ ë"àå ,"Eøäöéå ELøéz Eðâc øNòî íL BîL ïkLìÀÇÅÀÈÇÀÇÀÈÀÄÀÀÄÀÈÆ
'îâáå .áåù èøôì êéøö àìå "íìëàì ìëåú àì" áúëéîì

úåëî(.çé óã)ïééâåñ ïéòë íù àúéàãììëðã äî ìë ïéðòì)
(øúåéî àåäã äæ åàìááéúëã äî úà àáåî ,(å:íù)íúàáäå"ÇÂÅÆ

.øðì êåøòá 'òå ."íëéúøNòî úàå íëéçáæå íëéúGò änLÈÈÙÅÆÀÄÀÅÆÀÅÇÀÀÙÅÆ

וכרמל קלי בלחם  חדש איסור  לסוגית הקדמה
ø"àìëåàä ÷çöéúìéëà øåñéàá ú÷ñåò ïàë àéâåñä .'åëå

äøåúá øîàð .äåöîä éðéã úà øàáì íéã÷ðå ,ùãç
(ãé:âë àø÷éå)íBiä íöò ãò eìëàú àG ìîøëå éì÷å íçìå"ÀÆÆÀÈÄÀÇÀÆÙÀÇÆÆÇ

øåñà éúî ãòå .ùãç úìéëà øåñàì ïðéôìé ïàëîå ,"äfäÇÆ
÷åñôä êùîäá øàåáî ,ùãç ìåëàì(íù)úà íëàéáä ãò"ÇÂÄÂÆÆ

åðééäã ,"íëéúáLî ìëa íëéúøãì íìBò úwç íëéäìà ïaø÷ÈÀÇÆÅËÇÈÀÙÙÅÆÀÙÀÙÅÆ
÷"îäáù äæä ïîæáå ,÷"îäáá øîåòä úçðî úàáä ïîæ ãò
øàåáîë ïñéðá æ"è íåé øçàì ãò ìåëàì øåñà áøçð

úåçðîá(.çñ óã)ò"åùá ÷ñôð ïëå ,àøîâáå äðùîáã"åé)
('à óéòñ â"öø ïîéñ.

àåä ïéãäå(.ò úåçðî 'ò)äùéøùä øáëù äàåáú ìëù ,
ïééãò íàå .äìéëàá äøéúî øîåòä ¯ øîåòä úàáä ïîæá
ãò äìéëà øúéä äì ïéà ,øîåòä úàáä ïîæá äùéøùä àì

.äàáä äðùá øîåòä úàáä

äðùîáå(íù)øîàð ùãç úìéëà øåñéàã øàåáî
úìåáù ,ïéîñåë ,ïéøåòù ,ïéèç :íäù äàåáú éðéî äùîçá
øîàðù ù"æâî 'îâá íù ïðéôìé äæ ïéãå ,ïåôéùå ìòåù
úìéëà úåöîá "íçì" øîàðå ùãç úìéëà øåñéàá "íçì"
ïðéòáã ,ïâã éðéî úùîçî ãçà àäéù êéøö äöîáå ,äöî

.õîç éãéì àåáì éåàøä ïéî àäéù

.íçìäöî úìéëà ìéáùá "íçì" êéøöù äøåúá åðàöî
çñôá(â:æè íéøáã)äãåú çáæ íò åàéáäì ìéáùáå ,

(âé:å àø÷éå)úåçðîá øàåáîå .(:çò óã)ìë íçì áùçðã
äðîéä ïéëùîð ïéèåç ïéàå äééôà øçàì äñøåôù[çòø].

'ñåúá àáåîä ú"ø úèéùã àáéìà íéðåøçàä å÷ìçðå:åì íéçñô)
(èøô ä"ãíù ù"àøä éøáãáå(æ"è ïîéñ)éùåãçá .íçì àø÷ð éúî ,

éåìä íééç åðáø(ä"ä äöîå õîç úåëìäî å"ô)ú"ø úèéùã ,áúë
àì ïééãòù åìéôà äñéò àéäù ïîæá øáë íçì úàø÷ð äáò äñéòã

à"åæçä úåðåéìâá êà .äìùéá åà äàôà(íù)úòãá è÷ðå ,÷ìåç
íâ ïëì íãå÷ ìáà íçì áùçð ìåùéá åà äééôà øçàì ÷øã ú"ø

íçì úàø÷ð àì äáò äñéò[èòø].
øåñéàì ,íçì úáùçð äáò äñéò íà ïãéã ïåãéðá äðéî à÷ôðå
àáéìàã áúë ïééâåñá æ"éøâä éáúëáã .äùãç äàåáúî íçì úìéëà
äñéòá íâ íçì úìéëà øåñéà ùé ,íçì úáùçð äáò äñéòã ú"øã
äáò äñéò ú"øã àáéìà íâ à"åæçä úòãì åìéàå .äùãç äàåáúî

øæòéçàá ò"òå .íçì éø÷éî àì('á úåà è"ì ïîéñ á"ç)ïéàù è÷ðã
äàøå ,íéðô úîéø÷ì òéâäù íãå÷ ùãçä ïî íçì úìéëà øåñéà

ïî÷ì åðéøáãá(äìç ìöà äáøúð ïëù íçìì äî ä"ã).

.éì÷é"ùøá(ìîøë ä"ãå éì÷ ä"ã :ã óãá ìéòì ñôãåä),áúë
åðéáø ë"ëå ,øåðúá íéðéòøâä åùáééúðùë åäæ éì÷ã
êåðéçáå ["çìîå íéîá áøòúð àìå" óéñåäã àìà] íåùøâ

(ã"ù äåöî)äðúùð àì éì÷ã 'îâä êùîäá øàåáîå .
é"ùøéôëå ,åúééøáî(ïàë)íéðéòøâä úà ùàá íéìå÷ù

ïåéöä øòùá äù÷ä ïàëîå .íúåîìùá(ä"ð úåà è"ôú ïîéñ)
é"ùø ìò(ãé:âë àø÷éå)éåùòä çî÷" ,àåä éì÷ã áúëù

êø ìîøëî(àáä øåáã 'òå ,úåéøè íéèéç ,'éô)åúåà ïéùáééîù
úìéâî ìò íåâøúá øàåáî ïë åìà é"ùø éøáãë ïëà ."øåðúá

÷åñôä ìò úåø(ãé:á)èéùåàå" :íâøúã ,"éì÷ äì èáöéå"ÇÄÀÈÈÈÄ
äìçî÷éì÷ àåä äî ú÷åìçî äæá ùéù àöîðå ."éì÷[ôø].

ïî÷ì åðéøáãá 'òå(äéðéòá äéúéà éì÷ã íåùî ä"ã).

.ìîøëåé"ùøá(ìîøë ä"ã)ììåîúðùë àåä ìîøëã ,ùøéô
ãéáéùä úà óùôùù¯)úà àéöåäì î"ò íéìåá

(íéðéòøâäøåàá áäáåä àìå(íùáééì î"ò ùàá íðúð àìù¯).
áúë íåùøâ åðéáøáåàì àìøòô ô"øâä åéøáã úà øàéáù éôëå)

('à øåè óåñ ä"ò÷ óã á"ç ã"ñ÷ äùòú:ìîøë éâåñ éðù ùéù ,
,ìîå êø åðééä ìîøë éàä"å úåçðî ìù ìîøë ùé (à

úåçðîáã ,'éô ."ïëéëø ïëåøéô íâøúîãë(:åñ óã):àúéà
ñåì÷ðåà íåâøúáå ."ìîå êø ¯ ìîøë"(ãé:á àø÷éå)íâøúî

[çòø]ò"åùá äæ ïéã àáåîå('â óéòñ à"ñú ïîéñ ç"åà)ïéðòì
á"îá íù óéñåäå ,äöî äìéëà(å"è ÷"ñ)äæä øåòéù íãå÷å :ì"æå

ììëì äòéâäù úôì ïîéñ ãåò ùéå ,÷öá ÷ø íçì ììëá äððéà ïééãò
ìòå .ì"ëò ,àøåòéù ãç àåäå äéðô åîø÷ðù ïéàåø åðàùë àåäå íçì
÷öá àåä äðîî ïéëùîð ïéèåç ïéàù øåòéùì òéâäù íãå÷ã áúëù äî

ïåéöä øòùá íù àéáä ,íçì åðéàå(à"ë ÷"ñ)åðéáø ùåøéôá áúë ïëã
íéçñôì ìàððç(.æì óã).

[èòø],ç"øä ùåøéôî á"îä éøáã úà åðàáä úîãå÷ä äøòäá
úèéùá ú÷åìçî äæá åðàöîå .íçì àìå ÷öá áùçð äééôà øîâ íãå÷ã

.à"åæçäì ç"øâä ïéá ú"ø

[ôø]øàáì ,çî÷á åà äàåáúá éøééà éì÷ íà ïåãéðá î"ôð äàøðå
úåçðîá é"ùø éøáã úà(çñ óã)÷"îèùä úñøéâ ù"òå ,('ä úåà)

.÷"öä úåäâäå
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"øë" úáéú úåòîùî åæ éë ,"ïëékø ïéëeøét" ¯ "ìîøë"ÅÄÇÄÈ
,"ïëékø" åäæå úåëøå úåéøè íä íéèçäù ì"øå .ìîøëîÄ
àéöåäì éãë íéöòá íúåà åùã àìã øîåì àá "ïéëeøét"åÅÄ
,ùáé øáë ïéòøâäùë ÷ø úåùòì øùôà äæ éë ,õåîä úà

íéãéá íúåà åììî àìàúåëøä íéìåáùä úà óùôùîù åðééäã)
(íéëø ïééãò íäùë íéðéòøâä úà àéöåî êëå íéãéáìù ìîøë (á .

éøîâì äùáééúðù äàåáúá éøééî íùù ùãç øåñéàêøãäë)
(äùéãä íãå÷ ùîùá éøîâì äàåáúä úùáééúîù äìéâøäåîëå ,

ñåì÷ðåà íâøéúù(ãé:âë íù)ïëéëø áúë àìå ,"ïëeøôe"åîë) ÅÈ
(úåçðî éáâ áåúëù.ïééâåñã ìîøëä åäæå .

êåðéçáå(ä"ù äåöî)äéåì÷ äàåáú àåä ìîøëã ,áúë
íéìáùá(æ"òìá ùéðàøâ)ì"ñã ïãéã é"ùøéô ìò ÷ìåç àåäå .

äøåúä ìò é"ùø ïëà .ùàá ìîøëä úà íéìå÷ àìùíù)
(ãé:âëù"éìééðøâ ïéøå÷ù úåéì÷ ïä ,ìîøëå" ïë ùøéô íâ

(íéìåáù éðéòøâ¯)ìîøëã ,àåä éì÷ì ìîøë ïéá íùåøéôìå .
äìéëà úòùáå ,ùàá íúåà íéìå÷ù úåîìù íéìáù àåä

íéìëåàå íéðéòøâä úà íéàéöåî[àôø]äæ ,éì÷ åìéàå .
ïéùáééî ë"çàå åúåà íéðçåèå êøä ìîøëä úà íéç÷åìù

ïî÷ì åðéøáãá 'òå .øåðúá çî÷ä úààì ïëù ìîøëì äî ä"ã)
(åúééøáî äðúùð.

וכרמל קלי לחם  שאינם  במינים  חדש איסור 
ìëåàä.ä÷åì ìîøëå éì÷ íçìøåñéà ùéù 'îâá øàåáî

,éì÷ ,íçì :íäå ,ìëàî éâåñ 'âá ùãç úìéëà
åìà íéâåñ 'âî åðéàù ìëàîá ïéãä äî øàáúð àìå .ìîøë

(ìéùáú øàù åà íçì íðéàù úåéøèà çî÷äî äùòù ïåâë)íàä ,
ìëáã åà ,äùãç äàåáúî àåäù ô"òà åìëåàì øúåî
åà íçì åðéàã â"òà ùãç úìéëà øåñéà ùé äùãç äàåáú

íéàåìéîá äàøå .ìîøë åà éì÷('à ïîéñ).

ä÷åì.'âïéà ìîøëå éì÷ íçì ìëåàäù 'îâá øàåáî
ùãç úìéëà ìù ãçà øåñéà ïàë ùéù íéøîåà

.ò"ðôá ïéî ìë ìò ä÷åì àìà ,úçà ä÷ìéå

úåöîä øôñá í"áîøäå(à"ö÷Yè"ô÷ äùòú àì)éøåñéà úà äðî
í"áîøä ìò åéúåâùäá ï"áîøäå .ïéåàì ùìùì ìîøëå éì÷ íçì úìéëà

(ç"ò÷ ãåîò ì÷ðøô úøåãäî ,éòéùú ùøù)úìéëàã ú"ì äðåîå ÷ìåç
íéàåìéîá äàøå .ãçà åàìì ìîøëå éì÷ íçì('á ïîéñ).

ä÷åì.'â."ùìù ä÷åì ìîøëå éì÷ íçì ìëåàä"ã 'îâá øàåáî
úéæëå éì÷ úéæëå íçì úéæë ìëàù éøééà íàä ,øå÷çì ùéå

ìîøë(íéúéæ 'â åðééäã)çî÷î äôàðù íçì úéæë ìëåàä íâã åà .
'â àëéà úéæë åúåàáå úåéä ,ùìù ä÷åì ìîøëå éì÷ ïëì íãå÷ äéäù

úåîù(ìîøëå éì÷ íçì¯).
øæòéçàáå('á úåà è"ì ïîéñ á"ç)í"áîøäî äéàø àéáäé"ô)

(â"ä úåøåñà úåìëàî úåëìäîéì÷å íçì ìëåàä :ì"æã ,ïåùàøä ãöë
è÷ð àìãîå .ì"ëò ,úåé÷ìî ùìù ä÷åì ãçàå ãçà ìëî úéæë ìîøëå

åúåà ìëàùíà àìà ,ùìù ä÷ìéù äì úçëùî àìã òîùî ,úéæë
ò÷ôð íçì äùòðùëã ,àåä íòèäù áúëå .íéúéæ äùìù ìëà
õøéú ïëå ,íçì øåñéà ÷ø úôá ùéå ,ìîøëå éì÷ øåñéà äàåáúäî

íäøáà òøæá(ã"é úåà â"é ïîéñ)[áôø].
ç"çðîá êà(à"é úåà â"ù äåöî)éáö øäáå(è"ìø ïîéñ ã"åé)

øæòéçàá 'òå .ìîøëå éì÷ éøåñéà íçìî ò÷ô àìã íéøáåñå ,íé÷ìåç
(øúåéáå ä"ãá à"ö ïîéñ ã"ç).éáö øää úåéàø úà úåçãì áúëù äî

ïî÷ì åðéøáãá äðäå(äéðéòá äéúéà àì íçì ä"ãá)úà åðàáä
øåñéà ìëã ,íøåñéà ò÷ô åðúùðù ìîøëå éì÷ã íééç øå÷îä úèéù
úéæë ìò òåãî íòè ïúéì ùé äøåàëì æ"ôìå .åøåñéà ò÷ô äðúùðù
äñéòä úééùò úòùáå úåéä ,ìîøëå éì÷ íåùî íâ ä÷åì åðéà íçì

ìîøëå éì÷ øåñéà ò÷ô øáë(äééôàä íãå÷ ãåò)øîåì ïéàã àìà .
íééç øå÷îäå úåéä ,ïë(íù),íçì øåñéà äøåúá áúëðù øçàìã áúë

â"òà øåñéàä ò÷ôð àì ,êëá åëøãù øáãì äðúùðù øåñéàã ïðéôìé
äðúùðù(:ë÷ ïéìåç à"áùøäî äéàø àéáäå)éãë äñéò úééùòá ë"à .

íçì úåôàì.ìîøëå éì÷ øåñéà íéèçäî ò÷ôð àì

ä÷åì.'âæ"áãøä áúë 'â ä÷åìã àäáúåøåñà úåìëàî úåëìäî é"ô)
(â"äåàì íàå ,úåàøúä ùìùå úåìéëà ùìùá à÷åãå :ì"æå ,

åøúäã åèåùôë åúðååë ùøôð íà äðäå .ì"ëò ,úçà àìà ä÷åì åðéà
ùãç éì÷ ìëàé àìù åá åøúä áåùå ,åìëàå ùãç íçì ìëàé àìù åá
äæ ïôåàá ÷øã ,åìëàå ùãç ìîøë ìëàé àìù åá åøúä áåùå ,åìëàå

éúéæ 'â ìëà íà íâ äæ ïôåàáã ,äù÷ .'â ä÷åìíçìíçìíçìíçì,ùãçä ïî
úå÷ìçî úåàøúäã ,ùìù ä÷ìé ,éðùä úéæì úéæ úìéëà ïéá åá åøúäå

[àôø]ïåéöä øòùá áúëù äîå(å"ð úåà è"ôú ïîéñ)ìîøëã
(äùãç äàåáúî ìîøë ìåëàì àì øîàðù),åúééøáî äðúùð àì áùçð

úà íâ íéìëåàù åúðååë ïéà .íéìáùäî íéðéòøâä åð÷åøúð àìå úåéä
íäù íéìáùä úà ìëàîäî íéøéñî äìéëà úòùá àìà ,íéìáùä

÷åñôä ìò äðäå .äìéëàì éåàøä úà íéìëåàå úìåñôä'á íéëìî)
(áî:ãíéøeka íçì íéäGàä Léàì àáiå äLìL ìòaî àa Léàå"ÀÄÈÄÇÇÈÄÈÇÈÅÀÄÈÁÄÆÆÄÄ

úåãåöîáå ïúðåé íåâøúá ùøéô ,"BðG÷öa ìîøëå íéøòN íçì íéøNòÆÀÄÆÆÀÙÄÀÇÀÆÀÄÀ
íäùë íúåà íéìå÷ù ì"ðë åðééäå .ïúôéì÷á íéìáù íäù ,í"éáìîáå
úòùá íúåà íéììåî áåùå ,äôéì÷ä íò åðééäã ¯ íéìåáéùá íéîìù

.äìéëà

[áôø]éîìùåøéä úà äæá åøàéáå(æ"ä â"ô äìøò)éåáéø àéáîã ,
êéøö òåãî ,äù÷å .øåñà àåäù ì"åçì àöéå õøàá ìãâù ùãçù àø÷î
äðîî øåñéàä ò÷ôé àì äøåñàù äàåáúù èåùô éøä ,äæ ïéãì éåáéø
,ì"åçá äúéä íçìä úééôàù ïôåàá éøééàã ,åöøéúå .ì"åçì äàéöåîùë
â"òàù àåä ùåãéçäå ,ìîøëå éì÷ éøåñéà çî÷äî ò÷ô äééôà úòùáå

íçì øåñéà úåìç úòùáù(äééôà úòù åðééäã)ìç ,ì"åçá äàåáúä
ïéà ì"åç úàåáúáù ã"îì ,øæòéçàá ïã æ"ôòå .ùãç øåñéà íçìä ìò
ìåçé íàä äàôàå õøàì äàåáúä úà ñéðëäá ïéãä äî ,ùãç øåñéà

ùãå÷ä õéöáå .ùãç øåñéà(æ"é ïîéñ),äæá ÷ôúñäù ñ"ùøâäî àéáä
éåìä úéáá ò"òåïîéñ â"ç)(á"ð.
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úåëîá àúéàãë(.àë óã),'âá ¯ 'â ä÷åìù ùåãéçäã êçøë ìò ë"àå)
(íé÷åìç úåîù íäù ïåéë ,úçà äàøúäá 'éôà àåä ¯ íéðéî.

éáö øäá ë"ëå(è"ìø ïîéñ ã"åé)â"ñøä ìò ô"éøâä éùåãéçáå
(íðîàå ä"ã ã"ñ÷ ú"ì á"ç)é"ùø áúë ïëå ,ìë ìò áééç ä"ã .ã óã)

(úçàå úçà,ùìù áééç æòå ùáëå øåù ìù áìç ìëåàäã 'îâä ìò
÷"îèùá íù øàåáîëå ,"úçà äàøúäá ïìëà íà" é"ùøá áúëã

('ä úåà),øåù áìç ìù íéúéæ 'â ìëà íà íâ úåàøúä 'â åéä íàã
ä÷åì.ã"ëò ,ùìù

äðäå .úåàøúä ùìù êéøöù æ"áãøä úðååë äî ò"ö æ"ôìù àìà
ç"çðîá('é úåà â"ù äåöî)ãçà ìëã ïåéë ,éì äàøðå :ì"æå ,áúë

íçì ìëà íà ë"à ,úåîù äùìù äéì äåäå åîöò éðôá åàì àåä
ç"çðîä éøáãìå .ì"ëò ,'åëå íçìã åàìä íåùî åá úåøúäì êéøö
íù íåùî ìîøëáå ,éì÷ åàì íù íåùî éì÷ ìò úåøúäì êéøöù ä"äÅÅ
úà ìëåàù éðôìã ,æ"áãøä úðååë íâ åæã øîåì øùôàå ,ìîøëã åàì
åúàøúäá øéëæäì êéøöã ,úåàøúä 'â åá úåøúäì êéøö íéúéæä 'â
,úçà àìà ä÷åì åðéà úåàøúä 'â åéä àì íàã áúëã äîå .ïéåàì 'â
ä÷åìå ,ïéîä úà øéëæäì éìá ùãç ìëàé àìù ÷ø äøúäã ùåøéôä

ìéòì åðéøáãá 'òå .íéðéî øàù ìëåàäî òøâ àìã úçàìëåàä ä"ãá)
(ä÷åì ìîøëå éì÷ íçì.

àäå.úåììëáù åàì ìò ïé÷åì ïéàä÷åì òåãî äù÷ ,'éô
.úåììëáù åàì àåä ùãç úìéëà ìù åàìä éøä 'â
åà ,ììë ä÷ìé àìù àéä àéùå÷ä íà øàåáî àì äðäå

.úåììëáù åàì éåäã â"òà úçà ä÷ìéã

ìéòì 'îâá äðäå(.ã óã)øåù ìù áìç ìëåàäã ,àúéà
äàøð ë"àå .úçà ä÷åìå úåììëáù åàì éåä ïðáøì æòå ùáëå

.úçà ä÷ìéã àéä 'îâä úéùå÷ àëä ä"äã

íù åðéøáãá 'òå(úåììëáù åàì ìò ïé÷åì ïéà éøáñ ïðáøå ä"ãá)
ééáà úòã úà åðàáäù(:âî íéçñô),úåììëáù åàì ìò ïé÷åì ïéàã

áìç ìëåàäã äîî ,äù÷å .úçà 'éôà ïé÷åì ïéà ééáàìã ã"î àëéàå
ù"àøä õøéúå .úåììëáù åàì àåäù ô"òà ,úçà ä÷åì æòå ùáëå øåù

('ä úåà ,íù ÷"îèùá)"åìëàú àì æòå áùëå øåù áìç ìë"ã åàìäã ,
øåñéà íù íä íéèøôä ìëå úåéä ,úåììëáù åàì øàùì äîåã åðéà

,áìç úìéëà ìù ãçàäîë ììåëä úåììëáù åàì ìò åøîàð ééáà éøáãå)
(è:áé úåîù) ïåâë ,íéøåñéàíéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz ìà"ÇÙÀÄÆÈÈÅÀËÈÇÈÄ

úììåëã "ùà éìö íà éë åìëàú ìà" ìù äøäæàäã ,"Là éìö íà ékÄÄÀÄÅ
æ"ôò øàéáå .(úåììëáù åàì éåä ,úåîù éðù íäù ìùåáî åà àð øùá
ìîøëå éì÷ íçì úìéëà äøåúä äøñàù äîã ,ïééâåñá 'îâä úà íâ
úçà ä÷åì ïëìå .ùãç úìéëà ìù ãçà øåñéà íä íìåë ,ùãç ìù

.íìåë ìò
'ñåúäå(íù ÷"îèùá)ùáëå øåù áìç ìëåàäî àéùå÷ä úà õøéú

åäì ïðéòãé "æòå áùëå øåù" àáéúë àì 'éôàã ïåéëã :ì"æå ,æòå

,åäìåëà àãç é÷ì "åìëàú àì áìç ìë" íà éë áéúë àì éàå ,àììëî
áìç øåñéà éðàùã ,åéøáãá øàåáî .ì"ëò ,òøâ àì áéúë éîð éë
,"æòå ùáëå øåù" ìù íéèøôä úîçî úåììëáù åàì àåäù ãáìîã
úåììëáù åàì åðéà äæ åàìã ïåéëå ,"áìç ìë" ìåëàì àìù åàì íâ ùé
øîàðù ùãç úìéëà øåñéàáã äìåò äøåàëì æ"ôì .ò"åëì ãçà ä÷åì
íéèøôä éìáã ,"äfä íBiä íöò ãò eìëàú àG ìîøëå éì÷å íçìå"ÀÆÆÀÈÄÀÇÀÆÙÀÇÆÆÇÇÆ
åàì øàùì éîã ,ùãç úìéëà ìù óñåð åàì ïéà "ìîøëå éì÷å íçìå"ãÀÆÆÀÈÄÀÇÀÆ

.úçà ä÷åì åðéà ééáàìã ã"î àëéàã úåììëáù
àîéàå" 'îâá àúéàã ,úçà ä÷åì ïëù øàåáî ïî÷ì 'îâäî ïëà
"ïåäìåëàã" åðééäå ,"àãç áééçî ïåäìåëà ¯ àãç áééçî øúééîã éì÷
åàì éåä íäéáâìù úîçî ,ãçà úå÷ìî áééç ìîøëå íçì íäù

ìîøëå íçì ìò ììë ä÷ìé àìù ïðéøîà àìå ,úåììëáùïî÷ì 'ò)
(àãç áééçî ïåäìåëà ä"ã åðéøáãáíù åðéøáãá ò"òå .,÷"îèùä ìò)

(.ä óã) ìîøëå éì÷å íçì éáâ ïëå .ã"àá ä"ãá.ã óãáå ,øéö÷ úéùàøã
.(úåììëáù åàì ìò ïé÷åì ïéà àäå ä"ãá

àîéì.äéðéî ìîøëå éì÷ óìéðå íçì àø÷úåéä ,'éô
,íçìî ìîøëå éì÷á ùãç øåñéà ãåîìì øùôàù
ìòå ,øúåéî àåä "ìîøëå éì÷" äøåúá áåúëù äî ë"à
ïëìå ,ò"ðôá íäî ãçà ìë ìò ä÷åìã åðãîìì àáã êçøë

.'â ä÷åì ïúùìùî ìëàá

äî.äìç ìöà äáøúð ïëù íçììåðàöîã ïåéë ,'éô
,íçìá ÷ø âäåð äìç áåéçã ïéðòì ¯ íçìá àøîåç
,íçìá ÷ø øîàð ùãç úìéëà øåñéà íâã øîåì øùôà ë"à
øåñéà âäåð íäá íâã øîåì "ìîøëå éì÷" áåúëì êéøö ïëì

.ùãç

ï"áîøä úòãì ,æ"éøâä éáúëá äù÷äåóã ï"áîøäì äìç úåëìä)
(:åëî"ùå ,äìçî øåèô äìùáì úðî ìò äáò äñéò äùåòäã

úðî ìò äñéò äùåòä ä"ôàå ,íçì úáùçð àì äñéò åúòãìã
íçì åðéàù øáãá íâ âäåð äìç áåéçù àöîðå ,äìçá úáééç úåôàì

(äñéòá åðééäã).[âôø]àøîåç ùéã ,êôéäì øàåáî ïééâåñáã ,äù÷å
,äìçá áééç àì ïééãò ïëì íãå÷ù òîùîå äìç áåéç ïéðòì íçìá
äîã ,õøéúå .äìçá úáééç øáë íçì äðéàù äñéò íâ ï"áîøäì åìéàå
äá ìåçé äéôà øçàì äôåñáù úîçî àåä ¯ äìçá úáééç äñéòã
äòùî äìç áåéçì íøåâä àåä äôåñ ìù íçì íùäå ,íçì íùÅÅ
,äìçì äáøúð "íçì" à÷åãã ïééâåñá øîà÷ øéôùå ,äñéò úéùòðù

.íãå÷ øáë áééç íçì úåùòäì åôåñù øáãù ÷ø

áåúëð.éì÷î óìéðå "ìîøëå" íçì áåúëì àìå éì÷,'éô
àáå ,øúåéî "ìîøëå íçì" äøåúá áåúëù äî ë"àå

.'â áééç ïúùìùî ìëåàäã åðãîìì

[âôø]ú"øë àìãå(íçì ä"ã :æì úåëøá 'ñåú)äáò äñéòã
åðàáä ú"ø úèéùáå .äìùáì úðî ìò äàùò 'éôà äìçá úáééç

ìéòì(íçì ä"ãá)úàø÷ð äáò äñéòã øáåñ ú"øù ç"øâä øàéáã ,
.íçì
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úåçðîá äðäå(:ò óã)ùãçá "íçì" øîàðù äîî ù"æâá ïðéôìé
ë"âù äöî úìéëà ïéðòì åîë ïâã éðéî úùîçá âäåð ùãç øåñéàã

áéùîå ìàåùá äù÷äå ."íçì" äá øîàð(å"ì ïîéñ á"ç àî÷)ìò
"íçì" áåúë äéäé àì íà éøäã ,"íçì áåúëì àìå" 'îâä úéùå÷
ïî÷ì åðéøáãá 'òå .ïâã éðéî úùîçá âäåð ùãç øåñéàù òãð àì

(øúééîã ä÷åì êëìä ä"ã).

íåùî.äéðéòá äéúéà éì÷ãïåéöä øòùá(ä"ð úåà è"ôú ïîéñ)
çèð àìù äàåáú éåä éì÷ã ,ïàëî äéàø àéáäáùçð ïëìå äð

é"ùøéô ìò äù÷äå ,"äéðéòá äéúéà"(ãé:âë àø÷éå)çî÷ àåä éì÷ã
."äéðéòá äéúéà" éø÷éî àì øáë ïçèðù øáã éøäå .úåéì÷î äùòðä

.[éì÷ ä"ãá ìéòì åðéøáãá 'ò]
äî ùé ,"äéðéòá äéúéà"á úåâøãî äîë ùéã ,õøúì äàøðå
,çî÷ åùòðå íéèç ïåâëå ,åúøåö äðúùð ÷ø åúåîöòá àöîð øáãäù
øáãäù ùéå .ãàî íéðè÷ íé÷ìçì ä÷ìéçù ÷ø úàöîð äèçäù
åîöò äèçä øîåç æàù ,íçì äôàùë ïåâë ,äðúùä åúåäîá
äéðéòá ïééãò áåùçù çî÷ì àåø÷ì øùôà íçì éôìë êëìå .äðúùî

(ïééâåñëå)àìù ïåéë ùãç øåñéà åá äéäéù àøáñ øúåé ùéù äðååëäå ,
.åúåäî äðúùð áéùçù íçì ë"àùî ,åúåäî äðúùð

äéúéà" éì÷ã ,ñ"úçä éøáã úà åðàáäù àáä øåáãá 'òå
úéæë ùé éì÷ úéæëáã àìà ,äðúùä àìù äðååëä ïéàã ¯ "äéðéòá
äéúéà àì" íçì ë"àùî ,íéøçà íéøáã ìù úôñåú éìá íéèç

íéèçä ãáìî íçì úéæëáã ¯ "äéðéòá(úéæë ïéà ãáì íäáù)íâ ùé
äéúéà" áùçð ¯ çî÷ àåä éì÷ã åìéôàã õøúì äàøð æ"ôìå .íéî

íéèç úéæë ùé éì÷ úéæëáã "äéðéòá[ãôø].

שנשתנה איסור
íçì.äéðéòá äéúéà àìéà ,íçìáù åæ àìå÷ úîçîã ,'éô

.éì÷î íçìá ùãç øåñéà ãåîìì øùôà

éà ïëìå] äéðéòá äéúéà àìã íçìá àìå÷ ùéã 'îâä øåàéáá
íééç øå÷îá áúë ,[éì÷ äøåúä äøñàù äîî íçì øåñàì øùôà

(ã"÷ñ æ"ñú ïîéñ)íù åéìò ïéàå äðúùð íàå éì÷ äøñà äøåúäãÅ
ñ"úç ú"åùáå .ã"ëò ,øåñéàä ò÷ô ¯ éì÷(æ"é÷ äáåùú ã"åé)øàéá

íçì úìéëà ìò áåéç íéãîåì åðééä íàã ,øçà ïôåàá 'îâä éøáã úà
äéðéòá äéúéàã éì÷ã àéîåã çî÷ úéæë íçìá àäéù êéøö äéä ,éì÷î
¯ äéðéòá äéúéà àìã íçìá ë"àùî ,äàåáúäî úéæë ùéã åðééäå ¯
ïëì .íéîä óåøéöá àìà åãáì çî÷äî úéæë ïéà íçì úéæëáã åðééäå
úéæë åá ïéàù 'éôà íçì úéæë ìò áééçúéù éãë "íçì" áåúëì êéøö

íéàåìéîá äàøå .ã"ëò ,çî÷('â ïîéñ).äæá åðëøàäù

ìîøëéúà àì éì÷îøåñéà ãåîìì øùôà éà ,'éô .'åëå
äî ë"àå .éì÷ äøåúä äøñàù äîî ìîøëá äìéëà
ìëåàäã àùøãì áúëðù øîàðù øúåéî àì "ìîøë" áåúëã
øåñéà úòãì "ìîøë" áåúëì êéøö éøäù ,'â ä÷åì ïúùìùî

.ìîøëá äìéëà

íåùî.úåçðî ìöà äáøúð éì÷ãøåîç éì÷ã íòèä ,'éô
úçðîá éì÷ úåöî åðàöîù íåùî àåä ìîøëî

øîàðù ,øîåòä(ãé:á àø÷éå)'äì íéøeka úçðî áéø÷z íàå"ÀÄÇÀÄÄÀÇÄÄÇ
áéáàéeì÷"[äôø]. ÈÄÈ

íéçñôá øàåáî äðäå(.åì óã),øîåòä úçðî úà ïéúúåìã
ë"çàù éãë èòî íéîá äàåáúä úà äøåùã é"ùøéô ,äúéúìä ïôåà]

ïðñøåî úà ãéøåé(úåôéì÷ä¯).[äé÷ð úìåñä àäúå,'îâä äù÷îå
,õîç àìå äöî øîåòä úçðî úà àéáäì êéøö éøä úåúìì øúåî êéà
ïåéëã 'îâä úöøúîå ,åöéîçé àîù ùåçì ùé íéøåòùä úà úúåìùëå
äù÷äå .ë"ò ,õéîçéù ùåçì ïéà ã"á úàøåäå øåáéö é"ò äùòðù

ç"çðîá(à"é úåà á"ù äåöî)éøä åöéîçé íéøåòùäù ùåçì òåãî ,
éãéì åàåáé íéøåòùäù øùôà éà äéì÷ä éøçàå ,ùàá ïúåì÷ì êéøö

æ"éøâä éáúëá õøéúå .õîç(.åñ úåçðî)äøîàðù éì÷ úåöî úîçîã ,
äøåîâ äéì÷ ö"à øîåòä úçðîáéãéì ë"çà àåáéù øùôà éàù ãò)

(õîçøåòùì òéâä àìù ïôåàá íâ íéøåòùá ùàä èåìùúù ÷éôñîå
íéìåëé øîåòä úçðî úà äì÷ù éøçà íâ ïëìå ,äøåîâ äéì÷
éì÷ ïéãä úà äîãî 'îâäù äî éôìå .õîç éãéì àåáì íéøåòùä
æ"éøâä è÷ð ,ùãç øåñéàá øîàðù éì÷ ïéãì øîåòä úçðîá øîàðù
íà íâ àìà äøåîâ äéì÷ åðéà éì÷ øãâ ùãç øåñéà ïéðòì íâã

.éì÷ àø÷ð äàåáúá ùàä äèìù

ìîøë.úåçðî ìöà äáøúð àìïéàù ,æ"éøâä éáúëá áúë
ïî úåçðî àéáäì øåñàã 'îâä úðååëã øîåì
úðååë àìà ,ìîøë úåçðî àéáäì øúåîã ,åðéà äæã .ìîøëä

.ìîøë íàéáäì äáåç ïéàù 'îâä

ìîøë.úåçðî ìöà äáøúð àììîøëã ïðéøîà òåãî ,äù÷
áåúë øîåòä úçðîá éøä ,úåçðî ìöà äáøúð àì

(ãé:á àø÷éå)åðàöî ë"à ,"ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà"ÈÄÈÈÅÆÆÇÀÆ
.øîåòä úçðîá ìîøë êéøöù

:íéöåøéú äîë äæá åøîàðå

(àáúë é"ùø(éì÷ ä"ãá :ã óåñ ìéòì)áâ ìò óàå :ì"æå ,
øåàä éãé ìò àìà øùëåä àì ,"ìîøë" áéúë àø÷ àåääáã

[ãôø]øéàî úéáî øôñá ò"òå(ä"÷ ãåîò â"ç),õøúì áúëã äî
äøåà ïø÷ ïééò äìéëà øåñéà ïéà ïçèðù íãå÷ éì÷áã åéøáã ø÷éòáå

úåçðî(:ò óã).

