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שמות יב



â .äÈðMÈ äÇ éLÅ ãÀ çÈ ìÀ ,íëÆ ìÈ àeä ïÉåLàøÄ :íéLÄ ãÃ
È ç LàÉø ,íëÆ ìÈ äÆfäÇ LãÉÆ çäÇ á .øÉîàìÅ íÄéøÇ öÀ îÄ õøÆ àÆ aÀ ,ïÉøäÂ àÇ ìàÀ
Æ å äLÉ
Æ î ìàÆ ’ä øîàÉ
Æ iåÇ à
,úÄéaÇ äÇ èòÇ îÄ
À é íàÀ
Ä å ã .úÄéaÈ ìÇ äNÆ --úÉáàÈ úéáÅ ìÀ äNÆ LéàÄ ,íäÆ ìÈ eç÷Ä
À éåÀ :äÆfäÇ LãÉÆ çìÇ ,øÉNòÈ aÆ ,øÉîàìÅ ìàÅ øÈ NÄ
À é úãÂ
Ç ò ìkÈ ìàÆ ,eøaÀ cÇ
,äÈðLÈ ïaÆ øëÈ
È æ íéîÄ úÈ äNÆ ä .äOÆ äÇ ìòÇ eqÉëzÈ ,ÉåìëÀ àÈ éôÄ ìÀ LéàÄ :úÉLôÈ ðÀ úñÇ ëÀ îÄ aÀ ,ÉåúéaÅ ìàÆ áÉøwÈ äÇ ÉåðëÅ Le
À àeä ç÷Ç ìÀ
È å--äOÆ îÄ úÉåéäÀ îÄ
úãÇ òÂ ìäÇ ÷À ìÉk ,ÉåúÉà eèÂçLÀ
È å ;äÆfäÇ LãÉÆ çìÇ íÉåé øNÈ òÈ äòÈ aÈ øÀ àÇ ãòÇ ,úøÆ îÆ LÀ îÄ ìÀ íëÆ ìÈ äÈéäÀ
È å å .eçwÈ zÄ ,íéfÄ òÄ äÈ ïîe
Ä íéNÄ áÈ kÀ äÇ ïîÄ ;íëÆ ìÈ äÆéäÄ
Àé
ç .íäÆ aÈ ,ÉåúÉà eìëàÉ
À é øLÆ à
Â ,íézÄ aÈ äÇ ,ìòÇ --óÉå÷LÀ nÇ äÇ ìòÀ
Ç å ,úÉæeænÀ äÇ ézÅ LÀ ìòÇ eðúÈ
À ðåÀ ,ícÈ äÇ ïîÄ ,eç÷À ìÀ
È å æ .íÄéaÈ øÀ òÇ äÈ ïéaÅ --ìàÅ øÈ NÄ
Àé
éìÄ öÀ íàÄ ékÄ :íÄénÈ aÇ ìMÈ áË îÀ ìLÅ áe
È ,àÈð epnÆ îÄ eìëàÉ
À z ìàÇ è .eäìË ëàÉ
À é íéøÉÄ øîÀ ìòÇ ,úÉåvîe
Ç LàÅ éìÄ öÀ :äÆfäÇ äìÀ
È élÇ aÇ ,øNÈ aÈ äÇ úàÆ eìëÀ àÀ
Èå
-ÉåúÉà eìëàÉ
À z ,äëÈ ëÀ
È å àé .eôÉøNÀ zÄ LàÅ aÈ ,ø÷ÉÆ a ãòÇ epnÆ îÄ øúÉ
È päÀ
Ç å ;ø÷ÉÆ a ãòÇ ,epnÆ îÄ eøéúÉÄ åú àÉìåÀ é .ÉåaøÀ ÷Ä ìòÀ
Ç å åéòÈ øÈ kÀ ìòÇ ÉåLàÉø ,LàÅ
äìÀ
È élÇ aÇ ,íÄéøÇ öÀ îÄ õøÆ àÆ áÀ ézÄ øÀ áÇ òÀ
È å áé .äÈåäéìÇ àeä çñÇ tÆ ,ïÉåætÈ çÄ aÀ ÉåúÉà ízÆ ìÀ ëÇ àÇ
Â å ;íëÆ ãÆ
À éaÀ íëÆ ìÀ wÆ îe
Ç íëé
Æ ìÅ âÀ øÇ aÀ íëé
Æ ìÂ
Å òðÇ ,íéøË
Ä âçÂ íëéÅ
Æ ðúÀ îÈ ,úÉàìÀ íëÆ ìÈ ícÈ äÇ äÈéäÀ
È å âé .’ä éðÄ à
Â ,íéèÄ ôÈ LÀ äNÁ
Æ òàÆ íÄéøÇ öÀ îÄ éäÉÅ ìà
Á ìëÈ áe
À ;äîÈ äÅ aÀ ãòÀ
Ç å íãÈ àÈ îÅ ,íÄéøÇ öÀ îÄ õøÆ àÆ aÀ øÉåëaÀ ìëÈ éúé
Ä kÅ äÀ
Ä å ,äÆfäÇ
íÉåiäÇ äÈéäÀ
È å ãé .íÄéøÈ öÀ îÄ õøÆ àÆ aÀ éúÉÄ käÇ aÀ ,úéçÄ LÀ îÇ ìÀ óÆâðÆ íëÆ áÈ äÆéäÄ
À é àÉìåÀ ;íëÆ ìÂ
Å ò ézÄ çÀ ñÇ ôe
È ,ícÈ äÇ úàÆ éúé
Ä àÄ øÀ
È å ,íLÈ ízÆ àÇ øLÆ à
Â íézÄ aÈ äÇ ìòÇ
,ïÉåLàøÄ äÈ íÉåiaÇ êÀ àÇ --eìëàÉ
Å z úÉåvîÇ ,íéîÈ
Ä é úòÇ áÀ LÄ åè .eäËbçÈ zÀ íìÉÈ åò úwÇ çË ,íëé
Æ úÉ
Å øÉãìÀ :äÈåäéìÇ âçÇ ÉåúÉà íúÉ
Æ bçÀ
Ç å ,ïÉåøkÄ
È æìÀ íëÆ ìÈ äÆfäÇ
,ïÉåLàøÄ äÈ íÉåiáe
Ç æè .éòÄ áÄ MÀ äÇ íÉåé ãòÇ ,ïÉLàøÄ äÈ íÉåiîÄ --ìàÅ øÈ NÄ
À iîÄ àåäÄ äÇ LôÆ
Æ päÇ äúÈ øÀ ëÀ ðÀÄ å ,õîÅ çÈ ìëÉÅ à ìkÈ ékÄ :íëé
Æ zÅ aÈ îÄ øÉàOÀ eúéaÄ LÀ zÇ
äNÆ òÅ
È é ÉåcáÇ ìÀ àeä ,LôÆ
Æ ð ìëÈ ìÀ ìëÅ àÅ
È é øLÆ à
Â êÀ àÇ --íäÆ áÈ äNÆ òÅ
È é àÉì ,äëà
È ìÈ îÀ ìkÈ :íëÆ ìÈ äÆéäÄ
À é LãÉÆ ÷ àøÈ ÷À îÄ ,éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåiáe
Ç ,LãÉÆ ÷ àøÈ ÷À îÄ
,äÆfäÇ íÉåiäÇ úàÆ ízÆ øÀ îÇ Le
À ;íÄéøÈ öÀ îÄ õøÆ àÆ îÅ íëé
Æ úÉ
Å åàáÀ öÄ úàÆ éúà
Ä öÉÅ åä ,äÆfäÇ íÉåiäÇ íöÆ òÆ aÀ ékÄ ,úÉåvnÇ äÇ úàÆ ,ízÆ øÀ îÇ Le
À æé .íëÆ ìÈ
--LãÉÆ çìÇ ,íéøÄ NÀ òÀ
Æ å ãçÈ àÆ äÈ íÉåé ãòÇ :úÉvîÇ ,eìëàÉ
À z ,áøÆ òÆ aÈ ,LãÉÆ çìÇ íÉåé øNÈ òÈ äòÈ aÈ øÀ àÇ aÀ ïÉLàøÄ aÈ çé .íìÉÈ åò úwÇ çË --íëé
Æ úÉ
Å øÉãìÀ
,øÅbaÇ --ìàÅ øÈ NÄ
À é úãÂ
Ç òîÅ àåäÄ äÇ LôÆ
Æ päÇ äúÈ øÀ ëÀ ðÀÄ å ,úöÆ îÆ çÀ îÇ ìëÉÅ à ìkÈ ékÄ :íëé
Æ zÅ áÈ aÀ àöÅ nÄ
È é àÉì ,øÉàNÀ --íéîÈ
Ä é úòÇ áÀ LÄ èé .áøÆ òÈ aÈ
{ô} .úÉåvîÇ ,eìëàÉ
À z ,íëé
Æ úÉá
Å LÉ
À åî ,ìÉëaÀ ;eìëàÉ
Å ú àÉì ,úöÆ îÆ çÀ îÇ ìkÈ ë .õøÆ àÈ äÈ çøÀ
Ç æàÆ áe
À
úcË
Ç âà
Â ízÆ çÀ ÷Ç ìe
À áë .çñÇ tÈ äÇ eèÂçLÀ
Ç å--íëé
Æ úÉ
Å çtÀ LÀ îÄ ìÀ ïàÉö íëÆ ìÈ eç÷e
À ,eëLÀ îÄ :íäÆ ìÅ à
Â øîàÉ
Æ iåÇ ,ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅð÷Ä
À æ ìëÈ ìÀ äLÉ
Æ î àøÈ ÷Ä
À iåÇ àë
çúÇ tÆ îÄ LéàÄ eàöÀ úÅ àÉì ,ízÆ àÀ
Ç å ;óqÈ aÇ øLÆ à
Â ícÈ äÇ ïîÄ ,úÉæeænÀ äÇ ézÅ LÀ ìàÀ
Æ å óÉå÷LÀ nÇ äÇ ìàÆ ízÆ òÇ
À bäÀ
Ä å ,óqÇ aÇ øLÆ à
Â ícÈ aÇ ízÆ ìÀ áÇ èe
À ,áÉåæàÅ
ïzÄ
Å é àÉìåÀ ,çúÇ tÆ äÇ ìòÇ ,’ä çñÇ ôe
È ;úÉæeænÀ äÇ ézÅ LÀ ìòÀ
Ç å ,óÉå÷LÀ nÇ äÇ ìòÇ ícÈ äÇ úàÆ äàÈ øÀ
È å ,íÄéøÇ öÀ îÄ úàÆ óÉbðÀ ìÄ ,’ä øáÇ òÀ
È å âë .ø÷ÉÆ a ãòÇ --ÉåúéaÅ
,õøÆ àÈ äÈ ìàÆ eàÉáúÈ ékÄ äÈéäÀ
È å äë .íìÉÈ åò ãòÇ ,êéÆ
È ðáÈ ìe
À êÈ ìÀ ÷çÈ ìÀ ,äÆfäÇ øáÈ cÈ äÇ úàÆ ,ízÆ øÀ îÇ Le
À ãë .óÉbðÀ ìÄ íëé
Æ zÅ aÈ ìàÆ àÉáìÈ ,úéçÄ LÀ nÇ äÇ
.íëÆ ìÈ ,úàÉfäÇ äãÉÈ áòÂ äÈ äîÈ :íëéÅ
Æ ðaÀ íëé
Æ ìÅ àÂ eøîàÉ
À é ékÄ ,äÈéäÀ
È å åë .úàÉfäÇ äãÉÈ áòÂ äÈ úàÆ ,ízÆ øÀ îÇ Le
À ;øaÅ cÄ øLÆ à
Â kÇ --íëÆ ìÈ ’ä ïzÄ
Å é øLÆ à
Â
,íòÈ äÈ ãÉwiÄ åÇ ;ìévÄ äÄ eðézÅ aÈ úàÀ
Æ å ,íÄéøÇ öÀ îÄ úàÆ ÉåtâÈ
À ðaÀ ,íÄéøÇ öÀ îÄ aÀ ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðáÀ ézÅ aÈ ìòÇ çñÇ tÈ øLÆ à
Â ,äÈåäéìÇ àeä çñÇ tÆ çáÆ
Ç æ ízÆ øÀ îÇ àÇ
Â å æë
{ñ} .eNòÈ ïkÅ ,ïÉøäÂ àÀ
Ç å äLÉ
Æ î úàÆ ’ä äÈeöÄ øLÆ à
Â kÇ :ìàÅ øÈ NÄ
À é éÅðaÀ ,eNÂòiÇ åÇ eëìÅ
À iåÇ çë .eåÂçzÇ LÄ
À iåÇ
שמות יג



