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בס״ד. מוצאי ש״פ מקץ, שבת חנוכה, ה׳תשל״ח
תנו רבנן מצות נר חנוכה כו׳ בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן 
ואילך פוחת והולך ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך 
מוסיף והולך, טעמא דב״ש כנגד פרי החג וטעמא דב״ה דמעלין בקודש כו׳1. וידוע 
כ״ק  מ״ש  לפי  ובפרט  החג.  לפרי  חנוכה  נר  ענין  מה  הזקן2,  אדמו״ר  כ״ק  דיוק 
אדמו״ר הצ״צ3, שגם ב״ה לא פליגי רק משום דמעלין בקודש. ומה שמבואר בכ״מ4 
שהשייכות דחנוכה לסוכות היא ששניהם הם שמונה ימים, דמספר שמונה מורה 
על בחינה שלמעלה מהשתלשלות5, הרי זה גופא צריך ביאור, מהו הקשר דסוכות 
וחנוכה לבחינה שלמעלה מהשתלשלות, שמצד זה הם שמונה ימים. וגם, הרי זה 
שתיקנו נרות חנוכה הוא מפני הנס שהי׳ בנרות המקדש, ומכיון שבמקדש היו ז׳ 
נרות, מדוע בחנוכה יש שמונה נרות )וימים(6. וגם צריך להבין מה שהפערגלייך 
דוקא,  החג  לפרי  אלא(  בכלל,  הסוכות  לחג  )לא  הוא  חנוכה  דנרות  )ההשוואה( 
שהי׳  הנס  מפני  הם  חנוכה  )נרות  להמנורה  שייכים  חנוכה  נרות  הרי  דלכאורה, 
בנרות המנורה(, ופרי החג הקריבו )ככל הקרבנות( על גבי המזבח, והרי מנורה 
ונרות  ובחסידות8[,  בקבלה  המבואר  לפי  ]ובפרט  שונים7  כלים  שני  הם  ומזבח 
אינן  כו׳  )קרבנות(  משלהם  גדולה  )נרות(  ששלך  ועד  שונות,  עבודות  וקרבנות 
בטלין לעולם9. וגם צריך להבין מה שמצותה )של נ״ח( היא משתשקע החמה10, 
קודם  ורביע  שעה  המנחה,  מפלג  הדליקו  המקדש  דנרות  בזה11,  הדיוק  דידוע 
השקיעה12, וכיון שנרות חנוכה הם )כנ״ל( מפני הנס שהי׳ בנרות המקדש ]ובפרט 
שכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון13[, הי׳ ראוי לכאורה שתהי׳ זמן הדלקתם 

כנרות המקדש, ולמה מצותה היא דוקא משתשקע החמה.

ב( ונקודת הביאור בזה14, דענינם של נרות חנוכה הוא להאיר את החושך. דהנה 
וטימאו כל השמנים  היונים להיכל  הי׳ לאחרי שנכנסו  הנס דחנוכה 

1( שבת כא, ב.
2( תו״א מקץ ד״ה זה לב, ד.

מצותה  סד״ה  ה  כרך  חנוכה  באוה״ת   )3
משתשקע החמה )תתקמב, ב(. ועד״ז הוא ברד״ה 

מצותה תרנ״ד )ע׳ צז(.
ז  כרך  ב(. שם  )דש,  זה  ד״ה  חנוכה  אוה״ת   )4
בכ״ה  ד״ה  א-ב(.  )תתתסב,  חנוכה  לה״ע  ד״ה 

בכסלו תר״ס )ע׳ סג. עו(.
הנ״ל  ד״ה  ס״ט.  ח״א  הרשב״א  שו״ת  ראה   )5

תר״ס שם.
6( כמו שמדייק כ״ק מו״ח אדמו״ר בד״ה מאי 

חנוכה ה׳תש״א )ע׳ 59(. עיי״ש.
)החיצון,  המזבח  של  שמקומו  מזו,  ויתירה   )7
האולם״  ״לפני  הוא  הקרבנות(  הקריבו  שעליו 
״בתוך  היתה  המנורה  משא״כ  לקודש(,  )מחוץ 

הקודש״ )רמב״ם הל׳ בית הבחירה פ״א ה״ו(.
ואילך.  ב  תמד,  תרומה  תו״ח  בארוכה  ראה   )8

פ״ב  מקדש  בנין  מצות  להצ״צ  המצוות  ספר 
)דרמ״צ פו, ב(.

9( פרש״י ר״פ בהעלותך. תנחומא בהעלותך ה. 
במדב״ר פט״ו, ו.

10( שבת כא, ב.
באוה״ת  החמה  משתשקע  מצותה  רד״ה   )11
שם כרך ה )תתקמ, ב(. רד״ה זה תרע״ח )ע׳ קיב(. 
וראה רד״ה זה דזאת חנוכה ה׳תשל״ח ]לקמן ע׳ 

קפג[. וש״נ.
ה״ב:  פ״ג  תפלה  הל׳  משנה  לחם  ראה   )12
בין  )של  התמיד  אחר  מקטירין  שהיו  הקטורת 
רביע.  חסר  שעות  בי״א  כלה  הי׳   .  . הערביים( 
ונמצא, שזהו גם הזמן דנרות שהי׳ לאחרי הקטורת 

)פסחים נט, א. רמב״ם הל׳ ק״פ פ״א ה״ד(.
13( פסחים ל, ב. וש״נ.

ה׳תשל״ח  הנ״ל  ד״ה  הנ״ל.  ד״ה  אוה״ת   )14
]לקמן ע׳ הנ״ל ואילך[. וש״נ.

מאמר תנו רבנן תשל"ח
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שנכנסו  רק  דלא  כך,  כדי  עד  היתה  )דהיונים(16  החושך  שהתגברות  שבהיכל15, 
להיכל וטימאוהו, אלא שטימאו גם את כל השמנים שבהיכל. דשמן הוא בחינת 
קודש )כמ״ש17 שמן משחת קודש(18, קודש מלה בגרמי׳19 )בדוגמת השמן שצף20 
כל  את  שטימאו  שזה  מובן,  דמזה  עמהם(21.  מתערב  ואינו  המשקין  כל  גבי  על 
השמנים שבהיכל, נוגע )בפרט זה( עוד יותר מזה שטימאו את ההיכל, אף שקדושת 
גם מזה שגם לאחרי שבאו  וכדמוכח  נעלית בעשר קדושות22.  דרגא  ההיכל היא 
בניך כו׳ וטיהרו את מקדשך23, הנה בכדי שיוכלו להדליק את המנורה הוצרכו לנס 
דוקא, מתחיל מהנס24 שמצאו פך אחד שמן טהור חתום בחותמו של כהן גדול25, 
אור א״ס שלמעלה מהשתלשלות, שלגבי אור זה גם26 חושך לא יחשיך, ואדרבא 
אור זה מאיר את החושך שגם החושך יאיר, והוי׳27 )בתוס׳ וא״ו( יגי׳ חשכי28. וזהו 
שנ״ח מצותה משתשקע החמה דוקא, כי ענין נרות חנוכה הוא להאיר את החושך. 
אינון29(,  תמניא  דחנוכה  יומי  )וכן  דוקא  שמונה  הם  חנוכה  שנרות  מה  גם  וזהו 
שמספר שמונה מורה )כנ״ל ס״א( על בחינה שלמעלה מהשתלשלות, שמצד בחינה 

זו דוקא אפשר להאיר גם את החושך30.

מו״ח  כ״ק  בדרושי  המבואר  בהקדים  יובן  האדם  בעבודת  הענין  וביאור  ג( 
אדמו״ר31, דזה שהיונים טימאו את השמנים שבהיכל הוא מפני שכל 
מלחמתם היתה מלחמה רוחנית, שלא רצו לפגוע בגופם של ישראל32 אלא עיקר 
רצונם הי׳ להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך23. וגם בזה גופא )בזה שלחמו 
נגד התומ״צ(, עיקר מלחמתם היתה נגד הרוחניות )והאלקות(33 דתומ״צ34. דזהו 
שישראל  )כ״כ(  איכפת  הי׳  לא  להיונים  שגם  דוקא(,  )תורתך  תורתך  להשכיחם 

15( שבת שם.
16( להעיר מדרשת חז״ל ״וחושך זה גלות יון״ 
ויק״ר  יז.  פמ״ד,  שם  הוא  ועד״ז  ד.  פ״ב,  ב״ר   –

פי״ג, ה. ועוד.
17( תשא ל, כה.

אוה״ת  ד.  מ,  נרי  אתה  כי  ד״ה  שם  תו״א   )18
חנוכה ד״ה זה ס״ו )שכג, סע״ב(. ועוד.

19( זח״ג צד, ב.
20( ראה שמו״ר רפל״ו. דב״ר פ״ז, ג.

21( ראה אוה״ת חנוכה כרך ה ד״ה ברוך שעשה 
רבים תרל״ו  מים  ב(. המשך  )תתקסא,  ס״ד  נסים 

פמ״ה )ע׳ נב(.
הקדושה  מדרגת  למטה  אחת  דרגא  רק   )22
הל׳  רמב״ם  מ״ט.  פ״א  )כלים  הקדשים  דקודש 

ביהב״ח פ״ז הכ״א(.
23( נוסח הודאת ״ועל הנסים״ דחנוכה.

24( ראה מאירי שבת כא, ב. פר״ח לשו״ע או״ח 
הל׳ חנוכה סתר״ע. שערי אורה שער החנוכה ד״ה 
ד״ה  א(.  )כב,  פנ״ג  ב(.  )יז,  פמ״ב  בכסלו  בכ״ה 
וראה  א(.  )מב,  ורפי״ז  פט״ז  נרי  כי אתה  )כתיב( 

רד״ה ואתה ברחמיך הרבים תרפ״ד )ע׳ קנז(.
25( שבת שם. בגמרא שם: מונח. אבל כ״ה גם 
שם  ב״ח  וראה  סתר״ע.  חנוכה  הל׳  או״ח  בטור 

ד״ה ה״ג.
26( לשון הכתוב – תהלים קלט, יב.

27( שמואל-ב כב, כט.
28( תו״א מקץ ד״ה זה לד, א. ד״ה כי אתה נרי 
מא, א. שם, ג. ועם הגהות – באוה״ת ד״ה זה ס״ז 
)שכה, ב(. שערי אורה ד״ה בכ״ה בכסלו ספנ״ב. 
ד״ה )כתיב( כי אתה נרי ספי״ח. שם פי״ט. ד״ה נר 

חנוכה מצוה להניחה עטר״ת )ע׳ קמח(.
29( לשון הגמרא – שבת שם.

30( ד״ה הנ״ל עטר״ת שם.
31( ד״ה מאי חנוכה ה׳תש״א )סה״מ תש״א ע׳ 

59 ואילך(.
וט״ז או״ח הל׳ חנוכה סתר״ע  32( ראה לבוש 

סק״ג.
חז״ל  במדרשי  מהמסופר  גם  להעיר   )33
)שבהערה 16( שאמרו ״כתבו לכם כו׳ שאין לכם 
ממ״ש  לזה  סתירה  ואין  ישראל״.  באלקי  חלק 
הרמב״ם )ריש הל׳ חנוכה( ״ובטלו דתם ולא הניחו 
אותם לעסוק בתורה ובמצוות״ )ומהידוע )מגילת 
דיש   – ושבת(  חודש  מילה  על  שגזרו  אנטיוכס( 
לומר, שהתחלת ועיקר המלחמה היתה ״להשכיחם 
תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך״, ומזה נשתלשלו 
אח״כ הגזירות על קיום התומ״צ בפועל. וכהסדר 
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היא  כי  שבתורה,  השכל  מצד  רק  יהי׳  התורה  שלימוד  שרצו  אלא  תורה,  ילמדו 
חכמתכם ובינתכם לעיני העמים35, וכל עיקר מלחמתם היתה שביקשו להשכיחם 
תורתך, להשכיח ח״ו את ישראל שהתורה היא תורת הוי׳. ועד״ז במצוות, שמלחמת 
היונים היתה נגד האלקות שבמצוות, מה שהמצוות הם רצונו ית׳. דזהו להעבירם 
מחוקי רצונך )חוקי דוקא ורצונך דוקא(, דשני פירושים בזה. שעל המצוות דעדות 
ומשפטים, להיותם מצוות שכליות, הסכימו גם היונים, וכל מלחמתם היתה כנגד 
ב׳  ופירוש  הוי׳.  המצוות דחוקים, מכיון שאופן קיומם הוא רק מפני שהם רצון 
גם  המצוות,  בכל  הוא  רצונך  מחוקי  להעבירם  מה שביקשו  דזה  יותר(,  )בעומק 

בהמצוות דעדות ומשפטים36.

זה ע״פ הידוע37, שגם המצוות דעדות ומשפטים צריך לקיים )בעיקר(  ויובן  ד( 
מפני שהם רצון ה׳, כמו החוקים. וענין זה )שגם המצוות שיש עליהם 
טעם צריך לקיימם מפני שהם רצון ה׳( הוא לא רק מצד האדם המקיים, שקיום 
המצוות שלו צריך להיות בדרך עבודת עבד38, שזהו דוקא כשמקיים את המצוות 
)לא מצד הטעם והשכל, כי אם( מצד ציווי האדון39, אלא גם מצד המצוות, כי כל 
המצוות )גם המצוות שיש עליהם טעם( הם רצונו ית׳, רצון שלמעלה מהטעם40, 
ורק שכך גזר הקב״ה שהרצון דמצוות אלו יתלבש גם בטעם41. ולא עוד, אלא שגם 
טעמי המצוות )כמו שהם לאמיתתם( הם למעלה מההבנה דשכל אנושי, דאמיתית 
טעמי המצוות הוא כמו שהם בחכמתו ית׳, ומכיון שגם חכמתו ית׳ היא אין סוף 
)ובפרט שהוא ית׳ וחכמתו אחד42(, הרי אין שייך ששכל מוגבל דהנבראים יוכל 
להשיג אמיתית הטעם דהמצוות, וכמ״ש באגה״ק43 שטעמי מצוות לא נתגלו והם 
למעלה מהשכל וההבנה, וגם באיזהו מקומן שנתגלה ונתפרש איזה טעם המובן 
וענין זה )שהטעם  לנו לכאורה, הנה טעם זה המובן לנו אינו תכלית הטעם כו׳. 
המובן לנו אינו תכלית הטעם( מובן גם בשכל אנושי. שהרי גם שכל אנושי מבין 
בפשטות, ששכל מוגבל אין ביכלתו להשיג חכמתו ית׳ הבלתי מוגבלת. ואדרבא, 
זה שבאיזהו מקומן נתגלה ונתפרש איזה טעם המובן לנו הוא פלא גדול, והוא רק 
חסד ה׳ שגם שכל האדם יהי׳ לו איזו השגה בזה. וגם לאחרי שבחסד ה׳ נתגלה 

בלשון הרמב״ם ״בטלו דתם )ואח״כ( ולא הניחו 
אותם לעסוק בתורה ובמצוות״.

הסדר  הי׳  בפועל  לזמן  שבנוגע  לומר,  יש  או 
על  גזרו  דתחילה  הכבד:  אל  הקל  מן  להיפך, 
תומ״צ בפועל, ואח״כ גזירה קשה יותר – על עצם 
הדת )ומה שהרמב״ם מקדים ״בטלו דתם״ – כי זה 

הי׳ עיקר המכוון שלהם(.
זה  ד״ה  גם  וראה  הנ״ל.  חנוכה  מאי  ד״ה   )34
בסה״מ אידיש פ״ב )ע׳ 185(. ״היום יום״ ב טבת, 

ז׳ חנוכה.
35( ואתחנן ד, ו.

36( וכן לאידך, שהסכימו גם על קיום המצוות 
ענינים  שישנם  מחייב  שהשכל  זה  מצד  דחוקים, 
שלמעלה מהשכל, והתנגדותם )גם למצוות אלו( 
היתה רק שלא יקיימו אותם מצד זה שהם ״רצונך״ 

– ראה בארוכה לקו״ש ח״ג ע׳ 815.
)סה״מ  פ״ה  תר״צ  דעת  למען  ד״ה   )37

קונטרסים ח״א פד, א(. הוי׳ לי בעוזרי תרפ״ז פ״ג 
ד״ה   .46 ע׳  אידיש  סה״מ  רג(.  ע׳  תרפ״ז  )סה״מ 
אידיש  בסה״מ  זה  ד״ה  ספ״א.  הנ״ל  חנוכה  מאי 

שם. ועוד.
38( תניא רפמ״א.

עטרת  ובארוכה  א.  מ,  שלח  לקו״ת  ראה   )39
ראש דרוש לעשי״ת נז, א. נט, ב.

40( המשך תרס״ו ע׳ סז. שם ריש ע׳ תקכב. ד״ה 
קונטרסים ח״ב שיב,  )סה״מ  ואני תפלתי תרצ״ד 

א(. ובכ״מ.
נשאר  בטעם,  הרצון  לאחרי שנתלבש  וגם   )41
הוא במהותו ובפשיטותו )ד״ה ואני תפלתי תרצ״ד 

שם(.
פ״ב.  תניא  ה״י.  פ״ב  יסוה״ת  הל׳  רמב״ם   )42

שעהיוה״א פ״ח. ובכ״מ.
43( סי״ט )קכח, א(.
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ונתפרש טעם המובן לנו, הרי ידוע44 שהטעם הוא רק על כללות המצוה ולא על 
הפרטים. שמכל זה מובן, שגם המצוות דעדות ומשפטים הם )כמו( חוקים לגבינו 
)מכיון שגם טעמי המצוות שמצד חכמתו ית׳ הם למעלה משכל הנבראים(, ויתירה 
מזו שהם רצונך )רצונו ית׳ שלמעלה גם מחכמתו ית׳(. וזהו דמה שהיונים ביקשו 
ביקשו  היונים  כי  ומשפטים45,  דעדות  גם בהמצוות  הוא  רצונך  להעבירם מחוקי 
לעקור ח״ו מישראל את ההרגש האלקי שבמצוות, שכל המצוות הם חכמתו ית׳ 
ההרגש  את  ח״ו  לעקור  וביקשו  מחוקי(,  )להעבירם  אנושי  משכל  שלמעלה 

שהמצוות הם רצונו ית׳ )רצונך(.

יובן לשון הגמרא כשנכנסו יונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל,  ה( ובזה 
ונתאמצו  השתדלו  הנה  להיכל  שכשנכנסו  הוא46,  הלשון  דמשמעות 
לטמא את השמנים )בכדי לנצח ח״ו את ישראל(, כי היכל הוא בינה ושמן הוא 
חכמה שלמעלה מהשכל דבינה47 )כנ״ל ס״ב ששמן הוא בחינת קודש(, ולכן טימאו 
תורתך  להשכיחם  מזימתם  את  ח״ו  להפיק  בכדי  דבינה,  שבהיכל  השמנים  כל 
ולהעבירם מחוקי רצונך, אלא שלימוד התורה וקיום המצוות יהיו רק מצד השכל.

ו( והנה בכדי לנצח מלחמה זו, אין מספיקה העבודה שע״פ טעם ודעת, ואפילו 
לא העבודה שלמעלה מטעם ודעת הקשורה עם טו״ד )העבודה שמצד 
שבהיכל,  השמנים  כל  את  גם  שטימאו  מכיון  הקרוב(,  מקיף  דחי׳48,  מקיף  בחי׳ 
ונצחון  טו״ד.  עם  הקשורים  אלה  מטו״ד  שלמעלה  דקדושה  הענינים  גם  היינו 
המלחמה הוא ע״י העבודה דמס״נ דוקא, דענין המס״נ היא העמידה בתוקף נגד כל 
המונעים ומעכבים, תוקף עצמי שלמעלה מהשכל לגמרי, וכמו המס״נ על קדה״ש 
שאינה מצד איזו סברא שכלית, כי אם, שאי אפשר כלל להיות באופן אחר49. וזה 
בא מצד ההתקשרות דעצם הנשמה, בחינת יחידה, דענין התקשרות עצמית הוא 
שא״א כלל להיות באופן אחר ח״ו50. ומכיון שבבחינת היחידה אין שייך שום פגם 
וטומאה ח״ו )בדוגמת הפך אחד של שמן שהי׳ חתום בחותמו של כהן גדול, שאין 
החיצונים יכולים ליגע שם51(, הנה ע״י העבודה דמס״נ שמצד היחידה, עי״ז דוקא 
של  המס״נ  דע״י  כפשוטה,  היונים  במלחמת  שהי׳  וכמו  המלחמה.  את  מנצחים 
מתתיהו ובניו, דאף שהיו חלשים ומעטים מ״מ עמדו במס״נ להלחם נגד גבורים 
ורבים, ועי״ז עוררו ופעלו גם באנשי דורם למסור נפשם על קדה״ש שלא לעבור 

על הדת בשום אופן, הנה עי״ז נצחו את המלחמה52.

ז( והנה נצחון המלחמה שנעשה ע״י העבודה דמס״נ הוא נצחון בשלימות. דנוסף 
על זה שהעבודה דמס״נ, להיותה באה מצד העצם, היא חודרת בכל כחות 

44( ראה מו״נ ח״ג פכ״ו.
חנוכה  מאי  בד״ה  שמובא  מה  יובן  ועפ״ז   )45
דעדות  המצוות  שגם  אידיש(  ודסה״מ  )תש״א 
הוי׳״,  מצות  שהם  ״לפי  לקיים  צריך  ומשפטים 
מחוקי  ד״להעבירם  להביאור  נוגע  זה  גם  כי   –

רצונך״, כבפנים.
46( ד״ה מאי חנוכה ה׳תש״א רפ״ב.

47( שערי אורה שער החנוכה ד״ה כי אתה נרי 
א.  מא,  זה  ד״ה  תו״א  גם  וראה  א(.  )מב,  פט״ז 

ובכ״מ.

48( ראה קונטרס העבודה פ״ה )ע׳ 30( ובכ״מ, 
רצון  היותו  עם  דחי׳,  מקיף  דבחינת  שהרצון 
ע״י  הוא  התעוררותו  מטו״ד,  שלמעלה  עצמי 

ההתבוננות.
49( תניא ספי״ח. ובכ״מ.
50( קונטרס העבודה שם.

51( שערי אורה שם פי״ז )מב, ב(.
52( ראה גם שערי אורה שם ד״ה בכ״ה בכסלו 

פמ״ב )יז, ב(. ד״ה זה תר״ס )ע׳ עה(. ועוד.
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הנפש עד לכח המעשה, שבכל עניניו ניכר אז דָאס טוט ַא מס״נ-איד, וע״ד מ״ש 
באברהם53 עקב אשר שמע אברהם בקולי, שע״י המס״נ שלו פעל דגם העקב שלו 
אין  יחידה  בחינת  זאת, שלגבי  עוד  הנה  הקב״ה54,  ציווי  דערהערט(  )הָאט  שמע 
שייך שום מנגד. דבעבודה ע״פ טו״ד, ואפילו בעבודה שלמעלה מטו״ד הקשורה 
עם טו״ד, שייך שיהי׳ מנגד. משא״כ כשמעורר ומגלה בחינת היחידה שלו, אין 
שייך שיהי׳ מנגד55. ולא עוד, אלא שבהתגלות בחינת יחידה שבנפש, הרי זה פועל 

גם על נה״ב, שעצם החומריות דנה״ב מתהפך מן הקצה אל הקצה56.

בזמן  והן  במספרם  הן  המקדש  מנרות  חלוקים  חנוכה  שנרות  מה  יובן  ובזה 
הדלקתם, כי ענין חנוכה הוא העבודה דמס״נ שמצד בחינת יחידה, למעלה 
מהשתלשלות )שבאדם(, ולכן הם ח׳ נרות, דמספר ח׳ קשור )כנ״ל ס״א( עם בחינה 
שלמעלה מהשתלשלות. ובדוגמת החילוק בין כנור דבית המקדש שהי׳ של שבעת 
נימין, וכנור של ימות המשיח שיהי׳ של שמונה נימין57. דאף שביהמ״ק הוא מקום 
הכי מקודש שבעולם, ובפרט כנור של ביהמ״ק שהו״ע המשכת שם הוי׳, דכנור 
אותיות כ״ו )גימט׳ דשם הוי׳( נר58 )נר59 הוי׳ נשמת אדם(60, מ״מ הוא רק שלימות 
דסדר ההשתלשלות, ולכן הי׳ של שבעת נימין. משא״כ בימות המשיח שיהי׳ גילוי 

שלמעלה מסדר ההשתלשלות )שם הוי׳ דלעילא(, יהי׳ של שמונה נימין61.

מה  הדלקתם,  בזמן  גם  המקדש  מנרות  חלוקים  חנוכה  שנרות  הטעם  גם  וזהו 
)דבחינת  הגילוי  ע״י  דוקא  כי  החמה,  משתשקע  היא  נ״ח  של  שמצותה 
יחידה( שלמעלה מהשתלשלות )שבאדם(, מאירים גם את החושך. דלא רק שלגבי 

אור זה החושך אינו מעלים, אלא יתירה מזו, שהחושך נהפך לאור.

ריגלא  דכליא  עד  השוק  מן  רגל  שתכלה  עד  הוא  נ״ח  של  שזמנה  מה  גם  וזהו 
אותיות  )תרמוד  שמים  במלכות  המורדים  הם  תרמודאי  דתרמודאי10, 
מורדת62( והם מתעכבים בשוק63 בחינת רה״ר טורי דפרודא64, וע״י נ״ח נעשה כליא 
ריגלא  את  ומבטל  מכלה  דנ״ח  שהאור  בזה.  פירושים  דשני  דתרמודאי,  ריגלא 
גם  הנפש(  וכלות  כליון  מלשון  )כליא  הכליון  פועל  דנ״ח  ושהאור  דתרמודאי65, 

בריגלא דתרמודאי, שגם המורדים יבואו לבחינת כלות הנפש66.

53( תולדות כו, ה.
נדפס   – אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  מכתב   )54
ב״התמים״ חוברת ו ע׳ נב ]רצג, ד[. אגרות-קודש 
שלו ח״ג ע׳ תקסג. שיחת י״ב תמוז תש״ח )סה״מ 

תש״ח ע׳ 253(.
פ״ט  לאדהאמ״צ  בשלום  פדה  ד״ה  ראה   )55
)שערי תשובה ח״א שער התפלה נד, סע״ב ואילך(.

56( קונטרס העבודה שם )ע׳ 32(.
57( ערכין יג, ב.

ערכי  שער  פרדס  א(*.  )נב,  תכ״א  תקו״ז   )58
הכינויים ערך כנור. מאו״א כ, לה. הובא בלקו״ת 

וסה״מ תרכ״ט דלהלן.
ובלקו״ת  שבפנים,  למאו״א  נתיב״  ב״יאיר   )*
דפוס  ע״פ  והוא  ך׳״.  תיקון  ״ת״ז  שבפנים: 

אמשטרדם תקכ״ח.

59( משלי כ, כז.
60( ראה לקו״ת תזריע כא, ד.

61( לקו״ת שם. סד״ה א״ר זירא פתילות ושמנים 
תרכ״ט )ע׳ יא-יב(. ד״ה נר חנוכה מצוה להניחה 

עטר״ת )ע׳ קמח(. תרפ״ה )ע׳ קה(.
62( עמק המלך שער קרית ארבע ר״פ קיא )קח, 

א(. קה״י ערך תרמוד.
63( פרש״י שבת כא, ב )ד״ה רגלא דתרמודאי(.
)תתקמא,  ס״ד   3 שבהערה  חנוכה  אוה״ת   )64
ס״א.  קפג[  ע׳  ]לקמן  ה׳תשל״ח  מצותה  ד״ה  ב(. 

וש״נ.
ח  סעיף  וריש  ה  סעיף  סוף  שם  אוה״ת   )65

)תתקמב, א(. ד״ה הנ״ל ה׳תשל״ח שם. וש״נ.
66( ד״ה מצותה תר״ל )ע׳ מז(, תרנ״ד )ע׳ קג(, 
תרע״ח )ע׳ קיח(. ד״ה הנ״ל ה׳תשל״ח שם. וש״נ.
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ענין  כי  החג,  ולפרי  לסוכות  חנוכה  דנרות  הפערגלייך  יובן  הנ״ל  כל  וע״פ  ח( 
סוכה  בדוגמת  המקיפים67,  התגלות  הוא  החג(  פרי  ענין  )וגם  סוכות 
גם  ונעצרים  המקיפים  נמשכים  דסוכות  ובשמיני  האדם.  על  שמקפת  כפשוטה 
בפנימיות, בדוגמת העבודה דמס״נ )דחנוכה( שפועלת )כנ״ל( וחודרת בכל כחות 
הנפש. וזהו מה ששניהם )סוכות וחנוכה( שמונה ימים, דמספר שמונה הוא א׳ ז׳, 
שהא׳ )שלמעלה מהשתלשלות( נמשך בז׳ )השתלשלות(68. וכמו שנ״ח פועל גם 
בריגלא דתרמודאי בשני הענינים, שבתחילה הוא מכלה ומבטל אותם ואח״כ פועל 
בהם שגם הם יהפכו לקדושה, עד״ז הוא גם בהקרבת ע׳ פרי החג שכנגד שבעים 
והולכים,  פוחתים  יהיו  שהאומות  ההקרבה  פועלת  שבתחילה  העולם69,  אומות 
ואח״כ פועלת בהם שגם הם יסייעו לישראל, כמאמר רז״ל70 אילו היו אומות העולם 
יודעים מה הי׳ המקדש יפה להם קסטריות71 היו מקיפים אותו כדי לשומרו כו׳. 
דע״י שפועלים בהם הענין דאתהפכא, מיתוסף על ידם סיוע )גם( בקדושה, שמירת 
המקדש72. וע״ד שיהי׳ לע״ל, כאשר אז אהפוך אל עמים גו׳ לעבדו שכם אחד73, 
הנה אז ועמדו זרים ורעו צאנכם74. וע״ד הקרבת הע׳ פרים שכנגד ע׳ האומות, ועד 

שע״י ומצד האומות ניתוסף )בשמיני( קרבן לבני ישראל בבית המקדש.

ט( והנה הענין דמשתשקע החמה קאי ביחוד על חושך הגלות75, ובפרט החושך 
בזמן  לכאו״א  דנ״ח  ההוראה  וזוהי  דמשיחא.  דעקבתא  ומכופל  כפול 
הגלות, שהכוונה דחושך הגלות הוא בכדי לעורר העבודה דמס״נ, ועי״ז מתברר 
)דרובו  רובם  יחד, עכ״פ  צירוף עבודת כאו״א מבנ״י  וע״י  ונהפך לאור.  החושך 
והן  ככולו76(, ואפילו ע״י מצוה אחת של אחד מישראל, הן במעשה הן בדיבור 
וגורם לו ולהם  במחשבה, הוא מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות 

תשועה והצלה77.

יו״ד( ועאכו״כ ע״י ההוספה בקיום מצות נר חנוכה, שמצוה זו שייכת במיוחד 
להישועה וההצלה, הגאולה שתהי׳ ע״י משיח, מכיון שמשיח, 
וכן אליהו מבשר הגאולה78, הם מהשמונה נסיכי אדם79, ענין שמונה נרות דחנוכה80. 
ועוד ענין בהשייכות המיוחדת דנרות חנוכה לגאולה העתידה, דכמו שנרות חנוכה 

67( תו״א מקץ ד״ה ת״ר מצות נר חנוכה כו׳ לד, 
א-ב. סהמ״צ להצ״צ מצות נר חנוכה )דרמ״צ עד, 

ב(.
חנוכה שם  אוה״ת  ב.  פח,  לקו״ת שמע״צ   )68
ד״ה ברוך שעשה נסים סוס״ד )תתקסב, א(. וראה 

גם שם תתקסו, ב.
פרש״י  כד.  פכ״א,  במדב״ר  ב.  נה,  סוכה   )69

עה״פ פינחס כט, יח. שם, לה.
70( במדב״ר פ״א, ג. וראה גם ויק״ר פ״א, יא. 

שהש״ר פ״ב, ג )ה(.
הובא  הערוך,  וגירסת  )פי׳  גזוזטראות   )71
למחנה  מצור  או  שם(,  ובמדב״ר  לויק״ר  במת״כ 

של אנשי מלחמה )פי׳ מהרז״ו לויק״ר שם(.
כבוד  )גם(  היא  המקדש  דשמירת  להעיר   )72

רפ״ח. אלא ששם  ביהב״ח  הל׳  )רמב״ם  המקדש 
בשמירתו בפנים, משא״כ דאו״ה הנ״ל(.

73( צפני׳ ג, ט.
74( ישעי׳ סא, ה.

וראה  )פס״ד.  זו תר״ם בסופו  75( המשך מצה 
גם שם פנ״ט(.

76( נזיר מב, רע״א. וש״נ.
77( רמב״ם הל׳ תשובה פ״ג ה״ד, מקידושין מ, 

ריש ע״ב.
78( פרש״י בחוקותי כו, מב. וראה תיב״ע וארא 
פי״ב  ר״פ פנחס. רמב״ם הל׳ מלכים  יל״ש  ח.  ו, 

ה״ב.
79( מיכה ה, ד. סוכה נב, ב.

80( תו״א שם לג, סע״ג ואילך.



13קובץ לימוד • מאמר תנו רבננ תשל"ח

אין בטלין לעולם81, כן גם גאולה העתידה תהי׳ גאולה נצחית שאין שייך שיהי׳ 
אחרי׳ גלות82, וכן בית המקדש השלישי הוא בית נצחי83 שאינו בטל לעולם, בביאת 

משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, ובקרוב ממש.

 – ו  פט״ו,  במדב״ר  ה.  בהעלותך  תנחומא   )81
ע״פ רמב״ן ר״פ בהעלותך.

82( מכילתא עה״פ בשלח טו, א. הובא בתוד״ה 
סוף שער  ובפע״ח  ב.  קטז,  – פסחים  ונאמר  ה״ג 

נצחיית  גאולה  יהי׳   .  . לבוא  לעתיד  החנוכה: 
וקיימת.

83( זהר ח״ג רכא, א. ח״א כח, א.
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יום ראשונ כ"ד כסלו

חומש
ָיִמים  ָנַתִים  ׁשְ ץ  ִמּקֵ ַוְיִהי  )א(  מא  פרק 

ה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹאר: ּוַפְרֹעה ֹחֵלם ְוִהּנֵ
לשון  וכל  מסוף,  כתרגומו   - מקץ  ויהי   
נהרות  כל שאר   - היאור  על  סוף הוא:  קץ 
אינם קרוים יאורים חוץ מנילוס, מפני שכל 
אדם  בידי  יאורים  יאורים  עשויין  הארץ 
לפי  אותם,  ומשקה  בתוכם  עולה  ונילוס 
כשאר  תדיר  במצרים  יורדין  גשמים  שאין 

ארצות:

רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ ֹעלֹת  ַהְיֹאר  ִמן  ה  ְוִהּנֵ )ב( 

ְרֶעיָנה  ַוּתִ ר  ׂשָ ּבָ ּוְבִריֹאת  ַמְרֶאה  ְיפֹות 
ָאחּו: ּבָ

שובע,  לימי  הוא  סימן   - מראה  יפות   
שהבריות נראות יפות זו לזו, שאין עין בריה 
מריש"ק  באגם,   - באחו  בחברתה:  צרה 
בלע"ז ]ביצה[, כמו )איוב ח יא( ישגא אחו:

ֹעלֹות  ֲאֵחרֹות  רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ ה  ְוִהּנֵ )ג( 

ַאֲחֵריֶהן ִמן ַהְיֹאר ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות 
ַפת  רֹות ַעל ׂשְ ֲעֹמְדָנה ֵאֶצל ַהּפָ ר ַוּתַ ׂשָ ּבָ

ַהְיֹאר:
]דקות[,  בלע"ז  טינבי"ש   - בשר  ודקות   

לשון דק:

ְרֶאה  ַהּמַ ָרעֹות  רֹות  ַהּפָ ַוּתֹאַכְלָנה  )ד( 

ְיֹפת  רֹות  ַהּפָ ַבע  ׁשֶ ֵאת  ר  ׂשָ ַהּבָ ְוַדּקֹת 
ְרֹעה: יַקץ ּפַ ִריֹאת ַוּיִ ְרֶאה ְוַהּבְ ַהּמַ

 ותאכלנה - סימן שתהא כל שמחת השובע 
נשכחת בימי הרעב:

ַבע  ׁשֶ ה  ְוִהּנֵ ִנית  ׁשֵ ֲחלֹם  ַוּיַ ן  יׁשָ ַוּיִ )ה( 

ִריאֹות  ּבְ ֶאָחד  ָקֶנה  ּבְ ֹעלֹות  ִלים  ּבֳ ׁשִ
ְוֹטבֹות:

]גבעול[:  בלע"ז  טודי"ל   - אחד  בקנה   
בריאות - שייני"ש בלע"ז ]בריאות[:

דּוֹפת  ּוׁשְ ּקֹות  ּדַ ִלים  ּבֳ ׁשִ ַבע  ׁשֶ ה  ְוִהּנֵ )ו( 
ָקִדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהן:

]מיובשות[  בלע"ז  השלידי"ש   - ושדופת   
משקוף  לשון  חבוטות  קדום,  ושקיפן 
עליו:  המכה  הדלת  ידי  על  תמיד  החבוט 
]רוח  ביש"א  שקורין  מזרחית  רוח   - קדים 

יבשה[:

ֵאת  ּקֹות  ַהּדַ ִלים  ּבֳ ִ ַהּשׁ ְבַלְעָנה  ַוּתִ )ז( 
ֵלאֹות  ְוַהּמְ ִריאֹות  ַהּבְ ִלים  ּבֳ ִ ַהּשׁ ַבע  ׁשֶ

ה ֲחלֹום: ְרֹעה ְוִהּנֵ יַקץ ּפַ ַוּיִ
]בריאות[:  בלע"ז  שייני"ש   - הבריאות   
והנה חלום - והנה נשלם חלום שלם לפניו 

והוצרך לפותרים:

ַלח  ׁשְ ַוּיִ רּוחֹו  ֶעם  ּפָ ַוּתִ ַבּבֶֹקר  ַוְיִהי  )ח( 

ל  י ִמְצַרִים ְוֶאת ּכָ ל ַחְרֻטּמֵ ְקָרא ֶאת ּכָ ַוּיִ
ֲחלֹמֹו  ֶאת  ָלֶהם  ְרֹעה  ּפַ ר  ַוְיַסּפֵ ֲחָכֶמיָה 

ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעה:
מקשקשת  רוחה  ומטרפא   - רוחו  ותפעם   
אומר  הוא  ובנבוכדנצר  כפעמון.  בתוכו 
שהיו  לפי  רוחו,  ותתפעם  א(  ב  )דניאל 
והעלמת  החלום  שכחת  פעימות  שתי  שם 
מתים,  בטימי  הנחרים   - חרטמי  פתרונו: 
ששואלים בעצמות. טימי, הן עצמות בלשון 
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ארמי, ובמשנה בית שהוא מלא טמיא, מלא 
עצמות: ואין פותר אותם לפרעה - פותרים 
היה  שלא  לפרעה,  לא  אבל  אותם,  היו 
רוח  קורת  לו  היה  ולא  באזניו,  נכנס  קולן 
אתה  בנות  שבע  אומרים  שהיו  בפתרונם, 

מוליד, שבע בנות אתה קובר:

ְרֹעה  ּפַ ֶאת  ִקים  ׁשְ ַהּמַ ר  ׂשַ ר  ַוְיַדּבֵ )ט( 

יר ַהּיֹום: ֵלאֹמר ֶאת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזּכִ

ֹאִתי  ן  ּתֵ ַוּיִ ֲעָבָדיו  ַעל  ָקַצף  ְרֹעה  ּפַ )י( 
ְוֵאת  ֹאִתי  ִחים  ּבָ ַהּטַ ר  ׂשַ ית  ּבֵ ַמר  ִמׁשְ ּבְ

ר ָהֹאִפים: ׂשַ

ֲאִני  ֶאָחד  ַלְיָלה  ּבְ ֲחלֹום  ַחְלָמה  ַוּנַ )יא( 

ִפְתרֹון ֲחלֹמֹו ָחָלְמנּו: ָוהּוא ִאיׁש ּכְ
 איש כפתרון חלומו - חלום הראוי לפתרון 

שנפתר לו ודומה לו:

ר  ְלׂשַ ֶעֶבד  ִעְבִרי  ַנַער  נּו  ִאּתָ ם  ְוׁשָ )יב( 

ֶאת  ָלנּו  ר  ְפּתָ ַוּיִ לֹו  ר  ַסּפֶ ַוּנְ ִחים  ּבָ ַהּטַ
ָתר: ֲחלֹמֹו ּפָ ֲחלֹֹמֵתינּו ִאיׁש ּכַ

שאין  הרשעים  ארורים   - עבד  עברי  נער   
נער  בזיון:  בלשון  מזכירו  שלמה.  טובתם 

- אפילו  לגדולה: עברי  ראוי  ואין  - שוטה 
בנמוסי  וכתוב   - עבד  מכיר:  אינו  לשוננו 
בגדי  לובש  ולא  מולך  עבד  שאין  מצרים 
וקרוב  החלום  לפי   - כחלומו  איש  שרים: 

לענינו:

ֹאִתי  ָהָיה  ן  ּכֵ ָלנּו  ַתר  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי  )יג( 

י ְוֹאתֹו ָתָלה: ּנִ יב ַעל ּכַ ֵהׁשִ
והוא  להשיב,  שבידו  מי   - כני  על  השיב   
)לעיל  שאמר  כמו  למעלה,  הנזכר  פרעה 
הרי מקרא  על עבדיו,  י( פרעה קצף  פסוק 
צריך  לפי שאין  מי השיב,  פירש  ולא  קצר 
מקראות  כל  דרך  וכן  השיב,  מי  לפרש 
סותמים  הם  לעשות  שעליו  מי  על  קצרים 

את הדבר:

יֹוֵסף  ֶאת  ְקָרא  ַוּיִ ְרֹעה  ּפַ ַלח  ׁשְ ַוּיִ )יד( 

ף  ַוְיַחּלֵ ח  ַוְיַגּלַ ַהּבֹור  ִמן  ַוְיִריֻצהּו 
ְרֹעה: ֹבא ֶאל ּפַ ְמלָֹתיו ַוּיָ ׂשִ

 מן הבור - מן בית הסוהר שהוא עשוי כמין 
גומא, וכן כל בור שבמקרא לשון גומא הוא, 
ואף אם אין בו מים קרוי בור פוש"א בלע"ז 

]חפירה[: ויגלח - מפני כבוד המלכות:

היום־יום
)המשך(. ביאור ג' הפסוקים - לכו נרננה - ע"פ מדה ממוצעת, מדת כל אדם: 
במשמעותם  הן  השבת,  לצרכי  יקח  מנין  לחשוב  מתחיל  כשאדם  רביעי,  ביום 
בשבת  הוא  יהודי  כל  שהרי   - על-ידו  השבת  ימולא  תוכן  באיזה  והן  הפשוטה, 
- נקלעים למצב רוח של "מרה שחורה", ועל כך העצה: "לכו  אדם אחר לגמרי 
נרננה" בטחון. כשמגיע יום חמישי, השבת קרובה יותר ועדיין עומדים חסרי-כול, 
כשיושבים  אזי,  משהו;  לעשות  שיש  ברור   - "מרנין"  אינו  שרויים  בו  כשהמצב 
אז מורגש  או   – ולומדים חסידות  יום חמישי לשישי[  ]הלילה שביו  בליל שישי 
בנפשו ביום שישי ]תוכנם של הפסוקים הבאים בהמשך -[ ש"כי אל גדול גו' ומלך 

גדול גו'". ומתוך תכנים אלו - עושה יהודי את השבת.

במנחה אין אומרים תחנון.
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רמב"ם
הלכות איסורי ביאה פרק יח

שהזונה  למדנו  השמועה  מפי  א. 
בת  שאינה  כל  היא  בתורה  האמורה 
לאדם  ישראל שנבעלה  בת  או  ישראל, 
השוה  איסור  לו  להנשא  אסורה  שהיא 
שהיא  אע"פ  לחלל  שנבעלה  או  לכל, 
הנרבעת  לפיכך  לו,  להנשא  מותרת 
לא  בסקילה  שהיא  אע"פ  לבהמה 
נפסלה לכהונה שהרי  ולא  זונה  נעשית 
לא נבעלה לאדם, והבא על הנדה אע"פ 
שהיא בכרת לא נעשית זונה ולא נפסלה 
לכהונה שהרי אינה אסורה להנשא לו.

היתה  אפילו  הפנויה  על  הבא  וכן  ב. 
אע"פ  לכל  עצמה  שהפקירה  קדשה 
ולא  זונה,  נעשת  לא  במלקות  שהיא 
אסורה  אינה  שהרי  הכהונה  מן  נפסלה 
לאחד  הנבעלת  אבל  לו,  להנשא 
מאיסורי לאוין השוין בכל ואין מיוחדין 
צריך  ואין  עשה  מאיסורי  או  בכהנים, 
לומר למי שהיא אסורה לו משום ערוה, 
או לעכו"ם ועבד הואיל והיא אסורה לו 

להנשא הרי זו זונה.

אפילו  והמשוחררת  הגיורת  וכן  ג. 
נתגיירה ונשתחררה פחותה מבת שלש 
זו  הרי  ישראל  בת  ואינה  הואיל  שנים 
זונה ואסורה לכהן, מכאן אמרו עכו"ם 
או נתין או ממזר או גר עמוני ומואבי או 
מצרי ואדומי ראשון ושני או פצוע דכא 
וכרות שפכה או חלל שבאו על היהודית 
ואם  לכהונה  ונפסלה  זונה  אותה  עשו 
וכן  התרומה,  מן  פסלוה  כהנת  היתה 
זונה,  עשאה  זר  עליה  שבא  יבמה 

והאילונית מותרת לכהן ואינה זונה.

וכיוצא  מהשניות  אחת  על  הבא  ד. 
או  חלוצתו  קרובת  על  הבא  כגון  בהן, 
זונה שהרי  על חלוצתו לא עשה אותה 
אינה אסורה להנשא לו מן התורה כמו 

שביארנו בהלכות יבום.

תולה  זונה  היותה  שאין  למדת  הא  ה. 
בבעילה של איסור, שהרי הבא על הנדה 
נבעלה  לבהמה  והנרבעת  הקדשה  ועל 
בעילה של איסור ולא נעשית זונה, ומי 
שנשאת לחלל נבעלה בעילה של היתר 
הדבר  ואין  זונה  ונעשית  שיתבאר  כמו 
תלוי אלא בפגימה ומפי השמועה למדו 
שאינה פגומה אלא מאדם האסור לה או 

מחלל כמו שאמרנו.

אותה  שעושה  לאדם  הנבעלת  כל  ו. 
זונה בין באונס בין ברצון בין בזדון בין 
כדרכה[  שלא  בין  כדרכה  ]בין  בשגגה 
משהערה בה נפסלה משום זונה, ובלבד 
שתהיה בת שלש שנים ויום אחד ויהיה 
הבועל בן תשע שנים ויום אחד ומעלה, 
בין  לאחר  שנבעלה  איש  אשת  לפיכך 

באונס בין ברצון נפסלה לכהונה.

ז. אשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה 
בעלה  יוכל  לא  שנאמר  טומאה  משום 
לקחתה  לשוב  שלחה  אשר  הראשון 
הוטמאה  אשר  אחרי  לאשה  לו  להיות 
על  אסורין  נבעלו  שאם  בכלל  הכל 
בעליהן, פרט לך הכתוב באשת ישראל 
לבעלה שנאמר  מותרת  שנאנסה שהיא 
כהן  אשת  אבל  נתפשה  לא  והיא 

באיסורה עומדת שהרי היא זונה.

שהיא  אע"פ  שנאנסה  ישראל  אשת  ח. 
אשת  לכהונה  אסורה  לבעלה  מותרת 
כהן שאמרה לבעלה נאנסתי או שגגתי 
ובא עלי אחד או שבא עד אחד והעיד לו 
עליה שזינתה בין באונס בין ברצון הרי 
זו אינה אסורה עליו, שמא עיניה נתנה 
באחר, ואם היא נאמנת לו או העד נאמן 
לו וסמך דעתו לדבריהם ה"ז יוציא כדי 

לצאת ידי ספק.

נאנסתי  לבעלה  שאמרה  כהן  אשת  ט. 
כמו  לבעלה  מותרת  שהיא  ע"פ  אף 
כהן  לכל  אסורה  היא  הרי  שביארנו 



קובץ לימוד • שיעורים יומיים • יום ראשונ 20

שהרי  בעלה,  שימות  אחר  שבעולם 
הודת שהיא זונה ואסרה עצמה ונעשית 

כחתיכה האסורה.

ואחר  קטנה  או  גדולה  שקידש  כהן  י. 
דרוסת  שמצאה  וטען  עליה  בא  זמן 
קודם  שמא  מספק  עליו  נאסרה  איש 
קידושין,  אחר  או  נבעלה  קידושין 
אבל ישראל שטען טענה זו לא נאסרה 
עליו שיש כאן שני ספיקות שמא קודם 
ואפילו  קידושין  אחר  ושמא  קידושין 
נאמר לאחר קידושין שמא באונס שמא 
כמו  לישראל  מותרת  שהאנוסה  ברצון 

שביארנו.

לישראל  אביה  קדשה  אם  לפיכך  יא. 
אחד  ויום  שנים  ג'  מבת  פחותה  והיא 
וטען שמצאה דרוסת איש נאסרה עליו 
ספק אחד שמא  אלא  כאן  מספק שאין 
של  איסור  וספק  ברצון  שמא  באונס 

תורה לחומרא.

ונסתרה  יב. כל אשה שקינא לה בעלה 
לכהן מפני  סוטה אסורה  מי  ולא שתת 
היא  רצת  שלא  בין  זונה,  ספק  שהיא 
בין  להשקותה,  רצה  בין שלא  לשתות, 
מלשתות,  שמונעה  עדות  שם  שהיתה 
בין שקנאו לה בית דין, בין שהיתה מן 
הנשים שאין ראויות לשתות הואיל ולא 
שתת מכל מקום הרי זו אסורה לכהונה 

מספק.

יג. פנויה שראוה שנבעלה לאחד והלך 
עליך  שבא  זה  הוא  מי  לה  ואמרו  לו, 
ולא  נאמנת,  זו  הרי  כשר  אדם  ואמרה 
ואמרו  מעוברת  ראוה  אפילו  אלא  עוד 
כשר  מאדם  ואמרה  נתעברת  ממי  לה 

הרי זו נאמנת ותהיה מותרת לכהן.

שנבעלה  המקום  בשיהיה  בד"א  יד. 
שבשדות  בקרנות  או  דרכים  פרשת  בו 
העוברים  רוב  והיו  שם,  עוברין  שהכל 
אלו  שפרשו  העיר  ורוב  כשרים,  שם 
העוברין ממנה כשרים, שהחכמים עשו 

מעלה ביוחסין והצריכו שני רובות, אבל 
אם היו רוב העוברים פוסלים אותה כגון 
אע"פ  בהם  וכיוצא  ממזרים  או  עכו"ם 
או  כשרים  ממנה  שבאו  המקום  שרוב 
אע"פ  פסולין  המקום  אנשי  רוב  שהיו 
שרוב העוברין שם כשרים חוששין לה 
ולא  נבעלה  אותה  שפוסל  למי  שמא 
תינשא לכהן לכתחלה ואם נשאת )לא( 

תצא.

נתעברה  או  בעיר  שנבעלה  ראוה  טו. 
אלא  שם  שוכן  היה  לא  אפילו  בעיר 
עכו"ם אחד או חלל אחד ועבד וכיוצא 
לכהן  לכתחלה  תנשא  לא  זו  הרי  בהן 
הוא,  מחצה  על  כמחצה  הקבוע  שכל 
ואם נשאת לא תצא הואיל והיא אומרת 

לכשר נבעלתי.

טז. היתה אלמת או חרשת או שאמרה 
שהיתה  או  נבעלתי,  למי  יודעת  איני 
קטנה שאינה מכרת בין כשר לפסול הרי 
זו ספק זונה, ואם נשאת לכהן תצא אלא 
אצלה  המצויין  הרובין  שני  היו  כן  אם 

כשרים.

ג' שנים  בת  והיא  יז. השבויה שנפדית 
מפני  לכהן  אסורה  יתר  או  אחד  ויום 
שהיא ספק זונה שמא נבעלה לעכו"ם, 
העכו"ם  נתייחד  שלא  עד  לה  יש  ואם 
עמה הרי זו כשרה לכהונה, ואפי' עבד 
זו,  לעדות  נאמן  קרוב  או  שפחה  או 
מהן  אחת  כל  שהעידה  שבויות  ושתי 
הואיל  נאמנות,  אלו  הרי  לחבירתה 
מדברי  כולן  הספיקות  כל  ואיסור 

סופרים לפיכך הקלו בשבויה.

תומו  לפי  מסיח  שהיה  קטן  וכן  יח. 
נאמן, מעשה באחד שנשבה הוא ואמו 
ובנה מסיח לפי תומו ואמר נשבינו לבין 
מים  לשאוב  יצאתי  ואמי  אני  העכו"ם 
ודעתי על אמי ללקוט עצים ודעתי על 
אמי והשיאו אותה חכמים לכהן על פיו.
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באשתו  להעיד  נאמן  הבעל  אין  יט. 
השבויה שלא נטמאה שאין אדם מעיד 
לעצמו, וכן שפחתה לא תעיד לה, אבל 
ושפחתה  לה,  מעידה  בעלה  שפחת 

שהיתה מסיחה לפי תומה נאמנת.

טהורה  שהיא  לשבויה  שהעיד  כהן  כ. 
נתן בה,  זה לא ישאנה שמא עיניו  הרי 
ישאנה,  זה  הרי  בה  והעיד  פדאה  ואם 
שאילו לא ידע שהיא טהורה לא נתן בה 

מעותיו.

כא. האשה שאמרה נשביתי וטהורה אני 
נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר 
אפילו היה שם עד אחד שמעיד שהיא 
עדים  שני  שם  יש  אם  אבל  שבויה, 
לה  שיעיד  עד  נאמנת  אינה  שנשבית 
עדים  היו שם שני  אחד שהיא טהורה, 
שנשבית ועד אחד מעיד שנטמאת ואחד 
טהורה  שהיא  לה  ומעיד  אותו  מכחיש 
שנפדית  עד  עכו"ם  עמה  נתייחד  ולא 
אפילו זה שמעיד שהיא טהורה אשה או 

שפחה הרי זו מותרת.

אני  וטהורה  נשביתי  שאמרה  מי  כב. 
ואח"כ  להנשא  דין  בית  והתירוה 
תנשא  זו  הרי  שנשבית  עדים  שני  באו 
ואפילו  מהיתרה,  תצא  ולא  לכתחלה 
שבויה  היא  והרי  שבאי  אחריה  נכנס 
תצא  לא  זו  הרי  אדוניה  ביד  לפנינו 
אותה  ומשמרין  שהתירוה  מהיתרה 

מעתה עד שתפדה.

כג. באו לה שני עדים אח"כ שנטמאת 
אפילו נשאת ואפילו היו לה בנים הרי זו 
תצא, ואם בא עד אחד אינו כלום, אמרה 
נשביתי וטהורה אני ויש לי עדים שאני 
שיבואו  עד  נמתין  אומרין  אין  טהורה 
העדים אלא מתירין אותה מיד, ולא עוד 
עליה  שיש  קול  עליה  יצא  אפילו  אלא 
שיבואו  עד  אותה  מתירין  טומאה  עדי 

שבשבויה הקלו.

בתי  את  קדשתי  שאמר  האב  כד. 
נאמן,  קטנה  היא  והרי  וגירשתיה 
קדשתיה וגירשתיה כשהיתה קטנה והרי 
היא גדולה אינו נאמן להחזיקה גרושה, 
בין  גדולה  שהיא  בין  ופדיתיה  נשבית 
האמינה  שלא  נאמן,  אינו  קטנה  שהיא 
אישות  תורה אלא לאסרה משום  אותו 
אבל  הזה  לאיש  נתתי  בתי  את  שנאמר 

לא לפוסלה משום זנות.

משום  עליו  שנאסרה  כהן  אשת  כה. 
שבויה הואיל והדבר ספק הרי זו מותרת 
לדור עמו בחצר אחד ובלבד שיהיו עמו 

בניו ובני ביתו תמיד לשמרו.

כו. עיר שבאה במצור ונכבשה אם היו 
העכו"ם מקיפין את העיר מכל רוחותיה 
עד שיראו  כדי שלא תמלט אשה אחת 
הנשים  כל  הרי  ברשותן  ותעשה  אותה 
כשבויות  לכהונה  פסולות  שבתוכה 
שהיתה  מי  אלא  לעכו"ם,  נבעלו  שמא 
מבת שלש שנים ולמטה כמו שביארנו.

כז. ואם היה איפשר שתמלט אשה אחת 
ולא ידעו בה או שתהיה בעיר מחבואה 
אשה  אלא  מחזקת  אינה  אפילו  אחת 

אחת הרי זו מצלת על הכל.

שאמרה  אשה  שכל  מצלת  כיצד  כח. 
טהורה אני נאמנת, ואע"פ שאין לה עד 
מתוך שיכולה לומר נמלטתי כשנכבשה 
ונצלתי  הייתי  במחבואה  או  העיר 
נחבאתי  ולא  נמלטתי  לא  לומר  נאמנת 

ולא נטמאתי.

מלכות  אותה  של  בגדוד  בד"א  כט. 
שהם מתיישבין בעיר ואין יראין לפיכך 
גדוד  אבל  בעלו,  שמא  להם  חוששין 
ועבר  ושטף  שפשט  אחרת  מלכות  של 
לא נאסרו הנשים מפני שאין להם פנאי 
ובורחין  בשלל  עוסקים  שהן  לבעול 
ברשותן  ונעשו  נשים  שבו  ואם  להם, 
והצילו  ישראל  אחריהם  שרדפו  אע"פ 

אותן מידם הרי הן אסורות.
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ע"י  עכו"ם  ביד  שנחבשה  האשה  ל. 
אסורה  נפשות  ע"י  מותרת,  ממון 
כהן  בעלה  היה  אם  ולפיכך  לכהונה 
ישראל  שיד  בזמן  בד"א  עליו,  נאסרה 
מהם,  יראין  והם  העכו"ם  על  תקיפה 
אפילו  תקיפה  העכו"ם  שיד  בזמן  אבל 
ע"י ממון כיון שנעשית ברשות העכו"ם 
כשבויה  אחד  לה  העיד  אא"כ  נאסרה 

כמו שביארנו.

פרק יט

א. אי זו היא חללה זו שנולדה מאיסור 
האסורות  הנשים  מן  אחת  וכן  כהונה, 
אבל  נתחללה,  לכהן  שנבעלה  לכהונה 
הכהן עצמו שעבר העבירה לא נתחלל.

ב. ובין שנבעלה באונס או בשגגה ]בין 
כדרכה בין שלא כדרכה[ משהערה בה 
נתחללה, והוא שיהיה כהן בן תשע שנים 
ויום אחד ומעלה ותהיה זו האסורה לו 

בת שלש שנים ויום אחד ומעלה.

אחד  ויום  שנים  תשע  בן  כהן  כיצד  ג. 
וכהן  הזונה,  על  או  הגרושה  על  שבא 
או  האלמנה  על  או  עליהן  שבא  גדול 
אלו  הרי  עליה  ובא  בעולה  שנשא 
בן  ממנה  הוליד  ואם  לעולם,  נתחללו 
בין זה שחללה בין כהן אחר הולד חלל, 
אבל כהן שקידש אשה מאיסורי כהונה 
ונתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין לא 
נתחללה, ואם נשאת אע"פ שלא נבעלה 
בעולה  בחזקת  נשואה  שכל  נתחללה 

היא אף ע"פ שנמצאת בתולה.

ד. כהן גדול שנשא בוגרת או מוכת עץ 
בלא  בעולה  בעל  אם  וכן  חיללה,  לא 

נישואין לא חיללה.

ה. כהן הבא על ערוה מן העריות חוץ 
מנדה או על אחת מחייבי לאוין השוין 
בכל עשה אותה זונה כמו שביארנו, חזר 
ובא עליה ביאה שנייה בין הוא בין כהן 
אחר נעשית חללה וזרעו ממנה חללים, 
ליבם  זקוקה  על  שבא  כהן  לפיכך 

כשר  הולד  ראשונה  מביאה  ונתעברה 
ונעשית  כהונה  מאיסורי  שאינה  לפי 
שנייה  ביאה  עליה  ובא  חזר  זונה, 
חלל  וולדה  חללה  היא  וילדה  נתעברה 

לפי שהוא מאיסורי כהונה.

ו. וכן כהן הבא על הגיורת והמשוחררת 
חללה וזרעו ממנה חללים, כהן הבא על 
הנדה הולד כשר ואינו חלל שאין איסור 

הנדה מיוחד בכהנים אלא שוה בכל.

ז. כהן שנשא גרושה מעוברת בין ממנו 
הולד  חללה  כשהיא  וילדה  מאחר  בין 

כשר שהרי לא בא מטיפת עבירה.

ח. כבר ביארנו שהחלוצה אסורה לכהן 
מדבריהם, לפיכך כהן שבא על החלוצה 
הרי זו חללה וזרעה מכהן חללים והכל 
אחת  על  שבא  כהן  אבל  מדבריהן, 
ממנה  וזרעו  כשירה  היא  מהשניות 
השוה  איסור  השניות  שאיסור  כשרים, 

בכל הוא ואינו מיוחד בכהנים.

ספק  כגון  זונה  ספק  על  שבא  כהן  ט. 
ספק  על  או שבא  או משוחררת,  גיורת 
ספק  על  שבא  גדול  כהן  וכן  גרושה, 
ספק  וולדה  חללה  ספק  זו  הרי  אלמנה 

חלל.

מן  חלל  שלשה,  החללים  נמצאו  י. 
חלל,  וספק  מדבריהם,  וחלל  התורה, 
וכל ספק חלל נותנין עליו חומרי כהנים 
וחומרי ישראל אינו אוכל בתרומה ולא 
הראויה  אשה  ונושא  למתים  מטמא 
לכהן, ואם אכל או נטמא או נשא גרושה 
מכין אותו מכת מרדות והוא הדין בחלל 
של דבריהם, אבל חלל של תורה הודאי 
ומטמא  גרושה  ונושא  כזר  הוא  הרי 
בני  הכהנים  אל  אמור  שנאמר  למתים 
שיהיו  עד  אהרן  בני  שהם  אע"פ  אהרן 

בכיהונם.

זונה  לישא  אסור  שהוא  זכר  כהן  יא. 
וחללה אסור בגיורת ומשוחררת שהיא 
הכהנת  אבל  שביארנו,  כמו  כזונה 
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ולמשוחרר  ולגר  לחלל  להנשא  מותרת 
לפסולין  להנשא  כשרות  הוזהרו  שלא 
שנאמר בני אהרן ולא בנות אהרן, נמצא 

הגר מותר לישא ממזרת ולישא כהנת.

יב. גרים ומשוחררים שנשאו אלו מאלו 
דורות  כמה  לאחר  אפילו  בת  והולידו 
הואיל ולא נתערב בהן זרע ישראל הרי 
אותה הבת אסורה לכהן, ואם נשאת לא 
בקדושה,  ולידתה  והורתה  הואיל  תצא 
אבל גר או משוחרר שנשא בת ישראל, 
משוחררת  או  גיורת  שנשא  ישראל  או 

בתו כשרה לכהונה לכתחלה.

וכן  ישראל  בת  שנשא  עמוני  גר  יג. 
אע"פ  ישראל  בת  שנשא  שני  מצרי 
זונות  נשותיהן  והרי  בעבירה  שביאתם 
כמו שביארנו בנותיהם כשרות לכהונה 

לכתחלה.

יד. חלל שנשא כשרה זרעו ממנה חללים 
דור,  אלף  אחר  ואפילו  בנו  בן  בן  וכן 
שבן החלל הזכר הוא חלל לעולם, ואם 
היתה בת אסורה היא לכהונה שהרי היא 
חללה, אבל ישראל שנשא חללה הולד 
כשר, לפיכך אם היתה בת הרי זו תנשא 

לכהונה לכתחלה.

מותרין  וישראלים  ולוים  כהנים  טו. 
הזכר  אחר  הולך  והולד  בזה  זה  לבוא 
)לויים וישראלים וחללים מותרים לבוא 
זה בזה והולד הולך אחר הזכר( שנאמר 
אבותם  לבית  משפחותם  על  ויתילדו 
בית אמו  ואין  בית אביו היא משפחתו 

משפחתו.

גרים  וחללים  וישראלים  לויים  טז. 
זה  לבוא  מותרים  משוחררים  ועבדים 
או  לויה  שנשא  והמשוחרר  והגר  בזה 
ישראלי,  הבן  הרי  חללה  או  ישראלית 
גיורת  וישראלי או לוי או חלל שנשאו 

או משוחררת הולד הולך אחר הזכר.

ומותר  יז. כל משפחות בחזקת כשרות 
אם  כן  ואע"פ  לכתחלה,  מהן  לישא 

בזו  זו  שמתגרות  משפחות  שתי  ראית 
בעלת  שהיא  משפחה  ראית  או  תמיד 
מצה ומריבה תמיד, או ראית איש שהוא 
מרבה מריבה עם הכל ועז פנים ביותר 
חוששין להן וראוי להתרחק מהן שאלו 
סימני פסלות הם, וכן הפוסל את אחרים 
או  כגון שנותן שמץ במשפחות  תמיד, 
ממזרים  שהן  עליהן  ואומר  ביחידים 
חוששין לו שמא ממזר הוא, ואם אמר 
להן שהם עבדים חוששין לו שמא עבד 
וכן  פוסל,  במומו  הפוסל  שכל  הוא 
אכזריות  או  פנים  עזות  בו  מי שיש  כל 
ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד 
הוא,  גבעוני  שמא  ביותר  לו  חוששין 
שסימני ישראל האומה הקדושה ביישנין 
רחמנים וגומלי חסדים, ובגבעונים הוא 
אומר והגבעונים לא מבני ישראל המה 
ולא  נתפייסו  ולא  פניהם  שהעיזו  לפי 
רחמו על בני שאול ולא גמלו לישראל 
חסד למחול לבני מלכם והם עשו עמהם 

חסד והחיום בתחלה.

והוא  ערער  עליה  שקרא  משפחה  יח. 
או  ממזר  בהן  שנתערב  שנים  שיעידו 
חלל או שיש בהן עבדות ה"ז ספק ואם 
משפחת כהנים היא לא ישא ממנה אשה 
שהן  אמהות  ארבע  עליה  שיבדוק  עד 
שמנה: אמה, ואם אמה, ואם אבי אמה, 
ואם אם אבי אמה וכן הוא בודק על אם 
אביה,  אבי  ואם  אביה,  אם  ואם  אביה, 

ואם אם אבי אביה.

יט. ואם היתה משפחה זו שקרא עליה 
ערער לוים או ישראלים, מוסיף לבדוק 
עשר  בודק  ונמצא  אחד,  זוג  להם 
אמהות, שהעירוב בלוים וישראלים יתר 

מן הכהנים.

מפני  בלבד  בנשים  בודק  ולמה  כ. 
זה  עם  זה  שיריבו  עת  כל  שהאנשים 
בייחוסו,  שיש  בפסול  חבירו  את  יחרף 
אבל  נשמע,  היה  פסול  שם  היה  ואילו 

הנשים אין מחרפות ביוחסין.
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כא. ולמה יבדוק האיש כשירצה לישא 
ולא  חזקתה  שהורעה  זו  ממשפחה 
שלא  מפני  להן  שתנשא  אשה  תבדוק 

הוזהרו כשרות להנשא לפסולין.

כב. כל שקורין לו ממזר ושותק, או נתין 
ושותק, או חלל ושותק, או עבד ושותק, 
נושאין  ואין  ולמשפחתו  לו  חוששין 

מהן אלא א"כ בודקין כמו שביארנו.

כג. משפחה שנתערב בה ספק חלל כל 
לכהן  אסורה  משפחה  מאותה  אלמנה 
מפני  תצא  לא  נשאת  ואם  לכתחלה, 
שהן שתי ספיקות, שמא זו אלמנת אותו 
נאמר  ואם  אלמנתו,  אינה  שמא  חלל 
שמא  הוא  חלל  שמא  אלמנתו  שהיא 
אינו חלל, אבל אם נתערב בה חלל ודאי 
כל אשה מהן אסורה לכהן עד שיבדוק 
והוא הדין אם נתערב  ואם נשאת תצא 
שאשת  ודאי  ממזר  או  ממזר  ספק  בה 
אחד  איסור  לכהונה  חלל  ואשת  ממזר 

הוא כמו שביארנו.

פרק כ

הם  בחזקה  הזה  בזמן  כהנים  כל  א. 
כהנים ואין אוכלין אלא בקדשי הגבול, 
והוא שתהיה תרומה של דבריהם אבל 
אין  תורה  של  וחלה  תורה  של  תרומה 

אוכל אותה אלא כהן מיוחס.

לו  שהעידו  כל  מיוחס  כהן  זהו  אי  ב. 
הכהן  פלוני  בן  כהן  שהוא  עדים  שני 
שאינו  איש  עד  הכהן  פלוני  בן  ופלוני 
צריך בדיקה והוא הכהן ששימש על גבי 
המזבח, שאילו לא בדקו בית דין הגדול 
לעבוד,  אותו  מניחין  היו  לא  אחריו 
ומעלה  מהמזבח  בודקין  אין  לפיכך 
ממנין  שאין  ומעלה  הסנהדרין  מן  ולא 
בסנהדרין אלא כהנים לויים וישראלים 

מיוחסין.

ג. חלה בזמן הזה ואפילו בארץ ישראל 
אל  בבואכם  שנאמר  תורה  של  אינה 
הארץ ביאת כולכם ולא ביאת מקצתכם, 

וכן  כולם  עלו  לא  עזרא  בימי  וכשעלו 
סופרים  דברי  של  הזה  בזמן  תרומה 
ולפיכך אוכלים אותה הכהנים שבזמנינו 

שהן בחזקה.

ד. מי שהעידו עליו ]שני[ עדים שראוהו 
שהיה אוכל בתרומה של תורה הרי זה 
מיוחס, ואין מעלין ליוחסין לא מנשיאת 
ולא  ראשון  בתורה  מקריאה  ולא  כפים 
מחילוק תרומה בבית הגרנות ולא על פי 

עד אחד.

הוא  כהן  זה  בני  מיוחס שאמר  כהן  ה. 
עד  פיו  על  ליוחסין  אותו  מעלין  אין 

שיביא עדים שהוא בנו.

ו. כהן מיוחס שיצא הוא ואשתו שידענו 
הוא  ובא  אחרת  למדינה  כשרה  שהיא 
והיא ובנים כרוכין אחריהן ואמר אשה 
אינו  בניה  ואלו  זו  היא  עמי  שיצאת 
ולא  האשה  על  לא  עדים  להביא  צריך 
על הבנים, מתה ואלו בניה צריך להביא 
להביא  צריך  ואינו  בניו,  שאלו  עדים 
עדים על אמן שהיא כשרה, מפני שכבר 

הוחזק שיצאה מעמנו כאשה כשרה.

ובא  אחרת  למדינה  מיוחס  כהן  יצא  ז. 
הוא ואשתו ובניו ואמר אשה זו נשאתי 
ואלו בניה צריך להביא ראיה שאשה זו 
בניה,  שאלו  עדים  מביא  ואינו  כשרה, 
בא  ואם  אחריה,  כרוכין  שיהיו  והוא 
האחת  על  ראיה  והביא  נשים  בשתי 
אחריה  וכרוכין  קטנים  שהבנים  אע"פ 
צריך להביא ראיה עליהם שמא בניו מן 

האחרת הם ונכרכו אחר זו המיוחסת.

נשאתי  אשה  ואמר  ובניו  הוא  בא  ח. 
עדים  מביא  /בניה/  כניה  ואלו  ומתה 
שאותה האשה כשרה היתה ואלו בניה, 
ובלוי  מיוחס  בישראל  דנין  הזה  וכדין 
שהוא  זה  בנו  על  נעיד  ואח"כ  מיוחס, 

מיוחס כדי שיהיה ראוי לסנהדרין.

כיצד  לכהונה,  משטרות  מעלין  אין  ט. 
הרי שהיה כתוב בשטר פלוני כהן לוה 



25קובץ לימוד • שיעורים יומיים • יום ראשונ

מפלוני והלוהו כך וכך והעדים מלמטה 
אין מחזיקין בהם כהן זה שהוא מיוחס 
שמא לא העידו אלא על המלוה, בד"א 
כהן  שיהיה  לחזקה  אבל  ייחוס  לענין 
וחלה של  ויאכל תרומה  זה  זמן  ככהני 
דברי סופרים ובשאר קדשי הגבול מעלין 
ומנשיאות  אחד  עד  וע"פ  השטרות  מן 

כפים ומקריאה בתורה ראשון.

י. וכן כל כהן שאמר בני זה כהן נאמן 
להאכילו בתרומה ולהיותו בחזקת כהן 
ואינו צריך להביא ראיה לא על הבנים 

ולא על האשה.

אני  אומר  זה  למדינה  שבאו  שנים  יא. 
כהן  וחבירי  אני  אומר  וזה  כהן  וחבירי 
הרי  זה  את  זה  כגומלין  שנראין  אע"פ 
אלו נאמנין ושניהם בחזקת כהנים, וכן 
או  כפיו  שנשא  זה  ראיתי  שאמר  עד 
שאכל בתרומה או שחלק על הגורן או 
לוי  אחריו  וקרא  ראשון  בתורה  שקרא 
וכן אם  מחזיקין אותו בכהונה על פיו, 
כהן  אחר  בתורה  שני  קרא  שזה  העיד 

מחזיקין אותו בלויה.

אחיו  עם  שחלק  זה  שראה  העיד  יב. 
אביהן  להן  שהניח  תרומה  דין  בבית 
בעדות  לכהונה  אותו  מעלין  אין  הכהן 
ירושתו  חלק  ולקח  הוא  חלל  שמא  זו, 

מתרומה למכרה.

אני  כהן  ואמר  הזה  בזמן  שבא  מי  יג. 
לכהונה  אותו  מעלין  ואין  נאמן  אינו 
ראשון  בתורה  יקרא  ולא  עצמו  פי  על 
בקדשי  יאכל  ולא  כפיו  את  ישא  ולא 
אבל  אחד,  עד  לו  שיהיה  עד  הגבול 
אוסר עצמו בגרושה וזונה וחללה ואינו 
מטמא למתים ואם נשא או נטמא לוקה, 

והנבעלת )לו( ספק חללה.

נאמן,  תומו  לפי  מסיח  היה  ואם  יד. 
לפי  מסיח  שהיה  באחד  מעשה  כיצד 
תינוק  כשהייתי  אני  זכור  ואמר  תומו 
אבי  של  כתיפו  על  מורכב  והייתי 

והפשיטוני  הספר  מבית  הוציאוני 
והטבילוני לאכול תרומה לערב  כתנתי 
וחביריי בודלין ממני והיו קוראין אותי 
יוחנן אוכל חלות והעלהו רבינו הקדוש 

לכהונה ע"פ עצמו.

טו. נאמן גדול לומר זכור אני כשהייתי 
ואוכל  טובל  פלוני  וראיתי  תינוק 
בתרומה לערב ומחזיקין אותו בכהונה 
בעדותו, מי שבא בזמן הזה ואמר כהן 
אני ועד אחד מעיד לו שאני יודע שאביו 
לכהונה  אותו  מעלין  אין  כהן  זה  של 
שיעיד  עד  הוא,  חלל  שמא  זה  בעדות 
אביו  הוחזק  אם  אבל  הוא,  כהן  שזה 
כהן, או שבאו שנים והעידו שאביו של 

זה כהן הרי הוא בחזקת אביו.

עליו  ויצא  כהן  אביו  שהוחזק  מי  טז. 
קול שהוא בן גרושה או חלוצה חוששין 
לו ומורידין אותו, בא עד אחד אחר כך 
והעיד שהוא כשר מעלין אותו לכהונה 
על פיו, באו שנים עדים אחר כך והעידו 
הכהונה,  מן  אותו  מורידין  חלל  שהוא 
מעלין  כשר  שהוא  והעיד  אחד  עד  בא 
מצטרף  האחרון  שזה  לכהונה  אותו 
שהוא  מעידין  שנים  והרי  ראשון  לעד 
ידחו  פסול  שהוא  מעידים  ושנים  כשר 
אלו ואלו וידחה הקול שהשנים כמאה 

וישאר כהן בחזקת אביו.

חדשים  שלשה  שהתה  שלא  אשה  יז. 
בן  אם  ידוע  ואין  וילדה,  בעלה  אחר 
לאחרון  שבעה  בן  או  לראשון  תשעה 
ישראל  והשני  כהן  מהן  אחד  והיה 
ולד  נתערב  אם  וכך  כהן,  ספק  זה  הרי 
התערובות  והגדילו  ישראל  בולד  כהן 
עליהן  ונותנין  כהן,  ספק  מהן  אחד  כל 
נושאין  כהנים,  וחומרי  ישראל  חומרי 
מטמאים  ואין  לכהונה  הראויות  נשים 
למתים ולא אוכלין בתרומה ואם נשאו 

גרושה מוציאין ואינן לוקין.

ולדותיהם,  שנתערבו  כהנים  שני  יח. 
בעלה  אחר  שהתה  שלא  כהן  אשת  או 
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ואין  ונשאת לכהן אחר  שלשה חדשים 
ידוע אם בן תשעה לראשון או בן שבעה 
חומרי  הולד  על  לו  נותנין  לאחרון 
שניהם הוא אונן עליהם והן אוננין עליו, 
הוא אין מטמא להם והם אינן מטמאין 
לו, ועולה במשמרו של זה ושל זה, ואין 
אחד  במשמר  שניהם  היו  ואם  חולק, 

ובית אב אחד נוטל חלק אחד.

יט. בד"א בזמן שהן באין מכח נישואין, 
אבל בזנות גזרו חכמים שמשתקין אותו 

מדין כהונה כלל הואיל ואינו יודע אביו 
הודאי שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו 

עד שיהיה זרעו מיוחס אחריו.

כ. כיצד עשרה כהנים שפירש אחד מהם 
כן  ואע"פ  ודאי  כהן  הולד  שהרי  ובעל 
לו  שיתייחס  אביו  יודע  ואינו  הואיל 
משתקין אותו מדין כהונה, ואינו עובד 
ולא אוכל ולא חולק ואם נטמא למתים 
ספק  כאן  שאין  לוקה  גרושה  נשא  או 

היתר.
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יום שני כ"ה כסלו

חומש
ֲחלֹום  יֹוֵסף  ֶאל  ְרֹעה  ּפַ ַוּיֹאֶמר  )טו( 

י  ַמְעּתִ ׁשָ ַוֲאִני  ֹאתֹו  ֵאין  ּוֹפֵתר  י  ָחַלְמּתִ
ַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹר ֹאתֹו: ׁשְ ָעֶליָך ֵלאֹמר ּתִ
ותבין  תאזין   - אותו  לפתור  חלום  תשמע   
הבנה  לשון   - תשמע  אותו:  לפתור  חלום 
יוסף,  שומע  כג(  מב  )להלן  כמו  והאזנה, 
לשונו,  תשמע  לא  אשר  מט(  כח  )דברים 

אינטינדר"א בלע"ז ]להבין[:

ְלָעָדי  ְרֹעה ֵלאֹמר ּבִ ַען יֹוֵסף ֶאת ּפַ )טז( ַוּיַ

ְרֹעה: לֹום ּפַ ֱא־לִֹהים ַיֲעֶנה ֶאת ׁשְ
א-להים  אין החכמה משלי אלא   - בלעדי   

יענה, יתן עניה בפי לשלום פרעה:

ֲחלִֹמי ִהְנִני  ְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ּבַ ר ּפַ )יז( ַוְיַדּבֵ
ַפת ַהְיֹאר: ֹעֵמד ַעל ׂשְ

רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ ֹעלֹת  ַהְיֹאר  ִמן  ה  ְוִהּנֵ )יח( 

ְרֶעיָנה  ַוּתִ ּתַֹאר  ִויֹפת  ר  ׂשָ ּבָ ִריאֹות  ּבְ
ָאחּו: ּבָ

ֹעלֹות  ֲאֵחרֹות  רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ ה  ְוִהּנֵ )יט( 

ּלֹות ְוָרעֹות ּתַֹאר ְמֹאד ְוַרּקֹות  ַאֲחֵריֶהן ּדַ
ֶאֶרץ  ָכל  ּבְ ה  ָכֵהּנָ ָרִאיִתי  לֹא  ר  ׂשָ ּבָ

ִמְצַרִים ָלרַֹע:
מדוע  ד(  יג  )ש"ב  כמו  כחושות,   - דלות   
כל   - בשר  ורקות  דאמנון:  דל,  ככה  אתה 
ובלע"ז  בשר,  חסרי  שבמקרא  רקות  לשון 

בלושי"ש ]מחוסרות[:

ְוָהָרעֹות  ָהַרּקֹות  רֹות  ַהּפָ ַוּתֹאַכְלָנה  )כ( 

ִריֹאת: רֹות ָהִראׁשֹנֹות ַהּבְ ַבע ַהּפָ ֵאת ׁשֶ

י  ּכִ ָנה ְולֹא נֹוַדע  ִקְרּבֶ ֹבאָנה ֶאל  ַוּתָ )כא( 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרע  ּוַמְרֵאיֶהן  ָנה  ִקְרּבֶ ֶאל  ָבאּו 
ה ָוִאיָקץ: ִחּלָ ּתְ ּבַ

ִלים  ּבֳ ׁשִ ַבע  ׁשֶ ה  ְוִהּנֵ ֲחלִֹמי  ּבַ ָוֵאֶרא  )כב( 

ָקֶנה ֶאָחד ְמֵלֹאת ְוֹטבֹות: ֹעלֹת ּבְ

ּקֹות  ּדַ ְצֻנמֹות  ִלים  ּבֳ ׁשִ ַבע  ׁשֶ ה  ְוִהּנֵ )כג( 

ֻדפֹות ָקִדים ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהם: ׁשְ
 צנמות - צונמא בלשון ארמי סלע, הרי הן 
כעץ בלי לחלוח, וקשות כסלע, ותרגומו נצן 
לקין, נצן אין בהן אלא הנץ לפי שנתרוקנו 

מן הזרע:

ַבע  ּקֹת ֵאת ׁשֶ ִלים ַהּדַ ּבֳ ִ ְבַלְעָן ַהּשׁ )כד( ַוּתִ

ים  ִלים ַהּטֹבֹות ָוֹאַמר ֶאל ַהַחְרֻטּמִ ּבֳ ִ ַהּשׁ
יד ִלי: ְוֵאין ַמּגִ

ֲחלֹום  ְרֹעה  ּפַ ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  )כה( 

ָהֱא־לִֹהים  ר  ֲאׁשֶ ֵאת  הּוא  ֶאָחד  ְרֹעה  ּפַ
יד ְלַפְרֹעה: ה ִהּגִ ֹעׂשֶ

ה  ִנים ֵהּנָ ַבע ׁשָ רֹת ַהּטֹֹבת ׁשֶ ַבע ּפָ )כו( ׁשֶ

ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ַהּטֹֹבת  ִלים  ּבֳ ִ ַהּשׁ ַבע  ְוׁשֶ
ה ֲחלֹום ֶאָחד הּוא: ֵהּנָ

אלא  אינן  כולן   - שנים  שבע  שנים,  שבע   
לפי  פעמים  החלום  נשנה  ואשר  שבע, 
שהדבר מזומן, כמו שפירש לו בסוף )פסוק 
וגו'. בשבע שנים  ועל השנות החלום  לב( 
הטובות נאמר )פסוק כה( הגיד לפרעה, לפי 
שהיה סמוך, ובשבע שני רעב נאמר )פסוק 
הדבר  שהיה  לפי  פרעה,  את  הראה  כח( 
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מופלג ורחוק, נופל בו לשון מראה:

ְוָהָרֹעת  ָהַרּקֹות  רֹות  ַהּפָ ַבע  ְוׁשֶ )כז( 

ַבע  ה ְוׁשֶ ִנים ֵהּנָ ַבע ׁשָ ָהֹעלֹת ַאֲחֵריֶהן ׁשֶ
ִיְהיּו  ִדים  ֻדפֹות ַהּקָ ִלים ָהֵרקֹות ׁשְ ּבֳ ִ ַהּשׁ

ֵני ָרָעב: ַבע ׁשְ ׁשֶ

ְרֹעה  י ֶאל ּפַ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ )כח( הּוא ַהּדָ

ֶאת  ֶהְרָאה  ה  ֹעׂשֶ ָהֱא־לִֹהים  ר  ֲאׁשֶ
ְרֹעה: ּפַ

דֹול  ָבע ּגָ אֹות ׂשָ ִנים ּבָ ַבע ׁשָ ה ׁשֶ )כט( ִהּנֵ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ּבְ

ַאֲחֵריֶהן  ָרָעב  ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ְוָקמּו  )ל( 

ה  ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִכּלָ ָבע ּבְ ל ַהּשָׂ ח ּכָ ּכַ ְוִנׁשְ
ָהָרָעב ֶאת ָהָאֶרץ:

 ונשכח כל השבע - הוא פתרון הבליעה:

ֵני  ִמּפְ ָאֶרץ  ּבָ ָבע  ַהּשָׂ ַדע  ִיּוָ ְולֹא  )לא( 

הּוא  ָכֵבד  י  ּכִ ֵכן  ַאֲחֵרי  ַההּוא  ָהָרָעב 
ְמֹאד:

- הוא פתרון )פסוק כא(  יודע השבע   ולא 
ולא נודע כי באו אל קרבנה:

ְרֹעה  ּפַ ֶאל  ַהֲחלֹום  נֹות  ָ ִהּשׁ ְוַעל  )לב( 

ָבר ֵמִעם ָהֱא־לִֹהים  י ָנכֹון ַהּדָ ֲעָמִים ּכִ ּפַ
ּוְמַמֵהר ָהֱא־לִֹהים ַלֲעׂשֹתֹו:

 נכון - מזומן:

ה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם  )לג( ְוַעּתָ

יֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ִויׁשִ

ַעל  ִקִדים  ּפְ ְוַיְפֵקד  ַפְרֹעה  ה  ַיֲעׂשֶ )לד( 

ַבע  ׁשֶ ּבְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ׁש ֶאת  ְוִחּמֵ ָהָאֶרץ 
ָבע: ֵני ַהּשָׂ ׁשְ

 וחמש - כתרגומו ויזרזון וכן )שמות יג יח( 
וחמושים:

ִנים ַהּטֹֹבת  ָ ל ֹאֶכל ַהּשׁ צּו ֶאת ּכָ )לה( ְוִיְקּבְ

ַיד  ַחת  ּתַ ָבר  רּו  ְוִיְצּבְ ה  ָהֵאּלֶ ֹאת  ַהּבָ
ָמרּו: ָעִרים ְוׁשָ ְרֹעה ֹאֶכל ּבֶ ּפַ

 את כל אכל - שם דבר הוא, לפיכך טעמו 
שהוא  ואוכל  קטן,  בפתח  ונקוד  באל"ף 
פועל, כגון )ויקרא ז כה( כי כל אוכל חלב, 
טעמו למטה בכף ונקוד קמץ קטן: תחת יד 

פרעה - ברשותו ובאוצרותיו:

ַבע  דֹון ָלָאֶרץ ְלׁשֶ )לו( ְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפּקָ

ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ְהֶייָן  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ָהָרָעב  ֵני  ׁשְ
ָרָעב: ֵרת ָהָאֶרץ ּבָ ְולֹא ִתּכָ

הגנוז  פקדון  כשאר  הצבור   - האכל  והיה   
לקיום הארץ:

ּוְבֵעיֵני  ַפְרֹעה  ֵעיֵני  ּבְ ָבר  ַהּדָ יַטב  ַוּיִ )לז( 

ל ֲעָבָדיו: ּכָ

ֲהִנְמָצא  ֲעָבָדיו  ֶאל  ְרֹעה  ּפַ ַוּיֹאֶמר  )לח( 

ר רּוַח ֱא־לִֹהים ּבֹו: ָכֶזה ִאיׁש ֲאׁשֶ
 הנמצא כזה - הנשכח כדין, אם נלך ונבקשנו 
וכן  תמיהה,  לשון  הנמצא  כמוהו.  הנמצא 
ונקודה  תיבה  בראש  המשמשת  ה"א  כל 

בחטף פתח:

היום־יום
אאמו"ר ]הרש"ב[ היה מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב, ולא היה מדייק 
בפתח שיהיה מדרום לצפון או ממזרח למערב. "הנרות הללו" - אחר הדלקת כל 
הנרות. והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה - לבד מועש"ק שלא היה מתעכב חצי 

שעה -. מדייק שידלקו הנרות חמישים מינוט ]=דקות[ לכל הפחות.

מנחה, נר חנוכה, נר שבת.
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רמב"ם
הלכות איסורי ביאה פרק כא

דרך  העריות  מן  ערוה  על  הבא  כל  א. 
תאוה  דרך  ונשק  שחבק  או  איברים 
מן  לוקה  זה  הרי  בשר  בקרוב  ונהנה 
מחקות  עשות  לבלתי  שנאמר  התורה, 
התועבות וגו' ונאמר לא תקרבו לגלות 
לדברים  תקרבו  לא  כלומר  ערוה, 

המביאין לידי גילוי ערוה.

הוא  הרי  אלו  מחוקות  דבר  העושה  ב. 
חשוד על העריות, ואסור לאדם לקרוץ 
לאחת  בעיניו  לרמוז  או  וברגליו  בידיו 
להקל  או  עמה  לשחוק  או  העריות  מן 
שעליה  בשמים  להריח  ואפילו  ראש 
או להביט ביפיה אסור, ומכין למתכוין 
לדבר זה מכת מרדות, והמסתכל אפילו 
באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות 
ואפילו  התורף  במקום  שנסתכל  כמי 
שערה  לראות  או  הערוה  קול  לשמוע 

אסור.

ג. והדברים האלו אסורין בחייבי לאוין, 
ולבדקה  הפנויה  בפני  להסתכל  ומותר 
בין בתולה בין בעולה, כדי שיראה אם 
צד  בזה  ואין  ישאנה  בעיניו  נאה  היא 
לעשות  שראוי  אלא  עוד  ולא  איסור 
זנות הרי הוא  יסתכל דרך  כן, אבל לא 
אומר ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על 

בתולה.

ד. ומותר לאדם להביט באשתו כשהיא 
שיש  ואע"פ  ערוה,  שהיא  ואע"פ  נדה 
לו הנאת לב ממנה בראייה הואיל והיא 
מותרת לו לאחר זמן אינו בא בזה לדבר 
מכשול, אבל לא ישחוק ולא יקל ראש 

עמה שמא ירגיל לעבירה.

בין  כלל  באשה  להשתמש  אסור  ה. 
בין  שפחה  בין  קטנה  בין  גדולה 
משוחררת שמא יבוא לידי הרהור, באי 

זה שמוש אמרו רחיצת פניו ידיו ורגליו 
ומזיגת הכוס שאין  לפניו  והצעת מטה 
אשתו  אלא  אלו  דברים  לאיש  עושה 
כלל  אשה  בשלום  שואלין  ואין  בלבד, 

ואפילו על ידי שליח.

לבו  שאין  העריות  מן  אחת  המחבק  ו. 
של אדם נוקפו עליהן או שנשק לאחת 
אמו  ואחות  הגדולה  אחותו  כגון  מהן 
וכיוצא בהן אע"פ שאין שם תאוה ולא 
ודבר  ביותר  מגונה  זה  הרי  כלל  הנאה 
שאין  הוא,  טפשים  ומעשה  הוא  אסור 
קריבין לערוה כלל בין גדולה בין קטנה 

חוץ מהאם לבנה והאב לבתו.

ז. כיצד מותר האב לחבק בתו ולנשקה 
עם  האם  וכן  בשר,  בקרוב  עמו  ותישן 
בנה כל זמן שהם קטנים, הגדילו ונעשה 
הבן גדול והבת גדולה עד שיהיו שדים 
נכונו ושערך צמח זה ישן בכסותו והיא 
בושה  הבת  היתה  ואם  בכסותה,  ישנה 
לעמוד לפני אביה ערומה או שנישאת, 
בנה  בפני  לעמוד  בושה  האם  אם  וכן 
משהגיעו  קטנים  שהן  ואע"פ  ערומה 
אלא  עמהם  ישנים  אין  מהן  להכלם 

בכסותן.

אסור  בזו  זו  המסוללות  נשים  ח. 
עליו  שהוזהרנו  הוא  מצרים  וממעשה 
שנאמר כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, 
אמרו חכמים מה היו עושים איש נושא 
נשאת  ואשה  אשה,  נושא  ואשה  איש 
אסור  זה  שמעשה  אע"פ  אנשים,  לשני 
מיוחד  לאו  לו  שאין  עליו,  מלקין  אין 
אין  לפיכך  כלל,  ביאה  שם  אין  והרי 
נאסרות לכהונה משום זנות ולא תיאסר 
זנות,  כאן  שאין  בזה  בעלה  על  אשה 
וראוי להכותן מכת מרדות הואיל ועשו 
אשתו  על  להקפיד  לאיש  ויש  איסור, 
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בכך  הידועות  הנשים  ומונע  זה  מדבר 
מלהכנס לה ומלצאת היא אליהן.

לו,  היא  מותרת  אדם  של  אשתו  ט. 
לעשות  רוצה  שאדם  מה  כל  לפיכך 
שירצה  עת  בכל  בועל  עושה,  באשתו 
]ובא  שירצה,  ואבר  אבר  בכל  ומנשק 
ובלבד  כדרכה[  ושלא  כדרכה  עליה 
ואע"פ  לבטלה  זרע  שכבת  יוציא  שלא 
כן מדת חסידות שלא יקל אדם את ראשו 
לכך ושיקדש עצמו בשעת תשמיש כמו 
שביארנו בהלכות דעות, ולא יסיר מדרך 
כדי  זה אלא  דבר  ומנהגו שאין  העולם 

לפרות ולרבות.

י. אסור לאדם לשמש מטתו לאור הנר, 
הרי שהיתה שבת ולא היה לו בית אחר 
והיה הנר דלוק הרי זה לא ישמש כלל, 
וכן אסור לישראלי לשמש מטתו ביום, 
תלמיד  היה  ואם  לו,  היא  פנים  שעזות 
זה  הרי  בכך  להמשך  בא  שאינו  חכם 
נזקקין  ואין  ומשמש,  בטליתו  מאפיל 
ודרך  גדול  צורך  מפני  אלא  זה  לדבר 

קדושה לשמש באמצע הלילה.

שהוא  למי  נוחה  חכמים  דעת  אין  יא. 
מרבה בתשמיש המטה ויהיה מצוי אצל 
מאד  עד  הוא  ופגום  כתרנגול,  אשתו 
הממעט  כל  אלא  הוא,  בורים  ומעשה 
שלא  והוא  משובח,  זה  הרי  בתשמיש 
ולא  אשתו,  מדעת  ]אלא[  עונה  יבטל 
תקנו בראשונה לבעלי קריין שלא יקראו 
למעט  כדי  אלא  שיטבלו  עד  בתורה 

בתשמיש המטה.

יב. וכן אסרו חכמים שלא ישמש אדם 
ולא  אחרת,  באשה  מחשב  ולבו  מטתו 
מריבה  מתוך  ולא  מתוך שכרות  יבעול 
על  עליה  יבוא  ולא  שנאה  מתוך  ולא 
כשיהיה  ולא  ממנו,  יראה  והיא  כרחה 
אחד מהן מנודה ולאו /ולא/ יבוא עליה 
אחר שגמר בלבו לגרשה, ואם עשה כן 

עזי פנים  הבנים אינן הגונים אלא מהן 
ומהן מורדים ופושעים.

יג. וכן אמרו חכמים שכל אשה חצופה 
בפיה,  המטה  תשמיש  תובעת  שהיא 
או  נישואין,  לשם  אשה  המפתה  או 
ובא על  המתכוין לבוא על רחל אשתו 
לאה אשתו, ומי שלא שהתה אחר מיתת 
בעלה שלשה חדשים והרי הבן ספק, כל 
אלו הבנים הילודים מהם הם המורדים 
והפושעים שיסורי הגלות בוררין אותן.

אשתו  על  לבא  לאדם  ואסור  יד. 
בשווקים וברחובות או בגנות ובפרדסין 
כזנות  יראה  שלא  דירה,  בבית  אלא 
את  והבועל  זנות,  לידי  עצמם  וירגילו 
מכת  אותו  מכין  אלו  במקומות  אשתו 
והמקדש  בביאה  המקדש  וכן  מרדות, 
אותו  מכין  שדוך  בלא  והמקדש  בשוק 

מכת מרדות.

המטה  בתשמיש  אסור  ואכסנאי  טו. 
עד שיחזור לביתו וכן אסרו חכמים על 
האיש שידור בבית חמיו שזו עזות פנים 

היא, ולא יכנס עמו למרחץ.

למרחץ,  אביו  עם  אדם  יכנס  ולא  טז. 
עם תלמידו,  ולא  עם בעל אחותו,  ולא 
ויש  מותר,  לתלמידו  צריך  היה  ואם 
אחים  שני  יכנסו  שלא  שנהגו  מקומות 

כאחד למרחץ.

יז. לא יהלכו בנות ישראל פרועי ראש 
בשוק אחת פנויה ואחת אשת איש, ולא 
גזירה  אחריה  ובנה  בשוק  אשה  תלך 
שמא יתפשו בנה ותלך אחריו להחזירו 
דרך  שתפסוהו  הרשעים  בה  ויתעללו 

שחוק.

לבטלה,  זרע  שכבת  להוציא  אסור  יח. 
לפיכך לא יהיה אדם דש מבפנים וזורה 
ראויה  שאינה  קטנה  ישא  ולא  מבחוץ, 
לילד, אבל אלו שמנאפין ביד ומוציאין 
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גדול  שאיסור  להם  די  לא  זרע  שכבת 
הוא אלא שהעושה זה בנדוי הוא יושב 
ועליהם נאמר ידיכם דמים מלאו וכאילו 

הרג הנפש.

יט. וכן אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת 
אם  אלא  הרהור,  לידי  עצמו  יביא  או 
הבאי  מדברי  לבו  יסיע  הרהור  לו  יבא 
אילת  שהיא  תורה,  לדברי  )והשחתה( 
לאדם  אסור  לפיכך  חן,  ויעלת  אהבים 
לישן על ערפו ופניו למעלה עד שיטה 

מעט כדי שלא יבוא לידי קישוי.

ועוף  ובחיה  בבהמה  יסתכל  ולא  כ. 
ומותר  לנקבה,  זכר  שמזדקקין  בשעה 
כמכחול  להכניס  בהמה  למרביעי 
בשפופרת מפני שהן עסוקין במלאכתן 

לא יבואו לידי הרהור.

בנשים  להסתכל  לאדם  אסור  וכן  כא. 
בשעה שהן עומדות על הכביסה, אפילו 
שהוא  אשה  של  צמר  בבגדי  להסתכל 

מכירה אסור, שלא יבוא לידי הרהור.

לו  אסור  בשוק  באשה  שפגע  מי  כב. 
להלך אחריה אלא רץ ומסלקה לצדדין 
אחרי  בשוק  המהלך  וכל  לאחריו,  או 
ואסור  הארץ,  עמי  מקלי  זה  הרי  אשה 
זונה עד שירחיק  לעבור על פתח אשה 
פתח  אל  תקרב  ואל  שנאמר  אמות  ד' 

ביתה.

לשלוח  נשוי  שאינו  לאדם  ואסור  כג. 
הרהור,  לידי  יבוא  שלא  במבושיו  ידו 
ידו  יכניס  לא  טיבורו  מתחת  ואפילו 
השתין  ואם  הרהור,  לידי  יבוא  שמא 
מים לא יאחוז באמה וישתין, ואם היה 
נשוי מותר, ובין נשוי ובין שאינו נשוי 
בשעה  אלא  כלל  לאמה  ידו  יושיט  לא 

שהוא צריך לנקביו.

כד. חסידים הראשונים וגדולי החכמים 
התפאר אחד מהם שמעולם לא נסתכל 

שלא  שהתפאר  מי  ומהן  שלו,  במילה 
מפני  אשתו,  בצורת  מעולם  התבונן 
שלבו פונה מדברי הבאי לדברי האמת 

שהן אוחזות לבב הקדושים.

בניו  אדם  שישיא  חכמים  מצות  כה. 
ובנותיו סמוך לפרקן, שאם יניחן יבואו 
לידי זנות או לידי הרהור ועל זה נאמר 
להשיא  ואסור  תחטא,  ולא  נוך  ופקדת 

אשה לקטן שזה כמו זנות היא.

כו. ואין האיש רשאי לישב בלא אשה, 
ראויה  שאינה  וזקנה  עקרה  ישא  ולא 
לילד, ורשות לאשה שלא תנשא לעולם 
זקנה  ישא בחור  ולא  או תנשא לסריס, 
ולא ישא זקן ילדה שדבר זה גורם לזנות.

מן  אשתו  את  שגירש  מי  וכן  כז. 
שמא  בחצר  עמו  תדור  לא  הנשואין 
יבואו לידי זנות, ואם היה כהן לא תדור 
עמו במבוי, וכפר קטן נידון כמבוי, היה 
לתובעו,  שליח  עושה  אצלו  מלוה  לה 
לדין מנדין  וגרושה שבאה עם המגרש 
ואם  מרדות,  מכת  אותן  מכין  או  אותן 
לתובעו  מותרת  האירוסין  מן  נתגרשה 
בה  גס  לבו  היה  ואם  עמו,  ולדור  בדין 
אף מן האירוסין אסור, ומי נדחה מפני 
ואם היתה החצר  נדחת מפניו,  היא  מי 

שלה הוא ידחה מפניה.

ודעתו  אשה  לישא  לאדם  אסור  כח. 
לגרשה שנאמר אל תחרוש על רעך רעה 
הודיעה  ואם  אתך,  לבטח  יושב  והוא 
בתחלה שהוא נושא אותה לימים מותר.

זו  במדינה  אשה  אדם  ישא  ולא  כט. 
יאריכו  שמא  אחרת  במדינה  ואשה 
ואחות  אחותו  נושא  אח  ונמצא  הימים 
ואינו  בהן  וכיוצא  אביו  ואחות  אמו 
ידוע  ששמו  גדול  אדם  היה  ואם  ידוע, 
זה  הרי  וידועין  מפורסמין  זרעו  והרי 

מותר.
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ממשפחת  אשה  אדם  ישא  לא  ל. 
והוא  נכפין,  ממשפחת  ולא  מצורעים 
שהוחזקו שלשה פעמים שיבואו בניהם 

כך.

ומתו,  אנשים  לשני  שנשאת  אשה  לא. 
לשלישי לא תנשא ואם נשאת לא תצא, 
ואפילו נתקדשה יכנוס, ולא ישא ישראל 
עם הארץ כהנת שזה כמו חילול לזרעו 
אין  חכמים  אמרו  נשא  ואם  אהרן,  של 
זווגן עולה יפה אלא מת בלא בנים או 
מת הוא או היא במהרה או קטטה תהיה 
ביניהם, אבל תלמיד חכם שנשא כהנת 
הרי זה נאה ומשובח הרי תורה וכהונה 

כאחד.

לב. לא ישא אדם בת עמי הארץ שאם מת 
או גולה בניו עמי הארץ יהיו שאין אמן 
יודעת כתר התורה, ולא ישיא בתו לעם 
הארץ שכל הנותן בתו לעם הארץ כמי 
ובועל  מכה  הארי  לפני  ונתנה  שכפתה 
ואין לו בושת פנים, ולעולם ימכור אדם 
חכם  תלמיד  בת  וישא  לו  שיש  מה  כל 
שאם מת או גולה בניו תלמידי חכמים, 
וכן ישיא בתו לתלמיד חכם שאין דבר 
תלמיד  של  בביתו  מריבה  ולא  מגונה 

חכם.

פרק כב

א. אסור להתייחד עם ערוה מן העריות 
בין זקנה בין ילדה שדבר זה גורם לגלות 
ערוה, חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו 
שפירסה  וחתן  נדה,  אשתו  עם  והבעל 
אשתו נדה קודם שיבעול אסור להתייחד 
והוא  הנשים  בין  ישנה  היא  אלא  עמה 
ביאה  עליה  בא  ואם  האנשים,  בין  ישן 
ראשונה ואח"כ נטמאת מותר להתייחד 

עמה.

זכור  משכב  על  ישראל  נחשדו  לא  ב. 
ועל הבהמה, לפיכך אין אסור להתייחד 
עמהן, ואם נתרחק אפילו מייחוד זכור 

ובהמה הרי זה משובח, וגדולי החכמים 
היו מרחיקין הבהמה כדי שלא יתייחדו 
עמה, ואיסור ייחוד העריות מפי הקבלה.

גזר  ותמר  אמנון  מעשה  כשאירע  ג. 
ייחוד פנויה, ואע"פ  דינו על  ובית  דוד 
היא,  עריות  ייחוד  בכלל  ערוה  שאינה 
כותית,  ייחוד  על  גזרו  והלל  ושמאי 
שאסור  אשה  עם  המתייחד  כל  נמצא 
להתייחד עמה בין ישראלית בין כותית 
האיש  מרדות  מכת  שניהן  את  מכין 
מאשת  חוץ  עליהן,  ומכריזין  והאשה, 
איש שאע"פ שאסור להתייחד עמה אם 
לעז  להוציא  שלא  לוקין,  אין  נתייחד 
עליה שזינתה ונמצאו מוציאין לעז על 

הבנים שהן ממזרים.

ד. כל אשה שאסור להתייחד עמה אם 
היתה אשתו עמו ה"ז מותרת להתייחד 
מפני שאשתו משמרתו, אבל לא תתייחד 
ישראלית עם הכותי ואע"פ שאשתו עמו 
שאין אשתו של כותי משמרתו ואין להן 

בושה.

ה. וכן אין מוסרין תינוק ישראל לכותי 
מפני  אומנות,  וללמדו  ספר  ללמדו 
ואין  זכור,  משכב  על  חשודין  שכולן 
כותים  של  בפונדקיות  בהמה  מעמידין 
ונקבות אצל  זכרים  זכרים אצל  ואפילו 

נקבות.