[äôø]úçðî ïñéðá æ"è íåéá àéáäì øîåòä úçðî úåöî
í"áîøá íéøàåáî äúàáä éðéãå .íéøåòùïéãéîú úåëìäî æ"ô)

(ïéôñåîå.
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äàøðå .ì"ëò ,ììîðù êø ,ìîå êø ìîøë ïåùìå ,'åëå
ë"à ,øîåòä úçðîá "éì÷" øîàðù ïåéëã ,õøúì åúðååëù
ïëìå ,ìîøë úàø÷ð äàåáúä ïéà øáë äçðîä úééì÷ é"ò
äîå .ìîøë ìù áöîá äðéà øîåòä úçðî úà íéàéáîùë
äçðîä úà áéø÷îù óà ,øîåòä úçðîá "ìîøë" øîàðù

é"ùø äðäã ì"é ,ìîøë àìå éì÷ àéäùë(ìîøë ä"ã)áúë
ë"àå ,øåàá áäáåä àìå ãéá ììåîúðù åùåøéô "ìîøë"ã
äàåáúä àäúù ïéðòì ÷ø àåä øîåòá "ìîøë" øîàðù äî
àì êà ,ãéá úììîðù äëø ,øîåòä úà íéàéáî äðîîù
éøäù ,øåàá áäáåä àìù ¯ "ìîøë" ìù óñåðä éàðúä ïéðòì
"ìîøë"ì äîåã åðéà êëìå ,øîåòä úçðî úà úåì÷ì êéøö

.ùãç øåñéàá øåîàä

(áô"éøâäóåñ ä"ò÷ óã á"ç ,ã"ñ÷ ú"ì úåöî â"ñøä ìò)
(àøáéà ä"ãá 'à øåèàéùå÷ä áùééî íåùøâ åðéáøã ,áúë

úçðîá "ìîøë" ïéáå ùãçá "ìîøë" ïéá ÷ìéçù äîá
"ìîøë" ìáà ,éøîâì ùáé àåä ùãçá "ìîøë"ã ,øîåòä

êø àåä øîåòä úçðîá(ìîøëå ä"ãá ìéòì åðéøáãá êøåàá 'òå).
ìöà äáøúð àì ìîøëã 'îâä äøîàù äî ù"à æ"ôìå
"ìîøë" ìáà ,ìîøëî àåáì øîåòä úåöîã â"òàã ,úåçðî

øîåòä úçðî éáâ áéúëã "ìîøë" åðééä åàì ùãçá[åôø].

(âô"éøâä õøéú ãåò(äàøð åäéî ä"ãá 'ã øåè íù)ð"äàã ,
ìöàå ùãç ìöà áúëðù "ìîøë" úåáéúá ÷åìéç ïéà
ùåøéôä íäéðùã ¯ øîåòä úàáä ìöà áúëðù "ìîøë"
:úàæ àéä íäéðéá î"ôðäå ,äøéö÷ úòùá äçìå äëø äàåáú
äéäù ÷éôñîã ,äìéëà úòùá "ìîøë" ö"à ùãç øåñéàáã
êà ."ìîøë" íù úîçî øñàð øáëã ïëì íãå÷ "ìîøë"Å
,ïáø÷ä úàáä úòùá ìîøë àäéù êéøö øîåòä úçðî ïéðòì

.ã"ëò

(ãøèðìñ é"øâä(â"î ïîéñ äðåáú ïåçøé)úðååëã ,õøéú
ãáòéãá íâù ïéðòì àåä ,úåçðî ìöà äáøúð éì÷ã 'îâä
,äìåñô àéä ïë àìîìàå éì÷ äéäú øîåòä úçðîù êéøö
ãáòéãáù ïéðòì àåä ,úåçðî ìöà äáøúä àì ìîøë ë"àùî
äìéçúëì ÷øå ,ìîøë äàéáä àì 'éôà äøùë øîåòä úçðî

.ìîøë åàéáäì êéøö

áåúëð.äéðéî éì÷å íçì óìéðå ìîøëøùôàù ïåéë ,'éô
áåúëù äîî íéøåñà ùãç ìù éì÷å íçìã ãåîìì
"éì÷å íçì" äøåúä äáúëã äî ë"à ,ìîøëá øåñéà äøåúá
ä÷åì ïúùìùî ìëåàäã ãåîìì àùøãì àáå øúåéî àåä

.ùìù

äî.åúééøáî äðúùð àì ïëù ìîøëìùé ïëù ïåéëå ,'éô
øùôà éàå ,éì÷å íçìî øúåé ìîøë øåñàì àøîåç

áåúëì êéøö ïëìå ,ìîøëî éì÷å íçìá ùãç øåñéà ãåîìì
.íéøúåéî íðéà íäå ,éì÷å íçìá ùãç øåñéà ùøåôî

êåðéçä úòã äðäå(ä"ù äåöî)äéåì÷ù äàåáú àéä ìîøëù
,íéìáùá(ìîøëå ä"ãá ìéòì åðéøáãá 'ò)ïåéöä øòùá áúëå .è"ôú ïîéñ)
(å"ð úåà"åúééøáî äðúùð àì ìîøë"ã 'îâä úðååëã ì"ö æ"ôìã ,

øîåì ïéà êà ,íéìáùäî ïéðéòøâä åð÷åøúð àì ïééãòù úîçî àåä
,äééì÷ ìù éåðéù äá äùòð éøäã ¯ äàåáúá éåðéù ììë äùòð àìã

.íéìáùäî ïéðéòøâä úãøôä ìù éåðéù äùòð àìã äðååëä ÷ø

ïî.ïéøú ïî àãç óìéð éôìé àì ãçâ"òà ,'éôäéä íàã
åðîî ãåîìì øùôà éà íéðéîä ãçàá øåñéà ÷ø áåúë
äéä ,íéðéî éðùá øåñéàä áåúë äéä íà êà ,íéøçàä úà
ïéîä ë"àå .éùéìùä ïéîä úà øåñàì íäî ãåîìì øùôà
.'â ä÷åì ïúùìù ìëà íàù ïéðòì ,àùøãì áúëð éùéìùä

àëéà.ïåäéðéòá ïåäðúéàã ìîøëå éì÷ì äî êøôéîì,'éô
íâù òãðù éãë íçì úìéëà øåñéà áåúëì êéøöã
íäù ìîøëå éì÷ì äîåã åðéàå åðéòá åðéàù óà øåñà íçì
ìëåàä ïéðòì àùøãì íçì áúëð àìå ,íäéðéòá ïééãò

â ä÷åìù ïúùìùîìéòì åðéøáãá 'òå .'éì÷ã íåùî ä"ãá)
(äéðéòá äéúéà àì íçì ä"ãáå ,äéðéòá äéúéà.

àììîøë àø÷ áåúëð'åëååáøúð ïëù éì÷å íçìì äî
.úåçðî ìöà,ìîøë äàéáäì áééçù äçðî ïéàù ,'éô

,íçì íàéáäì áééç íçìä éúùå íéðôä íçì úçðî ë"àùî
øåñéà áåúë äéä àì íàå .éì÷ äàéáäì áééç øîåòä úçðîå
ùéã ,éì÷å íçìî øåñà ìîøëù íéãîåì åðééä àì ¯ ìîøëá

.éì÷å íçì íàéáäì áééçù úåçðî ùéù àøîåç íäá

àììîøëå íçìî óìéðå éì÷ àø÷ áåúëðïåéë ,'éô .'åëå
äáúëù äî ë"à ,ìîøëå íçìî éì÷ ãåîìì øùôàù

.àùøãì àáå øúåéî àåä éì÷ äøåúä

øîà÷çöé éáø êìãåîéìäù êì äðòé ÷çöé éáø ,'éô .'åëå
åìù.'åëå 'â ä÷åì ïúùìù ìëà íàù

êëìä.øúééîã ä÷åììëåàäã ãîìì àá øåúéäã ,'éô
.'â ä÷åì ïúùìùî

ë"åúá àúéà(è"ä 'é àúùøô øåîà)ùãç øåñéàã ïéãä øàáì
ìîøëå éì÷á ÷ø øåñéà áåúë äéä íàù ,àåäå .ïâã éðéî ùîçá âäåð

[åôø]àìå êø øáã ìò àìà éåì÷ êééù àìã ô"éøâä ÷ééãîå ,"Eéøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà" áéúë øîåòä úçðîáãÈÄÈÈÅÆÆÇÀÆÇÀÄÅÄÀÇÄÆ
ùáééúð øáëù øáãá(:àò úåçðî 'ò).
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èòîì íçì øîàð ïëì ,ùãç øåñéà ùé úåéðè÷á íâã íéøîåà åðééä
íçì íàéáäì íçìä éúù ïáø÷á øîàðù äîî íéãîåìã ,úåéðè÷
àìå íéèçá âäåð ùãçá øåîàä íçì ä"ä ,íéèç íàéáäì êéøöå
ùãç øåñéàã íéøîåà åðééä íçì ÷ø áåúë äéä íàù àìà .úåéðè÷á
.ïâã éðéî øàù íâ øåñàì ìîøëå éì÷ áåúë ïëì ,íéèçá ÷ø âäåð

äùî éðô 'òå](à"ä à"ô äìç)ïéî ÷øã ïðéôìéã éîìùåøéä øåàéáá
.[éì÷á øñàð íçìá øåñàä

øùôà éà éøäù øúåéî åðéà éì÷ éøä ,ë"åúá ù"øä äù÷äå
,øúåéî àåäù ì"úà 'éôàã äù÷ ãåòå .íçìî éì÷á øåñéà ãåîìì
ø÷éòã ,õøéúå .'â áééç ïúùìùî ìëåàäã éì÷î íéãîåì 'îâá àìä
úåçðîá øàåáîë àìà éì÷î åðéà ïâã éðéî ùîçá âäåð ùãçã àùøãä

(:ò óã)ùîçá úîéé÷úî äöî úåöîù åîëù ,äöîî ù"æâá íéãîåìã
.ã"ëò ,ùãç øåñéà ä"ä ïâã éðéî

åöåøéúáå .ù"øì ïååéë éðùä åöåøéúáù ïééâåñá òáù øàáá 'òå
ïðéôìé íçìîã ,àéä íéðäë úøåúä úùøãã ì"éã ,áúë ïåùàøä
,ìîøëî ïðéôìé íéðéîä 'ã øàù úàå ùãç øåñéàì íéèç úåáøì
ïãéã àéâåñä úð÷ñîëå ,÷ìçì ïðéôìé åðîîå ,øúåéî éì÷ øàùðå

.éì÷î ÷ø ïðéôìé ÷ìçì ãåîéìäù
áéùîå ìàåùá äðäå(å"ì 'éñ á"ç àî÷),åìà íéöåøéú àéáä

"éì÷" áåúëð äù÷îä ìéòì 'îâä éøáã áùåéî àì ïééãòã äù÷äå
øåñéàã òãð àì "íçì" áåúë äéä àì íà éøäù ,"íçì" áåúëð àìå
úùøãì ïéáå ë"åúä úùøãì ïéá àäã ,ïâã éðéî ùîçá âäåð ùãç
ùîçá âäåð øåñéàäù òãðù éãë "íçì" áåúëì êéøö úåçðîá 'îâä

.åöåøéú ù"åòéå ,ïâã éðéî

àîéàå.àãç áééçî ïåäìåëà ,àãç áééçî øúééîã éì÷
ìò ÷øã øîàð "éì÷"á øîàð øåúéäã ïåéë ,'éô
ìîøë úìéëà ìò ìáà ,ò"ðôá úå÷ìî áåéç ùé éì÷ úìéëà
áééçù øîåì øåúé ïéà íäáã ,íéúù áééç äéäé àì íçìå
.íéúù ÷ø áééç äéäé ïúùìù ìëà íàå .ò"ðôá ãçà ìë ìò

éåä éì÷ã ïåéë ,àåä ïëù ìëã ,÷"÷ :ì"æå ,øðì êåøòá äù÷ä
íäî ìé÷ã íåùî ìîøëå íçìî éúà"éì÷" ãåîìì êéøöã ,åúðååë äàøð)

"éì÷" ãåîìì øùôà éà äåùä ãöä éìá êà ,"ìîøëå íçì"î äåùä ãöäá
(íäî ì÷ øúåé éì÷ù íåùî ,ãáì "ìîøë"î åà ,ãáì "íçì"îáúë àìå ,

íçìàã ïëù ìë ë"à ,åîöò éðôá åéìò é÷ìã úåøåäì àìà ùåøéôá
àîìãã ,ì"éå .ïîöò éðôá íäéìò ïé÷åìù 'åëå äéðéî éøéîçã ìîøëàå
íåùî "ìîøë"îå ,äéðéòá àúéàã íåùî "íçì"î "éì÷" øéîç

.ì"ëò ,úåçðî ìöà äáøúðã
áùçð ãçà ÷åñôá íéáåúëù "ìîøëå éì÷ íçì"ã ,äù÷ä ãåò
ãçà ìë ìîøëå íçì ìò áééçã ù÷éäá ãîìð ë"àå ,äæì äæ åù÷åäã
,õøéúå .íäéðùî øåîç éì÷ã êåøôì ïéà ù÷éä ìòã ,éì÷î ò"ðôá
ãçà ìë ìò áééçù ù÷éäá íéãîåìã õøúì äìëé 'îâä úîàáã
ìò áééçù äéàø ùé åîöò ÷åñôäîù úöøúî 'îâäã àìà ,ò"ðôá

'ñåúä úéùå÷ äæá õøéúå .ù÷éä éìá íâ ò"ðôá ãçà ìë(àîéà ä"ã),
.íù åðéøáãá 'òå

ïåäìåëà.àãç áééçîáééç àäé ìîøëå íçì úìéëà ìòã àöîð
â"òàã äéàø äæîå .úåììëáù åàì éåäã úîçî ãçà

ìéòì åðéøáãá 'òå ,ãçà ä÷åì úåììëáù åàì éåäãïé÷åì ïéà àäå ä"ã)
(úåììëáù åàì ìò.

íàáåúëð ïë.'åëåéì÷ áúëðù äîî äéàø ùéã ,'éô
ïéãå éì÷ë íçì ïéãù ,ìîøëì íçì ïéá ÷åñôä òöîàá
íà ïëìå ,ò"ðôá úå÷ìî ãçà ìë ìò áééçù ,éì÷ë ìîøë

.'â áééç ïúùìùî ìëà

ø"àéøäù êéðéòá äì÷ äåù äøéæâ éäú ìà íìåòì ,éàðé
àìà áåúëä åãîéì àìå äøåú éôåâî ãçà ìåâéô

.äåù äøéæâîíéàåìéîá 'ò ,éàðé áø éøáã øåàéáá('ã ïîéñ)åðàáäù
.íéùåøéô éðù

(àïéã àåä ù"æâî ãîìä øáãã ,àåä ùåøéôä ï"áîøä ô"ò
ø÷éò íäù øîåàë ÷ø àåä ,"äøåú éôåâî" áåúëù äîå ,àúééøåàã
.äøåú éôåâî ãçà ìåâôä" :áúëù ,é"ùø úðååë åæ éìåàå .äøåúä
äøåú éôåâî ãçàë øåîç àåä ìåâéôäù åðééäå ."úøë åéìò ïéáééçã

.úøë åéìò ïéáééç àäã ¯
(áïéãä úà åðéáø äùîî äìá÷ äéä ì"æçìù ,ùøôî í"áîøä

,ù"æâá ïéã íéãîåìù íéøçà úåîå÷îî é÷åôàì ,åæ ù"æâá ãîìðä
.î"ôðá ù"ò ,åðéáø äùîî äìá÷ åéìò ïéà ìáà

äøéæâ.äåùé"áäì 'îâä éììëáúåà á"ô 'ã øòù íìåò úåëéìä)
(ã"éô"ò úùøãð åæ äãîù ,äåù äøéæâ íùä ùøôîÅ

ïéòëå .ãçà ùøåùî äøåæâä äáéú ,åùåøéô "äøéæâ"å .úååùä úåáéúä
ïøäà úåãéîá áúë äæ'â ÷øô ë"åúä ùéøá ìàòîùé éáøã àúééøá ìò)

('à ÷ìçâ"îôá ò"òå .(æ"÷ú ãåîòá ñôãð øéäáä ò"åùá)úåøâàá
'â úåà

éñåäåàåä äåù äøéæâ íùäã ,óñåð ùåøéô ïøäà úåãéîá íù óÅ
úøéæâ ïåùìî(úàøåä¯)íéðéðòä úååùäì úøæåâ åæ äãîã ,áåúëä

íðéà íéðéãä éðùù ô"òà ,äåùä äáéúä é"ò úåîå÷îä éðùáù
.íéåù.íðéðòá íéîåã íðéàù óà íéøáãä úà íéåùî ù÷éäá íâ ïëå)

÷ìçá íù øàåáîëå íéîòôì ù"æâ íùá àø÷ð ù÷éää íâù åðéöî úîàáå
('å.

éøäù.ìåâéôáùç ,åúáø÷ä úãåáò úòùáù ïáø÷ ,'éô
åøùá ìåëàì åà åéøåîéà øéè÷äì åà íãä ÷åøæì

ìåâéô ïáø÷ä äùòð ,íäì éåàøä ïîæì õåçí"áîøá àáåîå)
(à"ä î"äåñô úåëìäî â"éô.

àìå.áåúëä åãîéìïéã ø÷éò ìáà .åáù úøë ïéãä úà ,'éô
.ùøåôî áåúë ìåâéô
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ÂÏ Â¯Ó‡ Z È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù

מתני ' - יא: דף

חטאת לחיוב דוגמא  לתת התנא  שרגיל הטעם
חלב אכילת  מאיסור 

åøîà.úàèç àéáî áìç úìëà åìäæéàá úøàáî äðùîä
ââåùá áìç ìëàù íãà ìò øåøéá åðì ùé ïôåà
ä"ä ,áìç úìéëà äðùîä äè÷ðã ô"òàå .úàèç áééçå

ìéòì íéðîðä úàèç éáééç øàùì(.á óã).

ìò úàèç áåéç äè÷ð äðùîä òåãî øáãä íòèáå
ïî÷ì é"ùøéô ,áìç úìéëà(áìç úàèç ä"ã :áë óã):ì"æå

äëåîñã íåùî ,áìç è÷ð éëäìå ,úàèç íúñ åðééäúùøô)
(úàèçáìçì(áìç úìéëà øåñéàì)áéúëã(æé:â àø÷éå)ìë"

äéì êéîñå ,"åìëàú àì íã ìëå áìç(á:ã íù)éë ùôð"
íéçáæá é"ùøå .'åâå "àèçú(éøîâ éî ä"ã .ç óã)ùøéô

"éôè àçéëùã íåùî"ô)àåäù úåéä ,åá ìùëäì éåöîã ,'é
(ïîåùì äîåã.

úåéä áìç úìéëà ìù ïôåà äè÷ð äðùîäã ,áúë ãåãì íéðùåùáå
ìëà øîåà ãò" äðùîä êùîäá àáåîù äî éôè äì úçëùî äæáå

øúåî áìç ùéå úåéäã ,"ìëà àì øîåà ãòå(äéç áìç åà ,ïîåù)ùéå
ìëà íàä íúåãòá íé÷åìç íéãòä éðùù äì úçëùî ïëì ,øåñà áìç

.ã"ëò ,øåñà áìç åà øúåî áìç
øåñéàá øéôù äì úçëùîã ,åùåøéô ìò äù÷ä á÷òé øéáàáå
íäù ïåéë äöî åà õîç ìëà íà íéãòä íé÷åìçù ,õîç úìéëà
åðéàù øùá åà øúåð øùá ìëà íà ïéðòì ïëå ,äæì äæ íéîåã
î"ø ú÷åìçî úàáåîù äðùîáù íåùîã ,ùøéô ïëìå .øúåð
ìëàù íéøîåàùë úàèç åúåà íéáééçî íéãò éðù íà íéîëçå
íéãòäù ïôåà ìò äøîàð íú÷åìçîå ,íùéçëî àåäå áìç
äîì àôåâ íú÷åìçî ìò ìåàùì êééù àìå] áìç ìëàù íéãéòî
øåéöä úà áúë éáøå ,äùòîä äéä êëù íåùî ,áìç ìëàá àéä
áåéç ìù øåéö íéðéãä ìëá äðùîä äè÷ð ïëì ,[å÷ìçð åáù

.áìç úìéëà ìò úàèç

åøîà.áìç úìëà åìåøîà" ïðúã äî íà øàáúé 'îâá
åúåà íà ïëå ,íéãò éðùì åà ãçà ãòì äðååëä ,"åì

.÷úåù åà íéãòä úà ùéçëî áìç ìëàù åéìò íéãéòîù

úìëà.áìçúåîáéá 'ñåúä åáúë(äîå ä"ã .çô óã)ãòäã ,
(íéãòä åà)áìç ìëàù òãåéù àéãäì ãéòî åðéà

àîúñ àëéà êà ,áìç ìëàù ÷ø ãéòî àìà ,ââåùá
àìã ,äéä ââåù àîúñîã :ì"æå ,ââåùá äúéä åúìéëàã

íéàåìéîá ò"òå .ì"ëò ,àòéùøá äéì ïðé÷æçî('å ïîéñ).

חטאת לחייב עדות
ãòìëà øîåà'åëå.ìëà úøîåà äùà÷ø àø÷ð ãò ,'éô

ïåâë ,íéøùë íéãò íéëéøöù íå÷îá ãéòäì øùëù éî
ïðéôìéãë ,äùà àìå ãéòäì øùë ùéà ÷øã ïåîî úåãò

úåòåáùá(.ì óã)áéúëãî(æé:èé íéøáã)éðL eãîòå"ÀÈÀÀÅ
.úðîàð äùà íâ ,úàèç áåéç úåãòá íìåà ."íéLðàäÈÂÈÄ
áìç úìéëà ìò ãéòîä øùë ãòá ïéãä úà äðùîä äàéáîå
äùàùë äãéòîä äùàá ïéãä úà ïëå ,åùéçëî øçà ãòå

.äúùéçëî úøçà

ïî÷ì ïðéôìé úàèç áééçì ïîàð ãçà ãòã àäå
áéúëãî(âë:ã àø÷éå)àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bà"ÇÅÈÇÈÂÆÈÈ

áééçì úðîàð äùà íâã àäáå ."Bðaø÷ úà àéáäå daÈÀÅÄÆÈÀÈ
,íå÷î ìëî "òãåä åà" :ì"æå íåùøâ åðéáø áúë ,úàèç
.ì"ëò ,äùà ô"ò ïéá áåø÷ ô"ò ïéá ãçà ãòá ïéá
¯ ãçàë íúùìù úà íéáøî "òãåä åà"îã òîùîå
àåä ïëå .úàèç áééç ,àèçù åì òãåðù ïéðò ìëáã

íéðäë úøåúá(á"ä æ"ô äáåçã àøåáã àø÷éå):íúä àúéàã ,
ì"ú ,äçôù åì äøîà 'éôà äùà åì äøîà 'éôà ïéðî

"òãåä åà"(à"øâä úñøéâë)íéàåìéîá 'òå .('à ïîéñ)íà
ãçà ãò ïéãì äîåã ,úàèç áééçì ïîàð ãçà ãòã ïéãä

.ïéøåñéàá ïîàð

ãòåàìëà àì øîåà ãòå ìëà øî'åëå.éåìú íùà àéáî
øàåáîë éåìú íùà íéàéáî áìç úìéëà ÷ôñ ìò ,'éô

ìéòì äðùîá(.á óã)úàèç äàãå ìò íéáééçù äøéáò ìòã ,
éåìú íùà ä÷éôñ ìò íéáééç[à]ãçà ãò ÷ø äéä íà ïàëå ,

øçà ãò ùéù ïåéëå ,úàèç àéáî äéä áìç ìëàù ãéòîä
.éåìú íùà àéáî ïëìå ,áìç ìëà íà ÷ôñ ùé ,åùéçëîä

éîìùåøéáå(â"ä é"ô úåîáé)íéøîåà íéðùá ä"äã ,øàåáî
.éåìú íùà áééçã ¯ "ìëà àì" íéøîåà íéðùå "áìç ìëà"

[à]íù åðéøáãá 'ò(éåìú íùà íäìù òãåä àì ìòå ä"ã).éåìú íùà ìù øãâä
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íéàåìéîá 'òå('â ïîéñ)áééçî ãçà ãò íà åðáçøäù äîá
."òãåé éðéà" øîåà äìäùë éåìú íùà

ãò.øåèô éúìëà àì øîåà àåäå ìëà øîåàãçà ãò ,'éô
úàèç åáééçì ïîàð åðéà ,áìç ìëàù åøáç ìò ãéòîä
ïéãä øå÷îå ."éúìëà àì" øîåàå åùéçëî íãà åúåàù ïîæá
èòîì ,"Búàhç åéìà òãBä Bà" áéúëã ,àø÷î 'îâá øàåáîÇÅÈÇÈ

øåèô íéøçà åäåòéãåä íàù[á]'ñåúä åùøéôå .åì åøîà ä"ã)
(àúòéöî àîéà à"ãáåéðéà" øîà 'éôàã àø÷á èòîúäã ,

äàøð ãåòå ."åéìà òãåä" àø÷ð àìã ,úàèçî øåèô "òãåé
'òå ,éåìú íùàî óà øåèô "òãåé éðéà" øîåàùëã ,'ñåúá

íéàåìéîá('â ïîéñ).

éðéà øîåà äìäùë úàèç áééçî àì à"òã 'ñåúä úèéù ø÷éòáå
úåîáéá àúéà ïë ,òãåé(.çô óã)åàì àìà" ïéúéðúî ìò(ïîàð à"ò)

÷éúùéàã íåùî(åéìò ãéòîù äæ)éôëå ,"àéîã äàãåäë ä÷éúùå
'ñåúä åøàéáù(ä÷éúùã ä"ã íù)úîà åì äàøð ÷éúùã ïåéë :ì"æå

ïéùåãé÷á 'ñåúä åôéñåäå .ì"ëò ,øáãì íéìâø ùéù úö÷ òãåéåóã)
(øîà ä"ã :äñøîåà ãòäùë àìà äàãåäë åú÷éúùã íéøîåà ïéàã

åú÷éúù ïéà ïë àìîìàã ,"úìëàù òãéì êì äéäå áìç úìëà"
.ã"ëò ,äàãåäë

íéðåùàø äáøä ùé ïëà(íù ïéùåãé÷ ,à"áèéøå à"áùøå ï"áîø)
éðéà" øîåà àåäùë 'éôà úàèç åáééçî à"òã íéøáåñå íé÷ìåçù
ïîàð à"ò àð÷ñîì ìáà ,à"åä ÷ø íä úåîáéá 'îâä éøáãå ,"òãåé
øîåàå åùéçëî àåä ë"àà ,"òãåé éðéà" øîåàùë íâ úàèç åáééçì

."éúìëà àì"
íù ï"øìå(ó"éøä éôãî .èë óã)øîåà íàã ¯ úôñåð äèéù ùé

ïôåàá 'éôà ÷úåù àåä íà ìáà ,åáééçì ïîàð ãòä ïéà "òãåé éðéà"
òãéîì äéì äåä àìã(äàãåäë åú÷éúù ïéàã)'òå .ã"ëò ,ãòä ïîàð

íéàåìéîá('å ïîéñ).

íéðùøéàî éáø éúìëà àì øîåà àåäå ìëà íéøîåà
íéðù åäåàéáä íà øéàî ø"à ,áééçîúñøéâ .'åëå

øéàî ø"à .ïéøèåô íéîëçå áééçî øéàî éáø" :àéä ç"áä
î"áá 'ñîá àñøéâä ïëå ,"íéðù åäåàéáä íà(:â óã).

òöîàáå úåéä ,øéàî éáø íéîòô 'á éðú÷ã àçéð åæ àñøéâìå
úòã úàáåî àìã åðúðùî úñøéâì êà .íéîëç éøáã åàáåä

'á äðùîä äøéëæî òåãî äù÷ ,î"ø úòã ÷ø àìà íéîëç
÷"îèùáå .ãçé åéøáã ìë úà äàéáä àìå î"ø íéîòôúåà)

('äàì øîåà àåäå" íäá àñøéâäù íéøôñ ùéã àéáä
:íéëøã éðùá ì"ôà åúñøéâ êùîä úàå ,"øåèô éúìëà
"øéàî ø"à" (á .'åëå "øéàî ø"à ,áééçî øéàî éáø" (à

.åðéøáãá ù"òå .ïë ñåøâì ïéàã ÷"îèùá áúëå .'åëå

ø"ààì äøåîç äúéî éãéì íéðù åäåàéáä íà øéàî
ì÷ä ïáø÷ éãéì åäåàéáé'åëå.íéìåëéù äæîã ,'éô

íùéçëî àåäù ô"òà äøåîç äúéî åúåà áééçì íéãò
áéúëã(å:æé íéøáã)úîeé íéãò äLìL Bà íéãò íéðL ét ìò"ÇÄÀÇÄÅÄÀÈÅÄÇ

.íùéçëîù ô"òà ì÷ä ïáø÷ åáééçì íéìåëéù å"÷ ,"únäÇÅ
íòè êåøá õáå÷á 'òå(éøçà ä"ã à"ñ ãåîò :â î"á ñ"îò à"ç)

íéàåìéîáå('æ ïîéñ).

íéðåùàøä äðäåà"áùøå ï"áîøå é"ùø ,ïàë î"äéôá í"áîøä)
(:â î"á à"áèéøåíéðäë úøåúä úà åàéáääáåçã àøåáã àø÷éå)
(â"ä¯à"ä 'æ ÷øô÷åñôä ìò(âë:ã íù)Búàhç åéìà òãBä Bà"ÇÅÈÇÈ

"åéìà òãåä" :íúä àúéàã ,"da àèç øLà(ì"öë)åøîàù àìå ÂÆÈÈÈ
àìà åáééçî ïéàù ãçà ãò åì øîàù úà àéöåà ,íéøçà åì

äòåáù(ïáø÷ åáééçî ïéà ïëìå)ì"ú ,íéðù åì åøîà åìéôà ïéðî ,
"åéìà òãåä"(ì"öë)íéøçà åäåòéãåéù àìåíéîëç úòã àéäå)

ïéúéðúîá[â]((((ùéçëî åðéàù ô"òà ìåëé .(ïáø÷á áééçúé àì)ì"ú ,
íéáééçî ïëù íéðù åì åøîàù úà àéáà ."àéáäå åéìà òãåä åà"
åìéôà ïéðî ,'åëå ãçà ãò åì øîà åìéôà ïéðî ,äúéî åúåà
äá àèç øùà åúàèç åéìà òãåä åà" ì"ú ,äùà åì äøîà
äúéî éãéì íéðù åäåàéáä íà øéàî ø"à ."åðáø÷ úà àéáäå
ú÷åìçî ãåñéã àöîðå .ë"ò ,ì÷ä ïáø÷ éãéì åäåàéáé àì äøåîç
"åéìà òãåä" áùçð íéãò éðù é"ò íàä àåä íéîëçå î"ø

úàèç áééçå(î"ø úòãì)øåèôå "åéìà òãåä" éø÷éî àìã åà ,
úàèçî(íéîëç úòãì).

íéðåøçàä åø÷ç "åéìà òãåä" éø÷éî àìã íéîëç úøáñáå
úåà :â î"á ìàåîù éáø éøåòéùå ,á"ô ïîéñ à"ç áééì äéøà éáø éùåãç)

('á ïîéñ .áé óã íéàåìéîá ò"òå .â"ðúåðîàð åì ùéù ùåøéôä íàä
åà .åîöò éáâì òâåðä øáã äæå úåéä ,íéãòìî øúåé úàèç ïéðòì
úàèç áåéçá éàðú øîàð êà åðîî øúåé íéðîàð íäã â"òàã
úòéãé åì øñç íéãòä úà ùéçëî àåä íàå ,àèç úòéãé åì äéäúù
éðùä ãöä éôìå] .àèçäî òãåé åðéà àåäù úøîåà åúùçëäã àèç

[á]ïî÷ì 'îâä ô"ò ,ïîàð åðéàã íòèä úà øàéá íåùøâ åðéáø
(.áé óã)àåäå "áìç úìëà" íéøîåà íéãò éðùã íéîëç íéøáåñã

øúåé äøôë ïéðòì åîöò ìò ïîàð íãàã ,øåèô "éúìëà àì" øîåà
íù 'îâáã ,á"öå .ã"ëò ,ãçà ãòî øúåé ïîàðã ù"ëå ,íéãò äàîî
.íéøçà åäåòéãåéù àìå "åéìà òãåä åà" áéúëãî äæ ïéã ïðéôìé
ïîàð íãàã íåùî åðéà ãçà ãò ùéçëäì ïîàðù íòèäã äéàøå
åæ àøáñ ìò ÷ìåç î"ø éøäã ,íéãòî øúåé äøôë ïéðòì åîöò ìò

(íéãò éðù ùéçëäì ïîàð åðéàù øáåñã)ùéçëäì ïîàðã äãåî ä"ôàå
.ãçà ãò

[â]íà äî"ã àøáñî àéä íéîëç úòãù òîùî ïéúéðúîá äðäå
øàáúéå .àø÷î äì ïðéôìé íéðäë úøåúá åìéàå ,"éúééä ãéæî øîåì äöøé

ïî÷ì åðéøáãá äëåøàá äæ ïéðòìòå ,éøúá àîéìà ïðé÷ñò éàîá ä"ã)
(â"é úåà ÷"îèùäíéàåìéîáå('á ïîéñ .áé óãì).

52



‰„Â·Ú‰¯Â¯· ' È 	˙Ó Z :‡È Û„‰Ó˜

úàèç áééçúé úîàá éæà àèçäî òãåé àåäù ïéãéòî íéãòä íà
ïîàð àåäã íéîëç úøáñã ¯ ïåùàøä ãöë øîàð íàå .[íäéô ìò
àá î"ø ìù å"÷äã ,íéîëçå î"ø å÷ìçð äæáã ì"ö ,íéãòî øúåé
ïéðòì ä"ä ,åðîî øúåé íéðîàð íéãòä äúéî ïéðòìã åîëã çéëåäì
áééçì íéìåëé àì íéãòäù ¯ éðùä ãöë íéîëç úøáñ íàå .úàèç
àåä î"ø ìù å"÷äã ì"ö ,àèç úòéãé åì ïéàå úåéä ïáø÷ åúåà
éðùùë ïáø÷ ïéðòì ä"äã ,äúéî ïéðòì åðîî øúåé íéðîàðã äîî
åðéà àåäå àèç úòéãé åì ùéù áùçð "áìç úìëà" íéøîåà íéãò

íùéçëäì ìåëé[ã].
éøæò éáàáå(ç"ä äãéáàå äìéæâ úåëìäî æ"ô),øçà ïôåàá áúë

äúéî áééçì íéðîàð íéãòã åðàöîã ïåéëã øîåì àá î"ø ìù å"÷äã
éðù úàãòäá øîàð àìå ,úàèç áééçì íéðîàð íäù ù"ë ,äøåîçä
ãåñé åäæå .ãçà ãòá ÷ø àìà ,"åéìà òãåä" ìù éàðúä íéãò
éðù íå÷îá íâ øîàð "åéìà òãåä" ìù éàðúä íàä íú÷åìçî

øðì êåøòá ò"òå .ã"ëò ,íéãò(ãò ä"ã 'ñåú ìò).
ïî÷ì 'îâä äðäå(.áé óã)ïîàðù íéîëç úøáñ íàä ú÷ôúñî

.íéãòî øúåé åîöò ìò ïîàð íãàù íåùî àéä "éúìëà àì" øîåì
øåèô éúééä ãéæî øîà éòá éàã åâéî" íåùî åà(úàèçî)øîà éë ,

"øåèôå ïîéäî ,éúìëà àì éîð(íù øàáúéå)åìà íéããöá î"ôðäå .
íåùî íúøáñ íàã ¯ î"ø ìù å"÷ä ìò íé÷ìåç íéîëç íàä ,àéä
êà .å"÷ä ìò íé÷ìåç íä ë"à ,íéãòî øúåé åîöò ìò ïîàð íãàù
ë"à ,éúééä ãéæî øîà éòá éàã åâéî úîçî ïîàðù íúøáñ íà
íéøèåô î"îù àìà ,î"ø ìù å"÷ì íéãåî íéîëç íâ ïéãä ø÷éòî

åâéî åì ùéù ììâá åúåà[ä].