÷ÆæÉçaÀ ékÄ ,íéãÄ áÂ
È ò úéaÅ îÄ íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ íúà
Æ öÀ
È é øLÆ àÂ äÆfäÇ íÉåiäÇ úàÆ øÉåëÈæ ,íòÈ äÈ ìàÆ äLÉ
Æ î øîàÉ
Æ iåÇ â . .øÉîàlÅ äLÉ
Æ î ìàÆ ,’ä øaÅ ãÀ
Ç éåÇ à
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ézÄ çÄ äÀ
Ç å éðÂ
Ä òðÇ kÀ äÇ õøÆ àÆ ìàÆ ’ä êÈ àé
Â áÀ
Ä é éëÄ äÈéäÀ
È å ä .áéáÄ àÈ äÈ ,LãÉÆ çaÀ ,íéàÄ öÉÀ é ízÆ àÇ ,íÉåiäÇ ã .õîÅ çÈ ,ìëÅ àÅ
È é àÉìåÀ ;äÆfîÄ íëÆ úÀ àÆ ’ä àéöÉÄ åä ,ãÈé
å .äÆfäÇ LãÉÆ çaÇ ,úàÉfäÇ äãÉÈ áòÂ äÈ úàÆ zÈ ãÀ áÇ òÀ
È å ;LáÈ ãe
À ,áìÈ çÈ úáÈ
Ç æ õøÆ àÆ ,êÀ ìÈ úúÆ ìÈ êé
È úÉ
Æ áà
Â ìÇ òaÇ LÀ ðÄ øLÆ à
Â ,éñeáÀ
Ä éäÀ
Ç å éÄeçÄ äÀ
Ç å éøÉÄ îà
Á äÀ
Èå
äàÆ øÅ
È é àÉìåÀ ,õîÅ çÈ êÈ ìÀ äàÆ øÅ
È é àÉìåÀ ;íéîÈ
Ä iäÇ úòÇ áÀ LÄ ,úàÅ ,ìëÅ àÅ
È é ,úÉåvîÇ æ .äÈåäéìÇ ,âçÇ ,éòé
Ä áÄ MÀ äÇ ,íÉåiáe
Ç ;úÉvîÇ ìëàÉ
Ç z ,íéîÈ
Ä é úòÇ áÀ LÄ
ìòÇ úÉåàìÀ êÈ ìÀ äÈéäÀ
È å è .íÄéøÈ öÀ nÄ îÄ ,éúà
Ä öÅ aÀ ,éìÄ ’ä äNÈ òÈ ,äÆæ øeáÂòaÇ :øÉîàìÅ àeääÇ íÉåiaÇ ,êÈ ðÀ áÄ ìÀ zÈ ãÇ
À bäÀ
Ä å ç .êÈ ìÆ áË bÀ ìëÈ aÀ --øÉàNÀ êÈ ìÀ
,dãÂ
È òÉåîìÀ ,úàÉfäÇ äwÈ çË äÇ úàÆ zÈ øÀ îÇ LÀ
È å é .íÄéøÈ öÀ nÄ îÄ ’ä êÈ à
Â öÉÄ åä ,ä÷È
È æçÂ ãÈéaÀ ékÄ :êé
È ôÄ aÀ ,’ä úøÉÇ åz äÆéäÀ zÄ ïòÇ îÇ ìÀ ,êéÆ
È ðéòÅ ïéaÅ ïÉåøkÄ
È æìe
À ,êÈ ãÈ
Àé
{ô} .äîé
È îÈ
Ä é ,íéîÈ
Ä iîÄ
ékÄ ,éäÄ éÀ åÇ åè .íéãÄ áÂ
È ò úéaÅ îÄ ,íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ ’ä eðàé
È öÉÄ åä ãÈé ÷ÆæÉçaÀ --åéìÈ àÅ zÈ øÀ îÇ àÀ
È å :úàÉf äîÇ øÉîàìÅ --øçÈ îÈ ,êÈ ðÀ áÄ êÈ ìÀ àÈ LÄ
À é ékÄ äÈéäÀ
È å ãé
íçÆ øÆ øèÆ tÆ ìkÈ ,äÈåäéìÇ çÇ áÉ
Å æ éðÄ à
Â ïkÅ ìòÇ ;äîÈ äÅ aÀ øÉåëaÀ ãòÀ
Ç å íãÈ àÈ øÉëaÀ îÄ ,íÄéøÇ öÀ îÄ õøÆ àÆ aÀ øÉåëaÀ ìkÈ ’ä âÉøäÂ iÇ åÇ ,eðçÅ lÀ LÇ ìÀ äÉòøÀ ôÇ äLÈ ÷À äÄ
{ñ} .íÄéøÈ öÀ nÄ îÄ ’ä eðàé
È öÉÄ åä ,ãÈé ÷ÆæÉçaÀ ékÄ :êéÆ
È ðéòÅ ïéaÅ úÉôèÉ
È åèìÀ e ,äëÈ ãÈ
À é ìòÇ úÉåàìÀ äÈéäÀ
È å æè .äcÆ ôÀ àÆ ,éÇðaÈ øÉåëaÀ ìëÀ
È å ,íéøÄ ëÈ fÀ äÇ
ויקרא כג



