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ד"סב  

Kosher Without Labels 
Nullifying The “What-If” Mentality  

Of Modern Kashrut 
A class by Rabbi Yonatan Y. Halevy 

 )זמ:טכ קֶרֶּפ( ןָתָנ יִּבִרְּד תֹובָא )1

 ןיֵאְו ׁשָרְדִמ ֹודָיְּב ׁשֵּיֶׁש יִמ לָּכ ,רֵמֹוא סָחְנִּפ ןֶּב קָחְצִי יִּבִר
 ֹודָיְּב ׁשֵּיֶׁש יִמ לָּכ ,הָמְכָח לֶׁש םַעַט םַעָט ֹאל ,תֹוכָלֲה ֹודָיְּב
 אּוה ,אְטֵח תַאְרִי םַעַט םַעָט ֹאל ,ׁשָרְדִמ ֹודָיְּב ןיֵאְו תֹוכָלֲה
 רֹוּבִּג הֶז ,תֹוכָלֲה ֹודָיְּב ןיֵאְו ׁשָרְדִמ ֹודָיְּב ׁשֵּיֶׁש לָּכ רֵמֹוא הָיָה
 ׁשָּלַח ,ׁשָרְדִמ ֹודָיְּב ןיֵאְו תֹוכָלֲה ֹודָיְּב ׁשֵּיֶׁש לָּכ ,ןָֻּיזְמ ֹוניֵאְו
 .ןָֻּיזְמּו רֹוּבִּג הֶזְו הֶז ֹודָיְּב ׁשֵי ,ֹודָיְּב ןִיַזְו

 ).ח( תוכרב – ילבב דומלת )2

 לָּכִמ ןֹוּיִצ יֵרֲעַׁש 'ה בֵהֹוא )ב ,זפ םיִּלִהְּת( ביִתְכִּד יאַמ
 רֵתֹוי הָכָלֲהַּב םיִנָּיֻצְמַה םיִרָעְׁש 'ה בֵהֹוא ,בֹקֲעַי תֹונְּכְׁשִמ
 רַּב אָּיִח יִּבִר רַמָאְּד ּונְיַהְו .תֹוׁשָרְדִמ יֵּתָבּו תֹוּיִסֵנְּכ יֵּתָּבִמ
 ֹול ןיֵא ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב בַרָחֶׁש םֹוּיִמ ,אָּלֻעְּד ּהיֵמְּׁשִמ ,יִמָא
 .הָכָלֲה לֶׁש תֹוּמַא 'ד אָּלֶא ֹומָלֹועְּב אּוה Sּורָּב ׁשֹודָּקַהְל

 )בל ןמיס( םִיַמָּׁשַה ןִמ ּת"ּוׁש )3

 ׁשּוּדִח םיִׁשְּדַחְּמֶׁשְּכ ,הָכָלֲהַּב םיִנָּיֻצְּמַה םיִרָעְׁש 'ה בֵהֹוא
 םיִבָהֱאֶנ םיִרָעְׁש ןָתֹוא ,רּורֵּב לַע ּהָתֹוא ןיִדיִמֲעַמּו הָכָלֲהַּב
 םיִמְּיַקְּמַה בֹקֲעַי תֹונְּכְׁשִמ לָּכִמ רֵתֹוי לֹודָּגַה Sֶלֶּמַה יֵנְפִל
 רֵבֹוסְו תֹובָׁשֲחַמ בֵּׁשַחְּמֶׁש יִמ לָכְו .תֹוְצִּמַה רָאְׁש םֶהָּב
 דָמְחֶנְו בָהֱאֶנ םיִרּומֲח םיִקָסְפִבּו תֹורּומֲח תֹוכָלֲהַּב תֹורָבְס
 אָתְּתְעַמְׁשִּד אָרְגִא ּורְמָאֶׁש ּוהֶזְו ,ןֹויְלֶעָה Sֶלֶּמַה יֵנְפִל
 תֹורָקְיַה תֹוּיִלָּגְרַמְּכ םֵה םֵהָה תֹובָׁשֲחַּמַהְו םיִרָבְּדַהְו .אָרָבְס
 הָריִּתִה ףֶסֶּכ הֵוְׁש ֹוא דָחֶא ףֶסֶּכ תַדֵבֲא לַע םִאְו .ויָניֵעְּב
 סּוחָל ׁשֵּיֶׁש ןֵּכֶׁש לָּכ ,דֵעֹוּמַה לֹחְּב תֹוכאָלְמ תֹוׂשֲעַל הָרֹוּת
 ןַעַמְל םָמְתָחְלּו םָבְתָכְל םֵהָה תֹורָקְיַה תֹוּיִלָּגְרַּמַה תַדֵבֲא לַע
 הֶז לָּכ ,םֶהיֵלֲע רָכָׂש לֵּבַקְי םֵתֹוחַהְו בֵתֹוּכַהְו ,ּודְבֹאי ֹאל
 .תֶמֱאֶּב יִפְּב ּומָׂשְו יִל ּוׁשְרֵּפ

 הרות דומלת תוכלה – הרות הנשמ – ם"במר )4
 )בי-אי:א(

 .בָתְכִּבֶׁש הָרֹוּתַּב ׁשיִלְׁש .ֹותָדיִמְל ןַמְז תֶא ׁשֵּלַׁשְל בָּיַחְו
 תיִרֲחַא ליִּכְׂשַיְו ןיִבָי ׁשיִלְׁשּו .הֶּפ לַעְּבֶׁש הָרֹוּתַּב ׁשיִלְׁשּו
 ןיִבָיְו רָבָדְל רָבָּד הֶּמַדיִו רָבָּדִמ רָבָּד איִצֹויְו ֹותיִׁשאֵרֵמ רָבָּד
 רַּקִע אּוה Sַאיֵה עַדֵּיֶׁש דַע ןֶהָּב תֶׁשֶרְדִנ הָרֹוּתַהֶׁש תֹוּדִּמַּב

 םיִרָבְּדִמ ןֶהָּב אֵצֹוּיַכְו רָּתֻּמַהְו רּוסָאָה איִצֹוי Sַאיֵהְו תֹוּדִּמַה
 .אָרָמְּג אָרְקִּנַה אּוה הֶז ןָיְנִעְו .הָעּומְּׁשַה יִּפִמ דַמָּלֶׁש

 תֹועָׁש ׁש]ָׁש ֹוּתְכאַלְמִּב קֵסֹוע הָיָהְו תּונָּמֻא לַעַּב הָיָה .דַציֵּכ
 ןֶהֵמ ׁש]ָׁשְּב אֵרֹוק עַׁשֵּתַה ןָתֹוא .עַׁשֵּת הָרֹוּתַבּו םֹוּיַּב
 תֹורֵחֲא ׁש]ָׁשְבּו הֶּפ לַעְּבֶׁש הָרֹוּתַּב ׁש]ָׁשְבּו בָתְכִּבֶׁש הָרֹוּתַּב
 לַלְכִּב הָלָּבַק יֵרְבִדְו .רָבָּדִמ רָבָּד ןיִבָהְל ֹוּתְעַדְּב ןֵנֹוּבְתִמ
 .הֶּפ לַעְּבֶׁש הָרֹוּת לַלְכִּב ןָׁשּורֵפּו ןֵה בָתְכִּבֶׁש הָרֹוּת
 םיִרָבְּד הֶּמַּב .ןֵה אָרָמְּגַה לַלְכִּב סֵּדְרַּפ םיִאָרְקִּנַה םיִנָיְנִעָהְו
 הָמְכָחְּב ליִּדְגַּיֶׁשְּכ לָבֲא םָדָא לֶׁש ֹודּומְלַּת תַּלִחְתִּב םיִרּומֲא
 דיִמָּת קֹסֲעַל ֹאלְו בָתְכִּבֶׁש הָרֹוּת דֹמְלִל ֹאל Sיִרָצ אֵהְי ֹאלְו
 בָתְכִּבֶׁש הָרֹוּת םיִנָֻּמזְמ םיִּתִעְּב אָרְקִי הֶּפ לַעְּבֶׁש הָרֹוּתַּב
 הָרֹוּת יֵניִּד יֵרְבִּדִמ רָבָּד חַּכְׁשִי ֹאּלֶׁש יֵדְּכ הָעּומְּׁשַה יֵרְבִדְו
 בּוּׁשִיְו ֹוּבִלְּב ׁשֵּיֶׁש בַחֹר יִפְל דַבְלִּב אָרָמְּגַל ויָמָי לָּכ הֶנְפִיְו
 .ֹוּתְעַּד