ו. ואין מוסרין בהמה חיה ועוף לרועה 
ונקבות  לכותים  זכרים  אפילו  כותי 
לכותית מפני שכולן חשודין על הרבעת 
בהמה וכבר ביארנו שהן אסורין בזכור 
תתן  לא  עור  ולפני  ונאמר  ובבהמה 

מכשול.

נקבה  בהמה  מוסרין  אין  מה  ומפני  ז. 
נואפים  בחזקת  שכולן  מפני  לכותית 
זו  הכותית  עם  לשכב  הנואף  וכשיבוא 
אפשר שלא ימצאנה וישכב עם הבהמה 

או אפילו ימצאנה ישכב עם הבהמה.



33קובץ לימוד • שיעורים יומיים • יום שני

עם  אפילו  אחת  אשה  תתייחד  לא  ח. 
של  אשתו  שתהיה  עד  הרבה  אנשים 
אחד מהם שם, וכן לא יתייחד איש אחד 
הרבה  נשים  הרבה,  נשים  עם  אפילו 
לייחוד,  אין חוששין  עם אנשים הרבה 
מבפנים  והנשים  מבחוץ  האנשים  היו 
מבחוץ  והנשים  מבפנים  האנשים  או 
או  האנשים,  לבין  אחת  אשה  ופירשה 
ייחוד,  איש לבין הנשים אסורין משום 
אפילו איש שעסקו ומלאכתו עם הנשים 
כיצד  הנשים,  עם  להתייחד  לו  אסור 
יעשה יתעסק עמהן ואשתו עמו או יפנה 

למלאכה אחרת.

יבמות, או  ט. מותר להתייחד עם שתי 
עם שתי צרות, או עם אשה וחמותה, או 
עם אשה ובת בעלה, או עם אשה ובת 
ואין  זו  את  זו  מפני ששונאות  חמותה, 
מחפות זו על זו, וכן מותר להתייחד עם 
אשה שיש עמה תינוקת קטנה שיודעת 
טעם ביאה ואינה מוסרת עצמה לביאה, 
שאינה מזנה בפניה שהרי זו מגלה את 

סודה.

י. תינקות /תינוקת/ מבת שלש ולמטה 
ותינוק בן תשע ולמטה מותר להתייחד 
אשה  ייחוד  על  אלא  גזרו  שלא  עמהן, 

הראויה לביאה ואיש הראוי לביאה.

יא. אנדרוגינוס אינו מתייחד עם הנשים 
מפני  אותו  מכין  אין  נתייחד  ואם 
עם  מתייחד  האיש  אבל  ספק,  שהוא 

האנדרוגינוס ועם הטומטום.

יב. אשת איש שהיה בעלה בעיר אינה 
בעלה  שאימת  מפני  לייחוד,  חוששת 
עליה, ואם היה זה גס בה כגון שגדלה 
עמו או שהיתה קרובתו לא יתייחד עמה 
ואע"פ שבעלה בעיר, וכן כל המתייחד 
לרשות  פתוח  הפתח  והיה  אשה  עם 

הרבים אין חוששין משום ייחוד.

יג. מי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות, 
מפני שאמות הבנים באות לבית הספר 
לבניהם ונמצא מתגרה בנשים, וכן אשה 
שהן  אבותיהן  מפני  קטנים  תלמד  לא 
מתייחדים  ונמצאו  בניהם  בגלל  באין 
עמה, ואין המלמד צריך שתהיה אשתו 
שרויה עמו בבית הספר אלא היא בביתה 

והוא מלמד במקומו.

הנשים  שתהיינה  חכמים  תיקנו  יד. 
מספרות זו עם זו בבית הכסא כדי שלא 

יכנס שם איש משום ייחוד.

וכשר  נאמן  אפילו אדם  אין ממנין  טו. 
להיות שומר חצר שיש שם נשים אע"פ 
אפוטרופוס  שאין  בחוץ  עומד  שהוא 
לעריות, ואסור לאדם למנות אפוטרופוס 
על ביתו שלא ינהיג אשתו לדבר עבירה.

בחצר  לשכון  חכם  לתלמיד  אסור  טז. 
מתייחד  שאינו  אע"פ  אלמנה  בה  שיש 
עמה מפני החשד, אלא א"כ היתה אשתו 
עמו, וכן אלמנה אסורה לגדל כלב מפני 
זכרים  עבדים  אשה  תקנה  ולא  החשד, 

אפילו קטנים מפני החשד.

בשלשה  עריות  בסתרי  דורשין  אין  יז. 
הרב  בשאלת  טרוד  שהאחד  מפני 
ואין  זה  זה עם  ונותנין  נושאין  והשנים 
אדם  פנויה לשמוע, שדעתו של  דעתם 
קרובה אצל עריות, אם נסתפק לו דבר 
ששמע מורה להקל, לפיכך אין דורשין 
אלא לשנים כדי שיהיה האחד השומע 
מפנה דעתו ויודע מה שישמע מן הרב.

יח. אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא 
קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות 
והביאות האסורות, אמרו חכמים בשעה 
שנצטוו ישראל על העריות בכו וקבלו 
מצוה זו בתרעומות ובכיה שנאמר בוכה 

למשפחותיו על עסקי משפחות.
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יט. ואמרו חכמים גזל ועריות נפשו של 
ואין אתה  ומחמדתן,  אדם מתאוה להן 
בהן  שאין  וזמן  זמן  בכל  קהל  מוצא 
פרוצין בעריות וביאות אסורות, ]ועוד[ 
אמרו חכמים רוב בגזל מיעוט בעריות 

והכל באבק לשון הרע.

יצרו  לכוף  לאדם  לו  ראוי  לפיכך  כ. 
בדבר זה ולהרגיל עצמו בקדושה יתירה 
כדי  נכונה  ובדעה  טהורה  ובמחשבה 
שהוא  הייחוד  מן  ויזהר  מהן,  להנצל 
היו  החכמים  גדולי  הגדול,  הגורם 
מפני  בי  הזהרו  לתלמידיהם  אומרים 
ללמד  כדי  כלתי,  מפני  בי  הזהרו  בתי 
זה  מדבר  יתביישו  שלא  לתלמידיהם 

ויתרחקו מן הייחוד.

כא. וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן 
גורמין  שאלו  עגבים  ומדברי  השכרות 
ולא  עריות,  של  מעלות  והם  גדולים 
ישב בלא אשה שמנהג זה גורם לטהרה 
יפנה  אמרו  זאת  מכל  גדולה  יתירה, 
וירחיב  תורה  לדברי  ומחשבתו  עצמו 
עריות  מחשבת  שאין  בחכמה  דעתו 
החכמה,  מן  פנוי  בלב  אלא  מתגברת 
ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת 
חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה 
תמיד. סליקו להו הלכות איסורי ביאה 

בס"ד.

הלכות מאכלות אסורות

בכללן  יש  אסורות.  מאכלות  הלכות 
מצות  ארבע  מצות,  ועשרים  שמונה 
עשה, וארבע ועשרים מצות לא תעשה. 
וזה הוא פרטן: )א( לבדוק בסימני בהמה 
)ב(  לטהורה.  בין טמאה  להבדיל  וחיה 
לבדוק בסימני העוף להבדיל בין הטמא 
חגבים  בסימני  לבדוק  )ג(  לטהור. 
לבדוק  )ד(  לטהור.  טמא  בין  להבדיל 
בסימני דגים להבדיל בין טמא לטהור. 
)ה( שלא לאכול בהמה וחיה טמאה. )ו( 

שלא לאכול עוף טמא. )ז( שלא לאכול 
שרץ  לאכול  שלא  )ח(  טמאים.  דגים 
הארץ.  שרץ  לאכול  שלא  )ט(  העוף. 
)י( שלא לאכול רמש הארץ. )יא( שלא 
לאויר.  כשתצא  הפירות  תולעת  לאכול 
)יב( שלא לאכול שרץ המים. )יג( שלא 
ליהנות בשור  )יד( שלא  נבילה.  לאכול 
)טז(  )טו( שלא לאכול טרפה.  הנסקל. 
שלא  )יז(  החי.  מן  אבר  לאכול  שלא 
חלב  לאכול  שלא  )יח(  דם.  לאכול 
גיד  לאכול  שלא  )יט(  טהורה.  בהמה 
בחלב.  בשר  לאכול  שלא  )כ(  הנשה. 
לאכול  שלא  )כב(  לבשלו.  שלא  )כא( 
לאכול  שלא  )כג(  חדשה.  תבואה  לחם 
קלי מן החדש. )כד( שלא לאכול כרמל 
ערלה.  לאכול  שלא  )כה(  החדש.  מן 
)כו( שלא לאכול כלאי הכרם. )כז( שלא 
לאכול טבל. )כח( שלא לשתות יין נסך. 

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.

פרק א

א. מצות עשה לידע הסימנין שמבדילין 
בהן בין בהמה וחיה ועוף ודגים וחגבים 
שמותר לאכלן ובין שאין מותר לאכלן 
שנאמר והבדלתם בין הבהמה הטהורה 
לטהור,  הטמא  העוף  ובין  לטמאה 
ובין הטהור  ונאמר להבדיל בין הטמא 
ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא 

תאכל.

בתורה  נתפרשו  וחיה  בהמה  סימני  ב. 
ומעלת  פרסה  מפרסת  סימנין  שני  והם 
גרה עד שיהיו שניהם, וכל בהמה וחיה 
בלחי  שינים  לה  אין  גרה  מעלת  שהיא 
גרה  מעלת  שהיא  בהמה  וכל  העליון, 
הרי היא מפרסת פרסה, חוץ מן הגמל, 
היא  פרסה  מפרסת  שהיא  בהמה  וכל 

מעלת גרה חוץ מן החזיר.

ואינו  במדבר  בהמה  המוצא  לפיכך  ג. 
בודק  הפרסות  חתוכת  ומצאה  מכירה 
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בפיה אם אין לה שינים למעלה בידוע 
מצא  גמל,  שיכיר  והוא  טהורה  שהיא 
בהמה שפיה חתוך בודק בפרסותיה אם 
חזיר,  והוא שיכיר  היא שסועה טהורה 
בודק  חתוכות  ורגליה  חתוך  פיה  מצא 
אם  העוקץ  בכנפי  ששחטה  אחר  בה 
מצא בשרה שם מהלך שתי וערב טהורה 
והוא שיכיר ערוד שכן הוא בשרו שתי 

וערב.

בהמה  כמין  שילדה  טהורה  בהמה  ד. 
ולא  פרסה  מפריס  שאינו  אע"פ  טמאה 
מעלה גרה אלא כמין סוס או חמור לכל 
דבר הרי זה מותר באכילה, במה דברים 
אמורים בשילדה לפניו, אבל אם הניח 
כמין  ומצא  ובא  בעדרו  מעוברת  פרה 
יונק  שהוא  אע"פ  אחריה  כרוך  חזיר 
ממנה הרי זה ספק ואסור באכילה, שמא 

מן הטמאה נולד ונכרך אחר הטהורה.

בהמה  כמין  שילדה  טמאה  בהמה  ה. 
פרסה  מפריס  שהוא  אע"פ  טהורה 
לכל  שור  כמין  הוא  והרי  גרה  ומעלה 
דבר או כמין שה הרי זה אסור באכילה, 
ומן הטהורה  מן הטמאה טמא  שהגדל 
במעי  שנמצא  טמא  דג  )לפיכך(  טהור, 
דג טהור אסור, ודג טהור הנמצא במעי 
אלא  גדוליו  שאין  לפי  מותר  טמא  דג 

בלעו.

ו. בהמה טהורה שילדה או שנמצא בה 
ושתי שדרות  גבין  שתי  לה  שיש  בריה 
השסועה  היא  וזו  באכילה,  אסורה 
לא  זה  את  שנאמר  בתורה  שנאסרה 
תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה 
השסועה כלומר בריה שנולדה שסועה 

לשתי בהמות.

ז. וכן בהמה שנמצא בה דמות עוף אף 
אסור  זה  הרי  טהור  עוף  שהוא  פי  על 
בבהמה  הנמצא  מן  הותר  לא  באכילה, 

אלא מה שיש לו פרסה.

שבעולם  וחיה  בהמה  בכל  לך  אין  ח. 
המינין  מעשרת  חוץ  באכילה  שמותר 
המנויין בתורה, שלשה מיני בהמה והם: 
איל  חיה:  מיני  ושבעה  ועז,  שה  שור 
וזמר,  ותאו  ודישון  ואקו  ויחמור  וצבי 
הם ומיניהן כגון שור הבר והמריא שהן 
ממין השור, וכל העשרה מינין ומיניהם 
מי  לפיכך  פרסה,  ומפריס  גרה  מעלה 
שהוא מכירן אינו צריך לבדוק לא בפה 

ולא ברגלים.

ט. אע"פ שכולן מותרין באכילה צריכין 
וחיה  טהורה  בהמה  בין  להבדיל  אנו 
ודמה  מותר  חלבה  שהחיה  טהורה, 
חלבה  הטהורה  והבהמה  כסוי  טעון 

בכרת ואין דמה טעון כסוי.

י. וסימני חיה מפי השמועה הן, כל מין 
ויש  גרה  ומעלה  פרסה  מפריס  שהוא 
לו קרנים מפוצלות, כגון האיל הרי זה 
קרניו  שאין  וכל  בודאי,  טהורה  חיה 
כקרני  כרוכות  קרניו  היו  אם  מפוצלות 
השור וחרוקות כקרני העז ויהיה החרק 
הרי  הצבי  כקרני  והדורות  בהן  מובלע 
בקרנים  שיהיה  ובלבד  טהורה,  חיה  זו 
חרוקות  כרוכות  אלו  סימנין  שלשה 

והדורות.

יא. בד"א במין שאינו מכירו אבל שבעה 
מיני חיה האמורין בתורה אם היה מכיר 
אותן אפילו לא מצא לו קרנים הרי זה 

אוכל חלבו וחייב לכסות דמו.

והקרש  הוא  בהמה  מין  הבר  שור  יב. 
אע"פ שאין לו אלא קרן אחת הרי הוא 
חיה, וכל שיסתפק לך אם הוא מין חיה 
לוקין  ואין  אסור  חלבו  בהמה  מין  או 

עליו ומכסין את דמו.

יג. כלאים הבא מבהמה טהורה עם חיה 
טהורה הוא הנקרא כוי חלבו אסור ואין 
מין  ואין  דמו,  את  ומכסין  עליו  לוקין 

טמא מתעבר ממין טהור כלל.
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מן  נתפרש  לא  טהור  עוף  סימני  יד. 
בלבד  טמאים  מנין  מנה  אלא  התורה, 
והמינין  מותרין,  העוף  מיני  ושאר 
האסורין ארבעה ועשרים הן, ואלו הן: 
)א( נשר, )ב( פרס, )ג( עזניה, )ד( דאה 
והיא הראה האמורה במשנה תורה, )ה( 
איה והיא הדיה האמורה במשנה תורה, 
למינה  בה  כתוב  שכן  האיה  מין  )ו( 
)ח(  עורב,  )ז(  מינין,  שני  שהוא  מכלל 
להביא  למינו  בעורב  נאמר  שכן  זרזיר 
)יא(  תחמס,  )י(  יענה,  )ט(  הזרזיר,  את 
מין  והוא  ושרנקא  )יג(  נץ,  )יב(  שחף, 
כוס,  )יד(  למינהו,  בו  כתוב  שכן  הנץ 
תנשמת,  )יז(  ינשוף,  )טז(  שלך,  )טו( 
)יח( קאת, )יט( רחמה, )כ( חסידה, )כא( 
האנפה, )כב( מין האנפה שכן נאמר בה 

למינה, )כג( הדוכיפת, )כד( העטלף.

אלו  במינין  בקי  שהוא  מי  כל  טו. 
שאינו  עוף  אוכל  זה  הרי  ובשמותיהן 
טהור  ועוף  בדיקה,  צריך  ואינו  מהם 
נאכל במסורת, והוא שיהיה דבר פשוט 
באותו מקום שזה עוף טהור, ונאמן צייד 
לומר עוף זה התיר לי רבי הצייד, והוא 
במינין  בקי  שהוא  צייד  אותו  שיוחזק 

אלו ובשמותיהן.

טז. מי שאינו מכירן ואינו יודע שמותיהן 
כל  חכמים,  שנתנו  אלו  בסימנין  בודק 
שהוא  בידוע  ואוכל  דורס  שהוא  עוף 
מאלו המינין וטמא, ושאינו דורס ואוכל 
אם יש בו אחד משלשה סימנין אלו הרי 
זה עוף טהור ואלו הן: אצבע יתירה, או 
קרקבנו  שהיה  או  המוראה,  והיא  זפק 

נקלף ביד.

יז. לפי שאין בכל אלו המינין האסורין 
אחד משלשה  בו  ויש  דורס  שאינו  מין 
ופרס  ועזניה  מפרס  חוץ  אלו  סימנין 
אלא  בישוב  מצויין  אינן  ועזניה 
מאד  עד  הרחוקות  הים  איי  במדברות 

שהן סוף הישוב.

ואינו  בסכין  נקלף  הקרקבן  היה  יח. 
אע"פ  אחר  סימן  בו  ואין  ביד  נקלף 
שאינו דורס הרי זה ספק, היה חזק ודבק 
ביד הרי  ונקלף  ונתרפה  והניחו בשמש 

זה מותר.

היא  שמסורת  הגאונים  אמרו  יט. 
הבא  עוף  להתיר  מורין  שאין  בידיהם 
סימן  אותו  היה  אם  אלא  אחד  בסימן 
שיקלף קרקבנו ביד, אבל אם אינו נקלף 
ביד אע"פ שיש לו זפק או אצבע יתירה 

מעולם לא התירוהו.

כ. כל עוף שחולק את רגליו כשמותחין 
או  לכאן,  ושתים  לכאן  שתים  חוט  לו 
שקולט מן האויר ואוכל באויר, הרי זה 
הטמאים  עם  השוכן  וכל  וטמא,  דורס 

ונדמה להם הרי זה טמא.

כא. ומיני חגבים שהתירה תורה שמונה, 
והוא  חגב  מין  )ב(  חגב,  )א(  הן:  ואלו 
חרגול  ומין  )ד(  חרגול,  )ג(  הרזבנית, 
ומין  )ו(  ארבה,  )ה(  ערצוביא,  והוא 
סלעם,  )ז(  כרמים,  צפורת  והיא  ארבה 
)ח( ומין סלעם והיא יוחנא ירושלמית.

ובשמותיהן  בהן  בקי  שהוא  מי  כב. 
ומי  כעוף,  עליהן  נאמן  והצייד  אוכל, 
שאינו בקי בהן בודק בסימנין, ושלשה 
ארבע  לו  שיש  כל  בהן:  יש  סימנין 
רגלים, וארבע כנפים שחופות רוב אורך 
גופו ורוב הקף גופו, ויש לו שני כרעים 
לנתר בהם הרי זה מין טהור, ואף על פי 
שראשו ארוך ויש לו זנב אם היה שמו 

חגב טהור.

כג. מי שאין לו עכשיו כנפים או כרעים 
רובו  את  החופין  כנפים  לו  שאין  או 
כשיגדיל  זמן  אחר  אותן  לגדל  ועתיד 

הרי זה מותר מעתה.

סנפיר  סימנין:  שני  ובדגים  כד. 
בו,  שפורח  הוא  וסנפיר  וקשקשת, 
וכל  גופו,  בכל  הדבוקה  היא  וקשקשת 
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לו  אין  סנפיר,  לו  יש  לו קשקשת  שיש 
לו  שיש  או  לו  יהיה  וכשיגדיל  עכשיו 
ישיר  וכשיעלה  בים  כשהוא  קשקשת 
לו  שאין  ומי  מותר,  זה  הרי  קשקשיו 

קשקשים החופין את כולו מותר אפילו 
אין בו אלא סנפיר אחת וקשקשת אחת 

הרי זה מותר.
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יום שלישי כ"ו כסלו

חומש
ַאֲחֵרי  יֹוֵסף  ֶאל  ְרֹעה  ּפַ ַוּיֹאֶמר  )לט( 

ל ֹזאת ֵאין  הֹוִדיַע ֱא־לִֹהים אֹוְתָך ֶאת ּכָ
מֹוָך: ָנבֹון ְוָחָכם ּכָ

נבון  איש  לבקש   - כמוך  וחכם  נבון  אין   
וחכם שאמרת, לא נמצא כמוך:

ק  ַ יָך ִיּשׁ יִתי ְוַעל ּפִ ְהֶיה ַעל ּבֵ ה ּתִ )מ( ַאּתָ

: ּךָ ל ִמּמֶ א ֶאְגּדַ ּסֵ י ַרק ַהּכִ ל ַעּמִ ּכָ
יהיו  עמי  צרכי  כל  יתפרנס.  יתזן,   - ישק   
ובן  ב(  טו  )לעיל  כמו  ידך,  על  נעשים 
בר,  נשקו  יב(  ב  )תהלים  וכמו  ביתי,  משק 
 - הכסא  רק  ]אספקה[:  בלע"ז  גרנישו"ן 
של  לשון   - כסא  מלך:  לי  קורין  שיהיו 
את  ויגדל  לז(  א  א  )מלכים  כמו  המלוכה 

כסאו מכסא אדוני המלך:

י  ְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ְרֵאה ָנַתּתִ )מא( ַוּיֹאֶמר ּפַ

ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ֹאְתָך ַעל ּכָ
 נתתי אתך - מניתי יתך, ואף על פי כן לשון 
ולתתך  יט(  כו  )דברים  כמו  הוא,  נתינה 
עליון, בין לגדולה בין לשפלות נופל לשון 
נתינה עליו, כמו )מלאכי ב ט( נתתי אתכם 

נבזים ושפלים:

ָידֹו  ֵמַעל  ְעּתֹו  ַטּבַ ֶאת  ְרֹעה  ּפַ ַסר  ַוּיָ )מב( 

ֹאתֹו  ׁש  ְלּבֵ ַוּיַ יֹוֵסף  ַיד  ַעל  ֹאָתּה  ן  ּתֵ ַוּיִ
ארֹו: ָהב ַעל ַצּוָ ם ְרִבד ַהּזָ ׂשֶ ׁש ַוּיָ ְגֵדי ׁשֵ ּבִ
טבעת  נתינת   - טבעתו  את  פרעה  ויסר   
להיות  לו  שנותנה  למי  אות  הוא  המלך 
- דבר חשיבות  לו לגדולה: בגדי שש  שני 
הוא במצרים: רבד - ענק, ועל שהוא רצוף 

בטבעות קרוי רביד. וכן )משלי ז טז( רבדתי 
ערשי, רצפתי ערשי מרצפות. בלשון משנה 
)יומא  )מדות א ח( מוקף רובדין של אבן, 

מג ב( על הרובד שבעזרה, והיא רצפה:

ר  ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב ֹאתֹו ּבְ ְרּכֵ )מג( ַוּיַ

ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל  לֹו ַוּיִ
ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ּכָ

למרכבתו,  השניה   - המשנה  במרכבת   
כתרגומו   - אברך  שלו:  אצל  המהלכת 
מלך.  ארמי  בלשון  רך  למלכא.  אבא  דין 
בהשותפין )בבא בתרא ד א( לא ריכא ולא 
יהודה  ר'  דרש  אגדה  ובדברי  ריכא.  בר 
ורך  בחכמה  אב  שהוא  יוסף  זה  אברך 
בשנים, אמר לו רבי יוסי בן דורמסקית עד 
אין  הכתובים,  את  עלינו  מעוות  אתה  מתי 
אברך אלא לשון ברכים, שהכל היו נכנסין 
ויוצאין תחת ידו, כענין שנאמר ונתון אותו 

וגו':

ְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֲאִני ַפְרֹעה  )מד( ַוּיֹאֶמר ּפַ

ְוֶאת  ָידֹו  ֶאת  ִאיׁש  ָיִרים  לֹא  ּוִבְלָעֶדיָך 
ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַרְגלֹו ּבְ

 אני פרעה - שיש יכולת בידי לגזור גזרות 
את  איש  ירים  גוזר שלא  ואני  על מלכותי, 
ידו בלעדיך, שלא ברשותך. דבר אחר אני 
וזהו  וגו'  ובלעדיך  מלך  אהיה  אני  פרעה 
ואת  ידו  את  הכסא:  רק  מ(  )פסוק  דוגמת 

רגלו - כתרגומו:

ָצְפַנת  יֹוֵסף  ם  ׁשֵ ַפְרֹעה  ְקָרא  ַוּיִ )מה( 

ת ּפֹוִטי ֶפַרע  ן לֹו ֶאת ָאְסַנת ּבַ ּתֶ ְעֵנַח ַוּיִ ּפַ
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ֶאֶרץ  ַעל  יֹוֵסף  ֵצא  ַוּיֵ ה  ָ ְלִאּשׁ ֹאן  ּכֵֹהן 
ִמְצָרִים:

 צפנת פענח - מפרש הצפונות, ואין לפענח 
פוטיפר,  הוא   - פרע  פוטי  במקרא:  דמיון 
לפי  מאליו,  שנסתרס  על  פוטיפרע  ונקרא 

שלקח את יוסף למשכב זכר:

ָעְמדֹו  ּבְ ָנה  ׁשָ ים  לֹׁשִ ׁשְ ן  ּבֶ ְויֹוֵסף  )מו( 

יֹוֵסף  ֵצא  ַוּיֵ ִמְצָרִים  ֶמֶלְך  ְרֹעה  ּפַ ִלְפֵני 
ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ֲעֹבר ּבְ ְפֵני ַפְרֹעה ַוּיַ ִמּלִ

ָבע  ַהּשָׂ ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ּבְ ָהָאֶרץ  ַעׂש  ַוּתַ )מז( 

ִלְקָמִצים:
 ותעש הארץ - כתרגומו, ואין הלשון נעקר 
מלשון עשייה: לקמצים - קומץ על קומץ, 

יד על יד היו אוצרים:

ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ֹאֶכל  ל  ּכָ ֶאת  ְקּבֹץ  ַוּיִ )מח( 

ֹאֶכל  ן  ּתֶ ַוּיִ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ
ר ְסִביֹבֶתיָה  ֵדה ָהִעיר ֲאׁשֶ ָעִרים ֹאֶכל ׂשְ ּבֶ

תֹוָכּה: ָנַתן ּבְ
נתן  סביבותיה  אשר  העיר  שדה  אכל   

בתוכה - שכל ארץ וארץ מעמדת פירותיה 
ונותנין בתבואה מעפר המקום ומעמיד את 

התבואה מלירקב:

ה  ם ַהְרּבֵ חֹול ַהּיָ ר ּכְ ְצּבֹר יֹוֵסף ּבָ )מט( ַוּיִ

ר: י ֵאין ִמְסּפָ י ָחַדל ִלְסּפֹר ּכִ ְמֹאד ַעד ּכִ
 עד כי חדל לספר - עד כי חדל לו הסופר 
לספור, והרי זה מקרא קצר: כי אין מספר 
- לפי שאין מספר, והרי כי משמש בלשון 

דהא:

בֹוא  ֶטֶרם ּתָ ֵני ָבִנים ּבְ ד ׁשְ )נ( ּוְליֹוֵסף ֻיּלַ
ת  ּבַ ָאְסַנת  ּלֹו  ָיְלָדה  ר  ֲאׁשֶ ָהָרָעב  ַנת  ׁשְ

ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹון:
שאסור  מכאן   - הרעב  שנת  תבוא  בטרם   

לאדם לשמש מטתו בשני רעבון:

ה  ֶ כֹור ְמַנּשׁ ם ַהּבְ ְקָרא יֹוֵסף ֶאת ׁשֵ )נא( ַוּיִ

ל  ל ֲעָמִלי ְוֵאת ּכָ ִני ֱא־לִֹהים ֶאת ּכָ ַ י ַנּשׁ ּכִ
ית ָאִבי: ּבֵ

י  ּכִ ֶאְפָרִים  ָקָרא  ִני  ֵ ַהּשׁ ם  ׁשֵ ְוֵאת  )נב( 

ֶאֶרץ ָעְנִיי: ִהְפַרִני ֱא־לִֹהים ּבְ

היום־יום
מברכים ר"ח טבת. אמירת כל התהלים בהשכמה.

יום התוועדות. טל ומטר. נר חנוכה אחר הבדלה וקודם אמירת ויתן לך. בביהכ"נ 
נ"ח קודם הבדלה.

ביום שבת קודש שמברכים החודש, השכם בבקר יתקבצו אנ"ש לביהכ"נ להגיד 
לכל,  מובן  שיהיה  חסידות  של  מאמר  כשעה  ילמדו  האמירה  אחר  התהלים.  כל 
ואח"כ תפלה. מועד התוועדות כפי הזמן שיגבילו, מתאים לתנאי המקום, מקום 

דירתם להצלחה בגשמיות ורוחניות.

 - חיוב  יש  ואם  קדיש-יתום.  יאמרו  מברכים  בשבת  התהלים  כל  אמירת  אחר 
יארצייט או אבל - אומרים קדיש-יתום אחר כל ספר.
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רמב"ם
הלכות מאכלות אסורות פרק ב

מפרסת  בהמה  וכל  שנאמר  מכלל  א. 
פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת 
גרה שומע אני שכל שאינה מעלת גרה 
ומפרסת פרסה אסורה, ולאו הבא מכלל 
עשה עשה הוא, ובגמל ובחזיר ובארנבת 
ובשפן נאמר את זה לא תאכלו ממעלי 
הגרה וממפריסי הפרסה וגו' הרי למדת 
שהן בלא תעשה ואע"פ שיש בהן סימן 
אחד, וכל שכן שאר בהמה טמאה וחיה 
שאיסור  כלל  סימן  בה  שאין  טמאה 
אכילתם בלא תעשה יתר על עשה הבא 

מכלל אותה תאכלו.

ב. לפיכך כל האוכל מבשר בהמה וחיה 
טמאה כזית לוקה מן התורה, בין שאכל 
מן הבשר בין שאכל מן החלב, לא חלק 

הכתוב בטמאים בין בשרם לחלבם.

האדם  ויהי  בו  שנאמר  אע"פ  האדם  ג. 
חיה בעלת  מיני  אינו מכלל  חיה  לנפש 
פרסה לפיכך אינו בלא תעשה, והאוכל 
החי  מן  בין  מחלבו  או  האדם  מבשר 
בין מן המת אינו לוקה, אבל אסור הוא 
מיני  שבעת  הכתוב  מנה  שהרי  בעשה 
חיה ואמר בהן זאת החיה אשר תאכלו 
הא כל שהוא חוץ מהן לא תאכלו ולאו 

הבא מכלל עשה עשה.

כזית מבשר עוף טמא לוקה  ד. האוכל 
תשקצו  אלה  ואת  שנאמר  התורה  מן 
מן העוף לא יאכלו, והרי עבר על עשה 
הא  תאכלו  טהורה  צפור  כל  שנאמר 
כזית  האוכל  וכן  תאכלו,  לא  טמאה 
יהיו  ושקץ  שנאמר  לוקה  טמא  מדג 
לכם מבשרם לא תאכלו, ועבר על עשה 
וקשקשת  סנפיר  לו  אשר  כל  שנאמר 
סנפיר  לו  שאין  שמי  מכלל  תאכלו 
שכל  למדת  הא  יאכל,  לא  וקשקשת 
האוכל דג טמא או בהמה וחיה טמאה 

או עוף טמא בטל מצות עשה ועבר על 
לא תעשה.

ה. חגב טמא הרי הוא בכלל שרץ העוף 
והאוכל כזית משרץ העוף לוקה שנאמר 
כל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו, 
ואי זהו שרץ העוף כגון זבוב או יתוש 

וצרעה ודבורה וכיוצא בהן.

לוקה  הארץ  משרץ  כזית  האוכל  ו. 
הארץ  על  השורץ  השרץ  וכל  שנאמר 
שקץ הוא לא יאכל, ואי זהו שרץ הארץ 
ונדל  וחפשית  ועקרבים  נחשים  כגון 

וכיוצא בהן.

ז. ושמנה שרצים האמורים בתורה שהן: 
והכח  והאנקה  והצב  והעכבר  החולד 
האוכל  והתנשמת  והחומט  והלטאה 
אכילתן  שיעור  לוקה,  כעדשה  מבשרם 
כשיעור טומאתן וכולם מצטרפין זה עם 

זה בכעדשה.

מהן  בשאכל  אמורים  דברים  במה  ח. 
החי  מן  אבר  החותך  אבל  מיתתן  אחר 
מן אחד מהן ואכלו אינו לוקה עליו עד 
מצטרפין  וכולן  בשר,  כזית  בו  שיהיה 
אחר  השרץ  מן  שלם  אבר  אבל  לכזית, 
שמת אינו לוקה עד שיהיה בו כעדשה.

מצטרף  ובשרן  שרצים  שמנה  דם  ט. 
מחובר  הדם  שיהיה  והוא  לכעדשה 
לבשרו  מצטרף  הנחש  דם  וכן  לבשר, 
בשרו  שאין  לפי  עליו  ולוקה  לכזית 
וכן  מטמא  שאינו  ואע"פ  מדמו,  חלוק 
שאינן  שרצים  משאר  בו  כיוצא  כל 

מטמאין.

י. דם שרצים שפרש וכנסו ואכלו לוקה 
עליו בכזית, והוא שיתרו בו משום אוכל 
שרץ, אבל אם התרו בו משום אוכל דם 
פטור, שאין חייבין אלא על דם בהמה 

חיה ועוף.
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הלכה  ומחלקותם  השעורין  כל  יא. 
למשה מסיני.

לוקה  המים  משרץ  כזית  האוכל  יב. 
את  תשקצו  אל  שנאמר  התורה  מן 
ולא  השורץ  השרץ  בכל  נפשותיכם 
שרץ  זה  בלאו  כלל  הרי  בהם  תטמאו 
הארץ ושרץ העוף ושרץ המים, אי זהו 
כמו  הקטנות  הבריות  אלו  המים  שרץ 
והבריות  שבמים  והעלוקה  התולעים 
כללו  הים,  חיות  שהן  ביתר  הגדולות 
לא  הדגים  בצורת  שאינו  כל  דבר  של 
דג טמא ולא דג טהור כגון כלב המים 

והדלפון והצפרדע וכיוצא בהן.

באשפות  שנבראין  המינין  אלו  יג. 
ותולעת  רמה  כגון  הנבלות  ובגופי 
וכיוצא בהן שאינן נבראין מזכר ונקבה 
אלא מן הגללים שהסריחו וכיוצא בהן 
והאוכל  הארץ,  על  רומש  הנקראין  הן 
מהן כזית לוקה שנאמר ולא תטמאו את 
נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ 
השרץ  אבל  ורבין,  פרין  שאין  ואע"פ 
ורבה  שפרה  הוא  הארץ  על  השורץ 

מזכר ונקבה.

בפירות  הנבראין  המינין  אלו  יד. 
אף  לארץ  ויצאו  פרשו  אם  ובמאכלות 
שאכל  מי  האוכל  לתוך  שחזרו  פי  על 
השרץ  לכל  שנאמר  לוקה  כזית  מהן 
שפרשו  אלו  לאסור  הארץ  על  השורץ 
לארץ, אבל אם לא פרשו מותר לאכול 

הפרי והתולעת שבתוכו.

שהתליע  אמורים  דברים  במה  טו. 
האוכל אחר שנעקר מן הארץ, אבל אם 
התולעת  אותה  מחובר,  והוא  התליע 
אסורה כאילו פירשה לארץ שעל הארץ 
נבראת ולוקין עליה, ואם ספק אסורה, 
להתליע  שדרכן  פירות  מיני  כל  לפיכך 
שיבדוק  עד  יאכל  לא  מחוברין  כשהן 
ואם  תולעת,  בו  יש  שמא  מתוכו  הפרי 
עשר  שנים  שנעקר  אחר  הפרי  שהה 

תולעת  שאין  בדיקה  בלא  אוכל  חדש 
שבו מתקיימת שנים עשר חדש.

או  לארץ,  נגעו  ולא  לאויר  פרשו  טז. 
שפרשו מקצתן לארץ, או שפרשו אחר 
שמתו, או שנמצאת תולעת על הגרעינה 
מבפנים, או שיצאו מתוך האוכל לתוך 
אוכל אחר, כל אלו אסורין מספק ואין 

לוקין עליהן.

יז. תולעת הנמצאת במעי הדגים ובמוח 
בבשר  והנמצאת  הבהמה  שבראש 
הרי  שהתליע  מליח  דג  אבל  אסורה, 
כפירות  שהן  מותרת,  שבו  התולעת 
הארץ  מן  שנעקרו  אחר  שהתליעו 
בתולעת  כאחת  כולן  לאכלן  שמותר 
שבתוכן, וכן המים שבכלים שהשריצו 
עם  לשתותן  מותר  שרצים  אותן  הרי 
סנפיר  לו  אשר  וכל  שנאמר  המים 
אותם  ובנחלים  בימים  במים  וקשקשת 
ובנחלים  ובימים  במים  כלומר  תאכלו, 
הוא שאתה אוכל את שיש לו ואין אתה 
אוכל את שאין לו אבל בכלים בין שיש 

לו בין שאין לו מותר.

יח. שרץ המים הנברא בבורות ובשיחין 
נובעין  מים  ואינן  הואיל  ובמערות 
והרי הן עצורים הרי הן כמים שבכלים 
ואף  נמנע  ואינו  ושותה  ושוחה  ומותר, 
מאותן  שתייה  בשעת  שבולע  פי  על 

השרצים הדקים.

פרשו  שלא  אמורים  דברים  במה  יט. 
ממקום ברייתן אבל אם פירש השרץ אף 
על פי שחזר לתוך הכלי או לתוך הבור 
ונפל  וחזר  החבית  לדפני  פרש  אסור, 
וכן  לתוך המים או לתוך השכר מותר, 
וחזר  או המערה  הבור  לדפני  פרש  אם 

למים מותר.

או  החומץ  את  או  היין  את  המסנן  כ. 
או את  ואכל את היבחושים  את השכר 
משום  לוקה  שסנן  והתולעות  היתושין 
שרץ המים או משום שרץ העוף )ושרץ 
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שסננן  אחר  לכלי  חזר  אפילו  המים(, 
שהרי פרשו ממקום ברייתן, אבל אם לא 

סננן שותה ואינו נמנע כמו שפירשנו.

כא. זה שאמרנו בפרק זה האוכל כזית, 
שצרף  או  גדולה  מבריה  כזית  כשאכל 
מעט מבריה זו ומעט מבריה זו שבמינה 
בריה  האוכל  אבל  כזית,  שיאכל  עד 
לוקה  זה  כולה הרי  טמאה בפני עצמה 
מן  פחותה  היתה  ואפילו  התורה,  מן 
בין שאכלה  בין שאכלה מתה  החרדל, 
ונשתנית  הבריה  סרחה  ואפילו  חיה, 

צורתה הואיל ואכלה כולה לוקה.

כב. נמלה שחסרה אפילו אחת מרגליה 
בכזית,  אלא  עליה  לוקה  /אינו/  אינה 
לפיכך האוכל זבוב שלם או יתוש שלם 
בין חי ובין מת לוקה משום שרץ העוף.

העוף  משרץ  הבריה  שהיתה  הרי  כג. 
ומשרץ המים ומשרץ הארץ כגון שהיו 
לה כנפים והיא מהלכת על הארץ כשאר 
שרצים והיתה רבה במים ואכלה לוקה 
זה  על  יתר  היתה  ואם  מלקיות,  שלש 
מן המינין שנבראו בפירות לוקה עליה 
המינין  מן  היתה  ואם  מלקיות,  ארבע 
היתה  ואם  חמש,  לוקה  ורבין  שפדין 
היותה משרץ  על  יתר  עוף טמא  מכלל 
מלקיות: משום  עליה שש  לוקה  העוף 
ומשום  העוף,  שרץ  ומשום  טמא,  עוף 
שרץ הארץ, ומשום שרץ המים, ומשום 
רומש על הארץ, ומשום תולעת הפירות, 
בין שאכלה כולה בין שאכל ממנה כזית, 
הגדילה  הפורחת  נמלה  האוכל  לפיכך 

במים לוקה חמש מלקיות.

שלימה  אחת  והביא  נמלים  ריסק  כד. 
הכל  ונעשה  שנתרסקו  לאלו  וצרפה 
חמש  מלקיות,  שש  לוקה  ואכלו  כזית 
משום הנמלה האחת ואחת משום כזית 

מנבלת הטמאים.

פרק ג

המינין  מן  ממין  היוצא  מאכל  כל  א. 
האסורין שלוקין על אכילתן הרי אותו 
המאכל אסור באכילה מן התורה, כגון 
עוף  וביצי  הטמאים  וחיה  בהמה  חלב 
ודג הטמאים שנאמר ואת בת היענה זו 
כיענה  האסור  לכל  הדין  והוא  ביצתה 

ולכל הדברים הדומין לביצה.

אע"פ  באכילה  מותר  האדם  חלב  ב. 
וכבר  באכילה  אסור  האדם  שבשר 

ביארנו שהוא בעשה.

מותר  צרעים  ודבש  דבורים  דבש  ג. 
גופן אלא כונסין  מפני שאינו מתמצית 
ומקיאין  פיהן  בתוך  העשבים  מן  אותו 
אותו בכורת כדי שימצאו אותו לאכול 

ממנו בימות הגשמים.

אסרו  מותר  אדם  שחלב  אע"פ  ד. 
השדים  מן  אותו  לינק  לגדול  חכמים 
ושותה,  הכלי  לתוך  אשה  חולבת  אלא 
וגדול שינק מן השד כיונק שרץ ומכין 

אותו מכת מרדות.

או  ארבע  אפילו  והולך  תינוק  יונק  ה. 
חמש שנים, ואם גמלוהו ופרש שלשה 
מחמת  לא  בוריו  מחמת  יתר  או  ימים 
והוא שגמלוהו  ויונק,  חוזר  אינו  חוליו 
אחר כ"ד חדש, אבל בתוך זמן זה אפילו 
לחזור  מותר  שנים  או  חדש  גמלוהו 

ולינק עד סוף כ"ד חדש.

ו. אף על פי שחלב בהמה טמאה וביצי 
לוקין  אין  עוף טמא אסורין מן התורה 
על  תאכלו  לא  מבשרם  שנאמר  עליהם 
הבשר הוא לוקה ואינו לוקה על הביצה 
כאוכל  אותן  האוכל  והרי  החלב,  ועל 
חצי שיעור שהוא אסור מן התורה ואינו 

לוקה אבל מכין אותו מכת מרדות.

ז. יראה לי שהאוכל ביצי דגים טמאים 
דגים  קרבי  כאוכל  במעיהם  הנמצאים 
ביצי  וכן  התורה,  מן  ולוקה  טמאים 
העוף הטמא התלויות באשכול שעדיין 
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לוקה  אותן  האוכל  ונגמרו,  פירשו  לא 
כאוכל בני מעים שלהן.

האפרוח  שהתחיל  טמא  עוף  ביצת  ח. 
אוכל  משום  לוקה  ואכלו  בה  להתרקם 
/עוף/  העוף  ביצת  אבל  העוף,  שרץ 
בה  להתרקם  האפרוח  שהתחיל  טהור 

ואכלה מכין אותו מכת מרדות.

ט. נמצא עליה קורט דם, אם על החלבון 
זורק את הדם ואוכל את השאר, ואם על 
המוזרת  ביצה  כולה,  אסורה  החלמון 

הנפש היפה תאכלנה.

נתפתחו  שלא  אע"פ  שנולד  אפרוח  י. 
טהורה  בהמה  לאכלו,  מותר  עיניו 
בהמה  כחלב  אסור  חלבה  שנטרפה 
שנטרף  טהור  עוף  ביצת  וכן  טמאה, 

כביצת עוף טמא ואסור.

יא. אפרוח שנולד מביצת טרפה מותר 
שאין מינו טמא, היה העוף ספק טרפה 
ראשונה  בערימה  שתלד  הביצים  כל 
שניה  ערימה  טענה  אם  אותן,  משהין 
והתחילה לילד הותרו הראשונות שאם 
היתה טריפה לא היתה יולדת עוד, ואם 

לא ילדה הרי הן אסורות.

יב. חלב בהמה טמאה אינו נקפה ועומד 
כחלב הטהורה, ואם נתערב חלב טמאה 
אותו  כשתעמיד  טהורה  בהמה  בחלב 
יעמוד חלב הטהורה ויצא חלב הטמאה 

עם הקום של גבינה.

יג. ומפני זה יתן הדין שכל חלב הנמצא 
חלב  בו  ערב  שמא  אסור  עכו"ם  ביד 
מותרת  העכו"ם  וגבינת  טמאה,  בהמה 
אבל  מתגבן,  טמאה  בהמה  חלב  שאין 
בימי חכמי משנה גזרו על גבינת העכו"ם 
בעור  אותה  שמעמידין  מפני  ואסרום 
ואם  נבלה,  שהיא  שחיטתן  של  קיבה 
תאמר והלא עור הקיבה דבר קטן הוא 
עד מאד בחלב שעמד בו ולמה לא יבטל 
במיעוטו, מפני שהוא המעמיד הגבינה, 

והואיל ודבר האסור הוא שהעמיד הרי 
הכל אסור כמו שיתבאר.

העכו"ם  אותה  שמעמידין  גבינה  יד. 
שרף  כגון  פירות  במי  או  בעשבים 
הורו  בגבינה  ניכרין  הן  והרי  התאנים 
מקצת הגאונים שהיא אסורה שכבר גזרו 
שהעמידוה  בין  העכו"ם  גבינת  כל  על 
בדבר  שהעמידוה  בין  אסור  בדבר 
אותה  שמעמידין  משום  גזירה  המותר 

בדבר האסור.

חלב  או  העכו"ם  גבינת  האוכל  טו. 
שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו מכין 
אותו מכת מרדות, החמאה של עכו"ם 
גזרו  מקצת הגאונים התירוה שהרי לא 
עומד,  אינו  הטמאה  וחלב  החמאה  על 
צחצוחי  מפני  אסרוה  הגאונים  ומקצת 
חלב שישאר בה, שהרי הקום שבחמאה 
שיבטל  כדי  החמאה  עם  מעורב  אינו 
לו  חוששין  שלהן  חלב  וכל  במיעוטו, 

שמא עירבו בו חלב בהמה טמאה.

טז. יראה לי שאם לקח חמאה מן העכו"ם 
חלב  צחצוחי  להן  שהלכו  עד  ובשלה 
הרי זו מותרת, שאם תאמר נתערבו עמן 
אבל  במיעוטם,  בטלו  כולן  ונתבשלו 
אסורה  עכו"ם  אותה  שבשלו  החמאה 

משום גיעולי עכו"ם כמו שיתבאר.

נכרי  של  העדר  בצד  שישב  ישראל  יז. 
ובא הנכרי והביא לו חלב מן העדר אף 
על פי שיש בעדר בהמה טמאה הרי זו 
חולב,  אותו  ראה  שלא  ואע"פ  מותר, 
חולב  כשהוא  לראותו  שיכול  והוא 
מן  לחלוב  מתיירא  שהנכרי  כשיעמוד, 

הטמאה שמא יעמוד ויראה אותו.

כדין או ששני  ביצה ששני ראשיה  יח. 
מבחוץ  חלמון  שהיה  או  חדין,  ראשיה 
וחלבון מבפנים בידוע שהוא ביצת עוף 
טמא, ראשה אחד כד וראשה אחד חד 
וחלבון מבחוץ וחלמון מבפנים אפשר 
שהיא  ואפשר  טמא  עוף  ביצת  שהיא 
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לצייד  שואל  לפיכך  טהור,  עוף  ביצת 
עוף  של  לו  אמר  אם  שמוכרה,  ישראל 
פלוני הוא ועוף טהור הוא סומך עליו, 
לו  אמר  ולא  טהור  עוף  של  אמר  ואם 

שמו אינו סומך עליו.

מן  ביצים  לוקחים  אין  לפיכך  יט. 
ויש  אותן  מכיר  היה  אם  אלא  העכו"ם 
לו בהן טביעות עין שהן ביצי עוף פלוני 
הטהור, ואין חוששין להן שמא הן ביצי 
מן  לוקחין  ואין  נבלה,  ביצי  או  טרפה 

העכו"ם ביצה טרופה כלל.

ביצי  כסימני  סימניהם  דגים  ביצי  כ. 
או  כדין  ראשיה  שני  היו  אם  העוף, 
שואל  חד  ואחד  כד  אחד  טמאה,  חדין 
אני  לו  אמר  אם  המוכר,  לישראלי 
מלחתים והוצאתים מדג טהור אוכל על 
פיו, ואמר אמר לו טהורין הם אינו נאמן 
אלא אם כן היה אדם שהוחזק בכשרות.

דג  וחתיכת  גבינה  לוקחין  אין  וכן  כא. 
שאין בה סימן אלא מישראלי שהוחזק 
כשהיתה  ישראל  בארץ  אבל  בכשרות, 
ישראלי  מכל  לוקחין  ישראל  רובה 
שבה, והחלב לוקחין אותו מכל ישראל 

מכל מקום.

אסור,  צירן  טמאים  דגים  הכובש  כב. 
מפני  מותר  טמאים  חגבים  ציר  אבל 
שאין בהם לחלוחית, לפיכך אין לוקחין 
ציר מן העכו"ם אלא אם כן היה בו דג 

טהור משוטט בו אפילו דג אחד.

כג. עכו"ם שהביא עריבה מליאה חביות 
פתוחות של ציר ודג אחד טהור באחת 
פתח  סתומות  היו  מותרות,  כולן  מהם 
ונמצא  דג טהור שניה  ונמצא בה  אחת 
שיהיה  והוא  מותרות,  כולן  טהור  בה 
שיהא  כדי  קיים  ושדרו  דג  של  ראשו 
ניכר שהוא דג טהור, לפיכך אין לוקחין 
דגים מרוצצין מלוחין מן העכו"ם והם 
ראש  היה  ואם  הנקראים טרית טרופה, 

מרוצץ  שהוא  אע"פ  ניכר  ושדרו  הדג 
מותר ליקח אותו מן העכו"ם.

כד. עכו"ם שהביא גרב של חתיכות דג 
מדג  שכולן  ניכרין  והן  שוה  שחתוכן 
אחד ומצא בחתיכה אחת מהן קשקשין 

הרי כולן מותרות.

פרק ד

א. האוכל כזית מבשר בהמה שמתה או 
חיה שמתה או עוף שמת לוקה שנאמר 
לא תאכלו כל נבלה, וכל שלא נשחטה 
כראוי הרי זו מתה, ובהלכות השחיטה 
ושאינה  כראוי  שהיא  השחיטה  יתבאר 

כראוי.

מינים  אלא  נבילה  משום  אסור  אין  ב. 
ראויין  שהן  מפני  בלבד  טהורים 
כשרה  שחיטה  נשחטו  ואם  לשחיטה 
יהיו מותרין באכילה, אבל מינין טמאין 
שאין שחיטה מועלת בהן בין שנשחטה 
שחתך  בין  כדרכה  שמתה  בין  כראוי 
לוקה  אינו  ואכלו  ממנה  החי  מן  בשר 
אוכל  משום  אלא  וטרפה  נבלה  משום 

בשר טמאה.

ג. האוכל עוף טהור חי כל שהוא לוקה 
משום אוכל נבלה ואע"פ שאין בו כזית 
הואיל ואכלו כולו, ואם אכלו אחר שמת 
עד שיהיה בו כזית ואע"פ שאין בכולו 
בשר כזית הואיל ויש בכולו כזית חייב 

עליו משום נבלה.

ד. האוכל כזית מבשר נפל בהמה טהורה 
לוקה משום אוכל נבלה, ואסור לאכול 
מן הבהמה שנולדה עד ליל שמיני שכל 
הרי  בבהמה  ימים  שמונה  שהה  שלא 
זה כנפל, ואין לוקין עליו, ואם נודע לו 
נולד  כך  ואחר  בבטן  לו חדשיו  ושכלו 
שהן תשעה חדשים לבהמה גסה וחמשה 

לדקה הרי זה מותר ביום שנולד.

אסורה  הולד  עם  שיצאת  השליא  ה. 
באכילה והאוכלה פטור שאינה בשר.
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חיה  או  בהמה  מבשר  כזית  האוכל  ו. 
או עוף טהורים שנטרפו לוקה שנאמר 
לכלב  תאכלו  לא  טרפה  בשדה  ובשר 
אותו, טרפה האמורה בתורה  תשליכון 
ארי  כגון  היער  חית  אותה  שטרפה  זו 
ונמר וכיוצא בהן, וכן עוף שטרף אותו 
עוף הדורס כגון נץ וכיוצא בו, ואין אתה 
יכול לומר שטרפה אותה והמיתה אותה 
שאם מתה הרי היא נבלה, ומה לי מתה 
מחמת עצמה או הכה בסייף והמיתה או 
שברה ארי והמיתה הא אינו מדבר אלא 

בשנטרפה ולא מתה.

ז. ואם הטרפה שלא מתה אסורה, יכול 
אם בא זאב וגרר הגדי ברגלו או בזנבו 
או באזנו ורדף אדם והצילו מפיו יהיה 
ובשר  לומר  תלמוד  נטרף  שהרי  אסור 
בשדה טרפה וגו' לכלב תשליכון אותו, 
לכלב,  אותה בשר הראויה  עד שיעשה 
בתורה  האמורה  שהטריפה  למדת  הא 
ושברה  היער  חית  אותו  שטרפה  היא 
ועדיין לא מתה, אף  ונטה למות  אותה 
שתמות  קודם  ושחטה  שקדם  פי  על 
הרי זו אסורה משום טריפה הואיל ואי 

אפשר שתחיה ממכה זו הבאה עליה.

ח. נמצאת למד שהתורה אסרה המתה 
והיא הנבלה, ואסרה הנוטה למות מחמת 
והיא  מתה  לא  שעדיין  ואע"פ  מכותיה 
הטריפה, וכשם שלא תחלוק במיתה בין 
ומתה  שנפלה  בין  עצמה  מחמת  מתה 
שדרסתה  בין  שמתה  עד  שחנקה  בין 
בנוטה  תחלוק  לא  כך  והרגתה,  חיה 
בין  ושברתה  חיה  שטרפתה  בין  למות 
שנפלה מן הגג ונשתברו רוב צלעותיה 
בין שנפלה ונתרסקו איבריה בין שזרק 
בה חץ ונקב לבה או ריאתה בין שבא לה 
חולי מחמת עצמה ונקב לבה או ריאתה 
בהן  וכיוצא  צלעותיה  רוב  שיבר  או 
הואיל והיא נוטה למות מכל מקום הרי 
בשר  בידי  הגורם  שהיה  בין  טרפה,  זו 
ודם בין שהיה בידי שמים, אם כן למה 

נאמר בתורה טרפה דבר הכתוב בהווה, 
שאם לא תאמר כן לא תאסר אלא אותה 
שנטרפה בשדה אבל אם נטרפה בחצר 
לא תאסר הא למדת שאין הכתוב מדבר 

אלא בהווה.

וענין הכתוב שהנוטה למות מחמת  ט. 
מחמת  לחיות  לה  אפשר  ואי  מכותיה 
חכמים  אמרו  מכאן  אסורה,  זו  מכה 
טריפה,  חיה  כמוה  שאין  כל  הכלל  זה 
חולי  זה  אי  יתבאר  שחיטה  ובהלכות 
אין  חולי  זה  ואי  טריפה  אותה  עושה 

עושה אותה טרפה.

י. וכן החותך בשר מן החי מן הטהורים 
ממנו  והאוכל  טריפה  הבשר  אותו  הרי 
שהרי  טריפה,  אוכל  משום  לוקה  כזית 
ולא  נשחטה  שלא  מבהמה  זה  בשר 
לי  מן  חיה  אותו  טרפה  לי  מה  מתה, 
לי  מה  בכולה  לי  מה  בסכין  חתכה 
בשדה  ובשר  אומר  הוא  הרי  במקצתה 
טרפה לא תאכלו כיון שנעשית הבהמה 

בשר בשדה הרי היא טריפה.

שתשש  מחמת  חולה  שהיא  בהמה  יא. 
אירעה  ולא  הואיל  למות  ונטתה  כחה 
אותה  הממיתים  מאביריה  באבר  מכה 
אלא  תורה  אסרה  מותרת, שלא  זו  הרי 
כעין טריפת חית היער שהרי עשה בה 

מכה הממיתה אותה.

יב. אע"פ שהיא מותרת גדולי החכמים 
שממהרין  מבהמה  אוכלין  היו  לא 
ושוחטין אותה כדי שלא תמות ואע"פ 
אין  זה  ודבר  שחיטה,  בסוף  שפרכסה 
על  להחמיר  הרוצה  כל  אלא  איסור  בו 

עצמו בדבר זה הרי זה משובח.

יצא  ולא  ועוף  חיה  בהמה  השוחט  יג. 
אומרין  ואין  מותרין  אלו  הרי  דם  מהן 
את  השוחט  וכן  היו,  מתים  שמא 
מותרת,  זו  הרי  פרכסה  ולא  הבריאה 
שמעמידין  כל  והיא  המסוכנת  אבל 
אותה ואינה עומדת אע"פ שהיא אוכלת 
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פרכסה  ולא  שחטה  אם  בריאות  מאכל 
ואם  עליה,  ולוקין  נבלה  זו  הרי  כלל 
שיהיה  וצריך  מותרת,  זו  הרי  פרכסה 
הפרכוס בסוף השחיטה, אבל בתחלתה 

אינו מועיל.

דקה  בבהמה  הפרכוס  הוא  כיצד  יד. 
ידה  שפשטה  בין  ודקה,  גסה  ובחיה 
והחזירה או שפשטה רגלה אע"פ שלא 
הרי  בלבד  רגלה  שכפפה  או  החזירה 
ידה  ומותר, אבל אם פשטה  זה פרכוס 
זו  שאין  אסורה  זו  הרי  החזירתה  ולא 
אלא הוצאת נפש בלבד, ובבהמה גסה 
אחד היד ואחד הרגל בין שפשטה ולא 
זו  הרי  פשטה  ולא  כפפה  בין  כפפה 
יד  לא  לא פשטה  ואם  ומותרת,  פרכוס 
נבלה,  זו  ולא כפפה כלל הרי  רגל  ולא 
ובעוף אפילו לא ריפרף אלא בעינו ולא 

כישכש אלא בזנבו הרי זה פרכוס.

ולא  בלילה  המסוכנת  את  השוחט  טו. 
זו  הרי  פרכסה  לא  או  פרכסה  אם  ידע 

ספק נבלה ואסורה.

טז. כל איסורין שבתורה אין מצטרפין 
זה עם זה חוץ מאיסורי נזיר כמו שיתבאר 
שם, לפיכך הלוקח מעט חלב ומעט דם 
בשר  ומעט  טמאה  בהמה  בשר  ומעט 
בשר  ומעט  טמא  דג  בשר  ומעט  נבלה 
עוף טמא וכיוצא באלו משאר האיסורין 
לוקה  אינו  ואכלו  כזית  הכל  מן  וצירף 

ודינו כדין אוכל חצי שיעור.

יז. כל הנבלות מצטרפות זו עם זו, ונבלה 
בהמה  כל  וכן  טריפה,  עם  מצטרפת 
וחיה הטמאים מצטרפין זה עם זה, אבל 
בשר נבילה עם בשר בהמה טמאה אין 
השור  מנבלת  הלוקח  כיצד  מצטרפין, 
מן  וקבץ  התרנגול  ונבלת  הצבי  ונבלת 
אם  וכן  לוקה,  ואכלו  בשר  כזית  הכל 
קבץ חצי זית מנבלת בהמה טהורה וחצי 
זית מן הטרפה, או חצי זית מבשר נבלה 
הטהורה  מן  החי  מן  מבשר  זית  וחצי 

והחזיר  הגמל  בשר  וכן  לוקה,  ואכלו 
ואכלו  כזית  מכולם  שקבץ  והארנבת 
מנבלת  זית  חצי  צירף  אם  אבל  לוקה, 
אינן  הגמל  מבשר  זית  וחצי  השור 
מצטרפין וכן כל כיוצא בזה, וכן בהמה 
טמאה ועוף טמא או דג טמא אין בשר 
שמות,  שני  שהן  לפי  מצטרף,  שניהן 
עצמו  בפני  בלאו  מהן  אחד  כל  שהרי 
כמו שביארנו, אבל כל העופות הטמאין 
בהמה  כל  שמצטרפין  כמו  מצטרפין 
שאיסורן  כל  הכלל  זה  הטמאין,  וחיה 
אין  לאוין  בשני  מצטרפין,  אחד  בלאו 
הואיל  וטריפה  מנבלה  חוץ  מצטרפין, 

והטריפה תחלת נבלה היא.

יח. האוכל מנבלה וטריפה, או מבהמה 
וחיה הטמאים מן העור ומן העצמות ומן 
ומן  הטלפים  ומן  הקרנים  ומן  הגידים 
שמבצבץ  ממקומות  עוף  של  הצפרנים 
משם הדם כשיחתכו ומן השליא שלהן 
אע"פ שהוא אסור ה"ז פטור מפני שאלו 
אינן ראויין לאכילה ואין מצטרפין עם 

הבשר לכזית.

יט. קיבת הנבלה וקיבת הטמאה מותרת 
שבגוף,  טנופת  כשאר  שהיא  מפני 
בקיבת  הגבינה  להעמיד  מותר  ולפיכך 
וחיה  בהמה  ובקיבת  העכו"ם  שחיטת 
טמאה, אבל עור הקיבה הרי הוא כשאר 

המעים ואסור.

כ. עור הבא כנגד פניו של חמור מותר 
ומי  הפרש  כמו  שהוא  מפני  באכילה 
שהן  עורות  יש  מותרין,  שהן  רגלים 
מן  כאוכל  כזית  מהן  והאוכל  כבשר 
הבשר, והוא כשיאכל אותן כשהן רכים.

כא. ואלו שעורותיהן כבשרן: עור האדם 
ועור החזיר של ישוב ועור חטוטרת של 
גמל שלא טענו עליו משא מעולם ולא 
הגיע למשא שעדיין היא רכה ועור בית 
הבושת ועור שתחת האליה ועור השליל 
והחומט  והלטאה  והכח  האנקה  ועור 
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הן  הרי  רכות  כשהן  העורות  אלו  כל 
כבשר לכל דבר בין לאיסור אכילה בין 

לטומאה.

את  יאכל  ולא  הנסקל  בשור  נאמר  כב. 
אחר  לאכלו  אפשר  היה  והיאך  בשרו 
בא  לא  אלא  נבילה,  הוא  והרי  שנסקל 
הכתוב אלא להודיעך שכיון שנגמר דינו 
טמאה,  כבהמה  ונעשה  נאסר  לסקילה 

הרי  כשירה  שחיטה  ושחטו  קדם  ואם 
מבשרו  אכל  ואם  בהנייה  אסור  זה 
כזית לוקה, וכן כשיסקל לא ימכר ולא 
נאמר  לכך  לעכו"ם  ולא  לכלבים  יתננו 
שור  של  ופרש  בשרו,  את  יאכל  לא 
הנסקל מותר בהנאה, נודע שהוא פטור 
מסקילה אחר שנגמר דינו כגון שהוזמו 
העדים יצא וירעה בעדר, ואם נודע אחר 

שנסקל הרי זה מותר בהנייה.
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יום רביעי כ"ז כסלו

חומש
ר  ֲאׁשֶ ָבע  ַהּשָׂ ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ְכֶליָנה  ַוּתִ )נג( 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ָהָיה ּבְ

ָלבֹוא  ָהָרָעב  ֵני  ׁשְ ַבע  ׁשֶ יָנה  ִחּלֶ ַוּתְ )נד( 

ָכל  ּבְ ָרָעב  ַוְיִהי  יֹוֵסף  ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָהֲאָרצֹות ּוְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָהָיה ָלֶחם:

ְצַעק  ַוּיִ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ל  ּכָ ְרַעב  ַוּתִ )נה( 

ְרֹעה  ּפַ ַוּיֹאֶמר  ֶחם  ַלּלָ ְרֹעה  ּפַ ֶאל  ָהָעם 
ר יֹאַמר  ְלָכל ִמְצַרִים ְלכּו ֶאל יֹוֵסף ֲאׁשֶ

ֲעׂשּו: ָלֶכם ּתַ
 ותרעב כל ארץ מצרים - שהרקיבה תבואתם 
לכם  יאמר  אשר  יוסף:  משל  חוץ  שאצרו 
תעשו - לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו, 
וכשבאו אצל פרעה ואומרים כך הוא אומר 
והלא  לנו, אמר להם למה לא צברתם בר, 
לו  אמרו  באים,  הרעב  ששני  לכם  הכריז 
אספנו הרבה והרקיבה, אמר להם אם כן כל 
אשר יאמר לכם תעשו, הרי גזר על התבואה 

והרקיבה, מה אם יגזור עלינו ונמות:

ָהָאֶרץ  ֵני  ּפְ ל  ּכָ ַעל  ָהָיה  ְוָהָרָעב  )נו( 
ּבֹר  ׁשְ ֶהם ַוּיִ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ח יֹוֵסף ֶאת ּכָ ְפּתַ ַוּיִ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ֱחַזק ָהָרָעב ּבְ ְלִמְצַרִים ַוּיֶ
 על כל פני הארץ - מי הם פני הארץ, אלו 
העשירים: את כל אשר בהם - כתרגומו די 
בהון עיבורא: וישבור למצרים - שבר לשון 
לשון  משמש  כאן  הוא,  קנין  ולשון  מכר 
אוכל,  מעט  לנו  שברו  ב(  מג  )להלן  מכר, 
לשון קנין. ואל תאמר אינו כי אם בתבואה, 
שאף ביין וחלב מצינו )ישעיה נה א( ולכו 

שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב:

ּבֹר ֶאל  אּו ִמְצַרְיָמה ִלׁשְ )נז( ְוָכל ָהָאֶרץ ּבָ
ָכל ָהָאֶרץ: י ָחַזק ָהָרָעב ּבְ יֹוֵסף ּכִ

 וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף - 
)סרסהו ופרשהו וכל הארץ באו מצרים אל 
יוסף(. אם תפרשהו כסדרו היה צריך לכתוב 

לשבור מן יוסף:

ֶבר  ׁשֶ ֶיׁש  י  ּכִ ַיֲעֹקב  ְרא  ַוּיַ )א(  מב  פרק 
ה  ָלּמָ ְלָבָניו  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ִמְצָרִים  ּבְ

ְתָראּו: ּתִ
ומהיכן   - יש שבר במצרים  כי  יעקב  וירא   
שנאמר  שמע,  אלא  ראה  לא  והלא  ראה, 
)להלן מב ב( הנה שמעתי וגו', ומהו וירא, 
יש  שעדיין  קדש  של  באספקלריא  ראה 
ממש  נבואה  היתה  ולא  במצרים.  שבר  לו 
להודיעו בפירוש שזה יוסף: למה תתראו - 
למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני 
שעה  שבאותה  שבעים,  אתם  כאלו  עשו 
עדיין היה להם תבואה. ]ולי נראה פשוטו 
למה תתראו, למה יהיו הכל מסתכלין בכם 
לכם  מבקשים  אתם  שאין  בכם  ומתמיהים 
ומפי  שבידכם[.  מה  שיכלה  בטרם  אוכל 
למה  כחישה,  לשון  שהוא  שמעתי  אחרים 
יא  )משלי  לו  ודומה  ברעב.  כחושים  תהיו 

כה( ומרוה גם הוא יורה:

ֶבר  ׁשֶ ֶיׁש  י  ּכִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ה  ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר  )ב( 

ם  ָ ִמּשׁ ָלנּו  ְברּו  ְוׁשִ ה  ּמָ ׁשָ ְרדּו  ִמְצָרִים  ּבְ
ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות:

למאתים  רמז  לכו,  אמר  ולא   - שמה  רדו   
כמנין  למצרים,  שנשתעבדו  שנים  ועשר 

רד"ו:
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ר  ּבָ ּבֹר  ִלׁשְ ָרה  ֲעׂשָ יֹוֵסף  ֲאֵחי  ְרדּו  ַוּיֵ )ג( 

ְצָרִים: ִמּמִ
יעקב,  בני  כתב  ולא   - יוסף  אחי  וירדו   
מלמד שהיו מתחרטים במכירתו ונתנו לבם 
ממון  בכל  ולפדותו  באחוה  עמו  להתנהג 
שיפסקו עליהם: עשרה - מה תלמוד לומר, 
והלא כתיב )פסוק ד( ואת בנימין אחי יוסף 
חלוקין  היו  האחוה  לענין  אלא  שלח,  לא 
ושנאת  כולם  אהבת  היתה  שלא  לעשרה, 
כולם שוה לו, אבל לענין לשבור בר כולם 

לב אחד להם:

ַלח  ׁשָ לֹא  יֹוֵסף  ֲאִחי  ְנָיִמין  ּבִ ְוֶאת  )ד( 

ִיְקָרֶאּנּו  ן  ּפֶ ָאַמר  י  ּכִ ֶאָחיו  ֶאת  ַיֲעֹקב 
ָאסֹון:

 פן יקראנו אסון - ובבית לא יקראנו אסון, 
שהשטן  מכאן  יעקב  בן  אליעזר  רבי  אמר 

מקטרג בשעת הסכנה:

תֹוְך  ּבְ ּבֹר  ִלׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֹבאּו  ַוּיָ )ה( 

ָנַען: ֶאֶרץ ּכְ י ָהָיה ָהָרָעב ּבְ ִאים ּכִ ַהּבָ
 בתוך הבאים - מטמינין עצמן שלא יכירום, 
כולם  יתראו  שלא  אביהם  להם  שצוה  לפי 
בפתחו,  אחד  כל  שיכנס  אלא  אחד  בפתח 
שכולם  הרע  עין  בהם  תשלוט  שלא  כדי 

נאים וכולם גבורים:

יט ַעל ָהָאֶרץ הּוא  ּלִ ַ )ו( ְויֹוֵסף הּוא ַהּשׁ
ֲאֵחי  ֹבאּו  ַוּיָ ָהָאֶרץ  ַעם  ְלָכל  יר  ּבִ ׁשְ ַהּמַ

ִים ָאְרָצה: ֲחוּו לֹו ַאּפַ ּתַ ׁשְ יֹוֵסף ַוּיִ
 וישתחוו לו אפים - נשתטחו לו על פניהם, 
וכן כל השתחואה פשוט ידים ורגלים הוא:

ר  ְתַנּכֵ ֵרם ַוּיִ ּכִ ְרא יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ַוּיַ )ז( ַוּיַ
ַוּיֹאֶמר  ָקׁשֹות  ם  ִאּתָ ר  ַוְיַדּבֵ ֲאֵליֶהם 
ֵמֶאֶרץ  ַוּיֹאְמרּו  אֶתם  ּבָ ֵמַאִין  ֲאֵלֶהם 

ר ֹאֶכל: ּבָ ַנַען ִלׁשְ ּכְ
 ויתנכר אליהם - נעשה להם כנכרי בדברים, 

לדבר קשות:

לֹא  ְוֵהם  ֶאָחיו  ֶאת  יֹוֵסף  ר  ּכֵ ַוּיַ )ח( 

ֻרהּו: ִהּכִ

 ויכר יוסף וגו' - לפי שהניחם חתומי זקן: 
והם לא הכרהו - שיצא מאצלם בלא חתימת 
זקן, ועכשיו בא בחתימת זקן. ומדרש אגדה 
הכיר  בידו  כשנמסרו  אחיו  את  יוסף  ויכר 
שהם אחיו ורחם עליהם, והם לא הכירוהו 

כשנפל בידם לנהוג בו אחוה:

ר  ֲאׁשֶ ַהֲחלֹמֹות  ֵאת  יֹוֵסף  ְזּכֹר  ַוּיִ )ט( 

ם  ִלים ַאּתֶ ָחַלם ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרּגְ
אֶתם: ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ ּבָ

 אשר חלם להם - עליהם, וידע שנתקיימו, 
שהרי השתחוו לו: ערות הארץ - גלוי הארץ, 
כ  )ויקרא  כמו  ליכבש,  נוחה  היא  מהיכן 
יח( את מקורה הערה, וכמו )יחזקאל טז ז( 
וכן כל ערוה שבמקרא לשון  ועריה.  ערום 
גילוי. ותרגום אונקלוס בדקא דארעא, כמו 
הבית,  רעוע  הבית,  בדק  ו(  יב  ב'  )מלכים 

אבל לא דקדק לפרשו אחר לשון המקרא:

אּו  )י( ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאדִֹני ַוֲעָבֶדיָך ּבָ
ר ֹאֶכל: ּבָ ִלׁשְ

 לא א-דני - לא תאמר כן, שהרי עבדיך באו 
לשבר אוכל:

ִנים  ּכֵ ָנְחנּו  ֶאָחד  ִאיׁש  ֵני  ּבְ נּו  ּלָ ּכֻ )יא( 

ִלים: ֲאַנְחנּו לֹא ָהיּו ֲעָבֶדיָך ְמַרּגְ
בהם  נצנצה   - נחנו  אחד  איש  בני  כלנו   
בן  הוא  שאף  עמהם  וכללוהו  הקדש  רוח 
אביהם: כנים - אמתיים, כמו )שמות י כט( 
צלפחד  בנות  כן  ז(  כז  )במדבר  דברת,  כן 
דוברות, )ישעיה טז ו( ועברתו לא כן בדיו:

ָהָאֶרץ  ֶעְרַות  י  ּכִ ֲאֵלֶהם לֹא  ַוּיֹאֶמר  )יב( 

אֶתם ִלְראֹות: ּבָ
שהרי   - לראות  באתם  הארץ  ערות  כי   
לא  למה  העיר,  שערי  בעשרה  נכנסתם 

נכנסתם בשער אחד:

ַאִחים  ֲעָבֶדיָך  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַוּיֹאְמרּו  )יג( 

ה  ָנַען ְוִהּנֵ ֶאֶרץ ּכְ ֵני ִאיׁש ֶאָחד ּבְ ֲאַנְחנּו ּבְ
ֹטן ֶאת ָאִבינּו ַהּיֹום ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו: ַהּקָ

ובשביל   - וגו'  עבדיך  עשר  שנים  ויאמרו   
אותו אחד שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשו:
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ר  ֲאׁשֶ הּוא  יֹוֵסף  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  )יד( 

ם: ִלים ַאּתֶ י ֲאֵלֶכם ֵלאֹמר ְמַרּגְ ְרּתִ ּבַ ּדִ
דברתי  אשר  הדבר   - דברתי  אשר  הוא   
שאתם מרגלים הוא האמת והנכון, זהו לפי 
מצאתם  ואלו  להם  אמר  ומדרשו  פשוטו. 
תפדוהו.  הרבה  ממון  עליכם  ויפסקו  אותו 
לכם  יאמרו  ואם  להם  אמר  הן.  לו  אמרו 
שלא יחזירוהו בשום ממון מה תעשו. אמרו 
ליהרג, אמר להם  או  לו לכך באנו, להרוג 
העיר  בני  להרוג  אליכם  דברתי  אשר  הוא 
באתם, מנחש אני בגביע שלי ששנים מכם 

החריבו כרך גדול של שכם:

ְצאּו  ֵחנּו ֵחי ַפְרֹעה ִאם ּתֵ ּבָ ּתִ ֹזאת  ּבְ )טו( 

ה: ֹטן ֵהּנָ בֹוא ֲאִחיֶכם ַהּקָ י ִאם ּבְ ה ּכִ ִמּזֶ
נשבע  פרעה. שהיה  יחיה  אם   - פרעה  חי   

תצאו  אם  פרעה:  בחיי  נשבע  היה  לשקר, 
מזה - מן המקום הזה:

ח ֶאת ֲאִחיֶכם  ם ֶאָחד ְוִיּקַ ְלחּו ִמּכֶ )טז( ׁשִ

ַהֱאֶמת  ְבֵריֶכם  ּדִ ֲחנּו  ְוִיּבָ ֵהָאְסרּו  ם  ְוַאּתֶ
ִלים  ְמַרּגְ י  ּכִ ַפְרֹעה  ֵחי  לֹא  ְוִאם  ֶכם  ִאּתְ

ם: ַאּתֶ
 האמת אתכם - אם אמת אתכם. לפיכך ה"א 
נקוד פתח שהוא כמו בלשון תימה. ואם לא 

תביאוהו, חי פרעה כי מרגלים אתם:

ת  לֹׁשֶ ׁשְ ָמר  ִמׁשְ ֶאל  ֹאָתם  ֱאֹסף  ַוּיֶ )יז( 
ָיִמים:

 משמר - בית האסורים:

י  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ )יח( ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ּבַ

ֹזאת ֲעׂשּו ִוְחיּו ֶאת ָהֱא־לִֹהים ֲאִני ָיֵרא:

היום־יום
במאסר השני של רבינו הזקן - בשנת תקס"א - לא ישב בתפיסא ומאסר כבד 
כבראשונה. אבל המלשינות היתה כבדה יותר, כי עיקר ההלשנה היתה על תורת 
החסידות, וההתנגדות היתה גדולה במאד. היה תפוס "בטיינע סאוועט". יום שיצא 

לחרות: נר ג דחנוכה.

רמב"ם
הלכות מאכלות אסורות פרק ה

שנאמר  שזה  למדו  השמועה  מפי  א. 
הבשר  עם  הנפש  תאכל  לא  בתורה 
אבר  ועל  החי,  מן  אבר שנחתך  לאסור 
מן החי הוא אומר לנח אך בשר בנפשו 
החי  מן  אבר  ואיסור  תאכלו,  לא  דמו 
אבל  בטהורים  ועוף  חיה  בבהמה  נוהג 

לא בטמאים.

וגידים  בשר  בו  שיש  אבר  אחד  ב. 
אבר  ואחד  והרגל,  היד  כגון  ועצמות 
והביצים  הלשון  כגון  עצם  בו  שאין 
בהן,  וכיוצא  וחלב  והכליות  והטחול 
אלא שהאבר שאין בו עצם בין שחתך 
אסור  זה  הרי  מקצתו  שחתך  בין  כולו 
משום אבר מן החי, והאבר שיש בו עצם 

אינו חייב עליו משום אבר מן החי עד 
שיפרוש כברייתו בשר וגידים ועצמות, 
אבל אם פרש מן החי הבשר בלבד חייב 
לא  שביארנו  כמו  טריפה  משום  עליו 

משום אבר מן החי.

לוקה  כזית  החי  מן  מאבר  האוכל  ג. 
ואפילו אכל אבר שלם אם יש בו כזית 
מן  חתך  פטור,  מכזית  פחות  חייב 
ועצמות  וגידים  בשר  כברייתו  האבר 
כזית ואכלו לוקה אע"פ שאין בו בשר 
כל שהוא, אבל אם הפריד האבר  אלא 
הבשר  והפריד  החי  מן  שתלשו  אחר 
לוקה  אינו  העצמות  ומן  הגידים  מן 
ואין  לבדו  הבשר  מן  כזית  שיאכל  עד 
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לכזית  בו  מצטרפין  והגידים  העצמות 
מאחר ששנה ברייתו.

ד. חלקו לאבר זה ואכלו מעט מעט, אם 
יש במה שאכל כזית בשר חייב ואם לאו 
פטור, לקח כזית מן האבר כברייתו בשר 
שנחלק  אע"פ  ואכלו  ועצמות  וגידים 

בפיו בפנים קודם שיבלענו חייב.

ה. תלש אבר מן החי ונטרפה בנטילתו 
ואכלו חייב שתים, משום אבר מן החי 
ומשום טריפה שהרי שני האסורין באין 
כאחת, וכן התולש חלב מן החי ואכלו 
לוקה שתים, משום אבר מן החי ומשום 
ואכלו  הטריפה  מן  חלב  תלש  חלב, 

לוקה שלש.

ואבר  בבהמה  המדולדל  בשר  ו. 
לחזור  יכול  אינו  אם  בה  המדולדל 
אחר  אלא  פרש  שלא  אע"פ  ולחיות 
ואם  עליו,  לוקין  ואין  אסור  שנשחטה 
נפל  כאילו  אותו  רואין  הבהמה  מתה 
אבר  משום  עליו  לוקין  לפיכך  מחיים, 
מן החי, אבל היכול לחזור ולחיות אם 

נשחטה הבהמה הרי זה מותר.

כגון  דכו  או  מעכו  או  אבר  שמט  ז. 
זה  הרי  נתקן  או  אותן  שמעך  הביצים 
אינו אסור מן התורה שהרי יש בו מקצת 
חיים, ולפיכך אין מסריח, ואעפ"כ אסור 
לאכלו ממנהג שנהגו כל ישראל מקדם 

שהרי הוא דומה לאבר מן החי.

או  הבשר  היה  אם  שנשבר  עצם  ח. 
העור חופה רוב עוביו של עצם הנשבר 
ואם  מותר,  זה  הרי  השבר  הקף  ורוב 
אסור,  האבר  הרי  לחוץ  העצם  יצא 
יחתוך  העוף  או  הבהמה  וכשישחוט 
מותר,  והשאר  וישליכו  השבר  ממקום 
רובו  את  חופה  והבשר  העצם  נשבר 
אבל היה אותו בשר מרוסס או נתאכל 
כבשר שהרופא גוררו, או שהיה מתלקט 
הרוב ממקומות הרבה, או שהיה הבשר 
שעליו נקבים נקבים, או שנסדק הבשר, 

או שנקדר כמין טבעת, או שנגרר הבשר 
מלמעלה עד שלא נשאר מן הבשר אלא 
מלמטה  הבשר  שנתאכל  או  כקליפה, 
הבשר  שנמצא  עד  שנשבר  העצם  מעל 
החופה אינו נוגע בעצם, בכל אלו מורין 
ואם אכל  לאיסור, עד שיתרפא הבשר, 

מכל אלו מכין אותו מכת מרדות.

ט. המושיט ידו למעי הבהמה וחתך מן 
הטחול ומן הכליות וכיוצא בהן והניח 
החתיכות בתוך מעיה ואחר כך שחטה, 
הרי אותן החתיכות אסורות משום אבר 
מן החי, ואע"פ שהוא בתוך מעיה, אבל 
אם חתך מן העובר שבמעיה ולא הוציאו 
העובר  חתיכת  הרי  שחטה  כך  ואחר 
עובר  יצא,  ולא  הואיל  מותר  אברו  או 
אבר  אותו  נאסר  רגלו  או  ידו  שהוציא 
לעולם בין שחתכו קודם שתשחט אמו 
בין שחתכו אחר שנשחטה אמו, ואפילו 
כך  ואחר  אמו  למעי  אבר  אותו  החזיר 
שנים  כמה  וחיה  הולד  נולד  או  נשחט 
טריפה,  משום  אסור  האבר  אותו  הרי 
נאסר  למחיצתו  חוץ  שיצא  בשר  שכל 
ובשר  שנאמר  החי  מן  שפרש  כבשר 
בשדה טרפה כיון שיצא למקום שהוא 

לו כשדה נעשה טריפה כמו שביארנו.

מקצתו  ונשאר  האבר  מקצת  הוציא  י. 
מיעוטו  אלא  נשאר  לא  אפילו  בפנים 
ואם  מותר,  ושבפנים  אסור  היוצא 
שהחזירו  אחר  האבר  מן  היוצא  חתך 
ונשחטה, אותו שיצא בלבד אסור ושאר 
וחתכו  החזירו  לא  ואם  מותר,  האבר 
קודם שחיטה  בין שחתכו  בחוץ,  והוא 
אסור  החתך  מקום  שחיטה,  אחר  או 
והוא המקום שנגד האויר אחר שיחתך 

היוצא חוזר וחותך מקום החתך.

קודם  וחתכו  שיצא  עובר  אבר  כל  יא. 
מן  אבר  זה  הרי  בחוץ  והוא  שחיטה 
העובר  מת  ואפילו  עליו  ולוקין  החי 
קודם שחיטה, ואם נחתך אחר שחיטה 
ואם  מת,  ואפילו  לוקה  אינו  האוכלו 
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האוכלו  חתכו  כך  ואחר  הבהמה  מתה 
לוקה משום אבר מן החי.

האבר  ונאסר  אבר  שהוציא  עובר  יב. 
החלב  נקבה,  היא  והרי  נולד  כך  ואחר 
שלה אסור לשתותו מספק, הואיל והוא 
אחד  אבר  בה  ויש  האיברין  מכלל  בא 
שנתערב  טריפה  כחלב  זה  והרי  אסור 

בחלב טהורה.

בה  ומצא  מעוברת  בהמה  השוחט  יג. 
מותר  זה  הרי  מת  בין  חי  בין  שליל 
באכילה, ואפילו שליא מותרת באכילה 
את  ושחט  מקצתה  שיצאת  ושליא 
קשורה  זו  שליא  היתה  אם  הבהמה, 
והשאר  אסור  ממנה  שיצא  מה  בולד 
כולה  בו  קשורה  היתה  לא  ואם  מותר, 
אסורה, שמא שליא זו שיצאת מקצתה 
הלך לו ולד שהיה בה וולד זה שנמצא 
בבטן הלכה שליא שלו, ואין צריך לומר 
שאם לא נמצא בבטן ולד כלל שהשליא 

כולה אסורה.

בן  שהוא  אע"פ  חי  עובר  בה  מצא  יד. 
שיחיה  ואפשר  גמורין  חדשים  תשעה 
אמו  שחיטת  אלא  שחיטה  צריך  אינו 
קרקע  גבי  על  הפריס  ואם  מטהרתו, 

צריך שחיטה.

בהמה  שחט  או  הבהמה  את  קרע  טו. 
צריך  חי  תשעה  בן  בה  ומצא  טריפה 
אמו  שחיטת  ואין  להתירו  שחיטה 
חדשיו  לו  גמרו  לא  ואם  לו,  מועלת 
אע"פ שהוא חי במעי הטריפה הרי זה 
אסור מפני שהוא כאבר מאמו, כל עובר 
שחט  ואח"כ  והחזירו  ראשו  שהוציא 
לו  מועלת  אמו  שחיטת  אין  אמו  את 

והרי הוא כילוד וצריך שחיטה.

פרק ו

חייב  במזיד  הדם  מן  כזית  האוכל  א. 
כרת בשוגג מביא חטאת קבועה, ודבר 
מפורש בתורה שאינו חייב אלא על דם 
בין  בין טמאין  בלבד  ועוף  חיה  בהמה 

טהורין שנאמר וכל דם לא תאכלו בכל 
מושבותיכם לעוף ולבהמה, וחיה בכלל 
בהמה שנאמר זאת הבהמה אשר תאכלו 
דגים  דם  וגו', אבל  וצבי  איל  וגו'  שור 
האדם  ודם  ורמשים  ושקצים  וחגבים 
דם  לפיכך  דם,  משום  עליו  חייבין  אין 
לאכלו  מותר  טהורים  וחגבים  דגים 
ודם  מותר,  ושתהו  בכלי  כנסו  ואפילו 
חגבים ודגים טמאים אסור משום שהוא 
ודם  טמאה,  בהמה  כחלב  גופן  תמצית 

שקצים כבשרן כמו שביארנו.

אם  סופרים  מדברי  אסור  האדם  דם  ב. 
פירש, ומכין עליו מכת מרדות, אבל דם 
שנשך  הרי  נמנע,  ואינו  בולעו  השינים 
בפת ומצא עליה דם גורר את הדם ואחר 

כך אוכל שהרי פירש.

היוצא  דם  על  אלא  כרת  חייבין  אין  ג. 
בשעת שחיטה ונחירה או התזת הראש 
הדם  ועל  אדמומית,  בו  שיש  זמן  כל 
הכנוס בתוך הלב, ועל דם הקזה כל זמן 
ויוצא, אבל הדם השותת  שהוא מקלח 
לקלח,  שיתחיל  קודם  הקזה  בתחלת 
ודם השותת בסוף הקזה כשיתחיל הדם 
והרי הוא כדם  לפסוק אין חייבין עליו 
האיברים שדם הקלוח הוא הדם שהנפש 

יוצאה בו.

דם  כגון  האיברין  ודם  התמצית  דם  ד. 
ודם  ביצים  ודם  הכליות  ודם  הטחול 
ודם  שחיטה  בשעת  ללב  המתכנס 
כרת,  עליו  חייבין  אין  בכבד  הנמצא 
שנאמר  לוקה  כזית  ממנו  האוכל  אבל 
הוא  כרת  ובחיוב  תאכלו,  לא  דם  וכל 
אומר כי נפש הבשר בדם היא אינו חייב 

כרת אלא על הדם שהנפש יוצאה בו.

הרי  הבהמה  במעי  הנמצא  השליל  ה. 
הנמצא  הדם  לפיכך  הילוד,  כדם  דמו 
אבל  כרת  עליו  חייבין  לבו  בתוך  כנוס 

שאר דמו הרי הוא כדם האברין.
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קורעו  לקדרה  בין  לצלי  בין  הלב  ו. 
ואם  מולחו,  כך  ואחר  דמו  ומוציא את 
בשל הלב ולא קרעו קורעו אחר שבשלו 
חייב  אינו  ואכלו  קרעו  לא  ואם  ומותר 
בלב  אמורים  דברים  במה  כרת,  עליו 
היה  דם, אבל אם  כזית  בו  העוף שאין 
לב בהמה חייב כרת שהרי יש בו כזית 

מדם שבתוך הלב שחייבין עליו כרת.

לתוך  והשליכה  חתכה  אם  הכבד  ז. 
עד  רותחין  מים  לתוך  או  החומץ 
אותה  לבשל  מותרת  זו  הרי  שתתלבן 
אחר כן, וכבר נהגו כל ישראל להבהבה 
בין  אותה  מבשלין  כך  ואחר  האור  על 
בשר  עם  שבשלה  בין  לבדה  שבשלה 
מבשלין  שאין  פשוט  מנהג  וכן  אחר, 
עד  אותו  קולין  ולא  ראש  של  המוח 

שמהבהבין אותו באור.

על  הבהבה  ולא  שבשלה  הכבד  ח. 
ברותחין  או  בחומץ  חלטה  ולא  האור 
וכל  הכבד  אסורה  כולה  הקדרה  הרי 
עם  כבד  לצלות  ומותר  שנתבשל עמה, 
הבשר בשפוד אחד והוא שתהיה הכבד 
למטה, ואם עבר וצלאה למעלה מבשר 

הרי זה אוכלו.

עם  אפילו  לבשלו  מותר  הטחול  ט. 
הבשר שאינו דם אלא בשר הדומה לדם, 
שתצא  קודם  בהמה  מפרקת  השובר 
ואסור  באברים  נבלע  הדם  הרי  נפשה 
חלטו,  ואפילו  חי  בשר  ממנה  לאכול 
אלא כיצד יעשה יחתוך החתיכה וימלח 
יפה יפה ואחר כך יבשל או יצלה, וכבר 
ביארנו שהשוחט בהמה חיה ועוף ולא 

יצא מהן דם שהן מותרין.

אם  אלא  דמו  מידי  יוצא  הבשר  אין  י. 
יפה,  יפה  ומדיחו  יפה  יפה  מולחו  כן 
ואחר  תחלה  הבשר  מדיח  עושה  כיצד 
כך מולחו יפה יפה ומניחו במלחו כדי 
יפה  יפה  מדיחו  כך  ואחר  מיל,  הילוך 
מיד  ומשליכו  זכים  המים  שיצאו  עד 

לתוך מים רותחין אבל לא לפושרין כדי 
שיתלבן מיד ולא יצא דם.

יא. כשמולחין הבשר אין מולחין אותו 
אלא  מולחין  ואין  מנוקב,  בכלי  אלא 
דק  שהמלח  הגס,  כחול  עבה  במלח 
כקמח יבלע בבשר ולא יוציא דם, וצריך 
לנפץ הבשר מן המלח ואחר כך ידיחנו.

שצריך  לבשר  האלו  הדברים  כל  יב. 
מיד,  וצולה  מולח  לצלי  אבל  לבשלו 
והרוצה לאכול בשר חי מולחו יפה יפה 
ואם  יאכל,  כך  ואחר  יפה  יפה  ומדיחו 
חלטו בחומץ מותר לאכלו כשהוא חי, 
ומותר לשתות החומץ שחלטו בו שאין 

החומץ מוציא הדם.

יג. חומץ שחלט בו בשר לא יחלוט בו 
בתוך  שהאדימה  וחתיכה  שניה,  פעם 
החומץ היא והחומץ אסורין עד שימלח 
שהאדים  בשר  ויצלה,  יפה  יפה  אותה 
וכן ביצי בהמה וחיה בקליפה שעליהן, 
וכן העורף שבו המזרקים שהן מלאים 
דם, אם חתכן ומלחן כדת מותר לבשלן, 
וצלה  בשפוד  וצלאן  חתכן  לא  ואם 
העורף ופיו למטה או שצלאן כולן על 

הגחלים הרי אלו מותרין.

או  בתנור  שצלהו  הבהמה  ראש  יד. 
בכבשן אם תלהו ובית שחיטתו למטה 
היה  ואם  ושותת,  יוצא  שהדם  מותר 
אסור,  מוחו  הצד  מן  השחיטה  בית 
שהדם מתקבץ לתוכו ושאר הבשר שעל 
חוטמו  הניח  מותר,  מבחוץ  העצמות 
כדי  קנה  או  גמי  בו  הניח  אם  למטה 
חוטמו  דרך  דמו  ויצא  פתוח  שישאר 

מותר ואם לאו מוחו אסור.

לקבל  הצלי  תחת  כלי  מניחין  אין  טו. 
כל מראה אדמומית  עד שתכלה  מימיו 
שבו, וכיצד עושין משליכין לתוך הכלי 
שיצלה  עד  הכלי  ומניח  מלח  מעט 
ולוקח השמנונית של מעלה והמים של 

מטה שתחת השמנונית אסורה.
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מותר  צלי  בשר  עליה  שחתך  פת  טז. 
דגים  שמנונית,  אלא  שאינה  לאכלה 
זה אפילו בכלי  זה עם  ועופות שמלחן 
מנוקב הדגים אסורין שהדג רפה ובולע 
דם היוצא מן העוף, ואין צריך לומר אם 

מלח דג עם בשר בהמה או חיה.

ומלא חללן  עופות שהניחן שלמים  יז. 
דם  שהרי  אסורות  ובשלן  וביצים  בשר 
יפה,  יפה  שמלחן  ואע"פ  לתוכן  יוצא 
או  שלוק  שבתוכן  הבשר  היה  ואפילו 
אף  מותרות  אלו  הרי  צלאן  ואם  צלוי, 
על פי שהבשר שבתוכן חי ואפילו פיהן 

למעלה.

יח. בני מעיים שמלאן על דרך זו בבשר 
צלוי או שלוק או שמלאן בביצים ושלקן 
או קלאן הרי אלו מותרין שאין מחזיקין 

דם בבני מעים, וכן הורו הגאונים.

בין  וצלאן  בבצק  שטפלן  עופות  יט. 
בסולת  טפלן  אם  בין מחותכין  שלמים 
את  אוכל  הסמיקה הטפלה  אפילו  גסה 
מתפררת  גסה  שסלת  מפני  הטפילה 
חטים  בקמח  טפלן  ואם  הדם,  ויוצא 
כמו  לבנה  הטפלה  היתה  שלתתןאם 
לאו  ואם  ממנה  לאכול  מותר  הכסף 
אסורה, טפלן בשאר קמחין אם האדימו 

אסורין ואם לא האדימו מותרין.

לחתוך  אסור  בה  ששחט  סכין  כ. 
או  באור  הסכין  שילבן  עד  רותח  בה 
בקרקע  ינעצנה  או  במשחזת  ישחיזנה 
קשה עשר פעמים, ואם חתך בה רותח 
מותר, וכן אינו חותך בה צנון וכיוצא בו 
מדברים החריפים לכתחלה, ואם הדיח 
הסכין או שקנחה בכלי מותר לחתוך בו 

צנון וכיוצא בו אבל לא רותח.

כא. קערה שמלח בה בשר אפילו היתה 
רותח  בה  לאכול  אסור  באבר  שועה 

לעולם שכבר נבלע הדם בחרסיה.

פרק ז

א. האוכל כזית חלב במזיד חייב כרת, 
ובפירוש  קבועה,  חטאת  מביא  בשוגג 
אמרה תורה שאינו חייב אלא על שלשה 
כל  שנאמר  בלבד  טהורה  בהמה  מיני 
בין  תאכלו  לא  ועז  וכשב  שור  חלב 
שאכל מחלב שחוטה בין שאכל מחלב 
וטריפה שלהן, אבל שאר בהמה  נבלה 
חלבה  טהורה  בין  טמאה  בין  וחיה 
כבשרה, וכן נפל של שלשה מיני בהמה 
מחלבו  והאוכל  כבשרו  חלבו  טהורה 

כזית לוקה משום אוכל נבילה.

חייב  וטריפה  נבילה  מחלב  האוכל  ב. 
נבלה  אוכל  ומשום  חלב  אוכל  משום 
בבשרה  האיסור  שנוסף  מתוך  וטרפה 
ולפיכך  החלב  על  נוסף  מותר  שהיה 

לוקה שתים.

כל  שליל  בה  ומצא  בהמה  השוחט  ג. 
חלבו מותר ואפילו מצאו חי מפני שהוא 
חדשיו  לו  שלמו  ואם  ממנה,  כאבר 
ומצאו חי אע"פ שלא הפריס על הקרקע 
ואינו צריך שחיטה חלבו אסור וחייבין 
החוטין  כל  ממנו  ומוציאין  כרת,  עליו 

והקרומות האסורין כשאר הבהמות.

ד. הושיט ידו למעי בהמה וחתך מחלב 
הרי  והוציאו  חדשיו  לו  שכלו  העובר 
זה חייב עליו כאילו חתכו מחלב האם 
לאסור  הגורמין  הן  שהחדשים  עצמה, 

החלב.

עליהן  שחייבין  הן  חלבים  שלשה  ה. 
שתי  ושעל  הקרב  שעל  חלב  כרת: 
האליה  אבל  הכסלים,  ושעל  הכליות 
אלא  חלב  נקראת  לא  באכילה,  מותרת 
לענין קרבן בלבד כמו שנקראו חלבים 
כמו  קרבן,  לענין  הכבד  ויותרת  כליות 
כליות  וחלב  הארץ  חלב  אומר  שאתה 
שמרימין  ולפי  טובם,  שהוא  חטה 
לשם  לשריפה  הקרבן  מן  אלו  דברים 
אלא  טוב  דבר  שם  שאין  חלב,  נקראו 
בתרומת  נאמר  ולכך  לשם,  המורם 

מעשר בהרימכם את חלבו ממנו.
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ו. חלב שעל המסס ושעל בית הכוסות 
הוא החלב שעל הקרב, וחלב שבעיקרי 
הירכות מבפנים חייבין עליו כרת והוא 
החלב שעל הכסלים, ויש שם חלב על 
האסור  והוא  קשת  כמו  עקום  הקיבה 
וחוט משוך כמו יתר והוא מותר, חוטין 
שבחלב אסורין ואין חייבין עליהן כרת.

מותר,  אותו  חופה  שהבשר  חלב  ז. 
שבתוך  לא  הכתוב  אסר  הכסלים  שעל 
נאסר  הכליות  שעל  חלב  וכן  הכסלים, 
ולא שבתוך הכליות, ואף על פי כן נוטל 
כך  ואחר  הכוליא  שבתוך  לובן  אדם 

אוכל אותה ואינו צריך לחטט אחריו.

חלב  של  פתילות  שתי  כמו  יש  ח. 
הירך,  לראש  סמוך  המתנים  בעיקרי 
כשהבהמה חיה חלב זה נראה במעים, 
ויתכסה  בבשר  בשר  ידבק  וכשתמות 
חלב זה ואינו נראה עד שיתפרק הבשר 
מן הבשר, ואעפ"כ הרי זה אסור, שאין 
זה חלב שהבשר חופה אותו, וכל מקום 
והבשר  בו החלב תחת הבשר  שתמצא 
עד  יראה  ולא  סביביו  מכל  אותו  מקיף 

שיקרע הבשר הרי זה מותר.

הדקין  הן  המעים  וחלב  הלב  חלב  ט. 
המלופפין כולן מותרין והרי הם כשומן 
שהוא מותר, חוץ מראש המעי שסמוך 
שצריך  מעים  בני  תחלת  שהוא  לקיבה 
שעל  חלב  וזהו  שעליו  החלב  לגרור 
הדקין שאסור, ויש מן הגאונים שאומר 
המעי  הוא  לגררו  שצריך  המעי  שראש 

שיצא בו הרעי שהוא סוף המעים.

י. יש בגוף הבהמה חוטין וקרומות שהן 
משום  ומהן  חלב  משום  מהם  אסורין, 
משום  שאסור  קרום  או  חוט  וכל  דם, 
כל דם לא תאכלו צריך לנטלו ואחר כך 
ימלח ויבשל הבשר כמו שאמרנו, ואם 
חתכו ומלחו אינו צריך לנטלו וכן לצלי 
קרום  או  חוט  וכל  לנטלו(,  צריך  )אינו 
שהוא אסור משום כל חלב בין לצלי בין 

לבשול צריך לנטלו מן הבהמה.

שלשה  בכסלים,  יש  חוטין  חמשה  יא. 
השלשה  השמאל,  מן  ושנים  הימין  מן 
שמן הימין מתפצל כל אחד מהם לשנים 
מתפצלין  השמאל  שמן  והשנים  שנים, 
חלב,  משום  וכולן  שלשה  לשלשה 
משום  הכליות  וחוטי  הטחול  וחוטי 
חלב, וכן קרום שעל הטחול וקרום שעל 
אסורין  הכליות  שעל  וקרום  הכסלים 
הטחול  דד  שעל  וקרום  חלב,  משום 
אסור  הקרום  ושאר  כרת,  עליו  חייבין 

ואין חייבין עליו.

העליון  לכוליא,  יש  קרומות  ושני  יב. 
הכוליא,  שעל  כחלב  כרת  עליו  חייבין 
קרומות,  כשאר  הוא  הרי  והתחתון 

וחוטין שבהן אסורין ואין בהן כרת.

יג. חוטי הלב וחוטי היד וחוטי העוקץ 
וחוטי הלחי התחתון שבצד הלשון מיכן 
בתוך  שהן  הדקין  החוטין  וכן  ומיכן, 
מסובכין  עכביש  בית  כמו  הדקין  חלב 
שבקדקד,  המוח  שעל  וקרום  בזה,  זה 
וקרום שעל הביצים הכל אסורין משום 

דם.

השלים  שלא  טלה  או  גדי  ביצי  יד. 
שלשים יום מותר לבשלן בלא קליפה, 
לאחר שלשים יום אם נראה בהן חוטין 
הדם  בהם  שהלך  בידוע  אדומים  דקין 
שיחתך  עד  או  שיקלוף  עד  יבשל  ולא 
לא  עדיין  ואם  שביארנו,  כמו  וימלח 

נראו בהן חוטין האדומים מותרין.

סובב  שהמאכל  מעים  בני  וכל  טו. 
בחללן אין מחזיקין בהן דם.

טז. יראה לי שכל אלו החוטין והקרומות 
איסורן מדברי סופרים ואם תאמר שהן 
אסורין מן התורה בכלל כל חלב וכל דם 
אין לוקין עליהן אלא מכת מרדות ויהיו 
התורה  מן  אסור  שהוא  שיעור  כחצי 

ואין לוקין עליו.

ולא  הבשר  עם  חלבים  מולחין  אין  יז. 
שחתך  וסכין  בשר,  עם  חלבים  מדיחין 
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וכלי  בשר,  בה  יחתך  לא  חלבים  בה 
בשר,  בו  ידיח  לא  חלבים  בו  שהדיח 
לפיכך צריך הטבח להתקין שלש סכינין, 
בה  שמחתך  ואחת  בה,  ששוחט  אחת 

בשר, ואחת שמחתך בה חלבים.

יח. ואם דרך אותו מקום שידיח הטבח 
שני  לו  להתקין  צריך  בחנות,  הבשר 
בשר  בו  שמדיח  אחד  מים  של  כלים 

ואחד שמדיח בו חלבים.

יט. ואסור לטבח לפרוש חלב הכסלים 
שעל  שהקרום  לנאותו,  כדי  הבשר  על 
ויזוב  הטבח  ביד  ויתמעך  דק  החלב 
החלב ויבלע בבשר, וכל הדברים האלו 
נאסר  לא  נעשו  ואם  לעשותן,  אסור 

אלא  העושה  את  מכין  ואין  הבשר, 
מלמדין אותו שלא יעשה.

קודם  הבשר  את  מולחין  אין  וכן  כ. 
שיסיר ממנו את הקרומות ואת החוטין 
האסורין, ואם מלח מסירם אחר שנמלחו 
ואפילו היה בהן גיד הנשה מסירו אחר 

שנמלח ומבשל.

כא. וטבח שדרכו לנקות הבשר ונמצא 
אותו  מלמדין  קרום  או  חוט  אחריו 
באיסורין,  יזלזל  שלא  אותו  ומזהירין 
היה  אם  חלב  אחריו  נמצא  אם  אבל 
נמצא  ואם  אותו,  מעבירין  כשעורה 
אחריו כזית חלב אפילו במקומות הרבה 
מכין אותו מכת מרדות ומעבירין אותו, 

מפני שהטבח נאמן על החלב.
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יום חמישי כ"ח כסלו

חומש
ם ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר  ִנים ַאּתֶ )יט( ִאם ּכֵ

ָהִביאּו  ְלכּו  ם  ְוַאּתֶ ַמְרֶכם  ִמׁשְ ֵבית  ּבְ
יֶכם: ּתֵ ֶבר ַרֲעבֹון ּבָ ׁשֶ

 בבית משמרכם - שאתם אסורים בו עכשיו: 
ואתם לכו הביאו - לבית אביכם: שבר רעבון 
בתיכם - מה שקניתם לרעבון אנשי בתיכם:

ֵאַלי  ִביאּו  ּתָ ֹטן  ַהּקָ ֲאִחיֶכם  ְוֶאת  )כ( 

ֲעׂשּו  ַוּיַ ָתמּותּו  ְולֹא  ִדְבֵריֶכם  ְוֵיָאְמנּו 
ֵכן:

כמו  ויתקיימו,  יתאמתו   - דבריכם  ויאמנו   
)במדבר ה כב( אמן אמן, וכמו )מ"א ח כו( 

יאמן נא דבריך:

ֲאָבל  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  )כא( 

ר ָרִאינּו  ִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאׁשֶ ֲאׁשֵ
ָמְענּו  ִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ׁשָ ָצַרת ַנְפׁשֹו ּבְ

ָרה ַהּזֹאת: ָאה ֵאֵלינּו ַהּצָ ן ּבָ ַעל ּכֵ
 אבל - כתרגומו בקושטא. וראיתי בבראשית 
אבל,  הוא  דרומאה  לישנא  ח(  )צא  רבה 
ברם: באה אלינו - טעמו בבי"ת, לפי שהוא 
בלשון עבר שכבר באה, ותרגומו אתת לנא:

ֲהלֹוא  ֵלאֹמר  ֹאָתם  ְראּוֵבן  ַען  ַוּיַ )כב( 

ֶלד  ֶחְטאּו ַבּיֶ י ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל ּתֶ ָאַמְרּתִ
ה ִנְדָרׁש: מֹו ִהּנֵ ם ְוַגם ּדָ ַמְעּתֶ ְולֹא ׁשְ

 וגם דמו - אתין וגמין רבויין, דמו וגם דם 
הזקן:

י  ּכִ יֹוֵסף  ׁשֵֹמַע  י  ּכִ ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  )כג( 

יֹנָתם: ִליץ ּבֵ ַהּמֵ

 והם לא ידעו כי שומע יוסף - מבין לשונם 
ובפניו היו מדברים כן: כי המליץ בינותם - 
כי כשהיו מדברים עמו היה המליץ ביניהם, 
היודע לשון עברי ולשון מצרי, והיה מליץ 
היו  לכך  להם,  יוסף  ודברי  ליוסף  דבריהם 
עברי:  בלשון  מכיר  יוסף  שאין  סבורים 

המליץ - זה מנשה:

ֲאֵלֶהם  ב  ׁשָ ַוּיָ ְבּךְ  ַוּיֵ ֵמֲעֵליֶהם  ּסֹב  ַוּיִ )כד( 

ְמעֹון  ם ֶאת ׁשִ ח ֵמִאּתָ ּקַ ר ֲאֵלֶהם ַוּיִ ַוְיַדּבֵ
ֱאֹסר ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם: ַוּיֶ

שלא  מעליהם  נתרחק   - מעליהם  ויסב   
שהיו  ששמע  לפי   - ויבך  בוכה:  יראוהו 
השליכו  הוא   - שמעון  את  מתחרטין: 
הנה  יט(  לז  )לעיל  ללוי  הוא שאמר  לבור, 
בעל החלומות הלזה בא. דבר אחר נתכוין 
שניהם  יתיעצו  שמא  מלוי  להפרידו  יוסף 
לא   - לעיניהם  אותו  ויאסור  אותו:  להרוג 
הוציאו  שיצאו  וכיון  לעיניהם,  אלא  אסרו 

והאכילו והשקהו:

ר  ֵליֶהם ּבָ )כה( ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת ּכְ

ּקֹו ְוָלֵתת  יֶהם ִאיׁש ֶאל ׂשַ ְסּפֵ יב ּכַ ּוְלָהׁשִ
ן: ַעׂש ָלֶהם ּכֵ ֶרְך ַוּיַ ָלֶהם ֵצָדה ַלּדָ

ֲחֹמֵריֶהם  ַעל  ְבָרם  ׁשִ ֶאת  אּו  ׂשְ ַוּיִ )כו( 

ם: ָ ְלכּו ִמּשׁ ַוּיֵ

ָלֵתת  ּקֹו  ׂשַ ֶאת  ָהֶאָחד  ח  ְפּתַ ַוּיִ )כז( 

ְסּפֹו  ְרא ֶאת ּכַ לֹון ַוּיַ ּמָ ִמְסּפֹוא ַלֲחֹמרֹו ּבַ
ְחּתֹו: ִפי ַאְמּתַ ה הּוא ּבְ ְוִהּנֵ

יחיד  שנשאר  לוי  הוא   - האחד  ויפתח   
שלנו  במקום   - במלון  זוגו:  בן  משמעון 
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בלילה: אמתחתו - הוא שק:

י ְוַגם  ְסּפִ ב ּכַ )כח( ַוּיֹאֶמר ֶאל ֶאָחיו הּוׁשַ

ֶחְרדּו  ַוּיֶ ם  ִלּבָ ֵצא  ַוּיֵ י  ְחּתִ ְבַאְמּתַ ה  ִהּנֵ
ה ֱא־ ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֵלאֹמר ַמה ּזֹאת ָעׂשָ

לִֹהים ָלנּו:
עם  בו  הכסף  גם   - באמתחתי  הנה  וגם   
 - לנו  א-להים  עשה  זאת  מה  התבואה: 
אלא  הושב  שלא  זו  עלילה  לידי  להביאנו 

להתעולל עלינו:

ַאְרָצה  ֲאִביֶהם  ַיֲעֹקב  ֶאל  ֹבאּו  ַוּיָ )כט( 

ֹאָתם  ַהּקֹרֹת  ל  ּכָ ֵאת  לֹו  ידּו  ּגִ ַוּיַ ָנַען  ּכְ
ֵלאֹמר:

נּו ָקׁשֹות  ר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאּתָ ּבֶ )ל( ּדִ

ִלים ֶאת ָהָאֶרץ: ְמַרּגְ ן ֹאָתנּו ּכִ ּתֵ ַוּיִ

ִנים ֲאָנְחנּו לֹא ָהִיינּו  )לא( ַוּנֹאֶמר ֵאָליו ּכֵ

ִלים: ְמַרּגְ

ֵני ָאִבינּו  ר ֲאַנְחנּו ַאִחים ּבְ ֵנים ָעׂשָ )לב( ׁשְ

ָאִבינּו  ֶאת  ַהּיֹום  ֹטן  ְוַהּקָ ֵאיֶנּנּו  ָהֶאָחד 
ָנַען: ֶאֶרץ ּכְ ּבְ

ָהָאֶרץ  ֲאדֵֹני  ָהִאיׁש  ֵאֵלינּו  ַוּיֹאֶמר  )לג( 

ֲאִחיֶכם  ם  ַאּתֶ ֵכִנים  י  ּכִ ֵאַדע  ֹזאת  ּבְ
יֶכם  ּתֵ ּבָ ַרֲעבֹון  ְוֶאת  י  ִאּתִ יחּו  ַהּנִ ָהֶאָחד 

ְקחּו ָוֵלכּו:

ֵאַלי  ֹטן  ַהּקָ ֲאִחיֶכם  ֶאת  ְוָהִביאּו  )לד( 

ֵכִנים  י  ּכִ ם  ַאּתֶ ִלים  ְמַרּגְ י לֹא  ּכִ ְוֵאְדָעה 
ן ָלֶכם ְוֶאת ָהָאֶרץ  ם ֶאת ֲאִחיֶכם ֶאּתֵ ַאּתֶ

ְסָחרּו: ּתִ
לשון  וכל  תסובבו.   - תסחרו  הארץ  ואת   
סוחרים וסחורה על שם שמחזרים וסובבים 

אחר פרקמטיא:

ה  ְוִהּנֵ יֶהם  ּקֵ ׂשַ ְמִריִקים  ֵהם  ַוְיִהי  )לה( 

ֶאת  ְראּו  ַוּיִ ּקֹו  ׂשַ ּבְ ְסּפֹו  ּכַ ְצרֹור  ִאיׁש 
יָראּו: ה ַוֲאִביֶהם ַוּיִ יֶהם ֵהּמָ ְסּפֵ ְצרֹרֹות ּכַ

 צרור כספו - קשר כספו:

ֹאִתי  ֲאִביֶהם  ַיֲעֹקב  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  )לו( 

ֵאיֶנּנּו  ְמעֹון  ְוׁשִ ֵאיֶנּנּו  יֹוֵסף  ם  ְלּתֶ ּכַ ׁשִ
ָנה: חּו ָעַלי ָהיּו ֻכּלָ ּקָ ְנָיִמן ּתִ ְוֶאת ּבִ

 אתי שכלתם - מלמד שחשדן שמא הרגוהו 
או מכרוהו כיוסף: שכלתם - כל מי שבניו 

אבודים קרוי שכול:

)לז( ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל ָאִביו ֵלאֹמר ֶאת 

ֵאֶליָך  ֲאִביֶאּנּו  לֹא  ִאם  ִמית  ּתָ ָבַני  ֵני  ׁשְ
יֶבּנּו ֵאֶליָך: ָנה ֹאתֹו ַעל ָיִדי ַוֲאִני ֲאׁשִ ּתְ

י ָאִחיו  ֶכם ּכִ ִני ִעּמָ )לח( ַוּיֹאֶמר לֹא ֵיֵרד ּבְ

ָאסֹון  ּוְקָרָאהּו  ָאר  ִנׁשְ ְלַבּדֹו  ְוהּוא  ֵמת 
ֶאת  ם  ְוהֹוַרְדּתֶ ָבּה  ְלכּו  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

אֹוָלה: ָיגֹון ׁשְ יָבִתי ּבְ ׂשֵ
של  דבריו  קבל  לא   - עמכם  בני  ירד  לא   
ראובן. אמר בכור שוטה הוא זה, הוא אומר 

להמית בניו, וכי בניו הם ולא בני:

ָאֶרץ: ֵבד ּבָ פרק מג )א( ְוָהָרָעב ּכָ

ֶבר  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֶלֱאֹכל  ּלּו  ּכִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי  )ב( 

ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ְצָרִים  ִמּמִ ֵהִביאּו  ר  ֲאׁשֶ
ְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל: בּו ׁשִ ֲאִביֶהם ׁשֻ

 כאשר כלו לאכול - יהודה אמר להם המתינו 
לזקן עד שתכלה פת מן הבית: כאשר כלו 
טועה  ספיקו,  כד  והמתרגם  שציאו.  כד   -
כד  מתורגם  לשתות  הגמלים  כלו  כאשר 
ספיקו כששתו די ספוקם הוא גמר שתייתם. 
אבל זה כאשר כלו לאכול, כאשר תם האוכל 

הוא, ומתרגמינן כד שציאו:

ָהֵעד  ֵלאֹמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  )ג( 

ָפַני  ִתְראּו  לֹא  ֵלאֹמר  ָהִאיׁש  נּו  ּבָ ֵהִעד 
ֶכם: י ֲאִחיֶכם ִאּתְ ְלּתִ ּבִ

 העד העד - לשון התראה, שסתם התראה 
יט(  ל  )דברים  וכן  עדים,  בפני  בו  מתרה 
העד  רד  כא(  יט  )שמות  בכם,  העידותי 
בעם: לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם - לא 
תראוני בלא אחיכם אתכם. ואנקלוס תרגם 
אלהין כד אחוכון עמכון, יישב ביאור הדבר 
לשון  אחר  לתרגם  דקדק  ולא  אופנו  על 

המקרא:
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נּו  ִאּתָ ָאִחינּו  ֶאת  ַח  ּלֵ ְמׁשַ ָך  ֶיׁשְ ִאם  )ד( 

ָרה ְלָך ֹאֶכל: ּבְ ֵנְרָדה ְוִנׁשְ

י ָהִאיׁש  ַח לֹא ֵנֵרד ּכִ ּלֵ )ה( ְוִאם ֵאיְנָך ְמׁשַ

י ֲאִחיֶכם  ְלּתִ ָאַמר ֵאֵלינּו לֹא ִתְראּו ָפַני ּבִ
ֶכם: ִאּתְ

ִלי  ֲהֵרֹעֶתם  ָלָמה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַוּיֹאֶמר  )ו( 
יד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח: ְלַהּגִ

ָלנּו  ָהִאיׁש  ַאל  ׁשָ אֹול  ׁשָ ַוּיֹאְמרּו  )ז( 
ַחי  ֲאִביֶכם  ַהעֹוד  ֵלאֹמר  נּו  ּוְלמֹוַלְדּתֵ
ָבִרים  י ַהּדְ ד לֹו ַעל ּפִ ּגֶ ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח ַוּנַ
י יֹאַמר הֹוִרידּו ֶאת  ה ֲהָידֹוַע ֵנַדע ּכִ ָהֵאּלֶ

ֲאִחיֶכם:
ומדרשו  למשפחותינו,   - ולמולדתנו  לנו   
 - לו  ונגד  לנו:  גלה  עריסותינו  עצי  אפילו 
שיש לנו אב ואח: על פי הדברים האלה - 
על פי שאלותיו אשר שאל הוזקקנו להגיד: 
כי יאמר - אשר יאמר, כי משמש בלשון אם, 
שימוש  זה  הרי  אשר.  בלשון  משמש  ואם 
והוא  כי,  לשונותיו שמשמש  מארבע  אחד 
אם, שהרי כי זה כמו אם, כמו עד אם דברתי 

דברי )כד לג(:

ָאִביו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאל  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  )ח( 

ְוֵנֵלָכה  ְוָנקּוָמה  י  ִאּתִ ַער  ַהּנַ ְלָחה  ׁשִ
ה  ַאּתָ ַגם  ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ָנמּות  ְולֹא  ְוִנְחֶיה 

נּו: ם ַטּפֵ ּגַ
ידי  על  הקודש,  רוח  בו  נצנצה   - ונחיה   
הליכה זו תחי רוחך שנאמר )מה כז( ותחי 
רוח יעקב אביהם: ולא נמות - ברעב. בנימין 
ספק יתפש ספק לא יתפש, ואנו כלנו מתים 
ברעב אם לא נלך, מוטב שתניח את הספק 

ותתפוש את הודאי:

ִאם  ּנּו  ַבְקׁשֶ ּתְ ִדי  ִמּיָ ֶאֶעְרֶבּנּו  ָאֹנִכי  )ט( 

ְלָפֶניָך  יו  ְגּתִ ְוִהּצַ ֵאֶליָך  ֲהִביֹאִתיו  לֹא 
ִמים: ל ַהּיָ ְוָחָטאִתי ְלָך ּכָ

מת  אליך  אביאנו  שלא   - לפניך  והצגתיו   
כי אם חי: וחטאתי לך כל הימים - לעולם 

הבא:

ְבנּו  ה ׁשַ י ַעּתָ י לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ּכִ )י( ּכִ
ֶזה ַפֲעָמִים:

 לולא התמהמהנו - על ידך, כבר היינו שבים 
עם שמעון ולא נצטערת כל הימים הללו:

ֲאִביֶהם ִאם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  )יא( 

ְמַרת ָהָאֶרץ  ן ֵאפֹוא ֹזאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמּזִ ּכֵ
ְמַעט  ִמְנָחה  ָלִאיׁש  ְוהֹוִרידּו  ְכֵליֶכם  ּבִ
ְטִנים  ּבָ ָולֹט  ְנֹכאת  ַבׁש  ּדְ ּוְמַעט  ֳצִרי 

ֵקִדים: ּוׁשְ
 אפוא - כל לשון אפוא לשון יתר הוא לתקן 
לעשות  אזדקק  כן  אם  עברי,  בלשון  מלה 
ולבקש  שאשלחנו עמכם, צריך אני לחזור 
איה פה תקנה ועצה להשיאכם, ואומר אני 
זאת עשו: מזמרת הארץ - מתורגם מדמשבח 
בא  כשהוא  עליו  מזמרים  שהכל  בארעא 
לעולם: נכאת - שעוה: בטנים - לא ידעתי 
מה הם ובפרושי א' ב' של רבי מכיר ראיתי 
שהם  לי  ודומה  ]פיסטוקים[  פישיטצי"ש 

אפרסקין:

ְוֶאת  ְבֶיְדֶכם  ְקחּו  ֶנה  ִמׁשְ ְוֶכֶסף  )יב( 

יבּו  ׁשִ ֹחֵתיֶכם ּתָ ִפי ַאְמּתְ ב ּבְ ֶסף ַהּמּוׁשָ ַהּכֶ
ה הּוא: ּגֶ ְבֶיְדֶכם אּוַלי ִמׁשְ

קחו  כראשון:  שנים  פי   - משנה  וכסף   
בידכם - לשבור אוכל, שמא הוקר השער: 
אולי משגה הוא - שמא הממונה על הבית 

שכחו שוגג:

)יג( ְוֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל 

ָהִאיׁש:

ִלְפֵני  ַרֲחִמים  ָלֶכם  ן  ִיּתֵ י  ּדַ ׁשַ ְוֵאל  )יד( 

ַאֵחר  ֲאִחיֶכם  ֶאת  ָלֶכם  ח  ּלַ ְוׁשִ ָהִאיׁש 
י  ֹכְלּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוֲאִני  ְנָיִמין  ּבִ ְוֶאת 

י: ָכְלּתִ ׁשָ
 ואל שדי - מעתה אינכם חסרים כלום אלא 
תפלה, הריני מתפלל עליכם: ואל שדי - שדי 
בנתינת רחמיו, וכדי היכולת בידו ליתן, יתן 
לכם רחמים, זהו פשוטו. ומדרשו מי שאמר 
שקטתי  שלא  לצרותי,  די  יאמר  די  לעולם 
מנעורי, צרת לבן, צרת עשו, צרת רחל, צרת 
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דינה, צרת יוסף, צרת שמעון, צרת בנימין: 
ויפטר לכון, תרגומו, יפטרנו   - ושלח לכם 
לחפשי  כו(  כא  )שמות  לשון  מאסיריו, 
]לתרגמו[  בתרגום  נופל  ואינו  ישלחנו, 
לשון וישלח, שהרי לשם הם הולכים אצלו: 
את אחיכם - זה שמעון: אחר - רוח הקודש 
- עד שובכם  יוסף: ואני  נזרקה בו, לרבות 
אהיה שכול מספק: כאשר שכלתי - מיוסף 

ומשמעון: שכלתי - מבנימין:

ְנָחה ַהּזֹאת  ים ֶאת ַהּמִ ְקחּו ָהֲאָנׁשִ )טו( ַוּיִ

ְנָיִמן  ּבִ ְוֶאת  ְבָיָדם  ָלְקחּו  ֶסף  ּכֶ ֶנה  ּוִמׁשְ
ִלְפֵני  ַעְמדּו  ַוּיַ ִמְצַרִים  ְרדּו  ַוּיֵ ֻקמּו  ַוּיָ

יֹוֵסף:
- מתרגמינן ודברו ית בנימין,   ואת בנימין 
האדם  ולקיחת  הכסף  לקיחת  שאין  לפי 
ביד  הנקח  בדבר  ארמי,  בלשון  שוה 
מתורגם ונסיב, ודבר הנקח בהנהגת דברים 

מתרגמינן ודבר:

היום־יום
הנהוג אצל ה"צמח צדק", כי באחד מלילי חנוכה היו עושים כעין פארבריינגען 
"לאטקעס-אווענט"  ונקרא  כלותיו,  גם  באים  והיו  הבית,  בני  עם  ]=התוועדות[ 
הסיפורים  בין  האמצעי.  ואדמו"ר  הזקן  רבינו  אצל  היה  וכן  לביבות"[.  ]="ערב 
שהיו הרביים  ]=האדמורי"ם[ מספרים בסעודה זו, היו סיפורים אשר בכל חנוכה 

היו משוחחים אודותם, אף שכבר דיברו מזה בשנה העברה.

אאמו"ר ]הרש"ב[ היה נותן דמי חנוכה בליל נר הרביעי או החמישי.

רמב"ם
הלכות מאכלות אסורות פרק ח

וחיה  בבהמה  נוהג  הנשה  גיד  א. 
וטרפות  בנבלות  ואפילו  הטהורין 
בין  ובמוקדשין  בשליל  ונוהג  שלהן, 
שאינן  קדשים  בין  הנאכלים  קדשים 
נאכלין, ונוהג בירך של ימין ובירך של 
שמאל, ואין אסור מן התורה אלא שעל 
כף  על  אשר  שנאמר  בלבד  הירך  כף 
הירך, אבל שאר הגיד שלמעלה מן הכף 
ושלמטה עד סופו, וכן חלב שעל הגיד 
ושני  סופרים,  מדברי  אלא  אסור  אינו 
גידין הן הפנימי, הסמוך לעצם אסור מן 

התורה והעליון כולו אסור מדבריהם.

ממקום  הפנימי  הנשה  מגיד  האוכל  ב. 
או  מחלבו  אכל  ואם  לוקה,  הכף  שעל 
החיצון  מכל  או  הפנימי  הגיד  משאר 
שיעור  וכמה  מרדות,  מכת  אותו  מכין 
אכילה כזית, ואם אכל הגיד שעל הכף 

מפני  לוקה  כזית  בו  שאין  אע"פ  כולו 
שהוא כבריה בפני עצמה.

ג. אבל כזית מגיד של ימין וכזית מגיד 
כולן  גידים  שני  שאכל  או  שמאל,  של 
שמונים,  לוקה  כזית  בהן  שאין  אע"פ 

)וכן הוא לוקה על כל גיד וגיד(.

ד. העוף אין בו משום גיד הנשה מפני 
שאין לו כף ירך אלא יריכו ארוך, ואם 
שיש  הבהמה  כירך  שירכו  עוף  נמצא 
לו כף גיד הנשה שלו אסור ואין לוקין 
עליו, וכן בהמה שכף ירכה ארוך כשל 
לוקין  ואין  אסור  שלה  הנשה  גיד  עוף 

עליו.

וחיה  מבהמה  הנשה  גיד  האוכל  ה. 
הטמאים פטור לפי שאינו נוהג בטמאה 
ואינו  מותרת,  שכולה  בבהמה  אלא 
כאוכל משאר גופה שאין הגידים מכלל 
מחלב  אכל  ואם  שביארנו,  כמו  הבשר 

שעל הגיד הרי זה כאוכל מבשרה.



61קובץ לימוד • שיעורים יומיים • יום חמישי

נבילה או של  גיד הנשה של  ו. האוכל 
או של עולה חייב שתים, מתוך  טרפה 
שנכלל באיסור שאר גופה שהיה מותר 

נכלל גם הגיד ונוסף עליו איסור אחר.

ז. הנוטל גיד הנשה צריך לחטט אחריו 
ונאמן  כלום,  ממנו  ישאיר  שלא  עד 
על  שנאמן  כשם  הנשה  גיד  על  הטבח 
החלב, ואין לוקחין בשר מכל טבח אלא 
אם היה אדם כשר ומוחזק בכשרות הוא 

ששוחט לעצמו ומוכר ונאמן.

לארץ  בחוצה  אמורים  דברים  במה  ח. 
אבל בארץ ישראל בזמן שכולה לישראל 

לוקחין מכל אדם.

ט. טבח הנאמן למכור בשר ונמצא בשר 
נבלה או בשר טריפה יוצא מתחת ידו, 
ומשמתין  לבעלים  הדמים  את  מחזיר 
תקנה  לו  ואין  אותו  ומעבירין  אותו 
שילך  עד  בשר  ממנו  ליקח  לעולם 
למקום שאין מכירין אותו ויחזיר אבדה 
ויוציא  לעצמו  ישחוט  או  חשוב  בדבר 
טרפה לעצמו בממון חשוב שודאי עשה 

תשובה בלא הערמה.

ביד אחד מעמי  ושלחו  י. הלוקח בשר 
הארץ הרי זה נאמן עליו, ואע"פ שאינו 
שמא  לו  חוששין  אין  בכשרות  מוחזק 
יחליף, ואפילו עבדי ישראל ואמהותיהן 
נאמנין בדבר זה אבל לא לעכו"ם שמא 

יחליף.

בשר  מוכרות  תשע  חנויות  עשר  יא. 
שחוטה ואחת מוכרת נבלות ולקח בשר 
מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח 
על  כמחצה  קבוע  שכל  אסור  זה  הרי 
מושלך  הנמצא  בשר  אבל  דמי,  מחצה 
דפריש  דכל  הרוב  אחר  הלך  בשוק 
המוכרים  רוב  היו  אם  פריש,  מרובא 
המוכרים  רוב  היו  ואם  אסור,  עכו"ם 

ישראל מותר.

ואינו  עכו"ם  ביד  הנמצא  בשר  וכן  יב. 
הבשר  מוכרי  היו  אם  לקח  ממי  ידוע 

וכבר  תורה,  דין  הוא  זה  מותר,  ישראל 
בין  הנמצא  הבשר  כל  חכמים  אסרו 
שכל  אע"פ  עכו"ם  ביד  בין  בשוק 
השוחטין וכל המוכרין ישראל, ולא עוד 
אלא הלוקח בשר והניחו בביתו ונעלם 
בו  לו  היה  כן  אם  אלא  אסור  העין  מן 
והוא  עין  לו בו טביעת  סימן או שהיה 
צרור  שהיה  או  זה  שהוא  ודאי  מכירו 

וחתום.

יג. תלה כלי מלא חתיכות בשר ונשבר 
הכלי ונפלו החתיכות לארץ ובא ומצא 
ולא טביעת  לו בהן סימן  ואין  חתיכות 
עין הרי זה אסור שיש לומר אותו בשר 
וזה  שרץ  או  חיה  גררתו  בכלי  שהיה 

בשר אחר הוא.

לפיכך  בהנאה,  מותר  הנשה  גיד  יד. 
מותר לאדם לשלוח לעכו"ם ירך שגיד 
שלימה  הירך  לו  ונותן  בתוכה  הנשה 
יאכל  ואין חוששין שמא  בפני ישראל, 
הגיד  שינטל  קודם  זה  ישראל  ממנה 
היתה  אם  לפיכך  ניכר,  מקומו  שהרי 
בפני  לעכו"ם  יתננה  לא  חתוכה  הירך 
יאכל  שמא  הגיד  שיטול  עד  ישראל 

ממנה ישראל.

לא  בתורה  שנאמר  מקום  כל  טו. 
יאכל  לא  יאכלו  לא  תאכלו  לא  תאכל 
הנאה  איסור  ואחד  אכילה  איסור  אחד 
כדרך  הכתוב  לך  שיפרוט  עד  במשמע 
אשר  לגר  שנאמר  בנבלה  לך  שפרט 
וכחלב שנאמר  ואכלה  תתננה  בשעריך 
בו יעשה לכל מלאכה, או עד שיתפרש 
בתורה שבעל פה שהוא מותר בהנאה, 
כגון שקצים ורמשים ודם ואבר מן החי 
וגיד הנשה שכל אלו מותרין בהנאה מפי 
הקבלה אף על פי שהן אסורין באכילה.

בהנאה  אסור  שהוא  מאכל  כל  טז. 
נתן  או  כגון שמכר  אכל  ולא  נהנה  אם 
ומכין  לוקה  אינו  לכלבים  או  לעכו"ם 
אותו מכת מרדות והדמים מותרין, וכל 
בהנאה  ומותר  באכילה  שאסור  דבר 
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אע"פ שהוא מותר בהנאה אסור לעשות 
בדברים  מלאכתו  ולכוין  סחורה  בו 
בו  נאמר  שהרי  החלב  מן  חוץ  אסורים 
עושין  אין  לפיכך  מלאכה,  לכל  יעשה 
ולא  בטרפות  ולא  בנבלות  לא  סחורה 

בשקצים ולא ברמשים.

יז. הצייד שנזדמנו לו חיה או עוף ודג 
טמאים  לו  שניצודו  או  וצדן,  טמאים 
יכוין  לא  אבל  למוכרן  מותר  וטהורים 
לעשות  ומותר  לטמאים,  מלאכתו 
ואין  עכו"ם  שחלבו  בחלב  סחורה 
ישראל רואהו ובגבינות העכו"ם וכיוצא 

בהן.

התורה  מן  שאיסורו  כל  הכלל  זה  יח. 
שאיסורו  וכל  סחורה  בו  לעשות  אסור 
בין  בו סחורה  מדבריהם מותר לעשות 

בספיקו בין בודאו.

פרק ט

ואסור  לבשלו  אסור  בחלב  בשר  א. 
לאכלו מן התורה ואסור בהנאה וקוברין 
הנקברין,  כל  כאפר  אסור  ואפרו  אותו 
ומי שיבשל משניהם כזית כאחד לוקה 
וכן  גדי בחלב אמו,  שנאמר לא תבשל 
והחלב  מהבשר  משניהם  כזית  האוכל 
שנתבשלו כאחד לוקה ואף על פי שלא 

בשל.

האכילה  מלאסור  הכתוב  שתק  לא  ב. 
אלא מפני שאסר הבשול כלומר ואפילו 
אכילתו,  לומר  צריך  ואין  אסור  בשולו 
כמו ששתק מלאסור הבת מאחר שאסר 

בת הבת.

ג. אין אסור מן התורה אלא בשר בהמה 
טהורה בחלב בהמה טהורה שנאמר לא 
כולל  הוא  וגדי  אמו,  בחלב  גדי  תבשל 
ולד השור ולד השה ולד העז עד שיפרוט 
בחלב  גדי  נאמר  ולא  עזים  גדי  ויאמר 
אבל  בהווה,  הכתוב  שדיבר  אלא  אמו 
בחלב  )שבשלו(  טהורה  בהמה  בשר 
טמאה  בהמה  בשר  או  טמאה,  בהמה 

מותר  טהורה  בהמה  בחלב  )שבשלו( 
על  חייבין  ואין  בהנייה  ומותרת  לבשל 

אכילתו משום בשר בחלב.

חיה  בחלב  בין  ועוף  חיה  בשר  וכן  ד. 
באכילה  אסור  אינו  בהמה  בחלב  בין 
ומותר  לבשלו  מותר  לפיכך  התורה  מן 
בהנייה, ואסור באכילה מדברי סופרים 
כדי שלא יפשעו העם ויבואו לידי איסור 
בשר  ויאכלו  תורה  של  בחלב  בשר 
טהורה,  בהמה  בחלב  טהורה  בהמה 
שהרי אין משמע הכתוב אלא גדי בחלב 
אמו ממש לפיכך אסרו כל בשר בחלב.

בחלב,  לאכלן  מותר  וחגבים  דגים  ה. 
גמורות  ביצים  בו  ונמצא  עוף  והשוחט 

מותר לאכלן בחלב.

טבריא  בחמי  והמבושל  המעושן  ו. 
וכיוצא בהן אין לוקין עליו, וכן המבשל 
בשר במי חלב או בחלב מתה או בחלב 
ואינו  פטור  בחלב  דם  שבשל  או  זכר 
בחלב,  בשר  מושם  אכילתו  על  לוקה 
אבל המבשל בשר מתה או חלב וכיוצא 
בהן בחלב לוקה על בשולו ואינו לוקה 
שאין  בחלב,  בשר  משום  אכילתו  על 
איסור בשר בחלב חל על איסור נבילה 
איסור  לא  כאן  שאין  חלב,  איסור  או 
כולל ולא איסור מוסיף ולא איסור בת 

אחת.

וכן  חייב  בחלב  שליל  המבשל  ז. 
עור  או  שליא  המבשל  אבל  האוכלו, 
וטלפים  קרנים  ועקרי  ועצמות  וגידין 
הרכים בחלב פטור, וכן האוכלן פטור.

ח. בשר שנפל לתוך החלב או חלב שנפל 
לתוך הבשר ונתבשל עמו שיעורו בנותן 
שנפלה  בשר  של  חתיכה  כיצד  טעם, 
הנכרי  טועם  חלב,  של  רותחת  לקדרה 
את הקדרה אם אמר שיש בה טעם בשר 
אסורה, ואם לאו מותרת, ואותה חתיכה 
שקדם  אמורים  דברים  במה  אסורה, 
שתפלוט  קודם  החתיכה  את  והוציא 
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חלב שבלעה, אבל אם לא סלק משערים 
אותה בששים מפני שהחלב שנבלע בה 

ונאסר יצא ונתערב עם שאר החלב.

בשר  של  קדרה  לתוך  חלב  נפל  ט. 
טועמין את החתיכה שנפל עליה חלב, 
אם אין בה טעם חלב הכל מותר, ואם 
שאם  אע"פ  חלב  טעם  בחתיכה  יש 
טעם,  בה  ישאר  לא  החתיכה  תסחט 
נאסרה  חלב  טעם  עתה  בה  ויש  הואיל 
אותה חתיכה, ומשערין בכולה אם היה 
והירק  החתיכות  מן  בקדרה  שיש  בכל 
והמרק והתבלין כדי שתהיה חתיכה זו 
אסורה  החתיכה  הכל  מן  מששים  אחד 

והשאר מותר.

את  נער  אמורים בשלא  דברים  במה  י. 
אלא  החלב  כשנפל  בתחלה  הקדרה 
לבסוף ולא כסה, אבל אם נער מתחלה 
ועד סוף או שכסה משעת נפילה עד סוף 
חלב  נפל  אם  וכן  טעם,  בנותן  זה  הרי 
לתוך המרק או לכל החתיכות ולא נודע 
הקדרה  את  נוער  נפל,  חתיכה  זה  לאי 
יש  אם  הכל  ויתערב  שתשוב  עד  כולה 
ואם  אסורה  חלב  טעם  כולה  בקדרה 
לאו מותרת, אם לא נמצא נכרי שיטעום 
ונסמוך עליו משערים בששים בין בשר 
אחד  בשר  לתוך  חלב  בין  חלב  לתוך 

מששים מותר פחות בששים אסור.

יא. קדרה שבשל בה בשר לא יבשל בה 
חלב ואם בשל בנותן טעם.

שאין  סופרים,  מדברי  אסור  הכחל  יב. 
אסור  שחוטה  בחלב  שנתבשל  בשר 
אם  לפיכך  שביארנו,  כמו  התורה  מן 
לצלותו  מותר  שבו  החלב  ומירק  קרעו 
וטחו  וערב  שתי  קרעו  ואם  ולאכלו, 
בכותל עד שלא נשאר בו לחלוחית חלב 
שלא  וכחל  הבשר,  עם  לבשלו  מותר 
קרעו בין של קטנה שלא הניקה בין של 
ובשלו  עבר  ואם  לבשלו,  אסור  גדולה 
בפני עצמו מותר לאכלו, ואם בשלו עם 

בשר אחר משערין אותו בששים וכחל 
מן המנין.

כמו  הכחל  עם  הכל  היה  אם  כיצד  יג. 
ששים בכחל הכחל אסור והשאר מותר, 
ואם היה בפחות מששים הכל אסור, בין 
כך ובין כך אם נפל לקדרה אחרת אוסר 
אותה ומשערין בו בששים כבראשונה, 
שהכחל עצמו שנתבשל נעשה כחתיכה 
כמות  אלא  בו  משערין  ואין  האסורה 
שהיה  כמות  לא  שנתבשל  בעת  שהוא 

בשעה שנפל.

שחתכו  הכחל  את  צולין  אין  יד. 
צלהו  ואם  בשפוד  הבשר  מן  ]למעלה[ 

הכל מותר.

קיבה שבשלה בחלב שבה מותרת  טו. 
שאינו חלב אלא הרי הוא כטנופת שהרי 

ישתנה במעים.

טז. אסור להעמיד הגבינה בעור הקיבה 
את  טועם  העמיד  ואם  שחוטה,  של 
אסורה  בשר  טעם  בה  יש  אם  הגבינה 
דבר  שהמעמיד  מפני  מותרת  לאו  ואם 
ואין  היא  שחוטה  שקיבת  הוא  המותר 
ששעורו  בחלב  בשר  איסור  אלא  כאן 
קיבת  בעור  המעמיד  אבל  טעם,  בנותן 
הואיל  טמאה  ובהמה  וטרפה  נבילה 
עצמו  בפני  האסור  דבר  והמעמיד 
משום  לא  נבלה  משום  הגבינה  נאסרה 
בשר בחלב, ומפני חשש זה אסרו גבינת 

עכו"ם כמו שביארנו.

יז. הבשר לבדו מותר והחלב לבדו מותר 
יאסרו  בישול  ידי  על  שניהן  ובהתערב 
שניהם, במה דברים אמורים שנתבשלו 
חם  לתוך  חם  שנפל  או  ביחד  שניהם 
אחד  נפל  אם  אבל  חם,  לתוך  צונן  או 
משניהם והוא חם לתוך השני והוא צונן 
קולף הבשר כולו שנגע בו החלב ואוכל 
נפל צונן לתוך צונן מדיח  ואם  השאר, 
לצרור  מותר  לפיכך  ואוכלה,  החתיכה 
בשר וגבינה במטפחת אחת והוא שלא 
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הבשר  מדיח  נגעו  ואם  בזה  זה  יגעו 
ומדיח הגבינה ואוכל.

יח. מליח שאינו נאכל מחמת מלחו הרי 
הוא כרותח, ואם נאכל כמות שהוא כמו 

הכותח אינו כרותח.

יט. עוף שחוט שנפל לחלב או לכותח 
שיש בו חלב, אם חי הוא מדיחו ומותר, 
פלחים  בו  היו  ואם  קולפו,  צלי  ואם 
ונפל  בתבלין  מתובל  שהיה  או  פלחים 

לחלב או לכותח הרי זה אסור.

כ. אסור להעלות העוף עם הגבינה על 
גזירה משום  השלחן שהוא אוכל עליו 
הרגל עבירה שמא יאכל זה עם זה, אע"פ 

שהעוף בחלב אסור מדברי סופרים.

זה  מכירין  שאינם  אכסנאין  שני  כא. 
זה בשר  זה אוכלין על שלחן אחד  את 
בהמה וזה גבינה מפני שאין זה גס לבו 

בזה כדי שיאכל עמו.

כב. אין לשון העיסה בחלב ואם לש כל 
שמא  עבירה,  הרגל  מפני  אסורה  הפת 
התנור  את  טשין  ואין  בשר,  בה  יאכל 
עד  אסורה  הפת  כל  טש  ואם  באליה 
שיסיק את התנור שמא יאכל בה חלב, 
שתהיה  עד  הפת  בצורת  שינה  ואם 
ניכרת כדי שלא יאכל בה לא בשר ולא 

חלב הרי זה מותר.

כג. פת שאפאה עם הצלי ודגים שצלאן 
קערה  בחלב,  לאכלן  אסור  הבשר  עם 
שאכלו בה בשר ובשלו בה דגים אותן 

הדגים מותר לאכלן בכותח.

כד. סכין שחתך בה בשר צלי וחזר וחתך 
חריפין  מדברים  בו  וכיוצא  צנון  בה 
אסור לאכלן בכותח, אבל אם חתך בה 
בשר וחזר וחתך בה קישות או אבטיח 
גורד מקום החתך ואוכל השאר בחלב.

כה. אין מניחין כד של מלח בצד כד של 
כמך מפני ששואב ממנו ונמצא מבשל 
החלב,  טעם  בו  שיש  זה  במלח  הבשר 

הכמך  כד  בצד  החומץ  כד  מניח  אבל 
שאין החומץ שואב ממנו.

תחלה  חלב  או  גבינה  שאכל  מי  כו. 
וצריך  מיד,  בשר  אחריו  לאכול  מותר 
שידיח ידיו ויקנח פיו בין הגבינה ובין 
הבשר, ובמה מקנח פיו בפת או בפירות 
שלועסן ובולען או פולטן, ובכל מקנחין 
את הפה חוץ מתמרים או קמח או ירקות 

שאין אלו מקנחין יפה.

בהמה  בבשר  אמורים  דברים  במה  כז. 
אחר  עוף  בשר  אכל  אם  אבל  חיה,  או 
שאכל הגבינה או החלב אינו צריך לא 

קנוח הפה ולא נטילת ידים.

בשר  בין  בתחלה  בשר  שאכל  מי  כח. 
אחריו  יאכל  לא  עוף  בשר  בין  בהמה 
שיעור  כדי  ביניהן  שיהיה  עד  חלב 
שעות  שש  כמו  והוא  אחרת  סעודה 
מפני הבשר של בין השינים שאינו סר 

בקינוח.

פרק י

נפש  במיני  הן  איסורין שאמרנו  כל  א. 
תורה  של  אחרים  איסורין  ויש  חיה, 
הכרם  וכלאי  החדש  והן  הארץ  בזרע 

והטבל והערלה.

מיני  כל אחד מחמשה  כיצד  ב. החדש 
תבואה בלבד אסור לאכול מהחדש שלו 
קודם שיקרב העומר בט"ז בניסן שנאמר 
וכל  תאכלו,  לא  וכרמל  וקלי  ולחם 
האוכל כזית חדש קודם הקרבת העומר 
לוקה מן התורה בכל מקום ובכל זמן בין 
בארץ בין בחוצה לארץ בין בפני הבית 
בין שלא בפני הבית, אלא שבזמן שיש 
החדש  הותר  העומר  משיקרב  מקדש 
בירושלים, והמקומות הרחוקין מותרין 
בו  דין מתעצלין  בית  אחר חצות שאין 
עד אחר חצות, ובזמן שאין בית המקדש 
ובזמן  התורה,  מן  אסור  כולו  היום  כל 
הזה במקומות שעושין שני ימים טובים 
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החדש אסור כל יום י"ז בניסן עד לערב 
מדברי סופרים.

כזית  וכרמל  וקלי  לחם  האוכל  ג. 
מלקיות  שלש  לוקה  ואחד  אחד  מכל 
תאכלו,  לא  וכרמל  וקלי  ולחם  שנאמר 
בלאוין  ששלשתן  למדו  השמועה  מפי 

חלוקין זה מזה.

ד. כל תבואה שהשרישה קודם הקרבת 
אחר  אלא  נגמרה  שלא  אע"פ  העומר 
שקרב מותרת באכילה משקרב העומר, 
ותבואה שהשרישה אחר שקרב העומר 
שקרב  קודם  זרועה  שהיתה  אע"פ 
העומר הרי זו אסורה עד שיקרב העומר 
של שנה הבאה, ודין זה בכל מקום ובכל 

זמן מן התורה.

העומר  אחר  שהשרישה  תבואה  ה. 
ואחר  בקרקע,  החטים  מן  וזרע  וקצרה 
החטים  ועדיין  הבא  העומר  קרב  כך 
בקרקע הרי אלו ספק אם התירן העומר 
כאילו היו מונחין בכד, או לא יתיר אותן 
לקט  אם  לפיכך  בקרקע,  שבטלו  מפני 
מהם ואכל אינו לוקה ומכין אותו מכת 
שליש  שהביאה  שיבולת  וכן  מרדות, 
אחר  ושתלה  ועקרה  העומר  מלפני 
שקרב העומר והוסיפה הרי זו ספק אם 
שיבא  עד  התוספת  מפני  אסורה  תהיה 
העומר הבא או לא תהיה אסורה שהרי 

השרישה קודם העומר.

ו. כלאי הכרם כיצד מין ממיני תבואה 
בין  הגפן  עם  שנזרעו  ירקות  מיני  או 
בין  נכרי,  שזרע  בין  ישראל,  שזרע 
בתוך  הגפן  שנטע  בין  מאליהן,  שעלו 
ובהנייה  באכילה  אסורין  שניהם  הירק 
אשר  הזרע  המלאה  תקדש  פן  שנאמר 
תזרע ותבואת הכרם, כלומר פן תתרחק 

ותאסור שניהם.

מן  בין  הכרם  מכלאי  כזית  והאוכל  ז. 
התורה  מן  לוקה  הענבים  מן  בין  הירק 

ושניהם מצטרפין זה עם זה.

בארץ  שנזרעו  אמורים  דברים  במה  ח. 
ישראל אבל בחוצה לארץ כלאי הכרם 
מדברי סופרים, ובהלכות כלאים יתבאר 
אי זה מין אסור בכלאי הכרם ואי זה מין 
אינו אסור והיאך יאסור ומתי יאסר ואי 

זה דבר מקדש ואי זה אינו מקדש.

ט. הערלה כיצד כל הנוטע אילן מאכל 
שלש  אילן  אותו  שעושה  פירות  כל 
באכילה  אסורין  הן  הרי  משנטע  שנים 
לכם  יהיה  ובהנאה שנאמר שלש שנים 
ערלים לא יאכל וכל האוכל מהם כזית 

לוקה מן התורה.

בארץ  בנוטע  אמורים  דברים  במה  י. 
ישראל שנאמר כי תבאו אל הארץ וגו', 
הלכה  לארץ  בחוצה  ערלה  איסור  אבל 
בחוצה  הערלה  שודאי  מסיני  למשה 
ובהלכות  מותר,  וספיקה  אסורה  לארץ 
האסורין  דברים  יתבאר  שני  מעשר 

משום ערלה ודברים המותרין.

בארץ  הכרם  וכלאי  ערלה  ספק  יא. 
ארצות  והיא  בסוריא  אסור,  ישראל 
שכבש דוד מותר, כיצד היה כרם וערלה 
וענבים נמכרות חוצה לו, היה ירק זרוע 
בתוכו וירק נמכר חוצה לו, שמא ממנו 
מותר  בסוריא  מאחר,  שמא  זה  הוא 
הענבים  ראה  אפילו  לארץ  ובחוצה 
מן  יוצא  ירק  או  ערלה  מכרם  יוצאות 
הכרם לוקח מהן, והוא שלא יראה אותו 

בוצר מן הערלה או לוקט הירק בידו.

ספק  או  ערלה  ספק  שהוא  כרם  יב. 
ובסוריא  אסור  ישראל  בארץ  כלאים 

מותר ואין צריך לומר בחוצה לארץ.

יג. חבית יין הנמצאת טמונה בפרדס של 
בהנייה  ומותרת  בשתייה  אסורה  ערלה 
שאין הגנב גונב ממקום וטומן בו, אבל 
אסורים  שם  טמונים  הנמצאין  ענבים 

שמא משם נלקטו והצניען שם.

יד. נכרי וישראל שהיו שותפין בנטיעה 
שיהיה  השותפות  מתחלת  התנו  אם 
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אוכל  וישראל  ערלה  שני  אוכל  הנכרי 
שלש שנים משני היתר כנגד שני הערלה 
מתחלה  התנו  לא  ואם  מותר,  זה  הרי 
אסור ובלבד שלא יבאו לחשבון, כיצד 
הנכרי  אכל  פירות  כמה  שיחשוב  כגון 
כנגד  ישראל  שיאכל  עד  ערלה  בשני 
אותן הפירות אם התנו כזה אסור שהרי 

זה כמחליף פירות ערלה.

נוהג  רבעי  נטע  דין  לי שאין  יראה  טו. 
שנה  פירות  אוכל  אלא  לארץ  בחוצה 
רביעית בלא פדיון כלל שלא אמרו אלא 
הערלה, וקל וחומר הדברים ומה סוריא 
ובשביעית  במעשרות  חייבת  שהיא 
מדבריהם אינה חייבת בנטע רבעי כמו 
חוצה  שני,  מעשר  בהלכות  שיתבאר 
לארץ לא כל שכן שלא יהיה נטע רבעי 
נוהג בה, אבל בארץ ישראל נוהג בה בין 
בפני הבית בין שלא בפני הבית, והורו 
פודין  לבדו  רבעי  גאונים שכרם  מקצת 
אותו בחוצה לארץ ואחר כך יהיה מותר 

באכילה ואין לדבר זה עיקר.

אסור  כולה  רביעית  שנה  פירות  טז. 
שיפדו,  עד  ישראל  בארץ  מהן  לאכול 
משפטי  יתבאר  שני  מעשר  ובהלכות 
מונין  ומאימתי  אכילתן  ודין  פדיונן 

לערלה ולרבעי.

בזמן  רבעי  נטע  פירות  פודין  כיצד  יז. 
בא"י  מברך,  אותן  שאוסף  אחר  הזה, 
אמ"ה אקב"ו על פדיון נטע רבעי, ואחר 
בפרוטה  ואפילו  כולן  את  פודה  כך 
בפרוטה  פדויין  אלו  הרי  ואומר  אחת 
זו ומשליך אותה פרוטה לים המלח או 
מחללן על שוה פרוטה מפירות אחרות 
מחוללין  האלו  הפירות  כל  הרי  ואומר 
אלו  שעורים  על  או  אלו  חטים  על 
וכיוצא בהן ושורף אותן כדי שלא יהיו 

תקלה לאחרים ואוכל כל הפירות.

יח. הורו מקצת הגאונים שאע"פ שפדה 
אסור  חללן  או  רביעית  שנה  פירות 
לאכלן עד שתכנס שנה חמישית, ודבר 

שגגת  שזו  לי  ויראה  עיקר,  לו  אין  זה 
ובשנה  שכתוב  לפי  והטעם  הוראה 
ענין  ואין  פריו  את  תאכלו  החמישית 
הכתוב אלא שבשנה החמישית תאכלו 
שבעולם,  חולין  ככל  פדיון  בלא  פריו 

ואין ראוי לחוש להוראה זו.

חייב  שהוא  אוכל  כל  כיצד  הטבל  יט. 
קודם  ומעשרות  תרומה  ממנו  להפריש 
שיפריש ממנו נקרא טבל ואסור לאכול 
ממנו שנאמר ולא יחללו את קדשי בני 
ישראל את אשר ירימו לה', כלומר לא 
קדשים  ועדיין  חולין  מנהג  בהן  ינהגו 
והאוכל  הורמו,  לא  להתרם  שעתידין 
ממנו  שיפריש  קודם  הטבל  מן  כזית 
חייב  מעשר  ותרומת  גדולה  תרומה 
יחללו  ולא  שנאמר  שמים  בידי  מיתה 
את קדשי בני ישראל וגו' והשיאו אותם 

עון אשמה.

ממנו  שניטלה  מדבר  האוכל  אבל  כ. 
תרומה גדולה ותרומת מעשר ועדיין לא 
הפריש ממנו מעשרות ואפילו לא נשאר 
בו אלא מעשר עני הרי זה לוקה משום 
שאין  שאין  מיתה  בו  ואין  טבל,  אוכל 
עון מיתה אלא בתרומה גדולה ותרומת 

מעשר.

הורמו  שלא  טבל  לאוכל  אזהרה  כא. 
ממנו מעשרות בכלל שנאמר לא תוכל 
וגו',  דגנך  מעשר  בשעריך  לאכול 
יתבאר  ומעשרות  תרומות  ובהלכות 
איזה דבר חייב בתרומה ובמעשרות ואי 
זה דבר פטור, ואי זה דבר הוא חייב מן 
סופרים,  מדברי  החייב  זהו  ואי  התורה 
או  דבריהם  של  מטבל  כזית  והאוכל 
לארץ  חוצה  של  וערלה  הכרם  מכלאי 

מכין אותו מכת מרדות.

וספיחי  וההקדש  והחדש  הטבל  כב. 
משקין  והערלה  והכלאים  שביעית 
היוצאין מפירותיהן אסורים כמותן ואין 
לוקין עליהן, חוץ מיין ושמן של ערלה 
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ויין של כלאי הכרם שלוקין עליהן כדרך 
שלוקין על הזיתים ועל הענבים שלהן.

אחרים  איסורין  בקדשים  ויש  כג. 
כגון  הן,  תורה  של  וכולן  במאכלות 
איסורין שיש באכילת תרומות ובכורים 
וחלה ומעשר שני, ואיסורין שיש בקדשי 
מזבח כגון פיגול ונותר וטמא וכל אחד 

מהן יתבאר במקומו.

בין  כזית  מהן  אכילה  כל  ושיעור  כד. 
למלקות בין לכרת וכבר ביארנו איסור 
חמץ בפסח ודיניו בהלכות חמץ ומצה, 
אבל איסור אכילה ביום הכפורים איסור 
מגפן  יוצא  איסור  וכן  עצמו,  בפני  מין 
על הנזיר אינו שוה בכל, ולפיכך יתבאר 
ודיניו  ושיעורו  מהן  אחד  כל  איסור 

במקומו הראוי לו.
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יום שישי כ"ט כסלו

חומש
ְנָיִמין ַוּיֹאֶמר  ם ֶאת ּבִ ְרא יֹוֵסף ִאּתָ )טז( ַוּיַ

ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאת  ָהֵבא  יתֹו  ּבֵ ַעל  ר  ַלֲאׁשֶ
י יֹאְכלּו  י ִאּתִ ְיָתה ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן ּכִ ַהּבָ

ֳהָרִים: ּצָ ים ּבַ ָהֲאָנׁשִ
טבח  ולטבוח  כמו   - והכן  טבח  וטבוח   
ולהכן, ואין טבוח לשון צווי שהיה לו לומר 
בשירותא,  מתורגם  זה   - בצהרים  וטבח: 
שהוא לשון סעודה ראשונה בלשון ארמי, 
ויש  צהריים[,  ]ארוחת  דישני"ר  ובלע"ז 
הרבה בתלמוד )תענית יא ב( שדא לכלבא 
אכולא  בצע  ב(  לט  )ברכות  שירותיה, 
שירותא. אבל כל תרגום של צהרים טיהרא:

ֵבא  ר ָאַמר יֹוֵסף ַוּיָ ֲאׁשֶ ַעׂש ָהִאיׁש ּכַ )יז( ַוּיַ
יָתה יֹוֵסף: ים ּבֵ ָהִאיׁש ֶאת ָהֲאָנׁשִ

ית  ּבֵ הּוְבאּו  י  ּכִ ים  ָהֲאָנׁשִ יְראּו  ַוּיִ )יח( 

ב  ָ ַהּשׁ ֶסף  ַהּכֶ ַבר  ּדְ ַעל  ַוּיֹאְמרּו  יֹוֵסף 
מּוָבִאים  ֲאַנְחנּו  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֹחֵתינּו  ַאְמּתְ ּבְ
ָעֵלינּו  ל  ּוְלִהְתַנּפֵ ָעֵלינּו  ְלִהְתּגֵֹלל 

ְוָלַקַחת ֹאָתנּו ַלֲעָבִדים ְוֶאת ֲחֹמֵרינּו:
 וייראו האנשים - כתוב בשני יודי"ן ותרגומו 
ודחילו: כי הובאו בית יוסף - ואין דרך שאר 
הבאים לשבור בר ללון בבית יוסף, כי אם 
אלא  זה  שאין  וייראו  שבעיר.  בפונדקאות 
לאספם אל משמר: אנחנו מובאים - אל תוך 
מתגלגלת  להיות   - להתגולל  הזה:  הבית 
עלינו עלילת הכסף ולהיותה נופלת עלינו. 
הוא  עלנא,  ולאסתקפא  שתרגם  ואונקלוס 
)דברים  כדמתרגמינן  להתעולל,  לשון 
ולא  מילין,  תסקופי  דברים  עלילת  יד(  כב 
ולהתגלל  המקרא,  לשון  אחר  תרגמו 

שתרגם לאתרברבא הוא לשון )קהלת יב ו( 
גלת הזהב, )נחום ב ח( והצב גלתה העלתה, 

שהוא לשון מלכות:

ית  ּבֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאל  ׁשּו  ּגְ ַוּיִ )יט( 

ִית: ַתח ַהּבָ רּו ֵאָליו ּפֶ יֹוֵסף ַוְיַדּבְ

ה  ִחּלָ ּתְ י ֲאדִֹני ָירֹד ָיַרְדנּו ּבַ )כ( ַוּיֹאְמרּו ּבִ

ר ֹאֶכל: ּבָ ִלׁשְ
הוא,  ותחנונים  בעיא  לשון   - א-דני  בי   
ובלשון ארמי בייא בייא: ירד ירדנו - ירידה 
אחרים,  לפרנס  היינו  רגילים  לנו,  היא 

עכשיו אנו צריכים לך:

ָחה  ְפּתְ לֹון ַוּנִ י ָבאנּו ֶאל ַהּמָ )כא( ַוְיִהי ּכִ

ִפי  ּבְ ִאיׁש  ֶכֶסף  ה  ְוִהּנֵ ֹחֵתינּו  ַאְמּתְ ֶאת 
ֹאתֹו  ב  ׁשֶ ַוּנָ ָקלֹו  ִמׁשְ ּבְ נּו  ְסּפֵ ּכַ ְחּתֹו  ַאְמּתַ

ָיֵדנּו: ּבְ

ְבָיֵדנּו  הֹוַרְדנּו  ַאֵחר  ְוֶכֶסף  )כב( 

נּו  ְסּפֵ ּכַ ם  ׂשָ ִמי  ָיַדְענּו  לֹא  ֹאֶכל  ר  ּבָ ִלׁשְ
ֹחֵתינּו: ַאְמּתְ ּבְ

יָראּו  ּתִ ַאל  ָלֶכם  לֹום  ׁשָ ַוּיֹאֶמר  )כג( 

ָלֶכם  ָנַתן  ֲאִביֶכם  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהיֶכם 
א ֵאָלי  ֶכם ּבָ ְסּפְ ֹחֵתיֶכם ּכַ ַאְמּתְ ַמְטמֹון ּבְ

ְמעֹון: ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם ֶאת ׁשִ
זכותכם  אין  ואם  בזכותכם,   - אלהיכם   
נתן  אביכם  בזכות  אביכם,  ואלהי  כדאי, 

לכם מטמון:
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יָתה  ּבֵ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאת  ָהִאיׁש  ֵבא  ַוּיָ )כד( 

ן  ּתֵ ַוּיִ ַרְגֵליֶהם  ְרֲחצּו  ַוּיִ ַמִים  ן  ּתֶ ַוּיִ יֹוֵסף 
ִמְסּפֹוא ַלֲחֹמֵריֶהם:

 ויבא האיש - הבאה אחר הבאה, לפי שהיו 
פתח  אליו  עד שדברו  לחוץ  אותו  דוחפים 
הבית, ומשאמר להם )פסוק כג( שלום לכם, 

נמשכו ובאו אחריו:

יֹוֵסף  ּבֹוא  ַעד  ְנָחה  ַהּמִ ֶאת  ִכינּו  ַוּיָ )כה( 

ם יֹאְכלּו ָלֶחם: י ׁשָ ְמעּו ּכִ י ׁשָ ֳהָרִים ּכִ ּצָ ּבַ
 ויכינו - הזמינו, עטרוהו בכלים נאים:

ֶאת  לֹו  ִביּאּו  ַוּיָ ְיָתה  ַהּבַ יֹוֵסף  ֹבא  ַוּיָ )כו( 

ֲחוּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ְיָתה  ַהּבָ ָיָדם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְנָחה  ַהּמִ
לֹו ָאְרָצה:

 הביתה - מפרוזדור לטרקלין:

ַוּיֹאֶמר  לֹום  ְלׁשָ ָלֶהם  ַאל  ׁשְ ַוּיִ )כז( 

ם  ֲאַמְרּתֶ ר  ֲאׁשֶ ֵקן  ַהּזָ ֲאִביֶכם  לֹום  ֲהׁשָ
ַהעֹוֶדּנּו ָחי:

ְלָאִבינּו  ָך  ְלַעְבּדְ לֹום  ׁשָ ַוּיֹאְמרּו  )כח( 

ֲחוּו: ּתַ ׁשְ דּו ]וישתחו[ ַוּיִ ּקְ עֹוֶדּנּו ָחי ַוּיִ
קידה  שלום.  שאלת  על   - וישתחו  ויקדו   

כפיפת קדקד, השתחוואה משתטח לארץ:

ְנָיִמין ָאִחיו  ְרא ֶאת ּבִ א ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ )כט( ַוּיִ

ֹטן  ַהּקָ ֲאִחיֶכם  ֲהֶזה  ַוּיֹאֶמר  ִאּמֹו  ן  ּבֶ
ֱא־לִֹהים  ַוּיֹאַמר  ֵאָלי  ם  ֲאַמְרּתֶ ר  ֲאׁשֶ

ִני: ָיְחְנָך ּבְ
 א-להים יחנך בני - בשאר שבטים שמענו 
את  א-להים  חנן  אשר  ה(  לג  )לעיל  חנינה 
ברכו  לכך  נולד,  לא  עדיין  ובנימין  עבדך, 

יוסף בחנינה:

היום־יום
תרבותם,  לימוד  היוונים,  עם  ההתידדות  היו:  היונים(  )בזמן  היהודים  חטאי 
מכת-העונש  היהודית.  הטהרה  שמירת  ואי  טריפות  אכילת  ומועד,  שבת  חילול 
ושעבוד בגלות. על-ידי תשובה  בית המקדש, הריגה  היתה בחורבנו הרוחני של 

ומסירות נפש באה ישועת הפלא האלוקית הגדולה - נס חנוכה.

רמב"ם
הלכות מאכלות אסורות פרק יא

בהנייה  אסור  לעכו"ם  שנתנסך  יין  א. 
מן  לוקה  שהוא  כל  ממנו  והשותה 
התורה, וכן האוכל כל שהוא מתקרובת 
מים  אפילו  מפירות  או  מבשר  עכו"ם 
לוקה  שהוא  כל  מהן  האוכל  ומלח 
שנאמר אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו 

יין נסיכם יקומו וגו'.

ב. יין שנתנסך לה כזבח שקרב לה וכיון 
לו  אין  הוא  עכו"ם  משום  זה  שאיסור 
שיעור שנאמר בעבודת כו"ם ולא ידבק 

בידך מאומה מן החרם.

אם  יודעין  אנו  שאין  העכו"ם  יין  ג. 
נתנסך או לא נתנסך והוא הנקרא סתם 

שנתנסך,  יין  כמו  בהנאה  אסור  יינם 
ודבר זה מגזירות סופרים הוא, והשותה 
מכת  אותו  מכין  רביעית  יינם  מסתם 

מרדות.

ד. וכל יין שיגע בו העכו"ם הרי זה אסור 
העכו"ם  שמחשבת  אותו  נסך  שמא 
לעבודת כוכבים הא למדת שיין ישראל 
שנגע בו העכו"ם דינו כסתם יינם שהוא 

אסור בהנייה.

וכן  בכוונה  שלא  ביין  שנגע  עכו"ם  ה. 
תינוק עכו"ם שנגע ביין אסור בשתייה 
מן  עבדים  הלוקח  בהנייה,  ומותר 
מנסכין  אין  מיד  וטבלו  ומלו  העכו"ם 
ואע"פ  בשתייה  מותר  בו  שנגעו  ויין 
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ולא  ישראל  בדתי  נהגו  לא  שעדיין 
פסקה עכו"ם מפיהם.

ו. בני השפחות העכו"ם שנולדו ברשות 
ישראל ומלו ועדיין לא טבלו הגדולים 
אינן  והקטנים  בה  היין כשיגעו  אוסרין 

אוסרין.

שבע  עליו  שקיבל  והוא  תושב  גר  ז. 
מצות כמו שביארנו יינו אסור בשתייה 
ומותר בהנייה, ומייחדין אצלו יין ואין 
מפקידין אצלו יין, וכן כל עכו"ם שאינו 
הישמעאלים  אלו  כגון  עכו"ם  עובד 
וכן  בהנייה  ומותר  בשתייה  אסור  יינן 
הורו כל הגאונים, אבל אותם העובדים 

עכו"ם סתם יינם אסור בהנייה.

שהיין  זה  בענין  שנאמר  מקום  כל  ח. 
היין  שנאסר  עכו"ם  היה  אם  אסור 
אסור  הוא  הרי  עכו"ם  עובד  בגללו 
בהנייה, ואם אינו עובד עכו"ם הרי הוא 
אסור בשתייה בלבד, וכל מקום שנאמר 

עכו"ם סתם הרי זה עובד עכו"ם.

יין שראוי  ט. אין מתנסך לעכו"ם אלא 
להקריב על גבי המזבח ומפני זה כשגזרו 
על סתם יינם וגזרו על כל יין שיגע בו 
על  אלא  גזרו  לא  בהנייה  אסור  שיהיה 
היין הראוי להתנסך, לפיכך יין מבושל 
של ישראל שנגע בו העכו"ם אינו אסור 
ומותר לשתות עם העכו"ם בכוס אחד, 
להחמיץ  שהתחיל  ויין  מזוג  יין  אבל 

ואפשר שישתה אם נגע בו נאסר.

י. הורו גאוני המערב שאם נתערב ביין 
ישראל מעט דבש או מעט שאור הואיל 
ואינו ראוי למזבח הרי הוא כמבושל או 
כשכר ואינו מתנסך ומותר לשתותו עם 

העכו"ם.

יא. מאימתי יאסר יין העכו"ם משידרוך 
וימשך היין אע"פ שלא ירד לבור אלא 
לפיכך  אסור,  זה  הרי  בגת  הוא  עדיין 
יגע  בגת שמא  עם העכו"ם  דורכין  אין 
ואין  כפות,  היה  ואפילו  וינסך  בידו 

לוקחין ממנו גת דרוכה ואע"פ שעדיין 
היין מעורב עם החרצנים וזגין ולא ירד 

לבור.

יב. עכו"ם שדרך היין ולא נגע בו והרי 
הוא  וישראל  גביו  על  עומד  ישראל 

שכנסו בחבית ה"ז אסור בשתייה.

יג. החומץ של עכו"ם אסור בהנייה מפני 
יין נסך קודם שיחמיץ, עכו"ם  שנעשה 
שהיה דורס ענבים בחבית אע"פ שהיין 
יין  ידיו אין חוששין משום  צף על גבי 
נסך, היה אוכל מן הסלים והותיר כסאה 
שהיין  פי  על  אף  בגת  וזרקן  וכסאתים 

מגתו על הענבים אין עושה יין נסך.

יד. החרצנים והזגין של עכו"ם אסורים 
כל י"ב חדש, ולאחר י"ב חדש כבר יבשו 
ומותרין  לחלוחית  בהן  נשארה  ולא 
שיבשו  יין  של  שמרים  וכן  באכילה, 
לאחר י"ב חדש מותרין שהרי לא נשאר 

בהן ריח יין והרי הן כעפר וכאדמה.

וקנקניהן שהכניסו  נאדות העכו"ם  טו. 
בהן העכו"ם יינם אסור ליתן לתוכן יין 
שיחזירן  עד  או  חדש  י"ב  שיישנן  עד 
או  שעליהן  הזפת  שיתרפה  עד  לאור 
שיחמו או עד שיתן לתוכן מים שלשה 
ומחליף  המים  ומערה  לעת  מעת  ימים 
מים אחרים כל מעת לעת שלש פעמים 
בשלשת הימים, בין שהיו הכלים שלהן 
אותן  ושאלו  ישראל  של  שהיו  בין 
לתוכם  נתן  ואם  יינם,  בהן  והכניסו 
אסור  זה  הרי  אותן  שיטהר  קודם  יין 

בשתייה.

טז. ומותר ליתן לתוכן שכר או ציר או 
ומותר  לכלום,  צריך  ואין  מיד  מורייס 
או  הציר  שנותן  אחר  לתוכן  היין  ליתן 

המוריס שהמלח שורפן.

יז. הלוקח כלים חדשים שאינם מזופתים 
ואינו  מיד  יין  לתוכן  נותן  העכו"ם  מן 
חושש שמא נתנו בהן יין נסך, ואם היו 
מזופתין מדיחן ואע"פ שהן חדשים וכן 
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כלי שנתנו בו יין נסך ואין מכניסו לקיום 
כגון כלי שחושף בו או המשפך וכיוצא 

בה משכשכו במים ודיו.

יח. וכן כוס של חרס ששתה בו העכו"ם 
ראשונה  פעם  הדיחו  בו,  לשתות  אסור 
הלכו  שכבר  מותר  ושלישית  ושניה 
צחצוחי היין שבו, והוא שהיה מצופה 
באבר כדרך שהיוצרין עושין, או שהיה 

מזופת אבל של חרס צריך הדחה.

יט. כלי חרס השועים באבר שנשתמשו 
בהן ביין נסך אם היו לבנים או אדומים 
ירוקין  היו  ואם  מותרין,  שחורים  או 
יש  ואם  בולעים,  שהן  מפני  אסורין 
לבנים  בין  מגולה של חרס  בהם מקום 
בין ירוקים אסורים מפני שהם בולעין, 
ויראה לי שאין הדבר אלא בשכנסו בהם 
לקיום אבל לא כנסו בהם לקיום מדיחן 

ומותרין ואפילו הם של חרס.

בהן  שדרך  עץ  ושל  אבן  של  גת  כ. 
העכו"ם או גת של אבן שזפתה העכו"ם 
אע"פ שלא דרך בהמדיחן במים ובאפר 
היתה  ואם  בהן,  ודורך  פעמים  ארבע 
בהם לחלוחית מקדים האפר למים ואם 

לאו מקדים המים.

בה  שדרך  מזופפת  אבן  של  גת  כא. 
אע"פ  זפותה  עץ  של  גת  או  העכו"ם, 
הזפת,  את  לקלוף  צריך  בה  דרך  שלא 
ואם יישנה שנים עשר חדש או נתן בה 
אינו צריך  ימים מעת לעת  מים שלשה 
מן  יתר  חמורה  הגת  תהיה  לא  לקלוף, 
הקנקנים, לא נאמר יקלוף אלא להתירה 

מיד.

כב. גת של חרס אע"פ שקלף את הזפת 
אותה  שיחם  עד  מיד  בה  לדרוך  אסור 
באש עד שירפה הזפת, ואם ישנה שנים 
עשר חדש או נתן בה מים שלשה ימים 

מותרת כמו שביארנו.

כג. משמרת של יין של עכו"ם אם היתה 
של שער מדיחה ומשמר בה, ואם היתה 

ארבע  ובאפר  במים  מדיחה  צמר  של 
פעמים ומדיחה עד שתנגב ומשמר בה, 
חדש,  י"ב  מישנה  שש  של  היתה  ואם 
ואם יש בהן קשרים מתירן, וכן כלי חלף 
והוצים וכיוצא בהן מכפיפות שדורכין 
בהן יין אם היו תפורין בחבלים מדיחן, 
ואם היו אחוזות זו בסבוך קשה מדיחן 
ומנגבן  פעמים  ארבע  ובמים  באפר 
ומשתמש בהן, ואם היו תפורות בפשתן 
בהן  יש  ואם  חדש  עשר  שנים  מישנן 

קשרים מתירן.

כד. כלי הגת שדרך בהן העכו"ם יין נסך 
בהן  שידרוך  כדי  אותן  מטהרין  כיצד 
והלולבין  והעדשים  הדפין  הישראל, 
מדיחן, העקלין, של נסרין ושל בצבוץ 
מנגבן, של שיפה ושל גמי מישנן שנים 
עשר חדש, ואם רצה לטהרן מיד מגעילן 
ברותחין או חולטן במי זיתים או מניחן 
במעין  או  מקולחין  צנור שמימיו  תחת 
שעות  עשרה  שתים  רודפין  שמימיו 

ואחר כך יותרו.

כולה  ישראל  ארץ  שהיתה  בזמן  כה. 
אדם  מכל  היין  לוקחין  היו  לישראל 
מישראל ואין חוששין לו, ובחוצה לארץ 
שהוחזק  מאדם  אלא  לוקחין  היו  לא 
בכשרות, ובזמן הזה אין לוקחין יין בכל 
מקום אלא מאדם שהוחזק בכשרות וכן 
בה  שאין  דג  וחתיכת  והגבינה  הבשר 

סימן כמו שביארנו.

כו. המתארח אצל בעל הבית בכל מקום 
ובכל זמן והביא לו יין או בשר או גבינה 
צריך  ואינו  מותר  זה  הרי  דג  וחתיכת 
אלא  מכירו  שאינו  אע"פ  עליו  לשאול 
הוחזק  ואם  בלבד,  יהודי  שהוא  יודע 
אלו  בדברים  מדקדק  ולא  כשר  שאינו 
אסור להתארח אצלו, ואם עבר ונתארח 
אצלו אינו אוכל בשר ולא שותה יין על 

פיו עד שיעיד לו אדם כשר עליהם.

פרק יב
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בה  שאוסר  הנגיעה  היא  כיצד  א. 
העכו"ם היין הוא שיגע ביין עצמו בין 
לנסך  שדרכן  איבריו  בשאר  בין  בידו 
בהן וישכשך, אבל אם פשט ידו לחבית 
ותפסו את ידו קודם שיוציאה ולא ינידה 
היין  שיצא  עד  מלמטה  החבית  ופתחו 
וירד למטה מידו לא נאסר היין, וכן אם 
אע"פ  ושכשכו  יין  של  פתוח  כלי  אחז 
נאסר  ביין  נגע  ולא  הכלי  הגביה  שלא 

היין.

היין  ויצק  והגביהו  יין  כלי של  נטל  ב. 
בא  שהרי  נאסר  שיכשך  שלא  אע"פ 
היין מכחו, הגביה ולא שיכשך ולא נגע 

מותר.

בקרקע  הכלי  אוחז  שהיה  עכו"ם  ג. 
וישראל יצק לתוכו יין היין מותר, ואם 

נדנד העכו"ם הכלי נאסר היין.

העכו"ם  לטלטלו  מותר  סתום  כלי  ד. 
מתנדנד  שהיין  ואע"פ  למקום  ממקום 
שאין זה דרך הניסוך, העביר נוד של יין 
ממקום למקום והוא אוחז פי הנוד בידו, 
מותר,  חסר  או  מלא  הנוד  שהיה  בין 
ואע"פ שהיין מתנדנד, העביר כלי חרס 
פתוח מלא יין אסור שמא נגע בו, ואם 

היה חסר מותר אלא אם כן שכשכו.

לזה  נתכוון  ולא  ביין  שנגע  עכו"ם  ה. 
הרי היין מותר בהנייה בלבד כיצד כגון 
ידו  שהושיט  או  יין  של  נוד  על  שנפל 
לחבית על מנת שהיא שמן ונמצאת יין.

ו. בא היין מכחו של עכו"ם בלא כוונה 
מותר  זה  הרי  ביין  נגע  ולא  הואיל 
בשתייה, כיצד כגון שהגביה כלי של יין 
ויצק לכלי אחר והוא מדמה שהוא שכר 

או שמן הרי זה מותר.

ז. נכנס העכו"ם לבית או לחנות לבקש 
ונגע ביין  ידו כשהוא מחפש  יין ופשט 
נוגע  זה  ואין  נתכוין,  ליין  שהרי  אסור 

בלא כוונה.

ח. חבית שנסדקה לארכה וקדם העכו"ם 
החרסים  יתפרדו  שלא  כדי  וחבקה 
נסדקה  אם  אבל  בהנייה,  מותר  זה  הרי 
שלא  כדי  העליון  בסדק  ותפס  לרחבה 
אין  שהרי  בשתייה  מותר  זה  הרי  יפול 

היין על כחו של עכו"ם.

ט. עכו"ם שנפל לבור של יין והעלוהו 
משם מת, או שמדד הבור שיש בו היין 
והצרעה  הזבוב  את  שהתיז  או  בקנה, 
פי  על  מטפח  שהיה  או  בקנה,  מעליו 
הרתיחה,  שתנוח  כדי  הרותחת  החבית 
לבור  בחמתו  וזרקה  חבית  שנטל  או 
עלה  ואם  בלבד,  בהנייה  מותר  זה  הרי 

העכו"ם חי היין אסור בהנייה.

ונשמט  בצדה  נקב  שהיה  חבית  י. 
והניח העכו"ם אצבעו  הנקב  מן  הפקק 
במקום הנקב כדי שלא יצא היין כל היין 
שמראש החבית עד הנקב אסור, ושתחת 

הנקב מותר בשתייה.

יא. מינקת כפופה שעושין אותה ממתכת 
או מזכוכית וכיוצא בהם, שהניח ראשה 
לתוך היין שבחבית והראש האחר חוץ 
לירד  היין  והתחיל  היין  ומצץ  לחבית 
כדרך שעושין תמיד ובא העכו"ם והניח 
אצבעו על פי המינקת ומנע היין מלירד 
נאסר כל היין שבחבית שהכל היה יוצא 
ונגרר לולי ידו ונמצא הכל כבא מכחו.

יין  בו  שיש  כלי  לתוך  יין  המערה  יב. 
העליון,  שבכלי  היין  כל  נאסר  עכו"ם 
היין  בין  מחבר  הנצוק  העמוד  שהרי 
שבכלי  היין  ובין  העליון  שבכלי 
לתוך  לעכו"ם  המודד  לפיכך  התחתון 
כלי שבידו ינפץ נפיצה או יזרוק זריקה 
כדי שלא יהיה נצוק חבור ויאסור עליו 

מה שישאר בכלי העליון.

יש  אם  לעכו"ם  בו  שמדד  משפך  יג. 
בו  ימדוד  לא  יין  בקצה המשפך עכבת 
לא  ואם  וינגב,  שידיחנו  עד  לישראל 

הדיח הרי זה אסור.
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יד. כלי שיש לו כמין שני חוטמין יוצאין 
לידים  כמו הכלים שנוטלין בהם  ממנו 
שהיה מלא יין ביד ישראל והיה ישראל 
מוצץ ושותה מחוטם זה והעכו"ם מוצץ 
ושותה מן החוטם השני הרי זה מותר, 
ועדיין  ויפסוק  הישראלי  שיקדים  והוא 
העכו"ם  שמשיפסוק  שותה  העכו"ם 
יחזור היין שישאר בחוטם לכלי ויאסור 
כל מה שישאר בו שהרי בא היין מכחו.

החבית  מן  היין  שמצץ  עכו"ם  טו. 
במינקת אסר כל היין שבה, שכשיפסק 
במציצתו  במינקת  שעלה  היין  יחזור 

ויפול לחבית ויאסור הכל.

טז. עכו"ם שהיה מעביר עם ישראל כדי 
אחריהן  הולך  והוא  למקום  יין ממקום 
מיל  כדי  ממנו  הפליגו  אפילו  לשמרן 
עליהן  שאימתו  מותרות,  אלו  הרי 
אותנו,  ויראה  לפנינו  יצא  עתה  ואומד 
ואם אמר להם לכו ואני אבוא אחריכם 
אם נתעלמו מעיניו כדי שיפתחו פי הכד 
ויחזרו ויגיפו אותה ותיגב הרי היין כולו 

אסור בשתיה אם פחות מיכן מותר.

אע"פ  בחנותו  עכו"ם  המניח  וכן  יז. 
היין  כולו  היום  כל  ונכנס  יוצא  שהוא 
מותר, ואם מודיעו שהוא מפליג ושהה 
אסור  היין  ותיגוב  ויגוף  שיפתח  כדי 
או  בקרון  יינו  המניח  וכן  בשתייה, 
בספינה עם העכו"ם ונכנס לעיר לעשות 
שהוא  הודיען  ואם  מותר,  היין  צרכיו 
ותיגב  ויגוף  שיפתח  כדי  ושהה  מפליג 
היין אסור בשתייה, וכל הדברים האלו 
בחביות סתומות, אבל בפתוחות אפילו 
לא שהה מאחר שהודיען שהוא מפליג 

היין אסור.

העכו"ם  עם  אוכל  שהיה  ישראל  יח. 
יין פתוח על השולחן ויין פתוח  והניח 
על הדולפקי ויצא, שעל השולחן אסור 
ושעל הדולפקי מותר, ואם אמר לו מזוג 

ושתה כל היין הפתוח שבבית אסור.

ושמע  העכו"ם  עם  שותה  היה  יט. 
היין  אף  ויצא  בבית הכנסת  קול תפלה 
הפתוח מותר, שהנכרי אומר עתה יזכור 
נוגע  אותי  וימצא  במהרה  ויבוא  היין 
ביינו ולפי זה אינו זז ממקומו ואין נאסר 

אלא מה שלפניו בלבד.

כ. עכו"ם וישראל שהיו דרין בחצר אחת 
או  חתן  לראות  בבהלה  שניהם  ויצאו 
הספד, וחזר העכו"ם וסגר הפתח ואחר 
שבבית  הפתוח  היין  הרי  ישראל  כך 
ישראל בהיתרו, שלא סגר העכו"ם אלא 
לביתו  הישראלי  נכנס  שכבר  דעת  על 
לו  וכמדומה  בחוץ  אדם  נשאר  ולא 

שהוא קדמו.

בבית  עכו"ם  ושל  ישראל  של  יין  כא. 
ונכנס  פתוחות,  חביות  והיו  אחד 
נאסר  בעדו  הדלת  ונעל  לבית  העכו"ם 
כל היין, ואם יש חלון בדלת שמסתכל 
ממנו העומד אחורי הפתח ורואה כנגדו 
כל החביות שכנגד החלון מותרות ושמן 
הצדדין אסורות שהרי מפחד מן הרואה 

אותו.

וברח  בו  וכיוצא  ארי  וכן אם שאג  כב. 
הפתוחות  החביות  בין  ונחבא  העכו"ם 
ישראל  שמא  אומר  שהוא  מותר  היין 
אחר נחבא כאן והוא רואה אותי כשאגע.

כג. אוצר של יין שהיו חביותיו פתוחות 
באותו  אחרות  חביות  לעכו"ם  ויש 
בין  עומד  העכו"ם  ונמצא  הפונדק, 
נבהל  אם  הפתוחות,  ישראל  חביות 
מותר  היין  כגנב  עליו  ונתפש  כשנמצא 
פנאי  לו  אין  ויראתו  שמפחדו  בשתייה 
לנסך, ואם לא נתפש כגנב אלא הרי הוא 
בוטח שם היין אסור, ותינוק הנמצא בין 
החביות בין כך ובין כך כל היין מותר.

כד. גדוד שנכנס למדינה דרך שלום כל 
אסורות  שבחנויות  הפתוחות  החביות 
וסתומות מותרות, ובשעת מלחמה אם 
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ואלו  אלו  ועבר  במדינה  הגדוד  פשט 
מותרות שאין פנאי לנסך.

הבור  בצד  עומד  שנמצא  עכו"ם  כה. 
היין  אותו  על  מלוה  לו  יש  אם  יין  של 
בו שולח  גס  מפני שלבו  אסור  זה  הרי 
ידו ומנסך, ואם אין לו עליו מלוה היין 

מותר בשתיה.

כו. זונה עכו"ם במסיבה של ישראל היין 
מותר שאימתן עליה ולא תגע, אבל זונה 
ישראלית במסיבת עכו"ם יינה שלפניה 
בכליה אסור מפני שהן נוגעין בו שלא 

מדעתה.

יש  אם  הגת  בבית  הנמצא  עכו"ם  כז. 
עד  הכף  לבלול  כדי  יין  לחלוחית  שם 
להדיח  צריך  שניה  לכף  הכף  שתבלול 
כל בית הגת וינגב, ואם לאו מדיח בלבד 

וזו הרחקה יתירה.

כח. חבית שצפה בנהר אם נמצאת כנגד 
בהנייה,  מותרת  ישראל  שרובה  עיר 

כנגד עיר שרובה עכו"ם אסורה.

בו  היין  מוכרי  רוב  שהיו  מקום  כט. 
גדולים  כלים  בו  ונמצאו  ישראלים 
המוכרין  שדרך  כלים  והם  יין  מלאים 
לבדם לכנוס בהם היין הרי אלו מותרין 
בהנייה, חבית שפתחוה גנבים אם רוב 
בשתייה  מותר  היין  ישראל  העיר  גנבי 

ואם לאו אסור.

פרק יג

בחצירו  בית  ששכר  או  בית  הלוקח  א. 
של עכו"ם ומלאהו יין אם היה הישראלי 
פתוח  שהפתח  אע"פ  חצר  באותה  דר 
היין מותר, מפני שהעכו"ם מפחד תמיד 
ואומר עתה יכנס לביתו פתאום וימצא 
בחצר  דר  היה  ואם  ביתו,  בתוך  אותי 
אחרת לא יצא עד שיסגור הבית ויהיה 
חושש  ואינו  בידו  והחותם  המפתח 

שמא יזייף העכו"ם מפתח הבית.

ב. יצא ולא סגר הפתח או שסגר והניח 
אסור  היין  הרי  עכו"ם  ביד  המפתח 
בשתיה, שמא נכנס העכו"ם ונסך, שהרי 
אין הישראלי שם, ואם אמר לו אחוז לי 
מפתח זה עד שאבוא, היין מותר שלא 
שמירת  אלא  הבית  שמירת  לו  מסר 

המפתח.

יינו  ג. עכו"ם ששכר ישראל לדרוך לו 
לישראל  מותר  שיהיה  כדי  בטהרה 
של  בביתו  היין  והיה  ממנו  ויקחוהו 
ששומר  זה  ישראל  היה  אם  עכו"ם, 
היין דר באותה חצר היין מותר, ואע"פ 
שהפתח פתוח והשומר נכנס ויוצא, ואם 
היה השומר דר בחצר אחרת היין אסור, 
ואע"פ שהמפתח והחותם ביד ישראל, 
שכיון שהיין של עכו"ם וברשותו אינו 
ויהי  ויאמר  לבית  ולהכנס  לזייף  מפחד 

מה אם ידעו בו לא יקחו ממני.

לישראל  העכו"ם  כתב  אפילו  ד. 
בהן  לו  למכור  המעות  ממנו  שנתקבל 
יין הואיל ואין הישראלי יכול להוציאו 
המעות  לו  שיתן  עד  העכו"ם  מרשות 
אם  אלא  ואסור,  עכו"ם  של  הוא  הרי 
היה השומר דר שם בחצר, ואין השומר 
אלא  תמיד  ומשמר  יושב  להיות  צריך 
ברשות  בין  שביארנו,  כמו  ויוצא  נכנס 

בעל היין /בין/ ברשות עכו"ם אחר.

יין זה הטהור של עכו"ם מונח  ה. היה 
ברשות הרבים או בבית הפתוח לרשות 
מותר,  ושבים  הולכים  וישראל  הרבים 

שעדיין לא נכנס ברשות העכו"ם.

בו  שאין  אע"פ  ודקל  וחלון  ואשפה  ו. 
וחבית  הרבים,  כרשות  אלו  הרי  פירות 
יין שם ועכו"ם הנמצא שם אינו אוסרה, 
כפתוח  הוא  הרי  לשם  הפתוח  ובית 

לרשות הרבים.

ז. חצר החלוקה במסיפים ועכו"ם בצד 
גגין  שני  וכן  אחר,  בצד  וישראל  זה 
העכו"ם  וגג  למעלה  ישראל  גג  שהיה 
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למטה, או שהיו זה בצד זה ויש ביניהן 
מגעת  העכו"ם  שיד  אע"פ  מסיפים, 
לחלק ישראל אינו חושש משום יין נסך 

ולא משום טהרות.

בכלי  יינו  להפקיד  לישראל  מותר  ח. 
בו  לו  שיהיה  והוא  עכו"ם  ביד  סתום 
חותם  הנקרא  הוא  וזה  סימנין  שני 
בכלי  החבית  סתם  כיצד  חותם,  בתוך 
שאינו מהודק כדרך שסותמין כל אדם 
היה  אחד,  חותם  זה  הרי  בטיט  וטח 
כלי מהודק וטח עליו מלמעלה הרי זה 
חותם בתוך חותם, וכן אם צר פי הנוד 
הרי זה חותם אחד, הפך פי הנוד לתוכו 
וצר עליו הרי זה חותם בתוך חותם, וכן 
כל שינוי שמשנה מדברים שאין דרך כל 
או  והטיחה  אחד  כחותם  הן  הרי  אדם 

הקשירה חותם שני.

ט. ואם הפקיד ביד עכו"ם בחותם אחד 
בהנייה  ומותר  בשתייה  אסור  זה  הרי 

והוא שייחד לו קרן זוית.

שעירבו  יין  או  והשכר  מבושל  יין  י. 
וכן  עם דברים אחרים כגון דבש ושמן 
שאיסורו  וכל  והחלב  והגבינה  החומץ 
עכו"ם  ביד  שהפקידו  סופרים  מדברי 
אינו צריך שני חותמות אלא חותם אחד 
בלבד דיו, אבל היין והבשר וחתיכת דג 
עכו"ם  ביד  שהפקידן  סימן  בה  שאין 

צריכין שני חותמות.

יא. יראה לי שכל מקום שאמרנו בענין 
בשתייה  אסור  שהוא  שלנו  ביין  זה 
ומותר בהנייה מפני צד נגיעה שנגע בו 
העכו"ם כשהיה העכו"ם עובד עכו"ם, 
אבל אם היה איסורו בגלל עכו"ם שאינו 
עובד עכו"ם כגון ישמעאלי שנגע ביין 
פי  על  שטפח  או  בכוונה  שלא  שלנו 
כל  וכן  בשתייה  מותר  זה  הרי  החבית 

כיוצא בזה.

או  תושב  גר  ביד  יין  אבל המפקיד  יב. 
ביתו  שהניח  או  והפליג  עמו  ששלחו 

אסור  זה  הרי  תושב  גר  בחצר  פתוח 
וזיוף  חלוף  של  חשש  שכל  בשתייה, 
יראה לי שכל העכו"ם שוים בו הואיל 
ונעשה היין ברשותן נאסר בשתייה על 

כל פנים.

ניסוך  איסור  בהם  שאין  דברים  יש  יג. 
להרחיק  כדי  חכמים  אותם  ואסרו  כלל 
ימזוג העכו"ם  מן הניסוך, ואלו הן לא 
שמא  ישראל  שביד  היין  לתוך  המים 
יוליך  ולא  היין לתוך המים,  יבא לצוק 
לדרוך  יבוא  שמא  לגת  ענבים  העכו"ם 
בשעה  לישראל  יסייע  ולא  ליגע,  או 
שמריק מכלי לכלי שמא יניח הכלי ביד 
העכו"ם ונמצא היין בא מכחו, ואם סייע 

או מזג המים או הביא ענבים מותר.

יד. וכן מותר שיריח העכו"ם בחבית של 
יין שלנו, ומותר לישראל להריח בחבית 
שאין  איסור  שם  בזה  ואין  נסך  יין  של 

הריח כלום לפי שאין בו ממש.

טו. כבר ביארנו שכל דבר שהוא אסור 
מותרין  דמיו  ומכרו  עבר  אם  בהנייה 
ותקרובת  ומשמשיה  מעכו"ם  חוץ 
שלה ויין שנתנסך לה, והחמירו חכמים 
בסתם יינם להיות דמיו אסורין כדמי יין 
ששכר  עכו"ם  לפיכך  לעכו"ם  שנתנסך 
את ישראל לעשות עמו ביין שכרו אסור.

טז. וכן השוכר את החמור להביא עליו 
יין  בה  להביא  ספינה  ששכר  או  יין 
יוליכן  לו  נתנו  מעות  אם  אסור,  שכרן 
כסות  בשכרו  לו  נתנו  ואם  המלח,  לים 
או כלים או פירות הרי זה ישרוף אותן 

ויקבור האפר כדי שלא ליהנות בו.

יז. שכר לעכו"ם חמור לרכוב עליו והניח 
שכרו  מותר,  שכרו  יין  של  לוגין  עליו 
ותבוא  מותר  שכרו  נסך  יין  כדי  לשבר 

עליו ברכה מפני שממעט בתיפלה.

העבר  לו  ואמר  הפועל  את  יח. השוכר 
לי מאה חביות של שכר במאה פרוטות 

ונמצא אחת מהן יין שכרו כולו אסור.
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יט. אמר לו העבר לי חבית בפרוטה 
חבית בפרוטה והעביר ונמצא ביניהן 
חביות של יין, שכר חביות של יין אסור 

ושאר שכרו מותר.

עכו"ם  להם  ששלח  ישראל  אומני  כ. 
שיאמרו  מותר  בשכרן  יין  של  חבית 
משנכנסה  ואם  דמיה,  את  לנו  תן  לו 

לרשותן אסור.

נושה בעכו"ם מנה,  ישראל שהיה  כא. 
נסך  ויין  עכו"ם  ומכר  העכו"ם  הלך 
והביא לו דמיהן הרי זה מותר, ואם אמר 
לו קודם שימכור המתן לי עד שאמכור 
לך,  ואביא  לי  שיש  נסך  יין  או  עכו"ם 
לו  והביא  ומכר  יינו  סתם  אע"פ שהוא 
רוצה  שהישראלי  מפני  אסור,  זה  הרי 

בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו.

כב. וכן גר ועכו"ם שהיו שותפין ובאו 
לחלוק, אין הגר יכול לומר לעכו"ם טול 
ואני  יין  אתה  מעות,  ואני  עכו"ם  אתה 
שיטול  כדי  בקיומן  רוצה  שהרי  פירות 
את  שירשו  ועכו"ם  גר  אבל  כנגדן, 
אתה  טול  לו  לומר  יכול  עכו"ם  אביהן 
ואני שמן,  יין  ואני מעות, אתה  עכו"ם 
קל הוא שהקלו בירושת הגר כדי שלא 
ואם משבאו לרשות הגר  יחזור לסורו, 

אסור.

כג. ישראל שמכר יינו לעכו"ם פסק עד 
שמשפסק  מותרין,  דמיו  לו  מדד  שלא 
סמכה דעתו ומשמשך קנה ויין נסך אינו 
נעשה עד שיגע בו נמצא בשעת מכירה 
היה מותר, מדד לו עד שלא פסק הדמים 
דעתו  סמכה  לא  שהרי  אסורין,  דמיו 
לא  עדיין  כשנגע  ונמצא  שמשך  אע"פ 
סמכה דעתו ליקח ונאסר היין בנגיעתו 

והרי זה כמוכר סתם יינם.

בשמדד  אמורים  דברים  במה  כד. 
לכלי  מדד  אם  אבל  לכליו,  הישראלי 

העכו"ם או לכלי ישראל שביד העכו"ם 
צריך ליקח את הדמים ואחר כך ימדוד, 
ואם מדד ולא לקח דמים אע"פ שפסק 
נאסר  לכלי  שמשיגיע  אסורים  דמיו 

כסתם יינם.

ואמר  עכו"ם  לחנוני  דינר  הנותן  כה. 
מן  ואכול  ושתה  לך  העכו"ם  לפועלו 
חושש  זה  הרי  לו  מחשב  ואני  החנוני 
שמא ישתה יין, שזה כמי שקנה לו יין 
נסך והשקהו, וכנגד זה בשביעית אסור 
כגון שנתן דינר לחנוני ישראל עם הארץ 
ואמר לפועלו הישראלי לך ואכול ואני 
מחשב לו ואם אכל הפועל דבר שאינו 

מעושר אסור.

כו. אבל אם אמר להם אכלו ושתו בדינר 
זה, או שאמר להם אכלו ושתו עלי מן 
שנשתעבד  אע"פ  פורע  ואני  החנוני 
זה  הרי  שעבודו  נתייחד  ולא  הואיל 
נסך  יין  משום  לא  חושש  ואינו  מותר 
ולא משום שביעית ולא משום מעשר.

ולוקח  יינו לעם  כז. מלך שהיה מחלק 
יאמר  אל  שירצה,  מה  כפי  דמיו  מהן 
אדם לעכו"ם הא לך מאתים זוז והכנס 
תחתי באוצר המלך, כדי שיקח עכו"ם 
היין שכתבו בשם ישראל ויתן העכו"ם 
לך  הא  לו  אומר  אבל  למלך,  הדמים 

מאתים זוז ומלטני מן האוצר.

ישראל  של  ביינו  שנגע  עכו"ם  כח. 
לאותו  יין  אותו  למכור  מותר  לאונסו 
לבדו, שכיון שנתכוון  העכו"ם שאסרו 
זה העכו"ם להזיקו ולאסור יינו הרי זה 
לשלם,  שחייב  שרפו  או  ששברו  כמו 
ונמצאו הדמים שלוקח ממנו דמי ההיזק 

ולא דמי המכירה.
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יום שבת קודש ל' כסלו

חומש
ֶאל  ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו  י  ּכִ יֹוֵסף  ַוְיַמֵהר  )ל( 

ַהַחְדָרה  ֹבא  ַוּיָ ִלְבּכֹות  ׁש  ַוְיַבּקֵ ָאִחיו 
ה: ּמָ ְבּךְ ׁשָ ַוּיֵ

 כי נכמרו רחמיו - שאלו יש לך אח מאם, 
הוא.  היכן  יודע  ואיני  לי  היה  אח  לו  אמר 
יש לך בנים, אמר לו יש לי עשרה, אמר לו 
ומה שמם, אמר לו )להלן מו כא( בלע ובכר 
וגו', אמר לו מה טיבן של שמות הללו, אמר 
לו כולם על שם אחי והצרות אשר מצאוהו, 
בלע שנבלע בין האומות. בכר שהיה בכור 
שנתגייר  גרא  אל.  ששבאו  אשבאל  לאמי. 
ביותר.  נעים  שהיה  ונעמן,  באכסניא. 
מופים  היה.  וראשי  היה  אחי  וראש  אחי 
חופתי  ראה  שלא  וחופים  למד.  אביו  מפי 
לבין  שירד  וארד  חופתו.  אני  ראיתי  ולא 
האומות, כדאיתא במסכת סוטה )לו ב( מיד 
ובלשון  נתחממו,   - נכמרו  רחמיו:  נכמרו 
זיתים,  של  הכומר  על  א(  עד  )ב"מ  משנה 
ובלשון ארמי מכמר בשרא, ובמקרא )איכה 
ונקמטו  נתחממו  נכמרו,  י( עורנו כתנור  ה 
קמטים קמטים מפני זלעפות רעב. כן דרך 

כל עור כשמחממין אותו נקמט וכווץ:

ַוּיֹאֶמר  ק  ְתַאּפַ ַוּיִ ֵצא  ַוּיֵ ָניו  ּפָ ְרַחץ  ַוּיִ )לא( 

ימּו ָלֶחם: ׂשִ
 ויתאפק - נתאמץ. והוא לשון )איוב יב כא( 
ומזיח אפיקים רפה, וכן )איוב מא ז( אפיקי 

מגנים, חוזק:

ם  ְלַבּדָ ְוָלֶהם  ְלַבּדֹו  לֹו  ימּו  ׂשִ ַוּיָ )לב( 

לֹא  י  ּכִ ם  ְלַבּדָ ִאּתֹו  ָהֹאְכִלים  ְצִרים  ְוַלּמִ

ָהִעְבִרים  ֶאת  ֶלֱאֹכל  ְצִרים  ַהּמִ יּוְכלּון 
י תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָרִים: ֶלֶחם ּכִ

 כי תועבה הוא - דבר שנאוי הוא למצרים 
טעם  נתן  ואונקלוס  העברים,  את  לאכול 

לדבר:

ְבֹכָרתֹו  ּכִ ֹכר  ַהּבְ ְלָפָניו  בּו  ׁשְ ַוּיֵ )לג( 

ים  ָהֲאָנׁשִ ְתְמהּו  ַוּיִ ְצִעָרתֹו  ּכִ ִעיר  ְוַהּצָ
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו:

וקורא  בגביע  מכה   - כבכורתו  הבכור   
ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבולון, 
בני אם אחת, הסבו כסדר הזה שהיא סדר 
תולדותיכם וכן כולם, כיון שהגיע לבנימין 
ישב  אם  לי  אין  ואני  אם  לו  אין  זה  אמר 

אצלי:

ֲאֵלֶהם  ָניו  ּפָ ֵמֵאת  ֹאת  ַמׂשְ א  ּשָׂ ַוּיִ )לד( 

ם  ּלָ ּכֻ ֹאת  ׂשְ ִמּמַ ְנָיִמן  ּבִ ַאת  ַמׂשְ ֶרב  ַוּתֵ
רּו ִעּמֹו: ּכְ ׁשְ ּתּו ַוּיִ ׁשְ ָחֵמׁש ָידֹות ַוּיִ

עם  חלקו   - ידות  חמש  מנות:   - משאת   
אחיו ומשאת יוסף ואסנת ומנשה ואפרים: 
וישכרו עמו - ומיום שמכרוהו לא שתו יין, 

ולא הוא שתה יין, ואותו היום שתו:

יתֹו  ּבֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ַוְיַצו  )א(  מד  פרק 
ים ֹאֶכל  ֹחת ָהֲאָנׁשִ א ֶאת ַאְמּתְ ֵלאֹמר ַמּלֵ
ִאיׁש  ֶסף  ּכֶ ים  ְוׂשִ ֵאת  ׂשְ יּוְכלּון  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְחּתֹו: ִפי ַאְמּתַ ּבְ
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ִפי  ים ּבְ ׂשִ ֶסף ּתָ ִביַע ַהּכֶ ִביִעי ּגְ )ב( ְוֶאת ּגְ

ַעׂש  ַוּיַ ְברֹו  ׁשִ ֶסף  ּכֶ ְוֵאת  ֹטן  ַהּקָ ַחת  ַאְמּתַ
ר: ּבֵ ר ּדִ ְדַבר יֹוֵסף ֲאׁשֶ ּכִ

מדירנ"א  לו  וקורין  ארוך,  כוס   - גביעי   
בלע"ז ]כוס הדורה מעץ[:

ה  ֵהּמָ חּו  ּלְ ׁשֻ ים  ְוָהֲאָנׁשִ אֹור  ַהּבֶֹקר  )ג( 

ַוֲחֹמֵריֶהם:

ִהְרִחיקּו  לֹא  ָהִעיר  ֶאת  ָיְצאּו  ֵהם  )ד( 

יתֹו קּום ְרדֹף  ר ַעל ּבֵ ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאׁשֶ
ם ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם  ְגּתָ ים ְוִהּשַׂ ַאֲחֵרי ָהֲאָנׁשִ

ַחת טֹוָבה: ם ָרָעה ּתַ ְמּתֶ ּלַ ה ׁשִ ָלּמָ

ה ֲאדִֹני ּבֹו ְוהּוא  ּתֶ ר ִיׁשְ )ה( ֲהלֹוא ֶזה ֲאׁשֶ

יֶתם: ר ֲעׂשִ ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ּבֹו ֲהֵרֹעֶתם ֲאׁשֶ

ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ֲאֵלֶהם  ר  ַוְיַדּבֵ ֵגם  ּשִׂ ַוּיַ )ו( 
ה: ָהֵאּלֶ

ֲאדִֹני  ר  ְיַדּבֵ ה  ָלּמָ ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  )ז( 
ַלֲעָבֶדיָך  ָחִליָלה  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ

ה: ָבר ַהּזֶ ּדָ ֵמֲעׂשֹות ּכַ
לשון  לנו,  הוא  חולין   - לעבדיך  חלילה   
גנאי. ותרגום חס לעבדיך, חס מאת הקב"ה 
יהי עלינו מעשות זאת והרבה חס ושלום יש 

בתלמוד בלשון הזה:

ֹחֵתינּו  ִפי ַאְמּתְ ר ָמָצאנּו ּבְ ֶסף ֲאׁשֶ )ח( ֵהן ּכֶ

ִנְגֹנב  ְוֵאיְך  ָנַען  ּכְ ֵמֶאֶרץ  ֵאֶליָך  יֹבנּו  ֱהׁשִ
ֶסף אֹו ָזָהב: ית ֲאדֶֹניָך ּכֶ ִמּבֵ

מעשרה  אחד  זה   - מצאנו  אשר  כסף  הן   
מנויין  וכולן  בתורה.  האמורים  וחומר  קל 

בבראשית רבה )צב ז(:

ֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדיָך ָוֵמת ְוַגם  ר ִיּמָ )ט( ֲאׁשֶ

ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאדִֹני ַלֲעָבִדים:

הּוא  ן  ּכֶ ְכִדְבֵריֶכם  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ַוּיֹאֶמר  )י( 
ם  ְוַאּתֶ ָעֶבד  י  ּלִ ִיְהֶיה  ִאּתֹו  ֵצא  ִיּמָ ר  ֲאׁשֶ

ם: ְהיּו ְנִקּיִ ּתִ
זו מן הדין, אמת  - אף   גם עתה כדבריכם 
בדבר,  חייבים  שכולכם  הוא  כן  כדבריכם 

מהם  אחד  ביד  גניבה  שנמצאת  עשרה 
כולם נתפשים, אבל אני אעשה לכם לפנים 
משורת הדין, אשר ימצא אתו יהיה לי עבד:

ְחּתֹו  ַוּיֹוִרדּו ִאיׁש ֶאת ַאְמּתַ ַוְיַמֲהרּו  )יא( 

ְחּתֹו: חּו ִאיׁש ַאְמּתַ ְפּתְ ָאְרָצה ַוּיִ

ה  ּלָ ּכִ ֹטן  ּוַבּקָ ֵהֵחל  דֹול  ּגָ ּבַ ׂש  ַוְיַחּפֵ )יב( 

ְנָיִמן: ַחת ּבִ ַאְמּתַ ִביַע ּבְ ֵצא ַהּגָ ּמָ ַוּיִ
 בגדול החל - שלא ירגישו בו שהיה יודע 

היכן הוא:

ַעל  ִאיׁש  ֲעֹמס  ַוּיַ ְמלָֹתם  ׂשִ ְקְרעּו  ַוּיִ )יג( 

בּו ָהִעיָרה: ׁשֻ ֲחֹמרֹו ַוּיָ
היו  זרוע  בעלי   - חמורו  על  איש  ויעמס   
לטעון:  זה  את  זה  לסייע  הוצרכו  ולא 
וישבו העירה - מטרפולין היתה והוא אומר 
היתה  שלא  אלא  שהיא,  כל  עיר  העירה, 
של  בינונית  כעיר  אלא  בעיניהם  חשובה 

עשרה בני אדם לענין המלחמה:

יֹוֵסף  יָתה  ּבֵ ְוֶאָחיו  ְיהּוָדה  ֹבא  ַוּיָ )יד( 

לּו ְלָפָניו ָאְרָצה: ּפְ ם ַוּיִ ְוהּוא עֹוֶדּנּו ׁשָ
 עודנו שם - שהיה ממתין להם:

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָמה  יֹוֵסף  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  )טו( 

י  ּכִ ם  ְיַדְעּתֶ ֲהלֹוא  יֶתם  ֲעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ
ֹמִני: ר ּכָ ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ

הלא   - וגו'  ינחש  נחש  כי  ידעתם  הלא   
לנחש  יודע  כמוני  חשוב  איש  כי  ידעתם 
ולדעת מדעת ומסברא ובינה כי אתם גנבתם 

הגביע:

ַלאדִֹני  ּנֹאַמר  ַמה  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  )טז( 

ק ָהֱא־לִֹהים ָמָצא  ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ ַמה ּנְ
ם  ּנּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני ּגַ ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיָך ִהּנֶ

ָידֹו: ִביַע ּבְ ר ִנְמָצא ַהּגָ ם ֲאׁשֶ ֲאַנְחנּו ּגַ
 הא-להים מצא - יודעים אנו שלא סרחנו, 
זאת.  לנו  נהיתה להביא  אבל מאת הקב"ה 
מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו: ומה 
נצטדק - לשון צדק, וכן כל תיבה שתחלת 
יסודה צד"י והיא באה לדבר בלשון מתפעל 
ואינה  תי"ו,  במקום  טי"ת  נותן  נתפעל  או 
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התיבה  יסוד  של  ראשונה  אות  לפני  נתנת 
נצטדק  כגון  העקר,  אותיות  באמצע  אלא 
מגזרת  ויצטבע  ל(  ד  )דניאל  צדק,  מגזרת 
ויצטירו מגזרת )משלי  )יהושע ט ד(  צבע, 
יג יז( ציר אמונים, )יהושע ט יב( הצטיידנו 
ותיבה  לדרך.  צדה  כה(  מב  )לעיל  מגזרת 
שתחלתה סמ"ך או שי"ן כשהיא מתפעלת 
כגון  העקר,  אותיות  את  מפרדת  התי"ו 
סבל,  מגזרת  החגב,  ויסתבל  ה(  יב  )קהלת 
)מיכה  בקרניא,  הוית  ח( מסתכל  ז  )דניאל 

שמר,  מגזרת  עמרי,  חקות  וישתמר  טז(  ו 
וסר מרע משתולל, מגזרת  נט טו(  )ישעיה 
)שמות  שולל,  יועצים  מוליך  יז(  יב  )איוב 
ט יז( מסתולל בעמי, מגזרת )ירמיה יח טו( 

דרך לא סלולה:

ֹזאת  ֵמֲעׂשֹות  י  ּלִ ָחִליָלה  ַוּיֹאֶמר  )יז( 
הּוא  ָידֹו  ּבְ ִביַע  ַהּגָ ִנְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש 
ֶאל  לֹום  ְלׁשָ ֲעלּו  ם  ְוַאּתֶ ָעֶבד  י  ּלִ ִיְהֶיה 

ֲאִביֶכם:

רמב"ם
הלכות מאכלות אסורות פרק יד

א. כל איסורי מאכלות שבתורה שיעורן 
בכזית בינוני בין למלקות בין לכרת בין 
ביארנו שכל  וכבר  בידי שמים,  למיתה 
המחוייב כרת או מיתה בידי שמים על 

מאכל לוקה.

הלכה  השיעורין  כל  עם  זה  ושיעור  ב. 
התורה  מן  ואסור  הם,  מסיני  למשה 
אבל  האסור,  מדבר  שהוא  כל  לאכול 
אינו לוקה אלא על כזית, ואם אכל כל 
שהוא פחות מכשיעור מכין אותו מכת 

מרדות.

ג. כזית שאמרנו חוץ משל בין השינים, 
אבל מה של בין החניכים מצטרף למה 
שבלע שהרי נהנה גרונו מכזית, אפילו 
אכל כחצי זית והקיאו וחזר ואכל אותו 
שאין  חייב,  שהקיא  עצמו  זית  חצי 
בכזית  הגרון  הנאת  על  אלא  החיוב 

מדבר האסור.

ד. כזית חלב או נבלה או פגול או נותר 
ונתמעט,  בחמה  שהניחו  בהן  וכיוצא 
בגשמים  והניחו  חזר  פטור,  האוכלו 
ונתפח חייבין עליו כרת או מלקות, היה 
פחות מכזית מבתחלה ונתפח ועמד על 

כזית אסור ואין לוקין עליו.

שבתורה  איסורין  שכל  ביארנו  כבר  ה. 
חוץ  לכזית,  זה  עם  זה  מצטרפין  אין 

ואיסורי  טרפה  בשר  עם  נבלה  מבשר 
מיני  וחמשת  במקומן,  שיתבארו  נזיר 
תבואה וקמחין שלהן והבציקות שלהן 
הכל מצטרפים לכזית בין לאיסור חמץ 
בפסח, בין לאיסור חדש מלפני העומר, 

בין לאיסורי מעשר שני ותרומות.

בתרומה  החייב  שכל  לי  יראה  ו. 
מפני  בטבל  לכזית  מצטרף  ומעשרות 
דומה  זה  למה  הא  אחד,  שם  שהוא 
לנבלת השור ונבלת השה ונבלת הצבי 

שהן מצטרפין לכזית כמו שביארנו.

אסור  מדבר  גדולה  אכילה  האוכל  ז. 
על  כרת  או  מלקות  אותו  מחייבין  אין 
לכל  אחד  חיוב  אלא  וכזית  כזית  כל 
בו  מתרים  העדים  היו  ואם  האכילה, 
חייב  וכזית  כזית  כל  על  אכילה  בשעת 
שהיא  ואע"פ  והתראה  התראה  כל  על 

אכילה אחת ולא הפסיק.

מאחד  כחרדל  או  כשעורה  האוכל  ח. 
מכל מאכלות האסורים ושהה מעט וחזר 
ואכל כחרדל, וכן עד שהשלים כזית בין 
בשוגג בין במזיד אם שהה מתחלה ועד 
סוף כדי אכילת שלש ביצים יצטרף הכל 
והרי הוא חייב כרת או מלקות או קרבן 
ואם שהה  כזית בבת אחת,  כמו שאכל 
סוף אע"פ שלא  ועד  מזה מתחלה  יתר 
אחר  כחרדל  אכל  אלא  ביניהן  שהה 
אלא  כזית  השלים  ולא  הואיל  כחרדל 
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אינן מצטרפין  פרס  אכילת  מכדי  ביתר 
ופטור.

יינם  סתם  של  רביעית  השותה  וכן  ט. 
מעט מעט או שהמחה את החמץ בפסח 
או  מעט,  מעט  וגמעו  החלב  את  או 
שהה  אם  מעט,  מעט  הדם  מן  ששתה 
רביעית  שתיית  כדי  סוף  ועד  מתחלה 

מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין.

י. כל האוכלין האסורין אינו חייב עליהם 
עד שיאכל אותן דרך הנאה, חוץ מבשר 
נאמר  שלא  לפי  הכרם  וכלאי  בחלב 
בהן אכילה אלא הוציא איסור אכילתן 
ובלשון  בשול  בלשון  אחרת  בלשון 
הקדש לאסור אותן ואפילו שלא כדרך 

הנייה.

יא. כיצד הרי שהמחה את החלב וגמעו 
או  ממנו  גרונו  שנכוה  עד  חם  כשהוא 
שאכל חלב חי, או שעירב דברים מרים 
כגון ראש ולענה לתוך יין נסך או לתוך 
מרין,  כשהן  ואכלן  נבלה  של  קדרה 
שהסריח  אחר  האסור  אוכל  שאכל  או 
זה  הרי  אדם  מאוכל  ובטל  והבאיש 
קדרה  בתוך  מר  דבר  עירב  ואם  פטור, 
הכרם  כלאי  ביין  או  בחלב  בשר  של 

ואכלו חייב.

האסורות  ממאכלות  מאכל  האוכל  יב. 
שלא  אע"פ  כמתעסק,  או  שחוק  דרך 
ונהנה  הואיל  האכילה,  לגוף  נתכוון 
חייב כמי שמתכוון לעצמה של אכילה, 
כרחו  בעל  לאדם  לו  הבאה  והנייה 
באיסור מכל האיסורין אם נתכוון אסור 

ואם לא נתכוון מותר.

יג. האוכל מאכל אסור לתיאבון או מפני 
הרעב חייב, ואם היה תועה במדבר ואין 
זה  הרי  איסור  דבר  אלא  יאכל  מה  לו 

מותר מפני סכנת נפשות.

כגון  אסור  מאכל  שהריחה  עוברה  יד. 
בשר קדש או בשר חזיר, מאכילין אותה 
מוטב,  דעתה  נתיישבה  אם  המרק,  מן 

ואם לאו מאכילין אותה פחות מכשיעור, 
ואם לא נתיישבה דעתה מאכילין אותה 

עד שתתיישב דעתה.

בו  שיש  דבר  שהריח  החולה  וכן  טו. 
שמערערין  מדברים  בו  וכיוצא  חומץ 

את הנפש דינו כעוברה.

אותו  מאכילין  בולמוס  שאחזו  מי  טז. 
דברים האסורים מיד עד שיאורו עיניו, 
אלא  המותר  דבר  על  מחזרין  ואין 
הקל  אותו  ומאכילין  בנמצא,  ממהרין 
ואם  דיו,  עיניו  האירו  אם  תחלה,  הקל 

לאו מאכילין אותו החמור.

יז. כיצד היו לפנינו טבל ונבלה מאכילין 
אותו נבלה תחלה שהטבל במיתה, נבלה 
ספיחי  אותו  מאכילין  שביעית  וספיחי 
כמו  סופרים  מדברי  שאסורין  שביעית 
שיתבאר בהלכות שמטה, טבל ושביעית 
ותרומה  טבל  שביעית,  אותו  מאכילין 
מאכילין  הטבל  לתקן  אפשר  אי  אם 
אותו טבל שאינו קדוש כתרומה וכן כל 

כיוצא בזה.

על  חל  איסור  שאין  ביארנו  כבר  יח. 
איסור אלא אם היו שני האיסורין באין 
כאחת או שהיה איסור מוסיף או איסור 
כולל, לפיכך יש אוכל כזית אחד ולוקה 
בו  שהתרו  והוא  מלקיות,  חמש  עליו 
כיצד  בו,  שנתקבצו  איסורין  בחמשה 
מן  שנותר  חלב  כזית  כגון טמא שאכל 
המוקדשים ביום הכפורים לוקה משום 
נותר, ומשום  אוכל חלב, ומשום אוכל 
טמא  ומשום  הכפורים,  ביום  אוכל 
הקדש  מן  שנהנה  ומשום  קדש,  שאכל 

ומעל.

איסור,  על  איסור  כאן  חל  ולמה  יט. 
באכילה  אסור  חלבה  היה  זו  שבהמה 
חלבה  נאסר  הקדישה  בהנייה,  ומותר 
הנייה  איסור  בו  שנוסף  ומתוך  בהנייה 
היה  ועדיין  קדשים,  איסור  עליו  נוסף 
להדיוט,  ואסור  לגבוה  מותר  זה  חלב 
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איסור  בו  שנוסף  מתוך  נותר  נעשה 
לגבוה נאסר להדיוט, והאוכל הזה היה 
בחלבה,  ואסור  הבהמה  בבשר  מותר 
נטמא נאסר אף בבשרה נוסף לו איסור 
כל  כלל  הכפורים  יום  בא  החלב,  על 
בחולין  אף  שנאסר  ומתוך  האוכלין, 
כיוצא  כל  וכן  זה  בחלב  איסורו  נוסף 

בזה.

פרק טו

א. דבר אסור שנתערב בדבר מותר מין 
במינו  ומין  טעם,  בנותן  מינו  בשאינו 
יבטל  טעמו  על  לעמוד  אפשר  שאי 

ברוב.

לתוך  שנפל  הכליות  חלב  כיצד  ב. 
הגריסין ונמוח הכל, טועמין את הגריסין 
אלו  הרי  חלב  טעם  בהן  נמצא  לא  אם 
מותרין, ואם נמצא בהם טעם חלב והיה 
בהן ממשו הרי אלו אסורין מן התורה, 
ממשו  בהן  היה  ולא  טעמו  בהן  נמצא 

הרי אלו אסורין מדברי סופרים.

ג. כיצד הוא ממשו כגון שהיה מן החלב 
התערובת,  מן  ביצים  שלש  בכל  כזית 
כשלש  האלו  הגריסין  מן  אכל  אם 
החלב  מן  כזית  בהן  ויש  הואיל  ביצים 
לוקה שהרי טעם האיסור וממשו קיים, 
אותו  מכין  ביצים  משלש  פחות  אבל 
מכת מרדות מדבריהם, וכן אם לא היה 
בתערובת כזית בכל שלש ביצים אע"פ 
כל הקדירה  ואכל  בהן טעם חלב  שיש 

אינו לוקה אלא מכת מרדות.

ד. נפל חלב כליות לחלב האליה ונמוח 
הכל, אם היה חלב האליה כשנים בחלב 
התורה,  מן  מותר  הכל  הרי  הכליות 
בשתי  שנתערבה  נבלה  חתיכת  אפילו 
מן  מותר  הכל  שחוטה  של  חתיכות 
התורה, אבל מדברי סופרים הכל אסור 
עד שיאבד דבר האסור מעוצם מיעוטו 
ולא יהיה דבר חשוב שעינו עומדת כמו 

שיתבאר.

ויאבד  האסור  דבר  יתערב  ובכמה  ה. 
בו  שנתנו  כשיעור  מיעוטו,  בעוצם 
בששים,  ששיעורו  דבר  יש  חכמים, 
ששיעורו  ויש  במאה,  ששיעורו  ויש 

במאתים.

ו. נמצאת למד שכל איסורין שבתורה, 
בין איסורי מלקות, בין איסורי כרת, בין 
איסורי הנייה, שנתערבו במאכל המותר 
מין בשאינו מינו בנותן טעם, מין במינו 
שיעורו  הטעם  על  לעמוד  אפשר  שאי 
בששים או במאה או במאתים, חוץ מיין 
מטבל  וחוץ  עכו"ם,  חומרת  מפני  נסך 
אוסרין  זה  ומפני  לתקנו,  אפשר  שהרי 
בנותן  במינן  ושלא  שהן,  בכל  במינן 

טעם כשאר כל האיסורין.

עליה  שנפלו  נסך  יין  טיפת  כיצד  ז. 
כמו  אסור  הכל  יין  של  חביות  כמה 
שיתבאר, וכן כוס של יין טבל שנתערב 
תרומות  עד שיפריש  טבל  הכל  בחבית 
כמו  לתערובת  הראויין  ומעשרות 

שיתבאר במקומו.

ח. פירות שביעית אע"פ שאם נתערבו 
בנותן  במינן  ושלא  שהוא  בכל  במינן 
שאין  תורה  איסורי  בכלל  אינן  טעם 
חייב  אלא  אסורה,  התערובת  אותה 
לאכול כל התערובת בקדושת שביעית 

כמו שיתבאר במקומו.

ט. חמץ בפסח אף על פי שהוא מאיסורי 
שאין  לפי  אלו,  בכללות  אינו  תורה 
לאחר  שהרי  לעולם  אסורה  התערובת 
הפסח תהיה כל התערובת מותרת כמו 
בין  שהוא  בכל  אוסר  לפיכך  שביארנו, 

במינו בין שלא במינו.

י. והוא הדין לתבואה חדשה שנתערבה 
בכל  אוסרת  העומר  מלפני  בישנה 
שלאחר  מתירין  לה  יש  שהרי  שהוא, 
העומר יותר הכל, וכן כל דבר שיש לו 
מדבריהם,  איסורו  היה  ואפילו  מתירין 
טוב  ביום  ונולד  מוקצה  איסור  כגון 
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אפילו  אלא  שיעור  בו חכמים  נתנו  לא 
אחד בכמה אלפים אינו בטל, שהרי יש 
דרך שיותר בה כגון הקדש ומעשר שני 

וכיוצא בהן.

יא. אבל הערלה וכלאי הכרם וחלב ודם 
חכמים  נתנו  תרומות  וכן  בהן,  וכיוצא 
לכל  היתר  דרך  בהן  שאין  שיעור  בהן 

אדם.

לו  שיש  דבר  שאפילו  לי  יראה  יב. 
מתירין אם נתערב בשאינו מינו ולא נתן 
טעם מותר, לא יהיה זה שיש לו מתירין 
ואף  לתקנו  אפשר  שהרי  מטבל  חמור 
כמו  טעם  בנותן  במינו  שלא  כן  פי  על 
בפסח  חמץ  על  תתמה  ואל  שביארנו, 
שהתורה אמרה כל מחמצת לא תאכלו 

לפיכך החמירו בו כמו שביארנו.

חכמים,  שנתנו  השיעורין  הן  ואלו  יג. 
והחלה  מעשר  ותרומת  התרומה 
וצריך  ומאה  באחד  עולין  והבכורים 
להרים ומצטרפין זה עם זה, וכן פרוסה 
של לחם הפנים לתוך פרוסות של חולין 
קמח  סאה  כיצד  ומאה,  באחד  עולין 
שנפלה  מכולם  סאה  או  מאלו,  מאחד 
ונתערב  חולין  של  קמח  סאה  למאה 
הכל, מרים מן הכל סאה אחת כנגד סאה 
נפלה  אדם,  לכל  מותר  והשאר  שנפלה 

לפחות ממאה נעשה הכל מדומע.

באחד  עולין  הכרם  וכלאי  הערלה  יד. 
ואינו  זה  עם  זה  ומצטרפין  ומאתים 
צריך להרים, כיצד רביעית של יין ערלה 
הרביעית  שהיתה  או  הכרם  כלאי  או 
מצטרפת משניהם שנפלה לתוך מאתים 
ואינו צריך  יין הכל מותר  רביעיות של 
ממאתים  לפחות  נפלה  כלום,  להרים 

הכל אסור בהנייה.

ולא  התרומה  להרים  צריך  ולמה  טו. 
שהתרומה  הכרם,  וכלאי  ערלה  ירים 
שאין  תרומה  כל  לפיכך  כהנים,  ממון 
תרומת  כגון  עליה,  מקפידין  הכהנים 

שבאדום  ושעורין  והחרובין  הכליסין 
אינו צריך להרים.

וכלאי  ערלה  שיעור  כפלו  ולמה  טז. 
הכרם מפני שהן אסורין בהנייה, ולמה 
שהרי  בתרומות  מאה  שיעור  על  סמכו 
תרומת מעשר אחד ממאה ומקדש הכל 
שנאמר את מקדשו ממנו אמרו חכמים 
דבר שאתה מרים ממנו אם חזר לתוכו 

מקדשו.

כגון  כולן  שבתורה  איסורין  שאר  יז. 
בשר שקצים ורמשים וחלב ודם וכיוצא 
חלב  כזית  כיצד  בששים,  שיעורן  בהן 
מחלב  כזית  ששים  לתוך  שנפל  כליות 
האליה הכל מותר, נפל לפחות מששים 
חלב  כשעורה  נפל  אם  וכן  אסור,  הכל 
צריך שיהיה שם כמו ששים שעורה וכן 
בשאר אסורין, וכן שומן של גיד הנשה 
אותו  משערין  בשר  של  לקדרה  שנפל 
המנין,  מן  הגיד  שומן  ואין  בששים, 
ואע"פ ששומן גיד הנשה מדבריהם כמו 
שביארנו, הואיל וגיד הנשה בריה בפני 
עצמה החמירו בו באיסורי תורה, והגיד 
עצמו אין משערין בו ואינו אוסר שאין 

בגידים בנותן טעם.

הבשר  עם  שנתבשל  כחל  אבל  יח. 
בששים וכחל מן המנין, הואיל והכחל 
מדבריהם כמו שביארנו הקלו בשיעורו.

יט. ביצה שנמצא בה אפרוח שנשלקה 
עם ביצים המותרות אם היתה עם ששים 
עם  היתה  מותרות,  הן  הרי  והיא  ואחת 
שהיא  מפני  הכל  נאסרו  בלבד  ששים 
בריה בפני עצמה עשו היכר בה והוסיפו 

בשיעורה.

עם  שנשלקה  טמא  עוף  ביצת  אבל  כ. 
ואם  אותם,  אסרה  לא  טהור  עוף  ביצי 
ביצת  או שנתערבה  אלו,  עם  אלו  טרף 
ביצים  עם  טריפה  ביצת  או  טמא  עוף 

אחרות שיעורן בששים.
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שיעור  על  חכמים  סמכו  ומנין  כא. 
והיא  נזיר  מאיל  המורם  שהרי  ששים, 
הזרוע אחד מששים משאר האיל והיא 
אותו  אוסרת  ואינה  עמו  מתבשלת 
שנאמר ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן 

האיל.

כב. מין במינו ודבר אחר שנתערבו כגון 
קדרה שהיה בה חלב אליה וגריסין ונפל 
לתוכה חלב הכליות ונמחה הכל ונעשה 
ואת  האליה  חלב  את  רואין  אחד,  גוף 
ומשערין  אחד  גוף  הן  כאילו  הגריסין 
חלב הכליות כגריסין וכאליה, אם היה 
אפשר  אי  שהרי  מותר,  מששים  אחד 

כאן לעמוד על הטעם.

שנתערבו  לתרומות  הדין  והוא  כג. 
ערלה  או  הכרם  וכלאי  במאה,  לשערן 

לשער אותן במאתים.

בין  האיסורין  בכל  כשמשערין  כד. 
בששים בין במאה בין במאתים, משערין 
במרק ובתבלין ובכל שיש בקדרה ובמה 
שבלעה קדרה מאחר שנפל האיסור לפי 
אומד הדעת, שהרי אי אפשר לעמוד על 

מה שבלעה בצמצום.

תורה  של  איסורין  לבטל  אסור  כה. 
מותר,  זה  הרי  ביטל  ואם  לכתחלה 
ואעפ"כ קנסו אותו חכמים ואסרו הכל, 
ויראה לי שכיון שהוא קנס אין אוסרין 
זה העובר שביטל  על  זו אלא  תערובת 

האיסור, אבל לאחרים הכל מותר.

ערלה  של  סאה  שנפלה  הרי  כיצד  כו. 
לא  הכל,  נאסר  שהרי  סאה  מאה  לתוך 
כדי  ויצרף  אחרות  סאה  מאה  יביא 
שתעלה באחד ומאתים, ואם עבר ועשה 
כן הכל מותר, אבל באיסור של דבריהם 

מבטלין האיסור לכתחלה.

בה  שיש  לקדרה  שנפל  חלב  כיצד  כז. 
בשר עוף ונתן טעם בקדרה מרבה עליו 
בשר עוף אחר עד שיבטל הטעם וכן כל 

כיוצא בזה.

כח. כבר ביארנו שאם נתן דבר האסור 
במה  הכל,  נאסר  המותר  בדבר  טעמו 
אם  אבל  בשהשביחו,  אמורים  דברים 
טעמו  והפסיד  למותר  האסור  זה  פגם 
הרי זה מותר, והוא שיהיה פוגם מתחלה 
וסופו  בתחלה  פגם  אם  אבל  סוף,  ועד 
להשביח, או השביח בתחלה אף על פי 

שסופו לפגום הרי זה אסור.

כט. ומי יטעום את התערובת, אם היה 
המעורב תרומות עם החולין טועם אותן 
הכהן, אם היה טעם התרומה ניכר הכל 
דין  יתבאר  תרומות  ובהלכות  מדומע, 

המדומע.

נסך  יין  או  בחלב  בשר  היה  ואם  ל. 
לדבש,  שנפלו  הכרם  וכלאי  ערלה  ויין 
עם  ורמשים שנתבשל  או בשר שקצים 
אותן העכו"ם  בהן טועם  וכיוצא  הירק 
וסומכין על פיו, אם אמר אין בו טעם או 
שאמר יש בו טעם ומטעם רע הוא והרי 
פגמו הכל מותר, והוא שלא יהיה סופו 
שם  אין  ואם  שביארנו,  כמו  להשביח 
בשיעורו  אותו  משערין  לטעום  עכו"ם 

בששים או במאה או במאתים.

לחומץ  או  לשכר  שנפל  עכבר  לא. 
חוששין  שאנו  בששים,  אותו  משערין 
שמא טעמו בשכר ובחומץ משביח, אבל 
אם נפל ליין או לשמן או לדבש מותר 
פוגם,  שטעמו  מפני  טעם  נתן  ואפילו 
שכל אלו צריכין להיותן מבושמים וזה 

מסריחן ומפסיד טעמן.

לאכול  אסור  בחלבו  שצלאו  גדי  לב. 
נבלע  שהחלב  אזנו,  מקצה  אפילו 
טעם,  בו  ונותן  והוא משביחו  באיבריו 
לפיכך אם היה כחוש ולא היה בו חלב 
קרב אלא מעט כאחד  ולא חלב  כליות 
מששים קולף ואוכל עד שמגיע לחלב, 
וכן ירך שצלאה בגיד הנשה שבה קולף 
ומשליכו,  לגיד  מגיע  שהוא  עד  ואוכל 
הסיר  ולא  שלימה  שצלאה  בהמה  וכן 
ולא קרומות האסורות קולף  לא חוטין 
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ואוכל, וכיון שיגיע לדבר אסור חותכו 
ומשליכו שאין בגידים בנותן טעם כדי 

לשער בהן.

בשר  עם  שחוטה  בשר  צולין  אין  לג. 
אחד,  בתנור  טמאה  בהמה  או  נבלה 
ואע"פ שאין נוגעין זה בזה, ואם צלאן 
ה"ז מותר, ואפילו היתה האסורה שמנה 
הרבה והמותרת רזה שהריח אינו אוסר 

ואינו אוסר אלא טעמו של איסור.

לד. בשר נבלה מליח שנבלל עמו בשר 
שתמצית  מפני  נאסר,  זה  הרי  שחוטה 
הנבלה נבלעת בגוף בשר השחוטה ואי 
אפשר לעמוד כאן לא על הטעם ולא על 
השיעור, וכן בשר דג טמא מליח שנבלל 
עמו דג תפל טהור נאסר מפני צירו, אבל 
דג טמא  והתפל  טהור  המליח  היה  אם 
לא נאסר המליח ]אע"פ[ שהתפל בולע 
שיחזור  כך  כל  בולע  ]אינו  המליח  מן 
ויפלוט[, דג טמא שכבשו עם דג טהור 
הכל אסור אלא אם כן היה הטמא אחד 

ממאתים מן הטהור.

פרק טז

חכמים  שנתנו  האלו  השיעורים  כל  א. 
המותר  במינו  שנתערב  האסור  לדבר 
או  מחמץ  האסור  הדבר  היה  בשלא 
מתבל, או דבר חשוב שהוא עומד כמות 
שהוא ולא נתערב ונדמע בדברהמותר, 
אבל אם היה מחמץ או מתבל, או דבר 

חשוב אוסר בכל שהוא.

תרומה  של  חיטין  של  שאור  כיצד  ב. 
שנפל לתוך עיסת חיטין של חולין ויש 
בו כדי לחמץ הרי העיסה כולה מדומע, 
לקדרת  שנפלו  תרומה  של  תבלין  וכן 
ממין  והן  לתבל  כדי  בהן  ויש  חולין 
שהשאור  ואע"פ  מדומע,  הכל  החולין 
וכן שאור של  אחד מאלף,  או התבלין 
כלאי הכרם לתוך העיסה או תבלין של 
ערלה לתוך הקדרה הכל אסור בהנייה.

בכל  במינו  אוסר  שהוא  חשוב  דבר  ג. 
אגוזי  הן:  ואלו  דברים  שבעה  שהוא 
סתומות,  וחביות  בדן,  ורמוני  פרך, 
ודלעת  כרוב,  וקלחי  תרדין,  וחלפות 

יוונית, וככרות של בעל הבית.

שהיה  בדן  מרמוני  אחד  רמון  כיצד  ד. 
רמונים  אלפים  בכמה  ונתערב  ערלה 
סתומה  חבית  וכן  בהנייה,  אסור  הכל 
הכרם  כלאי  של  או  ערלה  יין  של 
שנתערבה בכמה אלפים חביות סתומות 
הכל אסורים בהנייה, וכן שאר השבעה 

דברים.

בשר  של  או  נבלה  של  חתיכה  וכן  ה. 
הטמאין  דג  או  עוף  או  חיה  או  בהמה 
הכל  חתיכות  אלפים  בכמה  שנתערבה 
ואחר  חתיכה,  אותה  שיגביה  עד  אסור 
לא  שאם  בששים,  השאר  ישער  כך 
ולא  עומד  האסור  הדבר  הרי  הגביהה 
שהרי  אצלו  חשובה  והחתיכה  נשתנה 

מתכבד בה לפני האורחין.

בחלב  בחתיכה של בשר  הדין  והוא  ו. 
או של חולין שנשחטו בעזרה שהרי הן 
אסורים מדבריהן בהנייה כמו שיתבאר 
עד  שהן  בכל  אוסרין  שחיטה  בהלכות 
גיד הנשה שנתבשל  וכן  שיגביה אותן, 
עם הגידין או עם הבשר בזמן שמכירו 
בגידים  שאין  מותר  והשאר  מגביהו 
בנותן טעם, ואם אינו מכירו הכל אסור 
הוא  הרי  בפני עצמו  בריה  מפני שהוא 

חשוב ואוסר בכל שהוא.

ז. וכן כל בעלי חיים חשובין הן ואינם 
שנתערב  הנסקל  שור  לפיכך  בטלין, 
באלף  ערופה  ועגלה  שוורים  באלף 
עגלות, או צפור מצורע השחוטה באלף 
חמורים  באלף  חמור  פטר  או  צפרים 
כולן אסורין בהנייה, אבל שאר הדברים 
עולין  אלו  הרי  לימנות  שדרכן  אע"פ 

בשיעורן.
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הכרם  מכלאי  ירק  של  אגודה  כיצד  ח. 
או אתרוג  אגודות,  שנתערבה במאתים 
אתרוגים  במאתים  שנתערב  ערלה  של 

הכל מותר וכן כל כיוצא בזה.

ט. יראה לי שכל דבר שהוא חשוב אצל 
בני מקום מן המקומות, כגון אגוזי פרך 
ורמוני בדן בארץ ישראל באותן הזמנים, 
חשיבותו  לפי  שהוא  בכל  אוסר  שהוא 
הוזכרו  ולא  זמן,  ובאותו  מקום  באותו 
אלו אלא לפי שהן אוסרין כל שהן בכל 
מקום, והוא הדין לכל כיוצא בהן בשאר 
איסורין  שכל  הוא  ברור  ודבר  מקומות 

האלו מדבריהם.

הזאת  התערובת  מן  אחד  רמון  נפל  י. 
לשני רמונים אחרים מרמוני בדן, ונפל 
מן השלשה רמון אחד לרמונים אחרים 
הרי אלו האחרים מותרין שהרי הרמון 
ברוב,  בטל  הראשונה  תערובת  של 
רמון  הראשונה  התערובת  מן  נפל  ואם 
לאלף כולן אסורין, לא נאמר בטל ברוב 
מן  יפול  ספיקן שאם  אלא להתיר ספק 
אינו  אחר  למקום  השנייה  התערובת 

אוסר וכן כל כיוצא בזה.

כולן  שנאסרו  אלו  אגוזים  נתפצעו  יא. 
נתפררו  או  שביניהן  ערלה  אגוז  מפני 
ונתחתכו  החביות  ונתפתחו  הרמונים 
הדלועין ונתפרסו הככרות אחר שנאסרו 
הרי אלו יעלו באחד ומאתים, והוא הדין 
החתיכות  בכל  שנדוכה  נבלה  לחתיכת 
ונעשה הכל כמות שהיא עולה בששים.

ולפרר  האגוזים  לפצוע  ואסור  יב. 
הרמונים ולפתוח החביות אחר שנאסרו 
כדי שיעלו באחד ומאתים שאין מבטלין 
קונסין  כן  עשה  ואם  לכתחלה  איסור 

אותו ואוסרין עליו כמו שביארנו.

תרומה  ושל  כלאי הכרם  יג. שאור של 
שנפלו לתוך העיסה לא בזה כדי לחמץ 
ולא בזה כדי לחמץ ובשניהם כשיצטרפו 
יש בהם כדי לחמץ, אותה עיסה אסורה 

תבלין  וכן  לכהנים,  ומותרת  לישראל 
שנפלו  הכרם  כלאי  ושל  תרומה  של 
כדי  מהן  באחד  ולא  הקדרה,  לתוך 
לתבל ובשניהם כדי לתבל, אותה קדרה 
אסורה לישראל שהרי דבר האסור להם 

תבלה ומותרת לכהנים.

יד. תבלין שהם שנים או שלשה שמות 
אחד  מינין משם  או שלשה  אחד  ממין 
לחמץ,  וכן  ולאסור  לתבל  מצטרפין 
כיצד שאור של חטין ושאור של שעורים 
אינן כמין  ושם שאור אחד הוא  הואיל 
אחד  כמין  הן  הרי  אלא  מינו,  ושאינו 
ומצטרף לשער בהן כדי לחמץ בעיסה 
טעם  שניהם  טעם  היה  אם  חיטין  של 
חיטין, או כדי לחמץ בעיסה של שעורין 

אם היה טעם שניהם טעם שעורים.

טו. שלשה שמות ממין אחד כיצד כגון 
כרפס של נהרות וכרפס של אפר וכרפס 
של גנה אע"פ שכל אחד מהן שם בפני 
מצטרפין  אחד  מין  והם  הואיל  עצמו 

לתבל.

טז. עיסה מחומצת שנפל לתוכה שאור 
הכרם,  כלאי  של  שאור  או  תרומה  של 
וכן קדרה מתובלת שנפלו לתוכה תבלין 
כלאי  ושל  ערלה  של  או  תרומה  של 
אילו  כדי לחמץ  יש בשאור  הכרם, אם 
היתה העיסה מצה, ובתבלין כדי לתבל 
הכל  הרי  תפילה  היתה  אילו  הקדרה 
אסור, ואם אין בהם כדי לתבל ולחמץ 
ומאה  באחד  תרומה  בשיעורן,  יעלו 

וערלה וכלאי הכרם באחד ומאתים.

ואת  הערלה  את  מעלה  התרומה  יז. 
כלאי הכרם, כיצד סאה תרומה שנפלה 
נפל  כך  ואחר  חולין  ותשעים  לתשעה 
כלאי  של  או  ערלה  של  סאה  חצי  לכל 
הכרם אין כאן איסור ערלה ולא איסור 
כלאי הכרם, שהרי עלה באחד ומאתים 

ואף על פי שמקצת המאתים תרומה.



קובץ לימוד • שיעורים יומיים • יום שבת קודש 86

יח. וכן הערלה וכלאי הכרם מעלין את 
התרומה, כיצד מאה סאה של ערלה או 
עשרים  לתוך  שנפלו  הכרם  כלאי  של 
התערובת  כל  נעשת  חולין  של  אלף 
לכל  נפל  ואח"כ  ומאה,  אלף  עשרים 
הכל  הרי  תרומה  של  סאה  סאה  מאה 
ומאה,  באחד  התרומה  ותעלה  מותר 
אותה  המעלין  המאה  שמקצת  ואע"פ 

ערלה או כלאי הכרם.

יט. וכן הערלה מעלה את כלאי הכרם, 
הכרם  וכלאי  הערלה,  את  הכרם  וכלאי 
הערלה,  את  והערלה  הכרם,  כלאי  את 
של  או  ערלה  של  סאה  מאתים  כיצד 
אלף  לארבעים  שנפלו  הכרם  כלאי 
חולין, ואחר כך נפל לכל מאתים סאה 
הכרם  כלאי  של  או  ערלה  של  וסאה 
הכל מותר, שכיון שבטל האיסור שנפל 

תחלה נעשה הכל כחולין המותרין.

ישרף,  ערלה  בקליפי  שצבעו  בגד  כ. 
ומאתים,  באחד  יעלה  באחרים  נתערב 
וכן תבשיל שבישלו בקליפי ערלה ופת 
שאפאה בקליפי ערלה או בכלאי הכרם 
הנייתו  שהרי  והפת,  התבשיל  ישרף 
ניכרת בהן, נתערבו באחרים יעלו באחד 

ומאתים.

הסיט  מלא  בו  שארג  בגד  וכן  כא. 
הוא  זה  אי  ידוע  ואין  בערלה  שצבעו 
סמני  נתערבו  ומאתים,  באחד  יעלה 
ערלה בסמני היתר יעלו באחד ומאתים, 

מי צבע במי צבע יבטל ברוב.

כב. תנור שהסיקו בקליפי ערלה ובכלאי 
הכרם בין חדש בין ישן יוצן, ואחר כך 
בו  בישל  ואם  היתר,  בעצי  אותו  יחם 
קודם שיוצן בין פת בין תבשיל הרי זה 
אסור בהנייה, יש שבח עצי איסור בפת 
או בתבשיל, גרף את כל האש ואחר כך 
בישל או אפה בחומו של תנור הרי זה 

מותר שהרי עצי איסור הלכו להן.

וצלוחיות  וקדרות  וכוסות  קערות  כג. 
הרי  ערלה  בקליפי  היוצר  שבישלן 
אלו אסורין בהנאה, שהרי דבר האסור 

בהנאה עשה אותן חדש.

של  גחלים  גבי  על  שבישלה  פת  כד. 
גחלים  כיון שנעשו  עצי ערלה מותרת, 
הלך איסורן אע"פ שהן בוערות, קדרה 
שבישל אותה בקליפי ערלה או בכלאי 
הכרם ובעצי היתר הרי התבשיל אסור, 
שבשעה  גורם  וזה  שזה  פי  על  ואף 
שנתבשלה מחמת עצי איסור עדיין לא 
הבשול  מקצת  ונמצא  ההיתר  עצי  באו 

בעצי היתר ומקצתו באיסור.

שנתערבה  ערלה  של  נטיעה  כה. 
הכרם  כלאי  של  ערוגה  וכן  בנטיעות, 
מן  לכתחלה  לוקט  זה  הרי  בערוגות, 
הכל, ואם היתה נטיעה במאתים נטיעות 
וערוגה במאתים ערוגות הרי כל הנלקט 
מותר, ואם היו בפחות מזה כל הנלקט 
אסור, ולמה התירו לו ללקוט לכתחלה 
עד  הכל  לו  שאוסרין  הדין  מן  והיה 
והערוגה  הנטיעה  ויוציא  שיטרח 
אדם  שאין  חזקה  שהדבר  האסורה, 
היה  ואילו  אחת  בנטיעה  כרמו  אוסר 

יודעה היה מוציאה.

כו. המעמיד גבינה בשרף פני ערלה, או 
יין  בחומץ  או  עכו"ם,  תקרובת  בקיבת 
של עכו"ם הרי זו אסורה בהנייה, אע"פ 
שהוא מין בשאינו מינו ואע"פ שהוא כל 
הניכר  הוא  האסור  הדבר  שהרי  שהוא 

והוא שעשה אותה גבינה.

הפירות  דין  הכרם  וכלאי  הערלה  כז. 
יקברו  והמשקין שלהן  שלהן שישרפו, 

מפני שאי אפשר לשרוף המשקין.

עם  שנתערב  לעכו"ם  שנתנסך  יין  כח. 
היין הכל אסור בהנייה בכל שהוא כמו 
שאמרנו, בד"א בשהורק היין המותר על 
טיפה של יין נסך, אבל אם עירה יין נסך 
מצלצול קטן לתוך הבור של יין, אפילו 
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עירה כל היום כולו ראשון ראשון בטל, 
עירה מן החבית בין שעירה מן המותר 
לאסור או מן האסור למותר הכל אסור 
מפני שהעמוד היורד מפי החבית גדול.

כט. נתערב סתם יינם ביין הרי זה אסור 
בכל שהוא בשתייה וימכר כולו לעכו"ם, 
ומשליכו  שבו  האסור  היין  דמי  ולוקח 
לים המלח ויהנה בשאר המעות, וכן אם 
נתערבה חבית של יין נסך בין החביות 
בהנייה,  ומותרין  בשתייה  אסורין  הכל 
המלח  לים  חבית  אותה  דמי  ויוליך 
כשימכור הכל לעכו"ם וכן בחבית של 

סתם יינם.

במים  יין  או  ביין  שנתערבו  מים  ל. 
בנותן טעם מפני שהן מין בשאינו מינו, 
המשקה  בשנפל  אמורים  דברים  במה 
אבל  האסור,  המשקה  לתוך  המותר 
אם נפל המשקה האסור לתוך המשקה 
המותר ראשון ראשון בטל, והוא שיורק 
מעט  ויורד  מריק  שהיה  קטן  מצלצול 
כגון  אסורים  המים  יהיו  והיאך  מעט, 

שהיו נעבדין או תקרובת עכו"ם.

לא. בור של יין שנפל לתוכו קיתון של 
יין  לתוכו  נפל  כך  ואחר  תחלה,  מים 
אינו  כאילו  ההיתר  יין  את  רואים  נסך, 
והמים שנפלו משערין בהן עם יין נסך 

אם ראויין לבטל טעם אותו יין נסך הרי 
ויהיה  אותו  ומבטלין  עליו  רבין  המים 

הכל מותר.

לב. יין נסך שנפל על הענבים ידיחם והן 
מותרות באכילה, ואם היו מבוקעות בין 
שהיה היין ישן בין שהיה חדש אם נותן 
טעם בענבים הרי אלו אסורות בהנייה, 

ואם לאו הרי אלו מותרות באכילה.

לג. נפל על גבי תאנים הרי אלו מותרות 
מפני שהיין פוגם בטעם התאנים.

יין נסך שנפל על החטים הרי אלו  לד. 
אסורות באכילה ומותרות בהנייה, ולא 
וימכרם  יחזור  שמא  לעכו"ם  ימכרם 
אותן  טוחן  עושה  כיצד  אלא  לישראל, 
שלא  לעכו"ם  ומוכרה  פת  מהן  ועושה 
אותה  יקחו  שלא  כדי  ישראל  בפני 
עכו"ם  פת  שהרי  העכו"ם  מן  ישראל 
אסורה כמו שיתבאר, ולמה אין בודקין 
שהן  מפני  טעם  בנותן  החטים  את 

שואבות והיין נבלע בהן.

לה. יין נסך שהחמיץ ונפל לתוך חומץ 
שכר אוסר בכל שהוא מפני שהוא במינו 
עם  שנתערב  ויין  הן,  חומץ  ששניהן 
החומץ בין שנפל חומץ ליין בין שנפל 

יין לחומץ משערין אותו בנותן טעם.
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יום ראשונ א' טבת

חומש
י ֲאדִֹני  ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ּבִ ּגַ )יח( ַוּיִ

ְוַאל  ֲאדִֹני  ָאְזֵני  ּבְ ָדָבר  ָך  ַעְבּדְ ָנא  ר  ְיַדּבֶ
ַפְרֹעה: י ָכמֹוָך ּכְ ָך ּכִ ַעְבּדֶ ָך ּבְ ִיַחר ַאּפְ

יכנסו   - א-דני  דבר באזני  וגו'.  ויגש אליו   
אתה  מכאן   - אפך  יחר  ואל  באזניך:  דברי 
למד שדבר אליו קשות: כי כמוך כפרעה - 
חשוב אתה בעיני כמלך זה פשוטו. ומדרשו, 
סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה 
על ידי זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה. 
מקיים,  ואינו  גוזר  פרעה  מה  אחר  דבר 
מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן, וכי זו היא 
דבר  עליו.  עינך  לשום  שאמרת  עין  שימת 
אהרוג  תקניטני  אם  כפרעה  כמוך  כי  אחר 

אותך ואת אדוניך:

ַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֲהֵיׁש  )יט( ֲאדִֹני ׁשָ

ָלֶכם ָאב אֹו ָאח:
בעלילה  - מתחלה  עבדיו  את  א-דני שאל   
באת עלינו, למה היה לך לשאול כל אלה, 
אתה  אחותנו  או  מבקשים,  היינו  בתך 
מבקש, ואף על פי כן ונאמר אל אדוני, לא 

כחדנו ממך דבר:

ָזֵקן  ָאב  ָלנּו  ֶיׁש  ֲאדִֹני  ֶאל  ַוּנֹאֶמר  )כ( 

ֵתר הּוא  ּוָ ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ַוּיִ
ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו ֲאֵהבֹו:

- מפני היראה היה מוציא דבר   ואחיו מת 
שקר מפיו. אמר אם אומר לו שהוא קיים, 
יאמר הביאוהו אצלי: לבדו לאמו - מאותו 

האם אין לו עוד אח:

ֵאָלי  הֹוִרֻדהּו  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ַוּתֹאֶמר  )כא( 

יָמה ֵעיִני ָעָליו: ְוָאׂשִ

ַער  ַהּנַ יּוַכל  לֹא  ֲאדִֹני  ֶאל  ַוּנֹאֶמר  )כב( 

ַלֲעֹזב ֶאת ָאִביו ְוָעַזב ֶאת ָאִביו ָוֵמת:
אביו  את  יעזוב  אם   - ומת  אביו  את  ועזב   
אמו  שהרי  בדרך,  ימות  שמא  אנו  דואגים 

מתה בדרך:

ֵיֵרד  לֹא  ִאם  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ַוּתֹאֶמר  )כג( 

ֶכם לֹא ֹתִספּון ִלְראֹות  ֹטן ִאּתְ ֲאִחיֶכם ַהּקָ
ָני: ּפָ

ד  ּגֶ ָך ָאִבי ַוּנַ י ָעִלינּו ֶאל ַעְבּדְ )כד( ַוְיִהי ּכִ

ְבֵרי ֲאדִֹני: לֹו ֵאת ּדִ

ְברּו ָלנּו ְמַעט  בּו ׁשִ )כה( ַוּיֹאֶמר ָאִבינּו ׁשֻ

ֹאֶכל:

ֵיׁש  ִאם  ָלֶרֶדת  נּוַכל  לֹא  ַוּנֹאֶמר  )כו( 

י לֹא נּוַכל  נּו ְוָיַרְדנּו ּכִ ֹטן ִאּתָ ָאִחינּו ַהּקָ
ֹטן ֵאיֶנּנּו  ֵני ָהִאיׁש ְוָאִחינּו ַהּקָ ִלְראֹות ּפְ

נּו: ִאּתָ

ם  ַאּתֶ ֵאֵלינּו  ָאִבי  ָך  ַעְבּדְ ַוּיֹאֶמר  )כז( 

י: ּתִ י ִאׁשְ ַנִים ָיְלָדה ּלִ י ׁשְ ם ּכִ ְיַדְעּתֶ

י ָוֹאַמר ַאְך ָטרֹף  ֵצא ָהֶאָחד ֵמִאּתִ )כח( ַוּיֵ

ה: ֹטָרף ְולֹא ְרִאיִתיו ַעד ֵהּנָ

ַני  ּפָ ֵמִעם  ֶזה  ֶאת  ם  ּגַ ם  ּוְלַקְחּתֶ )כט( 

יָבִתי  ׂשֵ ֶאת  ם  ְוהֹוַרְדּתֶ ָאסֹון  ְוָקָרהּו 
ֹאָלה: ָרָעה ׁשְ ּבְ

שיעורים יומיים • יום ראשון



89קובץ לימוד • שיעורים יומיים • יום ראשונ

בשעת  מקטרג  שהשטן   - אסון  וקרהו   
- עכשיו  וגו'  והורדתם את שיבתי  הסכנה: 
ועל  אמו  על  בו  מתנחם  אני  אצלי  כשהוא 
ששלשתן  עלי  דומה  זה  ימות  ואם  אחיו, 

מתו ביום אחד:

ַער  ְוַהּנַ ָאִבי  ָך  ַעְבּדְ ֶאל  ֹבִאי  ּכְ ה  ְוַעּתָ )ל( 

נּו ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו: ֵאיֶנּנּו ִאּתָ

היום־יום
נוהגים אשר היחיד מברך - בהלל - תחלה וסוף גם בימים שאין גומרים בהם את 
ההלל. הנוסח שאומרים הוא יהללוך ה' אלוקינו כל מעשיך, בהשמטת תיבת "על". 

כל התפילין מניחים קודם מוסף, אבל השיעורים לומדים אחר סיום כל התפילה.

רמב"ם
הלכות מאכלות אסורות פרק יז

בשר  בה  שנתבשל  חרס  של  קדרה  א. 
לא  ורמשים  שקצים  בשר  או  נבלה 
היום,  באותו  שחוטה  בשר  בה  יבשל 
ואם בישל בה מין בשר התבשיל אסור, 

בישל בה מין אחר בנותן טעם.

ב. ולא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה 
השומן  נפגם  לא  ועדיין  הואיל  בלבד 
לא  סופרים  ומדברי  בקדרה  שנבלע 
לוקחין  אין  לפיכך  לעולם,  בה  יבשל 
כלי חרס ישנים מן העכו"ם שנשתמשו 
בהן בחמין כגון קדרות וקערות לעולם, 
לקח  ואם  באבר,  שועין  היו  ואפילו 
והלאה התבשיל  שני  מיום  בהן  ובישל 

מותר.

מן  סעודה  תשמיש  כלי  הלוקח  ג. 
זכוכית,  וכלי  מתכות  מכלי  העכו"ם 
עיקר  כל  בהן  נשתמש  שלא  דברים 
מטבילן במי מקוה ואחר כך יהיו מותרין 
לאכול בהן ולשתות, ודברים שנשתמש 
ידי צונן כגון כוסות וצלוחיות  בהן על 
וקיתוניות מדיחן ומטבילן והן מותרות, 
חמין  ידי  על  בהן  שנשתמש  ודברים 
חמין  ומחממי  וקומקמוסין  יורות  כגון 
ודברים  מותרין,  והן  ומטבילן  מגעילן 
שנשתמש בהן על ידי האור כגון שפודין 
שתנשר  עד  באור  מלבנן  ואסכלאות 

קליפתן ומטבילן והן מותרין.

קטנה  יורה  נותן  מגעילן  כיצד  ד. 
מים  עליה  וממלא  גדולה  יורה  לתוך 
יפה  ומרתיחה  הקטנה  על  שיצופו  עד 
על  מקיף  גדולה  יורה  היתה  ואם  יפה, 
עד  מים  וממלא  טיט  או  בצק  שפתה 
שיצופו המים על שפתה ומרתיח, וכולן 
עד  או  הרתיח  עד שלא  בהן  שנשתמש 
ועד שלא  הלבין  ועד שלא  הדיח  שלא 
נותן  שבהן  השומן  שכל  מותר  הטביל 

טעם לפגם הוא כמו שביארנו.

הסעודה  כלי  שמטבילין  זו  טבילה  ה. 
יותרו  ואח"כ  העכו"ם  מן  הנלקחים 
טומאה  לענין  אינן  ושתיה  לאכילה 
לה  ורמז  סופרים,  מדברי  אלא  וטהרה 
באש  תעבירו  באש  יבא  אשר  דבר  כל 
וטהר ומפי השמועה למדו שאינו מדבר 
לא  עכו"ם  גיעולי  מידי  בטהרתן  אלא 
עולה  טומאה  לך  שאין  טומאה,  מידי 
בטבילה  הטמאים  וכל  האש  ידי  על 
בהזאה  מת  וטומאת  מטומאתן,  עולין 
לענין  אלא  כלל  אש  שם  ואין  וטבילה 
גיעולי עכו"ם, וכיון שכתוב וטהר אמרו 
עבירתו  אחר  טהרה  לו  הוסיף  חכמים 

באש להתירו מגיעולי עכו"ם.

ו. לא חייבו בטבילה זו אלא כלי מתכות 
אבל  העכו"ם,  מן  הנלקחין  סעודה  של 
השואל מן העכו"ם, או שמשכן העכו"ם 
או  מרתיח  או  מדיח  מתכות  כלי  אצלו 
מלבן ואינו צריך להטביל, וכן אם לקח 
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כלי עץ או כלי אבנים מדיח או מרתיח 
חרשים  כלי  וכן  להטביל,  צריך  ואינו 
אינו צריך להטביל, אבל השועין באבר 

הרי הן ככלי מתכות וצריכין טבילה.

ז. הלוקח סכין מן העכו"ם מלבנה באש 
היתה  ואם  שלה,  בריחים  משחיזה  או 
אם  לו  די  פגימות  בה  שאין  יפה  סכין 
נעצה בקרקע קשה עשר פעמים ואוכל 
בה צונן, ואם היו בה פגימות או שהיתה 
או לשחוט  חמין  בה  לאכול  ורצה  יפה 
בה מלבנה או משחיזה כולה, שחט בה 
השחיטה  מקום  מדיח  שיטהרנה  קודם 

ואם קלף הרי זה משובח.

ישחוט  לא  טרפה  בה  ששחט  סכין  ח. 
בה עד שידיחה אפילו בצונן או מקנחה 

בבליות של בגדים.

אותן  אסרו  אחרים  דברים  שם  ויש  ט. 
מן  ואע"פ שאין לאיסורן עיקר  חכמים 
מן  להתרחק  כדי  עליהן  גזרו  התורה 
ישראל  בהן  יתערבו  שלא  עד  העכו"ם 
אסרו  הן:  ואלו  חתנות,  לידי  ויבאו 
שאין  במקום  ואפילו  עמהן  לשתות 
לחוש ליין נסך, ואסרו לאכול פיתן או 
לחוש  שאין  במקום  ואפילו  בישוליהן 

לגיעוליהן.

של  במסיבה  אדם  ישתה  לא  כיצד  י. 
עכו"ם, ואע"פ שהוא יין מבושל שאינו 
נאסר, או שהיה שותה מכליו לבדו, ואם 
ואין  מותר,  ישראל  המסיבה  רוב  היה 
שותין שכר שלהן שעושין מן התמרים 
אלא  אסור  ואינו  בהן  וכיוצא  והתאנים 
השכר  הביא  אם  אבל  מכירתו,  במקום 
לביתו ושתהו שם מותר שעיקר הגזירה 

שמא יסעוד אצלו.

יא. יין תפוחים ויין רמונים וכיוצא בהן 
שאינו  דבר  מקום  בכל  לשתותן  מותר 
מצוי לא גזרו עליו, יין צמוקים הרי הוא 

כיין ומתנסך.

יש  עכו"ם,  פת  שאסרו  אע"פ  יב. 
פת  ולוקחין  בדבר  שמקילין  מקומות 
שם  שאין  במקום  העכו"ם  הנחתום 
נחתום ישראל ובשדה מפני שהוא שעת 
הדחק, אבל פת בעלי בתים אין שם מי 
שמורה בה להקל שעיקר הגזירה משום 
יבוא  חתנות ואם יאכל פת בעלי בתים 

לסעוד אצלן.

ואפה  התנור  את  העכו"ם  הדליק  יג. 
ואפה  ישראל  שהדליק  או  ישראל,  בו 
ואפה  העכו"ם  שהדליק  או  עכו"ם, 
מעט  האש  וניער  ישראל  ובא  העכו"ם 
או כבשו לאש הואיל ונשתתף במלאכת 
הפת הרי זו מותרת, ואפילו לא זרק אלא 
שבו,  הפת  כל  התיר  התנור  לתוך  עץ 
שהפת  היכר  להיות  אלא  הדבר  שאין 

שלהן אסורה.

או  חלב  או  יין  לנו  שבישל  עכו"ם  יד. 
)מכל(  באלו  וכיוצא  פרישין  או  דבש 
אלו  הרי  חי  שהוא  כמות  הנאכל  דבר 
שאינו  דבר  על  אלא  גזרו  ולא  מותרין, 
ודג  בשר  כגון  חי,  שהוא  כמות  נאכל 
תפל וביצה וירקות, אם בישלן העכו"ם 
ישראל  נשתתף  ולא  סוף  ועד  מתחלה 
משום  אסורין  אלו  הרי  בבשולן  עמו 

בשולי עכו"ם.

שהוא  בדבר  אמורים  דברים  במה  טו. 
את  בו  לאכול  על שולחן מלכים  עולה 
וכיוצא  ודגים  וביצים  בשר  כגון  הפת, 
בהם, אבל דבר שאינו עולה על שלחן 
מלכים לאכול בו את הפת כגון תורמוסין 
שאינן  אע"פ  עכו"ם  אותן  ששלקו 
כל  וכן  מותרין  אלו  הרי  חיין  נאכלין 
כיוצא בהן, שעיקר הגזרה משום חתנות 
שלא יזמנו העכו"ם אצלו בסעודה ודבר 
לאכול  מלכים  שולחן  על  עולה  שאינו 
חבירו  את  מזמן  אדם  אין  הפת  את  בו 

עליו.

או  ישראל  שמלחן  קטנים  ודגים  טז. 
מקצת  שנתבשלו  כמו  הן  הרי  עכו"ם 



91קובץ לימוד • שיעורים יומיים • יום ראשונ

בשול, ואם צלאן עכו"ם אחר כן מותרין 
בין  בשולו  מעט  ישראל  שבשלו  וכל 
אם  לפיכך  מותר,  בסוף  בין  בתחלה 
גבי  על  קדרה  או  בשר  העכו"ם  הניח 
האש והפך ישראל בבשר והגיס בקדרה 
או שהניח ישראל וגמר העכו"ם הרי זה 

מותר.

שעישנן  ופירות  עכו"ם  שמלחו  דג  יז. 
עד שהכשירן לאכילה הרי אלו מותרין, 
והמעושן  זו  בגזירה  כרותח  אינו  מליח 
עכו"ם  של  קליות  וכן  כמבושל,  אינו 
אדם  שאין  עליהם  גזרו  ולא  מותרין 

מזמן חבירו על הקליות.

יח. פולין ואפונין ועדשים וכיוצא בהן 
אותן  ומוכרין  העכו"ם  אותן  ששולקין 
במקום  עכו"ם  בישולי  משום  אסורין 
שעולין על שלחן מלכים משום פרפרת, 
גיעולי עכו"ם בכל מקום שמא  ומשום 
בקדרה  או  הבשר,  עם  אותן  יבשלו 
שבישלו בה בשר וכן הסופגנין שקולין 
אותן העכו"ם בשמן אסורין אף משום 

גיעולי עכו"ם.

נתכוון לבשול  ולא  יט. עכו"ם שבישל 
הרי זה מותר, כיצד עכו"ם שהצית אור 
באגם כדי להעביר החציר ונתבשלו בה 
חגבים הרי אלו מותרין, ואפילו במקום 
משום  מלכים  שלחן  על  עולין  שהן 
להעביר  הראש  חרך  אם  וכן  פרפרת, 
ומן  הדלדולין,  מן  לאכול  מותר  השער 

ראש אזנים שנצלו בשעת חריכה.

אם  עכו"ם  אותן  ששלקו  תמרים  כ. 
מותרין,  אלו  הרי  מתוקין מתחלתן  היו 
ואם היו מרין ומתקנין הבשול הרי אלו 

אסורין, היו בינוניים הרי אלו אסורין.

במים  בין  שלשו  עדשים  של  קלי  כא. 
בין בחומץ הרי זה אסור, אבל קלי של 
חטים ושעורים שלשין אותן במים הרי 

זה מותר.

כב. שמן של עכו"ם מותר, ומי שאוסרו 
הרי זה עומד בחטא גדול, מפני שממרה 
ואפילו  שהתירוהו,  דין  בית  פי  על 
נתבשל השמן הרי זה מותר, ואינו נאסר 
שנאכל  מפני  עכו"ם  בישולי  מפני  לא 
כמות שהוא חי, ולא מפני גיעולי עכו"ם 
מפני שהבשר פוגם את השמן ומסריחו.

כג. וכן דבש של עכו"ם שנתבשל ועשו 
ממנו מיני מתיקה מותר מטעם זה.

חמין  שהוחמו  עכו"ם  של  כוספן  כד. 
בין ביורה גדולה בין ביורה קטנה מותר 
מפני שנותן טעם לפגם הוא, וכן כבשין 
שאין דרכן לתת לתוכן חומץ או יין או 
זיתים הכבושין וחגבים הכבושין שבאין 
מן האוצר מותרין, אבל חגבים וכבשים 
שמזלפין עליהן יין אסורין, וכן אם היו 
מזלפין עליהן חומץ ואפילו חומץ שכר 

אסורין.

של  שכר  חומץ  אסרו  מה  ומפני  כה. 
שמרי  לתוכו  שמשליכין  מפני  עכו"ם 

יין, לפיכך הנלקח מן האוצר מותר.

כו. המורייס במקום שדרכן לתת לתוכו 
יין אסור ואם היה היין יקר מן המורייס 
וכזה מורין בכל דבר שחוששין  מותר, 
לו שמא עירבו בו העכו"ם דבר אסור, 
שאין אדם מערב דבר היקר בזול שהרי 
כדי  ביקר  הזול  מערב  אבל  מפסיד, 

להשתכר.

כז. קטן שאכל אחד ממאכלות אסורות, 
דין  בית  אין  בשבת  מלאכה  שעשה  או 
בן  שאינו  לפי  להפרישו  עליו  מצווין 
בשעשה  אמורים  דברים  במה  דעת, 
אסור  בידים  להאכילו  אבל  מעצמו, 
ואפילו דברים שאיסורן מדברי סופרים, 
וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד 

ואפילו בדברים שהן משום שבות.

כח. אע"פ שאין בית דין מצווין להפריש 
בו  לגעור  אביו  על  מצוה  הקטן,  את 
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ולהפרישו כדי לחנכו בקדושה שנאמר 
חנוך לנער על פי דרכו וגו'.

ומשקין  מאכלות  חכמים  אסרו  כט. 
כגון  מהן  קיהה  אדם  בני  רוב  שנפש 
מאכלות ומשקין שנתערב בהן קיא או 
וכן  בהן,  וכיוצא  סרוחה  ולחה  צואה 
בכלים  ולשתות  לאכול  חכמים  אסרו 
הצואים שנפשו של אדם מתאוננת מהם, 
של  זכוכית  וכלי  הכסא  בית  כלי  כגון 
וכיוצא  הדם  את  בהם  שגורעין  ספרין 

בהן.

מסואבות  בידים  לאכול  אסרו  וכן  ל. 
מלוכלכים,  כלים  גבי  ועל  מזוהמות, 
שכל דברים אלו בכלל אל תשקצו את 
נפשותיכם, והאוכל מאכלות אלו מכין 

אותו מכת מרדות.

לא. וכן אסור לאדם שישהה את נקביו 
כלל בין גדולים בין קטנים, וכל המשהה 
יתר  נפשו,  משקץ  בכלל  זה  הרי  נקביו 
עצמו  על  שיביא  רעים  חלאים  על 
להרגיל  לו  ראוי  אלא  בנפשו,  ויתחייב 
עצמו בעתים מזומנים כדי שלא יתרחק 

בפני בני אדם ולא ישקץ נפשו.

מביא  אלו  בדברים  הנזהר  וכל  לב. 
וממרק  לנפשו,  יתירה  וטהרה  קדושה 
נפשו לשם הקב"ה שנאמר והתקדשתם 
בריך  אני.  קדוש  כי  קדושים  והייתם 

רחמנא דסייען מריש ועד כען.

הלכות שחיטה

הלכות שחיטה. יש בכללן חמש מצות, 
לא  מצות  ושתים  עשה,  מצות  שלש 
לשחוט  )א(  פרטן:  הוא  וזה  תעשה. 
ואחר כך יאכל. )ב( שלא לשחוט אותו 
ואת בנו ביום אחד. )ג( לכסות דם חיה 
הבנים.  על  האם  ליקח  שלא  )ד(  ועוף. 
הבנים.  על  לקחה  אם  האם  לשלח  )ה( 

וביאור מצות אלו בפרקים אלו.

פרק א

שירצה  מי  שישחוט  עשה  מצות  א. 
לאכול בשר בהמה חיה ועוף ואחר כך 
ומצאנך,  מבקרך  וזבחת  שנאמר  יאכל 
ונאמר בבכור בעל מום אך כאשר יאכל 
שחיה  למדת  הא  האיל,  ואת  הצבי  את 
הוא  ובעוף  שחיטה,  לענין  כבהמה 
וגו'  עוף  או  חיה  ציד  יצוד  אשר  אומר 
ושפך את דמו מלמד ששפיכת דם העוף 

כשפיכת דם החיה.

הן,  אחת  בכולן  שחיטה  והלכות  ב. 
עוף  או  חיה  או  בהמה  השוחט  לפיכך 
ואם  השחיטה  על  אקב"ו  תחלה  מברך 
הבשר  במזיד  בין  בשוגג  בין  בירך  לא 
כל  השחוטה  מן  לאכול  ואסור  מותר, 
ממנה  והאוכל  מפרכסת,  שהיא  זמן 
תעשה,  בלא  עובר  נפשה  שתצא  קודם 
הדם  על  תאכלו  לא  בכלל  הוא  והרי 
אחר  ממנה  לחתוך  ומותר  לוקה  ואינו 
שחיטה קודם שתצא נפשה ומולחו יפה 
יפה ומדיחו יפה יפה ומניחו עד שתמות 

ואח"כ יאכלנו.

שחיטה  צריכים  אינן  וחגבים  דגים  ג. 
הרי  אותן,  המתרת  היא  אסיפתן  אלא 
להם  ישחט  ובקר  הצאן  אומר  הוא 
יאסף  הים  דגי  כל  את  אם  להם  ומצא 
להם אסיפת דגים כשחיטת בקר וצאן, 
באסיפה  החסיל  אוסף  נאמר  ובחגבים 
בתוך  מאיליהן  מתו  אם  לפיכך  לבדה, 

המים מותרין, ומותר לאכלן חיים.

ד. זביחה זו האמורה בתורה סתם צריך 
מן  מקום  זה  באי  ולידע  אותה  לפרש 
הבהמה שוחטין, וכמה שיעור השחיטה, 
שוחטין,  ומתי  שוחטין,  דבר  זה  ובאי 
והיכן שוחטין, וכיצד שוחטין, ומה הן 
ומי  השחיטה,  את  המפסידין  הדברים 
האלו  הדברים  כל  ועל  השוחט,  הוא 
וגו'  מבקרך  וזבחת  ואמר  בתורה  צונו 
כאשר צויתיך ואכלת בשעריך וגו' שכל 
כשאר  בהן  צוה  פה  על  האלו  הדברים 
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מצוה  הנקראת  שהיא  פה  שבעל  תורה 
כמו שביארנו בתחלת חבור זה.

ה. מקום השחיטה מן החי הוא הצואר 
וכל הצואר כשר לשחיטה, כיצד בושט 
אותו  שכשחותכין  המקום  מתחלת 
ויתחיל  שישעיר  מקום  עד  מתכווץ 
להיות פרצין פרצין ככרס, זה הוא מקום 

השחיטה בושט.

ו. שחט למעלה ממקום זה והוא הנקרא 
תרבץ הושט או למטה ממקום זה והוא 
פסולה,  שחיטתו  מעים  בני  מתחלת 
ראוי  שאינו  הושט  תרבץ  ושיעור 
כדי  וחיה  בבהמה  למעלה  לשחיטה 
שיאחז בשתי אצבעותיו ובעוף הכל לפי 

גדלו וקטנו, ולמטה עד הזפק.

בקנה  שחיטה  מקום  הוא  זה  ואי  ז. 
כנף  ראש  עד  ולמטה  כובע  משיפוי 
צוארה  הבהמה  כשתמשוך  הריאה 
בקנה,  מקום השחיטה  הוא  זה  לרעות, 
נקרא  מבחוץ  הזה  המקום  שכנגד  וכל 

צואר.

ח. אנסה הבהמה עצמה ומשכה צוארה 
הסימנין  את  השוחט  שאינס  או  הרבה 
שחיטה  במקום  ושחט  למעלה  ומשכן 
או  בקנה  השחיטה  ונמצאת  בצואר 
בושט שלא במקום שחיטה הרי זה ספק 

נבלה.

באמצע  שישחוט  השוחט  וצריך  ט. 
הצואר, ואם שחט מן הצדדין שחיטתו 
כשרה, וכמה הוא שיעור השחיטה שני 
השחיטה  והושט  הקנה  שהן  הסימנין 
בבהמה  בין  שניהן  שיחתכו  המעולה 
ואם  השוחט,  יתכוין  ולזה  בעוף,  בין 
שחט רוב אחד מהן בעוף ורוב השנים 

בבהמה ובחיה שחיטתו כשרה.

י. שחט האחד כולו וחציה השני בבהמה 
שחיטתו פסולה, רובו של זה ורובו של 
מהן  אחד  מכל  שחט  שלא  אע"פ  זה 
הרי  השערה  כחוט  חציו  על  יתר  אלא 

זו כשרה, כיון ששחט יתר על חציו כל 
שהוא רובו הוא.

זה  של  וחציו  זה  של  חציו  שחט  יא. 
אפילו בעוף שחיטתו פסולה, קנה שהיה 
החתוך  מקום  על  ושחט  פסוק  חציו 
שהתחיל  בין  לרוב  והשלימו  מעט 
לשחוט במקום השלם ופגע בחתך בין 
והשלימו  בחתך  הסכין  את  שהכניס 

לרוב שחיטתו כשרה.

הסימנין  לבדוק  צריך  השוחט  כל  יב. 
ונחתך  בדק  לא  ואם  שחיטה,  לאחר 
הראש קודם שיבדק הרי זו נבלה ואפילו 

היה השוחט זריז ומהיר.

איסור  בחזקת  בחייה  בהמה  כל  יג. 
שנשחטה  בודאי  שיודע  עד  עומדת 

שחיטה כשרה.

יד. ובאי זה דבר שוחטין, בכל דבר בין 
בסכין של מתכת בין בצור או בזכוכית 
או בקרומית של קנה האגם וכיוצא בהן 
פיה  שיהיה  והוא  החותכין,  מדברים 
היה  אם  אבל  פגם,  בה  יהיה  ולא  חד 
כמו תלם בחודו של דבר ששוחטין בו 
ואפילו היה התלם קטן ביותר שחיטתו 

פסולה.

לא  אחת  מרוח  הזה  התלם  היה  טו. 
ישחוט בה, ואם שחט דרך הרוח שאין 

הפגימה ניכרת בה שחיטתו כשרה.

ולא  בהולכה  שתבדק  סכין  כיצד  טז. 
אותה  וכשתחזיר  פגם  בה  שיש  תרגיש 
בהבאה תרגיש שיש בה פגם, אם שחט 
שחיטתו  הביא  ולא  הולכה  דרך  בה 

כשרה, ואם הביא שחיטתו פסולה.

יז. סכין שהיא עולה ויורדת כנחש ואין 
וסכין  לכתחלה,  בה  שוחטין  פגם  בה 
ואין בה  ואינה חדה הואיל  שפיה חלק 
פגם שוחטין בה ואע"פ שהוליך והביא 
שחיטתו  ששחטה  עד  היום  כל  בה 

כשרה.
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אינה  והרי  שהושחזה  חדה  סכין  יח. 
ראש  כמגע  מגעתה  אלא  חלקה 
השיבולת שהוא מסתבך באצבע, הואיל 

ואין בה פגם שוחטין בה.

צור  שקצץ  או  שן  או  קנה  התולש  יט. 
פגם  בהן  ואין  חדין  הן  והרי  צפורן  או 
לא  בקרקע  נעצן  ואם  בהן,  שוחטין 
שחט  ואם  נעוצין,  כשהן  בהן  ישחוט 

שחיטתו כשרה.

מתחלת  מחוברין  כשהן  בהן  שחט  כ. 
שחיטתו  אותן  שיעקור  קודם  ברייתן 

פסולה, ואע"פ שאין בהם פגם.

שינים  בו  שיש  בהמה  לחי  לקח  כא. 
חדות ושחט בהן שחיטתו פסולה, מפני 
הקבועה  אחת  בשן  אבל  כמגל,  שהן 
בלחי שוחט בה לכתחלה ואע"פ שהיא 

קבועה בו.

בה  ושחט  באור  הסכין  ליבן  כב. 
שחיטתו כשרה, סכין שצדה אחד מגל 
יפה לא ישחוט בצד היפה  וצדה השני 
לכתחלה גזרה שמא ישחוט בצד האחר, 
שחט  היפה  ובצד  הואיל  שחט  ואם 

שחיטתו כשרה.

כג. השוחט צריך שיבדוק הסכין בחודה 
ומצד זה ומצד זה, וכיצד בודקה מוליכה 
ומוליכה  אצבעו  בשר  על  ומביאה 
רוחותיה  משלש  צפורנו  על  ומביאה 
שהן פיה ושני צדדיו כדי שלא יהיה בה 

פגם כלל ואח"כ ישחוט בה.

השחיטה  אחר  כן  לבדוק  וצריך  כד. 
שאם מצא בה פגם אחר השחיטה הרי זו 
ספק נבלה שמא בעור נפגמה וכששחט 
לפיכך  שחט,  פגומה  בסכין  הסימנים 
רבים  עופות  או  רבות  בהמות  השוחט 
שאם  ואחת  אחת  כל  בין  לבדוק  צריך 
סכין  ונמצאת  באחרונה  ובדק  בדק  לא 
ואפילו  נבלות  ספק  הכל  הרי  פגומה 

הראשונה.

בדקה  ולא  בה  ושחט  הסכין  בדק  כה. 
עץ  או  עצם  בה  ושבר  שחיטה,  אחר 
ומצאה  בדק  כך  ואחר  בהן  וכיוצא 
הסכין  כשרה, שחזקת  פגומה שחיטתו 
וכן  בה,  ששבר  הקשה  בדבר  שנפגמה 
שאבדה  או  הסכין  בדק  ולא  פשע  אם 
הסכין עד שלא יבדוק שחיטתו כשרה.

שלו  הסכין  בדק  שלא  טבח  כל  כו. 
ששוחט בה לפני חכם ושחט בה לעצמו 
בודקין אותה, אם נמצאת יפה ובדוקה 
מנדין אותו לפי שיסמוך על עצמו פעם 
ואם  בה,  וישחוט  פגומה  ותהיה  אחרת 
ומנדין  אותו  מעבירין  פגומה  נמצאת 
ששחט  בשר  כל  על  ומכריזין  אותו 

שהוא טרפה.

כל  אורך הסכין ששוחט  הוא  כז. כמה 
שהוא, והוא שלא יהיה דבר דק שנוקב 
הקטן  האיזמל  ראש  כמו  שוחט  ואינו 

וכיוצא בו.

ביום  בין  זמן  בכל  שוחטין,  ומתי  כח. 
בין בלילה והוא שתהיה אבוקה עמו כדי 
באפילה  שחט  ואם  יעשה,  מה  שיראה 

שחיטתו כשרה.

בשבת  או  הכפורים  ביום  השוחט  כט. 
היה  מזיד  היה  שאילו  אע"פ  בשוגג 
מתחייב בנפשו או מתחייב מלקות על 

יום הכפורים שחיטתו כשרה.

פרק ב

מן  חוץ  לשחוט  מותר  מקום  בכל  א. 
אלא  בעזרה  שוחטין  שאין  העזרה, 
אסור  החולין  אבל  בלבד,  מזבח  קדשי 
לשוחטן בעזרה בין בהמה בין חיה בין 
עוף וכן הוא אומר בבשר תאוה כי ירחק 
ממך המקום אשר יבחר ה' וגו' וזבחת 
בשעריך,  ואכלת  וגו'  ומצאנך  מבקרך 
תאוה  בשר  שוחטין  שאין  למדת  הא 

אלא חוץ למקום אשר בחר ה'.
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ב. וזה שנשחט חוץ למקום הוא שמותר 
השוחט  אבל  השערים,  בכל  לאכלו 
חולין בעזרה אותו הבשר טהור ואסור 
בו,  וכיוצא  בחלב  כבשר  בהנייה 
וקוברים אותו ואפרו אסור אפילו שחט 
לרפואה או לאכילת עכו"ם או להאכיל 
לכלבים, אבל הנוחר בעזרה, והמעקר, 
ועכו"ם ששחט, והשוחט ונמצא טרפה, 
הטמאים  ועוף  חיה  בהמה  והשוחט 

בעזרה הרי אלו כולן מותרין בהנייה.

כל  אלא  בלבד,  וחיה  בהמה  ולא  ג. 
אפילו  לעזרה  להכניסן  אסור  החולין 
עבר  אם  ופת  פירות  או  שחוטה  בשר 
כשהיו,  באכילה  מותרין  והכניסן 
וכל  הן,  קבלה  דברי  כולן  אלו  ודברים 
כזית  האוכל  או  בעזרה  חולין  השוחט 
מכין  בעזרה  שנשחטו  חולין  מבשר 

אותו מכת מרדות.

וולדה  שלמים  זו  בהמה  האומר  ד. 
מותר  ולדה  בעזרה  נשחטה  אם  חולין, 
יכול לשחוט אותו  באכילה לפי שאינו 

בריחוק מקום.

ה. אין שוחטין לתוך ימים ונהרות שמא 
יאמרו עובד מים הוא זה ונראה כמקריב 
למים, ולא ישחוט לכלי מלא מים שמא 
יאמרו לצורה שתראה במים שחט, ולא 
הגומא  לתוך  ולא  כלים  בתוך  ישחוט 
שחט  ואם  עכו"ם,  עובדי  דרך  שכן 

שחיטתו כשרה.

ו. שוחטין לכלי מים עכורין שאין הצורה 
נראית בהן, וכן שוחט חוץ לגומא והדם 
יעשה  לא  ובשוק  לגומא,  ויורד  שותת 
שחט  ואם  המינים,  את  יחקה  שמא  כן 
משחיטתו  לאכול  אסור  בשוק  לגומא 
עד שיבדקו אחריו שמא מין הוא, ומותר 
שותת  והדם  הספינה  דופן  על  לשחוט 
לשחוט  ומותר  למים  ויורד  הדופן  על 

על גבי הכלים.

ז. כיצד שוחטין מותח את הצואר ומוליך 
הסכין ומביאה עד ששוחט, בין שהיתה 
הבהמה רבוצה בין שהיתה עומדת ואחז 
בערפה והסכין בידו מלמטה ושחט הרי 

זו כשירה.

ח. נעץ את הסכין בכותל והעביר הצואר 
עליה עד שנשחט שחיטתו כשרה, והוא 
וסכין  למטה  הבהמה  צואר  שיהיה 
למעלה, שאם היה צואר בהמה למעלה 
בכובד  הבהמה  תרד  שמא  הסכין  מן 
ואין  והבאה  הולכה  בלא  ותחתך  גופה 
זו שחיטה כמו שיתבאר, לפיכך אם היה 
עוף בין שהיה צוארו למעלה מן הסכין 
הנעוצה או למטה ממנו שחיטתו כשרה.

ולא  הסכין  את  והוליך  השוחט  ט. 
ושחט  הוליכה  ולא  הביאה  או  הביאה 
שחיטתו כשרה, הוליך והביא עד שחתך 
הוליך  כשרה,  שחיטתו  והתיזו  הראש 
והתיז  הוליך  ולא  הביא  או  הביא  ולא 
בהבאה  או  בלבד  בהולכה  הראש  את 
בלבד, אם יש בסכין כמלא שני צוארים 
ואם  כשרה  שחיטתו  הנשחט  מצוארי 
לאו שחיטתו פסולה, שחט שני ראשים 

כאחד שחיטתו כשרה.

אחד  אפילו  בסכין  שאחזו  שנים  י. 
ושחטו  כנגדו  אחר  מצד  ושני  זה  מצד 
שני  שאחזו  שנים  וכן  כשרה,  שחיטתן 
מקומות  בשני  כאחד  ושחטו  סכינין 
שחט  ואפילו  כשרה,  שחיטתן  בצואר 
שחט  והשני  רובו  או  בלבד  הושט  זה 
במקום אחר הקנה או רובו הרי שחיטה 
כולה  השחיטה  שאין  ואע"פ  כשרה  זו 
העשויה  שחיטה  וכן  אחד,  במקום 
כמסרק  העשויה  ושחיטה  כקולמוס 

כשרה.

כוונה  צריכה  החולין  שחיטת  אין  יא. 
דרך  או  כמתעסק  שחט  אפילו  אלא 
בכותל  לנועצה  סכין  שזרק  או  שחוק 
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והשחיטה  הואיל  בהליכתה  ושחטה 
כראוי במקומה ושיעורה הרי זו כשירה.

או  קטן  או  שוטה  או  חרש  לפיכך  יב. 
שאחזתו  ומי  דעתו  שנתבלבלה  שכור 
רוח רעה ששחטו ואחרים רואין אותם 
שהשחיטה כתיקנה הרי זו כשרה, אבל 
ששחטה  אע"פ  ושחטה  שנפלה  סכין 
וזבחת  שנאמר  פסולה  זו  הרי  כדרכה 
שאינו  ואע"פ  אדם  הזובח  שיהיה  עד 

מתכוון לשחיטה.

שהיתה  עץ  של  או  אבן  של  גלגל  יג. 
הסכין קבועה בו וסבב אדם את הגלגל 
עד  כנגדו  או הבהמה  צואר העוף  ושם 
שנשחט בסביבת הגלגל הרי זו כשירה, 
ואם המים הן המסבבין את הגלגל ושם 
את הצואר כנגדו בשעה שסבב ונשחט 
הרי זו פסולה, ואם פטר אדם את המים 
ושחט  הגלגל  את  וסבבו  שבאו  עד 
מכח  שהרי  כשרה  זו  הרי  בסביבתו 
אדם בא, במה דברים אמורים בסביבה 
ראשונה שהיא מכח האדם אבל מסביבה 
שנייה ולאחריה אינה מכח האדם אלא 

מכח המים בהילוכן.

גבעות  לשם  הרים  לשם  השוחט  יד. 
מדברות  לשם  נהרות  לשם  ימים  לשם 
אע"פ שלא נתכוון לעבדן אלא לרפואה 
שאומרין  הבאי  מדברי  בה  וכיוצא 
העכו"ם הרי שחיטתו פסולה, אבל אם 
או  ההר  מזל  או  הים  מזל  לשם  שחט 
זו  הרי  בהן  וכיוצא  ומזלות  לכוכבים 

אסורה בהנייה ככל תקרובת עכו"ם.

דמה  לזרוק  הבהמה  את  השוחט  טו. 
לעכו"ם  חלבה  להקטיר  או  לעכו"ם 
זו אסורה, שלמדין מחשבה בחוץ  הרי 
בפנים,  הקדשים  ממחשבת  בחולין 
שמחשבה כזו פוסלת בהן כמו שיתבאר 

בהלכות פסולי המוקדשין.

לזרוק דמה  ואחר כך חשב  טז. שחטה 
לעכו"ם או להקטיר חלבה לעכו"ם הרי 

זו אסורה מספק, שמא סופו הוכיח על 
תחלתו ובמחשבה כזו שחט.

שמתנדבין  קדשים  לשם  השוחט  יז. 
שזה  פסולה  שחיטתו  כמותן  ונידרים 
לשם  שחט  בחוץ,  קדשים  כשוחט 
ונדבה  בנדר  באין  שאינן  קדשים 

שחיטתו כשרה.

לשם  עולה  לשם  השוחט  כיצד  יח. 
שלמים לשם תודה לשם פסח שחיטתו 
פסולה, הואיל והפסחמפריש אותו בכל 
דומה  הוא  הרי  שירצה  עת  בכל  השנה 
לדבר הנידר והנידב, שחט לשם חטאת 
ודאי לשם אשם תלוי לשם  לשם אשם 
בכור לשם מעשר לשם תמורה שחיטתו 

כשרה.

ואמר  ושחט  חטאת  מחוייב  היה  יט. 
לחטאתי שחיטתו פסולה, היה לו קרבן 
תמורת  לשם  ואמר  ושחט  ביתו  בתוך 

זבחי שחיטתו פסולה שהרי המיר בו.

יולדת  עולת  לשם  ששחטה  האשה  כ. 
כשרה,  שחיטתה  לעולתי  זו  ואמרה 
ונדבה  בנדר  באה  יולדת  עולת  שאין 
בעולה,  שנתחייבה  יולדת  אינה  והרי 
שכל  הפילה,  שמא  לה  חוששין  ואין 
המפלת קול יש לה, אבל השוחט לשם 
שחיטתו  נזיר  שאינו  אע"פ  נזיר  עולת 
פסולה שעיקר הנזירות נדר מן הנדרים.

כא. שנים אוחזין בסכין ושוחטין, אחד 
מתכוין לשם דבר שהשוחט לו שחיטתו 
כוונה  לו  היתה  לא  והשני  אסורה, 
המותר  דבר  לשם  נתכוון  ואפילו  כלל 
להתכוין לו הרי זו פסולה, וכן אם שחט 
לשם  מהן  האחד  והתכוון  זה  אחר  זה 
דבר הפסול פוסל, במה דברים אמורים 
כשהיה לו בה שותפות אבל אם אין לו 
אדם  שאין  אסורה,  אינה  שותפות  בה 
שאין  שלו  שאינו  דבר  אוסר  מישראל 

כונתו אלא לצערו.
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אע"פ  לעכו"ם  ששחט  ישראל  כב. 
שירצה  מה  לכל  מתכוין  שהעכו"ם 
אלא  חוששין  שאין  כשרה,  שחיטתו 
בעל  למחשבת  לא  הזובח  למחשבת 

הבהמה, לפיכך עכו"ם ששחט לישראל 
כמו  נבלה  שחיטתו  קטן  היה  אפילו 

שיתבאר.





שער
פתגם
יומי

א' דחנוכה - זאת חנוכה
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יום שני כ"ה כסלו • א' דחנוכה

כמה פרטים במשל הנר
ידוע פתגם בעל ההילולא ]דב' ניסן - כ׳׳ק אדמו׳׳ר מוהרש׳׳ב נ׳׳ע[ שאמר על 

תלמידיו, אשר תפקידם הוא להיות "נרות להאיר".

דברי צדיקים בכלל, וביחוד דברי נשיאי ישראל אודות תלמידיהם והמקושרים 
אליהם - מדוייקים המה, ובפרטיהם גם כן. וגם בהתואר "נרות להאיר" - כן הוא, 

אשר מורה דרך הוא למקושריו בכמה וכמה ענינים עקריים.

ואחדים מהם:

כמה תכונות בנר המאיר: הנר עצמו הוא מקור לאור - מאור, אף כי זעיר אנפין.

כלול הנר משמן ופתילה - וענינם במשל: שמן - תורה ומצות. פתילה - האדם, 
היינו הגוף, יותר נכון חלק נשמתו נפש דאיהי שתופא דגופא, ובפנימיות יותר - 

נפש האלקית המלובשת בנפש הבהמית.

כשמדליקין הפתילה והיא והשמן מתאחדין זו עם זה, מאיר הנר בהרבה מאורות. 
וכללותם שני מיני אור: נהורא אוכמא ונהורא חיורא - העלאה והמשכה.

במחבואות  וחיפוש  לבדיקה  יפה  הוא  דוקא  אשר  הנר,  באור  יתירה  ומעלה 
בחורים וסדקים - חופש הוא כל חדרי בטן.

כל ענינים אלו בהנמשל - מובנים ומבוארים הם למדי.

ועשי' לעילא - אשר על ידי קיום כל הנ״ל כפי הוראות בעל ההילולא, מאיר 
הנר את חלק העולם השייך לו ועל אחת כמה וכמה את הנה״ב ונפה״א שלו - אשר 
זהו תכלית ירידת הנשמה לעוה״ז ובזה תלוי תכלית ימות המשיח ותחיית המתים, 

שיהי' במהרה בימינו, אמן.

)אג״ק ח״ד ע' רכח-ט(

פתגם יומי
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יום שלישי כ"ו כסלו • ב' דחנוכה

הנר השני נדלק בנגיעה בלבד
. . נוספת שליחות המיוחדת לתלמידי תומכי תמימים דוקא:

בנוסף לכך שעליהם ללמוד )נגלה ופנימיות ה(תורה באופן ד״תורתו אומנותו״ 
ו״כפליים לתושי״׳ - עליהם להיות גם ״נרות להאיר״, להשפיע ולהאיר את הסביבה 

)וכפי שהדגישו זאת מייסד הישיבה ומנהלה בפועל(,

בנר  בו  נוגעים  רק  שכאשר  הוא  הדולק  נר  תכונת  להאיר״:  ״נרות  ובהדגשה 
שאינו דולק - נדלק הנר השני מיד, ללא כל התאמצות, כך תלמידי הישיבה הנה 
״כל הנוגע בהם יקדש״, מספיק שיגעו בהם ב״נר ה׳ נשמת אדם״ של יהודי )שלע״ע 
עדיין לא מאירה נשמתו אצלו בשלימות(, הנה עצם מציאותם של התל' מדליקה 

את ה״נר ה׳ נשמת אדם״ )ואין צורך בדיבורים והתאמצות וכו׳(!

מעיינותיך  ״יפוצו   - הישיבה  ומנהלי  מייסדי  ע״י  שניתנה  בשליחות  ובמיוחד 
חוצה״, ולהלחם ולנצח את אלו, אשר ״חרפו עקבות משיחך״, ולהביא את המשיח, 
״אתי מר״ דא מלכא משיחא, בחי׳ יחידה הכללית. ועד ש״אומנותם״ היא ״יפוצו 
מעינותיך חוצה״ )ע״ד וביחד עם ״תורתם אומנותם״(, באופן נעלה יותר מיהודי 
אחר שגם שליחותו היא בתורה ומצוות והפצת המעיינות חוצה, אלא שאצל אותו 

יהודי אין זה נהפך ל״אומנות״, הוא ובני ביתו אינם מתפרנסים מזה )כנ״ל(.

)תרגום חופשי מברכת התמימים עיוהכ״פ תשמ״ז, התוועדויות ח״א ע׳ 125-7(

יום רביעי כ"ז כסלו • ג' דחנוכה

החרישה היא שמירת סדרי הלימוד בדיוק
במענה על שאלת רבים מהתלמידים שיחיו:

נאמר  בברכה  אשר  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  ידוע 
הלשון גשמי ברכה, וכמו שגשם מועיל רק אם יורד הוא על שדה חרושה וזרועה, 
כן הוא גם ענין הברכה שצ"ל מצד מקבל הברכה, חרישה וזריעה, אלא שאח"ז גם 

זריעה הקטנה לפ"ע, ממשכת ברכה והצלחה גדולה ומופלגה. 

ובנוגע לבני תורה ותלמידי הישיבות, הנה החרישה היא שמירת סדרי הלימוד 
בדיוק בהישיבה, אף שלפעמים גורם זה מיעוט בשינה או באכילה ושתי', והעיקר 
היפך הרצון לעצלות ולאי התמדה־־המתאימה ולאי שקידה, וזריעה – היינו לימוד 
הצלחה  הברכה  ממשכת  אזי  זו,  הכנה  וכשישנה  המתאימה,  והתמדה  בשקידה 

והשכלה והבנה והשגה.

)ממכתב כ"ז טבת תשי"ב(
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יום חמישי כ"ח כסלו • ד' דחנוכה

אינו שלוחי ופועל נגדי
זה  בגלל  יתמעט  ב"מבצעים"  העיסוק  ע"י  שמא  החשש  של  לשאלה  בקשר 
ההתמדה ושקידה בלימוד התורה – כבר אמרתי והודעתי כו"כ פעמים באופן הכי 
הסדרים,  בזמן  שלא  ורק  אך  במבצעים  לעסוק  צריכים  הישיבה  שתלמידי  ברור 
וכל מי שאומר אחרת הריהו פועל נגדי ונגד ההוראות שלי. ובאותה מדה שבחור 
שעוסק במבצעים שלא בזמן הסדרים, הרי הוא שליח שלי... כך ממש מי שעוסק 
ב"מבצעים" בזמן הסדרים לא רק שאינו שליח שלי, אלא שפועל נגדי ונגד דער 

רבי דער שווער ונגד הרבי נ"ע מייסד תומכי תמימים.

)מיחידות להר"נ נעמענאוו(

תחילתו ברצון וסופו באונס
בשעה שמגיע למעלה לא שואלים אותו שום דבר אחר – האם התוועד; אלא 
השאלה הראשונה היא: האם שמר את סדרי הישיבה. ובמילא הוא צריך ללמוד 
לבד וללמוד גם עם אחר, ובשעה שהשעון מראה שזה סדר הישיבה, ה"ה צריך 

מיד ללכת ללמוד... 

הוא טוען שהוא יַשן כו', ואונס רחמנא פטרי', שזה הרי הלכה, ובמילא אין בזה 
שום חסרון, ההלכה היא אבל, שאם תחילתו ברצון וסופו באונס יש לזה דין של 
מזיד, ובמילא הרי "החכם עיניו בראשו", הוא צריך מלכתחילה לדאוג לזה שיוכל 

אח"כ לשמור את הסדרים.

)ת"ח משיחת ש"פ האזינו תשכ"ח(

יום שישי כ"ט כסלו • ה' דחנוכה

נרות להאיר – האמונה בביאת משיח
מוהרש"ב  כ"ק  וכשיחת  תמימים...  תומכי  תלמידי  של  השליחות  היא  וזאת 
מו"ח  ]שכ"ק  לאשתו"  כריתות  גט  כותב  דוד  בית  למלחמת  היוצא  "כל  הידועה 
תמימים  תומכי  ישיבת  להתייסדות  בקשר  בארה"ב  פה  גם  עלי'  חזר  אדמו"ר 
ישראל מאלו "אשר חרפו עקבות  יצילו המצב של כלל  – שהתמימים  דארה"ב[ 
משיחך". דלא זו בלבד שאצלם מאירה האמונה בביאת משיח בכל תקפה, אלא 
עוד זאת, שהם ישפיעו גם על בנ"י שבסביבתם להאמין ולחכות לביאת המשיח 

)שזהו תפקידם של תלמידי ישיבת תו"ת – להיות "נרות להאיר"(.

)משיחת ח"י אלול תשמ"ה(
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המלחמה באלה שמתנגדים להכרזה
ב"עקבות משיחא" ישנם כאלו "אשר חרפו עקבות משיחך", כלומר, שהם לא 
רוצים שיכריזו ויצעקו "משיח נַאּו"... וזוהי מלחמתם של "חיילי בית דוד" – הארה 

וגילוי דמשיח צדקנו – לצאת כנגדם, ולחזק את האמונה בביאת משיח צדקנו.

)משיחת הושענא רבה תשמ"ג(

יום שבת קודש ל' כסלו אדר"ח • ו' דחנוכה

הזמנים הפנויים שייכים למייסדי הישיבה
גם הזמנים  ולכן  )כנ"ל(,  אינו מציאות לעצמו  ישיבת תומכי תמימים  תלמידי 
הפנויים אינם שלו, אלא עומדים הם ברשותם של כ"ק רבותינו נשיאינו מייסדי 
הישיבה: ז.א. זה שבידו זמנים פנויים להתעסק בהפצת המעינות וכו' הרי זה )לא 
רבותינו  )מאת  לרשותו  שניתנו  מפני  כ"א(  שלו,  בבעלות  הם  אלו  שזמנים  מפני 
נשיאינו( להשתמש בהם לעבודתו ית' כפי רצונו ובחירתו )אם להמשיך בשקידה 

והתמדה בלימוד התורה, או להתעסק בהפצת המעינות וכו' וכו'(

)משיחת אחש"פ תשל"ו(

יום ראשונ א' טבת בדר"ח • ז' דחנוכה

להיות שונה
כללי  ענין  גם  ישנו  ענינים פרטיים שתובעים מאתו, אבל,  לכאו"א  יש  בודאי 
העולם,  מעניני  הבדלה  של  באופן  להיות  שצריכים   – התלמידים  לכל  השייך 
"ונפלינו אני ועמך", היינו שכל תלמיד ותלמיד בעת לכתו ברחוב צריך להיות ניכר 

עליו שהוא שונה )"עפעס אנדערש"( מהעולם.

)משיחות ליל ב' אייר תש"י(

'קאלט בלוטיק'
חיות  כל  ללא  - שבאם מתעסק בהפצת המעיינות חוצה  בזה  הנה הביאור   ...
כו', הנה כאשר אותו יהודי שמנסה להשפיע עליו רואה שהוא מדבר עמו מתוך 
כפי' והכרח, או שעושה זאת בקרירות, "קאלט בלוטיק" עכ"פ, או באופן ד"מים 
פושרים", ללא הרגש וחיות כו', - הרי בודאי לא יצליח לפעול מאומה על הזולת.

)משיחת ש"פ לך לך תשמ"ב(
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יום שני ב' טבת • 'זאת חנוכה'

משיח אצלו בחדר
בנוגע למעשה בפועל על יהודי לדעת, שמכיון שהוא "מאמין באמונה שלימה 
)ואמונה פשוטה( בביאת המשיח", עד באופן ש"אחכה לו בכל יום שיבוא", הנה 
בשעה שנשכב לישון היום בלילה, הוא צריך לשכב באופן כזה שבשעה שיתעורר 
בבוקר ויראה שמשיח )לא רק "עומד אחר כתלנו", אלא הוא( עומד אצלו בחדר, 

ימצא אותו משיח במעמד ומצב שמתאים לקבלת פני משיח צדקנו!

)ת"ח משיחת אור לי"ג ניסן תשמ"א(





שער
חנוכה 
בליובאוויטש

הוספה מיוחדת
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חנוכה בליובאוויטש

מתי והיכנ הדליק כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב? מה נהג לעשות לאחר ההדלקה 
ומדוע? • לקט מיוחד מכתבי רבותינו נשיאינו ותלמידיהם אודות סדר הדלקת 

נרות חנוכה בליובאוויטש ומנהגים שונים שנהגו רבותינו נשיאינו • מרתק

הדלקת נרות חנוכה בליובאויטש
בחנוכה הי' אדמונ"ע בא כל יום לתפילת המנחה )בגלל הדלקת נרות החנוכה( 
התלמידים  כל  המנחה  לתפילת  באו  לכבודו  זאל,  קליינער  הנקרא  לביהכנ"ס 

ממקומותיהם שבהם למדו. )תמיד התפללו מנחה במקום הלימוד(.

לפני עלינו הדליקו נרות חנוכה, בזמני הדליק ר' קלמן אורשער. אחרי מנחה 
הלך הרבי לאמו הרבנית מרת רבקה נ"ע להדלקת נרות חנוכה. הבחורים הדליקו 
נרות חנוכה אחרי תפילת מעריב, ובין מנחה למעריב אמר המשפיע שמואל גרונם 

את הפ' תניא, שהי' אומר בכל יום בשעה שבע.

הי' שקט, אדמונ"ע  לא  ובעיר  בחורף תר"פ התקרבו הבולשביקים לרוסטוב, 
לא רצה שכל אנ"ש יבואו לשמוע דא"ח בערש"ק לפני קבלת שבת אלא עשרה 
אנשים, ועשו תור. ובשבת חנוכה הייתי בין העשרה, וראיתי את מנורת החנוכה 
של אדמונ"ע שעמדה על הרצפה, ועדיין נר אחד הי' דלוק. בהמאמר שאמר אז 
דובר על הברכה שאומרים "וצונו" שהכוונה על "לא תסור", ודיבר כמו שיש מ"ע 

ומל"ת מדאורייתא כך יש מדרבנן מ"ע ומל"ת וכו'

)ליובאויטש וחייליה(

סדר ההדלקה אצל אדמו"ר מוהרש"ב
אאמו"ר )הרש"ב( היה מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב, היה מדייק בפתח 
שיהיה מדרום לצפון או ממזרח למערב. הנרות הללו אחר הדלקת הנרות והיה יושב 
בסמוך להנרות חצי שעה, לבד מעש"ק, שלא מתעכב חצי שעה. מדייק שידלקו 

הנרות חמישים מינוט לכל הפחות, מנחה, נר חנוכה, נר שבת.

)היום יום כה כסלו(

אמו  בבית  נרות החנוכה  את  היה מדליק  )הרש"ב(  הרה"ק  כ"ק אאמו"ר  הוד 
כבוד אמי זקנתי הרבנית רבקה, וגם ביום שישי ערב שבת קודש היה מדליק שם 

חנוכה בליובאוויטש
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את נרות החנוכה, הגם שלא אכל וישן שם.

לאחר ההדלקה היה נשאר לשבת ליד הנרות בערך חצי שעה, ולאחר מכן היה 
הולך הביתה ולומד שעה או שעה וחצי שיעור גמרא, לאו דווקא מענייני חנוכה.

מאמרי חנוכה בכלל נאמרו בשבת קודש חנוכה ולא בימות החול. אך לפעמים 
היה קורה שכ"ק אאמו"ר הרה"ק היה חוזר ביחידות אותו מאמר )שאמר לפני זה 

בשבת קודש( עם ביאורים בימות החול של חנוכה. 

כאשר הוד כ"ק אאמו"ר היה צריך לנסוע מהבית לחנוכה, היה מצווה את זוגתו, 
כבוד אמי הרבנית, אשר הגם שהיא תשמע את ברכת הדלקת נרות חנוכה ממישהו 

אחר מהגברים, בכל זאת שהיא תדליק בעצמה את נרות החנוכה בנפרד.

)שיחת ליל ש"ק וישב תש"ו(

כל בני הבית נכחו בהדלקה
חנוכה ופורים, אף ששניהם עניין של פרסומי ניסא,מ"מ שונים הם זה מזה: נס 
הוא ברוב עם דווקא ובשטורעם גדול ושמחה יתירה, משא"כ בחנוכה שאין כל 

הענינים הללו.

ופשטי',  נהרא  ונהרא  שונות  ובמדינות  שונים  במקומות  מנהג  אפילו  ישנו 
היה,  לא  זה  שלנו  הרביים  אצל  אבל  וכו',  עם  ברוב  הוא  חנוכה  נרות  שהדלקת 
אדרבא, כ"ק מו"ח נ"ע סיפר שבאם מישהו שלא מבני הבית היה נוכח בעת הדלקת 

הנרות חנוכה, לא היו מרוצים מכך.

)לקוטי שיחות ח"ב עמ' 483 תרגום חופשי(

בנות בית הרב לא היו מדליקות
)לא  חנוכה  נרות  ידליקו  לא  בית הרב שהבנות  הנהגת  הייתה   – לבנות  בנוגע 
הגדולות ולא הקטנות לפני בת מצווה(, כי אם יצאו בזה על ידי אביהן, ואחר כך 

– בעליהן.

)סה"ש תש"ן ח"א עמ' 194(

סדר ההדלקה במוצאי שבת
ואחר  ברך ברכת הבדלה  )תרע"ה(, תחילה  חנוכה  - שבת  במוצאי ש"ק מקץ 
הצ"צ  אדמו"ר  זללה"ה בשם  אאמו"ר  כ'  מפי  וכן שמעתי  חנוכה.  נר  הדליק  כך 
נ"ע שבכל מוצאי ש"ק שבת חנוכה הדליק מקודם נר חנוכה ואחר כך הבדלה, רק 
שבאם הי' שני מוצאי ש"ק בחנוכה, במוצאי ש"ק הראשון הדליק מקודם נר חנוכה 

ואחר כך הבדלה, ובמוצאי ש"ק השני הי' קודם הבדלה ואחר כך נר חנוכה.

]הערת המלקט: ראה הוראה למעשה בהיום יום כ"ו כסלו שבבית מדליקים נר 
חנוכה לאחר הבדלה משא"כ בבית הכנסת[

)רשימות הרב"ש עמ' ע(
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לימוד תורה לאור הנרות
עפ"ז מובן על מנהגו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב, שלאחר הדלקת נר חנוכה היה 
עוסק בתורה סמוך לנרות החנוכה וכמובן באופן המותר, שלא להשתמש באורן - 

מאחר שכללות עניינו של חנוכה קשור עם לימוד התורה.

)ע"פ התוועדויות תשמ"ב, ח"ב עמ' 618(

אמירת ההלל ברבים – לא ע"י 'חיוב' 
בשנת האבלות על אמו הרבנית, בימי חנוכה, התפלל כ"ק אדמ"ר הרש"ב לפני 

העמוד, חוץ מהלל, הקדיש שאחר הלל הי' אומר.

)רשימות הרב"ש עמ' פג(

ספק בנוגע לפסוקי ההפטרה
מדי דברי הייתי חפץ לדעת אם נמצאו אצל כ' שי' רשימות מהנהגת כ"ק אאמו"ר 
הרה"ק זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע בענין ההפטרות בהנוגע לשבת חנוכה שחל בשבת 
ר"ח אם להזכיר פסוקי ר"ח, ולמעשה לא יכולתי לפעול אצלי להזכיר פסוקי ר"ח, 
כי נפלו אצלי ספקות בזה מצד הטעם שאין מדלגין מנביא לנביא, ובזכרוני שפעם 
א' כשאירע שבת ר"ח ושבת חנוכה ביחד היו אצלי ג"כ ספקות בזה אבל אז הזכרתי 

פסוקי ר"ח, ולעולם בדבר המסופק אצלי אני עושה פעם כך ופעם כך.

]הערת המלקט: ראה הכרעת כ"ק אד"ש מה"מ בזה שיש להוסיף את פסוקים 
אלו בלקו"ש חל"ה עמ' 187 ואילך[.

)מכתב לר' יעקב לנדא – אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב עמ' שח(

נתינת דמי חנוכה
נהגו  וכן  נותנים דמי חנוכה לילדים.  מנהג ישראל )תורה היא( שבימי חנוכה 
רבותינו נשיאינו כפי שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר שאביו הי' נותן דמי חנוכה )בליל 
נר הרביעי או החמישי(. וכן נהג כ"ק מו"ח אדמו"ר לתת דמי חנוכה לבנותיו גם 

לאחרי הנישואין, וגם לחתניו. 

ולהעיר: במנהג רבותינו נשיאינו בנתינת דמי חנוכה ישנה גם הגבלה דנתינה 
להנהיג  לכאורה,  מקום,  אין  ועפ"ז,  החמישי",  או  הרביעי  נר  "בליל  אחת  פעם 

נתינת דמי חנוכה בכל יום. 

ובטעם הדבר דלכאורה, מכיון שמנהג זה קשור עם ענין החינוך, מדוע לא נהגו 
כן בכל יום - יש לומר, כדי שלא יעשה דבר הרגיל, שאז, אין זה מעורר התפעלות 

והתרגשות כ"כ כמו דבר חדש ממש.

שמונת  כל  חנוכה  דמי  לתת  ש"ישתדלו  אד"ש  כ"ק  הוראת  המלקט:  ]הערת 
הימים" אלא שיש להוסיף בליל נר רביעי או חמישי[
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)התועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 65(

התוועדות חסידים סוערת – חנוכה תר"נ
אחד מן העשרות הרבות של זכרונות הילדות שלי הוא המחזה הבהיר, כשבאחד 
חנוך  רבי  החסיד  הרשב"ץ,  החסיד  מורי  התאספו  תר"נ,  בשנת  חנוכה,  מלילות 
והפליגו  זלמן  רבי  והחסיד  מדוקשיץ  יקותיאל  ורבי  אהרן  רבי  הענדל, החסידים 
ונוסעים אל אב הסבא הרבי ה"צמח צדק".  ימי קדם, עת היו אברכים  בזכרונות 
בתוך כך התרומם לפתע החסיד רבי זלמן ממקומו והחל לנגן ניגון ידוע של אב 
הסבא בו היה מתפלל מוסף של ראש השנה. כל הנוכחים עמדו ממקומם והצטרפו 

לשירתו.

 כשהגיעו לאותה תנועה ידועה בה היה אב הסבא הרבי הצמח צדק אומר המלים 
אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך נכנסו כולם להתלהבות גדולה, פניהם 
מחדש  עתה  חיים  אלה  שאנשים  לכל  נראה  היה  לחיים,  על  זלגו  ודמעות  להטו 
אותם רגעי אור וקודש, ואין ספק שכל אחד מהם חש באותו רגע שהוא עומד ליד 

הרבי, רואה ושומע את הרבי בתפילתו.

)ליובאוויטש וחייליה(





מוקדש

לכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א
מהרה יגלה אכי"ר

יה"ר שיראה רוב נחת מתלמידיו,
חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל

ותיכף ומי"ד ממ"ש נראה בעיני בשר
בקיום נבואתו העיקרית - בשורת הגאולה -

"לאלתר לגאולה" ו"הנה זה משיח בא"
ובעגלא דידנ יתגלה לעינ כל

ויבנה ביהמ"ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל
בגאולה האמיתית והשלימה

נאו מי"ד ממ"ש ממש!
•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד






