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כדאי שלכל ילד, בן או בת - גם קרני קרנים - וגם המבוגטים יהיה סידוט )תפילה( פטרי משלו - לומט תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תוטה )או ספט אחט של 
תוטה( משלו ללמוד בו כל יום תוטה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום רוב(, מכספו הפטרי )שניתן לו מהוטיו או שקיבל כפטס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצטכיו האישיים, ושיכתבו על זה "להשם האטץ ומלואה" )או בטאשי תיבות "לה"ו"( בציטוף שמם - ודבטים אלו יהיו 

בטשותו ואחטיותו ויניחם בחדטו, במקום בולר - את הקופה יש לקבוע בחדט על ידי מסמט וכדומה, ועל ידי זה החדט כולו ייהפך ל"חדט ובית של צדקה".

סדט הנחת תפילין

רוב להטגיל עצמו לומט . . . נוסח זה מודה וכו' ועל ידי זה יזכוט את ה' 
הניצב עליו:

ָמִתי  ִנׁשְ י  ִבּ ֶהֱחַזְֽרּתָ  ׁשֶ ם,  ְוַקּיָ ַחי  ֶלְך  ֶמֽ ְלָפֶנֽיָך  מֹוֶדה  ֲאִני 
ָך: ה ֱאמּוָנֶתֽ ֶחְמָלה. ַרּבָ ּבְ

ברכות הנחת תפילין
על  והן  יד  של  התפילין  על  הן  מכוונים  )באמיטתה  הטאשונה  הבטכה 
הקיבוטת  שטיט  על  הטצועה  הידוק  לפני  נאמטת  טאש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )אירט, הכותב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( באופן שהתפילין נורות לעבט הגוף!

נּו  ֽ ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  רּוְך  ַאּתָ ּבָ
ין:  ִפּלִ יַח ּתְ נּו ְלָהִנֽ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

לשל  יד  של  תפילין  הנחת  בין  דיבט  אם  )טק  נאמטת  השניה  הבטכה 
טאש( לפני הידוק הטצועה על הטאש.

נּו  ֽ ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיָי  ה  רּוְך  ַאּתָ ּבָ
ין:  ִפּלִ נּו ַעל ִמְצַות ּתְ ֽ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

ברכת התורה
צטיך ליזהט בה מאוד ואסוט לדבט ולהוציא דבטי תוטה מפיו עד שיבטך.

ל  נּו ִמּכָ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה ְיָי ֱאלֵֹהֽ רּוְך  ַאּתָ ּבָ
נֹוֵתן  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ּתֹוָרתֹו�.  ָלֽנּו ֶאת  ְוָנַֽתן  ים  ָהַעּמִ

ַהּתֹוָרה:

קריאת שמע

ינּו, ְיָי ֶאָחד: ָרֵאל, ְיָי ֱאלֵֹהֽ ַמע ִישׂשְ ְ שׁש
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

ּוְבָכל  ָך,  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך,  ָכל  ּבְ יָך,  ֱאלֶֹהֽ ְיָי  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 
ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ה  ּלֶ ָהֵאֽ ָבִרים  ַהּדְ ְוָהיּו  ָך:  ְמֹאֶדֽ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ ְלָבֶנֽיָך  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ָך:  ְלָבֶבֽ ַעל  ַהּיֹום, 
ם  ְרּתָ ּוְקׁשַ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָך,  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך,  ֽ ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ָך,  ֵביֶתֽ ּבְ
ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ֵעיֶנֽיָך:  ין  ּבֵ ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָך,  ָיֶדֽ ַעל  ְלאֹות 

יָך: ָעֶרֽ ָך, ּוִבׁשְ יֶתֽ ְמֻזזֹות ּבֵ
ה  ְמַצּוֶ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוַתי  ֶאל  ְמעּו  ׁשְ ּתִ ַע  ֹמֽ ׁשָ ִאם  ְוָהָיה 
ּוְלָעְבדֹו,  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיָי  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום,  ֶאְתֶכם 

ִעּתֹו  ּבְ י ְמַטר ַאְרְצֶכם  ְוָנַתּתִ ֶכם:  ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ּבְ
י  ְוָנַתּתִ ָך:  ְוִיְצָהֶרֽ ָך  ְוִתיֹרׁשְ ְדָגֶנָֽך  ְוָאַסְפּתָ  ּוַמְלקֹוׁש,  יֹוֶרה 
ָלֶכם  ְמרּו  ָ ִהּשׁ  : ְעּתָ ָבֽ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ  ָך,  ֽ ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ׂשָ ּבְ ב  ׂשֶ ֵעֽ
ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכם,  ה  ִיְפּתֶ ן  ּפֶ
ִים  ַמֽ ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהּשׁ ֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיָי ּבָ ּתַ ְוִהׁשְ
ם  ן ֶאת־ְיבּוָלּה, ַוֲאַבְדּתֶ ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ
ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ָלֶכם:  ֹנֵתן  ְיָי  ר  ֲאׁשֶ ַהּטָֹבה  ֶרץ  ָהָאֽ ֵמַעל  ְמֵהָרה 
ם ֹאָתם  ְרּתֶ ֶכם, ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ּלֶ ָבַרי ֵאֽ ֶאת ּדְ
ם  ְדּתֶ ְוִלּמַ ֵעיֵניֶכם:  ין  ּבֵ ְלטֹוָטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאֹות 
ָך  ּוְבֶלְכּתְ ָך,  ֵביֶתֽ ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ֵניֶכם  ּבְ ֶאת  ֹאָתם 
יֶתָך,  ּבֵ ְמזּוזֹות  ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ָך:  ּוְבקּוֶמֽ ָך,  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך,  ֽ ַבּדֶ
ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְלַמַען  יָך:  ָעֶרֽ ּוִבׁשְ
ִים ַעל  ַמֽ ָ ַהּשׁ יֵמי  ּכִ ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם,  ְיָי  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ֶרץ: ָהָאֽ
ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ אֶמר  ַוּיֹֽ
ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ַעל־ּכַ ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם 
ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם  ֵכֽ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהּכָ
יֶתם  ל ִמְצֹות ְיָי, ַוֲעׂשִ ם ֶאת ּכָ ְלִציִצת, ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו, ּוְזַכְרּתֶ
ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתֽתּורּו  ְולֹא  ֹאָתם, 
ל  ּכָ ֶאת  יֶתם  ַוֲעׂשִ רּו  ְזּכְ ּתִ ַען  ְלַמֽ ַאֲחֵריֶהם:  ֹזִנים  ם  ַאּתֶ
ר  ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ִמְצֹוָתי, ִוְהִייֶתם ְקֹדׁשִ
ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים, ֲאִני  ֶרץ ִמְצַרֽ אִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֽ הֹוֵצֽ

ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת:

נכון לומט קודם התפילה:

ֽמֹוָך: ל ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות ֲעׂשֵ ֲהֵריִני ְמַקּבֵ

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחטית כולל שיעוט תהלים כפי 
שמתחלק לימי החודש.

ית  ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ינּו, ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי  ָרצֹון ִמּלְ
ָך: תֹוָרֶתֽ נּו ּבְ ינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ׁש ּבִ ְקּדָ ַהּמִ

ֶנֽיָך: ִרים ֶאת־ּפָ בּו ְיׁשָ ָך, ֵיׁשְ ֶמֽ יִקים יֹודּו ִלׁשְ ַאְך ַצּדִ

אף על פי שיכולים להניח תפילין במשך כל היום כולו )מנץ החמה או עלות השחט, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הטי הזמן המובחט להנחת 
תפילין הוא בזמן תפילת שחטית, כמנהג ישטאל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבר תשכ"ח
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ה' בו כותב ע"ד המצב בהעסק והחיכוכים בינו ובין... בהעסק...

מועיל  שאינו  רק  לא  עולם,  בעניני  שההתרגזות  במוחש  שרואים  להוסיף,  עלי  זה  בפרט 
אלא עוד מקלקל, ובפרט בהיחס שבין אחד לחבירו שכשהאחד מתרגז, מתרגז גם השני, ובשעת 
התגלות מדות הנה מכהה מוחין ושכל, ואח"כ חאפט מען זיך אז מען האט ניט געדארפט זאגען 
דעם ווארט, ונוסף עכ"ז העדר השלום איז ניט געזונט גם בעד העסק ולפעמים הן בגשמי]ות[ והן 
ברוחניות, וכאשר יפעול בעצמו להיות יותר במוחין ומעט במדות, הנה בדרך ממילא יתגלו )וועלן 

זיך ארויסווייזן( דרכים איך להעמיד העסק ותהי' גם העבודה בהעסק כדבעי למהוי.

אחת מהטע]ו[יות שרואים אצל אברכים, שמחלקים בעולם הגשמי מן הרוחני )שבדקות 
דדקות הוא ענין היפך האמונה, דאמונת ה' אחד ושמו אחד הן בגשמיות והן ברוחניות( במילא 
נראה להם שאם העסק אינו כדבעי, צריך לחפש רק לתקן בנוגע להעסק עצמו, ואין חושבים אולי 
זה מפני שצריך למלאות מה בעניני תורה ומצות, שהם צנור לפרנסה, וכאשר יהי' חזק בשמירת 
שלשת השיעורים השוים לכל נפש, בחומש תהלים ותניא, הידועים, וגם בקביעות עתים לתורה 

נוסף על הנ"ל, בנגלה ובחסידות, הנה אז גם גשמיות העסק יהי' הלוך וטוב ובשמחה.

בברכה להצלחה ברו"ג לו ולזוגתו שיחיו.

 מזמוטי תהלים 

קכא
היאך יש מעלה בגן עדן התחתון ומשם עולה 

לגן עדן העליון והיאך הקב"ה משגיח:

א ֵעיַני ֶאל־ֶהָהִרים  ֲעלֹות ֶאּשָׂ יר ַלּמַ א ׁשִ
ה  ֹעׂשֵ ְיָי  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ב  ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין 
ַרְגֶלָך  ַלּמֹוט  ן  ַאל־ִיּתֵ ג  ָוָאֶרץ:  ַמִים  ׁשָ
ְולֹא  לֹא־ָינּום  ה  ִהּנֵ ד  ְמֶרָך:  ׁשֹ ַאל־ָינּום 
ָך  ְמֶרָך ְיָי ִצּלְ ָרֵאל: ה ְיָי ׁשֹ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ִייׁשָ
ה  ּכָ ֶמׁש לֹא־ַיּכֶ ֶ ַעל־ַיד ְיִמיֶנָך: ו יֹוָמם ַהּשׁ
ל־ָרע  ִמּכָ ָמְרָך  ִיׁשְ ְיָי  ז  ְיָלה:  ּלָ ּבַ ְוָיֵרַח 
ָמר־ֵצאְתָך  ִיׁשְ ְיָי,  ח  ָך:  ֶאת־ַנְפׁשֶ ֹמר  ִיׁשְ

ה ְוַעד־עֹוָלם. ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ

קכב
 מספר המשורר משבח ירושלים 

והניסים שנעשו בירושלים:

ית  ּבֵ ִלי  ֹאְמִרים  ּבְ י  ַמְחּתִ ׂשָ ְלָדִוד  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ א 
ָלִם:  ְירּוׁשָ ָעַרִיְך  ׁשְ ּבִ ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות,  ב  ֵנֵלְך:  ְיָי 
ו:  ַיְחּדָ ּה  ָרה־ּלָ ֻחּבְ ׁשֶ ִעיר,  ּכְ נּוָיה  ַהּבְ ַלִם  ג  ְירּוׁשָ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ֵעדּות  ְבֵטי־ָיּה  ׁשִ ָבִטים  ׁשְ ָעלּו  ם  ָ ּשׁ ד  ׁשֶ
ט  ּפָ בּו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה, ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ ם ְיָי: ה ּכִ ְלֹהדֹות, ְלׁשֵ
ָליּו  ָלִם ִיׁשְ לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו, ׁשְ ִוד: ו ׁשַ ְסאֹות, ְלֵבית ּדָ ּכִ
ַאְרְמנֹוָתִיְך:  ּבְ ְלָוה,  ׁשַ ֵחיֵלְך  ּבְ לֹום  ְיִהי־ׁשָ ז  ֹאֲהָבִיְך 
ְך ט ְלַמַען,  לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה־ּנָ ח ְלַמַען, ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ

ה טֹוב ָלְך: ית־ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ּבֵ

תחילת זמן קידוש לבנה: יום חמישי בעטב, ז' כסלו
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ה

'h ,`vie zyxt zay .c"qa
h"kyz'd ,elqk*

‰z‡ ּכיׂשראל 1אחד כעּמ ּומי אחד 2וׁשמ «»ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

מו"ח  כ"ק ּומדּיק ּבארץ, אחד ְֵֶֶַָָָּגֹוי

ּדט' הּזה ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ְְְְֲִִֶַַַַַָאדמֹו"ר

הּמנּוי 3ּכסלו  ּבאחד ּגם הּוא "אחד" ׁשהלׁשֹון , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

אחד" יֹום בקר ויהי ערב "ויהי ואחר4ֿ[ּוכמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

וכיון 5ּכ וכּו'], ׁשליׁשי" יֹום ׁשני, "יֹום ּכתיב ְְְְִִִִֵֵָָ

ּבדֹומה  ׁשאין ּומיחד יחיד הּוא יתּבר ְְְִִֵֵֶֶֶָָָֻׁשהּוא

ּומיחד  יחיד אחד" "ּגֹוי הם יׂשראל וכן ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֻאליו,

יחיד  "אּתה הוהֿליּהֿלמימר ּדגמתם, ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאין

יחיד". ּגֹוי ּכיׂשראל כעּמ ּומי יחיד, ְְְְְְִִִִִֵַָָָוׁשמ

CÈLÓÓe ּגֹוי" הם ׁשּיׂשראל ּדזה ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ׁשאין  ואם אב ּבדגמת הּוא ְְִֵֵֶַָָָֻיחיד"

"ּבן  ּבׁשם ׁשּנקרא ּבלבד, אחד ּבן אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלהם

רק  להם ּכׁשּיׁש לבנם ההֹורים אהבת ּכי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָיחיד".

מאהבת  יֹותר ּגדֹולה אהבה היא יחיד, ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָּבן

וכן  ילדים. עֹוד להם ּכׁשּיׁש לבניהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָההֹורים

יֹותר  ּגדֹולה היא להֹורים יחיד' ה'ּבן ְֲִִִֵֵַַַַָָאהבת

ּביׂשראל, ּגם הּוא וכן יחיד'. מ'ּבן יֹותר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָמּכׁשהם

ׁשל  ל'יחידֹו יחיד' 'ּבן הם ׁשּיׂשראל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמּכיון

אהבה  היא להּקּב"ה, יׂשראל אהבת וכן ליׂשראל, הּקּב"ה אהבת לכן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָעֹולם',

כעּמ "ּומי ּׁשּנאמר מה להבין צרי ׁשעלּֿפיֿזה ׁשם, ּומסּים ּביֹותר. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדֹולה

יחיד". "ּגֹוי ולא אחד", ּגֹוי ְְְִִֵֶָָָֹּכיׂשראל

CÈ¯ˆÂ מּובן יחיד" "ּגֹוי לֹומר צרי ׁשהיה (ׁשּבּמאמר) הּדּיּוק הרי להבין, ¿»ƒְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
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ב  לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*p"yz - elqk c"eiÎ'h qxhpew.(1 שער וראה דשבת. מנחה תפילת

ה. אות פכ"ט נג).2)הכולל ע' כסלו סה"מ (תו"מ 2 הערה ה'תשמ"ב אחד אתה ד"ה בסה"מ )3ראה נדפס – ה'תש"ב

ואילך. 71 ע' ה.)4ה'תש"ב א, ואילך.)5בראשית ח שם,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
אומרים: שבת של מנחה בתפילת

‰z‡ הקדושֿברוךֿהוא„Á‡1EÓLÂ הקדושֿברוךֿהוא של ‡Á„שמו «»∆»¿ƒ¿∆»
ÈÓe ומשובח Ï‡¯NÈkדומה EnÚÎ2 הוא ı¯‡a,עם ÈBbשגם „Á‡ ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»»»∆

Á"ÂÓ ˜"Î ˜i„Óe וחמי מורי קדושת הריי"צ,‡„BÓ"¯כב' הרבי ¿«≈«¿
הרבי  של Œ¯eacחותנו B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ

‰f‰ ÏÈÁ˙n‰ שלו חסידות מאמר ««¿ƒ«∆
אחד  'אתה זו בפתיחה ...'הפותח

ÂÏÒk 'Ëc3, יום) כסלו ט' מיום ¿ƒ¿≈
האדמו"ר  של ההסתלקות ויום ההולדת

תש"ב האמצעי) «»∆ÔBLÏ‰Lבשנת
Èen‰ „Á‡a Ìb ‡e‰ "„Á‡"∆»«¿∆»«»
שני  לו שיש אחד היינו במספר , אחד

לו  הדומים וכו' ¿[BÓÎeושלישי
הבריאה  לגבי בתורה האמור למשל

בראשית  ימי Ú¯·בששת È‰ÈÂ"«¿ƒ∆∆
"„Á‡ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ4Œ¯Á‡Â «¿ƒ…∆∆»¿««

Ck5ÌBÈ ,ÈL ÌBÈ" ·È˙k »¿ƒ≈ƒ
'eÎÂ "ÈLÈÏL איננו שהאחד היינו ¿ƒƒ¿

המנוי' 'אחד אלא לו דומה שאין  יחיד

ראשון, שני,שהוא באים ואחריו

לו], הדומים וכו' «≈¿ÔÂÈÎÂשלישי
‡e‰L'ה„ÈÁÈ ‡e‰ C¯a˙È ∆ƒ¿»≈»ƒ

ÂÈÏ‡ ‰ÓB„a ÔÈ‡L „ÁÈÓe ואין , ¿À»∆≈¿∆≈»
כמוהו  "ÈBbעוד Ì‰ Ï‡¯NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈≈

"„Á‡אחד ÁÈÓe„עם „ÈÁÈ ∆»»ƒ¿À»
Ì˙Ó‚c ÔÈ‡L דומים עמים ואין ∆≈À¿»»

לגבי  'אחד' שהביטוי כך ישראל, לבני

איננו  ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא

אלא  המנוי' 'אחד של במובן 'אחד'

לו  דומה שאין 'אחד' של במובן

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ למי) לו היה ¬»≈¿≈«
בתפילה) הזה הנוסח את לומר שתיקן

ÈÓe ,„ÈÁÈ EÓLÂ „ÈÁÈ ‰z‡"«»»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ
"„ÈÁÈ ÈBb Ï‡¯NÈk EnÚÎ¿«¿¿ƒ¿»≈»ƒ

'אחד'? זה בהקשר נאמר ולמה

CÈLÓÓe הריי"צ ÈÁÈ„"הרבי ÈBb" Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc ,¯Ó‡na «¿ƒ««¬»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ
לו  דומה שאין מיוחד ‡l‡עם Ì‰Ï ÔÈ‡L Ì‡Â ·‡ ˙Ó‚„a ‡e‰¿À¿«»»≈∆≈»∆∆»

‡¯˜pL ,„·Ïa „Á‡ Ôa אחיות או אחים לו שאין האחד ÌLaהבן ≈∆»ƒ¿«∆ƒ¿»¿≈
"„ÈÁÈ Ôa"'אחד 'בן Èkולא Ì·Ïלמעשה . ÌÈ¯B‰‰ ˙·‰‡ ≈»ƒƒ«¬««ƒƒ¿»

‡È‰ ,„ÈÁÈ Ôa ˜¯ Ì‰Ï LiLk¿∆≈»∆«≈»ƒƒ
˙·‰‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰·‰‡«¬»¿»≈≈«¬«
Ì‰Ï LiLk Ì‰È·Ï ÌÈ¯B‰‰«ƒƒ¿≈∆¿∆≈»∆
Ôa'‰ ˙·‰‡ ÔÎÂ .ÌÈ„ÏÈ „BÚ¿»ƒ¿≈«¬««≈

ÌÈ¯B‰Ï '„ÈÁÈ שלו‡È‰ אהבה »ƒ«ƒƒ
Ì‰LkÓ ¯˙BÈ ‰ÏB„b של הילדים ¿»≈ƒ¿∆≈

ÈÁÈ„'ההורים  Ôa'Ó ¯˙BÈ אלא ≈ƒ≈»ƒ
רבים  Ìbילדים ‡e‰ ÔÎÂ .¿≈«

Ï‡¯NÈa ישראל בני בין היחס לגבי ¿ƒ¿»≈
«≈ÔÂÈkÓƒוהקדושֿברוךֿהוא,

'„ÈÁÈ Ôa' Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈≈»ƒ
'ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ'Ï העמים ושאר ƒƒ∆»

כבניו, מוגדרים ‡‰·˙אינם ÔÎÏ»≈«¬«
˙·‰‡ ÔÎÂ ,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈¿≈«¬«
‰·‰‡ ‡È‰ ,‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»»ƒ«¬»

¯˙BÈa ‰ÏB„b הורים אהבת כמו ¿»¿≈
להוריו. יחיד בן ואהבת יחיד לבן

ÌiÒÓeהריי"צ במאמר ÌLהרבי ¿«≈»
הנזכר, אחד' 'אתה המתחיל דיבור

CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚL‰Ó ÔÈ·‰Ï ∆«ƒ∆»ƒ¿»ƒ«
¯Ó‡pM שבת של מנחה בתפילת כאן ∆∆¡«

ÈBb Ï‡¯NÈk EnÚÎ ÈÓe"ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,"„Á‡ ישראל עם על נאמר ∆»¿…

?"„ÈÁÈ ÈBb"»ƒ
˜eic‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

 מאמט דא"ח 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ו

 6   למלל ימא  

אחד ו ושמך אחד אתה

ׁשּזה  יחיד', ה'ּבן ּבמׁשל ועלּֿדרֿזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבפׁשטּות,

אחד  ּבן ׁשהּוא מּפני הּוא  יחיד' 'ּבן ּבׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּנקרא

ׁשהוהֿליּהֿלמימר  ּדזה מׁשמע, ּובּמאמר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָּבלבד,

וכן  יחיד', ל'בן ׁשהאהבה מּפני הּוא יחיד" ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ"ּגֹוי

ּגדֹולה  אהבה היא להֹוריו יחיד' ה'ּבן ְְֲֲִִֵַַַַָָָָאהבת

ְֵּביֹותר.

ּבכּמה LÈÂב) הּמבאר עלּֿפי ּבזה הּבאּור לֹומר ¿≈ְְִֵֶַַַַַָָָֹ

הּפסּוק 6מקֹומֹות  גו'7על יׂשראל ׁשמע ְְְִֵַַַָָ

"הוי' ולא אחד" "הוי' ּׁשּכתּוב ּדמה אחד, ְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָָָֹהוי'

הּוא, ל"אחד" "יחיד" ּבין החּלּוק ּכי הּוא, ְִִִִֵֶַָָָיחיד"

הּפרטים  התאחדּות על מֹורה [ּוכמֹו8ׁש"אחד" ְְְֲִִֶֶֶַַַָָ

ועלֿ ּפרטים. מאלף הּכלּול ּכלל ׁשהּוא אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאלף

אברים  מרמ"ח ּכלּול ׁשהּוא אחד, אדם ִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּדרֿזה

ׁשּלמעלה  ענין על מֹורה ו"יחיד" ּגידים], ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָוׁשס"ה

מרּכבת  ׁשאינּה ׁשּבּנפׁש, 'יחידה' [ּוכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻמּפרטים

ולא  אחד" "הוי' נאמר ולכן ּפרטּיים]. ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמּכחֹות

ׁשּנברא  לאחרי ׁשּגם להֹורֹות, ּבכדי יחיד", ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ"הוי'

עּמֹו מאחד הּוא ּפרטים), רּבּוי ּבֹו (ׁשּיׁש ְְִִִֵֶָָָָֻהעֹולם

ׁשּבתבת  האֹותּיֹות ּבׁשלׁש וכּמרּמז .ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻיתּבר

והד'9"אחד" וארץ, רקיעים ז' על ׁשּמֹורה ׁשהח' , ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבטלים  הם - העֹולם רּוחֹות ד' על ְִֵֵֶַָָָׁשּמֹורה

"אּלּופֹו האל"ף, עם עֹולם".10ּומאחדים ׁשל ְִִֶֶַָָָָֻ

‰ÊÂ אחד "אּתה ּׁשּכתּוב מה ּבּמאמר ׁשּמדּיק ¿∆ְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וׁשמ יחיד "אּתה (ולא אחד" ְְְְְִִִֶַָָָֹוׁשמ

ּבכּמה  הּמבאר עלּֿפי לֹומר יׁש ְְִִֵַַַַָָָֹיחיד"),

ּדוקא 11מקֹומֹות  הּוא אחד" "הוי' ׁשּכתּוב ּדזה , ְְְֲֶֶֶַָָָָָ
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להצ"צ )6 המצות ספר פ"ח. הק"ש שער בינה אמרי א. ע, בלק ג. כג, תזריע לקו"ת ואילך. ב נה, וארא תו"א בכ"ז ראה

ובכ"מ. נו. ע' תרנ"ד סה"מ אֿב). (קכד, פי"ח התפילה מצות ד.)7שורש ו, זה )8ואתחנן דענין שם, תרנ"ד סה"מ וראה

זל"ז. שייכים ס"א), (כנ"ל המנוי אחד הוא שאחד וזה הפרטים), (התאחדות סס"א )9שבאחד או"ח בב"י הובא סמ"ק, ראה

שם. להצ"צ סהמ"צ שם. תזריע לקו"ת ס"ו. סס"א או"ח (ואדה"ז) שו"ע בסמ"ק). כתב שם.)10(ד"ה בלקו"ת כ"ה

על רומז שאל"ף שם, עולם.ecigiובסהמ"צ ועוד.)11של .6 שבהערה באמ"ב) (ועד"ז וסהמ"צ תו"א

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
הלשון  מדיוק הנובעת ÓBÏ¯השאלה CÈ¯ˆ ‰È‰L (¯Ó‡naL) על ∆««¬»∆»»»ƒ«

ישראל ÈÁÈ„"עם ÈBb""אחד "גוי eËLÙa˙,ולא Ô·eÓ ישראל עם כי »ƒ»¿«¿
לו דומה ואין ומיוחד יחיד עם ÈÁÈ„',הוא Ôa'‰ ÏLÓa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»»«≈»ƒ

כך  נקרא הוא מדוע בפשטות מובן ÈÁÈ„'גם Ôa' ÌLa ‡¯˜pL ‰fL∆∆∆ƒ¿»¿≈≈»ƒ
„Á‡ Ôa ‡e‰L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈∆»
‰Êc ,ÚÓLÓ ¯Ó‡n·e ,„·Ïaƒ¿«««¬»«¿«¿∆
ÈBb" ¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰L∆¬»≈¿≈«

"„ÈÁÈ כך נאמר לא מדוע והשאלה »ƒ
אחד' 'גוי נאמר ÈtÓאלא ‡e‰ƒ¿≈

ÔÎÂ ,'„ÈÁÈ Ô·'Ï ‰·‰‡‰L∆»«¬»¿≈»ƒ¿≈
ÂÈ¯B‰Ï '„ÈÁÈ Ôa'‰ ˙·‰‡«¬««≈»ƒ¿»
,¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰·‰‡ ‡È‰ƒ«¬»¿»¿≈
הצורך  מה לתמוה יש ולכאורה

הגדולה, האהבה ענין של בתוספת

גם  בפשטות מובנת שהשאלה בעוד

הזו.? התוספת ללא

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈««≈»∆
‰nÎa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó6 החסידות ÏÚבתורת ¿«
˜eÒt‰7'Â‚ Ï‡¯NÈ ÚÓL" «»¿«ƒ¿»≈

·e˙kM ‰Óc ,"„Á‡ 'ÈÂ‰ כאן ¬»»∆»¿«∆»
על  המדבר ישראל' 'שמע בפסוק

ה' ÏÂ‡אחדות "„Á‡ 'ÈÂ‰"¬»»∆»¿…
"„ÈÁÈ 'ÈÂ‰" הביטוי שלכאורה אף ¬»»»ƒ

באופן  ויחוד אחדות מבטא "יחיד"

"אחד" הביטוי מאשר יותר ‰e‡נעלה
"אחד" הביטוי דוקא שני שמצד כיון

מיוחד  היבט ה',מדגיש אחדות בנושא

"יחיד", הביטוי מאשר Èkƒיותר
˜elÁ‰ ההבדל"„ÈÁÈ" ÔÈa «ƒ≈»ƒ

"„Á‡"L ,‡e‰ "„Á‡"Ï¿∆»∆∆»
˙e„Á‡˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ¿«¬

ÌÈË¯t‰8 להיות והשונים הרבים «¿»ƒ
אחת  ‡Á„מציאות ÛÏ‡ BÓÎe]¿∆∆∆»

ÏÏk ‡e‰L כוללת אחת מציאות ∆¿»
ÌÈË¯t ÛÏ‡Ó ÏeÏk‰ שכולם «»≈∆∆¿»ƒ

כאחד. בו e‰L‡מתאחדים ,„Á‡ Ì„‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ אחת מציאות ¿«∆∆∆»»∆»∆
ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯Ó ÏeÏk שכולם רבים פרטיים »≈»«≈»ƒ¿»»ƒƒ

יחיד  בו ÌÈË¯tÓמתאחדים ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ "„ÈÁÈ"Â ,[¿»ƒ∆«ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿»ƒ
,LÙpaL '‰„ÈÁÈ' BÓÎe] היהודית בנשמה ביותר ופנימי עמוק רובד ¿¿ƒ»∆«∆∆

ÌÈiË¯t ˙BÁkÓ ˙·k¯Ó dÈ‡L בנפש אחרים לרבדים בניגוד ∆≈»À¿∆∆ƒ…¿»ƒƒ
וכדומה, הרגש כוח או השכל כוח כמו מסויימים, מכוחות שמורכבים

מהפרטים  שלמעלה עניין ].ה'יחידה'
¯Ó‡ ÔÎÏÂ'ישראל 'שמע בפסוק ¿»≈∆¡«

‡ÏÂ "„Á‡ 'ÈÂ‰" נאמר'ÈÂ‰" ¬»»∆»¿…¬»»
ÌbL ,˙B¯B‰Ï È„Îa ,"„ÈÁÈ»ƒƒ¿≈¿∆«
LiL) ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿»»»∆≈

Ba בעולםÌÈË¯t Èea¯ של ƒ¿»ƒ
ושונים  רבים Á‡Ó„נבראים ‡e‰ ,(¿À»

C¯a˙È BnÚ עם מאוחד העולם ƒƒ¿»≈
מציאות  ואיננו הקדושֿברוךֿהוא,

לאלוקות  בטל אלא לעצמו נפרדת

LÏLaלגמרי  Ên¯nÎÂ .¿«¿À»¿»…
˙·˙aL ˙Bi˙B‡‰ שבמילה »ƒ∆¿≈«

"„Á‡"9'Á‰L בגימטריא , ∆»∆«
Ê'רומז BnL¯‰שמונה  ÏÚ ∆»«

ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯,שמונה וביחד אחת ¿ƒƒ¿∆∆
'„‰Âארבע רומז BnL¯‰בגימטריא ¿«∆»
ד  ארבעעל 'ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯,מזרח ַ»»

- ודרום צפון הרקיעים,‰Ìמערב, ≈
כל  ולמעשה העולם, ורוחות הארץ

כולה, ÌÈ„Á‡Óeהבריאה ÌÈÏËa¿≈ƒ¿À»ƒ
,Û"Ï‡‰ ÌÚֿהקדוש על הרומזת ƒ»»∆

הנקרא  BÙel‡"10ÏLברוךֿהוא «∆
"ÌÏBÚ,"אחד" זה בעניין נאמר ולכן »

שהם  הבריאה פרטי שכל להורות

לאלוקות  בטלים ושונים רבים פרטים

מציאות  ואינם האלוקות עם ומאוחדים

לעצמם. נפרדת

˜i„nL ‰ÊÂ ומקשה¯Ó‡na ¿∆∆¿«≈««¬»
‡Á„הנזכר ‰z‡" ·e˙kM ‰Ó«∆»«»∆»

„ÈÁÈ ‰z‡" ‡ÏÂ) "„Á‡ EÓLÂ¿ƒ¿∆»¿…«»»ƒ
,("„ÈÁÈ EÓLÂ מבטא ש'אחד' אף ¿ƒ¿»ƒ

ביטול  ה', באחדות מהותי עניין

לעיל, כמבואר הפרטים, nÎa‰והתאחדות ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ¯ÓBÏ LÈ≈««ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó11,,החסידות Âc˜‡בתורת ‡e‰ "„Á‡ 'ÈÂ‰" ·e˙kL ‰Êc ¿¿∆∆»¬»»∆»«¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז

 למלל ימא    7 

ז

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, פרשת שבת

אֹורֿאיןֿסֹוף  אבל לעֹולמֹות, ׁשּׁשּי ֲֵֶַָָָָָּבאֹור

מ  לקרֹותֹוׁשּלמעלה ׁשּי אין לעֹולמֹות, ּׁשּיכּות ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּום  אין זה אֹור לגּבי ּכי "יחיד", רק ְִִֵֵֶֶַַָָ"אחד"

זֹו12מציאּות  ׁשּתפּלה וכיון הּוא. לבּדֹו והּוא ְְְְְִִֵֶַָָ

ׁשּבת, ּבמנחת הּתפּלה היא כּו') אחד" ְְְִִִֶַַַַָָָָ("אּתה

אֹורֿאיןֿ ּגּלּוי הּוא ּבכלל ׁשּבׁשּבת לזה ְְְִִֵֶֶַָָָָּדנֹוסף

ּבׁשּבת  הּנה לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְִִֵֶַַַָָָָָסֹוף

רעוא  ׁשּבת, ּבמנחת הּוא זה ּגּלּוי עּקר ְְֲִִִֶַַַַָָָּגּופא

וכּידּוע 13ּדרעוין  הּסעּודֹות 14, ׁשלׁש ּבענין ְְְְְְֲִִַַַַַָֹ

ּכתיב  הּׁשליׁשית ׁשּבּסעּודה ּדזה "הּיֹום 15ּדׁשּבת, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

העצמי  הּתענּוג המׁשכת הּוא ׁשאז לפי הּוא ְְְֲִִֶַַַַַָָָֹלא",

ּוׁשתּיה), מאכילה (ּׁשּלמעלה מרּגׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻהּבלּתי

עלמין  ּבגדר ׁשאינֹו האֹור עצם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּדבכללּות

ּד'סֹובב') ּבאפן לא ּבּמאמר 16(ּגם מדּיק לכן , ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

וׁשמ יחיד "א ּתה הוהֿליּהֿלמימר זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבתפּלה

ִָיחיד".

ּבהם p‰Â‰ג) ׁשּיׁש ּביׂשראל, הּוא עלּֿדרֿזה ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשרׁש ׁשּמּצד אּלה. ענינים ׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּדגמת

,יתּבר ּבעצמּותֹו מׁשרׁשֹות ׁשהן ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻהּנׁשמֹות

ּכיֿאם  אחרת, למציאּות מקֹום נתינת ְְִִִִִֵֶֶַַָאין

ּבלחֹודֹוהי" ּומלּכא לֹומר,17"יׂשראל ויׁש . ְְְְִִִֵֵַַָָ
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לעולמות,)12 השייכת ההארה לגבי רק הוא עינים) אחיזת (ולא מציאות הוא שהעולם דזה תלב, ע' תרס"ו המשך גם ראה

כלל". מציאות שום "אין אוא"ס עצמות לגבי סע"ב.)13אבל פח, תקמב.המשך )14זח"ב ע' כה.)15תרס"ו טז, בשלח

עדר. ר"ס שבת הל' או"ח אדה"ז שו"ע סע"ב. קיז, שבת תקמה.)16וראה ע' שם תרס"ו המשך לב,)17ראה זח"ג ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯B‡a האלוקי,˙BÓÏBÚÏ CiML וצומצם למטה מלמעלה שירד  אור »∆«»»»

מוגבלים עולמות לברוא כדי ÏÚÓlL‰והתמעט ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Ï·‡¬»≈∆¿«¿»
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ קשר מכל הנעלה מוגבל בלתי נעלה אלוקי אור ƒ«»»»

מוגבלים, לעולמות "‡Á„"ושייכות B˙B¯˜Ï CiL ÔÈ‡ אלא˜¯ ≈«»ƒ¿∆»«
‰Ê ¯B‡ Èa‚Ï Èk ,"„ÈÁÈ" אור , »ƒƒ¿«≈∆

מהעולמות  שלמעלה ‡ÔÈהאיןֿסוף ,≈
˙e‡ÈˆÓ ÌeL12Bc·Ï ‡e‰Â ¿ƒ¿¿«

‡e‰ היה כן ועל היחידה המציאות

משמעו  'אחד' שהרי 'יחיד' שייקרא ראוי

ולגבי  הנבראים של והתאחדות ביטול

מציאות. שום להם אין זה אור

השאלה ומ  מדוע ביאור ומוסיף משיך

שייכת  'יחיד' ולא 'אחד' נאמר למה

מנחה  של התפילה נוסח לגבי במיוחד

בשבת.

‰z‡") BÊ ‰lÙzL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ»«»
‰lÙz‰ ‡È‰ ('eÎ "„Á‡∆»ƒ«¿ƒ»
‰ÊÏ ÛÒBc ,˙aL ˙ÁÓa¿ƒ¿««»¿»»∆

ÏÏÎa ˙aLaL היממה שעות בכל ∆¿«»ƒ¿»
השבת  ‡ŒÔÈ‡Œ¯Bשל Èelb ‡e‰ƒ≈

˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»ƒ«»
,˙BÓÏBÚÏ נכון זה נעלה אור ולגבי »»

לעיל, כמבואר 'יחיד', לומר ≈p‰ƒ‰יותר
‡Ùeb ˙aLa עצמה wÚ¯בשבת ¿«»»ƒ«

‰Ê Èelb שלמעלה האלוקי האור של ƒ∆
לעולמות  ÁÓa˙משייכות ‡e‰¿ƒ¿«

,˙aL שהוא בזוהר נאמר שעליו הזמן «»
ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯13,,הרצונות רצון «¬»¿«¬ƒ

בסדר  בחינה שלכל הוא העניין (כללות

להתהוות  רצון קדם ההשתלשלות

כל  ובראשית כתר), (בחינת זו בחינה

הרצון  שהוא קדמון") "אדם הנקרא כללי, (כתר כללי רצון יש ההשתלשלות

אחת) בהשוואה בו כלולות הבחינות וכל הרצונות, בתורת Úe„iÎÂ14לכל ¿«»«
aLc˙,החסידות ˙B„eÚq‰ LÏL ÔÈÚa ז"ל חכמינו אמרו כך  שעל ¿ƒ¿«¿…«¿¿«»

ואותו  השמים מן שירד המן לגבי בתורה האמור מהכתוב נלמד שהדבר בגמרא

היום  לה' היום שבת כי היום אכלהו משה "ויאמר במדבר ישראל בני אכלו

רמז  היא "היום" פעמים שלוש נאמר שבפסוק והעובדה בשדה" תמצאוהו לא

השבת) ביום ושתיים שבת בליל (אחת סעודות שלוש לאכול יש שבשבת לכך

בחסידות מבואר כך ‰ÈLÈÏM˙ועל ‰„eÚqaL ‰Êc השלישית בפעם ¿∆∆«¿»«¿ƒƒ
שלישית, לסעודה רמז 'היום', זה בפסוק È˙k15,"‡Ï·שכתוב ÌBi‰" ¿ƒ«…

Ê‡L ÈÙÏ ‡e‰ זמן הוא שאז דרעוין' 'רעוא בעת שבת, של המנחה בעת ¿ƒ∆»
השלישית  ‰ÎLÓ˙הסעודה ‡e‰של והארה האלוקי ‰eÚz‚התגלות «¿»«««¬

ÓˆÚ‰Lb¯Ó ÈzÏa‰ È מסויים בדבר ביטוי לידי בא שאיננו »«¿ƒ«ƒ¿ƒÀ¿»
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÏÚÓlM) של בעונג שדוגמתו 'מורגש' מעונג בשונה ∆¿«¿»≈¬ƒ»¿ƒ»

אכילה  עלֿידי שבא העונג הוא האדם

eÏÏÎ·c˙ושתייה  כללי ), באופן ¿ƒ¿»
העצמי' 'התענוג של זו ‰e‡דרגה

¯B‡‰ ÌˆÚ האור ומהות עצמיות ∆∆»
ÔÈÓÏÚהאיןֿסוף  ¯„‚a BÈ‡L∆≈¿∆∆»¿ƒ

לעולמות  שייכות מכל שלמעלה

BÒ'c··'מוגבלים ÔÙ‡a ‡Ï Ìb)«…¿…∆¿≈
שהאור  וחסידות בקבלה כמבואר

אופנים  בשני בא העולמות את המחייה

מוגבל  אור עלמין', כל 'ממלא –

פנימית  בהתלבשות בעולמות המתלבש

הגוף) באברי הנפש התלבשות (כמו

מוגבל  בלתי אור – עלמין' כל ו'סובב

'מקיף' בדרך העולמות על שמאיר

שהאור  נאמר וכאן מלמעלה, וסובב'

הוא  שבת של מנחה בעת המאיר

שייכות  לו שאין האור' 'עצם התגלות

כל  'סובב של בדרך אפילו לעולמות

בכל  אבל 'סובב' הוא שאמנם עלמין'

עלמין') כל 'סובב נקרא 16ÔÎÏזאת ,»≈
במשמעות  עוסק שהמאמר מאחר

אחד' 'אתה האמירה של הפנימית

שבת  של מנחה בתפילת הנאמרת

BÊ ‰lÙ˙aL ¯Ó‡na ˜i„Ó¿«≈««¬»∆ƒ¿ƒ»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ לומר לו היה ¬»≈¿≈«

"„ÈÁÈ EÓLÂ „ÈÁÈ ‰z‡" וכפי «»»ƒ¿ƒ¿»ƒ
לעיל. שנתבאר

‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â 'אחד'‚) בין ההבדל לגבי לעיל למבואר בדומה ¿ƒ≈«∆∆∆
כן אחד') ('אתה הקדושֿברוךֿהוא לגבי Ï‡¯NÈaל'יחיד' ‡e‰ לגביהם) ¿ƒ¿»≈

אחד'), גוי כישראל כעמך 'ומי – אחד' ל'אתה בהמשך Ì‰aנאמר LiL∆≈»∆
ישראל ‡l‰בבני ÌÈÈÚ ÈL ˙Ó‚c האחדות לגבי לעיל האמורים À¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈∆

LÓ¯באלוקות. Ô‰L BÓk ˙BÓLp‰ L¯L „vnLB˙eÓˆÚa ˙BL ∆ƒ«…∆«¿»¿∆≈À¿»¿«¿
,C¯a˙È ומהות בעצמיות העליון ושרשן במקורן הן ישראל שנשמות כפי ƒ¿»≈
‡Á¯˙האלוקות  ˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó ˙È˙ ÔÈ‡,ישראל בני מלבד ≈¿ƒ«»ƒ¿ƒ«∆∆
Ì‡ŒÈk הזוהר È‰B„BÁÏa"כלשון ‡kÏÓe Ï‡¯NÈ"17 ישראל בני ƒƒƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ

כל  ללא לבדם, הקדושֿברוךֿהוא, אחרת.והמלך, למציאות מקום ≈¿LÈÂנתינת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

אחד ח ושמך אחד אתה

קדמּו ׁשּיׂשראל ּגם לֹומר ׁשּי אין זֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבדרּגה

למּטה 18לעֹולם  הּנׁשמֹות ׁשּירדּו לאחרי אבל . ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָ

העֹולם  את ּולזּכ לברר ּדרּגה 19ּבכדי לגּבי הּנה , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּיׂשראל  אּלא העֹולם, מציאּות יׁשנּה ּדיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָזֹו

למע  היא הם העֹולם ּובריאת מהעֹולם, לה ְְְִִֵֵַַָָָָָ

יׂשראל  לֹומר,20ּבׁשביל אפׁשר היה ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

"יחיד") (ולא אחד" "ּגֹוי נקראים ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹּדזה

אחד  "ּגֹוי ּוכהּלׁשֹון למּטה, ירידתם מּצד ְְְִִֶַַַָָָָָהּוא

ux`A היא למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת ּדמּכיון ." ¨¨¤ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

המדּבר  מּסּוג מתחיל העֹולם, את לברר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבכדי

(ּכמֹו21ׁשּבעֹולם  ּדיׂשראל זֹו ּדרּגה לגּבי הרי , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

העֹולם  ּדאּומֹות הּמציאּות יׁשנּה ּבארץ) ְְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשהם

ּבאּמֹות, ּברּור  ּפֹועלים ׁשּיׂשראל ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ[ועד

'אחד  אחד", "ּגֹוי נאמר לכן עּלּוי], ּבהם ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָנעׂשה

העֹולם  אּמֹות את ּגם ׁשּמֹונים [מּכיון 22הּמנּוי', ִִֵֶֶַַָָָָֻ

אּלא  ּביׂשראל], זה עּלּוי נעׂשה ּדוקא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעלֿידם

עם  מתערב ׁשאינֹו אחד", "ּגֹוי הם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיׂשראל

ׁשּיֹום  אחד", "יֹום ועלּֿדר] העּמים ְְִֶֶֶֶַַָָָׁשאר

ׁשאר  עם נמנה ּבראׁשית ימי ּדׁשׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָהראׁשֹון

מהם]. נעלה הּוא אבל הּמנּוי', 'אחד ֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָהּימים,

הּמׁשל  ּבּמאמר מביא זה, ּפרּוׁש לׁשלל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּובכדי

רק  (לא הּוא יחיד' 'ּבן ׁשל ׁשענינֹו יחיד', ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּב'בן

ּגם  אּלא) ּבלבד, אחד ּבן הּוא ׁשּבפעל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה

היא  אליו אביו ואהבת לאביו ׁשאהבתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ(ּובעּקר)
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רסז).)18ב. ע' חשון סה"מ (תו"מ ס"ז ה'תשמ"ו גו' אחת ואשה ד"ה עד"ז ב).)19ראה (מח, פל"ז תניא פירש"י )20ראה

בראשית. ואילך.)21ר"פ 132 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה וראה ה"י. פ"ח מלכים הל' רמב"ם שישראל )22ראה מזה להעיר

האומות". שבכל "המובחר שם דוד ובמצודת תבואתה. ראשית ג) ב, (ירמי' נק'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,BÊ ‰b¯„aL ,¯ÓBÏ,בשורשן הן ישראל שנשמות CiLכפי ÔÈ‡ «∆¿«¿»≈«»

ÌÏBÚÏ eÓ„˜ Ï‡¯NiL Ìb ¯ÓBÏ18 שבני במדרש ז"ל חכמינו אמרו ««∆ƒ¿»≈»¿»»
קיימים  שהיו היא הכוונה פשוטו, (לפי לעולם שקדמו מהדברים הם ישראל

שלהם  שהשורש היא הכוונה הפנימית המשמעות ולפי העולם, בריאת לפני

מהשורש  יותר נעלה באלוקות למעלה

שכפי  כאן נאמר כך ועל העולם) של

העליון, בשורשן הן ישראל שנשמות

כזאת  ברמה באלוקות דבוקות הן

מקום  ואין קיים לא אחר דבר ששום

מצב  זה כי לעולם שקדמו אפילו לומר

מקום  תפיסת כל לעולם אין שלגביו

˙BÓLp‰ e„¯iL È¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿«¬≈∆»¿«¿»
העליון  והמקור מהשורש מלמעלה

¯¯·Ï È„Îa ‰hÓÏ את להפריד ¿«»ƒ¿≈¿»≈
לקדושה  ולהעלותו מהרע הטוב

CkÊÏe לעדןÌÏBÚ‰ עלֿ,19‡˙ ¿«≈∆»»
וקיום  התורה בלימוד ה' עבודת ידי

העולם, ענייני עם מגע תוך המצוות

Ï‡¯NÈc BÊ ‰b¯c Èa‚Ï ‰p‰ƒ≈¿«≈«¿»¿ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ dLÈ והעולם ∆¿»¿ƒ»»

מקום, תופס Ï‡¯NiLכן ‡l‡ גם ∆»∆ƒ¿»≈
הגשמי  הזה לעולם שירדו כפי

גשמי בגוף נתלבשו ≈‰Ìוהנשמות
˙‡È¯·e ,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»¿ƒ«

Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡È‰ ÌÏBÚ‰20 »»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
נעלית  ישראל) (בני הסיבה וכמובן,

שנברא  (העולם מהתוצאה יותר

ישראל'). 'בשביל

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אודות האמור לפי ¿«ƒ∆
בני  של והמצב המעמד בין ההבדל

העליון  ומקור בשורש שהן כפי ישראל

ומצבן  למעמדן באלוקות למעלה שלהן

למטה, שירדו ‡LÙ¯לאחר ‰È‰»»∆¿»
ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL ‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

שבת  של מנחה תפילת בנוסח ‰e‡כאן ("„ÈÁÈ" ‡ÏÂ) "„Á‡ ÈBb"∆»¿…»ƒ
"ı¯‡a „Á‡ ÈBb" ÔBLl‰Îe ,‰hÓÏ Ì˙„È¯È „vÓ על המורה ƒ«¿ƒ»»¿«»¿«»∆»»»∆

בארץ. למטה שירדו כפי הנשמות על שמדובר È¯iL„˙כך ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¿ƒ«
¯¯·Ï È„Îa ‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ולזכך ‰ÌÏBÚ,להעלות ˙‡ «¿»»¿«»ƒƒ¿≈¿»≈∆»»

ÏÈÁ˙Ó לראש ÌÏBÚaLלכל ¯a„Ó‰ ‚eqÓ21, מורכב העולם כידוע, «¿ƒƒ«¿«≈∆»»
וזיכוך  ובירור האדם. הוא מדבר חי, צומח, דומם, כלליים, סוגים מארבעה

בבריאה, ביותר הנעלה הסוג המדבר, מסוג לראש, לכל הוא, ≈¬‰¯Èהעולם
Ì‰L BÓk) Ï‡¯NÈc BÊ ‰b¯c Èa‚Ï למטהdLÈ (ı¯‡a ¿«≈«¿»¿ƒ¿»≈¿∆≈»»∆∆¿»

ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡c ˙e‡Èˆn‰ שלהם והמציאות מקום תפיסת להם ויש «¿ƒ¿»»
e¯a¯נחשבת  ÌÈÏÚBt Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚL „ÚÂ] ותיקון,˙Bn‡a ¿«∆«¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ≈»À

Ì‰a ‰NÚ עצמם ישראל בבני «¬»»∆
¯Ó‡ ÔÎÏ ,[ÈelÚ ישראל בני על ƒ»≈∆¡«

,"„Á‡ ÈBb" של במשמעות ∆»
,'Èen‰ „Á‡' הראשון היינו ∆»«»

של ÌÈBnLבמניין  המניין לאחר ∆ƒ
ישראל  ‡Bn˙בני ˙‡ Ìb«∆À

ÌÏBÚ‰22 ישראל בני אחרי הבאים »»
האחד  Ì„ÈŒÏÚLשהם ÔÂÈkÓ]ƒ≈»∆«»»

‡˜Âc שבני העולם אומות ידי על «¿»
מבררים  Ê‰ישראל ÈelÚ ‰NÚ«¬»ƒ∆

‡l‡ ,[Ï‡¯NÈa גוי" שלעניין ¿ƒ¿»≈∆»
והיא  נוספת משמעות יש אחד"

,"„Á‡ ÈBb" Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈∆»
ומיוחד, שונה Ú˙Ó¯·היינו BÈ‡L∆≈ƒ¿»≈

ÌÈnÚ‰ ¯‡L ÌÚ עם נשאר אלא ƒ¿»»«ƒ
עצמו  "ÌBÈבפני C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆

"„Á‡ בסיפור האמור בתורה ∆»
LLc˙הבריאה, ÔBL‡¯‰ ÌBiL∆»ƒ¿≈∆

¯‡L ÌÚ ‰Ó ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ¿≈¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿»
,'Èen‰ „Á‡' ,ÌÈÓi‰ יום הוא «»ƒ∆»«»

יום  אליו ובהמשך אחריו שיש ראשון

הלאה, וכן שלישי ויום «¬‡·Ïשני
‡e‰הראשון Ì‰Óהיום ‰ÏÚ«¬∆≈∆

אחד' 'יום נאמר ולכן הימים, משאר

ראשון' 'יום ].ולא
,‰Ê Le¯t ÏÏLÏ È„Î·e לפיו ƒ¿≈ƒ¿…≈∆

כי  אחד' 'גוי ישראל בני על כאן נאמר

למטה, שהם כפי ישראל בני על מדובר

פירושו  'אחד' כן ואם הזה, בעולם

יש  העולם לאומות גם כי המנוי' 'אחד

לבאר  וכדי במאמר. נשלל זה פירוש אך לעיל, כמבואר מקום, תפיסת

ונדחה נשלל הריי"צÈ·Ó‡שהפירוש Ô·'aהנזכרÓ‡na¯הרבי ÏLn‰ ≈ƒ««¬»«»»¿≈
,'„ÈÁÈ הורים מאהבת יותר גדולה יחיד לבן ההורים שאהבת ומבאר »ƒ

לעיל, כמבואר רבים, ילדים להם כשיש ÈÁÈ„'לילדיהם Ôa' ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆≈»ƒ
„·Ïa „Á‡ Ôa ‡e‰ ÏÚÙaL ‰Ê ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ שני אין ולמעשה …«∆∆¿…«≈∆»ƒ¿«

יותר ‡l‡לו, היא יחיד בן של המיוחדת והיא מעלתו (wÚ·e¯)מזה Ìb ( ∆»«¿ƒ»
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ר

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, פרשת שבת

ּובן  אב לאהבת ּדֹומה (ׁשאינּה מיחדת ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאהבה

ּבזה  הּוא ּוכמֹוֿכן אחד). מּבן יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָּכׁשּיׁשנם

עֹולם", ׁשל ל"יחידֹו יחיד' 'ּבן הם ְִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּיׂשראל

יׂשראל  ואהבת ליׂשראל הּקּב"ה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשאהבת

ּבכל  ּדגמתּה ׁשאין מיחדת אהבה היא ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻלהּקּב"ה

הּקּב"ה  אהבת ּבארץ ׁשּגם וכיון ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָהעּמים.

אהבה  היא להּקּב"ה יׂשראל וׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָליׂשראל

ׁשאר  עם למנֹותם לכאֹורה ׁשּי אין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻמיחדת,

יחיד". "ּגֹוי והוהֿליּהֿלמימר ְְֲִִֵֵַַָָָהעּמים,

ּבזה Ô·eÈÂד) הּבאּור ּבהקּדים יֹותר, ּבעמק זה ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ

להם  ּכׁשּיׁש לבניהם ההֹורים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאהבת

א  אינּה אחד, מּבן ּכלּֿכיֹותר ּגדֹולה הבה ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָ

יחיד' ה'ּבן אהבת וכן יחיד, לבן ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָּכאהבתם

להֹוריהם  ּבנים מאהבת יֹותר ּגדֹולה היא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהֹוריו

ּדלכאֹורה  אחד. מּבן יֹותר ּבנֹוגע 23ּכׁשּיׁש ּגם , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשעלֿ לֹומר ׁשּי אין לבניהם, ההֹורים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלאהבת

ּכי  אהבתם, מתמעטת ּבנים הרּבה להם ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָידי

נׁש" ּדבר ּבמעֹוהי אית ּתחּומי ועל24ֿ"ּכלּום . ְְְְְִִִֵַַָ

להֹורים, הּבן לאהבת ּבנֹוגע ְְְֲִֵֵַַַַַַַַַָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

יחידי  הּוא אחים) לֹו ּכׁשּיׁש (ּגם אחד ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדכיון

הם  ׁשּגם אחים לֹו ׁשּיׁש זה הרי עצמֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבהרּגׁש

ׁשעלֿ (לכאֹורה) סּבה אינּה הֹוריו, את ְֲִִִֵֶֶַָָָָאֹוהבים

ׁשּבהרּגׁש (ּכיון ׁשּלֹו האהבה ּתתמעט ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָידיֿזה

הּוא ּבזה,icigiעצמֹו הּבאּור לֹומר ויׁש .( ְַ§¦¦ְֵֵֶַַָ

הּידּוע  להם 25עלּֿפי יׁש ׁשּלמּטה הענינים ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּׁשרׁש לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה למעלה. ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשרׁש

הּקּב"ה  אהבת הּוא לבניהם הֹורים ְֲֲִִֵֶַַַַַָָאהבת

ּבן  אהבת וּׁשרׁש להּקּב"ה, ּבנים ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליׂשראל

ׁשּבּׁשמים. לאבינּו יׂשראל אהבת הּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוריו

ׁשל  ל"יחידֹו יחיד' 'ּבן הם ׁשּיׂשראל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוכיון

למּטה  ּובן ּדאב עצמית האהבה לכן ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָעֹולם",

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

23(.(71 ע' שם (סה"מ ה'תש"ב אחד אתה בד"ה בכ"ז שם.)24ראה הנ"ל בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק בארוכה )25לשון ראה

ובכ"מ. ואילך. קמד ע' תרכ"ט סה"מ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
B˙·‰‡L היחיד הבן ‡ÂÈÏשל ÂÈ·‡ ˙·‰‡Â ÂÈ·‡Ï יחידו לבנו ∆«¬»¿»ƒ¿«¬«»ƒ≈»

ÌLiLk Ô·e ·‡ ˙·‰‡Ï ‰ÓBc dÈ‡L) ˙„ÁÈÓ ‰·‰‡ ‡È‰ƒ«¬»¿À∆∆∆≈»»¿«¬«»≈¿∆∆¿»
.(„Á‡ ÔaÓ ¯˙BÈ≈ƒ≈∆»

ÔÎŒBÓÎe,יחידם לבנם הורים ואהבת להוריו יחיד בן מאהבת במשל כמו ¿≈
בנמשל  גם Ï‡¯NiLכך ‰Êa ‡e‰»∆∆ƒ¿»≈

ÏL B„ÈÁÈ"Ï '„ÈÁÈ Ôa' Ì‰≈≈»ƒƒƒ∆
,"ÌÏBÚ הקדושֿברוךֿהוא הוא »

Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡L שהם ∆«¬««»»¿ƒ¿»≈
יחיד  כבן Ï‡¯NÈאצלו ˙·‰‡Â¿«¬«ƒ¿»≈

‰"aw‰Ï יחיד בן כאהבת שהיא ¿«»»
ÁÈÓ„˙להוריו  ‰·‰‡ ‡È‰ƒ«¬»¿À∆∆

.ÌÈnÚ‰ ÏÎa d˙Ó‚c ÔÈ‡L∆≈À¿»»¿»»«ƒ
ÌbL ÔÂÈÎÂאפילוı¯‡a לאחר ¿≈»∆«»»∆

הנעלית  ממדרגתם ירדו ישראל שבני

בארץ, למטה והם ומקורם בשורשם

ÏLÂ Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡«¬««»»¿ƒ¿»≈¿∆
‰·‰‡ ‡È‰ ‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»»ƒ«¬»
‰¯B‡ÎÏ CiL ÔÈ‡ ,˙„ÁÈÓ¿À∆∆≈«»ƒ¿»
ÌÈnÚ‰ ¯‡L ÌÚ Ì˙BÓÏƒ¿»ƒ¿»»«ƒ

קיימת, לא זו אהבה «¬¿Œ‰Â‰Âשבהם
¯ÓÈÓÏŒdÈÏ לומר לו "ÈBbוהיה ≈¿≈«

"„ÈÁÈ?'אחד 'גוי נאמר למה כן ואם »ƒ
‰Ê Ô·eÈÂ אודות „) לעיל האמור ¿»∆

ישראל  לבני הקדושֿברוךֿהוא אהבת

לקדושֿברוךֿהוא  ישראל בני ואהבת

היחיד  לבנם הורים אהבת כמשל

להוריו יחיד בן ∆…¿ÓÚa˜ואהבת
‰Êa ¯e‡a‰ ÌÈc˜‰a ,¯˙BÈ≈¿«¿ƒ«≈»∆
Ì‰È·Ï ÌÈ¯B‰‰ ˙·‰‡L∆«¬««ƒƒ¿≈∆
,„Á‡ ÔaÓ ¯˙BÈ Ì‰Ï LiLk¿∆≈»∆≈ƒ≈∆»
CkŒÏk ‰ÏB„b ‰·‰‡ dÈ‡≈»«¬»¿»»»

„ÈÁÈ Ô·Ï Ì˙·‰‡k אהבה אלא ¿«¬»»¿≈»ƒ
יותר, גדולה אהבה היא יחיד ≈¿ÔÎÂלבן

ÂÈ¯B‰Ï '„ÈÁÈ Ôa'‰ ˙·‰‡«¬««≈»ƒ¿»
˙·‰‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b ‡È‰ƒ¿»≈≈«¬«
¯˙BÈ LiLk Ì‰È¯B‰Ï ÌÈa»ƒ¿≈∆¿∆≈≈

‰¯B‡ÎÏc .„Á‡ ÔaÓ23 הדבר ƒ≈∆»¿ƒ¿»
למעשה  כי Ú‚Baתמוה, Ìb«¿≈«

,Ì‰È·Ï ÌÈ¯B‰‰ ˙·‰‡Ï¿«¬««ƒƒ¿≈∆
יחיד, מבן יותר להם CiLכשיש ÔÈ‡≈«»

¯ÓBÏ כלל מסתבר È„ÈŒÏÚLלא «∆«¿≈

Èk ,Ì˙·‰‡ ˙ËÚÓ˙Ó ÌÈa ‰a¯‰ Ì‰Ï LiL הרבי כלשון ∆≈»∆«¿≈»ƒƒ¿«∆∆«¬»»ƒ
במאמר  L"הריי"צ ¯·c È‰BÚÓa ˙È‡ ÈÓeÁz ÌeÏk"24 יש וכי ¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿«»

גדולה  אהבה להכיל אפשרות לו אין שכביכול (לומר האדם של במעיו גבולות

ילדים)? לכמה

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ הדבר ¿««««»¿«»
יותר  הרבה Ï‡‰·˙תמוה Ú‚Ba¿≈«¿«¬«

ÏkL ÔÂÈÎc ,ÌÈ¯B‰Ï Ôa‰«≈«ƒ¿≈»∆»
„Á‡ ההורים של (Ìbמהבנים ∆»«

È„ÈÁÈ ‡e‰ (ÌÈÁ‡ BÏ LiLk¿∆≈«ƒ¿ƒƒ
BÓˆÚ Lb¯‰a את מרגיש כלומר, ¿∆¿≈«¿

ויחיד, כאחד LiLעצמו ‰Ê È¯‰¬≈∆∆≈
ÌÈ·‰B‡ Ì‰ ÌbL ÌÈÁ‡ BÏ«ƒ∆«≈¬ƒ
‰aÒ dÈ‡ ,ÂÈ¯B‰ ˙‡∆»≈»ƒ»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL (‰¯B‡ÎÏ)ƒ¿»∆«¿≈∆
ÔÂÈk) BlL ‰·‰‡‰ ËÚÓ˙zƒ¿«≈»«¬»∆≈»
(È„ÈÁÈ ‡e‰ BÓˆÚ Lb¯‰aL∆¿∆¿≈«¿¿ƒƒ
יש  לבן אם גם שתמיד, הראוי מן והיה

כאהבת  תהיה להוריו הבן אהבת אחים,

יחיד? בן

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ
Úe„i‰25 החסידות ÏkLבתורת «»«∆»

‰hÓlL ÌÈÈÚ‰ הזה בעולם »ƒ¿»ƒ∆¿«»
ÏÚÓÏ‰הגשמי  L¯L Ì‰Ï LÈ≈»∆…∆¿«¿»

הזה  בעולם שנמצא מה וכל ברוחניות

הרוחני. ומקורו משורשו 'משתלשל'

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ יש למטה דבר שלכל ¿«ƒ∆
למעלה  L¯MLשורש ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆…∆

לעניין  ברוחניות למעלה המקור

Ì‰È·Ï ÌÈ¯B‰ למטה ‡‰·˙ «¬«ƒƒ¿≈∆
Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡ ‡e‰«¬««»»¿ƒ¿»≈

Ì‰L ישראל aw‰Ï"‰,בני ÌÈa ∆≈»ƒ¿«»»
L¯MÂשל למעלה ‡‰·˙המקור ¿…∆«¬«

ÂÈ¯B‰Ï Ôa למטה˙·‰‡ ‡e‰ ≈¿»«¬«
.ÌÈÓMaL eÈ·‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ∆«»«ƒ

'„ÈÁÈ Ôa' Ì‰ Ï‡¯NiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈≈≈»ƒ
,"ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ"Ï כמבואר ƒƒ∆»

(לא  אחד' 'גוי הם ישראל שבני לעיל

במובן  אלא המנוי') 'אחד של במובן

לו, דומה שאין ומיוחד יחיד בן של

Ô·e ·‡c ˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡‰ ÔÎÏ»≈»«¬»«¿ƒ¿»≈
) ‰hÓÏ הכיוונים ‡‰·˙ובשני ¿«»«¬«
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אחד י ושמך אחד אתה

לאביו), הּבן ואהבת לבנֹו האב ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָ(אהבת

ויׂשראל  ּדהּקּב"ה העצמית מהאהבה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנמׁשכת

יׂשראל  ואהבת ליׂשראל הּקּב"ה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ(אהבת

זה, (ּומּטעם יחיד' ּב'ּבן ּבעּקר היא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהּקּב"ה),

וׁשל  לבנם הֹורים ׁשל העצמית האהבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּכללּות

העֹולם, מּבאּומֹות יֹותר ּביׂשראל הּוא להֹוריו, ְְְְִִֵֵֵָָָָּבן

הּקּב"ה  אהבת היא זֹו אהבה ׁשּׁשרׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹלפי

להּקּב"ה).l`xUiואהבתl`xUiל  ְ¦§¨¥ְֲַַ¦§¨¥ְַָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּמׁשל ּבּׁשּיכּות ּבאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵַַָָָ

ּדהוהֿליּהֿ לּדּיּוק יחיד' ְֲִִֵֵַַָָּד'ּבן

ּבנֹו הם ׁשּיׂשראל זה ּכי יחיד", "ּגֹוי ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלמימר

למּטה, יחיד ּכבן (לא הּוא הּקּב"ה, ׁשל ְְְִִֵֶַַָָָָֹיחידֹו

וׁשּי אפׁשר יחיד, ּבן רק לאדם ּכׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ּכביכֹול  ׁשּי ׁשאין אּלא) ּבנים, עֹוד לֹו ְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּיהיּו

ּבניו  הם ׁשּיׂשראל  זה ּכי ּבנים, עֹוד לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו

ּבעצמּותֹו מׁשרׁשים ׁשהם הּוא הּקּב"ה, ְְְִֵֶֶַַָָָֻׁשל

מׁשרׁש ׁשהּוא למּטה הּבן (ּבדגמת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻֻיתּבר

למציאּות  מקֹום נתינת אין וׁשם האב), ְְְְְִִִֵַַָָָָּבעצמּות

סעיף  (כנ"ל ּבלחֹודֹוהי" ּומלּכא "יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָאחרת,

אהבת  ּבארץ, למּטה ּבהיֹותם ׁשּגם וכיון ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָג).

יחיד, לבן האב ּכאהבת היא ליׂשראל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָהּקּב"ה

יחיד  ּבן ּכאהבת היא להּקּב"ה יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָואהבת

ּבגּלּוי  ּבהם נּכר ׁשעלֿידיֿזה ׁשּגם 26לאביו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשרׁשם  עם קׁשּורים הם ּבארץ למּטה ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּבהיֹותם

מקֹום  נתינת ׁשם ׁשאין ,יתּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָּבעצמּותֹו

ּדמלאכים  למציאּות לא (אפילּו אחרת ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹלמציאּות

מקֹום  נתינת ׁשם ׁשאין ּומּכלֿׁשּכן ּבזה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

עם  למנֹותם לכאֹורה ׁשּי אין העֹולם), ְְְִִִֵַָָָָָֻלאּמֹות
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שהיא )26 להקב"ה דישראל האהבה ועאכו"כ בהמאמר. כמבואר ועונש דשכר בהענין ניכרת לישראל דהקב"ה זו אהבה כי

המס"נ. בענין בגילוי באה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰·‰‡‰Ó ˙ÎLÓpL ,(ÂÈ·‡Ï Ôa‰ ˙·‰‡Â B·Ï ·‡‰»»ƒ¿¿«¬««≈¿»ƒ∆ƒ¿∆∆≈»«¬»
Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡) Ï‡¯NÈÂ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈«¬««»»¿ƒ¿»≈

(‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈ ˙·‰‡Â הקדושֿברוךֿהוא של העצמית והאהבה ¿«¬«ƒ¿»≈¿«»»
שלה, והמקור השורש היא ישראל ÈÁÈ„'לבני Ôa'a ¯wÚa ‡È‰ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ

הבן  ואהבת לבן הורים אהבת ולמעשה

מאשר  יותר היא יחיד בבן להורים

לכך  אין שלכאורה למרות רבים, בבנים

לאהוב  אמורים והורים סיבה, שום

אמורים  רבים וילדים רבים, ילדים

הורים  מאהבת פחות לא הורים לאהוב

לעיל כאמור יחיד, »»ÌÚhÓe)ƒובן
,‰Ê שאהבת עצמה סיבה מאותה ∆

מאהבת  משתלשלת הוריםֿילדים

ישראל, ובני הקדושֿברוךֿהוא

ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰ ˙eÏÏk¿»»«¬»»«¿ƒ∆
,ÂÈ¯B‰Ï Ôa ÏLÂ Ì·Ï ÌÈ¯B‰ƒƒ¿»¿∆≈¿»
הוריםֿ אהבת של המושג כל היינו

BÈ˙¯ילדים Ï‡¯NÈa ‡e‰¿ƒ¿»≈≈
ÈÙÏ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡aÓƒ¿»»¿ƒ

BÊ ‰·‰‡ L¯MLֿהורים של ∆…∆«¬»
בעולם  הקיימת ‡‰·˙ילדים ‡È‰ƒ«¬«

˙·‰‡Â Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈¿«¬«
.(‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אודות לעיל האמור ¿«ƒ∆
הקדושֿברוךֿהוא  אהבת של ההשוואה

ישראל  בני ואהבת ישראל לבני

לבן  הורים לאהבת לקדושֿברוךֿהוא

דווקא  e‡a¯יחיד ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ≈
לעיל  כך על נתבאר שכבר מה מלבד

˙eÎiMa של המיוחד הקשר ¿«»
˜eicÏ '„ÈÁÈ Ôa'c ÏLn‰«»»¿≈»ƒ«ƒ
המאמר  בתחילת שנשאלה השאלה

אחד" "גוי ישראל בני על נאמר מדוע

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰c לו שהיה «¬»≈¿≈«
ÈÁÈ„",לומר  ÈBb" המדמה והמשל »ƒ

לבני  הקדושֿברוךֿהוא אהבת את

קשור  יחיד לבן הורים לאהבת ישראל

זו  לשאלה Ê‰במיוחד Èkƒ∆
ÏL B„ÈÁÈ Ba Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿¿ƒ∆

˜¯ Ì„‡Ï LiLk ÌbL ,‰hÓÏ „ÈÁÈ Ô·k ‡Ï) ‡e‰ ,‰"aw‰«»»…¿≈»ƒ¿«»∆«¿∆≈¿»»«
CiLÂ ¯LÙ‡ ,„ÈÁÈ Ôa ייתכןÌÈa „BÚ BÏ eÈ‰iL בן היותו ועם ≈»ƒ∆¿»¿«»∆ƒ¿»ƒ

יחיד, בן יהיה שלא והיתכנות אפשרות קיימת עדיין ישראל ‡l‡יחיד בני ∆»
באופן  להקדושֿברוךֿהוא יחיד כבן CiLהם ÔÈ‡L ייתכן ) ÏBÎÈ·kלא ∆≈«»ƒ¿»

שייך  לא מסויים שדבר הקדושֿברוךֿהוא כלפי לומר מקום שיש כמה (עד

ÌÈa,לגביו) „BÚ BÏ eÈ‰iL בני מלבד מישהו שעוד ייתכן לא שכן ∆ƒ¿»ƒ
הקדושֿברוךֿ של 'בן' ייחשב ישראל

ÂÈaהוא  Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê Èkƒ∆∆ƒ¿»≈≈»»
Ì‰L ‡e‰ ,‰"aw‰ ÏL∆«»»∆≈
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌÈL¯LÓÀ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»≈
הוא  ישראל בני של והמקור השורש

הקדושֿברוךֿ של ומהותו בעצמותו

בעצמו  hÓÏ‰הוא Ôa‰ ˙Ó‚„a)¿À¿««≈¿«»
·‡‰ ˙eÓˆÚa L¯LÓ ‡e‰L∆À¿»¿«¿»»
מעצמיות  שנמשך הגשמי הבן כמו

ÌLÂהאב  יתברך ), ‡ÔÈבעצמותו ¿»≈
,˙¯Á‡ ˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»ƒ¿ƒ«∆∆

א  ישראל בני ≈«¿Ï‡¯NÈ"ƒלא מלבד
"È‰B„BÁÏa ‡kÏÓe ישראל בני «¿»ƒ¿ƒ

לבדם  הקדושֿברוךֿהוא, והמלך,

.(‚ ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ
ÌbL ÔÂÈÎÂ אפילוÌ˙BÈ‰a בני ¿≈»∆«ƒ¿»

‡‰·˙ישראל  ,ı¯‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆«¬«
˙·‰‡k ‡È‰ Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬«
˙·‰‡Â ,„ÈÁÈ Ô·Ï ·‡‰»»¿≈»ƒ¿«¬«
˙·‰‡k ‡È‰ ‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»»ƒ¿«¬«

,ÂÈ·‡Ï „ÈÁÈ Ôa לעיל כמבואר ≈»ƒ¿»ƒ
שהאהבה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בהרחבה, ∆«¿≈∆

יחיד  ובן הורים כאהבת היא האמורה

Ì‰a ¯k ישראל Èel‚a26בבני ƒ»»∆¿ƒ
ı¯‡a ‰hÓÏ Ì˙BÈ‰a ÌbL∆«ƒ¿»¿«»»»∆
מצבם  לגבי מאוד גדולה ירידה שהיא

למעלה  ומקורם בשורשם שהם כפי

ÌL¯L ÌÚ ÌÈ¯eL˜ Ì‰≈¿ƒƒ»¿»
ÌL ÔÈ‡L ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈∆≈»

יתברך  ÌB˜Óבעצמותו ˙È˙¿ƒ«»
˙¯Á‡ ˙e‡ÈˆÓÏֿהקדוש מלבד ƒ¿ƒ«∆∆

ישראל  ובני בעצמו ואין (ברוךֿהוא

מקום  נתינת Ï‡שם eÏÈÙ‡¬ƒ…
ÌÈÎ‡ÏÓc ˙e‡ÈˆÓÏ שהיא ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

נעלית  רוחנית ≈»¿BiÎÂˆ‡מציאות
,(ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï ÌB˜Ó ˙È˙ ÌL ÔÈ‡L ÔkLŒÏkÓe ,‰Êa»∆ƒ»∆≈∆≈»¿ƒ«»¿À»»

למטה  הם ישראל שבני כפי ÌÚוגם Ì˙BÓÏ ‰¯B‡ÎÏ CiL ÔÈ‡≈«»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, פרשת שבת

('אחד  אחד" "ּגֹוי ׁשהם עליהם ולֹומר ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֻהאּמֹות

יחיד". "ּגֹוי והוהֿליּהֿלמימר ְְֲִֵֵַַָָָהּמנּוי')

הענינים p‰Â‰ה) ׁשלׁשת ׁשּבכל זה על הּטעם ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכיׂשראל") כעּמ" ,"ׁשמ" ְְְְְִִֵַַָָ("אּתה",

ּבּמאמר  מבאר "יחיד", ולא "אחד" ְְֱֲִֶֶַַַָָָָֹֹנאמר

מהם  אחד ׁשּבכל לׁשם, אֹור ּבין החּלּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבהקּדים

מעלה  הּגּלּוי,27יׁש ּבענין היא האֹור ּדמעלת . ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָ

את  מגּלה אינֹו ׁשם ּכי הּמאֹור. את מגּלה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהאֹור

ׁשּיֹודעים  ּדמּזה האדם, ׁשם ּוכמֹו ּבׁשם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּנקרא

ּכּמה  והרי מהּותֹו, את יֹודעים אין ׁשמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָאת

זה  ּדֹומים ׁשאין אף הּׁשם ּבאֹותֹו נקראים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאנׁשים

ּבמּדֹותיה  ולא ּבׂשכלם לא האֹור לזה, ועלֿידי ם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשהּוא  היא, הּׁשם ּומעלת הּמאֹור. את ְֲִִֵֶֶַַַַָיֹודעים

ּבׁשמֹו, לאדם ּכׁשּקֹורין ּכי העצם. את ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָממׁשי

מּזֹו, ויתרה עצמּותֹו. ּבכל לקֹוראֹו ּפֹונה ְְְְִִֵֶַָָהּוא

אֹותֹו ׁשּקֹוראים עלֿידי מתעּלף, ּכׁשהאדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדגם

עלֿידי  ּכי מההתעּלפּות, מתעֹורר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַּבׁשמֹו

החּיּות  עצם את ממׁשיכים ּבׁשמֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַַָהּקריאה

הּׁשם  מעלת וזֹוהי  החּיּות. מהתּפּׁשטּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּלמעלה

הינּו העצם את ממׁשי אינֹו ׁשהאֹור אֹור, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָלגּבי

העצם. את ממׁשי וׁשם ְְִֵֶֶֶַַָָהּמאֹור,

LÈÂאינֹו ׁשהאֹור ּבּמאמר ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ¿≈ְֲֵֶֶַַַַָָָ

הּכּונה  הּמאֹור, הינּו - העצם את ְְִֶֶֶַַַַַָָָָממׁשי

ׁשני  האֹור, נמׁש ׁשּמּמּנּו ּבהעצם ּכי היא, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבזה

ׁשני, וענין ׁשּבֹו. הּמאֹור אחד, ענין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָענינים.

מּמאֹור  ׁשּלמעלה מּמׁש ׁשּנקרא 28העצם ּדזה . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הינּו מאיר, ׁשהּוא מּפני הּוא 'מאֹור' ְְְִִֵֵֵֶַָּבׁשם

מבּדל  הּוא מּמׁש העצם אבל אֹור, מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּנמׁש
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ואילך.)27 פב ע' תרס"ח סה"מ גם ראה לקמן, 186)28בהבא ע' ה'תש"ה סה"מ ואילך. תסג ס"ע תרס"ו (המשך בכ"מ

ועוד) ראה zenvrdyואילך. – אלה ענינים שני בשמש שגם משמע פ"י בשעהיוה"א אדה"ז מלשון אבל מאור. אינו

תו"מ  שסב. ע' קארף) שיחי' (להר"י לתניא ביאורים לקוטי 376.בארוכה ע' חנ"א ָ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
'Èen‰ „Á‡') "„Á‡ ÈBb" Ì‰L Ì‰ÈÏÚ ¯ÓBÏÂ ˙Bn‡‰ שיש »À¿«¬≈∆∆≈∆»∆»«»

הלאה  וכן שני ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰Â¯אחריו לומר ) לו ÈÁÈ„"והיה ÈBb" ¿¬»≈¿≈«»ƒ
'גוי  ישראל בני על נאמר אםֿכן מדוע הנזכר, במאמר השאלה מובנת ומעתה

אחד'.

ÏÎaL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈««««∆∆¿»
,"‰z‡") ÌÈÈÚ‰ ˙LÏL¿…∆»ƒ¿»ƒ«»

Èk EnÚÎ" ,"EÓL"("Ï‡¯N ƒ¿¿«¿¿ƒ¿»≈
,"„ÈÁÈ" ‡ÏÂ "„Á‡" ¯Ó‡∆¡«∆»¿…»ƒ
יותר  ונכון ראוי היה שלכאורה אף על

בהרחבה, לעיל כמבואר 'יחיד', לומר

ÌÈc˜‰a ¯Ó‡na ¯‡·Ó¿…»««¬»¿«¿ƒ
˜elÁ‰ ההבדל,ÌLÏ ¯B‡ ÔÈa «ƒ≈¿≈

‰ÏÚÓ LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL27 ∆¿»∆»≈∆≈«¬»
יתרון  ויש 'שם' על ל'אור' יתרון יש

ומבאר. שממשיך כפי 'אור', על ל'שם'

ÔÈÚa ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÏÚÓc¿«¬«»ƒ¿ƒ¿«
˙‡ ‰l‚Ó ¯B‡‰L ,Èelb‰«ƒ∆»¿«∆∆

¯B‡n‰ נמשך אור כל כלומר, «»
(כמו, המאיר מקור שהוא מהמאור

מהשמש  הנמשך השמש אור למשל,

מגלה  מהמאור המתפשט והאור עצמה)

מעין  ש'אור הוא כלל (כי המאור  את

איננו  שהאור למרות ולכן המאור'

מכל  האור, מקור למאור, שווהֿערך

וזה  המאור. של גילוי מהווה הוא מקום

'שם' על ל'אור' שיש ÌLיתרון Èkƒ≈
˙‡ ‰l‚Ó BÈ‡ והפנימיות המהות ≈¿«∆∆

ÌLשל BÓÎe ,ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈¿≈
˙‡ ÌÈÚ„BiL ‰fÓc ,Ì„‡‰»»»¿ƒ∆∆¿ƒ∆
,B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ BÓL¿≈¿ƒ∆«
ÌÈ‡¯˜ ÌÈL‡ ‰nk È¯‰Â«¬≈«»¬»ƒƒ¿»ƒ

ÌM‰ B˙B‡a זהה שם בעלי והם ¿«≈
‡Ï ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc ÔÈ‡L Û‡«∆≈ƒ∆»∆…

Ì‰È˙BcÓa ‡ÏÂ ÌÏÎNa ואם ¿ƒ¿»¿…¿ƒ≈∆
הנקרא  מהות את מגלה היה השם

בשם  הנקראים כל אזי שם, באותו

תכונות  בעלי היו לדוגמה 'אברהם'

כך, זה שאין היא המציאות והרי זהות,

˙‡ ÌÈÚ„BÈ ¯B‡‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¿ƒ∆
¯B‡n‰.ומתפשט מאיר האור שממנו «»

ÌM‰ ˙ÏÚÓe'אור' על 'שם' של e‰L‡המעלה ,‡È‰'ה'שם «¬««≈ƒ∆
CÈLÓÓ ומעורר‡e‰ ,BÓLa Ì„‡Ï ÔÈ¯BwLk Èk .ÌˆÚ‰ ˙‡ «¿ƒ∆»∆∆ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ¿

‰Bt ומתייחסB˙eÓˆÚ ÏÎa B‡¯B˜Ï ממנו חלק רק ÈÂ˙¯‰ולא . ∆¿¿¿»«¿ƒ≈»
,BfÓ השם של הקשר את יותר עוד שמדגישה תופעה Ì‚cלעצם קיימת ƒ¿«

È„ÈŒÏÚ ,ÛlÚ˙Ó Ì„‡‰Lk¿∆»»»ƒ¿«≈«¿≈
‡e‰ BÓLa B˙B‡ ÌÈ‡¯BwL∆¿ƒƒ¿

˙eÙlÚ˙‰‰Ó ¯¯BÚ˙Ó וחוזר ƒ¿≈≈«ƒ¿«¿
הרגיל, È„ÈŒÏÚלמצבו Èkƒ«¿≈

˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ BÓLa ‰‡È¯w‰«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ∆
‰ÏÚÓlL ˙eiÁ‰ ÌˆÚ∆∆««∆¿«¿»

˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰Ó כשאדם ≈ƒ¿«¿««
התפשטות  בעניין חיסרון נוצר מתעלף,

אבל  בגוף נפשו של החיות ופעולת

וההתעלפות  שלימה שלו הנפש עצם

וכשקוראים  פגם. כל בה יוצרת לא

חוזר  והוא מעירה הנפש עצם בשמו,

ÏÚÓ˙לעצמו. È‰BÊÂ ויתרוןÌM‰ ¿ƒ«¬««≈
BÈ‡ ¯B‡‰L ,¯B‡ Èa‚Ï¿«≈∆»≈
eÈ‰ ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ«¿ƒ∆»∆∆«¿

,¯B‡n‰,אותו מגלה ÌLÂורק «»¿≈
CÈLÓÓ ומעורר.ÌˆÚ‰ ˙‡ «¿ƒ∆»∆∆

·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆»
¯Ó‡na לעיל והובא הנזכר ««¬»
¯B‡‰L'ל'שם ‡BÈבניגוד ∆»≈

eÈ‰ - ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ«¿ƒ∆»∆∆«¿
Èk ,‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,¯B‡n‰«»««»»»∆ƒƒ

ÌˆÚ‰a,האור מקור המאור, ¿»∆∆
,¯B‡‰ CLÓ epnnL ישנםÈL ∆ƒ∆ƒ¿»»¿≈

¯B‡n‰ ,„Á‡ ÔÈÚ .ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ¿»∆»«»
BaL.אור של מקור שהוא העובדה ∆

LnÓ ÌˆÚ‰ ,ÈL ÔÈÚÂ¿ƒ¿»≈ƒ»∆∆«»
¯B‡nÓ ‰ÏÚÓlL28 ממש העצם ∆¿«¿»ƒ»

שאיננו  כך כדי עד ועמוק פנימי הוא

ביטוי  בשום מתבטא ואיננו מתגלה

מעצמו  חוץ להאיר מכדי נעלה והוא

ומבאר. שממשיך pL˜¯‡וכפי ‰Êc¿∆∆ƒ¿»
ÈtÓ ‡e‰ '¯B‡Ó' ÌLa¿≈»ƒ¿≈
CLÓpL eÈ‰ ,¯È‡Ó ‡e‰L∆≈ƒ«¿∆ƒ¿»

,¯B‡ epnÓ,אור ממנו נמשך אמנם ƒ∆
'מאור' נקרא הוא Ïc·Óולכן ‡e‰ LnÓ ÌˆÚ‰ Ï·‡ ונעלהÔÈÚÓ ¬»»∆∆«»À¿»≈ƒ¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

אחד יב ושמך אחד אתה

ׁשּמּמּנּו מאֹור, ׁשהּוא מּזה (ּגם האֹור ְִִִֵֶֶֶֶַַָָמענין

ׁשרׁש ּבין ּדהחּלּוק לֹומר, ויׁש האֹור). ְְְִִֵֵֶַַָָֹנמׁש

הּוא  האֹור ׁשׁשרׁש הּוא, הּׁשם לׁשרׁש ְֵֶֶֶַָָֹֹהאֹור

ׁש'אֹור' וזהּו ּבהעצם. הּוא הּׁשם וׁשרׁש ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּמאֹור,

הּמאֹור  ענין ּכי העלם, הּוא ו'ׁשם' ּגּלּוי, ְְְִִִֵֵֶַַָהּוא

והעצם  ּומתּגּלה), (מתּפּׁשט מאיר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

האֹור  מענין מבּדל הּוא הּׁשם) ְְִֵֵֶַַָָֹֻ(ׁשרׁש

מה  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה וגּלּוי). ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ(התּפּׁשטּות

העצם  את ממׁשי אינ ֹו ׁשהאֹור ּבּמאמר, ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּכתּוב

"הינּו ׁשּמֹוסיף ּבזה ׁשהּכּונה הּמאֹור, הינּו -ְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

לא  הּוא לא ֹור ׁשּׁשּי ׁשהעצם היא, ִֶֶֶֶַַָָָָֹהּמאֹור"

האֹור  ואףֿעלּֿפיֿכן הּמאֹור, ורק מּמׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָָָהעצם

אֹומר  ּולאחריֿזה זה. ענין ּגם ממׁשי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאינֹו

סתם), ("העצם" העצם את ממׁשי ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּׁשם

ׁשּמבּדל  מּמׁש העצם הּוא לּׁשם ׁשּׁשּי ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהעצם

את  ממׁשי הּׁשם ואףֿעלּֿפיֿכן הּגּלּוי, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַמענין

ֶֶָהעצם.

רּבֹותינּוCÈLÓÓeו) ּׁשאמרּו מה ּדזהּו ּבּמאמר, «¿ƒְְֲֵֶֶַַַַָָ

ת"ק 29ז"ל  מהל הּקּב"ה ֲֶַַַַָָָׁשהל

למעלה  הּוא הּׁשם ׁשׁשרׁש ׁשם, לֹו לקנֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹׁשנה

וענין  ּבהעלם, ׁשהּוא אּלא (ּכּנ"ל) האֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשרׁש

ּבגּלּוי  יהיה ׁשהּׁשם הּוא ׁשם" לֹו ּכמֹו30"לקנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַ

– העצם המׁשכת הּמעלֹות, ׁשּתי יהיּו ׁשאז ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָאֹור,

מעלת  – ּבגּלּוי ּתהיה זֹו וׁשהמׁשכה הּׁשם, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָמעלת

"אּתה  ּׁשאֹומרים מה מבאר ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֶֶַַַָָָהאֹור.

ּגּלּוי  הּוא ו"אחד" "יחיד" ּכי אחד", וׁשמ ְְְִִִִֶֶֶָָָָאחד

מקֹום  אין ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּגּלּוי ׁשּמּצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַָוהעלם,

עֹולמֹות  ׁשּיׁשנם וזה "יחיד"), –) ְְִֶֶֶָָָָָלעֹולמֹות

העלם  מּלׁשֹון מאחדים 31('עֹולם' ׁשהם אּלא ( ְְְִִֵֵֶֶֶָָָֻ

ולכן  וההעלם. הּצמצּום עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ("אחד")
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(ב).)29 א פ"ז, פד).zepwlוזהו)30קה"ר ע' תרס"ח (סה"מ לגילוי מהעלם המשכה הוא קנין כי שם, שלח )31לו לקו"ת

.63 הערה 112 ע' חל"ד לקו"ש וראה א'נט. ע' ח"ג שג. ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ד. .p"yeלז,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯B‡‰ אלא ממנו חוץ ומאיר היוצא מהאור רק לא מובדל עצמו (והעצם »

ונעלה  ‰‡B¯מובדל CLÓ epnnL ,¯B‡Ó ‡e‰L ‰fÓ Ìb«ƒ∆∆»∆ƒ∆ƒ¿»»
אור  של מקור בתור ועניינו במאור שונים עניינים שני שאלו לעיל וכמבואר

מזה  למעלה הוא העצם ואילו שלו, העצם ).איננו
˜elÁ‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ ההבדלÔÈa ¿≈«¿«ƒ≈

ÌM‰ L¯LÏ ¯B‡‰ L¯L…∆»¿…∆«≈
‡e‰ ¯B‡‰ L¯LL ,‡e‰∆…∆»

¯B‡na מקור שהוא במאור זה עניין «»
אור, ‰e‡של ÌM‰ L¯LÂ¿…∆«≈
ÌˆÚ‰a שלמעלה במאור זה בעניין ¿»∆∆

שההבדל  במאור, עניינים (שני מהאור

לעיל). נתבאר ביניהם

e‰ÊÂ נוסף לדבר הפנימי הטעם ¿∆
בו  נבדלים והשם ∆B‡'L¯'שהאור

Èelb ‡e‰ הוא האור וכאמור ƒ
מהמאור  והארה ÌL'Â'התפשטות ,¿≈

ÌÏÚ‰ ‡e‰ כמו) שהשם וכאמור ∆¿≈
העצם, את מגלה לא למשל) האדם שם

‡e‰L ‡e‰ ¯B‡n‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««»∆
‰lb˙Óe ËMt˙Ó) ¯È‡Ó מחוץ ≈ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆

‰ÌM)לעצמו  L¯L) ÌˆÚ‰Â ,(¿»∆∆…∆«≈
¯B‡‰ ÔÈÚÓ Ïc·Ó ‡e‰À¿»≈ƒ¿«»

(Èel‚Â ˙eËMt˙‰) למעלה והוא ƒ¿«¿¿ƒ
והארה. מגילוי

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ בין ההבדל ביאור לפי ¿«ƒ∆
לאור  ושייכותם במאור העניינים שני

שלמעלה  (העצם ושם המאיר) (המאור

e˙kM·מהארה) ‰Ó ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈«∆»
¯Ó‡na והובא הריי"צ, הרבי של ««¬»

‡˙לעיל, CÈLÓÓ BÈ‡ ¯B‡‰L∆»≈«¿ƒ∆
,¯B‡n‰ eÈ‰ - ÌˆÚ‰»∆∆«¿«»
eÈ‰" ÛÈÒBnL ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆∆ƒ«¿

"¯B‡n‰ באמירה מסתפק ולא «»
העצם על ÌˆÚ‰Lשמדובר ,‡È‰ƒ∆»∆∆
¯B‡Ï CiML בעצם חלק אותו ∆«»»

אור  ממנו ומאיר יוצא דבר של שבסופו

˜¯Â LnÓ ÌˆÚ‰ ‡Ï ‡e‰…»∆∆«»¿«
,¯B‡n‰"המאור "היינו מודגש ולכן «»

BÈ‡ ¯B‡‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈»≈
CÈLÓÓמעורר אפילו Ìbולא «¿ƒ«

‰Ê ÔÈÚ ממשיך שאינו ובוודאי ƒ¿»∆

כלל. להארה שייך שלא העצם את ‡ÓB¯ומעורר ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe הרבי ¿«¬≈∆≈
הנזכר במאמר Ì˙Òהריי"צ "ÌˆÚ‰") ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ ÌM‰L∆«≈«¿ƒ∆»∆∆»∆∆¿»

המאור" "היינו מוסיף אינו ‰e‡כיוון ),וכאן ÌMÏ CiML ÌˆÚ‰L∆»∆∆∆«»«≈
Ïc·nL LnÓ ÌˆÚ‰ לגמריÈelb‰ ÔÈÚÓ,וההארהŒÏÚŒÛ‡Â »∆∆«»∆À¿»≈ƒ¿««ƒ¿««

˙‡ CÈLÓÓ ÌM‰ ÔÎŒÈtƒ≈«≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ‰ של היתרון שזהו וכאמור »∆∆

'אור'. על 'שם'

e‰Êc ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Â«¿ƒ««¬»¿∆
של  הפנימי e¯Ó‡Mהתוכן ‰Ó«∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯29 במדרשCÏ‰L «≈∆»«
˜"˙ CÏ‰Ó ‰"aw‰ מאות חמש «»»«¬«

,ÌL BÏ ˙B˜Ï ‰L ומכאן »»ƒ¿≈
ולפי  השם, עניין חשיבות את למדים

היא  הכוונה הדברים ∆…∆L¯LLפנימיות
ÌM‰ בעצם‡e‰ שלמעלה בבחינה «≈

והארה  L¯MÓמגילוי ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ…∆
¯B‡‰ ששייכת בבחינה שהוא בעצם »

והארה  ‡l‡לגילוי (Ï"pk)««∆»
‡e‰L'ה'שםÔÈÚÂ ,ÌÏÚ‰a ∆¿∆¿≈¿ƒ¿«

ÌM‰L ‡e‰ "ÌL BÏ ˙B˜Ï"ƒ¿≈∆«≈
Èel‚a ‰È‰È30 ויאיר,¯B‡ BÓk ƒ¿∆¿ƒ¿

Ê‡Lבגילוי יהיה השם eÈ‰Èכאשר ∆»ƒ¿
˙BÏÚn‰ ÈzL של וגם השם של גם ¿≈««¬

ÏÚÓ˙האור, Y ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆∆«¬«
‰È‰z BÊ ‰ÎLÓ‰LÂ ,ÌM‰«≈¿∆«¿»»ƒ¿∆

.¯B‡‰ ˙ÏÚÓ Y Èel‚a¿ƒ«¬«»
¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הריי"צ הרבי ¿«ƒ∆¿»≈

"‡z‰במאמר ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó«∆¿ƒ«»
,"„Á‡ EÓLÂ „Á‡ אומרים ולא ∆»¿ƒ¿∆»

יחיד' ושמך יחיד "ÈÁÈ„"'אתה Èkƒ»ƒ
Èelb ‡e‰ "„Á‡"Â"יחיד" שזהו ¿∆»ƒ

האור ענין ÌÏÚ‰Âעניין "אחד" שזהו ¿∆¿≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡cהשם, Èelb‰ „vnL∆ƒ««ƒ¿≈

-) ˙BÓÏBÚÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÛBÒ≈»»»
"„ÈÁÈ" באמת קיים הוא שרק היינו »ƒ

מציאות  שום אין ÊÂ‰ומלבדו ,(¿∆
'ÌÏBÚ') ˙BÓÏBÚ ÌLiL∆∆¿»»»

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ31( יש ולמעשה ƒ¿∆¿≈
גשמית  Ì‰Lמציאות ‡l‡∆»∆≈

לאלוקות  בטלים ÌÈ„Á‡Ó¿À»ƒהעולמות
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ("„Á‡")∆»«¿≈
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יג

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, פרשת שבת

מעלת  עלּֿדר "יחיד", לגּבי ּב"אחד" מעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש

נעׂשה  וזה (ּגּלּוי). אֹור לגּבי (העלם) ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָהּׁשם

ׁשעלֿידי  ּבארץ", אחד ּגֹוי "יׂשראל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעלֿידי

ׁשּמֹורה  האל"ף נמׁש ּומצֹות ּבתֹורה ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָעבֹודתם

"אּתה" ז'32על וד', ּבח' ,יתּבר עצמּותֹו , ְְְְִֵַַַָָ

העֹולם. רּוחֹות וד' וארץ ְְְִִֶֶָָרקיעים

LÈÂ"אחד" מעלת לבאר ׁשּבכדי ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

הענין  (ּבּמאמר) מקּדים "יחיד", ְְְֲִִִֵַַַַָָָָלגּבי

ּכׁשּיׁש הּוא הּׁשם מעלת וׁשעּקר ו'ׁשם', ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַּד'אֹור'

ֿׁשעלּֿדר לרּמז, ּבכדי הּוא האֹור, מעלת ּגם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָּבֹו

ּדהגם  ו"יחיד", "אחד" ּבענין ּגם הּוא ְְְֲִִֶֶַַַַָָזה

ּבענין  ּגם הּוא "יחיד" לגּבי ּד"אחד" ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּיתרֹון

מּכלֿמקֹום  מּצדֿעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְִִֶֶַַָָָּד"אחד"

הענין  ּגם ּבֹו ּכׁשּיׁש היא ּבזה הּמעלה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָעּקר

ׁשהּוא  (ּכמֹו ּד"אחד" ּבענין ׁשהּיתרֹון ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָּד"יחיד".

ּבטלים  הם העֹולמֹות ׁשּגם עצמֹו), ְְִִֵֵֶַַַָָמּצד

אין 33ּומאחדים  זה , ּכי הּגּלּוי. מעלת ּבֹו ְֲִִִֵֶַַַָֻ

ּכמֹו ּבתכלית ּבּטּול אינֹו ּד"אחד" ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשהּבּטּול

העֹולמֹות  ּד"אחד" (ׁשּבבּטּול ּד"יחיד" ְְְִִִֶֶַָָָָהּבּטּול

ּדבר  ּכמֹו הּוא ׁשּלהם  והּבּטּול למציאּות, ְְְְִִִִִֶֶַָָָנראים

מאיר  ׁשאין זה מּצד הּוא מציאּותם) על ְִִִֵֵֶֶַַָָנֹוסף

היא  הּמעלה ועּקר ּדאֹורֿאיןֿסֹוף . הּגּלּוי ְְֲִִִֵֶַַַַָָּבהם

מאיר  הּצמצּום, עלֿידי ׁשּנתהּוּו ּבעֹולמֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּגם

מהּצמצּום, ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֵֶַַַָהּגּלּוי

מתּבּטלים  ׁשהם ּבאפן לא הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַֹֹוהּגּלּוי

הם  ּבמציאּותם, ׁשהם ׁשהגם אּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמציאּותם

ּבתכלית  ּד"יחיד".34ּבטלים הּבּטּול ּבדגמת ְְְְְְִִִִֵַַַָֻ
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שם.)32 ה'תש"ב זה בד"ה ריש )33כ"ה ה'תש"ב (סה"מ מבאור יותר בשם הוא למטה וההמשכה הגילוי שענין להעיר,

גם נמשך שהביטול יחיד , לגבי  דאחד  היתרון גם הוא שעד"ז לומר, ויש .(76 לשם zenleraע' דאחד בהשייכות ועפ"ז, .

מצד הוא – דעולמות המציאות ישנה דאחד שבהדרגא זה א) ענינים: שני –mlrdd שהביטול וזה בפנים); (כנ"ל דשם

למטה. גם שנמשך דשם ה"גילוי" מצד הוא – בהעולמות אין )34נמשך אוא"ס שלגבי פשצ"ב ח"ב תער"ב המשך ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ואפשרות מקום הנותנים הם וההעלם הצמצום כי «ƒ¿¿«∆¿≈

האלוקות. על שמעלימים מוגבלים עולמות ÏÚÓ‰לקיום LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈«¬»
Èa‚Ï (ÌÏÚ‰) ÌM‰ ˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚ ,"„ÈÁÈ" Èa‚Ï "„Á‡"a¿∆»¿«≈»ƒ«∆∆«¬««≈∆¿≈¿«≈

(Èelb) ¯B‡ למציאות מקום נתינת כל אין בו מצב הוא 'יחיד' כלומר, ƒ
ו'אחד' עצמה, האלוקות מלבד כלשהי

עולמות  של מציאות יש בו מצב הוא

ומאוחדים  לאלוקות בטלים שהם אלא

בדומה  ל'אחד' יתרון ויש באלוקות,

מעלת  והיא 'אור', על 'שם' של ליתרון

(אור), הגילוי על (שם) ההעלם

לעיל. כמבואר

‰ÊÂ של וההתאחדות הביטול ¿∆
לאלוקות  È„ÈŒÏÚהעולמות ‰NÚ«¬»«¿≈

,"ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈∆»»»∆
‰¯B˙a Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»»¿»

L Û"Ï‡‰ CLÓ ˙BˆÓe‰¯Bn ƒ¿ƒ¿»»»∆∆∆
"‰z‡" ÏÚ32, ז"ל חכמינו וכדברי ««»

לקדושֿ רומזת 'אחד' של שהאל"ף

עולם' של 'אלופו ברוךֿהוא,

,C¯a˙È B˙eÓˆÚ שמאיר כפי «¿ƒ¿»≈
,'„Â 'Áa'ז על ¯˜ÌÈÚÈהרומזים ¿¿¿ƒƒ

ı¯‡Â'ח בגימטריא שמונה וביחד ¿∆∆
'„Â לארבע רומזת ד' ¯BÁe˙והאות ¿

ÌÏBÚ‰.דרום צפון, מערב, מזרח, »»
¯‡·Ï È„ÎaL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈¿»≈
,"„ÈÁÈ" Èa‚Ï "„Á‡" ˙ÏÚÓ«¬«∆»¿«≈»ƒ

(¯Ó‡na) ÌÈc˜Ó,הקדמות שתי «¿ƒ««¬»
ÌL'Â'הראשונה  '¯B‡'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿≈
אחד ההבדלים  כל של והמעלה ביניהם

השני, על wÚL¯השנייה Âמהם ¿∆ƒ«
Ba LiLk ‡e‰ ÌM‰ ˙ÏÚÓ«¬««≈¿∆≈

,¯B‡‰ ˙ÏÚÓ Ìb גם כאשר היינו ««¬«»
במאמר  (כנרמז מאיר בעצמו העצם

רצה  שהקדושֿברוךֿהוא ז"ל חכמינו

שם') לו Ên¯Ï,'לקנות È„Îa ‡e‰ƒ¿≈¿«≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚL לגבי לאמור בדומה ∆«∆∆∆

(העלם, ו'שם' 'יחיד') (גילוי, 'אור'

ÔB¯˙i‰L'אחד') Ì‚‰c ,"„ÈÁÈ"Â "„Á‡" ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«∆»¿»ƒ«¬«∆«ƒ¿
„Á‡"c לאלוקות בטלים הם אך עולמות של מציאות שישנה היינו "Èa‚Ï ¿∆»¿«≈
"„ÈÁÈ"האלוקות מלבד כלל מציאות שאין ÔÈÚaהיינו Ìb ‡e‰ »ƒ«¿ƒ¿«

BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L BÓk "„Á‡"c את יש עצמו ב'אחד' גם כי ¿∆»¿∆ƒ««¿
המציאות, ביטול של האמור ‰החידוש ¯wÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ‰Êa ‰ÏÚn ƒ»»ƒ«««¬»»∆

Ba LiLk ‡È‰('ב'אחד (הנרמז לאלוקות העולמות ‰ÔÈÚבביטול Ìb ƒ¿∆≈«»ƒ¿»
."„ÈÁÈ"c כיון e‰L‡וזאת, BÓk) "„Á‡"c ÔÈÚa ÔB¯˙i‰L ¿»ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿»¿∆»¿∆

˙BÓÏBÚ‰ ÌbL ,(BÓˆÚ „vÓƒ««¿∆«»»
ÌÈ„Á‡Óe ÌÈÏËa Ì‰33, בו יש ≈¿≈ƒ¿À»ƒ

אין  (שבו 'יחיד' פני על יתרון

אבל  שמתבטלת) מציאות מלכתחילה

שני  ‰Èelbמצד ˙ÏÚÓ Ba ÔÈ‡≈«¬««ƒ
האלוקות. של וההתפשטות וההארה

של  בביטול מה מפני ומבאר וממשיך

מעלת  את אין אכן עצמו מצד 'אחד'

Ê‰הגילוי, Èk לכך הפנימית הסיבה ƒ∆
Ïeha BÈ‡ "„Á‡"c Ïeha‰L∆«ƒ¿∆»≈ƒ

˙ÈÏÎ˙a מוחלט BÓkביטול ¿«¿ƒ¿
) "„ÈÁÈ"c Ïeha‰ בא והדבר «ƒ¿»ƒ

בכך  ביטוי Ïeh·aL∆¿ƒלידי
ÌÈ‡¯ ˙BÓÏBÚ‰ "„Á‡"c¿∆»»»ƒ¿ƒ

גשמיות  e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ˙,בעיניים
Ì‰lL Ïeha‰Â לאלוקות‡e‰ ¿«ƒ∆»∆

Ì˙e‡ÈˆÓ ÏÚ ÛÒB ¯·c BÓk¿»»»«¿ƒ»
כמציאות  ייראו שלא לכך גורם )ואיננו

¯È‡Ó ÔÈ‡L ‰Ê „vÓ ‡e‰ƒ«∆∆≈≈ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c Èelb‰ Ì‰a»∆«ƒ¿≈
לא  שהביטול לכך גורם הגילוי והעדר

ב'יחיד', (ורק ומושלם מוחלט יהיה

הביטול  בגלוי, היא האלוקות שבו מצב

מוחלט). ‰ÏÚn‰ביטול ¯wÚÂ¿ƒ«««¬»
ee‰˙pL ˙BÓÏBÚa ÌbL ‡È‰ƒ∆«»»∆ƒ¿«

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ומסתיר המעלים «¿≈«ƒ¿
בעולמות  גם האיןֿסוף, אור גילוי על

ŒÔÈ‡Œ¯B‡cאלה  Èelb‰ ¯È‡Ó≈ƒ«ƒ¿≈
,ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»≈«ƒ¿
Ì‰L ÔÙ‡a ‡Ï ‡e‰ Èelb‰Â¿«ƒ…¿…∆∆≈

Ì˙e‡ÈˆnÓ ÌÈÏha˙Ó ואינם ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
להתקיים  Ì‚‰Lממשיכים ‡l‡∆»∆¬«

,Ì˙e‡ÈˆÓa Ì‰L רקיעים ויש ∆≈ƒ¿ƒ»
העולם  רוחות את ויש ארץ ÈÏÎ˙a˙ויש ÌÈÏËa Ì‰34 מוחלט בביטול ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÈÁÈ"c„"ומושלם  Ïeha‰ ˙Ó‚„a ביטול שהוא 'יחיד' של הביטול כמו ¿À¿««ƒ¿»ƒ
כזאת  כלל.ברמה מקום תפיסת ושום מציאות שום לעולמות שאין
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אחד יד ושמך אחד אתה

ה'אֹור'p‰Â‰ז) מעלת ּגם יהיה ׁשּב'ּׁשם' ּבכדי ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

ּד"אחד" החּבּור ְְִֶֶֶֶַַָ[ועלּֿדרֿזה

העצמּות  המׁשכת עלֿידי הּוא ְְְְִֵַַַַָָָו"יחיד"]

הּוא  עצמ ֹו מּצד 'ׁשם' ּכי מ'ּׁשם'. ּגם ְְְִִִֵֵֶַַַַָׁשּלמעלה

ׁשּנמׁש וזה ּבגּלּוי, ׁשּיהיה ואיֿאפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָהעלם

מעצמּותֹו ּבֹו ׁשּממׁשיכים עלֿידי הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַּבגּלּוי

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ּוכמֹו .ְְְְִֵֵֶַָָיתּבר

ּכסלו  ּדיּו"ד למאמר 35[ּבּמאמר ּבהמׁש ׁשּבא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּדזה  ּכסלו], ּדט' אחד" "אּתה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָּדּבּורֿהּמתחיל 

ׁשהם  לפי הּוא "ׁשמ "מק ּדׁשי נקראים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיׂשראל

המׁשכת  העצמּות, מּקדּׁשת ּב'ּׁשם' ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻממׁשיכים

קדֹוׁש". ּב"ׁשמ קדֹוׁש" ְְִַָָָ"אּתה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אּתה" ּתפּלת ׁשּסּיּום זה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֶֶַַָָ

,"ׁשמ את "יקּדיׁשּו הּוא ְְִֶֶֶַָאחד"

ּבׁשני  היא להתחלתּה הּתפּלה סּיּום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּׁשּיכּות

ממׁשיכים  אחד" ּגֹוי ׁש"ּיׂשראל ּדזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָענינים.

(ּבאפן  אחד" וׁשמ אחד "אּתה ְְְְִִֶֶֶַָָָֹלהיֹות

סעיף  כנ"ל ּד"יחיד" הּגּלּוי ּגם יׁשנֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָׁשּב"אחד"

"יקּדיׁשּו – העצמּות ּכח המׁשכת עלֿידי הּוא ְְְְִֵַַַַַַָָֹו)

אחד" ּגֹוי  ׁש"ּיׂשראל ועלֿידי ."ׁשמ ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָאת

אחד  "אּתה עלֿידיֿזה ממׁשיכים אחד", וׁשמ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

"אּתה  המׁשכת ּבפעל, "ׁשמ את "יקּדיׁשּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹנעׂשה

ּדבעל  אחד" "אּתה ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמר וכּמבאר קדֹוׁש". ּב"ׁשמ ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹקדֹוׁש"

"אּתה 36ההּלּולא  ּתפּלת ׁשּבסּיּום "ׁשמ את יקּדיׁשּו מנּוחתם "ועל ּדענין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּלפניֿזה. הענינים מּכל יֹותר נעלה הּוא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד",

"מקּדׁשי CÈLÓÓeח) ּבׁשם נקראים ׁשּיׂשראל ּדזה ּכסלו), (ּדיּו"ד ּבּמאמר «¿ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּׁשם. קּדּוׁש על נפׁשם מֹוסרים ׁשּיׂשראל לזה ּגם ׁשּי "ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשמ

הּוא  "ׁשמ את "יקּדיׁשּו ׁשענין ההּלּולא' ּד'בעל הּנ"ל ּבּמאמר ּגם הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָוכן
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בתכלית. בטלים הם הצמצום ע"י שנתהוו העולמות זה, גילוי ומצד הצמצום, לאחרי גם בגילוי ומאיר מעלים, הצמצום

בארוכה. עיי"ש בתכלית". בטלים הם כו' שנתהוו כמו שגם רק נתהוו, לא כאילו שהם 76.)35"ולא ע' ה'תש"ב סה"מ

הוא )36 שכנראה – ואילך]). ג ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר במאמרי [ולאח"ז תשכ"ה (קה"ת, בפ"ע בקונטרס נדפס

ראה  – המנחה תפילת קודם תקפ"ז) כסלו, ט' ויצא, (ש"פ במאסר בשבתו האחרון בש"ק שאמרו אחד" "אתה הדרוש

נג). ע' כסלו סה"מ (תו"מ ה'תשמ"ב אחד אתה ברד"ה בהנסמן

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
'ÌM'aL È„Îa ‰p‰Â (Ê ההעלם ÏÚÓ˙העצם, Ìb ‰È‰È ¿ƒ≈ƒ¿≈∆«≈ƒ¿∆««¬«

'¯B‡'‰ הגילוי Á‡"c„"המאור, ¯eaÁ‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ] מציאות »¿«∆∆∆«ƒ¿∆»
המציאות ÈÁÈ"Â„"המתבטלת  של מוחלט È„ÈŒÏÚביטול ‡e‰ [ ¿»ƒ«¿≈

‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ למעלה אלא מ'אור' רק Ìbלא «¿»«»«¿∆¿«¿»«
BÓˆÚ „vÓ 'ÌL' Èk .'ÌM'Óƒ≈ƒ≈ƒ««¿
עצמותו  המשכת בו שתהיה ללא

¯LÙ‡ŒÈ‡Â ÌÏÚ‰ ‡e‰∆¿≈¿ƒ∆¿»
Èel‚a ‰È‰iL,מהותו ÊÂ‰היפך ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆

È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Èel‚a CLÓpL∆ƒ¿»¿ƒ«¿≈
B˙eÓˆÚÓ Ba ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ≈«¿
˜"Î ¯‡·nL BÓÎe .C¯a˙Èƒ¿»≈¿∆¿»≈
¯Ó‡na] ¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ«¿««¬»

ÂÏÒk „"eÈc35,שנה אותה של ¿ƒ¿≈
¯Ó‡ÓÏ CLÓ‰a ‡aL ·"˘˙∆»¿∆¿≈¿«¬«
"„Á‡ ‰z‡" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ«»∆»

ÂÏÒk 'Ëc זה מאמר עוסק ],שבו ¿ƒ¿≈
ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
ÈÙÏ ‡e‰ "EÓL ÈLc˜Ó"¿«¿≈¿∆¿ƒ
'ÌM'a ÌÈÎÈLÓÓ Ì‰L∆≈«¿ƒƒ«≈

‰eÓˆÚ˙,בהעלם  ˙M„wÓƒ¿À«»«¿
' "LB„˜ ‰z‡" ˙ÎLÓ‰'אתה «¿»««»»

עצמותו  על ¿EÓL"a¿ƒמורה
"LB„˜.'ה'שם »

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ מהמאמר לעיל המובא ¿«ƒ∆
המשכת  על תש"ב כסלו יו"ד של

('שמך  ב'שם' קדוש') ('אתה עצמותו

ÌeiqLקדוש) ‰Ê ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈∆∆ƒ
‡e‰ "„Á‡ ‰z‡" ˙lÙz¿ƒ««»∆»
,"EÓL ˙‡ eLÈc˜È"«¿ƒ∆¿∆
‰lÙz‰ ÌeiÒ ˙eÎiML∆«»ƒ«¿ƒ»
.ÌÈÈÚ ÈLa ‡È‰ d˙ÏÁ˙‰Ï¿«¿»»»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

אחד  ÈBbעניין Ï‡¯Ni"L ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈLÓÓ "„Á‡ גם ∆»«¿ƒƒƒ¿

הזה  לעולם למטה שירדו לאחר

גשמי  בגוף ונתלבשו «»"‡z‰הגשמי
"„Á‡ EÓLÂ „Á‡ ודבוקים ∆»¿ƒ¿∆»

הנשמות  בשורש שהיו כפי באלוקות

BLÈלמעלה "„Á‡"aL ÔÙ‡a)¿…∆∆¿∆»∆¿

אלא  הביטול עניין את רק Â)לא ÛÈÚÒ Ï"Î "„ÈÁÈ"c Èelb‰ Ìb««ƒ¿»ƒ¿ƒ
"EÓL ˙‡ eLÈc˜È" Y ˙eÓˆÚ‰ Ák ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»«…«»«¿«¿ƒ∆¿∆
קדוש'). ('שמך ה'שם' בעניין קדוש') ('אתה עצמותו קדושת את ממשיכים

EÓLÂ „Á‡ ‰z‡" ÌÈÎÈLÓÓ "„Á‡ ÈBb Ï‡¯Ni"L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈∆»«¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿
,"„Á‡ כוח המשכת כאמור, שהיא, ∆»
NÚ‰עצמותו, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬»

,ÏÚÙa "EÓL ˙‡ eLÈc˜È"«¿ƒ∆¿∆¿…«
"LB„˜ ‰z‡" ˙ÎLÓ‰«¿»««»»

LB„˜ EÓL"a גם עצמותו גילוי " ¿ƒ¿»
ההעלם. Ó‡Óa¯בתוך ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿«¬«

"„Á‡ ‰z‡" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ«»∆»
‡Ïel‰‰ ÏÚ·c36 אדמו"ר ¿«««ƒ»

הסתלקותו  יום הוא כסלו שט' האמצעי

תקפ"ח) "ÏÚÂ(בשנת ÔÈÚc¿ƒ¿«¿«
"EÓL ˙‡ eLÈc˜È Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ∆¿∆
,"„Á‡ ‰z‡" ˙lÙz ÌeiÒaL∆¿ƒ¿ƒ««»∆»
ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈ƒ»»ƒ¿»ƒ

‰ÊŒÈÙlL'שמך את "יקדישו כי ∆ƒ¿≈∆
יתברך. עצמותו המשכת על מכוון

CÈLÓÓe (Á הריי"צ הרבי «¿ƒ
‰Êc ,(ÂÏÒk „"eÈc) ¯Ó‡na««¬»¿ƒ¿≈¿∆
ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈

CiL "EÓL ÈLc˜Ó" מלבד ¿«¿≈¿∆«»
אודות  לעיל האמורים לביאורים

ב'שם' עצמותו ÊÏ‰המשכת Ìb«¿∆
ÏÚ ÌLÙ ÌÈ¯ÒBÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿ƒ«¿»«

.ÌM‰ Lecƒ̃«≈
Ï"p‰ ¯Ó‡na Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«««¬»««

'‡Ïel‰‰ ÏÚ·'c אדמו"ר ¿«««ƒ»
‡˙האמצעי  eLÈc˜È" ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רו

 למלל ימא    15 

רו

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, פרשת שבת

ׁשּׁשּיכּות  לֹומר, ויׁש הּׁשם. קּדּוׁש על נפׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָמסירת 

מסירת  ,"ׁשמ את ּב"יקּדיׁשּו הּפרּוׁשים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַׁשני

קדֹוׁש" "אּתה והמׁשכת הּׁשם, קּדּוׁש על ְְִֵֶֶַַַַַָָָנפׁש

ּולהמׁשי להּגיע ּבכדי ּכי הּוא, קדֹוׁש" ְְְְְְִִִִִֵַַַָּב"ׁשמ

העלם  מּגדר (ׁשּלמעלה קדֹוׁש" "אּתה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּבחינת

ּומסירת  הּבּטּול, ּבתכלית להיֹות צרי ְְְְְִִִִִִַַַָוגּלּוי)

הּבּטּול  ּתכלית היא ּגם 37נפׁש ּדזהּו לֹומר, ויׁש . ְְְִִִֵֶֶֶַַַַ

ּבׁשם  נקרא מסירתֿנפׁש ׁשענין זה על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּטעם

ממׁשיכים  מסירתֿנפׁש עלֿידי ּכי הּׁשם, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַקּדּוׁש

העצמּות. מּקדּׁשת ְְִֵַַַָֻּב"ּׁשם"

ÈtŒÏÚÂ ׁשעלֿידּה38הּידּוע האדם ׁשעבֹודת ¿«ƒֲֶֶַַַַָָָָָָ

מעין  להיֹות צריכה ההמׁשכה, ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָנעׂשית

ׁשּבהמׁשכה  הענינים ׁשׁשני לֹומר, יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה,

מ"אּתה  ההמׁשכה – "ׁשמ את ְְְְִֵֶֶַַַַָָָּד"יקּדיׁשּו

ּגם  נעׂשה וׁשעלֿידיֿזה קדֹוׁש", ּב"ׁשמ ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָקדֹוׁש"

ּבעבֹודה  ּדגמתם יׁש – הּגּלּוי ענין ְְֲִִֵֵַַַָָָָֻּב"ּׁשם"

עלֿידי  היא העצמּות ּדהמׁשכת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּדמסירתֿנפ ׁש.

ׁשּנעׂשה  וזה (ּכּנ"ל), ּדמסירתֿנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבּטּול

עלֿידי  הּוא הּגּלּוי ענין (העלם) ְְְִִֵֵֵֶַַַַּב"ּׁשם"

ׁשּלמ  (העלם ה'ּיחידה' ּבאה עלה ׁשּבמסירתֿנפׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתניא  הּמבאר ועלּֿפי ּגּלּוי. לידי 39מּגּלּוי) ְְְִִִִִֵַַַַָָֹ

ּתמיד  ׁשּיזּכר ּבזה ּתלּוי ּומצֹותיה הּתֹורה ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּקּיּום

ׁשעלֿידי  לֹומר, יׁש לה', נפׁשֹו מסירת ְְְְִִֵֵֶַַַַַַענין

הּוא  ה'ּיחידה' ּגּלּוי הּמסירתֿנפׁש, ענין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָזכירת

זכירת  [ׁשעלֿידי ׁשּבאדם הּפרטּיֹות ּבּדרגֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(ּגם)

והֹוספה  הגּדלה נעׂשית הּמסירתֿנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָענין

הּגּלּוי  ּגם ועלֿידיֿזה ּומצֹות], הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָּבקּיּום

אּלא  ּבכללּות ּגּלּוי רק לא הּוא ּב"ּׁשם" ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנעׂשה

ּכּמבאר  אחד" "אּתה ׁשּבתפּלת הּדרגֹות מארּבע מתחיל הּפרטּיֹות, ּבּדרגֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּגם

למּטה  ּגם הּגּלּוי ׁשּיהיה ועד ההּלּולא', ּד'בעל הּנ"ל ּבּמאמר ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֻּבארּכה
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דר"ע.)37 המס"נ על אבינו דאברהם המס"נ מעלת בענין (77 ע' ה'תש"ב (סה"מ בהמאמר שממשיך מה יומתק ועפ"ז

ואילך).)38 167 ע' חנ"ה תו"מ ואילך. שכה ע' שבט סה"מ (תו"מ ס"ט (ה'תשכ"ט) שנהֿזו לגני באתי ד"ה בארוכה ראה

p"ye.39(.ספכ"ה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÏÚ LÙ ˙¯ÈÒÓ ‡e‰ "EÓL.ÌM‰ Lec˜ ¿∆¿ƒ«∆∆«ƒ«≈

,"EÓL ˙‡ eLÈc˜È"a ÌÈLe¯t‰ ÈL ˙eÎiML ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«»¿≈«≈ƒ¿«¿ƒ∆¿∆
אחד  ‰ÌM,פירוש Lec˜ ÏÚ LÙ ˙¯ÈÒÓ שני ÎLÓ‰Â˙ופירוש ¿ƒ«∆∆«ƒ«≈¿«¿»«

"LB„˜ ‰z‡" עצמותו ˜„LB"היינו EÓL"a'ה'שם ‰e‡,עניין «»»¿ƒ¿»
CÈLÓ‰Ïe ÚÈb‰Ï È„Îa Èkƒƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿ƒ
ולגרום  גבוהה כך כל בדרגה 'לגעת'

והיינו  שלה והתגלות להמשכה

"LB„˜ ‰z‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»»
Èel‚Â ÌÏÚ‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ∆∆∆¿≈¿ƒ
מוגדרת  לא האלוקות עצמות שהרי

הגדרה  BÈ‰Ï˙בשום CÈ¯ˆ (»ƒƒ¿
LÙ ˙¯ÈÒÓe ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ«∆∆
קידוש  למען חייו על מוותר שהאדם

‰Ïehaהשם  ˙ÈÏÎz ‡È‰37 ƒ«¿ƒ«ƒ
מציאותו  כל את מאבד הוא בכך שהרי

לגמרי.

ÌÚh‰ Ìb e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆««««
Œ˙¯ÈÒÓהפנימי ÔÈÚL ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ¿«¿ƒ«

,ÌM‰ Lec˜ ÌLa ‡¯˜ LÙ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ«≈
LÙŒ˙¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈¿ƒ«∆∆

"ÌM"a ÌÈÎÈLÓÓ'קדוש 'שמך «¿ƒƒ«≈
˙eÓˆÚ‰ ˙M„wÓ.'קדוש 'אתה ƒ¿À«»«¿

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ38 החסידות בתורת ¿«ƒ«»«
d„ÈŒÏÚL Ì„‡‰ ˙„B·ÚL∆¬«»»»∆«»»
‰ÎÈ¯ˆ ,‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»¿ƒ»
,‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈≈««¿»»
המשכה  להמשיך כדי ולדוגמה,

צורך  יש החסד ממידת והשפעה

החסד, בקו ה' ÓBÏ¯,בעבודת LÈ≈«
‰ÎLÓ‰aL ÌÈÈÚ‰ ÈLL∆¿≈»ƒ¿»ƒ∆««¿»»

"EÓL ˙‡ eLÈc˜È"c עניין – ¿«¿ƒ∆¿∆
z‡"Ó‰‰‰אחד  ‰ÎLÓ ««¿»»≈«»

,"LB„˜ EÓL"a "LB„»̃¿ƒ¿»
Â השני NÚ‰העניין ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ¿∆«¿≈∆«¬»

"ÌM"a Ìb העלם הוא עצמו שמצד ««≈
Ì˙Ó‚c LÈ Y Èelb‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ≈À¿»»

LÙŒ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Úa שהיא »¬»ƒ¿ƒ«∆∆
ההמשכה  את וגורמת שפועלת העבודה

שני  יש בה שגם לעיל, כאמור הזו,

ומפרט. שממשיך כפי ענינים,

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰c"שמך את ב"יקדישו הראשון È„ÈŒÏÚהעניין ‡È‰ ¿«¿»«»«¿ƒ«¿≈
"ÌM"a ‰NÚpL ‰ÊÂ ,(Ï"pk) LÙŒ˙¯ÈÒÓc Ïeha‰«ƒƒ¿ƒ«∆∆««¿∆∆«¬»«≈
‰‡a LÙŒ˙¯ÈÒÓaL È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Èelb‰ ÔÈÚ (ÌÏÚ‰)∆¿≈ƒ¿««ƒ«¿≈∆ƒ¿ƒ«∆∆»»

'‰„ÈÁi'‰ בנשמה עמוקה והכי פנימית הכי ÏÚÓlL‰הנקודה ÌÏÚ‰) «¿ƒ»∆¿≈∆¿«¿»
ÈelbÓ שייך איננו עצמו שמצד ƒƒ

Èelb.להתגלות  È„ÈÏ (ƒ≈ƒ
‡Èza ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚÂ39 ¿«ƒ«¿…»««¿»

ÈeÏz ‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌeiwL∆ƒ«»ƒ¿∆»»
˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ „ÈÓz ¯kÊiL ‰Êa»∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿«¿ƒ«

'‰Ï BLÙ שקיום" לשונו: (וזה «¿«
שיזכור  בזה תלוי ומצוותיה התורה

יחודו  על לה' נפשו מסירת עניין תמיד

יומם  ממש תמיד בלבו קבוע שיהיה

יוכל  בזה כי מזיכרונו ימיש לא ולילה

עת  בכל תמיד לנצחו יצרו נגד לעמוד

שעה"), ŒÏÚLובכל ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆«
LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆
האדם  עיני לנגד עומד שהדבר כך

‰'ÈÁi„‰'תמיד, Èelb שמצד ƒ«¿ƒ»
ולמעלה  מגילוי למעלה היא עצמה

הפרטיים  (Ìb)מהכוחות ‡e‰«
Ì„‡aL ˙BiË¯t‰ ˙B‚¯ca«¿»«¿»ƒ∆»»»

בפרטים [ ה'יחידה' של הגילוי ואופן

ÔÈÚהוא ˙¯ÈÎÊ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«ƒ¿«
‰Ïc‚‰ ˙ÈNÚ LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆«¬≈«¿»»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a ‰ÙÒB‰Â¿»»¿ƒ«»ƒ¿

פרטים  כמובן, ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שהם, ,[¿«¿≈∆
"ÌM"a ‰NÚpL Èelb‰ Ìb««ƒ∆«¬»«≈

באלוקות  ¯˜למעלה ‡Ï ‡e‰…«
‡l‡ ˙eÏÏÎa Èelb ונמשך יורד ƒƒ¿»∆»

ÏÈÁ˙Ó ,˙BiË¯t‰ ˙B‚¯ca Ìb««¿»«¿»ƒ«¿ƒ
lÙ˙aL ˙B‚¯c‰ Úa¯‡Ó˙ ≈«¿««¿»∆ƒ¿ƒ«

‰k¯‡a ¯‡·nk "„Á‡ ‰z‡"«»∆»«¿…»«¬À»
ÏÚ·'c Ï"p‰ ¯Ó‡na««¬»««¿««

,'‡Ïel‰‰,האמצעי ÚÂ„אדמו"ר «ƒ»¿«
Èelb‰ ‰È‰iL הכי הדרגות של ∆ƒ¿∆«ƒ

עצמם  שמצד דברים באלוקות, נעלות
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אחד רז ושמך אחד אתה

אּתה  ּכי ּפעּול ּכל "וידע הּגׁשמי, ְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבעֹולםֿהּזה

ׁשּבֹו,40ּפעלּתֹו" ּבּתחּתֹון – עצמֹו ּובעֹולםֿהּזה , ְְְְֶֶַַַַַָָ

ּדּבר" ה' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל ׁשּגם 41"וראּו , ְְִִִֵֶַַָָָָָ

הּבׂשר  ּגם אּלא ּבׂשר" "עיני רק (לא ֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּבׂשר

ה'42עצמֹו ּדבר הּוא מציאּותֹו ׁשּכל יראה ( ְְְְִִֶֶַַָ

ליׁש. מאין רגע ּבכל אֹותֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשּמהּוה

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ׁשעלֿידם) ליׂשראל ּבנֹוגע הּוא ¿«∆∆∆ְְְִֵֵֶַַָָָ

ימׁש הּנׁשמה ׁשל הּפרטּיֹות ּבּדרגֹות ׁשּגם זה), ּגּלּוי ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻנעׂשה

ּבעצמּותֹו מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּדעצם להּגּלּוי ועד הּנׁשמה, ּדעצם ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּגּלּוי

ּבלחֹודֹוהי". ּומלּכא "יׂשראל ,ְְְְִִִִֵֵַָָָיתּבר
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השנה.)40 דראש העמידה תפילת ה.)41נוסח מ, ח"ב )42ישעי' – החדשה [בהוצאה ואילך א תפב, תצוה תו"ח ראה

פכ"ה. האמונה שער ואילך]. א שכט,

•

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
מגילוי, שלמעלה בהעלם ‰ÈÓLb,אפילו Ìbהם ‰f‰ŒÌÏBÚa ‰hÓÏ «¿«»»»«∆««¿ƒ

ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ"בגלוי ויכיר ידע מהנבראים אחד ‡z‰כל Èk ¿≈«»»ƒ«»
בעצמו  BzÏÚt40Y"הקדושֿברוךֿהוא BÓˆÚ ‰f‰ŒÌÏBÚ·e , ¿«¿»»«∆«¿

BaL ÔBzÁza הנחות החלק ««¿∆
ביעוד  וכנאמר עצמו, הזה שבעולם

Èkהנבואי ÂcÁÈ ¯Na Ïk e‡¯Â"¿»»»»«¿»ƒ
"¯ac '‰ Èt41¯Na‰ ÌbL , ƒƒ≈∆««»»

Ìb ‡l‡ "¯Na ÈÈÚ" ˜¯ ‡Ï)…«≈≈»»∆»«
¯Na‰ הגשמיBÓˆÚ42 הנחות «»»«¿

בשר' מ'עיני ÏkLיותר ‰‡¯È (ƒ¿∆∆»
‡e‰ B˙e‡ÈˆÓ דבר של לאמיתו ¿ƒ

ÏÎa B˙B‡ ‰e‰nL '‰ ¯·c¿«∆¿«∆¿»
LÈÏ ÔÈ‡Ó Ú‚¯ כל היא ומזה ∆«≈«ƒ¿≈

חדל  היה ה' דבר ולולי וקיומו, חיותו

מלהתקיים.

Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«

Ì„ÈŒÏÚL) Ï‡¯NÈÏשלהם נפש המסירות Ê‰),בזכות Èelb ‰NÚ ¿ƒ¿»≈∆«»»«¬»ƒ∆
‰ÓLp‰ ÏL ˙BiË¯t‰ ˙B‚¯ca ÌbL הרגש כוח השכל, כוח כמו ∆««¿»«¿»ƒ∆«¿»»

המעשה  ‰ÓLp‰וכוח ÌˆÚc Èelb‰ CLÓÈ האלוקות שעצמיות (כשם À¿««ƒ¿∆∆«¿»»
של  הנחותים בחלקים גם נמשכת

הזה), ÌˆÚcהעולם Èelb‰Ï „ÚÂ¿«¿«ƒ¿∆∆
˙L¯LÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒÀ¿∆∆

,C¯a˙È B˙eÓˆÚa זו בחינה שעל ¿«¿ƒ¿»≈
הזוהר, כלשון בני "Ï‡¯NÈנאמר, ƒ¿»≈

הקדושkÏÓeֿ‡ישראל והמלך, «¿»
ללא È‰B„BÁÏaברוךֿהוא לבד" ƒ¿ƒ

אחרת. למציאות מקום נתינת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc mixcp(ycew zay meil)

:mileg xewia ipicn epiptl d`ian `xnbd
àéðzzevn ,`ziixaa.øeòéL dì ïéà íéìBç øewa,`xnbd zl`ey ©§¨¦¦¥¨¦

øeòéL dì ïéà éàîøîéîì óñBé áø øáñ ,`id `ziixad zpeeky ©¥¨¦¨©©¥§¥©
ydøëN ïzîì øeòéL ïéàly eyexit lr iia` dywde .ef devn ly ¥¦§©©§¨¨

,sqei ax,ïøëN ïzîì øeòéL Lé éî úBöî ìëå ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¦§¦¥¦§©©§¨¨
zevn oia welig yiy `vnp `ziixad ixaca jyexit itl ,xnelk
xeriy yi zeevnd x`yle ,df oipra zeevnd x`yl mileg xewia

,oxky oznläøeîçák äl÷ äåöîa øéäæ éåä ïðz àäåoeikïéàL §¨§©¡¥¨¦§¦§¨©¨§©£¨¤¥
,úBöî ìL ïøëN ïzî òãBé äzàxeriy oi` dlw devn s`y epiide ©¨¥©©©§¨¨¤¦§

xeriy iabl `ziixad zpeeky yxtl oi` ok m`e .dxky oznl
.oxky oznl xeriy oi` zeevnd lk ixdy ,xkyd,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥

eek`l` ,ef devna miaiiegnl xeriy oi`y `id `ziixad zp
ìBãb eléôàzkll jixvïè÷ ìöà.eilga exwaløîà àáøzpeek £¦¨¥¤¨¨¨¨¨©

z` xwal jixvy minrtd xtqnl xeriy oi`y `id `ziixad
`l` ,dlegdíBia íéîòt äàî eléôàcaked `ny ,exwal jixv £¦¥¨§¨¦©

eze`a zg` mrt exwiay dna ic oi` okle ,cg` rbxa eilg eilr
.mei

øwánä ìk ,àðéðç øa àçà éaø øîàz`díéMMî ãçà ìèBð äìBç ¨©©¦©¨©£¦¨¨©§©¥¤¥¤¨¦¦¦
Bøòöa,ilegdn miyiyn cg` dlegdn cixen -déì éøîàexn` - §©£¨§¥¥

,`pipg xa `g` iaxlïk íàlhep dlegd z` xwand ok` m` - ¦¥
ok m` ,eilegn miyiyn cg`äeî÷Bìå ïézéL ïeìòéìelv` elri - ¦£¦¦§§¨

cg` lhep cg` lky oeik ,eilgn eze` eniwie miyp` miyy
.eilg lk z` epnn elhi cgie ,miyyndéì øîàizxn`y dn ¨©¥

`ed ,ilegd on miyyn cg` lhepyéaø éác àúééøeOéòk- §¦©§¨§¥©¦
onwl `aeie] xg` oipra iax ixaca epivny jxck `ed aeyigdy

cg` lhep ipyde ,ilegd on miyyn cg` lhep oey`xdy ,[`xnba
lkei `l mlerly `vnpe ,ilegd on ea x`ypy dnn miyyn

e zeid ,ixnbl `txdlxiiyy dnn miyyn cg` lhep cg` lk
dtiqen .ilegd xwirn miyyn cg` `le oey`xdyiy ,`xnbd

,eilgn lhep xwandy xn`py dna sqep i`pzáe`edy xwanïa §¤
Bìébm` `weec epiidc ,cala dlegd ly ¦

eiykre .eilgn lhep epi` elib oa epi` m` la` ,lfn eze`a eclep
,lirl `aedy 'iax iac `ziixeyir' edn `xnbd zx`anàéðúc§©§¨

,`ziixaaïéçà éñëpî úéðBfépä úa ,øîBà éaømig`d m` ,xnelk ©¦¥©©¦¥¦¦§¥©¦
,mdia` zny xg` dze` oipfíéñëð øeOéò úìèBðzixiyr zlhep ¤¤¦§¨¦

,di`eyip jxevl dia` iqkpnéøáãì ,éaøì Bì eøîàEza lky ¨§§©¦¦§¨¤
ok m` ,dia` iqkpn xeyir zlhepïáe úBða øNò Bì LiL éîzne ¦¤¥¤¤¨¥

y `vnp ,a`d,íeìk úBða íB÷îa ïaì Bì ïéàzlhep za lke li`ed ¥©¥¦§¨§
,a`d iqkp lk z` zepad zelhepy xg`y `vnp ,eiqkpn zixiyr

,melk a`d iqkpa oal x`yi `lïäì øîàzad `l` ,ok xacd oi` ¨©¨¤
däðBLàøz`yipyde ,miqkp xEVir zlhFpäiðLzlhepxeyir ¦¨¤¤¦§¨¦§¦¨

a`d iqkpnäøéiML äîade ,dpey`xdúéLéìLxeyir zlhep §©¤¦§¨§¦¦
a`d iqkpnäøéiML äîa,dipyd,äåLa úB÷ìBçå úBøæBçåoeiky §©¤¦§¨§§§§§¨¤

oica epi` ,odi`eyip zqpxt z` lehil zg` zaa olek e`ay
jxca xeyird z` miaygn okle ,zxg`d on xzei gwz zg`dy
seqal j` ,dl zncewd dxiiyy dnn xeyir zlhep zg` lky ,ef
lk z` zewlege zexfeg mdia` zyexin sqkd z` elhpy xg`l

.olek oia deya sqkd
ìç Baìç áøL,dlg -æéøëà ÷ôð-fixkde `viàðäk áø ©¤§¨©¨©©§¦©©£¨
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המשך ביאור למס' נדרים ליום שבת קודש עמ' ב
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יז

a"iyz'd ,elqk 'f ,`vie 't 'd mei zgiy .c"qa*.

הק'– בחדרו ליובאוויטש, תמימים תומכי ישיבות –**לעסקני

גורארי' שמרי' ר' וכו' הרה"ח הרה"ג שחדב"נ שליט"א,1[לאחרי אדמו"ר כ"ק לפני הנדיבים את הציג
פועלים  בעצמם, הכספית תמיכתם על ונוסף תמימים, תומכי ישיבות לטובת מאד מתעניינים שהם באמרו,
את  ולבקש הישיבות, מצב אודות להוודע כדי הנדיבים באו שכעת וסיים, וכו', זה בענין אחרים על גם

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר – הק' ברכתו

פתיחה 
הישיבות..‡ מצב אודות ולשוחח להוודע כדי יחדיו שנתכנסו מה – מאד אותי משמח

גודל  אודות שי' מגיסי בשמעי כן כמו זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח מכ"ק בידעי
הקיים  החיוני והצורך הנחיצות את ולהדגיש להתעכב עלי שלמותר בודאי בהישיבות, התעניינותכם

תורה. חובבי כל בקרב למצוא שעליהן  הגדולה והתהודה תומכיֿתמימים, בישיבות

קיימת  בתקפה בפרט, תומכיֿתמימים ובישיבות בכלל, בישיבות התעניינותכם אשר הוא, ודאי דבר
שאת. ביתר שנתחזקה אלא עוד, ולא בעבר, שהיתה כפי עתה גם

מתבטא חי היותו על הסימן אשר חי, דבר כל zginveכמו leciba ב כך, צריכה הדבר, ודאי,
בהישיבות bybyleהשתתפותכם lcbil.מקודם שהיתה מכמו מרובה בתוספת

שהיו .· הענינים אשר ראינו, שהתרחשו, והמהומות מהמלחמות כתוצאה הנה האחרונות, בשנים
המדע  אל היתה שאיפתן אשר מדינות, נחרבו. – אידיאלים העולם. מן נעלמו – לנצחיים נחשבים

וכדומה. רציחה הביאו הן אדרבא, אלא בעולם, יושר הביאו שלא בלבד זו לא הרי והחקירה,

זה  דבר האמת. חיפוש אל שאיפה אצלם נתעוררה ובמילא רוחני, זעזוע הנוער בקרב עורר זאת כל
מאמינים" בני "מאמינים הם בנ"י שכן, בפרט, היהודי הנוער ולגבי בכלל, הנוער לגבי הוא .2נכון

פעמים  כמה אמר אדמו"ר מו"ח זו 3כ"ק שבמדינה הנוער בני במאד; הוא יקר האמריקני שהנוער ,
יתירה. במדה אצלם קיימת האמת אל  השאיפה ולפיכך הם, תמימים

הישיבות .‚ בתוך הישיבות. באמצעות רק היהודי הנוער בני יכולים – האמורה מטרה השגת
האמת. אל מגיעים הם שאיפתם, את הם מממשים
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חכ"ד )* ללקו"ש הוספות ואילך. 63 ע' ח"א בלקו"ש נדפסה
ואילך. 505 ע'

"תומכי )** ישיבות של השנתי ה"דינער" עם בקשר
טבת  טו"ב כסלו; ער"ח מכתב גם (ראה ליובאוויטש תמימים"
מתקבלים  – ואילך) קלט ע' ואילך; מב ע' ח"ה (אג"ק זו שנה
נותן  – זו ובהזדמנות הישיבות, עסקני שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י
דיומא  מענינא שיחה ואומר ברכתו את שליט"א אדמו"ר כ"ק להם
"מוסג"פ  קסא): ע' ח"ה (אג"ק זו שנה טבת כ"ג מכתב גם (וראה

בביקורם . תו"ת הישיבה עסקני הבעה"ב לפני השיחה רשימת .
אצלי").

תמימים 1) תומכי הישיבות מרכז הפועל ועד יו"ר
וש"נ). .2 הערה 28 ע' תרפ"א סה"ש – אודותו (ראה ליובאוויטש

לקו"ת 2) קא. ע' לתניא והערות קיצורים וראה א. צז, שבת
ב). תקנב, ג) (כרך בראשית (אוה"ת ג כט, בראשית לג"פ

ע'3) ה'ש"ת קיץ סה"ש ואילך. רלד ע' ח"ב שלו אג"ק ראה
.8 ע' תש"ג סה"ש .4

 התוועדויות 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc mixcp(ycew zay meil)

:mileg xewia ipicn epiptl d`ian `xnbd
àéðzzevn ,`ziixaa.øeòéL dì ïéà íéìBç øewa,`xnbd zl`ey ©§¨¦¦¥¨¦

øeòéL dì ïéà éàîøîéîì óñBé áø øáñ ,`id `ziixad zpeeky ©¥¨¦¨©©¥§¥©
ydøëN ïzîì øeòéL ïéàly eyexit lr iia` dywde .ef devn ly ¥¦§©©§¨¨

,sqei ax,ïøëN ïzîì øeòéL Lé éî úBöî ìëå ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¦§¦¥¦§©©§¨¨
zevn oia welig yiy `vnp `ziixad ixaca jyexit itl ,xnelk
xeriy yi zeevnd x`yle ,df oipra zeevnd x`yl mileg xewia

,oxky oznläøeîçák äl÷ äåöîa øéäæ éåä ïðz àäåoeikïéàL §¨§©¡¥¨¦§¦§¨©¨§©£¨¤¥
,úBöî ìL ïøëN ïzî òãBé äzàxeriy oi` dlw devn s`y epiide ©¨¥©©©§¨¨¤¦§

xeriy iabl `ziixad zpeeky yxtl oi` ok m`e .dxky oznl
.oxky oznl xeriy oi` zeevnd lk ixdy ,xkyd,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥

eek`l` ,ef devna miaiiegnl xeriy oi`y `id `ziixad zp
ìBãb eléôàzkll jixvïè÷ ìöà.eilga exwaløîà àáøzpeek £¦¨¥¤¨¨¨¨¨©

z` xwal jixvy minrtd xtqnl xeriy oi`y `id `ziixad
`l` ,dlegdíBia íéîòt äàî eléôàcaked `ny ,exwal jixv £¦¥¨§¨¦©

eze`a zg` mrt exwiay dna ic oi` okle ,cg` rbxa eilg eilr
.mei

øwánä ìk ,àðéðç øa àçà éaø øîàz`díéMMî ãçà ìèBð äìBç ¨©©¦©¨©£¦¨¨©§©¥¤¥¤¨¦¦¦
Bøòöa,ilegdn miyiyn cg` dlegdn cixen -déì éøîàexn` - §©£¨§¥¥

,`pipg xa `g` iaxlïk íàlhep dlegd z` xwand ok` m` - ¦¥
ok m` ,eilegn miyiyn cg`äeî÷Bìå ïézéL ïeìòéìelv` elri - ¦£¦¦§§¨

cg` lhep cg` lky oeik ,eilgn eze` eniwie miyp` miyy
.eilg lk z` epnn elhi cgie ,miyyndéì øîàizxn`y dn ¨©¥

`ed ,ilegd on miyyn cg` lhepyéaø éác àúééøeOéòk- §¦©§¨§¥©¦
onwl `aeie] xg` oipra iax ixaca epivny jxck `ed aeyigdy

cg` lhep ipyde ,ilegd on miyyn cg` lhep oey`xdy ,[`xnba
lkei `l mlerly `vnpe ,ilegd on ea x`ypy dnn miyyn

e zeid ,ixnbl `txdlxiiyy dnn miyyn cg` lhep cg` lk
dtiqen .ilegd xwirn miyyn cg` `le oey`xdyiy ,`xnbd

,eilgn lhep xwandy xn`py dna sqep i`pzáe`edy xwanïa §¤
Bìébm` `weec epiidc ,cala dlegd ly ¦

eiykre .eilgn lhep epi` elib oa epi` m` la` ,lfn eze`a eclep
,lirl `aedy 'iax iac `ziixeyir' edn `xnbd zx`anàéðúc§©§¨

,`ziixaaïéçà éñëpî úéðBfépä úa ,øîBà éaømig`d m` ,xnelk ©¦¥©©¦¥¦¦§¥©¦
,mdia` zny xg` dze` oipfíéñëð øeOéò úìèBðzixiyr zlhep ¤¤¦§¨¦

,di`eyip jxevl dia` iqkpnéøáãì ,éaøì Bì eøîàEza lky ¨§§©¦¦§¨¤
ok m` ,dia` iqkpn xeyir zlhepïáe úBða øNò Bì LiL éîzne ¦¤¥¤¤¨¥

y `vnp ,a`d,íeìk úBða íB÷îa ïaì Bì ïéàzlhep za lke li`ed ¥©¥¦§¨§
,a`d iqkp lk z` zepad zelhepy xg`y `vnp ,eiqkpn zixiyr

,melk a`d iqkpa oal x`yi `lïäì øîàzad `l` ,ok xacd oi` ¨©¨¤
däðBLàøz`yipyde ,miqkp xEVir zlhFpäiðLzlhepxeyir ¦¨¤¤¦§¨¦§¦¨

a`d iqkpnäøéiML äîade ,dpey`xdúéLéìLxeyir zlhep §©¤¦§¨§¦¦
a`d iqkpnäøéiML äîa,dipyd,äåLa úB÷ìBçå úBøæBçåoeiky §©¤¦§¨§§§§§¨¤

oica epi` ,odi`eyip zqpxt z` lehil zg` zaa olek e`ay
jxca xeyird z` miaygn okle ,zxg`d on xzei gwz zg`dy
seqal j` ,dl zncewd dxiiyy dnn xeyir zlhep zg` lky ,ef
lk z` zewlege zexfeg mdia` zyexin sqkd z` elhpy xg`l

.olek oia deya sqkd
ìç Baìç áøL,dlg -æéøëà ÷ôð-fixkde `viàðäk áø ©¤§¨©¨©©§¦©©£¨
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ה'תשי"ב יח כסלו, ז' ויצא, פ' ה' יום שיחת

החינוך  שכן, יתירה, בהדגשה ה"ז תומכיֿתמימים בישיבות בכלל. ישיבות לגבי הוא נכון זה דבר
כך, נקבע החינוך אופן אלא בלבד, התלמידים עבור מיועד אינו תומכיֿתמימים ישיבות לתלמידי הניתן
ישראל, בני אצל מנהיגים – אחרת או זו בצורה – הגדול ברובם הם, נעשים גדלים, התלמידים שכאשר 

שלהם. הסביבה על להשפיע ידם על מנוצלות שרכשו והידיעות

ולעבוד  ללמוד שלא מתחנכים הישיבה, מסגרת בתוך בהיותם עוד – תומכיֿתמימים ישיבות תלמידי
נפש, מסירת מתוך היהדות והחזקת התורה בהפצת ולהתעסק הסביבה, על גם אם כי בלבד, עצמם על

החסידות. תורת לדרישת בהתאם

הפעולה  לעבודת התלמידים מתרגלים שאז בשבוע, מסויים זמן נקבע – הישיבה בתוך בהיותם עוד
אינו  ליובאוויטש ישיבת תלמיד ערך. לפי נפש מסירת מתוך זאת ומקיימים הסביבה, על וההשפעה
עם  לעבוד עצמו  את ומוסר  לימודו, מזמן לגרוע עליו האמורה עבודה מילוי שבשביל בכך מתחשב

הסביבה.

מלכתחילה התלמידים את מחנכים תומכיֿתמימים בישיבות אתכלומר: "להניח" –md mze`ivn
דעם בתוך jif("אוועקלייגן הנמצאים אלה שגם כדי אנדערע"), פאר ("טאן אחרים בשביל ולעבוד (" ַַַָ

הקב"ה. אל יותר יתקרבו סביבתם

האמת; אל בפרט, ובאמריקה בכלל, היהודי, הנוער שאיפת האמורות: נקודות שתי נפגשות וכאן
הי  את להם שמעניק דבר – תומכיֿתמימים בישיבות הנוער ישראל,וחינוך מנהיגי בתור לשמש כולת

אל ישראל בני את אמת"zn`dולהוליך אלקים "הוי' של אמת תורת –4.

בישיבות  עתה הנמצאים התלמידים של הזה שהחינוך ביותר, להשתדל יש – לכך ובהתאם
בשביל  בהרחבה שערי' את לפתוח להישיבה האפשריות שתנתן וגם, הלאה, להמשך יוכל תומכיֿתמימים

זה. ברוח ויתחנכו ייהנו הם שגם כדי נוספים, ואברכים בחורים

עוד  עשרה, עוד רק לא להוציא להישיבות מסייע תומכיֿתמימים לישיבות עכשיו הניתן הכספי העזר
עוד  עשרים, עוד עשרה, עוד להוציא מסייע אלא ושלמים, יראים תורה ובני תלמידים מאה עוד עשרים,

אתmibidpnמאה ("צוזאמעןֿנעמען") "יקחו" אשר ,mzaiaq.והמצוות התורה אל ויקרבוה ַ

עבור 5מסופר .„ המליץ דישראל רבא אפוטרופא מיכאל איך וראה נשמה, עליית עשה ש"הבעש"ט ,
לעשות 6ישראל  שיוכל כדי הכל חוב דברי ושאר פסלנות שעושין כל כי, זכות, הכל הוא שלהם חוב שכל ,

כו'". מוכרחים הכל בזה, וכיוצא צדקה לעשות או ת"ח עם שידוך

לשולחן  בהתאם שאינם (ח"ו) דברים איזה ועושים העולם בעניני העסוקים מבנ"י אלה גם כלומר:
בדרך אלא זה אין – שכן,lthערוך ,zilkzde dxhnd את לגדל שיוכלו כדי אלא אינה אלו פעולות של

עראי  שבאופן אע"פ וכיו"ב. כשרים, מוסדות בהחזקת לסייע צדקה, ליתן והמצוה, התורה בדרכי ילדיהם
טובים  דברים לעשות האפשריות להם תהי' שלאח"ז כדי אלא זה אין – ישרים בלתי דברים הם עושים

ביותר.

את  הם ומזככים מתקנים – וכו') כשרים חינוך למוסדות וסיוע עזר הצדקה, (נתינת זה וע"י
הקודמות  אלו.7פעולותיהם פעולות עשייתם בעת להם שהיו הפנימיות הטובות הכוונות את בהראותם ,

‰.– מסויים בשטח ("קאּפיטאל") הונו את להשקיע לסוחר מציעים מדת כאשר (א) לדעת: ברצונו ַַ
מושלמת. במדה תנוצל השקעתו אם (ב) ההשקעה, בטחון
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יו"ד.4) יו"ד, ירמי'
סקס"ה.5) – קה"ת ובהוצאת ג), (יב, ח"א כש"ט
ה.6) פי"ח, שמו"ר יו"ד. פמ"ה, פס"ר ראה

פ"ז:7) תניא .ראה שהוא מי ."אך תאות למלאות ונכלל . .
. גמור ברע שעה ה'לפי לעבודת ויחזור האדם ישוב אשר עד .

אסתרמאן. להרש"ג תניא בביאור ועייג"כ כו'".
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ה'תשי"ב  כסלו, ז' ויצא, פ' ה' יום שיחת

לעניננו: ובנוגע

בדבר השקעה (א) מהוה בהישיבה, – ומאמץ כסף – "קאּפיטאל" זאת gehaהשקעת שהוכיחו כפי , ַַ
במדה מנוצלת ההשקעה (ב) הווסדן; מאז השנים עשיריות במשך ליובאוויטש znlyenישיבות ikd כיון ,

המשנה  בלשון – שיצמיחו תלמידים מגדלת פירות8שהישיבה ופירי פירות –mler cr הוא הקב"ה כי, ,
הדבר  אלא לא, ותו פעמית, חד עשי' אינם הקב"ה, שציוה תומ"צ עניני כל גם ובמילא מוגבל, בלתי

עולם, עד פירות ופירי פירות leabמביא ila.

ועוד: זאת

להבא. גם ויתנהלו עתה, גם קיימות – בשנים רבות לפני וניהל ייסד אדמו"ר מו"ח שכ"ק הישיבות
לשנה, פירות שמצמיח דבר אלא לשעה, ענין רק זה אין אלו, לישיבות דולר מנדבים כאשר לכך, אי

שנה, מאה שנים, mlerעשר cr!

– מסחר בעשיית ס"ד) (לעיל האמורה שהכוונה לטובה, לבבכם משאלות ימלא שהקב"ה רצון, ויהי
צדקה  ליתן ביתו, בבני אחד כל הפרטים, בכל תתמלא – וכיו"ב הילדים את לחנך לצדקה, מהכסף ליתן
תנוצל  וההשקעה ביחוד, ליובאוויטש וישיבות בפרט, וישיבות בכלל חינוך מוסדות לחזק רחבה, ביד

(כנ"ל). עולם עד פירות ופירי פירות להצמיח מושלמת, הכי במדה

Â.:כסלו בחודש בעמדנו האמור בכל מיוחדת ונתינתֿכח

יום את בתוכו כולל זה elqkחודש h"i– ערוך ושולחן התניא בעל – הזקן רבינו של הגאולה יום ,
הזקן  רבינו אמר ההיא בעת הוא,9ממאסרו. מובטח ומצוות, תורה על לו שהיתה נפש המסירת שבגלל ,

יצליח. בוודאי – הזקן) רבינו (של שלו בהענינים שיפעול מי שכל

ברוחו, ומנוהלות מיוסדות בהיותן לעיל, מהאמור יסודי חלק מהוות ליובאוויטש שישיבות וכיון
ישיבות  בשביל שנותנים הדולר אשר הזקן רבינו של הבטחתו ישנה הזקן, רבינו של ושאיפתו שיטתו

– gilviתומכיֿתמימים i`cea.בגשמיות גם והבעה"ב ברוחניות, התלמידים :

Ê. שלייפער 10[כשגמר מר ביקש – דבריו את שליט"א אדמו"ר כ"ק 11כ"ק את הקהל) כל (בשם
קל)]: (בשחוק שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר תות"ל. ישיבות ב"דינער" להשתתף שליט"א אדמו"ר

אדבר  – הדינער אודות כבר מדברים אתם "ּפלעדזשעס"!...אם אודות אנכי

כ"ק  ואמר לדינער. יבוא שליט"א אדמו"ר כ"ק שגם בתנאי, לכך, מסכים שהוא ענה שלייפער [מר
שליט"א:] אדמו"ר

שאיננו  דבר הוא – הדינער אל לבוא ממני הבקשה ואילו  בכם; לגמרי התלוי דבר אודות מדבר אני
בי. תלוי

שליט"א  אדמו"ר כ"ק יבוא שבאם והוסיף, הישיבה, עבור דולר 5,000 סך ליתן הבטיח שלייפער [מר
אדמו"ר  כ"ק ואמר דבריו. על מענה קיבל לא שעדיין באמרו, דולר, 10,000 סך יתן – הדינער אל

שליט"א:]

וקשור  מוכרח שאהי' בכך זאת לתלות שרצונכם אתם, ואילו בכם, התלוי דבר מכם מבקש אני,
שאיננו  החלק את ולא בי, התלוי החלק את אלא לקשור יכולים אינכם – הדינער אל לבוא ("געבונדן")

בי!... תלוי
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רפ"ט.8) כתובות
(אג"ק 9) ואילך קכב ס"ע לתניא והערות קיצורים ראה

ואילך). רסד ס"ע ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר

מוגה.10) בלתי מרשימה – איתא ד"ה קטע ס"ח עד מכאן
ואילך.11) ה ע' ח"ח אג"ק ראה
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ה'תשי"ב כ כסלו, ז' ויצא, פ' ה' יום שיחת

שהנני  הדבר רוחניות. ויש גשמיות יש אזוי"): איז דערפון מעשה ("די היא כך הענין נקודת ַ(והוסיף:)
אל  (לבוא ממני מבקשים שאתם הדבר ואילו בכם; לגמרי התלוי לחלוטין גשמי דבר הוא – מכם תובע
להבטיח  ביכלתכם יש הגשמי, לחלק בנוגע ובמילא, רוחני. ענין בו ויש גשמי ענין בו יש – הדינער)

בי. תלוי שאיננו הרוחני לחלק בנוגע לא אבל השתתפותי, את

Á.,שוב אמרו סכומים) איזה (שהתנדבו מהגבירים וכמה הישיבה, לטובת המגבית ערכו [אח"כ
אדמו"ר  כ"ק אמר – המגבית עריכת באמצע יותר. יתנו – הדינער אל שליט"א אדמו"ר כ"ק יבוא שבאם

שליט"א:

אבל]: מאכער"), אּפיל קיין ניט בין ("איך מגביות עורך ַַאינני

בגמרא  בצד 12איתא אנו שמוצאים מה כל אשר אומרת, זאת פורענות". ממדת מרובה טובה "מדה :
יתירה. ובמדה הטוב בצד גם ישנו בודאי – הרע

לעניננו: ובנוגע

ּבראקעט") העכערן א ("אין יותר גבוהה הכנסה שבעלי הוא, ("אינקאםֿטעקס"), ב"מסֿהכנסה" ַַָהסדר
החלק  יגדל  כך ההכנסה שתגדל ככל אומרת, זאת "מסֿהכנסה"; בשביל יותר גדול אחוז לשלם צריכים

מסים. בשביל למסור שצריכים ממנה

הרי  – "מסֿהכנסה"?... מתשלום גביר בשביל יותר גדולה פורעניות ומהי – כן פורעניות במדת ואם
וכמה  כמה אחת על טובה .13במדה

מוסיפ  זה ולאחרי לצדקה, אלפים חמשת נותנים כתוצאה כאשר הבאים הפירות הרי חמש, עוד ים
ניתוסף עי"ז אלא, בלבד, כפליים אינם זו להשכר dnkמהוספה (בנוגע בעוה"ב רק ולא ככה; פעמים

בכפליים, פעולה רק אינה – בעוה"ז זו הוספה ע"י שנפעלת הפעולה גם אלא כו'), הבר ושור דלויתן
של הוספה אם הבעלֿצדקה.ieaixכי בשביל להשכר בנוגע והן להתלמידים, בנוגע הן ככה, פעמים

(בחיוך):]14[וסיים  שליט"א אדמו"ר כ"ק

של  אויפטו") ("דער החידוש הי' אז אשר ל"ּפערלֿהארבער", שנים עשר נתמלאו – זו ַבתקופה
"xrcprxeq l`p`iyicp`wp`(תנאים ללא (כניעה "15. ©¨¨©

צען  אזוי ("גיט תנאים ללא אלפים עשרת תנו – תנאים?... להעמיד אתם צריכים מדוע ַובנדו"ד:
טויזנט")!

סגירה 
Ë..השבוע פרשת עם זאת מקשרים למסיבה יחדיו מתכנסים שכאשר – ישראל בני אצל נהוג

מסר  אדמו"ר מו"ח פרשת 16כ"ק עם שפירושו, הזמן", עם לחיות "יש הזקן: מרבינו פתגם אביו, בשם
השבוע. במשך בהחיים הוראות ממנה ולהוציא ממנה ללמוד השבוע,

תורת תורתנו, של הבליֿגבול מעניני אחד גם הוראות miigזהו בה מוצאים שנה אלפי כבר אשר ,
קץ. אין עד – להבא על גם הוראות בה וקיימות היוםֿיום, בחיי

È.:(אבינו (יעקב יהודי של הנהגתו אודות נפלא דבר מסופר ויצא) (פרשת השבוע בפרשת

אמנם  חשב בתחילה דבר. ברשותו הי' לא – לשם בהגיעו (חרן). זרה ארץ אל הלך ויחיד אחד יהודי
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וש"נ.12) א. יא, סוטה
ח.13) כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ ראה
מוגה.14) בלתי מרשימה – הבאים קטעים ב'
(15,7 (דצמבר תש"ב כסלו י"ז (ביום שנים עשר לפני

– "ּפערלֿהארּבער" – צבאי חוף יפן מדינת צבא הפציץ ((1941ַ

ממשלת  התנתה שנים, כמה כעבור ארצה"ב. האוואי, ַַשבמדינת
ויפן  ארצה"ב בין שהתלקחה – המלחמה הפסקת את ארצה"ב
ורק  יפן, צבא של תנאים ללא בכניעה – הנ"ל ממאורע כתוצאה

) המלחמה נפסקה – לכך הסכימו ).l"endכאשר
חשון).16) ב' יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
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ה'תשי"ב  כסלו, ז' ויצא, פ' ה' יום שיחת

כלום  לו אין כי לראות נוכח דבר של בסופו אבל רכוש, לו שאמר 17שיהי' כפי את 18, עברתי במקלי "כי
לבדו" מקלי אלא מקנה ולא  זהב ולא כסף לא עמי הי' "לא הלך 19הירדן", – זה כל על הבט ומבלי .

מּוט") ("מיט ואומץ בטחון ומתוך הארץ") לייכטער א ("מיט קל בלב זה לו20יהודי שהי' כיון ,oegha ַַ
d"awda.

אפילו קרובים. על לא גם ההוא, במקום לסמוך מי על לו אין כי לו, נודע לחרן לבן,ececבבואו ,
איב  לא זאת, בכל אבל אותו!... בהקב"ה.רימה בטחונו את ח"ו, ד,

בלילה" וקרח חרב אכלני "ביום רב, ועמל רבות שנים לקח שהדבר למרות הנה – זה 21ובגלל

בסופו  הרי בטחון, מתוך עבודתו ע"י מ"מ, פראסט"), דער ביינאכט און היץ די געברענט האט ַָָָ("בייטאג
שלימה" "מטתו שהיתה – ועיקר ועוד רב, ועושר גדול רכוש אתו נטל דבר, היו 22של צאצאיו כל ,

ושלימים. תמימים – הראוי ומצב במעמד

אבל  יעקב, – טוב בן הי' ליצחק ישמעאל. – נוסף בן גם לו הי' אבל יצחק, – טוב בן הי' לאברהם
ילדיהם את גידלו – ויצחק אברהם – ששניהם אף וזאת, עשו. – נוסף בן גם לו l`xyiהי' ux`a ולא ,

הוא  אשר יעקב , זאת, לעומת ועשו; ישמעאל כמו ילדים אצלם שיהיו הנמנע מן הי' לא ומ"מ בגלות,
היו עזרי"zelbaובניו יבוא "מאין ואמר שטען כפי – לסמוך מי על לו הי' ולא במדרש 23, (כדאיתא !?24:

. לבן של בביתו שעמד שנה כ' ."כל אומר הי' מה טעמי',. מאי תהלים, שבספר המעלות שיר ט"ו .
. לדוד המעלות ישראל שיר נא יאמר היתה 25. אצלו דוקא – ישראל") אלטער "דער סבא", ישראל ,ַ

שלימה"! "מטתו

עצמך: והגע

עבד אבינו שילדיו,zeywיעקב לדאוג צריך הי' בזמן ובו לבן, אצל געארבעט") שווער האט ַָ("ער
החיים) (אורח ההנהגות את יקלטו לא – שלם זר עם בין הנמצאים ילדים עשר שנים – והבנות הבנים
– מזה... ויותר שנה מאה בן הזקן" ה"אבא – שהוא התורה את בתוכם יספגו ואדרבא, חרן, ארץ  של

ועבר  (שם אבותיו ואבות מאבותיו הארץ26קיבל  אל והביאה ,(dycgd של השני מעברו חרן) (ארץ
הירדן!...

("יעקב  השלימות בתכלית האמור כל את יעקב מילא – אלו ועיכובים מניעות כל על הבט ומבלי
ש" ומצב מעמד אל הגיע כך ידי על שדוקא אלא עוד, ולא דורכגעזעצט"), אלץ עס uextie27yi`dהאט ַָ

c`n c`n"28 ומאושרת מוצלחת היתה זו שעשירות מזה, ויתירה בגשמיות, כפשוטו גדול עשיר שנעשה ,
כל  את הגלות מן שהוציא שלימה", ש"מטתו – יותר גדולה "עשירות" עם ביחד לו שבאה כיון באמת

שלימים! ובנותיו בניו

‡È. ביחס ובמיוחד למדי, הם ברורים – זה בזמננו אלינו ביחס האמור כל של וההשתקפות הנמשל
ישראל: ילדי של החינוך ומצב ישראל עם של הכללי למצבו

" ואפס. אין הם – כו' ההבטחות שכל במוחש d'רואים mrn ixfr"23 על אלא להשען לנו אין "אנו .
שבשמים" ומצוות.29אבינו תורה ידי על רק היא אליו שלנו והשייכות הקשר אשר ,
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יא.17) כט, פרשתנו פרש"י ב. פס"ח, פרשתנו ב"ר ראה
יא.18) לב, וישלח
עה"פ.19) פרש"י
דרכך 20) לבטח תלך "אז א): (פס"ח, פרשתנו ריש ב"ר ראה

יעקב". ויצא דכתיב יעקב, זה כג) ג, (משלי
מ.21) לא, פרשתנו
ועוד.22) ה. פל"ו, ויק"ר
(23.17 שבהערה ב"ר א. קכא, תהלים

יא.24) שם, ב"ר
א.25) קכד, תהלים
ס"פ 26) כז. כה, תולדות פרש"י ה. פס"ח, יו"ד. פס"ג, ב"ר

תולדות.
מג.27) ל, פרשתנו
יעקב 28) וישלח ד"ה תו"ח א). (לז, שלח ר"פ לקו"ת ראה

ב]). [קפב, ב (מא, ס"ד
א.29) מט, סוטה
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ה'תשי"ב כב כסלו, ז' ויצא, פ' ה' יום שיחת

ישכון" לבדד "עם סבא": "ישראל של התורה בדרך ישראל ילדי את נחנך ב"חדר"30כאשר –
מאבותינו  קיבלנו אשר ה', תורת ברוח – זיך") פאר ישיבה א זיך, פאר חדר ("א עצמאיים ַַַַו"ישיבה"
נלך  ובזקנינו ו"בנערינו שלימה", "מטתו תהי' אזי פשרות, ללא שמים, ביראת תורה אבותינו, ואבות

ובבנותינו" ,31בבנינו

החיילים  הנה שטאלץ"): ("בארעכטיקטן מוצדקת גאווה מתוך להכריז נוכל – משיח יבוא ַָוכאשר
– אבל אמריקה, וחניכי ילידי – אמעריקא") אין ("מייד אמריקה" "תוצרת שלנו, הצבא הנה micediשלנו, ַ

minily לגאולה המוכנים אידן", "גאנצע ,32! ַ

אמן. בימינו, במהרה צדקנו משיח לקראת נלך כולנו אשר רצון, ויהי

$
.a"iyz'd ,elqk 'h ,`vie t"y .c"qa

מוגה  בלתי

דט'.‡ וההילולא ההולדת יום בעל אודות לדבר שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
(להבעלֿקורא  העיר ולפנ"ז ס"ב), (כדלקמן האמצעי אדמו"ר "יששכר"1כסלו, דתיבת המבטא אודות (

דשחרית):] (בהקריאה

אחד? בשי"ן ולא שיני"ן, בב' הכתיב, כמו "יששכר" דתיבת בהקרי לדייק הבעלֿקורא ראה מה

בדבר  דעות כמה שישנם היא :2האמת

הראשונה  שבפעם דעה יש אחד. בשי"ן – בפרשתנו הראשונה, בפעם גם – תמיד שקוראים דעה יש
פינחס  פ' שעד דעה ויש אחד. בשי"ן קוראים התורה בכל ואח"כ שיני"ן, בב' קוראים – בפרשתנו –

אחד. בשי"ן קוראים ואילך פינחס ומפ' שיני"ן בב' קוראים

אחריות"). אן עס ("איז עכ"פ אחת לדעה י"ח יוצאים טאן") נאר מ'זאל ("ווי אופן שבכל ָָָָונמצא,

אחד: בשי"ן "ישכר" לבטא צריכים הענינים, פנימיות ע"פ אבל,

תורה  הוא ישכר של שענינו – שביששכר השיני"ן ב' טעם בביאור ז"ל מאאמו"ר וכיון 3שמעתי ,
שיני"ן. בב' שנכתב ישכר, של בשמו הדבר נרמז לכן דתורה, ונסתר  דתורה גליא יש שבתורה

כנגד שהוא השני השי"ן כי, – אחד בשי"ן "ישכר" לבטא צריכים להיות xzqpועפ"ז, צריך דתורה,
בהקרי. יתגלה שלא נסתר, באופן

*

הצעירים 4אדמו"ר .· האברכים הדרכת על  ממונה הי' – הזקן אדמו"ר של נשיאותו בימי – האמצעי
יונגעלייט") .5("די
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ט.30) כג, בלק
ט.31) יו"ד, בא
"ראו 32) ויאמר: תלמידיו, על יצביע אדמו"ר מו"ח וכ"ק

שגידלת  ומתנהגים גידולים זקן, עטורי אמריקאיים בחורים י",
מוגה). בלתי (מרשימה וכו' הישר בדרך

לברטוב.1) משה הת'

יח).2) (ל, עה"פ לפרשתנו שלימה בתורה השיטות נקבצו
ועוד.3) טוֿטז. פי"ג, במדב"ר ראה
סה 4) ס"ע ח"ה (אג"ק זו שנה כסלו ז' מכתב גם ראה

ואילך).
יום"5) ב"היום (נעתק תד ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

תמוז). ז
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ה'תשי"ב  כסלו, ז' ויצא, פ' ה' יום שיחת

[שהרי,– האמצעי מאדמו"ר מבוגר שהי' מסטראשעלע, אהרן ר' הרה"צ ממונה הי' המבוגרים ַעל
(תק" המ"ם בשנות הזקן, רבינו אצל להסתופף אהרן ר' הרה"צ (שנולד 6)nבבוא האמצעי אדמו"ר הי' ,

תק  ואדמו"ר lבשנת המבוגרים, על אהרן ר' הרה"צ נתמנה ולכן בלבד], שנים עשר או שמונה בן נער "ד)
הצעירים. על –האמצעי

אותם  וכששאל חסידות, בדברי ביניהם ומשוחחים מטיילים אברכים שני האמצעי אדמו"ר ראה פעם
שהיא  פרטית, השגחה בענין הבעש"ט של החידוש אודות שדיברו השיבו, ביניהם? דיברו ענין באיזה
בחוץ  המתגלגלת נובלת עלה גם ולדוגמא: ודומם, צומח החי, מין על גם אלא המדבר, מין על רק לא

להתגלגל. שעלי' והמקום הזמן על ומשפט בדין פרטית, בהשגחה הוא

א  ואמר:כאשר הזקן אדמו"ר הוסיף הזקן, אדמו"ר לאביו כך על סיפר האמצעי  דמו"ר

על גם אם כי המתגלגלת, העלה על היא פרטית שההשגחה מבעי zaiqלא ipte` ע"י אם גלגולה,
וכדומה. רוח נשיבת ע"י או אדם

על.‚ גם אלא העלה, גלגול עצמו, והמאורע הדבר על רק לא היא פרטית (שהשגחה זה ote`dענין
י"ט  לקראת לאור שיצא בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק מבאר – רוח) ע"י או אדם ע"י הדבר, נעשה שבו

השתא  וז"ל 7כסלו ,8:

היא  פרטית שההשגחה זאת עוד הנה פרטית, פרטי בהשגחה הוא בעולם שנמצא דבר דכל זאת "לבד
בהשגחה  הוא למקום ממקום ומתגלגלת האילן מן הנובלת עלה עד"מ וכמו דסבות, וסבות בהסבות גם

פרטית". דהשגחה ומשפט בדין ג"כ הוא אדם, בכח או רוח ע "י אם גלגולה אופן אפילו וגם פרטית,

אמר, שלך, חזי הוי כי יוחנן ר' א': דס"ג חולין בגמ' כדאיתא הוא זה דבר ש"יסוד לבאר ומוסיף
רבה  תהום ..9משפטיך ופרש"י בדגת . נקמתך ולעשות לשפוט שלך שזמנתה רבה, בתהום אף משפטיך .

שלו". פרטים בהפרטי דבר בכל הוא פרטית שההשגחה הרי עכ"ל, למות, המזומנים להמית הים

ש"מזה  רבינו 10וממשיך, תורת בדברי עמו שהתווכחו לאותן ותשובה ראי' נ"ע הזקן רבינו הביא
. רבינו הבעש"ט להם הוכיח האדם, מין על רק הוא פרטית שהשגחה אומרים הבעש"ט תורת שמנגדי .

באותן  נקמתו ולעשות לשפוט השלך את ומזמין ומשפט דין יש הים בדגת שהרי טבעית בראי' הגדול
וישלח  "ובמדרש ומסיים, כו'". ומכריז 11המזומנים יוצא קול דבת מתצדי, לא שמיא מבלעדי צפור דגם

כו'". ספקולי או דימוס

מהמדרש  ולא דוקא, בחולין מהגמרא הבעש"ט לשיטת ראי' הביא הזקן שרבינו הטעם ובביאור
(כפי  עצמו להדבר בנוגע רק לא היא פרטית שההשגחה ראי' יש בחולין שמהגמרא לומר, יש – דוישלח

הדבר: וסיבת לאופן בנוגע גם אלא דוישלח), מהמדרש גם שמוכח

שיש  לכך נוסף – ומכריז" יוצא קול דבת מתצדי, לא שמיא מבלעדי צפור ש"גם דוישלח, מהמדרש
יעקב  הקהלת (כמ"ש הי'12לפרש הלז ש"הקול (mdly xydn"מינו פרטי על גם משגיח שלהם שהשר ,

"משפטי  שזהו מפורש בחולין הב"ק j"13(משא"כ שלולי היינו המין, כללות על שקאי גם לפרש יש ,(
כלל  ציפור ציצת של מציאות להיות יכולה היתה כ"ק 14לא שמדייק כפי – מוכח בחולין מהגמרא ואילו ,

היא פרטית שההשגחה (א) בהמאמר: אדמו"ר ihxtמו"ח `xap lr נקבע ידו שעל ומשפט" דין ש"יש ,
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ב.6) בהערה רפכ"ו ח"א רבי בית – תקמ"ג" שנת "בערך
בסה"מ 7) (נדפס תרפ"ו כסלו די"ט באחד המאריך כל ד"ה

ואילך). קנא ע' תרפ"ו בסה"מ ולאח"ז בתחלתו. ח"ג קונטרסים
קנו).8) ע' תרפ"ו יו"ד. ע' שם קונטרסים (סה"מ בספ"ג
ז.9) לו, תהלים

קלב).10) ע' אור (יהל עה"פ לתהלים הצ"צ רשימות גם ראה

(הובא 11) ה"א פ"ט שביעית בירושלמי וכ"ה ו. פע"ט, ב"ר
סע"ב). טז, ע"ז – דימוס בתוד"ה

השגחה.12) ערך
(13.41 הערה 64 ע' ח"ז לקו"ש ראה
שם.14) והירושלמי המדרש מפרשי ראה
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ה'תשי"ב כד כסלו, ז' ויצא, פ' ה' יום שיחת

על גם היא פרטית שההשגחה (ב) למות"), "המזומנים הם דגים ומשפט ote`dאיזה הדין יתקיים שבו
" – הים jlydבדגת z` oinfne."'כו המזומנים באותן נקמתו ולעשות לשפוט 

להוספה .„ בהתאם היא פרטית השגחה בענין הבעש"ט על הזקן אדמו"ר של שההוספה לומר, ויש
החסידות: דתורת הענין בכללות הבעש"ט על שלו

כ"ק  מבאר – הבעש"ט של החסידות ודרך לתורת הזקן רבינו של החסידות ודרך דתורת היחס אודות
אדמו"ר  לעבוד 15מו"ח אפשר איך הראה הזקן ורבינו השי"ת, את לעבוד צריכים איך הראה שהבעש"ט

השי"ת. את

הזקן  ואדמו"ר החסידות, בדרכי העבודה להיות שצריכה – עצמו הדבר את הראה הבעש"ט כלומר:
את הראה – בחב"ד והשגה בהבנה הענינים שהמשיך עי"ז –ote`d הדבר נעשה ידו .16שעל

– הדבר? נעשה שבו האופן נפק"מ ולמאי עצמו, הדבר הוא העיקר הרי לשאול: יכולים [לכאורה
לכללות  בנוגע וכמודגש הדבר, נעשה שבו האופן גם אלא עצמו, הדבר רק לא שנוגע היא האמת אבל

בשמחה" ה' את "עבדו ה': שבו 17עבודת האופן גם אלא כשלעצמה, העבודה רק לא שנוגע היינו, ,
דוקא]. בשמחה – העבודה נעשית

שיש  כשלעצמו, פרטית דהשגחה הענין את גילה שהבעש"ט – פרטית דהשגחה להענין בנוגע ועד"ז
אלא  עצמו, הדבר על רק לא היא פרטית שההשגחה הוסיף הזקן ואדמו"ר דבר, כל על פרטית השגחה

על כנ"ל.ote`dגם הדבר, נעשה שבו

דוקא:.‰ האמצעי ל)אדמו"ר (ונאמר ע"י נתגלה זה וענין

בנוגע גם פרטית דהשגחה בהענין לכללות ote`dlההוספה בהתאם כאמור, היא, הדבר, נעשה שבו
שה  החסידות, ודרך בתורת הזקן אדמו"ר של –ההוספה אפשר איך השי"ת,ote`dראה את לעבוד –

הענינים שהמשיך c"agcעי"ז dbyde dpada.

ע"י בעיקר נעשתה דחב"ד והשגה בהבנה הענינים irvn`dוהמשכת x"enc` כידוע של 18, שענינו
הוא האמצעי אדמו"ר של וענינו נקודה, חכמה, הוא הזקן כפי dpiaאדמו"ר והתפשטות, התרחבות ,

שכן, נקודות), של (באופן בקיצור הם הזקן אדמו"ר של שהמאמרים שלהם, החסידות במאמרי שרואים
ואילו  בקיצור, עדיין הם פטרבורג, שלפני המאמרים לגבי באריכות שהם פטרבורג, שלאחרי המאמרים גם
האמצעי  אדמו"ר ע"י נתחדשה דבינה, והתפשטות התרחבות של באופן החסידות, במאמרי האריכות

דוקא.

Â. של (בנו המהרי"ל – אפט"). ("זייער קרובות לעתים בשופי, חסידות אומר הי' האמצעי ָאדמו"ר
החסידות, אמירת בעת עליו נשען הי' האמצעי ואדמו"ר חסידות, לשמוע אליו לבוא תמיד נוהג הי' הצ"צ)

סטענדער" "מיין קוראו: .19והי'

אחת  מאמר 20פעם הי' לא ולהפתעתו חסידות, לאמירת – הש"ק ביום – הרגיל בזמן המהרי"ל בא
הדוד) (או שהסבא – בתמיהה – לו וסיפר הצ"צ לאביו המהרי"ל בא חסידות 21חסידות. אומר אינו הרבי

מאומה. הצ"צ ענהו ולא היום,

הי': כך שהי' ומעשה

על  האמצעי אדמו"ר התאונן הדברים ובין ביניהם, והצ"צ האמצעי אדמו"ר דיברו שבת ערב באותו
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גם 15) (וראה 292 ע' תש"ח סה"מ שסה. ע' ח"ב שלו אג"ק
וש"נ). .190 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת

ואילך.16) 251 ע' ואילך. 246 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
ב.17) ק, תהלים
ע'18) ריש תש"ב (סה"ש בסופה תש"ב כסלו יו"ד שיחת

– מנחם (תורת ס"ט תשי"א ויצא ש"פ שיחת גם וראה .(19
וש"נ. .(106 ע' ח"ב התוועדויות

(19.244 ע' שלום תורת סה"ש
ב.20) הערה רפ"ו ח"ב רבי בית גם ראה
להצ"צ.21) ביחס – הדוד או להמהרי"ל, ביחס – הסבא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כה

 פנההעיהדהנ   25 

כה

ה'תשי"ב  כסלו, ז' ויצא, פ' ה' יום שיחת

הצ"צ, והעיר שונות), הפחדות קרובות לעתים לו היו המאסר, שמלבד (כידוע מהפחדות שסובל כך
דברי  להבלע עלולים האמירה ריבוי שמצד – שלו החסידות אמירת אופן עם קשורה לכך הסיבה שאולי

הזקן). (רבינו הרב

שבת, כבכל הרגיל בזמן חסידות האמצעי אדמו"ר אמר לא שבת שבאותו לכך גרמו הנ"ל הצ"צ דברי
בקודש  כדרכו חסידות ואמר האמצעי אדמו"ר יצא אחדות, שעות כעבור .22אך,

*

Ê. אמר האמצעי ברחוב 23אדמו"ר בלכתם שאברכים זיך") ווינטשט ("ער לעצמו מאחל שהוא
עילאה. ויחודא תתאה יחודא אודות ביניהם ישוחחו

אין  שכן, וכיון מתקיימת, בודאי – בישראל ונשיא צדיק של ברכה שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
אלא תלוי mnvrהדבר mikxa`a ביניהם ישוחחו וכיו"ב, בוויליאמסבורג כאן, בברוקלין, ברחוב, שבלכתם ,ַ

עי  ויחודא תתאה יחודא לאה.אודות

***

נראתה  וכשלא הלבנה, לקדש שליט"א אדמו"ר כ"ק יצא והבדלה ש"ק דמוצאי ערבית תפלת [לאחר
ואמר:] לחדרו, להכנס שליט"א אדמו"ר כ"ק שב – בעבים מכוסים היו שהשמים כיון הלבנה

וסיפר  בעבים, מכוסים היו כשהשמים הלבנה לקדש נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק יצא ,24פעם
בעבים, מכוסה שהיתה הלבנה לקדש יכול הי' שלא מּפרעמישלאן מאיר ר' הרה"צ אצל הוה ַשעובדא
גם  הקיפום הכבוד שענני כיון דלכאורה, במדבר, בנ"י בהיות הלבנה קידוש אודות לדבר והתחיל
במטפחת  מנפנף הי' רבינו שמשה ותירץ, הכבוד? ענני שהסתירוה הלבנה לקדש יכולים היו איך מלמעלה,
איך  מאיר ר' הרה"צ  וכשהראה הלבנה, כנגד נקפלים הכבוד ענני והיו טיכל"), מיטן געטאן מאך ַַָ("א
זה, סיפור סיפר אדנ"ע כ"ק כאשר – הלבנה. ונראית השמים נתבהרו במטפחת, מנפנף רבינו משה הי'

הלבנה. ונראית השמים נתבהרו ואז, מאיר , ר' הרה"צ עושה הי' איך והראה מטפחתו את הוציא

לקדש  נוכל אולי – כן לעשות שיכולים יהודים כאלה כאן נמצאים אם שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
הלבנה.

אמר הנוכחים בחיוך:)iaxdy(א' שליט"א אדמו"ר כ"ק וענה יכול,

המעשה... שספרתי בכך די

הצדקנית  הרבנית אמו לבית והלך הלבנה, לקדש צוריק") באלד קום ("איך תיכף שישוב אמר ַ[ואח"כ
הלבנה. ונראית השמים נתבהרו זמן, משך כעבור חזר וכאשר הבדלה, לערוך 

כסלו  יו"ד הגאולה לחג בקשר התוועדות שיערכו שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה לבנה קידוש ].25לאחר
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כו'22) הדעת בהעמקת שהתבונן לאחרי שהגיע כנראה, עד
) הנ"ל לחשש מקום שאין ).l"endלמסקנא

(23.104 ע' תש"ב סה"ש ראה
(24.37 ע' תרפ"ג סה"ש גם ראה

או 25) בליל ההתוועדות לערוך אם שקו"ט כשנתעוררה
הסכים  בשניהם, להתוועד שיכולים א' ואמר כסלו, יו"ד במוצאי

טוב. בודאי זהו באמרו: שליט"א אדמו"ר כ"ק
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כו

.h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מייסד ‡. הזקן, אדמו"ר של מקומו וממלא בנו האמצעי, אדמו"ר של ההילולא יום הוא כסלו ט'
ערב  וגם אדמו"ר ), מו"ח  כ"ק  של בשיחות ובפרט נשיאינו , רבותינו בדברי (כמבואר חב"ד חסידות תורת

האמצעי. אדמו"ר של הגאולה חג כסלו, יו"ד

כפי  אופן באותו – ראשון ביום כסלו ויו"ד בשבת, חל כסלו שט' זו, שנה בקביעות מיוחדת ומעלה
הגאולה  בשנת כסלו ט' שבת שבמנחת כידוע הגאולה, בשנת הראשונה בפעם הקביעות אמר *שהיתה

יו"ד  ראשון וביום הגאולה, בשורת הגיעה ואז אחד", ושמך אחד "אתה ד"ה מאמר האמצעי אדמו"ר
בפועל  הגאולה היתה .2כסלו

והשמש  הירח עם הקשורים השבוע, וימי החודש ימי עם הקשורים ענינים יש תורה שע"פ – ובהקדמה
הגדולים" המאורות (כמ"ש 3("שני המלכות ספירת שענינו הירח, עם קשור חודש אשתו"),4): "חודש

ומזה  אמיתי. ענין זה הרי תורה, ע"פ ששניהם וכיון מדות, ז"א, בחי' שענינו השמש, עם קשור ושבוע
בהקישור  יותר ניתוסף אזי השבוע, ימי מצד והן החודש ימי מצד הן מתאימה הקביעות שכאשר מובן,

ונעשים" ד"נזכרים שהענין כך, הראשונה, הפעם עם ההמשכות 5והשייכות כל ונעשים שחוזרים ,
עוז. וביתר שאת ביתר יותר, בתוקף  יותר, נעלה באופן הוא הראשונה, בפעם שהיו וההשפעות

הצ"צ ·. מאמר – השיחה עתיקים 6המשך דברים לדרוש (ש"החל האמצעי אדמו"ר הסתלקות אודות
. לפסוק ונפלאים שהגיע עד .7. חיים מקור עמך כו'"כי חיים למימר קדישא בוצינא סיים לא .8,(

הרשב"י, הסתלקות מיום מצינו לא כזו שהסתלקות

השבוע  בפרשת למ"ש ה 9והשייכות עלlb"עד שרומז רשב"י b"lהזה", של ההילולא יום 10בעומר,

כי  חומה 11– (כמו אמיתי הפסק אינו "גל" שע"י ההפסק דרכו 12: לעבור אפשרות ויש וכמ"ש 13), "לא 9,

רבי )* בבית ההתחלה. ל"נ תו"ח בהקדמת – ההסתלקות טובך".1בשנת רב "זכר (קצת): משמע
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(1.(204 (ע' ספ"ו ח"ב
קודש"2) "בד קונטרס ואילך. עז ע' ב חוברת "התמים" ראה

גם  וראה רצב. ע' היומן רשימת – מנחם תורת בהערה. 22 ע'
חמ"ה  מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ו כסלו יו"ד ויצא, ש"פ שיחת

וש"נ. .(186 ע'
טז.3) א, בראשית
רעח.4) ע' רנה. ע' בא אוה"ת וראה ט. ח, הימיםֿא דברי
ונת'5) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ב.6) הערה שם רבי בית
יו"ד.7) לו, תהלים
הטבעיים 8) כחותיו ותמו ש"אספו ושם, תו"ח. הקדמת

בו, דבר אשר ה' ברוח אם כי ברוחו, "לא הי' ודיבורו לגמרי",
הקרח  מתוך המתלקחת יֿה שלהבת האש מתוך שמענו ודבריו

וכו'". הנורא
וש"נ .9) .56 ע' ח"א מנחם תורת  גם  וראה נב. לא,

עמל 10) "כל עולה שאז (סכ"ח) אגה"ק בתניא וכמבואר
כו'. בגילוי ומאיר בחייו" נפשו שעמלה האדם

בעומר 11) ל"ג עם "גל" של בהשייכות די שלא – ובהקדים
הו"ע  גימטריא שגם אע"פ שכן, בלבד, הגימטריא ענין מצד

כו"כ מזה שלמדים ועד אמת, תורת ע"פ בש"ס אמיתי הלכות
תלמודית באנציק' בהנסמן ואילך)),(ראה לב ס"ע ו (כרך בערכו

בינה  בחכמה והשגה בהבנה יומשך ענין שכל דורשת חב"ד הרי
הכי  להתאמתות ועד כו', ההכרה ענין גם נכלל (שבזה ודעת
שענין  בעומר, ל"ג עם "גל" של להשייכות בנוגע הוא וכן גדולה),
ע' חמ"ט מנחם תורת גם (ראה כו' הסברה של באופן גם צ"ל זה

וש"נ). .192
שיש 12) קדשים, לאכילת בנוגע – להלכה שמצינו כפי

תמורה  ב. קיב, (זבחים לה ומחוצה החומה מן לפנים בין חילוק
וברא  באורייתא "אסתכל (שהרי בעולם גם נשתלשל ומזה ב), כא,

אמיתי. הפסק היא שחומה ע"ב)), ריש קסא, (זח"ב עלמא"
גדולה 13) בעבודה צורך יש לבטלה שכדי בחומה, כמו ולא

קטנה  עבודה גם מספיקה לבטלו שכדי ב"גל", משא"כ וקשה,
אין  שמלכתחילה באופן זה שאין והיינו, שאז וקלה. כלל, הפסק

לולי  כי העבודה, ענין שיהי' בהכרח והרי כלל, עבודה ללא זה הי'
פ"א  ערלה ירושלמי (ראה דכיסופא" "נהמא בבחי' זה יהי' זאת
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כז

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

"לרעה  לרעה", גו' אלי תעבור לא גו' אליך אבל 14אעבור עובר, אתה כו'"15אי עובר ובאופן 16אתה .
ענינו  וזהו לטובה. – לבטלה וצריך אפשר שלכן התורה, לפנימיות דתורה גליא שבין המחיצה היא כזה

גילוי  לידי התורה פנימיות והביא המחיצה שביטל רשב"י, ביום 17של נעלה הכי באופן שהתבטא כפי ,
לתלמידיו  שגילה השתא"18הסתלקותו עד גליאן דלא קדישין .19"מלין

הזקן) רבינו (אצל החכמה מנקודת חב"ד חסידות תורת באה ידו שעל האמצעי, לאדמו"ר בנוגע ועד"ז
ואילך. 129 ע' ח"ה בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – דבינה והתרחבות להתפשטות

חכמה:‚. הזקן, אדמו"ר לגבי בינה, האמצעי, אדמו"ר של להחידוש בנוגע – יותר ובפרטיות

שענינה  הבינה, באה ואח"כ החכמה, נקודת צ"ל שתחילה והיינו, לבינה, קודמת שחכמה – הוא הסדר
לגבי  מאומה ניתוסף לא עצמה מצד הבינה בענין אבל ובאריכות, בהרחבה החכמה נקודת את להביא

חכמה.

מספריו  לכמה בהקדמתו שכותב כפי – האמצעי לאדמו"ר בנוגע הוא דברי 20וכן הם דבריו שכל ,
גם  להבין יוכל אחד שכל באופן ביאור ומוסיף יותר, באריכות הדברים את שאומר אלא הזקן, רבינו

כו'. הדברים פרטי

מיברך" מכיפי' ש"נהרא ונהר, במעיין וכמו בחכמה, שאינה הוספה בבינה שיש – היא האמת .21אבל

לבוראם  שדומים לצדיקים בנוגע גם הוא כן בספירות, הוא שהענין האמצעי 22וכשם אדמו"ר שאצל –
הזקן. אדמו"ר אצל הי' לא שלכאורה ענין ניתוסף

הש"ס – בכללי שמצינו "לכאורה", ללשון בנוגע בדבר 23ולהעיר גם "לכאורה" אומרים שלפעמים
שהאמת  בנדו"ד, ועד"ז שבדבר. החידוש מצד רק זה הרי "לכאורה", שאומרים ומה המסקנא, היא שכן

הזקן). אדמו"ר של (ענינו חכמה לגבי האמצעי) אדמו"ר של (ענינו בבינה הוספה יש שאכן היא

אמר  הזקן שאדמו"ר שמצינו לו!24וזהו אין עצמו (אדה"ז) שהוא כאלו מעלות האמצעי לאדמו"ר שיש ,

אמת  ותורתו אמת הזקן שרבינו של 25וכיון ענין אלא אינו שלכאורה אף – זה פתגם שגם מובן, הרי ,
אדמו"ר  לגבי האמצעי אדמו"ר אצל מעלות יש שאכן הוא, אמת – תורה של ענין ולא ותהלה, שבח

מיברך". מכיפי' ש"נהרא וכנ"ל הזקן,
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מתשעה  שלו בקב רוצה ו"אדם ובכ"מ), רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג.
תהי' לא שהעבודה כדי אלא א); לח, (ב"מ חבירו" של קבים

בלבד. "גל" של באופן ההפסק נעשה לכן ביותר, קשה
עה"פ.14) פרש"י
לאו,15) שומע אתה הן ש"מכלל בתורה כלל ישנו שהרי

יא, נדרים כ. יז, שופטים פ' (פרש"י הן" שומע אתה לאו ומכלל
שלטובה,רע"א. אומרת, שהתורה נמצא ועפ"ז –וש"נ), יכולים

לעבור. – צריכים מזה: ויתירה
"אני 16) אזי תעבור" "אתה כאשר הנה – גופא ובזה

"אדם  ספכ"ז) תניא רע"א. לט, יומא (ראה וכמארז"ל אעבור",
מלמעלה", הרבה אותו מקדשין מלמטה, מעט עצמו מקדש
נעשה  אזי הגל, הפסק את מבטל למטה יהודי שכאשר והיינו,

כו'. אור בתוספת מלמעלה הגל הפסק
שר"ע 17) כך, כדי עד רשב"י, של מעלתו בגודל הביאור וזהו

פ"א  סנהדרין (ירושלמי כחך" מכירין ובוראך שאני "דייך לו אמר
יכולים ובוראך" "אני שרק היינו, ("דערגרונטעווען xikdlה"ב),

ואמוראים  תנאים עוד יש הרי דלכאורה – רשב"י של כחו זיך")
הלכה  שמעון ור' יהודה ש"ר' אלא עוד ולא כו', מעלתם שגדלה
המיוחדת  גדלותו מהי וא"כ וש"נ), ב. מו, (עירובין יהודה" כר'

הוא רשב"י של החידוש אלא – רשב"י גליא xeaigdaשל של
התורה. ופנימיות דתורה

בענין הוא בזה החידוש שני ielibdועיקר אינם בעצם כי, –
אחד" מרועה ו"ניתנו אחת", "תורה – אחד ענין אלא ענינים,

שנקרא חלק יש גופא שבזה אלא ב), ג, שצ"ל (חגיגה "גליא",
תורה  שע"פ דרזין", ל"רזין ועד "רזין" שנקרא חלק ויש בגילוי,
יומין" עתיק שכיסה "דברים חז"ל: ובלשון בהעלם, להיות צריך
המתוקין  דברים לשונך, תחת וחלב "דבש רע"א), קיט, (פסחים
של  והחידוש א); יג, (חגיגה לשונך" תחת יהו וחלב מדבש

שאעפ"כ – זאת.dlibרשב"י
זה 18) הרי – גופא התלמידים בין דרגות חילוקי שהיו ואף

של  באופן זה הי' הרשב"י מצד אבל המקבל, חסרון מצד רק
כתיבה. ע"י – בפועל למעשה ועד גילוי,

(באד"ז).19) ב רפז, זח"ג
ביאוה"ז.20) גם וראה תשובה. שערי האמונה. שער ראה
ובכ"מ.21) ואילך. א לט, שה"ש לקו"ת וראה ב. סה, שבת
אסת"ר 22) ו. פ"ד, רבה רות ה. פ"י, במדב"ר ח פס"ז, ב"ר
ב. פ"ו,
וש"נ.23) ח'. אות סט"ז הפוסקים כללי ט' כרך שד"ח ראה

.3 הערה 173 ע' חל"א מנחם תורת גם וראה
ואילך.24) 213 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
וש"נ.25) א. עד, ב"ב – חז"ל לשון ע"פ
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ה'תשכ"ט כח כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

.„– בזה הענין באופן zlgzdyוכללות להיות הוצרכה הזקן רבינו ע"י חב"ד חסידות תורת התגלות
אריכות, של באופן שתהי') טוב (ולא להיות יכולה אינה הענין התחלת כי, דוקא, נקודה של

גילוי  [וגם בקיצור החסידות אמירת היתה פטרבורג שלפני גופא, הזקן לרבינו בנוגע שרואים [וכפי
לאחרי  משא"כ המעלה], היפך של ענין גם בזה יש מ"מ, מעלה, גם בזה שיש ואף העולם". את "שרף זה
אחר  ובאופן יותר  באריכות החסידות אמירת התחילה המאסר) ע"י שבאה המעלה (מצד פטרבורג

בהשיחות  )],26(כמבואר

אדמו  שהחסידים ודוקא באופן והשגה, הבנה של ובאופן באריכות, חסידות לומר התחיל האמצעי "ר
הי' שעבורם הזקן, אדמו"ר של בדורו הראשונים חסידים כמו שאינם (כיון זאת להבין יוכלו שבדורו
יוכלו  הם שגם דורנו, לחסידי עד שלאח"ז, הדורות שבכל החסידים וכן קיצור), של באופן גם מספיק

זאת, להבין

ה"מעיין" יגיע שם שגם ובאופן זאת, לקבל יוכלו ב"חוצה" שאפילו – חוצה המעיינות להפצת ועד
אחת) טיפה (אפילו שהוא" ב"כל שמטהר בהם 27עצמו, עולה גופו כל רק אם שהוא"28– שה"כל היינו, ,

מציאותו. כל את לחדור צריך

ידברו  נפגשים אברכים שכאשר געוואּונטשן") זיך ("האט התברך האמצעי שאדמו"ר מה גם ָוזהו
עילאה  יחודא בא 29אודות ("האלטן זו בדרגא יהיו שאכן אלא בעלמא, לדיבור אינה בזה הכוונה והרי ,ַַ

כל  את שתחדור ועד והשגה, הבנה של באופן אצלם חדורה תהי' החסידות שתורת והיינו, דעם"),
מציאותם.

הצ"צ  שאמר כפי – בעצמו האמצעי אדמו"ר  של ענינו כל הי' זה ידו,30והרי את חותכים היו שאילו ,
חסידות! אלא דם, לא ניגר הי'

שתהי' המחיצה ביטול ושלימות לאמיתית באים ומזה כו', המחיצה את והסיר שביטל זה הוא ולכן
קא  שעי"ז חוצה, המעיינות הפצת ע"י המחיצה בביטול עבודתנו ע"י צדקנו, משיח בביאת לבוא, לעתיד

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא משיחא, מלכא דא מר אתי

***

חצות ‰. לאחרי בעמדנו ובפרט האמצעי, אדמו"ר של הגאולה יום כסלו, יו"ד ערב גם הוא כסלו ט'
ששי  היום,היום, חצות שלאחרי השבת, ביום יותר ומודגש יום, בכל הוא שכן שלאחריו, ליום כבר יך

רעוין" דכל "רעוא של למחר 31בזמן ששייכת הפרשה את ומלכות) בשם (בברכה בתורה לקרוא מתחילים ,
הבא. השבוע של הפרשה –

אביו, של הגאולה כמו היתה כסלו ביו"ד האמצעי רבינו של הגאולה הנה – הגאולה לענין בנוגע
הפתגם  וכידוע כסלו, בי"ט הזקן, –32אדמו"ר האמצעי לאדמו"ר אירע הזקן לאדמו"ר שאירע מה שכל

מארז"ל  בעולם,33ע"ד גם נמשך ומזה בתורה, מארז"ל שזהו ליוסף", אירע ליעקב שאירע מה "כל
האמצעי.34כמאמר  ואדמו"ר הזקן אדמו"ר אצל גם בפועל כן הי' ולכן עלמא", וברא באורייתא "אסתכל

בעצמו  הגאולה בעל כותב – הזקן אדמו"ר של לגאולה בנוגע תהלים 35ולדוגמא: בס' "כשקריתי :
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ח"ג 26) מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .26 ע' ריש שם סה"ש ראה
שמ. ע' ריש

ה"ח.27) פ"ט מקואות הל' רמב"ם
רפ"ד.28) שם
(29.104 ע' תש"ב סה"ש ראה
לוי"צ 30) לקוטי .79 ע' תש"ד .120 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

ה. הערה רפ"א שם רבי בית שלט. ע' אג"ק
ב.31) פח, זח"ב
רפ"ב.32) שם רבי בית
ב.33) לז, וישב עה"ת בפרש"י הובא ו. פפ"ד, ב"ר
(34.12 שבהערה זהר
כסלו).35) יט יום" ב"היום (נעתק וש"נ רלב. ע' שלו אג"ק
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כר

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

.36בפסוק  נפשי בשלום בשלום פדה "פדה שבאמרו האמצעי, אדמו"ר אצל גם הי' וכן בשלום". יצאתי .
מהמאסר  יצא .37נפשי",

באגה"ק  בעצמו כותב הזקן אדמו"ר לגאולת שבנוגע שכשם מובן, (ארץ 38ומזה א"י" ש"צדקת
לפדות 39החיים  לנו שעמדה "היא העבודה, ועל התורה על באה"ק שישבו לאלו ששלח ה"מעמדות" ,(

ע"י  א"י בצדקת התעסק הוא שגם האמצעי, אדמו"ר של לגאולה בנוגע גם כך – כו'" נפשנו חיי
כו'. לו שעמדה והיא המעמדות,

טורקיא  למדינת גדולים כסף סכומי שולח האמצעי שאדמו"ר מהמלשינות גם זאת שרואים וכפי
כו'לצו  המלחמה כל 40רך (כמו ומקור שורש לה שיהי' בהכרח הרי שקר, של מלשינות שהיתה שאף –

קאי" לא "שיקרא ולכן באמת, ומקור) שרש לו שיש שלח 41דבר שאכן – אמת של קורטוב בו יש אא"כ
ישראל. ארץ צדקת עבור אלא זו, תכלית בשביל ולא זה, בסכום לא אבל כספים,

ואדמו"ר  הזקן (אדמו"ר התעסקו המאסר לפני שנים שכמה למכה, רפואה הקדמת בבחינת הי' זה וענין
כו'. להם שעמדה והיא ישראל, ארץ בצדקת בזמנו) אחד כל האמצעי,

.Â– הרחבה של באופן שהיא הבינה, ספירת הוא האמצעי אדמו"ר של שענינו לעיל האמור וע"פ
כידוע  הוספה, של באופן האמצעי אדמו"ר אצל היתה א"י צדקת גם הסתלקות 42הנה לאחרי שמיד

על  הבט מבלי וזאת, כח, ובתוספת ה"מעמדות", ענין את לנהל האמצעי אדמו"ר התחיל הזקן אדמו"ר
האמצעי  אדמו"ר בזמן מאשר יותר טוב הזקן אדמו"ר בזמן הי' הכלכלי שהמצב המלחמה 43כך (מצד

אדמו"ר  בזמן ה"מעמדות" ענין התנהל ואעפ"כ בנ"י), של ישובים בכו"כ שעברה נפוליון של הנוראה
ובהוספה. שאת ביתר ואדרבה: קודם, כמו האמצעי

אלא  בחכמה, שישנו הענין הרחבת רק אינה שבינה מיברך", מכיפי' "נהרא בענין לעיל האמור וע"פ
– האמצעי אדמו"ר אצל חדש ענין ניתוסף הצדקה בענין גם הנה חכמה, לגבי חידוש תוספת בבינה יש
המגיד  הבעש"ט, אצל דוגמתו מצינו שלא חדש ענין (שזהו חברון בעיר ישראל, בארץ נחלה שקנה

האמצעי). אדמו"ר ע"י דוקא ונתחדש הזקן, ואדמו"ר

מאגרותיו  בא' האמצעי אדמו"ר שכותב כפי – יותר לפני 44ובפרטיות שנים כמה – תקפ"ג (משנת
בחברון, נחלה רכישת ע"ד והגאולה) המאסר

חיבור, ענינה תפלה כי: התפלה, ענין עם שקשור – ברוחניות בעבודה חברון של ענינה לבאר ומקדים
.45ו"ידוע  שחרית תפלת תיקן אברהם תקנום, אבות .שתפלות המנחה ותפלת .. יצחק תפלת . יעקב .

. הרבה ערבית פסוד"ז בסדר מוצאים אנו כי חג"ת, בחי' האבות, מדריגות מג' כלולה תפלה כל וגם .
הרחמים  מבחי' פסוקים והרבה יצחק, דפחד יראה מבחי' פסוקים והרבה דאברהם, אהבה מבחי' פסוקים

יעקב". מדת

בעצמו, שתיקן התפלה על שנוסף בודאי הרי מנחה, תפלת תיקן יצחק שכאשר בפשטות, גם [וכמובן
תפלות  גם בודאי התפלל ערבית, תפלת שתיקן יעקב ועד"ז אברהם, שתיקן שחרית תפלת גם התפלל

כו'") ממנו יצא ו"יצחק כו'", ממנו יצא ש"אברהם (לאחרי שלימה" ש"מטתו ומיעקב ומנחה. 46שחרית

עם  קשורים האבות ג' שכל כך, האבות, ג' עם הקשורות התפלות ג' כל שמתפללים בנ"י כל אצל נמשך
עצמה]. בפני תפלה כל
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יט.36) נה, תהלים
בהערה.37) ספ"ה שם רבי בית
סוס"ד.38)
סוס"ח.39) שם ראה
פ"דֿה.40) שם רבי בית ראה
מנחם 41) תורת גם וראה ב. ב, זח"א וראה א. קד, שבת

וש"נ. .317 ע' חנ"א
ואילך.42) כו ע' שלו אג"ק ראה
וש"נ.43) .195 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה
וש"נ.44) ואילך. קסח ע' שלו אג"ק
ב.45) כו, ברכות
ה.46) פל"ו, ויק"ר
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ה'תשכ"ט ל כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

ג"כ  וחברון הק', אבותינו חג"ת מדות התחברות מחמת חברון, התפלה ש"נקרא לבאר וממשיך
ארבע  קרית נקראת חברון".47מלפנים נק' בה ונתחברו התפלות שתקנו  ואחר ,

הק' אבותינו מקום ויחבב ממונו על יחוס לא לה' מי "ע"כ שמסיים: כפי – בגשמיות גם נמשך ומזה
כו'".. אבותינו במקום אנ"ש ישיבות לחזק ויתאמץ .

אמנם  שמיועד ישראל, בארץ אדמה (שטח בחברון נחלה בעצמו קנה האמצעי שאדמו"ר מה גם וזהו
אבינו, אברהם ביהכנ"ס את קנה שאז כידוע בגשמיות), מקום עם גם קשור אבל וביתֿמדרש, לביתֿכנסת

בזה. חלק יהי' אחד שלכל שרוצה בכתבו,

מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני דכיון – הגאולה ענין עם קשור זה ענין 48וכל לפעול בכדי הנה ,
אחד  כל של הפרטית הגאולה ע "י מתחיל זה וענין חטאינו", ד"מפני הסיבה תחילה לבטל צריך הגאולה,

כו'.מישר  הכושר שעת שזהו התפלה, בזמן שעיקרה אל,

.Ê(:ואמר באה"ק, המצב אודות הדיבור נסב הענין (בהמשך

זה  שאין ובודאי ומכופל, כפול בחושך הגלות, בעומק עדיין נמצאים שבינתיים לדעת צריך אמנם,
עלי' יושבי' כשכל (ובפרט קיים הי' שביהמ"ק בזמן שהי' הקדושה ומצב למעמד יש 49בדומה שלכן ,(

וכו'. המקדש ומקום כהן כשישנו גם קרבנות להקריב גמור איסור

דגאולה" ב"אתחלתא כבר שנמצאים שטוענים אלו כמו ע"פ 50ולא כביכול הוא שכן ראיות ומביאים ,
התורה.

ברמב"ם  מפורש פס"ד מאתחלתא51ישנו (החל הגאולה לסדר מבית בנוגע מלך ש"יעמוד דגאולה),
. במצוות ועוסק בתורה הוגה ועדיין דוד ה'", מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .

– ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה והצליח, עשה "אם ורק משיח", שהוא בחזקת (רק) זה "הרי
וכו'. הגלות נתבטלה וכבר כן, האמת שאין ומדמיינים מזה, מתעלמים ואעפ"כ, בודאי"; משיח זה הרי

כמו  "גאולה" בשביל בגלותא" ו"ישראל בגלותא" ד"שכינתא הענין כדאי הי' האם עצמך: והגע
כן! לומר ח"ו – חובתו?!... ידי הקב"ה יוצא ובזה דעכשיו, ומצב המעמד

שזוהי  זיך") ("איינרעדן לדמיין שיכולים עכשיו, כמו ומכופל כפול חושך הי' לא פעם אף ַואדרבה:
שנים. מאות לפני בעבר, הי' שלא דבר – דגאולה" "אתחלתא ח"ו

גם  הנה עכשיו, אבל כו'. שלא כאלו או המשיח, בביאת ומאמינים תומ"צ ששומרים כאלו היו בעבר
בשעה  בה – דגאולה אתחלתא עכ"פ או גאולה, של מצב כבר שזהו לעצמם מדמים מאמינים יהודים

כפ  וחושך גלות אלא גאולה, זו החושך,שאין את רואים לא שבכלל כך כדי עד הוא והחושך ומכופל! ול
הבעש"ט  שמפרש הוא 53מ"ש 52וכפי עצמו שההסתר בכך מתבטא ההסתר שגודל אסתיר", "הסתר

הסתר. שזהו רואים שלא והיינו, בהסתר,

בביאת  שהמאמינים בגלל – המשיח בביאת מאמינים שאינם כאלו שישנם לכך הסיבה גם וזוהי
כאלו  היו לא המאמינים, אצל חלישות היתה לא אילו דגאולה; אתחלתא שזוהי לעצמם מדמים המשיח

שעה  הוראת בדרך התשובה, בענין (מלבד בעלי' הן דילוג, של ענין אין בקדושה כי, מאמינים, ),54שאינם
האמונה. בענין  חלישות אין המאמינים אצל אם מאמינים, שאינם כאלו שיהיו יתכן שלא כך, בירידה, והן
דגאולה. אתחלתא שזוהי שחושבים כאלו יש המאמינים בין שגם כך כל  החושך התגבר שעכשיו וכאמור,
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ב.47) כג, שרה חיי
דיו"ט.48) מוסף תפלת
פ"י 49) ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין ראה

ה"ח.
מה 50) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה כסלו טו"ב מכתב גם ראה

וש"נ. .315 ע' ריש חנ"ב מנחם תורת וש"נ. ואילך).
ספי"א.51) מלכים הל'
וש"נ.52) סמ"ב. בהוספות טוב שם כתר ראה
יח.53) לא, וילך
ספמ"ג.54) תניא ראה
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לא

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

אלא  לארץ, בחוץ רק לא מגוים, צרורות צרות שסובלים – אתר על זה על העונש עכשיו ישנו ולכן
המצב  שפלות הי' לא פעם אף שהרי גאולה, זו שאין להראות בכדי שזהו ישראל, בארץ (ובפרט) גם
אין  – העונש לאחרי שגם אלא עוד ולא הגוי. של בדבריו כך כל להתחשב צריכים שיהודים עכשיו כמו
אותם; חוטפים היו לא – מכות חוטפים למה מבינים היו אילו תועלת! וללא – מכות חוטפים מועיל! זה

צרות!... סובלים היו לא גאולה, זו שאין יודעים היו אילו

.Á ש"הקב"ה כיון כו'", אתם "לסטים ישראל, ארץ את גזלו שבנ"י לטעון אסור גיסא, לאידך אבל
לנו". נתנה .55.

אבל  ומכופל, כפול חושך זה הרי גופא הגלות שבזמן וכאמור, דגאולה", "אתחלתא לא אמנם זוהי
עבור  – גדול ונס נס, של באופן – הצלה של ענין הי' גופא הגלות שבזמן ומכופל כפול בחושך אעפ"כ,

מלא" "עולם להצלת נחשבת מישראל אחת נפש הצלת אפילו אשר, בנ"י, של גדול ועאכו"56מספר כ ,
וגו'" שבטיכם "ראשיכם והדרגות, הסוגים ומכל בנ"י, של גדול למספר ענין 57בנוגע בודאי שזהו כך, ,

מבנ"י. גדול מספר עבור פרטית גאולה – ענין") געוואלדיקער ("א ַַנפלא

ה' בשם  ש"אנחנו באופן הוא והתוקף לבנ"י, שייכת ישראל שארץ התוקף בכל להדגיש יש ולכן
נזכיר" .58אלקינו ש"הקב"ה כיון גוים,– שם גרו זמן כמה החשבונות פרטי כאן נוגע לא לנו"; נתנה .

. ש"הקב"ה העובדה אם כי להבדיל, יהודים, שם גרו זמן מבנ"י,וכמה ליטלה שרוצה ומי לנו", נתנה .
ומהקב"ה! מבנ"י – "גזלן" הוא הרי

.Ë נתתקן לא שעדיין זמן וכל מארצנו", גלינו חטאינו ש"מפני כיון בגלות, עדיין שנמצאים ואף
הגוי  אצל בגלות שנמצאים כך, מארצנו", ד"גלינו ומצב מעמד עדיין זה הרי ד"חטאינו", הענין לגמרי

עמכם" אנכי ותושב "גר שאמר שבחברון, המכפלה למערת בנוגע אבינו אברהם מהנהגת ללמוד יש –59,
לזרעך  הקב"ה לי שאמר הדין, מן ואטלנה תושב אהי' לאו, ואם גר, הריני תרצו, "אם רש"י: 60ומפרש

הזאת". הארץ את אתן

אמר  ולא גר", הריני תרצו "אם לומר אברהם הקדים מדוע מובן: אינו שלכאורה – ובהקדים
כו'"? הדין מן "אטלנה מלכתחילה

שנה" מאות ארבע גו' זרעך יהי' גר "כי לאברהם אמר שהקב"ה שכיון – הוא הענין ("משנולד 61אך
ממצרים" ישראל שיצאו עד שנה",62יצחק מאות וארבע שנה "שלושים שנה 63או שלושים גם כולל ,

יצחק" שנולד עד הבתרים בין גזירת "הריני64"משנגזרה לומר עליו לכן ,(xb;"

זאת  ועושה להתנהג, שצריך כפי מתנהג הגוי כאשר היינו, תרצו", "אם – אמורים דברים במה אבל,
ובפרט  להתנהג, שצריך כפי מתנהג אינו הגוי כאשר היינו, לאו", "אם אבל הקב"ה; של שליחותו בתור
מציאות  זו אין היצה"ר, מצד רק אלא הקב"ה, של בשליחותו זה שאין כיון הרי – לבנ"י להרע כשרוצה
הארץ  את אתן לזרעך הקב"ה לי שאמר הדין, מן "אטלנה לו: ואומרים ממנו, מתפעלים לא ולכן כלל,

הזאת"!

זה  הרי – לבנ"י זאת נתן שהקב"ה כיון בעלֿכרחו, ממנו זאת ליטול שעומדים שומע הגוי וכאשר
יכולים  היו באמת כי בשמחה... מסכים בודאי הוא הרי כסף, סכום לו ליתן כשמציעים ובפרט עליו, פועל
הכסף! את לו יש שלכלֿהפחות שמח הוא ולכן דבר, שום לו הי' לא ואז כסף, לשלם בלי זאת לקחת
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בראשית.55) ר"פ פרש"י
וש"נ.56) א. יא, ב"ב
נצבים.57) ר"פ
ח.58) כ, תהלים
סי"ז 59) שרה חיי ש"פ שיחת גם וראה ד. כג, שרה חיי

.(280 ע' חנ"ד מנחם (תורת

ז.60) כד, שם
יג.61) טו, לך לך
עה"פ.62) פרש"י
מ.63) יב, בא
עה"פ.64) פרש"י
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ה'תשכ"ט לב כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

כו'" בחומה יעלו ש"לא וההגבלות הגדרים שכל כאשר 65[ולהעיר, שייך זה אין אבל עכשיו, גם ישנם ,
מוכרח ("ּפאזשאליוסטא"mikqdlהגוי בבקשה – כסף סכום דורש הוא אם וגם זה, שרוצה...66על כמה ...( ַַַ

אתם" וזהבם "כספם יהי' שאז משיח, בא תיכף שהרי להחזיר... מנת על היא זו שנתינה גם כך,67ומה ,
כפליים!]. ובכפלי הכסף, את בחזרה יקבלו שבקרוב

. "השדה את גם אלא ה"מערה", את רק לא ליהודי נותן הוא בכל ואז אשר בשדה אשר העץ וכל .
סביב" ידע 68גבולו שלא כיון המכפלה, מערת את רק אמנם ביקש  אברהם – שיקבל . הזמן כבר הגיע אם

השדה. כל את גם לו נתנו הדין", מן "אטלנה וטען בתוקף שנגש כיון אבל הכל, את

עפרון" שדה ש"ויקם באופן זה הרי זאת, מקבל היהודי לו"68וכאשר היתה "תקומה והיינו,69, ,
אצל  היותה לגבי הגוי אצל שהיתה כפי השדה של מציאותה דומה שאינה כיון בהשדה, עלי' שנעשית

יהודי.

ללמדה  מותר לגוי שאפילו שבכתב, בתורה נאמר זה באה 70וענין השדה שכאשר מבין הוא וגם ,
לו", היתה "תקומה אזי יהודי של לרשותו

נקי, באופן המקום את החזיקו לא קדוש, מקום שזהו סברו הגוים שגם שאע"פ – במוחש שראו וכפי
לו". היתה "תקומה אזי יהודים, לידי הגיע המקום וכאשר כו', פצצות והשליכו

ש"תקומה  ולהראות טובים, דברים לדבר מספיק לא זאת, לתת שיסכים הגוי על לפעול כדי אמנם,
. היא "הלכה כי, – לו" הכתובים היתה בפשטות רש"י שמביא (כפי ליעקב" שונא שעשו מצד 71. ולכן ,(

ליתן; ירצה לא עצמו

בתוכנו" אתה אלקים ש"נשיא בכך אמנם מכיר "בתוכנו",72הוא בגלות, נמצא יהודי שכאשר והיינו, ,
היהודי! את הגוי שונא גופא זה מצד אבל מגוי, יותר נעלה הוא שיהודי כיון אלקים", "נשיא הוא הרי
לא  אחר באופן יתנהג ואם כדבעי, מתנהג לא שהיהודי סבור שהוא בגלל אינה הגוי של השנאה –
יפעל  לא הנהגתו את יטיב אם שגם כך , היהודי , של מעלתו גודל מצד היא השנאה אדרבה: אלא ישנאנו,

מאומה.

כו'". הקב"ה לי "שאמר כיון הדין", מן "אטלנה ולומר: בתוקף לגשת – היא היחידה הדרך ולכן,

ב  "אנחנו ("שמונה וכאמור, לאברהם שהיו צבא אנשי מספר נוגע לא ולכן, נזכיר", אלקינו ה' שם
מאות" ושלש ש"אנחנו 73עשר באופן אלא כו', הכחות לפי נמדד הדבר שאין כיון חת, בני למספר ביחס (

המכפלה  מערת את אברהם מקבל ואז להתפעל, מבלי בתוקף, הולכים ולכן נזכיר", אלקינו ה' בשם
שבחברון.

.È הו"ע ברוחניות שענינה בחברון, נחלה בקניית האמצעי אדמו"ר של פעולתו – לעניננו ונחזור
ס"ו), (כנ"ל מישראל אחד כל של הפרטית הגאולה נעשית ידה שעל התפלה,

– בגשמיות ישראל בארץ חלק יהי' מישראל אחד שלכל בגשמיות, גם שיומשך ההכנה גם וזוהי
הקדושה, לארצנו קוממיות ויוליכנו שיגאלנו צדקנו, משיח בביאת

תהי'– ישראל, שבארץ ואלו הקדושה, לארצנו בגשמיות הליכה אצלם תהי' לארץ, שבחוץ אלו
לארץ) שבחוץ אלו אצל ברוחניות ההליכה על (נוסף ברוחניות הליכה –אצלם 
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רע"א.65) קיא, כתובות
בביטוי 66) נזכרתי בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

לאחרונה. אצלי שביקר מרוסיא מיהודי כששמעתיו – זה
ט.67) ס, ישעי'
יז.68) כג, שרה חיי
ואילך.69) 82 ע' חל"ה בלקו"ש נתבאר עה"פ. פרש"י

(כרך 70) קב כלל כללים, האל"ף מע' השדה פאת שד"ח ראה
.81 ע' חנ"ב מנחם תורת גם וראה וש"נ. ואילך). א א'תקטו, ז

וש"נ.
ד.71) לג, וישלח
ו.72) שם, שרה חיי
יד.73) יד, לך לך
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ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

זקופה" "בקומה ד"קוממיות", ממש.74ובאופן ובקרוב ,

***

.‡È.אחד ושמך אחד אתה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·È אודות ידברו נפגשים אברכים שכאשר שהתברך האמצעי אדמו"ר דברי אודות (ס"ד) לעיל האמור
הרמב"ם  מ"ש ע"ד זה הרי – באלקות מונחים שיהיו היינו, עילאה, לוי:75יחודא שבט של לענינו בנוגע

שנאמר  להם, זוכה הוא ברוך איש 76"הוא כל אלא בלבד, לוי שבט ש"לא ומוסיף ונחלתך", חלקך אני
. .ואיש אותו רוחו נדבה אשר ל . לעמוד .. לשרתו ה' לו פני ש"יזכה ומסיים ונחלתו", חלקו ה' יהי' .

שאוכל  כיון בהרחבה, פרנסה לו שתהי' והיינו, ללוים", לכהנים שזכה כמו לו המספיק דבר בעוה"ז
הקב"ה  של השבוע 77משולחנו בפרשת רש"י וכמ"ש כהונה".78, מתנות כ"ד לו ש"נתן ללוי, בנוגע

זה. פסוק על רש"י פירוש עתה יתבאר לזה, ובהמשך

.‚È הפסוק שהאמהות78על "לפי רש"י: מפרש אישי", ילוה שי"ב "הפעם ויודעות היו, נביאות
חלקי  כל נטלתי שהרי עלי, פה פתחון לו אין מעתה אמרה, ישא, נשים וד' מיעקב, יוצאים שבטים

בבנים".

כן", "על נאמר כאן רק מדוע מובן אינו דלכאורה – כן" "על הכתוב: המשך לפרש רש"י וממשיך
בהם". מכלה הי' שהארון מלוי, חוץ באוכלוסין, מרובה כן, על בו שנאמר מי "כל – לפנ"ז ולא

דן  אצל שהרי (והראי', עצמם יעקב בני אצל הילדים ריבוי על קאי לא באוכלוסין" "מרובה [כלומר:
כן" "על חושים 79נאמר אחד: בן רק לו שהי' אף בנ"י 80, במנין שרואים כפי השבט, כללות על אלא ,(

פינחס  מאשר 81בפ' יותר גדול האנשים מספר הי' כן") "על נאמר (שבהם דן ושבט יהודה שבט שאצל ,
אע"פ – לוי לשבט ובנוגע השבטים. שאר ב lretayאצל שרואים (כפי באוכלוסין מרובה הי' מנין לא

הנה הנ"ל), העובדה mvraבנ"י ולולי בהם", מכלה הי' "שהארון אלא באוכלוסין, מרובה הוא גם הי'
מהם!]. נשארים היו כמה יודע מי באוכלוסין", "מרובה שהי'

קרא, בו כתב וזה קראה), (שהיא ותקרא כתיב "בכולם לוי": שמו "קרא מ"ש לפרש רש"י וממשיך
רבה  הדברים באלה אגדה מדרש ביאור 82ויש מביא ולכן זה, על ביאור לרש"י אין פשט שע"פ (והיינו,

ועל  כהונה, מתנות כ"ד לו ונתן זה, שם לו וקרא לפניו, והביאו גבריאל, הקב"ה ששלח אגדה), ממדרש
לוי". קראו במתנות שלוהו שם

.„È עם שמתחילים הוא הסדר כלל ובדרך ודיוקים, קושיות כו"כ ישנם זה רש"י בפירוש והנה,
ואולי  החזקות, הקושיות עם להתחיל – הפוך בסדר אנסה עתה אבל החזקות, הקושיות ואח"כ הדיוקים

רש"י: בפירוש בהעיון יתוסף עי"ז

אצלlkאםא) הרי  – כן" "על בו נאמר ביותר) המרובה רק (לא באוכלוסין" "מרובה שהי' sqeiמי
הי' ואפרים, מנשה שבטים: לב' שנחלק יוסף, של שבשבטו כיון כן", "על לומר בודאי הכתוב הוצרך

האנשים xzeiמספר daexn?השבטים משאר שבט שבכל האנשים ממספר
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ובפרש"י.74) יג כו, בחוקותי
ויובל.75) שמיטה הל' סוף
כ.76) יח, קרח
וש"נ.77) א. כא, ביצה ראה
לד.78) כט,

ו.79) ל, שם
כג.80) מו, ויגש
וא 81) ב ילך.כו,
בשוה"ג.82) 147 ע' ח"ד תש"נ התוועדויות ראה
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ה'תשכ"ט לד כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

השבטים, משאר יותר באוכלוסין" "מרובה שהי' בגלל כן", "על נאמר דן אצל אם וק"ו: ובמכ"ש
אצל  כן" "על לומר צריך הכתוב הי' בודאי הרי – יהודה שבט כמו באוכלוסין" "מרובה הי' שלא אף

באוכלוסין מרובה שהי' יהודה!xzeiיוסף, משבט אפילו

שעתידה ב) לאה ידעה – היו" נביאות "האמהות אמרה 83אם ולמה בנים, שלשה עוד ליעקב לילד
ש"נטלת  כיון גו'", ילוה iwlgי"הפעם lk מ"ש על יוקשה וכמו"כ את 84בבנים"? אודה "הפעם ביהודה

"שנטלתי בנים?!85מחלקי"xzeiה'", שני עוד לה שיוולדו שידעה בשעה בה –

וזה ג) קראה), (שהיא ותקרא כתיב ש"בכולם הטעם לבאר כדי אגדה" ל"מדרש רש"י הוצרך מדוע
ועוד) הרשב"ם המקרא: מפשטני כמה שמפרשים (כפי בפשטות לפרש אפשר הרי – קרא" בו כתב

על קאי האם?!awriש"קרא" ע"י או האב ע"י היא השם שנתינת כרגיל ,

. ש"הקב"ה אגדה" מ"מדרש רש"י שמביא הפירוש בדרך וגם לפרשו יכול הי' – זה" שם לו קרא .
הפסוק  על תולדות בפ' שפירש כפי הפשט,86הפשט, בדרך זאת ומפרש "הקב"ה", יעקב": שמו "ויקרא

כו'". יעקב לו קרא אביו "ד "א, הפשט: ע"ד פירוש עוד מוסיף ואח"כ אגדה"; "מדרש ללא

"ויקראו", לפנ"ז כמ"ש ולא "ויקרא", נאמר מדוע לשאול רש"י הקדים לא תולדות שבפ' גם ומה
envrnכיון oaeny.כן לפרש יכול רש"י הי' כאן גם וא"כ, אביו, או הקב"ה היינו ש"ויקרא"

.ÂË:הסדר ועל זה, בפרש"י דיוקים כמה יש לזה ונוסף

"ד) רש"י לשון אלא itlדיוק כאן, ממ"ש שנלמד ענין זה שאין שמשמעותו היו", נביאות שהאמהות
אחר. ממקום זאת יודעים כבר

א ה) הרי רבה", הדברים ב"אלה הוא אגדה" שה"מדרש רש"י כותב לציין מדוע רש"י של דרכו ין
מראהֿמקומות?

אתר  על רבה בבראשית פירוש עוד מצינו ואכן במדרש, אחר פירוש לשלול – רש"י כוונת :87בפשטות
שבשמים". לאביהן הבנים את ללוות עתיד זה "לוי

הנ"ל  המדרש מאשר רבה", הדברים באלה אגדה ה"מדרש את רש"י מעדיף מדוע להבין: צריך אך
דברים  שני של חיבור נעשה ידו שעל הוא "לוי" השם משמעות אדרבה: דלכאורה – רבה בבראשית

"ילוה כמו `ilשונים, iyi`,להקב"ה בנ"י בין החיבור נעשה לוי שע"י בב"ר, הפירוש יותר מתאים ולזה ,"
גופא? לוי אצל שנעשה ענין זה הרי במתנות", "שלווהו בדב"ר, הפירוש לפי משא"כ

כמ"פ  רש"י88וכמדובר בפירוש מובנים להיות צריכים הענינים למקרא שכל חמש שהבן כך, עצמו,
לקמן. שיתבאר וכפי זאת...), תופס לא שנה ע"ה בן יהודי אם (גם מעצמו זאת לתפוס יכול

***

.ÊË ענינים כו"כ גם בזה שיש כמ"פ וכמדובר – לאחרונה) (כנהוג התשובה אגרת ללימוד בנוגע
בדיוק  הם ואות תיבה וכל דתורה, הזקן 89בנגלה רבינו דברי על להתעכב  יש – "וכו'" תיבת גם כולל ,

תמוה  דבר והוא ז"ל, ומוציא בריתו לפוגם מועלת תשובה שאין מקומות בקצת בזוה"ק מ"ש "וגם בפ"ד:
בר"ח 90מאד  ופי' וכו'. וג"ע  ע"ז ואפי' התשובה בפני עומד דבר  לך שאין מועלת 91, שאין הזהר שכוונת
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ריבוי 83) בגלל כן" "על מ"ש שגם ובפרט נוספת: בהנחה
זה הרי cizrdהאוכלוסין y"r.

לה.84) שם, פרשתנו
עה"פ.85) פרש"י
כו.86) כה,
ד.87) פע"א,

שם.88) 67 ובהערה 117 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
וש"נ.89) .250 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
(תורת 90) ס"י וישלח ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

ואילך). 331 ע' חנ"ד מנחם
היות).91) עם (ד"ה פי"ז הקדושה שער
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לה

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

דלכאורה  – וכו'" עילאה תשובה אם כי תתאה, בזוה"ק"92תשובה "מ"ש לכתוב צריך הזקן רבינו הי'
(ביטוי  מקומות" "בקצת התיבות מוסיף ולמה כוונתו)?93סתם, צ"ע וגם כלל, רגיל שאינו

אלא) אחד, במקום רק (לא נאמר זה שענין להדגיש כוונתו מקומות" "בקצת שבהוספת לומר ואין
dnka,כי – מקומות

ש"אין  שזה לומר כאן) שמבאר (להענין נפק"מ למאי הסברה: דרושה זה פירוש לפי שגם לכך [נוסף
השאלה  נשאלת היתה אחת, פעם רק כתוב הי' אם גם פעמים; כמה בזהר נאמר כו'" מועלת תשובה

בר"ח. להפירוש להגיע צורך והי' כו'", תמוה "דבר שזהו

– הסוד" ע"ד תשובה מלת בביאור בזוה"ק "מ"ש בענין מיני', לעיל גופא, זה בפרק שרואים וכפי
נאמר זה שענין אע"פ סתם, בזוה"ק" "מ"ש מקומות],k"ekaשכותב

" כותבים: אחת, מפעם יותר נאמר מסויים שענין להדגיש "dnkaכשרוצים ולא zvwaמקומות",
רק נאמר זה שענין – להיפך בדיוק מדגיש זה שלשון מקומות?zvwaמקומות", בריבוי ולא מקומות,

.ÊÈ דבר "והוא בריתו": לפוגם מועלת תשובה ש"אין זה על הזקן רבינו בשאלת להבין צריך גם
ע"ז  "ואפי' ומוסיף התשובה", בפני עומד דבר לך "שאין הלשון בהבאת מסתפק שאינו – מאד" תמוה

וכו'": וג"ע

חוץ" שנאמר במקום ואפילו הכללות מן למדין ש"אין הכלל דבר 94ידוע לך "אין מהמאמר וא"כ, ,
ולכן  ביותר . חמור איסור שזהו הברית, פגם על גם מועלת שתשובה ראי' אין התשובה", בפני עומד

בפשטו  ה"וכו'" (שכוונת וכו'" וג"ע ע"ז "ואפי' על מוסיף אפילו מועלת שתשובה דכיון לש"ד), היא ת
מע"ז  יותר חמור הברית שפגם לומר מקום אין כי, הברית, פגם על גם מועלת ה"ה וש"ד, וג"ע ע"ז

יעבור" ואל "יהרג נאמר עליהם שרק התורה מצוות מכל חלוקים אלו עבירות ג' שהרי וש"ד, ,95וג"ע
הברית. לפגם שמועילה כ"ש תשובה, מועילה עליהם ואם

כל  שעל גם נאמר בריתו, לפוגם מועלת תשובה שאין נאמר שבו בזהר מקום באותו להבין: צריך אך
הזהר  וכלשון תשובה, מועילה וש"ד) ג"ע ע"ז גם לכאורה (כולל עבירות בעלמא 96שאר חובא לך "לית :

מהי  וא"כ, העבירות. מכל הברית פגם חמור הזהר שלדעת ונמצא, מהאי". בר תשובה, לי' אית דלא
וכו'"? וג"ע ע"ז ואפילו התשובה בפני עומד דבר לך ד"אין מזה הזהר על הזקן רבינו שאלת

חמור  הברית שפגם לומר שייך איך גופא: הזהר בדברי היא הזקן רבינו שתמיהת לומר שאין ופשוט
יהי' הברית שפגם מאד תמוה דבר "והוא שונה: בסגנון לכתוב צריך הי' דא"כ – וש"ד וג"ע מע"ז יותר
שנאמר  התשובה" בפני עומד דבר לך "אין מהכלל היא הזהר על שקושייתו ועכצ"ל, וכו'". מע"ז חמור

xg` mewna העבירות כל שעל גופא זה בזהר מ"ש על אחר במקום שנאמר הכלל מוסיף מה מובן: ואינו .
תשובה? מועילה מהאי") ("בר

בזהר  שמ"ש לומר יש חוץ", שנאמר במקום ואפילו הכללות מן למדין ש"אין כיון בזה: וההסברה
להביא  צריך ולכן עליהם. מועילה תשובה שאין חמורות עבירות עוד ויש דוקא, לאו הוא מהאי" "בר
על  גם שמועילה מובן ומזה וש"ד, וג"ע ע"ז על גם העבירות, כל על מועילה שתשובה במק"א מ"ש

הברית. פגם

.ÁÈ הנה – הברית פגם על גם שמועילה וש"ד, ג"ע ע"ז על מועילה שתשובה מזה לראי' ובנוגע
יעבור", ואל "יהרג נאמר עליהם שרק שבתורה המצוות מכל חלוקים אלו דברים שג' לפי זה הרי בפשטות

הברית. פגם על גם מועילה שתשובה במכ"ש מובן הרי תשובה, מועילה עליהם שגם וכיון
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התניא 92) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ח עד מכאן
ואילך. קטז ע' קיד; ע' ח"ב ָ(קארף)

לתניא 93) הגהות בלקוטי – שליט"א אדמו"ר כ"ק מהערת
נח. ס"ע תשל"ד) (קה"ת

וש"נ.94) רע"א. כז, עירובין
א.95) עד, סנהדרין
סע"ב.96) ריט, ח"א
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ה'תשכ"ט לו כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

מובן: אינו זה פירוש ע"פ אבל

אלא )א  שבהם, החומר מצד אינו הנ"ל עבירות בג' יעבור" ואל ד"יהרג שהענין סובר הזקן רבינו
יעבור שבשבת מזה  שמוכיח כפי הכתוב , גזירת שחיטת l`eזוהי לענין מג"ע חמורה ששבת אע"פ יהרג,

אחד  לדבר גם 97מומר שמועילה העבירות, ג' על מועילה שתשובה מזה הראי' מהי מובן: אינו וא"כ .
ג' על חומר בו יש יעבור) ואל דיהרג הדין בו שאין (אף הברית שפגם יתכן הרי – הברית פגם על

תשובה? מועילה לא זה חומר ומצד ג"ע), לגבי בשבת חומר שיש  (כשם העבירות

המשנה ב) לומדת (שלכן העבירות מכל חמורה שהיא לע"ז בנוגע המיתה 98אפילו היא שסקילה
כולה" התורה כל "כללות שהיא ועד ע"ז), לעובד שניתנה מזה חמורה, [בנוגע 99היותר ענינים יש –

daeyzl דע"ז העבירה לא – ומכ"ש עבירה, בו כשאין [גם השם חילול כמו מע"ז, יותר חמורים שהם [100,[
דוקא  מיתה ע"י היא כפרתו ע"י 101שגמר היא כפרתם שגמר ב"ד, ומיתות כריתות כשאר היא ע"ז ואילו ,

במיתה  צורך ואין .101יסורים,

שתשובה  בכך מסתפק אינו הזקן שרבינו מזה הרי השם, לחילול בנוגע רק נאמר זה שענין ואע"פ
הברית), פגם על להועיל צריכה שתשובה ראי' (להביא ביותר החמורה העבירה שהיא ע"ז על מועילה
ע"ז, על הברית בפגם חומר למצוא שיכולים שס"ל מוכח, וש"ד, ג"ע על מועילה שתשובה מוסיף אלא

ש  שמביא לאחרי גם הברית,וא"כ, פגם על גם שמועילה ראי' עדיין אין וש"ד, ג"ע על גם מועילה תשובה
ג' מכל לכפרה) (בנוגע שחמור  השם חילול (כמו וש"ד ג"ע  על גם חומר יש הברית שבפגם יתכן שהרי 

העבירות).

וש"ד; ג"ע גם להוסיף צורך אין – ע"ז על הברית בפגם חומר שאין הדבר פשוט אם וממהֿנפשך:
וש"ד? ג"ע על גם חומר למצוא שיכולים כ"ש – ע"ז על הברית בפגם חומר למצוא יכולים ואם

שלא ג) או ממהֿנפשך: דלכאורה – בפירוש נכתב ולא "וכו'", בתיבת נרמז רק דש"ד הענין מדוע
ש"ד? גם בפירוש לכתוב או תיבות ), כמה חוסכים (שבכך וכו'" "ע"ז אלא ג"ע, גם בפירוש לכתוב

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.ËÈ:הסדר ועל – רש"י בפירוש הביאור

" רש"י ממה itlמ"ש כבר זאת יודע למקרא חמש שהבן בגלל זה הרי – היו" נביאות שהאמהות
לפנ"ז: שלמד

בקולה" שמע שרה אליך תאמר אשר "כל לאברהם הקב"ה אמר – לשרה רש"י:102בנוגע ופירש ,
שבה". הקודש רוח "בקול

גו'" לרבקה "ויוגד לרבקה: בנוגע מצינו שעשו 103ועד"ז מה לה הוגד הקודש "ברוח רש"י: ומפרש ,
בלבו". מהרהר

הפסוק  על רש"י בפירוש מצינו הרי – לנבואה הקודש רוח בין נחלק אם אשכל 104ואפילו "למה
בה נזרקה הקודש "רוח אחד", יום ".d`apzpeשניכם

האמהות  לשאר בנוגע גם הוא שכן מובן הרי היו, נביאות ורבקה ששרה שמצינו .105וכיון
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פכ"ד.97) תניא
מ"ג.98) פ"ט סנהדרין
א.99) אות מילואים טז כרך יתרו תו"ש וראה רפ"כ. תניא

וש"נ.
ספ"ה.100) יסוה"ת הל' ברמב"ם הובא – א פו, יומא

ה"ד.101) פ"א תשובה הל' רמב"ם שם. יומא
יב.102) כא, וירא
מב.103) כז, תולדות
מה.104) שם,
(105.16 הערה 94 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
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ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

.Î. אמרה כו' ויודעות היו נביאות ש"האמהות לזה הנה:בנוגע – בבנים" חלקי כל נטלתי .

שבטים  ש"י"ב הענין כללות רק ידעו היו", (ש)נביאות ש"האמהות לומר מקום יש – לראש לכל
מהן  אחת כל תלד בנים כמה ידעו לא אבל ישא", נשים וד' מיעקב .106יוצאים

נשים  וד' מיעקב יוצאים שבטים ש"י"ב הענין כללות רק (לא ידעה עצמה שלאה נאמר אם גם אמנם,
חלקי  כל "נטלתי לומר ביכלתה עדיין הרי בנים, ששה לילד שעתידה הדברים) פרטי גם אלא ישא",

בנוגע – נשים) לד' שבטים י"ב של הכללי החשבון לפי הנשים, לשאר (ביחס :awrilבבנים"

בכך די לא בנים", שלשה לו ילדתי כי אלי אישי ילוה ש"הפעם ש"י"ב d`lyכדי וידעה נביאה היתה
ש)גם ש(תדע צורך יש אלא ישא", נשים וארבע מיעקב יוצאים הוא awriשבטים שגם כיון זאת, יודע

שהפעם  סיבה אין ובמילא בבנים, חלקה שנטלה יודע אינו הרי זאת, יודע אינו יעקב אם שהרי נביא,
אלי'. ילוה

ללאה  טפל יעקב שגם יתכן הרי בנביאות, לשרה טפל שהי' לאברהם בנוגע שמצינו כשם אמנם,
רק  ידע יעקב בנים, שלשה עוד לילד עתידה שהיא ידעה שלאה שאף לומר מקום שיש כך, בנביאות,
מנשותיו. אחת כל תלד בנים כמה ידע לא אבל ישא, נשים וד' ממנו יוצאים שבטים שי"ב הענין, כללות

נטלתי "שהרי בנים", שלשה לו ילדתי כי אלי אישי ילוה "הפעם ליעקב: בנוגע לאה אמרה lkולכן
iwlg.נשים לד' שבטים י"ב של הכללי החשבון לפי – בבנים"

פ  פתחון לו אין מעתה "אמרה רש"י לשון דיוק ולבאר להוסיף הכתוב ויש כלשון ולא כו'", עלי ה
ו)יודע  נביא (הוא יעקב שגם בוודאות לאה ידעה לא סוכ"ס שהרי – אלי" אישי ילוה מעתה) 107"(אמרה

כו'" עלי פה פתחון לו אין "מעתה ואמרה הוסיפה ולכן אלי'; ילוה זה ובגלל בבנים, חלקה כל שנטלה
אצל  דירתו עיקר היתה בנים, ששה שילדה לאחרי שאפילו בפועל, שהי' [וכפי אלי' ילוה לא אם שגם –

. רחל באוהל תדיר נתונה שהיתה מטתו יעקב נטל רחל ש"כשמתה אלא עוד ולא באוהל רחל, ונתנה .
יצועו) ראובן בלבל (ולכן בטענות,108בלהה" אלי' לבוא פה" "פתחון לו יהי' לא לכלֿהפחות הנה ,[

בבנים". חלקי כל "נטלתי לו לומר  תוכל שהרי

.‡Î"כן "על נאמר לא מדוע – באוכלוסין" מרובה כן על בו שנאמר מי "כל רש"י במ"ש הביאור
יוסף: אצל גם

מובן: אינו דלכאורה – באוכלוסין" מרובה כן על בו שנאמר מי "כל רש"י בלשון הדיוק ובהקדים
ליתן רש"י צריך "llkלמה והול"ל כו'", בו שנאמר מי "כל המקומות: לכל מרובה itlבנוגע שהי'

כו'"? בו נאמר באוכלוסין

ליוסף: בנוגע הנ"ל קושיא לתרץ רש"י כוונת אלא

שהי' מיוסף יוקשה שאז כיון – כן" על בו נאמר באוכלוסין מרובה שהי' "לפי לומר יכול אינו רש"י
כן". "על בו נאמר לא ואעפ"כ באוכלוסין מרובה

שמרובה  מי כל להיפך: (ולא באוכלוסין" מרובה כן על בו שנאמר מי "כל רק רש"י אומר ולכן
יוסף. כמו כן, על בו נאמר שלא באוכלוסין מרובה להיות יכול עדיין אבל כן), על בו נאמר באוכלוסין

.·Î"כן "על נאמר לא שביוסף שהעובדה אמת הן dxizqaאמנם, dpi` על בו שנאמר מי "כל לכלל
אינ  עדיין אבל באוכלוסין", מרובה מובןכן באוכלוסין recnו מרובה שהי' ביוסף כן" "על נאמר לא

מיהודה? אפילו יותר
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סכ"ז.106) לקמן גם ראה
(107.9 הערה 143 ע' ח"ה מלקו"ש גם להעיר

כב.108) לב, וישלח פרש"י
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ה'תשכ"ט לח כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

השם, ולאח"ז הטעם תחילה נאמר כאשר רק שייך כן" "על שהלשון מבין למקרא חמש בן גם ובכן,
. אלי אישי ילוה הפעם עתה "ותאמר (כבנדו"ד, כן על .llba"לוי שמו קראה לעיל) שנאמר הטעם

heytd(שזהו yexitdמלבד כן", "על התיבות נאמר fnxdשל כאשר אבל באוכלוסין"); "מרובה היותו על
כן". "על הלשון נופל לא שוב הטעם, ולאח"ז השם תחילה

נאמר  שביוסף נופל 109וכיון לא – אחר" בן לי ה' יוסף לאמר הטעם) (ולאח"ז יוסף שמו את "ותקרא
כן". "על הלשון

ותאמר  השם: ולאח"ז הטעם תחילה לומר יכול הכתוב הי' ביוסף גם הרי – גופא הא יוקשה עדיין אך
יוסף? שמו קראה כן על אחר, בן לי ה' יוסף

בזה: והביאור

" שאמרה "sqeiלפני גם אמרה אחר", בן לי חרפתי"`sqה' את זה 110אלקים גם שייך ובפשטות ,
"יוסף". לשם

אחר", בן לי ה' "יוסף אמירתה לאחרי יוסף" שמו קראה כן "על יאמר הכתוב  אם הרי שכן, וכיון
לומר  הכתוב הוצרך ולכן לפנ"ז; שנאמר חרפתי" את אלקים ד"אסף הענין גם יוסף בשם נכלל יהי' לא

יוסף" שמו את את oia"ותקרא אלקים "יוסף""אסף שהשם יודעים שאז אחר", בן לי ה' ל"יוסף חרפתי"
אלו. ענינים שני עם קשור

חרפתי את אלקים אסף ותאמר לומר: יכול הכתוב הי' הא, משום אי okאמנם, lr יוסף שמו קראה
אחר? בן לי ה' יוסף ותאמר

בזה: והביאור

לתלות  במי לה אין בן, לאשה שאין זמן "כל רש"י: מפרש חרפתי", את אלקים "אסף הפסוק על
בנך". אלו, תאנים אכל מי בנך, זה, כלי שבר מי בו, תולה בן לה משיש סרחונה,

לא  כזה טעם על מ"מ, "יוסף", השם לקריאת טעם בתור (גם) בכתוב נאמר זה שענין שאע"פ ומובן,
" בפירוש לומר okמתאים lr להכריז מתאים לא אבל בלבה, זאת חשבה אמנם היא כו'"; שמו קראה

כן". "על זה על נאמר לא ולכן בגלוי, זאת

.‚Î" הכתוב לפירוש לוי":xw`בנוגע שמו

" למ"ש בהמשך נאמר לוי" שמו ש"קרא ילוהxn`zeכיון הפעם "`iyiעתה מסיים זה ועל lrאלי",
okעל קאי ש"קרא" לפרש שייך לא – לוי" שמו וכפי awriקרא זה, מכל ידע לא בכלל שיעקב ובפרט ,

ס"כ). (כנ"ל כן התנהג לא שיעקב בפועל שרואים

מתאים  זה שאין כיון הקב"ה, על קאי לוי" שמו ש"קרא לפרש אפשר אי הפשט שע"ד גם מובן ועפ"ז
זה  פירוש רש"י מביא ולכן גו'", כן על גו' הפעם עתה "ותאמר הכתוב המשך "מדרש 111עם בתור רק

אגדה".

*

.„Î מקומות"112הביאור "בקצת – התשובה באגרת הזקן רבינו :113במ"ש
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כד.109) ל, פרשתנו
כג.110) שם,
(חסר 111) יעקב על קאי ש"קרא" הפירוש על עדיף שהוא

– ).l"endקצת

(קארף)112) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס – זה ָסעיף
ואילך. קטו ע' ח"ב

הגהות 113) שבלקוטי שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת גם ראה
.93 שבהערה
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לר

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

לפוגם  מועלת תשובה ש"אין זה שענין אכן היא מקומות" "בקצת הלשון בדיוק הזקן רבינו כוונת
ב  רק נאמר כו'" ויקהל zvwבריתו פרשת בזהר כי, תיובתא 114מקומות, עבד לא כד מילי "והני נאמר

ש"תיובתא  נאמר ויקהל פ' שבזהר כיון סתם, בזוה"ק" "מ"ש לכתוב יכול אינו ובמילא שלימתא",
ש"ב  כותב ולכן מועלת, מועלת".zvwשלימתא" תשובה "שאין נאמר מקומות"

הר"ח  כפירוש כאן מסיים בעצמו הזקן שרבינו שאין 91[ואע"פ נאמר שבהם מקומות בקצת ש(גם)
מביא  מ"מ מועלת), – שלימתא תיובתא – עילאה תשובה (אבל תתאה לתשובה הכוונה מועלת, תשובה

קודמת  בהתוועדות שנתבאר מטעם מועלת, אינה סתם שתשובה מקומות בקצת ].115מ"ש

להבין: צריך עדיין אך

נח  בפ' מקומות: בג' בזהר נזכר – הברית פגם על מועלת אינה שתשובה הזהר ויחי 116מאמר בפ' ,96,
ויקהל  ויקהל 114ובפ' בפ' מועלת). (גדולה) סגי (שתשובה סגי" בתשובה "בר להדיא: מפורש נח בפ' .

" ויחי נאמר: בפ' ורק (כנ"ל). מועלת שלימה תשובה אבל שלימתא", תיובתא עבד לא כד מילי והני
מהאי". בר סתם) (תשובה תשובה לי ' אית דלא בעלמא חובא לך "לית נאמר

מובן: ואינו

הם א) מועילה שלימתא") "תשובה או סגי" ("תשובה גדולה שתשובה נאמר שבהם שהמקומות כיון
ieaix המקומות ברוב כמ"ש הוא שהעיקר להסיק יש – מועלת תשובה שאין נאמר שבו המקום לגבי

כו'"? תמוה דבר "והוא הקושיא מלכתחילה מהי וא"כ, ויחי), בפרשת גם כן (ולפרש

במקוםב) רק נאמר – כו'" מועלת תשובה "בקצת `cg"אין הזקן רבינו כותב ולמה ויחי), (בפ'
zenewn?"

בזה: וההסברה

נח 117בר"ח  בפרשת הזהר מאמר בר 118מביא כתוב יד כתיבת בספרים נוסחאות "ובמקצת וכותב:
שלפנינו: בזהר שנדפס כפי (לא היא נח פ' בזהר שהגירסא הר"ח מעיד וא"כ, תקיפא". דתיובתא בחילא

מועלת. תשובה שאין אלא) סגי", בתשובה "בר

אלא אחד, במקום רק (לא מקומות" "בקצת בזהר כתוב זה שענין הזקן רבינו כותב dnkaולכן
הנוסחאות. שברוב הגירסא ע"פ שנקט כיון מקומות),

.‰Î וכו'":119הביאור וג"ע ע"ז "ואפילו הזקן רבינו במ"ש

שיש  לפי הוא תשובה) תועיל לא זה חטא שעל לומר סברא יש זה (שבגלל הברית שבפגם החומר
בגמרא  כמפורש הפשוט, דבר זה הרי – ג"ע וש"ד: ג"ע דע"ז הענינים ג' הסמ"ק 120בו ולדעת יש 121,

תנאף" ד"לא הלאו זה פו"ר 122על מצות בסהמ"צ הצ"צ שמביא .123(וכפי מק"ב לרב "ובס' מנאה : .
הגמרא  כדברי – ש"ד הגמרא 124מתרי"ג"); כדברי – וע"ז דמים"; שופך עבודת 124"כאילו עובד "כאילו

בחכמה  פוגמים זו עבירה ע"י הנה להפגמים, בנוגע וגם ע"ז 125כוכבים". חטא ע"י כמו – יו"ד –126.

על שמועילה מזה הברית פגם על מועילה שתשובה ראי' להביא הזקן רבינו מוכרח r"beולכן f"r
c"ye כיון הברית, פגם על גם מועילה שתשובה ראי' עדיין היתה לא מהם, שנים רק מביא הי' אם כי, ,
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ב.114) ריד,
(115123 ע' חנ"ד מנחם (תורת ס"כ דחה"ס ב' יום שיחת
ואילך).

א.116) סב,
בזהר).117) עוד (ד"ה שם
כל 118) – שלפנינו בזהר אבל ויחי. לפ' מציין שם בר"ח

נח. בפ' הוא בר"ח שהובא המאמר
התניא 119) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסכ"ו עד מכאן

ואילך. קיט ע' ח"ב ָ(קארף)
ב.120) יג, נדה
רצב.121) סי'
יז.122) ה, ואתחנן יג. כ, יתרו
סע"ב.123) ב, דרמ"צ
א.124) שם,
חי"ט125) לקו"ש פ"ט. אגה"ת תניא 391.ראה ע'
(126.13 הערה 1034 ע' ח"ד לקו"ש פי"ט. תניא ראה
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ה'תשכ"ט מ כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

מב' ללמדו אפשר אי זה ומצד מיוחד, חומר יש העבירות מג' א' בכל (שהרי הג' הענין גם בה שיש
האחרים). הענינים

פגם  על גם שמועילה טובה הוכחה זו הרי וש"ד, וג"ע ע"ז על מועילה שתשובה שמביא לאחרי אבל
אינה  שהתשובה לומר מקום יהי' זה שמצד אלו, ענינים בג' שאין מיוחד חומר בו שאין כיון הברית,

בו. מועילה

.ÂÎ:"'ב"וכו מרמז רק אלא ש"ד, בפירוש כותב אינו הזקן רבינו אמנם,

הרגצ'ובי  מחדש – לש"ד בריתו דפוגם לשייכות אינם 127בנוגע שבנ"י שכיון לומר מקום שיש
על  ב"נ מוזהרים כמו המבול 128העובר שדור (אף הזרע על ש"ד של ענין אצלם שייך שלא מכ"ש הרי ,

דמים  כשופכי זרע השחתת על ).129נענשו

דעות  שיש ובפרט דמים", שופך "כאילו בגמרא נאמר זאת שבכל כיון אעפ"כ, בישראל 130אבל שגם
שאינו (ורק לש"ד עובר הריגת ישנו bxdpנחשבת הזרע על שגם לומר סברא יש זה ומצד העובר), על

כאן  בזה להכריע רוצה שאינו כיון "וכו'", בתיבת רק דש"ד הענין הזקן רבינו מרמז לכן ש"ד, של ענין
באגה"ת.

*

.ÊÎ:רש"י שבפירוש תורה" של ל"יינה בנוגע

תשובה  בהל' הרמב"ם מ"ש את 131ידוע מכרחת אינה שלמעלה שהידיעה ובחירה, לידיעה בנוגע
וכמ"ש  לגמרי, אחר בגדר שהיא ידיעה שזוהי כיון וגו'".132הבחירה, תמצא אלקה "החקר

תמצא  אלקה "החקר לומר אפשר אי זה שעל – הנביא לידיעת בנוגע השאלה נשאלת עדיין אבל
השכל  בגדר שהוא הנביא, שכל עם שמתאחדת באופן זה הרי מלמעלה, באה שהנבואה אע"פ כי, וגו'",

הבחירה? לענין בסתירה היא זו ידיעה ולכאורה, שלנו,

נשים  וד' מיעקב, יוצאים שבטים שי"ב ויודעות היו, נביאות "שהאמהות בכתבו רש"י מתרץ זה וענין
מה  אבל נשים, וד' שבטים י"ב ליעקב  שיהיו הענין לכללות בנוגע רק היתה שהנבואה והיינו, ישא",

לענין dzcearlשנוגע בסתירה זה הי' זאת, יודעת היתה אילו כי ידעה, לא – בנים ששה לה שיהיו ,
הבחירה.

"א  הדודאים, ענין (א) גם יובן בני"ועפ"ז בדודאי שכרתיך שכר כי תבוא שלא 133לי כיון – דוקא
זכר, זה אם בעצמה, דין לאה "שדנה לדינה, בנוגע (ב) מיעקב. בנים עוד לה יהיו זאת לולי שגם ידעה

לנקבה" ונהפך עליו והתפללה השפחות, כאחת אחותי רחל תהא לילד 134לא שעתידה ידעה שלא כיון –
בנים  ששה .135רק

.ÁÎ שהתברך וכפי ונחלתו", חלקו "הוי' – הוא לוי של ענינו שכללות (סי"ב) לעיל להאמור ונחזור
האמצעי  שגם 29אדמו"ר והיינו, עילאה, יחודא אודות ביניהם ידברו יחדיו נפגשים אברכים שכאשר

הביטול  ענין שזהו עילאה, ביחודא מונחים יהיו הדמים, רתיחת עדיין יש שאצלם לייט") ("יונגע אברכים
לאלקות. העולם של
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ס"צ.127) דווינסק ס"ל. וורשא צפע"נ: שו"ת ראה
נט,128) שם – ליכא תוד"ה ובפרש"י. ב נז, סנהדרין ראה

ב. עב, שם – יצא ד"ה פרש"י סע"א.
השחתת 129) ערך יא) (כרך תלמודית באנציק' הנסמן ראה

קלה). (ס"ע ס"ד זרע
שם.130) תוס'
ספ"ה.131)

יסוה"ת132) הל' רמב"ם וראה ז. יא, תניא איוב ה"ט. פ"א
רפ"ב.

טז.133) ל, פרשתנו
כא.134) שם, פרש"י
"קלאץֿקשיא":135) עוד לתרץ יש ועפ"ז נוספת: ָברשימה

רש"י: מפרש היא" גם ותלד גו' "ופלגשו וירא) (ס"פ הפסוק על
. אברהם למשפחות משפחותי' השוותה היא אברהם "אף מה .
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מא

ה'תשכ"ט  כסלו, ט' ויצא, ש"פ שיחת

מהמובחר  שלוקחים – כהונה מתנות דכ"ד הענין תוכן גם לכהן 136וזהו ונותנים העולם, שבגשמיות
ומלכות  בשם זה על לברך צריך שלכן גופו, הנאת לצורך לה'), לשרת הברכה 137(שענינו חיוב והרי ,

מריח) (חוץ הגוף הנאת על רק עם 138הוא קשור שגשמיות וכידוע עילאה, דיחודא הענין נרגש ובזה ,
.139העצמות 

) מתנה של באופן הוא זה כיון zepznוענין – עבודה ללא שבאה ירושה, של באופן ולא כהונה),
ערוך. באין הוא זה על שהשכר אלא זיין"), דאך מוז עבודה ("עּפעס עבודה של ענין באיזה צורך ָשיש

העבודה  ענין שם מגיע איך וא"כ, במציאות, ביטול של שהו"ע עילאה, יחודא אודות שמדובר ואע"פ
במציאות. הביטול את פועלים ועי"ז עבודה, של ענין להיות צריך אעפ"כ –

מהסיפור  גם אידזאט"140ולהעיר "קטא ושאל: שוטר בהם ופגש מהתוועדות, חסידים חזרו ָָשפעם
" וענו: ההולך)? `h`fci(מיהו lehia...!(הולך ("ביטול" " ¨

תורה  ושמחת הסוכות דחג בהתוועדויות וכמדובר שמחה, מתוך להיות צריך זה שנה 141וכל שתהי'
ראשם" על עולם ל"שמחת עד התורה , ע"י והרחבה, שמחה .142של

(ונתן  כסלו ליו"ד בקשר התוועדות יערכו מסתמא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר אחרונה ברכה [לאחר
ההתוועדות). עבור והיי"ש המזונות

בך"]. אבטח "ואני לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם

1
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4
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13

14

15

אף  שפחות, בני וד' הגבירות בני ח' מיעקב, שיצאו שבטים י"ב
נוספת  בת צ"ל הי' דלכאורה – פלגש" בני וד' גבירות בני ח' אלו

בגלל היתה דינה שלידת אלא – דינה? d`lכנגד zltz ש"נהפך
ש" מלמעלה שנקבע למה שייך זה ואין שבטים a"iלנקבה",

מיעקב". יוצאים
פ"ב 136) ביכורים הל' הי"ג. פ"א מעשר הל' רמב"ם ראה

ועוד. יא. יב, ראה פ' ט. ג, ויקרא פרש"י ה"ג.

ה"ב.137) פ"א ביכורים הל' תרומות. הל' סוף רמב"ם ראה
ע"ב.138) ריש מג, ברכות ראה
ואילך.139) 120 ע' שלום תורת סה"ש ראה
(140.251 ע' תרח"ץ סה"ש ראה
סל"ה 141) שמח"ת יום ס"ג; דחה"ס ב' יום שיחות ראה

.(209 ע' ואילך; 110 ס"ע חנ"ד מנחם (תורת
יא.142) נא, יו"ד. לה, ישעי'

  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ו מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ידוע, אשר רפואה מתקנת מכאן ולהבא )כתובות עד, ב( אבל אפשר גם לעקור את כל 
ובריאותו  חיותו  הגוף  והנה  סי"ד(.  ח"א  פענח  צפנת  שו"ת  א.  מח,  חולין  )ראה  מעיקרו  ]הענין[ 
תלוים בנפש, וחיות ובריאות הנפש של איש הישראלי תלוים בתומ"צ, וכמרז"ל רמ"ח מ"ע כנגד 
רמ"ח אברים שס"ה מל"ת כנגד שס"ה גידים )זהר ח"א קע, ב( שאין זה רק דמיון במספר, אלא 

אדרבה מפני שייכות הענינים זל"ז משתוים הם במספרן )ראה תניא פרק נ"א(.

והנה ברפואת האדם ברוחניות, רפואת הנפש, שמזה משתלשלת רפואת הגוף, ישנם ג"כ 
שני האופנים, אם רק תיקן המצב מכאן ולהבא, או עקירת הדבר מעיקרו והוא אם ע"י עבודה 
מיראה או מאהבה )יומא פו, א(, אשר ע"י עבודה מאהבה לא נשאר גם רושם ממצב הבלתי מתאים 
הקודם ברוחניות, וחוזרים לאיתנם בגשמיות וברוחניות, לאיתן שבגוף ע"י גילוי איתן שבנשמה 

)ראה קו"א בתניא ד"ה וצדקה כנחל, לקו"ת ר"פ ראה, ד"ה אנכי נותן לפניכם היום ברכה(.
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מב

ויצא  פרשת 
ג  שיחה טו כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
יעקב  של והתנאי  הנדר

הפסוקים אלקים1על יהיה אם  לאמר נדר  יעקב  "וידר
שמתי אשר הזאת והאבן לאלקים , לי ה ' והיה  עמדי...

המפרשים שואלים  אלקים ..." בית  יהיה כיצד2מצבה  :
("והאבן הטובים  המעשים קיום את תלה  שיעקב ייתכן 
אלקים יהי ' "אם  בתנאי לך") אעשרנו עשר  הזאת...
שכר למען רק  ח "ו, ה ', את  יעקב  עבד  האם  עמדי..."?

פרס ?! לקבל מנת  על ותועלת ,

התכוון3מזה לא בתנאי, הנדר את  שקשר שבכך מובן
הואezxhnyיעקב  לקבלם  וכדי  התנאי , פרטי השגת תהיה 

להיפך: כיֿאם  טובים , מעשים  לעשות  היתהezxhnנדר 
הנדר אלקים4קיום  יהיה  "אם בתנאי הנדר את  תלה  והוא ,

שבאמצעותה הדרך היא זו כי הנדר*4עמדי ...", יכול
.5להתבצע

ב.
והנדר התנאי  לגבי ורמב"ן  רש"י  דעות

לגבי שישנם  הפירושים שני באמצעות  יובן זה  דבר 
סובר רש"י והנדר: "והיה6התנאי את גם  כולל שהתנאי ,

והנדר בזרעי"), פסול יימצא  ("שלא  לאלקים" לי  ה '
שמתי אשר  הזאת  "והאבן – השני בפסוק  מתחיל

הרמב "ן ואילו לאלקים "7מצבה..."; לי ה ' ש "והיה סובר
של תחילתו  אלא  רש "י"), ("כדברי התנאי המשך  איננו

xcpdבית אל  בשלום  "ושבתי  במילים מסתיים והתנאי ,
אבי ".

לאלקים " לי  ה ' "והיה  אם  להבין: יש  הרמב "ן לשיטת 

להיות צריכה הפסוקים  חלוקת היתה  הנדר , תחילת  הוא 
הפסוק את  יסיים  (לא  לאלקים " לי ה' ש "והיה  באופן
את יהווה אלא ) התנאי, אודות  שמספר  בשלום ..." "ושבתי
הנדר ? על המדבר  הזאת..." "והאבן הפסוק של ההתחלה 

קשור לאלקים " לי ה' "והיה  לדעתו, כאשר ובמיוחד,
שהם מפני רק  לא  אלקים " בית  יהיה  הזאת ... ל"והאבן

מהווים הם  – מכך יותר אלא  הנדר, `cgפרטי  oiprכלשון ,
הזאת האבן במקום  המיוחד... ה ' "אעבוד הרמב "ן:

אלקים ". לבית  לי שתהיה 

לי ה' "והיה הרמב "ן, לדעת שגם לומר, אפוא  הכרחי
מאשר בשלום" "ושבתי  לתנאי יותר קשור  לאלקים "
באותו כתובים הם  ולכן הזאת ...", "והאבן הנדר להמשך 

הנדר. מן חלק  הוא  ה'..." ש "והיה  למרות  פסוק ,

ג.
ובתנאים  בנדר  חלקים שני 

לי ה ' (והיה פסוקים  לשני מחולק  שהנדר כשם 
הזאת ו"והאבן  כךלאלקים " סוגים , שני  בו שיש  מפני ("...

(א) – פסוקים  לשני  יעקב, שקבע  התנאים מחולקים  גם
ללבוש ", ובגד ונתן... ושמרני ... עמדי ... אלקים יהיה  "אם 

סוף גם  רש "י (ולפי אבי" בית  אל בשלום "ושבתי (ב )
שני בהם  שיש  מפני – לאלקים ") לי ה ' "והיה הפסוק 

סוגים .

הראשון בפסוק  הפסוק : בלשון גם מודגש  זה דבר 
שיעשה  דברים על "edÎjexaÎyecwd`מדובר  –didiאלקים

השניipxnye...ozpeעמדי בפסוק  זאת ולעומת  לי ...",
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ואילך.1) כ כח, פרשתנו
(קושיא 2) פרשתנו ריש אברבנאל כב שם, פרשתנו וריב"א רזא פענח

הו'). (קושיא כ כח, פרשתנו אלשיך הב'). (קושיא כה שער עקידה הה').
ועוד. כב. שם דוד דברי כא. שם, לפרש"י רא"ם וראה

כב 3) שם לדוד ומשכיל דוד דברי ראה – בפרש"י הפשט ע"ד
מספיק  אינו זה ביאור אבל מחוייב. שאינו מה לעשות הי' שהנדר (ועוד),
ו. פמ"ז, (ב"ר המרכבה ה"ה שהאבות – אבינו יעקב שאצל מובן כי
משורת  (לפנים אלו דענינים העבודה גם  – פכ"ג) תניא וראה ו. פפ"ב,
– ובמילא פרס, לקבל ע"מ שלא הייתה וכיו"ב) דנדבה" "פולחן הדין

תנאי. שום בלי
בעה"ת 4) רבותינו כו'. הפשט ע"פ עוד ויתכן כ: שם, מרמב"ן להעיר

ועוד. שם.
לפ'*4) (הקדמתו פ"ט תשובה הל' הרמב"ם בי' ממש) (ולא ע"ד

חלק).
ראשי 5) ד' מן ישמרו לא כ"א בסופו): כא (שם, יקר כלי ראה

בעבורם. יחרב כי אלקים בית יהי' לא אז אלו עבירות
ורשב"ם.6) ד) פ"ע, (ב"ר המדרש לפי' הוא וכן
יקר.7) כלי ספורנו. ברד"ק. ועד"ז

 לקורי שיחות 
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מג

השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - ויצא פרשת - לקוטי־שיחות

" היא  וכדומה)izayeההתבטאות  "והשיבני..." (ולא  "...8,
מאליה תיעשה ההשבה  .9כאילו

ד.
ה"ירידה" באמצעות  יעקב בהתעלות ענינים שלושה

לחו"ל
היא : הדבר של ההסבר נקודת 

ארץ שבע , מבאר יציאתו – אבינו יעקב  "ירידת "
מקום " של אף  "חרון לחרן, ובפרט  לארץ , לחוץ  ,10ישראל,

ענינים : שלושה  ישנם  זו ובעליה  עליה . לצורך היתה

הושפע לא  לבן, ובבית  בחרן שבהיותו כך ידי על א )
החטא " מן "שלם משם ויצא מהם  התעלה11יעקב  הוא  –
הירידה . לפני משהיה  יותר נעלה  לדרגה

בדיוק לא  כי (אם בדומה  הוא  זה למעלת12דבר  (
עומדים שבעליֿתשובה "מקום  – צדיק  על בעלֿתשובה 
שבעלֿ מפני – בו" לעמוד יכולים  גמורים  צדיקים  אין
ממנו "פירש  זאת ובכל החטא ", "טעם את  "טעם " תשובה

יצרו" .13וכבש 

ורבו... "פרו הציווי את  יעקב  קיים שם  דוקא  ב )
ויפרך..." אשה ... משם  לך "קח – של14וכבשוה" ובאופן  ,

שלמה " .15"מטתו

יעקב וזיכך  בירר החסידות , לפי  באמצעות16ג) ,
שנה עשרים  במשך לבן  צאן עם ניצוצות17עבודתו  את ,

לאופן עד  להתעלות לו גרם  וזה  לבן; בצאן שהיו  הקדושה 
מאד" מאד האיש  "ויפרוץ  .18של

ה.
למטה  הנשמה  בעבודת קיימים אלו  ענינים  שלושת 

של שהענין ומובן לבנים ". סימן – אבות  "מעשה 

בעבודתו קיים חרנה " וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא
"אור בעל שמסביר כפי ואחד, אחד כל של הרוחנית 

(וגם19החיים " למטה  הנשמה  לירידת רומז שהפסוק  ,
לגלות ישראל בני עליה .20לירידת  לצורך  ירידה  שהיא ,(

לענינים בדומה  לעיל, שנזכרו הענינים בכך וקיימים 

יעקב :21שבעליית 

וכאשר צדיק, בבחינת  היא  למעלה  הנשמה בהיות  א )

בהמית ונפש  גוף  בתוך ו"מתלבשת " למטה  יורדת היא 
מבצעת היא זאת  ובכל האלקות , את  ומסתירים שמעלימים

של לדרגה מתעלה היא ובמצוות, בתורה  עבודתה  את 

האלוקים*21בעלֿתשובה אל תשוב  ).22(והרוח

"פרו הציווי  את  הנשמה מקיימת למטה  בירידתה  ב )

בכלל. ומצוות  ותורה ורבו...",

מביאה גשמיים  בדברים  למטה העבודה  באמצעות ג )

"דירה – יתברך לה ' דירה  ייעשה שהעולם כך לידי הנשמה 
הרבה נעלית לדרגה מתעלה  היא ועלֿידיֿכך בתחתונים ",

כן לפני היתה  מאשר .23יותר

זו, לה 'mlerdyבנקודה דירה נעשה ("תחתונים")
יתרון יש  זאת, שבאמצעות  הנשמה  ובעליית  יתברך,

שמים " לשם  יהיו מעשיך "וכל של בעבודה 24מסויים 

דעהו" דרכיך התורה25ו"בכל לימוד של העבודה פני על 
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לבוש 8) כא, שם, לפרש"י דוד דברי גו"א הה'), (קושיא שם אלשיך
ועוד. כ. שם,

לי9) אמר ש(הקב"ה) "כמו הוא גו'" "ושבתי שגם jizeaiydeאף
כא). שם, (רש"י האדמה" אל

נח.10) ס"פ פרש"י
ה.11) לב, וישלח רש"י וראה זה. בפסוק רש"י לשון
להרמב"ם.12) פרקים משמונה פ"ו ראה – יותר בדומה
ה"ד.13) פ"ז תשובה הלכות רמב"ם
בֿג.14) כח, תולדות
ועוד.15) ד. ו, דברים ספרי א. נו, פסחים וראה ה. פל"ו, ויק"ר
(בתשב"כ):16) בנגלה גם יז mwieכמרומז כג, (ח"ש עפרון שדה

שם). פרש"י עה"פ. ובדחז"ל
באור 17) (הובא הה"מ תורת ראה – לא"י מחרן בדרכו זה לאחר וגם

א  תתסט, פרשתנו באוה"ת (נתבאר יעקב אחר לבן שרדף במה המאיר)
ואילך).
ועוד.18) ג. כג, תו"א וראה מג. ל, פרשתנו
נז.19) ע' לתניא והערות בקיצורים ונתבאר הובא יד. כח, פרשתנו

תר"ל. ויצא ד"ה

כג,20) שם בגלותא. קרא האי אוקי א: קמז, פרשתנו ריש זהר ראה
פרשתנו  ובשל"ה יג. פס"ח, ב"ר א). תתנד, פרשתנו באוה"ת (הובא ב

ע"ש. לגלות. ג"כ רומז יעקב ויצא ענין ב): (רצב,
עלי'.21) צורך בירידה ענינים ב' שמבאר שם, ויצא ד"ה גם ראה

משרשה  למעלה דנפה"א העלי' הם: שם, ויצא שבד"ה הענינים שב' אלא
ו"להמשיך  שבפנים; הב' ענין (בכללות) שהוא – ונפה"ב הגוף בירור ע"י
– בתחתונים" דירה לו להיות הקב"ה נתאוה כי כו' בתחתונים דירה

בהנשמה  שנעשית להעלי' (לא היא זו ב"עלי'" בפשטות אם)שהכוונה כי ,
zlrnl ע"ד התחתונים להעלאת או: גופא, בתחתונים" ד"דירה הענין

לה' להעלות עלי' צורך היא זו "ירידה ב) (מ, ספל"א בתניא lkהלשון
zipeigd ytp."'כו

האזינו.*21) ר"פ לקו"ת ראה
ועוד.22) ספ"ג). שם (וראה תש"ו ומעין ד"ה סע"א. עג, בלק לקו"ת
גופא 23) העולם דבירור הענין מצד ענינים: שני יש גופא ובזה

השלמת ומצד ס"ח), ס"ט).dpeekd(כדלקמן (כדלקמן הקב"ה דנתאוה
.44 הערה לקמן וראה

מי"ב.24) פ"ב אבות
סרל"א.25) או"ח טושו"ע ו. ג, משלי
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עניני שגם  עלֿידי ֿכך  כי המצוות, האדםzeyxdוקיום של
ו "דרכji("מעש "jiשל ובאופן  שמים ", "לשם  הם  ("

ב "תחתונים " גם  יתברך לה ' הדירה  נעשית  .ynn26"דעהו"

ו .
תשובה" "בעל גם  – הרשות בעניני  העבודה מעלת

פני על הרשות  בעניני העבודה  של שיתרונה לומר, ויש

הראשונה בהתעלות  גם  קיים ובמצוות, בתורה  העבודה 
:*26דלעיל

לשם צריך הוא  כאשר  גם  מצווה , מקיים  יהודי כאשר
בכלֿזאת , הרי בכך, המפריעו  הרע  היצר על להתגבר  כך

" המצווה קיום  רצונו27יצרו"yyzלאחר ומתגלה  ,

בפנימיות כי "lkהאמיתי , כלdvexיהודי לעשות  הוא
לקיום28המצוות " קשור אינו הרע  שהיצר אפוא , יוצא  .

בעלֿ של בדרגה איננו המצווה  קיום  ולכן, המצווה ,
צדיק . בבחינת  אלא  תשובה ,

יהיו מעשיך "כל של העבודה  מתבצעת זאת , לעומת 
והיא הרשות , בעניני דעהו", דרכיך ו"בכל שמים " לשם 

הגוף קיום  ומצרכי האדם  של הטבעית  מתאוותו נובעת 
האדם29וחיותו של הבהמית  מנפשו כן30, על (ואשר

"מעש בכינוי  אלו מעשים  ו "דרכjiנקראים  "jiכאשר גם ,"
ולפיכך, "דעהו"), של ובאופן שמים " "לשם  נעשים  הם

תשובה ". "בעל בבחינת היא  עצמה זו עשייה

ז.
התקשרות את  יותר  מדגישה הרשות  בעניני  העבודה

לה' הנשמה
ה"תשובה " יתרון על ההסבר את  יותר  לפרט  יש 

"בכל מעשיך..." "וכל של העבודה באמצעות  המושגת 
היצר" "כבישת  שבאמצעות  ה "תשובה " פני על דרכיך..."

והמצוות : התורה  בעבודת גם  הקיימת

שהתשובה היא, התשובה  שבעבודת המעלות  אחת 
לקדוש ֿברוךֿהוא , יהודי שבין הקשר עוצמת  את מוכיחה

ניתן לכן ואשר חטא , באמצעות  אפילו ניתק  31שאיננו 

בתשובה חטא .32לחזור לאחר גם 

שבעבודת ה"תשובה " ענין גם מוכיח לכך בדומה 
עם הנשמה  של העצום  הקשר את  למטה  בירידתה  הנשמה 
ונפש גוף  בתוך נתונה  היא  כאשר שגם  הקדוש ֿברוךֿהוא,

ה '. עבודת  באמצעות לה ' קשורה היא  בהמית ,

באמצעות המושגת ה "תשובה" מעלת  מובנת  זה לפי
ה"תשובה " פני על  לשם ֿשמים , הרשות  בעניני עבודה 

בתומ"צ : בעבודה הקיימת 

של הקשר עוצמת  מתבטאת ומצוות  התורה  בעבודת 
בהמית , ונפש  בגוף  בהיותה שגם בכך, ה ' עם הנשמה 

" עליהם , להתגבר  באמצעותyyzבכוחה  אבל , יצרו".
קיים שהקשר ניכר , הרשות , בעניני שמים " "לשם  העבודה 
הבהמית . הנפש  של רצונה  מורגש  שבהם בדברים  אפילו

ח.
בלתי  – לה' דירה עשיית  ידי על הנשמה התעלות

מוגבלת
התעלות  גם  זאת, למרות  בבחינתefאך הנשמה , של

שמים , לשם  הרשות  עניני עשיית  שבאמצעות התשובה 
העולם הפיכת  באמצעות  הנגרמת  להתעלות  דומה אינה 

יתברך לה ' .33לדירה 

הוא : לכך ההסברים  אחד

הטבעית ". ל"מציאותה קשורה  לה ' הנשמה  התקשרות 
גם ומושלמת , ביותר , עזה  היא ההתקשרות  כאשר גם  ולכן 
מוגבלת היא  הרי  הבהמית, בנפש  "מלובשת" כשהנשמה 

הנשמה מציאות  של הטבעיות  המגבלות עקב  .34משהו,
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וש"נ.26) ואילך. 111 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה
בסופו.*26) תרצ"ז ומלכתא מלכא (ד"ה בכ"מ מהמבואר להעיר

דוגמת  הם עסקים ובעלי אהל שיושבי סע"ד) מד, שה"ש לקו"ת גם וראה
תשובה. ובעלי צדיקים

אפילו 27) זה ענין ספ"ב) גירושין (הל' הרמב"ם ממ"ש במכש"כ
אותו. כופין כשאחרים

שם.28) רמב"ם
רפ"ז.29) תניא ראה
שם.30) ובהערות 334 ע' ח"כ לקו"ש ראה
"ש 31) מזו, הל'i`ceaויתירה  ספל"ט. (תניא תשובה" לעשות סופו

סוס"ג). פ"ד לאדה"ז ת"ת
הא').32) (ענין 59 הערה 248 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
העילוי 33) על [נוסף אשר כפשוטה, בתשובה בבע"ת גם יש זה וענין

הנה]mc`dשמצד ז'), סעיף (כנ"ל לה' שב הוא החטא לאחרי שגם זה ,
מצד  הבא עילוי גם בו מתוסף ב) פו, (יומא לזכיות הזדונות שמהפך ע"י

סע"א). קצא, דרמ"צ ג. כו, אחרי (לקו"ת אלו "זכיות"
היא ולהעיר עבודתם שהצדיקים פ"א, תש"ט בשלום פדה מד"ה

בדבר  גם "לפעול הוא התשובה וענין העלי'לעצמם וזהו"ע להם". שחוץ
את  להאיר .. בע"ת בבחי' "נעשית שהיא למטה, ירידתה ע"י דהנשמה
בהנשמה  שנעשה בתשובה שהעילוי משמע זה שמלשון אלא העולם".

של העלי' (לא הוא למטה ירידתה את dnypdע"י שמאירה ע"י הבאה
ובהערה  ס"ט לקמן וראה גופא. העולם" את ד"להאיר הענין כ"א) העולם,

.44
דזה 34) ,(251 ע' תרצ"וֿז (סה"מ תרצ"ז ז"ד תניא ד"ה ראה

ומקורה" בשרשה ולדבקה .. בטבעה וחשקה חפצה .. האדם ש"נשמת
בשרשה  כשתדבק שהרי עצמה, בשביל אינו זה שרצון אף – פי"ט) (תניא
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זאת הפיכת35לעומת על הנשמה  משפיעה  כאשר ,
מצדmlerdעניני נובע  זה אין הרי לאלקות , לכלים 

(כי, העולם  עניני של מציאותjtidl"מציאותם" :

העלם מלשון – את36ה"עולם " ומסתירה  מעלימה  –
מצד אלא  איננהedÎjexaÎyecwd`האלקות ), ש "אחדותו" ,

יתברך לו דירה  להוות  יכול וה"עולם" כלל, .37מוגבלת 

לה ' לדירה  העולם את  הנשמה  הופכת כאשר ולפיכך,

הקדוש ֿברוךֿ של אי ֿהגבלתו את בכך ומבטאת  יתברך,

כפי לבלתיֿמוגבלת , לה' התקשרותה  גם נעשית  הוא ,
הבלתיֿ הקדוש ֿברוךֿהוא של אחדותו מצד שהיא 

.38מוגבל

ט.
הנשמה  התעלות איננה העיקרית התכלית

ירידתה באמצעות  הנשמה מגיעה שאליהן אלו עליות
מה "כל  שהרי לעולם . ירידתה תכלית אינן עדיין למטה ,

אלא בראו לא  (בעולמו) הקדוש ֿברוךֿהוא  שברא 
קוני"39לכבודו" את  לשמש  נבראתי ומובן,40"ואני ,

לשם איננה  למטה  הנשמה  וירידת  האדם  בריאת  שתכלית 

ה ' כוונת את לבצע  כדי אלא  הנשמה , .41התעלות

ב "תניא " הזקן אדמו"ר שאומר שירידת,42וכשם 

ולזכך לברר  כדי אלא הנשמה , לצורך איננה למטה הנשמה 
"לקשרם – בעולם חלקו ואת  החיונית  והנפש  הגוף  את

מתבצעת כך ידי שעל ברוךֿהוא", איןֿסוף  באור  וליחדם 

"נתאווה של דירה43הכוונה  לו להיות הקדוש ֿברוךֿהוא 
בתחתונים ".

הכוונה את שמבצעת  זו  היא  שהנשמה כיוון אלא ,
כן ועל קץ ", לאין טוב "שכר  כך על לה  מגיע  יש44הנ"ל,

קץ " לאין ונפלאה גדולה  "עליה .45לה 

במספר הנאמר  לעיל, לאמור מתאים  כיצד להבין: ויש
היא 46מקומות למטה  הנשמה  שירידת ,liaya, העליה

היא הנשמה שהתעלות  היא, בכך הכוונה ולכאורה,
zixwird zilkzd? בלבד צדדי  ענין ולא  ירידתה , של 

י.
התבטלות ע"י בתחתונים" "דירה 

הוא : בקיצור לכך ההסבר

שדוקא47ידוע בתחתונים ", יתברך לו "דירה  בענין
לעצמותו. – יתברך לו דירה  נעשים  "תחתונים "
ה "תחתונים " ואילו  "גילויים ", רק  מאירים ב "עליונים "

דירה  יתברך.ezenvrlנעשים

מפני היא  למטה  דוקא האלקות  עצם ו"הימצאות "
עוד", "אין  של באופן התבטלות יש  הזה  בעולם  שדוקא 
היא ההתבטלות  שבהם העליונים , מהעולמות  בשונה 

"ּכלא " של .48באופן ְֹ

באמצעות דוקא  לה ' דירה  עשיית  היא  שהתכלית וכיוון
האדם בדרגת49עבודת להיות  העבודה גם  צריכה  ,
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מכיון  – מ"מ שם), (תניא לגמרי" במציאות שם ותתבטל ואפס אין "תהי'
מצד הוא זה וכ"ש drahשרצון מטבעו מתבטל "אינו זה רצון ע"י לכן ,

העצמי". צורתו נאבד שאינו
פ"ו),ושם תש"ו שמניך לריח ד"ה תרע"ח. העם וכל ד"ה עד"ז (וראה

ברצוא  מתעוררת הנה"ב שגם עד דנה"ב הבירור פועלת שנה"א שע"י
פועל  "זה הנה טבעה, היפך הוא לאלקות הרצוא שבנה"ב מכיון לאלקות,
בה  נעשה שעי"ז (ע"ב) ושם מטבעו". מתבטל הוא דגם האלקית בהנפש

לגמרי". והגבלה הכלים מגדר ה"יציאה
דנה"א 35) העלי' מעלת שם שמניך לריח בד"ה המבואר ובדוגמת

ברצוא  תתעורר הנה"ב (שגם דנה"ב בירור שפועלת ע"י בה שנעשה
נה"ב. על שמתגברת ע"י בה שנעשה העלי' על לאלקות)

ד.36) לז, שלח לקו"ת
שם.37) ובהערות 75 ע' חי"ב לקו"ש ראה
הערה 38) לעיל (ראה נה"ב בירור ע"י שנעשה בנה"א העלי' ובדוגמת

.(34
ה אלא לה שגם יש שנה"ב מכיון – נה"ב בירור ע"י שנעשה עילוי

לכן, – ואילך) סע"ב רסו, ח"א קונטרסים סה"מ (ראה לנה"א שייכות
שע"י  והעילוי כהחידוש אינו עי"ז שנעשה העילוי גם ובמילא החידוש

עניני .mlerdבירור
ספ"ו.39) אבות
קידושין.40) סוף משנה

ד.41) כח, ראה לקו"ת
שתכלית 42) פל"ו שם להמבואר בהמשך בא וזה ב). (מח, פל"ז

בתחתונים. דירה (ית') לו שיהי' הוא הבריאה
פל"ו.43) תניא טז. נשא תנחומא
ד"דירה 44) הכוונה שמשלמת זה מצד דהנשמה זו שעלי' לומר, ויש

גם  לתארו שייך אין ית' שעצמותו מכיון – ית' שבעצמותו בתחתונים"
והעלי' השכר גם לכן ובכ"מ), קסז. ס"ע תרס"ו המשך (ראה הבל"ג בענין
גילוי  שמצד דהנשמה מהעלי' יותר נעלה הוא זו כוונה השלמת שמצד

ס"ח. דלעיל מוגבל הבלתי ית' אחדותו
הוא ואפ"ל, האדם בעבודת הכוונה) (שמצד זו עלי' של שענינה

קונו. את לשמש ית', לכבודו רק היא מציאותו שכל זה ענין בו שיורגש
א.45) כט, שם לקו"ת
איתא 46) שם בלקו"ת שגם ולהעיר .22 בהערה בהמצויין ראה

לבד  זה לא "שעכ"ז שם שמסיים (אלא כו'" עלי' בשביל היא .. "הירידה
כו'"). המכוון תכלית הוא

משתשקע 47) מצותה ד"ה ח'). ע' (ושם ג' ע' תרס"ו המשך ראה
פל"ו. תניא ע"פ – תרע"ח

תרס"ו 48) המשך גם וראה תרס"א. לכם ולקחתם ד"ה בארוכה ראה
תלח. ע'
(49.123 ע' חי"ד ואילך. 73 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה ראה
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עוד", "אין  של ההתבטלות  "מעין" מוחלטת , התבטלות 
פשוט  עבד של עצמו50כהתבטלותו האדון מצד ,51הבאה 

וכדומה . האדון בגדלות  העבד תחושת  מצד ולא

היא למטה  הנשמה  שירידת  שהנאמר , לומר , יש  זה לפי

העליה " הנשמה52"בשביל שירידת  בתניא  בנאמר כרוך ,

"דירה של המטרה  את  להגשים כדי  היא  למטה 
לדרגת הגעתה  היא  הנשמה עליית  כי בתחתונים ":

העצמית " מ "מציאותה  נובעת  איננה  שעבודתה התבטלות ,

הקדוש ֿברוךֿהוא אחדות  מצד של53אלא הכוונה  ולצורך ,
את העושה הנשמה  שעבודת  צורך  יש  בתחתונים " "דירה 

התבטלות של בדרגה  תהיה  .54ה "דירה "

יא.
עבודה  סוגי  שני  – התנאי  עניני שני

שבהמשכם הענינים  ארבעת יובנו לעיל האמור כל לפי
עניני שני הן – נדר" יעקב  "וידר  לאחר  הפסוקים , של

לחם לי  ונתן ושמרני... עמדי אלקים  "יהיה (א ) התנאי :
אבי" בית  אל בשלום  "ושבתי (ב ) ללבוש . ובגד לאכול

שונים , סוגים  שני  שהם  מובן פסוקים לשני חלוקתם  (אשר

(א) הרמב "ן ): פירוש  (לפי ה "נדר" עניני  שני  והן כדלעיל)
שמתי אשר הזאת  "והאבן (ב ) לאלקים " לי  ה ' "והיה 

פסוקים) לשני נחלקים  הם  (שגם  אלקים" בית  יהיה  מצבה 
כדי האמצעי רק  הוא  והתנאי  הנדר , הוא  התכלית כי –

כוללת הנשמה ירידת  שתכלית לעיל, האמור ולפי לבצעו.

להגשים כדי  (ב ) הנשמה  עליית בשביל [(א ) פרטים  שני
בעבודה פרטים  שני ישנם  גם  וכך בתחתונים "] "דירה  את

"כל של ועבודה  ומצוות, תורה  של (עבודה  לכך המובילה
שני הם  התנאי עניני ששני יוצא , – שמים") לשם מעשיך

הללו: העבודה  סוגי 

לאכול לחם  לי  ונתן ושמרני... עמדי אלקים  "יהיה
מרע ", ל"סור מלמעלה כח נתינת  מהווה ללבוש " ובגד

(ושמרני... מעבירות לימוד55הימנעות טוב ", ול"עשה (
ו"בגד" ("לחם" המצוות  וקיום "ושבתי56התורה  ואילו ;(

לענין הדומה  הרשות  שבעניני העבודה  היא  בשלום ..."

("ושבתי" הרשות57התשובה  בעניני  שעיסוקו למרות (
זאת בכל בהם , הבהמית  הנפש  מרצון ענינים58נובע  גם  ,

שלא החטא מן  "שלם – הרע  אל אותו מורידים  אינם  אלו

לבן" מדרכי למלא59אלמוד כדי מבצעם  אינו הוא  כי –
שמים ". "לשם אלא תאוותו ,

– ה "נדר " עניני לשני  מביאים העבודה  סוגי ושני 
ה ' "והיה  תחילה  למטה : הנשמה ירידת  ilלתכלית 
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עוד 50) אין דבחי' בפועל העבודה דענין שם: תרס"ו המשך ראה
עבד. עבודת בחי' קבעומ"ש הו"ע

תרס"ו 51) (המשך נאמן" "עבד על פשוט" שב"עבד העילוי שזהו
ואילך). שכו ע'

שהטעם 52) אפ"ל, הגילויים*בפשטות בבחינת הוא העלי'" "בשביל
ב) מב, (זח"ב לי'" דישתמודעון "בגין הבריאה בסיבת הטעמים ב' [וע"ד
ג') הקדמה ההקדמות שער בתחלתו. (ע"ח כו'" כוחותיו שלימות ו"יתגלו

תמו]. ע' שם ואילך. ד' ע' תרס"ו המשך ראה –
להכוונה אבל גם שייך העלי'"** "בשביל שהטעם לומר, יש

בפנים. כדלקמן ית', שבעצמותו בתחתונים" ד"דירה האמיתית
הוא53) זה בפועל znbecשביטול העבודה פשוט, דעבד הביטול

.44 הערה לעיל ראה – ממנו למטה אבל עוד". ד"אין
היא54) הנשמה ירידת שכוונת בכ"מ שענין liayaומ"ש אף – העלי'

רק  (לכאורה) היא עלייתה) (שזהו ביטול בבחי' היא שעבודתה מה זה
לומר: יש – הכוונה להשלמת הכנה

שהיא מכיון עי"ז הוא ית' לו דירה לעשות העבודה שבכח מה דזה
היתה  – בביטול שלא היתה העבודה שבאם נמצא, הרי ביטול, בבחי'
כמו  ולכן: האדם. עבודת (ובכח) מצד ולא הקב"ה מצד נעשית ה"דירה"
ד"דירה  בהכוונה הו"ע האדם) עבודת ע"י תיעשה (שהדירה שהעבודה
הביטול  ענין גם הוא עד"ז – אלי') הכנה רק (ולא גופא בתחתונים"

שבהעבודה.
היא 55) גו'" "ושמרני יעקב שבקשת כ כח, פרשתנו יקר כלי גם ראה

החטא". מן הנפש שמירת "על
(גם)56) היא והתורה לבושים הן שהמצות (ובכ"מ) ספ"ה תניא ראה

פכ"ז. רבה אלי' מזון.
תומ"צ,57) הו"ע ובגד" ש"לחם אֿב) (כו, פרשתנו תו"ח גם ראה

התשובה. הו"ע בשלום" "ושבתי
ולא58) "ושבתי" נאמר שלכן לומר, בפנים ויש לעיל (ראה "והשבני"

כו', העולם בעניני וההתלבשות הירידה מצד כי – שם) ובהערות ס"ג
(וראה  מעצמו היא שההשבה וכאילו בהעלם, היא שמלמעלה כח הנתינת

.(26 הערה 65 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש
להפירוש ועפ"ז גם – "ושמרני " על בשלום" שב"ושבתי החידוש יובן

ענין  כי – החטא מן שמירה על קאי ש"ושמרני" (55 הערה לעיל (ראה
ס"ו), בפנים לעיל (ראה יצרו" ד"תשש באופן הוא החטא מן "ושמרני"
שגם  הוא ב"ושבתי" והחידוש מלמעלה; אותו ששומרים בו נרגש שאז
מרגיש  ואינו ("לבן") הבהמית נפשו רצון מצד הרשות בעניני כשעוסק
שלא  החטא מן שלם – בשלום "ושבתי מ"מ שמלמעל', כח הנתינת את

לבן". מדרכי אלמד
כא.59) כח, פרשתנו רש"י

uexizd" (` ,br) wla z"ewla y"nn dfl dxizq oi`c l"ie (*izin`d'ek de`zp"c oiprd ik ± "daeyz ilra zpiga miyrpy seba ozcixia mdly oexzid .. `ed
oiprdy oeikn ,"uexiz" xcba epi` "mipezgza dxicc"de`zp"(mrhd) "uexiz"de ;(jli`e 'f r"q e"qxz jynd) "`iyw oiiw fi` dee`z ` sie`" c"ehn dlrnl `ed

rbepae ,dcixid i"r "oexzi" dyrpy dn ± `ed dcixid lrdfl."daeyz ilra 'iga miyrpy .. `ed izin`d uexizd j` mivexiz dnk df lr yi" my z"ewla xne`
(**f"cre.69 dxrd 21 'r e"g y"ewl d`x ± g"re xdfay d`ixad zaiqc minrhdl rbepa mb `ed
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - ויצא פרשת - לקוטי־שיחות

" ואחר ֿכך הנשמה ; התעלות – z`fdלאלקים" oa`de...
בתחתונים ".ziaיהיה  יתברך לו  "דירה – אלקים "

"השתחררותה " היא  הנשמה התעלות שעיקר וכיוון
מצד ה ' את ועבודתה  העצמית ", ÎjexaÎyecwdמ"מציאותה 

`edמצד ולא העולם , בעניני  וגם  מקום  בכל הנמצא
– שלה  ו"טבעה " "תכונותיה"

לאלקים " לי ה ' ש "והיה הוא, בפסוקים הסדר לפיכך
כלשון אלקים ", בית יהיה  הזאת ... "והאבן עם  ביחד מופיע 
שתהיה הזאת  האבן במקום המיוחד... ה ' אעבוד הרמב "ן:
ש "האבן לעובדה  דומה  תהיה  שעבודתו – אלקים לבית  לי
מאחדות רק  הנובעת  עובדה אלקים ", בית  יהיה  הזאת...

ואיֿהגבלתו. הקדוש ֿברוךֿהוא 

באותו לאלקים" לי  ה ' "והיה  מופיע זאת  למרות  אבל
הזאת...", "והאבן עם  ולא בשלום ...", "ושבתי עם  פסוק 
התעלות איננה למטה  הנשמה  ירידת כוונת  תכלית  כי
בתחתונים , דירה  של המטרה  הגשמת  אלא הנשמה ,
יותר לאלקים" לי ה' "והיה  של  הענין שייך ולפיכך,
שהוא למרות  בשלום", "ושבתי – (עבודה ) ל"תנאי"
יהיה הזאת... "והאבן המטרה  אל מאשר העבודה , תוצאת

בתחתונים ). (דירה  אלקים" בית 

יב.
ורמב"ן רש "י  בין  ההבדל

לי ה' ש "והיה  רש "י, פירוש  לפי גם לומר: ויש

לי ה ' "והיה  הרי התנאי, אלא הנדר , איננו לאלקים "
אלא למטה, בירידתה  הנשמה  בעבודת  פרט איננו לאלקים "

לפירוש בדומה העבודה , מן כתוצאה  הנגרמת  בהתעלות

הרמב "ן,

שלא סוף  ועד מתחילה  עלי  שמו "שיחול  של הענין כי 

בזרעי" פסול  באמצעות59יימצא רק  להתקיים  יכול ,
הגבלות ; שום  ללא  לקדוש ֿברוךֿהוא התקשרותו

ל"תנאי" זה ענין נכנס  רש "י  פירוש  שלפי והעובדה 
הכנה רק  היא הנשמה שעליית  מזה  נובעת לנדר, ולא 

דירה אלקים", בית  יהיה  הזאת ... "והאבן  – למטרה

בתחתונים .

ה ' "והיה רש"י פירוש  שלפי לכך שהסיבה  לומר , ויש

הוא הרמב "ן פירוש  ולפי ב "תנאי" פרט  הוא  לאלקים " לי
בנוסף ישנם  הרמב "ן בפירוש  כי היא, ב "נדר", פרט

חן" ליודעים  נעימים ... "דברים גם הקשורים60ל"פשטים " ,

"גילויים " היא61לדרגת  הנשמה  עליית  גם  שמצידם  ,
;62מטרה

הוא רש "י  פירוש  זאת  שאצלeheytולעומת מקרא , של 
עבד עבודת היא  האדם  אחרheytעבודת  תר שאיננו 

לעצמו האדון.63תועלת  ברצון רק  וחפץ  ,

ד תשל"(ממאמר  בשלום ושבתי ח ,"ה

תשכ  חורף ד)"ומשיחות
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בסופה.60) עה"ת לפירושו בה"פתיחה" הרמב"ן לשון
מכתבי 61) רע"א) יז, תו"א סכ"ו. אגה"ק בהגה"ה. (פ"מ תניא ראה

באצילות. היא דקבלה האריז"ל
שהיא62) הוא דנשמה העלי' ששלימות בתכלית והגם ביטול בבחי'

מ"מ  – (44 הערה לעיל (ראה קונו את לשמש רק הוא מציאותו שכל ועד
כו'. בטל שהוא גופא בזה עילוי מרגיש הוא

וההפלאה ובדוגמת העילוי הרגש "מצד היא שעבודתו נאמן" ה"עבד
בשביל  "רק עבד היותו עם אשר שכג), ע' תרס"ו (המשך שבאוא"ס"
הוא  מ"מ שם), (המשך כלל" לעצמו כוונתו ואין .. ית' רצונו להשלים

שכא). ע' ריש הנ"ל (המשך ידו על תהי' האדון רצון שהשלמת חפץ
הקודמת).63) הערה (ראה דביטול העילוי לא גם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc mixcp(iriax meil)

øtkúîemilrad `ed oaxwd z` exear eyixtdy xtkznd wx - ¦§©¥
`edy oiprl,äøeîz äNBòdxenz qitzdl leki yicwnd oi`e ¤§¨

.df oaxwa
:iyily oicíøBzäådnexz yixtn -îzexitìò BlMBðéàL §©¥¦¤©¤¥

mpi`y zexit-,BlL.BlL äàðä úáBèinl wtqd hytp dfae ¤©£¨¨¤
.dizeawray d`pdd zaehe dyxtdd zekf zkiiy

,epnn dpdi `ly exiag z` xicdy mc` ,dpyna epipyBãnìî§©§
xcend z` cnll xicnd xzen-Løãîe,úBãbàå úBëìäàì ìáà ¦§¨£¨§©¨£¨Ÿ

.àø÷î epãnìé§©§¤¦§¨
,`xnbd zxxanåpãnìé àì àîòè éàî àø÷îxeq`y mrhd dn - ¦§¨©©§¨Ÿ§©§¤

`ed mrhdy xn`z m`e ,`xwn xcend z` cnll xicndíeMî¦
déì éðäî÷czlihp `ll ecnln `edy dfa eze` dpdn `edy - §¨§©¥¥

,ok m` ,xkydéì éðäî÷ énð Løãîyxcn ecnln `edyk mb - ¦§¨©¦¨§©¥¥
xcend z` cnll xicnd xzen recne ,mrhd eze`n edpdn `ed

.yxcn,`xnbd zayiin,ìàeîL øîàzxacn dpyndyíB÷îa ¨©§¥§¨
ïéìèBpLlehil milibxy -ìò øëNcenil,àø÷näïéìèBð ïéàå- ¤§¦¨¨©©¦§¨§¥§¦

lehil milibxìò øëNcenil,Løãnäecnll `ed xzen ,ok lre ¨¨©©¦§¨
yxcn micnln mlek ixdy ,jka eze` dpdn epi`y oeik ,yxcn
lehil milibx df lry oeik ,ecnll el xeq` `xwn j` ,mpiga

.mpiga ecnlny dfa eze` dpdn `ede ,xky,dyw ok m`eéàî©
à÷ñtxky zgwl ebdpy ,dfk dxwn `weec dpynd dhwp recn - ©§¨

zgwl mibdepy jetd dxwn dhwp `le ,yxcn lr `le `xwn lr
ecnll xzeny oicd didi f`y ,`xwn lr `le yxcn lr xky

.`xwn ecnll xeq`e yxcn
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המשך ביאור למס' נדרים ליום רביעי עמ' ב
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ויצא  פרשת
ד  שיחה טו כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
"צאן" עם יעקב שבהתעסקות הפרטים

של  התמסרותו על רבה בהרחבה מסופר בפרשתנו
עבד  הוא – ל"צאן" במיוחד לבן, בבית בהיותו יעקב
זאת  בעבור לבן לו ששילם השכר ואף צאן, כרועה שם

צאן. היה

– התעשר הוא ומזה צאן, רכושו עיקר היה כך
ועלֿידי  -) רבות צאן לו ויהי מאד מאד האיש "ויפרוץ

וחמורים" וגמלים ועבדים ושפחות (– כפירוש 1כך: ,
אלה"2רש"י  כל לו ולוקח יקרים בדמים צאנו "מוכר :3.

וישלח  שבפרשת רואים, אנו זאת בענין 4למרות  ,
בסדר  יעקב של רכושו מפורט עשו, אל יעקב שליחות
– ושפחה..." ועבד צאן וחמור שור לי "ויהי הבא:

וחמור"xg`l"צאן" ועיקר 5"שור כראשית ולא ,
המסופר  מן זה פסוק שונה מדוע קשה, במיוחד רכושו.

כתוב  שם מלבן, יעקב בריחת על כן, את 6לפני "וינהג
רכושו... כל ואת אחרֿכך) ורק (תחילה, מקנהו כל

קנינו  ...".7מקנה

ב.
יהודי  כל של הרוחנית בעבודה קיימים אלו פרטים

יהודי  לכל נצחית הוראה מהווה בתורה ענין כל
המסופרים  אבות" "מעשי ובמיוחד תקופה, בכל

פני 8בתורה  על הנמשך ענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה –
כח  נתינת לבנים", "סימן שהם – שלמה פרשה

ויעקב. יצחק אברהם בני ה"בנים", לעבודת

ש  מובן, הצאן מכך עם יעקב שבהתעסקות הפרטים
יהודי. כל של הרוחנית בעבודה קיימים

ל"ויפרוץ  הביא ה"צאן" דוקא (א) הם: אלו פרטים
היה  ש"צאן" למרות שני, מצד (ב) מאד". מאד האיש
ל"שפחות  מצאנו חלק החליף הוא רכושו, עיקר
הוא  לעשו בשליחותו (ג) וחמורים". וגמלים ועבדים

וחמור". "שור לאחר "צאן" הזכיר

ג.
ול"צאן" ל"בן" ישראל של ההשוואה

במדרש  הנאמר בעזרת יובן בין 9הדבר הקשר על
לי  הוא לבן, לו ואני לאב לי "הוא לקב"ה: ישראל
המתעוררת  השאלה וידועה לצאן". לו ואני לרועה...
כך  על מוסיף מה לקב"ה, "בן" הם ישראל אם כך: על
הרועה  אצל הצאן לחביבות יש ערך מה "צאן". היותם

אביו? אצל הבן חביבות מול

הוא  לכך הנותנת":10ההסבר "היא שדוקא ,

היותם  על מורה "בנים" ישראל של כינויים
הקדושֿברוךֿהוא. ה"אב", כלפי מסויימת מציאות
למטה, כ"בן" איננו לה' הנשמה של שהקשר ולמרות,
ואילו  האב, מן בנפרד עצמו", בפני מהות ש"נהיה
ואינה  הקדושֿברוךֿהוא) (עם חד "כולא היא הנשמה

כלל" ית' ממנו "בן"11נפרדת התואר עצם זאת, בכל ,
מציאות כאן שיש לכך הוכחה זה `zxgהוא (אין

האב. אצל מקום תופסים וחביבותו ומציאותו ה"אב"),
"סדר  של האלקי האור לגבי רק לומר ניתן זה דבר

אל 12ההשתלשלות" בהדרגה המשתלשל (השפע ,
ערך  להם יש ולפיכך לנבראים, המקור שהוא הבריאה)

כלפיו.

הרי  מהשתלשלות, שלמעלה האלקי האור לגבי אך
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מג.1) ל, פרשתנו
עה"פ.2)
ג).3) (ל, פרשתנו תו"ח ראה
ו.4) לב,
ועוד.5) שם. בחיי גם ראה
יח.6) לא, פרשתנו
וחמורים.7) וגמלים ושפחות עבדים מצאנו שקנה מה שם: כפרש"י

ואילך.8) 70 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
(א).9) טז פ"ב, שהש"ר

תשצה 10) ע' תשפדֿה. ע' ראה אוה"ת ראה – זה סעיף לכללות
jli`e.

ד.11) סב, ר"ה לקו"ת
למעלה 12) יתכן לא והזווג היחוד דענין אֿב) (ד, מדרמ"צ גם להעיר

ע"ש. מאצילות,

 לקורי שיחות 
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לו" אין ואח בן איזושהי 13"גם שיש לומר יתכן לא –
וחביבותם, ישראל, נחשבים לגביו מלבדו. מציאות

לעומת  ערך שום אין וחביבותם שלמציאותם כצאן,

הרועה. של מהותו

הוכחה  עצמה זו השוואה מהווה שני, מצד

במקום שגם ישראל, של אפשרות oi`yלגדלותם שום
גם  לו", אין ואח בן "גם – נבראים של למציאות קיום

לישראל zniiwשם .14החביבות

אלא  "מציאותם", בגלל איננה שחביבותם אלא

גודל בגלל דווקא mzelhazdלהיפך, אשר ה', כלפי

שלמעלה  האלקי לאור כלי היא זו התבטלות
שנאמר  כמו ואת 15מהשתלשלות, אשכון וקדוש מרום ,

רוח". ושפל דכא

בהשוואת  מרומז – ההתבטלות גודל – זה ענין גם

קיימת  שבצאן בבירור רואים שהרי לצאן, ישראל

של  אחרים בסוגים מאשר יותר ההתבטלות תכונת
.16בהמות 

ד.
הבירורים  עבודת – "צאן" התורה; לימוד – "בן"

רומזים  – ו"צאן" "בן" – לישראל התארים שני

האדם  בעבודת אופנים :17לשני

הוא  שעיקרה התורה, לימוד עבודת זוהי "בן"

את  האדם מרגיש זו בעבודה שבמוח. והשגה הבנה
עלֿידי  התורה את לומד הוא – נפרדת למציאות עצמו

ely elky.

תורה, של לאמיתתה בלימוד לכוון שכדי למרות,

עלֿידי  ורק התבטלות, האדם מן נדרשת ה', לחכמת

לבי  "פתח להתקיים יכול תהיה" לכל כעפר "ונפשי

בתורה 18בתורתך" "ברכו של הענין לגבי (כידוע
אך 19תחילה" לתורה, ויסוד כהקדמה הוא זאת כל אך (

בכח  להיפך, אלא התבטלות, מתוך איננו עצמו הלימוד
האדם. של השכל

– "צאן" הבירורים", "עבודת על מורה "צאן"
"יציאה" תורה,20מלשון של אמות מארבע "יציאה" –

לה' דירה מהם לעשות כדי העולם, בעניני והתעסקות
בתחתונים. יתברך

עבודה של zelhazdlמביאהefדוקא אמיתית
– ה' כלפי את d`iviישראל שהרי ממציאותו. ("צאן")

שלימותו  למען עושה היהודי אין הזאת העבודה
העולם  בעניני ההתעסקות עצם כי העצמית, והתעלותו
שבו  התורה לימוד את להפסיק עליו לגביו, ירידה היא
ולעסוק  ביותר, הנעלים נפשו כוחות את משקיע הוא

diyraכוונת את למלא כדי רק אלא ,`edÎjexaÎyecwd,
בתחתונים  דירה ית' לו .21לעשות

ה.
עבודתו  לבין תולדות, בפ' יצחק עבודת בין ההבדל

ויצא  בפ'
יעקב  לעבודת הצאן ענין של הקשר יובן ובזה

לבן. בבית

מדובר  שעליה בתקופה יעקב עבודת בין ההבדל
בפרשת  עליה שמסופר עבודתו, לבין תולדות, בפרשת

הוא:22ויצא  ,

היתה zeclezבפרשת שבה התקופה על מסופר
יושב  תם איש "ויעקב – "בן" בבחינת יעקב עבודת

עבר" של ואהלו שם של "אהלו בסוף 23אהלים", גם .
אביו  מבית יעקב בריחת על מסופר שם הפרשה,
תורה  של אהלה את יעקב עזב לא אז גם הכרח, מתוך
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ח.13) ד, קהלת
ישראל 14) של בנשמותיהן היתה הבריאה כללות על שההמלכה עד

בתחלתן. להה"מ ואו"ת לקו"א וראה ג. פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר (ראה
.(486 ע' חט"ז בלקו"ש נת'

טו.15) נז, ישעי'
מא,16) וישלח ב. לא, פרשתנו תו"ח ואילך. סע"א לז, אמור לקו"ת

תשצו). (ע' שם ראה אוה"ת ב. רכח, וישלח אוה"ת רע"א.
ואילך)17) 333 ע' ח"כ (לקו"ש ממשנ"ת להעיר – זה סעיף לכללות

"יפה מב) כד, ח"ש  פרש"י ח. פ"ס, (ב"ר מרז"ל icarשלozgiyבביאור
אבות (ושם,mipaשלozxeznבתי תתא ע' שם ראה מאוה"ת ולהעיר ."

.(62 הערה 331 ע' שם ח"כ בלקו"ש וראה התפלה. עסק הו"ע שצאן
כו'.18) נצור אלקי א: יז, ברכות

וש"נ.19) ואילך, 3 ע' לעיל נת' ע"ב. ריש פה, ב"מ א. פא, נדרים
n"kae.

וישלח.20) ר"פ שם ב. לח, פרשתנו תו"ח ג. כג, פרשתנו תו"א
א. רכח, שם אוה"ת

שעילוי 21) ,(266ֿ7 (ע' שם וראה .34 והערה 264 ע' לעיל עד"ז ראה
נוגע  – הביטול) לבחי' מגעת הבירורים עבודת שע"י (מה בהנשמה זה
תפעול  האדם שעבודת כדי כי בתחתונים. דדירה הכוונה להשלמת

לו ית', לו דירה יהיו שדוקא ezenvrlשהתחתונים זה מצד שזהו –
מעין  לגמרי, בביטול העבודה צ"ל – עוד" ד"אין הביטול ישנו בעוה"ז

ע"ש. עוד", ד"אין הביטול
ואילך.22) פ"כ לך ויתן ד"ה תולדות מתו"ח להעיר – לקמן בהבא
עה"פ.23) ופרש"י ב"ר כז. כה, תולדות
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שנה" י"ד עבר בבית "נטמן להיפך, שם 24אלא ולמד
תורה.

בפרשת זאת, יעקב"vie`לעומת "ויצא על מדובר
–ez`ivi– לחרן וכניסתו תורה של אמות מארבע

בעולם  מקום של אף שם 25חרון הארמי. לבן לבית ,
" של באופן כפשוטו, לבן צאן כרועה עבד lkaהוא

igek"...לומדים 26עבדתי ואף פועל 27. על כיצד מיעקב
בעלֿהבית. בשביל לעבוד

עבודה ללא efדוקא כאשר הצאן, רעיית של
"התרגש" לא לבן שבבית ההסתר בעוצמת התחשבות

שמרתי" מצוות ותרי"ג גרתי לבן ו"עם יעקב, ,28מכך
שלימה" "מטתו של באופן יֿה שבטי את שם –29והקים

עבודה יעקב.efדוקא של המוחלטת להתבטלות הביאה

שעיקר  לכך בפנימיות, ההסבר, שזהו לומר, יש
היה  לבן, מבית עמו לקח ואשר יעקב, שהרוויח הרכוש
הגיע  שאליה הרוחנית המעלה על רומז "צאן" כי צאן,

ההתבטלות  ענין – לבן בבית עבודתו כאמור 30עלֿידי ,
לעיל.

מלשון  מאד, מאד האיש "ויפרוץ בלשון הדיוק זהו
את  פורצים (צאן) ההתבטלות באמצעות כי גדר, פורץ
אל  ומגיעים ההשתלשלות" סדר של והגבולות הגדרים
פעמים  ב' מאד", "מאד – הבלתיֿמוגבל האלקי האור

.31"מאד"

חסידות  בספרי שמסבירים כפי את 32ואפילו,
אם 33הפסוקים  מונים... עשרת משכורתי את "והחליף

לטובה, עקודים..." שכרך... יהיה נקודים יאמר כה
המאציל" רצון "עצמות את בעבודתו הוריד שיעקב
יכול  ולכן צורה, של להגבלות ומעל להתחלקות שמעל

לאחרת. אחת מצורה להתחלף שכרו היה

ו.
"מציאות" את לנצל צריך "צאן" של בעבודה גם

הנפש  כחות
בהבנה  הכרוכה "בן", של מסוג שבעבודה כשם
כך  התבטלות, גם להיות צריכה ("מציאות"), והשגה

(שעיקרה) "צאן", של מסוג שבעבודה שני, מצד גם הוא
"מציאות". – הנפש כחות כל לפעול צריכים התבטלות,

כנגד  להלחם אפשר אי בלבד בהתבטלות ואדרבה:

כהוראה  – להיות מוכרחים אלא שבעולם, ההסתר
ע  (ושולחן ה"טור" חלקי ארבעת כל –34רוך בתחילת (

כנמר... העזות xeab"עז מדת את לנצל צריך 35כארי",

ומדת  המלעיגים" אדם בני מפני להתבייש "שלא

"להתגבר  על 36הגבורה המתגבר כגבור לנצחו יצרו על

לארץ  ולהפילו לנצחו .37שונאו

כתוצאה  יבוא זה שכל לכך, לדאוג צריך זאת עם

נובעות  וכדומה הגבורה אם ה'. לרצון ההתבטלות מן
זהzinvrdמישותו והתנהגות jtidהרי הקדושה,

המלעיגים  נגד במלחמה לסייע יכולה איננה כזאת

ומצוות. לתורה והמתנגדים

מן  שבא בחוזק נלחמים שכאשר לכך, בנוסף (וזאת

יתכן  במלחמה. ינצח מי לדעת אין העצמית, המציאות
הזה). הסוג מן וחוזק עזות יותר יש שכנגד שלצד

ציותה שכך משום כך מתנהגים כאשר ,dxezdרק
והגבורה. העזות בסיוע המתנגד את מנצחים אז

הדברים, של בפנימיותם הטעם, שזהו לומר, ויש

בשולחנו  הזקן אדמו"ר גם (וכך שה"טור" )38לכך
– כנמר..." "עז המאמר בעל של שמו את גם מביאים

תימא". בן "יהודה
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פ"ב.24) עולם סדר ואילך. סע"ב טז, ממגילה תולדות. ס"פ פרש"י
נח.25) ס"פ רש"י
ו.26) לא, פרשתנו
שאלה 27) הל' חו"מ אדה"ז שו"ע בסופן. שכירות הל' רמב"ם

כ. סעיף ושכירות
שם.28) וברש"י ה לב, וישלח
ספרי 29) א. נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ועוד. ד. ו, ואתחנן
למדתו 30) השייכות – ואילך) ג (ל, פרשתנו תו"ח בארוכה וראה

הרחמים. מדת דוקא, יעקב של
ד.31) לט, וישלח תו"ח ג. כג, פרשתנו תו"א ראה
אֿב.32) לח, פרשתנו תו"ח פרשתנו. סוף תו"א
זֿח.33) לא, פרשתנו

שם:34) מהדו"ק אדה"ז ושו"ע במחבר משא"כ – במהדו"ת. אדה"ז
כו'" יתבייש "ולא ס"ג) שם אדה"ז (ושו"ע שם וברמ"א כו'. כארי יתגבר
יענה  לא "ומ"מ מסיים שם אדה"ז שבשו"ע אלא העזות. ענין הזכיר (ולא

ואכ"מ. הבאה). כבהערה כו'", עזות דברי
כו'"35) בנפשו קנין יקנה שלא כו' עזות דברי יענה ש"לא אלא

שבאומות  עזין שישראל ממרז"ל ולהעיר שם). מב"י שם. אדה"ז (שו"ע
ב). כה, (ביצה

שם.36) במהדו"ת אדה"ז לשון
ב.37) צא, תו"א ו. יז, (דה"ב ה'" בדרכי לבו מ"ויגבה גם להעיר

ובכ"מ). ג. טו, במדבר לקו"ת ואילך. ג קיט,
של 38) דרכו אי"ז אבל אומרם. בשם מרז"ל להביא דרכו בטור

בשולחנו. אדה"ז
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לרמוז  בא זה היא 39דבר כנמר..." "עז על שההוראה
תימא" בן מ"יהודה נובעת היא כאשר רצויה התנהגות

–dcedi הודאה של מעבודה הודאה, מלשון
רק 40והתבטלות  תהיה שההתבטלות בכך די ואין ,

" של הענין אלא העבודה, בתחילת "dcediכהקדמה
" להיות niz`צריך oa להתבטא צריכה ההתבטלות – "

"עז  של בהתנהגות הרף ללא וביטוי) אמירה – ("תימא"
ע 41כנמר..." וגבורה בעזות שקועים כאשר כי לולים ,

ח"ו  עצמית מישות הנובעת פשוטה לעזות .42להגיע

ז.
יעקב  שבעבודת הצאן בענין לפרטים ההסבר

א' (בסעיפים לעיל שהוזכרו לפרטים ההסבר זהו
יעקב: צאן בענין וב')

צאן  היה רכושו) (עיקר הכללית שעבודתו למרות
כלל  אלא בכך, הסתפק לא הוא זאת בכל התבטלות, –
כדי  כי וחמורים", וגמלים ועבדים "שפחות גם ברכושו
ובמיוחד  ה"בירורים", עבודת את כראוי לבצע
העבודה  אופני כל דרושים עשו, של ה"בירורים"

הללו  בענינים (הרמוזים ).43השונים

פעולה: שטחי שני היו בכך

יעקב  קנה ברכושו הנוספים הפרטים את (א)
בפני  כעבודה באו לא הם – הצאן החלפת עלֿידי

ההתבטלות. עבודת של כתוצאה אלא עצמה,

את מכר לא הוא כך, אחר גם o`vd(ב) lk והחליפו ,
עיקר  הצאן נשאר אז גם להיפך, אלא אחרים, בקנינים
הסתר  נגד במלחמה שקועים כאשר גם כי רכושו.
אז  גם וכדומה, וגבורה תוקף הדורשת מלחמה העולם,

עיקרי. כענין ההתבטלות הרגשת להשאר מוכרחה

ח.
העוצמה  את מדגישים עשו אל בשליחות

אין  עשו אל בשליחות מדוע גם יובן זה לפי

המנויים, הרכוש פרטי בין ראשון מוזכר ה"צאן"
העיקר: היה שזה למרות

ושפחה..." ועבד צאן וחמור שור לי "ויהי באומרו
הזכויות  את להזכיר יעקב הנעלים 44רצה הכוחות ואת

מביצוע  ולמונעו עשו את להבהיל ובכך לו, שיעמדו
תוכניותיו.

תכונת  על המורה ה"צאן" את הקדים לא הוא לכן
עשו  את להבהיל כדי שהרי וההכנעה, ההתבטלות

יעקב  של בתוקפו תחילה להיווכח עשו היה .45צריך

– הצאן ענין יעקב אצל שקיים לדעת צריך עשו אמנם
אלא  עצמית, ישות בגלל איננו חוזקו ולכן התבטלות,

עשו.dyecwcתוקף את מפחידים התוקף עלֿידי .

לעצמו  אך השומע. השני, הצד לגבי רק הוא זה כל

הוא  שהחוזק האמת, את ולזכור לדעת האדם צריך
של  רכושו עיקר – ואדרבה התבטלות, של תוצאה

צאן  דוקא הוא .44היהודי

ט.
יהודים  קירוב היא בימינו העבודה עיקר

היא: לעיל האמור מכל לדורנו הפשוטה ההוראה
את  להאיר יציאה – "ויצא" של עבודה להיות מוכרחה
התורה  לימוד של בהכנה הכרח יש כן לפני העולם.
האיש  ל"ויפרוץ להגיע צריך אבל ועבר, שם באהלי

הארץ את מלאו מאד", מוכרחים edeyake46מאד ולכן ,
בהארת ולהתעסק ה"ארץ" אל .mlerd47לצאת

"בעתים  עיקר 48ואדרבה, דמשיחא" בעקבתא הללו
דוקא הוא שאז diyraהעבודה הגמרא, זמן לעומת ,

תורה  תלמוד היה להלכה 47העיקר שנפסק כפי ,
של 49בשולחןֿערוך  מציאות קיימת לא שבימינו ,

לא  ואפילו וחביריו) רשב"י (דרגת אומנותו" "תורתו
היא  הזה בזמן העבודה עיקר כי יהודים, מעט אצל

הצדקה. מעשה העשיה,
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לו,39) ב. י, סוטה (ראה בו הוי' דשם ביהודה, דמתחיל הרמז ידוע
התורה). (דכל תימא בן שהוא ב),

ויחי.40) ור"פ א) (מד, ויגש ר"פ תו"א
מתבטא41) דוקא שבזה לומר שלמעלה `zizinויש הביטול, ענין *

ענין  היפך הוא (שבחיצוניות דעזות התנועה גם שלכן והגבלה, ממדידה
להביטול. בסתירה אינה הביטול)

הערה 42) לעיל (ראה כו'" עזות דברי יענה "שלא זהירות צ"ל שלכן
.(35

ד.43) מב, שם תו"ח וישלח. ר"פ תו"א ראה
ומגלה 44) אלשיך וראה שם. תואר יפה יב. שם, ו. פע"ה, ב"ר ראה

ועוד. גו'. שור לי ויהי עה"פ עמוקות
סע"ד.45) מ, וישלח מתו"ח גם להעיר
כח.46) א, בראשית
ואילך.47) 41 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש גם ראה
ט.48) סו"ס אגה"ק
קו.49) סו"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה

.awril zn` ozz zn` zeize` `nz :`niz oa dcedi 'r i"dwn xirdl (*
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השבועי נב הלימוד מחזור ע"פ - ויצא פרשת - לקוטי־שיחות

חיפוש  – זו התעסקות זה, בדורנו ובמיוחד
אורה  קרן אל והבאתם הגלות בחושך התועים היהודים
כך  כל מתבססת איננה – אור" ותורה מצוה "נר של
"קטן" למדן ללמדן, עםֿהארץ להפיכת פעילות על
אלא  מוחלט, שמים לירא במצוות מקל יותר, לגדול

של ynnבענין zeytp zlvd!

הדורות, כל סוף עד ובניו היהודי נפש את מצילים
micedi ex`yiiy כפי במעשה) לפחות (בתחילה ויתנהגו

להתנהג. צריך שיהודי

י.
התבטלות  מתוך בקיומה תלויה העבודה הצלחת

מאד  תצליח שהעבודה כדי זה; בענין נוספת נקודה
לעשות  צריך התבטלות. מתוך להיעשות מוכרחה היא
חושך  את ולהאיר ה' שליחות את לקיים כדי זאת

הגלות.

אין  התבטלות מתוך העבודה את מבצעים כאשר
לגבי  הבדל אצלו אין הטבע, בהגבלות מוגבלת היא

בכל  הקדושֿברוךֿהוא. אותו שולח שאליו המקום
ההשגחה  עלֿידי נקלע שאליו מצב ובכל מקום

במגע, בא הוא שאתם יהודים של סוג ולכל העליונה,

להעמיד  כדי ובחוזקה כוחותיו בכל מתמסר הוא
הרבה" באופן 50"תלמידים והגבלה, ממדידה למעלה ,

האיש "ויפרוץ c`nשל c`n."

את  לבצע שצריך הנחה מתוך יוצאים וכאשר

מצליחים ה', כה lkaשליחות "אם – התלמידים סוגי

בכלֿ – עקודים..." יאמר כה ו"אם נקודים..." יאמר
" o`vdזאת lk eclie,כראוי גדלים התלמידים כל – "...

צאן" משאר יותר ורבות "פרות מזאת: יותר ,51ואף
תלמידיו. – בבניו דופי שום אין – שלימה" ו"מטתו

ישראל, כל ואת יהודי, כל את מכינה זאת פעילות

לא  יהודי אף שכאשר והשלימה, האמיתית לגאולה
בני  אחד לאחד תלוקטו "ואתם כהבטחה בגלות, יישאר

הנה"52ישראל" ישובו גדול ו"קהל ממש.53, בקרוב ,

תשל"ז) כסלו יו"ד (משיחת
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(50.160 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה מ"א. פ"א אבות
מג.51) ל, פרשתנו פרש"י
איש 52) איש ממש בידיו אוחז ג): (ל, נצבים וברש"י יב. כז, ישעי'

ממקומו.
ז.53) לא, ירמי'

$
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc mixcp(ycew zay meil)

zwqer dpyndy myke .xeq`l dlegd oeekzp `l i`cea dfy
m` .xicnd `ed dlegdy ote`a zwqer `ziixad mb jk ,df ote`a

okøétLxwal xcenl exizdy ,`ziixad dzpyy weligd oaen - ©¦
'dizeig on dixc` `l'y ef `xaqy oeik ,epa z` `le envr eze`
`l exicdyky ,envr xicnd z` xwal wx xzidl daiq `id
xyt` ,dleg xicnd ly epa m` la` .exwal lkei `ly oeekzp
epa ly ezeign mb `l` ,xcpd on z`f hrnl xicnd oeekzp `ly
leki epi`e ,dxeq` xicnd ly eziaa lbxd zqixc ixde .exicd
.[dcinra elit`] exwal `l la` epa melyl weya el`eyl `l`

ì àlàøîàc ìàeîLzwqer dpyndyaote`éñëpLdïéøeñà øwáî ¤¨¦§¥§¨©§¤¦§¥§©¥£¦
,äìBçä ìòyxit daiyil dcinr oia epizpyn dwligy mrhd z`e ©©¤

xewiad ixde ,dcinrd lr xky oilhep oi`y meyn l`eny
jk ,df ote`a zwqer dpyndy myke .xzene devn `ed dcinra

ok m` .xicnd `ed xwandy ,`ziixad z` mb cinrdl yiéàî©
àeä àðLmeyn exwal xicnl xzeny ,dleg envr xcend m` - §¨

,devn efyàðL éàîem`Bðalyxn`y ,dleg xcend`ziixad d ©§¨§
m` ,daxc` `ld .cala weya el`ey `l` exwal xicnl xeq`y
el xizdl yiy oky lk ,epa z` `le eze` `l` xicd `l xicnd
zwqer `ziixad m` s`e .epnn xcen epa oi` ixdy epa z` xwal

.epa oial epia weligd edn dyw oiicr ,epa z` mb xicdy ote`a
,`xnbd zvxznCì øîàoi` ,[xn`ie uxzi l`eny] l`eny ¨©¨

,ote` eze`a zewqer `ziixade dpyndïéúéðúîepizpyn z` - ©§¦¦
yxtl yiaote`éñëpLd,äìBçä ìò ïéøeñà øwáîx`azpy itke §¤¦§¥§©¥£¦©©¤

edfy oeik daiyia `l la` ,dcinra xwal el xzed jkitly lirl
z` mpn` .epnid zepdil dlegl xeq`e ,oenn z`pd ea yiy xewia

dàúééøayxtl yiaote`éñëpLd,øwánä ìò ïéøeñà äìBç ¨©§¨§¤¦§¥¤£¦©©§©¥
`l ezeigny `ler xn`y itk `ed exwal xcenl xzeny mrhde
epa ly ezeigy oeik ,epa z` z` xwal el xzed `l okle ,exicd

.xcp mzqa hrnl oeekzp `l dze`e ,xcpa dlelk
,`xnbd dywnm`y `ler ly ezxaql dcen l`enyy ok m`

ezeigny iptn exwal el xzen eiqkp z` xwand lr xq` dlegd
,exicd `là÷ñt éàîote`a dpynd z` l`eny x`ia recn - ©©§¨

ote`a odizy z` x`ia `le ,xg` ote`a `ziixad z`e cg`
wx dpynd dxizd jkitle] ,xwand lr mixeq` dlegd iqkpy
,dizeig ef oi`y daiyia `le ,dizeig idefy meyn dcinra xewia

.[`ler zxaqk
,`xnbd zvxznìàeîL (øîà) àáø øîà̈©¨¨¨©§¥
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המשך חודש כסלו )ג(

באדם,  ועל ברחון1  בהוי'  והנה ממה שנאמט על חסיון 
באדם שקאי על האדם העליון כמ"ש בלקו"ת שם, מוכח 
שהפשור  דמ"ה,  הוי'  דשם  בהמלוי2  הוא  דהברחון  מזה 

הוא כ"ו, והמלוי הוא עוד י"ר3.

יכול  עצמו  הוי'  שבשם  היינו  הוי',  אמט  שבחסיון  וזהו 
להשיג  שא"א  מקיף,  בבחי'  בלבד  חסיון  בחי'  טק  להיות 
זה, וכמו החסיון והצל שהם מטחוק, ובברחון אמט באדם 
ובהמלוי  י"ר,  המלוי  שנתוסף  היינו  מ"ה,  מספטו  שאדם 
יכול  בזה  הגלוי4  אל  מהעלם  והמשכה  האטה  בחי'  שהוא 
עולה  וזהו מה שִמַלת ברח  ודביקות ממש.  להיות ברחון 

י"ר, להוטות שברחון יכול להיות טק בבחי' המלוי.

והיינו:

ברחון  כמו  הוא  ומבטחו  חסיון,  בחי'  כמו  הוא  כסלו, 
שהוא דביקות וקיטוב ממש.

וזהו:

כסלו, כס לו היינו, שהוא טק בחי' כיסוי לו, דהיינו בחי' 
מקיף בלבד,

1( מבאט דיוק לשון הפסוק, דבתיבת "לחסות" )בחי' מקיף – אמונה( 

נקר בהוי', ובתיבת ברחון )בחי' פנימי – תוטה( נקר "באדם", ומבאט 

ם הוי'  ם הוי', וזהו ד"לחסות" שייך לשֵׁ מילוי שֵׁ ד"אדם" בגי' מ"ה הוא 

עצמו, ו"אדם" שייך לה"מילוי" שהוא בגי' בר"ח – ברחון. טאה העטה 

.6

ם מ"ה, והוא: יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגי' )45( מ"ה.  2( פירוש: אדם בגי' שֵׁ

ם הוי' הוא 26, והנתוסף ע"י ה"מילוי" )היינו אותיות וד, א, או, א( הוא  ושֵׁ

מספט י"ר, בגי' בר"ח )19(. טאה העטה 8.

הוי' עצמו  ם  וזהו שמבאט, דמ"ש בפסוק "רוב לחסות בהוי'" הוא שֵׁ

)בגי' 26( שהוא מאיט בבחי' מקיף, ומ"ש "מברוח באדם" לשון בר"ח 

בגי' יר, הוא המספט הניתוסף ע"י המילוי, והוא בחי' גילוי בפנימיות.

3( טאה טשימות כ"ק אדמו"ט זי"ע חובטת א' קרע ד"ה י"ט.

הנה  כי  והענין  וז"ל:  טפד  ע'  ח"א  צדק  להצמח  הזהט  ביאוטי  טאה   )4

נקודה  טק  ההוא  יו"ד  כתיבת  למשל  כמו  שלו,  אחוטיים  הוא  המילוי 

אחת לבד, כצוטת י', וזהו עצמותו של אות י' לכן במחשבה כשחושב 

י'  אות  לומט  כשצטיך  אך  בכתב,  בציוטו  שהוא  כמו  יחשבנו  י'  אות 

בדיבוט א"א לאומטו בלתי שיוציא עוד ב' אותיות עמו היינו ו"ד, וזהו 

נק' המילוי שלו, שו"ד הם בבחי' גילוי. עי"ש. טאה גם סידוט עם דא"ח 

קנר, ב. מאמטי אדמו"ט הזקן – אתהלך ליאזנא ע' כ'.

וי"ט, שמספטו בטח הוא בחי' דביקות וקיטוב ממש.

א"כ י"ט בכסלו הוא התחבטות דב' הבחי' ברחון וחסיון, 
והגאולה  הנס  הי'  דוקא  שאז  וזהו  יחד.  גם  ומקיף  פנימי 
להאיש המאיט באוט עולם בב' בחי' אוט דמקיף ופנימי שזהו 
שניאוט. והשני אוט הוא לזמן – אותיות זלמן – ממש, דהיינו 

בהזמן די"ר5 בכסלו שאז הוא התחבטות דב' הבחי' יחד.

הקטיעת  מטומז  י"ר  דבמספט  כאן,  יצחק  לוי  בלקורי  בפנים  טאה   )5

הנהט  וקטיעת  דתוטה(,  )נגלה  נחלים  לי"ב  מצטים  ביציאת  סוף  ים 

ז'   + יב  )מספט  כסלו  וי"ר  דתוטה(,  נסתט  )גילוי  נחלים  לז'  לעתיד 

ביחד( הוא גילוי תוטת החסידות שהוא למעלה משניהם. טאה הביאוט 

גילוי  וז"ל: אף שעיקט  בזה בלקורי שיחות חלק רז ע' 199 העטה 56 

סודות התוטה יהי' לע"ל ע"י משיח, ישקני מנשיקות פיהו )שה"ש א, ב 

ובפטש"י( – הטי כבט נתגלה בימי טשב"י וכו' באופן של "הבל" עכ"פ 

)טאה קה"ט ספי"א. טפ"ב(, ובדוגמת מה שגם לפני מ"ת )אצל האבות 

כו'( הי' לימוד התוטה באופן של "טיחות" )שהש"ט פ"א, ג )א((.

שגילוי  טכד(  ע'  קודש  )אגטות  לוי"צ  בלקורי  מ"ש  לבאט  יש  ועפ"ז 

כו'  התוטה  פנימיות  מגילוי  יותט  גבוה  הוא  כסלו  שבי"ר  החסידות 

שתתגלה ע"י משיח צדקנו )ולכן כהקדמה לזה הי' העלם גדול ביותט(, 

ולנסתט  קטעים,  לי"ב  שנקטע  קטי"ס  מקודם  הי'  הנגלה  ד"לתוטת 

אוט  וגילוי  נחלים",  לז'  הנהט  קטיעת  מקודם  יהי'  מ"צ  שע"י  דתוטה 

החסידות שלמעלה משניהם הי' הגאולה בי"ט כסלו, שכולל ב' הבחי' 

די"ב וז' –

דלכאוטה: א( איך אפ"ל חיבוט ב' הבחי' די"ב וז' )גילוי תוטת החסידות 

בי"ט כסלו(, קודם שתהי' הבקיעה לז' עצמה )שזו תהי' טק לע"ל(? ב( 

הטי נסתט דתוטה ישנו גם לפני הבקיעה לז' נחלים )דלעתיד( – אצל 

טשב"י כו' ומזמן האטיז"ל ואילך וכו'?

אלא שגילוי בחי' נסתט שע"י מ"צ נתגלתה כבט באופן של הבל )עכ"פ( 

בזמן טשב"י וכו', ומזה מובן שבטוחניות )עכ"פ( בזמן טשב"י וכו', כבט 

היתה הקטיעה לז' נחלים*. )שיחות קודש ה'תשל"ו פ' שמות(

*( ועד"ז הוא בנוגע איחוד נגלה ונסתט שהי' אצל טשב"י )טאה הנסמן 

בלקורי שיחות חלק רז ע' 39 העטה 45 בשוה"ג(. אבל עפ"ז שמשווה 

אולי  דלעתיד,  נחלים  לז'  לקטיעה  כסלו  די"ר  הגילוי  שם(  )בלקולוי"צ 

אפ"ל שגילוי תוטת החסידות בי"ר כסלו הוא לא טק באופן של "הבל" 

)כטשב"י כו'(, כ"א שכבט "ניתן" ונמשך למרה ע"י אדמו"ט הזקן )אף 

נעלה מאשט  שגם תוטת החסידות שבתוטתו של משיח תהי' באופן 

עתה – שה"ז לימוד ע"ד טאי' )עיין ש' האמונה פ"ס(( ולכן לע"ל יש 

לנסתר דתוטה  בפועל – שהיא הקדמה( טק  )דבקיעה  צוטך בההקדמה 

החסידות  לתוטת  ולא   – נחלים  לז'  בקיעה   – משיח(  של  )שבתוטתו 

)ענין של "י"ר"( – כי תוטת החסידות כבט נמשכה ע"י אדה"ז.

 ילקור לוי יצחק על התוטה 
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כח, יא – ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש 
וישכב  מראשתיו  וישם  המקום  מאבני  ויקח 

במקום ההוא

]ג' פעמים מקום כנגד ג' בתי מקדשות: א( שבנה  א. 
ורמזים  ליבנות,  העתיד  ג(  בבל,  עולי  שבנו  ב(  שלמה, 

בזה:[

ולהודיע  אפשט עוד לומט שכיוון הכתוב הזה לטמוז 
המקדש  בית  להגביל  שהתחיל  הטאשון  הי'  שיעקב 
וכמ"ש המשוטט )תהלים קלב, ב-ג( אשט נשבע לי"י נדט 
וגו' עד אמצא מקום  יעקב אם אבא באהל ביתי  לאביט 
לי"י וגו'. כי יחסו לגבוה, ליעקב לפי שהוא הגביל המקום 
ההוא ויחסו לגבוה ועליו נאמט ויפגע במקום ט"ל במקום 
שהי' עתיד להיות בית עולמים כמ"ש )דבטים יב, ה( כי 
אם אל המקום אשט יבחט ה', ולפי שהיו עתידין להיות ג' 
בתים באותו מקום, והם הבית אשט בנה שלמה, והבית 
אשט בנו עולי בבל, והבית העתיד להיות יבנה ויכונן, לכן 

אמטה התוטה כאן שלשה פעמים שם מקום.

בא  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע  אמט  הטאשון  על  כי 
השמש שנטמז בזה שבאותו המקום יבא השמש צט ואוט 
וכנגד  ותפאטתנו,  מקדשנו  בית  בחטבן  בעטיפיו  חשך 
מטאשותיו  וישם  המקום  מאבני  ויקח  אמט  השני  הבית 
לטמוז שבבית השני לא ימצאו המתנות האלהיות כולם 
בשלמות כי יהיו שם מאבני המקום ולא כל אבני המקום.

וישכב  אמט  להיות  העתיד  השלישי  הבית  וכנגד 
במקום ההוא כי בו תהי' המנוחה והנחלה האמתית אשט 
ליעקב  שקטה  מה  כל  זכט  א"כ  הנה  שכיבה.  בשם  כינה 
באותה לינה להגיד שהי' סימן מה שקטה לו שם בפועל 
למה שקטה לזטעו אח"כ בענין מקום בית המקדש כי הי' 
כמ"ש חז"ל )תנחומא לך לך ר( כל מה שאיטע לאבות 

סימן לבנים.
אבטבנאל

כח, יז – ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין 
זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים

הזה  המקום  נורא  מה  שאמר  במה  ויצא  בפרשת  ב. 
מה  וקשה  השמים,  שער  וזה  אלקים  בית  אם  כי  זה  אין 
ויתבאר על דרך  זה המוזכרים פה.  ג' פעמים  מורה אלו 
וחרוב  בנוי  המקדש  בית  יעקב  שראה  מלמד  המדרש 

ובנוי, כשראה חרוב אמר אין זה ע"ש.

זה  ויתבאט הענין ע"ד מדטש טבה פטשת בשלח על 
הזה  בעולם  לישטאל,  הקב"ה  להם  אמט  ואנוהו,  אלי 
אתם  לבוא  לעתיד  אבל  אלי  זה  אחת  פעם  אמטתם 
ר(  כה,  )ישעי'  שנאמט  פעמים  ב'  דבט  אותו  אומטים 
זה  ויושיענו  לו  קוינו  זה  אלקינו  הנה  ההוא  ביום  ואמט 

וגומט.

ג' פעמים זה, בתחלה שטאה יעקב  ובזה יתבאט אלו 
זה,  אחת  פעם  אמט  הזה  בעולם  בבנינו  המקדש  בית 
]אמט[  החוטבן  וכשטאה  הזה,  המקום  נוטא  מה  ואמט 
אין זה, ט"ל אין זה כלל אפילו פעם אחת, וכשחזט וטאה 
אותו בנוי לעתיד לבוא אמט וזה באות וי"ו, לדטוש זה וזה 

על ב' פעמים זה.
ווי עמודים סוף פטק י"ח

הנה בגלות אליהו בארבע )ברכות ד, ב( אין לו רק  ג. 
שבה'  ליעקב  למשכון  נתן  ו'  אות  אבל  אותיות  ארבע 
בה'  יעקב  של  שם  ונתמלא  בו'  אליהו  נחסר  מקומות 
ויעקב  שאמר  זה  מ"ב(  כ"ו  בחוקותי  )ברש"י  מקומות 
וי"ו  יעקב  גבי  איתמר  מקומות  בה'  כי  בה'  סכותה  נסע 
ו'  האות  אליהו  שכן  ו'  אות  עם  שלם  יעקב  ויבא  כמ"ש 
נתן למשכן, ויבן לו בית ר"ל לעתיד לבא שנקרא המקדש 
על שם יעקב לא כמקדש ראשון שקרא לו אברהם הר, 
ומקדש שני שקרא יצחק שדה אבל יעקב קרא למקדש 

שלישי בית, אל בית אלקי יעקב )פסחים פ"ח ב'(.

אמט  טאשון  מקדש  על  ט"ל  בית  לו  ויבן  שכתוב  זהו 
יעקב מה נוטא המקום הזה בה', ועל מקדש ב' אמט אין 
זה חסט ה', שנחסטו ה' דבטים בתוכה )יומא נג, א(, ועל 
מקדש ג' אמט וזה שעט השמים אמט בתוספת ו', וזה לפי 
יתמלאו  הטאשון  אדם  של  בחרא  שנחסטו  דבטים  שו' 
כשיבא תולדות פטץ לכן כל תולדות שבמקטא חסיטים 
וכן אלה  בוי"ו  מן תטין אלה תולדות השמים מלא  לבט 
זיוו,  דבטים,  ו'  שם  חשיב  ה',  י"ב  פ'  )ב"ט  פטץ  תולדות 
חייו, קומתו, פטי האטץ, פטי האילן ומאוטות( לכן אמט 
בית  לו  כשיבן  שלם,  יעקב  ויבא  וגו'  סכותה  נסע  ויעקב 
שהוא מקדש שלעתיד שיקטא בית אז ויבא יעקב שלם 
בוי"ו שיחזטו הערטה ליושנה בסוד בטאשית בטא-שית, 

שהם שש מעלות לכסא )מלכים א, י(.
מגלה עמוקות פטשת וישלח

 ילקור גאולה ומשיח 
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âכסלו ג' ראשון âיום

çë(é):äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
i"yx£·˜ÚÈ ‡ˆiÂ∑ ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל עלֿידי «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכנען
עׂשו  "וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל ּבפרׁשתֹו הענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהפסיק

חזר  ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר הראׁשֹון ּכי ∑iÂˆ‡.לענין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ«≈≈
חרנה" יעקב וּיל" אּלא לכּתב צרי היה ולּמה לא , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּמקֹום  מן צּדיק ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהזּכיר
רׁשם  הֹודּה.עֹוׂשה הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק הּוא ׁשּבזמן , ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הֹודּה ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה,זיוּה, ּפנה , ֲִִִָָָָָָָָָָָָ
וכן  הדרּה. א)ּפנה הּמקֹום",(רות מן האמּור "וּתצא ְֲִֵֵֵַַָָָָָָָ

ורּות  ¯Á‰.ּבנעמי CÏiÂ∑ ללכת .לחרן יצא ְְֳִָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ

(àé)çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ
íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàî¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬

:àeää©«
i"yx£ÌB˜na ÚbÙiÂ∑ מקֹום ּבאיזה הּכתּוב הזּכיר ,לא «ƒ¿««»ְְִִֵֶַָָֹ

הּמֹורּיה, הר הּוא אחר, ּבמקֹום הּנזּכר ּבּמקֹום ְְִִֵֶַַַַַָָָָָאּלא
ּבֹו: כב)ׁשּנאמר מרחֹוק"(לעיל אתֿהּמקֹום ."וּירא ְֱֵֶֶֶַַַַָָ

ÚbÙiÂ∑ט"ז:)ּכמֹו ּביריחֹו",(יהושע יט)"ּופגע "ּופגע (שם «ƒ¿«ְִִַַָָ
ּפרׁשּו ורּבֹותינּו כז)ּבדּבׁשת". ּתפּלה (ברכות ּכמֹו:לׁשֹון , ְְְְְְִֵֵֶַַָָ

ז) ּבי",(ירמיה ּתפּגע ּתפּלת "ואל יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹ

ללּמד 'וּיתּפּלל', ּכתב ולא הּכתּוב וׁשּנה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹערבית,
הארץ, לֹו הּנׁשה'ׁשּקפצה 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש ּכמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

צא) ‰LÓM.(חולין ‡·ŒÈk∑ וּיבא" לכּתב לֹו היה ƒ»«∆∆ְִַָָָֹֹ
ׁשם" וּילן ׁשּׁשקעה הּׁשמׁש מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא . ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשם  ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם החּמה .לֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ÂÈ˙L‡¯Ó ÌNiÂ∑ מרזב ּכמין לראׁשֹו,עׂשאן סביב «»∆¿«¬…»ְְְֲִִֵַָָָֹ

Ô¯ÁÏ:י  ÏÊ‡Â Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ ˜Ùe¿««¬…ƒ¿≈»¿»««¬«¿»»

LÓL‡יא  ÏÚ È¯‡ Ônz ˙·e ‡¯˙‡a Ú¯ÚÂ«¬«¿«¿»»«»¬≈«ƒ¿»
·ÈÎLe È‰B„q‡ ÈeLÂ ‡¯˙‡ È·‡Ó ·ÈÒe¿ƒ≈«¿≈«¿»¿«ƒƒ»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡a¿«¿»«

ãקודש משיחות ãנקודות
Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ(י (כח, «≈≈«¬…ƒ¿≈∆«

ויאמר  אבימל עלי יעמֹוד ׁשּלא אמר: ׁשבּועה. ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּבארּה

זקנ לי ׁשּנׁשּבע ּכׁשם לי רבה)הּׁשבעה (מדרש ... ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ

ויצחק  ּכאברהם ולא ,אבימל עם ּברית מּלכרֹות נמנע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹיעקב

לֹומר: יׁש הּדבר ּבטעם עּמֹו. ּברית ְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּכרתּו

ׁשל  זֹו לבין ויצחק אברהם ׁשל עבֹודתם ּבין יסֹודי הבּדל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׁש

ּובׁשלילתֹו, הרע ּבדחיית ּבעיקר עסקּו ויצחק אברהם ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹיעקב.

נׁשארה  הרע מציאּות עצם א לּקדּוׁשה, יתנּגד לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרע

– ּומּיצחק יׁשמעאל, לצאת היה יכֹול מאברהם לכן ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָּבתקּפּה.

הרע  את ּדחּו ּבזה ּכי ,אבימל עם ּברית ּכרתּו ּכ מּׁשּום ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעׂשו.

להם. יתנּגד ְִֵֶֶַָֹׁשּלא

היינּו לטֹוב, ּובהפיכתֹו הרע ּבזיּכּו עסק יעקב ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹלעּומתם,

מּׁשּום  ׁשלמה". "מטתֹו היתה לכן הרע. מציאּות עצם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלילת

נגד  היא מלחמּתֹו ׁשהרי ,אבימל עם ּברית יעקב ּכרת לא ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכ

.אבימל ׁשל מציאּותֹו ְֲִִֶֶֶֶֶעצם

לבררֹו מקֹום", ׁשל אף ל"חרֹון הל הּוא – חרנה" וּיל" ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָזהּו:

לטֹוב. ְְְָּולהפכֹו

(88 עמ' י, כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(Èּכי הּגאֹון ¯Á‰אמר CÏiÂ.ללכת . ִַַָָ«≈∆»»»ֶֶָ
מה  לבאר וׁשב ּכמׁשמעֹו. רק ְְְְְֵֵֶַַַָָָואינּנּו
ּכי  אחד ּביֹום הל ולא ּבּדר ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּפגע

לן: ּבּדר`i dxez ֶֶַָ

(‡Èּבי"ת ּפתחּות ּדברי ÌB˜naוטעם . ְְֵַַַ«»ְִֵ
וכן  הּיֹום. הּידּוע ּבּמקֹום והּטעם ְְֵֶַַַַַַַָָֹמׁשה.
הּוא  ּכי עּמנּו, ידּבר וׁשם הֹוׁשע ְְִִֵֵַַַָָָאמר
היה  והּוא יֹואׁש ּבן ירבעם על ְְְְִֵֶַַָָָָָהתנּבא

ּובעד  ּבעדֹו רּבים לׁשֹון ואמר אל. ְְְְֲִֵֵַַַַָּבבית
ּדר ועל מבאר. עמֹוס ּובספר ְְְֵֶֶֶַָָָֹעמֹוס

להיֹות. יּתכן לא ּכמֹוÚbÙiÂהּפׁשט . ְְִִֵַָָֹ«ƒ¿«ְ
ּבּמקרא  מצאנּו לא ּכי ּבי. ּתפּגע ְְְִִִִַַַָָָֹואל

 חומש יומי 

פטשת ויצא

יום טאשון 
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זֹו עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות מּפני ,ׁשּירא ְְְִִִִִֵֵֶַָָ

אֹומרת: וזאת זאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח 'עלי ְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  עׂשאן מּיד יּניח', 'עלי ֲִִֶֶַַַָָָָָָָאֹומרת:
ׂשם  אׁשר האבן את "וּיּקח ׁשּנאמר: וזהּו אחת, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאבן

‰‰e‡.מראׁשתיו" ÌB˜na ·kLiÂ∑,מעּוט לׁשֹון ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ
ּבבית  ׁשּׁשּמׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָּבאֹותֹו

ּבּתֹורה  עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא .עבר ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©
:Ba íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

i"yx£ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ∑ ּתחּלה ועלּועֹולים לארץ, חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים יֹורדים, ואחרּֿכ …ƒ¿…¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ללּוֹותֹו-לרקיע  לארץ חּוצה מלאכי .וירדּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

(âé)éýìû ýåýé éðà øîàiå åéìò ávð ýåýé äpäå§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ
éáà íäøáàáëL äzà øLà õøàä ÷çöé éýìûå E ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´

:Eòøæìe äpðzà Eì äéìò̈¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«
i"yx£ÂÈÏÚ ·v∑לׁשמרֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑ אףֿעלּֿפי ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ִַַ

ׁשמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
מּׁשּום  ּפלֹוני', 'אלהי לכּתב ּבחּייהם הּצּדיקים ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַֹֹעל

טו)ׁשּנאמר: יחד (איוב ּכאן יאמין", לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
והרי  ּבּבית וכלּוא עיניו ׁשּכהּו לפי יצחק, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשמֹו

מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת, ÈÏÚ‰.(תנחומא)הּוא ·ÎL∑ ְִֵֵֶֶַַַָָ…≈»∆»
שם) יׂשראל (חולין ארץ ּכל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֵֶֶַָָָָקּפל
לבניו,ּתחּתיו  ליּכבׁש נֹוחה ׁשּתהא לֹו ּכארּבע (רמז ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

אדם  ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה .)אּמֹות, ְֶֶֶַָָ

dLÈ¯Âיב  ‡Ú¯‡a ıÈÚ ‡ÓÏÒ ‡‰Â ÌÏÁÂ«¬«¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»«¿»

:da ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ≈

‡‡יג  ¯Ó‡Â È‰BÂlÚ „zÚÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â¿»¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«¬»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡Â Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»≈¿«¿»»»≈»≈¿ƒ¿»
:CÈ·ÏÂ dpz‡ CÏ dÏÚ È¯L z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
רעֹות  מחּיֹות הּׁשמירה ְִֵֶַַָָֹאפן

ÂÈ˙L‡¯Ó ÌNiÂ ÌB˜n‰ È·‡Ó ÁwiÂ«ƒ«≈Õ«¿≈«»«»∆¿«Õ¬…»

˙BÚ¯ ˙BiÁ ÈtÓ ‡¯iL ,BL‡¯Ï ·È·Ò ·Ê¯Ó ÔÈÓk Ô‡NÚ,כח) ¬»»¿ƒ«¿≈»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈«»

רש"י) ובפירוש יא.

מּמהֿ והרי ראׁשֹו? את רק יעקב הּקיף מּדּוע להבין: ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹצרי

מּדּוע  יּזיקּוהּו, לא ׁשהחּיֹות ּבהּקּב"ה ּבּטחֹון לֹו היה אם :ְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹנפׁש

ׁשלמעלה  לנּסים להזּדּקק רצה לא ואם ראׁשֹו. את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּקיף

הּגּוף? ׁשאר את ּגם הּקיף לא מּדּוע ְִִֵֶֶַַַַַַָֹמהּטבע,

הּדרּוׁש: ּדר על זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַַָויׁש

ּפסּוק  אׁשר ,"ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי "יגיע ּכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּדהּנה

להיֹות  ׁשּצרי – ּבפרנסה ּבהתעּסקּות הּנרצה האפן מבאר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה

ההתעּסקּות  ּכלֹומר: ."ראׁש "יגיע ולא ּדוקא, "ּכּפי ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָֹֹ"יגיע

הראׁש, ואּלּו ."ּכּפי" ּבידיו, רק להיֹות צריכה הּפרנסה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּבעניני

ועבֹודה.ה  ּבּתֹורה מּנחים להיֹות צריכים – הּנעלים הּכחֹות יינּו ְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָֹֻ

אׁשרי" – ההצלחה מבטחת אזי ּכזה, ּבאפן היא ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּוכׁשעבֹודתֹו

."ל ְָוטֹוב

ּולהתעּסק  ּבית להקים עלֿמנת לחרן יעקב הל ּכאׁשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹולכן,

ּבתֹורה  רק מּנח ׁשּיהיה – ראׁשֹו את הּקיף וכּו', ּפרנסה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּבעניני

העֹולם. ּבעניני ּבעסק ּכלל טרּוד יהיה ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּומצֹות,

שבת') 'לקראת מתוך - 61 עמוד א, חלק לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

לּב ּתׂשים ואל מקֹום. הּׁשם ְְְִִִֵֶַַָָָׁשּנקרא
על  ּכלל אינּנּו ּכי אחר. מּמקֹום ְְִִֵֵֶַַַָָָלּדרׁש

לעד: אחר ּומּלת È·‡Óהּׁשם. ְִֵֵֵַַַ≈«¿≈
ÌB˜n‰:הּמקֹום מאבני אחת טעמֹו . «»ְְֵֵַַַַַָ

ÂÈ˙BL‡¯Óּכמֹו רּבים, לׁשֹון . ¿«¬»ְְִַ
ׁשערב  ׁשמּואל מרב והּתמּה ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָמרּגלֹותיו.
חלֹום  עם אדם ּבני ְֲֲִֵָָחלֹומֹות

aiהּנבּואה: dxez ְַָ

(·ÈודרÌlÒ על אֹו סמל להיֹות ְֶֶÀ»ְִֵֶַ
ׁשלמה  והרב הּוא. ּדרׁש סיני ְְְִִַַַָָָֹֹמסּפר
לּנׁשמה  רמז סּלם ּכי אמר ְְִִֶֶַַַַָָָָָֻהּספרּדי
מחׁשבֹות  אלהים ּומלאכי ְְְְֱֲִֵֶַַָָֹהעליֹונה,
טעם  ּכי יׁשּועה רּבי וּיאמר ְְִִֶַַַַַָָָֹהחכמה.
יׁשּועתֹו וירדה ּתפּלתֹו ּבֹו ׁשעלתה ְְְְְִֶָָָָָָָֻסּלם
ראּו לא הּמפרׁשים ואּלה הּׁשמים. ְְְִִִֵֶַַַָָָֹמן
והּטעם  וירמיה, ועמֹוס זכריה ְְְְְְְְִַַַַַָָָנבּואת

מן  יּכחד לא ּדבר ּכל ּכי מׁשל. ִִִֵֶֶָָָָָָֹּדר
ּתלּוים מּטה ודברי ּבעליֹונים,הּׁשם. ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

הּמלאכים  ׁשּיעלּו ּביניהן סּלם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻּוכאּלּו
ׁשהתהּלכּו אחר הּדברים להֹודיע ְְְְִִִֶַַַַַָּבֹו

ּומ  ּכתּוב ּכן ּגם אחרים ּבארץ. לאכים ְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ּכדר הּׁשם ׁשליחּות למּלאות ְְְְִִֵֶֶַַֹיֹורדים

מׁשרתיו: מלbi dxez ְְֶֶָָ

יום טאשון  חומש יומי 
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(ãé)äîã÷å äné zöøôe õøàä øôòk Eòøæ äéäå§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨
çtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöåäîãàä ú §¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈

:Eòøæáe§©§¤«
i"yx£zˆ¯Ùe∑ וכן" ּכמֹו .יפרץ"וחזקּת, »«¿»ְְְְְִֵַָָֹ

(åè)ézøîLe Cnò éëðà äpäåCìz-øLà ìëa E §¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½
éúáLäåãò Eáæòà àì ék úàfä äîãàä-ìà E ©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ

:Cì ézøac-øLà úà éúéNò-íà øLà£¤´¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«
i"yx£CnÚ ÈÎ‡∑ ירא ׁשהיה ּומּלבן לפי Ú„.מעׂשו »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ«

È˙ÈNÚŒÌ‡ ¯L‡∑מׁשּמׁש צ)'ּכי'ּבלׁשֹון 'אם' .(גיטין ¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַ
CÏ Èz¯ac∑ לאברהם ּׁשהבטחּתי מה ,ועלי לצרּכ ƒ«¿ƒ»ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

לֹו: אמרּתי ׁשּלא לעׂשו, ולא הבטחּתיו ל זרעֹו, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹעל

ולא  ביצחק", "ּכי אּלא: זרע', ל יּקרא יצחק ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹ'ּכי
הּסמּוכים  ו'להם' ו'לֹו' ,'ּו'ל 'לי', ּכל וכן יצחק, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכל
ׁשהרי  יֹוכיח, וזה 'על', לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדּבּור, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַאצל

ּדּבר  לא יעקב לכן עם .קדם ֲִִֵֶֶַָֹֹֹ

„‡¯Ú‡יד  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ÔB‰ÈÂƒ¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡etˆÏe ‡ÁÈ„ÓÏe ‡·¯ÚÓÏ Û˜˙˙Â¿ƒ¿≈¿««¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»
‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ‡ÓB¯„Ïe¿»»¿ƒ¿»¿¿ƒ»…«¿¬««¿»

:CÈa ÏÈ„·e¿ƒ¿»

Ècטו  ¯˙‡ ÏÎa Cp¯h‡Â CcÚÒa È¯ÓÈÓ ‡‰Â¿»≈¿ƒ¿«¿»¿∆¿ƒ»¿»¬«ƒ
‡Ï È¯‡ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï Cp·È˙‡Â C‰¿̇««¬≈ƒ»¿«¿»»»¬≈»
:CÏ ˙ÈÏlÓc ˙È „ÈaÚ‡ Èc „Ú Cp˜aL‡∆¿¿ƒ»«ƒ∆¿≈»¿«≈ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות
יצחק  על ׁשמֹו הּקּב"ה ׁשּיחד ְְִִֵֶַַַַַָָָהּטעם

EÈ·‡ Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ ‰Â‰È È‡ ¯Ó‡iÂ ÂÈÏÚ ·v ‰Â‰È ‰p‰Â¿ƒ≈¿…»ƒ»»»«…«¬ƒ¿…»¡…≈«¿»»»ƒ

˜ÁˆÈ È‰Ï‡Â(יג (כח, ≈Õ…≈ƒ¿»
עיניו, ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ּכאן . . – יצחק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹואלקי

מּמּנּו. ּפסק הרע ויצר ּכמת, הּוא והרי ּבּבית, (תנחומא.וכלּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הפסוק) על רש"י ובפירוש

ּתאוֹות  יׁש ׁשּלסּומא ּבמּוחׁש, רֹואים אנּו הרי ּדלכאֹורה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָותמּוּה,

הרע  יצר . . עיניו ׁשּכהּו ׁש"לפי לֹומר נּתן וכיצד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויצרֿהרע,

מּמּנּו"? ִֶַָּפסק

מּפני  הּוא יצחק נתעּור ׁשּבגללּה הּסּבה ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

אּלּו", ׁשל "ּבעׁשנן רׁש"י ּופרׁש מראֹות", עיניו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁש"וּתכהין

מּובן  והּנה לעבֹודהֿזרה, ּומקטירֹות מעּׁשנֹות היּו עׂשו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנׁשֹות

העׁשן  היה לא מסּתמא ׁשהרי התעּור, הּגׁשמי מהעׁשן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

אּלא  מּזה. מתעּורֹות עצמן הן היּו חזק, היה ׁשאם חזק, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכלּֿכ

עׁשן  ראּית לסּבל יכל היה לא ּׁשּיצחק הּוא, ּבכ ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹהּבאּור

יכֹול  היה ולא ּברע" מראֹות עינים "טהֹור היה ּכי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָָֹלעבֹודהֿזרה,

ּבעיניו". ׁש"נתיּסם ּכ ּכדי עד עבֹודהֿזרה, ׁשל ענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלסּבל

ּכלל  לסּבל יכֹול היה ׁשּלא מּפני נבע יצחק ׁשל ׁשעּורֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹוכיון

מּמּנּו נּטלה  ּבעיניו  ׁשּנתיּסם עלֿידיֿזה לכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעבֹודהֿזרה,

נּטלה  הּבית" ּבתֹו "ּגנּוז ׁשהיה ועלֿידי רע, לראּית ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּׁשּיכּות

הּקּב"ה  יחד ּכ ּומּׁשּום רע, ּבמקֹום להּמצאּות הּׁשּיכּות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּמּנּו

ּבחּייו. אף עליו ׁשמֹו ְְֶַַָָָאת

הּגיׁשּו ׁשּפעם מּטׁשרנֹוּבל, נחּום רּבי הרה"ק על מסּפר זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכעין

את ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב ּבטעּות זאת לֹו והסּביר החלב! ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

יׂשראל  אין ו(לכן) עּכּו"ם ׁשחלבֹו חלב הּמׁשנה: לׁשֹון ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעל

ֵרֹואהּו.

שבת') 'לקראת מתוך - 132 עמוד ה, חלק לקוטי־שיחות (על־פי

ãקודש משיחות ãנקודות
ּכדי  מּבארֿׁשבע  יֹוצא ּכׁשּיעקב הּׁשליחּות, מילּוי ּבהתחלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּיד

ׁש"אנכי  רק (לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ּמבטיח – לחרן ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹללכת

הּזאת", האדמה אל והׁשיבֹותי" ּגם) אּלא גֹו'", ּוׁשמרּתי ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹעּמ

ׁש"יהיה  רק (לא  ׁשּמבּקׁש – יעקב ׁשל ּבתפילתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹועלּֿדרֿזה

ּבית  אל ּבׁשלֹום "וׁשבּתי ּגם) אּלא גֹו'", ּוׁשמרני עּמדי ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאלקים

ִָאבי".

ּבפׁשטּות: מּזה ְְִֶַַָָההֹוראה

והפצת  הּתֹורה הפצת ׁשליחּות את למּלא יֹוצאים ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָּכאׁשר

ׁשל  אף "חרֹון מּמּנּו, חּוצה ׁשאין ל"חּוצה" עד חּוצה, ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמעינֹות

חסֿוׁשלֹום, ׁשּיּׁשאר, אינּה ׁשהּכּונה לזּכור יׁש – ּבעֹולם" ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמקֹום

ּכיֿאם  כּו'), נעלה ּומּצב ּבמעמד נמצא ּכאׁשר (ּגם זה ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבמקֹום

ׁשּבכל  היינּו אביו, ּבית אל ולׁשּוב הּׁשליחּות, מילּוי את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלסּים

ולׁשּוב  הּׁשליחּות את לסּיים ּברצֹון הּוא חדּור ּופעּולה ְְְְְְִֵֶַַָָָָָּפעּולה

ּבּגאּולה  – אבי" ּבית אל ּבׁשלֹום "וׁשבּתי – אביו ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאל

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

zˆ¯Ùe („È:האיׁש וּיפרץ וכן ורבית, ּכמֹו .eh dxez »«¿»ְְְְִִִֵַָָָֹ

 חומש יומי 
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נח vie`נח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy

(æè)íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷òé õ÷éiå©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−
:ézòãé àì éëðàå äfä©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ‡Â∑ יׁשנּתי לא ידעּתי, ּכזה ׁשאם קדֹוׁש .ּבמקֹום ¿»…ƒ…»»¿ƒְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

(æé)ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBp-äî øîàiå àøéiå©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦ µ
:íéîMä øòL äæå íéýìû úéa-íà¦¥´¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒÌ‡ Èk∑ ּבׁשם אלעזר רּבי אמר ƒƒ≈¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשבע  ּבבאר עֹומד הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻרּבי

ׁשּפּועֹו ׁשבע ואמצע ׁשּבאר הּמקּדׁש', ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבּגבּול  ּבצפֹונּה, וירּוׁשלים יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹומד
נחלת  ׁשל ּבּצפֹון היה ּוביתֿאל ּובנימין, יהּודה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבנימין,
מּגיע  ּבביתֿאל, וראׁשֹו ּבבארֿׁשבע ׁשרגליו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻסּלם
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ירּוׁשלים, נגד ׁשּפּועֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאמצע
מלֹוני, לבית ּבא זה 'צּדיק הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשאמר
קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד לינה'? ּבלא ְְְְְֲִִֵַָָָָֹֹויּפטר

ירּוׁשלים.לירּוׁשל  ולא היא לּוז וזֹו ּביתֿאל, ים ְְְִִִִֵֵַַָָֹ
הר  ׁשּנעקר אני אֹומר ּכן? לֹומר למדנּו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומהיכן
האמּורה  הארץ קפיצת היא וזֹו לכאן, ּובא ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהּמֹורּיה
עד  לקראתֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּבא חּלין', ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּב'ׁשחיטת
ּכׁשעבר  ּתאמר ואם ּבּמקֹום". "וּיפּגע וזהּו: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּביתֿאל,

הּמקּדׁש ּבית על איהּויעקב ׁשם? עּכבֹו לא מּדּוע , ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹ

אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום להתּפּלל לּביּה יהיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלא
ּכדאמרינן  אזל, חרן עד איהּו יעּכבּוהּו? הּׁשמים ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּומן
ּכי  חרנה". וּיל" מֹוכיח: ּוקרא הּנׁשה'. 'ּגיד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבפרק
מקֹום  על ׁשעברּתי 'אפׁשר אמר: לחרן, ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָמטא
ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? התּפּללּתי ולא אבֹותי ּבֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹׁשהתּפּללּו

הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד וחזר אל,(למהּדר ּבית ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

קראּה: האלהים, עיר ׁשהיתה ׁשם ועל לירּוׁשלים, אּלא לעי, הּסמּו הּוא זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלא

ּבֹו" ׁשהתּפּלל הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּמֹורּיה הר והּוא אל", ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבית

ולא  'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא וגֹו'". ונעלה "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹיצחק,

רׁש"י  מּפרּוׁש ּכאן עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיצחק

הדין'.∑BpŒ‰Ó¯‡.)מדּיק  אתרא ּדחילּו 'מה ּתרּגּום: ְָֻ«»ְְְִֵַַַָָ
סֹוכלתנּו. ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם .למלּבׁשּוכסּו'דחילּו', ְְְְְְְִִֵָָָָ

ÌÈÓM‰ ¯ÚL ‰ÊÂ∑ ּתפּלתם לעלֹות ּתפּלה מקֹום ¿∆«««»»ƒְְְֲִִַָָָ
מעלה  ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ּומדרׁשֹו: מכּון הּׁשמימה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

מּטה  ׁשל הּמקּדׁש ּבית .ּכנגד ְְִֵֶֶֶַַָָ

(çé)íN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa á÷òé íkLiå©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´
:dLàø-ìò ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå åéúLàøî§©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«

ËLe˜a‡טז  ¯Ó‡Â dzMÓ ·˜ÚÈ ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¬…ƒƒ¿≈«¬«¿¿»
‡Ï ‡‡Â ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a È¯L ÈÈ„ ‡¯˜È (˙È‡)ƒ¿»»«¿»»≈¿«¿»»≈«¬»»

:Ú„È È˙ÈÂ‰¬≈ƒ¿»

ÈÏ˙יז  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ eÏÈÁc ‰Ó ¯Ó‡Â ÏÈÁ„e¿ƒ«¬«»¿ƒ«¿»»≈≈
ÔÓ da ‡ÂÚ¯c ¯˙‡ ÔÈ‰l‡ ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc≈¬«∆¿∆»≈¬«¿«¬»≈ƒ

:‡iÓL Ï·˜ Ú¯z ÔÈ„Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈¿«√≈¿«»

Ècיח  ‡·‡ ˙È ·ÈÒe ‡¯Ùˆa ·˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¬…¿«¿»¿ƒ»«¿»ƒ
‡ÁLÓ ˜È¯‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ È‰B„q‡ ÈeL«ƒƒ»ƒ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»

:dLÈ¯ ÏÚ«≈«

("ּבית  מארצנּו" "ּגלינּו ׁשל מהּמּצב צדקנּו מׁשיח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

ִָאבינּו").

ׁשּכבר  מּכיון – האחרֹון  ּדֹור זה, ּבדֹורנּו ּביֹותר מּודגׁש זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוענין

ּגלּות"), "דאלאי רק (לא קיצין" "דאלאי הּקיצין", ּכל ִִִִַַַַָָָָָֹ"ּכלּו

את  "לצחצח אּלא נֹותר ׁשּלא ּדֹורנּו, נׂשיא מו"ח כ"ק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹּובלׁשֹון

התעּסקּות  ׁשל ׁשנים עׂשירּיֹות עֹוד ׁשעברּו ּולאחרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּכפּתֹורים",

ּכבר  סּימּו ּדֹורנּו, נׂשיא ׁשל ּבׁשליחּותֹו חּוצה הּמעינֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבהפצת

נֹותרה  ׁשּלא ּובוּדאי ּבוּדאי הרי – הּכפּתֹורים" "צחצּוח את ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָֹּגם

ּפני  לקּבלת ּכּולכם" הכן "עמדּו ׁשל אחרֹונה הכי הּפעּולה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

אבי". ּבית אל ּבׁשלֹום "וׁשבּתי צדקנּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמׁשיח

ְִָּולהעיר:

להיֹות  צריכה האחרֹונים הּגלּות ּברגעי ׁשּגם ּפׁשּוט וגם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמּובן

(הּיציאה  חּוצה והּמעינֹות הּתֹורה ּבהפצת הּׁשליחּות ְְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָָָעבֹודת

ּונתינה  הּמסירה ּובתכלית והּׁשלימּות, הּתֹוקף ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָל"חרן")

ׁשּנמ  ׁשּיֹודעים אףֿעלּֿפי האחרֹונים כּו', הּגלּות ּברגעי צאים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

נגאלין". הן ּו"מּיד ְִִִֵַַָָמּמׁש,

ה'תשמ"ח; ויצא ש"פ (משיחת
544־543) עמ' א, כרך תשמ"ח התוועדויות

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

'‰ LÈ ÔÎ‡ (ÊË ּבעבּור הּטעם . »≈≈ֲַַַַ
ולא  נּסים. ׁשם יראּו מקֹומֹות ְְְְִִִִֶָָֹׁשּיּמצאּו
מפלא  סֹוד ּכי זה, לּמה לפרׁש ְְִֵֶַָָָָֻאּוכל

fiהּוא: dxez

ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa Ì‡ Èk (ÊÈ ׁשּיתּפּלל . ƒƒ≈¡…ƒְִֵֶַ

ּתפּלתֹו ותּׁשמע צרּכֹו ּבׁשעת ּבֹו ְְְְִִִַַָָָָָאדם
אי יתמהּו ורּבים נבחר. הּמקֹום ְְְְִִִִֵַַָָּכי
ּכי  ׁשכחּו והּנה מּצבה. יעקב ְְֲִִִֵֵֵַַָָֹהקים
לא  והּכתּוב מׁשה. הקים מּצבֹות ְִֵֵֶַַָֹֹי"ב
לא  אמר רק לּׁשם, מּצבה לׂשּום ֵֵַַַַַָָָָֹאסר

ּובגעּתי  ׂשנא. אׁשר מּצבה ל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָתקים
אפרׁשנּו: מקֹומֹו giאל dxez ְְֲֵֶָ

dL‡¯ ÏÚ ÔÓL ˜ˆiÂ (ÁÈלהּכירּה . «ƒ…∆∆«…»ְִַָ
hiּבׁשּובֹו: dxez ְ
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(èé)íìeàå ìà-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²
:äðLàøì øéòä-íL æeì¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«

(ë)éãnò íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷òé øciå©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À
íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca éðøîLe§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤

:Laìì ãâáe ìëàì¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ
i"yx£È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡∑ לי יׁשמר אם ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְִִִֹ

להיֹות  ׁשהבטיחני הּללּו ׁשאמר הבטחֹות ּכמֹו עּמדי, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
"עּמ אנכי "והּנה לי:∑È¯ÓLe.לי: ׁשאמר ּכמֹו ְִִִִֵָָֹ¿»«ƒְִֶַָ

"אׁשרּֿתל ּבכל ּוׁשמרּתי".ÏÎ‡Ï ÌÁÏ ÈÏŒÔ˙Â∑ ְְְֲִֵֵֶַֹ¿»«ƒ∆∆∆¡…

הּוא  לחם, והּמבּקׁש ,"אעזב לא "ּכי ׁשאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו
וזרעֹו נעזב צּדיק ראיתי "ולא ׁשּנאמר: נעזב, ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹקרּוי

לז)מבּקׁשֿלחם" .(תהלים ְֶֶַָ

(àë)éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−
:íéýìûì¥«Ÿ¦«

i"yx£Èz·LÂ∑ֿאל והׁשיבתי" לי: ׁשאמר ּכמֹו ¿«¿ƒְֲִִִֶֶַַָֹ
ׁשּלא ∑·ÌBÏL.האדמה" החטא, מן אלמד ׁשלם ֲָָָ¿»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

לבן  ÌÈ‰Ï‡Ï.מּדרכי ÈÏ '‰ ‰È‰Â∑ׁשמֹו ׁשּיחּול ְִֵַָָ¿»»ƒ≈…ƒְֶָ
ּפסּול  יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה ּכמֹועלי ּבזרעי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

הבטיח  זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּברּתי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאמר:
ּולזרע לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹלאברהם,

"יז)אחרי ּפסּול (.(לעיל ׁשּום ּבֹו יּמצא ׁשּלא מיחס זרע(. ְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֻ

(áë)úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´
:Cì epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå íéýìû¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

i"yx£˙‡f‰ Ô·‡‰Â∑,"והאבן" ׁשל זֹו וי"ו מפרׁש ּכ ¿»∆∆«…ְְֶֶֶָָָָֹ
זאת  אעׂשה אני ואף אּלה את לי ּתעׂשה Ô·‡‰Â.אם ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ¿»∆∆

'B‚Â ‰·vÓ ÈzÓN ¯L‡ ˙‡f‰∑ אהי' ּכתרּגּומֹו: «…¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְֵֵַ

וכן  ה'', קדם עלּה ארם,פלח מּפּדן ּבׁשּובֹו עׂשה ְְֲֲֳִֵַַַַָָָָָ
ּביתֿאל" עלה "קּום לֹו: לה)ּכׁשאמר ּנאמר (לקמן מה , ְֱֲֵֵֵֶֶַַַָ

"נס עליה וּיּס וגֹו' מּצבה יעקב "וּיּצב .ׁשם? ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

âכסלו ד' שני âיום

èë(à):íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷òé àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ·˜ÚÈ ‡OiÂ∑,ללכת קל ונעׂשה רגליו את לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה מּׁשּנתּבּׂשר «ƒ»«¬…«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ

(á)ìL íL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiåäL ©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³
e÷Lé àåää øàaä-ïî ék äéìò íéöáø ïàö-éøãò¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦ µ¦©§¥´©¦½©§−

:øàaä ét-ìò äìãb ïáàäå íéøãòä̈«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬©§¥«

‡Ïיט  ˙Èa ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«≈≈
:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„ ‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e¿«¿»¿«¿»¿«¿≈»

ÓÈÓ¯‡כ  ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â¿«ƒ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈≈¿»
‡‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a Èp¯hÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ¬»

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ נ"יÌÁÏ(eÒÎe ÏÎÈÓÏ »≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈¿≈«¿
:LaÏÓÏ¿ƒ¿»

ÓÈÓ¯‡כא  ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLa ·e˙‡Â¿≈ƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»
:‡‰Ï‡Ï ÈÏ ÈÈ„«¿»ƒ≈»»

‡‰Èכב  Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL Èc ‡„‰ ‡·‡Â¿«¿»»»ƒ«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈
ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ ÁÏÙ»«¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

(א  È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈ ÏËe נ"יÈ‰BÏ‚È¯(ÏÊ‡Â ¿««¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«
:‡ÁÈ„Ó Èa Ú¯‡Ï«¬«¿≈»ƒ¿»

Ïz˙‡ב  Ôn˙ ‡‰Â ‡Ï˜Á· ‡¯È· ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¿«¿»¿»«»¿»»
‡È‰‰ ‡¯Èa ÔÓ È¯‡ dÏÚ ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ≈»«ƒ
‡Óet ÏÚ ‡˙a¯ ‡·‡Â ‡i¯„Ú Ô˜LÓ«¿»¬»«»¿«¿»«¿»«»

:‡¯È·„¿≈»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(‡ÎוטעםÌÈ‰Ï‡Ï ÈÏ '‰ ‰È‰Â. ְַַ¿»»ƒ≈…ƒ
והּנה  ּכתּוב ּכן ּכי הּנכּבד, הּׁשם ְְִִִֵֵֵֶַַָָזה
ׁשמֹות  ואּלה ּובפרׁשת עליו, נּצב ְְְִֵֶַָָָָָה'

akּתמצאּנּו: dxez ְִֶָ

(·ÎוטעםÌÈ‰Ï‡ ˙Èa ‰È‰È מקֹום . ְַַƒ¿∆≈¡…ƒָ
מעׂשר  ׁשם ּולהֹוציא לתפּלתי, ְְֲִִִִֵַַָָָקבּוע
למי  לתּתֹו ממֹון לי ּתּתן אׁשר ְְֲִִִִִֵֶָָמּכל
ולהיֹות  ה'. לכבֹוד לקחּתֹו ראּוי ְְְְְִִֶַָׁשהּוא

ּבּתֹורה  אין ּכי ּדרׁש, ּדר עׂשירי ְֲִִִִֵֵֶֶַָָלוי
מעׂשר  רק ּבניו מעׂשר האדם ֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיּתן

ּותבּואה: וצאן `ּבקר dxez ְָָָָֹ
‡¯iÂ ׁשּנפּתח ·) ּבעבּור זרה מּלה . ««¿ְֲִִֶַַָָָ

יום שני
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ס vie`ס zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ¯„Ú‰ e˜LÈ∑ קצרה הרֹועיםמׁשקים ּבלׁשֹון ּדּבר והּמקרא העדרים, .את «¿»¬»ƒְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

(â)ìòî ïáàä-úà eììâå íéøãòä-ìë änL-eôñàðå§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ
ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤

:dî÷îì øàaä ét-ìò©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«
i"yx£eÙÒ‡Â∑ ׁשהיתה לפי להאסף, היּו רגילים ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

ּגדֹולה  "ּומגנּדרין",∑eÏÏ‚Â.האבן ותרּגּומֹו וגֹוללין, ְֶֶָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַ
ּובלׁשֹון  עתיד ּבלׁשֹון לדּבר מׁשּתּנה הוה לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכל

ועתיד עבר, היה ּכבר ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשּכל לפי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
"ּומתיבין"∑e·ÈL‰Â.להיֹות  .ּתרּגּומֹו: ְִ¿≈ƒְְִִַ

(ã)ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷òé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈
:eðçðà£¨«§

(ä)eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úà ízòãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−
:eðòãé̈¨«§

(å)ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´
:ïàvä-íò äàa Bza¦½¨−̈¦©«Ÿ

i"yx£Ô‡v‰ŒÌÚ ‰‡a∑ותרּגּומֹו ּבאל"ף, הּטעם »»ƒ«…ְְֶַַַַָָ
ּבּבי"ת, למעלה, הּטעם ּבאה", "ורחל ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָ'אתיא'.

'אתת' לׁשֹון ותרּגּומֹו: והּׁשני 'עֹוׂשה', לׁשֹון הראׁשֹון , ְְְְְִִֵַַַָָָ
.'עׂשתה' ְָָ

(æ)äð÷nä óñàä úò-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:eòø eëìe ïàvä e÷Lä©§¬©−Ÿ§¬§«

i"yx£ÏB„b ÌBi‰ „BÚ Ô‰∑,רֹובצים אֹותם ׁשראה לפי ≈«»ְְִִֶָָָ
עֹוד. ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ׁשרֹוצים ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכסבּור
ׂשכירי  אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד "הן להם: ְְִִֵֵֶַַַָָָאמר

הּבהמֹות  ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא אּתם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֻיֹום
"לאֿעת  אףֿעלּֿפיֿכן וגֹו'ׁשּלכם, הּמקנה "האסף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.(ב"ר)
(ç)íéøãòä-ìk eôñàé øLà ãò ìëeð àì eøîàiå©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½

:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìòî ïáàä-úà eììâå§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ
i"yx£ÏÎe ‡Ï∑ לפי ּגדֹולה להׁשקֹות, עתיד ∑eÏÏ‚Â.ׁשהאבן לׁשֹון ׁשהּוא לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם .זה …«ְְְְִֶֶֶַָָ¿»¬ְְְְְְִִִֶֶַָָֻ

È˙ג  ÔÈ¯c‚Óe ‡i¯„Ú Ïk Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»¿«¿¿ƒ»
‡Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡«¿»≈«»¿≈»«¿»»»»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡·‡ ˙È ÔÈ·È˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»¿≈»

:d¯˙‡Ï¿«¿«

e¯Ó‡Âד  Ôez‡ ÔÓ ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…««¿»««¬»
:‡Á‡ Ô¯ÁÓ≈»»¬»¿»

BÁ¯ה  ¯a Ô·Ï ˙È ÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«¿»»»«»
:ÔÚ„È e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»

Â‰‡ו  ÌÏL e¯Ó‡Â dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»¿«¿»
:‡Ú ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ»̄≈¿«≈»¿»ƒ»»

LÎÓÏז  ÔcÚ ‡Ï ÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¿«
:eÚ¯ eÏÈf‡Â ‡Ú e˜L‡ ¯ÈÚa¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿

Ïkח  ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú Ïek ‡Ï e¯Ó‡Â«¬»»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡ ˙È Ôe¯c‚ÈÂ ‡i¯„Ú¬»«»ƒ«¿¿»«¿»≈«»¿≈»

:‡Ú È˜LÂ¿«¿≈»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אחר  ואין הּקל. מהּבנין והּמּלה ְְְִִֵֵַַַַַַַָָהּיּו"ד,
ׁשהיא  הּגרֹון מאֹותּיֹות אחת ִִֵֶַַַַָהּיּו"ד
לפניהם, אׁשר את להרחיב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָמׁשּפט
אֹו הּוי"ו. לחּסר לאדם ראּוי ְְְֵֵַַָָָָואין
ׁשהם  הּיּו"ד חברי עם ּכן ְִֵֵֵֶֶַַַֹׁשּיאמר
ּכאׁשר  ּדעּתי ּולפי המׁשרתים. ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָסימני
וּיׁשּב מׁשקל על ראה מן לאמר ְְְִִִַַַַָָָֹרצּו

ּגם  ראה. ה"א חסר והּנה ׁשבי, ְִִִֵֵֵֶֶַָָָמּמּנּו
ּבסֹוף  נראה האל"ף ׁשּיהיה יּתכן ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹלא
ּתחת  ּבחירק יּׁשאר והּנה ְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמּלה.

מׁשקלֹו יהיה והּנה ּבגדלֹו.הּיּו"ד. וּייף ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
ירה. לׁשֹון עם וּיתערב לא) ְְִִֵַָָָ(יחזקאל

הּיּו"ד: ּפתחּו ּכן bעל dxez ְֵַַָ
eÏÏ‚Â הרֹועים‚) .Ô·‡‰ ˙‡:c dxez ¿»¿ִָ∆»∆∆

ÔÈ‡Ó ּולאמרֹו„) מקֹום. על ׁשאלה . ≈«ƒְְְֵַָָָ
לאין. יהיה אז ּכי יּתכן לא מ"ם ְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹּבלא
אּתם  הן מ"ם עם ּכן נמצא ְִִֵֵֵֶַַָּגם

dמאין: dxez ִֵַ
‰‡a Bza ÏÁ¯ ‰p‰Â (Â,מּלרע . ¿ƒ≈»≈ƒ»»ְִַ
ּפעל: ּכמֹו הּׁשם ּתאר fׁשהּוא dxez ְֵֶַַַֹֹ
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(è)ìçøå ínò øaãî epãBò|øLà ïàvä-íò äàa ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´
:àåä äòø ék äéáàì§¨¦½¨¦¬Ÿ̈−¦«

(é)éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´
ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤
éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìòî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬

:Bnà¦«
i"yx£Ï‚iÂ ·˜ÚÈ LbiÂ∑ הּפקק את ׁשּמעביר צלֹוחית ּכאדם ּפי ּגדֹולמעל ׁשּכחֹו להֹודיע רבה), .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(àé):jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
i"yx£j·iÂ∑ נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ריקנּיֹות.עּמֹו ּבידים ׁשּבא לפי אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

נזמים  ּבידיו היּו אּבא, אבי עבד 'אליעזר, ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאמר:
ׁשרדף  לפי ּכלּום'. ּבידי אין ואני ּומגּדנֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּוצמידים

והּׂשיגֹו, להרגֹו, אחריו אביו ּבמצות עׂשו ּבן ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָאליפז
אמר  ידֹו. מׁש יצחק, ׁשל ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולפי
יעקב: לֹו אמר אּבא'? ׁשל לּצּוּוי אעׂשה 'מה ֱֲִֶֶֶַַַַָָָֹלֹו:

ּכּמת' חׁשּוב והעני ּׁשּבידי, מה .'טל ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

(áé)ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈
:äéáàì ãbzå õøzå àeä®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨

i"yx£‡e‰ ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk∑:ּכמֹו לאביה, (לעיל קרֹוב ƒ¬ƒ»ƒ»ְְִָָָ
לרּמאּות יג) 'אם ּומדרׁשֹו: אנחנּו". אחים ְְְֲֲִִִִַַָָָָ"אנׁשים

הּוא, ּכׁשר אדם ואם ּברּמאּות, אחיו אני ּגם ּבא, ְְֲִִִֵַַָָָָָָהּוא

הּכׁשרה' אחֹותֹו רבקה, ּבן אני È·‡Ï‰.ּגם „bzÂ∑ ְְֲֲִִֵֶַַָָ««≈¿»ƒ»
מתה (ב"ר) ׁשאּמּה לֹולפי אּלא להּגיד לּה היה ולא ,. ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

(âé)òîL-úà ïáì òîLë éäéå|õøiå Búçà-ïa á÷òé ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨
Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
i"yx£B˙‡¯˜Ï ı¯iÂ∑(ב"ר) הּוא ממֹון טעּון,ּכסבּור, «»»ƒ¿»ְָָָ

טעּונים  ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא הּבית עבד .ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
˜aÁÈÂ∑ זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה ּכׁשּלא «¿«∆ְְְִִֶֶַָָָָֹ

ּבחיקֹו' והּנם LÈÂBÏ.(ב"ר)הביא 'ׁשּמא ∑˜ אמר: ְְִִֵֵָ«¿«∆ֶַָָ
הביא  ּבפיו'מרּגלּיֹות Ô·ÏÏ.(ב"ר)והם ¯tÒÈÂ∑ ׁשּלא ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»ֶֹ

אחיו  אנס מּתֹו אּלא מּמּנּוּבא ממֹונֹו .וׁשּנטלּו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

(ãé)Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−
:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«

i"yx£È¯N·e ÈÓˆÚ C‡∑לאסּפ לי אין מעּתה ««¿ƒ¿»ƒְְְִֵֵַָָ
קּורבה הּביתה  מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ימים  חדׁש ּב עׂשה,אטּפל לחּנם,וכן לא זֹו ואף ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
צאנֹו רֹועה .ׁשהיה ֶֶָָֹ

ÌÚט  ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡e‰c „Ú«¿¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ
:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Èc ‡Ú»»ƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

Ô·Ïי  ˙a ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡·‡ ˙È ¯c‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

Î·e‡:יא  dÏ˜ ˙È Ì¯‡Â ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜Le¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

„‡·e‰יב  ‰Á‡ ¯· È¯‡ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ÈeÁÂ¿«ƒ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
˙‡ÈeÁÂ ˙Ë‰¯e ‡e‰ ‰˜·¯ ¯· È¯‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«¿«ƒ«

:‰e·‡Ï¿»»

a¯יג  ·˜ÚÈ ÚÓL ˙È Ô·Ï ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«»»»≈««¬…«
dÏ ˜ÈMÂ dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰¯e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈¿«ƒ≈
Ïk ˙È Ô·ÏÏ ÈÚzL‡Â d˙È·Ï dÏÚ‡Â¿«¬≈¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈

‡zיד  È¯N·e È·È¯˜ Ì¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰‡a ÏÁ¯Â (Ë ּפעל והּוא מלעיל, . ¿»≈»»ְְִֵַֹ
iעבר: dxez ַָ

ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ „biÂ (·Èוטעמֹו מאחר, . ««≈«¬…¿»≈ְְְַָֻ

וּיּׁשק, ּכן ואחר לרחל יעקב הּגיד ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹּוכבר
ּכמֹוהּו: biורּבים dxez ְִַָ

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ (‚È ּדברי . ∆»«¿»ƒ»≈∆ְִֵ

ciהּברכה: dxez ְַָָ
ÌÈÓÈ L„Á („È:ּפרׁשּתיו ּכבר .eh dxez …∆»ƒְְִֵַָ
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(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: לׁשֹון ¬ƒ»ƒ«»ְְְִִִִֵֶַָ
ּתעבדני אּתה  'ותעבדני',∑Èz„·ÚÂ.חּנם'?, ּכמֹו ְִִֵַַַָָ«¬«¿«ƒְְְִֵַַ

ׁשהיא ּתבה ּכל ּבראׁשּה,וכן וי"ו הֹוסיף עבר, לׁשֹון ְְְִֵֵֵֶָָָָָָֹ
להּבא  הּתבה הֹופכת .והיא ְְִֵֶֶַַָָ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

(æé)úôéå øàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬
:äàøî©§¤«

i"yx£˙Bk¯∑(קכג ּבגֹורלֹו(ב"ב לעלֹות סבּורה ׁשהיתה «ְְְֲֶַָָָָ
עׂשו  ּבנים ׁשל 'ׁשני אֹומרים: הּכל ׁשהיּו ּובכתה, - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

והּקטּנה  לּגדֹול הּגדֹולה ללבן, ּבנֹות ּוׁשּתי ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָלרבקה

לׁשֹון:∑z‡¯.לּקטן' הּפרצּוף, צּורת מד)הּוא (ישעיה ַָָ…«ְְַַַ
ּבלע"ז  קונפא"ס ּבּׂשרד", הּוא ∑Ó¯‡‰."יתארהּו ְְֲֵֶֶַַַָ«¿∆

קלסּתר  .זיו ְְִֵַ

âכסלו ה' שלישי âיום

(çé)òáL Eãáòà øîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©
:äpèwä Eza ìçøa íéðL̈¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«

i"yx£ÌÈL Ú·L E„·Ú‡∑(ב"ר),אחדים ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒֲִִֵָָ
אּמֹו לֹו ותדע ׁשאמרה אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת : ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

בעיניו  "וּיהיּו ּכתיב: ׁשהרי הּוא, ּכימים ׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
‰pËw‰.אחדים" Eza ÏÁ¯a∑הּללּו הּסימנים ּכל ֲִָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָ

לֹו: אמר רּמאי, ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי ְִֵֶֶַַַַָָָָָלּמה?

מן  אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד"ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִֶַַַַָֹהּׁשּוק'?
ּתלמּודֿ רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה, ללאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחליף

"הּקטּנה" ׁשהרי לֹומר: הֹועיל, לא ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ
.רּמהּו ִָ

(èé)dúà ézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈
:éãnò äáL øçà Léàì§¦´©¥®§−̈¦¨¦«

ÈpÁÏÙ˙Âטו  z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז  ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ôa ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

·¯ÂÈ‡יז  ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â ÔÈ‡È ‰‡Ï ÈÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ· ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

Ú·Lיח  CpÁÏÙ‡ ¯Ó‡Â ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ÌÁ¯e¿≈«¬…»»≈«¬«∆¿¿ƒ»¿«
:‡z¯ÚÊ Cz¯a ÏÁ¯a ÔÈL¿ƒ¿»≈¿«»¿∆¿»

d˙Èיט  Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c ·Ë Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«
:ÈnÚ ·Èz Ô¯Á‡ ¯·‚Ïƒ¿«»√»ƒƒƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

ÏÁ¯ ‰pËw‰ ÌLÂ ‰‡Ï ‰ÏB„b‰ ÌL(טז ּבחסידּות,(כט, מבאר ≈«¿»≈»¿≈«¿«»»≈ְֲִַָֹ

ה"א  האֹות ּגדֹולה, (ה' הּבינה ספירת ּכנגד היא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלאה

(ה' המלכּות ספירת ּכנגד היא ורחל הוי') ׁשם ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהראׁשֹונה

ללבן  יעקב ׁשאמר וזהּו הּׁשם). ׁשל הּׁשנּיה ה"א האֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹקטּנה,

מא) לא, ּבעבֹודתי (להּלן ּפעלּתי :"ּבנֹותי ּבׁשּתי . . עבדּתי" ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לבן  ׁשהׁשיב ׁשּזהּו להֹוסיף, ויׁש ּומלכּות. ּבינה ׁשל הּברּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאת

הּוא, מּמּני - זה ּברּור עלֿידי ל ׁשּנתוּסף מה ּבנֹותי": ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ"הּבנֹות

ּבביתי. ׁשּנעׂשתה ְְֲִֵֵֶֶֶָָמעבֹודה

(681 עמ' ב כרך תשמ"ט השיחות (ספר

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ez¯kNÓ (ÂË מתּכנת מׁשקל על . «¿À¿∆ְְִֶַַַֹ
fhהּלבנים: dxez ְִֵַ

˙Bk¯ (ÊÈ ׁשֹואלים ויׁש ּכמׁשמעֹו. . «ְְְֲִֵַָ
ׁשחׁשבּו ּבעבּור ּכן, היּו ְֲֵֶַָָָָלּמה

וכל  ּכמחׁשבֹותיהם, הּׁשם ְְְְְְֵֵֶֶַַַָׁשמחׁשבֹות
ׁשוֹות. להיֹות צּורתן ראּויֹות ְְְִִִַָָָָהּנבראים
אלף, חסר ׁשהּוא אמר אפרים ְֲִֶֶֶֶַַַָָּובן
אלף: חסר היה והּוא ארּכֹות. ְְְֲֲֶַַָָָֻוטעמֹו

¯‡z ˙ÙÈ.הּגבּול לכם ותאר ּכמֹו . ¿«…«ְְְֵֵֶַָ
ּומראה  יפה והּפה והאף ּכעין אבר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
הּפנים  עין על מראה אֹו יפה. ְִֵֶֶַַַַָָֹהּכל

giהּנראה: dxez ְִֶַ

יום שלישי
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סג

סג

`vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy

(ë)íéîék åéðéòá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷òé ãáòiå©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´
dúà Búáäàa íéãçà: £¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«

(àë)eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−
:äéìà äàBáàå éîé̈¨®§¨−¨¥¤«¨

i"yx£ÈÓÈ e‡ÏÓ∑,"ימי "מלאּו ועֹוד: אּמי, לי ׁשאמרה »¿»»ְְְִִִֶָָָָָ
ׁשבטים? י"ב אעמיד ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ׁשּבּקּלים  קל והלא אליה", "ואבֹואה ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזהּו
ּכן  אֹומר ּכ?אינֹו אמר ּתֹולדֹות להֹוליד .אּלא ְִֵֵֵֶַָָָָ

(áë):äzLî Nòiå íB÷nä éLðà-ìk-úà ïáì óñàiå©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«

(âë)åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®
:äéìà àáiå©¨−Ÿ¥¤«¨

(ãë)Bzá äàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬¦−
:äçôL¦§¨«

(äë)ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥¨®©Ÿ́¤¤¨À̈
änìå Cnò ézãáò ìçøá àìä él úéNò úàf-äî©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨

:éðúénø¦¦¨«¦
i"yx£‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â ¯˜a· È‰ÈÂ∑ לא ּבּלילה אבל «¿ƒ«…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְֲַַָָֹ

ּוכׁשראתה  לרחל, סימנים יעקב ׁשּמסר לפי לאה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה
ּתּכלם  'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרחל

סימנים  אֹותן לּה ּומסרה עמדה יג)אחֹותי'?! .(מגילה ְְֲִִִָָָָָָָ

(åë)äøéòvä úúì eðîB÷îa ïë äNòé-àì ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈
:äøéëaä éðôì¦§¥¬©§¦¨«

(æë)äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz øLà£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

BÂ‰Âכ  ÔÈL Ú·L ÏÁ¯a ·˜ÚÈ ÁÏÙe¿««¬…¿»≈¿«¿ƒ«¬
:d˙È ÌÈÁ¯ „k ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈk È‰BÈÚ·¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

‡¯Èכא  È˙z‡ ˙È ·‰ Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«»ƒ¿ƒ¬≈
:d˙ÂÏ ÏBÚ‡Â ÈÁÏÙ ÈÓBÈ ˙ÈÓÏL‡«¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈¿»«

ÚÂ·„כב  ‡¯˙‡ ÈL‡ Ïk ˙È Ô·Ï LÎe¿«»»»»¬»≈«¿»«¬«
:‡ÈzLÓƒ¿¿»

ÏÈÚ‡Âכג  dz¯· ‰‡Ï ˙È ¯·„e ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»≈»¿«≈¿»≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d˙ÂÏ d˙È»«¿»≈¿«¿»«

ÏÏ‡‰כד  d˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙È dÏ Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»«»ƒ¿»«¿≈¿≈»
:e‰Ó‡Ï dz¯·¿«≈¿«¿

Ô·ÏÏכה  ¯Ó‡Â ‰‡Ï ‡È‰ ‡‰Â ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»«¬«¿»»
CÓÚ ˙ÈÁÏt ÏÁ¯· ‡Ï‰ Èl z„·Ú ‡„ ‰Ó»»¬«¿»ƒ¬»¿»≈¿»ƒƒ»

:Èa z¯wL ‡ÓÏe¿»««¿»ƒ

¯˙‡a‡כו  ÔÈ„k „·Ú˙‡ ‡Ï Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»
:‡˙a¯ Ì„˜ ‡z¯ÚÊ ÔzÓÏ¿ƒ«¿∆¿»√»«¿»

c‡כז  ˙È Û‡ CÏ ÔzÂ ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈL Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ¯Á‡»√»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
Ôk ¯Ó‡ ˙B„ÏBz „ÈÏB‰Ï(כא כט, סֹוף (רש"י סֹוף לכאֹורה, ¿ƒ»»«≈ְִָ

היּו ׁשהאבֹות  ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּצניעּות. הפ היא זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמירה

. . הּזה עֹולם מעניני ּומבּדלים Ì‰ÈÓÈ"קדֹוׁשים Ïk" תניא) ְְְְִִִֵֵֶַָָֻ»¿≈∆

אחר פכ"ג) ּדבר ׁשּום אליה" ּב"ואבֹואה אבינּו יעקב ראה לא ,ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

חטא  ׁשּלפני יתּבׁשׁשּו" "ולא ועלּֿדר ּתֹולדֹות. הֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּלבד

הּדעת פ"א)עץ ח"ב נבוכים מורה .(ראה ֵַַַ

(111 עמ' ה כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(ÎÏÁ¯a ·˜ÚÈ „·ÚiÂ:רחל ּבעבּור .`k dxez ««¬…«¬…¿»≈ֲֵַָ
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סד vie`סד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ ּבחטף נקּוד  ׁשהרי הּוא, ּדבּוק «≈¿À«…ֲֲֵֶַָָָ

ּבׁשוא ( הּמׁשּתה,)ּפרּוׁש: ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
לֹומר  אפׁשר ואי קטן'. ּב'מֹועד ירּוׁשלמית ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבגמרא
ּבפּת"ח  הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשבּוע

קמץ ( לֹומר ּכדכתיב:)רֹוצה זכר, לׁשֹון ׁשּׁשבּוע ועֹוד (דברים . ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ׁשבּוע טז) מׁשמע אין לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָ"ׁשבעה
ּבלע"ז  שטיינ"א ׁשבעה, zÂEÏ.אּלא ‰∑ לׁשֹון ְְִֶַַָָ¿ƒ¿»¿ְ

לׁשֹון רּבים, זה אף ונבלה". "נרדה "ונׂשרפה". ּכמֹו: ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
וגֹו' ונּתנה ׁשבעת ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ונּתן, לאחר מּיד ְְְְִִֵָ«∆…ְְִִַַַָ

הּמׁשּתה  נּׂשּואיה ,ימי לאחר .ותעבד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

(çë)Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²
:äMàì Bì Bza ìçø-úà¤¨¥¬¦−¬§¦¨«

(èë)dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôL §¦§¨«

(ì)äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®
:úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnò ãáòiå©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙B¯Á‡ ÌÈLŒÚ·L „BÚ∑(ב"ר)" לראׁשֹונֹות הּקיׁשן האחרֹונֹות .אחרֹות", אף ּבאמּונה, ראׁשֹונֹות מה ∆«»ƒ¬≈ֱֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו  ּבא ׁשּברּמאּות ואףֿעלּֿפי .ּבאמּונה, ְְֱִֶֶַַַָָָָָ

(àì)dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®
:äø÷ò ìçøå§¨¥−£¨¨«

„„‡כח  ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â Ôk ·˜ÚÈ „·ÚÂ«¬««¬…≈¿«¿≈¿¬»¿»
:ez‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»≈¿«≈≈¿ƒ¿

‡d˙Óכט  ‰‰Ïa ˙È dz¯a ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»¿»≈¿«≈»ƒ¿»«¿≈
:e‰Ó‡Ï dÏ«¿«¿

¯ÏÁל  ˙È Û‡ ÌÈÁ¯e ÏÁ¯ ˙ÂÏ Û‡ ÏÚÂ¿««¿«»≈¿≈«»»≈
:ÔÈ¯Á‡ ÔÈL Ú·L „BÚ dnÚ ÁÏÙe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ»√»ƒ

dÏלא  ·‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ¬»≈»ƒ««
:‡¯˜Ú ÏÁ¯Â ÈecÚƒ¿»≈«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
אחיֹות? ׁשּתי יעקב נׂשא ְֲֲֵֵַָָָֹאי

:‰M‡Ï BÏ Bza ÏÁ¯Œ˙‡ BÏŒÔziÂ(כח (כט, «ƒ∆∆»≈ƒ¿ƒ»Õ
נּתנה  ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד) ג צה, פרשה רבה ליעקב (בראשית מּתר היה אי ואםּֿכן ,ְְֲִֵֵַָָָֹֻ

אל  ּד"ואּׁשה הּלאו על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָליּׂשא

תּקח" לא יח)אחֹותּה יח, אֹופּנים.(אחרי ּבכּמה ּתרצּו ּובּספרים . ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

מּתןּֿתֹורה  ׁשּלפני ּפׁשּוט זה ּדהּנה הּפׁשט, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָויׁש

ּבני  ּבהן ׁשּנתחּיבּו הּמצֹות ׁשבע את לקים צריכים האבֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיּו

ּדהרי  הּתֹורה. מּמצֹות אחת על יעברּו עלֿידיֿזה אם אף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָֹנח,

קּבלּו הּתֹורה ּומצֹות מּדינא, ּכבר מחּיבים היּו הּמצֹות ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻּבׁשבע

מהן. ּפטּורים היּו הּדין ּומעּקר וחּומרא, ּכהּדּור רק עצמם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָעל

נח  ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו והּסיגים הּדינים ּגם מּזֹו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹויתירה

ׁשּנענׁש ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּדינא, ּבהם מחּיבים היּו ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּצדֿעצמם,

מּׁשבע  ׁשאינּה אף ואם, אב ּכּבּוד מצות קּים ׁשּלא על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעקב

לד)הּמצֹות לז, וישב תולדות. פרשת סוף רש"י ּגם (ראה ואםּֿכן . ְְִִֵַַ

ׁשּנתחּיבּו ּכיון מּצדֿעצמם, נח ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹחּיּובים

על  ׁשּקּבלּו הּתֹורה מּמצֹות יֹותר חמּורים היּו מּדינא, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבהם

יחידים. ּכּמה רק ְְִִַַַָָעצמם

נח  ּבני עצמם על קּבלּו מּתןּֿתֹורה לפני ׁשּגם מצינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּנה

טען  ׁשיעקב ׁשּמצינּו ּוכמֹו רעהּו, את איׁש לרּמֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלהּזהר

רּמיתני" "ולּמה כה)לּלבן כט, רמּיה (פרשתנו ׁשּבאּסּור ונמצא , ְְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָ

מּדינא. האבֹות ּכבר ְְְִִִַָָָָנתחּיבּו

ׁשּיּׂשאנה, לרחל הבטיח ׁשּיעקב ׁשּמּכיון לֹומר יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹועלּֿפיֿזה

וכּו' הּסימנים לּה ׁשּמסר כה)ועד כט, פרשתנו רש"י הּנה (ראה , ְְִִִֵֶַַַָָָ

רמּיה  אּסּור על עֹובר היה לאּׁשה, רחל את נֹוׂשא היה לא ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹאם

אּסּור  היה מּתןּֿתֹורה ׁשּלפני ּומּכיון נח, ּבני עצמם על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּקּבלּו

אל  ּד"ואּׁשה הּלאו נדחה הּתֹורה, מאּסּורי יֹותר חמּור ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזה

רמּיה. אּסּור מּפני תּקח" לא ְְֲִִִִֵָָָֹאחֹותּה

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 141 עמוד ה, כרך בלקוטי־שיחות (יעויין

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˙‡Ê Úe·L ‡lÓ (ÊÎ:לאה על וזאת הּמׁשּתה, ימי ז' .gk dxez «≈¿«…ְְְִֵֵֶַַָֹ
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סה
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(áì)ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´
:éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa ýåýé äàø-ék äøîà̈«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

i"yx£Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ∑:ּפרׁשּו ז:)רּבֹותינּו (ברכות «ƒ¿»¿¿≈ְֵֵַ
הּבכֹורה  את ׁשּמכר חמי לבן ּבני ּבין מה 'ראּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמרה:

ולא  עליו, ערער ולא ליֹוסף מכרּה לא וזה ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֹֹֹליעקב,
הּבֹור' מן להֹוציאֹו ׁשּבּקׁש אּלא עליו ערער ׁשּלא .עֹוד ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(âì)ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ
BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà äàeðN-ék¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−

:ïBòîL¦§«
(ãì)äålé íòtä äzò øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³

ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéàïk-ìò íéðá äL ¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬
:éåì BîL-àø÷̈«¨§−¥¦«

i"yx£ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰∑(ב"ר) נביאֹות ׁשהאּמהֹות לפי «««ƒ»∆ƒƒְְִִִֶָָ
וארּבע ,היּו מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ויֹודעֹות ְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹ

עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: יּׂשא, ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשים
ּבּבנים' חלקי ּכל נטלּתי מי ∑ÔkŒÏÚ.ׁשהרי ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«≈ִָ

מּלוי  חּוץ ּבאכלּוסין, מרּבה "עלּֿכן", ּבֹו: ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֻֻׁשּנאמר
ּבהם היה ׁשהארֹון  ÈÂÏ.מכּלה BÓL ּבכּלם ∑˜¯‡ ְֶֶֶַָָָָָ»»¿≈ƒְָֻ

"וּתקרא", קראה (ּכתיב "קרא",)ׁשהיא ּבֹו: ּכתב וזה , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשלח  רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

לֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  וקרא לפניו , והביאֹו ּגבריאל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם

לוי  קראֹו .ּבמּתנֹות, ְְִֵַָָ

(äì)äãBà íòtä øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´
:úãlî ãîòzå äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìò ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−§¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤

i"yx£‰„B‡ ÌÚt‰∑ להֹודֹות לי יׁש מעּתה מחלקי, י ֹותר .ׁשּנטלּתי «««∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ì(à)ìçø àp÷zå á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−
ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå dúçàa©«£Ÿ¨®©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦

:éëðà äúî¥¨¬¨«Ÿ¦
i"yx£d˙Á‡a ÏÁ¯ ‡p˜zÂ∑ הּטֹובים ּבמעׂשיה .קּנאה «¿«≈»≈«¬…»ְְֲִִֶַַָָ

לּבנים' זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה 'אּלּולי .(ב"ר)אמרה: ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹ
ÈlŒ‰·‰∑לאּמ אבי עׂשה ּכ התּפּלל ,'וכי והלא »»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

‡ÈÎ.עליה'?! ‰˙Ó∑ ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן ֶָָ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ
.(ב"ר)ּכּמת ׁשחׁשּוב  ֵֶַָ

(á)íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà̈½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

dÓLלב  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ«»¿«¿≈
ÈBaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ˙¯Ó‡ È¯‡ Ô·e‡¿̄≈¬≈¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ

:ÈÏÚ· ÈpÓÁ¯È ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ

‡¯Èלג  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¬≈
ÈÏ ·‰ÈÂ ‡‡ ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»¿»¬≈¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜e ÔÈc ˙È Û‡«»≈¿«¿≈ƒ¿

‰„‡לד  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‡˙Ïz dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙È ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈¿»»

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ·¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

‰„‡לה  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‰„e‰È dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡ÓÊƒ¿»∆√»¿»«≈¿«¿≈¿»

:„ÏÈÓlÓ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿≈«

Èp˜Â‡˙א  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈»¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«
ÔÈ· ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a ÏÁ»̄≈«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ¿ƒ

:‡‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈»¬»

ÈpÓב  ‡‰ ¯Ó‡Â ÏÁ¯a ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈«¬«»ƒƒ
ÚÓ Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡«¿«¿»¬»ƒ√»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔÈÚÓ„ ‡„ÏÂ CÈpÓƒƒ«¿»ƒ¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

È·‰‡È (·Ïּכמֹו הּבי"ת, ּבפתחּות . ∆¡»«ƒְְְֵַַ
הרעה: ּתדּבקני blּפן dxez ְִִֶַָָָָ

ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ („Ïונלוּו ּכמֹו . ƒ»∆ƒƒְְְִ
:עליdl dxez ֶָ

'‰ ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰ (‰Ï ּכטעם . «««∆∆ְַַ

ארּבעה  לי ׁשּיׁש אחר הּזאת, ְִֵֶַַַַַַַָָֹהּפעם
להיֹות  אחמד לא ּכי הּׁשם, אֹודה ְְִִִֵֶֶַָֹֹּבנים
ׁשּנתן  הּׁשם את אֹודה ּכאֹומר עֹוד. ְִֵֵֶֶֶַַָלי
עמדה  ּכן על לי. ויסּפיק זה ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָלי

`מּלדת: dxez ִֶֶ

ÌÈ· ÈÏ ‰·‰ לּׁשם ‡) ׁשּתתּפּלל . »»ƒ»ƒְִֵֵֶַַ
:אבי עׂשה aּכאׁשר dxez ֲִֶַָָָ

ÈÎ‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ אני ·) ּכאּלּו . ¬««¡…ƒ»…ƒְֲִִ
ולא  ׁשהתּפּלל ויּתכן הּׁשם: ְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹּבמקֹום

ּתפּלתֹו: ׁשמֹוע עת bהּגיע dxez ְְִִִֵַַָ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  66    הלי דהלד • דהמ ירדיד  

סו vie`סו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
i"yx£˙Á˙‰∑?'אני ּבמקֹומֹו CnÓ.'וכי ÚÓŒ¯L‡∑ ¬««ְְֲִִִ¬∆»«ƒ≈

אּבא  ּכאּבא, איני אני ּכאּבא, ׁשאעׂשה אמרּת ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ'אּת
מנע  מּמ ּבנים, לי יׁש אני ּבנים, לֹו היּו ולא לא ְֲִִִִִֵֵַָָָָֹֹ

.מּמּני' ִִֶ

(â)ãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìò©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

i"yx£Èk¯aŒÏÚ∑'ארּבי 'ואנא a‡Â‰.ּכתרּגּומֹו: «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆
ÈÎ‡ŒÌ‚∑היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה 'ּגם'? מהּו «»…ƒְְְְֵַַַָָָָָ

מהגר  ּבנים לּה:לֹו אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו וחגר , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

הּדבר  'אם לֹו: אמרה לביתּה'. צרתּה הכניסה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ'זקנּתי
אמתי"' "הּנה מעּכב pnÓ‰.הּזה ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â∑ ְֲִִֵֵֶַַָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»

.ּכׂשרה  ְָָ

(ã)äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨
:á÷òé©«£«Ÿ

(ä):ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzå©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

(å)éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò ïa¥®©¥²¨«§¨¬§−¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èpc∑ וחּיבני .(ב"ר)וזּכני ּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬¥¦−
:á÷òéì§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ∑ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ
ּפתיל",רת ּבּמחּב הּמקֹום "צמיד מאת 'חּבּורים ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מפרׁשֹו ואני לּבנים'. לזּכֹות אחֹותי עם ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתחּברּתי
ּפצירֹות  והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹלׁשֹון

לאחֹותי  ׁשוה להיֹות לּמקֹום, הרּבה Ìb.ונפּתּולים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«

ÈzÏÎÈ∑ לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי. על הסּכים »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ
החביבֹות  ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ְְְְֱֲִִִִִֵַַַַָָֹּתפּלה:

ּכאחֹותי  ונתעּתרּתי נתקּבלּתי ∑ÈzÏzÙ.לפניו ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָƒ¿«¿ƒ
ּבלׁשֹון  רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנתקּבלה

.נֹוטריקֹון  ְִ

(è)ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´
:äMàì á÷òéì dúà ïzzå dúçôL¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

(é):ïa á÷òéì äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ¥«

ÈÏ˙e„ג  d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï· È˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡‡ Û‡ Èa˙‡Â Èa¯‡ ‡‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד  ez‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:·˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

a¯:ה  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו  È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èpc ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז  ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈz ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙epÁ˙‡aח  È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

È˙ט  ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

a¯:י  ·˜ÚÈÏ ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»¿«¬…»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰a‡Â ׂשרה:‚) ּבדברי מפרׁש .c dxez ¿ƒ»∆ְְְִֵָָָֹ
Èpc (Â הנּו"ן לחסרֹון הנּו"ן ּדגּוׁשה . »«ƒְְְֶַַָ
fהּנֹוסף: dxez ַָ

ÈÏezÙ (Áוטעמֹו נפעל. מּבנין ׁשם . «¿≈ְְְְִִִֵַַָ
לנּצח  ויּפתל אחר עם ׁשּיאבק ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכאדם
וטעם  ּתּתּפל. וכן להּפילֹו. ּכדי ְְְְִִֵֵַַַַָאֹותֹו

נתּתי  הּׁשם לכבֹוד ּכי אלהים ְֱִִִִֵַַַָָֹזכר
עזרני  הּׁשם אֹו ְֲִִִֵַָָָׁשפחתי.

hּבהאבקי: dxez ְְִֵָ
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סז

סז

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy
i"yx£‰tÏÊ „ÏzÂ∑,מּזלּפה חּוץ 'הריֹון' נאמר: ּבכּלן «≈∆ƒ¿»ְְֱִִֵֶַָָָֻ

הריֹון  ואין ּבׁשנים, ותינקת מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלפי
ׁשּלא  ללאה, לבן נתנּה ליעקב לרּמֹות ּוכדי ּבּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנּכר

ׁשפחה  ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, את לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיבין
לּקטּנה  והּקטּנה לּגדֹולה .הּגדֹולה ְְְְְַַַַַַָָָָ

(àé):ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa äàì øîàzå©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«
i"yx£„‚ ‡a∑:ּכמֹו טֹוב, מּזל ע"ב)ּבא סז ּגדי (שבת 'ּגד »»ְְִַַָָ

לא' לֹו:וסּנּוק ודֹומה סה). ׁשלחן".(ישעיה לּגד "הערכים ְְְְִִֶַַָָָֹֻ
ׁשּנֹולד  אּגדה ּכמֹו:ּומדרׁש ד)מהּול, אילנא",(דניאל "ּגּדּו ְְִִֶַַַָָָָָֹ

לּמה  אחר: ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב מה על ידעּתי ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹולא
ּכׁשּבאת  ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? אחת, ּתבה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָנקראת

נעּורים  ּבאׁשת ׁשּבגד ּכאיׁש ׁשפחתי, .אל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

(áé):á÷òéì éðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(âé)àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬
:øLà BîL-úà¤§−¨¥«

âכסלו ו' רביעי âיום

(ãé)íéàãeã àöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ
ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸

ða éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà:C ¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«
i"yx£ÌÈhÁŒ¯Èˆ˜ ÈÓÈa∑,ׁשבטים ׁשל ׁשבחן להּגיד ƒ≈¿ƒƒƒְְְִִִֶַָָ

חּטים  להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא היה, הּקציר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשעת
ּבֹו מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר אּלא .ּוׂשעֹורים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ÌÈ‡„ec∑(צט ּובלׁשֹון (סנהדרין הּוא, עׂשב ׁשיגלי. »ƒְְִִֵֵֶ
יסמי"ן  .יׁשמעאל ְִֵָ

(åè)íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èòîä dì øîàzå©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬
äìélä Cnò ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:C ©−©«¨¥¬§¥«
i"yx£Èa È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ∑ ולעׂשֹות ּבתמיהה: ¿»«««∆»≈¿ƒְְֲִִַָ

'ותסבין' ותרּגּומֹו ּבני? ּדּודאי את ּגם ליּקח זאת, .עֹוד ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
‰ÏÈl‰ CnÚ ·kLÈ ÔÎÏ∑ לילה ׁשכיבת היתה ׁשּלי »≈ƒ¿«ƒ»««¿»ְְְִִֶַַָָָ

ׁשּזלזלה  ּולפי .ּבנ ּדּודאי ּתחת ,ל נֹותנּה ואני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזֹו
זכתה  לא הּצּדיק, עּמֹוּבמׁשּכב ל"א)להּקבר .(נדה ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ

(æè)äàì àözå áøòa äãOä-ïî á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈
ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ìE ¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½

:àeä äìéla dnò ákLiå éða éàãeãa§«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«

b„:יא  dÓL ˙È ˙¯˜e „‚ ‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¬»»¿«»¿≈»

ÔÈzיב  ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

·ÔÎיג  È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLz ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈
:¯L‡ dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL ÈpÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈»≈

ÁkL‡Âיד  ÔÈhÁ „ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿≈¬«ƒƒ¿«¿«
dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â ‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈
ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cƒ¿ƒ

ÈÏÚaטו  ˙È z¯·„c ¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆««¿≈ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È ˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈
ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈ ÔÎa¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„ƒ¿ƒ

(טז  ‡˙‡Â נ"יÏÚÂ(‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓ ·˜ÚÈ «¬»¿««¬…ƒ«¿»¿«¿»
ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï ‰‡Ï ˙˜Ùe¿»«≈»¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈
·ÈÎLe È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚƒ«¿≈¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

„ba (‡È.חסר והאל"ף מּלֹות, ׁשּתי . »»ְְִֵֵֶָָָ
מפרׁש ּכאׁשר ּבּמה, וכן ּבּכל, ְְְֲֵֵֶֶַַַָֹֹוכן

וטעם לּהb„ּביחזקאל: יׁש ּכי ּגדּוד . ְְִֵֶַַ»ְִֵָ
ּגד  ׁשּפרּוׁש אֹומרים ויׁש ּבנים. ְְְִִֵֵֶָָּגדּוד
יׁשמעאל. ּבלׁשֹון הּוא ּכאׁשר טֹוב, ְְֲִִֵֶַַַָמּזל

ׁש לגד העֹורכים והּוא וכמֹוהּו לחן ְְְְְִָָָָֻ

ּגדּודי  ּכמֹו להיֹותֹו והּנכֹון צדק. ְְְְִֵֶֶַָָּכֹוכב
aiהּׁשמים: dxez ִַַָ

È¯L‡a (‚È:אׁשרי ּבעבּור .ci dxez ¿»¿ƒְֲִַָ
ÌÈ‡„e„ („È.יברּוחין הּמתרּגם אמר . »ƒְְְִֵַַַַָ

להם  ויׁש יׁשמעאל, ּבלׁשֹון יּקראּו ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
נתנּו הּדּודאים ּכתּוב וכן טֹוב. ְְִֵֵַַָָָריח

יׁש ּכי אדם ּבן צּורת על והם ְִֵֵֵֶַַַָָריח,
לא  ואנכי וידים. ראׁש ּדמּות ְְְִִֶַָָָֹֹֹלהם
ּבעבּור  להריֹון יֹועילּו לּמה ְְֲִִֵַַָָָָידעּתי

קרה: ehׁשּתֹולדֹותם dxez ְֶָָָ
Ca È‡„ec ˙Áz (ÂË חלף . ««»≈¿≈ֵֶ

fhוׂשכר: dxez ְָָ

יום טביעי 
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סח vie`סח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy
i"yx£EÈz¯ÎN ¯ÎN∑ׂשכרּה לרחל ‰e‡.נתּתי ‰ÏÈla∑סּיעֹו יּׂששכר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּׁשם .(ב"ר)ׁשּיצא »…¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ְִִִֶַָָָָָָָ

(æé)ïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬
:éLéîç£¦¦«

i"yx£‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑ מתאּוה ׁשבטים ּומחּזרת ׁשהיתה .להרּבֹות «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

(çé)ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦
:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôL¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

(èé):á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

:ïeìáæ BîL-úà¤§−§ª«
i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.ÈÏaÊÈ∑ ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית עּקר לׁשֹון ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹ

עּמי  אּלא נׁשיו'ּדירתֹו ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש ,. ְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«
i"yx£‰Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו, ּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לנקבה  ונהפ עליו ס)והתּפּללה .(ברכות ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָ

(áë)íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½
:dîçø-úà çzôiå©¦§©−¤©§¨«

i"yx£ÏÁ¯Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר) ׁשּמסרה לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְֶַָָָָ
לאחֹותּה ּבגֹורלֹוסימניה ּתעלה ׁשּלא מצרה וׁשהיתה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבנים. לּה ׁשאין לפי יעקב, יגרׁשּנה ׁשּמא עׂשו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשל

לּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָואף
הּפּיט  ׁשיּסד הּוא חלה,ּבנים, ׁשּלא ּכבט 'האדמֹון : ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ונתּבהלה' לֹו לקחּתּה .צבה ְְְְֲִַַָָָָ

(âë)-úà íéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤
:éútøç¤§¨¦«

ÈÏÈÂ„˙יז  ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ ¯a ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

‡È˙Óיח  ˙È·‰Èc È¯‚‡ ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:¯Î˘NÈ dÓL ˙¯˜e ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט  ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

‰„‡כ  ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא  ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰Ècƒ»

ˆd˙BÏכב  ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„ ‡¯Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

È˙כג  ÈÈ Lk ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈ‰Ï‡ È„·Ê (Î חלק לי נתן ּכטעם . ¿»«ƒ¡…ƒְִֵֶַַַָ
ּבּמקרא: אח לֹו יזּבל ÈÏaÊÈואין . ְְִֵַָָƒ¿¿≈ƒְִֹ

ּבנה  ּכמֹו ּתמיד. עּמי זבּולֹו יהיה ְְְִִִִִִֶָָֹעּמי
יצאני  ּבני וכמֹוהּו זבּול. ּבית ְְְִִִֵַָָָָֻּבניתי
ּפעלים  הם ּכּלם ויבאני. מּמּני. ְְִִִִִֵֶָָָֹֻֻיצאּו

k`עֹומדים: dxez ְִ
˙a ‰„ÏÈ ¯Á‡Â (‡Î אֹומרים יׁש . ¿««»¿»«ְִֵ

ּבבטן  היתה זבּולּון עם ְְְִִֶֶָָּכי
akאחת: dxez ַַ

È˙t¯Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÛÒ‡ (‚Î ּכטעם . »«¡…ƒ∆∆¿»ƒְַַ
ואחרים  וגיל. ׂשמחה ונאסף וכן ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָּכרת.
ׁשהיּו החרּפֹות ראה הּׁשם ּכי ְְִֵֶֶַַָָָָאמרּו
היֹותי  ּבעבּור אֹותי מחרפֹות ְְֱֲִִִַַָָהּנׁשים
אצל  ונתחּברּו נאספּו ּוכאּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָעקרה,

ּבנים  י"ב ליעקב נֹולדּו והּנה ְְְֲִִֵֵַַָֹהּׁשם.
הּקדמֹונים  ספרים וכאׁשר ׁשנים. ְְְְֲִִִֶַַַָָּבז'
וימים  חדׁשים ׁשּׁשה ּבני ְְְֳִִִֵָָָָמצאּום
ׁשפחתּה לאה ׁשּנתנה ויּתכן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָּבמסּפר.
הרתה  ּגם נפּתלי. ׁשּנֹולד קדם ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹליעקב
ּדינה  וגם זבּולּון, ׁשּנֹולד קדם ְְִֵֶֶַַָָֹרחל

נֹולדה: מתי ידענּו ckלא dxez ְְַַָָָֹ
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סר

סר

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy
i"yx£ÛÒ‡∑ ּתראה ׁשּלא ּבמקֹום (ישעיה וכן:,הכניסּה »«ְְְִִֵֵֶֶָָָֹ

חרּפתנּו",ד) ט)"אסף הּביתה",(שמות יאסף (יואל "ולא  ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
נגהם",ד) ס)"אספּו לא (ישעיה יאסף", לא וירח" ְְִֵֵֵֵָָָָֹֹ

והיּו∑È˙t¯Á.יּטמן  עקרה, ׁשאני לחרּפה ׁשהייתי ִֵָ∆¿»ƒְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָ

ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל לחלקֹו ׁשאעלה עלי ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹומרים
לתלֹות  ּבמי לּה אין ּבן, לאּׁשה ׁשאין זמן סרחֹונּה,ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מי  .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר מי ּבֹו: ּתֹולה ּבן, לּה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשּיׁש
ּבנ אּלּו? ּתאנים .אכל ְְִִֵֵַָ

(ãë)ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬
:øçà©¥«

i"yx£¯Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑ ּבנבּואה היתה יֹודעת …≈ƒ≈«≈ְְִַַָָָ
ׁשבטים. עׂשר ׁשנים אּלא להעמיד עתיד יעקב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

יהא  להעמיד, עתיד ׁשהּוא ׁשאֹותֹו רצֹון 'יהי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָאמרה:
אחר  ּבן על אּלא התּפּללה לא לכ .מּמּני'. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

(äë)á÷òé øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìà¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«

i"yx£ÛÒBÈŒ˙‡ ÏÁ¯ ‰„ÏÈ ¯L‡k∑ׂשטנֹו מּׁשּנֹולד «¬∆»¿»»≈∆≈ְִֶַָ
ׁשּנאמר: עׂשו, יח)ׁשל א אׁש(עובדיה יעקב ּבית "והיה ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

להבה  ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית להבה, יֹוסף ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובית

יעקב  ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ׁשֹולט ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
לׁשּוב  ורצה .ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְַָָָָָ

(åë)Eúà ézãáò øLà éãìé-úàå éLð-úà äðz§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²
øLà éúãáò-úà zòãé äzà ék äëìàå ïää¥−§¥¥®¨¦ µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬

ézãáò:E £©§¦«
i"yx£'B‚Â ÈLŒ˙‡ ‰z∑ ּברׁשּות ּכיֿאם לצאת רֹוצה .איני ¿»∆»«¿ְִִִִֵֵֶָ

(æë)éðéòa ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

i"yx£ÈzLÁ∑ ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, מנחׁש ƒ«¿ƒְְִִִִִִִֵֶַָ
לי  היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ּברכה, לי ּבאה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹׁשעלֿיד

ׁשּנאמר: כט)ּבנים, עם (לעיל ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו יׁש אפׁשר אצל הּצאן". ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּבנים, לֹו היּו ועכׁשו לא)הרֹועים? (לקמן ְְֱִִֶֶַַָָָָ

לבן  בני ּדברי את .""וּיׁשמע ְְְִִֵֵֶַַָָ

ÈÏכד  ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:Ô¯Á‡ ¯a«»√»

Ó‡Â¯כה  ÛÒBÈ ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈«¬«
:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡Ï C‰È‡Â ÈÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ«¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰aכו  C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc Èa ˙ÈÂ ÈL ˙È ·‰«»¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈
:CzÁÏÙc ÈÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡ ÏÈÊ‡Â¿≈≈¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒƒ¿»ƒ»

¯ÔÈÓÁכז  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:CÏÈ„a ÈÈ ÈÎ¯·e È˙Èq CÓ„√̃»»«≈ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות
ÛÒBÈ BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ(כד ׁשּנאמר (ל, מי ׁשּכל לעיל  ּפרׁש רׁש"י «ƒ¿»∆¿≈ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָ

יֹותר  ׁשהיּו ודן, יהּודה והינּו ּבאֹוכלּוסין, מרּבה ּכן" "על ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻּבֹו

אלף. מּׁשבעים יֹותר היּו יֹוסף ּבני הרי וקׁשה, אלף. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָמּׁשּׁשים

"יֹוסף". ׁשם לקריאת טעמים ׁשני ּדהּנה לֹומר, ‡ÛÒ.‡ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָ»«
חרּפתי. את ׁשהּטעם ÛÒBÈ.·אלקים אּלא אחר. ּבן לי ה' ְִִֶֶֶָֹ≈ִֵֵֶֶַַַַָ

לפרסם  רצתה לא רחל ׁשּכן ּבּכתּוב, נתּפרׁש לא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהראׁשֹון

ּבמי  לּה יהיה ׁשּמעּתה ׁשּמׁשמעּותֹו ּכזה ּבׁשם לבנּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקראה

מּובן, זה. טעם ּכּסה הּכתּוב אף ולכן סרחֹונּה, את ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלתלֹות

לא  ואף הראׁשֹון ּבּטעם לא ּכן", "על לכּתב אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹאפֹוא,

הּיחיד). הּטעם זה אין (ׁשהרי הּׁשני ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּבּטעם

תשכ"ט) ויצא ש"פ (שיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(ÂÎÔ‰a E˙B‡ Èz„·Ú ¯L‡ ׁשב . ¬∆»«¿ƒ¿»≈ָ
ּדמי  וּיׂשם ּכמֹו ילדי, אל לא נׁשי, ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹאל

ּבׁשלֹום: fkמלחמה dxez ְְִָָָ
ÈzLÁ (ÊÎ היה הֹול ּכי נּסיתי ּכמֹו . ƒ«¿ƒְִִִִֵָָ

לֹו ויׁש נחׁשים ְְְִִֵַָלקראת
gkּתרפים: dxez ְִָ
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âכסלו ז' חמישי âיום

(çë):äðzàå éìò EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
i"yx£E¯ÎN ‰·˜∑'אגר 'ּפריׁש .ּכתרּגּומֹו: »¿»¿»¿ְְְֵַַָָ

(èë)ézãáò øLà úà zòãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®
ð÷î äéä-øLà úàå:ézà E §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«

i"yx£Èz‡ E˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â∑מקנ מעּוט חׁשּבֹון ּכּמה את מּתחּלה, לידי .היּוׁשּבא ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

(ì)Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä-øLà èòî ék¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤
:éúéáì éëðà-íâ äNòà éúî äzòå éìâøì Eúà ýåýé§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«

i"yx£ÈÏ‚¯Ï∑(ב"ר) ּבאת רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, עם ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַָ
ּכמֹו: הּברכה, יא)אצל ּברגלי",(שמות אׁשר "העם ְְְְְְֲֶֶֶַַָָָָ

ח) עּמי (שופטים הּבאים ּברגלי", אׁשר ‚ÈÎ‡ŒÌ."לעם ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ

È˙È·Ï∑ ּביתי אּלא לצר לצרּכי עֹוׂשין אין עכׁשו , ¿≈ƒְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וצריּבני  לסמכן,)אני (, עּמהם אני ּגם עֹוׂשה להיֹות ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

'ּגם' .וזהּו ְֶַ

(àì)éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬

ðàö:øîLà E «Ÿ§−¤§«Ÿ

(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E| ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´
ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð̈´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ

:éøëN äéäå íéfòä«¦¦®§¨−̈§¨¦«
i"yx£˜„∑,נקּדֹות ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות מנּמר »…ְְְְֲַַַָֻֻ

ּבלע"ז  חברּבּורֹות ∑eÏË‡.פונטר"א טלאים, לׁשֹון ְַַ»ְְְֲִַָ
ּבלע"ז,ׁשחּום ∑ÌeÁ.רחבֹות  רוש"ו לאדם, ּדֹומה , ְְְֶַַָָָֹ

הּתבּואה  לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה .לׁשֹון ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
È¯ÎN ‰È‰Â∑ נקּדים ּולהּבא, מּכאן ׁשּיּולדּו אֹותן ¿»»¿»ƒְְְִִִֶַָָָָֻ

ואֹותן  ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ְְְְְִִִִִִִֶַָָָֻּוטלאים
ׁשּלא  ,ּבני ּביד והפקידם מהם הפרׁש עכׁשו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁשנן
מּתחּלה' ׁשם היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ,ּתאמר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

לי: ּתאמר ׁשּלא ׁשהן ועֹוד הּזכרים נקּדים 'עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
'ואיל מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה .ּוטלאים, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻ

(âì)éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
éðôìíeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ

:ézà àeä áeðb íéáNka©§¨¦½¨¬−¦¦«

Ôz‡Â:כח  ÈÏÚ C¯‚‡ LÈ¯t ¯Ó‡Â«¬»»≈«¿»¬«¿∆≈

ÈÂ˙כט  CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈnÚ C¯ÈÚ· ‰Â‰c«¬»¿ƒ»ƒƒ

ÈbÒÓÏל  ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ¯ÈÚÊ È¯‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙È·Ï ‡‡¬»¿≈ƒ

˙Ôzלא  ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ CÚ ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב  È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÚ ÏÎa ¯aÚ‡ נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓe ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

˙ÏBÚÈלג  È¯‡ ¯ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜¯e ¯BÓ È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡·eb ‡i¯n‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰·˜ (ÁÎ זכרה ּבמׁשקל צּוּוי. לׁשֹון . »¿»ְְְְִִַָָ
וכן  ּפרׁש. ּופרּוׁשֹו לטֹובה. אלהי ְְֱִֵֵֵֵַָֹלי
הּקּו"ף  ודגׁשּות יּקבּנּו. ה' ּפי ְְֲֳִִֶֶַַאׁשר
יּדבּנּו אׁשר ּכמֹו ּבֹו. הנּו"ן ְְְְֲִִֵֶֶַַַלהתּבּלע

hkלּבֹו: dxez ִ

ÈÏ‚¯Ï (Ï ּבני ּדר ּכי רגלי. ּבעבּור . ¿«¿ƒְְֲִִֵֶֶַַ
לפלֹוני. יׁש טֹובה רגל לֹומר ְִִֵֶֶַָָָאדם
ׁשּבאתי  מּׁשעה התּברכּת ּכי ְְְִִִִֶַַַַָָָָָוהּטעם
ונמצא  נֹוסף מאּומה ה"א .ְְְְְִֵֵָָָלבית

l`חסר: dxez ֵָ

ÌeÁ ‰N ÏÎÂ (·Ï.הּׁשחרּות הּוא . ¿»∆ֲַַ
החּום, מּפני ּכן הּׁשחרּות ׁשּנקרא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָויּתכן
הּלבן: מן חּום יֹותר הּׁשחרּות ֲִִֵַַַָָּכי

ÌÈfÚa „˜Â ‡eÏËÂ ּוברֹוד עקד . ¿»¿»…»ƒƒָָֹ
blונקד: dxez ְָֹ

יום חמישי 
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i"yx£'B‚Â ÈaŒ‰˙ÚÂ∑ נֹוטל ׁשאני ּתחׁשדני אם ¿»¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֵֶַ

צדקתי, ּבי ּתענה ּכלּום, צדקתי מּׁשּל ּתבא ותעיד ּכי ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָֹ
נקּדים  ּכיֿאם ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,לפני ׂשכרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻעל

טלּוא, אֹו נקד, ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּוטלאים.
ּובגנבה  ל ׁשּגנבּתיו ּבידּוע חּום, ׁשרּוי אֹו הּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָ

.אצלי  ְִֶ

(ãì):Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
i"yx£Ô‰∑ ּדברים קּבלת לׁשֹון.E¯·„Î È‰È eÏ∑ הלואיּבכ .ׁשּתחּפץ ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

(äì)íéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ
:åéða-ãéa ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà£¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«

i"yx£¯ÒiÂ∑ וגֹו'ּבּיֹום לבן זכרים ∑‰ÌÈLÈz.ההּוא Ba.עּזים Ô·ÏŒ¯L‡ Ïk∑ חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל «»«ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…¬∆»»ְְֲֲֶַָָֹ
ּבניו ∑ÔziÂ.לבנֹות  ּביד .לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ

(åì)ìL Cøc íNiåá÷òéå á÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ
:úøúBpä ïáì ïàö-úà äòøŸ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ

i"yx£˙¯˙Bp‰∑לֹו מסר אֹותן ׁשירים, אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, .הרעּועֹות «»…ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æì)ïBîøòå æeìå çì äðáì ìwî á÷òé Bì-çwiå©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´§©§®
øLà ïálä óNçî úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−

:úBì÷nä-ìò©©©§«
i"yx£‰·Ï ÏwÓ∑ לבנה ּוׁשמֹו הּוא ּדתימא:,עץ ּכמה ««ƒ¿∆ְְְְִֵֵֶַָ

ד) ׁשּקֹורין (הושע הּוא אני, ואֹומר ולבנה". אּלֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַ"ּתחת
לבן  ׁשהּוא ר ∑ÁÏ.טרימב"ל, ∑ÊeÏÂ.טב ּכׁשהּוא ֶָָ«ְֶָֹ¿

לקח  ּדּקים,ועֹוד אגֹוזים ּבֹו ׁשּגדלין עץ לּוז, מּקל ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבלע"ז  ּבלע"ז ∑ÔBÓ¯ÚÂ.קולדר"י .קשטניי"ר ְַַ¿«¿ְַַ
˙BÏˆt∑ מנּמר עֹוׂשהּו ׁשהיה קּלּופים, .קּלּופים ¿»ְִִִִֵֶָָָֻ

Ô·l‰ ÛNÁÓ∑קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, ׁשל לבן ּגּלּוי «¿«»»ְְִֵֶֶֶַָָֹ
הּקּלּוף  ּבמקֹום ׁשּלֹו לבן ונגלה נראה .היה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ

CÓb˙ÙÎ:לד  È‰È ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»

¯‚iÏB‡לה  ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿»«»¿»«»¿«»
Ïk ‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ ‡iÚB˜¯e¿«»¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»…
„Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Ècƒƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿«

:È‰Ba¿ƒ

ÔÈ·eלו  È‰BÈa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ≈ƒ≈
:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ«¬…¿«¬…»≈»»»¿»»¿ƒ¿»√«

¯ÔÈ·Èhלז  Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ
ÔÈ¯ÂÁ ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏƒ̃ƒ»ƒ«¿«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡eÏËÂ „˜ epÈ‡ ¯L‡ (‚Ï נקֹוד . ¬∆≈∆»…¿»ָ
ועקד: ּונקבֹות:ÌÈfÚaּברֹוד זכרים . ְָָֹ»ƒƒְְִֵָ

ˆ„˜˙È{לג} Èa ‰˙ÚÂ היא לפני . ¿»¿»ƒƒ¿»ƒְִֶָ
והּוא  ׂשכרי. ותראה ּתבא ּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶַָָָֹּתעיד
מצאת  לא אם לנפׁשי ׁשאפריד ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהעדר
נקּדים  עקּדים והעּזים ְְְֲִִִִִַָָֻֻהּתיׁשים
הּוא  ּגנּוב ׁשחֹורים, והּכבׂשים ְְְְִִִַָָֻּוברּדים,
הּצאן  מן הסירֹות אּתה והּנה ְֲִִִִִֵַַָָֹאּתי.
חּום  וכל ּבעּזים ּוברֹוד ונקד עקד ְְִִָָָָָָֹֹּכל

clּבּכׂשבים: dxez ְִַָ
Ô‰ Ô·Ï ¯Ó‡iÂ („Ï ּכי הּנה. ּכמֹו . «…∆»»≈ְִִֵ

האל: האּלה ּכמֹו נֹוסף dlהה"א dxez ְֵֵֵֶַָָָ
ÌÈLÈz‰ ˙‡ ‡e‰‰ ÌBia ¯ÒiÂ (‰Ï«»«««∆«¿»ƒ

ÌÈ‡eÏh‰Â ÌÈc˜Ú‰ הּנקּדים ׁשּפרׁש . »¬Àƒ¿«¿ƒְִֵֵֶַֻ
B‡eÏh‰Â˙ּוברּדים: ˙Bc˜p‰ּפרּוׁש . ְִֻ«¿À¿«¿ֵ

אׁשר  ּכל טעם וזה והּברּדות. ְְְֲֲֶֶַַַָָֹֹֻֻהעקּדות
ׁשחֹור. ּכבׂש חּום ׂשה וכל ּבֹו. ְֶֶֶָָָָלבן
ּומׁשקלֹו ּפעּול ּכמֹו ּתאר ׁשם ְְְִֵַָָֹוהּוא
ּדעת  על מּׁשם הסר ּומּלת לב. ִִֵֵַַַַָָסּוג
מּׁשם  להסיר הּפעל ׁשם ּגדֹול ְְְִִֵֵַַַָָָֹמדקדק
ּבניו  ּביד וּיּתן ּופרּוׁש ׂשכרי. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָואּלה
ימים  ׁשלׁשת ּדר וּיׂשם רק יעקב. ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשל
נכֹון  אינּנּו הּפרּוׁש וזה הּוא. לבן ְֵֵֶֶַַָָָעל
ועֹוד  מראּובן, ּגדֹול ּבן ליעקב אין ְְְֲִֵֵֵֵַָֹּכי
הּפרׁשה, ּפרּוׁש וכן ׁשנים. ז' לֹו ְִֵֵֵַָָָָאין
צּוּוי. לׁשֹון ּכמׁשמעֹו מּׁשם ְְְִִֵַָָָהסר

אחר  ּכאּלה ׂשכרי והיה ְְְִֵֶַַַַַָָָָוהּטעם
{לה} ‰‰e‡ׁשּתסירם: ÌBia ¯ÒiÂ. ְִֵֶ«»«««

הסיר: elלבן dxez ִֵָָ
ÌNiÂ (ÂÏ:לבן הּוא ּגם .fl dxez «»∆ַָָ
ÏwÓ (ÊÏ ּבעבּור הּקּו"ף, ּבפּת"ח . ««ְֲַַַַ

:סמּו ÔBÓ¯ÚÂׁשהּוא ÊeÏ ‰·Ï. ֶָƒ¿∆¿«¿
רק הם והּגאֹון ÁÏעצים הּתאר. ׁשם ִֵֵַ«ְֵַַַָֹ

ׁשּנקרא  ּבעבּור ׁשקדים לּוז ּכי ְְֲִִִֵֶַַָָאמר
לׁשֹונֹות  הּב' ּכי יׁשמעאל, ּבלׁשֹון ְְְִִִֵֵַָּכן

היּו: אחת מּמׁשּפחה ÛNÁÓוהארּמית ְְֲִִִַַַָָָָ«¿…
Ô·l‰ חׂשף ּכמֹו הּקלף ׁשחׂשף . «»»ְְֶַַַָָָ

glה': dxez
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(çì)úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
ì ïàvä ïàáz øLà íénäïàvä çëðì úBzL ©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
ì ïàáa äðîçiå:úBzL ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«

i"yx£‚viÂ∑ ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון 'ּודעיץ', ּתרּגּומֹו: ««≈ְְְְְִִִַָָ
'ּדצּה ּבּגמרא: יׁש והרּבה ארמית, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהיא
אּלא  ּדעצּה, ּכמֹו דצּה מידי', ּביּה 'דץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוׁשלפּה',

לׁשֹונֹו את הּמים ∑ÌÈË‰¯a.ׁשּמקּצר ,ּבמרּוצֹות ְְֵֶֶַ»¿»ƒְִִַַ
הּצאן  ׁשם להׁשקֹות ּבארץ העׂשּויֹות ‡L¯.ּבּברכֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָֹ¬∆

Ô‡·z'B‚Â∑,לׁשּתֹות הּצאן ּתבאנה אׁשר ּברהטים »…»¿ְְֲִִֶַָָָָֹֹ

הּמקלֹות  הּציג הּצאן ׁשם B‚Â'.לנכח ‰ÓÁiÂ∑(ב"ר) ְְִִַַַַָֹֹ«≈«¿»¿
הּמקלֹות  את רֹואה לאחֹוריה הּבהמה נרּתעת ,והיא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אֹומר: אֹוׁשעיא רּבי ּבֹו. ּכּיֹוצא ויֹולדת רֹובעּה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזכר
לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמים

וגֹו'" "וּיחמנה זכר (וזהּו: לׁשֹון התחּברּו זֹו ּבתבה לֹומר, רצה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

עזרא ּונקבה, ּבן אברהם הרב ׁשּכתב .)ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(èì)íéc÷ò ïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬
:íéàìèe íéc÷ð§ª¦−§ª¦«

i"yx£˙BÏ˜n‰ŒÏ‡∑ מראֹות ורגליהן ∑ÌÈc˜Ú.הּמקלֹות אל ידיהן קרסּלי הם עקידתן, ּבמקֹום .מׁשּנים ∆««¿ְְֶַַַ¬Àƒְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

(î)ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå á÷òé ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ
àìå Bcáì íéøãò Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ

:ïáì ïàö-ìò íúL̈−̈©¬Ÿ¨¨«
i"yx£·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â∑עקּד ים הּנֹולדים ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ֲִִַָֻ

עדר  עדר אֹותן ועׂשה לעצמן והפריד הבּדיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻנקּדים,
ּופני  הּצאן, לפני העקּוד העדר אֹותֹו והֹולי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבּדֹו,
וזהּו אליהם. צֹופֹות אחריהם ההֹולכֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֹהּצאן

הּצאן  ּפני ׁשהיּו אלֿעקד", הּצאן ּפני "וּיּתן ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשנאמר:
ׁשּמצא  חּום ּכל ואל העקּדים לבן אל LiÂ˙.ּבצאן ְְֲִֶֶֶָָָָָָֹֻ«»∆

ÌÈ¯„Ú BÏ∑ ׁשּפרׁשּתי .ּכמֹו ¬»ƒְְִֵֶַ

(àî)á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ
äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä-úà¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨

:úBì÷na©©§«

iË‰¯a‡לח  ÛÈl˜ Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒƒ¿»«»
) Ô˙‡c ¯˙‡ ‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa נ"י ‡˙¯ ¬«≈»¿»¿«»¬«¿»»

ÔÈ˙‡c(‡Úc ÔB‰Ï·˜Ï ÈzLÓÏ ‡Ú ¿»¿»»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓa ÔÓÁÈ˙Óeƒ¿«¬»¿≈≈¿ƒ¿≈

Ú‡לט  ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡Â¿ƒ¿«¬»»»¿¿«»ƒƒ»»»
:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ

Ïkמ  ‡Ú LÈ¯a ·‰ÈÂ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«¿≈»»»
dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡Úa ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯cƒ¿¿»ƒ¿¿»»¿»»¿«ƒ≈
‡Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏa ÔÈ¯„Ú∆¿ƒƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„¿»»

z¯k·Ó‡מא  ‡Ú ÔÓÁÈ˙Óc ÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â«¬≈¿»ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»
‡Ú ÈÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ ÈeLÓe¿«ƒ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ïvt (ÁÏ ּכריתֹות ּכרת הּטעם . ƒ≈ְִַַַַָ
הּמים ÌÈË‰¯aקטּנֹות: חּבּור מקֹום . ְַ»¿»ƒְִִַַ

ׁשם: הּצאן נתחּברּוÓÁiÂ‰ׁשּיׁשּתּו . ְִֶַָֹ«≈«¿»ְְִַ
וּיּׁשרנה  ּכמֹו ּונקבֹות, זכרים לׁשֹון ְְְְְִִֵַַָָֹּפה

hlהּפרֹות: dxez ַָ
ÌÈc˜Ú (ËÏ ׂשּומה והּטעם ּברגל. . ¬Àƒְֶֶַַַָָ

הרגל: ּבֹוÌÈc˜eׁשעקדה ׁשּיׁש . ְֶֶֶָָָ¿Àƒֵֶ
נקּדֹות: ּברד ÌÈc¯·eנקּדֹות מּגזרת . ְְֻֻ¿Àƒְִִַָָ

ּומּלת לבנֹות. ׁשּומֹות לֹו .eÏË‡ׁשּיׁש ְִֵֶַָ»
ּומטּלאֹות. ּבלֹות מּגזרת והיא ּכלל. ְְְְִִִֵַָָָֻׁשם

וטעם ׁשּומֹות: ּכמֹו ˜„והּטעם Ïk ְְְַַַַַ»»…
‡eÏËÂ כׂשבים ׂשה ּכתּוב וכן ּתיׁש. . ¿»ְְִִֵֵַָָ

ּכלל. טלּוא ׁשּׁשם ואחר עּזים. ְְְִִֵֵֶַַָָוׂשה

{לט} ּוברד: נקד ּתיׁש ּכל ּפרּוׁש ִִֵֵַָָָֹֹהּנה
eÓÁiÂ הּמּלה זאת ּובאה נתעּברּו. . «∆¡ְְִִַַָָָֹ

והיה  הּגרֹון. אֹות ּבעבּור ּבּנּקּוד ְְֲִַַַָָָָֻמׁשּנה
לחם. לאכל וּיׁשבּו ּכמֹו להיֹות ְְְֱִֵֶֶֶַָָראּוי
הּצאן  על ׁשאמר ּבעבּור ּתתמּה ְְֲִֶַַַַַַָֹואל
הּלׁשֹון  מׁשּפט ּכי זכרים. ְְְִִִַַָָלׁשֹון
ּבלׁשֹון  לנקבֹות זכרים ּבין ְְְְְִִִִֵֵַָלהפריׁש
יחּוׁשּו: לא רּבים ּבלׁשֹון רק ְִִִַַָָֹיחיד.

˙BÏ˜n‰ Ï‡ ורּבים הּמקלֹות. מן . ∆««¿ְְִִַַַ
ואמת  ּפלא. זה ּכי ויאמרּו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֹיתמהּו
הּמׁשּפט  וכן הּתֹולדֹות. מּפלאֹות ְְְִִִֵֶַַָָׁשהּוא
ּבצלם  ׁשּנבראה האּׁשה ְְְֲִִִֶֶֶָָָאפּלּו

ּכי ÌÈ‡eÏËeהּמלאכים: הּברּדים הם . ְִַַָ¿ƒְִִֵַֻ

הּוא: ּכלל nׁשם dxez ְֵָ
·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â (Ó ועֹוד . ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ְ

הּכׂשבים, ׁשהפריד אחר ּדבר ְְִִִֵֶַַָָָָָעׂשה
וׂשם  חּום, וכל עקד ּכל מהם ְְֵֶַָָָָָֹּובחר
ּכן, ׁשּתלדנה עד אליהם הּצאן ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹּפני
ׁשתם  ולא לבּדֹו עדרים לֹו היּו ְְְֲִִֵַָָָָֹוהּנה

ּכי אֹומרים ויׁש לבן. צאן LiÂ˙על ְְִִֵַָָֹ«»∆
ÌÈ¯„Ú BÏ הּכׂשבים ּכי מאחר, ¬»ƒְְִִַָָֻ

ׁשּלֹו: מעדרים n`הפרידם dxez ְֲִִִֵֶָָ
˙B¯M˜Ó‰ Ô‡v‰ (‡Ó,ניסן ּבימי . «…«¿À»ִִֵָ

חזקים  היּו ּתלדנה אׁשר ְְֲֲִֵֵֶָָָָוכל
anּובריאים: dxez ְִִ
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i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑ עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', ּכתרּגּומֹו: «¿À»ְְְְִֵֵַַ

עם  חּברֹו ּומנחם טו)ּבּמקרא. ב "אחיתפל (שמואל ְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
אֹותן (שם)ּבּקֹוׁשרים", אּמיץ", הּקׁשר "ויהי ְְִִִֶֶַַַַָ

עּבּורן  למהר יחד .הּמתקּׁשרֹות ְְְִִֵַַַַַָ

(áî)éèòäáeïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷òéì íéøLwäå§©§ª¦−§©«£«Ÿ

i"yx£ÛÈËÚ‰·e∑.'ּובלּקיׁשּות' ּכתרּגּומֹו: אחּור, לׁשֹון ¿«¬ƒְְְְִִַַ
עם: חּברֹו ג)ּומנחם והּמעטפֹות",(ישעיה "הּמחלצֹות ְְְֲֲִִֵַַַַַָָ

וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ּכלֹומר ּכסּות, עטיפת ְְְְְְְְֲִִַַַַָָלׁשֹון
הּזכרים  עלֿידי להתיחם מתאּוֹות .ואינן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

(âî)úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½
:íéøîçå íélîâe íéãáòå úBçôLe§¨Æ©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«

i"yx£˙Ba¯ Ô‡ˆ∑ ורבֹות צאן יֹותר ּפרֹות ÌÈ„·ÚÂ.מּׁשאר ˙BÁÙLe∑ יקרים ּבדמים צאנֹו לֹו,מכר ולֹוקח …«ְְִֵָָָֹ¿»«¬»ƒְְְִִֵַַָָָֹ
אּלה  .ּכל ֵֶָ

àì(à)á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ
úà äNò eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬

:äfä ãákä-ìk̈©¨−Ÿ©¤«
i"yx£‰NÚ∑:ּכמֹו יד)ּכנס, א עמלק (שמואל את וּי חיל, .""וּיעׂש »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ

(á)ìBîúk Bnò epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷òé àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬
ìL:íBL ¦§«

(â)éúBáà õøà-ìà áeL á÷òé-ìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−
:Cnò äéäàå EzãìBîìe§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

i"yx£EÈ˙B·‡ ı¯‡ŒÏ‡ ·eL∑ אפׁשר אי לטמא, מחּבר ּבעֹוד אבל ,"עּמ "אהיה ׁשכינתי להׁשרֹות וׁשם ∆∆∆¬∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
(ב"ר)עלי. ֶָ

(ã)äãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
:Bðàö-ìà¤Ÿ«

i"yx£‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜iÂ∑ואחרּֿכ ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְִֵַַָָָ
נזּדּוג  ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָללאה,
ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף לבן, עם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיעקב

אֹומרים: יהּודה, מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהרי
הקּדימּו וגֹו'", ׁשּתיהם ּבנּו אׁשר ּוכלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ"ּכרחל

ללאה  .רחל ְֵֵָָ

(ä)epðéà-ék ïëéáà éðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬
ìL ìîúk éìà:éãnò äéä éáà éýìûå íL ¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈¦¨¦«

LÈ˜Ï‡מב  BÂ‰Â ÈeLÓ ‡Ï ‡Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈«¬«ƒ»
:·˜ÚÈÏ ‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ¿»»«ƒ«»¿«¬…

ÔÚמג  dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e¿≈«¿»«¬»«¬»«¬≈»
:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂ Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ«ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ

ÈÒ·א  ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È· ÈÓb˙t ˙È ÚÓLe¿«»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ
‡˜ ‡e·‡Ï ÈcÓe ‡e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ¿»»¿»

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ Ïk ˙È»»ƒ¿«»»≈

È‰B˙ÈÏב  ‡‰Â Ô·Ï Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»¿»≈ƒ
:È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók dnÚƒ≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ

„‡·‰˙Cג  ‡Ú¯‡Ï ·ez ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿»«¬»»»
:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ C˙„lÈÏe¿«»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»

Ï˜ÁÏ‡ד  ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»
:dÚ ˙ÂÏ¿«»≈

‡·ÔÎeה  Èt‡ ¯·Ò ˙È ‡‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»≈¬»»¿««≈¬≈
È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚ È‰B˙ÈÏ È¯‡¬≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡c d‰Ï‡Â≈»≈¿«»¬»¿«¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ô‡v‰ ÛÈËÚ‰·e (·Ó ּבימי הם . ¿«¬ƒ«…ִֵֵ
ירּגיׁש ׁשּלא יעקב עׂשה וזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּתׁשרי,

הּמקלֹות: ּבדבר ׁשאין ‰ÌÈÙeËÚלבן . ְְִַַַָָ»¬ƒֵֶ

ּבהם  נפׁשם ּכמֹו ּבהם, ְְֶֶַַָָָֹּכח
bnּתתעּטף: dxez ְִַָ

Ô·Ï Èa È¯·c היּו‡) זכרים ּבנים . ƒ¿≈¿≈»»ְִִָָָ

ּביד  וּיּתן אֹומר הּוא וכן ְְִֵֵֵַַלֹו,
aּבניו: dxez ָָ

ÔÎÈ·‡ Èt ˙‡ ּבפניו ‰) ראיתי . ∆¿≈¬ƒ∆ְִִָָָ
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(å):ïëéáà-úà ézãáò éçk-ìëa ék ïzòãé äðzàå§©¥−¨§©§¤®¦ µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤£¦¤«

(æ)-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàåúøNò ézøkNî ©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤´¤
:éãnò òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðîŸ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«

i"yx£ÌÈÓ ˙¯NÚ∑'מֹונים' מעׂשרה אין למדנּו∑ÌÈÓ.ּפחֹות עׂשירּיֹות, והן החׁשּבֹון, ּכלל סכּום לׁשֹון ¬∆∆…ƒֲִֵֵָָָ…ƒְְְְְְֲִִֵֶַַַָ
ּתנאֹו ּפעמים ׁשהחליף .מאה ְְֱִִֵֶֶָָָ

(ç)ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ
eãìéå EøëN äéäé íéc÷ò øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬

:íéc÷ò ïàvä-ìë̈©−Ÿ£ª¦«

(è):éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«

È˙ו  ˙ÈÁÏt ÈÏÈÁ ÏÎa È¯‡ ÔÈzÚ„È ÔÈz‡Â¿«ƒ¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»
:ÔÎe·‡¬≈

NÚ¯ז  È¯‚‡ ˙È ÈL‡Â Èa ¯wL ÔÎe·‡Â«¬≈««ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¬«
:ÈnÚ ‡L‡·‡Ï ÈÈ d˜·L ‡ÏÂ ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»»¿≈¿»¿«¿»»ƒƒ

‡‚¯Cח  ‡‰È ÔÈ¯BÓ ¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡ƒ¿≈¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈ¯BÓ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈¬»¬«
:ÔÈÏB‚¯ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂ C¯‚‡ ‡‰È ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿≈«¿»ƒƒ»»»»¿ƒ

ÈÏ:ט  ·‰ÈÂ ÔBÎe·‡„ È˙Èb ˙È ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬ƒ«ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
הּקּב"ה  ׁשל ְְֶַַָָמלאכּתֹו

:ÔÎÈ·‡Œ˙‡ Èz„·Ú ÈÁkŒÏÎa Èk(ו (לא, ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆Õ
ּבעלֿ ׁשּמזהר ּכדר" ׂשכירּות: הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻּכתב

ׁשּלא  מזהר העני ּכ יעּכבּנּו, ולא עני, ׂשכר יגזל ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻהּבית

וכן  ּבכאן.. ּומעט ּבכאן מעט ויבּטל ּבעלֿהּבית, מלאכת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיגזל

ּכחי  ּבכל ּכי אמר הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹחּיב

אביכן...". את ְֲִִֶֶַָעבדּתי

יעקב  מעבֹודת למדים ּכחֹו" ּבכל לעבד ׁש"חּיב ּדזה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹנמצא,

ּבחרן. הארּמי לבן ְְֲִֵַָָָָָּבבית

החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ז"ל חכמינּו טז)אמרּו משנה ב פרק ּבעל (אבות הּוא "נאמן ְֱֲֵֶַַַָָָ

הם  יׂשראל  ׁשּבני ,"ּפעּלת ׂשכר ל ׁשּיׁשּלם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמלאכּת

- ּבעלֿהּבית" "מלאכת את לעׂשֹות ׁשחּיבים ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָה"ּפֹועלים"

ַָָהקּב"ה.

ּבעלֿהּבית" ׁש"מלאכת הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָוהּנה,

ּתֹורה  ּכגֹון נעלים, ּבדברים ּכׁשעֹוסקים ּדוקא היא ה' ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָּבעבֹודת

מלאכּתֹו זֹו אין הּזה, עֹולם ּבעניני ּכׁשּמתעּסקים א ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּותפּלה,

הּקּב"ה. ֶַָָׁשל

ּדוקא  ּפֹועל מלאכת ּדיני ׁשּלמדים ההֹוראה, ּבאה זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָועל

ּכבית  קדֹוׁשה ּבאוירה היתה ׁשּלא לבן, אצל יעקב ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמעבֹודת

אף  "חרֹון ׁשהיה ּבחרן אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ועבר ׁשם ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמדרׁשֹו

מכֹון  ועׂשהּו יעקב, העלה ּכזה מקֹום ואפילּו מקֹום", ְֱֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל

.יתּבר ְְְִִֵָלׁשבּתֹו

הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּכׁשּמתעּסקים יׂשראל, ּבני ּבעבֹודת כן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּוכמֹו

מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁש"אין בתניא מקֹום הזקן אדמו"ר (לשון ְְִֵֶֶַַָָ

ל"ו) אֹור פרק יתּגּלה ּבֹו אׁשר מקֹום להיֹות אֹותֹו ּומעלים ,ְְֲֲִִִֶֶַַָ

הּקּב"ה, ׁשל "מלאכּתֹו" נקראת ּכזֹו עבֹודה הּנה ,יתּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻקדּׁשתֹו

ּכזה, ּבמקֹום ּגם ׁשכינתֹו ׁשּתתּגּלה יתּבר רצֹונֹו זהּו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכי

ז"ל חכמינּו תניא ּוכמאמר וראה מקומות. ובכמה טז, נשא (תנחומא ְֲֲֵַַַָ

ל"ו) פרק ּבתחּתֹונים".ריש ּדירה לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְִִִִַַַָָָָ"נתאּוה

ואילך  147 עמוד כה, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

שבת') 'לקראת מתוך -

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

יׁשּוב  אֹו ׁשלׁשֹום. ּכתמֹול עּמי ְְִִִִֵֶֶָׁשאינּנּו
ה' ּפני ּכמֹו ּפני. אל ְְֵֵֶֶַָאינּנּו

eחלקם: dxez ְִָ
Èa Ï˙‰ (Ê היֹות ּבעבּור זרה. מּלה . ≈∆ƒֱֲִַָָָ

ּכמֹו להּדגׁש, עּקרֹו ּכי רפה ְְִִִֵַַָָָָהּתי"ו
לעג: ּדר אלּיהּו ּבהם NÚ¯˙ויהּתל ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ¬∆∆

ÌÈBÓ והּטעם העם. את מנה מּלׁשֹון . ƒְְְִֵֶַַַָָ
עׂשרה  הזּכיר אֹו ּבמסּפר. ְְְֲֲִִִָָָָָעׂשרה

חׁשּבֹון: ס היֹותֹו gּבעבּור dxez ְֱֲֶַַ
(Áׁשאמר E¯ÎNוזה ‰È‰È ÌÈc˜Ú. ְֶֶַָ¬Àƒƒ¿∆¿»∆

עקּדים  לקחת מׂשּכרּתֹו ׁשהחליף ְְְֲִִֶֶַַַַָָֻֻידּוע
נקּדים: אחרת ּפעם וכן hלבּדם, dxez ְְְִֵֶֶַַַַָֻ

ÌÈ‰Ï‡ ÏviÂ (Ë את וינּצלּו ּכטעם . ««≈¡…ƒְְְֶַַַַ
נא, הּצילני מּגזרת ּוׁשניהם ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמצרים.
יעקב  ׁשאמר וזה רחֹוק. מעט היא ְְְֲִִֶֶַַַָָֹואם
ּבחלֹום, זה ׁשראה אמת הּוא ּגם ְֱֲֶֶֶַַָָָָלנׁשיו
ּולהֹוליד  הּצאן לחּזק יעזרהּו הּׁשם ְְְִִֵֵֵַַַַַֹּכי

מקלֹות: ּבלא iּגם dxez ְְַַֹ
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עה

עה

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy

(é)íBìça àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®
íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä äpäå§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáe§ª¦«
i"yx£ÌÈ„zÚ‰ ‰p‰Â∑ לבן ׁשהבּדילם אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈»«Àƒְִִִֶַַָָָ

הּמלאכים  היּו ּדגמתן, הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻֻּכּלם,
לבן  ּבני ּביד הּמסּור מעדר אֹותן ׁשּביד מביאין לעדר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

פיישימ"ר ∑ÌÈc¯·e.(ב"ר)יעקב  'ּופּציחין', ּתרּגּומֹו ֲַֹ¿Àƒְִִַַ

וחברּבּורֹות  סביב ּגּופן את מּקיף לבן ׁשל חּוט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּבלע"ז,
זֹו אל מּזֹו ּומפּלׁשת ּפתּוחה זן (ׁשּלֹו אל מּזן אחרים: ,)ספרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

הּמקרא  מן עד להביא לי .ואין ְְְִִִִֵֵַָָ

(àé)øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−
:éðpä¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²

:Cl äNò ïáì øLà-ìk̈£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

(âé)äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤

:EzãìBî õøà-ìà áeLå úàfä©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«
i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑ יתרה הה"א ּביתֿאל, אל ּכמֹו »≈≈≈ְְֵֵֵֵֵַָ

ּכמֹו: ּכן, לדּבר הּמקראֹות לד)ודר אּתם (במדבר "ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּכנען"ּבאים  הארץ ÌL.אל zÁLÓ∑ רּבּוי לׁשֹון ְִֶֶַָָָָ»«¿»»ְִ

על  ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ּכׁשּנמׁשח ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֻּוגדּלה,

לּמזּבח  מׁשּוחה להיֹות Èl.ראׁשּה", z¯„ ¯L‡∑ ְְְִִֵַַָָֹ¬∆»«¿»ƒ
אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, אּתה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוצרי

קרּבנֹות  ׁשם .ׁשּתקריב ְְִֶַָָָ

(ãé)÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðå§©«£−̈§¥¬¨¦«

i"yx£eÏ „BÚ‰∑?הּזכרים ּבין ּכלּום אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד על נעּכב .לּמה «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

(åè)ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©
:eðtñk-úà ìBëà-íb©¨−¤©§¥«

i"yx£BÏ e·LÁ ˙Bi¯Î ‡BÏ‰∑ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְֲִֶֶֶָָ
נהג  נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו נדּוניא לתת אדם ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּבני

ּכנכרּיֹות  e¯ÎÓ.עּמנּו Èk∑ׁשנה (ל י"ד ּבנּו אֹותֹו ׁשעבדּת ְְִִָָƒ¿»»ְְֶַָָָָָ

אּלא  ל נתננּו הּפעּלה )ולא ׁשעּכב ∑‡˙etÒkŒ.ּבׂשכר ְְְְְִֶַַָָָָֹֻ∆«¿≈ִֵֶ
ׂשכר  .ּפעּלתּדמי ְְְְֵַָֻ

ÈÈÚי  ˙ÈÙ˜Êe ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡c ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»¿»¿ƒ«»»

:ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ«ƒƒ

ÚÈ˜·יא  ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב  Ïk ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¯ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

Ècיג  Ï‡ ˙È·a CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«»»

‰BÚ„יד  dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙·È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡e·‡ ˙È·a ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

aÊ‡טו  È¯‡ dÏ ‡·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ï‡ ˙Èa Ï‡‰ ÈÎ‡ (‚È האל טעמֹו . »…ƒ»≈≈≈ְֵַָ
ּדעת  הּדעת, ועץ וכן אל. ּבית ְְֵֵֵֵֶַַַַַאל

ורע: ciטֹוב dxez ָָ

e¯ÎÓ Èk (ÂË ׁשּלא מכרנּו ּכאּלּו . ƒ¿»»ְְִֶָָֹ
רק  הּבנֹות, עם האבֹות ּכמׁשּפט ְְִִַַַָָָָָעׂשה

ּבנֹותי  וקח צאני ׁשמר ְְְִַַַָֹֹאמר
:ּבמׂשּכרּתfh dxez ְְְֶַֻ
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(æè)eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë ék¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe àeäE −§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNò£¥«
i"yx£¯LÚ‰ŒÏÎ Èk∑,'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' ƒ»»…∆ְְִִֵֶֶַָ

ּׁשהּציל  מה אּלא ּכלּום, לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכלֹומר:
הּוא' ׁשּלנּו מאבינּו, לׁשֹון ∑‰ÏÈv.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ִֵֶַָָָָƒƒְ

לׁשֹון ׁשּבּמקרא, הּצלה לׁשֹון ּכל וכן הפרׁשה,הפריׁש, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
האֹויב  ּומן הרעה מן .ׁשּמפריׁשֹו ְִִִֵֶַָָָָ

âכסלו ח' שישי âיום

(æé):íélîbä-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©©§©¦«
i"yx£ÂÈLŒ˙‡Â ÂÈaŒ˙‡∑ לזכרים נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים ׁשּנאמר:הקּדים  לו), עׂשו (לקמן "וּיּקח ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

וגֹו' ואתּֿבניו ."אתֿנׁשיו ְְֶֶָָָָ

(çé)Lëø øLà BLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨½̈
÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬

:ïòðk äöøà åéáà̈¦−©¬§¨§¨«©
i"yx£BÈ˜ ‰˜Ó∑מּצאנֹו ּׁשּקנה וחמֹורים מה ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים ,. ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

(èé)-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä ïáìå§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤
:äéáàì øLà íéôøzä©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨

e·‡Ó‡טז  ÈÈ L¯Ù‡ Èc ‡¯˙eÚ ÏÎ È¯‡¬≈»¿»ƒ«¿≈¿»≈¬»
CÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡·Ïe ‡e‰ ‡ÏÈcƒ»»¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„·Úƒ≈

ÏÚיז  È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba ˙È ÏËe ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…¿«»¿ƒ¿»¿ƒ«
:‡iÏÓb«¿«»

˜c‡יח  dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È ¯·„e¿«»»≈ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì¯‡ ÔcÙa ‡˜ Èc dÈ˜ È˙Èb≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿««¬»¿≈≈¿«

:ÔÚÎ ‡Ú¯‡Ï È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ¿«¿»¿»«

È˙יט  ÏÁ¯ ˙‡ÈqÎÂ dÚ ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡ Ô·ÏÂ¿»»¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈»
:‡‰e·‡Ï Èc ‡iÓÏ«̂¿»«»ƒ«¬»

ãקודש משיחות ãנקודות
לזכרים? נקבֹות להקּדים יׁש ְְְְִִִֵֵַַָָמתי

הּגמּלים" על נׁשיו ואת ּבניו את וּיּׂשא יעקב "וּיקם הּפסּוק ְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹעל

יז) הקּדים (לא, ועׂשו לנקבֹות, זכרים "הק ּדים רׁש"י ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָּפירׁש

לזכרים". ְְִִֵָנקבֹות

למעּלּיּותא, ועׂשו יעקב ׁשל אּלּו הנהגֹות ׁשּתי לבאר ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש

לקֹונֹו: האדם ְֲַַָָָּובעבֹודת

ועבֹודת  הּמֹוח עבֹודת על מֹורים - ואּׁשה איׁש - ּונקבה זכר ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּנה,

ויחּודּה ּבאיׁש, הּוא הּתֹורה ולימּוד הּמֹוחין ענין עיקר ּכי ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָהּלב.

והּמּדֹות. הרגׁש ּבענין הּוא האיׁש לגּבי האּׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

זכרים  - "ּב ימׁשל ׁש"הּוא הּוא ּבכלל הרצּוי הּסדר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּנה,

הּלב על יׁשלֹוט ׁשהּמֹוח והיינּו, לנקבֹות. פי"ב קֹודמים (תניא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַ

רק ובכ"מ) ּכי הּׂשכל. עלֿידי מּונהגֹות  להיֹות צריכֹות ּדהּמּדֹות ,ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

והנהגת  הּלב חמדת אזי הּׂשכל, עלֿידי מּונהגֹות הּמּדֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּכאׁשר

ּכי  לנקבֹות", זכרים "הקּדים יעקב ולכן, ּכדבעי. היא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהאדם

ּבא  הּוא ועלֿידיֿזה הּמֹוח עבֹודת ּתחילה הּוא הרצּוי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּסדר

הּלב. ֲֵַַַלעבֹודת

וצרי ה' ּבעבֹודת ועיּכּובים מניעֹות יׁשנם ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָאמנם

טעם  ועלּֿפי "מסּודרת" ּבעבֹודה ּדי לא אזי עליהם, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹלהתּגּבר

מהגּבלת  ׁשּלמעלה יֹותר, נעלית לעבֹודה זקּוקים אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָודעת,

עלֿ הּוא זֹו ועבֹודה ּדוקאהּׂשכל. הּלב תרס"ו ידי 'המשך' (ראה ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָ

ואילך) ס אדם עמ' ּכי לזכרים", נקבֹות הקּדים "עׂשו ולכן .ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָ

איֿ "עׂשו", ּבחינת ותאוֹותיו, נטּיֹותיו על להתּגּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּצרי

הּסדר  עלּֿפי והגּבלה ׁשּבמדידה ּבעבֹודה להסּתּפק לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאפׁשר

מּסדר, ׁשּלמעלה עבֹודה להיֹות צריכה אּלא ודעת', ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָו'טעם

והגּבלה. מּמדידה ְְְְְִִַַָָָָּולמעלה

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 144 עמ' ח"ל שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

LÎ¯ (ÁÈ:רכּוׁש מּגזרת .hi dxez »»ְְִִַ

יום שישי 
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עז

עז

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy
i"yx£B‡ˆŒ˙‡ ÊÊ‚Ï∑ ּבניו ּביד ימים ׁשּנתן ׁשלׁשת יעקב ּדר ּובין ‡˙ÌÈÙ¯z‰Œ.ּבינֹו ÏÁ¯ ·‚zÂ∑ ƒ¿…∆…ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒ

אביה  את אלילים להפריׁש .(ב"ר)נתּכּונה –מעבֹודת ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ

(ë)ãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´
:àeä çøá ék Bì½¦¬Ÿ¥−©«

(àë)øäpä-úà øáòiå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®
:ãòìbä øä åéðt-úà íNiå©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«

(áë):á÷òé çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ
i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּביניהם היה ימים ׁשלׁשת ּדר .ׁשהרי ««¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

(âë)úòáL Cøc åéøçà ócøiå Bnò åéçà-úà çwiå©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´
:ãòìbä øäa Búà ÷aãiå íéîé̈¦®©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Œ˙‡∑ קרֹוביו.ÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c∑ ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒָ
הל ללבן, להּגיד הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותן
ימים, ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק יעקב נמצא לדרּכֹו. ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹיעקב

יעקב  ּׁשהל מה ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּובּׁשביעי
ימים  אחד,ּבׁשבעה ּביֹום לבן הל אחריו (, "וּירּדף ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ימים' ׁשבעת אחריו 'וּירּדף נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר(. ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

Ïc‡כ  ÏÚ ‰‡n¯‡ Ô·Ï„ ‡aÏ ÔÓ ·˜ÚÈ ÈqÎÂ¿«ƒ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«¿»
:‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ dÏ ÈeÁ«ƒ≈¬≈»≈

t¯˙כא  ˙È ¯·ÚÂ Ì˜Â dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»«¬«»¿»
:„ÚÏ‚„ ‡¯eËÏ È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ÏÊכב  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa Ô·ÏÏ ‰ÂÁ˙‡Â¿ƒ¿¬»¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈
:·˜ÚÈ«¬…

È‰B¯˙aכג  Û„¯e dnÚ È‰eÁ‡ ˙È ¯·„e¿«»»ƒƒ≈¿««¿ƒ
‡¯eËa d˙È ˜a„‡Â ÔÈÓBÈ ˙Ú·L CÏ‰Ó«¬«ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈¿»

:„ÚÏ‚„¿ƒ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
הּפנימּיּות  ּבׁשביל ְְִִִִִִַַהחיצֹונּיּות

נ"ע, מּמעזריטׁש הּמּגיד מֹורנּו ּבׁשם איתא הּמאיר' 'אֹור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבספר

הׁשאיר  ׁשּיעקב מּפני הּוא אבינּו, יעקב אחר לבן ּׁשרדף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּדמה

ולזאת  מּלבן, והֹוציאם ּביררם לא ׁשעדין הּתֹורה אֹותּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹאחריו

ׁשּנׁשארּו האֹותּיֹות את לֹו ליּתן - יעקב אחר לרּדֹוף לבן ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּוצר

רדיפתֹו סיּפּור - ּבּתֹורה ּפרׁשה ׁשּנֹוספה עלֿידי וזאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹאצלֹו.

יעקב. ֲֲֵַַֹאחרי

הּוא  ּובפֹועל ׁשּבחיצֹונּיּות ענין להיֹות ׁשּיכֹול מהא, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוחזינן

היא  ּבזה הּכּונה הרי ּבפנימּיּות אמנם הּקדּוׁשה, היפ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלגמרי

ּבקדּוׁשה. להֹוסיף ּכדי - ׁשמים ְְְְִִֵֵַַָָלׁשם

עֹומד  יהּודי ׁשּכאׁשר קּדיׁשא, ּתניא ּבספר המבֹואר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעלּֿדר

לעֹוררֹו ּבכדי הריֿזה - ּומבלּבלֹו ּגֹוי לנגּדֹו ועֹומד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַּומתּפּלל,

הּתפּלה. ּבכונת ְְִִֶַַַָָׁשּיֹוסיף

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

B‡ˆ ˙‡ ÊÊ‚Ï CÏ‰ Ô·ÏÂ (ËÈ ׁשהיה . ¿»»»«ƒ¿…∆…ֶָָ
ּכאׁשר  ימים ׁשלׁשה רחֹוק ּבניו ְְֲִֶַַָָָָָֹּביד
ּבּיֹום  ללבן וּיּוּגד ּכן על ּכתּוב ְֵַַַַָָָהּוא

ׁשהּוא ‰ÌÈÙ¯zהּׁשליׁשי: אֹומרים יׁש . ְִִַ«¿»ƒְִֵֶ
חלקי  לדעת העׂשּוי נחׁשת ְְְִֵֶֶֶַַָָֹּכלי
ּכח  יׁש ּכי אמרּו ואחרים ְֲִִֵֵַַַָָֹהּׁשעֹות.
ּבׁשעֹות  צּורה לעׂשֹות הּמּזלֹות ְְְֲֵַַַַָָָּבחכמי
ׁשּלהם  והעד הּצּורה. ּתדּבר ְְְֵֵֶֶַַָָָידּועֹות
הּפסּוק  ּופרּוׁש און. ּדּברּו הּתרפים ְְִִִֵֶַַָָָּכי
הם  ׁשהּתרפים אלי והּקרֹוב ּכן. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָאינּנּו
לקּבל  עׂשּויה והיא אדם ּבני צּורת ְְְֲִֵֵַַַָָָעל
והעד  לפרׁש. אּוכל ולא עליֹונים ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹּכח
מיכל  ׁשּׂשמה הּתרפים ּכן. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּתרפים

ׁשֹומרי  ׁשחׁשבּו עד ּבּמּטה ׁשאּול ְְִֵֶַַַָָָּבת
אין  ׁשאמר והּפסּוק ּדוד. ׁשהם ְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּבית
ּפרּוׁשים. ב' לֹו יׁש ּותרפים, ְִִֵֵֵָאפֹוד
ׂשר  ואין מל אין ׁשאמר ְֵֵֶֶֶֶַַָָָהאחד
רק  מל ּבחר לא הּׁשם ּכי ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּביׂשראל,
ּבּפסּוק  אמר ּכן על ּדוד. ְִִִֵַַַַַָָָמּמׁשּפחת
ואין  אלהיהם. ה' את ּובּקׁשּו ְְֱִִֵֵֵֶֶַֹהּׁשני
אפֹוד  ואין זרה. לעבֹודה ּומּצבה ְֲֵֵֵֶַַַָָָָזבח
ּכדמּות  עֹוׂשים הּבעל עֹובדי ְְִִֵֶַַַָׁשהיּו
ולא  אפֹוד אמר ּכן על מׁשה, ְֵֵֵֶַַָֹֹאפֹוד
האפֹוד. הּגיׁשה ּכמֹו האפֹוד ְִֵֵַַָָָָאמר
ׁשעׂשה  אפֹוד אינּנּו ּבידֹו. ירד ְְֵֵֵֶֶַָָָָואפֹוד

ּבראיֹות  אפרׁשנּו ּובמקֹומֹו ְְְֲִִֵֶָָֹמׁשה,
והּפרּוׁש עלי. הּׁשם ּגֹומר אם ְְִֵֵֵַַַָּגמּורֹות,
עבֹודה  ולא הּׁשם יעבדּו ׁשּלא ְְֲֵֶַַַַָֹֹהּב'
אלהיו. לבן קראם הּתרפים והּנה ְְְֱִִֵַָָָָָָָָֹזרה.
לבּטל  ּגנבתם ׁשרחל אֹומרים ְְְְִֵֵֵֶַַָָָויׁש
ּכן  היה ואּלּו מאביה. ּכֹוכבים ְֲִִִֵֵַָָָָָעבֹודת
טמנם  ולא עּמּה אֹותם הֹוליכה ְְִִָָָָָָָֹלּמה
יֹודע  אביה לבן ׁשהיה והּקרֹוב .ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּדר
ּבּמּזלֹות  יסּתּכל ׁשאביה ּופחדה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָמּזלֹות,

ּברחּו: ּדר זה אי kלדעת dxez ְֵֶֶֶַַָָ
·Ï ˙‡ (Î אם ּכי יעקב ּגנב לא . ∆≈ֲִִַַָֹֹ

ּבּלב: הּדעת עיּקר ּכי k`ּדעּתֹו, dxez ְִִֵַַַַַַ
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(ãë)äìélä íìça énøàä ïáì-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨
áBhî á÷òé-íò øaãz-ït Eì øîMä Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

:òø-ãò©¨«
i"yx£Ú¯Œ„Ú ·BhÓ∑ טֹובתן רׁשעים,ּכל הּצּדיקים ׁשל אצל היא קג)רעה .(יבמות ƒ«»ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(äë)øäa Bìäà-úà ò÷z á÷òéå á÷òé-úà ïáì âOiå©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈
:ãòìbä øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå§¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«

(åë)éááì-úà áðâzå úéNò äî á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®
:áøç úBéáLk éúða-úà âäðzå©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤

i"yx£·¯Á ˙BÈ·Lk∑ למל הּבא חיל .חרב קרּוי חמהּכל ƒ¿À»∆ְְִִֶֶַַָָָָָ

(æë)él zãbä-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì̈³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½
:øBpëáe óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå̈«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«

i"yx£È˙‡ ·‚zÂ∑ ּדעּתי את .ּגנבּת «ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ

(çë)zìkñä äzò éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨
:BNò£«

(èë)íëéáà éýìûå òø íënò úBNòì éãé ìàì-Lé¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹
Lîà|á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà ¤´¤¨©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãò áBhî¦¬©¨«
i"yx£È„È Ï‡ÏŒLÈ∑ ורב עּזּוז ׁשם על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע", עּמכם "לעׂשֹות ּבידי וחיל ּכח יׁש ∆¿≈»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

הּוא  .אֹונים ִ

‡¯n‡‰כד  Ô·Ï ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«»»¬«»»
CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa¿≈¿»ƒ≈¿»«¬«≈ƒ¿««»
:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«≈ƒ«¬…ƒ««ƒ

È˙כה  Ò¯t ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…¿«»
È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡ Ô·ÏÂ ‡¯eËa dkLÓ«¿¿≈¿»¿»»«¿≈»¬ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa¿»¿ƒ¿»

ÈpÓכו  ‡˙ÈqÎÂ z„·Ú ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»¿«≈»ƒƒ
:‡a¯Á ˙BÈ·Lk È˙a ˙È ‡z¯·„e¿«¿»»¿»«¿«¿«¿»

ÏÂ‡כז  ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ z¯ÓË‡ ‰ÓÏ¿»ƒ¿«¿»¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»
ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ ÈÏ ‡˙ÈeÁ«≈»ƒ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙a¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÚkכח  È˙·ÏÂ È·Ï ‡˜MÏ Èz˜·L ‡ÏÂ¿»¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«
:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡«¿∆¿»¿∆¿»

LÈaכט  ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È· ‡ÏÈÁ ˙È‡ƒ≈»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ
¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

ּדבר  ּכל ׁשל (ׁשּׁשרׁשֹו ׁשרׁשֹו מּצד ּבעצמֹו, הּנכרי ּגם ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָּכלֹומר:

ּבקדּוׁשה; ּדבר להֹוסיף ׁשּצרי מרּגיׁש הּוא ּבקדּוׁשה), ְְְְִִִֶַַַָָָָָהּוא

ּבאֹופן  מתּבּטא זה - זאת הּממׁשי הּצינֹור ׁשּלהיֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאּלא

את  להֹוסיף רק זה הרי - ּבפנימּיּות אמנם מּתפּלתֹו. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשמבלּבלֹו

ַַָָהּכּונה.

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִַַָָָָָָָָּומּכאן

היא  האמת הּנה ה', עבֹודת על והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁשנם ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּגם

נראה  הּוא ּבחיצֹונּיּותֹו ורק טֹוב, הּוא ּבפנימּיּותֹו זה ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָׁשּדבר

טֹוב  זה ּדבר ׁשּבּפנימּיּות יֹודע האדם וכאׁשר הּמעלים. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכדבר

ּבגילּוי  ׁשּגם נפעל עלֿידיֿזה עבֹודתֹו, את עֹובד ּכזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּובאֹופן

.ּכ ֵֶָָיראה

שבת') 'לקראת מתוך - 18 עמ' ח"א שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Èn¯‡‰ Ô·Ï Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡·iÂ („Î. «»…¡…ƒ∆»»»¬«ƒ
ּבא  ּוכבר ּופרּוׁש אֹותֹו. וּידּבק ְְֵֵֶַַָָֹקדם
ּכמֹוהּו. רּבים הראיתי ּוכבר ְְֱִִִִֶַָָֹאלהים.

יעקב: לכבֹוד הּׁשם ÚÂ„ּובא ·BhÓ ְֲִֵַַָֹƒ¿«
Ú¯ לא לֹו, טֹוב ׁשהּוא אּתה ׁשּתחׁשב . »ְֶֶַַָֹֹ

להׁשיבֹו: לֹו dkּתדּבר dxez ְֲִֵַַ
ÂÈÁ‡ ˙‡ Ú˜z Ô·ÏÂ (‰Î:אחיו עם . ¿»»»«∆∆»ִֶָ

·˜ÚÈ Ï‰‡ וא עצמֹו מֹוׁש עּמֹו.. חר …∆«¬…ְְִֵֵַַ
ּבהר  אהלֹו את ּתקע ויעקב הּוא ְְֲֳֵֶַַָָָָֹוכן
ּבהר  אחיו עם אהלֹו את ּתקע ְְֳִֶֶַַָָָָָולבן

ekהּגלעד: dxez ְִַָ
BNÚ zÏkÒ‰ (ÁÎ והּוא הּפעל, ׁשם . ƒ¿«¿»¬ְֵַַֹ

ּכן: אֹו זה ויחסר סמּוhk dxez ְְֵֶֶַָ
Ï‡Ï LÈ (ËÎ אין ּכגּבֹור ּכמֹו ּכח. . ≈¿≈ְְִֵַֹ

lאיל: dxez ֱָ
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(ì)úéáì äzôñëð óñëð-ék zëìä Cìä äzòå§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´
éáà:éäìà-úà záðâ änì E ¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

i"yx£‰zÙÒÎ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה פד)חמדּת, נפׁשי",(תהלים ּכלתה וגם יד)"נכספה ידי(איוב "למעׂשה ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
."ּתכסף  ְִֹ

(àì)ézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énòî E ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡¯È Èk∑ׁש ראׁשֹון, ראׁשֹון על וגֹו'"הׁשיבֹו ּבנֹותי את "וּתנהג לֹו: .אמר ƒ»≈ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָ

(áì)éäìà-úà àöîz øLà íòãâð äéçé àì E ¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤¤́
á÷òé òãé-àìå Cì-ç÷å éãnò äî Eì-økä eðéçà©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ

:íúáðb ìçø ék¦¬¨¥−§¨¨«©
i"yx£‰ÈÁÈ ‡Ï∑ּבּדר רחל מתה קללה È„nÚ.(ב"ר)ּומאֹותּה ‰Ó∑מּׁשּל. …ƒ¿∆ְֵֵֵֶֶַָָָָָ»ƒ»ƒְִֶ

(âì)á÷òé-ìäàa ïáì àáiå|ìäàáe äàì ìäàáe ©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤
àáiå äàì ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä ézL§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ

:ìçø ìäàa§¬Ÿ¤¨¥«
i"yx£·˜ÚÈŒÏ‰‡a∑ רחל אהל יעקב ,הּוא ׁשהיה ¿…∆«¬…ֲֵֶֶַָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן אצלּה, מו)ּתדיר אׁשת (לקמן רחל "ּבני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
יעקב" "אׁשת נאמר: לא ּובכּלן Ï‰‡a.יעקב", ‡·iÂ ְֱֲֲֵֶֶַַַָֹֹֹֻ«»…¿…∆

ÏÁ¯∑ רחל לאהל לֹו חזר לאה, מאהל קדם ּכׁשּיצא »≈ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
האמהֹות ּבאהל הּׁשפחֹות (ׁשחּפׂש אחרים: וכלּֿכ)ספרים . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מׁשמׁשנית  ׁשהיא ּבּה מּכיר ׁשהיה לפי .לּמה? ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ

(ãì)ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì ìçøå§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìò áLzå©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ

:àöî̈¨«
i"yx£ÏÓb‰ ¯Îa∑:ּכתרּגּומֹו ּוכסתֹות, ּכרים לׁשֹון ¿««»»ְְְְִַָָ

ּכר. ּכמין העׂשּויה מרּדעת והיא דגמלא', ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ'ּבעביטא
יז)ּוב'ערּובין': עביטי (דף והן ּבעביטין', 'הּקיפּוה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָ

ּבלע"ז  בסט"ו .ּגמּלים, ְְִַַַ

z„nÁ‡ל  ‡„nÁ È¯‡ zÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe¿«≈«¬«¿»¬≈«»»«≈¿»
:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò ‰ÓÏ Ce·‡ ˙È·Ï¿≈»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

„ÈÏÈÁ˙לא  È¯‡ Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈¿≈ƒ
:ÈpÓ C˙a ˙È ÒÈ˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒƒ¿»»≈»¿»»ƒƒ

(לב  ÌÚ נ"י¯˙‡(‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL˙ Èc ƒ¬«ƒ«¿«»««¿»»
ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡Á‡ Ì„˜ Ìi˜˙Èƒ¿««√»¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ
:ÔB‰˙·ÈÒ ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈¿ƒ»¿

kLÓ·e‡לג  ·˜ÚÈ„ ‡kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ¿«»»¿«¿¿»¿«¬…¿«¿¿»
‡ÏÂ ‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡kLÓ·e ‰‡Ï„¿≈»¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»
‡kLÓa ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡kLnÓ ˜Ùe ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«¿«¿¿»

:ÏÁ¯„¿»≈

ÔepzeLÂלד  ‡iÓÏˆ ˙È ˙·ÈÒ ÏÁ¯Â¿»≈¿ƒ«»«¿»«»¿«ƒƒ
LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„ ‡ËÈ·Úa«¬ƒ»¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÛÒÎ (Ï,נפעל מּבנין הּפעל ׁשם . ƒ¿…ְְִִִֵַַַָֹ
ּומּלת  ּבם: נלחם נלחם אם ְְְִִִִַַָֹּכמֹו

zÙÒÎ יכסף וכן התאוית. ּכמֹו . ƒ¿«¿»ְְְְִִִֵָָֹ
l`לטרף: dxez ְִֹ

‰ÈÁÈ ‡Ï (·Ïויׁש אהרגּנּו. רק . …ƒ¿∆ְְֵֶֶֶַ
ּכן  על ּתפּלה, ּדר ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַָָָאֹומרים
מי  יֹודיעּנּו ּכן אם .ּבּדר רחל ִִִֵֵֵֶֶֶַָָמתה

ּפנחס: אׁשת על blהתּפּלל dxez ְְִִֵֵֶַַָ
Ï‰‡·e ·˜ÚÈ Ï‰‡a Ô·Ï ‡·iÂ (‚Ï«»…»»¿…∆«¬…¿…∆

˙B‰Ó‡‰ ÈzL Ï‰‡·e ‰‡Ï ׁשאהל . ≈»¿…∆¿≈»¬»ֶֶֹ

אחת  ּכל ּבאהל אֹו לׁשּתיהן. היה ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
אל  ׁשנית ּפעם ׁשב ּכן ואחר ְִֵֵֵֶֶַַַַָמהן.
לאה. מאהל וּיצא והעד לאה. ְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאהל
ּבין  ליעקב אהל ׁשהיה נכֹון זה ְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹּגם
והּקרֹוב  רחל. אהל ּובין לאה ְֵֵֵֶֶַָָָֹֹאהל
ואחר  קצרה ּדר אחז ׁשהּכתּוב ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאלי
ּבאהל  ּבא היה וכן רחל. אהל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹלהזּכיר
ּכ ואחר לאה ּבאהל ּכ ואחר ְְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹיעקב
ׁשּתי  ּבאהל ּכ ואחר רחל ְְְְֵֵֶֶַַָָֹֹּבאהל
יעקב  ּבאהל ׁשּבּקׁש והּטעם ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹהאמהֹות.

האמהֹות  ׁשּתי ּובאהל לאה ְְְֲֵֵֶֶָָָֹֹּובאהל
ּכלּום. ׁשם היה לא ּכי מצא, ְְִָָָָָֹֹולא
ּבאהל  ּובא לאה מאהל צאתֹו ְְֵֵֵֵֶֶָָֹֹּובעת
לקחּתם  ּכבר ׁשם, הּתרפים ׁשהיּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָרחל

הּגמל: ּבכר וׂשמה clרחל dxez ְְֵַַָָָָָ
(„Ïמפרׁשים ּכדמּות ·Î¯.ויׁש ְְְִֵָ¿«ְִ

ּכמֹו הּגמל ׁשּכר ּבעיני והּנכֹון ְְְְִֵֶַַַַַַָָָמרּדעת.
ּבכרּכרֹו וכן ארץ. מֹוׁשל ּכר ת.ׁשלחּו ְְְְִֵֵֶֶָָָ

יּקרא  עליו הרֹוכב אֹו הּכר ְִִֵֵַַַָָָָּומנהג
הּתרפים  לקחה רחל והּנה ְְְְִִִֵֵַַָָָָהּכרי.
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(äì)àBì ék éðãà éðéòa øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³
éðtî íe÷ì ìëeààìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ

:íéôøzä-úà àöî̈−̈¤©§¨¦«

(åì)ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ïáìa áøiå á÷òéì øçiå©¦¬©§©«£−Ÿ©¨´¤§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©´Ÿ¤§¨½̈
:éøçà z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«

i"yx£z˜Ïc∑:ּכמֹו ד)רדפּת, ּוכמֹו:(איכה ּדלקּונּו", ההרים יז)"על א ּפלׁשּתים (שמואל אחרי .""מּדלק »«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(æì)-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«
éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá:eðéðL ïéa eçéëBéå E ¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

i"yx£eÁÈÎBÈÂ∑הּדין,ויבררּו מי ּבלע"ז עם .אפרובי"ר ¿ƒְְִִִִַַַָ

(çì)éìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæéfòå Eàì E ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ
ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì E ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£eÏkL ‡Ï∑:ּכמֹו עּבּורם, הּפילּו ט)לא (הושע …ƒ≈ְִִִָֹ
מׁשּכיל", כא)"רחם תׁשּכל"(איוב ולא ּפרתֹו ."ּתפּלט ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

E‡ˆ ÈÏÈ‡Â∑(סה יֹומֹו(ב"ק ּבן איל אמרּו: קרּוי מּכאן ¿≈≈…¿ְִִֶַָָָ

אבל איל, אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה כן, לא ׁשאם ְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּוא  ּגזלן אםּֿכן אכל, .ּכבׂשים ְְִִֵַַָָָ

(èì)éìà éúàáä-àì äôøèéãiî äphçà éëðà E §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb äpL÷áz§©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

i"yx£‰Ù¯Ë∑ ּוזאב ארי ‡phÁ‰.עלֿידי ÈÎ‡∑ ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»
כ)לׁשֹון: יחטא",(שופטים ולא אלֿהּׂשערה ּבאבן "קלע ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

א) א 'אנכי (מלכים חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ְְֲֲִִִִִֵַָָֹֹֹ"אני
חסרה  אם ּתבּקׁשּנה אחּסרּנה' ׁשּמּידי לי, חסרה ,. ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

‰phÁ‡ ÈÎ‡∑,'מּמנינא ׁשגיא 'ּדהוה ּתרּגּומֹו »…ƒ¬«∆»ְְְֲִִַַָָָָָ

ּכמֹו: ּומחּסרת, נפקדת לא)ׁשהיתה נפקד (במדבר "ולא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשגא' 'ולא ּתרּגּומֹו: איׁש", ‚e·.מּמּנּו ÌBÈ È˙·bÈ˙ ְְִִֶַָָָ¿À¿ƒ¿À¿ƒ

‰ÏÈÏ∑ ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום .ּגנּובת »¿»ְְְְִִַַַַַָֹ
È˙·b∑:א)ּכמֹו ּבּמדינֹות",(איכה ׂשרתי ּבּגֹוים, "רּבתי ¿À¿ƒְְִִִִַַַָָָ

א) מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע .""אהבּתי ְְְֲִִִֵַָָֹ

(î)ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬
:éðéòî éúðL§¨¦−¥«¥¨«

i"yx£·¯Á ÈÏÎ‡∑אׁש" קמז)ּכמֹו:∑Á¯˜Â.אֹוכלה"לׁשֹון 'גלידא'(תהלים ּתרּגּומֹו: קרחֹו", מׁשלי".È˙L∑ ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒ
ׁשנה  .לׁשֹון ְֵָ

¯ÈBaלה  ÈÈÚa Û˜˙È ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ
Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓ Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿≈«ƒ√»»¬≈…«
:‡iÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e ÈÏ ÔÈL¿ƒƒ¿«¿»«¿«»«¿»«»

ÚÈ˜·לו  ·È˙‡Â Ô·Ï ÌÚ ‡ˆe ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»«¬≈«¬…
È¯‡ ÈÁ¯eÒ ‰Ó È·BÁ ‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«ƒ«¿»ƒ¬≈

:È¯˙a ‡zÙ„¿̄«¿»«¿»

‡zÁkL‡לז  ‰Ó ÈÓ Ïk ˙È ‡zLMÓ È¯‡¬≈«ƒ¿»»»»«»«¿«¿»
CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL C˙È· ÈÓ ÏkÓƒ…»≈≈»«ƒ»»√»««¿«»

:‡Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂ¿ƒ≈«¿»»

CÈfÚÂלח  CÈÏÁ¯ CnÚ ‡‡ ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ Ôc¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï CÚ È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ

È‚L‡לט  ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙È¯Ë dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡ÈnÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ëe¿»ƒ¿≈¿»

ÈÏ‚e„‡מ  ‡·¯L ÈÏÎ‡ ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:ÈÈÚÓ ÈzL „„e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּגמל: ּכר ׁשּׁשם ּבמקֹום אֹותם ְְֶַַָָָָָָָוׂשמה
Ì‰ÈÏÚ ·LzÂ היתה ולא . «≈∆¬≈∆ְְָָֹ

dlּבאהל: dxez ֶָֹ
z˜Ï„ Èk (ÂÏ ידלק וכן רדפּת, . ƒ»«¿»ְְְִֵַָָֹ

flעני: dxez ִָ
‰phÁ‡ ÈÎ‡ (ËÏ טרפה היתה אם . »…ƒ¬«∆»ְְִֵָָָ

ּכמֹוה: ּופרעּתי עלי היה È˙·bהחטא ְְִֵַַַָָָָָָ¿À¿ƒ

וכן  מּלאתי. ּכיּו"ד נֹוסף הּיּו"ד ְְִִֵֵַַיֹום.
מּידי  לילה אֹו יֹום ּגנבת ְְִִַַָָֻהּוא

nּתבּקשּנה: dxez ְְֶַָ



  הלי דהלד • ירנ והיי    81 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פא

פא

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy

(àî)ézãáò Eúéáa äðL íéøNò él-äæ-òaøà E ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©
éúðá ézLa äðL äøNòðàöa íéðL LLå EE ¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®

ìçzå:íéðî úøNò ézøkNî-úà ó ©©«£¥¬¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
i"yx£Èz¯kNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑ לברּדים ּומעקּדים לטלּוא, מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה .היית ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

(áî)äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû éáà éýìû éìeì¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨
étk òéâé-úàå ééðò-úà éðzçlL í÷éø äzò ék éì¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²

:Lîà çëBiå íéýìû äàø̈¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤
i"yx£˜ÁˆÈ „ÁÙe∑,'יצחק 'אלהי לֹומר: רצה לא ««ƒ¿»ְֱִֵַָָָֹֹ

הּצּדיקים  על ׁשמֹו מיחד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשאין
ׁשבע: מּבאר ּבצאתֹו לֹו ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבחּייהם,
ּבׁשביל  יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' ְְְֱֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ"אני

לֹומר  נתירא יעקב ּכמת. הּוא והרי עיניו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּכהּו
יצחק" "ּופחד ואמר: ּתֹוכחה ∑ÁÎBiÂ."אלהי", לׁשֹון ְְֱִֵַַַָָֹ««ְֵָ

הּוא  הֹוכחה לׁשֹון ולא .הּוא, ְְָָֹ

âכסלו ט' קודש âשבת

(âî)íéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå ïáì ïòiå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³
éúðáìå àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå éðä©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®§¦§Ÿ©º

:eãìé øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äNòà-äî̈¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬¨¨«
i"yx£‰l‡Ï ‰NÚ‡Œ‰Ó∑ לּבי על ּתעלה להן אי .להרע »∆¡∆»≈∆ְֲִִֵֶֶַַַָָ

‡¯Úaמא  CzÁÏt C˙È·a ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ôc¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
CÚa ÔÈL zLÂ CÈ˙a ÔÈz¯˙a ÔÈL È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È ‡˙ÈL‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

‡d‰Ïמב  ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ ‡ÏeÏÈ‡ƒ»¡»≈¿«»¡»≈
È¯‡ ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ¬≈
È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ ÈÏÓÚ ˙È ÈzÁlL Ô˜È¯ ÔÚÎ¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ¿»≈¿«

:‡LÓ¯a ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb¡ƒ√»¿»¿«¿«¿»

È˙aמג  ‡˙a ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡Â Ô·Ï ·È˙‡Â«¬≈»»«¬«¿«¬…¿»»¿»«
ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ ÈÚ ‡ÚÂ È· ‡i·e¿«»¿«¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ
B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈»≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰È·Ïƒ¿≈∆ƒƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות
ּדֹור, ׁשּבכל לבן יֹורׁשי טֹוענים וכ) אבינּו ליעקב טען ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹלבן

צאני": והּצאן ּבני והּבנים ּבנֹותי "הּבנֹות יעקב) ׁשל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹלנכדיו

הּיׁשן  לּדֹור ׁשּׁשּי זקן יהּודי – ּבעצמ (יעקב) אּתה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשלמא

מה  אבל ולילה , יֹומם ּתֹורה ללמֹוד ,ּכרצֹונ להתנהג יכֹול –ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ

– מֹודרני ּבזמן ׁשּנמצאים הּצעירים הּילדים מהּילדים?! ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָרצֹונ

ׁשיכים – לבן "הּבנֹותÈÏטֹוען ,È˙BaוהּבניםÈaהּנ ולּמה ," ִֵַָָָƒַָ¿«ְִַָ»«ְְִָָ

להנהגת  עצמם את להתאים יּוכלּו ׁשּלא ּבעליֿמּום אֹותם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוׂשה

עלי אבל ּתתי, מהיכי – יהדּות ללּמדם רצֹונ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם?!

לעׂשֹותם  ולא חדיׁשים, ּבאמצעים מֹודרנית, ּבצּורה זאת ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָֹֹלעׂשֹות

ְִַָ"ּבטלנים"!

לתֹורה  ּבנֹוגע צאני": "הּצאן – לטעֹון ממׁשי – ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹועלּֿדרֿזה

" – "הּצאן" מסחר, עניני אבל מתערב, אינּני – ",ˆ‡Èּותפּלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ…ƒ
ׁשּלא  הארּמי, לבן ׁשל ּדרכים ׁשּלי, ּבּדרכים להתנהג ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעלי

ּבהם. וכּיֹוצא ּגבּול הּׂשגת רּמאּות, ׁשל ּבאיסּורים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהתחּׁשב

קׁשה  ּתֹורה, עלּֿפי מסחר ּבעניני לעסֹוק ׁשּל ּבהנהגה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכן,

לעּבן"). א ("מאכן חּיים" ְְֲִֶַַַַ"לעׂשֹות

לבן  ׁשל ּבביתֹו ׁשהיה ׁשנה כ' ּכל נפׁשֹו את יעקב מסר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹועלֿזה

ּבׁשביל  רק לא – ׁשכב" ׁש"לא ועד מעיני", ׁשנתי "וּתּדד –ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ

ענינים  על ּגם אּלא עבר, ּבבית הּתֹורה ּכלימּוד רּוחנּיים, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָענינים

ּבני  והּבנים ּבנֹותי "הּבנֹות אליו, ׁשּׁשּיכים לבן טֹוען ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאֹודֹותם

(ּכאמרֹו נפׁשֹו את יעקב מסר אּלה ענינים על צאני", ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹוהּצאן

"EÈz„·Úּבׁשּתי ׁשנה עׂשרה ׁשניםEÈ˙Baארּבע ")E‡ˆaוׁשׁש ¬«¿ƒְְְִֵֵֶַַָָ¿∆ְִֵָ¿…∆
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות יתּבררּו ׁשעלֿידיֿזה ּתֹורה, עלּֿפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיּו

ּבּדברים  ּגם אלֹוקּות ויּומׁש לבן, ׁשל ּברׁשּותֹו ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָׁשּנמצאים

ְִִַַהּגׁשמּיים.

ה'תשי"א) וישב פרשת שבת (משיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˜ÁˆÈ „ÁÙe (·Ó את יצחק יראת . ««ƒ¿»ְְִִֶַָ
האב  זכּות ּכי הֹועילתני היא ְְִִִִֵַַָָהּׁשם,

מ"ם לּבן: והּוא ¯Ì˜Èּתֹועיל נֹוסף . ִֵֵַ≈»ְָ

ועם  ּונקבה זכר יחיד עם ּומצא ְְִִִֵֵָָָָָָׁשם.
ּגם  אמנם. מ"ם וכן ְְִֵֵַַָָרּבים.

bnחּנם: dxez ִָ

‰NÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ (‚Ó הֹוסיף . ¿ƒ¿…««∆¡∆ִ
אּוכל  מה אּלה ולבנתי וכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָֹלבאר,

להם: cnלעׂשֹות dxez ֲֶַָ

שבת קודש 
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(ãî)ëð äëì äzòåãòì äéäå äzàå éðà úéøá äúø §©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−
ðéáe éðéa:E ¥¦¬¥¤«

i"yx£„ÚÏ ‰È‰Â∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו. ¿»»¿≈ַָָ

(äî):äávî äîéøéå ïáà á÷òé çwiå©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«

(åî)íéðáà eç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬£¨¦−
:ìbä-ìò íL eìëàiå ìâ-eNòiå©©«£¨®©¬Ÿ§−̈©©¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Ï∑ ּולמלחמה לצרה אליו נּגׁשים אחים, לֹו ׁשהיּו ּבניו .(ב"ר)הם ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

(æî):ãòìb Bì àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«
i"yx£‡˙e„‰N ¯‚È∑ ּגלעד ׁשל .ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ

(çî)ðéáe éðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiåíBiä E ©Ÿ́¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®
:ãòìb BîL-àø÷ ïk-ìò©¥¬¨«¨§−©§¥«

i"yx£„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ)∑ עד .ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(èî)ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåék E §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬
:eäòøî Léà øúqð¦¨¥−¦¬¥«¥¥«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Â∑ ּבהר אׁשר והּמצּפה ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְְֲִֶַַָ
ׁשּכתּוב: ּוכמֹו יא)הּגלעד, אתֿמצּפה (שופטים "וּיעבר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכל  ׁשאמר לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָּגלעד".

ּתעבר  אם "ּובינ ּביני ה' '"יצף לחברֹו: מהם ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאחד
הּברית' q˙¯.את Èk∑רעהּו את איׁש נראה .ולא ְִֶַƒƒ»≈ְְִִֵֵֶֶֹ

(ð)éúða-ìò íéLð çwz-íàå éúða-úà äpòz-íà¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½
ðéáe éðéa ãò íéýìû äàø eðnò Léà ïéà:E ¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙a È˙a∑ מּפּלגׁשׁשּתי היּו ּבנֹותיו וזלּפה ּבלהה אף ‡˙È˙aŒ.ּפעמים, ‰pÚzŒÌ‡∑ מהם למנע ¿…«¿…«ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָƒ¿«∆∆¿…«ְִֵֶַֹ
ּתׁשמיׁש עז)עֹונת .(יומא ְִַַ

(àð)äpä á÷òéì ïáì øîàiå|äávnä äpäå äfä ìbä ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈
ðéáe éðéa éúéøé øLà:E £¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙È¯È∑ החץ יֹורה ׁשהּוא ּכזה בּים", "ירה .ּכמֹו: »ƒƒְֵֶֶֶַַָָָָ

È‰ÈÂמד  z‡Â ‡‡ ÌÈ˜ ¯Ê‚ ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿ƒ≈
:CÈ·e ÈÈa „È‰ÒÏ¿»ƒ≈ƒ≈»

˜Ó‡:מה  dÙ˜Êe ‡·‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒe¿ƒ«¬…«¿»¿»«»»

e·ÈÒeמו  ÔÈ·‡ eËe˜Ï È‰BÁ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
:‡¯B‚c ÏÚ Ôn˙ eÏÎ‡Â ‡¯B‚„ e„·ÚÂ ÔÈ·‡«¿ƒ«¬»¿»«¬»«»«¿»

˜¯‡מז  ·˜ÚÈÂ ‡˙e„‰N ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»¿«¬…¿»
:„ÚÏb dÏ≈«¿≈

CÈ·eמח  ÈÈa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
:„ÚÏb dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈«¿≈

ÈÈaמט  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ CÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ¿»»ƒ¬«ƒ∆≈¿»«¿»≈ƒ
:d¯·ÁÓ ¯·b Èqk˙ È¯‡ CÈ·e≈»¬≈ƒ¿«ƒ¿«≈«¿≈

È˙aנ  ÏÚ ÔÈL ·qz Ì‡Â È˙a ˙È ÈpÚz Ì‡ƒ¿«≈»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
ÈÈa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡nÚ L‡ ˙ÈÏ≈¬«ƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:CÈ·e≈»

Â‰‡נא  ÔÈ„‰ ‡¯B‚„ ‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¿»»≈¿»
:CÈ·e ÈÈa ˙ÈÓÈ˜‡ È„ ‡˙Ó«̃¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ≈»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰·vÓ (‰Ó:אֹותּה ׁשהּציב .en dxez «≈»ִִֶָ
Ïb (ÂÓ עד אבנים ׁשם ׁשּיגּלּו . »ֲִֶַָָָֹ

מצּפה: קראּה ּגם fnׁשהתחּברּו. dxez ְְְְִִֶֶַַָָ
(ËÓוטעם'‰ ÛˆÈ.יראה ה' ּכמֹו . ְַַƒ∆ְְִֶ

:נתּתי צֹופה q˙¯וכן Èkאנחנּו . ְְִֵֶַƒƒ»≈ְֲַ
מחברֹו רחֹוק מּמּנּו אחד ּכל ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיהיה

אׁשר  וטעם רֹואהּו: הּׁשם יראּנּו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹולא
מצּפה  קרא ויעקב לכן. אל ׁשב ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹאמר.

לֹו ׁשאמר ‰'ּבעבּור ÛˆÈ:p dxez ֲֶַַָƒ∆
È˙Ba ˙‡ ‰pÚz Ì‡ ( הּגאֹון אמר . ƒ¿«∆∆¿«ַַָָ

וזאת  .נׁשי עם ּתׁשּכב לא אם ְְִִִֵֶַָֹֹּפרּוׁשֹו
נׁשמ  לא נכרּיה, ּבכל לׁשֹון ּכמֹוהּו ע ְְְִִַָָָָָֹ

יּזיק. מה ּכמׁשמעֹו היה ואם ְְְְִִִַַַַָָָָהּמקרא.
ויכריחם  רע, להם יעׂשה ׁשאל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָוהּטעם
ותרּגּום  ּבֹו. חפצֹות ׁשאין ּדבר ְְֲֵֵֶַַָָעל

ׂשהדּותא: יגר p`ּגלעד dxez ְְֲֵַַָָ
È˙È¯È ¯L‡ (‡ׁשּירּו ואחיו הּוא . ¬∆»ƒƒְֶֶָָ

אל  וירים ּבּים. ירה מּגזרת ְְֲִִִִֶַַָָָָָאבנים,
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(áð)øáòà-àì éðà-íà äávnä äãòå äfä ìbä ãò¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ
éìàéìà øáòú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹

:äòøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
i"yx£È‡ŒÌ‡∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּכמֹו:הרי כד), ּדברי"(לעיל ּדּברּתי אם לרעה (ב"ר)∑Ú¯Ï‰."עד ƒ»ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ¿»»ְָָ

לפרקמטיא  עֹובר אּתה אבל עֹובר, אּתה .אי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

(âð)éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−
:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå íäéáà£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ È‰Ï‡∑(ב"ר)קדׁש.¯BÁ È‰Ï‡Â∑ חֹול.Ì‰È·‡ È‰Ï‡∑ חֹול. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»¡…≈¬ƒ∆

(ãð)íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷òé çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«

i"yx£Á·Ê ·˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑ למׁשּתה ּבהמֹות .ׁשחט «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ
ÂÈÁ‡Ï∑ לבן לאֹוהביו ּדבר ∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם ּכל ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְַָ

לחם  קרּוי ה)ּכמֹו:,מאכל רב",(דניאל לחם (ירמיה "עבד ְְֲֲֶֶֶַַַָָ
ּבלחמֹויא) עץ .""נׁשחיתה ְְְִֵַַָ

áì(à)åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

(á)bôiå Bkøãì Cìä á÷òéå:íéýìû éëàìî Bá-eò §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B·ŒeÚbÙiÂ∑ לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו ּבאּו יׂשראל, ארץ  ׁשל .מלאכים «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

(â)àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦

i"yx£ÌÈÁÓ∑ מחנֹות לקראתֹוׁשּתי ׁשּבאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו חּוצהֿלארץ ׁשל (ב"ר , «¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
:ותנחומא)

סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים. קמ"ח ויצא פפפ  פרשת חסלת

‡‡נב  Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c „È‰Ò»ƒ¿»»≈¿»¬»»»ƒ¬»
‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï»∆¿«¿»»»¿»»≈¿ƒ«¿»
‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È È˙ÂÏ ¯aÚ¿̇ƒ«¿»ƒ»¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ôee„Èנג  ¯BÁ„ d‰Ï‡Â Ì‰¯·‡„ d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»≈»≈¿»¿
ÏÈÁ„„a ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e·‡„ ‰‰Ï‡ ‡Èa≈»»¡»≈«¬¿«ƒ«¬…ƒ¿»ƒ

:˜ÁˆÈ È‰e·‡ dÏ≈¬ƒƒ¿»

È‰BÁ‡Ïנד  ‡¯˜e ‡¯eËa ‡˙ÒÎ ·˜ÚÈ ÒÎe¿≈«¬…ƒ¿»»¿»¿»«¬ƒ
:‡¯eËa e˙È·e ‡ÓÁÏ eÏÎ‡Â ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»«¬»«¿»ƒ¿»

d˙·ÏÂא  È‰B·Ï ˜Le ‡¯Ùˆa Ô·Ï Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
:d¯˙‡Ï Ô·Ï ·˙Â ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿≈«¬«¿«»»¿«¿≈

iÎ‡ÏÓ‡ב  d· eÚ¯ÚÂ dÁ¯‡Ï ÏÊ‡ ·˜ÚÈÂ¿«¬…¬«¿»¿≈«¬»≈«¿»«»
:ÈÈ„«¿»

˜„Ìג  ÔÓ ‡˙È¯LÓ ÔeÊÁ „k ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»ƒ√»
:ÌÈÁÓ ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ÔÈc ÈÈ¿»≈¿»¿»¿«¿»««¬»ƒ

Ù Ù Ù

åìø ¯ ãìø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אחד: apמקֹום dxez ֶָָ
¯B·Ú‡ ‡Ï (·ּכמֹו הּגל זה ּברית . …∆¡ְְִֶַָ
וטעם חק: רע.Ú¯Ï‰עברּו לעׂשֹות . ְְַַָֹ¿»»ֲַַ

להרע  אּתה אלי ּתעבֹור לא אֹומר ְְֲֵֵֵַַַַָָֹויׁש
יׁשּפט  אמר אחד ּכל ּכן. אני ּגם ְֲִִִֵֶַַָָָֹלי

על  אמר ויעקב אבֹותינּו, אלהי ְֱֲֲֵֵֵֵַַַָֹֹּבינינּו
אלהי  על אמר ולבן אברהם, ְְֱֱֵֵַַַָָָָָֹֹאלהי
עבֹודת  עֹובד ׁשהיה אביו אבי ֲֲִִֵֶַָָָָנחֹור

יהֹוׁשע: העיד וכן bpּכֹוכבים. dxez ְְִִֵֵַָֻ
ÂÈ·‡ „ÁÙa ·˜ÚÈ Ú·MiÂ (‚ ּבמי . «ƒ»««¬…¿««»ƒְִ

אֹומר  ויׁש מּמּנּו. מפחד אביו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהיה
ואינּנּו העקדה, ליֹום רמז הּפחד ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָזה

cpרחֹוק: dxez ָ
ÂÈ·Ï ּבנֹותיו:‡) ּבני הם .a dxez ¿»»ְְֵֵָ
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ממכתבי כ"ק אדמו"ט מוהטיי"צ

בבקשה  באתי  תטפ"ז  שנת  ...בטאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשט  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחטית  תפילת  אחט  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעוטי  יאמטו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמט אחט זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהוג. ובקשתי זאת 
הטבים, )וטאוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פטרי של מפלגת החסידים יחיו 
בפטר(, ובגלל זאת יתבטכו ממקוט הבטכות 

בכל מילי דמירב מנפש ועד בשט...

)ר"ו סיון, תטפ"ח(

שבימיהם  אטץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהג  היה 
הקאפירל  את  יום  בכל  אומט 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פטק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פטק  אומט  היה  הכ"א  לשנת 
אומטים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סגולה שלא ייצאו 

לתטבות טעה...

)תמוז תטס"ו(

 לוח תהלים 

יום ראשון, ג' כסלו < מפטק יח עד סוף פטק כב

יום שלישי, ה' כסלו < מפטק כר עד סוף פטק לד

יום שישי, ח' כסלו < מפטק מד עד סוף פטק מח

יום שני, ד' כסלו < מפטק כג עד סוף פטק כח

יום חמישי, ז' כסלו < מפטק לר עד סוף פטק מג

יום רביעי, ו' כסלו < מפטק לה עד סוף פטק לח

שבת קודש, ט' כסלו < פטק כ. מפטק מר עד סוף נד
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פה

פה

כסלו  ג' ראשון יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו ג' ראשון âיום
,310 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור äåöî...מורה íåé÷ì äðäå,קנו עמ' åë'.עד éøåçà

קוטרס אחרון 
,íéøçà éãé-ìò úBNòì øLôà-éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦

äøBz ãeîìz ïéìháî15elôàå ,xzeia milrpd mipiprd - §©§¦©§¨©£¦
,dxezaïkL-ìëå ,äákøî äNòîmilhany -àéäL älôz ©£¥¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦

eîéçøe eìéçãe ïéçî úðéçadad`e d`xi -íòhäå ,íéiìëN §¦©Ÿ¦§¦§¦¦§¦¦§©©©
.ìéòì økæpkoipr llba - ©¦§¨§¥

dyrpd zevevipd xexia
,zeiyrn zeevn iciÎlr
zilkz `ed `wec dfy

.zelylzydd,úàæ ãBòå§Ÿ
äìãb ãàî úîàaL¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§

,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨
,zekldd lyúìòî ìò©©£©

,zelcbe -ïäL ïéçnä©Ÿ¦¤¥
eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦

dad`e.íéiìëN- ¦§¦¦
z`hazn zepeilrd
dpeekd revia lr sqep)
oipra dpeilrd
mb ("mixexia"d
mr ytpd zecg`zda

cenil iciÎlr e` zeiyrn zeevn ici lr dyrpd xac ,zewl`
zelcbe zepeilr opyi jka mb - zeiyrnd zeevnd ly zekldd

,miilky d`xie dad`de oigend iabláéúëc íâä ék16: ¦£©¦§¦
"Bá ä÷áãìe"z`fe ,`ed jexa yecwda -,åéúBcî éãé-ìò- §¨§¨©§¥¦¨

zcna wacp `ed ,mc`d ly dad`de cqgd zcn iciÎlry
ÎjexaÎyecwd mr cg` xac ody zepeilrd zexitqd ly cqgd

,`edàlà úBðBéìòä úBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î-ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦©¦¨¤§¤¨
,ïúeàéöîa,zecnd "ze`ivn"a -,ïúeäîa àìåwacp `ed - ¦§¦¨§Ÿ§¨¨

zeiniptae zedna `l j` ,cala zecnd zeipevigae ze`ivna
,zecndáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :itly - §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

,yhixfnn cibnd mya e"h oniq "ycewd zxb`"a xaqend
eteba dxi`dy eznyp zx`d lr epia` mdxa` xn` z`fy
`idy) dlecbd dad`d lr had ilany ,oeilr cqg ly xe`dn
cr ,`edÎjexaÎyecwdl epia` mdxa`l dzidy (cqgd zcn
xtr" `idy ,eznypay cqgd zcn lr xn` ,el "dakxn" didy
,zepeilrd zexitqd ly cqgd zcnl d`eeyda cala "xt`e

jtde sxypy urd ly mvrde zednd ixd `ed xt` lynle
.xtr ,min ,gex ,y` zeceqid zrax`n akxen did urd .xt`l
- min ,gex ,y` zeceqid zyely etcpzp ,eztixy iciÎlre
zexnl ixd ,xt`d `edy ,cala xtrd ceqi x`ype ,oyra
mvre zedn eze` `edy
xt`l oi` la` ,urd ly
didy urd iabl jxr mey
aehe d`xnl cngp ur"
xt` `ed zrke ,"lk`nl
oi` ,lynl ,jk .cala
cqgd zcnl jxr mey
mdxa` ly dad`de
`id eznypy itk epia`
zxitqe zcn iabl ,seba
zexitqay cqgd
,miptÎlkÎlr .zepeilrd
`l elit` wac epi`y ixd

azecnwx - zepeilrd
`le cala oze`ivna

.ozednaïkL-ìëå- §¨¤¥
wac epi`y-ïéà øBàa§¥

déa àñéôz äáLçî úéìc ,àeä-Ceøa óBñdaygn oi`y - ¨§¥©£¨¨§¦¨¥
,ea "zqtez"d,Cøaúé epnî úeiçä úeèMtúäå BøBàai` - §§¦§©§©©¦¤¦§¨¥

,df xe`a "dqitz" zeidl xyt`àeäL ,Búeàéöîa íà-ék- ¦¦¦§¦¤
,jxazi exe`,Búeäîa àìå ,ílk úà äiçnLi` ezedna - ¤§©¤¤ª¨§Ÿ§¨

,"dqitz" zeidl xyt`elôà`l -ìly mik`lnle mi`xap - £¦§
zenlerdáeúkL Bîk ,íéðBéìò18'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" : ¤§¦§¤¨¨¨¨

,"'eë úBàáömixne` jk ,mdn lcaene yecw "ze`av 'd"y - §¨
mde ,"d`ixa"d mler ly mipeilr mik`ln mdy ,mitxyd ixd

'd" lr z`f mixne`"ze`avelit`y ,zednyecw xe`d
,mdn lcaene"íéìöàpä íéìeìò" ãáìmler ly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦

ze`xwpd xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d
"dlir"d z` biyn ixd "lelr"de ,"milelr"d iabl "zelir"

md ,elyL øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçà ìk íéâéOîdpnp - ©¦¦¨¤¨§¦¨§¦©¥¤¤
,"íéôeöøt"ä úeLaìúäa ¯ "íéiç õò"axiaqny itk - §¥©¦§¦§©§©©§¦

ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d ji` "miig ur"a
ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa df miyalzn "zeliv`"

ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù
àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî

א.15. ט, קטן ובכ"מ.16.מועד א. יד, סוטה כז.17.ראה יח, ג.18.וירא ו, ישעי'

 תניא יומי 

יום טאשון 
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פו כסלו פו ד' שני יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו ד' שני âיום
קנו, מעמ' מעוברת: לשנה שיעור úåöîä...מורה äùòî ë"àùî,312 עמ' ãåñä.עד ãîåìä

ely "sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyne oian - yalznd
,ea yalzndelôà ,íéàøáða àì ìáà,`l -úBîLða £¨Ÿ§¦§¨¦£¦¦§¨

,úeìéöàcody oeeik ,z`f lka ,zewl` ixd ody zexnly - ©£¦
ly milkdn ecxtp xak
xne`y itk ,zexitq xyr

'k oniq "ycewd zxb`"a19

ze`xwp xak od -
xyt` i`e "mi`xap"
"dqitz" odl didzy
,zewl`d zedna dbydeáeúkL Bîk20-åéìò eðaø äLîa §¤¨§Ÿ¤©¥¨¨

"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä21.zeipevigd z` - ©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈

dyna elit`y ,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde
`l` - devn cvn dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax
,zeipevigde "miixeg`"d z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn

d mdyze`ivnly
d z` `l ,zewl`zedn.

- zeevnd dyrn ,j`
- oldl owfd epax xiaqi

ly oipr `edzedn
icediy dryae ,zewl`
ixd - devnd z` miiwne mipind x`y mr cgi ecia bexz` fge`

a qtez `edzedn.zeiyrnd zeevnd lka xacd jke .zewl`d

äðä "änä íé÷ìà äNòî" ¯ úBönä äNòî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¥©¦§©£¥¡Ÿ¦¥¨¥¨
itk) ixnbl mdn znlrp zewl`dy miinyb miyrn md oi` -
zexnl `l` ,(dfd mler ly miinybd miyrnd lka xacdy
z`f lka ixd md - miinyb mixaca miyrp zeevnd dyrny

ok` cvik .miiwl` miyrn
df ixd - ?xacdCøãa§¤¤

ìzLäíéìkî úeìL ¦§©§§¦¥¦
-äàéøáì úeìéöàc©£¦¦§¦¨

,äiNò-äøéöémilkdy - §¦¨£¦¨
mi`ad "zeliv`"c

d md "r"ia"azewl`ly
,r"ia zenlerïúeänî¦¨¨

,ïúeiðBöéçc ïúeîöòå§©§¨§¦¦¨
ìLî-Cøc-ìò Bîk§©¤¤¨¨

åéðéîe âBøúàx`y - ¤§¦¨
mr cgiy ,mipind zyly
zevn mieedn md bexz`d

,mipin 'cïäa Léaìä¦§¦¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

øéòæ"c [íéîéðt] [úéîéðt] íéãñçc ïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨©£¨¦§¦¦§¦¦¦§¥
,ïúeiðBöéç úðéçaî eðééäå ,"ïétðàmicqgd zeipevigny - ©§¦§©§¦§¦©¦¦¨

,eipinae bexz`a yaeln "oitp` xirf" ly miiniptdìëa òãBpk©©§¨
,íãàä ïk-ïéàM-äî .úBiNòî úBöîeizecne ezpaday - ¦§©£¦©¤¥¥¨¨¨

,miilky d`xile dad`l ribn `edelôà,m` -äîLð Bì Lé £¦¥§¨¨
àöîì ìëeé àì ¯ óeba úLaìnL øçàî ,úeìéöàc©£¦¥©©¤§ª¤¤©Ÿ©¦§Ÿ

BLôða22lkei `le -âéOäìe,elkya -ìL ïúeîöòå ïúeäî §©§§©¦¨¨§©§¨¤
úeìéöàä ék) úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c íéãñçä úéîéðt§¦¦©£¨¦¦§¥©§¦©£¦¦¨£¦

-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeììëa "äiç" úðéça àéä¦§¦©©¨¦§¨¨¨£¦§¦¨
,äiNò-äøéöéta -,ytp ,zebixcn rax` mler lka opyi zeihx §¦¨£¦¨

rax` cbpk md zenlerd zrax` zellkae ,'ig ,dnyp ,gex
- dxivi ,ytp `id diyry ,'ige dnyp ,gex ,ytp ly zepigad
,d`ixa - dnyp ,gex
ixd .'ig - zeliv`e
zpiga `id "zeliv`"y

,'igàéäL`id 'ig - ¤¦
éwî úðéçaäìòîlî ó §¦©©¦¦§©§¨

éìëa úLaìúî dðéàå§¥¨¦§©¤¤¦§¦
(ììkmc`a lynl enk - §¨

`id eznyp ly 'ig zpiga
`ly ,eznyp ly "siwn"d
"dnyp"d zpiga enk
"gex" e` ,dbyd `idy
odl yiy 'eke zecn `idy

la` ,seba odly ilkd
zpiga `id 'ig zpiga
jk ,"siwn" `idy dnypd
zpigaa `id - "zeliv`" `idy ,"'ig" zpiga ,zenlera mb
leki `l mc`d ixd ,ilk meya llk zyalzn dpi`y ,"siwn"

z` - seba ezeida - biydlzedn,"zeliv`" zbixcne zpiga
,ïúeàéöî íà-ékxirf'c miiniptd micqgd ly ,cala - ¦¦§¦¨

,biydle "qetzl" leki `ed - "oitp`eîéçøe eìéçc éãé-ìò- ©§¥§¦§¦
dad`e d`xi,"éøçà úà úéàøå" :áeúkM äîe .íéiìëN- ¦§¦¦©¤¨§¨¦¨¤£Ÿ̈

"gwel"y oipr ixd `id di`xezedn,à÷åc äàeáð Cøãa àeä§¤¤§¨©§¨
àeäL)d`eapd -úeiîLbä úeèMtúä23áeúkL Bîk , ¤¦§©§©©§¦§¤¨

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë

êøãá äðä äîä íé÷ìà äùòî úåöîä äùòî ë"àùî
ïúåîöòå ïúåäîî ò"éáì 'éöàã íéìëî úåìùìúùä
ïäá ùéáìä åéðéîå âåøúà î"ãò åîë ïúåéðåöéçã
[íéîéðô] [úéîéðô] íéãñçã ïúåîöòå ïúåäîî ä"á÷ä
úåéùòî úåöî ìëá òãåðë ïúåéðåöéç 'éçáî åðééäå à"æã
øçàî 'éöàã äîùð åì ùé 'éôà íãàä ë"àùî
âéùäìå åùôðá àåöîì ìëåé àì óåâá úùáåìîù
éë) 'éöàã à"æã íéãñçä úéîéðô ìù ïúåîöòå ïúåäî
àéäù ò"éáà úåîìåòä úåììëá äéç 'éçá àéä 'éöàä

é÷î 'éçá(ììë éìëá úùáìúî äðéàå äìòîìî ó
úéàøå ù"îå .íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò ïúåàéöî à"ë
úåèùôúä àåäù) .à÷åã äàåáð êøãá àåä éøåçà úà

סע"א.19. כב.20.קל, לג, ˘ËÈÏ"‡:21.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק ˘ËÈÏ"‡:22."ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰['בנפשו']"
בידו". דויקח בי"ת ˘ËÈÏ"‡:23.כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ס פ"ד ת"ת הל' רסצ"ח. חאו"ח אדה"ז משו"ע "להעיר

יום שני 
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פז

פז

כסלו  ד' שני יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

íéètLî úLøt 'àðîéäî àéòø'a24.(epax dyny dn ixd - §©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨¦
ly jxca ok` df did ,zednd z` "zqtez"d di`xa d`x
zeidl leki - zeinybd zehytzd `id d`eapy oeeiky .d`eap
cvn `l m` j` ,seba z`vnp dnypdyk mb di`x ly oipr

dleki ytpd oi` - d`eap
zedn biydle "qetzl"
,"zeliv`"d zbixcne

,íòhä eðééäå,jk lr - §©§©©©
àøápì øLôà-éàL éôì§¦¤¦¤§¨©¦§¨
úeäîa íeìk âéOäì§©¦§§¨
,àøBaä àeäL ,úe÷ìàä̈¡Ÿ¤©¥
Bæ ïéà ¯ äâOä éìáe§¦©¨¨¥
àñéôúe äLaìä©§¨¨§¦¨

áãe.úézîà úe÷ixd - §¥£¦¦
zeidl mc`l xyt` i`
`l elit` zn`a weac
Îyecwd ly eizecna
zecn ody `edÎjexa
,miptÎlkÎlr ."zeliv`"d
d`xie dad`y ixd
el dpwn icediy miilky
"dqitz" od ,dltza

a zewiaceze`ivn
`l j` cala zewl`d

azedn.zewl`d-äî©
-ìò âBøúàä ïk-ïéàM¤¥¥¨¤§©
Búeiç ,ìLî-Cøc¤¤¨¨©

ìzLðå äëLîð'àá÷eðc íéìë'c úéðBöéç úeänî äìL ¦§§¨§¦§©§§¨¦¨¦¦§¥¦§§¨
Bîk ,úe÷ìà úðéça àeäL ,úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c¦§¥©§¦©£¦¤§¦©¡Ÿ§

'íéiç-õò'a áeúkL25,'úeìéöà'a ïä úBøtä ìkL- ¤¨§¥©¦¤¨©¥¥©£¦
,"zexit"d lkl yxeyd epyi "zeliv`"aíéìk ã"îì ék¦¨¤¥¦

äiNò-äøéöé-äàéøáì eãøé úeìéöàcly zewl`d zeidl - ©£¦¨§¦§¦¨§¦¨£¦¨
,r"ia zenler,(íìBòä àøáð ïäaL úBøîàî ã"eé ïäå)§¥©£¨¤¨¤¦§¨¨¨

,úeäîa úeäî ,'äiNòc àá÷eð'a úeLaìúä éãé-ìò- ©§¥¦§©§§§¨©£¦¨¨§¨
"zeliv`c zekln" ly milkd zednyzedna zyalzn

mi`xapd lk mi`xap ixd "diyrc zekln"ne ,"diyrc zekln"
.bexz`d lynl enk ,zexitd mb mdipia ,"diyr"d mler ly
mlrd ly ote`a `id zewl`d ,mixg` miinyb mixaca ,j`
xzqde mlrd mey ila ,ielba `id - devna eli`e ,xzqde

,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga b"k wxta xaqenk)ék¦
àéäL ,'äiNò'a äîLð eNòð úeìéöàc íéìkäzpiga - ©¥¦©£¦©£§¨¨©£¦¨¤¦

`id "diyr"d mler ly dnypdéôì ,Lnî úe÷ìà úðéça§¦©¡Ÿ©¨§¦
eäéà" úeìéöàaL,"seq oi` xe`" -éäBîøâemilkd - ¤©£¦¦§¨¦
,"idenxb" mi`xwpd,"ãç,cg` xac md -ìéöànäxe`" - ©©©£¦

,"seq oi`,ìöàpäåoi` xe`"n elv`py "zeliv`"c milkd - §©¤¡¨
,cg` xac md - "seqäîLpä úeäî úeLaìúä éãé-ìòå- §©§¥¦§©§¨©§¨¨

,"zeliv`"c milkdny'äiNòc àá÷eð'c íéìkä úeäîa§¨©¥¦§§¨©£¦¨
Bòðòðîe âBøúàä ñôBzLk ,àöîð .âBøúàä äeäúð¦§©¨¨¤§¦§¨§¤¥¨¤§§©§§
ñôBz äæ éøä ¯ Búëìäk§¦§¨£¥¤¥
Ba Laìîä ,Búeiç Lnî©¨©©§ª¨

,'úeìéöàc àá÷ep'î- ¦§¨©£¦
,"zeliv`c zekln"n

úãçéîäzekln" - ©§ª¤¤
,"zeliv`c-ïéà øBàa§¥

-Ceøa ìéöànä óBñ©©£¦¨
.àeäzekln" liv`dy -

la` ."zeliv`c
ixd :dl`yd zxxerzn
mb `ed xac eze`
xg` inyb ixt fge`yk
Îlr uexizd ?devn epi`y
,lirl xen`k :`ed jk
,mixg` miinyb mixacay
mday ziwl`d zeigd
mlrd ly ote`a `id
`id devna eli`e ,xzqde
dyrn" `idy ielba

."miwl`ïk-ïéàM-äî©¤¥¥
Búðeëazevn zpeeka - §©¨¨
,bexz`âéOî Bðéà¥©¦
,ñôBúå-zednzekln" §¥

,oldl xiaqiy itk ,bexz`d yxey `idy ,"zeliv`còãBiä óà©©¥©
,ãBqädlaw itÎlr bexz`d zpeek ceq rceiy in s` - ©

dpeekd iciÎlr qteze biyn `ed oi` z`f lka - zeciqgeàlà¤¨
.dúeäî àìå ,dúeàéöîz` -ze`ivn,"zeliv`c zekln" §¦¨§Ÿ¨¨

j` ,dpeekd iciÎlr biyne qtez ,rcei `ed - bexz`d yxey
d z` `lzednxacdy itk `ly ,"zeliv`c zekln" ly

qteze fge` `edy ,devnd meiwe bexz` zfig`azednbexz`d
,zewl`a eyxyeâBøúà úBëìä ãenìa Cà`edyk `l - ©§¦¦§¤§

- lirl xaec dilry ,bexz` ly zipgexd dpeekd z` oeekn
cenila `l`zekld,bexz`Lnî âBøúàä ñôBúå âéOî- ©¦§¥¨¤§©¨

- devn miniiwn ea inybd bexz`d zece` o`k xaecn ixdy
`ed inybd bexz`d z`e - dlrnl ipgexd epipr zece` `l

,ezedn z` oian ixdøeac úðéçáa ,äëìäk Búåöîe¦§¨©£¨¨¦§¦©¦
,äáLçîely zekldde mipicd z` xeaica `han `edyk - ©£¨¨

,zekldde mipicd z` daygna oiane bexz`ãîBlä ïkL-ìëå§¨¤¥©¥
,ãBqäly iniptd oiprd z` rcei `edy ,bexz` zevn ly - ©

z` oian ixd `edy oeeike ,zeciqge dlaw itÎlr bexz` zevn

ïåøçà ñøèðå÷
íòèä åðééäå .(íéèôùî 'ô î"øá ù"îë úåéîùâä
àåäù úå÷ìàä úåäîá íåìë âéùäì àøáðì à"àù éôì
úå÷éáãå àñéôúå äùáìä åæ ïéà äâùä éìáå àøåáä
äëùîð åúåéç î"ãò âåøúàä ë"àùî .úéúéîà
'éöàã à"æã '÷åðã íéìëã úéðåöéç úåäîî äìùìúùðå
ïä úåøéôä ìëù ç"òá ù"îë úå÷ìà 'éçá àåäù
ã"åé ïäå) ò"éáì åãøé 'éöàã íéìë ã"îì éë 'éöàá
'÷åðá úåùáìúä é"ò (íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî
äîùð åùòð 'éöàã íéìëä éë úåäîá úåäî 'éùòã
åäéà 'éöàáù éôì ùîî úå÷ìà 'éçá àéäù 'éùòá
úåäî úåùáìúä é"òå ìöàðäå ìéöàîä ãç éäåîøâå
âåøúàä äåäúð äéùòã '÷åðã íéìëä úåäîá äîùðä
ñôåú æ"ä åúëìäë åòðòðîå âåøúàä ñôåúùë àöîð
øåàá úãçåéîä 'éöàã '÷åðî åá ùáåìîä åúåéç ùîî
ñôåúå âéùî åðéà åúðååëá ë"àùî .ä"á ìéöàîä ñ"à
êà äúåäî àìå äúåàéöî àìà .ãåñä òãåéä óà
ùîî âåøúàä ñôåúå âéùî âåøúà úåëìä ãåîéìá
ãîåìä ë"ùëå äáùçîå øåáã 'éçáá äëìäë åúåöîå

ãåñä

.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך ב קטז, שם הכוונה ˘ËÈÏ"‡:25."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וצע"ק ומני „ÈÈ„Ó˜"בסופו.
דוקא".Ê'שם
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פח כסלו פח ה' שלישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו ה' שלישי âיום
,312 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור úåãåñ...מורה à÷åã ìáà,312 עמ' íù.עד øùà

ezednmipipr zece` o`k xaecn `l ixdy ,envr bexz`d ly
mler ly mitevxt - dfn dlrnly zebixcn zece` e` miipgex

,inyb bexz` zece` xaecn `l` - "zeliv`"ddfaercei `ed
.iniptd oiprd z`e ceqd z`

,äåönä úBãBñ à÷åc ìáàzeipgexd zebixcnd zeceq `l - £¨©§¨©¦§¨
d ceq `l` ,oldl xiaqiy itk ,zelylzydd xcq lydevn,

oiane rcei `ed ,devnd ly inybd utgd ,dnvr devnd z`y
,dzedn z`,äéúBëìä ãenlî òøb àìcly -,devnd §Ÿ¨©¦¦¦§¤¨

,'eë äaøcàådf ixd - §©§©¨
,dkldd ceniln dlrnl
.úeänä âéOî BðéàL óà©¤¥©¦©¨
ly zipgexd dpeekd ly -
xaecny devnd ceq
ly mitevxte mipipra
oeeik ,j` ,"zeliv`"
- dnvr devndy
z` oian `ed - bexz`d
ixd - bexz`d zedn
oipr yi oiprd zellkay
"dqitz"e drici ly

,devnd ceqe zpeekl xy`a `ed xen`d lk .zedna-ïéàM-äî©¤¥
ìzLää øãña ïk,úeìLzelylzydd xcq cenile zricia - ¥§¥¤©¦§©§§

,dlrnly zexitqde zenlerd lyúeàéönä âéOî íà óà- ©¦©¦©§¦
,zelylzydd xcq ly zeipgexd zebixcnd lyéãò àìãvî ó Ÿ¨¦¦©

Bîöò,zelylzydd cenile zrici ly envr xacd cvn - ©§
úBönä ãenìk,zeevnd ly zekldd -ñôBzå âéOnL §¦©¦§¤©¦§¥

,úeänäzeticr el didiy xyt` xg` mrh zpigan - ©¨
d`xil ,"mly al"l `ian dfy ,oldl xiaqiy itk ,zepeilre

cvn j` ,zeevnd lk zilkz `idyenvrceniln sicr df oi`
,zednd z` biyne rcei `ed oday zeevnd ly zeklddäìòîe©£¤

,Lnî ìòôa íi÷ elàk åéìò,devnd ly zekldd ecnla - ¨¨§¦¦¥§Ÿ©©¨
,ynn lreta devnd z` miiw eli`k el aygpáeúkL Bîk26: §¤¨

."'eë äøBzä úàæ"`xnbd jkÎlr zxne` ,dgpnle dlerl -27, Ÿ©¨
,ixd .'eke dgpne dler aixwd eli`k `ed ixd dxeza wqery in
dlrn miieqn hxta yi zeevnd zekld ly dlbpd cenilay
xcq ly cenild ,dxezd zeinipt cenila xy`n xzei daexn
`edy mipipr cenilay ,"zedn" ly oipra dfy ,zelylzydd
zeyrpd zeevn ly zeklda xacdy itk ,mzedn z` rcei
z` rcei `ed ixd miinybd mipiprd z`e ,miinyb mipipra
mipipra dcxi ixd ,zeklday jxazi eznkg ok ,mzedn

eznkg" `ed oian ixd - zeklda mipc mzece`y miinybd
zbyda "jxazizedndoeilrd cegid ote` dfÎiciÎlr dyrpe ,

mc`d lkyy ,"`ipz"a 'd wxta x`eand ,swene siwn ly xzeia
eznkg `idy dxez ly dnkgde lkyd mr zilkza cg`zn
dyrp dfÎiciÎlre ,jxazi
mc`d ytp ly cegid mb
mr (lkydn dlrnly)
`edÎjexa "seqÎoi`Îxe`"
.jxazi eznkga yaelnd
drya `ed xen`d lk
oian `edy dbyddy
zbyd `id dxeza
,lirl xen`ke ,zednd
cenila `wec df ixd
oday dxez ly zeevnd
eli`e ,zednd zbyd dpyi
,zeipgex zebixcna mipcy ,zelylzydd xcq zricie cenila
e` ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler ly mitxye zeig ,mipte` enk

"zeliv`"d mler ly mitevxta - dfn dlrnl s`oi` my - 'eke
- okÎitÎlrÎs` .cala ze`ivnd zrici `l` zednd zbyd
cenile zricia zepeilre dlrn dpyi - oldl owfd epax xiaqi
ceniln zltep dpi`y cala ef `ly ,zelylzydd xcq

.dfn dlrnl s` `id `l` - dxez ly zeevndúòéãiL àlà¤¨¤§¦©
ìzLääî úeàéönääàOðå äîø äåöî ïk-íb àéä ,úeìL28, ©§¦¥©¦§©§§¦©¥¦§¨¨¨§¦¨¨

,äðlk ìò äìBò äaøcàåcenile zeevnd x`y lk lr - §©§©¨¨©ª¨¨
,dxezd zekldáeúkL Bîk29,"'eë íBiä zòãéå" :,xnelk - §¤¨§¨©§¨©

aezk oke ,zewl`a dbyde zrc zeidl dkixvy30:úà òc"©¤
éáà é÷ìà,"'eë Ezrc zeidl dkixvy `id ezernyn mby - ¡Ÿ¥¨¦

,zewl`a dbyde,'eë "íìL áì"ì äàéáîemiiqny itk - §¦¨§¥¨¥
`ian "jia` iwl` z` rc"y ,"mly ala edcare" :minid ixaca
`le" xe`iaa yexitl m`zdae ,"mly ala edcare" didiy

"dxez ihewl"a "ziayz31`idy d`xil `ian dfy ,`id dpeekd ,
aezkk ,zeevnd lk zilkz32miwegd lk z` zeyrl 'd epevie" :

`id zeevnd lk zilkzy ixd - "epiwl` 'd z` d`xil dl`d
zricie dxezd zeinipt cenile ."epiwl` 'd z` d`xil"l ribdl
rc"e "meid zrcie" zevn mda miniiwny ,zelylzydd xcq

ïåøçà ñøèðå÷
ãåîéìî òøâ àìã äåöîä úåãåñ à÷åã ìáà
ë"àùî .úåäîä âéùî åðéàù óà 'åë äáøãàå äéúåëìä
àì úåàéöîä âéùî íà óà úåìùìúùää øãñá

éãòñôåúå âéùîù úåöîä ãåîéìë åîöò ãöî ó
ù"îë ùîî ìòåôá íéé÷ åìéàë åéìò äìòîå úåäîä
úåìùìúùääî úåàéöîä úòéãéù àìà 'åë äøåúä úàæ
äðìåë ìò äìåò äáøãàå äàùðå äáø äåöî ë"â àéä
äàéáîå 'åë êéáà é÷ìà úà òã 'åë íåéä úòãéå ù"îë
àåä úåàéöîä úâùäå ø÷éòä àåäù 'åë íìù áìì

לז.26. ז, א.27.צו קי, "מצות28.מנחות לפנינו: שצ"ל ¯·‰בתניא שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",
ולא  כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, ולא ד"ה ויקרא בלקו"ת גם וכ"ה כבפנים. "רמה",

שלפנינו. לט.29.כבדפוסים ד, ט.30.ואתחנן כח, א' הימים 31.28.דברי כד.32.שבהערה ו, ואתחנן

יום שלישי 
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פר

פר

כסלו  ו' רביעי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו ו' רביעי âיום
,312 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור úîàáù...מורה úàæ ãåòå,קנז עמ' åàøé.עד àì

'd z` d`xil" ly "mly al"l mi`ian "jia` iwl` z`
:owfd epax oeylae ."epiwl`,øwòä àeäLz`xie "mly al" - ¤¨¦¨

"mly al"ly ,lirl xen`ke ,zeevnd lk zilkze xwir md 'd
,zelylzydd xcq zbyde zrici iciÎlr miribn d`xile

zrici `idy zexnl
,cala ze`ivnd zbyde

äåúeàéönä úâO33àeä §©¨©©§¦
èéLôäìmipiprd z` - §©§¦

xcq zebixcn ly
,zelylzyddúeiîLbî¦©§¦

.'eëxeiv didiy ,xnelk -
.mipiprd zeipgexa
iaxd zxrdl m`zda

zenewn dnke dnka34ly ote`a dxezd zeinipt cenil ,
dfyk `wec `ed ,dbyde "dqpxt" ly ote`a ,"'ipin oeqpxtzi"

ly mixaqda mipiprd z` mixiaqnd mixe`iaa `adbyde lky
ziceqi dpade dbyd didzy ick - c"ag zeciqg zxez -

,dl` mipipraBfL ÷ødrici didzy ,"meid zrcie" zevn - ©¤
,zewl`a dbydeúçà äåöî àéä,â"éøzî,zeevnd 613În - ¦¦§¨©©¦©§©

éøö íãàäå,â"éøz ìk íi÷ì C,zeevnd -ïäL éôì §¨¨¨¨¦§©¥¨©§©§¦¤¥
ìzLä,úeìéöàc íéìëc úéðBöéçc úeänä úeìLitk - ¦§©§§©¨§¦¦§¥¦©£¦

dlrnd lirl xiaqdy
,dfayCëì,okl -éøöC §¨¨¦

ìk ãenìa úBaøäì§©§§¦¨
â"éøzäcenll ,zeevn - ©©§©

,zeevnd lk ly zekldd
Lnî ìòôa ïîei÷å- §¦¨§Ÿ©©¨

icil `ian ixd cenildy
lk lreta miiwl ,dyrn

,zeevndøeac äáLçîa§©£¨¨¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa ïäL ,äNòîe,d`ixa `id daygn) - ©£¤¤¥§¦¨§¦¨£¦¨

,(diyr - dyrne ,dxivi - xeaic.íL øLà ïéøeøa øøáì- §¨¥¥¦£¤¨
xexiay ,lirl xaqedy itke ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera

.zelylzydd xcq zilkz `ed zevevipd

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn
zeevnd eli`e ,ipgex oipr od d`xie dad`y zexnl) ytpd ly
oipr llba `idy dlrn ,(miinyb mixaca zeyrp zeiyrnd

Îlr miyrpd "mixexia"d
xy`e ,zeiyrn zeevn ici
;zelylzydd zilkz md
dpeekd cvn dlrn ef ixd
,zilkzde dpeilrd
zeevn iciÎlr zrveand

j` ,zeiyrnmvradad`
od ytpd ly d`xie

mby ,owfd epax xiaqi oldl .zeiyrnd zeevndn dlrnl
mvrad cvn ,yxeyzeiyrnd zeevnd ly mixexiad ,mdly

dn dlrnl mdyxey:owfd epax oeylae .ytpd lyúîàaL¤¤¡¤
,ç"ôøî äiNò-äøéöé-äàéøáaL ïéøeøaäzevevipd 288În - ©¥¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨¥

mixxazn dl` mixexia ,edz lyúBöîe äøBz éãé-ìò©§¥¨¦§
,äNòîe øeac äáLçîadaygna dxezd cenil iciÎlr - §©£¨¨¦©£¤

dl` mixexiae ,zeevnd dyrn iciÎlre xeaiceïLøLa ïéäBáb§¦§¨§¨
ék ,íãàaL äîLð-çeø-Lôpîmixexiad -î ïämy -'â"ñ' ¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨¦¥¦

eð÷úð øákL äîLð-çeø-Lôðå ,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôaL¤¦§¦¦¨¨©§§¤¤©§¨¨¤§¨¦§§
éãé-ìòmy -àeä ,"ä"î""d"n" myd -"çön"äî àöBé- ©§¥©¥¥©¥©

,"w"`" ly.àîìòa äøàämc`) "w"`" zpigan cala dx`d - ¤¨¨§©§¨
mdipy md "d"n" mye "b"q" my ."w"`" zeinipt `l ,(oencw
zenyd zrax`n
zrax`n mi`veid
ze`ixhnibde mipte`d
'ied myyk :'ied my ly
`ed oi'e"`ee ielina `ed
my `ede ,"b"q" `ixhniba
`ed 'ied myyke ,"b"q"
`ed oi't"l` ielina
"b"q" mydy ,dlawa recike ;"d"n" my `ede ,"d"n" `ixhniba

edz"l jiiydfe ."oewiz"l - "d"n" mye ,"oewiz"n dlrnly "
- zeiyrnd zeevnd ly mixexiady ,xne` owfd epaxy dn

ay "b"q" mya myxyzeinipt`idy ,('oencw mc`') "w"`"
ytpd j` ,zelylzydd xcq lk zllekd dpey`xd daygnd
ixd od l`xyi zenypy ,mc`d ly dnypd e` gexd e`
- "d"n"y) "d"n" my iciÎlr epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n
mc`" ly "gvn"dn d`ad cala dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

â"éøúî úçà äåöî àéä åæù ÷ø 'åë úåéîùâî èéùôäì
úåìùìúùä ïäù éôì â"éøú ìë íéé÷ì êéøö íãàäå
úåáøäì êéøö êëì 'éöàã íéìëã úéðåöéçã úåäîä
î"åãçîá ùîî ìòåôá ïîåé÷å â"éøúä ìë ãåîéìá

.íù øùà ïéøåøéá øøáì ò"éá ïäù

úîàáù úàæ ãåòå
äáùçîá úåöîå äøåú é"ò ç"ôøî ò"éááù ïéøåøéáä
â"ñî ïä éë íãàáù ï"øðî ïùøùá ïéäåáâ äùòîå øåáã
àöåé àåä ä"î é"ò åð÷úð øáëù ï"øðå ÷"à úéîéðôáù
'åë êìî êåìî éðôì ù"æå .àîìòá äøàä çöîäî

.33Ê"Â„·" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מביאה שאינה לבד לא - מהותה להשגת הקדמה שהיא האתרוג מציאות בהשגת משא"כ -
העשי' בעולם (גם) המדובר שהרי - בגשמיות כ"א‰‚˘ÈÓלהשגה במהות), גם (ובמילא -ÍÙÈ‰Ï והאפשרות הגשמיות התפשטות ענינה

כאן]". כו'" "והשגת... שייכות מובן - [עפ"ז מהות. ובכ"מ.34.להשיג ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש ראה

יום טביעי 
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צ כסלו צ ו' רביעי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

."oencwáeúkL eäæå35."'eë Cìî Cìî éðôì" :ipal - §¤¤¨¦§¥§¨¤¤
itÎlr ,"mec` ux`a ekln xy` miklnd dl`e"y - "l`xyi
mdy ,"edzd mler" ly zexitqde "mikln"d :dpeekd ,dlaw

"iptlmler lr aqend "l`xyi ipal Kln Kln"n dlrnle "¦§¨¤¤
mler ,oky .oewizd

`ed oewizddx`dcala
'edz' eli`e ,"w"`"n
oipr `a 'edz'ny)
`ed (mixexiade zevevipd

ny "b"q" mynzeinipt
."w"`"àîòè eðéäådf - §©§©£¨
,mrhdéç íãàäL¤¨¨¨©

-çîBö-íîBc úBðBæîa¦§¥¥©
,BaL 'ä"î'a ïøøáîe ,éç©§¨§¨§©¤
d`a dnypdy oeeik -
my da yie oewizd mlern
`id df gekae ,"d"n"
ly mixexiad zxxan
gnev ,mnecay zevevipd

,ige,íäa éçåÎmnecay zevevipd xxan mc`dy ixg`l - §©¨¤
"ig" `ed - edzay myxy zepeilrn mdilr jiynne igÎgnev

,zeipgexa zeig ztqez el mitiqen md ,mdaíäL éôì- §¦¤¥
ig gnev mnecay zevevipde mixexiad.'â"ñ'îote`a ixdy - ¦

dlrn dlrnle "xacn" `edy ,mc`dy recn ,oaen `l illk
ezeig xear wwcfdl jxhvi - "ig"n elit`e "gnev"e "mnec"n
:`ed yexitd `l` ?igÎgnevÎmnecn lawn `edy zepefnl
'igi 'd it `ven lk lr ik mc`d 'igi ecal mgld lr `l"y

"mc`d36`l` ,mc`d ig (gnev `edy) mgld zeinvrn `ly ,
oiicr ,mxa .mglay "ied it `ven" cvnixd :xaqd oerh xacd

"mc` dyrp"dn "'ied it `ven"d ok mb ea yi envr mc`d37,
mnecae) mglay "'ied it `ven"l wwcfdl eilr recn okÎm`
dlrnl eyxya `ed mglay "'ied it `ven"d ,`l` ?(igae
yxeye "oewiz"n `ed mc`d ,oky .mc`ay "'ied it `ven"dn

" my df zenyae ,"oewiz"n dlrnly "edz"a `ed lk`ndb"q"
" myn dlrnlyd"n.",úàæ ãBòådpyi xac cer cvn - §Ÿ

,ytpd ly d`xide dad`d iabl zeiyrnd zeevna zepeilr
áeúkL Bîk38éðôe" :,ily zeiniptd -"eàøé àì39¯ §¤¨¨©Ÿ¥¨

,ähîì ãøéì ìBëé Bðéà ïBéìòä úéîéðtLdidzy xyt` i` - ¤§¦¦¨¤§¥¨¥¥§©¨
,dhnl zelbzdaBúeiðBöéç ÷ø,oeilrd ly -úðéçáe ©¦¦§¦©

,íéøBçà,"e`xi `l ipte" lirl xn`pk ,cala -úBìáBð àeäL £©¦¤§
.äàlò äîëçly d`xide dad`dy ixd .dpeilr dnkg - ¨§¨¦¨¨

d zecna weac mc`d ociÎlr ytpdzepeilrzeiniptd ody ,
zeiniptn ytpa jyneiy xyt` i` ,zexitqd ly zeinvrde

zeevndn eli`e ,cala ozeipevign m`Îik - zecnd zenvre
ody ,zexitqd ly ceqiÎcedÎgvpn ze`ad ,zeiyrnd
ozeiniptn jynidl leki - zexitqd ly ielibde zeipevigd

.zeiyrnd zeevna ozeinvre,úàæ ãBòådlrn zniiw - §Ÿ
iabl zeiyrnd zeevna
ly d`xide dad`d

,oky .ytpddad`d
,ipgex oipr ody d`xide
xeaic enk lynl od
axdy ,lky ly drtyde
ozepy ,ecinlzl rityn
`le elkyn dx`d wx el
eli`e ,lkyd mvr
`idy ,dtihd zrtydn
dpnn yi - zinyb
"mvr"d lky "dcled"

mby cr ,da `haznleki
gkn oad gk dti" zeidl

"a`d40`ly mipiprdy ,
xiaqi dfÎjxcÎlr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a ieliba eid
zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd `ed ,owfd epax
enk ,"zexe`" ly oipr od d`xie dad`dy ,zeinyb zeiyrn
ly oipr od zeiyrn zeevne ,lkyd xe` ly rtyd lynl
dtiha lynl enk ,"zeinvr" `hazn milkd zx`dae ,"milk"

."mvr"d `hazn zinybdäàlò äîëç éøácî øeacä éøäL¤£¥©¦¦¦§¥¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg -,ãéìBî Bðéàenk ,"oi`n yi" `xea epi` - ¥¦

ly dcled mey ziidp `l dnkgde lkyd zrtydn lynl
,dycg ze`ivnäàlò äîëçc éìkäî äëLîpL äthäå- §©¦¨¤¦§§¨¥©§¦§¨§¨¦¨¨

n `idy dtihd mc`a lynl enkgen,a`dçk da Lé¥¨Ÿ©
äàlò äîëç úëLîä íâå .ïéàî Lé äeäîe ãéìBnä- ©¦§©¤¥¥©¦§©©§¨©¨§¨¦¨¨

lynl enk ,"d`lir dnkg" ly xe`dngek,mc`ay dnkgd
.da äìeìk,"d`lir dnkg" ly ilkdn d`ad dtiha - §¨¨

,íòhäå,xac ly enrh -daL éðtî,dtiha -CLîð §©©©¦§¥¤¨¦§¨
.äàlò äîëçc dúeîöòå dúeäîxywa `ed xen`d lk - ¨¨§©§¨§¨§¨¦¨¨

,"dnkg" ly milkdn d`ad dtihløeaãa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¦
,äáLçîexdxdn e` xeaica `han `edy lkyay - ©£¨¨

,"dnkg"d zeinvrn oi` - daygnaìëOä úìkNäa elôàå©£¦§©§¨©©¥¤
äîëç Bæéàaoiicr da "zernyp" `ly dlkyd efy zexnl - §¥¨§¨

dlrnl oiicr `id oky ,daygnd zeize` `l mb ,zeize`
,okÎitÎlrÎs` ,zeize`nBæ äîëç éøä,`id -äøàä ÷ø £¥¨§¨©¤¨¨

Bæ äøàäå ,Búeîöòå LôpaL ìëOä úeänî úèMtúî¦§©¤¤¦¨©¥¤¤©¤¤§©§§¤¨¨
ìëOäå ,ìëOä ìL Búeîöòå Búeäîì Leáì ÷ø àéä- ¦©§§¨§©§¤©¥¤§©¥¤

,envrlykLeáìe äøàä àeä,cala -.Lôpä úeäîìixd - ¤¨¨§§¨©¤¤

ïåøçà ñøèðå÷
åáù ä"îá ïøøáîå ç"öã úåðåæîá éç íãàäù è"äå
àì éðôå ù"îë úàæ ãåòå .â"ñî íäù éôì íäá éçå
÷ø äèîì ãøéì ìåëé åðéà ïåéìòä úéîéðôù åàøé
äàìéò äîëç úåìáåð àåäù íééøåçà 'éçáå åúåéðåöéç
åðéà äàìéò äîëç éøáãî øåáãä éøäù úàæ ãåòå
çë äá ùé ò"çã éìëäî äëùîðù äôèäå ãéìåî
äá äìåìë ò"ç úëùîä íâå ïéàî ùé äååäîå ãéìåîä
.ò"çã äúåîöòå äúåäî êùîð äáù éðôî íòèäå
åæéàá ìëùä úìëùäá 'éôàå äáùçîå øåáãá ë"àùî
úåäîî úèùôúî äøàä ÷ø åæ äîëç éøä äîëç
ùåáì ÷ø àéä åæ äøàäå åúåîöòå ùôðáù ìëùä
ùåáìå äøàä àåä ìëùäå ìëùä ìù åúåîöòå åúåäîì

לא.35. לו, ג.36.וישלח ח, כו.37.עקב א, כג.38.בראשית ל, ˘ËÈÏ"‡:39.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אגה"ק לעיל גם בכ"ז "ראה
וש"נ.40.סי"ט". סע"א. מח, שבועות
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âכסלו ז' חמישי âיום
קנז, מעמ' מעוברת: לשנה שיעור ïéã...מורה ìë ïî øáå,314 עמ' ïäéúåëìä.עד

xacdy itk `ly ,ytpd zednn df lky zlkyda oi`y
zenvre zednn da yi ixd ,zinyb `idy zexnly ,dtiha

:oldl xiaqiy itk ,ytpdíb da CLîð ,äthä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦¨¦§¨¨©
äãéìBî ïëìå ,ïéçîa úLaìîä dúeîöòå Lôpä úeänî¦¨©¤¤§©§¨©§ª¤¤©Ÿ¦§¨¥¦¨

.Lnî dì äîBca- §¤¨©¨
yi ixdy ,ytpl dneca
.ytpd zeinvrn dtiha
úãBáò ïéa Løôää eäæå§¤©¤§¥¥£©
ïéàöBiä íéëàìnä©©§¨¦©§¦

"ïé÷éLp"îbeeif"y - ¦§¦¦
beeif `ed "oiwiypipgex,

`id mzcear `linae
dcearzipgex,

ïéàöBiä úBîLpäì§©§¨©§¦
.íéìkäîyi milkay - ¥©¥¦

zenypde ,"mvr" ly oipr
lynl od ,mdn ze`ad

m`zda ,mxa ."mvr"dn drtyd da yiy dtihd zrtyd enk
didz zenyp ly d`xie dad`a mby ,xazqdl jixv did jkl
yi mday milkdn ze`a ixd zenypy oeeik ,"mvr"dn dkynd
ly d`xie dad`dy ,lirl xiaqd owfd epaxe ,"mvr" ly oipr
drtyd `idy ,cinlzl axn lkyd zrtyd enk od zenypd
,oldl owfd epax jk lr xiaqi ?"mvr" ly `le cala dx`d ly

ÎdxiviÎd`ixal dnyp miyrp "zeliv`"c milkdy oeeiky
dn `lina yi ,diyrdnyply drtyd :drtyd ibeq ipy

,"mvr" ly drtyde ,miilky d`xie dad` `idy "dx`d"
.zeiyrn zeevna z`hazndeNòð úeìéöàc íéìkä Cà©©¥¦©£¦©£

-äøéöé-äàéøáì äîLð§¨¨¦§¦¨§¦¨
,äiNòmpyi dnypdne - £¦¨

,drtyd ibeq ipyCëìäå§¦§¨
,okle -eîéçøe eìéçã- §¦§¦

dad`e d`xiïä íéiìëN¦§¦¦¥
"ïé÷éLð"c íéëàìîk- §©§¨¦¦§¦¦

dx`de ipgex oipr `edy
,calaúéðBöéç úøàäî¥¤¨©¦¦

-äîëçcúòc-äðéa- §¨§¨¦¨©©
dxi`nd-äàéøáa¦§¦¨

.äiNò-äøéöédf oi`e - §¦¨£¦¨
`a dfy zexnl ,"mvr"
,"zeliv`"c milkn

,íòhäå,`ed xac ly enrh --äîëç úéîéðôc íeMî §©©©¦¦§¦¦¨§¨
ìBëé Bðéà ¯ éîéðt øBà ìL Búeîöòå Búeäîe úòc-äðéa¦¨©©¨§©§¤§¦¦¥¨
íéãøBiä ,à÷åc íéìkä úøàä éãé-ìò àlà úBlbúäì§¦§©¤¨©§¥¤¨©©¥¦©§¨©§¦

éðôe" :áeúkL Bîëe ,ïéçnî íãàä útèk ähîì- §©¨§¦©¨¨¨¦Ÿ¦§¤¨¨©
,ily zeiniptd."eàøé àì,mlrda `eazy gxkdd on okle - Ÿ¥¨

.lynl dtihd enk

cvn mby ,owfd epax xiaqi oldld mvrdceardlrn oexzi yi ,
d`xie dad` ,oky ;miilky d`xie dad` iabl zeiyrn zeevna

ly oipr od miilky
dfe ,cala "d`lrd"
oipr dlrnl jk "lret"
,"zexe`d z`lrd" ly
,dpeekd zilkz ef oi`y
`id dpeekd zilkz `l`

xac - mlera dhnl zewl` jiyndl ,"dkynd" ly oipr
:owfd epax oeylae .zeiyrn zeevn iciÎlr dyrpd

ïéc ìk ïî øáe41,opyiy zelrna lirl xen`d lk caln - ©¦¨¥
,miilky d`xie dad` iabl zeiyrn zeevnaäîLða elôà£¦¦§¨¨

àéäL óà ,úeìéöàc©£¦©¤¦
ïëå ,úeìéöàc íéìkî¦¥¦©£¦§¥
íéìkî çeø-Lôða§¤¤©¦¥¦

äiNò-äøéöéc42äpä ¯ ¦¦¨£¦¨¦¥
) eîéçø:l"v ilE`eìéçc §¦©§¦
(eîéçøedad` -ile`) §¦

(dad`e d`xi xnel jixvíälL íéiìëNly oipr ody - ¦§¦¦¤¨¤
,"d`lrd"úðéça äiNò-äøéöéc íéìëa ïk-íb íéøøBòî§§¦©¥§¥¦¦¦¨£¦¨§¦©

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

úåäîî íâ äá êùîð äôèä ë"àùî .ùôðä úåäîì
äãéìåî ïëìå ïéçåîá úùáåìîä äúåîöòå ùôðä
íéëàìîä úãåáò ïéá ùøôää åäæå .ùîî äì äîåãá
íéìëä êà íéìëäî ïéàöåéä úåîùðäì ïé÷éùðî ïéàöåéä
íééìëù åîéçøå åìéçã êëìäå ò"éáì äîùð åùòð 'éöàã
ò"éáá ã"áçã úéðåöéç úøàäî ïé÷éùðã íéëàìîë ïä
ìù åúåîöòå åúåäîå ã"áç úéîéðôã íåùî íòèäå
íéìëä úøàä é"ò àìà úåìâúäì ìåëé åðéà éîéðô øåà
ù"îëå ïéçåîî íãàä úôéèë äèîì íéãøåéä à÷åã

.åàøé àì éðôå

'éöàã äîùðá 'éôà ïéã ìë ïî øáå
'éöéã íéìëî çåø ùôðá ïëå 'éöàã íéìëî àéäù óà

] åîéçø äðä 'éùòì"ö éìåàíéøøåòî íäìù 'ééìëù [ø"åã

.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אחרי פרשה התורה" ב"אור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט (עמוד
(תקו"ז  כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין  היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות  של והסתלקות עליה ישנה למטה: מלמעלה
כגוף  הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת "וכד בהקדמה)
העולמות  בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה של שני ענין נשמה. בלא
מלמעלה  המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית היא שאז הכפורים, ויום בשבת
כיוון  התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם, למטה עליונים אורות להמשיך למטה,
גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית
מהכלים  האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן

יום חמישי 
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,"àzúìc àúeøòúà"a äìòîì ähnî äàìòä- ©£¨¨¦©¨§©§¨§¦§¨¨¦§©¨
ode - "d`lrd" ly oipr onvr ody ,dhnln zexxerzda

."d`lrd" ly oipr milka dlrnl zexxernúðéça eäæå§¤§¦©
.íBìLå-ñç ãáì úe÷lzñädlerte oipr dlrnl wlzqny - ¦§©§§©©§¨

dad` enk ,milkdn
opi` odyk onvr d`xie
- zeevn ly oipra ze`a
d`lrd ly oipr df ixd
eli`e .cala zewlzqde
,zeevn ly oipra `a dfyk
siqen df - jtidl ixd
.zeevndny "dkynd"a
äëLîä úðéça ìáà£¨§¦©©§¨¨
àeä ,ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨
úBiNòî úBöî éãé-ìò©§¥¦§©£¦

éLîäì ,à÷åcøBà C ©§¨§©§¦
úéðBöéçáe ,íéìka©¥¦§¦¦
,à÷åc íéìkä©¥¦©§¨
ãøBé ïBéìòä úeiðBöéçL¤¦¦¨¤§¥
úeiîéðôe ,ähîì§©¨§¦¦

.äìòîì äìBò ïBzçzä- ©©§¨§©§¨
mlera zewl` zkynpy
dilre dweyz lret dfe

.zewl`l mi`xapaeäæå§¤
ìéòì økæpä ,éãe÷t úLøt øäfa áeúkL43àøecñ úéàc" : ¤¨©Ÿ©¨¨©§¥©¦§¨§¥§¦¦¨

."'eë,dkynd ly xcqe d`lrd ly xcq epyiy -Cøö ïäézLe§¥¤Ÿ¤
,dBáb,'d zcearl -ïéî" úàìòä éãé-ìò ,äëLîäå äàìòä ¨©©£¨¨§©§¨¨©§¥©£¨©©¦

î "ïéá÷eðmy -,'â"ñ',zevevipd ixexia iciÎlr dyrpd - §¦¦

.àìelîe àãáeò úðéçáa,xeaice miyrn i"r -úéìëz eäæå ¦§¦©§¨¦¨§¤©§¦
ìzLää,úeìL,zenlerd ly -,ähîì ïBéìò øBà úelbúäì ©¦§©§§§¦§©¤§§©¨

.äòL éôì àlà Bðéà äfL ,äìòîì ïBzçzä úBìòì àìålk - §Ÿ©£©©§§©§¨¤¤¥¤¨§¦¨¨
jynezy gxkdd on okn xg`l oky ,cala ipnf oipr `id dilr

,dhnl dxfgíb óàå§©©
,úàæ,dilr zyxcpyk - Ÿ

,xe`d ly dilr ef oi`
,zewlzqd ly oipr `edy

`l`íéìkä úBiìò à÷åc©§¨£¦©¥¦
àéä íéðBéìò úBøBàì§¤§¦¦
íBéå úaMä úìòî©£©©©¨§

,íéøetkäziilr" f`y - ©¦¦
md milkdy ,"zenlerd

,zexe`d l` dilraìáà£¨
úe÷lzñäå úBiìò àìŸ£¦§¦§©§
Bîk ,íBìLå-ñç úBøBàä̈©§¨§
õò éøô'a áeúkL¤¨¦§¦¥

'íéiç44-çeø-Lôðå , ©¦§¤¤©
éaâì íãàä ìL äîLð§¨¨¤¨¨¨§©¥
éáéLç äfä-íìBòa Bôeb¨¨©¤£¦¥

,zeaygp -éaâì úBøBàk§§©¥
eîéçøe eìéçc ïëå ,íéìk¥¦§¥§¦§¦

,dad`e d`xi -íéiìëN¦§¦¦
úBiNòî úBöî éaâì§©¥¦§©£¦

.à÷åc.milk iabl zexe`k od -eðaø äLî ìltúä ïëìå ©§¨§¨¥¦§©¥Ÿ¤©¥
"ïpçúàå" ïéðîk úBlôz íBìMä-åéìò45,(515) e"hwz - ¨¨©¨§¦§¦§©¨¤§©©

,l`xyi ux`l qpkiy ,"opgz`e" oipnk ,zeltzúBöî íei÷ ìò©¦¦§
.à÷åc úBiNòî,l`xyi ux`a `id zeevnd meiw zenily ik - ©£¦©§¨

ïåøçà ñøèðå÷
äìòîì äèîî äàìòä 'éçá 'éùò 'éöéã íéìëá ë"â
.å"ç ãáì úå÷ìúñä 'éçá åäæå àúúìã àúåøòúàá
úåöî é"ò àåä äèîì äìòîìî äëùîä 'éçá ìáà
íéìëä úéðåöéçáå íéìëá øåà êéùîäì à÷åã úåéùòî
ïåúçúä úåéîéðôå äèîì ãøåé ïåéìòä úåéðåöéçù à÷åã
àøåãñ úéàã ì"ðä éãå÷ô 'ô øäæá ù"æå äìòîì äìåò
úàìòä é"ò äëùîäå äàìòä äåáâ êøåö ïäéúùå 'åë
'åìùìúùää úéìëú åäæå àìåìîå àãáåò 'éçáá â"ñî ï"î
äìòîì ïåúçúä úåìòì àìå äèîì ïåéìò øåà úåìâúäì
úåéìò à÷åã úàæ íâ óàå äòù éôì àìà åðéà äæù
.ë"äåéå úáùä úìòî àéä íéðåéìò úåøåàì íéìëä
ç"òôá ù"îë å"ç úåøåàä úå÷ìúñäå úåéìò àì ìáà
éáâì úåøåàë éáéùç æ"äåòá åôåâ éáâì íãàä ìù ï"øðå
à÷åã úåéùòî úåöî éáâì íééìëù ø"åã ïëå íéìë
íåé÷ ìò ïðçúàå ïéðîë úåìôú ä"òøùî ììôúä ïëìå
.ïäéúåëìä ìù éîùâ øåáãì ä"äå à÷åã úåéùòî úåöî

ומסב  והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אהבה הרי - כך לומר יכולים כיצד חסֿושלום; חסרון זה למרות הרי התורה": ב"אור שם יר
בשעת  אדם למשל: יותר. עליונים אורות אחרֿכך נמשכים העלאה ידי על אך האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן
יותר  שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו,
נמשך  זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא של הענין השנה, שבראש העלאה ועלֿדרךֿזה שינתו. לפני מאשר טוב
המשכה  ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפילות שופר תקיעת ידי על -
נמשך  המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה
וזאת  למטה, אלקות להמשיך המשכה, של ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז,
ה'", לפני "בקרבתם ואביהוא בנדב שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על
כפי  ומצוות, מתורה למעלה היא נפש מסירת זה, ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה
יזכה  לא מסויים ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו
שה"בית  לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך.
ההבדל  הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים  הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך' ה'שולחן את חיבר יוסף"
התורה  קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
ואילו  בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא" ומצוות,
למטה  המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה שבה נפש במסירת
העלאה  היא שבזה שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה האמיתית הכוונה לפי זה הרי -
ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא ברוך להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית,

.42:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש  וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה  דקו"א בכת"י לחפש "יש
כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל בחי'. א.43.דבי"ע ועוד.44.רמט, פ''ז. בהקדמה השבת שער ט.45.פע"ח פי"א, דב"ר ראה



 נתדמ דהלד • דהמ ידיד    93 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צג

צג

כסלו  ח' שישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו ח' שישי âיום
,314 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור êéà...מורה ïéáäì êà,קנח עמ' â"äëå.עד

zeiyrn zeevn meiwl zekfl ick el` zeax zeltz lltzd okle
lk zilkz `ed zeiyrnd zeevnd meiw ,oky .l`xyi ux`a
,mlera dhnl zewl` mikiynn oci lr ik ,zelylzydd

.ïäéúBëìä ìL éîLb øeaãì ïécä-àeäåiciÎlr mb oky - §©¦§¦©§¦¤¦§¥¤
mikiynn inyb xeaica micnely zeevnd ly zekldd cenil

.dhnl xe`

éà ,ïéáäì Càç"ôøî àeäL âBøúàä C,zevevipd 288 - ©§¨¦¥¨¤§¤¥
,ïéãò eøøáð àlLezeig ixd inyb ixtk bexz`d ,oky - ¤Ÿ¦§§£©¦

enk ote`a dfe ,edz ly zevevipd g"txn yi dfay ,"dbep"n
,zewl` zeidl xxazpy iptl ,"xexiad mcew"óì÷ ïëå§¥§©

,ïélôzäzeazkp eilr - ©§¦¦
`edy ,oilitzd zeiyxt
g"txn `ede inyb slw

- zevevipdéLîéøBà C ©§¦
íéìëaïétðà-øéòæ'ã §¥¦¦§¥©§¦

'àá÷eðå,úeìéöàc §§¨©£¦
øákLly milkd - ¤§¨

,zexitqdeð÷úðå eøøáð¦§§§¦§§
"ä"î" íL éãé-ìò©§¥¥©

úe÷ìà úðéça úBéäì- ¦§§¦©¡Ÿ
,xxan "d"n" myyäpä¦¥

àéä ,äæì ìLnäoipr - ©¨¨¨¤¦
,äòéèpäå äòéøfä©§¦¨§©§¦¨

ïéòøbäLe` mirxefy - ¤©©§¦
,mirhepçk øøBòî§¥Ÿ©

'eë õøàä àLãz" :'ä øác àeäL ,õøàaL çîBvä- ©¥©¤¨¨¤¤§©©§¥¨¨¤
,`yc,"'eë éøt õò,oirxbdn `l ixd `id dginvdy - ¥§¦

,('k oniq "ycewd zxb`"a xaqedy itk) "gnevd gk"n m`Îik
miieqnd hxtd ly zexxerzde "o"n z`lrd"k ynyn oirxbd
llkp df gek ixd ,oirxb eze`a `hazdy gnevd gek ly
,(cqtpe awxp oirxbdy ixg`) ux`ay illkd "gnevd gk"a
ginvi ok`y ux`ay gnevd gek z` lirtne xxern df f`y

gnevd gekde ,rxfy oirxbd ly ebeqn ixt ,ur eze`invrd,
mvr'eke "`yc ux`d `ycz" xn`nd `ed ,gnevd gek

gek z` xxern oirxbdy dn .dginvd ibeq lk xewn `edy
df ixd ,iwl` geke ipgex gek `edy gnevdúàìòä éãé-ìò©§¥©£¨©

ì "ïéá÷eð ïéî",BLøLgekn `ed eyxyy oirxbdy - ©¦§¦§¨§
xzei jenp xacn zexxerzd ,"o"n z`lrd" dyrp ,gnevd
mbd ixd .ritynd l` lawndn zexxerzd ,xzei oeilr oiprl
z`f lka ,gnevd gek iabl jxr lk el oi` rxfpd oirxbdy
`edy oeeik ,gnevd gek z` xxerl "o"n z`lrd" deedn `ed

.ely yxeydóìwä íéøøBòî äëk,oilitzd ly - ¨¨§§¦©§¨
âBøúàäå,mipind 'cn -,úBìònä íeø ãò,zebixcnde - §¨¤§©©©£

éðôlL "â"ñ" íL àeäLÎn dlrnle -,äøéáMäly - ¤¥¤¦§¥©§¦¨
,milkd zxiayàeäL`ed "b"q" my -úeîöòå úeäî ¤¨§©§

,"ïBîã÷ íãà"aL úBøBà,oey`xd sevxtd `edy - ¤§¨¨©§
,"seq oi`" ly ,dpey`xd daygnd ,dnecwd daygnd
xcq lk llekd
sevxtae ,zelylzydd
zednd opyi df
sevxtd ly 'zenvr'de
ixd ;cala dx`d df oi`e
zednn `ed "b"q" myy
ly zexe`d 'zenvr'e

,"w"`"äøàä àìå§Ÿ¤¨¨
"ä"î" íL Bîk àîìòa§©§¨§¥©

L`a -.Bçönnly - ¤¦¦§
`ed xen`d lk ."w"`"
e` oilitz zevn meiwa
miniiwnyk ,bexz` zevn

,dyrna oze`ïëå§¥
ïäéúBëìä ïeiòå ãenìa§¦§¦¦§¥¤

,bexz` zevn lye oilitz zevn ly zekldd -øøBòî§¥
-øéòæ'ã íéìëc úBøéôñ øNòaL úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©¤§¤¤§¦§¥¦¦§¥
úðéça ïk-íb úBìònä íeø ãòå ,'àá÷eðå ïétðà©§¦§§¨§©©©£©¥§¦©

aL úòc-äðéa-äîëçmy -,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôc "â"ñ" ¨§¨¦¨©©¤§¦§¦¦¨¨©§
.'eë "íéðéò"ä Cøc àöBiäoipr enk "mipir" ,"w"`" ly - ©¥¤¤¨¥©¦

ly oipr `edy gvnd enk `ly ,zeinipt ly oipr od ,di`xd
`edy dn ,zeevnd dyrn oipry ixd ,miptÎlkÎlr .zeipevig
mya cr yxeya c`n deab xxern ,inyb xaca devn dyer
ly zekldd cenila mb oke ,milkd zxiayn dlrnly "b"q"
oky ,c`n dpeilrd dbixcnd ly zeinipta mixxern zeevnd
lreta miiw eli`k eilr dlrn" ixd devnd zece` micnelyk
xeqi` ly zekldd ihxt micnelyk xacd cvik ,j` ;"ynn
,"miiw eli`k" ly oiprd jiiy `l ixd jkay ,dyrzÎ`l
elit` jiiy `l mday ,llk migiky mpi`y mixaca cgeinae
zerpniddy zeidl lekiy "dyrz `l"a `edy itk oiprd

aeig oipr da yi dpnnmipzep "dxiar xar `le ayi" oky - i
"devn dyr eli`k" xky el46jiiy `l df iaeig oipr mb -

,mixne` ep` z`f lkae ,llk migiky mpi`y dl` mixaca

ïåøçà ñøèðå÷
åøøáð àìù ç"ôøî àåäù âåøúàä êéà ïéáäì êà
'éöàã ï"åæã íéìëá øåà êéùîé ïéìéôúä óì÷ ïëå ïééãò
.úå÷ìà 'éçá úåéäì ä"î íù é"ò åð÷úðå åøøáð øáëù
øøåòî ïéòøâäù äòéèðäå äòéøæä àéä äæì ìùîä äðä
'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
'éøøåòî äëë åùøùì ï"î úàìòä é"ò 'åë éøô õò
â"ñ íù àåäù úåìòîä íåø ãò âåøúàäå óì÷ä
÷"àáù úåøåà úåîöòå úåäî àåäù äøéáùä éðôìù
ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå
ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à

ב.46. לט, קידושין

יום שישי 
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צד כסלו צד ט' קודש שבת — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו ט' קודש âשבת
קנח, מעמ' מעוברת: לשנה שיעור úàæ...מורה ãåò êà,קנח עמ' àøáðäî.עד

xcq cenila xy`n xzei zekldd cenila zeaxdl yiy
,oldl owfd epax xiaqi ?d`xile dad`l `iand zelylzydd
mbe "dyr zeevn"a mb deezynd dxezd cenila oipr yiy
leki epi`yk mb ,cala oiprd cenily ,dyrzÎ`l zeevna

ly dyrn icil `iadl
e` dyrÎdevn meiw
- dyrzÎ`ln xnyidl
dkldd cenil z`f lkae
dlrnd ea yi envr
Îlry dn ,xzeia dpeilrd
mc`d dyrp cenild ici

md zekldd ihxt lk ik ,(dpeilr) "d`lir dnkg"l xyewn
oeylae .`edÎjexa liv`nd ly "d`lir dnkg"n zekynd

:owfd epaxìéòì økæpä ìëåcenil e` devnd dyrny - §¨©¦§¨§¥

"b"q" mya cr dlrn dlrnl mixxern ,devnd ly dkldd
,dxiayd iptlyéèøt ãenìa àì ìáà ,äNò-úBöîa àeä§¦§£¥£¨Ÿ§¦§¨¥

éçéëL àìãa èøôáe ,äøBàëì äNòú-àì éøeqà úBëìä¦§¦¥Ÿ©£¤¦§¨¦§¨¦§¨§¦¥
ììkeidiy llk migiky mpi`y dyrzÎ`l ipic ihxta - §¨

mb `lina ixd ,dyrna
ly oiprd my jiiy `l
dxiar xar `le ayi"
eli`k xky el mipzep
zerpniddy ,"devn dyr
,iaeig oipr da didi dnvr
ìebt úBëìä éèøt Bîk§§¨¥¦§¦

.àðåb éàäëerecn okÎm`e ,llk migiky mpi`y ,dnecke - §©©§¨
zekld cenila mb zeaxdl jixvel`xcq cenila xy`n xzei

?d`xie dad`l `iand zelylzydd

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd lk

,llk zegiky opi`y el`k mb llekeîéçøe eìéçc ìk ék- ¦¨§¦§¦
,dad`e d`xiíéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦

úBðéça ïäå ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¥§¦
-äàéøác çeø Lôð¤¤©¦§¦¨

,äiNò-äøéöéoipr `l - §¦¨£¦¨
Îik ,zewl`e "dnyp" ly
.`xap ody "gex ytp" m`
xnel wiicn `edy dn
ly d`xie dad`d

mik`lnepevxay zexnl ,
dad`d lr mb xnel
opi`y ,zenyp ly d`xie
zekldd cenill zeezyn
dad`ay iptn df ixd -

m`Îik ,ynn mi`xap opi` onvr zenypd (`) ,zenyp ly d`xie
d`xie dad`a (a)e ,dnype `xap ly oipra d`a zewl`y itk
d`xie dad`a okÎoi`yÎdn ,devn ly oipr ixd epyi zenyp ly

xzei ybcen my ixd ,devn ly oipr opi`y mik`ln lyji`
,zenypa mby `ian dfe ,cala `xap ly oipr od d`xie dad`

mvrihxt j` ,`xap ly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd
,zewl` ly oipr md zeklddúBëìää éèøt ìáàmipiprd - £¨§¨¥©£¨
,zeevnd zekld ly mipeydäàlò äîëç úBëLîä ïä- ¥©§¨¨§¨¦¨¨

,dpeilr,úeiîLâa úLaìîä àeä-Ceøa ìéöànäãmipipra - §©©£¦¨©§ª¤¤§©§¦
,dnecke "xenga dxt silgnd" enk ,dkldd dpc mda miinyb

,Bæ äLaìäåzyaeln (dpeilr) "d`lir dnkg"y dn - §©§¨¨
,zekldd ly miinyb mipipraäàlò äîëç úLaìäk dðéà¥¨§©§¨©¨§¨¦¨¨

eîéçøe eìéçãadad`ae d`xia -,íéiìëNdn lkay - ¦§¦§¦¦§¦¦
dnkga mlek" ixdy ,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy
dad`a cgeinae ,"ziyr
ixd epyi miilky d`xiae
ze`a ody dn oiprd

nlkynednkgyxeye ,
`ed dnkgd ipipr lk
eli`e ,"d`lir dnkg"
,zxg` `id dyaldd my

ízäcdnkg"a ,my - §©¨
zyaelnd "d`lir
,miilky d`xiae dad`a
íéìòî àeä Leálä©§©§¦

,éøîâì øézñîelr - ©§¦§©§¥
,"d`lir dnkg"dúééøîçä õøàä íìòäå øzñäk- §¤§¥§¤§¥¨¨¤©¨§¦¦

,ixnbl dnilrne dxizqnd,da úLaìîä äàlò äîëç éaâì§©¥¨§¨¦¨¨©§ª¤¤¨
áeúkL Bîk48,"úéNò äîëça ílk" :mi`xapd lky - §¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨

ux`a mb zyaeln "d`lir dnkg"y ixd ,"dnkg"a eedzp
lr ixnbl dxizqne dqkn ux`dy `l` ,zixnegde zinybd
d`xide dad`d zeqkn mb jk ,da zyaelnd "d`lir dnkg"d

,"d`lir dnkg" lr zeilkydúeiðBöéçc úeéðBöéç eðééäå§©§¦¦§¦¦
àéäL ,äiNòaL úeìéöàc úeëìîc íéìëczekln" - §¥¦§©§©£¦¤©£¦¨¤¦

,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd mr "zeliv`cúøzñî§ª¤¤
,äiNòc Lôð çeøa éøîâì,dnvrlyk "zeliv`c zekln" - §©§¥§©¤¤©£¦¨

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äøåàëì ú"ì éøåñéà úåëìä éèøô ãåîéìá àì ìáà
ìåâéô úåëìä éèøô åîë ììë éçéëù àìãá èøôáå

.â"äëå

åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã

.47:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך תסב שמיני אוה"ת כד.48."ראה קד, תהלים

שבת קודש
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צה

צה

כסלו  ט' קודש שבת — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

dnyp ly oipr od ,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd elit`
ly oipr ody gex ytpa ixnbl xzqen dfe ,zewl`e`xapdfy ,

,"d`lir dnkg" enk
,zellkzda `idy
zellkzd xcql m`zda
dnkg"y zexitqd
zellkzda d`a "d`lir
,"zeliv`c zekln"a

yi oday ,dizexitq xyre "diyr"a dxi`n "zeliv`c zekln"e
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ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ָהָיה  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ י  ּכִ יד,  ּגִ ַהּמַ ְלַהְנָהַגת  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ַהְנָהַגת  ין  ּבֵ ֵמַהֶהְפֵרׁש 
ָבר  ּכְ יד,  ּגִ ַהּמַ יאּות  ְנׂשִ יֵמי  ּבִ ֵביתֹו. עֹוד ֹזאת:  ּבְ ב  ָיׁשַ יד  ּגִ ְוַהּמַ ְנִסיעֹות ׁשֹונֹות,  ּבִ ָעסּוק 
ים  א, ְוַרּבִ יׁשָ א ַקּדִ ים, ַעל ְיֵדי ְנִסיעֹות ַהֶחְבַרּיָ ְרַחּקִ ּמֶ ם ּבַ ָהָיה ְמֻפְרָסם ִעְנַין ַהֲחִסידּות ּגַ

רּו ְלתֹוַרת ַהֲחִסידּות ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש. ינֹוִנים ִנְתַקּשְׁ ים ּבֵ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ִמּבַ

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר־ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

ֱאֹלקּות.  ּבֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ רּות  ַהִהְתַקּשְׁ ם  ֻסּלַ ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְ  – ַאְרָצה"  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  "ְוִהּנֵ
יַע  ַמּגִ הֹוָדָאה ְלַבד, ֲאָבל "ְוֹראׁשֹו  ּבְ ה ִהיא  ִפּלָ ַהּתְ ב ַאְרָצה", ַהְתָחַלת  הּוא "ֻמּצָ ַוֲהַגם ׁשֶ
ְוַהֲהָבָנה  ָגה  ַהַהּשָׂ ַמת  ַהְקּדָ ְיֵדי  ַעל  ָלֶזה  א  ּבָ ֲאָבל  ַעְצִמי.  ּטּול  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ָמְיָמה",  ַהּשָׁ

ַמע. ַמע ּוְקִריַאת ׁשְ ְרכֹות ְקִריַאת ׁשְ ִזְמָרה, ּבִ ְפסּוֵקי ּדְ ּבִ

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, 
און עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער 

נַאכט האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.
תטגום

ין'  'ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ִהיא ּבִ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ְקִריַאת ׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶאת  ְלַגְמֵרי  עֹוְזִבים  ָאז  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֵמַהּגּוף.  ֶפׁש  ַהּנֶ ֵצאת  ֶטֶרם  ּבְ ׁשֶ ּדּוי  ַהּוִ ּכְ ָקָטן[  אֹוֶפן  ]=ּבְ
ל  ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ל "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם", ּוִבְקִריַאת ׁשְ ְסָחר ׁשֶ ם ַהּמִ ּיֵ ִריד', ּוְכָבר ִמְסּתַ ַה'ּיָ

ר ֲעַדִין ִלְפֹעל. ִריד, ְוֶאְפׁשָ ל ַהּיָ ִעיצּומֹו ׁשֶ ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים ּבְ ּכָ

יום 
טאשון
ג' כסלו

 יום
שני

ד' כסלו

יום 
שלישי
ה' כסלו

יום 
טביעי

ו' כסלו

 לוח היום יום... 
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צז

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ל ִעְנָיִנים  ּקּוץ ְוִתעּוב ּכָ ּטּול ַהֹחֶמר, ַעל ְיֵדי הֹוָרַאת ׁשִ ֹלׁש ָחְכמֹות ֵהן: ָחְכַמת ּבִ ׁשָ
ים – ָחְכַמת ַהּמּוָסר. ים ְוַהָחְמִרּיִ ַהּגּוָפִנּיִ

רּוב  ַהּקֵ ָאְפֵני  ְוהֹוָרַאת  לֹות  ּכָ ׂשְ ּוַבּמֻ ּדֹות  ּמִ ּבַ ְוָהרּוָחִני  ַהּצּוָרה  ַרת ַמֲעַלת  ַהּכָ ָחְכַמת 
ֲאֵליֶהם – ָחְכַמת ַהֲחִקיָרה.

ְך ּוְבַמֲעַלת ַהּצּוָרה  ַמֲעַלת ֹחֶמר ְמֻזּכָ ּבְ ַרת ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, הֹוָרָאה  ָחְכַמת ַהְגּבָ
י  ּכִ ִלְהיֹות  ָוסֹוף,  ֹראׁש  ֵצא  ִיּמָ ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ַיַחד  לּוָתם  ּלְ ְוִהְתּכַ ַהָחְמִרי,  ּבְ ָעה  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
אֹור  ְלַגּלֹות  ַאַחת  ָנה  ּוְלַכּוָ ָרָאם,  ּבְ ֶאָחד  ֵאל  ָתן,  ְתִחּלָ ּבִ ְוסֹוָפן  סֹוָפן  ּבְ ָתן  ִחּלָ ּתְ ָנעּוץ 
ֵלמּות,  ַהּשְׁ ִליִמים אֹוָתּה  ַמׁשְ ְוָקא  ּדַ ֶאָחד  ּכְ ֵניֶהם  ּוׁשְ ִנְבָראּו  ֵרְך  ִיְתּבָ ֻעּזֹו  ת ֶחְביֹון  ְקֻדּשַׁ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֲאׁשֶ

ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

א מענש זָאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה זיינען, אז אזא 
קטן שבקטנים ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול 
הגדולים וכמ"ש ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענש זיין תמיד באגייסטערט און 

טָאן די  עבודה בלב ונפש חפצה.
תטגום

ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ֶזה ָקָטן ׁשֶ ּכָ רּוְך־הּוא, ׁשֶ י ַהּבֹוֵרא ּבָ דֹוִלים ַחְסּדֵ ה ּגְ ּמָ ִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ַעד ּכַ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  דֹוִלים,  ַהּגְ ִלְגדֹול  ָגדֹול  רּוַח  ַנַחת  ִלְגֹרם  ָיכֹול  ָהָאָדם,  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ֵלב  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ַע  ּוְלַבּצֵ ִנְלָהב  ִמיד  ּתָ ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ַעל  ֵחֶקר".  ֵאין  תֹו  "ְוִלְגֻדּלָ

ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה.

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

תקפ"ח.   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְויֹום   – תקל"ד   – ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ין. ִניֶעְזׁשִ בֹוד ּבְ ּוְמנּוָחתֹו ּכָ

ל  ׁשֶ ֶפר  ִמּסֵ ֶרק נ"ג  ּפֶ ֵחֶלק  ְוהּוא  ַמֲאָמר –  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ִכְסֵלו תקנ"ד  ּבְ ט' 
ַעם –  ִית ִראׁשֹון. ְלָמֳחָרתֹו ָאַמר ֲחִסידּות עֹוד ַהּפַ ַבר ּבַ ר ַעל־ּדְ ְנָיא( ַהְמַדּבֵ ינֹוִנים )ּתַ ּבֵ
ְסֵלו  ָנה תק"ן ַעד י ּכִ ֲאָמִרים ֵמֹראׁש ַהּשָׁ י ַהּמַ ִמיָרא ]סֹופֹו[. ּכִ "ל ַעד ּגְ ֶרק ַהּנַ ִסּיּום ּפֶ
ְרֵקי  ִנים ַהּקֹוְדמֹות( ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ ֶהם ִנְכְללּו ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ִמּשָׁ ר ּבָ תקנ"ד )ֲאׁשֶ

ינֹוִנים. ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ

יום 
חמישי
ז' כסלו

יום 
שישי

ח' כסלו

שבת 
קודש

ר' כסלו
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âכסלו ג' ראשון âיום
הבכור? תמורת שייכת למי

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰,øBëaä úøeîz§©©§
.íéðäkì©Ÿ£¦

צריך  הבעלים  א . דינים : שני  נאמרו  טהורה  בהמה בבכור 

זה ולפי  בירושלים . ואוכלו מקריבו הכהן ב. לכהן . ליתנו 

בהמה על  הבכור  קדושת את  המירו אם  כי הרמב "ם  כותב 

כמוהו. לכהן  להינתן  וצריכה  כבכור  קדושה היא הרי אחרת ,

התוספות בכור)אולם ד"ה ב עה, אע "פ(זבחים כי סוברים 

לתת צריך אין  התמורה, בהמת  על  נתפסת הבכור שקדושת 

לכהן. אותה 

המחלוקת : וביאור 

מעצם נובעת  הבכור  את  לתת  המצוה  התוספות, לדעת

לכל  רחם  פטר  "כל  ככתוב  לאמו, ראשון שנולד  העובדה 

לך" יהיה  טו)בשר ... יח, בנוסף(במדבר עצמו  בפני דין  וזהו ,

על  הבכור קדושת  את כשהמיר  ולכן הבכור , קדושת  לדיני 

לתת מצוה  אין בה , נתפסת  שהקדושה  אע"פ  אחרת, בהמה 

לאמה . ראשונה  נולדה לא  שהרי לכהן אותה

מקדושת נובעת  הנתינה  מצות  הרמב "ם  לדעת  אולם 

הבכור , כקדושת  קדושה  בה  שחלה  בהמה כל ולכן הבכור,

לכהן. אותה  לתת  יש  – בכורה  אינה  עצמה שהיא  אע"פ 

שכן הפסוקים, מלשון הרמב "ם לדעת יסוד ללמוד  ויש 

לכל  רחם  פטר  "כל א . פעמיים : נשנתה לכהן הנתינה  מצות 

וכשוק התנופה  כחזה  לך  יהיה  "ובשרם  ב . לך". יהיה  בשר...

מצות את  התורה  תולה  הראשון  ובפסוק  יהיה ". לך  הימין 

רחם ' 'פטר  שהוא  בכך לכהן  אמו)הנתינה מרחם ראשון ,(שיצא

בשאר כזכותו היא  בו  הכהן  שזכות  נאמר  השני  בפסוק ואילו 

המזבח לכהנים)(חזהקדשי הניתנים הקרבנות מצד ושוק היינו ,

לכהן להינתן  צריכה  הבכור תמורת  כן , ואם שבו . הקדושה

עליה . שחלה  הקדושה  מכוח – השני  הדין  מחמת 

לאחר רק חל השני שהדין לומר, יש  התוספות  ולדעת 

נאכלת אלא  קרבה  שאינה  בכור  תמורת  אולם  הבכור, הקרבת 

בכור . קדושת מצד  נתינה  מצות  בה  אין  במומה,

(aiw 'nr dlg ± axd ixeriy ,zexeka 'ld f"ixbd iyecig)

âכסלו ד' שני âיום
תפקידם  את ישנו שלא

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰øîàL äfL ,éì äàøé¥¨¤¦¤¤¤¨©
óBñì äøBz äãøé ..."Lãw äéäé Búøeîúe àeä äéäå" :áeúkä©¨§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¨§¨¨§
äèBð íãà ìL BòáhL Y òøä Bøöé úö÷e ,íãàä úáLçî©£¤¤¨¨¨§¨¦§¨¨¤¦§¤¨¨¤
,Léc÷äå øãpL ét ìò óàå ,BðBîî ìò ñeçìå Bðéð÷ úBaøäì§©§¦§¨§¨©¨§©©¦¤¨©§¦§¦
Léc÷ä íà ïëå ..BéåMî úBçôa äcôéå ,íçðå Ba øæçL øLôà¤§¨¤¨©§¦©§¦§¤§¨¦¨§§¥¦¦§¦

éìçäì úeLø Bì ïzz íàå ...äîäaéìçé ,äôéa òøä óäôiä ó §¥¨§¦¦¥§§©§¦¨©§¨¤©§¦©¨¤
àlL åéðôa áeúkä íúñ ,Cëéôì .'àeä áBè' :øîàéå ,òøa§©§Ÿ©§¦¨¨©©¨§¨¨¤Ÿ

éìçééìçä íà Bñð÷e ,óäéäé Búøeîúe àeä äéäå" :øîàå ,ó ©§¦§¨¦¤§¦§¨©§¨¨§¨¦§¤
."LãwŸ¤

אם אף  אחרת , בבהמה  קרבן בהמת להחליף  אסרה התורה 

גרוע  קרבן להחליף יותר ('רע')רוצה  טוב  .('ביפה')בקרבן

הרע להחליף רשות לו תתן "אם כי – טעם נותן והרמב "ם 

התורה אסרה ולכן  הוא ", טוב  ויאמר  ברע  היפה יחליף  ביפה ,

ביפה".(גם)להחליף  "הרע 

ה ': בעבודת  הדברים  את  לפרש  ויש 

לכל  ובפרטיות, לה ', התקרבות  הוא  ה 'קרבן' ענין  כללות 

לשליחות בהתאם  ה ', בעבודת מיוחד  תפקיד יש  אדם

"להחליף ירצה  שהאדם  מצב  להיות  עלול אך  לו. המתאימה 

'יפה ' שהיא  לאחרת שליחותו את  להחליף  היינו, ביפה ", הרע 

היהדות , בהפצת  לעסוק  ממנו  תובעים  כאשר  לדוגמא : יותר.

ועליו אחד , לכל  השייכים  פשוטים  עניינים  שאלו לטעון יכול 

החסידות לימוד כמו  יותר, נעלים  בעניינים  להתעסק מוטל

וכדומה .

לדעת : יש  כך ועל 

וה 'רע ', ה 'יפה ' של באבחון טעות  לו  שיש  יתכן ראשית ,

אם אפילו  אך ה 'יפה'; היא  עליו המוטלת  השליחות ולמעשה

באה כך על – יותר 'יפה ' בעבודה  שמדובר כדבריו האמת 

מקרה , בכל הקרבן  את  להחליף  אסרה  שהתורה  מכך ההוראה 

שום לעשות  שאין והיינו , ביפה ". הרע  "להחליף  גם

מתוך  עליו שהוטלה  השליחות  את  למלא  אלא  חשבונות ,

עול. קבלת 

(77 'nr `"g mgpn zxez .527 'nr fi zegiy ihewl t"r)

 הלכה יומית לעיון בטמב"ם 
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âכסלו ה' שלישי âיום
אחת  נקודה – דם רביעית

:‚È ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìò CtLð¦§©©
àì éøäL ,øBäè úéaä Y õeçì ïéa íéðôì ïéa ,ãøBîa ät÷ñàä̈©§ª¨§¨¥¦§¦¥©©©¦¨¤£¥Ÿ
LøwL Bà ,ïøaLà ät÷ñàä äúéä íàå ;ät÷ñàä ìò ícä çð̈©¨©¨©§ª¨§¦¨§¨¨©§ª¨©§Ÿ¤¤¨©

.àîè úéaä Y äéìò ícä©¨¨¤¨©©¦¨¥
מחוץ באסקופה  שנשפך דם  ברביעית  עוסקת  זו הלכה

הבית)לבית  תחת מקורה מקצתה רק כאן, הכס"מ במקרה(ולביאור אבל  ,

שהדם שאע "פ לומר מקום  היה  הבית , בתוך הדם  שנשפך

אוהל  תחת נמצא השיעור כל סוףֿסוף  הרי  והתפזר, התחלק 

"חלוקתו דם  שברביעית  כתב  הראב "ד אך וטמא. אחד ,

כולו". על שמאהיל  פי על אף מטהרתו,

כן שאין  מה  דם, ברביעית  מיוחד חידוש  "שארוזהו

הראב "ד  וביאר טמאים ". – שנחלקו  פי  על אף דמת, טומאות 

שיעור שהוא  נפש  נקרא דם  שרביעית  "מפני דבר : של טעמו 

מחובר". כן  אם אלא נפש  ואינו קטן, של נפשו 

הרוגצ 'בי  הגאון  במפענח ומבאר  הובא כח, מהד"ת פענח (צפנת

ס"ג) ט פרק בגדרצפונות הוא  השיעור  הטומאות  בשאר :

הדבר  שחומר  היינו  המת)'מצטרף ', בשר הגורם(לדוגמא הוא 

הדבר של המינימלית  הכמות  הוא  והשיעור לטומאה,

– קטן " של נפשו  שיעור  "שהוא  דם  ברביעית  אבל המטמא ,

דמי דם  רביעית "שיעור  הטומאה , את שיוצרת  זו היא הכמות 

מצטרף". לא לנקודה,

אחרונים  השמטות וכתבו  פענח צפנת מ"ג; פ"ג אהלות אחרונה (משנה

ג) עניים מתנות הגמראלהלכות בדברי  הראב"ד של  (מעילה שמקורו 

א) בתוס'יז, ופירשו  טהורה", – בה  שהגיס דם  "רביעית  (שם):

הקנה " בלע  שלא  אפשר ו "אי  קנה  או  בכף  הדם  את  שערבב 

הכוונה אין הראב "ד  לדעת  אולם משיעורו . הדם  ונחסר

מטמא . אינו  ושוב  ונחלק, התפזר  שהדם  אלא  השיעור  שנחסר 

âכסלו ו' רביעי âיום
פתחים  טומאת

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,úéaä CBúa únä©¥§©©¦
áLBiäå ,ïéàîè ïlk ,ïéìeòð ïlkL ïîæa Y äaøä íéçút Báe§¨¦©§¥¦§©¤ª¨§¦ª¨§¥¦§©¥
.àîèð ,çútä ìò úàöBiä äø÷zä úçz ïäî çút ìk ãöa§©¨¤©¥¤©©©¦§¨©¥©©¤©¦§¨
ìò ìévä ...ïäî ãçàa BàéöBäì áLçL Bà ,ïäî ãçà çzôð¦§©¤¨¥¤¤¨©§¦§¤¨¥¤¦¦©

.ïlk íéçútä©§¨¦ª¨
אחרונה ' ה 'משנה  מ"ג)מבאר פ"ז :(אהלות

הבית משקוף  שתחת  בחלל הנמצאים  בבית, כשהמת 

סתום ' 'קבר  הוא  הבית  כי  נטמאו הנעולה, לדלת  שמעבר 

חכמים גזירת  הוא  סתום ' 'קבר  ודין סביבותיו . את  המטמא 

מדעתם  שלא עליו ויאהילו טהרות  עושי  יבואו שלא  (רש"י כדי 

פרץ) ד"ה א יב, בתרא הנמצאיםבבא לגבי גם  חכמים  חששו  וכן .

הפתח  סגורה)בחלל  דלת מאחורי יגעו(אף המת יציאת  בעת  שמא

טומאה , גזרו  ולכן אותם  ויטמאו  שם הנמצאים  טהרות בעושי

שם . מלבוא  טהרות עושי  שימנעו  כדי 

באחד  להוציאו  שחשב  "או  הפתחים  אחד נפתח כאשר  אך

את שיוציאו  מסתבר  כי  מטמאים  אינם  הפתחים  שאר – מהן"

מדב משמע זה  וכביאור  ההוא. מהפתח הרמב "םהמת  רי

וגם סתום' 'קבר  מדין שהיא  הקודמת להלכה זה  דין  שסמך 

כן. ביאר  למשנה  בפירושו 

הראשונים בשם  פירש  משנה ' והרא"ש)וה 'כסף שהוא(הר"ש

משקוף תחת  הנמצא כל כלומר, לצאת '. טומאה 'סוף  מדין

לפני אף  נטמא  המת , את  להוציא  עתידים שבו  הפתח

למשה הלכה  הוא  זה  ודין סגורה . עדיין והדלת  שהוציאוהו 

בדאורייתא)מסיני ד"ה א לח, ביצה ידוע(רש"י לא  עדיין  וכאשר  .

פתח  וכשנפתח מטמאים . הפתחים  כל יוציאוהו , פתח מאיזה

שמשם ומסתבר  מסוים , מפתח להוציאו שחשב  או  אחד 

מטומאה . הפתחים שאר  ניצלו – יוציאוהו 

הרע "ב א)(אהלות וכתב י, שם הגמרא מסקנת ע"פ הכליםשם רק  כי 

הפתח שנפתח לאחר דרכו)שהונחו להוציא שחשב אינם(או

בטומאתם נשארים  לפני ֿכן שם  שהונחו  כלים  אבל נטמאים ,

בדאורייתא כי  למפרע , לטהרתם  חוזרים  למשה ואינם (הלכה

אלומסיני) שפתחים למפרע  שהוברר  אומרים ואין ברירה ' 'אין

טמאים . אינם 

âכסלו ז' חמישי âיום
התורה? מן דינו מה – דאוריתא' 'ספיקא

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìkL ,òeãé øác̈¨¨©¤¨
î ïäL ,ïäa àöBiëå úBàîhä elàìL ïä éøä Y ÷ôñ íeM ¥©ª§§©¥¨¤¤¥¦¨¥£¥¥¤

.úéàcå äàîè àîèpL éî àlà ,äøBzä ïî àîè ïéàå ;íäéøác¦§¥¤§¥¨¥¦©¨¤¨¦¤¦§¨ª§¨©¨¦
דין הוא לחומרא " דאורייתא "ספיקא  הרמב "ם לדעת

לדעת ואילו  בספיקות . להקל מותר  התורה ומן דרבנן,

א)הרשב"א  עג, דין(קידושין הוא  לחומרא " דאורייתא  "ספיקא 

התורה . מן

לתמוה  יש  הרמב"ם  א)ולשיטת  סי' יור"ד ח"ב, מהרי"ט :(ראה
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המותר בשר  או  באכילה האסור חלב  אכל אם  המסתפק 

שכאשר מוכח  ואם ֿכן תלוי, אשם  קרבן להביא עליו  באכילה ,

לנהוג יש  כי מכריעה  היא  ספק  של למקרה  מתייחסת  התורה

זה קרבן  לקולא, שספיקא  הרמב "ם  לפי ולכאורה , לחומרא .

בא ? מה  שום  על

סופר ' ה 'חתם  א)ומבאר עד, :(יומא

הן לאיסור  הן  – בתורה  האמור  שכל סובר  הרמב "ם 

נאסר ולא  גמור , בוודאי אלא  ספק  על נאמר  לא  – למצווה 

איסורא ' 'איקבע לא  אם חלב  ספק  לכתחילה  לאכול אדם  על 

מה יודעים  שלא  אלא חלב , לפנינו  מונח היה  שבוודאי [היינו

בספק , מצוה  אכילת ידי יוצא אדם שאין  הדין והוא  נאכל].

המצוה שעשה  גליא  שמיא  כלפי אם  אפילו יצא  לא  בוודאי  כי

חובתו. ידי  יצא  לא  ספק  הוא  שאצלו כיון כי  – כתיקונה 

קובע הרמב "ם שכן  הרמב "ם , דברי  מיושבים  זה  פי ועל 

ב) ח, ש(שגגות במקום  רק מובא  תלוי, אשם  "`rawiשקרבן
"`xeqi`.רגיל בספק  ולא

של  מסוג בספק  רק להחמיר יש  התורה  מן  כן, ואם 

שהיה שברור אחר  שהתעורר  ספק  זהו כי איסורא ", "איקבע 

רגיל  בספק  אבל איסור , איסור ,m`dלפנינו  כאן  יש  בכלל

הוודאי על  רק  דיברה  התורה  כי  תלוי, אשם מביאים  אין אכן

קבעו שחכמים  אלא  לקולא , ספק התורה  ומן הספק  על ולא 

לתורה . סייג  לעשות  כדי לחומרא  דאורייתא  ספיקא כי 

âכסלו ח' שישי âיום
אוהל? של טפח' 'רום נמדד כיצד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰çôè ìò çôè¤©©¤©
,äàîhä éðôa õöBçå äàîhä úà àéáî Y çôè íeø ìò òaøî§ª¨©¤©¥¦¤©ª§¨§¥¦§¥©ª§¨
Bà ,çôè íeøa çôè ìò çôè àlà ìäà éeø÷ ïéàL ;äøBz ïéc¦¨¤¥¨Ÿ¤¤¨¤©©¤©§¤©

.äæ ìò øúé̈¥©¤
על  טפח וחללו  צדדיו מכל סתום  והוא  מת  בו  שיש  מקום

בו והנוגע  סביביו מכל  "מטמא  טפח [בגובה] ברום טפח 

סתום " כקבר  שהוא  מפני  שבעה  טמא מגגו, או  (לעיל מאחוריו

ה"א) ביןפ"ז וחוצץ לו, שחוצה  כל ו"מציל כאוהל  ודינו 

גביו". שעל כלים ובין הטומאה 

והרא "ש  הר "ש  לדעת מ"ז)והנה , פ"ג של (אהלות טפח רום 

נמדד  שעליה ,rwxwdnהחלל לגג  הקרקע  בין טפח  יש  ואם 

'קבר זה  והרי החלל את  ממעטת  שם  הנמצאת  הטומאה אין 

שעל  לכלים  הטומאה  בין החוצץ 'אוהל ' הוא  שני  מצד סתום '.

עשיר ' ה 'הון וכתב שם)גביו, לדעת(אהלות גם  הוא  שכך

הרמב "ם .

הראב "ד לדעת  ה"ד)אך פ"ז ולעיל יש(כאן אם  רק הוא 'אוהל '

ieptבו  gth llg,החלל את  ממעטת שבתוכו  הטומאה  ואם 

ואין במגע סביביו  את מטמאת  ואינה  רצוצה ' 'טומאה  זו  הרי 

ועולה בוקעת  היא אלא  הטומאה , בפני החוצץ  'אוהל ' כאן

ויורדת . בוקעת

חלל  שצריך כן, סובר  הרמב "ם גם האם  הראב"ד ומסתפק 

ולחצוץ הטומאה  את  להביא 'אוהל' שיהיה  כדי  פנוי טפח 

שצריך  סובר הרמב "ם  גם  שאכן כתב  משנה ' וה'כסף  בפניה .

ieptשיהא  gth llgעץ של "ארונות  (ה "ו) להלן שכתב  כמו  ,

בין יש  "אם  רק  סתום ' כ'קבר  דינם  המת " את  בהן  שמניחין

הארון טפח ".zndeכסוי  גובה 

הראב "ד ה"ד)וכתב  פ"ז טפח (לעיל חלל שצריך – זו  שכדעה 

בגמרא  מבואר  – ב)פנוי  יט, והרש "ש(ברכות כיצד. ביאר  לא אך 

מ"ז) פ"ג אהלות וחידושים, מדברי(בהגהות ראיה  להביא  שיש כתב 

שיש(שם)רבא ארון  על לדלג  לכהן מותר התורה  שמן האומר

טפח" חלל בהן  יש  ארונות  ש "רוב  כיון מת , אוהל בו  זה (והרי

הטומאה) בפני מלבד החוצץ פנוי  טפח שהחלל  לומר  ובהכרח ,

טפח"! בו שאין ארון לך  אין  – כן  לא  "שאם המת 

âכסלו ט' קודש âשבת
הטומאה  בפני החוצצת חלון סתימת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰LéîLz ïBlç©©§¦
íà Y çôhî úBçt da øàLpL ãò dîúñ Bà ,dlk dîúqL¤§¨¨ª¨§¨¨©¤¦§©¨¨¦¤©¦
äéäiL ,àeäå ;õöBç äæ éøä ,íúñ äàîhä éðôa õöBçä øáãa§¨¨©¥¦§¥©ª§¨¨©£¥¤¥§¤¦§¤

.BúBpôì Bzòc ïéàL øác̈¨¤¥©§§©
חלון דרך בוקעת  שבבית , מת  טפח)טומאת  על לבית(טפח

כולו החלון  את סתם אם  אך גג . אותו תחת  הנמצא הסמוך

פחות בה  שנשאר "עד  מיעטו או טומאה , מקבל שאינו  בדבר 

לבית תעבור שלא  הטומאה  בפני חוצץ  הוא הרי  מטפח",

לפנותו". דעתו  ו"אין  שם  שמבטלו  בתנאי  וזאת השני,

משנה ' ה 'כסף ה"ד)וכתב  אם(להלן הרמב"ם , לדעת כי 

החלון אם  גם  חוצצת  היא  אין המחיצה , את  ליטול בדעתו

התוספות לדעת  אך לגמרי, כתב סתום  וכן גופא. היא ד"ה א כ, (ב"ב

בה"ד), החלוןהראב"ד כל את  סותמת  אינה  המחיצה כאשר  רק 

טפח) משיעור אותו ממעטת רק מבטלה(אלא אינו אם חוצצת  היא  אין

חוצצת היא  הרי החלון כל את  סותמת  המחיצה  אם  אך שם ,

שם . מבטלה  ואינו ליטלה  בדעתו אם  אף 

התוספות שאמרו (שם)והוכחת  ממה  א)היא  קנז, שבימי(שבת

בשבת  סתמו  שאול שלאאבא כדי מחרס  בפך הבית  חלון את 

כי בחלון  הפך את  ביטלו ולא  החלון , דרך מת  טומאת  תיכנס 

כולו החלון  שסתימת  ומכאן  בשבת. בונה חיוב בכך  יש 

החלון) את שסתם בכלי שם .(ומדובר ביטולה  ללא  אף חוצצת 

טהרה ' א)וב'גידולי  אות יח ביאר :(שאלה
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שם , מבטלה אם  רק  החוצצת  מחיצה  הרמב"ם , לדעת

dzeptlהיינו ezrc oi`y. בפה לבטלה  צריך אינו  אבל משם

כדי הבית חלון  את  בשבת  שסתמו  מכך להקשות אין  כן, ואם 

הטומאה  בפני שם)שיחצוץ רק(שבת הוא  בשבת  בונה  חיוב  כי 

בפה מבטלו תבן)אם  ד"ה א ד, סוכה רש"י ביטלו(ראה לא ואכן  ,

אמנם משם . לפנותו בדעתם  היה  שלא  בכך ודי בפה  הכלי  את 

רק  חוצצת  המחיצה  התוספות , dtaלדעת  my dlhia m`,

החלון את  שסתמו ביטלוהzayaומכיון שלא בהכרח (כדי ,

בונה) משום להתחייב לגמרי,שלא החלון  את  שסתמה כיון וחצצה 

שם . לבטלה  צורך אין החלון כל  בסתימת – לשיטתם  ומכאן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc mixcp(iyiy meil)

.olfb epi`y jka yecigd dne ,olfb `ed jk dyerd ixd ,xkyàlà¤¨
`id ezpeek gxkdaøëNa eléôàcgikedl yi ok m`e ,lhp `l ©£¦§¨¨

mbe .xekyl jxved `le elyn lkd el dide did xiyry o`kn
,did xiyry o`kn gikedl oi`y ,`xnbd dgec o`kéðòc àîìc¦§¨§¨¦

,äåä.xekyl ick ecia oenn did `le did ipr `ny £¨
àlà,did xiyr l`enyy di`xd`idàëäîweqtd on -l`eny) ¤¨¥¨¨

(fi f '`,'Búéa íL ék äúîøä BúáLúe',weqtd zehyt dxe`kle §ª¨¨¨¨¨¦¨¥
,ezia did my ik dnxd l` ay didyàáø øîàå,weqtd xe`iaa §¨©¨¨

FzaWzE' weqtd zligz lr 'FziA mU iM' milina dpeekd oi`y¦¨¥§ª¨
lr dler df `l` ,dnxa didy ezia l` ayy epiidc ,'dznxd̈¨¨¨

eiptly weqtd(fh f '` l`eny)iA aaqe dpWA dpW iCn Klde'l` z §¨©¦¥¨¨§¨¨§¨©¥¥
,'dN`d zFnFwOd lM z` l`xUi z` htWe dRvOde lBlBde§©¦§¨§©¦§¨§¨©¤¦§¨¥¥¨©§¨¥¤
z`f lka ,l`xyi ipa z` hteye aaezqn didyk s`y dpeekde

aCìäL íB÷î ìkdid,Bnò Búéaick eyinyz ilk z` enr lhpy ¨¨¤¨©¥¦
dzide ,did xiyry micnl ep` o`kne .mixg`n dpdi `ly
lyn zepdil `le eyinyz ilk z` enr lehil ecia zlekid

.mixg`
ìàeîLa øîàpL äî ìBãb ,àáø øîàxn`py gayd lecb - ¨©¨¨¨©¤¤¡©¦§¥

,l`enyaäLîa øîàpMî øúBé,dyna xn`py gaydn xzei - ¥¦¤¤¡©§Ÿ¤
áéúk eðéaø äLîa eléàc(eh fh xacna),'éúàNð íäî ãçà øBîç àì' §¦§Ÿ¤©¥§¦Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦

epiideøëNa eléôàcj` ,mgxk lra l`xyi ipan dyn lhp `l ©£¦§¨¨
.xkya mdn lhep did ,el xikydl mivxzn eid m`éab eléàå§¦©¥

ïBöøa eléôà ìàeîLxikyndáéúëc ,BøëN àì(c ai '` l`eny), §¥£¦§¨Ÿ§¨¦§¦
,'Bâå eðúBvø àìå eðz÷Lò àì eøîàiå'`le' milina dpeekde ©Ÿ§Ÿ£©§¨§Ÿ©¨§

oeik ,lhep did `l ,el xikydl mivxzn eid m` elit`y 'epzevx
`gip `l zn`ay s` ,dyead zngn mivxzny okzi mizirly

.dfa mdl
ñBîò,xiyr didy ea epivnäéöîà ìà øîàiå ñBîò ïòiå' áéúëc ¨¦§¦©©©¨©Ÿ¤¤£©§¨

.'íéî÷L ñìBáe éëðà ø÷Bá ék éëðà àéáð ïá àìå éëðà àéáð àìŸ¨¦¨Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¨Ÿ¦¦¥¨Ÿ¦¥¦§¦
`ed weqtd xe`iaeàðà éúéb éøî éøà ,óñBé áø íbøúîãklra - §¦§©§¥©¥£¥¨¥¥¥£¨

,ikep` xwae o`v ixcràzìôLa éì ïéî÷Låivr il yi s`e - §¦§¦¦¦§¤§¨
dltya dnwiy'Bâå..did xiyry o`kne §

äðBé,xiyr didy ea epivnáéúëcdpeia(b `)dpitqa cxi xy`k ¨¦§¦
,yiyxzl gexalïðçBé éaø øîàå ,'da ãøiå døëN ïziå'dnny ©¦¥§¨¨©¥¤¨§¨©©¦¨¨

miyxec ep` ,'exky ozie' aezk `le 'dxky ozie' aezkyïúpL¤¨©
ìL døëNirqepd.dlek äðéôñ,df xky `ed dnkeáø øîà §¨¨¤§¦¨¨¨©©

,àáäã éøðéc íéôìà úòaøà àéåä äðéôñ ìL døëN ,ñeðîBøxky ¨§¨¨¤§¦¨©§¨©§©©£¨¦¦¨¥©£¨

.mixpic mitl` zrax` did dpitqd,did xiyr dpeiy o`kne
.dpitqa driqp xear dfk mevr mekq mlyl did lekiy

dçkLîe äøBz ãîì äLî äéä älçza ,ïðçBé éaø øîàåxg` cine- §¨©©¦¨¨©§¦¨¨¨Ÿ¤¨¥¨§©§¨
hren onfa dxezd z` cenll leki did `ly ,dgkey did jk

,dfkyäðzîa Bì äðzépL ãò,mei mirax` seqaøîàpL`l zeny) ©¤¦§¨§©¨¨¤¤¡©
(gi'Bzà øaãì Búlëk äLî ìà ïziå'miiqyk mei mirax` seqay ©¦¥¤Ÿ¤§©Ÿ§©¥¦

dpzna dxezd el ozp ,dxezd ecnll `ed jexa yecwd.

äðùî
dtiqen `ide ,zencewd zeipynl jynd `id epiptly dpynd
el xeq` mixac el` ,exagn d`pd xcend ly epic z` x`al
el xzene 'd`pd' xcba millkp mpi` el`e ,xicnd on zepdil

.epnid lawl
ïæåqpxtle oefl exiag z` d`pd xicnd i`yx -úàå BzLà úà §¨¤¦§§¤

åéða,epnid xcend lyàeäL ét ìò óàxcend -ïúBðBæîa áéiç ¨¨©©¦¤©¨¦§¨
z` rxet xicndy jka dpdp xcendy `vnpe ,eipa lye ezy` ly
xq`p df xac oi` mewn lkn ,eipae ezy` z` enewna ofe eaeg
ly eaeg oerxt xeara mze` of `l xicndy oeik ,excp iptn
,edpdny aygp df oi` jkitle ,dwcv zevn zxeza `l` ,xcend

.xzen df xace ,d`pd el mxeb wx `l`
åmpn`ïeæé àìxicndBzîäa úà,xcend lyïéadndaäàîè §Ÿ¨¤§¤§¥§¥¨
eïéadnda,äøBäèxeq` `ed ixde ,minca dgiayny oeik ¥§¨

.ez`pdaøæòéìà éaøe wlegïæ ,øîBà¯ äàîhä úàz` oefl i`yx ©¦¡¦¤¤¥¨¤©§¥¨
xcend ly d`nhd dndaditl ,diig ick lr mixzid zepefna

,dnehita dpdp epi`ydzceare] dlik`l zcner dpi`y oeik
dpi`e zwptzn `id ,jtidl `l` ,mehitd zngn zgazyn dpi`

.[ahid zcaer,äøBähä úà ïæ Bðéàådpdpy itlixdy ,dnehita §¥¨¤©§¨
.dlik`l mb zcner `id

Bì eøîàoia wlgl oi`y ,dpyna dpey`xd drcd mdy] minkg ¨§
,[xeq` lkde dxedh dndal d`nh dndaïéa äîdndaäàîè ©¥§¥¨

ìdnda,äøBäè`id ixdy ,mehitd on dpdp `ed mewn lkn ixde ¦§¨
.minca zgayneäì øîàoeik ,mdipia welig yi ,xfril` iax ¨©§

LdndadBlL dôeâå íéîMì dLôð äøBähäminyl dytpy s` - ¤©§¨©§¨©¨©¦§¨¤
dxya z` lek`l i`yx ixdy ,ely dteb mewn lkn ,zhgypyk
dlik`dy mixizid zepefnd on dpdp `edy `vnpe ,dhigy xg`l

.xya xzei el yiy oeik ,xicndådnda eli`äàîè §§¥¨
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קב תמורה קב הלכות - קרבנות ספר - כסלו ג' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn d"kÎh"i -

âכסלו ג' ראשון âיום

ספרקרבנות-
äøeîz úBëìä¦§§¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
¯ÈÓÈ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…»ƒ
Ì‡ L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (· .‰Ó‰·a ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆«¿»…∆ƒ
.‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚ .¯ÈÓ‰≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל יבאר

.‡¯ÈÓn‰ Ïk2‰˜BÏ -3‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ4 »«≈ƒ∆«»¿≈»¿≈»
ÏÚ Û‡Â ,B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ epÙÈÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÈÓiL∆»ƒ∆∆¡«…«¬ƒ∆¿…»ƒ…¿««

‰OÚÓ ‰OÚ ‡lL Èt5e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .6ÏkL , ƒ∆…»»«¬∆ƒƒ«¿»»¿∆»
‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ da ÔÈ‡L ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ7, ƒ¿«…«¬∆∆≈»«¬∆≈ƒ»∆»

ÚaLpÓ ıeÁ8¯ÈÓÓe9ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe10. ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈∆¬≈¿≈
‰OÚÓ Ô‰a ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ el‡ ÔÈÂ‡Ï ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»∆«¬∆

ÏÏk11È¯‰Â ,‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ‰nÏÂ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ¿»¿ƒ¬≈∆¿»»ƒ««¿»«¬≈
ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z daL Â‡Ï»∆»ƒ««¬≈∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ∆

L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â12da LiL ÈtÓ ? ¿»»¿»ƒ¿∆…∆ƒ¿≈∆≈»
ÔÈÂ‡Ï ÈLe ‰OÚ13‰ÂL daL Â‡Ï ÔÈ‡L ,„BÚÂ . ¬≈¿≈»ƒ»∆≈»∆»»∆

‰OÚÏ14ÔÈÙzM‰Â ¯eav‰L ;15Ì‡ ‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ «¬≈∆«ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»ƒ
e¯ÈÓ‰16e¯ÈÓÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,17. ≈ƒ««ƒ∆≈À¿»ƒ∆…»ƒ

.L„˜ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ - ˙aLa ¯ÈÓ‰ elÙ‡Â18ÔÓ „Á‡Â . «¬ƒ≈ƒ¿«»∆«¿»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈÙzM‰19¯ÈÓ‰L20¯ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa¯˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»
¯eav‰ ˙Ba¯wÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23- ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»

L„˜ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

ã קודש משיחות ãנקודות

"ïäL ét ìò óà ,eøéîä íà äøeîz ïéOBò ïéà ïéôzMäå øeavä©¦§©ª¨¦¥¦§¨¦¥¦©©¦¤¥
eøéîé àlL ïéøäæî."... ª§¨¦¤Ÿ¨¦

קודש, ותמורתו הוא - שהמיר שהיחיד למדים נמצאנו
אין  אבל לוקה זה הרי - שהמירו שותפין או ציבור אבל
שהרמב"ם  לומר יש הדבר ובטעם קודש. התמורה
שכל  "אע"פ שכתב במה תמורה, הלכות בסיום ביארו
ומסיים  בהם...", להתבונן ראוי הם גזירות התורה חוקי
דעותיו, ולתקן יצרו את לכוף כדי הדברים אלו "וכל
העצה  מגדול מרחוק עצות אלא אינן התורה דיני ורוב
לבאר  יש ועפ"ז המעשים". כל וליישר הדעות לתקן
מפני  הוא להמיר תורה שאסרה מה כי הנ"ל, ההלכה
על  ולחוס קניינו "להרבות כדי ברע טוב שימיר החשש
ההנאה  שטובת כיון לשותפין בנוגע אבל ממונו",

בלבד, חצי' אלא הממיר של לגמרי אינה שבדבר
של  חלקו שאז לציבור, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
והוא  שלו. לגמרי היא העבירה אבל מאוד, קטן הממיר
כדי  יחטא ולא לו", ולא חוטא אדם "אין עלֿדרך

הציבור. של או השותף של קניינו להרבות
יג  סימן קרבנות ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

זו 2) הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג

בבת 4) יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה
פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי

פי  על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי
מהלכות  י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (
רבי  אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי אין כלומר,
ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש

הגלילי. יוסי רבי נח)7)בשם כח, (דברים שנאמר משום
את  ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם
חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'

לוקה. אינו - שם ידי 11)בלא על אלא אינו איסורן וכל
היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,

שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג
עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא

לאווין  משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף. לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו

 שיעוטי טמב"ם - ג' פטקים ליום 

יום טאשון 
טמב"ם - ג' פטקים ליום 
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תמורה  הלכות - קרבנות ספר - כסלו ג' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שכולם  לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד
בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,

אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,
אינה  בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק
הזה  היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי  על ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי על ואף
שהרי  שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה

.·ÔB„Êa ¯ÈÓn‰ „Á‡25‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La ¯ÈÓ‰L B‡ ∆»«≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿»»¬≈∆
‰¯eÓz ‰OBÚ26„ˆÈk .‰˜BÏÂ27È¯‰ :¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ? ∆¿»¿∆≈««ƒ¿«≈«¬≈

˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÈÏ LiL ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ¿«»∆≈ƒ¿»«¬≈¿«
ÈÏ LiL ÌÈÓÏL28‰˜BÏÂ ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -29Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈ƒ¬≈¿»¿∆¬»ƒ

¯ÈÓ‰Â ¯ÈÓ‰Ï ¯znL ‰nc30˙È·Ï Òk‡ :¯Ó‡L B‡ , ƒ»∆À»¿»ƒ¿≈ƒ∆»«∆»≈¿«ƒ
BzÚcÓ ‡lL ¯ÈÓ‰Â ÁÎLÂ ÒÎÂ ,ÈzÚcÓ ¯ÈÓ‡Â ‰Ê31 ∆¿»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¿≈ƒ∆…ƒ«¿

‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -32. ¬≈¿»¿≈∆»∆»

זו 25) הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע
כן. ואמר עולה, יוסי 26)תמורת "ר' יז. בתמורה משנה

שוגג  עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר'
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד

חולק. שום עליו שאין יוסי כר' היא כלומר,27)שההלכה
כמזיד. שהוא שוגג כי 28)איזהו האיסור, על הוא מזיד

שרצה  התמורה על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע
באחר. והמיר וטעה בזה (בגמרא 29)להמיר כן ולמדו

שוגג  "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם)
ולא 30)כמזיד". שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו

לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה
אלא  כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי וסברו
להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם
היתה  אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא
נתרבה  לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה

מלקות. והוא 31)לחיוב ימיר שלא בו התרו כלומר:
מקבלי  כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס  אומר
נכנס  ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה,

והמיר. בו שהתרו ושכח שתהיה 32)לבית שצריך משום
זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה

כרב אב  ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם ל
של  המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת
לעניין  אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי
סוברים  וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות,

משנה). (כסף תמורה שתמורתו

.‚BlL BÈ‡L Ôa¯˜a BzÓ‰a ¯ÈÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡33Ì‡Â . ≈»»≈ƒ¿∆¿¿»¿»∆≈∆¿ƒ
‡B·È ÈzÓ‰·a ¯ÈÓ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡»««««»¿»»»∆¿»ƒƒ¿∆¿ƒ»

da ¯ÈÓÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÓÈÂ34‰Ó‰·a Ba¯˜ ¯ÈÓ‰ . ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ»≈ƒ»¿»ƒ¿≈»
BlL dÈ‡L35LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯eÓz dÈ‡ - ∆≈»∆≈»¿»∆≈»»«¿ƒ

.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

החולין 33) בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
חולין  בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש
תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש
כן  ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין
"וסמך  ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב.) (שם
חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו

התמורה.34) חלה חולין 35)כלומר: בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה

.„‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz ‰OBÚL ‡e‰ ¯tk˙n‰«ƒ¿«≈∆∆¿»¬»…
LÈc˜n‰36,B¯·Á da ¯tk˙iL ‰Ó‰a LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ««¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»¬≈

ÈBÏt Ì‰a ¯tk˙iL ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ LÈc˜‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ
¯ÈÊp‰37Ï·‡ ,‰¯eÓz Ô‰a ‰OBÚL ‡e‰ ¯ÈÊp‰ B˙B‡ - «»ƒ«»ƒ∆∆»∆¿»¬»

LÈc˜‰L ‰Ê ‡Ï38BlL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,39. …∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»∆

[של 36) לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה
אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא המתכפר]

תמורה.37) בהם שעושה הוא הנזיר דבתר 38)אותו
מקדיש. בתר ולא אזלינן של 39)מתכפר הוא שהקרבן

בקרבן  בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר
שלו. שאינו

.‰L¯Bi‰40¯ÈÓÓ41- ˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰Ó‰a ÁÈp‰ . «≈≈ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿≈»»»≈
‰·¯˜ BÊ È¯‰42da Ì‰ È¯‰L ;da ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»¿≈¿ƒƒ»∆¬≈≈»

ÔÈÙzL43.e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈÙzM‰Â , À»ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»¿∆≈«¿

שמת.40) עד להקריבו הספיק ולא קרבן אביו שהפריש
ימיר"41) המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו

תמורה. שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון
בעולה 42) והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

אינם  בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או
-43)קרבים. קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף

כשותפים, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים
(כפרה  מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין ומכיוון

הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה)
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.ÂÌÈ¯Î ÈL„˜ ÔÈ‡44‰¯eÓz ÔÈOBÚ45;‰¯Bz‰ ÔÓ ≈»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ«»
BÊ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L È¯Îp‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ∆≈ƒ¬≈

‰¯eÓz46Ï‡¯OÈ da ¯tk˙iL ‰Ó‰a È¯Îp‰ LÈc˜‰ . ¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»≈
‰¯eÓz ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯Îp‰ da ¯ÈÓ‰Â47. ¿≈ƒ»«»¿ƒ¬≈¿≈¿»

ב,44) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק ראה
אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים

לא 45) עכו"ם "קדשי ב:) (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין

שמעון 46) רבי שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין
הרי  מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה
בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן

להלן. ראה ישראל בקדשי המיר אם הוא 47)אבל כן
בר  רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה
עושה  אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי הקדיש שאם חמא,

שמעון  רבי כדברי התורה, מן וכל תמורה למעלה, וכמבואר ,
אם  ישראל: בה להתכפר גוי כשהקדיש אלא אינה בעייתו
עושה  שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך
ביד  עכשיו, עושה הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה
העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה

תמורה. ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא

.ÊÔÈOBÚ - e¯ÈÓ‰ Ì‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒƒ≈ƒƒ
‰¯eÓz48. ¿»

נאמר 48) ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון
את  לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר "ואם

תמורה. תמורתה היא שאף האשה,

.ÁÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜49Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÓ‰L »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ∆≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰¯eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ - ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
- נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר
שהקדשו  שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות

עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי 51)שקטן של בעיא
הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.ËÌL‡·e ˙‡hÁa ÔÈ¯ÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ -54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ¯Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰¯BÎaa ÔÈ¯ÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È¯‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ - ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ˙È·a57ÌÈÏÚa‰ Ï·‡ .‡e‰58e¯ÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰¯eÓz ÌÈOBÚ - Ì˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¯BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL ¯BÎaa ¯ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL ¯BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י

כהונה. לזכרי אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני האוכל שהרי
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט
"היכן  י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא פשוט
בעלים".

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰¯eÓz ‰OBÚ62B¯t Ï·‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆

Ba ÔÈ¯tk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È¯‰ - ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של החטאת בזה 64)פר הסתפקו שלא

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר
את  ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.‡È‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ ¯Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»

יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.·È˙Èa‰ ˜„a ˙Ba¯˜69¯Ó‡pL .‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
ep¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Ú¯Ï ·BË ÔÈa ¯w·È ‡Ï :¯OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa ¯OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ75Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a ¯OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c ¯OÚÓÏ Lw‰77Ï‡¯OÈ ‡l‡ Ba ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈ¯Î ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯Î ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz79. ¿»¿∆≈«¿
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תמורה  הלכות - קרבנות ספר - כסלו ג' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ויודעים 71)ימירנו
ולא  יחליפנו "לא (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו למה 72)ימיר
בהמה. למעשר מיוחד פסוק התורה יתר 73)ייחדה על

שהתורה  המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
לא  ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד

בשותפות.74) בא תמורה.75)ואינו עושין שאין
המזבח.76) על כב)77)שמקריבו יד, (דברים שכתוב

בשתי  כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר
דגן  מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות

לדיניהן.והושוו  לזה דגן 78)זה מעשר אצל שכתוב
לה'" ירימו אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר
ישראל  בני בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע

ג.). (תמורה נכרים מבואר 79)ולא ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים שמדברי

.‚ÈÚe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡ - ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,¯eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
¯·BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÊ È¯‰ - Úe·˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף.82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי  קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע
זו  "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל
של  משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם  אבל זו". חליפי
אנו  לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת"
לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים

.„ÈÌeÓ ÏÚ·a ÌÈÓz ¯ÈÓn‰ „Á‡84ÌeÓ ÏÚa B‡ ∆»«≈ƒ»ƒ¿««««
ÌÈÓ˙a85Ô‡ˆa ¯˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,86¯˜·a Ô‡ˆ B‡87, ¿»ƒ∆≈ƒ»»¿……¿»»

ÌÈfÚa ÌÈO·k B‡88ÌÈO·Îa ÌÈfÚ B‡89˙B·˜ B‡ , ¿»ƒ¿ƒƒƒƒƒ¿»ƒ¿≈
˙B·˜a ÌÈ¯ÎÊ B‡ ÌÈ¯ÎÊa90„Á‡ ¯ÈÓ‰L B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ∆»

‰‡Óa91„Á‡a ‰‡Ó B‡92BÊa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a ÔÈa , ¿≈»≈»¿∆»≈¿«««≈»
BÊ ¯Á‡93˙BÓ‰a‰ ÔÈÓk ÔÈ˜BÏÂ ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿≈

¯ÈÓ‰L94. ∆≈ƒ

בעלת 84) ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה וכגון מום,

קבוע,85) מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת
כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת
(רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י)
הוא  והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב מום) בעלת זה

קודש". יהיה או 86)ותמורתו בעז חולין של בקר המיר
שם). (משנה הקדש של בבקר 87)כבש חולין של צאן

הקדש. הקדש.88)של של בעזים חולין של כבשים
הקדש.89) של בכבשים  חולין של אלו 90)עזים וכל

"ואם  שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו הדברים
בהמה. בשם נקראים אלו וכל בבהמה", בהמה ימיר המר

הקדש.91) של בהמות במאה חולין של אחת בהמה המיר
הקדש,92) של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר

ממה  גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם במשנה קמא כתנא
נקראות  רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב
רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה

אחר 93) בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
שמעון  ר' שאף לקיש ריש מדברי שם בגמרא נשמע כן זו,
המיר  שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר:
חכמים  דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה
זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת שממירין

כל 94) על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הגופין  - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף ובהמה בהמה
וכל  בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים
אבל  הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה
אלא  לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם

אחד.

.ÂË‰¯eÓz ‰OBÚ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡95˙BÓ‰a „ÏÂ ‡ÏÂ , ≈«¿»»¿»¿…¿«¿≈
Lc˜‰‰96‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL .‰¯eÓz ‰OBÚ «∆¿≈∆¿»∆∆¡«¿»»

‡ÏÂ - 'B˙¯eÓ˙e' ,B„ÏÂ ‡ÏÂ - '‡e‰' ;B˙¯eÓ˙e¿»¿…¿»¿»¿…
‰Ó‰·a ¯ÈÓn‰ Ï·‡ .B˙¯eÓz ˙¯eÓz97¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ ¿«¿»¬»«≈ƒƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ

ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ôlk - ÛÏ‡ elÙ‡ ,¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ da»¿»«¿≈ƒ¬ƒ∆∆À»¿»¿∆«
.e¯‡aL BÓk ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿∆≈«¿

עליה 95) וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
חולין  בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה

יב. בתמורה משנה ונתעברה 96)אחרת, בהמה שהקדיש
אין  כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר
ט), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה
חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין

הקדש.97) בבהמת כלומר,

.ÊË‡ÏÂ ÌÈÓÏLa ÌÈ¯aÚ B‡ ÌÈ¯·È‡ ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈»ƒÀ»ƒƒ¿≈ƒ¿…
B‡ BÊ ‰Ó‰a ÏL dÏ‚¯ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .Ô‰a ÌÈÓÏL¿≈ƒ»∆≈«»≈«¿»∆¿≈»

BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz d„È98˙Áz BÊ ‰Ó‰a ¯aÚ ¯Ó‡L B‡ , »»««»∆»«À«¿≈»««
˙Áz BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ ‰ÏBÚ»≈»¿»¿≈»≈¿≈»««
BÊ ‰Ó‰a :¯Ó‡L B‡ ,BÊ ‰ÏBÚ ÏL dÏ‚¯ B‡ d„È»»«¿»∆»∆»«¿≈»

‡hÁ ÏL d¯aÚ ˙Áz˙99‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ100. ««À»»∆«»≈»¿»

אברים 98) שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
ראשה  או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין
תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של

של 99) דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,
ד  בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד
כאן  מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כן  ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא
אינו  שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי נתעברה
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קו תמורה קו הלכות - קרבנות ספר - כסלו ג' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משנה). (לחם תמורה ממה 100)עושה כן שלמדו אפשר
שלימה  משמע - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה,

.ÊÈÌÈ‡ÏÎa ¯ÈÓn‰101‰Ù¯Ëa B‡102ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ103 «≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿≈…∆
ÌeËÓËa B‡104ÒBÈ‚B¯c‡Â105‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«¿À»»»

¯BÓÁa B‡ ÏÓ‚a ¯ÈÓ‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ106, ¬≈∆«¬≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿»»«¬
Ôa¯˜ ÔÈÓa ÔÈ‡L ÈÙÏ107‰Ó .‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆≈¿ƒ»»¿»¿ƒ»≈∆«

ÌeÓ ÏÚ·Ï el‡ ÔÈa108Ôa¯˜ BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚa ?109, ≈≈¿««««≈¿ƒ»¿»
Ôa¯˜ ÌÈÓa ÔÈ‡ el‡110. ≈≈¿ƒ»»¿»

ורחל 101) זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.102)(=כבשה). היתה החולין בהמת כלומר,

וחתכו 103) בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת
החתך. דרך הוולד והוציאו האם של "שאין 104)דפנה

אטום  הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו
נקבות 105)(=סתום)". אבר וגם זכרות אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר אם ספק או 106)והוא הגמל במין שאין
אותם. ממירים ואין קרבים, שיהיו ראה 107)החמור

שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק
למזבח. פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה,

מעיקרה 108) קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה שאם
תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר,

ובעל 109) תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה במין
הוא  הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום

אדם. בני באכילת מין 110)מותר אינם תמימות שבהמות
כיוון  - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד

טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני באכילת שאסורה

.ÁÈÚ·B¯‰111Úa¯p‰Â112ÌeÓ ÏÚ·k Ì‰ È¯‰ - »≈«¿«ƒ¿»¬≈≈¿««
‰¯eÓz ÔÈOBÚÂ113Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .114. ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

אשה.111) על שבא ידי 112)שור על שנבעלה בהמה
ושניהם  ממה אדם, בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,

מן  לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
ודרשו  קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה
את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע
פי  על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה
נסקלת  הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים,

תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי
באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון

באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן
אדם.

.ËÈÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï - ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰¯eÓz116‰¯eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה כגון
שלו. החלק את בהמת 116)והקדיש בה התפיס אם

מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם
שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא

כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה
מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.Îe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰¯eÓz119da ÏtiL „Ú ‰Ú¯zL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

¯În˙Â ÌeÓ120‰¯eÓz ‰OBÚ -121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה
עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו

תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה
אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי כב. שם משנה
על  להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת

המזבח.

.‡Î- BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰¯eÓz ‰OBÚ122·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈

ÌÈÓÈÓz Ì‰ È¯‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰124- ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
¯ÈÚO LÈ¯Ùn‰ Ï·‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„¯È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰¯t LÈ¯Ù‰L128;‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï - ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס אם
יט: בתמורה זכר,123)שהובאה אלא קרבים אינם שכולם

פסח. קרבן לעניין א הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק ראה
עולה  לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק

תמורה.124)ואשם. עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה
נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה

זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה
לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי שם,

חולין.129) בהמת להתפיס יכול אינו וממילא

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
התמורה.1) היא איך יבאר

.‡‰¯eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«
BÊ È¯‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È¯‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«

BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»
‰¯eÓz ‡È‰L - BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«

˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BÊ È¯‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
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קז

קז

תמורה  הלכות - קרבנות ספר - כסלו ג' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ B‡9¯Ó‡ ‡Ï - ««»¬≈«««»…»«
ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11- ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«

‰¯eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

העובר 2) וכל להמיר, שאסור א בפרק למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו החולין.3)לוקה בהמת 4)בהמת 

והוא  בהקדש, החולין את מתפיס שהוא כלומר, ההקדש.
של  שהמובן שם, בגמרא אביי ומפרש כו: תמורה במשנה
שכתוב  ממה כן ולמדו התפסה, אלא חילול אינו "תחת"
ואףֿעלֿפי  הבהרת". תעמוד תחתיה "ואם כג) יג, (ויקרא
שאמר  כיון - זו" הקדש בהמת תחת "זו מפורש אמר שלא
זה  וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו - הקדש והיא זו תחת
מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה, כשההקדש דוקא
לתמורה  ולא לחילול נתכוון בוודאי - זו" תחת "זו ואמר
יג. הלכה פ"א ולמעלה ג, הלכה להלן ראה לוקה. ואינו

כז,5) (ויקרא כתוב שהרי תמורה, לשון זה וגם שם. במשנה
אותו". ימיר ולא יחליפנו "לא שם 6)י) מפורש שהזכיר

כז:). שם (משנה תמורה תמורתו שבוודאי גם 7)הקרבן,
שם. במשנה מסויימת.8)זה עולה הזכיר ולא סתם

מסויימת.9) חטאת הזכיר ולא שם,10)סתם במשנה
ימיר  ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר מה בזה, "והטעם
ואז  ומיוחד, ידוע הקדש שיהיה עד שם), (ויקרא אותו"

שם). המשנה בפירוש (רבינו תמורתו" חילול 11)עושה
פדיון. לשון בלשון 12)הוא שאמר שכיון כו: שם משנה

יוצאת  תמימה הקדש בהמת שאין כלום, אמר לא חילול,
שם). (רש"י לחולין

.·ÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:¯Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰¯eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ"א למעלה ראה
עושה  זו הרי קבוע, מום לה נולד ואח"כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי החולין, על ידו שהניח שכיון
כאומר  זה והרי הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש

זו. תמורת זו ימיר 16)הרי ולא יחליפנו "לא משום
א. הלכה פ"א למעלה ראה ידו 17)אותו", שהניח שכיון

מום  בה שנפל ההקדש את לחלל כוונתו בוודאי ההקדש, על
חילול, לשון גם הוא "תחת" של שהמובן החולין, בהמת על
(שם  זהב" אביא הנחושת "תחת יז) ס, (ישעיה שכתוב כמו

בגמרא).

.‚Ô‰Ó ˙Á‡Â ,ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙BÓ‰a LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»»¿≈»¿≈ƒ¿≈«¿««≈∆
ÌeÓ ˙ÏÚa18ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰L19LÏLÂ , «¬«∆¬≈ƒ∆∆¿ƒ¿¿»

el‡ ˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÔÈlÁ ˙BÓÈÓz ˙BÓ‰a20 ¿≈¿ƒÀƒ¿»«¬≈≈««≈
˙BÓÈÓz‰ ÌÈzL ˙Áz ÔÈlÁ‰ ÔÓ ÌÈzL È¯‰ -¬≈¿«ƒƒ«Àƒ««¿«ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰Â ;ÌÈzL Ì‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ô˙¯eÓz¿»»¿»¿∆¬≈∆¿«ƒ¿«¿≈»

‰ÈÏÚ ‰ÏlÁ˙pL ÌeÓ ˙ÏÚa ˙Áz ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰21, «¿ƒƒƒ«««¬«∆ƒ¿«¿»»∆»

ÂÈÙÏ LiL ÔÂÈkL .da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏe¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆≈»∆≈¿»»
‰¯eÓz‰ ‡È‰Â ,¯eq‡ C¯c22‡e‰Â ,¯z‰ C¯„Â , ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆∆≈¿

ÏelÁ‰23¯z‰‰ ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ - «ƒ¬»»ƒ∆≈»»«ƒ««∆≈
¯eq‡‰ ‰OBÚÂ24LÏL ‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿∆»ƒ¿ƒ»≈∆»

˙Bi˜ÏÓ25˙Áz el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆¿≈≈««
ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ,el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ26BÈ‡ - ∆∆¿≈≈¿««≈∆«¬«≈

˙È¯ÈOÚ‰ ‰Ó‰a‰L ;˙Bi˜ÏÓ ÚLz ‡l‡ ‰˜BÏ27 ∆∆»≈««¿ƒ∆«¿≈»»¬ƒƒ
da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏ28˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L . ¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆««ƒ∆À¿«

‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓa ‰Ê29- ¯z‰ C¯c ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»∆∆∆≈
¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ¯·c ÁÈpÓ BÈ‡30˙BÓ‰· ÈzL . ≈«ƒ«¿««∆≈¿∆»ƒ¿≈¿≈

ÏL ˙BÓ‰· ÈzLe ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿««≈∆«¬«¿≈¿≈∆
˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ÔÈlÁÀƒ¿««≈∆«¬«¿»«¬≈≈««
,˙Á‡ ‰˜BÏÂ ‰ÓÈÓz‰ ˙¯eÓz ‰ÓÈÓz‰ È¯‰ - el‡≈¬≈«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆««

ÁÓ Ìen‰ ˙ÏÚ·eÌen‰ ˙ÏÚa ÏÚ ˙Ïl31BÈ‡L ; «¬««¿À∆∆««¬««∆≈
.¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ÁÈpÓ«ƒ««∆≈¿∆»ƒ

ראה 18) תמורה, שעושה שהוקדשה, לאחר שהוממה אע"פ
יג. הלכה פ"א איסורי 19)למעלה מהלכות בפ"א ראה

י. הלכה על 20)מזבח ולא החולין על ידו הניח ולא
כז. תמורה רש"י ראה יצאה 21)ההקדש, המום שבעלת

תחתה. נתקדשה והחולין החולין 22)לחולין, את להתפיס
ולא  יחליפנו "לא שנאמר כמו כן, לעשות שאסור בהקדש,

אותו". חולין.23)ימיר בבהמת ההקדש את לפדות
ושוב 24) אביי. של השלישית הבעיא היא כז. בתמורה

ועובר  היתר של דרך מניח אדם שאין אםֿתמציֿלומר אמר:
שבאותו  אע"פ בהיתר, לעשות שיכול כל איסור, של  לדרך
של  דעתו וידועה האיסור. על פעמיים עובר הוא מעמד

לבעיא. פשיטות זוהי כי מלקיות 25)רבינו שתי כיֿאם
של  הבהמות בשתי שהתפיס התמימות הבהמות שתי על

הרביעית 26)ההקדש. ושם הבעיא שם, בתמורה אביי של
בהמות" "עשר כאן מביא ורבינו בהמות", "ארבע הגירסא
(קרית  יותר הדין והוא דוקא, לאו "ארבע" שבוודאי משום

כאן). מום.27)ספר בעלת מום 28)שהיא שבעלת כיון
בפדיון. לחולין יותר 29)יוצאת שעבר אע"פ כלומר,

כלל  נתכוון שלא לומר מקום ויש איסור, על פעמים משלש
אותה. להמיר אלא בעיא 30)לחללה היא שם, בתמורה

על  מלקין שאין משום להקל, רבינו בה ופסק נפשטה. שלא
והרי  המום בעלת נתחללה לא כן, ואם (כסףֿמשנה). הספק

רוקח. במעשה וראה מספק, בקדושתה שם 31)היא
לומר, תרצה אם ואומר, אביי. של השניה הבעיא בתמורה
בהמות  בג' הדין מה איסור, ועושה היתר מניח אדם שאין
שהוחזק  בהמות, בד' הדין מה שאל ואחריֿזה וכו'.
את  הפך שהרי עיון, צריכים רבינו דברי כן, ואם במלקיות.
בהמות, עשר של הדין את מקודם וכתב הדברים, סדר
במלקיות, הוחזק שלא בהמות, בשתי כן, אם לקולא. ופסקו

(לחםֿמשנה). לתמורה ולא לחילול כוונתן בוודאי

.„ÂÈ¯·c - ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈¿«»¿»ƒ¿»»
ÌÈÓi˜32¯În˙Â ,33‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ «»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»¿«»

ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e34˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ . «¬ƒ»∆»¿«¿»ƒ»«¬≈¿«
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קח תמורה קח הלכות - קרבנות ספר - כסלו ג' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰lÁzÓ CÎÏ Ôek˙ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓ˙e ‰ÏBÚ35- »¿«¿»ƒƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ»
ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c36‡l‡ ‰lÁza Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»«»ƒ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»

ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰ÏBÚ ˙¯eÓ˙Ïƒ¿«»¿»«¿»«¿«¿»ƒ««
ÔBLÏ ‡l‡ ÔÈOÙBz ÔÈ‡ - ¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆»»

„·Ïa ‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‡È‰ È¯‰Â ,ÔBL‡¯37. ƒ«¬≈ƒ¿«»ƒ¿«

לכך 32) שבוודאי לשניהם, נתכוון אם בדיקה צריך אין בזה
בזה  מודה ראשון" לשון "תפוס שסובר מי ואף נתכוון.
עולה  זה לאדם לו שהיו כאן, והמדובר כו.). (תמורה
כמו  בביתו, ושלמים עולה לו שהיו או לפניו, ושלמים
ג, משנה פ"ה תמורה (תוי"ט א הלכה למעלה רבינו שכתב

כאן). רוקח מום,33)ומעשה בה שיפול לאחר כלומר,
שם. לרבינו המשנה בפירוש וראה כו. כדין 34)תמורה

מהלכות  (פט"ו שלמים וחציה עולה חציה זו בהמה האומר
ה"ג). פ"ג להלן וראה ג, הלכה הקרבנות מעשה

שלמים.35) תמורת וגם עולה תמורת ותימכר 36)שתהיה
כר"י  שלמים, הדמים ובמחצית עולה הדמים במחצית ויביא

כה:בת  שם (ואפשר 37)מורה כדיבור דיבור כדי שתוך
עבודהֿזרה, ועובד מחרף, ומימר, ממקדיש חוץ בו) לחזור
גם  וראה כה. תמורה המשנה בפירוש (רבינו ומגרש מקדש

ה"א). הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ו

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz ?·¯wÏ ˙B¯eÓz‰ ÔÈc „ˆÈk2- ≈«ƒ«¿ƒ»≈¿«»»
‰ÏBÚ ·¯˜z3‰·˜ d˙¯eÓz ‰˙È‰ Ì‡Â .4˙ÏÚa B‡ ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿»»¿≈»«¬«

ÌeÓ5¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰·˜p‰ ‰Ú¯z -ƒ¿∆«¿≈»«∆ƒ…»¿ƒ»≈
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ6˙‡hÁ‰ ˙¯eÓz .7˙eÓz -8BÓk , ¿»ƒ¿»∆»»¿«««»»¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL9ÌL‡‰ ˙¯eÓz .10- ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿«»»»
ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z11‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,12. ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»

¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏMk - ÌÈÓÏM‰ ˙¯eÓz13‰eÚË , ¿««¿»ƒ«¿»ƒ¿»»»¿»
‰ÎÈÓÒ14ÌÈÎÒe15˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e16˙¯eÓz . ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»¿«

‰„Bzk - ‰„Bz‰17ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡L ‡l‡ ,18BÓk , «»«»∆»∆≈»¿»∆∆¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL19:ÁÒt‰ ˙¯eÓz . ∆≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿««∆«

ÔÈ‡ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ Ì„˜ da ¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ»…∆¬«¿»»»»≈
‰·¯˜ B˙¯eÓz20,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯˙ ‡l‡ , ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

- ˙BˆÁ ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰ Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ¿ƒ≈ƒ»««¬
ÌÈÓÏL ·¯˜z dÓˆÚ ‰¯eÓz‰ È¯‰21.22˙¯eÓz ¬≈«¿»«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«

¯OÚn‰Â ¯BÎa‰23ÌÏBÚÏ ÔÈ·¯˜ ÌÈ‡ -24¯Ó‡pL . «¿¿««¬≈≈»¿≈ƒ¿»∆∆¡«
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ,‡e‰ '‰Ï :¯BÎaa25,·¯˜ ‡e‰ : «¿«ƒƒ«¿»»¿»≈

¯BÎak ¯OÚn‰ ÔÈ„Â ;‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡Â26. ¿≈¿»¿≈»¿ƒ««¬≈«¿
Ô˙¯eÓz27ÏÎ‡˙Â ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z28. ¿»»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿≈»≈

בעולה.2) זכר כן 3)שהמיר ולמדו ב. יח, תמורה משנה,
אשר  קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז:) (שם
ה', יבחר אשר המקום אל ובאת תשא ונדריך, לך יהיו
"רק  – וגו'" ה' מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית
לבית  יכניסנו יכול ובאת, תשא וכו', תמורות אלו קדשיך,

ועשית  ת"ל שימותו, כדי ומזון מים מהם וימנע הבחירה
נוהג  אתה בעולה, נוהג שאתה כדרך והדם, הבשר עולותיך
בוולדי  נוהג אתה בשלמים, נוהג שאתה כדרך וכו', בתמורה

להלן. וראה ובתמורה", קריבה 4)שלמים נקבה ואין
שממירים  הי"ד, שם וראה הכ"א, פ"א למעלה ראה עולה,

בנקבות. וזכרים בזכרים, על 5)נקבות ליקרב ואסור
עד 6)המזבח. שתרעה דינה לעולה, נקבה המקדיש שהרי

יח:). שם (במשנה, עולה בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב
שהזכיר  מום, שבעלת והואֿהדין כעולה, עולה ותמורת

עולה". בדמיה ויביא "תימכר – כן לפני זכר 7)רבינו בין
נקבה. ב.8)בין כא, שם זה 9)משנה, ודבר ה"א, פ"ד

ונועל  לבית שמכניסה היא: זו ומיתה מסיני. למשה הלכה
שם). (רבינו, שמתה עד הדלת בין 10)עליה זכר בין

כרבי 11)נקבה. ולא כתנאֿקמא, – ב כ, שם משנה,
"עד  – רועה" באשם – מתה שבחטאת "שכל אליעזר.
מהל' ופ"ד יח. (שם לנדבה" דמיו ויפלו מום בו שיפול
ה"ד). פ"ד להלן וראה הי"ד, המוקדשין פסולי

שהיו 12) בשופרות המעות שיתן "והוא שם. במשנה,
מקריבים  וביתֿדין ה"ב), שקלים מהל' פ"ב (ראה במקדש

ה"ה). פ"ד (להלן נדבה" עולות מעות ראה 13)באותן
הערה  הקרבן 14)ב.למעלה ראש על ידיו שתי שיסמוך

לשחיטתו. שמביאים 15)סמוך בשמן, בלולה וסולת יין
הוא  כמה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פ"ב וראה הקרבן, עם

הנסכים. הקרבנות 16)שיעור מעשה מהל' פ"ט ראה
והלכותיה. התנופה סדר קרבים 17)ה"וֿז, שהאימורים

יח: תמורה (משנה, ולילה ליום נאכל והבשר המזבח, על
שנאמר  ממה שם) (בגמרא כן ולמדו שם). רש"י וראה
תודה" על "אם – יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא

תודה. וולדות וחליפות תמורות שם.18)לרבות במשנה,
על  "והקריב שנאמר לחם, מביא תודה שהמביא ואףֿעלֿפי
בלחם, חייבת אינה תודה תמורת – וגו'" חלות התודה זבח
ולא  לחם, טעונה תודה – "התודה הנ"ל: מהפסוק כן ולמדו
(תמורה  לחם" טעונות תודה וחליפת תמורת ולא תודה ולד

ה"א). פ"ד להלן וראה מבואר,19)שם, ושם ה"ח. פי"ב
שכיפר  ולאחר חובה, בתודת אלא אמורים הדברים שאין
אפילו  נדבה, בתודת או הכפרה לפני אבל העיקרית, בתודה

לחם. צריך – כפרה חצות 20)לאחר קודם שהפסח משום
יכולים  הבעלים רצו ואם פסח, בשם עדיין נקבע לא
שדינו  הפסח, מותר יהיה ראשון ופסח אחר, פסח להפריש
קודם  חצות אחר ונמצא שאבד, כפסח דינו – שלמים שקרב
ואפשר  פסח להקריבו שאפשר שכיון השני, שחיטת
כח  בו אין קבועה, אחת קדושה בו ואין שלמים, להקריבו
כמפורש  שיסתאב, עד רועה אלא ליקרב, לתמורתו להתפיס
וראה  שם), המשנה' ('מרכבת ה"ו פסח קרבן מהל ' פ"ד

לפסח,21)להלן. שהפריש הכבש את קבע היום שחצות
אחרת  בהמה בו מתפיס הוא ואם פסח, לקרבן להיקרב
שלמים  שקרב הוא שהדין הפסח, למותר זו תמורה נחשבת
כבש  הפריש אם אלא אינו זה וכל שם). המשנה' ('מרכבת
תחתיו  אחר והפריש הפסח נאבד אם אבל לפסח, אחד
"נמצא  שאם הוא הדין בו, והמיר הראשון נמצא ואחרֿכך
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תמורה  הלכות - קרבנות ספר - כסלו ג' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אם  אבל שלמים, קרבה התמורה בו, והמיר שחיטה" אחר
כיון  – חצות לאחר אפילו בו והמיר שחיטה לפני נמצא
זה  נחשב להקריב, יכול שירצה ואיזה כבשים שני כאן שיש

תמו  ואין וכבש, כבש בכל מעורבים ושלמים פסח רתו כאילו
ראה  שם, זירא כרבי ודלא - ב צו, בפסחים וכרבה קריבה.
פ"ד  ב, חלק המשנה' ('מרכבת ה"ו פ"ד פסח קרבן בהל'
וכן  כאן. רוקח' 'מעשה כאן. א וחלק שם, פסח קרבן מהל'
כסףֿמשנה  וראה שם. בפסחים, ה'מאירי' בדברי נראה

כאן). וראה 22)ולחםֿמשנה תימן, כת"י לפי הוא (כן
בהמה.23)להלן). שיפול 24)מעשר לאחר שאפילו

בהמשך  להלן ראה קרבן, בדמיהם מביא אינו מום, בהם
ובה"ב. זו (וראה 25)הלכה ב. ה, בתמורה ורבא, אביי

קודש  דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לז: וזבחים כא. שם
כאן). ובלחםֿמשנה (שמות 26)הם, נאמר בבכור שהרי

כז, (ויקרא נאמר ובמעשר רחם", פטר כל "והעברת יב) יג,
מבכור  מעשר ולמדו השבט", תחת יעבור אשר "כל לב)

לז:). (חולין עברה" "עברה בכור 27)בגזירהֿשוה של
מעשר. הבכור 28)ושל "תמורת א: כא, תמורה משנה,

במומן  ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי וכו', והמעשר
לבעלים".

.·29- ¯OÚn‰ ˙¯eÓ˙e ,ÌÈ‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«…¬ƒ¿«««¬≈
ÌÈÏÚaÏ30¯OÚÓe ¯BÎa ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ÌLÎe .ÏÙpL «¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»«
ÌeÓ Ô‰a31ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32Ck , »∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«»

Ô˙¯eÓz ÌÈ„Bt ÔÈ‡33. ≈ƒ¿»»

וכו'"29) הבכור ו"תמורת הפסק, כאן אין תימן, (בכת"י
תמורת  ותאכל מום בם שיפול "עד שלפניו: למה מחובר

נכון). וכן וכו'", וכהנים שאמרו 30)הבכור מה כלומר,
כבכור  אלו הרי והמעשר הבכור "תמורת שם במשנה
שהמעשר  כשם היינו לבעלים", במומן ויאכלו וכמעשר
כן  כמו בעליו, והם לכהנים שייך והבכור לבעלים, שייך
הבעלים  שהם לכהנים, והבכור לבעלים המעשר תמורתם:
משאלת  - א ט, בזבחים נראה וכן שהמיר. הישראל ולא שלו
אם  "אימא, – שלמים שהוא הפסח מותר בעניין הגמרא
והואֿ לכהן", ליתביה וכו' בכור שיהיה בכור לשם שחטו
קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה בה שכתוב לתמורה הדין
עה: (זבחים ה'תוספות' דעת אבל לכהן, שייכת שהיא
היינו  לבעלים, הבכור שתמורת "בכור") דיבורֿהמתחיל
שמח'). ('אור ה"ו פ"ד להלן וראה לכהן, ולא לישראל

לעניין 31) הי"ז בכורות מהל' בפ"א רבינו שכתב מה ראה
בהמה. מעשר לעניין ה"הֿו שם ובפ"ו פ"א 32)בכור,

בר 33)הי"ב. רמי של בעייתו רבא פשט - ב עה, בזבחים
ומעשר  "בכור מהברייתא בכור, תמורת לעניין חמא,
(וראה  בהן" כיוצא ותמורתן תמורה עושין שהוממו,
לעניין  כן מפורש - ב יג, ובתמורה שם). הנ"ל ב'תוספות'

איתן'). ('יד נגאלת שאינה בהמה, מעשר תמורת

.‚ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ dLÈc˜‰L ‰Ó‰a34- ¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
d˙¯eÓz35‰BÓk36dÈ‡L Lc˜‰ ˙Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ¿»»»»¿≈»∆¡«∆¿≈∆≈»

dLc˜‰ ˙lÁz ÈtÓ ‰·¯˜37‰BÓk d˙¯eÓz È¯‰ -38. ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ«∆¿≈»¬≈¿»»»»
BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz BÊ ‰Ó‰a ÈˆÁ : ¯Ó‡»«¬ƒ¿≈»¿»¿∆¿»»¬≈

‰ÏBÚ ·¯˜z39·¯˜z - ¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ . ƒ¿«»∆¿»»¿∆¿»«¬≈ƒ¿«
‰ÏBÚ40¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz dÈˆÁ .41BÊ È¯‰ - »∆¿»¿»¿∆¿»«¬≈¬≈

˜ÙÒ42.‰·¯˜ dÈ‡Â , »≈¿≈»¿≈»

בה 34) שיפול עד רועה אלא קריבה ואינה "קדושה שהיא
שלמים  דמיה ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר מום
ה"ד). פ"ב למעלה וראה ה"ג, הקרבנות מעשה מהל' (פט"ו

בה.35) המיר עד 36)אם תרעה אלא קריבה שאינה
דמיה  ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר, מום בה שיפול

א. כו, תמורה בברייתא והוא שהכוונה 37)שלמים. נראה,
לה  נולד ואחרֿכך תמימה הקדיש או עובר, מום לבעלת
ורובע  הי"ג) פ"א (למעלה תמורה שעושות קבוע, מום
נקבה  והמפריש הי"ח), שם (למעלה בהן וכיוצא ונרבע
אינן  שכולן הכ"א), (שם לאשמו או לעולתו או לפסחו
מהל' (פ"ג קבוע מום בהן שנופל אחר נפדות אלא קריבות
הט"זֿיז, המוקדשין פסולי מהל' פ"ד ה"י. מזבח איסורי

ה"ד). פסח קרבן מהל' בהמה,38)ופ"ד מדין נלמד
(כסףֿ שלמעלה שלמים, וחצייה עולה חצייה שהקדישה

חצייה 39)משנה). אמר אביי, "אמר ב: כו, [בתמורה
"ואפשר  קריבה". עולה הכל דברי מעשר, וחצייה עולה

וחצייה שבנוסח  עולה חצייה מצא רבינו) של =) שלו אות
וראה  (הראב"ד, וכו'" קריבה עולה הכל דברי תמורה,
שהיה  נראה "ורבינו משנה': ה'כסף כתב זה וכעין להלן).
עולה, וחצייה תמורה חצייה דאמר היכא מודים, הכל גורס
עולה". תקרב מעשר, וחצייה עולה חצייה קריבה. הכל דברי
שאסור  =) איסורא דאיכא "כיון בזה הטעים והראב"ד
דטעה  הוא ולבסוף לאיסורא, מעיקרא איכוין לא להמיר)
גירסתו  לפי אלא אינו זה אבל והמיר". ונמלך) =) ואימליך
"חצי  רבינו דברי לפי אבל תמורה", וחצייה עולה "חצייה

תמור  זו "תמורה"בהמה שהקדים עולה" וחצייה ה,
כמו  לומר וצריך הראב"ד. כדברי לומר אין ל"עולה",
שאין  שאע"פ קטז), הערה הט"ז, (פ"א למעלה שכתבנו
זו  בהמה של ראשה או "לבה אמר אם באיברים, ממירים
"חצי  באומר כאן כן ואם בכולה, קדושה פשטה תמורה"
אין  לשתיהן, נתכוון שוודאי עולה, וחציה תמורה זו בהמה
התמורה, של החצי ע"י בכולה הקדושה להתפשטות מקום
התמורה  חלה לא שכך ומכיון עולה, – השני החצי שהרי
העולה  חצי זאת, ולעומת באיברים, ממירים אין שהרי כלל,
פשטה  ושוב עולה חצי להקדיש אפשר שהרי נשאר, –

להלן]. וראה בכולה, למעלה 40)קדושה כמו כאן, [אף
הוא  וכן (הראב"ד, לחצאין בהמה מעשר אין בתמורה,
לומר  שייך לא עולה, הוא השני והחצי והואיל נ.) בעירובין
פשטה  ושוב עולה, חצי רק ונשאר בכולה, קדושה פשטה

כנ"ל]. בכולה אינו 41)קדושה מהם אחד ואף [הואיל
"פשטה  מהם אחד באף שייך ולא והואיל לחצאין, נתפס
על  – כנגדו עומד השני אחד שכל כיון בכולה", קדושה
חצייה  או תמורה חצייה או לומר היתה שכוונתו כרחנו

שמח']. ב'אור ועי' לתמורה 42)מעשר, כוונתו אם
לו  שיש בהמה למעשר כוונתו או הקרבנות, בכל הנוהגת

שם). (תמורה אחרות חומרות
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קי תמורה קי הלכות - קרבנות ספר - כסלו ג' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.„¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ««¿ƒ«¬«≈¿≈»ƒ«
‰ÓÈÓz44da „ÏB Ck ¯Á‡Â ,45,˙ÈcÙÂ Úe·˜ ÌeÓ ¿ƒ»¿««»«»»«¿ƒ¿≈

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ˙ÈcÙpL ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰Â46dÈ‡Â , ¿≈ƒ»««∆ƒ¿≈¬≈¿»¿≈»
˙ÈcÙ dÈ‡Â ‰·¯˜47˙eÓzL „Ú dÁÈpÓ ‡l‡ ,48. ¿≈»¿≈»ƒ¿≈∆»«ƒ»«∆»

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‰‡aL ÈtÓ - ‰·¯˜ dÈ‡49, ≈»¿≈»ƒ¿≈∆»»ƒ…«¿À»¿»
dBÈ„t Ot˙Ï d˙M„˜ ÁÎa ÔÈ‡L - ˙ÈcÙ dÈ‡Â50. ¿≈»ƒ¿≈∆≈¿…«¿À»»ƒ¿…ƒ¿»

(למעלה 43) תמורה עושה אינה קבוע, מום בעלת שאילו
הי"ג). תמימה.44)פ"א בהמה הקדיש כלומר,

העובר.45) המום לבעלת או לתמימה כלומר,
פדיונו,46) לאחר בין פדיונו לפני "בין א: טז, בבכורות

כדי  דבר לכל לחולין יוצאים "אינם שהרי תמורה", עושה
ועי' ה"ה, (להלן פדיונם" אחר ועבודה בגיזה מותרים שיהיו

"ותמורה"). ד"ה שם אפשרות 47)'תוספות' אין כלומר,
זאת. תמורה בר 48)לפדות רבה בשם נחמן רב דברי
שם. בבכורות שנפדתה 49)אבוה, בבהמה אותה שהתפיס

שם.50)כבר. בכורות,

.‰ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa eÈ‰L ˙B¯eÓz‰ Ïk»«¿∆»«¬≈ƒ¿ƒ
Ô˙lÁzÓ51ÏÎÏ ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,e„tÈ el‡ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈≈ƒ»¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿»

ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k ¯·c52. »»¿≈∆ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«¬»««ƒ¿»
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÏÚ ‰¯eÓ˙a ‰ÏÁ ‰M„w‰L53, ∆«¿À»»»ƒ¿»««¬«»«

ÏÚa ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ Ú¯Â ,·BËa Ú¯ B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿«»»»««
ÌeÓ54ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈»¿»¿»¿««ƒ≈

L„w ‰È‰È Ba ·e˙k55. »ƒ¿∆…∆

מתחילתן,51) קבועים מומין בעלי שהיו אףֿעלֿפי כלומר,
מום. בהם נפל ואח"כ מתחילתן תמימים היו אם וכלֿשכן

א.52) יז, ב. טז, תמורה אע"פ 53)משנה, כלומר,
בגיזה  מותר בתחילה, מום בעל הקדיש אם שבהקדש
שלא  לפי ה"ט), מעילה מהל' פ"א (ראה פדייה אחר ועבודה
בתמורה  – בלבד דמים קדושת אלא הגוף קדושת עליו חלה

מום. בעל על אף הגוף קדושת במשנה,54)חלה ראה
א. ט, א.55)תמורה יז, שם רש"י ראה

.ÂÌÈÁ·Êa ‰·¯Ú˙pL ‰ÏBÚ56¯ÈÓ‰Â57ÔÓ ˙Á‡a »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
˙B·B¯Úz‰58‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59:¯ÓB‡Â ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ««¬¬≈∆≈ƒ¿≈»«∆∆¿≈

ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz Ì‡60, ƒ¿«»ƒ¬≈¿≈»¿»ƒ
‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ÌÈÓÏL ˙¯eÓz Ì‡Â61. ¿ƒ¿«¿»ƒƒ¬≈¿≈»»

ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚk ‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ó‰a‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«¿≈»∆≈ƒƒ«¿»¿»¿»ƒ
‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL62¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁ .63Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a ∆ƒ¿»¿∆»∆»«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈∆

¯ÈÓ‰ Ô‰Ó BÊ È‡a Úe„È ÔÈ‡Â64Á·Ê ‡È·Ó -65¯Á‡ ¿≈»«¿≈≈∆≈ƒ≈ƒ∆««≈
‰iM‰ ‰¯eÓz‰ ÏÚ ¯ÓB‡Â B˙Èa CBzÓ66˙¯eÓz Ì‡ : ƒ≈¿≈««¿»«¿ƒ»ƒ¿«

‰¯eÓz67BÊ ‡È‰68ÔÈlÁ ‡È·‰L BÊ È¯‰ -69Ì‡Â , ¿»ƒ¬≈∆≈ƒÀƒ¿ƒ
‡È‰ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz70‡È·‰L ‰Ê È¯‰ -71 ¿«»¿»ƒƒ¬≈∆∆≈ƒ

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ72‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰Â . »¿»ƒ«¬≈∆∆≈ƒƒ«¿»
‰¯eÓ˙e Á·Êk ‰iM‰73¯·Îe .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL «¿ƒ»¿∆«¿»∆ƒ¿»¿∆»∆¿»

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ˙B·B¯Úz‰ ÔÈ„ e¯‡a74. ≈«¿ƒ««¬¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

(הוצאת 56) פ"ג תמורה בתוספתא – בשלמים כלומר,

ירעה  בזבחים, שנתערבה "עולה :(13 ,555 עמ' צוקרמנדל
שבהן  יפה בדמי ויביא וימכרו, שיסתאבו עד ירעו) (צ"ל:
מהל' בפ"ו רבינו והביאה עולה". שבהן יפה ובדמי זבח,

ה"הֿו. המוקדשין שם.57)פסולי ואינו 58)בתוספתא,
הראשונה  זו תמורה והרי שם). (תוספתא, מהן באיזה יודע
המזבח, על להקריבה אפשר ואי שלמים, ספק עולה ספק
ויביא  אותה ויפדה מום בה ויפול שתסתאב עד תרעה אלא
ויביא  האלה, הקרבנות משני אחד שלמים, או עולה בדמיה
מום  בה שיפול עד שמא שחששו אלא השני. לקרבן מביתו
ולכן  אחד, קרבן על אלא יפדו ולא הוא שספק ישכחו –
לפניו  שיהיו כדי כדלקמן, אחרת, בהמה לקחת הצריכוהו
שניהם  יפדו מומים, בהם ויפלו ולכשיסתאבו קרבנות, שני

ראב"ד). ועי' שם.59)(לחםֿמשנה, תוספתא,
נדבה.60) מקדישה כנ"ל.61)כלומר, שדינם 62)נדבה

שם, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ו ומפורש למעלה, נתבאר
וכו'. שיסתאבו עד שם.63)שירעו שאם 64)תוספתא,

" חולין זו הרי – (הראשונה) התמורה בזו שהמיר שאין ידע
עכשיו  אבל הט"ו) פ"א (למעלה תמורה" עושה התמורה
שהם  ספקות בשני מוטלת היא הרי המיר, באיזו יודע שאינו
ב' חולין, היא והרי התמורה תמורת היא שמא א' שלשה:
שלמים, ספק עולה ספק שהיא השניה, תמורת היא שמא
שתסתאב  עד שתרעה אפשר אי בזה וגם כמותה, היא והרי
על  ויפדוה ישכחוה שמא אחת, שהביא כיון מספק ותיפדה

לחםֿמשנה). בשם (כנ"ל כלומר,65)אחת שם. תוספתא,
(כסףֿמשנה). חולין אחד 66)בהמת על שהמירה

פסח). וקרבן ספק תמורת =) השניה מהתערובת
ראשונה.67) תמורה תמורת התמורה 68)כלומר, זו

נשאר 69)השניה. ביתו מתוך שהביא החולין כלומר,
היא  שעמה השניה התמורה, גם שהרי שהיה, כמו חולין

הט"ו). (ובפ"א למעלה כמבואר כלומר,70)חולין,
אותה  שהביא האחרת, הבהמה תמורת היא השניה התמורה

הקרבן). ספק (היא הראשונה התמורה כלומר,71)בצירוף
מביתו. שהביא השניה 72)החולין התמורה אם כלומר,

ואם  לשלמים, החולין זו מקדיש הוא הרי – עולה היא
לעולה. זו הרי – שלמים היא השניה התמורה

יש 73) (שהרי תמורה וספק זבח ספק כלומר, שם. תוספתא,
חולין). ספק פ"ו.74)גם

.Ê¯OÚÓa B‡ ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL75¯ÈÓ‰Â ¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ
Ô‰Ó „Á‡a76·¯˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77„Ú ‰Ú¯È ‡l‡ , ¿∆»≈∆¬≈∆…ƒ¿«∆»ƒ¿∆«

‰„tÈÂ ÌeÓ Ba ÏtiL78¯OÚnÎ B‡ ¯BÎak ÏÎ‡ÈÂ , ∆ƒ…¿ƒ»∆¿≈»≈«¿««¬≈
e¯‡aL BÓk79. ¿∆≈«¿

בבכור,75) שנתערבו "שלמים פ"ג: תמורה תוספתא,
מהל' בפ"ו (וראה כבכור" ויאכלו שיסתאבו עד ירעו שניהם
שהוא  זה את לפדות שצריך (וברור הי"ד). המוקדשין פסולי

כדלהלן). הוא, מי יודע שאינו אע"פ כן,76)שלמים, ואם
מעשר). (או בכור ספק שלמים ספק היא התמורה

אינם 77) המעשר) (או הבכור תמורת שהרי שם, תוספתא
ה"ב). למעלה (ראה במומם נאכלים אלא אף 78)קריבים,

צריכים  אינם מום, בהן שנפל והמעשר הבכור שתמורות
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קיא

קיא

תמורה  הלכות - קרבנות ספר - כסלו ד' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

תמורת  משום פדיון כאן צריך – ה"ב) (למעלה פדיון
ה"א). (למעלה כשלמים שלמים תמורת שדין שלמים,
המילה  חסרה תימן, ובכת"י וויניציאה רומי ובדפוס
שמח'. ו'אור רוקח' 'מעשה משנה' ב'לחם וראה "ויפדה",

ה"ב.79) למעלה

âכסלו ד' שני âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

את 1) והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד יבאר
לקדושה. מקדושה הקדשים

.‡„ÏÂe ÌÈÓÏL „ÏÂ ?ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿«√»ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÌÈÓÏLk el‡ È¯‰ - ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

ÌÈÓÏLk2¯·c ÏÎÏ3‰¯eÓz „ÏÂe ‰„Bz‰ „ÏÂ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»»¿≈¿««»¿«¿»
‰„B˙k e·¯˜È el‡ È¯‰ -4.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ‡l‡ , ¬≈≈ƒ¿¿¿»∆»∆≈»¿ƒ∆∆

:¯Ó‡pL ,dÓˆÚ ‰„Bz‰ ÌÚ ‡l‡ ÌÁÏ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ∆∆∆»ƒ«»«¿»∆∆¡«
ÏÚ ‡ÏÂ d„ÏÂ ÏÚ ‡ÏÂ - ÂÈÏÚ ;‰„Bz‰ Á·Ê ÏÚ«∆««»»»¿…«¿»»¿…«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk ,d˙¯eÓz¿»»¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - ˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ ;ÔÓˆÚ ˙B„ÏÂa5. ƒ¿»«¿»¬»«¿≈¿»≈»¿≈ƒ

ÂÈOÚÓ CBznL6Ô‰Ó Ïc‚Ï Ô˙B‡ ‰‰LÓ ‡e‰L ¯k ∆ƒ«¬»ƒ»∆«¿∆»¿«≈≈∆
ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú7.Ì·È¯˜È ‡ÏÂ B˙B‡ ÔÈÒB˜ CÎÈÙÏe , ¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿…«¿ƒ≈

עצמם 2) הם השלמים תמורת וולד השלמים וולד כלומר,
ויביא  מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח, על קריבים

שלמים. ותנופות 3)בדמיהם נסכים סמיכה, גם שטעונים
ושוק. ממה 4)חזה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה

על  "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא שנאמר
וולדות. לרבות ורש"י 5)תודה" שיסתאבו, עד רועים אלא

ומתים  הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם)
והתודה 6)ברעב. השלמים וולדות את מיד הקריב שלא

ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות
לאכילה,7) בשר הרבה לו יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם

על  עובר הוא ובינתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים
לשלמו". תאחר "לא של הלאו

.·˙‡hÁ‰ „ÏÂ8˙eÓÈ9„ÏÂ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«««»»¿≈»ƒ«¿«
d˙¯eÓz10. ¿»»

המתות.8) מחטאות אחת אותו 9)והיא שמכניס היינו
כך  ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית
מת. הוולד אין שהקדישה לפני נתעברה אם אבל נתעברה

עצמה 10) החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת של
מתה. היא אף

.‚˙‡hÁ‰ ˙‡ ËÁBM‰11da ‡ˆÓe12‰Úa¯‡ Ôa13 «≈∆««»»»»∆«¿»»
ÈÁ14˙ÏÎ‡ BÊ È¯‰ -15˙‡hÁ‰ ¯O·k16È„ÏeL ; «¬≈∆¡∆∆ƒ¿«««»∆«¿≈

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈL„w‰17. «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ

בתוך 11) שתלד אפשר אי כבשה אבל שעירה, שהיתה וכגון
הראשונה. גסה,13)בבטנה.12)שנתה לבהמה והכוונה

שהרי  ייתכן, לא זה אבל חדשים, תשעה הוא עיבורה שזמן
והזאתו  זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה

נאכל. ואינו נשרף והוא דקה,14)בפנים בבהמה המדובר
הרי  חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן
חי  חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא
זה  דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו -
כן  ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך
הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה,
לו  כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין

באכילה.15)חדשיו. מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, בלי
אחד.16) וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לזכרי
וראה 17) חטאת, קדושת בהם ויש לידתם, בעת ולא

ברייתא  ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה
שוולדי  משום מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים

.„- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ÌL‡‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»»¿«¿»»«»»
Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆

‰·„Ï18¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡Â .19BÓL‡ ·È¯˜‰L ¯Á‡20- ƒ¿»»¿ƒ»¿»»»««∆ƒ¿ƒ¬»
BÓL‡Ï ‰·˜ LÈ¯Ù‰ .‰ÏBÚ ·¯˜È BÓˆÚ „Ïe‰«»»«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»«¬»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d·e ‡È‰ ‰Ú¯z - ‰„ÏÈÂ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«∆ƒ…»∆

BÓL‡ Ì‰ÈL ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ21¯·k Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈¿≈∆¬»¿ƒ¿»
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡ ·È¯˜‰22. ƒ¿ƒ¬»ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ח,18) הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
דין  ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות המעות שנותן
אשם  שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין

בנדבה). זכר.19)בא ילדה האשם תמורת כלומר,
לאשמו.20) שיקריבוהו חשש במשנה 21)שאין ראה

אלא  בא אינו (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט: תמורה
אשם  בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין
המשנה  שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'".
לעולה  נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו הנ"ל),
נקבה  במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה
על  אשם שם שאין לפי אשם, קרב שאינו זכר וילדה לאשם
העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו

אשמו.22) הקריב כבר שהרי לעולה,

.‰ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»¿«¿»»«»»
ÏBÚk el‡ È¯‰ -‰ÏBÚ e·¯˜È ÔÓˆÚ Ô‰Â ,‰23LÈ¯Ù‰ . ¬≈≈¿»¿≈«¿»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ

‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿»««ƒ∆»¿»»»ƒ¿∆
‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú24e¯‡a ¯·k . «∆ƒ…¿»ƒ¿»»»¿»≈«¿

eÏtÈ ÔÈ¯ÓB‡ e‡L ÌB˜Ó ÏkL ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa¿«¬≈«»¿»∆»»∆»¿ƒƒ¿
,Lc˜na eÈ‰L ˙B¯ÙBMa ˙BÚn‰ ÔziL ‡e‰ ,‰·„Ïƒ¿»»∆ƒ≈«»«»∆»«ƒ¿»

Ì‰ ‰nk ÌÈÏ˜La e¯‡aL25ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈc ˙È·e , ∆≈«¿ƒ¿»ƒ«»≈≈ƒ«¿ƒƒ
,¯eaˆ ÏMÓ Ì‰ÈkÒÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡a¿»«»¿»»¿ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ
BÓˆÚ ‡e‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ï·‡ .‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿¿ƒ»¬»»∆…««¿
‰eÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·È B‡ ‰ÏBÚ ·¯˜Èƒ¿«»»ƒ¿»»»¬≈¿»

.BlMÓ ‰ÈÎÒe ,‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿»∆»ƒ∆

יב,23) (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה
אל  ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז)
מזבח  על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום

יום שני 
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קיב תמורה קיב הלכות - קרבנות ספר - כסלו ד' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'"
כדרך  והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', הוולדות אלו

וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג ואינו 24)שאתה
הראשונה, הקדושה שהיא שאמו משום עולה עצמו קרב
אלא  באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא
אינה  עצמה שהתמורה אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן
שההקדש  משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה,
קרב. והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון,

במקדש.25) היו שופרות כמה

.Â¯OÚn‰ „ÏÂ26¯OÚn‰ ˙¯eÓz [„ÏÂe] ,27„ÏÂ , ¿«««¬≈¿«¿«««¬≈¿«
- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ô‰È˙B„ÏÂ È„ÏÂe ,¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«¿≈«¿≈∆«»»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ ,e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰28 ¬≈≈…ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆

˙B„ÏÂ .ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯OÚÓÎe ¯BÎ·k ,eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ¿¿«¬≈∆»«»∆«¿
Ô‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz29B˙¯eÓ˙e ¯OÚÓ ˙B„ÏÂ ,30- ¿««¿«…≈«¿«¬≈¿»

ÂÈÏÚ·Ï31. ƒ¿»»

בהמה.26) המעשר 27)מעשר תמורת גם שהרי קרב, אינו
קריבה. אינה "תמורת 28)עצמה כא. בתמורה משנה

אלו  הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור
לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר מפרש 29)כבכור רבינו

שהיינו  לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה
לישראל. ולא וולדות 30)לכהן, מעשר וולדות כלומר,

לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר. תמורת
שם. ג פרק למעלה רבינו הביא שם:31)כבר במשנה

לבעלים". במומן "ויאכלו

.Ê‰˙È‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙¯eÓ˙k - ÁÒt‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿««∆«ƒ¿««∆«ƒ»¿»
ÌÈÓÏL ‰·¯˜ Bn‡32Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ·¯˜È d„ÏÂ - ƒ¿≈»¿»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnzL dÈ„ ‰È‰33Û‡ - »»ƒ»∆ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ«
‰·˜ LÈ¯Ù‰ .ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯kÓ d„ÏÂ¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»

BÁÒÙÏ34‰„ÏÈÂ35‡È‰ - ˙¯aÚÓ dLÈ¯Ù‰L B‡ , ¿ƒ¿¿»¿»∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ
.ÁÒt Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È d„ÏÂe¿»»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈∆∆«
‰„ÏiL B‡ ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú BÊ ‰·˜ ‰¯‡L Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»¿≈»««««∆«∆»¿»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d„ÏÂe ‡È‰ ‰Ú¯z - ÁÒt‰ ¯Á‡«««∆«ƒ¿∆ƒ¿»»«∆ƒ…»∆

ÌÈÓÏL Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ36. ¿»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ

חצות 32) אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס כגון,
י"ד. י"ד.33)יום יום חצות לפני שהמיר כגון

מהלכות 34) א בפרק וראה יט. בתמורה מובאה ברייתא
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן

שהפריש.35) לאחר שנתעברה שם.36)כלומר, כחכמים
שלמים  קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף
לא  לפסח, שהפרישה זו נקבה - נקבה באים ושלמים
פסולה, קדושה היא קדושתה שכל שלמים, תקרב
היא  נדחית לפיכך נקבה, בא פסח ואין לפסח, שהקדישה
שיסתאבו  עד ירעו אלא לשלמים, מהקרבה וולדה וגם

שלמים. בדמיהם ויביא

.ÁÔÙc C¯„ e‡ˆiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ37e„ÏiL B‡ , «¿«√»ƒ∆»¿∆∆…∆∆»¿
ÌeËÓË38ÒBÈ‚B¯c‡Â39ÌÈ‡ÏÎÂ40‰Ù¯Ëe41È¯‰ - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»¬≈

e„tÈ el‡42Ôa¯˜ Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,43‡È·‰Ï Èe‡¯‰ ≈ƒ»¿»ƒƒ¿≈∆»¿»»»¿»ƒ
BÊ ÏL „ÏÂ ÈÓ„a44. ƒ¿≈»»∆

את 37) והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
נקבות.38)הוולד. אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבות.39) אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש 40)שיש כגון
(=כבש). הרחל על מהלכות 41)הבא י בפרק ראה

פודין  אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה
מזבח  איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים להאכילה טריפה
שאין  שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה
שפודין  אמה במעי טריפה היתה אם לבין אותה, פודין

גדול 42)אותה. מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם אף
משנה). (לחם שירצה.43)מזה הדברים 44)איזה טעם

הוולד  על וחל קדושים הם אמן במעי הקדשים שוולדות לפי
דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא

.ËÌeÓ ˙ÏÚa „ÏÂ45ÏÎÏ ‰ÓÈÓz‰ „ÏÂk ‡e‰ È¯‰ - ¿««¬«¬≈ƒ¿««¿ƒ»¿»
·¯˜ÈÂ ,¯·c46.BÏ Èe‡¯k »»¿ƒ¿«»»

בעת 45) שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה

האם. שנפדתה לפני נולד זה בגמרא 46)וולד מפורש כן
סובר  - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי  טו: בכורות

קדוש. הוולד פדיונה לפני ילדה שאם

.È‡ÈÏL B‡ ÏÙ eÏÈt‰L ÌÈL„˜47È¯‰Â ,e¯·wÈ - »»ƒ∆ƒƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿«¬≈
‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰48. ≈¬ƒ«¬»»

שהפילה 47) פי על ואף אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
כי  הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא

וולד. בלי שליא הן 48)אין "ואלו לג: בתמורה משנה
תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין
הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך שכל רש"י ומפרש
שליא  שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו

תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה

.‡È‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰pLÓ‰49¯·BÚ - «¿«∆∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»≈
- B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡««¿…«¿ƒƒ…

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ epOÚÈ ‡lL50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆…«¬∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰M„˜Ï ‰M„wÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡L ÌÈL„w‰51„Á‡ , «√»ƒ∆≈¿«ƒ»ƒ¿À»ƒ¿À»∆»

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡Â ÁaÊÓ ÈL„˜52„ˆÈk .53Ì‡ ? »¿≈ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆∆««ƒ≈«ƒ
ÁaÊn‰ ˜„·Ï ‰pLÈ ‡Ï - ÏÎÈ‰‰ ˜„·Ï LÈc˜‰54. ƒ¿ƒ¿∆∆«≈»…¿«∆¿∆∆«ƒ¿≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ55‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .56. ¿≈…«≈»∆¿≈ƒ«»∆

ãקודש משיחות ãנקודות

"çaænä ÷ãáì äpLé àì ¯ ìëéää ÷ãáì Léc÷ä íà." ¦¦§¦§¤¤©¥¨Ÿ§©¤§¤¤©¦§¥©

קדשי  ואחד מזבח קדשי "אחד ב.) (לב. במשנה נאמר
לקדושה". מקדושה אותן משנין אין הבית, בדק
ולדעת  והראב"ד, הרמב"ם נחלקו המשנה ובפירוש
ולכן  גופא, הבית בדק בקדשי גם לשנות אין הרמב"ם

המזבח. לבדק ההיכל מבדק לשנות שאסור פסק
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קיג

קיג

תמורה  הלכות - קרבנות ספר - כסלו ד' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

קדשי  בין שינוי "אין וכתב עליו, השיג הראב"ד אבל
הדין  ולשיטתו, למזבח". ולא עזרות לשאר היכל
אפילו  אותם משנים שאין מזבח בקדשי רק הוא במשנה
בין  יש מה הבית בדק "אבל לחמורים קלים מקדשים

בש"ס. רש"י כשיטת והוא לזה". זה

שפירש  בחומש, כרש"י הוא הראב"ד שטעם לומר ויש
ולמקדש  למשכן שהנתינה לשמי", – לי "ויקחו הפסוק
אם  ולכן הקב"ה, לשם היינו "לשמי", להיות צריכה
נתינת  כי המזבח לבדק לשנות יכול הבית לבדק הקדיש
שבין  הפרטי החילוק נוגע ופחות "לשמי", היא שניהם

המזבח. לבדק הבית בדק
287 עמוד ט"ז חלק לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

זו 49) הרי שלמים על או שלמים זו הרי עולה, על שאומר
בזה. כיוצא כל וכן זו 50)עולה, "הרי יאמר שלא היינו

שלמים". זו "הרי או ה 51)עולה" (פרשה בחוקותי ספרא
בכור  לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה
לכל  מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש יקדיש לא
לומר  תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים
מה  כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם)
אלא  אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא

שהוא". כמו קדשי 52)יישאר "אחד לב. בתמורה משנה
מקדושה  אותם משנין אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח

(מצוה  בחינוך וראה קדשי לקדושה". שגם שכתב, שנו),
איש  יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק
לקדשי  בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
ועל  מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק בין מזבח
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל

משנין,53) אין מזבח (שקדשי הבית בדק בקדשי משנים אין
כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא

לשלמים 54) מעולה משנים אין מזבח שבקדשי שכשם
מבדק  משנים אין הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים
מותר. למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל

דבר 55) לבדק לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש שאם
מעשיו,56)אחר. אהנו לא שהרי מעשה בו שאין לפי

קדוש. ואינו

.·ÈÁaÊnÏ BLÈc˜‰Ï ¯BÎa‰ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¿¿«¿ƒ«ƒ¿≈«
:¯Ó‡pL .„ÏeiL Ì„˜ ÔËaa BLÈc˜Ó ?¯Á‡ Lc˜‰∆¿≈«≈«¿ƒ«∆∆…∆∆ƒ»≈∆∆¡«
È‡ ¯k·iMÓ - B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï '‰Ï ¯k·È ¯L‡¬∆¿À««…«¿ƒƒ…ƒ∆¿À«ƒ

ÔËaa BLÈc˜Ó ‰z‡ Ï·‡ ,BLÈc˜Ó ‰z‡57CÎÈÙÏ . «»«¿ƒ¬»«»«¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‡e‰ Ì‡ ,BÊ ˙¯k·Ó ÏL ‰ÈÚÓaM ‰Ó :¯ÓBÏ BÏ LÈ≈««∆¿≈∆»∆¿«∆∆ƒ

‰ÏBÚ BÊ È¯‰ - ¯ÎÊ58ÈÁ·Ê ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ . »»¬≈»¬»≈»«ƒ¿≈
ÌÈÓÏL59È„k B˙M„wÓ B˙B‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ«ƒ¿À»¿≈

Ba ˙B‰Ï60BL‡¯ ·¯ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .61‰È‰È ≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«……ƒ¿∆
‰ÏBÚ BÈ‡Â ¯BÎa ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ62. »¬≈∆¿¿≈»

הוא 57) אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא

ש 58)שמתקדש". חמורה במשנה עולה שקדושת ם,
לכך  לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור בכור, מקדושת

לשנותו. הרי 59)יכול זו מבכרת של שבמעיה מה כלומר,
שלמים. זבחי לכהן 60)הוא הוא שבכור בגמרא, שם

בכור, משל גרועה קדושה והיא לבעליו נאכלים ושלמים
"ונראה  גרועה. לקדושה חמורה מקדושה לשנות יכול ואינו

מדרבנן". אלא אסור זה ראשו 61)שאין רוב שביציאת
כילוד. הוא הרי פדחתו, רב 62)דהיינו של בעייתו זוהי

כשהוא  הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם
קדושת  עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן
שתי  של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה בכורה)
איזו  אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות
קדושת  או לה', כליל שהיא עולה קדושת אם עדיפה, מהן
אלא  עולה קדושת חלה שלא אביי ופשט מרחם. שהיא בכור
מי  דברי התלמיד ודברי הרב ש"דברי משום בכור, קדושת
הקדושֿ של הרב, של היא בכור קדושת כלומר, שומעין".
כאן  שאין התלמיד, של היא עולה קדושת ואילו ברוךֿהוא,

לעולה. להקדישה מצוה

.‚Èd¯aÚ LÈc˜‰Ï Lc˜‰ ˙Ó‰a ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ«∆¡«∆¿≈¿«¿ƒÀ»»
˙B„ÏeL ;Bn‡ ˙M„˜k ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰M„¿̃À»«∆∆∆»¬≈ƒ¿À«ƒ∆«¿

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ìn‡ ÈÚnÓ ÌÈL„w‰63L BÓk ,,e¯‡a «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿∆≈«¿
B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Bn‡ ˙M„˜k Ô‰Ó ¯aÚ Ïk È¯‰Â«¬≈»À»≈∆ƒ¿À«ƒ¿≈»¿«
‡e‰ B˙‡ÈˆÈa ¯BÎa‰L ,¯BÎaa ‰OÚL C¯„k ÔËaa«∆∆¿∆∆∆»»«¿∆«¿ƒƒ»

Ì‰ ˙B¯Êb ‰¯Bz‰ ÈwÁ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .Lc˜˙nL64, ∆ƒ¿«≈««ƒ∆»À≈«»¿≈≈
ÏÎÂ ,Ô‰a ÔBa˙‰Ï Èe‡¯ ,‰ÏÈÚÓ ÛBÒa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿¿ƒ»»¿ƒ¿≈»∆¿»
È¯‰ .ÌÚË BÏ Ôz - ÌÚË BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ ‰z‡M ‰Ó«∆«»»ƒ≈««≈««¬≈
·¯ ÔÈ·‰ ‰ÓÏL CÏn‰L ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ»ƒƒ∆«∆∆¿……≈ƒ…

ÌÈÓÚh‰65‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È .‰¯Bz‰ ÈwÁ Ïk ÏL «¿»ƒ∆»À≈«»≈»∆ƒ∆∆
,L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»¿»»¿»ƒ¿∆…∆
ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡L ÔÈÚk»ƒ¿«∆»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
˙·LÁÓ ÛBÒÏ ‰¯Bz ‰„¯È .ÂÈÏÚ Ek¯Ú ÛÒk ˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿¿»»»¿»»¿«¬∆∆
‰ËB Ì„‡ ÏL Ú·hL .Ú¯‰ B¯ˆÈ ˙ˆ˜e Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆∆«∆»»∆
¯„pL Èt ÏÚ Û‡Â ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ BÈ˜ ˙Ba¯‰Ï¿«¿ƒ¿»¿»«»¿««ƒ∆»«
˙BÁÙa ‰cÙÈÂ ÌÁÂ Ba ¯ÊÁL ¯LÙ‡ - LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»∆»«¿ƒ«¿ƒ¿∆¿»
ÛÈÒBÈ - BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ .BÈÂMÓƒ»¿»¿»»ƒ»»¿«¿ƒ
‡nL ,Ûeb‰ ˙M„˜ ‰Ó‰a LÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .LÓÁ…∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»¿À««∆»
‰pÙÈÏÁÈ d˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,Ba ¯ÊÁÈ«¬…¿≈»∆≈»ƒ¿»«¬ƒ∆»
Ú¯‰ ÛÈÏÁ‰Ï ˙eL¯ BÏ Ôzz Ì‡Â ;‰pnÓ ‰˙eÁÙaƒ¿»ƒ∆»¿ƒƒ≈¿¿«¬ƒ»«
CÎÈÙÏ .‡e‰ ·BË ¯Ó‡ÈÂ Ú¯a ‰Ùi‰ ÛÈÏÁÈ - ‰ÙÈa¿»∆«¬ƒ«»∆¿«¿…«¿ƒ»

Ì˙Ò66ÛÈÏÁ‰ Ì‡ BÒ˜e ,ÛÈÏÁÈ ‡lL ÂÈÙa ·e˙k‰ »««»¿»»∆…«¬ƒ¿»ƒ∆¡ƒ
el‡ ÏÎÂ .L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡Â¿»«¿»»¿»ƒ¿∆…∆¿»≈
ÈÈc ·¯Â .ÂÈ˙BÚc Ôw˙Ïe B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈»…∆ƒ¿¿«≈≈»¿…ƒ≈
Ôw˙Ï ‰ˆÚ‰ ÏB„bÓ ˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈»∆»≈≈»ƒ¿»≈»¿«≈
‡Ï‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈOÚn‰ Ïk ¯MÈÏe ˙BÚc‰«≈¿«≈»««¬ƒ¿≈≈¬…
ËL˜ EÚÈ„B‰Ï .˙Ú„Â ˙BˆÚÓa ÌÈLÈÏL EÏ Èz·˙Î»«¿ƒ¿»ƒƒ¿…≈»»«¿ƒ¬¿¿

.EÈÁÏLÏ ˙Ó‡ ÌÈ¯Ó‡ ·ÈL‰Ï ,˙Ó‡ È¯Ó‡ƒ¿≈¡∆¿»ƒ¬»ƒ¡∆¿…¿∆
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קיד מת קיד טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ד' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ãקודש משיחות ãנקודות

"ïwúì äöòä ìBãbî ÷Bçøî úBöò àlà ïðéà äøBzä éðéc áøŸ¦¥©¨¥¨¤¨¥¥¨¦§¨¥¨§©¥
íéOònä ìk øMéìe úBòcä."'eë ©¥§©¥¨©©£¦

יכולתו  הוא האדם, בעבודת תמורה של הפנימי התוכן
מצד  עצמו שהעולם הגם בעולם, ושינוי תמורה לעשות
זאת  בכל ממנו, למטה תחתון שאין תחתון הוא בריאתו
נפעל  זה עניין יתברך. לו דירה ונעשה תמורה בו עושים
בהלכה  ובפרט הלכה", זו ה' "דבר – התורה ידי על
תשובה  לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה הידועה

נגאלין". הן ומיד
יד  סימן קרבנות ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

כה.63) כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
אשר  בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר
יכול  בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי
בקדושה  להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף
הקדשים  שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת)

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי ואינם
אמר 65) אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא

וחקרתי  שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו כל "על שלמה
רבה  (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי,

ממנו.66)שם). מנע בעדו, גדר כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÚÈLz ¯ÙÒ ¯Ó‚a¯w‰ÂÈ˙BÎÏ‰ .˙B ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆«»¿»ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MLƒ»¿»»¬ƒ»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
- ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÁÒt Ôa¯»̃¿«∆«¬»»¿»ƒƒ¿¬ƒ»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ‰¯tk È¯qÁÓ¿À¿≈«»»¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ
Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

äøäè øôñ àeäå éøéOò øôñ¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‚ .‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .· .˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«
¯‡L ˙BÎÏ‰ .‰ .·LBÓe ·kLÓ ˙BÎÏ‰ .„ .˙Ú¯»̂««ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿¿»
˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡¬«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿

˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏk≈ƒƒ¿ƒ¿»

úî úàîè úBëìä
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡e‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒÀ¿«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ˙‡Ê ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»…ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
היסט 1) טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר

אם  הסתרים בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה
ככל  היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא
ואם  היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות,
או  במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל, מטמא הגוי
נחלק  ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה

מרפרף. הוא ועדיין

.‡˙‡ÓË Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆À¿«
‰Ú·L2,‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ï‰‡Â ÚbÓ ˙‡ÓËÂ . ƒ¿»¿À¿««»¿…∆¿…»ƒ«»

˙Ú·L ‡ÓËÂ Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿»≈ƒ¿«
Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ»ƒ¿∆¡«»«»∆»…∆¿»¬∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שהנוגע 2) זאתֿאומרת ערב, טומאת שמטמאים דברים יש
טומאות  ויש הערב, עד בלבד יום אותו טמא נושאם או בהם
רבינו: ובלשון בתלמוד ימים, שבעת טמא והנושא שהנוגע
שיש  במקווה טבילה צריכים ואלה אלה שבעה". "טומאת

סאה. ארבעים בו

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‡OÓ ˙‡ÓË3ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .4: À¿««»ƒƒ«¿»¿«»…∆«¿»ƒ
·¯Ú ˙‡ÓË ‡È‰L ,‰Ï· Ì‡5,Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿≈»∆ƒÀ¿«∆∆¿≈»¿«¿»¿…∆

˙n‰ ;Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL ,‡OÓa ‰‡nËÓ6 ¿«¿»¿«»∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»«≈
,·¯Ú ˙‡ÓË dÚbnL ,‰Ï·p ‰Óe !?ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈«¿≈»∆«»»À¿«∆∆

·¯Ú ˙‡ÓË d‡OÓ7˙‡ÓË BÚbnL ,˙n‰ Û‡ ; «»»À¿«∆∆««≈∆«»À¿«
‰Ú·L8˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡ .‰Ú·L ˙‡ÓË B‡OÓ , ƒ¿»«»À¿«ƒ¿»≈À¿««»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡l‡ ,10˜˙ML , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»¿≈»∆ƒ∆»«
‰pnÓ11˙a‰ ¯eq‡Ó ˜˙ML C¯„k ·e˙k‰12ÈÙÏ , ƒ∆»«»¿∆∆∆»«≈ƒ««¿ƒ

˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ó ˜˙LÂ ,˙a‰ ˙a elÙ‡ Le¯Ùa ¯Ò‡L∆»«¿≈¬ƒ«««¿»«≈ƒ¬ƒ«
·ÏÁa ¯Oa13Ùa ¯Ò‡L ÈÙÏ ,Ck ;BÏeMa elÙ‡ Le¯ »»¿»»¿ƒ∆»«¿≈¬ƒƒ»

elÙ‡ Le¯Ùa ‡nhL ÈÙÏ ,˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓhÓ ˜˙L»«ƒÀ¿««»¿≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈¬ƒ
B‡OÓ ÔkL Ïk ,BÏ‰‡ ˙‡ÓË14. À¿«»√»∆≈«»

לאוזן 3) מפה נמסרה אלא בפירוש, בתורה כתובה אינה
האחרונים. הדורות חכמי עד רבינו פרשת 4)ממשה ספרי

שהתורה  המידות אחת היא קלֿוחומר קכז. פיסקה חוקת
בהן. היום 5)נדרשת אותו רק טמא נושאה או בה הנוגע
הערב. ימים.6)עד שבעה ומטמא באוהל שמטמא

שווין.7) ומשא מגע הטומאה, זמן לענין כלומר,
כ"דברי 9)כמגעו.8) רבינו מגדיר מקומות בכמה

אחרות  ובמידות בקלֿוחומר שנלמדו ההלכות את סופרים"
אע"פ  משא, שטומאת כאן, מדגיש ולפיכך נדרשת. שהתורה
מפני  והטעם ממש. תורה דין היא בקלֿוחומר, שנלמדה
מסיני, למשה הלכה עד איש מפי איש מקובלת שהיא

ההלכה. את לחזק רק נאמר כלל,10)והקלֿוחומר בדרך
שנאמרו  הדברים את רק הגדול בחיבורו רבינו מביא
- וירושלמי בבלי - התלמודים בשני הלכה, במדרשי
הכלל, מן יוצאים ובמקרים הגאונים, ובספרי בתוספתא
ולהודיע  להקדים דרכו עצמו, מסברת משהו מוסיף כשהוא

אומר. הוא עצמו משא.11)שסברת מטומאת
י),12) יח, (ויקרא הבת בת על לבוא בפירוש אסרה התורה

הבת. איסור על כלום כתבה לא כתבה 13)אבל התורה
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קרו

קרו

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ד' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"לא  כתבה ולא אמו", בחלב גדי תבשל "לא פעמים שלוש
ובלחםֿ ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות הלכות (ראה תאכל"

שם). התלמוד 14)משנה בלשון נקרא שכזה וחומר וקל
הדבר  את לנו המגלה הגיונית סברא (פירוש, מילתא" "גילוי
גם  יפה כוחו שכזה, וקלֿוחומר דבר). = מילתא לאמיתו.
רגיל, בקלֿוחומר מהֿשאיןֿכן ומיתה, מלקות עונש לענין
או  קלֿוחומר = (דין הדין מן עונשים אין אמרו: שעליו

אב). בנין

.‚ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
‰‡Óha B¯O·a Ì„‡‰ Ú‚pL ‡e‰ ,ÌÈ‡nËÓ‰ ¯‡Laƒ¿»«¿«¿ƒ∆»«»»»ƒ¿»«À¿»

dÓˆÚ15,B¯Oa ¯‡La ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa , «¿»≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿»¿»
BBLÏa elÙ‡Â16,ÈÏ ‰‡¯ ÔÎÂ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ¿¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

ÂÈ¯tˆa Ú‚ Ì‡L17Ì‰L ÔÂÈk .‡ÓË - ÂÈpLa B‡ ∆ƒ»«¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»≈»∆≈
Ì„‡ ·Áz Ì‡ Ï·‡ .Ûebk Ì‰ È¯‰ - ÛebÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ«¬≈≈«¬»ƒ»«»»

LBÎa ‰‡ÓË18¯B‰Ë Ì„‡ ÏL BB¯b CB˙Ï dÒÈÎ‰Â À¿»¿¿ƒ¿ƒ»¿¿∆»»»
ÏL ÈÚÓ CB˙Ï dÒÈÎ‰L B‡ ,BBLÏa ‰Ú‚ ‡ÏÂ¿…»¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆

d¯O·a ‰Ú‚ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ ‰M‡19‡ÓË ‡Ï - ƒ»ƒ¿«»¿…»¿»ƒ¿»»…ƒ¿»
‰Ê ÚbÓ ÌeMÓ ÚÏBa‰20,B¯O·a ‰Ú‚ ‡Ï È¯‰L , «≈«ƒ«»∆∆¬≈…»¿»ƒ¿»

‰ÚÈ‚ dÈ‡ ÌÈt ˙ÚÈ‚pL21. ∆¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ»

המת 15) שאין זאתֿאומרת אין אחר. דבר עלֿידי ולא
טומאה  סוגי כמה ישנם שהרי ישירה, בנגיעה אלא מטמא
היא. מה מגע טומאת להגדיר רק המכוון אחרים,

עולא,16) "אמר א: כה, קידושין כך. כל גלוי מקום שאינו
הוא". דגלוי טומאה לענין בלשון, מודים של 17)הכול

בשיער  הנוגע שנינו, ג) משנה ג (פרק אהלות במסכת הנוגע.
טמא. - לגוף מחוברים כשהם המת של ובצפרניים בשיניים
נגעו  טהור של הדברים אותם אם שגם מזה, רבינו ולמד

נטמא. - אינו 20)החיצון.19)פלך.18)במת כלומר,
שיתבאר  כמו משא, משום מטמא אבל מגע, משום מטמא

ח. הלכה זה בפרק "טומאת 21)לקמן התלמוד: בלשון
ב). מב, (נדה הסתרים" בית

.„‰kn‰ ÏÚL Ìe¯˜22¯Oa‰ ¯BÚk ‡e‰ È¯‰ - ¿∆«««»¬≈¿«»»
˙B‡ÓË ÚbÓ ÔÈÚÏ23dÈ‡ - ÔËw‰ ÏÚL ˙eLÎe ; ¿ƒ¿«««À¿¿∆««»»≈»

B˙kÓ Ìe¯˜a ‰‡ÓË ‰Ú‚pL ÈÓ ?„ˆÈk .¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»≈«ƒ∆»¿»À¿»ƒ¿«»
˜c‰ ¯ÚOa ‰Ú‚ ;B¯BÚa ‰Ú‚ el‡k ‡ÓË -24ÏÚL ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»¿»«≈»««∆«

Ba ‰˙È‰L ‡ÓË Ì„‡ ÔÎÂ .‡ÓË ‡Ï - ÔËw‰ ¯Oa¿««»»…ƒ¿»¿≈»»»≈∆»¿»
Ì‡ .‡ÓË - ‡Óh‰ ˙kÓ Ìe¯˜a ¯B‰h‰ Ú‚Â ‰kÓ«»¿»««»ƒ¿«««»≈ƒ¿»ƒ
‡Ï - BlL ˙eLka ¯B‰h‰ Ú‚Â ‡ÓË ÔË˜ ‰È‰»»»»»≈¿»««»«¿∆…
ÔÎÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓËƒ¿»≈¿À¿«≈≈ƒ¿»À¿¿≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÈË B‡ ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏƒ¿≈»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈

ÔÈˆˆBÁ25‰‡Bˆ È„Ïb ÔÎÂ ,Ûeb‰ ÏÚ26ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¿ƒ««¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ
‡nËÏ ‡Ï ¯Oa‰ ¯BÚk ÌÈ‡ - Ûeb‰ ÏÚ ÔÈˆˆBÁL27 ∆¿ƒ««≈»¿«»»…¿«≈

‡nË˙‰Ï ‡ÏÂ28. ¿…¿ƒ¿«≈

ונקרא 22) ורך, דק קרום מעלה הוא להירפא מתחיל כשפצע
המשנה. בלשון מ"ד.23)"גלד" פ"ט מקוואות

הערוך:24) ופירש קטן", של "כשות כתוב: שם במשנה

שהמדובר  בכסףֿמשנה וכתב רבינו. פירש וכן הדק. שיער
ממש  שיער אבל מאליו, הנושא גופו שעל הרך בשיער

בקטן. ובין בגדול בין בשרו 25)מטמא ועל טבל אם
וטבילתו  הגוף, ובין המים בין חוצצים אינם אלה, לכלוכים

ויבשות.26)כשירה. קטנות על 27)חתיכות היו אם
נטמא. לא - טהור אדם בהם ונגע על 28)הטמא, היו אם

מקוואות  תוספתא האדם. נטמא לא - בטמא ונגעו הטהור,
מטמאים  לא חוצצין אין ושאמרו חוצצין "שאמרו ה"ד: פ"ו

מכה". גבי שעל מקרום חוץ מיטמאין ולא

.‰Ck ,‰‡ÓËa B˙ÚÈ‚a ‡nË˙Ó Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿À¿»»
ÌÈ‡nË˙Ó ÌÈÏk‰29ÈÏkÓ ıeÁ ;Ô‰a ‰‡Óh‰ ˙ÚÈ‚a «≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ««À¿»»∆ƒ¿≈

Ò¯Á30B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡L ,31¯‡a˙iL BÓk , ∆∆∆≈ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰a32Ïk :‰‡ÓËa ÏB„b ÏÏk e‰ÊÂ] . ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»¿À¿»»

BÈ‡L ÏÎÂ ,ÌÈÏk ‡nËÓ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ‰«¿«≈»»¿«»¿«≈≈ƒ¿…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿«»≈¿«≈≈ƒ¿≈»»

[‰‡Óh‰ ·‡Ó ‡l‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏÎÂ33. ¿≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆»≈««À¿»

מ"א.29) פ"א מ"א.30)כלים פ"ב נכנסה 31)שם אם
אם  אבל בדופנו, נגעה שלא אףֿעלֿפי הכלי לתוך טומאה
ב  כד, חולין בברייתא נטמא. לא מבחוץ הכלי בדופן נגעה
יפול  אשר חרש כלי "וכל לג): יא, (ויקרא מהכתוב דרשו
תוכו, תשבורו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם
ז  פרשתא שמיני פרשת כהנים ובתורת נגע. שלא אףֿעלֿפי

מאחוריו. מטמא ואין מטמא תוכו למדו: פי"ג 32)ה"ה,
אבות 33)ה"א. אבי נקרא עצמו המת ב. ב, קמא בבא

שבעה  וטמא הטומאה, אב נעשה בו הנוגע ואדם הטומאה,
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי הזאת וצריך ימים
נעשה  הטומאה באב הנוגע אבל השביעי, וביום לטומאתו
אוכלין  אלא וכלים אדם מטמא ואינו לטומאה ראשון
ויתבארו  לכלים אדם בין דינים חילוקי ויש ומשקין.
אחדֿעשר  רבינו מונה טהרות, לסדר [בהקדמתו במקומם.

סוגים]. לכמה המתחלקים הטומאה אב חלקי

.ÂÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‡OÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
Ì„‡‰ ‡OiL ‡e‰ ,‡OÓa ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk ¯‡Laƒ¿»»«¿«¿ƒ¿«»∆ƒ»»»»
BÈa ‰È‰ elÙ‡ .da Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡Óh‰«À¿»««ƒ∆…»«»¬ƒ»»≈

Ô·‡ dÈ·Ï34‡OBp‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿∆»«≈
BÙeb ¯‡L ÏÚ B‡ B„È ÏÚ B‡ BL‡¯ ÏÚ35„Á‡Â . «…«»«¿»¿∆»

dÁÈp‰Â ¯Á‡ d‡OpL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ ‡OBp‰«≈¿«¿∆¿»»«≈¿ƒƒ»
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ36- ÌB˜Ó ÏkÓ ÂÈÏÚ ˙‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ≈»»ƒ»»

B‡ ËeÁa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .‡ÓËƒ¿»«¬ƒ»¿»«À¿»¿»¿
Ïk ‰‡Óh‰ dÈa‚‰Â B„Èa ËeÁ‰ ‰Ï˙Â ,B¯ÚOaƒ¿»¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ««À¿»»

‡e‰L37.‡ÓËÂ ‡OB ‰Ê È¯‰ - ∆¬≈∆≈¿ƒ¿»

והטומאה 34) ראשו, על או כתפו על מוטלת שהאבן כגון
האבן. הטומאה 35)על את הזיז לא שאפילו רבינו, דעת

"יבקש  ישראל (תפארת נטמא - עליו מונחת היתה אלא
ו). אות הנושאה.36)דעת" כגון 37)האדם הארץ, מן

והאדם  בה, קשור וחוט הארץ, על מונחת הטומאה שהיתה
מ"ב). פ"א לכלים בפירושו (רבינו בידו החוט את מחזיק
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קרז מת קרז טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ד' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊËÈÒÓ38‡OÓa ‡nËnL ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰ ‡OB ÏÏÎa ≈ƒƒ¿«≈¿»»»∆¿«≈¿«»
Ëq‰a ‡nËÓ -39Ï˙k‰ ÏÚ ˙ÁpÓ ‡È‰L ‰¯B˜ ?„ˆÈk . ¿«≈¿∆≈≈«»∆ƒÀ««««…∆

‰ˆ˜Ï ¯B‰h‰ ‡·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· B‡ ˙Ó dcˆ ÏÚÂ¿«ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆»«»ƒ¿≈
‰ˆwaL ‰‡Óh‰ ˙‡ „È‰L ÔÂÈk ,B„È‰Â ÈM‰ ‰¯Bw‰«»«≈ƒ∆¡ƒ≈»∆≈ƒ∆«À¿»∆«»∆
CLÓ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ÈM‰«≈ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒ«ƒ»«
B‡ ‰‡Óh‰ dÈa‚‰L „Ú ı¯‡‰ „‚k ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡∆«»∆«≈ƒ¿∆∆»»∆«∆ƒ¿ƒ««À¿»
ÏÎÂ ‰ÊÂ .È‡cÂ ‡OB ‰fL ,ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡Óh‰ ¯¯bL∆»««À¿»«»»∆∆∆≈««¿∆¿…

da ‡ˆBik40.ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ëq‰ ˙‡ÓË ‡È‰ «≈»ƒÀ¿«∆≈»¬»¿»»

לקמן.38) - דוגמא נושא. ואינו ט,39)מזיז בתרא בבבא
לכל  הדין והוא בהיסט, מטמאה שהנבילה אמרו ב
אמרו  ה"א פ"א אהלות ובתוספתא במשא, המטמאים

בהיסט. מטמא שהמת על 40)בפירוש, שדפק כגון
הכלים. זזו הדפיקה ומכוח השולחן,

.Á‡OBp‰41ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa CB˙a42ÏÚ Û‡L ;‡ÓË - «≈¿≈«¿»ƒƒ¿»∆««
‰ÚÈ‚ ÌL ‰ÚÈ‚p‰ ÔÈ‡L Èt43‡OB ÌL ‡OBp‰ , ƒ∆≈«¿ƒ»»¿ƒ»«≈»≈

ÂÈÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰ ÚÏ· Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡e‰44, ∆»ƒ≈ƒ¿««À¿»¿≈»
‡ÏÂ Ú‚B ‡Ï BÈ‡ BËa CB˙Ï ‰ÚÈb‰L ¯Á‡nL∆≈««∆ƒƒ»¿ƒ¿≈…≈«¿…
CB˙a ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯B‰Ë - Ï·Ë Ì‡Â .‡OB≈¿ƒ»«»¿««ƒ∆«À¿»¿

ÂÈÚÓ45. ≈»

ב.41) מב, ה"ג.42)נדה למעלה אינו 43)ראה והמגע
מ"ח.44)מטמא. פ"ו שם.45)מקוואות

.Ë‡nË˙Ó ÔÈ‡46Ì„‡‰ ‡l‡ ‡OÓa47‡Ï ,„·Ïa ≈ƒ¿«≈¿«»∆»»»»ƒ¿«…
ÌÈÏk ‰¯OÚ B„È ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏk‰«≈ƒ≈«¬≈∆»»À»«»¬»»≈ƒ
- ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka da ‡ˆBiÎÂ ‰Ï·p‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê∆««∆¿«¿≈»¿«≈»«¿ƒ»∆¿
B„È ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,‰Ï· ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË Ì„‡‰»»»»≈ƒ≈¿≈»¿«≈ƒ∆«»
.‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔlkÀ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿∆»¿»«À¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

מ"ג.46) פ"ה על 47)זבים ונישא הנושא "כל שנינו: שם
טהור  הנבילה על הנושא וכל האדם, מן חוץ טהור המרכב
את  הנושא שאדם שם, רבינו ופירש המסיט". מן חוץ
ומה  ממקומה), (הזיזה הסיטה לא אפילו טמא, הנבילה
לכלים, הכוונה טהור" הנבילה על ונישא הנושא "כל שאמר
איֿאפשר  שבנבילה אלא מרכב, גבי הקודמת בבבא כמו
טמא  הנושא רק בנבילה שהרי האדם", מן "חוץ לומר היה
שהוא  המסיט", מן "חוץ אמרו ולפיכך הנישא, לא אבל
[הר"ע  שם. רבינו כוונת לבאר יש כך בנישא. גם טמא
הסיט, אלאֿאםֿכן מטמא אינו נושא שגם סובר, ברטנורא
אינה  רבינו דעת אבל כפשוטה, המשנה מפרש הוא ולפיכך

כן].

.È˙Óa ‡l‡ ˙B‡ÓË ¯‡La dÈ‡ Ï‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…∆≈»ƒ¿»À¿∆»¿≈
„·Ïa48ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ÏÈ‰‡‰L ÔÈ·e .49ËÁÓ elÙ‡ , ƒ¿«≈∆∆¡ƒ»»»«¿ƒ¬ƒ««

B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙n‰ ÏÈ‰‡‰L B‡ ,˙n‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»««≈∆∆¡ƒ«≈«»»»
ÌÈÏk‰ ÏÚ50ÌÚ B‡ Ì„‡‰ ÌÚ ˙n‰ ‰È‰L B‡ , ««≈ƒ∆»»«≈ƒ»»»ƒ

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ÌÈÏk‰51.ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - «≈ƒ««…∆∆»¬≈≈¿≈ƒ

ד.48) משנה יא פרק מ"א.49)כלים פ"ג אהלות

הבא 51)שם.50) "כל יד): יט, (במדבר בתורה כתוב
ימים". שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אלא

.‡È‡nËzL ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËÂ¿À¿«…∆»¬»¿»»∆¿«≈
ÌÈÎ¯c LÏMÓ ˙Á‡a ÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ‰‡ÓË d˙B‡»À¿»»»»«≈ƒ¿««ƒ»¿»ƒ

B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï Blk ‡a‰ „Á‡ .el‡52B˙ˆ˜Ó ‡a‰53- ≈∆»«»À¿…∆«≈«»ƒ¿»
ÈL‡¯ B‡ B„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .Ï‰‡a ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿…∆¬ƒƒ¿ƒ»»≈

BÓËÁ B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡54‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡Ï ∆¿¿»»¿¿…∆«≈¬≈∆ƒ¿»
ÛB˜Lna Ú‚ .Blk55B„È Û¯ˆÂ56‡ÓË - ÛB˜Ln‰ ÌÚ À»«««¿¿≈≈»ƒ««¿ƒ¿»

‰t˜Ò‡a Ú‚ .B˙ˆ˜Ó ‡a el‡k57‰hÓÏe ÁÙhÓ : ¿ƒ»ƒ¿»»«»«¿À»ƒ∆«¿«»
ı¯‡Ï ·B¯˜58¯B‰Ë -59.‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe ÁÙhÓe , »»»∆»ƒ∆«¿«¿»»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯·cL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ60. ¿≈»∆ƒ∆»»∆ƒƒ¿≈∆

ובין.52) ידיה 53)בין דעייל "כיוון א: מג, נזיר
בספרי  נטמא). - ידו הכניס כאשר (בעברית: איסתאיב"
"כל  שם): (במדבר מהכתוב זה דין למדו קכו, פיסקה חוקת

שהיא. ביאה כל כלומר, האהל", אל שם.54)הבא נזיר
מ"ח.55) פי"ב, ידו 56)אהלות צירף הנגיעה ע"י

(כסףֿמשנה). מחוץ 57)למשקוף הבולט בחלק בסף
אך  וכאשר ממש, אוהל הוא המשקוף כנגד אבל למשקוף,

נטמא. - לאוירו ידו אמרו:58)הושיט שם במשנה
ומפרש  טמא". - ולמעלן מטפח טהור, - ולמטן "מטפח
ומטפח  לקרקע. הקרוב הטפח היינו ולמטן, מטפח רבינו:
פירש  ישראל (ובתפארת טפח מאותו למעלה היינו ולמעלן,

שם). ראה כקרקע.59)אחרת. שהוא חכמים 60)מפני
הפנימי  חלקה משום החיצון בחלקה בנוגע טומאה גזרו

המשקוף. תחת שהוא

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ˙n‰ „Á‡∆»«≈ƒƒ¿»≈ƒ»¿≈»ƒ
‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ61. ¿«≈¿«»¿«»

בן 61) שמעון ר' שאפילו רבינא, של מסקנא א. פא, יבמות
שמטמא  מודה באוהל, מטמא אינו מת שגוי האומר יוחאי

ומשא. במגע

.‚ÈÏ‰‡a ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â62‰Ê ¯·„Â . ¿≈»≈»ƒ¿«≈¿…∆¿»»∆
‡e‰ ‰Ïa˜63Ïk :ÔÈ„Ó ˙ÓÁÏÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ú‚ «»»«¬≈≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»……≈«

BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ .Ï‰‡ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁa∆»»¿…ƒ¿ƒ»…∆¿≈»≈»ƒ≈
˙Ó ‡ÓË ‰OÚ64B‡ ˙Óa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ , «¬∆¿≈≈∆»≈»ƒ∆»«¿≈

‡‰ .Ú‚ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ B‡O¿»∆¡ƒ»»¬≈¿ƒ∆…»«»
‰Ó‰·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ65‰ÏÈ‰‡‰ B‡ ˙Óa ‰Ú‚pL ¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»¿≈∆¡ƒ»

˙B‡Óh‰ ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿…¿À¿««≈ƒ¿«∆»¿»«À¿
.Ô‰a ÔÈ‡nË˙Ó ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡ ÔlkÀ»≈»≈»ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆

שם,62) יוחאי בן שמעון עליו כר' חולקים שחכמים ואע"פ
שאליהו  מפני וגם שיטתו, נוקט שרבינא מפני כמותו, פסק -

כסףֿמשנה. ב). קיד, מציעא (בבא כך לרבה ר'63)אמר
היא  שהדרשה סובר ורבינו מהמקרא, זה דין למד שמעון
משה  עד איש מפי איש היא קבלה הדין ועיקר אסמכתא, רק

ואין). ד"ה שם תוספות (ראה ב.64)רבינו סא, נזיר
ועוף 65) חיה שבהמה שנינו, מ"א פ"ח באהלות חיה.

מחיצה  כמו נידונים הם (פירוש, הטומאה בפני חוצצים
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קיז

קיז

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ד' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עוברת), הטומאה שאין הטהור, ובין הטומאה בין המפסיקה
חוצץ. אינו טומאה המקבל דבר וכל

.„ÈÔÈ·Êk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰È¯·c ÏÎÏ66LÙ ÈÈÓ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â .67‰Ó ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿¿»ƒ≈∆∆«

ÔÓ ıeÁ ÈÁ ‡e‰Â ‡nËÓ B‡ ÈÁ ‡e‰Â ‡nË˙nM∆ƒ¿«≈¿«¿«≈¿«ƒ
Ï‡¯OiÓ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa Ì„‡‰68ÏB„b „Á‡ . »»»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈∆»»

ÔË˜ „Á‡Â69˙‡ÓËa elÙ‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó ¿∆»»»ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¬ƒ¿À¿«
LÈ‡ :da ¯Ó‡pL ,˙n‰70LÈ‡‰ „Á‡ ,‡ÓËÈ ¯L‡ «≈∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ¿»∆»»ƒ

È¯‰L ;ÔËw‰ „Á‡Â71Ïk ÏÚÂ :ÌL ¯ÓB‡ ‡e‰ ¿∆»«»»∆¬≈≈»¿«»
B‡ Ú‚pL BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ .ÌL eÈ‰ ¯L‡ ˙BLÙp‰«¿»¬∆»»¬ƒ»»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ˙n‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O»»∆¡ƒ««≈ƒ¿»«¬≈¿≈

‰ÚL˙Ï „ÏBpL ‡e‰Â .˙Ó72‰BÓL Ôa Ï·‡ ;73È¯‰ - ≈¿∆«¿ƒ¿»¬»∆¿»¬≈
Ô·‡k ‡e‰74‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â75. ¿∆∆¿≈¿«≈À¿»

א.66) לד, חיים.67)נדה בכל 68)בעלי המדובר
או  הגויים. על חכמים שגזרו זיבה, מטומאת חוץ הטומאות

משנהֿלמלך). (ראה תורה לדין ובין 69)הכוונה גדול בין
ב. מג, נדה משנה פירושו 70)קטן. מקום, בכל ו"איש"

כלומר, ל"אפילו". נמשכת וכו'" "שנאמר הפיסקא: גדול.
שנאמר. למה 71)אע"פ הנימוק מתחיל מטמא.כאן הקטן

קיימא.72) בן שהוא חזקתו כזה ילד הריון. חדשי תשעה
זמנו.73) לפני חודש להתקיים 74)שנולד סיכויים לו אין

א). כ, בתרא, (בבא יום שלושים אףֿעלֿפי 75)אפילו
חי. שהוא

.ÂË˙n‰76elÙ‡ .BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «≈≈¿«≈«∆≈≈«¿¬ƒ
„i‚Ó77ÌÈÓÈq‰ ÈL Ba eËÁL elÙ‡ ,ÒÒB‚ B‡78- ¿À»≈¬ƒƒ¿¬¿≈«ƒ»ƒ

Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL ;BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆≈≈«¿∆∆¡«¿∆∆»»»
Bz˜¯ÙÓ ‰¯aL .˙eÓÈ ¯L‡79B‡ ,dnÚ d¯Oa ·¯Â ¬∆»ƒ¿¿»«¿«¿¿…¿»»ƒ»

˜ÏÁpL B‡ ,BL‡¯ Êz‰L B‡ ,BabÓ ‚„k Ú¯˜pL∆ƒ¿«¿»ƒ«∆À«…∆∆¡«
Èt ÏÚ Û‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BË·a ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿¬≈∆¿«≈««ƒ

Û¯Ù¯Ó ‡e‰ ÔÈ„ÚL80.ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a ∆¬«ƒ¿«¿≈¿∆»≈≈»»

מ"ו.76) פ"א מלשון 77)אהלות מקומות, בכמה מחותך
ורבינו  א. קכ, יבמות (רש"י ד יא, בדניאל אילנא" "גודו

נדקר). או חתוך מפרש: מימרא 78)במשנה וקנה. וושט
חולין  במשנה משמע וכן ב. ע, גיטין במסכת שמואל של

כסףֿמשנה). (ראה ב עד 79)קיז, כאן שנאמרו הדינים כל
א. וכא, ב. כ, בחולין מקורם - הפרק מניע.80)סוף

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
אדם,1) ככל מטמא אם איבריו נתקשרו שלא הנפל יבאר

הנחתך  ואבר מבשרו, והנצל יבש, או לח המת מבשר כזית
ואבר  בשר בלא עצם או החי מן הפורש בשר החי, מאדם
ובשר  ואבר העצם, שבתוך מוח המת, מן הפורש
המת, מן לאבר החי מן אבר בין מה בדם, המדולדלים
כמת, מטמאות שהן העצמות עצם, בה שיש יתירה ואצבע
ודם  המת דם בקבר, עצמותיו שהרקיבו ומת העצמות, ושאר
דם  עם למיתה סמוך ממנו שיצא דם נתערב ואם החי,
מנטף  ודמו המיטה על מוטל שהיה הרוג מיתה, שלאחר

לאחר  או מחיים כולו וספק רביעית ממנו יצא חי, כשהוא
ובית  ודופק וגולל בתוכו, שהטומאה זמן כל הקבר מיתה,

הפרס.

.‡ÏÙp‰2ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈»»
ÏB„b Ì„‡k Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÔÈ„È‚a¿ƒƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿»»»

Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL ;˙nL3ÔÎÂ . ∆≈∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿≈
˙ÈÊk4L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa ,˙n‰ ¯OaÓ5‡nËÓ ,O¯Ák ¿«ƒƒ¿««≈≈«≈»≈«∆∆¿«≈

Ïˆp‰Â .ÌÏL ˙Ók6e‰ÊÈ‡ .˙ÈÊÎa ‡nËÓ ¯Oaa ¿≈»≈¿«∆∆«»»¿«≈ƒ¿«ƒ≈∆
‡e‰Â .‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ¯Oa‰ ‰Ê ?Ïˆ∆∆∆«»»∆ƒ«¿«¬»≈»¿»¿
Ì‡L .˙n‰ ÔÓ ˙‡ˆÓp‰ ‰Ál‰ d˙B‡ L¯˜zL∆ƒ¿»«≈»«ƒ¿»ƒ«≈∆ƒ
- ‰L¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;B¯OaÓ ‡e‰L Úe„Èa - ‰L¯»̃¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ…»¿»

.‡e‰ BÚÈÂ BÁÈk ‡nL ,‰‡nËÓ dÈ‡≈»¿«¿»∆»ƒ¿ƒ

הריונו.2) חדשי גמר לפני מת פירושו 3)שנולד "לכל"
א. נ, נזיר נפל. ב.4)אפילו מט, שם נד,5)משנה, נדה

ה"י. פ"ג לקמן ראה כתנאֿקמא. פסק שם.6)ב. נזיר,

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ìlk ÔÈ¯eÚM‰L Èt ÏÚ Û‡7 ««ƒ∆«ƒƒÀ»¬»»¿∆ƒƒ«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,Ô‰8˙ÈÊk Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz :9, ≈»¿¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»¿«ƒ

.˙Èfk B¯Oa ˙‡ÓË ¯eÚL CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒÀ¿«¿»««ƒ

א.7) ד, לדבר.8)עירובין טעם זוטא.9)נתנו 'ספרי'

.‚˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ‰ Ì„‡‰ ÔÓ CzÁpL ¯·È‡≈»∆∆¿«ƒ»»»««¬≈¿≈
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÌÏL10¯·È‡ elÙ‡ . »≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆¬ƒ≈»

¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰L .BÓBÈ Ôa ÏL ÔË˜11. »»∆∆∆»≈»ƒ≈»∆ƒ
;·¯Á ÏÏÁa ‰„O‰ Èt ÏÚ ÚbÈ ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆ƒ««¿≈«»∆«¬«∆∆
ÏÏÁ B‡ Ô·‡ ÏÏÁ ÔÈ„k ·¯Á ÏÏÁ ÔÈcL ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒ¬«∆∆¿ƒ¬«∆∆¬«

ÌÈ¯·c ¯‡L12‰Ê ‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿»ƒƒƒ«¿»»¿∆…»∆
·¯Á‰ ezËÏtL ¯·È‡a Ú‚B ‡nËÏ ‡l‡13‰na . ∆»¿«≈≈«¿≈»∆¿»««∆∆«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c14,B˙i¯·k ÌÏL ¯·È‡‰ ‰È‰Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈»»≈ƒ¿ƒ»
- Ì„‡ ÌˆÚa B‡ :¯Ó‡pL ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»∆∆¡«¿∆∆»»

Ì„‡k ‡e‰L ÌˆÚ15ÌÈ„È‚Â ¯Oa - Ì„‡ ‰Ó : ∆∆∆¿»»»»»»»¿ƒƒ
,B˙i¯·k ‰È‰iL „Ú - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ«¬»«≈»ƒ«««∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»

˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa16‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â ‡ÈÏk‰ Ï·‡ . »»¿ƒƒ«¬»¬»«À¿»¿«»¿«≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÓˆÚ ÈÙa ¯·È‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a»∆««ƒ∆≈≈»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
ÌˆÚ‰ ÔÓ ¯ÒÁ .¯Oa‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ Ô‰a»∆∆∆¬≈≈ƒ¿»«»»»«ƒ»∆∆

¯B‰Ë Blk ¯·È‡‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk ¯·È‡ ÏL17¯ÒÁ . ∆≈»»∆¬≈»≈»À»»«
Ba ˙BÏÚÏ Èe‡¯L ¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ :B¯OaÓƒ¿»ƒƒ¿«»»»»∆»«¬

ÈÁa ‰Îe¯‡18ÚbÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏLÈÂ ‡t¯˙ÈÂ ¬»¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e19‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿«»¿…∆¿ƒ»¿«≈¿«»¿«»

Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â20Á‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯O·e .È21- ¿≈¿«≈¿…∆»»«≈ƒ««
.¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa ‡Ïa ÌˆÚ ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈∆∆¿…»»«≈ƒ««»

מ"א.10) פ"ב המקור 11)אהלות את מציין משנה' ה'כסף
ואין  מת, בדיני עוסקת שם המשנה אולם מ"ז. פ"א באהלות
שהוא. בכל מטמא החי מן אבר שגם ברורה הוכחה משם
אבר  הכוללת מ"א פ"ב שם המשנה היא משכנע יותר ומקור
יש  אם באוהל לטמא אחת בבבא החי מן ואבר המת מן
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קיח מת קיח טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ד' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שיעור  כל לקבוע מבלי ארוכה, להעלות כדי בשר עליהם
חרב?12)כמותי. בחלל תורה כתבה נג,13)ולמה נזיר

ונפלט  אותו הפילה החרב פירוש, החרב", מן "שנחלל ב:
רבינו  מגדיר מקרא, של מפשטן הנוטות (הדרשות ממנה.
איש  מפי איש חכמים בידי קבלה כלומר השמועה", "מפי
אלא  מסיני למשה הלכה הוא הדין עיקר ובכן כך, לדרוש
וב'ספרי' למשנה), הקדמתו (ראה במקרא רמז גם לו שיש
בעצם"). "או מן זה דין הסמיכו קכז, פיסקה חוקת, פרשת

שם.14) בהמשך 15)'ספרי' שם ב'ספרי' נאמרה זו דרשה
טז): יט, (במדבר הכתוב מן החי מן אבר לטומאת הלימוד
אינו  חרב", "בחלל מן למד שרבינו ואףֿעלֿפי בעצם", "או
עליו  שיהיו שצריך לענין ה'ספרי' של הדרשה את דוחה

נה. אות להלן וראה ועצמות. וגידים כרבי 16)בשר
כתב  לא למה לתמוה, [ויש ב. קכח, חולין עקיבא,
שפרט  כמו בשר עליה שאין מפני מטמאה אינה שארכובה
ארכובה  עקיבא שלרבי אמרו, שם בגמרא הרי וכוליה, לשון

וצ"ע]. בשר? עליה שאין מפני מטמאה ואף17ֿ)אינה
"אלו  שונים: אנו מ"ה, פ"ב באהלות הרבה. שנשאר עלֿפי
ומדגיש  עצמו". שחסר החי מן ואבר טהורים... חסרו שאם
עצם  לבין החי מן אבר בין ההבדל את בפירושו רבינו שם
בשר  עליו אין ואפילו כשעורה בו יש אם שמטמא המת מן
מן  שהוא כל חסר אם מטמא אינו החי מן אבר אבל כלל,

שלא 18)העצם. באבר הזה כשיעור בשר חסרון יהיה אם
ויתרפא. ארוכה יעלה מ"ה.19)נתלש פ"א כלים

מ"ג.21)שם.20) פ"ו עדיות

.„¯·È‡22‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ L¯Bt‰ ≈»«≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»
¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ‰È‰iL ‡e‰Â .˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈¿∆ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ»»»
¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ ,BÓˆÚ ¯ÒÁ .˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»»««¿ƒƒ¿«»»»»

ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ - ˙ÈÊk23¯ÒÁ ‡ÏÂ ¯Oa‰ ¯ÒÁ . ¿«ƒ¿«≈¿≈»≈»««»»¿…»«
ÌˆÚ‰24- ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ : »∆∆ƒƒ¿«»»¿≈«¬¬»¿«

¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ¿«≈¿≈»≈¿ƒ»¬≈ƒ¿»
n‰ ˙BÓˆÚ¯Oa‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ÌÈ˙25. «¿«≈ƒ∆≈¬≈∆«»»

ומדובר 22) אלינתן. בן נחוניא ורבי יהושע רבי העיד שם,
הכל, לדברי מטמא המת מן כזית שהרי כזית, בו כשאין

מ"א). פ"ב (אהלות שלם אבר אינו מפני 23)ואפילו
הקודמת. באות ראה ה"ב 24)הבשר. בפ"ג לקמן שם.

העצם. מן מקצת חסר דין רבינו יתבאר 25)מבאר ודינן
יש  אם .1 החי: מן א) שלם: אבר דיני סיכום בפ"ג. לקמן
במשא  במגע שהוא בכל מטמא ועצמות, גידין בשר בו
ויתרפא  שיחזור כדי ונשאר הבשר מן חסר אם .2 ובאוהל:
אם  .3 ובאוהל: במשא במגע מטמא – נתלש שלא באבר
לא  אבל ובמשא במגע מטמא – זה כשיעור נשאר לא
באבר  שיש אףֿעלֿפי העצם, מן מקצת חסר .4 באוהל:
יש  אם .1 המת: מן אבר ב) כלל. מטמא אינו – בשר כזית
.2 ובאוהל: במשא במגע, מטמא - ועצמות גידין בשר בו
שיחזור  כדי בנשאר שאין אע"פ כזית, ונשאר הבשר מן חסר
במשא  במגע, מטמא – נתלש שלא החי מן באבר ויתרפא
אבל  ובמשא, במגע מטמא – כזית נשאר לא .3 ובאוהל:
בשר  כזית עליו ואין העצם מן שהוא כל חסר .4 באוהל: לא

ניטל  שלא אע"פ באוהל, לא אבל ובמשא, במגע מטמא –
ה"ב). פ"ג לקמן (ראה הבשר מן כלום

.‰ÁÓ26‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌˆÚ‰ CB˙aL …«∆¿»∆∆¬≈«¬∆¬»
ıeÁaÓ27˙ÈÏe˜ ,CÎÈÙÏ .28Ìe˙q‰ ÌˆÚ ‡e‰Â ,˙n‰ ƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿∆∆«»

‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÁÓ dÎB˙a LÈ Ì‡ ,ÂÈ˙Bˆ˜ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ≈¿»…«¿≈«¬¬»
„„˙n‰ ÁÓ da ‰È‰ .ÌÏL ˙Ók ‰Ê È¯‰ -29Ì‡ , ¬≈∆¿≈»≈»»»…««ƒ¿«¿≈ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .Ï‰‡a ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk Ba LÈ≈¿«ƒ¬≈∆¿«≈¿…∆««ƒ
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙Ò ÌˆÚ‰L30 ∆»∆∆»ƒ»¿»»À¿»««

‰ÏBÚÂ31˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,32¯‡a˙iL BÓk ,33Án‰L . ¿»««¿∆∆¿∆ƒ¿»≈∆«…«
¯·c ÏÎÏ ¯O·k34. ¿»»¿»»»

א.26) קכה, חולין ואביי, יוחנן שבפנים 27)כרבי המוח
מבחוץ. העצם על בשר שיעלה הירך 28)גורם עצם

ומתנדנד.29)העגולה. בפנים העצם מן מנותק
העצם.30) דרך כנגדה 31)פורצת הנמצא כל ומטמאה

ממנה. אינה 32)למעלה הצדדים מן אבל תחתיה,
פ"ז.33)מטמאה. ה"ב.34)לקמן פ"א אהלות תוספתא

.Â¯·È‡‰35ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â36Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì„‡a »≈»¿«»»«¿À¿»ƒ»»»¿««ƒ
ÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L- Ì„‡‰ ˙Ó .ÌÈ¯B‰Ë - ˙BÈÁÏÂ ¯Ê ∆≈¿ƒ«¬…¿ƒ¿¿ƒ≈»»»
¯B‰Ë ¯Oa‰ È¯‰37ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ ¯·È‡‰Â , ¬≈«»»»¿»≈»¿«≈ƒ≈»ƒ

ÈÁ‰38ÔÈa ‰Ó .˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ««¿≈¿«≈ƒ≈»ƒ«≈«≈
¯Oa ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ?˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈≈»ƒ««»»

epnÓ L¯Bt‰39ÌÈ¯B‰Ë - epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ40; «≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆¿ƒ
L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰ ¯Oa ,˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â¿≈»ƒ«≈»»«≈ƒ∆¿∆∆«≈
ÔÈ‡nËÓe ÌÏM‰ ˙n‰ ÔÓ ÌÈL¯ÙÓk - epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ«≈«»≈¿«¿ƒ

Ô¯eÚLa41. ¿ƒ»

ב.35) קכט, חולין במשנה, שמעון ורבי מאיר רבי מחלוקת
מאיר. כרבי ואינם 36)ופסק לגמרי, ניתקו ולא תלויים

(רבינו  במקומם בחזרה ולהידבק להתרפאות יכולים
שם). ב)37)בפירושו עג, (שם ניפול" עושה "מיתה

הוא  והרי המדולדל, האבר את מפילה המיתה פירוש,
אלא  המת, בשר דין לו אין ולפיכך המיתה, ברגע כנתלש

מטמא. שאינו החי, מן שנתלש נתבאר 38)בשר שדינו
נגד 39)בה"ב. נחוניא, ורבי יהושע כרבי מ"ג. פ"ו עדויות

אליעזר. רבי רש"י 40)דעת שנתלש. כאבר מטמאים אינם
מן  למדו החי מן אבר שטומאת מפני הטעם, מפרש שם
כלומר, הבהמה", מן ימות "וכי לט): יא, (ויקרא הכתוב
מטמאה  אינה החלק מיתת שלפני ומשמע הבהמה, מן חלק
שם. נחוניא רבי נגד יהושע, ורבי אליעזר כרבי פסק כלל.

לקמן.41) שיתבאר

.ÊÔ‰Ï ÔÈ‡ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈ·e≈≈»ƒ««≈≈»ƒ«≈≈»∆
¯eÚL42ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .43ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó : ƒ»¿¬»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,LÈ‡a LÈ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ≈¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒƒ
ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈpM‰ ÔÈ‡Â ,ÌˆÚÂ44‰M‡·e ;45ÌÈ˙‡Ó ¿∆∆¿≈«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙i¯·k L¯tL Ô‰Ó ¯·È‡ Ïk .ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â46ÔÈa , ¿∆»«¬ƒƒ»≈»≈∆∆≈«ƒ¿ƒ»≈
;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓƒ««≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆

‰M‡aL ˙B¯˙È ÌÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ ıeÁ47ÔÈ‡L , ƒ¿»≈»ƒ¿≈∆¿ƒ»∆≈»
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קיר

קיר

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ד' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰¯˙È Úaˆ‡ ÔÎÂ .Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ48ÌˆÚ da LiL ¿«¿ƒ¿…∆¿≈∆¿«¿≈»∆≈»∆∆
„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ Ì‡ :Ô¯tˆ da ÔÈ‡Â49‰ÏBÚ - ¿≈»ƒ…∆ƒƒ¿∆∆«««»»

ÌÈ¯·È‡‰ ·¯ ÔÈÓÏ50„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ dÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«…»≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿∆∆«««»
‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ -51.Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â , ¿«¿»¿«»¿«»¿≈»¿«¿»¿…∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ52È¯‰ - Ô¯tˆ da ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»ƒ…∆¬≈

ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯·È‡‰ ¯‡Lk ‡È‰ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿≈»»¿À¿»«
‰nÏÂ .˙¯tÒp‰ ÌeMÓ ‰¯Êb ?˙¯tÒ dÈ‡L Úaˆ‡∆¿«∆≈»ƒ¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»
ÚÈ„B‰Ï È„k ,¯k‰ dÏ eOÚ ?Ï‰‡a ‰e‡nË ‡Ï…ƒ¿»¿…∆»»∆≈¿≈¿ƒ«
eÙ¯OÈ ‡lL È„k ,‰¯Êb ÌeMÓ Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL∆À¿»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z d˙‡ÓË ÏÚ53. «À¿»»¿»¿»»ƒ

מ"ז.42) פ"א כל 43)אהלות של מפורש פירוט מ"ח, שם
מ"ג.44)האיברים. פ"ג א.45)אהלות מה, בכורות

איברי  על העודפים האשה איברי במנין תנאים מחלוקת
ורבי  דלתות, ושתי צירים שני מונה ישמעאל רבי הגבר.
אומר: יהושע ורבי כמה), קובע (אינו צירים אומר: אליעזר
רבי  מפתח. אומר: עקיבא רבי מספרן): קבע (לא דלתות
תלמידי  שהרי במציאות, נחלקו לא אליעזר ורבי ישמעאל
חלקי  איזה נחלקו? במה (שם), ומצאום בדקו ישמעאל רבי
מודים  שניהם אבל עצמם, בפני באיברים להגדיר יש הגוף
תפקידים  הממלאים החלקים ארבעת נמצאים האשה שבגוף
הצירים  שני את מונה אליעזר רבי הלידה. בתהליך מסוימים
יהושע  ורבי הדלתות, את גם הכוללים עצמם בפני כאיברים
עקיבא  רבי ובא להן, טפלים וצירים עיקר שהדלתות סובר
מנסיונם  שם עליו הקשו ולפיכך מפתח. - חדש דבר והוסיף
על  הקשו ולא מפתח מצאו שלא ישמעאל, רבי תלמידי של
קיבל  ורבינו שתירצו. מה ותירצו יהושע, ורבי אליעזר רבי
שני  הארבעה שאלה יהושע, ורבי אליעזר רבי של דעתם
מפתח, שהוסיף עקיבא רבי של דעתו גם וקיבל הם, איברים
תמיהת  זה ומסולקת ואחד. חמשים מאתים לו יצאו ולפיכך
כל  של לדעתם מנוגד מספרו שלכאורה רבינו, על רבים
כאבר  הצירים שני מונה שרבינו לפרש, גם [ואפשר התנאים.
('קרית  עקיבא רבי דעת גם ומקבל הדלתות את וכן אחד,

ועצמות.46)ספר')]. גידים בשר רב 47)בשלימותו,
יט, (במדבר באהל" ימות כי "אדם דורש: שם, בבכורות
באשה). ובין באיש בין (פירוש, אדם בכל השווה דבר יד),

ב.48) מט, נדה ששית. אחת 49)אצבע בשורה עומדת 
האצבעות. שאר מבוארים 50)עם האיברים, רוב דיני

בה"ח. מכשעורה.51)לקמן פחותה שהעצם אףֿעלֿפי
תורה.52) דין טומאתה – כשעורה היא שבה העצם ואם
לאכלם.53) ומצוה וקדשים, תרומה לשרוף אסור שהרי

.Á˙n‰ ˙BÓˆÚ54Ô‰a ˙¯k Ì‡ ,¯Oa Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L «¿«≈∆≈¬≈∆»»ƒƒ∆∆»∆
˙BÓˆÚ ˙¯eˆ55‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «¬»¬≈≈¿«¿ƒ¿«»¿«»

Ì„‡ ÌˆÚ Ì‰a ‡¯B˜ È‡L ,ÌÏL ˙Ók Ï‰‡·e56. ¿…∆¿≈»≈∆¬ƒ≈»∆∆∆»»
,‰¯„M‰ :˙Ók ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ˙BÓˆÚ‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆≈¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿»
?„ˆÈk ‰¯„M‰ .BÈÓ ·¯Â ,BÈa ·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â57 ¿«À¿…∆¿…ƒ¿»¿…ƒ¿»«ƒ¿»≈«

Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L ‰¯„Lƒ¿»∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈»≈¿ƒ
- ˙BÈÏÁ ‰¯OÚ ‰BÓMÓ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ elÙ‡ ‰¯ÒÁ»¿»¬ƒÀ¿»««ƒ¿∆∆¿≈À¿
˙ÏbÏb ?„ˆÈk ˙ÏbÏb‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»»¬»«À¿…∆≈«À¿…∆

ÚÏÒk ‰¯ÒÁ Ì‡Â ;˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L58 ∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈¿ƒ»¿»¿∆«
- ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ da eÈ‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ -¬≈ƒƒ¿»»¬»»»¿»ƒ¿«ƒ

BÈa Ïk .ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ìlk59‡e‰ Ì„‡ ÏL À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«»ƒ¿»∆»»
BÈa ·¯Â .‰¯„M‰Â ˙BÚÏv‰Â ÌÈÎ¯È‰Â ÌÈ˜BM‰ ÈzL¿≈««ƒ¿«¿≈«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»¿…ƒ¿»
ÈzL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÌÏL ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙Ó ÏL∆≈¬≈¿≈»≈≈«¿¿≈

˙Á‡ C¯ÈÂ ÂÈ˜BL60- ‡e‰L Ïk BÈa ·¯ ¯ÒÁ Ì‡Â . »¿»≈««¿ƒ»«…ƒ¿»»∆
ÔÈÓ ·¯ ?„ˆÈk BÈÓ ·¯ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»»¬»…ƒ¿»≈«…ƒ¿«

ÌˆÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ‰‡Ó eÈ‰L ÔB‚k .˙BÓˆÚ61- ¬»¿∆»≈»¬ƒ»¿∆¿ƒ∆∆
ÚÂ ‰Úa¯‡ ‰‡Ó eÈ‰ .ÌÏL ˙Ók el‡ È¯‰- ÌÈ¯O ¬≈≈¿≈»≈»≈»«¿»»¿∆¿ƒ

‰Ê Ì„‡ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙BÓˆÚ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»¬»««ƒ∆»»»»∆
Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯·È‡a ¯ÒÁ B‡ ÂÈ¯·È‡a ¯˙È»≈¿≈»»»≈¿≈»»≈«¿ƒƒ
Úaˆ‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;Ì„‡ Ïk ·¯ ÔÈÓ ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¿«…»»»∆»ƒ≈»¿»∆¿«
‡È‰L ,„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ ‰˙È‰L B‡ Ô¯tˆ da LiL∆≈»ƒ…∆∆»¿»ƒ¿∆∆«««»∆ƒ

ÔÈnÏ ‰ÏBÚ62e¯‡aL BÓk ,63. »«ƒ¿»¿∆≈«¿

מ"א.54) פ"ב ראה 55)אהלות הרקיבו. שלא כלומר,
הי"א. יגע...56)לקמן "אשר טז): (שם, בתורה כתוב

מדבר  שהכתוב ואףֿעלֿפי בקבר", או אדם בעצם או במת
מפני  אוהל טומאת לענין ב'ספרי' ממנו למדו בנגיעה,
אדם" "עצם הנקרא שכל כאן, רבינו ומבאר למת. ההיקש
כותב  מאהלות, פ"א סוף למשנה ובפירושו באוהל. מטמא
לאדם  העצם ייחס אדם", בעצם "או ה': מאמר וזה רבינו:
דינו  יהיה אז האדם, גשם כלל כמו ובשר עצם בו שיהיה עד

בכללו. המת וכן 57)כדין לבדה, שהשדרה מכאן,
נב, נזיר במס' שהרי עליו, (תמהו מטמאות. לבדה הגולגולת
שידרה  או גולגולת, או שידרה המשנה כוונת אם שאלו - א
מהן  אחת לא אבל באוהל, מטמאות ביחד שתיהן וגולגולת
מהן  אחת שכל רבינו פוסק ולמה נפשטה, לא והבעיה
כאן) בכסףֿמשנה (מובא קורקוס והר"י ודאי. מטמאת
גולגולת, או שדרה בפירוש שם אומר ששמאי מפני מבאר,
מחלוקת  לחדש לנו אין דעתו, נגד ברור דבר מצאנו ולא

עצמנו). בתקופת 58)מדעת כסף של רומית מטבע
ה"ג.59)המשנה. פ"ג אהלות שם:60)תוספתא,

אחד  ושוק ירכות לשתי והואֿהדין א. מה, בכורות
מובן 61)(תוספתא). ושמונה. ארבעים מאתים מן רוב

הגולגולת. או השדרה ביניהן כשאין שמדובר,
שתי 62) לו שהיו ובמקרה שלו, איברים מנין לפי ומחשבין

ממאה  בפחות באוהל מטמאות העצמות אין יתירות אצבעות
אינה  אחת יתירה אצבע רק לו היתה ואם ושש. עשרים
248 מן הרוב כמו עולה 249 מן הרוב שהרי כלום, מוסיפה

.125 מד.63)היינו: אות ראה בה"ז. למעלה

.Ë·¯ ‡ÏÂ ÔÈÓ ·¯ Ô‰a ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ ¯‡L¿»«¿«≈∆≈»∆…ƒ¿»¿……
‰È‰ Ì‡ ,‰ÓÏL ˙ÏbÏb ‡ÏÂ ‰ÓÏL ‰¯„L ‡ÏÂ ,ÔÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿≈»¿…À¿…∆¿≈»ƒ»»

·w‰ Ú·¯ Ô‰a64ÚbÓa ˙Ók ÌÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - »∆…««»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e65ÌˆÚ elÙ‡ ,Ú·¯Ó ˙BÁt eÈ‰ . ¿«»¿…∆»»≈…«¬ƒ∆∆

‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - ‰¯BÚOkƒ¿»¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈
Ï‰‡a66. ¿…∆

בינוניות.64) ביצים שש והלוג לוגים, ארבעה מכיל הקב
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קכ מת קכ טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ד' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מרוב 65) עצמות "רובע שנינו: מ"א, פ"ב אהלות במשנה
פ"א  בעדיות ביתֿהלל דעת היא וכן המנין", מרוב או הבנין
מרוב  הן אם אלא מטמא אינו עצמות שרובע ומשמע מ"ו,
בניגוד  רבינו דברי יהיו שלא וכדי הבנין. מרוב או המנין
לומר  שהתכוון לפרש, עלינו - משנה ולסתם לביתֿהלל
או  המנין רוב מן הן אבל בנין, ורוב מנין רוב בהן שאין
"שאינן" ולא "בהן" שאין וכתב דייק ולפיכך הבנין. רוב

כסףֿמשנה). (ראה שנינו:66)מרוב שם, עדיות במשנה
אחת  עצם אפילו פירוש, אחד". בעצם אפילו אומר, "שמאי
רבינו  וסובר באוהל, מטמאה הקב רובע בה שיש גדולה

כמותו. הלכה ואין היא יחיד שדעת

.È‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Ú·¯ Ba LÈ elÙ‡ ,„Á‡ ÌˆÚ ‰È‰»»∆∆∆»¬ƒ≈…«¬≈∆¿«≈
„Á‡ ÌˆÚ ˙‡ÓË .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆À¿«∆∆∆»
,ÌˆÚa Ú‚p‰ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ«¿»¿ƒ∆∆¡«¿»«…≈««∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ67‡nËÓ ‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ : »¿ƒƒ«¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»¿«≈
ÔÈ„ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÎÏ‰ B˙‡ÓhL ÈÙÏe .‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿ƒ∆À¿»¬»»¬≈ƒ

‰¯Bz68.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ »¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

במקרא,67) רמז לה שיש השמועה, מפי היא הלכה פירוש,
יב. אות למעלה ראה גמורה. דרשה אינה אבל

בין 68) כשעורה עצם רבינו מונה טהרות, לסדר בהקדמתו
בנזיר  מפורשת ומשנה כאן, בו שחזר וברור דרבנן, אבות

כשעורה. עצם על מגלח שהנזיר אומרת, – ב מט,

.‡È˙Ó69- ·˜¯ eOÚÂ ¯·wa ÂÈ˙BÓˆÚ e·È˜¯‰L ≈∆ƒ¿ƒ«¿»«∆∆¿«¬»»
ÌÈÙÁ ‡ÏÓ70Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯ B˙B‡Ó71 ¿…»¿«ƒ≈»»¿«≈¿«»¿…∆

ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ;˙Ók¿≈¿≈¿«≈¿«»¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ«
BlÎa72- ÌÈÓa BÏa‚ elÙ‡Â .„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L , ¿À∆¬≈≈∆»«¬ƒƒ¿¿«ƒ

¯eaÁ BÈ‡73. ≈ƒ

מ"ב.69) פ"ב תרווד".70)אהלות "מלא נאמר: במשנה
רש"י: (פירש היד פיסת מלא חזקיה: מפרש - ב נ, ובנזיר
כר' ופסק חפניו. מלא מפרש: יוחנן ורבי אצבעות), בלי
רבי  שדעת אמרו שם שבגמרא מפני רבו, חזקיה  נגד יוחנן
שם) רש"י (ראה מאיר כרבי וחזקיה כחכמים, יוחנן

כולו.71)(כסףֿמשנה). על והאהיל כולו את נשא שהרי
קכו,72) (חולין הנוגע לגוף ביותר הקרובים בפירורים רק
שם.73)ב). אהלות משנה,

.·È˙n‰ Ìc74;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ˙Ók ‡nËÓ ««≈¿«≈¿≈¿«»¿«»¿…∆
.LÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk :¯Ó‡Â ,Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»»»¿∆¡«ƒ«»«»∆

˙ÈÚÈ·¯ ?B¯eÚL ‰nÎÂ75Ìc‰ ˙ÈˆÓz elÙ‡ .76Ïk , ¿«»ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ«»»
.˙n‰ Ï‰‡a ‡nËÓ ˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL ÔÓÊ¿«∆≈«¿ƒ¿«≈¿…∆«≈

הביצה.75)שם.74) וחצי כביצה = הלוג רביעית
קצת 76) בו ויש צלול, נוזל הגוש סביבות נשאר שנקרש, דם

שהוא  מפני הדם" "תמצית נקרא זה נחל אדמומית. מראה
חולין הדם. מן דדמא".מתמצה "צללתא ב: פז,

.‚ÈÏk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÁ Ì„ elÙ‡ ,ÈÁ‰ Ìc«««¬ƒ«¿ƒ»¬≈∆»»
·¯Ú˙ .ÈÁ ‡e‰L ÔÓÊ77‰B¯Á‡a epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ¿«∆«ƒ¿»≈«»∆»»ƒ∆»«¬»

ÏÎÂ ,˙nL ¯Á‡ epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ÌÚ ‰˙ÈÓÏ CeÓÒ»¿ƒ»ƒ«»∆»»ƒ∆««∆≈¿»

ÌÈiÁÓ ‡ˆÈ ‰nk Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·¯ ˙B·B¯Úz‰««¬¿ƒƒ¿≈»««»»»≈«ƒ
ÌÈiÁÓ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ elÙ‡ ,‰˙ÈÓ ¯Á‡ ‡ˆÈ ‰nÎÂ¿«»»»««ƒ»¬ƒ¬ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
,‰Òe·z Ì„ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡ dÈˆÁÂ¿∆¿»««ƒ»¬≈∆ƒ¿»«¿»
È¯·cÓ B˙‡ÓhL ‡l‡ ,Ï‰‡·e ÚbÓ·e ‡OÓa ‡nËÓe¿«≈¿«»¿«»¿…∆∆»∆À¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ78. ¿ƒ

היא 77) שזו אמרו, - א עא, שבנדה מפני שם, עקיבא כרבי
חכמים. ב.78)דעת סב, נדה

.„È‚e¯‰79ÛhÓ BÓ„Â ‰hn‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L »∆»»À»««ƒ»¿»¿«≈
¯Á‡ ÛhÓ Ìc‰ È¯‰Â ˙Óe ,‡n‚Ï „¯BÈÂ ÈÁ ‡e‰Lk¿∆«¿≈¿À»≈«¬≈«»¿«≈««
;¯B‰Ë daL Ìc‰ Ïk È¯‰ - ‡nb d˙B‡Ï „¯BÈÂ B˙BÓ¿≈¿»À»¬≈»«»∆»»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ‰tË ‰thL80‡ˆiL Ìca ‰ÏËa ∆ƒ»ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»«»∆»»
dlk ˜ÙÒÂ ,„·Ïa Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‡ˆÈ .ÌÈiÁÓ≈«ƒ»»ƒ∆¿ƒƒ»ƒ¿«¿»≈À»
‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï dlk ˜ÙÒ ÌÈiÁÓ≈«ƒ»≈À»¿««ƒ»¬≈¿≈À¿»
,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a da Ú‚Bp‰Â ,˙B˜Ùq‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿≈¿«≈«»ƒ¿«»ƒ»≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a81. ƒ¿»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

א.79) עא, לתוך 80)שם שנפלה ראשונה טיפה פירוש,
דינה  השניה וכשנפלה ברוב, בטלה – מחיים שיצא הדם

שלאחריהן. הטיפות וכן ובטלה, בהל'81)כראשונה
ואילך. מפט"ז הטומאות אבות

.ÂË¯·w‰82ÚbÓa ‡nËÓ BÎB˙a ‰‡Óh‰L ÔÓÊ Ïk «∆∆»¿«∆«À¿»¿¿«≈¿«»
ÌˆÚ· B‡ ˙Ó· B‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz ÔÈc ,˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈ƒ»∆∆¡«¿≈¿∆∆
Ú‚Bp‰ B‡ ¯·˜ ÏL Bb‚a Ú‚Bp‰ „Á‡Â .¯·˜· B‡ Ì„‡»»¿»∆¿∆»«≈«¿«∆∆∆«≈«

ÂÈÏ˙Îa83Èea ‰È‰iL ‡e‰Â .84Ìe˙ÒÂ85Ck ¯Á‡Â ƒ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿»¿««»
ÌÈÏk „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .Ï‰‡·e ÚbÓa ‡nËÓ Blk ‰È‰Èƒ¿∆À¿«≈¿«»¿…∆¬»««¬ƒ≈ƒ
ÂÈÏÚ ‰qÎÂ ,˙n‰ Ècˆa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ B‡¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ≈«≈¿ƒ»»»
Èeqk‰ ‰Ê - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a B‡ ÌÈÏÎa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆«ƒ

‡¯˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ïhn‰86ÔÈ„„v‰ el‡Â ,ÏÏB‚ «À»ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿≈«¿»ƒ
ÔÈ‡¯˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÏÏBb‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚn‰««¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ
ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ,˜ÙBc‰ B‡ ÏÏBb‰ ,Ì‰ÈLe ;˜ÙBc≈¿≈∆«≈«≈¿«¿ƒ¿«»
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓËÂ ,¯·˜k Ï‰‡·e¿…∆¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

‡OÓa ÔÈ‡nËÓ87ÌÈÏ·Áa ÏÏBb‰ ¯¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .88 ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»««≈«¬»ƒ
BËÓL B‡ B¯¯‚ B‡ ˙n‰ ˙‡ Ba ‰qkL „Ú,˙n‰ ÏÚÓ «∆ƒ»∆«≈¿»¿»≈««≈

BËÓL B‡ ÏÏBb‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰L „Ú ˜ÙBc‰ ¯¯bL B‡∆»««≈«∆∆¡ƒ»»«≈¿»
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÏBb‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏ·Áa89ÌÈ¯·„e . «¬»ƒƒ«««≈¬≈∆»¿»ƒ

˜ÙBc‰ ˙‡ ÔÈÎÓBqL90ÔÈ˜ÙBc ˜ÙBc ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ∆¿ƒ∆«≈¿≈«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -91. ¬≈≈¿ƒ

מ"א.82) פ"ז במקום 83)אהלות שיש בתנאי, שם,
אין  ואם פנוי, טפח ברום טפח על טפח בפנים הטומאה
הטומאה. כנגד אלא הצדדים מן מטמא אינו הזה כשיעור

אדם.84) טפח,85)בידי על טפח פתוח הוא ואם
הפתח. דרך יוצאת שם 86)הטומאה ד' למשנה בפירושו

הם  הדופק עצמו, הקבר הם ודופק שגולל רבינו, כתב
דעת  (וכן שלמעלה הכיסוי הוא והגולל הכתלים, ארבעת
הם  שניהם ודופק שגולל ומפרש בו, חזר כאן אבל רש"י),

שם). יוםֿטוב' 'תוספות (ראה הקבר רבינו 87)על
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קכא

קכא

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ה' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עצמו  במת שמשא מפני הטעם, כתב הנ"ל למשנה בפירושו
גזרו  לא מנבילה, בקלֿוחומר נלמד אלא בתורה מפורש אינו
מטמאים  ודופק שגולל אומר כאן והראב"ד ודופק. בגולל
יגע  אשר וכל הכתוב: מן עקיבא רבי למד מגע התורה. מן
לא  משא אבל השדה" פני מ"על ואהל טז), יט, (במדבר כו'

בתורה. בו.88)נזכר נגע את 89)ולא שגרר האדם
שם.91)מצדדיו.90)הגולל. משנה,

.ÊËn‰ ˙BÓˆÚ e„·‡Â ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O˙ »∆∆∆¡«»∆∆¿»¿«¿«≈
d¯ÙÚa92‡nËÓ d¯ÙÚÂ .Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - «¬»»ƒ«ƒ¿≈≈«¿»«¬»»¿«≈

dÈ‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ da LÈ ‡nL ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»∆»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»
‡nËÓ Ô¯ÙÚ ÌÈnÚ‰ ˙Bˆ¯‡ Ïk ÔÎÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ¿«¿»¿…∆¿≈»«¿»«ƒ¬»»¿«≈
.Ô‰a ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ‰ ÈtÓ ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»ƒ¿≈»¬»∆≈ƒ¿»ƒ»∆

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ93,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¿À¿«≈«¿»¿∆∆»«ƒƒƒ¿≈¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk94. ¿∆ƒ¿»≈

פ"י.92) לקמן ראה מ"ב. פי"ח ב:93)אהלות יד, שבת
גזרו  ירושלים, איש יוחנן בן ויוסי צרידה איש יועזר בן יוסי

העמים. ארץ על הי"ב.94)טומאה פ"ט לקמן

âכסלו ה' שלישי âיום
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

במגע 1) והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע המטמאים יבאר
מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא
קיימת, ושלדו שנשרף המת מטמא, המת רקב ומתי עליה,
וכל  האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר
והדברים  מהמתים היוצא משקה חיבורו, בשעת טמא שבמת

טהורים. שהוא כל חסרו שאם

.‡elÙ‡ ,˙n‰ :Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿…∆«≈¬ƒ
¯OaÓ ˙ÈÊÎe .ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡lL ÏÙ≈∆∆…ƒ¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«
˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â .Ïˆ ˙ÈÊÎe ,˙n‰«≈¿«ƒ∆∆¿≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈
·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â ‰¯„M‰Â .Èe‡¯k ¯Oa Ì‰ÈÏÚ LiL∆≈¬≈∆»»»»¿«ƒ¿»¿«À¿…∆¿…
ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â .BÈÓ ·¯Â BÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿…«¬»ƒ»»««
Ìc ˙ÈÚÈ·¯e .ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ÔÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿ƒƒ«

‰Òe·z2.‰¯OÚ ÌÈzL Ïk‰ . ¿»«…¿≈∆¿≈

דם 2) בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף דם
מדרבנן. וטומאתו מת, ודם חי

.·ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ï Ba ÔÈ‡Â B¯Oa ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ :Ï‰‡a¿…∆≈»ƒ««∆»«¿»¿≈¿«¬

‰Îe¯‡3‡ÏÂ BÓˆÚ B‡ B¯Oa ¯ÒÁL ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â . ¬»¿≈»ƒ«≈∆»«¿»«¿¿…
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ¯‡L4ÌˆÚ‰ ¯ÒÁL B‡ ƒ¿«»»¿≈¿«¬¬»∆»«»∆∆

.‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»»»¿≈¿«¬¬»
˙ÏbÏb‰Â .˙BÓˆÚ Ú·¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL ‰¯„M‰Â¿«ƒ¿»∆»¿»¿≈»…«¬»¿«À¿…∆

¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL.‰¯BÚOk elÙ‡ ÌˆÚÂ .˙BÓˆÚ Ú· ∆»¿»¿≈»…«¬»¿∆∆¬ƒƒ¿»
Ú·L Ïk‰ .Ò¯t‰ ˙È·e .ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â5. ¿∆∆»«ƒ≈«¿»«…∆«

לגמרי.3) טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר בבא 4)ואם

מטמא  ארוכה להעלות כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו
- ארוכה להעלות כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע

באוהל. מטמא מן 5)אינו אבר ואולי פרטים. שמונה מנה
ושאין  ארוכה, להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת

אחד. כדבר נמנו עליו,

.‚¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ˜ÙBc‰Â ÏÏBb‰«≈¿«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆
Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯‰ .‡OÓa ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿«»»»»¿«≈¿«»¿…∆
,Ï‰‡a ˙BÓˆÚ Ú·¯ ˙‡ÓË .ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈¿«»À¿«…«¬»¿…∆
¯Oa ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯·È‡ ˙‡ÓËÂ ,Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ˙‡ÓËÂ¿À¿«¿ƒƒ»¿À¿«≈»∆≈»»»»

˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,Èe‡¯k6ÔlkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa »»≈ƒ«≈≈ƒ««≈»∆ƒ∆À»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ È¯‰L ;‰¯Bz ÔÈc ÔÈ‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»≈»ƒ»∆¬≈≈«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ7˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,8Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆
·iÁ ‰¯Bz ÏL ‰‡ÓËa ‡ÓË ÏÎÂ ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿»»≈¿À¿»∆»«»
‰‡ÓË ÏkL ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ .Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿ƒ»¬ƒ≈∆»À¿»
.‰¯Bz ÔÈc dÈ‡ - ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«»∆»≈»ƒ»

(6- קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם
התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף

מגלח 7) הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, ובנזיר
על 8)עליהן. מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, פרק

בשר  עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל עצמות קב חצי
כראוי.

.„ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ LÈL9.ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆À»≈

ÏL ÔB¯‡a B‡ B˙eÒÎa ¯a˜pL B‡ ¯·È‡ epnÓ ¯ÒÁ»«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆
·˜¯L ÈtÓ ,‡ÓË B·˜¯ ÔÈ‡ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ıÚ≈∆«∆∆≈¿»»≈ƒ¿≈∆¿«
·¯Ú˙z ˙Îzn‰ ˙„eÏÁ B‡ ıÚ‰ ·˜¯ B‡ ˙eÒk‰«¿¿«»≈¬«««∆∆ƒ¿»≈

Ba ·¯Ú˙pL ‡nËÓ‰ ·˜¯Â .B˙iÂb ·˜¯a10Ïk ¯ÙÚ ƒ¿«¿ƒ»¿»»«¿«≈∆ƒ¿»≈»»»
B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰L11‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ . ∆¬≈¿À¿»¿…»¿»»∆»

.·˜¯ BÏ ÔÈ‡ ‚e¯‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙ÓÏ¿≈ƒ¿«¬»»≈»»

לחלקים 9) מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
דיני  כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים

שם). (רש"י מסיני למשה הלכה הם אחר 10)רקב
רקב. -11)שנעשה רקב טומאת לו שירדה לפני תערובת

מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת,

.‰B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ ,„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·»̃¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
˙¯aÚÓ ‰M‡ e¯·wL B‡ ,BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tƒ̂»¿»¿»ƒ∆»¿ƒ»¿À∆∆

·˜¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ12. ¿À»»¿≈∆»≈»∆»»

אחר.12) מגוף רקב בו שמעורב מפני

.Â„Ú ,‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈«
.ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL∆«¿ƒ≈≈»

.Ê·È˜¯‰L B‡ ,·È˜¯iL „Ú BÁÈp‰Â Blk BÁË¿»À¿ƒƒ«∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒ
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Blk ·È˜¯‰Â ˙Óe ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆«≈¿ƒ¿ƒÀ¬≈∆»≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·˜¯Ó ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿…»¿«ƒ≈»»∆¬≈∆»≈

.˜ÙÒa¿»≈

יום שלישי 
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קכב מת קכב טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ה' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÁB‡ ˙n‰ ˙Áz ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ¿…»¿«ƒ»≈»»«ƒ¿»«««≈
‡e‰ Ì‡ ,B·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,¯·˜a ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ≈»»«ƒ¿»¿∆∆¿≈»««ƒƒ
CÏÎÏ˙pL ¯ÙÚ ‡l‡ BÈ‡ B‡ ,Ï‰‡a ‡nËnL ·˜»̄»∆¿«≈¿…∆≈∆»»»∆ƒ¿«¿≈

Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BÓ„Â ˙n‰ Ïˆa13, ¿∆∆«≈¿»¬≈∆¿«≈¿«»¿…∆
·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓa LÈ È¯‰L14. ∆¬≈≈ƒ¿…»¿«ƒ»¿…»¿«ƒ»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰‡ÓË BÊ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«À¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

תרווד 13) למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
זה  ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד
כל  תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר למה מנוגד
פי  על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא
של  בארון או בכסותו הנקבר שאמרו שמה כאן, התוספתא
במלוא  לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ
ועוד. תרווד כמלוא שצריך לו, קברות עפר דין אלא תרווד
אם  מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט

מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו פירוש,14)יש
בשיעור  שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו
מטמא  אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא

י"א. הלכה ב פרק כלמעלה

.Ë˙Ói˜ B„ÏLÂ Û¯OpL ˙n‰15‰¯„M‰ ‡e‰Â , «≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÏv‰Â¿«¿»¬≈∆¿«≈¿≈»≈¿≈»ƒ

C¯Á Ì‡ ¯ÓBÏ16‰ÏaÏa˙pL „Ú Û¯O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆¡«¬»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿»
¯ÈÙL ÔÎÂ .¯B‰Ë - B˙È·z ˙¯eˆ17Ìw¯Ó18BÙ¯hL ««¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»∆¿»

ÌÈna19.B˙¯eˆ ‰ÏaÏa˙ È¯‰L ,¯B‰Ë - ««ƒ»∆¬≈ƒ¿«¿¿»»

שהיתה.15) כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף כגון
משריפה.16) פחותה של 17)חריכה יצירתו תחילת

ניכרת.18)העובר. איבריו עירבבו.19)צורת

.ÈÁÓ˜k ‰OÚÂ C¯ÙpL ˙n‰ ¯Oa20ÔÎÂ .¯B‰Ë - ¿««≈∆ƒ¿«¿«¬»¿∆«»¿≈
¯OaÓ ÔÈÂ‰p‰ ÌÈÚÏBz‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ÔÈÙe¯O‰ ¯Ù‡≈∆«¿ƒ»¿≈«»ƒ«∆¡ƒƒ¿«
,e¯‡a ¯·Îe .ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÔÈa ÌÈiÁ ÔÈa ,˙n‰«≈≈«ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿
‰Ï·a ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯O·k Án‰L∆«…«¿»»¿»»≈¿≈≈ƒ¿≈»

.ı¯LÂ»∆∆

ולא 20) נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא
ר' כקמח, נעשה נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן

נשמע  כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח
לקיש. כריש שפוסק

.‡ÈB‡ Bk¯ˆ Ïk B„aÚ Ì‡Â .B¯O·k - Ì„‡‰ ¯BÚ»»»ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰„B·Ú È„k Ba Cl‰21. ƒ≈¿≈¬»¬≈∆»ƒ«»

‰¯Êb .˙n‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ‡nËÓ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«ƒƒ¿««≈¿≈»
Ì„‡‰ ˙B¯BÚ „eaÚÏ Ì„‡ Èa ÏÈb¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒ»»»

Ô‰a eLnzLÈÂ22. ¿ƒ¿«¿»∆

כשלא 21) גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון כלשון
התורה. מן טהור שמא 22)עיבדו "גזירה שם: בגמרא

שטיחים" ואמו אביו עורות אדם .יעשה

.·ÈÔÈa ,„ÏeiLk Ì„‡ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ«»¿∆∆»»∆»»¿∆ƒ»≈≈

- ‰˙Ó Bn‡Â ˙Ó „ÏBpL ÔÈa ‰iÁ Bn‡Â ÈÁ ‰È‰L∆»»«¿ƒ«»≈∆«≈¿ƒ≈»
‡È˜Â ‰‡Bˆ B‡ L¯t BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿≈∆¿∆∆»¿ƒ

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆

.‚È¯ÚO‰Â ÌÈpM‰ ÔÓ ıeÁ ,‡ÓË ˙naL Ïk…∆«≈»≈ƒ«ƒ«ƒ¿«≈»
Ô¯tv‰Â23ÛÈÏÁÓ ÔÚÊ‚Â ÏÈ‡B‰ ,24Ô¯eaÁ ˙ÚL·e . ¿«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«¬ƒƒ¿«ƒ»

- ˙Èa‰ CB˙a B¯ÚOe ıeÁa ˙n‰ ?„ˆÈk .‡ÓË Ïk‰«…»≈≈««≈«¿»¿««ƒ
Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË25ÂÈpLa B‡ B¯ÚOa ƒ¿»»¬∆««ƒ¿≈«≈«ƒ¿»¿ƒ»

„ÓBÚ‰ B¯ÚO .‡ÓË - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ¯tˆa B‡¿ƒ»¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿»¿»»≈
ÊÊb‰Ï26Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏËp‰Ï ÌÈ„ÓBÚ‰ ÂÈ¯tˆÂ ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

- Ô‰a Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ Ô‰a LÈ ÏËp‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»≈≈»∆»≈¿ƒ»«≈«»∆
‰˜LÓ Ïk .‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰27ÌÈ˙n‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ¬≈¿≈»≈»«¿∆«≈ƒ«≈ƒ

¯B‰Ë -28- ˙n‰ ÔÓ ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó ÏÎÂ .BÓcÓ ıeÁ , »ƒ»¿»«¿≈»ƒƒ«≈
‰˜LÓ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,‡ÓË»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈»…»¿««¿≈
ÏkÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ÏÚ e¯ÊbL C¯„k ˙n‰«≈¿∆∆∆»¿««¿ƒ«¿ƒƒ»
e¯Ê‚ ‡Ï ,epnÓ ÔÈÏ„a Ïk‰ ˙n‰L ÈtÓ ?ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿≈∆«≈«…¿≈ƒƒ∆…»¿

.ÂÈ˜LÓ ÏÚ««¿»

המת.23) מן שפירשו אם 24)אחר פירוש, א. נה, נידה
בשיניים, במקומם. צומחים שאחרים חליפים להם יש ניטלו
טעם  בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן -

עימו. נבראו שלא מפני יוצא 25)אחר; זה דין א. נא, נזיר
ומשמע  להיגלח, העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה

טמא. - להיגלח עומד אינו עמדו 26)שאם שמת לפני
נוזל.27)להיגזז. היוצאים 28)דבר שנוזלים פי על ואף

טמאים. אחרות מטומאות

.„È‡È‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·¯a ‰‡nËÓ ‰ÁBnpL „·k»≈∆ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ
˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Blk ‡ˆiL ÔË˜ Ìc .‰t˜ Ì„k¿«ƒ¿»«»»∆»»Àƒ≈¿ƒƒ

BaL Ìc Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë -29. »««ƒ∆»»∆

עקיבא 29) רבי דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים
שהוא.שמדמ  בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם ה

עקיבא  לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק שם בתוספתא
העצמות  א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש
מניין  ברוב מטמאות הקב) (רובע משיעורן פחות אפילו
ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם אפילו ב. בניין; ורוב
אי  ג. (רביעית); הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל

הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר

.ÂË˙ÈÚÈ·¯ :ÌÈ¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk e¯ÒÁ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ»¿»∆¿ƒ¿ƒƒ
‡ÏÓe ,Ïˆ ˙ÈÊÎe ,¯Oa ˙ÈÊÎe ,‰¯BÚOk ÌˆÚÂ ,Ìc»¿∆∆ƒ¿»¿«ƒ»»¿«ƒ∆∆¿…
Ïk BÓˆÚÓ ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,·˜¯ ÌÈÙÁ»¿«ƒ»»¿≈»ƒ««∆»«≈«¿»

.‡e‰L∆

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
שני 1) של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר

כשעורה  ועצם מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים,
המת  מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע לשנים, שנתחלקה
שבה, חוליות רוב שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו



ללראמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ירדיד    123 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכג

קכג

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ה' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מלא  הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין כל
ודם  באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב חפנים
והאוהל  והמשא המגע אותה, משערין וכיצד בכסות, שנבלע

הם. שמות שלשה

.‡Ìc ˙ÈÚÈ·¯2„Ú ,‰¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‰‡a‰ ¿ƒƒ»«»»ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰¯Ó‚pL ‰¯„L .„Á‡ ˙nÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»¿ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»∆ƒ¿¿»
„Á‡Ó ˙BÈÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈ˙Ó ÈMÓƒ¿≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»«À¿≈∆»
ÌÈ˙Ó ÈL ÏL ˙ÏbÏb‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙nÓ ÔÓeÏL˙Â3, ¿«¿»ƒ≈«≈¿≈«À¿…∆∆¿≈≈ƒ

ÈMÓ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â¿…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿≈»ƒ«≈ƒ¿≈
ÚbÓa ‡l‡ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈≈»¿«¿ƒ¿…∆∆»¿«»

‡OÓ·e4.˙BÓˆÚ Ïk ¯‡Lk , ¿«»ƒ¿»»¬»

פ"ב 2) באהלות במחלוקת שנויים זו שבהלכה הדינים כל
כחכמים. בכולם פסק ורבינו זה.3)מ"ו, ממת אחד חלק

אחר. ממת בא החסר, את המשלים השני, אם 4)והחלק
כשעורה. בהן יש

.·¯·È‡5elÙ‡ .¯B‰Ë - ÌÈL‡ ÈMÓ ÈÁ‰ ÔÓ ≈»ƒ««ƒ¿≈¬»ƒ»¬ƒ
ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ì‡ ,„Á‡ LÈ‡Ó6¯B‰Ë -7. ≈ƒ∆»ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ»

וחיברם.6)שם.5) והטעם,7)וחזר שם. כתנאֿקמא
פירוש, מ"ד). פ"ג (שם חיבור" אדם חיבורי "שאין מפני

לטומאה. חיבור אינו אדם בידי מלאכותי חיבור

.‚˙ÈÊk8Ïˆ ˙ÈÊÎe ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¯Oa,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓe9LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ¿…»¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ∆»∆»≈∆≈

·˜¯ BÏ10ÈˆÁk ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¬ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïˆ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯Oa ˙ÈÊ11. «ƒ»»¿«¬ƒ«ƒ∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙ÓaL ˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡Le¿»»«À¿∆¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
.Ô‰È¯eÚLa eÂL ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ≈∆

ה"ג.8) פ"ד אהלות (ראה 9)תוספתא יחד נקברו שלא
ה"ה). פ"ג למעלה 10)למעלה שנתבארו התנאים לפי

כבשר.11)בפ"ג. בכזית ומטמא כבשר, דינו ניצל שם,

.„‰¯BÚOk ÌˆÚ12‡OÓa ‡nËÓ - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL13. ∆∆ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«»
Ú·¯ ÔÎÂ14e˜c˜cpL „Á‡ ˙Ó ˙BÓˆÚ15ÏÎa ÔÈ‡Â ¿≈…««¿≈∆»∆ƒ«¿¿¿≈¿»

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ - ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ì‰Ó „Á‡16‡Ï el‡k ∆»≈∆∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ…
.e˜c˜cƒ«¿¿

עקיבא.12) כר' מ"ז, פ"ב סתם:13)אהלות כתוב במשנה
אבל  בלבד, במשא שמטמא מפרש ורבינו מטמא, עקיבא ר'
המת  מן וכזית ה"ג) פ"ג (למעלה רקב כמו במגע לא

יט). אות להלן (ראה הבאה כחכמים.14)שבהלכה שם,
דקים.15) לחלקים במשא,16)נשברו שמטמא וכלֿשכן

שעצם  כמו ככה: מתפרשת "וכן" [המלה במגע. לא  אבל
כך  במשא, היינו חלוקתה, כלפני מטמאה שנחלקה כשעורה
מחומר  גורעת החלוקה אין באוהל, שמטמא עצמות רובע
מפני  מטמא, אינו במגע אבל באוהל. לטמא טומאתו

בכולו]. ליגע שאיֿאפשר

.‰B„c¯Â ÌÈ˜ÏÁÏ BÎ˙ÁL ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk17- B˜a„Â ¿«ƒƒ«≈∆¬»«¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿

‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÓ18ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ,19B˙ˆ˜20 ¿«≈¿…∆¿«»¿≈¿«≈¿««¿»
.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ≈»»ƒ

נתחברו 17) הדפיקות ועלֿידי קשה, בדבר עליהם דפק
עצמות.18)החלקים. ברובע כשעורה 19)כמו עצם כמו

מפני  אחד, נימוק ולשלשתם שנדקדקו. עצמות ורובע שנחלק
וגם  השיעור כל את הוא נושא אבל השיעור, בכל נוגע שאינו

כולו. על בכל 20)מאהיל אחת בבת נגע שאם משמע,
פ"ג, אהלות במשנה חכמים כדעת וזה טמא. - הכזית חלקי

כך. הדין - שנחלק כשעורה בעצם שגם ומובן א.

.Â·ÏÁ ˙ÈÊk21‡ÓË - BÎÈz‰L ÌÏL22„¯ÙÓ ‰È‰ . ¿«ƒ≈∆»≈∆ƒƒ»≈»»¿…»
¯B‰Ë - BÎÈz‰Â23. ¿ƒƒ»

ב.21) נ, שם 22)נזיר בגמרא לחלקים. נתפרד לא שהרי
סתם  שרבינו לתמוה ויש טמא, התנאים בכל שלא אמרו,

אינה 23)הדברים. וההתכה טומאתו, פרחה ההתכה לפני
חיבור. אינו אדם שחיבורי מפני מועילה

.Ê‰¯„L24ÏÚ Û‡ ,dlL ˙BÈÏÁ ·¯ ‰pnÓ e¯¯‚pL ƒ¿»∆ƒ¿¿ƒ∆»…À¿∆»««
ÔÓÊ·e .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ˙Ói˜ dcÏML Ètƒ∆ƒ¿»«∆∆≈»¿«¿»¿…∆ƒ¿«
˙˙zÎÓ elÙ‡ ,˙¯aLÓ elÙ‡ ,¯·w‰ CB˙a ‡È‰L25 ∆ƒ¿«∆∆¬ƒ¿À∆∆¬ƒ¿À∆∆

.dÙ¯ˆÓ ¯·w‰L ÈtÓ ,Ï‰‡a ‰‡nËÓ -¿«¿»¿…∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¿»

א.24) נב, דקים.25)נזיר לחלקים

.ÁÔÈ‡nËÓ‰ Ïk26CB˙a ÔÒÈÎ‰Â e˜ÏÁpL Ï‰‡a »«¿«¿ƒ¿…∆∆∆¿¿¿ƒ¿ƒ»¿
.Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓe ÔÙ¯ˆÓ Ï‰‡‰ - ˙Èa‰««ƒ»…∆¿»¿»¿«¿ƒ¿…∆

א.26) פ"ג, אהלות במשנה כחכמים

.ËÌˆÚ27ÒÈÎ‰Â ,ÌÈÓL È„Èa ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ∆∆∆≈»»¿«ƒ»»ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ
B˙ˆ˜Ó28˙BÓˆÚ ÈL .˙Èa‰ ‡ÓË - ˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ««ƒƒ¿»««ƒ¿≈¬»

Ô˙ˆ˜Ó ÒÈÎ‰Â ,¯Oa ÌÈ˙ÈÊ ÈÈˆÁ ÈLk Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆ƒ¿≈¬»≈≈ƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿»»
˙BÓˆÚa ·eÁz ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»»«»»»»¬»
.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - Ì„‡ È„Èaƒ≈»»««ƒ»∆≈ƒ≈»»ƒ

ה"ד.27) פ"ד אהלות העצם,28)תוספתא מקצת אפילו
כולו. נכנס כאילו הוא הרי שמים, בידי מחובר שהוא מפני
לטומאת  גורם שהבשר הבשר, מקצת הכניס אם וכלֿשכן

העצם. ולא אהל

.ÈÌÈÙÁ ‡ÏÓ29˙Èa‰ - ˙Èa‰ CB˙a ¯ft˙pL ·˜¯ ¿…»¿«ƒ»»∆ƒ¿«≈¿««ƒ««ƒ
‡ÓË30. »≈

ב.29) פ"ג, אהלות כחכמים 30)משנה

.‡ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯31˙Èa‰ CB˙a ‰ÚÏ·pL¯B‰Ë ˙Èa‰ - ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»¿««ƒ««ƒ»
‡a‰Ï32‰ÚÏ·pL ˙Úa Ba ‰È‰L ÏÎÂ ,33˙ÈÚÈ·¯‰ ¿«»¿…∆»»»≈∆ƒ¿¿»»¿ƒƒ

.‡ÓË ı¯‡a»»∆»≈

ב.31) סב, שנבלעה.32)נידה שאפילו 33)אחר נראה,
טהור. - רביעית כשיעור נשאר ולא הרביעית מקצת נבלעה

.·È˙ÈÊk34‡ÏÂ Lw·e ˙Èa‰ CB˙a „·‡L ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆»«¿««ƒƒ≈¿…
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קכד מת קכד טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ה' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‡ˆÓ35‡ÓË ˙Èa‰ - ‡ˆniLÎÏÂ . ƒ¿»««ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»≈««ƒ»≈
Ú¯ÙÓÏ36.‡ˆÓpL „Ú „·‡L ˙ÚÓ ¿«¿≈«≈≈∆»««∆ƒ¿»

ה"ד.34) פ"ד אהלות שחתול 35)תוספתא אומרים אנו
קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה אכלו. עכבר ואין 36)או

אחר.אנו  בשר שזה אומרים

.‚ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯37¯ÈÂ‡a CtLpL38L¯˜ Ì‡ ,39B‡ ¿ƒƒ»∆ƒ¿«»¬ƒƒ»«
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa ‰È‰L40BÓk CeÓp‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ∆»»ƒ¿«¿…∆¿«»«»¿

CtL .‡ÓË - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÈ‰‡‰Â ,‡n‚À»¿∆¡ƒ««¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
„¯BÓa ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ41ıeÁÏ ÔÈa ÌÈÙÏ ÔÈa ,42- «»«¿À»¿»≈ƒ¿ƒ≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰43Ì‡Â .‰t˜Ò‡‰ ÏÚ Ìc‰ Á ‡Ï È¯‰L , ««ƒ»∆¬≈…»«»«»«¿À»¿ƒ
- ‰ÈÏÚ Ìc‰ L¯wL B‡ Ô¯aL‡ ‰t˜Ò‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¿À»«¿…∆∆»««»»∆»

‡ÓË ˙Èa‰44˙eÒÎa ‰ÚÏ·pL Ìc ˙ÈÚÈ·¯ .45Ì‡ : ««ƒ»≈¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
˙eÒk‰ BÊ È¯‰ - Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‰‡ˆBÈÂ ˙Òak˙Óƒ¿«∆∆¿¿»ƒ∆¿ƒƒ»¬≈«¿
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»≈»
;˙Óa ‰Ú‚pL ˙eÒÎk ‡È‰ È¯‰Â ,Ï‰‡a ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿…∆«¬≈ƒƒ¿∆»¿»¿≈
„ˆÈk .¯B‰Ë - ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÚeÏa‰ ÏkL46 ∆»«»«∆≈»»≈»≈«

?d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ47ÌÈÓ ‡È·Óe ,ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ¿«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ
Ô˙cÓk48Ô‰È‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ ;Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿ƒ»»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒ»»«¿≈∆

- ‚Ên‰ ÈnÓ ¯˙BÈ Ì„‡ Òeak‰ ÈÓ ‰È‰L B‡ ‰ÂL»∆∆»»≈«ƒ»…≈ƒ≈«∆∆
˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ‡ˆiL Úe„Èa49. ¿»«∆»»ƒ∆»¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג גביו 38)אהלות על שאין במקום פירוש,
שם). ישראל ותפארת טוב' יום ('תוספות אוהל

שנפל.39) גומא.40)במקום בתוך מכונס שהוא
משופעת.41) כלפי 42)שהאסקופה הוא שהשיפוע בין

חוץ. כלפי הוא אם ובין של 43)פנים, שסופו ואףֿעלֿפי
שלא  זמן כל הבית טהור השיפוע, דרך לבית להגיע הדם
ואףֿ "הקטפרס"). (במשנה: מחבר אינו שהשיפוע הגיע,
(ראה  באוהל מטמאים שנחלקו עצמות או שבשר עלֿפי
והראב"ד  במחובר. אלא מטמא אינו דם וה"ה), ה"ד למעלה
מטמא  דם רביעית דבר: של טעמו מפרש כאן בהשגותיו
(שיעור  מחובר דם רביעית היא ונפש נפש, נקרא שדם מפני

מחולק. כשהוא ולא קטן), של בגופו אפילו 44)הדם
שהוא  אףֿעלֿפי מטמא האוהל כי למשקוף, מחוץ מקצתו

הטומאה. מן חלק על רק ב.45)מאהיל משנה שם
ה"ד.46) פ"ד שם רביעית 47)תוספתא יוצאת אם  לקבוע
הכיבוס.48)דם. לפני המים ולכאורה 49)ככמות

לא. או רביעית יצא אם פשוט יותר באופן לקבוע אפשר
יש  אם ולראות הכביסה, אחרי המים את למדוד אפשר
אין  אולם הכיבוס, לפני שהיה ממה יותר רביעית בתערובות
דם, יצא ובמקומם בכסות, מים שנשאר מפני כך, על לסמוך
אבל  ברביעית. הכיבוס מי כמות גדלה לא ולפיכך
בכסות, מים שנשארו כשם אומרים אנו במראה, כשמשערים

יחס. באותו דם נשאר כך

.„È‡On‰50ÏÎÂ ,Ì‰ ˙BÓL ‰LÏL Ï‰‡‰Â Úbn‰Â ««»¿««»¿»…∆¿»≈≈¿…
˙BÓL ÈMÓe ,‡nËÓe Û¯ËˆÓ „Á‡ ÌMÓ ‡e‰L∆ƒ≈∆»ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿≈≈
È‡ˆÁ ÈLÎa Ú‚Bp‰ ?„ˆÈk .¯B‰ËÂ Û¯ËˆÓ BÈ‡≈ƒ¿»≈¿»≈««≈«¿ƒ¿≈¬»≈

B‡ ,˙Á‡ ˙·a ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL ‡OpL B‡ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆»»¿≈¬»≈≈ƒ¿«««
ÈˆÁ ÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÏÚ ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ«ƒ¿≈¬»≈≈ƒ∆∆¡ƒ«¬ƒ
ÈˆÁÂ ‡e‰ ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙ÈÊ«ƒ«¬ƒ«ƒ«≈«¬ƒ»»∆»»«¬ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ BÙeb ˙ˆ˜Óa ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡‰ ˙Áz ˙ÈÊ«ƒ««»…∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ«ƒ
,ÌÈ‡ÓË Ïk‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÈ‰‡‰ B‡ ¯Á‡«≈∆¡ƒ¬ƒ«ƒ«ƒ¿»«…¿≈ƒ

Ú‚Bp‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ51B‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa ƒ¿≈∆≈∆»¬»«≈««¬ƒ«ƒ
ÈˆÁk ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ¯·„Â ˙ÈÊ ÈˆÁ ‡OBp‰«≈¬ƒ«ƒ¿»»«≈«¬ƒ»»¿««¬ƒ
ÏÈ‰‡‰L B‡ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÈÊ«ƒ∆∆¡ƒ»»¬ƒ«ƒ«≈∆∆¡ƒ

‡OBp‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ‡e‰52Ú‚Â ˙ÈÊ ÈˆÁk «¬ƒ«ƒ«≈¿≈«≈«¬ƒ«ƒ¿»«
Û¯ËˆÓ Úbn‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯B‰Ë Ïk‰ - ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa«¬ƒ«ƒ«≈«…¿ƒ∆≈««»ƒ¿»≈
Úbn‰ ‡ÏÂ ,˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ‡On‰ ÌÚƒ««»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿…««»
,‡On‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ Ï‰‡‰ ‡ÏÂ ,Ï‰‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ»…∆¿…»…∆ƒ¿»≈ƒ««»

.[„Á‡ ÌL BÈ‡L ÈÙÏ]¿ƒ∆≈≈∆»

כחכמים.50) פסק מ"א. פ"ג יש 51)שם שם, במשנה
זה  על ועמדו לסיפא, רישא בין זה בדין סתירה לכאורה
בטומאה  המדובר שברישא ותירצו ב, קכה, חולין בגמרא
חלל  במקומה ואין סתום, במקום הנמצאת (טומאה רצוצה
מסיני, למשה והלכה רצוצה) טומאה נקראת - טפח
ולפיכך  ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת רצוצה שטומאה
בטומאה  מדבר שרבינו וברור בה. נוגע כאילו עליה המאהיל

רצוצה. בו.52)שאינה נגע ולא

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
ואדם 1) כלים. או אדם המת, מחמת המתטמאים יבאר

או  במגע במת שנטמאו כלים בכלים, ונגע במת שנטמא
נעשה  אם חרס כלי בכלים, אדם או בכלים וכלים באהל,
שני  וראשון אב, הנקרא בטומאה גדול וכלל הטומאה, אב
דברי  של טומאה ואבות ולד, או מת טמא והנקרא ושלישי
אוהל  זה ואי הטומאה, על המאהיל עצמו האוהל סופרים,
הנוגעים  ובגדים באוהל, מתטמא אם העץ מן היוצא מאהיל,
ומושב  משכב מטמא אם המת באוהל, מטמאין אם במת

גביו. ועל מתחתיו

.‡ÔÈ‡nË˙n‰ Ïk2,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙n‰ ˙ÓÁÓ »«ƒ¿«¿ƒ≈¬««≈≈»»≈≈ƒ
Ú‚pL ÈÏk B‡ Ì„‡ ?„ˆÈk .‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»≈«»»¿ƒ∆»«

ÚbÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„a3‡ÓËpL B‡ , ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»∆ƒ¿»
Ì„‡ ÔÎÂ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·cÓ „Á‡a Ï‰‡a¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿…∆¿≈»»
Ïk‰ - ‡OÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„ ‡OpL∆»»¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»«…
Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡pL ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«»«»∆»…∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈ Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ4. ¿»¬∆»…∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שבעה,2) טומאת שמטמאים בתורה מפורשים ואוהל מגע
ה"אֿב. פ"א למעלה ראה בקלֿוחומר. מנבילה למדנו ומשא

פ"ג.3) למעלה המת 4)נמנו שאוהל למדנו זה מכתוב
את  גם הביא לא למה הוברר ולא שבעה, טומאת מטמא
אדם  נפש לכל במת הנוגע יא): יט, (במדבר במגע הכתוב
שטומאת  אמרו, שב'ספרי' מפני [ואולי, ימים. שבעת וטמא
כמיותר  רבינו מצא מאוהל, בקלֿוחומר ללמוד אפשר מגע

במגע]. הכתוב את גם להביא
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קכה

קכה

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ה' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·- ‰Ê Ì„‡ Ô‰a ÚbiL ÌÈÏÎÂ ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿≈ƒ∆ƒ«»∆»»∆
‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË5ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆

ÈÚÈ·M‰ ÌBiaÌz¯‰Ëe6Ì„‡a Ú‚pL Ì„‡ Ï·‡ . ««¿ƒƒ¿«¿∆¬»»»∆»«¿»»
ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Ba Ú‚pL ÔÈa ,˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈≈∆»«««∆≈«ƒ¿«¿»

˙na Ú‚B ÔÈ„Ú ‡e‰Lk Ba Ú‚pL ÔÈa7‰Ê È¯‰ - ≈∆»«¿∆¬«ƒ≈««≈¬≈∆
·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË ÈM‰8˙Ú‚p‰ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ; «≈ƒ»≈À¿«∆∆∆∆¡«¿«∆∆«…««

·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËz9È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ƒ¿»«»»∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈
‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ¯Á‡ Ì„‡a Ú‚Â ˙Óa Ú‚Bp‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ«≈«¿≈¿»«¿»»«≈«¬«ƒ
el‡Îe ,‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ˙na ¯aÁÓ¿À»«≈¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÓˆÚ ˙na ÈM‰ ‰Ê Ú‚»«∆«≈ƒ«≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ10ÁÒt ‰OBÚÏe ¯ÈÊÏ Ï·‡ ;11, ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¬»¿»ƒ¿≈∆«
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - L¯tL ¯Á‡ ÔÈa ¯eaÁ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈««∆≈«≈»≈∆»

.‰¯Bz ÔÈ„k ,·¯Ú ˙‡ÓËÀ¿«∆∆¿ƒ»

חרב",5) "בחלל טז): (שם מהכתוב דרשו - ב יד, בפסחים
הטומאה, אבות אבי חלל מה כלומר, כחלל. הוא הרי חרב
חרב, דוקא שלאו רבינו ודעת כך. - בו שנגעה החרב אף
חוץ  כך דינם ודומיהם, עץ כלי ואפילו הכלים, כל אלא
גם  מכאן למדו שם ובגמרא ה"ג), לקמן (ראה חרס מכלי
של  הטומאה דרגת שמקבל הטומאה באב הנוגע כלי על
מביא  כאן רבינו אולם ימים. שבעה טמא והוא מטמאו,
להלן  ויבואר הטומאה. באב שנטמא לכלי אחרת דרשה

השביעי.6)ה"ג. היום לפני טהרה לבגדים שאין ונשמע
בחיבורין.7) טומאה בגמרא נקרא ב 8)זה מא, בנזיר

בחיבורין. טומאה על מגלח הנזיר שאין ינאי, רבי -אמר
למד  ומכאן התורה. מן שאינה מפני הטעם, שם ופירשו
- ב לז, זרה בעבודה (אמנם שבעה. מטמאה שאינה רבינו,
סובר  רבינו אבל המקרא, מן בחיבורין טומאה למדו
(כסףֿ הזה הלימוד את מבטלת שם רבא של שהמסקנה

קורקו  הר"י בשם הבאה.משנה באות ראה לפניֿזה 9)ס)).
שלדעת  רבינו ומפרש יטמא, הטמא בו יגע אשר וכל כתוב:
הערב) עד תטמא הנוגעת (והנפש הפסוק של סופו שם, רבא
(במס' לפרש שרצו כמו ולא לפניו, שנאמר למה פירוש הוא
"והנפש  ימים, שבעת היינו "יטמא" שם) זרה, עבודה

ערב. טומאת טמא השלישי, כלומר אסור 10)הנוגעת",
וקדשים. תרומה לאכול אם 11)לו פירוש, ב. מא, נזיר

את  סותר ואינו מגלח אינו אדם, חיבורי בטומאת נזיר נטמא
שנטמא  ואדם נטמא. לא כאילו ממשיך אלא נזרו ימי
עושה  אלא שני לפסח נדחה אינו פסח, בערב בחיבורין
פ"ו  פסח קרבן הל' (ראה שרץ טמא כמו ביום בו פסחו

ה"אֿב).

.‚È¯‰ - Ï‰‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«»≈¿…∆¬≈
‡nËÓ ˙n‰ ‰Ó :BÓˆÚ ˙na Ú‚Bk Ô‰a Ú‚BpÏ Ô‰≈«≈«»∆¿≈««≈«¿»«≈¿«≈
Û‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,Ba Ú‚Bp‰«≈«≈»»≈≈ƒÀ¿«ƒ¿»«
ÚbiL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰Â Ì‰ ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«≈ƒ»»»∆ƒ«

‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰a12B‡ ·¯Á ÏÏÁa :¯Ó‡pL . »∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡««¬«∆∆
˙Ó·13‡e‰Â .˙nk ·¯Á‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆«∆∆«≈¿

ÛËL ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏk ¯‡LÏ ÔÈc‰14 «ƒƒ¿»≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈∆∆

ÌÈ„‚·e15¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .16Ú‚ ÏÎÂ LÙ ‚¯‰ Ïk : ¿»ƒ¬≈≈……≈∆∆¿……≈«
B‡ ‚¯‰Â ıÁ ‰¯È ‰fL ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÏÏÁa∆»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆∆»»≈¿»«
LÙ ‚¯B‰ ‡l‡ !?ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË ‚¯‰Â Ô·‡ ˜¯Ê»«∆∆¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ∆»≈∆∆
,Ba ‚¯‰L ÈÏka B˙ÚÈ‚a ‡ÓËpL ,da ‡ˆBiÎÂ ·¯Áa¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«
ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk‰ Û‡L ÔÈpÓe .˙na ÈÏk‰ Ú‚ È¯‰L∆¬≈»««¿ƒ«≈ƒ«ƒ∆««≈ƒ«¿ƒ
˙‡ÓË ÌÈ‡ÓhL ˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a¿»»∆»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈ƒÀ¿«
ÌBia ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?‰Ú·Lƒ¿»∆¬≈≈¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆«

Ìz¯‰Ëe ÈÚÈ·M‰17‡Óh‰ Ì„‡ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . «¿ƒƒ¿«¿∆»»«¿»∆»»»«»≈
.‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿«≈¿»ƒÀ¿«ƒ¿»

להדגיש 12) "נגיעה" המונח את פעמים שלוש כפל רבינו
באוהל  לא אבל בנגיעה, רק מטמאת זו שטומאה לך, ולומר

ה"ט. לקמן ראה עצמו,13)ובמשא. במת שנגעו כלים דין
במת, שנטמא באדם שנגעו כלים אבל זה. ממקרא למדנו
בגדיכם  "וכבסתם מהכתוב ה"ב בתחילת למעלה רבינו למד

קל. פיסקה חוקת, ה'ספרי' ע"פ השביעי", כלים 14)ביום
מקווה. במי שטיפה ע"י כלי 15)שמתטהרים לא אבל

ה"ו). לקמן (ראה קכז.16)חרס פיסקה חוקת, 'ספרי'
זו.17) ובהלכה ה"ב, למעלה נתבאר

.„¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ18Ì„‡a Ì„‡Â ,˙Óa Ú‚pL Ì„‡ : ƒ¿≈»≈»»∆»«¿≈¿»»¿»»
˙‡ÓË ÈM‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - ¯Á‡«≈»ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿«≈ƒÀ¿«
Ì‰ÈL - ÌÈÏka ÌÈÏÎÂ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿≈ƒ«≈ƒ¿≈∆

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË19ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Ï·‡ ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¬»«¿ƒƒ≈»»≈
ÓË ,ÌÈÏkÌ„‡Â ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ ≈ƒ»≈À¿«∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿»»

˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ÔzLÏL - Ì„‡a ÌÈÏÎÂ ,ÌÈÏka«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»¿»¿≈ƒÀ¿«
‰Ú·L20˙‡ÓË ‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈÚÈ·¯‰Â ; ƒ¿»¿»¿ƒƒ≈»»≈≈ƒ»≈À¿«

.·¯Ú∆∆

מ"אֿג.18) פ"א ביניהם,19)אהלות הבדל יש אבל
הנוגע  את ומטמאים הטומאה אבות אבי נעשים הראשונים
השניים  הכלים אבל עצמו. המת כמו שבעה טומאת בהם
ובין  אדם בין בהם, הנוגע את ומטמאים הטומאה אב הם

בלבד. ערב טומאת באדם 20)כלים, הנוגעים שכלים
כלים  אבל שם). (משנה, כמותו נעשו הטומאה, אב שהוא

ראשון. נעשו - הטומאה אב שהם בכלים שנגעו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ Ï·‡¬»¿«≈»≈«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ :„·Ïa ÌÈM‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„»̃»ƒ≈«»∆»«¿«ƒƒ¿«»ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈ„k ,Ba Ú‚pL ÈM‰Â ˙na Ú‚pL∆»««≈¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»∆∆¡«

Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ23ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‡ÓËÈ ‡Óh‰ ¿…¬∆ƒ««»≈ƒ¿»¬»«≈«¿≈ƒ
eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚Bp‰ B‡ Ì„‡a eÚ‚pL∆»¿¿»»«≈«¿»»∆»«¿≈ƒ∆»¿

Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eËt - ˙Óa24. ¿≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ÔÈ‡ - ‰Ïa˜ È¯·c Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ»≈««ƒ∆≈ƒ¿≈«»»≈»

‰¯Bz ÔÈc25‰Ê ‡l‡ ‰¯Bza eL¯t˙ ‡Ï È¯‰L , ƒ»∆¬≈…ƒ¿»¿«»∆»∆
‡e‰L Ba Ú‚Bp‰ ÈM‰Â ,·‡ ‡e‰L ˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈∆»¿«≈ƒ«≈«∆

.ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔBL‡ƒ̄≈»»≈≈ƒ

ה"ד.21) פ"ז נזיר ראשון 22)'ירושלמי' למנות פירוש,
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קכו מת קכו טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ה' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ט). הלכה (ראה בקדשים רביעי עד לטומאה, ושני לטומאה
וכולהון  ינאי, רבי בשם יוחנן רבי אמרו: שם ב'ירושלמי'
אלא  חייב אינו מקדש ביאת על אבל תרומה, אצל הן תורה
שם  ב'ירושלמי' חייא בר אבין ורבי בראשון. שנגע שני על
פטור, באדם שנגע באדם שגם ודעתו יוחנן, רבי על חולק
בדברי  שונים פירושים (נאמרו יוחנן. כרבי פסק ורבינו
דברי  אולם איש'), ו'חזון משה' 'פני (ראה הזה ה'ירושלמי'

הכסףֿמשנה). לפי יפה מתפרשים בזה 23)רבינו פירוש,
עצמו. במת הטומאה 24)שנגע באב שנגע אףֿעלֿפי

הט"ו.25)ונטמא. פ"ג

.Â˙Óa Ú‚pL O¯Á ÈÏk26- Ï‰‡a BnÚ ‰È‰L B‡ ¿ƒ∆∆∆»«¿≈∆»»ƒ¿…∆
¯Á‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ [Ì„‡ ‡Ï] ‡nËÓ BÈ‡Â .‡ÓË»≈¿≈¿«≈…»»¿…¿ƒ∆∆«≈

ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ27·‡ ‰OÚ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿…¿»≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«¬∆«
ÌÏBÚÏ ‰‡Óh‰28‰ÊÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï , «À¿»¿»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿∆

.‰Ïa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz ÔÈcƒ»««ƒ∆«»»

נדרשו 26) אלא בתורה, ממש מפורשים שאינם הדינים כל
סופרים', 'דברי רבינו בפי לפעמים נקראים - הכתובים מן
אין  מקדש ביאת על אבל תורה, כדיני דינם הענינים וברוב
ראב"ד  (ראה בתורה המפורשת בטומאה אלא כרת חייבים

ביארנו 27)וכסףֿמשנה). במת. נגע אוירו אם פירוש,
מבפנים. אלא החיצון מדופנו מיטמא אינו חרס שכלי כבר,

ב'תורת 28) מ"ד. פ"ח כלים בלבד. ומשקין אוכלין אלא
אני  (יכול "יכול שנינו: ה"א, פ"ט שמיני פרשת כהנים'
תלמודֿלומר  חרס, כלי באויר מיטמאים הכלים אף לפרש)
ואין  חרס, כלי באויר מיטמאים אוכלים האוכל", "מכל
שכלים  למדנו ומכאן חרס". כלי באויר מיטמאים הכלים
ב). כ, פסחים (רש"י הטומאה מוולד טומאה מקבלים אינם

.ÊÏB„b ÏÏk ‰Ê29‡nËÓ ‰‡Óh‰ ·‡ Ïk :˙B‡ÓËa ∆¿»»¿À¿»««À¿»¿«≈
ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓe Ì„‡»»¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏÎÂ .O¯Á ÈÏk ÔÈa ÛËL∆∆≈¿≈∆∆¿»«¿«≈»»¿≈ƒ
˙B‡Óh‰ „ÏÂ ÏÎÂ .‰‡Óh‰ ·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚aƒ¿ƒ»¬≈∆««À¿»¿»¿««À¿
,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿≈¿«≈…»»¿≈ƒ

.ÌÈ„‚·e ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ O¯Á ÈÏk ‡Ï…¿≈∆∆¿…¿»≈ƒ¿»ƒ

ה"ח.29) ראה ב. קד, עירובין

.ÁÚ‚Bp‰Â ,ÔBL‡¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ·‡a Ú‚Bp‰ Ïk»«≈«¿»«ƒ¿»ƒ¿«≈«
,ÈLÈÏL ‡¯˜ ÈLa Ú‚Bp‰Â ,ÈL ‡¯˜ ÔBL‡¯a¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰hÓlLÂ ÔBL‡¯‰Â .ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ÈLÈÏLa Ú‚Bp‰Â¿«≈«ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿«»

‰‡Óh‰ „ÏÂ ÔÈ‡¯˜ Ôlk epnÓ30. ƒ∆À»ƒ¿»ƒ¿««À¿»

לאו 30) תולדותיהם וכו', הטומאות "אבות ב. ב, ב"ק
וכלים, אדם מטמא אב (שהרי) דאילו בהם, כיוצא (אינם)
אינו  וכלים אדם מטמא, ומשקין אוכלין - תולדה ואילו

מטמא".

.Ë˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk31ÔÈa ,‰Ú·L ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«ƒ¿»≈
·‡ ‡e‰Â .˙Ó ‡ÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ«ƒ¿»¿≈≈¿»
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ˙‡ÓË ÔÈÚÏ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¿ƒ¿«À¿«¿»¿À¿«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„˜32ÔBL‡¯ epnÓ ˙BÓÏ È„k , »»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ
˙B·‡ ¯‡Lk ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ È„Îe ,ÈLÂ¿≈ƒ¿≈¿«≈»»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»¬

˙B‡Óh‰33‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡Â .34. «À¿¿≈¿«≈¿«»

שם 31) במשנה שאמרו מה פירשו - א יד, פסחים בגמרא
לטומאה. לשני הכוונה הטומאה", ה"ה.32)"ולד למעלה

מ"א.33) פ"א מטמא 34)כלים שאינו והואֿהדין שם.
בטומאות  גם מדובר במשנה ה"ג). למעלה (ראה באוהל
הזכירה  לא ולפיכך כלל, אוהל טומאת בהן שאין אחרות

המשנה. לשון לנקוט דרכו ורבינו אוהל,

.È˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk35„ÏÂ ‡e‰ ·¯Ú ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«∆∆¿«
‰‡Óh‰36‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰ ‡e‰Â ,37‰È‰iL ¯LÙ‡Â . «À¿»¿»ƒ¿À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙n‰ ÔÓ ÈÚÈ·¯‰38, »¿ƒƒƒ«≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
.ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ

המת.35) של טומאתו טמא 36)מכוח הטומאה אב וכל
שני.37)שבעה. נעשה בו ה"ד.38)והנוגע למעלה

.‡È˙È·e ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÚbÓa e‡ÓËpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿««∆∆»«ƒ≈
˜ÙB„Â ÏÏB‚Â ‰Òe·z Ìc ÚbÓa B‡ ,Ô‡OÓa B‡ Ò¯t‰«¿»¿«»»¿«««¿»¿≈¿≈

ÔÏ‰‡a B‡39‰Òe·z Ì„ ‡OÓa ‡ÓËpL Ì„‡ ÔÎÂ ,40 ¿»√»¿≈»»∆ƒ¿»¿«»«¿»
ÏL ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ Ôlk el‡ È¯‰ -¬≈≈À»¿…«≈»∆¬À¿∆
el‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ ÌÈ„‚a ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈¬«≈
È¯·c ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ Ôlk - ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»À»¬«À¿∆ƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

במגע 39) אלא במשא מטמאים שאינם ודופק גולל של
ה"ג). פ"ג למעלה (ראה לא 40)ובאוהל למה נתברר לא

ולמה  הגויים, וארץ הפרס בית דיני עם תבוסה דם משא כלל
ומשאו. מגעו בין הפסיק

.·ÈBÓˆÚ Ï‰‡‰41Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ »…∆«¿««¬ƒ««À¿»««ƒ
‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ ‡lL∆…»¿»À¿»¬≈»≈À¿«ƒ¿»
:¯Ó‡pL ;˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«¬≈ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈∆∆¡«
‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‰‡‰ ÏÚ ‰f‰Â¿ƒ»«»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

ıÚ ÈÏk B‡ ˜O B‡ „‚a Ï‰‡‰42¯BÚ „Á‡ ,¯BÚ B‡ »…∆∆∆«¿ƒ≈∆»
ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈»¬ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï43Â :¯Ó‡pL ;- ÔkLn‰ ÏÚ Ï‰‡‰ ˙‡ O¯Ùi «¬ƒ»∆∆¡««ƒ¿…∆»…∆««ƒ¿»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔkLnk ¯BÚÂ ‚e¯‡ ‡l‡ Ï‰‡ Èe¯˜ ÔÈ‡≈»…∆∆»»¿«ƒ¿»¬»ƒ»»
‡ˆBiÎÂ ˙ÏˆÁn‰Â ‰¯˜z‰ ÔB‚k ,ıÚ ÏL ÔÈ¯Ò Ï‰‡‰»…∆¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿««¿∆∆¿«≈

˙BÎzÓ ÏL B‡ ÌˆÚ ‰È‰L B‡ ,Ô‰a44‰Ê È¯‰ - »∆∆»»∆∆∆«»¬≈∆
‡e‰L - ÔÈa ‰È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë»¿≈»ƒ«∆ƒ»»ƒ¿»∆
‡l‡ BÈ‡ - ‡ÓË ˙Èa‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»»∆…«««ƒ»≈≈∆»
ıÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈ EÏ ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÎaL ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒ∆¿»««ƒ¿≈¿≈ƒ»≈

„·Ïa ÔzLt‰ ‡l‡ ÌÈÏ‰‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‡e‰L45. ∆ƒ¿«≈À¿«…»ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«

על 41) ולימד הכתוב "בא קכט: פיסקה חוקת, 'ספרי'
בקרקע. קבוע הוא אפילו טומאה", מקבל שהוא האוהל

ו):42) ב, (יהושע שנאמר עץ, שנקרא פשתן פירוש,
פירוש  [כך ב). כז, שבת (גמרא העץ" בפשתי "ותטמנם
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קכז

קכז

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ו' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ארוג, פשתן פירושה "כלי" המילה זה, ולפי הכסףֿמשנה.
מן  גדלים שאינם לדברים הכוונה שק, או בגד שאמר ומה
את  גורס אינו ספר' ב'קרית והמבי"ט צמר. כגון האדמה

עץ"). כלי "או א.43)המילים כח, שאינם 44)שם
קבעם  אבל כלים שהם או כלל, טומאה מקבלים ואינם כלים
שבת  'תוספות' (ראה כלים מתורת וביטלו לאוהל, בקרקע

ואין). ד"ה ב וכדומה.45)כז, וכותנה קנבוס להוציא
מיטמאים  - קבועים אינם אם אבל לקרקע, בקבוע ומדובר

הטומאה. על המאהילים הכלים ככל

.‚ÈÌÈ„‚a46˙Ók Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ¿»ƒ«¿ƒ¿≈««ƒ∆≈¿≈
˙Ók ÔÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË Ô‰a eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ¿«≈¬≈ƒ∆»¿»∆À¿«ƒ¿»≈»¿≈
BÈ‡ BÓˆÚ ˙ÓÏ ‡On‰L .‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÏ¿«≈¿…∆¿«»∆««»¿≈«¿≈

e¯‡aL BÓk ,L¯ÙÓ47:¯ÓB‡ ‡e‰ Ï‰‡ ˙‡ÓË·e ; ¿…»¿∆≈«¿¿À¿«…∆≈
Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡48eÚ‚pL ÌÈ„‚a ‡OBp‰ ,CÎÈÙÏ . »»ƒ»¿…∆¿ƒ»«≈¿»ƒ∆»¿

B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÎÂ ,Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ˙Óa¿≈¿…»«»∆¿»««¬ƒ¬≈∆
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡a BnÚ eÈ‰L B‡ ÂÈÏÚ eÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»»∆»ƒ¿…∆¬≈∆»
È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡‰ ÔÎÂ¿≈»»»∆ƒ¿»¿≈¿∆¡ƒ««≈ƒ¬≈

‡ÓË ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰49ÚbÓa ‡l‡ ≈¿ƒ∆≈¿≈≈»≈∆»¿«»
.„·Ïaƒ¿«

בה"ג.46) אבל 47)נתבאר עצמו, במת ודיו ה"ב. פ"א
במת. לנוגע ממנו למדים אוהלים,48)אין מטמא הוא

בו. הנוגע מטמא.49)ולא תימן: בכת"י

.„È‡nËÓ BÈ‡ ˙n‰50ÂÈzÁzÓ ·LBÓe ·kLÓ51‡ÏÂ «≈≈¿«≈ƒ¿»»ƒ«¿»¿…
ÂÈab ÏÚÓ ÛcÓ52BcvÓ ˙na ÚbiL ÈÏk „Á‡ ‡l‡ , «»≈««»∆»∆»¿ƒ∆ƒ««≈ƒƒ

ÌÈ„‚a ‰¯OÚ ?„ˆÈk .ÂÈab ÏÚ B‡ ÂÈzÁz ‰È‰L B‡∆»»«¿»««»≈«¬»»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a ‰¯OÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙n‰Â ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê∆««≈∆¿«≈¿«¿»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ
Ú‚pL ÈM‰ „‚a‰Â Ba Ú‚Bp‰ „‚a :‰ÏÚÓÏÓ Bab ÏÚ««ƒ¿«¿»∆∆«≈«¿«∆∆«≈ƒ∆»«

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - Ba Ú‚pL „‚aa53, «∆∆∆»«¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»
ÔÈa ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈa ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË - ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»≈À¿«∆∆≈∆«¿»≈
ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ‰hÓÏe ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ÈÚÈ·¯‰Â ,‰hÓ ÏL∆«»¿»¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒ»¿ƒƒ

ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ‰ÏÚÓÏe54È‡Óha Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ¿«¿»À»¿ƒ«∆≈≈ƒ¿≈≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,·LBÓe ·kLÓ55ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆¿»ƒ

ÏLÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÏkL ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»«¿»ƒ«≈ƒ∆«¿»¿∆
‰‡ÓË ÌL ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈ¯B‰Ë epnÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ∆¿ƒ¿∆…»¿»»À¿»

‰ˆeˆ¯56BÈa ÏÈc·Ó ‰È‰L B‡ ,Ï‰‡ ˙‡ÓË ‡ÏÂ ¿»¿…À¿«…∆∆»»«¿ƒ≈
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,Ô·‡ ÌÈÏk‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

משכב 50) עושה שהזב מבמת, חומר "זה מ"ו: פ"ד זבים
מטמא". המת שאין מה מדף, גביו ועל וכו' מתחתיו ומושב

על 51) זה המונחים בגדים כמה על שוכב או יושב הוא אם
אלא  מטמא ואינו למטה, כמבואר נוגע, כדין דינו זה, גב
כולם  בזב אבל זה, בבגד שנגע והבגד בו שנגע הבגד

שבעה. –52)טמאים כולם בזב, עליו. המונחים בגדים
אוכלין  ומטמאים טמאים – בהם נגע שלא אלה אפילו
בו  שמרגישים נודף" "ריחו מלשון "מדף", ונקרא ומשקין,

מרחוק. מטמא זה גם וכן ה"ד.53)מרחוק, למעלה ראה
ומושב.55)שם.54) משכב מטמאי טומאה 56)בהל'

כלומר  רצוצה", "טומאה נקראת טפח, חלל במקומה שאין
עשוק  רק "והיית לג): כח, (דברים הכתוב מלשון לחוצה,

שביעי. בפרק לקמן יבוארו ודיניה ורצוץ",

âכסלו ו' רביעי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

וכיוצא 1) המים פני שעל וירוקה ועורו הדג עצמות יבאר
ואדמה  אבנים גללים כלי כלים, מהם שעשה שבים ממה
פתיל, צמיד המוקף חרס כלי לנחת, העשוי עץ וכלי
חקוק  שהוא ארון טומאה, מקבל שאינו מדבר גולל והעושה
בתוכה  שקבר מערה הגולל, וכסהו המת בו והניח בסלע

המערה. לפני וחצר

.‡‚c‰ ˙BÓˆÚ2ÔÈ‡ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰ ,B¯BÚÂ «¿«»¿»∆≈∆≈ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈn‰ Èt ÏÚL ‰˜B¯È ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ3.da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿»∆«¿≈««ƒ¿«≈»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌiaM ‰Ó ÏkL∆»«∆«»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
¯ÓvÓ B‡ ‚c‰ ¯BÚÓ Ï‰‡ ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ»»∆…∆≈«»ƒ∆∆
,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê Ï‰‡ ÏL BÓˆÚ ÔÈ‡ - Ìia Ï„bL∆»≈«»≈«¿∆…∆∆¿«≈À¿»
‰È‰È ¯L‡ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆«À¿»¿»¬∆ƒ¿∆

ÌÈÏ‰‡ ¯‡Lk ÂÈzÁz4. «¿»ƒ¿»…»ƒ

שנינו:2) ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
"או  לומר תלמוד וכו' טמאים יהיו שבים עורות אף "יכול
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל מן בגד מה בגד",

ימים 3) המתעכבת הספינה דופני על הגדל ירקרק צמר כעין
שנאמר  שם מהמשנה רבינו למד זה דין אחד. במקום רבים

טהור. שבים כל לעניין 4)בה: שבים את מיעט הכתוב
בית  גם והרי טומאה, להבאת לא אבל בלבד, עצמו טומאת

הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע

.·ÌÈÏÏ‚ ÈÏk5ÔÈ‡ - ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ¯‡L ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓË ÔÈa≈À¿«≈≈¿»«À¿¿≈¿ƒ≈

˙ÁÏ ÈeOÚ‰6‰·z‰ ÔB‚k ,7Ô‰L ,˙¯ek‰Â Ïc‚n‰Â ∆»¿««¿«≈»¿«ƒ¿»¿««∆∆∆≈
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ8ÁÏa9ÌÈÏeL Ì‰Ï ‰È‰ÈÂ10- «¬ƒƒ«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿∆»∆«ƒ

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡11‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…
‡a‰ ıÚ ÈÏk ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

.‰cÓa¿ƒ»

בעפר.5) מעורב בקר רפש מפרש שם להיות 6)רבינו
למקום. ממקום לטלטלו ולא אחד במקום ארון 7)מונח

א. משנה ט"ו פרק כלים וארבעה 8)גדול. עשרים מכילה
בינוניות. ביצים שש והלוג כוריים 9)לוגים, "שהם

המתקבץ  שהגודש חכמים, שיערו המשנה). (לשון ביבש"
הכלי  שבתוך הכמות כחצי מחזיק הכלי שפת מן למעלה
שווה  גודש, לו שאין בלח, סאה 40 המחזיק כלי ולפיכך
ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני מחזיקה למידה

עליהם,10) לעמוד יכול שהכלי מבחוץ, וישרים רחבים
מחודדים. או עגולים שוליים ב 11)למעט כו, בחגיגה

יום טביעי 
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קכח מת קכח טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ו' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לב) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק, מהיקש זה דין למדו
שק  מה ודרשו: וגו', שק" או עור או בגד או עץ "כלי
ואלה  וריקם, מלא מיטלטל כל אף וריקם, מלא מיטלטל

מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים

.‚ÏkÌ‰ÈËeLt - ıÚ È12Ì‰ÈÏa˜Óe ,ÌÈ¯B‰Ë13 ¿≈≈¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆
Ô‰ÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈËeLt - O¯Á ÈÏk .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆∆¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆

Ô¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ÓË14Ëq‰a B‡ ¿≈ƒ¿≈»¿≈ƒ∆»≈¬ƒ»¿∆≈
·f‰15BÈ‡ - BabÓ ˙Óa O¯Á ÈÏk Ú‚ elÙ‡ . «»¬ƒ»«¿ƒ∆∆¿≈ƒ«≈

‡nË˙Ó16B¯ÈÂ‡a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‰ÒÎ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒƒ¿¿»À¿»ƒ«À¿«¬ƒ
O¯Á ÈÏk ‰È‰ .‡ÓË - Ba ‰Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¿»ƒ¿»»»¿ƒ∆∆
‰ÒÎ ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË - Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚƒ«≈»…∆ƒ¿»∆¬≈«À¿»ƒ¿¿»
‰Óe ‡e‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ì‡Â .B¯ÈÂ‡a«¬ƒ¿ƒ»»À»»ƒ»ƒ«
‰‡ÓË ÔÈ‡L ;‰¯Bza L¯t˙pL BÓk ,¯B‰Ë BÎB˙aM∆¿»¿∆ƒ¿»≈«»∆≈À¿»

·f‰ Ëq‰·e BÁ˙tÓ ‡l‡ BÏ ‰ÒÎ17‡e‰ È¯‰L , ƒ¿¿»∆»ƒƒ¿¿∆≈«»∆¬≈
BlÎa Ú‚pL ÈÓk18. ¿ƒ∆»«¿À

קיבול.12) בית להם זה 13)שאין דין נאמר שם [במשנה
למה  הוברר ולא זכוכית ובכלי עור בכלי עצם, בכלי גם
בית  לו שיש לשק מהיקש נלמד זה גם רבינו]. השמיטם

על 14)קיבול. ואף הכלי של באווירו הטומאה נגעה אם
טומאת  דיני דרשו ב כד, בחולין הכלי. בדופן נגעה שלא  פי
חרש  כלי "וכל לג): (שם, בתורה כתוב המקרא. מן חרס כלי
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם יפול אשר
שאוויר  מזה, למדנו טמאים. כולם - הכלי ואפילו תשבורו"
וטומאת  נגיעה. בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס כלי

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו אם 15)הכלי
מצורע  פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי את הזיז זב
"וכלי  יב): טו, (שם הכתוב את דרשו ב) הלכה ג, (פרשתא
פירוש  ככולו, שהוא מגע ישבר" הזב בו יגע  אשר חרש
בנגיעה  כן שאין מה הכלי כל את מזיז שהזב ממקומו הזזה
למדו  א הלכה ושם הכלי. מן בחלק רק נוגע שהוא הזזה בלי
חרס  כלי מטמא אינו חמורה, שטומאתו זב, שאפילו גם
לא  אבל בהיסט, מטמא בלבד וזב מאווירו, אלא מגבו

ב). סג, (שבת אחרות זה 16)טומאות למדו שם, חולין
צמיד  אין אשר פתוח כלי "וכל טו): יט, (במדבר מהמקרא

עליו". הזב.17)פתיל הזיזו גם 18)כאילו נגע כאילו
הזיזו. שהרי באווירו,

.„ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·cÓ ÏÏB‚ ‰OBÚ‰»∆≈ƒ»»∆≈¿«≈À¿»¿
ıÚ ÈÏk B‡ ‰Ó„‡ ÈÏk B‡ Ô·‡ ¯·w‰ Èab ÏÚ ÁÈp‰L∆ƒƒ«««≈«∆∆∆∆¿ƒ¬»»¿ƒ≈
¯BÚ B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk B‡ ‰cÓa ‡a‰«»¿ƒ»¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
˙‡ÓË ‡ÓË Ô‰a Ú‚Bp‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ BÓˆÚÂ ‚c‰«»¿«¿¿«≈¿≈«≈«»∆»≈À¿«
ÏÏBb ˙BÈ‰lÓ eL¯t Ì‡Â .ÏÏB‚a Ú‚B ÌeMÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈzÁzÓ ˙n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰L B‡∆≈ƒ∆«≈ƒ«¿≈∆¬≈≈¿ƒ¿≈
‡ÓË da Ú‚Bp‰ - ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ d˙ÙkL ‰Ó‰a¿≈»∆¿»»¿»»»≈«≈«»»≈
- ‰Ó‰a‰ ¯Èz‰ .ÏÏB‚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»»¿«∆ƒ≈ƒƒ«¿≈»

˙È·Á ÔÎÂ .˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰19‡È‰L ¬≈ƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿≈»ƒ∆ƒ
ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ¿≈»«¿ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»»»≈

da Ú‚Bp‰ - ˙ÓÏ20˙È·Á‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ¿≈«≈«»»≈À¿«ƒ¿»¿∆»ƒ
ÔÈ˜Ln‰ÂÔÈ¯B‰Ë21. ¿««¿ƒ¿ƒ

חרש.19) הקבר.20)של מן שפירשה מפני 21)לפני
לתוך  נכנסת שאינה הטומאה, ובין ביניהם מפרידה שהחבית

הכלי.

.‰˙„ÓBÚ ÔÈa ,¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚL ‰¯B˜22ÔÈa »∆¬»»≈¿∆∆≈∆∆≈
dcˆ ÏÚ ‰hÓ23¯·w‰ Á˙t „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À»«ƒ»≈»≈∆»¿∆∆∆««∆∆

„·Ïa24.¯B‰Ë - ¯·wÏ ıeÁ Ápn‰ ‰ˆwa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿«¿«≈««»∆«À»«∆∆»
¯·˜Ï ÏÏBb dL‡¯ ‰OÚ25ÏÚ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â »»…»≈¿∆∆«¬≈ƒ∆∆«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰pnÓ Ú‚Bp‰ :ÔÏÈ‡ BÓk ¯·w‰«∆∆¿ƒ»«≈«ƒ∆»¿«¿»»¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Úa¯‡Óe ,ÏÏBb ÌeMÓ ‡ÓË - ¯·wÏ CeÓÒ»«∆∆»≈ƒ≈≈«¿»»¿«¿»

¯B‰Ë -26„È˙Ú ‡e‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»ƒ
dlk - d˙B‡ ı˜Ï „È˙Ú BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;d˙B‡ ı˜Ï»…»¬»ƒ≈»ƒ»…»À»

.ÏÏBb≈

הקבר.22) מפתח עודף הקבר 23)ורחבה על מוטלת
הקבר. מפתח יותר על 24)וארוכה העודף בחלק והנוגע

טהור. - העץ 25)הפתח שורש על לא הקורה את העמיד
ועוביו  כך, כל רחב שאינו השני ראשה על אלא רחב שהוא

הקבר. לפתח מחוץ יוצא לגולל 26)אינו קבע שלא מפני
אינו  הרחב צידה על בעומדת שגם ומובן, זה. משיעור יותר
משמיעה  ראשונה שבבא אלא טפחים, מארבעה יותר מטמא
אחרונה  ובבא מטמא, אינו הקבר פתח על שהעודף אותנו,
הוא  זו הלכה פירוש (כל המטמא הגובה גבול את קובעת

פי  שם).על טוב יום התוספות

.ÂÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÏB„b ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ¿∆«¿»»«¿»»¿»ƒ
Ô‰ÈzL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÏÏBb Ô‡OÚL27‡ÓË28. ∆¬»»≈««¬ƒ««≈¿≈∆»≈

,¯B‰Ë ‰iL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Ïhƒ¿»««≈∆««¬ƒ««≈¿ƒ»»
Ba ‡ˆzL C¯„ ‰‡ÓhÏ LiL ÈtÓ29. ƒ¿≈∆≈«À¿»∆∆∆≈≈

משתיהן.27) אחת כל על גדולה 28)כלומר, שהאבן מפני
גולל. להיות ראוייה היא טפחים לקמן 29)ארבעה ראה

אלא  ממש, הקבר גבי על שלא שהאהיל והמדובר ט. הלכה
(כסף  טמא הקבר על המאהיל שהרי הקבר, כותל גבי על

קורקוס). הר"י בשם משנה

.Ê‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·˜Ï ÏÏB‚ e‰‡OÚL ˙B¯B¯ˆ ÏL Ïb«∆¿∆¬»»≈¿∆∆≈»≈
ÈÓÈt‰ ¯„Ò ‡l‡30Ï·‡ ;¯·˜ ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , ∆»≈∆«¿ƒƒ∆»¿∆∆∆¬»

.¯B‰Ë - ÌÈ·‡‰ ¯‡La Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»»¬»ƒ»

והשורה 30) שורה, גבי על שורה מסודרים הצרורות
פנימי. סדר נקראת התחתונה

.ÁÚÏÒa ˜e˜Á ‡e‰L ÔB¯‡31˙n‰ Ba eÁÈp‰Â »∆»¿∆«¿ƒƒ«≈
¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏÎa ÚÏqa Ú‚Bp‰ - ÏÏB‚a e‰eqÎÂ32, ¿ƒ¿≈«≈««∆«¿»»»

ÏB„b ¯B·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .‡ÓË ÏÏBba Ú‚Bp‰Â¿«≈««≈»≈¿»∆∆¿»
‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡L ,‰Èt ÏÚ ‰ÏB„b Ô·‡Â ,ÌÈ˙Ó ‡ÏÓ»≈≈ƒ¿∆∆¿»«ƒ»∆≈»≈∆»

LÙ ‰a Ì‡Â .dÏÏÁ „‚k33dab ÏÚ34BÊ È¯‰ -35 ¿∆∆¬»»¿ƒ»»∆∆««»¬≈
Ìe˙Ò ¯·˜k36ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe37 ¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»»¿»»»
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מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ו' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÚÏqa ‰˜e˜Á‰38‰hÓlÓ ‰·Á¯39‰ÏÚÓÏÓ ‰¯ˆÂ «¬»«∆«¿»»ƒ¿«»¿»»ƒ¿«¿»
¯B‰Ë ÔhÓlÓ da Ú‚Bp‰ - dÎB˙a ˙n‰Â40, ¿«≈¿»«≈«»ƒ¿«»»

ÔÏÚÓÏÓe41ÏÚ eÎÓÒ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ„„v‰ È¯‰L ;‡ÓË ƒ¿«¿»»≈∆¬≈«¿»ƒƒ¿«¿»»¿«
‰·Á¯ ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÏÏB‚k eOÚÂ ˙n‰ Èab«≈«≈¿«¬¿≈»¿»»»¿»»
ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ‰hÓlÓ ‰¯ˆÂ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»«≈«»ƒ»»

‡ÓË42‰ÂL ‰˙È‰ .43CeÓq‰ ÁÙhÓ da Ú‚Bp‰ : »≈»¿»»»«≈«»ƒ∆««»
d˙ÈÚ˜¯˜Ï44‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe45- ‰hÓÏe ÁÙhÓ , ¿«¿»ƒ»¿«¿»»≈ƒ∆«¿«»

BÓk dÎB˙a ˙n‰ ÒÈÎ‰Â ÚÏÒa ÔB¯‡ ·w .¯B‰Ë»ƒ≈»¿∆«¿ƒ¿ƒ«≈¿»¿
¯‚46ÌB˜nÓ ıeÁ ,¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ∆∆«≈«»ƒ»»»ƒ¿

.dÁ˙tƒ¿»

ממקומו.31) מעולם נעקר "קרקע 32)שלא נקרא זה
לטמא  אחד קבר יספיק כן, לא שאם מטמא, שאינו עולם"

העולם. כל קטן.33)את הארון.34)חדר על
הקטן].35) [=החדר בכל 36)הנפש האמור סתום קבר

קבור  שהמת במקום קרקע גבי שעל בניין משמעותו מקום
בניין  ואפילו טמא. אינו הקבר, בצידי בקרקע הנוגע אבל בו,

כ  אלא מצדדיו, מטמא טפח אינו על טפח יש המת שבמקום
טומאה  זו הרי כזה חלול שם אין ואם פנוי, טפח ברום

משנתנו.37)רצוצה. ללשון בהתאם נקבה לשון נקט
"וארון  נקבה: בלשון ארון אחת פעם במקרא [מצאנו
מרוטנברג  מאיר והרב יז). ד, (שמואלֿא נלקחה" אלוקים
ואבן  באבן חצוב שהארון מפני כותב למשנתנו בפירושו

נקיבה]. שהמדובר 38)לשון נאמר, לא שם במשנה
מן  שלמד כותב זו למשנה בפירושו ורבינו בסלע, בחקוקה
לחקוקה  מתכוונת שהמשנה ז) הלכה י (פרק התוספתא
הקבר  ובו ההר בראש בולט היה סלע צוק פירוש, בסלע.

הקבר.39)חקוק. ממקום יותר רחב שהסלע במקום
ההר.40) מן חלק הוא הסלע שהרי עולם, קרקע ככל
נגיעתו 41) ממקום מאונך קו תמשיך שאם הצר, במקום

ממש. הקבר במקום הקו יגע ההר, שאינו 42)בכיוון מפני
כארון. כולו דין עולם זקופים 43)כקרקע הסלע כותלי

ישר. הקבר.44)בקו יהושע 45)משולי כרבי פסק
אחריו, נגרר הקבר לשולי הסמוך אחד שטפח במשנתנו,

עולם. כקרקע הוא מזה נראה 46)ולמטה גדולה. יתד
דרך  המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק לחור שהכוונה
הסלע  ולפיכך ממש כארון אינו שכזה וחור רגליו או ראשו

עולם. כקרקע הוא

.Ë¯·w‰L ‰¯ÚÓ47:‰¯Ún‰ ÈÙÏ ¯ˆÁÂ dÎB˙a ¿»»∆«∆∆¿»¿»≈ƒ¿≈«¿»»
¯ÈÂ‡Ï ¯ˆÁ‰L ÔÓÊa48¯B‰Ë dÎB˙Ï „ÓBÚ‰ -49, ƒ¿«∆∆»≈»¬ƒ»≈¿»»

‰¯Ún‰ ÛB˜LÓa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e50¯ˆÁ‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿«∆…ƒ«¿«¿«¿»»ƒ¿«∆∆»≈
‰Úa¯‡ [‰¯Ún‰ „ˆa ‰l‚Ó] da ‰È‰ Ì‡ :‰¯˜Ó¿…»ƒ»»»¿À∆¿««¿»»«¿»»
ÌLÏ ÒÎp‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«ƒ¿»¿»
ÒÎp‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‰˙È‰ ;¯B‰Ë»»¿»¿»≈«¿»»««¿»»«ƒ¿»
.‰¯Ún‰ Á˙Ùa Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡ÓË ÌLÏ¿»»≈¿««ƒ∆…»«¿∆««¿»»

רבים.47) למתים קבורה מקום שאין 48)כלומר, פירוש,
גבה. על על 49)תקרה ואף לקבר. קרוב עומד הוא אפילו

שיש  בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע על טומאה שגזרו פי

גזרו. לא מחיצות היא:50)לה שם בתוספתא רבינו גירסת
הקבר  מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה
שהיא  בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)?
כל  (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה

בשקוף". יגע שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא,

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
ובו 1) הבית בתוך והמת בתוכו והמת סתום בית יבאר

באחד  להוציאו חשב פתוחים, או נעולים הרבה פתחים
הקבר  אימתי באחד, והמת לאכסדרה הפתוחים ובתים מהם,
ועולה  שבוקעת בטומאה גדול כלל סביביו, מכל מטמא

ויורדת. ובוקעת

.‡Ìe˙Ò ˙Èa2Á˙t BÏ ‰È‰L B‡ ,BÎB˙a ˙n‰L «ƒ»∆«≈¿∆»»∆«
[ÂÈÓÈvt ˙‡ ı¯Ùe]3,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ - BÓ˙Òe »«∆«ƒ»¿»¿«≈ƒ»¿ƒ»

ÈtÓ ,‰Ú·L ‡ÓË - BbbÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰Â¿«≈«≈¬»ƒ«»≈ƒ¿»ƒ¿≈
Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰L4,BÓ˙Ò elÙ‡ ,Á˙t Ba ÁzÙ . ∆¿∆∆»ƒ¿«∆«¬ƒ¿»

BbbÓe ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰ - ÂÈÓÈˆt ı¯t ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿ƒ»«≈«≈¬»ƒ«
‰È‰È ‰nÎÂ .Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«¿«»ƒ¿∆

˙n‰ ÌÏL ?Á˙t‰ ¯eÚL5‰Úa¯‡a BÁ˙t - ƒ«∆«»≈«≈ƒ¿¿«¿»»
ÌÈÁÙË6ÏB„‚Â ,ÁÙËa BÁ˙t - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»ƒ¿«ƒƒ«≈ƒ¿¿∆«¿»

.‰Úa¯‡a BÁ˙Ùe ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¬≈¿≈ƒ¿¿«¿»»

בית 2) א. יב, בתרא בבא גמרא ה"י, פט"ז אהלות תוספתא
הנמצא  ואפילו בבית הנמצא כל פתח, בו ויש בתוכו שהמת
באוהל. מיטמא הנעולה לדלת שמחוץ בחלקו המשקוף תחת
והרי  המשקוף, דרך ויעבור הזה הפתח דרך יצא שהמת מפני
טהור. - מבחוץ הבית בקורות הנוגע אבל אהלו. זה כל

משקוף 3) ובכללן והקיר, הדלת בין הנתונות עץ חתיכות
ולפיכך  פתח, מדין יצא לא אותם פרץ שלא זמן כל ומזוזות.
שנתבאר  כמו הפתח, כנגד אלא מטמא אינו סתמו אפילו

ששי.4)למעלה. בפרק למעלה נתבאר סתום קבר דין
קטן.5) נפל כגון כזית, בו שאין בו 6)אףֿעלֿפי אין ואם

מ"ו). פ"ג (אהלות כסתום דינו זה, כשיעור

.·˙Èa‰ CB˙a ˙n‰7ÌlkL ÔÓÊa ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t B·e «≈¿««ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«∆À»
ÌÈÏeÚ8ÌÈ‡ÓË Ìlk -9Ô‰Ó Á˙t Ïk „ˆa ·LBi‰Â , ¿ƒÀ»¿≈ƒ¿«≈¿«»∆«≈∆

‡ÓË - Á˙t‰ ÏÚ ‡ˆBi‰ ‰¯˜z‰ ˙Áz10ÁzÙ . «««ƒ¿»«≈««∆«ƒ¿»ƒ¿«
ÏÚ Û‡Â ,Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»«¿ƒ¿∆»≈∆¿««

˙n‰ ˙nL ¯Á‡ ·LÁL Èt11B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ elÙ‡ , ƒ∆»«««∆≈«≈¬ƒ»«¿ƒ
‰Úa¯‡ ‡È‰L ÔBlÁa12ÏÈv‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ13ÏÚ ¿«∆ƒ«¿»»««¿»»ƒƒ«

ÁzÙpL Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ôlk ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒÀ»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«∆ƒ¿«
ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,ÂÈÏÚ ·LÁL B‡14Ô‰L ÈtÓ , ∆»«»»¿«¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈÏeÚ15Ìe˙Ò ¯·˜k ˙Èa‰ ÔÈ‡ È¯‰Â16Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¬≈≈««ƒ¿∆∆»¿≈ƒ
Á˙t ¯zÁÏ ÏÈÁ˙‰17‰Úa¯‡ ¯zÁiMÓ - Ba B‡ÈˆB‰Ï ƒ¿ƒ«¿…∆«¿ƒƒ∆«¿…«¿»»

‰Úa¯‡ ÏÚ18Á˙t ÌL ‰È‰ .Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ««¿»»ƒƒ««¿»ƒÀ»»»»∆«
ÏÈÁ˙iMÓ - BÁ˙ÙÏ ÏÈÁ˙‰Â B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ Ìe˙Ò»¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ

Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ÁzÙÏ19Ba eÈ‰ .20˙BBlÁ ƒ¿…«ƒƒ««¿»ƒÀ»»«
‰a¯‰21˙B¯B‰Ë Ôlk - ˙BÙ‚eÓ ÔlÎÂ22eÁzÙ .23- «¿≈¿À»»À»¿ƒ¿¿

˙B‡ÓË Ôlk24ÏÂ ,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏÈv‰ ‡25Á˙t . À»¿≈¿…ƒƒ««¿»ƒ∆«
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קל מת קל טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ו' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔË˜26ÏB„b Á˙t CB˙a27Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ -28 »»¿∆«»««¬ƒ««≈¿≈∆
ÏB„b‰ ˙‡ ÔË˜ ¯‰Ë - ÔËwa B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ .‡ÓË29. »≈»«¿ƒ«»»ƒ≈»»∆«»

ÔÈÓÈ‡˙Ó Ô‰ÈL eÈ‰30Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - »¿≈∆«¿ƒƒ««¬ƒ««≈¿≈∆
‡ÓË31˙‡ ¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ . »≈»«¿ƒ¿∆»≈∆ƒ≈∆
B¯·Á32˙ÈaÏ ‰È‰ .33,ÌB¯„Ï Á˙Ùe ÔBÙˆÏ „Á‡ Á˙t ¬≈»»««ƒ∆«∆»¿»∆«¿»

B‡ ÂÈÁ‡ e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÈBÙva B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ¿»«¿ƒ«¿ƒ¿««»»∆»
- ÈÓB¯ca ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â ÂÈ·B¯¿̃»¿»¿≈ƒƒ∆»«¿ƒ

ÈBÙv‰ ˙‡ ÈÓB¯c ¯‰Ë34ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ,35Ì‡Â . ƒ≈¿ƒ∆«¿ƒƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ÌÈ¯Ú‰∆¡ƒ¿≈∆¿≈ƒ

מ"ג.7) פ"ז פתוחים.8)שם כולם אם והואֿהדין
כולם 9) יוציאוהו, פתח באיזה יודעים אנו שאין מפני

אנו  אין הפתחים באחד וכשיוציאוהו אחד. כפתח נחשבים
ונטהר  הטמא הוא זה שפתח למפרע, הדבר הוברר אומרים
מן  שהם שבדברים מפני הפתחים, שאר שכנגד הכלים את
מתירים  או מטהרים אין פירוש: ברירה", "אין התורה

שכזו. טמאים.10)מסברא כולם שאמר: למה ביאור
שם.11) מטומאה.13)טפחים.12)כביתֿהלל
אחר 14) לדלת מחוץ המשקוף תחת שהעמידו הכלים

כן  לפני שם שנמצאו הכלים אבל שחשב, או האחד שנפתח
שבדאורייתא  מפני למפרע לטהרתם חוזרים ואין נטמאו

א). י, ביצה אושעיא, ור' (רבה ברירה" ובוודאי 15)"אין
עליו. שחשב זה דרך או הפתוח הפתח דרך המת את יוציאו

פצימיו.16) נפרצו שלא חדש.17)מפני פתח לפתוח
בתחילה,18) בפותח (ביתֿהלל) "ומודים שם: במשנה

מציל  אינו זה משיעור בפחות אבל טפחים. ארבעה שיפתח
הבא). באות ביתֿהלל 19)(ראה אמרו סתום בפתח

פתח  לפותח דומה זה ואין מציל, - לפתחו שמשהתחיל
מעולם. שם היה שלא נעולים.20)במקום שפתחיו בבית

ה"ד.21) פ"ח, אהלות להוציא 22)תוספתא חשב כשלא
חלונות. דרך המת דרכם 23)את להוציא כוונה בלי אפילו

המת. הפתיחה.24)את דרך עוברת אין 25)הטומאה
פתוחים  חלונות אפילו ולפיכך החלון, דרך מת להוציא דרך
דרכם  להוציאו חשב אם אלא הפתחים על מצילים אינם

כסףֿמשנה). וראה קורקוס. בבתים 27)שם.26)(הר"י
משאות  להכניס שער כעין גדול פתח לעשות נהגו גדולים
אנשים. של וכניסה ליציאה קטנה דלת ובשער גדולות,

מהשנים.28) אחד כל אומרים 29)פירוש, אנו ואין
חישב  אם הדין מהו כתב לא הגדול. לגבי בטל שהקטן
נפתח  הקטן גם הגדול ייפתח שאם מפני בגדול, להוציא

והעמיד 30)עמו. הגדול, השער בתוך מזוזה שהעמיד
באמצע  אינה המזוזה אם ואפילו מתאימות. דלתות שתי
בגבהן  מתאימות והדלתות אחד לצד משוכה אלא הפתח

הר"ש). (ע"פ ברחבן שוות אינן פשוט,31)אבל זה דין
אחריו. הבא לדין הקדמה כעין אומרים 32)ונכתב ואין

אחד. פתח שם.33)ששניהם מחשבת 34)תוספתא
מחשבתם  מבטלת המת הרחוקים.קרובי שלא 35)של

הדרומי, הפתח את מתחילה לטהר כוונה מתוך זאת יעשו
לדעת  [ואפילו הצפוני. את ויטהרו הקרובים יבואו ואח"כ
לפני  בפתח שנמצאו שהכלים א) י, (ביצה אושעיא ור' רבה

הדרומי  בפתח להשתמש ההערמה תועיל טמאים, שחשב
המת]. את דרכו להוציא ויקבעו הקרובים שיבואו עד

.‚ÌÈza36‰¯„ÒÎ‡Ï ÔÈÁe˙t‰37:Ô‰Ó „Á‡a ˙n‰Â »ƒ«¿ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿∆»≈∆
a‰ È¯‰ - ‰¯„ÒÎ‡a ˙‡ˆÏ ˙Ó ÏL Bk¯„ ‰È‰ Ì‡˙È ƒ»»«¿∆≈»≈¿«¿«¿»¬≈«≈

¯ÚL38ÌÈ‡ÓË ÌÈza‰Â39Â‡Ï Ì‡Â ;40¯ÚL ˙Èa - ««¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈««
‡ÓË41¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,42¯„Á‰ .43˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙlL »≈¿««ƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒƒ««ƒ
Û‚eÓ44ÌÈÙÏ ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,45ÔBlÁ C¯c46˙Èa‰ - »¿ƒ¿¿»À¿»ƒ¿ƒ∆∆«««ƒ

¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰47C¯c ˙‡ˆBÈÂ ˙¯ÊBÁ ‰‡Óh‰L ÈtÓ , «ƒ»ƒ¿≈∆«À¿»∆∆¿≈∆∆
Ba ‰ÒÎpL ÔBlÁ‰48. ««∆ƒ¿¿»

שם.36) שפתחיהם 37)תוספתא הבתים לפני מקום
עליו. מכסה ותקרה צדדים משלושה מוקף והוא לתוכו,

(כסףֿמשנה),38) שער" "בית לאכסדרה כאן קורא רבינו
לבית. כמבוא שהיא מפני הוציאו 39)כנראה כבר כאילו

הטומאה  נכנסת וממנה ונטמאה, האכסדרה דרך המת את
שלא 40)לבתים. פתח עוד בתוכו שהמת לבית שיש כגון

זה. פתח דרך להוציאו מתכוונים וקרוביו האכסדרה, מצד
לבית.41) טפילה שהיא מפני טמאה האכסדרה פירוש,
נכונה.42) זו וגירסא טהורים. והבתים הגירסא: תימן בכת"י

[ותמוה  (כסףֿמשנה). נעול המת בית כשפתח והמדובר,
הלא  נעול, הבית כשפתח טמאה האכסדרה למה הדבר,
- הנעולה לדלת מחוץ המשקוף שתחת האסקופה אפילו
מפרש, מראדזין הגאון לאדמו"ר טהרות ובסדרי טהורה?
האכסדרה  דרך המת את יוציאו אם ידוע כשלא שהמדובר
קבוע  מנהג שאין פירושו לאו", "ואם שכתב ומה לא. או
האכסדרה  את טימאו ולפיכך האכסדרה, דרך להוציא
מספק]. לבית הטומאה את מביאה אינה אבל מספק,

שם.43) החיצון 44)תוספתא והבית החדר שבין הדלת
הפנימי.45)נעולה. ואףֿעל47ֿ)שבחדר.46)לחדר

פתחו. דרך לצאת עתידה שהטומאה שאמרו ו 48)פי מה
לא  כשהטומאה המדובר הפתחים, על מצילים החלונות אין

החלון. דרך נכנסה

.„¯·w‰ ÔÈ‡49ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ50ÌL ‰È‰iL „Ú ≈«∆∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»
ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏÏÁ51dÈa‚‰ elÙ‡ . »»∆««∆««∆«¬ƒƒ¿ƒ«

Ïk‰ - ÚÈ˜¯Ï „Ú ÁÙË ÏÏÁ Èab ÏÚ ÔÈa‰52‡ÓË53, «ƒ¿»««≈»»∆««»»ƒ««…»≈
¯·˜k Ïk‰L ÈÙÏ54‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ .55‰È‰ ‡ÏÂ ¿ƒ∆«…¿∆∆»¿»À¿»¿»¿…»»

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÁÙË ÏÏÁ ÌL»»»∆«À¿»««¿»««
‰‡Óh‰ „‚k Ú‚Bp‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈»≈∆»«≈«¿∆∆«À¿»
Ú‚Bp‰ B‡ ,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ B‡ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»««¬ƒ»∆»ƒ¿«¿»«≈«

‰hÓlÓ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰M ‰Ó B‡ ‰hÓlÓ dc‚k56; ¿∆¿»ƒ¿«»«∆∆¡ƒ»»ƒ¿«»
.¯B‰Ë - ÔÈa‰ Ècˆa Ú‚Bp‰ Ï·‡¬»«≈«¿ƒ≈«ƒ¿»»

על 49) טפח ומקומה בכותל "הטומאה מ"א. פ"ז אהלות
טמאות". כולן עשר, הן ואפילו גבה, שעל העליות כל טפח,

סתום.50) קבר כדין מבחוץ, פנוי 51)פירוש, מקום
הטומאה. מן מבחוץ,52)למעלה הבנין בכתלי הנוגע

ובקרקעיתו. סתום.54)שם.53)בגגו כקבר
אטומה".55) "נפש במשנה: צר. במקום לחוצה
עליו.56) האהיל שהקבר
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קלא

קלא

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ו' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‰ÏÏk ‰Ê57‡nËÓ‰ ¯·c ÏkL :˙Ó ˙‡ÓËa ÏB„b ∆¿»»¿À¿«≈∆»»»«¿«≈
ıeˆ¯ ‰È‰ Ì‡ ,˙n‰ ÔÓ Ï‰‡aÁÙË ÏÏÁ BÏ ÔÈ‡L , ¿…∆ƒ«≈ƒ»»»∆≈»»∆«

˙Ú˜Ba ,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰ -¬≈«À¿»««¿»«»»ƒ«««
.ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,ÌB‰z‰ „Ú ˙„¯BÈÂ¿∆∆««¿¿≈»¿«¿»ƒ«¿»ƒ

‰‡e·z ÏL È¯k ?„ˆÈk58ÔÓ ˙ÈÊÎe ÌÈ·‡ ÏL Ï‚ B‡ ≈«¿ƒ∆¿»«∆¬»ƒ¿«ƒƒ
- da ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ „ˆa ÌÈÏÎÂ ,BÎB˙a ˙n‰«≈¿¿≈ƒ¿««À¿»¿≈»¿ƒ»
„‚k ÔeÎÓ Ïb‰ CB˙aL ÈÏk ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆¿««¿À»¿∆∆
‰‡Óh‰L ,‡ÓË ‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»≈∆«À¿»
ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡Â .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba««¿»««¿∆∆¿ƒ»»¿

ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏeÏÁ ‰‡Óh‰59‡e‰ - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ «À¿»»∆««∆««∆«
.ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»

שם.57) פט"ו כשהכרי 58)שם; והמדובר מ"ז, פט"ו שם
ה"ו. ראה בחוץ. מונחים שם.59)והגל תוספתא

.ÂB‡ÏnL ˙Èa60˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ61Ïha ‰Ê È¯‰ - «ƒ∆ƒ¿»»¿¬≈∆ƒ≈
˙Èa‰62Ì‡Â ,˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ÏL Ï‚k ‡e‰ È¯‰Â ««ƒ«¬≈¿«∆»»¿¿ƒ

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba - ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿∆»»««¿»««
.ÌÈ¯B‰Ë ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰ÈcˆaL ÌÈÏÎÂ ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈ƒ∆¿ƒ∆»¿∆»»¿ƒ

מ"ז.60) כלל,62)חצץ.61)שם בית כאן אין כאילו
נשאר  ואם וצרורות. עפר הגל אלא בין טפח על טפח אויר

במשנה: גורס רבינו אטומה". "נפש זו הרי התקרה, ובין
ואפילו  עפר, הבית את בכוונה מילא אם פירוש, "ביטלו",
זה, במעשה ביטל - אחד לגוש נדבקים שאינם צרורות
למשנתנו  טוב' יום 'תוספות ראה הבית. את בכוונה, שנעשה
בספרים  אולם הבית". אצל בטל זה "הרי זו: בהלכה שגורס

הבית". "ביטל הגירסא: תימן, בכת"י וכן שלנו,

.Ê‰ˆeˆ¯ ‡È‰L ‰‡ÓË63Ï˙kÏ ‰kÒ CÓÒÂ Ï˙Îa64 À¿»∆ƒ¿»¿…∆¿»«À»«…∆
.Ï‰‡‰ ÈcvÓ „ˆ Ï˙k‰ ‰OÚ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰kq‰ -«À»¿≈»∆¬≈«¬»«…∆«ƒƒ≈»…∆
‰È‰ ‡Ï el‡ Ú‚BpÏ ÌÈ¯B‰Ë ÔÈ„„v‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈«ƒ…»»
Ï‰‡‰ - Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚpMÓ Ï·‡ ,Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…∆¬»ƒ∆«¬»¬≈∆…∆»…∆

BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk65. À»≈∆¬≈«À¿»¿

שם:63) המשנה של האחרונה הבבא את מפרש רבינו
על  בפירושו כתב וכן רצוצה, בטומאה סוכות" לה "סמך

ראב"ד). (ראה (רבינו 64)המשנה המשקוף" עליו "ושם
למשנה). הסוכה,65)בפירושו מן חלק נעשה הכותל

הסוכה. בתוך מונחת כאילו בכותל שהיא והטומאה

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
או 1) לזרוע מותר ואם בתוכה, קבר שאבד שדה דין יבאר

וסמוכות  הרחוקות או לעיר הקרובות התלוליות בו, לנטוע
לפנותו, מותר אם הידוע קבר או הנמצא קבר הקברות, לבית

מת ו  או קבר והמוצא מצוה במת הפוגע לרבים, המזיק קבר
מציינין. וכיצד ובמה לציין, שחייב

.‡‰„O2¯·˜ „·‡L3d¯ÙÚ - dÎB˙a4ÚbÓa ‡nËÓ »∆∆»«∆∆¿»¬»»¿«≈¿«»
¯·w‰ LB„ ‡nL ,Ò¯t‰ ˙È·k ‡OÓ·e5eÈ‰ÈÂ da ¿«»¿≈«¿»∆»»«∆∆»¿ƒ¿

- dlk ‰„O‰ ÏÎÂ .d¯ÙÚ CB˙a ‰¯BÚOk ˙BÓˆÚ¬»ƒ¿»¿¬»»¿»«»∆À»
‡ÓË ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰6- Ï‰‡ dÎB˙a „ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ¿»…∆

„ÈÓÚ‰L Ï‰‡‰ ‡nL ,Ï‰‡a LiM ‰Ó Ïk ‡ÓËƒ¿»»«∆≈»…∆∆»»…∆∆∆¡ƒ
.ÏÈ‰‡Ó ‡e‰ ¯·w‰ ÏÚ ‰„O d˙B‡a¿»»∆««∆∆«¬ƒ

מ"ג.2) פי"ח אנו 3)אהלות ואין קבר, בו שיש ידוע
שדה  דין שנינו שם, הראשונה בבבא מקומו. את יודעים
(פ"ב  למעלה דיניו מקצת כתב רבינו אלם קבר, בו שנחרש
פ"י  ולקמן שבמשנה, שניה בבבא כאן מתחיל ולכן הט"ז),

שנחרש. קבר דיני ומבאר מהשדה 4)ממשיך לקח אם
טהור. במקום והניחו ושבים.5)עפר, עוברים ברגלי נדרס

מטמא  אינו כשעורה עצם שהרי באוהל, מטמא ואינו
הרבים,6)באוהל. כרשות שדינו החמה בימות ואפילו

כאן  טהור', ספיקו הרבים ברשות טומאה 'ספק בידינו וכלל
טומאה. שהוחזקה מפני טמא,

.·‰a7˙Èa (da)8dÁ˙t ‰È‰ Ì‡ :ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ »»»«ƒ«¬ƒ»««»ƒ»»ƒ¿»
˙Èa ÏL dÁ˙t „‚k ‰iÏÚ ÏL9‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰ -10, ∆¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»∆«ƒ»¬ƒ»¿»

‰iÏÚ‰ - ˙Èa‰ ÛB˜LÓ ˙Áz ¯·w‰ [‰È‰] elÙ‡L∆¬ƒ»»«∆∆«««¿««ƒ»¬ƒ»
BÓk ,Ï‰‡ Èab ÏÚ Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰¯B‰Ë¿»∆¬≈…∆««≈…∆¿

¯‡a˙iL11ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;12‰iÏÚ‰ Û‡ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ…»»¿À»«»¬ƒ»
‰iÏÚ‰ È¯‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰iÏÚ ˙t˜Ò‡ ‡nL ,‰‡ÓË¿≈»∆»«¿À«¬ƒ»««∆∆«¬≈»¬ƒ»

¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡Ó13. «¬ƒ»««∆∆

מ"ה.7) פי"ז קבר.8)שם בו שאבד ואינו 9)בשדה
בולט  אינו וגם מכאן, ולא מכאן לא הבית פתח על עודף

הבית. לפתח חוצץ 10)מחוץ מונח, שהמת מקום בכל
לעליה. תכנס שלא הטומאה מפני פט"ז 11)הבית לקמן

קצת.12)ה"ג. עודף שמא 13)אלא אנו חוששים
ועולה  ובוקעת ולחוץ עביו מחצי עצמו הכותל נגד הטומאה
הבית, פתח על עודף שהיא במקום העליה לפתח וכשמגיעה
דינה  ולפנים מחציו בכותל היא אם אבל לפנים, נכנסת היא
נכנסת  ואינה חוצצת הבית ותקרת הבית, בתוך היא כאילו

טהרות). (סדרי לעליה

.‚BÊ ‰„OÂ14Ú¯Ê Ïk dÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯zÓ15ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»∆À»ƒ¿…«¿»»∆«¿ƒ∆≈
¯·wÏ „Ú ÌÈÚÈbÓ ÌÈÚ¯Ê ÈL¯L16ÔÈÚËB ÔÈ‡ Ï·‡ . »¿≈¿»ƒ«ƒƒ««∆∆¬»≈¿ƒ

„Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈL¯M‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ dÎB˙a¿»ƒ»≈«¬»ƒ¿≈∆«»»ƒ«ƒƒ«
˙BiÏeÏz‰ .˙nÏ17¯ÈÚÏ ˙B·B¯w‰18˙È·Ï ‰ÎeÓq‰ «≈«¿ƒ«¿¿ƒ«¿»¿≈

„Á‡Â ˙BL„Á „Á‡ ,˙B¯·w‰ ˙Èa C¯„Ï B‡ ˙B¯·w‰«¿»¿∆∆≈«¿»∆»¬»¿∆»
ÌÈLp‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙BLÈ¿»¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈∆«»ƒ

ÌÈÏÙp‰ ˙‡ ÌL ˙B¯·B˜19ÌL ÔÈ¯·B˜ ÔÈÁL ÈkÓe , ¿»∆«¿»ƒÀ≈¿ƒ¿ƒ»
Ô‰È¯·È‡20Ë ˙BL„Á‰ - ˙B˜BÁ¯‰ Ï·‡ .˙B¯B‰21, ≈¿≈∆¬»»¿«¬»¿

˙B·B¯˜ eÈ‰ ‡nL ,˙B‡ÓË ˙BLÈ‰Â22‰·¯ÁL ¯ÈÚÓ ¿«¿»¿≈∆»»¿≈ƒ∆»¿»
‰„·‡L C¯cÓ B‡23ÔÈ‡L Ïk ?·B¯˜ Ïz e‰Ê È‡Â . ƒ∆∆∆»¿»¿≈∆≈»…∆≈

Ì„‡ ÔÈ‡L ?ÔLÈÂ .epnÓ ¯˙BÈ ·B¯˜ ¯Á‡ Ïz ÌL»≈«≈»≈ƒ∆¿»»∆≈»»
B¯ÎBÊ24. ¿

מ"ג.14) פי"ח כל 15)שם "נזרעת במשנה: רבינו גירסת
עד  כלומר, לקבר. עד מגיעים זרעים שרשי שאין זרע".
בהל' (רבינו בהנאה מותר הקבר ועפר ממש, המת מקום

אי  ולטומאה ה"כ). פי"ד אינו אבל שמחובר מפני לחשוש, ן
כל  טומאה יקבלו לא גםֿכן הקצירה ואחרי טומאה, מקבל
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קלב מת קלב טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ו' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המשקין  משבעת באחד קצירתם אחר נתלחלחו שלא זמן
ה"אֿב). פ"א אוכלין טומאת ממנו,16)(הל' ויונקים

התורה. מן בהנאה אסור והמת מלשדו, גדלים והפירות
לנטוע  מותר סרק שאילני משמע כאן רבינו של מלשונו

משנה'. 'כסף ראה מלשון 17)לכתחילה, נמוכות, גבעות
כתובות 18)תל. בגמרא שנתפרשה כפי מ"ב, פט"ז שם

ב. וחוששים 19)כ, שם. אהלות, ותוספתא שם. כתובות,
יודע  איש ואין נפל, וקברה יחידה אשה שם הלכה שמא אנו

זה. באוהל.20)על ומטמאים המחלה מחמת שנשרו
מי 21) עוד עמה הלך ואם יחידה, שם הולכת אינה שאשה

מתגלה. הדבר היה - נשים 22)שהוא שם קברו ואז
בין 23)נפליהן. שבת ערב מת שם הובילו ושמא

וברבות  שם, וקברוהו לעיר להביאו הספיקו ולא השמשות,
הדבר. נשכח במשנה.24)הימים שם יהודה, כרבי

.„ÌÈÎBa ‰„O25˙È·Ï ·B¯w‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ¿≈ƒ¿«»«»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÎB·e ÌL ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ˙B¯·w‰«¿»∆«»ƒ¿»««ƒ
ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë d¯ÙÚL∆¬»»»∆¬≈…À¿¿»»À¿»≈

ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,B˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÚËB26Ï‚¯ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆…¿«¿ƒ∆∆
·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ .‰‡ÓË ÌL LÈ ‡nL ,ÌLÏ Ì„‡»»¿»∆»≈»À¿»ƒ¿≈∆»

ÂÈÏÚa eL‡È˙ ¯·k ˙B¯·w‰ ˙È·Ï27CÎÈÙÏ ,epnÓ ¿≈«¿»¿»ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿ƒ»
BÏ eLLÁ ‰Ê ÈtÓ ,Ba ¯a˜ÈÂ Ì„‡ ‡B·iL ¯LÙ‡28. ∆¿»∆»»»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿

ÔÈOBÚÂ29‡Ï È¯‰L ,L„˜Ï ÌÈ¯epz ‰Ê ÌB˜Ó ¯ÙÚÓ ¿ƒ≈¬«»∆«ƒ¿…∆∆¬≈…
.‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»»À¿»

מ"ד.25) שם לטפל 26)אהלות כדי שם ללכת ירבו שלא
היבול. את ולאסוף ב.27)בזרעים ה, קטן רק 28)מועד

להתרחק  אלא טומאה, לגזור מספיק שאינו בדבר יש חשש
המקום. לעשות.29)מן מותר פירוש,

.‰¯·˜30‡ˆÓp‰31B˙BpÙÏ ¯zÓ -32- e‰pt Ì‡Â ; ∆∆«ƒ¿»À»¿«¿ƒƒ»
‡ÓË BÓB˜Ó33‰È‰a ¯eÒ‡Â34ÚBÓk ,˜„aiL „ ¿»≈¿»«¬»»«∆ƒ»≈¿

¯‡a˙iL35Úe„i‰ ¯·˜Â .36B˙BpÙÏ ¯eÒ‡ -37Ì‡Â ; ∆ƒ¿»≈¿∆∆«»«»¿«¿ƒ
¯B‰Ë BÓB˜Ó - e‰pt38.‰È‰a ¯zÓe ƒ»¿»À»«¬»»

בארבע 30) נמצאים שלאחריה, ובהלכה זו שבהלכה הדינים
אהלות  בתוספתא א, מקומות: בארבעה שונות גירסאות
פ"ט  נזיר ב'ירושלמי' ג, ב. מז, סנהדרין בבבלי ב, פי"ז.
מתאימים  כאן רבינו ודברי פי"ד, שמחות במסכת ד, ה"ג.

שב'ירושלמי'. קבר.31)לגירסה שם שיש ידעו שלא
להניח 32) יש קבר, שם שיש ידוע הדבר היה שלא מכיוון

ומותר  מקומו קנה לא ולפיכך בעלים, מדעת שלא שנקבר
שמא 33)לפנותו. בדיקה, צריך הקבר סביבות כל פירוש,

ומדובר  טהור. יהיה הבדיקה ואחר קברות, בית כאן היה
אינו  אחד שקבר (כסףֿמשנה), קברים שלושה כשנמצאו

פ"ט. לקמן ראה בדיקה. בהנאה 34)מצריך אסור לא
שם  ירעו שלא אלא נאסרת, אינה עולם קרקע שהרי ממש,
המתים, כבוד מפני ראש קלות מנהג שם ינהגו ולא בהמות
(כסףֿמשנה). קברות בית בכל - א כט, במגילה שאמרו כמו

הי"ג. פי"ד אבל הל' פ"ט.35)ראה ידוע 36)לקמן
השדה. בעל מדעת נקבר ומסתמא אחד, מת אלא שם שאין

מקומו.37) קנה שהמת נטמא 38)מפני לא הקרקע
שם  ולשתות לאכול מותר זה ומטעם אינם, אחרים וקברים

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÈa¯‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ¯·˜39B˙B‡ ÔÈpÙÓ -40, ∆∆∆«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ
‰È‰a ¯eÒ‡Â ‡ÓË BÓB˜Óe41. ¿»≈¿»«¬»»

ומיטמאים 39) שם עוברים שרבים במקום הוא הקבר
ההבדל 40)באוהל. וזהו הרבים. לטובת לפנותו חובה

"מותר  רבינו כתב שם הנמצא, קבר ובין זה דין שבין
אותו". "מפנים כתב וכאן במת 41)לפנותו", מדובר

ונאסר  מקומו קנה ולפיכך הקרקע, בעל מדעת שנקבר
בהנאה.

.ÊÚ‚Bt‰42‰ÂˆÓ ˙Óa43ÌeÁz‰ CB˙a B‡ˆÓ Ì‡ :44 «≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿«¿
elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ B‡ˆÓ ;˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡È·Ó -¿ƒ¿≈«¿»¿»«¿¬ƒ

ÌBk¯k ‰„O CB˙a45ÌB˜na ¯·wÈÂ ,BÓB˜Ó ‰˜ - ¿¿≈«¿»»¿¿ƒ»≈«»
‡ˆÓpL46¯ˆn‰ ÏÚ B‡ˆÓ .47‰„O .ÔÈ„„ˆÏ B˜lÒÓ - ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈

¯ea48Ê „vÓ¯È ‰„Oe ‰49‰„Oa B¯·B˜ - ‰Ê „vÓ ƒ«∆¿≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈
¯ea50‰„O .¯È ‰„Oa B¯·B˜ - Ú¯Ê ‰„Oe ¯È ‰„O .¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

Ú¯Ê ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe Ú¯Ê51ÔÏÈ‡ ‰„O .52 ∆«¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ»
Ì¯Î ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe53Ï‰‡ ÈtÓ , ¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈…∆

‰‡Óh‰54„ˆ ‰Ê È‡Ï B¯·B˜ - ÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰ . «À¿»»¿≈∆»ƒ¿¿≈∆«
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

ה"א.42) פ"ז נזיר ומצוה 43)'ירושלמי' קוברים, לו שאין
לקברו. בו הפוגע עד 44)על היינו הקברות, בית של

אמה. בו 45)אלפיים ומשתמשים מאוד, יקר ריחני צמח
ולתבשילים. מאפה למיני מתקנותיו 46)כתבלין אחת זו

ושם  א. פא, בבאֿקמא במסכת שנמנו נון בן יהושע של
את  לישראל יהושע הנחיל שעלֿמנתֿכן אמרו: - ב עמוד

יקברנו 47)הארץ. ואם ושבים, עוברים שרבים במקום
באוהל. ייטמא נזרע.48)שם ולא נחרש שלא שדה

עד 50)חרוש.49) ההפסד את לצמצם יש דבר: של כללו
שאפשר. גדול.51)כמה יותר ההפסד עצי 52)בכרם,

אחרים. יותר.53)פרי גדול כרם של שהפסדו ואףֿעלֿפי
לגשת 54) ואפשר הקבר, על מאהילים ואינם נמוכים הגפנים

אילנות  אבל הקבר, על להאהיל מבלי הענבים את ולבצור
סביבותיהם  על ומאהילים רב, בגובה גדלים ענפיהם אחרים
שנוי  זה דין אליהם. המתקרבים את המת באוהל ויטמאו
הטומאה  מן הצלה להעדיף אם שם, ב'ירושלמי' במחלוקת
הטומאה  מן שלהנצל רבינו ופסק הענבים, בצירת הקלת או

עדיף.

.Á‡ˆÓp‰ ¯·˜55Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ -56¯Á‡ ‡a Ì‡Â . ∆∆«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈«¿ƒ»«≈
ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â57Ì„˜ elÙ‡ ,¯·˜ Ô‡k ‰È‰ ‡lL ¿»«»ƒƒ∆…»»»∆∆¬ƒ…∆

‰‡ÈˆÓ ˙ÚMÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ‰L ÌÈ¯OÚÏ¿∆¿ƒ»»≈¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»
.CÏÈ‡Â¿≈«

ה"ו.55) פ"ד טהרות שנעשו 56)תוספתא הטהרות כל
טמאים. – הקבר שנמצא לפני רב זמן אפילו זה, במקום

ספק.57) כל ללא אני, בטוח
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קלג

קלג

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ז' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ë‡ˆBn‰ Ïk58Ï‰‡a ‡nËnL ¯·„ B‡ ˙Ó B‡ ¯·˜ »«≈∆∆≈»»∆¿«≈¿…∆
‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÔiˆÏ ·iÁ - ˙n‰ ÔÓƒ«≈«»¿«≈»»¿≈∆…ƒ¿∆¿»»
ÔÈc ˙ÈaÓ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿À∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
ÔÓ ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÏÚ ÔÈiˆÓ ÔÈ‡ .˙B¯·w‰ ÏÚ ÔiˆÏ¿«≈««¿»≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿À¿»ƒ

˙n‰59ı¯‡a ¯ÒÁÈ BÙBqL ÈÙÏ ,60?ÔÈiˆÓ ‰n·e . «≈¿ƒ∆∆¿«»»∆«∆¿«¿ƒ
„ÈÒa61ÔÈ‡ .‰‡Óh‰ ÌB˜Ó ÏÚ CÙBLÂ ‰ÁÓÓ . ¿ƒ¿«∆¿≈«¿«À¿»≈

ÔÈ„ÈÓÚÓ62‰‡Óh‰ Èab ÏÚ Ôeiv‰ ˙‡63È‰È ‡l‡ , «¬ƒƒ∆«ƒ««≈«À¿»∆»¿ƒ
˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ Ècˆa Ô‡kÓe Ô‡kÓ Û„BÚ≈ƒ»ƒ»¿ƒ≈«À¿»∆…¿«¿ƒ∆

˙B¯‰h‰64ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡Â .65ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ˙‡ «¿»¿≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ¿
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰66ÔÈ‡Â . «À¿»∆…¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿≈

l‡ ,ÏkÏ ÔÈÚe„È Ô‰ È¯‰L ,˙B‡ce‰ ÏÚ ÔÈiˆÓÏÚ ‡ ¿«¿ƒ«««»∆¬≈≈¿ƒ«…∆»«
˙BÎÎq‰Â ¯·˜ da „·‡L ‰„O ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰67 «¿≈¿»∆∆»«»∆∆¿«¿»

˙BÚ¯t‰Â68. ¿«¿»

דין 58) הסמיכו א) (ה, שם ובגמרא א. ב, קטן מועד משנה,
ובנה  אדם עצם "וראה טו): לט, (יחזקאל המקרא על זה

ציון". ב.59)אצלו עמוד אינו 60)שם מכזית ופחות
קצר. זמן לצורך לעשות חכמים הטריחו ולא באוהל, מטמא

מ"א.61) פ"ה, שני ב.62)מעשר ה, קטן מועד
בלבד.63) הטומאה מקום על לא 64)בדיוק לפעמים

שיאהיל  ואפשר ממש, למקומו שיגיע עד בציון האדם ירגיש
מדעתו. שלא הטומאה גדול.65)על שלא 66)ריחוק

את  שהוא כל מרחיב לפיכך הטהור. שטחה את לצמצם
הקברות,67)הציון. בית מגדר לפנים העומדים עצים

וחוששים  לו, מחוצה מסוים שטח על סוככים וענפיהם
העץ. תחת קבר נמצא הגדר 68)שמא מן בולטות אבנים

קבר  על מאהיל האבן של הפנימי צידה ושמא לחוץ,
הטומאה. אוהל כולה ונעשית

.È‡ˆÓ69d·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O70Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈»««ƒ»ƒ
¯·˜ da „·‡L Úe„Èa - ˙BÏÈ‡ da ÔÈ‡71da LÈ ; ≈»ƒ»¿»«∆»«»∆∆≈»

¯·˜ da L¯ÁpL Úe„Èa - ˙BÏÈ‡72¯‡a˙iL BÓk ,73. ƒ»¿»«∆∆¡«»∆∆¿∆ƒ¿»≈

בו 70)שם.69) שאבד או קבר בו שנחרש שדה זה אם
(ראה  אלה שדות שני בין רבים דינים הבדלי יש קבר.
מטמא  אינו נחרש מהם: ואחד פ"י) ולקמן ה "א, למעלה
שעצם  אוהל, טומאת שיעור אחד במקום שאין מפני באוהל
קבר  בו שאבד ושדה בלבד, ומשא במגע מטמא כשעורה

הקבר. מקום על האהיל שמא באוהל, ולפיכך 71)מטמא
בו  שאבד בשדה לנטוע שאסור מפני אילנות, בו ניטעו לא
פרי  לעצי ראויה בשדה ומדובר ה"ג). (למעלה קבר

יש). ד"ה שם [רש"י 72)('תוספות' בה לנטוע ומותר
משמע  ה"י פ"י לקמן רבינו מדברי אבל אחרת, שם פירש
אין  הלא ציינוה, למה הקשו שם [בגמרא כפירושנו].
כגון  ותירצו, באוהל? המטמאים המקומות אלא מציינים
נטיעה  והותרה בטעות) או (באיסור וחרשו קבר בה שאבד
נטעו  שמא לחשוש, ואין נשאר. והציון אילנות ונטעו
ונמשכת  פירסום, לה יש שנטיעה מפני חרישה, בלי בטעות
לקמן, (ראה מעכב שבעיר חכם היה ובוודאי מסוים, זמן

שם.73)שם).

.‡È‡ˆÓ74ÌÈzL eÈ‰ .‡ÓË ‰ÈzÁz - ˙iˆÓ Ô·‡75: »»∆∆¿À∆∆«¿∆»»≈»¿«ƒ
Ì‰ÈÈa „ÈÒ LÈ Ì‡76‡ÓË Ì‰ÈÈa -77„ÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ≈≈∆≈≈∆»≈¿ƒ≈ƒ

O¯Á LÈ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa78- Ô‰ÈÈa ≈≈∆∆»«»≈∆ƒ≈∆∆≈≈∆
ÔÈa ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë79Ô‰ÈÈa O¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â ; »∆≈∆∆»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆≈≈∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ „c¯Ó „Èq‰ ‰È‰Â80È¯‰ - ¿»»«ƒ¿À»«»≈∆ƒ»ƒ»¬≈
‡ÓËÂ Ôeiˆ ‰Ê81¯ˆÓ ‡ˆÓ .82‡e‰ - ÔiˆÓ „Á‡ ∆ƒ¿»≈»»∆∆∆»¿À»

‡ÓË83.˙ÈLÈÏL ÔÎÂ ,‰iL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‰„O‰ ÏÎÂ »≈¿»«»∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÔÈiˆÓ ‰È¯ˆÓ ‰Úa¯‡ ‡ˆÓ»»«¿»»¿»∆»¿À»ƒ≈¿ƒ¿»«»∆

‰‡ÓË dlk84ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡L ; À»¿≈»∆≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿
‰‡Óh‰85. «À¿»

א.74) ז, בסיד.75)שם מצויינות אבנים סיד 76)שתי
המקום. על בסיד.77)שפוך צויין המקום שהרי

אדמה 78) מין מפרשים: (ויש דקות חרס חתיכות כלומר,
כסיד). לבנה אינה בין 79)לבנה, חרסית לתת רגילים

הבנין. יד 80)אבני על היתה סיד של דקה קליפה
אפילו 81)האבנים. טהור חרש, ביניהן יש שאם משמע

טמא  סיד, של עבה שכבה ביניהן יש ואם מרודד. בסיד
חרס. שם יש אם המצויין.83)שם.82)אפילו המקום

על 84) מכריז השדה כל את המקיף שהציון תולים אנו
השדה. כל מיצרי 85)טומאת כל את לציין הוצרך ולפיכך

טהורים, עצמם והמיצרים ה"ט). למעלה ראה (רש"י. השדה
למעלה  שנאמר העודף הוא שמקומם לתלות שיש מפני

דאמר). ד"ה שם 'תוספות' (ראה בה"ט

âכסלו ז' חמישי âיום
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

או 1) רבים מתים ומצא בשדה חופר שהיה מי דין יבאר
מת  ומצא חופר היה הקברות, לבית חושש אם הרוגים
צריך  אם שלושה או שנים או הנקברים כדרך מושכב
יש  למי קברות, טומאת להם יש אם גוים ודין לבדוק,
עם  שנתערב טמא גל בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה
נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני

דינו. מה ספק הוא ואם

.‡‡n‚a ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó ‡ˆÓe ‰„Oa ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿»∆»»≈ƒ«ƒ¿À»
‡ˆnL B‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê B‡ ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ˙Á‡««∆««∆∆¿«∆∆»»
- ÂÈk¯a ÔÈa BL‡¯ B‡ ·LBÈ ˙Ó ‡ˆnL B‡ ,ÌÈ‚e¯‰¬ƒ∆»»≈≈…≈ƒ¿»

‰È‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‰Ê ÌB˜Ó ‡nL LLBÁ BÈ‡2‡l‡ ; ≈≈∆»»∆≈«¿»»»∆»
ÁeÁz‰ ¯ÙÚ‰ Ïk ÏËBÂ ,‡ˆnL ˙n‰ ÏËB3 ≈«≈∆»»¿≈»∆»»«ƒ«

Ú˜¯˜ ˙Ïe˙·a ¯ÙBÁÂ ,ÂÈzÁzL4˙BÚaˆ‡ LÏL5, ∆«¿»¿≈ƒ¿««¿«»∆¿»
‰˙È‰Lk ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰„O‰ ¯‡Le ,Ïk‰ ‡ÈˆBÓeƒ«…¿»«»∆¿∆¿«»√»¿∆»¿»
¯ÙBÁL ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌÚ ‰Ê ¯ÙÚÂ .‡ˆÓiL Ì„…̃∆∆ƒ¿»¿»»∆ƒ»∆¿»∆≈

˙n‰ ˙Òe·z ‡¯˜p‰ ‡e‰6. «ƒ¿»¿««≈

כך.2) קוברים אינם שיהודים הרך.3)מפני העפר
ממקומה.4) מעולם הזיזוה שלא שלוש 5)אדמה כעובי

המקרא 6)אצבעות. מלשון המת. בדם שהתבוסס עפר
בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל

יום חמישי 
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קלד מת קלד טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ז' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·ÌÈ‚e¯‰ da e‚¯‰pL ‰„O7˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - »∆∆∆∆¿»¬ƒ¿«≈»»¬»
‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰Â ,daL8B¯·˜ ‰pÙÓ‰ ÔÎÂ .9CBzÓ ∆»«¬≈ƒ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿ƒ

‡È‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - e‰„O»≈¿«≈»»¬»∆∆∆∆«¬≈ƒ
ÌÈ‚e¯‰ B‡ ÌÈÏÙ BÎB˙a ÌÈÏÈËnL ¯Ba ÔÎÂ ‰¯B‰Ë10 ¿»¿≈∆¿ƒƒ¿¿»ƒ¬ƒ

Ó -‡e‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ BaL ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏ¿«≈»»¬»∆∆∆∆∆«¬≈
¯B‰Ë11. »

להם 7) כשיש והמדובר גלויים. השדה פני על מוטלים והם
לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, אין שאם קוברים,

תבוסתם.8) את ליטול צריך על 9)ואינו המת שם שקבר
מפרש  למשנתנו אחרונה [ובמשנה שם). (רא"ש לפנותו מנת
לתוך  קברו שנפחת "מי ה: הלכה שם התוספתא פי על
פירוש, טהור". והכל עצם עצם לקט לו אומרים שדהו
ונתגלגל  הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק לא קבר שהיה

טהרות]. בסדרי גם פירש וכן שדהו. לתוך בלי 10)המת
שם. לקוברם רבותא,11)כוונה אותנו משמיעה זו בבא

תבוסה, להם אין שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק שלא
בלי  אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו אלא

כן. הדין קבורה, כוונת

.‚ÔÈ¯·BwL C¯„k ·kLÓ ˙Ó ‡ˆÓe ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈»»≈À¿»¿∆∆∆¿ƒ
- ÌÈL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B˙Òe·z ˙‡Â BÏËB - ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿¿∆¿»¿≈ƒ»»¿«ƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ,BnÚ B˙Òe·˙e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏËB≈»∆»≈∆¿»ƒ¿»«»∆
ÏhÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë¿»»»¿»≈ƒ»∆»≈∆À»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ Ì‡ ,ÔÈ¯a˜p‰ C¯„k¿∆∆«ƒ¿»ƒƒ≈≈∆»∆≈«¿««

‰hÓ ‡ÏÓk ,‰BÓL „ÚÂ12LLBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·B˜Â ¿«¿∆ƒ¿…ƒ»¿¿∆»¬≈∆≈
‰Ê ‡e‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡nL13ÔÓ ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ , ∆»≈«¿»∆¿»ƒƒ¿…ƒ

¯ˆÁÂ ˙B¯ÚÓ ÈzLk Ô‰L ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÔB¯Á‡‰»«¬∆¿ƒ«»∆≈ƒ¿≈¿»¿»≈
Ì‰ÈÈaL14Ô˙B‡ È¯‰ - ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ∆≈≈∆¿ƒ…»»»≈«≈¬≈»

˙eÎL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯B‰Ë ˜„aL ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ∆»«¿««ƒ∆≈¿«
˙B¯·˜15CÈ¯ˆ - ‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÛBÒa „Á‡ ˙Ó ‡ˆÓ . ¿»»»≈∆»¿∆¿ƒ«»»ƒ

ÌÈÏ‚¯L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ‰n‡ ÌÈ¯OÚ epnÓ ˜c·Ïƒ¿…ƒ∆∆¿ƒ«»¬≈¿ƒ∆«¿«ƒ
¯·cÏ16B‡ ‰lÁza ‡ˆnL el‡Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . «»»¿ƒ»»∆»≈≈∆»»«¿ƒ»

‰È‰iL ,Bk¯„k ‡lL ·kLÓ B‡ ·LBÈ B‡ ‚e¯‰ ÛBqa«»≈À¿»∆…¿«¿∆ƒ¿∆
‡l‡ ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˜„Ba BÈ‡ - ÂÈ˙BÎ¯È ÔÈa BL‡…̄≈«¿»≈≈∆¿ƒ«»∆»
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙˜ÊÁL ;„·Ïa Ô˙Òe·z ˙‡Â ÔÏËB¿»¿∆¿»»ƒ¿«∆∆¿»»¿≈»ƒ

עליה.12) מוטל שהמת אם 13)המיטה דבר: של כללו
ששלושתם  להניח שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת
וזה  זה, הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו
לא  הוא שלישי עד ראשון מקבר המרחק אם רק אפשר
היו  [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע פחות
ובמרחקים  אחידה בצורה מערות בכותל שנחפרו בכוכים

שכזה:14)קבועים]. באופן מסודרים היו הקברים
מערות  ושתי אמות שש על אמות שש חצר נמצא במרכזם
נחצבו  המערות ובכתלי צדדיה, משני ארבע על שש של
שתי  והוסיפו אמות, עשרה שמונה הכול סך יוצא הכוכים.
באלכסון. אחת מערה עמדה שמא החשש מפני אמות

שכונת 15) שהרי לקברות, בשכנות שהן פי על אף כלומר,

האחרון  מן שמודדים לשיטתו, ורבינו טמאה. - ממש קברות
משנה). כאן.16)(כסף הקברות שבית מבוססת, השערה

.„ÏÈ‡B‰ .˙B¯·˜ ˙‡ÓË Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ≈»∆À¿«¿»ƒ
„Ú ,¯B‰Ë Ô¯·˜a Ú‚Bp‰ È¯‰ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿…∆¬≈«≈«¿ƒ¿»»«

.‰p‡OÈ B‡ ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚa ÚbiL∆ƒ«¿«¿»∆À¿»ƒ»∆»

.‰¯ÒÁL ˙Ó17- ˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ ≈∆»«≈»∆ƒƒ»≈ƒ««»
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˙Óe .˙B¯·˜ ˙eÎL ‡ÏÂ ‰Òe·z BÏ ÔÈ‡≈¿»¿…¿«¿»≈ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰„O‰ Èt ÏÚ ÌÈÈeÏb¿ƒ«¿≈«»∆≈»∆¿«¿»¿…

¯B‰Ë Ïk‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ËwÏÓ ‡l‡ ,‰Òe·z18. ¿»∆»¿«≈∆∆∆∆¿«…»
‰Òe·z BÏ LÈ - ˙eL¯a ‡lL ¯a˜p‰Â19BÏ ÔÈ‡Â ¿«ƒ¿«∆…ƒ¿≈¿»¿≈

.˙B¯·˜ ˙eÎL¿«¿»

לו 17) אין "והחסר ב: הלכה ט"ז פרק אהלות תוספתא
קברות". שכונת לו ואין משנה 18)תבוסה ט"ז, פרק שם

והכול  עצם עצם מלקט הרוגים בה שנהרגו "שדה שנינו: ה
מיתה  שמתו גלויים למתים הדין שהוא רבינו וסובר טהור".
[רבינו  למצוי". פרט "מצא ב סד, בנזיר יהודה כרב טבעית,
דינם  שאין להשמיענו, ב בהלכה למעלה הרוגים דין הביא
שגם  משמיענו וכאן במקומם. שנקברים מלחמה כהרוגי
שרק  לומר, תטעה שלא כדי כך, הדין טבעית מיתה במתים
מתים  אבל דמם, שחסר מפני תבוסה להם אין הרוגים

תבוסה]. להם יש גמליאל 19)שלמים בן שמעון כרבי
מבאר  משנה בכסף רבים. נגד ו הלכה שם בתוספתא
רבן  ששנה מקום "כל הכלל: פי על היא רבינו שהכרעת
וצידון  מערב חוץ כמותו, הלכה במשנתנו גמליאל בן שמעון
[ראה  כמותו. הלכה בברייתות שגם והוסיף אחרונה" וראיה
את  להלכה קיבל לא שרבינו שהוכיח, כף, אות מלאכי יד

הזה]. הכלל

.Â‰lÁza Ôk¯„k ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆBn‰ „Á‡20B‡ , ∆»«≈¿»≈ƒ¿«¿»«¿ƒ»
ÚÈ˜e Cek B‡ ÔÈÎek ‰LÏL ‡ˆnL21‰¯ÚÓe22È¯‰ - ∆»»¿»ƒ¿ƒ«¿»»¬≈

LÈ - Úe„È ‰È‰ „Á‡Â ÌÈL ‡ˆÓ .˙B¯·˜ ˙eÎL BÊ¿«¿»»»¿«ƒ¿∆»»»»«≈
¯·w‰L ;˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡Â ‰Òe·z Ì‰Ï»∆¿»¿≈»∆¿«¿»∆«∆∆
‡ˆBn‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .‰eÎL ‰OBÚ BÈ‡ Úe„i‰«»«≈∆¿»¿…»¿∆»«≈
˜„Ba „ˆÈk .‰˜È„a CÈ¯vL ‡e‰ ‰lÁza ‰LÏL¿»«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ»≈«≈
ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ¯ÙBÁ ?e¯Ó‡L ‰n‡ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ«»∆»«¿≈«∆«ƒ«

‰Ïe˙·Ï B‡ ÚÏÒÏ23dÈ‡L ˙È‡¯pL Ú˜¯w‰ ‡È‰Â , ¿∆«ƒ¿»¿ƒ««¿«∆ƒ¿≈∆≈»
‰„e·Ú24È¯‰ - O¯Á ‡ˆÓe ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ˜ÈÓÚ‰ . ¬»∆¡ƒ¬ƒ≈»«»»»∆∆¬≈

.‰Ïe˙·Ï ÚÈbiL „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰lÁz·k BÊ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»
.‰Ïe˙·k BÊ È¯‰ - ÌÈÓÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿«ƒ¬≈ƒ¿»

כך.20) לפני עליהם ידעו בניגוד 21)שלא בקרקע חפירה
מערה. בכותל חצוב שהוא במערה 22)לכוך מת שמצא

"בתולה".23)עצמה. נקרא הטבעי במצבו הנמצא דבר
מעולם.24) נחרשה שלא

.Ê„Ú ÌÈ¯OÚ‰ ˙lÁzÓ „Á‡ ÌÏz ¯tÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿…∆∆∆»ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ«
¯ÙBÁÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ¯ÙBÁ ‡l‡ ,ÔÙBÒ»∆»≈«»««»«ƒ««»¿≈
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קלה

קלה

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ז' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈa ÔÈ‡L ;ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡«»««»«ƒ««»¿≈«»∆≈≈
‰n‡Ó ˙BÁt ¯·˜Ï ¯·˜25. ∆∆¿∆∆»≈«»

א 25) אמה ולפיכך ישאיר אם אפילו יגלהו קבר שם יש ם
בדיקה. בלי

.ÁB‡ ¯‰Ï ÌÈ¯OÚ‰ CB˙a ÚÈb‰Â ˜„Ba ‰È‰»»≈¿ƒƒ«¿»∆¿ƒ¿»»
˙ÈÏeÏLÏ26˜ÈÒÙÈ - ÌÈa¯‰ C¯„Ï B‡27CÈ¯ˆ BÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆∆»«ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ

.˙B¯·w‰ ˙eÎL ‰˜ÒÙ È¯‰L ,˜c·Ïƒ¿…∆¬≈ƒ¿¿»¿««¿»

לגנות 26) הנהר מן מים המובילה מלאכותית תעלה
פירש  והר"ש שם. בפירושו (רבינו השקאה לצרכי ופרדסים

גשמים). מי בו שנקוו מתים 27)מקום קוברים שאין
אלה. במקומות

.Ë‡ÈˆBn‰28Ì‡ ‡l‡ ,¯B‰Ë - ‰˜È„a ÏL ‰Ê ¯ÙÚ «ƒ»»∆∆¿ƒ»»∆»ƒ
¯ÙÁL ÌB˜na ‰‡ÓË ‡ˆÓ Ôk29‡ˆÓiL Ì„˜ Ï·‡ ; ≈»»À¿»«»∆»«¬»…∆∆ƒ¿»

Ïba ÁwÙÓ‰Â .‰Óe¯˙a ÏÎB‡30ÏÎB‡ BÈ‡ - ≈ƒ¿»¿«¿«≈«««≈≈
‰Óe¯˙a31ÌL ÌÈ˙n‰L È‡cÂ Ú„BÈ È¯‰L ;32˙Áz ƒ¿»∆¬≈≈«««∆«≈ƒ»««

.ÔÓB˜Ó ¯ÈkÓ BÈ‡L ‡l‡ ,Ïb‰««∆»∆≈«ƒ¿»

ממקום 28) העפר את "המוציא שנינו: שם ד במשנה
לכהן  שהכוונה רבינו שם ומפרש בדמעו" אוכל טומאה
תרומתו. - בדמעו שנחפר. העפר את אחר למקום המפנה
תאחר" לא ודמעך "מלאתך כח): כב, (שמות הכתוב מלשון
ביכורים, אלו "מלאתך" א ד, תמורה בגמרא ודרשו
שלא  תנאי, מוסיף והוא שם. (רבינו תרומה זו "ודמעך"

הנבדק). במקום משם 29)יעמוד שהוציא העפר שהרי
את  טומאה בחזקת מחזיקים אין שמצא לפני אבל טמא,

שהוציא. רבינו,30)העפר ומפרש שם. המשנה של סיפא
והמפקח  ונהרג אדם על ונפל שנהרס בבניין שהמדובר
באיזה  יודע אינו השטח) את ומגלה האבנים את (הנוטל
הטומאה. מקום על עומד שהוא ואפשר המת מונח מקום

עפר 31) במוציא כן שאין מה טומאה שהוחזקה מפני
כלל. טומאה הוחזקה שלא למשנה 32)הבדיקה בפירושו

אומר, שם הר"ש וגם מת". שם אם יודע "ולא כתב:
בתרומה. אסור מת ספק חי בספק שאפילו

.È‡ÓË Ïb33„Á‡ ˜„a :ÔÈ¯B‰Ë ÔÈl‚ ÈLa ·¯Ú˙pL «»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«∆»
˜„a ;ÔÈ‡ÓË ÌÈM‰Â ¯B‰Ë ‡e‰ - ¯B‰Ë B‡ˆÓe Ô‰Ó≈∆¿»»»¿«¿«ƒ¿≈ƒ»«
ÈLÈÏM‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ
Ôlk - ¯B‰Ë ‡ˆÓe ÔzLÏL ˜„a ;‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«»≈»«¿»¿»»»»À»

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa34ÚÏÒÏ ÚÈbiL „Ú ÔzLÏL ˜c·iL „Ú ¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿…¿»¿»«∆«ƒ«¿∆«
ÔÈ¯B‰Ë ÔzLÏL eÈ‰ÈÂ ‰Ïe˙·Ï B‡35. ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ

בו.33) נמצאת שטומאה לנו בדק 34)ידוע שלא הוברר,
הטומאה.35)יפה. את נטלו שעורבים תולים

.‡ÈÂÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÌÈÏÙ BÎB˙Ï ÔÈÏÈËnL ¯Ba∆¿ƒƒ¿¿»ƒ««¬ƒ»»
ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡ÓË»≈ƒ»««ƒ∆À¿»«¿¿»¿ƒ

ÔÈ‡ ,ÌLÈ‡cÂ È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ˜ÙÒ36‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈»≈ƒƒ≈««¬»ƒƒƒ»
‡nËÓ‰ ¯·„ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏÙ ‰M‡ ÌL»ƒ»≈∆¿≈»«ƒƒƒ»»»«¿«≈

‰ÏÈt‰ ‡Ï B‡37ÌL ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁÂ ÏÈ‡B‰ , …ƒƒ»ƒ¿À¿»«¿¿»¿ƒ»
¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ -38. ¬≈¿≈»

שמא 36) הספק מפני לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי
החיות. מלאה 37)אכלוהו שלפוחית אלא המטמא, דבר

דם. או להיתר,38)מים ספיקות שני כאן שיש משום
דבר  לומר תימצא ואם מטמא שאינו דבר הפילה  שמא

וברדלס. חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא

.·È˙B‡Óh‰ el‡ ÏkL ,Úe„È ¯·c39Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »»»«∆»≈«À¿¿«≈»∆
Ô‰È¯·c ÏL Ô‰ È¯‰ - ˜ÙÒ ÌeMÓ Ô‰L40‡ÓË ÔÈ‡Â . ∆≈ƒ»≈¬≈≈∆ƒ¿≈∆¿≈»≈
Â ˙‡ÓË ‡ÓËpL ÈÓ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓÏk Ï·‡ ;È‡c ƒ«»∆»ƒ∆ƒ¿»À¿«««¬»»

ÔÈa ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa ÔÈa ˙B‡ÓËa ÔÈa ,˙B˜Ùq‰«¿≈≈¿À¿≈¿«¬»¬≈
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙B˙aLÂ ˙BÈ¯Úa«¬»¿«»≈»∆∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â]¿««ƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿≈
ÌL‡ ·iÁ B˙B‡ ‰OBÚ‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡»ƒ«»∆¬≈»∆«»»»
‰nÎ·e ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk [.ÈeÏz»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»

.˙BÓB˜Ó¿

מספק".39) "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה
נפל 40) לדיני נוגע אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי

כתב  הראשון בדין שהרי י"א, בהלכה למעלה האמורים
ספק  שאין מפני והטעם, תורה", דין "טמא בפירוש רבינו
מפני  מדבריהם, אפילו טהור השני ובדין ודאי. מידי מוציא

ספיקא". "ספק שהוא

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
החורש 1) דינו, ומה נעשה כמה ועד הפרס בית איזהו יבאר

או  אריס או שותף הוא ואם שלו, שאינה בשדה קבר
ושטפו  למטה טהור ושדה למעלה הפרס בית אפוטרופוס,
במעמד  הפרס בית טהרת לטהור, הפרס בית מעפר גשמים

אותו. מטהרין וכיצד חכמים

.‡e‰ÊÈ‡2.¯·˜ Ba L¯ÁpL ÌB˜n‰ ‰Ê ?Ò¯t‰ ˙Èa ≈∆≈«¿»∆«»∆∆¡«∆∆
e˜c˜c˙ È¯‰L3eÒ¯t˙Â ¯ÙÚ‰ CB˙a ˙n‰ ˙BÓˆÚ4 ∆¬≈ƒ¿«¿¿«¿«≈¿∆»»¿ƒ¿»¿

da L¯ÁpL ‰„O‰ Ïk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚Â ,‰„O‰ ÏÎa¿»«»∆¿»¿À¿»«»«»∆∆∆¡«»
‰È‰ elÙ‡Â ,ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ L¯Á elÙ‡ .¯·w‰«∆∆¬ƒ»«««≈»»«¬ƒ»»

ÔÈ„·B¯a Ú˜LÓ5ÌÈ·‡·e6Èab ÏÚ ‰È‰ elÙ‡Â , À¿»¿¿ƒ«¬»ƒ«¬ƒ»»««≈
È¯‰ - ¯·˜ ÏÚ L¯ÁÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BÓB˜ ÈzL Ìe¯ ÔB¯‡‰»»¿≈ƒ¿»««∆∆¬≈

Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ ‰Ê7˙Èa ‰OÚ ‡e‰ ‰nk „Ú . ∆∆≈«¿»««»«¬∆≈
‰n‡ ‰‡Ó ?Ò¯t‰8‰n‡ ‰‡Ó ÏÚ9¯·w‰ ÌB˜nÓ10. «¿»≈»«»«≈»«»ƒ¿«∆∆

מ"א.2) פי"ז דקיקים.3)אהלות לחלקים נשברו
יט):4) מ, (שמות הכתוב את מתרגם אונקלוס נתפשטו.

נקרא  כך שם ועל פרסא. ית ופרס האוהל", את "ויפרוש
נז, נדה ורש"י למשנה. בפירושו (רבינו הפרס" "בית המקום

ופרוס). שבור מפרש על 5)א שמניחים שיש לוחות
המת.6)הארון. בעצמות המחרישה נגעה השוו 7)ולא

וייטמאו  יטעו שלא כדי שנחרש, קבר כל דין חכמים
ה"א). פי"ז אהלות חכמים 8)(תוספתא שיערו שם. משנה

העצמות. פירורי את המחרישה מוליכה אמה מאה שעד



 136  ללראמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ  לדיד   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלו מת קלו טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ז' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ברוחב.9) ומאה באורך דין 10)מאה ביאר לא רבינו
בטומאתו  נשאר הוא אם החרישה, אחרי עצמו הקבר מקום
טמא  או מדאורייתא באוהל ומטמא הראשונה החמורה
כתבו  ב כח, כתובות בתוספות כולו. הפרס מבית מדרבנן
היה  שאם ברור, אולם הפרס. כבית דינו הקבר מקום שגם
מטומאת  יצא לא ה"א) (ראה ובאבנים" ברובדים "מושקע

ממקומן. העצמות את הזיזה לא המחרישה שהרי קבר,

.·Úa¯Ó‰ Ïk11ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa ‡e‰L ,12È¯‰ , »«¿À»∆≈«¿««¿ƒ¬≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‡e‰13BÓk ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ B¯ÙÚÂ , ≈«¿»«¬»¿«≈¿«»¿«»¿

e¯‡aL14Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ,15ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈¿«≈¿…∆¿≈««¬ƒ«
.¯B‰Ë - ‰f‰ Ò¯t‰ ˙Èa≈«¿»«∆»

מאה 11) של מרובע עושה ברוחב, ומאה באורך אמה מאה
מאה. בעירובין 12)על סאים. ארבעה בו שזורעים שטח

המשכן  וחצר המשכן", כחצר סאתים "שיעור אמרו: ב) (כג,
על  חמשים הוא סאה שבית יוצא חמשים, על מאה היה
של  שטחים ארבעה בו יש מאה על מאה של ושטח חמשים,

חמשים. על מגדולי 13)חמשים וכמה המשנה [מפרשי
והאריכו  הפרס, בית שטח בקביעת התלבטו האחרונים
מסקנותיו  הן ואלה רבינו. שיטת ובבירור במשנה בביאור
גזרו  שם: למשנה בפירושו טהרות סדרי בעל הגאון של
עד  הקבר מן חרישות שתי על הפרס בית טומאת חכמים
(או  למערב ממזרח אחת חרישה אמה. מאה של מרחק
הפוך, בכיוון או לצפון מדרום והשניה למזרח), ממערב
התלמים  שני בגבולות הנמצא השטח את וכשתרבע
בית  שהוא מאה, על מאה של מרובע תקבל (החרישות),
אם  הפרס בית טומאת גזרו הזה השטח כל ועל סאים, ארבע
יותר  - הראשונה את אפילו - החרישה את האריך אם נחרש.
אינה  שהמחרישה מפני מטמא, העודף אין אמה ממאה
לרוחב  השניה החרישה זה. למרחק העצמות את מוליכה
"וניער  ה"ג) (לקמן שאמרו ומה הקבר, מן כן גם מתחילה
וחרש  המשיך אם הכוונה טהור", והשאר וכו' המחרישה את
אבל  שניער, העפר את עמו הוליך ולא שניער המקום מן
ומה  הפרס. בית עושה הוא הקבר מן שנית מתחיל הוא אם
המדובר  הפרס", בית הוא וכו' המרובע "כל רבינו: שכתב
ואףֿעלֿ הראשונות, החרישות משתי מאחת החל כשנחרש
נאמר  זה ה"ז), (לקמן פרס בית עושה פרס בית שאין פי
הנתפס  המרובע לגבולות שמחוץ למקום פרס מבית בחרש
כבית  כבר נתפס שביניהן המרובע אבל החרישות, שתי ע"י
אמורים  דברים במה עליו. חל הזה הכלל ואין הפרס,
סיבה  כל אין נחרש שלא זמן כל אבל כאמור, כשנחרש,
כל  כמעט מסלק מסתמכים, אנו שעליו זה, פירוש לטומאה.
אלו]. סבוכות שבהלכות ואיֿהבהירות הקושיות

הט"ז.14) פ"ב אדם 15)למעלה על האהיל זה עפר אם
וכלים.

.‚L¯ÁÏ ÏÈÁ˙‰16,CÏB‰Â BL¯BÁ ‰È‰Â ,¯·w‰ ˙‡ ƒ¿ƒ«¬∆«∆∆¿»»¿¿≈
‰L¯Án‰ ˙‡ ¯Ú ‰n‡ ‰‡Ó ¯Ó‚iL Ì„˜Â17B‡ ¿…∆∆ƒ¿…≈»«»ƒ≈∆««¬≈»

ÁÈË‰L18¯„‚a B‡ ÚÏÒa19˙Èa ‰OBÚ ‡e‰ ÌL „Ú - ∆≈ƒ«¿∆«¿»≈«»∆≈
¯‡M‰Â ,„·Ïa Ò¯t‰20ÂÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë «¿»ƒ¿«¿«¿»»∆¬≈…ƒƒ«≈»

‰L¯ÁÓ‰ CBLÓa21¯˙È B‡ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÓk L¯Á . ¿ƒ««¬≈»»«¿¬ƒƒ«»»≈

L¯ÁÂ ¯ÊÁÂ22˙Èa Ïk‰ - ‰‡n‰ ÌÈÏL‰L „Ú ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«≈»«…≈
Ò¯t‰23‰‡ÓÏ ıeÁ CÏB‰Â L¯BÁ ‰È‰ .- ‰n‡ «¿»»»≈¿≈¿≈»«»

¯·˜ ˙BÓˆÚ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰n‡ ‰‡nÓƒ≈»«»¿«»∆≈«¿∆∆
.‰‡nÓ ¯˙ÈÏ ˙BÚÈbÓ«ƒ¿»≈ƒ≈»

מ"ב.16) את 17)שם ושפך בכוונה, המחרישה את הפך
שעליה. העפר.18)העפר ונשפך בסלע נתקלה המחרישה

הצד.19) החרישה.20)מן את המשיך ממקום 21)אם
עצם  ונשארה יפה ניער לא שמא חוששים ואין הקבר,

המחרישה. על מבלי 22)כשעורה מסוים, זמן הפסק אחרי
החרישה  את שהתחיל או המחרישה מן העפר את להוריד
המחרישה  הוליכה כך ומתוך שהפסיק, המקום לפני השניה
טז). אות יכין ישראל, תפארת (ראה הקבר עפר את

שם.23)

.„„Ú ,Ì„‡ ÏL Ô‰L ˙BqÎÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁ∆¿«»¬»«¿À∆≈∆»»«
˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁÂ ;‰Ó‰a ÏL Ô‰L Ú„eiL24˙Bl‚Ó‰ ∆ƒ»«∆≈∆¿≈»¿∆¿«»¬»«¿À

Ì„‡ ÏL Ô‰L Ú„eiL „Ú ,‰Ó‰a ÏL Ô‰L25‰È‰ . ∆≈∆¿≈»«∆ƒ»«∆≈∆»»»»
Ì„‡ ˙BÓˆÚ ‡ÏÓ ıÈ¯Á ÌL26Ì„‡ ˙BÓˆÚ eÈ‰L B‡ , »»ƒ»≈«¿»»∆»«¿»»

ÌÚ el‡ ˙BÓˆÚ L¯ÁÂ ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ˙B¯e·¿̂««≈«¿«¿»«¬»≈ƒ
[da ‡ˆÓpL B‡] da „·‡L ‰„O L¯ÁL B‡ ,‰„O‰«»∆∆»«»∆∆»«»∆ƒ¿»»

¯·˜27e¯Ê‚ ‡lL ;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆≈∆≈«¿»∆…»¿
‰‡ÓË28È‡cÂ ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O ÏÚ ‡l‡29ÔÎÂ . À¿»∆»«»∆∆∆¡«»∆∆««¿≈

˙n‰ ˙‡ L¯BÁ‰30;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ - ‰„Oa «≈∆«≈¿»∆≈∆≈«¿»
el‡ ÏkL31‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ∆»≈»»∆≈»¿…»¿∆»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L L¯ÁpL ¯·˜a32. ¿∆∆∆∆¡«∆»»«»

הי"ב.24) פי"ז אהלות המת 25)תוספתא כבוד מפני
בהמות  עצמות לכסות נהגו לא אבל עצמותיו, את מכסים

שם.26)וחיות. ג נחרש,27)משנה שלא השדה בחלק
בפירושו  (רבינו ונחרש קבר עוד שם שהיה לחשוש ויש

אחרת). פירש והר"ש שם, או 28)למשנה לאבד נימוק זה
קבר. כשלא 29)נמצא המדובר קבר, בו שאבד בשדה גם

נחרש. לא הקבר שמקום ואפשר השדה, כל נחרש
ה"א.30) שם עצמות,31)תוספתא מלא חריץ פירוש,

בשדה. ומת צבורות על 32)עצמות אלא גזרו לא חכמים
עצמות  יחרוש שאדם שכיח הדבר ואין שכיחים, מקרים

מת. גוף או גלויות אדם

.‰L¯BÁ‰33BÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„Oa ¯·w‰ ˙‡ «≈∆«∆∆¿»∆∆≈»∆≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚBÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L , ∆≈«¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL34ÛzL elÙ‡ .35ÒÈ¯‡ B‡36BÈ‡ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ∆¬ƒÀ»»ƒ«¿≈
ÏLÂ BlL ‰„Oa ¯·˜ L¯Á .Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ∆≈«¿»»«∆∆¿»∆∆¿∆

B¯·Á37„Á‡k38B¯·Á ÏLÂ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BlL - ¬≈¿∆»∆∆≈«¿»¿∆¬≈
.Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡≈∆≈«¿»

שם.33) ג ב)34)משנה (מ, בחולין אמנם נאמר זה כלל
לדמות  אין [לכאורה לעבודהֿזרה. חבירו בהמת בשוחט
ואין  אוסרת, המחשבה שם שהרי כאן, הנידון את לזה
גורם  כאן אבל שלו. שאינו בדבר מועילה אדם של מחשבתו
בין  ההבדל ומה המחרישה, שהוליכה העצם היא הטומאה
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קלז

קלז

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ז' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם, ישראל ובתפארת אחר? ע"י או השדה בעל ע"י הובאה
מטעם  היא הגזירה שכל רבינו, כוונת מבאר כא, אות יכין
את  קנסו ולא המת, את וביזה הקבר את שחרש מפני קנס,

אחר]. אדם של מעשהו על השדה שם 35)בעל תוספתא
לקבל 36)ה"ג. עלֿמנת לנוטעה או לזורעה שדה חוכר

מהיבול. בשדה 38)שם.37)חלק אמה חמשים שחרש
שדהו. עם הגובל חבירו של בשדה מאה עד והמשיך עצמו,

.ÂL¯ÁL ÌÈ·ÎBk „·BÚ39‰OBÚ BÈ‡ - e‰„Oa ¯·˜ ≈»ƒ∆»«∆∆¿»≈≈∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ,Ò¯t‰ ˙Èa40. ≈«¿»∆≈≈¿»¿¿≈»ƒ

שם.39) בפירושו 40)משנה [רבינו עליהם. גזרו לא
(שומרונים)", לכותיים פרס בית "שאין גורס: למשנה
פרס  בית אין למה זה במשפט מנמקת שהמשנה ומפרש
ומכלֿ פרס בית אין לכותיים אפילו שהרי ואומרת לגויים,

לגויים]. שכן

.Ê‰„O41,‰hÓÏ ‰¯B‰Ë ‰„OÂ ‰ÏÚÓÏ Ò¯t ˙Èa »∆≈¿»¿«¿»¿»∆¿»¿«»
elÙ‡ ,‰¯B‰hÏ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ÌÈÓL‚ eÙËLÂ¿»¿¿»ƒ≈¬«≈«¿»«¿»¬ƒ

‰ÈaÏ‰Â ‰n„‡ ‰˙È‰42- ‰ÓÈc‡‰Â ‰·Ï B‡ »¿»¬À»¿ƒ¿ƒ»¿»»¿∆¿ƒ»
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ò¯t ˙Èa ‰OBÚ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë¿»∆≈≈¿»∆≈¿»¿…»¿

B˙i¯·k Leb ÏÚ ‡l‡ ‰‡ÓË43. À¿»∆»«ƒ¿ƒ»

ד.41) משנה משדה 42)שם האדמה לכאן  שהגיעה וברור
לבנה. שאדמתו הפרס על 43)בית ולא שנברא, כמו

אחר. ממקום אליו שבאה אדמה

.ÁÒ¯t‰ ˙Èa44ÚË Ïk Ba ÚËÏ ¯zÓ ‰f‰45ÈÙÏ , ≈«¿»«∆À»ƒ¿…«»∆«¿ƒ
‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ÌÈL¯M‰L46‰hÓÏe , ∆«»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«»

¯t‰ ˙È·a ‰LÏMÓÏÚ Ò¯Ù ¯·w‰ È¯‰L ,¯B‰Ë Ò ƒ¿»¿≈«¿»»∆¬≈«∆∆ƒ¿««
Ú¯Ê ‡l‡ dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ Ï·‡ .‰„O‰ Èt¿≈«»∆¬»≈¿ƒ¿»∆»∆«

¯ˆ˜p‰47BÎB˙a B¯b ˙‡ ¯·Bˆ - ¯˜ÚÂ Ú¯Ê Ì‡Â .48, «ƒ¿»¿ƒ»«¿»«≈∆»¿¿
¯·BÎÂ49˙B¯·k ÈzLa ‰‡e·z‰ ˙‡50˙BiËw‰ ˙‡Â , ¿≈∆«¿»ƒ¿≈¿»¿∆«ƒ¿ƒ

˙B¯·k LÏLa51.‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a LÈ ‡nL , ¿»¿»∆»≈»∆∆∆ƒ¿»
‰ˆÚ‰ ˙‡Â Lw‰ ˙‡ Û¯BOÂ52ÌL53‡nL ‰¯Êb . ¿≈∆««¿∆»≈»»¿≈»∆»

- ‰È‰a BÏ ¯Èzz Ì‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆∆∆ƒ¿»¿ƒ«ƒ«¬»»
ÏÈb¯Ó ‡ˆÓÂ ,B¯ÎBÓe B‡ÈˆBÓ54.‰‡Óh‰ ˙‡ ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆«À¿»

מ"ב.44) פי"ח (סדרי 45)שם לעקרו דעתו אם אפילו
עצם 46)טהרות). בהם שתדבק לחשוש ואין טפחים.

ראב"ד). (ראה העץ עקירת בשעת ותעלה כשעורה
שמא 47) הנעקרים, ירקות לא אבל ושעורה, חטה כגון

לטומאה  ותגרום עמהם ותעלה בשרשים קטנה עצם תידבק
ה"ג). פ"ח למעלה מוביל 48)(ראה ואינו השדה, בתוך

זרע  כל לזרוע התירו למה לשאול, [ויש לחצרו. התבואה את
נדוש  שמא חששו שם גם הלא קבר, בה שאבד בשדה
הענינים  אין אולם ה"א)? (שם מטמא עפרה ולפיכך הקבר,
מפני  זרעים על גזרו לא ולפיכך מספק, מטמא שם דומים,
ספיקא", "ספק זה שהרי כשעורה, עצם תידבק שמא החשש
אחד]. ספק רק ויש נחרש, שהקבר ידוע כאן אבל

כברה.49) דרך משמע 50)מעביר "פעמיים", אמר לא

באחת  אלא לזו, זו דומות שאינן בכברות שהמדובר מזה,
העפר  מתפורר שעלֿידיֿזה גסים, ובשניה דקים חורים

ישראל). (תפארת בגרעינים קטניות 51)שנדבק בשרשי
תבואה. מבשיבלי עפר גושי יותר של 52)נדבקים קש

הטומאה.54)בשדה.53)קטנית. להתפשטות גורם
אינו  לקרקע שמחובר מפני טהורות והקטנית והתבואה
עד  טומאה מקבלות אינן שנתלשו ואחרי טומאה, מקבל

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה שיוכשרו

.Ë‰˜ÊÁ‰L ‰„O55‡È‰ elÙ‡ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‡È‰L »∆∆À¿¿»∆ƒ≈«¿»¬ƒƒ
ÔÈ¯Bk ‰Úa¯‡ ˙Èa56ËÈh‰ ÌB˜nÓ ‰ÎeLÓ elÙ‡Â , ≈«¿»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ¿«ƒ

elÙ‡Â ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OÚ ‡ÏÂ L¯Á BÈ‡L C¯‰»«∆≈∆¡»¿…«¬»≈«¿»«¬ƒ
‰¯B‰Ë ‰„O57È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó d˙B‡ ˙ÙwÓ »∆¿»«∆∆»≈«¿«∆»¬≈

d˙˜ÊÁa ‡È‰58. ƒ¿∆¿»»

הי"ד.55) פי"ז, אהלות שלושים 56)תוספתא מחזיק כור
על  זהב (זר קברים כמה בו נחרשו שמא והטעם, סאה.

בה57)התוספתא). נמצאה ולא טומאה.שנבדקה
הפרס.58) בית ככל דינה

.È‡ˆÓ59d·Èh ‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O60Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈≈««ƒ»ƒ
da ÔÈ‡ ;dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL Úe„Èa - ÔÏÈ‡ da LÈ≈»ƒ»¿»«∆∆¡«∆∆¿»≈»
.e¯‡aL BÓk ,dÎB˙a ¯·˜ „·‡L Úe„Èa - ÔÏÈ‡ƒ»¿»«∆»«∆∆¿»¿∆≈«¿

ÌÎÁ „ÈÓÏz B‡ Ô˜Ê ÌB˜Ó B˙B‡a ‰È‰iL ‡e‰Â61; ¿∆ƒ¿∆¿»»≈«¿ƒ»»
BÊa ÚËÏ ¯znL ÔÈÚ„BÈÂ CÎa ÔÈ‡È˜a Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆À»ƒ¿…«»

.˙¯Á‡a ÚËÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»«∆∆

הי"ב.59) שם כתובה 60)תוספתא עצמה זו הלכה
הסיום: מפני כאן ונכפלה ביארנוה. ושם ה"י, בפ"ח למעלה

וכו'". שיהיה יהודה:61)"והוא ר' מסיים שם בתוספתא
או  אחד (חכם) זקן שם שיש בזמן אמורים, דברים "במה
שם  אין ואם בכך". בקיאין אדם כל שאין אחד, חכם תלמיד
בה  שאבד בשדה לנטוע שאסור ידעו שלא לחשוש יש חכם,
מקום  שכל בידינו, הוא כלל כי כמותו, רבינו ופסק קבר.
דברי  על חולק אינו אמורים" דברים "במה יהודה ר' שאמר

לפרשם. בא אלא חכמים

.‡ÈCl‰Ó‰62ÔÈ‡L ÌÈ·‡ Èab ÏÚ Ò¯t‰ ˙È·a «¿«≈¿≈«¿»««≈¬»ƒ∆≈
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ Cl‰nL ‰ÚLa Ì„‡ ÈÏ‚¯ ˙Áz ÔÈ„„˙Óƒ¿«¿¿ƒ«««¿≈»»¿»»∆¿«≈¬≈∆
ÔÁkL ‰Ó‰·e Ì„‡ Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â dÏ ÒÎpL∆ƒ¿«»¿≈««≈»»¿≈»∆…»

‰ÙÈ63¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -64ÌÈ·‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬≈∆»¬»ƒ»«««≈¬»ƒ
¯ÓLpL Èt ÏÚ Û‡ ,Cel‰ ˙ÚLa ÔÈÚÊÚcÊnL65‡ÏÂ ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿…

.BÓˆÚ ¯ÙÚ‰ ÏÚ CÏ‰L ÈÓk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „„˙ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¿ƒ∆»««∆»»«¿
Ú¯ BÁkL Ì„‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ66‰ÈÈ‰zL „Ú ¿≈ƒ»«««≈»»∆…««∆ƒ¿∆»

BÊÏ BÊ ˙BL˜B ÂÈ˙BaÎ¯‡67‡e‰Lk ˙B„ÈÚ¯Ó ÂÈ˜BLÂ «¿À»¿»¿»«¿ƒ¿∆
ÏÈËzL „Ú Ú¯ dÁkL ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ,B‡OB¿««≈¿≈»∆…»««∆»ƒ

‰·ÈÎ¯ ˙ÚLa ÌÈÏÏb68CÏ‰ el‡Îe ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒ»«
ÂÈÏ‚¯a69. ¿«¿»

ג.62) פי"ח, אהלות מתנועעים 63)משנה ואינם חזקים,



 138  ללראמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ  לדיד   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קלח מת קלח טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ז' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שעליהם. המשא הבהמה 64)מכובד הזיזה אם שאפילו
מכוחו  בא הזה ההיסט אין כשעורה, עצם הנרכב האדם או
והנרכב  הרוכב בין מפסיקים כשבגדים והמדובר הרוכב. של
ומטמא  שבעה, טומאת טמא הנרכב שהרי בגופו, נגע ולא

שם). (תוי"ט ערב טומאת בו הנוגע התנדנד 65)את שמא
הרגיש. חלש.66)ולא ב.67)אדם קה, מציעא בבא

ממקומה.69)שם.68) העצם זזה כובדו מכוח שהרי

.·ÈÈL „ÓÚÓa B¯‰ËÏ CÈ¯ˆ Ò¯t‰ ˙Èa ¯‰ËÓ‰«¿«≈≈«¿»»ƒ¿«¬¿«¬«¿≈
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz70?B˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈÎÂ .71˙‡ ÒBk «¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«¿«¬ƒ≈∆

BËÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯ÙÚ‰ Ïk72‰„O‰ Èt Ïk ÏÚÓ »∆»»∆»«¬ƒ≈«»¿≈«»∆
‰ÁÓÓe ,ÔÈw„ ‰È·˜pL ‰¯·k CB˙Ï B˙BÂ73‡ÈˆBÓe ¿¿¿¿»»∆¿»∆»«ƒ¿«∆ƒ
¯‰ËÈÂ ,ÌL ‡ˆÓp‰ ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ïk74Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆ƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ

Ô˙75ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈab ÏÚ76,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯ÙÚ »«««»¿»¿»ƒ»»ƒ»«≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈt Ïk ÏÚÓ ÏËpL B‡∆»«≈«»»»¿»¿»ƒ¬≈∆
ÏÚ Ô˙Â ÌÈÁÙË ‰LÏL „Á‡ BÈˆÁÓ ÏË .¯B‰Ë»»«≈∆¿∆»¿»¿»ƒ¿»««
ÏË .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯Á‡‰ BÈˆÁ∆¿»«≈¿»¿»ƒ¬≈∆»»«
¯ÙÚ ‰ˆÁÓe ÁÙË ‰ÈÏÚ Ô˙Â ‰ˆÁÓe ÁÙË ÂÈt ÏÚÓ≈«»»∆«∆¡»¿»«»∆»∆«∆¡»»»
B˜fÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜nÓ77 ƒ»«≈…»»¿¿≈ƒƒ¿

˜„·e78‰OÚ ‡Ï - ‰ÏÚÓÏÓe ‰hÓlÓ ˜efÚ ˙ÚLa »«ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ¿«¿»…»»
ÔÈ„„˙Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡a BÙv¯ .ÌeÏk79Ì„‡ Cel‰Ó ¿ƒ¿»¬»ƒ∆≈»ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»»

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»

ה"ו.70) פי"ז שם ד.71)תוספתא פי"ח שם משנה
עליו.72) כשידרוס להזיזו גושי 73)שיכול את מפרר

ממקומו.74)העפר. הזה העפר את להרחיק צריך ואינו
השלמות). שם.75)(ראה הפרס 76)משנה בית ואין

טפחים. מג' למטה הפזורות 77)מטמא האבנים את הסיר
"ויעזקהו" מלשון השרשים, יניקת לשפר כדי באדמה,

ב). ה, לטובת 78)(ישעיה היא כוונתו שעיקר מפני
יפה. בדק שלא אפשר ובדפוס 79)האילנות, כובדן. מפני

מתנדנדין. ר"מ: רומי

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
עפרה,1) בטומאת מטמא אם העמים ארץ אוויר דין יבאר

הדברים  וכל בירק שבא הפרס בית ועפר לארץ חוצה עפר
ביניהם  והנכנס העמים בארץ המהלך לארץ, בחוצה הבאים
תרומה  ישראל, בארץ גויים בו ששכנו מקום טמא, מקום
בו  שהיה גויים מדור עמים, מדור מחמת שנטמאו וקדשים
עליהם, גזרו שלא והמקומות קטן. או אשה או מישראל עבד
המובלעות  עיירות עמים, מדור משום טמאה שהיא חצר

ישראל. בארץ

.‡ÌÈnÚ‰ ı¯‡2dLeb ÏÚ e¯Ê‚ ‰lÁza -3„·Ïa ∆∆»«ƒ«¿ƒ»»¿«»ƒ¿«
B‡ da Cl‰Ó‰ ‡l‡ ÌÈ‡nËÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ò¯t‰ ˙È·k¿≈«¿»¿…»¿«¿ƒ∆»«¿«≈»
d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚Â e¯ÊÁ .d¯ÙÚÓ ‡OB B‡ Ú‚B4 ≈«≈≈¬»»»¿¿»¿«¬ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ,‡O ‡ÏÂ Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡nËiL∆¿«≈¿««ƒ∆…»«¿…»»∆»≈»
ÔÎÂ .‡ÓË ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ…¿À«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿»¿≈

O¯Á ÈÏk5B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L6¯‡Le ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿∆∆»«ƒ¿»
Ìa¯ ÒÈÎ‰L ÌÈÏk7e‡ÓË - ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï8. ≈ƒ∆ƒ¿ƒÀ»«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿¿

ãקודש משיחות ãנקודות

"dLeb ìò eøæâ älçza ¯ íénòä õøà..døéåà ìò eøæâå eøæç ¤¤¨©¦©§¦¨¨§©¨¨§§¨§©£¦¨
ànèiL."'eë ¤§©¥

ישראל  ארץ – "הארץ" של מעלתה מודגשת זה בעניין
הרמב"ם  כתב מזה ולמעלה  החושך, מן האור כיתרון
אע"פ  טהורות בבל עולי של דרכים "חזקת הפרק בסוף
לארץ  ההליכה שאפילו העכו"ם", בארץ מובלעות שהן
בארץ  שמובלעות בדרכים גם טהרה פועלת ישראל

שנים!. מאות לאחרי בחזקתה והטהרה העכו"ם,
9 הערה 280 עמוד כ"ח חלק לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

שמונהֿעשר 2) בין הגויים ארץ טומאת מנו - א טו, בשבת
ביתֿהלל. על ביתֿשמאי שרבו ביום שגזרו עפר 3)דבר

מפורר  עפר אבל ה"ג, לקמן מבואר ושיעורו מגובש,
מטמא. אינו - קטנים ומה 4)לגרגירים ב. עמוד שם

מטמאה  אינה הגויים שארץ ה"ב) (פ"ג למעלה רבינו שכתב
מארץ  עפר גוש ישראל לארץ כשהביא הכוונה באוהל,

ואאוירא. ד"ה שם 'תוספות' ראה שמטמא 5)הגויים.
בלבד. תוכו הכלי.6)מאויר של רובו הכניס לא אפילו

שהאויר 7) מפני מקצתו? כשהכניס אף טמא חרס כלי ולמה
כלים. בשאר משא"כ פי"ח 8)מתערב, אהלות תוספתא,

(בפירושו  רבינו הגויים? ארץ על טומאה גזרו ולמה ה"ב.
קוברים  שהגויים מפני כתב, מ"ג) פ"ב אהלות למשנה,
לבתי  מקומות מייחדים ואינם שהוא, מקום בכל מתיהם

משנהֿלמלך). (ראה קברות

.·˙‡ÓËk d˙B‡ eOÚ ‡Ï ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÀ¿«¬ƒ∆∆»«ƒ…»»¿À¿«
‰pnÓ ‡È‰ ‰l˜ ‡l‡ ,d¯ÙÚ9d¯ÙÚ ˙‡ÓË ÏÚL : ¬»»∆»«»ƒƒ∆»∆«À¿«¬»»

dLe‚a ‡nË˙n‰Â ,ÌÈL„˜Â ˙BÓe¯z ÔÈÙ¯BO10- ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿«≈¿»
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË11; »≈À¿«ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ

Â‡a ‡ÓËp‰ Ï·‡ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - d¯È ¬»«ƒ¿»«¬ƒ»≈»ƒ«»»¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ÈÚÈ·Le12LÓL ·¯Ú‰Â13‰Óe¯z ÔÎÂ , ¿ƒƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿≈¿»

ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - d¯ÈÂ‡ ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¬ƒ»ƒ…¿ƒ
ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ14. ¿…¿ƒ

לתלות".9) אוירה ועל לשרוף, גושה "על שם
עפרה.10) א 11)כשנשא נד, (נזיר מת טומאת טמא ככל

טומאתו.12)וֿב). ביום החמה,13)אפילו שקיעת
במקומם. מבוארים שדיניו יום" "טבול נקרא שקיעתה ולפני

מאליהם.14) שירקבו עד אותם ומניחים

.‚ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÙÚ¬«∆∆»«ƒ«¬«≈«¿»¿«¿ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,‡OÓ·e15Ì˙BÁk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ . ¿«»¿∆≈«¿¿«»ƒ»¿«

ÔÈÙeˆ¯n‰16‡e‰Â ,17‰wÙk18ÔÈ‡wÒ ÏL ‰ÏB„‚19. ««¿ƒ¿¿ƒ»¿»∆«»ƒ
˜¯Èa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚÂ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚ20Ì‡ : ¬«≈«¿»«¬«»»»∆∆»¿»»ƒ

Ì‡Â ,‡nËÓ - ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk „Á‡ ÌB˜Óa LÈ≈¿»∆»¿«««¿ƒ¿«≈¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï21Leb ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ; »≈ƒ¿»≈∆…»¿∆»«

B˙i¯·k22‰OÚÓ .23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B‡a ˙B¯b‡ eÈ‰L ƒ¿ƒ»«¬∆∆»ƒ¿»ƒ»»»∆
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קלר

קלר

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ז' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk Ô‰a eÈ‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k È·Ïƒ¿≈…¬ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»«ƒ
˙BÓ˙BÁ24Á ‡ÏÂ ,‡lL ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÌeMÓ Ô‰Ï eL »¿…»»∆ƒÀ¿»¿ƒ∆…

Ô‰Ó Ì˙BÁa ‰È‰25.ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk »»¿»≈∆¿«««¿ƒ

א.15) נודים 16)בהלכה "כמו רבינו: ופירש מ"ה. שם
דרכים) (הולכי אורח עוברי בהם ישימו מעור, (נודות)
מטיט". בחותם אותם ויחתמו אותם ינעלו וכליהם, בגדיהם

החותם.17) לאריגה.18)גודל העומד חוטים כדור
יותר 19) והם שקים, מהם שאורגים חוטים שקים. עושי

הפיקה  גם כך ומתוך בגדים, של ערב או שתי מחוטי עבים
א). כב, (בכורות גדולה יותר סקאים שהובא 20)של

לארץ. אם 22)כחכמים.21)מחוץ אפילו כלומר,
אינו  – כשיעור גוש ויצא הקטנים, הגושים את יחד הדביק

לבינה). בדין פי"ג, אהלות משנה (ראה שם.23)מטמא
כזה.24) גדול שיעור היה יחד ביניהם 25)בכולן היה לא

המרצופים. כחותם אחד אף

.„‡È·n‰26ÌÈÏÙÒe ÌÈ¯epz27O¯Á ÈÏÎe28‰ˆeÁÓ «≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒ»
e˜q‰ ‡lL „Ú :ı¯‡Ï29ı¯‡ ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - »»∆«∆…À¿¿≈ƒƒ∆∆

ÌÈnÚ‰30Ò¯Á ÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - e˜q‰MÓ ; »«ƒƒ∆À¿¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆
ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡ÓËpL31,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L , ∆ƒ¿»¿∆∆»«ƒ∆≈¿«≈»»¿≈ƒ

e¯‡aL BÓk32. ¿∆≈«¿

ה"ז.26) פי"ז שם חרס.27)תוספתא, כלים 28)של
וקדירות. צלחות כגון ונתקשו 29)קטנים, שנשרפו לפי

בהם. להשתמש ראויים עפר,30)אינם כגושי דינם
ובמשא. במגע וכלים אדם שנשרפו 31)ומטמאים אחרי

מחמת  טמאים ואינם כלים, דין אלא עפר דין עליהם אין
הוסקו  ואם הגויים. ארץ בעפר שנגעו מפני אלא עצמם
– ההסקה אחרי הגויים ארץ בעפר נגעו ולא ישראל בארץ

(משנהֿלמלך). חרס 32)טהורים שכלי ה"ו, פ"ה למעלה
וכלים. אדם מטמא ואינו לעולם הטומאה אב נעשה אינו
טמאים  שהן בשעה אומר, "נמצאת מסיימת: ה'תוספתא'
שהן  ובשעה חרס, כלי משום טהורים - העמים ארץ משום

העמים". ארץ משום טהורים - חרס כלי משום טמאים

.‰Cl‰Ó‰33- ÌÈÚÏÒ·e ÌÈ¯‰a ÌÈnÚ‰ ı¯‡a «¿«≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
‡ÓË34‰ÏBÚ Ìi‰L ÌB˜Ó·e Ìia ;‰Ú·L ˙‡ÓË »≈À¿«ƒ¿»«»¿»∆«»∆

BtÚÊa35ÌÈnÚ‰ ı¯‡a Ú‚B ÌeMÓ ¯B‰Ë -36‡ÓËÂ ¿«¿»ƒ≈«¿∆∆»«ƒ¿»≈
d¯ÈÂ‡ ÌeMÓ37ÒÎp‰ .38‰cLa ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï39‰·z ƒ¬ƒ»«ƒ¿»¿∆∆»«ƒ¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe40ÔÈÁ¯Bt‰41‡ÓË - ¯ÈÂ‡a42˜e¯Ê Ï‰‡L ;43 ƒ¿»«¿ƒ»¬ƒ»≈∆…∆»
Ï‰‡ Èe¯˜ BÈ‡44. ≈»…∆

ו.33) פי"ח, שם שם 34)משנה, קוברים שאין אףֿעלֿפי
ארץ  אדמת לפעמים שם שמשתפכת משום טמא, – מתים

שם). בפירושו, (רבינו מאוד,35)הגויים סוער כשהים
הזה. המקום מתגלה מזעפו וכשנח הגלים, שם עולים

הסוערים 36) הים וגלי מתים, שם קוברים שאין מפני
שם. שהשתפך העפר את שהיא 37)שוטפים קלה טומאה

למעלה  (ראה אדומה פרה מי הזאת ובלי אחד, יום טומאת
טהור  מפרש ורבינו "טהור", סתם כתוב במשנה ה"ב).
משנהֿלמלך  (ראה אויר טומאת טמא אבל הגוש מטומאת

תנן). ד"ה  ב.38)ה "ג, ח, הנישאת 39)גיטין מרכבה
מיוחדת  עגלה – מפרשים (ויש בהמה גבי על או אדם בידי

מגדל.40)לנשים). בתבנית עשוי גדול ארגז
באויר.41) נישאים אלא הקרקע על עומדים שאינם כלומר,
ה"ג,42) פ"ז נזירות הל' לחםֿמשנה (וראה אויר. טומאת

גושה). משום "טמא" לפרש שאינו 43)שצידד אוהל
למקום. ממקום מיטלטל אלא בקרקע ואינו 44)קבוע

צדדיהם. מכל סתומים כשהם מדובר שם. כרבי פסק מפסיק.
אפילו  אויר, טומאת האדם נטמא פתוחים, הם אם  אבל
שם, (לחםֿמשנה אוהל נקרא זרוק אוהל האומרים לדעת

כאן). ומשנהֿלמלך

.Â‡È¯eÒ45d¯ÈÂ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁk ‡ÓË d¯ÙÚ - ¿»¬»»»≈¿»»»∆«¬ƒ»
‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï .¯B‰Ë»…»¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

‰ÎeÓÒ46˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÙOa ‰ÙO Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»»¿»»¿…»»«¿ƒ
˙Èa ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ‡Ï Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆∆»«ƒ¿…≈«¿»¿…≈

Ò¯t‰47‰cLa ‰¯‰Ëa dÏ Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»¿ƒ»≈»¿»√»¿ƒ»
ı¯‡ ÔÎÂ .dLe‚a ÚbÈ ‡lL ‡e‰Â ,Ïc‚Óe ‰·z≈»ƒ¿»¿∆…ƒ«¿»¿≈∆∆

ÌÈnÚ‰48ÌB˜Ó Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓq‰ »«ƒ«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈≈≈∆»
˙˜c· BÊ È¯‰ - ‡ÓË49‰¯B‰Ëe50. »≈¬≈ƒ¿∆∆¿»

שם.45) מ"ז.46)גיטין, שם שדה 47)אהלות כלומר,
שהרי  הפסק, חשוב אינו קבר בו נחרש אבל קבר, בו שאבד
ומ"ב, מ"א שם [באהלות (כסףֿמשנה). באוהל מטמא אינו

קבר]. בו שאבד לשדה הפרס" "בית תוספתא 48)קראו
ה"א. שהוא 49)שם במקום קבר יש שמא בדיקה צריכה

ה"א). למעלה (ראה בו ללכת על 50)רוצה גזרו שלא
ישראל. לארץ הסמוכה הגויים ארץ אויר

.ÊÌB˜Ó51Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba eÎML »∆»¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡nL ,˜„aiL „Ú ÌÈnÚ‰ ı¯‡k ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈¿∆∆»«ƒ«∆ƒ»≈∆»

.ÌÈÏÙ Ba e¯·»̃¿¿»ƒ

מ"ז.51) פי"ח אהלות

.Á‰Óe¯˙e52È„·BÚ‰ ¯B„Ó ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¿»¿≈
‰nÎÂ .ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ…¿ƒ¿…¿ƒ¿«»
È„k ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ?‰˜È„a CÈ¯ˆ ‰È‰ÈÂ ÌB˜na e‰LÈƒ¿«»¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿≈

‡nËnL ÏÙ ÏÈt˙Â ‰M‡ ¯aÚ˙zL53LÈ‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿«≈ƒ»¿«ƒ≈∆∆¿«≈¬ƒƒ
B¯B„Ó - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L Ì‡ ,‰M‡ BnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ»ƒ»»«¿»ƒ¿
Ba ‰È‰zL ¯B„Ó ÌeMÓ ‰¯Êb .˜„aiL „Ú ‡ÓË»≈«∆ƒ»≈¿≈»ƒ»∆ƒ¿∆

„·Ú elÙ‡ .‰M‡54ÒÈ¯ÒÂ55‰M‡ B‡56Ôa ÔË˜ B‡ ƒ»¬ƒ∆∆¿»ƒƒ»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz57È„·BÚ‰ ¯B„Ó ‰OBÚ ≈«»ƒ¿∆»∆¿»¿≈

.ÌÈ·ÎBk»ƒ

כתנאֿקמא.52) ה"ג, שם נגמרת 53)תוספתא הוולד צורת
וולד  תורת עליו אין כן ולפני הבעילה, אחרי יום ארבעים
חכמים  החמירו ולא ה"ב). ביאה איסורי מהל' פ"י (ראה
כשהיא  לשם האשה באה שמא החשש מפני טומאה לגזור

אשה.54)מעוברת. עמו ואין גוי, רבו שגם גוי,
רבו  שאימת מפני גזרו לא שעליו תאמר שלא ומשמיענו,
יא). בועז שם, ישראל' ('תפארת לביתו זונה יכניס ולא עליו
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קמ מת קמ טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ח' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מוליד.55) איש.56)שאינו עמה נמוך 57)שאין בגיל
סריס. לבין בינו מה נתבאר ולא מדור. עושה אינו מזה

בריא. באדם להחליפו אפשר גדול סריס ואולי,

.Ë¯B„Ó58„·Ú Ba ‰È‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¿¿≈»ƒ∆»»∆∆
(Ï‡¯OiÓ)59ÔÈ¯nLÓ ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ ƒƒ¿»≈ƒ»»»∆≈«¿«¿ƒ

‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙ ÌL e¯a˜È ‡lL B˙B‡60. ∆…ƒ¿¿»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
?ÔÈ˜„Ba Ô‰ ‰Ó ˙‡Â61ÔÈ·Èa‰ ˙‡62ÌÈwÓÚ‰63˙‡Â ¿∆»≈¿ƒ∆«ƒƒ»¬Àƒ¿∆

ÔÈÁe¯q‰ ÌÈn‰64‰cÏÁ‰Â ¯ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ . ««ƒ«¿ƒ¿»»∆«¬ƒ¿«À¿»
ÌMÓ CÈÏB‰Ï ÔÈÏBÎÈ65,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙp‰ ¿ƒ¿ƒƒ»«≈∆≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó .ÌMÓ Ì˙B‡ ÔÈ¯¯Bb Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ»¿»¿≈»ƒ
˜„aiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ·¯ÁL66. ∆»«¬≈¿À¿»«∆ƒ»≈

(וכן 59)שם.58) "מישראל" עבד הגירסה את לקיים יש
גוי  לעבד והכוונה רומא), ובדפוס תימן, בכת"י הגירסה
במצוות  חייב והוא עבדות לשם וטבל ומל לישראל שנמכר
דרבנן  באיסורי חכמים והאמינוהו בהן, חייבת שהאשה
פירשו  וכן בדרבנן"). רבנן "הימנוהו אמרו: ב ד, (בפסחים
ישראל. שרבו גוי לעבד שהכוונה במשנה, והר"ש הרא"ש

אפשר 60) תשע בן שקטן חכמים שיערו שם. תוספתא,
זה. מגיל למטה קטן על לא אבל שמירתו, על לסמוך

מ"ח.61) הביוב.62)שם שאינם 63)תעלות אבל
קפדנית. בדיקת בלי בהם הנמצא את לראות אפשר עמוקים,

וכדומה.64) בבורות במשנה,65)המכונסים ביתֿהלל
בגמרא  וכן וברדלס, וחולדה חזיר במשנה: גורסים ויש שם.
שהואֿ וברור שם", מצויין וברדלס "שחולדה ב טו, נדה
לבור  ניגוד זה בדין ואין נבילות. אוכלת חיה לכל הדין
אפילו  תורה מדין באוהל שמטמא נפלים, לתוכו שמטילים
מפני  הי"א), פ"ט (למעלה שם מצויים וברדלס חולדה אם
היא  והגרירה זה, בבור טומאה שהיתה ודאי ידוע ששם
חכמים  גזרו כאן אבל ודאי. מידי מוציא ספק ואין ספק,
על  סומכים ולפיכך נפלים, קברו שמא הספק, מפני טומאה

וחולדה 66)גרירה. חזיר כשאין מדובר ה"ו. שם תוספתא
"עיר  גמליאל: בן שמעון רבי אומר שם, במ"ט שם. מצויים
ורבינו  גויים". מדור משום בה אין שחרבה, גויים של
גמליאל  בן שמעון כרבי הלכה ואין מסיים: שם, בפירושו

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה

.È˙BiÂËˆ‡‰67È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - »ƒ¿¿»ƒ≈»∆ƒ¿¿≈
ÔÈÓË‰Ï ÌB˜Ó da ÔÈ‡Â ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ

˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÂ .ÌÈÏÙp‰68¯B„Ó ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ «¿»ƒ«¬»»¿≈»∆ƒ¿
Bk È„·BÚ‰Úe·˜ Ô˙¯Èc ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÌÈ·Î69e¯Ê‚ ‡Ï , ¿≈»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»»¿»…»¿

ÈÏ‰‡ :˙BÓB˜Ó ‰¯OÚ‰ Ô‰ el‡Â .‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ¬≈∆À¿»¿≈≈»¬»»¿»√≈
˙Bkq‰Â ,ÌÈi·¯Ú‰70ÔÈÙÈ¯v‰Â ,71ÔÈb¯a‰Â ,72, »«¿ƒƒ¿«À¿«¿ƒƒ¿«À¿»ƒ

Ô‰Â ,˙BÙc dÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚL ‰¯˜z‰Â¿«ƒ¿»∆««≈»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ıÈw‰ Èza73¯ÚL ˙È·e ,74¯ˆÁ ÏL d¯ÈÂ‡Â ,75, »≈««ƒ≈«««¬ƒ»∆»≈

,‰ÓÁÏn‰ ÈÏÎe ÌÈvÁ‰ Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Óe ,ıÁ¯n‰Â¿«∆¿»»∆ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»»
˙BBÈ‚Ï‰ ÌB˜Óe76. ¿«ƒ¿

עליו 67) ויש הבית, יד על הרבים ברשות מקום מ"ט. שם
כתלים. לו ואין עמודים על סמוכה שם.68)תקרה

נפלים.69) שם קוברים שומרי 70)ואין בשביל עראי בנין
"צריפא"71)פירות. שנקרא גומא ממין עשוי אוהל

הקירות  אלא גג, להם ואין למשנה) בפירושו (רבינו
בזה. זה שנוגעים עד מעלה כלפי סוכות 72)משתפעים

הפירות. את שם "אלקטיות".73)שמכניסים במשנה:
שומר 74) בו שיושב קטן חדר בונים היו החצר פתח לפני

הרבים. לרשות פתוח והוא השטח 75)החצר פירוש,
ה"ט) פ"ו למעלה תמצא (דוגמה שבחצר מקורה הבלתי

עו. אות להלן ראה שם. דר מריצות 76)והגוי מקום
שם). (רבינו, הפרשים

.‡È˙eÁ‰77,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ da ÔÈ‡ - «¬≈»ƒ¿¿≈»ƒ
‰‡ÓË ‡È‰L ¯ˆÁ .dÎB˙a ¯„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡78 ∆»ƒ≈»»»¿»»≈∆ƒ¿≈»

dlL ¯ÚL ˙Èa È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÌeMÓƒ¿»¿≈»ƒ¬≈≈««∆»
d¯ÈÂ‡Â79ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÔÈ‡Â .‰BÓk ÔÈ‡ÓË80 «¬ƒ»¿≈ƒ»»¿≈¿»¿≈»ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ò¯t‰ ˙Èa ‡ÏÂ81. ¿…≈«¿»¿»»»∆

ה"ו.77) פי"ח שם בשטח 78)תוספתא שדר כגון
ונראה 79)המקורה. מקורה. שאינו השטח גם טמא

שפירש  כסףֿמשנה (ראה קורקוס הר"י התכוון זה שלפירוש
פירושו). לפי רבינו של לשונו ליישב מאוד וקשה אחרת,

ישראל 81)שם.80) בארץ המובלעות בעיירות פירוש,
הגויים, ארץ טומאת עליהן גזרו שלא הבאה), ההלכה (ראה
שטומאתה  העמים, ארץ משום טמאות מובלעות בלתי אבל
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס, (ר"י גויים ממדורות חמורה

כאן).

.·È˙B¯ÈÚ82˙BÚÏ·n‰83˙ÈÒÈÒ ÔB‚k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¬»«À¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,[‰È˙B¯·ÁÂ ÔBÏ˜L‡] ,‰È˙B¯·ÁÂ¿«¿∆»«¿¿¿«¿∆»««ƒ

˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ˙B¯OÚn‰ ÔÓ ˙B¯eËtL84Ô‰a ÔÈ‡ - ∆¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒƒ≈»∆
Ï·a ÈÏBÚ ÏL ÌÈÎ¯c ˙˜ÊÁÂ .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓƒ∆∆»«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆≈»∆

˙B¯B‰Ë85.ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ˙BÚÏ·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈À¿»¿∆∆»«ƒ

ה"ג.82) צדדים,83)שם משלושה ישראל ארץ מוקפות
לארץ. חוץ אדמת בשנת 84)והן בהן שגדלו פירות

שביעית. פירות קדושת עליהם אין ברור 85)השמיטה
טהורות. שהדרכים הדבר

âכסלו ח' שישי âיום
øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨

וחוצץ 1) טומאה מביא טפח ברום טפח על שטפח יבאר
חוצץ, אם אוהל שהם כלים או אדם אוהל, וקרוי בפניה
פי  על נתון שהוא נסר חדש, תנור פי על נתון שהוא ונסר
והאהיל  כלי שנשא אדם ישן, תנור פי על או תנורים שני
המת  בהם שמניחים עץ של ארונות הטומאה, על האחד צדו
לכותל  מכותל נתונה שהיא קורה טפח, חלל בהם ויש
עמוד  באויר, צדה על מוטה שהיא וסאה תחתיה, וטומאה

הארץ. על ומונח לאויר מוטל שהוא עגול

.‡Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ ÁÙË2ÁÙË Ìe¯ ÏÚ3˙‡ ‡È·Ó ∆««∆«¿À»«∆«≈ƒ∆
Èe¯˜ ÔÈ‡L .‰¯Bz ÔÈc ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»∆≈»

יום שישי 
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קמא

קמא

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ח' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË ‡l‡ Ï‰‡…∆∆»∆««∆«¿∆«»≈«∆
k ?„ˆÈk¯ÈÂ‡Ï ÁpÓ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊ4ÔB‚k ,ÌÈÏk Bcˆ·e ≈«¿«ƒƒ«≈À»»¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿

˙B¯BpˆÂ ÔÈËÁÓ5,‰‡Óha ÌÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿≈»¿ƒ«À¿»
‰È‰Â ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ƒ∆¡ƒ¬≈∆…∆∆≈∆««∆«¿»»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆∆«¬≈∆≈ƒ∆«À¿»
‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk eÈ‰ .ÔÈ‡ÓËe ÌÈÏkÏ«≈ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¬≈ƒ««≈…∆∆
ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL∆≈∆««∆«¬≈≈¿ƒƒ¿≈
,z„ÓÏ ‰p‰ .‰‡Óh‰ ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ Ï‰‡‰L∆»…∆≈≈»≈«À¿»ƒ≈»«¿»
Ïk ÏÈvÓ ,ÂÈzÁzL Ïk ‡nËÓ Ï‰‡‰L ÌLkL∆¿≈∆»…∆¿«≈…∆«¿»«ƒ…
ÏÚL ÌÈÏk ÔÈ·e ‰‡Óh‰ ÔÈa ıˆBÁÂ ,BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈≈«À¿»≈≈ƒ∆«
ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÂÈab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈab«»¿≈ƒ»¿»«À¿»««»¿≈ƒ«¿»
‰È‰ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰ -«≈ƒ¿ƒ∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»»»
ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁt B‡ ,ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt Ï‰‡‰»…∆»≈∆«»ƒ∆««∆«
„ˆaL ÌÈÏk‰ - ÌÈÁÙË ‰nk dB·‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««»¿»ƒ«≈ƒ∆¿«

ÌÈ¯B‰Ë ‰‡Óh‰6Ïk - ‰Ê Ï‰‡Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÏÎÂ ; «À¿»¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿»≈…∆∆…
‰‡Óh‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚kL∆¿∆∆«À¿»»≈ƒ¿≈∆∆¡ƒ««À¿»
‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁÏ Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â¿≈»…∆»…ƒ¿≈«À¿»¿≈ƒ»¿»
„‚kL Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈…∆∆¿≈ƒ«¿»…∆¿∆∆
Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰«À¿»»≈∆¬≈∆¡ƒ»¬≈∆¿≈»…∆
‰ÚÈ‚k ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt ÏkL .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁiL∆»…ƒ¿≈«À¿»∆»»≈∆«ƒ¿ƒ»

·eLÁ ‡e‰7,‡È‰ ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ÂÈzÁzL ‰‡ÓËÂ , »¿À¿»∆«¿»À¿»¿»ƒ
‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»
eOÚpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï·‡ ;ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï‰‡‰»…∆»»≈ƒ¬»»»≈ƒ∆«¬
eÈ‰L ÔÈa Ï‰‡ ÔÓˆÚ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡…∆««À¿»≈∆»≈«¿»…∆≈∆»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk eÈ‰ elÙ‡ ,Ï‰‡‰ È„enÚ«≈»…∆¬ƒ»≈ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»

¯wÚ Ïk8ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - »ƒ»¬≈≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L ÁeÏ ?„ˆÈk .‰‡Óh‰ ÈÙa ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ¿≈«À¿»≈««∆»»À»«
elÙ‡ ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Èab ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰Úa¯‡ Èab«≈«¿»»¿≈»»««≈«¿»»≈ƒ¬ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÓÏ ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ»À¿»
ÔÈ„etL ‰Úa¯‡ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»À»««¿»»«ƒ
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË ÔÈ‰B·bL ÌÈ˜ ‰Úa¯‡ B‡«¿»»»ƒ∆¿ƒ∆«¿»¿»À¿»

ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ9ÏÚ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ«
‡ÓË - ‰‡Óh‰ „‚k ‡lL elÙ‡ ,ÂÈabÌÈ10Ì‡Â . «»¬ƒ∆…¿∆∆«À¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈÏk Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÁeÏ Èab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««≈«¿≈ƒ«¿»»≈ƒ
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Áel‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Áel‰ ˙ÁzL∆««««¿≈ƒ¬»ƒ««»»À»«

‰iÁÂ ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ÌÈ·‡ Úa¯‡ Èab11‰˙È‰Â , «≈«¿«¬»ƒ««≈¿≈»¿«»¿»¿»
.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÀ¿»«¿»¬≈«≈ƒ∆««»¿ƒ

מצד 2) ואם ברוחב, וטפח באורך טפח שיהיה צריך כלומר,
מטפח  יותר הוא שהשני פי על אף מטפח פחות הוא אחד

אוהל. אינו החסר, את גבי 3)ומשלים על פנוי אוויר
קבור.4)הטומאה. מפני 5)לא עקומים. דקים ווים

זעירים. כלים של דוגמאות רבינו נותן קטן בשטח שהמדובר
המת.6) באוהל היו לא וגם בה נגעו לא כאילו 7)שהרי

כלל. אוהל ואין התחתון בשטח העליון השטח נוגע
אדמה.8) וכלי גללים כלי אבנים, הלוח 9)כלי שהרי

ועליהם. המת על כי 10)האהיל הלוח, תחת היו כאילו
חוצץ. אינו וכלים אדם על מונח חיות.11)הלוח

.·ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ Ïk È¯‰ - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««»¬≈»«≈ƒ∆«¿»
ÈÏÎe .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿≈∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»¿≈

‰cÓa ÌÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ÌÈÏÏ‚12- ¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»
ÌÈˆˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ÌÈ‡Â ÌÈÏ‰‡k Ì‰ È¯‰¬≈≈¿…»ƒ¿≈»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡Óh‰ ÈÙa13. ƒ¿≈«À¿»

למקום.12) ממקום מיטלטלים ואינם והוא 13)גדולים
במידה. הבאים עץ לכלי הדין

.‚¯Ò14L„Á ¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L15ÏkÓ Û„BÚÂ ∆∆∆»«ƒ«»»¿≈ƒ»
ÂÈ„„ˆ16- ¯Òp‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ :ÁÙË Á˙BÙa ¿»»¿≈«∆«»¿»À¿»«««∆∆

ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ
ÌÈÏÎk BÈ‡ L„Á ¯epzL ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒƒ¿≈∆«»»≈¿≈ƒ

‰Ê ÔÈÚÏ17ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â .18‡ÓË Ïk‰ -19. ¿ƒ¿»∆¿ƒ»»»»«…»≈

סיר 15)קרש.14) בתבנית מטיט עשויים שלהם תנורים
כלל. כלי תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול.

סביב.16) סביב לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא הקרש
חוצץ.17) הקרש ולפיכך חציצה כבר.18)לעניין שהוסק
למעלה 19) כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין

מכל  הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה
שהתנור  מפני חוצץ אינו והנסר אחד, כאוהל נידון צדדיו

האוהל. של כעמוד והוא מעמידו

.„,ÌÈLÈ elÙ‡ ,ÌÈ¯epz ÈL Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò∆∆∆»«ƒ¿≈«ƒ¬ƒ¿»ƒ
Û„BÚÂ20‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓ21,‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓe ¿≈ƒ»¿«∆ƒ»¿«∆

Ô‰ÈÈa - ÌÈ¯epz‰ ÈL ÔÈa ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»«¿»≈¿≈««ƒ≈≈∆
‰ˆeÁL ˙BÂˆw‰ ÈzL ˙ÁzL ÌÈÏk Ï·‡ ;‡ÓË „·Ïaƒ¿«»≈¬»≈ƒ∆««¿≈«¿»∆»

ÌÈÏ‰‡ ÈLk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ¯epzÏ22„ˆa ‰Ê ««ƒ¿ƒ∆¬≈≈ƒ¿≈…»ƒ∆¿«
,ÔLÈ elÙ‡ ,¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈∆∆∆»«ƒ«¬ƒ»»
,ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ÁÙË ‰fÓe ÁÙË ‰fÓ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆∆«ƒ∆∆«¬»…ƒ«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL ÌÈÏk - ‰Ê „ˆa ‰‡ÓËÂ23. ¿À¿»¿«∆≈ƒ∆«««≈ƒ¿ƒ

הצדדים.21)טפח.20) מן לא אבל שאינם 22)בקצוות,
האוהלים.23)מחוברים. בין מפסיק שהתנור מפני

.‰,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙Úc¯Ó ÔB‚k ,ÈÏk ‡OpL Ì„‡»»∆»»¿ƒ¿«¿««¿«≈
‰È‰ Ì‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ „Á‡‰ ÈÏk‰ „ˆ ÏÈ‰‡‰Â¿∆¡ƒ««¿ƒ»∆»««À¿»ƒ»»

BÙw‰a24·Á¯ ‡l‡ BaÁ¯a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ¿∆≈∆«««ƒ∆≈¿»¿∆»…«
LÈÏLe Úaˆ‡25‡OBp‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -26‡È·Óe ∆¿«¿ƒ¬≈∆¿«≈∆«≈≈ƒ

ÁÙË BÙw‰a LiL ÏÚ e¯ÊbL ,Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓË BÏÀ¿»ƒƒ¿≈∆∆»¿«∆≈¿∆≈∆«
ÁÙË BaÁ¯a LiL ÌeMÓ27˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ∆≈¿»¿∆«¬»≈≈ƒ∆

ÏÈ‰‡iL Ì„‡ ¯‡LÏÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏÎÏ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ∆«¿»¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ
.ÁÙË ·Á¯ Ba ‰È‰iL „Ú ‰‡Óh‰ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿««À¿»«∆ƒ¿∆…«∆«

הכלי.24) המקובל 25)של החשבון לכלל בהתאם
שלושה  בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם:
המספרים  את רק מוסר והוא מדוייק זה כלל (אין טפחים"
אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים
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קמב מת קמב טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ח' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ביום 26) פרה מי הזאת וטעון ימים שבעה אוהל טומאת
השביעי. וביום טומאת 27)השלישי שטימאוהו שהשומע

ויאמרו  ויטעו אוהל טומאת שטימאוהו יחשוב בלבד ערב
טומאת  טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל
נשאוהו  ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה.
אינו  מת שמא לחוש ואין לגמרי, טהורים האהילו אלא

כלל. באוהל מטמא

.ÂÔÈ‡ - ˙n‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ıÚ ÏL ˙BB¯‡¬∆≈∆«ƒƒ»∆∆«≈≈»
¯·˜k28˙n‰Â ÔB¯‡‰ Èeqk ÔÈa LÈ Ì‡ (‡l‡) [Ï·‡] , ¿∆∆¬»∆»ƒ≈≈ƒ»»¿«≈

ÔÓ ¯B‰Ë ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ‰Â ,ıˆBÁ - ÁÙË d·b…«∆«≈¿»≈««≈»»»ƒ
,ÁÙË ÏÏÁ Ô‰a LÈ ˙BB¯‡ ·¯L Èt ÏÚ Û‡Â .‰¯Bz‰«»¿««ƒ∆…¬≈»∆»»∆«
Ïk ÏÚ e¯Êb - ÁÙË ÏÏÁ ÌL ÔÈ‡L LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆≈»»»∆«»¿«»
Èab ÏÚ Cl‰Ó‰ ‰È‰iLÂ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L ˙BB¯‡‰»¬∆≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆«¿«≈««≈

¯·˜a B‡ ˙Óa Ú‚Bk ÔB¯‡‰29. »»¿≈«¿≈¿∆∆

על 28) המאהיל דבר ככל ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,
אלעזר 29)הטומאה. ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור

לקראת  מתים של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר'
למתים. להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי
דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו
מן  המטמא כקבר אינם עץ של שארונות רבינו, למד ומזה

התורה.

.Ê:‰ÈzÁz ‰‡Óh‰Â Ï˙ÎÏ Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰L ‰¯B˜»∆ƒ¿»ƒ…∆¿…∆¿«À¿»«¿∆»
ÁÙË Á˙Bt da LÈ Ì‡30˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ƒ≈»≈«∆«¿ƒ»∆«À¿»««

ÏÚ Û‡ .ÌÈ‡ÓË ‰ÈzÁzL Ì„‡ B‡ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,dlkÀ»¿»«≈ƒ»»∆«¿∆»¿≈ƒ««
ÁÙhÓ ‰˙eÁt d˙ˆ˜e ‰ÂL dlk ÔÈ‡L Èt31ÈtÓ , ƒ∆≈À»»»¿»»¿»ƒ∆«ƒ¿≈

ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ Ï‰‡ ˙ˆ˜Ó d˙ˆwL∆¿»»ƒ¿»…∆¿ƒ≈»≈«∆«
BÓk ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆¿

dÙw‰a ‰È‰È ‰nk .e¯‡aL32Á˙Bt da ‰È‰ÈÂ ∆≈«¿«»ƒ¿∆¿∆≈»¿ƒ¿∆»≈«
ÔÓÊ·e ,ÌÈÁÙË ‰LÏL - dl‚Ú ‡È‰L ÔÓÊa ?ÁÙË∆«ƒ¿«∆ƒ¬À»¿»¿»ƒƒ¿«

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ˙Úa¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À«««¿»»¿»ƒ

טפח.30) רחבה במקום 31)הקורה הנמצאים הכלים וגם
את  מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים. טפח בו שאין
תחת  מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה
אהלים. כשיפועי שזה מפני טפח, בו שאין במקום הקורה

הקורה.32) עובי כל את החוגר חוט אורך

.Ádcˆ ÏÚ ‰hÓ ‡È‰L ‰‡Ò33¯ÈÂ‡a34dÈ‡ - ¿»∆ƒÀ»«ƒ»»¬ƒ≈»
dÙw‰a ‰È‰iL „Ú dlk ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó¿ƒ»∆«À¿»««À»«∆ƒ¿∆¿∆≈»
d·‚ ‰È‰iL È„k ,·e¯˜a ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¡»¿≈¿≈∆ƒ¿∆…«

ÔBÈÏÚ‰ „v‰35ÁÙË ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ÁÙË ««»∆¿∆«∆¡»¿ƒ¿∆«∆««∆«
ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·b ‰pnÓ36‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ∆»»¿≈«»»∆∆«¿ƒ»ƒ»¿»

ÁÙË ÈˆÁ ı¯‡‰ ÏÚÓ ‰‰B·‚37dÙw‰a ‰È‰Â ¿»≈«»»∆¬ƒ∆«¿»»¿∆≈»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ‰LÏL38Ï‚Ú „enÚ ÔÎÂ .39 ¿»¿ƒ»∆«À¿»¿≈«»…

‡È·Ó BÈ‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓe ¯ÈÂ‡Ï ÏhÓ ‡e‰L∆À»»¬ƒÀ»«»»∆≈≈ƒ
ÌÈ¯OÚ Ûw‰ Ba ‰È‰iL „Ú BÙc ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««»¿«∆ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BÙw‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ¿ƒ≈¿∆≈∆¿ƒ¿«¿»»

‰Ê .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÌÈÁÙË¿»ƒÀ¿»««¿»««¿∆∆∆
ÔÈ¯wÚ‰ ÏÚ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ eÎÈ¯ˆ‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ«»ƒ»ƒ

ÔBaLÁa ÌÈÓÎÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBqL:ÌÈËtLn‰ Ïk ∆¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿∆¿»«ƒ¿»ƒ
ÏÎÂ ,ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ - ‰LÏL BÙw‰a LiL ÏkL∆…∆≈¿∆≈¿»≈…«∆«¿»
ÈLe ÁÙË BBÒÎÏ‡a LÈ - Úea¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆«¿ƒ«≈«¬«¿∆«¿≈
ÌÈ¯OÚ „enÚ‰ Ûw‰a ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈLÓÁ√»ƒ¿ƒ»ƒ»»¿∆≈»«∆¿ƒ
Ìe¯ ÏÚ ÁÙË BÙc Ïk ˙Áz ‡ˆÓ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿»««»»¿∆««
.Ô‰ ·e¯˜a el‡ ˙BBaLÁL ,ËÚÓ ¯˙ÈÂ Úa¯Ó ÁÙË∆«¿À»¿»≈¿«∆∆¿≈¿≈≈

ולא 33) העגול צידה על והניחה עגול מידה כלי היא הסאה
שוליה. גלוי.34)על הגבוהה 35)במקום הנקודה

הקרקע. פני מעל במקום 36)ביותר הסאה את תחתוך אם
החתך  בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח המרוחק
ארבעה  בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח
של  רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה שהם וחצי טפחים
ואם  אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול
שרחבו  עגול שטח תקבל גבהה באמצע הסאה את תחתוך
להגיע  וכדי אצבעות, 3 הארץ מעל וגבהו אצבעות שש
ומתוך  אצבע עוד החתך נקודת את להגביה יש טפח לרום
רוחב  ויישאר מכאן ואצבע מכאן אצבע הרוחב יצטמצם כך
טפח  על טפח של מרובע לך ויצא (טפח), אצבעות ארבע בן

משנה). הכסף (עלֿפי טפח באוויר 37)ברום תלוייה
מהקרקע. טפח חצי השטח 38)ומרוחקת זה במקרה

מדופנה  טפח חצי גבוה טפח, על טפח שהוא ביותר, הרחב
לך  יוצא טפח, חצי עוד לארץ וממנו הסאה של התחתון
המדובר  האלה הדינים [בשני טפח. ברום טפח על טפח
בכיוון  לא מתעגלת ואינה אורכה בכל שווה שהיקפה בסאה,

פיתחה]. בכיוון ולא -39)שוליה ז. י"ב פרק שם משנה
בה  וכשיש חלולה שהסאה הוא, לסאה עמוד בין ההבדל
את  ומביאה כאוהל היא הרי למעלה שנאמר השיעור
היא  שתחתיו והטומאה אטום גוש הוא והעמוד הטומאה,

כשה  אולם, א), הלכה למעלה (ראה רצוצה עמוד טומאה
עיגולו  תחת פנוי מקום יש לארכו הארץ על מונח העגול
כאוהל  דינו טפח ברום טפח על טפח זה במקום יש ואם
מן  גבוהים שאינם למקומות אפילו הטומאה את ומביא
ומצאו, חכמים חשבו ז). הלכה למעלה (ראה טפח הקרקע
טפחים  וארבעה עשרים הוא העמוד של היקפו שאם
ברום  טפח על טפח זה פנוי במקום לרבע אפשר ולמעלה
שני  בידך נקוט כיצד? מזה. פחות בהיקף כן שאין מה טפח,
פי  הוא עיגול של שהיקפו שלמעלה, הכלל א. כללים:
המרובע  שבצלע טפח כל ב. (בקוטרו); ברחבו שלושה
של  באלכסונו טפח חומשי ושני טפח נותן שווהֿהצלעות
רוחב  טפחים 24 הוא ההיקף שאם מזה, ויוצא המרובע.
על  8 של מרובע תצייר וכאשר טפחים. שמונה הוא העיגול
זה  מרובע של אלכסונו יהיה מבחוץ הזה העיגול פני על 8
רוחב  את מכסים השמונה חומשים, 16 ועוד טפחים 8
מכאן  8 הרוחב על עודפים החומשים עשרה ושש העיגול
יהיה  שהעודף קטן מרובע תצייר ועכשיו מכאן. ו-8
טפח, על מטפח יותר קצת בו יהיה זה קטן מרובע אלכסונו.
יש  וכאן טפח חומשי שבעה של אלכסון נותן הטפח שהרי
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קמג

קמג

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ח' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

באלכסון, אחד חומש של קטן עודף ונשאר חומשים 8 לך
הלכה  רבינו שסיים וזהו במרובע. חומש שלישי כשני שהוא
אגב, הם". בקירוב אלו שחשבונות מעט, "ויתר בכתבו: זו
יותר  בהיקף יש הדיוק. בתכלית אינם עצמם הכללים שני גם
משבע  קימעא גדול והאלכסון (3,1415) ברוחב שלושה מפי
חשבונות  לחשב האדם על חכמים הטילו ולא חמישיות,

כך. כל מדוייקים הנדסיים

ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨
המביאים 1) רעוע, ואוהל אדם בידי עשוי שאינו אוהל יבאר

חוצצים  ושאינם חוצצים, ולא ומביאים וחוצצים, טומאה
מביאים. ולא

.‡BÓk ,Ï‰‡ Èe¯˜ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ïk»∆««∆«¿∆«»…∆¿
e¯‡aL2.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ , ∆≈«¿¿≈ƒ¿≈«À¿»≈ƒ∆«À¿»

elÙ‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚpL ÔÈa ÏÈ‰‡‰Ï e‰‡OÚL ÔÈa≈∆¬»»¿«¬ƒ≈∆«¬»≈≈»¬ƒ
?„ˆÈk .ıˆBÁÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰È‰»»∆…ƒ≈»»¬≈∆≈ƒ¿≈≈«

ÌÈÓ e‰e¯¯ÁL ¯BÁ „Á‡3ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ∆»∆¬»«ƒ¿»ƒ∆¬»«
˙ÁÏÓ4ÏÏÁ Ô‰a ‰OÚÂ ˙B¯B˜ B‡ ÌÈ·‡ ¯·vL B‡ , ¿««∆»«¬»ƒ¿«¬»»∆»»

.ıˆBÁÂ ‡È·Óe Ï‰‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÙË∆«¬≈∆…∆≈ƒ¿≈

שם.2) ראה ה"א. פי"ב מ"ז.3)למעלה פ"ג אהלות
והיא 4) מלחה", "ארץ ו): יז, (ירמיה הכתוב מלשון

מאליה. מתבקעת

.·;‡È¯·e ˜ÊÁ Ï‰‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»…∆»»»ƒ
ÚeÚ¯ Ï‰‡ Ï·‡5ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ ¬»…∆»«≈≈ƒ∆«À¿»¿≈≈

‡È·Ó ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡Óh‰ ÈÙaƒ¿≈«À¿»ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ È‚È¯O ?„ˆÈk .ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡6 ∆«À¿»¿≈≈≈«»ƒ≈»ƒ»
ÌÈ·‡Â ,˙BÎÎÒ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÎÎBq‰«¿ƒ«»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ

˙B‡ˆBi‰7¯„b‰ ÔÓ8Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ˙BÎÎBq‰ «¿ƒ«»≈«¿«»»∆¿≈
˙BÚ¯t ÔÈ‡¯˜p‰9‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :10 «ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒ»

˙ÈBÈa11ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Â ≈ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ¿¿ƒ
,˙ÈBÈa ‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈«¬ƒ»≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÏÙB Ô‰ ‡l‡12ÔÈ‡Â ∆»≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒƒƒ¿≈∆¿≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿≈…«≈»∆

להפילו.5) או ממקומו להזיזו אפשר ענפי 6)שבקלות
לחוץ.7)העצים. אבנים.8)בולטות מלשון 9)של

ראשו. שער פרע גדל ה): ו, (במדבר שכבת 10)הכתוב
התקרה. קרשי על שנותנים ויעמדו 11)טיט, חזקים שהם

ולהפילו. להתכופף או להשבר מבלי שכזה, משא לחץ בפני
(ראה  רבינו פירוש ולפי ב, פ"ח, שם במשנה כחכמים

ולד). לג יכין שם, ישראל ב 12)תפארת סח, נדה במס'
הם  (חכמים דגזרו הוא רבנן וכו' ופרעות "סככות אמרו:
והפרעות  שהסככות למשנתנו בניגוד זה ולכאורה שגזרו)",
ממש, כאוהל הם התורה שמן ומשמע וחוצצים, מביאים
ולפיכך  התורה, מן טמא שהוא דבר יטהרו לא חכמים שהרי
מן  דינם בינונית מעזיבה לקבל יכולים שאם רבינו, מפרש
המדובר  שם נדה ובגמרא וחוצצים, ומביאים כאוהל התורה
אוהל, אינם התורה ומן כזו, מעזיבה לקבל יכולים כשאינם

הקילו  לא אבל הטומאה, את שיביאו להחמיר רבנן וגזרו
(כסףֿמשנה). חציצה לענין

.‚el‡13‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏk :ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó14ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ»¿≈
.‰cÓa ÔÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏk ÌÈÏÏ‚ ÈÏk ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe15˙ÏˆÁÓe16 ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»«¿∆∆
ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ Ô‰L17e .˙B‡ÓË ÔÈa ,˙BiÁ B‡ ˙BÓ‰· ∆≈¬ƒ…»ƒ¿≈«≈¿≈

eÈ‰Â BÊ ÈÏ‚¯ ÔÈa BÊ L‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙B¯B‰Ë ÔÈa≈¿¿∆ƒ¿∆…≈«¿≈¿»
ÔÎML ÛBÚ‰Â .˙B˜e·c Ôlk18ÌÈÏaLa ËËBÁ‰Â . À»¿¿»∆»«¿«≈¿ƒ√ƒ

ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡Â .LÓM‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï ÔË˜Ï ÌB˜Ó»¿»»¿«ƒƒ«∆∆»√»ƒ∆≈»
e‡nhÈ ‡lL È„k ,ÔÈ¯LÎÓ19ÔÈÓi˜˙n‰ ˙B˜¯È . À¿»ƒ¿≈∆…ƒ«¿¿»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈ‡È·Óe ˙BÏÈ‡k Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ»¿ƒƒ
Òe¯‡‰ :Ô‰ el‡Â .ÔÈˆˆBÁÂ20ÒBÒÈw‰Â21˙B˜¯ÈÂ ¿¿ƒ¿≈≈»≈¿«ƒ¿«¿

¯BÓÁ22˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÎÂ .˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e23ÔÈÊÈf‰Â ¬¿««¿»ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿«ƒƒ
˙B¯eÊb‰Â24ÔÈÙÈ˜M‰Â ˙BÎ·BM‰Â25ÌÈÚÏq‰Â26 ¿«¿¿«»¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ

ÌÈ¯ÈÁp‰Â27ÔÈM‰Â28.ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ»≈¿ƒƒ¿¿ƒ

א.13) משנה פי"ב 14)שם למעלה ראה וכבדים. גדולים
שם. וביארנו מגמי.15)ה"ב עשוי עשויה 16)שטיח

קש. או זה 17)מקנים (תנאי נטוי ממש אוהל שעשאום
עור). כלי מפשוטי החל זו, בבבא האמור כל אל נמשך
אינו  טומאה המקבל דבר וכל טומאה, מקבלים שהם ואע"פ
כלי  מתורת בטלו נטוי, ממש אוהל שעשאום מכיוון חוצץ,

למשנתנו). בפירושו לכותל 18)(רבינו או לעץ וקשור
שם). במשנה לקבל 19)(רבינו המוכשרים אוכלין אבל

ה"ד). (לקמן חוצצים אינם מין 21)איריס.20)טומאה
להאהיל. בו ומשתמשים ולרחבו, לגבהו המתפשט עשב

שם).22) במשנה (רבינו "אלתקם" בערבית קישואים, מין
ב).23) (הלכה למעלה דינם עץ 24)נתבאר או אבן

כלפי  כשהתוספת תוספת. ובסופו הבית, מכותל הבולט
(רבינו  גזורה נקראת - מטה כלפי היא ואם זיז, נקרא מעלה

א). פי"ד, שם משנה ראה כאן. למשנה רבינו 25)בפירושו
בליטות  כנראה ההרים" "תוספת מפרש: שם במשנה

גבהם. [ויש 26)באמצע (שם), הכותל מן יוצאת אבן
שנעשו  וגזורה לזיז דומה זה ואין הסלעים]. נקיקי מפרשים:

בכוונה. אדם "והגהרים",27)בידי גורס במשנה רבינו
תוספת  ופירושו: מב). יח, (מלכיםֿא ארצה" "ויגהר מלשון

הקרקע. כלפי המשתפעת בראש 28)הכותל הסלע שיני
שם). (רבינו ההר

.„el‡Â29Ì„‡‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó30ıÚ ÈÏÎe . ¿≈¿ƒƒ¿…¿ƒ»»»¿≈≈
Ô‰L ÈtÓ .‰cÓa ÔÈ‡a ÔÈ‡LÌÈÏk‰ ÏÎk ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe .ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»
ÔÈÁe˙Ó ‡l‡ ,ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ˙ÏˆÁÓe«¿∆∆∆≈¬ƒ…»ƒ∆»¿ƒ

„·Ïa31‰Ó‰·e .ÌÈÏ˙k ÌL ÔÈ‡Â ÚetL Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ƒ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈»¿»ƒ¿≈»
e˙nL ‰iÁÂ32¯·cL .ÔÈ¯LÎÓ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡Â , ¿«»∆≈»√»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ∆»»

‡ÓË33„È ÏL ÌÈÁ¯Â .ıˆBÁ BÈ‡34ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰L , »≈≈≈¿≈«ƒ∆»∆¬≈ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ ÈÏk35.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿≈¬»ƒ»≈¿ƒƒ¿≈»¿ƒ

מ"ג.29) פ"ח ה"א.30)שם פ"ו פרושים 31)שם
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קמד מת קמד טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ח' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כתלים. בלי כגג והואֿהדין 3)2מלמעלה מטמאה. ונבילה
מהלכות  בפ"ב (רבינו בשחיטה הוכשרו שהרי כשנשחטו,

הבא). באות וראה ה"ז, הטומאות המוכשר 33)אבות וכן
שם). במשנה (רבינו עכשיו מתטמא הוא שהרי טומאה, לקבל

כלֿכך.34) כבדים במידה.35)שאינם באים שאינם

.‰el‡Â36ÌÈÚ¯f‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï37 ¿≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ«¿»ƒ
˙B˜¯È‰Â38Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰39Úa¯‡‰ ÔÓ ıeÁ , ¿«¿»«¿À»ƒ««¿«ƒ»«¿«

„¯a‰ ˙tÎÂ .eÈnL ˙B˜¯È40¯BÙk‰Â ‚ÏM‰Â41 ¿»∆»ƒ¿ƒ««»»¿«∆∆¿«¿
„ÈÏb‰Â42‚ÏBc‰Â .ÁÏn‰Â43,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«¿ƒ¿«∆«¿«≈ƒ»¿»
ıÙBw‰Â44˙ÈlËÂ ,Á¯Bt‰ ÛBÚ‰Â .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«≈ƒ»¿»¿»«≈«¿«ƒ

˙ÙÙpn‰45Ïk .ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ËL ‡È‰L ‰ÈÙÒe , «ƒ«¿∆∆¿ƒ»∆ƒ»»«¿≈««ƒ»
eÏÈ‰‡‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï el‡≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ∆««ƒ∆∆¡ƒ

Ìi˜˙n‰ Ï‰‡ BÈ‡ -46. ≈…∆«ƒ¿«≈

ה.36) משנה הנאכלים.37)שם גרעינים שבתוכם צמחים
נאכלים.38) עצמם אינם 39)שהם קיום להם שאין מפני

ואם  האוכלין.כאוהל, ככל דינם תלושים בגודל 40)הם
שקפאו.41)טפח. הטל רגל 43)קרח.42)טיפות

שני. בצד והשנייה הטומאה, של זה מצד בשתי 44)אחת
ביחד. על 45)רגליו מאהילה והיא אותה מגביהה הרוח

מקום. לשום מחוברת אינה אבל אינו 46)הטומאה,
הטומאה  את שמביא רעוע, מאוהל גרוע והוא כלל מתקיים

ב). הלכה (למעלה מדבריהם

.Â¯L˜47d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯·„a ‰ÈÙq‰ ˙‡48, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
Ô·‡a ˙Èlh‰ Ûk L·k49˙‡ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »«¿«««ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ»∆

.‰‡Óh‰«À¿»

שקשרה 48)שם.47) (בתנאי) "והוא ב קא, בשבת
חזק  חבל וגם דוקא, לאו שברזל מובן ברזל". בשלשלת

כברזל. דינו הספינה את אבן 49)המעמיד כנפה על הניח
מתנופפת  והטלית הכנף, את מזיזה אינה והרוח כבידה,

ומאהילה.

.Ê¯Ò50Bcˆ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‡e‰L ∆∆∆»«¿≈««ƒ¿À¿»««ƒ
;ÌÈ¯B‰Ë ÈM‰ Bcˆ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ È¯‰ - „Á‡‰»∆»¬≈«≈ƒ∆««ƒ«≈ƒ¿ƒ
‰‡È·Ó dÈ‡ ‰ËM‰ ‰ÈÙq‰L ,e¯‡a ¯·k È¯‰L∆¬≈¿»≈«¿∆«¿ƒ»«»»≈»¿ƒ»

.‰‡Óh‰«À¿»

ה"ו.50) פ"ט אהלות תוספתא

.Áel‡51ÔÈˆˆBÁ52˙ÎqÓ :ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ53,‰Òe¯t ≈¿ƒ¿…¿ƒƒ«∆∆¿»
‰hÓ ÈÏÈ·ÁÂ54˙BÏtLn‰Â ,55˙B‚È¯q‰Â ,56 «¬ƒ≈ƒ»¿««¿≈¿«¿ƒ

ÔÈa ÔBlÁ ‰È‰ Ì‡L ?ÔÈˆˆBÁ Ô‰ „ˆÈk .˙BBlÁaL∆««≈«≈¿ƒ∆ƒ»»«≈
el‡Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡ ˙È·a ‰‡Óh‰Â ÌÈza ÈL¿≈»ƒ¿«À¿»¿«ƒ∆»¿»»∆»≈≈
Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓ˙Òe ‰Ê ÔBlÁa Áe˙Ó»«¿«∆¿»««ƒ∆≈≈≈∆

¯ÈÂ‡57˙È·Ï ‰‡ÓË Òkz ‡ÏÂ ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿…ƒ»≈À¿»¿«ƒ
ÈÈÚa B‡ el‡ ˙B‚È¯Òa ÌL ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ≈¿≈≈
‰È‰ Ì‡L ;ÁÙË Á˙Bt Ï·ÁÏ Ï·Á ÔÈa B‡ ˙BÏtLn‰««¿≈≈∆∆¿∆∆≈«∆«∆ƒ»»

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ Ba Òkz - ÁÙË Á˙Bt ÌL58. »≈«∆«ƒ»≈«À¿»¿∆ƒ¿»≈

ד.51) משנה של 52)שם ארובה על מונחים שהיו כגון

או  גביהם על טהורים וכלים בתוכו שטומאה הבית
לבית. בית שבין חלון (רבינו 53)שסותמים מחצלת

ישראל, ותפארת ברטנורא ר"ש, ראה שם. בפירושו
שתי). חוטי אותם 54)שפירשו: שמניחים סרוגים חבלים

מפסיק  ואויר והכסתות, הכרים את לקבל כדי המיטה על
לחבל. חבל את 55)בין בהם שמוציאים קלועים סלים

ואויר 57)כות.שב 56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה
וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק

øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨
ממנו 1) יוצאת ולא לאוהל נכנסת טומאה שאין יבאר

הנעשה  וחלון לאורה הנעשה חלון טפח, על מטפח בפחות
לגומרו, הספיק ולא לסותמו שהתחיל מאור אדם, בידי שלא
וחלון  שבכה, בו והיה לתשמיש או לאורה העשוי חלון
להניח  בכותל חור העושה או שבדלת חור בתים, שני שבין

מסמר. בו

.‡˙ÒÎ ‰‡ÓË ÔÈ‡2epnÓ ‰‡ˆBÈ ‡ÏÂ Ï‰‡Ï ≈À¿»ƒ¿∆∆¿…∆¿…¿»ƒ∆
˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ?„ˆÈk .ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁÙa¿»ƒ∆««∆«≈««∆≈«ƒ
ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LÈ Ì‡ :‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL B‡ ˙È·Ï¿«ƒ∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«

Úa¯Ó3ÈM‰ ˙Èa‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ¿À»¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ
‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ - ÁÙË Á˙Bt ÔBlÁa ÔÈ‡ ;‡ÓË»≈≈««≈«∆«≈«À¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÈM‰ Ï‰‡Ï ˙ÒÎ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆∆»…∆«≈ƒ«∆¿»ƒ
LÈÓL˙Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡4; ¬ƒ¿«∆»»»»»¿«¿ƒ

ÒkiL È„k ‰¯B‡Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁ Ï·‡¬»«∆»»»»»¿»¿≈∆ƒ»≈
epnÓ5ÔBÈ„eÙk B¯eÚL - ¯B‡‰6‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰Â , ƒ∆»ƒ¿¿¿¿«À¿»¿»

CÓÒÂ Ì„‡ ‡·e ,˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ?„ˆÈk .epnÓƒ∆≈«»¿»À¿»««ƒ»»»¿ƒ¿«
ÏÈ‰‡‰L B‡ ÈÏk Ba ÁÈp‰L B‡ ¯B‡Ó ÏL ‰Ê ÔBlÁÏ¿«∆∆»∆ƒƒ«¿ƒ∆∆¡ƒ
,Ï‰‡aL Ïk ‡ÓË - Ï˙k‰ „ˆa Ï‰‡ ÂÈÏÚ»»…∆¿««…∆ƒ¿»…∆»…∆
‡e‰ ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ ÔBlÁÂ .BÏ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«∆»¿»

LÓMÏ ‡e‰ ÈeÏ‚ ‡l‡ ,‰¯˜z ÂÈÏÚ ÔÈ‡L7. ∆≈»»ƒ¿»∆»»«∆∆

מ"א.2) פי"ג אבל 3)אהלות ברוחב, וטפח באורך טפח
אינו  ברוחב, קצת יותר ואפילו טפח, וחצי באורך טפחיים
ה"א). פי"ב למעלה (ראה הטומאה את ומוציא מכניס

וכדומה.4) חפצים שם מטבע 6)דרכו.5)להניח
כזה  שחור מפני דבר, של וטעמו בדינר. עשר משנים עתיקה,
כתוב: שם במשנה הבית. את קצת להאיר מספיק אור מכניס
כפונדיון  שזהו פירשו - א לז, ובבכורות מקדח", "כמלוא

"חלון 7)האיטלקי. במשנה: שנאמר מה רבינו מפרש כך
לאויר". שהיה

.·ÔBlÁ8e‰e¯¯ÁL ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰OÚp‰ «««¬»∆…ƒ≈»»¿∆¬»
˙ÁÏÓ ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ÌÈÓ9ÔBlÁ ‰È‰L B‡ , «ƒ¿»ƒ∆¬»«¿««∆»»«

˜e˜t10‰¯aLÂ ˙ÈÎeÎÊ Ba ‰˙È‰L B‡ ,˜˜t‰ ÏhÂ »¿ƒ««¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿¿»
ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ B¯eÚL -11.Ì„‡ ÏL ÏB„b L‡¯k ‡e‰Â , ƒ¿…∆¿¿¿…»∆»»

·LÁ Ì‡ Ï·‡ ;LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»«»»¿«¿ƒ¬»ƒ»«
ÂÈÏÚ ·LÁ .ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL - LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒƒ¿≈«∆«»«»»
Ô‡k ‰·LÁn‰L .ÔBÈ„eÙa B¯eÚL - ¯B‡ÓÏ¿»ƒ¿¿¿∆««¬»»»

‰OÚÓk12. ¿«¬∆
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קמה

קמה

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ט' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם.8) ה"א.9)אהלות, פי"ג בפקק.10)ראה סתום
בן 11) של אגרופו "זהו שנינו: מי"ב, פי"ז כלים במסכת

גדול  כראש ואגרופו כענק, גדול בזמנם ידוע אדם בטיח",
בינוני. אדם לשם 12)של החלון את בתחילה עשה כאילו

כך.

.‚¯B‡Ó13BÓ˙ÒÏ ÏÈÁ˙‰L14,B¯Ó‚Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ »∆ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿»¿
B‡ B¯·Á B‡¯wL B‡ ËÈË BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ∆¿»¬≈

ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ,˙aL ÈÏÈÏ ‰ÎLÁL15¯‡L Ì‡ : ∆»¿»≈≈«»¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒƒ¿«
˙‡ ‡È·Ó - Ï„eb‰ ·Á¯ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯ epnÓƒ∆∆¿»«ƒ«…««»≈ƒ∆

Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡Óh‰16. «À¿»»ƒ»¬≈¿»

לאורה.13) העשוי מאור".14)חלון "שירי שם: אהלות,
הסתימה.15) את לגמור להשאירו 16)ובדעתו רוצה ואם

הללו  השיעורים כל בה"ב. כמו קובעת מחשבתו שהוא, כמו
הן. מקובלות הלכות

.„ÏB„b ÔBlÁ17‰Î·O da ‰È‰Â ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ «»∆»¿»¿»»»¿»»
‰pnÓ „Á‡ ÌB˜Óa ÌL LÈ Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ≈»¿»∆»ƒ∆»
;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÔBÈ„eÙk¿¿¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆«À¿»
- ÔBÈ„eÙk Ô‰Ó „Á‡a ÔÈ‡Â ÌÈw„ ‰Î·O‰ È·˜ eÈ‰»ƒ¿≈«¿»»«ƒ¿≈¿∆»≈∆¿¿¿

‰Óe˙Òk BÊ È¯‰18LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ ÔÎÂ .19 ¬≈ƒ¿»¿≈«»¬»¿«¿ƒ
˙BÎ·Ò d·e20˙BÙÙ¯e21ÁÙË „Á‡ ÌB˜Óa LÈ Ì‡ : »¿»¿»ƒ≈¿»∆»∆«

È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÈˆBÓe ‡È·Ó - Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ«∆«¿À»≈ƒƒ¿ƒ»¬≈
.‰Óe˙Òk ‡È‰ƒƒ¿»

מצטרפים.18)שם.17) הנקבים שאין שם, כביתֿהלל
טפח.19) – הטומאה את ולהוציא להביא ושיעורו
סבכות.20) זה מסגר 21)צ"ל: מונחים דקים נסרים ובה ת

אויר  להכניס כדי מזה, זה קצת ומרוחקים בשיפוע זה על
ישראל'). ('תפארת לחדר

.‰‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÔBlÁ22,ÔBÈ„eÙk d¯eÚL - ¯ÈÂ‡Ï «∆ƒ¿»»¬ƒƒ»¿¿¿
e¯Ó‡L BÓk ,‰¯B‡Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L ÈtÓ23. ƒ¿≈∆≈»¬»∆»¿»¿∆»«¿
‰¯˜z ˙Áz BÊ ÔBlÁ ˙ÈOÚÂ dÏ ‰ˆeÁ ˙Èa ‰a24 »»«ƒ»»¿«¬≈«««ƒ¿»

Ô˙ .ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚL - ÌÈza ÈL ÔÈa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ≈¿≈»ƒƒ»¿≈«∆«»«
ÔBzÁz‰ - ÔBlÁ‰ ÚˆÓ‡a ‰¯˜z‰ ˙‡25˙ÁzL ∆«ƒ¿»¿∆¿«««««¿∆««

ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰Â ,ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL ‰¯˜z‰«ƒ¿»ƒ¿≈«∆«¿»∆¿∆¿«¿»ƒ
¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÈ„eÙk B¯eÚL ‰¯˜z‰26. «ƒ¿»ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»»¬ƒ

מ"ב.22) הקדמה 23)שם כעין זו, בבא כפל ה"א. למעלה
שלאחריה. החלון 24)לבבא מן למעלה שהתקרה כגון

עליו. החלון.25)וסומכת של התחתון כמו 26)החלק
התקרה. את שבנה לפני שהיה

.Â¯BÁ‰27˙ÏcaL28L¯Á‰ da ¯iML B‡ ,29ÌB˜Ó «∆«∆∆∆ƒ≈»∆»»»
‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ Áe˙t30˙Ïc‰ ˙‡ ÛÈ‚‰L B‡ , »«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆≈ƒ∆«∆∆

B‡ ,˙B˙Ïc‰ ÈzL ÔÈa ¯ÈÂ‡ ¯‡LÂ d˜c‰Ï ¯Ó‚ ‡ÏÂ¿…»«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ≈¿≈«¿»
‰È‰ Ì‡ :el‡ ÏÎa ,Áe¯‰ BÁ˙Ùe ˙Ïc‰ ¯‚qL∆»««∆∆¿»»«¿»≈ƒ»»

ÛB¯‚‡k Á˙Bt‰31dÏ ˙ÒÎÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ - «≈«¿∆¿«À¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿∆∆»
È¯‰ - ÛB¯‚‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê Áe˙t ÌB˜Óa¿»»«∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿¬≈

Ìe˙Òk ‡e‰32. ¿»

מ"ג.27) בו,28)שם להשתמש בכוונה שלא שנעשה
לסותמו. ושכח עבודתו בשעת לו צריך היה הנגר אלא

מקום 30)הנגר.29) ונשאר השער, מפתח קצרה הדלת
למטה. או למעלה בידי 31)פנוי שלא שנעשה חלון כדין

ב. בהלכה שם.32)אדם, עקיבא, כרבי

.Ê‰OBÚ‰33¯ÓÒÓ B‡ ‰˜ Ba ÁÈp‰Ï È„k Ï˙Îa ¯BÁ »∆¿…∆¿≈¿«ƒ«»∆«¿≈
ÏB„b34¯a„Ï B‡ ,ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰ epnÓ ˙B‡¯Ï B‡ , »ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁk ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÌÚƒ¬≈¬≈∆¿«»¬»¿«¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚLÂ35. ¿ƒ»¿≈«∆«

מ"ד.33) הדלת.34)שם את בו כביתֿהלל 35)לפתוח
עם  ולדבר ממנו לראות האחרונים, הדינים [בשני שם.
וכסףֿ ראב"ד ראה לביתֿהלל. ביתֿשמאי מודים חבירו,

משנה).

âכסלו ט' קודש âשבת
øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨

בה 1) שנשאר עד או כולה שסתמה תשמיש חלון דין יבאר
או  מוכשרים שאינם באוכלין סתמו אם מטפח, פחות
מליאה  שהיא חבית וסתמה, שגדלה תבואה או סרוחים
כל  בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות
חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם למעט הראויים הדברים

.‡„Ú dÓ˙Ò B‡ dlk dÓ˙qL LÈÓLz ÔBlÁ««¿ƒ∆¿»»À»¿»»«
ÈÙa ıˆBÁ‰ ¯·„a Ì‡ ,ÁÙhÓ ˙BÁt da ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»»«≈ƒ¿≈
¯·„ ‰È‰iL ‡e‰Â .ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰‡Óh‰«À¿»»«¬≈∆≈¿∆ƒ¿∆»»
B‡ ÔBlÁ‰ Ì˙Ò Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡L∆≈«¿¿«¿ƒ»ƒ»«««

ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡a BËÚÓ2Û‡L ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ¬»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¿ƒ∆«
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ3BzÚc , «ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬≈≈¿ƒ«¿

Ô˙BpÙÏ4Ô·z ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ÔÈÁe¯Ò eÈ‰ . ¿«»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆
ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - Áe¯Ò BÈ‡LÂ ,ıˆBÁ - Áe¯Ò»«≈¿∆≈»«≈≈ƒ¿≈

B˙BpÙÏ BzÚcL5ÔBlÁ‰ ˙‡ ‰Ó˙ÒÂ ‰Ï„bL ‰‡e·z . ∆«¿¿«¿»∆»¿»¿»¿»∆««
d˙BpÙÏ BzÚcL ÈÙÏ ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ - ezËÚÓ B‡ƒ¬«≈»∆∆¿ƒ∆«¿¿«»

Ï˙k‰ „ÈÒÙz ‡nL6Ï˙k‰ ÔÓ ˜BÁ¯ d¯wÚ ‰È‰ . ∆»«¿ƒ«…∆»»ƒ»»»ƒ«…∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - Ì˙ÒÂ dL‡¯ ‰ËÂ¿»»…»¿»«¬≈∆∆¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מוכשרים.2) שאינם פי על (פרק 3)אף למעלה ואמרנו
חוצצים. טהורים שאוכלים ג), הלכה המדובר 4)י"ד ושם

יש  [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם
לפנות, דעתו אפילו חוצץ אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק

לפנות]. דעתו כשאין רק שרשי 6)מיד.5)ומחיצה
הכותל. תחת חותרים התבואה

.·˙B¯‚B¯‚ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ˙È·Á7ÔÈ‡L ,ÔÈÁe¯Ò »ƒ∆ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆≈»
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ‡ÏÂ ÔÈ¯LÎÓ8ÈÙe ÔBlÁa ˙ÁpÓe , À¿»ƒ¿…¿ƒ«¬ƒ»À««««ƒ

‰‡Óh‰ ÈtÏk ˙È·Á‰9‰‡ÓË ˙È·Á‰ È¯‰L ,10ÔÎÂ , ∆»ƒ¿«≈«À¿»∆¬≈∆»ƒ¿≈»¿≈
‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,Áe¯Ò Ô·z ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰tÀ̃»∆ƒ¿≈»∆∆»«∆≈»…

ËÈËÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ11˙ÁpÓe ,‰˜q‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬«¿≈»¿…¿ƒ¿…¿«»»À««

שבת קודש
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קמו מת קמו טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ט' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈÙa „ÓÚÏ Ô·z‰Â ˙B¯‚B¯b‰ ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :ÔBlÁa««ƒ¿ƒ«¿»¿«∆∆«¬…ƒ¿≈
el‡ È¯‰ - Ba Ô‰L ÈÏk‰ ÏËpiLk ÔÓˆÚ12,ÔÈˆˆBÁ «¿»¿∆ƒ»≈«¿ƒ∆≈¬≈≈¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â13ÔÈ‡L ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ . ¿ƒ»≈»¿ƒ¬»ƒ«»ƒ∆≈»
˙BiÏËÓe ,‰Ó‰·Ï ÔÈÈe‡¯14ÏÚ LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿≈»«¿»ƒ∆≈»∆»«

LÏL15ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ÌÈL˜Â ÌÈÙpËÓ eÈ‰L »∆»¿À»ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ
¯Oa‰Â ¯·È‡‰Â ,‰ËÈ¯O‰ ÔÓ Ìc‰ Áp˜Ï elÙ‡¬ƒ¿«≈««»ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿«»»

ÌÈÏcÏ„Ó‰16‰‡ÓË ‰Ó‰·a17‰LeÁk ‰È‰zL ‡e‰Â , «¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈»¿∆ƒ¿∆¿»
È„k ‰¯eL˜e ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ»≈¿≈»ƒ¿»¿≈

Á¯·z ‡lL18ÔBlÁa ÔÎML ‡ÓË ÛBÚ‰Â ,19‡e‰Â , ∆…ƒ¿«¿»»≈∆»«««¿
˜ÁOÏ ˜BÈ˙Ï elÙ‡ Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L Ë¯OÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈∆¬≈≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈

Ba20˙eÙk ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,21‰ È¯eÒ‡Ó ‡e‰LCÏn ¿≈»ƒ»∆≈¬≈«∆∆
B¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡L22‰BÓL Ô·e ,23ÌBÈa ∆≈«≈»¿«ƒ∆¿»¿

·¯ÚÓ‰ ÁÏn‰Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ È¯‰L ,˙aM‰««»∆¬≈»¿«¿¿¿«∆««¿…»
‡e‰Â ,‰„aÚÏ ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÌÈˆB˜a¿ƒ∆≈»…«¬ƒ»¿…««»»¿
- Ï˙k‰ ˙‡ ˜ÈfÈ ‡lL È„k O¯Á‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««∆∆¿≈∆…«ƒ∆«…∆
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔBlÁa ÔÈËÚÓÓ el‡ Ïk»≈¿«¬ƒ««∆¬≈≈»¿«¿ƒÀ¿»
ÔÎÂ .‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿¿«»ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿»»¿≈
‰È‰zL ¯Ób Ì‡ ,ÔBlÁa ÁpÓ ‰È‰Â ‰ÏaL ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿»»À»««ƒ»«∆ƒ¿∆
‚ÏM‰ Ï·‡ .ÔBlÁa ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - B˙ÊÈb ÌL»¿ƒ»¬≈∆¿«≈««¬»«∆∆
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰Â „ÈÏb‰Â ¯BÙk‰Â „¯a‰Â¿«»»¿«¿¿«¿ƒ¿««ƒ≈»¿«¬ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L ,ÔBlÁa««∆¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»

מיובשות.7) של 8)תאנים "חבית סתם: כתוב במשנה
ואינן  מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות"
הקודמת. בהלכה שכתב למה בהתאם לאכילה, ראויות

מגבה.9) טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית המדובר
חוצצת.10) (בבא 11)ואינה קוצים בו שמעורבים כגון

ב). יט, והתבן.12)בתרא הם 13)הגרוגרות שהרי
והיא  אותם המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם

טומאה. קטנות.14)מקבלת אצבעות,15)מטליות
טומאה. מקבלות ניתקו 16)ואינן ולא ברובם מנותקים

ואינם 17)לגמרי. טמאים - טהורה בהמה של אבל
א). כ, בתרא (בבא לברוח 18)חוצצים יכולה היא שאם

קיימא. בת מחיצה ראוי 19)אינה ואינו כחוש והוא
לברוח. יכול שאינו וקשור אדם, אין 20)לאכילת ולפיכך

משם. לקחתו ואינו 21)דעתו טומאה מקבל ישראל אבל
עוברים 22)חוצץ. יתירוהו המלך מטעם שלא כפות אבל

הריון.23)ושבים. חדשי לשמונה שנולד נפל

.‚,˙n‰ ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓƒ≈∆«∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿««≈
˙BÁt ÌˆÚa B‡ ,‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈»¿∆∆»
ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁÙa B‡ ,˙n‰ ÔÓ ‰¯BÚOkÓƒƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬»»ƒ«∆∆
ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ ÏkL ;ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆»≈¿ƒ¿≈»

ÔÈ·eLÁ24˙BÁt ÔÎÂ .Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,BÏˆ‡ ¬ƒ∆¿¿ƒ»≈«¿¿«»¿≈»
ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·kÓ25ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¬ƒ

Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â BÏˆ‡26˙‡ ÔÈËÚÓÓ CÎÈÙÏe , ∆¿¿≈«¿¿«»¿ƒ»¿«¬ƒ∆
.ÁÙh‰«∆«

חשובים.24) אינם חוצצים 25)וגם אינם מוכשרים אבל

לפנותם. דעתו אין דעתו 26)אפילו שאין מניחים, אנו
גילה  אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל לפנותם,

זה. במקום להשאירם דעתו

.„È¯‰ - ıeÁÏ ÂÈt ‰È‰Â O¯Á ÈÏÎa ÔBlÁ‰ Ì˙Ò»«««ƒ¿ƒ∆∆¿»»ƒ«¬≈
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BabÓ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ıˆBÁ ‰Ê∆≈¿ƒ∆≈ƒ«≈ƒ««¬≈»
‡lL „Ú ·e˜Â Òe‡Ó ‰Ê O¯Á ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆∆∆»¿»«∆…
‰È‰z ‡lL È„k ,Ì„ Ba ÊÈw‰Ï elÙ‡ Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»¬ƒ¿«ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆

.B˙BpÙÏ BzÚ„«¿¿«

.‰Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ Ú·¯ B‡ ˙Ó ˙Èaa ‰È‰»»««ƒ≈…«¬»¿«≈»∆
˙Èa ÏL ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,Ï‰‡a ˙B‡nËÓ‰ ˙BÓˆÚÓ≈¬»«¿«¿¿…∆ƒ≈««∆«ƒ

‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚa ‰Ê27eÚÓ BÈ‡ -ÌˆÚ‰L ,Ë ∆¿∆∆»ƒƒ¿»≈ƒ∆»∆∆
˙BÓˆÚÏ Û¯ËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.¯OaÏ Û¯ËˆÓ ¯Oa‰L ÈÙÏ ,ËeÚÓ BÈ‡ - ˙n‰«≈≈ƒ¿ƒ∆«»»ƒ¿»≈«»»
˙ÈÊk È„È ÏÚ ËÚÓÓ ‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆»ƒƒ¿»¿«≈«¿≈¿«ƒ

¯Oa29Ú·¯ È„È ÏÚ ËÚÓÓ ¯Oa ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe , »»»ƒ¿«ƒ»»¿«≈«¿≈…«
·¯ÚÂ È˙La ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ30 ¬»¿«≈»∆ƒ≈∆«∆«ƒ¿ƒ»≈∆

¯·cL ,ËeÚÓ BÈ‡ - Ò¯t‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»
ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31- Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ‰·Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»

e¯Ó‡ ‡lL ;˙ËÚÓÓe ‰¯B‰Ë BÊ È¯‰32Le‚ ‡l‡ ¬≈¿»¿«∆∆∆…»¿∆»
B˙i¯·k33LÈ·kÚ È¯e˜a ËÚÓ˙ B‡ ÁÙh‰ ÌzÒ .34: ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆«ƒ¿«≈¿≈«»ƒ

LnÓ d· ‰È‰ Ì‡35da ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - ƒ»»»«»¬≈∆∆¿ƒ≈»
.˙ˆˆBÁ dÈ‡ - LnÓ«»≈»∆∆

מטמאה.27) שאינה פי על מפני 28)אף האוהל, שבתוך
הטומאה. ממין אינה 29)שהיא אחר ממין שהיא מפני

הבשר. לכזית רוחב 30)מצטרפת וחוטי אורך חוטי
י"ג  (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים
ושרץ  מת בטומאות לא אבל א), הלכה צרעת מטומאת

היא 31)ונבילה. הטומאה וגם אחר ממין כשהוא ואפילו
לגמרי. אחר טמא.32)מסוג הפרס שבית חכמים,

הטבעי.33) בחלונות.34)במצבו להימצא שדרכם
מאליהם.35) ינותקו ולא עבים שהם

øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨
והיתה 1) הבית תקרת באמצע שהיא ארובה דין יבאר

מקצת  היתה אם הארובה, כנגד התקרה תחת טומאה
מן  כזית היתה התקרה, תחת ומקצתה ארובה תחת הטומאה
וארובה  בית ארובה, גבי על והאהיל העורב בפי המת
בעלייה  וארובה גביו, על ועלייה הבית תקרת באמצע
וקדרה  הבת תקרת שבתוך ארובה שבבית, לארובה מכוונת
קורות  תחתיה, וטומאה הארובה כנגד הארץ על מונחת
וטומאה  מכוונות והן מעזיבה עליהן שאין והעלייה הבית
שנסדקה, ואכסדרה וכותלו, גגו שנסדק בית מהן, אחת תחת

הסדק. תחת הארץ על מוטל אדם היה אם

.‡‰a¯‡2da LiL ÔÈa ,˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‡È‰L ¬À»∆ƒ¿∆¿«ƒ¿«««ƒ≈∆≈»
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»≈«∆«¿»¿»À¿»



ללראמ ם הר הלודמ רדהמ • ירנ והיי   147 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמז

קמז

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ט' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰a¯‡ „‚k - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz3¯B‰Ë4‡e‰ È¯‰L , ««ƒ¿«««ƒ¿∆∆¬À»»∆¬≈
„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‡ÓË ˙Èa‰ ¯‡Le ,¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚»»¬ƒ¿»««ƒ»≈»¿»À¿»¿∆∆

¯B‰Ë ˙Èa‰ Ïk - „·Ïa ‰a¯‡5˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ . ¬À»ƒ¿«»««ƒ»»¿»ƒ¿»
‰a¯‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óe ‰¯˜z‰ ˙Áz ‰‡Óh‰6Ì‡ : «À¿»«««ƒ¿»ƒ¿»»««¬À»ƒ
‡ÓË Blk ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰7„‚Îe , »»»¬À»≈«∆«««ƒÀ»≈¿∆∆

‡ÓË ‰a¯‡‰ Ïk8Ë Á˙Bt da ÔÈ‡ ;LÈ Ì‡ :ÁÙ »»¬À»»≈≈»≈«∆«ƒ≈
‰¯˜z‰ ˙Áz ¯eÚMÎ ‡ˆnÈÂ ˜lÁ˙zL È„k ‰‡Óha«À¿»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»≈«ƒ«««ƒ¿»

‰a¯‡‰ ˙Áz ¯eÚMÎÂ9- Â‡Ï Ì‡Â ;‡ÓË Ïk‰ - ¿«ƒ««»¬À»«…»≈¿ƒ»
‡ÓË ˙Èa‰10¯B‰Ë ‰a¯‡‰ „‚Îe ,11‰a¯‡a ‰È‰ . ««ƒ»≈¿∆∆»¬À»»»»»¬À»

‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ì„‡ Ô˙Â ÁÙË Á˙Bt12‰a¯‡‰ ÏÚ ≈«∆«¿»«»»«¿ƒ¿«¿»«»¬À»
„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰ ‰OÚ -13‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈ·e , «¬»«……∆∆»≈∆»¿»«À¿»

Ïk‰ - „·Ïa ‰a¯‡‰ ˙Áz B‡ „·Ïa ‰¯˜z‰ ˙Áz«««ƒ¿»ƒ¿«««»¬À»ƒ¿««…
˙‡ ·¯ÚL Ì„‡‰Â .‰a¯‡ „‚kM ‰Óe ˙Èa‰ ,‡ÓË»≈««ƒ«∆¿∆∆¬À»¿»»»∆≈≈∆

‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ ‰OÚpL ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰14. «À¿»»≈ƒ¿≈∆«¬»…∆««À¿»
˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ÔÈ‡≈»¬À»≈«∆«¿»¿»«À¿»««
ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ô˙pL ‰Ê - ‰¯˜z‰«ƒ¿»∆∆»««¿ƒ¿«¿»»∆≈

ÁÙhÓ ˙BÁÙa BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË15‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . À¿»≈¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
‰a¯‡‰ ˙Áz16‡ÓË - BÏ‚¯ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰‡ÓË Ì‡ :17, ««»¬À»ƒÀ¿»»¿»∆«¿»≈

‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L18˙‡ ‰Ó„˜ BÏ‚¯ Ì‡ ; ∆¬≈∆¡ƒ««À¿»ƒ«¿»¿»∆
¯B‰Ë - ‰‡Óh‰19ÔÈ‡Â Ï‰‡‰ ˙ˆ˜Ó BÏ‚¯ È¯‰L , «À¿»»∆¬≈«¿ƒ¿»»…∆¿≈

BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË20. À¿»≈

ג.2) ב, א, פ"י, כנגד 3)אהלות בבית המונחים הכלים
מלמעלה. הפתוחה (למעלה 4)הארובה אמרנו אמנם

מפותח  בפחות ויוצאת נכנסת טומאה שאין ה"א) פי"ד
מה  לטמא לגמרי כסתום זה קטן פתח דין אין אבל טפח,

כנגד 5)שתחתיו. בין בבית, המונחים הכלים פירוש,
אינה  שהטומאה מפני טהורים, הארובה כנגד בין התקרה
טמא. - הטומאה על המאהיל אבל באוהל, נמצאת

מצומצם.6) מכשיעור יותר ביחד אין מפני 7)ואפילו
התקרה. שתחת לחלק מצטרף הארובה תחת הנמצא שהחלק

(כסף8ֿ) טמא" - הטומאה "וכנגד וצ"ל: טעותֿסופר,
חלק  על המאהיל כל פירוש, שם. במשנה כתוב וכן משנה),
הנמצא  שהחלק מפני טמא, - הארובה תחת המונח הטומאה

לכשיעור. עמו מצטרף התקרה שבחלק 9)תחת פירוש,
בחלק  גם וכן מלא, שיעור יש לבדו הארובה תחת המונח
שני  שבין בגבול הטומאה את תחתוך ואם התקרה, שתחת
כך  טומאה. כשיעור מהם אחד בכל יימצא האלה השטחים
בטומאה, יש "אם יוסי: ר' דברי את במשנתנו רבינו מפרש
- הטומאה כנגד ותטמא הבית את ותטמא שתחלק כדי
ובהתאם  טהור", הטומאה כנגד טמא, הבית לאו ואם טמא,
תחת  כשיעור "ויימצא בפירוש: כאן כתב זה, לפירושו

מדבריו  משמע הארובה". ותחת בחלק התקרה אין שאם ,
שני  יש שביחד אףֿעלֿפי כשיעור, הארובה שתחת
שתחת  החלק אין ולמה מכשיעור. כפחות דינו שיעורים,
שטומאה  מפני הארובה? שתחת החלק עם מצטרף התקרה
[והרא"ש  טפח. פותח בו שאין למקום מתפשטת אינה
הארובה, נגד זית וחצי בבית וחצי בכזית שהמדובר מפרש,

שם]. ישראל בתפארת פירש תחת 10)וכן אם אפילו
שכנגד  הטומאה שחלק מפני מכשיעור, פחות התקרה

עמו. מצטרף שם,11)הארובה נכנסת אינה הבית טומאת
טפח. פותח בה שאין הארובה.12)מפני פי את וסתם

א.13) משנה מהאוהל.14)שם חלק רגלו שהרי
לא 15) ואםֿכן כלל, לארובה מתפשטת אינה הטומאה

עליה. בכלל פיה.16)האהיל את ברגלו וסתם
הבית.17) שבכל הכלים וגם שהניח 18)האדם בשעה

שנסתם. לפני הארובה פי על כל 19)רגלו אבל האדם,
טמא. - בבית טומאה 20)הנמצא שאין שאמרנו, כמו

חוצץ  אינו שאדם ואףֿעלֿפי טפח. מפותח בפחות יוצאת
חוצצת. רגלו כאן - ה"א) פי"ב, (למעלה הטומאה בפני
אלא  הטומאה, בפני החוצץ הוא האדם שלא מפני והטעם,

טו). יכין ישראל (תפארת הסתום הגג

.··¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰È‰21Èab ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â »»¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈¿∆¡ƒ««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‡ ¯ÈÂ‡a ˙ÈÊk ‡ˆÓpL „Ú ‰a¯‡¬À»«∆ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ¬À»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L22. ∆≈»≈«∆«««ƒ»≈

הי"א.21) פי"א אהלות טמא,22)תוספתא שבבית מה כל
שבהלכה  ארובה תחת לטומאה דומה זה ואין שם. כחכמים
פותח  ארובה בפי כשאין יוצאת הטומאה שאין הקודמת,
הטומאה  כאן אבל הטומאה, על כלל אוהל אין שם כי טפח,

(כסףֿמשנה). הבית בכל ונתערבה אוהל נעשתה

.‚˙Èa23ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‰a¯‡Â «ƒ«¬À»¿∆¿«ƒ¿«««ƒ«¬ƒ»«
,‰iÏÚ‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a LÈ ˙¯Á‡ ‰a¯‡Â ,ÂÈab«»«¬À»«∆∆≈¿∆¿«ƒ¿«»¬ƒ»
˙Ba¯‡a LiL ÔÈa ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙BeÎÓ ˙Ba¯‡‰Â¿»¬À¿À»¿«¿»ƒ≈∆≈»¬À
‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»∆≈«∆«¿À¿»

˙Èaa24˙Ba¯‡‰ „‚k -25‡ÓË ¯‡M‰Â ,¯B‰Ë26. ««ƒ¿∆∆»¬À»¿«¿»»≈
Blk ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Ba¯‡ „‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰27.¯B‰Ë »¿»À¿»¿∆∆¬À¬≈««ƒÀ»

˙¯˜z ˙Áz ÔÈa ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a eÈ‰»»¬À≈«∆«¿«À¿»≈««ƒ¿«
Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ,˙Ba¯‡ „‚k ÔÈa ˙Èa‰««ƒ≈¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈
˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓËÀ¿»≈¿«¿»≈¬À«««ƒ≈¿«¿»≈¬À«

‰iÏÚ‰28‡ÓË Ïk‰ -29ıˆBÁ ‡ÓË ¯·c ÔÈ‡L ,30. »¬ƒ»«…»≈∆≈»»»≈≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙31- ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ »«»»∆≈¿«≈À¿»«¬À«««ƒ
‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰32˙a¯‡ ÏÚ B˙ . ««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»¿»«¬À«
ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ‰iÏÚ‰33‰ÏÚÓÏÓ Bc‚Îe , »¬ƒ»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»

¯B‰Ë ÌÈÓMÏÂ34‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a ÔÈ‡ . ¿«»«ƒ»≈»¬À≈«∆«¿«À¿»
‰ ¯·c ÔÈa Ô˙Â ,˙Èa‰ ˙¯˜z ˙ÁzÔÈ·e ‰‡ÓË Ïa˜Ó ««ƒ¿«««ƒ¿»«≈»»«¿«≈À¿»≈

ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿«≈À¿»≈«¬À«««ƒ≈
ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡ ÏÚ«¬À«»¬ƒ»≈»≈∆»««ƒ∆≈
‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .ÁÙhÓ ˙BÁÙa ‰iÏÚÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓËÀ¿»≈»¬ƒ»¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ˙Ba¯‡ „‚k¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈

ÔÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ35È¯‰L , ¿«¿»≈¿«»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ∆¬≈
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙ .‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú≈≈∆«À¿»»«»»∆≈¿«≈À¿»≈

˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ36el‡ ÏÎÂ . ¿«¿»≈¿«»≈»≈∆»««ƒ¿»≈
‰˙ÁÙpL ‰¯˜z Ï·‡ ;‰a¯‡ ‰OBÚa - ÔÈÈc‰«ƒƒ¿∆¬À»¬»ƒ¿»∆ƒ¿¬»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó37. ≈≈∆»ƒ»¿…∆¿¿∆≈«¿
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קמח מת קמח טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ט' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"ד.23) פ"י, הארובות.24)שם כנגד הכלים 25)שלא
הארובות. כנגד בבית בעליה.26)המונחים ובין בבית בין

העליה.27) את אחד.28)כולל אוהל הכל ונמצא
מה 29) כל וגם שבבית מה כל טמא למעלה, כשנתן

כיסה  אם הדין וכן ממש, אחד אוהל הכל שהרי שבעליה,
את  אנו רואים חוצץ, אינו טמא שדבר מפני הבית. ארובת
אחד  אוהל והכול למעלה מונח הוא כאילו הכיסוי

ארובת 30)(ברטנורא). על נתנו לדין גם נמשך זה נימוק
מועיל  שהכיסוי מזה, ויוצא הקודמת. באות כמבואר הבית,
עליה  לעכב מועיל ואינו ולעליה, לבית הטומאה את להביא

לעליה. ה"א.31)מלהתפשט פי"ב למעלה ראה
אוהל.32) גבי על אוהל זה והרי חוצץ, כי 33)שהכיסוי

הטומאה. ונתערבבה אחד, אוהל נעשו שניהם
חוצץ.34) ובין 35)שהכיסוי בית בין הבדל שאין משמע,

כנגד  שלא אפילו הטומאה נתפשטה ובשניהם עליה,
הטומאה". את "ערב בפירוש אמר רבינו שהרי הטומאה.

שאינו 36) שהכיסוי מפני טהורה, כולה העליה למטה, בנתן
מפני  טהורה, העליה - למעלה וכשנתן חוצץ, טומאה מקבל
מפני  טמא, והבית הטומאה. את מערבב אינו טהור שדבר
תחת  כמונחת היא הרי לאוויר, מגולה הטומאה שאין
שאין  מפני לעליה יוצאה אינה ואףֿעלֿפיֿכן התקרה,
טמא  בעליה הטומאה שכנגד ונראה טפח. פותח בארובה
דבר  שום ואין הטומאה, על מאהיל שהרי למעלה, כשנתן

הארובה 37)חוצץ. את עשה ואם ה"ב. בפי"ד למעלה
שם). (ראה כפונדיון שיעורו לבית, אור שייכנס כדי

.„˙ÁBt‰38‰·ÈÊÚn‰ ˙‡39CB˙a ‰a¯‡ ‰OÚL „Ú «≈∆««¬ƒ»«∆»»¬À»¿
O¯Ú‰ Ï‚¯ da ÒkzL È„k ˙Èa‰ ˙¯˜z40‰˙È‰Â , ƒ¿«««ƒ¿≈∆ƒ»≈»∆∆»∆∆¿»¿»

Á˙Bt da LÈ Ì‡ :‰a¯‡‰ ˙‡ ˙Ó˙BÒ O¯Ú‰ Ï‚∆̄∆»∆∆∆∆∆»¬À»ƒ≈»≈«
ÈÏk ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»««ƒ«»¬ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ
- ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â ;ıˆBÁ ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰«¿«≈À¿»≈¿ƒ≈»≈«∆«

‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰41ÌÈÏkk ‰‡ÓË ‰hÓlL Ï‚¯‰Â , »¬ƒ»¿»¿»∆∆∆¿«»¿≈»«≈ƒ
ÌÈÏÈ‰‡n‰42d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙ÁÙ . ««¬ƒƒƒ¿¬»««¬ƒ»≈≈∆»ƒ»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ43. ¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.38) פי"ב לקורה.39)שם קורה שבין הטיט
סנדל 40) כעין עשוי מתכת בחישוק הנתונה המיטה רגל

בחור  הסנדל את ונותנים שם) רבינו ופירוש משנתנו, (ראה
ממקומה. המטה תזוז שלא כדי זה 41)שברצפה, ואין

הקודמת  שבהלכה טפח פותח בהם שאין ארובות לדין דומה
המעזיבה  בעובי הנכנס דבר "שכל מפני טמאה, שהעליה
אומרים  ואין חשוב, הוא מהתקרה שם, ויושב הפחת וממלא
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס (הר"י הטומאה" את עירב בו:
הכסףֿ של לפירושו זה ביאור להתאים מאוד וקשה כאן.

וצע"ג). הקודמת, בהלכה העריסה 42)משנה פירוש,
נגעה  שהרי בכלים. שנגעו כלים כדין שבעה, טומאת טמאה
והמדובר  ערב. טומאת טמא שבמיטה והתינוק בסנדל,
בהלכה  ביאורנו ראה (כסףֿמשנה. לרגל טומאה כשקדמה

במשנתנו). ר"ש וראה הקודמת.43)ג, בהלכה

.‰‰a¯‡44‰¯„˜e ˙Èa‰ ˙¯˜z CB˙aL45ÏÚ ˙ÁpÓ ¬À»∆¿ƒ¿«««ƒ¿≈»À«««

‡ˆz ‰ÏÚz Ì‡L ,‰a¯‡ „‚k ˙eÎÓe ı¯‡‰»»∆¿À∆∆¿∆∆¬À»∆ƒ«¬∆≈≈
‰¯„w‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,‰a¯‡‰ ÔÓ ÌeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ»¬À»¿»¿»À¿»«««¿≈»
CB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e dÈa ‰ˆeˆ¿̄»≈»≈»»∆∆»¿»«À¿»¿
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ ‰¯„w‰«¿≈»««»À¿»««¿»««

˙„¯BÈÂ46dc‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,47Blk ˙Èa‰Â , ¿∆∆¿≈»≈∆»¿∆¿»¿««ƒÀ
¯B‰Ë48ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . »»¿»«¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

Blk ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¿«««ƒ««ƒÀ
‡ÓË49Ï·‡ ;Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰¯„w‰ ˙Á˙Â , »≈¿«««¿≈»»≈∆¬≈…∆¬»

Bz‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë da‚Â ‰¯„w‰ C«¿≈»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆ƒ«≈
B¯ÈÂ‡Ï ÈeÏb ‰¯„w‰ ¯ÈÂ‡ È¯‰Â ,BabÓ50‰È‰ Ì‡ . ƒ««¬≈¬ƒ«¿≈»»»¬ƒƒ»»

‰˙È‰ .¯B‰Ë - dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B‡ dÎB˙a ÈÏk¿ƒ¿»¿«¿»««»»»¿»
¯B‰Ë Blk ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙· ‰‡ÓË51, À¿»¿»««»««ƒÀ»

„·Ïa ‰a¯‡ „‚k ‰‡Óh‰ È¯‰L52‰¯„w‰ ‰˙È‰ . ∆¬≈«À¿»¿∆∆¬À»ƒ¿«»¿»«¿≈»
Ì‡L ,‰¯„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a¯‡‰Â ‰a¯‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈ·e dÈa ‡ˆÓ ‰a¯‡‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ‰¯„w‰ ‰ÏÚz«¬∆«¿≈»¿≈≈ƒ»¬À»ƒ¿»≈»≈
‰¯„w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡‰ È˙ÙOƒ¿≈»¬À»≈«∆«««ƒ∆«¿≈»
dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»¿»««»

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÈzÁz B‡53„ˆa ˙ÁpÓ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡54Á˙Bt ‰pnÓ ‡ˆÓ ‰ÏÚz Ì‡L , «¿À«««ƒ∆ƒ«¬∆ƒ¿»ƒ∆»≈«

‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÁÙË∆«ƒ¿ƒƒ««¿¿»¿»À¿»¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz«¿∆»¿»««»À¿»««
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆»¿»¿»ƒ»»∆∆«
,‡ÓË ˙Èa‰Â ‰ÈzÁz - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ«¿∆»¿««ƒ»≈

¯B‰Ë da‚Â dÎB˙Â ,„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰L55‰˙È‰ . ∆«……∆∆»¿»¿«»»»¿»
ÈtÓ ,‡ÓË ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿»««»««ƒ»≈ƒ¿≈
ÈtÓ ,‡ÓË ‰ÈzÁz ÔÎÂ ;ÁÙË ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‡È‰L∆ƒ««««¿∆«¿≈«¿∆»»≈ƒ¿≈
Ï‰‡ Ïk‰L ,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÈzÁ˙Ï ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«¿∆»ƒ««ƒ∆«……∆
Á˙BÙa ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .„Á‡∆»¿ƒ»ƒ…»¿»««««¿¿≈«

ÁÙË56ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˙È‰L B‡ ,57‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ∆«∆»¿»¿«««¿¿À¿»«¿∆»
.¯B‰Ë ˙Èa‰ Ï·‡ ,‰ÈzÁz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -≈»≈∆»«¿∆»¬»««ƒ»

ו.44) משנה חרס.45)שם טומאה 46)של כל כדין
ה"ה). פ"ז למעלה (ראה שכלי 47)רצוצה ואףֿעלֿפי

שהטומאה  מפני כנגדו מטמא כאן מגבו, מיטמא אינו חרס
רואים  גבה, על או בתוכה כשהטומאה וכן הגב. דרך בוקעת
שכלים  מפני הכלי, תחת רצוצה מונחת היא כאילו אותה
ה"א), פי"ב (למעלה לטהר לא אבל לטמא אוהל נעשים
ובוקעת  ועולה בוקעת והטומאה חוצצת אינה ולפיכך
במשנתנו). הרא"ש פירש וכן (כסףֿמשנה, ויורדת

הארובה.48) בצדי נוגעת הבוקעת הטומאה שאין מפני
אוהל 49) נעשו הקדירה שולי עם ביחד הבית שגג מפני

העולם.50)אחד. לאויר גירסת 51)כלומר היא כך
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה שם במשנה רבינו

הקדירה 52) ששולי מפני טהור, הקדירה שתחת מה וגם
זה, דין על תמיהתו מביע עצמו והוא (כסףֿמשנה. חוצצים

לטהר). לא אבל לטמא, אוהל נעשה כלי מפני 53)שהרי
לחוץ  פתוחה ארובה שהרי הטומאה, על אוהל כאן שאין



ללראמ ם הר הלודמ רדהמ • ירנ והיי   149 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמר

קמר

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ט' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פי"א. אהלות תוספתא טפח. אהלות 54)בפותח משנה
ז. מטה,55)פ"י, כלפי ומתרחב צר שפיו בכלי המדובר

טפח  פותח בו יש והבטן למשקוף, מחוץ נשאר הכלי ופי
וגם  המשנה. את הראב"ד פירש (כך המשקוף תחת ונמצא
מבפנים, הכלי פי אם אבל כך). מפרש כנראה, רבינו,

הכלי. לתוך הבית מן נכנסת מן 56)הטומאה וגבוהה
טפח. רבינו,57)הארץ ופירש "מודבקת". כתוב במשנה

שאוהל  ומשמיענו למשקוף. מודבקת תהיה תעלה שאם
קבע. לאוהל מצטרף אינו טפח, בו שאין (הקדירה) ארעי
הבית  המשקוף שבצד להשמיענו צריך היה לא [לכאורה
טפח. בפותח נוגעת אינה מדין הוא, כלֿשכן שהרי טהור,
שמודבקת  ולומר לטעות שאפשר מפרש, מרוטנבורג והר"מ
עמו). אחד כגוף נראית תעלה שאם מפני למשקוף, מצטרפת

.Â˙Èa‰ ˙B¯B˜58‰·ÈÊÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰iÏÚ‰Â59 ««ƒ¿»¬ƒ»∆≈¬≈∆«¬ƒ»
‰¯B˜ „‚k ‰¯B˜ ˙BeÎÓ Ô‰Â60,¯ÈÂ‡ „‚k ¯ÈÂ‡Â ¿≈¿À»»¿∆∆»«¬ƒ¿∆∆¬ƒ

Á˙Bt ¯ÈÂ‡ Ô‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ‰¯B˜ ÏÎ·e¿»»≈∆≈«∆«≈≈∆¬ƒ≈«
ÁÙË61Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,62„·Ïa ‰ÈzÁz - ∆«¿À¿»««««≈∆«¿∆»ƒ¿«
‡ÓË63ÔÈa - ‰BÈÏÚÏ ‰BzÁz‰ ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . »≈»¿»«À¿»≈««¿»»∆¿»≈

‡ÓË „·Ïa Ô‰ÈzL64Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿≈∆ƒ¿«»≈»¿»«À¿»««≈
˙B¯Bw‰ eÈ‰ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿∆¿«»»ƒ«»≈»«
˙B¯Bw‰ ÔÈaL ¯ÈÂ‡‰ „‚k ˙BeÎÓ ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿À»¿∆∆»¬ƒ∆≈«

˙BBzÁz‰65Ìlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ««¿¿À¿»««««≈∆««À»
‡ÓË66‰BÈÏÚ‰ ‰¯B˜ Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .67- »≈»¿»«À¿»««≈»»∆¿»

Á˙Bt ˙B¯Bwa ÔÈ‡ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈«≈«
ÁÙË68Ú BÊ ˙BeÎÓ eÈ‰L ÔÈa ,eÈ‰L ÔÈ·e BÊ Èab Ï ∆«≈∆»¿À»««≈≈∆»

‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,˙BBzÁz‰ ¯ÈÂ‡ „‚k ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿∆∆¬ƒ««¿¿»¿»«À¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - Ô‰Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ Ô‰ÈzÁz«¿≈∆≈≈∆««≈∆À¿»««
dc‚k ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆¿≈»¿«¿»∆»¿∆¿»

„·Ïa69ÁÙË Á˙Bt ˙Áz dÈ‡L ‰‡ÓË ÏkL ÈÙÏ ; ƒ¿«¿ƒ∆»À¿»∆≈»««≈«∆«
ÁÙË Ìe¯a70‰ˆeˆ¯k ‡È‰ È¯‰ -71˜cÒpL ˙Èa .72 ¿∆«¬≈ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏ˙Îe Bbb73‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL ‰OÚÂ «¿»»¿«¬»¿≈¬»ƒ¿»¿»«À¿»

ÈÓÈt‰ BÈˆÁaL ÌÈÏk‰ - Ba Á˙t‰L ÔBˆÈÁ‰ BÈˆÁa¿∆¿«ƒ∆«∆««≈ƒ∆¿∆¿«¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ìlk74Ì‡ :ÈÓÈt‰ BÈˆÁa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . À»¿ƒ»¿»À¿»¿∆¿«¿ƒƒƒ

˙Ï˜Ln‰ ËeÁk ˜„q‰ ·Á¯ ‰È‰75BÈˆÁaL ÌÈÏk - »»…««∆∆¿«ƒ¿…∆≈ƒ∆¿∆¿
ÔÈ¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰76Ô‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «ƒ¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»¬≈≈

ÔÈ‡ÓË77. ¿≈ƒ

מ"ה.58) פי"ב את 59)שם הממלאים נסרים או טיט
לקורה. קורה שבין עליה,60)האויר קורת כנגד בית קורת

שווה. רחבן לקורות 61)וגם הבית קורות בין פירוש,
מטפח  פחות אפילו שבצידה, לזו קורה בין אבל העליה.

(כסףֿמשנה). עוברת הטומאה ואין אחת 62)מפסיק תחת
הבית. חוצצת.63)מקורות שהטומאה 64)שהקורה

פותח  עליה כשיש הקורות דרך עולה ואינה יורדת אינה
האויר.65)טפח. רוחב כל את הוא 66)וממלאות כלל

קא, שבת מחיצתא" אסיק וגוד מחיצתא, אחית "גוד בידינו:
את  והעלה ומשוך המחיצה, את והורד משוך (בעברית: א
עד  מגיעה שאינה מחיצה לפניך יש אם פירוש, המחיצה).

מעלים  וכן לקרקע. עד נמשכה כאילו בה לדון יש לקרקע,
העליונה, הקורה את רואים שלפנינו, ובנידון נמוכה. מחיצה
שבין  ההפסק את וסותמת לתחתונה עד מגיעה היא כאילו

מושלם. אוהל ונעשה כשטומאה 67)הקורות והואֿהדין
למעלה. כנגדה כלום אין שהרי (ראב"ד), התחתונה על

הי"ג.68) פי"א אהלות אין 69)תוספתא מטפח שבפחות
"חבוט  אמרינן לא א: כה, (סוכה אחית" "גוד אומרים

טפח 70)רמי"). עליה המאהיל הדבר לבין בינה שאין
טפח. על טפח ה"ד 71)ברוחב פ"ז למעלה דינה שנתבאר

א.72)וה"ה. פי"א שם כתוב 73)משנה שם במשנה
כאן, שכתב כמו במשנה מפרש ורבינו שנסדק". "בית סתם:
אם  אחד כאוהל דינו הכתלים, נסדקו לא שאם מזה, ומשמע

טפח. פותח בסדק מפסיק,74)אין שהסדק מפני
הוא  טפחים משלשה שפחות הכלל את אמרו לא ובטומאה

והבנאים 75)כלבוד. בסופו, עופרת ומשקל חוט
ג. כט, כלים ראה הכתלים. את ליישר כדי בו משתמשים
ביתֿהלל  דברי כך פירשו ה"א פי"ב שם [בתוספתא

שם.76)במשנתנו]. במשנה מפני 77)כביתֿהלל
הצריכו  החיצון החלק דרך לצאת הטומאה של שסופה
בצד  וכלים בו שהפתח בחלק כשטומאה אבל זה, שיעור
הטומאה  דרך "שאין מפני מפסיק, כלשהו סדק הפנימי,

להיכנס".

.Ê‰¯„ÒÎ‡78„Á‡ „ˆa ‰‡ÓËÂ ‰˜cÒpL79ÌÈÏk‰ - «¿«¿»∆ƒ¿¿»¿À¿»¿«∆»«≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL80‰Ê ÌÈÏ‰‡ ÈL ‡È‰ È¯‰L ; ∆«««≈ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿≈…»ƒ∆

Ô˙ .‰¯˜z‰ ÏÎa ˜„q‰ È¯‰L ,Ô‰ÈÈa ¯ÈÂ‡Â ‰Ê „ˆa¿«∆«¬ƒ≈≈∆∆¬≈«∆∆¿»«ƒ¿»»«
˜„q‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰˜ B‡ BÏ‚¯81˙‡ ·¯Ú - «¿»∆ƒ¿«¿»««∆∆≈≈∆

‰‡Óh‰82elÙ‡Â ,˜„q‰ „‚k ı¯‡a ‰w‰ ˙‡ Ô˙ . «À¿»»«∆«»∆»»∆¿∆∆«∆∆«¬ƒ
‰È‰iL „Ú ,‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ BÈ‡ - ÏB„‚ ÈÏk¿ƒ»≈¿»≈∆«À¿»«∆ƒ¿∆

ÁÙË dB·‚83Ì„‡ ‰È‰ .˜„q‰ ˙Áz84ı¯‡‰ ÏÚ ÏhÓ »«∆««««∆∆»»»»À»«»»∆
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ - ˜„q‰ ˙Áz85ÏeÏÁ Ì„‡L ; «««∆∆¿»≈∆«À¿»∆»»»

d·‚ Ba LiL Ï‰‡k ‡e‰ È¯‰ ÔBÈÏÚ‰ „v‰Â ,‡e‰¿««»∆¿¬≈¿…∆∆≈…«
ÁÙË86ÔÈÏt˜Ó ÌÈÏk ˜„q‰ ˙Áz eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87 ∆«¿≈ƒ»«««∆∆≈ƒ¿À»ƒ

dB·b ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰Â ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ«»»∆∆««∆¿»»»∆¿»«
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ88ÌÈÏk‰ ÏÎÂ , ≈«»»∆∆«≈≈∆«À¿»¿»«≈ƒ

.Ï‰‡‰ ˙ÁzL ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¬≈≈¿≈ƒ∆««»…∆

משלוש 78) פתוחה באכסדרה כאן המדובר ב. משנה שם
טוב' יום ה'תוספות פירש (כך לבית מחובר וגגה רוחותיה,

במ  מרוטנבורג הר"מ שם בשם ישראל תפארת וראה שנה,
הכסףֿמשנה). של פירושו שהוא.79)שדחה צד באיזה

והטעם,80) המשקולת. מחוט פחות הסדק רוחב אם אפילו
שהכלים  החלק דרך שלא לצאת לטומאה לה שאפשר מפני

בו. פחות 81)נמצאים אבל יותר, או טפח באורך וסתמו
החלקים. שני את מחבר אינו כאוהל 82)מטפח ודינם

שאם 83)אחד. טפח. חלול מקום תחתיו שיהיה פירוש,
הקנה  את רואים אם ואפילו רצוצה, טומאה זו הרי כן, לא
לצדדים. מתפשטת ואינה הסדק את סותם הוא כאילו

ג.84) משנה בינו 85)שם פנוי מקום שאין אףֿעלֿפי
הקרקע. שם.86)ובין אף88ֿ)שם.87)כביתֿהלל



 150  ללראמ ם הר הלודמ רדהמ • ירנ והיי  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנ מת קנ טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ט' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע,

באוהל.

øOò äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨
גובהו 1) והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר

כל  את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל
יוצא  וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח, בפתח ואוכל הבית
נסמך  שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על
פותח  מהם אחד בכל ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו,
על  זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח
שוליה  על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב
על  שיושבות חביות שתי בתוכה, נתון המת מן  וכזית
שיפועי  מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן

כאוהלים. הם אם אוהלים

.‡ÊÈÊ2Ó ‡ˆBÈ ‡e‰L˙Èa‰ Á˙t3‰hÓÏ ÂÈÙe4, ƒ∆≈ƒ∆«««ƒ»»¿«»
ÁÙË ¯OÚ ÌÈL ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·‚ ‰È‰Â5˙BÁt B‡ ¿»»»¿≈«»»∆¿≈»»∆«»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓ6‡e‰L ÏÎa7. ƒ»¬≈∆≈ƒ∆«À¿»¿»∆
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â8ÔÎÂ . ¿»»»∆≈≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿≈

ÁÙË Ï‰‡a dÈ‡L BÊk ‰‡Óh‰ ˙‡·‰a ‡ˆBik Ïk…«≈«¬»««À¿»»∆≈»¿…∆∆«
¯˙È dB·‚ ‰È‰ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÈ‡ - ‡È¯a‰«»ƒ≈»∆»ƒƒ¿≈∆»»»«»≈

‰ÏÚÓÏ ÂÈt eÈ‰L B‡ ÁÙË ¯OÚ ÌÈMÓ9ÔÎÂ , ƒ¿≈»»∆«∆»»»¿«¿»¿≈
ÔÈa‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ ÌÈÁezt‰Â ˙B¯ËÚ‰10ÔÈ‡ - »¬»¿«ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈

Á˙t‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ ÔÎÂ .ÁÙË Á˙BÙa ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆»¿≈«∆«¿≈ƒ∆««≈«∆«
ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‡ˆBi‰11„ˆa ‰˜ ‰È‰ elÙ‡Â , «≈ƒ««¿«¬ƒ»»»∆¿«

ÛB˜Ln‰12Ôk Ì‡ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Á˙t‰ ·Á¯a ««¿¿…««∆«≈≈ƒ∆»ƒ≈
ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰13. »»≈«∆«

מ"א.2) פי"ד הפתח 3)אהלות ממזוזת יוצא פירוש,
ו  איש', ו'חזון טהרות' ('סדרי חללו לתוך משמע ונכנס כן

שם). למשנה, בפירושו רבינו לאותו 4)מלשון תוספת יש
ה"ב. ובפ"ח שם, פיה"מ .! כך וצורתו מטה, כלפי זיז

טפח".5) יב וכו' הפתח מן גבוה שהוא "בזיז כתוב: במשנה
יש  לארץ עד בפתח הזיז ממקום שהכוונה מפרש, ורבינו

טהרות'). ('סדרי טפח מונחת 6)שניםֿעשר טומאה אם
טמאים  שתחתיו כלים וכן טמא, הבית – הזיז תחת

בבית. מן 7)כשטומאה טפח בולט שאינו אףֿעלֿפי
"ואלו 8)המזוזה. רבינו: כתב למשנה, בפירושו

כאן. בו שחזר ברור מסיני", למשה הלכה כולם השיעורים
(9.!_____ כזה מעלה, כלפי היתה כעין 10)התוספת

את  לפאר הבנין באבני המפותחים וכדומה, ופרחים עלים
מפני 11)הבית. רבינו, מנמק למשנתנו בפירושו

ואולי  הארץ. מן טפחים משניםֿעשר יותר גבוה שהמשקוף
ההלכה  סגנון את ליישב קשה אבל לכך, התכוון כאן גם
כאן  בו חזר שרבינו כתב, טהרות' וב'סדרי הזה. הנימוק ע"פ

הפתח".12)מפירושו. גבי שעל "קנה שנינו: מ"ג, שם
שהוא  אלא שלפנינו, הגירסא את מקיים שרבינו ונראה
ואינו  המשקוף מצד הוא כשהקנה שמדובר ואומר, מוסיף

ולמטה. מתחתיו נגד 13)יוצא נורי, בן יוחנן כרבי פסק
רבי  של תלמידו היה יהושע שרבי מפני יהושע, רבי דעת

שהלך  מעשה ב: יא, בעירובין שאמרו כמו נורי, בן יוחנן
חגיז, (הר"י גורי בן יוחנן רבי אצל תורה ללמוד יהושע רבי

כאן). טהרות' ב'סדרי מובא

.·ÊÈÊ14˙Èa‰ Ïk ˙‡ ··BÒ ‡e‰L15Á˙ta ÏÎB‡Â ƒ∆≈∆»««ƒ¿≈«∆«
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÁÙË16˙BÁt Á˙ta ÏÎB‡ ‰È‰ . ∆«≈ƒ∆«À¿»»»≈«∆«»

ÁÙhÓ17ÔÈ‡ÓË ÂÈzÁzL ÌÈÏk - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ18; ƒ∆«¿À¿»««ƒ≈ƒ∆«¿»¿≈ƒ
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈzÁz ‰‡ÓË19ÔÎÂ . À¿»«¿»≈≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿≈

‰¯„ÒÎ‡ ˙ÙwÓ ‡È‰L ¯ˆÁa20. ¿»≈∆ƒÀ∆∆«¿«¿»

מ"ד.14) טפח.15)שם ברחבו אם 16)ויש בין
לקמן  (ראה להיפך ובין הזיז, תחת וכלים בבית הטומאה

ה"ג). וסובר 17)סוף אצבעות", "שלוש כתוב במשנה
– מטפח פחות כל אלא אצבעות שלוש דווקא שלאו רבינו
ומדובר  כך. דינו – מזה פחות ובין שלוש על יתר בין
(כסףֿמשנה). טפחים משניםֿעשר למעלה כשהזיז

רואים 18) זה, פתח דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני
שהזיז  ומפני מהפתח, חלק הוא כאילו שבפתח הזיז את אנו
הזיז. לכל גם הטומאה מתפשטת - הבית כל את סובב
שמחוץ  בזיז יש אם רק נאמר שזה כתב, ישראל' (וב'תפארת

לא). – מטפח בפחות אבל טפח, פותח לרבי 19)לפתח
רק  מועיל לצאת" הטומאה של "סופה הנימוק יהושע,
לא  אבל בבית, כשהטומאה הזיז, שתחת הכלים את לטמא

מקורה.20)להיפך. היא ואכסדרה למעלה, מגולה החצר
את  מביאה – הבית בפתח טפח תופסת זו אכסדרה אם
כל  שתחת כלים בבית, וטומאה מטפח פחות ואם הטומאה.
בבית, וטומאה מטפח פחות ואם טמאים, האכסדרה גג
הטומאה  שסוף מפני טמאים האכסדרה גג כל שתחת כלים
בפותח  עליו מאהיל האכסדרה שגג הבית, פתח דרך לצאת
אינה  האכסדרה, גג תחת מונחת הטומאה ואם טפח.

בבית. הנמצאים הכלים את מטמאה

.‚ÔBlÁ21LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰22Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ «»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈
Ï„e‚‡ ·Á¯k ‰È‰ elÙ‡ ,ÔBlÁ‰23˙‡ ‡È·Ó - ««¬ƒ»»¿…«¬»≈ƒ∆

Ìe¯ ÔBlÁ‰ ÏÚÓ dB·‚ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰‡Óh‰«À¿»¿∆ƒ¿∆»«≈«««
BÈ‡ - ÌÈÚaˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ .˙BÁt B‡ ÌÈÚaˆ‡∆¿»«ƒ»»»¿«¿»≈∆¿»«ƒ≈
ÊÈÊ .ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»∆»ƒ≈≈…«∆«ƒ

¯B‡ÓÏ ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ‰ Èab ÏÚL24˙‡ ‡È·Ó - ∆««≈««»¬»¿»≈ƒ∆
‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰25ÔÈa .‡e‰L Ïk dB·‚ elÙ‡Â , «À¿»¿»∆«¬ƒ»«»∆ƒ¿»
ÔBlÁ‰ ÈÙÏ ‡ˆBi‰26‰ÚLa ÂÈÏÚ CÓÒ ÛÈ˜Ln‰L «≈ƒ¿≈««∆««¿ƒƒ¿»»»¿»»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÛÈ˜LnL27ÊÈÊ Ba ‰È‰ .28 ∆«¿ƒ≈≈ƒ∆«À¿»»»ƒ
ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰Â ,BÈ‡ el‡k ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ -29‡È·Ó ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ≈¿«ƒ»∆¿≈ƒ

?‰‡ÓË el‡‰ ÔÈÊÈf‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó „ˆÈÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»¿≈«¿ƒƒ»«ƒƒ»≈À¿»
Ïk‰ - ˙Èaa B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»««∆»≈∆««ƒ«…

ÊÈf‰ ˙Áz ÔÈa ˙Èaa ÔÈa ,‡ÓË30. »≈≈««ƒ≈«««ƒ

מ"ב.21) וכדומה.22)שם חפצים שם בולט 23)להניח
שביד). העבה האצבע – (אגודל אגודל כרוחב לחוץ

ה"ז. שם ברוחב 24)תוספתא, הטומאה את המביא
ה"א). פי"ד (למעלה שהוא,25)פונדיון גובה כל פירוש,

המשנה). בפירוש (רבינו, אצבעות משתי למעלה אפילו
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קנא

קנא

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ט' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה"ג)26) פי"ב (אהלות ששנינו מה רבינו, מפרש כך
הטומאה. את מביא אינו תחת 27)"הבטח" כשהיא

תיכנס  שלא הטומאה בפני חוצץ שהוא מפני הטעם, הבטח.
הבטח.28)לחלון. תחת והטומאה החלון לתוך בולט

הטומאה.29) על ומאהיל באויר תלוי כאילו שהוא
את 30) מביא שהזיז למעלה שאמרנו מקום כל פירוש,

מביא  הוא הזיז תחת טומאה שאם היא, הכוונה הטומאה,
שהכלים  מאליו, ומובן להיפך. גם וכן לבית, הטומאה את
רבינו  מצא טמאים. – עצמו הטומאה במקום הנמצאים
הביטוי  את לפרש יטעו שלא כדי זאת, להדגיש לנכון
שהוא  היינו מצומצמת, במשמעות הטומאה" את "מביא
הטומאה  את מביא הבית אין אבל לבית, הטומאה את מביא

אליו.

.„ÔÈÊÈÊ ÈL31‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê32Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa LÈÂ , ¿≈ƒƒ∆««∆¿≈¿»∆»≈∆
˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈≈∆≈«∆«¿À¿»««

a ÂÈzÁz - ÔBzÁz‰‡ÓË „·Ï33Ô‰ÈÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««¿«¿»ƒ¿«»≈»¿»À¿»≈≈∆
‡ÓË „·Ïa Ì‰ÈÈa -34Bc‚k - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ . ≈≈∆ƒ¿«»≈»¿»««»∆¿¿∆¿

‡ÓË ÚÈ˜¯‰ „Ú35ÔBzÁz‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . «»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«««¿
- Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÁÙË Á˙Bt≈«∆«¿À¿»««««¿≈≈∆

‡ÓË Ô‰ÈÈ·e Ô‰ÈzÁz36- ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ . «¿≈∆≈≈∆»≈»¿»««»∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯‰ „ÚÂ Bc‚k37ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . ¿∆¿¿«»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«

Ì‰ÈzÁz - Ì‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙhÓ ˙BÁt ÔBzÁz‰««¿»ƒ∆«¿À¿»«¿≈∆«¿≈∆
‡ÓË Ô‰ÈÈ·e38˙Áz B‡ Ì‰ÈÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ≈≈∆»≈»¿»«À¿»≈≈∆««

¯˙Bn‰39‡ÓË ¯˙Bn‰ ˙Á˙Â Ô‰ÈÈa -40˙Áz Ï·‡ , «»≈≈∆¿«««»»≈¬»««
¯B‰Ë ÔBzÁz‰41„Á‡ ÏÎa LÈ .42ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ««¿»≈¿»∆»≈∆≈«∆«

ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â43- ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ¿≈≈≈∆≈«∆«¿À¿»««««¿
‡ÓË „·Ïa ÂÈzÁz44Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ . «¿»ƒ¿«»≈»¿»≈≈∆««≈

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k - ÔBÈÏÚ‰45Ô‰a ÔÈ‡ . »∆¿¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈»∆
ÔÈ‡L ÔÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa LiL ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈≈≈∆≈«∆«≈∆≈

‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa˙Áz ‰ ≈≈∆≈«∆«≈∆»¿»«À¿»««
‰‡ÓË - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰««¿≈≈∆««»∆¿À¿»

‰ˆeˆ¯ ‡È‰ È¯‰L ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba46. ««¿»««¿∆∆∆¬≈ƒ¿»
ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰L ˙BÚÈ¯È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿ƒ∆≈¿ƒ»»∆≈«∆«

ÌÈ„‚a B‡ ÌÈÏk .BÊ Èab ÏÚ BÊ47ıÚ ÏL ˙BÁeÏ B‡ ««≈≈ƒ¿»ƒ∆≈
,Ô‰ÈÈa ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ Ô‰L∆≈À»ƒ∆««≈∆¿À¿»¿»≈≈∆

ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡48È¯‰ - ƒ»¿»«À¿»¿»ƒ»»∆∆«¬≈
ÁÙh‰ ÏÏÁ ÏÚ ÏÈ‰‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚL ÈÏk‰«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿»«¬ƒ«¬««∆«
eÈ‰ .ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿»«≈ƒ∆«¿»»
ÛÏ‡ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ elÙ‡ ,LÈL ÏL ˙BÈÏ·Ë«¿ƒ∆«ƒ¬ƒ¿ƒ»»∆∆∆

‰n‡49ÈtÓ ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - «»À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈
Ú˜¯˜k Ô‰L50. ∆≈¿«¿«

מ"ה.31) שווה.32)שם ורחבם ומה 33)מכוונים
הטומאה. בפני חוצץ שהוא מפני טהור, מהתחתון שלמעלה

אלה 34) על והעליון שתחתיו, הכלים על מציל התחתון
ממנו. פשוט.35)שלמעלה זה טהור. ממנו שלמטה ומה

נעשה 36) והכול הטומאה, את מערב טפח בו שיש העודף

אחד. חוצץ.37)אוהל הוא שהרי טהור, שתחתיו ומה
פחות 38) הוא אם אפילו העודף, כנגד מתפשטת שהטומאה

פוגעת מפותח היא עלייתה ובדרך למעלה ועולה טפח,
למשנה  בפירושו (הרא"ש ומטמאה ונכנסת שביניהם באויר

רבא'). ב'אליהו פירש וכן העליון.39)שם, של העודף
עליהם.40) מאהיל שם.41)שהעליון יהושע, כרבי

אינה  אבל ועולה מתפשטת טומאה מטפח, שבפחות והטעם,
שם). (רא"ש מ"ו.42)יורדת מן 43)שם גבוה והתחתון

במשנתנו) ורא"ש ר"ש (ראה טפח ביניהם 44)הארץ אבל
חוצץ. שהתחתון מפני טהורים, הטומאה 45)ועליון

אין  שהרי ועולה, ובוקעת רצוצה טומאה היא שביניהם
מפני  ויורדת בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן טפח, פותח ביניהם

חוצץ. – טפח מהארץ הגבוה אףֿעלֿפי 46)שהתחתון
חדש  ביאור כאן משמיענו רבינו טפח. חלול גבה על שיש
עליו  מונחת שהיא שהמקום היינו רצוצה", "טומאה למושג
פתוח  שהמקום ואףֿעלֿפי טפח, על מטפח פחות הוא
טפח. ממנו גבוה עליה המאהיל הדבר וגם רוחותיו, מארבע
השגת  ראה אחר. מקום בכל שמענוהו שלא הוא וחידוש

ה"א.47)הראב"ד. פט"ו הכלי 48)שם פירוש,
(כסףֿמשנה). טפח הארץ מן גבוה הוא תחתיו, שהטומאה

שם.49) ומתחבר 50)תוספתא, הוא, אדמה מין ששיש
עץ  של לוחות אבל אחד, גוש כולם ונעשים הקרקע עם
והלוחות  אוהל הוא העליון ולפיכך קרקע, לגבי בטלים אינם
אמרו: שם [בתוספתא באוהל. הנמצאים כלים הם שתחתיו
חלקות  אינן שאם ומשמע חלקות", שיש של "טבלאות

אחד]. כגוש אינן הטבלאות בין מפסיק ואויר

.‰˙BÁeÏ51Ô‰L ıÚ ÏL52BÊa BÊ ˙BÚ‚B ∆≈∆≈¿»
Ô‰È˙B¯˜a53‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰Â ¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»»∆∆«¿À¿»

ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰iM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆≈ƒ∆«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa dz¯·Áa ˙Ú‚B dÈ‡L54ÁeÏa Ú‚Bp‰Â . ∆≈»«««¬∆¿»¿≈«∆«¿«≈«¿«

˙n‰ Ï‰‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bk - ‰iM‰ BÊ55Ï·‡ . «¿ƒ»¿≈«¿≈ƒ∆»¿¿…∆«≈¬»
ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·nL e¯Ó‡L ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆»«¿∆¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚL ÌÈÏk Ïk - ˙n‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ ,ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ∆¡ƒ«¿ƒ««≈»≈ƒ∆«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË ÂÈab56Â ,ÌÈÏk ÌeMÓ Ô˙‡ÓË «»¿≈ƒ¿∆≈«¿¿À¿»»ƒ≈ƒ
˙n‰ ÏÚ ÔÈÏÈ‰‡n‰57ÔÈ‡L ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ Û‡Â , ««¬ƒƒ««≈¿««≈ƒ∆««»∆≈»

‰‡Óh‰ „‚k58ÌÈÏÎa eÚ‚pL ÌÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË ¿∆∆«À¿»¿≈ƒƒ≈ƒ∆»¿¿≈ƒ
˙n‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L59. ∆∆¡ƒ««≈

מ"ב.51) שהן 52)שם שולחן של בטבלאות מדובר
ב). בועז שם, ישראל' ('תפארת טומאה כזה 53)מקבלות

זה. בצד זה ומונחים לטמא 54)00 ממש, כאוהל דינו אין
שתחתיו. מה טומאת 55)גם "טמא כתוב: במשנה

שהרי  למשנתנו, מנוגדים כאן רבינו דברי ולכאורה שבעה",
ערב", טומאת טמא "והשלישי ה"ד) (פ"ה למעלה כתב
משנה' ב'כסף שלישי. הוא באוהל שנגעו בכלים והנוגע
שנגעו  בכלים לנוגע התכוון שרבינו ופירש, זה על עמד
גם  בחיבורים ובטומאה המת. על מאהיל בעודו המת באוהל
כשנגעו  מדובר ה"ד בפ"ה ולמעלה שבעה, טמא השלישי
ברור  עצמו, ולדין השלמות. ראה המת. מן פרישה לאחר
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קנב מת קנב טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו ט' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

והנוגע  האוהל, מן כחלק שבעה טומאת טמא השני שהלוח
מפני  טהורים, שתחתיו כלים ואעפ"כ באוהל כנוגע בו
למשנתנו). פירושו (ראה טפח בפותח בראשון נוגע שאינו
שם  מצאנו אחרים, לטומאת עצמו טומאת בין כזה והבדל
ועל  וכו' הטומאה את מביאין המטלטלין "כל א: פט"ז
(ראה  טפח" בפותח וכלים אדם שאר ועל שהן, בכל עצמן

למשנתנו). רבא' ה"ד.56)'אליהו פי"ג למעלה
דברים 57) במה שבעה. טומאת ואדם כלים ומטמאים

עצמה. הטומאה נגד שהם בכלים כגון 58)אמורים?
עומדים  והכלים הטומאה, לצידי ומתפשט רחב שהאוהל

ומטמאים 59)שם. שבעה טומאת טמאים עצמם והם
המת  מן שפירשו אחר בהם כשנגעו ערב, טומאת אחרים

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה

.Â˙È·Á60‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L61¯ÈÂ‡a62˙ÈÊÎe , »ƒ∆ƒ∆∆«∆»»¬ƒ¿«ƒ
‰ÈzÁz B‡ dÎB˙a Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ63- d¯ÈÂ‡ „‚k ƒ«≈»¿»«¿∆»¿∆∆¬ƒ»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË64˙È·Á‰Â , À¿»««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ
‰‡ÓË65‰ÈzÁzÓ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰L ,66˙‡ÓËÂ ¿≈»∆¬≈«À¿»««ƒ«¿∆»¿ƒ¿≈

dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .d¯ÈÂ‡67‰‡ÓË - ¬ƒ»»¿»«À¿»««√ƒ»¿»À¿»
˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba68.‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â , ««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿»

˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ È¯‰L ?‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ ‰ÓÏÂ¿»»∆»ƒ¿»∆¬≈≈«À¿»««
‡l‡ ‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÙ„a ‡l‡ d¯ÈÂ‡a«¬ƒ»∆»¿»¿»¿≈¿ƒ∆∆ƒ«≈∆»
dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ .B¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿»ƒ¿»«À¿»««√ƒ»¿»
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óeƒ¿»»««¬ƒ»À¿»««¿»««

ÁÙË Á˙Bt ˙BÙca ‰È‰ .˙„¯BÈÂ69lk -‰‡ÓË d70, ¿∆∆»»«¿»≈«∆«À»¿≈»
¯B‰Ë ‰Èt „‚Îe71˙BÙca ‰ËLt ‰‡Óh‰ È¯‰L , ¿∆∆ƒ»»∆¬≈«À¿»»¿»«¿»

‰¯B‰Ë ˙È·Áa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa72Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¿»¬»
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡73B‡ ƒ»¿»¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙk B‡ ‰qÎÓ74B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â , ¿À»¿»«ƒ»¿»¿»À¿»«¿∆»
Blk da Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a¿»««»«…»≈¿»«≈«»À

˙ÙwÓ ‰˙È‰ .‡ÓË75ÏÈ˙t „ÈÓˆ76Èab ÏÚ ‰e˙e »≈»¿»À∆∆»ƒ»ƒ¿»««≈
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰ - ˙n‰77, «≈»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË dab ÏÚL ÌÈÏk‰Â78˙B·LBÈ Ô‰L ˙Bi·Á .79 ¿«≈ƒ∆««»¿≈ƒ»ƒ∆≈¿
˙BÚ‚B Ô‰Â ,¯ÈÂ‡a Ì‰Ècˆ ÏÚ ˙BËeÓ B‡ Ô‰ÈÏeL ÏÚ«≈∆«ƒ≈∆»¬ƒ¿≈¿
- Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙BÙa BÊa BÊ»¿≈«∆«¿À¿»««««≈∆

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË80‡È‰L ÈtÓ , À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ˆeˆ¯81Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯B‰Ëa ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»ƒ

˙B‡ÓË eÈ‰82ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ B‡83 »¿≈¿ƒ»»∆≈«∆«
Ïk‰ È¯‰L ,‡ÓË Ôlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««≈∆««À»»≈∆¬≈«…

„Á‡ Ï‰‡84. …∆∆»

מט"ז.60) פ"ט חרס.61)שם של בחבית מדובר
לאויר.62) מגולה במקום בין 63)כלומר, טפח ואין

לקרקע. בפני 64)שוליה חוצץ אינו שכלי כבר, נתבאר
היא  כאילו הכלי, שבתוך הטומאה דין ולפיכך הטומאה,
מה  כל ומטמאה ויורדת ובוקעת ועולה ובוקעת הכלי תחת

מגבו.65)שכנגדה. מיטמא אינו חרס שכלי אףֿעלֿפי

כנגד 66) שלא ואפילו וטימאתו. החבית לתוך ונכנסה
שאר ה  עם מתערב הטמא שהאויר מפני טמא, – טומאה

התוך.67)האויר. כנגד שכנגד 68)שלא מה וכל
טמא. – כי 69)הטומאה כפשוטם, הדברים לקבל קשה

ב'סדרי  ופירש טפח, דפנו שעובי כלי הדעת על להעלות אין
עובי  עם והשפה כזה, למעלה, שפה לכלי שיש כגון טהרות'

טפח. רחבם כנגד 70)הדופן בין בחבית, שיגע מה כל
שהטומאה  מפני השפה, תחת וכן כנגדה שלא בין הטומאה
הכלי. סביבות כל האוהל תחת ומתפשטת ועולה בוקעת

וכן 71) טהרות'). ('סדרי שתחתיה הזית מקצת כנגד ואפילו
פשטה  הטומאה "שהרי שכתב: רבינו, לשון משמעות
כבר  שהטומאה "לפי רבינו: מנמק ובמשנה, לבד". בדפנות
פירש  טהרות' וב'סדרי וכו'" פעולתה והראה(?) התפשטה
הדופןֿהאוהל, ע"י הטומאה שנתפשטה כיוון רבינו, כוונת
פחות  ונשאר הדופן, שתחת הזית חצי של רציצותו נפסקה
שאם  יוצא, זה ומפירוש מטמא. ואינו אוירו תחת מכשיעור
גם  – מלא שיעור החבית אויר שתחת הטומאה בחלק יש

טמא. פיה דופנה 72)כנגד תחת מקצתה לדין נמשך זה
שאמרנו  טפח, פותח בדופן ויש אוירה, תחת ומקצתה
דווקא  שזה ואומר, כאן רבינו ומתנה טהור. פיה שכנגד
בין  לטמא בין גמור אוהל הוא שמדאורייתא טהור, בכלי
מדאורייתא, לטהר אוהל נעשה אינו טמא כלי אבל לטהר,
של  תוכה את ומטמאת ועולה ובוקעת רצוצה כולה ונשארה

טהרות'). ('סדרי על 73)החבית מאהילה כולה והרי
צדדיו 74)הטומאה. מכל שמטמא סתום כקבר היא והרי

פותח  באוירה יש חבית סתם למשנתנו). בפירושו (רבינו
סתום. קבר דין לה אין - טפח פותח בה אין ואם טפח,

ה"ח.75) פ"י אהלות יפה.76)תוספתא, מהודק כיסוי
יפה 77) ומהודק מכוסה חרס שכלי שבתוכה, חרס כלי וכל

שבתוכו.מציל  מה כל ועל עצמו שהם 78)על מפני
למעלה  (ראה חוצצת אינה החבית שהרי המת, על מאהילים

ה"א). מ"ג.79)פי"ב פט"ו בין 80)שם הבדל ויש
ביושבות, הצד. מן ופיהן מוטות ובין שוליהן, על יושבות
מפני  טמא, – תחתיה שהטומאה החבית שבתוך מה כל גם
בחבית  למעלה שביארנו וכמו לתוכה בקעה שהטומאה
על  ומצילים חוצצים הדפנות הצד מן כשפיהן אבל אחת,
שאמרנו  עץ ולוחות ובגדים לכלים זה בין ומה הכלי. תוך
הם  שתחתיו ואלה מאהיל שהעליון ד, בהלכה למעלה
טומאה, המקבלים בדברים מדובר שם באוהל? כמונחים
ולפיכך  מגבן, טומאה מקבלות אינן חרס של חביות אבל
מה  את מצילות אין ואףֿעלֿפיֿכן שבתוכן, מה מצילות

ממש. הטומאה כנגד החביות, גבי נמשך 81)שעל זה
צידיהן. על מוטות כזה 82)לדין באופן אפילו טמא וכלי

שהטומאה  החבית לתוך הטומאה ונכנסה חוצץ, אינו
נעשו  טפח, בפותח בזו זו נוגעות שהחביות ומפני תחתיה,
הטומאה  את ומביא אחד כאוהל העליונים הדפנות כל
במשנה). ישראל' ה'תפארת פירוש (עלֿפי לכולם

טהורות.83) שהן מפני 84)אע"פ מצרפן, נגיעתן מקום
טפח. פותח בו $שיש
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קנג

קנג

שכירות  הלכות - משפטים ספר - כסלו ג' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd elqk 'hÎ'b -

âכסלו ג' ראשון âיום

-mihtynxtq
úeøéëO úBëìä¦§§¦

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
ודין 1) ונאנס, המשכון על חבירו את מלווה דין יבאר

נתן  ודין שכר, שומרי שהם אומנים ודין בבעלים, שמירה
ועשאן  לטוחן חיטים מוליך ודין וקלקלו, לתקן לאומנים
יפה  שהוא השולחני ואמר לשולחני דינר מראה ודין סובים,
או  תינוקות מלמד או העיר סופר או טבח ודין רע, ונמצא
הפסד  שגרמו העיר בני כל בשביל בשכר אילנות  הנוטע

מוקדמת. התראה בלי אותם שמסלקים שנתעצלו, מפני

.‡˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈«««¿≈∆ƒ¿»»
˙B¯t e‰ÂÏ‰L ÔÈa2ÔÈa B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLnL ÔÈa , ≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈

¯ÎO ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ - e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BkLnL3. ∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»¬≈∆≈»»
ÂÈÓ„a ·iÁ - ·‚ B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ4. ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿««»¿»»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜ÏpL ÔB‚k ,ÔBkLn‰ Ò‡ Ì‡Â¿ƒ∆¡«««¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»
Ò‡pL Ú·MÈ - ÔÈÒ‡ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5ÌlLÈÂ , ¿«≈ƒ¿»√»ƒƒ»«∆∆¡«ƒ«≈

‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLn‰ ÏÚa6. ««««¿∆«¿»«¬»

האומר 2) יהודה כרבי ולא פ:) מציעא (בבא כחכמים
שכר. שומר פירות חינם, שומר מעות לפי 3)הלווהו

עוסק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שאם שכר, נושא שהוא
וניעור  שטיחה כגון, יתקלקל, שלא המשכון בשמירת
הכלל  כפי פרוטה לו מלתת פטור יהא כט:) שם (השווה
ממון  והמלוה המצוה" מן פטור במצוה "העוסק שבידינו
כשומר  דינו זו הנאה ומחמת עושה, הוא מצוה לחבירו
שומר  את נו:) קמא (בבא יוסף רב דן זה ומטעם שכר.
לג:) (נדרים בתלמוד קראו כך שם (ועל שכר כשומר אבידה
הנאה  שאינה זו, דוגמת שכר הנאת לכל יוסף" דרב "פרוטה
עסוק  שהוא בשעה עני לו יזדמן שלא ייתכן, שהרי בטוחה,
הרא"ש  תשובת פי על וברי"ף, שם מציעא (בבא בשמירתה

עב). סימן סוף משפט חושן בטור היה 4)הובאה "ואם
כלום, חבירו על לאחד אין החוב דמי כדי המשכון שווה
דמי  ואם הייתרון, הלווה משלם המשכון על יתר החוב ואם
הייתרון" ללווה המלווה נותן החוב על יתרים המשכון

ב). סעיף עב סימן ערוך השולחן שומר 5)(לשון כדין
ב. הלכה א פרק למעלה שנתבאר אפילו 6)שכר היינו,

שהמלווה  האומר, (שם) כשמואל ולא המשכון, שכנגד מה
דמגלא  קתא "אבד למשכון: מגל של ידית וקיבל זוז אלף
(מגיד  זוזי" אלפא אבדו - במשכון) שנתן המגל (ידית

משנה).

.·EÏ ¯ÓL‡Â ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ïk7È¯‰ - »»≈«¬≈¿…ƒ¿∆¿…¿¬≈
ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ‰Ê8ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ . ∆¿ƒ»«¿»ƒ»«¿…ƒ«

¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â9EÏÈ‡L‡ È‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ , ¿∆¿…¿¿»»«¿ƒ≈ƒ««¬ƒ«¿ƒ¿
¯ÁÓÏ10ÈÏÈ‡L‰ ,¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏ ¯ÓL , ¿»»¿…ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»«¿ƒ≈ƒ

‰Ê ¯ÎO È¯ÓBL eOÚ Ôlk - ¯ÁÓÏ EÏ ¯ÓL‡Â ÌBi‰«¿∆¿…¿¿»»À»«¬¿≈»»∆
‰ÊÏ11. »∆

אחד.7) שהשומר 8)בזמן ג הלכה א בפרק שנתבאר
של  את שומר ואחד אחד כל שהרי פשיעה, על אפילו פטור

פא.). (שם השמירה בהתחלת שמירה 9)חבירו זה אין
בהתחלת  במלאכתו עוסקים הבעלים שאין בבעלים

ואשאילך 10)השמירה. היום השאילני אמר אם אבל
שגם  רש"י ודעת משנה. (מגיד בבעלים שאלה זה הרי היום

בבעלים). שאלה דין לו אין זה היינו,11)במקרה שם,
אחד  שכל חייב, - השואל אצל או השומר אצל נגנב שאם
וזהו  השני של שמירתו או שאלתו תחת שומר או משאיל
שמירה  זו שאין פטור, - השואל בידי נאנס ואם שכרו.
מחר  לך ואשמור היום לי שמור בדין שביארנו כמו בבעלים,
אחד, בזמן ואשאילך שמור או ואשאילך השאילני (והאומר
ופטור, בבעלים שאלה שזה רבינו דעת משנה המגיד לפי
במשנה  וראה רבינו, בדברי הכרע אין משנה הכסף ולפי
שה  סימן בש"ך וראה משנה המגיד על שהקשה מה למלך

שמיישבו). ו קטן סעיף

.‚Ô‰ ¯ÎO È¯ÓBL - ÔÈn‡‰ Ïk12ÏË :e¯Ó‡L ÔlÎÂ . »»À»ƒ¿≈»»≈¿À»∆»¿…
,ÂÈz¯Ób :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,˙BÚÓ ‡·‰Â ElL ˙‡∆∆¿¿»≈»∆»«»À»¿«¿ƒ

ÌpÁ ¯ÓBL Ôn‡‰ - ÈÏk‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÁ˜Ï ‡ÏÂ13. ¿…»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ»À»≈ƒ»
ElL ˙‡ ÏËÂ ˙BÚÓ ‡·‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡14- ¬»ƒ»«»À»»≈»¿…∆∆¿

‰È‰Lk ¯ÎO ‡OB ‡e‰ ÔÈ„Ú15. ¬«ƒ≈»»¿∆»»

נהנה 12) שהוא לפי שמירה שכר נוטל שאינו גב על אף
אומנתו  שכר מקבל הוא ידו שעל בשמירתו שהכלי במה
שכר  כשומר שדינו א הלכה א בפרק שנתבאר לשוכר ודומה
פי  על פא: (שם לצורכו בו שמשתמש נהנה שהוא לפי

למ  א).המשנה קטן סעיף שו סימן וש"ך כאן לפי 13)לך
הוא  והרי ידה, על עוד משתכר ואינו מלאכתו שנגמרה
כשומר  חייב שמירתו זמן שנגמר שאחר שכר, שומר כשאר
שולחן  פי על ב, קטן סעיף שם המשפט (נתיבות בלבד  חינם

ב). סעיף שמג סימן המעות 14)ערוך נתינת שהקדים
שכרו. שיקבל עד החפץ שמעכב דעתו גילה החפץ, לנטילת

תופסו 15) שהוא ברשותו, שהחפץ במה נהנה הוא שהרי
(שם). שכרו וזהו שכרו, להבטחת משכון בתור

.„ÔÈn‡Ï Ô˙16.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - eÏ˜Ï˜Â ,Ôw˙Ï »«»À»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ¿«≈
L¯ÁÏ Ô˙ ?„ˆÈk17Ïc‚Óe ‰·˙ ‰cL18Ô‰a Úa˜Ï ≈«»«¿»»ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿…«»∆

˙BOÚÏ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ BÏ Ô˙pL B‡ ;Ô¯aLÂ ,¯ÓÒÓÔ‰Ó «¿≈¿ƒ¿»∆»«∆»≈ƒ«¬≈∆
BÏ ÌlLÓ - eOÚpL ¯Á‡ e¯aLÂ ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLƒ»≈»ƒ¿»¿ƒ¿¿««∆«¬¿«≈

Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ÈÓ„19Á·La ‰B˜ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ»≈»ƒ¿»∆≈»À»∆¿∆«
ÈÏk‰20‰¯BÈ ezÁÈc˜‰Â ,ÚaˆÏ ¯Óˆ Ô˙ .21BÏ Ô˙B - «∆ƒ»«∆∆¿«»¿ƒ¿ƒ«»≈

 שיעוטי טמב"ם - פטק אחד ליום 

יום טאשון  טמב"ם - פטק אחד ליום 
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קנד שכירות קנד הלכות - משפטים ספר - כסלו ג' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯eÚk BÚ·ˆ .B¯Óˆ ÈÓc22Ì„‡ BÚ·ˆÏ BÏ B˙ B‡ , ¿≈«¿¿»»¿»¿»¿»…
L¯ÁÏ ÌÈˆÚ Ô˙ ,Ì„‡ BÚ·ˆe ¯ÁL ,¯ÁL BÚ·ˆe¿»»…»…¿»»…»«≈ƒ¿»»

ÏÒÙÒ B‡ Ú¯ ‡qk ‰OÚÂ ‰‡ ‡qk Ô‰Ó ˙BOÚÏ23: «¬≈∆ƒ≈»∆¿»»ƒ≈««¿»
˙‡ ÈÏk‰ ÏÚa Ô˙B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ƒ«∆«»≈««»»≈«««¿ƒ∆
BÏ Ô˙B - Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ,‰‡ˆB‰‰«»»¿ƒ«»»¿≈»««∆«≈

„·Ïa Á·M‰ ˙‡24‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ . ∆«∆«ƒ¿«»««««¿ƒ≈ƒ∆
ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ B‡ ¯Óv‰ ÈÓ„ ÈÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a25 ¿«»»∆»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆¿≈»≈ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -26ÈÓ„ EÏ ‡‰ :Ôn‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈ƒ»«»À»≈¿¿≈
CÏÂ EÈˆÚ ÈÓ„ B‡ E¯Óˆ27ÔÈ‡L ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿¿¿≈≈∆»≈≈¿ƒ∆≈

‰OÚL ÈÏk Á·La ‰B˜ Ôn‡‰28. »À»∆¿∆«¿ƒ∆»»

צח:16) קמא וארונות.18)נגר.17)בבא ארגזים מיני
"שידה  רבינו: כותב (קכ.) שבת במסכת המשנה בפירוש
של  אוצר - ומגדל ... קטנה תיבה והיא אצלנו ידועה צורתה

מנשא"ר". בערבית ונקרא אצלנו ידוע אף 19)עץ גמורים,
עצים. לו שנתן פי הכלי 20)על עושה האומן פירוש,

מה  וכל עבודתו, שכר לו שמשלם הבית בעל בשביל
שייך  - כלים שנעשו מתוך בשוויים העצים שמשביחים
זה  ומשום זה בשבח כלום קונה האומן ואין הבית לבעל
כרבא). (שם שהזיק מה ומשלם בלבד שכרו נוטל הוא

רש"י 21) ק: (שם מדאי" יותר שהרתיחה היורה "שרפתו
וקיבל 22)שם). ביורה שנשתיירו צבע בשיירי שצבעו

(שם). מכוער (גוון) מראה אין 23)הצבע ושינה והואיל
האומן  יד אלא עימו, שקצץ מה כפי שכרו נותן הבית בעל

והולך. רבינו שמבאר וכמו התחתונה אם 24)על "כגון
והוציא  וחצי דינר שווה צביעתו ואחר דינר שווה הבגד היה

הצ  עליו בו הוציא ואם דינר, רבע אלא ייתן לא דינר רבע בע
הותיר  מאשר (הדינר), החצי לו ייתן דינר רבעי שלושה
שם). המשנה בפירוש (רבינו בבגד) (=שהשביח בדמיו"

החושן 25) קצות ועיין שם (רבינו שעשה הכלי לו וייטול
שו). ההוצאה 26)סימן על יתר השבח 'אם שאמרנו "לפי

אחד  לכל תקנה היא השבח' על יתרה ההוצאה ואם
שם). (רבינו שהשביח 27)משניהם" השבח כפי לי תן או

(על 28)הבגד. שנתבאר כמו ההוצאה, דמי אלא לו ואין
קב). שם הגמרא סוגיית פי

.‰ÔÈhÁ CÈÏBn‰29ÔBÁËÏ30Ô˙˙Ï ‡ÏÂ ,31Ô‡OÚÂ «ƒƒƒ¿»¿…¿»»«¬»»
ÔÈaÒ32ÌBzÁÏ ÁÓw‰ Ô˙ ;ÔÒ¯Ó B‡33˙t B‡OÚÂ , ÀƒÀ¿»»««∆«¿«¿«¬»«

ÔÈÏet34ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - dÏaÂ ,ÁaËÏ ‰Ó‰a ; ƒƒ¿≈»¿«»¿ƒ¿»«»ƒ¿«≈
¯ÎO È‡OB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ÈÓc35‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿≈»»¿ƒ»ƒ»»

‰ÁÓÓ ÁaË36ÌlLlÓ ¯eËt - ÌpÁa ËÁLÂ ,37; «»À¿∆¿»«¿ƒ»»ƒ¿«≈
·iÁ - ÌpÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈À¿∆««ƒ∆¿ƒ»«»

ÌlLÏ38ÈÁÏLÏ ¯È„ ‰‡¯n‰ ÔÎÂ .39‰ÙÈ' BÏ ¯Ó‡Â , ¿«≈¿≈««¿∆ƒ»¿À¿»ƒ¿»«»∆
'‡e‰40Ú¯ ‡ˆÓÂ ,41,ÌlLÏ ·iÁ - e‰‡¯ ¯ÎOa Ì‡ : ¿ƒ¿»«ƒ¿»»»»«»¿«≈

È˜a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡42Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ««ƒ∆»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ
ÌpÁa43‡e‰Â ,¯eËt - e‰‡¯44BÈ‡L È˜a ‰È‰iL ¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ∆≈

ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ - È˜a BÈ‡ Ì‡Â ;„nÏ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»ƒ«»¿«≈««
È‡ EÈÏÚ :ÈÁÏMÏ ¯Ó‡iL ‡e‰Â .ÌpÁa ‡e‰L Ètƒ∆¿ƒ»¿∆…««À¿»ƒ»∆¬ƒ

CÓBÒ45ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L B‡ , ≈∆»«¿»ƒ«¿ƒ∆≈«

ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯È ‡ÏÂ ,B˙i‡¯46ÌpÁa ‰OÚL ÁaË . ¿ƒ»¿…«¿∆«¬≈ƒ«»∆»»¿ƒ»
Ïk ÔÎÂ ,Ú¯ ‡ˆÓÂ '‰ÙÈ' ¯Ó‡L ÈÁÏL ÔÎÂ ,ÏaÂ¿ƒ≈¿≈À¿»ƒ∆»«»∆¿ƒ¿»«¿≈…
Ì‡Â ;ÔÈÁÓÓ Ô‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿»ƒ¿»»∆≈À¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓlLÓ - ‰È‡¯ e‡È·‰ ‡Ï47. …≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

צט:29) לטוחנן 30)שם אחרים של חיטים המקבל אדם
לרככן  במים החיטים (לשרות) ללתות ועליו בשכר,
הטחינה, לפני קליפתן להסיר במכתשת כך אחר ולכותשם

ונקי. דק הקמח שיהיה לתתן 31)כדי לא שאם צרכן, כל
על  דוד (חסדי בידיים וכמזיק ממש פושע הוא הרי - כלל

ד). הלכה י פרק קמא בבא גסה 32)התוספתא קליפה
בשבת  רש"י פירוש פי (על החיטים כתישת בשעת הנושרת
והוא  ... "סובין כתב: שם למשנה בפירושו ורבינו עו:).
היוצאת  העליונה הקליפה היא - מורסן הבינוני; הקמח

תחילה". כשאוחזין 34)אופה.33)בנפה ונופל "נשבר
שם). (רש"י אומרת 35)בו" זאת מומחה היה ואפילו

אונס  זה שאין חייב, - כאונס זה והרי זה במקצוע מאומן
השומר  ואין התקלה את מונע היה מרובה שבזהירות גמור,
(כמו  למנעו בידו היה שלא גמור, אונס על אלא פטור שכר

ג). הלכה א בפרק למעלה מאומנות 36)שנתבאר שידיו
שם). (מאירי חינם 37)לשחיטה והשומר כאונס זה שהרי

ונחתום  טחון וכן - שם) שנתבאר (כמו שכזה אונס על פטור
משנה). (מגיד פטורים - בחינם ועשו שהרי 38)מומחים

כרבי  (שם מומחה כשאינו לשחוט לו היה שלא הוא פושע
טיבה.39)יוחנן). על ושואל - כספים לחלפן

מחבירו.40) מלכות.41)וקיבלה שפסלתו כגון
המטבעות.42) בראיית 43)בטיב הוזכר לא בגמרא שם.

שיש  רבינו ודעת בחינם, בין בשכר בין חילוק המטבעות
משנה). (מגיד הטבח לדין השולחני דין זה 44)להשוות

חייב. בקי שהאינו יכול 45)שאמרנו הודיעו לא שאם
סומך. אתה שעלי ידעתי לא לטעון כגון 46)השולחני

אינו  בפניו, העיסקא וגמרו עיסקא גמר לפני עומדים שהיו
ק.) (צט: שם בגמרא עובדא פי על שם (רי"ף להודיעו צריך

לקיש). ובריש חייא, יוחנן 47)ברבי רבי לפני עובדא שם.
בשולחני  הדין שהוא רבינו ולמד - בחינם שעשה בטבח

משנה). (מגיד

.Âe‚‰pL ÌB˜Ó48˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ ‰È‰iL49ÈˆÁ ÏËB »∆»¬∆ƒ¿∆«≈«ƒ»≈¬ƒ
ÚËÂ ÁÈaL‰Â ÚËÂ ,ÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e Á·M‰«∆«««««¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ«¿»«

„ÈÒÙ‰Â50ÔÈkÓe ,BÏ LiL Á·M‰ ÈˆÁ BÏ ÔÈ·MÁÓ - ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«∆«∆≈¿«ƒ
„ÈÒÙ‰M ‰Ó epnÓ51ÏÚ ‰˙‰ elÙ‡Â .¯‡M‰ ÏËBÂ , ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈«¿»«¬ƒƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ÏhÈ ‡Ï „ÈÒÙ‰ Ì‡L ,BÓˆÚ«¿∆ƒƒ¿ƒ…ƒ…¿¬≈∆
‡zÎÓÒ‡52„ÈÒÙ‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈkÓ ÔÈ‡Â ,53‰È‰ . «¿«¿»¿≈¿«ƒ∆»«∆ƒ¿ƒ»»

‰ˆÁÓ ÚËBp‰ ÏhiL Ì‚‰Ó54,‰ˆÁÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·e ƒ¿»»∆ƒ…«≈«∆¡»««««¿«∆¡»
‰È‰ [Ì‡]55ÒÈ¯‡‰ ÏhiL Ì‚‰Ó56ÚË Ì‡ ,LÈÏL ƒ»»ƒ¿»»∆ƒ…»»ƒ¿ƒƒ»«

ÏÚa ‡ˆÓpL ,˜lzÒ‰Ï ‰ˆ¯Â ÁÈaL‰Â ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿«≈∆ƒ¿»««
Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰««¿«»ƒ¿ƒ»»ƒ¬≈««««¿«
„ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,BÈˆÁ Ú˜¯w‰ ÏÚa ÏhÈÂ ,ÒÈ¯‡ „È¯BÓƒ»ƒ¿ƒ…««««¿«∆¿¿…«¿ƒ
˙e˙M‰Â ,LÈÏL ÒÈ¯‡‰ ÏhÈÂ ,ÌeÏk Ú˜¯w‰ ÏÚa««««¿«¿¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¿

ÚËB ÏL ¯‡Lp‰57.BBˆ¯a BÓˆÚ ˜lÒ È¯‰L , «ƒ¿»∆≈«∆¬≈ƒ≈«¿ƒ¿
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קנה

קנה

שכירות  הלכות - משפטים ספר - כסלו ד' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

קט.48) ולטפל 49)שם לנוטעה מחבירו שדה המקבל
ובחלק 50)בנטיעות. השביח הנטיעות מן בחלק כלומר,

שהשביח. החלק כמו השביחה שלא היינו הפסיד,
בעל 51) של לחלקו ומוסיפין שהשביח לחלק בהשוואה

השדה  שהייתה היבול מכל השבח חצי לו שיהיה כדי הבית,
כולה. השביחה אלמלי אם 52)מוציאה האומר: "שכל

סומכת  עדיין דעתו שהרי והקנה, גמר לא יהיה לא או יהיה
מהלכות  י"א בפרק (רבינו, יהיה" לא שמא יהיה שמא

ו). הלכה וראה 53)מכירה - כרבא (שם השאר ונוטל
יב). הלכה ח פרק והטיפול 54)למעלה הנטיעה בעד

האילנות. והיה.55)בעיבוד לשדה 56)כלומר, היורד
אותה. לעבד עשר 57)נטועה שנים השבח היה אם כגון,

ומהחצי  השבח. חצי שהם שישה, השדה בעל נוטל דינרים,
והנוטע  שליש, שהם ארבעה האריס ייקח הנוטע של השני

של). סימן הטור פי על כרבא. (שם שתות שהם שניים,

.ÊÚËBp‰58„ÈÒÙ‰L ‰È„n‰ È·Ï ˙BÏÈ‡59ÔÎÂ , «≈«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈
˙BÓ‰a‰ ÏapL ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÁaË60Ìc ÊÈwn‰Â , «»∆¿≈»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿««ƒ»

˙B¯ËMa ‰ÚhL ¯ÙBq‰Â ,Ï·ÁL61˙B˜BÈz „nÏÓe , ∆»«¿«≈∆»»«¿»¿«≈ƒ
˙eÚËa „nÏ B‡ ,„nÏ ‡ÏÂ ˙B˜BÈza ÚLtL62ÏÎÂ , ∆»««ƒ¿…ƒ≈ƒ≈¿»¿…

„ÒÙ‰‰ e¯ÈÊÁiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌÈn‡‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈»À»ƒ∆ƒ∆¿»∆«¬ƒ«∆¿≈
Ô‰L ;‰‡¯˙‰ ‡Ïa Ô˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - e„ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿…«¿»»∆≈

ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ¯˙Ók63ÏÈ‡B‰ ,ÔzÎ‡ÏÓa eÏczLiL „Ú ¿À¿ƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯eav‰ Ô˙B‡ e„ÈÓÚ‰Â64. ¿∆¡ƒ»«ƒ¬≈∆

שאי 59)שם.58) והפסד כראוי, גדילות הנטיעות שאין
מיימוניות). (הגהות הוא להחזיר שהוא 60)אפשר בין

בין  ההפרש שמשלם בשכר שאפילו בשכר, בין בחינם
שאי  הפסד - ה) הלכה למעלה (כמבואר לנבילה כשירה
ואין  בשר בהרבה צורך יש שלפעמים הוא, להחזיר אפשר

משנה). (מגיד מצויות אחרות שלא 61)בהמות שכתבו
מיימוניות). (הגהות לימדם 62)כדין שלא שעה שאותה

(שם). לעולם חוזרת ואינה מופסדת בטעות, לימדם או
כשיפשעו.63) ביותר.64)לסלקם להשתדל עליהם

âכסלו ד' שני âיום
øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨

כובש 1) ודין בזמנו, שכיר שכר ליתן שמצוותֿעשה מבאר
הבית. לבעל שכיר שבין סיכסוך ודין שכיר, שכר

.‡¯ÈÎO‰ ¯ÎO ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2BpÓÊa3:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿««»ƒƒ¿«∆∆¡«
¯·BÚ - BpÓÊ ¯Á‡Ï B¯Á‡ Ì‡Â .'B‚Â B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa¿ƒ≈¿»¿¿ƒ≈¬¿««¿«≈

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa4ÔÈ‡Â . ¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»»«∆∆¿≈
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ5¯ÎO „Á‡ .6 ƒ»»∆¬≈«»¿«≈∆»¿«

·iÁ - ÌÈÏk‰ ¯ÎO „Á‡Â ‰Ó‰a‰ ¯ÎO „Á‡Â Ì„‡‰»»»¿∆»¿««¿≈»¿∆»¿««≈ƒ«»
‡Ïa ¯·BÚ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯Á‡ Ì‡Â ,BpÓÊa ÔzÏƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿««¿«≈¿…

‰OÚ˙7·LBz ¯‚Â .8Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓ Ba LÈ - «¬∆¿≈»≈ƒ¿ƒ≈
B¯ÎO9‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ - B¯Á‡ Ì‡Â ,10. ¿»¿ƒ≈¬≈≈¿…«¬∆

(ספר 2) בלילה שעבד שכיר ואחד ביום, שעבד שכיר אחד

ר). עשין ובשכיר 3)המצוות, היום, כל - לילה בשכיר
ב). הל' (להלן הלילה כל - יש 4)יום שניה ואזהרה

ומנאן  שכיר", פעולת תלין "לא יג) (יט, בויקרא בשכיר
בשתי  המצוה שענין לפי אחת, לאֿתעשה למצות רבינו
בזמנו, ונפרעהו השכיר שכר לאחר לא היא: אחת האזהרות
האזהרות  שמשתי המצוה דיני להשלים כדי אלא נכפלו ולא
לילה, לשכיר ומתי יום, לשכיר הפרעון זמן מתי למדים אנו
אמורה  תבוא" "לא שאזהרת ב, הל' לקמן שיבואר כמו
תלין" "לא ומאזהרת היום, כל הפרעון שזמן לילה בשכיר
למנות  ואין הלילה, כל זמנו - יום שכיר שכר שפרעון למדנו
בפניֿעצמה  מצוה - המצוה דין לתשלום בתורה שיבוא מה
המאחר  עובר אמנם רל). 'חינוך' רלח, לאוין המצוות (ספר
בין  - השכיר שכר תשלום רבינו) בדעת המגידֿמשנה (לפי
כלומר, האזהרות, שתי - לילה שכיר ובין יום, שכיר
ובשכיר  לילה, בשכיר האמור בלאו אף עובר יום שבשכיר
ב'ספר  ט שורש (והשווה יום של על אף עובר לילה

לרבינו). טו).5)המצוות' (מכות לוקה אינו המשלם וכל
קיא.6) פעולת 7)ב"מ תלין "לא שנאמר: ממה דרשו, כן

(שם  וכלים בהמה ואפילו אתך, שפעולתו כל - אתך" שכיר
נח,8)קיא:). בני שנצטוו מצות שבע עליו שקיבל גוי זה

בארץ  בינינו להושיבו לנו שמותר לפי "תושב" שמו ונקרא
בארץ  העברה שגם עליו, קיבלן שלא הגוי לעומת ישראל,
וראה  ז, הל' ביאה איסורי מהל' בפי"ד (רבינו אסורה ישראל

ו). הל' זרה עבודה מהל' לא 9)פ"י נאמר שכן שם, ב"מ
שכרו, תתן ביומו בשעריך וגו' ואביון עני שכיר תעשוק

תושב. גר זה "בשעריך" (שם) נאמר 10)ודרשו שכן
ודרשו  תלין", לא וגו' רעך תעשוק "לא יג): יט, (ויקרא
אותו  מיעטה שהתורה ומכאן תושב, גר ולא "רעך" (שם)
שכרו". תתן "ביומו למצותֿהעשה אותו וריבתה הלאו, מן

.·¯ÈÎO ¯ÎO L·Bk‰ Ïk11BLÙ ÏË el‡k - »«≈¿«»ƒ¿ƒ»««¿
epnÓ12¯·BÚÂ .BLÙ ˙‡ ‡O ‡e‰ ÂÈÏ‡Â :¯Ó‡pL ;13 ƒ∆∆∆¡«¿≈»…≈∆«¿¿≈

˙B¯‰Ê‡ Úa¯‡a14‰OÚÂ15,˜LÚz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ : ¿«¿««¿»«¬≈≈ƒ««¬…
,¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ÏÊ‚z Ïa ÌeMÓeƒ«ƒ¿…ƒ…»ƒ¿À«»ƒ

LÓM‰ ÂÈÏÚ ‡B·˙ ‡Ï ÌeMÓe16Ôz˙ BÓBÈa ÌeMÓe , ƒ…»»»«∆∆ƒ¿ƒ≈
ÌBÈ ¯ÈÎO ?BpÓÊ e‰Ê È‡ .B¯ÎO17Ïk ‰·Bb - ¿»≈∆¿«¿ƒ∆»

‰ÏÈl‰18Ez‡ ¯ÈÎO ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , ««¿»¿»»∆¡«…»ƒ¿À«»ƒƒ¿
ÂÈÏÚÂ ,ÌBi‰ Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈÏ ¯ÈÎOe ;¯˜a „Ú«…∆¿ƒ«¿»∆»«¿»»

B¯ÎO Ôz˙ BÓBÈa :¯Ó‡19ÌBÈ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe .20 ∆¡«¿ƒ≈¿»¿ƒ»∆
ÌBi‰ Ïk ‰·Bb -21‰·Bb - ‰ÏÈÏ ÏL ˙BÚL ¯ÈÎOe ; ∆»«¿ƒ»∆«¿»∆

‰ÏÈl‰ Ïk22˙aL ¯ÈÎO .23,‰L ¯ÈÎO ,L„Á ¯ÈÎO , »««¿»¿ƒ«»¿ƒ…∆¿ƒ»»
Úe·L ¯ÈÎO24ÌBia ‡ˆÈ :25‰·Bb -26‡ˆÈ ;ÌBi‰ Ïk ¿ƒ»«»»«∆»«»»

‰ÏÈl‰ (B˙B‡) Ïk ‰·Bb - ‰ÏÈla27. ««¿»∆»««¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

."epnî BLôð ìèð elàk ¯ øéëO øëO LáBkä ìk"¨©¥§©¨¦§¦¨©©§¦¤

נפשו". את נושא הוא "ואליו הפסוק את מביא וכראיה
שוה  חברו את הגוזל "כל כשכתב גזילה, בהלכות אבל
הפסוק  את הביא ממנו..." נשמתו נוטל כאילו פרוטה

יום שני 
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קנו שכירות קנו הלכות - משפטים ספר - כסלו ד' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם, כי יקח". בעליו נפש את בצע בוצע כל ארחות "כן
נשמתו  נטילת שנקרא התוס ') (כדעת הרמב"ם סובר לא
לקנות", במה לו ואין כבד רעב שפעמים "משום ממש
של  בעלֿכורחו מהחפץ הבעלות וביטול שהפקעת אלא

" זה הרי נלמד eli`kהנגזל ולכן ממנו", נשמתו נוטל
מצוינת  זה בפסוק כי יקח" בעליו נפש "את מהפסוק

הוא שעניינה שהופקעה, נש enkבעלותו מתו.נטילת

נפשו" את נושא הוא "ואליו הפסוק את הביא כאן, אבל
בעליו  ("..נפש הנ"ל הפסוק בסמוך הובא שבגמ' אף
נפשו  נטל ש"כאילו שכיר שכר הכובש כאן כי יקח"),
את  ונושא סומך השכיר כי ממש, כפשוטו הוא ממנו"

ביתו. בני ופרנסת פרנסתו עבור זה לשכר נפשו
40 והע' 116 ע' חל"ב לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

כסףֿמשנה).11) (ראה עולמית לו לשלם שלא ובדעתו
ורב 12) הונא רב נחלקו שם, ובגמרא קיב. שם ברייתא

את  נושא הוא "ואליו באמרה: התורה התכוונה למי חסדא,
השוכר  כלומר, (שוכר) גזלן" של "נפשו אומר אחד נפשו";
של  "נפשו אמר וחד לעצמו. מיתה וגורם הכבישה על נענש
ממנו  נפשו ונטל לשכיר הרגו כאילו כלומר, (שכיר) נגזל"

שם). (רש"י קשה שלא 13)וייענש שבדעתו הזה הכובש
לעולם. ובדעתו 14)לשלם השכיר, שכר המשהה אבל

ולאֿ בעשה אלא עובר אינו - יותר מאוחר בזמן לפרעו
תעשוק" "לא משום אבל ה) הל' להלן (כמבואר תעשה

(כסףֿמשנה). עובר אינו תגזול" כנוסחת 15)ו"לא שם,
ובשל 16)הרי"ף. לילה, של על אף עובר יום בשכיר שכן

למעלה  שהבאנו המגידֿמשנה (כדברי יום של על אף לילה
ג). שקיעת 17)הערה עד ביום, לעבודה עצמו שהשכיר

השחר 18)החמה. שעלה וכיון זמנו. הלילה כל כלומר,
בלאֿתעשה. עובר - פרעו עליו 19)ולא תבוא לא וגומר:

(נאמר  איפכא" "ואימא שאלו: ובגמרא קי:) (שם השמש
תבוא" ו"לא לילה בשכיר תלין" ד"לא זאתֿאומרת ההיפך)
לבסוף". אלא משתלמת אינה "שכירות והשיבו יום, בשכיר
לאחר  אלא בשכירות התשלומין חובת אין כלומר,
"לא  הכתוב להעמיד אין ולפיכך העבודה. כל שנסתיימה

בשכי  אלא השמש" עליו יום,תבוא שכיר שהרי לילה, ר
אין  פג:), שם (ראה החמה שקיעת עם נגמרת ששכירותו
השמש, שקיעת עם אלא השוכר על חלה התשלומין חובת
וכמו  פרעונו? זמן לפני השכר לפרוע הכתוב מזהיר וכיצד
לאחר  שלא המזהיר - תלין" "לא הכתוב להעמיד  אין כן,
לילה  בשכיר שהרי יום, בשכיר אלא - הבוקר עד ולפרוע

הבוקר. עם אלא התשלומין חובת ששכירותו 20)אין
הוא. יום ועדיין עובר 21)נגמרת, השמש ששקעה וכיון

קודם  השכירות בתשלום נתחייב שהרי תבוא", "לא על
השמש. שם.22)שבאה עצמו 23)כרב, שהשכיר

ימים. שנים.24)לשבוע לשבע שנסתיים 25)לשמיטה,
ביום. השכירות כל 26)חוזה או השבת כל בעד שכרו

לבסוף. אלא משתלמת שכירות שאין שם.27)השמיטה,

.‚Ô˙28B˙ÈlË29Ôn‡Ï30BÚÈ„B‰Â ,d¯Ó‚e ,31elÙ‡ , »««ƒ¿À»¿»»¿ƒ¬ƒ
BÈ‡ Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰L ÔÓÊ Ïk - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B¯Á‡≈¬¬»»»ƒ»¿«∆«¿ƒ¿«»À»≈

¯·BÚ32‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML ÔÂÈk - ÌBi‰ ÈˆÁa d˙ . ≈¿»»«¬ƒ«≈»∆»¿»»»«»
ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ33‡È‰ ˙e¯ÈÎOk ˙eÏaw‰L ;34, ≈ƒ«»ƒ∆««¿»ƒ¿ƒƒ

.BpÓÊa BÏ ÔzÏ ·iÁÂ¿«»ƒ≈ƒ¿«

קיב.28) לבעל 31)בקבלנות.30)לתקנה.29)שם,
בא. ולא - לקחתה ויבוא שגמרה אני 32)הטלית שאין

פעולתו  אין שהרי אתך" שכיר פעולת תלין "לא בו קורא
מקובצת'). ('שיטה האומן אצל אלא אמרו 33)אצלו וכן

היום, בחצי לו בנתנה שהלא תימה וזה (שם), בברייתא
תלין" "לא אבל כאן, יש השמש" עליו תבוא  "לא משום
כך  על תמה וכבר ב). הל' (לעיל ביום יצא כדין כאן, אין
שמכאן  אומר ובלחםֿמשנה בתימה, והניחו בכסףֿמשנה
יום  שבשל ג) בהערה (שהבאנו המגידֿמשנה לדעת סיוע
והעדיף  מהם, אחד רבינו והזכיר לילה, של על אף עובר
החידוש  את להדגיש כדי תלין" ד"לא לאו את להזכיר
יום. של על האמור תבוא", "לא על עובר שהוא וכלֿשכן

הכלי 34) בשבח קונה האומן שאין - שם ששת כרב
"לא  משום ועובר כשכיר ודינו ד), הל' פ"י למעלה (כמבואר
קונה  אומן האומר שלדעת שם, בגמרא (כמבואר תלין"
לפי  תלין" "בל על עובר הטלית בעל אין שלו, והשבח
אלא  עבודה, שכר אינו לשלם מחויב שבעלֿהבית שהכסף

כמילוה. והם האומן, לו שמוכר השבח דמי

.„BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰35¯Ó‡ ,ÌÈÏÚBt ÈÏ ¯ÎOe ‡ˆ : »≈ƒ¿≈¿…ƒ¬ƒ»«
ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ Ì‰ÈL - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï»∆¿«¿∆«««««ƒ¿≈∆≈»¿ƒ

‰Ê ,ÔÈÏz Ïa ÌeMÓ36Ô¯ÎO ‡lL ÈÙÏ37‰ÊÂ ,38ÈÙÏ ƒ«»ƒ∆¿ƒ∆…¿»»¿∆¿ƒ
BÏˆ‡ Ô˙lÚt ÔÈ‡L39ÌÎ¯ÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆≈¿À»»∆¿¿ƒ…»«»∆¿«¿∆

¯·BÚ ÁÈÏM‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏÚ40¯·BÚ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡ . «««««ƒ«»ƒ«≈≈«≈≈
BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÈÎO‰ BÚ·zL ÔÓÊa ‡l‡41Ì‡ Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«∆¿»«»ƒ¿…»«¬»ƒ

BÏ Ôzi ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ BÚ·zL B‡ ,BÚ·z ‡Ï42B‡ , …¿»∆¿»¿…»»«ƒ≈
e‰ÁÓ‰L43¯Á‡ Ïˆ‡44Ïa˜Â45¯eËt ‰Ê È¯‰ -46. ∆ƒ¿»≈∆«≈¿ƒ≈¬≈∆»

קי.35) "לא 37)בעלֿהבית.36)שם, בו קורא אני ואין
עובר, בעלֿהבית אמנם שם), (רש"י שכיר" פעולת תלין
לך  לרעך, תאמר "אל משום: הפועל, שכר משהה כשהוא
וראה  ז, סעיף שלט סי' (חושןֿמשפט אתך" ויש - ושוב

ג). "פעולת 39)השליח.38)הלכה בו קורא אני ואין
שם). (רש"י פירש 40)שכיר" ולא סתם, ששכרם שכל

וכתב  (מגידֿמשנה). עליו שכרם - בעלֿהבית על שכרכם
השליח  של אינה שהמלאכה יודעים הפועלים שאם ה'טור',
על  עובר אינו כך ומתוך שכרם, לשלם חייב השליח אין -

תלין". שנאמר 41)"בל ממה שם, בגמרא למדוהו
תובע  כשהשכיר לדעתך, כלומר: אתך אתך" שכיר "פעולת
השכר  השהיית - תובע כשאינו אבל מדעתו, משהה והשוכר

היא. השכיר במזומנים 42)מדעת מעות השוכר ביד שאין
כמבואר  במזומנים, שכרו נוטל (שהשכיר לשכיר לשלם
שם, למדו זה דין גם מגידֿמשנה). – י. הל' פ"ט למעלה
כסף. אתך כשיש כלומר, "אתך" תורה שכתבה ממה
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קנז

קנז

שכירות  הלכות - משפטים ספר - כסלו ד' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בפירוש 43) רבינו (לשון לפורעו" תחתיו אחר "שהכניס
לשוכר 44)המשנה). לו אין ואפילו שולחני, או חנוני

שלט). סי' (שם כלום האחר עליו 45)אצל קיבל האחר
סי' ה'טור' כתב וכן השני, בפירושו (כסףֿמשנה לפרעו
רל, מצוה וה'חינוך' לו". ליתן (השולחני) עליו "וקיבל שלט
ההמחאה). על הסכים שהפועל היינו הפועל", "וקיבל כתב

שם 46) (בגמרא האחר פרע לא אפילו עובר השוכר ואין
שכרו  ולתבוע לחזור יכול הפועל אם ששת, ורב רבה נחלקו
ביאר  ורבינו שילם. לא אצלו שהמחהו כשזה מבעלֿהבית,
ולוה). מלוה מהל' ובפט"ז מכירה, מהלכות בפ"ו חזרה דיני

.‰‰‰Ln‰47¯ÈÎO ¯ÎO48ÏÚ Û‡ ,BpÓÊ ¯Á‡ „Ú ««¿∆¿«»ƒ«««¿«««
‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚa ¯·Ú ¯·kL Èt49·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿»»««¬≈¿…«¬∆¬≈∆«»

ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ‰‰LiL ˙Ú ÏÎÂ .„iÓ ÔzÏƒ≈ƒ»¿»≈∆«¿∆≈«»∆
Ì‰È¯·c50.·eLÂ CÏ EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆∆∆¡««…«¿≈¬≈»

קי:47) שם מאוחר 48)ברייתא, לזמן לפרעו ובדעתו
ו'עשה', אזהרות בארבע עובר שהוא מכובש להבדיל יותר,

ב. הל' למעלה כמו 49)כמבואר ואילך, מכאן עובר ואינו
ש"עד  יודע איני תלין" "לא שנאמר "ממשמע (שם) שאמרו
עובר  שאינו מלמד בוקר"? "עד לומר תלמוד מה בוקר",

בלבד". ראשון בוקר עד בספרי 50)אלא שנאמרו דברים
קבלה. דברי בתלמוד: נ"ך.

.ÂBpÓÊa BÚ·˙e ,ÌÈ„Úa B¯ÎOL ¯ÈÎO Ïk51¯Ó‡Â , »»ƒ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿»«
E¯ÎO EÏ Èz˙ :˙Èa‰ ÏÚa52‡Ï :¯ÓB‡ ¯ÈÎO‰Â , ««««ƒ»«ƒ¿¿»¿¿«»ƒ≈…

¯ÈÎO‰ Ú·MiL ,ÌÈÓÎÁ ewz - ÌeÏk ÈzÏË53 »«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»««»ƒ
ıÙÁ ˙ËÈ˜a54ÈtÓ ;ÏËBÂ ÚaL Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈÂ55 ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…¿ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

„e¯Ë ˙Èa‰ ÏÚaL56ÂÈÏÚBÙa57‡OB ¯ÈÎO‰ ‰ÊÂ , ∆««««ƒ»¿¬»¿∆«»ƒ≈
‰ÊÏ BLÙ58ÚaL ¯ÈÎO‰ - ÔË˜ ¯ÈÎO‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¿»∆¬ƒ»»«»ƒ»»«»ƒƒ¿»

ÏËBÂ59ÏBÎiL CBzÓ - ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO .60:¯ÓBÏ ¿≈¿»∆…¿≈ƒƒ∆»«
:¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,EÈz¯ÎO ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»¿…¿«¿ƒ∆¡»«

E¯ÎO EÏ Èz˙Â EÈz¯ÎO61˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈÂ ; ¿«¿ƒ¿»«ƒ¿¿»¿¿ƒ»«««««ƒ
˙q‰62,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,Ô˙pL ∆≈∆»«¿««»ƒ»¿ƒ¿»

˙BÚh‰ ¯‡Lk63BÈ‡ - B¯ÎOL „Á‡ „Ú BÏ ‰È‰ . ƒ¿»«¿»»»≈∆»∆¿»≈
ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ64BpÓÊ ¯Á‡ BÚ·z Ì‡ ÔÎÂ .65ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿≈ƒ¿»««¿«««

ÌÈ„Úa B¯ÎOL Èt66ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒ∆¿»¿≈ƒ«ƒ≈¬≈»»
‰È‡¯‰67˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; »¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«««««ƒ
˙q‰68BpÓÊ Ïk BÚ·zL ‰È‡¯ ‡È·‰ .69‰ -‰Ê È¯ ∆≈≈ƒ¿»»∆¿»»¿«¬≈∆

‰ÚÈ·z ÏL ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏËBÂ ÚaL70?„ˆÈk . ƒ¿»¿≈»«∆¿ƒ»≈«
ÏÈÏ Ïk BpÓÊ - ·¯Ú‰ „Ú ÈL ÌBÈa BnÚ ‰OBÚ ‰È‰»»∆ƒ¿≈ƒ«»∆∆¿«»≈

ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏL71Ì‡Â ; ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
‰Ê È¯‰ - ÈLÈÏL ÏÈÏ Ïk BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰≈ƒ≈ƒ∆»»¿»≈¿ƒƒ¬≈∆
ÈÚÈ·¯ ÏÈlÓ Ï·‡ ,ÈLÈÏL ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈»¿ƒƒ¬»ƒ≈¿ƒƒ

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰‡Ï‰Â72Ì‡ ÔÎÂ . »»¿»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈ „Ú CÏB‰Â BÚ·Bz ‰È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰73- ≈ƒ≈ƒ∆»»¿¿≈«¬ƒƒ

ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰74. ¬≈∆ƒ¿»¿≈»¬ƒƒ

כמבואר 51) לילה, בשכיר היום וכל יום, בשכיר הלילה כל

ב. הל' סי'52)למעלה חושןֿמשפט (שו"ע קצתו או כולו
א). א.53)פט, הן: תקנות שתי כלומר, מד: שבועות

הוא  השכיר ב. לשוכר; שכיר שבין בסכסוך שבועה תיקנו
כדין  שכיר דין תורה, שמדין הדברים: ביאור ונוטל. שנשבע
כגון  הכל, וכופר נשבע במקצת שהמודה ונטען, טוען כל
ונטען  טוען פ"א (ראה פטור - לך נתתיו או להד"ם שטוען
להפיס  כדי בשכיר שבועה שתיקנו הם וחכמים ג). ב, הל'
הלכה  להלן (כמבואר נפש בפחי ילך שלא השכיר של דעתו
הנשבעים  כל כדין ופטור, נשבע בעלֿהבית הדין ומיסוד ז),
אלא  מד:), (שבועות משלמים ואינם נשבעים שהם שבתורה
רבינו  שמבאר (כמו בפועלים הוא טרוד שבעלֿהבית מפני
והעבירוה  מבעלֿהבית השבועה חכמים עקרו והולך)
מן  שבועה חייב כשהשוכר אפילו ונוטל נשבע והוא לשכיר,
שם). שו"ע (ראה במקצת מודה שהוא כגון התורה,

שבועות 54) מהל' בפי"א (כמבואר בידו כשספרֿתורה
טוען  מהל' פ"א (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדין ח). הלכה
משבועות  פ"ז בירושלמי הדברים ומקור ב). הלכה ונטען

ז. מבעלֿהבית 55)הל' השבועה עקרו לפיכך כלומר,
לשכיר.והעבירו  נתן 56)ה ולא שנתן וכסבור שוכר, והוא

מה.). טרוד 57)(שם שהוא מפני אחד, בפועל והואֿהדין
הבית, "בעל (שם) שבועות בירושלמי אמרו וכן בעסקיו.
שם, (ר"ן לשכיר" שבועה תיקנו מרובין שעסקיו ע"י

שם). במשנה, רבינו פירוש בדבר 58)והשווה "ומדקדק

שם). המשנה, בפירוש (רבינו כפי 59)יותר" רבינו דברי
ונוטל  נשבע קטן הוא אפילו - שהשכיר שלפנינו, הנוסחא
משביעין  "אין לח:) (שבועות אמרו שהרי תימה, דברי הם -
"אין  וכתב בהשגותיו הראב"ד מזה הסתייג וכבר הקטן" את
הטור  אולם לקטן". שבועה שנמסור זה על מסכמת הדעת
לשונה: וזו רבינו בדברי אחרת נוסחא שראה מעיד, פט בסי'
מעיד  עוז (ובמגדל ונוטל" נשבע - קטן השכור אם "אפילו
הוא  וכן רבינו בחתימת מוגה בספר זו נוסחא שמצא
אטלס) הוצאת רבינו, מכת"י תורה משנה מספר בקטעים
אין  הוא קטן השוכר אם אפילו ונוטל נשבע השכיר כלומר,
רבינו  (כלשון קטן" בטענת נשבעין "אין כאן: אומרים
התובע  הוא גדול, שהוא שהשכיר, מפני ז), הל' פ"ב למעלה
והיכא. ד"ה מב: שבועות מיגאש הר"י (וכ"כ הנשבע והוא
זו  ונוסחה עיי"ש). למלך, המשנה תמיהת מתיישבת ובזה
ונטען  טוען מהל' בפ"ה לקמן רבינו שכתב למה מתאימה
השכיר. כגון ונוטלין הנשבעין מן התובע היה "ואם יא: הל'
משנה  במגיד (וראה הקטן" מן ונוטל נשבע זה הרי . .
במל"מ  וראה "השכיר" שגורסים הספרים נוסחת שמקיים

עליו). מה:61)השוכר.60)שתמה שבועות
ונשבע 62) בכל, הכופר את הגמרא חכמי שחייבו שבועה

יג). הל' שבועות מהל' פי"א (ראה חפץ נקיטת בלי
מן 63) נשבע - במקצת שהמודה ונטען, טוען כל כדין

מלשלם. ופטורים היסת, - הכל וכופר ודינו 64)התורה,
תקנה  חכמים עשו לא כאן שעד בעדים, שלא שכרו כדין
עדות  שיש כגון לנו, ברור השכירות כשעצם אלא בשכיר
אחד, עד אלא לו כשאין אבל ששכרו, עדים בשני גמורה
את  מחייבת רק אלא והחלטית, מבררת עדות עדותו שאין



 158  ללראמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ יתד   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנח שכירות קנח הלכות - משפטים ספר - כסלו ד' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בשבועה, העד להכחיש שכנגד בשכיר הצד תקנה עשו לא
מגידֿמשנה). (ע"פ ונטען טוען בכל מאשר כגון 65)יותר

שעבר  אחר לילה ושכיר הלילה, כל שעבר אחר יום שכיר
היום. עובר 66)כל בעלֿהבית אין חזקה נאמן, השוכר

קיג). (בבאֿמציעא שכרו משהה השכיר ואין תלין", "בל  על
שתבעו 67) או פרעו שלא ראיה להביא השכיר על כלומר,

והולך. רבינו שמבאר וכמו זמנו, בכל.68)כל כופר כדין
שלא 69) בחזקה היינו בתביעה, היה לגבייה הראוי הזמן כל

אמר  ולא הזמן, בסוף עדים בפני השכיר שתבעו כגון פרע,
יב). ס"ק פט סי' סמ"ע (ע"פ ושוב בלך דחהו אלא פרעתי

יג).70) ס"ק שם, (סמ"ע התביעה זמן באורך כלומר,
שלישי.71) ליל כל תבעו לא שעות 72)אם י"ב היינו

התביעה. זמן לתבוע 73)כאורך שהפסיק אחר פירוש,
שעות). כ"ד (היינו וביומו ד' בליל ותבע חזר ג' ביום

יממות,74) שתי לו נותנים אין ולמה לעולם. וכן ויומו. לילו
ג' יום כל לו לשלם מחוייב והיה ג' ליל כל תבעו שהרי
אז  שהיה נמצא ערב, לעת תבע שלא מפני שילם? ולא
אמנם  הועילה ד' ליל בתחילת וכשתבעו פרוע, בחזקת
חדשה  כתביעה נחשבת אבל נפרע, שלא להאמינו זו תביעה
שם  סמ"ע (ע"פ בלבד תביעה אותה נגד זמן לפועל ונותנים
שהוא  זמן כל לעולם, וכן שם). 'פרישה' וראה יג, ס"ק
זמן  אותו כל כנגד ונוטל נשבע הוא - בתביעתו מתמיד

(כסףֿמשנה). שתבע

.Ê¯ÈÎO‰Â ,EÏ Èzˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ≈¿«ƒ»«¿ƒ¿¿«»ƒ
Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï - ÈÏ zˆˆ˜ LÏL :¯ÓB‡≈»»«¿»ƒ…ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«

Ô‡k ¯ÈÎO‰75‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ‡l‡ ,76. «»ƒ»∆»«ƒ≈¬≈»»»¿»»
,ÌÈzL BÏ Ô˙ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»«¿«ƒ

CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L B‡77˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ∆»«≈»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .ıÙÁ78CÏÈ ‡lL È„k ,‡e‰ ≈∆¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…≈≈

¯ÈÎO‰79LÙ ÈÁÙa80?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .81 «»ƒ¿«≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
BÚ·˙e ,BÏ ˜Òt ‰nk eÚ„È ‡ÏÂ ÌÈ„Úa B¯ÎOLa¿∆¿»¿≈ƒ¿…»¿«»»«¿»
¯Á‡ BÚ·zL B‡ ,ÌÈ„Úa ‡lL B¯ÎO Ì‡ Ï·‡ ;BpÓÊaƒ¿«¬»ƒ¿»∆…¿≈ƒ∆¿»««
‰Ó ‡l‡ BÏ ıˆ˜ ‡lL ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ - BpÓÊ¿«ƒ»«««««ƒ∆≈∆…»«∆»«
‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡ BÏ ¯‡L ‡lL B‡ ,BÏ Ô˙ ¯·kM∆¿»»«∆…ƒ¿«∆¿∆»∆

˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡L82. ∆»«≈»¿ƒ»«¿»

כשהם 75) שתיקנו כמו הקציצה, סכום על חלוקים כשהם
שמבאר  (כמו ופטור נשבע השוכר אלא הפרעון, על חלוקים
שוכח  השוכר אין הקציצה שסכום לפי בסמוך). רבינו

מה:). בשבועה.76)(שבועות נאמן שאינו 77)ואינו
טוען  מהל' א (בפרק כמבואר במקצת, מודה בשבועת חייב

ה"ג). השכיר 78)ונטען בין שיש שהוא, סכסוך בכל
של 80)העני.79)והשוכר. שבועה בלי וגם ממון בלי

שם). מיגאש (ר"י שבועה 81)בעלֿהבית חייב שהשוכר
חפץ. חמור 82)בנקיטת בקציצה, סכסוך דין יהא שלא

שנתבאר  נתתי, אומר והשוכר נטלתי לא אומר שכיר מדין
בעדים  שלא בשכרו היסת נשבע שבעלֿהבית ו) (הל' לעיל
מתקיף, בד"ה מ"ו, שם מיגאש (ר"י זמנו אחר שתבעו או

המגידֿמשנה). והביאו

.ÁB˙ÈlË Ô˙Bp‰83zˆˆ˜ ÌÈzL :¯ÓB‡ Ôn‡ ,Ôn‡Ï «≈«ƒ¿À»À»≈¿«ƒ»«¿»
ÔÓÊ Ïk ,˙Á‡ ‡l‡ Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,ÈÏƒ¿«»≈…»«¿ƒ∆»««»¿«
‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,Ôn‡‰ „Èa ˙Èlh‰L∆««ƒ¿«»À»ƒ»ƒ¿…∆ƒ¿»

B„Èa84ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL Ôn‡‰ È¯‰ -85;ÏËBÂ ¿»¬≈»À»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ86B¯ÎOa87‰ÈÓc È„k „Ú88Ì‡Â . ¿»ƒ¿…∆ƒƒ¿»«¿≈»∆»¿ƒ

B„È ˙ÁzÓ ˙ÈlË ˙‡ˆÈ89‰˜ÊÁ da BÏ ÔÈ‡L B‡ , »»«ƒƒ««»∆≈»¬»»
B„Èa ‰Áe˜Ï ‡È‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â90‡ÈˆBn‰ - ¿≈»ƒ¿…∆ƒ¿»¿»«ƒ

Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»ƒ»«
‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Èlh‰ ÏÚa««««ƒ∆≈¿««»ƒ»

¯ÈÎO‰ ÔÈ„k ‰Ê ÔÈ‡L ,˙BÚh‰ Ïk ÔÈ„k ,˙ˆ˜Óa91. ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿»∆≈∆¿ƒ«»ƒ

בחידושיו.83) מיגאש הר"י וכשיטת שם, שבועות
החזרתי,84) לומר שיכול ומתוך - הכלי מסתיר שהוא כגון

כלי  לו שמסר עדים כשיש אפילו לי, מכרתו לומר נאמן
ב. הל' ונטען טוען מהל' בפ"ט שיתבאר כמו לתקן,

נשבע 85) היה לא בידי, היא לקוחה אמר שאילו ואע"ג
הכלי  של עצמו על נשבע שאינו לפי והטעם, היסת. אלא
נשבע  זה הרי לפיכך הקציצה, סכום על אלא שלו, שהוא
בפי"ג  רבינו דברי (ע"פ ונוטלים הנשבעים כל כדרך ונוטל

ג). הל' ולוה מלוה חסרה 86)מהלכות תימן, בכת"י
שהיא. הקציצה.87)המילה: הכלי,88)בגובה של

בידי  היא לקוחה לטעון יכול היה רצה אם שהרי ב"מיגו"
"מיגו". לו אין - דמיה מכדי למעלה אבל שלו, והיא

לבעליה.89) עדים 90)שהחזירה בפני הכלי שנראה כגון
שם). ונטען טוען הטלית 91)(ראה שבעל זה על מוסב

נשבע  הטלית שבעל אמרנו לפיכך כלומר, היסת. נשבע
לעיל  (כמבואר בשכיר כמו חפץ בנקיטת נשבע ואינו היסת
הדברים: וביאור השכיר. כדין האומן דין שאין מפני ז), הל'
חכמים  וחששו יום, יום מעבודתו מתפרנס שהשכיר לפי

בע  לאכול מה לו יהיה השוכר שלא על שבועה ותיקנו רב,
יום, יום עבודת על תלויה פרנסתו שאין - הקבלן - באומן
סי' ב"י (ע"פ היסת ונשבע בעלֿהבית על שבועה תיקנו לא
מהל' בפ"ט עצמו דברי נוגדים כאן רבינו דברי אמנם פט).
נשבע  בעלֿהבית "הרי שם: שכתב ב, הל' ונטען טוען
שביארנו  כמו הקציצה, על האומן) (כלפי חפץ בנקיטת
משני  באחד נזדקרה שטעות צ"ל ובהכרח בשכירות".

(מגידֿמשנה). המקומות

.Ë¯ÈÎO92ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ÔÈ‡ - Ú·M‰Ï ‡a‰ »ƒ«»¿ƒ»«≈«¿ƒƒ»»¿≈
ÏÏk ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó93.ÏhÈÂ ÏË ‡lL ÚaL ‡l‡ , ¿«¿¿ƒ»»¿»∆»ƒ¿»∆…»«¿ƒ…

ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏe94¯ÈÎO‰ ÔÓ ıeÁ , ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒƒ«»ƒ
Ï‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰lÁz BÏ ÔÈÁ˙BÙe ,ÂÈÏÚ ÔÈÏÈ˜ÓL∆¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒ«

ÏËÂ Ú·M‰ ,EÓˆÚ ¯Úˆz95‰Ëe¯t B¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿¿ƒ»«»…¬ƒ»»¿»¿»
˙Á‡96‡l‡ ÏhÈ ‡Ï - ‰Èz˙ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ««««««ƒ≈¿«ƒ»…ƒ…∆»

ÔÚËÈ ‡Ï elÙ‡ ,ÏËBÂ ÚaLp‰ Ïk ÔÎÂ .‰Úe·Laƒ¿»¿≈»«ƒ¿»¿≈¬ƒ…ƒ¿«
‰Úe·La ‡l‡ d˙B‡ ÏhÈ ‡Ï - ˙Á‡ ‰Ëe¯t ‡l‡∆»¿»««…ƒ…»∆»ƒ¿»

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk97. ¿≈∆»

שם 92) הר"ן וכפירוש חסדא, וכרב הונא כרב מט: שבועות
הרי"ף. שבועה,93)בדעת שנתחייב מי לכל בניגוד
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קנר

קנר

שכירות  הלכות - משפטים ספר - כסלו ה' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שאין  ואף עליו, לו שיש תביעה כל עליו מגלגל שהמשביע
טוען  מהל' פ"א (ראה העיקרית התביעה עם קשר כל לה
מן  עצמו וימנע ירתע שלא השוכר על שחסו לפי יב), הל'

שם). ר"ן (ראה מיד 94)השבועה פותחין אין כלומר,
ששמע  אחר בתחילה, הדיין יאמר שלא דהיינו בשבועה,
לחייב  הטענה בכוח אין עדים, לו שאין מכיון התובע: טענת
הרי  ואומר: לנטען ופונה פותח אלא שבועה, רק ממון
טוען, הוא אמת ויאמר יודה ואולי וכך, כך טוען התובע
(ראה  מכחיש שהנטען לאחר אלא בשבועה פותחים ואין
הל' סנהדרין מהל' בפכ"א רבינו דברי והשווה כסףֿמשנה,

שם). ובכ"מ רבינו 95)י, ומפרש לו", "לפתוח שם:
שם). (ר"ן בשבועה תחילה לו פחות 96)לפתוח אבל

מהל' (פ"ג לתובע נזקקין ביתֿדין ואין ממון, אינו מפרוטה
ו). הל' ונטען נשבעים 97)טוען ומעלה דמפרוטה משמע

בפ"ג  רבינו (שהביא רבינו של רבותיו דעת וכפי ונוטלים,
צריכים  אינם ונוטלים הנשבעים ז) הל' ונטען טוען מהל'
במקצת  מודה בשבועת הדרוש כפי כסף, מעין שתי טענת
דעתו  מביע רבינו שהלא צ"ע אמנם א). הל' שם (ראה
בשתי  שיכפור הנתבע שצריך אומר, "ואני ואומר (שם),
וליישב  ויטול". חכמים בתקנת התובע ישבע ואח"כ מעין
לומר  "שאפשר הכסףֿמשנה: אומר רבינו, בדברי הסתירה
דעתו  וגילה . . רבותיו. דעת לרבינו נראה שלא שאע"פ
מעשה, לענין עצמו על לסמוך רצה לא טוען, מהל' בפ"ה
תירוצים  (וכמה רבותיו" כדעת הדברים סתם פה ולפיכך
ובכסףֿ במ"מ ראה רבינו. בדברי הסתירה בישוב נאמרו

ב). ס"ק פט סי' ובש"ך ובלחםֿמשנה, משנה

âכסלו ה' שלישי âיום
øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨

עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר

.‡ÌÈÏÚBt‰2ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ÔÈOBÚ Ô‰L3 «¬ƒ∆≈ƒ¿»»∆ƒƒ»»∆
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ4LeÏ˙a ÔÈa ,5,¯aÁÓa ÔÈa «¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿≈¿»≈ƒ¿À»

ÚÓ eÈ‰ÈÂ‰Î‡Ïn‰ ˙¯ÈÓb Ô‰ÈO6ÏÚa ÏÚ È¯‰ - ¿ƒ¿«¬≈∆¿ƒ««¿»»¬≈«««
.Ba ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï Ô˙B‡ ÁÈpiL ‰ÂˆÓ ˙Èa‰««ƒƒ¿»∆«ƒ«»∆¡…ƒ«∆≈ƒ

'B‚Â EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk :¯Ó‡pL7‡·˙ Èk :·e˙ÎÂ , ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆≈∆¿¿»ƒ»…
EÚ¯ ˙Ó˜a8·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .9 ¿»«≈∆ƒƒ«¿»»¿∆≈«»

BÏ ¯Èz‰ ÈÓ ,B¯ÎO ‡Ï el‡ ÈÎÂ .¯ÈÎOa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ…¿»ƒƒƒ
‰Ówa B‡ e‰Ú¯ Ì¯Îa ‡B·iL10?BzÚcÓ ‡lL BlL11 ∆»¿∆∆≈≈«»»∆∆…ƒ«¿

‰„B·ÚÏ ÌÈÏÚa ˙eL¯Ï ‡·˙ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ‡l‡∆»»≈ƒ»…ƒ¿¿»ƒ«¬»
ÏÎ‡z -12. …«

ãקודש משיחות ãנקודות

ïéOBò ïäM änî ìëàì ïúBà çépiL äåöî úéaä ìòa ìò éøä"£¥©©©©©¦¦§¨¤©¦©¨¤¡Ÿ¦©¤¥¦
."Ba

של  ובשדהו בכרמו ישראל של בעבודתם ודוגמתו
צרכי  כל את כולל וזה לאכול, להם שמניח הקב"ה
הן  צרכם, כדי אכילה) בשם נקראים (שכולם האדם

והן  בשדה) (העבודה האדם לקיום המוכרחים בדברים
בכרם). (עבודה תענוג של דברים

18 וה' 798 ע' ח"ב תשנ"א (סה"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

פז.2) בזה,3)בבאֿמציעא וכיוצא החולב להוציא
להלן  ד.כמבואר להלן 4)הל' כמבואר לחלה, או למעשר

ה. בתלוש.5)הל' גומרת 6)שעבודתו עבודתם כלומר,
ובצירה, קצירה כגון לה. צריך שהדבר המלאכה, את
ד. הל' להלן כמבואר בבצלים, המנכש להוציא

כנפשך".7) ענבים מלילות 8)"ואכלת "וקטפת וגומר:
במחובר, העושה פועל באכילת נאמר אלו פרשיות בידך".
כה, (דברים בשור שנאמר ממה פט.) (שם למדוהו ובתלוש

בדישו". שור תחסום "לא תבוא".9)ד) או 10)"כי
בעלים,11)בקמה. מדעת שלא בכרם בא אם ואפילו

ענבים. אכילת שכר בעד אונקלוס:12)לבצור תרגם וכן
ובירושלמי  כהנא, וכרב כרב צב.) פז: (שם תתגר ארי
(יכול  יכול רעך, בקמת תבוא כי "כתיב ו הל' פ"ב מעשרות
תלמודֿלומר  מדבר, הכתוב אדם כל בשאר לפרש) אתה
זה? ואיזה להניף, רשות לו שיש את וגו' תניף לא וחרמש

הפועל". זה

.·?¯aÁÓa ‰OBÚÏ LeÏ˙a ‰OBÚ‰ ÔÈa ‰Ó«≈»∆¿»»∆ƒ¿À»
¯·ca ÏÎB‡ - LeÏ˙a ‰OBÚ‰L13‰¯Ó‚ ‡lL „Ú ∆»∆¿»≈«»»«∆…ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ14;ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzMÓe , ¿«¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿»∆¡…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ¯ˆB˜Â ¯ˆBa ÔB‚k ,¯aÁÓa ‰OBÚ‰Â15 ¿»∆ƒ¿À»¿≈¿≈≈≈

ÔB‚k .B˙„B·Ú ¯Ó‚iLk ‡l‡16„Ú Ïqa ÔzÈÂ ¯ˆ·iL ∆»¿∆ƒ¿…¬»¿∆ƒ¿…¿ƒ≈«««
ıtÈÂ ,ep‡ÏÓiL17¯ÊÁÈÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ïq‰18¯ˆ·ÈÂ ∆¿«¿∆ƒ«≈««¿»«≈¿«¬…¿ƒ¿…

ep‡lÓÈÂ19BÈ‡Â ,20‡lÓiL ¯Á‡ „Ú ‡l‡ ÏÎB‡ ƒ«¿∆¿≈≈∆»«««∆¿«≈
Ïq‰21‰„·‡ ·L‰ ÈtÓ Ï·‡ .22ÌÈÏÚaÏ23e¯Ó‡ , ««¬»ƒ¿≈»≈¬≈»«¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ24ÔÓB‡Ó Ô˙ÎÈÏ‰a ÔÈÏÎB‡ ÔÈÏÚBt‰ eÈ‰iL :25 ¬»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»»≈»
˙b‰ ÔÓ Ô˙¯ÈÊÁ·e ,ÔÓB‡Ï26eÏh·È ‡lL È„k , ¿»«¬ƒ»»ƒ««¿≈∆…¿«¿

‰Î‡Ïn‰ CB˙a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ï e·LÈÂ ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿≈¿∆¡…∆»¿ƒ¿«¿»»
.ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk¿∆≈¿«¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ

בו.13) עושה זמן 14)שהוא כל הפועל, על מוסב
ב'חינוך' (וכן רומא ובדפוס אוכל, - בעבודתו הוא שהפועל
היתה  הלחםֿמשנה (ולפני "עבודתו" הנוסחא: תקעו) מצוה
הפירות, על כאן שהכוונה ופירש "מלאכתו", הנוסחא
המחייבתם  מלאכה לגמר הפירות באו שלא עוד על כלומר,
שהשוני  נראה רבינו, שאומר בין" "מה הלשון ברם במעשר,
כפירושנו, וזה אחד, בנושא הוא למחובר תלוש בין שיש
חינוך' 'מנחת (עיין שווים הנושאים אין הלח"מ שלפירוש
להלן  (המובא המשנה בפירוש רבינו מדברי מוכח וכן שם).
רומא. דפוס וכנוסחת הפועל, על שהכוונה כ) בהערה

קצירה.15) או בבצירה עוסק שהוא עוד העובד 16)כל
וינערו. לסל ויתן שיבצור הוא הבוצר ודרך בבציר,

לו 17) מותר הניפוץ שאחר ונראה, הענבים. את ינער
לגפן.18)לאכול. אחר.19)וחוזר למקום ומנפץ

"אינו".20) הנוסחא: שלז, סי' גמר 21)ב'טור' הוא שזה

יום שלישי 
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קס שכירות קס הלכות - משפטים ספר - כסלו ה' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"העושה  (פז.) במשנה שאמרו מה מפרש רבינו עבודתו,
כשיגמור  - הכוונה מלאכה", גמר בשעת לקרקע במחובר
מלאכתו", נגמרה שלא עד הקרקע מן "ובתלוש - עבודתו
לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש ביאר וכן עבודתו, כלומר:
לא  כליך "ואל לאכול לו שהתירה בשכיר תורה "אמרה
בזמן  הכתוב: זה בפירוש וקיבלנו כה), כג, (דברים תתן"
אתה  אין אוכל, אתה - הבית בעל של לכליו נותן שאתה
אוכל  אינו ולפיכך אוכל, אינך - הבית בעל של לכליו נותן
הדבר  ושיהיה הסל), מילוי אחר (היינו, מלאכה גמר עד
בשעת  לאכול לו יש הקרקע, מן תלוש בו עוסק שהוא
רחמנא  מדקאמר תלוש) (דין זה ולמדנו (עבודתו). מלאכתו
שאוכל  וכמו בדישו". שור תחסום "לא הקב"ה): (שאמר
אוכל, אינו עבודתו (ומשתיגמר מלאכה בשעת בתלוש שור
מה  גם והשווה הפועל". יאכל כך - א) פי"ג להלן ראה
וכן  ג. הל' ולהלן רסז, לאוין המצוות' ב'ספר רבינו שכתב
אמרו  לא "וכולן הרי"ף: נוסחת לפי צא.) (שם במשנה אמרו
ובמגידֿ הראב"ד השגת (וראה מלאכה" גמר בשעת אלא
המשנה  בפירוש רבינו דברי ראו לא הנראה וכפי משנה.

המצוות'). חבירו 22)וב'ספר ממון על לשמור פעולה כל
אבידה". "השבת התלמוד חכמי בפי מוגדרת מהפסד,

אחר 23) לאכול וישבו ממלאכתם, הפועלים יבטלו שלא
הסל. צא:24)מילוי שמצד 26)שורה.)25שם הגם

זו, בשעה במלאכה עושים אינן שהלא אוכלים, אינם הדין
ממלאכתם  יבטלו שלא כדי זו, בתקנה לבעלֿהבית לו נוח

אכילה. בזמן

.‚Ïh·Ó‰27˙ÚLa ‡lL ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡Â BzÎ‡ÏnÓ «¿«≈ƒ¿«¿¿»«∆»«∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ¯Ób28:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .'B‚Â ÛÈ˙ ‡Ï LÓ¯ÁÂ29ÏkL , ¿∆¿≈…»ƒ¿ƒƒ«¿»»¿∆»
LÓ¯Á ÛÈÈ ‡Ï - ‰¯Èˆ˜a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿ƒ»…»ƒ∆¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙ÏÈÎ‡Ï30CÈÏB‰L ÏÚBt ÔÎÂ . «¬ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈≈∆ƒ
Ô˙BÂ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Á˜lL B‡ ,‰OÚM ‰nÓ B„Èa¿»ƒ«∆»»∆»«»≈«¬ƒ»¿≈
‡Ï EÈÏk Ï‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿∆∆¿¿…

Ôz˙31el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .32ÏÎ‡ Ì‡L , ƒ≈¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈∆ƒ»«
ÌlLÏ ·iÁ - CÈÏB‰ B‡33. ƒ«»¿«≈

(לח"מ).27) עראי הפסק אלא הותר שלא קבע, ביטול
רומא,28) ובדפוס בבצירה. עוסק שהוא בעוד כלומר,

ולפי  מלאכה". בשעת ואוכל ממלאכתו "המבטל הנוסחא:
עבודתו  שיגמור קודם האוכל בפועל כאן המדובר זו, נוסחא

לח"מ). (עין לא 29)בלבד "וחרמש זה, פסוק בפירוש
('ספרי' רעך קמת על חרמש מניף שאתה בשעה תניף":
לא  הקציר, בשעת כלומר רסו), כיֿתצא, פרשת דברים
רסז). לאוין המצוות' ב'ספר רבינו (מלשון לעצמך תקצור

"חרמש"30) דרשו: פז: בבבאֿמציעא לקרקע, מחובר בכל
בחרמש), הנקצר דבר כל (פירוש, חרמש בעלי כל לרבות
העומד  דבר כל (פירוש, קמה בעלי כל לרבות "קמה"
קיטנית. כגון בחרמש, נקצר שאינו ואע"פ בארץ, בקומה

שם). המצוות' 'ספר אלא 31)ראה תורה זיכתה לא
להוליך  ולא עושה, שהוא ובשעה עצמו הפועל לאכילת

יג). הל' ולהלן צב. ב"מ (ראה לא 32)בכליו "וחרמש

תתן". לא כליך ו"ואל אינו 33)תניף" - המשלם וכל
טז.). (מכות לוקה

.„·ÏBÁ‰34ıaÁÓ‰Â35Ôa‚Ó‰Â36ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈¿«¿«≈¿«¿«≈≈≈ƒ¿≈
Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L37Û‡ ,ÔÈÓeL·e ÌÈÏˆ·a LkÓ‰ . ∆≈»ƒ≈«¿««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈpË˜ ÔÈLÏBzL Èt ÏÚ38ÌÈÏB„b‰ ÔÈaÓ39ÏÎÂ , «ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿ƒ¿…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik40¯Ób Ì‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ , «≈»∆≈≈ƒ¿≈∆≈«¬≈∆¿«

‰Î‡ÏÓ41ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .42 ¿»»¿≈»ƒ«¿≈««¿≈ƒ
˙B‡L˜nk ,¯aÁÓ‰ ¯·c ÏÎÂ43˙BÚÏ„n‰Â44ÔÈ‡L , ¿»»»«¿À»«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈
ÏÏk ÔÈÏÎB‡45. ¿ƒ¿»

פט.34) חמאה.35)ב"מ גבינה.36)עושה עושה
אוכל 37) ופועל קרקע שגידולי דבר דיש, "מה דרשו: שם

קרקע  גידולי שאין והמגבן והמחבץ החולב יצא . . . בו
בו". אוכל פועל יהו 38)ואין ולא שמסתרסים "בצלים

שם). רש"י (לשון ציביש" בלע"ז אותם וקורים לעולם, גסים
ולהתעבות.39) להתפשט לגדולים לאפשר אפילו 40)כדי

הבית, בעל של בכליו נתינה כאן שיש הגם הקטנים, מן
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה פז:) (שם ואמרו

אוכל". אתה תיקון 41)- לשם היא הפעולה שעיקר
גמר  זה אין בקרקע מחוברים שהם הגדולים ואצל הגדולים,
אף  אוכל אינו ולפיכך לקרקע, מחוברים עודם שהרי מלאכה
גמר  שבשעת דבר מיוחד, דיש "מה פט: שם הקטנים. מן
ובבצלים  בשומים המנכש יצא וכו' בו אוכל פועל מלאכה
קטנים  (ששולף אלימי" מביני קטיני משליף דקא אע"פ . . .

הגדולים). וגם 42)מבין מלאכה, גמר מעשיהם שאין
הפועל  את המזכה כמעשה נחשבת השמירה שאין מפני
כעושה  אינו "שהשומר ח) (הל' להלן כמבואר באכילה,

צג.). שם (משנה, קישואים.43)מעשה" שדה 44)שדה
(בגמרא:45)דלועים. מנהג מצד ולא התורה מן לא

המנהג, מצד אוכלים שהם שומרים שיש מדינה), הלכות
- זה לעומת ח), (הל' להלן כמבואר תלוש שומרי כגון

כשמואל). (שם, כלל מנהג בהם אין מחובר שומרי

.‰Ï„Ba‰46ÌÈ¯Ó˙a47˙B¯‚B¯‚·e48,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈
¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÈtÓ49ÌÈhÁa ‰OBÚ‰ . ƒ¿≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈»∆¿ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ50eOÚL ¯Á‡51¯·Ï Ô¯ÎOL ÔB‚k ,52 ¿«≈»∆««∆»¿∆¿»»»…
ÁtÏ B‡ ˙B¯B¯ˆ53el‡ È¯‰ - ÔÁËÏ B‡ Ô˙B‡ ¿¿«≈«»ƒ¿…¬≈≈

‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÔÈÏÎB‡54Ï·‡ . ¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¬»
Ll‰55Ûh˜Ó‰Â56ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰ÙB‡‰Â «»¿«¿«≈¿»∆≈≈ƒ¿≈

‡l‡ ÏÎB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ‡Â ,‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¿≈«≈≈∆»
¯OÚÓÏe ‰lÁÏ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·cÓ57. ƒ»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¿«»¿«¬≈

eÒ¯t˙58ÂÈÏebÚ59ÂÈ˙Bi·Á eÁzt˙Â60eÎzÁÂ] ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿∆¿¿
BOÚÏ Ô¯ÎOe ,[ÂÈÚeÏ„Ô‰a ˙61,eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿

¯OÚÓÏ eÚa˜Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ È¯‰L62Ô‰ È¯‰Â ∆¬≈ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«¬≈«¬≈≈
Ï·Ë63ÔÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .64ÔÏÈÎ‡Óe ¯OÚÓ -65ÔÈ‡ . ∆∆¿ƒ…ƒ»¿«≈«¬ƒ»≈

Ì¯Îa :¯Ó‡pL ,Lc˜‰ ÏLa ÔÈÏÎB‡ ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ¿ƒ¿∆∆¿≈∆∆¡«¿∆∆
EÚ¯66. ≈∆

יבשות.48)כבושים.47)המפריד.46) תאנים
הל'49) מעשר מהל' בפ"ג כמבואר ודשם, שכבשם משעה
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קסא

קסא

שכירות  הלכות - משפטים ספר - כסלו ה' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מעשר.50)טז. חיוב לאחר חיוב בהם צ"ל 51)שיש
למעשר  מלאכתו שנגמרה כלומר, (משנהֿלמלך). שעשר
הפועל  אין - טבל והן נעשו לא אם (כי בעלֿהבית ועישרן
מלאכתן  נגמרה לא שעדיין אע"פ התורה, מן בהן אוכל
מצוה  חינוך' 'מנחת תורה. זיכתה לא האסור שדבר לחלה,

העיסה 54)לנפותם.53)לברור.52)תקעו). שאין
המים  יתערב פירוש, משתתגלגל. אלא בחלה מתחייבת

ד. הל' ביכורים מהל' בפ"ח כמבואר לאחר 55)בקמח,
שם).56)הגלגול. רש"י (לשון פניה" וטח "עורך,

למעשר 57) או בחלה המחוייבים להן והדומה בחיטים
וכרבינא: פט. שם חלה. חיוב בהם שאין בדברים בלבד
דיש  מה - דיש) בתורה נאמר (פירוש, דיש ותני, "כרוך
ופועל  ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד,
- ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל
הנהוג  לדבר מלאכתו נגמרה שלא כלומר: בו". אוכל פועל
לחלה  - לחלה אם למעשר, - בו נוהג בלבד למעשר אם בו,

שם). דבלה,59)נתפרדו.58)(כפירש"י של עיגולים
עגולה. בתבנית כבושות שהן יבשות יין.60)תאנים של

למעשר.61) נקבעו שכבר והודיען החביות, ולסתום לעגל
פי 62) מעל והחרצנים הזגים ושלה בעיגולים שיחלק משעה

טז. יד, הל' מעשר מהלכות בפ"ג כמבואר החבית,
משנהֿלמלך,63) (עיין תורה זיכתה לא האסור ודבר

תקעו). מצוה חינוך' למעשר.64)וב'מנחת נקבעו שכבר
לתחילת 65) ששכרם היו סבורים סתם, ששכרם כיון

הזגים  שלו לא שעדיין החביות לסתום או בעיגולים הדריסה
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין החבית פי מעל והחרצנים
לפיכך  נשכרו, כן דעת ועל מהם, לאכול ויוכלו למעשר

(מגידֿמשנה). ומאכילם הקדש 66)מעשר של ולא "רעך"
פז:). (שם

.ÊÈÚ·¯ ÚËa ˙BOÚÏ ÔÈÏÚBt ¯ÎO67el‡ È¯‰ - BlL »«¬ƒ«¬¿∆«¿»ƒ∆¬≈≈
ÌÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï68ÔÏÈÎ‡Óe ‰„Bt -69. ……¿¿ƒ…ƒ»∆«¬ƒ»

נאכלים 67) שאינם לנטיעתו הרביעית בשנה אילן פירות
לירושלים, הדמים ומעלה הפירות פודה או בירושלים אלא
ד. הל' רבעי ונטע שני מעשר מהל' בפ"ט כמבואר

רבעי.68) נטע של טעות,69)שהם כמקח זה שהרי
צב:). (שם נשכרים היו לא שמא - הודיעם שאלמלי

.Á˜ÒBn‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰Â Lc‰Â ¯ˆBw‰70¯ˆBa‰Â «≈¿«»¿«∆¿«≈¿«≈¿«≈
C¯Bc‰Â71Ì‰ È¯‰ - el‡ ˙BÎ‡ÏÓa ‡ˆBik ÏÎÂ ¿«≈¿…«≈ƒ¿»≈¬≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡72. ¿ƒƒ«»

נגמרה 72)בענבים.71)בזיתים.70) לא שעדיין
לחלה. או למעשר או מלאכתם,

.Ë˙Bz‚ È¯ÓBL73˙BÓ¯ÚÂ74LeÏz‰ ¯·c ÏÎÂ75ÔÓ ¿≈ƒ«¬≈¿»»»«»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú˜¯w‰««¿«∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈¿ƒ

‰È„Ó ˙BÎÏ‰Ó76‰OÚÓ ‰OBÚk BÈ‡ ¯ÓBM‰L ;77. ≈ƒ¿¿ƒ»∆«≈≈¿∆«¬∆
elÙ‡ ,ÂÈÏ‚¯a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,ÂÈ¯·È‡a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿≈»»≈¿»»≈¿«¿»¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙ˙Îa78. ƒ¿≈»¬≈∆≈ƒ«»

יין.73) כבר 75)תבואה.74)גתי המחובר, שבדבר

כלל. אוכלים שאין ד) (הל' למעלה מצד 76)נתבאר
התורה. מן ולא כן, נהגו שכבר אין 77)המנהג כך ומשום

כשמואל). (שם, התורה מן תבא 78)אכילתם "כי שנאמר
- רעך" בכרם לבצור תבא "כי נאמר (ולא רעך" בכרם
צא: (שם בכתפיו ואפילו דעביד" מאי "בכל משמע תיו"ט)

תנאֿקמא). כדברי

.ÈÌÈ·Úa ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈ‡˙a ‰OBÚ ‰È‰79ÌÈ·Úa , »»∆ƒ¿≈ƒ……««¬»ƒ«¬»ƒ
zÏÎ‡Â Ì¯Îa :¯Ó‡pL ;ÌÈ‡˙a ÏÎ‡È ‡Ï -……«ƒ¿≈ƒ∆∆¡«¿∆∆¿»«¿»

ÌÈ·Ú80ÔÙ‚a ÏÎB‡ BÈ‡ - BÊ ÔÙ‚a ‰OBÚ‰Â . ¬»ƒ¿»∆¿∆∆≈≈¿∆∆
˙¯Á‡81¯Á‡ ¯·„Â ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡ÏÂ .82ÏÎ‡È ‡ÏÂ . «∆∆¿……«¬»ƒ¿»»«≈¿……«

ÁÏÓa ‡ÏÂ ˙Ùa83ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ıˆ˜ Ì‡Â . ¿«¿…¿∆«¿ƒ»«ƒ««««ƒ«
ÏÎ‡iM ‰Ó ¯eÚL84˙Ùa ÔÈa ÁÏÓa ÔÈa B˙B‡ ÏÎB‡ - ƒ«∆…«≈≈¿∆«≈¿«

‰ˆ¯iL ¯·c ÏÎa ÔÈa85ıÓÏ ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡ .86 ≈¿»»»∆ƒ¿∆»¿≈»…
ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Úa87B‡ ÂÈa eÈ‰È ‡ÏÂ . »¬»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿…ƒ¿»»

BzL‡88¯e‡a ÔÈÏaM‰ BÏ ÔÈ·‰·‰Ó89:¯Ó‡pL ; ƒ¿¿«¿¬ƒ«ƒ√ƒ»∆∆¡«
Ô‰L ˙BÓk ÌÈ·Ú - ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â90Ïk ÔÎÂ . ¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿¬»ƒ¿∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik91. «≈»∆

ולבצור 79) בתאנים לארות בשניהם, לעשות שכרו ואפילו
וכן  בתאנים. עושה כשהוא בענבים אוכל אינו - בענבים

שלז). סי' ('טור' שאין 80)להיפך יודיעם אנו אין "וכי
"ואכלת  תלמודֿלומר מה ענבים, אלא (לאכול) לוכל בכרם
לא  בתאנים עושה היה שאם (מכאן) מיכן אלא ענבים"?
(ירושלמי  בתאנים" יאכל לא בענבים בענבים, יאכל

רסו). דברים, 'ספרי' ז. הל' פ"ב שהוא 81)מעשרות אע"פ
של  לכליו נותן שאתה "שממה בו, עושה שהוא מין מאותו
צא:). בבאֿמציעא (בבלי ליכא" והא בעינן, - בעלֿהבית

"ענבים,82) דרשו: פז: שם הרבה. הענבים מן יאכל שלא
אחר". ודבר ענבים שיאכל 83)ולא "למתקן פט: שם

פז:). רש"י (לשון שיעור 84)הרבה" עד לאכול שקצץ
ע"פ  יא, הל' מעשר מהל' פ"ה (רבינו יותר ולא מסוים
קצץ). בד"ה פט: ב"מ ב'תוספות' שהובא כפי הר"ח, פירוש

ובפ"ה 85) פט:), (שם שקצץ מהכמות יותר יאכל לא שהרי
הוא  אם לעשר חייב שהפועל נתבאר יא הל' מעשר מהל'
אחת  אוכל "קצץ, שם: רבינו וז"ל שתים. שתים אוכלם

ציר  ואם חייב אחת. שתים) שתים שאוכלם (כלומר, ף
שאם  כלוקח, זה הרי קצוב דבר אוכל והוא הואיל לעשר,
לפי  כאן, זה דין רבינו הזכיר ולא (למעשר)", נקבע צירף
הנוגעים  בענינים בלבד לאכילה הפועל בזכות כאן דן שהוא
מה  על בזה וסמך מעשר. בדיני ולא בעלֿהבית, עם ליחסו

(מגידֿמשנה). מעשר בהל' ביאר למצוץ 86)שכבר
והזגים. החרצנים ולזרוק ולא 87)הענבים, "ואכלת,

פז:). (שם הוא 88)מוצץ" שהרי עצמו, הפועל וכלֿשכן
פט.). שם (גמרא מהבהב שהוא בשעה ממלאכה בטל

שם).89) (רש"י טעמו" ממתק מסמיך 90)"שהאור רבינו
ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע"י  אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
(אבןֿ שהן כמות ענבים אלא הפרי, בגוף הכשר הוספת

אור.91)האזל). יהבהבן שלא שבלים, כגון
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קסב שכירות קסב הלכות - משפטים ספר - כסלו ו' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‡È‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡»¿≈∆¡…ƒ«∆≈¬ƒ»
‰q‚92EÚ·O ELÙk :¯Ó‡pL ;93¯zÓe .94ÚÓÏ BÏ «»∆∆¡«¿«¿¿»¿∆À»ƒ¿…«

BÓˆÚ ˙‡95˙BÙi‰ ÌB˜Ó „Ú96ÏÎB‡Â97BÏ LÈÂ . ∆«¿«»«»¿≈¿≈
˙eM˜ ÏÎ‡Ï98˙·˙BÎÂ ,¯È„a elÙ‡99,¯È„a elÙ‡ ∆¡…ƒ¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¬ƒ¿ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓa B¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡100ELÙk :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆¿»¿»»∆∆∆∆¡«¿«¿¿
EÚ·O101‰È‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ . »¿∆¬»¿«¿ƒ∆»»»∆…ƒ¿∆

ÂÈÙa Á˙t‰ ˙‡ Ì˙BÒ ‰È‰ÈÂ ,Ôz·Ú¯102¯nLÓ ‰È‰ . ««¿»¿ƒ¿∆≈∆«∆«¿»»»»¿«≈
˙BÓ¯Ú LÓÁ B‡ Úa¯‡103˙Á‡Ó BÒ¯k ‡lÓÈ ‡Ï - «¿«»≈¬≈…¿«≈¿≈≈««

ÏÎB‡ ‡l‡ ,Ô‰Ó104ÓÔBaLÁ ÈÙÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk105. ≈∆∆»≈ƒ»««¿««¿ƒ∆¿

שבעו.92) על יתר מרובה דרשו:93)אכילה שם, בגמרא
גסה". אכילה ולא צא:94)"שבעך, -95)שם מאכילה

יפים. וחלק רעים מפירותיו שחלק בכרם, עושה כשהוא
היפים.96) במקום לעשות הגיעו מהם,97)עד שבעו כל

לאכול  שמותר שבעו שיעור לחלק חייב הפועל אין כלומר
מאלה  שיאכל זאתֿאומרת חשבון, לפי והרעים היפים בין -
כל  אוכל אלא בהם, העבודה לשיעור מתאים חלק ומאלה

חפץ. שהוא ממה תמרים.99)קישואים.98)שבעו
בדינר 100) יש כסף מעות ששש מדינר, ששית שהוא

צב.). שם במשנה, (רסו):101)(כחכמים דברים ב'ספרי'
יותר  פועל שאוכל מלמד - "שבעך" אומרים: וחכמים
בשיעור  התורה קבעה הפועל אכילת גבול כלומר, משכרו.

ש  בלא שכרו.שביעתו מלשכרו 102)יעור שימנעו
שם). אנשים.103)(במשנה, חמשה או ארבעה של

שבעו.104) צג.105)שיעור ב"מ

.·È˙ba ·¯ÚÂ È˙L eÎÏ‰ ‡lL ÌÈÏÚBt‰106ÔÈÏÎB‡ - «¬ƒ∆…»¿¿ƒ»≈∆««¿ƒ
‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL ,ÔÈÈ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌÈ·Ú¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ∆»

„·Ïa ÌÈ·Úa107È˙L da eÎl‰ÈÂ ˙ba eÎ¯„iMÓe . «¬»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿««ƒ«¿»¿ƒ
ÔÓ ˙BzLÏÂ ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï Ô‰Ï LÈ - ·¯ÚÂ»≈∆≈»∆∆¡…ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈ·e ÌÈ·Úa ÔÈOBÚ Ô‰ È¯‰L ,LB¯Èz‰108. «ƒ∆¬≈≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

הגת,106) על ברגליהם ודורכים בגת ענבים להטיל דרכם
אין  ולרוחב) (לאורך וערב שתי בה הילכו שלא ועד

בענבים. אלא ביין ניכרת אוכל 107)מלאכתם הפועל ואין
י). (הלכה למעלה כמבואר בו, עושה שהוא מהמין אלא

צא:108) שם

.‚ÈÈ‡M ‰Ó È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«¿¿ƒ¿ƒ»««∆¬ƒ
ÏÎB‡109ÈzÏËpL ‰fÓ ËÚÓ Ô˙B ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ , ≈∆»«¬≈ƒ≈¿«ƒ∆∆»«¿ƒ
ÏÎ‡Ï110‰˙ÎÊ ‡lL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ∆¡…¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆…»¿»

BÓˆÚ ÏÚBtÏ ‡l‡ ‰¯Bz111¯ÈÊ elÙ‡ .112‰È‰L »∆»«≈«¿¬ƒ»ƒ∆»»
ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡Â ,ÌÈ·Úa ‰OBÚ∆«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿ƒ»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL113. ¿ƒ

לאכול.109) בזכותי לי שכבר 110)המגיע מזה כלומר,
שלז). סי' 'טור' (עיין בו וזכיתי בידי שהוא 111)הם "מה

שם  ה'תוספות' (לשון כלום" ליתן כח לו אין ואוכל, לועס
ולא  אוכל, הוא שמים משל שהפועל אמרת) אי בד"ה צב.
אוכל) הוא שמים שמשל רבינו ופסק שם, בגמ' (ספק משלו
לתנאי  הופכת אינה הפירות לאכול הפועל של זכותו כלומר,

יוכל  כך ומתוך וכקנינו, שכר כתוספת דינה שיהיה בשכירות
אוכל  הוא שמים משל אלא ולבניו, לאשתו זכותו להעביר
עצמו. לפועל אלא זיכתה ולא התורה לו שזיכתה

(112- ולבניו לאשתו יתן לא ואם ענבים, באכילת שאסור
עצמו,113)יפסיד. לפועל אלא התורה זיכתה שלא שם.

זכותו. איבד - לאכול ראוי וכשאינו

.„È‰OBÚ ‰È‰L ÏÚBt114ÂÈ·e BzL‡Â ‡e‰ ≈∆»»∆¿ƒ¿»»
ÂÈ„·ÚÂ115eÏÎ‡È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ‰˙‰Â ,116 «¬»»¿ƒ¿»ƒ««««ƒ∆……¿

el‡ È¯‰ - Ì‰ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓƒ«∆≈ƒ…¿…≈¬≈≈
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡117?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .118 ≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;eÏÁÓ È¯‰Â ˙Úc Ì‰a LiL ÈtÓ ,ÌÈÏB„‚aƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆«««¬≈»¬¬»
ÌÈpË˜119;eÏÎ‡È ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«ƒ≈»ƒ¿…¬≈∆∆……¿

Ô‰È·‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L120ÏMÓ B‡ ∆≈»¿ƒƒ∆¬ƒ∆ƒ∆
Ì‰ÈB„‡121ÌÈÓL ÏMÓ ‡l‡ ,122. ¬≈∆∆»ƒ∆»«ƒ

-116)הכנענים.115)שנשכר.114) כסף תמורת
מחלו.117)ובידיעתם. על 118)שהרי מתנה שהוא

מחילה.119)אכילתם. בני ואינם דעת בהם שאין
זיכתה 122)העבדים.121)הבנים.120) לא והתורה

יכול  אינו ולפיכך לאדוניו, או לאביו ולא עצמו לפועל אלא
על  למחול דעת בני אינם שהרי הקטנים, אכילת על לפסוק

צג.). צב: (שם התורה להם שזיכתה זכותם

âכסלו ו' רביעי âיום
ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨

שנאמר 1) כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה מבאר
בדישו". שור תחסום "לא בתורה

.‡ÈÏec‚a ‰OBÚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆»¿«∆ƒ»¿ƒ≈
Ú˜¯˜2LeÏ˙a ÔÈa ¯aÁÓa ÔÈa ,3ÈB‡OnÓ ˙ÏÎB‡Â . «¿«≈ƒ¿À»≈¿»¿∆∆ƒ«

˙˜¯Bt ‰È‰zL „Ú dab ÏÚL4ÏhÈ ‡lL „·Ï·e .5 ∆««»«∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«∆…ƒ…
‰pÏÈÎ‡ÈÂ B„Èa6. ¿»¿«¬ƒ∆»

פח:2) מציעא הדין,3)בבא לפרטי ובהתאם הפועל כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו

הבהמה 4) שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,
בעבודה. שהיא  בשעה  אלא שם 6)החמר.5)אוכלת

ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב.
ולא  החסימה, על אלא תורה הזהירה ולא תחסום" "לא

בידיים. להאכילה התירה

.·dzÎ‡ÏÓ ˙ÚLa ÏÎ‡lÓ ‰Ó‰a‰ ÚBn‰ Ïk7- »«≈««¿≈»ƒ∆¡…ƒ¿«¿«¿»
¯BL „Á‡ .BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«…«¿…¿ƒ∆»

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ Ïk „Á‡Â8,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa , ¿∆»»ƒ≈¿≈»¿«»≈¿≈ƒ≈¿ƒ
ÈÏecb ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ¯‡L Ïk „Á‡Â ‰LÈc‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ»¿∆»»¿»«¿»∆ƒ≈

Ú˜¯˜9‰Â‰a ‡l‡ BLÈ„a ¯BL ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,10. «¿«¿…∆¡«¿ƒ∆»«…∆
ÏÚBt‰ ˙‡ ÌÒBÁ‰Â11¯eËt -12d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡ . ¿«≈∆«≈»∆»«≈»

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa13‰OÚÂ Ì„wÓ d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡Â ƒ¿«¿»»¿∆»«≈»ƒ…∆¿»»
‰ÓeÒÁ ‡È‰Â ‰Î‡ÏÓ d·14ÏB˜a dÓÒÁ elÙ‡ ,15- »¿»»¿ƒ¬»¬ƒ¬»»¿

יום טביעי 
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קסג

קסג

שכירות  הלכות - משפטים ספר - כסלו ו' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰˜BÏ16,‰˜BÏ - da L„Â dÓÒÁÂ ‰Ó‰a ¯ÎO . ∆»«¿≈»«¬»»¿»»∆
ÌlLÓe17ÚaÏÌÈÏ18‰LBÏLe ‰¯ÙÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ¿«≈«¿»ƒ«¿»»«ƒ¿»»¿»

¯BÓÁÏ ÔÈa˜19,‰È˙BBÊÓa ·iÁ˙ ‰ÎÈLÓ ˙ÚMnL ; «ƒ«¬∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿∆»
‰ÓeÒÁ da Le„iL „Ú ˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â20. ¿≈«»«¿«∆»»¬»

ãקודש משיחות ãנקודות

"dwFl - lFwA Dnqg ENt`." £¦£¨¨§¤

מעשה, ובין ודיבור מחשבה בין כללי הבדל שיש הגם
האדם  בתוך הנמצאים עניינים מבטאים ודיבור שמחשבה
החוץ, עם פעולה לא ובוודאי שייכות להם אין אבל
פעולה  כיֿאם מהאדם חלק שאינו המעשה מהֿשאיןֿכן
דיבור  בין גדול הבדל ישנו זאת, בכל לו, מחוצה הנפעלת
ודקות  רוחניות הן המחשבה אותיות כי מחשבה. ובין
באדם  רק היא המחשבה ולכן למעשה, שייכות להן ואין
מהֿשאיןֿ הזולת. אצל לפעול אפשרות כל לה ואין עצמו
הפה  מוצאות חמש ידי על גשמי מהבל שנוצר הדיבור כן
הוי  שפתיו "עקימת ולכן האדם, לפעולת שייכות לו יש

מעשה".

ההבדל  את המסביר בסנהדרין לתוס' ההסבר גם זהו
הוא  שהדין בפה" "חסמה לבין זוממין עדים שבין
הוא  אדם של דיבורו ידי על הנגרם מעשה כי שלוקה,
מעשה, הוי שפתיו שעקימת ומכיון לדיבור, המשך כמו
בפועל, שנוצר המעשה את יצר הדיבור שמעשה הרי

חייב. בפה" "חסמה ולכן

על  לחייבם אפשר אי זוממים בעדים מהֿשאיןֿכן
על  ומעידים בראיה" ש"ישנם הגם בלבד, המחשבה
שתחשב  אפשר אי פלוני, מעשה עושה פלוני את שראו

כמעשה. הראי'ה
83 ע' חי"א (לקו"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ממקום 7) גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון
מגיד  וראה ריט, לאווין המצוות בספר רבינו (לשון למקום"

א). בהלכה נד:8)משנה קמא דברים,9)בבא סיפרי
פט. מציעא בבא ועיין אומרת 10)רפז, זאת להיות, רגיל

בדרך  בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי
תבואה. לדישת עושה 11)כלל שהוא בשעה לאכול

כמבואר  בהם, עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה
י"ב. בפרק (כן 12)למעלה "כנפשך פח: מציעא בבא

מה  פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
(חסמו  חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו
שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל הבית בעל
איסורא  אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא

כורחו". בעל חסמו אם כבר 13)איכא שהיא בשעה
חסימה".14)במלאכה. תהא לא דישה "בשעת צ: שם

רש"י 15) (לשון בה" גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
לוקים 16)שם). אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

היא  בחסימה פיו שעקימת מפני דבר, של וטעמו עליו.
אוכלת  ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל כמעשה,
המתחיל  דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא
רבינו  מדברי שמתבאר למה סתירה מכאן ואין יוחנן). רבי
על  לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק
שאינו  בדיבור אלא לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת

משנה). (מגיד מעשה  לכלל  צא.17)בא  בעד 18)שם
ויום. יום ליום 19)כל האכילה כמות חכמים שיערו כך

חמור. ושל פרה לפוטרו 20)של אין כך משום כלומר,
ומשלם  לוקה אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן
באים  אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי לג), (כתובות
חיוב  לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת,
באים  כשהם אלא ומשלמים לוקים אין אמרו ולא מלקות

צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד,

.‚Ï‡¯OÈ21ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙¯Ùa Lc‰22¯·BÚ - ƒ¿»≈«»¿»»∆≈»ƒ≈
ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ23B˙¯Ùa Lc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â . ƒ««¿…¿»≈»ƒ«»¿»»

Ï‡¯OÈ ÏL24ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡ -25¯Ó‡ . ∆ƒ¿»≈≈≈ƒ««¿…»«
da Le„Â È˙¯t ÌÒÁ :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26dÏ ·LÈ ; ¿≈»ƒ¬…»»ƒ¿»»«»

ıB˜27dÏ ıÈa¯‰ ;˙ÏÎB‡ dÈ‡ È¯‰Â ,da L„Â ‰ÈÙa¿ƒ»¿»»«¬≈≈»∆∆ƒ¿ƒ»
È¯‡28ıeÁaÓ da ıÈa¯‰L B‡ ,ıeÁaÓ29È¯‰ ; ¬ƒƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈

d˙B‡ ‰˜LÓ BÈ‡Â ‰‡ÓvL30Èab ÏÚ ¯BÚ Ò¯t ; ∆»¿»¿≈«¿∆»»«««≈
LÈc‰31,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ÏÎ‡z ‡lL È„k ««ƒ¿≈∆……«»∆¿«≈»

‰˜BÏ BÈ‡Â32È·Ï Ú¯ Ba ‰OBÚ ‡È‰L ¯·c‰ ‰È‰ . ¿≈∆»»«»»∆ƒ»«ƒ¿≈
‰fÓ ÏÎ‡z Ì‡Â ‰ÏBÁ ‰˙È‰L B‡ ,d˜ÈfÓe ‰ÈÚÓ≈∆»«ƒ»∆»¿»»¿ƒ…«ƒ∆
‡l‡ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡lL ;dÚÓÏ ¯zÓ - ˙Ê¯˙Ó«¿∆∆À»¿»¿»∆…ƒ¿ƒ»»∆»

d˙‡‰ ÏÚ33˙È‰ dÈ‡ È¯‰Â ,34. «¬»»»«¬≈≈»∆¡≈

צ.21) יהודי.22)שם האינו של התבואה ואפילו
ודישה 23) שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום שלא

יא). קטן סעיף שלח (סמ"ע של 24)שהיא הוראתו פי על
אך 25)הישראל. הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

רבינו  שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם
הישראל 26)בסמוך. בתבואת אומרת זאת דישתי,

אסור  שהישראל מעשה, ישראל בשביל לעשות לגוי ואמירה
"אמירה  שבת לעניין שאמרו כשם מדבריהם, אסורה - בה

(שם). שבות" קוץ 27)לנכרי לה הושיב אבל - מאליו
שם). (גמרא גמור חסימה מעשה זו שהרי לוקה

"הרביץ 28) כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
ארי  לה רבץ אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה
הגירסא  ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ".
נוטה  דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן

כך. ואין 29)לתקן אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
משום  ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה
באכילתה  ממעטת אלא מלאכול, לגמרי נמנעת שאינה

עמד). המתחיל דיבור שם הצימאון 30)(תוספות ומחמת
אוכלת. ביה 31)אינה קרינא מי הדישה את רואה "ואינה

שם). (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה שורת 32)(האם
אסור  - רבינו פסק ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות

לוקה. תאכל.34)ולתועלתה.33)ואינו אם
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קסד שכירות קסד הלכות - משפטים ספר - כסלו ו' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.„‰¯t35da Lc Ô‰k ‰È‰L Ï‡¯OÈ ÏL36‰Óe¯˙a37 »»∆ƒ¿»≈∆»»…≈»»ƒ¿»
È‡cÂ ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e38˙BLc‰ ˙B¯t ÔÎÂ , ƒ¿««¬≈∆««¿≈»«»

ÈL ¯OÚÓa39˙B¯Ùe ,40ÈÙÏ ‰‡e·z‰ ÏÚ ˙BÎl‰Ó‰ ¿«¬≈≈ƒ»«¿«¿««¿»¿ƒ
Ë¯iL41Ïa ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - C¯c‰ Ô‰Ï ∆»«»∆«∆∆≈≈¬≈∆ƒ«
ÌÒÁz42ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ .43˙BL„ eÈ‰ Ì‡ , «¿…¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ËÚÓ ‡È·Ó - ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÏËÒ¯˜a Ô‰Ï ‰ÏB˙Â44.Ô‰ÈÙaL ¿∆»∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆

צ.35) שם 37)חסומה.36)שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י שיבולים בעודם ומעשר טבל 38)תרומה של

ט  בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי,
אף  ישראל בהמת ששכר "כהן ח: הלכה תרומות מהלכות
מפני  תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על

כספו". קניין (כמבואר 39)שאינה גבוה ממון שהוא שם,
בו  קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק

חסומות.40)"בדישו". מלשון 41)שהן עיקום עיוות,
הרב  (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב
ודורסות  בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם
דרכם  שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על
מציעא  בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו

והדשות 42)פט:). בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם
רבינו  ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה
ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא "מרכסות"
וכן  מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו
ולא  "בדישו" א) הלכה ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו
בשם  משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו.

חסומה.43)הרמב"ן). בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
דישה  לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות

משנה). (לחם הבהמה 44)שם בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה אוכלת והיא

.‰È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓa Lc‰45¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e «»¿«¬≈≈ƒ∆¿«ƒ¿««¬≈
‰Óe¯z ÈÏec‚·e È‡Óc ÏL46Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ - ∆¿«¿ƒ≈¿»≈ƒ«
ÌÒÁz47. «¿…

מעשרות 45) ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
שני  ומעשר מעשר תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו
מלה  דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר
מעושרים  הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא  מורכבת:
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או

לזרים 46) אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע
כא.כתרומה  הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר ,

ורבינו 47) הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
"וכיצד  מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח בהלכה שם
חכמים  גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה?
לתוכן  ונותן הבהמה בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא
את  מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו
שיעור  כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה".
(כמו  לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם
ד: בהלכה רבינו שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר
בתרומה  בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא

עין  מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית,
אכילתה  כדי הפרה את להאכיל מחוייב אינו כך ומשם

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה

.ÂÈ‡M¯48‰¯t‰ ÏÚa49È„k ,dÙbÒÏe B˙¯t ·ÈÚ¯‰Ï «««««»»¿«¿ƒ»»¿«¿»¿≈
È‡M¯Â ;LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡zL50dÏÈÎ‡‰Ï ¯ÎBO‰ ∆…««¿≈ƒ««ƒ¿«««≈¿«¬ƒ»

¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t51.LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡z ‡lL È„k , ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆……««¿≈ƒ««ƒ
,ÔÈÈ ÌÈÏÚBt ˙B˜L‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa È‡M¯ :Ba ‡ˆBik«≈««««««ƒ¿«¿¬ƒ«ƒ

ÔÈ‡M¯Â ;‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏÎ‡È ‡lL È„k52ÔÈÏÚBt ¿≈∆……¿¬»ƒ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ
¯Èˆa Ôzt ÏaËÏ53Î‡iL È„k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏ54Ï·‡ . ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆…¿¬»ƒ«¿≈¬»

ÏÚBt‰ ÔÈ‡55‰ÏÈla BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚÏ È‡M¯ ≈«≈«««¬¿«¿««¿»
˙È·¯Ú B˙¯Ùa Le„Ï B‡ ,ÌBia BÓˆÚ ¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ«¿«»¿»»«¿ƒ
BÓˆÚ ÛbÒÓe ·ÈÚ¯Ó ‰È‰È ‡ÏÂ .˙È¯ÁL ‰¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ»«¬ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈«¿

ÂÈ˙BBÊÓ ÏÈÎ‡Óe56ÏL BzÎ‡ÏÓ ÏÊ‚ ÈtÓ ,ÂÈ·Ï «¬ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆∆¿«¿∆
‡ÏÂ ,BzÚc LÏÁ˙Â BÁk LLz È¯‰L ;˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆¬≈»«…¿∆¡««¿¿…

.ÁÎa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ«¬∆¿»»¿…«

ãקודש משיחות ãנקודות

"xiMVdlE dliNA FYk`ln zFVrl i`Xx lrFRd oi` la £̀¨¥©¥©©©£§©§©©§¨§©§¦
mFIA Fnvr...dVri `le ,FYrC Wlgze FgM WWY ixdW ©§©¤£¥¨©Ÿ§¤¡©©§§Ÿ©£¤

gkA dk`ln." §¨¨§Ÿ©

ויבטל  הבית בעל את יגזול "...שלא כתב: ז' ובהלכה
כו' במרמה.. היום כל ומוציא בכאן ומעט בכאן מעט

כוחו". בכל לעבוד חייב וכן

ולכן  שונים, דינים שני הם הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
של  בחפצא דין הוא הראשון, הלכות. לשתי חילקם
הגוף, ובתשישות כח בחלישות יעשנה שאם העבודה
השני  הדין אבל לעשות. שעליו המלאכה בגוף יחסר
שצריך  להדגיש בא אלא תשוש בפועל מדבר אינו
הפועל  של האישית התחייבותו מצד כוחו בכל לעבוד
של  לחפצא פחות נוגע זה ועניין הבית, בעל כלפי
הפועל  שבין עניין והוא  הגברא, לחיוב ויותר המלאכה

עצמה. המלאכה גוף של בחפצא ולא הבית לבעל

שני  את חיבר שלו בשו"ע הזקן האדמו"ר מהֿשאיןֿכן
הבית  שבעל "וכדרך כו'" רשאי הפועל "אין הדינים
הבית  בעל מלאכת יבטל שלא מוזהר העני כך מוזהר,
לשיטתו  כי אחת בהלכה כוחו" בכל לעבוד חייב וכן כו'
הוא, אחד שניהם שיסוד אלא שונים דינים שני אינם
הבית  בעל כלפי הפועל של האישית ההתחייבות היינו
שעבד  מה גם כי עצמה. המלאכה של בחפצא פגם ולא
בעל  של מלאכתו גזילת בגדר לא הוא כח בתשישות
לעשות  יוכל שלא מזה הנגרם "גרם" רק אלא הבית

בכח. הבית בעל של מלאכתו
144 ע' חכ"ה לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

הפרה.49)שם.48) השכרת שם.50)קודם
קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של רוטב
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הפת 54) אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר
שנתבאר  כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור הרי

י. הלכה י"ב פרק ח.55)למעלה פרק שם תוספתא
שבביתו.56)

.ÊÈÚ ¯ÎO ÏÊ‚È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯‰ÊnL C¯„k57 ¿∆∆∆À¿»««««ƒ∆…ƒ¿…¿«»ƒ
ep·kÚÈ ‡ÏÂ58˙Î‡ÏÓ ÏÊ‚È ‡lL ¯‰ÊÓ ÈÚ‰ Ck , ¿…¿«¿∆»∆»ƒÀ¿»∆…ƒ¿…¿∆∆

‡ÈˆBÓe ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa ËÚÓ Ïh·ÈÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ«≈¿«¿»¿«¿»ƒ
,ÔÓfa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Ó¯Óa ÌBi‰ Ïk»«¿ƒ¿»∆»«»¿«¿≈««¿«¿«
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÚ e„Èt˜‰ È¯‰L59 ∆¬≈ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿««»

d˙B‡ C¯·È ‡lL60È¯‰L .BÁk ÏÎa „·ÚÏ ·iÁ ÔÎÂ . ∆…¿»≈»¿≈«»«¬…¿»…∆¬≈
.ÔÎÈ·‡ ˙‡ Èz„·Ú ÈÁk ÏÎa Èk :¯Ó‡ ˜Ècv‰ ·˜ÚÈ«¬…««ƒ»«ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,‰f‰ ÌÏBÚa Û‡ ˙‡Ê ¯ÎO ÏË CÎÈÙÏ¿ƒ»»«¿«…«»»«∆∆∆¡«

.„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ«ƒ¿…»ƒ¿…¿…

ãקודש משיחות ãנקודות

".okia` z` iYcar igM lkA iM :xn` wiCSd awri ixdW¤£¥©£Ÿ©©¦¨©¦§¨Ÿ¦¨©§¦¤£¦¤
uxtIe :xn`PW ,dGd mlFrA s` z`f xkV lhp Kkitl§¦¨¨©§©Ÿ©¨¨©¤¤¤¡©©¦§Ÿ

c`n c`n Wi`d." ¨¦§Ÿ§Ÿ

להבין: וצריך

הוא הרמב"ם של ספרו הי"ד)א. לספר בהקדמה (כדבריו

שיעקב  להלכה כאן נוגע ומה הלכות" הלכות "ספר
הזה. בעולם אף שכר נטל הצדיק

ברמב"ם  רגיל שאינו הצדיק" "יעקב הלשון מהו ב.
אבינו יעקב כתב לא ומדוע וכד'.כלל,

אם  שהרי וביה, מניה עצמו סותר לכאורה הרי ג.
ולפנים  צדקות מצד היתה אבינו יעקב של הנהגתו
מדוע  הזה) בעולם אף שכר נטל (שלכן הדין משורת

אדם. כל ולהנהגת להלכה ראיה ממנה מביא

הצדיק, מיעקב שהביא הראיה לא אם בזה: והביאור
בחפצא  לפגום שלא הוא שהחיוב לחשוב יכולים היינו
ו' בהלכה הרמב"ם שכתב כמו הבית, בעל מלאכת של
אבל  הבית" בעל של מלאכתו גזל "מפני מוזהר שהעני
כחו" בכל לעבוד חייב "וכן עניין עוד מחדש ז' בהלכה
לבעל  הפועל של האישית במחויבות נוסף גדר שהוא
הפועל  שבין האישי בעניין והזהירות הגברא, מצד הבית

הצדיק". "יעקב במילים מרומזת לבעלֿהבית

הזה" בעולם אף שכרו נטל "לפיכך שהוסיף ובזה
האיש  "ויפרוץ את שהרי עבודתו, על שכר שזהו מדגיש
עבדתי  כחי ש"בכל ידי על אבינו יעקב פעל מאד" מאד
שמצד  השני העניין שגם  הראיה ומכאן אביכן ", את
להלכה  עניין היא כחו" "בכל העבודה היינו הגברא,

אדם. כל ולהנהגת
139 ע' חכ"ה לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

עני".57) שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב כלשון
משכירין  והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה

שם). (רמב"ן שכרו.58)עצמם" ילין ברכת 59)לא
והמטיב. הברכה 60)הטוב את כולל הוא (וכן כלל הפועל

הבית  בעל מלאכת יבטל שלא כדי השנייה) בתוך השלישית
ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות

˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ

âכסלו ז' חמישי âיום

-mihtynxtq
ïBãwôe äìàL úBëìä¦§§¥¨¦¨

ÔÈc - ‰BL‡¯ .‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒ»ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈc - ‰iL .ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
שואל.1) דין מבאר

.‡Ï‡BM‰2¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰· B‡ ÌÈÏk «≈≈ƒ¿≈»¿«≈»∆ƒ¿»
Ò‡ Ò‡ elÙ‡ ,·‚ B‡ „·‡Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ≈¬≈¿»«ƒ¿«¬ƒ∆¡«…∆

ÏB„b3- ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰¯aLpL ÔB‚k , »¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿≈≈»
ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«…∆∆¡«¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ
ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó B‡ ¯aLÂ 'B‚Â e‰Ú≈̄≈¿¿ƒ¿«≈¿»»≈ƒ«≈
˙ÚLa ‡lL Ò‡pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌlLÈ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«∆…ƒ¿«
,da L¯ÁÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a Ï‡L Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ¿»»¬»ƒ»«¿≈»≈¬≈«¬»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙L¯BÁ ‡È‰Lk ‰˙Óe4Ì‡ Ï·‡ . ≈»¿∆ƒ∆∆¬≈∆»¬»ƒ
·Î¯L B‡ ,da L¯ÁL ¯Á‡ B‡ da L¯ÁiL Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆∆«¬»««∆»«»∆»«

‰ÈÏÚ5˙ÚLa B‡ ‰L„ ‡È‰Lk ‰˙Óe da L„ B‡ »∆»»»≈»¿∆ƒ»»ƒ¿«
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·ÈÎ¯6.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿≈…«≈»∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ7,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da CÏÈÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a ¿≈«≈¿≈»≈¬≈≈≈»ƒ¿¿ƒ
ÂÈzÁz ‰˙Óe8˙‡lÓÏ ÈÏc Ï‡ML B‡ ;C¯c‰ d˙B‡a ≈»«¿»¿»«∆∆∆»«¿ƒ¿«…

Ìc¯˜ Ï‡ML B‡ ;ÈelÓ ˙ÚLa ¯Baa Ú¯˜Â ,Ba¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ∆»««¿…
˙ÓÁÓ Ba ÏvtL ˙Úa ¯aLÂ ,ÌÈˆÚ Ba ÏvÙÏ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆ƒ≈≈¬«

Úewa‰9Ï‡L ‡lL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ; «ƒ«¿…«≈»∆¬≈∆»∆…»«
.‰pL ‡Ï È¯‰Â ,BÊ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»«¬≈…ƒ»

הכל".2) את משלם "שואל צג. בבאֿמציעא משנה
למונעו.3) השואל ביד מתה 4)שאין בין כאן מחלק רבינו

עליו  ותמהו מלאכה. בשעת שלא לבין מלאכה, בשעת
כזה, הבדל בגמרא מצאנו לא שהרי והרשב"א, הרמב"ן
לא  ובין מלאכה מחמת מתה בין צו:) (שם הבדילו אלא
(מגידֿמשנה). מהלכה רבינו דברי ודחו מלאכה, מחמת
ואומר  רבינו, שיטת מברר תקג סי' בתשובותיו [והריב"ש
שם, בגמרא בפירוש שנאמרה מההלכה כלל נטה שלא
חייב, מלאכה מחמת ושלא פטור, מלאכה מחמת שמתה
גרמה  שהמלאכה יודעים אנו כיצד ומבאר מוסיף שהוא אלא
יש  המלאכה בשעת מתה שאם ומלמדנו, הבהמה, למיתת
ראינו  שלא אע"פ מתה, המלאכה שמחמת לתלות
במלאכה  תולין אין - מלאכה בשעת מתה ואם שנתייגעה,
בכסףֿמשנה  כאן מובאים הריב"ש (דברי שנתייגעה ואע"פ

יום חמישי 
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והנכון  הסימן. מספר בציון טעות שם ונפלה ובלחםֿמשנה,
ודעתם  בזה, רבינו על חולקים הפוסקים ורוב שכתבנו). כמו
ומתה  השאילה, שלשמה מלאכתה אגב נתעייפה שאם
למה  דבר, של וטעמו פטור]. - מלאכה בשעת שלא אפילו
מפני  שם: בריב"ש מבואר פטור, מלאכה מחמת מתה
קשה  למלאכה שהשאילה בזה למיתתה גרם שהמשאיל
שמ, סי' בחו"מ הסמ"ע כתב וכן מכוחותיה. למעלה שהיא

ג. דישה 5)ס"ק וכן מחרישה. קלה יותר למלאכה ושינה
מחרישה. יותר א.6)קלה דינים: שני כוללת זו בבא

והבהמה  שאל, שלצורכה המלאכה את שינה לא השואל
אלא  מלאכה, בשעת מתה ב. מלאכה; בשעת שלא מתה
השינוי  ובכן דש, או רכב לחרוש ובמקום שינה, שהשואל
להלכה  בהערות נתבאר הראשון הדין הבהמה. לטובת הוא

ממלאכה שינוי ובדין הריב"ש, תשובת ע"פ חמורה הקודמת
בשעת  מתה אם שאפילו רבותא, רבינו משמיענו לקלה
בחמורה  העסיקה שאילו הדעת על ומתקבל הקלה, המלאכה
כמתה  אותה דנים אין אףֿעלֿפיֿכן מתה, היתה בוודאי
שלא  מתה אם ומכלֿשכן לשלם, וחייב מלאכה מחמת
לא  אם אפילו כזה במקרה שהרי דישה, או רכיבה בשעת
הלחםֿמשנה, (ע"פ למעלה כמבואר רבינו, מחייבו שינה
- שינוי דין מקור הכסףֿמשנה). תמיהת מסולקת ובזה

צו: שם -7)בגמרא ההלכה סוף עד מכאן הדינים כל
שם. בגמרא אבל 8)מבוארים עליה, רוכב שהוא בשעה

חייב. - רכיבה בשעת שלא מתה הדינים 9)אם [בכל
בשעת  ללא מלאכה בשעת בין רבינו חילק שלמעלה,
שינה  וכאן המלאכה". "מחמת כלל הזכיר ולא מלאכה,
בזה  התכוון ואולי הביקוע", "מחמת המלים והוסיף

למעלה]. שהבאנו הריב"ש של לביאורו

.·‰Ó‰a Ï‡BM‰10Ï‡BM‰ ÔÚËÂ ,‰˙Óe B¯·ÁÓ «≈¿≈»≈¬≈≈»¿»««≈
dÏ‡ML ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰˙Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿»»≈»ƒ»»«»∆¿≈»
‰È‡¯ ‡È·È - ÌL ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ ÈaL ÌB˜Ó Ba CÏÈÏ≈≈»∆¿≈»»¿ƒ»»ƒ¿»»

da ‰pL ‡lLÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰Ò‡ B‡ ‰˙nL11, ∆≈»∆∆¿»ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ»»
epnÓ dÏ‡L .ÌlLÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯ËtÈÂ¿ƒ»≈¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈¿»»ƒ∆
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,B˙a¯ÁaL ¯ÙÚ da ˙‡lÓÏ¿«…»»»∆¿À¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ
CB˙a ¯Ba‰ Ba ˙‡lÓÏ ÈÏ„ epnÓ Ï‡ML B‡ ,ÌL»∆»«ƒ∆¿ƒ¿«…«¿
Û‡ ¯ËtÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡ :¯Baa Ú¯˜Â ,B˙Èa≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»»ƒ»≈«
˙Úe·L Ï‡BM‰ Ú·MÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Úe·MÓƒ¿»¿ƒ»ƒ»««≈¿«

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰˙nL ÌÈ¯ÓBM‰Ïk «¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿»»¿ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ה"א.10) פ"ג שכירות בהלכות למעלה ראה 11)נתבאר
יד. בה שלח שלא שבועה בענין ה"א ופ"ו ה"א, פ"ד לקמן

.‚ÈÏk Ï‡BM‰12BÏ ÔÈÓL - ¯aLÂ B¯·ÁÓ13C¯„k «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
ÔÈ˜Êa ÔÈÓML14,ÌÏL ‰ÂL ‰È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ : ∆»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»»∆»≈

‰Ó‰a‰ B‡ ÈÏk‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»∆«»«¬ƒ«¿ƒ«¿≈»
- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .˙Át‰ ÌlLÓe ,‰¯e·M‰«¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ≈»«¿≈»

.˙Át‰ ÌlLÓe ,‰Ï·p‰ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿≈»¿«≈«¿»

צו:12) וב"מ יא. השואל 13)בבאֿקמא את מחייבים אין

אומדים  אלא השברים, את לעצמו ויקח הכלי דמי כל לשלם
בסמוך. רבינו שמבאר כמו הנזק חכמים 14)את למדו

ההפרש  את משלם שהמזיק פסוקים, מכמה י:) (בבאֿקמא
שבריו. ובין השלם הכלי דמי שבין

.„‰Ó‰a Ï‡BM‰15‰ÚMÓ ‰È˙BBÊÓa ·iÁ - «≈¿≈»«»ƒ¿∆»ƒ»»
dÎLnL16- d¯Oa LÁk Ì‡Â .d˙Ï‡L ÈÓÈ ÛBÒ „Ú ∆¿»»«¿≈¿≈»»¿ƒ»«¿»»

‰ÈÓ„a ‰˙ÁtM ‰Ó ÌlLÏ ·iÁ17d¯Oa LÁk . «»¿«≈«∆»¬»¿»∆»»«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ú·MÈÂ ;¯eËt - ‰Î‡Ïn‰ ˙ÓÁÓ18 ≈¬««¿»»»¿ƒ»«¿««¿ƒ

‰LÁk ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁnL19. ∆≈¬«¿»»»¬»

צא.15) בבבאֿמציעא פפא, רב של משיכת 16)מימרא
הלכות  למעלה (ראה לשאלה הקנין את גומרת הבהמה

ה"ב). פי "ג צו:17)שכירות שם בנקיטת 18)כרבא,
תפילין). תורה, (ספר קדושה של מיעט 19)חפץ ולא

ולא  מלאכה מחמת וכתב: רבינו, שינה כאן במזונותיה.
בשעת  ההכחשה את להכיר אפשרות אין כי מלאכה, בשעת

מלאכה.

.‰Ì˙Ò ‰Ó‰a B‡ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰20È¯‰ - «≈¿ƒ≈¬≈¿≈»¿»¬≈
B¯ÈÊÁÓ ÏÈ‡Ln‰21‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa22ÔÓÊÏ BÏ‡L . ««¿ƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«

ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ ‰ÎÊÂ CLnL ÔÂÈk - ·eˆ»̃≈»∆»«¿»»≈«¿»ƒ¿ƒ
B¯ÈÊÁ‰Ï23elÙ‡Â .‰Ï‡M‰ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú B„È ˙ÁzÓ ¿«¬ƒƒ««»«¿≈«¿≈»«¬ƒ

„Ú ‰Ï‡Ma ÔÈLnzLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙Ó≈«≈¬≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈»«
ÔÓf‰ ÛBÒ24‡e‰ ÔÈ„Â .25ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰B˜ Á˜Bl‰ : «¿«¿ƒ«≈«∆«ƒ¿«

ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰˜ ‰zÓ Ïa˜Óe ,Ô˙pL ÌÈÓca ÌÏBÚ»«»ƒ∆»«¿«≈«»»»»«ƒ¿«
ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ ‰˜ ¯ÎBO‰Â ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ÌÏBÚ»¿…»«¿¿«≈»»«¿≈»
Ûeb‰ ‰˜ Ï‡BM‰Â ,Ô˙pL ÌÈÓca ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú«¿«»«»ƒ∆»«¿«≈»»«
Ô˙Bp‰L ÌLk ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙B¯ÙÏ¿≈»«¿«»¿…»«¿¿≈∆«≈

ÌÏBÚÏ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ¯ÎBnk26ÏÈ‡Ln‰ Ck ,27 «≈∆≈»«¬…¿»»««¿ƒ
¯ÈkOnk28Ì‰Ï ÁÈp‰ .ÔÓf‰ CB˙a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ««¿ƒ∆≈»«¬…¿«¿«ƒƒ«»∆

‰ÈÒ‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰˙Óe ‰Ïe‡L ‰¯t Ì‰È·‡29. ¬ƒ∆»»¿»≈»≈«»ƒ»√»∆»
‰eÏÎ‡Â ‰eÁ·Ë ,Ì‰È·‡ ÏL ‡È‰L e·LÁ30- »¿∆ƒ∆¬ƒ∆¿»»«¬»»

ÏBÊa ¯Oa ÈÓc ÔÈÓlLÓ31Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈»»¿¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ∆
ÌÈÒÎ32‰ÈÓc ˙‡ ÔÈÓlLÓ - ‰eÁ·hL B‡ ‰˙Óe , ¿»ƒ≈»∆¿»»¿«¿ƒ∆»∆»

ÂÈÒÎpÓ33. ƒ¿»»

החזרה.20) זמן קביעת בחזרה.21)בלי לקחת הוא יכול
אלא 22) יום שלושים הלוואה סתם ג:) (מכות אמרו ולא

צריך  שהשואל שאלה אבל להוצאה, שניתנה כסף, בהלוואת
דעת  גם וכן כלל. זמן לה אין ששאל , הדבר את להחזיר
שם) (ב'תוספות' [ורבינוֿתם קמח. דף שבת במס' רש"י
ראיה  ומביא יום, שלשים היא שאלה סתם שגם ואומר חולק
מן  פטורה - שאולה טלית מד.) (מנחות שאמרו ממה
שיטת  ישוב שם ב'תוספות' ראה יום. שלשים כל הציצית
כאן]. מיימוניות והגהות שם, מכות רא"ש גם וראה רש"י,

משיכה 23) שתיקנו "כדרך עט.): (בבאֿקמא אלעזר כרבי
(מגידֿמשנה). בשומרים" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
שמן  מודה, אלעזר שרבי כתבו תיקנו, ד"ה שם [ב'תוספות'
שהשואל  תיקנו וחכמים בו, לחזור המשאיל יכול התורה
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קסז

קסז

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו ז' חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

צט.) (בבאֿמציעא אמי רבי דעת אולם במשיכה, יקנה
שהמשאיל  (שם) אמר למה כן, לא שאם התורה, מן שקונה
לכתחילה  בו לבקע מותר וחבירו מעל, הקדש של קרדום
השואל  הלא המשאיל)? של מעילה ע"י לחולין שיצא (מפני
ויוצא  כלום. המשאיל עשה לא כן ואם הקרדום, את קנה לא
קולא  מביאה המשאיל, על חכמים שהטילו שהחומרא מזה
פוסק  שרבינו ומאחר מהקרדום. ליהנות אדם לכל שמתירה
סובר  שאינו ברור אמי, כרבי ה"ד) פ"ו מעילה (בהלכות
להסמיך  יותר רצוי זו, 'תוספות' סברת ע"פ אלעזר. כרבי
אלעזר]. רבי על ולא אמי רב על כאן רבינו דברי

לד:24) בכתובות מסברא 25)כרבא, זה דין ללמוד יש
תמורת 26)הגיונית. דבר כל נתן לא שהמקבל אףֿעלֿפי

תמורה.27)החפץ. ללא קצוב לזמן שקיבל 28)שנתן
זו  סברתו מסוים. זמן במשך השימוש זכות בעד תמורה
(מגידֿמשנה). משיכה קנין לתקנת הסבר משמשת

עליהם 29) קיבלו ולא הפרה את שאלו לא שהם לפי
שהרי  כשוכר, ואבידה בגניבה חייבים אבל אונסין, אחריות
להם  יש בה השתמשו לא ואפילו בה, להשתמש רשאים הם

הנאה  (מגידֿטובת בה להשתמש בידם שהרשות מזה,
- ירשו ואם מאביהם. כלום ירשו כשלא המדובר משנה).

בסמוך. דינם שם.30)יבואר רבא, דברי המשך
בפ"ו 31) רבינו וראה קמז: (בבאֿבתרא משויו שליש פחות

הגאונים). בשם הכ"ג ומתנה זכיה בגמרא 32)מהלכות
מדין  שהרי קרקעות, פירוש, נכסים". "אחריות כתוב שם
יתומים  של ממטלטלין גובה אינו החוב בעל הגמרא
בהתאם  נכסים, וכתב: שינה ורבינו אביהם, להם שהוריש
לגבות  הי"א) פי"א ולוה מלוה הלכות (ראה הגאונים לתקנת

יתומים. של בשר 33)ממטלטלין דמי ולא הפרה, דמי כל
אחריות  להם "הניח שם: שאמר מה מפרש רבינו בזול.
כלשון  הבהמה, למתה גם הכוונה לשלם". חייבים נכסים,
זה, על השיגו והרשב"א והרמב"ן שם. רבא בדעת ראשון
לומר  באכלוה, רק נאמר שזה שם הגמרא מסוגיית ומוכיחים
אבל  בזול, בשר דמי ולא הפרה דמי כל שמשלמים לך
היינו  שנאנסה, בזמן בא שהחיוב מפני מאונסין, פטורים
כדעת  ולא היורשים. על חל ואינו המוריש, מיתת אחר
יורשיו  כך ומשום ששאל, משעה חל שהחיוב האומרים,
ובכסףֿ (מגידֿמשנה). נכסים כשהשאיר לשלם חייבים
בשעה  בא בכוח האונסין שחיוב רבינו, שיטת מבאר משנה
כשמתה, בא למעשה שהחיוב אלא נכסיו, ונשתעבדו ששאל
בחיי  שחל השעבוד אותו בתוקף נכסיו נתחייבו ואז
שם, בגמרא אחרת גירסא שלרבינו מוסיף והוא המוריש,

משנהֿלמלך). (ראה שלנו שבספרים מזו

.Â˙ÈBÏt ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰34 «≈¿ƒ≈¬≈«¬¿»»¿ƒ
‰OÚiL „Ú B„È ˙ÁzÓ B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ÏÈ‡Ln‰ ÔÈ‡ -≈««¿ƒ»¿«¬ƒƒ««»«∆«¬∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡ Ba35epnÓ Ï‡L Ì‡ ÔÎÂ .CÏÈÏ ‰Ó‰a »¿»»¿≈ƒ»«ƒ∆¿≈»≈≈
Ï‡BM‰ „iÓ d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da»ƒ¿¿ƒ≈»¿«¬ƒ»ƒ««≈

.¯ÊÁÈÂ ÌLÏ da CÏiL „Ú«∆≈≈»¿»¿«¬…

הכלי.34) את משך לזמן 35)והשואל בהשאילו כמו
קצוב.

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36Ba ¯cÚÏ Ìc¯˜ ÈÏÈ‡L‰ : »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿…«¿…
BÈ‡Â ,„·Ïa Òc¯t‰ B˙B‡ Ba ¯„BÚ - ‰f‰ Òc¯t‰««¿≈«∆≈««¿≈ƒ¿«¿≈
- Ì˙Ò Òc¯t BÏ ¯Ó‡ .¯Á‡ Òc¯t Ba ¯cÚÏ È‡M«̄««¿…«¿≈«≈»««¿≈¿»

‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ ¯Á‡ Òc¯t Ba ¯„BÚ37¯cÚÏ BÏ‡L . ≈«¿≈«≈≈∆∆ƒ¿∆¿»«¿…
BlL ‰a¯‰ ÌÈÒc¯t Ba38ÌÈÒc¯t‰ Ïk Ba ¯„BÚ - «¿≈ƒ«¿≈∆≈»««¿≈ƒ

BlL39BÏ ¯ÈÊÁÓ - ‰¯È„Úa ÏÊ¯a‰ Ïk ˙ÁL elÙ‡Â . ∆«¬ƒƒ¿«»««¿∆«¬ƒ»«¬ƒ
ıÚ ÏL ·vp‰40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»∆≈¿≈…«≈»∆

קג.36) שלו 37)בבאֿמציעא שאינו פרדס אפילו משמע,
שמא). סימן חושןֿמשפט כתוב:38)('טור' שם בגמרא

כתב  לכך ובהתאם בפתח, הסמ"ך מנקד רבינו "פרדיסי".
הבאה). הערה (ראה שלו" "הרבה אמר א 39)כאן אם בל

בבבאֿ שאמרו כמו משנים, יותר עודר אינו פרדסים, סתם
(מגידֿ דקלים שני לו נותן "דיקלי" לו מכר (סט:) בתרא
אמר  שאפילו כתב, שם [וב'טור' לחםֿמשנה). וראה משנה,
משה' 'דרכי (ראה שלו הכרמים כל הוא עודר - סתם כרמים
אפילו  לעדור רשאי סתם בכרם למה שואל: ב'דרישה' שם).
בשלו? רק עודר - כרמים וכשאמר שלו, שאינו בכרם
הסכים  שהמשאיל הדעת על מתקבל הדבר שאין ומבאר,
הקרדום  יחזיר לא כן שאם שבעולם, הכרמים כל שיעדור
ב'נמוקי  כתב וכן אחד. בכרם מהֿשאיןֿכן לעולם, לידו

שם]. בבאֿמציעא לשון 40)יוסף' היזקו. לו משלם ואינו
קתיה". ליה "ומהדר הגמרא:

.ÁÏ‡BM‰41:BÏ ¯Ó‡Â ,Ba LnzL‰Ï B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«≈¿»«
‰z‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .E˙·BËa ÈBÏt ¯·„ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿»¿¿«≈«»
‡l‡ ,ÔÈÏÈ‡Ln‰ Ïk C¯„k ‰Ê ¯·„ ÈÏ ÏÈ‡LÓ«¿ƒƒ»»∆¿∆∆»««¿ƒƒ∆»
ÔÓf‰ ÏÚ „Èt˜Ó EÈ‡L ,EÈ˙B·„Â EaÏ ˙·BË ÈÙk¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ««¿«

e˜ Ì‡ .C¯‡ Ì‡42È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÏÈ‡Ln‰ „iÓ ƒ»«ƒ»ƒ«««¿ƒ«∆¬≈
ÈÏk‰ Ïha˙iL „Ú ,ÌÏBÚÏ Ba LnzLÓ Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈«¿ƒ

ÂÈ¯ÈL B‡ ÂÈ¯·L ¯ÈÊÁÈÂ ,BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚlÓ43ÔÈ‡Â . ƒ«¬¿«¿¿«¬ƒ¿»»¿»»¿≈
ÌÚt B˙BOÚÏ B‡ ÈÏk‰ Ôw˙Ïe ¯ÊÁÏ È‡M¯ Ï‡BM‰«≈«««¬…¿«≈«¿ƒ«¬««

.˙¯Á‡«∆∆

לעולם".41) בטובו אדם שואל נחמן, רב "אמר שם: גמרא
הזה: בלשון לו "ואמר ז"ל: גאון בשם הרי"ף שם ופירש
זמן  קבע ולא בו, להשתמש זה כלי בטובתך השאילני
ורבינו  לבעליו". להחזירו חייב ואינו בו ישתמש - לחזירתו
שהכלי  זמן כל = "בטובו" מפרש (ורש"י פירושו קיבל

שם.42)טוב). לתקנם 43)גמרא שאפשר אע"פ
בסמוך. כמבואר בכלים, להשתמש ולהמשיך

.ËB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰44˙˜L ÈÏÈ‡L‰ :45,ÌÈÓ ÏL BÊ »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ…∆∆«ƒ
‰Ò¯‰Â46d˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47ÈÏÈ‡L‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿∆∆¿»≈»ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ

:BÏ ¯Ó‡ .d˙B·Ï BÏ LÈ - ‰Ò¯‰Â ,Ì˙Ò ˙˜L…∆¿»¿∆∆¿»≈ƒ¿»»«
˙˜L ÌB˜Ó ÈÏÈ‡L‰48e˜ Ì‡ ,49- ÏÈ‡Ln‰ „iÓ «¿ƒ≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ«««¿ƒ

„Ú ÏÈ‡Ln‰ Ú˜¯˜a CÏB‰Â ‰Ba Ï‡BM‰ È¯‰¬≈«≈∆¿≈¿«¿«««¿ƒ«
BzÓ‰a ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯LÙ‡L ˙˜L B„ÈÏ ‡B·zL∆»¿»…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆»¿∆¿

.ÏÈ‡Ln‰ ÌÚ ‰˙‰L BÓk ,Bˆ¯‡ B‡«¿¿∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ

האמורה 45)שם.44) גרגותא סתם "גרגותא". בגמרא:
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קסח ופקדון קסח שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו ח' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בנויה  בבאר המדובר וכאן "באר", פירושה מקום בכל
והשדות. הבהמות ממנה להשקות שמתאימה באופן

להשקייה.46) ראויה ההלכה 47)ואינה בסוף בכלי, כמו
ולהכשירה 48)הקודמת. ולבנותה, באר בו לחפור מקום

בו,49)להשקייה. לחזור המשאיל יכול מידו קנו לא ואם
שם). (רש"י קנין כל ללא דברים אלא כאן אין שהרי
צריך  סתם שבגרגותא הריטב"א, בשם מבאר יוסף' ב'נמוקי
המשאיל  יכול קנין ובלי חזקה, או שטר כגון קנין, כן גם
באר" "מקום ובדין סודר, קנין צריך אינו אבל בו, לחזור
בו  לחפור הזכות את לו להקנות כדי סודר קנין גם צריך
השדה  בכל זכה לא ראשונה שבחפירה לפי פעמים, כמה
רבינו  שגם ונראה הריטב"א), בשם שם יוסף' ('נמוקי
(בהלכה  בטובתך השאילני בדין וכן [כאן, לזה. התכוון
שם, הגמרא דברי ע"פ סודר קנין רבינו מצריך הקודמת)
ומספיקה  קנו", "אם כתב לא אחרים שאלה עניני ובכל
לפי  שואל: לג, סי' שם וברא"ש ה"ה). למעלה (ראה משיכה
מספיקה  המשיכה אין למה והרמב"ם, הרי"ף של פירושם
יותר  סודר קנין מועיל מה הקשה ועוד סודר, קנין והצריכו
בדין  שם רש"י פירוש איפוא מעדיף הרא"ש המשיכה? מן
החזיר  אם שאפילו לומר, שהתכוון היינו לעולם", "בטובו
ועל  שנית, לו שיתננו מהמשאיל לדרוש הוא יכול הכלי, את
פקע  המשיכה קנין שתוקף לפי סודר, קנין שצריך אמרו זה
קנין, שצריך רש"י מפרש גרגותא ובדין שהחזיר. בשעה
בו]. לחזור ויכול בלבד דברים אלא משיכה כאן שאין מפני

.ÈÏ‡BM‰50ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :B¯·ÁÓ ˜ct «≈À¿»≈¬≈¿ƒ»≈»ƒ
‰˙È·LÏ ;„Á‡51;ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ∆»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈ‡eOÏ52˜eÏÁ Ï‡L .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»«»
¯ÊÁÈÂ CÏiL È„k - Ï·‡‰ ˙È·Ï Ba CÏÈÏ B¯·ÁÓ53; ≈¬≈≈≈¿≈»≈∆¿≈∆≈≈¿«¬…

BÏ‡L ;ÌBi‰ B˙B‡ Ïk - ‰zLn‰ ˙È·Ï BÏ‡L¿»¿≈«ƒ¿∆»«¿»
ÓÈ ‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - BlL ‰zLn‰ ˙BOÚÏ.ÌÈ «¬«ƒ¿∆∆≈»ƒƒ¿»»ƒ

הי"א.50) פ"ח בבאֿמציעא לשבת.51)תוספתא
עצמו.52) השואל לשהות 53)של אדם בני של דרכם אין

האבל. בבית רב זמן

âכסלו ח' שישי âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

.‡ÌÈÏÚaa Ï‡BM‰2‰ÚÈLÙa „·‡ B‡ ·‚ elÙ‡ , «≈«¿»ƒ¬ƒƒ¿«»«ƒ¿ƒ»
¯eËt -3„·Ï·e .ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…¿«≈ƒ¿«

ıÙÁ‰ ÌÚ ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ Ï‡ML4e¯‡aL BÓk ,5. ∆»««¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈∆¿∆≈«¿
Ï‡BM‰ „Á‡Â6„Á‡Â ,Ô¯ÎOL B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ¿∆»«≈∆«¿»ƒ∆¿»»¿∆»

ÔÏ‡ML B‡ ‰Î‡Ïn‰ d˙B‡Ï ÌÈÏÚa‰ ˙‡ Ï‡BM‰«≈∆«¿»ƒ¿»«¿»»∆¿»»
elÙ‡ .ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ B‡ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ Ô¯ÎOe¿»»ƒ¿»»«∆∆¿»»»»¬ƒ

ÌÈÓ È˜L‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡7,BzÓ‰a epnÓ Ï‡LÂ , »««¬≈«¿≈ƒ«ƒ¿»«ƒ∆¿∆¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â e‰˜L‰Â¿ƒ¿»¿»«∆«¿≈»¬≈¿≈»

Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰Ó‰a‰ ˙‡ CLÓ .¯eËÙe ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ»»«∆«¿≈»«¿ƒ»¿««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - e‰˜L‰ƒ¿»≈»¿≈»«¿»ƒ¿≈…«≈»∆

עצמו.2) החפץ בעל את גם שכר או מחלוקת 3)ששאל
השואל, על להקל ופסק צה. בבבאֿמציעא ורבינא אחא רבי

מספק. ממון מוציאים את 4)שאין תחילה שאל אם אבל
וחייב  בבעלים שאילה זה אין - הבעלים את ואחרֿכך החפץ

צז.). (שם פשע לא אם אפילו בהלכות 5)באונסין
ה"ג. פ"א  צד.6)שכירות שם של 7)משנה, מימרא 

בפרוטרוט  נתבארו שכירות מהלכות (בפ"א צז. שם רבא,
שם). ראה - ופקדון שאלה בהלכות כאן שנכפלו דינים כמה

.·ÏÈ‡L‰8dnÚ ‡ˆÈÂ ,ÈBOÓÏ d¯ÈkO‰ B‡ BzÓ‰a ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ»
d„ÚÒÏ9B‡OÓa BnÚ ÔÚËÏÂ ¯ÎBO‰ B‡ Ï‡BM‰ ÌÚ ¿«¬»ƒ«≈«≈¿ƒ¿…ƒ¿«»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ -10ÈB‡On‰ ¯w·Ï ‡ˆÈ Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«≈««
- Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ‰ÈÏÚ eÚËÈ ‡lL ˙B‡¯ÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿¬»∆»»≈ƒ»»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL dÈ‡11. ≈»¿ƒ»«¿»ƒ

(שם).8) שהיה עושה 10)לסייע.9)מעשה הוא שהרי
השואל. בשביל לטובת 11)מלאכה דבר עושה שאינו לפי

בהמתו. לטובת אלא השואל

.‚˙B˜BÈz „nÏÓ12ÊÈwn‰Â ,‰È„n‰ È·Ï ÚËBp‰Â , ¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿««ƒ
el‡Ó „Á‡ Ïk ,Ô‰lL ¯ÙBq‰Â ,Ìc‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«»¿«≈∆»∆»∆»≈≈
,ÔzÎ‡ÏÓa ˜ÒÚÏ Ba ·LBÈ ‡e‰L ÌBia ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«∆≈«¬…ƒ¿«¿»
˜ÒBÚ ‡e‰L el‡Ó „Á‡Ï ¯ÈkO‰ B‡ ÏÈ‡L‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆≈
ÚLt elÙ‡Â ,ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ - ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¬≈¿ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»«

¯eËt - ¯ÓBM‰ da13¯ÎOL B‡ Ï‡ML ‡e‰ Ï·‡ . »«≈»¬»∆»«∆»«
‰ÓBÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡L ,·iÁ - Ô14. ≈∆«»∆≈»¿ƒ

א.13)שם.12) הלכה בראש אינם 14)כלמעלה הם
בשבילם. הוא אלא בשבילו, מלאכה עושים

.„·¯‰15˙Ú ÏÎa ÌÈ„ÈÓÏzÏ BBˆ¯a ‡È¯˜Ó ‡e‰L »«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»≈
ÌÈÚe·˜ eÈ‰ Ì‰Â ,‰ˆ¯iL ‡zÎqÓ BÊÈ‡Â ‰ˆ¯iL16 ∆ƒ¿∆¿≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

‡zÎqÓÏ ‡zÎqnÓ Ô‰Ï ËÓLÂ ,„ÈÓz ‡B·Ï17È¯‰ - »»ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ«∆¿»¿«∆¿»¬≈
ÌBÈ·e .Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÏe‡L Ô‰≈¿ƒ∆¿¿≈»»∆¿

˜¯t‰18È¯‰ - „ÚBÓ B˙B‡ ÔÈÚ ÚÓLÏ ÔÈ‡a Ïk‰L , «∆∆∆«…»ƒƒ¿…«ƒ¿«≈¬≈
.BÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰»»∆¿≈≈»¿ƒ

את 17)מחויבים.16)שם.15) להפסיק הוא רשאי
אחרת. למסכתא ולעבור זו במסכתא בגמרא:18)הלימוד

שהחכם  הרגל, שלפני בימים רבינו: ומפרש דכלה" "ביומי
לענינים  ולעבור להפסיק יכול ואינו הרגל בעניני דורש

אחרים.

.‰dÈ‡ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ≈»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L19‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿≈»«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…

Bc·ÚÏ ¯Ó‡ .ÁÈÏL ‡Ï ,ÔÓˆÚ ÌÈÏÚa‰ - ÌlLÈ¿«≈«¿»ƒ«¿»…»ƒ«»«¿«¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :ÈÚk‰«¿«¬ƒ≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ¬≈¿≈»
dnÚ „·Ú‰ Ï‡L .Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ∆«»∆∆¿««ƒ¿«»∆∆ƒ»

ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL20. ∆…ƒ«««≈»¿≈»«¿»ƒ

יום שישי 
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קסר

קסר

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו ח' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(שם)19) והרי"ף בפירוש, נפשטה ולא צו. שם בגמרא בעיא
לעבדו  אמר שאם העמוד, בסוף שם שאמרו מזה פשטה
מפני  בבעלים, שאילה זו הרי - פרתי עם והישאל צא הכנעני
כיד  ידו שאין ישראל, שבשליח משמע, רבו. כיד עבד שיד
דעתו. קיבל ורבינו בבעלים, שאילה זה אין רבו,

בלי 20) לאחרים עצמו את להשאיל יכול אינו שהעבד
בעליו. הסכמת

.Â‰M‡‰ ÔÓ Ï‡BM‰21dÈ‡ - dÏÚa BÏ Ï‡LÂ , «≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿««¿»≈»
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ - ˙B¯t ÔÈwL ;ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L22, ¿≈»«¿»ƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

.˙B¯t ‡l‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡Â¿≈«««∆»≈

וריש 21) יוחנן רבי במחלוקת תלוי זה שדין אמרו, שם
בנכסי  זוכה הבעל שהרי הגוף, כקנין פירות קנין אם לקיש
רבינו  ופסק ברשותה, נשאר והגוף פירותיהם לאכול אשתו

בבעלים. שאילה רבי 22)שאינה דעת נגד לקיש כריש
לריש  מסייעי ומתניתא קרא שם: אמר שרבא מפני יוחנן,
בגיטין  שאביי ועוד, ה"ו). ביכורים מה' פ"ד (רדב"ז לקיש

לחםֿמשנה). (ראה לקיש כריש סובר מח:

.ÊBzL‡Ó Ï‡BM‰23‰fÓ ‰Ê eÏ‡ML ÔÈÙzL B‡ ,24 «≈≈ƒ¿À»ƒ∆»¬∆ƒ∆
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L BÊ È¯‰ -25ÛzM‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈¿≈»«¿»ƒ¿ƒ»««À»

B¯·ÁÏ26dÈ‡ - ¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ : «¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»≈»
.ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L¿≈»«¿»ƒ

צו:23) שאינם 24)ב"מ אפילו דבר מחבירו שאל אחד
(כסףֿמשנה). בו תמיד 25)שותפים עוסקת האשה

בעסק  לחבירו שאול השותף וכן בעלה, של במלאכתו
הבעלים  את שאל שאפילו למדנו, בה"ב (למעלה השותפות

בבעלים). שאילה זו הרי - אחרת במגיד26ֿ)למלאכה
זה  שאלו אלא - שותפים כשאינם זו, בבא מפרש משנה
אע"פ  בבעלים שאילה זו הרי ממש שותף הוא שאם מזה,
דחוק  זה [פירוש מחר. ואשאילך היום השאילני אמר שלא
לחבירו". השותף "אמר בפירוש: כתוב שהרי מאוד,
בשותף, שמדובר מפרש שם) בכ"מ (הובא פדוואה ומהר"ם
עמו  יהיה לא שהיום דעתו גילה - למחר ואשאלך וכשאמר

במלאכתו].

.ÁÏ‡L27ÔÈÙzM‰ ÔÓ28ÔÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡ BÏ Ï‡LÂ »«ƒ«À»ƒ¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈
ÔÈÙzM‰29‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï‡LÂ eÏ‡ML «À»ƒ∆»¬¿ƒ¿«¿∆»≈∆¬≈∆

˜ÙÒ30:CÎÈÙÏ .dÈ‡ Ì‡ ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒ¿≈»«¿»ƒƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLÓ BÈ‡ - ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»≈¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ≈

lLÓ ‰Ê È¯‰ - da ÚLt ;Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÌ31. ƒƒƒ»»»«»¬≈∆¿«≈

(שם).27) נפשטו שלא בעיות הם זו, שבהלכה הדינים כל
לשותפות.28) השייך נשאל 29)דבר החפץ, את המשאיל

השותפים. מן נפשטה 30)לאחד שלא בעיא כל דן רבינו
המוחזק. מיד מוציאים אין ולפיכך כספק, בדין 31)-

צה.) (בבאֿמציעא ורבינא אחא רב נחלקו בבעלים, פשיעה
לנתבע  לקולא רבינו פסק ולכן שם, הלכה נפסקה ולא
גורם  עוד ניתוסף כאן אולם הרי"ף), של דרכו (וכן כדרכו
ולפיכך  כלל, בבעלים שאילה כאן אין שמא הנתבע: לטובת

התובע. לטובת פסק

.ËÏ‡BM‰32‰Ó‰a‰ ˙‡33B‡ ,dÚ·¯Ï ÌÈÏÚaa «≈∆«¿≈»«¿»ƒ¿ƒ¿»
da ˙B‡¯‰Ï34‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt da ˙BOÚÏ B‡ ,35, ¿≈»»«¬»»ƒ¿≈¿»

- ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a ˙BOÚÏ ˙B¯t ÈzL Ï‡ML B‡∆»«¿≈»«¬»∆¿∆¿»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ˜ÙÒ el‡ Ïk È¯‰36. ¬≈»≈»≈¿≈»«¿»ƒ

בגמרא 32) נפשטו שלא הן בעיות זו, שבהלכה הדינים כל
בבעלים  שאילה לענין נשאלו שכולן רבינו ומפרש שם,

מגידֿמשנה). – בזה אחרת דרך שם שם,33)(לרש"י
נפשטו. שלא פרד 34)בעיות או סוס ששאל כגון

כעשיר. שיתראה כדי לרכיבה אחת 35)העומדים בכל
פרוטה. שם,36)חצי בגמרא הקודמת. בהלכה כמו ודינם

"בעלים", כלל הזכיר ולא "מהו", סתם חמא בר רמי שאל
דין  כאן יש אם שאל, הבעיות ארבע שבכל רש"י ופירש
במה  נכללו לא כאלה מקרים או באונסין וחייב שאלה
ישלם", שלם . . . ישאל "וכי יג) כב, (שמות תורה שכתבה
את  מפרש שהוא משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
נושאיֿכליו  מצאו ולא בבעלים. שאלה לענין האלו הבעיות
בבעלים  שאילה אלו אין למה הדעת, על מתקבל הסבר
בשם  ה'טור' [וכתב ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה
מהן  אחת בכל - בהן לעשות פרות שתי שהשואל הרמ"ה,
שכר, כשומר ואבידה בגניבה חייב פרוטה, משוה פחות -
בר  רמי של ובעייתו פרוטה, שוה הנאה קיבל שהוא מפני
הש"ך  למד ומדבריו כשואל. אונסין לחיוב רק נוגעת  חמא
חייב  אינו שכר ששומר ו) ס"ק שמו סי' (חושןֿמשפט
רא"ש  (ראה פרוטה משוה פחותה כשהנאתו ואבידה בגניבה

שם]. חריפתא ופלפולא א, סי' פ"ח ב"מ

.ÈdÏ‡L37d¯ÎOe ÌÈÏÚaa38- ÌÈÏÚaa ‡lL ¿»»«¿»ƒ¿»»∆…«¿»ƒ
¯eËt39‰Ï‡Ma ÈeÏz ˙e¯ÈÎO‰L ;40d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »∆«¿ƒ»«¿≈»¬»ƒ¿»»

ÌÈÏÚaa ‡lL dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa41dÏ‡ML B‡ ; «¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ∆¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ¿»«¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa d¯ÎOL B‡ ;ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ∆¿»»«¿»ƒ¿»«¿»»
el‡ Ïk - ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ»≈

‡e‰ ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ˜ÙÒ42. »≈¿ƒ»«¿»ƒ

צח:37) שם שכרה 38)בעיא - למשאיל שהחזירה לפני
בבעלים 39)ממנו. שוכר כדין ואבידה, מגניבה אפילו

ה"א). למעלה בשאלה 40)(ראה "שכירות הגמרא: לשון
בשאלה  גם ישנם שכירות חיובי כל פירוש, שייכא". מישך
את  לראות יש ולפיכך דבר, מוסיפה השכירות ואין
בגמרא  בבעלים. היתה היא והרי השאלה כהמשך השכירות
"אם  שם: שאמרו לפי אלא בפירוש, הבעיא נפשטה לא
רבינו  פסק וכו'" שייכא מישך בשאלה שכירות תימציֿלומר
תימציֿלומר. כאם לפסוק מקום בכל כדרכו כך

השלישית)41) הבעיא (לפני כאן גם כתוב שבידינו, בגמרות
רש"י  (ראה ברורה אינה הגירסא אולם תימציֿלומר", "אם
מפוקפקת, גירסא על רבינו סמך לא ולפיכך שם), ו'תוספות'
אפשר  הם: הבעיא וצדדי נפשטה. לא כאילו הבעיא את ודן
ולכן  אונסין, חיוב השכירות על מוסיפה השאלה הרי לומר,
ומאידך  בבעלים, שהיתה השכירות המשך בה לראות אין
כלולים  ואבידה) (גניבה השכירות חיובי הרי לומר, אפשר
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קע ופקדון קע שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו ט' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דשייכא  (כמו) כמאן במקצת, דשייכא ו"כיון בשאלה,
הבעיא  האחרונים הדינים בשני הגמרא). (לשון דמי" בכולה
הראשונה  הפעולה את לגמרי מבטל ההפסק אם היא, (שם)
כשאילה  דינה בבעלים היתה שזו ומכיוון למקומה, חזרה או
שלנו  שבדפוסים בגמרות שם). רש"י פירוש (ע"פ בבעלים
שלא  הסיום בלי ושכרה" "וחזר וכן ושאלה", "וחזר כתוב:
כאן. שכתוב כמו גורסים רש"י) (וכן רבינו אולם בבעלים,

בבאֿקמא 42) [ברא"ש בתיקו. בגמרא נשארו אלו בעיות
אם  אפילו - "תיקו" בגמרא עליה שאמרו שבעיא כתב, יח:

י]. ס"ק (שם) ש"ך וראה מידו. מוציאים תפס

.‡ÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰Ï‡ML ‰M‡ƒ»∆»¬»¿««»ƒ≈¬≈«««
‰pnÓ Á˜BÏk43¯ÎO ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡Â ,44.Ï‡BL ‡ÏÂ ¿≈«ƒ∆»¿≈…≈»»¿…≈

- ‰˙ÓÂ ,‰Ó‰a ‰Ï‡M‰ ¯·„ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»¿««¿≈»¿≈»»≈»
da LnzLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eËt ÏÚa‰45ÈÓÈ Ïk «««»««ƒ∆ƒ¿«≈»»¿≈

ÚLt elÙ‡ ,d˙Ï‡L46‰M‡‰Â ;Á˜BÏk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿≈«¿»ƒ»
˙‡ ‰ÚÈ„B‰ Ì‡Â .ÔBÓÓ dÏ ‰È‰iLk ÌlLÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈¿∆ƒ¿∆»»¿ƒƒ»∆

‰ÈzÁz ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ‰Ïe‡L ‡È‰L dÏÚa47Ïk . «¿»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«¿∆»…
¯ÎBO ‰È‰ Ì‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰L e¯Ó‡L∆»«¿∆ƒ¿≈»«¿»ƒ»ƒ»»≈
;¯eËÙe ÌÈÏÚaa ˙e¯ÈÎO ‡È‰ È¯‰ - ¯ÎO ‡OB B‡≈»»¬≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ»
˙e¯ÈÎO dÈ‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»¿≈»«¿»ƒ»≈»¿ƒ
˜ÙÒ ‡e‰ Ck ,‰Ï‡La ˜ÙÒ ‡e‰L ÏÎÂ ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈»»»≈

.˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ

לבעלה.43) קנויים שנכסיה בגניבה 44)מפני להתחייב
גבי 45)ואבידה. ה"ה בפ"א למעלה שאמרנו למה בדומה

קיבלו  לא החיובים אבל אליהם, עברו שהזכויות יורשים
שם 46)עליהם. (ב'תוספות' אינו חינם כשומר שאפילו

וחייב  חינם כשומר שדינו ר"י, בשם כתבו בעל, ד"ה
הבאה). הערה ראה החיובים 47)בפשיעה. כל עליו ועברו

בפירוש. עליהם קיבלם לא ואפילו האשה, על המוטלים
שאינם  (שם) למעלה שאמרנו ליורשים דומה זה ואין
(הבעל) לוקח אבל ממילא, באה ירושה כי באונסין, חייבים
מגידֿמשנה. – (האשה) המוכר מכוח יותר יפה כוחו אין
בה. מפקפק עצמו והמגידֿמשנה קצת, קלושה זו [סברא
חולק  שרבינו היינו, "אולי". בלשון שכתב מה מסתבר ויותר
באונסין, חייבים בה השתמשו שאם וסובר ביורשים, גם
במגידֿמשנה  שם. שכתבנו מה ראה הרשב"א. לדעת בניגוד
ההנאה, מפני שכר, כשומר דינם שהיורשים כתב שם
ולמה  בה. להשתמש להם שאפשר או בפרה שמשתמשים
של  מכוחם גרוע שכוחו אףֿעלֿפי לגמרי פטור הבעל
שאולה, שהפרה היורשים כשידעו המדובר שם יורשים?
אביהם", של שהיא "חשבו מתחילה: שניה בבא שהרי
לחםֿ (ראה שאולה שהיא בידעו דיברנו כאן שעד מכלל
"והוא  וכותב: רבינו, דעת על משיג כאן והראב"ד משנה).
ולא  לו כשהודיעה אבל בשאלה". עצמו על אותה שקיבל
אין  דעתו ולפי תחתיה, נכנס לא - בשאלה עצמו על קיבל
משווה  שהראב"ד ומסתבר ליורשים. בעל בין בזה הבדל
בפשיעה  חייב שבעל כר"י וסובר ליורשים, בעל לגמרי

הקודמת)]. בהערה (ראה

âכסלו ט' קודש âשבת
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ודין 1) עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל דין מבאר
ושכר  אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה

מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת,

.‡Ï‡BM‰2ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏLe ,B¯·ÁÓ ‰¯t‰ ˙‡ «≈∆«»»≈¬≈¿»»««¿ƒ
aBa „È3Bc·Ú „Èa B‡ BÁeÏL „Èa B‡4dÁÏL elÙ‡ , ¿«¿¿«¿¿««¿¬ƒ¿»»

Ï‡BL ÏL BÁeÏL „Èa B‡ Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa BÏ5, ¿«¿¿««¿¿«¿∆≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙eL¯Ï ÒkzL Ì„˜ ‰˙Óe6. ≈»…∆∆ƒ»≈ƒ¿«≈¬≈∆»

,Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ÈÏ ‰ÁlL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈«¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ
,EÁeÏL „Èa B‡ È¯·Ú‰ Ec·Ú „Èa B‡ ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬
,Ea „Èa dÁlLÓ ÈÈ¯‰ :ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L B‡∆»«««¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿«ƒ¿
,È¯·Ú‰ Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ,EÁeÏL „Èa ,Ec·Ú „Èa¿««¿¿¿«¿¬¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰˙Óe ,dÁÏLe ,ÁÏL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿»««≈¿«¿»»≈»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - C¯ca7Bc·Ú „Èa ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏL . «∆∆¬≈∆«»¿»»««¿ƒ¿««¿
‰˙ÓÂ ,ÁÏL Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰«¿«¬ƒ««ƒ∆»««≈¿«»≈»

¯eËt -8˙‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk B„iL ÈtÓ ; »ƒ¿≈∆»¿«««¬«ƒ…»»
.ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ó≈¿««¿ƒ

צח:2) מציעא בבא המשאיל.3)משנה עבד 4)של בין
כנעני. ובין את 5)עברי לקבל שליח אותו עשה השואל

פלוני. ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה
לעשאו 6) בעדים שליח עשאו בין כאן מחלק אינו רבינו

ומשמע  שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא
קד.) קמא (בבא חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו
או  לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר
שליח  שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט
הלכה  ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר
שרבינו  מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י
שנאמרו  הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא

כך. נהג כאן שגם ונראה שאמר 7)בגמרא מכיוון
ממש. כידו השליח יד עשה "שלח" במשנה 8)למשאיל:

חילקו  ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר
מפרש  (צט.) שם בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין
בעבד  היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל
מפני  פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי

הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא

.·‡B·z ‡È‰Â ÏwÓa dLÈk‰ :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡»««≈«ƒ»¿«≈¿ƒ»
„Ú da ·iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡ - Ck ÏÈ‡Ln‰ ‰OÚÂ ,‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿»»««¿ƒ»≈«≈«»»«

B˙eL¯Ï ÒkzL9‰ÚLa ÔÎÂ .¯eËt - C¯ca ‰˙Ó Ï·‡ , ∆ƒ»≈ƒ¿¬»≈»«∆∆»¿≈¿»»
d¯ÈÊÁnL10ÌÈÏÚaÏ Ï‡BM‰11,¯Á‡ „Èa dÁÏL Ì‡ , ∆«¬ƒ»«≈«¿»ƒƒ¿»»¿««≈

,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ï ÚÈbzL Ì„˜ ‰˙Óe≈»…∆∆«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¬≈∆«»
˙ÚcÓ dÁÏL Ì‡Â .Ï‡BM‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«¬»«≈¿ƒ¿»»ƒ««
„Èa dÁÏL .¯eËt - ‰˙ÓÂ ,¯Á‡ È„È ÏÚ ÏÈ‡Ln‰««¿ƒ«¿≈«≈»≈»»¿»»¿«
,ÁÏL ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰ Bc·Ú«¿«¿«¬ƒ««ƒ∆»«««¿ƒ¿«
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;·iÁ - C¯ca ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»«∆∆«»∆«»∆∆¿«««¬«ƒ…

שבת קודש
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קעא

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו ט' קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡BM‰ „iÓ ˙‡ˆÈ12? »»ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;d˙Ï‡L ÈÓÈ CB˙a d¯ÈÊÁ‰La¿∆∆¡ƒ»¿¿≈¿≈»»¬»ƒ∆¡ƒ»««

C¯c· ‰˙Ó Ì‡ ,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - d˙Ï‡L ÈÓÈ13¯Á‡L ; ¿≈¿≈»»¬≈∆»ƒ≈»«∆∆∆««
¯ÓBLk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Ï‡L ÔÈcÓ ˙‡ˆÈ d˙Ï‡L ÈÓÈ¿≈¿≈»»»»ƒƒ¿≈»«¬≈¿≈

¯ÎO14ÈÓÈ È¯Á‡ ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»«¬≈¿≈
d˙Ï‡L15¯eËt -16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈»»»¿≈…«≈»∆

עבדך 9) "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא
יכישה  שהעבד שאמר וכגון כנעני לעבד גם התכוונה חייב"
בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל
במקל, הכישה בדין רב על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד
כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך
- ממונות בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם

משנה). (מגיד כמותו צח:10)פסק שם הרי 11)משנה
או  המשאיל ליד הגיעה שלא זמן כל השואל ברשות היא
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד

אונסים 12) חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה
שם). (רש"י המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל

פא.13) שם חיסדא רב של והוא 14)מימרא שם, אמימר
תיקנו  שאלתה בימי הפרה מן נהנה שהשואל מכיוון מנמק:
השאלה  ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא

יב). קטן סעיף שמ סימן משפט חושן אפילו 15)(סמ"ע
השואל. בבית עדיין רבינו,16)נמצאת מלמדנו מאונסין.

המשאיל  לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין
הלכה  נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
יוסף  בית ראה ח שמ, סימן משפט חושן ערוך בשולחן

שם).

.‚B¯·ÁÓ ‰¯t Ï‡BM‰17d¯ÎOe ÌBi‰ ÈˆÁ dÏ‡L , «≈»»≈¬≈¿»»¬ƒ«¿»»
˙Á‡ Ï‡L ,¯ÁÓÏ d¯ÎOe ÌBi‰ dÏ‡L ,ÌBi‰ ÈˆÁ¬ƒ«¿»»«¿»»¿»»»«««
:¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ˙Á‡ ¯ÎOÂ¿»«««≈»««≈∆««¿ƒ≈

‰˙Ó ‰Ïe‡L18‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L ÌBia ,19, ¿»≈»«∆»¿»¿»≈»
‰ÚMa20ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L «»»∆»¿»¿»≈»¿«≈≈≈ƒ

ÌBia ,‰˙Ó ‰¯eÎO :Ï‡BM‰ ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»««≈¿»≈»«
,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L ‰ÚMa ,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L∆»¿»¿»≈»«»»∆»¿»¿»≈»
ÈÈ‡ :‰Ê ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰Â¿««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»«∆≈ƒ
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Ú„BÈ≈«¿∆≈≈ƒ≈««ƒ≈¬≈»»
ÏÚ ¯ÎBO‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰»¿»»…»¿»»¿»»ƒ»««≈«

¯ËtÈÂ ,Ú„BÈ BÈ‡L B‡ ,‰˙nL ‰¯eÎO‰21¯ÓB‡ ‰Ê . «¿»∆≈»∆≈≈«¿ƒ»≈∆≈
ÏÚ ¯ÓBM‰ Ú·MÈ - ‰¯eÎO ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ïe‡L¿»¿∆≈¿»ƒ»««≈«

dk¯„k ‰˙nL ‰¯eÎO‰22ÂÈÏÚ ÏbÏ‚ÈÂ ,ÔÚhL BÓk «¿»∆≈»¿«¿»¿∆»«ƒ«¿≈»»
.‰˙nL ‡È‰ ‰¯eÎO‰L∆«¿»ƒ∆≈»

שנתבארה17) כפי צז: שם צח.משנה שם זה 18)בגמרא
אחת. ושכר אחת שאל לדין שאלה 19)נמשך לדין שייך

למחר. ושכרה ולשכרה 20)היום יום חצי לשאלה שייך
יום. ברי 21)חצי טוען משאיל בין מחלק אינו רבינו

ובנימוקי  וייפטר. השוכר יישבע אמר ובשניהם שמא לטוען
איני  כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף
באונסין  אז ונתחייב הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע?

כלשון  שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי
שהייתה  בזמן מתה אם יודע שאינו אלא רבא, של ראשון
לוויתי  כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה
מהלכות  א פרק (ראה חייב שהוא פרעתי, אם יודע ואיני
שלנו  בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען
שבשעת  האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ
שהרי  גמור, חיוב זה אין באונסין נתחייב הפרה משיכת
נכסיו  לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה
אותו  בתוקף המשאיל יגבה אונס יארע ואם השואל של
ולפיכך  בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד
הרי  - שאולה כשהייתה מתה אם יודע איני טוען כשהשואל
ונפטר  נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה
א  בפרק למעלה שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו
ושבועה  כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף בשם ה הלכה
המשנה  מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו
בהלכות  רבינו שפסק ומה משנה). (כסף משבועה גם פטור
שמא  טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען
אבל  לא, או הלווה אם לידע התובע שעל בהלוואה, היינו
אם  לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל
מבוססת  שלו שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע זה

משנה). (לחם להישבע השואל על פשע 22)ולפיכך ולא
אלה  בכל חייב השוכר שהרי אבדה, או נגנבה לא וגם בה,
גֿד  קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים

ד). הלכה כאן וראה

.„ÈˆÁÂ ‰Ï‡La ÌBi‰ ÈˆÁ ,˙B¯t ÈzL BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿≈»«¬ƒ
ÏÈ‡Ln‰ ,˙e¯ÈÎOa ÌBi‰23‰Ï‡M‰ ÔÓÊa :¯ÓB‡ «ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»

‰˙Ó ˙Á‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,e˙Ó24‰Ï‡M‰ ÔÓÊa25, ≈¿«»≈««≈»ƒ¿««¿≈»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ˙¯Á‡‰Â26Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ -27 ¿»«∆∆≈ƒ≈«ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÎÂ .ÌÈzL‰ ÌlLÈ28ÌÈzL ,˙B¯t LÏL BÏ ¯ÒÓ Ì‡ ¿«≈«¿«ƒ¿≈ƒ»«»»¿«ƒ

ÌÈzL :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,‰¯eÎO ˙Á‡Â ˙BÏe‡L¿¿««¿»««¿ƒ≈¿«ƒ
‰Ïe‡M‰ ˙Á‡ :¯ÓB‡ Ï‡BM‰Â ,e˙nL Ô‰ ˙BÏe‡M‰«¿≈∆≈¿«≈≈«««¿»
Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰˙nL ‰iM‰ Ï·‡ ,È‡cÂ ‰˙Ó≈»««¬»«¿ƒ»∆≈»≈ƒ≈«ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ - ‰¯eÎO‰ B‡ ˙¯Á‡‰ ‰Ïe‡M‰«¿»»«∆∆«¿»ƒ∆≈»
.ÌÈzL‰ ÌlLÈ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ È¯‰L ,Ú·MÏƒ»«∆¬≈≈≈ƒ≈«¿«≈«¿«ƒ
ÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÔÈc ¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿«≈ƒ»
,ÔÈÓlLÓ „ˆÈÎÂ ,Ú·M‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÔÈÚBh‰«¬ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»«¿≈«¿«¿ƒ

.ÌÈÓlLÓ Ì‰ ÌÚË ‰Ê È‡Óe≈≈∆««≈¿«¿ƒ

צד.23) מלאכה.24)שם מחמת לשלם 25)שלא ועליו
שחייב 26)דמיה. מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי

במקצת. מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים
אחת 27) פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו

שבועת  עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה
גלגול  ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה השומרים,
- להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב
אין  שמא טענת על היא פשע שלא ששבועת מפני ישלם?

[בש  משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה "ך כוחה
או  כדרכה שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם
היסת  ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל
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gkקעב wxt l`wfgi - mi`iap

çë-÷øô ìà÷æçéâáé-

â:Eeîîò àì íeúñ-ìk ìàéðcî (ìàðãî) äzà íëç äpäãìéç El úéNò Eúðeáúáe Eúîëça ¦¥¬¨¨²©−̈¦¨«¦¥®¨¨−¬Ÿ£¨«§¨§¨«§Æ¦§¨´§½¨¦¬¨§−¨®¦
éúBøöBàa óñëå áäæ Nòzå:Eä(ñ) :Eìéça Eááì daâiå Eìéç úéaøä Eúlëøa Eúîëç áøaåïëì ©©²©¨¨¬¨¤−¤§§¤«§¯Ÿ¨§¨§²¦§ª¨§−¦§¦´¨¥¤®©¦§©¬§¨§−§¥¤«¨¥¾

:íéýìà áìk Eááì-úà Ezz ïòé ýåýé éðãà øîà äkæéìò àéáî éððä ïëìe÷éøäå íéBb éöéøò íéøæ E ¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®©²©¦§¬¤§¨§−§¥¬¡Ÿ¦«¨¥À¦§¦̧¥¦³¨¤ÆÆ¨¦½¨¦¥−¦®§¥¦³
:Eúòôé eìlçå Eúîëç éôé-ìò íúBáøçç:íéné áìa ììç éúBîî äzîå EeãøBé úçMìèøîàä ©§¨Æ©§¦´¨§¨¤½§¦§−¦§¨¤«©©−©«¦®¨©²¨§¥¬¨−̈§¥¬©¦«¤¨³Ÿ

éììçî ãéa ìà-àìå íãà äzàå Eâøä éðôì éðà íéýìà øîàz:Eéék íéøæ-ãéa úeîz íéìøò éúBî Ÿ©Æ¡Ÿ¦´½̈¦¦§¥−«Ÿ§¤®§©¨¬¨¨²§Ÿ¥−§©¬§©§¤«¥¯£¥¦²¨−§©¨¦®¦ µ
(ô) :ýåýé éðãà íàð ézøaã éðààé:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáéøBö Cìî-ìò äðé÷ àN íãà-ïa £¦´¦©½§¦§ª−£Ÿ¨¬¡¦«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¨¬¦−̈©¤´¤®

:éôé ìéìëe äîëç àìî úéðëz íúBç äzà ýåýé éðãà øîà äk Bl zøîàå§¨©´§¨À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½©¨Æ¥´¨§¦½¨¥¬¨§−̈§¦¬«Ÿ¦

i"yx
(‚).ìàéðãî äúà íëç äðä נבוכדנצר בא דניאל

אמר  וניחוחין ומנחה סגיד ולדניאל אלוה לעשותו
אלוה: עצמך עושה ואתה עליה קביל ולא ליה לנסכא

.êåîîò àì íåúñ ìë הם קנתורין ממך, עמום לא
כל  בו שנא' כדניאל אתה חכם שמא כלומר שמקנתרין

לך אנס לא ו')רז ìéç.(„):(דניאל  êì úéùò לך קנית
óñëå.נכסין: áäæ ùòúå:וכנשתא(Ê).íúåáøç å÷éøäå

כנשים  שנבעל זכור משכב אגדה ומדרש כמשמעו.
אחזיה  בן יואש כנשים ונבעלו אלוה עצמם עשו שלשה

כ"ד )שנאמר ב' וחירם (ד "ה שפוטים עשו יואש ואת
והמדרש êúòôé.ונבוכדנצר: פנים, תואר לשון הופעתך

עתך: יופי הורגך:êììçî.(Ë)דורשו äúà(È·)כמו
.'åâå úéðëú íúåç ולטבוע לחתום חכמה מלא הוא אתה

וצורה: תבנית בלע"ז:úéðëú.כל פיינטור"א

cec zcevn
(‚).'Â‚Â ÌÎÁ ‰‰אתה החכם וכאומר התימה , ה"א תחסר

מ"ש כעין ממך  נכסה לא  ונסתר סתום  דבר כל  וכי מדניאל 
לך  אנס לא רז כל  ז)בדניאל  בחכמתך ·Í˙ÓÎÁ.(„):(דניאל וכי 

באוצרותיך : וכסף זהב  ואספת ואומץ  כח  לך ·¯Â·.(‰)עשית
הרבית בזה וכי שעשית הסחורה  במרבית חכמתך ברוב  וכי
ה' מיד  בא הכל  הלא וכאומר בעשרך  לבך  שגבה עד  עשרך

בזה : להתגאות לך Í··Ï.(Â)ומה ˙‡ Í˙˙ לבבך את  נתת
אלהים: כלב חזקיםÌÈ¯Ê.(Ê)להשוותה  אומות  נכרים  עמים

הכשדים: חכמתך Â˜È¯‰Â.הם יופי  על  מתערם  חרבם  ישלפו
חכמתך : ביופי להמלט  נעזר תהיה לא  זוהרÂÏÏÁÂ.ר"ל יבזו

בך : הנמצא הבינה בעבור מדם, חרבם ימנעו  ולא בינתך
(Á).˙Á˘Ïאתה גם ותמות האויב אותך  יוריד  הקבר  בור  אל

במקום ימים  בלב אתה כי עם  חללים  שאר מיתת  מעין
להרגך :‰‡ÂÓ¯.(Ë)משומר: יוכלו לא אתה אלהים אם וכאומר תהרגני ולמה  אני אלהים תאמר להרגך  הבאים  לפני  Â‡˙‰.וכי

והרוג: לחלל אותך  העושים  ביד  אל  ולא אדם אתה באמת  ÌÈÏ¯Ú.(È)אבל  È˙ÂÓאתה גם תמות כן לב ערלי רשעים כמיתת
עצמך: מיתת  ולא זרים  „·¯˙È.ביד  È‡ ÈÎ:דברי לקיים ˙ÈÎ˙.(È·)ובידי Ì˙ÂÁומפרש וחוזר דבר, בכל ומתוקן מוכן צורה

וכו': חכמה מלא 

oeiv zcevn
(‚).ÍÂÓÓÚ עממהו לא ארזים כמו והכיסוי ההסתר (לקמן ענין

חיל ÏÈÁ.(„):לא) המאזרני כמו  ואומץ כח  יח)ענין  :(תהלים
.˘Ú˙Âבחרן עשו אשר הנפש  ואת כמו ואסיפה  קיבוץ  ענין

יב) דמשקÍÏÈÁ.(‰):(בראשית חיל את  ישא  כמו עושר ענין
מ) עריץÈˆÈ¯Ú.נכרים:ÌÈ¯Ê.(Ê):(ישעיה כגבור כמו חוזק ענין
כ) וכןÂ˜È¯‰Â.:(ירמיה מתערה  וירוקנו ישלפו  ר"ל  ריק מלשון

אריק  ה')וחרב  מהרÍ˙ÚÙÈ.:(לעיל הופיע  וכן תריחה  זוהר ענין
לג)פארן הקבר :Á˘Ï˙.(Á):(דברים מלשוןÍÏÏÁÓ.(Ë)בור

והרג: רשיעיא:ÌÈÏ¯Ú.(È)חלל  ת"י  וכן לב Ì˙ÂÁ.(È·)ערלי
חותם כחומר תתהפך  כמו צורה לח)ר"ל מל '˙ÈÎ˙.:(איוב

יתכנו לא  הדרכי  וכן ומתוקן יח)הכנה כל ÏÈÏÎÂ.:(לעיל מלשון
להיות: שאפשר  יופי  בכל כלול  ר "ל 

כסלו  ג'־ט' ראשון־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

ביאר  ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של
ראה  וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין למה

זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן
שם.28) $גמרא

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd elqk 'hÎ'b -

âכסלו ג' ראשון âיום
.æô äùò úåöî .å÷ äùòú àì úåöî

― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)היא וזֹו ְֳִִַָ

ולאֿימיר יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,
i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ

ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt)והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ
אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכלֿהּקדׁשים
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו "והיהֿהּוא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ldוׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר i)ו"לא ,my)והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים

âכסלו ד' שני âיום
.æ÷ äùò úåöî .æ÷ äùòú àì úåöî

― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ
לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלאֿתעׂשה,

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ

(f dpyn g.מזּבח הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש
ספרא izewega)ּולׁשֹון zyxt)מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָ

לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֻֻלכלֿהּקדׁשים
רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה לֹומר: ְְְִִִֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר מהּֿׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאיׁש
ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיקּדיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּוכבר

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

âכסלו ה' שלישי âיום
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

âכסלו ו' רביעי âיום
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּכ זֹו ּומצוה מת.מטּמא, טמאת ּכלּֿדיני ֹוללת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

âכסלו ז' חמישי âיום
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

âכסלו ח' שישי âיום
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

âכסלו ט' קודש âשבת
.æ÷ äùò úåöî

יום ראשון ־שבת ־קודש ג '־ט 'כסלו 
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא, $

 שיעוטי טמב"ם - ספט המצוות 

טמב"ם - ספט המצוות 
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gk wxt l`wfgi - mi`iap

çë-÷øô ìà÷æçéâáé-

â:Eeîîò àì íeúñ-ìk ìàéðcî (ìàðãî) äzà íëç äpäãìéç El úéNò Eúðeáúáe Eúîëça ¦¥¬¨¨²©−̈¦¨«¦¥®¨¨−¬Ÿ£¨«§¨§¨«§Æ¦§¨´§½¨¦¬¨§−¨®¦
éúBøöBàa óñëå áäæ Nòzå:Eä(ñ) :Eìéça Eááì daâiå Eìéç úéaøä Eúlëøa Eúîëç áøaåïëì ©©²©¨¨¬¨¤−¤§§¤«§¯Ÿ¨§¨§²¦§ª¨§−¦§¦´¨¥¤®©¦§©¬§¨§−§¥¤«¨¥¾

:íéýìà áìk Eááì-úà Ezz ïòé ýåýé éðãà øîà äkæéìò àéáî éððä ïëìe÷éøäå íéBb éöéøò íéøæ E ¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®©²©¦§¬¤§¨§−§¥¬¡Ÿ¦«¨¥À¦§¦̧¥¦³¨¤ÆÆ¨¦½¨¦¥−¦®§¥¦³
:Eúòôé eìlçå Eúîëç éôé-ìò íúBáøçç:íéné áìa ììç éúBîî äzîå EeãøBé úçMìèøîàä ©§¨Æ©§¦´¨§¨¤½§¦§−¦§¨¤«©©−©«¦®¨©²¨§¥¬¨−̈§¥¬©¦«¤¨³Ÿ

éììçî ãéa ìà-àìå íãà äzàå Eâøä éðôì éðà íéýìà øîàz:Eéék íéøæ-ãéa úeîz íéìøò éúBî Ÿ©Æ¡Ÿ¦´½̈¦¦§¥−«Ÿ§¤®§©¨¬¨¨²§Ÿ¥−§©¬§©§¤«¥¯£¥¦²¨−§©¨¦®¦ µ
(ô) :ýåýé éðãà íàð ézøaã éðààé:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáéøBö Cìî-ìò äðé÷ àN íãà-ïa £¦´¦©½§¦§ª−£Ÿ¨¬¡¦«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¨¬¦−̈©¤´¤®

:éôé ìéìëe äîëç àìî úéðëz íúBç äzà ýåýé éðãà øîà äk Bl zøîàå§¨©´§¨À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½©¨Æ¥´¨§¦½¨¥¬¨§−̈§¦¬«Ÿ¦

i"yx
(‚).ìàéðãî äúà íëç äðä נבוכדנצר בא דניאל

אמר  וניחוחין ומנחה סגיד ולדניאל אלוה לעשותו
אלוה: עצמך עושה ואתה עליה קביל ולא ליה לנסכא

.êåîîò àì íåúñ ìë הם קנתורין ממך, עמום לא
כל  בו שנא' כדניאל אתה חכם שמא כלומר שמקנתרין

לך אנס לא ו')רז ìéç.(„):(דניאל  êì úéùò לך קנית
óñëå.נכסין: áäæ ùòúå:וכנשתא(Ê).íúåáøç å÷éøäå

כנשים  שנבעל זכור משכב אגדה ומדרש כמשמעו.
אחזיה  בן יואש כנשים ונבעלו אלוה עצמם עשו שלשה

כ"ד )שנאמר ב' וחירם (ד "ה שפוטים עשו יואש ואת
והמדרש êúòôé.ונבוכדנצר: פנים, תואר לשון הופעתך

עתך: יופי הורגך:êììçî.(Ë)דורשו äúà(È·)כמו
.'åâå úéðëú íúåç ולטבוע לחתום חכמה מלא הוא אתה

וצורה: תבנית בלע"ז:úéðëú.כל פיינטור"א

cec zcevn
(‚).'Â‚Â ÌÎÁ ‰‰אתה החכם וכאומר התימה , ה"א תחסר

מ"ש כעין ממך  נכסה לא  ונסתר סתום  דבר כל  וכי מדניאל 
לך  אנס לא רז כל  ז)בדניאל  בחכמתך ·Í˙ÓÎÁ.(„):(דניאל וכי 

באוצרותיך : וכסף זהב  ואספת ואומץ  כח  לך ·¯Â·.(‰)עשית
הרבית בזה וכי שעשית הסחורה  במרבית חכמתך ברוב  וכי
ה' מיד  בא הכל  הלא וכאומר בעשרך  לבך  שגבה עד  עשרך

בזה : להתגאות לך Í··Ï.(Â)ומה ˙‡ Í˙˙ לבבך את  נתת
אלהים: כלב חזקיםÌÈ¯Ê.(Ê)להשוותה  אומות  נכרים  עמים

הכשדים: חכמתך Â˜È¯‰Â.הם יופי  על  מתערם  חרבם  ישלפו
חכמתך : ביופי להמלט  נעזר תהיה לא  זוהרÂÏÏÁÂ.ר"ל יבזו

בך : הנמצא הבינה בעבור מדם, חרבם ימנעו  ולא בינתך
(Á).˙Á˘Ïאתה גם ותמות האויב אותך  יוריד  הקבר  בור  אל

במקום ימים  בלב אתה כי עם  חללים  שאר מיתת  מעין
להרגך :‰‡ÂÓ¯.(Ë)משומר: יוכלו לא אתה אלהים אם וכאומר תהרגני ולמה  אני אלהים תאמר להרגך  הבאים  לפני  Â‡˙‰.וכי

והרוג: לחלל אותך  העושים  ביד  אל  ולא אדם אתה באמת  ÌÈÏ¯Ú.(È)אבל  È˙ÂÓאתה גם תמות כן לב ערלי רשעים כמיתת
עצמך: מיתת  ולא זרים  „·¯˙È.ביד  È‡ ÈÎ:דברי לקיים ˙ÈÎ˙.(È·)ובידי Ì˙ÂÁומפרש וחוזר דבר, בכל ומתוקן מוכן צורה

וכו': חכמה מלא 

oeiv zcevn
(‚).ÍÂÓÓÚ עממהו לא ארזים כמו והכיסוי ההסתר (לקמן ענין

חיל ÏÈÁ.(„):לא) המאזרני כמו  ואומץ כח  יח)ענין  :(תהלים
.˘Ú˙Âבחרן עשו אשר הנפש  ואת כמו ואסיפה  קיבוץ  ענין

יב) דמשקÍÏÈÁ.(‰):(בראשית חיל את  ישא  כמו עושר ענין
מ) עריץÈˆÈ¯Ú.נכרים:ÌÈ¯Ê.(Ê):(ישעיה כגבור כמו חוזק ענין
כ) וכןÂ˜È¯‰Â.:(ירמיה מתערה  וירוקנו ישלפו  ר"ל  ריק מלשון

אריק  ה')וחרב  מהרÍ˙ÚÙÈ.:(לעיל הופיע  וכן תריחה  זוהר ענין
לג)פארן הקבר :Á˘Ï˙.(Á):(דברים מלשוןÍÏÏÁÓ.(Ë)בור

והרג: רשיעיא:ÌÈÏ¯Ú.(È)חלל  ת"י  וכן לב Ì˙ÂÁ.(È·)ערלי
חותם כחומר תתהפך  כמו צורה לח)ר"ל מל '˙ÈÎ˙.:(איוב

יתכנו לא  הדרכי  וכן ומתוקן יח)הכנה כל ÏÈÏÎÂ.:(לעיל מלשון
להיות: שאפשר  יופי  בכל כלול  ר "ל 

 נביאים 
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åè-÷øô à íéîéä éøáãáë-é

é:øNò íéðLe äàî åéçàå øOä áãðénò ìàéfò éðáìàéíiåììå íéðäkä øúéáàìe ÷Bãöì ãéåã àø÷iå ¦§¥−ª¦¥®©¦¨¨´©½̈§¤¾̈¥−̈§¥¬¨¨«©¦§¨´¨¦½§¨¬§¤§¨−̈©«Ÿ£¦®§©§¦¦À
(ñ) :áãðénòå ìàéìàå äéòîL ìàBéå äéNò ìàéøeàìáéeLc÷úä íiåìì úBáàä éLàø ízà íäì øîàiå §«¦¥³£¨¨Æ§¥´§©«§½̈¤¡¦¥−§©¦¨¨«©´Ÿ¤¨¤½©¤²¨¥¬¨¨−©§¦¦®¦«§©§Æ

:Bì éúBðéëä-ìà ìàøNé éýìà ýåýé ïBøà úà íúéìòäå íëéçàå ízàâéõøt ízà àì äðBLàøaîì ék ©¤´©£¥¤½§©«£¦¤À¥´£³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¤£¦−¦«¦²§©¨¦¬−̈´Ÿ©¤®¨©¸
:ètLnk eäðLøã àì-ék eða eðéýìà ýåýéãééýìà ýåýé ïBøà-úà úBìòäì íiåìäå íéðäkä eLc÷úiå §¨³¡Ÿ¥ÆÆ½̈¦¬Ÿ§©§ª−©¦§¨«©¦«§©§½©Ÿ£¦−§©§¦¦®§©£¾¤£¬§−̈¡Ÿ¥¬

:ìàøNéåè:íäéìò úBèna íôúëa ýåýé øáãk äLî äeö øLàk íéýìàä ïBøà úà íiåìä-éðá eàNiå ¦§¨¥«©¦§´§¥«©§¦¦À¥µ£´¨«¡Ÿ¦½©£¤²¦¨¬Ÿ¤−¦§©´§¨®¦§¥¨¬©Ÿ−£¥¤«
(ô)æèíézìöîe úBøpëå íéìáð øéL-éìëa íéøøLîä íäéçà-úà ãéîòäì íiåìä éøNì ãéåc øîàiå©´Ÿ¤¨¦»§¨¥´©§¦¦¼§©«£¦À¤£¥¤Æ©§´Ÿ§¦½¦§¥¦²§¨¦¬§¦Ÿ−§¦§¨®¦

(ô) :äçîNì ìB÷a-íéøäì íéòéîLîæéeäéëøa ïa óñà åéçà ïîe ìàBé ïa ïîéä úà íiåìä eãéîòiå ©§¦¦¬§¨¦«§−§¦§¨«©©£¦´©§¦¦À¥µ¥¨´¤¥½¦̧¤½̈¨−̈¤¤«¤§¨®
:eäéLe÷ ïa ïúéà íäéçà éøøî éða ïîe (ñ)çéúBîøéîLe ìàéæòéå ïa eäéøëæ íéðLnä íäéçà íänòå ¦§¥³§¨¦Æ£¥¤½¥−̈¤«¨¨«§¦¨¤−£¥¤´©¦§¦®§©§¿̈¥¿§©«£¦¥¿§¦«¨¿

:íéøòMä ìàéòéå íãà ãáòå eäéð÷îe eäìôéìàå eäéúzîe eäéNòîe eäéðáe áàéìà épòå | ìàéçéå¦¦¥´§ª¦¿¡¦¿̈§¨¿̈©«£¥¿̈©¦§¨Á¤¡¦̧§¥¹¦§¥¨̧§Ÿ¥¬¡²Ÿ¦«¦¥−©Ÿ£¦«
èé:òéîLäì úLçð íézìöîa ïúéàå óñà ïîéä íéøøLîäåëépòå ìàéçéå úBîøéîLe ìàéæòå äéøëæe §©§´Ÿ§¦½¥¨¬¨−̈§¥¨®¦§¦§©¬¦§−Ÿ¤§©§¦«©§©§¨̧©£¦¥¹§¦«¨³¦«¦¥Æ§ª¦´

:úBîìò-ìò íéìáða eäéðáe eäéNòîe áàéìàåàëeäéææòå ìàéòéå íãà ãáòå eäéð÷îe eäìôéìàå eäéúzîe ¤«¡¦½̈©£¥−̈§¨¨®¦§¨¦−©£¨«©¦§¨´¤¡¦«§¥À¦§¥Æ̈Æ§Ÿ¥´¡½Ÿ¦«¦¥−©£©§¨®
:çvðì úéðéîMä-ìò úBøpëaáë:àeä ïéáî ék àOna øñé àOîa íiåìä-øN eäéððëe §¦Ÿ¬©©§¦¦−§©¥«©§©§¨¬©«©§¦¦−§©¨®¨ŸÆ©©½̈¦¬¥¦−«

i"yx
(ÂË).íôúëá 'ä øáãë בכתפם ממש ולא אותו לשאת

עליהם: במוטות íéðùîä.(ÁÈ)כיֿאם íäéçà íäîòå
לשוערים: להם ïá.משנה åäéøëæ אלו וכל שמו, כך

הארון  את שהביאו בדרך היו ושוערים משוררים
שנתנו  לאחר דוד שהעמיד והשוערים והמשוררים
היו  שילה ובמשכן דוד לו נטה אשר האהל אל הארון
כל  הוצרכו שלא לפי שוערים היו לא ובדרך שוערים
ברכי' משנים חוץ משוררים נעשו לפיכך שוערים כך
היו  הארון בנוח אבל בדרך היה זה וכל ואלקנה

שוערים: ïúéàå(ËÈ)משוררים óñà ïîéä íéøøåùîäå
.'åâå:שיר כלי אותו על ממונים היו הם קול להשמיע
(Î).'åâå ìàéæòå äéøëæå למעלה בפסוק שנאמרו אלו

משוררים: לעשות כאן החזירו שוערים ìòשהיו
.úåîìò מזמורים אותן בהם שמנגנין שיר כלי אותן על

וגו': עלמות על åâå'.(Î‡)למנצח åäìôéìàå åäéúúîå
.çöðì úéðéîùä ìò אותן עליו שמנגנין שיר כלי אותו

השמינית: על למנצח øù(Î·)מזמורים åäéððëå
.àùîá íéåìä:השיר בנשאות במשא שר היה במה

.àùîá øñé בניגון המשא על אותם ומוכיח מייסר
להשפיל: אם קול להרים אם שיר àåä.נעימות ïéáî éë

לימוד  על נופל מבין ולשון הניגון, בנשיאות במשא
שיר  מלמדי אחיהם עם מספרם ויהי ודוגמא השיר,
מבין  וגו' גורלות ויפילו וכתוב וגו', המבין כל לה'

תלמיד: עם

cec zcevn
(·È).'ÂÎÂ È˘‡¯ Ì˙‡: הדבר ‡Ïהטהרו :‰˙˜„˘Â.ועליכם 

.È˙ÂÈÎ‰:לו הכינותי אשר מקום Â˘‡¯·ÓÏ‰.(È‚)אל ÈÎ
יערים : מקרית  הראשונה  ‡˙Ì.בהעלאה  ‡Ïאתם הייתם  לא 

זה ובעבור  הארון את ישאו לוי שבני  שאמרה התורה  כמשפט דרשנוהו לא  כי  בעוזא  ה ' שפרץ הדבר נתגלגל  ולזה המעלים 
התקלה : עליהם :·ÌÙ˙Î.(ÂË)באה  שמו אשר בהבגדים  בכתפם  כי ֿאם  הבקר  ע"י בעגלה ÌÈÚÈÓ˘Ó.(ÊË)לא ÌÈ˙ÏˆÓÂ

ק"ן ): (תהלים שמע בצלצלי נאמר וכן גדול  קול  הארון:ÁÓ˘Ï‰.המשמיעים העלות  בעת  השמחה ‰ÌÈ˘Ó.(ÁÈ)לעורר 
במעלה: להם ·Ô.שניים Â‰È¯ÎÊ:שמו ובגבעון:‰˘ÌÈ¯ÚÂ.כן ובנוב בשילה  הארון כשהיה מאז  שוערים  ·ÌÈ˙ÏˆÓ.(ËÈ)שהיו 

גדול : קול  להשמיע  נחושת  של  במצלתים הקישו המה  ÂÓÏÚ˙.(Î)ר"ל ÏÚ:בתהלים ונזכר כ"ז שם הוא  וגם עלמות ועל
(‡Î).˙ÈÈÓ˘‰ ÏÚ:נימין שמונה  בו  שיש  הקול ÁˆÏ.בכינור  בהרמת זה את זה לנצח  דרכם  כי על מנצחים  יקראו המנגנים 

הנעימה: הקול :·Ó˘‡.(Î·)ובהכרעת  הרמת ·Ó˘‡.בדבר ¯ÂÒÈ:דברו וכפל  הקול  הרמת בענין וגדול שר ‰Â‡.היה  ÔÈ·Ó ÈÎ
הראוי: במקום  ולהכריע הקול להרים הזה  בדבר 

oeiv zcevn
(·Î).‡˘Ó·: והרמה נשיאה  בשי"ןÂÒÈ¯.מל ' ישור כמו 

שר: מל ' והוא

 כתובים 

c dpyn iyily wxt zay zkqn

·àáábáe Lwa eäe÷éqäL øepz–ïzé àGåéab ìòî ïéa BëBzî ïéa.àáábáe Lwa eäe÷éqäL çtk–éøä ©¤¦¦©©©§¨¨¦¥¥¦¥¥©©¨ª©¤¦¦©©©§¨¨£¥
íéøékk äæ;íéöòáe úôba–øepzk àeä éøä. ¤©¦©¦©¤¤¨¥¦£¥©©

‚ìbìbúzL ìéáLa íçnä ãöa äöéa ïéðúBð ïéà,ïéøãeña äpòé÷ôé àGå;éñBé éaøåøézî.ìBça äpðéîèé àGå ¥§¦¥¨§©©¥©¦§¦¤¦§©§¥§©§¦¤¨§¨¦§©¦¥©¦§©§¦¤¨©
äìvzL ìéáLa íéëøc ÷áàáe. ©£©§¨¦¦§¦¤¦¨¤

„àéøáè éLðà eNòL äNòî,ïénç ìù änà CBúì ïðBö ìL ïBìéñ eàéáäå.ïäì eøîàíéîëç:úaMa íà, ©£¤¤¨©§¥§¤§¨§¥¦¦¤¥§©¨¤©¦¨§¨¤£¨¦¦©©¨
úaMa ençeäL ïénçk–äiúLáe äöéçøa ïéøeñà;áBè íBéa,áBè íBéa ençeäL ïénçk–äöéçøa íéøeñà §©¦¤©©©¨£¦¦§¦¨¦§¦¨§§©¦¤©§£¦¦§¦¨

aa.xepz:åðîî åúòã çéñî åðéà íìåòìã äúçé àîù ïðéùééç àááâáå ù÷á åäå÷éñä åìéôàå ,äøéëî éôè åëåúì åîåç èì÷ð äèîì áçøå äìòîì øöù êåúî
.eiabn oia:åðôåã ìöà êåîñì.gtekìáäî áø åìáäå äéúçú úøáåò ùàäå ,úçà äøã÷ úúéôù íå÷î àìà åá ïéàå åáçøë åëøàù àìà ,äøéëë éåùò

:øåðúä ìáäî úåçôå ,úçà äøã÷ øåòéù àìà çåúô ïéà çôåëäå úåøã÷ éúù øåòéù äìòîìî äçåúô äøéëäù ,äøéëä
bb.oipzep oi`:úáùá.mgind cva dvia:ùàä â"ò íéîä åá íéîîçîù úùåçð ìù íå÷îå÷.lblbzzyøîåìë úìâìåâî àäúù ãò úö÷ äìöúù

:úáøåòî.oixceqa dpriwti `le:øåàä úåãìåú åèà äîç úåãìåú ïðéøæâã ,åá äìöúù éãë äîçá íçåäù øãåñ ìò äðøáùé àì.xizn i"xeàì øáñã
:éñåé éáøë äëìä ïéàå .øåàä úåãìåú åèà äîç úåãìåú ïðéøæâ.mikxc wa`ae lega dppinhi `lìåç øæâã éñåé éáø éøù àì àäáå ,äîçä çëî åîçåäù

ìëë øå÷ò ìåç íù àäé àì àîù ,åîå÷îî øôò æéæé àîù éñåé 'ø øæâ éîð éà .ìåç éì äî õîø éì äî øîéîì éúà äðîèä êøã åäééååøúå ìéàåä ,õîø åèà
:ùøåçã äãìåú éåäå ,÷åáãä øôò éæåæàì éúàå êøåöä

cc.oelqåëåúá ïéëùîð ïéððåö íéîä åéäùëå ,íéîçä íéîä íúåà çëî íîçúîå àéøáè éîçá ò÷åùî øåðéö åúåà äéäå ,åëåúì íéîä ïéëéùîîù øåðéö
õåçøì íéøåñàù úáùá åîçåäù ïéîç ïéãë íðéã úáùá øåðéö åúåàá åëùîðù íéîäù íéîëç åøîàå .àéøáè éîç êåúá íîçúðù ïåìñ åúåàá ïéîîçúî
õåçøì øúåî ìáà ,óåâä ìë íäá õåçøì íéøåñàù è"åéá åîçåäù ïéîç ïéãë íðéã áåè íåéá åá íéøáåòù íéîäå .äéúùá óà íéøåñàå ,ïè÷ øáà åìéôà ïäá

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו מוסיפה כירה גבי  על  בשבת השהייה דין הקודמת במשנה ששנינו לאחר 
למעלה  רחבה שהכירה הכירה, מן אלה שני  ושונים וכופח. תנור  בענין ללמד 
ומתוך למטה ורחב למעלה צר  התנור  אבל  בתוכה, כך כל  נשמר  החום ואין  כלמטה

אמנם בכירה. מאשר  יותר בתוכו נשמר  חומו  שארכה gtekdכך קטנה כירה הוא
אחת, קדרה לשפיתת אלא מקום בה ואין  הכירה כרחבה, משל  מרובה וחומה

השהייה  לענין והכופח התנור שדיני ללמד משנתנו באה מכאן  התנור. משל  ומועט
הכירה. משל  שונים בשבת

àáábáe Lwa eäe÷éqäL øepz,ובגבבא בקש  אפילו  כלומר – ÇÆÄÄÇÇÇÀÈÈ
ïzé àG,בשבת להשהותו שבת מערב התבשיל  –ïéa BëBzî ïéa ÄÅÅÄÅ

åéab ìòî חוששים הרבה, בתוכו נשמר והחום שהואיל מבחוץ, – ÅÇÇÈ
כשהסיקוהו  שכן וכל  ובגבבא; בקש כשהסיקוהו  אפילו  יחתה שמא

את  עליהם נתן  או  ממנו הגחלים את שגרף פי  על אף ובעצים, בגפת
הטעם מאותו  אסור מבחוץ תבשיל  לו  לסמוך ואפילו ((גגממרראא  ))..האפר.

çtk,לעיל כמבואר  –àáábáe Lwa eäe÷éqäL ואינם הואיל – ËÇÆÄÄÇÇÇÀÈÈ
גחלים, íéøékkנעשים äæ éøä שבת מערב תבשיל עליו ונותנים – ÂÅÆÇÄÇÄ

בגחלים. יחתה שמא בו חוששים שאין  בשבת, úôbaÇÆÆלהשהותו 
íéöòáe,ובעצים בגפת הסיקוהו ואם –øepzk àeä éøä שאפילו – ÈÅÄÂÅÇÇ

התבשיל את עליו  ליתן  אסור  האפר, את עליהם נתן  או הגחלים את גרף

שהסיקוהו  שכופח בגמרא, אמרו  כן בשבת. להשהותו  שבת מערב
אסור. מבחוץ תבשיל לו לסמוך  שאפילו  כתנור דינו  ובעצים בגפת

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ידי על שנתחמם ודבר  אש", "תולדת נקרא שלו החום אש, ידי על שנתחמם דבר 
בתולדת  בשבת חימום בענין דנה משנתנו שמש". "תולדת נקרא שלו החום השמש,

שמש. בתולדת או  אש

íçnä ãöa äöéa ïéðúBð ïéàעשוי כלי  היינו מיחם בשבת; – ÅÀÄÅÈÀÇÇÅÇ
אות  שמורידים לאחר  ואף האש , גבי על מים בו  שמחממים ו נחושת,

ליתן  שאסור  ללמד , באה משנתנו זמן . הרבה בו  נשמר חומו מהאש 

המיחם, בצד ìbìbúzLביצה ìéáLaשהמבשל קצת, שתתבשל – ÄÀÄÆÄÀÇÀÅ
עצמה. באש  כמבשל  דינו  האש בתולדת äpòé÷ôéבשבת àGåÀÇÀÄÆÈ

ïéøãeñaבשמש שהוחם סודר בתוך (הביצה) ישברנה לא – ÀÈÄ
מפרשים: ויש  בחומו ; קצת שתיצלה כדי  יבקיענה), כמו  ("יפקיענה"

oixceqa dpriwti `leבשביל בשמש  שהוחם בסודר יכרכנה לא –
ברם, האש . תולדת משום השמש תולדת על חכמים שגזרו  שתתגלגל ,

פטור. øézîבדיעבד éñBé éaøå שאינו בסודרין , ביצה להפקיע – ÀÇÄÅÇÄ
האש. תולדת משום השמש בתולדת iqei.גוזר iaxk dkld oi`eàGåÀ

äpðéîèé,הביצה את –íéëøc ÷áàáe ìBçaמפני שנתחממו – ÇÀÄÆÈÇÇÂÇÀÈÄ
äìvzLהשמש, ìéáLa והוא האבק, או החול  של בחומו הביצה – ÄÀÄÆÄÈÆ

אלא  שתצלה" "בשביל  המשנה נקטה ולא שתתגלגל, בשביל  הדין
ובסודר המיחם בצד ואילו נצלית, הביצה שבחול דבר, של דרכו שכך 

גלגול  אלא בהם מצוייה צלייה מודה ((ההממאאיירריי))אין  יוסי  רבי  ואף .
שהחול לפי  הטעם, אומרים יש  בגמרא: מובאים טעמים ושני בזה,
(כי ברמץ הביצה להטמין  יבוא שמא וגוזרים חם), (אפר  לרמץ דומה

– חול  לי מה רמץ לי  מה יהיה ררשש  ""יייאמר : לא שמא אומרים, ויש .(
גומא  לחפור כדי ממקומו עפר להזיז  ויבוא צרכו  כדי עקור  חול שם

פטור. שבדיעבד  היא ההלכה בזה ואף בתוכה. הביצה ולהטמין 

באר בסודרין" יפקיענה "ולא ששנינו מפניבענין הגמרא), פי (על הטעם נו
הכל עצמו בשמש אמנם האש. תולדת משום השמש בתולדת חכמים שגזרו
שמש  גוזרים ואין בכך , בישול דרך שאין  לפי בשבת, לחמם שמותר  סוברים
בחמה  הצונן  את "נותנין ד): כב, (להלן ששנינו וזהו (גמרא). אש משום
שתולדת  יחשוב הרואה שמא חוששים השמש בתולדת אבל  שיחמו", בשביל

למד: ונמצאת האש, תולדת משום השמש תולדת גזרו  ולכן היא, gekאש dti
a`d gekn oad.( המאירי)

âששנניי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïðBö ìL ïBìéñ eàéáäå ,àéøáè éLðà eNòL äNòîצינור – ÇÂÆÆÈÇÀÅÀÆÀÈÀÅÄÄÆÅ
צוננים, מים ïénçשל  ìù änà CBúì,החמים המים תעלת לתוך  – ÀÇÈÆÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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åè-÷øô à íéîéä éøáãáë-é

é:øNò íéðLe äàî åéçàå øOä áãðénò ìàéfò éðáìàéíiåììå íéðäkä øúéáàìe ÷Bãöì ãéåã àø÷iå ¦§¥−ª¦¥®©¦¨¨´©½̈§¤¾̈¥−̈§¥¬¨¨«©¦§¨´¨¦½§¨¬§¤§¨−̈©«Ÿ£¦®§©§¦¦À
(ñ) :áãðénòå ìàéìàå äéòîL ìàBéå äéNò ìàéøeàìáéeLc÷úä íiåìì úBáàä éLàø ízà íäì øîàiå §«¦¥³£¨¨Æ§¥´§©«§½̈¤¡¦¥−§©¦¨¨«©´Ÿ¤¨¤½©¤²¨¥¬¨¨−©§¦¦®¦«§©§Æ

:Bì éúBðéëä-ìà ìàøNé éýìà ýåýé ïBøà úà íúéìòäå íëéçàå ízàâéõøt ízà àì äðBLàøaîì ék ©¤´©£¥¤½§©«£¦¤À¥´£³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¤£¦−¦«¦²§©¨¦¬−̈´Ÿ©¤®¨©¸
:ètLnk eäðLøã àì-ék eða eðéýìà ýåýéãééýìà ýåýé ïBøà-úà úBìòäì íiåìäå íéðäkä eLc÷úiå §¨³¡Ÿ¥ÆÆ½̈¦¬Ÿ§©§ª−©¦§¨«©¦«§©§½©Ÿ£¦−§©§¦¦®§©£¾¤£¬§−̈¡Ÿ¥¬

:ìàøNéåè:íäéìò úBèna íôúëa ýåýé øáãk äLî äeö øLàk íéýìàä ïBøà úà íiåìä-éðá eàNiå ¦§¨¥«©¦§´§¥«©§¦¦À¥µ£´¨«¡Ÿ¦½©£¤²¦¨¬Ÿ¤−¦§©´§¨®¦§¥¨¬©Ÿ−£¥¤«
(ô)æèíézìöîe úBøpëå íéìáð øéL-éìëa íéøøLîä íäéçà-úà ãéîòäì íiåìä éøNì ãéåc øîàiå©´Ÿ¤¨¦»§¨¥´©§¦¦¼§©«£¦À¤£¥¤Æ©§´Ÿ§¦½¦§¥¦²§¨¦¬§¦Ÿ−§¦§¨®¦

(ô) :äçîNì ìB÷a-íéøäì íéòéîLîæéeäéëøa ïa óñà åéçà ïîe ìàBé ïa ïîéä úà íiåìä eãéîòiå ©§¦¦¬§¨¦«§−§¦§¨«©©£¦´©§¦¦À¥µ¥¨´¤¥½¦̧¤½̈¨−̈¤¤«¤§¨®
:eäéLe÷ ïa ïúéà íäéçà éøøî éða ïîe (ñ)çéúBîøéîLe ìàéæòéå ïa eäéøëæ íéðLnä íäéçà íänòå ¦§¥³§¨¦Æ£¥¤½¥−̈¤«¨¨«§¦¨¤−£¥¤´©¦§¦®§©§¿̈¥¿§©«£¦¥¿§¦«¨¿

:íéøòMä ìàéòéå íãà ãáòå eäéð÷îe eäìôéìàå eäéúzîe eäéNòîe eäéðáe áàéìà épòå | ìàéçéå¦¦¥´§ª¦¿¡¦¿̈§¨¿̈©«£¥¿̈©¦§¨Á¤¡¦̧§¥¹¦§¥¨̧§Ÿ¥¬¡²Ÿ¦«¦¥−©Ÿ£¦«
èé:òéîLäì úLçð íézìöîa ïúéàå óñà ïîéä íéøøLîäåëépòå ìàéçéå úBîøéîLe ìàéæòå äéøëæe §©§´Ÿ§¦½¥¨¬¨−̈§¥¨®¦§¦§©¬¦§−Ÿ¤§©§¦«©§©§¨̧©£¦¥¹§¦«¨³¦«¦¥Æ§ª¦´

:úBîìò-ìò íéìáða eäéðáe eäéNòîe áàéìàåàëeäéææòå ìàéòéå íãà ãáòå eäéð÷îe eäìôéìàå eäéúzîe ¤«¡¦½̈©£¥−̈§¨¨®¦§¨¦−©£¨«©¦§¨´¤¡¦«§¥À¦§¥Æ̈Æ§Ÿ¥´¡½Ÿ¦«¦¥−©£©§¨®
:çvðì úéðéîMä-ìò úBøpëaáë:àeä ïéáî ék àOna øñé àOîa íiåìä-øN eäéððëe §¦Ÿ¬©©§¦¦−§©¥«©§©§¨¬©«©§¦¦−§©¨®¨ŸÆ©©½̈¦¬¥¦−«

i"yx
(ÂË).íôúëá 'ä øáãë בכתפם ממש ולא אותו לשאת

עליהם: במוטות íéðùîä.(ÁÈ)כיֿאם íäéçà íäîòå
לשוערים: להם ïá.משנה åäéøëæ אלו וכל שמו, כך

הארון  את שהביאו בדרך היו ושוערים משוררים
שנתנו  לאחר דוד שהעמיד והשוערים והמשוררים
היו  שילה ובמשכן דוד לו נטה אשר האהל אל הארון
כל  הוצרכו שלא לפי שוערים היו לא ובדרך שוערים
ברכי' משנים חוץ משוררים נעשו לפיכך שוערים כך
היו  הארון בנוח אבל בדרך היה זה וכל ואלקנה

שוערים: ïúéàå(ËÈ)משוררים óñà ïîéä íéøøåùîäå
.'åâå:שיר כלי אותו על ממונים היו הם קול להשמיע
(Î).'åâå ìàéæòå äéøëæå למעלה בפסוק שנאמרו אלו

משוררים: לעשות כאן החזירו שוערים ìòשהיו
.úåîìò מזמורים אותן בהם שמנגנין שיר כלי אותן על

וגו': עלמות על åâå'.(Î‡)למנצח åäìôéìàå åäéúúîå
.çöðì úéðéîùä ìò אותן עליו שמנגנין שיר כלי אותו

השמינית: על למנצח øù(Î·)מזמורים åäéððëå
.àùîá íéåìä:השיר בנשאות במשא שר היה במה

.àùîá øñé בניגון המשא על אותם ומוכיח מייסר
להשפיל: אם קול להרים אם שיר àåä.נעימות ïéáî éë

לימוד  על נופל מבין ולשון הניגון, בנשיאות במשא
שיר  מלמדי אחיהם עם מספרם ויהי ודוגמא השיר,
מבין  וגו' גורלות ויפילו וכתוב וגו', המבין כל לה'

תלמיד: עם

cec zcevn
(·È).'ÂÎÂ È˘‡¯ Ì˙‡: הדבר ‡Ïהטהרו :‰˙˜„˘Â.ועליכם 

.È˙ÂÈÎ‰:לו הכינותי אשר מקום Â˘‡¯·ÓÏ‰.(È‚)אל ÈÎ
יערים : מקרית  הראשונה  ‡˙Ì.בהעלאה  ‡Ïאתם הייתם  לא 

זה ובעבור  הארון את ישאו לוי שבני  שאמרה התורה  כמשפט דרשנוהו לא  כי  בעוזא  ה ' שפרץ הדבר נתגלגל  ולזה המעלים 
התקלה : עליהם :·ÌÙ˙Î.(ÂË)באה  שמו אשר בהבגדים  בכתפם  כי ֿאם  הבקר  ע"י בעגלה ÌÈÚÈÓ˘Ó.(ÊË)לא ÌÈ˙ÏˆÓÂ

ק"ן ): (תהלים שמע בצלצלי נאמר וכן גדול  קול  הארון:ÁÓ˘Ï‰.המשמיעים העלות  בעת  השמחה ‰ÌÈ˘Ó.(ÁÈ)לעורר 
במעלה: להם ·Ô.שניים Â‰È¯ÎÊ:שמו ובגבעון:‰˘ÌÈ¯ÚÂ.כן ובנוב בשילה  הארון כשהיה מאז  שוערים  ·ÌÈ˙ÏˆÓ.(ËÈ)שהיו 

גדול : קול  להשמיע  נחושת  של  במצלתים הקישו המה  ÂÓÏÚ˙.(Î)ר"ל ÏÚ:בתהלים ונזכר כ"ז שם הוא  וגם עלמות ועל
(‡Î).˙ÈÈÓ˘‰ ÏÚ:נימין שמונה  בו  שיש  הקול ÁˆÏ.בכינור  בהרמת זה את זה לנצח  דרכם  כי על מנצחים  יקראו המנגנים 

הנעימה: הקול :·Ó˘‡.(Î·)ובהכרעת  הרמת ·Ó˘‡.בדבר ¯ÂÒÈ:דברו וכפל  הקול  הרמת בענין וגדול שר ‰Â‡.היה  ÔÈ·Ó ÈÎ
הראוי: במקום  ולהכריע הקול להרים הזה  בדבר 

oeiv zcevn
(·Î).‡˘Ó·: והרמה נשיאה  בשי"ןÂÒÈ¯.מל ' ישור כמו 

שר: מל ' והוא

c dpyn iyily wxt zay zkqn

·àáábáe Lwa eäe÷éqäL øepz–ïzé àGåéab ìòî ïéa BëBzî ïéa.àáábáe Lwa eäe÷éqäL çtk–éøä ©¤¦¦©©©§¨¨¦¥¥¦¥¥©©¨ª©¤¦¦©©©§¨¨£¥
íéøékk äæ;íéöòáe úôba–øepzk àeä éøä. ¤©¦©¦©¤¤¨¥¦£¥©©

‚ìbìbúzL ìéáLa íçnä ãöa äöéa ïéðúBð ïéà,ïéøãeña äpòé÷ôé àGå;éñBé éaøåøézî.ìBça äpðéîèé àGå ¥§¦¥¨§©©¥©¦§¦¤¦§©§¥§©§¦¤¨§¨¦§©¦¥©¦§©§¦¤¨©
äìvzL ìéáLa íéëøc ÷áàáe. ©£©§¨¦¦§¦¤¦¨¤

„àéøáè éLðà eNòL äNòî,ïénç ìù änà CBúì ïðBö ìL ïBìéñ eàéáäå.ïäì eøîàíéîëç:úaMa íà, ©£¤¤¨©§¥§¤§¨§¥¦¦¤¥§©¨¤©¦¨§¨¤£¨¦¦©©¨
úaMa ençeäL ïénçk–äiúLáe äöéçøa ïéøeñà;áBè íBéa,áBè íBéa ençeäL ïénçk–äöéçøa íéøeñà §©¦¤©©©¨£¦¦§¦¨¦§¦¨§§©¦¤©§£¦¦§¦¨

aa.xepz:åðîî åúòã çéñî åðéà íìåòìã äúçé àîù ïðéùééç àááâáå ù÷á åäå÷éñä åìéôàå ,äøéëî éôè åëåúì åîåç èì÷ð äèîì áçøå äìòîì øöù êåúî
.eiabn oia:åðôåã ìöà êåîñì.gtekìáäî áø åìáäå äéúçú úøáåò ùàäå ,úçà äøã÷ úúéôù íå÷î àìà åá ïéàå åáçøë åëøàù àìà ,äøéëë éåùò

:øåðúä ìáäî úåçôå ,úçà äøã÷ øåòéù àìà çåúô ïéà çôåëäå úåøã÷ éúù øåòéù äìòîìî äçåúô äøéëäù ,äøéëä
bb.oipzep oi`:úáùá.mgind cva dvia:ùàä â"ò íéîä åá íéîîçîù úùåçð ìù íå÷îå÷.lblbzzyøîåìë úìâìåâî àäúù ãò úö÷ äìöúù

:úáøåòî.oixceqa dpriwti `le:øåàä úåãìåú åèà äîç úåãìåú ïðéøæâã ,åá äìöúù éãë äîçá íçåäù øãåñ ìò äðøáùé àì.xizn i"xeàì øáñã
:éñåé éáøë äëìä ïéàå .øåàä úåãìåú åèà äîç úåãìåú ïðéøæâ.mikxc wa`ae lega dppinhi `lìåç øæâã éñåé éáø éøù àì àäáå ,äîçä çëî åîçåäù

ìëë øå÷ò ìåç íù àäé àì àîù ,åîå÷îî øôò æéæé àîù éñåé 'ø øæâ éîð éà .ìåç éì äî õîø éì äî øîéîì éúà äðîèä êøã åäééååøúå ìéàåä ,õîø åèà
:ùøåçã äãìåú éåäå ,÷åáãä øôò éæåæàì éúàå êøåöä

cc.oelqåëåúá ïéëùîð ïéððåö íéîä åéäùëå ,íéîçä íéîä íúåà çëî íîçúîå àéøáè éîçá ò÷åùî øåðéö åúåà äéäå ,åëåúì íéîä ïéëéùîîù øåðéö
õåçøì íéøåñàù úáùá åîçåäù ïéîç ïéãë íðéã úáùá øåðéö åúåàá åëùîðù íéîäù íéîëç åøîàå .àéøáè éîç êåúá íîçúðù ïåìñ åúåàá ïéîîçúî
õåçøì øúåî ìáà ,óåâä ìë íäá õåçøì íéøåñàù è"åéá åîçåäù ïéîç ïéãë íðéã áåè íåéá åá íéøáåòù íéîäå .äéúùá óà íéøåñàå ,ïè÷ øáà åìéôà ïäá

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו מוסיפה כירה גבי  על  בשבת השהייה דין הקודמת במשנה ששנינו לאחר 
למעלה  רחבה שהכירה הכירה, מן אלה שני  ושונים וכופח. תנור  בענין ללמד 
ומתוך למטה ורחב למעלה צר  התנור  אבל  בתוכה, כך כל  נשמר  החום ואין  כלמטה

אמנם בכירה. מאשר  יותר בתוכו נשמר  חומו  שארכה gtekdכך קטנה כירה הוא
אחת, קדרה לשפיתת אלא מקום בה ואין  הכירה כרחבה, משל  מרובה וחומה

השהייה  לענין והכופח התנור שדיני ללמד משנתנו באה מכאן  התנור. משל  ומועט
הכירה. משל  שונים בשבת

àáábáe Lwa eäe÷éqäL øepz,ובגבבא בקש  אפילו  כלומר – ÇÆÄÄÇÇÇÀÈÈ
ïzé àG,בשבת להשהותו שבת מערב התבשיל  –ïéa BëBzî ïéa ÄÅÅÄÅ

åéab ìòî חוששים הרבה, בתוכו נשמר והחום שהואיל מבחוץ, – ÅÇÇÈ
כשהסיקוהו  שכן וכל  ובגבבא; בקש כשהסיקוהו  אפילו  יחתה שמא

את  עליהם נתן  או  ממנו הגחלים את שגרף פי  על אף ובעצים, בגפת
הטעם מאותו  אסור מבחוץ תבשיל  לו  לסמוך ואפילו ((גגממרראא  ))..האפר.

çtk,לעיל כמבואר  –àáábáe Lwa eäe÷éqäL ואינם הואיל – ËÇÆÄÄÇÇÇÀÈÈ
גחלים, íéøékkנעשים äæ éøä שבת מערב תבשיל עליו ונותנים – ÂÅÆÇÄÇÄ

בגחלים. יחתה שמא בו חוששים שאין  בשבת, úôbaÇÆÆלהשהותו 
íéöòáe,ובעצים בגפת הסיקוהו ואם –øepzk àeä éøä שאפילו – ÈÅÄÂÅÇÇ

התבשיל את עליו  ליתן  אסור  האפר, את עליהם נתן  או הגחלים את גרף

שהסיקוהו  שכופח בגמרא, אמרו  כן בשבת. להשהותו  שבת מערב
אסור. מבחוץ תבשיל לו לסמוך  שאפילו  כתנור דינו  ובעצים בגפת

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ידי על שנתחמם ודבר  אש", "תולדת נקרא שלו החום אש, ידי על שנתחמם דבר 
בתולדת  בשבת חימום בענין דנה משנתנו שמש". "תולדת נקרא שלו החום השמש,

שמש. בתולדת או  אש

íçnä ãöa äöéa ïéðúBð ïéàעשוי כלי  היינו מיחם בשבת; – ÅÀÄÅÈÀÇÇÅÇ
אות  שמורידים לאחר  ואף האש , גבי על מים בו  שמחממים ו נחושת,

ליתן  שאסור  ללמד , באה משנתנו זמן . הרבה בו  נשמר חומו מהאש 

המיחם, בצד ìbìbúzLביצה ìéáLaשהמבשל קצת, שתתבשל – ÄÀÄÆÄÀÇÀÅ
עצמה. באש  כמבשל  דינו  האש בתולדת äpòé÷ôéבשבת àGåÀÇÀÄÆÈ

ïéøãeñaבשמש שהוחם סודר בתוך (הביצה) ישברנה לא – ÀÈÄ
מפרשים: ויש  בחומו ; קצת שתיצלה כדי  יבקיענה), כמו  ("יפקיענה"

oixceqa dpriwti `leבשביל בשמש  שהוחם בסודר יכרכנה לא –
ברם, האש . תולדת משום השמש תולדת על חכמים שגזרו  שתתגלגל ,

פטור. øézîבדיעבד éñBé éaøå שאינו בסודרין , ביצה להפקיע – ÀÇÄÅÇÄ
האש. תולדת משום השמש בתולדת iqei.גוזר iaxk dkld oi`eàGåÀ

äpðéîèé,הביצה את –íéëøc ÷áàáe ìBçaמפני שנתחממו – ÇÀÄÆÈÇÇÂÇÀÈÄ
äìvzLהשמש, ìéáLa והוא האבק, או החול  של בחומו הביצה – ÄÀÄÆÄÈÆ

אלא  שתצלה" "בשביל  המשנה נקטה ולא שתתגלגל, בשביל  הדין
ובסודר המיחם בצד ואילו נצלית, הביצה שבחול דבר, של דרכו שכך 

גלגול  אלא בהם מצוייה צלייה מודה ((ההממאאיירריי))אין  יוסי  רבי  ואף .
שהחול לפי  הטעם, אומרים יש  בגמרא: מובאים טעמים ושני בזה,
(כי ברמץ הביצה להטמין  יבוא שמא וגוזרים חם), (אפר  לרמץ דומה

– חול  לי מה רמץ לי  מה יהיה ררשש  ""יייאמר : לא שמא אומרים, ויש .(
גומא  לחפור כדי ממקומו עפר להזיז  ויבוא צרכו  כדי עקור  חול שם

פטור. שבדיעבד  היא ההלכה בזה ואף בתוכה. הביצה ולהטמין 

באר בסודרין" יפקיענה "ולא ששנינו מפניבענין הגמרא), פי (על הטעם נו
הכל עצמו בשמש אמנם האש. תולדת משום השמש בתולדת חכמים שגזרו
שמש  גוזרים ואין בכך , בישול דרך שאין  לפי בשבת, לחמם שמותר  סוברים
בחמה  הצונן  את "נותנין ד): כב, (להלן ששנינו וזהו (גמרא). אש משום
שתולדת  יחשוב הרואה שמא חוששים השמש בתולדת אבל  שיחמו", בשביל

למד: ונמצאת האש, תולדת משום השמש תולדת גזרו  ולכן היא, gekאש dti
a`d gekn oad.( המאירי)

âששנניי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïðBö ìL ïBìéñ eàéáäå ,àéøáè éLðà eNòL äNòîצינור – ÇÂÆÆÈÇÀÅÀÆÀÈÀÅÄÄÆÅ
צוננים, מים ïénçשל  ìù änà CBúì,החמים המים תעלת לתוך  – ÀÇÈÆÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äiúLa ïéøzîe.úaMa epîéä ïéúBL óeøbä øàéìî.éëéèðà,äôeøbL ét ìò óà–äpnî ïéúBL ïéà. ª¨¦¦§¦¨ª§¨©¨¦¥¤©©¨©§¦¦©©¦¤§¨¥¦¦¤¨
‰eäptL íçnä–ençiL ìéáLa ïðBö BëBúì ïzé àG;ïøéLôäì éãk ñBkä CBúì Bà BëBúì àeä ïúBð ìáà. ©¥©¤¦¨¦¥§¥¦§¦¤¥©£¨¥§§©§¥§©§¦¨

ïéçzøî ïøéáòäL äøãwäå ñtìàä–ïéìáz ïëBúì ïzé àG;éeçîzä CBúì Bà äøòwä CBúì àeä ïúBð ìáà. ¨¦§¨§©§¥¨¤¤¡¦¨§ª¨¦¦¥§¨©§¦£¨¥§©§¨¨§©©§
äãeäé éaøøîBà:ïúBð àeä ìkì,øéöå õîç Ba LiL øácî õeç. ©¦§¨¥©Ÿ¥¦¨¨¤¤Ÿ¤¨¦

ÂïîMä úà Ba ìa÷ì øpä úçz éìk ïéðúBð ïéà,íBé ãBòaî BðúBð íàå–øzî.epnî ïéúBàð ïéàå,BðéàL éôì ¥§¦§¦©©©¥§©¥¤©¤¤§¦§¦§ª¨§¥¥¦¦¤§¦¤¥

:ïåìñä úà åøáùå àéøáè éùðà íäá åøæçå .íéîëçë äëìäå äéúùá ïéøúåîå ,åéìâøå åéãé ïäá.x`ilenéìë àåäå ,õåçáî íéìçâå íéðôáî íéî àøîâá åùøéô
åìåá÷áù íéîä ïî ïéúåù íåé ãåòáî íéìçâä ïî åäåôøâ íàå ,ìåãâä åìåá÷á íéîäå ,íéìçâ íù íéðúåðå åì øáåçî õåçáî åðôåã ìöà ïè÷ ìåáé÷ úéá åì ùéù

éñåî åðéàù éôì ,éìë úîçî úö÷ åîçåäù ô"òàå ,úáùá ìåãâä:åððèöé àìù íäìù íåç íéé÷îå øîùî àìà ìáä ó.ikihp`åì ùéù úùåçð éìë àåä
ù"òî íéìçâä óøâù ô"òàå ,äáøä øàùð åîåç íéìåùä éúù ïéá äèîì ùàäù êåúîå ,íéìåùä éúù ïéá äèîì ùàäå äìòîì íéîä ïéîéùîå íéìåù éúù

îçúî íéîä:úáùá íäî íéúåù ïéà êëéôì ,úáùá åá íéî
dd.mgind:åëåúáù íéîä íîçì ùàä áâ ìò åúåà ïéîéùîù úùåçð ìù íå÷îå÷.edpity:ïéîç íéî åëåúá ùéå äøéëä ìòî.ekezl ozi `líéèòåî íéî

:úáùá ìùáîë äéì äåäã ,íçéîä êåúá åøàùðù ïéîçä íéîä ïî åîîçúéù éãë.ekezl ozep la`:ïéøùåô ìëä åáåùéù ãò íéáåøî íéî.qekd jezl e`
êåúì àåä ïúåð ìáà ïðéðú ïî÷ìå .ìùáî éðù éìëã àðú éàäì äéì àøéáñã ,àì åîçåéù éãë íéèòåî ìáà ,øúåî ïøéùôäì à÷åã éðù éìë àåäù ô"òàå

:ìùáî åðéà éðù éìëã äëìäå .ìùáî åðéà éðù éìëã òîùîã äøò÷ä.oxiardy:øåàä ïî.oigzexn:úåùîùä ïéá.oilaz okezl ozi `l,êùçúùî
:ìùáî çúåøù ïîæ ìë ïåùàø éìëã.dxrwd jezl `ed ozep la`:ìùáî åðéà éðù éìëã.iegnzíùîå åëåúì ñôìéàä ìë äøòîù äìåãâ äøò÷ ïéîë

:úåøò÷ì äøòî.ozep `ed lkl:ïåùàø éìëì åìéôà.xiv e` uneg ea yiy xacn ueg.é"øë äëìä ïéàå ,ïéìáúä ïéìùáî íäù íéâã úçéìîî óèåðä
ùá àì ïåùàø éìëá åìéôà çìî ìáà ,øåàä ïî åøéáòäù øçàì åìéôà ïåùàø éìëá ïúéì øåñàã àåä ïéìáú à÷åãåøúåî êëéôì ,ãáìá øåàä â"ò àìà ,äì

:øåàä ïî åøéáòäù øçàì ø"ëá åìéôà çìî úúì
ee.oipzep oi`:úáùá.onyd z` ea lawl xpd zgz ilkàìù íå÷îá éìë áéùåäì øîåìë ,åðëéäî éìë ìèáì øåñàå àåä äö÷åî ïîùã íåùî ,óèôèîä

:åìèìèì øåñàå àåä äö÷åî ïîùä åá ìåôéùî äæ éìëå ,äëàìîì éîãå èéèá åøáçîå íå÷î åì òáå÷ë äéì äåäã ,íùî åìèéì ãåò ìëåé.oize`ip oi`ïéà

`xephxa yexit

החמים  המים מחמת יתחממו בצינור  העוברים הצוננים שהמים כדי 
íéîëçשבתעלה. ïäì eøîà:טבריה לאנשי –úaMa íà– ÈÀÈÆÂÈÄÄÇÇÈ

אף  בשבת, בתעלה ומתחממים בצינור  העוברים הצוננים המים כלומר
שבת, מערב לצינור  שנכנסו פי  úaMaעל ençeäL ïénçk דינם – ÀÇÄÆÇÇÇÈ

ולכן  בשבת, שהוחמו  מים äöéçøaכדין ïéøeñà ידיו פניו  אפילו – ÂÄÄÀÄÈ
בהם  לרחוץ שמותר שבת מערב שהוחמו במים כן שאין  מה ורגליו,

ורגליו , ידיו  פניו  בשתיה;äiúLáeבשבת אסורים וכן –áBè íBéa ÄÀÄÈÀ
טוב, ביום בצינור  העוברים המים –áBè íBéa ençeäL ïénçkÀÇÄÆÇÀ

ולכן  טוב ביום שהוחמו  כמים דינם –äöéçøa íéøeñà היינו – ÂÄÄÀÄÈ
הגוף, כל äiúLaברחיצת ïéøzîeנפש אוכל צורך  כל  שהרי  – ËÈÄÄÀÄÈ

מבואר, בגמרא ורגליו . ידיו פניו בהן  לרחוץ מותר וכן  טוב; ביום מותר

"ולא  ששנינו  במה הקודמת, המשנה של  בסיפא שאמרו  הטעם שלפי 
של הזה המעשה בא ברמץ, יטמין שמא גזירה וכו ', בחול " יטמיננה

השני, הטעם לפי אבל  אסור ; הטמנה שבדרך  להוכיח, טבריא אנשי 
זה  מעשה מוסב עפר, יזיז  שמא בחול יטמיננה שלא מודה יוסי  שרבי 

השמש שתולדת יוסי  לרבי מכאן  להוכיח באים שחכמים הרישא, על 
אלא  שמש תולדת אינם טבריה שחמי  סובר, יוסי רבי ברם, אסורה.

גיהנום של פתחו על הם שעוברים אש , אא  ))..תולדת ללטט,, øàéìîËÀÈ((ששבבתת  
óeøbä מוליאר מים,– לחימום נחושת של  או חרס של  כלי הוא ÇÈ

בית  לו  שיש כלומר מבחוץ, וגחלים מבפנים מים בגמרא: ומבואר 
להיפך : גורסים ויש לגחלים; קטן קיבול בית ובצידו למים גדול קיבול 

"miptan milgbe uegan min"((  חחננננאאלל בית ((ררבבננוו יש שבאמצעו כלומר  ,
ובאה  הרוסי ), הסמובר (כעין  למים קיבול  בית ומסביבו לגחלים ַַקיבול 

יום, מבעוד  גרוף הוא שאם ללמד, úaMaהמשנה epîéä ïéúBL– ÄÅÆÇÇÈ
שאינו  לפי שבת, בערב בו שחיממו  המים מן  בשבת לשתות מותר

אבל  יצטננו . שלא המים של החום את משמר כליéëéèðàאלא – ÇÀÄÄ
בית  גביו ועל לגחלים, קיבול בית (בשוליים) שבקרקעיתו נחושת, של

למים, äôeøbLקיבול  ét ìò óàלפני הגחלים את ממנה שגרפו – ÇÇÄÆÀÈ
äpnîהשבת, ïéúBL ïéàלאחר אף מחממת שהיא לפי בשבת, – ÅÄÄÆÈ

בשבת. בה מתחממים שהמים ונמצא שנגרפה,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íçnä,מים בו שמחממים כלי –eäptL,האש מעל שהעבירו  – ÇÅÇÆÄÈ
ïðBö BëBúì ïzé àG,מועטים צוננים מים –ençiL ìéáLa– ÄÅÀÅÄÀÄÆÅÇ

בישול משום בזה שיש המיחם, שבתוך  החמים המים מן  שיתחממו

ïøéLôäìבשבת. éãk ñBkä CBúì Bà BëBúì àeä ïúBð ìáàÂÈÅÀÀÇÀÅÀÇÀÄÈ
שכל כדי מרובים, צוננים מים המיחם לתוך לתת שמותר כלומר –

הכוס, לתוך  רותחים מים המיחם מן עירה אם או  פושרים, יהיו  המים
מים  אין שלעולם מועטים, אפילו צוננים, מים לתוכה לתת מותר

הכוס  שהרי  החמים, את להפשיר  כדי  אלא הכוס לתוך ניתנים צוננים
מבשל  אינו שני וכלי  שני , כלי ההררבב  הוא בבררםם ההררששבב""אא;; ההרר  ""ןן;; ((תתווסספפוותת  ;;

ככךך  )).. ממפפררשש אאייננוו   ïéçzøîממבבררטטננוורראא ïøéáòäL äøãwäå ñtìàäÈÄÀÈÀÇÀÅÈÆÆÁÄÈÀËÈÄ
רותחין, כשהם האש מעל לחשיכה סמוך שהורידם –ïëBúì ïzé àGÄÅÀÈ

ïéìáz בהם סולדת שהיד עד רותחים שהם זמן שכל משתחשך , – ÇÀÄ
לתוכם; הניתנים התבלין  את מבשלין הם àeäהרי ïúBð ìáà– ÂÈÅ

äøòwäתבלין , CBúì הקדירה מתוך התבשיל  את לתוכה שעירה – ÀÇÀÈÈ
האילפס, éeçîzäאו  CBúì Bà לתוכה שמערים גדולה, קערה מין – ÀÇÇÀ

הם  והתמחוי והקערה שהואיל  לקערות, נותנים וממנה האילפס כל

בהם. מתבשלים התבלין אין  שני, ìkìכלי :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÙ
ïúBð àeä,רותחים כשהם ולקדרה לאילפס אפילו  תבלין  לתת מותר – Å

øéöå õîç Ba LiL øácî õeç מסייעים חריפותם שמחמת – ÄÈÈÆÆÙÆÈÄ
לבשל . הנמלחים."xiv"הם מדגים היוצא רוטב היינו 

גם  יש אבל שבגמרא. אחת דעה לפי המפרשים, כרוב הרישא, את בארנו 
בגמרא: אחר edpity"פירוש mgind".(שם (עיין חמים מים ממנו שפינה –

âששללייששיי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

שהוצאו דברים בשבת לטלטל  אסרו  שחכמים למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 
המופרש דבר כלומר  "מוקצה", נקרא זה איסור  שונות. מסיבות בשבת שימוש  מכלל 
סוגי שם מנינו וכבר  בשבת. בו  להשתמש  שבת מערב מוכן היה שלא והמובדל,

"מוקצה". באיסורי  עוסקת משנתנו – שונים. "מוקצה"

øpä úçz éìk ïéðúBð ïéà שנותנים כלי  היינו  ש "נר" בארנו  כבר – ÅÀÄÀÄÇÇÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïëenä ïî.Lãç øð ïéìèìèî,ïLé àG ìáà.ïBòîL éaøøîBà:ïéìèìhî úBøpä ìk,úaMa ÷ìBcä øpä ïî õeç. ¦©¨§©§§¦¥¨¨£¨¨¨©¦¦§¥¨©¥¦©§§¦¦©¥©¥©©¨
úBöBöéð ìa÷ì øpä úçz éìk ïéðúBð;äaëî àeäL éðtî íéî BëBúì ïzé àGå. §¦§¦©©©¥§©¥¦§¦¥§©¦¦§¥¤§©¤

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ïéðîBè äna,ïéðîBè ïéà änáe?ïéðîBè ïéàôba àGìáfa àGå ú,ìBça àGå ãéqa àGå çìna àG,ïéa ©¤§¦©¨¥§¦¥§¦©¤¤§©¤¤©¤©§©¦§©¥

ïéa íéçìíéLáé;íéáNòa àGå íéëBna àGå íébfa àGå ïáza àG,íéçì ïäL ïîæa,ïäLk ïäa ïéðîBè ìáà ©¦¥§¥¦©¤¤§©¨¦§©¦§¨£¨¦¦§©¤¥©¦£¨§¦¨¤§¤¥
íéLáé.úBøtáe úeñka ïéðîBè,íéLøç ìL úøñðáe äðBé éôðëa,äwc ïzLt ìL úøòðáe.äãeäé éaøøñBà §¥¦§¦©§©¥§©§¥¨¦§Ÿ¤¤¨¨¦¦§Ÿ¤¤¦§¨©¨©¦§¨¥

äqba øézîe äwca. ©©¨©¦©©¨

:ä÷ìãäì äö÷åä øáëù ïëåîä ïî åðéàù éôì ,úáùá øðä ïî óèôèîä ïîùä ïî ïéðäð.ycg xp oilhlhn:äéá éùåîúùàì éæçå ñåàî åðéàù.oyi `l la`
:àåä ñåàéî úîçî äö÷åîã.wlecd xpd on uegúîçî äö÷åî àìå ,ñåàéî úîçî äö÷åî ù"øì äéì úéìå äáëé àîù äøéæâ ,øåñà ÷ìåã àåäù ãåòá

åâîã ,úáù åúåà ìë åìèìèì øåñà äáëù ô"òà úáù éìéìì åäå÷éìãäù øðù ,÷ìåãä øðä ïî õåç úåøðä ìë ìèìèì øéúîù ù"øë äëìä ïéàå .øåñéà
:ù"ø äéá äãåîã ñéë ïåøñç úîçî äö÷åî àìà úáùì äö÷åî ïéàù åúåîë äëìä úåøð øàùá ìáà ,àîåé éìåëì éàö÷úà úåùîùä ïéáì éàö÷úéàãmipzep

.xpd zgz ilk:éëäá åðëéäî ìèåáî éìëä ïéàå ùîî íäá ïéà úåöåöéðã åéúçúù äî ÷ìãé àìù éãë øðä ïî úôèåðä úáäìù ìù úåöåöéð ìá÷ì úáùá
.min ekezl ozi `le:øåñà úáù áøòá êëìéä ,áééçå äáëî éåä àðååâ éàä éë ãéáò äåä éà úáùáå ,úáù åèà úáù áøò ïðéøæâã ,úáù áøòî åìéôàå

c`̀.oipneh dnaåøîàå ,øçà øáãá äðîèìå ù"òá äøéë éáâ ìòî äøã÷ ÷ìñì àáäéñåîä øáãá ïéðîåè ïéà íéîëç,ìáä ãéîòîä øáãá àìà ìáä ó
éñåîä øáã åäæéà:øåñàå ó.ztba `l:ãàî íç ãçé ñåðë àåäùë ,ïéîùîåùå íéúéæ ìù úìåñô.migl:ïéùáéî øúåé äáøä ìáä ïäá ùé.oibf.íéáðòä éôéì÷

:íéáðòä éðéòøâ ,íéðöøç.oiken:íééåìá íéãâá úøéøâå äîäá ìù êø øîö éùéìúå ïôâ øîö ïåâë ,ïéëåî éåø÷ êø øáã ìë.oigl ody onfaïáúà éà÷ äìåëà
øîöá ïåâë ,äì úçëùî ïîöò úîçî ïéçì ïéëåîå ,åùáéù øçàì ïäéìò åìôðù ïé÷ùî úîçî ïéçì àì ïîöò úîçî ïéçì åøîàù ïéçìå .íéáùòå ïéëåîå ïéâæå

:äîäáä úåëøé ïéáù øîöá åà äéìàì êåîñä.zxeqp:äøéâîá åúåà íéøøâîùë õòä ïî íéøâðä ïéøñðîù úìåñô.zxerpïúùôä ïî ïéøòðîù ÷ã ÷ã
:åúåà ïéöôðîùë.dwca xqe` i"xãåòáî ïéîèäì åøñàù äîå .äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äñâ ïéá ä÷ã ïéá éøùã äãåî úøåñðá ìáà ,ä÷ã ïúùô ìù úøåòðá

`xephxa yexit

כלי בשבת ליתן  שאסור  ללמד , המשנה ובאה ופתילה, שמן  לתוכו 

הנר, ïîMäתחת úà Ba ìa÷ì שהשמן משום הנר, מן הנוטף – ÀÇÅÆÇÆÆ
לתוך נוטף וכשהוא בטלטול , ואסור לנר , הוקצה שהרי הוא, "מוקצה"

בטלטול, נאסר הכלי  אף epkidn,הכלי, ilk zaya lhal xeq`eכלומר
כקובע  שזה משם, ליטלו  עוד יוכל  שלא במקום וליתנו טלטולו, מהיתר
שזה  אחר, טעם ל"בונה". ודומה בטיט, מחברו  וכאילו  מקום לו 

שימושו מכלל  בשבת שמוציאו הכלי , בניין את עעייייןן  כ "סותר" ((ררשש""יי;;

אא  )) ממגג,, íBé.תתווסספפוותת ãBòaî BðúBð íàåהכלי את נותן  הוא אם – ÀÄÀÄÀ
יום, מבעוד  שבת בערב הנר  לאחרøzîתחת שמא חוששים ואין  – ËÈ

בשבת. לטלטלו יבוא לתוכו  שמן éúBàðשיפול  ïéàåepnî ïאסור – ÀÅÅÄÄÆ
הנר , מן  שנטף השמן  מן בשבת ïëenäליהנות ïî BðéàL éôì– ÀÄÆÅÄÇÈ

שבת. נר להדלקת Lãçשהוקצה øð ïéìèìèî,לנר העשוי כלי  – ÀÇÀÀÄÅÈÈ
הואיל להדלקה, בו השתמשו  לא שעדיין כלומר  חדש, שהוא זמן כל

בשבת, לטלטלו  מותר  היתר , של  לשימוש ראוי ïLéוהוא àG ìáàÂÈÈÈ
שהואיל לטלטלו , אסור  זו, בשבת בו הדליקו שלא פי  על  אף ישן , נר –
הוא  והרי אחר , לשימוש  ראוי  אינו שוב להדלקה, כבר  בו  והשתמשו 

מיאוס. מחמת ïéìèìhîמוקצה úBøpä ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÇÅÄÇÀÀÄ
בשבת, –úaMa ÷ìBcä øpä ïî õeç,דולק שהוא בשעה – ÄÇÅÇÅÇÇÈ

האסור, לדבר  בסיס הוא שהנר  מפני  או יכבנו , שמא לטלטלו, שאסור 
חכמים  על שמעון רבי  חולק "מוקצה" בענין אבל לשלהבת. היינו 

מחמת  מוקצה ולא מיאוס מחמת מוקצה לא בטלטול , אוסרו ואינו 
id`,איסור . dklddאסור שכבה, לאחר אף לשבת, שהדליקוהו  שנר 

השמשות  בין לשעת מוקצה ונעשה שהואיל שבת, אותה כל לטלטלו 
שמעון  כרבי  הלכה נרות בשאר  ברם, השבת. יום לכל מוקצה נעשה

øpä((בבררטטננוורראא)).. úçz éìk ïéðúBð,בשבת אפילו  –úBöBöéð ìa÷ì ÀÄÀÄÇÇÇÅÀÇÅÄ
ממש, בהם אין  שהניצוצות לפי דליקה, למנוע כדי  השלהבת, של –
הכלי את מבטל זה אין הלכך לתוכו , שנפלו הכלי  את לטלטל  ומותר 

BëBúìמהיכנו ; ïzé àGå, כלי אותו  לתוך –íéî בערב אפילו – ÀÄÅÀÇÄ
äaëîשבת, àeäL éðtî בשבת הניצוצות כיבוי  את שמקרב – ÄÀÅÆÀÇÆ

שכן ((גגממרראא  )).. שבת, משום שבת ערב שגוזרים הטעם, מבארים ויש 
הניצוצות  נפילת בשעת הכלי  יגביה שמא כן, לעשות אסור בשבת

בערב  אף בכלי מים ליתן  שאסור גזרו  ולכן  בשבת, מכבה ונמצא

בערב  בהן  להתחיל שמותר  שנינו אחרות שבמלאכות פי  על  ואף שבת.

(א, מצודה ופריסת וסממנים דיו  שריית כגון  בשבת, שתיגמרנה שבת
שמניח  במה כך כל  כאיסור לאנשים נראה שלא לפי  החמירו, כאן הֿו),

ליתן  שיתחיל  כיבוי, לידי יבוא שמא לחשוש ויש  הניצוצות, תחת כלי 
ונמצא  יפלו , הנתינה גמר  וקודם הניצוצות נפילת קודם בשבת המים

לעיל שבארנו  כמו  הכלי  יגביה שמא או בידים, ששבבתת  מכבה ((תתווסספפוותת  

בב  )) .ממדד,,
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שמורידים  היינו ה"הטמנה" וענין  שבת. בערב החמין הטמנת בדיני  עוסק זה פרק
חומה. על השומרים דברים בתוך  אותה וטומנים האש מעל  הרותחת הקדירה את
המשמרים  בדברים אלא לטמון חכמים התירו שלא ב), פרק (בסוף הזכרנו וכבר
יום, מבעוד  אפילו לטמון אסור  חום המוסיפים בדברים אבל  בלבד, החום את
משתחשך בגחלים לחתות ויבוא חם) (אפר ברמץ התבשיל  יטמון  שמא חכמים שגזרו
שאינם  ודברים חום המוסיפים דברים לפרט באה משנתנו – בישולו. להחיש כדי 

החום. את משמרים אלא

ïéðîBè ïéà änáe ,ïéðîBè änaמעל אותה שמורידים קדירה – ÇÆÀÄÇÈÅÀÄ
במה  בשבת, חומה את לקיים כדי לטמנה ורוצים שבת בערב האש 

אסור ? ובמה לטמנה úôbaמותר àG ïéðîBè ïéàשל בפסולת – ÅÀÄÇÆÆ
שמנם, סחיטת לאחר הנשארת שומשמין  של  או  ìáfaזיתים àGå– ÀÇÆÆ

בהמות, ìBçaשל àGå ãéqa àGå çìna àG הדברים שכל  – ÇÆÇÀÇÄÀÇ
המו  בדבר לטמון ואסור  הבל , מוסיפים שבארנו האלו כמו הבל , סיף

íéLáéלעיל, ïéa íéçì ïéa בין לחים הם הללו  כשהדברים בין – ÅÇÄÅÀÅÄ
יבשים. ïázaכשהם àG,השבלים בקני  –íébfa àGå בפסולת – ÇÆÆÀÇÈÄ

בגת, שנדרכו  íéëBnaהענבים àGå, גפן צמר  כגון  רך, דבר כל – ÀÇÄ
"מוכים", נקרא בהם, וכיוצא בגדים בלויי הצמר , מן  הנסרקים חוטים

íéáNòa àGå(בעשבים במוכין, בזגים, (בתבן , הארבעה אלו  בכל – ÀÈÂÈÄ
טומנים, íéçìאין ïäL ïîæaמפרשים יש ששבבתת  – ההגגממרראא פפיי ((עעלל ÄÀÇÆÅÇÄ

אא  )),, כגון ממטט  ,, בהם, טומנים אין עצמם מחמת לחים כשהם שדווקא

לחלוחית  בו שיש לאליה, הסמוך מן  או הצאן ירכות מבין  בצמר 
שיבשו , לאחר עליהם שנפלו  מים מחמת לחים הם אם אבל טבעית,

בהם לטמון  ללההררממבב""םם  ))מותר  ההממששננייוותת   פפייררוושש   ב"משנה ((בבררטטננוורראא  ;; אבל  ;
אא))תורה" דד,, ששבבתת עצמן",((ההלל'' מחמת ואפילו "לחים הרמב"ם: כותב

מחממים  הם הרי  אחר  דבר מחמת לחים הם אם שלדעתו  ומשמע

izdw - zex`ean zeipyn
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äiúLa ïéøzîe.úaMa epîéä ïéúBL óeøbä øàéìî.éëéèðà,äôeøbL ét ìò óà–äpnî ïéúBL ïéà. ª¨¦¦§¦¨ª§¨©¨¦¥¤©©¨©§¦¦©©¦¤§¨¥¦¦¤¨
‰eäptL íçnä–ençiL ìéáLa ïðBö BëBúì ïzé àG;ïøéLôäì éãk ñBkä CBúì Bà BëBúì àeä ïúBð ìáà. ©¥©¤¦¨¦¥§¥¦§¦¤¥©£¨¥§§©§¥§©§¦¨

ïéçzøî ïøéáòäL äøãwäå ñtìàä–ïéìáz ïëBúì ïzé àG;éeçîzä CBúì Bà äøòwä CBúì àeä ïúBð ìáà. ¨¦§¨§©§¥¨¤¤¡¦¨§ª¨¦¦¥§¨©§¦£¨¥§©§¨¨§©©§
äãeäé éaøøîBà:ïúBð àeä ìkì,øéöå õîç Ba LiL øácî õeç. ©¦§¨¥©Ÿ¥¦¨¨¤¤Ÿ¤¨¦

ÂïîMä úà Ba ìa÷ì øpä úçz éìk ïéðúBð ïéà,íBé ãBòaî BðúBð íàå–øzî.epnî ïéúBàð ïéàå,BðéàL éôì ¥§¦§¦©©©¥§©¥¤©¤¤§¦§¦§ª¨§¥¥¦¦¤§¦¤¥

:ïåìñä úà åøáùå àéøáè éùðà íäá åøæçå .íéîëçë äëìäå äéúùá ïéøúåîå ,åéìâøå åéãé ïäá.x`ilenéìë àåäå ,õåçáî íéìçâå íéðôáî íéî àøîâá åùøéô
åìåá÷áù íéîä ïî ïéúåù íåé ãåòáî íéìçâä ïî åäåôøâ íàå ,ìåãâä åìåá÷á íéîäå ,íéìçâ íù íéðúåðå åì øáåçî õåçáî åðôåã ìöà ïè÷ ìåáé÷ úéá åì ùéù

éñåî åðéàù éôì ,éìë úîçî úö÷ åîçåäù ô"òàå ,úáùá ìåãâä:åððèöé àìù íäìù íåç íéé÷îå øîùî àìà ìáä ó.ikihp`åì ùéù úùåçð éìë àåä
ù"òî íéìçâä óøâù ô"òàå ,äáøä øàùð åîåç íéìåùä éúù ïéá äèîì ùàäù êåúîå ,íéìåùä éúù ïéá äèîì ùàäå äìòîì íéîä ïéîéùîå íéìåù éúù

îçúî íéîä:úáùá íäî íéúåù ïéà êëéôì ,úáùá åá íéî
dd.mgind:åëåúáù íéîä íîçì ùàä áâ ìò åúåà ïéîéùîù úùåçð ìù íå÷îå÷.edpity:ïéîç íéî åëåúá ùéå äøéëä ìòî.ekezl ozi `líéèòåî íéî

:úáùá ìùáîë äéì äåäã ,íçéîä êåúá åøàùðù ïéîçä íéîä ïî åîîçúéù éãë.ekezl ozep la`:ïéøùåô ìëä åáåùéù ãò íéáåøî íéî.qekd jezl e`
êåúì àåä ïúåð ìáà ïðéðú ïî÷ìå .ìùáî éðù éìëã àðú éàäì äéì àøéáñã ,àì åîçåéù éãë íéèòåî ìáà ,øúåî ïøéùôäì à÷åã éðù éìë àåäù ô"òàå

:ìùáî åðéà éðù éìëã äëìäå .ìùáî åðéà éðù éìëã òîùîã äøò÷ä.oxiardy:øåàä ïî.oigzexn:úåùîùä ïéá.oilaz okezl ozi `l,êùçúùî
:ìùáî çúåøù ïîæ ìë ïåùàø éìëã.dxrwd jezl `ed ozep la`:ìùáî åðéà éðù éìëã.iegnzíùîå åëåúì ñôìéàä ìë äøòîù äìåãâ äøò÷ ïéîë

:úåøò÷ì äøòî.ozep `ed lkl:ïåùàø éìëì åìéôà.xiv e` uneg ea yiy xacn ueg.é"øë äëìä ïéàå ,ïéìáúä ïéìùáî íäù íéâã úçéìîî óèåðä
ùá àì ïåùàø éìëá åìéôà çìî ìáà ,øåàä ïî åøéáòäù øçàì åìéôà ïåùàø éìëá ïúéì øåñàã àåä ïéìáú à÷åãåøúåî êëéôì ,ãáìá øåàä â"ò àìà ,äì

:øåàä ïî åøéáòäù øçàì ø"ëá åìéôà çìî úúì
ee.oipzep oi`:úáùá.onyd z` ea lawl xpd zgz ilkàìù íå÷îá éìë áéùåäì øîåìë ,åðëéäî éìë ìèáì øåñàå àåä äö÷åî ïîùã íåùî ,óèôèîä

:åìèìèì øåñàå àåä äö÷åî ïîùä åá ìåôéùî äæ éìëå ,äëàìîì éîãå èéèá åøáçîå íå÷î åì òáå÷ë äéì äåäã ,íùî åìèéì ãåò ìëåé.oize`ip oi`ïéà
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החמים  המים מחמת יתחממו בצינור  העוברים הצוננים שהמים כדי 
íéîëçשבתעלה. ïäì eøîà:טבריה לאנשי –úaMa íà– ÈÀÈÆÂÈÄÄÇÇÈ

אף  בשבת, בתעלה ומתחממים בצינור  העוברים הצוננים המים כלומר
שבת, מערב לצינור  שנכנסו פי  úaMaעל ençeäL ïénçk דינם – ÀÇÄÆÇÇÇÈ

ולכן  בשבת, שהוחמו  מים äöéçøaכדין ïéøeñà ידיו פניו  אפילו – ÂÄÄÀÄÈ
בהם  לרחוץ שמותר שבת מערב שהוחמו במים כן שאין  מה ורגליו,

ורגליו , ידיו  פניו  בשתיה;äiúLáeבשבת אסורים וכן –áBè íBéa ÄÀÄÈÀ
טוב, ביום בצינור  העוברים המים –áBè íBéa ençeäL ïénçkÀÇÄÆÇÀ

ולכן  טוב ביום שהוחמו  כמים דינם –äöéçøa íéøeñà היינו – ÂÄÄÀÄÈ
הגוף, כל äiúLaברחיצת ïéøzîeנפש אוכל צורך  כל  שהרי  – ËÈÄÄÀÄÈ

מבואר, בגמרא ורגליו . ידיו פניו בהן  לרחוץ מותר וכן  טוב; ביום מותר

"ולא  ששנינו  במה הקודמת, המשנה של  בסיפא שאמרו  הטעם שלפי 
של הזה המעשה בא ברמץ, יטמין שמא גזירה וכו ', בחול " יטמיננה

השני, הטעם לפי אבל  אסור ; הטמנה שבדרך  להוכיח, טבריא אנשי 
זה  מעשה מוסב עפר, יזיז  שמא בחול יטמיננה שלא מודה יוסי  שרבי 

השמש שתולדת יוסי  לרבי מכאן  להוכיח באים שחכמים הרישא, על 
אלא  שמש תולדת אינם טבריה שחמי  סובר, יוסי רבי ברם, אסורה.

גיהנום של פתחו על הם שעוברים אש , אא  ))..תולדת ללטט,, øàéìîËÀÈ((ששבבתת  
óeøbä מוליאר מים,– לחימום נחושת של  או חרס של  כלי הוא ÇÈ

בית  לו  שיש כלומר מבחוץ, וגחלים מבפנים מים בגמרא: ומבואר 
להיפך : גורסים ויש לגחלים; קטן קיבול בית ובצידו למים גדול קיבול 

"miptan milgbe uegan min"((  חחננננאאלל בית ((ררבבננוו יש שבאמצעו כלומר  ,
ובאה  הרוסי ), הסמובר (כעין  למים קיבול  בית ומסביבו לגחלים ַַקיבול 

יום, מבעוד  גרוף הוא שאם ללמד, úaMaהמשנה epîéä ïéúBL– ÄÅÆÇÇÈ
שאינו  לפי שבת, בערב בו שחיממו  המים מן  בשבת לשתות מותר

אבל  יצטננו . שלא המים של החום את משמר כליéëéèðàאלא – ÇÀÄÄ
בית  גביו ועל לגחלים, קיבול בית (בשוליים) שבקרקעיתו נחושת, של

למים, äôeøbLקיבול  ét ìò óàלפני הגחלים את ממנה שגרפו – ÇÇÄÆÀÈ
äpnîהשבת, ïéúBL ïéàלאחר אף מחממת שהיא לפי בשבת, – ÅÄÄÆÈ

בשבת. בה מתחממים שהמים ונמצא שנגרפה,
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íçnä,מים בו שמחממים כלי –eäptL,האש מעל שהעבירו  – ÇÅÇÆÄÈ
ïðBö BëBúì ïzé àG,מועטים צוננים מים –ençiL ìéáLa– ÄÅÀÅÄÀÄÆÅÇ

בישול משום בזה שיש המיחם, שבתוך  החמים המים מן  שיתחממו

ïøéLôäìבשבת. éãk ñBkä CBúì Bà BëBúì àeä ïúBð ìáàÂÈÅÀÀÇÀÅÀÇÀÄÈ
שכל כדי מרובים, צוננים מים המיחם לתוך לתת שמותר כלומר –

הכוס, לתוך  רותחים מים המיחם מן עירה אם או  פושרים, יהיו  המים
מים  אין שלעולם מועטים, אפילו צוננים, מים לתוכה לתת מותר

הכוס  שהרי  החמים, את להפשיר  כדי  אלא הכוס לתוך ניתנים צוננים
מבשל  אינו שני וכלי  שני , כלי ההררבב  הוא בבררםם ההררששבב""אא;; ההרר  ""ןן;; ((תתווסספפוותת  ;;

ככךך  )).. ממפפררשש אאייננוו   ïéçzøîממבבררטטננוורראא ïøéáòäL äøãwäå ñtìàäÈÄÀÈÀÇÀÅÈÆÆÁÄÈÀËÈÄ
רותחין, כשהם האש מעל לחשיכה סמוך שהורידם –ïëBúì ïzé àGÄÅÀÈ

ïéìáz בהם סולדת שהיד עד רותחים שהם זמן שכל משתחשך , – ÇÀÄ
לתוכם; הניתנים התבלין  את מבשלין הם àeäהרי ïúBð ìáà– ÂÈÅ

äøòwäתבלין , CBúì הקדירה מתוך התבשיל  את לתוכה שעירה – ÀÇÀÈÈ
האילפס, éeçîzäאו  CBúì Bà לתוכה שמערים גדולה, קערה מין – ÀÇÇÀ

הם  והתמחוי והקערה שהואיל  לקערות, נותנים וממנה האילפס כל

בהם. מתבשלים התבלין אין  שני, ìkìכלי :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÙ
ïúBð àeä,רותחים כשהם ולקדרה לאילפס אפילו  תבלין  לתת מותר – Å

øéöå õîç Ba LiL øácî õeç מסייעים חריפותם שמחמת – ÄÈÈÆÆÙÆÈÄ
לבשל . הנמלחים."xiv"הם מדגים היוצא רוטב היינו 

גם  יש אבל שבגמרא. אחת דעה לפי המפרשים, כרוב הרישא, את בארנו 
בגמרא: אחר edpity"פירוש mgind".(שם (עיין חמים מים ממנו שפינה –

âששללייששיי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

שהוצאו דברים בשבת לטלטל  אסרו  שחכמים למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 
המופרש דבר כלומר  "מוקצה", נקרא זה איסור  שונות. מסיבות בשבת שימוש  מכלל 
סוגי שם מנינו וכבר  בשבת. בו  להשתמש  שבת מערב מוכן היה שלא והמובדל,

"מוקצה". באיסורי  עוסקת משנתנו – שונים. "מוקצה"

øpä úçz éìk ïéðúBð ïéà שנותנים כלי  היינו  ש "נר" בארנו  כבר – ÅÀÄÀÄÇÇÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïëenä ïî.Lãç øð ïéìèìèî,ïLé àG ìáà.ïBòîL éaøøîBà:ïéìèìhî úBøpä ìk,úaMa ÷ìBcä øpä ïî õeç. ¦©¨§©§§¦¥¨¨£¨¨¨©¦¦§¥¨©¥¦©§§¦¦©¥©¥©©¨
úBöBöéð ìa÷ì øpä úçz éìk ïéðúBð;äaëî àeäL éðtî íéî BëBúì ïzé àGå. §¦§¦©©©¥§©¥¦§¦¥§©¦¦§¥¤§©¤

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ïéðîBè äna,ïéðîBè ïéà änáe?ïéðîBè ïéàôba àGìáfa àGå ú,ìBça àGå ãéqa àGå çìna àG,ïéa ©¤§¦©¨¥§¦¥§¦©¤¤§©¤¤©¤©§©¦§©¥

ïéa íéçìíéLáé;íéáNòa àGå íéëBna àGå íébfa àGå ïáza àG,íéçì ïäL ïîæa,ïäLk ïäa ïéðîBè ìáà ©¦¥§¥¦©¤¤§©¨¦§©¦§¨£¨¦¦§©¤¥©¦£¨§¦¨¤§¤¥
íéLáé.úBøtáe úeñka ïéðîBè,íéLøç ìL úøñðáe äðBé éôðëa,äwc ïzLt ìL úøòðáe.äãeäé éaøøñBà §¥¦§¦©§©¥§©§¥¨¦§Ÿ¤¤¨¨¦¦§Ÿ¤¤¦§¨©¨©¦§¨¥

äqba øézîe äwca. ©©¨©¦©©¨

:ä÷ìãäì äö÷åä øáëù ïëåîä ïî åðéàù éôì ,úáùá øðä ïî óèôèîä ïîùä ïî ïéðäð.ycg xp oilhlhn:äéá éùåîúùàì éæçå ñåàî åðéàù.oyi `l la`
:àåä ñåàéî úîçî äö÷åîã.wlecd xpd on uegúîçî äö÷åî àìå ,ñåàéî úîçî äö÷åî ù"øì äéì úéìå äáëé àîù äøéæâ ,øåñà ÷ìåã àåäù ãåòá

åâîã ,úáù åúåà ìë åìèìèì øåñà äáëù ô"òà úáù éìéìì åäå÷éìãäù øðù ,÷ìåãä øðä ïî õåç úåøðä ìë ìèìèì øéúîù ù"øë äëìä ïéàå .øåñéà
:ù"ø äéá äãåîã ñéë ïåøñç úîçî äö÷åî àìà úáùì äö÷åî ïéàù åúåîë äëìä úåøð øàùá ìáà ,àîåé éìåëì éàö÷úà úåùîùä ïéáì éàö÷úéàãmipzep

.xpd zgz ilk:éëäá åðëéäî ìèåáî éìëä ïéàå ùîî íäá ïéà úåöåöéðã åéúçúù äî ÷ìãé àìù éãë øðä ïî úôèåðä úáäìù ìù úåöåöéð ìá÷ì úáùá
.min ekezl ozi `le:øåñà úáù áøòá êëìéä ,áééçå äáëî éåä àðååâ éàä éë ãéáò äåä éà úáùáå ,úáù åèà úáù áøò ïðéøæâã ,úáù áøòî åìéôàå

c`̀.oipneh dnaåøîàå ,øçà øáãá äðîèìå ù"òá äøéë éáâ ìòî äøã÷ ÷ìñì àáäéñåîä øáãá ïéðîåè ïéà íéîëç,ìáä ãéîòîä øáãá àìà ìáä ó
éñåîä øáã åäæéà:øåñàå ó.ztba `l:ãàî íç ãçé ñåðë àåäùë ,ïéîùîåùå íéúéæ ìù úìåñô.migl:ïéùáéî øúåé äáøä ìáä ïäá ùé.oibf.íéáðòä éôéì÷

:íéáðòä éðéòøâ ,íéðöøç.oiken:íééåìá íéãâá úøéøâå äîäá ìù êø øîö éùéìúå ïôâ øîö ïåâë ,ïéëåî éåø÷ êø øáã ìë.oigl ody onfaïáúà éà÷ äìåëà
øîöá ïåâë ,äì úçëùî ïîöò úîçî ïéçì ïéëåîå ,åùáéù øçàì ïäéìò åìôðù ïé÷ùî úîçî ïéçì àì ïîöò úîçî ïéçì åøîàù ïéçìå .íéáùòå ïéëåîå ïéâæå

:äîäáä úåëøé ïéáù øîöá åà äéìàì êåîñä.zxeqp:äøéâîá åúåà íéøøâîùë õòä ïî íéøâðä ïéøñðîù úìåñô.zxerpïúùôä ïî ïéøòðîù ÷ã ÷ã
:åúåà ïéöôðîùë.dwca xqe` i"xãåòáî ïéîèäì åøñàù äîå .äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äñâ ïéá ä÷ã ïéá éøùã äãåî úøåñðá ìáà ,ä÷ã ïúùô ìù úøåòðá

`xephxa yexit

כלי בשבת ליתן  שאסור  ללמד , המשנה ובאה ופתילה, שמן  לתוכו 

הנר, ïîMäתחת úà Ba ìa÷ì שהשמן משום הנר, מן הנוטף – ÀÇÅÆÇÆÆ
לתוך נוטף וכשהוא בטלטול , ואסור לנר , הוקצה שהרי הוא, "מוקצה"

בטלטול, נאסר הכלי  אף epkidn,הכלי, ilk zaya lhal xeq`eכלומר
כקובע  שזה משם, ליטלו  עוד יוכל  שלא במקום וליתנו טלטולו, מהיתר
שזה  אחר, טעם ל"בונה". ודומה בטיט, מחברו  וכאילו  מקום לו 

שימושו מכלל  בשבת שמוציאו הכלי , בניין את עעייייןן  כ "סותר" ((ררשש""יי;;

אא  )) ממגג,, íBé.תתווסספפוותת ãBòaî BðúBð íàåהכלי את נותן  הוא אם – ÀÄÀÄÀ
יום, מבעוד  שבת בערב הנר  לאחרøzîתחת שמא חוששים ואין  – ËÈ

בשבת. לטלטלו יבוא לתוכו  שמן éúBàðשיפול  ïéàåepnî ïאסור – ÀÅÅÄÄÆ
הנר , מן  שנטף השמן  מן בשבת ïëenäליהנות ïî BðéàL éôì– ÀÄÆÅÄÇÈ

שבת. נר להדלקת Lãçשהוקצה øð ïéìèìèî,לנר העשוי כלי  – ÀÇÀÀÄÅÈÈ
הואיל להדלקה, בו השתמשו  לא שעדיין כלומר  חדש, שהוא זמן כל

בשבת, לטלטלו  מותר  היתר , של  לשימוש ראוי ïLéוהוא àG ìáàÂÈÈÈ
שהואיל לטלטלו , אסור  זו, בשבת בו הדליקו שלא פי  על  אף ישן , נר –
הוא  והרי אחר , לשימוש  ראוי  אינו שוב להדלקה, כבר  בו  והשתמשו 

מיאוס. מחמת ïéìèìhîמוקצה úBøpä ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÇÅÄÇÀÀÄ
בשבת, –úaMa ÷ìBcä øpä ïî õeç,דולק שהוא בשעה – ÄÇÅÇÅÇÇÈ

האסור, לדבר  בסיס הוא שהנר  מפני  או יכבנו , שמא לטלטלו, שאסור 
חכמים  על שמעון רבי  חולק "מוקצה" בענין אבל לשלהבת. היינו 

מחמת  מוקצה ולא מיאוס מחמת מוקצה לא בטלטול , אוסרו ואינו 
id`,איסור . dklddאסור שכבה, לאחר אף לשבת, שהדליקוהו  שנר 

השמשות  בין לשעת מוקצה ונעשה שהואיל שבת, אותה כל לטלטלו 
שמעון  כרבי  הלכה נרות בשאר  ברם, השבת. יום לכל מוקצה נעשה

øpä((בבררטטננוורראא)).. úçz éìk ïéðúBð,בשבת אפילו  –úBöBöéð ìa÷ì ÀÄÀÄÇÇÇÅÀÇÅÄ
ממש, בהם אין  שהניצוצות לפי דליקה, למנוע כדי  השלהבת, של –
הכלי את מבטל זה אין הלכך לתוכו , שנפלו הכלי  את לטלטל  ומותר 

BëBúìמהיכנו ; ïzé àGå, כלי אותו  לתוך –íéî בערב אפילו – ÀÄÅÀÇÄ
äaëîשבת, àeäL éðtî בשבת הניצוצות כיבוי  את שמקרב – ÄÀÅÆÀÇÆ

שכן ((גגממרראא  )).. שבת, משום שבת ערב שגוזרים הטעם, מבארים ויש 
הניצוצות  נפילת בשעת הכלי  יגביה שמא כן, לעשות אסור בשבת

בערב  אף בכלי מים ליתן  שאסור גזרו  ולכן  בשבת, מכבה ונמצא

בערב  בהן  להתחיל שמותר  שנינו אחרות שבמלאכות פי  על  ואף שבת.

(א, מצודה ופריסת וסממנים דיו  שריית כגון  בשבת, שתיגמרנה שבת
שמניח  במה כך כל  כאיסור לאנשים נראה שלא לפי  החמירו, כאן הֿו),

ליתן  שיתחיל  כיבוי, לידי יבוא שמא לחשוש ויש  הניצוצות, תחת כלי 
ונמצא  יפלו , הנתינה גמר  וקודם הניצוצות נפילת קודם בשבת המים

לעיל שבארנו  כמו  הכלי  יגביה שמא או בידים, ששבבתת  מכבה ((תתווסספפוותת  

בב  )) .ממדד,,
א ה נ ש מ ר ו א ב

שמורידים  היינו ה"הטמנה" וענין  שבת. בערב החמין הטמנת בדיני  עוסק זה פרק
חומה. על השומרים דברים בתוך  אותה וטומנים האש מעל  הרותחת הקדירה את
המשמרים  בדברים אלא לטמון חכמים התירו שלא ב), פרק (בסוף הזכרנו וכבר
יום, מבעוד  אפילו לטמון אסור  חום המוסיפים בדברים אבל  בלבד, החום את
משתחשך בגחלים לחתות ויבוא חם) (אפר ברמץ התבשיל  יטמון  שמא חכמים שגזרו
שאינם  ודברים חום המוסיפים דברים לפרט באה משנתנו – בישולו. להחיש כדי 

החום. את משמרים אלא

ïéðîBè ïéà änáe ,ïéðîBè änaמעל אותה שמורידים קדירה – ÇÆÀÄÇÈÅÀÄ
במה  בשבת, חומה את לקיים כדי לטמנה ורוצים שבת בערב האש 

אסור ? ובמה לטמנה úôbaמותר àG ïéðîBè ïéàשל בפסולת – ÅÀÄÇÆÆ
שמנם, סחיטת לאחר הנשארת שומשמין  של  או  ìáfaזיתים àGå– ÀÇÆÆ

בהמות, ìBçaשל àGå ãéqa àGå çìna àG הדברים שכל  – ÇÆÇÀÇÄÀÇ
המו  בדבר לטמון ואסור  הבל , מוסיפים שבארנו האלו כמו הבל , סיף

íéLáéלעיל, ïéa íéçì ïéa בין לחים הם הללו  כשהדברים בין – ÅÇÄÅÀÅÄ
יבשים. ïázaכשהם àG,השבלים בקני  –íébfa àGå בפסולת – ÇÆÆÀÇÈÄ

בגת, שנדרכו  íéëBnaהענבים àGå, גפן צמר  כגון  רך, דבר כל – ÀÇÄ
"מוכים", נקרא בהם, וכיוצא בגדים בלויי הצמר , מן  הנסרקים חוטים

íéáNòa àGå(בעשבים במוכין, בזגים, (בתבן , הארבעה אלו  בכל – ÀÈÂÈÄ
טומנים, íéçìאין ïäL ïîæaמפרשים יש ששבבתת  – ההגגממרראא פפיי ((עעלל ÄÀÇÆÅÇÄ

אא  )),, כגון ממטט  ,, בהם, טומנים אין עצמם מחמת לחים כשהם שדווקא

לחלוחית  בו שיש לאליה, הסמוך מן  או הצאן ירכות מבין  בצמר 
שיבשו , לאחר עליהם שנפלו  מים מחמת לחים הם אם אבל טבעית,

בהם לטמון  ללההררממבב""םם  ))מותר  ההממששננייוותת   פפייררוושש   ב"משנה ((בבררטטננוורראא  ;; אבל  ;
אא))תורה" דד,, ששבבתת עצמן",((ההלל'' מחמת ואפילו "לחים הרמב"ם: כותב

מחממים  הם הרי  אחר  דבר מחמת לחים הם אם שלדעתו  ומשמע

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïúBà ïéìèìèîe ïéçìMa ïéðîBè,ïúBà ïéìèìèî ïéàå øîö éfâa.äNBò àeä ãöék?éeqkä úà ìèBð,ïäå §¦©§¨¦§©§§¦¨§¦¥¤¤§¥§©§§¦¨¥©¤¥¤©¦§¥
úBìôBð.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:ät÷–ìèBðå dcö ìò dhî,øéæçäì ìBëé Bðéàå ìhé ànL.íéîëçå §©¦¤§¨¨¤£©§¨¥ª¨©¨©¦¨§¥¤¨¦Ÿ§¥¨§©£¦©£¨¦
íéøîBà:øéæçîe ìèBð.íBé ãBòaî eäqk àG–CLçzMî epqëé àG.älbúðå eäqk–BúBqëì øzî.àlîî §¦¥©£¦¦¨¦§§©¤¦¤¤§©¦¨§¦§©¨ª¨§©§©¥

úñkä úçz Bà økä úçúì ïúBðå ïBúéwä úà. ¤©¦§¥§©©©©©©©¤¤

éñåîä øáãá íåééñåî åðéàù øáãá úáùá ïéîèäì åøñàå .êùçúùî íéìçâá úåúçì àáéå õîøá ïéîèé àîù äøéæâ ,ìáä óäøæâ ,ìùáî åðéàù ô"òàå ìáä ó
éñåî åðéàù øáãá ïéîèäì øúåî úåùîùä ïéáå .úáùá øåàá äðçéúøéå äððèöðù åúøã÷ àöîé àîùøæâîì àëéìã .ïé÷éìãî äîá ô"ñá ïðéøîàãë ìáä ó

úòãä ïéàù ùåøéô ,ïä úåçúåø úåùîùä ïéá úåøã÷ íúñá ùøéô í"áîøå .ïä úåçúåø úåùîùä ïéá úåøã÷ íúñã ,äðçéúøéå äððèöðù åúøã÷ àöîé àîù
äî éðôî ñøåâ äéä àåäù ,ïé÷éìãî äîá ÷øôá åéðôìù àøîâá àöîù úåëôåäî úåàñøâå úåàçñåðä ùåáù éðôî ,åúìáåñåðéàù øáãá ïéðîåè ïéà åøîà

éñåîéñåîä øáãá ïéðîåè ïéà åøîà äî éðôîå ,õîøá ïéîèé àîù äøéæâ äëéùçùî ìáä óäî éðôî àìà ,ïë úåñøâä ïéàå ,çéúøé àîù äøéæâ é"òáî ìáä ó
éñåî åðéàù øáãá ïéðîåè ïéà åøîàéñåîä øáãá ïéðîåè ïéàå ,çéúøé àîù äøéæâ äëéùçùî ìáä ó:õîøá ïéîèé àîù äøéæâ íåé ãåòáî ìáä ó

aa.oigly:çìùéå ,èéùôäå íåâøú .úåøåò.oze` oilhlhne:íäéìò ïòùäì øîåìë ,åäééìò àâæîì åæçã ,ïäá ïîè àìù ïéá ïäá ïîèù ïéáoilhlhn oi`e
.oze`:íìèìèî äðîèäì ïãçé ìáà ,äðîèäì ïãçé àìùë éøîâì ïøé÷ôä àì äòù éôì ïäá ïîèù éô ìò óàå ,âåøàìå úååèì ïä úåö÷åîã.dyri cvikäæ

:ïäá äìåë äðåîè àéä éøäå ïìèìèì øåñàå ìéàåä ,åúøã÷ ìåèé ãöéë íäá ïîèù.lhepúôëéà àì åéìò ïäù ô"òàå ,åéìò éìë úøåú ùéù äøã÷ ìù éåñë
:äøã÷ä úà úåñëì àìà éåùò ïéàù ïäì ñéñá äùòð àìã ïì.lhepe dcv lr dhn dtew xne` xfrl` iax,äãö ìò äôå÷ä úà äèî äìèéì àáùë

úåùòìå ïàëìå ïàëì ïéæéâä ìèìèì ìëåé àì äðéîèäìå øåæçì êøèöé íàå äøã÷ä äá ùéù àîåâä êåúì ïàëîå ïàëîù ïéæéâä åìôéå äøã÷ä úà ìåèé àîù
:äëåúì äøéæçäìå àîåâ.lhep `"kgeìåèéì äéì ïðéøñà àìå ,äîå÷îì äøã÷ä øéæçî àîåâä äì÷ì÷úð àìå ïàëîå ïàëîù ïéæéâä åìôð àì íàå äøã÷ä úà

:íéîëçë äëìäå .øéæçé àìù àîåâä äì÷ì÷úð íàù íéîëç íéãåîå .àîåâä ì÷ì÷úú àîù äøéæâ äìçúëì äøã÷ä úà.jygzyn epqki `lïéîèäì øåñàù
éñåîä øáãá ïéá úáùáéñåî åðéàù øáãá ïéá ìáä ó:äðîèä êøãá ìáä ó.ozepeîù øëä úçú ,úáùá,äöåð åà ïéëåî àìî àåäù ô"òàå åéúåùàøî íéù
:êëá äðîèä êøã ïéàù.zqk:øëî ìåãâ

`xephxa yexit

בהם. טומנים שאין  שכן  וכל íéLáéיותר , ïäLk ïäa ïéðîBè ìáàÂÈÀÄÈÆÀÆÅÀÅÄ
הבל. מוסיפים אינם יבשים שהם שבזמן –,úBøtáe úeñka ïéðîBèÀÄÇÀÇÅ

äðBé éôðëaנוצות בשאר  הדין והוא ייששרראאלל  "")),,– úøñðáe((""תתפפאאררתת ÀÇÀÅÈÄÀÙÆ
íéLøç ìLלמסור מתחת הנושרים העצים ואבק השבבים – ÆÈÈÄ

העץ, את ïzLtכשמנסרים ìL úøòðáe מן הנושרים הקסמין  – ÄÀÙÆÆÄÀÈ
אותו , כשמנפצים תיבה äwcהפשתן גורסים אינם המפרשים רוב – ÇÈ

äwcaזו . øñBà äãeäé éaø בערב בה לטמון דקה, בנעורת – ÇÄÀÈÅÇÇÈ
הבל, מוסיפה שהיא äqbaשבת, øézîe הוא גסה בנעורת אבל  – ÇÄÇÇÈ

לטמון  שמותר קמא לתנא יהודה רבי  מודה בנסורת ברם, לטמון . מתיר

בגסה בין  בדקה dcedi((גגממרראא  ))..בין iaxk dkld oi`e.

âררבבייעעיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

המותרים  בדברים רק לא לשבת החמין  את לטמון שמותר  ללמד, באה משנתנו
בטלטול. האסורים מוקצה בדברי  גם אלא בטלטול

ïéçìMa ïéðîBè,בעורות –ïúBà ïéìèìèîeלטלטל מותר – ÀÄÇÀÈÄÀÇÀÀÄÈ
משום  בהם, טמנו  שלא בין בהם שטמנו  בין  בשבת, העורות את

בשבת, עליהם לסמוך  או  לישב הם øîöשראויים éfâa טומנים – ÀÄÅÆÆ
צמר, ïúBàבגיזי  ïéìèìèî ïéàåהצמר גיזי את לטלטל ואסור  – ÀÅÀÇÀÀÄÈ

בגמרא  מוקצה. הן  והרי  ולאריגה, לטווייה הן  שמיוחדות לפי בשבת,
שנו  "לא `oze)אמרו: oilhlhn oi`y)אבל להטמנה, ייחדן  שלא אלא

אותן ". מטלטלין  להטמנה, äNBòייחדן àeä ãöékבגיזי הטומן – ÅÇÆ
הקדרה? את מהן מוציא כיצד  בשבת, לטלטלן שאסור ìèBðÅצמר 

éeqkä úà,הקדרה פי שעל  –úBìôBð ïäå נופלות הצמר  וגיזי – ÆÇÄÀÅÀ
הכיסוי ואין מותר. והוא הצד " מן "טלטול  נקרא זה טלטול  מאליהן;

ש הצמר , לגיזי  בסיס הקדרה.נעשה את לכסות אלא שם ניתן  cvikeלא
?dxcwd jezn liyazd z` lhep `ed:øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅ

dcö ìò dhî ,ät÷ אותה מטה הקדרה את בה שטמן  הקופה – ËÈÇÈÇÄÈ
צידה, סעודה,ìèBðåעל  לאותה צרכו כפי שבקדרה מהתבשיל  – ÀÅ

הקדרה  את יטול לא אבל  אחרת; לסעודה בקדרה הנותר את ומשאיר

הקופה, øéæçäìמתוך  ìBëé Bðéàå ìhé ànL את יטול שאם – ÆÈÄÙÀÅÈÀÇÂÄ
שעמדה  הגומא לתוך ומכאן  שמכאן  הצמר  גיזי  יפלו שמא הקדרה

הקדרה  את לתוכה ולהחזיר הגומא את לתקן יוכל ולא הקדרה, בה

הגיזין  את יטלטל  שמא חשש  שיש  וכיון  הגיזין; טלטול  איסור מחמת
הקופה. מתוך הקדרה את להוציא אסור  הקדרה, את íéîëçåÇÂÈÄויחזיר 

øéæçîe ìèBð :íéøîBàמותר חכמים שלדעת מבואר , בגמרא – ÀÄÅÇÂÄ
הגומא. תתקלקל שמא חוששים ואין הקופה מתוך הקדרה את ליטול

הקדירה. את להחזיר  שאסור  חכמים מודים הגומא, נתקלקלה אם ברם,
.minkgk dkldeíBé ãBòaî eäqk àGהתבשיל את כיסה שלא מי  – ÄÈÄÀ

שבת, CLçzMîבערב epqëé àG בשבת לטמון שאסור  לפי – ÀÇÆÄÆÆÀÇ
קדירתו  אדם ימצא שמא גזירה הבל , מוסיף שאינו בדבר אפילו

בשבת וירתיחנה אא  ))..שנצטננה ללדד  ,, ששבבתת   את eäqk((גגממרראא   כיסה – ÄÈ
שבת, בערב בשבת,älbúðåהתבשיל –BúBqëì øzîשהרי – ÀÄÀÇÈËÈÀÇ

ההטמנה. למקום הקדירה את להחזיר  ïBúéwäמותר úà àlîî– ÀÇÅÆÇÄ
צוננים, מים הכד  את אדם ðåúçzממלא Bà økä úçúì ïúB ÀÅÀÇÇÇÇÇÇ

úñkä,צינתם להפיג כדי מפרשים, ויש  צינתם; לקיים כדי  בשבת, – ÇÆÆ
חכמים. עליה גזרו ולא הטמנה, דרך זו שאין

לענין המשך הם עזריה בן אלעזר רבי שדברי  המפרשים), רוב (כפי בארנו 
בהטמנה  מדבר ואינו  אחר , ענין שהוא מפרש הרמב"ם אבל צמר . בגיזי  הטומן
מתוך הקדירה את שכשנוטלים שהיא, הטמנה בכל אלא דווקא, צמר  בגיזי
אסור הכל ולדברי מתקלקל , הקדירה שמושב פעמים בה, שטמנוה הקופה
טומן כאילו ונמצא חדש, מושב לה עושים שהרי לשם, הקדירה את להחזיר
את  שנוטל בשעה להיזהר  שחייב עזריה, בן אלעזר רבי אומר  מכאן בשבת.
אבל לשם. להחזירה שיוכל כדי מושבה, יתקלקל  שלא הקופה, מתוך  הקדירה

יחזיר. לא הגומא, נתקלקלה ואם ויחזיר; כדרכו שיטול  סוברים, חכמים

א ה נ ש מ ר ו א ב

השביעי וביום מעשיך תעשה ימים "ששת יב): כג, (שמות משפטים בפרשת כתוב

jxengeתשבת, jxey gepi ornl,בשבת בהמתו שביתת על מצווה שאדם מכאן – ..."

לאדם  שאסור וכשם האדם, לצורך בשבת מלאכה הבהמה תעשה שלא והיינו 

על במשא שתצא לבהמתו  לתת לו  אסור  כך הרבים לרשות משא בשבת להוציא

נחשב  אינו כלל , תשתמר לא שבלעדיו הבהמה, לשמירת העשוי  דבר ברם, גופה.

צורך מפני  או  הקור מפני  או  החום מפני לו זקוקה שהבהמה דבר וכן  כמשא;

שאינו או לשמירה עשוי  שאינו  דבר  אבל  בו . יוצאה והיא לאדם, כבגד  דינו אחר,

דבר  כל  וכן לה, זקוקה הבהמה שאין יתירה, שמירה שהיא או  לשמירה, מועיל 

– בו רגילה הבהמה כשאין  לנוי, שהוא דבר  ואפילו הבהמה, לצורך  שאינו  מיותר

איפוא  נידונים הללו  הדברים פרטי – בו. לצאת לה ואסור כמשא, נחשב זה הרי

בפרקנו.
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‡äàöBé äîäa äna,äàöBé dðéà änáe?øñôàa ìîbä àöBé,íèça ä÷àðå,àéaîøta ñé÷cáìå,øéMa ñeñå, ©¤§¥¨§¨©¨¥¨§¨¥©¨¨¨©§¨§¨¨©£¨§ª§§¦©§ª§§¨§©¥

ìëåøéMa íéëLîðå øéMa íéàöBé øéMä éìòa,ïîB÷îa ïéìáBèå íäéìò ïéfîe. §¨©£¥©¥§¦©¥§¦§¨¦©¥©¦£¥¤§§¦¦§¨
·úòcøna àöBé øBîç,Bì äøeL÷ àéäL ïîæa;ïéáeáì ïéàöBé íéøëæ;úBæeçL úBàöBé úBìçø,úBðeáëe úBìeák; £¥©©§©©¦§©¤¦§¨§¨¦§¦§¦§¥§§§§

úBøeøö úBàöBé íéfòä.éñBé éaøïlëa øñBà,úBðeákä ïéìçøä ïî õeç.äãeäé éaøøîBà:úBøeøö úBàöBé íéfòä ¨¦¦§§©¦¥¥§ª¨¦¨§¥¦©§©¦§¨¥¨¦¦§§
Laéì,áìçì àG ìáà. §©¥£¨¤¨¨
‚äàöBé dðéà änáe?úìèeèna ìîb àöé àG,ìeâø àGå ãe÷ò àG,úBîäaä ìk øàL ïëå.íélîb øL÷é àG ©¨¥¨§¨¥¥¨¨©§¤¤¨§¨§¥§¨¨©§¥¦§Ÿ§©¦

d`̀.d`vei dnda dnaäååöî íãàù éôì:éåàùîë éåä äéá àøèðî àìã éãéîå éåàùîë éåä àì äîäáä äéá àøèðîã éãéîå ,úáùá åúîäá úúéáù ìò
.xqt`:äîäáä éô ìò íéøùå÷ù ìáç.dw`pde:àúøéúé àúåøéèð äëéøöù à÷åã äðáì ä÷àðá äì é÷åî àøîâá.mhgaìæøá ìù úòáè ïéîë ïéç÷åì

:åëåúá åúåà ïéñéðëîå ä÷àðä íèåç ïéá÷åðå.qwcael:áåùéá íéàöîðä íéøåîç øàùî øúåé äøéîù ïéëéøöå íé÷æçå íéù÷ íäå ,ãåì úðéãîî àáä øåîç
.`ianexta:ìæøá ìù ïñø.xiya:äîäáä ïéëùåîå ìáç úòáèá íéñéðëîå åá äòåá÷ úòáèå åøàåö áéáñ äãòöà ïéîë.xiyd ilra lkeìù íéáìë ïåâë

:úåðè÷ úåéçå íéãééö.xiya mi`vei:øéùá òåá÷ä ìáçä ïøàåö ìò êåøë.xiya oikynpe:øéùáù ìáçá äîäáä êùåî äöø íàå.odilr oifneïîå÷îá
:úîá åàîèð íà ,äîäáä øàåöá ïäù úåîë.onewna oilaeheäîäáì íéãçåéîä íéìëä ìëù ì"é÷ã áâ ìò óàå .øéùä ìéáèäì íéîá äîäáä íéñéðëî

:éîã íãà ùéîùúì éåùòä éìëë ,äîäáä úà åá âéäðéù íãàì éåùòå ìéàåä ,äìéáè êéøöå äàîåè ìá÷î åá àöåéëå øéùä ,äàîåè ïéìá÷î ïéà
aa.zrcxna:íîçúéù éãë åìåë íåéä ìë øåîçä ìò åúåà íéçéðîå ,ïè÷ óëåà ïéîë.el dxeyw `idy onfaåì êéøö øåîçäù äéúòã éìâã ,úáù áøòî

åì äøù÷ì øùôà éàù éôì ,øåñà úáùá øåîçä ìò úòãøî øåù÷ì ìáà .àåä éåàùî åàìå äéì øéø÷ æåîú úôå÷úá åìéôà àøîç éùðéà éøîàãë ,åîîçì
:åá úàöì øåñà øù÷å øáò íàå ,íééç ìòáá ùîúùî àöîðå äîäáä éãöá åîöò êîåñ ïë íà àìà.oiaealåìòé àìù úåøëæ ãâðë íäì íéøùå÷ù øåòá

:úåá÷ðä ìò.zefegy:íéøëæ ïäéìò åìòéù éãë äìòîì äøåù÷ ïäìù äéìà íéæçåàù.zeleakàìù éãë ïäéìâøá äúåà íéøùå÷å ïäìù äéìà íéìáåëù
:íéøëæ ïäéìò åìòé.zepeakðèé àìù ïøîö øåîùì íéãìåðù íåéá íéùáëä áéáñ ãâá íéøùå÷ù:ó.zexexvíé÷ãäîù áìçä ùáéì íéîòô ,úåøåøö ïäéãã

:ãñôéå õøàì áìçä óèôèé àìù ïäéããá ñéë ïäì ïéøùå÷ íéîòôå ,÷æåçá ïúåà.oleka xqe` iqei 'x:àåä éåàùîã.zepeakd on uegïøîö úøéîù àåäù
ðèé àìù:èéùëú åäì éåäå ó.yail zexexv ze`veiìéôð àîìã øæâéîì àëéì øéôù ÷ãäéîã ùáéì åäéî ,àåä éåàùî åàìã ÷"úë äéì àøéáñ äãåäé 'ø

éåúàì éúàå ìéôð àîìã ïðéùééç ,øåñà øéôù ÷ãäéî àìã áìçì ìáà ,ééåúàì éúàå:÷"úë äëìäå .é
bb.zlhehn:øçà øáãì åà ïîéñì åáðæá äøåù÷ úéìèî ìù äëéúç.cewr:åçøáé àìù íéìáëá íéìâøä íò íäéãé íéøùå÷ù.lebxåòåøæ ìò åãé íéôôåëù
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äàöBé äîäa äna,הרבים לרשות בשבת –äàöBé dðéà änáe ÇÆÀÅÈÀÈÇÈÅÈÀÈ
שאסור  כמשא, נחשב מה בשבת,– בו לצאת לבהמתו לתת לאדם

בהמתו? שביתת על מצווה והוא øñôàaהואיל ìîbä àöBé– ÅÇÈÈÈÇÀÈ
אותו , מושכים ובו שבלחיו  בשרשרת שקושרים גמלä÷àðåבחבל – ÀÈÈ

ומכניסים íèçaנקבה, חוטמה את נוקבים שבחוטמה; בטבעת – ÇÂÈ
יתירה, שמירה צריכה הנאקה שכן  טבעת, כעין ברזל  של  זמם בתוכו

ñé÷cáìåלוב מארץ הבא חמור וצריך((גגממרראא  )),,– וקשה חזק שהוא ÀËÀÀÄ
חמורים, משאר  יותר ברזל ,àéaîøtaשמירה של  ברסן  –ñeñå ÇÀËÀÀÈÀ

øéMa צוארו סביב אצעדה כמו מפרש: רש "י  שבצוארו . בשרשרת – ÇÅ
הסוס. את מושכים שבה רצועה, בה ומכניסים בה, קבועה וטבעת

øéMä éìòa ìëå כגון בצוואריהן, שיר  שנותנים הבהמות כל – ÀÈÇÂÅÇÅ
וכדומה, ציידים של øéMaכלבים íéàöBé בשבת לצאת להם מותר – ÀÄÇÅ

צוארם סביב וכרוכה בשיר  הקבועה וכך((גגממרראא  )),,ברצועה שהואיל 
משא נחשב זה אין  לצאת, øéMa((ררשש  ""יי))..דרכם íéëLîðåומותר – ÀÄÀÈÄÇÅ

שמירתם; דרך  היא שכך  שבשיר, ברצועה אותם íäéìòלמשוך ïéfîeÇÄÂÅÆ
–;onewna להזות אפשר במת, נטמאו  השיר בעלי  של השרשרות אם

הבהמה, בצואר  שהן  כמות אדומה פרה אפר מי ïéìáBèåÀÀÄעליהן 
ïîB÷îa היינו במקומן , כשהן השרשרות את לטבול אפשר וכן  – ÄÀÈ

הבהמה, שעליה.בצואר השיר  את להטביל כדי  למים הבהמה שמורידים

לבהמה  המיוחדים הכלים שכל גב על מכלואף טומאה, מקבלים אינם
ואדם  שהואיל  טבילה, וצריך  טומאה מקבל בו  וכיוצא השיר  מקום

(גמרא). האדם של לשימושו  העשוי ככלי  זה הרי הבהמה את בו  מושך 
המים  שייכנסו  בריווח, שם נתונה השרשרת שתהא צריך  מקום ומכל 

בדוחק. קשור יהא לא בה הקשור החבל וכן חציצה, בלא

âחחממייששיי âייווםם
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úòcøna àöBé øBîç, גופו לחימום גביו על  שנותנים במכסה – ÂÅÇÇÀÇÇ

Bì äøeL÷ àéäL ïîæa שמא חוששים לו , קשורה אינה שאם – ÄÀÇÆÄÀÈ
ברשות  אמות ארבע ויטלטלנה אותה יגביה החמור ובעל מעליו , תפול

לחמור קשורה שהיא בזמן היא משנתנו שכוונת מבואר, בגמרא הרבים.
חימום  לשם למרדעת זקוק שהחמור דעתו, גילה שבכך שבת, מערב

אסור, בשבת החמור על  מרדעת לקשור ברם, כמשא. נחשבת ואינה
ואסור החמור, על נשען כן  אם אלא לו לקשרה אפשר שאי לפי

בשבת חיים בבעלי בבררטטננוורראא  ))..להשתמש  ההררששבב  ""אא;; עבר((ייררווששללממיי;; ואם
בו לצאת אסור  אילים,íéøëæ.((בבררטטננוורראא  ))וקשר היינו  –ïéàöBé ÀÈÄÀÄ

ïéáeáìעל יעלו שלא כדי  זכרותם, אבר תחת להם שקושרים בעור – ÀÄ
úBæeçLהנקבות; úBàöBé úBìçø קשורה שלהן כשהאליה – ÀÅÀÀ

זכרים, עליהן שיעלו  כדי  קשורה úBìeákלמעלה, שלהן כשהאליה – À
הזכרים, עליהן  יעלו  שלא כדי  בכסות,úBðeáëeלמטה, מעוטפות – À

יתלכלך ; שלא ולבן , רך  שהוא צמרן, על  לשמור úBàöBéכדי  íéfòäÈÄÄÀ
úBøeøö,החלב את לייבש  כדי פעמים בכיסים, קשורים כשדדיהן  – À

יטפטף  שלא חלבן  על  לשמור  כדי  ופעמים בחוזק, אותם שמהדקים
רפויי שהכיסים עליהן.לארץ, ïlëaם øñBà éñBé éaø לצאת – ÇÄÅÅÀËÈ

ïîבשבת, õeçïéìçøäúBðeákä צמרן על  השומרת שעטיפתן – ÄÈÀÅÄÇÀ
להן. הוא úBøeøöכתכשיט úBàöBé íéfòä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÄÄÀÀ

Laéì והכיסים הואיל שבדדיהן, החלב את לייבש כדי  הן צרורות אם – ÀÇÅ
בשבת, לצאת להן מותר  יפה, áìçìמהודקים àG ìáà אם אבל – ÂÈÆÈÈ

שהואיל בשבת, לצאת להם אסור  חלבן, על לשמור כדי צרורות הן

ויטלטלם  יגביהם העזים ושומר  יפלו, שמא חוששים רפויים והכיסים
הרבים. ברשות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äàöBé dðéà änáe?הרבים לרשות בשבת יוצאה הבהמה אין במה – ÇÈÅÈÀÈ
úìèeèna ìîb àöé àG קושרים ופעמים שבחטוטרתו, בכר – ÅÅÈÈÇÀÆÆ

בשרו את הזנב שתחת הרצועה תשרוט שלא זנבו , תחת ((ררשש  ""יי;;אותו 

מפרשים:ההממאאיירריי)) ויש  ;zlhehna לסימן בזנבו  הקשורה במטלית –

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïúBà ïéìèìèîe ïéçìMa ïéðîBè,ïúBà ïéìèìèî ïéàå øîö éfâa.äNBò àeä ãöék?éeqkä úà ìèBð,ïäå §¦©§¨¦§©§§¦¨§¦¥¤¤§¥§©§§¦¨¥©¤¥¤©¦§¥
úBìôBð.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:ät÷–ìèBðå dcö ìò dhî,øéæçäì ìBëé Bðéàå ìhé ànL.íéîëçå §©¦¤§¨¨¤£©§¨¥ª¨©¨©¦¨§¥¤¨¦Ÿ§¥¨§©£¦©£¨¦
íéøîBà:øéæçîe ìèBð.íBé ãBòaî eäqk àG–CLçzMî epqëé àG.älbúðå eäqk–BúBqëì øzî.àlîî §¦¥©£¦¦¨¦§§©¤¦¤¤§©¦¨§¦§©¨ª¨§©§©¥

úñkä úçz Bà økä úçúì ïúBðå ïBúéwä úà. ¤©¦§¥§©©©©©©©¤¤

éñåîä øáãá íåééñåî åðéàù øáãá úáùá ïéîèäì åøñàå .êùçúùî íéìçâá úåúçì àáéå õîøá ïéîèé àîù äøéæâ ,ìáä óäøæâ ,ìùáî åðéàù ô"òàå ìáä ó
éñåî åðéàù øáãá ïéîèäì øúåî úåùîùä ïéáå .úáùá øåàá äðçéúøéå äððèöðù åúøã÷ àöîé àîùøæâîì àëéìã .ïé÷éìãî äîá ô"ñá ïðéøîàãë ìáä ó

úòãä ïéàù ùåøéô ,ïä úåçúåø úåùîùä ïéá úåøã÷ íúñá ùøéô í"áîøå .ïä úåçúåø úåùîùä ïéá úåøã÷ íúñã ,äðçéúøéå äððèöðù åúøã÷ àöîé àîù
äî éðôî ñøåâ äéä àåäù ,ïé÷éìãî äîá ÷øôá åéðôìù àøîâá àöîù úåëôåäî úåàñøâå úåàçñåðä ùåáù éðôî ,åúìáåñåðéàù øáãá ïéðîåè ïéà åøîà

éñåîéñåîä øáãá ïéðîåè ïéà åøîà äî éðôîå ,õîøá ïéîèé àîù äøéæâ äëéùçùî ìáä óäî éðôî àìà ,ïë úåñøâä ïéàå ,çéúøé àîù äøéæâ é"òáî ìáä ó
éñåî åðéàù øáãá ïéðîåè ïéà åøîàéñåîä øáãá ïéðîåè ïéàå ,çéúøé àîù äøéæâ äëéùçùî ìáä ó:õîøá ïéîèé àîù äøéæâ íåé ãåòáî ìáä ó

aa.oigly:çìùéå ,èéùôäå íåâøú .úåøåò.oze` oilhlhne:íäéìò ïòùäì øîåìë ,åäééìò àâæîì åæçã ,ïäá ïîè àìù ïéá ïäá ïîèù ïéáoilhlhn oi`e
.oze`:íìèìèî äðîèäì ïãçé ìáà ,äðîèäì ïãçé àìùë éøîâì ïøé÷ôä àì äòù éôì ïäá ïîèù éô ìò óàå ,âåøàìå úååèì ïä úåö÷åîã.dyri cvikäæ

:ïäá äìåë äðåîè àéä éøäå ïìèìèì øåñàå ìéàåä ,åúøã÷ ìåèé ãöéë íäá ïîèù.lhepúôëéà àì åéìò ïäù ô"òàå ,åéìò éìë úøåú ùéù äøã÷ ìù éåñë
:äøã÷ä úà úåñëì àìà éåùò ïéàù ïäì ñéñá äùòð àìã ïì.lhepe dcv lr dhn dtew xne` xfrl` iax,äãö ìò äôå÷ä úà äèî äìèéì àáùë

úåùòìå ïàëìå ïàëì ïéæéâä ìèìèì ìëåé àì äðéîèäìå øåæçì êøèöé íàå äøã÷ä äá ùéù àîåâä êåúì ïàëîå ïàëîù ïéæéâä åìôéå äøã÷ä úà ìåèé àîù
:äëåúì äøéæçäìå àîåâ.lhep `"kgeìåèéì äéì ïðéøñà àìå ,äîå÷îì äøã÷ä øéæçî àîåâä äì÷ì÷úð àìå ïàëîå ïàëîù ïéæéâä åìôð àì íàå äøã÷ä úà

:íéîëçë äëìäå .øéæçé àìù àîåâä äì÷ì÷úð íàù íéîëç íéãåîå .àîåâä ì÷ì÷úú àîù äøéæâ äìçúëì äøã÷ä úà.jygzyn epqki `lïéîèäì øåñàù
éñåîä øáãá ïéá úáùáéñåî åðéàù øáãá ïéá ìáä ó:äðîèä êøãá ìáä ó.ozepeîù øëä úçú ,úáùá,äöåð åà ïéëåî àìî àåäù ô"òàå åéúåùàøî íéù
:êëá äðîèä êøã ïéàù.zqk:øëî ìåãâ

`xephxa yexit

בהם. טומנים שאין  שכן  וכל íéLáéיותר , ïäLk ïäa ïéðîBè ìáàÂÈÀÄÈÆÀÆÅÀÅÄ
הבל. מוסיפים אינם יבשים שהם שבזמן –,úBøtáe úeñka ïéðîBèÀÄÇÀÇÅ

äðBé éôðëaנוצות בשאר  הדין והוא ייששרראאלל  "")),,– úøñðáe((""תתפפאאררתת ÀÇÀÅÈÄÀÙÆ
íéLøç ìLלמסור מתחת הנושרים העצים ואבק השבבים – ÆÈÈÄ

העץ, את ïzLtכשמנסרים ìL úøòðáe מן הנושרים הקסמין  – ÄÀÙÆÆÄÀÈ
אותו , כשמנפצים תיבה äwcהפשתן גורסים אינם המפרשים רוב – ÇÈ

äwcaזו . øñBà äãeäé éaø בערב בה לטמון דקה, בנעורת – ÇÄÀÈÅÇÇÈ
הבל, מוסיפה שהיא äqbaשבת, øézîe הוא גסה בנעורת אבל  – ÇÄÇÇÈ

לטמון  שמותר קמא לתנא יהודה רבי  מודה בנסורת ברם, לטמון . מתיר

בגסה בין  בדקה dcedi((גגממרראא  ))..בין iaxk dkld oi`e.

âררבבייעעיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

המותרים  בדברים רק לא לשבת החמין  את לטמון שמותר  ללמד, באה משנתנו
בטלטול. האסורים מוקצה בדברי  גם אלא בטלטול

ïéçìMa ïéðîBè,בעורות –ïúBà ïéìèìèîeלטלטל מותר – ÀÄÇÀÈÄÀÇÀÀÄÈ
משום  בהם, טמנו  שלא בין בהם שטמנו  בין  בשבת, העורות את

בשבת, עליהם לסמוך  או  לישב הם øîöשראויים éfâa טומנים – ÀÄÅÆÆ
צמר, ïúBàבגיזי  ïéìèìèî ïéàåהצמר גיזי את לטלטל ואסור  – ÀÅÀÇÀÀÄÈ

בגמרא  מוקצה. הן  והרי  ולאריגה, לטווייה הן  שמיוחדות לפי בשבת,
שנו  "לא `oze)אמרו: oilhlhn oi`y)אבל להטמנה, ייחדן  שלא אלא

אותן ". מטלטלין  להטמנה, äNBòייחדן àeä ãöékבגיזי הטומן – ÅÇÆ
הקדרה? את מהן מוציא כיצד  בשבת, לטלטלן שאסור ìèBðÅצמר 

éeqkä úà,הקדרה פי שעל  –úBìôBð ïäå נופלות הצמר  וגיזי – ÆÇÄÀÅÀ
הכיסוי ואין מותר. והוא הצד " מן "טלטול  נקרא זה טלטול  מאליהן;

ש הצמר , לגיזי  בסיס הקדרה.נעשה את לכסות אלא שם ניתן  cvikeלא
?dxcwd jezn liyazd z` lhep `ed:øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅ

dcö ìò dhî ,ät÷ אותה מטה הקדרה את בה שטמן  הקופה – ËÈÇÈÇÄÈ
צידה, סעודה,ìèBðåעל  לאותה צרכו כפי שבקדרה מהתבשיל  – ÀÅ

הקדרה  את יטול לא אבל  אחרת; לסעודה בקדרה הנותר את ומשאיר

הקופה, øéæçäìמתוך  ìBëé Bðéàå ìhé ànL את יטול שאם – ÆÈÄÙÀÅÈÀÇÂÄ
שעמדה  הגומא לתוך ומכאן  שמכאן  הצמר  גיזי  יפלו שמא הקדרה

הקדרה  את לתוכה ולהחזיר הגומא את לתקן יוכל ולא הקדרה, בה

הגיזין  את יטלטל  שמא חשש  שיש  וכיון  הגיזין; טלטול  איסור מחמת
הקופה. מתוך הקדרה את להוציא אסור  הקדרה, את íéîëçåÇÂÈÄויחזיר 

øéæçîe ìèBð :íéøîBàמותר חכמים שלדעת מבואר , בגמרא – ÀÄÅÇÂÄ
הגומא. תתקלקל שמא חוששים ואין הקופה מתוך הקדרה את ליטול

הקדירה. את להחזיר  שאסור  חכמים מודים הגומא, נתקלקלה אם ברם,
.minkgk dkldeíBé ãBòaî eäqk àGהתבשיל את כיסה שלא מי  – ÄÈÄÀ

שבת, CLçzMîבערב epqëé àG בשבת לטמון שאסור  לפי – ÀÇÆÄÆÆÀÇ
קדירתו  אדם ימצא שמא גזירה הבל , מוסיף שאינו בדבר אפילו

בשבת וירתיחנה אא  ))..שנצטננה ללדד  ,, ששבבתת   את eäqk((גגממרראא   כיסה – ÄÈ
שבת, בערב בשבת,älbúðåהתבשיל –BúBqëì øzîשהרי – ÀÄÀÇÈËÈÀÇ

ההטמנה. למקום הקדירה את להחזיר  ïBúéwäמותר úà àlîî– ÀÇÅÆÇÄ
צוננים, מים הכד  את אדם ðåúçzממלא Bà økä úçúì ïúB ÀÅÀÇÇÇÇÇÇ

úñkä,צינתם להפיג כדי מפרשים, ויש  צינתם; לקיים כדי  בשבת, – ÇÆÆ
חכמים. עליה גזרו ולא הטמנה, דרך זו שאין

לענין המשך הם עזריה בן אלעזר רבי שדברי  המפרשים), רוב (כפי בארנו 
בהטמנה  מדבר ואינו  אחר , ענין שהוא מפרש הרמב"ם אבל צמר . בגיזי  הטומן
מתוך הקדירה את שכשנוטלים שהיא, הטמנה בכל אלא דווקא, צמר  בגיזי
אסור הכל ולדברי מתקלקל , הקדירה שמושב פעמים בה, שטמנוה הקופה
טומן כאילו ונמצא חדש, מושב לה עושים שהרי לשם, הקדירה את להחזיר
את  שנוטל בשעה להיזהר  שחייב עזריה, בן אלעזר רבי אומר  מכאן בשבת.
אבל לשם. להחזירה שיוכל כדי מושבה, יתקלקל  שלא הקופה, מתוך  הקדירה

יחזיר. לא הגומא, נתקלקלה ואם ויחזיר; כדרכו שיטול  סוברים, חכמים

א ה נ ש מ ר ו א ב

השביעי וביום מעשיך תעשה ימים "ששת יב): כג, (שמות משפטים בפרשת כתוב

jxengeתשבת, jxey gepi ornl,בשבת בהמתו שביתת על מצווה שאדם מכאן – ..."

לאדם  שאסור וכשם האדם, לצורך בשבת מלאכה הבהמה תעשה שלא והיינו 

על במשא שתצא לבהמתו  לתת לו  אסור  כך הרבים לרשות משא בשבת להוציא

נחשב  אינו כלל , תשתמר לא שבלעדיו הבהמה, לשמירת העשוי  דבר ברם, גופה.

צורך מפני  או  הקור מפני  או  החום מפני לו זקוקה שהבהמה דבר וכן  כמשא;

שאינו או לשמירה עשוי  שאינו  דבר  אבל  בו . יוצאה והיא לאדם, כבגד  דינו אחר,

דבר  כל  וכן לה, זקוקה הבהמה שאין יתירה, שמירה שהיא או  לשמירה, מועיל 

– בו רגילה הבהמה כשאין  לנוי, שהוא דבר  ואפילו הבהמה, לצורך  שאינו  מיותר

איפוא  נידונים הללו  הדברים פרטי – בו. לצאת לה ואסור כמשא, נחשב זה הרי

בפרקנו.

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡äàöBé äîäa äna,äàöBé dðéà änáe?øñôàa ìîbä àöBé,íèça ä÷àðå,àéaîøta ñé÷cáìå,øéMa ñeñå, ©¤§¥¨§¨©¨¥¨§¨¥©¨¨¨©§¨§¨¨©£¨§ª§§¦©§ª§§¨§©¥

ìëåøéMa íéëLîðå øéMa íéàöBé øéMä éìòa,ïîB÷îa ïéìáBèå íäéìò ïéfîe. §¨©£¥©¥§¦©¥§¦§¨¦©¥©¦£¥¤§§¦¦§¨
·úòcøna àöBé øBîç,Bì äøeL÷ àéäL ïîæa;ïéáeáì ïéàöBé íéøëæ;úBæeçL úBàöBé úBìçø,úBðeáëe úBìeák; £¥©©§©©¦§©¤¦§¨§¨¦§¦§¦§¥§§§§

úBøeøö úBàöBé íéfòä.éñBé éaøïlëa øñBà,úBðeákä ïéìçøä ïî õeç.äãeäé éaøøîBà:úBøeøö úBàöBé íéfòä ¨¦¦§§©¦¥¥§ª¨¦¨§¥¦©§©¦§¨¥¨¦¦§§
Laéì,áìçì àG ìáà. §©¥£¨¤¨¨
‚äàöBé dðéà änáe?úìèeèna ìîb àöé àG,ìeâø àGå ãe÷ò àG,úBîäaä ìk øàL ïëå.íélîb øL÷é àG ©¨¥¨§¨¥¥¨¨©§¤¤¨§¨§¥§¨¨©§¥¦§Ÿ§©¦

d`̀.d`vei dnda dnaäååöî íãàù éôì:éåàùîë éåä äéá àøèðî àìã éãéîå éåàùîë éåä àì äîäáä äéá àøèðîã éãéîå ,úáùá åúîäá úúéáù ìò
.xqt`:äîäáä éô ìò íéøùå÷ù ìáç.dw`pde:àúøéúé àúåøéèð äëéøöù à÷åã äðáì ä÷àðá äì é÷åî àøîâá.mhgaìæøá ìù úòáè ïéîë ïéç÷åì

:åëåúá åúåà ïéñéðëîå ä÷àðä íèåç ïéá÷åðå.qwcael:áåùéá íéàöîðä íéøåîç øàùî øúåé äøéîù ïéëéøöå íé÷æçå íéù÷ íäå ,ãåì úðéãîî àáä øåîç
.`ianexta:ìæøá ìù ïñø.xiya:äîäáä ïéëùåîå ìáç úòáèá íéñéðëîå åá äòåá÷ úòáèå åøàåö áéáñ äãòöà ïéîë.xiyd ilra lkeìù íéáìë ïåâë

:úåðè÷ úåéçå íéãééö.xiya mi`vei:øéùá òåá÷ä ìáçä ïøàåö ìò êåøë.xiya oikynpe:øéùáù ìáçá äîäáä êùåî äöø íàå.odilr oifneïîå÷îá
:úîá åàîèð íà ,äîäáä øàåöá ïäù úåîë.onewna oilaeheäîäáì íéãçåéîä íéìëä ìëù ì"é÷ã áâ ìò óàå .øéùä ìéáèäì íéîá äîäáä íéñéðëî

:éîã íãà ùéîùúì éåùòä éìëë ,äîäáä úà åá âéäðéù íãàì éåùòå ìéàåä ,äìéáè êéøöå äàîåè ìá÷î åá àöåéëå øéùä ,äàîåè ïéìá÷î ïéà
aa.zrcxna:íîçúéù éãë åìåë íåéä ìë øåîçä ìò åúåà íéçéðîå ,ïè÷ óëåà ïéîë.el dxeyw `idy onfaåì êéøö øåîçäù äéúòã éìâã ,úáù áøòî

åì äøù÷ì øùôà éàù éôì ,øåñà úáùá øåîçä ìò úòãøî øåù÷ì ìáà .àåä éåàùî åàìå äéì øéø÷ æåîú úôå÷úá åìéôà àøîç éùðéà éøîàãë ,åîîçì
:åá úàöì øåñà øù÷å øáò íàå ,íééç ìòáá ùîúùî àöîðå äîäáä éãöá åîöò êîåñ ïë íà àìà.oiaealåìòé àìù úåøëæ ãâðë íäì íéøùå÷ù øåòá

:úåá÷ðä ìò.zefegy:íéøëæ ïäéìò åìòéù éãë äìòîì äøåù÷ ïäìù äéìà íéæçåàù.zeleakàìù éãë ïäéìâøá äúåà íéøùå÷å ïäìù äéìà íéìáåëù
:íéøëæ ïäéìò åìòé.zepeakðèé àìù ïøîö øåîùì íéãìåðù íåéá íéùáëä áéáñ ãâá íéøùå÷ù:ó.zexexvíé÷ãäîù áìçä ùáéì íéîòô ,úåøåøö ïäéãã

:ãñôéå õøàì áìçä óèôèé àìù ïäéããá ñéë ïäì ïéøùå÷ íéîòôå ,÷æåçá ïúåà.oleka xqe` iqei 'x:àåä éåàùîã.zepeakd on uegïøîö úøéîù àåäù
ðèé àìù:èéùëú åäì éåäå ó.yail zexexv ze`veiìéôð àîìã øæâéîì àëéì øéôù ÷ãäéîã ùáéì åäéî ,àåä éåàùî åàìã ÷"úë äéì àøéáñ äãåäé 'ø

éåúàì éúàå ìéôð àîìã ïðéùééç ,øåñà øéôù ÷ãäéî àìã áìçì ìáà ,ééåúàì éúàå:÷"úë äëìäå .é
bb.zlhehn:øçà øáãì åà ïîéñì åáðæá äøåù÷ úéìèî ìù äëéúç.cewr:åçøáé àìù íéìáëá íéìâøä íò íäéãé íéøùå÷ù.lebxåòåøæ ìò åãé íéôôåëù

`xephxa yexit

äàöBé äîäa äna,הרבים לרשות בשבת –äàöBé dðéà änáe ÇÆÀÅÈÀÈÇÈÅÈÀÈ
שאסור  כמשא, נחשב מה בשבת,– בו לצאת לבהמתו לתת לאדם

בהמתו? שביתת על מצווה והוא øñôàaהואיל ìîbä àöBé– ÅÇÈÈÈÇÀÈ
אותו , מושכים ובו שבלחיו  בשרשרת שקושרים גמלä÷àðåבחבל – ÀÈÈ

ומכניסים íèçaנקבה, חוטמה את נוקבים שבחוטמה; בטבעת – ÇÂÈ
יתירה, שמירה צריכה הנאקה שכן  טבעת, כעין ברזל  של  זמם בתוכו

ñé÷cáìåלוב מארץ הבא חמור וצריך((גגממרראא  )),,– וקשה חזק שהוא ÀËÀÀÄ
חמורים, משאר  יותר ברזל ,àéaîøtaשמירה של  ברסן  –ñeñå ÇÀËÀÀÈÀ

øéMa צוארו סביב אצעדה כמו מפרש: רש "י  שבצוארו . בשרשרת – ÇÅ
הסוס. את מושכים שבה רצועה, בה ומכניסים בה, קבועה וטבעת

øéMä éìòa ìëå כגון בצוואריהן, שיר  שנותנים הבהמות כל – ÀÈÇÂÅÇÅ
וכדומה, ציידים של øéMaכלבים íéàöBé בשבת לצאת להם מותר – ÀÄÇÅ

צוארם סביב וכרוכה בשיר  הקבועה וכך((גגממרראא  )),,ברצועה שהואיל 
משא נחשב זה אין  לצאת, øéMa((ררשש  ""יי))..דרכם íéëLîðåומותר – ÀÄÀÈÄÇÅ

שמירתם; דרך  היא שכך  שבשיר, ברצועה אותם íäéìòלמשוך ïéfîeÇÄÂÅÆ
–;onewna להזות אפשר במת, נטמאו  השיר בעלי  של השרשרות אם

הבהמה, בצואר  שהן  כמות אדומה פרה אפר מי ïéìáBèåÀÀÄעליהן 
ïîB÷îa היינו במקומן , כשהן השרשרות את לטבול אפשר וכן  – ÄÀÈ

הבהמה, שעליה.בצואר השיר  את להטביל כדי  למים הבהמה שמורידים

לבהמה  המיוחדים הכלים שכל גב על מכלואף טומאה, מקבלים אינם
ואדם  שהואיל  טבילה, וצריך  טומאה מקבל בו  וכיוצא השיר  מקום

(גמרא). האדם של לשימושו  העשוי ככלי  זה הרי הבהמה את בו  מושך 
המים  שייכנסו  בריווח, שם נתונה השרשרת שתהא צריך  מקום ומכל 

בדוחק. קשור יהא לא בה הקשור החבל וכן חציצה, בלא

âחחממייששיי âייווםם
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úòcøna àöBé øBîç, גופו לחימום גביו על  שנותנים במכסה – ÂÅÇÇÀÇÇ

Bì äøeL÷ àéäL ïîæa שמא חוששים לו , קשורה אינה שאם – ÄÀÇÆÄÀÈ
ברשות  אמות ארבע ויטלטלנה אותה יגביה החמור ובעל מעליו , תפול

לחמור קשורה שהיא בזמן היא משנתנו שכוונת מבואר, בגמרא הרבים.
חימום  לשם למרדעת זקוק שהחמור דעתו, גילה שבכך שבת, מערב

אסור, בשבת החמור על  מרדעת לקשור ברם, כמשא. נחשבת ואינה
ואסור החמור, על נשען כן  אם אלא לו לקשרה אפשר שאי לפי

בשבת חיים בבעלי בבררטטננוורראא  ))..להשתמש  ההררששבב  ""אא;; עבר((ייררווששללממיי;; ואם
בו לצאת אסור  אילים,íéøëæ.((בבררטטננוורראא  ))וקשר היינו  –ïéàöBé ÀÈÄÀÄ

ïéáeáìעל יעלו שלא כדי  זכרותם, אבר תחת להם שקושרים בעור – ÀÄ
úBæeçLהנקבות; úBàöBé úBìçø קשורה שלהן כשהאליה – ÀÅÀÀ

זכרים, עליהן שיעלו  כדי  קשורה úBìeákלמעלה, שלהן כשהאליה – À
הזכרים, עליהן  יעלו  שלא כדי  בכסות,úBðeáëeלמטה, מעוטפות – À

יתלכלך ; שלא ולבן , רך  שהוא צמרן, על  לשמור úBàöBéכדי  íéfòäÈÄÄÀ
úBøeøö,החלב את לייבש  כדי פעמים בכיסים, קשורים כשדדיהן  – À

יטפטף  שלא חלבן  על  לשמור  כדי  ופעמים בחוזק, אותם שמהדקים
רפויי שהכיסים עליהן.לארץ, ïlëaם øñBà éñBé éaø לצאת – ÇÄÅÅÀËÈ

ïîבשבת, õeçïéìçøäúBðeákä צמרן על  השומרת שעטיפתן – ÄÈÀÅÄÇÀ
להן. הוא úBøeøöכתכשיט úBàöBé íéfòä :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÄÄÀÀ

Laéì והכיסים הואיל שבדדיהן, החלב את לייבש כדי  הן צרורות אם – ÀÇÅ
בשבת, לצאת להן מותר  יפה, áìçìמהודקים àG ìáà אם אבל – ÂÈÆÈÈ

שהואיל בשבת, לצאת להם אסור  חלבן, על לשמור כדי צרורות הן

ויטלטלם  יגביהם העזים ושומר  יפלו, שמא חוששים רפויים והכיסים
הרבים. ברשות
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äàöBé dðéà änáe?הרבים לרשות בשבת יוצאה הבהמה אין במה – ÇÈÅÈÀÈ
úìèeèna ìîb àöé àG קושרים ופעמים שבחטוטרתו, בכר – ÅÅÈÈÇÀÆÆ

בשרו את הזנב שתחת הרצועה תשרוט שלא זנבו , תחת ((ררשש  ""יי;;אותו 

מפרשים:ההממאאיירריי)) ויש  ;zlhehna לסימן בזנבו  הקשורה במטלית –

izdw - zex`ean zeipyn
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CLîéå äæa äæ,CLîéå Bãé CBúì íéìáç ñéðëî ìáà,Cøëé àHL ãáìáe. ¤¨¤§¦§Ÿ£¨©§¦£¨¦§¨§¦§Ÿ¦§©¤¦§Ÿ
„úòcøna àöBé øBîç ïéà,Bì äøeL÷ dðéàL ïîæa;âefa àGå,÷e÷t àeäL ét ìò óà;BøàeöaL ílña àGå, ¥£¥©©§©©¦§©¤¥¨§¨§©©©¦¤¨§§ª¨¤§©¨

BìâøaL äòeöøa àGå.íäéìâøaL úBòeöøa àGå ïéèeça ïéàöBé ïéìBâðøzä ïéàå;äìâòa ïéàöBé íéøëfä ïéàå §¦§¨¤§©§§¥©©§§¦§¦§¦§¦§¤§©§¥¤§¥©§¨¦§¦¨£¨¨
ïälL äéìàä úçzL;úBðeðç úBàöBé íéìçøä ïéàå;ïBîéba àöBé ìâòä ïéàå,ãtwä øBòa äøt àGå,äòeöøa àGå ¤©©¨©§¨¤¨¤§¥¨§¥¦§£§¥¨¥¤¥©¦§¨¨§©ª¨§¦§¨

äéðø÷ ïéaL.ìL Búøtäéøæò ïa øæòìà éaø,äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé äúéä,ïBöøa àHLíéîëç. ¤¥©§¤¨¨¨¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨¤¦§£¨¦
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡äàöBé dðéà änáe äàöBé äMà äna?øîö éèeça àG äMà àöz àG,ïzLô éèeça àGå,úBòeöøa àGå ©¨¦¨§¨©¨¥¨§¨¥¥¦¨§¥¤¤§§¥¦§¨§¦§

:ïéøùå÷å.jeynie dfa df milnb xeywi `l:ïøëîì ÷åùì ïëéìåîë äàøé àìù ,ïéëìåä ïìåëå ,ãçà.eci jezl milag `ed qipkn la`åéäé àìù àåäå
:åãéá ïééåìú íéìáç àùåðù åîë äàøé àìù éãë ,øúåé åà çôè õøàì åãé úçúî ïéàöåéå ïééåìú íéìáçä éùàø.jexki `ly calaeà÷ úáù ïéðòì åàì

úîîçúî åãéå íéàìë ååä åäì êéøë éëã ,åæá åæ êåøëé àì øîö ìù íúö÷å ïúùô ìù íúö÷ åãéá íéìáç ñéðëîä øîà÷ éëäå ,íéàìë ïéðòì àìà àúùä éøééî
:øåñàå ïúæéçàá

cc.befa:äúëéìäá ìå÷ òéîùúù äîäáä øàåöá ïéìåúù ïåîòô ïéîë.wewt `edy t"r`éðôî ,ìå÷ òéîùäì ù÷ù÷î åìù ìáðòä ïéà àúùäã ïéëåîá
:÷åùá øåëîì åëéìåîë äàøðù.ex`evay mleqa:åúøåáç êëçì åùàø øåæçé àìù éãë áøòå éúù ïéîë íéöò åøàåöá íéðúåð äëî åì ùéùëdrevxa `le

.elbxay:åæá åæ úåù÷ðî äéìâøù íå÷îá äúåà íéøùå÷å äáò äòåöø ìù úòáè ïéîë äì ïéùåò äúëéìäá åæá åæ äéìâø äëîù äîäá.oihegaíéùåòù
:íéøçà úåìåâðøúá åôìçúé àìù àðîéñì ïäì.zerevxa `le:íéìëä úà åøáùéå åâìãé àìù äøö÷ äòåöøá ãçé ïäéìâø éúù ïéøùå÷ùzgzy dlbra

.dil`d:íéòìñáå íéðáàá ä÷ìú àìù éãë äìåãâ ïúééìàù íéùáëä ìù äéìàä úçú ïéøùå÷ äðè÷ äìâò ïéîë.zepepgïéàéáî ,ïåðçé åîùù ùé ãçà õò
:íäéìàî íéòìåúä íéìôåð äæá äæ íéçâðîù êåúîù ïë úåùòì ïéëéøö ïéà íéøëæìå .äùàøáù íéòìåúä åìôéå ùèòúúù éãë äîèåçá äì ïéçéðîå åðîî íñé÷

.oeniba:ìãâéùë åùàø óåëì ãåîì àäéù ìâòä øàåö ìò íéðúåð éîâ ìù ìåò ïéîë.xtewd xeraàìù äøôä éããá åøåò ïéøùå÷å ,èçîë ïéãç åéîéðù õøù
:íéöøùä äå÷ðéé.dipxw oiay drevxa `le:àåä éåàùî àúøéúé àúåøéèð ìëã ,øåñà øåîùì ïéá éåðì ïéá.dixfr oa xfrl` iax ly ezxtäúéä åìù àì

:åîù ìò úàø÷ð äá äçéî àìù ìòå ,åúðëù ìù àìà
e`̀.dy`xay .dy` dnaíéîëç åøîàù éðôî úáùá íäá àöú àì íòè äîå ,äùàøáù øòù ïäá úòì÷îù äòåöøå ïúùôå øîö éèåçà éà÷ åäìåëà

`xephxa yexit

אחר  לדבר  המטוטלת ((ררממבב""םם  ))או  שמא שחוששים האיסור , וטעם ;

קשורה  היתה המטוטלת אם ברם, הרבים. ברשות לטלטלה ויבוא תפול
מותר יחד, גם ובזנבו ãe÷ò((גגממרראא  ))..בחטוטרתו  àGהגמל יצא לא – È

האחורית, לרגל קשורה הקדמית שרגל  היינו  ìeâøעקוד, àGå– ÀÈ
יכול שאינו  שלה, העליון לפרק קשור  אחת רגל של התחתון  שהפרק

בלבד, רגליים בשלש  אלא ëåúBîäaäללכת ìk øàL ïאסור – ÀÅÀÈÈÇÀÅ
יתירה  ושמירה שהואיל רגולות, או עקודות כשהן בשבת לצאת להן 

כמשא. נחשב זה הרי CLîéåהיא äæa äæ íélîb øL÷é àG– ÄÀÙÀÇÄÆÈÆÀÄÀÙ
כאילו  שנראה אחריו , נמשכים והאחרים הראשון  הגמל של בחבל 

למכרם, לשוק אותם íéìáçמוליך ñéðëî ìáàכל של  החבלים – ÂÈÇÀÄÂÈÄ
Bãéהגמלים, CBúì,בזה זה קשורים אינם עצמם והגמלים –CLîéå ÀÈÀÄÀÙ

מתחת  ויוצאים תלויים החבלים ראשי  יהיו  שלא והוא כולם; את –

עצמם, בפני חבלים נושא שהוא ייראה שלא כדי  יותר , או טפח ידו
Cøëé àHL ãáìáe שפיסקה מבואר , בגמרא ידיו. גבי על החבלים – ÄÀÇÆÄÀÙ

הגמלים  של שהחבלים כלאים, לענין אלא שבת לענין נאמרה לא זו 
כורכם  וכשהוא צמר, של מהם ואחדים פשתן  של מהם שאחדים פעמים

עובר הוא הרי  באחיזתן, מתחממת וידו והואיל כלאים, אלו הרי כאחת
עליך" יעלה לא שעטנז  כלאים "ובגד ייטט  ))..משום ייטט,, ((ווייקקרראא

âששייששיי âייווםם
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הרבים, לרשות בשבת בהם יוצאת הבהמה שאין דברים לפרט מוסיפה משנתנו
שמא  שחוששים מפני או  כמשא, נחשבים שהם מפני הזכרנו : שכבר  מהטעמים

הרבים. ברשות לטלטלם ויבואו יפלו

úòcøna àöBé øBîç ïéà לחימום גביו על  שנותנים במכסה – ÅÂÅÇÇÀÇÇ
Bìגופו, äøeL÷ dðéàL ïîæa קשורה אינה שהמרדעת בזמן – ÄÀÇÆÅÈÀÈ

ב'; במשנה לעיל  שבארנו  כמו שבת, מערב âefaלחמור  àGå– ÀÇ
שבצוו  e÷t÷ארו ,בפעמון  àeäL ét ìò óà משמיע ואינו סתום, – ÇÇÄÆÈ

למכרו; לשוק כמוליכו  שנראה מפני  BøàeöaLקול , ílña àGå– ÀÀËÈÆÀÇÈ
הלחיים  אצל  בצווארו  לו  קושרים גבו  על או בזרועו  מכה לו שכשיש 

מכתו; לחכך ראשו יחזיר  שלא כדי עצים, של  קטן סולם àGåÀכעין 
BìâøaL äòeöøa כורכים בהליכתו , בזו זו  מתחככות כשרגליו  – ÄÀÈÆÀÇÀ

אחר : פירוש  יזוקו ; שלא רגליו , סביב עור  של  רחבות רצועות לו 
כדי עור ברצועת אותה, קושרים החמור  של הרגל פרסת כשנבקעה

ההררממבב""םם  ));;שתחלים ïéèeça((ההרריי""ףף  ;; ïéàöBé ïéìBâðøzä ïéàå– ÀÅÇÇÀÀÄÀÄÀÄ
אחרים, בשל  יתחלפו שלא לסימן , להם úBòeöøaשקושרים àGåÀÄÀ

íäéìâøaL;הכלים את וישברו יהדסו  שלא כדי להם, שקושרים – ÆÀÇÀÅÆ
ולתרנגולות. לתרנגולים כולל  שם הוא ש"תרנגולים" כותב הרמב"ם

íéøëfä ïéàå,האילים –ïälL äéìàä úçzL äìâòa ïéàöBé ÀÅÇÀÈÄÀÄÈÂÈÈÆÇÇÈÇÀÈÆÈÆ
תחת  קטנה עגלה כמין גדולה, שאלייתם לאילים, קושרים שהיו  –

זו; בעגלה לצאת להם ואסור  באבנים, תישרט שלא ïéàåÀÅהאליה,
úBðeðç úBàöBé íéìçøä הים בכרכי  עץ שיש  מבואר, בגמרא – ÈÀÅÄÀÂ

ונותנים  ממנו  קיסם ומביאים שמו ), ו "יחנון" גורסים: (יש שמו ו"חנון"
הזכרים  אבל שבראשה. התולעים ויפלו שתתעטש כדי  בחוטמה, לה

נופלות  התולעים זה את זה שמנגחים שמתוך לכך, זקוקים אינם
ïBîébaמאליהן; àöBé ìâòä ïéàåעל שנותנים קטן  בעול – ÀÅÈÅÆÅÇÄ

לחרישה; נוח ויהיה ראשו  לכוף להרגילו כדי  äøtצווארו , àGåÀÈÈ
ãtwä øBòa ששערותיו הקיפוד , עור קושרים שהיו  הקיפוד , היינו  – ÀÇËÈ

ויש ישנה; כשהיא שרצים ממנה יינקו שלא כדי  הפרה, בדדי חדות,
ממנה  יינקו  שלא בארכובותיה, הקיפוד  עור נותנים שהיו  מפרשים,

במים עומדת כשהיא שהזכרנו ((ההממאאיירריי))עלוקות כמו אלו  בכל הטעם ;
משא משום ויבואו ((ררממבב""םם  ))לעיל, יפלו שמא שחוששים מפני או  ,

÷äéðø((ההממאאיירריי));;לטלטלם ïéaL äòeöøa àGå יוצאת הפרה ואין – ÀÄÀÈÆÅÇÀÆÈ
יתירה  שמירה שכל  לשמור , בין לנוי בין  קרניה, ביו  שנותנים ברצועה

כמשא. äàöBéנחשבת äúéä ,äéøæò ïa øæòìà éaø ìL BúøtÈÈÆÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÈÀÈÀÈ
íéîëç ïBöøa àHL ,äéðø÷ ïéaL äòeöøa,מבואר בגמרא – ÄÀÈÆÅÇÀÆÈÆÄÀÂÈÄ

נקראת  בה מיחה שלא ומתוך  שכנתו , פרת אלא פרתו  זו היתה שלא

שמו . על 
א ה נ ש מ ר ו א ב

מרשות  בשבת משא להוציא התורה מן  שאסור  מסכתנו, בהתחלת למדנו כבר 
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dLàøaL,ítøzL ãò ïäa ìaèz àGå,a àGåúôèBh,ïéøeôz ïðéàL ïîæa ïéèeaðqa àGå,úeLøì ìeáka àGå ¤§Ÿ¨§¦§Ÿ¨¤©¤§©¥§©¤¤§©©§¦¦§©¤¥¨§¦§©¨¦§
íéaøä,áäæ ìL øéòa àGå,àìèwa àGå,íéîæpa àGå,íúBç äéìò ïéàL úòaèa àGå,dðéàL èçîa àGå ¨©¦§§¦¤¨¨§©©§¨§©§¨¦§§©©©¤¥¨¤¨¨§§©©¤¥¨
äáe÷ð.úàöé íàå–úàhç úáiç dðéà. §¨§¦¨¨¥¨©¤¤©¨
·ønñîä ìcðña Léàä àöé àG,ãéçéa àGåäkî Bìâøa ïéàL ïîæa,ïélôza àGå,BðéàL ïîæa òéîwa àGå ¥¥¨¦§©§¨©§ª¨§§¨¦¦§©¤¥§©§©¨§©§¦¦§©¨¥©¦§©¤¥

úåùøá úåîà òáøà åäðééåúàì àéúàå åäì àéøùå äåöî ìù äìéáè äì àéîøúî àîìã íäá àöú àì úáùá êëéôì ,íôøúù ãò íäá ìåáèú àì ìåçá
:íéáøä.mtxzy cr:äìéáèá íéööåç åéäé àìù íäéðéá íéîä åñðëéå ïééåôø åéäéù úö÷ íøéúúù.ztheha:ïæàì ïæàî çöîä ìò ïéøùå÷ù õéö.oiheapq

ïðéùééç ïä ïéáåùçù êåúîå .áäæ ìùå óñë ìù ïúåà úåùåò úåøéùò ,ïéðåòáö éðéî ìù ïúåà úåùåò úåéðò .íééçìä ãò íéòãöä ìò ïéàáå úôèåèá ïééåìú
:äúøáçì àééåçîå àôìù àîìã.oixetz opi`y onfaíéáøä úåùøá äùàøî äëáùä úìèåð äðéàù ,ééåçàì ùçéîì àëéì íéøåôú ìáà ,äùàøáù äëáùá

:äøòù äìâî àéä éøäù.leakaíéîòôå ,çöîá õéöä ÷éæé àìù éãë äéìò õéöä ïéðúåðå çöîä ìò äúåà ïéøùå÷ù äðè÷ úôðöî åîë ãâá ìù äëéúç
:õéö àìá åá úèù÷úî äùàäù.miaxd zeyxløöçá àì ììë úáùá èù÷úú àìù åäá øåæâã ,øöçá óà íéøåñà äìòîì øëæðä ìëå .éøù øöçì ìáà

ïéúéðúîá ïéøåîàä ïéèéùëú åäìåëà éà÷ íéáøä úåùøìã ùøéô í"áîøå .äìòá ìò äðâúúå äéèéùëú ìë úà øåñàì àìù ,åøéúä ìåáëáå ,íéáøä úåùøá àìå
:íéáøä úåùøá úåîà 'ã äùàä íøéáòú àîù äøéæâ àìà éøéñà àì åäìåëã.adf ly xir:íéìùåøé úøåö øéò ïéîë äéåùò áäæ úøèò.`lhwa `le

:à"÷ðëî éáøòáå ,øùá úìòá äàøúù éãë åá äîöò ú÷ðåç äùàäå ÷çåãá øàåöá ïåúðù èéùëú.minfpa `le:íäá ïéàöåé ïæàä éîæð ìáà ,óàä éîæð
.mzegïðéøîà äì àåä èéùëú åàìã íúåç äéìò ùé ìáà ,àéåçîå àôìù àîìã ,øåñà äì àåä èéùëúã â"òàå ,øúñ øáã ìë åà úåøâà äá íåúçì äøåö

äòáöàá åúðúåð àéäå åòéðöäì åúùàì åúåà ïúåðå åòáöàî åúåà øéñî ìòáäù íéîòôù éôì ,ùåáìî êøã äòáöàá åúàéöåîù ô"òàå ,úàèç úáééçã ïî÷ì
íéîòôù ,ùåáìî êøã åòáöàá åàéöåîù ô"òà úàèç áééç ,ùéàì èéùëú éåä àìã íúåç äéìò ïéàù úòáè ïëå .êëá åúàöåä êøãù àöîðå ,åá úëìåäå

åàéöåî àåäå ïîåàì åðëéìåéù åì åúðúåð äùàäù:åòáöàá.z`vi m`eïéèéùëú åäìåëã ,úàèç úáééç äðéà ïéúéðúîá àëä ãò ïðéøñàã êðä ìëá äùàä
:àéåçîå àôìù àîìã åäá øåæâã àåä ïðáøå åäðéð

aa.xneqnd lcpqaéðôî äøòîá íéàáçð åéä úçà íòôù ,äéäù äùòî íåùî áåè íåéáå úáùá åäåøñàå ,å÷æçì úåøîñî åá íéáçåúå àåä õò ìù

`xephxa yexit

ארבע  להעביר  וכן  היחיד. לרשות הרבים מרשות להכניס או הרבים לרשות היחיד 

מיני בכל הרבים לרשות בשבת לצאת לאדם מותר ברם, הרבים. ברשות אמות

מלבוש לא שאינו  דבר ואילו  כמלבוש ; דינו  תכשיט שאף בתכשיטיו, וכן  מלבושיו 

בא  זה פרק – כמשא. שנחשב הרבים, לרשות בשבת בו לצאת אסור  תכשיט, ולא

הנושאו שמא או  יפול , שמא חשש בו  שיש כל תכשיט, או  מלבוש שאפילו ללמד 

אמות  ארבע להעבירו  ויבוא אחר , צורך  לשום או  לאחרים להראותו כדי יחלצנו

זה  ואיסור והואיל  סופרים; מדברי  הרבים לרשות בו  לצאת אסור  הרבים, ברשות

בתכשיטי פותחת משנתנו  חטאת. חייב כך  על העובר  אין  חכמים מגזירת אלא אינו 

מהטעם  הרבים לרשות בהם לצאת לאשה שאסור  תכשיטים מונה והיא אשה,

בעל – הרבים. ברשות אמות ארבע ותעבירם אותם תסיר  שמא גזירה שהזכרנו,

האשה  יציאת לדיני  הבהמה יציאת דיני  התנא שהקדים מעיר, ישראל" "תפארת

הקד כן יותר. יציאתה להשכים הבהמה שדרך היתר משום דין  בבהמה התנא ים

פנימה. מלך בת שכבודה לפי יציאתה איסור דין באשה ואילו יציאתה

äàöBé dðéà änáe äàöBé äMà äna?הרבים לרשות בשבת – ÇÈÄÈÀÈÇÈÅÈÀÈ
àGå ,ïzLô éèeça àGå ,øîö éèeça àG äMà àöz àGÅÅÄÈÀÅÆÆÀÀÅÄÀÈÀ

dLàøaL úBòeöøa,החוטים על  גם מוסבה "שבראשה" תיבת – ÄÀÆÀÙÈ
ולא  שבראשה, פשתן בחוטי  ולא צמר בחוטי  לא תצא שלא היינו 

ítøzLשבראשה,(mihxqa)ברצועות ãò ïäa ìaèz àGå– ÀÄÀÙÈÆÇÆÀÇÅ
את  קצת להתיר  היא צריכה נידתה ימי  אחר  במקווה טובלת כשהיא
שייכנסו  כדי ראשה, בשערות רפויים שיהיו  הרצועות ואת החוטים

מבואר, בגמרא לשערות. המים בין  חוצצים יהיו ולא ביניהם המים
לאשה  אסור  שלפיכך כלומר  שלפניה, לדין טעם נתינת היא זו שפיסקה

חכמים: שאמרו  מפני  שבראשה, וברצועות בחוטים בשבת l`לצאת
,mtxzy cr mda leahz טבילה לטבול  בשבת תלך  שמא חוששים ולכן

ברשות  אמות ארבע ותעבירם ותשכח לרפותם ותצטרך מצווה של

úôèBhaהרבים. àGå, לאוזן מאוזן  המצח על הקשור בציץ –àGå ÀÇÆÆÀ
ïéèeaðqa עניות נשים הלחיים; על  הראש  מן היורדים בסרטים – ÇÇÀÄ

זהב, ושל  כסף של  רצועות עושות ועשירות צבעוניים, סרטים עושות
לחברותיה, להראותם כדי  תסירם שמא חוששים חשיבותם ומפאת

ïéøeôz ïðéàL ïîæa תפורים אינם והסנבוטין  שהטוטפת בזמן – ÄÀÇÆÅÈÀÄ
שאין  חשש, כל אין  בשבכה תפורים כשהם אבל ראשה. שעל בשבכה

תגלה  שלא הרבים, ברשות ראשה מעל השבכה את מורידה אשה
ìeákaשערותיה; àGå,לטוטפת מתחת הנתונה צמר של כיפה כמין  – ÀÇÈ

בלי בלבד , בכבול מתקשטת שהיא ופעמים מצחה, על  תלחץ שלא

íéaøäהטוטפת, úeLøì,בלבד הכבול  על  מוסבות אלו  תיבות – ÄÀÈÇÄ
אבל מותר; לחצר  אבל  הרבים, לרשות בכבול  לצאת לאשה שאסור 

לחצר, אפילו  בשבת בהם לצאת חכמים אסרו למעלה שנימנו  אלו כל
לגזירה, גזירה כאן ואין  הרבים, לרשות אף ותצא בהם תתרגל  שמא

לא  כלל בשבת בהם תתקשט שלא חכמים שגזרו אחת גזירה אלא
לאסור שלא בחצר , התירו בכבול  ואילו  הרבים, ברשות ולא בחצר 

בעלה על  ותתגנה תכשיטיה כל ש"לרשות ((ררשש  ""יי))את מפרשים, ויש .
חכמים  אסרום שלא במשנה, שנימנו  התכשיטים כל  על  מוסב הרבים"

הרבים, ברשות אמותאלא ארבע שם תטלטלם שמא ((ררממבב""םם  )),,גזירה

àGåהאשה áäæתצא ìL øéòa ירושלים שעיר זהב, בעטרת – ÀÀÄÆÈÈ
בה, àìèwaחקוקה àGå,הצוואר שעל  בשרשרת –íéîæpa àGå ÀÇÇÀÈÀÇÀÈÄ

לה  מותר האוזן בנזמי אבל האף, בנזמי  דווקא מבואר , בגמרא –

íúBçלצאת, äéìò ïéàL úòaèa àGå אגרות בו לחתום – ÀÀÇÇÇÆÅÈÆÈÈ
נחשבת  שהיא חותם, עליה שאין בטבעת אפילו  כלומר בהן, וכיוצא

לאשה, äáe÷ðכתכשיט dðéàL èçîa àGå,נקובה אינה אפילו – ÀÀÇÇÆÅÈÀÈ
מהטעם  סופרים, מדברי  בהן  לצאת אסורה אלו בכל  כתכשיט; שהיא

לעיל. úàöéשבארנו íàåבאחד הרבים לרשות האשה יצאה ואם – ÀÄÈÈ
לעיל , שנימנו úàhçמאלו úáiç dðéà,הם תכשיטים שכולם – ÅÈÇÆÆÇÈ

תסירם  שמא גזירה סופרים, מדברי אלא בהם לצאת אסורה ואינה
לחב  טבעת להראותם ברם, הרבים. ברשות אמות ארבע ותעבירם רותיה

בהן , יצאה ואם תכשיטים, בכלל  אינן  נקובה ומחט חותם עליה שיש 

ג'. במשנה להלן  כמבואר  חטאת, חייבת היא הרי

âקקוודדשש âששבבתת
ב ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת  בהם לצאת לאשה שאסור אשה, תכשיטי הקודמת במשנה שנימנו לאחר 
רגיל שהגבר דברים לפרט משנתנו באה שם, שבארנו כמו חכמים, גזירת משום
כפי גזירה, משום בשבת בהם לצאת עליו  אסרו  וחכמים מלבוש, דרך בהם לצאת

במשנה. שנבאר 

Léàä àöé àG,בשבת –ønñîä ìcðña עץ של בסנדל  – ÅÅÈÄÀÇÀÈÇÀËÈ
מעשה  משום חכמים שגזרו בגמרא מבואר הטעם במסמרים; המחוזק

גבי מעל קול ושמעו במערה נחבאים שהיו השמד , גזרת בימי  שהיה
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CLîéå äæa äæ,CLîéå Bãé CBúì íéìáç ñéðëî ìáà,Cøëé àHL ãáìáe. ¤¨¤§¦§Ÿ£¨©§¦£¨¦§¨§¦§Ÿ¦§©¤¦§Ÿ
„úòcøna àöBé øBîç ïéà,Bì äøeL÷ dðéàL ïîæa;âefa àGå,÷e÷t àeäL ét ìò óà;BøàeöaL ílña àGå, ¥£¥©©§©©¦§©¤¥¨§¨§©©©¦¤¨§§ª¨¤§©¨

BìâøaL äòeöøa àGå.íäéìâøaL úBòeöøa àGå ïéèeça ïéàöBé ïéìBâðøzä ïéàå;äìâòa ïéàöBé íéøëfä ïéàå §¦§¨¤§©§§¥©©§§¦§¦§¦§¦§¤§©§¥¤§¥©§¨¦§¦¨£¨¨
ïälL äéìàä úçzL;úBðeðç úBàöBé íéìçøä ïéàå;ïBîéba àöBé ìâòä ïéàå,ãtwä øBòa äøt àGå,äòeöøa àGå ¤©©¨©§¨¤¨¤§¥¨§¥¦§£§¥¨¥¤¥©¦§¨¨§©ª¨§¦§¨

äéðø÷ ïéaL.ìL Búøtäéøæò ïa øæòìà éaø,äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé äúéä,ïBöøa àHLíéîëç. ¤¥©§¤¨¨¨¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨¤¦§£¨¦
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡äàöBé dðéà änáe äàöBé äMà äna?øîö éèeça àG äMà àöz àG,ïzLô éèeça àGå,úBòeöøa àGå ©¨¦¨§¨©¨¥¨§¨¥¥¦¨§¥¤¤§§¥¦§¨§¦§

:ïéøùå÷å.jeynie dfa df milnb xeywi `l:ïøëîì ÷åùì ïëéìåîë äàøé àìù ,ïéëìåä ïìåëå ,ãçà.eci jezl milag `ed qipkn la`åéäé àìù àåäå
:åãéá ïééåìú íéìáç àùåðù åîë äàøé àìù éãë ,øúåé åà çôè õøàì åãé úçúî ïéàöåéå ïééåìú íéìáçä éùàø.jexki `ly calaeà÷ úáù ïéðòì åàì

úîîçúî åãéå íéàìë ååä åäì êéøë éëã ,åæá åæ êåøëé àì øîö ìù íúö÷å ïúùô ìù íúö÷ åãéá íéìáç ñéðëîä øîà÷ éëäå ,íéàìë ïéðòì àìà àúùä éøééî
:øåñàå ïúæéçàá

cc.befa:äúëéìäá ìå÷ òéîùúù äîäáä øàåöá ïéìåúù ïåîòô ïéîë.wewt `edy t"r`éðôî ,ìå÷ òéîùäì ù÷ù÷î åìù ìáðòä ïéà àúùäã ïéëåîá
:÷åùá øåëîì åëéìåîë äàøðù.ex`evay mleqa:åúøåáç êëçì åùàø øåæçé àìù éãë áøòå éúù ïéîë íéöò åøàåöá íéðúåð äëî åì ùéùëdrevxa `le

.elbxay:åæá åæ úåù÷ðî äéìâøù íå÷îá äúåà íéøùå÷å äáò äòåöø ìù úòáè ïéîë äì ïéùåò äúëéìäá åæá åæ äéìâø äëîù äîäá.oihegaíéùåòù
:íéøçà úåìåâðøúá åôìçúé àìù àðîéñì ïäì.zerevxa `le:íéìëä úà åøáùéå åâìãé àìù äøö÷ äòåöøá ãçé ïäéìâø éúù ïéøùå÷ùzgzy dlbra

.dil`d:íéòìñáå íéðáàá ä÷ìú àìù éãë äìåãâ ïúééìàù íéùáëä ìù äéìàä úçú ïéøùå÷ äðè÷ äìâò ïéîë.zepepgïéàéáî ,ïåðçé åîùù ùé ãçà õò
:íäéìàî íéòìåúä íéìôåð äæá äæ íéçâðîù êåúîù ïë úåùòì ïéëéøö ïéà íéøëæìå .äùàøáù íéòìåúä åìôéå ùèòúúù éãë äîèåçá äì ïéçéðîå åðîî íñé÷

.oeniba:ìãâéùë åùàø óåëì ãåîì àäéù ìâòä øàåö ìò íéðúåð éîâ ìù ìåò ïéîë.xtewd xeraàìù äøôä éããá åøåò ïéøùå÷å ,èçîë ïéãç åéîéðù õøù
:íéöøùä äå÷ðéé.dipxw oiay drevxa `le:àåä éåàùî àúøéúé àúåøéèð ìëã ,øåñà øåîùì ïéá éåðì ïéá.dixfr oa xfrl` iax ly ezxtäúéä åìù àì

:åîù ìò úàø÷ð äá äçéî àìù ìòå ,åúðëù ìù àìà
e`̀.dy`xay .dy` dnaíéîëç åøîàù éðôî úáùá íäá àöú àì íòè äîå ,äùàøáù øòù ïäá úòì÷îù äòåöøå ïúùôå øîö éèåçà éà÷ åäìåëà

`xephxa yexit

אחר  לדבר  המטוטלת ((ררממבב""םם  ))או  שמא שחוששים האיסור , וטעם ;

קשורה  היתה המטוטלת אם ברם, הרבים. ברשות לטלטלה ויבוא תפול
מותר יחד, גם ובזנבו ãe÷ò((גגממרראא  ))..בחטוטרתו  àGהגמל יצא לא – È

האחורית, לרגל קשורה הקדמית שרגל  היינו  ìeâøעקוד, àGå– ÀÈ
יכול שאינו  שלה, העליון לפרק קשור  אחת רגל של התחתון  שהפרק

בלבד, רגליים בשלש  אלא ëåúBîäaäללכת ìk øàL ïאסור – ÀÅÀÈÈÇÀÅ
יתירה  ושמירה שהואיל רגולות, או עקודות כשהן בשבת לצאת להן 

כמשא. נחשב זה הרי CLîéåהיא äæa äæ íélîb øL÷é àG– ÄÀÙÀÇÄÆÈÆÀÄÀÙ
כאילו  שנראה אחריו , נמשכים והאחרים הראשון  הגמל של בחבל 

למכרם, לשוק אותם íéìáçמוליך ñéðëî ìáàכל של  החבלים – ÂÈÇÀÄÂÈÄ
Bãéהגמלים, CBúì,בזה זה קשורים אינם עצמם והגמלים –CLîéå ÀÈÀÄÀÙ

מתחת  ויוצאים תלויים החבלים ראשי  יהיו  שלא והוא כולם; את –

עצמם, בפני חבלים נושא שהוא ייראה שלא כדי  יותר , או טפח ידו
Cøëé àHL ãáìáe שפיסקה מבואר , בגמרא ידיו. גבי על החבלים – ÄÀÇÆÄÀÙ

הגמלים  של שהחבלים כלאים, לענין אלא שבת לענין נאמרה לא זו 
כורכם  וכשהוא צמר, של מהם ואחדים פשתן  של מהם שאחדים פעמים

עובר הוא הרי  באחיזתן, מתחממת וידו והואיל כלאים, אלו הרי כאחת
עליך" יעלה לא שעטנז  כלאים "ובגד ייטט  ))..משום ייטט,, ((ווייקקרראא

âששייששיי âייווםם
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הרבים, לרשות בשבת בהם יוצאת הבהמה שאין דברים לפרט מוסיפה משנתנו
שמא  שחוששים מפני או  כמשא, נחשבים שהם מפני הזכרנו : שכבר  מהטעמים

הרבים. ברשות לטלטלם ויבואו יפלו

úòcøna àöBé øBîç ïéà לחימום גביו על  שנותנים במכסה – ÅÂÅÇÇÀÇÇ
Bìגופו, äøeL÷ dðéàL ïîæa קשורה אינה שהמרדעת בזמן – ÄÀÇÆÅÈÀÈ

ב'; במשנה לעיל  שבארנו  כמו שבת, מערב âefaלחמור  àGå– ÀÇ
שבצוו  e÷t÷ארו ,בפעמון  àeäL ét ìò óà משמיע ואינו סתום, – ÇÇÄÆÈ

למכרו; לשוק כמוליכו  שנראה מפני  BøàeöaLקול , ílña àGå– ÀÀËÈÆÀÇÈ
הלחיים  אצל  בצווארו  לו  קושרים גבו  על או בזרועו  מכה לו שכשיש 

מכתו; לחכך ראשו יחזיר  שלא כדי עצים, של  קטן סולם àGåÀכעין 
BìâøaL äòeöøa כורכים בהליכתו , בזו זו  מתחככות כשרגליו  – ÄÀÈÆÀÇÀ

אחר : פירוש  יזוקו ; שלא רגליו , סביב עור  של  רחבות רצועות לו 
כדי עור ברצועת אותה, קושרים החמור  של הרגל פרסת כשנבקעה

ההררממבב""םם  ));;שתחלים ïéèeça((ההרריי""ףף  ;; ïéàöBé ïéìBâðøzä ïéàå– ÀÅÇÇÀÀÄÀÄÀÄ
אחרים, בשל  יתחלפו שלא לסימן , להם úBòeöøaשקושרים àGåÀÄÀ

íäéìâøaL;הכלים את וישברו יהדסו  שלא כדי להם, שקושרים – ÆÀÇÀÅÆ
ולתרנגולות. לתרנגולים כולל  שם הוא ש"תרנגולים" כותב הרמב"ם

íéøëfä ïéàå,האילים –ïälL äéìàä úçzL äìâòa ïéàöBé ÀÅÇÀÈÄÀÄÈÂÈÈÆÇÇÈÇÀÈÆÈÆ
תחת  קטנה עגלה כמין גדולה, שאלייתם לאילים, קושרים שהיו  –

זו; בעגלה לצאת להם ואסור  באבנים, תישרט שלא ïéàåÀÅהאליה,
úBðeðç úBàöBé íéìçøä הים בכרכי  עץ שיש  מבואר, בגמרא – ÈÀÅÄÀÂ

ונותנים  ממנו  קיסם ומביאים שמו ), ו "יחנון" גורסים: (יש שמו ו"חנון"
הזכרים  אבל שבראשה. התולעים ויפלו שתתעטש כדי  בחוטמה, לה

נופלות  התולעים זה את זה שמנגחים שמתוך לכך, זקוקים אינם
ïBîébaמאליהן; àöBé ìâòä ïéàåעל שנותנים קטן  בעול – ÀÅÈÅÆÅÇÄ

לחרישה; נוח ויהיה ראשו  לכוף להרגילו כדי  äøtצווארו , àGåÀÈÈ
ãtwä øBòa ששערותיו הקיפוד , עור קושרים שהיו  הקיפוד , היינו  – ÀÇËÈ

ויש ישנה; כשהיא שרצים ממנה יינקו שלא כדי  הפרה, בדדי חדות,
ממנה  יינקו  שלא בארכובותיה, הקיפוד  עור נותנים שהיו  מפרשים,

במים עומדת כשהיא שהזכרנו ((ההממאאיירריי))עלוקות כמו אלו  בכל הטעם ;
משא משום ויבואו ((ררממבב""םם  ))לעיל, יפלו שמא שחוששים מפני או  ,

÷äéðø((ההממאאיירריי));;לטלטלם ïéaL äòeöøa àGå יוצאת הפרה ואין – ÀÄÀÈÆÅÇÀÆÈ
יתירה  שמירה שכל  לשמור , בין לנוי בין  קרניה, ביו  שנותנים ברצועה

כמשא. äàöBéנחשבת äúéä ,äéøæò ïa øæòìà éaø ìL BúøtÈÈÆÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÈÀÈÀÈ
íéîëç ïBöøa àHL ,äéðø÷ ïéaL äòeöøa,מבואר בגמרא – ÄÀÈÆÅÇÀÆÈÆÄÀÂÈÄ

נקראת  בה מיחה שלא ומתוך  שכנתו , פרת אלא פרתו  זו היתה שלא

שמו . על 
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מרשות  בשבת משא להוציא התורה מן  שאסור  מסכתנו, בהתחלת למדנו כבר 

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyy wxt zay zkqn

dLàøaL,ítøzL ãò ïäa ìaèz àGå,a àGåúôèBh,ïéøeôz ïðéàL ïîæa ïéèeaðqa àGå,úeLøì ìeáka àGå ¤§Ÿ¨§¦§Ÿ¨¤©¤§©¥§©¤¤§©©§¦¦§©¤¥¨§¦§©¨¦§
íéaøä,áäæ ìL øéòa àGå,àìèwa àGå,íéîæpa àGå,íúBç äéìò ïéàL úòaèa àGå,dðéàL èçîa àGå ¨©¦§§¦¤¨¨§©©§¨§©§¨¦§§©©©¤¥¨¤¨¨§§©©¤¥¨
äáe÷ð.úàöé íàå–úàhç úáiç dðéà. §¨§¦¨¨¥¨©¤¤©¨
·ønñîä ìcðña Léàä àöé àG,ãéçéa àGåäkî Bìâøa ïéàL ïîæa,ïélôza àGå,BðéàL ïîæa òéîwa àGå ¥¥¨¦§©§¨©§ª¨§§¨¦¦§©¤¥§©§©¨§©§¦¦§©¨¥©¦§©¤¥

úåùøá úåîà òáøà åäðééåúàì àéúàå åäì àéøùå äåöî ìù äìéáè äì àéîøúî àîìã íäá àöú àì úáùá êëéôì ,íôøúù ãò íäá ìåáèú àì ìåçá
:íéáøä.mtxzy cr:äìéáèá íéööåç åéäé àìù íäéðéá íéîä åñðëéå ïééåôø åéäéù úö÷ íøéúúù.ztheha:ïæàì ïæàî çöîä ìò ïéøùå÷ù õéö.oiheapq

ïðéùééç ïä ïéáåùçù êåúîå .áäæ ìùå óñë ìù ïúåà úåùåò úåøéùò ,ïéðåòáö éðéî ìù ïúåà úåùåò úåéðò .íééçìä ãò íéòãöä ìò ïéàáå úôèåèá ïééåìú
:äúøáçì àééåçîå àôìù àîìã.oixetz opi`y onfaíéáøä úåùøá äùàøî äëáùä úìèåð äðéàù ,ééåçàì ùçéîì àëéì íéøåôú ìáà ,äùàøáù äëáùá

:äøòù äìâî àéä éøäù.leakaíéîòôå ,çöîá õéöä ÷éæé àìù éãë äéìò õéöä ïéðúåðå çöîä ìò äúåà ïéøùå÷ù äðè÷ úôðöî åîë ãâá ìù äëéúç
:õéö àìá åá úèù÷úî äùàäù.miaxd zeyxløöçá àì ììë úáùá èù÷úú àìù åäá øåæâã ,øöçá óà íéøåñà äìòîì øëæðä ìëå .éøù øöçì ìáà

ïéúéðúîá ïéøåîàä ïéèéùëú åäìåëà éà÷ íéáøä úåùøìã ùøéô í"áîøå .äìòá ìò äðâúúå äéèéùëú ìë úà øåñàì àìù ,åøéúä ìåáëáå ,íéáøä úåùøá àìå
:íéáøä úåùøá úåîà 'ã äùàä íøéáòú àîù äøéæâ àìà éøéñà àì åäìåëã.adf ly xir:íéìùåøé úøåö øéò ïéîë äéåùò áäæ úøèò.`lhwa `le

:à"÷ðëî éáøòáå ,øùá úìòá äàøúù éãë åá äîöò ú÷ðåç äùàäå ÷çåãá øàåöá ïåúðù èéùëú.minfpa `le:íäá ïéàöåé ïæàä éîæð ìáà ,óàä éîæð
.mzegïðéøîà äì àåä èéùëú åàìã íúåç äéìò ùé ìáà ,àéåçîå àôìù àîìã ,øåñà äì àåä èéùëúã â"òàå ,øúñ øáã ìë åà úåøâà äá íåúçì äøåö

äòáöàá åúðúåð àéäå åòéðöäì åúùàì åúåà ïúåðå åòáöàî åúåà øéñî ìòáäù íéîòôù éôì ,ùåáìî êøã äòáöàá åúàéöåîù ô"òàå ,úàèç úáééçã ïî÷ì
íéîòôù ,ùåáìî êøã åòáöàá åàéöåîù ô"òà úàèç áééç ,ùéàì èéùëú éåä àìã íúåç äéìò ïéàù úòáè ïëå .êëá åúàöåä êøãù àöîðå ,åá úëìåäå

åàéöåî àåäå ïîåàì åðëéìåéù åì åúðúåð äùàäù:åòáöàá.z`vi m`eïéèéùëú åäìåëã ,úàèç úáééç äðéà ïéúéðúîá àëä ãò ïðéøñàã êðä ìëá äùàä
:àéåçîå àôìù àîìã åäá øåæâã àåä ïðáøå åäðéð

aa.xneqnd lcpqaéðôî äøòîá íéàáçð åéä úçà íòôù ,äéäù äùòî íåùî áåè íåéáå úáùá åäåøñàå ,å÷æçì úåøîñî åá íéáçåúå àåä õò ìù

`xephxa yexit

ארבע  להעביר  וכן  היחיד. לרשות הרבים מרשות להכניס או הרבים לרשות היחיד 

מיני בכל הרבים לרשות בשבת לצאת לאדם מותר ברם, הרבים. ברשות אמות

מלבוש לא שאינו  דבר ואילו  כמלבוש ; דינו  תכשיט שאף בתכשיטיו, וכן  מלבושיו 

בא  זה פרק – כמשא. שנחשב הרבים, לרשות בשבת בו לצאת אסור  תכשיט, ולא

הנושאו שמא או  יפול , שמא חשש בו  שיש כל תכשיט, או  מלבוש שאפילו ללמד 

אמות  ארבע להעבירו  ויבוא אחר , צורך  לשום או  לאחרים להראותו כדי יחלצנו

זה  ואיסור והואיל  סופרים; מדברי  הרבים לרשות בו  לצאת אסור  הרבים, ברשות

בתכשיטי פותחת משנתנו  חטאת. חייב כך  על העובר  אין  חכמים מגזירת אלא אינו 

מהטעם  הרבים לרשות בהם לצאת לאשה שאסור  תכשיטים מונה והיא אשה,

בעל – הרבים. ברשות אמות ארבע ותעבירם אותם תסיר  שמא גזירה שהזכרנו,

האשה  יציאת לדיני  הבהמה יציאת דיני  התנא שהקדים מעיר, ישראל" "תפארת

הקד כן יותר. יציאתה להשכים הבהמה שדרך היתר משום דין  בבהמה התנא ים

פנימה. מלך בת שכבודה לפי יציאתה איסור דין באשה ואילו יציאתה

äàöBé dðéà änáe äàöBé äMà äna?הרבים לרשות בשבת – ÇÈÄÈÀÈÇÈÅÈÀÈ
àGå ,ïzLô éèeça àGå ,øîö éèeça àG äMà àöz àGÅÅÄÈÀÅÆÆÀÀÅÄÀÈÀ

dLàøaL úBòeöøa,החוטים על  גם מוסבה "שבראשה" תיבת – ÄÀÆÀÙÈ
ולא  שבראשה, פשתן בחוטי  ולא צמר בחוטי  לא תצא שלא היינו 

ítøzLשבראשה,(mihxqa)ברצועות ãò ïäa ìaèz àGå– ÀÄÀÙÈÆÇÆÀÇÅ
את  קצת להתיר  היא צריכה נידתה ימי  אחר  במקווה טובלת כשהיא
שייכנסו  כדי ראשה, בשערות רפויים שיהיו  הרצועות ואת החוטים

מבואר, בגמרא לשערות. המים בין  חוצצים יהיו ולא ביניהם המים
לאשה  אסור  שלפיכך כלומר  שלפניה, לדין טעם נתינת היא זו שפיסקה

חכמים: שאמרו  מפני  שבראשה, וברצועות בחוטים בשבת l`לצאת
,mtxzy cr mda leahz טבילה לטבול  בשבת תלך  שמא חוששים ולכן

ברשות  אמות ארבע ותעבירם ותשכח לרפותם ותצטרך מצווה של

úôèBhaהרבים. àGå, לאוזן מאוזן  המצח על הקשור בציץ –àGå ÀÇÆÆÀ
ïéèeaðqa עניות נשים הלחיים; על  הראש  מן היורדים בסרטים – ÇÇÀÄ

זהב, ושל  כסף של  רצועות עושות ועשירות צבעוניים, סרטים עושות
לחברותיה, להראותם כדי  תסירם שמא חוששים חשיבותם ומפאת

ïéøeôz ïðéàL ïîæa תפורים אינם והסנבוטין  שהטוטפת בזמן – ÄÀÇÆÅÈÀÄ
שאין  חשש, כל אין  בשבכה תפורים כשהם אבל ראשה. שעל בשבכה

תגלה  שלא הרבים, ברשות ראשה מעל השבכה את מורידה אשה
ìeákaשערותיה; àGå,לטוטפת מתחת הנתונה צמר של כיפה כמין  – ÀÇÈ

בלי בלבד , בכבול מתקשטת שהיא ופעמים מצחה, על  תלחץ שלא

íéaøäהטוטפת, úeLøì,בלבד הכבול  על  מוסבות אלו  תיבות – ÄÀÈÇÄ
אבל מותר; לחצר  אבל  הרבים, לרשות בכבול  לצאת לאשה שאסור 

לחצר, אפילו  בשבת בהם לצאת חכמים אסרו למעלה שנימנו  אלו כל
לגזירה, גזירה כאן ואין  הרבים, לרשות אף ותצא בהם תתרגל  שמא

לא  כלל בשבת בהם תתקשט שלא חכמים שגזרו אחת גזירה אלא
לאסור שלא בחצר , התירו בכבול  ואילו  הרבים, ברשות ולא בחצר 

בעלה על  ותתגנה תכשיטיה כל ש"לרשות ((ררשש  ""יי))את מפרשים, ויש .
חכמים  אסרום שלא במשנה, שנימנו  התכשיטים כל  על  מוסב הרבים"

הרבים, ברשות אמותאלא ארבע שם תטלטלם שמא ((ררממבב""םם  )),,גזירה

àGåהאשה áäæתצא ìL øéòa ירושלים שעיר זהב, בעטרת – ÀÀÄÆÈÈ
בה, àìèwaחקוקה àGå,הצוואר שעל  בשרשרת –íéîæpa àGå ÀÇÇÀÈÀÇÀÈÄ

לה  מותר האוזן בנזמי אבל האף, בנזמי  דווקא מבואר , בגמרא –

íúBçלצאת, äéìò ïéàL úòaèa àGå אגרות בו לחתום – ÀÀÇÇÇÆÅÈÆÈÈ
נחשבת  שהיא חותם, עליה שאין בטבעת אפילו  כלומר בהן, וכיוצא

לאשה, äáe÷ðכתכשיט dðéàL èçîa àGå,נקובה אינה אפילו – ÀÀÇÇÆÅÈÀÈ
מהטעם  סופרים, מדברי  בהן  לצאת אסורה אלו בכל  כתכשיט; שהיא

לעיל. úàöéשבארנו íàåבאחד הרבים לרשות האשה יצאה ואם – ÀÄÈÈ
לעיל , שנימנו úàhçמאלו úáiç dðéà,הם תכשיטים שכולם – ÅÈÇÆÆÇÈ

תסירם  שמא גזירה סופרים, מדברי אלא בהם לצאת אסורה ואינה
לחב  טבעת להראותם ברם, הרבים. ברשות אמות ארבע ותעבירם רותיה

בהן , יצאה ואם תכשיטים, בכלל  אינן  נקובה ומחט חותם עליה שיש 

ג'. במשנה להלן  כמבואר  חטאת, חייבת היא הרי

âקקוודדשש âששבבתת
ב ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת  בהם לצאת לאשה שאסור אשה, תכשיטי הקודמת במשנה שנימנו לאחר 
רגיל שהגבר דברים לפרט משנתנו באה שם, שבארנו כמו חכמים, גזירת משום
כפי גזירה, משום בשבת בהם לצאת עליו  אסרו  וחכמים מלבוש, דרך בהם לצאת

במשנה. שנבאר 

Léàä àöé àG,בשבת –ønñîä ìcðña עץ של בסנדל  – ÅÅÈÄÀÇÀÈÇÀËÈ
מעשה  משום חכמים שגזרו בגמרא מבואר הטעם במסמרים; המחוזק

גבי מעל קול ושמעו במערה נחבאים שהיו השמד , גזרת בימי  שהיה

izdw - zex`ean zeipyn
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äçînä ïî,ïBéøMa àGå,àcñwa àGå,íéôbna àGå.àöé íàå–úàhç áiç Bðéà. ¦©ª§¤§©¦§§©©§¨§©©¨©¦§¦¨¨¥©¨©¨
‚äáe÷pä èçîa äMà àöz àG,íúBç äéìò LiL úòaèa àGå,øàéìka àGå,úìáBka àGå,úéçBìöa àGå ¥¥¦¨§©©©§¨§§©©©¤¥¨¤¨¨§©ª§¨§©¤¤§¦§¦

ïBèéìt ìL.äúöé íàå–úàhç úáiç;éøácøéàî éaø.íéîëçåïBèéìt ìL úéçBìöáe úìáBka ïéøèBt. ¤©§¨§¦¨§¨©¤¤©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤¤¦§¦¤©§¨

äéä úáùá äæ äùòîù éðôîå ,ïäéìãðñáù íéøîñîá äæ úà äæ åâøäå äæ úà äæ å÷çã íéàá ïä ïäéìòù ïéøåáñë äøòîä éáâ ìòî ìå÷ åòîùå äøéæâä
:úáù åîë àéôåðë ìù íåé àåäù áåè íåéáå ,úáùá åäåøñà.cigia `le:ãéçé ìãðñá àìå.dkn elbxa oi`y onfaåäåãùçé àîù àîòè éøîàã úéà

éìùå äéìò éëééçî àîìéã éøîàã úéàå ,úáùá åàéöåîå åéôðë úçú åì ïåîè éðùä ìãðñäùåìâøá ùéù ïîæá åäéîå ,äéãéá äéì éúééîå åìâøáù äæì äéì ó
:åéìò úçëåî åúëîù éðôî ,äëî åá ïéàù ìâøá éãéçé ìãðñá úàöì éøù äëî.rinwa `le:äàåôøì ïéìåúù.dgnend on epi`yàôéøù äçîåî íãàî

:åéùåáìîî ãçàë äìåçì àåä èéùëúã ,éøù àòéî÷ éçîúà åàìã â"òà ,úåòéî÷ øàùá à"ðá 'â àôéøù äçîåî íãàî ç÷ìðä òéî÷ ìáà ,íãà éðá 'â
.`cqwe:ìæøá ìù òáåë.oitibn:úáùá ïùáìì øåñà äîçìî úòùá àìà ïúåà ïéùáåì ïéàù éôìå ,äîçìîá íéùáåìù ìæøá ìù íé÷åù éúá ïéîë

bb.daewp hgna:úàèç áééç åúðîåà êøã àéöåäù ïîåàù ,äãéá àìå äéùåáìîá äúåà äàéöåîù ô"òà úàèç úáééçå ,àåä èéùëú åàìã ,äá íéøôåúù
.x`ileka:åá úåàöåé íéùðä áåø ïéàù éôì éåàùî àåäå ,ùàøä ááñîù úòáè ïéîë äùàøá úìâòî äùàäù éìë.zlaekaáäæ ìù åà óñë ìù øù÷

:äùàáù òø çéø øéáòäì íùåá åëåúá øåù÷ù.oehiilt ly:å"÷ñåî ïéøå÷ù ,øåî.oixhet minkgeàîìã äàùø àì äìçúëìå åäðéð ïéèéùëú éøáñã
:íéîëçë äëìäå .àéåçîå àôìù

`xephxa yexit

והרגו  זה את זה דחקו  אויבים, עליהם שבאו היו  כסבורים המערה,

זה את mixneqnd)זה mdilcpqa),אויבים בהם שהרגו  ממה יותר
ושואלים  המסומר , בסנדל  אדם יצא אל  (חכמים): אמרו שעה באותה

ומשיבים: המסומר ? סנדל  לנעול אסור יהיה בחול אף כן  אם בגמרא:
ימים  שהם טוב, וביום בשבת רק אסרוהו ולכן  היה, בשבת שהמעשה

מדרשות. ולבתי כנסיות לבתי  בהם ומתקבצים מלאכה איסור àGåÀשל 
ãéçéa,מסומר שאינו פי על אף יחידי, בסנדל  האיש  יצא ולא – ÀÈÄ

שמא  או  בגדו, תחת השני הסנדל את נושא שהוא יחשדוהו שמא
אלא  אינו זה איסור ברם, בידו; ויטלטלנו הסנדל  את ויחלוץ לו ילעגו

äkî Bìâøa ïéàL ïîæaמותר אחת, ברגלו מכה שיש בזמן אבל – ÄÀÇÆÅÀÇÀÇÈ
המכה  שמפני רואים שהכל מכה, בה שאין ברגל יחידי בסנדל לצאת

יחידי בסנדל לצאת שמותר סוברים, ויש  אחד. סנדל אלא נועל  אינו
מכה בה שיש  האיש àGå((גגממרראא  ))..ברגל  אינו ïélôzaיצא ששבת – ÀÇÀÄÄ

הואיל אלא כמשא, הם והרי תפילין, מלבוש,זמן דרך  בהן  ויוצאים
זמן  שהשבת האומר, לדברי  ואפילו  סופרים; מדברי  אלא איסורן אין 
בחוץ  לחלצן יצטרך שמא גזירה בשבת, בהן לצאת אסור  תפילין ,

הרבים; ברשות אמות ארבע òéîwaויטלטלן  àGåמיני של  כתב – ÀÇÈÅÇ
בצוואר שתולים עשבים, עיקרי של  קשר  או מיוחדים ושמות תפילות

ולסגולה äçînä,((ההממאאיירריי))לרפואה ïî BðéàL ïîæa מאדם – ÄÀÇÆÅÄÇËÀÆ
אינו  זה וקמיע שהואיל  אנשים, שלשה בקמיעות כבר  שריפא מומחה

ויטלטלנו  יורידנו  שמא וחוששים כך , כל  עליו סומך אינו המומחה מן
שמא  חשש ואין  הואיל  המומחה, מן  הוא הקמיע אם אבל בידו;

לו. הוא שתכשיט הרבים, לרשות בשבת בו לצאת מותר  àGåÀיורידנו ,
ïBéøMa מפגיעות הגנה לשם צבא אנשי לובשים שהיו מתכת במדי  – ÇÄÀ

àcñwaהאויב, àGå,צבא איש  של  ברזל בקובע –íéôbna àGå ÀÇÇÀÈÀÇÇÈÇÄ

מדי והם הואיל  אלו כל  במלחמה; שנועלים גבוהות ברזל  בנעלי –

בהם  לצאת חכמים אסרו  לפיכך  מלחמה, לשעת רק מיוחדים צבא
àöéבשבת. íàå,במשנתנו שנימנו  מאלו  באחד אדם –áiç Bðéà ÀÄÈÈÅÇÈ
úàhç מהטעמים סופרים, מדברי  אלא בהם לצאת אסור שאינו  – ÇÈ

לעיל. שבארנו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בהם  לצאת מותר התורה שמן  ותכשיטים מלבושים נימנו הקודמות המשניות בשתי

דברים, מונה משנתנו שם. שבארנו  מהטעמים עליהם גזרו  שחכמים אלא בשבת,

כתכשיט. ולא כמלבוש  נחשבים שאינם בהם, לצאת לאשה אסור  התורה מן  שאף

äáe÷pä èçîa äMà àöz àG ואינה לתפירה היא שעשויה – ÅÅÄÈÀÇÇÇÀÈ
íúBçתכשיט, äéìò LiL úòaèa àGå,אגרות בו לחתום – ÀÀÇÇÇÆÅÈÆÈÈ

לה, תכשיט øàéìkaשאינו  àGåשהואיל הראש, סביב עטרה כמין  – ÀÇËÀÈ
כמשא, נחשב זה הרי  בו , יוצאות הנשים רוב úìáBkaואין àGå– ÀÇÆÆ

בושם, בתוכו  שיש ïBèéìtקשר  ìL úéçBìöa àGåמי של  – ÀÄÀÄÆÇÀÈ
של והצלוחית (הכובלת אלו  שאף האשה, בצואר התלויה בושם,
שריחן  נשים אלא אותן  נושאות ואין הואיל כמשא, נחשבות פליטון )

äúöéרע. íàå,הללו מהדברים באחד  –úàhç úáiç שעברה – ÀÄÈÀÈÇÆÆÇÈ
תורה. של איסור øéàîעל éaø éøác וצלוחית כובלת שאף הסובר, – ÄÀÅÇÄÅÄ

כמשא. דינן  פלייטון ïéøèBtשל  íéîëçå,מחטאת –úìáBka ÇÂÈÄÀÄÇÆÆ
ïBèéìt ìL úéçBìöáeומכל כתכשיטים. הן נחשבות שלדעתם – ÄÀÄÆÇÀÈ

א, במשנה שבארנו הטעם מאותו  בהן , לצאת אסורה לכתחילה מקום

אמות  ארבע ותעבירן  לחברותיה להראות אותן תשלוף שמא גזירה
הרבים. ברשות

izdw - zex`ean zeipyn

עניינה של תוטת החסידות הוא לטפא את בן המלך בהיותו חולה מסוכן – שנמצא 
בתכלית ה"חוצה", וגם לשם מגיעה תוטת החסידות, כדי להאיט לו ולטפא אותו

משיחת י"ג כסלו, ה'תשכ"ז
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והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

:`"r g"t sc:`xnbd zvxznàéä éàpzzlitz m` ,df oica ewlgp mi`pz - ©¨¥¦
.`l e` ziaxr zlitz z` zxhet dlirpúBìéáè éáéiç ìk ,àéðúclgy §©§¨¨©¨¥§¦

,mixetkd meia mzliah onfíéøetkä íBéa ïkøãk ïéìáBè.úãìBéå äcð §¦§©§¨§©¦¦¦¨§¤¤
,mixetkd mei axra odly iriay mei lgyíBé éìéìa ïkøãk úBìáBè§§©§¨§¥¥

íéøetkä.éø÷ ìòa,dgpnd zlitz mcew ixw d`xyãò CìBäå ìáBè ©¦¦©©¤¦¥§¥©
äçðnälkeiy icki`vena `l` laeh epi` ,jk xg` d`x m` la` .lltzdl ©¦§¨

.dlila dpnf dlirp zlitzy itl ,mixetkd meiéñBé éaøe wleg,øîBàelit` ©¦¥¥
laeh ,dgpnd zlitz xg`l d`x,Blek íBiä ìkdlirp lltzdl lkeiy ick ¨©

,ziaxr zlitz z` zxhet dlirp zlitzy xn`y ax ,ok m` .meia `l` dpi`y
zlitz z` zxhet `id jkitle ,dlila dlirp zlitz onfy `nwÎ`pzk xaeq
,ziaxr zlitz z` zxhet dpi` dlirp zlitzy dxn`y `ziixad eli`e .ziaxr
zlitzl dey dpnf oi`e ,meia dlirp zlitz onfy xaeqd ,`id iqei iax zrck

.dze` zxhet dpi` jkitle ,ziaxr
zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd:òøBönä ,äáfäå áfä ,eäðéîøe§¦§©¨§©¨¨©§¨

íBéa ïkøãk ïéìáBè ,úî àîèe ,äcð ìòBáe ,úòøBönäå§©§©©¥¦¨§¥¥§¦§©§¨§
ìòa .íéøetkä íBé éìéìa ïkøãk úBìáBè úãìBéå äcð .íéøetkä©¦¦¦¨§¤¤§§©§¨§¥¥©¦¦©©
äçðnä ïî ,øîBà éñBé éaø .Blek íBiä ìk CìBäå ìáBè éø÷¤¦¥§¥¨©©¦¥¥¦©¦§¨

ìBëé ïéà äìòîìe.ìBaèì,lirl `ziixaay minkge iqei iax ixacy `vnp §©§¨¥¨¦§
.ef `ziixaa mdixac z` mixzeq

:iqei iax ixac z` zvxzn `xnbdàä ,àéL÷ àìiax xn`y ef `ziixaa - Ÿ©§¨¨
xaecn ,leahl leki epi` dlrnle dgpnd ony iqeiélöclltzd xaky - §©¥

äìéòð úlôzlk z` lltzd xaky oeikne ,ixw d`xy iptl ,mei ceran §¦©§¦¨
e .meid leahl leki epi` aey ,meid zelitzàäiax xn`y lirl `ziixaa - ¨

xaecn ,elek meid lk laehy iqeiélö àìclltzd `l oiicr ixw d`xyky - §Ÿ©¥
.lltzdl lkeiy ick laeh okle ,dlirp zlitz

:`xnbd ddnzélöc éà,dlirp zlitz lltzd xaky xaecn m` -éàî ¦§©¥©
ïðaøc eäééîòèlk z` lltzdl xnb xak ixd ,elek meid lk laeh exn`y ©§©§§©¨¨

d zelitz:`xnbd zvxzn .cer eze` zakrn dliahd oi`e mei,ïðaø éøáñ à÷̈¨§¥©¨¨
äåöî dpîæa äìéáècin ez`nehn xdhidle leahl `nhd lr devn - §¦¨¦§©¨¦§¨

z` dgec `id ,meia ixw lra ly ezliah onfy oeikne .ezliah onf ribnyk
`ed leki ,meid zelitz lk z` lltzd xak m` s`e ,mixetkd meia dvigx xeqi`

.leahl

רש"י 

àéä éàðúly z` dlirp dxht i` Ð
lk :`ztqeza opiqxb ikd .`l i` ziaxr
meia okxck oilaeh zeliah iaiig
okxck zelaeh zcleie dcpd ,mixetikd

.mixetkd mei ililaéø÷ ìòáÐ
`aa) ol `niiwck ,dxez ixaca xeq`y
ilral dliah owiz `xfr :(`,at `nw

.oiixwäçðîä ãò êìåäå ìáåèÐ
okl mcew ixw el rxi` m`ick laeh Ð

d`x la` .dgpnd zltz lltzdl lkeiy
dlrnle dgpnd on ixwxzen oi` Ð

.leahie ,jygzy cr oizni `l` ,leahl
dlirp zltzc opaxl edl `xiaqc
ziaxr ly z` zxhet edcicle ,dlila

zxhet dpi` ipzwc `de ,axck'x Ð
,leahl xzen meid lk :xn`c ,`id iqei

dgpnd zltz xg`l ixw d`x elit`eÐ
,dlirp zltz lltzdl ick ,meia laeh
dpnf oi` dlirp zltz :xaqw `nl`
ly z` zxhet dpi` dicicle ,dlila

.ziaxrafd :`ztqeza opiqxb ikd
dcp lreae zrxevnde rxevnde dafde
.mixetkd meia okxck oilaeh zn `nhe
mei ilila okxck zelaeh zcleie dcp
meid lk jlede laeh ixw lra .mixetkd
dlrnle dgpnd on xne` iqei 'x .elek

leahl leki oi`iqei iaxc `iyw Ð
.opaxc` opaxe ,iqei iaxc`àéù÷ àì

dgpnd on `kd iqei 'x xn`c `d Ð
.leahl leki oi` dlrnleéìöãá

äìéòð úìôúd`xy mcew ,meia Ð
meid lk lirl opixn`c `de .ixwÐ

.ixwd d`xyk dlirp zltz ilv `lca
ïðáøã àîòè éàî éìöã éàÐ

.meid lk ixn`c ,`ziixza `zipznc
äåöî äðîæá äìéáè éøáñ à÷Ð

(bk mixac) aizkc ,`ed meia dpnfe
"ugxi axr zeptl dide"`igc jkld Ð

opax jd epiid e`le mixetkd meic dvigx
dliah edl `xiaq mzdc opaxe .meia iqei 'xle dlila opaxlc ,dlirp zltz onfa ibilt `ziinw 'ipzna :edpip `zbelt izxze ,lirlc

.devn dpnfa dliaha ibilt `ziixza `zipznae .mixetkd mei dgczc devn e`l dpnfa

b dpyn iyy wxt zay zkqn

äçînä ïî,ïBéøMa àGå,àcñwa àGå,íéôbna àGå.àöé íàå–úàhç áiç Bðéà. ¦©ª§¤§©¦§§©©§¨§©©¨©¦§¦¨¨¥©¨©¨
‚äáe÷pä èçîa äMà àöz àG,íúBç äéìò LiL úòaèa àGå,øàéìka àGå,úìáBka àGå,úéçBìöa àGå ¥¥¦¨§©©©§¨§§©©©¤¥¨¤¨¨§©ª§¨§©¤¤§¦§¦

ïBèéìt ìL.äúöé íàå–úàhç úáiç;éøácøéàî éaø.íéîëçåïBèéìt ìL úéçBìöáe úìáBka ïéøèBt. ¤©§¨§¦¨§¨©¤¤©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤¤¦§¦¤©§¨

äéä úáùá äæ äùòîù éðôîå ,ïäéìãðñáù íéøîñîá äæ úà äæ åâøäå äæ úà äæ å÷çã íéàá ïä ïäéìòù ïéøåáñë äøòîä éáâ ìòî ìå÷ åòîùå äøéæâä
:úáù åîë àéôåðë ìù íåé àåäù áåè íåéáå ,úáùá åäåøñà.cigia `le:ãéçé ìãðñá àìå.dkn elbxa oi`y onfaåäåãùçé àîù àîòè éøîàã úéà

éìùå äéìò éëééçî àîìéã éøîàã úéàå ,úáùá åàéöåîå åéôðë úçú åì ïåîè éðùä ìãðñäùåìâøá ùéù ïîæá åäéîå ,äéãéá äéì éúééîå åìâøáù äæì äéì ó
:åéìò úçëåî åúëîù éðôî ,äëî åá ïéàù ìâøá éãéçé ìãðñá úàöì éøù äëî.rinwa `le:äàåôøì ïéìåúù.dgnend on epi`yàôéøù äçîåî íãàî

:åéùåáìîî ãçàë äìåçì àåä èéùëúã ,éøù àòéî÷ éçîúà åàìã â"òà ,úåòéî÷ øàùá à"ðá 'â àôéøù äçîåî íãàî ç÷ìðä òéî÷ ìáà ,íãà éðá 'â
.`cqwe:ìæøá ìù òáåë.oitibn:úáùá ïùáìì øåñà äîçìî úòùá àìà ïúåà ïéùáåì ïéàù éôìå ,äîçìîá íéùáåìù ìæøá ìù íé÷åù éúá ïéîë

bb.daewp hgna:úàèç áééç åúðîåà êøã àéöåäù ïîåàù ,äãéá àìå äéùåáìîá äúåà äàéöåîù ô"òà úàèç úáééçå ,àåä èéùëú åàìã ,äá íéøôåúù
.x`ileka:åá úåàöåé íéùðä áåø ïéàù éôì éåàùî àåäå ,ùàøä ááñîù úòáè ïéîë äùàøá úìâòî äùàäù éìë.zlaekaáäæ ìù åà óñë ìù øù÷

:äùàáù òø çéø øéáòäì íùåá åëåúá øåù÷ù.oehiilt ly:å"÷ñåî ïéøå÷ù ,øåî.oixhet minkgeàîìã äàùø àì äìçúëìå åäðéð ïéèéùëú éøáñã
:íéîëçë äëìäå .àéåçîå àôìù

`xephxa yexit

והרגו  זה את זה דחקו  אויבים, עליהם שבאו היו  כסבורים המערה,

זה את mixneqnd)זה mdilcpqa),אויבים בהם שהרגו  ממה יותר
ושואלים  המסומר , בסנדל  אדם יצא אל  (חכמים): אמרו שעה באותה

ומשיבים: המסומר ? סנדל  לנעול אסור יהיה בחול אף כן  אם בגמרא:
ימים  שהם טוב, וביום בשבת רק אסרוהו ולכן  היה, בשבת שהמעשה

מדרשות. ולבתי כנסיות לבתי  בהם ומתקבצים מלאכה איסור àGåÀשל 
ãéçéa,מסומר שאינו פי על אף יחידי, בסנדל  האיש  יצא ולא – ÀÈÄ

שמא  או  בגדו, תחת השני הסנדל את נושא שהוא יחשדוהו שמא
אלא  אינו זה איסור ברם, בידו; ויטלטלנו הסנדל  את ויחלוץ לו ילעגו

äkî Bìâøa ïéàL ïîæaמותר אחת, ברגלו מכה שיש בזמן אבל – ÄÀÇÆÅÀÇÀÇÈ
המכה  שמפני רואים שהכל מכה, בה שאין ברגל יחידי בסנדל לצאת

יחידי בסנדל לצאת שמותר סוברים, ויש  אחד. סנדל אלא נועל  אינו
מכה בה שיש  האיש àGå((גגממרראא  ))..ברגל  אינו ïélôzaיצא ששבת – ÀÇÀÄÄ

הואיל אלא כמשא, הם והרי תפילין, מלבוש,זמן דרך  בהן  ויוצאים
זמן  שהשבת האומר, לדברי  ואפילו  סופרים; מדברי  אלא איסורן אין 
בחוץ  לחלצן יצטרך שמא גזירה בשבת, בהן לצאת אסור  תפילין ,

הרבים; ברשות אמות ארבע òéîwaויטלטלן  àGåמיני של  כתב – ÀÇÈÅÇ
בצוואר שתולים עשבים, עיקרי של  קשר  או מיוחדים ושמות תפילות

ולסגולה äçînä,((ההממאאיירריי))לרפואה ïî BðéàL ïîæa מאדם – ÄÀÇÆÅÄÇËÀÆ
אינו  זה וקמיע שהואיל  אנשים, שלשה בקמיעות כבר  שריפא מומחה

ויטלטלנו  יורידנו  שמא וחוששים כך , כל  עליו סומך אינו המומחה מן
שמא  חשש ואין  הואיל  המומחה, מן  הוא הקמיע אם אבל בידו;

לו. הוא שתכשיט הרבים, לרשות בשבת בו לצאת מותר  àGåÀיורידנו ,
ïBéøMa מפגיעות הגנה לשם צבא אנשי לובשים שהיו מתכת במדי  – ÇÄÀ

àcñwaהאויב, àGå,צבא איש  של  ברזל בקובע –íéôbna àGå ÀÇÇÀÈÀÇÇÈÇÄ

מדי והם הואיל  אלו כל  במלחמה; שנועלים גבוהות ברזל  בנעלי –

בהם  לצאת חכמים אסרו  לפיכך  מלחמה, לשעת רק מיוחדים צבא
àöéבשבת. íàå,במשנתנו שנימנו  מאלו  באחד אדם –áiç Bðéà ÀÄÈÈÅÇÈ
úàhç מהטעמים סופרים, מדברי  אלא בהם לצאת אסור שאינו  – ÇÈ

לעיל. שבארנו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בהם  לצאת מותר התורה שמן  ותכשיטים מלבושים נימנו הקודמות המשניות בשתי

דברים, מונה משנתנו שם. שבארנו  מהטעמים עליהם גזרו  שחכמים אלא בשבת,

כתכשיט. ולא כמלבוש  נחשבים שאינם בהם, לצאת לאשה אסור  התורה מן  שאף

äáe÷pä èçîa äMà àöz àG ואינה לתפירה היא שעשויה – ÅÅÄÈÀÇÇÇÀÈ
íúBçתכשיט, äéìò LiL úòaèa àGå,אגרות בו לחתום – ÀÀÇÇÇÆÅÈÆÈÈ

לה, תכשיט øàéìkaשאינו  àGåשהואיל הראש, סביב עטרה כמין  – ÀÇËÀÈ
כמשא, נחשב זה הרי  בו , יוצאות הנשים רוב úìáBkaואין àGå– ÀÇÆÆ

בושם, בתוכו  שיש ïBèéìtקשר  ìL úéçBìöa àGåמי של  – ÀÄÀÄÆÇÀÈ
של והצלוחית (הכובלת אלו  שאף האשה, בצואר התלויה בושם,
שריחן  נשים אלא אותן  נושאות ואין הואיל כמשא, נחשבות פליטון )

äúöéרע. íàå,הללו מהדברים באחד  –úàhç úáiç שעברה – ÀÄÈÀÈÇÆÆÇÈ
תורה. של איסור øéàîעל éaø éøác וצלוחית כובלת שאף הסובר, – ÄÀÅÇÄÅÄ

כמשא. דינן  פלייטון ïéøèBtשל  íéîëçå,מחטאת –úìáBka ÇÂÈÄÀÄÇÆÆ
ïBèéìt ìL úéçBìöáeומכל כתכשיטים. הן נחשבות שלדעתם – ÄÀÄÆÇÀÈ

א, במשנה שבארנו הטעם מאותו  בהן , לצאת אסורה לכתחילה מקום

אמות  ארבע ותעבירן  לחברותיה להראות אותן תשלוף שמא גזירה
הרבים. ברשות

izdw - zex`ean zeipyn
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc mixcp(oey`x meil)

milkn zepdil 'lk`n xcen'd lr xq`p dn iptn ,`xnbd dywn
,lke` mda mipiknyìëàî ïî àäåcala,øãðmilkdn `le §¨¦©£¨¨©

,`xnbd zvxzn .ezpkdlLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàxaecnaote` ¨©©¦¦§¤¨¦§
yEìëàî úàðä' øîBàxeq` `di.'éìò,'z`pd' siqeny oeikne ¥£¨©©£¨§¨©

lk`nd zpkdl zenxebd ze`pd mb envr lr xeq`l oeekzn
.ezpkd ilk enk ,epewize

,zeywdl `xnbd dkiynnàîéà-xecil ezpeeky xn`pàlL ¥¨¤Ÿ
ïéhéç ñBòìéeitaBúkî ìò ïzéådknd lr mgipie -,ietix jxevl ¦§¦¦§¦¥©©¨

lkei mpn`e ,envr lk`ndn dpdpy ,'jlk`n z`pd' zernynke
.lk`nd sebn dpdp epi` oky ,lke` zpkdl milk le`yl

,`xnbd zvxznàáø øîà,xaecnay ote`øîBàxcendäàðä' ¨©¨¨§¥£¨¨
äàéánäznxebd -Eìëàî éãéìxq`iz,'éìòlr xqe`y epiide ©§¦¨¦¥©£¨§¨©

.lk`nd zpkdl miynynd milk s` envr
el` zxxan `xnbd:'lk`n icil d`iand d`pd' llka od ze`pd

,àtt áø øîàxcend epnn l`ey m`÷Nickaàéáäìea,úBøét ¨©©¨¨©§¨¦¥
øBîçåicka xeng e` -àéáäìz`yl -úBøét åéìòeléôàå ,m` ©£§¨¦¨¨¥©£¦
l`eyàîìòa àpö,mzq lq -àeä ìëàî éãéì äàéánä äàðä ©¨§¨§¨£¨¨©§¦¨¦¥©£¨

lke`d z`adl miynynd mixac s` exq`p oky ,xeq`e ,aygp
.ezpkdle

:'lk`n icil d`iand d`pd' xcba zwtzqn `xnbd
,àtt áø éòaxcend l`ey m`ñeñickaåéìò áBkøìzial ekxca ¨¥©¨¨¦§¨¨

,dzyndåokúòaèickda úBàøéìmd el` lke ,aeyg mc`k §©©©¥¨¨
,dzyna dti dpn el epzie aeyg mc`k d`xiy icka.eäîoke ©

÷ñôéîdéòøàa ìæéîexicnd ly edcya zklle zevgl -icka ¦§©¥©§©§¥
,dzynd zial ekxc z` xvwléàîel` ze`pd mb m`d - ©

wx ody oeikny e` ,zexq`pe 'lk`n icil d`iand d`pd' zeaygp
zeaygp od envr lk`na zeyrp `le lk`nl mc`d z` zeaxwn
lk`n icil ze`iank zeaygp oi`e lk`n icil zenxebk wx

.zexzene
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd

,òîL àz,epizpyn seqa epipyíéîæð úélèå ÷eìç Bì ìéàLî ìáà' ¨§©£¨©§¦¨§©¦§¨¦
,'úBòaèåxxal yie,éîc éëéä,ml`y jxev dfi`làlL àîéìéà §©¨¥¦¨¥¦¥¨¤Ÿ

icka ml`yïäa úBàøéì,aeyg mc`køîéîì àëéøöheyt `lde ¥¨¨¤§¦¨§¥©
,xzeny xacdåàì àlàxaecneléôàicka ml`yykïäa úBàøéì ¤¨¨£¦¥¨¨¤
,aeyg mc`kéðz÷ådfk dxwna s`y,'BìéàLî'xzeny ixd §¨¨¥©§¦

hytp ok m`e ,lk`nl zenxeb wx ody ze`pda zepdil xcenl
.`tt ax ly ewitq

,`xnbd dgecíìBòì ,àìxaecnàlLicka ml`yúBàøéìmc`k Ÿ§¨¤Ÿ¥¨
,aeyge,yecig mey dfa oi`y epl`yy dnéðz÷c écéiàab`- ©§¥§¨¨¥

azkpyaepìéàLé àì' àLéødxake dtpmiyery milk'k mpicy ,' ¥¨Ÿ©§¦¤
,'ytp lke` mdaàðza dpynd lra dpyBìéàLî' ,àôéñwelg ¨¨¥¨©§¦

.`tt ax ly ewitql jkn rixkdl oi` mpn`e .'eke zrahe

äðùî
dnn hxtl d`ae ,zncewd dpynd ly dixac meiq `id ef dpyn

:'lk`n xcen' s` xq`i
Lôð ìëBà Ba ïéNBò ïéàL øác ìëåmiynyn mpi`y mixac s` - §¨¨¨¤¥¦¤¤¤

a ,lk`n zpkdlïäa àöBik ïéøékNnL íB÷îbedpy mewna - ¨¤©§¦¦©¥¨¤
,el` milk xikydløeñàlk`nn xcena s` ,xicndn dli`ya ¨

oeik mewn lkn ,lk`nl miynyn mpi` el` milky s`y .cala
,mpiga mze` lawn xcende ,oenn cra mxikydl milibxy

zexikyd incae li`ed ,lk`n icil d`iank ez`pd zaygp
.milk`n zepwl `ed leki giexny

àøîâ
d`pd xcen lr xqe` epizpyn ly `pzdy dgiken `xnbd

:zeaeyg opi`y ze`pdn s` zepdil
m` ,milk`n zpkdl ynyn epi`y ilky ,epizpyn dhwpy dnn
ilkd z` le`yl 'lk`n xcen'd lr xeq` ,exikydl bedp

,xicndnììkîwiecn -àLéøcxnelk ,dpynd zligzy - ¦§¨§¥¨
zpkdl miynynd milk li`ydl eilr dxq`y ,zncewd dpynd

zxacn ,xicndn lk`nïéàL ét ìò óàmc` ipaïéøékNîmilk - ©©¦¤¥©§¦¦
m` oky ,d`pdl zaygp dpi` mpiga mzli`ye ,melyza el`
dxizn dpynd dzid `l ,melyza mixikyny mewna xaecn
ze`pd elit` dxq` dpyndy gxkdae .zrahe welg zli`y

,`xnbd zxxan .zeaeyg opi`yàpz ïàîzd `ed in -xqe`y `p ©©¨
mxikydl bedp oi`y mewna dxake dtp zli`y enk d`pd

.melyz zxenz
,`xnbd daiynàéä øæòéìà éaø ,äáäà øa àcà áø øîà- ¨©©©¨©©£¨©¦¡¦¤¤¦

,`id xfril` iax zrck epizpyn,gwna 'xezie' xqe` `ed oky
dpi`y d`pd efy s` lr.daeygeilr miwleg minkg mpn`e

dtp zli`y mb exizi ok enke ,d`pd xcenl dfk 'xezie' mixizne
.melyz zxenz mze` oixikyn oi`y mewna dxake

äðùî
:zepdil d`pd xcenl xzen dnn dpc dpynd

Bì ì÷BL ,Bøéáçî äàðä øcenäxcend xeara zzl xicnl xzen - ©¨£¨¨¥£¥¥
Bì÷L úàziipw jxevl ycwnd zial ozipd lwyd zivgn - ¤¦§

,xeaivd zepaxwåokBáBç úà òøBôz` rextl xicnl xzen - §¥©¤
.el` mipic ly mnrh x`az `xnbde ,xcend ly eaegBì øéæçîe©£¦

Búãéáà úà,mlern dcia`d oky ,el aiyny dna edpdn epi`y ¤£¥¨
zxfgda xicnd gxehy dna xq`p `le ,xcend zeyxn d`vi `l
la` .ezepdl oeekzn `le ,devn dfa dyery iptn ,dcia`d

aíB÷î[ote`a-]äéìò ïéìèBpLdcia`d zayd lr -øëNm` oebk ¨¤§¦¨¤¨¨¨
,oenn ciqtde ezk`lnn xicnd lhazd dzayda ezgxh zra
legnl xicnl xeq`y `ed oicd ,melyz jk lr lawl dvex epi`e

`l` ,jka edpdny meyn ,xkyd lr xcenläàðä ìBtzozi - ¦£¨¨
ly ezk`ln cqtd cra melyzd epiidc 'd`pd'd z` xcend

,dcia`d aiyn xicnd.Lc÷äì§¤§¥

àøîâ
z` el lewyl oke xcend zeaeg z` rextl dpynd dxizdy dnn

,elwyàîìàdpynd zxaeqy meyn `ed epizpyn mrhy gken - ©§¨
`l` epi` ,eiyep z` epnn wlqne xcend ly eizeaeg z` rxetdy

àeä àîìòa éøà éçeøáà,exiag ly eizendan dix` gixank - ©§¥£¦§¨§¨
xcrd lra oi`e ep`v lr `eal cizry cqtd exiagn rpeny

,ezgxad lr gixanl mlyl aiegnéøLå-rextl xicnl xzene §¨¥
`l` epi`e xg`n ,[elwy z` el lewyle] xcend ly eizeaeg z`

.edpdnk `le ,aegd z` rextl jxhvi `ly cqtd epnn rpenk
,`xnbd zxxanàpz ïàîxaeqd epizpyn z` dpyy `pzd in ©©¨

,`nlra ix` zgxadk aygp aeg zrixty,àéòLBä áø øîà̈©©©§¨
dpyn,Bæ
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כל  סוף  עד  נוגע  שיהיה  עד,  עדי  בניין  חדש,  עולם  לבנות  עומד  שהחתן  כיוון 
הדוטות, לכן קוטאין אותו לקטוא ולהסתכל באותיות שבתוטה

ממאמט י"ג כסלו ה'תשכ"ז

 גמטא עם ביאוט 
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קפה

miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtmixcp
.øãð åîöò ìëàî ïî àäåxeq` i`n`eeli`ydl!edpip lk`n `l ipde ?dtpêìëàî úàðä

.éìò.xeq` `di.àîéàå,ezkn iab lr ozie ely oihig qerli `ly - "jlk`n z`pd" i`n

?dxake dtp epli`yi `l i`n` izk`e ,jlk`n z`pd inp epiideêìëàî éãéì äàéáîä
.éìòdtpe.el epli`yi `l ikdle ,lk`nl elk`n `ian dxakeàðö 'éôàå 'åëå ÷ù 'éôà

.àîìòá,zexit da ozil xcenl xeq` ,xicn ly

.xeq`e ,`ed lk`n icil d`iand d`pdcñåñ
.åéìò áåëøì.dzynd zial jlilúòáè åà
.äá úåàøéì,ceak ea ebdpiy ick ,dzynd ziaa

.d`pd epiide.äéòøàá ìæéîå ÷ñôéîjxc jledy

xvwne ,dzynd zial erwxw.ekxc.åäîied in

d`iand d`pd?`l e` ,ipd lka lk`n icil

.øîéîì àëéøö!llk d`pd `kil `d ?ixyc

.åìéàùî éðú÷ån"ye.ixyc.íìåòì àì'it`

jixv did `lc `ed oicae .da ze`xil `ly

."eli`yn" ipzinl.'åëå éãééà àìà`kil `dne

.dpin rnynléðúî'.ïéøéëùîù íå÷î
ici lr mixacd el` lk li`ydl oibdepy

xicnl xeq` - zexikyoeikc .eli`ydl

d`pdk ifgin - xikydl mibdepyicil d`iand

.xeq`e ,lk`n'îâ.àùéøã ììëî`l :ipzwc

,oixikyn oi`y t"r` ied - dxake dtp epli`yi

zexikya li`ydl oibdep oi`y xnelkb"r` .

i`n oixikyn oi`y oeikc ,dxenb d`pd ied `lc

xg` epky - epli`yi `l df m` ?dil ipdn `w

ewn ixdy ,mpga eli`yn.`ed oixikyn oi`y m

.àðú ïàî.xeq` ikd elit`cø.àéä øæòéìà '
- xeq` oixikyny mewn :ipzwc `tiq la`

.`id dxenb d`pdc ,`id lkd ixacéðúî'
.åì÷ù úà åì ì÷åùeliaya ozil leki xicnd

lekie ,dkyld znexzl oipzepy lwyd zivgn

rxet" ipzwcn .melk el dpdn oi`e ,eaeg rextl

`l `dc ,eiqkpn dil ipdn `l `nl` - "eaeg

:ynn micia dil aidi'îâ.àåä àîìòá éøà éçåøáà àîìà.ixye ,eilrn eaeg gixany

.àðú ïàîigexa`c.ixy
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`l` eilr xq` `lc `kid lkc ixaq dilr ibiltc opax la` ,d`pd xcena xeq` iypi`

dpdp iexw df oi` - `ed iypi` da ictw `lc icinc oeikc ,d`pd ixwn `l b"dk - ez`pd

eli`e ,opax exy d"yne ,iypi` ictw `l lbxd zqixcac rnyn `kdc :xn`z m`e .exiagn

) "mizad zwfg" 'ta:fp sc a"axvga `kd :opixn`e ,dwfg mdl oi`y mixac el` iab opixn` (

.ictw `l ick dcnrd`c ,opiwqr zetzey ly

iypi` `d ,ictw `lc `ed oitzey `wec `nl`

!opaxl elit` xqzil oky oeike ,ictw `nlrc

epiid mzd xn`c dcnrdc :l"f o"anxd uxiz

,dnda zcnrdc `inec ,xvga ayile akrzdl

xn`c `ed `peeb i`d ikae .'ipzna mzd opzc

`nlrc iypi` `d ,ictw `l oitzey `wecc-

,opiwqr `nlra lbxd zqixca `kd la` .ictw

,my akrzdl `le exvg jxc xearl epiidc

`l oitzey `lc `nlrc iypi` 'it` b"dkae

opax exy d"yne ,ictw..äëìä ïéðòìåwqt

oeik ,xeq` xezie xn`c xfril` 'xk l"f o"anxd

'tc oiibeqc ,cere .dizeek `kd `pz ol mzqc

) "excpy oitzeyd"gn onwlla` .`lf` dizeek (

el` [iab] "mizad zwfg" wxta azk l"f g"x

iaxk `zkld zilc dwfg mdl oi`y mixac

l"f z"x zrc oke ,xfril`.àäå.xcp lk`n on

xq`i dnl oky oeike?øîàãjlk`n z`pd

.ilrixd - lk`nd z`pd xn`e siqedy oeikc

by dn lk envr lr xq`dil ixwe ,eze` mxe

.owezn `ed ely d`pd znxbac meyn "jlk`n"

ixwin i`n - `l i`c ,ikd jzrc `wlq dede

lk`n z`pd?àîéàåozie mihig qerli `ly

.ezkn iab lr`l` rnyn `l lk`n z`pdc

'it` xeq`le ,envr lk`nd sebn dpdi `ly

izk`e ,"jlk`n z`pd" xn` lk`nd z`pd

ixzyil.øîàicil d`iand d`pd xne`a `ax

.ilr lk`noia xeq` b"dkac xn`c o`n `ki`

icil d`iand d`pd llkac ,il gep oi`e .dxaka oia dtpa oia ,ezkn iab lr mihg zqirla

xcp i`c :`zlinc `wqt ied ikd `l` .ezkn b"r oiqerl mihg zpizp rnyn `l lk`n

"ilr jlk`n z`pd" xn` .xg` xac lka xzene ,cala dlik`a `l` xeq` epi` - lk`nn

xn` .ixy dxake dtp epnn le`yl la` ,ezkn iab lr mihg qerll xeq`e ,dlik`a xeq` -

ipira d`xp jk ixy ezkn iab lr ozile oihig qerll edin dxake dtp le`yl xeq`e dlik`a xeq` ilr lk`n icil d`iand d`pd.÷ùlk`n icil d`iand d`pd 'eke zexit eilr `iadl

.`ed`tt ax l"nw ,ixy xenge wya cala lk`nd eil` `iadl la` ,dxake dtpa lk`nd owzl `l` lk`n icil d`iand d`pd `ixwn `l `niz `lc..àðölq.ñåñeilr aekxl

.i`n dirx`a lifine wqtin da ze`xil zrahedidiy ick dirx`a lifine wqtnk lk`nl envr aixwdl ikd 'it` ,lk`n icil d`iand d`pd ixwn eil` lk`nd zaxwdc idp :opixn` inc

eci lr zrah `dze ,qeq lr aekxiyk aeyg mc`k d`xiy ick ,da ze`xil eilr aekxl qeq inp oke .envr lk`na dyry mzd ip`yc ,`id lk`n icil d`iand d`pd e`l - dxdn my

dti dpn el epzi df liayae-`ed `nlra `nxb `peeb i`d ik.àîéìéà.xninl `kixv oda ze`xil `lye`l `l` !`hiyt - oda `veik oda oixikyn oi`c oeik lk`n xcena ixyc

edpip `nlra `nxb `tt ax irac ipd lke .ixy lk`nc `nxb `nl` ,eli`yn ipzwe ,oda ze`xil elit`.éãééà.epli`yi `l `yix ipzwcmda oiyery milk dxake dtpc opireny`l

eli`yn `tiq `pz - epzpyna izyxity enke ,od ytp lke`.éðòìåï.dkld`xnegl da opihwp jkld .`hiyti` `l `tt axc `ira.'éðúî.xeq` oda `veik oixikyny mewn

icil d`iand d`pd - xky `la eli`yn dfe ,oxikydl oilibxc oeik ipde ,"ilr lk`n icil d`iand d`pd" xne`a `xnba dil znwen `d 'ipznc lk`n xcen i`dc .lk`n xcena 'it`

lk`n gwi el lgny zexikyd inca ixdy ,`id lk`n.'îâ.`yixc llknopixq` - zerahe minfp zilhe welga ixyc i`nc .oixikyn oi`y it lr s` ,dxake dtp epli`yi `l epiidc

dxake dtpa.'éðúî.elwy z` el lwey`nrh yxtn `xnbae .eaeg el rxet oke ,xcenl xicnd.øéæçîå.ezcia` eldil xcdnw diytpc mrcin `l` ,dil aidi icin `lc.íå÷î
.xky dilr milhepy) "ze`ivn el`"a `zi`ck ,xky el ozil dcia` lra aiign `peeb i`d ikac ,rlqd on lha xifgn did m` epiidc:l sc n"a(.ìåôú.ycwdl d`pddvex xifgn oi` m`

edpdn `vnp - xicn el lgen did eli`y ,ycwdl xcen eppzi - xkyd lawl.'îâ.ixye `ed `nlra ix` igexa` `nl`e`lc meyn ,ixy ikdlc .i`w eaeg el rxete elwy el lwey`

) opzck ,xeav zepaxwa wlg el yi ikd e`lac ,ipdn `l `dc ,elwy el lwey inp d"yne .eilrn delnd wlqny `l` ,dil aidi icin.gp n"a .gw zeaezklre ieabd lre cea`d lr oinxez :(

zxn` i`n .zeabl cizrd-eaeg rxtc dil ipdn `w `d-ixye ,`ed ix` igexa`.øîà.`id opg ipn `d `irye` 'xeizern gipd - eizepefn aeg el rxety exiag zy` qpxtndy l"qc

`nlra ix` gixan `l` ,ipdn aiyg `lc meyn ,iavd oxw lr.
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miwxtקפו dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtmixcp
.àéä ïðç éøáãozp `le li`ed ,melk ef ly dlra lr delnl oi`y ,eizern cai` xn`c

qpxity ,eilrn ix` gixad `l` ecia- eaeg rxt ik ,p"d .dpefl aiig `edy ezy` z`

rextl el oi`y ,`ed ix` igexa`ibiltc milecb mipdk i`c .ixy ikdle - melk aegd lr

dilredl `xiaq inp `kd - lrad on lehie `ived dnk rayi :ixn`c oeik ,`id opgc

leki eaeg rxt ikikdle ,deld on zeabl rxetd

daebe xfeg rxetd oi` m` dxenb d`pd ied

.xeq`e ,epnnäéì áéäéãî"ò.òåøôì àìù.dfn

erxet ik `zydci`e li`ed ,d`pd ied `l df

lweye" .melk dipin `abinl ivn `l - irael

b"dk lkd ixacl dil opinwen inp "elwy z`

lwy envr `edy oebk ,melk el dpdn epi`y

elwy z`xg`l ca` e` apbpe ,milyexil exbye

,ezeixg`a aiigzp `l i`de .dkyld dnxzpy

) l"iiw ikdc ,erxetl el did `le:fp n"aipa :(

m` ,eca`y e` eapbpe odilwy z` exbiyy xird

mixafbl oigelyd oirayp - dnexzd dnxzp

.cea`d lr oinxezc ,mixeht milrae ,eca`y

ipal oirayp - dkyld dnxzpy mcew m`e

,xzen - elwy rxte xcepd xfg ik jkitl .xird

.llk dil dpdn `lc.òåøôì íåùîi` ,mzdc

.dil ipdn ded - eaeg rxt dedäàðä ìåôú
.ùã÷äì:`xnba 'tn.åðù àìezcia` el xifgnc

dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpyk `l`

xifgndy.eiqkpn exicdíòãéî äéì øãäî éëã
.äéì øãäî÷ äéùôðãedpdn epi`y d`pd `kile

.melk eiqkpnìò ïéøåñà äãéáà ìòá éñëð ìáà
.øéæçîxifgncivn `l dcia` lran xcen

.dcia` lran ipdzn ded dil xcdn i`c meyn ezcia` dil xcdn.óñåé áøã äèåøô
dhext dil azinl ira `le devnd on xeht devna wqerd sqei ax xn`cliaya `iprl

.ezcia` el xifgn oi` jkld miiwny devn dze`.çéëù àì óñåé áøã äèåøôgiky `lc

llk dipin ipdzn `le devn dze` liaya `iprl dhext aidi `le wiay iedlc b"dk

.ezcia` el xifgn jkitl
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'éôà.lkd ixac `nizrxty aegd inc dfl xifgdl del aiigy ixn`c opaxl 'it`c

,xnelk .opiwqr rextl `ly zpn lr aidic - 'ipzn epiidc d`pd xcen iab ,eliaya

.ezrcn eprxti deld dvxiyk `l` ,etekl exiaga gk `di `ly enr dpzd edeldykc

d"t` ,dil rxt `teqk meyn xcenc xyt`c b"r`c ,aeg eze`l xicn dil rxt ik ,jkld

dil aidi icin e`l - dil rxt `l ira i`c oeik

el lwey `l` ,eaeg el rxet gpiz :z"ke .xcenl

xninl `ki` ?opaxc `ail` ixy ikid elwy z`

z` glyy oebk dl zgkyn edcicl oizipznc

b"d ikc ,dnexz dnxzpyn ca` e` apbpe elwy

) "adfd"a `ipzck .mlyln xeht:fp n"axird ipa :(

m` ,eca` e` eapbpe mdilwy z` elwyy

dnexz dnxzpyn-ik ,jkld .mixafbl oirayp

elwy z` xicn lwey-xcen da aiign `lc icin

eze` rextl okxc didy t"r`y l"nwe .aidiw-

etekl oileki mixafbd oi`y oeik ,ixy.äøéæâ
.rextl eh` rextl `ly'ixn` i`c ,xnelk

`ly n"r delyk xcen ly eaeg el rxet xicnc

t"r` dil rxt `nlc xfbinl `ki` - rextl

.rextl delnd eptkiy n"r xcend eze` dely

`l` .ixyc `peeb `kil - opax 'ipzn i` jkld

ipiic ipy" wxtae .oipr lka xzene ,`id opg i`ce

) "zexifb.gw zeaezkxn`c ,`pixg` `peeba opiwqn (

dil zil d`pdc idp :mzd-?dil zil in `teqk

opglc xn`c ,ezy` z` qpxite '` cnr i`de

:l"f `"ayxd azk ,iavd oxw lr eizern gipd

dlra dl aiigy zepefn zngny yxtna `wecc

qpxt la` xehtc. opg xn` b"dkac ,dl ozep `ed

mzq-,d`eld zxeza `l` dpzn zxeza qpxtn epi` mzq qpxtnd lky itl ,daebe xfeg

l"f i"yxty enke .dlran daeb `ide ,dpnn daeb dze` qpxty ine ,el zaiig `idy `vnpe

lrae dlran zrxtp `ide dlk`c xn`c i`n ,dlk`e dzeel iab "zexifb ipiic ipy" wxta

,d`eeld myl `l` aidiw dpzna 'ixn` `l mzq qpxtndc di`x `iade .dpnn daeb aeg

) zeyxa `ly drhpe exiag dcy jezl cxein.`w n"a .t zeaezk`le ,mlyl dcyd lra aiigc (

xa cg :"jyp edfi`" wxta inlyexia qxbcn ,di`x cere ."il zzp dpzna" xn`iy epnid lk

dil xn` ixpic il ad :dil xn` ,dizia eb dizixy` ,oixpic dixagl l`yi` ypxb` il ad

xkya yexita ecinrdya `le ,ixiin ezia jeza mzq ecinrdya i`ce `kde .diixynl ing dedc i`n dil ewixne `piaf xa `a` 'xc dinw `caer `z` .izia-dil xn` ded `l k"`c

jeza exiag dxynd `nl` ."izia xb` il dkp" xninl dil ded k"`c ,xn`w ziax meync xninl `kil inp oke .ezexikya el zzl enr dpzdy dn dil rxt dedc "ixpic lk il ad" jci`

mzq ezia-mzq exiag zy` qpxtnd ,oky oeike .zexikyl `l` ,oeeki` dpznl `l-mzq exiag z` dpdndc igken ipdc idpc ,izrcl mixeegn mpi`e .l"f eixac el` .epnn daebe xfeg

mzq exiag zy` z` qpxtnd ikd elit` ,oeekn `w dpzn myl e`l-e`le zigp lrac `zrc` ef `nzq edin ,ciarw dpzn zxeza e`lc idpc meyn .iavd oxw lr eizern gipd opgl

iypi` edlek e`lc ,ezeabdle dlran zeabl lkezy ick oda `id aiigzzy xnel dizrc` wiqn `le ,dlran `l` ,odn rxtp `diy miqkp ef dy`l oi`y rcei `ed xaky .dcic `zrc`

l"f `"ayxd izii`c zei`x jpd igkenck ,ciarw dpzn zxeza e`lc idp ,d"yne .zigp lrac `zrc` `nzq `l` ,ixinb `pic-`nzqnc ,iavd oxw lr eizern gipd opgl ikd elit`

ciarw lrac `zrc`.ïéðòìå.dklddil xn` ivnc meyn opgc `nrhc xninl `kilc ,inp wgec aeg lraa elit`e ,iavd oxw lr eizern gipd - exiag ly eaeg rxet jkld ,opgk l"iiw

ca` inp oekyn dilr yiy delnac il `xazqne .mixafbd el elgniy xn` ivn `lc ab lr s` ,opgk xity ol `iz` elwy z` el lweyc 'ipzn `dc ,"il lign dede dil `pied qiitn"

`lc meyn `nrh epiid mzd - lehie `ived dnk rayic ezy` z` qpxtna ixn`c milecb mipdk ipal elit`c mzd xn`c ,milecb mipdk ipac `ail` inlyexia ikd opixn` `dc .eizern

xcdne dil `pied qiitn ?oekyn ecia didy jnvr rbd :mzd opixn`e ."il lign dede dil `pied qiitn" xn` ivnc ,xehtc opgl ecen - eaeg rxeta la` .arxa ezy` zenzy ezrc lr dlr

opgc ,inlyexic `dn opihwp ikd elit` ,rextl `ly zpn lr delya oizipznl `nwe`l jixhvn ded `l k"`c ,milecb mipdk ipac `ail` ikd ol `xiaq `l olic `xnbac idpe .ipekyn il

opax dil ecenc zehiyta xn` inlyexiac oeikc .xn` oekyn dilr yiy deln elit`(`ikda opgc-,ecen `l milecb mipdk ipa olic `xnb metlc idpe .ikd xn` opgc edl riny `nl`

il d`xp ok .olic `xnba `kti` ogky` `l `dae ,oekyn dilr yiy delna elit` xn` opgc inlyexin opixnb ikd elit`.íòãéî.dil xcdn `w diytpc`l` ,icin dil ipdn `le

eilrn ezcia` wfp gixany.à÷ã.sqei axc dhext dil ipdnibiltc meyn sqei axca dl ilze .devnd on xeht devna wqerdy ,iprl dhext dil azinln xhtin ezcia` dil xcdn ikc

) "xicl o`v qpekd" 't sqei axe dax:ep w"aiprl dhext azinln xhtinc oeikc sqei axl dil `xiaqe ,xky xneyk ied i` ,dcia` xneya (-ied xky xney.äèåøô.giky `l sqei axc

xky xney - dpin ipdzne iz`c xyt`c oeik ,edine .d`pd xeqi` llka ied `l giky `lc oeik ,`peeb i`d ikc .icin ipdznc meyn xcdn `l `nipc ,dry dze`a epnn l`yil ipr `aiy

dcia`e daipba aiige ,dilr `ed.
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éab ,Ikä éøác àîéz 'éôà :øîà àáø .àéä ïðç éøác¦§¥¨¨¦¨¨£©£¦¥¨¦§¥©Ÿ©¥
?ïðç éàî .òBøôI àJL úðî Iò áéäéc äàðä øceî¨£¨¨§¨¥©§¨¤Ÿ¦§©©¨¨
úà ñðøéôe ãçà ãîòå íiä úðéãîI CIäL éî :ïðúc¦§©¦¤¨©¦§¦©©¨§¨©¤¨¦§¥¤
éða åéIò e÷Içð .åéúBòî úà ãaéà :øîà ïðç ,BzLà¦§¨¨¨©¦¥¤¨¨¤§§¨¨§¥
ø"à .IBhéå àéöBä änk òáMé :eøîàå ,íéIBãb íéðäëŸ£¦§¦§¨§¦¨©©¨¦§¦
:éàkæ ïa ïðçBé 'ø øîà .íäéøáãk ñðékøä ïa àñBc¨¤¨§¦¨§¦§¥¤¨©¨¨¤©©
àI àáø .éávä ïø÷ Iò åéúBòî çépä ,ïðç øîà äôé̈¤¨©¨¨¦¦©¨¨©¤¤©§¦¨¨¨

àéòLBä áøk øîà¯ä"ãë ïéúéðúîI dI íé÷Bî à÷c £©§©©£¨§¨¦¨§©§¦¦
íeMî òøtéI àJL äøéæb àáøk øîà àI àéòLBä áø©©£¨¨£©§¨¨§¥¨¤Ÿ¦¨©¦
'øå éîà 'ø da éâéIt ."Búãéáà úà BI øéæçî" .òøtéI¦¨©©£¦¤£¥¨§¦¦¨©¦
ïéøeñà øéæçî éñëpLa àJà eðL àI :øîà ãç ,éñà©¦©£©Ÿ¨¤¨§¤¦§¥©£¦£¦
à÷ déLôðc íòcéî déI øãäî éëc ,äãéáà Iòa Iò©©©£¥¨§¦©£©¥¦©©§©§¥¨
øéæçî Iò ïéøeñà äãéáà Iòa éñëð Iáà .déI øãäî©£©¥£¨¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦

¯.óñBé áøc äèeøt déI épäî à÷c ,déI øãäî à÷ àÏ¨©£©¥§¨§©¥¥§¨§©¥
øéæçî Iò ïéøeñà äãéáà Iòa éñëð 'éôà :øîà ãçå§©£©£¦¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦

¯óñBé áøc äèeøt íeMîe ,déI øãäî¯.çéëL àI ©£©¥¦§¨§©¥¨§¦©
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קפז

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

,àéä ïðç éøáczepefn xizedl ilan mid zpicnl jleddy xaeqd ¦§¥¨¨¦
reazle aeyl leki qpxtnd oi` ,dqpxite mc` cnre ,ezy` xear
gixany ,'ix` gixan'l wx aygp `ed oky ,lradn eize`ved z`
jka `ed dpdny aygp `le ,dy`d ly aegd zyibp z` eilrn
ly eaeg z` rextl xicnl xzen epizpyna mb okle ,lrad z`
zrcl la` ,jka edpdny aygp df oi` opg zrcly meyn ,xcend
lrad jixvy mixaeqe opg lr miwlegy 'milecb mipdk ipa'
dpdd qpxtndy aygpy gken ,`ivedy dn z` qpxtnl rextl
d`pd xcena `linne ,edpddy lr el mlyl jixv okle lrad z`

.xcend ly eaeg z` rextl xicnd lr xq`i
,øîà àáøàîéz eléôàepizpyny [xn`z elit`-]ìkä éøác,`id ¨¨¨©£¦¥¨¦§¥©Ÿ

lkay mixaeqe opg lr miwlegd 'milecb mipdk ipa' ixack s`
el rextl exiag aiig ,exiag aeg z` rxet mc`y mewnoky

l epizpynay mrhde ,eze` dpdn `edy aygpäàðä øceî éab©¥¨£¨¨
xaecn oi`y meyn ,xcend ly eaeg z` rextl xicnl xzed

`l` ,libx aegaáéäécsqkd z` delnd ozpy -àlL úðî ìò §¨¦©§©¤Ÿ
òBøôìm` `l` ,aegd z` rextl eze` sekl lkei `l delndy - ¦§©

opgl minkg micen dfk ote`ae ,epevxn rxti ,rextl deld dvxi
aiig did `l `edy oeikn ,dell d`pd aegd zrixta oi`y
jixv ,elwy z` el lweyy dpynd ly ipyd ote4`d mbe .rextl
e` apbpe ,elwy z` gly xak xcendy oebk ,dnec ote`a ayiil
ycwnd zia zkyln eyixtd xak m`y oicd f`y ,jxca ca`p

wxe ,ycwd ly zetewd jezl enxzpy milwyd z`rcep jk xg`
,lwyd zivgn aey zzl aiig epi` ,etqk ca` e` apbpy glynl
xcipd xear lewyl xicnl xzeny dpynd zxne` df dxwnae
zivgn aey zzl dfk dxwna mkxc didy elit`e ,lwyd zivgn
`l ,etekl leki ycwd ly xafbd oi`y oeik mewn lkn ,lwyd

.jka edpdny aygp
,`xnbd zxxan,ïðç éàî.eixac z` opg xn` okid ,xnelk ©¨¨
`xnbd d`ianezeaezka dpynd z`(:fw)zhiy z` epivn my

,opgíiä úðéãîì CìäL éî ,ïðúcixde ,zepefn ezy`l xi`yd `le ¦§©¦¤¨©¦§¦©©¨
,ezy` z` qpxtl aiig lradãçà ãîòåñðøéôezepefna of -úà §¨©¤¨¦§¥¤

BzLàdy`d s`e ,dlran jk lr ywazdy ilan ,envr zrc lr ¦§
,epnn dlaw d`eld zxeza `løîà ïðçyãaéàqpxtndúà ¨¨¨©¦¥¤

åéúBòîdxenb d`pd eiyrna oi` ik ,zepefnd xeara `ivedy ¨¨
,cala cqtd zripn `l` ,lraleíéìBãb íéðäk éða åéìò e÷ìçð¤§§¨¨§¥Ÿ£¦§¦

òáMé ,eøîàåqpxtndàéöBä änkdizepefn lrìBhéåz` §¨§¦¨©©¨¦§¦
zepefnl eaegn xhtpyk lrad giexdy dn ik ,lradn ze`vedd

.d`pd ly zeaiyg da yi ,dy`d
:zehiydn zg` lkk mixaeqd mi`pz d`ian dpynd

,ñðékøä ïa àñBc éaø øîàdf oica izrcíäéøáãkminkg ly ¨©©¦¨¤©§¦¨§¦§¥¤
`ivedy mincd z` qpxtnl mlyl lrad z` eaiigyliaya

,ezy` zepefneznerleïðç øîà äôé ,éàkæ ïa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤©©¨¤¨©¨¨
,qpxtnd ciqtdyy ink aygpe,éávä ïø÷ ìò åéúBòî çéðäoky ¥¦©¨¨©¤¤©§¦

ebiydl lkei `l epxw lr etqk z` gipnde ,ezvexna lw iavd
z` `ived dy`d z` qpxity df jk ,zernd z` lawl icka

.mpig lr eizern
dna exiagn dpdpy in z` xehtl `id opg zhiyy `vnp
d`pd xcenl rextl xicnl xzen eixacle ,eizeaeg z` mlyny
ipae .dxenb d`pd jka edpdny aygp df oi`y iptn ,eaeg z`

xiag ly eaeg rxetdy mixaeq milecb mipdkmlyl deld aiig ,e
meyn ,xcend aeg z` rextl xicnl xeq` mdixacle ,jk lr el
z` `iryed ax cinrd jkle .dxenb d`pd jka edpdny aygpy

mipdk ipa zhiya s` dcinrdl ycig `axe ,opgk epizpyn
.rextl `ly zpn lr dely ote`ae ,milecb

cvik `axl `iryed ax oia zwelgnd zaiq z` zx`an `xnbd
:dpynd z` cinrdl

àéòLBä áøk øîà àì àáø,opgk `id epizpynydì íé÷Bî à÷c ¨¨Ÿ¨©§©©§¨§¨¦¨
ìkä éøáãk ïéúéðúîìepizpyn z` cinrdl sicrdy meyn - §©§¦¦§¦§¥©Ÿ

.lkd ixackeàáøk øîà àì àéòLBä áøixack `id epizpyny ©©§¨Ÿ¨©§¨¨
xaqy meyn ,rextl `ly zpn lr dpzip d`elddy ote`ae lkd
ik ,xcend xear rextl xicnl xeq` df dxwna s` minkg itly

xefbl yiäøéæbzpn lr dely ote` lríeMî ,òøtéì àlL §¥¨¤Ÿ¦¨©¦
zpn lr dely ote`,òøtéìminkg zhiyly ,libx aeg epiidc ¦¨©

xeq`dnn dpdp xcende li`ed ,xcend xear rextl xicnl
.aegd z` eilrn wlqnyminkg zrcl df dxwna s`y oeike

`iryed ax gxked okl ,xcend xear rextl xicnl xeq`
.mlek zhiyk `le opg zhiyk wx epizpyn z` cinrdl

jk ,eizeaeg z` xcenl rextl xicnl xzeny enky dpyna epipy
mb,Búãéáà úà Bì øéæçîmelk eze` dpdn xifgnd oi`y meyn ©£¦¤£¥¨

:el jiiyy utg el ozep `l` ,eiqkpn
dcia`d z` aiydl exizdy dn m` zwelgn d`ian `xnbd
dcia`d z` xifgnd mc`d iqkpy ote`a oia `ed d`pd xcena
dcia`d lra iqkpy ote`a oiae ,dcia`d lra lr mixeq`
ote`a eli`e ,xzed mdn cg` ote`a wxy e` ,xifgnd lr mixeq`

.aiydl eilr xeq` didi ipyd
da éâéìtdf xaca ewlgp -,éqà éaøå énà éaødxizd ote` dfi`a §¦¥¨©¦©¦§©¦©¦

,dcia` aiydl xicnl dpyndeðL àì ,øîà ãçepizpyna ©¨©Ÿ¨
,dcia`d z` aiydl xicnl xzenya àlàote`éñëpLdøéæçî ¤¨§¤¦§¥©£¦

ìòa ìò ïéøeñàdáà,äãéd`pd xcen did dcia`d lray epiidc £¦©©©£¥¨
,`vendnmeyn `ed xzidd mrhedéì øcäî éëcel xifgnyky- §¦©§©¥

,ezcia` z` xcenl xicnddéì øcäî à÷ déLôðc íòcéîxac - ¦¨©§©§¥¨©§©¥
epennn xcenl ozep epi` xicnd ,xnelk ,el aiyn `ed ely `edy
`ed `l` ,[jkn zepdil dcia`d lra xeq` did ok m`y] ely
elivn `edy dfa `l` edpdn epi`e ,ely did xaky utg el aiyn

,dcia`d wfpnìáàykìòa éñëðdìò ïéøeñà äãéáàd,øéæçîepiid £¨¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦
,dcia`d lran xcen `vendydéì øcäî à÷ àìxcenl xeq` - Ÿ¨©§©¥

,xicnl dcia`d z` aiydldéì éðäî à÷cóñBé áøc äèeøt- §¨§©¥¥§¨§©¥
meynz` epnn jqeg `edy jka xcend z` dpdn xicndy

m`y epiide .d`pdl zaygp `idy raw sqei axy dhextd
ywal ipr `eai ,dcia`d zayda wqer xcendy dry dze`a

y llkdn ,dwcv zevnn xeht `di ,dwcv epnndevna wqerd
`ed dcia`d z` aiyn `edy ici lry `vnpe ,devnd on xeht
xeq` okle ,iprl d`iadl aiig did `edy dhext dze` z` jqeg

.xicnl dcia`d z` aiydl xcenl
eléôà ,øîà ãçåy ote`aìòa éñëðdìò ïéøeñà äãéáàd,øéæçî §©¨©£¦¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦

`vendy epiid,dcia`d lran xcendéì øcäîxicnl xzen - ©§©¥
z`pd zngn xeq`l oi` ezrcle ,xcenl dcia`d z` aiydl

,sqei axc dhextíeMîez`pdy,çéëL àì óñBé áøc äèeøtoky ¦§¨§©¥Ÿ§¦©
ievn `l,dcia`a wqrzn `edy drya weica ipr eiptl oncfiy

xq`iy d`pd xcen iabl d`pdk zaygp ef d`pd oi`y `vnpe
xney ezeyrl ef d`pd zaygp ,dcia` xney oiprl la` .dzngn
.d`pd `venl yi mewn lkne li`ed ,sqei ax ixack dzngn xky
z` dcinrdy dpey`xd dhiyd lr epizpynn dywn `xnbd

:dcia`d lra lr mixeq` xifgnd iqkpy ote`a wx dpynd
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גם ההכנה לשבת ביום טאשון בשבוע נחשבת כבט "לכבוד שבת"
משיחת י"ג כסלו, ה'תשכ"ז
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miwxtקפח dyelya` cenr cl sc ± iriax wxtmixcp
.øëù äéìò ïéìèåðù íå÷î.xky dcia` zxfg.ùã÷äì äàðä ìåôúepnn xcenc oeikc

.xky dil azinl i`d ivn `l - d`pd.ã"îì àîìùáoixeq` dcia` lra iqkpya 'it`

d`pd letz xky dilr oilhepy mewn ipzwc epiid ezcia` dil xcdn inp xifgn lr

exicd dcia` lra dfy itl ,xkyd dipin lwyinl ivn `l xifgnc oeik [ycwdl]

leki epi` ,eiqkpnxiizydlmewnc ,ecia xkyd

milhepydcia` lra ivn `l - `ed xky dilr

`di xkyd lehil leki epi`e li`ed :xninl

iqkp i`e .ycwdl d`pd letz jkitl ,ily

xifgnixeq`mc` xifgn i`de ,dcia` lra lr '

`zelifc ,exky lawl dvex epi`e `ed xiyr

dcia` lra i`d mewn lkn - xkyd lawl `ed

iqkpn `ed xcenc meyn ,exkyl qitz ivn `l

oilhepy mewnc ,diab dizi` exkye ,xifgn

.ycwdl d`pd letz jkitl ,`ed xky dilr

.ã"îì àìàlra lr oixeq` xifgn iqkpyk

d`pd letz xninl `ki` mzde ,xcdn dcia`

lr mixeq` dcia` lra iqkp la` .ycwdl

`l - dil xcdn `le li`ed .xcdn `l xifgn

d`pd letz" i`n ok m` ,`xb` dil aidi

xa e`le li`ed ?`kd xninl `ki` "ycwdl

.`ed `xb`.éðú÷ àãçà õéøúcg`ixiin cegl

oixeq` xifgn iqkpya - "ycwdl d`pd letz"

qitz ivn `l dcia` lrac .dcia` lra lr

ivn `lc ,xifgnc dixb`ipdzinl.dipin

,`ed xiyrc ,xky lehil ira `l inp xifgne

.ycwdl d`pd letz ikdl.àçéëù àì`kile

.llk d`pdà÷ã íåùîéðäî.äéìb"r`c

mrcinc,dil ipdn d"t` ,dil xcdn diytpc

.eiqkpn dil ipdnc o`nk incc.äéì øãäîipdn `le ,dil xcdn diytpc mrcinc meyn

.xcdn dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya s` c"nl `nlya :melk dilõøúîã åðééä
.íå÷îiqkpc oeikc .ycwdl d`pd letz xky dilr milhepy mewn dil zgkync ,xnelk

iqkp `dc ,envrl xkyd xiiyl dcia` lra ivn `l - dcia` lra lr oixeq` xifgn

.xkyd ozil el jixve ,eilr oixeq`e ,od xifgn,xifgndelawl dvex epi`e xiyr mc` i`

.ycwdl d`pd letz ikdl - xkydìòá ìò ïéøåñà øéæçî éñëðùá øîàã ïàîì àìà
.íå÷î õøúî éëéä øãäî àì äãéáà`lc ,llk exky `kil `d ?xky dilr oilhepy

lr oixeq` xifgn iqkpya xn`wc oeikc mzdc ."ipzw `cg`" ivexzl `kil `kde !xcdn

oitekc ,ycwdl d`pd letz dia iwen `w dcia` lra,ycwdl xkyd oziy dcia` lral

"ipzw `cg`" ivexzl `kil `kd la` .eilr od oixeq` xifgn iqkpc ,ea wifgdl leki oi`e

ivn - dcia` lra lr oixeq` oi` xifgn iqkpc oeikc .dilr oixeq` dcia` lra iqkp`

.`iyw ?mewn uxzn ikide ,ycwdl litp `le ,diytpl xkyd qtzinl dcia` lra i`d
øëë
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ïðúxifgn iqkpya xn`c o`nl `nlya ycwdl d`pd letz xky dilr oilhepy mewn

ipzwc epiid xcdn `l xifgn lr oixeq` dcia` lrac la` dcia` lra lr oixeq`

dcia` lra iqkp elit` xn`c o`nl `l` ycwdl d`pd letz xky dilr oilhepy mewn

.ycwdl d`pd letz i`n` xcdn inp xifgn lr mixeq`:t"de .`qxibd xwir `id jk

lr oixeq` xifgn iqkpya 'ipznc c"nl `nlya

dcia` lra iqkp eli`c ,`id `wec - dcia` lra

axc dhext meyn xcdn `l xifgn lr oixeq`

dilr oilhepy mewnc `tiq ipzw d"yn ,sqei

dvex epi`e `pxwi `xab xifgnd df m` ,xky

xky eze`l dcia` lra epdyi `l - exky lawl

d`pd letz `l` ,dipin ipdzn `dc ,elv`

dcia` lra iqkp elit`c c"nl `l` .ycwdl

ipzwc `yix ok m` ,xcdn xifgnd lr oixeq`

dcia` lra iqkpya 'it` - "ezcia` el xifgne"

letz" ipzwc `tiqe ,`id inp xifgn lr oixeq`

`nlyae .i`w `zlin `lek` "ycwdl d`pd

`xab xifgn i` xity iz` - oixeq` xifgn iqkpa

dcia` lra iqkpya la` .ziyixtck ,`ed `pxwi

d`pd letzc il dnl - xifgn lr oixeq`

ri ?ycwdl`l ixdy ,envrl dcia`d lra epak

lrayk `kdc xninl `kile xifgn iqkp exq`p

`l lawne ,xky ozil dvexe `pxwi `xab dcia`

,eilr oixeq` dcia` lra iqkp `dc - liwy ivn

`peeb i`dkac - ycwdl d`pd letz ikd meyne

eyxit jk ,mpga ezcia` lawl `pxwi jiiy `l

d`pd letz i`n` :xn`w ikdc d`xp ile .izeax

idpc .xifgnl dcia` lra exky ozi ?ycwdl

elit` - xifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkpc

xken z`pdc lirl xn` dit` lr inxc `piaf cenlzd( `dc ,exky epnn gwil xzen ikd

xkenn xcen gwel i`c dpin `wtpe ,gwel `le `ed-,dit` lr inxc `piaf epnn gwil xzen

oeikc ,`nrh epiid i`ce `l` !xkenc icin `eddn ipdzin xcen mewn lkn `dc ?`nrh i`n

'it` lr inxc `piafc-xicnn dicil iz`c b"r` ,b"dk lke ,`aeh gwel dpin gkyn `d-

aidic b"r` ,rlqd on lhaa epiidc ,xky dilr oipzepy mewna ,inp `kd .d`pd `ixwn `l

xifgnl dcia` lra `xb` `edd ik dil-,llk dcia` lrac dipin xifgn ipdzin `l

oky oeike .ecia ievn did xak xky eze`y-lra ivn `d ?ycwdl d`pd letz i`n`

`ed oekpe l"pk !xifgnl diaznl dcia`ezcia` xifgnc `yix ,xnelk .ipzw `cg` ipyne .

-la` .xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpa oia dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpa oia

ycwdl d`pd letz xky dilr oipzepy mewna ,`tiq-iqkp` epiidc ,i`w cegla `cg`

dcia` lra lr oixeq` xifgn.àëéàiqkpa `l` epy `l 'eke `pyil oicda dl ipznc

.xifgn lr oixeq` dcia` lra- eaeg z` el rxete elwy z` el lwey :ipzw oiccvl 'ipzne

(ezcia` el xifgne ,xcenl xicn-eizenexz z` el mxeze ,xcenl xicn-.xcenl xicn

la` .ipira d`xp jk .ikd `pz xcenl xicn oia ixyc ipeeb edlek ipzinl `pz irac meyne

dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpa-dil xcdn `wc `l i`e ,dicia dil ihnn `w `dc eaeg el rxetn ith sicre .dil ipdn `wc meyn ,dil xcdn `l-ixnbl dipin `cqtc xyt`.

xcenl xicne ,xicnl xifgn xcenc xnelk .xcdn oixeq` xifgn iqkpya s` c"nl `nlya-`l` .xcenl xicn xcdnc `kid xnelk ,ipzw `cg`c ivexzl `ki`c ,"mewn" uxznc epiid

c"nlxninl `kil b"dkac ?"mewn" uxzn ikid k"`e ,`id cegla xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpya ezcia` el xifgnc 'ipzn k"`e ,xcdn `l dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya

dlrnl izazky enke ycwdl d`pd letzxifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkpya oia dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya oiac l"iiw dkld oiprle .-xifgn iqkpac c"n `dc ,xcdn

xity ith oizipzn dicicl `iz` daxc`c ,azez` `l xcdn `l xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpc `nw `pyila c"nc b"r`e .azez` xcdn `l dcia` lra lr oixeq`-i`dc oeik d"t`

ipyil izxza `xnzi` ,xcdn oixeq` dcia` lra iqkpa oia oixeq` xifgn iqkpa oiac `xaq jde ,`ed `xza `pyil-l"f m"anxd wqt oke .opihwp dizeek.
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øëN äéIò ïéIèBpL íB÷î :ïðz¯.Lc÷äI äàðä IBtz §©¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥
íéøeñà äãéáà Iòa éñëpLa eJéôà ã"îI àîILa¦§¨¨£¦§¤¦§¥©©£¥¨£¦

øãäî éîð øéæçî Iò¯ïéIèBpL íB÷î :éðú÷c eðééä ©©£¦©¦©£©©§§¨¨¥¨¤§¦
éñëpLk ã"îI àJà .Lc÷äI äàðä IBtz øëN äéIò̈¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥¤¨§¤¦§¥
éànà ,øãäî àI øéæçî Iò íéøeñà äãéáà Iòa©©£¥¨£¦©©£¦¨©£©©©
éðúîc àkéà .éðú÷ àãçà ?Lc÷äI äàðä IBtz¦£¨¨©¤§¥©£¨¨¨¥¦¨§©§¥
ãç ;éñà 'øå éîà 'ø da éâéIt ;àðMéI éàäa dÏ§©¦¨¨§¦¦¨©¦©¦©
ïéøeñà äãéáà Iòa éñëpLa àJà eðL àI :øîà£©Ÿ¨¤¨§¤¦§¥©©£¥¨£¦

óñBé áøc äèeøt íeMîe ,øéæçî Iò¯.çéëL àI ©©£¦¦§¨§©¥¨§¦©
äãáà Iòa Iò íéøeñà øéæçî éñëð Iáà¯àI £¨¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨¨

'éôà :øîà ãçå .déI épäî à÷c íeMî ,déI øãäî©£©¥¦§¨§©¥¥§©£©
éëc ,øzeî äãéáà Iòa Iò íéøeñà øéæçî éñëð¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨¨§¦

déI øãäî¯íB÷î :ïðz .déI øãäî÷ déLôðc écéî ©£©¥¦¥§©§¥¨©£©¥§©¨
àîILa .Lc÷äI äàðä IBtz øëN äéIò ïéIèBpL¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥¦§¨¨
äãéáà Iòa Iò íéøeñà øéæçî éñëpLa eJéôà ã"îI£¦§¤¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨
éñëpLa ã"îI àJà ,íB÷î õøúîc eðééä øãäî©£©©§¦§¨¥¨¤¨§¤¦§¥
.àéL÷ ?íB÷î õøúî éëéä ,øãäî àIå ,ïéøeñà øéæçî©£¦£¦§¨©£©¥¦§¨¥¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc mixcp(ipy meil)

ïðza ,epizpynaäéìò ïéìèBpL íB÷î[dcia`d zayd lr]øëN, §©¨¤§¦¨¤¨¨¨
ìBtzdze`Lc÷äì äàðäxen` ca`nd didy xky eze` ,xnelk , ¦£¨¨§¤§¥

qdy ,`xnbd dpiane .ycwdl dpzi dcia`d aiynl ozildai
cvne dcia`d lra cvn ,mdipy cvn `id ycwdl dpzil jixvy
xeq` xifgnle ,elv` exi`ydl xeq` dcia`d lraly ,xifgnd

,`xnbd dywne .lawløîàc ïàîì àîìLaya eléôàote`éñëpL ¦§¨¨§©§¨©£¦§¤¦§¥
ìòadìò íéøeñà äãéáàdøcäî énð ,øéæçîel xzen f` mb - ©©£¥¨£¦©©£¦©¦©§©

dxwna s` zxacn dxizdy epizpyne ,dcia`d z` aiydl
,dfn df mixcen mdipyyéðz÷c eðééä,`tiqa aezky dn oaen- ©§§¨¨¥

,'Lc÷äì äàðä ìBtz øëN äéìò ïéìèBpL íB÷îxifgnl mby meyn ¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨§¤§¥
.dcia`d lran d`pd xcen `ed oky ,xky eze` z` lehil xeq`

ìòa éñëpLk ,øîàc ïàîì àlàdìò íéøeñà äãéáàdàì ,øéæçî ¤¨§©§¨©§¤¦§¥©©£¥¨£¦©©£¦Ÿ
øcäîdpdp xifgndy meyn ,ezcia` z` el xifgdl el xeq` - ©§©

ote`a xaecn dpynae 'sqei axc dhext'a dcia`d lran
,dcia`d lran xcen epi` xifgndy,Lc÷äì äàðä ìBtz éànà©©¦£¨¨§¤§¥

xcen epi` `ede xg`n ,xky eze` z` lehi `l xifgndy recn
.dcia`d lran

d`pd letiz' `tiqa xn`py dn ,ef drc itl ,`xnbd zvxzn
epiidc ,xifgnde dcia`d lra] mdipy meyn epi` ,'ycwdl
`l` ,[lawl xeq` xifgnle ,xifgnl ozil xeq` dcia`d lraly

éðz÷ àãçàlra itlk epiidc ,dpynd dxac cg` itlk wx - ©£¨¨¨¥
xiardl dcia`d lra lry dpynd dhwpy dn ,xnelk ,dcia`d
z` lawl xeq` xifgnly meyn epi` ,ycwdl xky eze` z`
xkyd z` xi`ydl xeq` dcia`d lraly meyn `l` ,xkyd
,xkyd lr el lgeny dcia`d xifgnn dpdpy meyn ,elv`
ote`a xaecny `l` ,xifgnl xkyd z` mlyl `ed leki zn`ae
lral xeq`y dpynd dxene ,xkyd z` lawl axqn xifgndy

.ycwdl epzi `l` ,elv` xkyd z` xi`ydl dcia`d
z` dcinrdy - dipyd dhiyd lr epizpynn dywn `xnbd

:dcia`d lran xcen xifgndy dxwna s` dpynd
ïðz,.Lc÷äì äàðä ìBtz øëN äéìò ïéìèBpL íB÷î,`xnbd dywn §©¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨§¤§¥

øîàc ïàîì àîìLa[lirl oey`xd]aiydl dxizd dpyndy ¦§¨¨§©§¨©
wx dcia`aote`éñëpLdìòa ìò ïéøeñà øéæçîd,äãéáàmeyne §¤¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨

dcia`d lral jiiy did utgdy,el daiydy iptl cerìáà£¨
ote`aciqkpìòadìò ïéøeñà äãéáàdøcäî àì ,øéæçî`l - §©©£¥¨£¦©©£¦Ÿ©§©

dpdp [d`pd xcen `edy] xifgnd ik ,xifgdl dpynd dxizd
,'sqei axc dhext'a dcia`d lranéðz÷c eðééädn oaen df itl - ©§§¨¨¥

,`tiqa aezky,'Lc÷äì äàðä ìBtz ,øëN äéìò ïéìèBpL íB÷î̈¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨§¤§¥
,z`f lehil dfazn epi`e ,caekn mc` xifgndy xaecny meyn
`ly ickay dpynd dxen ,xifgndn xcen dcia`d lray oeikne
xkyd z` ozil aiig dcia`d lra ,xifgnl ribnd xkydn dpdi

.ycwdløîàc ïàîì àlàyeléôàote`ayìòa éñëpdäãéáà ¤¨§©§¨©£¦¦§¥©©£¥¨
ìò íéøeñàdøcäî énð øéæçîz` aiydl el dxizdy dpynde , £¦©©£¦©¦©§©

d`pd letz' `tiqa s` `linne ,dfk ote`a s` zxacn ezcia`
la` xifgnd lr mixeq` ca`nd iqkpy ote`a mb xaecn 'ycwdl

,dywi df ote`ae ,dcia`d lral mixzen xifgnd iqkpéànà©©
,Lc÷äì äàðä ìBtzakrl dcia`d lral xzen dfk ote`a ixdy ¦£¨¨§¤§¥

.xifgndn zepdil el xzen oky ,xkyd z` envrl
lkn ,mipte`d ipya zxacn `yixdy it lr s` ,`xnbd zvxzn

`tiqa `aend oicd mewnéðz÷ àãçà,azkp mipte`d on cg`a - ©£¨¨¨¥
xq`p f`y ,dcia`d lra lr mixeq` xifgnd iqkpy ote`a epiidc
dpdi `ly icka ,xkyd z` elv` xi`ydl dcia`d lra lr
,xifgnd lr mixeq` dcia`d lra iqkpyk la` ,xifgnd iqkpn
oeik ,elv` xifgnd ly exky z` akrl dcia`d lral xzen

.epnn zepdl xeq` `ed oi`y
dxen`d iq` iaxe in` iax zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbd

lirl(:bl):dcia` aiydl dpynd dxizd ote` dfi`a ,
dì éðúîc àkéàmzwelgnlàðMéì éàäa,ef oeyla -da éâéìt ¦¨§©§¥¨§©¦§¨§¦¥¨

['ezcia` z` el xifgne' dpyna xn`py dna],éqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦
eðL àì ,øîà ãç,dcia`d z` aiydl el xzenyéñëpLa àlà ©¨©Ÿ¨¤¨§¤¦§¥

ìòadìò ïéøeñà äãéáàd,øéæçîàì 'óñBé áøc äèeøt' íeMîe ©©£¥¨£¦©©£¦¦§¨§©¥Ÿ
çéëL`eai dcia`d mr wqrzny dry dze`ay ievn df oi` - §¦©

,dwcv ywal iprìáàykéñëðdíéøeñà øéæçîìòa ìòdäãáà £¨¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨
déì øcäî àì,dcia`d z` xifgdl xq`i -déì éðäî à÷c íeMî Ÿ©§©¥¦§¨§©¥¥

.dcia`d lra z` dpdn xifgnd oky -eléôà ,øîà ãçåykéñëð §©¨©£¦¦§¥
ìòa ìò íéøeñà øéæçîdøzeî ,äãéáà,dcia`d z` aiydl eléëc ©£¦£¦©©©£¥¨¨§¦

déì øcäî,dcia`d z` xifgnyky -déì øcäî÷ déLôðc éãéî- ©§©¥¦¦§©§¥¨©§©¥
daeyg d`pd el oi`e ,mlern el jiiy didy utg el aiyn `ed

.[xifgnd-] xicndn
:ef oeyl lr dywn `xnbd

ïðza ,epizpyna epipy -íB÷îäéìò ïéìèBpLzayd lr-] §©¨¤§¦¨¤¨
[dcia`dìBtz ,øëNd,Lc÷äì äàðä,ca`nd jkn dpdi `le ¨¨¦£¨¨§¤§¥

,ezgwl eceak iptn axqn xifgndykøîàc ïàîì àîìLayeléôà ¦§¨¨§©§¨©£¦
éñëpLadìòa ìò íéøeñà øéæçîdøcäî äãéáà,xifgdl el xzen- §¤¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨©§©

,d`pd el ozepy aygp df oi`e ,el jiiyd xac el xifgn oky
,mipte`d ipy lr dxaic dpyndeõøúîc eðééä`ed cvik oaen - ©§¦§¨¥

iabl ,`tiqd z` yxtiíB÷î'dpynd eixacly ,''eke oilhepy ¨
xifgnd iqkpyk epiidc ,mipte`d ipyn cg` lr z`f dazk
z` xi`ydl dcia`d lral xeq`y ,dcia`d lra lr mixeq`
dpdp ca`ndy `vnp ik ,elhil xifgnd axqnyk elv` xkyd

,exky lr xifgnd xzeeny dnnéñëpLa øîàc ïàîì àlàdøéæçî ¤¨§©§¨©§¤¦§¥©£¦
àìå ïéøeñàøcäîca`ndy xaq ik ,xifgdl dpynd dxizd `l - £¦§Ÿ©§©

,dywi ,dayddn dpdpõøúî éëéä`tiqd z` xyti `ed cvik - ¥¦§¨¥
íB÷î'ote`a wx zxacn dpynd eixacl `ld ,''eke oilhepy ¨

ca`nd akri `l recne ,xifgnd lr mixeq` dcia`d lra iqkpy
xzen `ld ,[elhil axqn xifgndyk] elv` xifgnd ly exky z`

.xifgndn zepdil el
ok` ,`xnbd dwiqn,àéL÷itl dpynd z` ayiil jxc `vnp `le ©§¨
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יום השבת הוא ממוצע בין ששת ימי המעשה של השבוע שעבט ובין ששת ימי 
המעשה של השבוע הבא, ובמילא יש בו שני עניינים: א( עניינו של יום השבת כפי 
שהוא לאחרי ששת ימי המעשה, ב( עניינו של יום השבת כפי שהוא בתוט הכנה 

והקדמה לימי המעשה שלאחטיו
משיחת י"ג כסלו, ה'תשכ"ז
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קפר

miwxt dyelya` cenr cl sc ± iriax wxtmixcp
.øëù äéìò ïéìèåðù íå÷î.xky dcia` zxfg.ùã÷äì äàðä ìåôúepnn xcenc oeikc

.xky dil azinl i`d ivn `l - d`pd.ã"îì àîìùáoixeq` dcia` lra iqkpya 'it`

d`pd letz xky dilr oilhepy mewn ipzwc epiid ezcia` dil xcdn inp xifgn lr

exicd dcia` lra dfy itl ,xkyd dipin lwyinl ivn `l xifgnc oeik [ycwdl]

leki epi` ,eiqkpnxiizydlmewnc ,ecia xkyd

milhepydcia` lra ivn `l - `ed xky dilr

`di xkyd lehil leki epi`e li`ed :xninl

iqkp i`e .ycwdl d`pd letz jkitl ,ily

xifgnixeq`mc` xifgn i`de ,dcia` lra lr '

`zelifc ,exky lawl dvex epi`e `ed xiyr

dcia` lra i`d mewn lkn - xkyd lawl `ed

iqkpn `ed xcenc meyn ,exkyl qitz ivn `l

oilhepy mewnc ,diab dizi` exkye ,xifgn

.ycwdl d`pd letz jkitl ,`ed xky dilr

.ã"îì àìàlra lr oixeq` xifgn iqkpyk

d`pd letz xninl `ki` mzde ,xcdn dcia`

lr mixeq` dcia` lra iqkp la` .ycwdl

`l - dil xcdn `le li`ed .xcdn `l xifgn

d`pd letz" i`n ok m` ,`xb` dil aidi

xa e`le li`ed ?`kd xninl `ki` "ycwdl

.`ed `xb`.éðú÷ àãçà õéøúcg`ixiin cegl

oixeq` xifgn iqkpya - "ycwdl d`pd letz"

qitz ivn `l dcia` lrac .dcia` lra lr

ivn `lc ,xifgnc dixb`ipdzinl.dipin

,`ed xiyrc ,xky lehil ira `l inp xifgne

.ycwdl d`pd letz ikdl.àçéëù àì`kile

.llk d`pdà÷ã íåùîéðäî.äéìb"r`c

mrcinc,dil ipdn d"t` ,dil xcdn diytpc

.eiqkpn dil ipdnc o`nk incc.äéì øãäîipdn `le ,dil xcdn diytpc mrcinc meyn

.xcdn dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya s` c"nl `nlya :melk dilõøúîã åðééä
.íå÷îiqkpc oeikc .ycwdl d`pd letz xky dilr milhepy mewn dil zgkync ,xnelk

iqkp `dc ,envrl xkyd xiiyl dcia` lra ivn `l - dcia` lra lr oixeq` xifgn

.xkyd ozil el jixve ,eilr oixeq`e ,od xifgn,xifgndelawl dvex epi`e xiyr mc` i`

.ycwdl d`pd letz ikdl - xkydìòá ìò ïéøåñà øéæçî éñëðùá øîàã ïàîì àìà
.íå÷î õøúî éëéä øãäî àì äãéáà`lc ,llk exky `kil `d ?xky dilr oilhepy

lr oixeq` xifgn iqkpya xn`wc oeikc mzdc ."ipzw `cg`" ivexzl `kil `kde !xcdn

oitekc ,ycwdl d`pd letz dia iwen `w dcia` lra,ycwdl xkyd oziy dcia` lral

"ipzw `cg`" ivexzl `kil `kd la` .eilr od oixeq` xifgn iqkpc ,ea wifgdl leki oi`e

ivn - dcia` lra lr oixeq` oi` xifgn iqkpc oeikc .dilr oixeq` dcia` lra iqkp`

.`iyw ?mewn uxzn ikide ,ycwdl litp `le ,diytpl xkyd qtzinl dcia` lra i`d
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ïðúxifgn iqkpya xn`c o`nl `nlya ycwdl d`pd letz xky dilr oilhepy mewn

ipzwc epiid xcdn `l xifgn lr oixeq` dcia` lrac la` dcia` lra lr oixeq`

dcia` lra iqkp elit` xn`c o`nl `l` ycwdl d`pd letz xky dilr oilhepy mewn

.ycwdl d`pd letz i`n` xcdn inp xifgn lr mixeq`:t"de .`qxibd xwir `id jk

lr oixeq` xifgn iqkpya 'ipznc c"nl `nlya

dcia` lra iqkp eli`c ,`id `wec - dcia` lra

axc dhext meyn xcdn `l xifgn lr oixeq`

dilr oilhepy mewnc `tiq ipzw d"yn ,sqei

dvex epi`e `pxwi `xab xifgnd df m` ,xky

xky eze`l dcia` lra epdyi `l - exky lawl

d`pd letz `l` ,dipin ipdzn `dc ,elv`

dcia` lra iqkp elit`c c"nl `l` .ycwdl

ipzwc `yix ok m` ,xcdn xifgnd lr oixeq`

dcia` lra iqkpya 'it` - "ezcia` el xifgne"

letz" ipzwc `tiqe ,`id inp xifgn lr oixeq`

`nlyae .i`w `zlin `lek` "ycwdl d`pd

`xab xifgn i` xity iz` - oixeq` xifgn iqkpa

dcia` lra iqkpya la` .ziyixtck ,`ed `pxwi

d`pd letzc il dnl - xifgn lr oixeq`

ri ?ycwdl`l ixdy ,envrl dcia`d lra epak

lrayk `kdc xninl `kile xifgn iqkp exq`p

`l lawne ,xky ozil dvexe `pxwi `xab dcia`

,eilr oixeq` dcia` lra iqkp `dc - liwy ivn

`peeb i`dkac - ycwdl d`pd letz ikd meyne

eyxit jk ,mpga ezcia` lawl `pxwi jiiy `l

d`pd letz i`n` :xn`w ikdc d`xp ile .izeax

idpc .xifgnl dcia` lra exky ozi ?ycwdl

elit` - xifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkpc

xken z`pdc lirl xn` dit` lr inxc `piaf cenlzd( `dc ,exky epnn gwil xzen ikd

xkenn xcen gwel i`c dpin `wtpe ,gwel `le `ed-,dit` lr inxc `piaf epnn gwil xzen

oeikc ,`nrh epiid i`ce `l` !xkenc icin `eddn ipdzin xcen mewn lkn `dc ?`nrh i`n

'it` lr inxc `piafc-xicnn dicil iz`c b"r` ,b"dk lke ,`aeh gwel dpin gkyn `d-

aidic b"r` ,rlqd on lhaa epiidc ,xky dilr oipzepy mewna ,inp `kd .d`pd `ixwn `l

xifgnl dcia` lra `xb` `edd ik dil-,llk dcia` lrac dipin xifgn ipdzin `l

oky oeike .ecia ievn did xak xky eze`y-lra ivn `d ?ycwdl d`pd letz i`n`

`ed oekpe l"pk !xifgnl diaznl dcia`ezcia` xifgnc `yix ,xnelk .ipzw `cg` ipyne .

-la` .xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpa oia dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpa oia

ycwdl d`pd letz xky dilr oipzepy mewna ,`tiq-iqkp` epiidc ,i`w cegla `cg`

dcia` lra lr oixeq` xifgn.àëéàiqkpa `l` epy `l 'eke `pyil oicda dl ipznc

.xifgn lr oixeq` dcia` lra- eaeg z` el rxete elwy z` el lwey :ipzw oiccvl 'ipzne

(ezcia` el xifgne ,xcenl xicn-eizenexz z` el mxeze ,xcenl xicn-.xcenl xicn

la` .ipira d`xp jk .ikd `pz xcenl xicn oia ixyc ipeeb edlek ipzinl `pz irac meyne

dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpa-dil xcdn `wc `l i`e ,dicia dil ihnn `w `dc eaeg el rxetn ith sicre .dil ipdn `wc meyn ,dil xcdn `l-ixnbl dipin `cqtc xyt`.

xcenl xicne ,xicnl xifgn xcenc xnelk .xcdn oixeq` xifgn iqkpya s` c"nl `nlya-`l` .xcenl xicn xcdnc `kid xnelk ,ipzw `cg`c ivexzl `ki`c ,"mewn" uxznc epiid

c"nlxninl `kil b"dkac ?"mewn" uxzn ikid k"`e ,`id cegla xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpya ezcia` el xifgnc 'ipzn k"`e ,xcdn `l dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya

dlrnl izazky enke ycwdl d`pd letzxifgnd lr oixeq` dcia` lra iqkpya oia dcia` lra lr oixeq` xifgn iqkpya oiac l"iiw dkld oiprle .-xifgn iqkpac c"n `dc ,xcdn

xity ith oizipzn dicicl `iz` daxc`c ,azez` `l xcdn `l xifgn lr oixeq` dcia` lra iqkpc `nw `pyila c"nc b"r`e .azez` xcdn `l dcia` lra lr oixeq`-i`dc oeik d"t`

ipyil izxza `xnzi` ,xcdn oixeq` dcia` lra iqkpa oia oixeq` xifgn iqkpa oiac `xaq jde ,`ed `xza `pyil-l"f m"anxd wqt oke .opihwp dizeek.
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øëN äéIò ïéIèBpL íB÷î :ïðz¯.Lc÷äI äàðä IBtz §©¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥
íéøeñà äãéáà Iòa éñëpLa eJéôà ã"îI àîILa¦§¨¨£¦§¤¦§¥©©£¥¨£¦

øãäî éîð øéæçî Iò¯ïéIèBpL íB÷î :éðú÷c eðééä ©©£¦©¦©£©©§§¨¨¥¨¤§¦
éñëpLk ã"îI àJà .Lc÷äI äàðä IBtz øëN äéIò̈¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥¤¨§¤¦§¥
éànà ,øãäî àI øéæçî Iò íéøeñà äãéáà Iòa©©£¥¨£¦©©£¦¨©£©©©
éðúîc àkéà .éðú÷ àãçà ?Lc÷äI äàðä IBtz¦£¨¨©¤§¥©£¨¨¨¥¦¨§©§¥
ãç ;éñà 'øå éîà 'ø da éâéIt ;àðMéI éàäa dÏ§©¦¨¨§¦¦¨©¦©¦©
ïéøeñà äãéáà Iòa éñëpLa àJà eðL àI :øîà£©Ÿ¨¤¨§¤¦§¥©©£¥¨£¦

óñBé áøc äèeøt íeMîe ,øéæçî Iò¯.çéëL àI ©©£¦¦§¨§©¥¨§¦©
äãáà Iòa Iò íéøeñà øéæçî éñëð Iáà¯àI £¨¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨¨

'éôà :øîà ãçå .déI épäî à÷c íeMî ,déI øãäî©£©¥¦§¨§©¥¥§©£©
éëc ,øzeî äãéáà Iòa Iò íéøeñà øéæçî éñëð¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨¨§¦

déI øãäî¯íB÷î :ïðz .déI øãäî÷ déLôðc écéî ©£©¥¦¥§©§¥¨©£©¥§©¨
àîILa .Lc÷äI äàðä IBtz øëN äéIò ïéIèBpL¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨©¤§¥¦§¨¨
äãéáà Iòa Iò íéøeñà øéæçî éñëpLa eJéôà ã"îI£¦§¤¦§¥©£¦£¦©©©£¥¨
éñëpLa ã"îI àJà ,íB÷î õøúîc eðééä øãäî©£©©§¦§¨¥¨¤¨§¤¦§¥
.àéL÷ ?íB÷î õøúî éëéä ,øãäî àIå ,ïéøeñà øéæçî©£¦£¦§¨©£©¥¦§¨¥¨©§¨
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כשם שמובן בפשירות שיעזוב טשע דטכו הוא דבט המוכטח, הנה באותה פשירות 
צטיך להיות גם יעזוב איש און מחשבותיו, שגם בעל כוח בקדושה צטיך לעזוב את 

הטגש עצמו ולהיות בבירול
ממאמט י"ג כסלו ה'תשכ"ז
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miwxtקצ dyelyaa cenr cl sc ± iriax wxtmixcp
.ø÷ôä ìù øëëdyecw dilgl xwtda ikf ivnc ,l"nw `zeax `l` .diytpc i` y"ke

.dielir.äìëåàì úðî ìò äìèð,dlek itl lrn - dlk` m`e ,d`pw ea wifgdy oeikc

.oilegl d`ived ixdy ,ynege dlek itl ycwdl mlyneäùéøåäì úðî ìò äìèð ìáà
.åéðáì.dyicwdl leki `l okl mcewc ,opiwqr dyicwd jk xg`eúáåè éôì àìà ìòî àì

.äáù äàðäitk `l` ycwdl mlyn epi`y

liaya mipad on cg` eia`l ozepy daeh zwfg

dyixeny`di ixkk :d`pd zaeh epiide ,el

.edn dpzna xcenl epzpe xfge jilr xeq`éë
.äéúåùøá äéúéàly `edy onf lk ,xnelk

onf lk - "ixkk" rnyn ikdc ,xeq`c `ed xicn

.ily `edy.ì"à êéìò àîìã åàdielrediziey

- dpzna el epzpy t"r`e ,ycwd xkk eze`l

.xeq`.àìàixkk" xn`c i`d :dil `iranw `d

i`c ,dizeyxa `edy onf lkc 'ixn` i` ,"jilr

.dil xn`w dilic dipin dicil iz`é÷åôàìå
.áðâéî äáðâ éàãapbd el dpzpe ,xkk eze`l

envr `ede li`ed ,da xeq` epi`y - dpzna

dil dapb i`c b"r` `nlc e` .el dpzp `l

.dil dxiq` - apbinäéðîæà éàã é÷åôàì àì
.äéìòxcde ,`xwirn xkk `eddn lkinl:l"`- dilr dipnf`c oeik ,mzdc .jilr ixkk

ozepc dilek e`lc ,eilr dxqe`l leki epi`e ,dpnid lek`l leki `edy dnk ewlg dpw

.onefnc mb `l` ,`ed
â"ä
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øîà.dlek itl lrn dlk`l dlhp ycwd ef xkk xn`e xwtd ly xkk eiptl dzid `ax

,dyicwde exvga zcner dzidy ely xkka dil hwp `le xwtd ly xkka dl hiwpc i`d

ycwd xg`le ,dzid ely ycwd inwnc oeikc .lrn `l dlk`l dlhp `peeb i`d ikac meyn

) dbibgc w"t seqa 'ixn`c ,ycwd ly xafbk l"d - zcner ezeyxa k"b.`i sclhp m`y (

ea zekfl ycwd ly xac-meyn ,lrn `l

inp `zyde i`w dizeyxa inp `xwirnc

`ivena `l` ycwda dlirn oi`e ,dizeyxa

il dn exvga il dne ,xg` zeyxl ycwd zeyxn

hiwp ikdl .dizeyxn witp `l `kde `kd ,ecia

'c jez zcner dzidy ,xwtd ly xkka dil

xn` ik ,d"yne .mewn lka el zepewy eizen`

"ycwd ef xkk"-ea dkf `l df yicwne ,liig

) n"ac w"ta xn`c b"r`c .mlern.i sczen` 'cc (

"dpw`" xn` `l ik 'it` el zepew mc` ly-`kd

"ycwd ef xkk" xn`c oeikc meyn ,ip`y-ilb

`l dicicl ,ipwilc dil `gip ycwdlc dizrc`

`iibeq gkenck ,ipdn i`d ik `zrc iielibe .`gip

d`ivn diabnk l"dc ,ikd carnl ivne ,mzdc

inp `kd .`ed `le exiag dpwc ,exiagl-ycwd

ea dkf `ly oeiky ,dlek itl lrn dlk`l dlhp d"yne .l"p df .dpw `l mlern edi`e ,ipw

mlern-dlhpyk jkitle ,dilr xafbk epi`-lrn ikd meyne ,ycwd zeyxn d`ived.

äùéøåäì.day d`pd zaeh itl lrn eipal,eipal dyixedl `l` ddiabd `lc oeikc

l ,d`pd zaeh itl lrn n"n la` .oilegl `wtp `l - eiykr dze` epwiy `leeiykrny it

`kd izii`c `de .e`iveiykl oilren eipae .myixedl xfgn `edy oeik ,daeh eipa el ewifgi

el dpzp k"g`e xkkd xq` inp oia` xa `iig axca ,dlk`l dlhp k"g`e xkkd yicwd `kdc ikid ikc ,oia` xa `iig ax dipin `rac `ira jdl dil `incc meyn - `axc dixnin jd.

àòá.xeq` dizeyxa dizi` ik l"` ixkk edn dpzna el dpzpe jilr ixkk `axn oia` xa `iig ax dipin- ely ied `lc oeik ,dpzpy xg`l la` ,rnyn ely xkkdy cera "ixkk"c

xzen - xg` mc`l df xkk xicn ozpy `kidc `iig axl dil `hiyt i`ceae .mlerl jilr dxeq` - ixkk eiykr `idy ef :dil w"dc .ycwd diey dielire ,l"` "jilr" `nlc e` .da xzen

) "oitzeyd" wxta onwl opzcke ,ea xcend.en sc"gwel ip`y jcy" "qpkp ip`y jzia" :(-xg`l oxkny e` ,zn-xg` diwqt`c `kid lk ,`nl` .xzen-`iranc `nrh epiid `l` .ixy

xg`l oxkn :ipzwcn ,`xeqi`l "oitzeyd" 'tc `iddn heytz :z"ke .iz`w xcenl xicnnc ,xg` diwqt` `lc meyn `kd-xcenl oxkn `d rnyn ,xzen-xninl `ki`c ,`zil ,xeq`

"gwel ip`y df jcy" ,"qpkp ip`y df jzia" `tiq `pznl irac meync-d"dc ,`wec e`le ,xg`l inp `yix hwpc xninl `ki` d"yn ,`zeaxl xg` hwp mzdc ,xeq` xg`l oxkny e` zn

) oiwxita opzc ,`id 'ipzn ?oia` xa `iig axl `iranw i`n :l"f m"ayx dywde .el.bn sc onwllk`i dn el oi`e exiagn d`pd xcend :(-xcen ipelt :el xne`e ,elv` libxd ipeepg lv` jled

xacna jldn did .dfn lhepe `ae ,el ozep df ixd .el dyr` dn rcei ipi`e ipnn d`pd-xg` mdnr oi` m` 'eke xg`l ozep-el` miqkp" xne`a `l i`ce mzde .'eke rlqd lr gipn

`nrh ,d"t`e ,"jilr iqkp" xne`a i`ce `l` ,xeq` inp xg` diwqt` elit` b"dkac ,"jilr-xcenl xicn ly ecin `d ,xg` `ki`c-m` ,oky oeike ,ez`pdn exicna mzdc :l"ie !xeq`

dpzn ozep-xicn ly epi` xkkd on dpdpy dryac meyn ,ixyc xninl `ki` "ixkk" xn`c `kd la` .epnn dpdp `ed ixd dpzn zrya.øîàdildp dadic ab lr s`c `hiyt dil

.apbin dapb i`c iwet`l i`n iwet`l jilr `l i`c xeq` dpznadildip dadic ab lr s`c i`ce ,xnelk .dinzadil `wtp i`ne eilr dxq` oipr dfi`l - `l i`c ,exkk eilr xq` dpzna

dizrc` wiqnc `kilc .dilr xqzz dipin `apbn i`c meyn - eilr exq` d"ync xninl `kile .el `ed cnere xeq` ixdy ,eilr exq`l jixv oi` ezeyxae ely xkkdy cera ixd ?exeqi` on

dilr dxq` dpzn xg`l elit` jigxk lr oky oeike .el dpziy ea xivti `ly ick - dxq` ikdl i`ce `l` .ikd.øîà.dlr dipnf` i`c iwet`l dilaidi i`c jl `ni` mlerl ,xnelk

`id exkk inp `zry `iddc ,dil xqzz dlr dipnf` i`c iwet`l - "jilr" dil xn`w ike dil `ixy dpzna dil.
diaizi`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

øîàå ø÷ôä IL økk åéðôI äúéä :àáø øîà̈©¨¨¨§¨§¨¨¦¨¤¤§¥§¨©
dIëBàI dIèð ,"Lc÷ä Bæ økk"¯,dJek éôI Iòî ¦¨¤§¥§¨¨§§¨¨©§¦¨

åéðáI dLéøBäI¯.daL äàðä úáBè éôI Iòî §¦¨§¨¨¨©§¦©£¨¨¤¨
éøkk" :àáøî ïéáà øa àéiç áø dépéî àòa§¨¦¥©¦¨©¨¦¥¨¨¦¨¦

éIòäðzîa BI äðúðe "Eék BI øîà "éøkk" ;eäî ¨¤§¨¨§©¨¨©¦¨¦¨©¦
éIò" àîIc Bà ,øeñàc àeä déúeLøa déúéà"E ¦¥¦§¥§¨¦§¨¨¤

déI øîà¯,àèéLt :I"à ?Lc÷ä déúéåL déåJéò £©¥¦¨¥§¦¥¤§¥§¦¨
äðzîa déI dáäéc â"òàã¯éøkk" àJà .øeñà §¨£¨¥§©¨¨¨¤¨¦¨¦

éIòéàî é÷etàI "E¯äáðb éàc é÷etàI åàI ¨¤§©¥©¨§©¥§¦¨§¨
.dIò déðîæà éàc é÷etàI ,àI :I"à ?áðâéî dépéî¦¥¦§©¨§©¥§¦©§§¥£¨
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בנוגע לבנו... שי' בענין זיווג מתאים בגו"ר, הנה עליו ג"כ בעצמו לעוררו אשר כל הענינים 
דלמטה הם משתלשלים מלמעלה ובמילא הם בדוגמת הענינים דלמעלה, אשר לכן ג"כ האתעדל"ע 
באה באתעדל"ת, וזהו ג"כ תוכן הפנימי של מאמר רז"ל שמדותיו של הקב"ה הם מדה כנגד מדה, 
ובמילא צריך הוא בעצמו וכן כל אלה שנוגע להם הענין של נשואי בנו שי', להתחזק בהענינים המביאים 
לידי יחוד קוב"ה ושכינתי' כביכול וע"פ המבואר בתניא פרק מ"א ובכמה מקומות בדא"ח, כדי באר.

בטח לקחו חלק בההתועדיות שנערכו בחדש תשרי בתוככי אנ"ש ואתענין לדעת הפרטים בזה.

בברכה.
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קצא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc mixcp(ipy meil)

:dlirn zeklda `ax xn`y oic d`ian `xnbd
åéðôì äúéä ,àáø øîàel zekenqd zen` rax` jezaìL økk ¨©¨¨¨§¨§¨¨¦¨¤

ø÷ôä,'Lã÷ä Bæ økk' ,øîàå ,okn xg`ledìèðicka bbeya ¤§¥§¨©¦¨¤§¥§¨¨
dlek éôì ìòî ,dìëBàì,xkikd jxr lk itl dlirna aiigzd - §§¨¨©§¦¨

ixd ,leg ly yinyz jxevl ycwd ly xkkd z` ezgiwlay oeik
lk z` ycwdl mlyl aiige ,oilegl ycwdd zeyxn d`iven `ed
dlhp `l` ,xkka zekfl ezrca oi` m` la` .dynege dieey

icka,åéðáì dLéøBäìmc` da dkf `ly itl oilegl d`vi `l §¦¨§¨¨
mewn lkn j` ,da lrn `l jkle ,eiykräàðä úáBè éôì ìòî̈©§¦©£¨¨

Lel yi,dael mixikn eipay ,xkkdn d`pd zaeh el yiy oeik ¤¨
`edy dyexid z` zeaxdl lczyn eze` mi`ex mdyk daeh
`ed ixd ycwd ly xkkn dpdpy ef d`pdae ,mdl yixedl cizr

lrenixacl dnec oecip d`ian `xnbd .ynege oxw dilr mlyne ,
:exeqi` xg`l cin ea xq`pd icil ozip utgdy ote` epiidc ,`ax

dépéî àòal`y -,àáøî ïéáà øa àéiç áøexiagl xne`d mc` §¨¦¥©¦¨©¨¦¥¨¨
éøkk'xq`izéìòe ,'Eokn xg`lBì dðúðxq`pl -eäî ,äðzîa- ¦¨¦¨¤§¨¨§©¨¨©

cg` cvny ,dpnn zepdil lawnd xzen didi m`d ,epic dn
e li`edBì øîà 'éøkk'c df oeyln rnyne ,xicnddéúéà ék ¦¨¦¨©¦¦¥

øeñàc àeä déúeLøazeyxa dievn xkkdyk wx `ed xeqi`dy - ¦§¥§¨
.el dxzed ezeyxn xkkd d`viyk ok m`e ,xicndàîìc Bà- ¦§¨

y meyn ,xkkd z` eilr xeq`l yi `nyéìò'déì øîà 'Exicnd ¨¤¨©¥
,xcenlrnyneLc÷ä déúéeL déåléòxcend lr `ed xeqi`dy - ¦¨¥©¥¥¤§¥

,xkkdn zepdil,'ixkk' xn`y dne .mlerl eilr xeq`y ycwdke
,ely `id dzry ef xkky ,xqe` `ed xkik dfi` xnel oiekzp

.mlerl eilr xq`z
:aiyn `ax

déì øîà,oia` xa `iig axl `axdéì dáäéc áb ìò óàc ,àèéLt ¨©¥§¦¨§©©©§©§¨¥
xcenl xicndà ,äðzîa,øeñd`pdd eilr xqe`y rnyn 'jilr'y §©¨¨¨

.mlerl xkkdn
xcend lr dxeq` xkkdy ok m` ,eiptl zeywdl `iig ax xfeg

,dpzna epnid dlawyk elit`àlàxicnd xn`y dn'éøkk' ¤¨¦¨¦

éìòéàî é÷etàì ,Exkkdy ote` hrnl `ay rnyn 'ixkk' `ld - ¨¤§©¥©
,d`pda zxzen didz f`y ,ezeyxa dpi`,hrnl `a dneåàì̈

áðâéî dépéî dáðb éàc é÷etàìm`y hrnl `ay xn`p gxkda - §©¥§¦©§¨¦¥¦§©
dpi` xak `ide li`ed ,el zxzen `dz xicndn xcend dpapbi
el mixizn ep`y mrhd eze`n ixdy dywe .xicnd ly ezeyxa
el dpzip xy`k mb xizdl epl yi ,dapbpyk xkkdn zepdil

.dpzna
déì øîà,`ax el aiyd -,àìxizdl excpa hrnn xicnd oi` ¨©¥Ÿ

`l` ,dapbp xkkdy ote`adìò déðîæà éàc é÷etàìepinfd m` - §©¥§¦©§§¥£¨
el xn`e oglyd lr mdiptl gpen xkk dide eziaa enr lek`l
`diy eziaay zexkkd x`y z` hrnl `a df ote`a ,'jilr ixkk'
wx xeq`l ezpeeky oaen 'xkk' xn` `ly oeiky ,mzlik`a xzen
dpzna dlawi m` elit` xq`p ef xkka j` .mdiptly xkkd z`

.dpapbiy e` xicnd z`n
déì øîà,oia` xa `iig axl `ax aiyd -áb ìò óàc ,àèéLt ¨©¥§¦¨§©©©

déì dáäécxicndøeñà ,äðzîagikene .ef xkkn zepdil xcend §©§¨¥§©¨¨¨
,eixack `axàì éàc,df ote`a xq`péìò'éàî é÷etàì 'Elr - §¦Ÿ¨¤§©¥©

,'jilr ixkk' xn`y dna exq`l xicnd `a ote` dfi`éàc é÷etàì§©¥§¦
,áðâéî dáðbxkkd z` eilr xeq`l `ay okzi ike xnelk ,[dinza] ©§¨¦§©

epi` i`cea ik ok xnel `xaq oi` ixd ,epnn dze` aepbiy ote`a
`ld ezeyxae ely xkkdy cerae ,epnn apbizy ezrc lr dlrn
dpnn zepdil el xeq` xcpd `la ixdy ,eilr exq`l jixv epi`
m` s` xkkd z` xeq`l oiekzd xicndy gxkda `l` ,zeyx ila
dpzil ea wegci `ly icka ok dyere ,dpzna xcend icil ribz

.dpzna el
:`ax zgked z` dgec oia` xa `iig ax

,déì øîàel xzen dpzna xkkd z` el ozp m`y okzi mlerl ¨©¥
dzid eze` exicda ezpeeke ,dpnn zepdilé÷etàìdéðîæà éàc §©¥§¦©§§¥

dìòdxq`e ,enr lek`l ezial eze` oinfi m`a eilr dxq`l - £¨
.ezial epinfdl ea wegci `ly icka eilr
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ובתוטה אלו הב' בחי' אוט, הוא הב' בחי' דתוטה, נסתט 
דתוטה, ונגלה דתוטה, קבלה ונגלה. והתחבטותם יחד דהב' 
שהנסתט  מה  שהוא  החסידות  אוט  גילוי  ענין  הוא  אוט, 
דתוטה הסודות היותט עמוקים יושגו בהפשרתן לשכל ע"ד 
מושגת  אינה  קבלה  משא"כ  דתוטה.  דנגלה  ההשגה  כמו 
לשכל אנושי כי היא טק בדטך קבלה ואמונה בלבד. משא"כ 
ונגלה,  מקבלה  גבוה  יותט  בחי'  הוא  החסידות  אוט  גילוי 
גופא  והטז  שהנסתט  יחד,  גם  הבחי'  ב'  בכחה לחבט  שלכן 

יהי' מושג בנגלה.

בבחי'  תהי'  גופא  שהאמונה  אמונה,  וטעה  ע"ד6  והוא 

6( תהלים לז, ג. טאה מאמט ד"ה ואתה תצוה תשמ"א )תוטת מנחם – 

ספט המאמטים מלוקר ח"ג ע' לה ואילך(.

הוא  שהפיטוש  ודעת.  חכמת  כו'  אמונת  והי'  וכמו7  דעת, 
שטז"ל  וידוע  ודעת.  חכמת  בבחי'  תהי'  גופא  שאמונת 
דטשו8 פסוק זה על תוטה במס' שבת, והיינו הבחי' דתוטה 

המחבטת ב' הבחי' יחדו.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רכב

7( ישעי' לג, ו.

זה סדט  8( שבת לא, א. בששה סדטי משנה, שההתחלה הוא אמונת 

זטעים, והסיום הוא ודעת זה סדט רהטות. "אמט ט"ל מאי דכתיב )ישעי' 

לג, ד( והי' אמונה עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת וגו', אמונת זה סדט 

זטעים, עתיך זה סדט מועד, חוסן זה סדט נשים, ישועות זה סדט נזיקין, 

חכמת זה סדט קדשים, ודעת זה סדט רהטות.

מעשטותיו  להפטיש  סומך  האדם  אמונת  שעל  זרעים,  סדר  פיטש"י: 

כטאוי. דעת, עדיף מחכמה. וטאה לקמן חודש שבר )ב(. וסי' עח. ילקור 

לוי יצחק עה"ת חלק א' סי' לג.
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miwxtקצב dyelya` cenr dl sc ± iriax wxtmixcp
.êì äàðä éðàù äøô íðå÷ â"äip`y il yiy zext x`y jilr edi mpew :rnyn ikde

,eli`ydl dvx `l efy .jli`yn ipi` il yiy efe ,zxg` dxt il oi`y ,xnelk .jl dpdn

zexg`de`l` zxg` dxt il yi m` jilr oixeq` iqkp :el xn`y e` .xcpa eilr zexeq`

.zepdil l`yil xeq` - zxg` dxt el yiy `vnpe ,ef.éåð÷ éðéàù éì ùéù íåãøå÷ íðå÷
ipi` dfe ,xg` mecxew izipw `ly ,xnelk

iqkp mpew :el xn`y e` .el jixv ip`y jli`yn

,df `l` xg` mecxew il yi m` ilr mixeq` edi

mecxew el yiy `vnpe.xg`.øåñà åééçálra

i` .eiig ini lk eiqkpn zepdil xeq` mecxewd

.xcend lr eiqkp oixeq` xicnc eiiga ,inp.úî
.li`yndäðúðù åà.äðúîá åìol xn` .xcenl

,llk `tiq` i`w `l - zn ipzwc i`d :dxend

,"ilr iqkp" ipzw [`dc] ?`tiq` ipzw ivn ikidc

in .xzen df ixd - dpzna el dpzpy e` zn

,ipzw `yix` `l` .xn`w diytp` ixd ?xzen

ipli`yd"`xzen - xicnd zn m`y ,"jzxt

"iqkp" xn` `dc ,xicn ly miqkpa e` dxta

`kde ,oepi` dicic diqkp e`l - zny xg`ne

b"dkc ,dxend ol xn`e .dpzna el epzip m` inp

mc` ipa oeyl iepik - "iepw epi`y d`pd ip`y"

mixcpae ,milyexia mixcep eid ikdc ,(ixy) [od]

dpzna el epzipy ipzw .mc` ipa oeyl xg` jld

aidic b"r` :xn`c ,`axl `iywe ,xzen df ixd

.xeq` - dpzna diléàîá àëä àáø êì øîà
ïðé÷ñò.øçà éãé ìò åì äðúéðù ïåâëlray

.l`eyl epzp xg` eze`e ,xg`l epzp dxtd

ezeyxn li`yn d`ived xaky ,xzen ikdle

ixkk" dil xn`c `kid la` .xg`l dpzpyk

`le "jilr`le li`ed ,xg` ici lr el dpzp

inc `le .xeq` - okl mcew ezeyxn z`vi

dapbi`c `kidc meyn ,dipin dapbi`c `kidl

`vi xkkd lrac ezrcn `lye li`ed ,dipin

`kid la` .xeq`e ,inc ecia dcerk - ezeyxn

ezeyxn z`vi - xg` ici lr dpzna el dpzpy

.ezrcn.åì äðúðù éðú÷ àìå.el epzp envr `edy rnync.úåîðå÷á äìéòî ùé`kid

lrne ,dlirn ea yic `ilrn ycwdk ied in ,elk`e "df xkk mpew" xn`c?`l e` ,

.øëù äéìò ïéìèåðù [íå÷î äåúéðú]xcene.ycwdl dil incne ,"mpew" xn`c epiidíðå÷
.ùã÷ä äæ øëëoeyla `l` dxn` `l inp oicd `ede .mpew oeylae ycwd oeyla xn`y

.mpew.ìòî åøéáç ïéá àåä ïéá.`nlr ilek` mzq dyicwd ixdy.êëéôìda yie li`ed

.ycwd x`yk iedc ,oilegl d`vie oeict da yi - dlirn.ùã÷ä éìò åæ øîàxn`c oeik

.inelyl aiig lk` m` ,lrn `ede ,ycwd dieey dicic dilr - "ilr".ìòî àì åøéáç
.oilegk ied exiag iabe ,envr lr `l` dxq` `lc.ïåéãô äì ïéà êëéôìoi` envr `edy

.da lernl leki oi` xg`e ,xg` lr `le "ilr" xn` ixdy ,mlerl dzectl lekiêë ïéá
.êë ïéáåxn`y it lr s` ,exiag oiae `ed oia lrn `l - "ilr" xn` oia mzq xn` oia

.zenpewa dlirn oi`y - mpew inp xn`c oeik ,ycwd.ìòî éîyi xn`c o`nc `ail`

iraw zenpewa dlirn..äéìò àøéñà àì àä.ozepcáéúéúã éì àçéð àøéúäàøåñéà éì
.éúéòá àìxzid zxezac ,xnelk.xeqi` zxeza `le ,jnn dizlawïä ïéìåç ìù øåáñëå

.ìòîxzidy lawnd df xeaqy t"r` lawnd df s` inp ikd ,k"tr`- dlk` ik ,`ed

.lrn
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äéáéúéà.diepwd jzxt ipli`yd 'ekemdipta zgpend dxt.íðå÷iepw ip`y dxt

.jilrel yi m` eiqkp lk eilr xqe`y e` ,ef dxt `l` izipw ip` m` ef izxt jilr mpew

ef `l` dxt.åééçá.xeq`xg` mecxew e` ,zxg` dxt el yiy `vnp m`.úîe`

.xzen df ixd dpzna el dpzpyenecxw `le ezxt `l - dpzna el dpzpy e` zn ikc meyn

d"t`e ,xcenl ozp xicndy c"qwe .od eiqkp `le

xq`c `axl `iywe ,ixy.äðúðùici lr el

.xg`df epzp k"g`e ,`nlrc yipi`l xicn epzpy

xcenl.à÷éã.el epzipy ipzwc inp,xnelk

s` ,wxiga epzp zexwl mcia dlaw dzid jky

yxtd mey daizka oi`y it lrdkld oiprle .

dpzna dildip diadic b"r` ol `niiw-.xeq`

ipzwc inp `wic `pwiq`e ,`ax dil hyt ikdc

dpzna dadic ikid ikc l"f `"ayxd azke .'ek

`ed `nrh cgc ,epnn xcen egwl m` d"d ,xeq`.

ùé.zenpewa dlirnmpewa eilr xac xqe`d

opixn` in ?`l e` dlirn aiign in ,epnn dpdpe

on dpdpk ,dlirn my` eilr aiige oaxwk e`yrc

miycwd.ìåôú`xninl ycwdl d`pd

.ycwdkdil ded ycwdl zenpew inc `l i`c

mil d`pd jilei :xninllka ipzwck ,glnd

dlirn oda yi zenpewac meyn `l` .`zkec

d`pd letz :`pz - wiqr ycwdac oeik ,ycwdk

ycwdl.íðå÷.ycwd ef xkkmpewa dxq`y

mc` lkl xeq` `edy ycwdk lkl.äìëàoia

.lrn exag oia `edzenpewa dlirn yic.

êëéôì.oeict dl yiilek` xqznc oeikc

epeict qitz - ycwdk `nlr.øëëilr ef

.lrn `ed dlk` ycwd`l` dxqzin `lc idpc

lrn - dpin edi` ipdzn ik ,dilr.åøéáç`l

.oeict dl oi` jkitl lrnlrn `l exiagc oeikc

dpeict qtznl ycwdk mil` `l -.à"ëçå
dlirn oi`y itl lrn `l jk oiae jk oia

.zenpewampewa oia ,lkl xq`y illk mpewa oia

ihxt.ïéðòìådklddlirn yic ,n"xk l"iw

"`xza mizy zereay" 'tae ,dlirn yiy oizipznn `axl dil hiyt ongp ax `dc .zenpewa

):ak sc.oeict el yi illk mpewc inp l"iwe ,dlirn yic l"iw jkld .opaxl n"xc opiktn inp (

`veiy ycwdk ,lirnc xzal mpew `edd ixzyin i` zenpewa lrnc o`n il `wtzqne

dlirn i"r oilegl.éøëë.lrn in dpzna el dpzpe jilroeikc ?ef dpizpa lrn in ,xnelk

d`ived `ly t"r` ,lrn ycwd ly dxew e` oa` lhpc ycwda xn`c ikid ik ,dlirn yic

-lawn zeyxl dqpkpe xqe` zeyxn d`viy ,dlirn `kiiy da dkfy oeikn ,inp `kd.

ìåòîì.dilr dxq` `l `d ozepz` xicnd :(wxta) azky l"f m"anxdl daeyz o`kne

"mixzen el`e" 'ta dlrnl izazky enk ,"exac lgi `l" meyn dwel - elik`de exiag.

ìåòîì.`pira `l `xeqi` `pira `xizd xn`c leki lawnly `edy rcei did eli`y

npe .da zekfl dvex did `l - xeqi`zeyxn `ivenac b"r`e .dikf dpi`e ,zerha dikf `v

dfe d`ived exiag `l` ,d`ived `l `edy `kd ip`y - lrn zerha 'it`c xyt` ycwd

dlawy `l` dyr `l.øîà.`iveiykl lrn lawn dilmdn cg` oi` `zydn ,xnelk

dikfc opixn` dikf iabc idp .lrn - `iveiykl ,edin `l` .zxn`c inrh jpdn lren

oilegl ycwd zern `iven lk` dedc icin ,ikd opixn` `l `iveiykl ,`id zerha.

éîìùåøé?eici z` ea mngl edn xkkd on xcp`hiyti` `le.
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íðB÷" :BI øîà ,"Eúøt éðIéàLä" BI øîà :déáéúéà¥¦¥¨©©§¦¥¦¨¨§¨©¨
éIò éñëð" "EI éeð÷ éðàL äøtàJà äøt éI Lé íà E ¨¨¤£¦¨§§¨©¨¤¦¥¦¨¨¤¨

LiL íBcø÷ íðB÷" :BI øîà ,"Eîecø÷ éðIéàLä" ."Bæ©§¦¥¦©§§¨©¨©§¤¥
,"äæ àJà íBcø÷ éI Lé íà éIò éñëð" "éeð÷ éðàL éI¦¤£¦¨§¨©¨©¦¥¦©§¤¨¤

åéiça ;BI LiL àöîðå¯BI äðzpL Bà úî ,øeñà §¦§¨¤¥§©¨¨¥¤¦§¨
äðzîa¯:à÷éà áøc déøa àçà ø"à !øzeî äæ éøä §©¨¨£¥¤¨©¨§¥§©¦¨

éðú÷c ,éîð à÷éc :éLà ø"à .øçà éãé Iò BI äðzépL¤¦§¨©§¥©¥©¦©§¨©¦§¨¨¥
àáø dépéî àòa .BI dðúpL éðú÷ àIå ,"BI äðzépL"¤¦§¨§¨¨¨¥¤§¨¨§¨¦¥¨¨
,déI øîà ?àI Bà úBîðB÷a äIéòî Lé :ïîçð áøî¥©©§¨¥§¦¨§¨¨£©¥

øëN äéIò ïéIèBpL íB÷î :äeúéðz¯äàðä IBtéz §¥¨¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨
àøîéîI .Lc÷äI¯Ba Lé Lc÷ä äî ,Lc÷ä ék ©¤§¥§¥§¨¦¤§¥©¤§¥¥

økk íðB÷" ,éàpúk .äIéòî ïäa Lé úBîðB÷ óà äIéòî§¦¨©¨¥¨¤§¦¨§©¨¥¨¦¨
Bøéáç ïéáe àeä ïéa ,dIëàå "Lc÷ä Bæ¯CëéôI ,Iòî ¤§¥©£¨¨¥¥£¥¨©§¦¨

dIëàå "Lc÷äI éIò Bæ økk" .ïBéãt dI Lé¯àeä ¥¨¦§¦¨¨©©¤§¥©£¨¨
'ø éøác ,ïBéãt dI ïéà CëéôI ,Iòî àI Bøéáç ,Iòî̈©£¥Ÿ¨©§¦¨¥¨¦§¦§¥
ïéàL éôI ,Iòî àI Ck ïéáe Ck ïéa :à"ëçå .øéàî¥¦¥¨¥¨Ÿ¨©§¦¤¥
áøI àéåà áøc déøa àçà áø I"à .úBîðB÷a äIéòî§¦¨§¨©©¨§¥§©¨§¨§©

éIò éøkk" :éLàIBòîI ?Iòî éî ,äðzîa BI dðúðe "E ©¦¦¨¦¨¤§¨¨§©¨¨¦¨©¦§
ïúBð¯IBëé Ia÷î IBòîI ,déIò àøéñà àI àä ¥¨¨£¦¨£¥¦§§©¥¨

:déI øîà .éúéòa àI àøeqéà ,éúéòa àøézéä :øîàc§¨©¤¥¨¨¥¦¦¨¨¨¥¦£©¥
Lc÷ä úBòî àéöBnä IkL ,àéöBiLëI Iòî Ia÷î§©¥¨©¦§¤¦¤¨©¦§¤§¥

àeä ïéJeç IL øeáñk ,ïéJeçI¯.IòBî äæ óà ,IòBî ©¦§¨¤¦¥©¤¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc mixcp(iyily meil)

xkkdn zepdil xcenl xq`y ,`ax ixac lr dywn `xnbd
:xicndn dpzna dlaiwyk

déáéúéà,`ziixanBì øîà,oernyl oae`x'êúøt éðìéàLä'ef ¥¦¥¨©©§¦¥¦¨¨§
,epiptl zcnerdBì øîà,oernyíðB÷'äøtef,éeð÷ éðàL'Eì- ¨©¨¨¨¤£¦¨§

' el xn`y e` ,xcpa jilr xq`iz izipwy ef dxtéìò éñëð'Elk - §¨©¨¤
miqkpd e` dxtdy dpzd eixac meiqae ,jilr mixeq` eidi iqkp

wx exq`iäøt éì Lé íà'zxg`àlà-uegn'Bæ.xn`y oae`x oke ¦¥¦¨¨¤¨
oernylBì øîà ,'Enecø÷ éðìéàLä',oernyíðB÷xcpa xq`i - ©§¦¥¦©§§¨©¨

íBcø÷dfLiLéeð÷ éðàL éì,lk exq`i e`éìò] (éìò) éñëðE,[íà ©§¤¥¦¤£¦¨§¨©¨¤¦
íBcø÷ éì Léxg`àlàn uegäæ.xxaed m`Bì LiL àöîðådxt ¥¦©§¤¨¤§¦§¨¤¥

e` dxt dze` lr xcpd xeqi` lg ok m`e ,mixg` mecxw e`
y `ed oicd ,miqkpd lr e` ,mecxwåéiçaxicnd lyøeñàxcenl §©¨¨

m`e ,mdn zepdilúî,xicnddðúpL BàBìxcenläæ éøä ,äðzîa ¥¤§¨¨§©¨¨£¥¤
[xcend]øzeî'iepw ip`y' did xcpd oeyly meyn ,mdn zepdil ¨

mpi` aeye mdly miiexw mivtgd oi` milrad eznyne ,'iqkp'
cer miiexw mpi` dpzna mze` ozp xy`k oke ,xeqi`d llka

.ely miqkp
mpzp envr xicndyk xaecny ,`ziixad ixaca oiad dywnd
xeqi` xcenl oi`y ef `ziixaa x`ean ok m`e ,dpzna xcenl
wqty `ax lr dywe ,xicnd z`n dpzna laiwy utgn d`pd
el mpzp xicndyk s` xicnd ivtgn zepdil xcenl xeq`y

.dpzna
,`xnbd zvxzn,à÷éà áøc déøa àçà áø øîà`ziixaa xaecn ¨©©©¨§¥§©¦¨

ote`aBì äðzépLxeq`d utgd,øçà éãé ìòdpzp xicndy xnelk ¤¦§¨©§¥©¥
xcend xzeny `ax dcen f`e ,xcenl dpzp `ede ,xg` mc`l
,xcend dlaiwy iptl xcepd zeyxn d`vi xak ik ,dpnn zepdil
d`vi `l ik dpnn zepdil xcend xeq` xcenl xicnd ozpyk wxe

.xicnd zeyxn okl mcew
df uexizk giken iy` ax:
énð à÷éc éMà áø øîà,`ziixad oeyla ok wiiecn -éðz÷c ¨©©©¦©§¨©¦§¨¨¥

,'Bì äðzépL',o"epd zgz w"ixiga z`xwp 'dpzp' zaizy xnelk ¤¦§¨
,xg` ici lr xcenl dpzip dxtdy rnyne'Bì dðúpL' éðz÷ àìå§Ÿ¨¨¥¤§¨¨

z` el ozp envra xicndy rnyn didy o"epd zgz `"eya
z` cinrdy `wi` axc dixa `g` ax ly evexizk gkene .utgd

.xg` ici lr el dpzipyk `ziixad
:mixcpa dlirn yi m` dpc `xnbd

dépéî àòal`y -àì Bà úBîðB÷a äìéòî Lé ,ïîçð áøî àáø- §¨¦¥¨¨¥©©§¨¥§¦¨§¨Ÿ
xkk mpew xn` oebke ,el e` dlirn ea yi mpew oeyla xq`py xcp
aiigzp dpnn dpdp m`e oaxwk e`yr oaxwa qitzdy oeik ,df

,miycwa lrenk dlirn my`adlirn oi`y e`
mixeq` mpi`y mixcpa `le ,mlerd lk lr xeq`y ycwda `l`

.xcend lr `l`
:dpyndn hytp df wtqy aiyn ongp ax

déì øîà,ongp axäeúéðzepizpyna df oic xak mzipy -(.bl), ¨©¥§¦¨
aezk ,ezcia` z` xcenl aiydl xicnl xzeny oicd iably

dpynaøëN äéìò ïéìèBpL íB÷îmilawn eid zecia`d iaiyny - ¨¤§¦¨¤¨¨¨
ezekf lr xzeen [xicnd-] xifgnde ,dayda mzgxh lr xky
`ed ik ,elv` xky eze` xi`ydl xcenl xeq` ,df xky lehil

`l` ,xicndn jka dpdpìBtézd.Lc÷äì äàðädhwpy dne ¦£¨¨§¤§¥

mil epwxfiy dxn` `le ,ycwdl `weec jled xkydy dpynd
,mewn lka zeipynd jxck glndàøîéîìLc÷ä ékepcnll- §¥§¨¦¤§¥

e ,ycwdd oick zenpewd oicyóà ,äìéòî Ba Lé Lc÷ä äî̈¤§¥¥§¦¨©
zngn mixq`pdïäa Lé úBîðB÷oic,äìéòîdpynde li`ede ¨¥¨¤§¦¨

ceai` ote` z` dhwp ,[zenpew] ycwdl dnecd xaca zwqer
.ycwdl ezpizp ici lr xkyd

`ed zenpewa dlirn oicy ,dwiqn `xnbdéàpúkewlgp mi`pz - §©¨¥
xne`d ,`ziixaa epipyy .eaíðB÷''Lc÷ä Bæ økkdxeq` `dzy ¨¦¨¤§¥

,ycwdk mlerd lk lrdìëàå,mc`ïéayàeä,dlk`ïéáe ©£¨¨¥¥
yBøéáç,dlk`ìòîyi oky ,my` oaxw `iadl aiige lke`d £¥¨©

e ,zenpewa dlirnCëéôìmlerd lk lr dxeq` xkkdy zeid - §¦¨
,ycwdkdì Léoic mb,ïBéãtl lekiyrwtze ycwdl dinc ozi ¥¨¦§

xn` m` la` .oilegl `vze dpnn dzyecwéìò Bæ økk'¦¨¨©
,envr lr wx dxq`y ,'WCwd(l)dìëàå,xg` e` `ed,ìòî àeä ¤§¥©£¨¨¨©

la`,ìòî àì Bøéáçe ,envr lr wx dxq`e li`eddì ïéà Cëéôì £¥Ÿ¨©§¦¨¥¨
ïBéãtlr dxeq` dpi` ixdy ,ycwdl dnec ef xkk oi`y zeid - ¦§

lireiy oiprl ycwdk dxeng dzyecw oi` mb okl ,mlerd lk
el` .mincd lr dligdle dzyecw z` riwtdl oeictéaø éøác¦§¥©¦

Ck ïéáe Ck ïéa ,íéøîBà íéîëçå .øéàîoiae envr lr dxq`y oia - ¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¨
mlek lr dxq`y.úBîðB÷a dìéòî ïéàL éôì ,ìòî àìepiptl ixd Ÿ¨©§¦¤¥§¦¨§¨

dlirn yi xi`n iaxly zenpewa dlirn iabl zyxetn zwelgn
.dlirn oi` minkgle

,cqtde dlik` jxca zenpewa dlirna `xnbd dpc dzr cr
lk `l` ,mc` dpnn dpdiy `la s` dlirn yi ycwda mpn`
zeyxn utgd z`ved mvra lrn envrl ycwd ly utg lhepd
zeyxn zenpewd z`ved iabl oeic `xnbd d`iane .ycwdd

:mdilra
,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì øîàyiy xi`n iax zhiyl ¨©¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦

exiagl mc` xn` m` ,zenpewa dlirn oicéìò éøkk'e ,'Exg`l ¦¨¦¨¤
oknBì dðúðxcenl -,äðzîaxicnd zeyxn d`viy ici lre §¨¨§©¨¨

ici lr ycwda milreny enk dlirn dzyrp xcend zeyxl
wtzqdl yie ,zeyxl zeyxn d`vedìòî éî,daìBòîìdïúBð ¦¨©¦§¥

c ok xnel xyt` i` ,ezeyxn d`ivedy dfaàøéñà àì àädéìò ¨Ÿ£¦¨£¥
eiabl dyecw dl oi`e eilr ef xkk dxq`p `l mlern ixd -

.xcend lr wx lg xcpd xeqi`y ,lrenk da aygiiyxn`p m`e
yìBòîìd,ìa÷îmb ,ycwd zeyxn d`vi xkka eziikf ici lry ¦§§©¥

ixdy ,zrcd lr lawzn `l dføîàc ìBëé- ¨§¨©
.dl11@

xnel lawnd lekiéúéòa àøézéä,zekfl dvex ip` xzid ivtga - ¤¥¨§¦¦
a la`éúéòa àì àøeqéàeli`e .zekfl dvex ipi` xeqi` ivtga - ¦¨Ÿ§¦¦

,da zekfl dvex did `l d`pda eilr dxeq` ef xkky rcei did
`ivedl dnxb `l dpizpd ok m`e ,dikf dpi`e `id zerha dikfe

dlirn o`k oi`e xicnd zeyxn utgd z`.
déì øîà,lawnd e` ozepd elrni `l ef dpizpa mpn` ,iy` ax ¨©¥

mle`àéöBiLëì ìòî ìa÷îdf utg jli`e dzrn `ivei m` - §©¥¨©¦§¤¦
,ezeyxnmeynúBòî àéöBnä ìkLlyïéleçì Lc÷ä`edeøeáñk ¤¨©¦§¤§¥§¦§¨

opidyìòBî àeä ,ïéleç ìLokle ,ycwdaäæ óàz` lawnd- ¤¦¥©¤
zenpewdìòBî.ezeyxn m`iveiykl mda ¥
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לפי אופן העבודה וההחלרה ביום השבת-קודש, "שבת קודש להוי'", תהי' אופן 
זה  יהי'  חולין,  בענייני  עוסקים  כאשט  שגם  כך,  השבוע,  ימי  כל  במשך  ההנהגה 

באופן של "חולין שנעשו על רהטת הקודש"
משיחת י"ג כסלו, ה'תשכ"ז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצג
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קצג

miwxt dyelya` cenr dl sc ± iriax wxtmixcp
.êì äàðä éðàù äøô íðå÷ â"äip`y il yiy zext x`y jilr edi mpew :rnyn ikde

,eli`ydl dvx `l efy .jli`yn ipi` il yiy efe ,zxg` dxt il oi`y ,xnelk .jl dpdn

zexg`de`l` zxg` dxt il yi m` jilr oixeq` iqkp :el xn`y e` .xcpa eilr zexeq`

.zepdil l`yil xeq` - zxg` dxt el yiy `vnpe ,ef.éåð÷ éðéàù éì ùéù íåãøå÷ íðå÷
ipi` dfe ,xg` mecxew izipw `ly ,xnelk

iqkp mpew :el xn`y e` .el jixv ip`y jli`yn

,df `l` xg` mecxew il yi m` ilr mixeq` edi

mecxew el yiy `vnpe.xg`.øåñà åééçálra

i` .eiig ini lk eiqkpn zepdil xeq` mecxewd

.xcend lr eiqkp oixeq` xicnc eiiga ,inp.úî
.li`yndäðúðù åà.äðúîá åìol xn` .xcenl

,llk `tiq` i`w `l - zn ipzwc i`d :dxend

,"ilr iqkp" ipzw [`dc] ?`tiq` ipzw ivn ikidc

in .xzen df ixd - dpzna el dpzpy e` zn

,ipzw `yix` `l` .xn`w diytp` ixd ?xzen

ipli`yd"`xzen - xicnd zn m`y ,"jzxt

"iqkp" xn` `dc ,xicn ly miqkpa e` dxta

`kde ,oepi` dicic diqkp e`l - zny xg`ne

b"dkc ,dxend ol xn`e .dpzna el epzip m` inp

mc` ipa oeyl iepik - "iepw epi`y d`pd ip`y"

mixcpae ,milyexia mixcep eid ikdc ,(ixy) [od]

dpzna el epzipy ipzw .mc` ipa oeyl xg` jld

aidic b"r` :xn`c ,`axl `iywe ,xzen df ixd

.xeq` - dpzna diléàîá àëä àáø êì øîà
ïðé÷ñò.øçà éãé ìò åì äðúéðù ïåâëlray

.l`eyl epzp xg` eze`e ,xg`l epzp dxtd

ezeyxn li`yn d`ived xaky ,xzen ikdle

ixkk" dil xn`c `kid la` .xg`l dpzpyk

`le "jilr`le li`ed ,xg` ici lr el dpzp

inc `le .xeq` - okl mcew ezeyxn z`vi

dapbi`c `kidc meyn ,dipin dapbi`c `kidl

`vi xkkd lrac ezrcn `lye li`ed ,dipin

`kid la` .xeq`e ,inc ecia dcerk - ezeyxn

ezeyxn z`vi - xg` ici lr dpzna el dpzpy

.ezrcn.åì äðúðù éðú÷ àìå.el epzp envr `edy rnync.úåîðå÷á äìéòî ùé`kid

lrne ,dlirn ea yic `ilrn ycwdk ied in ,elk`e "df xkk mpew" xn`c?`l e` ,

.øëù äéìò ïéìèåðù [íå÷î äåúéðú]xcene.ycwdl dil incne ,"mpew" xn`c epiidíðå÷
.ùã÷ä äæ øëëoeyla `l` dxn` `l inp oicd `ede .mpew oeylae ycwd oeyla xn`y

.mpew.ìòî åøéáç ïéá àåä ïéá.`nlr ilek` mzq dyicwd ixdy.êëéôìda yie li`ed

.ycwd x`yk iedc ,oilegl d`vie oeict da yi - dlirn.ùã÷ä éìò åæ øîàxn`c oeik

.inelyl aiig lk` m` ,lrn `ede ,ycwd dieey dicic dilr - "ilr".ìòî àì åøéáç
.oilegk ied exiag iabe ,envr lr `l` dxq` `lc.ïåéãô äì ïéà êëéôìoi` envr `edy

.da lernl leki oi` xg`e ,xg` lr `le "ilr" xn` ixdy ,mlerl dzectl lekiêë ïéá
.êë ïéáåxn`y it lr s` ,exiag oiae `ed oia lrn `l - "ilr" xn` oia mzq xn` oia

.zenpewa dlirn oi`y - mpew inp xn`c oeik ,ycwd.ìòî éîyi xn`c o`nc `ail`

iraw zenpewa dlirn..äéìò àøéñà àì àä.ozepcáéúéúã éì àçéð àøéúäàøåñéà éì
.éúéòá àìxzid zxezac ,xnelk.xeqi` zxeza `le ,jnn dizlawïä ïéìåç ìù øåáñëå

.ìòîxzidy lawnd df xeaqy t"r` lawnd df s` inp ikd ,k"tr`- dlk` ik ,`ed

.lrn
'éðúî
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äéáéúéà.diepwd jzxt ipli`yd 'ekemdipta zgpend dxt.íðå÷iepw ip`y dxt

.jilrel yi m` eiqkp lk eilr xqe`y e` ,ef dxt `l` izipw ip` m` ef izxt jilr mpew

ef `l` dxt.åééçá.xeq`xg` mecxew e` ,zxg` dxt el yiy `vnp m`.úîe`

.xzen df ixd dpzna el dpzpyenecxw `le ezxt `l - dpzna el dpzpy e` zn ikc meyn

d"t`e ,xcenl ozp xicndy c"qwe .od eiqkp `le

xq`c `axl `iywe ,ixy.äðúðùici lr el

.xg`df epzp k"g`e ,`nlrc yipi`l xicn epzpy

xcenl.à÷éã.el epzipy ipzwc inp,xnelk

s` ,wxiga epzp zexwl mcia dlaw dzid jky

yxtd mey daizka oi`y it lrdkld oiprle .

dpzna dildip diadic b"r` ol `niiw-.xeq`

ipzwc inp `wic `pwiq`e ,`ax dil hyt ikdc

dpzna dadic ikid ikc l"f `"ayxd azke .'ek

`ed `nrh cgc ,epnn xcen egwl m` d"d ,xeq`.

ùé.zenpewa dlirnmpewa eilr xac xqe`d

opixn` in ?`l e` dlirn aiign in ,epnn dpdpe

on dpdpk ,dlirn my` eilr aiige oaxwk e`yrc

miycwd.ìåôú`xninl ycwdl d`pd

.ycwdkdil ded ycwdl zenpew inc `l i`c

mil d`pd jilei :xninllka ipzwck ,glnd

dlirn oda yi zenpewac meyn `l` .`zkec

d`pd letz :`pz - wiqr ycwdac oeik ,ycwdk

ycwdl.íðå÷.ycwd ef xkkmpewa dxq`y

mc` lkl xeq` `edy ycwdk lkl.äìëàoia

.lrn exag oia `edzenpewa dlirn yic.

êëéôì.oeict dl yiilek` xqznc oeikc

epeict qitz - ycwdk `nlr.øëëilr ef

.lrn `ed dlk` ycwd`l` dxqzin `lc idpc

lrn - dpin edi` ipdzn ik ,dilr.åøéáç`l

.oeict dl oi` jkitl lrnlrn `l exiagc oeikc

dpeict qtznl ycwdk mil` `l -.à"ëçå
dlirn oi`y itl lrn `l jk oiae jk oia

.zenpewampewa oia ,lkl xq`y illk mpewa oia

ihxt.ïéðòìådklddlirn yic ,n"xk l"iw

"`xza mizy zereay" 'tae ,dlirn yiy oizipznn `axl dil hiyt ongp ax `dc .zenpewa

):ak sc.oeict el yi illk mpewc inp l"iwe ,dlirn yic l"iw jkld .opaxl n"xc opiktn inp (

`veiy ycwdk ,lirnc xzal mpew `edd ixzyin i` zenpewa lrnc o`n il `wtzqne

dlirn i"r oilegl.éøëë.lrn in dpzna el dpzpe jilroeikc ?ef dpizpa lrn in ,xnelk

d`ived `ly t"r` ,lrn ycwd ly dxew e` oa` lhpc ycwda xn`c ikid ik ,dlirn yic

-lawn zeyxl dqpkpe xqe` zeyxn d`viy ,dlirn `kiiy da dkfy oeikn ,inp `kd.

ìåòîì.dilr dxq` `l `d ozepz` xicnd :(wxta) azky l"f m"anxdl daeyz o`kne

"mixzen el`e" 'ta dlrnl izazky enk ,"exac lgi `l" meyn dwel - elik`de exiag.

ìåòîì.`pira `l `xeqi` `pira `xizd xn`c leki lawnly `edy rcei did eli`y

npe .da zekfl dvex did `l - xeqi`zeyxn `ivenac b"r`e .dikf dpi`e ,zerha dikf `v

dfe d`ived exiag `l` ,d`ived `l `edy `kd ip`y - lrn zerha 'it`c xyt` ycwd

dlawy `l` dyr `l.øîà.`iveiykl lrn lawn dilmdn cg` oi` `zydn ,xnelk

dikfc opixn` dikf iabc idp .lrn - `iveiykl ,edin `l` .zxn`c inrh jpdn lren

oilegl ycwd zern `iven lk` dedc icin ,ikd opixn` `l `iveiykl ,`id zerha.

éîìùåøé?eici z` ea mngl edn xkkd on xcp`hiyti` `le.
'ipzn
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íðB÷" :BI øîà ,"Eúøt éðIéàLä" BI øîà :déáéúéà¥¦¥¨©©§¦¥¦¨¨§¨©¨
éIò éñëð" "EI éeð÷ éðàL äøtàJà äøt éI Lé íà E ¨¨¤£¦¨§§¨©¨¤¦¥¦¨¨¤¨

LiL íBcø÷ íðB÷" :BI øîà ,"Eîecø÷ éðIéàLä" ."Bæ©§¦¥¦©§§¨©¨©§¤¥
,"äæ àJà íBcø÷ éI Lé íà éIò éñëð" "éeð÷ éðàL éI¦¤£¦¨§¨©¨©¦¥¦©§¤¨¤

åéiça ;BI LiL àöîðå¯BI äðzpL Bà úî ,øeñà §¦§¨¤¥§©¨¨¥¤¦§¨
äðzîa¯:à÷éà áøc déøa àçà ø"à !øzeî äæ éøä §©¨¨£¥¤¨©¨§¥§©¦¨

éðú÷c ,éîð à÷éc :éLà ø"à .øçà éãé Iò BI äðzépL¤¦§¨©§¥©¥©¦©§¨©¦§¨¨¥
àáø dépéî àòa .BI dðúpL éðú÷ àIå ,"BI äðzépL"¤¦§¨§¨¨¨¥¤§¨¨§¨¦¥¨¨
,déI øîà ?àI Bà úBîðB÷a äIéòî Lé :ïîçð áøî¥©©§¨¥§¦¨§¨¨£©¥

øëN äéIò ïéIèBpL íB÷î :äeúéðz¯äàðä IBtéz §¥¨¨¤§¦¨¤¨¨¨¦£¨¨
àøîéîI .Lc÷äI¯Ba Lé Lc÷ä äî ,Lc÷ä ék ©¤§¥§¥§¨¦¤§¥©¤§¥¥

økk íðB÷" ,éàpúk .äIéòî ïäa Lé úBîðB÷ óà äIéòî§¦¨©¨¥¨¤§¦¨§©¨¥¨¦¨
Bøéáç ïéáe àeä ïéa ,dIëàå "Lc÷ä Bæ¯CëéôI ,Iòî ¤§¥©£¨¨¥¥£¥¨©§¦¨

dIëàå "Lc÷äI éIò Bæ økk" .ïBéãt dI Lé¯àeä ¥¨¦§¦¨¨©©¤§¥©£¨¨
'ø éøác ,ïBéãt dI ïéà CëéôI ,Iòî àI Bøéáç ,Iòî̈©£¥Ÿ¨©§¦¨¥¨¦§¦§¥
ïéàL éôI ,Iòî àI Ck ïéáe Ck ïéa :à"ëçå .øéàî¥¦¥¨¥¨Ÿ¨©§¦¤¥
áøI àéåà áøc déøa àçà áø I"à .úBîðB÷a äIéòî§¦¨§¨©©¨§¥§©¨§¨§©

éIò éøkk" :éLàIBòîI ?Iòî éî ,äðzîa BI dðúðe "E ©¦¦¨¦¨¤§¨¨§©¨¨¦¨©¦§
ïúBð¯IBëé Ia÷î IBòîI ,déIò àøéñà àI àä ¥¨¨£¦¨£¥¦§§©¥¨

:déI øîà .éúéòa àI àøeqéà ,éúéòa àøézéä :øîàc§¨©¤¥¨¨¥¦¦¨¨¨¥¦£©¥
Lc÷ä úBòî àéöBnä IkL ,àéöBiLëI Iòî Ia÷î§©¥¨©¦§¤¦¤¨©¦§¤§¥

àeä ïéJeç IL øeáñk ,ïéJeçI¯.IòBî äæ óà ,IòBî ©¦§¨¤¦¥©¤¥
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גילוי אלוקות בעולם על-ידי עסק התוטה, צטיך להיות עניין הבירול  כדי לפעול 
דווקא, שלא יטגיש את עצמו לאיזה מציאות כו'

ממאמט י"ג כסלו ה'תשכ"ז
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miwxtקצד dyelyaa cenr dl sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'íøåúå.'åëå åúîåøú úà.`xnba yxtn.[åéìò áéø÷îå]xcpy eze` odk did m`

.'eke zeaf ipiwe oiaf ipiw eilr aixwdl leki - epnn dpdi `ly'îâ.éðäë éðäoiaixwny

.zepaxw.ïãéã éçåìù.oaxw ilrac.äéì éðäî à÷ àäexicd edi`e ,ezxtk xtkl gily

.epnn dpdi `ly.àìà- 'eke oiaf ipiw eilr aixwn :ipzwcnn"y.edpip `inyc igelyc

.[êéîòèéìå]- edpip `inyc igelyc ok m`

`lcn `l` .zepaxw eilr aixwn mzq ipzil

- 'eke oiaf ipiw `l` ipzwn"yocic igelyc

`l :uixz - dil ipdnw `d :ol `iywce ,edpip

ixqegnac ,dil ipdnwipd ik ,ip`y dxtk

.'ipznc.úòã ïéëéøö ìëä ïðçåé ø"àãlk

ueg ,milra miaixwn ediy oikixv zepaxwd

ixqegnn.'eke.íéðè÷ä åéúåðá ìòå åéðá ìò
"afd zxez z`f" aizkc ,dxtk ixqegn odyk

oi`y t"r` - odilr oaxw `iany miype 'ebe

oikixv oi` milecb inp ikd .md zrc mdl

ozxtk `iadlaixwne li`ed jkld .ozrcl

`l `dc ,dil ipdn `l - ezrcl `ly eilr

.xzene ,rci.ïðçåé 'øì äúòî àìàwitnc

inp `kd ,ohw oia lecb oia "afd zxez z`f"n

inp `xw i`dn xninl ivn.øáòúú àîù
.úåîúå.`id dcil za e`l `nl` .i`ceêì øîà

.ïðçåé éáøiaxn `l "zcleid zxez z`f" `edd

daxn `we ,ixiin dlecba `l` ,dphwl dl

.dhey zclei elit`øéùò ïáø÷ àéáî íãà ïëù
.äèåù åúùà ìò åìéôàxiyr oaxw `ian mc`

opixn` `le ,dhey oia zgwt oia ,ezy` lr

t"r`cxiyrl z`ypydnc ,`id dipr -

dzpwyzepaxwd lk `l` .dlra dpw dy`

.dilr `ian zaiigyäì áúë êëùúåéøçàå
.'åërnyn ikdci`dc ikid ike .ilr `zeixg`

jk ,dhey elit` zclei ezy` lr oaxw `ian

mlerle ,zrc oikixv oi` - dxtk ixqegn lk

.edpip ocic igely
íà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

'éðúî.ezrcl eizexyrn z`e eznexz z` mxezeo`nc ezrcl 'nba yxtn.áéø÷îå
.eilr`ed odk xicn i`d i`.éðé÷.zeclei ipiwe zeaf ipiwe oiafizy oi`ian el` lky itl

ok m`xw mixez.åãîìîå.yxcnepzip zepdil e`l zevnc.àìå.`xwn epcnli'nba

`nrh yxtn.'îâ.md ocic igely ipdk ipd edl `irai`) oiyecwc w"tac b"r`:bk sc(

c"q i`c ,edpip `pngxc igelyc `ped ax wiq`

opivn `l op`c icin `ki` in edpip ocic igely

`kd ira ikd elit` ?icar edpi`e carinl

`ziixan e` 'ipznn `hytinl.àä.dil ipdnw

.`ed dil ipdn - dizegily ciarc oeike

ixyc b"r` ,edpip `inyc igely i` `nlyac

`l` df oi` - miycwa lkinl oaxw i`da edl

ixye ,`nlra d`pd znxb..êéîòèéìå
eilr aixwn :ipzil ,'ipznn hytinl zirac

zepaxw`l` .øñåçî.ip`y dxtk,xnelk

`pzc oeikc .`qib jci`l heytz ,daxc`e

rnyn - zrc oikixv oi`c ,cegla dxtk ixqegn

i`ce - zrc oikixv oi`c oeikc meyn ,ipd `wec

odkzepaxw x`ya la` .ciarw ozegily e`l

- `l i`c .edpip ocic igely - zrc oikixvd

.ith `zeax dede ,zepaxw eilr aixwn :ipzil

xninl `ki`c ,ixnbl oiira `hytin `l ,edine

t"r`c ,`zeax 'ireny`l dxtk ixqegn `pzc

x`ya oky lke ,ixy miycwa lek`l exizny

oikixv lkd xn`c ,inp opgei iaxcne .zepaxw

.edpip ocic igelyc xnel oiira `hytin `l ,zrc

- oigely ipdkl edpiey `pngxc xninl `ki`c

milra zrc `ki`c `kid lk.õåçixqegnn

.dxtkedlekae ,zcleie zrxevne rxevne dafe af

meyn - dxtk ixqegn edl ixwe ."zxez" aizk

cr miycwa lek`le ycwnl qpkil oixeq`y

dxtkl `a opaxw oi`c oeik ,ipde .ozxtk e`iaiy

lr dxtk oikixvy lk la` .zrc oikixv oi` -

zrc oikixv - `hg.øîàðùafd zxez z`f

.ohw oia lecb oialr oaxw `ian mc`c ikid ike

lr ezrcn `ly inp ikd - zrc el oi`y ohw epa

exiag.àìà.opgei iaxl dzrn"zxez"c l"qc

'eke iaia ax ipz `de - dphw oia dlecb oia `nili` ?iieaxl `ki` i`n "zcleid zxez z`f" ,ohw iieaxl iz`!úåùîùî.jena.zenze xarzz `ny ,dpkq meyn jena ynyl zeaiig

) zenaic w"ta `pwiq` `d ?`iyew i`n :`niz ike .dphw `idy zclei dl zgkyn `l `nl`:ai scl"q mzd ikd xaqc o`n :xninl `ki` !`ziin `lc inp xyt`e ,xn`w zenz `nyc (

clzy dphw zgkyn `le .`id dlecb jkld ,mipniqn iticr inp i` ,mipniqk od ixd mipac.àéää.dcedi 'xk ezy` lr oaxw `ian mc` oky dhey oia zgwt oia zcleid zxez z`f

dcedi iax xn`c `zyd la` ?o`nl dhey `l` ,xdfn `w dea`l - ohwa `nlya ?`pngx xdfn `w o`nlc ,dhey opiaxn ded `l - ezy` lr oaxw `ian mc`c ogky` `l i` ,xnelk

dizepaxw `ian `edy oeik ,lrad zrc `l` dzrc oikixv ep` oi`y ,dhey zcleil "zxez z`f"c `xw inwe`l `ki` - ezy` lr oaxw `ian mc`c:b"d .(àéðúãxiyr oaxw `ian mc`

`pc zncw on jilr il zi`c zeixg` el zazek jky ozeixg`a aiig epi` dxht m` jkitl dcedi x"` zaiig `idy zepaxw lke ezy` lrt"r`y .ezy` lr xiyr oaxw `ian mc` :t"de .(

aiig lrady itl ,cxeie dlera `idy zepaxwa xiyr oaxw dliaya `ian - xiyr dlray oeik d"t` ,dlra dpw dy` dzpwy dn lk ixdy ,dxiyr `ied `l lra dl yiy dy` lky

el dyer `idy xaeya el zazek jky .ozeixg`a aiig epi` - dyxby xnelk ,dxht m` jkitl :xne` dcedi 'x .dizeacpe dixcp ihernl ,zaiig `idy zepaxw lk oke .ezy` zepaxwa

"lawnd" 'ta dl opitli `kdne .heicd oeyl yixc dcedi 'xc ,zepaxw elit` df oeyl llka yie ,okl mcewn eilr dl yiy zeixg` lk zlgen `idy el zazek ,dzaezkn oiyexib zrya

).cw n"adcedi 'xk ezy` lr oaxw mc` `ian oky :`kd xn`c `de .(-,w"z edip o`n opirci `lc meyn `l` .ezy` lr xiyr oaxw `ian mc` `nzq `yix ipz `dc ,dcedi 'xk `wec e`l

da ixii` dcedi 'xe-dicicl dl opilz.
aizn
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'éðúî,BzòãI åéúBøNòîe Búîeøz úà íøBúå§¥¤§¨©©§¨§©§
úBàhç úBãIBé épé÷ úBáæ épé÷ ïéáæ épé÷ åéIò áéø÷îe©§¦¨¨¦¥¨¦¦¥¨¦¥§©¨
àI Iáà ,úBãbàå úBëIä Løãî BãnIîe .úBîLàå©£¨§©§¦§¨£¨§©¨£¨Ÿ
åéúBða úàå åéða úà àeä ãnIî Iáà .àø÷î epãnIé§©§¤¦§¨£¨§©¥¤¨¨§¤§¨

.àø÷î'îâïãéc éçeIL ,éðäk éðä :eäI àéòaéà ¦§¨¦©£¨§¨¥¨£¥§¥¦¨
dpéî à÷ôð éàîI ?àiîLc éçeIL Bà eåä¯øceîI ¨§¥¦§©¨§©¨§¨¦¨§¨

eåä ïãéc éçeILc zøîà éà .äàðä¯,déI épäî àä £¨¨¦¨§©§¦§¥¦¨¨¨§©¥¥
àiîLc éçeIL zøîà éàå .øeñàå¯,ù"ú ?éàî .éøL §¨§¦¨§©§§¥¦§©¨¨¥©

éçeIL zøîà éà .'åë ïéáæ épé÷ åéIò áéø÷î :ïðúc¦§©©§¦¨¨¦¥¨¦¦¨§©§§¥
ïãéc¯éîòèéIå !déI épäî à÷åéIò áéø÷î :éðúéI ,C ¦¨¨§©¥¥§¦©£¦¦§¥©§¦¨¨

:ïðçBé ø"àã .éðàL äøtk éøqeçî ,àJà !úBðaø÷̈§¨¤¨§§¥©¨¨¨¥¨¨
íãà éøäL ,äøtk éøqeçnî õeç ,úòc ïéëéøö Ikä©Ÿ§¦¦©©¦§§¥©¨¨¤£¥¨¨
øîàpL ,íépèwä åéúBða Iòå åéða Iò ïaø÷ àéáî¥¦¨§¨©¨¨§©§¨©§©¦¤¤¡©

"áfä úøBz úàæ"¯äzòî àJà .ïè÷ ïéa IBãb ïéa Ÿ©©¨¥¨¥¨¨¤¨¥©¨
'åâå "úãIiä úøBz úàæ" ïðçBé 'øI¯äpè÷ ïéa ¨¨Ÿ©©Ÿ¤¤¥§©¨

áø éðz àäå !?àéä äãéI úa äpè÷ ,äIBãb ïéáe¥§¨§©¨©¥¨¦§¨¨¥©
:CBîa úBLnLî íéLð LIL :ïîçð áøc dén÷ éáéa¥¨©¥§©©§¨¨¨¦§©§§

äpè÷ .ä÷éðîe ,úøaeòîe ,äpè÷¯øaòúz ànL §©¨§¤¤¥¦¨§©¨¤¨¦§©¥
"úãIiä úøBz úàæ" àéää !úeîúå¯úçwt ïéa §¨©¦Ÿ©©Ÿ¤¤¥¦©©

,äèBL BzLà Iò ïaø÷ àéáî íãà ïkL ,äèBL ïéa¥¨¤¥¨¨¥¦¨§¨©¦§¨
íãà :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .äãeäé éaø éøáãk§¦§¥©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¨¨

içL úBðaø÷ Iëå ,BzLà Iò øéLò ïaø÷ àéáî.úáé ¥¦¨§©¨¦©¦§§¨¨§¨¤©¤¤
éI úéàc úeéøçàå :dI áúBk CkL.àðc úîã÷ ïî éIò C ¤¨¥¨§©£¨§¦¥¨©¦©§©§¨
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תלוי  שבו  המלך,  שבכתט  רוב  האבן  כמשל  שזה  החסידות,  תוטת  לגילוי  בנוגע 
ועד  בן המלך נעשה חולה מסוכן,  ואף-על-פי-כן, כאשט  יקט תפאטת המלכות, 
מתוך  רוב,  האבן  את  ורוחנים  כותשים  אזי  מציאותו,  לקיום  סכנה  שנשקפת 

תקווה אולי תיכנס ריפה אחת לתוך פיו ותטפא אותו
משיחת י"ג כסלו, ה'תשכ"ז
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קצה

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

äðùî
:d`pd xcena mixeq` e` mixzend mitqep mipic zhxtn dpynd

íøBúåmexzl xicnd xzen -åéúBøNòîe Búîeøz úà.xcend ly §¥¤§¨©§§¨
mdn xyrn e` mxeze ,xcend ly eizexitn xicnd lhepy ,xnelk

z`f dyere ,xcend ly mixg` zexit lrBzòãì.xcend lyåok §©§§
,odk `ed xicnd m`åéìò áéø÷î,oebk ,eizepaxw z` xcend lr - ©§¦¨¨

ïéáæ épé÷eúBáæ épé÷e` .mzxdha `iadl miaiigy mixetiv bef - ¦¥¨¦¦¥¨
úBãìBé épé÷,e`úBîLàå úBàhç,oi`e li`ed ,xeqi` dfa oi`e ¦¥§©¨©£¨

.eilr dxeq`d d`pd mzaxwda xicndn dpdp xcenddn s`e
d`pd mxb `l` df oi` ,oaxwd zngn miycwa lek`l xzedy

.xzene
eok enkBãnìîxcend z` cnll xicnd xzen -Løãîe`úBëìä §©§¦§¨£¨

,úBãbàå`ed dxez cenile li`ed ,xcend lr dxeq` ef d`pd oi`e §©¨
ily dn s`e .epzip zepdil e`l zeevne ,devnepi` mpiga ecn

exiag z` cnily lr xky lehil mc`l xeq`y oeik ,d`pd aygp
.oenn giexd `l xcend ok m`e ,zecb`e zekld e` yxcnàì ìáà£¨Ÿ

epãnìéxicnd z` xcend -àø÷îlr xky milhepy mewna §©§¤¦§¨
.`xwnd cenilm` ,df cenil lr xky lehil exizde li`edy

.eze` dpdn `edy `vnp mpiga epcnliåéða úà àeä ãnìî ìáà£¨§©¥¤¨¨
åéúBða úàåxcend ly,àø÷î,dfa d`pd oi` xcend mdia`ly §¤§¨¦§¨

dyer xicnde ,dxez eizepae eipa z` cnll devn eilr yiy s`e
oi` mbe ,epzip zepdil e`l zeevn ixdy d`pd ef oi` ,exear z`f
cenilay dgxihd z` epnn rpny dna eze` dpdny aygp `ed

.zxzen d`pd mxbe ,`nlra `nxb df ixdy ,eipa

àøîâ
ziaa dceard z` mipdkd miyer in zegilya zwtzqn `xnbd

:ycwnd
eäì àéòaéà,yxcnd ziaa ewtzqp -éðäk éðämipdkd - ¦©§¨§¨¥©£¥

,ycwnd ziaa zepaxwd z` miaixwndeåä ïãéc éçeìLmd m`d - §¥¦¨¨
yi oaxwd lrale li`ed ,[oaxwd ilra] eply migily miaygp

,dze` miyer md eprnle ,daxwddn zlrezBàmiaygp mdy
àiîLc éçeìLjexa yecwd zegilyay ,xnelk ,minyd igely - §¥¦§©¨

.ycwnd ziaa micaer md `ed
,zxxan `xnbddpéî à÷ôð éàîì.df wtqa dielz dkld efi` - §©©§¨¦¨

,zx`aneì`edy mc`äàðä øceî,ipelt odknodkl xzen m`d §¨£¨¨
,`l e` eizepaxw z` exeara aixwdl dfïãéc éçeìLc zøîà éà¦¨§©§¦§¥¦¨

eåä,ocic igely miaygp mipdkdy xn`z m` -déì épäî àä ¨¨§©¥¥
aixwdl ezegily z` dyery dfa xcend z` dpdn odkd ixd-

,oaxwd z`.øeñàåzøîà éàåmiaygp mdy xn`z m`e -éçeìL §¨§¦¨§©§§¥
,àiîLcéøLdyer epi` ixdy ,exeara aixwdl odk eze` xzen - ¦§©¨¨¥

.minyl `l` xcend xear zegily mey
,`xnbd zl`eyéàî.df wtql daeyzd dn -,zhyeteòîL àz ©¨§©

,`inyc igely miaygp mipdkdy di`x rnye `a -ïðúc¦§©
,epizpyna.'eë ïéáæ épé÷ åéìò áéø÷îzøîà éàxn`z m` - ©§¦¨¨¦¥¨¦¦¨§©§

miaygp mipdkdy,ïãéc éçeìL`lddéì épäî à÷z` dpdn `ed - §¥¦¨¨§©¥¥
,ezegily z` dyere oaxwd z` exeara aixwny dfa xcend

.xcend zepaxw z` aixwdl xicnl xeq`l epl didegken `l`
,aixwdl xzen recn oaen okle ,`inyc igely miaygp mipdkdy
xcenl znxbp df ab`y `l` ,minyl z`f dyer odkd ixdy

.d`pd znxb `l` ef oi`e ,miycwa lek`l xzen `edy d`pd
:`inyc igely md mipdkdy di`xd z` dgec `xnbd

éîòèéìåC,df oiprl dpyndn cenll yiy zxn`y dn itl -m` §¦©§¥
okéðúéìaezk zeidl jixv did -dpyna'úBðaø÷ åéìò áéø÷î' ¦§¥©§¦¨¨¨§¨

,mzqa,zcleie dafe af ly zepaxw `weec dpynd dhwp recne

`a epi` mpaxwy ,miycwa lek`le ycwnl qpkdln miakernd
,miycwa mxizdl ick `l` `hg lr dxtklàlàjgxk lr ¤¨

yäøtk éøqeçîéðàL`weecae ,zepaxw x`yl dey mpic oi` - §§¥©¨¨©¦
xeq` didi zepaxw x`yay s`y ,el` zepaxw dpynd dhwp
,[ocic igely md mipdkdy oeik] xcend xeara aixwdl xicnd
`ed mrhde .exeara aixwdl `ed leki el` zepaxw mewn lkn

enk,ïðçBé éaø øîàcyìkäzepaxwd lk -úòc ïéëéøöly §¨©©¦¨¨©Ÿ§¦¦©©
zrcn eidiy gxkda ,`hg lr dxtkl mi`a mde li`ed ,milrad

,milradäøtk éøqeçnî õeçxtkl mi`a mpi`y el`k zepaxw - ¦§§¥©¨¨
qpkdle miycw lek`l mdilra z` xizdl ick `l` ,`hg lr
,zepaxw x`yk eilr mixtkn `l el` zepaxwe xg`ny ,ycwnl
odkd oi` mby i`ce okle ,milrad zrc ila mb m`iadl xyt`

.milrad ly gily aygp mze` aixwnd
,eixacl di`x opgei iax `ianeìòå åéða ìò ïaø÷ àéáî íãà éøäL¤£¥¨¨¥¦¨§¨©¨¨§©

,íépèwä åéúBðadnn `ed dfl xewndeøîàpLafa(al eh `xwie) §¨©§©¦¤¤¡©
,'áfä úøBz úàæ'`id ,'zxez' dlnd z` dxezd dazky dfay Ÿ©©¨

zeaxl d`aïéaafd m`ìBãbeïéa`ed m`,ïè÷xa epi` `ld ohwe ¥¨¥¨¨
exizdy myke ,eliaya `ian eia` `l` ,oaxw `iadl zrc
xear aixwdl leki mb jk ,zrc mda oi`y miphw xear aixwdl

.ezrcn `ly exiag
mda jixvy] zepaxw x`yay epizpynn gikedl oi` ,df itle
x`yay xnel xyt`e ,`inyc igely md mipdkd [milra zrc

.ocic igely miaygp mipdkd zepaxw
:opgei iax ixac lr dywn `xnbd

äzòî àlàïðçBé éaøì,miphw mb zeaxl 'zxez' dlnd z` yxcy ¤¨¥©¨§©¦¨¨
weqta mb ok m`(f ai `xwie)''Bâå úãìiä úøBz úàæ'zeaxl yexcp Ÿ©©Ÿ¤¤§

'zxez' dlndnïéazcleiïéáe äpè÷zclei.äìBãbjk yexcp m`e ¥§©¨¥§¨
ike ,dywi,àéä äãéì úa äpè÷éðz àäådén÷ éáéa áøïîçð áøc §©¨©¥¨¦§¨¨¥©¦¦©¥§©©§¨

,ongp ax iptl iaia ax dpy `lde -ìLCBîa úBLnLî íéLð L- ¨¨¦§©§§
ick yinyzd mewna jen mr mzhn ynyl zeaiegn`ly

,od el`e ,exarzi,úøaeòîe ,äpè÷ä÷éðîe.z` eaiigy mrhde §©¨§¤¤¥¦¨
däpè÷,jena ynylyeygl yiy meynúeîúå øaòúz ànL §©¨¤¨¦§©¥§¨

dpi` dphwy ef `ziixan gkene .dcild e` xeaird iyew zngn
zxFY z`f' weqtdn dphw zeaxl xyt` i` ok m`e ,ciledl dlekiŸ©

.'zclId©Ÿ¤¤
,`xnbd zvxznàéääweqtd -'úãìiä úøBz úàæ'zeaxl `a ©¦Ÿ©©Ÿ¤¤

zcleid oaxw ipicymilgïéazclei lrúçwteïéazclei lr ¥¦©©¥
,äèBL,äèBL BzLà ìò ïaø÷ àéáî íãà ïkL`ed df oiceéøáãk ¨¤¥¨¨¥¦¨§¨©¦§¨§¦§¥

.äãeäé éaøàéðúc,`ziixaa,øîBà äãeäé éaøïaø÷ àéáî íãà ©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¨¨¥¦¨§¨
BzLà ìò øéLòdler' oaxwa daiigzd ezy`y xiyr mc` - ¨¦©¦§

xiyrdy ,ipr e` xiyr `ed eilra m` ielzy oaxw xnelk ,'cxeie
`iadl aiegn dlra ,ohw oaxw `ian iprde ,lecb oaxw `ian
,'dipr' zaygp ezy`y s`e .xiyr `ede li`ed ,xiyr oaxw dilr
lkn ,dlral mikiiy diqkp lke ,dnvr ly miqkp dl oi` ixdy
itl `iadl aiig `ed ,dizepaxwa aiegn dlray oeikn mewn

.exyerez` `iadl lrad aiiegn ok enkìkdL úBðaø÷`id ¨¨§¨¤
,úáéiçmeyn ,dly zeny`e ze`hg oebkdì áúBk CkLlrad ©¤¤¤¨¥¨

,daezkaéì úéàc úeéøçàå''àðc úîã÷ ïî éìò Caiigzn ip` - §©£¨§¦¦¨©¦©§©§¨
zepaxwd lk z` jxeara `iadle ,jilry miaeigd lka z`yl
mcew mda zaiigzdy el` elit`e ,m`iadl aeig jilr yiy

.oi`eyipd
z` zeaxl 'zxez z`f' weqtd z` cinrdl xyt` df itle
z` dilr `iadl jixv lrady ,dcliy dhey dy` ly dizepaxw
`ed aeigdy oeik ,dzrc ila `ian `ede ,zrc dl oi`y s` oaxwd
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miwxtקצו dyelya` cenr el sc ± iriax wxtmixcp
.ïäë äéä íà.xicnd.åîùà íãå åúàèç íã åéìò ÷åøæéze`hg lk rnync ,mzq ipzw

b"r`e ,zeny`e.edpip dxtk ixqegn `lcåúàèç íã éàîå åäðéð ïãéã éçåìù íìåòì àì
.'åë òøåöî ìù åúàèç éðú÷ã åîùà íãåd"de ,'eke dxtk ixqegn epiidc.lecblïéãéæî

.ïéáééç.milral oaxw mlyl.êéúéåù éðå÷úì.izeerl `le ,gily.éøîàigely mlerl

.lebit elebit ikdle ,edpip ocic.åì áùçé àì
.mewn lkn didi lebit.äúòî àìàmc` `iai

lr oaxw `ian oky ,exiag lr alg z`hg 'it`

,zaiig `idy zepaxw lk rnync ,dhey ezy`

.alg dlk` m` 'it`õøúîååúùà ïðçåé éáø
.éîã éëéä äèåù`dzyzaiegndlk`c i` ,oaxw

.'ek.ìåñô,zihzypyk dgcpe li`edc ,oaxwd

,dy` iab inp mzd .dgci - `id oaxw za e`lc

zigcp - dlik` zrya zigcpe li`ed,lkdn

,dhey ezy` lr alg oaxw `ian mc` oi`e

dcedi 'xlc `pin`w ike .`kdn `nxinl `kile

e` daf oebk - dhey ezy` lr oaxw `ianc `d

.zrxevn e` zcleiêéøô÷å.'åë íãà àéáé åú
x xn` dnl`exiag lr gqt yixtd :xfrl` '

.'ek ezrcn `ly.úåáà úéáì äù àøéæ éáø øîà
lre eipa lr hgeye gqt `ian mc` rnync

.miphwd eizepa.àåä àúééøåàã åàì,ikdl

.melk `le dyr `l - exiag lr gqt yixtd

.éàîîå.'eke opzcn - `ed `ziixe`c e`lcéàå
.úåáà úéáì äù úøîàeipa lr hgey mc`c

.`ziixe`c miphwdåäì éëæîå éà÷ àøùéá ìò.
xg`n eig` z` zekfl df leki j`id xnelk

?hgypy) opz `demigqtht.oikyene oipnp :(

xg`l edl ipenf` `l` .hgyiy cr odici

rnyn dpyn jde ,`ziixe`c e`l - dhigy

eipaac.ixiin miphw.àìàe`le li`ed

dil dnl `ed `ziixe`cipixd :xninl oedea`l

milyexil mkn dlriy in lr gqtd z` hgey

.zevna ofxfl ick -.éëä éîð àéðúofxfl ick

mipae :xn`w `le ,milty mipa :xn`wcn ,xn`w

iaiign `lc llkn - ozaeg ici e`vi `l

.xn`w ofxfl `l` ,`ziixe`cn
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áéúî.eny`e ez`hg mc eilr wxef odk did m` `a` xa iniy axxn`c o`n `ki`

ze`hg oizipzna qxb `lc n"y - 'ipznn aize` `le `ziixan `a` xa iniy ax aize`cnc

icda edl `pzc oeikc meyn - 'ipznn dil aize` `lc i`dc ,`ixi` `l `dn i`e .zeny`e

mc wxef `nzq ipzc `zipzn la` .xn`w rxevnc zeny`e ze`hgc gken `linn ,oiaf ipiw

.xn`w ze`hg lkac dil rnyn - eny`e ez`hg

rxevn ly eny`e ez`hg mcc dil ipy ikd 'it`e

xn`w.ïðúa"`` 'eke ycwna elbty mipdkd

.lebt olebty epiid edpip `inyc igely`pngxc

ilin lkl igely edpiey.àìàocic igely `"`

.lebt olebt i`n` edpip.dil [dywc] `ed bbey

olebit edpip ocic igelyc idp ,cifna `nlya

,ezegily dyer epi` - cifna lbtny oeikc ,lebit

oilegc a"ta l"iwe ,ciarw diytpc `zrc` `l`

).n sc.dyrn ici lr ely epi`y xac xqe` mc`c (

edpip ocic igely i` ,bbeya la`-olebit i`n`

eyc oeik `dc ?lebit`ed bb-`zrc` e`l

,ezegily zeyrl `ed oiekzny ,ciarw diytpc

:'igce .izeerl `le ipewzl jiziey gily :`nile

`kd oiira jkld .'eke `xw xn`c lebt iab ip`y

,dl `hiyti` `l `kdc idp ,edine .`hiyti` `l

`iny igelyc gken oiyeciwc w"tc `iddn

dlrnl izazky enke ,edpip.àôåâopgei x"`

.'eke zrc oikixv lkdiziine ,opzd :'qeza eywd

) "ycwn yi`d" wxta dl.dp oiyecwdnda :(

xcr lcbnl milyexin z`vnpy-mixkf

.zrc oikixv oi` `nl` .eaxwie xnelk ,zelerl

ca`py oeikc ,ip`y mzdc :evxize-milra zrc

aixwdl dvxiy odk lky `ed-aixwi.àìà
dnl` exiag lr alg z`hg mc` `iai dzrn

.melk `le dyr `l 'eke xfrl` iax xn`meyn

xyt` i`yn xyt` oipc oi`c.åúùàdhey

.inc ikidi`nl `l` .oipc `d ika mlerl ,xnelk

- dhey ezy` lr `ian mc`c dcedi 'xl xn`c

z`hgc .zclei oaxw `l` ,xn`w alg z`hg `l

dxeht `idy oeike 'eke inc ikidc ,xyt` i` alg

dilr dlra `iaiy xyt` i` -.àìàdzrn

.exiag lr gqt mc` `iaixyt` zipcc ,jcicl

xyt` i`yn.àì.melk dyrdpniy jixvy

ezrcn mdnr.ø"àe`l zea` zial dy `xif

.`ziixe`c`l gqtn edine ,oipc i`d ika mlerl

onc .`ziixe`c e`l zea` zial dyc ,wcinl ivn

ipa mr dya zepndl oikixv miphwd oi` dxezd

epnp `ly it lr s` epnn oilke` `l` ,dxeag

da ol zil - ikd ipa e`lc miphw la` ,zepndl oiie`xa n"d - eiiepnl `l` lk`p gqt oi`c ab lr s`c .eilr.éðéøä.milyexil oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hgey:eipal xn`

oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hegy` my did`y xg`le ,milyexil dler ipixd.ìò.i`w `xya:opiyxce "dyn zeidn" aizkde ?eilr dpnp j`id ok m`e ,hgyp xak df dlryk

ign) dyc `ze.ht migqt(.éëæîå.oedlikf edi` `nlyac ?eig`l dkfn j`id ,i`w oey`x dlery oa `edd` "mdl dkfne" i`d ,p"` ?dhigy xg` eipan cg`l dkfn a`d j`id ,dinza

) "hbd lk" wxtc oiibeq gken ikde ?eig`l dkfn j`id la` ,hgyp eilr - gqtd hgypyky xxaed oey`x dlry oeik xninl `ki`c.dk sc oihib(.éãë.ofxflzevna fxcfdl oilibx eidiy.

åàöîðå.zefixf zepacala fxfl `l` oiekzp `l `nl` ,"ekf zepa" ipzw `le.
`irai`
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ïäk äéä íà :àaà øa éîéL áø áéúî¯åéIò ÷Bøæé §¦©¦¦©©¨¦¨¨Ÿ¥¦§¨¨
íãå ,òøBöî IL Búàhç íc !BîLà íãå Búàhç íc©©¨§©£¨©©¨¤§¨§©
"òøönä úøBz äéäz úàæ" áéúëc ,òøBöî IL BîLà£¨¤§¨¦§¦Ÿ¦§¤©©§Ÿ̈

¯,Lc÷na eIbétL íéðäkä :ïðz .ïè÷ ïéáe IBãb ïéa¥¨¥¨¨§©©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨
ïéãéæî¯ïéââBL àä .ïéáéiç¯.Iebét ïIebétL àJà ,ïéøeèt §¦¦©¨¦¨§¦§¦¤¨¤¦¨¦

eåä àiîLc éçeIL àîILa zøîà éà¯ïIebétL eðééä ¦¨§©§¦§¨¨§¥¦§©¨¨©§¤¦¨
ïIebét éànà eåä ïãéc éçeIL zøîà éà àJà .Iebét¦¤¨¦¨§©§§¥¦¨¨©©¦¨

éúéeL àçéIL :déI àîéI ?Iebét!éúeeòI àIå éðewúI C ¦¥¨¥§¦¨©¥¦§©¥§¨§©¥
"BI áLçé àI" àø÷ øîàc ,Iebét éab éðàL :éøîà¯ ¨§¦¨¥©¥¦§¨©§¨Ÿ¥¨¥

õeç ,úòc ïéëéøö Ikä :ïðçBé ø"à ,àôeb .íB÷î Ikî¦¨¨¨¨¨©Ÿ§¦¦©©
Iòå åéða Iò ïaø÷ àéáî íãà éøäL ,äøtk øqeçnî¦§©©¨¨¤£¥¨¨¥¦¨§¨©¨¨§©
Iò áIç úàhç íãà àéáé äzòî àJà .íépèwä åéúBða§¨©§©¦¤¨¥©¨¨¦¨¨©©¥¤©
.äãeäé 'øë äèBL BzLà Iò àéáî íãà ïkL ,Bøéáç£¥¤¥¨¨¥¦©¦§¨§¨

Bøéáç Iò áIç úàhç Léøôä :øæòIà ø"à änJà¯ ©¨¨¤§¨¨¦§¦©©¥¤©£¥
äIëàc éà ?éîã éëéä äèBL BzLà !íeIk äNò àIŸ¨¨§¦§¨¥¦¨¥¦§¨§¨

äèBL àéäLk¯àéäLk äIëàc éàå ,àéä ïaø÷ úa åàI §¤¦¨¨©¨§¨¦§¦§¨§¨§¤¦
úéhzLðå úçwt¯àäeäaà 'ø øîà äéîøé ø"à ¦©©§¦§©¥¨¦§§¨¨©©¨

ähzLðå ïaø÷ Léøôäå áIç Iëà :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨©¥¤§¦§¦¨§¨§¦§©¨
ätzLðå øæçå¯äçãðå IéàBä ,Ieñt¯.äçcé §¨©§¦§©¨¨¦§¦§¤¦¨¤

íãà ïkL ,Bøéáç Iò çñt íãà àéáé äzòî àJà¤¨¥©¨¨¦¨¨¤©©£¥¤¥¨¨
'ø øîà änJà .íépèwä åéúBða Iòå åéða Iò àéáî¥¦©¨¨§©§¨©§©¦©¨¨¨©

Bøéáç Iò çñt Léøôä :øæòIà¯!íeIk äNò àI ¤§¨¨¦§¦¤©©£¥Ÿ¨¨§
.àúééøBàc åàI "úáà úéáI äN" :àøéæ éaø øîà£©©¦¥¨¤§¥¨Ÿ¨§©§¨
úà èçBL éðéøä" åéðáI øîBàä :ïðúcî éànîe¦©¦¦§©¨¥§¨¨£¥¦¥¤
ïåék "íéILeøéI ïBLàø íkî äIòiL éî Iò çñtä©¤©©¦¤©£¤¦¤¦¦¨©¦¥¨

Baeøå BLàø ïBLàø ñéðëäL¯äkæîe ,B÷Iça äëæ ¤¦§¦¦Ÿ§¨¨§¤§§©¤
àúééøBàc "úéaI äN" zøîà éàå .Bnò åéçà úà¯!?eäI ékæîe éà÷ àøNéa Iò ¤¤¨¦§¦¨§©§¤©¨¦§©§¨©¦§¨¨¥§©¥§

ïBäeáà ïBäI øîàc eäI änI àJà¯äéä äNòî :éëä éîð àéðz .úBöîa ïæøæI éãk ¤¨¨¨§©£©§£§¥§¨§¨§¦§©§¨©¦¨¦©£¤¨¨
.'åë "åéúBîeøz úà íøBúå" .íéIôL íéðáe úBæéøæ úBða eàöîðå ,íéðaI úBða eîã÷å§¨§¨©¨¦§¦§§¨§¦¨¦§¨¦§¥¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc mixcp(iriax meil)

áéúîdywd -,àaà øa éîéL áø,`ziixaa epipyäéä íàxicnd ¨¦©¦¦©©¨¦¨¨
åéìò ÷Bøæé ,ïäk-z` xcend xearBîLà íãå Búàhç íc,dfne Ÿ¥¦§¨¨©©¨§©£¨

zepaxwa s`y rnyn ,mzq 'zeny`e ze`hg' `ziixad dazky
md mipdkdy xn`p m`e ,ok oicd dxtk ixqegn mpi`y el` ly
`ld ,xcend xear maixwdl odkd leki cvik ,dyw ocic igely

.ezegily z` dyer `edy dfa eze` dpdn `ed
a zxacn `ziixad ,`xnbd zvxzníãå òøBöî ìL Búàhç íc©©¨¤§¨§©

,òøBöî ìL BîLàzrc z` mikixv `l mdae ,dxtk xqegn `edy £¨¤§¨
,di`xde ,milradáéúëc(a ci `xwie)'òøönä úøBz äéäz úàæ' ¦§¦Ÿ¦§¤©©§Ÿ̈

y 'zxez' dlndn micnleïéarxevnïéáe ìBãbrxevnïè÷miaiig ¥¨¥¨¨
,oaxw `iadl,zrc el oi`y ,ohw lr rxevn oaxw miaixwny dfne

,milrad zrcn zeidl aiegn epi` rxevnd ly epaxwy gken
mikixv oi`y ,dxtk ixqegn ly mdizepaxw x`yk epic `l`
aixwnd odkdy mikixv oi` `linne ,milrad zrcn maixwdl

.milrad ly mgely didi
:ocic igely mpid mipdkdy cvd lr zeywdl dtiqen `xnbd

ïðzoihib zkqna dpyna(:cn),Lc÷na eìbétL íéðäkäeaixwdy- §©©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨
`xd epnfa `ly edexihwiy e` edelk`iy daygna oaxwd z`,ie

eid m` ,ef daygna oaxwd z` elqteïéãéæîoaxwdy erciy- §¦¦
,efk daygna lqtpïéáéiçli`ed ,oaxwd inc z` milral mlyl ©¨¦

miaygp mde ,xg` oaxw `iadl milrad ekxhvi mlebit zngne
.milrad oenn z` miwifnk,`xnbd zwiicneàäeid m` la` - ¨

mipdkdïéââBLmd ixd ,efk daygna lqtp oaxwdy erci `ly - §¦
ïéøeèt,oaxwd inc z` milral mlylnL àlàmewn lknïìebét §¦¤¨¤¦¨
ìebétrnyny oeik ,oaxwd z` leqtl dlired mzaygn - ¦

aeig iabl wx `ed bbeya lebit oial cifna lebit oia weligdy
.lqtp oaxwd mdipya la` ,minelyzd

,dziiyew z` `xnbd zniiqnàîìLa zøîà éàenk xn`z m` - ¦¨§©§¦§¨¨
mipdkdy cvdeåä àiîLc éçeìL,`inyc igely md -eðééä §¥¦§©¨¨©§

ìebét ïìebétLz` leqtl mipdkd zaygn dliren recn oaei - ¤¦¨¦
mewn lkn ,oaxwd ly milrad epi` odkdy it lr s`y ,oaxwd
eze` dzyr dxezdy oeik ,ezaygna oaxwd z` leqtl `ed leki
ila aixwdl leki `ed ixdy ,milrad enk `ede ,xac lkl gily

.milrad zrczøîà éà àlàmipdkdy xn`z m` la` -éçeìL ¤¨¦¨§©§§¥
eåä ïãéc,ocic igely md -,dywiéànàmipdkd eaygyk recn - ¦¨¨©©

,bbeya lebit zaygnìebét ïìebétz` leqtl mzaygn dliren - ¦¨¦
e ,oaxwddéì àîéìaixwnd odkd itlk milrad eprhi -àçéìL' ¥¨¥§¦¨

éúéeL'éúeeòì àìå éðewúì Cipaxw z` aixwdl jze` izgly - ©¦¦§©¥§Ÿ§©¥
,leqte zeeir ly ote`a `le ,owezne ie`x dyrnd `diy ote`a
,gily zxez aixwnd odkl oi` ,lewlwd zaygn zrya ,ok m`e
miaygp mipdkdy gkene .oaxwd z` leqtl ef ezaygn gka oi`e

.`inyc igelyl
,`xnbd zvxzn,éøîàigely mpid mipdkdy xn`p m` s`y ¨§¥

dfa xnel jiiy `le ,mzaygna oaxwd lqti mewn lkn ,ocic
e li`ed ,'izeerl `le ipewzl jiziey `gily'éðàLoicd dpey - ©¦

l xen`dìebét éabelit` ,leqtd zaygn ici lr lqtp oaxwdy ©¥¦
meyn ,jk xnel xazqn oi`ykàø÷ øîàc(gi f `xwie)Bì áLçé àì' §¨©§¨Ÿ¥¨¥

,'didi lebitíB÷î ìkîzaygn odkd aeygi xy`ky ,epcnll - ¦¨¨
ly milrad epi` odkdy elit` ,ote` lka oaxwd lqti ,lebit

z` heytl o`kn di`x oi` ,ok m`e .oaxwd
igely e` ocic igely md mipdkd m`d ,epwtzqdy wtqd
oicn dywi `l ocic igely md mipdkdy xn`p m` s`e ,`inyc

.lebit
lirl e`aedy opgei iax ixaca dpc `xnbd(:dl):

,àôeb,ïðçBé éaø øîàìkäzepaxwd lk -úòc ïéëéøöly ¨¨©©¦¨¨©Ÿ§¦¦©©
,milradî õeçly zepaxwäøtk øqeçn`la maixwdl xyt`y ¦§¨©¨¨

,df oicl di`x opgei iax `iane ,milrad zrcàéáî íãà éøäL¤£¥¨¨¥¦
,íépèwä åéúBða ìòå åéða ìò ïaø÷o`kne ,zrc mda oi`y elit` ¨§¨©¨¨§©§¨©§©¦

.mdilra zrc z` el` zepaxw zaxwda jixv oi`y gken
,'xyt` i`yn xyt`' cenll xyt`y epcnl opgei iax ixacn
ly zepaxwa] milra zrc mikixv oi`y cenll xyt`y ,xnelk
,zrc mdl yie milecb md milrady ote`a s` ,[dxtk ixqegn

` miaixwny dfnmdl oi`y zngn milra zrc ila oaxwd z
oia welig yiy mixne` `le .dnecke miphw mdy oebk ,zrc
,zrc mr aixwdl 'xyt` i`' miphway ,'xyt` i`' oial 'xyt`'
mewna ok oi`y dn ,zrc ila aixwdl exizd jk meyn wxy okzie
`l `ny ,milrad zrc mr aixwdl 'xyt`'e ,zrc mdl yiy

.mzrc `la aixwdl xzen didi
i`yn xyt` mipc'y opgei iax ly eixac ceqi lr dywn `xnbd

:'xyt`
äzòî àlà,'xyt` i`'y dxwnn 'xyt`'y dxwn oecl xyt`y ¤¨¥©¨

y ,dyw ok m`Bøéáç ìò áìç úàhç íãà àéáé,ezrcn `lyïkL ¨¦¨¨©©¥¤©£¥¤¥
àéáî íãàoaxw,äèBL BzLà ìòkixacäãeäé éaø,`iany myke ¨¨¥¦©¦§¨§©¦§¨

lr oaxw `iadl lkei jk ,dzrc ila dheyd ezy` lr oaxw
ok m`e ,ezrc ila exiagäîlà[recn-],øæòìà éaø øîàm`y ©¨¨¨©©¦¤§¨¨

Bøéáç ìò áìç úàhç Léøôä,ezrcn `ly.íeìk äNò àì ¦§¦©©¥¤©£¥Ÿ¨¨§
a alg z`hg z`ad epivn `l zn`a ,`xnbd zvxzni`'y mewn

iaxly ep`vny dn z` oky ,milrad zrc z` ea didiy 'xyt`
lr alg z`hg `iadl leki mc` dcedi,äèBL BzLà- xxal yi ¦§¨

éîc éëéä,dz`hg z` `iadl lrad aiigy epivn ote` dfi`a - ¥¦¨¦
äìëàc éàalgd z` dlk` `idy xaecn m` -,äèBL àéäLkm` ¦§¨§¨§¤¦¨

okàéä ïaø÷ úa åàì`iadl daeg oi`e ,zepaxwa zaiig dpi` - ¨©¨§¨¦
.z`hg dilräìëàc éàådlk` `idy xaecn m`e -àéäLkdzid §¦§¨§¨§¤¦

úçwt,zrc za -eokn xg`l,úéhzLðaiig `l df ote`a mb ¦©©¦§©¥
,z`hg dilr `iadl lraddxhtp dhey dzyrpy onfny meyn

c ,df oicl di`xde ,mcewn dilr eidy ze`hgd iaeig lknàä̈
,äéîøé éaø øîà,eäaà éaø øîàéaø øîà,opgFimc` m`yìëà ¨©©¦¦§§¨¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¨©

ïaø÷ Léøôäå áìç,df e`hg lr z`hgedyxtdd xg`l,ähzLð ¥¤§¦§¦¨§¨¦§©¨
eokn xg`lätzLðå øæç`ixa dyrpe ezrc eil` day - ¨©§¦§©¨

,dligzakìeñt,oaxwdyäçãðå ìéàBäe`iadln dligza ¨¦§¦§¨
,dhey dyrpyk eilra zrc oexqg zngn ,gafnlcéäçmlerl ¦¨¤

lkn xhtp dhey dyrpy mc`y ,micnl ep` df oicne .eaixwdln
yixtd xak m` elit`e ,dhzypy cr eilr eidy ze`hgd iaeig
oecipa s` ok m`e .eaixwdln mlerl oaxwd dgcp ,z`hgl oaxw
z` `iadl dlra lr aeig oi` ,dhey dzyrp dy`d xy`k ,eply
zepaxwa aiegn mc`y dcedi iax xn`y dne] dxear alg z`hg
zxqegn `idy zrxevn e` daf e` zclei `weec df ,dhey ezy`

.[dzrc z` jixv `le dxtk
aixwi `l recn ,opgei iax lr epiywdy `iyewd zvxezn df itle
dheyd ezy` lr aixwny myk ,exiag lr alg z`hg mc`
mey epivn `l zn`ay oeik ,[xyt` i`yn xyt` mipc ixdy]
ezy` ly alg dz`hg `iadl lrad lr aeig didiy ote`

.dheyd
i`yn xyt` mipc'y opgei iax zrc lr dywne day `xnbd

:'xyt`
äzòî àlà,'xyt` i`'y dxwnn 'xyt`'y dxwn cenll xyt`y ¤¨¥©¨

ok m`íãà àéáéoaxwBøéáç ìò çñt,ezrcn `lyàéáî íãà ïkL ¨¦¨¨¤©©£¥¤¥¨¨¥¦
gqtd oaxw z`,íépèwä åéúBða ìòå åéða ìòmdl oi`y elit` ©¨¨§©§¨©§©¦

migqta eyxcy s`e ,zrc(.`q)gqt oaxw lr dpnpy in wxy
zepnidl zrc ixa mpi` miphwde ,elke`l i`yx edehgyy mcew
md gqtd z` mxear `ian mdia`y dfa mewn lkn ,oaxwd lr
mc` lr gqt oaxw aixwdl xyt`y mb cnlp ok m`e .eilr mipnp
,zrc xa `ed df mc`y elit`e .eilr dpnp `ly s`e ,ezrc ila
,dfn df cenll okzi mewn lkn ,llk zrc ixa mpi` miphwd eipae

ok m`e ,'xyt` i`yn xyt` mipc' opgei iax zrcl ixdyäîlà©¨¨
[recn-],øæòìà éaø øîàBøéáç ìò çñt Léøôäezrcn `lyàì ¨©©¦¤§¨¨¦§¦¤©©£¥Ÿ
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קצז

miwxt dyelya` cenr el sc ± iriax wxtmixcp
.ïäë äéä íà.xicnd.åîùà íãå åúàèç íã åéìò ÷åøæéze`hg lk rnync ,mzq ipzw

b"r`e ,zeny`e.edpip dxtk ixqegn `lcåúàèç íã éàîå åäðéð ïãéã éçåìù íìåòì àì
.'åë òøåöî ìù åúàèç éðú÷ã åîùà íãåd"de ,'eke dxtk ixqegn epiidc.lecblïéãéæî

.ïéáééç.milral oaxw mlyl.êéúéåù éðå÷úì.izeerl `le ,gily.éøîàigely mlerl

.lebit elebit ikdle ,edpip ocic.åì áùçé àì
.mewn lkn didi lebit.äúòî àìàmc` `iai

lr oaxw `ian oky ,exiag lr alg z`hg 'it`

,zaiig `idy zepaxw lk rnync ,dhey ezy`

.alg dlk` m` 'it`õøúîååúùà ïðçåé éáø
.éîã éëéä äèåù`dzyzaiegndlk`c i` ,oaxw

.'ek.ìåñô,zihzypyk dgcpe li`edc ,oaxwd

,dy` iab inp mzd .dgci - `id oaxw za e`lc

zigcp - dlik` zrya zigcpe li`ed,lkdn

,dhey ezy` lr alg oaxw `ian mc` oi`e

dcedi 'xlc `pin`w ike .`kdn `nxinl `kile

e` daf oebk - dhey ezy` lr oaxw `ianc `d

.zrxevn e` zcleiêéøô÷å.'åë íãà àéáé åú
x xn` dnl`exiag lr gqt yixtd :xfrl` '

.'ek ezrcn `ly.úåáà úéáì äù àøéæ éáø øîà
lre eipa lr hgeye gqt `ian mc` rnync

.miphwd eizepa.àåä àúééøåàã åàì,ikdl

.melk `le dyr `l - exiag lr gqt yixtd

.éàîîå.'eke opzcn - `ed `ziixe`c e`lcéàå
.úåáà úéáì äù úøîàeipa lr hgey mc`c

.`ziixe`c miphwdåäì éëæîå éà÷ àøùéá ìò.
xg`n eig` z` zekfl df leki j`id xnelk

?hgypy) opz `demigqtht.oikyene oipnp :(

xg`l edl ipenf` `l` .hgyiy cr odici

rnyn dpyn jde ,`ziixe`c e`l - dhigy

eipaac.ixiin miphw.àìàe`le li`ed

dil dnl `ed `ziixe`cipixd :xninl oedea`l

milyexil mkn dlriy in lr gqtd z` hgey

.zevna ofxfl ick -.éëä éîð àéðúofxfl ick

mipae :xn`w `le ,milty mipa :xn`wcn ,xn`w

iaiign `lc llkn - ozaeg ici e`vi `l

.xn`w ofxfl `l` ,`ziixe`cn
ïåéë
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áéúî.eny`e ez`hg mc eilr wxef odk did m` `a` xa iniy axxn`c o`n `ki`

ze`hg oizipzna qxb `lc n"y - 'ipznn aize` `le `ziixan `a` xa iniy ax aize`cnc

icda edl `pzc oeikc meyn - 'ipznn dil aize` `lc i`dc ,`ixi` `l `dn i`e .zeny`e

mc wxef `nzq ipzc `zipzn la` .xn`w rxevnc zeny`e ze`hgc gken `linn ,oiaf ipiw

.xn`w ze`hg lkac dil rnyn - eny`e ez`hg

rxevn ly eny`e ez`hg mcc dil ipy ikd 'it`e

xn`w.ïðúa"`` 'eke ycwna elbty mipdkd

.lebt olebty epiid edpip `inyc igely`pngxc

ilin lkl igely edpiey.àìàocic igely `"`

.lebt olebt i`n` edpip.dil [dywc] `ed bbey

olebit edpip ocic igelyc idp ,cifna `nlya

,ezegily dyer epi` - cifna lbtny oeikc ,lebit

oilegc a"ta l"iwe ,ciarw diytpc `zrc` `l`

).n sc.dyrn ici lr ely epi`y xac xqe` mc`c (

edpip ocic igely i` ,bbeya la`-olebit i`n`

eyc oeik `dc ?lebit`ed bb-`zrc` e`l

,ezegily zeyrl `ed oiekzny ,ciarw diytpc

:'igce .izeerl `le ipewzl jiziey gily :`nile

`kd oiira jkld .'eke `xw xn`c lebt iab ip`y

,dl `hiyti` `l `kdc idp ,edine .`hiyti` `l

`iny igelyc gken oiyeciwc w"tc `iddn

dlrnl izazky enke ,edpip.àôåâopgei x"`

.'eke zrc oikixv lkdiziine ,opzd :'qeza eywd

) "ycwn yi`d" wxta dl.dp oiyecwdnda :(

xcr lcbnl milyexin z`vnpy-mixkf

.zrc oikixv oi` `nl` .eaxwie xnelk ,zelerl

ca`py oeikc ,ip`y mzdc :evxize-milra zrc

aixwdl dvxiy odk lky `ed-aixwi.àìà
dnl` exiag lr alg z`hg mc` `iai dzrn

.melk `le dyr `l 'eke xfrl` iax xn`meyn

xyt` i`yn xyt` oipc oi`c.åúùàdhey

.inc ikidi`nl `l` .oipc `d ika mlerl ,xnelk

- dhey ezy` lr `ian mc`c dcedi 'xl xn`c

z`hgc .zclei oaxw `l` ,xn`w alg z`hg `l

dxeht `idy oeike 'eke inc ikidc ,xyt` i` alg

dilr dlra `iaiy xyt` i` -.àìàdzrn

.exiag lr gqt mc` `iaixyt` zipcc ,jcicl

xyt` i`yn.àì.melk dyrdpniy jixvy

ezrcn mdnr.ø"àe`l zea` zial dy `xif

.`ziixe`c`l gqtn edine ,oipc i`d ika mlerl

onc .`ziixe`c e`l zea` zial dyc ,wcinl ivn

ipa mr dya zepndl oikixv miphwd oi` dxezd

epnp `ly it lr s` epnn oilke` `l` ,dxeag

da ol zil - ikd ipa e`lc miphw la` ,zepndl oiie`xa n"d - eiiepnl `l` lk`p gqt oi`c ab lr s`c .eilr.éðéøä.milyexil oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hgey:eipal xn`

oey`x mkn dlriy in lr gqtd z` hegy` my did`y xg`le ,milyexil dler ipixd.ìò.i`w `xya:opiyxce "dyn zeidn" aizkde ?eilr dpnp j`id ok m`e ,hgyp xak df dlryk

ign) dyc `ze.ht migqt(.éëæîå.oedlikf edi` `nlyac ?eig`l dkfn j`id ,i`w oey`x dlery oa `edd` "mdl dkfne" i`d ,p"` ?dhigy xg` eipan cg`l dkfn a`d j`id ,dinza

) "hbd lk" wxtc oiibeq gken ikde ?eig`l dkfn j`id la` ,hgyp eilr - gqtd hgypyky xxaed oey`x dlry oeik xninl `ki`c.dk sc oihib(.éãë.ofxflzevna fxcfdl oilibx eidiy.

åàöîðå.zefixf zepacala fxfl `l` oiekzp `l `nl` ,"ekf zepa" ipzw `le.
`irai`
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ïäk äéä íà :àaà øa éîéL áø áéúî¯åéIò ÷Bøæé §¦©¦¦©©¨¦¨¨Ÿ¥¦§¨¨
íãå ,òøBöî IL Búàhç íc !BîLà íãå Búàhç íc©©¨§©£¨©©¨¤§¨§©
"òøönä úøBz äéäz úàæ" áéúëc ,òøBöî IL BîLà£¨¤§¨¦§¦Ÿ¦§¤©©§Ÿ̈

¯,Lc÷na eIbétL íéðäkä :ïðz .ïè÷ ïéáe IBãb ïéa¥¨¥¨¨§©©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨
ïéãéæî¯ïéââBL àä .ïéáéiç¯.Iebét ïIebétL àJà ,ïéøeèt §¦¦©¨¦¨§¦§¦¤¨¤¦¨¦

eåä àiîLc éçeIL àîILa zøîà éà¯ïIebétL eðééä ¦¨§©§¦§¨¨§¥¦§©¨¨©§¤¦¨
ïIebét éànà eåä ïãéc éçeIL zøîà éà àJà .Iebét¦¤¨¦¨§©§§¥¦¨¨©©¦¨

éúéeL àçéIL :déI àîéI ?Iebét!éúeeòI àIå éðewúI C ¦¥¨¥§¦¨©¥¦§©¥§¨§©¥
"BI áLçé àI" àø÷ øîàc ,Iebét éab éðàL :éøîà¯ ¨§¦¨¥©¥¦§¨©§¨Ÿ¥¨¥

õeç ,úòc ïéëéøö Ikä :ïðçBé ø"à ,àôeb .íB÷î Ikî¦¨¨¨¨¨©Ÿ§¦¦©©
Iòå åéða Iò ïaø÷ àéáî íãà éøäL ,äøtk øqeçnî¦§©©¨¨¤£¥¨¨¥¦¨§¨©¨¨§©
Iò áIç úàhç íãà àéáé äzòî àJà .íépèwä åéúBða§¨©§©¦¤¨¥©¨¨¦¨¨©©¥¤©
.äãeäé 'øë äèBL BzLà Iò àéáî íãà ïkL ,Bøéáç£¥¤¥¨¨¥¦©¦§¨§¨

Bøéáç Iò áIç úàhç Léøôä :øæòIà ø"à änJà¯ ©¨¨¤§¨¨¦§¦©©¥¤©£¥
äIëàc éà ?éîã éëéä äèBL BzLà !íeIk äNò àIŸ¨¨§¦§¨¥¦¨¥¦§¨§¨

äèBL àéäLk¯àéäLk äIëàc éàå ,àéä ïaø÷ úa åàI §¤¦¨¨©¨§¨¦§¦§¨§¨§¤¦
úéhzLðå úçwt¯àäeäaà 'ø øîà äéîøé ø"à ¦©©§¦§©¥¨¦§§¨¨©©¨

ähzLðå ïaø÷ Léøôäå áIç Iëà :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨©¥¤§¦§¦¨§¨§¦§©¨
ätzLðå øæçå¯äçãðå IéàBä ,Ieñt¯.äçcé §¨©§¦§©¨¨¦§¦§¤¦¨¤

íãà ïkL ,Bøéáç Iò çñt íãà àéáé äzòî àJà¤¨¥©¨¨¦¨¨¤©©£¥¤¥¨¨
'ø øîà änJà .íépèwä åéúBða Iòå åéða Iò àéáî¥¦©¨¨§©§¨©§©¦©¨¨¨©

Bøéáç Iò çñt Léøôä :øæòIà¯!íeIk äNò àI ¤§¨¨¦§¦¤©©£¥Ÿ¨¨§
.àúééøBàc åàI "úáà úéáI äN" :àøéæ éaø øîà£©©¦¥¨¤§¥¨Ÿ¨§©§¨
úà èçBL éðéøä" åéðáI øîBàä :ïðúcî éànîe¦©¦¦§©¨¥§¨¨£¥¦¥¤
ïåék "íéILeøéI ïBLàø íkî äIòiL éî Iò çñtä©¤©©¦¤©£¤¦¤¦¦¨©¦¥¨

Baeøå BLàø ïBLàø ñéðëäL¯äkæîe ,B÷Iça äëæ ¤¦§¦¦Ÿ§¨¨§¤§§©¤
àúééøBàc "úéaI äN" zøîà éàå .Bnò åéçà úà¯!?eäI ékæîe éà÷ àøNéa Iò ¤¤¨¦§¦¨§©§¤©¨¦§©§¨©¦§¨¨¥§©¥§

ïBäeáà ïBäI øîàc eäI änI àJà¯äéä äNòî :éëä éîð àéðz .úBöîa ïæøæI éãk ¤¨¨¨§©£©§£§¥§¨§¨§¦§©§¨©¦¨¦©£¤¨¨
.'åë "åéúBîeøz úà íøBúå" .íéIôL íéðáe úBæéøæ úBða eàöîðå ,íéðaI úBða eîã÷å§¨§¨©¨¦§¦§§¨§¦¨¦§¨¦§¥¤§¨
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נדטים. פטק טביעי - אין בין המודט - דף לו עמוד א - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
טש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

בכל טגע וטגע צטיך להיות קיום העשטה מאמטות על-ידי עשטת הדבטות, שזהו 
עניין לימוד התוטה

ממאמט י"ג כסלו ה'תשכ"ז
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miwxtקצח dyelyaa cenr el sc ± iriax wxtmixcp
.åì àåä úåëæã ïåéë,giexnymxezy.melk el ozil jixv `le ,elyn eilr.úòã êéøö àì

.eipta `ly mc`l oikfy.àéä äéìéã äåöîã ïåéë .àîìã åàdil `gip ,ixkd lrac

.ericeiy jixv jkitl .devnd z` `ed miiwiy ,dicarinl.àîéìéàlr ixkd lra lyn

.ixkd lraäéìéã äéúòãì àîéìéà.`edy ixkd lral ericed `ly ,mxez ly ezrcl

.eilr mxez.çéìù äééåù ïàîdn :ol `niiw `d

.mkzrcl mkgely s` - mkzrcl mz`à÷ àä
.äéúåçéìù ãáòã äéì éðäî.exicd edi`eà÷ àä

.äéì éðäî.eilr mxezy i`däéúòãì åàì àìà
.äéùôðãdvex `edy ixkd lral riced `ly

.eilr mexzl.äéì éðäî÷ àä úòã êéøö à"àå
ezricia eilr mxezy oeik.dil ipdnw `d -

.úòã êéøö ïéà åàì àìà,eilr mxez ikdle

dil ipdn `l - ezrcn `ly eilr mxezy oeikc

.llk.éøëä ìòá ìùî íìåòìezrcle ,ixiin

ciarc ,dil ipdnw `d :zxn`wce .ixkd lrac

dizegily.mixzec)(ìë øîåàáíåøúì 'öåøä
.íåøúéå àáéith ynn gily diey `lc oeikc

- ezenk mexzl oileki inp ipixg`e ,ipixg`n

mixz `l i`c ,llk dil ipdn `l- i`d dil

rnynl `kil `kdne ,`pixg` yipi` dil mixz

.llk dpin.éî ìùî äàðä úáåèdhext dze`

eza oal dpzil ick xg` l`xyin lawl lekiy

?`id in lyn ,odk.éàäã éøéô åàì éà,mxezc

,`eddc `ixk owzn `liedizedhext dze`

.mxezcàîìã åà.'åëå àìlraceied ixkd

.d`pd zaeh.'åâå úúðå êòøæ úàåáú ìë úà
,d`pd zaeh `id ixkd lrac dpin rny

."zzpe jrxf" aizkcnåéúåîåøú úà íøåú
åéúåøùòîå.åúòãìlr elync c"qwe .mxez ly

liwyc ,dil ipdn `w `d - ixkd lra lyzaeh

.d`pd.àìàmxezcnzaehc dpin rny - el

.`id mxez ly d`pd.éøîà`kil `dn mlerl

`l `kdc ,in ly d`pd zaeh dipin rnynl

lrac ezrcle ,ixkd lra lya `l` ixiin

`l ikd elit`e ,ely d`pd zaeh ikdle .ixkd

.dil ipdn `w.'åë äöåøä ìë øîåàá
.lirl `pniwe`ck.ùéã÷îäeycwd z` dcety

m`e" aizkck ,xg` mc` `le ,yneg siqen

) "ezia z` l`bi yicwnd`xwiefk.(øôëúîå
.äøåîú äùåòly ezaeg xehtl oaxw yixtnd

,oaxw eze`a dxenz dyer xtkznd - exiag

xg`nc .eyixtnd `le dicic ied `zydc

.xtkznd e`pw - ekxevl yixtdy'åëå íøåúäå
.åìù äàðä úáåè.mxez lyìò øëù ïéìèåðù

.'åëå àø÷îä ãåîéìel didy xkyd dil ipdnwc ,dfl mpga `xwn epcnli `l ikdle

.llk dil ipdn `w `lc ,mpga zekld ecnln la` .ozil.à÷ñô éàî`bdpnac`ilz

xity e`l i`ce `l ,uixz .`xwnd ly xky lwynl 'it` `ki` `xeqi` e`le ,`zlin

.llk lwyc car
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àéòáéà`ed zekfc oeik opixn` in `l e` ezrc jixv exiag ly lr elyn mxezd edl

.zrc jixv `l eldigelyk dil ied `nzqne ,eipta `ly mc`l oikfc.àîéìéàdizrcl

.dilicmkzrcl mz` dn :'iyxc `dc ?gily diiey o`n ,mxez i`dc-mkgely s`

mkzrcl.àìà.dizegily ciarc dil ipdn `d ixkd lrac ezrclezegily dyery lke

edpdn ixd -.àìà.diytpc `zrc`.mxezc

`le ciar dizrcnc oeik ,dpdn dil opiayg `le

opaxlc ,opgk 'ipzn `iz`e .xcenl icin dil aidi

,opaxl xeq`c ,eaeg rxetn rxb `lc xyt` i`

oeikc .ixy opaxl 'it` :d`xp ile .l"f `"ayxd

zaeh exiag ly lr elyn mxezc onwl wiq`c

zzl mxezc xninl `ki` - mxez ly d`pd

diytpc `zrc`e ,oiekzn dvex `edy odk eze`l

`nlra xicnc `nxba ixkd lrae ,ciar `w

ipdzn.àìà.zrc jixv oi` e`laezkc i`ne

ipdnw `d zrc jixv zxn` i`e :igqp zvwna

`nili` :opixn` xakc ,`ed `xizi `pyil - dil

dil ipdnw `d ixkd lra ly ezrcl.øîàãë
dvexd lk xne`a `axdinxi 'xc `iraa 'eke

ikd xn` jenqa.àëädvexd lk xne`a inp

.mexzie `ai mexzliabl ipdn `peeb i`d ike

bq dil `gipc cegla zrc ielbac ,dnexziable .i

dil ieyn `lc oeik ,dpdn aiyg `l d`pd xcen

lk" xne`a `wec ,edine .`icda gily jci`

lk" xn` i` la` ,"mexzie `ai mexzl dvexd

xeq`e ,ied `ilrn zegily - "mexzi ilew rneyd

) "xicnd" 'ta opixn` `dc .d`pd xcenasc zeaezk

:r"oefi ilew rneyd lk" :(-,ciarw dizegily

) "lawzd" 'ta opzcn dl opiwtne.eq sc oihibiabc (

hb aezki ilew rneyd lk" xn` m` ipdn hb

mexzl dvexd lk" xne`a `wec ,jkld ."izy`l

ik ,edine .`ed xenb zegily e`lc ,"mexzie `ai

ipdn `din dnexzlc opixn`-dixn`c `wec

d"yne ,ded `zrivn `pyil `dc ,`pyil i`da

zegily ied `l xcen iablc idp-zdin dnexzl

"ciqtn epi` mxezd lk" xn` i` la` .ipdn-

e`lc ,ipdn `l dnexz iabl elit`c xyt`

`ed `ilrn `pyilinp ikde .mexzie `aiyk

"ciqtn epi` ofd lk" xne`d `dc ,gken-jlde

ofe cg`-gily diiey `lc ,mlyl aiig epi`

llk.íøåúäd`pd zaeh exiag ly lr elyn

.in lymxez ,ef dnexz zpizpa i`kf in ,xnelk

zaeh ?ely d`pd zaeh `dzy ,ixkd lra e`

dze` oziy hren xac l`xyi el oziy - d`pd

azinl dil xeq` odk eli`c .odk eza oal dnexz

) zepxbd ziaa riiqnd odk elit`c ,eznexz el oziy ick l`xyil icin:ek zexekadia opixw (

"ield zixa mzgy".éà.oicdc ixit e`lmxez ly.úàåáú.zzpe jrxfdpizpd dlz

ixkd lra epiidc ,rxfd lraa.éàå.dil ipdn `w `d ixkd lral d`pd zaeh zxn`

`vnpe ,d`pd zaeh dipin liwye ,dvxiy inl dnexz dze` ozil ixkd lral mxez edkfny

ynn edpdn.ùéã÷îä.yneg siqendvexe dnnede ,exiag ly epaxwl dnda yicwnd

mdiycw z` oicetyk yneg oitiqen cala milrady .yneg siqedl jixvy oiprl milra iexw yicwn - dzectl.øôëúîä.dxenz dyerjxevl da dkefd dxenz oiprl la` ,xnelk

nz qitzne ,milra iexw epaxw] i`xwn dl sili dxenzae .`l yicwn la` ,da dxer"ve .cei dxenza y"r[.úáåè.ely d`pdjrxf z`eaz lk z` xyrz xyr" aizkc `xw df itle .mxez ly

dxenz 'qna dl yxtn ikde .dpizpa i`kf xyrnc ,zzpe xyrz xyr :w"de ,i`w "xyrz xyr"` - "zzpe.àø÷î.dil ipdn `wc meyn epcnli `l `nrh i`nxky epnn lhep epi`yk.

ùøãî.dil ipdn `w inpditeb `nrh i`dn.
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BI àeä úeëæc ïåék :ïðéøîà éî ?àI Bà Bzòc¯ ©§Ÿ¦¨§¦©¥¨¦§

éøö àIàçéðå ,àéä déIéc äåöî àîIc Bà ,úòc C Ÿ¨¦©©¦§¨¦§¨¦¥¦§¦¨
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àîéIéà ?ïàîc BzòãIe ,éøkä Iòa IL Iò éøkä©§¦©¤©©©§¦§©§§©¦¥¨
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BzòãI àîéIéà ?ïàîc BzòãIe .éøkä IL Iò BJMî¦¤©¤©§¦§©§§©¦¥¨§©§
éøkä Iòác¯åàI àJà !déI épäî÷ àä¯dézòãI §©©©§¦¨¨§©¥¥¤¨¨§©§¥

éøö à"àå .Bøéáç IL Iò íøBz BJMîe ,déLôðcC §©§¥¦¤¥©¤£¥¨¦
úòc¯åàI àJà !déI épäî÷ àä¯éøö ïéà.úòc C ©©¨¨§©¥¥¤¨¨¥¨¦©©

:àáø øîàãk .éøkä Iòa Iò éøkä Iòa IMî íIBòI§¨¦¤©©©§¦©©©©§¦¦§¨©¨¨
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åéúBîeøz úà íøBz :déáéúéà ."zúðååéúBøNòî úàå §¨©¨¥¦¥¥¤§¨§¤©©§¨

épäî à÷ àä éøkä Iòác äàðä úáBè zøîà éàå .BzòãI§©§§¦¨§©§©£¨¨§©©©§¦¨¨§©¥
Iòa IMî ,àI :éøîà .déIéc äàðä úáBè î"ù àJà !déI¥¤¨©£¨¨¦¥¨§¦¨¦¤©©
øîBàa ,éøkä Iòác BzòãIe .éøkä Iòa IL Iò éøkä©§¦©¤©©©§¦§©§§©©©§¦§¥
eäaà 'ø øîàc ,ù"ú ."íBøúéå àáé íBøúI äöBøä Ik"¨¨¤¦§¨Ÿ§¦§§¨©©¨
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BJL BðéàL Iò BJMî íøBzäå ,äøeîz¯.BJLäàðä úáBè §¨§©¥¦¤©¤¥¤©£¨¨¤
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קצר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc mixcp(iriax meil)

lr ely zexitn dnexz yixtnd mc` iabl zwtzqn `xnbd
xiag ly zexit:e

eäì àéòaéà,yxcnd ziaa ewtzqp -mc`íøBzäyixtnd - ¦©§¨§©¥
,zexyrne zenexzîzexitìò BlMzexit,Bøéáç ìLm`déøöC ¦¤©¤£¥¨¦

yixtdlnBzòczexyrne zenexz yixtiy el xn`iy ,exiag ly ©§
,egely didp jkay ,eizexitn.àì Bà,md wtqd iccveïðéøîà éî Ÿ¦©§¦¨

y mixne` ep` m`d -Bì àeä úeëæc ïåékeizexit eidiy ,exiagl - ¥¨¦§
ok lr ,ecvn zipenn drwyd `ll mipweznéøö àì,úòc Ciepine Ÿ¨¦©©

oi`y ,xnelk ,'eipta `ly mc`l oikf'y oic yi ixdy ,zegily
exiag edpin eli`k df ixde ,exear zekfl gilyl edpniy jixv

,ef dyxtdl gilyàîìc Bàxear zekfl aygp df oi` `ny - ¦§¨
oeik ,exiagyäåöîzexyrne zenexz zyxtd ly efdéìécly - ¦§¨¦¥

exiag,àéädéãaòéîì déì àçéðåz` envra miiwl sicrn `ede - ¦§¦¨¥§¤§§¥
lirez `l `linne ,jka jexkd ipennd cqtdd s` lr ,devnd

.eizexit yixtdl gily edpin `l m` exiag zyxtd
lra ly ezrc z` dnexza jixv oi`y epizpynn dgiken `xnbd

:ixkd
òîL àz,epwtzqpy dnl di`x rnye `a -lirl dpyna xn`p ¨§©

(:dl),d`pd exiag z` xicdy mc`yíøBz[mexzl leki-]úà ¥¤
åéúBøNòî úàå åéúBîeøz,xcend ly.Bzòãì,`xnbd zxxane §¨§¤©§§¨§©§

ïðé÷ñò éàîa,dpynd zxacn ote` dfi`a -àîéìéàxn`p m` - §©©§¦¨¦¥¨
yixtn `l` ,elyn melk yixtn epi` xicndy ote`a xaecnyïî¦

ly eizexitìò éøkä ìòaeizexit,éøkä ìòa ìLepilr ok m` ©©©§¦©¤©©©§¦
,'ezrcl' yixtn `edy zxne`y ,dpynd zpeek z` xxalBzòãìe§©§

,in ly - o`nCàîéìéàyixtn `edy dpynd zpeeky xn`p m` - §©¦¥¨
déìéc Bzòãìeizexitn yixtne ezrcn `ay ,xnelk ,envr ly - §©§¦¥

,dyw ,mix`ypd zexitd z` owzl ick dcyd lra lydéåeL ïàî©©§¥
edpin in -çéìLzyxtd dlireny dn lk ixdy ,ef dyxtdl ¨¦©

.ziad lra ly ezegilya `weec epiid xg` ici lr dnexzàlà¤¨
yixtna xaecny ,dpynd zpeek yxtl jixvéøkä ìòác Bzòãì§©§§©©©§¦

,ef dyxtdl gily edpiny,dyw ok m`eãéáò÷c déì éðäî÷ àä̈¨§©¥¥§¨¨¦
déúeçéìL-,ezegily z` miiwny dfa eze` dpdn `ed `ld §¦¥

.xicnd on zepdil xcend ixkd lral xzen cvike
àlàd z` epigcy oeik -ote`a zxacn dpyndy zexyt` ¤¨

gxkda ,ixkd lra ly zexit lr ixkd lra ly zexitn yixtny
yixtn xicndy ote`a zxacn dpyndyîzexitìò BlMzexit ¦¤©

ìLlra.éøkädxn`y dpynd zpeek z` xxal epilr oiicre ¤©§¦
,'ezrcl' yixtn `edyïàîc Búòãìe,in ly -àîéìéàm` - §©£§©¦¥¨
dpynd zpeeky xn`p,éøkä ìòác Búòãìyixtiy eywiay §©£§©©©§¦

,dyw ok m` ,ely lr eizexitndéì éðäî÷ àädpdn `ed `ld - ¨¨§©¥¥
,ezegily z` miiwn `edy dfa eze`åàì àlàdpeekd gxkda - ¤¨¨

yixtn xicndy dpynadéLôðc dézòãì,envr zrcl -BlMîe §©§¥§©§¥¦¤
`edBøéáç ìL ìò íøBzzøîà éàå ,yixtndy xne` dz` m`e - ¥©¤£¥§¦¨§©§

exiag ly lr elynéøöCl yixtdlúòc,dyw ,exiagéðäî÷ àä ¨¦©©¨¨§©¥
déì.ezegily z` miiwn `edy dfa eze` dpdn `ed `ld -àlà ¥¤¨
åàìexiag ly lr elyn yixtndy ,dpynd ixacn gken -ïéà ¨¥

êéøöz`úòcoi` ,gilyl edpniy jixv oi`y oeik ,`linne ,exiag ¨¦©©
z` dyr `l ixdy ,yixtnd on dpdp zexitd lray aygp df

.ezegily
:ef di`x `xnbd dgec

íìBòìyixtny ote`a zxacn dpyndy cinrdl xyt` - §¨
îzexitìò éøkä ìòa ìMly zexitéøkä ìòa,epiywdy dne ¦¤©©©§¦©©©©§¦

dpdn xicnd ok m`e ,zexitd lra ly ezegily z` dfl jixvy
uxzl yi ,ezegily miiwny dfa eze`àáø øîàãkonwljynda) ¦§¨©¨¨

xaecny ,(cenrdøîBàa,zexitd lra,'íBøúéå àáé íBøúì äöBøä ìk' §¥¨¨¤¦§¨Ÿ§¦§
`ed `l` ,mexzl egily zeidl mieqn mc` dpnn epi` ,xnelk

.mexzle `eal dvexd lkl zeyx ozepeénð àëäxaecn o`k mb - ¨¨©¦
'eëå øîBàa.[mexzie `eai mexzl dvexd lk]edpin `ly oeikny §¥§

z` miiwn epi` ixdy ,zexitd lral d`pd o`k oi` gily
oeik ,yxetna gily edpin `ly dfa oexqig oi` mbe .ezegily
dyxtdl mikqn `edy ezrc ielib liren dnexz zyxtd iably

.ef
zexitn dnexz yixtny mc`l rbepd sqep oica zwtzqn `xnbd

:exiag zexit lr ely
dépéî àòal`y -éaøî äéîøé éaø[iax z`-],àøéæíøBzäzexitn §¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨©¥¦

ìò BlMzexit,Bøéáç ìLéî ìL äàðä úáBèzpizpa i`kf in - ¤©¤£¥©£¨¨¤¦
giexne ,dnexzd z` zzl odk dfi`l hilgdl lekiy ,dnexzd
ick hren xac l`xyi el oziy ,jka dkexkd d`pdd zaeh z`

,md wtqd iccve ,odk `edy eza oal dnexzd z` oziyïðéøîà éî¦©§¦¨
y mixne` m`d -éàäc éøét åàì éààeääc àéøk àðwzî éî C- ¦¨¥¥§©§¦¦©§¨©§¨§©

`l` ,owezn ixkd did `l yixtnd ly eizexit o`k eid `l m`
i`kfd `ed yixtndy ozep oicd ,ok m`e ,lah x`yp didzpizpa

,lreta dnexzdàîìc Bà,`ny -ïééåä àì àeääc àéøk åàì éà ¦§¨¦¨©§¨§©Ÿ©§¨
äîeøz ïéãäc éøét`l dcyd lra ly ixkd o`k did `l m` - ¥¥§¨¥§¨

,ok lre ,eizexit lr dnexz my ligdl mxezl zexyt` dzid
.dcyd lral didz lreta dpizpd zekf

déì øîà,weqtd on df wtq heytl ozipy ,dinxi iaxl `xif iax ¨©¥
ixdyàø÷ øîà(ak ci mixac)'Eòøæ úàeáz ìk úà'aezk okn xg`le ¨©§¨¥¨§©©§¤

(ek my)zúðå','jytp de`z xy` lka sqkd ddpizpdy ,xnelk §¨©¨
d`pdd zaeh mb ,`linne ,rxfd lra `edy ixkd lraa dielz

.el zkiiy
d`pdd zaehy weqtd on hyty ,`xif iaxl dywn dinxi iax

:ixkd lral zkiiy
,déáéúéàlirl dpyna epipy(:dl)xicndyíøBz[mexzl leki-] ¥¦¥¥

åéúBøNòî úàå åéúBîeøz úàly,xcend,Bzòãì,`xnbd dxaqe ¤§¨§¤©§§¨§©§
z` owzl ick ely zexitn yixtn xicndy ote`a xaecny
elyn yixtndy ,o`kn gikedl yi ,ok m`e .xcend ly eizexit

ixdy ,ely `id lreta dpizpd zekf ,exiag ly lrzøîà éàå- §¦¨§©§
y xn`z m`úáBèdäàðä`id,éøkä ìòácok m` ,xcend `edy ©£¨¨§©©©§¦

,xcend ly eizexit lr yixtdl xicnd i`yx cvik ,dywà÷ àä̈¨
déì éðäîeze` dpdn `ed `ld -xcend lkeiy ,zipenn d`pd §©¥¥

ly ezyxtd zekfa ,odkl dpizpd xear d`pd zaeh lawl
.xicndàlàgxkdadpéî òîLdpynd ixacn cnl dz` - ¤¨§©¦¨

ydéìéc äàðä úáBèz` dfa dpdn epi` ,ok lre ,yixtnl zkiiy - ©£¨¨¦¥
dyw ,ok m`e .xcend ly lr elyn dnexz yixtdl lekie ,xcend
lra ly `id d`pdd zaehy weqtdn zcnly [`xif iax] jixacl

.ixkd
,`xnbd zayiin,éøîààìelyn yixtn xicndy ote`a xaecn ¨§¥Ÿ

yixtn `edy ote`a `l` ,ixkd lra ly lrìò éøkä ìòa ìMî¦¤©©©§¦©
,éøkä ìòa ìL.éøkä ìòác Bzòãìeleki cvik ,dywi ok m` ,mpn` ¤©©©§¦§©§§©©©§¦

zegily miiwny dfa edpdn `ed `ld ,ezegilya yixtdllre ,e
dpynd z` cinrdl jixv okàáé íBøúì äöBøä ìk' øîBàa§¥¨¨¤¦§¨Ÿ

,'íBøúéådvexd lkl zillk zeyx ozp `l` ,gily edpin `le §¦§
oeik ,xcend z` dpdn xicndy aygp df oi` ok lre ,mexzl

.ezegily miiwn epi`y
zekf zkiiy inl ,dinxi iax wtzqpy wtqd z` zhyet `xnbd

:da dkexkd d`pdd zaehe dyxtdd
òîL àz,rnye `a -ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàcdyely ¨§©§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨

:oey`xd .mipey mipicly epaxw xear dnda yicwdy mc`
milrad xy`ky ,`ed oicd .diict dkixve men da ltpe ,exiag
xg` xy`k ok oi`y dne ,yneg siqedl eilr dndad z` dcet
,exiag xear yicwdy dfk ote`ae .siqedl jixv epi` dcet

Léc÷nä`edy oiprl milrad `edéñBîLîBç ój` ,dcet `edyk ©©§¦¦¤
.siqen epi` ,dcet exear eyixtdy df m`

oiprl j` ,milrad `ed yicwnd yneg iably s`y :ipy oic
,df oaxw zyecwa sqep oaxw zqtzd ,epiidc ,dxenz ziiyr
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xcde"ט fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc mixcp(iying meil)

,`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àädfa eprinydl `a `pzd - ¨¨©§©¨
cenil lr `le `xwn cenil lr xky lehil mibdepy mewn hwpy

,yxcnøëN ïéìèBpL íB÷îa eléôàc,mixg`l dxez cenil lr ©£¦§¨¤§¦¨¨
,mpiga micnln `leì÷Lîì éøL àø÷nä ìò,xky lehil xzen - ©©¦§¨¨¥§¦§©

j`ì÷Lîì éøL àì Løãnä ìòmiaiig `l` ,xky lehil xeq` - ©©¦§¨Ÿ¨¥§¦§©
.mpiga cnll

,`xnbd dywnàìc Løãî àðL éàîlehil xeq`y mrhd dn - ©§¨¦§¨§Ÿ
oeik ,mixg`l yxcn cenil lr xkyáéúëc(ci c mixac)äeö éúàå' ¦§¦§Ÿ¦¦¨

'íëúà ãnìì àéää úòa 'äcnll dyn dehvpy micnl ep` o`kne ¨¥©¦§©¥¤§¤
,l`xyi ipal dxezáéúëe,sqep weqt epyie -(d my)ézãnì äàø' §¦§¥¦©§¦

,''ä éðeö øLàk íéètLîe íéwç íëúàdidy df weqtn rnyne ¤§¤ª¦¦§¨¦©£¤¦©¦
ok lre .xkya `le ,mpiga l`xyi ipa z` cnll dynl sqep ieeiv

,minkg eyxcéðà äîmkz` izcnil [dyn],ípçaénð ízà óà ¨£¦§¦¨©©¤©¦
mixg`l ecnlz -ípça.lr xky lehil xeq`y micnl ep` o`kne §¦¨

cenil didi mrhd eze`ny ,dyw ok m`e .yxcnd cenildàø÷î¦§¨
mixg`lénð`ed mb -,ípçacenil lr xky lehil xeq` didie ©¦§¦¨

.mdipia welig epivn `l ixdy ,mixg`l `xwnd
xzen recn `iyewd aeyiia mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mixg`l `xwnd cenil lr xky lehil
,øîà áøiptn `ed ,`xwnd cenil lr xky lehil xzeny mrhd ©¨©

xky lehil xeq` ok` df lry ,cenild mvr lr epi` xkydy
jxcay oeikn `l` ,yxcnd cenil lr xky lehil xeq`y myk

zgwl mcnlnl xzen ,miphw md `xwn icnel llkøenéL øëN- §©¦
,dp`e dp` ekli `ly cenild zrya mxney `edy jk lr xky
.mirx mixacl ekpgzie ewifie miweeyae zeaegxa ekli `ly oke
mikixv mpi`y xzei milecbl `l` micnln oi` yxcn la`
`le `xwnd cenil lr wx xky lehil xzen ,ok lre ,jk lk xeniy

.yxcnd cenil lr
,øîà ïðçBé éaøå`xwn cenil lr xky lehil xzeny mrhd §©¦¨¨¨©

`l` ,cenild mvr lr epi` xkydy iptn `ed mixg`løëN§©
mpi`y ,`xwnd inrh zpibp cenil lr - minrh wEQiR¦§¨¦
eehvpy 'mihtyne miweg'a millkp mpi` ok lre ,`ziixe`cn

.mpiga mcnll
ixac lr dywne ,epizpynn opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbd

:ax
ïðzlirl dpyna epipy -(:dl)exiag z` xicndy ,epãnìé àìz`] §©Ÿ§©§¤

[xcend.àø÷î,`xnbd dgikeneøîàc ïàîì àîìLayxtp m`- ¦§¨¦§¨¨§©§¨©
`ed `xwnd cenil lr lehil xzeny xkydy opgei iaxkøëN§©

,íéîòè ÷eqéteðééämrhd oaen didi -epãnìé àìcoeik ,`xwn ¦§¨¦©§§Ÿ§©§¤
`ed ixd mpiga ecnln m`e ,xky jk lr lehil `id jxcdy

.edpdnøîàc ïàîì àlàcenil lr lehil xzeny xkydy ,ax - ¤¨§©§¨©
wx `ed `xwnd,øenéL øëNohwl cnlna wx miiw df mrhe §©¦

a o`k la` ,xeniy jixvym`e ,lecb `ed xcendy xaecn zehyt
ike ,dyw ok,àeä øenéL øa ìBãbecnll xicnd lr xq`p recne ¨©¦

oi`e xeniy jixv epi`y oeik ,jka edpdn epi` ixd ,mpiga `xwn
.xky epnn lehil i`yx ecnlnd

ixacl s` dpynd ixac z` zayiine ,di`xd z` `xnbd dgec
:ax

ecnll xzen ok`y ,lecb xcendy dxwna zxacn dpi` dpynd
`l` ,xeniyl wewf epi`y oeik ,ax zrcl mpiga `xwnéðz÷ ïè÷a§¨¨¨¨¥

ohw `ed xcendy dxwna xaecn -m` ok lre ,xeniyl wewfd
.eze` dpdn `ed ixd mpiga exnyne ecnln

,`xnbd dywnéàzxacn epizpyn m` -axcenàîéà ,ïè÷ ¦§¨¨¥¨
d z` jl xne`-,àôéñ,da xn`pyãnìî ìáàxicndåéða úàly ¥¨£¨§©¥¤¨¨

xcend,àø÷îike ,dyw ok m`e.àeä íéða øa ïè÷zvxzne ¦§¨¨¨©¨¦
,`xnbdéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçeli`k dpynd z` cenll yi - ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥

,jk dilr siqedle ,dxqg `idepãnìé àìxcend z` xicnd Ÿ§©§¤
,àø÷îaxcend didy ote`,ïè÷exnyn `edy dfa edpdn ixdy ¦§¨§¨¨

.cenild zryaeäéä íàxcend,ìBãbBãnìî,xicndBìxcenl - ¦¨¨¨§©§
,envråéðáìe,miphwd eipal s`e -.àø÷îel cnll xzidd zaiqe §¨¨¦§¨

`ed ixdy edpdn epi`y oeik ,`id envr
,xeniyl miwewfe miphw mdy s` ,eipale .xeniyl wewf epi`e lecb
miiwl ick `l` ,xcend liaya z`f dyer epi`y oeik ,xzen

.`linn dpdp xcendy s` xeqi` oi` dfk ote`ae ,devn
xzeny xkydy] opgei iax ixacl ztqep di`x d`ian `xnbd
lr dywne ,[minrh weqit xky `ed ,`xwn cenil xear lehil

:[xeniyd xear `ed xkydy] ax ixac
éáéúéî,`ziixaa xn`pdn yxcnd ziaa eywd -àì ,úB÷Bðéz ¥¦¥¦Ÿ

úaLa äléçza ïéøB÷zaya `xwn micnel mpi` -,dpey`x mrta ¦©§¦¨§©¨
àlàïBLàøa ïéðBLecnly dn lr zaya xefgl mileki la` - ¤¨¦§¦

.dpey`x dxfg idefy s` ,okl mcew,`xnbd dgikeneàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîìxky lehil xzeny mrhdy xn`y opgei iax itl - §©§¨©

dfy oeikn `ed `xwn cenil lrøëN,íéîòè ÷eqéteðééäoaen - §©¦§¨¦©§
mrhdïéàc,úaLa äléçza ïéøB÷`id cenild zgxih xwiry oeik §¥¦©§¦¨§©¨

xaky ote`a wxe ,zay xky lhep `edy `vnpe ,dpey`xd mrta
,zaya eilr xefgl xzen ,zay mcew df `xwn zewepizd ecnl

eik.xky milhep oi` daexn dgxih da oi`y dxfgd lry oàlà¤¨
øîàc ïàîìcenil lr xky lehil xzeny mrhdy ax itl - §©§¨©

dfy oeikn `ed `xwnøenéL øëN,dyw ,zewepizdéànà[recn-] §©¦©©
,úaLa äléçza ïéøB÷ ïéà,ïBLàøa ïéðBL éànàåweligd dn ,xnelk ¥¦©§¦¨§©¨§©©¦§¦

,dxfg oial dpey`xd mrta cenil oiaøenéL øëN àkéà àä̈¦¨§©¦
úaLc-mrta xac micnelyk mxneyl jixvy enk ixd §©¨

xefgl s` xeq`l yie ,mixfegyk xeniy mikixv ok ,dpey`xd
.mxeniy xear zay xky lhep mcnlnd ixdy ,mcenil lr mnr

,`xnbd dgecéîòèéìåCcnll xzidd mrhy [opgei iax] jnrhl - §¦©§¥
ixac ex`eai `l oiicr ,minrhd weqit meyn `ed xkya `xwn
ixdy .zaya ycg xac zewepizd mr cenll xeq`y `ziixad

øeñà éî úaLa ÷eqét øëNweqit xear xky lehil xeq` ike - §©¦§©¨¦¨
`ld ,zaya minrh,àéä äòìáämei xear xky lhep did m`y ©§¨¨¦

oeikn j` ,zay xky meyn xeq` did ok` envr ipta zayd
zayd xkyy `vnp ,cgia reayd ini lk xear xky lhep `edy

,reayd lk jeza rlaenéøL àøLéî äòìáäå,zxzen drlade - §©§¨¨¦§¨¨¥
àéðúc,`ziixaaìòBtä úà øëBOäì÷Bðézä úà øBîL,d`nehn §©§¨©¥¤©¥¦§¤©¦

,dnec` dxt xt` yeciw jxevl oiirnd on min `lnl lkeiy ick
lretd z` xkyy e`ìäøtä úà øBîL`le ,ler dilr dlri `ly ¦§¤©¨¨

exkyy e` ,men da letiìíéòøfä úà øBîLoaxw z`ad jxevl ¦§¤©§¨¦
exky z` lawny mei xiky `ed m`y ,`ed el` lka oicd ,xnerd

,envr ipta mei lk lr,úaL øëN Bì ïéðúBð ïéàlehil xeq` ixdy ¥§¦§©©¨
e ,envr ipta zayd mei lr xkyCëéôì§¦¨
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יום  גם  אזי  יותט,  נעלה  באופן  היא  השבת  שלפני  ימים  בששה  העבודה  כאשט 
על  השבת  מיום  והבטכה  ההמשכה  גם  הנה  ואז  יותט,  נעלה  באופן  הוא  השבת 

הימים שלאחטיו היא באופן נעלה יותט
משיחת י"ג כסלו, ה'תשכ"ז
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טא

miwxt dyelya` cenr fl sc ± iriax wxtmixcp
.ïì òîùî à÷ àäå,`xwn epcnli `l ikdle .'eke xky oilhepy mewna 'it`c ,'ipzn

.ozil el didy xkyd on dil ipdn - mpga ecnln m` ,xky lwynl ixye li`edcáø
.øîàxky lr `l` xky oilhep oi`y iptn - `xwnd on xky lwynl exizd `nrh i`n

xky `le ,milha mixaca weqrle z`vl oze` oigipn oi`y ,zewepizd oixnyny xeniy

oikixvc miphwe .`xwnd ceniloicnl xeniy

`xwn epcnli `l ikdle .milecb `le ,`xwn

ediilr lwynl ixye li`edc ,mpga miphwl

la` .ozil el didy xkyd ipdnw - xky

`l` ,yxcn micnel oi` miphwc ,yxcn ecnln

milecbe ,milecbl`le ,xeniy xky edl zil

.ixy ikdle ,llk edl ipdnwøîåà ïðçåé éáøå
.íéîòè ÷åñéô øëù,ediipn liwymcnlny

minrhe cewipweqite .lwynl ivn xky `edde ,

epcnli `l ikdle ,`xwna `l` epi` minrh

:`xwn.ïè÷áel gipny ,dil ipdn `wc meyn)

epcnli `l :ipzwc 'ipzn uixz , (xkyd z`

el gipny ,dil ipdn `wc meyn ,ohwa - `xwn

.ozil el didy xkyd z`ååðãîìé àì éðú÷ éëä
.ïè÷ì àø÷îxky dil ipdn `wc meyn ,mpga

eipale el ecnln - lecb did m` la` .xeniyd

,xeniy jixv `l edi`c meyn - lecb .`xwn

li`ed ,inp eipale .dil ipdnw `leodia`e

mxnyn `ed - mdnr.xeniy xky `kile ,àì
.úáùá äìéçúá ïéøå÷mcnll oiligzn oi`

la` .mlern ecnl `ly xaca zaya dligza

edecnly xaca ,xnelk ,oey`xa oipeyxak

.zaya dipy mrt oze` micnel dpey`x mrt

`zeaxc ,"oey`xa" ipzw ikdlet"r` :l"nw

.oipey - zg` mrt `l` zewepizd edecnl `ly

.íéîòè ÷åñéô øëù øîàã ïàîì àîìùáixy

.lwynl.úáùá äìéçúá ïéøå÷ ïéàã åðééä
mlerne li`edceiykr `l` df xac ecnl `l

xky lwynl iz`e ,xkya `l` ecnln epi` -

.xky `la dil ciarc ,oipey la` .zaya.ïåùàøá ïéðåù éàîà`dc ,`l oipey elit`

!zaya xky lwynl iz`e ,zayc xeniy xky `ki`.àéä äòìáäixyine ipzwck.ixy

.ìòåôä úà øëåùä àéðúã.mei lk ly exky el ozepy.÷åðéúä úà øåîùì.d`nehn

.íéòøæä úà øåîùì.xnerd jxevl
íà
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øîàyxcnd lr yxcnd lr xky oilhep oi`e `xwnd lr xky oilhepy mewna l`eny

.lwynl dil ixy `llr `le `xwnd lr xky lehil xzen `picn :t"dc ipira d`xp

lr 'it` xky lehil `ly mnvr lr oixingny zenewn yi ,edin .lif`e yxtnck ,yxcnd

ixdy ,ecnll leki `xwn elit` - zenewn oze`ae .yxcnd on lehil `ai `ly ick ,`xwnd

oi`yx opi` - devnl onvr lr exingdy oeikn

lkl yxcnk `xwn dil dede ,xky lehil

oilhepy mewna `nwezn 'ipznc `l` .zenewnd

,onvr lr exingd `ly xnelk ,`xwnd lr xky

`ed `wec `xwnd lr - mewn eze`a elit`e

oilhepy oeikc ,epcnli `l d"yne .lwynl ixyc

la` .edpdn `vnp - mpga ecnln m` ,xky dilr

,xeq` `picnc ,lwynl ixy `l yxcnd lr

- mpga yxcn ecnln ik ,jkld .lif`e yxtnck

,dia aiign `l `xb`c ,icin `le dil ipdn `l

e`l zevnc ,`ed d`pd e`l inp diteb cenile

epzp zepdil.ïéðòìå.dkld,ikd ol `niiw

xky n"d ,edin .lwynl ixy `l yxcnd lrc

`zi` ikde .ixy dlha xb` la` ,cenil

`xwn lr s` leki :mzd opiqxbc ,inlyexia

miweg "mihtyne miweg" l"z - ok mebxze

micnln mz` i`e ,mpga micnln mz` mihtyne

oiaqp `ipzn ing oke .mebxze `xwn mpga

md olha xky :l`rnyi 'xa ocei 'x xn` !oedixb`

oilhep.éàîdev ize`e aizkc `lc yxcn `py

.`idd zra 'ddync opirny`l iziin `xw i`d

l`xyil dxez cenll deehvp.áéúëåd`x

.'d ipev xy`k mihtyne miweg mkz` izcnl

i`c .mpga cenll ipevy ,xnelkxy`k" ,`l

ikidc ,xkya xninl `kilc i`w i`n` "ipev

`lc `ibq `l ?jka edev ike ,"ipev xy`k" `nil

"ipev xy`k"c inp xninl `kile ?`xb` lewyil

.xne` ip` invrn `le ,ipev xy`k :xn`w ikd

ja aizk `dc jka oiwtwtn eid `l l`xyi i`cec

mpga cnll ipev xy`k w"d i`ce `l` mlerl epin`i.àø÷î.mpga inp`xw i`dn

diteb.áø.xeniy xky xn`idp ,d"yne .xeniy oikixve ,miphw `xwn icnel `nzqnc

ixy xeniy xky - xeq` cenil xb`c.éáøå.minrh weqit xky xn` opgeimdl oicnlny

iaxl ax oia `ki`e .mihtyne miweg llka eed `l jkld ,edpip `ziixe`cn e`lc ,minrh

,`ziixe`c minrh weqitc l"qc ,xeq` axlc ,xeniy ira `lc ,lecbl `xwn cnll opgei

e"ta l"f m"anxd ixac md jke ,`xwnd lr xky lehil ixy lecbn 'it`c opihwp - opgei 'xk dkld opgei 'xe axc l"iiwc oeik ,dkld oiprl ,jkld .minrh weqit xky meyn ixy opgei iaxle

mixcp zekldn.ïðú.`ed [xeniy xa lecb] xeniy xky xn`c o`nl `l` 'eke `xwn epcnli `ldiytp xhp edi` `de..ïè÷áoi` zeliap lke` ohwc ab lr s`c .ohw xcen i`d iedc

edpdn `ed ixd - ecnlnyke ,micia dil opitq `l ikd elit` - eyixtdl oieevn c"a.íàå.`xwn eipale el cnln lecb did`l - xeniy erac b"r` ,inp eipal ,xeniy ira `lc - el

eizepa z`e eipa z` ofn ith xqzn.éáéúéî.zaya dligza oixew `l zewepiz,zaya eze` oipey - zayd iptl dpey`x mrt e`xw m` - oey`xa oipey `l` .mdinin e`xw `ly dn

dpey`x dxfg `idy t"r`.àîìùá.zaya dligza oixew oi`c epiid minrh weqit xky c"nldligza oixew oi` d"yne ,daexn dgxhy dpey`x d`ixw lr `l` epi` xkyd xwiry itl

`xb` ilwy `l dxfg`c meyn - oey`xa oipey la` .xeq` zay xkyc ,zaya.àìà.'eke oixew oi` i`n` xeniy xky xn`c o`nlixd ?dipyl dpey`x mrt oia `ki` i`n ,xnelk

oipeyyk xeniy `ki` inp ikd - dligza xeniy `ki`c ikid ike ,xeniyd lr `l` epi` xkyd.äòìáä.`idminid x`y xky llka zayd mei xky rilany.øåîùì.wepizd z`

dxtd xt` ycwl oiirnd on min e`lniy ick ,medzd xaw iptn rlqd iab lr zeiepad zexvga zewepiz oilcbn eidy.øåîùì.dxtddnec` dxt.úà.mirxfdeid xner jxevl

) "adfd" wxta l"f i"yx dl yxtn ikd .xnerd z`ad mcew mze` oixnyn.gp sc n"a(.êëéôì.ozeixg`a aiig epi` eca` m`
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àø÷nä Iò ,øëN ïéIèBpL íB÷îa eJéôàc I"î÷ àä¯ ¨©£¦§¨¤§¦¨¨©©¦§¨
Løãnä Iò ,I÷LîI éøL¯àðL éàî .I÷LîI éøL àI ¨¥§¦§©©©¦§¨¨¨¥§¦§©©§¨

àIc Løãî¯ãnII àéää úòa 'ä äeö éúàå" áéúëc ¦§¨§¨¦§¦§Ÿ¦¦¨¨¥©¦§©¥
íéètLîe íéwç íëúà ézãnI äàø" áéúëe "íëúà¤§¤§¦§¥¦©§¦¤§¤ª¦¦§¨¦

'ä éðeö øLàkípça éðà äî "¯óà.ípça éîð ízà ©£¤¦©¦¨£¦§¦¨©©¤©¦§¦¨
ïðçBé éaøå ,øenéL øëN :øîà áø !ípça éîð àø÷î¦§¨©¦§¦¨©¨©§©¦§©¦¨¨
.àø÷î epãnIé àI :ïðz .íéîòè ÷eqét øëN :øîà̈©§©¦§¨¦§©Ÿ§©§¤¦§¨

íéîòè ÷eqét øëN øîàc ïàîI àîILa¯àIc eðééä ¦§¨¨§©§¨©§©¦§¨¦©§§Ÿ
øenéL øëN øîàc ïàîI àJà ,epãnIé¯øenéL øa IBãb §©§¤¤¨§©§¨©§©¦¨©¦

ïè÷a éà .éðú÷ ïè÷a ?àeä¯ãnIî Iáà :àôéñ àîéà §¨¨¨¨¥¦§¨¨¥¨¥¨£¨§©¥
àøqçî éøeqç !?àeä íéða øa ïè÷ ,àø÷î åéða úà¤¨¨¦§¨¨¨©¨¦©¥¦©§¨

àø÷î epãnIé àI :éðú÷ éëäå¯IBãb äéä íà .ïè÷a §¨¦¨¨¥Ÿ§©§¤¦§¨§¨¨¦¨¨¨
¯ïéøB÷ àI úB÷Bðéz :éáéúéî .àø÷î åéðáIe BI BãnIî§©§§¨¨¦§¨¥¦¥¦Ÿ¦

ïàîI àîILa .ïBLàøa ïéðBL àJà ,úaLa äJéçza©§¦¨§©¨¤¨¦§¦¦§¨¨§©
äJéçza ïéøB÷ ïéàc eðééä íéîòè ÷eqét øëN øîàc§¨©§©¦§¨¦©§§¥¦©§¦¨

øenéL øëN øîàc ïàîI àJà .úaLa¯ïéøB÷ ïéà éànà §©¨¤¨§©§¨©§©¦©©¥¦
øëN àkéà àä ?ïBLàøa ïéðBL éànàå úaLa äJéçza©§¦¨§©¨§©©¦§¦¨¦¨§©

éîòèéIå !úaLc øenéL?øeñà éî úaLa ÷eqét øëN ,C ¦§©¨§¦©£¦§©¦§©¨¦¨
øëBOä :àéðúc .éøL àøLéî äòIáäå ,àéä äòIáä©§¨¨¦§©§¨¨¦§¨¨¥§©§¨©¥
,äøtä úà øBîLI ,÷Bðézä úà øBîLI IòBtä úà¤©¥¦§¤©¦¦§¤©¨¨

íéòøfä úà øBîLI¯CëéôI .úaL øëN BI ïéðúBð ïéà ¦§¤©§¨¦¥§¦§©©¨§¦¨
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נדטים. פטק טביעי - אין בין המודט - דף לז עמוד א - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
טש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

עשטת  ועל-ידי  הדבטות,  עשטת  נגד  מכוונים  העולם  דבטיאת  מאמטות  עשטה 
הדבטות נעשה קיום העשטה מאמטות, דהיינו קיום העולם

ממאמט י"ג כסלו ה'תשכ"ז

לעולם הוי' דבטך ניצב בשמים, שדבטך שאמטת יהי טקיע בתוך המים גו', תיבות 
ואותיות אלו הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך טקיע השמים להחיותם

ממאמט י"ג כסלו ה'תשכ"ז
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miwxtטב dyelyaa cenr fl sc ± iriax wxtmixcp
.åãáà íàzaya..ïúåéøçàá áééç åðéà.zay meia xiky epi`e li`ed.úáù øéëù äéä íà

f el mipzepymihiyt 'mei lkc oeik ,cg` heyt zay meil ribny t"r` ,reayl exky

ini jeza rilan zay xkyy ,drlad `id ef - reayd x`y zexiky mr rlap zay

.ixy drladc - zay xky oipzep ,reayd.åãáà íàoipzep `dc ,ozeixg`a aiig ,zaya

.zayd xky el.úáù éáâ àìàoixew `l :ipzwc

`le weqit xky meyn e`l ,oipey la` dligza

.drlada ixy `dc ,xn`w xeniy xky meyn

àúååöîì à÷åðéã ïåäúäáà åðôéã.ïåäìãm`y

ozexwdl oiweqr eideid - ycg xaca dligza

,zay zevnl oiiept eid `le ,oda oicexh

bprzdl- edecnl xake li`ed ,oipey la` .ea

`licxhn.eda.åðôéã.oiiept ediy ickøé÷éå
åäì.àîìòcaky,lk`nd iptn cenll mdilr

.edl xrvnc ,zaya dligza oixew oi` ikdle

.úåðáoicnlny?xeniy oiira in ,dxez oze`

lk" aizkc ,i`xa` wtinl ediigxe` e`l edpi`

) "dnipt jln za dceakmildzdn`kile ,(

.xeniy xky da `nwe`líéîòè ÷åñéô øëù
.àåä àúééøåàãivn `le.`xb` ediilr lwynl

.íé÷åñôä åìà.weqte weqt lk miiqn okid cr

likydl lekiy - "lky mey" edl ixw ikdle

.weqite weqit lk oia ,weqtaíéøôåñ àø÷îõøà
.õøà`lc - ux` ux` oixewy dn ,xnelk

,dxadd opiazkopiazk `lcc"eis"l` oia

y"ixl"cvl y"ix oiae,i`lc - ux` inp oke

e` o"itl` 'a opiazk`"d,s"l`l jenqc"eieoia

"cvl y"ix,min`y opiazk `lc - miny oke .i

m"nl o"iy oia s"l`oiaem"n.c"eil.mixvn oke

.éðéñî äùîì äëìäoi`xwpcikd.íéøôåñ øåèéò
åøåáòú øçà.exearz :aizk `leepiide .xg`

oixhrny ,xehir.dti rnyn ikdc ,xeaicd

.íéðâåð øçà íéøù åîã÷mipbep xg` :aizk `le

.mixy encw.ìà éøøäë êú÷ãö:aizk `le

`weecae ,ith xazqn ikdc ,jzwcv l` ixxdk

.irzyn.íéäìàä øáãá ùéà ìàùé øùàëã ùéà
.aizk ltezig`aäúðáðåã íéàá.[`le ixw]

.aizkäèéìôã äì..edinxia oiaezk odipyúà
éìà ãâåä ãâäã.oaizk `le oiixw ipd edlekc .

.çìñéã àð ïééø÷ àìå ïáéúëå.onrpc
úàæ
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mpg xney dil ded - `zaya `xb` liwy `lc oeikc .zaya eca`p m`.íàxiky did

.zayzg` reay.øéëù.reayzg` dhny.ïúåð.zay xky elexikfd `ly oeik

minid x`y llka erilady `l` ,yexita..êëéôìeca` m` ,xky xney iedc oeik

ozeixg`a aiig - zaya.åðôéã.`zayc `zevnl `wepic oedea`oipet zewepizd zea`y

m`e .zewepizd mr oiryrzyne ,zay zevnl

mlehal eyegi - dligzkl zewepizd e`xwi.

øé÷éå.`nlr oedilrjezny ,zewepizd lr

mdixa` lega lek`l okxcy dnn xzei elk`y

jixvy ,dligza cenll oileki oi`e ,odilr oicak

daexn oeir.ìåãâ.xeniy ira injk .dinza

:w"dc ,xity iz`e .ze`gqp zvwna `qxibd `id

lecba - `xwn epcnli `le :ipzwc 'ipznc `nzq

i`nc .eipa z` cnln la` :`tiq ipzwcn ,`id

`wigc `iepiy - `xqgn ixeqg lirl opipync

ira in lecbe ,`nwezn lecba i`ce `l` .`id

?xeniy.xeniy ira in zepa :iqxbc igqp `ki`e !

kdexcend `pz `pzc `kid lk i`ce :jixt i

ikide ,rnyn dy` oia yi` oia - exiagn d`pd

dl znwenc idp ?`xwn epcnli `l :`pze wiqt

- zepa la` ,xeniy erac miphw mipa gpiz ,ohwa

z`vl okxc oi`y ,xeniy era `l zephw 'it`

uegl!øáñ÷.`ed `ziixe`c minrh weqit

'iixe`cnc oeikc ,xky mcenil lr lehil xeq`e

mihtyne miwegk edl eed edpip.ùøåôîdf

.mebxz`xwl dil yxtnc.íåùåel` lky

.miweqtd.weqtl weqt oia zewiqtnd zecewp

oian mc` odici lry - "lky mey" edl ixwe

`nw wxt xn`ck ,minrhd zrepz itk `xwnd

) dbibgc:e scinrh iweqtl dpin `wtp :(.

.úåøåñîädxqna xqnpy dn.øîàiax

.mixteq `xwn wgviepl exqny d`ixwd

mixteq e`xwpy mipey`xd.øåèòå.mixteq

ze`xwpe ,oeyld zetil eazkpy zexizi zeaiz

oeyld z` oixhrn ody itl xehr.ïééø÷`le

.oaizkeazkp `le ze`xwpd zeaiz.ïáéúë
.oiixw `leze`xwp opi`e zeazkpy.äëìä

.ipiqn dynll`xyil xqne ,ipiqa dyn law jk.

àø÷î.ux` ux` mixteq`zgpz` ea yiyky

unwa ux` `xwp.íéîù.mixvnoi`y t"r`y ¨

mda dzid eli`k mi`xwp s"l` mda.øåèò
.mipbep xg` mixy encw sq`z xg` eklz xg` exearz xg` mixteqmini zray xbqz" ,"exearze mkal ecrq" azknl dil dedc .oeyld zx`tzl `l` opi`e ,od oixzein "xg`" ipd lk

oeyld zx`tzl eazkpy `l` ,"mipbep mixy encw" ,"sq`ze.êú÷ãö.l` ixxdkzwcv" azknl dil dedxnelk ,minxd mixddy xnel .dax medz jihtyn :aizkck ,"l` ixxd j

k"g`e ,jlz k"g` :rnzyilc ikid ik ,"xg`"a wiqtn mrh oiazeky epiid - mixteq xehrc izi`x ixen ixacae .oeyld zx`tzl "l` ixxdk" azky `l` .myd zwcvl oikixv ,mik`lnd

zilbp jzwcv ,l` :yexite ,weqtd zlgza dzid eli`k ,dketd "l`" zlny xnel ,"l`" zlnn "ixxdk" mrha wqtp "ixxdk jzwcv" ,mipbep k"g`e - mixy encw .sq`z ok xg`e ,exearz

xehr dil ixwe .l` ly mixdk jzwcv ,mdl encw mipbepdy - mipbepd xg` mixy encw ,sq`zy xg` ,exearzy xg` ,eklzy xg` :rnyna did wqtdd `lnl`e .miielb mdy ,mixdk

d`ixwd mrha `zlinl dl ixhrnc meyn - mixteq.ïééø÷.ezklac zxt oaizk `leaizk `le ixw "zxt" ,"zxt xdpa eci aiydl" `ed l`enya.ùéà.l`yi xy`kcinp l`enya

aizk `le ixw "yi`" ,"midl`d xaca yi` l`yi xy`k" ltezig` iab `ed.íéàá.dzpapecaizk `le ixw "mi`a" ,'ebe "xird [dzpape] 'd m`p mi`a mini dpd" `ed dinxia.äì
.dhiltcaizk `le ixw "dl" ,"dhiltl dl idi" laa z`eapa dinxi seqa.úà.cbed cbdc`le ixw "z`" i`d ,"jzeng z` ziyr xy` [lk il] (z`) cbed cbd dl xn`ie frea orie" zexa

oaizk `le oiixwc jpda dil xkcn `l dxqna s`e .aizke ixw eply mixtqa ,edin .aizk.éìà.oxebdceixg`y weqtde ,"dyr` il` ixn`z xy` lk z` dil` xn`ze" `ed inp zexa

eixg`lc weqta dil jenqc oeik ,"oxebd" `kil `xw `eddac b"r` "oxebdc" "il`" dil ixwe ."dzeng dzev xy` lkk yrze oxebd cxze".éìà.mixerydcyy xn`ze" `ed inp zexa

aizk `le ixw "il`" "il` xn` ik il ozp dl`d mixeryd.ïáéúë.glqic `p oiixw `leixwn `le "`p" aizk ""jcarl 'd `p glqi oenix zia iziegzyd"a ,miklna.
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eãáà íà¯,úaL øéëN äéä íàå .ïúeéøçàa áéiç Bðéà ¦¨§¥©¨§©£¨¨§¦¨¨§¦©¨
äòeáL øéëN ,äðL øéëN ,Lãç øéëN¯øëN BI ïúBð §¦Ÿ¤§¦¨¨§¦¨©¥§©

eãáà íà ,CëéôI .úaL¯éab àJà .ïúeéøçàa áéiç ©¨§¦¨¦¨§©¨§©£¨¨¤¨©¥
äJéçza ïéàøB÷ ïéàc àîòè eðééä úaL¯eðôéc íeMî ©¨©§©§¨§¥§¦©§¦¨¦§¦§

:àîéà úéòaéàå .àúaLc àúåöîI é÷eðéc ïBäúäáà£¨©§§¨¥§¦§¨¨§©§¨§¦¨¥¥¨
.àîIò ïBäéIò øéwéå ,ïéúLå ïéIëà àúaLác íeMî¦¦§©§¨¨§¦§¨¦§©¦£¥¨§¨

øîàãk.íééòî éIBç úJéçz úñå éepéL :IàeîL ¦§¨©§¥¦¤¤§¦©¦¥©¦
øîà àI è"î ,íéîòè ÷eqét øëN øîàc ïàîIe§©§¨©§©¦§¨¦¨£©
?øenéL ïééòa à÷ éî úBða :øáñ÷ ?øenéL øëN§©¦¨¨©¨¦¨¨§¨¦
÷eqét øëN øîà àI è"î ,øenéL øëN ã"îIå§©¦¨£©§©¦
àúééøBàc íéîòè ÷eqét (øëN) :øáñ÷ ?íéîòè§¨¦¨¨©§©¦§¨¦§©§¨
øîà Iàððç áø øîà ïéáà øa à÷éà ø"àã .àeä¦¨©¨¦¨©©£©§¥¨©
íBNå Løôî íéäIàä úøBz øôqá eàø÷iå" ã"î :áø©©¦§§©¥¤©¨¡Ÿ¦§Ÿ̈§
"íéäIàä úøBz øôqá eàø÷iå" ."àø÷na eðéáiå IëN¤¤©¨¦©¦§¨©¦§§©¥¤©¨¡Ÿ¦

¯"IëN íBNå" ,íebøz äæ "Løôî" ,àø÷î äæ¯ ¤¦§¨§Ÿ̈¤©§§¤¤
,íéîòè ÷eqét äæ "àø÷na eðéáiå" ,íé÷eñtä eJà¥©§¦©¨¦©¦§¨¤¦§¨¦
àø÷î :÷çöé éaø øîà .úBøBñnä eJà :dI éøîàå§¨§¦¨¥©§¨©©¦¦§¨¦§¨
ïáéúëe ,ïáéúk àIå ïééø÷å ,íéøôBñ øehéòå ,íéøôBñ§¦§¦§¦§©§¨§¨§¦¨§¦¨

ïééø÷ àIå¯íéøôBñ àø÷î .éðéqî äLîI äëIä §¨©§¨£¨¨§¤¦¦©¦§¨§¦
íéøôBñ øehéò ."íéøöî" "íéîL" "õøà"¯øçà" ¨¤¨¨¦¦§¨¦¦§¦©©

íéøL eîc÷" "óñàz øçà" "CIz øçà" "eøáòz©£Ÿ©©¥¥©©¥¨¥¦§¨¦
ïáéúk àIå ïééø÷" ."Ià éøøäk Eú÷ãö" "íéðâð øçà©©Ÿ§¦¦§¨§§©§¥¥©§¨§¨§¦¨
øáãa Léà IàLé øLàk"c "Léà" ,BzëIa"c "úøt"§¨¦§¤§¦§©£¤¦§©¦¦§©

,"íéäIàä"úà" ,"äèéIt"c "dI" ,"äúðáð"c "íéàa" ¨¡Ÿ¦¨¦§¦§§¨¨¦§¥¨¤
ãbä"cïéIä ¯ "íéøBòOä"c "éIà" ,"ïøBbä"c "éIà" ,"ãbä §ª¥ª©¥©§©¤¥©§©§¦¨¥

ïééø÷ïééø÷ àIå ïáúëe .ïáúk àIå¯."çIñé"c "àð" ©§¨§¨§©¨§©¨§¨©§¨¨§¦§©
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נדטים. פטק טביעי - אין בין המודט - דף לז עמוד ב - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       טש"י

את  להאיט  בכדי  כי  הגלות,  בחשכת  דווקא  הי'  החסידות  תוטת  שגילוי  הרעם 
חשכת הגלות, יש צוטך באוט גדול ביותט

משיחת י"ג כסלו, ה'תשכ"ז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טג

 הללמ עמ רדמהל   203 

טג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc mixcp(iying meil)

eãáà íàzaya,mdilr xney `edy mixacdïúeéøçàa áéiç Bðéà, ¦¨§¥©¨§©£¨¨
mpig xneyk epice ,zaya ezxiny lr xky lhep epi`y oeik

.dcia`e daipbn xehtdäéä íàådf lretúaL øéëNz` lhepd , §¦¨¨§¦©¨
lk xear lhep `le ,reayd zeni lk xear reaya zg` mrt exky

e` ,envr ipta meiLãç øéëNe` ,ycega zg` mrt exky lhepd §¦Ÿ¤
äðL øéëNe` ,dnilyòeáL øéëNzg` mrt exky z` lhepd- §¦¨¨§¦¨©

el` mipte` lka ,mipy rayaúaL øëN Bì ïúBð,xky oi`y oeik ¥§©©¨
,minid x`ya rlaen `ed `l` envr ipta xkip zaydCëéôì,íà §¦¨¦

eãáàzayaïúeéøçàa áéiçmei lr s` xky lhep `edy oeik , ¨§©¨§©£¨¨
.dcia`e daipba aiigd xky xneyk epice zayd

xeqi`d mrhy xnel okzi `ly ,`xnbd dgiken ef `iyew gekne
lehil xeqi`d meyn `ed zaya ycg xac zewepizd z` cnll
xkya rlaen `ed m` zay xky lehil xzeny oeik ,zay xky
xkyd m`d ef `ziixan gikedl xyt` i` ,ok m`e .minid x`y
e` ,xeniy xky `ed zewepizl `xwn cenil xear lehil xzeny

.minrhd weqit xky
ipy `xnbd zx`an ,zay xky ly mrhd z` dzgcy xg`
:zaya ycg xac zewepiz cnll xeq`y daiqd `id dn minrh

,oey`xd mrhdàlàlúaL éab,àîòè eðééä[mrhd edf-]ïéàc ¤¨©¥©¨©§©§¨§¥
ïéàøB÷zewepizdäléçza,ycg xac -ïBäúäáà eðôéc íeMî §¦©§¦¨¦§¦§£¨¨§

àzaLc àúåöîì é÷eðécryrzydl milibx zewepizd zea`y - ¦¥§¦§¨¨§©©¨
eyygi ,ycg xac zaya ecnli zewepizd m`e ,zaya mdnr
mpid m` j` .zay bper zevn lhazze ,mlhaln mdizea`
mlhaln zea`d eyygi `l ,xak ecnly dn lr mixfeg

.zay bper zevn lhazz `le ,mdnr eryrzyie
,ipyd mrhdàîéà úéòaéàå,ïéúLå ïéìëà àzaLác íeMîjxcy- §¦¨¥¥¨¦¦§©©¨¨§¦§¨¦

,legd zenia mlbxdn xzei zaya zezyle lek`l zewepizd
àîìò ïBäéìò øéwéåmileki mpi`e mdilr micak mdixa` ,ok lre - §©¦£¥¨§¨

.daexn oeir yxecd ycg xac cenllìàeîL øîàãk,úñå éepéL ¦§¨©§¥¦¤¤
,dlik`a ebdpne ekxc z` dpynd -íééòî éìBç úléçz-df xac §¦©¦¥©¦

.eirna zelgl el mxeb
lirl mi`xen`d zwelgn iabl zxxan `xnbd(.fl)xzidd mrha

:exag ly enrhl dcen epi` `xen` lk recn ,xkya `xwn cnll
øîàc ïàîìexear lehil xzeny xkydy xn`y opgei iaxl - §©§¨©

`ed `xwnd cenilíéîòè ÷eqét øëN,`ziixe`cn mpi`y ,éàî §©¦§¨¦©
øîà àì àîòè`xwnd cenil xear lehil xzeny xkydy axk ©§¨Ÿ¨©

`edøenéL øëN.mcenil zrya zewepizd z` xnyn `edy - §©¦
,`xnbd zx`aneøáñ÷liren xeniy ly df mrh ok`y ,opgei iax ¨¨©

zal cnln xy`k j` ,xeniyl wewfd ohw oal cnlny mewna
,dyw didi ,dphwøenéL ïééòa à÷ éî úBða-zewewf zepa ike ¨¦¨¨£¨¦

df mrh lirei `l ,ok m`e ,uegl z`vl okxc oi` `ld ,xeniyl
dxicd m` s` dcnll xeqi` oi` jky oeike ,mpiga dcnll jixve
,`xwn xcend z` cnli `l xicndy xn`p dpyna eli`e .d`pda
z` mix`anyk s` ,ok m`e .dy`l yi` oia dpynd dwlig `le
cnll xeq` recn x`eai `l oiicr ,lecba `le ohwa dpynd zpeek

.dphw zal `xwn
øáñ÷opgei iaxøenéL éòa éî ìBãb,ly ef dxaq ok`y ,xnelk ¨¨©¨¦¨¦¦

mc`l cnln m` j` ,ohwl cnln xy`k dliren xeniy xky
didi `linne ,xky lehil eilr xq`i xeniyl wewf epi`y lecb
eli`e .d`pd epnn xcend lecb mc`l `xwn cnll el xzen

,'`xwn epcnli `le' `nzqa aezk dpynas`y zehiyta rnyne
,'eipa z` cnln la`' aezk `tiqa ixdy ,cnll xzen lecb mc`l

.xeniy xky lr zxacn dpyndy x`al xyt` i` ok m`e
,zxxane `xnbd dkiynnøîàc ïàîìexkydy xaeqd axl - §©§¨©

`ed `xwn cenil xear lehil xzenyøenéL øëN,zewepizd §©¦
øîà àì àîòè éàîcenil lr lehil xzeny xkydy ,opgei iaxk ©©§¨Ÿ¨©

`ed `xwn.íéîòè ÷eqét øëN,`xnbd zx`aneøáñ÷ax(øëN) §©¦§¨¦¨¨©§©

àeä àúééøBàc íéîòè ÷eqét-lr `xwnd weqit ly df cenily ¦§¨¦§©§¨
weqta llkp `ed ixd jky oeike ,dxezd on `ed minrhd ici

(d c mixac),''d iPev xW`M mihRWnE miwg mkz` iYcOl d`x'§¥¦©§¦¤§¤ª¦¦§¨¦©£¤¦©¦
.`xwn cenil lr xky lehil xeqi`d z` micnl ep` myny
:dxezd on `ed minrhd weqit cenil ok`y `xnbd dgiken

áø øîà ìàððç áø øîà ïéáà øa à÷éà áø øîàc,áéúëc éàîdn - §¨©©¦¨©¨¦¨©©£©§¥¨©©©¦§¦
weqtd yexit(g g dingp)'íBNå Løôî íéäìàä úøBz øôqá eàø÷iå©¦§§©¥¤©¨¡Ÿ¦§Ÿ̈§

àø÷na eðéáiå ìëN.',`xnbd zx`ane'úøBz øôqá eàø÷iå ¤¤©¨¦©¦§¨©¦§§©¥¤©
íéäìàä'äæsebdàø÷î,'Løôî'íebøz äæz` yxtn `edy , ¨¡Ÿ¦¤¦§¨§Ÿ̈¤©§
,`xwnd'ìëN íBNå'àíé÷eñtä elweqt oia zewiqtnd zecewpd - §¤¤¥©§¦

' ,mipiprd oia cixtdl weqtlàø÷na eðéáiå'íéîòè ÷eqét äæ,lry ©¨¦©¦§¨¤¦§¨¦
m` dlin lk jiiyl cvik mircei ep` `xwnd inrh zpibp ici

.dixg`l e` diptldì éøîàåúBøBñnä elàzexqgd milind - §¨§¥¨¥©§
minrh weqity mi`ex ok m`e .zxeqna jk exqnpy zexzide

.`ziixe`cn dfy gkene ,miaezka xak xkfen
daizkde d`ixwd zxevl mirbepd mixac drax` d`ian `xnbd

:ipiqn dynl dklda exqnpy ,dxeza milin ly
íéøôBñ àø÷î ,÷çöé éaø øîàepl exqny dpekpd d`ixwd zxev - ¨©©¦¦§¨¦§¨§¦
,mixteq e`xwpy mipey`xd,íéøôBñ øehéòåzexzein milin §¦§¦

,oeyld z` zetiile xhrl ick eazkpy,ïáéúk àìå ïééø÷åmilin §©§¨§Ÿ§¦¨
,dxeza zeaezk opi`e ze`xwpd,ïééø÷ àìå ïáéúëemiline §¦¨§Ÿ©§¨

mpid el` lk ,ze`xwp opi`e dxeza zeaezkd,éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©
.l`xyil xqne ipiqa dyn laiw jk

:mdn cg` lkl ze`nbec `xnbd d`iane
,íéøôBñ àø÷îoebkíéøöî ,íéîL ,õøàel` milinn cg` lkay - ¦§¨§¦¤¤¨©¦¦§©¦

`ed m` oial ,weqt rvn`a riten `ed m` oia cewipa welig yi
,'ux`' micwpn weqt rvn`ay .`zgpz`a e` weqt seqa riten¤¤
,'ux`' micwpn `zgpz` e` weqt seqa eli`e ,'mixvn' ,'miny'¨©¦¦§©¦¨¤

.'mixvn' ,'minW'¨¨¦¦§¨¦
íéøôBñ øehéòjxev mda oi`y s` ,oeyld zetiil etqepy milin - ¦§¦

oebk ,`xwn ly eteblmkAl Ecrqe''eøáòz øçà(d gi ziy`xa), §©£¦§¤©©©£Ÿ
xFUr F` mini EpY` dxrPd aWY''Cìz øçà(dp ck ziy`xa)xbQY' , ¥¥©©£¨¦¨¨¦¨©©¥¥¦¨¥

dpgOl uEgn mini zraWe'óñàz øçà(ci ai xacna),íéøL eîc÷' ¦§©¨¦¦©©£¤§©©¥¨¥¦§¨¦
'íéðâð øçà(ek gq mildz)z` aezkl jxev did `l el` lkay - ©©Ÿ§¦

,'exearze mkal ecrq' aezkl xyt` did `l` ,'xg`' dlind
'xg`' zaiz mda dtqepe ,dfa `veike 'sq`ze mini zray xbqz'

weqta oke .oeyld z` zetiil ick'ìà éøøäk Eú÷ãö'(f el mildz) ¦§¨§§©§¥¥
xnel jixv didy ,'k ze`d zxzein

,'dAx mFdY LhRWn' weqtd jiynny myk 'l` ixxd jzwcv'¦§¨¤§©¨
.oeyld zetiil 'k ze`d dtqepy `l`

ïáéúk àìå ïééø÷,zeaezk opi`e ze`xwpd milin -dlind oebk ©§¨§Ÿ§¦¨
'úøt'weqtd on(b g 'a l`eny)Bzëìa'cmitiqeny 'xdpA Fci aiWdl §¨¦§¤§§¨¦¨¦§©

dlind .daezk dpi`y s` 'zxR' dlind z` xnel'Léà'weqtd on §¨¦
(bk fh 'a l`eny),'íéäìàä øáãa Léà ìàLé øLàk'cxnel mitiqeny §©£¤¦§©¦¦§©¨¡Ÿ¦

dlind .daezk dpi`y s` 'Wi`' dlind z`'íéàa'weqtd on ¦¨¦
(fl `l dinxi)'äúðáð'cxird dzpape 'd m`p [mi`A] mini dPd' - §¦§§¨¦¥¨¦¨¦§ª§¦§§¨¨¦

.daezk dpi`y s` 'mi`A' dlind z` xnel mitiqeny ,''dl©¨¦
dlind'dì'weqtd on(hk p dinxi)'äèéìt'claA l` ErinWd' - ¨¦§¥¨©§¦¤¨¤

,'dhilR [Dl] idi l` aiaq dilr Epg zWw ikxC lM miAx©¦¨Ÿ§¥¤¤£¨¤¨¨¦©§¦¨§¥¨
dlind .daezk dpi`y s` 'Dl' dlind z` mitiqeny'úà'on ¨¤

weqtd(`i a zex)ãâeä ãbä'c,'KzFng [z`] ziUr xW` lM il §ª¥©¦Ÿ£¤¨¦¤£¥
dlind .daezk dpi`y s` 'z`' dlind z` mitiqenyéìà'on ' ¤¥©

weqtd(e-d b zex)'ïøbä'c[il`] ixn`Y xW` lM dil` xn`Ye' - §©Ÿ¤©Ÿ¤¥¤¨Ÿ£¤Ÿ§¦¥©
z` mitiqeny ,'DzFng dYEv xW` lkM UrYe oxBd cxYe ,dUr ¤̀¡¤©¥¤©Ÿ¤©©©§Ÿ£¤¦©¨£¨

.daezk dpi`y s` 'il`' dlinddlind'éìà'weqtd on(fi my zex) ¥©¥©
'íéøòOä'cl` [il`] xn` iM il ozp dN`d mixrVd WW xn`Ye' - §©§Ÿ¦©Ÿ¤¥©§Ÿ¦¨¥¤¨©¦¦¨©¥©©
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טד

 204   הללמ עמ רדמהל 

xcde"טד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc mixcp(iyiy meil)

dlind'úàæ'weqtd on(` e mixac)'äåönä'cmiTgd devOd z`fe' - Ÿ§©¦§¨§Ÿ©¦§¨©ª¦
dlind .'z`f' dlind z` mi`xew oi`y ,'mihRWOde'Cøãé'on §©¦§¨¦Ÿ¦§Ÿ

weqtd(b `p dinxi)'Cøcä'coi`y ,'FYWw KxCd [jxci] Kxci l`' - §©Ÿ¥¤¦§Ÿ©Ÿ¥©§
dlind .weqtay dipyd 'jxci' dlind z` mi`xew'Lîç'on £¥

weqtd(fh gn l`wfgi)'áâð úàô'czF`n [yng] Wng abp z`tE' - ¦§©¤¤§©¤¤£¥¥
d z` mi`xew oi`y ,'mitl` zrAx`edipyd 'yng' dlin §©§©©£¨¦

dlind .weqtay'íà'weqtd on(ai b zex)'ìàâ ék'ciM dYre' - ¦§¦Ÿ¥§©¨¦
.'m`' dlind z` mi`xew oi`y ,'ikp` l`b [m`] iM mpn`ïéìä ¨§¨¦Ÿ¥¨Ÿ¦¦¨¥

ïééø÷ àìå ïáúk.ze`xwp opi`e zeaezkd milin md el` lk - §¦¨§Ÿ©§¨
,àcà øa àçà áø øîà,laal l`xyi ux`n `aykïé÷ñt àáøòîa ¨©©©¨©©¨§©£¨¨¨§¦

ïé÷eñt àúìúì à÷eñt ïéãäìdf weqt miwlgn l`xyi ux`a - §¨¥§¨¦§¨¨§¦
,weqtd epiidc ,miweqt dylylàa éëðà äpä äLî ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤Ÿ¤¦¥¨Ÿ¦¨

éìàïðòä áòa EEpin`i LA mbe KOr ixAcA mrd rnWi xEarA ¥¤§©¤¨¨©£¦§©¨¨§©§¦¦¨§©§©£¦
''d l` mrd ixaC z` dWn cBIe mlFrl(h hi zeny)eid jke . §¨©©¥Ÿ¤¤¦§¥¨¨¤

:weqtd z` miwlgndPd dWn l` 'd xn`Ie' ,oey`xd weqtd©Ÿ¤¤Ÿ¤¦¥
ixAcA mrd rnWi xEarA' ,ipyd weqtd ,'oprd arA Lil` `A ikp`̈Ÿ¦¨¥¤§©¤¨¨©£¦§©¨¨§©§¦
ixaC z` dWn cBIe' ,iyilyd weqtde ,'mlFrl Epin`i LA mbe KOr¦¨§©§©£¦§¨©©¥Ÿ¤¤¦§¥

.''d l` mrd̈¨¤
ïzìBñtî àlà äLî øéLòä àì ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà- ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨Ÿ¤¡¦Ÿ¤¤¨¦§§¨

ozaivgn xzepy xwid xnegd zeix`ynìLdúBçeì.oipne ¤
,dynl dzid dxzepy zleqtdyøîàpL(` cl zeny)éðL Eì ìñt' ¤¤¡©§¨§§¥

,'íéðLàøk íéðáà úçìlqt' milind zernynn minkg eyxce ªŸ£¨¦¨¦Ÿ¦
,'jlElL ïzìBñtàäé. §§¨¤§§¥

,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàdligzklnäLîì àlà äøBz äðzéð àì ¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ¦§¨¨¤¨§Ÿ¤
Bòøæìe,l`xyi lkl `le ,calaøîàpL(fk cl zeny),'Eì áúk'oke §©§¤¤¡©§¨§
xn`p(` cl zeny),'Eì ìñt'eyxce ,dfl df minkg mze` eyiwde §¨§

ClL ïzìBñt äî,lirl x`azdy itkïáúk óàLNW,dxezd s` ©§§¨¤¨©§¨¨¤§
erxfle dynl dxez dpzipy o`kne ,jly `id mda daezkd

`l` .calayda âäð äLî,dxeza -ïéò úáBèepiry mc` bdpn- Ÿ¤¨©¨©©¦
,mixg`a daehøîBà áeúkä åéìòå .ìàøNéì dðúðe(h ak ilyn)áBè' §¨¨§¦§¨¥§¨¨©¨¥

'Bâå Cøáé àeä ïéò'lCl FngNn ozp iM. ©¦§Ÿ̈§¦¨©¦©§©¨
,àcñç áø áéúî,ef `xnin lr `cqg ax dywnweqta xn`p ixd ¨¦©¦§¨

(ci c mixac)l`xyil xn` epiax dynyàéää úòa 'ä äeö éúàå'§Ÿ¦¦¨¨¥©¦
,'íëúà ãnììixdy ,l`xyi lkl dxez dpzipy gxkda ,ok m`e §©¥¤§¤

ezd z` mze` cnll dyn dehvpzpeek oi`y ,`xnbd zvxzn .dx
`l` ,mkz` cnll ize` 'd deivy aezkd'äeö éúBàå'iweg z` 'd §¦¦¨

,dxezd ihtyne'íëì éðàå'.mkz` cnll izacpzd ipevxn ip` - ©£¦¨¤
weqtd on `xnbd dywne zxfeg j`(d c mixac)ipal dyn xn`y

,l`xyi,'éäìà 'ä éðeö øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì äàø'§¥¦©§¦¤§¤ª¦¦§¨¦©£¤¦©¦¡Ÿ¨
`ed jexa yecwd itn dyn dehvpy dxe`kl micnel o`kn mby
dvxizy enk `xnbd zvxzne .dxezd z` l`xyi ipa z` cnll

,lirl'äeö éúBà',mihtynde miwegd z`éðàå'izcnil ipevxn ¦¦¨©£¦
.'íëì̈¤

weqtd on ,`xnbd dywn ztqep `iyew(hi `l mixac)eáúk äzòå'§©¨¦§
,'úàfä äøéMä úà íëìaezkl l`xyi eehvpy micnl ep` o`kne ¨¤¤©¦¨©Ÿ

lkl `l` cala dynl dpzip `ly ,gxkdae ,dxezd lk z`
`ly ,dxezd lk lr di`x o`kn oi`y ,`xnbd dgec .l`xyi

z` `l` aezkl l`xyi eehvpdãeçì äøéMäzxiy epiidc - ©¦¨§¨
`l dlek dxezd j` ,l`xyi lkl dpzip ok` `idy ,cala epif`d

.dynl `l` dpzip
`id weqtd zpeeky xnel okzi `ly ,`xnbd jk lr dywne

`ed weqtd jynd ixdy ,cala dxiyd z` aezklél äéäz ïòîì'§©©¦§¤¦
,'ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMälk lr dpeekdy gkene ©¦¨©Ÿ§¥¦§¥¦§¨¥

,l`xyi ipa lr zecr eidi dxeza miaezky zeevndy ,dxezd
lkl dpeekd oi`y xn`p m`y ,eypri ,mze` exnyi `l m`y
`iyew gekne .da yi zecr dn ,cala epif`d zxiyl `l` dxezd

z` laiw dyn wxy zncewd dpadd on `xnbd da zxfeg ,ef
,l`xyi lkl dpzip dnvr dxezdy i`ce ok`y zx`ane ,dxezd

àlàepiid ,l`xyi lkl `le dynl wx ozipy dnàîìòa àìetìét ¤¨¦§¨§¨§¨
epiax dynl dpzip `idy ,dxezd cenila zetixgde dpadd -
lkl letlitd z` s` xqne ,oir zaeh dfa bdp `ede ,cala

.l`xyi
BúðéëL äøLî àeä Ceøa LBãwä ïéà ,ïðçBé éaø øîà`ll zeriawa ¨©©¦¨¨¥©¨¨©§¤§¦¨

,wqtdìò àlà`edy mc`åéðòå íëçå øéLòå øBabïleëå .lk - ¤¨©¦§¨¦§¨¨§¨¨§¨
micnl ep` ,el` zelrnäLnîlk z` ea eidy epivny ,epiax ¦Ÿ¤

.el`d zelrndzlrnøBab,dyna dzidy micnl ep`áéúëc ¦¦§¦
(hi n zeny)øî øîàå ,'ïkLnä ìò ìäàä úà Løôiå',`xnba epipy - ©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤©©¦§¨§¨©©

yBñøt eðéaø äLî.envraáéúëe(fh ek zeny)Cøà úBnà øNò' Ÿ¤©¥§¨§¦¤¤©Ÿ¤
,'Bâå Løwäiyxw lrn ld`d z` envra qxt epiax dyny oeike ©¨¤§

deab didy oeike ,zen` xyr zegtl did edaby ,gxkda ,okynd
,ef di`x `xnbd dgec .xeaib mb didy mzqd on ,jk lkàîéà¥¨

éøàcïéè÷å Coi`e ,geka ohw did ,deab didy s` lry okzi - ©£¦§¨¦
.ezxeab lr di`x o`kn `iadl

àlà`iadl yi ,xeaib did dyny di`xd z`,àø÷ ïéãä ïîon ¤¨¦¨¥§¨
,dfd weqtdáéúëc(fi h mixac)ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå' ¦§¦¨¤§Ÿ¦§¥©ªŸ¨©§¦¥¥©

,'íøaLàå éãé ézLz` d`xy drya zegeld z` xaiy dyny §¥¨¨¨£©§¥
,lbrd `hg,àéðúå,`ziixaa epcnleäML ïkøà úBçelä,migth §©§¨©¨§¨¦¨
äML ïaçøåmigthìL ïééáòåäLmicak eid jky oeike ,migth §¨§¨¦¨§¨§¨§Ÿ¨

gkene ,oxayl ick c`n lecb gka ohagl jxev dide ,xzeia
.did xeaib dyny

d zlrnøéLòweqtd on ,dyna dzidy micnl ep`(` cl zeny) ¨¦
,'Eì ìñt'minkg eyxce,àäé ElL ïzìBñt,dyn xyrzp myne §¨§§§¨¤§§¥

.lirl x`azpy itke
d zlrníëç,dyna dzidy mircei oipnéøîàc ìàeîLe áø ¨¨©§¥§¨§¥

eäééåøz,exn` mdipy -íleëå ,íìBòa eàøáð äðéa éøòL íéMîç ©§©§£¦¦©£¥¦¨¦§§¨¨§¨
úçà øñç äLîì eðzðdryze mirax` dynl epzipy epiidc ¦§§Ÿ¤¨¥©©

,dpia ly mixryøîàpL(e g mildz)epiax dyn lrèòn eäøqçzå' ¤¤¡©©§©§¥§©
,'íéäìàî.dynl ozip `ly dpiad ixryn cg` xry epiid 'hrn'e ¥¡Ÿ¦
d zlrnåéðò,dyna dzidy micnl ep`áéúëc(b ai xacna)Léàäå' ¨¨¦§¦§¨¦

.'ãàî åéðò äLîŸ¤¨¨§Ÿ
,ïìðî .eéä íéøéLò íéàéápä ìk ,ïðçBé éaø øîà,df xac epl oipn ¨©©¦¨¨¨©§¦¦£¦¦¨§¨¨

.äðBiîe ñBîòî ìàeîMîe äLnîepivne ,eid mi`iap mzrax`y ¦Ÿ¤¦§¥¥¨¦¨
.mixiyr eid mi`iapd lky micnl ep` mdne ,mixiyr eidy mda

äLî,xiyr didy ea epivnáéúëc(eh fh xacna)íäî ãçà øBîç àì' Ÿ¤¦§¦Ÿ£¤¨¥¤
'éúàNð.cg` xeng s` ezcre gxwn lhp `ly dyn xn`y - ¨¨¦

,mixen` mixacd dnaeàøâà àìa éà`ly dyn gazyd m` - ¦§Ÿ©§¨
,mpiga mdn lhpàøâà àìa ì÷Lc ïàî é÷etàìezpeek m`d - §©¥©§¨©§Ÿ©§¨

dne ,olfb `ed jk dyerd ixd ,xky `la lhepy inn lelyl
.olfb epi`y jka yecigdàlàdzid dyn zpeek gxkdaeléôàc ¤¨©£¦

àøâàayi ok m`e ,l`xyi ipan xeng lhp `l xkya elit`y - §©§¨
did `l` ,dne`n xekyl jxved `le did xiyry o`kn gikedl

.elyn lkd el
,xiyr didy di`x o`kn oi`y ,`xnbd dgecc íeMî àîìécéðò ¦§¨¦§¨¦

äåäoenn did `l ipr didy meyny ,jtidl weica okzi ixdy - £¨
.xekyl ick eciaàlàmicnel did xiyr dyny di`xdïî ¤¨¦

weqtd(` cl zeny),'Eì ìñt'minkg eyxcy,ElL àäé ïzìBñt §¨§§§¨§¥¤§
.lirl x`azdy enke ,dyn xyrzp myne

ìàeîL,xiyr didy ea epivnáéúëc(b ai '` l`eny)ãâð éá eðò éððä' §¥¦§¦¦§¦£¦¤¤
,'ézç÷ì éî øBîçå ézç÷ì éî øBL úà BçéLî ãâðå 'ägazypy §¤¤§¦¤¦¨©§¦©£¦¨©§¦

.xeng e` xey l`xyi ipan lhp `ly l`enydfi`a `xnbd dpce
,lhp `ly ezpeek ote`ípça éà,mpiga lhp `ly gazyp m` - ¦§¦¨

ípça ì÷Lc ïàî é÷etàì`la lhepy inn lelyl ezpeek m`d - §©¥©§¨©§¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

המשך בעמוד 101



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טה

 הללמ עמ רדמהל   205 

טה

miwxt dyelya` cenr gl sc ± iriax wxtmixcp
úàæ.äåöîä.dinxia aizk.êøåãäã êåøãéoazkc ,jexci edl qxb `l i`xwe ,aizk`le

.oiixw.äúà ìàåâ éëã.zexa.áâð úàôã ùîç.dil yxtn `l ediinrhe.íëúà ãîìì
.l`xyil dpzil dev d"awd `nl`.íëì åáúë.l`xyil odl inp dpzipy `nl`ïòîì

.ãòì éì äéäú.dpzip inp l`xyil `nl` .dze` ecnlie dxezd lk ecnliyàìåôìô
.àîìòáozipc `ed xac jezn xac oiadl

bdipe ,dynll`xyil dpzpe oir zaeh da.

.åñøéô.lecb sebe `ed xeabc llknàîéàå
.ïéè÷å äéä êéøàãlra did `le ,ipteb did `ly

.gk.ùìù ïééáåòå.oxaiy ikd 'it`eåäøñçúå
.èòîd"awd did zg` dze`y ,zg` `id efe

.eilr dxizi.àøâà àìá éà.dizeax i`n

.àøâà àìá ì÷ùã ïàîî é÷åôàì`edy in lk

i`ne ,xky `la exiag ly exeng dvex

?olfb ded `lc `id `zeilrnr"koilfeb `l inp

.edpip.àîìãe`l `xb`a 'it` liwy `lc i`d

eed `le ,ded iprc meyn `nlc .xyer meyn

.jixv ded `l ikdle ,ze`eyn dil.àëäî àìà
,did xiyrc opirnylqt"n."jl.åîò åúéáilk

.xyer aexn did dfe ,eyinyzãçà øåîç àì
.éúàùð íäîoevxa `d ,xkya 'it` ,egxk lra

`l" 'eke l`eny iab eli`e .xkey did - milra

`l ,xkey did `ly - "epzevx `le epzwyr

.oevxa `le qpe`aéðúî'úàå åúùà úà ïæå
.åéðá.xcen ly.ô"òà,ozepefna aiig xcendy

e`lc oeik`edy i`na odl ice ,ociar inehtl

.dil ciar daexn d`pd e`l - oqpxtnïåæé àìå
.'åë åúîäá úàciar - ociar inehtle li`ed

.daexn d`pd dil.åìù äôåâå íéîùì äùôð
,inehtl dze` oefi `l ikd meyn ,dlik`l

.daexn d`pd edpdny
äùôð
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úàæ.devndceply mixtqa `vnp `le ,aezk iz`vn jk .opgz`e xcqa.êåøãé
c.jxecdixw `le aizk ipy "jexci" - "ezyw z` jxecd jexci" dinxi seqa.ùîçz`tc

.abp"yng" - "mitl` zrax`e ze`n yng yng 'ebe dizecn [dl`e]" (dpde) l`wfgi seqa

ixw `le aizk ipy.íà.l`eb ikc"m`" i`d - "ikp` l`eb m` ik mpn` ik dzre" zexa

ithe ,ipd lk aiyg dxqnae .ixw `le aizk

devndc "z`" aiyg `l edin .ipixg` ediilr

diwcv iab edinxia aizkc "ytpd"c "z`" `l`

"z`fd ytpd z` epl dyr xy` 'd ig".áéúî
.`idd zra 'd dev ize`e `cqg axmydc `nl`

.mkl ip`e :opiwxtne !l`xyi z` cnll edev

izzp ip`e ,`idd zra 'd dev ize`e :w"d `xwe

mihtyne miweg cnll ial z`il didz ornl .

i`n - xn`w dcal dxiy i`e .crl z`fd dxiyd

`ki` `zecdq:?àìåôìô.`nlrael ozp

l`xyil oir zaeh ea bdp `ede ,dynl.áéúëå
.yxwd jx` zen` xyrxyr deab dyn `nl`

`nzqn - jk lk lecb didy oeike ,did zen`

did xeab.êéøà.oihwegka oihwe dnewa jex`.

õåç.zg`naizkck ,ezzin` lr i"yd zrici

"midl`n hrn edxqgze".é÷åôàìo`n

.`xb` `la lwyclhp `ly did gazyn ike

xky `la?!àìà.`xb`a elit`did `ly

mixg` lyn dpdp.åìéôà.oevxaoipnifc

edl `gip `le ,`teqk meyn evxzn.'éðúîofe

.eipa z`e ezy` z`zxezac ,`iz` opaxk 'it`

aiigy lra ly oerxt zxeza `le opiwqr devn

jixv epi`y ,ipdzn xcendc b"r`e .mdizepefna

zepefn mdl zzl-innc d`pd `idd`id `l.

àìå.dxedh oia d`nh oia eznda z` oefi

minca dlrny iptn ,ynn `ed edpdnc'x .

øæòéìà.d`nhd z` of xne`,lif`e yxtnck

dpdp epi` - dlik` z`pd xcenl da oi`y oeiky

xicn ly eizepefna.äôåâå.ely,dlik`l

jkld
i`
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34

úàt"c "Lîç" ,"CøBcä"c "Cøãé" ,"äåönä"c "úàæ"Ÿ§©¦§¨¦§Ÿ§©¥£¥¦§©
"Iàb ék"c "íà" ,"áâð¯øîà .ïééø÷ àIå ïáúk ïéIä ¤¤¦§¦Ÿ¥¨¥§©¨§¨©§¨£©

à÷eñt ïéãäI ïé÷ñt àáøòîa :àcà øa àçà áø©©¨©©¨§©£¨¨¨§¦§¨¥§¨
àa éëðà äpä äLî Ià 'ä øîàiå" :ïé÷eñt àúIúI¦§¨¨§¦©Ÿ¤¤¤¦¥¨Ÿ¦¨

éIàéaø øîà ."ïðòä áòa EàI :àðéðç 'øá àîç ¥¤§©¤¨¨¨©©¦¨¨£¦¨Ÿ
Iñt" øîàpL ,úBçeI IL ïzIBñtî àJà äLî øéLòä¤¡¦¤¤¨¦§§¨¤¤¤¡©§¨

"íéðLàøk íéðáà úçI éðL EI¯.àäé EJL ïzIBñt §§¥ªŸ£¨¦¨¦Ÿ¦§§¨¤§§¥
äLîI àJà äøBz äðzéð àI :àðéðç 'øá éñBé éaø øîà̈©©¦¥£¦¨Ÿ¦§¨¨¤¨§¤
ïzIBñt äî ,"EI Iñt" "EI áúk" øîàpL ,BòøæIe§©§¤¤¡©§¨§§¨§©§§¨

EJL¯dðúðe ïéò úáBè da âäð äLî .EJL ïáúk óà ¤§©§¨¨¤§¤¨©¨©©¦§¨¨
.'åâå "Cøáé àeä ïéò áBè" øîBà áeúkä åéIòå ,IàøNéI§¦§¨¥§¨¨©¨¥©¦§Ÿ̈
ãnII àéää úòa 'ä äeö éúàå" :àcñç áø áéúî§¦©¦§¨§Ÿ¦¦¨¨¥©¦§©¥
íëúà ézãnI äàø" .íëI éðàå ,äeö éúBàå !"íëúà¤§¤§¦¦¨©£¦¨¤§¥¦©§¦¤§¤
éðàå ,äeö éúBà !"éäIà 'ä éðeö øLàk íéètLîe íéwçª¦¦§¨¦©£¤¦©¦¡Ÿ¨¦¦¨©£¦
äøéMä !"úàfä äøéMä úà íëI eáúk äzòå" .íëÏ¤§©¨¦§¨¤¤©¦¨©Ÿ©¦¨
éðáa ãòI úàfä äøéMä éJ äéäz ïòîI" .äãeçI§¨§©©¦§¤¦©¦¨©Ÿ§¥¦§¥
ïéà :ïðçBé 'ø øîà .àîIòa àIetIét àJà !"IàøNé¦§¨¥¤¨¦§¨§¨§¨¨©¨¨¥
íëçå øéLòå øBab Iò àJà BúðéëL äøLî ä"á÷ä©§¤§¦¨¤¨©¦§¨¦§¨¨

øBab .äLnî ïJeëå ,åéðòå¯Iäàä úà Nøôiå" áéúëc §¨¨§¨¦¤¦¦§¦©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤
Bñøt eðéaø äLî :øî øîàå "ïkLnä Iòáéúëe , ©©¦§¨§¨©¨¤©¥§¨§¦
éøàc àîéà .'åâå "Løwä Cøà úBnà øNò"?ïéè÷å C ¤¤©Ÿ¤©¨¤¥¨©£¦§¨¥

úçJä éðLa Ntúàå" áéúëc ,àø÷ ïéãä ïî àJà¤¨¦¨¥§¨¦§¦¨¤§Ÿ¦§¥©ªŸ
ïééáòå äML ïaçøå äML ïkøà úBçeJä :àéðúå ,"íøaLàå éãé ézL Iòî íëILàå.äLIL ¨©§¦¥¥©§¥¨¨¨£©§¥§©§¨©¨§¨¦¨§¨§¨¦¨§¨§¨§¨

øéLò¯¯ íëç .àäé EJL ïzIBñt ,"EI Iñt"äðéá éøòL íéMîç :eäééåøz éøîàc IàeîLe áø ¨¦§¨§§§¨¤§§¥¨¨©§¥§¨§¦©§©§£¦¦©£¥¦¨
åéðò ."íéäIàî èòn eäøqçzå" øîàpL ,úçà øñç äLîI eðzð íJeëå ,íIBòa eàøáð¯'ø øîà ."ãàî åðò äLî Léàäå" áéúëc ¦§§¨¨§¨¦§§¤¨¥©©¤¤¡©©§©§¥§©¥¡Ÿ¦¨¨¦§¦§¨¦¤¨¨§Ÿ¨©

ïIðî ,eéä íéøéLò íéàéápä Ik :ïðçBé¯äLî .äðBiîe ñBîòî IàeîMîe äLnî¯àIa éà ,"éúàNð íäî ãçà øBîç àI" áéúëc ¨¨¨©§¦¦£¦¦¨§¨©¦¤¦§¥¥¨¦¨¤¦§¦Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦¦§¨
àøâà¯"EI Iñt" ïî àJà .äåä éðòc íeMî àîIéc .àøâàa 'éôàc àJà !?àøâà àIa I÷Lc ïàî é÷etàI¯.EJL àäé ïzIBñt ©§¨§©¥©¦§©§¨©§¨¤¨©£¦§©§¨¦§¨¦§¨¦£¨¤¨¦§¨§§§¨§¥¤§

IàeîL¯ípça éà ,"ézç÷I éî øBîçå ézç÷I éî øBL úà BçéLî ãâðå 'ä ãâð éá eðò éððä" áéúëc¯!?ípça I÷Lc ïàî é÷etàI §¥¦§¦¦§¦£¦¤¤§¤¤§¦¤¦¨©§¦©£¦¨©§¦¦§¦¨§©¥©¦§©§¦¨
CIäL íB÷î Ik :àáø øîàå "Búéa íL ék äúîøä BúáLúe" àëäî àJà .äåä éðòc àîIc .øëNa eJéôàc àJà¯øîà .Bnò Búéa ¤¨©£¦§¨¨¦§¨§¨¦£¨¤¨¥¨¨§ª¨¨¨¨¨¦¨¥§¨©¨¨¨¨¤¨©¥¦¨©

,äLîa øîàpMî øúBé IàeîLa øîàpM äî IBãb :àáøáéúk eðéaø äLîa eJéàc"éúàNð íäî ãçà øBîç àI¯ ",øëNa 'éôàc ¨¨¨©¤¤¡©¦§¥¥¦¤¤¤©§¤§¦§¤©¥§¦Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦©£¦§¨¨
IàeîL éab eJéàå¯àIå eðz÷Lò àI eøîàiå" áéúëc ,BøëN àI ïBöøa 'éôàeðúBvø"¯ ñBîò .'åâåIà øîàiå ñBîò ïòiå" áéúëc §¦©¥§¥£¦§¨Ÿ§¨¦§¦©Ÿ§Ÿ£©§¨§Ÿ©¨¨¦§¦©©©¨©Ÿ¤¤

àúIôLa éI ïéî÷Lå ,àðà ézéâ éøî éøà :óñBé áø íbøúîãk "íéî÷L ñIBáe éëðà ø÷Bá ék éëðà àéáð ïá àIå éëðà àéáð àI äéöîà£©§¨Ÿ¨¦¨Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¨Ÿ¦¦¥¨Ÿ¦¥¦§¦§¦§©§¥©¥£¥¨¦¦¥£¨§¦§¦¦¦§¥¨¨
äðBé .'åâå¯'ã àéåä äðéôñ IL døëN :ñeðîBø 'ø øîà .dJek äðéôñ IL døëN ïúpL :ïðçBé ø"àå "da ãøiå døëN ïziå" áéúëc ¨¦§¦©¦¥§¨¨©¥¤¨¨¨¤¨©§¨¨¤§¦¨¨¨©¨§¨¨¤§¦¨¨§¨

BúJëk äLî Ià ïziå" 'îàpL ,äðzîa BI äðzépL ãò ,dçkLîe äøBz ãîI äLî äéä äJçza :ïðçBé ø"àå .àáäc éøðéc íéôIà£¨¦¦¨¥©£¨¨¨©§¦¨¨¨¤¨¥¨§©§¨©¤¦§¨§©¨¨¤¤¡©©¦¥¤¤§©Ÿ
."Bzà øaãI'éðúîøæòéIà 'ø 'øåäè ïéa äàîè ïéa ,Bzîäa úà ïeæé àIå .ïúBðBæîa áéiç àeäL ô"òà åéða úàå BzLà úà ïæå §©¥¦§¨¤¦§§¤¨¨¤©¨¦§¨§Ÿ¨¤§¤§¥§¥¨¥¡¦¤¤
úà ïæ :øîBàäàîèe ,BJL dôeâå 'éîMI dLôð 'øBähäL :eäI øîà ?äøBäèI äàîè ïéa äî :BI eøîà 'øBähä úà ïæ Bðéàå ,äàîhä ¥¨¤©§¥¨§¥¨¤©§¨¨§©¥§¥¨¦§¨¨©§¤©§¨©§¨©¨©¦§¨¤§¥¨
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נדטים. פטק טביעי - אין בין המודט - דף לח עמוד א - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
טש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

על ידי לימוד התוטה )לימודי ה'( נעשה בניין העולם )בוניך(, כי קיום העולם הוא 
על-ידי התוטה

ממאמט י"ג כסלו ה'תשכ"ז
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miwxtטו dyelyaa cenr gl sc ± iriax wxtmixcp
.íéîùì äôåâå äùôð.daexn d`pd edpdn epi`c ,dze` of jkitl ,dlik`l die`x dpi`y

.íéåâì äøëåî.`nehita dil `gipeîâ'ïúçä ìò.ozgdy.xcen iedäçôù åì øñåî éøä
.åùîùì.xzen i`n`e.äìë éáà ìöà ïéøåñà ïúç éñëðùá àìà,edpdn ozgdy t"r`e

ofyxninl jixv `l `d meyn :cenlzd aiyne .eza z` el `iyn ikd 'it` - eza z`

.eza z` `iydl xzenc.åøîà åæî äìåãâã
z` ofe" epxn` xcend lr mixeq` eiqkpya

."ezy`.'åëå úøîà úàå 'åëå ô"òà`hiyt

.llk ipdn `l `dc ,xzencéáà éñëðùá íìåòì
.ïúçä ìò ïéøåñà äìëel xqen ixd zxn`wce

,opiwqr zxbea ezaa uixz - eynyl dgty

zrcne ,e`iydl lekiyepi`e li`edc .dnvr

`wc d`pd e`l - dnvr zrcn `l` `iyn

.zhren d`pd `l` edi` dil ipdnéîð àéðú
.éëä.zxzen zhren d`pdc.åðá úà øéãîä

.dxez cenli `l m` eiqkpn.øúåîa`d

d`pdy .'ek ze`lnl`le epnid xcp daexn

.`id zhren d`pd efe ,zhren d`pdìù ñåë
.õçøîä úéá.`id zhren d`pdàúåøçðîì

.ïãéáò`le oiieyr dcear jxevl.mhtzdl
éàîá

1

2
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dil ipdn dl mhtn i`.äàîèäå.minyl dtebe dytp`vnpe ,dlik` xzid da el oi`y

dnehta dpdp epi`y.íàù.ixkpl dxken df ixd dvxiznhetn `idyke ,dze` oilke`y

`l `"xc l"pe .dxya ieaxe dnehta dpdp `vnpe mialkl dlik`n e` .xzeia dze` oigwel

dlik`l zcner dpi`c oeikc l"qc meyn ,dnhtl ick mixzi zepefn dpefl `l` d`nha ixy

,dnehta milra oipdp opi` - dk`lnl `l`

la` .xity `car `le ith `wptn daxc`c

,xfril` 'x ixy `l - diig ickl oikixvd zepefna

wiqt w"zc meyne .edpdn i`ce `peeb i`d ikac

,dxedh oia d`nh oia eznda z` oefi `le ipze

xqzn dxedha xqznc ipeeb edlekac rnync

,ik `l :xfril` iax dil xcdn - d`nha inp

of epi`y t"r` d`nhd z` ofc `peeb `ki` `l`

dil jinq ,dipyil mzqn `pzc idpe .dxedhd z`

`lwync ,`"x edl xcdnwce el exn`c i`n`

`l` d`nha ixy `l `"xc gken edcic `ixhe

.diig icka `le ,dnhtl ick mixzi zepefna

exeegzp `le ,jtda azky `"ayxdl izi`xe

eixac.'îâ.eynyl dgty el xqen ixdc"qwc

opiwqr dxrp ezaac.àìàoixeq` ozg iqkpya

.dlk ia` lreilr oixeq` eiqkpy t"r`y ,l"nwe

dpefl aiigziy t"r` ,eza el `iydl xzen -

edpdn `vnpe ,ok xg`.äìåãâz` of exn` efn

el `iydl xzen zxn` z`e 'eke eipa z`e ezy`

.ezadcera eza z` oefl leki `ed m` ,xnelk

oefl lkeiy y"k - dizepefna aiig `edy ,ezeyxa

,ezy` zepefna aiigzpy ,d`ypy xg` dze`

`ped ax l"nw i`ne:?åúááåzxbea.`lc

- dzrcne .dnvr `id `l` ,dl xqnw edi`

- ixy d"yn ,xnelk ,dizlinl aidi `w `nrh

dia`l oi` aey dxbay oeikc ,`id dzrcn `dc

ihernl - dzrcn xn`w ik ,inp i` .da zeyx

lr dnr xacl gily e`yr m`y ,ozgc ezrc

dil ipdn `w `dc ,xeq` - oi`eyp iwqr.øéãîä.z"zl epa z`z"zn lhazi `ly ick ,epnn eia` dpdi `ly exicd a`d.øúåîz` el wilcdle min ly ziag eia`l ze`lnl oad

.xpd) zexekac `ztqeza `yexit i`d gken ikde .dixc` `l - dxez cenl leha eda `kilc ,ipd ik ixhef ilinn `nzqnce"tzeyrln exicde z"zl epa dvxdy cg`a dyrn :`ipzc .(

xpd z` el wilcdle min ly ziag el ze`lnl iaxa iqei el xizde ,dk`ln..éîìùåøé.xpd z` el wilcdle min ly ziag el ze`lnl xzen z"zl epa z` xicnd :ipz ,mixekia 'qna

gwil okxc oi` miieqn mc`e dy`c ,xnelk .dy`k eze` eyr - miieqn mc` did m` .dy`a o`k ,yi`a o`k - oibilt dn .weyd on mivtg el gwil s` :opgei iax mya ici` xa awri iax

dixc` ipda 'it` - weya jlil ekxcy oeik ,miieqn epi`y yi` la` .dixc` `l ikdc `zrc`c icdq op`e ,weyd on mivtg.øúåî.mely ly qek el zewydleynyl xzen ,xnelk

exizdy z"zl epa z` xicndc jci`c `inec ,exizd cala df oebka eynylc ,xcen ly qek i`d `wec ,edine .jka okxc didy .mely ikxc iptn ,ugxnd zia ly inp i` ,la` zia ly qeka

a` lyn min eia`l ze`lnl oal.úà.miprpkd eizegty z`e eicarenk ,mixzi zepefn epiidc ,d`nh dndaa `"x ixyc `zeixy `edd :w"de .i`w `"xc`e ,xn`w mixzi zepefnac l"p

yinyzle ziad xwpl ,xnelk .ociar `zexwpnl edpi`c, dizi` `din miprpkd eizegtye eicara la` .ixkpl dxkenle `ciar `nehtl d`nh dnda 'it`c ,dizil - epzpyna izyxity

oi`e oze` oigipn oizn odyky ,`nlra dxigpl `l` dlik`l oicner oi`y xnelk ,`zexgpnl iqxbc `ki`e .calaolke` mc`.'éðúî.ayei `l la` cner exwal qpkp`xnba yxtn.'îâ
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dLôð äàîhä óà :BI eøîà .íéîMI dôeâå dLôð©§¨§¨©¨©¦¨§©©§¥¨©§¨
¯ äöøé íàL ,BJL dôeâå íéîMIdøëBî àeä éøä ©¨©¦§¨¤¤¦¦§¤£¥§¨

.íéáIëI dIéëàî Bà íéBâI'îâøa ÷çöé áø øîà §¦©£¦¨¦§¨¦¨©©¦§¨©
Bøéáçî äàðä øcenä :àðeä áø øîà äéððç¯øzeî £©§¨¨©©¨©¨£¨¨¥£¥¨

?ïðé÷ñò éàîa :àøéæ éaø da éåä .Bza BI àéOäI§©¦¦¨¥¨©¦¥¨§©¨§¦©
ïúçä Iò ïéøeñà äJk éáà éñëpLa àîéIéà¯éøä ¦¥¨§¤¦§¥£¦©¨£¦©¤¨¨£¥

ïéøeñà ïúç éñëða àJà !BLnLI äçôL BI øñBî¥¦§¨§©§¤¨§¦§¥¨¨£¦
äJk éáà Iò¯úàå BzLà úà ïæ :eøîà Bfî äIBãb ©£¦©¨§¨¦¨§¨¤¦§§¤

øzeî zøîà zàå .ïúBðBæîa áéiç àeäL ô"òàå ,åéðä¨¤©¨¦§¨§©§¨§©§¨
íéøeñà äJk éáà éñëpLa íIBòI !?Bza BI àéOäI§©¦¦§¨§¤¦§¥£¦©¨£¦
:éëä éîð àéðz .dzòcîe ,úøâBa Bzááe ,ïúçä Iò©¤¨¨§¦¤¤¦©§¨©§¨©¦¨¦
Iáà ,Bza BI àéOäI øeñà Bøéáçî äàðä øcenä©¨£¨¨¥£¥¨§©¦¦£¨
øécnä :á÷òé éaø øîà .dzòcîe ,úøâBa Bza BàéOî©¦¦¤¤¦©§¨¨©©¦©£Ÿ©©¦

äøBz ãeîIúI Bða¯÷çöé 'ø .øpä úà BI ÷éIãäIe ,íéî IL úéáç BI úBàJîI øzeî §§©§¨¨§©§¨¦¤©¦§©§¦¤©¥¦§¨
Bøéáçî äàðä øcenä :ïðçBé éaø øîà äéîøé 'ø øîà .ïè÷ âc BI úBIöI :øîà¯øzeî ¨©¦§¨¨¨¨©¦§§¨¨©©¦¨¨©¨£¨¨¥£¥¨

ñBk :eîébøz àëä ?eäéð éàî .íBIL IL ñBk BúB÷LäI:éøîà àáøòîa ,Iáàä úéa IL §©§¤¨©¦¨¨©§¦¤¥¨¨¥§©£¨¨¨§¦
ïæ :øîBà àfeò Léà òLBäé ,àéðz .'åë "ïéa Bzîäa úà ïeæé àIå" .õçønä úéa IL ñBk¤¥©¤§¨§Ÿ¨¤§¤§¥©§¨§ª©¦¨¥¨
åéãáò ?àîòè éàî .äøBäè ïéa äàîè ïéa ,Bzîäa úà ïeæé àIå ,íéðòðkä åéúBçôLå åéãáò£¨¨§¦§¨©§©£¦§Ÿ¨¤§¤§¥§¥¨¥§¨©©§¨£¨¨

íéðòðkä åéúBçôLå¯äîäa ,ïãéáò àúeøçðîI¯.àãéáò àîehôI'éðúîäàðä øcenä §¦§¨©§©£¦¦§©£¨£¦¨§¥¨§¦¨£¦¨©¨£¨¨
Bøéáçî¯ BøwáI ñðëðå.ïBîî úàeôø àI Iáà Lôð úàeôø Bàtøîe ,áLBé àI Iáà ãîBò'îâ ¥£¥§¦§¨§©§¥£¨Ÿ¥§©§§©¤¤£¨Ÿ§©¨
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נדטים. פטק טביעי - אין בין המודט - דף לח עמוד ב - מתוך מהדוטת "אבן ישטאל - )שריינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       טש"י

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשכ"ג
ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרמ"ז שי' הלוי

שלום וברכה!

... ת"ח ת"ח על הציון להג' היעב"ץ. וראה פע"ח ש' השבת ספכ"א ובסי' האריז"ל קודם 
מנחת שבת שכן "נהגו הקדמונים". ובטעמ"צ ואתחנן דהאריז"ל הי' מעיין ו' דרכים בהלכה כנגד 

ו' ימי המעשה וא' ע"ד הסוד כנגד יוה"ש.
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טז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc mixcp(iyiy meil)

,íéîMì dôeâå dLôðxg` dytpn dpdp milrad oi`y myky ©§¨§¨©¨©¦
oi` ixde .dlik`a dxeq` `idy oeik ,dtebn dpdp epi` jk ,dzin
daxc`e ,miign `l s`e ,dzin xg` `l ,df mehita d`pd lk el
dpi`e jka zwptzn dndade zeid ,el wifn dndad ly dnehit
xeqi` oi` ,d`pd xcenl oi`y oeike .ie`xk dzk`ln z` dyer

.dpefl xicnl
Bì eøîà,minkgì äLôð äàîèä óàBìL äôeâå íéîLmb - ¨§©©§¥¨©§¨©¨©¦§¨¤

minyl dytpyk s`y ,dxedhd dndal deey d`nhd dndad
,dtebn d`pd el yiy ,ely dteb oiicr ,dzin xg`l epiidc

,dnehitneLixdäöøé íà,dilraíéáëBk éãáBòì døëBî àeä éøä ¤¦¦§¤£¥§¨§§¥¨¦
dlik` jxevlíéáìëì dìéëàî Bàdpdpy `vnpe ,zenzy xg`l ©£¦¨¦§¨¦

ly d`nhd eznda z` s` lik`dl xicnl xeq` okle ,dnehita
.xcend

àøîâ
on d`pd zaeh efi` xcenl yi mda mitqep mipte` d`ian `xnbd

.xcpd zngn dxeq` ef d`pd zaeh oi`e ,xicnd
øzeî Bøéáçî äàðä øcenä ,àðeä áø øîà äéððç øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©£©§¨¨©©¨©¨£¨¨¥£¥¨

xicnlBì àéOäì-z` ,xcenl.Bza §©¦¦
da éåädywzp -àøéæ éaø,df oicaïðé÷ñò éàîa-ote` dfi`a ¨¥¨©¦¥¨§©©§¦¨

,`ped ax xizda àîéìéàote`éáà éñëpLd,ïúçä ìò ïéøeñà älk ¦¥¨§¤¦§¥£¦©¨£¦©¤¨¨
zepdil xeq` `diy ,d`pda ozgd z` xicd dlkd ia`y epiid

kp lkndf ote`a `ped ax xizd zn`a recn dyw ok m` .eiq
,eza z` el `iydléøäy dfa el` oi`eyipa a`d edpdnBì øñBî £¥¥

k el zeidl eza z`ì äçôL.BLnLax ly epicy gipd `xif iax] ¦§¨§©§
`l` ycwzdl dleki dpi`y dxrp e` dphw zaa xn`p `ped
ielz xacde ,`ypidl dze` xqeny df `ed ok m`e ,dia` zrcn

.[ea
àlàdf ote`a `ped ax ly epic z` cinrdl xyt` i` jgxk lr ¤¨

cinrdl jixve ,[ozgd lr oixeq` dlk ia` iqkpy]ay ote`éñëð §¦§¥
älk éáà ìò ïéøeñà ïúçdlkd ia` z` xicd ozgdy epiide - ¨¨£¦©£¦©¨

z` `iydl [dlkd ia`] xcenl `ped ax xizd df ote`ae ,eiqkpn
ozgd ixdy ,jkn d`pd efi` xcenl yiy s`e] .xicnl eza
dyw `di oiicr ok m` mpn` .[dzr aiig `edy dn ,dpefl aiigzn

,df xzida ycig dn ,`ped ax ly epic lrixdBfî äìBãbyecig] §¨¦
[xzei lecbeøîà' ,epizpynaïæxicndåéða úàå BzLà úàly ¨§¨¤¦§§¤¨¨

xcendàeäL ét ìò óàå[xcend-]ïúBðBæîa áéiç,'eipae ezy` ly §©©¦¤©¨¦§¨
zøîà zàåy,Bza Bì àéOäì øzeî,llk yecig epi` df oic ixd §©§¨§©§¨§©¦¦

z` oefl xicnl xzed m`y ,dpyndn xnege lwa ecnll xyt`e
oky lk ,odizepefna aiig xcendy onfa xcend ly eipae ezy`
dpf epi` ixdy ,dpefle xcend ly ezal `ypidl el xizdl yiy
m`e .xcend ly eaeig onfa `le ,dizepefna aiigzpy xg`l `l`
.dpynd on xzidl heyt `edy xac ,epica `ped ax ycig dn ok

,`xnbd zvxzníìBòì`ped ax ly epic z` cinrdl yiaote` §¨§
,ïúçä ìò íéøeñà älk éáà éñëpLozgd z` dlkd ia` xicdy] ¤¦§¥£¦©¨£¦©¤¨¨

,[eiqkpn dpdi `lyexaecn,dzòcîe úøâBa Bzáá`idy oeikny §¦¤¤¦©§¨
oi` `linn ,zxbea `id ixdy ,dia` zrcn `ly `ypidl dleki
xqen' `edy dxrpa enk `ly] ozgl dlkd ia`n dpizp lk o`k

.['eynyl dgty el
:ef dpwqnl di`x d`ian `xnbd

,éëä énð àéðzwqer `ped ax ly epicy `xnbd dcinrdy itk] ©§¨©¦¨¦
,[dzrcne zxbeaaøeñà Bøéáçî äàðä øcenäxicnlBì àéOäì ©¨£¨¨¥£¥¨§©¦

z` [xcenl]àéOî ìáà ,BzaBz`Bzaddzòcîe úøâBa.zad ly ¦£¨©¦¦¤¤¦©§¨
:jxev dfi` xcenl zeyrl xicnd i`yx mda mitqep mipte`

øécnä ,á÷òé éaø øîàz`Bðawx yxten `diyäøBz ãeîìúì`le ¨©©¦©£Ÿ©©¦§§©§¨
oad on zepdil `ly xcp a`dy epiide .dk`ln mey el dyri

,dxez cenlzn lhazi `ly ick ,xac meyaøzeîoad ¨
Bì úBàìîìa`l,øpä úà Bì ÷éìãäìe ,íéî ìL úéáçoeik §©§¨¦¤©¦§©§¦¤©¥

cenlzn eze` milhan mpi`y miphw mixac md el` oiyinyzy
zek`lnn oadn d`pd envr lr xeq`l a`d oiekzp `le ,dxez

.el`
÷çöé éaøe siqed,øîàoal xzen s`Bì úBìöìa`l,ïè÷ âcmby ©¦¦§¨¨©¦§¨¨¨

.oad ly dxez cenlzl drixtn dpi`y dphw dk`ln ef
dfk xcpa llkp dn cenll lkep epnn ,sqep oic `xnbd d`ian

:`l dne
øzeî Bøéáçî äàðä øcenä ,ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîàxicnl ¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨©¨£¨¨¥£¥¨

BúB÷Läìzezyl el yibdle eynyl -.íBìL ìL ñBk §©§¤¨
,`xnbd zxxaneäéð éàî.'mely ly qek' edn -eîébøz àëä- ©¦¨¨©§¦

`edy ,eyxit laaa o`k,ìáàä úéa ìL ñBkoibdepyz` zewydl ¤¥¨¥¤
z`xwp ef qeke ,oii ly qek la`diyp`y itl ,'mely ly qek'

qek enr mizey engpl mi`ay enely.dféøîà àáøòîa-ux`a §©£¨¨¨§¥
l`xyieyxit`id 'mely ly qek'y,õçønä úéa ìL ñBk¤¥©¤§¨

d`ivid xg` zezyl mibdepyqek' z`xwp `ide ,ugxnd zian
milibxy itl 'mely lymiade` mc` ipa zxeaga dzezyl

ebdpy iptn ,`ed xzidd mrhe .ugxnd zian mi`veiyk
.xcp `l ok zrc lre ,mely ikxc iptn el` zeqek z`wyda

dpyna epipyïéa Bzîäa úà ïeæé àìåiax ,dxedh oia d`nh §Ÿ¨¤§¤§¥
dxedhd z` of epi`e d`nhd z` of xne` xfril`:'eë

dnda oefl xeq`y ,minkgl di`x `idy `ziixa d`ian `xnbd
:d`nh

ïæ ,øîBà àfeò Léà òLBäé àéðzz` oefl xicnd leki -eicar ©§¨§ª©¦¨¥¨£¨¨
miprpMd eizFgtWe,odiig ick lr mixzid zepefna xcend ly §¦§¨©§©£¦

åmpn`Bzîäa úà ïeæé àìxcend lyïéadndaïéa äàîèdnda §Ÿ¨¤§¤§¥§¥¨¥
.äøBäè§¨

,`xnbd dywnàîòè éàîly eizegtye eicar oia weligd edn - ©©§¨
ly eizenda oial ,odiig ickn mixzi zepefn mpefl xzeny xcend

,`xnbd zvxzn .mixzi zepefn elit` mpefl xeq`y xcendåéãáò£¨¨
àúeøçðîì íéðòðkä åéúBçôLåïãéáò-,xnelk ,`nlra dxigpl §¦§¨©§©£¦¦§©£¨£¦¨

zendak md `l` ,mxyan milrad dpdi `l ezeniy xg`y
,dlik`a zexeq`d [zebexd] zexegplk oec`l oi` ixd ,jky oeike

la` .mpefl el xzene ,onehita d`pd,àãéáò àîehôì ,äîäayiy §¥¨§¦¨£¦¨
xeq`e ,mehitd on dpdp `ed ixde ,dzin xg`l xyad on d`pd el

.dpefl xicnl

äðùî
exiagl zeyrl mc`l xzed mixac el` hxtl dkiynn ef dpyn

.ez`pd z` eilr xq`y
Bøéáçî äàðä øcenä,[xcend] dlgeñðëðåxicndBøwáìixdy] ©¨£¨¨¥£¥§¦§¨§©§

miiwl ezpeeky meyn ,xcend z` xwal xeqi` xicnd lr oi`
xicnl xzen ,[`linn `l` micia xcend z` dpdn epi`e ,devn

zeidl ,exwandãîBò,exwany dryaáLBé àì ìáà. ¥£¨Ÿ¥
Bàtøîe,xcend z` xicnd -Lôð úàeôø,dlegd ly eteb z` - §©§§©¤¤

ïBîî úàeôø àì ìáàxcend ly eznda z` `txl el xeq` - £¨Ÿ§©¨
.epenn `idy
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xcde"טח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc mixcp(ycew zay meil)

àøîâ
la` cnern exwan ,dlge exiagn d`pd xcend ,dpyna epipy

:ayi `l
,`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,xicnd edine xcend edin -éà §©©§¦¨¦

éñëpLadìò ïéøeñà øwáîd,äìBçdlegd z` xicd xwandy §¤¦§¥§©¥£¦©¤
dxizd `l recn ok m` .epnn zepdil i`yx dlegd oi`e ,eiqkpn

,dcinra `l` exwal dpyndénð áLBé eléôàoeiky ,xizdl yi £¦¥©¦
xwandy meyn ,xewiad on dpdp dlegdy jka xeqi` oi`y
ayei oia wlgl oi` ok m` ,`linn dpdp dlegde devnl oiekzn

.df mrhn ayil elit` xwanl xizdl yie ,cnerl
eéàdpynd z` cinrpaote`éñëpLd,øwánä ìò ïéøeñà äìBç ¦§¤¦§¥¤£¦©©§©¥

zepdil i`yx xwand oi`e ,eiqkpn xwand z` xicd dlegdy
.epnnok m`eléôàxwand m`ãîBòxewiad zryaàì énð`di £¦¥©¦Ÿ

yxa lbxd zqixca dpdpy iptn ,exwal i`yx,dlegd ly eze
milg mixcpy meyn ,xeqi`d z` dgec mileg xewia zevn oi`e

.devn xac lr s`
,oey`xd ote`a dpynd z` cinrne wtqd z` hyet l`eny

:dlegd lr oixeq` xwand iqkpy
íìBòì ,ìàeîL øîàdpynd z` cinrdle yxtl yiaote`éñëpL ¨©§¥§¨§¤¦§¥

ïéìèBpL íB÷îáe ,äìBçä ìò ïéøeñà øwáîmixwandìò øëN §©¥£¦©©¤§¨¤§¦¨¨©
äáéLiä,[`zeevl el zeidl e`ay jk lr] dlegd mrïéìèBð ïéàå ©§¦¨§¥§¦

,äãéîòä ìò øëNepi` exewia zra cnere dlegd z` xwandy ¨¨©¨£¦¨
mr `zeeva daiyi llekd xewiay ixde .jk lr xky lawn
xicnd lr xeq` jkitle ,oenn z`pd ea yiy xac `ed ,dlegd
.oenn z`pd jka lawn `edy oeik ,xcend z` xwanyk zayl
dpdp dlegdy s`e .xzene ,oenn z`pd oi` dcinra xewiaa mpn`
cala xewia z`pd `l` ef oi` mewn lkn ,dcinra xewiad on mb
dlegde devn myl ok dyer xwandy oeikne ,[oenn z`pd `le]

.xzen jkitl ,`linn dpdp
daiyia xewia la` ,cala dcinra xewia xizdl mrh edf mpn`
oicd cvn aiig dlegdy `vnp ,xky dilr milhepy oeiky .xeq`
lr xky epnn lhep xwand oi`y oeike ,daiyid lr xky el mlyl
zevna wqer xwandy s` jkitle .oenn z`pd edpdny `vnp ,df
oeik ,d`pd epnid xcend z` xwal el xeq` ,mileg xewia

.exky zligna edpdny
xacy `l` ,daiyia e` dcinra ielz xacd oi` l`enyly ixde
`la z`f dyery jka edpdny oeik .xeq` ,xky eilr ozil ebdpy

.xzen ,xky eilr ozil ebdp `ly xace .xky
,`xnbd dywnà÷ñt éàî,ef oeyla dpynd z`f dwqt recn - ©©§¨

,daiyie dcinra ielz xacdy rnyne 'ayei `l la` cner'
iabl mewnd bdpna `l` ielz xacd oi` ixd .ayein exwal xeq`e
,daiyi lr `l s` ,llk xky milhep oi`y mewnae .xky zlaw
,jtidl oicd z` weqtl dpynd dlki ixde] .ayein exwal xzen
milhepy mewna dpynd z` cinrpe ,'cner `l la` ayei exwan'
recne ,oicd ielz dfa `ly ixde ,daiyi lr `le dcinr lr xky
z`pda ielz xacdy dyxit `le ,dfa oicd z` dpynd dzlz

.[oenn
,`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àälka zxzen dcinry ,`pzd ¨¨©§©¨

lr xky lehil xeq`y oeik ,oenn z`pd da oi`y meyn ,mewn
dwlig `l jkitle .mewnd bdpna dielz daiyi wxe ,devn ziiyr
oi`y zenewn oial daiyi lr xky milhepy zenewn oia dpynd

epcnll ick ,milhepL íB÷îa óàclehil `l onvr lr exingd `l §©§¨¤
`l` ,mileg xewia lr xky.øëN ïéìèBpwx mewn lknäáéLiä ìò §¦¨¨©©§¦¨

éòaì÷Lîìzevny oeik ,xky lehil md mileki daiyid lr wx - ¨¥§¦§©
lr xky lehil xwanl xzen jkitle ,dcinra dl ic xewia

la` .da aiegn epi`y daiyidì÷Lîì éòa àì äãéîòä ìòoi` - ©¨£¦¨Ÿ¨¥§¦§©
devn `idy oeik ,dcinra xewia lr xky lehil i`yx xwand

eyxcy enk ,devnd lr xky lehil xeq`e ,dlegd z` xwal
lirl(.fl)miweqtd on(ci c mixac)cOll `edd zrA 'd dEv izF`e'§¦¦¨¨¥©¦§©¥

aizke 'mihRWnE miTg mkz`(d c my)miTg mkz` iYcOl d`x' ¤§¤ª¦¦§¨¦§¥¦©§¦¤§¤ª¦
.mpiga inp mz` s` mpiga ip` dn ,'idl` 'd ipEv xW`M mihRWnE¦§¨¦©£¤¦©¦¡Ÿ¨
dpynd dwqt jkitl ,llk xky lehil xeq` dcinr lry oeike
,mlerl xzen dcinra xewiady 'cner exwal qpkp' ef oeyla
yie ,mewnd bdpna ielz daiyia xewiady oeik 'ayei `l la`'

.oenn z`pd jka yiy oeik daiyia xwal xeq` mday zenewn
,sqep uexiz `xnbd zvxznàîéà úéòaéàådhwpy mrhdy §¦¨¥¥¨

mewnl xky oilhepy mewn oia dwlig `le] ,wqt oeyl dpynd
oi`y meyn ,[xky oilhep oi`ymlerle ,mewnd bdpna ielz xacd

.daiyid lr xky oilhep oi`y mewna elit` ,ayein exwal xeq`
`ed xeq`y mrhdeíé÷éìà ïa ïBòîL éaøãkonwl ezhiyk-(:an), ¦§©¦¦§¤¤§¨¦

my epyyky(.an)dcyl qpkidl xcenl xzed `l ziriaya s`y
zehepd on hwll `l` i`yx epi`e] zexitd on hewll xicnd
mrhdy miwil` oa oerny iax yxit ,[dcyl qpkdl `le ,uegl

meyn `edàäLé àîL äøéæbxcendäãéîòa,xicnd dcy jeza §¥¨¤¨¦§¤©£¦¨
ziriaya dxezd dxizd `le ,zexitd zhiwl jxev ickn xzei
,dhiwl jxevl dcyl dqipk s`e ,mzlik`e zexitd zhiwl `l`
exfby eixac itle .dxez dxizd `l dhiwl jxev epi`y dn la`

y xnel yi ,ddyi `ny dcya xcend cenri `ly myénð àëä̈¨©¦
mrhdmeyn `ed ayil xwanl xeq`yäáéLéa àäLé ànL äøéæb§¥¨¤¨¦§¤¦¦¨

,dlegd z` dpdn `ed ixd ddyi m`e .xewiad zevn ickn xzei
[devnd on xzei `idy] didyd lr xky lehil el xzeny oeik

.lhep epi`e
cinrne ,l`enyn xg` ote`a `xnbd ly dwitq z` hyet `ler

:xwand lr oixeq` dlegd iqkpy ,ipyd ote`a dpynd z`
íìBòì ,øîà àìeòdpynd z` cinrdle yxtl yiaote`éñëpL ¨¨©§¨§¤¦§¥

d,øwánä ìò ïéøeñà äìBçm`y ,okl mcew `xnbd dzywdy dne ¤£¦©©§©¥
xwand dpdpy iptn ,exwal eilr xeq`p dcinra elit` ok
lbxd zqixcy ote`a zwqer dpyndy xnel yi .lbxd zqixca

,dxeq` dpi`ïBâëedéøcà àìcdlegdxwand z`déúeiç ïî- §§Ÿ©§¥¦©¥
x`yn wx exicd `l`] ,dlegd ly ezeigl mirbepd mixacd on
oi` `linn ,ezeigl rbepd xac `ed dlegd xewiay oeike .[eiqkp

.ez`pdn xwand z` dlegd xicdy dn llka xewiad`le]
mirbepd mixacd z` xqe` epi`y excpa yxtl xicnd jixvy

on exicdl oeekzp `ly ,xcp lka yxtl epl yi jk `l` ,eiigl
.[dizeig

,`xnbd dywnéëä éàm` ,ezeign xwand z` dlegd xicd `ly ¦¨¦
ok,énð áLBé eléôà,dlegd ziaa ayil elit` xwanl xzen `diy £¦¥©¦

,`xnbd zvxzn .dlegd ly ezeig `ed exewiay oeikøLôà àä̈¤§¨
xwal,äãéîòaly ezeigl zkxvp xewiad onfa daiyid oi`e ©£¦¨

xewiad wxe .xeqi`d llka `id ixd zkxvp dpi`y oeeike ,dlegd
.cnern ezeyrl xyt`e ,xzen ezeigl jxvpy

iqkpa dpynd z` cinrdy ,l`eny lr zeywdl day `xnbd
:`ziixad on jk `l gken dxe`kle ,dlegd lr mixeq` xwan

éáéúéîe exiag z` xicnd ,`ziixaa epipy -àeä äìçxagd] ¥¦¥¨¨
,[envrBøwáì ñðëð,epnid d`pd xcen `edy s`m` la`äìç ¦§¨§©§¨¨

Bðaexiag lyBìàBLenelyl÷eMaoi` ixde .exwal qpkp epi`e §£©
qpkdl leki recne ,xcend edine xicnd edin ,zx`ean `ziixad
zwqer `ziixady `xnbd dgipne .epa z` `le exiag z` xwal
`ziixad z` eyxti `lere l`enye ,dpyna epipyy ote` eze`a

.dpynd z` eyxity myk
,`xnbd dywnøîàc ,àìeòì àîìLazwqer dpyndyaote` ¦§¨¨§¨§¨©§

éñëpLdøwánä ìò ïéøeñà äìBçxwande ,xicnd `ed dlegdy] ¤¦§¥¤£¦©©§©¥
,[epnid zepdil xeq`déúeiç ïî déøcà àìc ïBâëe`ler zhiyly §§Ÿ©§¥¦©¥

meyn `id dlegd ziaa lbxd zqixc z` xwanl exizdy mrhd
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miwxt dyelya` cenr hl sc ± iriax wxtmixcp
.ïðé÷ñò éàîá.exwal qpkp.éîð áùåé åìéôàlr oixeq` oi` dleg iqkp ixdy ,xzen `di

.elyn zepdil xzene xwand.'åë éñëðùá éàdpdi `ly - daiyia ayei epi` ikdle

.elynãîåò 'éôà.àì.dpdpy el `id d`pdcíå÷îáå.äáéùéä ìò øëù ïéìèåðùxky

.eze` oixikyne ,`zeevl enr ayeie dlegd z` xwal jledyïéìèåð ïéàå.äãéîòä ìò
xwand my ayei did m`y ,ayei epi` ikdle

lehi `l m` edpdne ,exky el did xzeen ,mpga

lr xky oilhep oi`e li`ed ,cner la` .xky

.xzen - dcinrd.à÷ñô éàîoilhep df lrc

.df lr `le xky.ì÷ùîì éòá àì äãéîòä ìò
i`xrccner ikdle .mewn lka `ed jkc ,`ed

[dcinrd lr] xky `kilc oeikc ,ayei `l la`

.llk dil ipdn `l.àîéà úéòáéàåmlerl

elit`e ,dlegd lr oixeq` xwan iqkpya

zxn`wce .daiyid lr xky oilhep oi`y mewna

miwil` oa oerny iax xn`wck - inp ayei 'it`

) onwl:an sc.'iriay oiprl (àäùé àîù äøéæâ
.äáéùéá àäùé àîù éîð àëä äãéîòádiidye

daiyicayi `l ikdle ,dlegl `id d`pd i`ce

dxifb ,`l inp cner elit` :`iyw i`e .enr

,mzdc .`iyw `l `d - dcinra `dyi `ny

`nlc xninl `ki` ,dcyc ixitn lk`c oeik

`lc `kde .i`wc b"r` onz diidy lik`c ab`

dfn xzei iz`vn `l) :i`w ikd meyn ,lk`

:(dil xn` edfe oeyld.àúåøçðîì.ezcearl

inr dyr" carl xnel axd leki l"iwe li`ede

qpxtn df m` xcenl d`pd dpi` ,"jpf ipi`e

.eicar.àãéáò àîåèôìdhigyl dxedhc

d`nhecaerl.miakekåøéáçî äàðä øãåîä
.áùåé àì ìáà ãîåò åø÷áì ñðëðyxtnck

.onwl.éîð áùåé åìéôàxzen xwan `dc ,iedl

.dleg iqkpaãîåò åìéôàzqixca xeq` `dc .

.lbxd.äìåçä ìò ïéøåñà ø÷áî éñëðùá íìåòì
meyne.`xnba yxtnck ,ayei `l la` cner ikd.äáéùéä ìò øëù ïéìèåðù íå÷îá

daiyia jklde ,`nlra `zeev dil ciarwc meyn `zxet xkzyn dlegd iptl ayeidc

.dinw aizic `pixg` yipi`l aizipc `xb` `edd dil ipdn `wc meyn ,xeq`ìáà
.øúåîã äãéîòá:dcinr` `xb` azinl ciar `l `dc ,icin `le dil ipdnw `lc meyn

`l la` ,oilhep daiyid lr - xky oilhepy `zkec `ki`c b"r` l"nw `d `wqt i`n

dcinrac `nrh epiide .dcinrd lrmiwil` oa y"x xn`ck ,daiyia `l la` xzen

(o`k xqg) :ziriay iab oiwxit idliya.ìëåàå ãîåò éøäùdaiyia `dyi `ny dxifb

`l `d - dcinra mzd opixfbc ikid ik dcinra xefbp :z"`e .dleg z`pd iede ,daexn

`kil - dcinra d`pd dil `ihn `lc `kd la` ,dcinra 'ixfb mzd eli`c ,dyw

`dyi `ny dxifb - ayil dfl el gepy ,daiyia `l la` .dcinra daxi `ny xfbinl

.daiyia.ø÷áîä ìò ïéøåñà äìåç éñëðùá íìåòì.dcinrd lr xky oilhep oi`yke

dlegd z` xwand lk :onwl xn`ck ,xcp dizeig on e`l `dc - dcinra xzen ikdle

.xzen ikd`e ,digiy el mxeb.äãéîòá øùôà àäexwan.dixc` `l `dnc ,dcinra

.dixc` daiyia la`.àåä äìç.exwal xzen ,xicndåðá äìçlr weya el`ey xcen .

.epa iwqr.åðáì àåä ïéá éðùã åðééädlgya eli`c`l `dc ,myl qpkil xzen `ed

.xicnc `zeig `kil `dc ,exwal qpkp epi` epa dlgyk la` .dizeig on dixc`àìà
.àåä àðù éàî 'åë øîàã ìàåîùì?xeq`c epa y"ne ,xzencd`pd `kil dcinra `d

.l`enyl `iywe ,`lercke ,ixiin xwand lr oixeq` dleg iqkpa i`ce `l` !llkøîà
.àúééøáå 'åë ìàåîù êìlr oixeq` dleg iqkpya ,`ler dl iwenck `ed ikdc `picen

,ayeia `l la` cnera dl iwen edi`c ,dilr `pbilt `da edin .xwandcner y"l dizeig on dixc` `lc xn`c ,inc xity ayei 'it` `ziixac `pin` `p`e .dcinra xyt` `dc

y"le.ayei 'it` exwal qpkp `ed dlg :`nzq ipzwcn inp `wice .ayei.à÷ñô éàî?dlegd lr oixeq` xwan iqkpya 'ipznc
ïéúéðúî
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éà.inp ayei elit` dlegd lr oixeq` xwan iqkpyameyn - dil zixy `nrh i`n cnerc

inp ayei elit` ,oky oeike .ixy `linn - ipdzn dlegc idpe ,ciar diytpc devn xwanc

`nrh i`dn ixyinl jl zi`.éàå.`l cner elit` xwand lr oixeq` dleg iqkpya

`xeqi`n iiepdz`l dil zil devn meyne .lbxd zqixca dpdp ixdy.'éôàãmewna

.'eke daiyid lr xky oilhepy`ki`c :t"dc l"p

'it` xky lehil `ly onvr lr exingdy izkec

xewia zevnc meyn ,xzen `edy t"r` daiyin

xky lehil e`ai `ly ick ,d"t`e .dcinra dl ic

xky lehil `ly onvr lr exingd ,dcinrd lr

oia cner oia zenewn oze`ae .daiyid lr s`

'it` `l` .devn edcicl inp daiyic ,ixy ayei

lr d"t` - onvr lr oixingn oi`y mewna

`pz wiqt d"yne .lwynl edl ixy `l dcinrd

devnc ,izkec edleka "cner exwal qpkp" ipze

ayei `l la` .ipdzn `linn jci`e ciarw

onvr lr oixingn oi`y mewnc ,izkec edleka

,exkya aiig dleg `vnpe ,devn `kil daiyia

edpdn `vnp melk epnn lhep epi`yke.éàå
.miwil` oa oerny 'x xn`ck `ni` ziraonwl

) oiwxta:an scedleka oizipznc `pic :w"de (

xky oilhep oi`y mewna elit`e ,dizi` izkec

`eddac idpe .daiyid lr `le dcinrd lr `l

ixy ayei oia cner oia `picn `zkec-ikd 'it`

,jxevd ickn xzei daiyia `dyi `ny opixfb

carnl edl zil izkec edleka `peeb i`d ikae

`ny opixfb `l dcinra la` .`xb` `la ikd

cenrl ekixvn dz`y oeikc ;`dyi-dil zi`

enk ,miwil` oa y"xc `idda k"`yn .`xikid

c"qa `iddc dlr yxtpy.àìåòmlerl xn`

.xwand lr oixeq` dleg iqkpya'it` k"` :z"ke

!dizeig on dixc` `lc meyn xqzil cner

ik dleg `nzqnc ,xnelk`l - xwanl dixc`

:iqxbc igqp `ki`e .exewiaa epnn dpdp dlegdy ,`kd ik dil `kixvc `zlina dixc`

`nzq `l` ,yexita ikd xn`c irac e`l inp `gqp jdle .dizeig on dixc` `lc oebke

jenqa iziinc iaizin jd `gken ikde .`zi` ikd dizlinc.éáéúéîqpkp `ed dlg

.'ek exwaldizeig on `nzqnc meyn - exwal qpkp `ed dlgc ;epal `ed oia ip`yc epiid

dizeig on elit`c xyt`c ,ezial qpkil xzen epi` la` weya el`ey epa dlge .dixc` `l

s` ,ikd xn`c `ed `nzqn - dixc` `l dizeig on opixn` ikc `gken `de .dixc` dixac

- yixt i` ?epa y"ne `ed y"n :`lerl `iyw izk` ,yixtc opira i`c .yixt `lc ab lr

yxtnk ied mzqe ,opiwqr `nzqa i`ce `l` !xeq` ediiexza - yixt `l i`e ,ixy ediiexza

dixac iabl `l la` dicic iabl.àìàdlegd lr oixeq` xwan iqkpya xn`c l`enyl

.epa y"ne `ed y"nepan inp xcen i`e !epnn xcen epi`y ith ixy epaa ,daxc`c ,xnelk

cner exwal qpkp xninl ol zi` ediiexza ?epa y"ne `ed y"n -!øîà.jl,oi` :l`eny

`nzqnc jcic `nrha `picenc ,xwand lr oixeq` dleg iqkpya `nwezn `ziixac i`ce

`l ikd meyne .dixc` `l daiyin elit`c ,jpin ith inp `pin`e ,dixc` `l dizeign

'it` d"`c ,xwand lr oixeq` dleg iqkpa epiidc ,dl zinwenck oizipzn inwe`l `pivn

dixc` `le ,`ed dlegc dizeig - xwanc inp daiyic ,ixy inp ayei.ïéðòìå.dkld

`zkld - ikd dil `wic 'ipznc xn`e dizlin yxtn `axc oeikc .l`enyk ol `niiw

oixeq` dleg iqkpya ,jkld .dizeek
lr
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äIBç Iò ïéøeñà øwáî éñëpLa éà ?ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©¦§¤¦§¥§©¥£¦©¤
¯Iò ïéøeñà äIBç éñëpLa éà ,éîð áLBé eJéôà£¦¥©¦¦§¤¦§¥¤£¦©

øwáîä¯íIBòI :IàeîL øîà !àI éîð ãîBò 'éôà ©§©¥£¦¥©¦¨¨©§¥§¨
ïéIèBpL íB÷îáe ,äIBçä Iò ïéøeñà øwáî éñëpLa§¤¦§¥§©¥£¦©©¤§¨¤§¦
éàî .äãéîòä Iò øëN ïéIèBð ïéàå ,äáéLiä Iò øëN̈¨©©§¦¨§¥§¦¨¨©¨£¦¨©
ïéIèBpL íB÷îa óàc :ïI òîLî à÷ àä ?à÷ñẗ§¨¨¨©§©¨§©§¨¤§¦

äáéLiä Iò ,øëN¯äãéîòä Iò ,I÷LîI éòa ¨¨©©§¦¨¨¥§¦§©©¨£¦¨
¯éà úéòaéàå .I÷LîI éòa àIïBòîL éaøãk àî ¨¨¥§¦§©§¦¨¥¥¨¦§©¦¦§

:éîð àëä ,äãéîòa àäLé ànL äøéæb :íé÷éIà ïa¤¤§¨¦§¥¨¤¨¦§¤©£¦¨¨¨©¦
íIBòI :øîà àJeò .äáéLéa àäLé ànL äøéæb§¥¨¤¨¦§¤¦¦¨¨£©§¨
déøãà àIc ïBâëe ,øwáîä Iò ïéøeñà äIBç éñëpLa§¤¦§¥¤£¦©©§©¥§§¨©§¥
øLôà àä !éîð áLBé eJéôà ,éëä éà .déúeiç ïî¦©¥¦¨¦£¦¥©¦¨¤§¨

àeä äIç :éáéúéî .äãéîòa¯äIç ,BøwáI ñðëð ©£¦¨¥¦¥¨¨¦§¨§©§¨¨
Bða¯éñëpLa øîàc ,àJeòI àîILa .÷eMa BIàBL §£©¦§¨¨§¨©£©§¤¦§¥

ïî déøãà àIc ïBâëe ,øwáîä Iò ïéøeñà äIBç¤£¦©©§©¥§§¨©§¥¦
déúeiç¯éñëpLa øîàc ,IàeîLI àJà .øétL ©¥©¦¤¨¦§¥§¨©§¤¦§¥

éàîe àeä àðL éàî ,äIBçä Iò ïéøeñà øwáî§©¥£¦©©¤©§¨©
ïéøeñà øwáî éñëpLa ïéúéðúî :CI øîà ?Bða àðL§¨§¨©¨©§¦¦§¤¦§¥§©¥£¦

àúééøa ,äIBçä Iò¯Iò ïéøeñà äIBç éñëpLa ©©¤¨©§¨§¤¦§¥¤£¦©
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miwxtטי dyelyaa cenr hl sc ± iriax wxtmixcp
.äéúéù÷ ïéúéðúî`iwecn.dil rnyn `w.áùåé àì ìáà ãîåò éðúã àéøéà éàîixde

!dleg iqkpa xeq` xwan oi`.'åëå äðéî òîù àìàuxznc l`enyc `nrh i`n :z"`e

?ikd dl`nweli`d xaqwc ,`lerck dl iwen `l l`enyc ,`iyw `l `d !`lerck

.`id `wigc `iepiy.íãà ìë úãå÷ôå.oze` oixwan mc` ipayä àì.äæì éðçìù 'itl

gxw zcr eidyoibirlndidy mixne`e ,eilr

ieeiv `la ,ezrcn mdl xne` dyn.mewn ly

.åàì íàå.oiicr `xap mpdib oi`y.éðéàin

!?dynl dil `wtqn.äúôú ìåîúàî êåøò éë
xnelk ,meyly `le lenz` el yiy mei edfi`

mei df xne` ied - eipt iptl `le eiptl el didy

.mpdib `xap eay ,ipy.÷"ä àìàoi` - `kd i`

.mewnd epaixwi - `kd axwn `l i`e ,`net el

.éòéá÷ òé÷øá àäådhnl,leafn'ixn`ck

) dbibg zkqna:ai sc.(ïáì ïéã äùåò äúà íà
.íøîògxwn.ezcre.íåéå íåé ìëáåmei eze`n

mdl oieegzyny iptn ,oi`vei opi` jli`eicaer

mixeny cr ,miakek.zezipge mivig oda'éôàå
.ïè÷ ìöà ìåãâ`l :xn`i `lyxwa``l`lecb

.ipenk.øåòéù åì ïéà.lecba enk ohwa devnc

åìééòéìïéúéùäåî÷åìå.mc` ipa miyy eqpki

miyyn cg`e cg` lk lehie ,exwal zg`k

.`txzn cine ,exrva.éáø éáã àúééøåùéòë:xn`c

zlhep dpey`xd ,cg` oae zepa xyr el yiy in

dxiiyy dna dipyde ,miqkp xeyir.olekl oke ,

zelhepy zepa e`vnp :inlyexi cenlza yxtne

izliz ixz dpnazegtxgaiv`zlz i`de

siqenexwan ,inp dleg iabe . xgaivoey`xd

` ipyde ,eilga miyyn cg` lhepmiyyn '

.xiiyy dna.åìéâ ïááåowf e` ,ezenk xega

.owflïìåë úåøæåçåúå÷ìåçå.äåùá`zlin

zg` lk - zg`k `yil e`vic `kidc , izixg`

zlhepf`e ,dzxiag dxiiyy dna dxeyir

- ef xg` ef `ypil e`ayk la` .deya zewleg
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`gip ikdac ,dixc` `le `ed dlegc dizeig inp daiyic ,ayei 'it` exwal qpkp xwand lr

dixc`c `kid `wec ,edine .weya el`ey `l` ,llk ezial qpki `l - epa dlg la` .dil

lr xq` xwandy `kid la` .dixc` `l dizeig onc `ed `zrc ocne`c ,xwanl dleg

.`pcne` `kil `peeb i`d ikac ,llk ezial qpki `l - dleg ly eiqkp envr`pic `ed oicd

iqkpc `kide .xwand lr oixeq` dleg iqkpc

,cner exwal qpkp - dlegd lr oixeq` xwan

,ciarw dilic devne ,mpga zeyrl aiegnc meyn

elit`e .ayei `l la` .ipdzn `w `linn jci`e

xky lehil `ly onvr lr oixingny zenewna

`dyi `ny dxifb meyn daiyid lr 'it`

lr oixeq` xwan iqkpa opixn` ike .daiyia

diytpc devnc meyn cner exwal qpkpc dlegd

i`d ika ilin ipd - ipdzn `linn jci`e ,ciarw

dil aidic `kid la` ,`id `linn d`pdc `peeb

`nxb `le ,cil cin ynn edpdn `edy oeik ,icin

) oiwxta onwl opzc epiide .xeq` - `id.bn sc:(

lv` jled lk`i dn el oi`e exiagn d`pd xcend

eid oke .'eke el xn`ie ,elv` libxd ipeepg

iab lr ozep lk`i dn el oi`e jxca mikldn

rlqd-ecil ecin la` ,ixy b"dka `wec-,`l

`zlinc `nrhe .ciarw devnc ab lr s`e

mewna `ixy `linnc d`pd `wecc ,opixn`ck

miciac d`pd la` ,devn-`l.éðáåmc`

.oze` oixwanmc` lk zcewte" aizkc epiide

"mdilr cwti.äòáùmcew e`xap mixac

.mlerd `xapydaygna elry ,xnelk

mlerl `"`y ,mlerd `xapy mcew ze`xadl

dncw l`xyi ly ozaygny 'ixn`cke ,md `la

mpdib `la mlerd `xap `l jigxk lre .lkl

miryxd jxevl.éà`kdl `net axwn `l

.axwillk oi`" llka `zil `nlra daixwe

"ycg.àäå.iriaw riwxamze` ozie" aizkck

riwxd on dlrnl leafe ,"minyd riwxa midl`

) "oiyxec oi`" 'ta `zi`ck ,`ed:ai dbibg(.íà
.mxnr oal oic dyer dz`.gxw ly ezewlgnn

gxw ly ezewlgna `xw i`dc edl rnyne

seq mi zrixwae mixvn z`iviac meyn ,yixcn

y`x zvgn" dia aizke ,wewag xtqa irzyn

aizke ,gxw epiidc edl rnyne "ryx zian

"dleaf cnr gxi yny" dixza.

àúééøåùéòë.iaxczlhep zg` lky

dze` dlhpy xg` exzepy miqkpn dxeyir

on cg` lk ,inp oke .dly xeyir diptly

x`ypy ilegd on miyyn cg` lhep oixwand

eiptly eze` exway xg` dlegl.ïááå.elib

a xwand clepydleg ly elfn.úåøæåçå
.deya zewlege mleke`a zg` zaay oeiky

xzei zepey`x ly owlg `diy oica epi` - lehil

zepexg`d on.
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טיא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc mixcp(ycew zay meil)

déúéL÷ ïéúéðúîxyt` i`y ,l`enyl el dyw dzid dpynd - ©§¦¦§¦¥
,xwand lr mixeq` dleg iqkpa ,`ler yxity itk dcinrdl
exwal dpynd dxizd jkitle 'dizeign dixc` `lc' xnele

ok m` ,dpynd xzidl mrhd `ed df m`y meyn .dcinraéàî©
éðúc àéøéà`edyk wx exwal el xzeny ,`pzd xn` recn - ¦§¨§¨¥

àì ìáà ãîBò`edyk,áLBéok m` ,ezeign exicd `ly oeik ixd ¥£¨Ÿ¥
lirl xaq `lery s`e .daiyia s` exwal el xizdl yi(`"r)

xewia iabl wx `ed 'dizeign dixc` `l' ly dfd xziddy
dlegd ly ezeig oi`y oeik] daiyia xewia xizn epi`e ,dcinra
l`eny xaq mewn lkn .[xewiad zrya xwand zaiyia dielz
oeikne .daiyia xewia mb xizdl daiq `ed dfd xziddy
ok m` ,'ayei `l la` cner' dxizne mdipia zwlgn dpyndy

dpéî òîLxwand lr mixeq` dleg iqkpa zwqer dpi` dpyndy §©¦¨
`l`,äìBçä ìò ïéøeñà øwáî éñëðcxky lehil ebdpy mewnae §¦§¥§©¥£¦©©¤

xwal xzed `l jkitle ,daiyid lrxewiaa oi`y] dcinra wx e
dpdn daiyiay oeik ,daiyia `le [devn yie ,oenn z`pd df

.daiyid lr xky lhep epi`y jka dlegd z` xwand
:dxezd on mileg xewia zevnl fnx d`ian `xnbd

ïépî äøBzä ïî ïéìBç øewéáì æîø ,Lé÷ì Léø øîàøîàpL ,oipra ¨©¥¨¦¤¤§¦¦¦©¨¦©¦¤¤¡©
ly gily `edy oniq ozp epax dyny ,ezcre gxw zwelgn

aezke ,lecb odkl oxd` eig` z` ezepna `ed jexa yecwdxacna)

(hk-gk fhlM z` zFUrl ipglW 'd iM oErcY z`fA dWn xn`Ie'©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ¥§¦§¨©¦©£¥¨
,iANn `l iM dN`d miUrOdälà ïeúîé íãàä ìk úBîk íà ©©£¦¨¥¤¦Ÿ¦¦¦¦§¨¨¨¨§ª¥¤

.'Bâå 'íãà ìk úc÷ôe,`xnbd zl`ey,òîLî éàîokid ,xnelk §ª©¨¨¨§©©§©
,`xnbd daiyn .mileg xewia zevn df weqta fnxp,àáø øîà̈©¨¨

dyn xn`y ,jk `ed weqtd xe`iaïeúeîé íãàä ìk úBîk íà¦§¨¨¨¨§
älà,mc`d lk jxck ezcre gxew ezeni m` -Lmzzin iptlïä ¥¤¤¥

,ïúBà íéøwáî íãà éðáe ïúñéøòa íéìheîe íéìBçxn`y dn edfe ¦¨¦©£¦¨¨§¥¨¨§©§¦¨
cwti mc`d lk zcewte dl` oezeni mc`d lk zenk m`' dyn
mc` ipa e`eaie elgiy zirah dzina ezeni m` ,xnelk ,'mdilr

,ok didi m` .xewiae dwica oeyln `ed 'zcewt'e ,mxwaläî̈
íéøîBà úBiøaä-,mzzin xg`l zeixad ecibi dnéðçìL 'ä àì ©§¦§¦Ÿ§¨©¦

äæì,,xnelkzeyrl 'd ipgly `le ,miwcev ezcre gxwy exn`i §¤
.df xac

d`iad ,mileg xewia zevnl fnx epnn yexcl weqtd `aedy ab`
:weqtd xe`iaa `ax yxcy dn z` `xnbd

àáø Løc,epax dyn xn`y dn lr,''ä àøáé äàéøa íà'm` ¨©¨¨¦§¦¨¦§¨
oeyla ''d `xa d`ixa m`' xnel dynl el did ,dheytk dpeekd

.cizr oeyla '`xai' xn` recne ,xar,`ed xe`iad `l`íà¦
ípäéb äàéøa,mpdibd z` 'd `xa xak m`,áèeîyäéäzmdl §¦¨¥¦Ÿ¨¦§¤

,yperleåàì íà,mpdibd `xap `l oiicry -àøáédze`'ä ¦¨¦§¨
wtzqpy rnyn df xe`ia itl .da eyprie eiykrxak m`d dyn

,`xnbd jk lr dywne ,mpdibd `xapéðéà`d -wtzqd ok` m ¥¦
,mpdibd `xap xak m`d dynàéðz àäå,`ziixaaíéøác äòáL §¨©§¨¦§¨§¨¦

íìBòä àøápL íãB÷ eàøáð,eäøBz ,ïä elàípäéâå ïãò ïb äáeLúe ¦§§¤¤¦§¨¨¨¥¥¨§¨©¥¤§¥¦Ÿ
.çéLî ìL BîLe Lc÷nä úéáe ãBákä àqkz` `ziixad d`iane ¦¥©¨¥©¦§¨§¤¨¦©

.df xacl zexewnddäøBz,mlerd z`ixal dncwáéúëcg ilyn) ¨¦§¦
(akzxne` dxezdy'éðð÷ 'ä',el diepw zeidl ,ize` `xa-úéLàø' ¨¨¦¥¦

,'Bâå 'Bkøc.mlerd z`ixa iptl ,xnelk ,ekxc ziy`xaäáeLz ©§§§¨
,mlerd z`ixal dncwáéúëc(a v mildz)ììBçzå eãlé íéøä íøèa' ¦§¦§¤¤¨¦ª¨©§¥

'Bâåmixdd z` `ed jexa yecwd `xay iptl ,xnelk ,'laze ux` §¤¤§¥¥
.mlerd z` `xaeaezk eixg`ly weqtaeãò LBðà áLz''àkc ¨¥¡©©¨

,'Bâå,`ed weqtd jynde`ian xnelk ,'mc` ipa EaEW xn`Ye' §©Ÿ¤§¥¨¨
.daeyza xefgiy ick `kecn didpy cr mc`d lr mixeqi dz`
xak mlerd z`ixa zra mixdd exvepy iptly mi`ex dfne

.daeyzd z`xapïãò ïb,mlerd z`ixal mcwáéúëc(g a ziy`xa) ©¥¤¦§¦

,'Bâå 'íãwî ïãòa ïb íéäìà 'ä òhiå'mcew 'mcwn' aezkd zpeeke ©¦©¡Ÿ¦©§¥¤¦¤¤§
.mlerd z`ixalípäéb,mlerd z`ixal mcwáéúëc(bl l diryi)ék' ¥¦Ÿ¦§¦¦

,'äzôz ìBîúàî Ceøòjexr ,mepdibd `edy 'dztz' ,epiide ¨¥¤§¨§¤
z`ixa ly ipyd meid `edy 'lenz`'n `xapy ,xnelk ,lenz`n

.meyly `le lenz` wx el yiy mlerdãBák àqkz`ixal mcw ¦¥¨
mlerdáéúëc(a bv mildz),'æàî Eàñk ïBëð'owezn j`qk ,xnelk ¦§¦¨¦§£¥¨

.ceakd `qk `xap xak mler z`ixa iptl `edy ,f`núéa¥
Lc÷nä,mlerd z`ixal mcwáéúëc(ai fi edinxi)íBøî ãBáë àqk' ©¦§¨¦§¦¦¥¨¨

,'ïBLàøî`ed aezkd xe`iae ,'EpWCwn mFwn' `ed weqtd seqe ¥¦§¦§¨¥
`xapy ,xnelk ,'oey`xn' `xap ,mexna `edy ceakd `qky ,jk
.mlerd z`ixa mcew `xap 'epycwn mewn' oke ,mlerd mcewn

çéLî ìL BîL,mlerd z`ixal mcwáéúëc(fi ar mildz)dlitza §¤¨¦©¦§¦
lr jlnd cec lltzdy

giynd,'Bâå 'íìBòì BîL éäé'oFPi WnW iptl' `ed weqtd jynde §¦§§¨§¦§¥¤¤¦
z`ixa iptl `xapy cnlp dfne .eny lcbi ynyd iptl - 'FnW§

.ynyd
j`id dyw ,mlerd z`ixa mcew `xap mpdiby x`eany oeike
dyn wtzqp `ly i`ce ,`xnbd zvxzn .df xaca dyn wtzqp

,mlerd z`ixa mcew `xap mpdibd m`døîà÷ éëä àlàdynéà ¤¨¨¦¨¨©¦
,àîet déì éøáéàgxw z` eci lr relal ick mpdibl dt `xap m` ¦§¦¥¨

ezcreàì íàå ,áèeî,dt el `xapàøáéel'ädywn j` .zrk dt ¨§¦Ÿ¦§¨
,mpdibl gzt zrk `xai `ed jexa yecwdy xyt` j`id ,`xnbd

,'LîMä úçz Lãç ìk ïéà' áéúëäåini zyy xg`ly ,xnelk §¨§¦¥¨¨¨©©©¨¤
m`e ,dycg d`ixa mlera d`xap `l aey ziy`xaxyt` ji` ok

d`ixa ef ixde ,mpdibl gzt `ed jexa yecwd `xai gxw onfay
jexa yecwdy dyn zpeek dzid `ly `xnbd zvxzn .dycg

`l` ,mpdibl gzt `xai `edøîà÷ éëä,dynáøwî àì àëä éà ¨¦¨¨©¦¨¨Ÿ¦©©
àîet,o`kl aexw epi` mpdibd ly egzt m` ,xnelkáøwéì àëäì ¨§¨¨¦©©

daixwa `l` dycg d`ixaa xaecn oi`y oeike ,o`kl axwi -
zgz ycg lk oi`' xn`py dnl dxizq dfa oi` okl ,cala

.'ynyd
d`iad ,dyn mr gxw ly ezwelgn oipr lirl `aedy ab`

:df oipra `ax yxcy dn `xnbd
÷çöé éaø øîà dì éøîàå ,àáø Løciax mya z`f exn`y yie - ¨©¨¨§¨§¥¨¨©©¦¦§¨

,wgviáéúëc éàî(`i b wewag),'äìáæ ãîò çøé LîL'rnyne ©¦§¦¤¤¨¥©¨©§ª¨
itl dyw df dxe`kle .'leaf' `xwpd riwxa ecnr gxide ynydy

`xnba exn`y dn(:ai dbibg)df ,minya miriwx dray mpyiy
mireaw eae ,'riwx' `xwp dhnln ipyd riwxde ,dfn dlrnl
`xwp dhnln iriaxd riwxde ,zelfne miakeke gxide ynyd
,'dlaf cnr gxie yny' `iapd xn`y dn dyw ok m`e ,'leaf'

ìeáæa çøéå LîL,iriaxd riwxd `edyïééòa éàîmdiyrn dn - ¤¤§¨¥©¦§©¨§¨
,myòé÷øa àäåipyd riwxd `edy,éòéá÷ipyd riwxd ,xnelk §¨¨¨¦©§¦¥

`l` ,mnewn `edìeáæì òé÷øî çøéå LîL eìòL ãnìî,zra §©¥¤¨¤¤§¨¥©¥¨¦©¦§
,epax dyn mr ezcre gxw zwelgnåéðôì eøîàåyecwd iptl- §¨§§¨¨

,`ed jexaíøîò ïáì ïéc äNBò äzà íà íìBò ìL BðBaø,xnelk - ¦¤¨¦©¨¤¦§¤©§¨
,gxw mr ezwelgna dyn ly ezwcv z` giken dz` m`eðà̈

íéøéàî,xi`dl jiynp -åàì íàåezwcv giken dz` oi` m` - §¦¦§¦¨
dyn lyïéøéàî eðà ïéàïäa äøé äòL dúBàa .`ed jexa yecwd ¥¨§¦¦§¨¨¨¨¨¨¤

,úBúéðçå íévéçeíëì íéåçzLî íBéå íBé ìëa ,íäì øîàicaerd ¦¦©£¦¨©¨¤§¨¨¦§©£¦¨¤
miakekéãBáëa ,íéøéàî ízàå,miakek icaerd ici lr llgzny §©¤§¦¦¦§¦

íúéçî àìmiegzynyk xi`dl mivex mz` oi`y mzxn` `l - Ÿ§¦¤
,mklíãå øNa ãBáëaezwelgna llgzpy dyn ceaka ,xnelk ¦§¨¨¨¨

,gxw mre .íúéçîda xrby f`n`ed jexa yecwd míBéå íBé ìëá §¦¤§¨¨
cr ,miakek icaer mdl miegzyny iptn ,xi`dl mi`vei mpi`

yøîàpL ,íéøéàîe úBúéðçå ïévéç ïäa ïéøBé(my wewag)évç øBàì'E ¦¨¤¦¦©£¦§¦¦¤¤¡©§¦¤
.'Bâå 'eëläé§©¥§
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א.
זלמן  שניאור ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

והשו"ע  התניא בעל - הזקן אדמו"ר

â וציונים הלכה ביאורי עם  ערוך שבתשולחן הלכות -â

àòòéî÷[cxzäçîî BðéàL[dxzBa ïéàöBé ïéàL ét-ìò-óà[exzúøBz ïéàå ,íeìk ìéòBî ïéà ànL LLçî ¨¥©¤¥ª§¤©©¦¤¥§¦¥£¨¤¨¥¦§§¥©
áúk ìL àeäL ïéa ,ìça óà íeìëì éeàø Bðéà éøäL ,ììk éìk úøBz åéìò ïéà ïk-íàå ,åéìò èéLëz©§¦¨¨§¦¥¥¨¨©§¦§¨¤£¥¥¨¦§©§Ÿ¥¤¤§¨

ïéøwò ìL àeäL ïéa[fxzäàöBä øeqà ïéðòì àlà Cëì eLLç àlL éðtî ,Bìèìèì øzî ïë-ét-ìò-óà ¯[gxz, ¥¤¤¦¨¦©©¦¥ª¨§©§§¦§¥¤Ÿ¨§§¨¤¨§¦§©¦¨¨
ìeèìè øeqà ïéðòì àì ìáà[hxz:â"ù ïnña øàaúð ¯ øöçáe úéaa åéìò BúBìúì øzî íàå . £¨Ÿ§¦§©¦¦§§¦ª¨¦§¨¨©©¦¤¨¥¦§¨¥§¦¨

עא  סעיף בשבת, לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

$
הלכה  ביאורי

òéî÷ [ãøú כסגולה בו שמחזיקים אחר דבר או כתב –
לרפואה.

äçîåî åðéàù [äøú הזה שהקמיע מוכח נסיון שאין –
תועלת  .541מביא

åá ïéàöåé ïéàù [åøú לכרמלית אפילו –542.
ïéø÷éò ìù [æøú עשבים שרשי –543.

äàöåä øåñéà [çøú התורה מן עיקרו הוצאה איסור –
לאיסור  כן שאין מה – מועיל לא שמא וחוששים

סופרים  מדברי שהוא שאיסור 544מוקצה משום או .

דעתו  נתן שלא או מדעתו שהקצהו בדבר הוא מוקצה
שהקמיע  אפשרות שישנה בכך ודי השבת, קודם עליו
בזה  נחשב שאיננו אף יקצהו שלא כדי לרפואתו מועיל

חפץ 545לתכשיט  אלא להתיר אין הוצאה לעניין אבל ,
'תכשיט' .546שדינו

ìåèìè øåñéà [èøú מן שקיבלו שטר או מטבע –
– ולהגנה לשמירה כסגולה עליו ושומרים הצדיק,

בטלטול  .547מותר

והוספות  ציונים
שכבר 541) בכך שהתמחה הקמיע כותב מצד ניסיון לא

עצמו  הקמיע מצד ולא שהועילו, קמיעות שלושה כתב
(ראה  שונים מקרים בשלושה הועיל שכבר בכך שהתמחה

בציונים). הובא כהֿכו סעיפים שא סי'
הערה 542) שא סי' על לעיל ראה קכט, ס"ק כמשנ"ב דלא
רמז.
ולהעיר 543) רנח) הערה (ס"ל שא סי' על לעיל ראה

לרפואה  שמועילים לכל שמפורסם שעשבים שם מהמבואר
שאינו  עיקרין של לקמיע דומה ואינו בהם, יוצאים – כלשהי
מומחיות  הצריכה תרכובת אלא מצויים, עשבים סתם

מועיל. שאינו חוששין – מומחה שאינו וכל להכנתה,
על 544) מתחייב לא הרבים לרשות בו יצא אם שגם אף

הערה  כו סעיף שא סי' על לעיל (עיין התורה מן זו הוצאה
במקום  אף ואסור התורה, מן האיסור עיקר מקום מכל רנב),

סי' על לעיל ראה לכרמלית, בו היוצא (כגון דשבות שבות
רמז). הערה כה סעיף שא

ידוע 545) ואם להיתר', שמלאכתו כ'כלי לכאורה ודינו
גופו'. מחמת 'מוקצה – מועיל אינו שהקמיע בבירור

שאם 546) נז) סי' (ח"ב אליהו מגדנות בשו"ת שתמה מה
א"כ  להוציאו) שיבוא (מחשש בבית גם עליו לתלותו אסור
שאף  צע"ג, גופו, מחמת מוקצה וצ"ל לכלום ראוי אינו
ש[אולי] כדי ביד להחזיקו מותר – עליו לתלותו שאסור
גם  מותר הצורך במקום לשוע"ר ועכ"פ תועלת, יביא

בבית. עליו לתלותו
לעניין 547) אך בטלטול, מותר – לעולם שייחדו כיון

או  בפלסטיק עטוף מנוקב, הוא אם אף להוציאו אין הוצאה
הערה  ל (סעיף שא סי' על לעיל כמבואר בשרשרת תלוי

תכשיט. כעין עשוי כן אם אלא רסא),

 מתוטת טבותינו נשיאי חב"ד 
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â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÁÒÙ‰ ÍÂ˙· ıÓÁ ˙Â·Â¯Ú˙ ÔÈ„ ÊÓ˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

äàìà øúéää ìëá õîçä íòè èùôúð àì íà ìáà
åá èùôúðù úö÷îä àìà øñåà ïéà åðîî úö÷îá
úãìåñ ãéäù õîç øëë ãöéë äìéëàá åìéôà øúåî øàùäå
àìà øñåà åðéà åá úãìåñ ãéäù íç äöî øëëá òâðù åá
åá òâðù íå÷îä úà äöîäî øéñéù åðééäã åòâî íå÷î
åìéôà øúåî øàùäå ìãåâà áçåøë ÷îåòá äúåà øéñéå õîçä
åäùî åìéôà ììë õîç íòè íùì èìôð àì éøäù äìéëàá
íòè ïéà õîçä íòè úà êéìåäì áèåø íù ïéàù ïåéëã

.åòâî íå÷îî øúåé åòáèá åîöòî êìåä õîçä

åòâî íå÷î øéñä àìå õîç äá òâðù äöîä úà ìùéá íàå
éøä åîå÷î úà øéëî àåäù åéùëò åøéñäì øùôà íà åìéôà
éôì øåñà ìëä äøéã÷á äîò ìùáúðù äî ìë íò åæ äöî ìë
ìëá åéùëò èùôúð åòâî íå÷îá òåìá äéäù õîçä íòèù

îá çñôá õîçù ìëä úà øñåàå áèåøä éãé ìò ìéùáúä:åäù

åäöîë ùåçë àåä õîçä åá òâðù øúéääùë äæ ìëå
äçåùîä äöî ïåâë ïîù àåä øúéää íà ìáà äá àöåéëå
õåç åìåë çðåî àåäå ìùåáî åà éìö ïîù øùá åà ïîùá
íèôî àåä åòâî íå÷îáù øúéä ìù úéðåðîùä éøä áèåøì
òôòôî ïë éãé ìòå èìôðä åäùî õîçä íòè úà ïéîùîå
ìë êøã àåäù åîë øúéää ìëá èùôúîå äæ åäùî íòè
ãéäù ãò êë ìë íç àåäùë èùôúäìå òôòôì ïîù øáã
éøä øúéää ìëá åäùî õîç íòè èùôúðù ïåéëå åá úãìåñ
åðéà åðùéù íå÷î ìëá çñôá õîçù åìåë úà øñåà àåä

:íìåòì ìèáúî

âשני âיום
æõîç åá òâðù íç øùáá øéîçäì ïéâäåð åìà úåðéãîáå

åðà ïéàù éôì ùåçë àåä åìéôà åìåë úà øåñàì íç
ùåçë äàøð øùáä íéîòôìù ïîùì ùåçë ïéá ÷ìçì íéàé÷á
øáã ìëá øéîçäì ïéâäåð êëéôì íéðôáî ïîù àåäå õåçáî
õîç åá òâð íà äàðäá åìåë úà øåñàì úéðåðîù åá êééùù
àìà ïéìé÷î åðà ïéàå áèåø íù ïéàù éô ìò óà ïéîç íäéðùå
àåöîì øùôà éàù íéøáãî äá àöåéëå äöîá òâðù õîçá
ïîéñá øàáúéù åîë úéðåðîù íäá äéäéù ãö íåù íäá

:åìà íéðéã éèøô ìë ù"ò æ"ñúå à"ñú

çõîçä íòè ïéàù åäùîá øñåà çñôá õîçù éô ìò óà
íâôì íòè ïúåð õîçä íà íå÷î-ìëî ,åúáåøòúá ùâøð
åðîî áøòúðù ïéá äìéëàá åìéôà ììë øñåà åðéà úáåøòúäá
ïéá úáåøòúäá íâôì íòè ïúéì éãë åá ùéù ïéðòá äáøä
úáåøòúä íâåô åîòè ïéàù èòî àìà åðîî áøòúð àìù
åðéà úáåøòúá íâåôù íòè ìëù éôì ììë ùâøð åðéàù éôì

ùéå úáåøòúä êåúì ììë èìôð àì åìéàëå ììë íòè àø÷ð
ïéàå åäùîá øñåà çñôá õîçù ïåéë íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç
ïë éô ìò óàå íéôìà éôìàá åäùîî øúåé íòè ìåèéá êì
íòè ïúéì éãë åá ùéù ïéá íâôì íòè ïúåðì ïéãä àåäå øåñà
íéôìà éôìàá áøòúðù åäùî åìéôàå åá ïéàù ïéá íâôì
ìáà åìà úåðéãîá ïéâäåð ïëå äàðäáå äìéëàá ìëä øñåà
àøáñë ì÷éîäù úåøåäì ùé òåãé âäðî íù ïéàù íå÷îá

:äëøá åéìò àáú øéîçîä ìáà ãéñôä àì äðåùàøä

âשלישי âיום
èàìà øúéää úà ïéøñåà ïðéà ïéøåñéà øàùù éô ìò óà

íåìë øúéäá ïéà íà ìáà øúéäá íòè åðúð ïë íà
çéø ïéà øåñéàä çéø åá èì÷ðù éô ìò óà øåñéàä íòèî
õîç ìáà ç"÷ 'éñ ã"åéá øàáúðù åîë øúéää úà øñåà äæ
ïéàù éô ìò óà åäùîá åúáåøòú øñåà àåäù ïåéë çñôá
øëë ïåâë øåñà åçéø íâ êëéôì úáåøòúá õîçä íòè ïéîòåè
øùá øåðúá äìöð àåä åúééôà úòáå øåðúá äôàðù õîç
çéø éøä äìåâî äøéã÷á äìöðù ïéá ãåôùá äìöðù ïéá ïîù
çéø øæåçå åçéø úà íèôîå øëëäá ñðëð éìöä ìù úéðåðîùä
.éìöá åòéìáéå õîçä ìù ùåçëä çéø åîò êéìåîå úéðåðîùä

äöî ìù íéðåøùò á"é ÷éæçî åðéàù ïè÷ øåðúäù àåäå
úåøëë á"é úçà úáá åúéò÷ø÷á úåôàì ïéìåëé ïéàù åðééäã)
çôèî úåçô àåä øëë ìë éáåòå ïåøùò ïåøùò ìù äöî ìù
øåðúä éôå (ñ"ú 'éñá øàáúéù úåöîä úééôà ïéãë åäùî
úö÷ çåúô àìà éøîâì íåúñ åðéàù éô ìò óà íåúñ àåä
ïùòäù íå÷îá äìòîì çåúô éô á÷ð øåðúá ùé ïëå ãöä ïî
íå÷î ïéà íåúñ àåä åéô ø÷éòù ïåéë ïë-éô-ìò-óà àöåé

.øúéääá èì÷ðå õåçì èùôúäì çéøäì
êéøö ïéàå ùåçë àåä íà ìáà ïîù éìöá íéøåîà íéøáã äîá
õîç ìù úåøëë íò ãçà øåðúá úéôàðù äöî úô øîåì
øåðúä íà åìéôà øúåî ìëä äöîäî äáåøî õîçä åìéôà
åäúùð åìéôàå çåúô á÷ð íåù åá ïéàå ãö ìëî éøîâì íåúñ
íçéø ïéà íéùåçë íäù ïåéë íéîé äîë åëåúá øúéääå õîçä
ïîùá åà ïîåùá ïéùåìéð ïä úåøëëä íà åìéôàå ììë óãåð

.íéùåçë ïéàø÷ð ïä ïë-éô-ìò-óà
åøéùëäì ÷ñéä êéøö õîçä íù äôàðù íå÷îä íå÷î-ìëîå
úòéìá ïéàù êéøö ïéà øåðúä ìë øàù ìáà äöî íù úåôàì

:áèåø àìá åìåëá úèùôúî õîçä

âרביעי âיום
éïîù øùá øåðúá ìùáúð õîçä úééôà úòá íà ïëå

äîë øåðúä êåúá ãçéá åäúùð åìéôà øñàð åðéà äøéã÷á
çéø åîë êë ìë óãåð åçéø ïéà ìùáúîä øáãù éôì íéîé
åòéìáäìå øåæçìå õîçä çéø úà íèôì çë åá ïéàå éìöä

.åëåúá
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ùë íéøåîà íéøáã äîáìáà éøîâì íåúñ øåðúä äéä àì
ääúùðå çåúô á÷ð íåù åá äéä àìå éøîâì íåúñ äéä íà
øåðúá ìùáúðù õîç ìù ìéùáú åìéôà äáåøî ïîæ åëåúá
ïéá ïîù àåä íäî ãçàå øúéä ìù ìéùáú íò ãçà
êåúá ïéìåâî íäéðùå ïîù øúéääù ïéá ïîù àåä øåñéàäù
çåúô á÷ð íåù åá ïéàå éøîâì íåúñ àåä øåðúäå øåðúä
ïéîèäì êøã àåäù åîë äáåøî ïîæ åëåúá ïéìéùáúä åäúùðå
ìëä éøä äáøä åëåúá ïéäåùå íåúñ øåðúá úáùì ïéîç
íéðåîèä ïéîçù úåàåø åðéðéò éøäù äàðäáå äìéëàá øåñà
åà äòù ìåçá ïéìùáî íà ìáà ÷æç çéø íäì ùé úáùì
èì÷ð àîù ùåçì ïéà äòù éôì éøîâì øåðúä ïéîúåñå íéúù
íà ïëå íéðîù íäéðùù éô ìò óà øúéääá øåñéàä çéø
øçà çéø àìå åðîî àöåé åìù çéøä ïéà äñåëî ïäî ãçà

.åëåúì èì÷ð

øñåà åðéà ãáìá õîçä çéøù íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå
åìéôà íåìë õîçä íòèî øúéääá èì÷ð àìù ïåéë ììë
íäå íéðîù ïä ïéìéùáúä éðùù éô ìò óà êëéôìå åäùî
äîë åëåúá åäúùðå éøîâì íåúñ àåäù øåðúä êåúá ïéìåâî
øúåî øúéä ìù éìöá åà ìéùáúá õîçä çéø èì÷ðå íéîé

.çñôá åìëåàì

úçîù êøåöì ïåâë ÷çãä úòùá åà äáåøî ãñôä íå÷îáå
ïëå íäéøáã ìò êåîñì ùé íéøçà íéìëàî åì ïéàù è"åé

:äëøá åéìò àåáú øéîçîä íå÷î-ìëîå ïéâäåð

âחמישי âיום
àéíéøáãî ïðéà íäéðù øúéääå øåñéàäùë äæ ìëå

éøç øáã àåä íäî ãçà íà ìáà íéôéøçäíäéðùå ó
íà åìéôà øåñà ïéøåñéà øàùá åìéôà øåðúä êåúá ïéìåâî
ìë ù"ò ç"÷ 'éñ ã"åéá øàáúðù åîë çåúôå ìåãâ øåðúä

:äæ ïéã éèøô

áéàåä íà ìáà øúéäá íâåô åðéà õîçä çéøùë äæ ìëå
ãñôä íù ïéà åìéôà ïéðò ìëá øéúäì ùé øúéäá íâôì
åîë ø÷éò ïëå íâôì íòè åìéôà ïéøéúî ùéù ïåéë äáåøî

:äìòîì øàáúðù

âéìë øåðúä åá ïéîúåñù óãá çñôá øåðúä éô åîúñ íà
åîúñù íãå÷ ììë óãä åçéãä àìù éô ìò óà äðùä

:øúåî øåðúáù äî ìë ïë-éô-ìò-óà åá

ãéóìàá õîç úëéúç ïåâë ùáéá ùáé áøòúðù çñôá õîç
éøîâì íìåòä ïî úåëéúçäî úçà äãáàðå äöî úåëéúç
øúåî úáåøòúä ìë éøä äôøùðù åà ââåùá äìëàðù ïåâë

åì ïéìåú åðàù äìéëàá åìéôàõîç ìù äëéúçä äúåà øî
åðéà çñôá õîçù äîù ïåéë íìåòä ïî äãáàðù àéä
ì÷äì íäéøáã ÷ôñå íéøôåñ éøáãî àìà åðéà áåøá ìèáúî
éèøô ìë íò íòèä ù"ò é"÷ 'éñ ã"åéá øàáúðù êøã ìòå

:äæ ïéã

åèáøòúðù àìà ïäî äëéúç íåù äãáàð àì åìéôàå

äéðùä åæ úáåøòúîå äöî ìù úåøçà úåëéúç áåøá ïèåòéî
úáåøòúä éøä äöî ìù úåøçà úåëéúç áåøá ïèåòéî áøòúð
øàáúðù íòèî çñôä êåúá äìéëàá úøúåî úéùéìùä åæ

:äæ ïéã éèøô ìë ù"ò é"÷ 'éñ ã"åéá

âשישי âיום
æèåìéôà çñôä êåúá áøòúðù çìá çì ìáà ùáéá äæ ìëå

ãîåò øàùä éøä íìåòä ïî úáåøòúä áåø ãáàð
äæ úáåøòú úö÷î áøòúð íà ïëå äéäù åîë åøåñéàá
úéùéìù úáåøòúì úéðùä úáåøòúäîå úéðù úáåøòúá
úîçî øñàðù ìéùáú ïåâë íìåòì ïëå úéòéáøì úéùéìùîå
øçà ìéùáúì äæ ìéùáúî áèåø èòî ìôðå åäùî õîç
íìåòì ïëå éòéáøì éùéìùîå éùéìù ìéùáúì éðù ìéùáúîå
äìùáúðù øùá úëéúç ïëå äàðäáå äìéëàá ïéøåñà íìåë
øçàå íäîò àéä äøñàðå åøñàðù åììä ïéìéùáúî ãçàá
ìéùáú åúåàá ùéù éô ìò óà øçà ìéùáú íò äìùáúð êë
éôì ìëä úà úøñåà àéä éøä äëéúçä äúåà ãâðë íéùù
é÷ìç ìëá èùôúð ïåùàø ìéùáúá òìáðù õîç åäùîù
íòèî åäùî åá äéäé àìù ìéùáúá åäùî ïéàå ìéùáúä
÷ìçúäìå èùôúäì àåä ìåëéå øåòéù åì ïéà åäùîù õîçä
äæ ìéùáúî áèåø èòî ìôðùëå ïééåäùî íéôìà éôìàì
èùôúðå õîçä íòèî åäùî íâ åîò ìôð øçà ìéùáúì
øùá úëéúç ïëå íìåòì ïëå ìéùáúä é÷ìç ìëá äæ åäùî
íòèî åäùî äìáé÷ íéøñàðä ïéìéùáúî ãçàá äìùáúðù
àéä øçà ìéùáúá äìùéáùëå ìéùáúáù åäùî õîçä
ìë úøñåàå äëåúáù åäùî õîç íòèî èòî úèìåô

.ìéùáúä

ïìåë ùáéá ùáé úåëéúç óìàá åæ äëéúç äáøòúð åìéôàå
ïäáù øåñéà éîãî õåç éøëðì íøëîé àìà äìéëàá úåøåñà
íà äìéëàá åìéôà ïéøéúî ùéå äìòîì øàáúðù åîë
äëéúçá ïéàù ïåéë ùáéá ùáé úåøçà úåëéúç 'áá äáøòúð
íå÷îá íäéøáã ìò êåîñì ùéå õîç åäùî íòè àìà åæ

éôì úçà äëéúç øéñéå ÷çãä úòù åà äáåøî ãñôäâäðîä
:è"÷ 'éñ ã"åéá øàáúðù

âקודש âשבת
æéñéâä êë øçàå åììä ïéìéùáúäî ãçà åá ñéâäù óë ïëå

íâôì íòè ïúåð íéøñåàù åìà úåðéãî âäðîìå) íåéá åá
ïéãä äðåùàø äñâäì úòì úòî øçà åá ñéâä åìéôà çñôá
ìëä óëä ãâðë íéùù åá ùéù éô ìò óà øçà ìéùáú (ïë
àåäùë ìéùáú åúåàá åùîùù íéìëä ìë ïëå äàðäá øåñà

.çñôä øçàì ãò ïòéðöäì êéøö åá úãìåñ ãéäù íç

êéøö íéøçà íéìë óìàá åììä íéìëäî ãçà áøòúð íàå
ìåèéá åì ïéà çñôá õîçù çñôä øçàì ãò ïìåë ïòéðöäì
íéìëî ãçà áøòúð íàù íéøîåà ùéå ïéðò íåùá íìåòì
øñàð àìù ïåéë áåøá ìèá àåä éøä íéøçà íéìë éðùá åììä
ãñôä íå÷îá íäéøáã ìò êåîñì ùéå åäùî úîçî àìà
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øàáúðù âäðîä éôì úçà éìë øéñéå ÷çãä úòù åà äáåøî
:è"÷ 'éñ ã"åéá

çéçñô áøòá åìéôà çñôä íãå÷ ìáà çñôä êåúá äæ ìëå
äìéëàá æà øåñà õîçäù äìéìä ãò úéùù äòùî
åøéîçä àì úøë åá ïéàù ïåéë íå÷î ìëî äøåúä ïî äàðäáå
ìèáúî àåä êëéôìå äøåú éøåñéà øàùáî øúåé íéîëç åá
ùáé áøòúð íàå çìá çì áøòúð íà ïéøåñéà øàùë íéùùá
ùéù øáã àø÷ð åðéàå) ïéøåñéà øàùá åîë áåøá ìèáúð ùáéá

ïéà çñôä øçàì óàù ïåéë çñôä øçàì åðééäã ïéøéúî åì
àåäù õîçä éøäù áåøá ìèáúðù éãé ìò àìà øúéä åì
åçéø ïéà ïëå (äàðäá øåñà çñôä åéìò øáòù åðéòá ãîåò
ìëä éøáãì åá øúåî íâôì íòè ïúåð ïëå ìëä éøáãì øñåà
êåúá åìéôà äù÷åð õîçá ïéãä ïëå ïéøåñéà øàùá åîë
øåîâ õîçë åðéã éøä úøë åéìò ïéáééç ïéàù ïåéëã çñôä

:äìòîìå ùùî çñô áøòá

$
âהחסידית הפרשה - ויצא פרשת אור' â'תורה

בנֹות  ׁשּתי 1ּוללבן ְְֵָָָ

ïáììe"úBðá ézL'Bâå"(æè ,èë eðúLøt): §¨¨§¥¨§¨¨¨¥

-úBiúBàå äáLçnä-úBiúBà íä ìçøå äàì äpä¦¥¥¨§¨¥¥¦©©§¨¨§¦
àéìbúàã-àîìòå àéñkúàã-àîìò íäL ,øeacä2eäæå . ©¦¤¥¨§¨§¦§©§¨§¨§¨§¦§©§¨§¤

a" ïéðòúBöøà"íéiçä(è ,æè÷ íéläz)Y'á;úBöøà ¦§¨§©§©©¦§¦¦£¨
úBðéçaä éðL eéä ,íéi÷ äéä Lc÷nä-úéaL ïîæaL¤¦§©¤¥©¦§¨¨¨©¨¨§¥©§¦

úðéça äéä øwéòäå .ìàøNé õøàa íéøéàîìçøúàø÷pL) §¦¦§¤¤¦§¨¥§¨¦¨¨¨§¦©¨¥¤¦§¥
"úéaä úø÷ò"(è ,âé÷ íéläz)(CBúa úLaìúî äáLçnä ék , £¤¤©©¦§¦¦¦©©§¨¨¦§©¤¤§

úðéça àeäL ,ìçøL éôìe .älbúî äéä øeacäå ,øeacä©¦§©¦¨¨¦§©¤§¦¤¨¥¤§¦©
ìàøNé õøàa æà äéä Cëì ,àéìbúàã-àîìò àeä ,øeacä©¦¨§¨§¦§©§¨§¨¨¨¨§¤¤¦§¨¥
éìòa ,íéìBãb íéîëç eéäL .Cøaúé Búe÷ìà éeléb¦¡Ÿ¦§¨¥¤¨£¨¦§¦©£¥

íéàéáðe Lãwä-çeøé"Lø LøétL Bîëe)3äðBé éab ©©Ÿ¤§¦¦§¤¥¥©¦©¥¨
.(ìàøNé õøàa àlà äøBL äàeápä ïéàL ,ìà÷æçéå¦¤§¥¤¥©§¨¨¤¨§¤¤¦§¨¥
,íéLãwä Lã÷a äðéëMä úàøLäå ,Lc÷nä-úéa :èøôáe¦§¨¥©¦§¨§©§¨©©§¦¨§Ÿ¤©¢¨¦
Là ãøBé äéäL Y úBðaøwä úãBáòå ,íéneúå íéøeàå§¦§¦©£©©¨§¨¤¨¨¥¥

äìòîlL4. ¤§©§¨
ìàøNé eìbL ,Lc÷nä-úéa ïaøeç øçà ïk ïéàM äî©¤¥¥©©§©¥©¦§¨¤¨¦§¨¥

äðéëMä íänò äúìâå5" úðéça àéäL ,ìçøàéäL ," §¨§¨¦¨¤©§¦¨¤¦§¦©¨¥¤¦
éelbä Cøòî ììk äøéàî dðéàå íéøN 'òa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¨¦§¥¨§¦¨§¨¥¥¤©¦
äî ,älbúî øeacä äéäL ,úéaä ïîæa äøéàî äúéäL¤¨§¨§¦¨¦§©©©¦¤¨©¦¦§©¤©

áéúk åéLëò ïk ïéàM(æ ,âð äéòLé)k" :ìçøäéææBâ éðôì ¤¥¥©§¨§¦§©§¨§¨¥¦§¥§¤¨
äîìàðíéøeøéa Cøãa àéä äãBáòäå ,"'eë6. ¤¡¨¨§¨£¨¦§¤¤¥¦

úðéça ìàøNé-õøàa øéàî øàLð íB÷î ìkîeäàì, ¦¨¨¦§¨¥¦§¤¤¦§¨¥§¦©¥¨
äáLçnä ìLîëå .ìçø úðéçaî dBáb øúBé äâøãî àéäå§¦©§¥¨¥¨©¦§¦©¨¥§¦§©©©§¨¨

.øeacä ïî úéìòðå úeiðçeø àéäLék .úeìba dðéà àéäL) ¤¦¨¦§©£¥¦©¦¤¦¥¨©¨¦
ú÷éðéì àBáîe çút äpnî LiL Y äçeút í''î úàø÷ð ìçø̈¥¦§¥¥§¨¤¥¦¤¨¤©¨¦¦©
,äîeúñ í''î úðéçaî ïk ïéàM äî ;úeìbä ïîæa íéðBöéçä©¦¦¦§©©¨©¤¥¥¦§¦©¥§¨

äàì LøL àeä íLå7.( §¨Ÿ¤¥¨
ïéà Cëì ,íìòäå àéñkúàã-àîìò àeäL éôì Cà©§¦¤¨§¨§¦§©§¨§¤§¥§©¥
äéäL éelébä Cøòî ìàøNé-õøàa åéLëò úe÷ìà éelébä©¦¡Ÿ©§¨§¤¤¦§¨¥¥¥¤©¦¤¨¨

.íéi÷ Lc÷nä-úéa[L] ïîæa¦§©¤¥©¦§¨©¨
íéìBëé õøàa øLà íéìBãbä íé÷écvä ,íB÷î ìkîe¦¨¨©©¦¦©§¦£¤¨¨¤§¦
eléôà øúBé úBðBéìò úBâOä ìàøNé-õøàa åéLëò âéOäì§©¦©§¨§¤¤¦§¨¥©¨¤§¥£¦

úéaä ïîæa íúBîk íé÷écö eâéOäM äîî8.øçàî) ¦©¤¦¦©¦¦§¨¦§©©©¦¥©©
ïééãò àéäL Bîk ,äðBéìò äáLçî úðéçáa àéä äâOääL¤©©¨¨¦¦§¦©©§¨¨¤§¨§¤¦£©¦

.(øeacä íìBòa úeLaìúäî äìòîì,ì''æ é''øàä Bîëe §©§¨¥¦§©§§¨©¦§¨£¦©
íéìBãb íé÷écö eâéOä àlM äî ,úBîeöò úBâOä âéOäL¤¦¦©¨£©¤Ÿ¦¦©¦¦§¦

.íéðBîãwä úBøBca©©©§¦
áeúkM äî ïéáäìe(àì ,èë eðúLøt)ék"äàeðNäàì'eë" §¨¦©¤¨¨¨¨¥¦§¨¥¨

!àéñkúàã-àîìòa éàcå âéOä á÷òé éøä Y£¥©£Ÿ¦¦©©§¨§¨§¦§©§¨
"ïBëézä çéøa" :àø÷ð á÷òé ék :ïéðòä Cà9çéøán"ä ©¨¦§¨¦©£Ÿ¦§¨§¦©©¦©©§¦©

éLînä àeäL :Leøét ."äöwä ìà äöwä ïîøBà C ¦©¨¤¤©¨¤¥¤©©§¦
,äðBéìò äöwä ïî àeä-Ceøa óBñ-ïéàò÷Baä åwä eðééä) ¥¨¦©¨¤¤§¨©§©©©¥©

.1,æè÷ íéläz) ÷eñtä úìçúäa à"ò÷ú ïåéñ 'á ,øaãna úLøt úaLa øîàð)¤¡©§©¨¨¨©©¦§¨§©§¨©©¨§¦¦
.("íéiçä úBöøàa 'ä éðôì Cläúà" :(è¤§©¥¦§¥§©§©©¦

.2ïn÷ì ïéiò)(ã ,âë)'ä íLå" Leøéôa ,"åéìñëa ä''ëa" ìéçúnä øeaãa ©¥§©¨§¦©©§¦§§¦§¥§¥§¥
.("ìçø äpè÷§©¨¨¥

.3:øîà .õøàì äöeça àeäå LéLøz BîML íé .äLéLøz çøáì :â ,à äðBé)¨¦§Ÿ©©§¦¨¨¤§©§¦§§¨¨¨¤¨©
øáã äéä äéä" :â ,à ìà÷æçé .õøàì äöeça äøBL äðéëMä ïéàM ,íiä éì çøáà¤§©¦©¨¤¥©§¦¨¨§¨¨¨¤§¤§¥¨Ÿ¨¨§©
àéáð ìò äøBL äðéëMä ïéàM éôì ,øák äéä :eðéúBaø eøîà" Y ."ìà÷æçé ìà 'ä¤§¤§¥¨§©¥¨¨§¨§¦¤¥©§¦¨¨©¨¦

.("õøàa älçz åéìò äúøMM éãé ìò àlà õøàì äöeça§¨¨¨¤¤¨©§¥¤¨§¨¨¨§¦¨¨¨¤

.4):dlrnNW W` cxFi.(á àë àîBé äàø ¥¥¤§©§¨§¥¨

.5.(à èë äléâî)§¦¨

.6"éðéñ øaãna" ÷eñt ìò øàaúpL Bîëe)(á ,á øaãna äøBú éèewì).( §¤¦§¨¥©¨©¦§¨¦©¦¥¨©¦§¨

.7.æ''ë÷ óãå .'á ,å''ë÷ óc ,äîeøz úLøt Léø øäfa ïéiò©¥©Ÿ©¥¨¨©§¨©§©

.8.(èú ãenò çìL úLøt äøBzä øBà äàø)§¥©¨¨¨©§©©

.9.à ,åô÷ ÷ìa â ÷ìç .á ,äò÷ äîeøz á ÷ìç øäæ .çë ,åë äîeøz)änëáe §¨Ÿ©¥¤§¨¥¤¨¨§©¨
.(úBîB÷î§
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,ììçäøçà íB÷îa øàaúpL Bîk(.ähîì Y øúk úðéçaî , ¤¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥¦§¦©¤¤§©¨
" Y å''éå úôñBz Ba øîàð ïëìåå"á÷òé é÷ìà(å ,â úBîL); §¨¥¤¡©¤¤¨¥Ÿ¥©£Ÿ§

" ïëåå"àøBpä(æé ,é á÷ò)äøeáâe ãñç øaçîe ãçéénL Y §¥§©¨¥¤¤§©¥§©¥¤¤§¨
.ìeha úðéça éãé ìò eðééäå .ïéàä úøàäå úëLîä éãé ìò©§¥©§¨©§¤¨©¨©¦§©§©§¥§¦©¦
eðééäc ,äðBzçzä äöwä ãò àeä BlL úBëLîää ìëå§¨©©§¨¤©©¨¤©©§¨§©§

.àééìbúàã-àîìò Y úeëìî úðéçáa¦§¦©©§¨§¨§¦§©§¨

" eäæåáäàiå(á÷òé)"äàlî ìçø úà íb(ì ,èë eðúLøt): §¤©¤¡©©£Ÿ©¤¨¥¦¥¨¨¨¨¥

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb úBéäì äéä Bú÷eLz ìkL¤¨§¨¨¨¦§¦¥¨
,ìa÷ì ìkä eìëeé äæ éãé ìòL ,àééìbúàã-àîìòa ähîì§©¨§¨§¨§¦§©§¨¤©§¥¤§©Ÿ§©¥

àééñkúàã-àîìò úðéçaî ïk ïéàM äî'eëáéúk ïëìå . ©¤¥¥¦§¦©¨§¨§¦§©§¨§¨¥§¦
(àé ,èë eðúLøt)" :÷Miåìò ãe÷pL Cøc ìò ,"ìçøì á÷òé ¨¨¨¥©¦©©£Ÿ§¨¥©¤¤¤¨©

"eä÷Miå"(ã ,âì çìLiå)âeeéæ" àeäL ,ã''aç úðéçaL eðééäc , ©¦¨¥©¦§©§©§¤§¦©©©¤¦
ïé÷éLpä ìLî Cøc ìò ,"àçeøa àçeø úe÷acúà"å "ïé÷éLð§¦¦§¦§©§¨§¨©¤¤§©©§¦¦

äáäàä úéîéðtî ïéàaL10éLîä Bæ äðéça íâå ,.ìçøa C ¤¨¦¦§¦¦¨©£¨§©§¦¨¦§¦§¨¥

áeúkL eäæå(çé ,èë eðúLøt)"ìçøa íéðL òáL Eãáòà §¤¤¨¨¨¨¥¤¡¨§¤©¨¦§¨¥
äpèwä Eza:" ¦§©§©¨

"ïBéìòä ïáBì" úðéça àeä "ïáì" ék11,íéãñçä øB÷î , ¦¨¨§¦©¤¨¤§§©£¨¦
éàäa àìàîN úéì"c Y íéèeLt íéîçø BlekL¤©£¦§¦§¥§¨¨§©

"à÷ézò12íB÷î ìkîe .éîLb ïáìa ìtLð ähîlL ÷ø . ©¦¨©¤§©¨¦§©§¨¨©§¦¦¨¨
:áéúk(âé ,âé òéøæz)eléôà Y "àeä øBäè Y ïáì Côä Blk" §¦©§¦©ª¨©¨¨¨£¦
òâpä'eë. ©¤©

áéúk ïáì ìòå(à ,áì eðúLøt)" :ø÷aa ïáì íkLiåY " §©¨¨§¦¨¨¨¥©©§¥¨¨©Ÿ¤
íBé ìëaL" .ïBéìò ãñçä øBà CLîðå øabúî÷Mðéå ¤§¨¦§©¥§¦§¨©¤¤¤§©§©¥

åéúBðáe åéðáì13"íéøëæ úeìéöàä éôeöøt ìëa CLîpL Y §¨¨§¨¤¦§¨§¨©§¥¨£¦§¨¦

.úBá÷ðe§¥

:Ck øçàåáL ïáìåBîB÷îì14;äìòî äìòîì Y §©©©§¨¨¨¦§§©§¨©§¨
"Bkøãì Cìä á÷òéå"(á ,íL)éLîäì YïáBì úðéça C §©£Ÿ¨©§©§¨§©§¦§¦©¤

äpèwä Bza ìçøa ,ähî ähîì ì''pä ïBéìòä15úðéça , ¨¤§©©§©¨©¨§¨¥¦©§©¨§¦©
øeac'eë. ¦

äø÷ò ìçø äúéä ïëìå(àì ,èë eðúLøt)äãìBää ék , §¨¥¨§¨¨¥£¨¨¨¨¨¥¦©¨¨
øLôà éàå ,ò''éáa éelébä úBéäì àeä øeacä úðéçaî¦§¦©©¦¦§©¦§¦©§¦¤§¨
íéãøôð íä íéàøápä éøäL ,ò''éáa éeléâå äãìBä úBéäì¦§¨¨§¦§¦©¤£¥©¦§¨¦¥¦§¨¦

ì''pä ïBéìòä ïáBì úðéça íäì úBlbúäì øLôà éàå16. §¦¤§¨§¦§©¨¤§¦©¤¨¤§©©

äãìé ,äáLçnä àéäL ,äàì ìáàíéðá äML17, £¨¥¨¤¦©©§¨¨¨§¨¦¨¨¦
úeìéöàaL úBøéôqä íäL18LøL äéä íML ,Bîöò ¤¥©§¦¤©£¦©§¤¨¨¨Ÿ¤

eàø÷ð ïëìå ,íéèáMä(ã ,áë÷ íéläz):"dé éèáL" ©§¨¦§¨¥¦§§§¦¦¦§¥¨

äãeäéíòtä" YäãBà"(äì ,èë eðúLøt)ìeha úðéça , §¨©©©¤¨¨¨¥§¦©¦
.à÷åc äáLçnä ïî óòzñîe CLîð àeä éøä ,äàãBäå§¨¨£¥¦§¨¦§¨¥¦©©§¨¨©§¨

ïëåïBòîLå ïáeàøäiàø Y19äòéîLe20íb àeä Y §¥§¥§¦§§¦¨§¦¨©
ïä äáLçnä ïî àlà ,øeacä úðéçaî äìòîì ïk¥§©§¨¦§¦©©¦¤¨¦©©§¨¨¥

íéëLîð'eë21. ¦§¨¦

íâåéåìáeúkL Bîk ,úeøM÷úä úðéça àeäL , §©¥¦¤§¦©¦§©§§¤¨
íòtä"äålé'eë"(ãì ,èë eðúLøt)ïî ïk íb ãìBðå CLîð , ©©©¦¨¤¨¨¨¥¦§¨§¨©¥¦

BðéàL ,äáLçî ìòa àeäL éîa Leça äàøpk .äáLçnä©©§¨¨©¦§¤§§¦¤©©©§¨¨¤¥
ìãBb úîçî åéðôì íéôìBçä íé÷ñòa ììk Lébøî©§¦§¨©£¨¦©§¦§¨¨¥£©¤
Løãna áeúkL Bîëe .äáLçnäa Bì LiL úeøM÷úä¦§©§¤¥§©©§¨¨§¤¨©¦§¨

äaø àéiç éaøã àãáeòa22àáø éab ïëå .éaø øîà" ÷øta) §§¨§©¦¦¨©¨§¥©¥¨¨§¤¤¨©©¦
("àáé÷òdéúòîLa ïéiòî äåäc :'eë23. £¦¨©£¨§©¥¦§©£¥

.10"úB÷éLpî éð÷Mé" ÷eñt ìò :øçà íB÷îa øàaúpM äî ïéiò)äøBz éèewì) ©¥©¤¦§¨¥§¨©¥©¨¦¨¥¦¦§¦¦¥¨
(ã ,à íéøéMä øéL"E÷Mà õeçá Eàöîà" ÷eñt ìòå .(â ,ô äîeøz ïn÷ì).( ¦©¦¦§©¨¤§¨£©¤¨§§©¨§¨

.11.(à ÷øt íéce÷òä øòL íéiç õò)¥©¦©©¨£¦¤¤

.12.(à ,èë÷ àNð â ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤¨Ÿ

.13.("åéúBðáìå" :íL)¨§¦§¨

.14.("Bî÷îì ïáì áLiå" :íL)¨©¨¨¨¨¦§Ÿ

.15.("äpèwä Eza ìçøa" :çé ,èë eðúLøt)¨¨¨¥§¨¥¦§©§©¨

.16úBéäì íB÷î ìkî Y àééìbúàã-àîìò àø÷ð ìçøc ìéòì øàaúpM äîe)©¤¦§¨¥§¥§¨¥¦§¨¨§¨§¦§©§¨¦¨¨¦§
øúBéa äL÷ àeä äãéì úðéça Cøc ìò éelébä.'eëéøàL ïéa ìBãb ÷eléç Léå ©¦©¤¤§¦©¥¨¨¤§¥§¥¦¨¥§¨¥

.øúBé ïBéìò éeléâ àeäL äãéì úðéçáì úBòtLä©§¨¦§¦©¥¨¤¦¤§¥

.(è"îø óã ñçðt úLøt øäBfa øàaúpM äî ïéiòå§©¥©¤¦§¨¥©©¨¨©¦§¨©

.17.("íéðá äML Bì ézãìé ék" :ë ,ì eðúLøt)¨¨¨¥¦¨©§¦¦¨¨¦

.18(àöiå úLøt ì"æéøàäì äøBz éèewì)¦¥¨§¨©¦©¨¨©©¥¥

.19."éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa 'ä äàø ék äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå")©¦§¨§§¥¦¨§¨¦¨¨§¨§¦¦©¨¤¡¨©¦¦¦
.(áì ,èë eðúLøẗ¨¨¥

.20."ïBòîL BîL àø÷zå äæ úà íb éì ïziå éëðà äàeðN ék 'ä òîL ék øîàzå")©Ÿ¤¦¨©¦§¨¨Ÿ¦©¦¤¦©¤¤©¦§¨§¦§
ì ,íL.(â ¨

.21"'eë äzà äãeäé" ÷eñt ìò ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk)â ,âî ïn÷ì) §¤¦§¨¥§¨©¥©¨§¨©¨§©¨
(Lbiå úLøt Léø.( ¥¨¨©©¦©

.22éaøc déçáL épúî äåä éaø :á ,áî óc ,'â äëìä è ÷øt ,íéàìk éîìLeøé)§©§¦¦§©¦¤¤£¨¨©©¦£¨§©¥¦§¥§©¦
ïî òpkúéà àìå éðá Bâ éîç ïîæ ãç .éñBé éaø éa ìàòîLé éaø éîB÷ daeø àéiç¦¨¨¥©¦¦§¨¥¦©¦¥¨§¨£¦§¦§Ÿ¦§©¨¦
déì øîà ?Cì ãáò äî déì øîà ?déçáL épúî zàã eðäà déì øîà .éBîB÷¨©¥©£§©§§©¥¦§¥¨©¥©¨©¨¨©¥
ìBòéé déì øîà ?ïk zãáò änì déì øîà .éBîB÷ ïî òðkúéà àìå éðá Bâ éúîç£Ÿ¦§¦§Ÿ¦§§¨¦¨©¥¨¨£©§§¥¨©¥¥
.äãbà íéléz øôñ ìëa ééðéò úéøbLà àzòL àéääa ,úéòãé àì úéçñ ïéàc éìò̈©§¥¨¦¨¨§¦§©¦©§¨©§¨¦¥©§¨¥¤¦¦©¨¨

ìàòîLé éaøc dén÷ äaø àiç éaøc déçáL épúî äåä eðaø :â ,âì äaø úéLàøa§¥¦©¨©¥£¨§©¥¦§¥§©¦¦¨©¨©¥§©¦¦§¨¥
òðkúà àìå éðá éa déúéîç ïîæ ãç .LBã÷ íãà ,ìBãb íãà :déì øîà ,éñBé éaø ïa¤©¦¥¨©¥¨¨¨¨¨¨¨§©£¦¥¥¨¥§¨¦§§©
òðkúà àìå éðá éa dézéîç ,déa çazLî úåäc Cãéîìz àeää :déì øîà .dépî¦¥£©¥©©§¦¨©£©¦§©©¥£¦¥¥¨¥§¨¦§§©
éúééä ìkzñî :àiç éaø déì øîà ?dépî úòpkúà àì änìå :déì øîà .éàpî¦¨£©¥§¨¨¨¦§©¨©¦¥¨©¥©¦¦¨¦§©¥¨¦¦
,äðeLàì dénò ïéìééò Båäå éBãéîìz ïéøz déì øñî ïk òîLc ïåék .íéläz úãbàa§©¨©§¦¦¥¨§¨©¥§©¥§¥©§¦©£¨§¦¦¥©£¨

.(déLôð øòæúå éäLé àìc§¨¦§¥§¦§©©§¥

.23äáúéå ,àzòîLa ïéiòî à÷c àáøì dééæçc é÷Bãö àeää" :é"Løå à ,çô úaL)©¨§©¦©§¦§©§¥§¨¨§¨§©¥¦§©§¨§¨§¨
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ì ãáëe ät ãáë" äéäL ,äLî eðnî àöé ïëìå"ïBL §¨¥¨¨¦¤Ÿ¤¤¨¨§©¤§©¨
(é ,ã úBîL),ìeha úðéçáa BúeøM÷úä ìãBâlL eðééäc , §§©§¤§¤¦§©§¦§¦©¦

eðçðå"äî"(æ ,æè çlLa)òétLî úBéäì ìBëé äéä àì ,'eë, §©§¨§©©Ÿ¨¨¨¦§©§¦©
øeacä úðéça àéäL'eë. ¤¦§¦©©¦

úðéça àeäL éåìc úeøM÷úä ïéa Løôää øwéòå§¦¨©¤§¥¥¦§©§§¥¦¤§¦©
,ìeha úðéça ïk íb àeäL äãeäéc äéãBä ïéáe ,ìeha¦¥¨¨¦§¨¤©¥§¦©¦

:àeä

a ìehaä úðéça àeä äãeäé ékéeléâ"íéãBî" ïéðòk , ¦§¨§¦©©¦§¦§¦§¨¦
,ãåc-úéá éëìî eðnî eàöé ïëìå .äåçzLîe òøBkL Y¤¥©¦§©£¤§¨¥¨§¦¤©§¥¥¨¦

.úeiðBöéçå úelbúäaL ìehaä úðéça àeä íìehaL¤¦¨§¦©©¦¤§¦§©§¦¦

ìehaäå úeøM÷úää úðéça àeäL ,éåì ìáà£¨¥¦¤§¦©©¦§©§§©¦
aBúeiîéðôBúeîöòå ¦§¦¦§©§

ìeha ïéðòëe ,ììk äìâð Bðéà úeiðBöéçaL íâä Y£©¤§¦¦¥¦§¤§¨§¦§¨¦
"íéåçzLî Eì íéîMä àáö"c(å ,è äéîçð)äàåçzLääL , ¦§¨©¨©¦§¦§©£¦§¤§¨¤©¦§©£¨¨

àlà úeiîLâ äàåçzLä ïéðò Bðéà íéëàìnä ìL¤©©§¨¦¥¦§¨¦§©£¨¨©§¦¤¨
Y úeiðçeøa BúâOäa ìèáe äåçzLnL¤¦§©£¤¨¥§©¨¨§¨¦

äLî eðnî àöé ïëìå24. §¨¥¨¨¦¤Ÿ¤

Ck øçàå(äì ,èë eðúLøt)" :úãlî ãBîòzåàlL Y " §©©©¨¨¨¥©©£¦¤¤¤Ÿ
.ãBò éeléb úðéça úBéäì ìBëé äéä̈¨¨¦§§¦©¦

÷eñt ìò øàaúpL äî ïéiòå)(æ ,ãé çìL)ãàî õøàä äáBè" §©¥©¤¦§¨¥©¨§©¨¨¨¤§Ÿ
"ãàî25: §Ÿ

íìBò ,äàì úðéçaî äéäL Y øaãnä øBc ïéðòc§¦§©©¦§¨¤¨¨¦§¦©¥¨¨
ädaWgOä íìBò úðéçáa ãøéì íéëéøö änì :eðòèå .xEAC ©©§¨¨§¨£¨¨§¦¦¥¥¦§¦©¨©¦

øeaãa úBönä íéi÷ì ,äàzz-õøà ,úeëìî úðéça àeäL¤§¦©©§¤¤©¨¨§©¥©¦§§¦
úBöîe äøBzä éãé ìò íb íéi÷ì øLôà äæ àìä ,äNòîáe§©£¤£Ÿ¤¤§¨§©¥©©§¥©¨¦§

äáLçnä éãé ìò eðééäc ,úeiðçeøa'eë! §¨¦§©§©§¥©©§¨¨

à÷åc äNòîe øeaã éãé ìòc .ìBãb úeòèa eéä úîàa Cà©¤¡¤¨§¨¨§©§¥¦©£¤©§¨
ék ,õ÷ ïéàì úàN øúéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb CLîð¦§¨¦¥¨§¤¤§¥§¥¥¦

ïúlçúa ïôBñ õeòð"'eë"26ìltúä íBìMä-åéìò eðéaø äLîe . ¨¨¦§¦¨¨Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§©¥
úBlôz å''è÷ú27õøàì ñðkéì'eë. §¦¦¨¥¨¨¤

úà á÷òé áäàiå" ïéðò ,ãBò ïáeé äæ ét ìòålgx",à÷åc §©¦¤¨¦§©©¤¡©©£Ÿ¤¨¥©§¨
Côää Y "äàì äàeðN ék" ,äNòîe øeac úðéça àéäL¤¦§¦©¦©£¤¦§¨¥¨©¥¤

.øaãnä øBc úðåekî¦©¨©©¦§¨

éøö íðîàåéLéà äålé íòtä" :äàì äøîàM äî øeàéa C §¨§¨¨¦¥©¤¨§¨¥¨©©©¦¨¤¦¦
il`øeac úðéçaî é÷eôàì dzòc ìò äìò àì éàcåc ,à÷åc " ¥©©§¨§©©Ÿ¨¨©©§¨©£¥¦§¦©¦

.äNòîe©£¤

éøö úîàa ék ,ïéðòä àlàäáLçî Y úBðéçaä 'á úBéäì C ¤¨¨¦§¨¦¤¡¤¨¦¦§©§¦©§¨¨
ébñ àì àä àìa àäc Y äNòîe øeaãå28äúöø äàìå , §¦©£¤§¨§Ÿ¨Ÿ©¦§¥¨¨§¨

ä äéäiLxTir.Bæ äðéça éãé ìò ¤¦§¤¨¦¨©§¥§¦¨

'è ïéäBL eéäL íéðBLàøä íéãéñç"a eøîàL Cøc ìò©¤¤¤¨§©£¦¦¨¦¦¤¨¦
"älôúa íBé ìëa úBòL29úeøM÷úäå ìeha ïéðòk àeäL , ¨§¨¦§¦¨¤§¦§¨¦§¦§©§

äáLçîc ì''pä'eëCBzî àlà ?úéNòð ïúøBz éúîéàå" ; ©©§©§¨¨§¥¨©¨¨©£¥¤¨¦
ïä íéãéñçL'eë30äæ Cøc ìò äéä í÷ñò áBø éøä "31. ¤£¦¦¥£¥¦§¨¨¨©¤¤¤

ïäL äéiìò éðáì ÷ø øLôà éà äfL òãé á÷òé íðîàå§¨§¨©£Ÿ¨©¤¤¦¤§¨©¦§¥£¦¨¤¥
íéèòeî32éãé ìò àeä ÷ñòä áBø øwéò Y ìàøNé ìk ìáà , ¨¦£¨¨¦§¨¥¦¨¨¥¤©§¥

"ìçø ìäàa" äéä ïëìå .äNòîe øeaã(âì ,àì eðúLøt)øwéò ¦©£¤§¨¥¨¨§Ÿ¤¨¥¨¨¨¥¦¨
éøö íB÷î ìkîe .äNòîe øeac úðéça àeäL ,Búeòéá÷C §¦¤§¦©¦©£¤¦¨¨¨¦

äòéîLe äiàø CLîð äfnL ,äáLçî ïk íb úBéäì¦§©¥©§¨¨¤¦¤¦§¨§¦¨§¦¨
àkìîã àø÷éa àìkzñàì"'eë"33àlà éì ïéà øîBàä ìë"å . §¦§©¨¨¦¨¨§©§¨§¨¨¥¥¦¤¨

äøBú'eë"34éøö àlà ,õeòð" æà ék ,÷ø áBLå àBöø úBéäì C ¨¤¨¨¦¦§¨¨©¦¨¨
ïôBñ'eë(".: ¨

$
Bðéàå åéìâøa ïëòîî äéä) eäa õééî à÷å ,àòøk éúBz (åéãé úBòaöà) déãéc àúòaöà¤§§¨¨¦¥¤§¨¨¨¥©§¨§¨©¦§¨¨§©£¨§©§¨§¥

.([íc úBàéöBî åéúBòaöà eéäå] "àîc déúòaöà ïòaî à÷å ,(àcøéè CBzî ïéáî¥¦¦¦§¨§¨©¨¨¤§§¨¥¨¨§¨¤§§¨¦¨

.24ïk íâ àeäL ,eäiìàå äLî ïéa Løôää øçà íB÷îa øàaúpM äî ïéiòå)§©¥©¤¦§¨¥§¨©¥©¤§¥¥Ÿ¤§¥¦¨¤©¥
äæ Cøc ìò.((ãBòå .ãð÷úú ãenò á ÷ìç ä"ñ÷ú íéøîànä øôñ äàø) ©¤¤¤§¥¥¤©©£¨¦¥¤©§

.25,(á ,çì çìL äøBú éèewì)¦¥¨§©

.26.(æ äðLî à ÷øt äøéöé øôñ)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.27.(å ,àé äaø íéøác)§¨¦©¨

.28øçà íB÷îa øàaúpM äî ïéiòå(á ,çé éðéîL äøBz éèewì äàø)ïéðòa §©¥©¤¦§¨¥§¨©¥§¥¦¥¨§¦¦§¦§¨
ì "ïúéåì" Y ì''pä úBðéça 'á ïéðò ïk íb àeäL ,øaä øBLå ïúéåìïBL ¦§¨¨§©¨¤©¥¦§¨§¦©©¦§¨¨§

."'eë äålé íòtä" Bîk ,àné éðeðc ìeha úðéça ,úeøM÷úä¦§©§§¦©¦§¥©¨§©©©¦¨¤

.29.(á ,áì úBëøa)§¨

.30.("íäî úçkzLî àìå íãéa úîéi÷úîe .úønzLî íúøBz")¨¨¦§©¤¤¦§©¤¤§¨¨§Ÿ¦§©©©¥¤

.31úçà ,'eë úBëìî änä íéML" ìéçúnä øeaãa ,ïn÷ì äæ ïéðò øàBáîe)§¨¦§¨¤§©¨§¦©©§¦¦¦¥¨§¨©©
"'eë éúðBé àéä(à ,î íéøéMä øéL äøBz éèewì).( ¦¨¦¦¥¨¦©¦¦

.32éúéàø :éàçBé ïa ïBòîL éaø íeMî äéîøé áø øîà" :é"Løå á ,äî äkeñ)¨§©¦¨©©¦§§¨¦©¦¦§¤¨¨¦¦
.("ïä éðáe éðà ïä íéðL íà . . ïéèòeî ïäå (äðéëM éðt ïéìa÷îä úk) äéiìò éða§¥£¦¨©©§©§¦§¥§¦¨§¥¨¦¦§©¦¥£¦§¦¥

.33.(à ,ãì÷ äîeøz .á ,æîø éce÷t .á-à ,çì úéLàøa .à ,èö÷ õwî øäæ äàø)§¥Ÿ©¦¥§¥¦§¥§¨

.34áé ."Bì ïéà äøBz eléôà").(á ,è÷ úBî £¦¨¥§¨
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.ב 
האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

בראשית  פרשת - יובל את עדה ותלד

(àî)åäæå)íëúà éúùøô íéîùä úåçåø òáøàë éë øîàù
úåçåø 'ãë øîà íâå 'åë òáøàá øîà àìå
ùøùù éôì 'åë õøàä úåçåø 'ãë øîà àìå à÷åã íéîùä
àåäù 'éöàã úåðåéìò úåãîã íéðåéìòä ÷"å 'éçáá àåä ìàøùé

é÷îáãò äìåò ú"úã) øúëä 'éçáá àåäù åîë ä"éåä íùã ó
åðáø÷á 'ä ùéä (æ ,æé úåîù) ô"ò øäæá ù"îë (ì"ðë øúëä
'àîëå ('åë çéøáî ïåëéúä çéøáã íåùî) øúëã ïéà íà

é÷î 'éçá åäæå òåãéë äáùçîá åìò ìàøùéúåçåø 'ãã ó
â"åçã úå÷ìçúäî äìòîì àåäù éôì ãçé íììåëù íéîùä
íëúà éúùøô à÷åã íéîùä úåçåø òáøàë åäæå .ì"ðë 'åë
øå÷î àìéîî äéäé íìåòä úåçåø 'ãá íøåæéôáù éãë
é"ò åîë íìåòá úåáùðîä õøàä úåçåø 'ãã úåììëúää
ùøùù éôì ì"ðë íéîùä úåçåø 'ãá ùîùä áåáñå êåìéä
é÷îä 'éçá àåäù úåîöòå úåéîéðôä 'éçáá ä"éåä íùá é"ùðó

ò"ë ááåñ 'éçá àåäù ì"ðë íäá ìäåà íù ùîùì åäæù
åäæå .ì"ãå 'åë íé÷ìà ä"éåä ïâîå ùîù éë ù"îá ì"ðë
àìá íìåòì à"à êë úåçåø àìá íìåòì à"àù íùë åøîàù

íéðåéìòä úåçåøã úåììëúää øå÷îá íùøùù éðôî ìàøùé
,èë 'ëåñá) òåãéë äðáìì ïéðåî ìàøùéù ô"òàå) 'éöàã ÷"åá

(àãåçé åäæù 'ìîá òéôùäì ä"éåä íùî íéìá÷îù éôì åäæ
íùá ë"â î"åúä ùøù éë î"åúä é"òù äéúðéëùå ä"áãå÷
øúëã íéôé÷î 'éçáá úåðåéìò úåãîä ïäå àùîù '÷ðù ä"éåä
úåîöòå úåéîéðô 'éçáá ä"éåä úåöî ä"éåä úøåú '÷ðù 'ëçå
'åë éúéøá àì íà (äë ,âì 'éîøé) øîà ë"òå ä"éåä íùã
ìéáùá 'åë úéùàøá 'éôá òåãéëå éúîù àì õøàå íéîù úå÷ç
íéøù÷ 'âã úéùàø '÷ðù ìàøùé ìéáùáå úéùàø '÷ðù äøåúä
ïéðò øúåé ïáåé æ"ë íòå .ì"ãå 'åë 'ééøåàá ïøù÷úî ìàøùé ïä
úåâøãî 'ãä ìëî úåììëúä 'éçá åðééäã ì"ðä òáåøî øéù
ú"úã ùìåùî øéùáå â"åçã ìåôë øéùá ùéù ìåèá éðéî 'ãã
úåîöòä ìë ìåèáá ì"ðä èåùô øéù 'éçá àåäå ì"ðë òéøëîä
øéù åäæù éåìéâá úåììëúä éðéî ìë àìéîî àáé åðîîù

é÷î 'éçá åîë åäæù à÷åã éåìéâá ìëä àáù òáåøî'ãã ó
áåáñëå íúåììëúä éèøô ìë ììåëù ì"ðä íéîùä úåçåø

:(ì"ãå ì"ðë íìåëá ùîùä çåø

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(êæäðäå'úðù ô"òà ùéì ïéàî äàéøáä ìù åæ úååäúä
àåä øåàäù ñ"éä êåúá ùáåìîä å÷ä é"ò àåäù
åãáì àåäù ä"á ìéöàîä ìù ò"åäî àåäù øåàîä ïéòî
èåçå å÷ä äðä úîàá êà 'åë ïéàî ùé àåøáì åúìåëéå åçëá
å÷ íùá '÷ð êëìù ä"á ñ"à øåàäî àîìòá äøàä ÷ø àåä
ììçä íå÷î àìîî øåàä 'éä äìçúîù òãåðëå .àîìòá
éåðô íå÷îå ììç øàùðå øåàîá ììëðå øåàä ÷ìúñð ë"çàå
éáâì íù øéòæ äðè÷ äøàä ÷ø àåäù ÷ã å÷ êùîð ë"çàå

é÷îä ñ"à øåàäàåä ùéä úååäúä ø÷éò àìà ,ô"÷îä úà ó
ììçäî äìòîìù ñ"à øåàä àåäù ò"ëåñ 'éçá é"ò à÷åã

é÷îù å÷äî äìòîìå ô"÷îåäåùá úåîìåò òáøàä ìë úà ó
ñ"éã íéìëä 'éçáì æåòå çë ïúåð íäéìò øéàîù åúøàä é"òå
øåà éøä éë ïéàî ùéä 'éçá úååäì íëåúáù å÷ä íò 'éöàã

é÷î 'éçáá øéàîù ô"òàå ìåëé ìëä ùîî ñ"à àåä äæî"î ó
é÷îä íâ éë åæ åúøàä é"ò íäá úåòåùé ìòåôé÷î øåà '÷ð óó

éåìéâá åðéàù ÷ø åðîî íéìòôúîå äøàä ô"ëò øéàîù
ù"îë ïåéìòä ïåöøä 'éçá àéä åæ äøàäù ì"ùî åäæå äâùäå
åðéà äæ ïåöø éåìéâù äùò õôç øùà ìë íéîùá åðéäìàå
'úé àåä éë ïéàî ùé æ"éò äåäúî ë"ôòàå àøáðäá âùåî
ùé ùîî íéåäúî äæ ïåöø é"ò ïëìå ñ"à 'éçááå ãçà åðåöøå
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åäéà ÷"äâàá 'òå .ïéåòø ìëã àåòø '÷ðå ò"ëñ 'éçá åäæå ïéàî
úçúå äééùò 'éúçúá íéîééúñî ÷"à éìâøå ù"ùîá éäåéçå
ì"øå 'åë áø ÷ñôä éìá ò"ëñä ä"á ñ"à øåà øéàî åéìâø
é"ò äééùòä 'éúçúá øúåé áåøé÷á äøéàî ò"ëñ úøàäù
úéùàøáù åîëã ïôåñá ïúìçú õåòð ùîî åðééäå ÷"à éìâø
'éùòä 'éúçúá íâ êë ùîî áåøé÷á ò"ëñ úøàä øéàî ÷"àã
'éùòã 'ìî 'éçáì æåòå çë ùé êëìå ,ùîî áåøé÷á øéàî
éáâì éøîâì êøòá âåìéã àåäù äééùòã éîùâä ùéä úååäì
ùé ãéîú çéîöäì øôòä ãåñéá çë ùé êëì íâå úåéðçåøä

âåìéãä 'éä åæ äøàä é"òù åîëå ,'åë ïéàîåðééäã ïåùàøä
ñ"àà éáâì éøîâì êøòä âåìéã àåäù ÷"à úàéøá 'éäéù
ïéàå ,÷"à éáâì 'åéîùâ äéùòä êøò âåìéãî 'éôà âåìéã øúåéå

äòéðî íåù ïéàå ìåëé ìëä ä"á ñ"à øåàä çë é"ò àìà úàæ
ïáåé î"îå ,'åë íéøää ìò âìãî éãåã ìå÷ ïéðò åäæå ììë åéðôì
åðééäã ñ"à øåà 'éçá ÷ø àåä ò"ëåñ 'éçá ïéðòã ìéëùîì
ñ"à 'éçá àéä åæ äøàäù ä"á åúåîöòå åúåäîî åéæå äøàä
äøàä àéäù ïåéë î"î ìáà ,'úé åðîî äøàä àéäù ïåéë ùîî
'úé åúåîöòå åúåäîá éåðéù íåù ìòåô åðéà êëì àîìòá åéæå
ìòå ,éúéðù àì 'éåä éðàå 'åë àøáð àìù ãò àåä äúàå
åðéà éë ïéîìò àìåë ááåñ øîåì ììë êééù àì 'úé ò"åäî

é÷î øåà ïéðòã ì"ðä ìùîî øàåáîëå ,ììë ïéîìò øãâáéøä ó
íìòä 'éçáá äøàä àéäù àìà éìëäá øéàîù øåà ë"â '÷ð
'úé ò"åäî ìáà ïéîìòì ááåñ êëì '÷ðå ì"ðä ïåöøä ìùîëå

:úåëéøàá úåîå÷î äîëá ù"îëå ììë ïéîìò øãâá åðéà

$
.ד 

מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â שמואל âתורת

תרל"ג  וישלח מזבח, שם ויצב

ì"éåúéùòð àéä éúîéà äåöîä éøäù ,øúåé ÷îåòá ãåò
úéöéö î"ãò ,äúåà äùåò éìàøùéä ùéàùë äåöî
éùéîùú 'éàø÷ð ä"ä ïçìåùä ìò 'éçðåî íä íàù ïéìéôúå
'éåä úåöî 'éàø÷ð íä éúîéàå ,äùåã÷ éùéîùú åà äåöî
äåöîä éë àöîðå ,úéöéö ùáåìå ïéìéôú çéðî ìàøùéùë
àåä àåä éøäå ,äåöîä äùåòä éìàøùéä ùéà é"ò úéùòð
åäæù .ïåéìòä ïåöø íéé÷îù é"ò äåöîä äùåòù çéìùä åîöò
äùòîã ò"äöø 'éçá àåä ïåöø 'îéâá åîù ,éîùá '÷ðä ìë
úòá êàìîäù åîë ïëìå .åúåîë íãà ìù åçåìùå ,úåöîä

äì åçìùîä 'éåä íùá '÷ð ä"ä åúåçéìùåçìùîä 'éåä éë úåé
,çéìù àåäùë ò"éáã äîùð 'éôà äîùð ù"ë ,åáø÷á ïëåù
'éöàã äîùð ù"ëå ,åçìùîä 'éåä íùá úåàø÷äì ìåëé àåäù
ìò ïëìå ,'éåä íùá úåàø÷äì ìåëéù éàãå úå÷ìà àéäù
'éá àðøè÷úà àøéè÷ ãçá ù"îë ãéîú øùå÷î 'éäù é"áùø
åúåø÷ì íéìåëé åéä ,'éöàã äîùð 'éä íâå ,àèéäì 'éá àãéçà

.é"áùø àã 'ä ïåãàä éðô ïàî åøîàù ãò 'ä íùá
íðîàíéé÷îä íãà åéùëò íâ äæ éôì àìä ,ì"ö ïééãò

íùá '÷ð àåä éøä ä"á÷ä ìù åçåìù àåäù ö"îåú
,åîù ìò åàø÷éù 'åë 'éãéúò ì"æøà äîìå ,åçìùîä 'éåä
ïéðòä êà .åéùëò àìå åîù ìò åàø÷é ãéúòì à÷åãù òîùî
'ùá '÷ð ä"ä ö"îåúä íåé÷ úòá åéùëò íâ úîàáã ,àåä

àåä åéùëòã ö"îåúä íåé÷ ìë éë éðôî ÷ø ,íçìùî 'éåä
éñåäìäìâðå úåéäì åæ 'éçá äìâúé ì"òìå ,'éöàá úåøåà ó

åøîà ïëì ,éåìéâ 'éçáá øáã 'ä éô éë øùá ìë åàøå 'ä ãåáë
åéùëò ö"îåú 'éîéé÷îä 'éãéúòù åæ äãâä 'éô 'éäéå ,'éãéúò
'éô ,åàø÷éù .íé÷éãö '÷ðä íä íäù íúåùòì íåéäã ïîæá
'ä àø÷éå 'éôá à"îá ù"îëå ,äëùîä ò"åä åæ äàéø÷ ïéðò
åøéáçì àøå÷ä ìùîëå ,'åë êéúàø÷ íé÷îòîî 'éôáå 'ä
'éäé ì"òì ë"åîë ,åéìà àåáì íù àåäù íå÷îî åëéùîîù
íçìùî 'ä íùá '÷ð íäù äî éåìéâä ìà íìòäî íäá êùîð
åðàù åäæù ,ì"òì 'éäé úåöîä íåé÷ ø÷éòù éôì ì"éåòå .'åë
,êðåöø úåöîë êéðôì äùòð íùå 'éôñåîä úìôúá 'éøîåà
ì"òì 'éãéúò åøîà ïëì ,ì"òì 'éäé ïåöøä íåé÷ ø÷éòù àöîð
.'åë ä"á÷ä ìù ù"ò íéàø÷ð åéäéù êðåöø úåöîë åîéé÷éùë

ô"òåá÷òéì åàø÷ ìàøùé é÷ìà ì"æøàùî ïéðò ïáåé æ"ë
ù"æî àåäù ìà íù '÷ð 'éä äèîìù á÷òé íâù ,ìà
ù"ò ïë '÷ð 'éä æ"äåòá åúåéäá íâù åðééäå ,íé÷çîð íðéàù
÷"ôñá ì"æøàîëå á"äåò ïéòî ä"á÷ä íéòèä úåáàäì éë
ë"à ,á"äåò ïéòî æ"äåòá ä"á÷ä ïîéòèä äùìù á"áã
'éãéúòù ì"òì 'éäéù éåìéâä æ"äåòá íúåéäá íâ ïäá øéàä
íù àåäù ìà åúåà àø÷ ïëìå ,ä"á÷ä ìù ù"ò åàø÷éù

.àøåáä $
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.ה 
מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

שבועות, חג תער"ג ועשית דחגה"ש א' ליל

(ì÷øåàéáåäëùîää ïéá ùøôää äìçú ì"ö ïéðòä
ë"â úåáàä éøäù ú"îã äëùîääì úåáàäã
íäøáà àá ø"ãîá 'éàãëå íìåòá 'å÷ìà éåìéâ åëéùîä
ìèéá à÷åã æàù ú"îá 'åàëì ùãçúð äîå ,'åë øéàäì ìéçúä
'åë íäøáà ìà àøàå 'úë äðäã àåä ïéðòä êà .'åë äøéæâä
åðéöî àìäå î"à 'åàëìå ,íäì éúòãåð àì 'ä éîùå éãù ìàá
'éçá ÷ø àåä æ"ëã ì"öå ,úåáàä éáâ 'éåä 'ù íéîòô äîë
'ù éåìéâ æ"à 'éåä 'ù íäá 'àðù äî íâù åðééäå ,éãù ìà
æàù äìéî úåöî éáâ åîëå ,éãù ìà 'ù éåìéâ à"ë ïééãò 'éåä
,'åë éðôì êìäúä éãù ìà éðà 'àð ä"òààì éåìéâä 'úéîà 'éä
ø"ãîáå á"ò á"éã äâéâçã 'îâá äðäå .éãù íù ò"åäî ì"öå
,'åë éã éîìåòì éúøîàù àåä éðà éãù ìà éðà 'éà å"îô êì
äæî òîùîå ,'åë íéçúîð åéä äúò ãò éã éúøîàù éìåìàù
'åàëìå ,ììë äìáâä éìá êùîð íìåòä 'éä éã ì"à àì íàù
'éçáá ä"äù â"ìá 'éçáá àøáð ùé úåéäì ìåëé êéà î"à
'éàøáðäù â"ô á"ç á"ùñá ù"îë åäæù ì"öå ,íöòá äìáâä
òôåùä 'ä çåøå òôùä ïî èùôúîä åéæå øåà ÷ø íä
øåà ÷ø ïäù øçàîå ,'åë ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå
ïéà ãò úåèùôúää úåéäì ìåëé éøä íøå÷îî èùôúîä åéæå
àåä ïéðòäå .'åë ùé 'åàéöî 'éçáá úîàá åéä àì æàå øåòéù
àåä úååäúääã øåáâä ìåãâä íéçáùä ïéðòá ã"ô ù"ùîë
úãîã ,äðáé ãñç íìåò éúøîà éë ù"îëå ãñçä 'éçáî
õ÷ ïéàì íéàåøáå 'åîìåòä ìëá úåéçä 'åèùôúä àåä ãñçä
åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá éë äìåãâ '÷ðå ,'åë úéìëúå
øåà àåäå øåà éåìéâ 'éçá àåä ãñç éë åðééäå ,'åë åîöòáå
åîëå ,'åë úååäúää à÷åã àåä äæîù ,'åë åøå÷îá ÷åáãä
'åàéöîå ùé 'éçáá 'åîìåòä åéä àì ãñçä úãî ãöî àåäù
øåàã â"ìá 'éçáá 'éëùîð åéäå ,'åë íøå÷îî äøàä ÷ø à"ë
úãî àåä 'åáâä úãî ïéðò íðîà .'åë äáòúî åðéà ãñçä
ãøéìî åúìåãâî úåéçä úåèùôúä úòéðîå íåöîöä
óåâ åìàëå ,'åë íéðô øúñäá à"ë éåìéâá 'åë úåìâúäìå
àìà ò"ôá øáã åðéà úîàáù óàå ,ò"ôá øáã àåä àøáðä

ä åîë'åáâä é"òù åðééäå ,'åë ùîùäî øåàä 'åèùôú
.'åë äìáâä 'éçááå ùé úåàéöî 'éçáá 'éàøáðä åùòð íåöîöäå
åîöò íìåòä ìò äðååëä ïéà éã åîìåòì ù"îã ïáåî æ"éôìå
äøàä ìò àåä äðååëä à"ë â"ìá íìåòä 'éäéù à"à éøäù
'éçá äùòð æ"éòã äìáâä 'éçáá úåéäì éã øîàù 'é÷ìàä

åîìåòì øîàù éãù íù ò"æå ,'åë íìåòá äìáâääå úåàéöîä
'éäù ïåùàøä íåöîö ò"åä éãù íù åùøù ùøùáå .'åë éã
'éäù ììçä íå÷î ìë àìîî ñ"àåà 'éä äìçúáã ñ"àåàá
éåìéâå úåèùôúä 'éäé àìù íåöîöä 'éäå ,'åë ñ"à 'éçáá ìëä
øàùéå øåàîä åøå÷îá øåàä ììëåéù à"ë ñ"à 'éçáá øåàä
íìåòáå ,'åë â"òá 'éçá úååäúäì ùøù úåéäì éãë åîéùø ÷ø
,ïå÷úä ø÷éò åäæù íéìëä éåáéøå øåàä èåòéî ò"åä 'éöàä
åéä àìå èåòéîá åéä íéìëäå øåàä éåáéø 'éä åäúáã òãåðëå
êôéäá àåä ïå÷éúä 'éçá ìáà ,'åë åøáùð êëìå ìåáñì íéìåëé
íéìë úå÷ìçúä éåáéøáå úåáçøúäá íéìëäå èåòéîá øåàäù
'éäéù 'éöàá éãù íù ò"æå .'åë åîéé÷úð æ"éòå 'à øåàì íéáø
,íéìëäá úåùáìúä 'éçáá 'éäéù ïôåàá øåàä èåòéî 'éçá
åìéáâéå øåàä úà åìá÷éù úåáçøúä 'éçáá 'éäé íéìëäå
àøéå ù"æå ,'åë øåàä ïî úåðäéì íéìåëé æ"éòù åúåà åîéìòéå
íìòúéå ùáìúéù æåðâì áåè éë 'éô áåè éë øåàä úà 'é÷ìà
àì ùáìé àì åîë ùåáì 'ì àåäù ïå÷éú 'ì åäæå ,'åë íéìëäá
øåàä úà åùéáìé íéìëäù àåä ïå÷éúä ïéðòã ,'åë ï÷úúé
.'åë åðîî úåðäéì íéìåëé íéìëá åîìòäå øåàä úùáìä é"òù
åäú íéôìà éðù åéä íäøáà ãòã ïå÷éúä 'éçáì åëæ úåáàäå
'éçá ìéçúä íäøáàîå ,(ïéàøëåð úåîùá 'éì ïéø÷ ååäã 'éàå)
åäæù ä"òã ,øåàä íäá ùáìúéù íéìëä 'éçá àåäå ïå÷éúä
íéìåëé à÷åã æ"éòù ãñçä úéìëú æ"ä íìòäå íåöîö 'éçá
úìçúäã íéãå÷òä øòù ç"òá 'éàã åäæå .'åë éåìéâä ìá÷ì
ò"åäå) íäøáà 'éçá åäæù íéãå÷òá àåä íéìëä úåìâúä
íäøáàã ,('åë éìëá øåàä úåøù÷úä úåéäì ÷çöé úà ãå÷òéå
à"æòå ,'åë ãñçäå íéîçøä úéìëú ïä íéìëäå íçø 'èîéâá
åîìåòì øîàù éãù 'ù é"òù éãù ìàá 'åë íäøáà ìà àøàå
éãëáã ,'åë 'äàå ãñç 'éçáá íäøáà ìà àøàå æ"éò ,'åë éã
à÷åã íéìëä é"ò åäæ äèîì 'äàäå ãñçä 'éçá éåìéâ 'éäéù
éìë 'éçá úåäîî åá êùîðù íäøáà ìà àøàå ïéðò íâ ,'åë
òåñðå êåìä 'éúëå äáëøîä ïä úåáàäã ,'åë 'éöàã ãñçä
äáëøî úåéäì äëæù ãò äðåéìò 'äàå ãñçä úãîá äáâðä
éìëä 'éîéðô 'éçáî êùîð ãñçä úãîîå ,'éöàã ãñçä úãîì
ùîî åôåâá äøéàîä íäøáà úîùðá ùîî ùáìúäì ãñçã
ïä úåáàä 'éôá â"ô à"îù ç"òá 'éàãë àåä ïéðòäå .'åë
êùîð 'å÷ìà 'éçá àåäù ãàî ïè÷ õåöéð ùé éë ,äáëøîä
'à õåöéð çëá ùáìúî õåöéðä äæå ,àøåááù äðåøçà 'éøãîî
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äãéçé '÷ðä äæ õåöéðáå ,ãàî ãàîá ä÷ã äîùð àéäù àøáð
äîùðä éë åðééäå ,'åë ç"ðøð úåéðçåøä 'éçá 'ã éùøù äá ùé
'éçã 'åáî à"îáå ,ð"åæå á"åç 'éçá 'ã ïäù ç"ðøð 'éçá 'ã àéä

é÷î 'éçá àåäé÷î 'éçá åðééäå óäæéçà åì ùéù áåø÷ä ó
é÷îäî ïä ð"øðã íéåìéâä ìëå ,'éîéðôáìæî '÷ð æ"ùòã 'éçã ó

'éçáå ,à"îá ù"îëå 'åë óåâáù äîùðäá óèåðå ìæåðù ù"ò
ïåéîãë íìåë úììåëä ì"ðä 'éçá 'ã ùøù àéä äãéçé
ïåéîãë åäæù íù ç"òá 'åáîå ,'åë à"àá ð"åæå á"åç úåììëúä
úåøåö 'ãä ìë àùåðä àåäå äøåö ìëî èåùôù ïåùàøä øîåç
àåäù ïè÷ õåöéð ùáìúî äãéçé '÷ðä äæ õåöéð 'éçááå ,'åë
àåä ÷éúòã à"àá ÷éúò 'éçá úåùáìúä ã"ò ,ùîî úå÷ìà
øå÷îå ùàø àåäù êéøàá ùáìúîå ñ"àáù äðåúçú 'éçá
'éçáî ùîî 'å÷ìà àåä ïè÷ õåöéð 'éçá ë"åîëå ,'åë 'éìöàðä
÷ø ,'åë é"òå ïäá àåøáì ùîî 'å÷ìà ïäù 'éöàã íéìëä
úà íéìéáâî ïäù úåéäì àøåááù äðåøçà 'éçá '÷ð íéìëäù
éãëá íéìéáâî ÷ø íéìëäå øåàäî àåä úååäúääã ,'åë øåàä
äðåúçú 'éçá íéìëä '÷ð ë"ò ,'åë ùé 'éçáá àøáðä 'éäéù
'éøãî 'ãä ùøù äãéçéä õåöéðá ùáìúî àåäå ,'åë àøåááù
íéìëä 'éîéðô 'éçáîã éãù ìàá 'åë àøàå åäæå .'åë äîùðáù
'éöàã ãñç 'éçáî íäøáà úåáàäá ùáìúäì õåöéðä êùîð
'åë àøàå åäæå ,'åë ú"úä 'éçáî á÷òéå 'åáâä 'éçáî ÷çöéå
,øåàä úà íéìéáâîù íéìëä ò"åä 'éöàá éãù íùã éãù ìàá
íúîùðá ùîî éåìéâá øéàä íéìëä úåäîîù ïè÷ õåöéðäå
á÷òéá ä÷ãöå èôùî ù"î àåä äãåáòá éãù íù ïéðòå .'åë
áåèä úãî ãöîù ãñçä úãî àåä ä÷ãöã ,úéùò äúà
ùé ä÷ãöá êà ,'åë úìåæä íò ãñçúî àåä ãñçäå
çåø úåéçäì àåä ä÷ãöä ïéðòã íéîçøä úãî úåôúúùä
íéîçøì ãñç ïéá ùøôää òåãéëå ,íéîçøä ãöî åäæù íéìôù
÷ø êééù íéîçø ìáà ,åîò ãñçúäì íãà ìëì êééù ãñçã
íéîçø åéìò ìôåð åðéà àâøã äæéàá àåäù éîã ìôùä ìò
,ä÷ãöì ç"îâ ïéá ùøôää ë"â åäæå ,'åë ìôùä ìò à"ë
íééðòì àåä ä÷ãöå íéøéùòì ïéáå íééðòì ïéá àåä ç"îâã

éëéùîî äèîì ä÷ãöä é"òå ,à÷åãò"åäù ãñçä úãî 'òîì '
úãî úåôúúùäá ë"â åäæå ,'åë úåéçäå øåàä 'åèùôúä
'åîìåò úåéçäìå úååäì åðééäå íéìôù çåø úåéçäì íéîçøä
èôùî ä÷ãö íðîà .ì"ðë 'åë ìåãâä 'éçá åäæù 'éðåúçúä

úåøúåîä ïî ò"à èåôùéù ä÷ãöá èôùî ì"öù äá áéúë
ø÷éò àéä åæ àìã ,ä÷ãöä ïéðò ø÷éò åäæù ä÷ãöì ïúéå åìù
øúåîäî ïúé åìù úåøúåîä éåìéî ìë øçàìã ä÷ãöä ïéðò
êééç ì"æøàùîã ,úåøúåîä ïî ò"à èåôùéù à"ë ,íééðòì
÷ø åðééäã 'åë íéî ìù ïåúé÷á 'éäù äùòî ïéòë àåä ïéîãå÷
åøáçå 'éâåðòúä ìëá àåä âðòúéù àì ìáà ,åì çøëåîù äî
ò"à èåôùì êéøö äòôùä éåáéøá íâ ïëå ,å"ç áòøá úåîé
ä÷ãöä ïéðò ø÷éò åäæù ä÷ãöì ïúé úàæå íéøúåîä íéøáãäî
'éçá 'òîì àåä æ"éò åîöòá äùåòù èôùîä é"òå .'åë
úååäúä 'éäéù äæë ïôåàá 'éäéù øåàäá äìáâääå íåöîöä
øåáâä ò"æù 'úé åøåàì íéàøáðä åðäéå 'åàéöî 'éçáá 'éàøáðä
ò"à íöîöì íãàä úãåáò 'åììëá àåä ë"åîëå ,ì"úðù
úåáçøúäå 'åèùôúäá 'éäé àìù åéúååàú çåø ùåáëìå
åéðéðò éèøô ìëá ò"à äôëé äáøãà à"ë ,'éøîåçä 'éðéðòá
åôåâ íåé÷ì åúðååë 'éäé ù"åëàá åîëå ,ù"ùì åúðååë 'éäéå
ïî øäæð àåä àìéîîå ,ììôúäìå ãåîìì ìëåéù éãëá
çøëåîäá ÷ø ÷ôúñîå ,åúååàú úåàìîì ÷ø ïäù úåøúåîä
æ"éò ò"à íöîöîå äôåëù 'éôëä é"òå ,ì"ðä äðååëáå åì
øåàä úà ìá÷ì íéìë åéäéù äìòîì íéìëä úåáçøúä äùòð
åéäù úåáàäå ,'åë øåàä úà ìá÷ì øùôàá 'éäéù åìéáâäìå
ãò íìåòä éðéðòî íéìãáåîå íéùåã÷ íäéøáà ìë åéä äáëøî
íìöà øéàäù åðééäå ,ùîî 'å÷ìà åéä 'éîùâä íäéðéðò ìëù
,ì"ðë éãù 'éçá íöò åäæù ì"ðë é÷ìàä õåöéðä íöò éåìéâá
'éôëä ò"åä íãà ìëáå ,'åë 'å÷ìà íäéðéðò ìë åéä ë"òå
ïôåàá øåàä úåéäì äìáâää äùòð æ"éòå åùôðá íåöîöäå

.'åë 'úé åøåàì åðäéå 'éàøáðá ìá÷úéù äæë
.øåöé÷'àù éãù ìàá 'åë àøàå 'éúë úåáàäá äðäã ò"äáå

'éçáîù úé÷ìà äøàää 'éçá åðééäå ,éã åîìåòì
ìåãâä ,'åáâä úãî é"ò éã øîàå â"ìá 'éçáá éåìéâ ãñçä
äðååëäå ,åîéùø øàùðù íåöîöä 'éçá àåä åùøùáå ,øåáâä
,ïå÷éúä ò"åäå ,øåàä ìá÷úé æ"éòù íéìëä éåáéø 'éäéù
,øåàä íäá ùáìúîù íéìë 'éçá åðééäå ,ïå÷éúì åëæ úåáàäå
õåöéðä ò"åäå ,íéìëä úåéîéðô úåäî 'éçá íúîùðá øéàäå
,íéìëä 'éçá åðééäã àøåááù äðåøçà 'éçáîù äãéçéáù ïè÷
èôùî ò"åä äãåáòá éãù 'ù ïéðòå ,úåäîä éåìéâ àøàå åäæå
.øåàä úà ìá÷ì íéìëä úåáçøúä àåä 'éôëä é"òù ,ä÷ãöå

$
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.ו 
מוהריי"צ  אדמו"ר - יצחק יוסף ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרפ"ט המאמרים âספר

בתרועה  אלקים תרפ"ט עלה חגה"ס ,

(æèäðäåä"á ìéöàîä ñ"àåà ïéá òöåîî àåä 'éöàä íìåò
'éöàã éôì àåä øáãä íòèå ,íéàøáðä ìà
úåîìåòä êøåöì àåäå éåìéâä 'éçá àåä äðéðò úéèøôä
'éá ïéòãåîúùéã ïéâá àåä ñ"ò 'éöàã øäæá 'éàãëå íéàøáðäå
àåä 'éöàä ïéðòã 'éà à"ô 'ã ï"á íù øòù ñ"ãøôáå ,'åë
ïéðò íäá 'éäé íéàøáðäù éãëáã åðééäå ñ"àåà åòãéù éãëá
íìåòã 'éòöîàä é"ò àåä ä"á ñ"àåàá äâùäå äòéãéä
àåä 'éöàî 'òîìù ñ"àä úåîìåò éë ,òöåîî àåäù 'éöàä
'éöàã úåéäìå ,éåìéâä 'éçá àåä 'éöàå úåîéúñå íìòä 'éçá
ä"ä úåøúñð '÷ðù 'éöàã á"åç 'éçá íâ äðä éåìéâ 'éçá àåä
àåä 'ëçã òåãéëå úåîìåòä êøåöìù äî éåìéâ 'éçá ë"â
'ëçã ,'ëç àã øäæá 'éàå ,'åë øåà éäéå ù"îëå éåìéâä úéùàø
,äðéá àåä 'ìúùää úéùàø ø÷éòã úåéä íòå ,éåìéâå øåà àåä
úéùàø éðð÷ 'éåä ù"îëå éåìéâä úéùàø àéä 'ëç éøä î"î
'éöàä íìåòá åëøã äðä å÷ä 'éçáá 'éåä íùã éåìéâäã ,åëøã
úåàéöîä ïéðòáã òåãéëå 'ëçä ò"åäù úéùàø 'éçáá àåä
àéä 'ëç 'éçá éåìéâä ïéðòáå ,úéùàøä àåä äðéá 'éçá
úåîìåòá úåéäì úåîìåòä êøåöìù éåìéâ æ"ä ë"à ,úéùàøä
ïåùàøã úéùàøå ïåùàø ïéáù ùøôääá ì"ðëå ñ"àåà éåìéâ
äì ïéàù õéòð àìã ìáà ,äãå÷ð àéä íâã øúë 'éçá àåä
,ìãáåî àåäù ïåùàø ò"åäæù åðîî äèîìù 'éøãîäì úåëééù
äãå÷ð 'éçáá ë"â äúåéä íòã 'ëç 'éçá àéä úéùàø ë"àùî
õéòðã äãå÷ð àåä î"î ìáà ïééãò úåèéùô 'éçáá àéäù ïééãò
úåøçàä ìà úåëééù äì ùéã úéùàø úàø÷ð àîòè éàäîå
'ëç 'éçá ãò òéâî ï"î úàìòä ìë äðä ïëìå 'ìî 'éçá àåäù
úåîìåòä êøåöìù éåìéâ àåä 'ëçù éðôî àåäå ,òãåðë
úàæë àîâåãáå ,íäìù ï"î úàìòä íù òéâî ïëì íéàøáðäå
ñ"àåàã éåìéâä 'éçá ë"â åäæù úåììëã 'éöà 'éçáá ë"â àåä
éåìéâ 'éçá àåä åîùå ,øåàä íìòä 'éçá åðééä àåäã ì"ðëå
ìëå ,ñ"àåàã éåìéâä 'éçá àåä åîöòì àåäù åîë øåàä íâã
êéøö åðéà éøä 'éáë åîöòì éøäù 'ìúùää êøåöì àåä éåìéâ
íòå ,æ"çà 'éäéù 'ìúùää êøåöì àåä éåìéâä ÷ø éåìéâäì

úåèùôúä 'éçáî ÷ø àåä úåîìåòä úà øéàäì éåìéâäã úåéä
ìà êééù åðéàå åúåîöò úåìâì ÷ø àåä øåàä íöòå øåàä
'éçáî àåä úåîìåòä ìà êééù àåäù äî åäæã úåîìåòä

ìëä éøä î"î ìáà ,øåàä úåèùôúäéåìéâä 'éçá àåä
øçàî íðîà åúåîöò úåìâì åäæã íâä éåìéâ àåäù úåéäìå
íâù åðòãé åæî äìåãâå ,'ìúùää êøåöì àåä éåìéâ àåäù
úåîùáã ,åúåîöò úà òãåé 'éáë åîöò úòéãéáù äî 'éçáä
ë"â àåä ,ä"á 'åîöòáù 'éåä íùã ä"é 'éúåà 'ãä ò"åä
ùåã÷ ïéàã äòéãéä íéàøáðá 'éäéù åðééäå ,'ìúùää êøåöì
úéòöîàä é"ò àåä úå÷ìàá äòéãéä ïéðò úåììëã ,'éåäë
íéìåëé íéàøáðä åéä àì 'éöàä íìåò úååäúä àìåìã 'éöàã
äòéãé íéàøáðá ùé 'éöàä úååäúä é"òå ñ"àåàã ïéðòä òãéì
'éàå ìãáåî àåäù åðéðò ùåã÷ äðäå ,ä"á ñ"àåàá äâùäå
'ìúùä 'ñã ùåã÷ã ,'éåäë ùåã÷ úéìå ïåðéà ïéùéã÷ äîë øäæá
ìáà ,äðåúçúä 'éøãîäî úìãáåî äðåéìòä 'éøãîäù àåä
äòéãéå ,'éðéî éåðô øúà úéìå ìãáåîå ùåã÷ àåäù 'éåä ùåã÷
úà òãåé åîöò úòéãéá 'éáëù éôì àåä íéàøáðá åæ äâùäå
æ"ëù øçàîå 'ìúùää êøåöì àåä äæ íâ éøä ë"à åúåîöò
íù àåä 'ìúùääã øîåì êééù éøä 'ìúùää êøåöì àåä
òéâî 'ìúùä 'ñã ï"î úàìòäå ,íìòäå úåììëúä 'éçáá
úåììë ìò äøòùä 'éä øåàä úåèùôúä 'éçáá éøäù ,íùì
'ìúùääù àåä øåàä íöò 'éçáá íâå ö"äçà 'éäéù 'ìúùää
úåøåàä éùøùã à"îá ù"îëå íìòäå úåììëúä 'éçáá íù
åîöòá øòéù â"ìáä ñ"àåàù äî àåä ô"åà 'éçá åäæù

ðë ïéî àåä å÷ä øåà ïëìã ,ìåáâå äãîá øéàäìéåìéâ àåäù ,ó
.â"ìáä ñ"àåà

.øåöé÷íéàøáðäì ä"á ìéöàîä ïéá òöåîî 'éöàã øàáé
äòéãéä ïéðò íäá 'éäé íéàøáðáù éãëá åðééäå
'ìúùää êøåöì ïä úåøúñð íäù 'éöàã á"åç íâå úå÷ìàá
ìéáùá àåä åúåîöò úà òãåé åîöò úòéãéáù äî äæ íâå

.'ìúùää

$
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â בלה"ק - ה'תש"ה השיחות âספר

תמוז  יב־יג הגאולה חג
שבכתב ‡. תורה הוא ה"תניא" חסידים, .1אצל

החלק  רק היה בתחילה אחת. בפעם נתגלה לא ה"תניא"
השני, החלק נתגלה מכן לאחר הפרקים, נ"ג הראשון,
השלישי, החלק מכן ולאחר והאמונה', היחוד 'שער
הזקן. אדמו"ר כ"ק הוד בחיי היה זה כל התשובה'. 'אגרת
נשיאותו  בשנת יותר. מאוחר נתגלו הקדושות האגרות
הוציאו  האמצעי הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד של הראשונה

האגרות. את לאור

נכתבו, שבו הזמן סדר לפי מסודרות אינן האגרות
מועט  מספר הן שנדפסו, האגרות הענינים. סדר לפי אלא
אחרי  הזקן. רבינו כ"ק מהוד שהיו מהאגרות ומצומצם
איננו  אחרון' ה'קונטרס אחרון'. ה'קונטרס ישנו האגרות
תלים  תלי ללמוד יכולים בלבד זה כל על בפרקים. מסודר
אמר  צדק' ה'צמח הרבי לו". עולם ב"הליכות הלכות של
של  וב'ישיבה מעלה' של ב'ישיבה מוסכם שזה כך, על
דקודשאֿ מתיבתא הוא – מעלה' של ב'ישיבה מטה'.
בגןֿ – מטה' של וב'ישיבה העליון, בגןֿעדן בריךֿהוא

התחתון. עדן

ב"פו  מתחילה הקודש' ב'אגרת הראשונה תחין האגרת
בברכה".

של ·. הגילויים כעין הוא החסידות תורת גילוי
ל'בית  ועד במדבר, המשכן היה בתחילה ביתֿהמקדש.
וגבעון, נוב שילה לפניֿזה היו בביתֿהמקדש עולמים'
צריך  השלישי, ביתֿהמקדש ובנין המשיח ביאת ולפני
תלמידיו  הבעלֿשםֿטוב, החסידות, תורת גילוי להיות
שקרוב  במה שנדבר אלא והחסידים. תלמידיו ותלמידי

חב"ד. חסידות – אלינו

עברו, בימים אחריותם. את לדעת צריכים החסידים
הבעל  אחריותו, את ידע אחד כל יותר, רציני אחד כל היה
'עקרת  שהיא אחריותה את ידעה האשה אחריותו, את ידע
שהיה  ומי הילדים, על אחריות היתה ל'מלמד' הבית',
כל  חש וכך יותר, גדולה אחריותו היתה – יותר נעלה

באחריותו. אחד

שלנו. האחריות את לדעת צריכים אנחנו

סוד.‚. דרוש, רמז, פשט, הפרד"ס, יש הרי דבר בכל
של  הפשט הפרד"ס. ישנו חסידות של ענין בכל גם כך
(וכ"ק  בברכה לפתוח בגשמיות הוא בברכה" "פותחין

יי"ש). כוס על "שהכל" בברכת התחיל אדמו"ר

תרנ"ה „. בקיץ נסע הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כאשר
שני  יום שבכל נוהג, היה ליובאוויטש, ליד דשא לנאות
תמוז, י"ב של בשבוע גם היה כך לליובאוויטש. בא היה
היה  הוא שני יום ובאותו חמישי, ביום אז שחל

בליובאוויטש.

תמוז  י"א רביעי אאמו"ר 2ביום כ"ק הוד לי קורא
תקום  תמוז, י"ב חמישי ביום ש"מחר לי, ואומר הרה"ק
ביום  למחרת הדבר. סיבת את ידעתי לא בהשכמה".
טבל  כבר בבוקר, ארבע בשעה בהשכמה. קמתי החמישי,
ואמר  בנהר, לטבול לי והורה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

לליובאוויטש. מיד נוסעים אנחנו לי:

ובשעה  שעות, כמה ארכה לליובאוויטש הנסיעה
הנסיעה, בשעת לליובאוויטש. הגענו בערך וחצי שמונה
באים  כשאנו הרה"ק: אאמו"ר כ"ק להוד אמרתי
שני  שביום אחרי מוקדמת, כלֿכך בשעה לליובאוויטש
זקנתי  אמי כבוד הסבתא, הרי בליובאוויטש, היית כבר
היא  תיבהל, לא היא לי: וענה תיבהל. רבקה, הרבנית

יודעת.

עם  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נכנס לבית, כשנכנסו
ואני  השני, הפנימי לחדר רבקה, הרבנית זקנתי אמי
אאמו"ר  כ"ק הוד יצא מכן, לאחר החיצון. בחדר נשארתי

וכבוד לאוהל, אתי נוסע שהוא לי, ואמר אמי הרה"ק
ובברכות  מרומם רוח במצב אותנו ליוותה הרבנית זקנתי

לבביות.

האוהל, שלפני לביתֿהמדרש ונכנסנו לאוהל כשבאנו
ואמר: הקודש, ארון את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד פתח

˘È ‰„È˜Ú· .‰„È˜ÚÏ È· ˙‡ ÌÂÈ‰ ‡È·Ó È‡"
Â· ˜ÁˆÈ ˙‡ „˜Ú ‰"Ú ÂÈ·‡ Ì‰¯·‡ .„˜ÚÂ „˜ÂÚ
‰ˆÂ¯ È‡ Ì‚ ÍÎ .Â"Á ÏÂÒÙ Â· ‰È‰È ‡Ï˘ È„Î

."ÈÂˆ¯‰ ÈÙÎ ‰È‰˙ ‰„È˜Ú‰˘
לא  אני חזק. בבכי פרץ הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
הוד  למד מכן לאחר בכיתי. אני וגם דבר, משום אז ידעתי
פרק  חצי הפתוח, הקודש ארון לפני הרה"ק אאמו"ר כ"ק
ואמר: אלי ופנה מתניה, בעוז חגרה ד"ה הקודש' מ'אגרת

˙Â¯ÎÏ ‰ˆÂ¯ È‡ ,ÌÈ˘Â„˜‰ ˙Â·‡ Ï˘ Ì‰ÈÙ·
.˙È¯· Í˙‡

הניח  לפניו, אותי העמיד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
לי: ואמר הקדושות, ידיו את עלי

קיח.1) ע' לתניא הקיצורים ספר ראה
ואילך.2) 144 ע' ה'תש"ד השיחות ספר ואילך. ה' אות אלול ח"י שיחת להלן ג"כ ראה
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˙Â˜ÒÚ· ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÍÏ ¯ÒÂÓ È‡ ÌÂÈ‰Ó
.ÌÈÈÁÂ¯Â ÌÈÈÓ˘‚ ÌÈÈÚ· ,ÏÏÎ‰

מתניה": בעוז "חגרה המאמר על ואמר והוסיף
באים  לאחרֿמכן ממתנים, מתחילה העבודה "ראשית
החגורה  ומהי לחגורה, זקוקים "מתנים" והמדות. השכל
נפש  מסירות ומהי נפש, מסירות – "עוז" ומהו "עוז", –

אחרת. ולא כך –

הדברים  את הסביר הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד
באריכות.

הדשא,‰. לנאות מליובאוויטש מכן לאחר כשחזרנו
למחרת  סיפורים. י"ב הרה"ק אאמו"ר כ "ק הוד לי סיפר
לבקש  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לי הורה ששי, ביום
ללמוד  שלא – הרשב"ץ מורי – שלי מה'מלמד' רשות
כל  את בכתב לרשום זמן לי שיהיה כדי השיעור, את אתי

הסיפורים. י"ב ואת אתמול של האירוע

בפעם  אותי מסר הרה"ק אאמו"ר כ"ק כשהוד -
אני  לרשב"ץ: אמר הרשב"ץ, מורי אצל ללמוד הראשונה

– ממנו. רשות לקחת עלי היה לכן אליך. אותו מוסר

מאז  שנה חמשים מלאו תמוז, י"ב שבת אתמול,
"חגרה  המאמר את הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד שמעתי

מתניה". בעוז

.Â.והתמרמרות התעלות ענינים, שני ישנם בחסידות
להיו  צריך שכך אדם מהזולת. ושמח מעצמו, שבור ת

ועל  המעלות, את לראות צריכים הזולת על להיות, צריך
החסרונות. את – עצמו

ולא  מעצמם שמחים מסתברא', 'איפכא היום אבל
ואת  העצמיות המעלות את רק רואים מהזולת, שמחים
מאד. שבורים להיות צריכים ומזה הזולת, של החסרונות

מתבייש  אינו האמצעי הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד
בו  הוא החסרון הרי – בזולת חסרון כשרואים ואומר,
כדי  הוא חסרונותיו את השמים מן לו מראים עצמו,

אותם. שיתקן

המעלות  שמסתכל. במי אלא בזולת אינו החסרון
יכול  הוא היכן עד שיראה כדי הן בזולת, רואה שהוא

להתעלות.

הזולת  של החסרונות את רק רואים היום ואילו
צריכים  ברם, הרע. מהיצר בא שזה עצמו, של והמעלות
כללית, הכאה וזוהי ינשום לא הרע שהיצר לפעול

מבחוץ'. 'חקיקה נקרא זה שבחסידות

לבכות  צריכים מכבסות'. 'דמעות היא שלכך העצה
יהודי?. על רע שאראה מדוע מהשי"ת, ולבקש

תרחם, מלכנו, "אבינו לבקש צריכים התפילה בשעת

הוא  הרי רע, עליו לראות מדוע יהודי, לשנוא מדוע
ממעלותיו". שמחה להיות צריכה הרי יהודי,

.Ê לפני אלא שנים, מאה לפני הכוונה אין שנים, לפני
באריכות  לא התפילה, עבודת היתה שנים, עשרות כמה
תפילה. זו היתה אבל רגעים, 20ֿ15 אלא שעות, כמה
שורות, כמה כיֿאם הרבה, לא משהו, למדו התפילה לפני
גדול', ה'טלית לבישת בשעת בזה. עבדו אבל שורות, 4-5
שלמדו. במה חשבו הכתפים, על מונחת היתה כשהטלית

היום... ואילו התפללו, – התפילה ובשעת

.Á אחד כל עדיין. הסתיימה לא בעמלק ה' מלחמת
ורק  שמים, ביראת תורה להרבצת עצמו את למסור צריך
על  יהודי. כל לקרב קירוב. בדרך רק ישראל, אהבת מתוך
כיֿאם  בכוח רק לא מסירותֿנפש להיות צריכה כך

בפועל. מסירותֿנפש

בעלֿהבית, ראשֿישיבה, מלמד, שוחט, רב, אחד, כל
ובפרט  לעשות, ויכול לעשות צריך אחד כל סוחר,
אנחנו  אחת, בחבילה כולנו אנחנו הישיבות. תלמידי

ככתוב  אחראים, תקח".3כולנו ערובתם "ואת

מי  או שבת', 'מחלל לרחק לא בקירוב, הכל אבל
באהבה  אותו לחבק אלא והדומה, כשרות שומר שאינו
עדות, יצאו שמזה אני בטוח סביבה. לעשות וקירוב,

ישראל, מנהיגי תלמודיֿתורה עדות, בתיֿכנסיות, מנהיגי
וישיבות.

.Ë של המעלה את יודעים חסידות, שלומדים אלה
מצד  בא זה אם גם פיו, ובולם אזניו אוטם עיניו, עוצם
עילוי  פועל זה הרי הרגילות, מצד זה אם וגם עבודתו

במדריגתו.

ששם  – ל"ע – במאסר שהייתי הימים תשעהֿעשר
ובולם  אזניו אוטם עיניו, עוצם של הענין ממילא היה הרי
רק  ולא הגשמיים, הדברים בכל העונג את ממני נטל פיו,

לתמיד. אלא שעה לפי

סיפור  מביא ד', פרק האהבה שער חכמה' ב'ראשית
תאוה  ידי שעל קרנות, מיושבי ר"ל בעלֿעבירה מאחד
– ומחשבתו חושיו כל את אחד בענין שהשקיע ידועה
לחסיד  שנעשה עד העולם, עניני מכל מכן לאחר פרש

ישועות'. ו'פועל גדול

על  חשבתי לא במאסר, הימים תשעהֿעשר כשישבתי
אנשים  כששמעו עצמי, על לחשוב היה ומה כלל, עצמי
המיתו  רגעים עשרה וכעבור עלי, לכם יש מה מתחננים:
תהיה  הריקבון שאחרי בכך אז חשבתי ר"ל, בירייה אותם
אבֿ סבא, אבא, לי יש בודד, שאינני ידעתי הצמיחה.

אז. חשבתי לא לגמרי עצמי על אבל סבא,

יז,יח.3) א. שמואל
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ששמעתי  מתניה" בעוז ה"חגרה מכוח אז חשבתי

תרנ"ה. בשנת הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד

.È הכל עבר, אין ברוחניות עבר. של מעשה זה הרי

שתהיה  אחד כל צריך כך פרטי. ענין היה זה הווה. הוא
הרבצת  על בפועל כיֿאם בכוח רק לא מסירותֿנפש לו

צריכים  אנחנו ה', עובדי הרי אנחנו ביראתֿשמים. תורה

בונים. להיות

.‡È תלמידי ה'תמימים' אל כעת לדבר אני רוצה

לא  אם ומיתווסף. שפועלים פירושו 'להתבגר' הישיבה.
ישנם  זקן. ילד ונשארים מתבגר הגוף שרק הרי עושים,

הרי  חסידות, להבין ורוצים חסידות שלומדים תלמידים

תתפללו. – חסידות להבין אתם רוצים לכם, אומר אני

לבכות. משמעה אין תפילה לנגן, כוונתה אין תפילה
צריכים  אכן בתפילה ניגון, לנגן צריכים אכן בתפילה

הפירוש  הרי הכוונה", מעורר "קול אמרו: פעם לבכות.

כך  בתפילה הכוונה כפי הקול, את מעוררת שהכוונה הוא
במשך  להתפלל הכוונה אין מתנגן. ניגון כזה הקול, הוא

תפילה.שעות, תהיה שהתפילה להתפלל אלא

בנגלה  הלימוד זמני על לשמור צריכים כלל, בדרך

ולא  הישיבה. לסדר סתירה תהיה שלא וחסידות,
בשבת  ובעיקר לזמן, מזמן כיֿאם יום, לכל מתכוונים

להתפלל  צריכים תמיד הרי תפילה. של הזמן הוא שאז

מי  של ואשריו – התפילות כל את המילות בפירוש
על  כאן מדברים אנו אלא – הסידור מתוך שמתפלל

התפילה. עבודת

שעל  שמע ב'קריאת ההכנה להיות צריכה אבל

הדשן' 'תרומת של הענין שזהו חצות', ב'תיקון המיטה',
לעבודת  ההכנה היתה וזו בלילה, בביתֿהמקדש שהיה

היום.

כשהייתי  להתרחק. צריכים ומבליטות מחיצוניות

בליובאוויטש, תמימים' 'תומכי בישיבת פועל' ה'מנהל
מכתב: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הנשיא פעם אלי שלח

שלהם  והציציות קצרים בבגדים המתהלכים הנערים
הרצון. כפי זה אין – בגדיהם מתחת יוצאות

את  לרחק צריכים בעבודה, לעסוק שמתחילים לפני

מאוס  דבר להיות צריכות אלה הבליטות. ואת החיצוניות

כופים  היו בביתֿהמקדש, שרץ מוצאים כשהיו שרץ. כמו

אלא  כלי, כפיית עוזרת לא לעיל האמור על אך כלי. עליו
לגמרי. אותם לזרוק מוכרחים

.·È'הקודש ב'אגרת כותב הזקן רבינו כ"ק ,4הוד
שיכול  שמי ולהודיע, לידע בסתר מרגלים שישלח
בריחוק  נידון יהיה מתעצל, והוא בתפילה ולעיין להאריך

ידים. בשתי נדחה להיות מקום

כותב  הרבי נצחית. היא התורה עבר, אין ברוחניות
דחיה, אלא ריחוק רק לא ידים", בשתי נדחה "להיות
דחיה  של שהפירוש לדחיה, ריחוק בין ההבדל ידוע והרי
הן", שומע אתה לאו ו"מכלל החוצה, לזרוק הוא:

ידים". "בשתי הוא שהקירוב

.‚È חסדך "משוך ד"ה המאמר אמר אדמו"ר (כ"ק
לב" לישרי וצדקתך ).5ליודעיך,

.„È בשעה גם תמיד, ומזומנים מוכנים הם חיל אנשי
הרי  החיל, אנשי אצל תמיד. מוכן החייל – ישן שהוא
עלֿפי  רק מתנהגים שבגדולים והגדול שבקטנים הקטן
של  ענין אין לעשות, שמצווים מה רק עושים פקודות,
לנצח. שמוכרחים אחד, דבר יודעים חיל אנשי "למה".
עוזר  אכן וזה ינצח, שהוא רק דבר, שום חושב לא הוא

לנצח. לו

ואת באנש  החיילים, עושים העשיה את – חיל  י
הגנרלים. מקבלים ה'מדליות'

.ÂË בטוח הריני ואמר:) ריקוד קנה אדמו"ר (כ"ק
ישיבתו). ומקום השולחן סביב לרקוד (וציווה

.ÊË'ג הרביעית ובבא בבות, ד' של הניגון את (ניגנו
פעמים).

.ÊÈ,יעמדו שכולם מהנאספים ביקש אדמו"ר (כ"ק
דלהלן:) זה יאמר מהנאספים אחד שכל מהקהל ומבקש

לפתוח  כדי שצריכים האברכים עשרות אותם א)
ב) אלקים. יראי שיהיו אותם, יזמין שהשי"ת ישיבות,
פירושים, הרבה בזה יש וגו'", איש בלב מחשבות "רבות
יהיה  איש", "בלב שישנם מחשבות" ה"רבות כל הרי

והנגלה. הנראה בטוב תקום" היא ה' "עצת

.ÁÈ שצריכים אלה בריא. קיץ אחד לכל יתן שהשי"ת
בהרבצת  להוסיף בכוונה בבריאות, יסעו לנוח, לנסוע
– ויראתֿשמים תורה וכשתהיינה יראתֿשמים, עם תורה

גשמיות. גם תהיה

$
בסופה.4) א' תש"ה.5)סימן המאמרים בספר נדפס
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חב"ד טכו נשיאי רבותינו מתורת

âהריי"צ הרבי - קודש âאגרות

á"ôø ,åìñë 'ä 'â ä"á

'éù ïåùîù øòáåã

.äëøáå íåìù

é"ò øùàëå ,áø ùøãð ÷ñðòìàîñá éúòîù øùàë äðä

ùéà 'éù 'éîéîúä åðìåëå ,úåéèøôá øáãì ãáë íéáúëî

ãòáå 'éîéîúä ãòá âåàãì äãåòúä åðéìòå ,åðçðà ãçà

íàá ë"ò ,äãåáòå äøåú éðéðòá åéçé íäéìò 'ã ,é"á åðéçà

ïåéùø úâùä åà ,íééèøôä åéðéðò ãöî ,øáãä åì øùôàù

úåéäì åù÷áî éúééä ,(íìöà úàæë ùøãð íàá) äòéñðä

ù"ðàå 'éù íéîéîúä åðéãéãé íò úåàøúäì ÷ñðòìàîñá

.íáöî òãéì 'éù

ìòá ,ø÷éä åðéãéîìú åðéãéãé íäéðôì áåè 'éä éúòãìå

øùà ,÷éìà÷ñàî 'éù 'éøëæ á÷òé 'ø áøä ,úåéîåøú úåãî

úåîå÷î äîëá åöôç øáëå ,õéåàøåæá áø äúò åäðä

,ìë éðéòá ïç àöåî ì"ú àåäå ,õôç àì ìáà ,åúç÷ì

ãåîéìá íééðçåøä 'éðéðò øãñì ìåãâ ï÷ñòå ,áåèä åøåáéãá

íéòîåùä 'éèåùôä 'éùðà ïåîää íâå ù"ðà ïéá äãåâàá ïä

úøéîùå äøåúì 'éøøåòúî ,úåøøåòúäáå úçðá åéøáã

.äæá ìãúùéå .äøåú ãåîìúå ,øãç øåãéñ ïéðòá ïäå úáùä

.ø"åâá åøæòá 'éäé ú"éùäå

.ø"åî ïá ù"åãäå ð"åàë äëøá 'éäå

$

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ה מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה שלום שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו בבקשת ברכה בעד מר...

הנה לפלא שכמה פעמים עוררתי את אנ"ש שיחיו, שכשמבקשים איזה ענין בעד מי שהוא, 
הנה יודיע ג"כ פרטים בנוגע לגילו, ומצבו המשפחתי, והעיקר מעמדו ומצבו בעניני תומ"צ, ומובן 
זה ג"כ בשכל, כי לכל השפעה צ"ל כלים מתאימים, וכיון שע"פ ההשגחה בא המבקש בקישור אתי 
- אף שבטח שעזרתו יכולה לבוא גם באופן אחר כיון שהקב"ה הוא המשפיע כל הענינים ובפרט 
לבני ובנות ישראל בבני חיי ומזוני דלאו בזכותא - אשר בבית דין - תליא מילתא, אלא במזל - הוא 
הקב"ה - תליא מילתא )ראה הערה האחרונה להשיחה דש"ק מברכים חדש אלול שנדפס בהפרדס 
דחדש תשרי השתא( -, הרי קרוב לומר שהכונה שצריך אני לעוררו על איזה ענין של תומ"צ ובמילא 

הרי עלי לדעת ממה להתחיל, אשר לזה נחוצות ידיעות הנ"ל, ובטח ימלא את זה במכתבו הבא...

הי'  ומהראוי  שונים,  במקומות  חב"ד  ובנות  נשי  אגודת  לסניפי  מכתבי  העתק  מוסג"פ 
שיחפש תחבולות ועצות איך לסדר ענין זה גם במחנם הט', מובן שבאופן רשמי צ"ל זה ע"י נשים, 

אלא שהוא וב"ד שיחיו יהיו הרוח חיים במהלך העבודה, ולבשו"ט בכל הנ"ל אחכה.
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טכז

  אגרות קודש - מתורגם מאנגלית 
)מתוך הספט "פטופ' גטין - שלום ובטכה" בהוצאת בית חב"ד המטכזי באט שבע(

 בס"ד,  י"ז טבת תשכ"ח
ברוקלין, ניו יורק

 למשתתפי הבנקט השנתי השביעי
 של המרכז לענייני חינוך

מיאמי ביץ, פלורידה

שלום וברכה:

מייסד  רבי,  האלטער  של  טבת(  )בכ"ד  היארצייט  חל  בו  בשבוע  מתקיים  השנה  הבנקט 
תנועת חב"ד ליובאוויטש, אשר רוחו חדורה בכל הפעילויות והמוסדות של תנועה זו בכל חלקי 

העולם, כולל אלו שבאזור מיאמי רבתי.

חייו ופועלו של המייסד משתקפים באורח סמלי בשמו העברי – שניאור זלמן. שכן, כפי 
התורה,  של  )שני־אור(  הכפול  האור  את  לאחד  עתיד  היה  הוא  ייעודו,  את  ניבא  שהבעל־שם־טוב 
כלומר – נגלה ופנימיות, את הצדדים ה"גלויים" וה"פנימיים" של התורה, בשיטת חב"ד שהוא 

ייסד.

פירושו של דבר הוא, בקיצור: על אף שחלק הנגלה של התורה, עד לעקרונות היסוד שבו 
המפורטים בשולחן־ערוך, עוסק בעיקר בצד הגשמי של חיי היום־יום, הרי שייעודו של היהודי הוא 

לגלות, אפילו בענייני חולין רגילים, את הנשמה הפנימית של הדברים, על־ידי פנימיות התורה.

במונחים פשוטים יותר: ייעודו של היהודי הוא להשיג אחדות מלאה והרמוניה בעיסוקיו 
היום יומיים עד כדי כך שלא יהיה פיצול בין מה שחווה בשעה שעסוק באכילה ושתיה וכו' לבין 
חווייתו בשעת עיסוקו בתפילה, לימוד תורה או עשיית כל מצווה אחרת. בדרך זו, אור הנגלה של 
אידישקייט מתמזג בצורה הרמונית עם האור המוסתר בעולם שסביב, מכיוון שה' אחד "ברא הכל 

לכבודו".

לחנך ילד יהודי לקראת השגת כזו אחדות והרמוניה – עם עצמו, עם הקב"ה ועם העולם 
הסובב אותו – זו אחת הפעולות הבסיסיות של המרכז לענייני חינוך. הילד המחונך בצורה זו מבין 
שההרגשה הבאה מ"בנים אתם לה' אלוקיכם" אינה חוויה מזדמנת בשעה שעוסקים בעיסוקים 

של ה' בלבד, אלא חוויה כוללת, החובקת את כללות חייו היום יומיים.

אני תקווה ותפילה שכל המשתתפים בבנקט, וכל היהודים שחשוב להם וקרוב ללבם עתיד 
עמינו, יצטרפו בשותפות עם המרכז לענייני חינוך לעזור לעוד ילדים יהודים )כולל מבוגרים שהם 

עדיין בגדר "ילדים" ביחס לאידישקייט( להשיג כזו אחדות והרמוניה כפי שהוזכר לעיל.

וזה יזרז את קיום הנבואה בפרשת השבוע "והבאתי אתכם אל הארץ )המובטחת( ונתתי 
אתה לכם מורשה" – באמצעות משיח צדקנו.

בברכת הצלחה,

חתימת יד-קודשו של הרבי
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çëé:äðøç Cìiå òáL øàaî á÷ré àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
àéçwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ

íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàî¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ®̈©¦§©−©¨¬
:àeääáéBLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå ©«©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−

íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä rébî©¦´©©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬
:Ba íéãøéå(éåì)âéøîàiå åéìr ávð ýåýé äpäå §«Ÿ§¦−«§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼

éáà íäøáà éýìû ýåýé éðà÷çöé éýìûå E £¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§®̈
äpðzà Eì äéìr áëL äzà øLà õøàä̈À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨

:Erøæìeãéäné zöøôe õøàä øôrk Erøæ äéäå §©§¤«§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨
úçtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöå äîã÷å̈¥−§¨§¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ

:Erøæáe äîãàäåèézøîLe Cnr éëðà äpäåE ¨«£¨−̈§©§¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ
éúáLäå Cìz-øLà ìëaúàfä äîãàä-ìà E §´Ÿ£¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈©®Ÿ

úà éúéNr-íà øLà ãr Eáærà àì ék¦ µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ£¤´¦¨¦½¦¥¬
:Cì ézøac-øLàæèøîàiå BúðMî á÷ré õ÷éiå £¤¦©−§¦¨«©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤

:ézrãé àì éëðàå äfä íB÷na ýåýé Lé ïëà̈¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦
æéä íB÷nä àøBp-äî øîàiå àøéiåék äæ ïéà äf ©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦ µ

:íéîMä ørL äæå íéýìû úéa-íà(ìàøùé) ¦¥´¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦
çéíN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa á÷ré íkLiå©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´

-ìr ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå åéúLàøî§©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©
:dLàøèé-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå Ÿ¨«©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«

:äðLàøì øérä-íL æeì íìeàå ìûëøciå ¥®§¨²¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«©¦©¬
éãnr íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷ré©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À
éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca éðøîLe§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬

:Laìì ãâáe ìëàì íçìàëíBìLá ézáLå ¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ§©§¦¬§¨−
:íéýìûì éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìàáëïáàäå ¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤

íéýìû úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®
:Cì epøOrà øOr éì-ïzz øLà ìëå
àöéåúùøô

§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא ‰‡¯ı(כח, BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ «ƒ¿««»¿¿ƒ»∆»¿»»»∆
ּב"וּיפּגע".(רש"י) הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹיׁש

מבאר  הּדבר ּובטעם רׁשּות", ערבית "ּתפּלת ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹויׁש

ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבחסידּות,

ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא האדם, עבֹודת ידי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנמׁשכת

ּביחס  ׁשּכן "וּיפּגע", ּבתבת ּדוקא זֹו ּתפּלה נרמזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָולכן

קפיצת  ואף ּבכּונה'. 'לא ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָֹלעבֹודת

ידי  על ולא הרגיל הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהארץ

האדם. ֲַָָָעבֹודת

(155 עמ' כה כרך שיחות (לקוטי

,ïåùàø
éðùèëàäöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨

:íã÷-éðááíL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå §¥¤«¤©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈
ìLøàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàö-éøãr äL §¨³¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´

ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãrä e÷Lé àåää©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬
:øàaäâ-úà eììâå íéøãrä-ìë änL-eôñàðå ©§¥«§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤

ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä̈¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ
:dî÷îì øàaä ét-ìr ïáàä-úà eáéLäå§¥¦¯¤¨¤²¤©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«

ãeøîàiå ízà ïéàî éçà á÷ré íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½
:eðçðà ïøçîäïáì-úà ízrãéä íäì øîàiå ¥«¨−̈£¨«§©´Ÿ¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´

:eðrãé eøîàiå øBçð-ïaåíBìLä íäì øîàiå ¤¨®©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−£¨´
äàa Bza ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈

:ïàvä-íræúr-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå ¦©«Ÿ©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−
:erø eëìe ïàvä e÷Lä äð÷nä óñàä¥«¨¥´©¦§¤®©§¬©−Ÿ§¬§«

ç-ìk eôñàé øLà ãr ìëeð àì eøîàiå©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨
øàaä ét ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä́̈£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®

:ïàvä eðé÷Läåè| ìçøå ínr øaãî epãBò §¦§¦−©«Ÿ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´
:àåä ärø ék äéáàì øLà ïàvä-ír äàäÀ¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ−̈¦«

ééçà ïáì-úa ìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´
ìâiå á÷ré Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤
ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìrî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈

:Bnà éçààéBì÷-úà àOiå ìçøì á÷ré ÷Miå £¦¬¦«©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−
:jáiåáéàeä äéáà éçà ék ìçøì á÷ré ãbiå ©¥«§§©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½

:äéáàì ãbzå õøzå àeä ä÷áø-ïá éëåâééäéå §¦¬¤¦§−̈®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨©§¦Á

 חומש לקטיאה בציבוט 

פטשת ויצא
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õøiå Búçà-ïa á÷ré | òîL-úà ïáì rîLë¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨
Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéåãéøîàiå ©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤©³Ÿ¤
Lãç Bnr áLiå äzà éøNáe éîör Cà ïáì BìÆ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−¬Ÿ¤

:íéîéåèäzà éçà-éëä á÷réì ïáì øîàiå ¨¦«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨
:EzøkNn-äî él äãébä ípç éðzãárå©«£©§©−¦¦®̈©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

æèíLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬
:ìçø äpèwäæéäúéä ìçøå úBkø äàì éðérå ©§©−̈¨¥«§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈

:äàøî úôéå øàz-úôé§©−Ÿ©¦©¬©§¤«

ãקודש משיחות ãנקודות
¯‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁ¯Â ˙Bk¯ ‰‡Ï ÈÈÚÂ(יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«

‰‡Ïּֿבעלי לעבֹודת ׁשּיכת מּבכי, רּכֹות עיניה ׁשהיּו - ≈»ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

.ּכ על ּתׁשּובה ועׂשּו יֹוסף ּבמכירת חטאּו ּובניה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּתׁשּובה;

ÏÁ¯ לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, יפת ׁשהיתה - »≈ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

לא  ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ּבקּיּום ׁשלמּות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּצּדיקים,

ּכי  ליעקב, מיעדת ׁשרחל אֹומרים הּברּיֹות היּו לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹחטאּו.

מיעדת  ולאה הּצּדיקים; עבֹודת אהלים", יֹוׁשב ּתם "איׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּוא

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי ְְְְֲִִֵַָָָֹלעׂשו,
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éùéìùçéEãárà øîàiå ìçø-úà á÷ré áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ
:äpèwä Eza ìçøa íéðL òáLèéïáì øîàiå ¤´©¨¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«©´Ÿ¤¨À̈

øçà Léàì dúà ézzî Cì dúà ézz áBèµ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´©¥®
:éãnr äáLëíéðL òáL ìçøa á÷ré ãáriå §−̈¦¨¦«©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®

:dúà Búáäàa íéãçà íéîék åéðérá eéäiå©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«
àëék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷ré øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬

:äéìà äàBáàå éîé eàìîáë-úà ïáì óñàiå ¨«§−¨®̈§¨−¨¥¤«¨©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤
:äzLî Nriå íB÷nä éLðà-ìkâëáørá éäéå ¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«©§¦´¨¤½¤

àáiå åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®©¨−Ÿ
:äéìàãëäàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå ¥¤«¨©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬

:äçôL Bzáäëäàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå ¦−¦§¨«©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥®̈
ìçøá àìä él úéNr úàf-äî ïáì-ìà øîàiå©´Ÿ¤¤¨À̈©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸

éðúénø änìå Cnr ézãár:åëïáì øîàiå ¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦©´Ÿ¤¨½̈
éðôì äøérvä úúì eðîB÷îa ïë äNré-àìŸ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬

:äøéëaäæë-úà-íb Eì äðzðå úàæ ráL àlî ©§¦¨«©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤

-òáL ãBò éãnr ãárz øLà äãára úàæÀŸ©«£Ÿ̈Æ£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©
:úBøçà íéðLçëráL àlîéå ïk á÷ré Nriå ¨¦¬£¥«©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©

:äMàì Bì Bza ìçø-úà Bì-ïziå úàæèëïziå ®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬¦−¬§¦¨«©¦¥³
dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì̈¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈

ì:äçôLì-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå §¦§¨«©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤
íéðL-òáL ãBò Bnr ãáriå äàlî ìçø̈¥−¦¥®̈©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬

:úBøçààìçzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå £¥«©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−
:äø÷r ìçøå dîçø-úàáìãìzå äàì øäzå ¤©§®̈§¨¥−£¨¨«©©³©¥¨Æ©¥´¤

ýåýé äàø-ék äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ
:éLéà éðáäàé äzr ék ééðraâìãBò øäzå §¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«©©´©»

äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´
:ïBrîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà̈½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«

ãìírtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéà äåléíéðá äL ¦¨¤³¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®

:éåì BîL-àø÷ ïk-ìräìïa ãìzå ãBò øäzå ©¥¬¨«¨§−¥¦«©©̧©¹©¥´¤¥À
äàø÷ ïk-ìr ýåýé-úà äãBà írtä øîàzå©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬

:úãlî ãîrzå äãeäé BîLìàìçø àøzå §−§®̈©©«£−Ÿ¦¤«¤©¥´¤¨¥À
dúçàa ìçø àp÷zå á÷réì äãìé àì ék¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®
äúî ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷ré-ìà øîàzå©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬

:éëðàáúçúä øîàiå ìçøa á÷ré óà-øçiå ¨«Ÿ¦©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà íéýìû¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

âãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìrãBì-ïzzå ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨©¦¤²

:á÷ré äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨©«£«Ÿ
ä:ïa á÷réì ãìzå ääìa øäzååìçø øîàzå ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«©³Ÿ¤¨¥¸

ïk-ìr ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc̈©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®©¥²
:ïc BîL äàø÷æääìa ãìzå ãBò øäzå ¨«§¨¬§−¨«©©´©½©¥¾¤¦§−̈

:á÷réì éðL ïa ìçø úçôLçìçø øîàzå ¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¨¥À
ézìëé-íb éúçà-ír ézìzôð | íéýìû éìezôð©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦

:éìzôð BîL àø÷zåèäãîr ék äàì àøzå ©¦§¨¬§−©§¨¦«©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈
dúà ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì á÷réìéäàì úçôL ätìæ ãìzå §©«£−Ÿ§¦¨«©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈
:ïa á÷réìàéäàì øîàzåáéúëãâáéø÷ãâ àa §©«£¬Ÿ¥«©¬Ÿ¤¥−̈¨´®̈
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L-úà àø÷zå:ãb BîáéúçôL ätìæ ãìzå ©¦§¨¬¤§−¨«©¥À¤¦§¨Æ¦§©´
:á÷réì éðL ïa äàìâéék éøLàa äàì øîàzå ¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬

:øLà BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−¨¥«

ãקודש משיחות ãנקודות
˙„lÓ „ÓÚzÂ(לה (כט, ««¬…ƒ∆∆

מיהּודה  ׁשבט יסּור "לא נאמר ּבֹו ּביהּודה, נאמר זה ֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפסּוק

על  ׁשרֹומז לֹומר, ויׁש הּמׁשיח). מל) ׁשילה" יבא ּכי עד . .ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

"ּכל  ּדהּנה ּגלּות. אחריה ׁשאין והּׁשלמה, האמּתית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּגאּלה

זכר". לׁשֹון ּדלעתיד מּׁשירה חּוץ נקבה, לׁשֹון ְְְְִִִִִֵַָָָָָהּׁשירֹות

לּה יׁש "ׁשהּנקבה ÈÏ„‰ּכלֹומר: ¯Úˆ נמׁשל ׁשהּגלּות (ּכּידּוע ְְֵֵֶַַָָ««≈»ְִֶַַַָָָ

ּבׁשם  נקראים הּמׁשיח ימֹות חבלי וכן ללידה. והּגאּלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלעּבּור

מּלעתיד  חּוץ צער; אחריהם יׁש הּנּסים ּכל אף לידה), ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָחבלי

ּכזכרים . . צער אחריה Ì„ÈÏBÈׁשאין ‡Ï",קטז פסחים (תוספות ְֲִִֵֶֶַַַָָ…ƒ≈
ב).
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éòéáøãéàöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³
Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa íéàãeã«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®

ða éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå:C ©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«
åèúç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èrîä dì øîàzå©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©

Cnr ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà íb©¬¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ
ðá éàãec úçz äìélä:Cæè-ïî á÷ré àáiå ©©½§¨©−©«¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦

éìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå áøra äãOä©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´
ézøëN øëN ék àBázákLiå éða éàãeãa E ¨½¦µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−§¦®©¦§©¬

:àeä äìéla dnræéäàì-ìà íéýìû òîLiå ¦−̈©©¬§¨«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥®̈
:éLéîç ïa á÷réì ãìzå øäzåçéäàì øîàzå ©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«©´Ÿ¤¥À̈

éLéàì éúçôL ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð̈©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦¦§¨¦−§¦¦®
:øëùOé BîL àø÷zåèéãìzå äàì ãBò øäzå ©¦§¨¬§−¦¨¨«©©¬©−¥®̈©¥¬¤

:á÷réì éML-ïaë| íéýìû éðãáæ äàì øîàzå ¥«¦¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬
Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé írtä áBè ãáæ éúàŸ¦»¤¤́¼©©̧©Æ¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−

:ïeìáæ BîL-úà àø÷zå íéðá äMLàëøçàå ¦¨´¨¦®©¦§¨¬¤§−§ª«§©©−
:äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìéáëøkæiå ¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ

çzôiå íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−
:dîçø-úàâëóñà øîàzå ïa ãìzå øäzå ¤©§¨«©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬

:éútøç-úà íéýìûãëóñBé BîL-úà àø÷zå ¡Ÿ¦−¤¤§¨¦«©¦§¨¯¤§²¥−
:øçà ïa éì ýåýé óñé øîàìäëøLàk éäéå ¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«©§¦¾©«£¤²

ïáì-ìà á÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé̈«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¨½̈
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlLåë-úà äðz ©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«§º̈¤

äëìàå ïäa Eúà ézãár øLà éãìé-úàå éLð̈©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨
ézãár øLà éúãár-úà zrãé äzà ék:E ¦ µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÔeÏe·Ê BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ . . ÈLÈ‡ ÈÏaÊÈ ÌÚt‰(כ (ל, «««ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿»∆¿¿

ÈnÚ ‡l‡ B˙¯Èc ¯wÚ ‡‰z ‡Ï(רש"י) …¿≈ƒ«ƒ»∆»ƒƒ
'ּדירה  לֹו ׁשּיהיה נתאּוה הּקּב"ה לבֹוראן. ּדֹומים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּדיקים

ּבקׁשר  נקּבע אבינּו יעקב ׁשל ּדירתֹו עּקר ואף ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּבתחּתֹונים';

יּׂששכר, ללידת ּבקׁשר (לא ּבמסחר ׁשעסק זבּולּון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללידת

.יתּבר לֹו ל'דירה' והפיכתֹו העֹולם זּכּו קרי: ּבּתֹורה), ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשעסק
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éùéîççë:äðzàå éìr EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
èëézãár øLà úà zrãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®

ð÷î äéä-øLà úàå:ézà Eì-øLà èrî ék §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«¦¿§©Á£¤
Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä̈¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−
:éúéáì éëðà-íâ äNrà éúî äzrå éìâøì§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«

àìåéì-ïzú-àì á÷ré øîàiå Cì-ïzà äî øîài ©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äáeLà äfä øácä él-äNrz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨

ðàö ärøà:øîLà Eáìðàö-ìëa øáràE ¤§¤¬«Ÿ§−¤§«Ÿ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹
àeìèå ã÷ð | äN-ìk íMî øñä íBiä©À¨¥̧¦¹̈¨¤´¨´Ÿ§¨À
íéfra ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®

:éøëN äéäåâìøçî íBéa éú÷ãö éa-äúðrå §¨−̈§¨¦«§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈
éðôì éøëN-ìr àBáú-ékã÷ð epðéà-øLà ìk E ¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ

:ézà àeä áeðb íéáNka íeçå íéfra àeìèå§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½¨¬−¦¦«
ãì:Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiåäìíBia øñiå ©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«©¨´©©Á

úàå íéàìhäå íéc÷rä íéLézä-úà àeää©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´§©§ª¦À§¥³
Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå úBc÷pä íéfrä-ìk̈¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½

ïziå íéáNka íeç-ìëå:åéða-ãéaåìCøc íNiå §¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«©À̈¤¤µ¤
ìLärø á÷réå á÷ré ïéáe Bðéa íéîé úL §´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²

:úøúBpä ïáì ïàö-úàæììwî á÷ré Bì-çwiå ¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬
úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå çì äðáì¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½
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:úBì÷nä-ìr øLà ïálä óNçîçì-úà âviå ©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤
íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©®̈¦

ì ïàvä ïàáz øLàäðîçiå ïàvä çëðì úBzL £¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨
ì ïàáa:úBzLèìúBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå §Ÿ¨¬¦§«©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®

å:íéàìèe íéc÷ð íéc÷r ïàvä ïãìz ©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦«
î-ìà ïàvä éðt ïziå á÷ré ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤

Bcáì íéøãr Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r̈²Ÿ§¨−§´Ÿ¨®̈©¨̧¤³£¨¦Æ§©½
:ïáì ïàö-ìr íúL àìåàîíçé-ìëa äéäå §¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«§¨À̈§¨©¥»

éðérì úBì÷nä-úà á÷ré íNå úBøM÷îä ïàvä©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤©©§²§¥¥¬
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàväáîéèräáeó ©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«§©«£¦¬

íéøLwäå ïáìì íéôèrä äéäå íéNé àì ïàvä©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈§©§ª¦−
:á÷réìâîïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå §©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ

:íéøîçå íélîâe íéãárå úBçôLe úBaø©½§¨Æ©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«
àìàç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´

eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½
:äfä ãákä-ìk úà äNráéðt-úà á÷ré àøiå ¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´

ìL ìBîúk Bnr epðéà äpäå ïáì:íBLâøîàiå ¨®̈§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬¦§«©³Ÿ¤
éúBáà õøà-ìà áeL á÷ré-ìà ýåýéE §Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−

:Cnr äéäàå EzãìBîìeãàø÷iå á÷ré çìLiå §«©§¤®§¤«§¤−¦¨«©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈
:Bðàö-ìà äãOä äàììe ìçøìäïäì øîàiå §¨¥´§¥¨®©¨¤−¤Ÿ«©Ÿ́¤¨¤À

ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáà éðt-úà éëðà äàøŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ
ìL:éãnr äéä éáà éýìûå íLåïzrãé äðzàå ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®

:ïëéáà-úà ézãár éçk-ìëa ékæìúä ïëéáàå ¦ µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤£¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤
Bðúð-àìå íéðî úøNr ézøkNî-úà óìçäå éa¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´

:éãnr òøäì íéýìûçíéc÷ð øîàé äk-íà ¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«¦´ŸŸ©À§ª¦Æ
äk-íàå íéc÷ð ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ§ª¦®§¦´Ÿ
ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷r øîàéŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ

:íéc÷rè-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå £ª¦«©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤
:éìéàøàå éðér àOàå ïàvä íçé úra éäéå ¦«©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤

íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä äpäå íBìça©«£®§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬
:íécøáe íéc÷ðàéíéýìûä Càìî éìà øîàiå §ª¦−§ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²

:éðpä øîàå á÷ré íBìçaáéàð-àN øîàiå ©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦©ÀŸ¤¨¨̧
éðérïàvä-ìr íéìòä íéãzrä-ìk äàøe E ¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ

øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷r£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬
:Cl äNò ïáìâéøLà ìà-úéa ìàä éëðà ¨−̈¬Ÿ¤¨«¨«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧

øãð íL él zøãð øLà äávî íM zçLî̈©³§¨¨Æ©¥½̈£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤
õøà-ìà áeLå úàfä õøàä-ïî àö íe÷ äzr©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤©½Ÿ§−¤¤¬¤

:EzãìBîãéBì äðøîàzå äàìå ìçø ïrzå «©§¤«©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®
:eðéáà úéáa äìçðå ÷ìç eðì ãBòäåèàBìä ©¬¨²¥¬¤§©«£−̈§¥¬¨¦«£¯

ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð̈§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−
:eðtñk-úàæèíéýìû ìévä øLà øLòä-ìë ék ¤©§¥«¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ

øîà øLà ìk äzrå eðéðáìe àeä eðì eðéáàî¥«¨¦½¨¬−§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯
éìà íéýìû:äNr E ¡Ÿ¦²¥¤−£¥«

ãקודש משיחות ãנקודות
„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ(מג (לא, «ƒ¿…»ƒ¿…¿…

"ּופרצּת הּקּב"ה ּבּׂשרֹו לחרן, יעקב ׁשל הליכתֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹּבתחּלת

לֹו נאמרה מה לׁשם ולכאֹורה, ונגּבה". וצפֹונה וקדמה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָיּמה

ּבכל  ּוׁשמרּתי עּמ אנכי "והּנה ּבהבטחה ּדי ולא זֹו, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹּבׂשֹורה

ׁשהּקּב"ה  לֹומר, ויׁש זֹו. מהליכה יירא ׁשּלא ּכדי "ּתל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

הּמדידה  את 'לפרץ' ּכדי לחרן יֹורד ׁשהּוא לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהֹודיע

ּבית  את ׁשם ּולהקים מקֹום' ׁשל אף 'חרֹון ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוההגּבלה

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן נהיה ÓÏL‰יׂשראל, זֹו, עבֹודתֹו ידי ועל ." ְְִִֵֶֶָָֹ¿≈»ְְְֲִֵַָָ

" האיׁש".ı¯ÙiÂאצלֹו ְֶ«ƒ¿…ִָ

(113 עמ' א תשמ"ח השיחות (ספר

éùùæéåéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷ré í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈
:íélîbä-ìrçé-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå ©©§©¦«©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨

ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î Lëø øLà BLëø§ªÆ£¤´¨½̈¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´
:ïrðk äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáì íøàèéïáìå £¨®¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨§¨«©§¨¨´

íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä̈©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−
:äéáàì øLàëïáì áì-úà á÷ré áðâiå £¤¬§¨¦«¨©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈

:àeä çøá ék Bì ãébä éìa-ìr énøàä̈«£©¦®©§¦Æ¦¦´½¦¬Ÿ¥−©«
àë-úà øáriå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤

:ãrìbä øä åéðt-úà íNiå øäpäáëïáìì ãbiå ©¨®̈©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«©ª©¬§¨−̈
:á÷ré çøá ék éLéìMä íBiaâëåéçà-úà çwiå ©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ©¦©³¤¤¨Æ

÷aãiå íéîé úráL Cøc åéøçà ócøiå Bnr¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®©©§¥¬
:ãrìbä øäa Búàãëïáì-ìà íéýìû àáiå Ÿ−§©¬©¦§¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬

Eì øîMä Bì øîàiå äìélä íìça énøàä̈«£©¦−©«£´Ÿ©®̈§¨©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²
:òø-ãr áBhî á÷ré-ír øaãz-ïtäëïáì âOiå ¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«©©¥¬¨−̈
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ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z á÷réå á÷ré-úà¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²
:ãrìbä øäa åéçà-úà ò÷zåëïáì øîàiå ¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ

ðâzå úéNr äî á÷réìâäðzå éááì-úà á §©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ
:áøç úBéáLk éúða-úàæëçøáì úàaçð änì ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©

äçîNa EçlLàå él zãbä-àìå éúà áðâzå©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬
:øBpëáe óúa íéøLáeçë÷Mðì éðzLèð àìå §¦¦−§¬Ÿ§¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬

:BNr zìkñä äzr éúðáìå éðáìèëéãé ìàì-Lé §¨©−§¦§Ÿ®̈©−̈¦§©¬§¨£«¤§¥´¨¦½
øîà | Lîà íëéáà éýìûå òø íënr úBNrì©«£¬¦¨¤−®̈¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤¨©¯
áBhî á÷ré-ír øacî Eì øîMä øîàì éìà¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

:òø-ãrìäzôñëð óñëð-ék zëìä Cìä äzrå ©¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨
éáà úéáì:éäìà-úà záðâ änì Eàìá÷ré ïriå §¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«©©¬©©«£−Ÿ

ìæâz-ït ézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå©´Ÿ¤§¨®̈¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦¤¦§¬Ÿ
éúBða-úà:énrî Eáì-úà àöîz øLà ír ¤§¤−¥«¦¦«¦Â£¤̧¦§¨´¤

éäìàéãnr äî Eì-økä eðéçà ãâð äéçé àì E ¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤´¤©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−
:íúáðb ìçø ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷åâìàáiå §©®̈§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬¨¥−§¨¨«©©¨¸Ÿ

ézL ìäàáe äàì ìäàáe | á÷ré-ìäàa ïáì̈¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬
àáiå äàì ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä̈«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ

:ìçø ìäàaãìíéôøzä-úà äç÷ì ìçøå §¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À
ïáì LMîéå íäéìr áLzå ìîbä øëa íîNzå©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²

àöî àìå ìäàä-ìk-úà:äìäéáà-ìà øîàzå ¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«©´Ÿ¤¤¨¦À¨
éðtî íe÷ì ìëeà àBì ék éðãà éðéra øçé-ìàE ©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³©Æ¨´¦¨¤½

-úà àöî àìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈¤
:íéôøzäåìá÷ré ïriå ïáìa áøiå á÷réì øçiå ©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ©¨´¤§¨¨®©©³©©«£ŸÆ

z÷ìã ék éúàhç äî érLt-äî ïáìì øîàiå©´Ÿ¤§¨½̈©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨
:éøçàæìúàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék ©«£¨«¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ

éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá-éìk ìkîE ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®
:eðéðL ïéa eçéëBéåçìCnr éëðà äðL íéøNr äæ §¦−¥¬§¥«¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈

éìçøéfrå Eðàö éìéàå eìkL àì Eàì E §¥¤¬§¦¤−´Ÿ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ
:ézìëàèìéìà éúàáä-àì äôøèéëðà E ¨¨«§¦§¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´

:äìéì éúáðâe íBé éúáðb äpL÷áz éãiî äphçà£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨
îãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©®̈§¨©¦©¬

:éðérî éúðLàîEúéáa äðL íéøNr él-äæ §¨¦−¥«¥¨«¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼
ézãáréúðá ézLa äðL äøNr-òaøà ELLå E £©§¦¹©§©¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬

ðàöa íéðLúøNr ézøkNî-úà óìçzå E ¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤©§ª§¦−£¤¬¤
:íéðîáîãçôe íäøáà éýìû éáà éýìû éìeì Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©

ééðr-úà éðzçlL í÷éø äzr ék éì äéä ÷çöé¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º
:Lîà çëBiå íéýìû äàø étk réâé-úàå§¤§¦¯©©©²¨¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

ãקודש משיחות ãנקודות
‰ÏÈla Á¯˜Â ·¯Á ÈÏÎ‡ ÌBia(מ (לא, «¬»«ƒ…∆¿∆«««¿»

מנע  ׁשהּצער ּכ על אּלא עצמֹו, צער על לא הקּפיד ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹיעקב

רז"ל  ּוכמאמר 'מרּכבה'. ּבתֹור העבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

(ּובפרט הּמרּכבה" הן הן ּומבאר ÈÁa¯"האבֹות ׁשּבאבֹות), ְְִֵֵֶַָָָָָ¿ƒְֶָָָֹ

הּתניא עֹולם (פכ"ג)ּבספר מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

. . Ì‰ÈÓÈהּזה Ïk.(ּבחרן לבן, ּבבית יעקב ּבהיֹות (ּגם " ֶַ»¿≈∆ְְְֲִֵַַָָָָֹ

ּגּוף  נזקי הלכֹות הּזקן, אדמֹו"ר 'ערּו מ'ׁשּולחן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ(ּולהעיר

אחרֹון ּבקנטרס ד' סעיף -(ב)ונפׁש ּגּופֹו לצער ּׁשאֹוסר מה : ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַֻ

וקרח). חרב ׁשאכלֹו אבינּו, מּיעקב ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹצריֿעּיּוןּֿגדֹול

(144 עמ' א תנש"א השיחות (ספר

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
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ב) לב, יֹוצאים (רׁש"י אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב ּכפי לארץ, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּוץ

ׁשם מלאכי Èˆ‡ּדהּנה יצאּו לא ולכן יׂשראל, מארץ יעקב ְִֵָ»»ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

מארץ  יֹוצאים אינם אּלּו מלאכים ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָארץ

ּכאן אבל הּיציאה ÊÁ¯יׂשראל. ולכן יׂשראל, לארץ יעקב ְֲִֵָָָ»«ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לארץ, לחּוץ יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָמארץ

לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכי
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ׂשמחת  לאחר ׁשּמּיד - נׂשיאינּו רּבֹותינּו ׁשל ּפתגמם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָידּוע

הל "ויעקב ׁשל העבֹודה מתחּלה ּבראׁשית, וׁשּבת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה

ּכל  ׁשל ׁשּלֹו, העבֹודה ּולסדר לדר הֹול יהּודי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלדרּכֹו"

ּכּלּה. ַָָָֻהּׁשנה

עסּוקים  ּתׁשרי חדׁש ּבמׁש ּפעמים: מסּפר הסּבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּוכבר

ּבעניני ּבעּקר ּובהכנֹות ˜„M‰יׂשראל ׁשּבהם ּובמצֹות ּבחגים , ְְְְִִִֵֵָָָ¿À»ְְְֲִִֶֶַַָָ

רב  - חֹול ועניני חֹול ימי מּגיעים ּתׁשרי חדׁש לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלהם.

הּפרנסה  ּבעסק יׂשראל רב עסּוקים ׁשּבהם חֹול ימי הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים

ְֶַוכּדֹומה.

נרמז  ּכּלּה, הּׁשנה לעבֹודת ּתׁשרי מחדׁש זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמעבר

"לדרּכֹו" הּמּלה הדּגׁשת ּכאׁשר לדרּכֹו", הל ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָֹּב"ויעקב

ׁשהּדר ּבכ נרמז אחד מּצד קצֹות. ׁשני ׁשל מׁשמעּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכֹוללת

ׁשּלאחרי  החֹול ּבימי ּכּלּה, הּׁשנה ּבמׁש הּיהּודי הֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּבּה

- "ּדרּכֹו" היא אּלא ּתׁשרי, חדׁש ׁשל ּכדר אינּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּתׁשרי,

ׁשל הּדרÌ„‡‰ אכילה ּבפרנסה, עסּוק הּוא זמּנֹו ּברב : ֶֶֶַ»»»ְְְְֲִַַָָָָֹ

ּבגלּוי. קדּׁשה ּבּה רֹואים ׁשאין ּדר - וכּדֹומה וׁשינה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשתּיה

לאֿיהּודי. לבין יהּודי ּבין הבּדל ׁשּום לכאֹורה, אין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹּובכ

ׁשני, "ּדרּכֹו":d˙B‡aמּצד ׁשּזֹוהי מדּגׁש "לדרּכֹו" מּלה ִִֵַ¿»ְְְְִִֶַַָָֻ

הּדרBlLּדר -˙„ÁÈÓ סלל הּוא אׁשר אבינּו, יעקב ׁשל ֶֶַ∆ֶֶ¿À∆∆ֲֲִֶֶַַָָֹ

ׁשל  היֹוםֿיֹומית הּדר ּגם ּכלֹומר, יׂשראל. ּכל ּבּׁשביל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹותּה

ּובמׁשקהּו, ּבמאכלֹו הּגׁשמּיים, ּבמעׂשיו התנהגּותֹו ּכל ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָיהּודי,

לאֿיהּודי, ׁשל מּדרּכֹו ׁשֹונה וכּדֹומה, ּובמּתנֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבמּׂשאֹו

ׁשּמים" "לׁשם יהדּות ׁשל ּבאפן נעׂשה זה ּכל ּכי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלהבּדיל.

דעהּו". ּדרכי ְְֵֶָָָּו"בכל
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éøøBö ãéa ìàøNé.Eéìò Ctäð ¦§¨¥§©§¤¤§©¨©
,éaìCtäð ,ézñòkL ét ìò óà ¦¦©©¦¤¨©§¦¤§©

éìò íçøì éaì éìò.Eeøîëð ãçé ¨©¦¦§©¥¨¤©©¦§§
,éîeçðeînçúä ãçéa éúBcî ìk ¦¨¨¦©§©©¦§©§

øLà äòøä ìò íçpäì eøøBòúäå§¦§§§¦¨¥©¨¨¨£¤

.úBNòì éeàø äéä(èìà ék ¨¨¨©£¦¥
,éëðàéúçèáä øác íi÷îä ¨Ÿ¦©§©¥§©©§¨¨¦

ìò íçpäì éúcî ïéàå ,äáBèì§¨§¥¦¨¦§¦¨¥©

.äáBhä,LBã÷ Eaø÷aøák ©¨§¦§§¨§¨

.Eaø÷a éúðéëL úBøLäì ézçèáä¦§©§¦§©§§¦¨¦§¦§§

,øéòa àBáà àìå.íéìLeøéa íà-ék ,éúðéëL úBøLäì úøçà øéòa àBáà àìå(é,âàLé äéøàk,úBiìbä ïî eàöiL äéøàk íäì âàLé ãBò §Ÿ¨§¦§Ÿ¨§¦©¤¤§©§§¦¨¦¦¦¦¨©¦§©§¥¦§¨¦§©¨¤§©§¥¤¥§¦©¨ª

mixn zxhr
æíéàeìú énråíé÷teñîéúáeLîììáà .íänò áéèäì älçz íäéìà áeLàL íéðézîîe íäéìàìr-ìàåì íëéìò àeä-Ceøa ïBéìòäälçz áeLeäàø÷é §©¦¬§¦−§¨¦¦§«¨¦®£¥¤©§¦¦¤¨£¥¤§¦¨§¥¦¦¨¤£¨§¤©Æ¨¤§¨£¥¤¨§¦¨¦§¨ª½

úàæ ìëa ,ílk íéàéápä íäìíîBøé àì ãçéì Bãaëì ïBéìòä BúBà íîBøiL éî íäa ïéàälçz åéìà áeL:çéàðzà Cíéøôà Eéà íéiìáaä ãéaCðbîàE ¨¤©§¦¦ª¨§¨Ÿ©−©¬Ÿ§¥«¥¨¤¦¤§¥¨¤§§©§¨¥¨§¦¨¥º¤¤§´¤§©À¦§©©©§¦¦¥£©¤§Æ
íãéa Eøñîàéà ìàøNéðzà CE ¤§¨§§¨¨¦§¨¥½¥µ¤¤§´

äëeôä úBéäìEîéNà äîãàë ¦§£¨§©§½̈£¦«§−
íéàáökäøBîòå íBãñ éøòî ¦§Ÿ¦®¥¨¥§©£¨

íäéìò ézñòk ék íò (ãé úéùàøá)¦¦¨©§¦£¥¤

äpäéaì éìr CtäðíúBà íçøì ¦¥¤§©³¨©Æ¦¦½§©¥¨

eøîëð ãçéeînçúðéîeçðìk ©−©¦§§¬¦§©§¦¨«¨

éa LiL ïéîeçðz úBcî:èäNrà àì ¦©§¦¤¥¦³Ÿ¤«¡¤Æ
áeLà àì étà ïBøçáBhä éøácî £´©¦½¬Ÿ¨−¦§¨¦©

íézìòâ àìå íézñàî àì ézøîà øLà£¤¨©§¦Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦

ìéëðà ìû ék íéøôà úçL §©¥´¤§¨®¦¦´¥³¨Ÿ¦Æ
éúáBè øác íi÷îäLéà-àìåíçpäì ©§©¥§©¨¦§Ÿ¦½§¦¨¥

äøLà .áBhä ìòLBã÷ Eaø÷a ©©©§¤§¦§§´¨½
éúðéëLøéra àBáà àìåúøçà §¦¨¦§¬Ÿ¨−§¦«©¤¤

éúðéëL úBøLäì:éçéLnä éîéa æà §©§§¦¨¦¨¦¥©¨¦©

eëìé ýåýé éøçàìà ìàøNé éða ©«£¥¯§Ÿ̈²¥«§−§¥¦§¨¥¤

,íöøàâàLé äéøàkéãé-ìòL Bîk ©§¨§©§¥´¦§¨®§¤©§¥

ìk åéìà íéôqàúî äéøàä úâàL©£©¨©§¥¦§©§¦¥¨¨

ìB÷ì ìàøNé éða eôñàé ïk ,úBiçä©©¥¥¨¥§¥¦§¨¥§

Cøaúé ìàä úâàLâàLé àeä-ék ©£©¨¥¦§¨¥¦´¦§©½
ìàøNéì ìB÷aíéðá eãøçéåøøBòé §§¦§¨¥§¤«¤§¬¨¦−§¥

àBáì eøäîéå úBááläíiîçøænî ©§¨¦©£¨¦¨«¦¦§¨

áøònîe:àéeãøçéàBáì eøäîé ¦©£¨¤«¤§³§©£¨

äðBéëe íéøönî øBtöëíéøäîîä §¦Æ¦¦§©½¦§−̈©§©£¦

óeòìíézáLBäå øeMà õøàî ¨¥¤´¤©®§«©§¦¬



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טלה

  הלי רולדמפ רצדרהל   235 

טלה

:ýåýéáéàíéøôà Lçëá éðááñ §Ÿ̈«§¨ª³¦§©̧©Æ¤§©½¦
ãø ãò äãeäéå ìûøNé úéa äîøîáe§¦§−̈¥´¦§¨¥®¦«À̈¬Ÿ¨Æ

:ïîàð íéLBã÷-írå ìà-íráíéøôà ¦¥½§¦§¦−¤«¡¨«¤§©¹¦
áæk íBiä-ìk íéã÷ óãøå çeø ärøŸ¤¬¸©Æ§Ÿ¥´¨¦½¨©¾¨¨¬
eúøëé øeMà-ír úéøáe äaøé ãLå̈−Ÿ©§¤®§¦Æ¦©´¦§½Ÿ

:ìáeé íéøöîì ïîLåâýåýéì áéøå §¤−¤§¦§©¬¦¨«§¦¬©«Ÿ̈−
åéëøãk á÷ré-ìr ã÷ôìå äãeäé-ír¦§¨®§¦§³Ÿ©©£ŸÆ¦§¨½̈

:Bì áéLé åéììrîkã-úà á÷r ïèaa §©«£¨−̈¨¦¬«©¤−¤¨©´¤
:íéýìû-úà äøN BðBàáe åéçàäøNiå ¨¦®§−¨¨¬¤¡Ÿ¦«©¨³©

-úéa Bì ïpçúiå äëa ìëiå Càìî-ìà¤©§¨Æ©ª½̈¨−̈©¦§©¤®¥«
:eðnr øaãé íLå epàöîé ìàåýåýéå ¥Æ¦§¨¤½§−̈§©¥¬¦¨«©«Ÿ̈−
:Bøëæ ýåýé úBàávä éýìûæäzàå ¡Ÿ¥´©§¨®§Ÿ̈−¦§«§©−̈

éäìàaøîL ètLîe ãñç áeLú E ¥«Ÿ¤´¨®¤³¤¦§¨Æ§½Ÿ
éäìà-ìà äe÷å:ãéîz EçBãéa ïrðk §©¥¬¤¡Ÿ¤−¨¦«§©À©§¨²

:áäà ÷Lrì äîøî éðæàîèøîàiå «Ÿ§¥¬¦§−̈©«£¬Ÿ¨¥«©´Ÿ¤
éì ïBà éúàöî ézøLr Cà íéøôà¤§©½¦©´¨©½§¦¨¨¬¦−¦®
:àèç-øLà ïBr éì-eàöîé àì éréâé-ìk̈§¦©¾¬Ÿ¦§§¦−¨¬£¤¥«§

ééäìà ýåýé éëðàåãò íéøöî õøàî E §¨«Ÿ¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¥¤´¤¦§¨®¦²Ÿ
:ãrBî éîék íéìäàá EáéLBà¦«§¬¨«¢¨¦−¦¥¬¥«

àéïBæç éëðàå íéàéápä-ìr ézøaãå§¦©̧§¦Æ©©§¦¦½§¨«Ÿ¦−¨´

`xenl iy
.åéøçà eëìéå,íiî íéðá eãøçéåì ìàøNé éða eòòBðúéåúBiìbä ïî áeL §¥§©£¨§¤¤§¨¦¦¨§¦§£§¥¦§¨¥¨¦©¨ª

.áøònä úBðéãîaL(à,íéøôà Lçëá éðááñíéøôà úeëìî äpä ¤¦§¦©©£¨§¨ª¦§©©¤§©¦¦¥©§¤§©¦

.ínò ìa íaì ék ,éa eLçëé ìáà ,éìà íéáL íä elàk éúBà eááñ̈§¦§¦¥¨¦¥©£¨§©£¦¦¦¨©¦¨

,ìà íò ãø ãò äãeäéåïéãò äãeäé úeëìî ìáàíò úìLBî àéä ¦¨Ÿ¨¦¥£¨©§§¨£©¦¦¤¤¦

úëìì íòä úà äçéøëî øîBìk ,ìàä̈¥§©©§¦¨¤¨¨¨¤¤

.äøBzä éúãa ìàä íòíòå ¦¨¥§¨¥©¨§¦
,ïîàð íéLBã÷íéLBã÷ íéäìà íòå §¦¤¡¨§¦¡Ÿ¦§¦

.ïîàð(áBøå çeø äòBø,íéã÷ óã ¤¡¨¤©§¥¨¦
.ìáä éøáãa àeä ÷ñBò ,øîBìkïîLå §©¥§¦§¥¤¤§¤¤

,ìáeé íéøöîìïîL íéìéáBî §¦§©¦¨¦¦¤¤

ì ,íéøöîìïî øæòì eàBáiL íúBà ãçL §¦§©¦§©¥¨¤¨©£Ÿ¦

.áéBàä(â,äãeäé íòCk-øçà ék ¨¥¦§¨¦©©¨

.íäéììòî eòøä äãeäé íbã÷ôìå ©§¨¥¥©©§¥¤§¦§Ÿ
,á÷òé ìòìk ìòå äãeäé ìò ,øîBìk ©©£Ÿ§©©§¨§©¨

.íéèáMä(ãúà á÷ò ïèaa ©§¨¦©¤¤¨©¤
,åéçàíò ä"á÷ä éãñç äðBî ïàkî ¨¦¦¨¤©§¥¦

ìò Bì äàøäL úBúBàäå eðéáà á÷òé©£Ÿ¨¦§¨¤¤§¨©

á÷òé ìL Bãé äúéäM äîe .åéøçà Bòøæ©§©£¨©¤¨§¨¨¤©£Ÿ

á÷òiL ïîéñì äéä ,åNò á÷òa úæçBà¤¤©£¥¥¨¨¨§¦¨¤©£Ÿ

.åNò ìò øéáb äéäéäøN BðBàáe ¦§¤§¦©¥¨§¨¨
,íéäìà úàìò øN äNòð Bçëáe ¤¡Ÿ¦§Ÿ©£¨©©

äéäLk ,åNò ìL BøN äéäL Càìnä©©§¨¤¨¨¨¤¥¨§¤¨¨

.åéìò øabúäå Bnò ÷áàð(äøNiå ¤¡©¦§¦§©¥¨¨©¨©
,ìëiå Càìî ìàìò øN äéä ¤©§¨©ª¨¨¨©©

.Bçöðe Càìnä,Bì ïpçúiå äëa ©©§¨§¨¨¨©¦§©¤
á÷òéì ïpçúäå åéðôì æà äëa Càìnä©©§¨¨¨¨§¨¨§¦§©¥§©£Ÿ

ìà úéa" Càìnä øîàå .úëìì Bì ïziL¤¦¥¨¤¤§¨©©©§¨¥¥

úéáa äpä ,"eðnò øaãé íLå epàöîé¦§¨¤§¨§©¥¦¨¦¥§¥

eðnò øaãé íLå ,eðúBà 'ä àöîé ìà¥¦§¨¨§¨§©¥¦¨

ìò íL Eì äãBà éðàå Eëøáé íLå§¨§¨¤§©£¦¤§¨©

.úBëøaä(å,Bøëæ 'äéúééäL éôk ©§¨¦§§¦¤¨¦¦

íéëìBä íúééä íàå ;äzò éðà ïk ,æàî¥¨¥£¦©¨§¦¡¦¤§¦

éúééä ,íëéáà á÷òék úeîéîúa énò¦¦¦§¦§©£Ÿ£¦¤¨¦¦

.Bnò ézâäpL éôk íënò âäBð¥¦¨¤§¦¤¨©§¦¦

(æéäìàa äzàå,áeLú E §©¨¥Ÿ¤¨
,Eçéèáî àeäL BzðòLîáe Búçèáäa§©§¨¨§¦§©§¤©§¦£

.åéìà áeLúå Cîñì ìBëé äzà©¨¨¦§Ÿ§¨¥¨

(ç,äîøî éðæàî Bãéa ïòðk§©©§¨Ÿ§¥¦§¨
úà ÷Lòì áäBàå äîøî éðæàî Bãéa øLà éànø øçBñk äzà ìáà ,øîBìk§©£¨©¨§¥©©£¤§¨Ÿ§¥¦§¨§¥©£Ÿ¤

.úBiøaä(é,ãòBî éîék íéìäàá EáéLBà ãòàöz øLà ïîæ àBáé ãBò ©§¦Ÿ¦§¨¢¨¦¦¥¥¨§©£¤¥¥

õøàî úàöiL àeää ïîfä éîéa Bîk ,íéìäàa Cøca EúBà áéLBàå äìBbäî¥©¨§¦§©¤¤§Ÿ¨¦§¦¥©§©©¤¨¨¨¥¤¤

.íéøöî(àé,änãà íéàéápä ãéáeéãk ,íéìLî éãé ìò éøác íäì änãà ¦§©¦§©©§¦¦£©¤£©¤¨¤§¨©©§¥§¨¦§¥

mixn zxhr
çèáì íúBà áéLBàå:ýåýé-íàð íäéza-ìràááñLçëá éðäøéôëa §¦¨¨¤©©¨¥¤−§ª§Ÿ̈«§¨ª³¦§©̧©Æ¦§¦¨

úéa äîøîáe íéøôàìûøNéúãBáòa Lc÷nä úéa áéáñ éðeôéwä ék ¤§©½¦§¦§−̈¥´¦§¨¥®¦¦¦¦§¦¥©¦§¨©£©

ìáà ,íéøçà íéäìàãø ãò äãeäéåìLBîìà-íräøBzä éëøãa úëìì ¡Ÿ¦£¥¦£¨¦«À̈¬Ÿ¨Æ¥¦¥½¨¤¤§©§¥©¨

-íråíéäìàíéLBã÷ãáì àeäåïîàðBøîàî íi÷ì:áärø íéøôà §¦¡Ÿ¦§¦−§§¨¤«¡¨«§©¥©£¨¤§©¹¦Ÿ¤¬
éøác íò øaçúîçeøäøæ-äãBáòì ¦§©¥¦¦§¥¸©Æ©£¨¨¨

óãøåçeøíBiä-ìk íéã÷Bãáòa §Ÿ¥´©¨¦½¨©¾§¨§

,íéìâòäáæk,øaãì äaøîãLå ¨£¨¦¨¨¬©§¤§©¥¨−Ÿ
÷LBòøeMà-ír úéøáe äaøé ¤©§¤®§¦Æ¦©´

eúøëéåéìà àázLk Búøæòa úBéäì ¦§½Ÿ¦§§¤§¨§¤¨Ÿ¥¨

áéBàä úBøöìáeé íéøöîì ïîLå ¨¨¥§¤−¤§¦§©¬¦¨«
ìáéBàä ìeî Bì øBæòì BãçL:âìéàBä §©£©£¨¥¦

ïëì Ck-øçà çøñ äãeäé íâåáéøå §©§¨¨©©©¨¨¥§¦¬
-ìr ã÷ôìå äãeäé-ír ýåýéì©«Ÿ̈−¦§®̈§¦§³Ÿ©

á÷réíéèáMä úøNòåéëøãkeéäL ©£ŸÆ£¤¤©§¨¦¦§¨½̈¤¨

íänò écñç eøëæ àì ék íéòø íäéëìî©§¥¤¨¦¦Ÿ¨§©§¦¦¨¤

Bì áéLé åéììrîk:ãá÷òé àìä §©«£¨−̈¨¦¬«£Ÿ©£Ÿ

BãBò íäéáàïèaaBnà-úà á÷r £¦¤©¤−¤¦¨©´¤
åéçàåéçà åNò á÷òa æçàBðBàáe ¨¦®¨©©£¥¥¨¨¦§−
BçëáeäøNøN äNòðíéýìû-úà §Ÿ¨¨¬©£¨©¤¡Ÿ¦«

Bnò ÷áàpä åNò ìL BøN Càìnä ìò©©©§¨¨¤¥¨©¤¡¨¦

åéìò øabúä á÷òé ék:äøNiåäNòð ¦©£Ÿ¦§©¥¨¨©¨³©©£¨

øNìëiå Càìî-ìàæà ,Bçöðäëa ©¤©§¨Æ©ª½̈¦§¨¨−̈
CàìnäBì ïpçúiå,úëìì Bçépäì ©©§¨©¦§©¤®§©¦¨¤¤

a äpä øîà äëåepàöîé ìà-úéa'ä §Ÿ¨©¦¥§¥«¥Æ¦§¨¤½
eðnr øaãé íLåäéäàå Eëøáé íLå §−̈§©¥¬¦¨«§¨§¨¤§§¤§¤

úBëøaä ìò Eì äãBàå éðà íb íL̈©£¦§¤§©©§¨

eëìúå éa eçèáz àì ïk íà òecîe©©¦¥Ÿ¦§§¦§¥§

øeMàîe íéøönî äøæò Lwáì:åàìä §©¥¤§¨¦¦§©¦¥©£Ÿ

ýåýéåàeäéýìûìòúBàávä ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥´©©§¨®
ýåýéàeäBøëæàeäL äøBnä BîLe §Ÿ̈−¦§«§©¤¤

ìkä ïBãà:æéäìàa äzàåE £©Ÿ§©−̈¥«Ÿ¤´
BúøæòaáeLú÷ø ,Eúâøãîìãñç §¤§¨¨®§©§¥¨§©¤³¤

øîL ètLîeäNòz Ck íàäe÷å ¦§¨Æ§½Ÿ¦¨©£¤§©¥¬
éäìà-ìàãéîz Eäéäz çeèa ék ¤¡Ÿ¤−¨¦«¦¨©¦§¤

Eúå÷z àlîiL:çøçBñk ízà ìáà ¤§©¥¦§¨§£¨©¤§¥

ïrðkøLà éànøäéðæàî Bãéa §©À©¨©©£¤§¨²«Ÿ§¥¬
äîøîék÷LrìúBiøaä úàáäà ¦§−̈¦©«£¬Ÿ¤©§¦¨¥«

ðéàåètLîáe ãñça õôç E:èãBòå §¥§¨¥§¤¤§¦§¨§

éñBé,ék òLt óCà íéøôà øîàiåL äaqäézøLrék øeáòa àeä ¦¤©¦©´Ÿ¤¤§©½¦©´©¦¨¤¨©½§¦©£¦

éúàöîóBñàì çkïBààaä ïBäéìììâaéì-eàöîé àì éréâé-ìkäæa ¨¨¬¦Ÿ©¤¡−©¨¦®¦§©¨§¦©¾¬Ÿ¦§§¦−¨¤

íeLàèç-øLà ïBråéNòîa øékî àeä-Ceøa íB÷nä ïéàL áBLçé ék:éìáà ¨¬£¤¥«§¦©£¤¥©¨¨©¦§©£¨£¨

àìäéäìà ýåýé éëðàåEéúàöBä úòîEíéøöî õøàîéîöòa éðà æàîe £Ÿ§¨«Ÿ¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¥¥¥¦¥¤´¤¦§¨®¦¥¨£¦§©§¦

éNòîa çébLîe äáBè Eì òétLîúéèøt äçbLäa Eãòàöz øLà ïîæ àBáé ©§¦©§¨©§¦©§©£¤§©§¨¨§¨¦²Ÿ¨§©£¤¥¥

å äìBbäîãrBî éîék íéìäàá EáéLBàíéøöî õøàî Eúàö:àéìr ézøaãåíòíéàéápä-áèenì íëúà øéæçäìe íëúà çéëBäìïBæç éëðàåïBéîãa ¥©¨§¦«§¬¨«¢¨¦−¦¥¬¥«¥§¥¤¤¦§©¦§¦©̧§¦Æ©¦©§¦¦½§¦©¤§¤§©£¦¤§¤©¨§¨«Ÿ¦−¨´§¦§
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טלו

:änãà íéàéápä ãéáe éúéaøäáé-íà ¦§¥®¦§©¬©§¦¦−£©¤«¦
íéøåL ìbìba eéä àåL-Cà ïåà ãrìb¦§¨¬¨̧¤Æ©¨´§¨½©¦§−̈§¨¦´
éîìz ìr íélâk íúBçaæî íb eçaæ¦¥®©³¦§§¨Æ§©¦½©−©§¥¬

:éãNâéãáriå íøà äãN á÷ré çøáiå ¨¨«©¦§©¬©«£−Ÿ§¥´£¨®©©«£³Ÿ
:øîL äMàáe äMàa ìàøNéãé-úà ýåýé äìrä àéáðáe ¦§¨¥Æ§¦½̈§¦¨−¨¨«§¨¦¾¤«¡¨¯§Ÿ̈²¤

:øîLð àéáðáe íéøönî ìûøNé¦§¨¥−¦¦§¨®¦§¨¦−¦§¨«

`xenl iy
.íäéòîBL ìò íáMéì(áé,ïåà ãòìb íàíäL .ïåà úBNòì ìçä ãòìb íà §©§¨©§¥¤¦¦§¨¨¤¦¦§¨¥¥©£¨¤¤¥

.älçz eìb íäå ,älçz òøä úBNòì elçä,eéä àåL Càìáäå àåL éøác ÷ø ¥¥©£¨©§¦¨§¥¨§¦¨©¨§¨©¦§¥¨§§¤¤

.íäéNòî eéä,eçaæ íéøåL ìbìba.äøæ-äãBáòì,íélâk íúBçaæî íb ¨©£¥¤©¦§¨§¨¦¦¥©£¨¨¨©¦§§¨§©¦
ìò íäL íélbä Bîk ,dáâa íéàøðå íéaøî eéä äøæ-äãBáòì eNòL úBçaænä íb©©¦§§¤¨©£¨¨¨¨§ª¦§¦§¦§Ÿ©§©©¦¤¥©

.äãOä éîìz,éãN éîìzíéîìzä ©§¥©¨¤©§¥¨¨©§¨¦

úBNòpä úBâeøòä íä .äãOaL¤©¨¤¥¨£©©£

.äLéøça(âé,á÷òé çøáiåíãàk ©£¦¨©¦§©©£Ÿ§¨¨

eðøacL úBðBLàøä ìò øæçð øîBàL¤¥©£Ÿ©¨¦¤¦©§

.äìòîì,íøà äãN.íøà õøà §©§¨§¥£¨¤¤£¨

,äMàa.ìçø,äMàáe.äàì §¦¨¨¥§¦¨¥¨

(ãé,àéáðáe.Bàéáð äùî éãé ìò §¨¦©§¥Ÿ¤§¦

mixn zxhr
ìLîáeéúéaøäéøácänãà íéàéápä ãéáeíéìLî éãé-ìò éøác íäì §¨¨¦§¥®¦§¨©§©¬©§¦¦−£©¤«¨¤§¨©©§¥§¨¦

...ïëì ,ìéòBä àì äæ ìk ìáà :íäéòîBL ìò íáMéì éãk:áéíàìà àa §¥§©§¨©§¥¤£¨¨¤Ÿ¦¨¥¦¨¤

ïåà ãrìb-ñðBàå øáLàåL-Càék ,äø÷îa àa àììbìba eéäíB÷î ¦§¨¬¨̧¤Æ¤¤§¤©¨´§Ÿ¨§¦§¤¦¨½©¦§−̈§

älçza Lc÷näíéøåLøLàeçaæìòaìåíúBçaæî íbúãBáòì eNòL ©¦§¨©§¦¨§¨¦´£¤¦¥®©©©§©³¦§§¨Æ¤¨©£©

úBaeøî eéä íéáëBkíélâkíéðáà ìL ¨¦¨§§©¦½¤£¨¦

:éãN éîìz ìrâéá÷ré çøáiå ©−©§¥¬¨¨«©¦§©¬©«£−Ÿ
åéçà åNò éðtîäãNõøàíøà ¦§¥¥¨¨¦§¥´¤¤£®̈

íLåìàøNé ãáriåïáììäMàa §¨©©«£³Ÿ¦§¨¥Æ§¨¨§¦½̈
ìçø àéääMàáeúøçàøîLúà ¦¨¥§¦−̈©¤¤¨¨«¤

àa ék ,Béðò áBøî äéä äæ ìëå ïàvä©Ÿ§¨¤¨¨¥¨§¦¨

úB÷éø íéãéa:ãéàéáðáeéãé ìò §¨©¦¥§¨¦¾©§¥

äLîìûøNé-úà ýåýé äìrä ¤¤«¡¨¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−
àéáðáe íéøönîBãé ìòåøîLð ¦¦§®̈¦§¨¦−§©¨¦§¨«

øaãna eéäL äðL íéòaøà: ©§¨¦¨¨¤¨©¦§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טלז

 ולדמנ פנהלפ רלת נ ירנ והיי   237 

טלז

ãåéçà åNr-ìà åéðôì íéëàìî á÷ré çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈¨¦®
:íBãà äãN øérN äöøàäøîàì íúà åöéå ©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ

Ecár øîà äk åNrì éðãàì ïeøîàú äḱŸ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ©§§´
:äzr-ãr øçàå ézøb ïáì-ír á÷réåéì-éäéå ©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨©«§¦¦Æ

äçìLàå äçôLå ãárå ïàö øBîçå øBĹ©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ
éðéra ïç-àöîì éðãàì ãébäì:E(éåì)æeáLiå §©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«©¨ª̧Æ

éçà-ìà eðàa øîàì á÷ré-ìà íéëàìnäE ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNr-ìà¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬

:Bnr Léàçõçiå Bì øöiå ãàî á÷ré àøéiå ¦−¦«©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©
ø÷aä-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLà írä-úà¤¨¨´£¤¦À§¤©¯Ÿ§¤©¨¨²

ì íélîbäå:úBðçî éðLèåNr àBáé-íà øîàiå §©§©¦−¦§¥¬©«£«©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²

äðçnä äéäå eäkäå úçàä äðçnä-ìà¤©©«£¤¬¨©©−§¦¨®§¨¨²©©«£¤¬
:äèéìôì øàLpä(ìàøùé)ééýìû á÷ré øîàiå ©¦§−̈¦§¥¨«©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ

øîàä ýåýé ÷çöé éáà éýìûå íäøáà éáà̈¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´
:Cnr äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà¥©À¯§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨¦¨«

àéøLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬
iä-úà ézøár éì÷îá ék Ecár-úà úéNrïcø ¨¦−¨¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´

ì éúééä äzrå äfä:úBðçî éðLáéàð éðìévä ©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬©«£«©¦¥¬¦¨²
àBáé-ït Búà éëðà àøé-ék åNr ãiî éçà ãiî¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦ÆŸ½¤¨´

:íéða-ìr íà éðkäåâéáèéä zøîà äzàå §¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´¨©½§¨¥¥¬
øLà íiä ìBçk Erøæ-úà ézîNå Cnr áéèéà¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ§´©½̈£¤¬

:áøî øôqé-àì«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

 קטיאת התוטה למנחת שבת קודש 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז מ"ח, בו כותב ע"ד מה שעבר עליו ואשר ת"ל עבר הכל בשלום, הרי 
ידוע מרז"ל אשר בני ישראל נמשלו לכוכבים וכשהם מתחילים לעלות וכו' ועיין ג"כ ב"ב )יב, ב( 

וכל המטיבין לו כו' ויה"ר שזה יהי' בטוב הנראה ונגלה ובמוחש.

דרישה  אין  שלע"ע  מלונדון  לו  שהודיעו  ובפרט  בעתיד  התעסקותו  ע"ד  לשאלתו  בנוגע 
ובפרט  למרוקו  הכניסה  רשיון  בהשגת  גדול  היותר  במרץ  להשתדל  עליו  לדעתי  הנה  לשובי"ם, 
לקסבלנקה ולקחת שם חלק בעבודת החינוך בכרמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע, ובענין אופני השגת הניירות, הנה יוכל לפנות תיכף - כי צריך להורות שמות אנשים על אתר 
הדורשים אותו - להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"ש שי' מטוסאף ויודיעו פרטים בזה, 
ויש לקוות שיהי' זה  יבואו ב"ב שיחיו לשם,  ובהתחלת הדבר מהנכון שיסע הוא בעצמו ואח"כ 

מקום פרנסה בשבילם - הן בגשמיות והן ברוחניות.

המחכה לבשו"ט ומברכו בהצלחה.
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא - בערים שונות בעולם טלח
זמני יום טאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוטף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:186:238:168:198:518:559:459:4811:5812:0116:3816:3817:0617:0616:1817:17באר שבע )ח(

6:216:268:168:198:528:569:459:4811:5812:0016:3716:3717:0317:0216:0317:13חיפה )ח(

6:186:238:148:178:508:549:449:4711:5711:5916:4116:4017:0417:0316:0017:14ירושלים )ח(

6:206:258:168:198:528:569:469:4911:5812:0116:3716:3617:0517:0416:1417:15תל אביב )ח(

7:197:268:418:459:289:3310:1410:1812:1212:1416:0516:0216:4316:4015:4416:54אוסטריה, וינה )ח(

5:535:528:438:429:299:2910:4310:4413:4413:4620:2420:2920:5521:0120:0921:15אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:157:228:428:469:289:3310:1510:1912:1512:1716:1416:1116:5016:4815:5317:01אוקראינה, אודסה )ח(

6:527:008:158:199:029:079:489:5211:4611:4915:4015:3716:1816:1515:1916:29אוקראינה, דונייצק )ח(

7:057:138:268:319:149:1910:0010:0411:5712:0015:5015:4616:2716:2515:2916:39אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:377:468:538:589:439:4810:2810:3212:2312:2516:0816:0416:4816:4515:4717:00אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:317:398:468:509:369:4110:2010:2512:1512:1816:0015:5616:4016:3615:3916:52אוקראינה, קייב )ח(

6:466:518:538:569:269:2910:2210:2512:4012:4217:3317:3418:0018:0017:1418:10איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:387:459:079:129:529:5710:4010:4412:4112:4316:4616:4417:1917:1716:2317:30איטליה, מילאנו )ח(

5:586:008:278:298:589:0010:0010:0312:3212:3418:0618:0818:2918:3217:5018:41אקוואדור, קיטו )ח(

5:355:348:248:249:069:0710:1910:2013:1713:1919:4919:5520:1920:2519:3520:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:096:078:598:589:499:4911:0511:0614:1014:1220:5721:0421:3221:3920:4521:54ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:037:098:478:509:279:3110:1710:2012:2412:2616:4516:4317:1617:1516:2517:27ארה״ב, בולטימור )ח(

6:567:028:378:419:189:2210:0810:1112:1312:1616:3016:2917:0317:0116:1117:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:577:038:378:419:189:2210:0810:1212:1412:1616:3116:2917:0317:0216:1117:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:377:449:149:189:5710:0110:4610:4912:5012:5217:0217:0017:3517:3416:4217:46ארה״ב, דטרויט )ח(

6:567:018:558:599:319:3410:2510:2812:3912:4117:2317:2217:4917:4917:0318:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:366:418:298:329:069:099:5810:0112:1012:1216:4416:4317:1317:1216:2517:23ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:486:528:528:559:269:2910:2110:2412:3912:4117:3017:3017:5617:5617:1118:06ארה״ב, מיאמי )ח(

6:547:008:338:379:159:1910:0410:0812:0912:1216:2516:2316:5716:5516:0517:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:207:269:019:059:429:4610:3210:3512:3812:4016:5516:5317:2717:2616:3617:38ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:547:018:328:369:149:1810:0310:0712:0812:1016:2216:2016:5516:5316:0217:06ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:518:308:319:039:0510:1010:1212:5312:5518:5018:5419:1619:1918:3519:29בוליביה, לה-פס )ח(

8:188:279:319:3510:2210:2711:0611:1013:0013:0216:4116:3717:2217:1816:1917:34בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:178:259:319:3510:2210:2711:0611:1013:0013:0216:4316:3917:2317:2016:2117:35בלגיה, בריסל )ח(

5:115:117:557:568:318:329:409:4212:2812:3018:4218:4619:0419:0818:2319:19ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:017:447:458:208:219:299:3012:1612:1818:2418:2818:5018:5518:1019:05ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:387:468:498:549:419:4610:2410:2912:1812:2016:0015:5616:3916:3515:3916:51בריטניה, לונדון )ח(

7:558:058:599:049:5410:0010:3610:4112:2712:2915:5715:5216:4116:3715:3816:53בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:487:578:569:019:499:5510:3210:3612:2412:2616:0115:5716:4216:3815:3816:54גרמניה, ברלין )ח(

7:578:059:139:1810:0310:0810:4710:5212:4312:4516:2916:2517:0817:0516:0717:20גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:077:527:538:298:309:399:4012:2912:3118:5018:5519:1119:1518:2919:26דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:536:579:059:089:379:4010:3510:3812:5612:5817:5918:0018:2418:2517:4218:35הודו, מומבאי )ח(

6:486:529:019:049:339:3610:3110:3312:5212:5417:5617:5718:2118:2217:3918:32הודו, פונה )ח(

7:057:138:298:349:169:2110:0210:0612:0112:0315:5715:5416:3416:3115:3616:45הונגריה, בודפשט )ח(

לוח זמנים 
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*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא - בערים שונות בעולם 
זמני יום טאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוטף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:017:088:418:459:239:2710:1210:1612:1812:2016:3416:3217:0617:0516:1517:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:187:249:049:089:439:4710:3410:3812:4312:4517:0717:0617:3817:3716:4817:48יוון, אתונה )ח(

7:247:328:508:549:369:4110:2310:2712:2212:2416:2016:1716:5616:5415:5917:08מולדובה, קישינב )ח(

6:516:559:039:069:359:3810:3310:3512:5312:5617:5617:5618:2118:2217:3818:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:394:367:287:258:268:269:449:4512:5512:5819:5520:0320:3420:4219:4320:59ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:346:388:368:399:109:1410:0510:0812:2112:2317:0817:0817:3517:3516:5017:46נפאל, קטמנדו )ח(

7:127:188:548:589:359:3910:2510:2912:3212:3416:5116:4917:2317:2116:3017:34סין, בייג'ין )ח(

6:506:539:199:219:499:5110:5210:5413:2213:2418:5418:5619:1719:2018:3719:29סינגפור, סינגפור )ח(

7:177:258:258:309:189:2310:0110:0611:5411:5615:3015:2616:1216:0815:0816:24פולין, ורשא )ח(

5:335:348:118:128:438:449:489:5012:2812:3018:1918:2218:4318:4618:0318:56פרו, לימה )ח(

7:568:039:259:2910:1010:1510:5711:0112:5813:0017:0016:5717:3517:3316:4017:47צרפת, ליאון )ח(

8:178:259:379:4210:2610:3111:1111:1513:0813:1017:0116:5717:3717:3416:3817:49צרפת, פריז )ח(

5:485:508:138:158:448:469:459:4812:1412:1617:4017:4218:0418:0617:2418:15קולומביה, בוגוטה )ח(

7:277:339:019:059:449:4810:3210:3612:3512:3716:4616:4417:1717:1616:2317:29קנדה, טורונטו )ח(

7:097:168:398:439:239:2810:1110:1512:1212:1416:1516:1316:5016:4715:5417:01קנדה, מונטריאול )ח(

6:316:368:238:269:009:049:529:5612:0312:0516:3516:3417:0417:0316:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:498:599:489:5310:4410:5011:2511:3013:1413:1616:3816:3217:2317:1916:1517:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:288:389:229:2710:2010:2611:0111:0512:4712:4916:1016:0416:5316:4915:4317:06רוסיה, מוסקבה )ח(

7:427:499:079:119:539:5810:4010:4412:3912:4116:3516:3217:1217:1016:1517:24רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:477:549:119:169:5810:0310:4410:4812:4312:4616:4416:4117:1617:1416:1917:28שוויץ, ציריך )ח(

6:246:278:418:449:139:1510:1210:1412:3612:3817:4817:4918:1218:1317:3118:23תאילנד, בנגקוק )ח(

סדט מצות הדלקת נטות לשבת קודש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד עם 

אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל בספק, 

אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל ח"ו 

את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר שם עד 

לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

לוח זמנים
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמט

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת הטה"ח ט' טובי' ב"ט יעקב ע"ה

תפילת הדטך

03-9601001
DvarMalchus.org

חפשו 'דבר מלכות' בעמדות נדרים פלוס

Office@Chazak.co.il :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Israel@DvarMalchus.org :לבקשות ושינויים

USA@DvarMalchus.org :בארה"ב וקנדה

Lahak.orgChasidut.tvOtzar770.com

ללימוד שיחות קודש ומאמרים: 

צטיך לאומטה כשהחזיק בדטך חוץ לעיט ביום טאשון כשנוסע מביתו, ורוב לומט מעומד אם אפשט בקל. ובשאט הימים שמתעכב 

בדטך עד שובו לביתו יאמט אותה בכל בוקט אפילו במלון ויחתום בטוך אתה שומע תפלה בלי הזכטת שם:

לֹום ְוִתְסְמֵכנּו  לֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלׁשָ ֵדנוּ ְלׁשָ לֹום ְוַתְצִעִ ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יֵלנּו  לֹום(, ְוַתּצִ לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְלׁשָ
ָרָכה  ַלח ּבְ ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם. ְוִתׁשְ ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ
ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל־רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ּבְ ה ָיֵדינוּ, ְוִתּתְ ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ קֹול ּתְ
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