עדים נגד  קרבן עצמו את  לחייב  נאמן אם
ø"àøéàî.'åëåî"áá 'îâä(:â óã)äãåî úòåáù éáâì äðã

åì äãåî äìäå íéøðéã éðù åøáç úà òáåúä ïåâë ,úö÷îá
ä"ä íàä ,éðùä øðéãä ìò àúééøåàã äòåáù áééçã ,ãçà øðéãá
åøáç úà òáåúä ïåâë ,úö÷îá äãåî úòåáù íéáééçî íéãò éðù
áåéç ìò íéãéòîä íéãò éðù ùéå éøîâì åùéçëî äìäå íéøðéã éðù
íéãò éðù íâã øáåñ àééç éáøã 'îâá àúéàå .ãçà øðéã ìù
ïåîî åáééçî åðéàù åéô íà ,å"÷î úö÷îá äãåî úòåáù íéáééçî

(øåèô ñð÷á äãåîã ,ñð÷á)åúåà ïéáééçîù íéãò ,äòåáù åáééçî
åáééçî ïëù åéôì äî" 'îâä äù÷îå .äòåáù åäåáééçéù å"÷ ïåîî
àøîåç ùéù åðééäã ,"ïáø÷ åúåà ïéáééçî ïéàù íéãòá øîàú ,ïáø÷
åãéòä íà ìáà ïáø÷ áééç àèçù äãåî àåäùëã ,íéãòá ïéàù åéôáÈÈ
àáéìà åðééäå ¯ ïáø÷ áééç åðéà ,íùéçëî àåäå àèçù íéãò åéìòÈÈ
åúåà íéáééçî àì íéãò éðùã íéøáåñå î"ø ìò íé÷ìåçä íéîëçã

.íùéçëî íà ïáø÷
ï"áîøä äù÷äå(íù)ïôåàá ÷ø î"ø ìò íé÷ìåç íéîëç éøä ,

¯ ïîàð àì åéô íâ äøåàëì äæ ïôåàáå ,íéãòä úà ùéçëî àåäù
àéáî åðéà ,"úìëà àì" íéøîåà íéãò éðùå "áìç éúìëà" øîà íàã
íéîëçã ,õøéúå .íéãòìî øúåé úåðîàð åéôì ïéàã àöîðå ,úàèç
.øåèô àåäù íéøîåàä íéãò ùé íà 'éôà ïáø÷ åáééçî åéôã íéøáåñ

(óñåð õåøéú ù"òå)â"òàã ,î"øã àáéìà ä"ä àîù ,÷ôúñäå .
'éôà úàèç åúåà íéáééçî íéãò éðùã ¯ áåéç ïéðòì î"ø øáåñã
íéðîàð íéãòä ïéàã øîåì ùé øåèô ïéðòì î"î ,íùéçëî àåä
,øåèô àåäù íéøîåà íéãòä 'éôà úàèç åáééçî åéô àìà ,åøèåôì

'ñåúá ìáà .ã"ëò(äî ä"ã íù)åáééçì ïîàð àì åéô î"øìã ,åè÷ð
ïáø÷î åîöò úà øåèôì ïîàð åðéà àåäù åîë ,íéãò ãâð úàèç

,íéãò ãâð(íéãò ãâð ïáø÷ åáééçî åéô íéîëçì ë"àùî)'òå .ã"ëò ,
ïî÷ì åðéøáãá(ùéà äàîî øúåé åîöò ìò ïîàð íãàã ä"ã óåñ .áé óã)

íéàåìéîáå(äøòäá 'á ïîéñ íù).

íàåäåàéáé àì äøåîç äúéî éãéì íéðù åäåàéáä
.ì÷ä ïáø÷ éãéìáééçì íéðîàðä íéãò éðù ÷øã òîùî

íéìåñôä íéãò êà ,íùéçëîùë ïáø÷ áééçì íâ íéðîàð ,äúéî
áééçì íéðîàð ïðéà ,íéãáò åà íéùð ïåâë ,äúéî áåéç ìò ãéòäì

é"åúä ìò ïî÷ì åðéøáãá 'òå ,ïùéçëî äìä íà ïáø÷ä"ã óåñ)
(äæ øáã.

äî ô"ò íéìåñôì íéøùë íéãò ïéá ÷åìéçä úà øàáì äàøðå
úåøòä õáå÷á áúëùúåîáéá é"ùø éøáã øåàéáá ,'â úåà â"ñ ïîéñ)

(åùòå ä"ã :çôúåðîàðì ãçà ãò úåðîàð ïéá ÷åìéç ùé :ì"æå ,
éðäî àì ïë ìòå øåîâ øåøéá äùòîä úà ïéøøáî íéðùã ,íéðù
ãâð éøá øîåàùë ø÷ùî àåäù åðì øåøáã íåùî ,ïãâð éøá úðòè
øåøéá åðì ïéà ,ïîàð àåäù íå÷îá åìéôà ãçà ãòá ìáà .íéãòä
ùåçì êéøö ïéàù ïéðòì åéøáã ìò êåîñì ùéù àìà äùòîä ìò
äéäå ,÷ôñá ìèåî øáãä äéä ãòä ãéòä àì åìéàã ,÷ôñä ãöì
ãéòî ãòäù åéùëòå ,àøîåçì ïðéìæàã àúééøåàã à÷éôñ ïéãë åðéã
åðì ïéà î"î ìáà ,áìç àåä àîù ùåçì êéøö ïéà ,ïîåù àåäù
ãâð ä"äå ,ãòä ãâð éøá úðòè éðäî ïë ìòå ,ïîåù àåäù øåøéá
ãò ìò êåîñì äøåú äøîà àìù ,ãçà ãòë ïðéãù íéìåñô äàî
,øåøéáá øáãä òãåéù éîì àìå ,åìöà ÷ôñ øáãäù éîì àìà ãçà

ãçà ãòì íéãò éðù ïéá ÷åìéçä ïéðòáå] .ì"ëòíéãòì ä"äå)
(ãçà ãòë íúåðîàðù íéìåñôíéàåìéîá ò"ò ,(à"é úåà 'å ïîéñ)

í"áîøä éøáãáå(á"ä äøåúä éãåñé úåëìäî ç"ô)úåðîàðä øåàéáá
.[íéãò éðù ìù

[ã]íéàåìéîá åðàáäù ï"áîøä úøáñë äæå('á úåà íù):ì"æå ,
ã øùôà(íâ)ùéù ,äéá ïðéø÷ "åéìà òãåä" ,ùåøéôá ïùéçëîã àëéä

åðàáä ïëå .äòè àîù åîöòî øúåé íéðù ìò êåîñì åì'â ïîéñ íù)
('â úåàéøîâì íéãò éðù åúåà ïéùéçëîù ïåéëã :ì"æå ,à"áùøä éøáãî

.äëåøàá ù"ò ,êîñîì äéì úéà íéãòàã äéá àðéø÷ "åéìà òãåä åà"

[ä]ïî÷ì øîåà ì"øå(:áé óã)ùéçëäì ïîàð íãàã äãåî î"ø íâù
,"éúìëà àì" øîåàäã øáåñã àìà ,åâéî åì ùéù íå÷îá íéãòä úà
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עדים נגד  מיגו
åøîà.éúééä ãéæî øîåì äöøé íà äî åìíéøîåà ,'éô

åðéàù äúéî éðàùã ,å"÷ä úà úåçãì ùéã íéîëç
ãâð ïîàð åðéà ïëì ,äðòè íåùá äðîî øèôäì ìåëé
"éúééä ãéæî" øîåì ìåëéù ïåéë ,ïáø÷ éáâ ë"àùî ,íéãòä
÷ø ,áìç ìëàù åãéòäù íéãòä úà øúåñ åðéà â"äëáù
óà ïëì ,ãéæî àåäù ïåéë ïáø÷î øåèô àåäù øîåàù
àåä ¯ íäéøáã úà øúåñ ïë àåäå "éúìëà àì" øîåàùë
íàã ,"éúééä ãéæî" øîåì ìåëéù åâéîá íéãòä ãâð ïîàð
äæ ìë øàåáîëå ,"éúééä ãéæî" ïòåè äéä ø÷ùì äöåø äéä

ïî÷ì(.áé óã)[å].

äöåø äéä íà :ì"æå ,äøö÷á ïàë áúëù é"ùø úðååë åæå
,øåèô ãéæîå ,äéä ãéæî øîåì ìåëé äéä ø÷ùá åîöò øåèôì

ïî÷ì ÷"îèùáå .ì"ëò(æ"ì úåà .áé óã)é"ùøéô ïëã àéáä
î"áá(éúìëà àì øîåà àåäå ä"ã :â óã).

ïî÷ì 'ñåúä êà(åà ä"ã .áé óã)àäã íéøáåñå íé÷ìåç
íéãòä éøäã ,åâéî íòèî åðéà ,"éúìëà àì" øîåì ïîàðã
íéãòã ïåéë ¯ ïðéøîà àì íéãò ãâð åâéîå ,ìëàù íéøîåà

î"á 'îâá àúéàãë ,åâéîî øúåé íéðîàð(:àô óã)ïëìå .
ãéæî" øîåà äéä íàå úåéäã àéä íéîëç úøáñã ,åáúë
,"éúìëà àì" øîåàùë óà ïëì ,ïáø÷î øåèô äéä "éúééä
éúìëà àì" øîåì äúéä åúðååëã åéøáã úà íéùøôî åðà
ïéàã ,'éô .ã"ëò ,øåèô ïëìå "ãéæîá àìà ââåùá
øúåñ åðéà àåäù çëî àìà ,åâéî çëî åìù úåðîàðä
åðéàù ïôåàá åéøáã úà íéùøôî åðà éë ,íéãòä úà

.íäì øúåñ

î"áá 'ñåúä íâå(íà ä"ã :â óã)úøáñ ïéàã åáúë
åáúë íìåà .åéøáã úà ïðéöøúîã àìà ,åâéî íòèî íéîëç
åðàù 'ñåúä åáúë ïàëã ,ïééâåñá 'ñåúä éøáãë àìã
'ñåúä åìéàå ,ãéæî äéäù øîåì åúðååëù åéøáã úà íéùøôî
åéøáã úà ë"çà õøúé åîöò àåäù êéøöù åáúë î"áá
àìù éúðååë äúéä ,éúìëà àì äìéçúá éúøîàù äî" øîàéå

úà õøúî àì àåä íà êà ,"ãéæîá àìà ââåùá éúìëà
ã"ëò ,åéøáã úà íéöøúî àì åðà óà åéøáã[æ].

ïî÷ìå ,àáä øåáãá 'òååâéî ïðéøîàã íåùî ä"ã .áé óã)
(éúééä ãéæî øîà éòá éàãíéàåìéîáå('á ïîéñ .áé óãì)øåàéáá

.é"ùø úèéù

äî.äöøé íà'ñåúä éøáã úà åðàáäù íãå÷ä øåáãá 'òóã)
(åà ä"ã .áéêà ,åâéî íòèî ïîàðã òîùî äøåàëìã åáúëã

àì" øîàù äîã åéøáã úà íéöøúî åðàù íòèî ïîàðã íúð÷ñî
."ãéæîá àìà ââåùá éúìëà àì" øîåì åúðååë "éúìëà

,"ãéæî àìå ââåù àì éúìëà àì" øîàù ïåâëá î"ôð ùé äøåàëìå
÷éôñîå úåéä ,äæ ïôåàá íâ ïîàð äéä åâéî é"ò ïîàð íàã
ãéæî" øîåì ìåëé äéä "ãéæî àìå ââåù àì éúìëà àì"øîåì íå÷îáù
àìå ââåù àì éúìëà àì" øîàù øçàì íâù êéøö ïéà êà ,"éúééä
ïîàð íà ë"àùî ."éúééä ãéæî" ïåòèìå øåæçì ìëåé ïééãò "ãéæî
ìëåé äìéçúá øîàù äî øçàì íâù êéøö ,åéøáã úà íéöøúîù é"ò
àéä åæù øîåìå åéøáã úà õøúì øùôà æà ÷øã ,"éúééä ãéæî" øîåì
åøåáéã õøúì íéìåëé åðà "éúìëà àì" øîà íà ÷ø æ"ôìå ,åúðååë
íà ìáà ,"ãéæî àìà ââåù éúìëà àì" øîåì äúéä åúðååëù øîåìå
,åéøáã úà õøúì øùôà éàã "ãéæî àìå ââåù àì éúìëà àì" øîà

ïîàð äéäé àì(äðéî à÷ôð ä"ã .áé óã 'ñåúá øàåáîë).
áì éø÷çä ô"ò êà(éì äàøðäå ä"ã 'ã ïîéñ ã"åé),î"ôð äæ ïéà

àåäã "äöø" àìå ãéúò ïåùì àåäã "äöøé" äðùîä ïåùìî ÷ééãã
,åâéî é"ò ïîàðã äìéçúá 'ñåúä åáúëù äî éôì íâã ,øáò ïåùì
¯ åâéî ìù úåðîàð åì äéäú "éúìëà àì" ïòåèù øçàì íâù êéøö

çà äðòè ïåòèì ìåëé äéäé ïééãòùãéæî øîåì ìëåéù åðééäã ,úø
àì" øîåì äúéä ,"éúìëà àì" øîàù äîá åúðååëã ùøôìå éúééä

éãò äæ åâéîã ,"ãéæî àìà ââåù éúìëàåâéî øàùî óäî øçàìã)
(úøçàä äðòèä úà ïåòèì ìåëé åðéà áåù ïòåèùéðäî äæ ïôåàá ÷øå ,

úåøùôà åì ïéà "éúìëà àì" øîàù øçàì íà ìáà .íéãò ãâð åâéîä
"éúìëà àì" øîàù íãå÷ ÷øå åîöò úà øåèôì úøçà äðòè ïåòèì

.ïîàð åðéàã íéîëç íéãåî ,úøçà äðòè ïåòèì äéä ìåëé

åðéøáãá øàåáîë ,åâéî åì ïéàíéîëçì î"ø äãåî ì"ø øîà ä"ã íù)
(äôåøç äçôù úìòá íéðù åì åøîà íàù.

[å]åîöò ìò ïîàð íãàã íåùî ,ïðáøã è"î" :àúéà íù 'îâá äðäå
ùéà äàîî øúåé(íäî øúåé ïîàð àåä ïëìå)ïðéøîàã íåùî àîìã åà .

."ïîéäî éúìëà àì éîð øîà éë ,øåèô éúééä ãéæî øîà éòá éàã åâéî
äî"ã åâéî íòèî àéä íéîëç úøáñù çëåî ïàë äðùîäî äøåàëìå

íù åðéøáãá 'òå ."éúééä ãéæî øîåì äöøé íàïîàð íãàã íåùî ä"ã)
(ùéà äàîî øúåé åîöò ìò.'îâä ÷ôñ úà åðøàéáù

[æ]íéîåúá äðäåîéñ)(æ"é úåà åâéî éììë øåöé÷á á"ô ïíâã ,áúë
åðàù àìå åéøáã úà õøúé åîöòá àåäù êéøöã íéøáåñ ïééâåñá 'ñåúä

áì éø÷çáå .ã"ëò ,åéøáã úà õøúð(åøîà ãåòå ä"ã 'ç ïîéñ ã"åé)àéáä
åéøáã úà íéöøúî åðàã åáúë 'ñåúáã ,åéìò äù÷äå íéîåúä éøáã úà

ò"åùá äðäå .ã"ëò ,åéøáã úà õøúé àåäù êéøö ïéàå'à ïîéñ ã"åé)
(á"é óéòñøîåà ë"çàå íéãò éðôá èçåùäã à"áùøä éøáã úà àéáä

æ"èä å÷ìçðå .ïîàð åðéà "éúèçù àì"(à"ë ÷"ñ)ê"ùäå(è"ì ÷"ñ)
àì" øîàéå åøåáéã úà õøúé íàã áúë æ"èäã ,à"áùøä éøáãá
øîàã àäã áúë ê"ùáå ,äøñåàì éðäî ¯ "éúøîà éåàøë äéúèçù
äéúèçù àì" øîåàå åøåáéãá ãîåòùë ÷ø äæ ïîàð åðéàù à"áùøä
úà ï÷úì íéìåëé åðçðàå "äéúèçù àì" ÷ø øîà íà ìáà ,"ììë
éåø÷ äèéçùá ìñôðù ìë éë ,ïîàð ñøãù åà ääùù åúðååëã åøåáéã
÷ø àìà ,ìòåôá õøúéù êéøö àìù øàåáîå .ã"ëò ,"äèåçù äðéà"

à"øâä øåàéááå .åéøáã úà õøúì éåàøù(ç"ì ÷"ñ)úòãá áúë
äéúèçù àì" øîàå åøåáéã õøúî íà :ì"æå ,æ"èä úèéùë à"áùøä

î"á 'ñåú 'òå .ïîàð "éåàøë(äî ä"ã :â óã)úåúéøë 'ñåúáå.áé óã)
(àîìã åà ä"ãäðéá éøîà 'òå .ì"ëò ,('à ïîéñ äèéçù úåëìä).
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ï"áîøä äðä ,áì éø÷çä ìù åéøáã ø÷éòáå(:â î"á)áúë øáë
éãò àëäãåâéî øàùî ó"éúìëà àì" ïòåè àåäù äî øçàì íâå úåéä)

("ãéæî àìà ââåù éúìëà àì" ïåòèì ìåëé àåääæë 'éôàã è÷ðã àìà ,
ïî÷ì åðéøáãá 'òå .íéãò ãâð éðäî àì åâéî âåñíåùî ä"ã .áé óã)

('à úåà ,éúééä ãéæî øîà éòá éàã åâéî ïðéøîàã[ç].

ìëàúçà àìà áééç åðéà úçà íìòäá áìçå áìç'åëå.
,úàèç áééç ââåùá áìç úéæë ìëåàäù àåä ïéãä
÷ø àéáî áìç éúéæ 'á ìëà íà íâù úøàáî äðùîäå
íìòäå .úçà íìòäá íäéðù úà ìëàù éàðúáå ,úçà úàèç
áìç ìëåàù íéðôåà 'á ùéå ,úåòèå äçëù ìù ïéðò àåä
øúåîù áùçù (á .ïîåù àåäù áìç ìò áùçù (à :íìòäá
úçà úàèç áééç åìàä íéðôåàä éðù ìòå .áìç ìåëàì
àìå ãçà íìòäá äéä ìëäù ïåéë ,íéúéæ éðù ìëàù ô"òà

íéúðéá øëæð[è].[æ"ä úåââù úåëìäî ä"ô çîù øåàá 'òå] .

,äìéëàá øúåî áìçù áùçù äæá ââùù ïôåàá àîìùá ,äù÷å
íìòäá ïìëàã áùçð ïëìå úåìéëàä 'á úà äîøâ úçà äââùã àöîð
'á ïàë ùé éøä ,ïîåù ïäù áìç úåëéúç 'á ìò áùç íà êà ,úçà
àø÷ð òåãîå ,úøçà äââù äúéä äëéúç ìë ìòã ,úåãøôð úåîìòä
äìãåâù áìç ìù úçà äëéúç äúéäã éøééî íà íðîàå .úçà íìòä
äæá ùé úåðåù úåëéúç 'á åéä íà êà ,ãçà íìòä éåä íéúéæ 'á
ñçéá àåä úçà íìòä ìù ùåøéôäã ì"öå .úåîìòä éðù äøåàëì
ìò øáòù åì òãåðù àìá úçà äââùá áìç øåñéà ìò øáòã ,øåñéàì

.úåìéëàä ìë øîâ ãò áìç øåñéà
àúôñåúä ìò ìà÷æçé ïåæçá íìåà(à"ä ã"ô)ìëã ,ùãçì áúë

àåä ,úçà úàèç àéáî úçà íìòäá áìç éúéæ éðù ìëåàäù ïéãä
ìáà .úåìéëàä éúù úà äîøâ úçà äââù æàù ,ïéãä íìòäá ÷ø
äëéúçå äëéúç ìë ìò éë ¯ úåââù 'á ùéù áìçá ïîåù åì óìçúðá
ìë ìò áééç ¯ áìç àìå ïîåù àéäù áåùçì úãøôð úåòè åì äúéä

ìéòì åðéøáãá 'òå .ã"ëò ,úàèç úéæåðéøáãáå ,úçà íìòäá ä"ã .á óã)
(úçà íìòäá øúåðå ìåâéôå íãå áìç ìëà ä"ã) ïî÷ìíéàåìéîáå.ã óã)

('æ ïîéñ :áé óãå 'è ïîéñ.

ìëà.úçà íìòäá áìçå áìçäãåäé úçîùá áúëóã ïî÷ì)
:áé(úàèç áééç úçà íìòäá áìç äúùå ìëà íà ä"äã ,Å

àîåéá ïðúãë ,úçà(.àô óã)úàèç àéáî ë"äåéá äúåùå ìëåàäã
ïéìåçá øàåáîëå ,ïéôøèöî äéúùå äìéëà íâù ,øîåìë .ã"ëò ,úçà

(.ë÷ óã)áìç äúåùä íâã(íåçá åëéúäù)íåé úôñåúáå .áééç Å
íéøåôëä(.àô àîåé)òùåäé 'øìã ,áúë(:åè óã ïî÷ì)ïééåçîúã

(ìéùáú éâåñ éðù¯)ïé÷åìç äéúùå äìéëà ä"ä ,úåàèçì ïé÷ìçî
÷çöé çéùá êà .ã"ëò ,úåàèçì(íù àîåé)÷øã øáåñå ,÷ìåç

ïéî ïéá ÷éñôî àìà ãçé íìëåàì àìù êøãäå úåéä ïé÷ìçî ïééåçîú
úåàèçì ïé÷åìç íðéà äéúùå äìéëà ë"àùî ,åøéáçì ãçà ìéùáú
ïî÷ì åðéøáãá ò"òå .ã"ëò ,äìéëà øçàì ãéî úåúùì êøãäå úåéä

(òùåäé éáø äìáé÷ ä"ã :åè óã).

ìëàìë ìò áééç úçà íìòäá øúåðå ìåâéôå íãå áìç
.úçàå úçàúàèç àéáî íéðåù íéøåñéà ìëåàä ,'éô

úçëùîå .úçà íìòäá ïìëà íà 'éôà øåñéàå øåñéà ìë ìò
ìåëàì øúåîù áùçù ¯ ïéãá ââùù åà ,íéðôåà éðùá äì
áìç ìëàù ¯ úåàéöîá ââùù åà ,øúåðå ìåâéôå íãå áìç
øúåî íã àåäù áùçå øåñà íã ìëàå ,ïîåù äæù áùçå

(íéáâçå íéâã íã ïåâë)äæù áùçå øúåðå ìåâéô øùá ìëàå ,
.äìéëàì ìñôð àìù øùá

ùé øåñéà ìë ìò éøä ,úçà íìòäá ïìëàù áùçð òåãî ,á"öå
éø÷éî ïîåù ïäù áìç úåëéúç éúù ìò áùçá àîìùáã ,øçà íìòä
åì òãåð àìù ïåéëã ,úåðåù úåââù éúù åì åéäù ô"òà úçà íìòä
áìç øåñéàì ñçéá úçà íìòä áùçð ,åúìéëà øîâ ãò øåñéà äùòù

(úçà àìà áééç åðéà úçà íìòäá áìçå áìç ìëà ä"ã ìéòì åðéøáãë)ìáà ,
äââùù úîçî àì ¯ ãçà íìòä ïàë ïéà íéøåñéà äîë ìò øáòá
ñçéá úçà íìòä ùéù úîçî àìå úåìéëàä ìë úà åì äîøâ úçà

.íéåñî øåñéàì
éåìä èáùá õøéúå(á"÷ ïîéñ é"ç)äîøâ úçà äââùù úçëùîã ,

øúåîù øåáñ äéäå äðëñ åá ïéàù äìåç äéäù ïåâë ,úåìéëàä ìëì
úçëùîã ì"é äæì äîåã ïôåàáå .ã"ëò ,íéøåñéàä ìë úà ìåëàì åì

äáùðù ÷åðéúá[é].

äæ.ãçà ïéîî äáøä ïéðéîá øîåçäðùîä úðååë"ïéî"
ìëåàùë øîåç ùéã úøàáî äðùîäå .øåñéà âåñì àéä
úàèç àéáîã ¯ äáøä íéøåñéà íäéìò ùéù íéøáã äîë

[ç]ïåòèì ìåëé ïééãò ïòåèù äî øçàì íâ íàã ¯ äéàø àéáäå
ï"øä éøáãî ,óéãò åâéî àåä ¯ äá ïîàð äéäéù úøçà äðòèïéùåãé÷)

(ó"éøä éôãî .çë óã'îâáù ô"òàã áúëù(:ä á"á)éðäî íà ÷ôñ ùé
ìåëé åúðòè øçàì íâã åðééäã ¯ åãéáù åâéî ìáà .ä÷æç ãâð åâéî

.ä÷æç ãâð 'éôà éðäî ,øçà ïôåàá ïîàð úåéäì

[è]úéæëì úéæë ïéá åì òãåðù åðééäã úåîìòä 'áá íìëà íàå
çëù áåùå ,áìç àéä úàæä äëéúçäù åì òãåðù åà ,áìç øåñéàî
ïôåàáå .úéæëå úéæë ìë ìò úàèç àéáî ,éðùä úéæëä úà ìëàå
ïäî úçà ìò äìéçúá åì òãåðå ,úçà äââùá áìç éúéæ 'á ìëàã

äúéä äéðùä íâù åì òãåð ë"çàå ,úàèç áééçúäå áìç äúéäù
ì"øå ïðçåé 'ø äæá å÷ìçð ,áìç(.àò úáù)úàèç áééçã øáåñ é"ø ,

òãåðù íãå÷ ïäî úçà ìò åì òãåðå úåéä äìéëàå äìéëà ìë ìò
íéàåìéîá øàáúäù éôëå ,úøçàä ìò åì('è ïîéñ .ã óãì)ì"øå ,

.úçà ÷ø áééçî

[é]ìéòì åðéøáãá 'ò äæ ïéòëå(úçà íìòäá ä"ã :á óã)åðàáäù
áééì äéøà éáø éùåãéçáã(å"ð ïîéñ á"ç)'îâä äøîàù äîã øàéá

(íù)äðùîá ùåãéçäã(íù)áééç úçà íìòäá ïìåë ïàùò íàù" àåä
.äáùðù ÷åðéúá éøééà ,"úçàå úçà ìë ìò
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נדה אשה נעשית  מתי
(àäøå÷îî íã àöéù äùà(íçøä)úéá"ä ãò òéâäå

àéä éøä ,äôåâì õåç íãä àöé àìù ô"òà ,"ïåöéçä
äðùîì äîã÷äáå .äàîè('à úåà ,êåøàä ùåøéôä úìéçúá)

.ïåöéçä úéáä åäî äáçøäá øàáúð

äðùîá íéîëç úòãì(.èé óã ïî÷ì)éðéî äùîç ùé
øåçù íãå ,íãåà ìù úåàøî äòáøà :íéàîè íéîã

("ä÷ìù àìà àåä íåãà øåçù"ù)ìë íéàîèî äæä ïîæá ïëà .
íã ïéá ïéçáäì íéàé÷á åðà ïéàù ,íåãàì äèåðù äàøî

.íãì,â"éä äàéá éøåñéà úåëìäî à"éô í"áîøá øàåáî ïë)
øåèä ë"ëå ,á"éä íù æ"ô ã"áàøä ë"ëå ,.èé óã ïî÷ì î"äéôáå

(íéðåùàøä øàùá øàåáî ïëå ,ç"ô÷ ïîéñ ùéø ã"åé.

ãð úéùòð äùàä ïéàúàéöéá ùéâøúù ãò àúééøåàãî ä
äúåà àéä äî íéðåøçàäå íéðåùàøä åðéúåáø å÷ìçðå .íãä

,äùâøää(ò"÷ ïîéñ .â óã ïî÷ì êåøàä ùåøéôá äæá åðáçøäå).
,äùâøä àìá 'éôà úàîèð äùàù åøæâ ïðáøãîåïî÷ì 'ò)

(äãåî ä"ã íù 'ñåúáå ïðáøãî ä"ã íù é"ùøáå ,.çð óã ùéø.

ולבעלה לטהרות בנדה, טומאה דיני שני 
(áäìòáì øåñéà ,íéðéã éðù åðàöî äãð úàîåèáíéáééçù)

(úøë äúàéá ìò,úåøäè äàîèîù ïéðòì äàîåè ïéãå ,
(äàîåèä áà àéä äãð äùàù)ïî÷ì 'îâá .(:â óã)øàåáî

÷ø ïåãéð àåä ,òøôîì äàîè äùà íàä ¯ åðúðùî ïåãéðù
äìòá úàéá úà íéáéùçî åðà ïéà ìáà ,úåøäè éáâì

.øåñéà úàéáë

íãà äàîèî ,ì"ðë äàîåèä áà àéä äãðù øçàî
úàùåðù åà úòâåðù íéìëåàå íéìëå(íäá úòâì éìá óà)

äúåà èéñîù éî ïëå .äàîåèì íéðåùàø úåéäìäúåà àùåð)
(úòâì éìáïî÷ì êåøàä ùåøéôá èñéä ïéãá åðáçøäå .àîèð

(ç"ëøú ïîéñ .æ óã).

,äàîåèä áà äðîî àîèðù øáãä úà äùåò íéîòôå
äáùåî ,äáëùî ,äéãâá ïëå ,äàîåèä áà äùòð äìòåáù

.äàîåèä áà íéùòð äáëøîå

àúúòîù áùá áúë ,äìòáì äãð øåñéà ïéðòìåàúòîù)
(á"éô 'àäàîåè øåñéà íåùî åðéàù ,äøåñéàù äèåñá åîë)

(äàîåè øåñéà àåä äìòáì,úåéøò éøåñéà øàù åîë éåä àìà ,
äãåäéá òãåð ú"åùá ë"ëå .ã"ëòä"ã ë"÷ ïîéñ ã"åé àðéðú)

(óåâá íâåàúééøåàã ïååúàáå(à"ë ììë)äæá åðáçøäå .
'ñåúá êåøàä ùåøéôá(â"ë ïîéñ .á óã).

זיבה ימי וי "א  נדה ימי  ז ' - שבאשה  הוסת מחזור 
(âà"áùøä áúë(.àé óã 'â øòù 'æ úéá ,úéáä úøåúá):ì"æå ,

àúééøåàã äãð åæ éøä ìãøçë äôè íã äàåøä äøåú øáã

,'åëå(äúàøå äøæç àìùë ïéáå äúàøå äøæç ïéá íéîé 'æ)íàå .
úìáåè åæ éøä úåùîùä ïéá íãå÷ éòéáùä íåéá 'éôà ä÷ñô

.äãð éîé íéàø÷ð íéîé åìàå ,äøåäèå áøòì

ïéàø÷ðù íåé øùò ãçà åìà äãð éîé úòáù øçà ùé
ïãâðë íåé úøîåù íéîåé åà íåé ïäá äàåøù ìëå ,äáéæ éîé
õðúùî íåéá úìáåèå ,íåé ãâðë íåé úøîåù úàø÷ðä àéäå
éøä íéôåöø íéîé 'â äúàø íàå .ãéî äìòáì äøåäèå äîçä

,íéé÷ð íéîé äòáù áùúù äëéøöå ,äìåãâ äáæ åæ÷éñôúù)
(íãî äé÷ð äéäú ïäáù íéîé 'æ äéìò åøáòéå äøäèá.

,äãðì äãð ïéáù íåé à"é ïéàø÷ð íåé øùò ãçàä åìàå
øçàì äúàøå äøæç íàù éôì ,äãðì äãð ïéáù åàø÷ð äîìå

'åëå äúãð çúôì úøæåç àéä éøä íåé à"é ïúåàäàøú íàù)
('æ äàîè íãàöîð ,íìåòì ïë äìéìç úøæåçå ,äìéçúáë

'òå .ì"ëò ,íåé øùò äðåîù äãð çúôì äãð çúô ïéá ùéù
ïî÷ì êåøàä ùåøéôá(ç"é÷ú ïîéñ .å óã)úèéù úà åðàáäù

.äáéæäå äãðä éîéá í"áîøä

ïî÷ì íéàðúä å÷ìçðå(.âò óãå :áò óã óåñ)ïéã íàä ,
íé÷åñôî ãîìð äãðì äãð ïéáù íåé à"é'ø úèéù àéä ïë)

(àáé÷òéðéñî äùîì äëìä àåäù åà ,øæòìà 'ø úèéù àéä ïë)
(äéøæò ïá.

'îâá ïî÷ì ìáà ,äøåú ïéãî åäæ íðîà(.åñ óã):àúéà
úåàåø åìéôàù ïîöò ìò åøéîçä ìàøùé úåðá àøéæ 'ø øîà

,íéé÷ð äòáù äéìò úåáùåé ìãøçë íã úôéè(äìåãâ äáæë),
.ë"ò

ù"áùøä ú"åùáå(éùéìùä íòèä ä"ã óåñ â"é÷ú ïîéñ)
ã"éå íéòáèä åðúùð íåéäù áúëù ,ìåãâ ùåãéç åðéöî
øùò ãçà :ì"æå ,äáéæ éîé íéàø÷ð äãð éîé éøçàù íåé
äæä ïîæáå ,éðéñî äùîì äëìä íä äãðì äãð ïéáù íåé
êéà íéðúùî íäù øçà øîàú íàå .íåé øùò äòáøà íä
åéäéù äëìää ïéàù øîåì ùé ,éðéñî äùîì äëìä íä
íéîé ïúåàù àéä äëìääù àìà ,øúåé àìå íåé øùò ãçà
íéîé äùìù íäá äàøúù ìë ¯ äãðì äãð ïéá íäù
,øùò ãçà íäù åøîà íéîëçù àìà ,äáæ àéä íéôåöø
øúåé íà à"é íà íéîéä ïåáùçì äãøé àì äëìää ìáà
íäù åøîà ì"æø éîéá íéàöîð åéä êëù éôìå ,úåçô íà

øúåé íäù äàøðù äúòå ,íåé à"éäéäéù íéùðä êøã ïéàù)
éîé 'æ óåñ éøçà å"èä íåéá åðééäã íåé á"ëî úåçô úñå íäì

(äúåãðïéãä à"é åà íåé å"è ïéá àìà ïéãä äðúùð àì ,
íéàöîð íäå ãçà ïéðò ìò íåáúë ì"æç éøäù ,íäá äåù
'ø úèéùì ÷ø êééù äæ ìëù àìà .ì"ëò ,øçà ïéðò ìò
äùîì äëìäî íåé à"éä úà ãîìù äéøæò ïá øæòìà

éðéñî(.âòå :áò óã ïî÷ì)ãîìù àáé÷ò 'øì ìáà ,(íù)
íåé à"é ÷ø íä äáéæä éîéù øàåáî ,íåé à"é íé÷åñôî

.ò"ö åúèéùìå ,øúåé àìå
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מתני' - ב. דף

ïéãå ,äìòáì øåñéà ,íéðéã éðù åðàöî äãð úàîåèá
äùà íàä äðã åðúðùîå ,úåøäè äàîèîù ïéðòì äàîåè

,úåøäè éáâì ÷ø ïåãéð àåä òøôîì äàîèäæá åðáçøäå)
('á úåà ïéúìëîì äîã÷äááà àéä äãð äùà úåøäè ïéðòìå .

íéðåùàø úåéäì ïéìëåàå íéìëå íãà äàîèî ïëìå ,äàîåèä
.äàîåèì(äæá åðáçøäù ù"åòé).

עצמם והלל  שמאי נחלקו במשנתנו 
éàîùøîåà,'åëåøîåà ììäúáùá .'åëå(.åè óã):àúéà

,ììäå éàîù å÷ìçð úåîå÷î 'âá ,àðåä áø øîà
àåä éùéìùä íå÷îäå ,úåîå÷î 'â 'îâä äúðîå .ë"ò
úåéãò ùéøá åøëæåä úåîå÷îä 'âå .åðúðùîáù ú÷åìçîä

(â"î¯à"î à"ô).

éàîù úéá å÷ìçðù úåîå÷î äáøäá åðéöîù óàù åðééäå
íîöò ììäå éàîù ïéá ú÷åìçî ,ììä úéáå(ïãéã äðùîáë)

.åìà úåîå÷î 'âá ÷ø åðéöî

מקודם דם שיצא  חוששים לא לשמאי מדוע 
éàîù.ïúòù ïééã íéùðä ìë øîåàúàöåî äùàùë ,'éô

íãå÷î øáë íçøäî àöé íãäù íéùùåç àì ,íã
úòùî äàîèì åðééã àìà ,åéùëò ãò åúåà äúàø àìå

,íãä úàéöîäéä ,íãå÷î øáë àöé íãäù íéùùåç åðééä íàù)
(íãä úàéöî úòù íãå÷ ïäá ä÷ñòúðù úåøäè àîèì êéøö.

ïî÷ì äðùîáå(.î óã)íå÷îì íçøäî íãä àöéùëù øàåáî
àø÷ðù äôåâáàì íãäù ô"òà ,úàîèð äùàä "ïåöéçä úéáä"

äðùîì äîã÷äá 'òå .ë"ò ,äôåâì õåçî ïééãò àöéùåøéôä úìéçúá)
('à úåà ,êåøàäù"åòéå .ïåöéçä úéáä åäî øàáúðù('á úåà)åðàáäù

àöéù ãò àîèî àì íãä ú"äî éàîùìù áúë à"øä éùåãéçáù
àöéù íéùùåç àì òåãî íòè úúì êéøö æ"ôì íâ ïëà .ùîî õåçì

.åá äðéçáä àìå íãå÷î íãä

הדם שיצא בהרגישה  מיירי משנתנו  האם
ìë.íéùðäêåøàä ùåøéôá 'ò('à ïîéñ)ú÷åìçî åðàáäù

äúàøù äùàá éøééî åðúðùî íàä íéðåøçàå íéðåùàø
úåèéùä íåëéñå .äùâøäá àìù äúàøù äùàá åà ,äùâøäá äëøãë

:àåä äøö÷á
(à(à(à(àòîùîå .à÷åã äùâøä àìá äúàøá éøééîã øáñ à"áèéøä

ãò é"ò äúàøá äðùîä úà ãéîòäù åéøáãîêåøàä ùåøéôá ù"åòé)
(äùâøäá äééàøë úéúëìä øãâåî äæùäùà ã"îì úåçôä ìëìå ,

íéðåøçà ãåòå ì"ùøäîä å÷ééã ïëå .â"äëá ãéîòäì ùé úùâøî
.é"ùø úòãá

(á(á(á(áäééàøá ïéáå äùâøäá äééàøá ïéá åãéîòä éøéàîäå 'ñåúä
.äùâøäá àìù

(â(â(â(âúùâøäá ÷ø ìáà ,äùéâøäù äùàá éøééîã øáñ úòã úååçä
,çì øáã úáéæúåàå 'à úåà ò"÷ ïîéñ .â óã ïî÷ì êåøàä ùåøéôá 'ò)

('á.äúòù äéã éàãåá ¯ øå÷îä éô úçéúô úùâøäá ë"àùî ,

ìë.ïúòù ïééã íéùðä"íéùðä ìë" åðùã àäåúåòîùîù)
(úåáøì àáù'îâá ïî÷ì øàáúð ,(.â óã)íù åðéøáãáå

('åëå øæòéìà ø"àã ,øæòéìà éáøãî é÷åôàì ä"ã)êåøàä ùåøéôáå ,
(æ"ò÷ ïîéñ íù).

ïééã.ïúòùïðéùééç àìã àäá íéîòè 'ã äøàéá 'îâä
:íãå÷î àöé íãäù

(à.äøäè ú÷æçá äúåà íéãéîòîù
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(áìò íãå÷î äùéâøä àìãîå ,äîöòá úùâøî äùàù
é"ùø éøáãîå] .íãå÷î äúàø àìù êçøëä"ã .â óã ïî÷ì)

(úùâøîíåùî àåä åéùëò íâ äùéâøä àìù äîù ,òîùî
äì äúéäù äùâøääù äáùçå ä÷éãá äúùòá øáåãîù
'ñåúäå .äééàøä úùâøä äðéàå ãòä ú÷éãá çëî ÷ø äàá

(úùâøî ä"ã)åéùëòù äø÷îá íâ ð"äàù ,øçà ïôåàá åøàéá
äððéà äùâøä àìá äééàøã ïåéëã ,äúòù äéã äùéâøä àì

.[òøôîì äàîåè ïðáø äá åøæâ àì ¯ äéåöî

(âúéá éìúåëá áëòúä íãäù ùåùçì íå÷î ïéàù
àá åéùëò éàãåáù ïðéè÷ð íãä àöîðùë àìéîîå ,íçøä

.íãå÷î àìå

(ãúåøäè àîèð íàù ,äéáøå äéøô ìåèéáì åùùçù
íòèäå .äúøäè ïîæá äðîî ùåøôéå åô÷åð äìòá áì äéäé

é"ùøéô ,åô÷åð åáìù(äéøôî ä"ãá :â óã ïî÷ì)ïåéëù
àø÷éòî ïåöéçä úéáá íã äéäù íéùùåçùäúàø àìù ïîæá)

(äéúåøäè íéàîèî ïëìå ,íåìëøôé ë"à ,åðééäå ,ã"ëò ,ùå
íã ùé äúò íâ àîù ùåùçé ùîùì äöøéù íòô ìëáù

ïî÷ì êåøàä ùåøéôá ò"òå .ïåöéçä úéáá(ã"ëø ïîéñ íù).

שעתן " "דיין לשון ביאור 
ïééã.ïúòù"ïúòù ïééã" ïåùì ñ"ùä ìëáã ,à"áèéøä äù÷ä

ïðéøîà äæáå ,ãçà øîåç äá íéøéîçîù íå÷îá à÷åã øîàð
ïàëù äù÷ ë"àå .øúåé äá øéîçäì êéøö ïéàå ,äæ øîåçá åðì éãã

.åúéùå÷á ã"ëò ,øîåç íåù øéîçä àì éàîù
êåøàä ùåøéôáå('á ïîéñ)íéðåùàøä åðéúåáø éøáã úà åðàáä

:àåä äøö÷á íäéøáã íåëéñå ,äæá íéðåøçàäå(à(à(à(àøéîçî éàîù
,ú"äî ùåùçì êéøöù äîî øúåé ,èòåî ïîæ òøôîì àîèìù"åòé)

('â ïîéñ êåøàä ùåøéôáå ,'á úåà."ïééã" ïåùì øîà ïëìå ,(á(á(á(áíöò
àøîåç àåä àáäìå ïàëî äúåà íéàîèîù ïéãä,äùéâøä àì éøäù)

('â úåàá íù äæá åðáçøäå.(â(â(â(âíâ "åéã" øîåì êééùù åáúëù ùéå
,"åéã" ïåùìî íåìë çéëåäì ïéàå ,åðéã ìò ãéîòîá('à úåà ù"åòé).

íù ò"òå('â ïîéñ)åè÷ð íéðåøçàäå íéðåùàøäù åðàáäù
åðãå ,ãàî èòåî ïîæ òøôîì äùàä úà àîèî éàîù íâ éàãåáù

.òøôîì äùàä úà éàîù àîèîù äæä ïîæä àåä äîë

נדה כשנמצאה  למפרע  נטמאים  דברים  איזה
ììä.äáøä íéîéì åìéôàå äãé÷ôì äãé÷ôî øîåà,'éô

úòùî òøôîì äúåà íéàîèî ,íã úàöåî äùàùë
.æàî íéáø íéîé åøáò íà 'éôàå ,äðåøçàä ä÷éãáä

÷ø åäæ ììä àîéèã àäã íéðåøçàáå íéðåùàøá øàåáîå
êåøàä ùåøéôá 'òå ,ïðáøãî('ã ïîéñ)éî ùéù åðàáäù

.äæá ÷ìçù

:òøôîì äàîåè ïéã øîàð íéøáã äæéà ïéðòì ïåãì ùéå

:äìòáì ïéãä (à

ïî÷ì 'îâá(:â óã)ïðéùééç úåøäèì ÷øù øàåáî
äìòá úàéá úà íéáéùçî åðà ïéà ìáà ,òøôîì íéàîèîå
ïéã ïéðòì òøôîì íãä àáù ïðéùééç àìã ,øåñéà úàéáë

.äìòáì äùà øåñéà

:äîåøúá ïéãä (á

'îâá å÷ìçð(.å óã ïî÷ì)äàîèî äùàù ïéãä íàä
éðòì íâ ïðéùééçã åà íéùã÷ ïéðòì ÷ø àåä òøôîì.äîåøú ï

:äæ ïéãì íòèäå ,ïéìåçá ïéãä (â

åøàéáå ."äúòù äéã" éàãåá ïéìåç ïéðòì äðäå
íéðåùàøäãåòáå úòì úòî ä"ã 'ñåúá ò"òå ,ììäå ä"ãá ï"øá 'ò)

(íéðåùàøúà íéãéîòîù äãåî ììä íâ ïéìåç ïéðòìù ,
äîåøúá ìáà ,"äúòù äéã"å ¯ äøäè ú÷æçá äùàä

,íúåà øñàå äìòî ììä äùò íéùã÷åä÷æçä ïéàù ïåéëî)
('îâá øàåáîù åîë êë ìë úøøåáî.ã"ëò ,

ù"àøä 'ñåúá åðéöî ïëà(ïðáøå ä"ã :æ óã ïî÷ì)ùãéçù
ä"ä ,äîåøú àîèî äãðáù ò"ìòî íàù ,ãçà õåøéúá

äøô úëñîá àúéà àäã ,ïéìåç ìù ïé÷ùî àîèîùç"ô)
(æ"îúåéäì ïé÷ùîä úà àîèî äîåøúä úà ìñåôä ìë :

.ã"ëò ,íåé ìåáèî õåç 'åëå äìéçú

:íéìëá åà íãàá äòâðá ïéãä (ã

ïî÷ì 'îâá øàåáî(:ä óã)åà íãà íâ äàîèî àéäù
êåøàä ùåøéôá äáçøäá äæ ïéã åðøàéáå ,íäá äòâðù íéìë

ïî÷ì(ã"ñú ïîéñ íù).

äãé÷ôî.äãé÷ôìäãù éîåøîá áúë(éàîù ä"ã)øîàãîã ,
íã äúàøù äùàá éøééî àìã òîùî "äãé÷ôì" ììä

äãé÷ôá äàîè àéäù äàöîù äùàá éøééî àìà äîöòîåðééäã)
(ä÷éãáá"äãé÷ô úòùî" øîåì äðùîì äéä ä"ìàã ,äðùîì äéä àìå)

ãò íåéä ìù äãé÷ôäî äàîèù äúåòîùîù ,úôñåð äãé÷ô øéëæäì
åéùëò ìù úòäî äàîèù åøåàéáù "úòì úòî" åîëå ,úîãå÷ä äãé÷ôä

(úîãå÷ä úòä ãò.

יד " "על פירוש
úèòîî.äãé÷ôì äãé÷ôî ãé ìòíéëøã äîë åðàöî

ìò" ùøôî é"ùø ."ãé ìò" úåáéúä øåàéáá
øúåé ÷æç äãé÷ôì äãé÷ôî çë íéîòôù åðééäå ,çëî ¯ "ãé

áø ïîæ äúåàîèì(úåòù ã"ëî øúåéá äîöò ä÷ãá àìù àëéä),
.åðîî èòîì úòì úòî ïéã àáåé"ùø ìò åðéøáãá ãåò äàøå)

(ãé ìò ä"ã.

áúë ù"àøä 'ñåúáå(÷"äåî úøåãäîá àñøéâä ô"ò)ìò :ì"æå ,
äáø äùàä ÷øô óåñã "åãé ìò" åîë ,äãé÷ôì äãé÷ôî ãéúåîáé)
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(:åöåùåøéô çéëåä é"ùøù ,é"ùø éøáãë ùøôì åúðååë úåèùôáå] .
äðùîäî(íù)åñôãðù ,äîìù ÷ùç úåäâäá åéøáãá íéìùä ïëå .

.[àðìéå ñåôã ñ"ùá ù"àøä 'ñåú éøáã êåúá
åîë ,äãé÷ôî øçà åðééä "ãé ìò" ð"à(ç:â äéîçð)Bãé ìòå" ÇÇÀÇÈ

"÷éæçä(á"òøä áúë ïë ,"÷éæçä åéøçà" åîë àåäù)åðéöîå .ì"ëò , ÆÁÄ
úáùá é"ùøá íâ éðùä äæ ùåøéô(èòîî ä"ã .åè óã):ì"æå áúëù ,

"úòì úòî"ã ,íùåøéôì ùåøéô .ì"ëò ,åéøçà èòîî .ãé ìò èòîî
ä÷ãá íàù ïåâëå ,"äãé÷ôì äãé÷ôî" úèòîîù äî øçà úèòîîÇÇ
äàîèð àìù äèòéî "äãé÷ôì äãé÷ôî" æàù ¯ íéîåé éðôì äîöò

"úòì úòî" äàá ,íéîåéî øúåé òøôîìãåòãåòãåòãåò úèòîîåúèòîîåúèòîîåúèòîîå äéøçàäéøçàäéøçàäéøçà
.øúåé àìå úòì úòî ÷ø äúàîåè íéãéîòîù

øçàìë åîë "ãé ìò" ,áúëù äîìù úëàìîá àúéà óñåð ïôåàáå
,äãé÷ôì äãé÷ôî ìù ïîæäî úåçô àåä ò"ìòî íàù åðééä ,ãé
,åúåà áåùçð àìù ¯ ãé øçàì åîë äãé÷ôì äãé÷ôî ìù ïîæä øàùé

(åúåà åáéùçä àìù øáã àåä ãé øçàìë äùòðä øáãù).
éìúôð úåðëñîá øàáì ë"ùîá ò"òå(úåéðùîä óåñá ñôãð).

äãé÷ôîå.úòì úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôìíà ,'éô
àìà òøôîì äàîèî äðéà ,ò"ìòî êåúá ä÷ãá

.äú÷éãá úòù ãò

ä÷ãáù øçàîù ,èåùô øáã àåäù äù÷ äøåàëìå
.úèòîî éàãåá ¯ äøåäè äúàöîå äîöò

ïî÷ì 'îâäå(:ã óã)äøàéá(íù àúééøáä éøáãá)éãééàã
,ùåãéç àåäù äãé÷ôì äãé÷ôî é"ò úèòîî ò"ìòî è÷ðã

.úèòîî íâ äãé÷ôì äãé÷ôîã àñéâ êãéàì éîð è÷ð

שעתה דיה וסת  לה  שיש אשה מדוע
ìë.äúòù äéã úñå äì ùéù äùà'â äúàøù äùà ,'éô

'â ùãåçá 'àá äúàøù ïåâë íéòåá÷ íéðîæá íéîòô
.àáä ùãåçá ïîæ åúåàá úåàøì úñå äì äòá÷ ,íéîòô

äúñå ïîæá äúàø íàå:ã óã óåñ ïî÷ì 'îâä úð÷ñîì)
(åøåàéá ù"òåíãä àáù íéùùåç àìå äúòù äéãã ïðéøîà ,

úñå äì ïéàù äùà íúñã ì"ñã íéîëçã àáéìà ,òøôîì
.ò"ìòî äàîèéøáãî ÷ìç àéä åæ à÷ñéôù è÷ðù ù"ùøá 'òå)

(òøôîì äàîèî úñå äì ùéù äùà 'éôà ììäìå ,à÷åã íéîëç.

àì úñå äì ùéù äùàá òåãî íéîòè éðù åðàöîå
ú÷æç íåùî àåäù åøàéáù ùé ,íãå÷î íãä àáù íéùùåç
åøàéáù ùéå ,úñåä ïîæá àá çøåàäù ä÷æç ùéù ,úñåä
àìå úøøåáî äúøäè ú÷æç éøä úñå äì ùéù ïåéëîù
äæá åðáçøäå .äúøäè ú÷æç ìò íéëîåñ ïëìå ,àòøúéà

ôáêåøàä ùåøé('ä ïîéñ).

äòùá úåàøì úñå äì ùéù äùàá à÷åã éøééî äøåàëì äðäå
äúñå íåéá äòåá÷(åæ äòùá äúàøå)÷ìçá øàåáî ïëå ,

úñå äì ïéàù äùàá 'éôà éøééîã åáúëù ùé ïëà ,íéðåøçàäî

êåøàä ùåøéôá äáçøäá øàáúðå ,íéîéì ÷ø àìà úåòùì('å ïîéñ).
êåøàä ùåøéôá 'òå]('æ ïîéñ)äùàá íéðåøçàä å÷ìçðù åðàáäù

åà úñåä úòùá ÷ø ä÷éãá äëéøö íàä ,úåòùì úñå äì ùéù
.[úéáøòå úéøçù ú÷ãåáù

הראשונות הראיות  בג' ¦¦¦¦הדין

ìë.äúòù äéã úñå äì ùéù äùàêéà ,åù÷ä íéðåøçàä
íîöò íéîòôä 'âá àîù ùåùçð ,úåéàø 'âá úñå úòáå÷ äùàÄ

ïåöéçä úéáá íãä ääúùð äúñå íäá äòá÷ùàì ïééãò æà éøäù)
(òåá÷ úñå äì äéäàìå òåá÷ ïîæá íéîòô 'â äúàø àì éìåà ë"àå ,

.ììë úñå äòá÷
êåøàä ùåøéôáå('ç ïîéñ)íéöåøéú äîë åðàáäå äæá åðëøàä

:àåä íéöåøéúä íåëéñå ,äæá åøîàðù(à(à(à(àúòáå÷ äùà ïéà úîàá
åá÷ì äàáù íéîòôä 'âá ë"àà úñåäúàøå íãå÷î ä÷ãá äúñå ò

.íã äéä àìù(á(á(á(á,íãå÷î íãä àåáé íéîòô 'âù íéùùåç àì
,íéîòô 'â íãä íéã÷éù çéëù àìå ,ãéîúé àì äø÷îäùéôìå)

(íãå÷î ÷åãáì äëéøö äðéà íéàáä íéöåøéúäå äæ õåøéú.(â(â(â(âäúàøù ïåéë
òåá÷ ïîæá íéîòô 'âäùéâøääùéâøääùéâøääùéâøä àìàìàìàì íãå÷îåíãå÷îåíãå÷îåíãå÷îåíéùùåç àì â"äëá ,

.íãå÷î íãä àáù(ã(ã(ã(ãäîåøúá ÷ø äøîàð ò"ìòî úàîåè
.ïéìåç åîë áùçð úñå úòéá÷å ,íéùã÷å(ä(ä(ä(ä'â äúàøá éøééî

íéîòôäùâøäáäùâøäáäùâøäáäùâøäá.íãå÷î íãä àáù ïðéùééç àì â"äëáå ,
á÷òé úåìä÷äî óñåð õåøéú åðàáäù ù"åòéå(ä"ñ ïîéñ).

íù ò"òå(*'ç ïîéñ)ùéù ä÷æçåäù éøçà íàä íéðåøçàä åðãù
ò"ìòîá íäá äòâðù íéùã÷ä úà íâ òøôîì íéøäèî ,úñå äì

.úåðåùàøä úåéàøä 'â ìùÄ

זו בפיסקא המשנה הפסיקה מדוע 
úùîùîäåíéãòá.'åëåïî÷ì 'ñåúä åù÷ää"ã :ã óã)

(åðúðùîì êééù àåäù íù ïééåöå ,ìëåæ à÷ñéôù ,
åéøáã úà êéùîäì àðúì äéäù ,íéøáãä òöîàá ä÷éñôî
ãéîå ,"äúòù äéã úñå äì ùéù äùà ìë" íãå÷î øîàù
úùîùîäå" ïéãá ÷éñôäì àìå "äúòù äéã ãöéë" øîåì
íù êåøàä ùåøéôá 'òå .äæá åöøéúù äî ù"åòéå ,"íéãòá

(å"öùå ä"öù ïîéñ).äæá åðáçøäù

ù"ùøäå(ïàë)åøîà íéîëçù ,íúéùå÷ áùééì áúë
äì ùéù äùà ìëã ãåòå ,íéèòîî äãé÷ôå ò"ìòîã ,éúøú
äùà ìëù øîàù ììä ìò éúøúá éâéìôå ,äúòù äéã úñå
äðùîä äëéùîî äæ ìòå .äãé÷ôì äãé÷ôî òøôîì äàîèî
úòùã äãé÷ôá 'éôà ,úèòîî äãé÷ôã ïøîàã àä ¯ úøàáîå
äùåøéô äúòù äéã úñå äì ùéáã ïøîàã àäå ,éà÷ ùéîùú

.'åëå äèîá úáùåé äúéä

úùîùîäå.íéãòáíéãòá ú÷ãåáå úùîùîù äùà ,'éô
.äãé÷ôë åæ ä÷éãá úáùçð ,ùéîùúä úòùá
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ïî÷ì 'îâäå(.ä óã)ãòá éøééîã ãçà ïôåàá úøàáî
éðù ïôåàáå .ùéîùú øçàì ãçà ãòå ùéîùú éðôì ãçà

,ùéîùúä éøçà íéãò éðùá éøééîã úøàáîåáù ãçà ãò)
(åîöò úà ÷ãåá ìòáä åáù ãçà ãòå ,äîöò úà ú÷ãåá äùàä.

êåøàä ùåøéôá 'òå(*'è ïîéñ)åðéúåáøî åðàáäù
ùéîùú úòùá ÷åãáì áåéç ùéù íéðåøçàäå íéðåùàøä

,úåøäèá ä÷åñòù äùàá(ä÷åñò äðéàá ïéãä äî ù"åòéå).

.íéãòá,"ãò" äìîä øåàéáá.ïéãñ àåäù é"ùøéô

éåìá øáã åðééäã "íéãéò ãâá" ïåùìî àåäù åùøéô ãåòùéù)
(ä÷éãáì áåè øúåé àåäå éåìá ãâáá ÷åãáìïåùìî àåäù åùøéôù ùéå .

åðáçøäå .äøåäè åà äàîè àéä íà äéìò íéãéòî íéãòäù ,úåãò
êåøàä ùåøéôá äæá('è ïîéñ).

מיירי, בדיקה באיזה
כפקידה דהיא בהא  החידוש  ומה 

éøä.äãé÷ôë åæàåäù àèéùô äîöò ä÷ãáù ïåéë á"ö
.ïðéòåîùàì äðùîä äàá äîå äãé÷ôë

'îâä äæá äøàéáå(.ä óã ïî÷ì)àìã àåä ùåãéçäù ,
åðéàå òøæ úáëùá áøòúðå èòåî íã äúàø àîù ïðéøîà

,øëéðìò êåîñð àì íéøåäè íéãòä úà äàöî íà óà ïëìå)
òøôîì äðàîèð äàîè àéäù ë"çà àöîú íàå ,äãé÷ôë ä÷éãáä

(åæ ä÷éãáì íãå÷ óàùåùçð àìù àðúä åðòéîùä êëéôì ,
.î"äéôá í"áîøä ë"ëå .äæì

'îâä éøáã úåèùô ô"ò àåä äæ ìë äðäå(íù)àëäã ,
.ùéîùú øçàù äãé÷ôá éà÷

:ì"æå ,ùøéô é"ùø íìåàä÷ãáù ,íéãòá úùîùîä
,ùéîùú øçàå ùéîùú íãå÷ ïéãñá åðééäã ãòá äîöò

êåøàä ùåøéôá åúèéù øåàéáá åðáçøäå .ì"ëòïîéñ é"ùøá)
(à"ëíãå÷ ìù ãò éøäã ,ì"ðä õåøéúä ìéòåé àì åúèéùìå .

.òøæ úáëù åá ïéà ùéîùú

äîåäî àéäù 'éôàù àåä ùåãéçäã ,í"øäîä øàéáå
äúéáì(ùîùì äöåø éë úøäîî)ä÷ãá àì àîù íéùùåç àì

áùçäì åæ ä÷éãá ìò ïðéëîñ øéôùå ,íé÷ãñå íéøåçá áèéä
.òøôîì úåøäè äàîèî äðéàù ,ò"ìòîî èòîì äãé÷ôë

(íù ïî÷ì 'îâá úøàåáî åæ àøáñ íâå).

éøä.äãé÷ôë åæøðì êåøòä(åì ãçà ä"ã .ä óã ïî÷ì)÷ééã
íéáø ïåùìá äðùîä äçúôã àäîúùîùîä)íéãòá(

ãéçé ïåùìá äîééñåéøä)äãé÷ôë åæ(ïéàù ïðéòåîùàã ,
àìà ,äãé÷ôë ì"åä ãçé íéãòä éðù óåøéö ÷øù íéøîåà
ãáì íéãòäî ãçà ¯ íéãò éðùá ùîùì äëéøöù óàù
äîöò úà ú÷ãåá àéäù ãòä åäæå ,äãé÷ôë áùçäì ìéòåî

.ùéîùúä øçàì

ãöéëäúòù äéãéøáã úà øàáì àá àì úåèùôá .'åëå
à÷ñéôä úà øàáì àá àìà ,àúëìäë íðéàù éàîù

"äúòù äéã úñå äì ùéù äùà ìë"íâ íéøàáúî àìéîîå)
(éàîù éøáãïî÷ì 'ñåúá øàåáî ïëå ,(ìë ä"ã :ã óã)ïëå ,

ïî÷ì é"ùøá òîùîä"ã :ä óãå ,àîéà úéòá éàå ä"ã .ä óã)
(àîòèì"ñã î"äéôá í"áîøä úòãá åøàéáù ùé ïëà .

,éàîù éøáã ìò éà÷ãåðàáäù ÷éù í"øäîáå çåúôð éîá 'ò)
('ä úåà ù"åòéå ,'â úåà à"ñú ïîéñ :ä óãá ïî÷ì êåøàä ùåøéôá.

äéã ãöéë" äðùîä úìàù éäî úåù÷äì ùé äðäå
ïàëî ÷ø äàîèîù ,èåùô àåä øåàéáä äøåàëìã ,"äúòù
äùøéôå úåøäèá ä÷ñò íà êëìå ,íãå÷ àìå àáäìå
ä÷ñòù úåøäèä åìéàå ,àáäìå ïàëî äàîè àéä ¯ ä÷ãáå
àìù úàæ àááá äðùîä äùãéç äîå ,úåøåäè òøôîì ïäá

.íãå÷ åðòãé

úåòåùé ïñåçá õøéúå(éðúîì éì äîì ä"ã :ä óãá ïî÷ì),
úøúåî äìéçúëì 'éôàã àîéú àìã ì"î÷ã ì"éå :ì"æå
äéã ãöéë ì"î÷ ,äúñåì êåîñä äðåòá úåøäèá ÷åñòì
äìéçúëì ïéà ãáòéã øîåìë ,'åëå ä÷åñò äúéä äúòù

.ì"ëò ,àì

äðåøçà äðùîáå(ãöéë ä"ã)êéøèöéà :ì"æå ,õøéú
äùøô 'éôàã ïðéòåîùàì ,äúòù äéã ãöéë éùåøôì

,úñå øåòéù êåúá ãéî äúàøå'òå ,úàèçá äìòá éáâìã)
(äæá êéøàäù äîá åéøáãáïåéë ,úåøåäè ¯ úåøäè ïéðòì ,

.ì"ëò ,úñå äì ùéù

øîàð àìù øàáì äðùîä äàáù ,øîåì øùôà ãåò
äéã"ùäúòùúçà äòù äàîèù ,åùåøéô "äòù åðééäå)

(íåéáù úåòù ã"ëî úçàäúàøù äòù äúåà úìéçúî øîåìë ,
æ"ôìå ,äãé÷ôì äãé÷ôî åà úòì úòîã ïîæî é÷åôàìå ¯ íã
äæ ìòå .úåàîè äòù äúåàá ïäá ä÷ñòù úåøäèä ìë
ïàëî ÷ø äàîèù äðååëä ,"äúòù äéã"ù äðùîä äùøéô
'éôà äúàøù íãå÷ íäî äùøéôù úåøäèä ìáà ,àáäìå

.úåàîè íðéà ãçà òâøåðøàéáù 'å ïîéñ êåøàä ùåøéôá 'òå)
(úñå äì ùéù äùàá ììë òøôîì íéùùåç àì úîàá òåãî.

äúéä.äèîá úáùåéïî÷ì 'îâá(:ä óã)äðùîäù øàåáî
àìå ,"äèîá úáùåé äúéä" ìù àîâåãä úà äè÷ð
íåùîã ïðéòåîùàì ,"úåøäèá ú÷ñåò äúéä" íúñá äøîà
ïéà íà àä ,äøåäè ë"â äèîä ¯ äúòù äéãå úñå äì ùéã
äãð áëùîë äàîè äèîä ,úòì úòî ïðéàîèîã úñå äì
íéãâá àîèì íãà àîèì äøåîç äàîåè àîèîù äîöò

êåøàä ùåøéôá ò"òå .ù"åòé ,åéìòù('é ïîéñ)åðàáäù
.äæá óñåð øåàéá

ïî÷ì êåøàä ùåøéôá 'òå(à"ñú ïîéñ :ä óã)åðàáäù
'éôà äàîè äèîäù è÷ðù î"äéôá í"áîøä úèéù úà

úñå äì ùéù äùàá(íù ïî÷ì 'îâä éøáã úåèùôë àìã),
.åúèéù åðøàéáå
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ù"åòéå('ä úåà)äéìâðà éîëç 'ñåú éøáã úà åðàáäù
àäå ,úåøäè óà òøôîì äàîèî úñå äì ùéù äùàù

.äìòá éáâì ÷ø åäæ "äúòù äéã" åøîàã

.äùøôåïëå .äúàø æàå úåøäèá ÷ñòúäìî ä÷ñôå ,'éô
äúàø íàã ,äéìò úáùåé àéäù äèîäî äùøô
úåøäèá äòâð àìù óà ë"à ,äèîä ìò äáùéù äòùá
úéùòð äèîäù ,äèîäî úåàîèð úåøäèä ¯ äòù äúåàá
ïéìëåà úàîèîå ,äãðä áùåîå áëùî ïéãî äàîåèä áà

.äéìòù

ô"òààìà äðåî äðéà úòì úòî äàîèî åøîàù
.äúàøù äòùîïéàù äùàù ô"òà ,é"ùøéô

ò"ìòî ùåùçì äëéøö úñå äìúåøäèä ïéðòì ,øîåìë)
(ìåîúàî äúàøù íéùùåç äúùòùúòáù ïéðî ïéðòì î"î ,

äúàøù íåéî àìà äðåî äðéà äãð éîéäàîèù åðééäã)
(äúàøù íåéä íò äòáùäòáù úøéôñ ìéçúú àìå ,

'æ äàîè íã äúàøù äùà ú"äîù åðééäå .ìåîúàî
ìë ,íéîé 'æ íúåà ìëá íã äàøú íà 'éôàå ,íéîé
éøä ,úåùîùä ïéá íãå÷ éòéáùä íåéá 'éôà ä÷ñôù

,äøåäèå áøòá úìáåè åæúåà ïéúìëîì äîã÷äá øàåáîë)
('â.

êåøàä ùåøéôá 'òå(*'é ïîéñ)ì÷äì à"åää äéä äî åðøàéáù
.ìåîúàî 'æ ïéðîá ìéçúäìå

ïî÷ì êåøàä ùåøéôá ò"òå(è"é÷ú ïîéñ .å óã)òåãî øàáúðù
úì÷ìå÷î àäúå ,ìåîúàî íãä òéâä àîù àøîåçì íéùùåç àì

äðéðîì¯ äãð ÷ôñ äéäú ,äúééàøì éòéáùä íåéá íã äàøú íàù åðééä)
íåéä åäæå íãå÷î äúàø àîù ¯ äáæ ÷ôñå ,äúééàøì éòéáùä íåé åäæ àîù

(äúééàøì éðéîùä.

גמ'

éàî.éàîùã äéîòèìù åîòè äáøãàã ,íéðåùàøä åù÷ä
åîë äú÷æç ìò äùà íéãéîòîù ,éôè øáúñî éàîù
ïéàã ïéìåç ïéðòì åì äãåî ììä íâù ãåòå ,úå÷éôñä ìëá
éàî íéã÷äì 'îâì äéä ë"àå ,äãðáù ò"ìòîá íéàîèî

.ììäã äéîòè

äàá àì 'îâä úîàáù åöøéú à"áèéøäå ï"áîøäå
¯ åîòè åäîã ,åéøáã úà úùøôî àìà ,éàîù ìò úåù÷äì

.ã"ëò ,äú÷æç ìò äùà ãéîòäì ùé øáñ÷

êåøàä ùåøéôá 'òå(à"é ïîéñ)íéôñåð íéöåøéú åðàáäù
.íéðåùàøäî

êåøàä ùåøéôá ò"òå(á"ô ïîéñ 'á ãåîòá)éùòîäî åðàáäù
.ììäå éàîù ú÷åìçî ø÷éòá øåàéá êìîì

הטהרות חזקת  מכח  מטהרים  לא  מדוע 
øáñ÷.äú÷æç ìò äùà ãîòäåîòèù åøîà àì òåãî ,äù÷

.ïú÷æç ìò úåøäè ïðéî÷åîã íåùî àåä éàîù ìù
åæ àéùå÷ áùééì åáúë íéðåøçàäå íéðåùàøä åðéúåáøù åðéöîå

êåøàä ùåøéôá äæá åðáçøäå ,íéðôåà äîëá(á"é ïîéñ)íåëéñå ,
:àåä íéöåøéúä(à(à(à(àä÷æçä äúéäù äòù ùéùë àìà ä÷æç áéùç àì

úøøåáî(úåøåäè åéäù åðéàø úçà äòù úåçôä ìëìù åðééäã)ïéà ïàëå ,
,úàæë äòù(ãéî åàîèðå ,íéáåèø åéäùë ïöö÷ àîèù ïëúéù).(á(á(á(áïðéìæà

,÷ôñä ãåñé ìò àéäù ä÷æç øúá à÷åãïîéñ êåøàä ùåøéôá ò"òå)
(â"é.(â(â(â(âïúøäè ú÷æç øúá ïðéìæà àì ,úåøäèá äòâð éàãåáù ïåéëî

(â"é ïîéñ íù ò"òå).(ã(ã(ã(ãäîåøúù ïåéëî àéðäî àì úåøäèä ú÷æç
.øåîéù åòá íéùã÷å(ä(ä(ä(äú÷æç íåùî øäéè àì éàîùù äçëåä ùé

.ïî÷ì 'îâä çëî ,úåøäèä

äùàå.úãîåò äøåäè ú÷æçáï"áîøä ùøéô'á ãåîòá)
(ïðéù÷àå ä"ãâ"òàå ,àéä ä÷åãá éøäù :ì"æå ,

äú÷æçá ¯ äøäèå ä÷éñôäù ìë î"î ,íéîã äá éçéëùã
åãîìù åðééä .íéðåùàø ãåò ë"ëå .ì"ëò ,àéä åæ
äúéäù àø÷éòîã ä÷æç àéä äùàì ùéù ä÷æçäù

.íãå÷î éàãåá äøåäè

êåøàä ùåøéôá 'òå(ã"é ïîéñ)úåëìä ãåãçä úéùå÷ úà åðàáäù
íù ò"òå ,éðéîùä íåéá äúàøå äìáèù äáæî(å"è ïîéñ)åðàáäù

.äæá é"ùø úèéù úà

רש "י

é"ùøäîåøú àîèú íà åðì éã .øîåà éàîù ä"ã
úåøäèåäîåøú íéàîèîù øáñ éàîù ,'éô .'åëå

íéàîèî ïéàå äúàøù éøçà íäá äòâðùë ÷ø úåøäèå
åøáñù íéîëç ìòå ììä ìò äæá ÷ìçå ,òøôîì

.òøôîì íéàîèîù

"úåøäè" áúëùëù òîùî ,"äîåøú" é"ùø áúëù ïåéëî äðäå
ïéìåçì åúðååëïåùìá íøéëæî äéä àì íéùã÷ì åúðååë äúéä íàù)

("íéùã÷å äîåøú" áúåë äéä àìà ,"äîåøú" øîàù éøçà "úåøäè".
íéàîèî ïéà ò"åëìå ,ììäå éàîù å÷ìçð àì ïéìåçá éøäù äù÷å

ïî÷ì 'îâá àúéàãë ,òøôîì ïéìåç(.æ¯.å óã).
ì"ùøäîä õøéúå(úòî ä"ã 'ñåúá)éìåçì é"ùø úðååëù ,ï

ïî÷ì 'îâá øàåáîù ,ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù(:å óã)íéàîèðù
.íéùã÷ë òøôîì

עד בבדיקת  משנתנו  את  רש"י פירש מדוע 
.ã"àáïåöéçä úéáá íã çëúùéà àúùäã éëéä éë.'åëå

úéáá àöîð àìà ,åîöòî äôåâî àöé àì íãäù òîùî
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יד סימן

äùàå.úãîåò äøåäè ú÷æçáï"áîøä áúëä"ã 'á ãåîòá)
(ïðéù÷àåéøäù úãîåò äøäè ú÷æçá äùà :ì"æå ,

ä÷éñôäù ìë î"î ,íéîã äá éçéëùã â"òàå ,àéä ä÷åãá
.ì"ëò ,àéä åæ äú÷æçá ¯ äøäèåò"ò ï"áîøä úèéùáå)

('á úåà 'ô ïîéñå è"ò ïîéñ 'á ãåîòá ïî÷ì åðéøáãáà"áùøäå .
(÷éøôå ä"ã)éøäù úãîåò äøäè ú÷æçá äùàù :ì"æå ,áúë

ï"øä ë"ëå .ã"ëò ,àø÷éòî àéä ä÷åãá(åìéàã ä"ã)åðééä .
äúéäù àø÷éòîã ä÷æç àåä äùàì ùéù ä÷æçäù åãîìù

.íãå÷î éàãåá äøåäè

íåéá úøçîìå äìáèù äáæáã ,úåëìä ãåãçä äù÷äå
úéáá ìåîúàî äéä íãä àîù ùåùçì ùé ,äúàø éðéîùä

äìéáèä äì äúìò àìå ïåöéçä'æá ìåîúàî äúàø íàù)
(äúåé÷ð éîé åøúñð ë"à íéé÷ðäúìéáèù àåä ÷ôñäù ïåéëîå ,

äæá ë"à ,äúéäù åîë äàîè äøàùðå äìéòåä àì àø÷éòî
ú÷æç äì ùéùéå ,àéä äàîè ïééãòù úøîåàù äàîåè

äúìò àìå àø÷éòî òéâä íãäù ä÷æçä çëî òéøëäì åðì
.äìéáè äì

éøäù ,íåúñ ïéòî ú÷æçá äúåà ãîòä ïðéøîàã ,õøéúå
áúëù åîëå ,íåúñ ïéòîá ú÷æçåî äúéä íéé÷ð 'æä ìë

ï"áîøä(äéì øîàã àä ä"ã óåñ :æñ óã ïî÷ì)ïåéë :ì"æå ,
.ï"áîøä ì"ëò ,íåúñ ïéòîá ä÷æçåä íéé÷ð 'æ äøôñù

íéé÷ð 'æ äøôñù äìåãâ äáæá ÷ø éøééà ï"áîøäù óàå
íåé ãâðë íåé úøîåùá àìåà"éá ãçà íåé äúàøù äùà åðééä)

(úìáåèå ãçà íåé ú÷ãåáù äðéãå ,äúãð éîé ïéáù íåéíâ ìáà ,
ïéà ,íã äàöî úøçîìå äìáèù íåé ãâðë íåé úøîåùá
ë"àå é÷ð úåéäì êéøö äéäù íåéá øáë àá íãäù ùåùçì

äúáéæ éîé êåúáù ïåéëî ,ììë äøäèð àìíåé à"éá åðééä)
(äúãð éîé ïéáùíéîã ú÷ìåñî ú÷æçá àéä'â äúàø àìù ìë)

(äìåãâ äáæá ä÷æçåäå íéîéäãåäéá òãåðá 'òå .ã"ëò ,,àî÷)
(ä"äâäá ,äùàä ìòù àìà ä"ã å"î ïîéñ ã"åéäáæìù è÷ðù

äøäè ú÷æç ïéà(äìåãâ äáæá éøééà àåäå)àìù áúë ïë ìòå ,
íçøä úéá éìúåë úãîòäì íéùùåç(ïéìåç éáâ)íå÷îá 'éôà

úòã úååçáå ,ä÷æç ïéàù(ã"÷ñ å"ö÷ ïîéñ)áúëå åéìò ÷ìç
.ãåò äàøú àìù ä÷æç äì ùéù

ïî÷ì åðéøáãá ò"òå('á úåà ã"ëú ïîéñ .ä óã)åðàáäù
íãå÷ äùàì ùéù äøäèä ú÷æç ïéðòá íéðåù íéøåàéá

.äæá íé÷ìåçä úà åðàáäå ,ìåáèúù

טו סימן
בטעות שהחזקנו  ומציאות  בעבר, שהחזקנו  חזקה

äùàå.úãîåò äøåäè ú÷æçáäùà ãîòä" ùøéô é"ùø
ä÷ñòúðùë äééàø íãå÷ äúéäù äú÷æç ìò

ìàéúå÷é úøåúä åù÷äå ."åìà úåøäèáùéø ç"é ïîéñ ã"åé)

('à ÷"ñäðéá éøîàä ,úåàîåèä ìë ïéðòá" ò"äáà ,êàáøòéåà)
(:çì óã à"åôãáå .æî óã ,ã"òìðå ä"ã ,"ïúàéöî úòùëìù åéáàå

øæð éðáàä(à"ò÷ ïîéñ î"åç øæð éðáàá àáåä)øîåì êééù êéà ,
àä ,úåøäèá ä÷ñòúðùë äì äéäù äú÷æç ìò äùà ãîòä
äéäå ,àì åà äàîè äúéä íà ÷ôñä àåä àôåâ äæ ïîæ ìò
.äú÷éãá ïîæá äì äúéäù ä÷æçá äðãéîòä øîåì é"ùøì åì

הספק  בזמן שהחזקנו חזקה
(àè÷ð é"ùøù ,äðéá éøîàäå ìàéúå÷é úøåúä åáúëå

ë"çàù óà ,íéåñî ïéã åð÷æçä ÷ôñä úòùáù íå÷îáù
úòù úà øéúäì ïééãò øùôà ,úåàéöîä äðúùäù øøáúð

.æà äúéäù ä÷æçä çëî ÷ôñä

åðééäã øúåé äèåùôä ä÷æçì è÷ð àì é"ùøù äîå
äì ùé åéùëòù(úåøäèá äúå÷ñòúä ïîæ ìò)äøäè ú÷æç

äú÷éãá úòùá äøåäè äúéäùä÷æçä úà à÷åã êéøöäå)
(úåøäèá úå÷ñòúää ïîæá äì äúéäù àø÷éòîãùãçì íù åáúë ,

ïåéëî éøîâì òøúéà ä÷éãáä úòùá äøåäè ä÷æçåäù äîù
ä÷æç àéáäì é"ùø êøöåä ïë ìòå ,äàîè åéùëò äàöîðù
úòùáù ïåéëîù ,÷ôñä úòùá äøåäè äåð÷æçäù úàæ
,åðéðôì äòåãé àúåòéø äúéä àì äøåäè ä÷æçåäùë ÷ôñä
äî ìëù åôéñåäå .äéìò íéãéîòîå äòøúéà àì úàæ ä÷æç
äæ íòèî ÷ø àåä ,òøúéàã ä÷æç øúá ïðéìæà àîìòáù
åðàöîù íãå÷ àåää ïîæá åð÷æçäù ä÷æçä ìò êåîñì íéëéùîîù)

(àúåòéøä úà.

ä÷æçä àéä åæù ÷ééã é"ùøù ,áúë ìàéúå÷é úøåúáå
ìò äùà ãîòä" 'îâä äøîàù äæî ,'îâä éøééî äáù
ä÷æçá éøééî éàå ,"úãîåò äøäè ú÷æçá äùàå äú÷æç
úòùá éàãå äøåäè äúéäù äî çëî íé÷éæçîù àø÷éòîã
äú÷æç ìò äùà ãîòä" øîåì 'îâì äéä ,â"äëå ä÷éãáä
éàãå ìù áöîá äúéä àéäù åðééä "úãîåò äøäèá äùàå
äùàù øîåì 'îâä úðååë êçøë ìò ïë äáúë àìãîå ,äøåäè

äøåäèë äåð÷æçäù åðééä ¯ äøäè ú÷æçáäúéä àìù åìéôà)
(æà äøåäè éàãåá.

בעבר שסברנו  הדין מכח חזקה
(áøîåì àéä é"ùø úðååëù ,áúë øæð éðáàä ìù åéáàå

åðéðôì ÷æçåäù ïéãä" ú÷æç ìò äúåà íéãéîòîù(åìéôà)
,íéåñî ïéã äéäù åðáùç íàù è÷ð é"ùøù åðééäå ."úåòèá

é äéä àìù øøáúð ë"çà íà óàáéùç ,äéä êëù øîåì ãåñ
.åðáùçù åîë äéä êëù íé÷ñåô ÷ôñ íå÷îáå ä÷æçåðééäå)

ïééãò ,úåòè àåä ä÷æç åðòá÷ åçëîù íòèäù íéòãåé åðàù åìéôà
çëî ÷ø íé÷éæçî ,ìéòìã ìàéúå÷é úøåúä éôì êà ,ä÷æç áùçð
íå÷îá íé÷éæçîù åðéöî àìå ,àåää ïîæá äúéäù úéúéîà ä÷æç

(ììë ÷éæçäì íòè åðì äéä àì àø÷éòîù øøáúäù.

é"ùø éøáãá åðéöîù åîë àåäå(ïðàå ä"ã :åë úåáåúë)
í"áùøä éøáãáå(ïðàå ä"ãå éáøã ä"ã .áì á"á)íãàáù ,

ììâá åúåà åðãøåä áåùå ,ãçà ãò çëî úåøùëá åð÷æçäù
åøéùëäì ãçà ãò áåù àåáé íà ,íéãò éðù ìù øåòøò
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ùéù ïåéëî ¯ íãàä úà øéúð ,ïåùàøä ãòä íò óøèöäìå
íãå÷ ãçà ãò ô"ò äìéçú åäåðøùëäù úåøùë ú÷æç åì

,ïéøøåò åàáù(éøúå éøú íä úîàáù óàå)äæ ïéòëå .ã"ëò ,
ï"áîøä áúë(úåøäè ìë ïðúã àäå ä"ã :åñ ïéùåãé÷)äîù ,

÷åñôî ùã÷îá ììç úãåáò íéøéùëîù 'îâá íù øàåáîù
"Bìéç 'ä Cøa"ã(àé:âì íéøáã)íòèäå ,ììç ÷ôñá ÷ø àåä , ÈÅÅ

ìò åúåà íéãéîòîù ïåéëî àåä åúãåáò íéøéùëîù
ú÷æç áùçð äæå ,øùë äéäù äúò ãò åðáùçù ¯ åú÷æç
ä÷æç ììë äéä àìù øøáúðù óàù åðééäå .ã"ëò ,úåøùë
.ä÷æç áéùç î"î ,ïë åðéã äéäù úåòèá åðáùç åðçðà ÷øå

íå÷îá ÷ø äðéá éøîàìå ìàéúå÷é úøåúìù àöîðå
,ë"çà íâ úàæ ä÷æç øúá ïðéìæà ä÷æç äúéä úîàáù
íéåñî ïéã åð÷æçäù íå÷î ìëáù éììë ïéã àåä øæð éðáàìå

.ä÷æç áéùç úåòèá 'éôà

à÷åã êéøöä é"ùøù íòèäã ,ãåò øæð éðáàá øàéáå
ïðéìæà àì é"äøá äàîåè ÷ôñáù ïåéëî àåä ,úàæ ä÷æç
íâ éàîùì äùàä ú÷æç äìéòåî ïàëå ,äøäè ú÷æç øúá

úàæ ä÷æçì é"ùø ÷÷æåä ïëìå ,é"äøáåð÷æçäù ïéã ìù)
(÷ôñä úòùáúå÷æç øàùî äôéãò àéäùäøäè äá åðâäðù)

íéàá åðàù àø÷éòîã ä÷æç íúñî óéãò äæå ,äòùä äúåàá
(äøåäè íòô äúéäù çëî äøäè äúò äá òéøëäìóà äìéòåîå

.äàîåè ÷ôñá

'îâä éøáã åøàéáå é"ùøë åáúë àìù íéðåùàøä íðîà
àîìòã àø÷éòîã ä÷æçáïîéñá åðéøáãá íäéøáã åàáåä)

(íãå÷äåãîìå ,ì"ðä íéðåøçàä éøáãë åãîì àì êçøë ìò ,
,åéùëò äàîè äàöîðù åìéôà äìéòåî àîìòã ä÷æç íâù
'òå ,äùà úàîåèá é"äøá äàîåè ÷ôñ ïéã ïéàù ì"ñ ïëå

'ñåúá(úòî ä"ã)óà ä÷æç øúá ïðéìæà òåãî åøàéáù
.é"äøá éåäã

åðéáø éøáãá 'ò ,úåòèá åð÷æçäù ä÷æç ïéðòá ãåò
'ñåúá êåøá øá ÷çöé(ïðà ä"ã :åë úåáåúë)éðôá ò"òå ,

òùåäé(éñåé øá íçðî ø"à 'îâ ä"ã :áë óã íù)éøáã àéáäù
.éáö íëçä éøáã ìò ë"ùîá 'òå ,àãåøá íäøáà ø"øäåî

ïî÷ì øðì êåøòá ò"òå(äáøãà ä"ã 'á ãåîòá).

רש "י

טז סימן
עד בבדיקת  משנתנו  פירש"י מדוע 

é"ùøíã çëúùéà àúùäã éëéä éë .øîåà éàîù ä"ã
ïåöéçä úéááäôåâî àöé àì íãäù òîùî .'åëå

é"ò åúåà äúàøå ,ïåöéçä úéáá àöîð àìà ,åîöòî
ä÷ãá úåä éà" é"ùø ïåùìî íâ úö÷ òîùî ïëå .ä÷éãá

éîðé"ò äéä åéùëò äàöîù äîù òîùî ,"éëä éî÷î
ãéîòäì é"ùø úà çéøëä äî åù÷úð íéðåøçàäå .ä÷éãá

äùàá àìå ,íã äàöîå ãòá ä÷ãáù äùàá åðúðùî
.äîöòî äúàøù

òîùî ïúòù ïééã øîà éàîùù ïåéëîù ,øàéá í"øäîáå
èòî äéìò øéîçðù åðééãù øîåà ÷øå ¯ úö÷ øéîçîù

('á ïîéñ ìéòì åðéøáãá êøåàá øàåáîë)ùé àøîåç äæéà äù÷å ,
äúàéöî úòùî äúåà íéàîèî íà íã äàöîù äùàá
äúåà íéàîèî æàù ãòá ä÷éãáá éøééî êçøë ìòå ,àáäìå

ä÷éãáä úìéçú úòùî(íãä úàéöî úòùî ÷ø àìå)åäæå ¯
.ã"ëò ,éàîù ìù åúøîåç

äúàø íà äáøãàã ,àñéâ êãéàì áúë úåëìä ãåãçáå
øåòéùá úåçôä ìëì òøôîì äàîèî ò"åëì äîöòî

"ïîæ øçà" øåòéùå "íåéúåà"äðùîá åøàáúð åìà íéøåòéùå)
('á ãåîòá íù 'îâáå .ãé óã ïî÷ìïðéøîà àì éàîùì íâå ,

äúòù äéããä"ã .åè óã ïî÷ì 'ñåúä éøáãî øàåáîù åîëå)
(éàîùë¯ ãò éãé ìò äúàøá ãéîòäì é"ùø êøöåä ïë ìòå ,

ä÷éãáä úìéçúî äàîèù úåøîì æàùøåòéùî øúåé àåäù)
(íåéúåàøåòéù ä÷éãáä úìéçúì íãå÷ úàîèð ïéà î"î ,

åðéàå ,íãå÷î àá àìù ä÷æçà ïðéëîñ äæ ïéðòìã íåéúåà
,íåéúåà äúåà íéàîèîù äîöòî íã äúàøù éîì äîåã
àì õåçá àöåéù ãò úö÷ áëòúäì íãä êøãù ïåéëîù

,ä÷æçä ìò äúåà íéãéîòî(àîéà ä"ã :ñ óã ïî÷ì 'ñåú 'òå),
,ïéìøá î"øá àåä ïëå ,åéøáã àéáä äãð éçúôäå .ã"ëò

.äîìù ÷ùçá ò"òå

è÷ð é"ùøù àåäå ,øçà ïôåàá í"øäîä øàéá ãåò
åîëù øîåì øùôà äéäù ô"òàù ,àúåáøì ãòá ä÷ãá
íà ä"ä ,ä÷éãá é"ò àìà åîöòî íãä àöîð àì åéùëòù

úàöåî äúéä íãå÷î ú÷ãåá äúéäåðééä äàöî àìù äîå)
(ä÷ãá àìù íåùîì"î÷ ,òøôîì äàîèðù éàîù äãåîå ¯

.ã"ëò ,éàîùì "äúòù äéã" â"äëá óàù

àúåáø ïðéòåîùà ãòá ä÷ãááù ,øàéá øôåñ íúçäå
íòèäå .äú÷éãá úòùá äùéâøä àìù â"òà äàîèù
ãò úùâøä àîù ïðéùééçã íåùî àåä äàîè úîàáù

.ã"ëò ,äúìáìá

ïðéòåîùà ãòá ä÷ãááù ,äæ ïéòë øàéá äîìù ÷ùçáå
íãì íéùùåç àì ïôåà ìëá ,äùéâøä àìù úåøîìù àúåáø

äéìò íã åà úìåëàîåðéàå øå÷îäî åðéàù äôåâî àáù íã) ÇÄÈ
(:æé óã äðùîá ïî÷ì 'ò ,àîèî'éôà ùåãéç àåäù íù óéñåäå .

àì éìåàù øîåì øùôàù ïåéëî ,ãòä ú÷éãáá äùéâøä íà
.ã"ëò ,ãò úùâøä äùéâøä àìà íã úùâøä äùéâøä

íâù äæ ùåãéç é"ùø àéöåä ïéðî ,íëøã éôì äù÷ íðîà
,õøéúå ïë äù÷ä ð"ìøòáå ."äúòù äéã" ãòá ä÷ãáùë

îù "äãé÷ôì äãé÷ôî" ììä ïåùìî ãîìð àåäùäæî çëå
,éàîù ÷ìç äæ ìòå ,äîöò äã÷ôå ä÷ãáù äùàá øáåãîù
ãòá åðúðùî ãéîòä é"ùøù ,ù"ùøä ùøéô ïëå .ãåò ù"åòé

."äãé÷ôì äãé÷ôî" ïåùìä çëî
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ïîéñá åðéøáãá 'òå ,åìàùð íà ä"ã .é íéçñôá é"ùø úèéùëå)
('à úåà íãå÷ä.

äøäè éøãñä äæá áúëå(íù)ïãéã 'ñåú éøáã éôìù
ïéìéáù éðùáù åáúë 'ñåúäù .æ"èä úéàø äáöéð íâå äî÷Ç
,ø"äøá äàîåè ÷ôñ ïéãî íéëìåää éðù úà íéøäèî àì
äî êçøë ìò ë"àå ,úåéäì ìåëé åðéàù øáã àåäù ïåéëî
çëî àåä äæ øçà äæá ìàùéì åàáá íäéðù úà íéøäèîù
,íéøäèî àúééøåàã øåñéà ÷ôñá óàù ïðéæçå ,ä÷æçä

(äæ øçà äæá ìàùéì åàáá íú÷æç øúá ïðéìæàã).

עד סימן
טהרה חזקת  כשאין  ברה"ר טומאה ספק

.ã"àáø"äøá ïéøäèî äøäèì ä÷æç àëéìã àëéä åäéîå
äèåñî.'åëååøáñù 'ñåúä éøáãá øàåáî

ú÷æç àëéìã àëéä 'éôà ø"äøá øäèì äèåñî íéãîåìù
ïéìåçá 'ñåúä ë"ëå .äøäè(íúä ä"ã :è óã)àäã åøàéáå ,

íúä àúéàã('îâá)éøéîâ àúëìä 'åëå ø"äøá äàîåè ÷ôñ"
ä÷æç àëéìã àðååâ éàäëá éøééî ,"äìàèéùô ä÷æç ùé íàù)

(äøåúä ìëá åîë øåäèùù"àøä 'ñåúá ë"ëå .ä"ã :æì æ"ò)
(àúëìä àäåïî÷ìå ,(éà ä"ã .â óã)é"ùøî òîùî ïëå .

ïééâåñá(òâð ÷ôñ ïåâë ä"ã).
äèåñá 'ñåúä ìáà(ïàëî ä"ã :çë óã),íöåøéúá åáúë

äàîåè ÷ôñ ìëá àéä êë êìî úøéæâã à"ãñ :ì"æå
(àøîåçì)àúëìä êéøèöéà êëìä ,ìëì äèåñî ãåîìì)
(úåàîåèäåè ÷ôñ ãéîòäìàìã äú÷æçà ø"äøá äàî

ä÷æç íå÷îáã øàåáîå .ì"ëò ,÷ôñî äàîåè äéì ïðéúçî
æ"òá 'ñåúä éøáãî òîùî ïëå .ø"äøá øäèì äèåñî ïðéôìé

(íäéøáã óåñá íù)äèåñî ïðéøîâ àìå :ì"æå ,åáúëùàìà
äèåñî ïðéôìéù øàåáî .ì"ëò ,àîè å÷ôñ é"äøáã øîåì
ìëáë ä÷æç çëî ïðéøäèî ø"äøá ìáà é"äøá àîèì ÷ø

.äìåë äøåúä

øéæðá 'ñåúäî òîùî ïëå(øîåàá ä"ã .æð óã)åáúëù ,
ø"äøá äàîåè ÷ôñ :ì"æåäéì ïðéøîâ äèåñî åàì'åëå

íúä øîà÷ ã"ñ÷ã éàîì ïéìåçã àî÷ ÷øôáã â"òàå
åàì ø"äøá äàîåè ÷ôñã íúä òîùîå ,äì éøéîâ àúëìä
,éëä éà÷ àì àð÷ñîá ,äèåñî øîâð àìà ä÷æç íåùî
àìù éììë ïôåàá åøàéáù òîùî íðåùì úåèùôîå .ì"ëò

,äèåñî ø"äøá äàîåè ÷ôñ ììë ïðéôìéøùôà íðîà)
åðéàù øáãá ø"äøá íéøäèîù äî úà øàáì ÷ø åàáù úåçãì
,ä÷æç íòèî àìà ïðéôìé äèåñî àìù åáúë äæáå ¯ úåéäì ìåëé

(ïãéã 'ñåú éøáãëå.

ïééâåñáù ,ì"ðä íäéøáã éôì äù÷å('á ãåîòá)øàåáî
.ä÷æç ïéà åúèéùìù ô"òà ,ø"äøá äå÷îá øäèî ù"øù

êìîì äðùîä õøéúåä"ã åéøáã óåñá æ"ä úåàå÷î úåëìäî é"ô)
(òãåíéøäèî ù"øìù ,ïðáøå ù"ø å÷ìçð àôåâ àäáã ì"ñã ,

'òå .ã"ëò ,àì ïðáøìå ä÷æç àìá äàîåè ÷ôñá ø"äøá

á÷òé úåìä÷á('á ÷"ñ à"ñ ïîéñ)éôì ÷øù çéëåäì áúëù
,ä÷æç àìá óà ø"äøá äèåñî øäèì ãåîìì êééù ù"ø úòã

(å"ò ïîéñ ïî÷ì åðéøáãá åéøáã åàáåä).

'ñåúä ìò ïåéìâá ùøåôî ïë úîàáå,øîâ ä"ã .â óã ïî÷ì)
(ó"øäîø"äøá øäèì ïðéôìé ù"øìù ,ìåëé åðéàù øáãá óà)

(úåéäì,ììë ø"äøá øäèì àúëìä øîàð àì ïðáøì ìáà ,
.ã"ëò ,ä÷æç íòèî ÷ø àåä ø"äøá øåäèù äîå

ãåã éìéáùáå÷øô 'à àúòîù ù"ùä ìò úåøòäá ,ã"åé ÷ìç)
('àø"äøá äàîåè ÷ôñù åáúëù ïãéã 'ñåú íâù ,áúë

ïåéëî ,ù"ø úèéùì ÷ø íäéøáã åáúë ¯ ä÷æç éìá øåäè
ïãéãì ìáà :ì"æå ,ä÷æç àëéà àðååâ ìëá ïðáøìùäëìäã)

(ïðáøëä÷æç ì"ñ 'ñåúã ,äøäè ú÷æç éìá ììë úçëùî àì
àåäã ïéøéæð éðù éáâ ìéòì åáúëù åîë ,ä÷æç äåä òøúéàã

,äøäè ú÷æç íòèîäàøù äæá íéøéæðä ú÷æç òøúéàù óàã ,'éô)
ïðéøäèîã àäã 'ñåú åáúë ïôåà ìëá ,íäéðéá äàîåè ä÷øæðù ãçà
(ä÷æç äì òøúéàã â"òà äøäè ú÷æç íåùî àåä ø"äøá åäì,

,ììë ä÷æç àëéìã àðååâ êééù ù"øì ÷øù åðééäå .ì"ëò
ä÷æç ãâð ä÷æç ùéù íå÷îáù åúèéùì àåäã íåùîåïåâë)

(ìáåèä ìù äàîåè ú÷æç ùé äå÷îã íìù ú÷æç ãâðëù äå÷îá
íåùî àåä éàãåá àîè äå÷îáã àä ïðáøì ìáà .÷ôñ äåä

àúåòéøì éúøúøñç äå÷îä àöîðù äîå ìáåèã àîè ú÷æç)
(äå÷îã íìù ú÷æçî óéãòã ,åðéðôìéúøú äéä àì íà ìáà ,

ä÷æçä úîçî äøäè ú÷æçì òøúéàù íâä àúåòéøì
ììë ä÷æç ïéàù íå÷î ïéàå ,äøúá ïðéìæà äåä ¯ äãâðëù
.ä÷æç øúá ïðéìæà éðååâ ìëá ïëìå ,øäèì àìå àîèì àì
øåäèù åáúëù ïéìåçá 'ñåúä íâå ïãéã 'ñåú íâ úîàáå

.ù"øì äå÷îá åîëå åîééñ ä÷æç àëéìá ø"äøá

àúúòîù àçååøá íðîà('à úåàá íù ù"ùá)÷åìçì áúë
äàîåè ÷ôñ ììë úçëùî àìã øîàù ãåã éìéáùä ìò
àëéàã àëéä øéôù ì"çëùî àäã ,äøäè ú÷æç àìá ø"äøá
ä÷æç ïéàã ¯ òâð àì éøîàã éøúå äàîåèá òâð éøîàã éøú
ô"ëò ïðáøã à÷éôñ ã"îì åìéôàå ,àúééøåàã à÷éôñ éøúå éøú ã"îì)

(íù åéøáã óåñá ò"òå ,ä÷æç øúá ïðéìæà àì ïðáøãîïôåà ìëáå ,
.ãåò ù"åòéå ,øåäè å÷éôñ

àúúòîù áùä äðäå('à ÷øô 'à àúòîù)éøáãî àéáä
ç"øôä(à÷éôñ ÷ôñ éììë é"÷ ïîéñ ã"åé)ïðéøäèîã àäã ,

àìà àìå÷ì ú"äî àúééøåàã ÷ôñù íåùî åðéà ø"äøá
áúëå ,íù åéìò ÷ìçðå .ã"ëò ,äøäè ú÷æç ùéù íåùî
øåäè å÷éôñ ø"äøáã ñ"ùá úåîå÷î äîëá øàåáî :ì"æå
äãð ùéø úåôñåúá øàåáîëå ,äøäè ú÷æç àëéìã â"òà

ïéìåçã àî÷ ÷øôå(íúä ä"ã :è óã)úåèùôë åðééäå .ì"ëò ,
å÷ìçð äøåàëìù ,ò"öå .ïéìåçáå ïãéã 'ñåúä éøáãç"øôä

,'ñåúä ú÷åìçîá ù"ùäåíéøàåáî ãåã éìéáùä éøáãì íðîà)
åìéàå ,ù"øã àáéìà íä ïéìåçáå ïãéã 'ñåúä éøáãã ,ç"øôä éøáã
ú÷æç ùé íå÷î ìëáã ïðáøëå àúëìäã àáéìà íä ç"øôä éøáã

(òøúéàã àëéä 'éôà äøäè.
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עה סימן
וברוב טומאה חזקת  במקום  ברה"ר טומאה ספק

.ã"àáø"äøá ïéøäèî äøäèì ä÷æç àëéìã àëéä åäéîå
äèåñîäàîåè ÷ôñáã íâäã ,ïåãì ùé .'åëå

äî éúëà ,ä÷æç àìá åìéôà øäèì äèåñî ïðéôìé ø"äøá
éà íéðåøçàä äæá å÷ìçðå .àîèì ä÷æç ùéù íå÷îá ïéãä

.â"äëá àîèù åà ,øäèì äèåñî ïðéôìé

àúúòîù áùä('á ÷øô 'ã àúòîù)ùéù íå÷îáù ì"ñ
ìë ø"äøá åìéôàå :ì"æå áúëã ,íéøäèî àì äàîåè ú÷æç

.ì"ëò ,äàîèî àéä éøä ä÷æç íåùî éàãå àåäù

à"åæçäå('â ÷"ñ 'â ïîéñ úåøäè úëñî ,úåøäè)çéëåä
ïî÷ì 'îâä éøáãî ïë(.â óã)äå÷îã :íúä àúéàã ,

éúøú íåùî ø"äøá åìéôà àîè øñç àöîðå ããîðù
àåäù óà àîèì úå÷æçä øúá ïðéìæàã øàåáîå ,àúåòéøì

,ø"äøùé íà àîè ìàùéì úòã åá ïéàù øáãá íâù ù"åòé)
(äàîåè ú÷æç.

àúúòîù àçååøáå('å ÷"ñ íù ù"ùä ìò)øáã ìò äîú
äèåñî äì ïðéôìé é"äøá äàîåè ÷ôñá éøäã ,àøáñî äæ
ø"äøá äàîåè ÷ôñ ä"ä ë"à ,äøäè ú÷æç ãâðë 'éôà àîèì
ú÷æç ãâðë éîð ìéòåé ,øäèì äèåñî äì ïðéôìéã àëéä

.äæá ïãù äî êøåàá ù"åòéå .ã"ëò ,äàîåèøùôà ïëà)
ú÷æçá àéä äøúñðù äùàäù ,êåîñá ïìäì 'ñåúä ë"ùî ô"ò áùééì
ïåéëî ä÷æç ãâð 'éôà é"äøá àîèì ïðéôìé ë"àå ,éàãå äàîè äðéàù
ø"äøá ìáà ,éàãåá äàîè äðéàù ä÷æç ãâðë éàãåá äèåñ íéàîèîù
ãâðë äæ ïéà äèåñá íéøäèîã àäã ,ä÷æç ãâð øäèì ïðéôìé àì

(éàãå äàîè äðéàù ä÷æç åà äàîåè ú÷æç äì ïéàù ,ä÷æç.

íééç øå÷îä úîàáå(áùéìå ä"ã è"÷ñ íéøåàéá æ"ñú ïîéñ)
é"äøá äàîåè ÷ôñù éúëåã äîëá åáúë 'ñåúä :ì"æå ,áúë

.ì"ëò ,ä÷æç åäá éðäî àì ø"äøá åà

äîìù úãîçä ë"ëå('ä ÷"ñ 'ä ïîéñ)øåäè ø"äøáù ,
àëéä ÷ø éðäî àì ä÷æçã äæá øàéáå .ä÷æç ãâðë åìéôà
÷ôñá øáãä ãéîòäì àìù éãëå ,÷ôñ äéä ä÷æçä àìåìã
äéä àì ä÷æç àìá óàù ø"äøá ìáà ,ä÷æç øúá ïðéìæà

.ã"ëò ,íéøäèî ä÷æç íå÷îá íâ ,íéøäèî åðééäå ÷ôñ

øùé éøòùá ë"ëå('à ÷øô óåñ 'á øòù)äùòù ïåéëîù ,
óéñåäå .ä÷æçì ììë íå÷î ïéà ë"à ,éàãåë ÷ôñ áåúëä
,÷ôñá âäðúäì êéà äàøåä àéä ä÷æçù ïåéëîù øàáì
åðì éøá åìéàë äá íéòéøëîù äàîåè ÷ôñá àìéîî

äàîèðù(é"äøá)äàîèð àì åà(ø"äøá)øúá äá ïðéìæà àì ,
àì ø"äøá íâù éåàøäî æ"ôìå :ì"æå ,íù íééñå .ä÷æç
åðéøåã éìåãâì äáåùúá éúéàø ïëå ,àø÷éòîã ä÷æç éðäú

.íù ÷éñä ïëå .ì"ëò ,ïë åáúëù

ïî÷ì 'îâäî íäéøáã ìò äù÷ íðîà(.â óã)åðàáäù
.ø"äøá àîèì úå÷æçä øúá ïðéìæàã äðîî çéëåäì ìéòì

ïî÷ì åðéøáãáå(å"ð÷ ïîéñ íù)áùééì íéðåù íéðôåà åðàáä
íéøäèîù óàù ïëúéù åðééäå ,íéðåøçàä åðéúåáøî äæá
éúøúá ,äàîåè ú÷æç ãâðë 'éôà ø"äøá äàîåè ÷ôñá
÷ôñ áéùç àì äå÷îù åà .íéøäèî àì àîèì àúåòéøì
øúá äéá ïðéìæà ïëìå ,øäèð íà ÷ôñ àìà ø"äøá äàîåè

.ù"åòé ,ä÷æç

çåúôð éîáå(àéù÷ éàå ä"ã óåñ ,'ä ÷"ñ å"î øôøô)
ä÷æç úîçî àîèá :ì"æå ,áúëú÷æç åì ùéù éî åðééä)

(äàîåèåîë ,ìàùéì úòã åá ïéàá íâ ïðéøäèî àì
éôì ,ïðáøì äèåñã àéîåã ããîðù äå÷îá ïðéøäèî àìã
àìã àîéà úéòáéàã àðùéìì äàîåè ú÷æç äì ùéù
,'éô .ì"ëò ,êìîì äðùî 'ò ,àúåòéøì éúøú ì"ñ

àîéà úéòáéàã àðùéìì(.â óã ïî÷ì)íéàîèî ïðáø
ïéàù íå÷îá óà ìáåèä ìù äàîåè ú÷æç çëî ø"äøá

àúåòéøì éúøúúåàå÷î úåëìäî é"ô êìîì äðùîä áúë ïë)
(ïðéøîàã àäáå ä"ã ,æ"äø"äøá íéàîèîù åîë ë"àå ,

øáãá àîèì åðì ùéù ä"ä ¯ àúåòéøì éúøú àìá 'éôà
ïéàùàä äøåàëìã ,åúéàøá ò"ö ïëà .ìàùéì úòã åáÈ

àåä ø"äøá äå÷îá íéàîèî ïðáøã î"ìîä øàéáã
ììë ãîìð åðéà äàîåè óåñ àåäù äå÷îã ì"ñã ïåéëî

.ò"öå ,äèåñî

ïî÷ì 'îâá øàåáî ,áåø ïéðòìå(.çé óã)áåøáù
äøäèì(òåá÷ åðéàùë)é"äøá 'éôà íéøäèîáåøáù ä"äå)

(ø"äøá 'éôà íéàîèî äàîåèìòùú :íúä àúéà éëäã ,
òãåé åðéàå ïäî ãçàá òâðå íäéðéá ãçà õøùå ïéòãøôö
øåäè å÷éôñ ø"äøá àîè å÷éôñ é"äøá ,òâð ïäî äæéàá

(éîã äöçî ìò äöçîë òåá÷ ìëå òåá÷ ì"åäã)àöîðáå ,åðéàù)
(òåá÷é"ùøéôå .ë"ò ,áåøä øçà êìä(êìä ä"ã)[àöîðá] :

ïéòëå .ã"ëò ,ùéøô àáåøî ùéøôã ìëã ,[é"äøá] øúåî
úåáåúëá àúéà äæäòùúî àìà ä"ã é"ùøá ù"åòé ,.åè óã)

(íéöøùøùé éøòùá äæá øàéáù äîá 'òå .÷øô 'à øòù)
(áùééì ã"ðòìð æ"ôòå ä"ã 'äïéìåç ò"òå .(úéçåìö éáâ :è óã),

àúúòîù áù(å"èô 'à àúúòîù)àúúòîù éàåìîåíù)
(60 äøòä.ïî÷ àúéìã àáåø ïéðòá ,

åáúë 'ñåúäå(àèåòéî êåîñ ä"ã :åô ïéìåç)î"øì óàã
äéäéù àîèì áåøá ïðéøîà àì î"î àèåòéîì ùééçã
â"òàã ,ø"äøá äàîåè ÷ôñë áéùç àìå ,ø"äøá øåäè
àâìôå àâìôá ÷ø øäèì äèåñî ïðéøîâ àì ¯ ÷ôñ éåäã
øáãáù åáúëù íäéøáãá ù"åòéå .ã"ëò ,äèåñã àéîåã

.øäèî ¯ ìàùéì úòã åá ïéàù

à"òø ú"åùáå(äáøãà ã"ðòì ä"ã ç"÷ ïîéñ á"ç)ìò áúë
úòã åá ïéàù øáãá äàîåè ÷ôñáù ,åìàä 'ñåúä éøáã
ùéøãã ìãéâ áøã àùøãî ïðéøäèî ïðáøì 'éôàù ì"é ìàùéì

÷åñôäî(èé:æ àø÷éå)àG àîè ìëa òbé øLà øNaäå"ãÀÇÈÈÂÆÄÇÀÈÈÅ
,øåäè ÷ôñá àä ¯ ìëàé àì àîè åá òâð éàãåá ÷øù "ìëàéÅÈÅ
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ìòå äàîåè éàãå éåä àì àîè àåäù áåø ùéù óà ïë ìòå
,ïðéøäèî ïëéåä àì ïî÷ àúéàã àáåøã íéøáåñä ô"ò àåäå)

õåøéúá ,'åëå ïééåðîä ïî ãçà õô÷ ä"ã :å î"á ÷"îèùá 'ò ,éàãåë
("ì"éòå"ã.

עו סימן
הסוטה חזקת  איתרע  לרבנן גם האם 

.ã"àá.äú÷æç òøúéà äøúñðå äì àðé÷ã ïåéëáúë
á÷òé úåìä÷ä('á ÷"ñ à"ñ ïîéñ)åæ àøáñã ,

ïî÷ì äì ïðéøîà ,äøúñðå äì àðé÷ã ïåéë éðàù äèåñáãóã)
(.â" íúä àúéàãë ,ïåòîù 'øã àáéìà(äèåñá)íéìâø ùé

ãîì ïåòîù 'ø ä"åùîå ,"äøúñðå äì àðé÷ éøäù øáãì
é"äøá 'éôà íéàîèî àì 'åëå ããîðù äå÷îáùïéà äå÷îáù)

(àîèì øáãì íéìâøíâ íéàîèîå íù å÷ìçù ïðáøì ìáà ,
àøáñ åäì úéìã úö÷ äèåð ,øáãì íéìâø åá ïéàù äå÷îá

,äøúñðå äì àðé÷ã ïåéë äì íéùùåçã åæïéàù äèåð ë"àå)
øäèì ãåîìì øùôà éàå ,ïðáøã àáéìà äú÷æç àòøúéàã øîåì íòè

(ïãéã 'ñåú ìò àéùå÷ úö÷ åäæå ,ä÷æç ïéàù íå÷îá ø"äøá.ã"ëò ,

åðééä ,åæ àøáñ ïðáøì åäì úéìã äèåð ÷ø àåäù ë"ùîå
,äèåñá øáãì íéìâø ùéù åãåî ïðáø íâù ïëúéù ïåéëî
àåä é"äøá äàîåè ÷ôñá íéøéîçîã àäã åè÷ðù àìà
,àëøéô úåùòì íå÷î ïéàù åäì àøéáñ â"äëáå ,àúëìäî

äîìù ÷ùçá øàåáî ïëå(øáñ ù"øå ä"ãá .â óã ïî÷ì).

äì àðé÷ã àäì ïðéùééç éàãåã åãîì 'ñåúäù ,ì"é ãåò
äùåò äæ ïéàù àìà ,ïðáøì óà äøúñðåøáãì íéìâø

äùåò ÷øå ,àîèìàúåòéøøîàå ù"ø ÷ìç äæáå ,ä÷æçá
éà ïëìå äàîèðù øáãì íéìâø àåä äøúñðå äì àðé÷ã àäã
ïéàù íå÷îá é"äøá éàãåá àîèì äèåñî ãåîìì øùôà

.øáãì íéìâø

ùåãéç ìëù ïãéã 'ñåúá íâ åãîìù íéðåøçàì ïëà
¯ ä÷æç ïéàù íå÷îá ø"äøá øäèì äèåñî ïðéôìéù 'ñåúä
ïðéòá ð"äà íéîëçã àáéìà ìáà ,ù"øã àáéìà à÷åã àåä

ä÷æç íâåðáçøäå ,ïàëî ä"ãá :çë äèåñá 'ñåúä åáúëù åîëå)
(íù ìéòì åðéøáãá äæáì"ñ åúèéùì ù"øã ,øéôù éúà ë"à ,

.äøúñðå äì àðé÷ éøäã äì òøúéàã ïåéë ä÷æç ïéà äèåñáù

עו* סימן
ברה"ר סתירה שייך כיצד 

.ã"àáäìéôàá äøéúñ úö÷ êééùãïåéìâä .'åëåïìäì)
('á ãåîòá êåîñá,'ñåúä éøáã ìò äù÷ä

,øåîâ é"äø éåä äìéìå äìéôàã òîùî éîìùåøéáãë"àå)
,äøäè ú÷æç àìá ø"äøá øäèì äèåñî ãîìð êéà àéùå÷ä úøæåç

(ø"äø áéùç àì ¯ äøäè ú÷æç ïéàù äîåãëå äìéôàá éøä.

ליכא", ברה"ר "סתירה הגמ ' מדברי תוס ' על  קושיא
הקושיא: ותירוץ

(àá÷òé úåìä÷áå('á ÷"ñ à"ñ ïîéñ)'îâä éøáãì ïééö ,
ïî÷ì(.â óã)ø"äøá äøéúñã ïðéøîà ïðáøìã íúä àúéàã

ïðáøã àáéìà äìéìå äìéôà ïãéã 'îâì íâã òîùîå ,àëéì
äøéúñ áéùç àì'îâä éøáãì íå÷î ïéà äøéúñ áùçð äéä íàù)

(àëéà äìéìå äìéôàá àäã ,ø"äøá äøéúñ ïéàùäìéôàã åà ,
ø"äø áéùç àì äìéìå(éîìùåøéä éøáãëå)éøáãì óà ë"àå .

ø"äøá øäèì äèåñî ãîìð êéà ,àéùå÷ä úøæåç ïãéã 'îâä
ðáøã àáéìà äøäè ú÷æç àëéìã àëéä.ï

äøåîâ äøéúñù úåçãì íå÷î ùéù íù áúë íðîà
ø"äøá äøéúñ ïðáøì íâ ìáà ,àëéì äìòáì äøñåàì ø"äøá
,äùàã äøäè ú÷æçì éòåøåàìå øáãì íéìâø úåùòì äìåëé
äðéàù àìà ,äøéúñ áéùçå ø"äø áéùç äìéìå äìéôàá ë"àå)

(äøåîâ äøéúñ.ã"ëò ,

ברה "ר סתירה  שייך  שבו אחר אופן
(áäìéìå äìéôàã ì"ñã éîìùåøéäî àéùå÷ä ø÷éòáå

àä úà øàáì ì"ãøä ë"ùî ô"ò áùééì øùôà ,ø"äø ì"åä
íéãîåìù è÷ðù ,ä÷æç àëéìãá ø"äøá øäèì ïðéôìéã
åîöò éðôá ãçà ìë íéöåøô éðùî äì àðé÷ù äèåñî

äú÷æç äãáéà â"äëáã ,ãçé íäéðù íò äøúñðåäøúñðù)
(íéöåøô íäù ¯ ä÷æç äéä àì íìåòî íäìå ,åéåðé÷ ìò äøáòå,

ø"äøá àéäù úáùçðù ïåéëî äøåäèå(äùìù íä ãçé éøäù),
,é"äø ì"åä äìéìå äìéôà íà óà ,åëøã éôì ë"àå .ã"ëò

(äîò øúñðäå äùàä úà íéàåø íéáøä ïéàù ïåéëî)åðéöî î"î ,
.äøåîâ ø"äøá äøéúñ ìù äø÷î

אדם בני ג' שם כשאין ברה"ר טומאה ספק דין
(âäìéôàá ø"äøá äøúñðù äèåñù 'ñåúá øàåáî äðä

áùçð åðéàå ,äøåäè ¯ ïééåöî íãà éðá ïéàù úòáå äìéìáå
é"äøá äàîåè ÷ôñë(íãà éðá 'â íù ïéàù ô"òà).

äìéôàá ø"äøá äàîåè ÷ôñá ïéãä äî ïåãì ùé äðäå
ïéã ïéðòì íâ íàä ,ïééåöî íãà éðá ïéàù úòáå äìéìáå
êøãù íå÷î åäæù ïåéëî ø"äø áéùçã ïðéøîà äàîåè ÷ôñ
êéøö ø"äøá äàîåè ÷ôñ ïéðòìù åà ,åá úëìì íãà éðá

à÷åã íãà éðá 'â íù åéäéùéåìú äàîåè ÷ôñ ïéã ïéà éøäù)
÷ôñ ì"åä íéùðà 'â íù ïéàùë úéáá äàîåèá éøäù ,äèåñ ïéãá
äèåñ ïéðòìå ,ø"äøì çåúô çúô íù ùé íà 'éôà é"äøá äàîåè

(äàîè äðéàå äøéúñì áùçð àì â"äëá.

ù"øä äæá áúëå(åæ éà ä"ã å"î å"ô úåøäè)ìë :ì"æå ,
úåîéá äò÷áå ïéìéáù ïåâë ,ø"äø ååäã àëä ïðúã éðååâ éðä

'éðúîá áéùçã ïäá àöåéëå é÷ìéñáå äîçäúåéðùîáå íù)
(úåàáä¯ ÷ôñä ãìåðù äò÷á àéääá àúìú àëéìã â"òà ,

¯ àúìú àëéàãá éàã ,éîã ø"äøë íù íééåöî íéáøã ïåéë
øéæðá íúä òîùîãë ,øåäè íéøãç éøãçá 'éôà(.æð óã)
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'îâ ¯ .æé óã êåøàä ùåøéôä
áö÷ú ïîéñ

äæä ïîæá íâ ùåùçì êéøö íàä
'åëå äôåì÷ äöéáì

øîàáééçúî ïúåà äùåòäù ïä íéøáã 'ä éçåé øá ù"ø
åùôðá רשב"י דאמר דהא יהוידע, בב� כתב וכו'.

תקוה  ואי� בכ�, ישארו אלו שדברי� להודיע הוא "ה�",
שנתבטלה, דזוגות חששא כמו הזמ�, אור� לפי שיתבטלו

לשאלה עכ"ד. מ"ד סימ� או"ח ח"ז עבדי ישכיל בשו"ת ע' (אכ�
שמקפיד, במי רק יהוידע הב� שכוונת לחדש שכתב ד' אות הד'
ד"ה  ב. ר"ה תוס' ע' "ה�", מהמלה הדיוק ובעיקר בהדיה. דמקפידי�

ארבעה) ד"ה ב. וב"ק .ארבעה,

בינינו  מצויה רעה רוח שאין הראשונים דברי
(àמרדכי בהגהות מצינו ריש אכ� שבת המרדכי, (שבסו!

עו:) לד! הציו� לפני יי�, המוציא מהר"� פרק בש� שכתב ,
חיישינ�  לא אמאי ששאלת קלופה ומביצה וז"ל: מרוטנבורג,

בינינו שכיח לא דדלמא כתבת� יפה רעה, רעה)לרוח ,(רוח
עכ"ל. מצילי�, שעליה� קודש כתבי בדברינו א"נ בזה (והרחבנו

הקודש  "כתבי ה� מה שנתבאר יעו"ש ג', אות הבא בסימ�
יתבטלו.שעליה�") אלו שדברי� ששיי� שנקט ומבואר .

טע�, עוד שהביא שאע"פ כתב, קס"ט סימ� ח"ג הלוי שבט (ובשו"ת
בינינו, שכיח דלא שצדדו השואלי� ע� להסכי� שכתב הלשו� סגנו�

עיקר) טעמא דהאי יותר .מורה
חמד בשדי ד"ה וכתב ל"א אות קמ"א כלל ל' מערכת (ח"ג

דכיו� העולה) כוונתו אלא דוקא, לאו הוא "דלמא" שלשו� ,
שכיח  דלא ודאי אמרינ� נזוקי� ואינ� רבי� בו דדשו

עכ"ד. בינינו,
אורח עובר ב')ובקונטרס סעי! ד' דדברי (סימ� נקט

כל  על דקאי דס"ל משמע מזוגי�, משקי� על ג� קאי המרדכי
רעה. רוח משו� שאסורי� רשב"י שהזכיר הדברי�

בתוס' ג� הוזכרה זו סברא הת� ועיקר ד"ה קז: (חולי�
שיבתא) וז"ל:לענ משו� לתינוק, שיאכיל קוד� ידי� נטילת י�

רעה  רוח אותה שאי� לפי מזה, עכשיו נזהרי�  אנו שאי� ומה
הגילוי, ועל הזוגות על נזהרי� אנו שאי� כמו בינינו, מצויה

ש� עכ"ל. ביומא התוס' אכ� משו�. ד"ה עז: יומא הריטב"א (וכ"כ
שורה רעה רוח "שאי� úåéëìîäכתבו åìàá(" שלמה של ובי� .

י"ב) אות פ"ח רוחות,(חולי� משו� שהזהירו מה וז"ל: כתב,
עכ"ל. ודומיה�, זוגות כמו האידנא, שכיחי לא כול�

חיי� במקור בעני� וע' ומיירי ג', ס"ק סו! ד' סימ� (בכר�,
ידי�) חיי�נטילת נשמת תאוה)בש� וכי ד"ה פי"ז ג' (מאמר

סטרא  ג� נתמעט הקודש, ורוח הנבואה שבהסתלקות
חיי�  בנשמת ויעו"ש הטומאה. ורוחות דמסאבותא

בזה. שהרחיב

בפוסקים  הוזכרו לא אלו שדינים מכיון שהתירו האחרונים
(á דיני� הזכירו לא שהפוסקי� כתב, בנימי� ובאמתחת

לשמש אלו שאי� שהזכיר הי "ט דעות מהלכות פ"ד ברמב"� (למעט
הקזה) הגר"זביו� בשו"ע רק והובאו גו! , שמירת הלכות (חו"מ

ראשוני�  עוד שהבאנו ד' אות לקמ� בדברינו וע"ע ז', סעי! ונפש,
אלו) דיני� שהזכירו עכ"ד.ואחרוני� ,

מיושב צ"א)ובקשות אות השכחה אומר כתב,(בקונטרס
דיני�  הזכירו לא והאחרוני� הראשוני� הפוסקי� מדוע דצ"ע

עכ"ד. בזה, טע� לית� ומצוה אלו,
השדה ב')ובפרי ס"ק ס"א סימ� שאפשר (ח"ג כתב,

בה�  שאי� שידעו מכיו� אלו, דיני� הביאו לא שהפוסקי�
אורח עובר  [ובקונטרס עכ"ד. סכנה, משו� כתב,(ש�)עכשיו

הגר"ז  כשו"ע הלכה אי� אלו, דיני� הזכיר שהגר"ז שאע"פ
בינינו]. מצויה רעה הרוח אי� שהיו� הנ"ל, מהטע�

מאיר יד בשו"ת י"ט)וג� סימ� לא (פריש, שהפוסקי� כתב
והסיק אלו, דיני� לדינא)הזכירו נראה ישראל (בד"ה דמנהג

משו�  קלופה, וביצה קלו! ובצל קלו! בשו� להזהר שלא
כלל, עתה מצויה רעה רוח אותה שתוס'שאי� שכמו (וכתב

בלי  לתנוק פת לית� נזהרי� דמדאי� כתבו א', אות הנ"ל בחולי�
שיש  ה"ה כלל, עתה מצויה רעה רוח אותה שאי� מוכח ידי� הדחת

וביצה) ובצל בשו� ממנהגינו שירצה להוכיח מי שג� וכתב .
שיתכ�  עוד וכתב ולאכל�. ברוב לבטל� יכול % בזה להזהר

עכ"ד. הדחה, בזה דמהני
צדק בזבחי כתב זה ס"א)וכעי� אות קט"ז סימ� יו"ד ,(ח"ב,
מקילי�  שהעול� שמה שאי� שיתכ� שסמכו מכיו� הוא בזה,

זהב קב בשו"ת וכ"כ עכ"ד. האידנא, שכיחא רעה (ח"א,רוח
סיי�  ומ"מ מתוס', שהקשה מה ויעו"ש הנני, ואגב ד"ה י"ד סימ�

בכל) להקל שיש מצאתי, שוב חנו�בד"ה ביד וכ"כ סימ� . (ח"א
על ל"ה) וברמב"�, ברי"! הושמטו אלו שהלכות שמכיו� ,

משו�  אלו בדברי� ואי� הטבעי� נשתנו שעכשיו ס"ל כרח�
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הלוי בשבט זה כעי� וע' עכ"ד. וח"ו סכנה, קס"ט, סימ� (ח"ג
ב') אות ב' סימ�  וח"ח ד', סעי! על קי"א, שיש סימ� שהסיק ,

קולא  בכל בזה להקל מקו� יש אבל לכתחילה, להחמיר
משה וישב ובשו"ת כ"ז)אפשרית. שהתיר (סימ� כתב,

דלא  הא על בזה שסמ� ביצי�, חמשי� של בהפסד בדיעבד
עכ"ד. בפוסקי�, זה די� הוזכר

בזה  להחמיר צריך שאעפ"כ שכתבו האחרונים

(âשלמה בית בשו"ת קפ"ט)אכ� סימ� סו! יו"ד כתב,(ח"א,
הטור  על וג� ראשוני� פוסקי� על לפלא הוא ובאמת וז"ל:
ואדרבא  וכו', דנדה ה� סכנה משו� חישבו שלא ושו"ע
באלו  רק לסכנה לחוש שאי� משמע והרמ"א השו"ע מלשו�

ש� הובאו דחשיב לא וש� תכ"ז, סימ� ובחו"מ קט"ז סימ� (ביו"ד
שאי�  השו"ע כתב ט"ו סעי! ר"מ סימ� באו"ח אכ� כלל, רשב"י דברי

הקזה) ביו� בש"סלשמש אמרו כבר אמנ� ל.). "פירוקא (ע"ז
בזה לסכנתא" ונקל שלנו וחילוקי� תירוצי� על נסמו� הא� (פי',

בתמיה) מסוכ�, שהוא הדברי�בדבר כל הביא והפר"ח (ביו"ד ,
ט') ס"ק קט"ז הדש�סימ� בתרומת וע' ג"כ , שכתב רי"א, (סימ�

לסכנתא) פירוקא לומר דאי� זו עכ"ל.סברא להקל, אי� כ� על ,

אריה ש� בשו"ת לי)וג� תמיה אכ� ד"ה כ"ז סימ� (יו"ד
ולכ�  בינינו, מצויה הרעה הרוח דאי� די"ל בתחילה, כתב
זה  כל א� וז"ל: כתב, ושוב אלו. דיני� השמיטו הפוסקי�
שעתה  אומר ולגזור נעל�, כל על במשפט לבוא מאד דחוק
האלה  הדברי� וסוד תכלית עד בא ומי סכנה, בזה אי�
ויעו"ש  עכ"ל. שכלנו, ומעיני מעינינו ונעלמי� הנשגבי�
יהודה  ר' לצוואת חוששי� שאנשי� פלא שהוא שהוסי!
לדברי�  חוששי� ואי� שעפטיל, ר' וצוואת החסיד

בש"ס. המוזכרי�

בשו" מהרש"�וכ� פי')ת ששאל ומה ד"ה קמ"ח סימ� (ח"ד
מרדכי  בהגהות שהובא שהמהר"� שמכיו� וכתב בזה, החמיר
בזה, מסופק שהוא חזינ� בינינו", שיי� לא "דדלמא כתב

בתוס' וכ� בנפשו, שמתחייב מבואר שבש"ס (שבת ומכיו�
בינייהו) איכא ד"ה יד. וביצה פלפלי, הני ד"ה מבואר קמא.

שהביא  ובמה עכ"ד. לביצה, ה"ה בשומי�, לזה שחוששי�
בסמו� להל� בדברינו ע' לזה, שחוששי� ד')מתוס' .(אות

משה הזכירו (ש�)ובאגרות לא שהפוסקי� שיתכ� כתב,
הוא  ורשב"י עליו, חולקי� שרבנ� ס"ל כי רשב"י דברי את
מאיר  היד דברי את והביא כמותו. הלכה ואי� יחיד דעת

ב') אות לעיל וכמ"ש (הובא להחמיר, ראוי דמ"מ וסיי� .
עכ"ד. שלמה, בית בשו"ת
הלכות בלקוטי ז')ובאמת אות משפט לא (עי� וז"ל: כתב,

עכ"ל. בה�, ליזהר צרי� בודאי ומ"מ ברמב"�, זה מצאתי
יציב ל"א)ובדברי סימ� להקל (יו"ד שאי� להוכיח הארי�

רעה  הרוח אי� דדלמא אלא אמר לא המהר"� וג� בזה,
רעה  הרוח נזקי בעני� שהארי� מה ויעו"ש בינינו. מצויה

בהערה  דבריו הובאו .[א]בדורינו,
אלו  דינים שהזכירו והפוסקים הראשונים דברי

(ã�"וברמב בשו"ע הובאו לא רשב"י דברי (וכמו והנה
לעיל) הקזהשנתבאר לעני� מדבריו חו& פ"ד , ברמב"� (שהובאו

ש�) ובפוסקי� ט"ו סעי! ר"מ סימ� ובשו"ע הי"ט, דעות .מהלכות
בתשב"&  והאחרוני�: מהראשוני� בחלק הובאו דבריו אכ�

העושה) בשל"ה(ד"ה המתחיל , בעני� הק', אות האותיות, (שער
וכו', אזכיר" עתה אכילה, בדבר באר& התלוי� מצות הוזכרו "הרי

נדה) ובמסכת ד"ה ק"נ אות האכילה הגר"זקדושת בשו"ע (חו"מ ,
ז') סעי! ונפש, גו! שמירת השלח�הלכות סימ� ובערו� (יו"ד

כ"ב) סעי! .קט"ז
ואחרוני�, ראשוני� בעוד הובאו רשב"י מדברי וחלק

קע"א)שהסמ"ק קלו! (סימ� בצל קלו! שו� לאכול שאי� כתב
עכ"ד. הלילה, עליה� שעבר קלופה בשבט וביצה ג� (והובא

הסכנה) מ� אזהרה פרק נוחלי� וביש מ', פרק סו! ובראשית מוסר .
בברכות)חכמה וגרסינ� ד"ה ג' שער אר& דר� שהאוכל (פרק כתב

שעבר  מגולי� או מזוגי� ומשקי� קלופה וביצה קלו! שו�
עכ"ד. בראשו, דמו הלילה, עליה�

[à] ארס כמו אתר על הסכנה נראה שאי� וא! ד'): אות (ש� וז"ל
לאחר  ובי� תיכ! בי� נפשות בסכנת לחלק שאי� פשיטא וכדומה, נחש
התורה  מ� שאסור ומכ"ש ויוה"כ, שבת חילול לעני� ואפילו זמ�,
בישי�  מרעי� אות� שכל לי וברור ודו"ק. לכתחלה, עצמו להכניס
מבית  היו� ששומעי� רח"ל משונות ומיתות ותאונות משונות ומחלות

זמ�. לאחר שמזיקי� רעות רוחות מאות� הכל וביבשה, בי� ומבחו&
הדבר  בטבע ידעו בינת� ברוחב הקדושי� שחכמינו ג"כ י"ל ואולי
בה  שנכנס או מתקלקלת, הלילה עליה שעברה קליפתה בלי שביצה
רוח  משו� שאמרו ומה טבעית. סכנה והוה שממית, טבעי ארס איזה
רעה  דרוח לטע� והוצר� איתנהו, דתרוייהו או ובצל. שו� על קאי רעה

עכ"ל. ודו"ק, וחתימי, בציירי
קודש  (בשיחת המחבר בזה שהארי� מה את הביאו ש�  ובהערה
של  הדבר בסבת והתבוננתי ישבתי וז"ל: תשל"ו), בעומר ל"ג בסעודת
הידועה  במחלה נחלי� שאנשי� לדאבוננו, הנשמעי� מזעזעי� מקרי�
לי  אומר ולבי למסקנא, הגעתי בזה ובהתבונני רפואה, לה שאי� ל"ע

קלופי�  ביצי� מאכילת נזהרי� שאי� מחמת שזה כשמש, ברור שזה
ואולי  וכו'. ותמיד מאז בזה נזהרי� שהיו כפי הלילה, עליה� שעברה
זה  שע"י שהכוונה חז"ל, שאמרו הסכנה בעני� להתבונ� ניתנה הרשות
גידולי�  ע"י היא המחלה התהוות שכידוע ל"ע, זו מחלה לידי באי�
האד�  חיות בסיס כל ומערערי� ומתפשטי� שהולכי� שבפני� רעי�
כיו�  בזמנינו, זו מחלה להתפשטות גרמא ודי� למבי�. ודי וקיומו,
ממאירות  מחלות שאר וכ� שונות, וסיבות במענות בזה ראש� שמקילי�
ואולי  כא�. שנשנו רעות הרוחות ע"י ה� ותרופה מזור לה� שאי� ל"ע
מוחלט  כבר הריהו באכלו שמיד בראשו", "ודמו שאמרו במה רמזו
באברי�  לפגו� כח מקבלי� ה� כשאוכל מיד כי ל"ע, קטילא וכגברא
סופו  אבל ושני� ימי� עוד ויארי� שישהה יתכ� לחיותיה, ושקליה שלו
שוגג  אחד זה ובכגו� בראשו. דמו אכילתו משעת וכבר בזה, ללקות
המות, ס� בה שיש מאכל שאוכל למי דומה זה שהרי מזיד, ואחד

וכו'. זהירות במשנה זה על להקפיד אחד כל על חובה ולפיכ�
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יושר חצי)ובלקט ואכל ד"ה 6 עמוד ואכל (יו"ד, וז"ל: כתב,
הדש�)(רבו  תרומת בעל איסרלי� ישראל רבינו שעבר , בצל חצי

מבואר  עכ"ל. החציה, על קליפה שיש רק הלילה, עליו
קליפה. שיור שהצרי�

ברכה בשיורי ט')וג� ס"ק קט"ז סימ� ששו� (יו"ד כתב,
חי איש ובב� עכ"ד. בדיעבד, אסור וכו' פרשת קלו! ב' (שנה

י"ד) אות שעבר פנחס קלופי� ובצל בשו� להחמיר שיש כתב,
עכ"ד. הלילה, עליה�

הוזכר  רשע, זורק� צדיק, קובר� חסיד, צפרניו השור! ודי�
ר"ס)במג"א סימ� בפרישה(ריש ד'), ס"ק רמ"א סימ� ,(או"ח

רבה ז')באליה ס"ק ר"ס ברורה(סימ� ו')ובמשנה ס"ק .(ש�

התוס' איכא והנה ד"ה יד. וביצה פלפלי, הני ד"ה קמא. (שבת
כ"א)והרא"שבינייהו) סימ� פ"א לטחו� (ביצה שמותר כתבו,

אפשר  שהיה דבר לתק� שאסור אע"פ שינוי, בלא ביו"ט שו�
מבעו"י שינוי)לתקנו א� (בלא ביותר מתקלקל שהשו� מפני ,

שורה  רעה דרוח דאמרינ� ועוד יו"ט, מערב אותו יעשה
שנקטו  ומבואר עכ"ד. הלילה, עליה� ועובר כשנטחני� עליה�
ומשמע  הלילה, עליו שעבר קלו! שו� על שורה רעה שרוח

מהרש"� בשו"ת הוכיח וכ� לאכלו. קמ"ח שאסרו סימ� (ח"ד
פי') ששאל ומה אורחד"ה עובר ובקונטרס ב'), סעי! ד' .(סימ�

לדוד בקר� דיש)אכ� אלא ד"ה א' סימ� הוכיח (או"ח
השו�  שאי� משמע התוס' שמדברי גיסא, לאיד� מהתוס'
לדבר  ודמי רעה, רוח עליו שורה רק אלא בדיעבד נאסר
חייבי�  ואי� עצמו ביו"ט להכינו שמותר טעמו שמפיג
א"כ  בדיעבד, נאסר שהוא סוברי� היו שא� מבעו"י, להכינו
ומה  יו"ט, מערב לעשותו אפשר שאי דבר דהוי פשיטא

ביו"ט. לדוכ� אסור שיהיה שתוס'ההו"א דרכו, לפי (וביאר
בזה  אי� שהיו� שנקטו או דוקא, לאו הוא בראשו" ש"דמו נקטו

רבי�) בזה שדשו מכיו� יצחקסכנה במנחת דבריו והובאו (ח"ב .
י"ג) אות ס"ח יציבסימ� בדברי הוכיח וכ� רכ"ז . סימ� (או"ח

א') הלויאות בשבט זה כעי� [וע' קס"ט). סימ� וע"ע (ח"ג ,
משה כ')באגרות סימ� ח"ג ].(יו"ד

âö÷ú ïîéñ

óåì÷ ìöá ,óåì÷ íåùá íéðåù íéðéðò
äôåì÷ äöéáå

ìëåàäíåù.äôåì÷ äöéáå óåì÷ ìöáå óåì÷'בגמ מבואר
משו�  הוא בראשו שדמו שהטע� בסמו�, להל�

עליה�. שורה רעה ד')שרוח אות בסמו� להל� בדברינו .(וע'

אלו דברי� קלופה ובפשטות ביצה קלו!, בצל קלו!, (שו�
הלילה) עליה� שעבר מזוגי� בדיעבדומשקי� ג� (ולא אסורי�

מותר  בדיעבד אבל מבערב, השו� לקלו! אי� שלכתחילה אמרינ�
ברכהלאכלו) בשיורי וכ"כ ט'). ס"ק קט"ז סימ� וז"ל:(יו"ד ,

רעה  דרוח משו� בנפשו", מתחייב וכו' קלו! שו� "האוכל

עכ"ל. דיעבד, אסורי� רעה רוח דמשו� הרי עליה�, שורה
לדוד בקר� דיש)אכ� אלא ד"ה א' סימ� אחד (או"ח באופ� כתב

אלו  דברי� לעשות שאי� שנקטו התוס', בדעת לחדש
הביצה  הבצל השו� לאכול מותר בדיעבד אבל לכתחילה,
לאו  הוא בראשו" ו"דמו הלילה, עליה� שעברו והמשקי�

עכ"ד. ד')דוקא, אות הקוד� בסימ� דבריו .(והבאנו

הלילה  עליהם כשעבר דוקא
(àרש"י שעבר)כתב עליה� (ד"ה בעבר דוקא שהוא ,

רבה אר& דר� במסכת איתא וכ� עכ"ד. ה"ג)הלילה, :(פי"א
עליה�  שלנה קלו! ובצל קלופה וביצה קלו! שו� האוכל

אברה�. במגיני ציי� וכ� ע"כ. בראשו, דמו וכו' (אכ� לילה
לילה") עליה� וכו' "האוכל של אלו תיבות מחק ש� .הגר"א

רשב"י, מדברי מדויק שהוא אברה�, במגיני כתב עוד
היה  מזוגי�, משקי� על רק קאי הלילה" עליה� "שעבר שא�
ורק  הלילה עליה� שעבר מזוגי� משקי� ברישא לומר לו
קאי, דאכולהו נטעה שלא כדי וביצה, בצל שו� די� אח"כ
ד!  בחולי� וכדאיתא לטעות, נבוא שלא באופ� לשנות לתנא (שיש
ביבמות  וכ� עורביי�, ד"ה ברש"י יעו"ש ליה, מבעי עורביי� א"כ ה.

אלא) ד"ה בתוס' קיח. לקמ�ד! בדברינו וע' תקצ"ו). (סימ�
הלילה. כל שיעבור צרי� הא� שנתבאר

נובהרדוק, אב"ד מהרא"ז ביצה לעני� שהבאנו במה וע"ע
בסמו� להל� ד')בדברינו .(אות

יבש  בשום דוקא
(áהקדוש דרבינו כ"א)ובפרקא סימ� דששה, איתא (בבא

שו� במהרש"�)קלו!".ùáé"האוכל לזה דרכו (וצוי� ולפי .
לח. בשו� איסור אי�

הרוקח  דברי
קלופה  ביצה לתינוקות הביאו שבשבועות

(âהרוקח רצ"ו)כתב סימ� שבועות הסדר (הלכות בעני�
כעלות  וז"ל: בשבועות, ללמוד התינוקות מושיבי� שבו
תחת  אות� ומכסי� וכו', הנערי� מביאי� עצרת יו� השחר
ביצה  מביאי� ואח"כ וכו', הכנסת בית עד מבית� המקטורי�
אלי  "ו)אמר עליה וכתוב ממנה, הקליפה וקלופה ֵֶַַֹמבושלת
אני  א-ר ה.את ה0ג/ה את תמ/א 2מעי1 תאכל 3טנ1 אד� �3ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

למת8ק" 9דב- 3פי ו:הי ואכלה אלי1, ג:ג)נת� ,(יחזקאל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
העוגה  לנער ומאכילי� אחריו, והנער תיבה, כל הרב וקורא

עכ"ל. הלב, לפתיחת הוא טוב כי והביצה,
בזה  יש הרי קלופה, ביצה לנערי� הביאו אי� וקשה,

את סכנה לכתוב כדי מבעו"י הביצה את קלפו בודאי (שהרי
בשבועות) כ� לעשות יכלו שלא זהבהפסוקי�, [ובקב סימ� . (ח"א,

הנני) ואגב ד"ה מעט י"ד ששיירו לומר דדוחק להקשות, הוסי!
כדי  כ�, שנעשה בפירוש לבאר דהו"ל הביצה, ע� קליפה

נפשות]. סכנת בדבר התינוק יכשל שלא
מרדכי בהגהות בזה פרק וכתב ריש שבת המרדכי, (שבסו!
עו:) לד! הציו� לפני יי�, ששאלת המוציא קלופה ומביצה  וז"ל: ,

כתבת�  יפה בנדה, כדאיתא רעה, לרוח חיישינ� לא אמאי
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שעליה�  הקודש כתבי נמי אי בינינו. שכיח לא דדלמא
עכ"ל. מצילי�,

הרחבנו  רעה, לרוח היו� לחשוש יש הא� הנידו� ובעיקר
לעיל הקוד�)בדברינו .(בסימ�

רעה  רוח ולא סכנה יש שבביצה השיטות

(ãנובהרדוק אב"ד ספר מהרא"ז שבסו! בהגהות (הובא
סו!  בפתיחתו, הפמ"ג ד"ה תקצ"ט, וילנא במהדורת עיני� מאירת
את  שסידר טוב ח� הירש צבי הרב ע"י נכתבו אלו והגהות נב., ד!

נובהרדוק) אב"ד מהרא"ז של אחיינו והיה לדפוס, כתב,הדברי�
לאכלה  דאי� והא החלבו�, בלא ביצה היינו קלופה שביצה
שהיא  ביצה שכל סכנה, משו� אלא רעה רוח משו� אינו

לעול� המעיי� מבני יוצאת אינה החלבו� בשבת ללא (כדאיתא
שלא קח:) או הלילה  עבר א� נפ"מ בביצה אי� שלפ"ז וכתב .

ובצל שו� אגב הוזכרה וביצה הלילה, הוא עבר הטע� (שבה�
רעה, רוח הלילה)משו� עליה� כשעבר רק עכ"ד.ואסורי� ,

משה בעללות ג� הובאו סימ� ודבריו אפרי�, דגל (שבספר
ונתעוררתי) ד"ה ד' ס"ק ויעו"שכ"ח פי'), ולפי שכתב (ד"ה

משה העללות והסיק דבריו. על הי')להקשות ועוד ,(ד"ה
מכיו�  הוא נאסרת, קלופה שביצה שהטע� באמת שיתכ�
כשעבר  לאכילה ראויה ואינה מתקלקלת הביצה שבכה"ג
לילה  עליו שעבר תבשיל שכל שמצינו וכמו הלילה, עליה

מקולקל חשיב ירושלמי)אחד ד"ה מ"ב פ"ח שביעית ר"ש ,(ע'
עכ"ד. אותה, שאוכל למי ומזיקה יותר מתקלקלת וביצה
אפרי�  רבבות בשו"ת וע' במקרר. כשהיתה להתיר לדו� יש (ולפ"ז
עליו, להקשות שהאריכו במה וע"ע בזה, שהתיר תקכ"ג סימ� ח"ה

תל"ג) סימ� ח"ו ש� .הובא

ברש"י בדברינו ב')וע"ע אות תר"מ שנקטו (סימ� שיש
רק  אלא ביצה גורסי� ולא כלל, בביצה איסור שאי�

ובצל. שו�

טע�  אלא כ�, ס"ל דלא מוכח בודאי מרדכי בהגהות אכ�
רעה. רוח משו� הוא האיסור

בתערובת 

(äהסמ"ק קע"א)וכתב שאינ� (סימ� אד� בני ויש וז"ל: ,
זה  מטע� שחרית בשבת שחוקי� קלופי� שומי� אוכלי�

שישי) ביו� הוכנו שהרי שבת, ליל עליה� שאינ� (שעבר ויש ,
קליפת  שמשימי� ויש בתוכ�, מעורב שלח� מאחר חוששי�,

חיי� בארחות וכ"כ עכ"ל. לתוכ�, הלכות השומי� ט"ז (פרק
קלו!) ושו� ד"ה מוסרמעקה, בשבט הובא וכ� מ'), פרק .(סו!

שלמה בית בשו"ת כתב זה קפ"ט)וכעי� סימ� יו"ד ,(ח"א,
אי�  הלילה, שעבר קוד� בחומ& שנתערב דכיו� י"ל וז"ל:

עכ"ל. בכה"ג, סכנה

צדק בזבחי ס"א)וכ"כ אות קט"ז סימ� יו"ד ,(ח"ב,
חומ&  ע� מעורבי� אלא לבד� מונחי� השומי� שכשאי�

מהסמ"ק ראיה והביא בה, ל� לית ג� (הנ"ל)וירקות וציי� .
שלמה .(הנ"ל)לבית

חי איש בב� י"ד)וכ"כ אות פנחס פרשת ב', לא (שנה וז"ל: ,
וכו', שנקלפו אחר אחת לילה עליה� שעבר ובצל שו� יאכל
שאר  ע� מעורבי� ה� א� אבל לבד�, ה� א� דוקא והיינו
מותר, לגמרי קלופי� אפי' בכבוש, ה� בבישול ה� אוכלי�,

עכ"ל. דבר, עמא וכ�
החיי� בכ! א')וכ"כ ס"ק סו! תק"ד סימ� הג� (או"ח וז"ל: ,

הלילה  עליה� שעבר קלו! ובצל קלו! שו� לאכול דאסור
דבר  ע� מעורבי� או מבושלי� דכשה� י"ל בנדה, כדאיתא
זבחי  בספר וכמ"ש הלילה, עליה� עבר א� מזיק אינו אחר

עכ"ל.(ש�)צדק היינו , בפשטות מבושלי�", "כשה� (ומש"כ
ס"ק  קט"ז סימ� ביו"ד שכתב וכעי� מבערב, אות� לבשל ג� שמועיל
אחר  אבל שהוא, כמו כשאוכלו אלא מזיק דאינו י"ל וז"ל: צ"ג,
וע' עכ"ל. מזיק, אינו בישול אחר או מלח, במי או בחומ& כבישה
היינו  ביו"ד שהתיר מה א� וא! ו'. אות בסמו� להל� בדברינו
קוד�  כשבישל דה"ה נראה מ"מ הלילה, שעבר לאחר כשבישל

הלילה) בדברינושעבר וע' א'). אות הבא לדו� (בסימ� שכתבנו
דרכו. ע"פ ביצה בדי�

עבדי ישכיל אות ובשו"ת הד' שאלה מ"ד סימ� או"ח (ח"ז
בה ג') שנתערב דכיו� סכנה, חשש אי� מטוגנת דבביצה כתב,

כנ"ל. והיינו עכ"ד. מברייתה, נשתנתה הרי וכדומה שמ�
המנהגי� ט"ו)ובטעמי אות הספר, שבסו! כתב,(בליקוטי�

יעבור  שא� בלילה, קלו! בצל או קלו! שו� כשנשאר וז"ל:
כי  למלח, אות� נותני� % מה� לאוכל סכנה הלילה עליה�

עליו ששורה רעה הרוח את מבטל חיי�)המלח תוספת ,(בש�
יצחק במנחת והובא ע"ה)עכ"ל. סימ� מזה (ח"ו ולמד ,

גדולה  בכמות אחר דבר בו שנתערב תערובת בכל להתיר
הלילה סוכר)קוד� בו שנתערב עכ"ד.(וכגו� אליעזר , בצי& (אכ�

הלילה כשעבר שהתיר נקט ד', אות מ"ו סימ� י"ח נת� ë"çàåחלק
מלח) .בה�

והנפש הגו! שמירת בספר כתב ג'ולהלכה סימ� (ח"א
קניבסקי) הגר"ח ממר� והוא בהערה, ה' החזו"א,סעי! בש�

ע�  שמעורבי� קלופות שביצי� הורה החזו"א מר� וז"ל:
עכ"ל. הסמ"ק, וכשיטת סכנה, משו� בה� אי� % אחר מאכל

ישראל אב� א')ובשו"ת ס"ק י"ט סימ� ח' שאפי'(חלק כתב,
אחר  דבר עוד ערבו ולא יחד בצל ע� ביצי� ערבו א�
שכל  מהדברי� אחד "וזהו וסיי� סכנה, חשש אי� בתערובת,
בשו"ת  וע' עכ"ד. מותר, יחד ובנתערבו אסור, לחוד אחד

שבת שכ"ט)נשמת סימ� החזו"א.(ח"ד בדעת כ� שכתב

בזה  שמצינו נוספות קולות
(åהחיי� צ"ג)בכ! ס"ק קט"ז סימ� דנהגו (יו"ד דהא כתב,

שה�  אע"פ מפרס שבאי� הגדולי� השומי� את לאכול
את  רק אלא לאכול שאסור אמרו שלא מכיו� זהו קלופי�,

אלו המ  על לא אבל וכדומה, ישראל באר& שנמצא הקט� י�
אחר. מי� שה�

אות�  שישרו עד נאכלי� שאי� % מרי� שה� שמפני ועוד
רעה, רוח עליה� שורה לא המרירות, ותל� דבר במי� (שעל

רעה) רוח שורה לא .מר
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אחר  אבל שה�, כמו כשאכל� אלא מזיקי� דאינ� ועוד
מזיקי�, אינ� % בישול אחר או מלח במי או בחומ& כבישה
הלילה, קוד� בישל או כשכבש כוונתו ולכאורה עכ"ד.

באו"ח שכתב ה')וכעי� אות לעיל הבית (הובא וכמש"כ ,
קפ"ט)שלמה סימ� יו"ד בדברינו(ח"א, וע' הבא), (בסימ�

בזה השונות השיטות את נאסרו שהבאנו ובצל שו� ביצה (הא�
מבושלי�) .כשהיו

אות�  כשבישל אפי' שמתיר היא לשונו משמעות אכ�
אליעזר בצי& נקט וכ� הלילה. מ"ו לאחר סימ� י"ח (חלק

ד') יעשה אות א� אפי' והיינו וכו', החיי� הכ! כתב וז"ל: ,
כמו  אוכלו ואינו הלילה, עליה� שעבר לאחר בכזאת

עכ"ל. שהוא,
חי  איש הב� כתב אלו, שומי� לאכול המנהג [ובעיקר

י"ד) אות פנחס פרשת ב', עירנו (שנה אנשי להזהיר וצרי� וז"ל: ,
לגמרי]. קלופי� שה� מפרס הבאי� בשומי�

מאיר לחוש)וביד שבא ומי ד"ה י"ט סימ� שמי (פריש, כתב,
ע"י  לאכל� יכול וכדומה, קלופה וביצה קלו! לשו� שחושש
ג�  בשמו הובא זה [וחידוש ששי�. צרי� ואי� ברוב, ביטול

תשובה ע"ד)בדרכי ס"ק קט"ז יעקב(סימ� ובחלקת סימ� . (יו"ד
ב') ס"ק להתיר].ל"ט זה על לסמו� שאי� כתב

כתב לולי)ועוד ובאמת ד"ה הו"א (ש� דמסתפינא דלולא ,
בזה, הדחה את דמהני להדיח יכול הלילה עליה� שעבר (שא!

מותרי�) ויהיו הקלופה הביצה או הקלו! הבצל או הקלו! ,השו�
שחרית, נט"י קוד� בו שנגעו באוכל הדחה שמועיל כמו

החיי� בארצות [אכ� ל"ב)עכ"ד. ס"ק לאר& בהמאיר ד' (סימ�
לנוגע  דומה ואינו פעמי�, ג' להדיח מועיל שלא כתב

פעמי� ג' שידיח� שמועיל נט"י קוד� ש� באוכלי� (כמ"ש
ה') סעי! האר& יציבבלב בדברי וכ"כ י"א). אות ל"א סימ� (יו"ד

יצחק ב')ובמנחת אות ע"ד סימ� ].(ח"ו
זהב וז"ל:(ש�)ובקב לחדש, אחד באופ� שכתב מצינו

חמשה  דחשיב בש"ס לעיי� יש דהא להתיר, מקו� יש
בצל  שו� ג', דהני וצ"ל דברי�. שבעה יש והא דברי�,
אכילה. מי� והויי� בקליפה דתלוי כיו� חשיבי, כחדא וביצה,
בפני  אחד כל אבל ביחד, רק מזקי לא ג' דהני נראה ומעתה

וכו'. מזיק לא עצמו
הקדוש דרבינו בפרקא וכו' ראיתי סימ� אמנ� דששה, (בבא

ה כ"א) קלו! שלשה שו� האוכל בראשו, דמו אות� עושה
מגולה משקה ושותה קלופה ומדחשיב (עכ"ד)וביצה ,

מזיק, אחד שכל משמע היא לשלשה ש� הגירסא לפנינו (אכ�
קלו!  שו� ובתוכ� שוני�, דברי� שבעה והוזכרו וכו' דברי�" "ששה

שש� וכו') ממה שכתבתי, כמו מוכח גופיה שמזה אפס .
ועל  בחד, להו כלל דיל� ובש"ס עצמו בפני אחד כל חשיב
חשיב  לכ� ביחד, כול� רק מזיק דלא סובר דיל� דש"ס כרח�
שוב  דיד�, כש"ס מקו� בכל קי"ל דאנ� וידוע כאחד, להו
בכל  אכ� עכ"ל. ביחד, רק נפשות סכנת הוי לא שפיר
בשו�  שחששו כ�, ס"ל דלא מבואר לעיל שהובאו הפוסקי�

וכו'. לבד ובביצה לבד

אפרי� כ"ח)ובדגל שהביצי� (סימ� ביצי� שבאבקת כתב,
שורה  רעה רוח שאי� עליה�, שורה רעה רוח אי� לעפר, נהיו

עכ"ד. עפר, על
משה כ')ובאגרות סימ� ח"ג כשהדר� (יו"ד להתיר כתב

להשהות ע"מ טחונות)לקלו! ביצי� או קפואות ביצי� ,(וכגו�
מוקד�  בזמ� הוא לקליפת� שצרי� שהדר� בדבר וז"ל:

לאלתר)דימי� להשתמש שלא מנת על שקולפי� כגו� (היינו ,
להקפיא�  חלמוני� ושל חלבוני� של חביות לקבו& קילו!
בכלל  זה ואי� אחר, קילו! עני� הוא אפיה, לבתי ולמוכר�

עכ"ל. רשב"י, שאמר מה דסת� עובדא
יעקב ואיל�)ובחלקת ג' אות י"ד סימ� להתיר (יו"ד כתב

בזה  לקולא טעמי� כמה שציר! יעו"ש ביצי�, אבקת
רק  אסורה שביצה סוברי� ושיש בינינו, מצויה רעה רוח (שאי�
החלבו�) בלי כשהיא רק שאסורה סוברי� ויש מבושלת, ,כשהיא

כדיעבד  הו"ל מגוי קניה לעני� נוגע שהוא שמכיו� והסיק
בכה"ג  להתיר שיש ה"ה דרכו ולפי עכ"ד. להתיר, ויש

קפואות. בביצי�
שלמה הבית היו (הנ"ל)[אכ� שהגוי� החיות ביצי� אסר

ומוכרי�, לאלפי� מבושלת מקלפי� שאינה שביצה שנקט (והיינו
לאלתר) בה להשתמש מנת על שלא אותה קל! א� ואפי' .אסורה,

צבי בהר להעיר)וע' יש עוד ד"ה ע"ד סימ� להתיר (יו"ד שד�
ומשמע  בינינו, מצויה רעה רוח שאי� מכיו� ביצי� באבקת
יצחק  ובמנחת רגילות. לביצי� ביצי� אבקת בי� חילק שלא

י"ג) אות ס"ח סימ� או (ח"ב טחונות ביצי� בעני� הסיק
היתר  יש א� רברבי באשלי תלוי זה דבר וז"ל: קפואות,

לסמו�]. מי על יש להמתיר ועכ"פ בדיעבד,
משה ולפי ובעללות ד"ה ד' ס"ק כ"ח סימ� אפרי�, דגל (בספר

המ"א) לאכל�,פי' מנת על שלא ביצי� כשמקל! להתיר כתב
רוח  אי� יי�, להצליל וכגו� מלאכה בה� לעשות מנת על אלא

עליה�, שורה לאוכלי� רעה שכשחישב טומאה לעני� דקי"ל (וכעי�
מטמא) אינו לאוכלי� חישב לא וא� אוכלי�, טומאת עכ"ד.מטמא ,

הלוי קס"ט)ובשבט סימ� בצל,(ח"ג באבקת להתיר כתב
מקוד�, נאפה שהוא הובאו מכיו� שלמה, הבית דברי (וכעי�

א') אות הבא בסימ� .בדברינו

ãö÷ú ïîéñ

úìùåáî åà äéç äöéáá øáåãî íàä
äöéáå.äôåì÷ בביצה מיירי הא� באחרוני� מחלוקת מצינו

וכדלהל�: מבושלת, או חיה

דמיירי  אחרונים ועוד שלמה הבית דעת
חיה, בביצה

מרדכי  ההגהות מדברי שלמה הבית על וקושיא

(àשלמה בית בשו"ת קפ"ט)השואל סימ� יו"ד כתב,(ח"א,
רק  אלא סכנה שהיא קלופה בביצה אמרו דלא שנראה

חיה. בביצה ולא במבושלת
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העול�  ממנהג ראיה דיש בזה, כתב שלמה הבית אכ�
ש"מ  המחרת, ליו� ומשיירי� ביצי� שמבשלי� להיפו�,
רק  הוא האמורה והסכנה ל�, איכפת לא דבמבושל דתופסי�
הדי�  בבצל שג� ש� וכתב חיי�. כשהיו הלילה עליה� בשעבר

עכ"ד. במבושל, ולא בחי אלא איסור שאי� דרכו כ�, (וע"פ
בשו�) .ה"ה

אורח עובר בקונטרס ב')והנה, סעי! ד' להתיר (סימ� כתב,
בינינו, מצויה רעה רוח אי� שכיו� מכיו� טרופות ביצי�
שלכל  או חיה, בביצה מיירי שרשב"י שנקט ומשמע עכ"ד.

לזה. חשש הפחות

משה כ')ובאגרות סימ� ח"ג שאינ� (יו "ד ביצי� לגבי נשאל
לאסר� שיש ונקט שלא מבושלות, לשבר� שהדר� מבמקו� (חו&

יעו"ש) לאלתר, לאכל� כנ"ל.ע"מ ג"כ ומבואר עכ"ד. ,

מרדכי ההגהות מדברי פרק אכ� ריש שבת המרדכי, (שבסו!
הקוד�  בסימ� לעיל דבריו הובאו עו:, לד! הציו� לפני יי�, המוציא

ג') מבושלתאות בביצה הוא שהאיסור שנקט (שהקשה מבואר
יו�) מבעוד שקילפו מבושלת ביצה אכלו שלמה כיצד כבית ולא ,

וע' חיה. בביצה רק אלא מבושלת בביצה איסור שאי� שנקט
יציב בדברי בזה ליישב ח')במש"כ אות ל"א סימ� .(יו"ד

קונטרס על קושיא מדבריו והאגרות ואי� אורח עובר
בי�  דמיירי ס"ל דאולי חיה, בביצה דמיירי שנקטו משה

במבושלת. ובי� בחיה

החיי� בכ! יו"ד וע' וע"ע א', ס"ק סו! תק"ד סימ� (או"ח
ה') אות הקוד� בסימ� לעיל ובדברינו צ"ג, ס"ק קט"ז שכתב סימ�

כשה�  ולא חיי� כשה� אלא מזיקי� אינ� ובצל ששו�
בביצי�, דה"ה דרכו לפי לומר מקו� ויש (כמו מבושלי�.

אות  בסמו� להל� הובא משה בעללות וכמ"ש שלמה, בבית שנקט
אא"כ ב') קלופה" "ביצה נחשב שאי� יחלק, שבביצי� או .

ש�. בסמו� וכדלהל� מבושלת, הביצה

הלוי בשבט קס"ט)ג� סימ� אפוי (ח"ג בבצל להתיר כתב
מבושל או סימ� מטוג� בח"ו כתב ביצי� ולגבי בשו�. (וה"ה

בחיה  העמיד שלמה שהבית שמכיו� ז', ו' אותיות ד', סעי! על קי"א,
לנו  אי� דוקא, במבושלת הוא שהאיסור משמע הגמ' ומדברי דוקא,

להתיר) יש האופני� ובשני בשניה�, להחמיר הזה בזמ� .כח

בה  נתערב שהרי להתיר, יש בודאי מטוגנת [ובביצה
עבדי ישכיל בשו"ת וכ"כ לשאלה שמ�, מ"ד סימ� או"ח (ח"ז

ג') אות ].הד'

דוקא, מבושלת בביצה דמיירי אחרונים כמה דברי

הגמ' מלשון לזה והוכחה

(áשלמה בבית השואל המופלג (הנ"ל)והנה הרבני והוא ,
מבושלת. בביצה דוקא דמיירי נקט טערקיל, זאב מרדכי ר'

מאיר ביד נקט סימ� וכ� תשובה בדרכי צוי� י"ט, סימ� (פריש,
ע"ד) ס"ק בביצה קט"ז שהעמיד שלמה הבית דברי על וכתב ,

לשו�  דאמר כ�, מורה אינו הש"ס לשו� באמת וז"ל: חיה,
עכ"ל. גמיעה, לשו� שיי� חיה ובביצה "האוכל", אכילה

אפרי� דגל בשו"ת צוי� וכ"כ ב', הערה אחרי כ"ח, (סימ�
ש�) תשובה השואל בדרכי דברי ביותר צדקו לפענ"ד וז"ל: ,

אסרו  צלויה בביצה דדוקא הנ"ל, שלמה בית שבתשובות
לשו�  מורה וכ� חיה. ביצה בגמיעת לא רעה, רוח משו� חז"ל
בראשו", דמו אות� האוכל וכו' דברי� "חמשה באמר� חז"ל
דהש"ס  ולומר ליה. קרינ� "גמיעה" חיה לביצה כוונת� וא�
אמר  כ� ועל צלאה ואח"כ חיה ביצה הלילה שלנה מיירי

ל  וג� דוחק. זה "האוכל", על לשו� מורה "קלופה" שו�
עכ"ל. גדולה, חומרא היא שלמה הבית וחומרת צלויה,
לדו�  וכתב לגוי, שבורות ביצי� מכירת מדי� ראיה שהביא (ויעו"ש

גוי) אצל בשהה רעה רוח יש כדברי הא� נאמר א� דא! וסיי�, .
% עפר שנעשו עד הביצי� את טחנו א� מ"מ שלמה, הבית

עכ"ד. עליה�, שורה רעה רוח אי� בהגהת בכה"ג יעו"ש (אכ�
באינו  מיירי קלו! ששו� להוכיח שכתב ג', ס"ק ש� משה עללות בנו
מבושלת, באינה מיירי דביצה דה"ה טעמא מהאי וכתב מבושל,

שלמה) הבית .וכדעת

השדה בפרי ב')וג� ס"ק ס"א סימ� שכתב (ח"ג כ�, נקט
שנקלפה  מבושלת או צלויה בביצה רק הוי לא "קלופה"
"קלופה", ולא "שבורה" מיקרי דאז חיה, בביצה לא אבל

הלוי בשבט כתב זה וכעי� סעי! עכ"ד. על קי"א, סימ� (ח"ו
ו') אות .ד',

זהב בקב נקט דהש"ס)וכ� ועוי"ל ד"ה י"ד סימ� וז"ל:(ח"א ,
בטרופה, ולא מבושלת בקלופה רק התכוו� דהש"ס י"ל  ועוד
שו�  דאגב די"ל ונהי "קלופה", בש� מקו� בשו� נקרא דלא
למימר  הו"ל נפשות סכנת דהוי כיו� אמנ� כ�, נקיט ובצל

כ�. דהאמת כרח� ועל נטעה, שלא כדי בפירוש, (אכ� כ�
לשו�  לומר התנא שדר� כתב ג' אות י"ד סימ� יו"ד יעקב בחלקת
בצל  כמו שבורה, ולא קלופה ביצה אמר ולכ� הדברי�, בכל שוה

קלו!) ושו� .קלו!

מנובהרדוק  ומהרא"ז הזהב קב של חידושו

החלבון  בלא בחלמון דוקא הוא שהאיסור

(â(:עוד לחדש זהב בקב דרק (וכתב י"ל במבושלת, וא!
נפשות, סכנת הוי אז לבד החלמו� ונשאר החלבו� בנקל!

בשבת  קח:)כדאיתא החיצונה,(ד! קליפה אילמלא ביצה ,
לעול� מעיי� מבני יוצאת ופירש"י(ע"כ)אינה קליפה), (ד"ה
אתרוג ומשו� לחלבו�, ג"כ)דכיוונו ש� לשו� (שהוזכר נקט

כ�,(עכ"ד)"קליפה" נקט ובצל שו� דמשו� י"ל כא� וה"ה ,
בודאי  בטרופה ומכ"ש סכנה, הוי לא בחלבו� הוי בא� אבל

עכ"ל. להתיר, קניית יש מדי� להתיר, ראיה להביא שד� (ויעו"ש
מגוי) טרופות .ביצי�

נובהרדוק אב"ד מהרא"ז ספר וג� שבסו! בהגהות (הובא
סו!  בפתיחתו, הפמ"ג ד"ה תקצ"ט, וילנא במהדורת עיני� מאירת

נב.) וכתב ד! חלבו�. לה שאי� בביצה דוקא דמיירי כתב,
בשבת הנ"ל הגמ' דברי מכח הוא מסוכ� שהוא (ש�)שהטע�

מבני  יוצאת אינה % החלבו� ללא ביצה אוכל שא� שמבואר
לעול� הגמ')המעיי� עבר (ע"כ א� נפ"מ שאי� כתב ולפ"ז .
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עכ"ד.ע  לא, או הלילה בסימ� ליה לעיל בדברינו דבריו (הובאו
ד') אות .הקוד�

מרדכי ההגהות מדברי כשהחלבו� (הנ"ל)אכ� שא! מוכח
הקליפה  את שקילפו כל סכנה, יש הלילה)נשאר עליה .(ועבר

שלו� במשמרת העיר ד')וכ� אות קט"ז סימ� בדברי (יו"ד וע' .
ט')יציב אות ריש ל"א סימ� דבודאי (יו"ד להוכיח  שהארי�

לחלבו�. ולא הקשה לקליפה רשב"י כוונת 

וביצה  שום בין שמחלק חי השלחן דברי
(ãחי ב')ובשלח� אות ב' דוקא (סימ� מיירי שביצה כתב,

ומ"מ  סכנה. אי� חיה בביצה אבל מבושלת, או בצלויה
להחמיר  העול� נהגו ובצל ובשו� בזה. להזהר יש לכתחילה

חיי�. כשה� אפי'
חיה, בביצה להקל ידוע מנהג שאי� שבמקו� כתב, ושוב
בביאור  ש� וכתב ובצל. שו� כמו בדיעבד אפי' להחמיר יש
ביניה�, לחלק לנו אי� הדדי, בהדי נשנו שבגמ' שכיו� חי,

חיה. בביצה להתיר ברור מנהג יש אא"כ

äö÷ú ïîéñ
שתיה  בפחית משקה ודין שלנו, ומתכת יין דין

äúåùäå.äìéìä ïäéìò øáòù ïéâåæî ïé÷ùî השותה פי',
עליו  עבר ואח"כ אחר במשקה שעירבוהו משקה

בראשו. ודמו בנפשו מתחייב רבה הלילה, אר& דר� (ובמסכת
עליה�  שלנה מגולי� ומשקי� מזוגי� משקי� "שותה איתא ה"ד פי"א

יהושע) בבני� ויעו"ש בראשו". דמו .הלילה

סת�  הוא שיי� במי�, שנמזג ליי� היא הכוונה ובפשטות
במי�, אותו ומוזגי� למזגו, שהדר� סימ� משקה יו"ד ש"� (ע'

שמזיגת  פ"ב, ז' שער הבית בתורת מהרשב"א והוא י"ג, ס"ק קצ"ה
במי�) יי� מזיגת דוקא היינו בנדה שנאסרה אפשר הכוס עוד .

המי�  וא� למי�, היא "משקי�" בתיבת הגמ' שכוונת לבאר,
נאסרי� ה� יי�, ע� אות� שעירבו והיינו בשמ� מזוגי�, (כ"כ

ע"ח) סימ� יו"ד בגלאטהמאור, וע' תשנ"ה,. פסח י"א, (חוברת
גרוס) מרדכי מהרב שצרי� בשו"ת משקה כל שאולי שהעיר ,

זו. סכנה בכלל הוא לשתותו, כדי במי� בדברינו מזיגה (וע"ע
ב  ב"מזוג")להל� אחר ביאור ציו� מהבני שהבאנו ג', אות .סמו�

שורה  רעה שרוח משו� הוא הטע� בזה ג� ולכאורה
קלו!  שו� לגבי בסמו� להל� בגמ' שמבואר וכמו עליה�,

אורח עובר בקונטרס וכ"כ וכו'. קלו! להל� ובצל (הובא
ב') אות מהרש"�בסמו� בשו"ת ח'), סימ� ליו"ד מפתחות ,(ח"ב

ציו� ג')ובבני  אות בסמו� להל� (הובא שהבאנו במה ע' אכ� .
ב')בסמו� הלוי.(אות מהשבט

הלכות בלקוטי ט')וכתב אות משפט בזה (עי� דג� דנראה ,
בגמ' וכדאיתא מכוסי�, כשהיו אפי' היא (להל� הסכנה

עכ"ד.בסמו�) בזה, מחלקת לא הגמ' דהא קלו!, שו� לעני�
חי מזוג)יין שלנו (שאינו ויין

(à�"המהרש בהגהות וביצה)כתב שאינו (ד"ה שביי� ,
הרא"ש דברי ע"פ כ� וכתב חשש. אי� סימ� מזוג פ"ח (ברכות

הירושלמיב') בדברי שביאר ה"ה), פ"ז שמתחילה (ברכות
שיי�  יהיה לא שא"כ מהלילה, היי� את למזוג שאי� נקטו
ותירצו  מזוג, משקה שהוא כיו� בבוקר למחרת בו לקדש
ולכ�  נתר, כלי או מתכות בכלי בלילה היי� את שמרו שלא

בה, ל� לית מזוג שהיה פשיטא א! % מזוג היה לא שא� (מבואר
מתכות) בכלי לשמרו עכ"ד.שאפשר ,

יציב בדברי כתב שלנו, היינות אות ולעני� רכ"ז סימ� (או"ח
ב') אות ל"ג סימ� ויו"ד הוא ה', שהחשש החשש, בכלל שאינ�

את  מוזגי� שהיו כמו והיינו דהגמ', כמזיגה ממש במזיגה רק
שמשימי�  שלנו ביינות משא"כ בימיה�, שהיה החזק היי�

עכ"ד. בה, ל� לית % מי� קצת

הזה  לזמן חז"ל בזמן מתכת בין לחלק הלוי שבט דברי
(áהלוי בשבט ב')כתב אות ב' סימ� יראה,(ח"ח וז"ל:

ממר�  קבלתי מ"מ הזה, בזמ� ג� להלכה הדברי� א� דא!
אפשר  דהו כל שינוי יש א� הדברי� אלה דבכל איש, החזו�
בכלי  אלא זה על הזהירו דלא לומר נית� שכ� וכיו� להקל,
על  מונחי� המשקי� שהיו דידהו, נתר כלי או דידהו מתכות
כהיו�  אבל מסוכ�, ארס שמוציא וידוע ממש  המתכת
צחצוח  כעי� עליה� וישנו מאז, שונה מתכות כלי ִַשעשית
כלי�  על מכ"ש אזהרת�, חל זה על לא בזה, וכיוצא מצופה
ג�  מובא איש החזו� שאמר זה ויסוד ממש. מתכת שאינ�

דחסידותא מילי קדושי�)בספר דעת בעל צוואת (להגה"ק על
החסיד יהודה דברי� (ר' בעני� היה, ועפי"ז ד"ה נ' אות יעו"ש

ר' שבצוואת דברי� בעני� וס"ו כ"ז אותיות וש� בגמ', שנזכרו
החסיד) .יהודה

בני  ישראל בני אחינו על זכות לימוד דר� יראה כ�
עכ"ל. בה�, השגה לנו שאי� בדברי� להארי� ואי� נביאי�,

מיין  חוץ משקים ושאר מים
(âהגר"ז בשו"ע סעי! כתב ונפש גו! שמירת הלכות (חו"מ

אחר ז') הלילה עליה� שעבר מזוגי� משקי� ישתה לא וז"ל: ,
עכ"ל. נתר, כלי או מתכות בכלי שלנו והוא במי�, שנמזג

וז"ל: בסוגרי�, ש� ïîöòוהוסי! íéî ì"öàå עליה� שעבר
בדרכי  ג� הובאו ודבריו עכ"ל. המתכות, בכלי הלילה

ע"ט)תשובה ס"ק קט"ז ישראל(סימ� בית ובקונטרס ס"ח , (כלל
ללו�) ואסור ד"ה ד' .סעי!

לדו�  יש וכ� שבת. של שבמיח� מי� על לדו� יש ולפ"ז
להקל  יש אולי בפחית אכ� שתיה. שבפחית משקי� על
לית  דברי�, ועוד סוכר ע� מעורבי� שהמי� שמכיו� לכו"ע,
במלח  או בסוכר שמעורבי� ובצלי� בשומי� וכמו בה, ל�

רעה לרוח בה� חיישינ� תקצ"ג דלא סימ� לעיל בדברינו (ע'
ה') .אות

אורח עובר ב')ובקונטרס סעי! ד' על (סימ� לחלוק כתב
של  בחבית מי� להחזיק שמנהגינו וכתב הגר"ז, שו"ע
ושותי�  בלילה מי� נחושת של סיר ממלאי� וכ� נחושת,
במשקי�  רק לאסור, חוששי� שאי� כרח� ובעל למחרת, אותו

מזוג)מזוגי� דבבית (יי� מהא ראיה הביא ועוד במי�. ולא
בחבית  הניסו� מי את החזיקו סוכות, של בשבת המקדש,
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זהב מח:)של בסוכה במשנה של (כדאיתא שהמי� אע"פ ,
לאד� לשתיה ראויי� להיות צריכי� להביא המזבח אסור (ולכ�

בשו"ת  אכ� ה"ז. פ"ד ש� בירושלמי מבואר כ� למזבח, מגולי� מי�
רוח  היתה לא המקדש שבבית שיתכ� כתב, י"ח סימ� אליהו מענה

אלו) במי� סכנה היה לא ולכ� שלנו רעה, מי� מדי� עוד והוכיח .
למחרת, עד שילונו אות� ומניחי� המצות עבור ששואבי� (המי�

המצות) את ללוש בה� משתמשי� משהואז במטה (סימ� שכתב
מחממת תקמ"ח) הנחושת כי נחושת בכלי בלנו להביא� שאי�
וד (עכ"ד) פוסקי�, בכמה הובא זה סימ� י� או"ח השו"ע (על

כ"ה) ס"ק ברורה במשנה יעו"ש הגר"ז תנ"ה בשו"ע ג� והובא
י"ט) סעי! חשש (ש� שאי� משמע מותר, שבדיעבד והסיקו ,

מתכות. ובכלי נחושת בכלי במי� סכנה

ההגהות  דברי על דסמכינ� י"ל במזוגי� שאפי' כתב ועוד
בשבת לפני מרדכי יי�, המוציא פרק ריש שבת המרדכי, (שבסו!
עו:) לד! רעה,הציו� רוח בזה שיש חוששי� לא הזה דבזמ�

תקצ"ב)עכ"ד. סימ� לעיל בדברינו בזה .(וע'

שלו� במשמרת ג� הנידו�, ה')ובעיקר אות קט"ז (סימ�
בפני  במי� ולא מזוג במשקה אלא איסור אי� שבודאי כתב

עכ"ד. עצמ�,

בעצה ה')ובמחשבות סימ� מדברי (יו"ד להוכיח כתב
והירושלמי עצמ� (הנ"ל)הרא"ש בפני במי� איסור שאי�

כבר  שנמזג ביי� רק הוא האיסור וכל עצמו, בפני וביי�
הגר"ז. שו"ע דברי כנגד לעשות שקשה כתב אכ� במי�.
את  יבשל הגר"ז, שו"ע לדברי לחשוש שרוצה שמי והסיק
שישלי�  או דרכו. לפי ג� חשש בזה אי� ואז מבעו"י, המי�

לכו"ע, חשש אי� ובכה"ג מבערב, המי� בתו� (כדאיתא דבר
שרוח  שבתות לילי או רביעיות בלילי מי� שותה בעני� קיב. בפסחי�

עליה�) שורה שחושש רעה מי שג� מבואר דרכו ולפי עכ"ד. ,
שבת  של שבמיח� במי� לחשוש לו אי� הגר"ז, שו"ע לדברי

מבעו"י) .(שנתבשלו

אברה� ד! ובברכת קט"ז, סימ� ליו"ד הוספות ח"ב (ברודנא,
בשו� טז:) נמצא לא שזה דפלא הגר"ז, שו"ע דברי על כתב

דפוק  ועוד לומר". צרי� "ואי� כתב מדוע הקשה ועוד מקו�.
שעמד  מתכות מכלי בשבת תה ששותי� דבר, עמא מאי חזי
מתכות  בכלי דמי� דהא בכוונתו, כתב כ� ועל הלילה. כל

הגמ' דברי ע"פ זהו פד:)אסורי� וחולי� כט: שאי� (ב"מ

הרתיחו  שא� איתא וש� מתכת, בכלי פושרי� מי� לשתות
חוששי�,(ע"כ)מותר ולא מתכות מכלי התה שותי� ולכ� ,

ישראל בית בקונטרס ג� הובאו ודבריו והוסי! (הנ"ל)עכ"ד. ,
שלא  בסת� אמר ולכ� המי�, את לחמ� המתכת שטבע בזה,
ולפ"ז  עכ"ד. פושרי�, שה� שסתמ� מתכות, בכלי מי� ישתה
בגמ' מבואר ועוד פושרת. שאינה קרה בפחית איסור אי�

במי�(ש�) נוס! משהו כשיש איסור תה)שאי� או תרכיז .(כגו�

ציו� בני י"א)ובשו"ת אות י' שמה (סימ� לחדש, כתב
לתו�  אות� ששפכו משקי� היינו מזוגי�" "משקי� שאמרו

משקי�  ושאר מי� בי� יי� בי� לשתות�, כדי ולפי [ב]הכוס .
לתו  נמזגו ולא במיח� נמצאי� המי� שא� ביאר, � דרכו

שו"ע  מיירי בזה ולא מותרי�, שה� פשיטא % לשתיה הכוס
עכ"ד. שהכינו הגר"ז, משקי� היינו מזוגי�" "משקי� דרכו (ולפי

סברא  כעי� שכתב כ', סימ� ח"ג יו"ד משה באגרות וע' לשתיה. אות�
ושו�) ביצי� לגבי .זו

יציב ב')ובדברי אות ל"ג סימ� שו"ע (יו"ד שדברי כתב,
אחיו  מש"כ וידוע בסוגרי�, ש� מובאי� במי�, לאסור הגר"ז

יהודה שארית ו')בשו"ת סימ� קדשו (או"ח מפה ששמע
היה  ודעתו עיגול, חצאי בתו� העמיד ספק דכל רבות, פעמי�

דבריו צדקו א� לראות זה פרק ולשנות וא"כ (עכ"ד)לחזור ,
לזה, שיחושו ראיתי לא ולמעשה ליה, מספקא דהרב כיו�

עכ"ד. עצמ�, במי� קפידא דאי� נראה

הלוי השבט דברי ב')ולפי אות לעיל יש (הובאו בלא"ה ,
שלנו. מתכות בכלי יותר להקל מקו�

åö÷ú ïîéñ
הלילה  מקצת עבר

øáòù.äìéìä ïäéìòיציב בדברי אות כתב ל"א סימ� (יו"ד
הלילה",י"ג) עליה� "עבר נקרא מתי להסתפק שיש ,

השחר, עלות קוד� נקלפו א� א! או הלילה, כל דוקא הא�
בזבחי�. קדשי� בלינת וכמו

על  שחוששי� ראה שלא וסיי� בזה, שהארי� ויעו"ש
וכתב  הלילה. כל לנו א� רק לילה, סו!  או לילה תחילת לינת
הלילה", עליה� "שעבר שאמר רשב"י לשו� מבואר שבזה
ולכ�  השחר, עלות או לילה תחילת על ג� שיי� לינה שלשו�
הלילה. כל והיינו דוקא, הלילה" עליה� "שעבר רשב"י נקט

[á] מהאי ג"כ זהו מזוג", "יי� נקרא במי� המעורב דיי� דהא וכתב
את  ששפכו אחרי רק היי� בתו� המי� את לערב היה שהדר� טעמא,
תערובת  מלשו� באה "מזיגה" המלה שאי� ונקט הכוס, לתו� היי�
גיסא, לאיד� ג� לומר אפשר דבריו ולולי שפיכה. מלשו� אלא

מזיגה  נקראת שפיכה סת� שג� אלא תערובת, מלשו� היא שמזיגה
וע"ע  הכלי", מ� "מזיגה שכתב י"ג ס"ק קצ"ה סימ� יו"ד ש"� (ע'
שאחרי  מכיו� והיינו יינה), מזגה % יינ;" "מסכה ב:ט משלי ְֵָָָתרגו�

למזוג. היה הדר� השפיכה
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רשימת הספרים ומקום הדפסתם
של יותר משמונה מאות ספרים שהובאו בספר זה

עם שמות מחבריהם ותאריך לידתם ופטירתם

נערך ונסדר ע"י

הרב מיכאל פרידמן
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éìá) íúñá åàáåäù íéøôñä èåøéôå .åøáçî åäéî øôñä íù ãéì (øôñä íéðôá) åððééö ,åðéøáãá åøëæåä
ãåã úéá ,(êàáøòéåà) äðéá éøîà :ïìäìãë íä (íù åúåàá øçà øôñ ùéù ô"òà ,øáçîä íù úøëæä
øàá éî ,(ïàîåéð) íéðùåù éèå÷éì ,(íéîåàú ,ú"åù) íäøáàì ãñç ,(æ"áãø ,ú"åù) ãåã éøáã ,(éãìàðéøå÷)
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äãùä çéù ,(íéîåàú) óñåé ùàø ,(äîìù éðéâîä åáñì àéä äðååëä òùåäé éðô ú"åù åðáúëùëå ,÷ìàô)

úåëìä äðåù ,(øîåøô).(øåù) íééç úøåú ,(é÷ñáééð÷)
ìù äãð éçúô øôñì àéä äðååëä ,øáçîä íù úôñåä àìá "äãð éçúô" íéðôá øëæåäù íå÷î ìëáå

.("ìàìöá úîëç" íùá ÷å÷ áøä ãñåî úàöåä é"ò àø÷ðù) âøåáùðø ìàìöá áøä ïåàâä
éùåãéçá äúùòðù íéôéòñä ú÷åìç ô"ò àéä ä÷åìçä ,ï"áîøì äãð úåëìäì øôñä íéðôá ïééåöùë
éøééù ú"åùì àéä äðååëä ,÷ìç úôñåä àìá äøäè éøééùì ïééåöùëå .øìùøä .î áøä úëéøòá ï"áîøä

.ä"öøú àùøàå úøåãäîì àéä äðååëä ,çðòô úðôö ú"åùì ïééåöùëå .ñ"ùä øãñ ìò ,'á ÷ìç äøäè
,(ù"àøä éôñåú åàø÷ðå) àðìéå ñåôã ñ"ùá ïåéìâä ìò ù"àøä 'ñåú éøáã åñôãð äãð úëñîá äðäå
åñôãð ù"àøä 'ñåú éøáãå .(úåòáåøî íééøâåñá åô÷åäå) äîìù ÷ùçä ìòáî úåôñåúå úåäâä íù åñôãðå
åðøôñáå .ì"ðä úåñôãää ïéá úåðåù úåàçñåð ùé íéîòôìå ,(ãéä áúë åúåà ô"ò) ÷"äåî úàöåäá ùãçî

.÷"äåî úàöåäá ñôãðä øôñá åðùîúùä

:äàø÷î
(ã"äñ)úåøåãä øãñ éô ìò äùòð øáçîä íù ñåçé
(â"äù)ùòð øáçîä íù ñåçéíéìåãâä íù éô ìò ä
(~)úøòåùî äðù

;äæ ïåîéñ é"ò íéøáçîä éëéøàú åãøôåä ,øúåé åà íéøáçî éðù ùéùë
*úëñîä øãñ ìò øãåñî øôñä
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äîìù éðáàì"öæ äáìåå äîìù áøä ïåàâì ïåøëæ øôñ‰Ò˘˙ - „Ú¯˙'‰

ìàðáøáàì"öæ ìàðáøáà ÷çöé åðéáøËÒ¯ - Êˆ˜'‰

åéðéò úà íäøáàì"öæ é'âàìàô íééç ø"á íäøáà áøä ïåàâäË
¯˙ - Ú˜˙'‰

*äãåâàì"öæ ïäëä ïéìñåæ øãðñëìà åðéáø‰Ï'‰(~)Ë˜ -(~)

áåæà úãåâàì"öæ ïééèùðøåá íåçð áàæ áøä ïåàâä(øæð éðáàä éáà),ã"ðùú íéìùåøé

‰Ó¯˙'‰ -

øåâàì"öæ àãðì êåøá á÷òé åðéáøÊÓ¯'‰· ÂÈÈÁ· ÒÙ„


ú"åù ,äùî úåøâà,ì"öæ ïééèùðééô äùî áøä ïåàâää"îùú ÷øàé àåðÂÓ˘˙ - ‰
¯˙'‰

íäøáà ìäà,ì"öæ ñìôøà÷ õ"ë ïäëä éáö íäøáà áøä ïåàâäè"ðøú ùèà÷ðåî

‰
¯˙ - ˆ˜˙'‰

ãòåî ìäàì"öæ éãðåøé íìåùî ø"á ìàåîù åðéáøÚ'‰ ˙
˘ ·È·Ò ÈÁ

äùî ìäà,ì"öæ õéååøåä äùî øæòìà áøä ïåàâäè"îøú àùøàå,
ìùâå ñ"ùá úåîìùá àáåäÔ¯˙ - ÁÚ˜˙'‰

êìîä øöåàïäëä ÷åãö áøä ïåàâä(õéáåðéáø),ïéìáåìî ì"öæã"éùú ÷øàé àåð

Ò¯˙ - ‚Ù˜˙'‰

íé÷ñåôä øöåàíé÷ñåôä øöåà ïåëîÂ
È
ÓÊ È
·¯Ó

íééç øöåàì"öæ àãéåøá éáö íééç áøä ïåàâäÁÙ˜˙'‰(~)‡Ú¯˙ -

é"ùø éæòì øöåàì"öæ ïè÷ äùî â"äøäÊ
˘˙'‰ -

øéäá øåà(øéäáä øôñ ìò),ì"öæ úåéìâøî ïáåàø áøä ïåàâäã"ðùú íéìùåøé ÷"äåî‡Ï˘˙ - Ô¯˙'‰

ìåãâ øåà(úåéðùîä ìò),ì"öæ ïîìøô áéì äãåäé íçåøé áøä ïåàâäæ"îùú íéìùåøéÂ
¯˙ - ‰ˆ˜˙'‰

æåðâä øåà(àúôñåúä ìò)*ì"öæ êåøá ïáåàø áøäå õéååøåä éåìä øæòìà áøä íéðåàâä
‰Ï¯˙ - ÁÒ˜˙'‰ ;ÁÎ¯˙ - „Ò˜˙'‰

æåðâä øåà(øéäáä øôñ ìò)à"áùøä éãéîìúî ãçàÔ'‰ ˙
˘ ·È·Ò ÈÁ

íééçä øåà(äøåúä ìò)ì"öæ øèò ïá íééç áøä ïåàâä‚˜˙ - Â
˙'‰

äîçä øåàì"öæ øæéåø÷ ìãðåæ áøä ïåàâä„Ú˘˙ - „Ù¯˙'‰

òåøæ øåà,äðéåî ì"öæ äùî ø"á ÷çöé åðéáøå"ìùú ìàøùé õøàÈ'‰ - Ó˜˙˙'„
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ùãç øåàì"öæ øéì÷ øæòìà áøä ïåàâä·Ò˜˙ - ‡˜˙'‰

ïåéöì øåàì"öæ ìåàù àáà ïåéö ïá áøä ïåàâäÁ
˘˙ - „Ù¯˙'‰

ú"åù ,íìåò øåà(íéáéúð øéàî)ì"öæ úåéìâøî øéàî áøä ïåàâä‡Ú˜˙ - Ê˜˙'‰

çîù øåà(í"áîøä ìò),ì"öæ ïäëä äçîù øéàî áøä ïåàâäå"ëùú íéìùåøéÂÙ¯˙ - ‚¯˙'‰

èôùî çøåà,ì"öæ ÷éìàðà áã ïåòîù áøä ïåàâäç"ñøú áå÷øèòéôÊÒ¯˙ - Á¯˙'‰

éòùéå éøåà(ò"åùä ìò),à"èéìù õìéô øæòéáà áøä ïá øéàî â"äøäç"ñùú íéìùåøé

Â
È
ÓÊ È¯·ÁÓÓ

äáåèì úåà(úéòéáù),à"èéìù ïåæá÷òé äéáåè â"äøäí"ùú ÷øá éðáÂ
È
ÓÊ È¯·ÁÓÓ

ú"åù ,åøáãð æàì"öæ øáìéæ òùåäé ïéîéðá áøä ïåàâäÁÒ˘˙ - ‰Ú¯˙'‰

ú"åù ,òùåäé éðæà,ì"öæ ìâéñ òùåäé áøä ïåàâäã"òøú íéìùåøéÚ¯˙ - Â¯˙'‰

ú"åù ,øæòéçàì"öæ é÷ñðæãåøâ øæåò íééç áøä ïåàâä˘˙ - ‚Î¯˙'‰

ïîå÷î åäæéàà"èéìù ñìãéøô äéøà äãåäé â"äøäÂ
È
ÓÊ È¯·ÁÓÓ

íéä ééàì"öæ ìãà éåìä áéì äãåäé áøä ïåàâäÁÙ˜˙ - ÊÈ˜˙'‰

êåøàä øúéäå øåñéà,ì"öæ éæðëùà äðåé åðéáøã"òøú àùøàåÍ¯'‰ ˙
˘ ·È·Ò ÈÁ

äáø äéìà(ç"åà ò"åù ìò)ì"öæ àøéôù óìåå ïéîéðá ø"á åäéìà áøä ïåàâä·Ú˙ - Í˙'‰

äáø åäéìà(úåéðùîä ìò)*àðìéåî ì"öæ åäéìà áøä ïåàâì ñçåéî(à"øâä)Á
˜˙ - Û˙'‰

êéùìà(äùî úøåú)ì"öæ êéùìà äùî åðéáøÊÒ¯'‰(~)‚
˘ -

éøôñã àäåáîà,ì"öæ õéáå÷ñåé áàæ á÷òé áøä ïåàâä
è"ôøú 'æãåì ,àèåæ éøôñ øôñá ñôãðËÙ¯˙'‰· ÂÈÈÁ· ÒÙ„


ú"åù ,ùà éøîàù"à øéàî áøä ïåàâä(øèèùðæééà),ì"öæã"ëøú¯á"éøú áåáì ã"åé ç"åà ÷ìç

·È¯˙ - ÂÓ˜˙'‰

äðéá éøîàì"öæ êàáøòéåà øéàî áøä ïåàâäÁÏ¯˙ - ‰Ú˜˙'‰

äðéá éøîà,ì"öæ øèèùðæééà øéàî áøä ïåàâäå"ëøú øååâðåà·È¯˙ - Ì˜˙'‰

äðéá éøîàéøáã øåàéáá)(à"ùøäîä*,ì"öæ øîøà àáé÷ò áøä ïåàâäá"îøú áå÷ø÷¯˙'‰(~)Ô¯˙ -

øùåé éøîà(äáø ùøãî ìò),ì"öæ éúôøöä ìàãéå áøä ïåàâä
à"ñùú íéìùåøé ,ìùâå úøåãäî äáø ùøãîá ñôãðÛ˘ - ˘'‰(~)

÷çöé éøîàà"èéìù ñåô íééç ÷çöé ïåàâä áøäÂ
È
ÓÊ È¯·ÁÓÓ

*ïéîéðá úçúîàì"öæ ïéùòç ïéîéðá áøä ïåàâäÊÓ¯˙ - „Ó¯˙'‰· ÂÈÈÁ· ÂÒÙ„Â‰ ÂÈ¯ÙÒ

*íéð÷æ úôéñà,íéðåøçàäå íéðåùàøä åðéúåáø éøáã óñåàï"ùú íéìùåøé

éøèåæ éôàì"öæ åãøô á÷òé áøä ïåàâä(ãåã éãñçä ïá)„Ù˜˙'‰Ï ËÒ˜˙'‰ ÔÈ· ¯ËÙ


ú"åù ,ãåã ïåéøôà,ïùé øâàæî ì"öæ ïåéøôà ãåã éøåà áøä ïåàâäâ"ìøú ïðå÷èéà

‚Ï¯˙'‰· ÂÈÈÁ· ÒÙ„


ú"åù ,àéðòã àúñ÷øôàì"öæ øáøôù ãåã áøä ïåàâä·Î˘˙ - ‰Ï¯˙'‰

íéøåè äòáøàì"öæ øùà ø"á á÷òé åðéáø(ù"àøä ïá)ËÎ'‰(~)‚˜ -(~)

íéøùéî çøàì"öæ ùååéøè íçðî áøä ïåàâäÌ¯˙'‰ -

íééç úåçøà,ìéðåìî ì"öæ ïäëä ïøäà åðéáøá"ñøú ïéìøáˆ'‰ -(~)
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úã ùà,ì"öæ óìåå áàæ áøä ïá ìãðî íçðî áøä ïåàâäã"ñøú áå÷øèòéô

Â¯˙'‰(~)-

ìåëùààðåáøðî ì"öæ ÷çöé 'ø ïá íäøáà åðéáø(ã"áà à"øä),ç"ëøú èèùøáìä

‰Ó˙˙'„(~)ËÈ˜˙˙ -(~)

ìåëùààðåáøðî ì"öæ ÷çöé 'ø ïá íäøáà åðéáø(ã"áà à"øä),
ã"îùú íéìùåøé ÷òáìà úøåãäî‰Ó˙˙'„(~)ËÈ˜˙˙ -(~)

àúééøåàã ïååúàì"öæ ìéâðò óñåé áøä ïåàâäÛ¯˙ - ËÈ¯˙'‰

á

äãùá øàáì"öæ ïåðàã íçðî ïéîéðá øéàî áøä ïåàâäË¯˙'‰ -

áèéä øàá(ç"åà)ïéè÷éèî ì"öæ éæðëùà äãåäé áøäå âøôî éåìä äéòùé áøä íéðåàâä
Á˜˙'‰ ¯ËÙ
 ÈÊ
Î˘‡ ‰„Â‰È '¯

ú"åù ,÷çöé øàáì"öæ øåè÷ôñ ïðçìà ÷çöé áøä ïåàâäÂ
¯˙ - ÊÚ˜˙'‰

òáù øàá(øåà éøåàî êåúá),ì"öæ ùîøéåå ïøäà áøä ïåàâäè"ò÷ú õéîÂˆ˜˙ - „È˜˙'‰

*íéîä úåøàá,ì"öæ øâòèù éëãøî äùî áøä ïåàâäã"ðùú íéìùåøé„˘˙ - ÁÈ¯˙'‰

÷çöé úåøàá(õ"éøäî é÷ñô ìò)à"èéìù éáàöø ÷çöé â"äøä‚Î˘˙'‰ „ÏÂ


ïçìùä éãáà"èéìù ïäë ìååééô àâøù ïåàâä áøä‰ˆ¯˙'‰ „ÏÂ
(~)

úéáä ÷ãáì"öæ éåìä ïøäà åðéáø(ä"àøä)Ò'‰ Â‡ ‚
'‰ - ‰ˆ˜˙˙'„

úåìåãâ úåëìä äàø ,â"äá

ú"åù ,ç"áì"öæ ùé÷øéñ ìàåé áøä ïåàâä˙ - ‡Î˘'‰

à"øâä øåàéáàðìéåî ì"öæ åäéìà áøä ïåàâäÁ
˜˙ - Û˙'‰

â"ñøì úåöîä øôñ ìò ô"éøâä øåàéáì"öæ àìøòô ìùéô íçåøé áøä ïåàâä„ˆ¯˙ - Â¯˙'‰

äëìä øåàéá(äøåøá äðùî øôñá)ïéãàøî ì"öæ ïâ÷ ïäëä øéàî ìàøùé áøä ïåàâä(íééç õôçä)

‚ˆ¯˙ - Ëˆ˜˙'‰ Â‡ ÁÙ˜˙'‰

àúúòîù áùì úåøòäå íéøåàéáì"öæ êàáøòéåà ïîìæ äîìù áøä ïåàâä‰
˘˙ - Ú¯˙'‰

íãà úðéáì"öæ âéöðã íäøáà áøä ïåàâä‡Ù˜˙ - Á˜˙'‰

äëìä øåøéáì"öæ øáìéæ ïéîéðá áøä ïá íäøáà ìàéçé áøä ïåàâäÁÒ˘˙'‰ -

ïøäà úéá(ñ"ùä éììë),ì"öæ ãéâî ïøäà áøä ïåàâäç"ìùú¯á"ëùú ÷øàé àåðËÏ˘˙'‰ -

ìà úéáì"öæ ïåæðúð ùåáéì äéøà áøä ïåàâä(áéùîå ìàåùä éáà),ä"ìøú áåáì

‚Ï¯˙ - Ô˜˙'‰

ú"åù ,íéøôà úéá,ì"öæ úåéìâøî ïîìæ íéøôà áøä ïåàâäã"îøú àùøàåÁÙ˜˙ - ‡Î˜˙'‰

ãåã úéá(úåéðùîä ìò)*,ì"öæ éãìàðéøå÷ íééç ãåã áøä ïåàâäè"öú íãøèñîà‡Ï˜˙'‰ -

ãåã úéá,é÷éðåìàùî ì"öæ ãåã óñåé áøä ïåàâä÷"ú é÷éðåìàùÂË˙'‰(~)Êˆ˙ -

éøéàî äàø ,äøéçáä úéá

ìåãâä úéá(øæòéìà 'øã é÷øô ìò)ì"öæ àãåøá ïøäà íäøáà áøä ïåàâä·ˆ˜˙'‰ ˙
˘· ÌÈ¯ÙÒ ¯·ÈÁ

éåìä úéá(ú"åù ,äøåúä ìò)ì"öæ ÷éöééååàìàñ éåìä áåã óñåé áøä ïåàâä·
¯˙ - Û˜˙'‰
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íéîëçì ãòå úéá,äøåúä úåòåö÷î ìëì ïåçøéç"ôøú¯á"ôøú íéðùá øàîèàñá àöé

ùãç úéáì"öæ ùé÷øéñ ìàåé áøä ïåàâä˙ - ‡Î˘'‰

óñåé úéáì"öæ åøà÷ óñåé åðéáø‰Ï˘ - ÁÓ¯'‰

ú"åù ,á÷òé úéá,øéîéæéåöî ì"öæ ìàåîù ø"á á÷òé áøä ïåàâäå"ðú èøåôðéã

Â
˙ È¯Á‡ - ‰Ù˘'‰

ú"åù ,÷çöé úéáé ÷çöé áøä ïåàâä,ì"öæ ñé÷ìòîù äãåäâ"ìùú íéìùåøéÂÒ¯˙ - ÁÙ˜˙'‰

*øéàî úéá,ì"öæ øòðæåô øéàî áøä ïåàâäæ"îùú íéìùåøéËÙ˙'‰(~)ÊÒ˜˙ -

ú"åù ,éìúôð úéáì"öæ õøàååù ïäëä éìúôð áøä ïåàâäÊ
¯˙ - Â¯˙'‰

ìåàù úéá(úåéðùîä ìò)ì"öæ ïåæðúð éåìä ìåàù óñåé áøä ïåàâä(áéùîå ìàåùä)‰Ï¯˙ - ÁÒ˜˙'‰

ú"åù ,äîìù úéáì"öæ øîéøã äîìù áøä ïåàâäÒ˜˙'‰(~)‚Ï¯˙ -

ìàåîù úéá(ò"äáà)áåìñéãéàååî ì"öæ ùåáééô àâøù éøåà áøä ïá ìàåîù áøä ïåàâä
˙'‰(~)Á
˙ -

øåù øåëá(øåù úåàåáú øôñ óåñá)*ì"öæ øåù øãðñ øãðñëìà áøä ïåàâäÊˆ˙'‰ -

á÷òé éøåëáì"öæ øâðéìèò á÷òé áøä ïåàâä(øðì êåøòä)·Ï¯˙ - Á
˜˙'‰

*úéùàø éøåëáì"öæ øãðàìñéåà ìàåîù á÷òé áøä ïåàâä„˘˙'‰ -

*äéøà ïáì"öæ ïé÷ôéì äéøà áøä ïá áàæ áøä ïåàâä(øèðìñ ìàøùé ø"âä ìù åéáà)

ÁÈ¯˙'‰ -

*òãéåäé ïáãàãâáî ì"öæ íééç óñåé áøä ïåàâä(éç ùéà ïáä),ç"ðùú íéìùåøé

ËÒ¯˙ - „ˆ˜˙'‰

äáåäà éðáì"öæ õéùáééà ïúðåäé áøä ïåàâä„
˙'‰(~)„Î˜˙ -

ú"åù ,áàæ ïéîéðáì"öæ äéúúî ø"á ïéîéðá áøä ïåàâäˆ¯'‰ ˙
˘ ·È·Ò ÈÁ

ìàéøà ïéðá,íãøèñîàî ì"öæ íàèùðååì ìåàù áøä ïåàâäç"ì÷ú íàãøèñîà

Ô˜˙ - ÊÚ˙'‰

ãåã ïéðá(ú"äò)ì"öæ ùìæééî áåã ãåã áøä ïåàâä„˘˙ - ‰Ï¯˙'‰

úéáä ïéðáïåàâä áøäî íéøåòéùà"èéìù õéáåèçåù ïøäà äùîÂ
È
ÓÊ È¯·ÁÓÓ

ú"åù ,íìåò ïéðáì"öæ øáç ÷éæééà ÷çöé áøä ïåàâä‚È¯˙ - ËÓ˜˙'‰

ú"åù ,äîìù ïéðáàðìéåî ì"öæ ïäëä äùî ìàøùé áøä ïá äîìù áøä ïåàâä(äîìù ÷ùçä)

ÂÒ¯˙ - ‡ˆ˜˙'‰

øåàîä ìòáì"öæ éåìä äéçøæ åðéáø(ä"æøä)ÂÓ˜˙˙ - ‡ˆ˙˙'„

áåè íù ìòá(äøåúä ìò)íù ìòá ì"öæ øæòéìà áøä ïá ìàøùé áøä ïåàâäÁ
˙'‰(~)Í˜˙ -

ùôðä éìòáì"öæ ãåã ø"á íäøáà åðéáø(ã"áàøä),â"ðùú íéìùåøé çôà÷ úøåãäî,
(á"îùú ÷øá éðáá íåìéö ñåôã ,á"îøú àùøàåî àéä ùåîéù äá äùòðù úôñåð àøåãäî)

Û˙˙'„(~)Ë
˜˙˙ -

ú"åù ,'ñåúä éìòáéàî÷ úåèéù õáå÷á àáåä

ú"åù ,íäøáà úéøáì"öæ é÷ñáåðöô ùøéä éáö íäøáà áøä ïåàâäËÚ˜˙ - ÊÏ˜˙'‰

ò"åùä ìò ,óñåé éëøáì"öæ éàìåæà ãåã óñåé íééç áøä ïåàâä(à"ãéçä)ÂÒ˜˙ - „Ù˙'‰
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*íäøáà úëøáùèðàìôî ì"öæ ïðçìà íäøáà áøä ïåàâä(áåùèéãøáî ÷çöé éåì áøä ãéîìú),
øçà íù úçú íéð÷æ úôéñàá íâ àáåäÔ˜˙'‰ ˙
˘ ·È·Ò ÈÁ

í"áîøä ìò çáæä úëøá,ì"öæ øáåðãéà÷ ìàåîù ïøäà áøä ïåàâä(ï"øú àùøàå ,äéøîä øä øôñ óåñá)

ÂÏ˙ - „Ú˘'‰

çáæä úëøáì"öæ øáåðãéà÷ ìàåîù ïøäà áøä ïåàâäÂÏ˙ - „Ú˘'‰

*íééç úëøá,ì"öæ âøòáðééåå øéàî áøä ïá éáö íééç áøä ïåàâää"îøú àðìéå

‡Ò¯˙'‰ -(~)

ú"åù ,óñåé úëøá,ì"öæ àãðàì óñåé áøä ïåàâäè"ëøú áåáì‡
˜˙'‰(~)„È¯˙ -

*éù úëøá,à"èéìù ïîøá óñåé åäéøîù â"äøää"ñùú ÷øá éðáÂ
È
ÓÊ È¯·ÁÓÓ

*éðéò úáì"öæ éáö òæâî áåã øëùùé áøä ïåàâä‰
˜˙ - ‰ˆ˙'‰

â
ú"åù ,éàøúá éðåàâãåòå æ"èä ç"áä è"åé 'ñåúäî úåáåùú óñåà

éøà úøåáâì"öæ âøåáöðéâ áéì äéøà áøä ïåàâä(äéøà úâàùä),ä"îùú ïéì÷åøá

‰Ó˜˙ - ‰
˙'‰

÷çöé úøåáâ,à"èéìù ïé÷öåøåñ êåøá áøä ïá ÷çöé íäøáà ïåàâä áøäç"ðùú íéìùåøé

Â
È
ÓÊ È¯·ÁÓÓ

ñçðô úòáâì"öæ õéáøåä éåìä ñçðéô áøä ïåàâä(äàìôää)‰Ò˜˙ - ˆ˙'‰

äéøà øåâ(äøåúä ìò)ì"öæ éàååéì äãåäé áøä ïåàâä(âàøôî ì"øäîä)·Ú¯'‰(~)ËÒ˘ -

èåùô èâì"öæ áéáç ïá äùî áøä ïåàâäÊ
˙ - „È˙'‰

äîåøú éìåãéâ(úåîåøúä øôñ ìò)ì"öæ å'âéô äéøæò áøä ïåàâäÊ˙ - ËÏ˘'‰

úòã éåìéâ(ã"åé ìò)ïàæòøáî ì"öæ ïåøãáù éëãøî íåìù áøä ïåàâä(í"ùøäîä),å"ôøú éðéòàñ á"ç

‡Ú¯˙ - ‰ˆ˜˙'‰

íéøôà ïåéìâ(éîìùåøéä ìò)*ì"öæ ôàì ïäëä áã íéøôà áøä ïåàâäÂÙ¯˙ - ËÈ¯˙'‰

*ñ"ùä ïåéìâì"öæ øâéà àáé÷ò áøä ïåàâäÁˆ˜˙ - ·Î˜˙'‰

à"ùøäî ïåéìâì"öæ øâéà äîìù áøä ïåàâä·È¯˙ - ÂÓ˜˙'‰

ñ"ùä éðåéìâì"öæ ìéâðò óñåé áøä ïåàâä(àúééøåàã ïååúàä),è"ùú ÷øàé àåð

Û¯˙ - ËÈ¯˙'‰

êìîä ïâ,ì"öæ éåìä íäøáà áøä ïåàâä
(à"ç íéãøå úðéâ ú"åù óåñá íâ òéôåî ,ùãçî ñôãð)˙'‰(~)Ú˙ -(~)

ã
äùî øáãì"öæ åééìéøàîà äùî áøä ïåàâäÁ
˙'‰(~)Á˜˙ -

ú"åù ,úîà éøáãì"öæ ãåã øëá ÷çöé áøä ïåàâäÔ˙'‰(~)ÂË˜˙ -

ú"åù ,ãåã éøáãì"öæ àøîæ ïáà äîìù ïá ãåã åðéáø(æ"áãøä),ç"ô÷ú åðøååéì‚Ï˘ - ËÏ¯'‰

ãåã éøáãì"öæ ïéáåø ìéáòè ãåã áøä ïåàâä(ãåã úìçðä)„
˜˙'‰(~)‡Î¯˙ -

ú"åù ,íééç éøáãæðàöî ì"öæ íàèùøáìä íééç áøä ïåàâäÂÏ¯˙ - ‚
˜˙'‰

*úåãåîç éøáãì"öæ øìä éåìä ïîôéì áåè íåé áøä ïåàâä(è"åé 'ñåúä)„È˙ - ËÏ˘'‰
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ú"åù ,ìàåé éøáãøàîèàñî ì"öæ íéåáìèééè ìàåé áøä ïåàâäËÏ˘˙ - ÊÓ¯˙'‰

ú"åù ,áéöé éøáãåäé ìàéúå÷é áøä ïåàâäæðàöî ì"öæ íèùøáìä äã„
˘˙ - ‰Ò¯˙'‰

øéàî éøáã(á÷òéì úåãò øôñä êåúá)*,ì"öæ ïîìéôù øéàî á÷òé áøä ïåàâäè"ìøú áåáìÁÓ¯˙ - ‚Ú˜˙'‰

ú"åù ,ìàéëìî éøáãì"öæ íéåáððè éáö ìàéëìî áøä ïåàâä(äôé ïéòä)Ú¯˙ - Ê¯˙'‰

*à"áð éøáãì"öæ ñðùåã ìáééô äéîçð áøä ïåàâäÁ˙'‰ -

äéîçð éøáã,ì"öæ âøåáæðéâ éåìä äéîçð áøä ïåàâäå"ëøú àðìéå·È¯˙ - ÁÓ˜˙'‰

íéøôåñ éøáãì"öæ øôåñ ïéîéðá ìàåîù áøä ïåàâä‚˘˙'‰ -

ú"åù ,úåáéø éøáã,ì"öæ éáøãà ÷çöé áøä ïåàâäâ"ö÷ú áå÷ìéãñ‰Ú¯'‰(~)ÊÏ˘ -

ìåàù éøáãì"öæ ïåæðúð éåìä ìåàù óñåé áøä ïåàâä(áéùîå ìàåùä)‰Ï¯˙ - ÁÒ˜˙'‰

äááøî ìåâãì"öæ àãðì ìà÷æçé áøä ïåàâä(äãåäéá òãåðä)‚
˜˙ - „Ú˙'‰

ú"åù ,íéøùéî ááåãïéáòùèî ì"öæ ãìòôðòãééåå ùéøòá áã áøä ïåàâäÂÎ˘˙ - ‡Ó¯˙'‰

êåøàä à"ùøäî äàø ,íéøùéî øáåã

øæòéìà ÷ùîã(à"øâä øåàéá ìò)ì"öæ àãðàì øæòéìà áøä ïåàâä‚Ó¯˙ - ‰Ò˜˙'‰

óñåé úòã,ì"öæ ñì÷ðéã óñåé íééç áøä ïåàâäâ"îùú¯ä"ëùú ÷øá éðá

ÂÏ˘˙ - ‰
¯˙'‰

äøåú úòãïàæòøáî ì"öæ ïåøãáù ïäëä éëãøî íåìù áøä ïåàâä(í"ùøäîä)

‡Ú¯˙ - ‰ˆ˜˙'‰

ùåãçå ùåøãàáé÷ò áøä ïåàâä(æðéâ äùî áøä ïá),ì"öæ øâéààùøàåÁˆ˜˙ - ·Î˜˙'‰

äùéøã÷ìå òùåäé áøä ïåàâä(÷ìô)ì"öæ õë(ò"îñä ìòá)„Ú˘ - ÂË˘'‰

äðåîà êøã(í"áîøä ìò)à"èéìù é÷ñáéð÷ íééç óñåé åäéøîù ïåàâä áøäÁÙ¯˙'‰ „ÏÂ


êéãå÷ô êøãáåðéãî ì"öæ àøéôù êìîéìà éáö áøä ïåàâä‡¯˙ - ‚Ó˜˙'‰

äçéù êøã(äøåúä ìò),à"èéìù é÷ñáéð÷ íééç óñåé åäéøîù ïåàâä áøäî úåáåùúã"ñùú á"á

ÁÙ¯˙'‰ „ÏÂ


äùî éëøãì"öæ ùéìøñéà äùî áøä ïåàâä(à"îøä)‰Ù¯'‰(~)·Ï˘ -

äáåùú éëøã(ã"åé ìò)ì"öæ [àøéôù øæòéìà íééç áøä ïåàâä åðáå] àøéôù ùøéä éáö áøä ïåàâä
Êˆ¯˙ - ·Ï¯˙'‰ ;„Ú¯˙ - È¯˙'‰

äùî ùøã(äãåäéî èáù øôñ óåñá)ïéãìåâ áéì äãåäé áøä ïá äùî áøä ïåàâä(ìééöðãìåâ),ì"öæá"ñ÷ú àåå÷ìåæ

·Ò˜˙'‰· ÂÈÈÁ· ÒÙ„


òåøæ øåà ç"øäî úåùøã(òåøæ øåà íééç 'ø ìù äëìä é÷ñô íâ àø÷ð)

ì"öæ äðéåî òåøæ øåà ÷çöé ø"á íééç åðéáø(òåøæ øåàä ïá),â"ìùú íéìùåøé

È'‰(~)Ú -(~)

ä
ú"åù ,äîìù êì óìàäì"öæ øâåì÷ äîìù áøä ïåàâäËÎ¯˙ - ÂÓ˜˙'‰

äùéøã úåäâä(äùéøãä êåúáù úåäâä)ì"öæ õë ÷ìå òùåäé áøä ïá àôæåé óñåé áøä ïåàâä(ò"îñä ïá)

Ú˘'‰ ˙
˘ ·È·Ò ÈÁ
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