 )ד:במר( העד הרוי – ךורע ןחלש )5

 ונייהד בתכבש הרותב שילש ודומל שלשל םדא בייח
 הפ לעבש הרות ונייהד הנשמב שילש םירשעו העבראה
 ןיביש ונייהד דומלתב שילש הז ללכב בתכבש הרות 'יפו
 רבד ךותמ רבד איצויו ותישארמ רבד תירחא ליכשיו
 דע םהב תשרדנ הרותהש תודמב ןודיו רבדל רבד המדיו

 רתומהו רוסאה אצוי ךאיהו תוצמה רקיע ךאיה עדיש
 לעב היה דציכ העומשה יפמ דמלש םירבד הזב אצויכו
 ארוק הרותב 'טו םויב תועש 'ג ותכאלמב קסועו תונמוא
 ןיבי 'גבו הפ לעבש הרות 'גבו בתכבש הרותב םהמ 'ג
 לש ודומיל תליחתב םירומא םירבד המב רבד ךותמ רבד
 הרות דומלל ךירצ אהי אלו הרותב לידגישכ לבא םדא
 םיתעב ארקי הפ לעבש הרותב דימת קוסעל אלו בתכבש
 אלש ידכ הפ לעבש הרות ירבדו בתכבש הרות םינמוזמ
 דבלב דומלתל וימי לכ הנפיו הרותה ינידמ רבד חכשי
 .ותעד בושיו ובל בחור יפל

 םש – ך"ש )6

 םיתב ילעב שי השירדה בתכ .'וכ ס"שבש םירמוא שיו
 םיאיבמו םיקסופ ראש אלו ת"פג םוי לכב דומלל םיגהונ
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 הנושה לכ והילא יבד אנת הדנ ףוס ןנירמאד אהמ היאר
 נ"ל לבא אבה םלוע ןב אוהש ול חטבומ םוי לכב תוכלה
 ף"ירה ומכ הרותה יניד םיקסופה ירפס דומלל שיש
 רקיעו שרוש והזד ןהימודו ש"ארהו יכדרמו
 אנתד אהד ת"פמג דומילב ללכ םיאצוי םניאו ונתרותל
 שוריפ תוכלה הנושה םש י"שר בתכ רבכ 'וכ והילא יבד
 יאק 'וכ לולב ילבב ס"ש ןאכ ת"ר ש"מו תוקוספ תוכלה
 ול שיש ןויכד םויב תועש 'ט דומילא הז ינפל ר"שמא
 םניאש םיתב ילעב ךנה לבא ס"שב דומלי לודג יאנפ
 ל"נכ דוחל ס"שב ודמלי אל תועש 'ד וא 'ג קר םידמול
 .כ"ע

 ל"צז ףסוי הידבוע ברה - )דת ףד( תובא ץע ףנע )7

 ןחלשו ,ףסוי תיבה דומילב תועש שולש ,הז ונירודבו
 םֹוּיִמ .השעמל הכלה דומלל ,וילכ יאשונו ,ךורע
 ֹומָלֹועְּב אּוה Sּורָּב ׁשֹודָּקַהְל ֹול ןיֵא ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב בַרָחֶׁש
 הכלה דומיל והזו .).ח תוכרב( הָכָלֲה לֶׁש תֹוּמַא 'ד אָּלֶא
 .השעמל

 םידמולש םיתב ילעב שי ,השירדה םשב םש ך"שה בתכו
 ףדה" ונינמזבו[ ,תופסותו י"שר שוריפו ארמג םוי לכב
 דומלת תבוח ידי הזב םיאצוי ןיאש יל הארנו .]"ימוי
 ,השעמל הכלה םיקסופה ירפסב דומלל שיש אלא , הרות
 ,דבלב תועש עברא וא שולש אלא םידמול םניאש לכש
 .םיקסופה ירפסב אלא ,דבלב דומלת ודמלי אל

 )דכ גנ ןמיס םייח חרוא( [ּורָע ןָחְלֻׁש )8

 יֵדְכ םָדָיְּב ןיֵאְו ,רּוּבִצ ַחיִלְׁשְו בַר רֹּכְׂשִל ןיִכיִרְּצֶׁש רּוּבִּצ
 יִקָבּו הָרֹוּתַּב לֹודָגְו קָהְבֻמ בַר אּוה םִא ,םֶהיֵנְׁש רַכְׂש
 .םֵדֹוק רּוּבִצ ַחיִלְׁש ואָל םִאְו ,םֵדֹוק אּוה הָאָרֹוהְּב

 ׁשַבְּד תֹורֲעַי - ץיִׁשְּבְיַא ןָתָנֹוהְי יִּבִר ןֹואָּגַה )9

 ןֶהיֵלֲע רֵזֹוחְו ,ןיָיְרּוּב לַע תָּבַׁש תֹוכְלִה דֵמֹול ֹוניֵאֶׁש יִמ לָּכ
 תָּבַׁש לּוּלִחֵמ טֵלָּמִהְל לַכּוי ֹאל ,ׁש]ָׁשְו םִיַמֲעַּפ תֹוחָפְל
 .ןָנָּבַרְּד תּובְׁש יֵרּוּסִאְּב ןֵה אָתְיַרֹואְּד תֹוכאָלְמִּב ןֵה ,גֵגֹוׁשְּב

  )ג"עס המק ףַּד( םיִּיַחַה [ֶרֶּד רּוּדִסְּב אָסיִּלִמ ןֹואָּגַה )10
 

 םיִגָלְפֻמ םיִמָכֲח יֵדיִמְלַּת הָּמַּכֶׁש םיּווְדַה לָּכ ּווְדִי הֶז לַעְו
 תָּבַׁש תֹוכְלִהְּב ּוּלִאְו ,תּופיִרֲחַו לּוּפְלִפְּב םיִקְסֹוע הָרֹוּתַּב
 םֹוּיִמ ּונָל יֹוא ,תָּבַׁש לּוּלִח קֵפָס יֵדיִל םיִאָבּו ,םיִאיִקְּב םָניֵא
 .הָחֵכֹוּתַה םֹוּיִמ ּונָל יֹוא ןיִּדַה

 )הָמָּדְקַה( תֹובָבְּלַה תַבֹוח - יֵּיַחְּב ּונֵּבַר )11

 ןיִּד ןַיְנִעֵמ תיִרְכָנ הָלֵאְׁש לַע םיִמָכֲחַה ןִמ דָחֶא לַאְׁשִנְו
 םִא ּוּנֶקיִּזַי ֹאּלֶּׁש הַמ לַע לֵאֹוּׁשַה הָּתַא ,ביִׁשֵהְו ,ןיִׁשּורֵּגַה
 תֹוְצִּמַה ןִמ תַעַדָל בָּיַח הָּתַאֶּׁש הַמ לָּכ ָּתְעַדָיֲה ,ּוּנֶעָדְי ֹאל
 ַעֹׁשְפִל jְל יּואָר ןיֵאְו ,ןֶהֵמ םֵּלַעְתִהְל יאַּׁשַר jְניֵא רֶׁשֲא
 ֹאל רֶׁשֲא ,תֹוּיִרְכָנ תֹולֵאְׁשִּב בֹׁשֲחַל ָתיֵנְפִּנֶׁש דַע ,ןֶהָּב
 ןֵּקַתְּת ֹאלְו ,jְתָנּומֱאֶו jְתָרֹותְּב הָרֵתְי הָלֲעַמ ןֶהָּב הֶנְקִּת
  .jֶׁשְפַנ תֹוּדִמְּב תָּוֻעְמ ןֶהָּב

 קֵּסַעְתִמ יִנֲאֶׁש הָנָׁש םיִׁשmְׁשּו ׁשֵמָח הֶז יִּכ עַּבְׁשִנ יִנֲאַו
 יִחְרָט בֹר ַעֵדֹוי הָּתַאְו ,ּונֵתָרֹוּת תֹווְצִמְּב יִל [יִרָּצֶּׁש הַמְּב
 הַמְל םָלֹועֵמ יִּבִל יִתיִּנִּפ ֹאלְו ,יִלְצֶא םיִרָפְּסַה בֹרְו ,ןּוּיִעְּב
  .ויָלָע לֹאְׁשִל jְּבִל ָתיִּנִּפֶּׁש

 .Sָּכ לַע ֹוׁשְּיַבְלּו ֹוחיִכֹוהְל םָׁש Sיִרֱאֶהְו

 )וכ אמוי( יריאמ )12

 םניא כ"פעאו ,דומלתב הלודג םתעידיש ח"ת יתיאר יכ
 תורוהל יוארש המלו ,הכלהכ תחא העומש ןווכל םיעדוי
 לבא דומלתב םיאיקב םה - :א"טילש ץרפ בקעי ברה ר"ומ תרעה[
 ]ונרוד ימכח גהנמכו .הב םיקסעתמ םניאש ,הכלה םיעדוי םניא
 האבשכו ,הרות ירדחב םיאיקבל םיקזחומ המכו
 .םיאצומ םניא חתפה תא ףא ,םדיל הארוה

 )ל במר ןמיס העד הרוי( א"ָמָרָה )13

 לּוּפְלִּפה ֹודּוּמִּלֶׁש יִמְּב יּולָּת ֹוניֵא תּונָּבַרָה רַּקִע ולא םימיבו
 קַסְּפ דַמָּלֶׁש יִמְּב קַר ,הזה ןמזב םהב םיגהונש םיִקּוּלִחְו
 .רֶׁשֹּיַהְו תֶמֱאָה לַע ּודיִמֱעֶהְו ,ןּוּיִעַהְו הָכָלֲהַה

 ץיִׁשְּבְיַא ןָתָנֹוהְי יִּבִר )14

 ,'ה יֵכְרַּד תַעַדָל [ּורָע ןָחְלֻׁש דֹמְלִל אּוה דּוּמִּלַה רַּקִע
 ןֶהָּב ׁשֵּיֶׁש תֹוכָלֲהַו ,דַבְלִּב םיִלּוּפְלִּפ םיִדְמֹוּלֶׁש םָדָא יֵנְבּו
 .[ּורָע ןָחְלֻׁש דֹמְלִל הָמְכָח ֹאלְּב ּותּומָי ,םיִחיִּנַמ
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A. Eating In Other’s Homes 

 )וכ:אי( תורוסא תולכאמ – הרות הנשמ – ם"במר )1

 ֹול איִבֵהְו ןַמְז לָכְבּו םֹוקָמ לָכְּב תִיַּבַה לַעַּב לֶצֵא ַחֵרָאְתִּמַה
 Sיִרָצ ֹוניֵאְו רָּתֻמ הֶז יֵרֲה גָּד תַכיִתֲחַו הָניִבְּג ֹוא רָׂשָּב ֹוא ןִיַי
 אּוהֶׁש ַעֵדֹוי אָּלֶא ֹוריִּכַמ ֹוניֵאֶׁש יִּפ לַע ףַא ויָלָע לאְׁשִל
  .דַבְלִּב יִדּוהְי

 רּוסָא ּוּלֵא םיִרָבְדִּב קֵּדְקַדְמ ֹאלְו רֵׁשָּכ ֹוניֵאֶׁש קַזְחֻה םִאְו
 רָׂשָּב לֵכֹוא ֹוניֵא ֹולְצֶא ַחֵרָאְתִנְו רַבָע םִאְו .ֹולְצֶא ַחֵרָאְתִהְל
 .םֶהיֵלֲע רֵׁשָּכ םָדָא ֹול דיִעָּיֶׁש דַע ויִּפ לַע ןִיַי הֶתֹוׁש ֹאלְו

B. Waiting Between Meat and Milk 

 )א:טפ( העד הרוי – ךורע ןחלש )2

 דע וירחא הניבג לכאי אל ףועו היח לש וליפא רשב לכא
 רשב שי םא רועישכ ההש םא וליפאו תועש שש ההשיש
  :ןיתמהל ךירצ קוניתל סעולהו וריסהל ךירצ םינישה ןיב

 )םש( א"מר )3

 דימ קר תועש שש ןיתמהל ןיכירצ ןיאד םירמוא שיו
 החדהו חונק ידי לע רתומ ןוזמה תכרב ךריבו קלס םא
 א"מד ט"פ ינומיימ ה"גהו י"רישא תוהגהו ה"כפ יכדרמו 'סות(
  )ה"יבארו

 תליכא רחא ןיתמהל ולא תונידמב טושפה גהנמהו
 םיכירצ והימ הניבג ךכ רחא ןילכואו תחא העש רשבה
 תוהגהו ךוראה פ"ע( רשבה רחא ןוזמה תכרב ןכ םג ךרבל
 ירבדל לוכאל רתומד תרחא הדועסכ יוה זאד )ד"ש
 תנמ לע ןוזמה תכרב ךרבל ןיאד םירמוא שיו ...ןיליקמה
 .הזב ןירהזנ ןיא לבא )ח"רהמ םשב ךורא( הניבג לוכאל

 רשב תליכא רחא תועש שש ןיתמהל םיקדקדמ שיו
 .תושעל ןוכנ ןכו הניבגל

 )ג:םש( העד הרוי – ךורע ןחלש )4

 לש לישבת וירחא לוכאל רתומ רשב לש לישבת לכא
 אב םא לבא תושר אלא הניא םהיניב הליטנהו הניבג
 רשבה וא רשב לש לישבת רחא המצע הניבגה לוכאל
 .וידי לוטיל הבוח הניבג לש לישבת רחא ומצע

C. Washing Dishes Together 

 )ד-ג:הצ( העד הרוי – ךורע ןחלש )5

 דיהש ןימחב תבלוח הרויב וחדוהש רשב לש תורעק .ג
 היל הוהד םושמ רתומ ןמוי ינב םהינש וליפא ןהב תדלוס
 יל ירב רמאיש אוהו אריתהד םעט ןתונ רב םעט ןתונ

 ןהב קובד ןמוש היה םאו ןהב קובד ןמוש םוש היה אלש
 .הרעקה יפ לעש ןמוש תושממ דגנכ 'ס םימב אהיש ךירצ

 םדוק הרויבש ןימח םימב רפא ונתנ םאש יל הארי .ד
 רתומ ןהב קובד ןמושהש פ"עא הכותב תורידקה וחינהש
 .םגפל םעט ןתונ אוה רפאה ידי לעד

D. Cooking Meat and Milk Together 

 )ב-א:חק( העד הרוי – ךורע ןחלש )6

 המהב לש וא הליבנ רשב םע הרשכ רשב ןילוצ ןיא .א
 םאו הזב הז םיעגונ ןיאש יפ לע ףאו 'א רונתב האמט
 הברה הנימש הרוסאה התיה וליפאו רתומ הז ירה ןאלצ
 םינורשע ב"י קיזחמש לודג רונתה םאו הזר תרתומהו
 הזב הז ועגי אלש דבלבו וב םתולצל רתומ חותפ ויפו
 רתומ וב אצויכו קצבב וא הרעקב הסוכמ םהמ דחא םאו
 .םותס ויפו ןטק רונתב וליפא םתולצל

 ומצעל הז הרדקב םלשבל אב םא לבא ילצב א"דב .ב
 יפ לע ףאו רתומ םותס ויפו ןטק רונתב וליפא ומצעל הזו

 .הלוגמ תורדקה יפש

E. Purchasing Vinegar 

 )ד:דיק( העד הרוי – ךורע ןחלש )7

 םהמ ותונקל רוסא רכש לש ץמוחה ןכו םיקשמה ולא לכ
 בריע אמש םיששוח ונאש ןייה ימדמ םירקי םהימד םא
 .ןיי ןהב

 )םש( א"מר )8

 ןמושב םילכהו תורויה חושמל םיליגרש פ"עאו הגה
 ךורא( 'סב לטב םג םגפל םעט תניתנ יוהד שוחל ןיא ריזח
 ולא ןיקשמ ונתנ םא שוחל ןיא םג )מ"אפ יכדרמבו ד"מ ללכ
 תתל וגהנש םוקמב ז"לק ןמיס ןמקל 'יעו ןיי לש םילכב
 .רוסא וא רתומ םא ויד וא חלמה ךותל רוסיא ראש וא םד

F. Purchasing Oil and Honey 

 )ג:גק( העד הרוי – ךורע ןחלש )9

 ינפמ םירתומ םילשובמ םהש פ"עא םיוג לש שבדו ןמש
 .שבדל ןכו וחירסמו ןמשה תא םגופ רשבהש

G. Purchasing Salted Fish  
and Lemon Juice 

 )ג:גפ( העד הרוי – ךורע ןחלש )10

 תונקל רתומ ךכיפל .ןנברדמ אלא וניא םיאמט םיגד ריצ
 םיחנומש פ"עא םירוהט םיחולמ םיגד םיבכוכ דבועהמ
 .דחי וחלמנ אל אמש דחא ילכב םיאמטה םע
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 )םש( א"מר )11

 .תחא תיבחב םיאמטה םע ןיחנומ םא םירסוא שיו :הגה
 םיחנומש קר םיאור םא וליפא ןתונקל אלש ןיגהונ ןכו
 ןירכומש ןחלשה לע בוברעב םיחולמה םיאמטה םע
 ךוראו ז"או 'כ ןמיס ד"שו ד"ש תוהגהו ד"עק 'יס ה"ת( םש םתוא
 .)לארשי ר"רה תופסות םשב יכדרמו ג"י ללכ

 ןיא יאדוד ןינע לכב ןיריתמד ש"ידקרמו ג"נירעהב דבלמ
 םהמע ןחלמל ךרד ןיאד םושמ םיאמטה םע םיחלמנ
 .)יכדרמ(

 שי םא קודבלו שפשפל רימחהל ןיא םיגד ראשב 'יפאו
 םיורש םיאמטה םיגדהש האור םאו .םיאמט םיגד םהיניב
 ד"ש תוהגה( ורסאל שי ג"נירעהב 'יפא םירוהטה םע םימב
 לכ ורשנ אמש ןיששוח ןיא לבא )םחורי 'רו י"ארהמ םשב
 .)םש( םיאור ןיאש ןמז

 )ד:וצ( העד הרוי – ךורע ןחלש )12

 גד תוכיתח ןכו םיבכוכ ידבועה םיאיבמש ש"ינומיל ימ
  :םירתומ תויבחב םיבכוכ ידבועה םיאיבמש חילמ

 )םש( א"מר )13

 ןתצקמ ורסאנ םא ףאו דחיב הברה םיאיבמש ינפמ הגה
 ולטבתנ םיבכוכ דבוע ןיכס םע הנושארב וכתחנש
 רבכ יכ ןירסאנ ןניאש ןכ רחא םיכתחנה םירחאב
 לכו םירתומ םלוכ ןכלו םינושארב ןיכסה םעט לטבתנ
 תצקב םילכוא ןכלו )טקל ילובש םשב ףסוי תיב( הזב אצויכ
 ךותחו סורפד ג"עא ט"שפמוק ןירוקש בורכה תומוקמ
 ו"ירהמ( גהנמה תונשל ןיאו הזב ןירימחמש תומוקמ שיו
 וא םיחופת ןוגכ ןיפירח םניאש םירבד ראש לבא )ט"מ 'יס
 ש"ינומילב ומכ רתיה ןהב ןיגהונ המודכו םישבי תותפל
 :)ךוראב( ללכ רימחהל ןיאו

H. “What If” Judaism 

 )ו:ביק( העד הרוי – ךורע ןחלש )14

 שולנ אוה וליפא רטלפ לש תפב רתיה וגהנש םוקמב
 .רתומ וינפ לע םיחוט םיציבש וא םיציבב

 )םש( א"מר )15

 ןירוקש הקיתמ ינימ וא ך"ילכיק ןירוקש ש"ולינ ןתואו
 לש תפב רתיה ןיגהונש םוקמבו תפ ללכב םה ך"וקעל
 ילושב םושמ םהב שיש ןנירמא אלו םירתומ םה םג םיוג
 .םיוג

 לע םתוא ןיפואש ך"ילכיק ןירוקש ש"ולינ ינימ שיו
 ריזח וא בלחב הייפא תעשב לזרבה םיחשומו םילזרב
 .גהנמה ןכו ןרסאלו רהזיל שי ןתואב

 )םש( ך"ש )16

  .םיציבב שולינ אוה וליפא

 םד םהב ןיא םיציב בור םד םושמ יא הל שוחינ יאמלד
  ח"ס ו"ס ןמיס ליעלדכ

 'יס ליעלדכ וניניב םייוצמ ןיא אמט ףוע יציב םושמ יאו
  ב"ס ו"פ

 ןמקל םיציבב רוסאד םיבכוכ ידבוע ילושב םושמ יאו
 ו"פ ס"ס ל"עו םיקסופה כ"כ רקיע אחמיק ד"ס ג"יק 'יס
 .םש ש"מבו

I. Laws of Pesach 

 )ט( זמת – ףסוי תיב – ןרמ )17

 וליפאו ןירתומ חספה םדוק םייושעה תוחקרמ הז יפלו
 םחורי וניבר כ"כו ץמח םהב לשבל ןכרדש םילכב םלשב
 הליכאב רתומו 'סב לטב חספ םדוק ברעתנש ץמחו
 ונא הז לעו חספה םדוק לטבתנש רחאמ חספב וליפא
 חולמ רשבו חספה םדוק ושענש תוחקרמ לוכאל ןיכמוס
 ןכו חתורכ חילמו ץמחה ילכב חספה םדוק החלמנש
 .םיחולמ םיגדו החולמ הניבג

 )זמת( םייח חרוא – ךורע ןחלש – ןרמ )18

 ונימב אלש ןיב ונימב ןיב ותבורעת רסוא חספב ץמח א
 :האנהב וליפא והשמב

 רסוא וניא הלילה דע תועש ששמ ברעתנש ץמח ב
 :ןירוסיא ראשכ וניד אלא והשמב

 רזוח וניא 'סב לטבתנו חספה םדוק ץמחה ברעתנ םא ד
 :םיקלוח שיו והשמב רוסאל חספב רועינו

 אלו חספה םדוק וחלמנש םיגדו הניבגו שבי רשב ה
 םיחולמ םיגד והימ חספב םלכאל רתומ םהב ורהזנ
 םהמ רהזיל רימחהל שי ץמח ילכב חספב םימב םיורשה
 חספב ץמחו םילכה תטילפמ חספב םיעלוב םהש ינפמ
 :והשמב

 

 