,çñÇ tÆ :íÄéaÈ øÀ òÇ äÈ ïéaÅ --LãÉÆ çìÇ øNÈ òÈ äòÈ aÈ øÀ àÇ aÀ ,ïÉåLàøÄ äÈ LãÉÆ çaÇ ä .íãÂ
È òÉåîaÀ ,íúÉ
È à eàøÀ ÷À zÄ øLÆ à
Â ,LãÉÆ ÷ éàÅ øÈ ÷À îÄ ,’ä éãÂ
Å òÉåî älÆ àÅ ã
äÆéäÄ
À é ,LãÉÆ ÷ àøÈ ÷À îÄ ,ïÉåLàøÄ äÈ ,íÉåiaÇ æ .eìëàÉ
Å z úÉåvîÇ ,íéîÈ
Ä é úòÇ áÀ LÄ :äÈåäéìÇ úÉåvnÇ äÇ âçÇ ,äÆfäÇ LãÉÆ çìÇ íÉåé øNÈ òÈ äMÈ îÂ
Ä çáe
Ç å .äÈåäéìÇ
äãÉÈ áòÂ úëà
Æ ìÆ îÀ ìkÈ ,LãÉÆ ÷ àøÈ ÷À îÄ éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåiaÇ ;íéîÈ
Ä é úòÇ áÀ LÄ ,äÈåäéìÇ äMÆ àÄ ízÆ áÀ øÇ ÷À äÀ
Ä å ç .eNÂòúÇ àÉì ,äãÉÈ áòÂ úëà
Æ ìÆ îÀ ìkÈ ;íëÆ ìÈ
{ô} .eNÂòúÇ àÉì
דברי ו



eðéÄéäÈ íéãÄ áÂ
È ò ,êÈ ðÀ áÄ ìÀ zÈ øÀ îÇ àÀ
È å àë .íëÆ úÀ àÆ ,eðéäÉÅ ìà
Á ’ä äÈeöÄ øLÆ à
Â ,íéèÄ tÈ LÀ nÄ äÀ
Ç å íéwÄ çË äÀ
Ç å ,úÉãòÅ äÈ äîÈ :øÉîàìÅ ,øçÈ îÈ êÈ ðÀ áÄ êÈ ìÀ àÈ LÄ
À é ékÄ ë
--ÉåúéaÅ ìëÈ áe
À äÉòøÀ ôÇ aÀ ,íÄéøÇ öÀ îÄ aÀ íéòÄ øÀ
È å íéìÉÄ ãbÀ íéúÄ ôÉÀ îe úÉúÉåà ’ä ïzÄ
Å iåÇ áë .ä÷È
È æçÂ ãÈéaÀ ,íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ ’ä eðàé
Å öÉÄ iåÇ ;íÄéøÈ öÀ îÄ aÀ äÉòøÀ ôÇ ìÀ
úàÆ úÉåNÂòìÇ ,’ä eðÅeöÀ
Ç éåÇ ãë .eðéúÉ
Å áà
Â ìÇ òaÇ LÀ ðÄ øLÆ à
Â ,õøÆ àÈ äÈ úàÆ eðìÈ úúÆ ìÈ ,eðúÉ
È à àéáÄ äÈ ,ïòÇ îÇ ìÀ --íMÈ îÄ àéöÉÄ åä ,eðúÉ
È åàÀå âë .eðéÅðéòÅ ìÀ
øÉîLÀ ðÄ ékÄ :eðlÈ äÆéäÀ zÄ ,ä÷È ãÈ öe
À äë .äÆfäÇ íÉåiäÇ kÀ eðúÉ
Å içÇ ìÀ ,íéîÈ
Ä iäÇ ìkÈ eðìÈ áÉåèìÀ --eðéäÉÅ ìà
Á ’ä úàÆ ,äàÈ øÄ
À éìÀ ,älÆ àÅ äÈ íéwÄ çË äÇ ìkÈ
{ñ} .eðÈeöÄ øLÆ à
Â kÇ --eðéäÉÅ ìà
Á ’ä éÅðôÀ ìÄ ,úàÉfäÇ äÈåöÀ nÄ äÇ ìkÈ úàÆ úÉåNÂòìÇ
דברי טז



zÈ çÀ áÈ
Ç æåÀ á .äìÀ
È éìÈ --íÄéøÇ öÀ nÄ îÄ êé
È äÉÆ ìà
Á ’ä êÈ àé
Â öÉÄ åä ,áéáÄ àÈ äÈ LãÉÆ çaÀ ékÄ :êé
È äÉÆ ìà
Á äÈåäéìÇ ,çñÇ tÆ úé
È NÄ òÀ
È å ,áéáÄ àÈ äÈ LãÉÆ ç úàÆ ,øÉåîLÈ à
åéìÈ òÈ ìëàÉ
Ç z íéîÈ
Ä é úòÇ áÀ LÄ ,õîÅ çÈ åéìÈ òÈ ìëàÉ
Ç ú àÉì â .íLÈ ÉåîLÀ ïkÅ LÇ ìÀ ,’ä øçÇ áÄ
À é øLÆ à
Â íÉå÷nÈ aÇ ,ø÷È áe
È ïàÉö ,êé
È äÉÆ ìà
Á äÈåäéìÇ çñÇ tÆ
êÈ ìÀ äàÆ øÅ
È é àÉìåÀ ã .êéÆ
È içÇ éîÀ
Å é ìÉk ,íÄéøÇ öÀ îÄ õøÆ àÆ îÅ êÈ úà
À öÅ íÉåé úàÆ øÉkæÀ zÄ ïòÇ îÇ ìÀ --íÄéøÇ öÀ îÄ õøÆ àÆ îÅ úà
È öÈ
È é ,ïÉåætÈ çÄ áÀ ékÄ :éðÉÄ ò íçÆ ìÆ úÉåvîÇ
,çñÇ tÈ äÇ úàÆ çÉÇ aæÀ ìÄ ,ìëeú
Ç àÉì ä .ø÷ÉÆ aìÇ --ïÉåLàøÄ äÈ íÉåiaÇ áøÆ òÆ aÈ çaÀ
Ç æzÄ øLÆ à
Â ,øNÈ aÈ äÇ ïîÄ ïéìÈ
Ä é àÉìåÀ ;íéîÈ
Ä é úòÇ áÀ LÄ ,êÈ ìÀ áË bÀ ìëÈ aÀ øÉàNÀ
,çñÇ tÆ äÇ úàÆ çaÀ
Ç æzÄ íLÈ --ÉåîLÀ ïkÅ LÇ ìÀ ,êé
È äÉÆ ìà
Á ’ä øçÇ áÄ
À é øLÆ à
Â íÉå÷nÈ äÇ ìàÆ íàÄ ékÄ å .êÀ ìÈ ïúÉ
Å ð êé
È äÉÆ ìà
Á ’ä øLÆ à
Â ,êé
È øÆ òÈ LÀ ãçÇ àÇ aÀ
zÈ ëÀ ìÇ äÀ
È å ,ø÷Æ ÉaáÇ úé
È ðÄ ôe
È ;Éåa êé
È äÉÆ ìà
Á ’ä øçÇ áÄ
À é øLÆ à
Â ,íÉå÷nÈ aÇ ,zÈ ìÀ ëÇ àÀ
È å ,zÈ ìÀ MÇ áe
Ä æ .íÄéøÈ öÀ nÄ îÄ êÈ úà
À öÅ ãòÉÅ åî ,LîÆ MÆ äÇ àÉåákÀ :áøÆ òÈ aÈ
{ñ} .äëà
È ìÈ îÀ ,äNÂ
Æ òúÇ àÉì--êé
È äÉÆ ìà
Á äÈåäéìÇ úøÆ öÂ
Æ ò ,éòé
Ä áÄ MÀ äÇ íÉåiáe
Ç ;úÉåvîÇ ìëàÉ
Ç z ,íéîÈ
Ä é úLÆ LÅ ç .êé
È ìÆ äÉÈ àìÀ

äçéúô
 äìòîìå íåéä úåöçî øùò äòáøà íåéá õîç ìåëàì àìù (à)

ùìù .úååöî äðîù ïììëá ùé

ïééðîá èö÷ äùòú àì úåöî) .(â,æè íéøáã) "õîç åéìò ìëàú àì" øîàðù

àì úååöî ùîçå .äùò úååöî

 והכינוי הזה מוסב על כבש הפסח אשר.(äøåú äðùîì äîã÷äá úååöîä
 לפיכ נאמר כי משיחול זמ,חובה לשחטו בי הערביי יו ארבעה עשר

(à :ïèøô àåä äæå .äùòú

àìà ,çñôá õîç íåùî øåñà ïéà" : ולהגדרת חמ.øשחיטתו לא תאכל חמ

íåéá

,úîñåëäå äèéçä ïäù ,íéèéçä éðéî éðù íäå--ãáìá ïâãä éðéî úùîç

íåéä úåöçî øùò äòáøà

áøòúð íàå ...ïåôéùäå ìòåù úìåáéùå äøåòùä ïäù ,íéøåòùä éðéî úùåìùå

õîç

ìåëàì

àìù

øåàù   לבטלúéáùäì (á) .(á-à,ä) "ïéöéîçî åìà éøä ,àåäù ìë íéî ïäá

øåàù úéáùäì (á .äìòîìå

שאור הוא השמרי או בצק חמו ששהה זמ רב ששמי בתו העיסה

àìù

. ואינו ראוי לאכילה,1 לתפיחתו לחימוצו,והוא הגור לתסיסת הבצק
úåîù) "íëéúáî øåàù åúéáùú ,ïåùàøä íåéá" øîàðù øùò äòáøàî

(â

.øùò

äòáøàî

(ã .äòáù ìë õîç ìåëàì

íåé àåä ,äæ ïåùàøù åãîì äòåîùä éôî" :à,á ïìäìå (åð÷ äùò úååöî .åè,áé

ìë õîç úáåøòú ìåëàì àìù

 ומצוות ההשבתה מתחילה מיו ארבעה עשר בביטול."øùò äòáøà

õîç äàøé àìù (ä .äòáù

(' מפרר וזורה לרוח או מטיל לי וכד,ונמשכת כל החג ע"י העדרתו )שורפו
" )במצוות הבאותäòáù ìë"  בניגוד ל"בל יראה" ו"בל ימצא" שאינו אלא,

õîç àöîé àìù (å .äòáù ìë

åúåùøá õîç çéðîä" בג בהלכה, ולעניי זה ראה א. îבסעיפי ה ו( בלבד

äöî ìåëàì (æ .äòáù ìë

ח," ובביאור )בציטוט מהלכות סנהדרי(; ג..çñôá õîç äð÷...çñôá

úàéöéá øôñì (ç çñôä éìéìá

2
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"õîç ,ìëàéé àì" øîàðù äòáù ìë õîç ìåëàì àìù (â) .ובביאור

 äòáù ìë õîç úáåøòú ìåëàì àìù (ã) .(æö÷ åàì .â,âé úåîù)
äàøéé àìù (ä) .(çö÷ åàì .ë,áé úåîù) "åìëàú àì ,úöîçî ìë" øîàðù

úàéöéá øôñì (ç çñôä éìéìá
øåàáå .äìéìä åúåàá íéøöî
:åìà íé÷øôá åìà úååöî

àìù (å) .(ø åàì .æ,âé úåîù) "õîç êì äàøéé àì" øîàðù  äòáù ìë õîç
.èé,áé úåîù) "íëéúáá àöîéé àì ,øåàù" øîàðù  äòáù ìë õîç àöîéé
"úåöî ,åìëàú ,áøòá" øîàðù  çñôä éìéìá äöî ìåëàì (æ) .(àø åàì

 äìéìä äúåàá íééøöî úàéöéá øôñì (ç) .(çð÷ äùò .çé,áé úåîù)
.(æð÷ äùò .ç,âé úåîù) "êðáì úãâäå" øîàðù
õîçä øåñéà

( איסור החמ )א ד
àì úååöî ìë" : – א& נשי החייבות המצוות לא תעשהìëåàä ìë à
äøæ äãåáò) "...î õåç :íéáééç ,íéùð ãçàå íéùðà ãçà--äøåúáù äùòú

à ÷øô äöîå õîç úåëìä
õîç úéæë ìëåàä ìë .à
äùîç ìéì úìçúî çñôá

 õîç .3 ראה נספח מידות ושיעורי. סמ"ק15  כ.  מידת נפחúéæë .([â]ã,áé

ãçà

ãçà íåé óåñ ãò øùò äùéîç ìéì úìéçúî ,çñôá .בצק שהחמי

áééç ãéæîá ïñéðá íéøùòå

 ידע שאסור בחמ וידע, – שבזמ שאכל ידע שפסחãéæîá—ïñéðá íéøùòå

ìëà ìë éë øîàðù úøë

òãåé åðéà ìáà ,äùòú àìá àéäù òãéå ,äøéáò øáò"  שהרי א,שעונשו כרת

íåé

óåñ

ãò

øùò

– úøë áééç .(á,á úåââù) "úàèç àéáîå ,äââù åæ éøä--úøë äéìò ïéáééçù

.(åè áé úåîù) äúøëðå õîç

äúøëðå ,õîç ìëåà ìë éë" øîàðù .&לביאור המושג ראה נספח בסו

úàèç

(  אבלåè,áé úåîù) "éòéáùä íåé ãò ïåùàøä íåéî ìàøùéî àéää ùôðä

ãçàå ìëåàä ãçà .äòåá÷

,úøë åéìò ïéáééçù äùòú àì ìò øáåòä ìë :ïé÷åìä ïä åìà" : שהרי,לוקה

ïáø÷

áééç

ââåùá

.äúåùå äçîîä

 וזאת על.(à,çé ïéøãäðñ) "...çñôá õîç ...ìëåà ïåâë--ïéã úéá úúéî åá ïéàå
ìëù ,ïúåà ïé÷ìî ïéã úéá--äàøúäå íéãò íù åéä íà êëéôì..." :פי הכלל

,  שכל החוטא בשגגהáééç ,ââåùá .([æ]å,à äàéá éøåñéà) "ïé÷åì úåúøë éáééç
÷åãáì åì äéä ,ââåùäù" :בחטא מ החטאי הגדולי חייב קרב; וטעמו
éôìå ;äââù éãéì àá äéä àì ,úåìàùá ÷ã÷éãå äôé äôé ÷ãá åìéàå ,÷ã÷ãìå
.(î[å]ç,ä úåââù) "äøôë êéøö ,äùòé êë øçàå äøé÷çå äùéøãá çøè àìù

äéðäá øåñà çñôá õîçä .á

ïáø÷å .ãáìá äîäáä ïî äàáä àéä ,äòåá÷ úàèç" - äòåá÷ úàèç ïáø÷

õîç

;äîäá úàèç àéáî ,øéùò äéä íà àìà :òåá÷ åðéàù ïáø÷ä àåä ,ãøåéå äìåò

øúä åá àäé àì (â âé úåîù)

ìëåàä ãçà .([ã]ä,à úåââù) "äôéàä úéøéùò åà ,óåò àéáî ,éðò äéä íàå

ìëàé

àì

øîàðù

 במה דברי אמורי שא המחה בזדו.î  בולל במיäçîîä ãçàå ,כזית

åúåùøá õîç çéðîäå .äìéëà

 במי שאינ בני טע וריח והמעורב בה אינו נקרא תערובת,חייב כרת

åìëà àìù éô ìò óà çñôá

 אבל הממחה במי פירות דינו כתערובת חמ ובזדו חייב מלקות )ראה,חמ
î

ïéá ,éðåðéá úéæëá ïøåòéù--äøåúáù úåìëàî éøåñéà ìë" : השל.(הלכה ו

àì øîàðù ïéåàì éðùá øáåò

åà úøë áééåçîä ìëù åðøàéá øáëå ;íééîù éãéá äúéîì ïéá úøëì ïéá úå÷ìîì

êìáâ ìëá øàù êì äàøé

äùîì äëìä ,ïéøåòéùä ìë íò äæ øåòéùå .ä÷åì ,ìëàî ìò íééîù éãéá äúéî

àì øàù øîàðå (æ âé íù)

ä÷åì åðéà ìáà ,øåñàä øáãî àåäù ìë ìåëàì äøåúä ïî øåñàå .ïä ééðéñî

.(èé áé íù) íëéúáá àöîé

.úåãøî úëî åúåà ïéëî ,øåòéùëî úåçô àåäù ìë ìëà íàå ;úéæë ìò àìà
äîì óøèöî íééëéðçä ïéáìù äî ìáà ;íééðéùä ïéá ìùî õåç ,åðøîàù úéæë

øåàùä øåñàå õîçä øåñàå

åúåà ìëàå øæçå åàé÷äå ,úéæ éöçë ìëà åìéôà .úéæëá åðåøâ äðäð éøäù ,òìáù

.àåä ãçà ïéöîçî åáù

 ]ולכïåøâä úàðä ìò àìà áåéçä ïéàù :áééç--àé÷äù åîöò úéæ éöç
äúåùå .([â-à]á-à,ãé úåøåñà úåìëàî) "øåñàä øáãî úéæëá ,[הממחה חייב

 ומש זמ השתייה בשיעור, ובמידת שתייתו נפח כזית של החמ הנימוח
åàîâå ...çñôá õîçä úà äçîäù åà ..." : והשל.(æ"áãø) זמ שתיית רביעית
íàå ;ïéôøèöî ,úéòéáø úééúù éãë óåñ ãòå äìéçúî ääù íà ... èòî èòî

äàøé àì íåùî ä÷åì åðéà .â

.([è]ç,ãé úåøåñà úåìëàî) ."ïéôøèöî ïéà ,åàì

äð÷ ïë íà àìà àöîé àìå

"õîç ,ìëÅ àÈ éÅ àìå" øîàðù . –הנאהäéðäá øåñà ,çñôá õîçä á
äøåúá øîàðù íå÷î ìë"   שהריäìéëà øúéä åá àäé àì ,(â,âé úåîù)

éãë åöîç åà çñôá õîç

ãçàå ,äìéëà øåñéà ãçà--ìëàé àì ,åìëàé àì ,åìëàú àì ,ìëàú àì

äéä íà ìáà .äùòî äùòéù

ìòáù äøåúá ùøôúéù ãò åà ... áåúëä êì èøôéù ãò :òîùîá äéðä øåñéà

àáå ,çñôä íãå÷ õîç åì
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,ìëà àìå äðäð íà--äéðäá øåñà àåäù ìëàî ìë ...äéðäá øúåî àåäù äô

åçéðä àìà åøòéá àìå çñôä

,úåãøî úëî åúåà ïéëîå ;ä÷åì åðéà--íéáìëì åà éåâì ïúð åà øëîù ïåâë

ìò øáòù éô ìò óà ,åúåùøá

. –המשאירçéðîäå .([æè-åè] åè-ãé,ç úåøåñà úåìëàî) "ïéøúåî íéîãäå
 אבל ביו י"ד, – דוקא בפסח הריהו עובר בשני לאויçñôá åúåùøá õîç

ïî ä÷åì åðéà .ïéåàì éðù

 ïéåàì éðùá øáåò ,åìëà àìù éô ìò óà .יש רק עשה של השבתת חמ

äùò àìù éðôî ,äøåúä

øåàùä øåñéàå õîçä øåñéàå .שאי בה לא כרת ולא מיתת בית די

 àåä ãçà . –ראה הפתיחה במניי מצוות הלכות חמ ומצהïéöîçî åáù

úëî åúåà ïéëîå .äùòî
.úåãøî

 ולגבי.(æ,âé úåîù) "øåàù êì äàøé àìå õîç êì äàøé àì" שהכתוב אומר
íå÷îá àìà ïéøåñéà øàùá ïéàôøúî ïéàù íéøåîà íéøáã äîá" :רפואה
åà ,íéùîøå íéö÷ù äìåçä úà ïéìéëàîù ïåâë ,ïúàðä êøã ïäù ïîæá--äðëñ
ïåâë ,ïúàðä êøã àìù ìáà .íéøåôéëä íåéá åúåà ïéìéëàîù åà ,çñôá õîç

 תאני וכדומה בפה, ]לעיסת אוכל של חיטיäîâåìî åà äééèø åì ïéùåòù
=  לוגמא. מלוגמה = מלוא לוגמא.&כדי לשי לרפואת נפיחויות ופצעי בגו
4

çñôä åéìò øáòù õîç .ã

íò áøåòî øî ïäá ùéù íéøáã åúåà ïé÷ùîù åà ,äìøåòî åà õîçî [ צד הפה

äæ øáãå .íìåòì äéðäá øåñà

íå÷îá àìù åìéôàå ,øúåî äæ éøä--êéçì äàðä ïäá ïéà éøäù ,ìëàî éøåñéà
;ïúàðä êøã àìù åìéôà ,ïéøåñà ïäù--áìçá øùáå íøëä éàìëî õåç :äðëñ

,íéøôåñ éøáãî àåä ñð÷

éãåñé) "äðëñ íå÷îá àìà ,ïúàðä êøã àìù åìéôà ,ïäá ïéàôøúî ïéà êëéôì

ìáå äàøé ìá ìò øáòù éðôî

.יט, והשווה ביאור ה.([ç]é,ä äøåúä

åçéðä åìôàå ,åäåøñà àöîé

ä÷åì åðéà  ולכ. " ה לאוי שיש בה מעשהàöîé àì"å "äàøé àì" â

àìù éãë ,ñðåàá åà äââùá

5

úåîù) "àöîéé àì"å (ã,æè íéøáã ; æ,âé úåîù) "äàøéé àì" íåùî

 משו שלגבי, – מגויçñôá õîç äð÷  כגו, עשה מעשהïë íà àìà (èé,áé

éãë åúåùøá õîç íãà çéðé
.çñôä øçà åá äðäéù

ח]ט[ בשור הנסקל, וראיה מנזקי ממו יא,ישראל אי מכירה באיסורי הניה
 ובקונה מגוי."øåëî åðéà - åøëî" :לאחר שנגמר דינו שנאסר בהנאה ודינו
 וזכייתו בו היא הגורמת איסורו בהנאה,זכייתו בו ואיסורו באי כאחד
 זוכה בו ישראל, וכיוו שביחס לגוי בעודו ביד הגוי – מכרו מכור,לגמרי
 אפשרות נוספת היא ג בקנאו מישראל ושונה חמ משאר.î להתחייב עליו
איסורי הנאה שהרי אע"פ שאינו ברשותו עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו

øáãá

 לפיכ כשזוכה בו בידיי עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו,לעבור עליו

ïéá åðéîá ïéá çñôá ,øçà

íéðäåëä" : ועוד על משמעות מתנה בחמ האסור בהניה.(é"áåð) להתחייב עליו

áøòúðù

õîç

.ä

øáòå ,íéùøåé åì ïéàù øâä ïî õîç ìæåâä êëéôì .ïä úåðúî éìá÷îë ,øâä ìæâá

øñåà äæ éøä åðéîá àìù

ïäì åððúéé íàù :äìéæâä úòùë ,åéîã úà íéðäåëì ïúéì áééç -- çñôä åéìò

ìàøùé ìù õîçå .àåäù ìëá

åöîéç åà , .([ç]è,ç äìæâ) "äéðäá øåñà àåä éøäù -äðúî äðéà ,åéùëò

éô ìò óà ,çñôä åéìò øáòù

 ]כלומר רק בפסח יש בל יראה ובלåúåùøá çñôá õîç íéé÷îä" כלומר
äùòéù éãë-- .(èö óéòñ ,ã,èé ïéøãäðñ) "åúñéò õîéçù ïåâë ,[ימצא

íà

çñôä àáå ,çñôä íãå÷ õîç åì äéä íà ìáà . ויתחייב בעונשäùòî

àìù ïéá åðéîá ïéá áøòúð

 עונש שאינו מדי תורהúåãøî úëî ( )כלומר לא ביטלו וביערוåøòéá àìå

åìëàì øúåî äæ éøä åðéîá

הגדרת מכת מרדות בכל מקו שנזכרה לדעת רבנוå .על שמרד בדברי תורה

,äéðäá

åñð÷

 לפי החוטא ולפי, פעמי די בנזיפה ופעמי מכת אכזרי,ראות עיני הדיי

,åîöò õîçá àìà åøñàå

&  אíìåòì äéðäá øåñà ,çñôä åéìò øáòù  של ישראלõîç

ã

øáãá ùã÷îä" : ודוגמא לכ.(é"áåð) לאחרי וא& לאחר מותו של האד

úøúåî

.çñôä

àåäù

( שהכל לפיå,çé úåãò) "åàøéù äî éôë úåãøî úëî ïúåà ïéëî ïéã úéá" היא
.îהחטא ולפי הזמ

àìù

øåñà

úáåøòúä

øçà
ìáà

.çñôä øçàì äìéëàá

øàùî ïäá àöåéëå ,áìçá øùá åà çñôá õîç ïåâë--äàðäá øåñà àåäù
õîç ïåâë ,íäéøáãî äàðäá øåñà äéä åìéôàå ;úùãå÷î äðéà--äàðä éøåñéà
øùò äòáøà íåéî úéùéù äòùá [ø]וא& תערובת חמ האסורה מחכמי

,äæ øáãå .(à,ä úåùéà) "úùãå÷î äðéà-- []שבשעה זו איסורה מחכמי
õîç  מישראלíãà çéðé àìù éãëמדרבנ

 íéøôåñ éøáãî ñð÷

ìò àìà úøë ïéáééç ïéà .å

  חמ של גוי שעבר עליו הפסחçñôä øçà åá äðäééù éãë ,åúåùøá

ìáà .õîç ìù åîöò úìéëà

.(à,ã ïìäì) מותר בהנאה שהרי לא נעברה בו עבירה

éìááä çúåë ïåâë õîç áåøò
ïäì äîåãä ìëå éãîä øëùå
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( תערובת חמ )ה ז
çñôá ,î אפילו נתערב מתחילת השנהøçà øáãá áøòúðù õîç ä

6

ïéá åðéîá ïéá -( בערב הפסחç äëìä äàø) כלומר כשתגיע שעה שביעית

,ïäá áøåòî õîçäù íéøáãî
åá ïéàå ä÷åì çñôá ïìëà íà

 – וטע הדברàåäù ìëá   בהניה ובאכילהøñåà äæ éøä--åðéîá àìù

àì úöîçî ìë øîàðù úøë

 לא שעצ הדבר האסור הוא המתבטל.שאי די ביטול אלא לאיסור בהיתר

äîá .(ë áé úåîù) åìëàú

 א. וכל התערובת נהפכת להיתר,אלא האיסור שחל עליו הוא המתבטל

úéæë ìëàùá íéøåîà íéøáã

 שהרי בדבר ההיתר אי,בדבר היתר שנתערב בהיתר אי שיי הביטול כלל
 וגופו אינו בטל,בו מושג הלכתי שיהא עשוי להתבטל ואי בו אלא גופו

éãëá úáåøòúä êåúá õîç

 וכא הרי החמ והדבר שמעורב בו.שהרי הוא קיי ונראה בכל כמותו ונפחו

àåä

 ובאותו רגע, ובהגיע הפסח נוצר האיסור,– שניה מותרי קוד הפסח

íà ìáà .äøåúä ïî ä÷åìù

," מחמת הטע "דבר שיש לו מתירי, ואינו בטל.שנאסר  נאסר במשהו
 הרי שמושא עליו המושג, אבל דבר איסור.שיהא מותר לאחר הפסח
7

íéöéá

ùìù

úìéëà

éãëá úéæë úáåøòúá ïéà

 ומי שלא מפסק לפני המילה. ההלכתי "איסור" והוא שמתבטל בתערובת

ìò óà ,íéöéá ùìù úìéëà

 הוא שאסור א א נתערב,( סובר שדוקא א נתערב בפסחî"ñë) ""בפסח

ìëà íà ,ìëàì åì øåñàù éô

ïéá áøòúð íà .לפני פסח וא& בערב פסח אחר חצות היו – מתבטל ומותר

  בי א עברçñôä øçà åìëåàì øúåî äæ éøä ,åðéîá àìù ïéá åðéîá

.úåãøî úëî àìà ä÷åì åðéà

 ובי א עבר ושיהה תערובת חמ,ושהה חמ בעי ונתערב לאחר הפסח
שיש בה כזית בכדי אכילת פרס )ראה בהלכה הבאה( הכל מותר לאחר
.8î  ואי צרי לומר כשאי כזית בכדי אכילת פרס שמותר לקיימו,הפסח
úøúåî úáåøòúä ìáà .ö הרוב נחשב ככולו,אבל כשהחמ הוא הרוב

, – והרי התערובת הינה דבר שיש לו מתיריçñôä øçàì ,äìéëàá

åîöò õîçä ïî ìëåàä .æ

ח, השל די תערובת חמ ד.שלאחר הפסח תהיה התערובת כולה מותרת

øåñà äæ éøä àåäù ìë çñôá

åìà úåììëá åðéà ,äøåú éøåñéàî àåäù éô ìò óà--çñôá õîç"  ועוד.יב
øçàì éøäù--íìåòì äøåñà úáåøòúä ïéàù éôì []כלומר אי כללי לביטולו

ìëàé àì øîàðù äøåúä ïî

ïéá ,àåäù ìëá øñåà êëéôì .åðøàéáù åîë ,úøúåî úáåøòúä ìë äéäú çñôä

éô ìò óàå .(â âé úåîù) õîç

,íäéøáãî åøåñéà äéä åìéôàå ,ïéøéúî åì ùéù øáã ìë ...åðéîá àìù ïéá åðéîá

ïáø÷ åà úøë áééç åðéà ïë

åìéôà àìà ,øåòéù íéîëç åá åðúð àì--áåè íåéá ãìåðå äö÷åî øåñéà ïåâë

.úéæë àåäù øåòùë ìò àìà

,éì äàøéé ...äá øúåéù êøã åì ùé éøäù :ìéèá åðéà íéôìà äîëá ãçà
øúåî--íòè ïúð àìå ,åðéî åðéàùá áøòúð íà--ïéøéúî åì ùéù øáã åìéôàù

ãéæîá úéæëî úåçô ìëåàäå

(ë,áé úåîù) "úöîçî ìë" äøñà äøåúäù ,çñôá õîç ìò äîúú ìàå ....

.úåãøî úëî åúåà ïéëî

 אלא,]ואע"פ שפסוק זה בא להקל כ שבתערובת לא יתחייב אד כרת
åá åøéîçä êëéôì ;[î שהואיל ומצאה תורה לנכו ליחד מקרא לתערובתו
.([áé-è] àé-è,åè úåøåñà úåìëàî) "[]חכמי

  מי רוטב שהיו עושיéìááä çúåë ïåâë õîç . – תערובתáåøéò ìáà

å

.9בבבל לתיבול מאכלי שוני על ידי תערובת מי חלב ופירורי פת ומלח

íåéá õîç ìåëàì øåñà .ç

. בירה ממשרת חיטי ושעורי שהיו עושי במדיéãîä øëéùå

íåéä úåöçî øùò äòáøà

äîá

êåúá õîç . – ראה ביאור הלכה אúéæë ìëàùá , שלוקהíéøåîà íéøáã
úìéëà  שלö בשיעור נפח שלושה ביצי ובמש זמéãëá ,úáåøòúä

úìçúî

,äìòîìå

והוא," ושיעור זה נקרא בתלמוד "בכדי אכילת פרס. בינוניותíéöéá ùåìù

ìëå

 כלומר א. סמ"ק50  וביצה נפחה כ.(è,à ïéáåøéò äàø) נפח שיעור סעודה

ïî ä÷åì äæ ïîæá ìëåàä

 אז איסור החמ בתערובת,ריכוז החמ בתערובת הוא יותר מכעשירית
 א יש, כ ג כל דבר איסור שנתערב.נחשב כממשו של חמ ולא כתערובת

.íåéá

àåäù

úéòéáù

äòù

ìëàú àì øîàðù äøåúä

 די התערובת דינו,בנפח שלוש ביצי מהתערובת דבר איסור בנפח כזית

,(â æè íéøáã) õîç åéìò

úåãøî úëî .(â-á,åè úåøåñà úåìëàî äàø) ,îכממשו )עצמותו( של איסור

êë .çñôä ïáø÷ ìò øîåìë

.– ראה הלכה ג
äæ éøä--àåäù ìë ,çñôá   שאיננו תערובתåîöò õîçä ïî ìëåàä æ
ìë" :( – השלâ,âé úåîù) "õîç ,ìëÅ àÈ éÅ àì" øîàðù ,äøåúä ïî øåñà

ùåøôá äòåîùä éôî åãîì
õîç ìëàú àì ,äæ øáã

ãçà--ìëàé àì ,åìëàé àì ,åìëàú àì ,ìëàú àì äøåúá øîàðù íå÷î

úèéçùì

äéåàøù

äòùî

ãò åà ...áåúëä êì èøôéù ãò :òîùîá äéðä øåñéà ãçàå ,äìéëà øåñéà

íéáøòä ïéá àåäù çñôä

úåøåñà úåìëàî) " ...äéðäá øúåî àåäù äô ìòáù äøåúá ùøôúéù

íåéä éöç àåäå (å áé úåîù)
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" בביאורøåñàä øáãî àåäù ìë ìåëàì äøåúä ïî øåñàå "  והשל.([åè]ãé,ç
.הלכה א

.íåéä éöç àåäå (å áé úåîù)

( זמ תחילת האיסור )ח יא
 השעות כא הנ שעות זמניות.íåéá úéòéáù äòù úìéçúî àåäù ç
 שבו היו  מעלות השחר ועד צאת הכוכבי וראה נספח חלקי היממה
ïîæá ìëåàä ìëå . כל חלק נקרא שעה זמנית. חלקי שווי12מחולק ל
ìëàú àì ... êéäåìà 'äì çñô úçáæå" øîàðù--äøåúä ïî ä÷åì ,äæ
éôî åãîì êë :çñôä ïáø÷ ìò øîåìë ,(â,æè íéøáã) "õîç åéìò

 – כא משמעו בתורה שבעל פה כפי ששמעו איש מפי רבוäòåîùä
10

äéåàøù äòùî õîç ìëàú àì--äæ øáã ùåøéôá , במסורת
ïéá ìàøùé úãò ìä÷ ìë úåà åèçùå" àåäù ,çñôä  קרבúèéçùì

 נראה שחצי היו הוא ג זמíåéä éöç àåäå ,(å,áé úåîù) "íééáøòä

õîç ìåëàì íéîëç åøñàå .è
éãë úéùù äòù úìçúî
.äøåú

øåñàá

òâé

àìù

äéäé úéùù äòù úìçúîå
,äéðäáå äìéëàá øåñà õîçä

 א& שבפועל מאחרי אותו כדי שיהא מפורס לכל שהוא,שחיטת התמיד

,íéøôåñ éøáãî úéùù äòù

בי הערביי ווהוא ג זמ קרב הפסח ומאחרי אותו כדי להקדי

äìòîå úéòéáùî íåéä øàùå

ìåëì øëåéå ìöä êéøàéùî åúåà ïéèçåù ,íééáøòä ïéá ìù ãéîú" .התמיד

.äøåúä ïî

åúåà ïéèçåù åéä àìå ;íåéä óåñ ãò ,äìòîå äöçîå úåòù ùùî àåäå ,êéøàäù
åúåà ïéøçàî äîìå .äöçîå òùúá áø÷å ,äöçîå úåòù äðåîùá àìà íåé ìëá
-øåáéö ìù åà íéãéçé ìù úåðáø÷ä éðôî ,åúèéçù ïîæ úìéçú øçà úåòù éúù
øçà ïáø÷ ïéèçåù àìå ,øçù ìù ãéîú íãå÷ ììë ïáø÷ áéø÷äì øåñàù éôììë åáéø÷éù øùôà éàù ,åãáì çñô ïáø÷î õåç :íééáøòä ïéá ìù ãéîú
ïéá ìù ãéîú øçà àìà ,çñôä úà ïéèçåù ïéà .úåòù éúùá ïäéçñô ìàøùé

ïéìëåà ïéà úéùéîç äòù .é

,äöçîå òáùá èçùð ãéîúä äéä ,úáùá ïéá ìåçá ïéá ,íéçñô áøò ...íééáøòä

íåé íåùî äøæâ õîç äá

áøò ìç íàå ;ïäéçñô èåçùì éàðô íäì äéäéù éãë--äöçîå äðåîùá áø÷å

ïéá

áø÷å ,åðîæ úìéçúá äöçîå ùùá åúåà ïéèçåù åéä ,úáù áøò úåéäì íéçñô

øåñà åðéàå .úéùùå úéùéîç

ãéîú) "úáùä ñðëééù íãå÷ úåìöì íåéá çåéø íäì äéäéù éãë--äöçîå òáùá
.([ä-â]ä-á,à

 äéðäáå äìéëàá øåñà ,äøåú øåñéàá òâéé יטעה בשעות וàìù éãë è
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כגו למוכרו לגוי או להאכיל בהמה חיה ועופות

äòèé

àîù

,úéùéîç
äîåøú

äòùá
äá

ïéìåú

äéðäá
êëéôì

ïäá

àöåéëå

  שבו השמש אינה נראית ואי יכולי לבדוקïðåòîä íåé íåùî äøéæâ é

àì

,ùã÷

àåäù

õîçî

 ואע"פ.î לבי שעה שביעיתúéùéùå úéùéîç  שעהïéá äòèé àîù .בה

ãò

,ïéôøåù

àìå

ïéìëåà

.

øîà" :שבעדות שאינה ביו מעונ הפרש של שעתיי בי העדי פוסל עדות

äãåú

,ïðåòîä

íçìå

,úîéé÷ ïúåãò--äéä úåòù ùåìùá øîåà éðùäå ,íåéá úåòù éúùá ãçà ãò

ïéôøåù úéùù äòù òéâúù

éðùäå ,úåòù ùåìùá ãçàä øîà íà ìáà .úçà äòùá úåòèì íòä êøãù

.ìëä

äòùá ,äéðäá øåñà åðéàå .(ç,á úåãò) "äìéèá ïúåãò--ùîçá øîåà

 לא אוכלי )כתרומה,  כלומר משאירי בספקäá ïéìåú êëéôì .úéùéîç
äîåøú ( כגו שנטמאת,טהורה( ולא שורפי )כתרומה האסורה באכילה
ïäá àöåéëå  הבא ע קרב תודהäãåú íçìå )מתנת כהני( שהיא חמ

 שהרי מהתורה עוד ראוייïéôøåù àìå ïéìëåà àì ,ùãå÷ àåäù õîçî
òéâúù ãò ;12לאכילה ואסור לשרו& קודשי ותרומה כל עוד יכול לאוכל
úåöî" :  ששריפה היא דר ביעור הקודשיìåëä ïéôøåù ,úéùéù äòù
.(à,èé ïéùã÷åîä éìåñô) "åàîèðù íéùãå÷ä ìë óåøùì äùò

øúåîù úãîì àä (é) .àé
äòáøà íåéá õîç ìåëàì
,úéòéáø äòù óåñ ãò øùò

àé

úéùéîç äòùá ïéìëåà ïéàå

(å,ã ïìäì äàø)   לתיתו לבהמתו או למוכרו לגויåá ïéðäð ìáà ,úéùéîç

äòùá ìëåàäå .åá ïéðäð àìà

 או הנהנהìëåàäå .(å,ä äøéëî) "äàðä éøåñéàá ïéð÷ ïéà"ואינו נחשב כממו ש

úëî

äòùá ïéìëåà ïéàå .  שהוא שליש היוúéòéáø äòù óåñ ãò

äòù úìéçúî ìëåàäå .úåãøî úëî åúåà ïéëî ,úéùéù äòùá

(î"çì)

.  עונש מהתורהä÷åì ,úéòéáù
– ( חמ בפסח וחמ שעבר עליו הפסח1) : )א( לגבי איסור החמ:סיכו
 בפסח – אסורה,( תערובת חמ2) .אסור באכילה ובהנאה וצרי לבערו
 ( חמ אסור באכילה ובהנאה3) .באכילה ובהנאה ולאחר הפסח מותרת

åúåà

úìçúî

ïéëî

ìëåàäå

úéùù
.úåãøî

.ä÷åì úéòéáù äòù
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מהתורה :עד סו& שעה שישית ומחכמי :חמ נאסר בהנאה מסו& שעה
חמישית ובאכילה  מסו& שעה רביעית) .ב( לגבי העונש על איסור אוכל חמ
במזיד (1) :בכזית עצמו ,בפסח –כרת ולוקה ,ביו י"ד בשעה שישית
מרדות ,ומשעה שביעיתלוקה (2) .בפחות מכזיתמרדות (3) .תערובת בפסח
 כשיש כזית בתו שלוש ביצי – לוקה .אחרת מרדות.

הארות
תודה מיוחדת לר' א .כה ,ינטר הצור ,על תרומתו בהגהת הדברי.
1

לשו ומציאות".שאור הוא השמרי שמחמצי בו את הבצק" פיהמ"ש ביצה א,א .ובתהלי הכימי נוצרת חומצה )הטע החמו(
ומשתחרר גז פחמ דוחמצני )תפיחת הבצק( .עפ"י רס"ג )הובא בפירושו על התורה בהערת מארי ש בשמות יב,טו( שאור – הוא
החמ שמחמ עיסה אחרת; חמ –בצק שהניחוהו והחמי מעצמו ומחמצת – מאכלי מעורבי בחמ.
2
מארי מבאר את הסתירות בדברי רבנו לדי בל יראה ובל ימצא )= ב"י וב"י( שרבנו חזר בו משיטתו הראשונה )וראה בהקדמתה
למורה נבוכי  ,סיבה שניה להמצאות סתירות( .וראה ג,ח נוסח שאינו מוב כלל אילולא היה משלב בו שני השיטות :הראשונה בה ב"י
וב"י החל משעה שישית ,והשיטה האחרונה בה ב"י וב"י רק מש כל שבעה.
3
כזית היא מידת נפח .משקל האוכל בנפח זה תלוי במשקל הסגולי ,והוא בקמח כ  11גר  .ראה נספח מידות ושיעורי " .ואי חוששי
א מחולחלי או מוצקי ,לא לעניי טומאה ולא לעניי איסור והיתר" )פיהמ"ש טהרות ג,ד וכ פסק בהלכות טומאת אוכלי ד,הו(
ובהלכות מאכלות אסורות יד,אב]ג[ מרחיב "כל איסורי מאכלות שבתורהשיעור בכזית בינוני ...ואסור מ התורה לאכול כל שהוא
מדבר האסור ,אבל אינו לוקה אלא על כזית; וא אכל כל שהוא פחות מכשיעור ,מכי אותו מכת מרדות ...שאי החיוב אלא על הנאת
הגרו ,בכזית מדבר האסור".
4
פיהמ"ש שביעית ח,א
5
מושג .בל יראה ובל ימצא –אינ לאוי הניתקי לעשה ,שמצות העשה של ההשבתה אינה במעשה אלא די לה בביטול בלבד כבפרק
ב ,הלכה ב .ואומנ לפני זמ איסורו מועיל ביטול בפה ,א לאחר זמ איסורו אי מועיל ביטול בפה ,אלא ביעורו הרי בכל אופ
ההגדרה לא נשתנתה "שלאחר זמ איסורו אי השינוי במהוות החמ שמעתה אי מועיל לו ביטול ,השינוי הוא בשליטת האד
שניתקה ,שמעתה אינו ברשותו לבטלו ,ואי לו שליטת בעלות גמורה עליו אלא שהתורה שייכה אותו לאד בנקודה אחת בלבד והיא
"עשאתו ברשותו לעבור עליו" .א החמ במהותו נשאר בדי הביטול אלא שאי מי שיבטלו .וחסרו שליטת האד ובעלותו – אינה
משנה את הדי לעשותו ניתק לעשה" )מארי(.
6
מארי מפסק עפ"י המסורת לאחר תיבת "אחר".
7
הלכה .מארי" :ולא משו "חוזר וניעור" שזה מושג שאי לו שו שורש ויסוד במקורות...שמעול לא יש חמ זה ,כדי שנצטר
לתעורתו  "...ראה מאמרו של מארי .ובמשנה תורה המבואר להר' צדוק הי"ו מבאר שהפוסקי השתמשו ב"חוזר ונעור" על דר
ההשאלה ,שאיסורו ניעור לאחר שהיה מותר מלפני הפסח.
8
מנהג .ובד,ח אות יא" :וכ היתה הוראה פשוטה בתימ כל שאי בתערובת כזית בכדי אכלת פרס )שלוש ביצי ( הורו בפשיטות
שמותר לקיימו ,וזוכר אני שהייתי ילד ששאלו את סבי זצ"ל ...את שיש בו כזית בכדי אכילת פרס – אסר לקיימו ,ואת שאי בו –
התיר לקיימו".
9
קהתי במשנה פסחי ג,א.ורבנו בפיהמ"ש על שכר המדי.
10
א לא מסיני ,ראה מאמר "מפי השמועה ומפי הקבלה" למארי שצרפו בכר כא ,סו* הלכות נחלות.
11
פיהמ"ש פסחי ב,א
12
על הקודשי רש"י בפסחי יא:

