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כדאי שלכל ילד, בן או בת - גם קטני קטנים - וגם המבוגרים יהיה סידור )תפילה( פרטי משלו - לומר תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תורה )או ספר אחר של 
תורה( משלו ללמוד בו כל יום תורה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום טוב(, מכספו הפרטי )שניתן לו מהוריו או שקיבל כפרס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצרכיו האישיים, ושיכתבו על זה "להשם הארץ ומלואה" )או בראשי תיבות "לה"ו"( בצירוף שמם - ודברים אלו יהיו 

ברשותו ואחריותו ויניחם בחדרו, במקום בולט - את הקופה יש לקבוע בחדר על ידי מסמר וכדומה, ועל ידי זה החדר כולו ייהפך ל"חדר ובית של צדקה".

סדר הנחת תפילין

טוב להרגיל עצמו לומר . . . נוסח זה מודה וכו' ועל ידי זה יזכור 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  )באמירתה  הראשונה  הברכה 
הקיבורת  שריר  על  הרצועה  הידוק  לפני  נאמרת  ראש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )איטר, הכותב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( באופן שהתפילין נוטות לעבר 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  דיבר  אם  )רק  נאמרת  השניה  הברכה 
ראש( לפני הידוק הרצועה על הראש.

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
צריך ליזהר בה מאוד ואסור לדבר ולהוציא דברי תורה מפיו עד שיברך.

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 לומר קודם התפילה:

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

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחרית כולל שיעור 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 השחר, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הרי הזמן המובחר להנחת 
תפילין הוא בזמן תפילת שחרית, כמנהג ישראל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבט תשכ"ח
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ז כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל המברק בנוגע לבתו... תחי' והיום הגיעני ג"כ מכתבו מכ"ב כסלו, וכשהייתי על 
הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתי' לרפואה קרובה ובטח לא 

ימנע הטוב מלהודיעני בזה בהקדם.

אם  ישתתפו,  וב"ב  הוא  אשר  מהנכון  הי'  ולכן  גדר,  פורץ  שמחה  אשר  בכ"מ  ידוע 
בעצמם או ע"י סיוע עכ"פ לההכנות דהתועדות חסידותיות הנערכים מזמן לזמן במקומם, 

אשר זה ימהר ג"כ רפואת בתו תחי'.

להבא כשיכתוב ע"ד רפואתה, הלשון אצ"ל רמ"ח אברי', אלא בכל אברי', וכידוע.

בברכה שיבשר טוב בקרוב ממש.

 מזמורי 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

סוף זמן קידוש לבנה: יום חמישי בערב, י"ב טבת
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ה

ה'תשל"ב  טבת, י"ד ויחי, פרשת שבת

c"i ,igie zyxt zay .c"qa
a"lyz'd ,zah
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È‡Â אׁשר נתּתי אחי על אחד ׁשכם ל «¬ƒְְֲִֶֶֶַַַַַָ

ּובקׁשּתי  ּבחרּבי האמֹורי מּיד ,1לקחּתי ְְְְְֱִִִִִַַַַָָ

ּב'דבריֿאלקיםֿחּיים' ּבזה הּדּיּוקים ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָֹוידּוע

הּזקן  אדמּו"ר האמצעי 2ּבדרּוׁשי ואדמּו"ר ,3 ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

צדק' ׁשּלאחריֿזה 4וה'צמח נׂשיאינּו ,5ורּבֹותינּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ּבּגמרא  איתא לקח,6ּדהּנה ּובקׁשּתֹו ּבחרּבֹו וכי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

נאמר  ּכבר וחרּבי 7והלא אבטח בקׁשּתי לא ּכי ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ

זֹו וקׁשּתי ּתפּלה זֹו חרּבי אּלא תֹוׁשיעני, ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹלא

ּבצלֹותי  אּונקלֹוס' ה'ּתרּגּום ׁשּפרׁש וזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבּקׁשה,

זה  ענין ׁשּיכּות מהי  להבין וצרי ְְְְִִִִִֶַַָָָָָּובבעּותי.

ׁשּיעקב  מה זהּו הלא ּדכפׁשּוטֹו ּדוקא, ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָֹֹליֹוסף

גֹו', אחד ׁשכם ל נתּתי ואני ליֹוסף ְְְֲִִֵֵֶַַַַָאֹומר

הּתפּלה  ּדענין הּׁשּיכּות מהי ּובקׁשּתי, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָּבחרּבי

וגם  הּׁשבטים, מּלׁשאר יֹותר ּדוקא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָליֹוסף

אחד  ׁשהּוא ּכמֹו אינּה ליֹוסף ְְֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּׁשּייכּות

למעלה  ,אחי על ׁשהּוא ּכמֹו אּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָמהּׁשבטים

הּתפּלה  ענין נאמר מּדּוע להבין צרי ּגם ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמאחיו.

ׁשמֹות  ּכּמה ּדי ׁשנם ּובפרט וקׁשּתי, חרּבי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבלׁשֹון

ּבּמדרׁש וכדאיתא הּתפּלה, ענין עׂשר 8על ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

הּתפּלה, ענין על ׁשּמֹורה אחר לׁשֹון לֹומר יכֹול והיה ּתפּלה, נקראּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלׁשֹונֹות

מהּפסּו ראיה להביא צרי ׁשּבּגמרא ּובפרט ּובקׁשּתי. ּבחרּבי אֹומר ּכי ולּמה ק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּמּזה  לּתפּלה, אּלא מּמׁש וקׁשת לחרב הּכּונה ׁשאין וכּו' אבטח ּבקׁשּתי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא

נאמר  לא לּמה ואםּֿכן ּכפׁשּוטֹו, וקׁשּתי חרּבי מפרׁשים היּו ׁשּמּצדֿעצמֹו ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּובן

וקׁשּתי  ׁשחרּבי יֹותר ועֹוד הּתפּלה. ענין היא הּפׁשּוטה ׁשּמׁשמעּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבלׁשֹון
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אחיך ו על אחד שכם לך נתתי ואני

הּתפּלה, ענין על מֹורים ׁשאינם רק לא ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּכפׁשּוטֹו,

ּדהּנה  הּתפּלה. מענין הפּכי ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא

ה'9ּכתיב  אמר ּברּוחי אם ּכי ּבכח ולא ּבחיל לא ְְְְְִִִִִַַַָֹֹֹ

ּבחיל  הּמלחמה אפן להיֹות ׁשּיכֹול והינּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹגֹו'

ּברּוחי  אם ּכי גֹו' ּבחיל לא אמר זה ועל ְְְְִִִִֶַַַַָֹֹּובכח,

וקׁשּתי  חרּבי ענין הּוא וכח ּבחיל וענין ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹגֹו',

ּדעל  הּתפּלה. ענין הּוא ּברּוחי וענין ְְְְְְְִִִִִַַַָָּכפׁשּוטֹו,

אֹומרים  העֹולם ואּלה 10אּמֹות ּברכב אּלה ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֻ

נזּכיר, אלקינּו ה' ּבׁשם ואנחנּו (אבל) ְְְֱֲֲִִֵֵַַַַָֹּבּסּוסים

הּתפּלה, ענין הפ הּוא וקׁשּתי חרּבי  ׁשענין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהרי

חרּבי  הּלׁשֹון אֹומר מּדּוע להבין צרי ּכן ְְְִִִִֵֵַַַַָָָואם

ְְִַוקׁשּתי.

Ô·eÈÂ ּדרּוׁשים ּבכּמה הּמבאר ההפרׁש11עלּֿפי ¿»ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

קֹוראין  ּדאין להּׁשבטים, האבֹות ְְְְִִֵֵֶַָָָׁשּבין

לׁשלׁשה  אּלא יׁשנּה12אבֹות האבֹות ּדעבֹודת , ְְֲִֶֶַַָָָָָָֹ

עבֹודת  מהּֿׁשאיןּֿכן מּיׂשראל, אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּבכל

ּוכמֹו ּבעבֹודתֹו. חלּוק ׁשבט ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָהּׁשבטים,

אֹור' ּב'תֹורה יהּודה 13ׁשּמבאר הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְְִִֶַַָָָֹ

ראּובן, עבֹודת ׁשּבין ההפרׁש ,אחי יֹודּו ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָאּתה

ּבכל  הּוא ׁשּכן מּובן ׁשּמּזה ויהּודה, לוי ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשמעֹון,

אבל  וכּו'. ּבעבֹודתֹו חלּוק אחד ׁשּכל ְְֲֲִֶֶַַָָָָָָהּׁשבטים,

ּדהּנה  לגמרי. אחר סּוג הּוא עבֹודתֹו ְְְֲִֵֵֵֵַַָיֹוסף

ׁשעבֹודת 14ּכתיב  יּֿה, ׁשבטי ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

למעל  מּלמּטה העלאה ּבדר הּוא ה,הּׁשבטים ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ

ּכתיב  ּביֹוסף הּורד 15מהּֿׁשאיןּֿכן ויֹוסף ְְְִֵֵֵֵֶַַ

למּטה, מּלמעלה המׁשכה הּוא ׁשענינֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמצרימה,

אֹומר  ולכן ּביֹותר. למּטה היא ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָוההמׁשכה

מּטה  למּטה היא ׁשהּירידה לפי ּבה', ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָמצרימה
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ו.9) ד, ח.10)זכרי' כ, ובכ"מ.11)תהלים וארא. ר"פ ב.12)תו"א טז, פרשתנו.13)ברכות ד.14)ריש קכב, תהלים

א.15) לט, וישב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
העובדה ÌÈ¯BÓלאור ÌÈ‡L ˜¯ ‡Ï ,BËeLÙk ÈzL˜Â Èa¯ÁL∆«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿…«∆≈»ƒ

.‰lÙz‰ ÔÈÚÓ ÈkÙ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‡l‡ ,‰lÙz‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿««¿ƒ»∆»∆ƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
·È˙k ‰p‰c9הנביא ÈÁe¯aבדברי Ì‡ Èk ÁÎa ‡ÏÂ ÏÈÁa ‡Ï ¿ƒ≈¿ƒ…¿«ƒ¿…¿…«ƒƒ¿ƒ

,ÁÎ·e ÏÈÁa ‰ÓÁÏn‰ ÔÙ‡ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL eÈ‰Â 'B‚ '‰ ¯Ó‡»«¿«¿∆»ƒ¿…∆«ƒ¿»»¿«ƒ¿…«
וקשת  חרב כמו נשק בכלי מלחמה

'B‚ ÏÈÁa ‡Ï '‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»«…¿«ƒ
,'B‚ ÈÁe¯a Ì‡ Èk שיש היינו ƒƒ¿ƒ

רוחניים  באמצעים הניצחון את להשיג

ÔÈÚ ‡e‰ ÁÎÂ ÏÈÁa ÔÈÚÂ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…«ƒ¿«
ÔÈÚÂ ,BËeLÙk ÈzL˜Â Èa¯Á«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»

‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÈÁe¯a הרי ¿ƒƒ¿««¿ƒ»
לתפילה. בניגוד הם וקשת »¿ÏÚcשחרב

ÌÈ¯ÓB‡ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡10‰l‡ À»»¿ƒ≈∆
ÌÈÒeqa ‰l‡Â ·Î¯a שהם היינו »∆∆¿≈∆«ƒ

גשמיים  באמצעים מלחמות מנהלים

'‰ ÌLa eÁ‡Â (Ï·‡)¬»«¬«¿¿≈
,¯ÈkÊ eÈ˜Ï‡ זאת ונעשה ¡…≈«¿ƒ

תפילה של רוחניים ≈¬‰¯Èבאמצעים
CÙ‰ ‡e‰ ÈzL˜Â Èa¯Á ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ¿«¿ƒ≈∆
CÈ¯ˆ Ôk Ì‡Â ,‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»¿ƒ≈»ƒ

ÚecÓ ÔÈ·‰Ï כאשר כאן דווקא ¿»ƒ««
לתפילה  היא ‰ÔBLlהכוונה ¯ÓB‡≈«»

.ÈzL˜Â Èa¯Á«¿ƒ¿«¿ƒ
‰nÎa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«¿…»¿«»

ÌÈLe¯c11 חסידות מאמרי ¿ƒ
L¯Ù‰‰'ה עבודת בענייני ההבדל «∆¿≈

,ÌÈË·M‰Ï ˙B·‡‰ ÔÈaL∆≈»»¿«¿»ƒ
‡l‡ ˙B·‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡c¿≈¿ƒ»∆»

‰LÏLÏ12, ויעקב יצחק אברהם רק ƒ¿…»
ישראל, בני כל של "אבות" נקראים

dLÈכיון  ˙B·‡‰ ˙„B·Úc«¬«»»∆¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa יהודי וכל ¿»∆»ƒƒ¿»≈

ה' בעבודת דרכים לעצמו לאמץ צריך

האבות למעשי ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óבדומה
Ë·L Ïk ,ÌÈË·M‰ ˙„B·Ú Ôk≈¬««¿»ƒ»≈∆

B˙„B·Úa ˜eÏÁ השבטים משאר »«¬»
או  כזה לשבט השייכים עניינים ויש

ישראל. בני לכלל ולא ¿BÓÎeאחר
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nL13 ∆¿…»¿»

ÔÈaL L¯Ù‰‰ ,EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'ƒ««¿ƒ¿»«»«∆«∆¿≈∆≈

,‰„e‰ÈÂ ÈÂÏ ,ÔBÚÓL ,Ô·e‡¯ ˙„B·Ú עניין מסמל מהם אחד שכל ¬«¿≈ƒ¿≈ƒƒ»
עלֿשם  – לוי שמיעה, – שמעון ראייה, – (ראובן ה' בעבודת ושונה אחר

הודאה  – יהודה למטה, מלמעלה אלוקות המשכת אלי", אישי "יילווה

באריכות) אור' ב'תורה שם כמבואר אור'fnL‰לאלוקת, ב'תורה מהביאור ∆ƒ∆
אלה שבטים של ה' עבודת «Ô·eÓעל

‡e‰ ÔkL גםÏÎa שאר ∆≈¿»
˜eÏÁ „Á‡ ÏkL ,ÌÈË·M‰«¿»ƒ∆»∆»»

'eÎÂ B˙„B·Úa לשאר ביחס «¬»¿
האבות  עבודת רק (וכאמור השבטים

בשווה). ישראל בני לכל «¬‡·Ïשייכת
¯Á‡ ‚eÒ ‡e‰ B˙„B·Ú ÛÒBÈ≈¬»«≈

È¯Ó‚Ï שאר לכל דומה שאינו ¿«¿≈
ומבאר. שהולך כפי השבטים,

·È˙k ‰p‰c14eÏÚ ÌML ¿ƒ≈¿ƒ∆»»
,dŒÈ ÈË·L ÌÈË·L לשון ומדיוק ¿»ƒƒ¿≈»

" ללמוד ÂÏÚהפסוק יש שבטים"

C¯„a ‡e‰ ÌÈË·M‰ ˙„B·ÚL∆¬««¿»ƒ¿∆∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
שההתקרבות  בחסידות כמבואר

הקדושֿ אל הנבראים של וההתעלות

– אופנים בשני להיות יכולה ברוךֿהוא

מלמעלה  אלוקי אור של המשכה בדרך

הנבראים  של העלאה ובדרך למטה

(שתי  למעלה מלמטה העולם וענייני

– ולדוגמא ה' בעבודת קיימות הצורות

של  ורצונו חכמתו שהיא התורה לימוד

הוא  למטה שירדה הקדושֿברוךֿהוא

עבודת  שהיא התפילה ואילו 'המשכה'

'העלאה') היא עצמו מצד האדם

בדרך  הייתה השבטים עבודת וכאמור

ÛÒBÈaהעלאה  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿≈
·È˙k15,‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿»

"ירידה" ביוסף האומר הפסוק ומלשון

מובן  למטה מלמעלה שמשמעה

‰ÎLÓ‰ ‡e‰ BÈÚL של ∆ƒ¿»«¿»»
hÓÏ‰,אלוקות  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

¯˙BÈa ‰hÓÏ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ¿«»¿≈
ביותר. נחותים למקומות ≈«¿ÔÎÏÂעד

¯ÓB‡ הורד ויוסף ÓÈ¯ˆÓ‰הפסוק ≈ƒ¿»¿»
,'‰a"למצרים" שהורד נאמר hÓ‰ולא ‰hÓÏ ‡È‰ ‰„È¯i‰L ÈÙÏ ¿¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«»«»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ז

ה'תשל"ב  טבת, י"ד ויחי, פרשת שבת

הארץ  ערות ּבמצרים ּבכּמה 16ּביֹותר וכּמבאר , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מּגיע 17מקֹומֹות  וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ּבענין ְְְְְִִַַַַָָָֹֻֻ

מארץ 18הּׁשמימה  למּטה הּוא ּבה' ׁשארצה , ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ

סתם. מּׁשמים למעלה היא ּבה' והּׁשמימה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָסתם,

יֹוסף  ׁשל ׁשענינֹו מצרימה, הּורד ויֹוסף ענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוזהּו

הּתֹורה  ענין וזהּו ּביֹותר, למּטה הּירידה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּוא

מּיׂשראל  אחד לכל הֹוראה והיא למּטה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשּירדה

ירידה  ׁשהיא ּבּגּוף מלּבׁשת ׁשהּנׁשמה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻּכמֹו

עמיקּתא  לבירא רמה מאגרא ּדעל 19ּגדֹולה . ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

נׁשמה  הּׁשחר ּבברּכת אֹומרים עצמּה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָהּנׁשמה

הּוא  נתּת ׁשּבחינת היא, טהֹורה ּבי ְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשּנתּת

קאי  טהֹורה ּדבחינת טהֹורה, מּבחינת ּגם ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָלמעלה

ּובחינת  ּבאצילּות, ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּבחינת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָעל

חׁשיב  ּדהלא זֹו, מּבחינה ּגם למעלה היא ְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹנתּת

ׁשּבראתּה ּדכׁשם למּטה, מּלמעלה הּסדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכאן

למעלה  הּוא ויצרּתּה מיצרּתּה, למעלה ְְְְְְְִִַַַַָָָָהּוא

למעלה  הּוא היא, טהֹורה כן ּכמֹו ְְְְְְִִֵַַָָָמּנפחּתּה,

היא. מּטהֹורה ּגם למעלה הּוא ונתּת ְְְְְִִִַַַָָָָָָמּבראתּה,

נׁשמה  אלקי יֹום ּבכל אֹומר מּיׂשראל אחד ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹוכל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבי, נׁשמת 20ׁשּנתּת ּבאּפיו וּיּפח ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּבּתניא  ׁשּמבאר ּוכמֹו יׂשראל 21חּיים, איׁש ּדלכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

היא  ּביׂשראל הּׁשנית ונפׁש וכּו' נפׁשֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָיׁש

אלקה ׁשּכתּוב חלק ּוכמֹו וכּו', מּמׁש מּמעל ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּפרּוׁש22ּבּזהר  נפח, מּתֹוכיּה ּדנפח ּדמאן ְְִֵֵַַַַָָָֹ

אֹומרים  זה ועל וכּו'. ּומּפנימּיּותֹו ְְְְִִִִִִֶַמּתֹוכּיּותֹו

עמיקּתא, לבירא למּטה ׁשּירדה ּבי ׁשּנתּת ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָנׁשמה
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(בתחלתו).16) ד פ"א, קה"ר וראה יב. שם ט. מב, ועוד.17)מקץ ואילך. סע"ב שיח, ח"ב קונטרסים כח,18)סה"מ ויצא

ב.19)יב. ה, חגיגה – חז"ל ל' ז.20)ע"פ ב, פח).22)ורפ"ב.ספ"א,21)בראשית (ע' רפ"ב לתניא כו' מ"מ בליקוט ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÌÈ¯ˆÓa ¯˙BÈaנקראת ולכן ברוחניות, ביותר נחותה ברמה Â¯Ú˙שהיא ¿≈¿ƒ¿«ƒ∆¿«

ı¯‡‰16˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ החסידות17, ÔÈÚaבתורת »»∆¿«¿…»¿«»¿¿ƒ¿«
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ18'‰a ‰ˆ¯‡L , À»À»«¿»¿…«ƒ««»»¿»∆«¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡È‰ '‰a ‰ÓÈÓM‰Â ,Ì˙Ò ı¯‡Ó ‰hÓÏ ‡e‰¿«»≈∆∆¿»¿«»«¿»¿ƒ¿«¿»
Ì˙Ò ÌÈÓMÓ שהסולם וכשם ƒ»«ƒ¿»

של  חיבור מסמל יעקב של בחלומו

גבוהה  דרגה עם ביותר נמוכה דרגה

"מצרימה" יוסף ירידת כך ביותר

נמוך  למקום הייתה שהירידה מלמדת

להוריד  הייתה יוסף של ועבודתו ביותר

לדרגות  עד מלמעלה אלוקות ולהמשיך

נחותות. ÛÒBÈÂהכי ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»¿≈
ÏL BÈÚL ,‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰«ƒ¿»¿»∆ƒ¿»∆
‰hÓÏ ‰„È¯i‰ ‡e‰ ÛÒBÈ≈«¿ƒ»¿«»

,¯˙BÈa הרוחני במובנה מצרים עד ¿≈
נחות ‰Bz¯‰הכי ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««»
‰„¯iL נעלה רוחני ממקור מלמעלה ∆»¿»

של  ורצונו חכמתו בהיותה מאד

לעולם hÓÏ‰,הקדושֿברוךֿהוא ¿«»
‰B¯‡‰הזה ‡È‰Â מלשון תורה ¿ƒ»»

BÓkהוראה Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒƒ¿»≈¿
Ûeba ˙LaÏÓ ‰ÓLp‰L∆«¿»»¿À∆∆«

‡È‰L ממקורה הנשמה של הירידה ∆ƒ
בגוף  להתלבשותה עד למעלה ושורשה

היא ÏB„b‰גשמי ‰„È¯È כמו מאד ¿ƒ»¿»
È·Ï¯‡ירידה ‰Ó¯ ‡¯‚‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»

‡z˜ÈÓÚ19מגג‰Â·‚לבור˜ÂÓÚ, «ƒ¿»
מאשר  יותר הרבה גדולה ירידה שהיא

סתם. לבור סתם מגג ירידה

של  הירידה גודל את ומפרט והולך

למטה: מלמעלה »¿ÏÚcהנשמה
dÓˆÚ ‰ÓLp‰ מצד שהיא כפי «¿»»«¿»

ומקורה  בשורשה ÌÈ¯ÓB‡¿ƒעצמה,
z˙pL ‰ÓL ¯ÁM‰ ˙k¯·a¿ƒ¿««««¿»»∆»«»

,‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa לדייק ויש ƒ¿»ƒ
שונות  בדרגות כאן מדובר שלמעשה

למטה מלמעלה יורד בסדר הנשמה z˙של ˙ÈÁaL כפי הנשמה היינו ∆¿ƒ«»«»
הקדושֿברוךֿהוא מאת B‰Ë¯‰,שניתנה ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿»

היא" "טהורה  כך אחר ורק בי" "נתת קודם בברכה מזכירים »ÈÁ·cƒ¿ƒ˙ולכן
È‡˜ ‰¯B‰Ë מכוונת,˙eÏÈˆ‡a ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ˙ÈÁa ÏÚ ¿»»≈«¿ƒ««¿»»¿∆ƒ«¬ƒ

יצירה, בריאה, (אצילות, הכלליים העולמות ארבעת מבין העליון העולם

Ï‰c‡עשייה) ,BÊ ‰ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ z˙ ˙ÈÁ·e¿ƒ«»«»ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ»«¬…
·ÈLÁמונה¯„q‰ Ô‡k הירידה לאורך הנשמה של השונות הדרגות של »ƒ»«≈∆

יורד בסדר d˙‡¯aLשלה ÌLÎc ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ בהמשך האמור ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿≈∆¿»»
dz¯ˆÈÓ,הברכה ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ מעולם למעלה הוא הבריאה עולם כי ¿«¿»ƒ¿«¿»

ÏÚÓÏ‰היצירה  ‡e‰ dz¯ˆÈÂƒ«¿»¿«¿»
,dzÁÙpÓ לכך מתייחס "נפחתה" כי ƒ¿«¿»

הנשמה  את נתן שהקדושֿברוךֿהוא

הגדולה  הירידה והיא גשמי גוף בתוך

‰È‡,ביותר ‰¯B‰Ë ÔÎ BÓk¿≈¿»ƒ
האצילות  בעולם שהיא כפי הנשמה

,d˙‡¯aÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ הנשמה ¿«¿»ƒ¿»»
הבריאה בעולם שהיא «»«¿z˙Âכפי

הקדושֿ מאת שניתנה כפי הנשמה

Ìbברוךֿהוא  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
.‡È‰ ‰¯B‰hÓƒ¿»ƒ

ÏÎa ¯ÓB‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
,Èa z˙pL ‰ÓL È˜Ï‡ ÌBÈ כי ¡…«¿»»∆»«»ƒ

השורש  היא "נתת" זו נעלית בחינה

מבלי  ישראל נשמות כל של והמקור

הכלל מן e˙kL·יוצא BÓÎe20 ¿∆»
הראשון אדם ÂÈt‡aבבריאת ÁtiÂ«ƒ«¿«»

,ÌÈiÁ ˙ÓL שהקדושֿברוךֿהיינו ƒ¿««ƒ
באדם נשמה הנותן הוא ¿BÓÎeהוא

‡Èza ¯‡·nL21LÈ‡ ÏÎÏc ∆¿…»««¿»ƒ¿»ƒ
'eÎÂ ˙BLÙ ÈzL LÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿≈¿»¿

הבהמית הנפש היא אחת ∆∆¿LÙÂנפש
‡È‰ Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰ הנשמה «≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

ÏÚnÓהאלוקית ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»ƒ««
·e˙kL BÓÎe ,'eÎÂ LnÓ«»¿¿∆»

¯‰fa22dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Óc «…«¿»¿»«ƒ≈
,ÁÙ הוא מתוכו - [אוויר] שנופח מי »«

B˙eiÎBzÓנופח Le¯t≈ƒƒ
'eÎÂ B˙eiÓÈtÓe שדיבור בעוד ƒ¿ƒƒ¿

הרי  חיצוני, הבל הוצאת עלֿידי הוא

הוא  בכוח אויר נופח האדם כאשר

(כפי  ופנימיותו מתוכיותו זאת עושה

כאשר  ואילו להתעייף, מבלי ארוכה שעה לדבר יכול שאדם במוחש שרואים

קצר). זמן כעבור מתעייף הוא בכוח אויר נופח הוא

‰Ê ÏÚÂ גשמי בגוף להתלבשות עד "נתת" מבחינת הזו הגדולה הירידה על ¿«∆
‰hÓÏ ‰„¯iL Èa z˙pL ‰ÓL ÌÈ¯ÓB‡ ביותר גדולה בירידה ¿ƒ¿»»∆»«»ƒ∆»¿»¿«»

לירידה z˜ÈÓÚ‡,שנמשלה ‡¯È·Ïעמוק ‰f‰לבור ÌÏBÚÏ ¿ƒ»«ƒ¿»»»«∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

אחיך ח על אחד שכם לך נתתי ואני

מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָלעֹולם

נתּת ׁשל הּפׁשּוט הּפרּוׁש ׁשּזהּו האדם, ׁשל ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבגּופֹו

ּדבעֹולם  והינּו למּטה. ׁשהּוא ּכמֹו ּבגּוף היינּו ְְְְְְְִֶַַַָָָּבי,

ׁשהּוא  האדם לגּוף היא הּירידה ּגּופא, ְְִִֶֶַַָָָָָהּזה

הּנבראים  ּדבכל הּזה, ּבעֹולם נמּוכה הכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמדרגה

עם  ּביחד הּגׁשם נתהּוה וחי, צֹומח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָּכמֹו

ּבגּוף  מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשּלהם, והחּיּות ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָהרּוחנּיּות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדֹומם, ׁשּנברא ראּו23האדם ּגלמי ְְְִִֵֶֶָָָָָָָ

וכּמבאר  נׁשמתֹו, ּבֹו נּתנה אחרּֿכ ורק ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹעיני

הּטעם  להבין הּמתחיל ' 'ּדּבּור ְְְִִִִַַַַַַָּב'ּדרּוׁשים'

ּכל  מּׁשאר  האדם ּגּוף יצירת ְְְִִִֶַַָָָָָָׁשּנׁשּתּנה

הּפחיתּות 24הּנבראים  רק מּובן לפיֿזה אמנם . ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּגרּוע  הּוא ּבאמת אבל וצֹומח, חי לגּבי ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלֹו

ותכלית  ּדֹומם ׁשל ּדענינֹו מּדֹומם, ּגם ְְְְִִִֵֵֶַַָָּופחּות

ׁשּמתעּלה  ּומה הּדֹומם, ענין רק הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַׁשלמּותֹו

ענין  מּצד אּלא מּצדֿעצמ ֹו אינֹו ּבּצֹומח, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָונכלל

ׁשל  ׁשענינֹו ּבאדם, מהּֿׁשאיןּֿכן הימּנּו, ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמחּוץ

ׁשּתכלית  ועד הּנׁשמה, עם ׁשּיתאחד הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּגּוף

לעתידֿלבא  ׁשּיהיה ּכמֹו הּוא הּגּוף ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשלמּות

מהּגּוף  חּיּותּה ּתקּבל האלקית ולכן 25ׁשהּנפׁש , ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

עם  ׁשּמתאחד ולפני ּדלעתידֿלבא, לּזמן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹקדם

ולכן  ׁשּלֹו, ּוׁשלמּות ענינֹו זהּו לא הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּנׁשמה

מה  ועלּֿדר מּדֹומם. ּגם נמּוכה ּבמדרגה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּוא

מׁשּפחֹות 26ּׁשּכתּוב  מּכל ידעּתי אתכם רק ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹ

הּיקר  (ׁשּמּצד גֹו' עליכם אפקד ּכן על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהאדמה

ּביֹותר). החּסרֹון ּבהם נרּגׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָָָּדיׂשראל,
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טז.23) קלט, ואילך.24)תהלים ד יח, שם תו"ח ואילך. ד ג, בראשית 25,88)תו"א ע' וחכ"א ,44 ע' ח"כ לקו"ש ראה

ב.26)וש"נ. ג, עמוס

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ï ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰epnÓ ‰hÓ הנשמה הזה בעולם וכאן ««¿∆≈«¿¿«»ƒ∆

z˙מלובשת ÏL ËeLt‰ Le¯t‰ e‰fL ,Ì„‡‰ ÏL BÙe‚a¿∆»»»∆∆«≈«»∆»«»
‰f‰ ÌÏBÚ·c eÈ‰Â .‰hÓÏ ‡e‰L BÓk Ûe‚a eÈÈ‰ ,Èaƒ«¿¿¿∆¿«»¿«¿¿»»«∆

,‡Ùeb עצמו Ó„¯‚‰בעולם ‡e‰L Ì„‡‰ Ûe‚Ï ‡È‰ ‰„È¯i‰ »«¿ƒ»ƒ¿»»»∆«¿≈»
,‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÎeÓ ÈÎ‰ כי ¬ƒ¿»»»«∆

הנברא  הוא האדם גוף מסויים במובן

בעולם  שקיים ביותר «¿ÏÎ·cƒהנחות
,ÈÁÂ ÁÓBˆ BÓk ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿≈«¿«
ÌÚ „ÁÈa ÌLb‰ ‰e‰˙ƒ¿«»«∆∆¿««ƒ
,Ì‰lL ˙eiÁ‰Â ˙eiÁe¯‰»»ƒ¿««∆»∆
ימי  בששת נוצרו הנבראים כאשר

כוח  עם נברא הצומח הרי בראשית

כשהם  נבראו החיים ובעלי הצמיחה

שהגשמיות  כך וקיימים חיים

יחד  נבראו שלהם »Œ‰Óוהרוחניות
‡¯·pL Ì„‡‰ Ûe‚a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿»»»∆ƒ¿»

חייםÌÓBc,תחילה רוח BÓÎeללא ≈¿
·e˙kL23,EÈÈÚ e‡¯ ÈÓÏb ∆»»¿ƒ»≈∆

ראיתי  לאדם: אומר הקדושֿברוךֿהוא

דומם  גולם היית עדיין כאשר אותך

רוחנית  נפש ‡CkŒ¯Áללא ˜¯Â¿«««»
¯‡·nÎÂ ,B˙ÓL Ba ‰zƒ¿»ƒ¿»¿«¿…»

'ÌÈLe¯c'a החסידות מאמרי «¿ƒ
ÌÚh‰ ÔÈ·‰Ï 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'ƒ««¿ƒ¿»ƒ«««
Ì„‡‰ Ûeb ˙¯ÈˆÈ ‰pzLpL∆ƒ¿«»¿ƒ«»»»

ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ¯‡MÓ24 וכמבואר ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
שפלות  בחינת "זהו אשר אור' ב'תורה

נמוך  שלו הגוף שהרי האדם לגבי

הבעליֿחיים  מגופות יותר במדרגה

היותו  עם דומם... בבחינת שנתהווה

המאמר  (ובהמשך בנבראים" מובחר

עלֿפי  לכך הטעם באריכות מבואר שם

חסידות).

‰ÊŒÈÙÏ ÌÓ‡ האמור הביאור לפי »¿»¿ƒ∆
כך  אחר ורק כדומם נברא האדם שגוף

ובעלי  הצמחים ואילו נשמה, בו ניתנה

שבהם הנפש עם מלכתחילה נבראו BlLהחיים ˙e˙ÈÁt‰ ˜¯ Ô·eÓ»««¿ƒ∆
האדם ÁÓBˆÂ,של ÈÁ Èa‚Ï קודם כדומם כי היה הנפש בו שניתנה ¿«≈«¿≈«

,ÌÓBcÓ Ìb ˙eÁÙe Úe¯b ‡e‰ ˙Ó‡a Ï·‡ דבר של לאמיתו ¬»∆¡∆»«»«ƒ≈
מהדומם אפילו נחות האדם ÈÏÎ˙Â˙גוף ÌÓBc ÏL BÈÚc¿ƒ¿»∆≈¿«¿ƒ

,ÌÓBc‰ ÔÈÚ ˜¯ ‡e‰ B˙eÓÏL ותכלית תפקיד יש נברא לכל ¿≈«ƒ¿««≈

חסרון  איננה חי או צומח איננו שהדומם העובדה שכך וכיוון לו המיוחדת

אחר משהו להיות ממנו נדרש לא כדומם כי ÏÏÎÂבו ‰lÚ˙nL ‰Óe«∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
,ÁÓBva בדומם גורם הדבר הצומח לצורך מנוצל הוא שכאשר העובדה «≈«

נועד  שהדומם הוכחה מהווה איננה גבוהה יותר לדרגה אותו ומביא עילוי

כי  יותר, נעלה אחר, משהו להיות

„vÓ ‡l‡ BÓˆÚŒ„vÓ BÈ‡≈ƒ««¿∆»ƒ«
,epÓÈ‰ ıeÁnL ÔÈÚ ההתעלות ƒ¿»∆ƒ≈∆

עצמו  מצד איננה בצומח הדומם של

שלו  והיעוד התפקיד ממילוי וכחלק

עצמו  ממנו שחוץ דבר מצד אלא

BÈÚL ,Ì„‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»»∆ƒ¿»
Ûeb‰ ÏL שלו והתכלית ותפקידו ∆«

ÌÚעצמו „Á‡˙iL ‡e‰∆ƒ¿«≈ƒ
„ÚÂ ,‰ÓLp‰ כך ÈÏÎzL˙כדי «¿»»¿«∆«¿ƒ

BÓk ‡e‰ Ûeb‰ ˙eÓÏL¿≈«¿
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL בימות ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

‰‡È˜Ï˙המשיח LÙp‰L∆«∆∆»¡…ƒ
Ûeb‰Ó d˙eiÁ Ïa˜z25, שאז ¿«≈«»≈«

תהיה  והנשמה הגוף התאחדות

השלימות מאחר ÔÎÏÂבתכלית ¿»≈
עניין  היא והגוף הנשמה שהתאחדות

הגוף  של ומטרתו בתפקידו עיקרי

הרי  Œ„È˙ÚÏcעצמו ÔÓfÏ Ì„…̃∆«¿«ƒ¿»ƒ
ÌÚ „Á‡˙nL ÈÙÏÂ ,‡·Ï»…¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ
BÈÚ e‰Ê ‡Ï È¯‰ ‰ÓLp‰«¿»»¬≈…∆ƒ¿»
‡e‰ ÔÎÏÂ ,BlL ˙eÓÏLe¿≈∆¿»≈
ÌÓBcÓ Ìb ‰ÎeÓ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»¿»«ƒ≈
הוא  האדם גוף הזה שבזמן נמצא

התלבשות  כן ואם ביותר נחותה ברמה

ירידה  היא הגשמי הגוף בתוך הנשמה

כך  על להתפלא ואין ועצומה. גדולה

במצב  נמצא היהודי הגוף שדווקא

כי  הברואים, שאר מכל יותר נחות

מכך  נובע העניין דבר של לאמתו

את  ומייקר אוהב שהקדושֿברוךֿהוא

ישראל Ó‰עם C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«
·e˙kM26Ôk ÏÚ ‰Ó„‡‰ ˙BÁtLÓ ÏkÓ ÈzÚ„È ÌÎ˙‡ ˜¯ ∆»«∆¿∆»«¿ƒƒ…ƒ¿¿»¬»»«≈

'B‚ ÌÎÈÏÚ „˜Ù‡ מהם שבחר ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא ∆¿…¬≈∆
"אפקוד  זה בגלל ודווקא חיבה לשון ידעתי" אתכם ו"רק האומות מכל

רצויים לא מעשים על Ì‰aעליכם" Lb¯ ,Ï‡¯NÈc ¯˜i‰ „vnL)∆ƒ««…∆¿ƒ¿»≈ƒ¿»»∆
¯˙BÈa ÔB¯qÁ‰ לא האומות שאצל דברים על גם עליהם "פוקד" וה' «ƒ»¿≈
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ט

ה'תשל"ב  טבת, י"ד ויחי, פרשת שבת

e‰ÊÂ ׁשל ּדענינֹו מצרימה, הּורד ויֹוסף ענין ¿∆ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

מּלמעלה  והמׁשכה ירידה הּוא ְְְְְִִֵַַָָָָיֹוסף

ּבכדי  עמיקּתא לבירא רמה מאגרא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלמּטה

יעקב  אמר ולכן ּביֹותר, מּטה הּמּטה ְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָֹלהעלֹות

ׁשכם  ּכי ּפרּוׁש אחד, ׁשכם ל נתּתי ואני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָליֹוסף

(ּוכמֹו אחֹורים ּבחינת ׁשהּוא הּכתף, ְְֲִִֵֶַַַָהּוא

יֹוסף 27ׁשּכתּוב  ׁשל וענינֹו אחד), ׁשכם לעבדֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָ

צרי ּותחּלה ׁשכם, ּבחינת את ּגם לברר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּוא

ואחרּֿכ עצמֹו, ּבאדם ׁשכם ּבחינת את ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָלברר

ׁשּזהּו ּכּלֹו. ּבעֹולם ׁשכם ּבחינת ּברּור ְְֲִִֵֶֶֶַָָֻּפֹועלים

למּטה, מּלמעלה וירדה ׁשּנמׁשכה הּתֹורה ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָענין

ּבּתניא  ּבסתר 28וכדאיתא וירדה ׁשּנסעה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ועניני  ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה עד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמדרגֹות

ויצרֿ ירדּתם ׁשּלמצרים למקֹום וכּו' הּזה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָעֹולם

ּביניכם  יׁש ּבחינת 29הרע את ּגם לברר ּבכדי , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הּמעׂשה  את להֹורֹות הּוא הּתֹורה ׁשענין ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָׁשכם,

ּולהבּדיל  תעׂשינה, לא אׁשר ואּלה יעׂשּון ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאׁשר

הּוא  הּטהֹור ּבחינת ׁשּברּור והפכֹו, הּטהֹור ְֲִֵֵֶַַַַָָָּבין

ענין  ׁשהּוא טֹוב עׂשה ענין ׁשּזהּו עׂשּיה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָעלֿידי

עלֿידי  הּוא הּטמא ּבחינת ּוברּור ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָמצותֿעׂשה.

לאֿתעׂשה. מצות ענין ׁשהּוא מרע סּור ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹּדחּיה,

,מל נעׂשה ׁשּלֹו הּתֹורה לּמּוד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָּדעלֿידי

לברר.30ּוכמאמר  יכֹול זה ּובכח רּבנן, מלכי מאן ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

הּברּור  על הּכח ּכי ,ל נתּתי ואני ׁשאֹומר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹוזהּו
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ט.27) ג, ד.28)צפני' ואילך.29)פרק ב פח, ברע"מ.30)שבת – ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
את  ולא האהוב בנו את דווקא ומייסר שמחנך כאב כלל) חסרון נחשבים

חברו. בן

שהוא  כפי למטה מלמעלה הירידה מושג כללות שנתבאר לאחר מעתה,

במובן  יוסף ירידת - הקודם לנושא המאמר חוזר לגוף, הנשמה בירידת

וירידה  המשכה בדרך ה' עבודת של

למטה: מלמעלה האלוקי האור של

„¯e‰ ÛÒBÈÂ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿≈«
ÛÒBÈ ÏL BÈÚc ,‰ÓÈ¯ˆÓƒ¿»¿»¿ƒ¿»∆≈

‰ÎLÓ‰Â ‰„È¯È ‡e‰ האור של ¿ƒ»¿«¿»»
hÓÏ‰האלוקי ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»«ƒ¿»
הירידה  כמו מאד גדולה ירידה שהיא

עמוק  לבור גבוה ≈¿È„Îaƒמגג
,¯˙BÈa ‰hÓ ‰hn‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬««»«»¿≈
את  אפילו לאלוקות ולקרב ולהעלות

תחתונות  הכי ‡Ó¯הדרגות ÔÎÏÂ¿»≈»«
EÏ Èz˙ È‡Â ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ«¬…¿≈«¬ƒ»«ƒ¿
ÌÎL Èk Le¯t ,„Á‡ ÌÎL¿∆««≈ƒ¿∆
˙ÈÁa ‡e‰L ,Û˙k‰ ‡e‰«»≈∆¿ƒ«

ÌÈ¯BÁ‡ פנים לבחינת בניגוד אשר ¬«ƒ
בחינת  הרי גילוי, של עניין שהיא

והסתר  העלם של עניין היא אחוריים

משה  שכאשר בתורה שכתוב כמו

מהקדושֿברוךֿהוא  ביקש רבנו

לו  ענה כבודך", את נא "הראיני

רק  תיענה שבקשתו הקדושֿברוךֿהוא

ופני  אחורי את "וראית חלקית בצורה

יראו" e˙kL·לא BÓÎe)27 ¿∆»
BÈÚÂ ,(„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ¿»¿¿∆∆»¿ƒ¿»

¯¯·Ï ‡e‰ ÛÒBÈ ÏL להפריד ∆≈¿»≈
ולהעלות  מהרע שבה הטוב את

ÌÎL,לקדושה ˙ÈÁa ˙‡ Ìb«∆¿ƒ«¿∆
ביותר תחתונה בחינה «lÁ˙e¿ƒ‰שהיא

CÈ¯ˆ'ה בעבודת העוסק האדם »ƒ
המשכת של זו מטה בדרך למטה ועד מעלה מלמעלה ≈«¿Ï·¯¯אלוקות
ÌÎL ˙ÈÁa אחוריים‡˙ בחינת התחתון, BÓˆÚ,החלק Ì„‡a ∆¿ƒ«¿∆»»»«¿

e‰fL .Blk ÌÏBÚa ÌÎL ˙ÈÁa ¯e¯a ÌÈÏÚBt CkŒ¯Á‡Â¿««»¬ƒ≈¿ƒ«¿∆»»À∆∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„¯ÈÂ ‰ÎLÓpL ‰¯Bz‰ ÔÈÚ עבודה ולכן ƒ¿««»∆ƒ¿¿»¿»¿»ƒ¿«¿»¿«»

התורה  לימוד עלֿידי בעיקר היא למטה מלמעלה המשכה של זו

‡˙È‡„ÎÂ מובא‡Èza28 למטה מלמעלה התורה של הירידה לגבי ¿ƒ¿ƒ»««¿»
ÌÈ¯·„a ‰LaÏ˙pL „Ú ˙B‚¯„n‰ ¯˙Òa ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒpL∆»¿»¿»¿»¿≈∆««¿≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ
Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓlL ÌB˜ÓÏ 'eÎÂ ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚÂ ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈»«∆¿¿»∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆

ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ29, משה שעלה "בשעה ז"ל: חכמינו אמרו ¿≈∆»«≈≈≈∆
הוא: ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו התורה] את [לקבל למרום

אמרו  בא. תורה לקבל להן: אמר בינינו? אשה לילוד מה עולם, של ריבונו

הקדוש  לו אמר ודם?... לבשר ליתנה מבקש אתה גנוזה... חמודה לפניו:

תשובה. להן החזיר למשה: הוא ברוך

תורה  עולם, של ריבונו לפניו... אמר

"אנכי  בה כתיב מה לי נותן שאתה

מארץ  הוצאתיך אשר אלוקיך ה'

ירדתם? למצרים להן: אמר מצרים",

תהא  למה תורה השתעבדתם? לפרעה

תרצח  "לא בה... כתיב מה שוב לכם?

יש  קנאה תגנוב", לא תנאף לא

מיד  ביניכם? יש הרע יצר ביניכם?

וגם  הוא. ברוך להקדוש לו הודו

התורה  כמה עד מודגש זה בעניין

"חמודה  ביותר, נעלה ממקום ירדה

למקום  הקדושֿברוךֿהוא אצל גנוזה"

ושל  מצרים של מקום ביותר, נחות

הרע, ‡˙יצר Ìb ¯¯·Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈«∆
,ÌÎL ˙ÈÁa שהתורה זה ודבר ¿ƒ«¿∆

גם  מודגש הזה לעולם למטה ירדה

‰e‡בכך ‰¯Bz‰ ÔÈÚL לא ∆ƒ¿««»
למעשה  שייכות לו שאין מופשט דבר

באה  התורה אלא ¿B¯B‰Ï˙בפועל
ÔeNÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡∆««¬∆¬∆«¬
,‰ÈNÚ˙ ‡Ï ¯L‡ ‰l‡Â¿≈∆¬∆…≈»∆»

¯B‰h‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ïe,BÎÙ‰Â ¬«¿ƒ≈«»«¬»
¯B‰h‰ ˙ÈÁa ¯e¯aL∆≈¿ƒ««»
הטהרה  מהיפך שלו וההפרדה

לקדושה  È„ÈŒÏÚוהעלאתו ‡e‰«¿≈
·BË ‰NÚ ÔÈÚ e‰fL ,‰iNÚ¬ƒ»∆∆ƒ¿«¬≈
‰NÚŒ˙ÂˆÓ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«¬≈
בחפצים  משתמש האדם וכאשר

הרי  עשה, מצוות לקיים כדי גשמיים

לקדושה. אותם ומעלה מברר ‰Óh‡הוא ˙ÈÁa ¯e¯·e העולם ענייני ≈¿ƒ««»≈
בהנאה  אפילו או באכילה Ú¯Óהאסורים ¯eÒ ,‰iÁc È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ»≈»

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÔÈÚ ‡e‰L בהם השימוש ואי הדחייה ידי שעל ∆ƒ¿«ƒ¿«…«¬∆
מתבררים. הם CÏÓ,גם ‰NÚ BlL ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒ«»∆«¬∆∆∆

העולם  עניני על ושליט כמלך נעשה הוא הרי תורה לומד האדם כאשר

¯Ó‡ÓÎe30 ז"ל ¯Ôa,חכמינו ÈÎÏÓ Ô‡Ó חכמי המלכים, הם מי ¿«¬«»«¿≈«»»
ÏBÎÈהתורה, ‰Ê ÁÎ·e תורה הלומד העולם.Ï·¯¯האדם את ¿…«∆»¿»≈

¯ÓB‡L e‰ÊÂ מלמעלה המשכה בדרך ה' את שעובד ליוסף אבינו יעקב ¿∆∆≈

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

י

 10   למלל ימא  

אחיך י על אחד שכם לך נתתי ואני

האבֹות  ּבחיר הּוא ויעקב מהאבֹות, אבל 31הּוא , ְְֲֲִֵַָָָָָֹ

ּדכתיב  יֹוסף, עלֿידי הּוא ּבפעל אּלה 32הּברּור ְְְִִֵֵֵֵֶַַַֹ

יּו"ד  הּוא ׁשּיעקב  והגם יֹוסף. יעקב ְֲֲֲֵֶַַַַֹֹּתֹולדֹות

והמׁשכה 33עקב  אצילּות, ּבמדרגת הּוא הרי , ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָ

וכּמבאר  יֹוסף עלֿידי היא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

הּזהר  יֹוסף 34ּבבאּורי ּבין ההפרׁש זהּו והּנה . ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַֹ

ירידה  הּוא ענינֹו ּדיֹוסף הּׁשבטים, ְְְְְִִִִֵַָָָָלׁשאר

ּוׁשאר  הּתֹורה, ּבחינת למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָוהמׁשכה

למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ענינם ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָהּׁשבטים

יּֿה, ׁשבטי ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּכמֹו

הּוא  ׁשּׁשבטים היֹות (ועם הּתפּלה ענין ְְְְֱִִִִֶֶַַָָׁשהּוא

ההמׁשכה, ענין ׁשהּוא כּו' ּדׁשביט  ּכֹוכבא ְְְְְִִִֶַַַָָָָמּלׁשֹון

היא  הּבריאה ּבעֹולם ׁשהם ּכמֹו עבֹודתם ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָאבל

ׁשבטים  עלּו ׁשּׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו עלּיה, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבבחינת

למעלה  מּלמּטה סּלם,35וכּו' ּכמֹו הּוא ּדתפּלה ,( ְְְְְְִִִַַָָָָֻ

הּׁשמימה  מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ,36ׁשהּוא ְְְִֶַַַַַָָָָָֹֻֻ

הּסּלם  ׁשליבֹות ּבד' למעלה מּלמּטה ,37ׁשעֹולה ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ

ּבחינת  ּבׁשמֹו, קראּו לה' מהֹודּו היא ְְְְְִִִִֵַַַַָָּדההתחלה

ואחרֿ אני, מֹודה לזה קדם ועֹוד ּבלבד. ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹהֹודאה

ועֹולה  וכּו', ּדפסּוקיּֿדזמרה ההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִֵֶַָָּכ

ׁשּמּגיע  עד לׁשלב ּומּׁשלב למדריגה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמּמדריגה

מריּה קּמי ּכעבּדא ּבבּטּול עׂשרה' 38ל'ׁשמֹונה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּדעּקר  ידּוע הּנה א) הּׁשבטים. עבֹודת ענין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָוזהּו
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ועוד.31) ב קמז, ב. קיט, זח"א רפע"ו. ב"ר וראה כה. כז, תולדות וישב.32)שעה"פ ועוד.33)ר"פ ישראל. ערך קה"י

ובכ"מ.34) ואילך. ב שפה, שם אוה"ת ואילך). קסח (ע' ולהצ"צ ואילך). ד (כט, לאדהאמ"צ שם 35)פרשתנו תו"א ראה

ב. ועוד.36)קג, ב. שו, ב. רסו, ח"א זהר בהוצאת 37)ראה – הספר שבסוף במ"מ (ובהנסמן ב ב, בשלח לקו"ת ראה

תשד"מ). א.38)קה"ת יו"ד, שבת

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
הזה שבעולם הגשמיים הדברים את ומברר Èkלמטה ,EÏ Èz˙ È‡Â«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

˙B·‡‰ ¯ÈÁa ‡e‰ ·˜ÚÈÂ ,˙B·‡‰Ó ‡e‰ ¯e¯a‰ ÏÚ Ák‰31, «…«««≈≈»»¿«¬…¿ƒ»»
") בפרט אבינו מיעקב ניתן בכלל, מהאבות הניתן הכוח נתתי")È‡Âולכן

·È˙Îc ,ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÏÚÙa ¯e¯a‰ Ï·‡32‰l‡ ¬»«≈¿…««¿≈≈ƒ¿ƒ≈∆
ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz הוא יוסף כי ¿«¬…≈

שבאים  הכוחות את לפועל המוציא

eÈ"„מיעקב. ‡e‰ ·˜ÚiL Ì‚‰Â«¬«∆«¬…
·˜Ú33, מדובר לכאורה כן ואם »≈

הכוח  ממנה ניתן ואיך נמוכה בדרגה

העולם? ענייני ‰e‡לבירור È¯‰¬≈
,˙eÏÈˆ‡ ˙‚¯„Óa העולם שהוא ¿«¿≈«¬ƒ

(וגם  העולמות מארבעת נעלה הכי

דרגה  היא שבאצילות "עקב" בחינת

ביותר) מאצילות ÎLÓ‰Â‰גבוהה ¿«¿»»
‡È‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ
È¯e‡·a ¯‡·nÎÂ ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈¿«¿…»¿≈≈

¯‰f‰34 נשיאינו רבותינו ספרי «…«
הזהר. דברי את המבארים

‰p‰Â יוסף עבודת של זה נושא ¿ƒ≈
מלמעלה  אלוקות ולהמשיך להוריד

הזה  לעולם מטה למטה עד מעלה

L¯Ù‰‰ e‰Ê ההבדלÛÒBÈ ÔÈa ∆«∆¿≈≈≈
ÛÒBÈc ,ÌÈË·M‰ ¯‡LÏƒ¿»«¿»ƒ¿≈
‰ÎLÓ‰Â ‰„È¯È ‡e‰ BÈÚƒ¿»¿ƒ»¿«¿»»
˙ÈÁa ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ«

,‰¯Bz‰ זו שעבודה לעיל כמבואר «»
התורה  לימוד ידי על בעיקר היא

ושורש  ממקור ירדה עצמה שהיא

הגשמי  הזה העולם עד ביותר נעלה

‡e‰ ÌÈÚ ÌÈË·M‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒƒ¿»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
התעלות  של בדרך לאלוקות התקרבות

למעלה מלמטה ¿BÓkהתחתונים
,dŒÈ ÈË·L ÌÈË·L eÏÚ ÌML ·e˙kL"עלו" הפסוק לשון ודיוק ∆»∆»»¿»ƒƒ¿≈»

ההעלאה  לעניין ‰lÙz‰רומז ÔÈÚ ‡e‰L מתקרב האדם שבה ∆ƒ¿««¿ƒ»
מלמטה התעוררות ידי על ‰e‡לאלוקות ÌÈË·ML ˙BÈ‰ ÌÚÂ)¿ƒ¡∆¿»ƒ

,‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L 'eÎ ËÈ·Lc ‡·ÎBk ÔBLlÓ שהרי ƒ¿¿»¿»ƒ∆ƒ¿«««¿»»
למטה מלמעלה מאיר Ì˙„B·Úהכוכב Ï·‡ יוסף מלבד השבטים כל של ¬»¬»»

BÓk ,‰iÏÚ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa Ì‰L BÓk¿∆≈¿»«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ 'eÎÂ ÌÈË·L eÏÚ ÌML ·e˙kL35,( ומוסיף ∆»∆»»¿»ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»
התפילה  בעבודת שהוא כפי למעלה מלמטה העלייה עניין את ומפרט

ÌlÒ BÓk ‡e‰ ‰lÙ˙c, ידי ועל למעלה, מלמטה עליו לטפס שניתן ƒ¿ƒ»¿À»
המעלה  עם המטה את לחבר BL‡¯Âזה ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ ‡e‰L∆À»À»«¿»¿…

‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ36, הסולם כמו «ƒ««»«¿»
שקצהו  אבינו יעקב של בחלומו שהיה

השמים  עד מגיע וראשו בארץ ניצב

הארץ  בין מחבר שהסולם ונמצא

ענינה  וזה העליונים והשמים התחתונה

התפילה  עבודת האדם ÏBÚL‰של ∆∆
a„'המתפלל ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿

Ìlq‰ ˙B·ÈÏL37, כמבואר ¿ƒ«À»
שחרית  שתפילת וחסידות בקבלה

ארבעת  (כנגד חלקים לארבעה נחלקת

יצירה  בריאה אצילות, העולמות

של  שלבים לארבעה שנמשלו עשייה)

בסולם  של ÏÁ˙‰‰c‰עלייה ¿««¿»»
˜¯‡eהתפילה  '‰Ï e„B‰Ó ‡È‰ƒ≈«ƒ¿

„·Ïa ‰‡„B‰ ˙ÈÁa ,BÓLaƒ¿¿ƒ«»»ƒ¿«
באלוקות  והשגה הבנה לעומת

פנימית  והרגשה להכרה שמביאה

האדם  של ההתייחסות ועמוקה,

נמוכה  דרגה היא בהודאה, לאלוקות

ומסכים  שמודה למי (בדומה יחסית

מבין  שאיננו אף מסויימת לדעה

נקראת  היא ולכן איתה) ומזדהה

יותר. ולא בלבד" ¿BÚÂ„"הודאה
,È‡ ‰„BÓ ‰ÊÏ Ì„˜ היא שגם …∆»∆∆¬ƒ

בלבד השלב בא CkŒ¯Á‡Âהודאה ¿««»
יותר בגדולת ‰‰˙eBa˙הנעלה «ƒ¿¿

eÎÂ'ה' ‰¯ÓÊcŒÈ˜eÒÙc בהם ƒ¿≈¿ƒ¿»¿
ה' גדולת על שונים תיאורים יש

וכד', והשפעתו ∆¿ÏBÚÂ‰וחסדו
‰BÓL'Ï ÚÈbnL „Ú ·ÏLÏ ·ÏMÓe ‰‚È¯„ÓÏ ‰‚È¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»ƒ»»¿»»«∆«ƒ«ƒ¿∆

dÈ¯Ó Èn˜ ‡c·Úk Ïeh·a '‰¯NÚ38 שהוא אדונו לפני כעבד ∆¿≈¿ƒ¿«¿»«≈»≈
ענינו  וכל עצמו, משל מציאות שום אין שלעבד כך כדי עד מוחלט ביטול

אדונו את לשרת ‰ÌÈË·Mהוא ˙„B·Ú ÔÈÚ e‰ÊÂ התפילה בעבודת ¿∆ƒ¿«¬««¿»ƒ
לשלב. משלב למעלה מלמטה העלאה בדרך

,‰lÙz‰ ¯Á‡ ‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙lÚt ¯wÚc Úe„È ‰p‰ C‡)«ƒ≈»«¿ƒ«¿À««»«««¿ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

ה'תשל"ב  טבת, י"ד ויחי, פרשת שבת

וכדאיתא  הּתפּלה, אחר הּוא הּתֹורה ְְְְִִִַַַַַָָָֻּפעּלת

ּתפּלתֹו39ּבּגמרא  ׁשּתהא ּבנימין אּבא ּתפּלת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבזה  ּומבאר למּטתֹו, היא 40סמּוכה ּבזה ׁשהּכּונה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּדתפּלה  ההעלאה לאחר יהיה הּתֹורה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּלּמּוד

הּבהיר  ּבספר ּׁשאיתא מה ׁשּזהּו (נּסח41ּֿדוקא, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

החכמה  מעין ּבּז42אחר הּובא היה 43הר ) ּדדוד , ְְְִֵַַַַַַָָָָָָֹ

ּבקדׁשאּֿבריֿהּוא  ׁשּלמעלה ּתֹורה ,44מחּבר ְְְְְְִֵֶַַָָָֻ

יׂשראל  זמירֹות נעים הּוא ּדדוד ,45ּדלהיֹות ְְְְְְִִִִִֵָָ

לחּבר  ּדוקא ּבכחֹו היה לכן הּתפּלה, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹּבחינת

ּבקדׁשאּֿבריֿהּוא). ׁשּלמעלה ְְְְְִֶַָָָֻּתֹורה

ÌÓ‡ ּבחינת הּוא הּתֹורה ענין ּדעּקר היֹות עם »¿»ְְְֱִִִִַַַַָ

ענין  ועּקר למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִִַַַַַָָָָהמׁשכה

הּנה  למעלה, מּלמּטה העלאה הּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּתפּלה

מּזה, זה ּכלּולים ׁשּבקדּׁשה הענינים ׁשּכל ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻמּכיון

הּתפּלה, ּבחינת יׁשנּה ּבּתֹורה ּדגם מּובן, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהרי

יׁשנּה ּובּתפּלה למעלה. מּלמּטה ההעלאה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָענין

והּנה  למּטה. מּלמעלה המׁשכה הּתֹורה, ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָּבחינת

ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה הּוא ׁשּבּתֹורה ההעלאה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָּבחינת

הּׁשמים  מן לחם היא ׁשּבכתב המׁשכה 46ּדתֹורה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּובמיחד  ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה אבל למּטה, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלה

ּתלמּוד  ׁשעל למעלה. מּלמּטה הּוא ּבבלי ְְְְְְִִֶַַַַַַָָּתלמּוד

הֹוׁשיבני  ּבמחׁשּכים איתא על47ּֿבבלי ׁשּדוקא , ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָ

וכּו' הענין להבנת ּבא החׁש ׁשּבא 48ידי והינּו , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשמעֹון  רּבי ׁשאמר ּוכמֹו ּגדֹולה. יגיעה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָעלֿידי

יֹוחאי  ּדמעיּקרא 49ּבן כּו', ּבכ ׁשראיתני אׁשרי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּפנחס  רּבי מקׁשי הוה ּכי לסֹוף כּו' מקׁשי הוה ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָּכי

ּבן  ׁשמעֹון רּבי ליּה מפרק הוה קׁשיא, יאיר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבן

רק  זה ׁשאין ּפירּוקי, וארּבעה עׂשרין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹוחאי
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ב.39) ה, ב.40)ברכות צו, ברכה (קצו).41)לקו"ת נח רע"ג).כ"42)סימן מז, שם וראה סע"א. (נא, שלח בלקו"ת ה

ב.43) רכב, בזהר).44)ח"ג (וכמ"ש רע"ד. פז, מטות ד). יט, ב. (יח, שמיני לקו"ת א.45)ראה כג, טז,46)ש"ב בשלח

א.47)ד. כד, סנהדרין ו. ג, 483)איכה ע' תרס"ו המשך ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי ראה

ואילך. 121 ס"ע תש"ח סה"מ ב.49)ואילך. לג, שבת

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‡¯Óba ‡˙È‡„ÎÂ39B˙lÙz ‡‰zL ÔÈÓÈa ‡a‡ ˙lÙz ¿ƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ««»ƒ¿»ƒ∆¿≈¿ƒ»

‰Êa ¯‡·Óe ,B˙hÓÏ ‰ÎeÓÒ40„enlL ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L ¿»¿ƒ»¿…»»∆∆««»»»∆ƒ∆ƒ
,‡˜Âc ‰lÙ˙c ‰‡ÏÚ‰‰ ¯Á‡Ï ‰È‰È ‰¯Bz‰ רצה ולכן «»ƒ¿∆¿««««¬»»ƒ¿ƒ»«¿»

ורק  יתפלל בקומו מיד לראש שלכל היינו למיטתו, סמוכה תהיה שתפילתו

התורה  לימוד כי תורה ילמד כך אחר

מלימוד  יותר נעלה התפילה לאחר

התפילה לפני Ó‰התורה e‰fL∆∆«
‡˙È‡Mמובא¯È‰a‰ ¯ÙÒa41 ∆ƒ»¿≈∆«»ƒ

‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚÓ ¯Á‡ŒÁq)42( À»«≈«¿««»¿»
¯‰fa ‡·e‰43‰È‰ „Â„c , »«…«¿»ƒ»»

‰ÏÚÓlL ‰¯Bz ¯aÁÓ¿«≈»∆¿«¿»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„˜a44, וגורם ¿À¿»¿ƒ

בלימוד  אלוקי אור והשראת גילוי

‰e‡התורה „Â„c ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿¿»ƒ
נקרא  זה שם ועל תהלים ספר מחבר

Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÓÊ ÌÈÚ45, ¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
‰È‰ ÔÎÏ ,‰lÙz‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»»≈»»
‰¯Bz ¯aÁÏ ‡˜Âc BÁÎa¿…«¿»¿«≈»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„˜a ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿À¿»¿ƒ
באה  כשהיא התורה מעלת בגלל

תפילה  של והקדמה הכנה ).לאחר
ÔÈÚ ¯wÚc ˙BÈ‰ ÌÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿«
‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰¯Bz‰«»¿ƒ««¿»»
ÔÈÚ ¯wÚÂ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ«ƒ¿«
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¬»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ,בהרחבה לעיל כמבואר ¿«¿»
ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÔÂÈkÓ ‰p‰ƒ≈ƒ≈»∆»»ƒ¿»ƒ
,‰fÓ ‰Ê ÌÈÏeÏk ‰M„˜aL∆ƒ¿À»¿ƒ∆ƒ∆
מעשר  אחת שכל בספירות למשל כמו

ולכן  השאר. מכל כלולה הספירות

שבחסד  מחכמה יש לדוגמא, בחסד,

שבחסד, מלכות Ô·eÓ,ועד È¯‰¬≈»
‰¯Bza Ì‚c המשכה הוא שעניינה ¿««»

למטה ÈÁa˙מלמעלה dLÈ∆¿»¿ƒ«
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ,‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿«««¬»»
‰lÙz·e .‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«¿ƒ»
למעלה  מלמטה העלאה הוא שעניינה

‰ÎLÓ‰ ,‰¯Bz‰ ˙ÈÁa dLÈ∆¿»¿ƒ««»«¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ.ומבאר שהולך כפי ƒ¿«¿»¿«»

.‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ‡e‰ ‰¯BzaL ‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÈÁa ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«««¬»»∆«»»∆¿«∆
ÌÁÏ ‡È‰ ·˙ÎaL ‰¯B˙cרוחני ‰ÌÈÓMמזון ÔÓ46‰ÎLÓ‰ ¿»∆ƒ¿»ƒ∆∆ƒ«»«ƒ«¿»»

„eÓÏz „ÁÈÓ·e ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz Ï·‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¬»»∆¿«∆ƒ¿À»«¿
‡e‰ ÈÏ·aבדרך ÈÏ·aלימוד „eÓÏz ÏÚL .‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ «¿ƒƒ¿«»¿«¿»∆««¿«¿ƒ

‡˙È‡הפסוק ÌÈkLÁÓaמובא ƒ»¿«¬«ƒ
È·ÈLB‰47È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL , ƒ«ƒ∆«¿»«¿≈

CLÁ‰ והתירוצים הקושיות ריבוי «…∆
בהם  והפלפולים הארוכים והדיונים

תלמוד  של הלימוד סגנון מתאפיין

עלֿ דווקא אבל לחושך נמשלו בבלי

החושך  ·‰Ï˙הלומד a‡ידי »«¬»«
'eÎÂ ÔÈÚ‰48‡aL eÈ‰Â , »ƒ¿»¿¿«¿∆»

‰ÏB„b ‰ÚÈ‚È È„ÈŒÏÚ של מצידו «¿≈¿ƒ»¿»
למטה. האדם

Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡L BÓÎe¿∆»««ƒƒ¿∆
È‡ÁBÈ49È˙È‡¯L EÈ¯L‡ »ƒ«¿∆∆¿ƒ«ƒ

‰Â‰ Èk ‡¯wÈÚÓc ,'eÎ CÎa¿»¿≈ƒ»»ƒ«»
‰Â‰ Èk ÛBÒÏ 'eÎ ÈL˜Ó«¿≈¿ƒ«»
¯È‡È Ôa ÒÁt Èa¯ ÈL˜Ó«¿≈«ƒƒ¿»∆»ƒ
Èa¯ dÈÏ ˜¯ÙÓ ‰Â‰ ,‡ÈLÀ̃¿»«»¿»≈≈«ƒ
ÔÈ¯NÚ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆¿ƒ

,È˜e¯Èt ‰Úa¯‡Â בגמרא מסופר ¿«¿»»≈≈
יצא  יוחאי בר שמעון שרבי לאחר כי

יאיר  בן פנחס רבי חתנו בא מהמערה

לבית  אותו הכניס פניו, את לקבל

בשרו. את מחליק והיה המרחץ

רשב"י  של שבשרו פנחס רבי וכשראה

במערה, שהיה השנים במהלך נסדק

שראיתיך  לי "אוי ואמר: וצווח בכה

"אשריך  רשב"י: לו אמר בכך".

ראיתני  לא שאילמלא בכך, שראיתני

שדווקא  היינו כך", בי מצאת לא - בכך

הרבה  נתעלה במערה הייסורים בגלל

היה  רשב"י כאשר לכן קודם כי בתורה,

יאיר מקשה  בן פנחס רבי היה קושיא

וכעת  תירוצים עשר שנים לו עונה

מקשה  היה יאיר בן פנחס רבי כאשר

עשרים  לו עונה רשב"י היה קושיא,

תירוצים ‰È‰וארבעה È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯L ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«∆«ƒƒ¿∆»ƒ»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

אחיך יב על אחד שכם לך נתתי ואני

ּפירּוקי, כ"ד מתרץ היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשרּבי

ע  ּופירּוקים הּקׁשיֹות רּבּוי מחמת וכּו'.אּלא צמם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻ

ּדהגם  הּתֹורה, ּבחינת ּבּתפּלה יׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָועלּֿדרֿזה

ּבד' העלּיה ענין הּוא הּתפּלה ענין ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּדכללּות

ּבסּלם  הרי מּכלֿמקֹום אבל ׁשּבּסּלם, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשליבֹות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּכן, ּגם ּבֹו יֹורדים עצמֹו 18זה ְְְִֵֶֶַַָ

ׁשּלאחר  והינּו כּו', ּבֹו ויֹורדים עֹולים ְְְְְְֲִִֶַַַַֹּביעקב

ּבבּטּול  עׂשרה' ל'ׁשמֹונה ּומתעּלה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשּמּגיע

הּוא  עׂשרה' ּב'ׁשמֹונה הּנה מריּה, קּמי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכעבּדא

ּכפׁשּוטֹו צרכיו היא 50ּבּקׁשת ׁשההתחלה ּדהגם , ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ

הּׂשכל  ּבחינת ׁשהּוא ּדעת לאדם חֹונן ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמאּתה

ּגׁשמּיים  ּדברים מבּקׁש אחרּֿכ אבל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבאדם,

ועד  ּבגׁשמּיּות, ּכפׁשּוטֹו הּׁשנים מבר ְְְְְְִִִִֵַַַָָָּכפׁשּוטם,

עבּד ּדוד צמח ואת ירּוׁשלים, ּבֹונה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּברּכת

מהּגלּות  הּגאּולה ענין ׁשהּוא תצמיח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמהרה

עינינּו לותחזינה ועד ּומכּפל, ּכפּול חׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשהּוא

ההתּכּללּות  יׁשנּה ועלּֿדרֿזה וכּו'. ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָּבׁשּוב

חלקי  יׁשנם ּדבתפּלה ּבפׁשטּות, ּותפּלה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּדתֹורה

ספר  והּוא הּתפּלה ענין יׁשנֹו ּבּתֹורה וגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּתֹורה,

ׁשירים  הּוא וענינֹו ּבּתֹורה, חלק ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָָּתהּלים

ּכּמה  וכּמבאר ּכּנ"ל. ּתפּלה ׁשענינם ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹותׁשּבחֹות

ְִָּפעמים.

e‰ÊÂ ׁשכם ל נתּתי ואני ליֹוסף יעקב ׁשאמר ¿∆ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

עלֿידי  ּדדוקא ּובקׁשּתי, ּבחרּבי גֹו', ְְְְְְְִִֵַַַַַַָאחד

הּירידה  ענין ׁשהּוא מצרימה, הּורד יֹוסף ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת

ּפֹועל  עלֿידיֿזה ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָוההמׁשכה

ּבחרּבי  ענין ׁשּזהּו מּטה, ּדהּמּטה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָההעלאה

ׁשּבּתֹורה). ּתפּלה ּבחינת ענין (ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּובקׁשּתי

הּליווער  ּבענין ּדבר 51וכּידּוע ּדכׁשּמגּביהים , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

לתחּתיתֹו, קרֹוב ּגם אֹו מאמצעיתֹו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָמעליֹונֹו

ּכׁשּמגּביהֹו ורק הּבנין, ּכל יגּבּה לא ְְְְְִִֶַַַַָָָֹֻאז
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וש"נ.50) בתחלתו. התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ ה"בֿד. פ"א תפלה הל' רמב"ם ד,51)ראה בראשית תו"א ראה

ובכ"מ. רע"א.

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÌÈ˜e¯ÈÙe ˙BÈLw‰ Èea¯ ˙ÓÁÓ ‡l‡ ,È˜e¯Èt „"Î ı¯˙Ó¿»≈≈≈∆»≈¬«ƒ«À¿≈ƒ

'eÎÂ ÌÓˆÚ היה תירץ שרשב"י התירוצים שמספר לכך רק הכוונה ואין «¿»¿
שלימודו  העובדה שעצם אלא וארבעה, עשרים אלא עשר שנים לא יותר, גדול

יותר  גבוהה ודרגה לרמה אותו הביאה ותירוצים קושיות ריבוי מתוך היה

בבלי  תלמוד (בדוגמת התורה בלימוד

"חושך" מתוך הוא בו שהלימוד

באים  כך משום דווקא אך רבה, ויגיעה

התורה). בלימוד יותר גבוהה לדרגה

‰lÙza LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈«¿ƒ»
˙eÏÏÎc Ì‚‰c ,‰¯Bz‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»«¬«ƒ¿»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»ƒ¿«»¬ƒ»

למעלה ‰B·ÈÏM˙מלמטה '„a¿«¿ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡ ,ÌlqaL∆«À»¬»ƒ»»
ÌÈ„¯BÈ BÓˆÚ ‰Ê ÌlÒa È¯‰¬≈¿À»∆«¿¿ƒ

·e˙kL BÓÎe ,Ôk Ìb Ba18 «≈¿∆»
·˜ÚÈa שבסולם בחלומו שראה ¿«¬…

השמימה  מגיע וראשו ארצה המוצב

Baהמלאכים ÌÈ„¯BÈÂ ÌÈÏBÚƒ¿¿ƒ
ÚÈbnL ¯Á‡lL eÈ‰Â ,'eÎ¿«¿∆¿««∆«ƒ«

לדרגה lÚ˙Óe‰האדם מדרגה ƒ¿«∆
שמגיע  עד התפילה בעבודת

Ïeh·a '‰¯NÚ ‰BÓL'Ïƒ¿∆∆¿≈¿ƒ
dÈ¯Ó,מוחלט Èn˜ ‡c·Úk כעבד ¿«¿»«≈»≈

משלו  מציאות לו שאין אדונו לפני

‡e‰ '‰¯NÚ ‰BÓL'a ‰p‰ƒ≈ƒ¿∆∆¿≈
BËeLÙk ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa50, «»«¿»»ƒ¿

הביטול  לתכלית מגיע כשהאדם דווקא

דבר  האישיים צרכיו את מבקש הוא

למטה  מלמעלה ירידה על המורה

‰z‡Ó ‡È‰ ‰ÏÁ˙‰‰L Ì‚‰c«¬«∆««¿»»ƒ≈«»
‡e‰L ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ≈¿»»««∆

,Ì„‡aL ÏÎO‰ ˙ÈÁa כן ואם  ¿ƒ««≈∆∆»»»
עדיי  עסוק נעליםהוא בדברים «¬‡·Ïן

ÌÈ¯·c Lw·Ó CkŒ¯Á‡««»¿«≈¿»ƒ
,ÌËeLÙk ÌÈiÓLbכמוC¯·Ó «¿ƒƒƒ¿»¿»≈

ÌÈM‰ התבואה על תפילה שהיא «»ƒ
הפרנסה eiÓL‚a˙,ועל BËeLÙkƒ¿¿«¿ƒ

,ÌÈÏLe¯È ‰Ba ˙k¯a „ÚÂ¿«ƒ¿«≈¿»»ƒ
‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆ ˙‡Â¿∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»
‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁÈÓˆ«̇¿ƒ«∆ƒ¿««¿»
ÏeÙk CLÁ ‡e‰L ˙eÏb‰Ó≈«»∆…∆»

'eÎÂ E·eLa eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙ÂÏ „ÚÂ ,ÏtÎÓe על בקשות שהם ¿À»¿«ƒ¿∆¡∆»≈≈¿¿¿
הזה  בעולם המקדש בית ובניין המשיח וביאת ירושלים ובניין הגאולה

באופן  הביטול תכלית לעומת ירידה נחשבות הללו הבקשות שכל בגשמיות,

משלו. רצונות ושום מציאות שום לאדם שאין

dLÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆∆¿»
‰lÙ˙e ‰¯B˙c ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¿ƒ»
ÌLÈ ‰lÙ˙·c ,˙eËLÙa¿«¿¿ƒ¿ƒ»∆¿»

,‰¯Bz‰ È˜ÏÁ התפילה נוסח שהרי ∆¿≈«»
תורה ודברי מפסוקים »¿Ì‚Âמורכב

‰lÙz‰ ÔÈÚ BLÈ ‰¯Bza«»∆¿ƒ¿««¿ƒ»
˜ÏÁ ‡e‰L ÌÈl‰z ¯ÙÒ ‡e‰Â¿≈∆¿ƒƒ∆≈∆

,‰¯Bza בתנ"ך הכתובים מספרי אחד «»
˙BÁaL˙Â ÌÈ¯ÈL ‡e‰ BÈÚÂ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»

lÙz‰לקדושֿברוךֿהוא ÌÈÚL∆ƒ¿»»¿ƒ»
Ï"pk המלך דוד נקרא כך שמשום ««

זמירות  "נעים בשם תהלים ספר מחבר

ÌÈÓÚt.ישראל". ‰nk ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«»¿»ƒ
È‡Â ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»««¬…¿≈«¬ƒ
,'B‚ „Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙»«ƒ¿¿∆««

,ÈzL˜·e Èa¯Áa יובן ומעתה ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
התפילה  שעניין הפנימי הטעם

ובבעותי") בצלותי – ובקשתי ("בחרבי

ליוסף  דווקא È„ÈŒÏÚנאמר ‡˜Â„c¿«¿»«¿≈
,‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«ƒ¿»¿»
‰„È¯i‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿ƒ»

‰ÎLÓ‰‰Â האלוקי האור של ¿««¿»»
BÈa˙¯,העליון ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿≈

ÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ כך אחר «¿≈∆≈
,‰hÓ ‰hn‰c ‰‡ÏÚ‰‰ שגם ««¬»»¿««»«»

יתעלו  שבעולם תחתונות הכי הדרגות

לאלוקות ÔÈÚויתקרבו e‰fL∆∆ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰L) ÈzL˜·e Èa¯Áa¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«

.(‰¯BzaL ‰lÙz ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆«»
Úe„iÎÂ51,¯ÚÂÂÈl‰ ÔÈÚa ¿«»«¿ƒ¿««ƒ∆

LÎc¯·cמנוף ÌÈ‰Èa‚n ƒ¿∆«¿ƒƒ»»
בניין מחלקו BBÈÏÚÓובמיוחד ≈∆¿

B˙ÈÚˆÓ‡Óהעליון  B‡ עלֿידי ≈∆¿»ƒ
הדבר  באמצע ˜¯B·תפיסה Ìb B‡«»

,B˙ÈzÁ˙Ï ממש בתחתיתו לא אך ¿«¿ƒ
˜¯Â ,ÔÈa‰ Ïk da‚È ‡Ï Ê‡»…À¿«»«ƒ¿»¿«
,LnÓ B˙ÈzÁzÓ B‰Èa‚nLk¿∆«¿ƒƒ«¿ƒ«»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יג

 למלל ימא    13 

יג

ה'תשל"ב  טבת, י"ד ויחי, פרשת שבת

ֿועלּֿדר הּבנין, ּכל יגּביּה אז מּמׁש, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּתחּתיתֹו

ׁשעלֿידי  מצרימה, הּורד ויֹוסף ענין הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָזה

וכּנ"ל  ּבמצרימה, ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָהּירידה

סתם, מּמצרים למּטה היא עלֿידיֿזה ּדמצרימה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

וכּו'. ההׁשּתלׁשלּות סדר ּכל את ּומגּביּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמברר

יֹוסף  הצּביר  מצרימה, הּורד ׁשּיֹוסף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָועלֿידיֿזה

ּדוקא  ואדרּבה מּׁשם, הארצֹות ּכל וכלּכל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָּבר

ּגם  הארצֹות לכל ההׁשּפעה ּבאה מצרים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמארץ

גֹו' אחד ׁשכם ל נתּתי ואני וזהּו יׂשראל. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלארץ

למצרים, יֹוסף ירידת ּדעלֿידי ּובקׁשּתי, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַּבחרּבי

ּכל  ׁשּיתעּלּו עלֿידיֿזה ּפעל למּטה, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָההמׁשכה

ּבחרּבי  ענין ׁשּזהּו כּו' הּתחּתֹונים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָהּדברים

ההמׁשכה  יֹוסף, ּבחינת ּדעלֿידי וגם ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָּובקׁשּתי.

וכּנ"ל  הּׁשבטים, ּבכל ּגם ּפעלה ּבמצרים ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָלמּטה

הּׁשבטים, ּבחינת ׁשהּוא ההעלאה על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהּכח

יֹוסף  ּבחינת ׁשהּוא ּדתֹורה ההמׁשכה עלֿידי ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהּוא

למעלה  ׁשהּוא והינּו ,אחי על אֹומר ולכן ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָוכּו'.

ּומּׁשּום  ּבהם, ּגם ּפֹועל ּומּכלֿמקֹום ְִִִֵֵֶַַָָָָמהּׁשבטים,

ׁשּלא  והינּו הּכירּוהּו, לא הם הּנה לכן קדם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹזה

וכּו' יֹוסף עבֹודת ועלֿידי זֹו, לבחינה ׁשּיכים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהיּו

וכּו'. ּובקׁשּתי  ּבחרּבי ּבחינת ּבהם ּגם ְְְְְְִִִֶַַַַַָָּפעל

הּנה  ואני יעקב ּׁשאמר מה מּובן ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹועלּֿפיֿזה

הוה  ּדלכאֹורה הּברכֹות, ּכל קדם גֹו' ל ְְְְִִֶַַַָָָָָֹנתּתי

הּׁשבטים, את ׁשּבר אחר זאת למימר ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹליּה

היה  ׁשאז יׂשראל, ּבארץ לקֹוברֹו ליֹוסף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכׁשאמר

ל נתּתי הּנה ואני עלֿזה, הּׂשכר לֹו לֹומר ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָצרי

עבֹודת  על ּכח נתינת ׁשּזֹוהי אּלא גֹו', אחד ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָֹׁשכם

קדם  להם לֹומר הצר ולכן וכּו' ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשבטים

היא  העלּיה על ּכח' ּדה'נתינת כּו' ְְְֲִִִַַַַַָָָֹהּברכֹות

ועלֿידיֿזה  ּדוקא. ּדתֹורה ההמׁשכה ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָעלֿידי

ּדאיתא  ׁשאף ּכפׁשּוטֹו, ּובקׁשּתי ּבחרּבי ּגם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָנמׁש

ּדֹומה 52ּבּזהר  (הּגׁשמּיים) צרכיו על ּדהּמתּפּלל ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
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א).52) (כב, ת"ו תקו"ז

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
שבו  נמוך הכי ‰e‡בחלק ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÔÈa‰ Ïk dÈa‚È Ê‡»«¿ƒ«»«ƒ¿»¿«∆∆∆

‰hÓ ‰hÓÏ ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL ,‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ ÔÈÚƒ¿«¿≈«ƒ¿«¿»∆«¿≈«¿ƒ»¿«»«»
ÌÈ¯ˆnÓ ‰hÓÏ ‡È‰ ‰ÓÈ¯ˆÓc Ï"pÎÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓa ,¯˙BÈa¿≈¿ƒ¿«¿»¿««¿ƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒƒ¿«ƒ

Ì˙Ò,(סתם מארץ נמוך יותר הוא שארצה Ó·¯¯(כשם ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿»«¿≈∆¿»≈
¯„Ò Ïk ˙‡ dÈa‚Óe«¿ƒ«∆»≈∆

'eÎÂ ˙eÏLÏzL‰‰ גם כולל «ƒ¿«¿¿¿
שהמנוף  (כשם עליונות הכי הדרגות

מגביה  ממש הבניין בתחתית התופס

שבו). העליון החלק ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂגם
,‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBiL ‰Ê∆∆≈«ƒ¿«¿»
Ïk ÏkÏÎÂ ¯a ÛÒBÈ ¯Èaˆ‰ƒ¿ƒ≈»¿ƒ¿≈»

,ÌMÓ ˙Bˆ¯‡‰ את שהפך היינו »¬»ƒ»
למקור  והתחתונה הנחותה מצרים ארץ

העולם לכל שפע «»¿»¿a¯„‡Â‰של
‰‡a ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ‡˜Âc«¿»≈∆∆ƒ¿«ƒ»»
Ìb ˙Bˆ¯‡‰ ÏÎÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿»»¬»«

Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï עצמה שמצד אף ¿∆∆ƒ¿»≈
מצרים. על נעלית ישראל ארץ

e‰ÊÂ בכתוב הפנימי È‡Âהפירוש ¿∆«¬ƒ
'B‚ „Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙»«ƒ¿¿∆««

,ÈzL˜·e Èa¯Áa ליוסף הנאמר ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÛÒBÈ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚc¿«¿≈¿ƒ«≈

,ÌÈ¯ˆÓÏ שהיא‰ÎLÓ‰‰ של ¿ƒ¿«ƒ««¿»»
האלוקי  נחות hÓÏ‰,האור למקום ¿«»

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰כמצרים ÏÚt»««¿≈∆
ÌÈ¯·c‰ Ïk elÚ˙iL∆ƒ¿«»«¿»ƒ
ÔÈÚ e‰fL 'eÎ ÌÈBzÁz‰««¿ƒ∆∆ƒ¿«

ÈzL˜·e Èa¯Áa פנימיות שלפי ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
התפילה  לעבודת היא הכוונה הדברים

בדרך  לאלוקות התקרבות שהיא

למעלה  מלמטה .העלאה
ŒÏÚc Ì‚Â,ÛÒBÈ ˙ÈÁa È„È ¿«¿«¿≈¿ƒ«≈

ÌÈ¯ˆÓa ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»¿ƒ¿«ƒ
,ÌÈË·M‰ ÏÎa Ìb ‰ÏÚt שגם »¬»«¿»«¿»ƒ

ואת  עצמם את וקירבו נתעלו הם

מלמטה  העלאה בדרך לאלוקות העולם

ÏÚלמעלה  Ák‰L Ï"pÎÂ¿««∆«…««
˙ÈÁa ‡e‰L ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»∆¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÈË·M‰«¿»ƒ«¿≈
‡e‰L ‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿»∆
¯ÓB‡ ÔÎÏÂ .'eÎÂ ÛÒBÈ ˙ÈÁa¿ƒ«≈¿¿»≈≈

זה בעניין ‡EÈÁ,הכתוב ÏÚ««∆

מודגש  זה בעניין דווקא מדוע המאמר בתחילת שנשאלה השאלה ומיושבת

אחיך" "על של בדרגה נמצא אלא מהשבטים אחד רק אינו ¿»¿eÈ‰Âשיוסף
,Ì‰a Ìb ÏÚBt ÌB˜ÓŒÏkÓe ,ÌÈË·M‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ולא ∆¿«¿»≈«¿»ƒƒ»»≈«»∆

אליהם שייך שלא בפרט שלו בעניין ÔÎÏמדובר Ì„˜ ‰Ê ÌeMÓeƒ∆…∆»≈
למצרים  השבטים של בואם בתחילת

,e‰e¯Èk‰ ‡Ï Ì‰ ‰p‰ לא ƒ≈≈…ƒƒ
בעבודתו  'הכרה' לשבטים הייתה

יוסף  של ‰eÈהרוחנית ‡lL eÈ‰Â¿«¿∆…»
,BÊ ‰ÈÁ·Ï ÌÈÎiL בירור של «»ƒƒ¿ƒ»

עבודת  ידי על הגשמיות והעלאת

למעלה  מלמטה בהעלאה התפילה

'eÎÂ ÛÒBÈ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬«≈¿
Èa¯Áa ˙ÈÁa Ì‰a Ìb ÏÚt»««»∆¿ƒ«¿«¿ƒ

'eÎÂ ÈzL˜·e יוכלו הם שגם ¿«¿ƒ¿
זו. בעבודה לעסוק

¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»«
'B‚ EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â ·˜ÚÈ«¬…«¬ƒƒ≈»«ƒ¿

ויחי פרשת Ïkבתחילת Ì„…̃∆»
˙BÎ¯a‰ השבטים את שבירך «¿»

הפרשה, בהמשך האמורות

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«»≈¿≈«
לומר  לו C¯aLהיה ¯Á‡ ˙‡Ê…««∆≈≈

ÛÒBÈÏ ¯Ó‡Lk ,ÌÈË·M‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿∆»«¿≈
,Ï‡¯NÈ ı¯‡a B¯·B˜Ï כמפורש ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈

שם ÓBÏ¯בתורה CÈ¯ˆ ‰È‰ Ê‡L∆»»»»ƒ«
‰p‰ È‡Â ,‰ÊŒÏÚ ¯ÎO‰ BÏ«»»«∆«¬ƒƒ≈

,'B‚ „Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙ ולמה »«ƒ¿¿∆««
כאן  השכר את לומר יעקב מיהר

נזכר  ישראל בארץ קבורתו כשעניין

ציווי בדרך ולא «∆‡l‡לראשונה
Ák ˙È˙ È‰BfL˙„B·Ú ÏÚ ∆ƒ¿ƒ«…««¬«

C¯ˆ‰ ÔÎÏÂ 'eÎÂ ÌÈË·M‰«¿»ƒ¿¿»≈À¿«
¯ÓBÏולהודיעÌ„˜ Ì‰Ï «»∆…∆

'Ák ˙È˙'‰c 'eÎ ˙BÎ¯a‰«¿»¿«¿ƒ«…«
‰iÏÚ‰ ÏÚלמצרים ‰È‡מהירידה «»¬ƒ»ƒ

‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»»¿»
‡˜Âc בהמשך האמורות והברכות «¿»

אחר. עניין הם ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הפרשה
ÈzL˜·e Èa¯Áa Ìb CLÓƒ¿»«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

,BËeLÙk במלחמות גם ניצחון ƒ¿
È‡c˙‡הגשמיות Û‡L מובא ∆«¿ƒ»

¯‰fa52ÂÈÎ¯ˆ ÏÚ Ïlt˙n‰c «…«¿«ƒ¿«≈«¿»»
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אחיך יד על אחד שכם לך נתתי ואני

ּכפי  אבל הב, הב ּדאמרין ּדחציפין ּכלּבין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָלהני

ּבּנגלה  ההלכה הּוא 50ׁשּנפסקה הּתפּלה עּקר הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשהם  ראׁשֹונֹות וג' (הּגׁשמּיים). צרכיו ְְְִִִֵֶַַַַָָָּבּקׁשת

לעּקר  הכנה רק הן מקֹום, ׁשל ׁשבחיו ְְֲִִֵֶַַָָָָָסּדּור

הן  האחרֹונֹות וג' צרכיו, ּדבּקׁשת ְְְְֲִֵַַַַָָָָָהּתפּלה

וכּו' ּבעבֹודת 53הֹודאה נמׁש זה ואחרּֿכ . ְְְֲִֶַַַַָָָָ

הּקרֹוב, אֹויב ּדעל וקׁשּתי, ּדחרּבי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָהּברּורים

ּומּכירֹו ויֹודעֹו וכּו' ׁשמגּלה הרע, ּגּסּות ְְְְְְִֶֶַַַַָֻוהינּו

אֹויב  על אבל חרב, מסּפיק עלֿזה אֹויב, ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

הּנעלם  רע והּוא הּדּקה, הּקלּפה ׁשהּוא ְְְִֶֶַַַַַָָָָרחֹוק

ׁשהחץ  לּקׁשת, צרי עלֿזה מּמּנּו, יֹודע ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשאינֹו

ּגם  לברר יּוכל  ועלֿידיֿזה למרחֹוק, ּגם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָמּגיע

מה  ּכל הּנה ׁשּבּקׁשת ּוכמֹו הּנעלם. הרע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאת

החץ  יל לעצמֹו, הּמיתר את יֹותר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַׁשּימׁשי

הּוא  עלּֿדרֿזה יֹותר, ּובדּיּוק יֹותר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָלמרחק

ּובּטּול  ּבׁשפלּות ׁשהּוא מה ׁשּכל ְְְִִִֶֶַָָּברּוחנּיּות,

יֹותר. הּנעלם הרע את ּולברר להּגיע יּוכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיֹותר,

איׁש יעקב, אמר הּברכֹות ּכל ׁשּלאחר מה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹוזהּו

אֹותם  ּבר ּכברכתֹו לפי 54אׁשר רׁש"י ּופרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

הּברכֹות, ּבכל ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכֹול כּו' ְְְֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנתן

הם  ׁשהּברכ ֹות והינּו אֹותם, ּבר לֹומר ְְְְֵֵֶַַַַַָָּתלמּוד

ׁשּצריכה  ּכפי וׁשבט ׁשבט ּדכל העבֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹופּני

וכּו', עבֹודה  ּדרכי י"ב והם עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִֵֵַָָלהיֹות

הּכֹולל  ׁשער ׁשהּוא הי"ג הּׁשער יׁשנֹו ְְֵֶֶַַַַַַַַַָואחרּֿכ

ואחד  אחד לכל נזּכה 55ׁשּׁשּי ועלֿידיֿזה , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּדידן. ּבעגלא צדקנּו מׁשיח ְְְֲִִִִֵַַַַָָלביאת
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א.53) לד, כח.54)ברכות מט, וש"נ.55)פרשתנו .1149 ע' ח"ד לקו"ש ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,·‰ ·‰ ÔÈ¯Ó‡c ÔÈÙÈˆÁc ÔÈaÏk È‰Ï ‰ÓBc (ÌÈiÓLb‰)««¿ƒƒ∆¿«≈«¿ƒ««ƒƒ¿»¿ƒ««
תן" "תן, שאומרים אחרא) והסטרא הקליפות (הם חצופים כלבים אותם

עצמן לצורך רק Ï‚pa‰ומבקשים ‰ÎÏ‰‰ ‰˜ÒÙpL ÈÙk Ï·‡50 ¬»¿ƒ∆ƒ¿¿»«¬»»«ƒ¿∆
בהלכה, שבתורה, הנגלה ‰e‡בחלק ‰lÙz‰ ¯wÚ È¯‰ אמנם˙Lwa ¬≈ƒ««¿ƒ»«»«

'‚Â .(ÌÈiÓLb‰) ÂÈÎ¯¿̂»»««¿ƒƒ¿
˙BBL‡¯ הברכות שלושת ƒ

עשרה  שמונה תפילת של הראשונות

,ÌB˜Ó ÏL ÂÈÁ·L ¯ecÒ Ì‰L∆≈ƒ¿»»∆»
‰lÙz‰ ¯wÚÏ ‰Î‰ ˜¯ Ô‰≈«¬»»¿ƒ««¿ƒ»
˙BB¯Á‡‰ '‚Â ,ÂÈÎ¯ˆ ˙Lw·c¿«»«¿»»¿»«¬

'eÎÂ ‰‡„B‰ Ô‰53 כך על תודה ≈»»¿
את  ממלא שהקדושֿברוךֿהוא

Ê‰הבקשות. CkŒ¯Á‡Â הפעולה ¿««»∆
ובירור  בהעלאת התפילה עבודת של

B·Úa„˙הגשמיות  CLÓƒ¿»«¬«
ÏÚc ,ÈzL˜Â Èa¯Ác ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«

·ÈB‡ הרוחניeÈ‰Â ,·B¯w‰ ≈«»¿«¿
'eÎÂ ‰l‚ÓL ,Ú¯‰ ˙eqb«»«∆¿À∆¿
,·ÈB‡ ‡e‰L B¯ÈkÓe BÚ„BÈÂ¿¿«ƒ∆≈
ÏÚ Ï·‡ ,·¯Á ˜ÈtÒÓ ‰ÊŒÏÚ«∆«¿ƒ∆∆¬»«
‰tÏw‰ ‡e‰L ˜BÁ¯ ·ÈB‡≈»∆«¿ƒ»
ÌÏÚp‰ Ú¯ ‡e‰Â ,‰wc‰««»¿««∆¿»

epnÓ Ú„BÈ BÈ‡L מאחר כי , ∆≈≈«ƒ∆
ייתכן  עדין, ורע דקה בקליפה שמדובר

לקיומו  מודע לא עצמו שהאדם

שרבי  בחסידות זכאי (כמבואר בן יוחנן

באיזו  יודע "איני לפטירתו סמוך אמר

כי  אותי", מוליכין גודל דרך למרות

רע  בו יש שמא חשש הנפלאה מעלתו

תוקן) לא ולכן לו ידוע שלא נעלם

ıÁ‰L ,˙LwÏ CÈ¯ˆ ‰ÊŒÏÚ«∆»ƒ«∆∆∆«≈
הקשת  באמצעות Ìbשיורים ÚÈbÓ«ƒ««

ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˜BÁ¯ÓÏ¿≈»¿«¿≈∆«
ÌÏÚp‰ Ú¯‰ ˙‡ Ìb ¯¯·Ï¿»≈«∆»««∆¿»

ממנו. ‰p‰הרחוק ˙LwaL BÓÎe¿∆«∆∆ƒ≈
CÈLÓiL ‰Ó Ïk וימתח ימשוך »«∆«¿ƒ

BÓˆÚÏ ¯˙Èn‰ ˙‡ ¯˙BÈ לכיוון ≈∆«≈«¿«¿
עצמו, ‰ıÁהאדם CÏÈשירו,¯˙BÈ ˜ei„·e ¯˙BÈ ˜Á¯ÓÏ כי ≈≈«≈¿∆¿»≈¿ƒ≈

תוספת  בחץ נותנת ההפוך, בכיוון שהיא אף האדם, לכיוון הקשת של המתיחה

למטרה בדיוק ולקלוע רחוק יותר להגיע ‰e‡כוח ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
,¯˙BÈ Ïeh·e ˙eÏÙLa ‡e‰L ‰Ó ÏkL ,˙eiÁe¯a ככל היינו ¿»ƒ∆»«∆¿ƒ¿ƒ≈

עצמו את ו'מרחיק' מקטין ‰¯Úשהאדם ˙‡ ¯¯·Ïe ÚÈb‰Ï ÏÎeÈ«¿«ƒ«¿»≈∆»«
¯˙BÈ ÌÏÚp‰ הרע את גם לברר ביכולתו ביותר גדול בביטול הוא ואם «∆¿»≈

ביותר. הנעלם

˙BÎ¯a‰ Ïk ¯Á‡lL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿««»«¿»
כל  בירך יעקב שבהם השבטים לכל

מיוחדת בברכה ושבט »«‡Ó¯שבט
B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡ ,·˜ÚÈ«¬…ƒ¬∆¿ƒ¿»

Ì˙B‡ C¯a54ÈÙÏ È"L¯ L¯Ùe ≈«»≈≈«ƒ¿ƒ
'eÎ Ô˙pL ארי גבורת ליהודה ∆»«

ולנפתלי  זאב של חטיפתו ולבנימין

איילה של ÔÏÏkקלותו ‡lL ÏBÎÈ»∆…¿»»
„eÓÏz ,˙BÎ¯a‰ ÏÎa ÌlkÀ»¿»«¿»«¿

,Ì˙B‡ C¯a ¯ÓBÏ השבטים וכל «≈«»
הברכות בכל ¿»¿eÈ‰Âנתברכו

‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ Ì‰ ˙BÎ¯a‰L∆«¿»≈«≈»¬»
ÈÙk Ë·LÂ Ë·L ÏÎc¿»≈∆»≈∆¿ƒ
,B˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿¬»
בתחילת  שנזכר (כפי לו המיוחדת

לכל  שייכת האבות שעבודת המאמר

יש  השבטים ובעבודת ישראל בני

ו  מסויים לשבט ששייכים לא עניינים

השבטים ÈÎ¯cלשאר ·"È Ì‰Â¿≈«¿≈
'eÎÂ ‰„B·Ú שייך אחד שכל שונים ¬»¿

מסויים, BLÈלשבט CkŒ¯Á‡Â¿««»∆¿
¯ÚL ‡e‰L ‚"È‰ ¯ÚM‰««««∆««
„Á‡ ÏÎÏ CiML ÏÏBk‰«≈∆«»¿»∆»

„Á‡Â55, ז"ל חכמינו כמאמר ¿∆»
שתים  – השתחוויות י"ג היו שבמקדש

לכל  המיוחדים השערים כנגד עשרה

בפרק  יחזקאל, הנביא (כדברי שבט

לבוא) לעתיד שיהיו השערים לגבי מח,

"שער  הנקרא עשרה השלוש השער

השבטים  כל את כולל הוא כי הכולל"

שי"ב  וחסידות בקבלה (ומבואר

מידות  י"ג מתוך י"ב כנגד הם השערים

"ונקה") תיקון הנקראת הי"ג המידה כנגד הוא הכולל" וה"שער הרחמים

.Ô„Èc ‡Ï‚Úa e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·Ï ‰kÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈«¬»»ƒ«
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טו

.d"kyz'd ,zah c"i ,igie zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

המדרש ‡. (מדברי פרשתנו ריש רש"י בפירוש סתומה 1הביאור זו פרשה "למה (ופרטי 2): וכו'"
לומר  מסתבר ניכרת), היא (שאז הפרשה בהתחלת היא שהסתימה דכיון - המדרש) מדברי השינויים

בקשר הפרשה כללות תוכן עם צרות zxihtlשקשורה כל ממנו "שסתם הטעם רש"י השמיט ולכן יעקב,
. ולבם עיניהם "שנסתמו הטעם והקדים הפטירה), לענין (בניגוד החיות תכלית שזהו כיון .שבעולם",

יעקב לפטירת ששייך השעבוד", ממנו";xzeiמצרת ונסתם לבניו הקץ את לגלות ש"ביקש הטעם מאשר

"ויחי" נקראת זו שפרשה בסמיכות 3והטעם דוקא ניכר נצחי, באופן החיים ענין שאמיתית לפי ,
שלימה  מטתו הארץ בערות (שגם במצרים שהיה השנים בי"ז יעקב, כל 4לפטירת על הוכחה שהיו ,(

יעקב"שנותיו, ד"ויחי באופן היו  ש "זרעו5שבפנימיות עלֿידיֿזה  פטירתו , לאחר דוקא  וכן  (לא , בחיים"
במצב גם אלא) שבעולם", צרות כל ממנו כש"סתם היה רק אילו (שהרי הקץ וסתימת השעבוד קושי של

הגלות  בתוקף נחסר היה בגלוי, -6הקץ הגלות) עלֿידי שבאה הגאולה בשלימות גם נחסר היה ובמילא ,
ואילך. יד ע' לקמן ואילך. 422 עמוד ט"ו חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה

הוראה ·. לשון בתורה, ענין כל שהרי - מזה האדם:7וההוראה בעבודת הוראה מהוה ,
הטוענים  מסבבים 8ישנם מדוע - ומצוות?! התורה קיום על ונסיונות קשיים ריבוי ישנם מדוע :

ואונאה  גבול מהשגת זהירות של באופן הנהגתו שמצד לדמות יוכל בשר עיני שמצד כזה באופן מלמעלה
מחצית  של באיחור לעסקיו פונה (שלכן התפילה לאחרי לימוד ושיעור בציבור תפלה על והקפדה וכו',

לפרנסתו משתכר ממנו?!zegtהשעה), היפך הנ"ל בכל שמתנהג מחבירוֿשכנו

הן  יותר טוב היה ואז עשירות, לו ליתן צריך הקב"ה היה - הוא טוען - תורה עלֿפי הנהגתו בגלל
היה  לעשירות, זוכים ומצוות התורה קיום שעלֿידי רואה היה חבירוֿשכנו כאשר כי להקב"ה, והן לו

ומצוות. תורה שומר נעשה הוא גם
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של1) פשוטו בפירוש רש"י שהביאו זה וכיון הרי מקרא,
ונפק"מ  שבתורה. הדרוש בחלק ולא שבתורה, הפשט בחלק נכלל
חלקים, לג' יום שבכל הלימוד לחלק שצריך לדין בנוגע - להלכה
הל' א. ל, (קידושין בתלמוד ושליש במשנה שליש במקרא, שליש
רש"י  בפירוש שהובאו חז"ל מדרשי שגם רפ"ב), לאדה"ז ת"ת

מקרא. של פשוטו פירוש להיותם במקרא", ל"שליש שייכים
כל2) כמו לא אפילו - לגמרי בה סתומה שיש סתומה פרשה

עכ"פ אותיות ט' יו"ד הפסק טושו"ע רפ"ח. ס"ת הל' (רמב"ם
ס"ב). סער"ה

בארון3) "ויישם - הפרשה  סיום שגם  שייך ועד - במצרים"
אלא  יוסף, את קברו לא שהמצריים מזה כי "ויחי", לפרשת

שהמצריים מוכח, לנילוס, והטילוהו בארון שבנ"י שמוהו ידעו
מוכנים שהם ומצב במעמד רצו עומדים  ולכן רגע, בכל לגאולה

הציווי  את לקיים יוכלו לא שבנ"י עי"ז ח"ו, הגאולה את למנוע
ז). פי"א, דב"ר (ראה מזה" עצמותי את "והעליתם יוסף של

לא.4) מז, פרשתנו פרש"י
לידי 5) הביא אלו, שנה בי"ז שהי' הטוב ריבוי כלומר:

הי' זה שבשביל השנים i`ckהנחה, כל במשך והצער היגיעה כל

הם גופא הצער ששני ועד יאמרו aehשלפנ"ז, שלעת"ל וע"ד .
הוי' א).ik"אודך יב, (ישעי' בי" אנפת

הפירו  גם .וזהו "צדיקים ד) פס"ו, (ב"ר במארז"ל תחלתן ש .
מיסורים  שינויים, אצלם שיש הכוונה שאין - שלוה" וסופן יסורין
ויחידה, אחת שהיא ה"אמת", מאיר צדיקים אצל (שהרי לשלוה
שמתבטא  שקר) שהם פשרות, (וכן לשקר בניגוד - משתנית ואינה

היא שלוה" ש"סופן אלא שונים), של באופנים הפנימית ההתגלות
והיינו, יסורין", "שלוה"."תחלתן זה גם הרי שבפנימיות

אליהם 6) "ויתנכר ביוסף למ"ש בנוגע במ"א המבואר וע"ד
ימים" שלשת משמר אל אותם ש"ויאסוף ועד קשות", אתם וידבר
הצדיק  שיוסף היתכן ביותר: תמוה דלכאורה - זֿיז) מב, (מקץ
רד"ו  שמנין לפעול שרצה כיון - כזה באופן אחיו אל התייחס
אחיו  ביאת מזמן יתחיל במצרים להיות בנ"י שצריכים שנה

כו'. שיצטערו עי"ז למצרים,
רד"ק 7) וראה הרד"ק. בשם בתחלתו עה"ת גו"א ב. נג, זח"ג

ח. יט, לתהלים
(8.157 ע' ריש חל"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

 התוועדויות 
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ה'תשכ"ה טז טבת, י"ד ויחי, פרשת שבת שיחת

זה: על והמענה

צודקת, טענה אמנם זו הרי - זכות לימוד אודות כשמדובר

שטען - בה 9וכפי בניֿישראל, על טענתך מהי להקב"ה: מבארדיטשוב יצחק לוי רבי הצדיק ַהרב
בתוך  הכנסת הגןֿעדן את ואילו בשר, לעיני גלוי באופן הזה עולם תאוות את שהעמדת בשעה

-ספר?!...

לחפוץ  ולא להתייגע, שיש לידע צריך - דנפשיה ואליבא העבודה, תכלית אודות כשמדובר אבל
דכיסופא" האמיתי.10ב"נהמא לטוב באים ידיֿזה על שדוקא  כיון כו', נסיונות מלמעלה נותנים ולכן ,

ש"שנ  באופן מצרים גלות עלֿידי שדוקא .וכשם ולבם עיניהם הקץ",סתמו ו"נסתם השעבוד", מצרת .
הנה  מצרים, מגלות יותר הרבה ארוך שהוא האחרון, זה בגלות עתה, גם כך - דמתןֿתורה להגילוי זכו
ש"לא  אף ונסיונות, מקשיים להתפעל מבלי בתוקף ועמידה נפש, מסירות מתוך עבודה עלֿידי דוקא

קצם" התורה 11נתגלה דפנימיות להגילוי נזכה שכתוב 12, כמו לבוא, לעתיד שיתגלו תורה טעמי "ישקני 13,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת פיהו", מנשיקות

***

גו'.‚. לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

הפסוק „. על רש"י בפירוש שכינה 14הביאור ממנו ונסתלקה הקץ את לגלות "ביקש לכם", "ואגידה
מחדש  יעקב אמר זה ולאחרי לכם", ל"אגידה המשך מצינו שלא כיון - אחרים" דברים אומר והתחיל

ושמעו" הש"ס 15"הקבצו מלשון רש"י בפירוש השינויים פרטי ביאור זה,16; בדורנו שגם וההוראה, ;
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הקץ את לגלות הכח ישנו ומכופל, כפול בחושך

ואילך. 167 עמוד י' חלק שיחות' ב'לקוטי

***

בתרגום ‰. כי, - ברכיו" בין גידלן "כתרגומו, יוסף", ברכי "על פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
ענין  בדוגמת הקדושה, נפש (כניסת מילה בברית הסנדק שהיה יוסף", גזירינון אתילידו "כד מפרש יונתן
לשון  מכיר", "בני אצל סנדק להיות יכול היה דאתרא, מרא הארץ, על השליט היה שיוסף וכיון הלידה.
והחינוך  הגידול על שקאי ומפרש זאת, שולל רש"י אבל תמיד), להקטיר שיכול גדול כהן כמו רבים,
תורה  ללמוד חיוב שיש ומכאן, ברכיו". "על ולא ברכיו", "בין רק שהם בגיל גם התורה, לימוד עלֿידי 
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - בחכמה ממנו גדולים כשיש גם בנו, בן בן עם גם

ואילך. 243 עמוד כ' חלק שיחות' ב'לקוטי

***

.Â...ההתוועדות את לסיים לכאורה יכולים כבר הרי פרשתנו, בסיום רש"י פירוש נתבאר שכבר כיון
אינו  שרש"י ביאור הדורשים לענינים בנוגע גם הוא רש"י בפירוש שהדיוק פעמים, כמה דובר אמנם,
פסוקים  עוד ישנם יוסף", ברכי על יולדו גו' יוסף "וירא הפסוק לאחרי גם הרי דידן, ובנדון מפרשם.
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תורת 9) גם וראה תכ. ע' ח"ו מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
וש"נ. .176 ע' שם מנחם

רע"ד.10) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
ב.11) ט, יומא

א.12) נד, א. מט, שמות תו"א ראה
ובפרש"י.13) ב א, שה"ש
א.14) מט, פרשתנו
ב.15) שם,
א.16) נו, פסחים
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ה'תשכ"ה  טבת, י"ד ויחי, פרשת שבת שיחת

רש"י  ואילו הפשט), דרך על התורה ממפרשי בכמה נתבארו (ואכן מקרא של בפשוטו ביאור הדורשים
שהרי  - מאליו מובן שהדבר כיון זאת, לפרש צורך אין רש"י שלדעת לומר ואין עליהם. מתעכב אינו

פרשתנו. שבסיום הפסוקים אחד בעצמו רש"י מפרש אחר שבמקום מצינו

.Ê שמות ישמעו 17בפרשת זה, לשון להם שתאמר "מכיון לקולך": "ושמעו שכתוב מה רש"י מפרש
ואלקים  להם אמר יעקב נגאלים. הם זה שבלשון ומיוסף מיעקב בידם מסור זה סימן שכבר 18לקולך,

פקוד  להם אמר יוסף אתכם, יפקוד אתכם".19פקוד אלקים יפקוד
מפרשים  אמר20והקשו אתכם" יפקוד פקוד "ואלקים גם הרי :sqei:הפסוק בתחלת שכתוב כמו ,

" רש"י כתב ומדוע אחיו", אל יוסף הוא,awri"ויאמר ותירוצם אתכם"? יפקוד פקוד ואלקים להם אמר
נאמר זה שענין minrtשכיון 'a כרחך על אתכם", אלקים יפקוד ו"פקוד אתכם", יפקוד פקוד "ואלקים ,

מעצמו. זאת אמר שניה ופעם אביו, יעקב בשם יוסף זאת אמר אחת שפעם לומר, צריך

אלא) מעצמו, (לא יוסף זאת אמר אחת שפעם לומר רק מכריח הענין כפל להבין: צריך עדיין [אך
פקוד  להם אמר יוסף אתכם, יפקוד פקוד ואלקים להם אמר ש"יעקב ההוכחה מהי אבל אביו. יעקב בשם

אביו? בשם השניה ופעם מעצמו, אמר הראשונה שפעם להיפך, ולא אתכם", אלקים יפקוד

בשתים: - בזה וההסברה

אמר א) אחרֿכך ורק אביו, יעקב בשם יוסף זאת אמר שלכלֿלראש לומר, מסתבר אב, כיבוד מצד
מעצמו. זאת

לומר ב) מסתבר ולכן, מזה". עצמותי את "והעליתם נאמר אתכם" אלקים יפקוד "פקוד לאחרי
ובישר  טובה להם שעשה לאחרי שכן מעצמו, יוסף של הבשורה היתה אתכם" אלקים יפקוד ש"פקוד
מהם  לבקש יותר לו נקל היה אביו), יעקב בשורת מסירת רק ולא שלו, (הבשורה הגאולה בשורת להם

מזה". עצמותי את "והעליתם - טובה

אל יוסף "ויאמר כתיב אביו, בשם בבשורה הראשונה, בפעם מדוע מובן: אינו עדיין ",`eigאבל
את יוסף "וישבע נאמר עצמו, בבשורת השניה, בפעם l`xyiואילו ipa:כי מסתברא, איפכא דלכאורה - "

יות א) מתאים עצמו שהם בבשורת בכך מתבטא השבטים עם יוסף של שהיחס כיון "אחיו", לומר ר
ליעקב  שלהם שהשייכות כיון ישראל", "בני לומר יותר מתאים אביו יעקב בשם בבשורה ואילו אחיו,

ישראל". "בני - בניו להיותם היא

מהֿשאיןֿכן ב) הדורות, כל סוף עד ישראל בני כל על אלא השבטים, על רק לא קאי - ישראל בני
את  "והעליתם הבקשה גם היתה אליה שבהמשך עצמו, בבשורת כן, ואם השבטים. על רק קאי "אחיו"
עצמות  (ש"אף השבטים עם קשור עצמותי" את ש"והעליתם כיון "אחיו", לומר מקום יש - מזה" עצמותי

"אתכם" שאמר יוסף של שבועתו בגלל העלו", השבטים מדובר 21כל שבה יעקב, בבשורת מהֿשאיןֿכן ;(
כן, ואם ממצרים, יצאו לא עצמם השבטים שהרי "אחיו", לומר מקום אין - הגאולה בשורת אודות רק

ישראל"]. "בני הוהֿליהֿלמימר

יפקוד" "פקוד נאמר מדוע לפרש משתדל בעצמו שרש"י שמצינו  מדוע וכיון מובן: אינו - פעמים ב'
פרשתנו? בסיום אתר, על זאת מפרש אינו

.Á,הפשט דרך על מובן להיות מוכרח - רש"י בדברי (הביאור הרמז דרך על בזה הביאור לומר ויש
הרמז): דרך על גם להיות יכול - מסויים ענין מפרש אינו שרש"י הטעם ביאור אבל
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יח.17) ג,
כד.18) נ, פרשתנו
כה.19) שם,

ועוד.20) רא"ם. רמב"ן.
יט.21) יג, בשלח פרש"י

ה'תשכ"ה  טבת, י"ד ויחי, פרשת שבת שיחת

רש"י  ואילו הפשט), דרך על התורה ממפרשי בכמה נתבארו (ואכן מקרא של בפשוטו ביאור הדורשים
שהרי  - מאליו מובן שהדבר כיון זאת, לפרש צורך אין רש"י שלדעת לומר ואין עליהם. מתעכב אינו

פרשתנו. שבסיום הפסוקים אחד בעצמו רש"י מפרש אחר שבמקום מצינו

.Ê שמות ישמעו 17בפרשת זה, לשון להם שתאמר "מכיון לקולך": "ושמעו שכתוב מה רש"י מפרש
ואלקים  להם אמר יעקב נגאלים. הם זה שבלשון ומיוסף מיעקב בידם מסור זה סימן שכבר 18לקולך,

פקוד  להם אמר יוסף אתכם, יפקוד אתכם".19פקוד אלקים יפקוד
מפרשים  אמר20והקשו אתכם" יפקוד פקוד "ואלקים גם הרי :sqei:הפסוק בתחלת שכתוב כמו ,

" רש"י כתב ומדוע אחיו", אל יוסף הוא,awri"ויאמר ותירוצם אתכם"? יפקוד פקוד ואלקים להם אמר
נאמר זה שענין minrtשכיון 'a כרחך על אתכם", אלקים יפקוד ו"פקוד אתכם", יפקוד פקוד "ואלקים ,

מעצמו. זאת אמר שניה ופעם אביו, יעקב בשם יוסף זאת אמר אחת שפעם לומר, צריך

אלא) מעצמו, (לא יוסף זאת אמר אחת שפעם לומר רק מכריח הענין כפל להבין: צריך עדיין [אך
פקוד  להם אמר יוסף אתכם, יפקוד פקוד ואלקים להם אמר ש"יעקב ההוכחה מהי אבל אביו. יעקב בשם

אביו? בשם השניה ופעם מעצמו, אמר הראשונה שפעם להיפך, ולא אתכם", אלקים יפקוד

בשתים: - בזה וההסברה

אמר א) אחרֿכך ורק אביו, יעקב בשם יוסף זאת אמר שלכלֿלראש לומר, מסתבר אב, כיבוד מצד
מעצמו. זאת

לומר ב) מסתבר ולכן, מזה". עצמותי את "והעליתם נאמר אתכם" אלקים יפקוד "פקוד לאחרי
ובישר  טובה להם שעשה לאחרי שכן מעצמו, יוסף של הבשורה היתה אתכם" אלקים יפקוד ש"פקוד
מהם  לבקש יותר לו נקל היה אביו), יעקב בשורת מסירת רק ולא שלו, (הבשורה הגאולה בשורת להם

מזה". עצמותי את "והעליתם - טובה

אל יוסף "ויאמר כתיב אביו, בשם בבשורה הראשונה, בפעם מדוע מובן: אינו עדיין ",`eigאבל
את יוסף "וישבע נאמר עצמו, בבשורת השניה, בפעם l`xyiואילו ipa:כי מסתברא, איפכא דלכאורה - "

יות א) מתאים עצמו שהם בבשורת בכך מתבטא השבטים עם יוסף של שהיחס כיון "אחיו", לומר ר
ליעקב  שלהם שהשייכות כיון ישראל", "בני לומר יותר מתאים אביו יעקב בשם בבשורה ואילו אחיו,

ישראל". "בני - בניו להיותם היא

מהֿשאיןֿכן ב) הדורות, כל סוף עד ישראל בני כל על אלא השבטים, על רק לא קאי - ישראל בני
את  "והעליתם הבקשה גם היתה אליה שבהמשך עצמו, בבשורת כן, ואם השבטים. על רק קאי "אחיו"
עצמות  (ש"אף השבטים עם קשור עצמותי" את ש"והעליתם כיון "אחיו", לומר מקום יש - מזה" עצמותי

"אתכם" שאמר יוסף של שבועתו בגלל העלו", השבטים מדובר 21כל שבה יעקב, בבשורת מהֿשאיןֿכן ;(
כן, ואם ממצרים, יצאו לא עצמם השבטים שהרי "אחיו", לומר מקום אין - הגאולה בשורת אודות רק

ישראל"]. "בני הוהֿליהֿלמימר

יפקוד" "פקוד נאמר מדוע לפרש משתדל בעצמו שרש"י שמצינו  מדוע וכיון מובן: אינו - פעמים ב'
פרשתנו? בסיום אתר, על זאת מפרש אינו

.Á,הפשט דרך על מובן להיות מוכרח - רש"י בדברי (הביאור הרמז דרך על בזה הביאור לומר ויש
הרמז): דרך על גם להיות יכול - מסויים ענין מפרש אינו שרש"י הטעם ביאור אבל
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יח.17) ג,
כד.18) נ, פרשתנו
כה.19) שם,

ועוד.20) רא"ם. רמב"ן.
יט.21) יג, בשלח פרש"י
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(dgnyl jtdi) zaha dxyr ,igie 't 'b *meie lil zegiyn .c"qa
.a"pyz'd zah c"i ,igie t"ye

ספר.‡ וחותם סיום היא ויחי (גם oey`xפרשת
וחשיבות  ספר 1במעלה תורה, חומשי דחמשה (

הישר ",בראשית "ספר הנקרא ראש), מלשון (גם
ישרים" שנקראו ויעקב יצחק אברהם -2"ספר

הוראה 3לבנים"סימן`zea"מעשה שמהוה  -
בנ"י)ונתינתֿכח  (כל ה"בנים" עבודת לכללות

ישראל ", בני שמות  ב"ואלה  ונמשכת שמתחילה
קודש  ספרי כ"ד ובכל שלאח"ז, ספרים הד' בכל
דברי  הימים", ל"דברי עד וכתובים, נביאים דתורה
ויחי, פ' ג' ויום הדורות.ליל כל סוף עד בנ"י ימי

ה'תשנ"ב  טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה

שבה  הפרשה של ובתוכנה בשמה ומודגש
שבתורה: ראשון ספר וחותמים מסיימים

" - הפרשה awriשם igie"4-"ש"יעקב שכיון
"בחיר  הסךֿהכל ,6האבות"5הוא  יעקב חיי מהווים

ועל  ויעקב", יצחק אברהם "ספר הישר", ד"ספר
בנ"י  לכל נמשכים שב"ספר 7ידו האבות עניני כל

ד" באופן היא עצמה (וההמשכה יחזו xyi8הישר"

יעקב"9פנימו" ד"ויחי ומצב המעמד שנעשה ועד ,(
הדורות. כל סוף עד בנ"י כל אצל

יעקב ברכת - הפרשה גם 10לבניו ותוכן (ולפנ"ז
יוסף  לבני כראובן ,11ברכתו ומנשה "אפרים
לי" יהיו מלשון 12ושמעון (ברכה המשכת - (

בניו,13המשכה  לכל יעקב עניני השבטים ) ,14י"ב
הדורות. כל סוף עד בנ"י כל שכוללים

חז"ל  "מה 15ובלשון מת", לא אבינו "יעקב :
בחיים" הוא אף בחיים הם 16זרעו יעקב שחיי -
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עשרה *) ויום ערבית, תפלת לאחרי - בטבת עשרה ליל
הערה  לקמן (וראה מנחה תפלת לאחרי כבושין" ב"דברי - בטבת

.(40
שגם1) הדיוק.xcqdכידוע בתכלית הוא שבתורה
ג.2) לב, ויצא תו"ח בארוכה וראה רע"א. כה, ע"ז
ו.3) יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט"ו לקו"ש וראה
יעקב"4) "ויחי אלא) "ויחי", רק (לא בכ"מ שנקראת כפי

השנה). כל תפלות סדר בסוף (רמב"ם
ב.5) קיט, זח"א רפע"ו. ב"ר וראה כה. כז, תולדות שעה"פ

ב. קמז,
מדת 6) הוא שיעקב כידוע - ויצחק אברהם גם שכולל

אוה"ת  (ראה ויצחק אברהם וגבורה, חסד גם שכוללת התפארת,
ואילך). סע"ב תתקצג, ה') (כרך פרשתנו

ועד 7) מעולם שבישראל הנשמות "כל כולל שיעקב כידוע
- שמו על כולם שנקראים ועד ס"ז), אגה"ק (תניא עולם"

ו"יעקב". "ישראל"
קו 8) האמצעי, קו התפארת, מדת שמדתו - יעקב ע"י ובפרט

כל  כו' ישרה דרך היא "איזו רפ"ב) (אבות המשנה כלשון ישר,
"וכן  רמח: ע' פרשתנו לוי"צ לקוטי וראה כו'". תפארת שהיא
אע"ה  יעקב של מדתו ע"י כו' ישר דרך יש עוד פמ"ה בתניא
ת"ת, רחמים יעקב, של שמדתו הרי כו', הרחמים מדת שהיא

הוא  ואדם ישר, האדם את עשה האלקים כי וכמ"ש ישר, נקרא
שם  והאמור בתניא). בפמ"ה בו שמדובר (ולהעיר מ"ה שם ת"ת
כו' לפנים הפנים דכמים האהבה שהוא כו' ישר דרך ויש בפמ"ו

פנימו". יחזו ישר עדמ"ש לת"ת, ג"כ שייך
ערך 9) להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר וראה ז. יא, תהלים

וש"נ. ישר.
ואילך.10) א מט,
כ.11) מח,
ה.12) שם,
ובכ"מ.13) ג. לז, מקץ תו"א
הכלליים 14) העבודה אופני לב' מההתחלקות ומתחיל

- לי") יהיו ושמעון כראובן ומנשה ("אפרים ושמעון* דראובן
drinye 'i`x באה ולאח"ז ובכ"מ), פרשתנו. ריש תו"א (ראה

זו  שהתחלקות השבטים, די"ב העבודה אופני דפרטי ההתחלקות
העיקריים  העבודה אופני מב' לא' וריחוק להקירוב ביחס גם היא
ס"ט  תש"נ ויחי ש"פ משיחות קונטרס גם (וראה ושמיעה דראי'

.((135 ע' ח"ב תש"נ (התוועדויות
פרש"י 15) ב. רמח, רע"ב. רלה, פרשתנו זהר ב. ה, תענית

לג. מט, פרשתנו
(שהרי 16) תוכנה עם הפרשה דשם השייכות לבאר יש ועפ"ז

הראשונה  התיבה להיותה ההכרח** מפני רק לא הוא הפרשה שם
תוכן  על ומורה ושייך שקשור בגלל ובעיקר גם אלא שבפרשה,

לחיי בנוגע הוא הפרשה דרוב שהתוכן - בניו)eipaהפרשה) (ובני
כברכתו  אשר "איש - לבניו יעקב בברכות (כמודגש יעקב של
כח  (מט, ואחד" אחד כל על לבוא העתידה "ברכה אותם", ברך
ואעפ"כ  שלאח"ז), בדורות זרעם וחיי חייהם במשך ובפרש"י)

(*l"i f"tre,oipnayoernye oae`xc) `x`e zyxta"wwfedy jezn
oxd`e dyn cr iel ly ehay qgil"e `x`e i"yxt),lk millkp ((ci

i"pa.
(**devne oeekn dpeeka lkd dxe`kl igxkd `edy s` xac lk ik"

.(irqn t"x z"dr p"rtv) "'d t"r
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ה'תשנ"ב  טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

זרעו  וזרע זרעו אצל שנמשכים עי"ז נצחיים חיים
אמיתיים  חיים בחיים", "זרעו הדורות, כל סוף עד

וקיום לימוד ימינו"dxezdע"י ואורך "חיינו ,17,
של כמ"ש awriענינו ותורה 18, ביעקב עדות "ויקם

בישראל". שם

שבה ויחי פרשת קריאת מסיימים ובסיום
שבתורה  ראשון ספר  חזק וחותמים  "חזק מכריזים

ישראל 19ונתחזק" ש"20(כמנהג - (awri igie מהוה "
wefigהעבודה i"paעל lkc.הדורות כל סוף עד

במיוחד  שייכות התורה שפרשיות הידוע וע"פ
onfdl אלה פרשיות קורין גם 21שבו לבאר יש -

ראשון  ספר (סיום ויחי דפרשת והשייכות הקשר
וחיזוק  נתינתֿכח שמהוה הישר, ספר שבתורה,

הדורות) בכל בנ"י zahaלעבודת dxyrl ובפרט ,
השלישי  ביום חל בטבת שעשרה זו, שנה בקביעות
נעשה  (שבו ויחי פרשת הש"ק ויום ויחי, דפרשת

("ויכולו"העילוי בטבת)22והשלימות דעשרה הוא )
והתחלתc"iביום ערב (שמתחיל e"hטבת, טבת

"קיימא 23שבת במנחת שבו (דחודש24), סיהרא
השלימות 25באשלמותא"טבת) ובמיוחד כולל ,

כדלקמן. בטבת, דעשרה

עשרה .· של המיוחד ענינו ביאור ובהקדם
בטבת:

מדברי  שחיובם הצומות מד' א' בטבת, בעשרה

(ואפילו 26סופרים  הצומות שאר לגבי חומר ישנו ,
כיומו" ש"לילו באב תשעה כשאר 27לגבי דלא ,

ולא  ביום רק שהם סופרים שמדברי הצומות
מן 28בלילה  שחיובו דיוהכ"פ הצום בדוגמת (

שהיו  (בזמן בשבת חל הי' ש"אפילו - התורה
הראי' ע"פ לאחרי 29מקדשין זמן משך גם כולל ,

סמוך  ב"ד כשהי' ע"פ 30החורבן, מקדשין שהיו
מפני  אחר, ליום לדחותו יכולין היו לא הראי')

בו  31dfdשנאמר meid mvra"הכפורים ביום כמו ,32.

בזה  ההסברה לומר :33ויש

מאורעות ד' בגלל  נקבעו הצומות  הקשורים ד'
שאירעו החורבן dflעם df jynda סדר ועל -

. בבל מלך "סמך - בטבת בעשרה על המאורעות: .
- בתמוז עשר בשבעה במצור", והביאה ירושלים
הבית  "חרב - באב בתשעה ירושלים", "הובקעה
גדלי' "נהרג - בתשרי ובשלישי ובשני'", בראשונה

כו'" הנשארת ישראל גחלת ונכבת אחיקם .34בן

היתה בטבת שבעשרה המשך zlgzdוכיון (כל
של) גדול oaxegdהמאורעות תוקף יש ובהתחלה ,

סוף  לגבי גם ולפעמים שלאח"ז ההמשך לגבי יותר
משאר  יותר גדול חומר בו יש לכן הענין, כל

החורבן. וסוף המשך עם הקשורים הצומות

שבצומות  הטוב לענין בנוגע גם מובן 35ומזה

הוא בטבת שעשרה להענין- והפתיחה ההתחלה
שבכל ה"זהטוב שלכן, (כדלקמן), xziaהצומות

fer xziae z`y תשעה גם (כולל הצומות מבשאר
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חיי ע"ש  יעקב,awriנקראת חיי שאמיתת כיון - יעקב") ("ויחי

הוא  אף בחיים זרעו "מה בניו, בחיי מתבטא נצחיים, חיים
בחיים".
לשון 17) ע"פ - ערבית דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח

ימיך". ואורך חייך הוא "כי כ) ל, (נצבים הכתוב

ה.18) עח, תהלים
וש"נ),19) רע"ב. קו, (ב"מ חזקה הוי זימני בתלת - ג"פ

חזקה. של באופן הוא עצמו שהחיזוק
ע'20) חכ"ה לקו"ש ובנ"כ. קלט, סו"ס או"ח שו"ע ראה

וש"נ. .474
לאותן 21) שייכות יש בכולן כו' השנה כל של "המועדים

חלק  (של"ה השכיל" ה' מיד הכל כי בהן שחלות הפרשיות
א)). (רצז, וישב ר"פ תושב"כ

עה"פ.22) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
שהוא 23) שבת במנחת צו"צ אומרים שאין מזה כדמוכח

רצב). סו"ס או"ח אדה"ז (שו"ע תחנון בו אומרים שאין יום ערב
שמו"ר 24) וראה ועוד. רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר

כו. פט"ו,
י"ב 25) כ"ט "חצי - הלבנה ושלימות שמילוי ובפרט

לט"ו. י"ד בין מתחיל - סתכ"ו) או"ח (ב"י תשצ"ג"

ה"ד.26) פ"ה תעניות הל' רמב"ם ראה
ס"ב.27) סתקנ"ג או"ח טושו"ע ה"ז. שם רמב"ם
תקסד.28) ר"ס שם טושו"ע ה"ח. פ"א שם רמב"ם
יחול 29) לא - החשבון ע"פ שמקדשין הזה בזמן משא"כ

בשבת. בטבת עשרה
(30- סמוך ב"ד הי' דורות כו"כ לאחרי שגם שמצינו ועד

ובכ"מ), ה"ט. פ"ב שופר הל' משנה (מגיד הרי"ף של דינו בית
בארוכה  (ראה הראי' ע"פ מקדשין שהיו לומר מקום ויש

ואילך). 466 ע' ח"א תשמ"ה התוועדויות
ב.31) כד, יחזקאל
סתק 32) או"ח בב"י הובא - תעניות הל' "נ.אבודרהם
(33- וש"נ. .267 ע' חכ"ה לקו"ש גם שו "תראה עד"ז וראה

סקע"ט. ח"ג מהד "ק ומשיב שואל 
ה"בֿג.34) פ"ה שם רמב"ם
(סוטה 35) כו'" מרובה טובה ש"מדה כיון - וק"ו ובמכ"ש

וש"נ). א. יא,
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ה'תשנ"ב כ טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

צדקנו  משיח נולד שבו הגאולה),36באב התחלת ,
קדושה  בעניני חדש דבר פתיחת .37כבכל

הענין:.‚ וביאור

הכתוב  (כלשון הוא התענית רצון 38יום "יום (
התשובה  באגרת הזקן רבינו שמבאר כפי 39לה'",

בנוגע  רצון" "עת - רצון" יום הוא הנרצה ש"הצום
החורבן daeyzd40לענין מבטלים ידה שעל ,

אלא dle`bdומביאיםוהגלות נגאלין ישראל "אין -
ישראל  שסוף תורה הבטיחה וכבר בתשובה,

. תשובה נגאלין"לעשות הן ומיד .41.

התשובה  בשביל הצום (כוונת זה וענין
מודגש  הגאולה) ומביאה והגלות החורבן שמבטלת

הצומות: מבשאר יותר בטבת בעשרה

. בבל מלך והביאה כש"סמך ירושלים על .
עדיין - rbtבמצור" `l בהבתים) עצמה בירושלים

בית העיקרי, בהבית לא ובודאי המקדש ),שבה,
שמקיפה  בהחומה לא ירושלים ,ואפילו על ומגינה

היתה  החומה  נשאר dzenilyaשגם  בבל ומלך ,
uegnשלאח"ז במאורעות (משא"כ להחומה

הצומות). שאר נקבעו שבגללם

שהקיף  ועד ביכלתו שהי' העובדה שעצם [אלא
ש"אין  באופן ירושלים, על מצור ועשה החומה את

בא" ואין להכניס 42יוצא יכולים היו לא ובמילא ,

בלתיֿרצוי  הו"ע - וכו' לעיר לקביעת 43מזון עד
תענית].

אבל  ירושלים, על (מצור זה במאורע והכוונה
אפילו  עצמה, בירושלים לפגוע מבלי בלבד, מצור
בנ"י  את לעורר כדי היתה ירושלים) בחומת לא

cin daeyza aeyl44שעי"ז ,lhaziהענין
המשך ezlgznהבלתיֿרצוי מזה יבוא לא (ובמילא

והגלות). דהחורבן הבלתיֿרצויים המאורעות

רצון" ה"עת מודגש בטבת שבעשרה ונמצא,
ומביאה  החורבן שמבטלת התשובה לעבודת בנוגע

התעניות xzeiהגאולה כיון45מבשאר -ea 'id `ly
חורבן של ירושלים (שהריlretaענין חומת גם 

בשלימותה ), כדינשארה  בו שיש דבר אם xxerlכי
daeyzl בשלימות וביהמ"ק ירושלים ישארו שעי"ז ,

)oaxegd zlily.(

של .„ המיוחד ענינו בביאור להוסיף ויש
החורבן  להתחלת בנוגע הן - בטבת עשרה
(הגאולה  להתחלת בנוגע ובעיקר והן דביהמ"ק

ביהמ"ק: ו)בנין
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העיבור 36) שזמן ולהעיר, - ועוד. ה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי
שזמן  י"ל ועפ"ז הלידה, לפני חדשים ז' הפחות) (לכל הוא
באב  תשעה לפני חדשים ז' בטבת, בעשרה הוא דמשיח העיבור

.114 הערה לקמן וראה משיח). לידת (יום
וש"נ.37) ואילך. 74 ס"ע ח"כ לקו"ש ראה
ה.38) נח, ישעי'
ספ"ב.39) ח"ג תניא
הלבבות 40) לעורר "כדי - ה"א) (שם הרמב"ם ובלשון

. התשובה דרכי להיטיב".לפתוח נשוב אלו דברים שבזכרון .
"דברי דאמירת המנהג תוכן גם התענית oiyeakוזהו ביום "

" מלשון - וש"נ) .352 ע' ח"כ לקו"ש עוונותינו yeaki(ראה
ח"ו, מוסר, דברי שאינם - יט) ז, (מיכה גו'" ים במצולות ותשליך
להתעוררות  בנוגע גם כולל בנ"י, של בזכותם דברים אם, כי
הל' (רמב"ם התשובה" בפני שעומד דבר לך ש"אין - לתשובה
ובגלוי  בפועל התשובה לפני שגם אלא עוד ולא ספ"ג), תשובה
המצוות  כל לעשות הוא ורוצה מישראל להיות רוצה  "הוא
שיעור  - ספ"ב גירושין הל' (רמב"ם כו'" העבירות מן ולהתרחק
משיחות  קונטרס בארוכה וראה - בטבת). עשרה דמוצאי היומי
ע' ח"ב תנש"א (התוועדויות דאשתקד בטבת ועשרה ויחי ש"פ

ואילך). 87
ה"ה.41) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
א.42) ו, יהושע - הכתוב לשון

המשך 43) לכל "התחלה" להיות יכול זה שענין כך, כדי ועד
את  ניצלו שלא כיון בפועל, שהי' (כפי שלאח"ז המאורעות

לתשובה). ההתעוררות
ב 44) צורך שאין היא ובפרט שהתשובה כיון זמן, ריבוי

סע"א), קכט, (זח"א חדא" ברגע חדא ביומא חדא "בשעתא
נעשה  תשובה" "הרהור שע"י ב) מט, (קידושין הגמרא וכפס"ד
עוד  ולא סקי"ב). זרוע האור (כגירסת גמור" לצדיק) (ועד "צדיק

חסידי* ש"זכאי neie`אלא `nei lka."שלימתא תיובתא עבדין .
הי'epzyxt(זהר אם שאפילו בתיקונים ו"איתא סע"א), רכ,

(מאמרי  משיח" בא הי' בדורו שלימה בתשובה חוזר א' צדיק**
תג). ע' הקצרים אדה"ז

ענין 45) יותר עוד מודגש עצמו בטבת שבעשרה לומר, ויש
התחילlilaזה שכבר - בטבת שמתחיל meiעשרה בטבת העשירי

("ויהי דעשיריבערב הצום התחיל  לא ואעפ"כ  בוקר"), ויהי  ערב
ביותר  מודגשת זה שבזמן - השחר*** עלות עד בטבת

gkÎzpizpdהזמן את לנצל רצון") daeyzd("עת zcearl שמביאה
שעי"זdle`bdאת ,mevd lhazi לפני עוד בטבת דעשירי

התחלתו.

(*t"x oixcdpq .`k ,q 'iryi) "miwicv mlek jnre" - i"pa lk lleky
.(wlg
(**`l` ,"dlrnde x`ezd my zzin` oiprl" (xenb) wicv wx `le

`ipz) "oica dkefy xg`n epica wicv ixwne eaex xg` oecpy"k mb
. zg` devn" i"ry oeik ,(`"telek mlerd lk z`e envr z` rixkd .

.(c"d b"t daeyz 'ld m"anx) "dlvde dreyz mdle el mxbe zekf skl
(***zpiy oyida h"ewydn xirdle - .28 dxrday r"eyehe m"anx

k"ep d`x) xgyd zelr iptl zezyle lek`l el xzen m` raw
.(my r"eyehd
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ה'תשנ"ב  טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

(בעשרה  ירושלים על להמצור בטבת )בנוגע 
יחזקאל  בנבואת מחבת"ואתה 46מצינו לך lfxaקח

קיר אותה והיתה lfxaונתתה גו' העיר ובין בינך
xevna י לבית היא אות תבוא גו' ("שכך שראל"

במצור" ).47ירושלים

" ע"י להמצור שבהסימן לומר, נרמז lfxaויש "
w"ndiaגם oaxeg בביהמ"ק מושלל "ברזל" כי, -48,

ומקבות 49כמ"ש  גו' שלמה אבן בהבנותו "והבית
בהבנותו" בבית נשמע לא ברזל כלי כל ,50והגרזן

ששייך w"ndiaכיון oaxegl במדרש כדאיתא ,51

ונחושת  וכסף זהב גו' התרומה אבל.52"וזאת .lfxa
במקדש  ולא במשכן לא כאן כתיב למה 53אין

אדום בו w"ndiaשנמשל eaixgdy"54.

ע"י לזה dyecwcוהתיקון lfxa55:

חז"ל  אינו 56אמרו כברזל קשה שאינו ת"ח "כל
. דכתיב ת"ח אבני'57. א"ת ברזל, אבני' אשר ארץ

למעליותא  עורף" ד"קשה שזהו"ע בוני'", ,58אלא
הנשמה  דעצם (ברזל) והתוקף  שעי"ז ,59החוזק

העורף  (קשיות שהוא דלעו"ז הברזל מבטלים
.60ד)היצה"ר 

כי, - בטבת לעשרה במיוחד שייך זה וענין
אפילו  פגיעה ללא בלבד, (מצור המצור כוונת
כדי  התשובה על לעורר היתה ירושלים) בחומת

milyexiשגם zneg'ותהי (כנ"ל),dzenilyaתשאר
התורה, שלימות על השמירה - ה' בעבודת וענינו

תורה" זו חומה ותוקף 61"אני חוזק של באופן ,
חכמים) תלמידי (בוני', "אבני' דקדושה, ד"ברזל"

ברזל".

בהמש  והתכלית הכוונה שגם - מזה ך ויתירה
בחורבן  הברזל לפעולת עד דהמצור המאורעות
כדי  היא, כו'), תשובה עשו שלא (כיון ביהמ"ק
ביהמ"ק  בבנין דקדושה ה"ברזל" שלימות שתהי'

השלישי:

במדרש  הם 62איתא ונחושת" וכסף ש"זהב
זה  "זהב - ויעקב יצחק אברהם האבות ג' כנגד

. .אברהם יצחק זה כסף יעקב".. זה ונחושת .
הידוע  אברהם 63וע"פ כנגד הם מקדשות בתי שג'

. הר בו שכתוב "אברהם ויעקב, יצחק יצחק .
. שדה בו בית"שכתוב שקראו יעקב לומר,64. יש ,

מקדשות: בתי ג' כנגד הם ונחושת וכסף שזהב
ונחושת  שני, בית כנגד כסף ראשון, בית כנגד זהב

בזה  וההסברה שלישי. בית יעקב 65כנגד שע"י -
של  הבירור גם נעשה ס"א), (כנ"ל תורה שענינו
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ג.46) ד,
עה"פ.47) פרש"י
בעיקר48) לה'gafnaומודגש "בית ביהמ"ק, של עיקרו -

- ביהב"ח) הל' ריש (רמב"ם הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן
(שפוסלן  גזית אתהן תבנה לא לי תעשה אבנים מזבח "ואם
נברא  ש"המזבח ותחללה", עלי' הנפת חרבך כי בברזל) ומכתתן
זה  אין אדם, של ימיו לקצר נברא והברזל אדם של ימיו להאריך
בין  שלום מטיל שהמזבח ועוד, המאריך, על המקצר שיונף בדין
ומחבל" כורת עליו יבוא לא לפיכך שבשמים, לאביהם ישראל
הרמב"ן. בפי' בארוכה וראה ממכילתא. - ובפרש"י כב כ, (יתרו

תקנדֿה)). (אות שלימה תורה
ז.49) ו, מלכיםֿא
גזית 50) גו' ("אבנים האבנים את לסתת בברזל והשימוש

פגימות  מלא ברזל "כלי במגרה", "חתוכות במגרה", מגוררות
הי' ובמצודות)) ט, ז, (שם מבחוץ uegaכו'" מתקין "שהי' -

ב*). מח, (סוטה מבפנים" ומכניס
ה.51) פל"ה, שמו"ר
ג.52) כה, תרומה
ס"ו.53) לקמן ראה - הימים בדברי שנזכר ו"ברזל"
חומת 54) נפסקה ביהמ"ק שחרב "מיום ב: לב, ברכות וראה

מחבת לך קח ואתה שנאמר כו' וגו'".lfxaברזל
וש"נ.55) ברזל. ערך להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר ראה
בברזל 56) ברזל דכתיב "מאי א: ז, שם גם וראה א. ד, תענית

תלמידי  שני אף חבירו את מחדד אחד זה ברזל מה לך לומר יחד,
בהלכה". זה את זה מחדדין חכמים

ט.57) ח, עקב

(*y - dcedi iax zrcle"ipa`a dcedi iax ixac oi`xp iax xn`
ycwn"lfxa ilka eynzyd `l uegan mb -,d i"r `l`"xiny"

(my dheq).

ע'58) תצוה אוה"ת ד. סז, בלק לקו"ת ספמ"ב. שמו"ר ראה
ב'תֿא. ע' מג"א א'תשיז.

עצם 59) על שקאי "גורל", בגימטריא ש"ברזל" להעיר
שם). (אוה"ת הנשמה

לבית 60) משכהו זה מנוול בך פגע "אם ב: נב, סוכה ראה
(פכ"ז. משלי מדרש וראה כו'". מתפוצץ הוא ברזל אם המדרש
הצדיק  משה זה יחד בברזל "ברזל לג): יב, בא בבחיי הובא

. בשפתים זה עם זה מתנקשין שהיו הרשע ש ופרעה עד אתה .
דפרעה, שהביטול היינו, כו'", לידע סופך ה' את ידעתי לא אומר
שם). מג"א (אוה"ת דקדושה ברזל משה, ע"י נעשה דלעו"ז, ברזל

א.61) תד, פרשתנו אוה"ת וראה א. פז, פסחים
ספמ"ט.62) שמו"ר
לקו"ת 63) א. פח, לפסחים יעקב ועיון מהרש"א חדא"ג ראה

ובכ"מ. ג. פג, מטות
שם.64) פסחים
א'תתפח.65) ע' תשא אוה"ת ראה
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ה'תשנ"ב כב טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

(מלשון שהו"ע66נחש"נחושת" הקדמוני, נחש  ,
דקדושה הקליפה, "נחשת" ע"י ),67שבירורו

יעקב. כנגד השלישי, בביהמ"ק ושלימותו שעיקרו

המעמד  על גם רומז ש"נחושת" להוסיף, ויש
ואילו  שני), בית חורבן (לאחרי הגלות דזמן ומצב
ב(הבירור  מרומזת השלישי דביהמ"ק השלימות

גם שלמטה דלעו"ז, שעי"ז 68מ"נחושת"ד"ברזל" ,
ל)השלימות  דקדושה:באים ד"ברזל"

למטה  דמלמעלה בסדר הם ונחושת וכסף זהב
למטה  הוא כסף ביותר, המשובח הוא שזהב -
בהר"ת  גם ומרומז מכסף. גם למטה ונחושת מזהב,

" ר"ת "זהב", ר"ת aנותןdהfשלהם: "כסף", ריא",
"kשישqכנתt" ר"ת ו"נחושת", ולה gתינתpחד",
yאמרz"69נו.

ו)בית  (המשכן על מורה ש"זהב" י"ל, ועפ"ז
הנותן ("זה בשלימות שהי' ו"כסף"ixa`ראשון ,("

דברים  חמשה בו שחסרו שני בית על 70מורה

החסרון  עוה"פ יהי' שמא פחד" סכנת "יש (שלכן
מזהב  (שלמטה ו"נחושת" כולו), דביהמ"ק ח"ו
שבגלל  הגלות, דזמן ומצב המעמד על מורה וכסף)
של  ומצב במעמד בנ"י נעשים דביהמ"ק החסרון

"epz xne`y dleg,"והדרישהשזוהי הבקשה
ליתן נותן"מהקב"ה הוא יפה בעין הנותן )71("כל

iyilydאת w"ndia'שיהיzenilyd zilkza לגבי (גם
כוננו  אדנֿי "מקדש - ראשון) ובית המשכן

דקוב"ה"72ידיך" "בנינא בית73, ,igvp שאין)
חורבן). אחריו

דבית  הנצחיות שמעלת  לומר, המקדש ויש 
החורבן (שלאחרי שניהשלישי ובית ראשון דבית

מקדש בית -יבנה חורבן) אחריו שאין נצחי
ד" והתוקף בהחוזק דקדושה.lfxaמרומזת "

והחסידות:.‰ הקבלה דתורת ובסגנון

ד'74ידוע  לאה, זלפה רחל בלהה ר"ת ש"ברזל"
יש  וכנגדן השבטים, די"ב האמהות שהן יעקב נשי

בעוג  כמ"ש דקליפה, בנוקבא בחי' ד' "ערשו 75גם
שבקדושה. האמהות דד' הלעו"ז שהן ברזל", ערש

שב"ברזל" האמהות ד' של סדרן שגם ולהוסיף,
לפני  שפחה לאה, לפני וזלפה רחל לפני (בלהה

"שפחה  - דלעו"ז הסדר הוא תירש 76גברתה) כי
.77גברתה"

ד"ברזל" הסדר ישנו בקדושה שגם לומר, ויש
גברתה לפני שפחה -`zeilrnl:

כמ"ש  האבות, לגבי האמהות מעלת ובהקדם
בקולה", שמע שרה אליך תאמר אשר "כל באברהם

בנביאות" לשרה טפל אברהם ע"ד 78"שהי' -
ש"נקבה  לבוא דלעתיד ומצב המעמד ובדוגמת

גבר" בעלה"79תסובב עטרת חיל "אשת ,80,
הספירות  מכל למעלה תתעלה המלכות שספירת

תחלה  במחשבה מעשה הי'81(סוף זה שמעין ,(
כמארז"ל  האבות, הקב"ה 82אצל הטעימן "שלשה

ויעקב, יצחק אברהם העוה"ב, מעין בעוה"ז
כל" מכל בכל בהם .83שנאמר

בנ  למעלתועד"ז הגבירות zegtydוגע לגבי
לאה  לפני וזלפה רחל לפני ברחל 84(בלהה כמ"ש ,(

אנכי  גם "ואבנה ליעקב (בלהה) שפחתה שנתנה
שהאמהות 85ממנה" מלכות86- בחי' ,zeliv`cהן

מלכות בחי' הן r"ialוהשפחות dzcixia ועז"נ ,87
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ובפרש"י.66) ט כא, חוקת ראה
תורה 67) שלמעלה חכמה נובלות ר"ת ש"נחשת" ולהעיר,

ראה  - ליעקב והשייכות ובכ"מ). ד. קיא, תשא לתו"א (הוספות
א. תח, פרשתנו אוה"ת

א'תיג.68) ע' תרומה אוה"ת רע"א. רכח, זח"ב ראה
אגרת 69) שם. הרא"ש פי' תרומה. ר"פ בעה"ת רבותינו ראה

שלימה  תורה ז. אות הרמז חלק המהר"ל) של (לאחיו הטיול
לח). (אות ג כה, תרומה עה"פ

ב.70) כא, יומא
וש"נ.71) רע"א. נג, ב"ב ראה
יז.72) טו, בשלח
א.73) רכא, זח"ג

להאריז"ל74) הליקוטים לקמן epzyxtספר (וראה יא מט,
ח, עקב כ. ד, ואתחנן הפסוקים ושער תורה לקוטי .(141 הערה

ועוד. ט.
יא.75) ג, דברים
כג.76) ל, משלי
ואילך.77) א'תשלז ואילך. א'תרצב ע' תצוה אוה"ת ראה

תיז. ע' אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי
ובפרש"י.)78 יב כא, וירא

כא.79) לא, ירמי'
ד.80) יב, משלי
דודי".81) "לכה פיוט
ואילך.82) סע"ב טז, ב"ב
ב.83) קכג, שרה חיי אוה"ת ג. טו, שה"ש לקו"ת
ספירת 84) ללאה, המלכות, ספירת דרחל, הקדימה על נוסף
הבינה.
ג.85) ל, ויצא
דא"ח)86) (עם סידור ברכה. ס"פ לקו"ת ראה - לקמן בהבא
ד. כא,
כב.87) קיח, תהלים
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כג

ה'תשנ"ב  טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

פנה", לראש היתה הבונים מאסו שהאבות "אבן
נישואיהם  ע "י המלכות האמהות שבונים לא 88עם ,

שמאסו  כיון השפחות לישא עצמם) (מצד רצו
ואעפ"כ, השפחות), של (ענינם לבי"ע בהירידה
המלכות  (בחי' השפחות עם נישואיהם ע"י דוקא

נעשה לבי"ע) המלכות בירידתה ועליית בנין
גברתה" תירש כי ("שפחה השלימות  בתכלית 

.89למעליותא )

המקדש: לבית בנוגע גם לבאר יש ועד"ז

חסידות  בדרושי הי'90מבואר שביהמ"ק הטעם
mipa`n,(שטים מעצי שהי' כהמשכן (דלא דוקא

בולט" עץ בו בונין ש"אין שקוע 91ועד )92(משא"כ
בו שהיתה כיון -oirn לבוא דלעתיד השלימות

חיל  ("אשת מז"א למעלה תהי' המלכות שספירת
שמורה  דומם, מאבנים, נבנה ולכן בעלה"), עטרת
צומח, שטים, מעצי ולא המלכות, ספירת על

(אבל ז"א על lfxanשמורה `l93,מאבנים שלמטה
לבי"ע). בירידתה המלכות ספירת על שמורה

לבוא  דלעתיד שבביהמ"ק לומר, תתגלה 94ויש
אלא  באצילות, שהיא כפי רק (לא המלכות מעלת

ובעיקר) r"ialגם dzcixia בהחוזק שתתבטא ,

גם) אלא דאבנים, רק (לא חזק lfxacותוקף שהוא
אשר המלכות) (ספירת "ארץ מאבנים, `ipa'יותר

lfxaהאמהות לגבי השפחות מעלת ע"ד ,"
בהר"ת  שמרומזת המלכות) ועליית בנין (שלימות

.95ד"ברזל"

דקדושה ו. דברזל שהשלימות לומר, יש ואולי
השלישי  רקשבביהמ"ק (לא swezeתבוא wfega

בכך גם אלא) רק epipayהנצחיות, (לא יהי'
גם אלא) יהי'lfxanמאבנים, עצמו שהברזל ,wlg

oipadn:עצמו דביהמ"ק

. כתיב אין ."ברזל ובמקדש במשכן ..
שני  ובית ראשון בית על קאי - ביהמ"ק" שהחריב
בית  העתיד, מקדש משא"כ ברזל; ע"י שנחרבו
חשש  בו שייך לא - חורבן בו שייך שלא נצחי
לבוא  שלעתיד כיון דלעו"ז, ברזל של מענין

דלעו"ז  הברזל מציאות יכול 96תתבטל ובמילא ,
את  להדגיש כדי בברזל, גם בנינו להיות וצריך

והשלימות 97aixgdyהברזלzkitdcהעילוי
חלק שנעשה לברזל דביהמ"ק.oipadaביהמ"ק

הימים  בדברי שמ"ש לומר, (בנוגע 98ויש
של ביהמ"ק)cecלפעולתו לבנין הדרוש כל בהכנת

לכסף  והכסף לזהב הזהב אלקי לבית "הכינותי
לנחושת lfxalוהנחושת lfxad" מאה lfxaeגו'",

העתיד  במקדש ושלימותו עיקרו - ככרים" 99אלף
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מ"ה 88) יחוד שהו"ע ורבקה דיצחק בהנישואין כמודגש
ובכ"מ). סע"ג. צו, ברכה (לקו"ת וב"ן

(ישי)89) שאביו באופן היתה שלידתו דוד, במלכות ומודגש
לקו"ת  (ראה כו' תירש כי שפחה בסוד שפחתו, על שבא סבור הי'

.(86 שבהערה וסידור
ובכ"מ.90) שם. וסידור לקו"ת ויגש. ר"פ ותו"ח תו"א
ה"ט.91) פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם
וי"ל92) - ועוד. שם. ברזל eznbecרדב"ז כלי ש"כל בברזל,

rnyp `l,"בהבנותו בולט ielbaבבית עץ (ע"ד משא"כ דוקא ,(
שקוע). עץ (ע"ד לביהמ"ק מחוץ בהעלם,

מביא 93) זהב לו "אין המנורה, לעשיית בנוגע שמצינו וברזל
של נחושת של כסף של בית lfxaאף מלכי שעשו ומנורה כו'",

של שהברזל lfxaחשמונאי כיון (א) הרי: - ב) כח, (מנחות היתה
דכסף zxenzהוא להדרגא ששייך כפי "ברזל" ה"ז וזהב כסף

היו ברזל של "שפודים (ב) הברזל metigeוזהב*, שאין בעץ",
של טס עורב, כליא ואמה שקוע). עץ (ע"ד מבחוץ lfxaנראה

ישבו  שלא כדי סביב המעקה גבי על אמה גובהו סייף כמו
פ"ד  ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. רע"א. ט, (מו"ק עליו העורבים
סע"ב. פה, (פסחים נתקדשו לא שגגין המקדש, גג על הי' - ה"ג)

כמו ה"ז), פ"ו שם רמב"ם uega.(102וש"נ. הערה לקמן (וראה
מעין 94) רק לא ממש, לבוא דלעתיד השלימות תהי' שבו

ושני. ראשון כבבית בלבד, ודוגמא

(*mipale mipa` oipra x`eand c"r,y"oipea mipa` e`vnp `l m`
mipala"(76 dxrd 23 'r e"g y"ewl d`x).

כי,95) - ברזל" ל"חומת מהשייכות שייכת להעיר "אשה"
ו)" וד'dnegל(תורה ב), סב, (יבמות גבר" תסובב נקבה דכתיב ,

מהפכים  (שעי"ז דקדושה ברזל" "חומת הם ברזל) (ר"ת יעקב נשי
כדלקמן  ירושלים, חומת על המצור ע"ד שבהנבואה ברזל" ה"קיר

ס"ז).
ח"ו,96) אדם, של ימיו שמקצר הברזל מציאות תהי' לא שאז

"וכתת  ד) ב, (ישעי' שיתבטל כמ"ש - מזה ויתירה וגו'", חרבותם ו
ע"י  "בעוה"ז יתרו: ס"פ תנחומא וראה החיים. דהיפך הענין
לנצח  המות בלע לבוא לעתיד אבל מתקצרות, השנים יצה"ר

פנים". כל מעל דמעה ה' ומחה
בתוך 97) שהטילוהו לברזל דומה "יצה"ר פט"ז: אדר"נ ראה

האור בתוך שהוא זמן כל evxiyהאור milk lk epnn oiyer אף ,
כו'". יצה"ר כך

"ולנחושת98) יד: כב, (ושם בֿז כט , lfxaleדבריֿהימיםֿא
משקל"). אין

שלא 99) דוד הקדיש אשר "והברזל יתרו: ס"פ הרמב"ן בפי'
האבנים  ולחצוב העצים לכרות כלים ממנו לעשות משקלו נחקר
לגמרי, הברזל מושלל עצמו והמקדש להמשכן בנוגע אבל הי'",
מאמה  גם וצ"ע שם. שלימה בתורה בזה השקו"ט וראה עיי"ש.
רק  (לא והיתה שם), (מו"ק הוא" הבית בנין ש"צורך עורב כליא

גם) אלא דמלאכת gafnaבמקדש, (ברייתא שבמשכן החיצון
רענן). זית ובפי' שפה רמז תצוה יל"ש פי"א. המשכן
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ה'תשנ"ב כד טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

ע"י giyn`להבנות `kln cec100 לא) יהי' שבנינו ,
השלימות  בתכלית ונחושת וכסף מזהב ,101רק

גם .lfxan102אלא)

הוא ז. בטבת עשרה של שענינו לומר יש עפ"ז
העתידה: בגאולה העתיד מקדש בנין התחלת

התחלת  הי' בטבת דעשרה שהמצור אע"פ
שהכוונה  כיון הרי, ביהמ"ק, דחורבן המאורעות

העתיד  מקדש יבנה ועי"ז שלאח"ז היא ,103בזה
דחורבן  המאורעות שהתחלת נמצא, נצחי, בית
דמקדש  הבנין התחלת (ובעיקר) גם היא ביהמ"ק

העתיד.

בשייכות  שניתן בהסימן מרומז זה וענין

מחבת לך קח "ואתה - בטבת דעשרה lfxaלהמצור
קיר אותה ישראל"lfxaונתתה לבית היא אות גו'

והתכלי  שהכוונה ע"י - החורבן (התחלת) של ת
השלימות  תתגלה שלאח"ז כדי היא, דלעו"ז, ברזל

העתיד  בביהמ"ק דקדושה .104ד"ברזל"

Á. העתידה לגאולה שהשייכות - יותר ויומתק
הזמן של בתוכנו גם zahaמרומזת dxyrc:

חודש הוא טבת ("חודש ixiyrd105חודש
טבת" חודש הוא החדשים 106העשירי למנין (

גאולה" של ("חודש ניסן ובחודש 107מחודש ,(
ביום עצמו -ixiyrdהעשירי שבעשירי עשירי ,

קודש" יהי' השלימות 108"העשירי על שרומז -
("עלי  דעשר השלימות תהי' שבה העתידה דגאולה

עשירית 109עשור" שירה ומנין 110, העשירית פרה ,
שבע 111העשירי  ארץ רק לא - ישראל בארץ וכן ,

אומות  עשר ארץ אלא ).112אומות,

העשירי  ובמיוחד (כולל טבת חודש ועוד: זאת
"ירח  הוא הגוף"113שבו) מן נהנה -114שהגוף
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א' ד"ה בסוף "ומ"ש :(51 שבהערה (לשמו"ר מהרז"ו ובפי'
בחצרות  זה שהי' יתכן ברזל, ככרים אלף מאה וגו' לברזל והברזל
כדעת  (דלא עצמו המקדש בבנין הי' שהברזל - בפנימה" ולא
האבנים), ולחצוב העצים לכרות הכלים עבור רק שהי' הרמב"ן
בחצרות  שהשתמשו מצינו היכן וצ"ע בפנים. ולא בחצר אלא
העתיד  במקדש (משא"כ כזו גדולה ברזל בכמות ראשון דבית
ומבואר", מפורש אינו ביחזקאל כתוב שהוא "אע"פ - להבנות

כבפנים). בברזל, גם יהי' שבנינו לומר מקום ויש
המקדש 100) בהכנת (א) רק נזכר שה"ברזל" יומתק ועפ"ז

(ב)cecע"י שלמה), ע"י המקדש בבנין minid(ולא ixaca ולא)
יחס "משום שעיקרו jlndבמלכים) cec.דה"י ריש (פרש"י "

יהי' ידו שעל משיחא, מלכא דוד עיי"ש), לדה"י, הרד"ק הקדמת
השלישי. ביהמ"ק בנין

המקדשות 101) בבתי שהיתה דזהב השלימות על נוסף
סע"ב). מד, (יומא זהבים" "שבעה - שלפנ"ז

(102df oirne- השלישי*) לביהמ"ק (ששייך שני בבית הי'
הברזל  וכן שני, בבית החשמונאים בזמן הי' במנורה הברזל כי,
שמפני  ראשון בבית משא"כ שני, בבית שהיתה עורב כליא באמה
כל. ערך (ערוך עורב כליא צריך הי' לא בו שהיתה קדושה רוב
כגון  תוד"ה א. קז, מנחות כליא תוד"ה שם. מו"ק תוס' וראה

ו  א). ו, היתה ערכין שני שבבית - בזה ההסברה לומר יש
בבית  (משא"כ  הלעו "ז** והפיכת בבירור ראשון ההתעסקות

ברזל, גם בו מצינו ולכן החיצונים), נדחו קדושתו רוב שמפני
בעץ, ומחופה וזהב כסף במקום שבא שבמנורה הברזל רק אבל,
(כנ"ל  בחוץ כמו שהוא המקדש גג על עורב כליא שבאמה והברזל
("מאה  ברזל ריבוי יהיו השלישי בביהמ"ק משא"כ ,(93 הערה
הברזל  והפיכת בירור שיהי' כיון עצמו, בהבנין ככרים") אלף

zenilyd zilkza.
(103- באב) בתשעה ביהמ"ק לחורבן (בנוגע חז"ל ובלשון

כו' אריאל והחריב כו' ארי' zpn"עלה lr ויבנה כו' ארי' שיבוא
רנט)). (רמז בתחלתו ירמי' (יל"ש אריאל"

(*weqtdy dfn oaenk"on oexg`d dfd ziad ceak 'idi lecb
oey`xd"a ibg),b a"a) ipy zia lr xn`p (h,xwirae mbe (`"rq

gk `"gf) iyilyd w"ndia lr,(`.
('idy okyna f"crexacnab xacna z"ewl) mipevigd xxal ick,

jli`e c.axer `ilk dn`a jxev 'id - (n"kae.

בנוגע 104) רע"ב) נו, (גיטין חז"ל דרשת ע"פ יותר ויומתק
מלך, אלא אדיר ואין יפול, באדיר "והלבנון ביהמ"ק לחורבן
באדיר  "והלבנון הכתוב שפשטות - וגו'" ממנו אדירו והי' דכתיב

עליפול" ediwfgנאמר i"r aixgpq zltn חזקיהו ("בזכות ***
- ממנו" אדירו והי' כמ"ש ישראל של ומושלם אדירם שהוא

לעשות הקב"ה שביקש giynפרש"י), ediwfg ומגוג גוג וסנחריב
מגזע  חוטר "ויצא הכתובים בהמשך כמודגש א), צד, (סנהדרין

על שקאי וגו'" .giynישי
מעוברת.105) בשנה והן פשוטה בשנה הן
טז.106) ב, אסתר
יא.107) פט"ו, שמו"ר
לב.108) כז, בחוקותי
ב.109) יג, ערכין ד. צב, תהלים
שאין 110) גאולה זכר, לשון חדש", ד"שיר העילוי גם כולל

פסחים  ונאמר ה"ג תוד"ה א. טו, בשלח (מכילתא גלות אחרי'
ב). קטז,
תנחומא 111) ספ"ג. אדומה פרה הל' רמב"ם שם. מכילתא
ט  ועוד.תשא .

ובפרש"י.112) יט טו, לך לך
א.113) יג, מגילה
הו"ע114) הגוף" מן  נהנה ש"הגוף שממנו cegidלהעיר

התחלת  בטבת, לעשרה במיוחד ושייך והלידה, העיבור נעשה
להיכל  נכרים שנכנסו בשעה זב"ז המעורין כרובין ע"ד - החורבן
(ראה  לדרך יוצא שהוא בשעה אשתו את לפקוד אדם שחייב (כיון
הגאולה, התחלת ה"ז ולכן וש"נ)), רסט. ע' ח"ב מלוקט סה"מ

.(36 הערה לעיל (ראה דמשיח והלידה העיבור ע"י

(***weqtd zlgzde:"xrid ikaq swpelfxaa"dtilwd zxiay -
i"r (aixgpq)"lfxa"dyecwc.
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כה

ה'תשנ"ב  טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

נהנה  ית', ועצמותו מהותו דלמעלה, כביכול שהגוף
מישראל  דכאו"א (דלמטה) מהגוף ,115(כביכול)

לבוא, דלעתיד ומצב המעמד על (בעיקר) שקאי
הגוף  מן ניזונית הנשמה מזה,116שאז ויתירה ,
הגוף. מן כביכול העצמות הנאת

שעשירי  - זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה
כי  בו שהוכפל בשבוע השלישי ביום חל בטבת

:117טוב 

בנוגע  היא טוב" ד"כי (כפל) השני' הפעם
עשב "דשא rxfלבריאת rixfn עושה ועץ למינהו

אשר למינהו"erxfפרי הזרע 118בו שזריעת -
(גם) ומהוה zginvcכוללת dlgzdd.הפירות

- בטבת עשרה חל שבו השלישי ביום ודוגמתו
החורבן  שהתחלת ביותר מודגש זו שבקביעות

היא dle`bdוהגלות zlgzd הזריעה ובדוגמת ע"ד ,
ומהוה dginvdשכוללת zlgzd כידוע שהגלות 119,

כמ"ש  לזריעה, בארץ",120נמשל לי "וזרעתי'
יותר, גדול בריבוי הצמיחה נעשית שעי"ז

כדי 121כמארז"ל  אלא סאה זורע אדם "כלום
עד  הריבוי לתכלית ועד כורין", כמה להכניס

seqÎoi` פירותיהן" כל 122, סוף עד פירותיהן ופירי
.123העולם"

הטוב  שלימות ונעשה מתגלה -124ועי"ז
האמיתית 125"הוכפל  דגאולה הטוב - טוב" כי בו

וביהמ"ק  נצחית גאולה ביהמ"ק, ובנין והשלימה
השלישי, וביהמ"ק השלישית גאולה נצחי,

לפניו".126כמ"ש  ונחי' יקימנו השלישי "ביום

Ë. לפרשת והשייכות הקשר גם לבאר יש עפ"ז
שבתורה, (הישר) ראשון ספר וחותם סיום - ויחי
הספרים  כל על ונתחזק") חזק ("חזק והחיזוק

שלאח"ז:

הוא  שבתורה ראשון ספר וחותם שסיום כיון
בנ"י של ומצבם mixvnבמעמדם ux`a יעקב ("ויחי

שמזה  במצרים"), בארון "ויישם מצרים", בארץ
zelbdנעשה zlgzd בהתחלת בההמשך [כמודגש

שמות  ויחי)127ספר פרשת שבת במנחת (שקורין
ישראל בני שמות dnixvn"ואלה mi`ad והמשכו ,"

. יוסף ש"וימת לאחרי מצרים שעבוד .בהתחלת
במצרים" בארון צורך128ויישם יש - [wefiga על

אל  הגלות מן לעלי' עד הגלות, משך זמן כל
חז"ל  [ובלשון ושמעון129הגאולה oizgp"ראובן

ושמעון היא oiwlqראובן דהגלות שהירידה ,"
(כל ilrd'בשביל וחותם בסיום כמ"ש דהגאולה],
ס  קודש)כ"ד minidפרי ixac. השמים אלקי ."ה'

מכל  בכם מי גו' בירושלים בית לו לבנות עלי פקד
עמו אלקיו ה' אל lrieעמו הגלות מן העלי' ,"

"גדול  כמ"ש יותר, נעלה ביהמ"ק לבנות הגאולה
שקאי  הראשון", מן האחרון הזה הבית כבוד יהי'

השלישי  ביהמ"ק על ו)בעיקר .130(גם

- הוא הגלות משך זמן כל על החיזוק ותוכן
"awri igie:"

בריח  האמצעי, קו הוא תורה, שענינו יעקב,
מרום  הקצה, אל הקצה מן שמבריח התיכון

דרגין  כל סוף עד ומדרגות היינו,131המעלות ,
ללא  למעלה שהוא כמו למטה ויורד שנמשך
מציאות  מציאותו, תוקף מתגלה ועי"ז שינויים,

zizin`"ליעקב אמת ("יעקב zigvpe)132("תתן
החיזוק  נמשך ידו ועל ממנו ולכן, מת"), לא אבינו
בירידתם  שגם הגלות, משך זמן כל על בנ"י לכל
יעקב", ד"ויחי ומצב מעמד אצלם נעשה בגלות
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ואילך.115) 382 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ע'116) תרנ"ט סה"מ ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך ראה

ב. תיג, ח"ב קונטרסים סה"מ תקכח. ע' תרס"ו המשך ואילך. צז
ואילך. 127 ע' שלום תורת סה"ש

והשלימות 117) העלי' נעשית שבו השבת שיום לכך נוסף
סיהרא  "קיימא שבו טבת ט"ו והתחלת ערב הוא בטבת דעשרה

הגוף". מן נהנה שהגוף ד"ירח השלימות באשלמותא",
יב.בראשית118) א,
ובכ"מ.119) בשלח. ר"פ ותו"ח תו"א
כה.120) ב, הושע
ב.121) פז, פסחים
ועוד.122) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות - חז"ל ל'
הענינים 123) לכל "סוף" שנעשה הפנימי הפירוש גם כולל

והסתר. העלם) מלשון ("עולם" דהעלם
ש"124) "טוב".ahלהעיר מלשון גם הוא ת"
פרדר"א 125) (ראה לגאולה ד"כפל" מהשייכות להעיר

ועוד). תר"ל. תרכ"ז. לך לך ד"ה לך. לך ר"פ יל"ש פמ"ח.
שם.126) ובמפרשים ב ו, הושע

לחתן 127) מרשות (נוסח להשלמה" התחלה "מתכיפין
בראשית).

של 128) משוי להם הי' לא קיים הי' שיוסף זמן "כל כי
משוי, עליהם נתנו יוסף מת (לאחרי מצריים, הבאים  כתיב לפיכך

יוסף), למיתת  (שמו"ר ובהמשך  למצרים" נכנסו יום אותו כאילו
ד). פ"א,
וש"נ.129) ה. פל"ב, ויק"ר
(130.102 להערה הא' שוה"ג לעיל ראה
ובכ"מ.131) ס"ו. אגה"ק שם ספי"ג. תניא
שם.132) אגה"ק וראה בסופו. מיכה
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ה'תשנ"ב כו טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

ע"פ אמיתיים התוקף חיים מודגש  שבזה התורה ,
בהעילוי zeigvpdeהאמיתיות  שמתגלה כפי דבנ"י,

גאולה  והשלימה, האמיתית דגאולה והשלימות
וביהמ"ק  שלישית גאולה נצחי, וביהמ"ק נצחית

שבאבות) (השלישי עם הקשורים awri133השלישי,

ס"ד). (כנ"ל

יותר: ובפרטיות

להגאולה  עד הגלות משך זמן כל על החיזוק
ש" עי"ז נעשה והשלימה miigaהאמיתית erxf"134

כיון -zeigvpdy"ב ומתגלה מודגשת ",erxfדיעקב
כל  סוף עד זרעו וזרע דזרעו והקיום ההמשך
של  בדרכיו יום יום בחיי בחיים בהנהגתם הדורות
דהגאולה  הנצחיות בפועל מתגלה ועי"ז יעקב,

יעקב  שכנגד העתיד ומקדש .135העתידה

"וישתחו  - הפרשה בהמשך מודגש זה וענין
המטה", ראש על מטתו ישראל שהיתה  "על 

וברכתו 136שלימה" ("ויברך , השבטים י"ב לכל
במשמע" כולם י"ב 137אותם דכל שבשלימות - (

ומתגלה  נמשכת בנ"י) כל (שכוללים השבטים
כל  סוף עד יעקב") ("ויחי יעקב דחיי הנצחיות
אל  הגלות מן ועולים יוצאים זה שבכח הדורות,

הנצחית. הגאולה

שב" לומר, שהגלות erxfויש מרומז בחיים"
של הצמיחה שכוללתdrixfהו"ע התחלת  ומהוה

(כנ"ל  תוכןדהגאולה  וזהו זמן wefigdס"ח), כל על
שהצמיחה שיודעים כיון הגלות, דהגאולה משך

ד "מעשינו הזריעה ע"י זמן נעשית  כל ועבודתינו
הגלות" .138משך

ויחי  דפרשת והשייכות הקשר מובן ועפ"ז
מודגש  בטבת בעשרה כי, - בטבת לעשרה
ירושלים  על בהמצור והגלות החורבן שהתחלת
ותוקף  בחוזק העתיד דמקדש הבנין התחלת הוא
מודגש  שבה ויחי, פרשת אז קורין ולכן נצחי,

ומהוה שהתחלת כוללת  למצרים בהירידה  הגלות 
("זרעו  הזריעה בדוגמת הנצחית, הגאולה התחלת
באופן  הצמיחה התחלת ומהוה שכוללת בחיים")

נצחי.

בחיים" ד"זרעו והשייכות הקשר יותר ויומתק
ע"י  ביהמ"ק (שחורבן דקדושה דברזל להתוקף
בביהמ"ק  דברזל התוקף התחלת הוא דלעו"ז ברזל

כיון - ס"ז) כנ"ל בחיים"העתיד, היא 139ש "זרעו
די "ב  שהר"ת ipaהשבטיםהשלימות  האמהות (ד'

" "lfxaשלהן) - דקדושה "lfxa 'ipa`"'אבני" :"
בוני'", אלא אבני' "א"ת בוני', מלשון רק (לא

"בן" מלשון גם -140אלא) "ברזל" של הבנים ,
קדושה  עניני בכל שלהם והתוקף החוזק שע"י

מהפכים ברזל"), שהחריב ("אבני' דלעו"ז הברזל 
לברזל  העתיד ביהמ"ק  ביהמ"ק בבנין .141דקדושה

È.,זה בדורנו מיוחד עילוי ניתוסף ובכהנ"ל
זו: בשנה ובפרט

הוא  והוא הגלות של האחרון דור הוא זה דורנו
כ"ק  והכרזת כהודעת - הגאולה של הראשון דור
(ע"ש  שבדורנו יוסף דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח
יפקוד  פקד ש"אלקים והכריז שהודיע הראשון יוסף
אשר  הארץ אל הזאת הארץ מן אתכם והעלה אתכם

וליעקב" ליצחק לאברהם נשלמו 142נשבע שכבר ,(
וכבר  הקיצין כל כלו וכבר ועבודתינו, מעשינו כל
ובאופן  ההכנות כל נסתיימו וכבר תשובה, עשו
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ממ"ש133) "ברכות epzyxtaלהעיר ליוסף: יעקב בברכת
כו), (מט, עולם" גבעות תאות עד הורי ברכות על גברו אביך

שנא  העולם, קצוות ד' עד מגעת מצרים בלי פרוצה מר "ברכה
. וליצחק לאברהם אמר שלא מה וגו', וקדמה ימה זהו ופרצת .
עה"פ). (פרש"י אביך" יעקב נחלת והאכלתיך ישעי' שאמר

אבינו 134) שיעקב למדים (שממנה חז"ל בדרשת כמודגש
יעקב  עבדי תירא אל ואתה שנאמר דורש אני "מקרא - מת) לא
מארץ  זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל גו'

בנוגע "מקרא" - כו'" לזרעו הוא מקיש .dle`bdlשבים,
שנעשה 135) המשכן גם יתגלה השלישי שבביהמ"ק ולהעיר,

יעקב שהביא וצוהmrhpeמהארזים במצרים הזריעה) eipal(ענין
טו). כו, ה. כה, תרומה (פרש"י ממצרים כשיצאו עמהם ליטלם

ובפרש"י.136) לא מז, פרשתנו
כח.137) מט, שם פרש"י
רפל"ז.138) תניא

ועד139) מת", לא אבינו "יעקב בחיים", "הוא miiglשעי"ז
mheytk miigvp דלעו"ז הברזל שנתבטל כיון - בגוף) (נשמה

.(96 הערה (כנ"ל אדם של ימיו שמקצר
נוטריקון 140) "ל' ישראל", "אבן כד) (מט, בפרשתנו כמ"ש

עה"פ). (פרש"י ובן" אב
(141(74 (שבהערה פרשתנו להאריז"ל הליקוטים ספר ראה

בענין  מדבר שהפסוק הוא "ידוע וגו'": עירו לגפן "אוסרי עה"פ
גו' לך יבוא מלכך הנה גו' ציון בת מאד גילי שנאמר המשיח,

. אתונות בן עיר ועל חמור על ורוכב .עני הוא הענין סוד כי . .
. ברז"ל וסודם נשים, ד' לו הי' ע"ה אבינו בקליפה יעקב וכנגדם .

. הגבירות שפחות, ושתים גבירות וחמו"ר,שתים עי"ר סוד הם .
. הקליפות תחתיו יכבוש אז ב"ב צדקנו משיח עי"ר וכשיבוא .

כו'". וחמו"ר
כד.142) נ, פרשתנו
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כז

ה'תשנ"ב  טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

לסעודה  מוכן והכל רבתי", דלעתיד 143ד"הכנה
הבר  ושור לויתן המשומר 144לבוא, .145ויין

זו: בשנה יתירה ובהדגשה

ולהגאולה  הגאולה לקץ במיוחד שייכת זו שנה
נפלאות  שנת תהא "הי' - הקיצין) כל כלו כבר (כי
האמיתית  הגאולה על שקאי - כל" מכל "בכל בה",
מארץ  צאתך ("כימי צדקנו משיח ע"י והשלימה

נפלאות" אראנו הענינים 146מצרים כל יהיו שאז ,(
"נפלאות". של באופן כל") מכל ("בכל

דרגת היא כל" מכל "בכל ועיקר, zea`dועוד
שבזה  והשלימות עוה"ב, מעין הקב"ה שהטעימן
אחד  כל אצל גם ובמילא בנ"י דכל האבות (אצל
ג' כשיקומו לבוא, לעתיד תהי' דבנ"י) ואחת

האמהות  ד' עמהם ויחד האמהות 147האבות, (ד'
השבטים  די"ב האמהות וד' ולאה, רחל רבקה שרה
תסובב  "נקבה ואדרבה, לאה), זלפה רחל בלהה

בעלה" עטרת חיל "אשת בסדר 148גבר", כמודגש ,
בנ"י  כל עמהם ויחד ד"ברזל", בר"ת האמהות ד'

עפר" שוכני ורננו "הקיצו הדורות, ,149שבכל
בגופים  חיים (נשמות שבדורנו בנ"י כל ועאכו"כ
דורנו  ונשיא כלל), בחיים ח"ו הפסק ללא חיים
הקדושה, לארצנו באים יחד וכולם בראשנו,

זית 150"ארץ  ארץ ורמון ותאנה וגפן ושעורה חטה
ודבש" ברזל"151שמן אבני' אשר "ארץ ושם 152, ,

המקדש  ולבית הקודש עיר לירושלים - גופא
ד"ברזל" השלימות תהי' שבו השלישי,

.153דקדושה 

ביותר  מודגש זו ובשנה זה בדורנו ולכן,
והתכלית הכוונה שבהדגשת החיזוק ובעיקר
ועאכו"כ  הגלות, זמן בהתחלת שישנה דהגאולה
משך  זמן כל ועבודתינו דמעשינו השלימות לאחרי
הנצחית  הגאולה באה ממש ומיד ותיכף הגלות,

הנצחי (א )וביהמ"ק רואים  שאז ובגלוי, בפועל
שלימות xevndשתמורת  נעשית ירושלים על
dagxdd תחתי'",154דירושלים וישבה "וראמה ,

ותרחב" תשב155"שתאריך ש"פרזות ועד ,
למעלה156ירושלים" כיון, דחומה, והגבלה ממדידה

ישראל שעתידה  ארץ בכל שתתפשט ירושלים
העולם) בכל תתפשט ישראל (ב)157(וארץ ,

ה" עםlfxaותמורת שקשור דלעו"ז "oaxeg ביהמ"ק
ד" השלימות דקדושהlfxaנעשית "oipaa ביהמ"ק

השלישי.

‡È.וההוראה הלימוד גם מובן עפ"ז
בנוגע  ויחי מפרשת ש"לוקחים" והנתינתֿכח
חיזוק  תוספת - בחיים" "זרעו - בפועל למעשה

ותוקף שלו ומעשה דיבור בהזריעה במחשבה נצחי
שמביאה  התומ "צ  הצמיחה דעניני ומיד תיכף

דהגאולה:

תוספת  - ב"זרעו" להפעולה  בחינוך בנוגע חיזוק
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א 143) לח, סנהדרין  מט"ז. פ"ג אבות - חז"ל לשון ע"פ
ובפרש"י.
ג.144) פי"ג, ויק"ר א. עה, ב"ב ראה
ה)145) ש"(יין ולהעיר, - וש"נ. ב. לד, כולל xneynברכות "

ביין הדרושה בלתיֿרצויים מענינים השמירה מאשר xzeiגם
דבשר  האיסור כי, אסור, העין מן שנתעלם בשר שגם אף בבשר,
והביאו  נטלוהו וחיות שרצים או עורבים (שמא העין מן שנתעלם
ובתוד"ה  א צה, (חולין בעלמא חומרא הוא תחתיו) נבלה בשר
אנציק' וראה ב. (שם, מותר עין ובטביעת ובסימנים ועוד), אמר.
מפני  מוכרחת ששמירתו ביין, משא"כ וש"נ), בערכו. תלמודית

כו'. בנגיעה שנעשה נסך יין חשש
עה"פ.146) נ"ך אוה"ת וראה טו. ז, מיכה
עולה147) אמהות) וד' אבות (ג' יחד על f'וצירופם שרומז -

ה' בעבודת מדרגות שבע המנורה, קני לז' שנחלקים בנ"י כללות
ענינם ז'(עיקר כנגד קוני") את לשמש נבראתי "אני בנ"י, של

שהתחלקות  לומר, דיש ובכ"מ), בהעלותך. ר"פ (לקו"ת המדות*
והאמהות. בהאבות דבנ"י, ומקור בשורש גם היא זו

בעלה,148) עטרת שנעשית חיל, אשת לכנס"י, בנוגע ועד"ז
הקב"ה. זה

יט.149) כו, ישעי'

.
(*- zecna `id dceard xwiry"mkaallka ecarl,""dcear

alay"(ziprz yix),zecnd okyn eay.

ח.150) ח, עקב
ישראל 151) ארץ בהם שנשתבחה המינים ששבעת לומר, ויש

הערה  (כנ"ל המנורה קני שבעת שבבנ"י, הסוגים שבעת כנגד הם
.(147

של 152) ברכתו "מעין שהיא - משה בברכת ממש"נ ולהעיר
" - יג) לג, ברכה (פרש"י "ארצכם lfxaיעקב" מנעלך", ונחושת

מהם שחוצבים בהרים כה lfxaנעולה לג, (שם ונחושת"
ובפרש"י).

דתשנ"153) ב' שאות הרמז) (ע"ד ר"ת aוי"ל גם היא
"a לברזל דלעו"ז  הברזל הפיכת  על רומז ברזל" (ו "נפלאות רזל"

דקדושה).
קיח,154) (תהלים גו'" במרחב ענני גו' המיצר "מן מ"ש ע"ד

ה).
ב.155) עה, ב"ב הרד"ק. ובפי' יו"ד יד, זכרי'
ח.156) ב, שם
יל"ש 157) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

ובכ"מ. ב. פט, מסעי לקו"ת תקג. רמז ישעי'
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ה'תשנ"ב כח טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

zepade mipad אלו לבניך "ושננתם גם (כולל
micinlzd"158בתוקף (igvp גם ונמשך שהולך ,

(שממשיך  המחנך (והרב) האב פעולת כשנפסקת
ושנים  ימים לאורך אחרים בענינים להתעסק
של  באופן נעשתה החינוך שפעולת כיון טובות),

drixf הצמיחה המשך בפועל ומביאה שכוללת ,
"זרעו  הדורות, כל סוף עד זרעו וזרע דזרעו
המחנך, דחיי הנצחיות תוקף ניכר שבזה בחיים",

בחיים". "הוא

ופעולה פעולה לכל בנוגע שנקראת elyועד"ז
אחד, מעשה פרטית, פעולה שכל - "זריעה" בשם
הנצחיות  בתוקף נעשית אחת, ומחשבה אחד דיבור
הצמיחה  המשך בפועל ומביאה שכוללת ד"זריעה"
פירותיהן  ופירי פירותיהן טובות, פעולות ריבוי של
עשיית  כשנפסקת גם שלכן, העולם, כל סוף עד
בעשיית  זו דפעולה ההפסק [הן תורה ע"פ הפעולה
כח  להחליף כדי דמנוחה ההפסק והן אחרת, פעולה
(שהנשמה  השינה בעת לאח"ז, הפעולה להמשך

חיים  לה לשאוב למעלה וישנו 159עולה צ"ל שאז ,(
ה"ז  במחשבה], ואפילו ובדיבור במעשה הפסק
פעולה  שאינה בחיים", (פעולתו) ד"זרעו באופן

עשייתה  בגמר שמסתיימת אלא ,160חד ֿפעמית 
להיותה ig'פעולה נצחי, לאופן ועד נמשך באופן

של פירות פעולה ופירי  פירות  שמצמיחה "זריעה"
הנצחיות  תוקף ניכר שבזה איןֿסוף, "הוא עד דחייו,

ימי  במשך שנעשית ופעולה פעולה בכל בחיים",
חייו.

("ויחי  יעקב בחי' שמגלה עי"ז נעשה זה וענין
עקב  י' - בו שנמצאת על 161יעקב") רומז שהיו"ד ,

"חלקנקודת (שלהיותה הנשמה עצם היהדות,
ממש" ממעל שם 162אלקה של היו"ד בה יש ,

בכל 163הוי' וחודר ונמשך השם), דכל ר"ת שהוא
הנצחיות  תוקף ניכר שלכן, להעקב, עד מציאותו

באופן  שהיא ופעולה פעולה בכל הנשמה דעצם
איןֿסוף. עד הצמיחה נעשית ידה שעל זריעה של

אחת  שבפעולה שהזריעה - העיקר והוא ועוד
כפס"ד  דהגאולה, הצמיחה את ומביאה פועלת זו

דיבור 164הרמב"ם  אחד מעשה אחת", "מצוה שע"י
כל  ואת עצמו את "הכריע אחת, ומחשבה אחד
תשועה  ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם
נצחיים  חיים מישראל לכאו"א יהיו שאז והצלה",
בגופים, נשמות זה, שבדורנו מבנ"י החל כפשוטם,
ארבעים  מאה רק לא טובות, ושנים ימים לאורך
כשני  שנה ק"פ רק ולא יעקב, חיי כשני שנה, ושבע
לבנ"י  בנוגע ועד"ז נצחיים, חיים אלא יצחק, חיי
עפר", שוכני ורננו ש"הקיצו שלפנ"ז, הדורות בכל
כל  סוף עד שלאח"ז, הדורות בכל לבנ"י ובנוגע

הדורות.

·È.ויה"רdhlgddy מצוה" הוספת ע"ד עצמה
בפועל) קיומה לפני (עוד זריעה של באופן אחת"
בפועל  הגאולה צמיחת שתביא ה"זריעה" תהי'

ממש  ומיד ותיכף שבת 165ממש, זה, הש"ק ביום ,
דכל  החיזוק שכולל שבתורה, הראשון דספר חזק
דברי  לסיום עד קודש, ספרי וכ"ד החומשים חמש

ב" הגאולה lrieהימים אל הגלות מן העלי' ,"166,
בני  שמות "ואלה במנחה הקריאה שלפני ועד

dnixvnישראל mi`ad ושמעון "ראובן כבר נעשה ,"
oiwlq ומשה והאמהות, האבות השבטים, י"ב כל ,"

- שבדורנו יוסף - דורנו ונשיא עמהם, ואהרן
יעקב  תולדות ("אלה אבינו יעקב כמו מת", ש"לא

כידוע 167יוסף" ,(168" ר"ת ל yיצוצוpש"נשיא"
iלנשיא `עקב והביטול ההתקשרות וע"י בינו",

הדור. מאנשי ואחת אחד בכל נמשך ה"ז הדור
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עה"פ.158) ופרש"י ובספרי ז ו, ואתחנן
ט.159) פי"ד, ב"ר
(160c"re באופן שהי' מאחיתופל דדוד בהלימוד שמצינו

דברים אלא calaד"שני ורבה פרה ש"אינו מ"ג), פ"ו (אבות "
ביאורים  וראה סכ"ב. (כש"ט ממנו" שלמד כמו כפשוטו נשאר

שם). אבות לפרקי
ובכ"מ.161) ויצא. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
רפ"ב.162) תניא
פ"ד.163) אגה"ת שם

ה"ד.164) פ"ג תשובה הל'
ויגש 165) בפרשת כמודגש - לתפלה גאולה דסמיכת באופן

קכח. ע' ח"ה מלוקט סה"מ ב). (רה, ויגש ר"פ זהר )p"ye(ראה
כלל) הפסק (ללא ממש בסמיכות היא שהגאולה - אזלינן דמינה
ותחזינה  כו' ביתך לדביר העבודה והשב כו' "רצה להתפלה:

לס  ועד לציון", בשובך יודו עינינו צדיקים "אך וחותמה יומה
ע' (לעיל העבר ש"ק שיחת ראה - פניך". את ישרים ישבו לשמך

ועוד. .(73
ד.166) נא, (ישעי' תצא" מאתי חדשה "תורה תתגלה שאז

במתןֿתורה  ובהעלם) (בכח שניתנה שכיון - ג) פי"ג, ויק"ר
(שהרי יתרו בהחיזוק שבפרשת נכלל ה"ז חדֿפעמי ), הו "ע מ"ת

מתחיל שלוקחים  שלאח"ז, הספרים כל  על  הראשון ספר מסיום
יתרו. שבפרשת מ"ת נכלל שבו שמות מספר

וש"נ.167) .272 ע' חכ"ה לקו"ש וראה ב. לז, וישב
רבי.168) מע' הרועים) מלא (לבעהמ"ס קה"י
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כט

ה'תשנ"ב  טבת י"ד ויחי, וש"פ בטבת עשרה ויחי , פ' ג' ויום ליל

" ממש ומיד שתיכף - אדנֿי siqeiובפשטות
גו' ידו יהודה sq`eשנית ונפוצות ישראל נדחי

הארץ"מארבע169יקבץ "בנערינו170כנפות ,
גו' ובבנותינו"ובזקנינו ש"הוא171בבנינו ,

. עצמו איש (הקב"ה) איש ממש בידיו אוחז .
שנאמר  כענין לאחד 172ממקומו, תלוקטו ואתם

ישראל" בני ושב 173אחד - כולם את ומשיב ,
"הכתיב עמהם שבותך", את  אלקיך ה ' ("ושב

עמהם" ישוב שהוא לעצמו עם 174גאולה ביחד - (
חסדים  גמילות ובתי ובתיֿמדרשות הבתיֿכנסיות

כל והכתבי ֿיד(עם לארץ175הספרים שבחוץ (176

נשיא  אדמו"ר מו"ח דכ"ק וביהמ"ד מביהכ"נ (החל
רבינו "בית בו, ממש עתה שאנו דורנו,

מבנ"י 177שבבבל" דכאו"א הפרטיים הבתים וכן ,(
וגמ"ח, תפלה תורה של בתים ממש שנעשו

אתם"178ו"כספם  הקדושה,179וזהבם לארצנו -
השלישי. המקדש ולבית הקודש, עיר לירושלים

משיח  הנה זה: ואומר באצבעו מראה וכאו"א
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הנה צדקנו,

השולחן181זה אלקינו180"הנה  והנה  הוי'", זה  גו'
ויין הערוך  הבר ושור דלויתן לסעודה ומוכן

מלכא 182המשומר דוד אומר שבסיומה משיחא ,
לברך" נאה ולי אברך .183"אני

(נוסף  קודש שבת דמוצאי מהסעודה ומתחיל
דיום  בהתוועדות ומזונות) (יין הסעודה המשך על
שבת  שכולו "יום ודוגמת מעין שהוא השבת

העולמים" לחיי "סעודתא184ומנוחה מלכא ), דדוד
שביום 185משיחא" ובפרט עשרה , חמש יום  ראשון 

"קיימא  באשלמותא",בחודש טבת) (דחודש סיהרא
העיקר, והוא ועוד והדר, פאר ברוב תערך שבודאי
כיון  בראשנו, משיחא מלכא דוד עם ביחד שתערך

"עם  באים הש"ק) (ביום לפנ"ז ענני 186שעוד
הקודש,187שמיא" עיר לירושלים הקדושה, לארצנו

הקדשים. ולקדש המקדש לבית הקודש, להר
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כל"169) מכל ד"בכל הגימטריא הוא ש"קבץ" להעיר
א). יז, לב"ב חת"ס (חידושי

יאֿיב.170) יא, ישעי'
ט.171) יו"ד, בא
יב.172) כז, ישעי'
ג.173) ל, נצבים פרש"י
ובפרש"י.174) שם
(ראה 175) טבת* לה' ובשייכות בקשר בארוכה כמדובר

75 ע' ואילך. 58 ע' (לעיל זו שנה ויגש וש"פ טבת ה' שיחות
ואילך)).
א.176) כט, מגילה ראה
שבבבל 177) רבינו בית בענין קונטרס בארוכה ראה

ואילך). 416 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות
ט.178) ס, ישעי'
גדול"179) מה"רכוש וק"ו במכ"ש - גדול הכי ובריבוי

(*meiiyingdycegaixiyrddler cgi mtexivy -e"hybcenk)
.d"i my ,("`zenly`a `xdiq `niiw" eay e"hd meia

ר"י  במשך השעבוד לאחרי הים, וביזת מצרים ביזת שביצי"מ,
האחרון  זה דגלות האריכות לאחרי ועאכו"כ "רדו"), (כמנין שנה

שנה! מאות ותשע מאלף יותר במשך
ספכ"ג.180) שמו"ר בסופה. תענית וראה ט. כה, ישעי'
"הנה 181) שהאמירה מודגש שבזה - י"ב בגימטריא "זה"

בנ"י. כל השבטים, י"ב כל אצל תהי' זה" אלקינו
המשומר182) דיין מהשייכות שבברכת epzyxtlלהעיר -

מיהודה  שבט יסור "לא ובפרש"י) יו"ד (מט, נאמר (עליו יהודה
כתיב  שלו") שהמלוכה המשיח "מלך שילה", יבוא כי עד גו'
גו'", מיין עינים חכלילי גו' ביין כבס גו' לגפן "אסרי יאֿיב) (שם,
יונתן: ובתרגום (פרש"י), המשיח" במלך תרגם "ואונקלוס
יש  "וא"כ משיחא", דמלכא עינוי יאין "מה עינים", "חכלילי
המשומר  יין על דלעת"ל ברכה של מכוס היינו מיין לפרש

א). שעו, ב. שעא, פרשתנו (אוה"ת בענביו"
ב.183) קיט, פסחים
בסופה.184) תמיד
ועוד.185) במקומו. האריז"ל סידור
יג.186) ז, דניאל
א).187) מג, (עירובין מעשרה" למעלה תחומין "אין שהרי

יכול  ואינו  ושתייה,  אכילה  של  יותר  גדולה  לכמות  הוא  זקוק  וגדל,  שהולך  ככל 
להתקיים על-ידי מנת מזון קטנה שהספיקה לו בקטנותו, ואם יסתפק בכך, אזי 
ייחלש כו'; וכן הוא בנוגע לעניין האכילה ושתייה של הנשמה, שזהו-עניין התורה 

ומצוות, שתמיד צריך להוסיף בזה עוד יותר
משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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ויחי  פרשת
ג  שיחה טו כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
והמלכות  הכהונה מעלות מראובן ניטלו

עז  ויתר שאת יתר אתה... בכורי "ראובן הפסוק על
תותר..." אל כמים המילים:1פחז את רש"י מפרש ,

בכהונה  אחיך על יתר להיות היית ראוי – שאת "יתר
גרם  ומי במלכות... – עז "ויתר כפים"; נשיאות לשון
והבהלה  הפחז – כמים "פחז אלה"; כל להפסיד לך
אל  – תותר "אל לכך"; כעסך... להראות מהרת אשר

לך...". ראויות שהיו הללו היתרות כל ליטול תרבה

למיסב2ב"תרגום" חזי "הוה הפסוק: zlz`מבואר
היה  ראובן – ומלכותא" כהונתא בכירותא חולקין,
אך  ומלכות, כהונה בכורה חלקים: שלושה לקבל ראוי

בתנחומא  גם נאמר (וכך לו ניתנו לא ובבראשית 3הם
).4רבה 

בכורה, של המעלה גם מוזכרת בפסוק להבין: יש
לגבי  רק מוסב תותר" ש"אל רש"י מסביר אפוא ומדוע

ומלכות  כהונה – עז" ויתר שאת של le`,5"יתר לענין
הפסוק  בתחילת הנאמר אתה...", בכורי ?6"ראובן

ראוי  להיותו הטעם הוא אתה" "בכורי – ואדרבה
ומלכות. לכהונה

מקרא של פשוטו שלפי סובר שרש"י לומר l`ואין
מפורש  פסוק שזהו כיון מראובן, הבכורה נלקחה

הימים  ובחללו 7בדברי ישראל... בכור ראובן "ובני :
אביו ezxekaיצועי dpzip."...יוסף לבני

כן  לפני פסוקים מספר מכך: רש"י 8יותר מפרש ,
הוא אחד, ש"שכם הפירושים, אחד לפי ,dxekadעצמו,

כן, לפני ואף חלקים". שני יוסף) (של בניו שיטלו
וישלח  בכור 9בפרשת יעקב, "בכור רש"י: מפרש ,

בכורה  ניתנה ולא למנין. בכור לעבודה בכור לנחלה

שבטים", לשני שנעשה השבטים לענין אלא ליוסף
מראובן, נלקחה – השבטים" "לענין – הבכורה כלומר,

"וישכב..." ליוסף.10עקב וניתנה ,

ב.
הענין  עצם על אלא זה, פסוק פירוש על אינה השאלה
"אל  הפסוק לשון מדיוק לומר: היה ניתן לכאורה

xzez אשר אלה" ל"כל בקשר בפסוק שנאמר ,"

את  למעט היא הפסוק שכוונת מובן, ראובן, "הפסיד"

" הביטוי נאמר שלגביהן "zexziהמעלות – xziהללו"
הבכורה xzieשאת מעלת ואילו ומלכות. כהונה עז",

"יתר" הביטוי מוזכר אין נכללת 11שלגביה אינה ,
"אל של .xzez"12במיעוט

מצד הוכחה, זוהי פירוש oeylאך לגבי הפסוק,
אך  הבכורה. הפסד על מדובר אין שכאן זה, פסוק

הטעם מובן אינו שונה mvrlעדיין מדוע הענין:

הפסוק  מדבר מדוע – המלכות ומן הכהונה מן הבכורה
והמלכות, הכהונה לגבי ראובן של הפסדו על le`רק

הבכורה  מעלת את הפסדו "לענין 13לגבי –

השבטים"?
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גֿד.1) מט, פרשתנו
כאן.2) ות"י בתיב"ע ועד"ז אונקלוס,
ט.3) פרשתנו
(פג).4) פפ"ב בראשית באגדת וכ"ה ו. פצ"ט, ד. פצ"ח, פרשתנו
כאן.5) אוה"ח גם ראה
הכתוב 6) מלשון אינו הבכורה גם שהזכיר "והמתרגם הרא"ם ומש"כ

ויתר  שאת "יתר התיבות על קאי שהתרגום מפני הוא עצמו" מפי אלא
"הבכורה שם) בראשית באגדת (ועד"ז שם פצ"ט ב"ר וראה aizkcעז".

חלקים". שני שהיא בכורה "יתר, שם: בתנחומא אבל אתה". בכורי ראובן
א.7) ה, א
כב.8) מח,

לב.9) כט, ויצא פרש"י וראה כג. לה,
כב.10) שם,
(11– (6 הערה (כנ"ל הבכורה על קאי ד"יתר" מפרש שם בתנחומא

הפשט. ע"ד שאי"ז מובן אבל
שאת 12) בכלל אינה ד"הבכורה במ"ש הרא"ם כוונת זוהי ואולי

עיי"ש. ועז",
גדולה..13) כהונה ראוי' היתה "שלך יא) (פרשתנו באבער בתנחומא

ראוי'", המלוכה היתה שצ"ל le`שלך מובן אבל הבכורה. ע"ד נזכר
ע"ד כן.hytdהכרח לפרש

בן  את לבכר יוכל "לא איתא: יג) (ויצא באבער שבתנחומא ולהעיר
שנאמר  ראובן זה יכיר השנואה בן הבכור את כי למה ליוסף האהובה

 לקוטי שיחות 
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ג.
כך  על והשאלות עלית", בני "מטרף על רש"י פירוש

הפסוק  על בני 14בהמשך, מטרף יהודה אריה "גור
בטרוף  שחשדתיך ממה "מטרף, רש"י: מפרש עלית..."

אכלתהו  רעה חיה יוסף שנמשל 15טורף יהודה וזהו
מה  ואמרת עצמך את סילקת עלית, "בני לאריה";

ממני 16בצע... צדקה שהודה תמר בהריגת וכן .17."...

בהריגת  "וכן מוסיף שרש"י מזה להבין: יש
עלית" "בני על בפירושו על le`תמר..." בפירושו

בהריגת  ש"וכן לכאורה, מובן, "מטרף", המילה
תמר, (מהריגת "מטרף" למילה מתייחס אינו תמר..."

במדרש  שמפורש "מטרף,18כפי תמר"): של מטרפה
"בני המילים אל היא zilrאלא הכוונה שב"עלית" ,"

תמר. מהריגת – נוסף וסילוק ל"עליה" גם

כהמשך  באות עלית" "בני המילים מובן: ואינו
להפריד  לכאורה, אפוא, ניתן, וכיצד "מטרף", למילה

כוללות עלית" "בני שהמילים ולבאר, ipyביניהן,
דבר כוללת "מטרף" המילה ואילו בלבד?`cgדברים,

של  מפשוטו ההכרח בכלל מהו מובן: לא לכך בנוסף
תמר  להריגת גם יעקב התכוין שב"עלית" לומר ,19מקרא

אינו  רש"י שהרי יוסף", טורף "טרוף של לחשד רק ולא
במדרש  (כנאמר אלא 20אומר פירושים, שני הם שאלה (

" כהמשך: זאת מוסיף תמר"?okeהוא בהריגת

ד.
הענינים  שני – "מטרף" רש"י, לפי

רש"י  אכן, להשיב: היה ניתן הראשונה השאלה על
של  הענינים, לשני מתייחס ש"מטרף" לומר מתכוין
תמר..." בהריגת "וכן כותב הוא אך תמר. ושל יוסף

להסביר כדי עלית" "בני על פירושו לאחר cvikרק
הריגת  של הענין את לכלול "מטרף" המילה יכולה

נוסף: ענין להקדים יש זאת להבין כדי תמר.

"מטרף  של המשמעות להבנת אופנים שני ישנם
למילה  כהמשך באה "בני" המילה א) עלית": בני

(יהודה) עלית" – (יוסף) בני "מטרף ב)21"מטרף": .
"עלית" למילה מוסבת "בני" מן 22המילה – "מטרף" :

ה"טרף" של (23הענין "בני –dcedi ואם עלית". (
מחוברת  "בני" שהמילה הראשון, הפירוש את מקבלים

ש"מטרף להסביר אפשר אי "מטרף", כולל ipaלמילה "
תמר  ענין את .24גם

תמר...", בהריגת "וכן רש"י שמוסיף לפני ולכן,
ששתי  ולהבהיר עלית", "בני את להסביר מוכרח הוא
מן  רש"י מצטט כן על ואשר – מחוברות אלו מילים
פירוש  שלצורך למרות "בני", המילה את גם הפסוק
כיון  – "עלית" המילה רק חשובה עצמך" את "סילקת
את  גם לכלול "מטרף" המילה יכולה זה לפי שרק

תמר.הריגת

קשורה  "בני" שהמילה לפרש רש"י של ההכרח
את 25ל"עלית" כאן לשבח התכוין אבינו יעקב הוא:

מובן  "בני" המילה תוספת ללא שגם וכיון יהודה,
את  לגביו שמוצאים כיון יוסף, לענין מוסב ש"מטרף"

מ) (הוא ש"מטרף ההדגשה ולכן "טרף", "ipaהביטוי
לומר, מאפשר זה להיפך: אלא שבח, תוספת אינה

של "טרף" שזהו מפני awriשרק oa הסתלק ואחיו, ,
מכך. יהודה

השני: האופן לפי הוא מקרא של פשוטו ולכן
עלית". (יהודה) בני – "מטרף

המילה  אמנם, כדלעיל: להבין, צריך עדיין אך
מנין dleki"מטרף" אך תמר, הריגת את גם לכלול
gxkddאת כוללת שהיא רש"י הדברים?ipyשל

"טרף". הביטוי מוזכר אין תמר שלגבי ובמיוחד
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בכור  ד "ראובן (היינו, גו'" אתה בכורי פירושוראובן אתה" x`ypyי
.51 הערה לקמן וראה בכור*).

ט.14) מט,
הסדר).15) (בהיפך לג לז, וישב
כו.16) שם, וישב
כו.17) לח, וישב
י.18) פרשתנו תנחומא ח. פצ"ט, ז. פצ"ח, ב"ר
כאן.19) לדוד ומשכיל טוב דבק ראה
שם).20) פצ"ח וב"ר בתנחומא (משא"כ שם פצ"ט ב"ר

ועוד.21) כאן. טוב שכל שם. תנחומא ראה
כאן.22) רשב"ם וראה ועוד. כאן. ת"י ראה
כאן.23) חזקוני ראה
כאן.24) דוד ודברי רא"ם ראה
"שמלת 25) גופא מזה הוא שההכרח הב') (בטעם כ' כאן ברא"ם

על  פירושו כ' שרש"י מזה אבל כו'". תמר וטרף יוסף טרף כוללת מטרף
לזה  הכרח שיש מוכח, כו'", תמר בהריגת "וכן כתבו לפני עלית" "בני

כו'". תמר בהריגת "וכן הפירוש בלי גם

..mixzk 'b jnn elhp"y yxtn epzyxtay s` ,(hn) g"nt ziy`xa zcb`a mb d`aed ef dyxcy xirdle (*ilel`.(6 ,4 dxrd l"pk) "'ek dxeka df dz` ixeka jk
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ה.
ראובן  אצל גם נמצאות "מטרף..." יהודה מעלות

בענין  כללית תמיהה להקדים יש זאת להבין כדי
ליהודה, ניתנה מראובן, שנלקחה המלכות, מעלת זה:

הימים  בדברי ולנגיד 26כנאמר באחיו גבר יהודה "כי
יהודה...", אריה "גור באמרו יעקב התכוין לכך ממנו".

רש"י  שמפרש לו 27וכפי שניתנה המלכות שזוהי ,
ליהודה 28(דוד  המלכות לנתינת הסיבה וכו'). שלמה ,

עלית" בני "מטרף – עצמה בברכה וכפי 29כתובה ,
"וכן  עלית": בני "מטרף על פירושו את רש"י שמסיים

תמר... כרע...".jkitlבהריגת ,

עצמו  את בסלקו יהודה, של מעלתו להבין: וצריך
על  אכלתהו" רעה חיה יוסף טורף בטרוף מ"חשדתיך
ראובן, אצל גם היתה בצע...", "מה אמירתו ידי

וישב  בפרשת נפש".30כמסופר נכנו "לא אמר שראובן ,
"צדקה  תמר במעשה בהודאתו יהודה, של מעלתו ואף
בתשובה  חזר אשר ראובן, אצל כן גם נמצאת ממני",
בפרשת  רש"י שמפרש כפי עלה", יצועי ש"חללת על

בשקו 31וישב  היה עסוק היה... לא "במכירתו :
אביו". יצועי שבלבל על ובתעניתו

מע  היתה אלו פרטים בשני ראובן ואדרבה: לת
יהודה: ממעלת לכאורה, יותר, גדולה

להחזירו  בכוונה לא ממות יוסף את הציל יהודה א)
לישמעאלים  למכרו כדי אלא ובמיוחד 32לאביו, .

כדברי  יעקב, אל להשיבו בכוחו היה (א) כאשר:
היינו 33רש"י  להשיבו אמרת "אילו לו אמרו שהאחים ,

משמעותה  בצע...", "מה אמירתו (ב) לך". שומעים
"מה רש"י הרשה oennכפירוש לא הוא כלומר, ."...

"לכו הציע ולכן מכך, ירויחו שלא מפני epxknpeלהרגו
"ממון" ונרויח .34לישמעאלים",

כנאמר  יעקב, אל להשיבו רצה ראובן זאת לעומת
מידם35בתורה  אותו הציל "למען `lבמפורש: eaiydl
eia`."

רק  מוצאים (א) – תמר במעשה יהודה בהודאת ב)
(ב) ממני ". "צדקה חדֿפעמית לא xwireאמירה אילו :

גורם היה מודה, אשר zbixdlהיה והעוברים תמר
להודות.36במעיה  מוכרח היה שיהודה ומובן ,

היתה  בתשובה חזרתו (א) ראובן אצל זאת לעומת
המשיך  עדיין הוא מכן לאחר רבות ששנים באופן

התרחשה יוסף מכירת שהרי תשובה, ryzkלעשות
היתה 37שנים  תשובתו (ב) אביו". יצועי "בלבל לאחר

של  הפעולה (ג) ובתעניתו". בשקו "עסוק... של באופן
רש"י  כפירוש נעשתה, אביו" יצועי "תבע 38"בלבל כי ,

שאין  כך, כדי עד – אם כיבוד משום – אמו" עלבון
רש"י  שאומר כפי כחטא, נחשב "ללמדנו 38הדבר

ולכן miwicv,`lyוכולןoieyשכולן ראובן", חטא
בכור" קראו הקלקלה בשעת למרות 39"אפילו אך –

בתשובה. ראובן הרבה זאת

של  שהענין ייתכן כיצד ביותר: תמוה זה ולפי
ראוי  יהיה שיהודה לכך, סיבה יהווה עלית" בני "מטרף

ראובן xzeiלמלכות ?40מאשר

ו.
עבור לראובן עונשים במעשהו שני הפרטים שני

" לראובן: יעקב דברי הסבר ידי על יובן fgtהדבר
mink גרם "ומי רש"י: מפרש כך על אשר תותר...", אל

אשר  והבהלה הפחז כמים, פחז אלה. כל להפסיד לך
תרבה  אל תותר, אל לכך. כעסך... להראות מהרת
פחזת", אשר הפחז ומהו הללו... היתרות כל ליטול
משכבי  עלית "כי על פירושו את ומפרש ממשיך ורש"י

חללת". אז אביך
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ב.26) שם,
שם.27) דה"י פרש"י גם וראה
שרש"י 28) (ובפרט עצמו יהודה על שקאי ולא – כן לפרש ההכרח

"וזהו מטרף) (בד"ה "גור dcediממשיך הלשון מכפל לארי'"): שנמשל
ולבסו  גור.. ("בתחלה דרגות ב' שיש מוכח ב'ארי'" מצינו ולא ארי'"), ף

אונקלוס  שתרגם "וזהו רש"י מביא ולכן בדוד. רק המלוכה בענין תקופות
"גור שתרגמו ות"י תיב"ע בזה לשלול – אריון".xaכ'"

כב.29) יד, בשלח מכילתא מדרז"ל: גם וראה כאן. בעה"ט גם ראה
פרשתנו  תנחומא טז. פ"ד, ברכות תוספתא ב. עו, מזמור תהלים מדרש

ועוד. ח. פצ"ט, ב"ר י.
כב.30) מב, מקץ וראה כא. לז,
כט.31) שם,
כאן.32) עה"ת ריב"א וראה

א.33) לח, וישב
ב.34) ו, סנהדרין מהרש"א חדא"ג ראה
שם.35) רש"י וראה כב. לז, וישב
נפשות.36) שלש תאבד ואל כה): (לח, וישב ובפרש"י
(פרש"י 37) לבן בצאן שנים שש יעקב עבד יוסף לידת לאחרי שהרי

גם  וראה שם. תולדות ישן (פרש"י שנים ב' בדרך ושהו ט), כח, תולדות
– כב) לה, (וישלח ראובן מעשה הי' ובסופן יז), לג, וישלח פרש"י
שנים  ח' בן עכ"פ יוסף אז הי' – שמות) ר"פ (מבחיי בסה"ד עפמש"כ

שנה. י"ז בן בהיותו נמכר ויוסף – חדשים וד'
כב.38) לה, וישלח
כג.39) שם, פרש"י
ותוספתא 40) תהלים מדרש מכילתא, – (ר"ע) דר"ט מענה וראה

א. שם, דה"י מפרשי להעיר אבל .29 הערה דלעיל
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"כל  את קיבל לא שראובן מובן רש"י דברי מהמשך
הללו", "עלית mvrבגללl`היתרות של הפעולה

" מפני אלא אביך...", minkמשכבי fgt,fgtd והבהלה
להראות מהרת –jqrkאשר התבטא שה"פחז" אלא ,"

"edne"...עלית" של בענין – .41הפחז..."

את  בנפרד ומדגיש מקדים שיעקב מזה כלומר,
של  שבענין רש"י, מסיק כמים", "פחז של הפגם
הבלבול. עצם א) פרטים: שני יש אביו" יצועי "בלבל

– כמים" "פחז של באופן הפעולה עשיית ב)

אחר: עונש הוטל הפרטים משני אחד כל בעבור
"לענין  הבכורה ממנו נלקחה אביו יצועי בלבול על א)
אביו  יצועי "ובחללו הימים בדברי כנאמר השבטים",

בכורתו..." בפרשת 42ניתנה מיד רש"י שאומר וכפי ,
כמים...43וישלח  "פחז על ב) ליוסף". בכורה ש"ניתנה

"אל לכן  כעסך", להראות תרבה xzezמהרת אל ,
כל ומלכות.zexzidליטול כהונה – הללו"

ז.
כלפי  – ומלכות כהונה לעצמו; חשיבות – בכורה

הזולת 
בזה: הביאור

הוא: בכורה לבין ומלכות כהונה בין ההבדל
בעיקר  מתבטאות ומלכות כהונה של המעלות
האחרים: עם בעיסוק לזולת, בקשר בעניננו) (ובמיוחד

לפניהם" יצא "אשר היא מלך של לדאוג 44מהותו –
רש"י שמפרש כפי וכדומה, המדינה על o`kלצרכי

רבץ" "כרע ועל ישראל", את ומביא "המוציא – "גור"
" –eptb zgz yi` מעניניה שאחד כהונה, גם כך ."...

רש"י שמפרש כפי היא o`kהעיקריים, שאת", "יתר על
ישראל  את לברך – כפיים העם 45נשיאת את ללמד וכן ,

כנאמר  התורה, דיני והגידו 46את הכהנים.. אל "ובאת
יורוך...". אשר התורה פי על המשפט... דבר את לך

הבכור לגבי מעלה היא בכורה זאת, ,envrלעומת
לזולת  ביחס הבכורה47ולא חשיבות עקב .`ed מקבל

וכדומה. בנחלה שניים פי

"פחז  של הענין הנ"ל: הפרטים לשני ההסבר וזהו
jqrkכמים... ze`xdl zxdn שמשכבי שסבר שמיד – "

על  כעסו התעורר לאה באהל להיות צריכים אביו
יצועי cineהזולת את ובלבל כעסך" להראות "מהרת
eia` עבור לדאגה הנוגד מעשה הוא – הזולת של ,

מידה, כנגד מידה ענשו גם היה ולפיכך הזולת, טובת
הכהונה  ממנו .49והמלכות 48שנלקחו

אביו, יצועי בבלבול ה"קלקול" עצם זאת, לעומת
טעות על כיבוד elyבמחשבותיוelyמצביע שמצד ,

לאמי" צרה תהא אמי אחות ("שפחת צריכים 50אמו (
היא  שהטעות וכיון לאה. באהל אביו יצועי להיות

envr"פגם" ea שקשורה החשיבות את איבד הוא לכן ,
הבכורה. – עצמו בו

רש"י  פירוש שלפי העיקרי, ההבדל גם מובן זה לפי
בכללותו  הבכורה ענין נלקח לא מקרא של ופשוטו

לנחלה  "בכור נשאר הוא – נלקחה 51מראובן וכו'".
כהונה  ואילו השבטים", "לענין רק הבכורה ממנו

הפסיד הוא –oihelglומלכות

אביו" יצועי "בלבל של המעשה שעצם כיון שהרי
"עלבון  לתבוע היה בכוונתו כי כך, כל חמור אינו

" רש"י, כפירוש אשר, עד hg`אמו", `l"52ראובן,
היתה  ותשובתו בכור", קראו הקלקלה בשעת "אפילו
רבות, שנים ובתעניתו" בשקו היה "עסוק של באופן

השבטים". "לענין רק הבכורה ממנו נלקחה לכן
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ועוד.41) כאן. האוה"ח קושיית וראה
באחיו42) גבר יהודה "כי שם המוסגר,ומ"ש מאמר הוא – גו'"

וכו'"). יוסף בני מלכו לא למה א"כ ("וא"ת שם כפרש"י
(43.9 הערה ראה
יז.44) כז, פנחס
כפים.45) נשיאת והוא הכהנים, ח): (י, עקב פרש"י וראה
טֿיא.46) יז, שופטים
(47.58 הערה לקמן ראה
כפים",48) נשיאות "לשון הוא ד"שאת" שפרש"י מה יומתק ועפ"ז

כי  – כהונה" מתנות מתנה.. יתרון שאת, "יתר כאן: טוב כבשכל ולא
ה"זולת". טובת של בענין היא כאן ההדגשה

כאן.49) אברבנאל גם ראה
(שו"ע  וכו' ולא "באהבה" צ"ל כפים נשיאת ההלכה: ע"ד ולהעיר

ספ"ב. מלכים הל' רמב"ם ראה – למלך בנוגע סי"ט); סקכ"ח אדה"ז

כב.50) לה, וישלח פרש"י
(ע"ד51) מקום אין זה פרש"י איך hytdע"פ המפרשים לקושיית (

לבכר  יוכל "לא טז) כא, (תצא נאמר והרי ליוסף, הבכורה יעקב העביר
רש"י  לדעת כי – טבא" לברא בישא מברא "ואפילו ב) (קלג, ובב"ב גו'",

"בכור ראובן הי' הפשט) אלא dlgpl(ע"ד ליוסף בכורה ניתנה ולא ..
פרש"י  ועיין .13 הערה דלעיל (ויצא) תנחומא וראה וכו'". השבטים לענין
הם  ומנשה שאפרים בזה נפק"מ שאין שם) (וברמב"ן הֿו מח, פרשתנו

לענין שבטים ראה dlgpב' אבל שם). רש"י במפרשי בארוכה (ושקו"ט
הבכורה  "הוא השיחה): בתחילת (הובא כב מח, פרשתנו ברש"י שני פי'

ואכ"מ. כו'". חלקים שני בניו שיטלו
לענין אלא ליוסף בכורה ניתנה ש"לא פרש"י כו'"mihaydוע"פ

בכורתוzehytaמתורץ "ניתנה בדה"י  הכתוב לשון (ראה ipalדיוק יוסף"
ועוד). כב. מח, ויחי תו"ת

בשעת52) "אפי' רש"י (כלשון קלקול בזה שהי' כו'").dlwlwdאף
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ח.
מעלה  – ראובן לזולת, ביחס מעלה – יהודה

כשלעצמו 
ליהודה  ניתנה המלכות שמעלת לכך גם ההסבר זהו
היתה  ראובן שאצל למרות עלית", בני "מטרף עקב

כדלעיל: יהודה, אצל מאשר יותר גדולה מעלה

לבין  יהודה של עלית" בני "מטרף בין ההבדל
של  עלית" בני "מטרף באמצעות הוא: ראובן מעשי

צמחה "מה zlefdהצלתdyrnlיהודה, יהודה דברי .
מן  והוציאוהו מ"נהרגנו" יוסף את הצילו בצע..."

בו" יש ועקרבים "נחשים אשר אמירתו 53הבור, ועקב .
משריפה. תמר ניצלה ממני" "צדקה

יותר  וכוונתו תשובתו היתה אמנם ראובן, אצל
מעלה זוהי אך יהודה, אצל envrמאשר ea ביחס ולא ;

אותו  השליכו נפש... נכנו "לא דבריו הזולת: לטובת
אל  להשיבו מידם אותו הציל למען הזה... הבור אל

אך – כוונתו על מצביעים ניצלdyrnlאביו" sqeiלא
מ" רק אלא  מרעב, מוות מסכנת אל ciעלֿידיֿזה

ועקרבים  "נחשים הבור כאשר ובמיוחד בו", תשלחו
בו", יש

לא  שראובן לומר ניתן מקרא של בפשוטו אמנם,
מכך  אך54ידע בכך, אשם יוסף dyrnlואינו היה

בסכנה.

בשקו  היה "עסוק ראובן, תשובת לגבי גם וכך
ענין  זה היה – אביו" יצועי שבלבל על ובתעניתו

לזולת  קשור אילו55שאינו מכך: יותר .`l ראובן היה
ייתכן  יוסף, מכירת בעת ובתעניתו" בשקו "עסוק...

יוסף  להצלת עצה מוצא על 56שהיה שהשפיע כשם ,
היה  דבר של ובסופו נפש", נכנו ש"לא כן לפני אחיו

התעסקותו מפני דוקא אביו". "אל envrמשיבו mr,
הגיעו  ובתעניתו", "בשקו נעלים בענינים אם גם

יוסף. למכירת

– יהודה של עלית" בני "מטרף דוקא ולפיכך
למען בפועל להצלת zlefdהתייצבותו בקשר והודאתו

zlefd בעוד למלכות, ראוי להיותו הוכחה מהווה –
בכלל  לבכורה ראוי ראובן המעלה 57אשר עקב ,

לא אך כשלעצמו, תשובתו של .dkelnl58הגדולה

רש"י  מפרש מדוע בפשטות מובן לעיל האמור לפי
יוסף  מכירת הדברים, שני את עלית" בני "מטרף על
יהודה  מעלת את לציין רצה יעקב תמר: ומעשה
"גור  – המלוכה הועברה שבעבורה ראובן, עלֿפני
מוצאים  ראובן שאצל וכיון ליהודה. מראובן אריה..."

ipy על ותשובתו יוסף את להציל רצונו – ענינים
ס  אביו", יצועי מעלות "בלבל את מדגיש שהוא ביר

הענינים.ipyaיהודה

ט.
ישראל  באהבת התעסקות ההוראה:

בפשטות: מובנת מזה ההוראה

עצמו  בשלימות בהתעסקותו להסתפק ליהודי אל
בעשיית  ישראל, באהבת גם לעסוק חייב הוא בלבד.
"זהו  ישראל אהבת מכך: ויותר זולתו. ליהודי טובה

כולה  התורה אינו 59כל עצמו הוא אם אף ולכן ,"
כולו  העסוק אחר כמישהו כלֿכך גבוהה בדרגה
כיון  הרי עצמית, ושלימות התעלות למען בעשייה

ל" קשור הוא זולתו, בטובת מתעסק dxezdשהוא lk
dlek."

של  הדרכים שתי של בתוצאות יותר בולט הדבר
יהודה: ושל ראובן

ובתעניתו" בשקו היה "עסוק שראובן עלֿידיֿזה
מצרים, גלות – ולאחריה יוסף, מכירת אולי התאפשרה

והשורש zeielbdהראש lkl60.
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וכולן  שוין "שכולן שם) (וישלח רש"י ולשון ו. לג, ברכה  פרש"י וראה
miwicvע"ד הוא – ראובן" חטא lirlשלא yxetndגם "הגוי :wicv,"'גו

ו). שם, פרש"י דֿה. כ, (וירא כאן אין כפים" ש"נקיון אף
כד.53) לז, וישב פרש"י
ועוד.54) שם. וישב הרמב"ן כמ"ש
בדעת55) – ז) (לג, ברכה חזקוני ראובן i"yxוראה שהודה דזה –
רק הודאתו drpvaהי' יפרסם ראובן שגם גרם ברבים יהודה הודאת וע"י ,

א). צב, ב"ק מי בתוד"ה הוא (ועד"ז
משום  הודה דראובן סע"ב) (ז, בסוטה המבואר שעפ"י ולהעיר,
הי' ברבים הודה לא שראובן זמן שכל נמצא, – אחוהי" ליחשדו "דלא

וכו'. גרם שיהודה עד הודה לא ומ"מ אחיו, יחשוד שיעקב מקום

לחם".56) "לאכל ישבו אחיו כאשר הבור מן להוציא יכול הי' ואולי
לב. כט, ויצא כב). (שם, וישב פרש"י וראה

משל 57) יותר הועילה "תשובתו ו): (שם, ברכה יפות, מפנים להעיר
כו'". ראובן את זיכה בהודאתו כי ב"ד.. מלכות ממנו שיצא ראובן..

"בכור58) ראובן הי' מ"מ דלפני dcearlאבל ובפרט עבודה, כי – "
(כ"כ) שייכת אינה ויעקב), דאברהם וכו' במזבחות שמצינו (וכמו מ"ת

עצמו. בבכור מעלה כ"א לזולת
א).59) לא, שבת (ע"פ פל"ב תניא
קול 60) ד"ה וראה ד. פט"ז, (ב"ר מצרים ע"ש נק' המלכיות דכל

בתחילתו). תש"ט דודי
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - ויחי פרשת - לקוטי־שיחות

אין  כי אם ממני", "צדקה יהודה אמירת ידי ועל
תלויה  בזה דוקא ראובן, של התשובה כמעלת זה

יצאה  שממנו פרץ, נולד עלֿידיֿזה הגלות: מן הגאולה

דוד  בית הפורץ 61מלכות "עלה – המשיח למלך עד ,

גדרי 62לפניהם..." את שיפרוץ האחרון, הגואל –
בקרוב  והשלימה האמיתית הגאולה את ויביא הגלות,

ממש.

תש"ל) ויחי ש"פ (משיחת

1

2

3

4

5

6

7

רות.61) מגילת יד.62)סוף פפ"ה, לב"ר רש"י ספס"ג. בראשית אגדת יג. ב, מיכה

  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
אנ"ש אשר בעי"ת דובלין ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מכ' כסלו, בו כותבים ע"ד חגיגת יום הבשורה חג הגאולה י"ט כסלו 
בהנוגע  ג"כ החלטות לטובה  ובטח קבלו  וכו'  בהשתתפות כמה אנשים, סיימו מס' סוטה, סעודה 
להבפו"מ הן בתוככי אנ"ש וכן ג"כ בהפצת המעיינות חוצה, וידוע פסק הבי"ד של מעלה, אשר מסר 
כ"ק מו"ח אדמו"ר באחד ממכתביו )נדפס בספר קיצורים והערות לתניא ע' קכ"ב(, אשר בכל ענין 
של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו )של רבינו הזקן( והולכי בעקבותיו על העליונה.

ובנות חב"ד אשר כבר התחילו בהתועדות  נשי  נהניתי במאד ממ"ש על דבר האגודת  ב( 
ולימוד וכו' ומוסג"פ העתק ממ"ש כאן לאחדים מהסניפים אשר בו נמצא ג"כ נקודות בנוגע לעניני 
הלימוד וההתועדות, ומובן שאין כדאי להקפיד כ"כ על חבירות האגודה אם הם מגזע אנ"ש ובלבד 

שירצו להשתתף ולהתקרב לחב"ד, שגם זה מספיק וכו' וד"ל.

הלומדים  תהי'  שהן  בזה  ג"כ  ישתתפו  עצמן  שהחבירות  כדאי  הדבר  שלתועלת  מובן 
והמרציאים אשר עי"ז ימשיכו אותן בעובי הענין, ופשיטא שאין זה שולל שאם ימצאו לנכון ילמוד 

לפניהן ג"כ מי מהאנשים וכו'.

ג( ובהתאם לשיעורים הנ"ל וליופי העבודה הנה כבר נדבר בהתועדות שע"ד המבואר בדא"ח 
ובפרט בלקו"ת אשר הענינים הלא טובים הכתובים בפ' בחקתי ופ' תבא הם באמת ברכות, הנה עד"ז 
הוא ג"כ בענין הברייתא דסוף מס' סוטה, ומהענינים אשר שם, דבעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי 
כו' נערים פני זקנים ילבינו, בת קמה באמה וכו', אשר בעבודת השם הוא, שמבלי הבט על החשבון 
שלו במעמדו ומצבו וגם בנוגע ענינים הפשוטים דמחדו"מ, הנה יש לו הרוחב )די ברייטקייט( שנעשה 
למשפיע מעורר ומורה דרך בסביבתו לא רק בנוגע לדינים וכו' אלא גם בדרכי החסידות והנהגתם 
ולא רק בנוגע ללמוד נגלה דתורה אלא גם בנוגע ללימוד נסתר דתורה ורזין דרזין - אשר ג"כ נכלל 
ונתבאר בתורת החסידות, ולא עוד אלא שגם אלה שקנו חכמה זו תורה אבל עד עתה לא זכו עדיין 
למאור שבתורה זוהי תורת החסידות, והוא עצמו עדיין נער וכו' הנה נערים פני זקנים ילבינו, ולא עוד 
אלא שבביתו עצמו, הנה אם מאיזה סיבה שתהי' נהגו קולא באיזה ענינים מפני תנאי החיים לפנים, 
הנה בת קמה באמה וכלה בחמותה ונוהגים עצמן כדבעי גם בענינים אלו מבלי התחשב עם הנהגות 
אמן וחמותן עד עתה, וסו"ס הנה גם האמהות והחמות יתנהגו כמותן וד"ל. והשי"ת יזכנו בעגלא 

דידן שנראה בעיני בשר איך שיהפוך ה"א לך את הקללה לברכה כי אהבך ה"א.

בברכת חנוכה שמח.

נ"ב. מוסג"פ קטע ממכתבי בלשון אנגלית אשר בטח ישתמשו בו באופן המתאים.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לו

 36   רוהיד יד הנ 

לו

ויחי* פרשת 
ד  שיחה  טו כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
יטרוף", זאב ל"בנימין יונתן ותרגום  אונקלוס  תרגום 

ביניהם  וההבדל
הפסוק של המילים מתרגם1את  יטרף " זאב  "בנימין

ובאחסנתיה"אונקלוס : שכינתא  תשרי בארעיה  בנימין,

ובנחלתו שכינה  תשרה  בארצו (=בנימין , מקדשא " יתבני
מתרגם : עוזיאל בן יונתן תרגום  המקדש). בנימין"יבנה

עלמא מרי שכינת  תשרי בארעיה  טרפיה  כדיבא  תקיף שבט 

יתבני חזק ,ziaובאחסנתיה  שבט (=בנימין מוקדשא "
ובנחלתו העולם , אדון שכינת תשרה  בארצו טרפו, כזאב 

המקדש ").ziaיבנה 

זהה , תוכן כבעלי  התרגומים  שני נראים ראשון במבט 

הרוגוטשובי בתרגום2אך ביניהם : הבדל שיש מסביר ,

יתבני" היאycwn`באחסתניה  הכוונה  – מקוםל"3"
בגמראmincl"4מקודש  לוי  (כדעת המזבח שהחלק5– ,

שעליו המזבח , יסוד של"של בחלקו הוא  דמים ", נותנים 
שבחלקו היסוד , חלק על ואילו טורף , של חלקו – בנימין

יהודה , דמים ""של נותנים  בתרגום6לא  זאת , לעומת .(

יתבני " לבית7מקדשא "ziaבאחסנתיה היא  הכוונה 
בכלל (בנימין).*7המקדש  טורף  של בחלקו שהוא  ,

התרגומים , בין המחלוקת תלויה  במה  להבין: יש 
שניהם כאשר  במיוחד השונה , לתרגום הטעמים ומהֿהם 

מילים אותן שכינתא"?"מקדימים תשרי  בארעיה

ב.
לחיות השבטים  השוואת

מהשבטים שחלק  לכך הסבר ע "י יובנו הדברים
יהודה אריה  (גור  לחיות  נחש8מושווים  דן נפתלי9, ,

להבנת10אילה נוסף  מה  יטרף ). זאב  בנימין לסיום : ועד ,

של רגיל בתואר שבט  מתארים  אין כאשר גיבור""הענין
פעולה"או או תכונה  בגלל אותו מכנים אלא טורף ",

בתואר או"מסויימת  היא11זאב ""ארי" זו תכונה כלומר , .

תכונות מצד איננה  בשבט  והימצאותה  החיה  של בטבעה 
המסויימת . החיה  תכונת  את  בו שיש מפני  אלא  שבו, האדם

לחיה דמיון יש  שבט שלכל  שלמרות  מובן, כן
המשותף בין קשר יש הרי כלשהיא, תכונה  בגלל מסויימת

השבטים לכל  המשותף  לבין הארץ  חיות  .12לכל

ג.
לתכנותיהן בהתאם - בגמרא המנויות החיות אומנויות

של תכונות  על מדובר  קידושין, מסכת  בסוף  בגמרא,
חיות : לא"מספר מימי  אומר: אלעזר  בן שמעון רבי  תניא 

מתפרנסים והם  חנוני, ושועל סבל וארי קייץ  צבי ראיתי
נבראתי ואני  לשמשני, אלא  נבראו לא  והם  בצער , שלא 

לשמשני אלא  נבראו שלא אלו  מה  קוני, את  לשמש 

ואני בצער, שלא  אינומתפרנסים  קוני  את לשמש  שנבראתי
מעשי את  שהרעותי אלא בצער, שלא  שאתפרנס  דין 

הטו". עוונותיכם שנאמר פרנסתי את  וקיפחתי 
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קידושין.*) מס' וסיום
כז.1) מט, פרשתנו
עה"פ.2) עה"ת צפע"נ
ב.3) סב, זבחים שיתין בתוד"ה וכ"ה
בפנים.4) דלקמן הגמרא לשון
שם.5) תוי"ט מ"ד. פ"ה זבחים למשנה רע"ב וראה א. נד, זבחים

ולשון  בשוה"ג. תתקכז ע' יתרו אוה"ת א. תטז, פרשתנו אוה"ת וראה
ואכ"מ. שם. הצפע"נ

לוי.6) ד"ה א נד, שם פרש"י
תרנ"ח.7) ברלין (גינזבורג. מכת"י ירושלמי בתרגום הוא ועד"ז

לפנינו  ירושלמי ובתרגום עה"פ. בתו"ש הובא – תשכ"ט) ירושלים
תשרי  ל"באחסנתי' זה שמקדים אלא (כת"א), מקדשא" יתבני "בתחומי'

הנ"ל. כבתרגומים ולא שכינתא", איקר
וש"נ.*7) שם. ובפרש"י א יב, יומא ב. קיח, ב. שם, זבחים ראה

ובכ"מ. יב. לג, ברכה ספרי
ט.8) מט, פרשתנו
יז.9) מט, שם

כא.10) מט,
האלו.11) הכתובים על חז"ל במדרשי בארוכה
כולן 12) דכללן כח) מט, פרשתנו פרש"י גם וראה ד. (פצ"ט, וכבב"ר

ועד"ז  טז. פ"א, שמו"ר ב. (יא, ובסוטה כו'. כאריות ועשאן כאחד
כתיב  בי' כתיב ודלא כו' נמשלה כחי' זו "אומה יט) א, שמות בפרש"י

רבצה". אריות בין לביא אמך מה ב) יט, (יחזקאל בי'

 לקוטי שיחות 
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שהאומניות13המפרשים השונות14מסבירים ,
– כאן מתאימותו "סבל""קייץ ","המוזכרות – חנוני"

הצבי, של תכונתו אלו: חיות  של הטבעיות  לתכונות 

שינתו של"שבשעת  לאומנות  מתאימה  פתוחה ", אחת  עינו
הארי," בשדה . המתייבשות תאנים  על שמירה  – קייץ"

להיות מתאים  שבחיות, –"הגבור משאות "."סבל" נושא
המרויח  חנוני, להיות  מתאים  פקחותו, עקב והשועל,

וממכר. ממקח 

אומנויות דוקא  כאן מנויות  מדוע  הסבר : כאן דרוש 
של לתכונות המתאימות  אחרות נוספות  אומנויות  ולא אלו,

אחרות לדוגמא :15חיות  להיות". מתאימה  שלוחה " אילה 
וזריזותה מהירותה  עקב  אנו*16שליח , אין זאת  ולמרות  ,

אומנותה שזוהי  .17מוצאים 

בשם ירושלמי בתלמוד מובא  רשב "א של זה  מאמר
ובתוספת : סדר , של בשינוי סבל,"ר "מ, ארי מימיך ראית

קדרות "18צבי מוכר זאב  חנווני, שועל ודרוש19קייץ , .
הבאות : הנקודות  על הסבר

מקדים הוא  לפני"20א ) קשה"סבל" זה  דבר קייץ ".
ככתוב הוא הראוי שהסדר לומר, שסביר  כיוון במיוחד ,
מפני חנוני), (ושועל  סבל וארי קייץ  צבי  הבבלי : בתלמוד 
וכדומה : הקציעות עם העובדים של הרגיל הסדר  שזהו

– אותן מייבשים  כבר"תחילה שהן לאחר (צבי), קייץ "
צורך יש  וכדומה , בחביות  וארוזות  סבל"ב "מיובשות

מובילן אשר  (שועל).ל"(ארי), חנוני "

לתלות  אתjetidהתירוץ  להקדים ברצון זה סדר
שבחיותה" מלך שהוא  כיון מאוד,21ארי" דחוק  הוא

השועל את  להזכיר היה  צריך כך, שאם כיוון ובמיוחד,
שבחיות , פקח של  יתרון לו שיש  מפני הארי, לאחר  מיד
לארי יותר קרוב  הוא  ובכלל  מנהיגות , של תכונה היא שאף 

בשר לאכול דרכו שאין הצבי, וכו '.22מאשר  ,

הירושלמי  התלמוד zexcwזאב "siqenב ) xken."

מוסיף מה  קשה : לכאורה  עלxkenזאב "ג ) קדרות"
חנוניipepgשועל" (גם  אומנות של סוג אותו זהו הלוא  ?"

מוכר)?
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הרד"ל 13) הגהות יג. פ"ה, לתוספתא דוד חסדי לע"י. יעקב עיון
ועוד. שם. לקידושין

שם.14) קידושין במשנה רשב"א כלשון
רוב 15) שע"פ לפי ה"ז – הבהמה ממיני מין גם הזכיר דלא והא

– האדם את לשמש אומנות, בהם מצינו – "ראיתי" בבהמות אדרבא,
שם). קידושין במשנה מהרש"א חדא"ג (ראה כו' למשא וחמור לעול שור
הרי  לאדם) משמשים (ואינם אומנות להם שאין בהמה מיני שמצינו ואף

והוא כו' אומנות לו שיש בשור שמצינו יג,jlnמכיון (חגיגה שבבהמות
בברייתא  ולא במשנה לא לומר אין ולכן לו. ובטלים טפלים השאר הרי ב)

אומנות. לה שיש כו' בהמה מימיך (בתמי') ראית
וי"ל וצ"ע כו'". ועוף חי' "בהמה שממשיך שם קידושין בתוספתא

בגדר אי"ז וכו' בשור הנ"ל שעושים`zepneשענינים – להם rahaשיש
בני שהם מה כ"א –zeaxz ומלמדים ומכריחים בהם מושלים שבנ"א ,

במלאכות  אותם ומרגילים ה"א) פ"י סנה' ירושלמי – הפרה מלמד (מל'
בכמה  שמצינו זה ג"כ מתורץ ועפ"ז למשנה). יעקב עיון (ראה שונות
– משאות נושא להיות בו שמשתמשין פיל כמו אומנות להן שיש חיות

.17 הערה לקמן וראה אומנות. בגדר אי"ז כי
(בני)אלא דומה ובהמותzeaxzשאינו ב)דחיות (טו, ב"ק (וע"ד

ב). טז, (ב"ק אלעזר רבי תוד"ה ב). (טו, סנה' וראה התנאים. פלוגתת
והש"ס. התוספתא מחלוקת ובזה שם)). (סנה' ור"י ד"ה

בצבי 16) גם ישנה שהרי במיוחד, לו השייכת תכונה שאי"ז ואף
שם. וברש"ש ב. פל"ב, שמו"ר א. קיב, כתובות ראה – כאן) (שמפרטו
"קייץ" בתור רק נמנה דכאן צבי הרי – 22 הערה לקמן בהנסמן וראה

שליח. ולא
קטנה 17) חי' (ולדוגמא: בחיות החנוני ענין דוגמת שמצינו וזה

תועלת  יש ועי"ז הפיל שעל ותולעים וזבובים השרצים את שאוכלת

– קשה לא – אומניות בשאר וכיו"ב לשניהם)
אינו א) ואעפ"כ ב) סא, (ברכות שבחיות" "פקח הוא דשועל היות

(ואינו  בזה להתעסק מצטער אינו לזה ביותר שמסוגל דאע"פ מוכח חנוני,
בזה). מתעסקים מהשועל שקטנים זה – להק"ו נוגע

שאיןב) לא היא במשנה רשב"א דברי כוונת ועוף meyועיקר : חי'
ש"דבורה  זה מתורץ ועפ"ז הוא. כן הרוב שע"ד אלא אומנות, להם שיש

מסגלת ..'ilral.טבעה שזהו מזה דמשמע ובפרט ו), פ"א, (דב"ר "
להן ועפ"ז שיש ועוף חי' מימיך "ראית המשנה לשון גם מובן

כנ"ל. להם, שיש מהם בכמה שמצינו אף אומנות",
לפנינו:18) "צבי `ixבירושלמי הובא שם נוסחאות בשנוי אבל קייץ.

"צבי  לפני סבל" "ארי מקדים שם שגם – בתוספתא וכ"ה כבבבלי. קייץ",
זו  שגירסא מכיון אבל כבירושלמי. קדרות" מוכר "זאב ומוסיף קייץ"
לההפרש  בהתאם הוא זה שגם צ"ל הירושלמי בדפוסי נפוצה קייץ" "ארי

בההתוועדות. ונתבאר ובבלי ירושלמי בין
חי'19) בהמה מוסיף: ששם אלא הקודמת. שבהערה בתוספתא וכ"ה

.(15 הערה (וכנ"ל וכו' ועוף
בירושלמי:20) ומאמרו בבבלי רשב"א מאמר בין בלשון שינויים עוד

(היינו ראיתי" לא "מימי "ראית ayxy"`בבבלי ובירושלמי כו'), ראה לא
ועד"ז  במשנה גם הוא זה וכלשון לאחרים). זה (שאומר מימיך"

" דשם (אלא תמי').dבתוספתא* בל' – ראית"
הוא ולהעיר בירושלמי ואילו עצמו, בשם הוא רשב"א מאמר שבבבלי

כבפנים. ר"מ, משום
ב.21) יג, חגיגה
ולהעיר22) שם. ופרש"י סע"ב יט, ד"ה ב"ק א ג, קדושין מרשב"א

אנשי  וב"תוס' מ"ו. פ"א כלאים וראה זל"ז. דומין וצבי דעז לחי', לא
שם. שם"

.(b"lyz .i.p .o`nxrail zxecdn d`x) `ztqez iqetce i"zkn ef `qxib d`aed `l la` ,(ilaaak) "izi`x `l inin" my `"xbd zdbda (*
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קדרות מוכר לבין זאב  בין  הקשר מהו ?23ד)

מפרשים היא24[יש  קדרות  שמכירת  המסבירים ,
כל כשועל , פקח  להיות צריך המוכר ואין פשוטה  אומנות
זו אומנות  שגם  נראה , הענין מהמשך אך לכך. ראוי אחד
הדוגמאות כמו הזאב , של ליתרון  קשורה  קדרות  מוכר של

שלו "קייץ ","סבל","הקודמות  ליתרון הקשורות  חנוני")
והשועל הצבי  ].25הארי ,

ד.
רשב"א  בדברי  הכפילות על הקושי 

בדברי דיוק  על הסבר הקדמת  ע "י  יובנו הדברים
בפירוש מציין הוא  דבריו בהמשך אם  אלו"רשב "א : מה 

ואני בצער, שלא  מתפרנסים  לשמשני אלא נבראו שלא 
הוא מה  לשם  – דין..." אינו קוני את  לשמש  שנבראתי

כן לפני זה  ענין באומרו26כופל אלא", נבראו לא  והם 
קוני"? את  לשמש  נבראתי ואני לשמשני

בעולם הנבראים כל  של תכליתם  הוא : לכך ההסבר 
ישראל עם  – הצומח,27היא הן העולם , כל מטרת  שהם ,

הרמב"ם כך על שמרחיב  כפי המדבר, והן  בעליֿהחיים הן
המשניות לפירוש שתחת":28בהקדמתו הנמצאים  שכל

יש החיות מיני וכל לבדו  האדם בשביל נמצאו הירח גלגל
לתועלתו מהם  ויש  וזולתם, ובקר  כצאן למאכלו מהם 
יוכל שלא  מה עליו לשאת  החמור  כמו המאכלים  בזולת 
הרחוקה...", דרך מהלך  בהם  להגיע  והסוסים בידו להוליך 

וצמחים אילנות  לגבי גם  המדבר,29וכך מין לגבי וכן ,
שיוכל האלקית"שכדי בחכמה  לעסוק  השלם" האדם

אדם , בבני מלא  להיות  העולם  צריך הטוב , ובמעשה
הפנאי לו שיהיה  כדי לחייו, הנחוצים  הצרכים לכל שידאגו
הרמב"ם שמסביר כפי חכמה , ולקנות  ללמוד  והאפשרויות 

בהרחבה .

נח  בני כולל  הנבראים , כל של תפקידם  הוא,30כלומר,

ולקיים בתורה  לעסוק  שיוכל  כדי  צרכיו, את ליהודי לספק 
מצוות .

מוסיף  זה ,ycgneרשב "א נבראוש"בענין לא  והם 
של אופן באותו הוא לשמשני" לשמש"אלא נבראתי ואני 

של תכונות  בעלי  נבראו והשועל הארי הצבי, קוני: את
תפקידם , מסתיים  ובזה  לשמשני, כדי לא  וחנוני , סבל  קייץ ,

הוא תפקידם  אצל"אלא שיהא  באופן, דוקא  לשמשני"
של" הענין תורה"ואני" קיום  ע "י  קוני", את  לשמש 

ומצוות .

ולהופכו בעולם  חפץ  לשנות  יוכל שיהודי כדי שהרי
שלוש נדרשות  המצוה , קיום  ע "י וקדושה מצוה  של לחפץ 

של אתו "סבל""קייץ ","הפעולות  המכשירות  חנוני",
המצוה . לקיום  העולם  חפצי

לכך  שהסיבה לומר , שלdyrnly[יש  האומנויות  אין
ע "י" מתבצעות וכו' –"קייץ " וכו '" ראיתיl`"צבי 

מפני רשב "א , דברי  כסיום  היא , אתש"צבי...", הרעותי
גרם זה  שדבר כשם  ועדל"מעשי". בצער" מתפרנס 

לעבוד,ל" בכלל צריך שיהודי ולכך פרנסתי ", את  וקפחתי 
רשב "י למאמר  של"31בדומה רצונו עושין שישראל בזמן

ישראל שאין ובזמן אחרים... ע "י  נעשית  מלאכתן מקום
עצמן" ע "י נעשית מלאכתן מקום  של רצונו כך32עושין ,

לא המצוה  לקיום  וההכשרה  שההכנה  לכך, הדבר גרם 
ע "י אחרים, ע "י ושועל"יעשו סבל וארי קייץ  צבי 

לחיות33חנוני" שנמשלו העולם  אומות  ע "י  לא ואף  ,34.[

ה.
התורה  לקיום  בהכנה אלו פעולות שלוש  של משמעותן 

והמצוות
הכנה המהוות  הללו האומנויות שלוש  של  מהותן

של לענין ההסבר"והכשרה  ע "י תובן קוני", את  לשמש 
כפשוטן: אלו פעולות שלוש  על 
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קידושין)23) למשניות נוסחאות בשינויי (הובאה מהגירסא להעיר
גדירות". גודר "זאב

שם.24) לקידושין הרד"ל הגהות
של 25) קדירות דמוכרי לומר אפשר ובדוחק לתוספתא: דוד בחסדי

הצריכים  דברים שהם לפי בזה להרויח ושעתא שעתא כל שכיח חרס
כל  מצוי מאכל לו להיות וצריך גרגרן הוא והזאב לישבר וקלים תדיר

קדירות. למכור לו נאה הי' ולכן שעה
במשנה 26) משא"כ ותוספתא. ירושלמי שבע"י, במשנה הוא ועד"ז

שם. למשניות נוסחאות בשינויי מהגירסא ולהעיר בגמ'. לפנינו
סע"א.27) לז, סנהדרין סע"ב. ו, ברכות .n"kaeראה
להסתפק.28) ראה כן אחר ד"ה
תועלת 29) להם שאין והצמחים החיות מן שתמצא מה וכל ושם:

לחולשת  הוא שהדבר דרע תועלת שום מחשבתיך לפי בו ואין מזון
שכלנו.

גם 30) שזהו שי"ל ואילך, 159 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
ב"נ. מצות ז' דקיום והמכוון המטרה

ב.31) לה, ברכות
קידושין.32) סוף מהר"ל מחדא"ג ולהעיר שם. קידושין פנ"י ראה

פ"א. ישראל תפארת
גדול 33) שמש על חבל ב) נט, (סנהדרין להנחש בנוגע מרז"ל ע"ד

אבל  שם. מהרש"א חדא"ג וראה כו'. נתקלל שאלמלא העולם מן שאבד
חדא"ג  (בתמי')". נינהו מלאכה בני "חיות חי' ובכל ד"ה שם פרש"י ראה

במשנה. קידושין סוף מהרש"א
רפי"ב.34) מלכים הל' רמב"ם ראה
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הכבד: אל הקל מן מסודרות  אלו אומנויות  צבי"שלוש 
– בשדה ""קייץ " קציעות  את35מייבש  להביא  תפקידו –

ולשמור בו, מאיר  השמש שאור  מקום  השדה , אל הקציעות 
לשלמות . והגיען לייבושן  עד שם  תישארנה  ארי"שהן

laq– משאות """ למקום ,35נושא  ממקום  אותן מעביר 
אתipepgשועלו " אלא  הקציעות מקום את משנה אינו  "

אחת ובעלות מרשות אותן מעביר הוא  עליהן. הבעלות 
לאחרת .

שינוי הגוף , שינוי  הן : אלה  פעולות  שלוש  בקיצור :
הבעלות שינוי .36המקום ,

לקיום בהכנה  אלו פעולות של הרוחנית משמעותן
היא : והמצוות התורה 

יכולuiiw"צבי יהודי אין שבהם רבים מקרים  יש  – "
הסיבות בגלל ומצוות תורה  קיום של פעולה  לבצע 

הבאות :

הקשורות מצוות יש  דוגמא : זה . בענין ידע  לו  חסר א )
יש אם רופא  לשאול תחילה צריך והיהודי נפש , לפיקוח

רב שאמר כפי  או פקוח ֿנפש , של ענין  עשר"37כאן שמונה
קבוע מום איזה  לידע  בהמה  רועה  אצל גדלתי חדשים 

עובר" מום  .38ואיזה 

לדוגמא : מושלם. לכך, מוכן להיות  צריך החפץ  ב )
לתפילין התורה כל והוקשה  מקלף , תפילין עשיית ,39לשם 

ופירוד הפשטת  את תחילה  לבצע  מהבהמה ,*39צריך העור
וכדומה . עור, ומעבד פושט  ע "י העור ועיבוד 

של תפקידו הוא לכך שהדבר,"בדומה  קייץ ", צבי 
של במצב  אלא  וחבוי , חשוך במקום  יימצא  לא  התאנה ,
מוכן ושיהיה  הענין, על ברור ידע  בו  שיש  וגילוי, אור
לקיים וכיצד מתי ולדעת  ללמוד ניתן אז ורק  – בשלמות

בהרחבה . להלן שיוסבר כפי  ומצוות , תורה 

למקוםlaq"ארי להגיע  החפץ  על מקום. שינוי – "
המצוה . את  לקיים  יוכל אשר יהודי, בו שנמצא 

לקיים וצריך שניתן מותר, דבר  כאשר במיוחד וזאת 
אליו, להגיע  יכול  אינו שיהודי במקום  נמצא  מצוה, בו

וכדומה .40כגון זנות  של שוק  או  עבודהֿזרה , של בשוק  :
הארי של באומנות צורך יש  לו"אז שיש  כח "ה"סבל",

להגיע יכול שהיהודי אחר, מקום  אל החפץ  את  להעביר
לקדושה . להפכו או מצוה, בו ולקיים  אליו

לקרipepg"שועל יוכל לפעמים  – שיהודי" שכדי ות ,
על הבעלות  להשתנות  צריכה  זה , בחפץ  מצוה  לקיים  יוכל

היהודי,41החפץ לרשות  מגיע  שהוא לפני ,dneca41*

ומואבל" עמון שארץ  כדי  – בסיחון" טיהרו ומואב עמון
שתקויימנה לישראל, השייכת  נושבת  לארץ  להפוך תוכל

סיחון ע "י  תחילה להיכבש  צריכה  היא  מצוות , .42בה 

ו .
של הפרטים מצוות"שני לקיום  הכרחיים  ו "סבל" קייץ"

רבות
בקשר לעיל הנזכר הראשון קייץ ",ל"הענין  צבי

אינו התאנים , על החפץ , על שמירה  היא שהאומנות 
של המשמעות  לפי דיו רש "י"מתאים  כפירוש  קייץ ",

"yaiinשכוונתו בשדה ", הדבר.iepiyקציעות  בגוף 

לעיל, כאמור השני , הענין בא  וכןש"לכן קייץ ", צבי
שיהודי" כדי במצוות : כלליים  ענינים  גם  הם סבל" ארי

ולולב אתרוג כנטילת  גשמי, בחפץ  המצוה  את  לקיים  יוכל
זהו – האילן אל מחיבורם  תחילה להינתק  עליהם  וכו',
יותר להם שאין בכך ובלולב , באתרוג – בחפץ  שינוי 

) האילן  מן ויניקה –ל"dnecaצמיחה yeaiiקייץ "
בשינוי צורך יש הדבר , בגוף  זה  שינוי ולאחר  התאנים),

– סבל"."מקום  ארי

צמר לגבי  אלו פרטים  שני קיימים  לזו, דומה  בדרך
והבאתו קייץ , צבי  – הבהמה  מגוף  הצמר גזיזת לציצית:
סכך לשופר , קרן לגבי גם  וכך סבל, ארי – היהודי אל

דומות . מצוות  ועוד לסוכה , ודפנות 
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קידושין.35) סוף רש"י לשון
ועוד.36) למקיף. מקיף או"מ, או"פ, בדוגמת דזהו – לומר יש
ע"ב.37) ריש ה, סנהדרין
המבואר 38) וע"פ ואילך. 197 ע' חי"ב לקו"ש בפרטיות בהנ"ל ראה

מצוה. בגדר הוא כמ"פ כי פעם, בכל מתאים אינו כאן הא' דוגמא שם,
החודש  קדוש הל' (רמב"ם שיחשבו ב"ד על המ"ע התכונה חכמת וע"ד

על מצוה 183 ס"ע ח"י לקו"ש וראה ה"ז. בארוכה.mc`dפ"א עיי"ש ,(
א.39) לה, קידושין

ס"ו.*39) בפנים לקמן ראה
אה"ע 40) קמט. ר"ס יו"ד טושו"ע ואילך. סע"א יז, ב. יא, ע"ז ראה

כא. ר"ס

נב,41) (ע"ז עכו"ם ע"י ע"ז ביטול רסתרמ"ט. או"ח משו"ע להעיר
ועוד. רסקמ"ו). יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ח ע"ז הל' רמב"ם ב. סד, ב.

כו.*41) כא, חקת פרש"י וראה ב. ס, חולין
לדוגמא:42) בבע"ח, זה מעין י"ל אוכלים אולי וצבי כשבהמה

שבת  עונג מצות אח"כ יקיים שיהודי בכדי וכיו"ב) כלאים (ערלה איסור
(וכיו"ב). וצבי הבהמה באכילת

וראה ולהעיר האסור. מאכל הותר פקו"נ כשמצד לישראל, בנוגע גם
באופן  גם או רבוע. בחצי "גמור" רע"א) (קמד, סכ"ו אגה"ק בתניא
לו  נעשו שזדונות מאהבה תשובה ועשה האסור, מאכל כשאכל האסור,
במכתבים  הנ"ל בכל בפרטיות וראה פ"ז. תניא (ראה ולמצוה כזכיות

ואילך). 196 ע' חי"ב בלקו"ש שנדפסו
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לתפילין, עור אצל אלו פרטים  קיימים  מכך  יותר 
מבשר העור את  להפריד יש  תחילה תורה : ולספר  למזוזה 

ולעבדו ממשי43הבהמה  שינוי שזהו ואחר ֿכך*43, בעור,
היהודי. למקום  העור  את  להעביר

של הפרטים  ששני רואים זה וארי"לפי קייץ  צבי
שינוי אצלם  מוצאים  (ולכן רבות  במצוות  הכרחיים  סבל"

ואילו כדלהלן ), לירושלמי , הבבלי התלמוד שועל"בין 
לרשות הגיעו  לפני החפץ  על הבעלות שינוי – חנוני"
ומצוות , בתורה  מסויימים  לענינים  רק  קשור – היהודי

כך. כל נפוצים  שאינם 

ז.
מות לאחר להתבצע החל כחיות , השבטים  של תפקידם

יעקב 
יעקב דוקא  מדוע  להסביר  ניתן לעיל האמור כל לפי
החיות של שתפקידן כשם  חיות: שם  על לשבטים קרא 
לצורך בעולם  החפצים  הכנת  הוא לעיל , כאמור בכלל,
סוגים : בשלושה  (וזאת יהודים  ידי על ומצוות  תורה קיום 

חנוני סבל, הרוחנית44קייץ , בעבודה  הכללי התפקיד כך ,(
והשבטים יעקב  ושל45של שלהם  והכשרה הכנה  הוא

כדלהלן:46העולם תורה , למתן

את לעבור הוכרחו  שישראל לכך הסיבות  מן אחת 
במספר כמוסבר היא, מתןֿתורה לפני מצרים  גלות 

והעולם47מקומות ישראל היו לא  לכן שקודם  מפני  ,
מצוה לחפצי גשמיים  חפצים להפיכת  ומוכנים ראויים

היתה מצרים ובירור"וקדושה . לזיכוך שגרמה הברזל" כור
כך בעולם , הדברים  ולהכנת והעולם , ישראל בני אצל

ומצוות . תורה  בהם  לקיים  יוכלו  שישראל

עם יחד למצרים השבטים  בירידת  החלה מצרים גלות 
עיקר48יעקב אך מצרים "", של לאחר49משוי רק  החל

כאשר ויוסף , יעקב  עדיין"מות  ההוא " הדור וכל אחיו כל
במצרים . בחיים היו

של הללו שפעולות  שועל""ארי""צבי""יוצא ,
התחילו ישראל, ע "י ומצוות  תורה לקיום  העולם  בהכנת 

במצרים . בהיותם השבטים ע "י להתבצע 

ח.
לירושלמי  הבבלי  שיטת  בין ההבדל

פעם כבר הבדלים50הוסבר מספר  על בהרחבה 
והירושלמי: הבבלי  התלמוד שיטות  בין הקיימים 

המצב נשקל שבו מצב  שבכל היא  הבבלי שיטת 
למרות ההווה, מכריע  שבעתיד , המצב  לעומת  שבהווה 
לשיטת בעתיד. הדבר  שלמות להיפגם  יכולה  כך שע "י 
יתרון, בעתיד יתווסף  ואם  העתיד, את לדון יש  הרושלמי

ההווה . פני על מכריע  הוא  הרי

לכך אם51דוגמא  הידועה , השקלאֿוטריא  בענין :
של מצוה"הכלל קיום מחייב  למצוות " מקדימין זריזין

(כגון המובחר באופן תקויים  לא  היא  כך  ע "י אם  גם  מיד,
מצוה של שהיתרון או מלך), הדרת  אז, שדוקא עם , ברוב 

ועדיף  מכריע , בעתיד המובחר  אתמן ולקיים  לחכות 
של הענין שיחסר  למרות  עם , ברוב  זריזין"המצוה 

בהווה . – מקדימין"

יום של (בבוקר  עתה  ליהודי יש  כאשר  נוספת : [דוגמא
ומאוחר מהודרים, שאינם  מינים  ארבעה  הסוכות) חג מימי 
– מהודרים  מינים ארבעה  ישיג  הוא  היום , במשך יותר,

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

גם 43) או והרצועות הבתים בעור לשמה עיבוד צריך שאין להדיעות
שם. וראשונים ותוס' פרש"י וש"נ. ב מח, סנהדרין (ראה סת"ם קלף

ג', סעיף (א) הזמנה ע' תלמודית באנציקלופדי' אין p"yeהובאו הרי – (
שלפני  לההפשט בנוגע ופשיטא דוקא. יהודי ע"י יהי' שהעיבוד מוכרח

זה.
עיבוד *43) לשון הוא עבוד ואילך): א (עו, משפטים מתו"א להעיר

כו'. עורות
ומסוגלים 44) אלו תכונות בהם יש אלו חיות שרק הפירוש אין שהרי

אלו. בחיות הוא שבעיקרם אלא חיות, בכו"כ גם הוא כן שהרי כו' לקייץ
.17 הערה לעיל וראה

נמשלו.45) כחי' שכולן 12 הערה וכנ"ל
הכתוב ולהעיר הובא כתיב דלא אלו על שם ושמו"ר שבסוטה

שם  סוטה פרש"י וראה גו'. אריות בין לביאה אמך מה ב) יט, (יחזקאל
נקראת  כולה ישראל כנסת שם): שמות בפרש"י הוא (ועד"ז דכתיב ד"ה

לביאה.
כו'46) והסבל הקייץ ענין מצד לא הוא לחיות שנמשלו שבזה אף

תכונתן  מצד הוא בהחיות) להיות צריכים (שהיו אלו ענינים הרי שבהם,
–zxeab של חטיפתו ולבנימין ארי גבורת ליהודה "נתן והרי כו'*, הארי

כח). מט, ויחי (פרש"י כו'" זאב
ובכ"מ.47) ואילך. א עד, תו"א
שמו"ר 48) פמ"ח. פדר"א ראה – שנה ר"י חשבון הותחל שמאז

א. ב, שמות יג. טו, לך עה"ת פרש"י ב. יב, בא תיב"ע יא. פי"ח
שם.49) מהרז"ו פירוש וראה ד. פ"א, שמו"ר
(50.243 ע' ואילך. 173 ע' חכ"ד .1338 ע' ח"ד לקו"ש ראה
לט.51) כלל פ' מע' אֿג. כלל ז מע' כללים שד"ח ראה לקמן בהבא

73 ע' חי"ט לקו"ש וש"נ. מקדימין, זריזין ע' תלמודית אנציקלופדי'
וש"נ. ואילך.

.'ek milrt 'a e` cala '` lrt odl yi 'ek miig ilra ipin lk :my y"nditl m"anxd zncwdn xirdle (*
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או שבידו, במינים מיד המצוה  את לקיים  לו עדיף  האם 
המהודרים ]. המינים  להשגת  עד להמתין

ט.
למצוות החפץ הכנת  לגבי גם קיימת זו שאלה

כך עצמה , המצוה קיום  לגבי זו שאלה שקיימת  כשם 
רמוז זה  דבר  המצוה . לקיום  ההכנה  לגבי גם  קיימת  היא 

של הענינים  קייץ ""בשני  סבל":ו "צבי ארי 

נאמר התאנים  ישש"לגבי  אלא כאחת  לקיטתן אין
כמה לאחר שייגמר מה בו ויש  היום  שנגמר מה  זה  באילן

.52ימים "

מיד לקחת  אפשרויות : שתי ישנן  בשלה  תאנה  כאשר
– בשדה  לייבוש  הבודדות  התאנים  אוuiiwצבי "את  ,"

לייבוש , לקחתן אז ורק  רבות  תאנים  של לבישולן לחכות 
של סבל""באופן  משאות "."–*52ארי נושא 

האם למצוה: ההכנה  לגבי השאלה  קיימת  דומה  באופן
החפץ להכנת  האפשרית הראשונה הפעולה  את  לבצע  יש 

– של"למצוה אחת  חתיכה רק  זוהי אם  גם – קייץ " צבי
או (באיכות ), המובחר מן שאיננו עור או (בכמות ), עור
יותר וטובים רבים  חפצים  להכין שיוכלו עד להמתין  כדאי

– לתפילין יותר וטוב  גדול  עור  כגון: המצוות , ארי"לשם 
לפני (אף  למצוה  החפץ  הכנת לגבי גם  שהרי  סבל",

והידור שלמות של  היתרון קיים כאן53קיומה), שייך כבר ,
לפחתך""oirnמשהו נא  לה '"ו ",54הקריבהו חלב  ,55כל

המצוות לצורך מכינים  אם  הבדל כאן גם  קיים ולפיכך
לאו. אם יותר, טובה ואיכות  יותר גדולה  כמות

לשיטת הבבלי  שיטת בין  ההבדל שזהו לומר יש 
מכריע הבבלי התלמוד דעת  לפי הווה ",ה"הירושלמי:

בהתחלת גם  מקדימין  זריזין של הענין להיות  צריך ולכן 

של הפעולה את  תחילה לבצע  יש  ולפיכך למצוה , ההכנה
ואינו" קטנה בכמות רק  מוכן שהדבר  למרות  קייץ ", צבי

באיכותו. עדיין מושלם 

עםלפי ברוב  של הענין  יותר מכריע  הירושלמי, שיטת 
של היתרון פני על בעתיד , שתהיה  והשלמות  מלך, הדרת 
היא שאם  למצוה, ההכנה  לגבי גם  וזאת  בהווה . זריזות 
יותר, טובה  ובאיכות  גדולה  בכמות יותר מאוחר  תיעשה 

ולכן ומכריע , עדיף  זה מופיע "הרי סבל" צבי"iptlארי
.*55קייץ "

י.
בין הרוחנית"הקשר ומשמעותו  קדרות" "מוכר  לבין זאב"

למצוה  בהכנה
נוסף בירושלמי דוקא  מדוע  יובן  זה  מוכר"לפי זאב 

בין הקשר מזה"קדרות ". מובן קדרות  מכירת  לבין  זאב "
שארי56שהגמרא וזאב , ארי בין –qxec"מבחינה ואוכל"

וזאב57מיד"" ,"sxehואוכל לחוריו דמוליך – ואוכל"
הנאה "",58שם " להם  יש  .59ולכולם 

של לענין מקום אין הארי  שבהתנהגות  מובן, מזה 
כיוון" בה , מתבשל החי שהדבר עד שממתינים  קדירה ",

מאוחרcinואוכלqxec"שהוא אוכל הזאב  זאת  לעומת  ."
טורף שהוא  לאחר לו"יותר , מתאים  ולכן  לחוריו", ומוליך

קדירה של יהא*59הענין הנטרף  שהמאכל בה , ובישול
של יותר."באופן  טעים  יותר ", הנאה יש 

לאחר רק  הוא : למצוה בהכנה  זה דבר  של משמעותו
– למצוה  הקודמות  ההכנות  כל קויימו קייץ ""שכבר

שלו "סבל"" הסוג  מן נוספת , הכנה  באה  אז – חנוני"
"זאב "" הידורעלֿידי  ביתר תיעשה  שהמצוה  כך קדירה ",

ושלמות .
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פיאה 52) ורע"ב פיה"מ וראה ה"ב. פ"ב עניים מתנות הל' רמב"ם
מ"ד. פ"א
נקט *52) שבבבלי וירושלמי, דבבלי השינוי עפ"ז לפרש אין אבל

הסברות  ב' לפי "קייץ" לפני "סבל" ובירושלמי "סבל" לפני "קייץ"
או  משאות", נושא "סבל – עדיף" בהילוכא "למעוטי אם א) קכז, (שבת

"קייץ", – עדיף" משוי "למעוטי
צריך כי הי' וא"כ עדיף", בהילוכא מעוטי "דכו"ע שם מסיק בבבלי

"סבל". להקדים
והראב"ע.53) רש"י מחלוקת ביאור 131 ע' חי"א מלקו"ש להעיר
ח.54) א, מלאכי
סו"ס 55) יו"ד שו"ע מזבח. איסורי הל' סוף רמב"ם טז. ג, ויקרא

רמח.
(55*– דבאה"ק לתאנים) בנוגע לעיל המבואר (ע"פ בזה להוסיף ויש

יותר  וכבדים גדולים פירותי' כי "קייץ", לפני "סבל" צ"ל – ירושלמי
ואולי  מועט למספר אפילו סבל" "ארי דצ"ל י"ל וא"כ א) קיב, (כתובות

(רק) הבאה לשמירה רק הוא קייץ והצבי אחד, לפרי ולא `k"gאפילו
בפרי תומ"י שמתעוררת בבבלי משא"כ אם oey`xdלההבאה. השאלה –

דהשמש למקומו מכריע).skizלהביאו (הוה) זריזין – (ולבבלי כו' ברוב או
ב.56) טו, ערכין א. ח, תענית
שם 57) ותוס' פרש"י ע"ב. ריש טז, ב"ק וראה שם. תענית פרש"י

"בשביל  הוא יג) ב, (נחום חוריו" טרף ש"וימלא שם ובגמ' דרס. ד"ה
אורחי'חוריו", לאו כו' הריגה לאחר מיד לאכול אבל "להצניע היינו

והכתיב). ד"ה שם (פרש"י הוא"
דרס.58) ארי ד"ה ע"ב ריש צג, ב"מ פרש"י וראה שם. תענית פרש"י
בד"ה 59) רש"י זה שכתב דבזה וי"ל שם. תענית רש"י לשון סיום

שקא  אף – ואוכל" דאף "טורף משמיענו בזה כי – וזאב ארי שניהם על י
הבריות" מן "שמפחד לפי הוא ואוכל" לחוריו "מוליך שהזאב שהטעם

לו יש מ"מ שם), זו.d`pd(רש"י אכילה מאופן
ולזאביםxkenyוזה*59) – לעצמו, שזקוק דכיון –eixagקדירות,

וכו'. ומתענין מומחה נעשה
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בשיטתם : ממשיכים והירושלמי  שהבבלי מובן, כך
מקדימין זריזין של המעלה מכריעה הבבלי dedaלשיטת 

לפיכך בעתיד. וכו' מלך הדרת  עם  ברוב  של הידור פני  על

של המקרה  את  מביא הוא מו"אין לפיזאב  – קדירות" כר
שיטת לפי זאת , לעומת  זו . בהכנה הכרח אין שיטתו

של60הירושלמי הענין פני על שבעתיד ההידור מכריע 
הסוג מן  ההכנה את מוסיף  הוא ולפיכך מקדימין , זריזין

קדירות ""של מוכר בעתיד.61זאב  הידור שהוא  ,

באופן מוצאים לירושלמי בבלי בין  הזה  ההבדל את 
במשנה מפורש  בערב*61כמעט להיות  הכיפורים ) (יום חל :

שבתות , (בלילי לערב  נאכל הכיפורים  יום  של שעיר  שבת ,
בשבת לבשלו יכולים שאין פי על  (כהניםmiilaade)62אף 

כשהוא 63מחוץ ֿלארץ אותו  אוכלין (igשבאכילת למרות  ,"

אכילת במצות השלמות  נפגמת  בלתיֿמבושל השעיר

– לגדולה ""קדשים צלוי64למשחה  הבשר  כאשר דוקא ,
ומבושל זאת65שלוק  למרות ,"miilaadאותו אוכלין

המצוה את  לקיים כדי  חי" הראשונה .66כשהוא  בהזדמנות 
מוצאים אין ישראל ארץ  כהני לגבי מהדרים67ואילו שהם 

בהידור68בזה מצוה  זאת  שאין מפני  ,69.

יא.
בין כהבדל – תיב"ע לבין אונקלוס תרגום  בין ההבדל

לירושלמי  בבלי 
בין ההבדל את להסביר  ניתן לעיל האמור כל לפי
תרגום לגבי עוזיאל, בן יונתן תרגום לבין אונקלוס  תרגום 

יטרף":"הפסוק זאב  בנימין

הוא אונקלוס  שתרגום  הוא , התרגומים  שני  בין ההבדל
מבבל תרגום70תרגום  הוא  עוזיאל בן יונתן תרגום  ואילו ,

(ירושלמי) ישראל ארץ  לפי71של הולכים  הם לפיכך .
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בנוגע 60) הירושלמי לדעת שמצינו המיוחדת ההדגשה על להעיר
על לברך שצריך ה"ג) פ"ט (ברכות דס"ל למצוה והכשרה ziiyrלהכנה

ב. מב, (מנחות הבבלי לדעת משא"כ וציצית, תפלין מזוזה לולב סוכה
א. מו, סוכה העושה תוד"ה n"kae187וראה ע' חי"ז לקו"ש וראה – .(

.46 להערה שוה"ג 184 ע' [המתורגם] ח"ח ואילך.
"זאב61) בירושלמי שנקט מה הטעם יל"פ ולא xkenעפ"ז קדירות"

"dyer ומצב במעמד מדובר למצוה בהכנה אלו ענינים כי – קדירות"
"עושה  לומר אא"פ ולכן סוס"ד)*, (כנ"ל הטו", "עונותיכם שקודם

"אומנות היא קדירות עשיית כי סוף mihqlקדירות", משנה (ראה **"
עפר  וכשלוקח מעפר עושים קדירות כי וע"י), הש"ס לגירסת קידושין

הוי אחרים עפרdlifbמשדה לקיחת שאין אלא מקרקע , חמר) (ואפילו
בנ"א  בלשון ממש גזילה חשיב אחר

]c"rהפקר חז"ל רק xtrk`לשון הרי – בהלכה וגם דארעא***.
עד  להנגזל שיש כיון שימחול קרוב פרוטה, שווה עפר של גדולה כמות

ועוד] התהום.
(ראה milykpולכן פרוטה משווה פחות שלקחו מסדום (ולהעיר בזה

הי' ששם אלא – איום ועונשם שם) מהרש"א ובחדא"ג ב קט, סנה'
וכו').sexiveבהתדברות יחד כולם

"שועלואף נאמר ו ipepgשבגמ' ,"ipepg שהוא במשנה מפורש הרי
לאחרי  ה"ז – שם) (פרש"י כו' באונאה מלומד – לסטים" "אומנות

הטו" באמונה cneln"שעונותיכם מו"מ להיות יוכל שבקל אף באונאה
פנקס  על נאמן דהחנוני וכו',והלכה רסצ"א) חו"מ (שו"ע ו

עובד משא"כ ולא קדר שפרנסתו הוא שהמדובר – בשדה בעפר
חשוב  אינו השדה, בעל לחפש שצריך – משלו שדה לו שאין אדמה,

וכו'. כנ"ל כגזילה בעיניו

ב.*61) צט, מנחות
שם.62) פרש"י
ומתוך 63) הם אלכסנדריים אלא הם בבליים לא א) (ק, שם בגמ'

(מצרים  מחו"ל כהנים הם אופן בכל אבל – כו' הבבליים את ששונאין
מא"י. ולא שם) רש"י –

שו"ת 64) וראה וש"נ. א. צא, זבחים שם. ורש"י ספרי ח. יח, קרח
הוא. גמור דחיוב סב סי' צבי חכם

משנה.65) ב צ, זבחים
יבואו 66) שלא קעבדי "דמצוה שם) (מנחות ששונאין תוד"ה ראה

נותר". לידי
שבאכילת 67) שם, 11 ובהערה 207 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה

האדם  שעל המ"ע ולא נותר לידי יבוא שלא המצוה רק מקיימים חי
הקרבן. לאכול

אותו 68) אוכלין "הבבלין ה"ד) (פ"ח פאה בירושלמי מהלשון להעיר
שדעתן מפני חי שדעתן zlwlewnכשהוא "מפני במנחות לפנינו ובמשנה ,"

ה"א). פ"ג עירובין בירושלמי הוא (ועד"ז יפה"
השבת,69) לאחר לאכלו שאא"פ מכוון שהרי בנדו"ד, חידוש ועפ"ז

כלל  המצוה מקיימים אינם שבת בלילי אותו אוכלין היו שלא שע"י נמצא
גברא. חיוב אינה נותר" לידי יבואו "שלא זו שמצוה אלא –

מנחות 70) כל תוד"ה הב'. אשן ע' הערוך מוסף הא'. חלזון ע' ערוך
ועוד. א. מד,

תרגום 71) ע' ספרים מערכת הגדולים שם שם. הערוך מוסף ראה
"לא  עה"פ עה"ת ובצפע"נ .135ֿ6 ע' חי"ט לקו"ש וראה בסופו. יונתן

כתרגום מקדשא ".inlyexiבית

dyrp ,lke`e sxehc s`e (*xg``hgdf`yrahd welig ixd ± 'eke ,xya zlik` dxzed `l (leand iptle) `hgd iptle ,wifdle sexhl rahd mda dyrpote`a
"lke`e qxec"c dlik`dcine`"lke`e sxehf"g`l.ayr wxi zlik`a mb jiiy ± (eixegl jilen)

`"ayx zpeek oi`c `hiyt :xwire cere"`"e`k lr `"k ,l`xyi llk avn lr ± llkae ,(xrva zeidl dqpxtd zgxken f`ne) c"dr `hg lr "'eb ehd mkizepeer
hxtakxa) mixg` i"r ziyrp ozk`ln mewn ly epevx oiyerykc l"fxnke ,irack epew z` `ed ynynd.(a ,dl ze

הם **) וקדר כו' שחמר שם, בפרש"י mdy"וצ"ע itl "mihqil zepne`"ilrazepxw."'eke
k"d`lae מעתיק xken"צ"ע: `le ,mikxca jled xcw `wec dnl w"rv ,(xcw micwnc) dpyna epzqxib mewna `ly "xcwlk.cere .xcwl jiiy `l ipyd enrhy ,xac

`le) xtra etilgd (` ,`k ziprz) f"b yi` megpac oaei f"tre ±באבנים ***) (zenxl xzei lwy ± miheyt היפך.aeh oa`c xweid
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של בענין האםa`fבנימין"שיטתם  – הוא"יטרף " זאב "
י'). בסעיף  (כדלעיל  לאו או למצוה , בהכנה  הכלול ענין

הענין הרי – הירושלמי לשיטת  – יונתן  תרגום  לפי
–a`fבנימין"של הפסוק  של  להמשכו הכנה  הוא  יטרף "

קרבנות" הקרבת  – שלל" יחלק  ולערב עד  יאכל בבקר
מתרגם72ואכילתם הוא  לכן יתבני ". ziaובאכסנתי'

הכנה הוא  המקדש  בית כי  הקרבנות ,73מוקדשא ", לעבודת
הרמב"ם הוא74כלשון המקדש  שבית  מוכן", לה ' בית 

הקרבנות ". בו מקריבים  להיות

שענין לעיל, ושלימותה"וכאמור  הידור על  מורה  זאב "
גם תיתכן הקרבנות הקרבת  זה: בענין גם  כך בהכנה ,

בית ההלכה75כשאין כפסק שאין", אף ֿעלֿפי שמקריבין
מזבח 76בית " על  מקריבים  שכאשר מובן, זאת עם  אך  .

חלק  ycwndשהוא  zian במזבח שלימות  זוהי הרי ,
.77ובקרבנות

אין בבלי, תרגום  אונקלוס , תרגום  לפי  זאת , לעומת 
של שהענין  הוא"הכרח לפיכך למצוה. בהכנה  ייכלל זאב "

של שהענין שבמצות"מתרגם, העיקר על מורה זאב "

הפסוק בהמשך הרמוז הקרבנות , יאכל"הקרבת  בבקר...
של78עד..." המשמעות  וזוהי  יתבני", ובאחסנתי'

`ycwn המקודש מקום :"minclזריקת ענין ,80הדם79–
בדם היא  .81שהכפרה

במקרה להלכה , הבדל כאן שיש  לכאורה , יוצא , זה  לפי
את ולא קרבנות , עליו להקריב  מזבח רק  לבנות  שאפשר

כולו המקדש  יש82בית אונקלוס , תרגום  הבבלי, לדעת :
כיוון קרבנות , ויקריבו המזבח את שיבנו לומר, מקום
איננה היא  אם  גם קרבנות , הקרבת  מצות  מיד לקיים  שניתן

בית . שאין מפני מושלמת,

– עוזיאל בן יונתן תרגום  – הירושלמי לדעת  ואילו
יבנו כאשר רק  קרבנות  ולהקריב  להמתין בית83יש  את 

תהא84המקדש המזבח על הקרבנות  שהקרבת כדי ,
שדוקא י', בסעיף  לעיל למוזכר (בדומה  יותר מושלמת 

milaad.(חי כשהוא אותו אוכלין

י " כסלו (משיחת ט 

שלאח תשל"והתועדויות  ט )"ז 
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(72.78 הערה לקמן וראה בת"א. ועד"ז (ות"י). בתיב"ע כההמשך
שאי"ז73) אבל wxאף מ"ע, הוא ביהב"ח בנין שהרי למצוה, הכנה

חי"א  לקו"ש וראה כבפנים. הקרבנות עבודת בשביל הוא ומטרתו עיקרו
וש"נ. ואילך, 120 ע'

בית 74) לבנות שצונו כ: מ"ע ובסהמ"צ הבחירה. בית הל' ריש
שם. לקו"ש וראה כו'. ההקרבה יהי' בו לעבודה הבחירה

קיב,75) זבחים (משנה ביהמ"ק בנין לפני בבמה מהקרבה גם להעיר
ועוד). ב
פ"ו 76) ביהב"ח הל' רמב"ם וש"נ. א. סב, זבחים מ"ו. פ"ח עדיות

ה  המקדש (בית ראשונה שקדושה לפי מדובר שבזה אלא קדשה הט"ו. א')
לבא. לעתיד

בפנים.77) לקמן ראה
הכתוב 78) בהמשך לת"א (ות"י) תיב"ע בין מהחילוק גם להעיר

שחר  של תמיד מפרש (א) – (ות"י) בתיב"ע גו'": עד יאכל (בבקר
כוללם  ובת"א בפ"ע, אחד כל (ומנחתו) הערביים בין של ותמיד (ומנחתו)
(בפי' מוסיף (ב) קרבניא", כהניא מקרבין יהון ובפניא "בצפרא יחד

ליתא. בת"י) (וכן ובת"א חולקי'", גבר "ואכלין שלל") יחלק "ולערב

–וי"ל ירושלמי – התיב"ע לדעת שבפנים: הנ"ל בשינוי שתלוי
הענין נוגע והשלימות ההידור ומדגיש (hexitd)שצ"ל שמוסיף פרט, דכל

בהמצוה, המכוון עיקר נוגע – בבלי – לת"א משא"כ הדבר. שלימות
המצוה*. תוכן עיקר כתב ולכן

"עולה 79) וגם היסוד. כנגד שיתן ובלבד (במשנה): ב נג, זבחים ראה
ב). נג, (שם יסוד" טעונה

היסוד.80) על הדם שפיכת (הגמר–) וכן
פסחים 81) רש"י וראה וש"נ. א. ו, זבחים ד. א, לויקרא תו"כ ראה

דם. ד"ה ב .n"kaeעז,
הר"ח 82) כדעת בזה"ז קרבנות הקרבת בנוגע השקו"ט כידועה

ק'. מע' סוף כללים בשד"ח שנסמנו בס' פ"ו) בכפו"פ (הובא מפריש
.220 ע' חי"ב לקו"ש קנה). ע' (חי"ב בא תו"ש

היא inlyexiראה83) פ"ש מקריבין אם דפלוגתא ה"א פ"ט פסחים
לבנות לישראל "ניתן אם dxigadדוקא zia.("מזבח" (ולא "

(ראה 84) ביהמ"ק לבנות רצו ריב"ח דבימי (ספס"ד) בב"ר מ"ש ע"פ
בזה"ז. גם אפ"ל – צה) מצוה מנ"ח
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מד

חודש אדר )ב(

ם חודש "אדר", והקשר לנס פורים ומרדכי היהודי ביאור שֵׁ

ה'.  במרום  אדיר  כמו2  וגבורה  תוקף  פירושו  אדר1 
בהן  יטע  נכסיו  שיתקיימו  הרוצה  ע"ב  דט"ו  פ"ב  )ובביצה3 
לבוש  פירושו  גם  ע"ש(.  כו'  ה'  במרום  אדיר  שנא'4  אדר 
שהיא  הדיקנא7  והיינו  וכדומה,  אדרתו6,  שער,  אדרת  כמו5 
בחי' גבורה ותוקף כי יוצאת מחכמה סתימאה ששם גבורה 
דעתיק שם אלקים כמ"ש בע"ח8 שער א"א פי"א. והיא בחי' 

לבוש כמ"ש9 לבושי' כתלג חיוור שקאי על הדיקנא כידוע.

1( אדר: בסימן זה מבאר ומרמז, שנים עשר פרטים הקשורים ושזורים 

ביחד בחודש "אדר", והם:

א( "אדר" מלשון גבורה ותוקף )גמ' ביצה טו:(.

ב( "אדר" מלשון לבוש כמ"ש "אדרת שער".

ג( בהנ"ל, לבוש ושער הוא בחי' דיקנא – זקן.

ד( הקשר ל"מרדכי", "מרדכי היהודי" בגי' ב' פעמים זקן.

ה( שני חדשי אדר כנגד ב' בחי' זקן )הנ"ל( כמ"ש "הזקן זקן אהרן".

ו( "מרדכי" בגי' "ורב חסד" – תיקון השישי.

פעמים  ב'  בגי'  דרו"ר  ב(,  קלט,  )חולין  דרור  מר  התורה  מן  מרדכי  ז( 

אד"ר.

ח( תרגום מר דרור "מירא דכיא" בגי' "פור".

ט( בהנ"ל, "מירא דכיא" בגי' "כי חפץ חסד" + האות ו' של "ורב חסד". 

"ורב   + חסד"  חפץ  "כי  בגי'  )"פור"(  דכיא"  "מירא   + "מרדכי"  והיינו 

חסד".

י( "פורים" לשון רבים, ב' פעמים "פר" בגי' "ורב חסד + כי חפץ חסד".

יא( בהנ"ל, ב' פעמים "פר" בגי' "מחה אמחה תמחה" הכתוב בעמלק.

יב( בהנ"ל, ב' פעמים "פר" בגי' "תמנע", דממנה בא עמלק והמן.

2( תהלים צג, ד.

אדיר  שנאמר  עי"ש:  הוא  חשוב  אילן  אדר.  בהן  יטע  שם:  ופרש"י   )3

במרום כלומר שאדר לשון קיום וחוזק ולכך נקרא אדר.

4( תהלים צג, ד.

5( תולדות כה, כה. "ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער". )ועי"ש 

במפרשים כאדרת – מעיל שעיר, כולו שער כאדרת(.

באדרתו".  פניו  וילט  אליהו  כשמע  "ויהי  יג  יט,  מלכים-א  ראה   )6

פניו  רך  וכָּ פניו,  הסתיר  השי"ת  קול  את  אליהו  כשמוע  ופירושו: 

באדרתו, ופי' במצודת ציון "באדרתו" מלבוש חשוב מיוחד לנביאים 

וכן לא ילבשו אדרת שער )זכרי' יג, ד(.

7( ראה לקוטי תורה פ' קרח נב, א ואילך.

8( שער יג.

9( דניאל ז, ט. ראה לקוטי תורה שם.

ויש ב' אדרים, אדר ראשון ואדר שני, י"ל כי יש ב'10 בחי' 
הששי12  שמתיקון  מה  והוא  אהרן,  זקן  הזקן  כמ"ש11  זקן, 
כמ"ש  ח',  בתוך  ח'  דיקנא,  בתוך  דיקנא  מתלבש  ולמטה 
שבפרט  בהתיקונים  רבא  האדרא  בביאור  ברמה  בקול 
והוא  ע"ב,  דפ"ח  אמור  ברמ"ז  ועיין  ע"ש.  הששי  בתיקון 

בתיקון הששי ורב חסד ואילך.

ושייך זה למרדכי שמספרו13 רב חסד, מרדכ"י היהוד"י14 
הנ"ל,  דיקנא  בתוך  דיקנא  היינו  זק"ן  פעמים  ב'  מספרו 

מבואר  פירוש:  ח'.  בתוך  ח'  דיקנא,  בתוך  דיקנא   . . זקן  בחי'  ב'   )10

שם  ואילך.  א'תקצ  עמוד  תצוה  התורה  אור  )ראה  וחסידות  בקבלה 

א'תקצח. ספר המאמרים תרס"ה ע' קעב ואילך( דמ"ש באהרן הכהן 

)תהלים קלג, ב( "כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד 

על פי מדותיו, ד"זקן" הו"ע הי"ג תיקונא דיקנא )בחי' שערות*(, הי"ג 

מדות הרחמים )כי תשא לד, ו-ז. ראה הערה 12(, ויש ג' בחי':

א( "הזקן" שהוא נוט' "ה-זקן", כנגד החמשה**( תיקונים הראשונים, 

והם בבחי' עתיק ואריך שלמעלה מבחי' גילוי, היינו למעלה מאצילות,

ב( "זקן ַאהרן" ר"ת ז"א בגי' ח', הוא השמונה תיקונים מ"רב חסד" עד 

"ונקה", והם בבחי' גילוי באצילות,

שהם  גדול,  דכהן  בגדים  השמונה  הם  מדותיו"  פי  על  "שירד  מ"ש  ג( 

ה"לבושים" וה"כלים" להשמונה תיקונים, והוא הגילוי בעולמות בי"ע. 

)שהו"ע תו"מ(.

בתוך  מתלבש  תיקונים  והשמונה  "זקן",  בחי'  ב'  דיש  שמבאר  וזהו 

השמונה בגדי כהונה, וזהו "ח בתוך ח". עי"ש באריכות. לקמן סי' קכט.

*( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב' ע' רנג. ועוד.

צח  אור  קדמון  אור  בחי'  נגד  הם  הראשונים  תיקונים  והחמשה   )**

ובינה עי"ש. לקמן סי' סב הערה  ָקַמ"ץ(, וחכמה  ואור מצוחצח )ר"ת 

8. וראה אוה"ת חנוכה )בראשית כרך ה( תתקסג, א – דג' פעמים אור 

בגי' "כתר" )ע"ה(, וה"שמן" הוא חו"ב  וזהו "כשמן הטוב וגו'" עי"ש.

11( תהלים קלג, ב "כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד 

על פי מדותיו". ראה הביאור לעיל הערה 10.

12( תיקון השישי הוא "ורב חסד". ראה בפרי עץ חיים שער הסליחות 

והוא: א(  ו(  לד,  )כי תשא  הי"ג מדות הרחמים  ד', דמבאר סדר  פרק 

"אל", ב( "רחום", ג( "וחנון", ד( "ארך", ה( "אפים", ו( "ורב חסד", ז( 

"ואמת", ח( "נצר חסד" וכו' ע"ש. מובא בסידור בסדר תשליך.

13( מרדכ"י בגי' 274, וכן ר"ב )202( + חס"ד )72( = 274. ראה הביאור 

בהערה 18. 28.

 ×  2( זק"ן  פעמים  ב'  וכן   ,314  =  )40( היהוד"י   +  )274( מרדכ"י   )14

.314 = )157

 ילקוט לוי יצחק על התורה 
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ומרדכי הוא תרגומו של מר דרור, מיר"א דכי"א, כדרז"ל15, 
דרו"ר16 מספרו ב"פ אד"ר17. ושמו מרדכ"י הוא מספר ר"ב 
חס"ד18. והתרגום מיר"א דכי"א הוא מספר19 פו"ר, מספר20 
כי  התיקון21  )כי  חסד.  ורב  דתיבת  ו'  עם  חס"ד  חפ"ץ  כ"י 
חפץ חסד מתלבש בהתיקון ורב חסד, זקן בתוך זקן כנ"ל(, 
מספרם  חס"ד,  ור"ב  חס"ד,  חפ"ץ  כ"י  יחד,  ושניהם22 

15( חולין קלט, ב. מרדכי מן התורה מנין דכתיב )כי תשא ל, כג( מר* 

מר דרור,  מנין, לגדולת מרדכי:  דרור ומתרגמינן מירא דכיא. ופרש"י: 

וקרי לי' ראש לבשמים לצדיקים ואנשי כנסת הגדולה.

*( ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור וגו'. ובתרגום אונקלוס: ְוַאּת ַסב 

א ֵמיָרא ַדְכָיא. ָלְך ּבּוְסִמין ֵרישָׁ

16( דרו"ר בגי' 410, וכן ב' פעמים אד"ר )2 × 205( = 410.

17( “ומה שנקרא מר מלשון מרירות, הוא כי בתיקון הו' הוא הוד פנימי 

הגבורות".  מקור  הוא  וח"ס  השמאל,  בקו  שהם  דח"ס,  מקיף  וגבורה 

)לקוטי לוי יצחק כאן(

המתקת  להיות  כדי  הנה  וז"ל:  ג  כה,  נשא  פ'  תורה  לקוטי  ראה   )18

שהוא  אנפין  דאריך  חסד  מבחי'  המשכה  ע"י  צ"ל  וביטולן  הדינין 

למעלה מעלה מהחסד דז"א, שהחסד דז"א נק' חסד עולם וע"ז נאמר 

ולך אד' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו דהיינו לפי ערך מעשה בני 

אדם וכפי האתעדל"ת כך הוא האתעדל"ע וההמשכה מחסד זה וע"כ 

נק' חסד עולם שהוא בגבול ומדה. וע"כ שם מוצאים המקטרגים מקום 

לקטרג כו' לעורר מדת הדין,

שמאיר  לפי  חסד  ורב  ונק'  עילאה  חסד  הוא  דא"א  חסד  בחי'  אבל 

ומתפשט מבחי' א"ס בלי גבול ומדה ]עיין באגה"ק סי' יו"ד ע"פ חסדי 

ונמשך בתמידות  יורד  אין אתעדל"ת מגיע כלל כ"א החסד  ושם  ה'[ 

זה  חסד  מבחי'  המשכה  ע"י  וע"כ  הוא  חסד  חפץ  כי  עצמו  מצד 

מתבטלים כל הדינים ואין הקטרוגים תופסים מקום כלל )ועמ"ש ע"פ 

ולא אבה הוי' אלקיך לשמוע אל בלעם( עי"ש.

19( אסתר ג, ז. "הפיל פור הוא הגורל לפני המן". ומרמז מיר"א )251( + 

דכי"א )35( = 286, וכן פו"ר 286. ראה עוד רמזים בזה בילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק ב' סי' צד. פ' כי תשא ל, כג.

20( כ"י )30( + חפ"ץ )178( + חס"ד )72( + האות ו' של "ורב חסד" )6( 

= 286, כמספר פו"ר.

נמצא "מרדכי + פור" בגי' "כי חפץ חסד ורב חסד".

21( התיקון "כי חפץ חסד" מתלבש בהתיקון "ורב חסד", פירוש: בזכרי' 

וכנ"ל  דמשה,  הרחמים  מדות  הי"ג  כנגד  והם  תיקונים  י"ג  כתוב  יח  ז, 

כך:  הוא  ובזכרי'  חסד",  "ורב  הוא  דמשה  הששה  התיקון   12 הערה 

ד( "לשארית  "ועובר על פשע",  ג(  עון",  "נשא  ב(  "מי אל כמוך",  א( 

נחלתו", ה( "לא החזיק לעד אפו", ו( "כי חפץ חסד הוא" וגו'. והתיקון 

"כי חפץ חסד" מתלבש בהתיקון "ורב חסד. ראה הערה 28.

22( כ"י )30( + חפ"ץ )178( + חס"ד )72( + ור"ב )208( + חס"ד )72( = 

560. וכן ב' פעמים פ"ר )2 × 280( = 560.

פרפ"ר, ב' פעמים23 פ"ר, זהו פרים לשון רבים ב"פ פ"ר.

אמח"ה  מח"ה  שהם24  עמלק,  מחיית  נעשה  ומזה 
פלגש  תמנ"ע  בן25  והוא  פ"ר.  פעמים  ב'  מספר  תמח"ה, 
דאליפז, שהיא ב' פעמים26 פ"ר27 גבורות קשות דקליפה28.
 לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך 
ומאחז"ל עמוד צט

בלקוטי  וכמ"ש  הגבורות,  ענין  על  מרמזת  "פר"  תיבת  פירוש:   )23

להתפרד  הגבורות  "טבע  ק:  עמוד  בראשית  לזהר  הערות  יצחק,  לוי 

פרד  מע'  אור  במאורי  כמ"ש  הגבורות,  מצד  הוא  פירוד  כי  מזה,  זה 

ע"ש. מנצפ"ך שהם הה' גבורות מספרם פ"ר, שפירושו פירור, דהיינו 

התחלקות ופירוד".

ובתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קלא, מציין למ"ש 

בפרי עץ חיים שער חזרת העמידה סמוך לסוף פ"ז, שמפרש הפסוק 

וז"ל:  דוד  במצודות  ופי'  ֵרִני",  ַוְיַפְרפְּ הייתי  ֵלו  "שָׁ יב(  טז,  )פרק  באיוב 

לפרורים.  אותי  עשה  ופתאום  בשלוה,  הייתי  יושב  אמר[  ]איוב  שלו, 

ע"ש.

וזהו ג"כ הלשון "פרפר ומת" )ראה איכה רבה פרשה ב', טז. רמב"ם 

ראה  יא(.  הלכה  ט  פרק  ט.  הלכה  ג  פרק  נפש  ושמירת  רוצח  הלכות 

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלד. וראה הערה 27.

24( בשלח יז, יד; "ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני 

יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים". כי תצא כה, יט 

– "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח".

25( וישלח לו, יב "ותמנע היתה פלגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז 

ג, א( "המן בן המדתא  והָמן מזרע עמלק כמ"ש )אסתר  את עמלק". 

מלכו",  מאגג  "וירם  ז(  כד,  )במדבר  כמ"ש  מעמלק  בא  ואגג  האגגי", 

וכמ"ש )שמואל-א טו, ח( "ויתפש את אגג מלך עמלק". ראה תרגום 

ותרגום שני אסתר ג, א. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סי' צד.

תורה  לקוטי  )ראה  כנ"ל.  פ"ר  פעמים  ב'  וכן   ,560 בגי'  תמנ"ע   )26

מהאריז"ל פרשת שופטים מצות לא ירבה לו נשים(.

27( כנ"ל "פ"ר" בגי' אותיות מנצפ"ך דמורה על גבורות, ראה גם תורת 

לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס ע' רכז, פ"ר בגי' "גבורה דין". ועיין 

מאורי אור מערכת מ"ם וז"ל: מנצפ"ך הם ה' גבורות, ולכן באים בסוף 

התיבה לתת גבול ומדה, כי כן טבע הגבורות. ועיין גם קהלת יעקב ערך 

מנצפ"ך, וב' פעמים מנצפ"ך מורה על גבורות קשות.

28( ראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל ע' קפב 

וז"ל: ומרדכי יכול להמתיק כל הדינין דקטנות שזהו הנס דפורים, הוא 

מפני שמרדכי מספרו רב חסד שהוא התיקון הששי ורב חסד דדיקנא 

)כמ"ש במ"ח מס' אדר פ"ב משנה ב' ע"ש( שהוא הממתיק כל דיני 

דינין,  הוא  אלקים  שם  ולכאורה  חסדך.  ברב  אלקים  וכמ"ש  אלקים, 

נמתקין  חסד  ורב  בחי'  שע"י  הוא  הפירוש  אך  חסדך.  ברב  הוא  ואיך 

כל הדינין דשם אלקים וכו', והוא הממתיק את התיקון דאפים שהוא 

בביאור  רבה  האידרא  בביאור  ברמה  בקול  כמ"ש  ודינים  גבורות 

התיקונים בתיקון הו' עי"ש. ובפרי עץ חיים שער הסליחות עי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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מט, ט – גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע 
רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו

]תוכן: “גור ארי'" בגי' משיח ב"ד ע"ה[

וגבור  ארי'  שהוא  ע"ה  דוד  בן  משיח  בגי'  ארי'  גור 
בתורה.

שפתי כהן

]תוכן: גור ארי' בגי' משיח בן דוד, “מטרף בני עלית" 
ר"ת “מנחם בן עמיאל" שהוא משיח ב"י[

“מטרף  דוד  בן  משיח  בגי'  ארי'  גור  יהודה,  ארי'  גור 
“בני “עלית ר"ת “מנחם “בן “עמיאל שהוא משיח.

מגלה עמוקות ואתחנן – אופן רנב

וגו'"  יהודה  ארי'  “גור  בפסוק  פי'  כמה  ביאור  ]תוכן: 
ומבאר  ארי',  נק'  לבוא  ולעתיד  גור  נק'  שבזה"ג   –
“מטרף בני עלית" על בירורי ניצוצות – דגלו ישראל 

בין האומות כדי שיתוספו עליהם גרים[

גור ארי' יהודה מטרף בני עלית. פירוש רש"י מתחלה 
גור ולבסוף ארי', הנה ידוע שעיקר הגלות הוא רק בכדי 
ניצוצות שנפלו בקליפה מחטא אדם הראשון,  להעלות 
כל  שתכלה  העת  בא  עד  הגלות  יסורי  סובלים  וישראל 
יהי'  בוודאי  אזי  הנ"ל  להנצוצות  עלי'  וכשתהי'  הרשעה 
כי  תבל  יושבי  כל  וידעו  יכירו  ואז  ומיד  תיכף  הגאולה 
שכתוב  כמו  הגדול  שמו  יתגדל  ואז  ומלואה  הארץ  לה' 

בישעי'.

תמיד  עמנו  עושה  הקב"ה  הזה  המר  בגלות  גם  והנה 
בעת  וכמ"ש  וכו'  ניסך  ועל  כנאמר  ונפלאות  ניסים 
גדולת הבורא באלף אלפי אלפים  ניכר  יהי'  הגאולה אז 
רבבות אשר לא יוכל שום ברי' לספר אבל בעת הגאולה 
הזאת יש כמה רשעים אשר נכנס רוח שטות בלבם לפי 

מקום  להם  יש  אז  יסורים  כמה  סובלים  שאנו  שרואים 
גור וכשתהי'  ונמצא בגלות הזה נקרא כביכול  להטעות, 
גור  מתחלה  יהודה  ארי'  גור  וזה  ארי'  יקרא  אז  הגאולה 
ולבסוף ארי', ואימתי יקרא ארי' כשתהי' עלי' להנצוצות, 
אלו  שיתעלו  השי"ת  יתן  כן  עלית.  בני  מטרף  וזהו 

הנצוצות במהרה ויבא משיח צדקנו אמן.

או יבואר גור ארי' יהודה מטרף בני עלית. יבואר ע"פ 
מאמר חז"ל מה ארי רחב מלפניו וצר מלאחריו אף היכל 
צר מלאחריו ורחב מלפניו הכלל הוא כשהשי"ת משפיע 
ושכרם  טובם  כל  להם  לתן  בכדי  הוא  הגוים  על  טובות 
להיפך  הוא  ובישראל  בעוה"ב  מהם  ליפרע  כדי  בעוה"ז 
הוא  היכל  אף  הרמז  וזהו  לבוא,  לעתיד  שכרם  להרבות 
לבא  לעתיד  מורה  מלפניו  רחב  ישראל  על  ומורה  רומז 
וצר מלאחריו מורה על עוה"ז, וזהו הרמז בפסוק מטרף 
הרעים  מעשים  על  תשובה  עושה  כשאתה  עלית  בני 
שבעלי  במקום  חז"ל  כמאמר  יותר  עלי'  לך  יש  עלית 

תשובה וכו'.

או יבואר מטרף בני עלית כמאמר חז"ל מפני מה גלו 
רמז  גרים,  עליהם  שיתוספו  כדי  האומות  לבין  ישראל 
בכדי להעלות נצוצות, וזהו פירוש שהי' הגלות במצרים 
כל  יכלו  אז  ב"ב  הגואל  וכשיבוא  נצוצות  להעלות  כדי 
הנצוצות, וכן הי' בימי שלמה ע"ה ואז לא יקבלו גרים כי 

אז יהי' עליות לכל הנצוצות.

כפי'  דוד  על  מורה  יהודה  ארי'  גור  בפסוק  רמז  וזהו 
בני  מטרף  וזהו  שלמה  על  מורה  עלית  בני  מטרף  רש"י 
בימי  זהו  עלית  בני  הנופלים,  נצוצות  על  מורה  טרף  כי 
יהי' עליות לכל הנצוצות לכך אין מקבלים  שלמה שאז 
עליות  יהי'  שאז  שלמה  בימי  ולא  המשיח  לימות  גרים 
ישראל  כל  יהודה  ארי'  גור  הרמז  וזהו  הנצוצות,  לכל 

מכונים בשם יהודה.
קדושת לוי

 ילקוט גאולה ומשיח 

כשם שמרגיש שזקוק ללחם ומים בגשמיות בכל יום מחדש, כך גם בנוגע לקיום 
התורה ומצוות, ש"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים"

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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 חומש יומי 

פרשת ויחי

âטבת ח' ראשון âיום

æî(çë)éçéåäðL äøNò òáL íéøöî õøàa á÷òé ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−¨¨®
úàîe íéòaøàå íéðL òáL åéiç éðL á÷òé-éîé éäéå©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½§©§¨¦¬§©−

:äðL̈¨«
i"yx£·˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑ סתּומה זֹו ּפרׁשה ׁשּכיון ?לּמה לפי «¿ƒ«¬…ְְִֵֶָָָָָָָ

יׂשראל  ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנפטר
הּׁשעּבּוד  ׁשהתחילּומּצרת אחר:, ּדבר לׁשעּבדם. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּקץ  את לגּלֹות מּמּנּוׁשּבּקׁש ונסּתם .(בב"ר)לבניו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

(èë)àø÷iå úeîì ìàøNé-éîé eáø÷iå|óñBéì Bðáì ©¦§§´§¥«¦§¨¥»¨¼©¦§¨´¦§´§¥À
éðéòa ïç éúàöî àð-íà Bì øîàiåEãé àð-íéN E ©³Ÿ¤Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−

éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnò úéNòå éëøé úçz©´©§¥¦®§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦
:íéøöîa§¦§¨«¦

i"yx£˙eÓÏ Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ∑(ב"ר) ׁשּנאמר מי ּכל «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ֱִֶֶַָ
'קריבה  אבֹותיו.ּבֹו: לימי הּגיע לא חי (למּות', יצחק ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: ּבדוד קמ"ז. ויעקב פ')ק"פ חי (ס"א והּוא ׁשנים ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ÛÒBÈÏ.)ע' B·Ï ‡¯˜iÂ∑ּבידֹו יכלת ׁשהיה למי «ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְִֶֶָָָֹ
E„È.לעׂשֹות  ‡ŒÌÈN∑ והּׁשבע.˙Ó‡Â „ÒÁ∑ חסד ֲַƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ֶֶ

אמת, ׁשל חסד הּוא הּמתים עם מצּפה ׁשעֹוׂשין ׁשאינֹו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַ
ּגמּול  ÌÈ¯ˆÓa.לתׁשלּום È¯a˜˙ ‡ŒÏ‡∑סֹופּה ְְְַ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒָ

ּכּנים עפרּה ּגּופי (להיֹות ּתחת חּוצה .)ּומרחׁשין מתי וׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
יעׂשּוני  וׁשּלא מחּלֹות. ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלארץ

.(ב"ר)עבֹודתֿאלילים מצרים  ְֱֲִִִִַַ

È¯NÚכח  Ú·L ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ‡ÈÁÂ«¬»«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈
‰‡Ó È‰BiÁ ÈL ·˜ÚÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â ÔÈL¿ƒ«¬≈«¬…¿≈«ƒ¿»

:ÔÈL Ú·Le ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

d¯·Ïכט  ‡¯˜e ˙ÓÓÏ Ï‡¯NÈ ÈÓBÈ e·È¯˜e¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬«≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
ÈnÚ „aÚ˙Â Èk¯È ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿≈ƒƒ
:ÌÈ¯ˆÓa Èp¯a˜z ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e e·ÈËƒ¿»¿«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
הארץ  ּבערות ּגם הּטֹוב את ְְְֶֶֶַַַַָָלגּלֹות

‰L ‰¯NÚ Ú·L ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ(כח (מז, «¿ƒ«Õ¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈»»

ּבמצרים ׁשנה י"ז . . אּלא צער ּבלא טֹובים ימים חי (בעל לא ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

הטורים)

מּליּוּבאוויטׁש נ"ע מֹוהריי"צ אדמּו"ר כ"ק קודש'סּפר ('אגרות ְְְִִִֵַַַַָ

שעג) עמוד ה, נ"ע חלק צדק" ה"צמח ּבעל אדמּו"ר ְְִֶֶֶֶַַַַַׁשּבהיֹות

אבינּו, ׁשּיעקב היּתכן נ"ע, הּזקן אדמּו"ר זקנֹו את ׁשאל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹילד,

ּבארץ  ׁשּגר הּׁשנים י"ז חּייו, ׁשנֹות מבחר יהיּו האבֹות, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבחיר

הארץ"? "ערות – ְְִִֶֶַַָָמצרים

ּכתיב הּזקן: אדמּו"ר כח)וּיענהּו מו, ׁשלח (ויגש יהּודה "ואת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבּמדרׁש ואיתא ּגׁשנה", לפניו  להֹורֹות יֹוסף אל (תנחומא לפניו ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹ

הפסוק) על שמעוני ּבית וילקוט לֹו להתקין נחמיה, רּבי ְְְְִִֵֶַַַָָ"אמר

ּבּתֹורה. הֹוגים הּׁשבטים וׁשּיהיּו ּתֹורה ׁשם ׁשּתהא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתלמּוד",

ּגם  להיֹות יכֹולים ואז לה', מתקרבים ּתֹורה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָּוכׁשּלֹומדים

הּסּפּור. ּכאן עד ּד"ויחי". ּומּצב ּבמעמד ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָּבמצרים

ּכׁשּנמצאים  ּדגם לקֹונֹו, ּבעבֹודתֹו אחד לכל הֹוראה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּומּזה

טֹוב  ׁשם רֹואים אין ולכאֹורה הארץ", "ערות ׁשהּוא ּכזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום

ה"טֹוב" את לגּלֹות יכֹולים הּתֹורה, לּמּוד עלֿידי הּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּוקדּׁשה,

ההּוא. ּבּמקֹום ַַַָּגם

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 450 עמוד כה, חלק לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

éçéå (èë.Eãé àð íéN:zn`e cqg mB .xfril` ixacA Wxtn .l dxez ©§¦¦¨¨§§Ÿ¨§¦§¥¡¦¤¤©¤¤¤¡¤

יום ראשון
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מח igieמח zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy

(ì)éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe éúáà-íò ézáëLå§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦
:Eøáãë äNòà éëðà øîàiå íúøá÷a¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬¦§¨¤«

i"yx£È˙·‡ŒÌÚ Èz·ÎLÂ∑ למעלה מחּבר זֹו וי"ו ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְַָָָֻ
הּמקרא  והּׁשבע :לתחּלת ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

ואני מּמצרים.לי, ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב סֹופי ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַַַַַָָ
אבֹותי  עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹואין

מּמצרים ּבּמערה  "ּונׂשאתני אחריו: ּכתיב ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבקברתם" לׁשֹון ּוקברּתני מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, . ְְְְְְִִִַַָָָָָֻ
ּכמֹו: הּקבּורה, ולא הּגויעה היא אבֹותיו', עם ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹ'ׁשכיבה

ב) א ואחרּֿכ:(מלכים אבֹותיו", עם ּדוד "וּיּקבר "וּיׁשּכב ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ּדוד  ."ּבעיר ְִִָ

(àì)eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiåìûøNé ©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−
:ähnä Làø-ìò©¬Ÿ©¦¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא .סגיד «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ
‰hn‰ L‡¯ŒÏÚ∑ הּׁשכינה לצד עצמֹו מּכאן ,הפ «…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ

ׁשל  מראׁשתיו למעלה ׁשהּׁשכינה י חֹולה אמרּו (שבת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מ) אחר נדרים ּדבר מּטתֹו. ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על : ְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ועֹוד  הּוא, מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשלמה

ּבצדקֹו עֹומד הּוא והרי הּגֹוים, לבין .ׁשּנׁשּבה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

çî(à)óñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤§¥½
éáà äpääMðî-úà Bnò åéðá éðL-úà çwiå äìç E ¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−

:íéøôà-úàå§¤¤§¨«¦
i"yx£ÛÒBÈÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּמּגידים מן זה אחד והרי , «…∆¿≈ֲִִִֵֶֶַַַָ

לפני  רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמקרא
ּבתלמּוד  ּגׁשן,יעקב ּבארץ יעקב ּוכׁשחלה ,הל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

לֹו להּגיד למצרים אביו אצל ‡˙ÈLŒ.אפרים ÁwiÂ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ«ƒ«∆¿≈
BnÚ ÂÈ·∑ ׁשּיברכם לפני ּכדי .מֹותֹויעקב »»ƒְְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

(á)ða äpä øîàiå á÷òéì ãbiåéìà àa óñBé EE ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®
:ähnä-ìò áLiå ìàøNé ÷fçúiå©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

i"yx£„biÂ∑ והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, הּמּגיד ««≈ְְְְֲִִֵֵַַַַַֹֹ
לׁשֹון מקראֹות  Ï‡¯NÈ.קצרי ˜fÁ˙iÂ∑:אמר ְְִִֵָָ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ַָ

ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא ְֱִִֶֶֶֶַַָֹ'אףֿעלּֿפי

לּמלכּות  ּכבֹוד ׁשחֹולקים ּכבֹוד מּכאן חלק מׁשה וכן . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
אלי" אּלה עבדי כל "וירדּו יא)לּמלכּות: וכן (שמות , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

וגֹו'" מתניו "ויׁשּנס יח)אלּיהּו: א .(מלכים ְְְִֵֵַַָָָ

(â)æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−
:éúà Cøáéå ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«

(ã)ézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåìä÷ì E ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´
éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénòúfçà E ©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬

:íìBò¨«

ÌÈ¯ˆnÓל  ÈpÏh˙Â È˙‰·‡ ÌÚ ·ekL‡Â¿ƒ¿ƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ
„aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â ÔB‰z¯·˜a Èp¯a˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿À¿¿«¬«¬»∆¿≈

:CÓb˙Ùk¿ƒ¿»»

Ï‡¯NÈלא  „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏ Ìi˜ ¯Ó‡Â«¬«««ƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
:‡Ò¯Ú LÈ¯ ÏÚ«≈«¿»

ÛÒBÈÏא  ¯Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈
È‰Ba ÔÈ¯z ˙È ¯·„e Ú¯Ó ·ÈÎL Ce·‡ ‡‰»¬¿ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ

‡˙‡ב  ÛÒBÈ C¯a ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡Ò¯Ú ÏÚ ·È˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

ÈÏג  ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈ¯·e ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד  CÏ LÈtÓ ‡‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈË·L ˙LÎÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ C¯˙a CÈ·Ïƒ¿»«¿»«¬»«¬»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

éúBáà íò ézáëLå (ìF` .dzinl iEPM . §¨©§¦¦£©¦§¦¨
,mixvnA ipxAwz `p l` FWExR didi¦§¤¥©¨¦§§¥¦§¦§©¦
df didi Ki`e .izFa` mr aMW`e§¤§©¦£©§¥¦§¤¤
ipxAwze mixvOn ip`VYW¤¦¨¥¦¦¦§©¦§¦§§¥¦

:mzxEawA`l dxez ¦§¨¨

ìàøNé eçzLiå (àìcFaM wlgW . ©¦§©¦§¨¥¤¨©¨
gaW ozPW ipirA oFkPde .zEklOl©©§§©¨§¥©¤¨©¤©
iM ,mdxa` zFiegYWdM df oi`e .mXl©¥§¥¤§¦§©£¨©§¨¨¦

:zg ipal Wxtn mW` dxez ¨§Ÿ¨¦§¥¥
øîàiå (àxnF`d .óñBéìxW` oke . ©Ÿ¤¨¥§¥§¥£¤

:mixvnA iell DzF` dclia dxez ¨§¨¨§¥¦§¦§¨¦
ãbiå (áxnF`d F` .awril ciBOd . ©©¥©©¦§©£Ÿ¨¥

:awrIn gilW did F` .sqFilb dxez §¥¨¨¨¦©¦©£Ÿ
(ãmrheEøôî éðpäoF`Bd zrC lr . §©©¦§¦©§§©©©©¨

clFp `l oaE ,Lxtn ipPd mXd il xn`W¤¨©¦©¥¦§¦©§§¥Ÿ©
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מט

מט

igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְֲִִִִֵֶַָ

"ּגֹוי  לי: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ועּמים, קהל עֹוד ְְִִִִִֶֶַַַַָָָמּמּני
ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי", ּגֹוים", ְְְִִִִִַַַַָָּוקהל

לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, לבד ׁשנים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָֹהרי
ליח  מּׁשבטי אחד אני לק ׁשעתיד מּתנה אֹותּה ועּתה, , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל .נֹותן ְֵ

(ä)éðá-éðL äzòåíéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦
éìà éàa-ãòäMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½

:éì-eéäé ïBòîLå ïáeàøk¦§¥¬§¦§−¦«§¦«
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑ ּבֹואי לפני «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִִֵ

ׁשּבאתי ,אלי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו ּכלֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אצל.Ì‰ŒÈÏ∑ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר ּבחׁשּבֹון ְְֶƒ≈ְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ּכנגּדֹו איׁש .ּבארץ ְְִֶֶָָ

(å)ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´
:íúìçða eàøwé íäéçà íL¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑ עֹוד ּתֹוליד ּבמנין ,אם יהיּו לא «¿¿¿ְְְִִִִַֹ
נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבני
ואףֿעלּֿפי  הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם להם יהא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
"לרב  ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשנחלקה

מן  חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש איׁש וכל נחלתֹו", ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּתרּבּו
נקראּו לא מּכלֿמקֹום אּלּוׁשבטים הּבכֹורֹות, אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּודגלים ( וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות למנין הארץ ּגֹורל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהּטיל

ולזה  .)לזה ְֶֶָָ

(æ)éðàå|ïòðk õøàa ìçø éìò äúî ïctî éàáa ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ
äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa Cøca©¤½¤§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨

:íçì úéa àåä úøôà Cøãa íM̈Æ§¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤
i"yx£'B‚Â ÔctÓ È‡·a È‡Â∑ ׁשאני ואףֿעלּֿפי «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְֲִִֶַַ

ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמטריח
לחם  לבית סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ .עׂשיתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ı¯‡Œ˙¯·k∑ ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ƒ¿«∆∆ְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּתאמר  ולא הּדרׁשן. מׁשה רּבי ּכדברי ׁשּבת, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֹּתחּום

עת ׁש ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּומנּקבת  חלּולה ׁשהארץ היה, .ּככברה הּגריד ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ÌM ‰¯a˜‡Â∑ לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה ולא »∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵֶֶַָֹ
לארץ  עלי ,להכניסּה ּבלּב ׁשּיׁש ּדע וידעּתי אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לעזרה  ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ׁשעלּֿפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָל

ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָלבניה
עליהם  ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם,

ׁשּנאמר: לא)רחמים, וגֹו'",(ירמיה נׁשמע ּברמה "קֹול ְְְֱֲִִֶֶַַָָָ
נאם ֿוהּקדֹוׁש לפעּלת ׂשכר  "יׁש מׁשיבּה: ּברּוֿהּוא ְְְְִִֵֵַָָָָָָֻֻ

וׁשבּו וגֹו' 'ּכרּוב ה' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לגבּולם". ּבנים ְְְְְְְְִִִֵָָָ
יֹום חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארץ (ארעא', אחרים: ואֹומר )ספרים , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

מחרׁשה  ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאני,
'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א 'ּכּמה ותני'אחת, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּכרבא' מּבי ּתעלא .דמּסיק ְְֲִִֵַַָָָ

Ú¯‡a‡ה  CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈa ÔÈ¯z ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈ƒ¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰LÓe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

ÏÚו  ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a „ÈÏB˙ Èc CÈ·e¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

Ú¯‡a‡ז  ÏÁ¯ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k „BÚa ‡Á¯‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e ˙¯Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

xEarA iM iYrci dYre .lgx dzn wx il¦©¥¨¨¥§©¨¨©§¦¦©£
dfe .Lxtn ipPd xn` ,Ll miclFPd LipÄ¤©¨¦§¨©¦§¦©§§§¤
Wxtd dn iM ,gixe mrh Fl oi` WExRd©¥¥©©¨¥©¦©¤§¥
iM cFre .oaE`x ipA oiaE sqFi ipA oiA¥§¥¥¥§¥§¥§¦
oFkPde .d`EaPd Ff xg` Fl clFp oinipA¦§¨¦©©©©§¨§©¨
ux` iM il xn` mXd ,xn`W ipirA§¥©¤¨©©¥¨©¦¦¤¤
ip`e ,mlFr zfEg` irxfl didY orpM§©©¦§¤§©§¦£©¨©£¦
Egwie ,dxFkAd ux`d zlgpA Ll oY ¤̀¥§§©£©¨¨¤©§¨§¦§
gTi xW`M ux`A mwlg dXpnE mixt ¤̀§©¦§©¤¤§¨¨¨¤©£¤¦©

,ipAn milFcBd mdW oFrnWe oaE`x§¥§¦§¤¥©§¦¦¨©
dXpnE mixt` ixg` cilFY xW`e©£¤¦©£¥¤§©¦§©¤
EWxIW mixMfPd mdig` mW lr E`xTi¦¨§©¥£¥¤©¦§¨¦¤¨§
xn`W WxtOde .mzlgpA mOr¦¨§©£¨¨§©§¨¥¤¨©
iMxA lr EclEIW xikn ipA lr LYclFnE©§§©§¥¨¦¤¦¨§©¦§¥
mrh dn iM ,eixaC ipirA ExWi `l ,sqFi¥Ÿ¨§§¥©§¨¨¦©©©
`l iM orFh orhi m`e .mdig` mW lr©¥£¦¤§¦¦§Ÿ¥¦Ÿ
dPpi` Ff mB ,mixg` mipA sqFil Ep`vn̈¨§¥¨¦£¥¦©¥¤¨
EWxIW xEaraE ,EidW okYi iM .dprh§¨¨¦¦¨¥¤¨©£¤¨§

miAxe .aEzMd mxiMfd `l mdig` mr¦£¥¤Ÿ¦§¦¨©¨§©¦
:dN`Md dxez ¨¥¤

(æmrheïctî éàBáa éðàådzOW . §©©©£¦§¦¦©¨¤¥¨
DkilFdl iYlki `le ,mF`zR lgẍ¥¦§§Ÿ¨Ÿ§¦§¦¨
.d`l iYxaw xW`M dxrOA Dxawl§¨§¨©§¨¨©£¤¨©§¦¥¨
WTa`W Ll xgi `NW sqFil df xn`e§¨©¤§¥¤Ÿ¦©§¤£©¥
cFakl iziUr `NX dn LY`n¥¦§©¤Ÿ¨¦¦¦§

:LO`g dxez ¦§
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(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,לברכם ּבּקׁש ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְִֵָָ

ׁשכ  מּמּנּוונסּתּלקה ואחאב ינה ירבעם ׁשעתיד לפי , ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
מּמנּׁשה  ּובניו ויהּוא מאפרים, ŒÈÓ.לצאת ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ«…∆ƒ

‰l‡∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו .מהיכן ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

(è)éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå äæa íéýìû¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êa∑ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו הראה »∆ְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים Ó‡iÂ¯.יֹוסף ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹ«…«

ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑ הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו :(הושע »∆»≈««¬»¬≈ֶֶַַָָ

אנכי  זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ"ואנכי
על  ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב רּוחי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּתרּגלּתי

.זרֹועֹותיו  ְָ

$
âטבת ט' שני âיום

(é)Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà: Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä äpäå§¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.עֹוד לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון (ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲַָָ
פלילה  עׂשי עצה, .""הביאי ְֲִִִִֵָָָ

‡ÔÈl:ח  ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט  ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ Èa È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי  ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא  CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
הּבית' 'עקרת ׁשל הּויּתּור ְֲִִֶֶֶַַַַּתכּונת

לבניה, לעזרה ׁשּתהא ׁשם קברּתיה הּדּבּור "עלּֿפי רׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפירׁש

ּובֹוכה  קברּה על רחל יצאת כּו' נבּוזראדן אֹותם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּיגלה

ׂשכר  יׁש מׁשיבּה והּקּב"ה כּו', רחמים עליהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומבּקׁשת

."ְִֵָלפעּולת

על  ּדהּנה אבינּו, יעקב ולא ּבּדר נקּברה ׁשרחל מה לבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויׁש

רׁש"י ּכֹותב אּמנּו, ויקרא)רחל ד"ה ד לא, היתה (ויצא "היא ְִִִֵֵֵַָָָ

ּבּמדרש איתא וכן הּבית". ב)עקרת פע"א, רבה "רחל (בראשית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבית". ׁשל עיקרֹו ְִִֶַָָָהיתה

מּמצֹותֿעׂשה  ׁשּפטּורֹות יׂשראל, לנׁשי ּבנֹוגע מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָוהּנה

ּגרמא א)ׁשהּזמן כט, קידושין ּתֹורה (משנה מּתלמּוד ּפטּורֹות וכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָ

ב) שם, ּבראׁשֹונים(קידושין ּומבֹואר של . תפלות סדר (אבודרהם ְִִָָ

ע"ג) ר"ס כלבו צרכי חול. מּטלים הּנׁשים ׁשעל מּפני ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא

אּלּו. מּדברים ּפטּורֹות ולכן ְְְִִִֵֵַַָָהּבית,

ׁשּיּוכלּו ׁשּכדי ויּתּור, ׁשל נפלאה ּתכּונה יׁש ׁשּלּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא,

עבֹודת  על מוּתרֹות הן הרי הּבית", ּכ"עקרת ּבתפקידן ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלׁשּמׁש

וקּיּום  הּתֹורה לימּוד ּכמֹו ּגלּויה, קדּוׁשה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשםֿיתּבר

ּבצרכי  העיסּוק עלֿידי ה' את עֹובדֹות זה ּובמקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָמצֹותֿעׂשה,

ּבעיקר  היא הּקּב"ה את עבֹודתם האנׁשים, מהּֿׁשאיןּֿכן ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּבית.

ּגלּויה. קדּוׁשה ּבהם ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶָָָָּבדברים

יעקב  ולא ּבּדר נקּברה אּמנּו ׁשרחל מה לבאר יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹועלּֿפיֿזה

להיֹותּה זֹו, מעלה יׁש הּבית" "עקרת ׁשהיא לרחל רק ּכי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבינּו,

ׁשל  ּבמקֹום  הּקבּורה על ׁשנים ואלפי מאֹות ּבמׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמוּתרת

ּבמעמד  יׂשראל ׁשּכׁשּיהיּו ּכדי הּמכּפלה, מערת - ּגלּויה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָקדּוׁשה

עזרה  "ּתהא - ּגלּות ׁשּיתחּיבּו ּכ ּכדי עד רצּוי, ּבלּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּצב

ְֶָָלבניה"!

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 239 עמ' ח"ל שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(çxn`W xg`eóñBé éða úà ìàøNé àøiåxn`i Ki`úBàøì ìëeé àì:mxiMIW ahid zF`xl Fnrh wx .h dxez §©©¤¨©©©§¦§¨¥¤§¥¥¥Ÿ©Ÿ©¦§©©§¦§¥¥¤©¦¥

יום שני



  הלי דהלד • דהמ יתד   51 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נא

נא

igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ipy meil inei xeriy

(áé)åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
:äöøà̈«§¨

i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ הֹוציאם ׁשּנׁשקם, לאחר «≈≈…»ְְִֶַַָָָ
לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוסף

ּולברכם  עליהם ידיו לסמ.ÂÈt‡Ï eÁzLiÂ∑ ּכׁשחזר ְְְֲִֵֶָָָָֹ«ƒ¿«¿«»ְֶַָ
אביו לאחֹוריו  .מּלפני ְֲִִִֵַָָ

(âé)Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ
-úàå ìàøNé ìàîOîìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®

:åéìà Lbiå©©¥−¥¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑ ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לברכה  מיּמן .הּבכֹור, ְְְִַָָָֻ

(ãé)íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ
ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä àeäå§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà¤¨½̈¦¬§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑ היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ואףֿעלּֿפיֿכן  הּבכֹור, מנּׁשה עליו ּכי ימינֹו ׁשת .לא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ÏÚיב  „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

dÈÓÈaיג  ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

¯LÈ‡יד  ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

ã מש קודשנקודות ãיחות
והוה  עבר – ואפרים ְְְְִֶֶֶַָָָֹמנּׁשה

¯ÈÚv‰ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡ L‡¯ŒÏÚ ˙LiÂ BÈÓÈŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ«ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»∆«…∆¿«ƒ¿«»ƒ

‰MÓ L‡¯ŒÏÚ BÏ‡ÓNŒ˙‡Â(יד (מח, ¿∆¿…«…¿«∆
את  ׂשּכל יֹוסף, ּבני את ּבברכֹו אבינּו, ׁשּיעקב מסּפר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפרׁשתנּו

ועל  מּמנּׁשה. הּצעיר אפרים ראׁש על ימינֹו את והּניח ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹידיו

(מּמנּׁשה). מּמּנּו" "יגּדל ׁשאפרים יעקב הׁשיב יֹוסף, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּתמיהת

הּוא  יֹותר, ּגדֹולה ּברכה מקּבל ׁשהּבכֹור הּטעם ּבאּור: ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָּדרּוׁש

"יגּדל  ׁשאפרים ּומּכיון אחיו, ׁשאר לגּבי מעלה לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּצד

לכאֹורה  הּבכֹור, יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע מּדּוע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו",

הּבכֹור? יהיה ׁשאפרים להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָהיה

ּבזה: ְְֶַַָָָוההסּברה

ּבהיֹותֹו עבֹודתֹו אפן את מבּטאים לבניו, קרא ּׁשּיֹוסף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמֹות

ְְִִַּבמצרים:

ּבית  ּכל ואת עמלי ּכל את אלקים נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון הּוא ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמנּׁשה

מּגלּותֹו. ּכתֹוצאה ׁשאּבד העבר את ליֹוסף הזּכיר מנּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאבי".

קרא  הּוא  ה', ּבעבֹודת ויחלׁש עברֹו את חלילה יׁשּכח ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכדי

'מנּׁשה'. ּבנֹו ׁשם ְְֵֶֶַאת

זהּו עניי". ּבארץ אלקים הפרני "ּכי מּלׁשֹון הּוא אפרים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹואּלּו

ּבמצרים. ּבעבֹודתֹו ּבֹו ׁשּנפעל והעּלּוי הּיתרֹון על והֹודאה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשבח

עלֿידי  ּדוקא ּכי מּמנּׁשה: "יגּדל" ׁשאפרים יעקב קבע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלכן

ּבמקֹום  ּגם ּבאֹור מֹוסיפים יעקב ׁשּצאצאי ּבמצרים, ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּפרּיה

לּגלּות, ׁשּבירידה והּיתרֹון יעקב, ׁשל ׁשלמּותֹו מתּגּלה ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהחׁש

ּבאֹור  הֹוספה "אפרים" היא יעקב מּצד הרצּויה העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹולכן

.החׁש ּבמקֹום ְִֶַַֹּגם

היה  האיׁשית ּבעבֹודתֹו ּכי הּבכֹור", "מנּׁשה יֹוסף ּבעבּור ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָואּלּו

עלֿידי  מּפניו ּוׁשמירה מרע" "סּור ׁשל ּבקו ּתחּלה לנקט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעליו

הּבכֹור, ּבנֹו את ולכן, אביו. ּבית את ׁשכח ׁשּלא – עברֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹזכרֹון

מּכן  לאחר רק מנּׁשה. קרא עבֹודתֹו, ּתחּלת את וסּמל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנֹולד

לבנֹו ולקרא – ּבּגלּות ּפעּלה טֹוב", ּב"עׂשה להתחיל יכֹול ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻהיה

'אפרים'. ְִִֵֶַַהּׁשני

הּמעלה  אף על ּכי הּבכֹור; יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָולכן

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

åékøa íòî íúBà óñBé àöBiå (áé. ©¥¥¨¥¦¦§¨
mrhe .zFidl Kixv xg`nåékøa íòî. §ª¨¨¦¦§§©©¥¦¦§¨

mrhe .dHOd lr aWFi `Ed iMàì ¦¥©©¦¨§©©Ÿ
ézìltzxfBn .iAlA iYpC `l . ¦¨§¦Ÿ©§¦§¦¦¦¦§©

:mililRbi dxez §¦¦
óñBé çwiå (âéxakE .gwl xakE . ©¦©¥§¨¨©§¨

:dN`M miAx Lizi`xdci dxez ¤§¦¦©¦¨¥¤
åéãé úà ìkN (ãéEliMUd eici EN`M . ¦¥¤¨¨§¦¨¨¦§¦

:zFUrl dvFx `EdX dnäMðî ék ©¤¤©£¦§©¤
øBëaä.xFkAd `Ed dXpOW iR lr s` . ©§©©¦¤§©¤©§

:oM miAxe .sxr dWw mr iM okeeh dxez §¥¦©§¥Ÿ¤§©¦¥
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(åè)eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸
éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì éúáà£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½

:äfä íBiä-ãò éãBòî¥«¦−©©¬©¤«

(æè)íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼
ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá àøwéå§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬

:õøàä áø÷a áøì̈−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ להׁשּתּלח הרגיל מלא ««¿»«…≈…ƒְְְִִֵַַַָָָ

מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלי
אל" ּבית האל אנכי וגֹו' יעקב ּבחלֹום: .האלהים ְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

ÌÈ¯Úp‰Œ˙‡ C¯·È∑ ואפרים מנּׁשה.eb„ÈÂ∑ ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿
ׁשֹולטת  הרע עין ואין ורבים, ׁשּפרים הּללּו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּדגים

.ּבהם  ֶָ $
âטבת י' שלישי âיום

(æé)Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ
dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå íéøôà¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²

:äMðî Làø-ìò íéøôà-Làø ìòî¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ
ðéîé íéN:BLàø-ìò E ¦¬§¦«§−©Ÿ«

(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«

‡·‰˙Èטו  eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז  C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

ÏÚיז  dÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

‡Ûיט  ‡Ú„È È¯· ‡Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰B·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

העבֹודה  סדר היינּו, והתּגּלּות, ּבלדה ּכׁשּמדּבר אפרים, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּבעבֹודת

ורק  "מנּׁשה", – מרע" "סּור הּוא הראׁשֹון הּדבר ְְְִֵֶַַַַָָָָֹּבפעל,

מהּֿׁשאיןּֿכ אפרים, – טֹוב" "ועׂשה להיֹות יכֹול מצד ןאחרּֿכ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

נעלה.למעלה יֹותר ׁשאפרים ְְְֲִֵֶֶֶַַַָ

שבת') 'לקראת מתוך - 432 עמוד טו, חלק לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(æèmrheéúBà ìàBbä Càìnä. §©©©©§¨©¥¦
:zFnW dN`e zWxtA `vnYàøwéå ¦§¨§¨¨©§¥¤§§¦¨¥

éîL íäáE`xTi l`xUi lM dPd iM . ¨¤§¦¦¦¥¨¦§¨¥¦¨§
lgx aEzMd xn` mB .sqFi mB .mixt ¤̀§©¦©¥©¨©©¨¨¥
xTr dzid `id iM ,dipA lr dMan§©¨©¨¤¨¦¦¨§¨¦©

lgx ipA aEzMd xn` oM lr ,FYaWgn©§©§©¥¨©©¨§¥¨¥
cIn ,lgx dcli xW`ke .awri zW ¥̀¤©£Ÿ§©£¤¨§¨¨¥¦©
dxFkAd Fl ozp mB .ipgNW oall xn`̈©§¨¨©§¥¦©¨©©§¨
`NW xg`e .FYaWgn ziW`x `Ed iM¦¥¦©§©§§©©¤Ÿ
sqFi did ,dxFkal iE`x oaE`x did̈¨§¥¨¦§¨¨¨¥

md iM ,cbe oC `le .mgx xhR `EdW¤¤¤¤¤§Ÿ¨§¨¦¥
l`nVdn cAkp oinIde .zFgtXd ipA§¥©§¨§©¨¦¦§¨¥©§Ÿ

:siTY xzFiefi dxez §¥©¦
íéBbä àìî (èéE`vi miAx miFB . §Ÿ©¦¦©¦¥§

:EPOnk dxez ¦¤

יום שלישי



  הלי דהלד • דהמ ירדיד   53 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נג

נג

igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyily meil inei xeriy
i"yx£ÈzÚ„È È· ÈzÚ„È∑ הּבכֹור ׁשהּוא.‡e‰ŒÌb »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«

'B‚Â ÌÚlŒ‰È‰È∑,מּמּנּו לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ
עלֿידֹו נס עֹוׂשה ‡ÂÈÁ.ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ÌÏe‡Â ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ

epnÓ Ïc‚È ÔËw‰∑,מּמּנּו לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד «»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ

ליׂשראל  ּתֹורה וילּמד הארץ את BÚ¯ÊÂ.ׁשּינחיל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿
ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ ‰È‰È∑ ּבצאת יתמּלא העֹולם ׁשמעֹוּכל ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון ּכׁשּיעמ ּוׁשמֹו, ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה .יד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(ë)ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ
íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé øîàì¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤

:äMðî éðôì íéøôà-úà¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑ יברכם ּבניו, את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְֵֵֶַָָָָָ

לבנֹו איׁש ויאמר ּכאפרים ּבברכתם אלהים יׂשימ" : ְְְְְְְְֱִִִִִִֶַַָָֹֹ
‡˙ÌÈ¯Ù‡Œ.וכמנּׁשה" ÌNiÂ∑ לפני ,מנּׁשה ּבברכתֹו, ְְִֶַ«»∆∆∆¿«ƒְְְְִִֵֶַָ

הּנׂשיאים  ּובחנּכת ּבדגלים .להקּדימֹו ְְְְֲִִִִַַַַַָֻ

(àë)äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
ãiî ézç÷ì:ézL÷áe éaøça éøîàä ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙ È‡Â∑ להתעּסק טֹורח ׁשאּתה לפי «¬ƒ»«ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָ
לּבקבּורתי, נתּתי אני ואי וגם ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשכם, זֹו כד)זֹו? אׁשר (יהושע יֹוסף עצמֹות "ואת ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַ
ּבׁשכם" קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני ‡Á„.העלּו ÌÎL ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָ¿∆««

EÈÁ‡ŒÏÚ∑ל ּתהיה היא מּמׁש, אחד ׁשכם חלק ««∆ְְְִִֵֶֶֶֶַָָ
אחי על ÈzL˜·e.יתרה Èa¯Áa∑ ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ְֵֶַַָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

להזּדּוג  סביבֹותיהם ּכל נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי את ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָולוי
אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהם,
חלקים, ׁשני ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא אחד", ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ"ׁשכם
לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ְְְְְְֵֵֵֶֶַַּו'ׁשכם',

ּבּמקרא: כא)ּדֹומים ּתׁשית (תהלים ׁשכם", תׁשיתמֹו "ּכי ְְִִִִִֵֶֶַָָ
לפני  ס)לחלקים.ׂשֹונאי ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה (הושע ְְְְֲֲִֶַַַַָָָ

חלקֹו, איׁש ירּצחּוֿׁשכמה", ג)"ּדר ׁשכם (צפניה "לעבדֹו ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָ
‰‡È¯Ó.אחד" „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑ ׁשעׂשה עׂשו, מּיד ֶָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒִֵֶַָָָ

פיו מעׂשה  ּבאמרי אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר .אמֹורי. ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ÈzL˜·e Èa¯Áa∑ חכמתי ׁשּכתב (ּותפּלתיהיא ּברא"ם ועּין ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּכעס  ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדאיֿאפׁשר

ּנתינת  ּדמה עליהם, לפרׁש איֿאפׁשר ּבלאוֿהכי ּדעּתי, ולענּיּות זה. על ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעליהם

והלא  ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹטעם

ודֹוק  ליֹוסף, ולא ולוי, לׁשמעֹון ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה .)אדרּבא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

C¯·Èכ  Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ CÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

È‰ÈÂכא  ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב  ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È·‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··e¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈBb‰ ‡ÏÓ ‰È‰È BÚ¯ÊÂ epnÓ Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â(יט (מח, ¿»»ƒ«»…ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒ¿∆¿…«ƒ

זֹו ּבברכה הּבכֹור, מנּׁשה, את יעקב ּבר לא מּדּוע לׁשאל: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹיׁש

ּפרּוׁשּה 'ּברכה' ּדהּנה והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָעצמּה

ׁשענינּה היינּו ּבארץ"), הּגפן את הּמברי" (ּכמֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ'המׁשכה'

CÈLÓ‰Ïולא מּמקֹורֹו, לכן LcÁÏּדבר ּבּמקֹור. קּים ׁשאינֹו ּדבר ¿«¿ƒְְִָָֹ¿«≈ֵֵֶַַָָָָָ

מאפרים, יגּדל ׁשּמנּׁשה ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא

ּבּמקֹור. הּמּצב הּוא ּכ ׁשּלא ִֵֶַַַָָָָֹמּכיון

(38 עמ' י שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ìàøNé Cøáé Ea (ë:l`xUi ipA lM . §§¨¥¦§¨¥¨§¥¦§¨¥
íéøôà úà íNiåxEAcA . ©¨¤¤¤§©¦§¦

:dkxAd`k dxez ©§¨¨
ãçà íëL (áëlr iM mixnF` Wi . §¤©©¥§¦¦©

ipal dzid `id mBW ,fnx mkW xir¦§¤¨©¤©¦¨§¨¦§¥
mrhe :sqFiézL÷áe éaøça.mXd lr . ¥§©©§©§¦§©§¦©©¥

.irWi oxwe iPbn ceC xn` xW`M©£¤¨©¨¦¨¦¦§¤¤¦§¦

WExRW ipirA oFkPdeãçà íëLwlg . §©¨§¥©¤¥§¤¤¨¥¤
.mnkW lr zgRWOn `Ede .cg ¤̀¨§¦¦§©©©¦§¨

:cg` mkW FcarlEéçà ìòElr sqFp . §¨§§¤¤¨©©¤¨©
mrhe :Lig`ézç÷ì øLàEgwi xW` . ©¤§©©£¤¨©§¦£¤¦§

xiMfde .mYWwaE mAxga l`xUi¦§¨¥§©§¨§©§¨§¦§¦
éøBîàämiFB draXA oi`W xEarA . ¨¡¦©£¤¥©¦§¨¦

EbxdPW xg` d`xz `ld .EdFnM wfg̈¨¨£Ÿ¦§¤©©¤¤¤§

xn` ,milFcBd ixFn`d ikln ipW§¥©§¥¨¡¦©§¦¨©
l`e .ixFn`d ciA EpzF` zzl rWFdi§ª©¨¥¨§©¨¡¦§©
xg`l iM .iYgwl zNn lr DnzY¦§©©¦©¨©§¦¦§©©
EaWgi md ,mdxa`l dRA Dpzp mXdW¤©¥§¨¨©¤§©§¨¨¥©§§
Ll awril xn`p oke .mdNW `idW¤¦¤¨¤§¥¤¡©§©£Ÿ§

:LrxflE DppY`` dxez ¤§¤¨§©§£
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נד נד

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôä

äð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«

æáLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæòé©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ

äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬

:çBìñìçíëéúBáLçî éúBáLçî àì ék ¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½

íëéëøã àìå:ýåýé íàð éëøcèeäáâ-ék §¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬

íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîL̈©−¦¥®̈¤¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½

:íëéúáLçnî éúáLçîeéãøé øLàk ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á

ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ

dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦®̈

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðåàéäéäé ïk §¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³
ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³

:åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íàáéíéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék ¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´

:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäåâéúçúå LBøá äìòé õeöòpä úçz §©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©

ì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä:úøké àì íìBò úBàì íLàètLî eøîL ýåýé øîà äk ©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈

:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòåá÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà ©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîL daâøîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå ®̈Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáäãíéñéøqì äåäé øîà | äë-ék ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ

mixn zxhrmixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîaåéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®¨¨§¨³Ÿ

áeLéåeðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàäå÷z Léå:çBìñì äaøé-ék §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬¦§«©
çíëéúBáLçî éúBáLçî àì ékéìöà øàMé àìå çBìñì äaøî éðà ék ¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©§Ÿ¦¨¥¤§¦

øác ïBòäîéëøc íëéëøã àìåCøc ¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®¤¤

ïéàå Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNä¨¨¨©£¤©¥§¥

ïë àì ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî¦§¨¦£¨©§¦Ÿ¥

àéä:ýåýé íàðè÷ø ïàk ïéàå ¦§ª−§Ÿ̈«§¥¨©

àlà ,øúéå úBçôa ìcáäékBîk ¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«§

eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ̈§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³
áø ìcáäaíëéëøcî éëøã §¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½

íëéúáLçnî éúáLçîeCøc ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

áeLé àì änLåí÷éø-íà ék §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦
äåøäòéaNäõøàä-úà ¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤

dãéìBäåïéòøbäî çîvä àéöBî §¦−̈¦©¤©¥©©§¦

õøàä ÷îBòadçéîöäåçîvä §¤¨¨¤§¦§¦¨®©¤©

õøàì ìònîíçìå òøfì òøæ ïúðå ¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤
:ìëàìàéã äéäé ïkøLà éøá ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´

ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³
ézöôç øLà-úà äNò-íà¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦

åézçìL øLà çéìöäåéàcåaL §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¤§©©

éúçèáä íi÷úz:áéäçèáää éäBæå ¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨

eàöú äçîNá-ékúeìbä ïîïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáezíéøää ¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨§¨−«¨®§§©§§¤¤¨¦´
äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå,ìLî Cøcóë-eàçîé äãOä éöò-ìëå §©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«

äöéìî ïéðò äæ íb ,çBîNì íäétëa eké:âéúçzíB÷îaõeöòpäíéòLøä ©§©¥¤¦§©©¤¦§©§¦¨©³©¦§©«©£Æ¨§¨¦

LBøá äìòéíé÷écö eìLîéãtøqä úçúåíéöB÷ éðéî íä õeöòðåäìòé ©£¤´§½¦§§©¦¦§©¬©©¦§−̈§©£¥¦¥¦©£¤´
äéäå ñãääfä øácäýåýéì £©®§¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ

ìíLäøeábúBàìãòàì íìBò §¥½§¨§¬©−̈¬Ÿ
:úøkéàúeìbä éðáì øîàäk ¦¨¥«¨©¦§¥©¨µŸ

ètLî eøîL ýåýé øîàíãà ïéa ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈¥¨¨

Bøéáçìä÷ãö eNòåíãà ïéa ©£¥©£´§¨®̈¥¨¨

,íB÷nìàBáì éúòeLé äáBø÷-ék ©¨¦«§¨³§«¨¦Æ¨½
äæ éãé ìòúBìbäì éú÷ãöå÷øå ©§¥¤§¦§¨¦−§¦¨«§©

çéLnä úàéa úákòî äáeLzä: ©§¨§©¤¤¦©©¨¦©

áúàf-äNòé LBðà éøLàúà ©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤

ähîì øeîàäda ÷éæçé íãà-ïáe ¨¨§©¨¤¨−̈©£¦´®̈
Bìlçî úaL øîLBìlçlîøîLå Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½¦§©§§Ÿ¥¬

:òø-ìk úBNòî Bãéâ-ìàå ¨−¥£¬¨¨«§©
ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàéŸ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ

Ba ïéîàäìéðìécáé ìcáä øîàì §©£¦¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦
Bnò ìòî ýåýéäáBhä eìa÷é úòa §Ÿ̈−¥©´©®§¥§©§©¨

÷cöà änì ïk íàå ,íänò ìa÷à àìå§Ÿ£©¥¦¨¤§¦¥¨¨¤§©

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬
LáééîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå ¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦

ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì:ãäë-ék §¦¨§©¨£©¥©§¦¦´Ÿ
øLà íéñéøqì äåäé øîà |¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³
eøçáe éúBúaL-úà eøîLé¦§§Æ¤©§©½¨«£−
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נה

נה

øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´
:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôçäíäì ézúðå ¨®̈§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹

:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáaåíéåìpä øëpä éðáe §¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³

ì ýåýé-ìò:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«

æò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäåéúéá ék éçaæî-ì ©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½

:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéaç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
íé÷éæçîe ézöôç øLàaíéæçBàéúéøáaéúøBúa:äíäì ézúðå ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−£¦¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹

éúéáaìëéäaéúîBçáeíéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîaãéçáLe äìòî íB÷î §¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨§¨

íLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBèàaä ïBøkfî øúBéíL úBðaîe íéðaî ¨¥½¤¦§§¨§¨¨−¥¦¦¨©¨¦¨¦´¦¨®¥³
ãò äáBèìúøké àì øLà Bì-ïzà íìBòBîL ïBøëæ:åøëpä éðáe §¨©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§§§¥´©¥À̈
íénòä éðáeýåýé-ìò íéåìpä'ä ìà §¥¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤

ìýåýé íL-úà äáäàìe BúøL §¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½
ìk íéãáòì Bì úBéäìíäá éî ¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤

øLàBìlçî úaL øîL £¤Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

éúéøáa íé÷éæçîeéúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåíéNBòä úà ©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦§¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤¨¦

älà ìkéLã÷ øä-ìàLc÷nä úéa ìàíézçnNåíçnNàúéáa ¨¥¤¤©´¨§¦À¤¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥§¥´
éúlôz,éðôì íL ìltúäì ïëenä úéaaíäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäé §¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦

àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøìïëeî äéäé:íénòä-ìëì §¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨¨©¦«
çõa÷î ýåýé éðãà íàðõa÷îä §ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥

õa÷à ãBò ìàøNé éçãðíéøb ¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¥¦

åéìòíéôñBð úBéäì ìàøNé ìò ¨−̈©¦§¨¥¦§¨¦

åéöa÷ðììàøNiî: §¦§¨¨«¦¦§¨¥

øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôçäíäì ézúðå ¨®̈§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹

øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−

:úøké àìåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeíéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìkæéúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå ¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½

ò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìçýåýé éðãà íàð Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáeíéæçBàéúéøáaéúøBúa:äézúðå ¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−£¦¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧

éúéáa íäììëéäaéúîBçáeíéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîaãéäìòî íB÷î ¨¤¹§¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨

çáLeíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBèàaä ïBøkfî øúBéíéðaî §¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨−¥¦¦¨©¨¦¨¦´
íL úBðaîeãò äáBèìúøké àì øLà Bì-ïzà íìBòBîL ïBøëæ: ¦¨®¥³§¨©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§§

åøëpä éðáeíénòä éðáeíéåìpä §¥´©¥À̈§¥¨©¦©¦§¦³
ýåýé-ìò'ä ìàìäáäàìe BúøL ©§Ÿ̈Æ¤§¨´§½«§©£¨Æ

Bì úBéäì ýåýé íL-úà¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−
ìk íéãáòìøLà íäá éîøîL ©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³

éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«

éúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåälà ìk íéNBòä úàøä-ìà §¨¦§¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤¨¦¨¥¤¤©´
éLã÷Lc÷nä úéa ìàíézçnNåíçnNàéúlôz úéáaïëenä úéaa ¨§¦À¤¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥§¥´§¦¨¦½©©¦©¨

,éðôì íL ìltúäìíäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäééçaæî-ìò ïBöøì §¦§©¥¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦§¨−©«¦§§¦®
àøwé älôz-úéa éúéá ékïëeî äéäé:íénòä-ìëìçéðãà íàð ¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´

õa÷î ýåýéõa÷îäìàøNé éçãð ¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®
õa÷à ãBòíéøbåéìòìàøNé ìò ²£©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥

íéôñBð úBéäìåéöa÷ðììàøNiî: ¦§¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨®̈¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©
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נו igieנו zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

$
âטבת י"א רביעי âיום

èî(à)äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì̈¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר) הּקץ את לגּלֹות אחרים ,ּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(á)ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬
íëéáà: £¦¤«

(â)úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−
:æò øúéå§¤¬¤¨«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑ ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה היא ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ
מּימיוראה  ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)קרי יב)ּכחי, "מצאתי (הושע ִִֶָָָָƒְִִָָֹ

לי", מ)אֹון אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", È˙¯."מרב ְִִִֵֵֹ∆∆

˙‡N∑ לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית ראּוי ¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּכּפים  ÊÚ.נׂשיאּות ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א (שמואל ְִִַַ¿∆∆»ְְְַ

אּלה? ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז ."ויּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

íëúà àø÷é øLà úà (à`iaPd xAC . ¤£¤¦§¨¤§¤¦¥©¨¦
zFkxA mdW mixnF`d Erze .cizrl¤¨¦§¨¨§¦¤¥§¨
,mzF` Kxaie sFQA E`vOW xEarA©£¤¨§©©§¨¤¨
lre .iele oFrnWe oaE`x zMxA dI`e§©¥¦§©§¥§¦§§¥¦§©
xAC xW` z`fe xn` d`EaPd KxC¤¤©§¨¨©§Ÿ£¤¦¤

`le ,mzF` KxA oM xg`e .mdia` mdl̈¤£¦¤§©©¥¥©¨§Ÿ
:zFkxAd aEzMd xiMfda dxez ¦§¦©¨©§¨

éçk äzà éøBëa ïáeàø (âd`xp LA . §¥§¦©¨Ÿ¦§¦§¨
ziW`x `xTi xFkAde .igM dNgzA¦§¦¨Ÿ¦§©§¦¨¥¥¦

:mipF` ziW`x EdFnke .oF`úàN øúé. §¨¥¦¦¤¤§¥
didYW lMd lr oFxzil ziid iE`ẍ¨¦¨§¦§©©Ÿ¤¦§¤

:`Vpæò øúéålM KxcM ,mrHA lEtM . ¦¨§¤¤¨¨©©©§¤¤¨
:siTY ,fr WExtE .zF`EaPdc dxez ©§¥©©¦

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy
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èî(à)äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì̈¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר) הּקץ את לגּלֹות אחרים ,ּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(á)ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬
íëéáà: £¦¤«

(â)úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−
:æò øúéå§¤¬¤¨«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑ ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה היא ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ
מּימיוראה  ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)קרי יב)ּכחי, "מצאתי (הושע ִִֶָָָָƒְִִָָֹ

לי", מ)אֹון אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", È˙¯."מרב ְִִִֵֵֹ∆∆

˙‡N∑ לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית ראּוי ¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּכּפים  ÊÚ.נׂשיאּות ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א (שמואל ְִִַַ¿∆∆»ְְְַ

אּלה? ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז ."ויּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtæà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬
:äìò éòeöé zìlç¦©−§¨§¦¬¨¨«

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡®̈

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö ýåýé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéîiä úéøçàa (à),giWOd zFni md §©£¦©¨¦¥§©¨¦©
FnM ,eixacA eil` fnxi awri iM¦©£Ÿ¦§Ÿ¥¨¦§¨¨§
miOr zdwi Fle dliW `ai iM cr xn`W¤¨©©¦¨Ÿ¦Ÿ§¦§©©¦

(.'i wEqtA)Exn` EpizFAxe .(.e"p migqR)WTAW §¨§©¥¨§§¨¦¤¦¥
,dpikW EPOn dwNYqpe uTd z` zFNbl§©¤©¥§¦§©§¨¦¤§¦¨

lMd ixacl iMminId zixg`zFni ¦§¦§¥©Ÿ©£¦©¨¦§
:md giWOda dxez ©¨¦©¥

(â).äzà éøëa ïáeàøwEqRd xErW §¥§Ÿ¦©¨¦©¨
igke ixFkA dY` oaE`x dGd©¤§¥©¨§¦§Ÿ¦
.iGr xzie iz`U xzi ipF` ziW`xe§¥¦¦¤¤§¥¦§¤¤ª¦

ipF` ziW`xe igM xFkA dY` Fpipre§¦§¨©¨§Ÿ¦§¥¦¦
oFWNM ,dlrnE z`U oFxziA izFidA¦§¦§¦§§¥©£¨©¨

mkz` zraY Fz`U `Nd(`"i b"i aFI`), ©Ÿ§¥§©¥¤§¤¦

mil` ExEbi Fz`Vn(f"i `"n mW)zEnnFx , ¦¥¨¥¦¨§
,dnglnl fr oFxzi izFidaE ,dNcbE§ª¨¦§¦¦§Ÿ§¦§¨¨

יום רביעי
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igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtæà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬
:äìò éòeöé zìlç¦©−§¨§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑מהרּת אׁשר והּבהלה הּפחז ««««ƒְְֲִֶֶַַַַַָָָ
למרּוצתם, הּממהרים הּללּו ּכּמים ,ּכעס ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָלהראֹות

לכ.¯˙BzŒÏ‡∑הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה אל ְָ««ְְִֵֶַַַַָָֹ
ּפחזּת? אׁשר הּפחז ּומהּו ,ל ראּויֹות Èk.ׁשהיּו ְְְֲֶֶַַַַַָָָƒ

zÏlÁ Ê‡ ,EÈ·‡ È·kLÓ ˙ÈÏÚ∑ ׁשם ׁשעלה אֹותֹו »ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ֵֶָָ
הּׁשכינה, והיא יצּועי, עֹולה על להיֹות ּדרּכּה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

יצּועי  למעלה ∑ÊÁt.על טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְִַ««ְְְֲִֵַַָָָָ
נקּוד  היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, נקּוד ְְְִַָָָָָָָָָֻוכּלֹו

למּטה  וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ ∑ÈÚeˆÈ.חציֹו ְְְְְֲֶֶַַַַָָָ¿ƒ
לבדין  עלֿידי אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על מׁשּכב, ְְְְִִִִֵֶַַַָָלׁשֹון

לֹו: ּדֹומים והרּבה סג)ּוסדינין, "אםֿזכרּתי(תהלים ְְְְְִִִִִֵַַ
קלב)עלֿיצּועי", יצּועי (שם עלֿערׂש .""אםֿאעלה ְְֱִֶֶֶֶַַָָ

(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑ ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְֵֶַַַַָ
לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו ְְְְִִֵֶַַָָֹיֹוסף:
יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגהּו",
הּׁשפחֹות, ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהרי

ׁשלמה  ׂשנאתן היתה לא נער הרי "והּוא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּוזבּולּון  יׂששכר וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאתּֿבני
מהם  הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו ,לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

"אחים" אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון עלּֿכרח. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ÒÓÁ ÈÏk∑,ּבידכם הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות ¿≈»»ְְְִֶֶֶָָָָֻ

חמסּתם  ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּברּכת
הימּנּו ּבלׁשֹון ∑Ì‰È˙¯ÎÓ.אֹותּה ּסיף זין. ּכלי לׁשֹון ֵֶָ¿≈…≈∆ְְְִִֵַַָ

מכי"ר "מכרתיהם"(תנחומא)יוני אחר: ּדבר ּבארץ (ב"ר). ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּכמֹו:מגּורתם  חמס, ּבכלי עצמן טו)נהגּו (יחזקאל ְְְְֲִֵַָָָָָָ

אּונקלֹוס  ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי מכרתי". ְְְְְְִִֶֶַַַֹֹֹֹ

(å)éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®
:øBL-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá ék¦³§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

i"yx£ÈLÙ ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר),זמרי מעׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְֲִִֵֶַ
הּמדינית  את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּכׁשּנתקּבצּו
אם  מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ואמרּו מׁשה, ְְְֲִִֵֶֶֶָָֹֻלפני

הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ׁשמי ל?ּתאמר יּזכר אל ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
ביתֿאב  נׂשיא ּבןֿסלּוא "זמרי ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּדבר,

יעקב  ּבן ּכתב ולא ּכׁשּיקהיל ∑ÌÏ‰˜a.לּׁשמעֹוני" ְְֲִִֶַַַָֹֹƒ¿»»ְְִֶַ

מׁשה קר  על העדה ּכל את לוי, ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
אהרן  È„·k.ועל „ÁzŒÏ‡∑ עּמהם יתיחד אל ׁשם ְֲַַֹ«≈«¿…ƒְִִֵֶַַָָ

ולא ׁשמי  ּבןֿלוי", ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבני  ּכׁשּנתיחסּו הּימים' ּב'דברי אבל יעקב', 'ּבן ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמר:

נאמר: הּדּוכן, על ו)קרח א הימים ּבןֿיצהר,(דברי "ּבןֿקרח, ְֱִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי È„·k.ּבןֿקהת „ÁzŒÏ‡∑ ּכבֹוד ְְִִֵֵֶֶֶָָ«≈«¿…ƒָ

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

Ú¯‡aה  ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

C‰ÓÏו  ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

æçt (ã:miOM YfgRW xEarA .ìà ©©©£¤¨©§¨©©¦©
øúBziE`x dide .oFxzi Ll didi `l . ©Ÿ¦§¤§¦§§¨¨¨

mixg`e .e"iEd wxEWA xzEY l` zFidl¦§©©§ª©¨©£¥¦
mikRWPd miOM YfgR dY` wx Exn`̈§©©¨¨©§¨©©¦©¦§¨¦
`NW iYrC lr wx .mElM YxzFd `le§Ÿ©§¨§©©©§¦¤Ÿ
s`e .iEEv mFwnA wx ,l` zNn `vnY¦§¨¦©©©¦§¦§©
,zen l` daizp Kxce `vnPW iR lr©¦¤¦§¨§¤¤§¦¨©¨¤
oFxzi WTaY l` FWExtE .iEEv EPpi`e§¥¤¦¥©§©¥¦§

ie .miOM fgR Elit`,xzFY lwWn did £¦©©©©¦§¦§¤¦§©©
xn` oF`Bde .sqFY l` dngln xFkf§¦§¨¨©©§©¨¨©
Ll didi `l ,miOM wx xaC Elit £̀¦¨¨¥©©¦Ÿ¦§¤§
miwx miWp` zxfBn fgtE ,oFxzi¦§©©¦¦§©£¨¦¥¦

:KEtd mifgFR oi`e .mifgFtEzìlç æà. £¦§¥£¦¨¨¦©§¨
xn` EN`M ,irEvi wNYqp YlNgW mFIn¦¤¦©§¨¦§©¥§¦§¦¨©

.zxM dlr zNn `vnY mB .ilrn dlr̈¨¥¨©©¦§¨¦©¨¨¨¥

.ini ivgA iplrY l` il` xnF` FnM§¥¥©©©£¥¦©£¦¨©
,minId ixacA zWxtn dWxRd z`fe§Ÿ©¨¨¨§Ÿ¤¤§¦§¥©¨¦
dcEdi lr xn`e .eia` irEvi FlNgaE§©§§¥¨¦§¨©©§¨
Wie .sqFil dxFkAde ,cibPd `EdW¤©¨¦§©§¨§¥§¥
`dIW ,dxFkAl qgizdl `le miWxtn§¨§¦§Ÿ§¦§©¥©§¨¤§¥

:oaE`xn xRqOd zNgYd dxez §¦©©¦§¨¥§¥
íéçà éåìå ïBòîL (ädUrn xEarA . ¦§§¥¦©¦©£©£¥

:mkWíäéúBøëîon mixnF` Wi . §¤§¥¥¤¥§¦¦
Wie .wECwcA oFkp EPpi`e ,mdipR zxMd©¨©§¥¤§¥¤¨§¦§§¥
.mY`n ExkY FnM .mdipipw mixnF`§¦¦§§¥¤§¦§¥¦¨
Wie .dxitg oFWNn m` iM ExkY oi`e§¥¦§¦¦¦§£¦¨§¥
,onvr ExkOW dxikn oFWNn mixnF`§¦¦§§¦¨¤¨§©§¨
ipirA oFkPde .zEnl FWtp sxg mr FnM§©¥¥©§¨§©¨§¥©

xqg `Ede ,LizFxFkn zxfBn `idW¤¦¦¦§©§¤§£©
iziEv xW` .'d ziA `vnPd FnM .z"iA¥§©¦§¨¥£¤¦¦¦
xg`W .EUrW qngd lr mrHde .oFrn̈§©©©©¤¨¨¤¨¤©©
mEbxd ,zixaA mkW iWp` EqipkdW¤¦§¦©§¥§¤¦§¦£¨

:dnxnAe dxez §¦§¨
éLôð àáz ìà íãBña (åax xn` . §¨©¨Ÿ©§¦¨©©

`aE FnM ,iWtp `aY l` WxRW oxd ©̀£Ÿ¤¥¥©¨Ÿ©§¦§¨
zFidl dvx` `NW ,mrHde .WnXd©¤¤§©©©¤Ÿ¤§¤¦§
.xaCd Ktd FWExR dPde .mzvrn uEg¥£¨¨§¦¥¥¥¤©¨¨
xn` `lde qng ilkl mrh dn iM¦©©©¦§¥¨¨©£Ÿ¨©
iM zn`aE .izF` mYxkr mdipWl¦§¥¤£©§¤¦¤¡¤¦
zYg ilEl ,mci lr FziaE awri oMYqd¦§©¥©£Ÿ¥©¨¨¥¦©
oke .lMd zigWdl miaAqn Eid midl ¡̀Ÿ¦¨§©§¦§©§¦©Ÿ§¥
.xFW ExTr mpFvxaE .mR` xEx` WExR¥¨©¨¦§¨¦§
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נח igieנח zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy
ּכמדּבר  לפרׁש צרי אּתה ועלּֿכרח הּוא, זכר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלׁשֹון

הּכבֹוד  ּתתיחד אל אל ּכבֹודי, אּתה, עּמהם,ואֹומר: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
יד)ּכמֹו: ּבקבּורה"(ישעיה אּתם ·‡Ìt."לאֿתחד Èk ְְִִֵַָָֹƒ¿«»

LÈ‡ e‚¯‰∑ חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו »¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶַָ
ּבגדעֹון: אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא (שופטים ּכּלם ְְְְִִֵֵֶֶָָָֻ

"סּוס ו) ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש מדין את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ"והּכית

הרּבה  אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָורֹוכבֹו
'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, אחד ּכל איׁש, ְְְְִִֵֶַַָָָָָקֹורא

וכן: עליו, יט)ׁשּכעסּו אדם (יחזקאל טרף לטרף "וּילמד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
BLŒe¯wÚ¯.אכל" Ìˆ¯·e∑ י את לעקר ֹוסף רצּו ַָƒ¿…»ƒ¿ֲֵֶַָֹ

"עּקרּו", לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, ְְְֱִִֶֶֶַָָָׁשּנקרא
לׁשֹון ּבלע"ז, יא)אשריטו"ר ּתעּקר (יהושע סּוסיהם .""את ְְְֵֵֶֶַַַ

(æ)í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´
:ìàøNéa íöéôàå á÷òéa§©«£½Ÿ©«£¦¥−§¦§¨¥«

i"yx£ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡∑ לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְֲִִֵַָֹ
אּקֹוב  "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקּלל

קּבה  ÚÈa˜·.אל"לא Ì˜lÁ‡∑,מּזה זה אפרידם ֵַֹֹ¬«¿≈¿«¬…ְִִֵֶֶַ
חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּלא

אחר  ּתינֹוקֹות ּדבר ּומלּמדי וסֹופרים ענּיים ל אין : ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
לוי  ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָאּלא
נתן  ּולמעׂשרֹות, לתרּומֹות הּגרנֹות על מחּזר ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָעׂשאֹו

ּתפּוצתֹו ּכבֹוד לֹו ּדר. ְֶֶָָ

‡¯Èז  ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡¯NÈa Ôep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈

ãקודש משיחות ãנקודות
עצמֹו ׁשכם לא א – ׁשכם ואנׁשי חמֹור ְְְְְֲֵֵֶֶַַַֹאּלּו

LÈ‡ e‚¯‰ Ìt‡· Èkƒ¿«»»¿ƒ

ׁשכם ואנׁשי חמֹור רש"י)אּלּו ובפירוש ו. (מט, ְְְֲֵֵֶַ

ּכבר  ׁשּנכלל אף לבּדֹו, חמֹור את רׁש"י ּׁשּפרט ּדמאחר לעּין, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיׁש

היה  ׁשהרי ׁשכם, את ּגם ּפרט לא מּדּוע אםּֿכן ׁשכם", ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּב"אנׁשי

ּבּמעׂשה? עּקרי חלק ֲִִֵֶֶַַָלֹו

על  רק היתה יעקב ׁשּתֹוכחת מׁשמיענּו, ּגּופא ּדהא לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹויׁש

עצמֹו. ׁשכם הריגת על ולא ׁשכם, ואנׁשי חמֹור ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַֹהריגת

ׁשעלֿידי  מּׁשּום היתה ׁשכם אנׁשי הריגת על הּתֹוכחה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה

גֹו'" הארץ ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם לד,הריגתם (וישלח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הריגת לה) מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשכם, אנׁשי הריגת על רק זהּו א .ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ

ׁשהרי  האּמֹות, אצל ּגם ּומחּיבת מּתרת היתה עצמֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻֻׁשכם

כּו'" העריֹות מן עצמם ּגדרּו ז)"האּמֹות שם, וישלח ,(רש"י ְְֲִַָָָָָֻ

האּמֹות. ּדיני עלּֿפי ּגם מיתה, חּיּוב ׁשכם על היה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻואםּֿכן

זה  היה  לא  חּסרֹון , ׁשּום היה לא עצמֹו ׁשכם ׁשּבהריגת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּומּכיון

על  יעקב הֹוכיחם לא ּכן ועל הארץ", ּביֹוׁשב "להבאיׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּגֹורם

ֶזה.
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igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EE §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®
éáà éða Eì eåçzLé:E ¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑ את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִֶֶַ
לאחֹוריו  לּסֹוג יהּודה התחיל ּבקנטּורים, ְְְְֲִִִִִִִַָָָהראׁשֹונים

ּתמר ( מעׂשה על יֹוכיחּנּו רּצּוי:)ׁשּלא ּבדברי יעקב ּוקראֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּכמֹותם' אּתה לא ‡EÈ·È.(ב"ר)'יהּודה, Û¯Úa E„È∑ ְְַָָָֹ»¿¿…∆…¿∆

כב)ּדוד:ּבימי  ב ערף"(שמואל לי ּתּתה Èa."ואֹויבי, ְְִִִֵֶַַָָֹ¿≈
EÈ·‡∑ ּבני' אמר: לא הרּבה, מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על »ƒְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יצחק  ׁשאמר ּכדר ,'אּמ. ְְִִֶֶֶֶַָָ

(è)õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯
:epîé÷é éî àéáìëe äéøàk§©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד על «¿≈ְְִִִִֵַַָָ
ה) ב הּמֹוציא (שמואל היית אּתה עלינּו, מל ׁשאּול ְִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּבהיֹות

ּכׁשהמליכּוהּו 'אריה', ּולבּסֹוף, יׂשראל", את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּמביא
ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָעליהם,

טרף ∑Û¯hÓ.ּבתחּלתֹו ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְִִָƒ∆∆ְְֲִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנמׁשל  יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָיֹוסף,
ÈÏÚ˙.לאריה  Èa∑:ואמרּת עצמ את סּלקּת ְְֵַ¿ƒ»ƒ»ְְְְְִֶַַַָָָ

ּתמר  ּבהריגת וכן וגֹו'", "צדקה ,"מהּֿבצע ׁשהֹודה: ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
לפיכ B‚Â'.מּמּני", ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה (מלכים ּבימי ְִִִֶָ»«»«¿ְִֵֹֹ

ה) וגֹו'"איׁשא ּגפנֹו ."ּתחת ְְִַַַ

(é)ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ
:íénò úäwé Bìå äìéL àáé-ék¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑ואיל אּלּו,מּדוד …»≈∆ƒ»ִִֵֵָָָ
ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשי

הּמלכּות עלּֿפי ה)ׁשּממּנים ÔÈaÓ.(סנהדרין ˜˜ÁÓe ְְִִֶַַַֻ¿…≈ƒ≈
ÂÈÏ‚¯∑ יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו Ú„.ּתלמידים, «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«

‰ÏÈL ‡·ÈŒÈk∑ ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, וכן מל ׁשּלֹו, ƒ»…ƒ…ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשי  "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. לֹו,ּתרּגם ְְְְִִִֵַַַָָ

עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא"(תהלים ׁשי wÈ‰˙."יֹובילּו BÏÂ ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ÌÈnÚ∑,ּביסֹוד היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת «ƒְֲִִִִֶַַַַָָ

אֹותּיֹות  וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָּכמֹו:
ּכגֹון  נֹופל', 'עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָמׁשּמׁשֹות

ואל"ף  ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל ׁשּב"אחותי נּו"ן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
יג)ּבאזניכם" וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). לׁשֹון ((יחזקאל והּוא ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָ

זין  לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: ד),)חרב ב ׁשמן".(מלכים ואסּו" ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, (ישעיה אף ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַ

לֹו:יא) ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו ּתלעג (משלי "עין ְְְִִִִֵֶַַָֹ
מּפני  ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלאב

אקהתא  ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: ּבׁשּוקי זקנתּה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ
יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא ויכל (דף . ְְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

עּמים  קהּית לֹומר: .היה ְִִַַַָָ

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce·‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

a¯˙È‡ט  ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÙÒÂ¯‡י  ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL „·Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B· ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

äzà äãeäé (çoke LnWM .EeãBé §¨©¨§¦§§¥
éçàEiM E`xi xW`ke .óøòa Eãé ©¤§©£¤¦§¦¨§§Ÿ¤

éáéàéáà éða Eì eåçzLé EEFnM . Ÿ§¤¦§©£§§¥¨¦§
:Ep`vn oke ,KlOlh dxez ©¤¤§¥¨¨

äéøà øeb (èdix` xEbl FliWnd . ©§¥¦§¦§©§¥
.lCbi xW`M dix` oinA `EdW ,ohTd©¨¨¤§¦©§¥©£¤¦§©
:`xR xire FnM ,zEnCd s"M FA oi`e§¥©©§§§©¦¤¤

úéìò éða óøhîxEbl ipA il zinC . ¦¤¤§¦¨¦¨¨¦¨¦§¦§
mrHde .sxHdn zilr xW`M dix ©̀§¥©£¤¨¦¨¥©¤¤§©©©

EPWxtp m`e .FhEWR Edfe ,xg` sxHn¦¤¤©¥§¤§§¦§¨§¤
zgY didIW iE`x did ,sqFi xaC lr©§©¥¨¨¨¤¦§¤©©
.cnFr lrR zilr iM ,zilrd zilr̈¦¨¤¡¥¨¦¨¦¨Ÿ©¥
`lde ,crl eixg` `Ad wEqRd dPde§¦¥©¨©¨©£¨§¥©£Ÿ

mrhe :dixEBn cg` lrYe ,d`xYòøk ¦§¤©©©¤¨¦¤¨§©©¨©
äéøàk õáøxg` dix`d bdpOW . ¨©§©§¥¤¦§©¨©§¥©©

EN`e .uAxie eirxM lr aWi ,sxHW¤¨©¥¥©§¨¨§¦§©§¦
mEwi `l ,zFIg oin lM xaFr did̈¨¥¨¦©Ÿ¨

:gxaIW mdipRni dxez ¦§¥¤¤¦§©

äãeäéî èáL øeñé àì (éxEqi `l . Ÿ¨¥¤¦¨Ÿ¨
ceC `AW cr dcEdin dNcB haW¥¤§ª¨¦¨©¤¨¨¦
.did oke ,dcEdi zEkln zNgY `EdW¤§¦©©§§¨§¥¨¨
rqFp dcEdi lbC iM d`xz `ld£Ÿ¦§¤¦¤¤§¨¥©
dlri dcEdi ,mXd xn` mB .dpFW`xÄ¦¨©¨©©¥§¨©£¤

WExtE :dNgY÷÷Bçîlr wgiW xtFq . §¦¨¥§¥¥¤¨Ÿ©
mrhe :xtQdåéìâø ïéaîlM KxC oMW . ©¥¤§©©¦¥©§¨¤¥¤¤¨

:oivTd ilbx oiA aWFi zFidl xtFq¥¦§¥¥©§¥©¨¦
äìéLmBxznd KxcM mixnF` Wi . ¦Ÿ¥§¦§¤¤©§©§¥
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ס igieס zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

(àé)ïéia ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøéò ïôbì éøñà«Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ
:Búeñ íéáðò-íãáe BLáì§ª½§©£¨¦−«

i"yx£‰¯ÈÚ ÔÙbÏ È¯Ò‡∑ יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְִֵֶֶַַָ
לּגפן  יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתהא
אתֹון  ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעיר

ּבלע"ז ∑N¯˜‰.אחד  קורייר"א ארּכה, .זמֹורה ֶָ≈»ְְֲַַָָֻ
ÔÈia Òak∑ יין רּבּוי לׁשֹון זה מין לׁש∑eÒ˙‰.ּכל ֹון ƒ≈««ƒְִִֶַָ…ְִ

ּבּמקרא  ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, אֹוסר,∑‡È¯Ò.ּבגד ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַָ…¿ƒְֵ
קיג)ּדגמתֹו: ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי "הּיֹוׁשבי (שם ְְְִִִֵַָָָָֻ

ואּונקלֹוס  זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּבּׁשמים",
ּבמל "עירה",ּתרּגם יׂשראל. הם "ּגפן", הּמׁשיח: ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

יׂשראל אּלּו "ׂשרקה", ירּוׁשלים. ב)זֹו "ואנכי (ירמיה ְְְִִִֵֵֵַָָָָֹ

ׂשֹורק" נטעּתי.BB˙‡ Èa∑:לׁשֹון היכלּה, יבנּון ְְִֵַ¿ƒ¬ְְְִֵֵ
יחזקאל ּבספר האיתֹון" ּבפנים (מ)"ׁשער ּתרּגמֹו ועֹוד , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

עבדי  אתֹונֹו", "ּבני צּדיקים. אּלּו "ּגפן", ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַאחרים:
אתֹונֹות  "רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, צחֹורֹות".אֹוריתא ְְְְְֲֵֵַַַָֻ

ּדֹומה  ׁשּצּבּועֹו לבּוׁשּוהי, טב ארּגון יהא ּבּיין", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ"ּכּבס
לֹובׁשּתן  ׁשהאּׁשה "סּותה", לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ְְְְְִִִִֶַַָָָֹליין,
רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ליּתן הּזכר את ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומסיתה
ּכתּבֹות  ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון ּבּגמרא, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻּפרׁשּו

קיא) ּתלמּודֿ(דף מרוה'? אינֹו ּתאמר ׁשּמא הּיין, 'ועל :ְְְִֵֶֶַַַַַַָֹ
"סּותה  ."לֹומר: ַֹ

(áé):áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðéò éìéìëç©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«

i"yx£ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון (משלי «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ
עיניהם  יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן עינים", חכלילּות ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ"למי

מרעה ∑ÏÁÓ·.מאדימין  ּבארצֹו ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִַ≈»»ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
עינים  אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹֹטֹוב
ּולפי  חלב. מרב יהא "ּולבןֿׁשּנים" יין, מרב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיהא

למרחֹוק. צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּתרּגּומֹו:
וקּלּוח  מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָועֹוד
הּוא  ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָהּיקבים:

זרה עבֹודה עד)ּבמּסכת יחורן (דף ארּתחּו'. 'נעוה : ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָ
"ׁשּנ ּתרּגם: הּסלעים ּבקעתּה, ׁשּני לׁשֹון: .ים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

(âé)Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìò©¦«Ÿ

i"yx£ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏe·Ê∑ יּמים חֹוף ארצֹועל .ּתהיה ¿À¿«ƒְְִִֶַַַ
ÛBÁ∑,ּבלע"ז מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: והּוא (יבמות ְְְְְַַַַ

ׁשאנּיֹות  הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר מצּוי ְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָיהיה
עֹוסק  זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם ְְְְְִֵֶַַָָָָֻמביאֹות

‰dÏÎÈיא  Ôe·È ‡nÚ dz¯˜Ï Ï‡¯NÈ ¯ÁÒÈ«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«»ƒ¿≈¿≈
‡˙È¯B‡ È„·ÚÂ dÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡i˜Ècˆ ÔB‰È¿«ƒ«»¿¿≈¿»¿≈«¿»
È‰BLe·Ï ·Ë ÔÂb¯‡ È‰È dnÚ ÔÙÏe‡a¿¿«ƒ≈¿≈«¿¿»«¿ƒ
:ÔÈBÚ·ˆÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ‡ÏÈÓ ‡ÏÈÓ d˙eÒk¿≈≈»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

È‰BÂÚיב  ÔeÙeËÈ È‰BÓ¯Îa È‰B¯eË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡Ú È¯„Ú·e ¯e·ÈÚa d˙Ú˜a Ô¯eÁÈ ¯ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»

LaÎÈיג  ‡e‰Â È¯LÈ ‡iÓÓÈ ¯ÙÒ ÏÚ ÔÏe·Ê¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

`EdW mixnF` Wie .FNW mrhM ,zinx £̀¨¦§©©¤§¥§¦¤
F`ivFdW in Wie .DzilWaE zxfBn¦¦§©§¦§¨¨§¥¦¤¦
in Wie .lilW l"f EpipFncw oFWNn¦§©§¥©§¦§¥¦

ir lr FzF` WxRWWxtie .dliW x ¤¥¥©¦¦Ÿ¦¨¥
`Fai iM cr F` .WnXd `aE FnM `Faï§¨©¤¤©¦¨
oMWn WHIe aEzM oM iM .dliW uw¥¦Ÿ¦¥¨©¦Ÿ¦§©
mB .FCar cecA xgaIe oM xg`e .dliW¦Ÿ§©©¥©¦§©§¨¦©§©
,FpA FnM dliW didi F` .wFgx EPpi` df¤¥¤¨¦§¤¦Ÿ§§
,dld` KFzA FnM ,e"ie zgY `"dde§©¥©©¨§§¨¢Ÿ
`l FWExRW ,izF` dlWz `l zxfBn¦¦§©Ÿ©§¤¦¤¥Ÿ

zNnE :cilFzúäwé.m` zdTil FnM . ¦¦©¦§©§¦§©¥
ExEqIW ,Fnrhe .cizrl zxWn c"EIde§©§¨¥¤¨¦§©§¤¨
miAx miOr Eid oke .FYrnWn l` miFB¦¤¦§©§§¥¨©¦©¦
cr mrh oi`e .FpA dnlWE ceC ci zgY©©©¨¦§ŸŸ§§¥©©©
`FaA EPOn haXd xEqIW dliW `ai iM¦¨Ÿ¦Ÿ¤¨©¥¤¦¤§
ipFltl xqgi `l FnM Fnrh wx .dliW¦Ÿ©©§§Ÿ¤§©¦§¦

zFcU Fl EidIW zr riBIW cr mgl¤¤©¤©¦©¥¤¦§¨
Lafr` `l iM ,EdFnke .zFAx minxkE§¨¦©§¨¦Ÿ¤¡¨§
iYxAC xW` z` iziUr m` xW` cr©£¤¦¨¦¦¤£¤¦©§¦

:ux`d l` EdaiWIW ,Kl`i dxez ¨¤§¦¥¤¨¨¤
éøñà (àéiaWFId FnM ,sqFp c"EId . Ÿ§¦©¨§©§¦

:izqEqläøéò:mixir miWlW lr FnM . §¨¦¦Ÿ§©§Ÿ¦£¨¦
c"EieBðBúà éðaFWExR didi F` .sqFp . §§¦£¨¦§¤¥

:FOr xg`e Fnvr zxWi ixq` iM¦Ÿ§¦§¨¥©§§©¥¦
ä÷øOìåxire otbM `id iM .lEtM . §©¥¨¨¦¦§¤¤§©¦

:oM mB oFz`Mäúeñ íéáðò íãáeWie . §¨©¥§©£¨¦Ÿ§¥
.s"M xqg `Ede FzEqM FnM `EdW xnF`¥¤§§§¨¥©
.deqn zxfBn `EdW ipirA oFkPde§©¨§¥©¤¦¦§©©§¤
cr einxM z`EaY dAxYW mrHde§©©©¤¦§¤§©§¨¨©
lk`i m` WEgi `le ,otBl dxir xEqIW¤¨¦Ÿ©¤¤§Ÿ¨¦Ÿ©
.FWEal oiIA qAki min zgze :miapr£¨¦§©©©¦§©¥©©¦§
lr dfe .mC`zIW xEarA mcl EdOce§¦¨§¨©£¤¦§©¥§¤©

mixdd EtHi FnM ,lWn KxC¤¤¨¨§¦§¤¨¦
:qiqrai dxez ¨¦

(áé`xTIW críéðéò éìéìëçaxn . ©¤¦¨¥©§¦¦¥©¦¥Ÿ
d`xi zElilkgd iM ,dzFW `EdW oiId©©¦¤¤¦©©§¦¥¨¤

kXn oirAaxn zFpal eiPWe .oiId zEx ©©¦¦¦§©©¦§¦¨§¨¥Ÿ
:alg Flk`íépL ïáìe.x`Yd mW . ¨§¨¨§¤¦©¦¥©Ÿ©

,mipW zFkxrn mW lr ,miPW E`xwpe§¦§§¦©¦©¥©©§§©¦
xn`e .zFkxrn iYW mzFid xEarA©£¡¨§¥©£¨§¨©
.oiIdn xzFi mipir ililkg l"f oF`Bd©¨©©§¦¦¥©¦¥¥©©¦
iM mixnF` mixg`e .algn xn` oke§¥¨©¥¨¨©£¥¦§¦¦
`le `nh xaC lk`i `NW miPW oal§¤¦©¦¤ŸŸ©¨¨¨¥§Ÿ
:WAWn WxC KxC dfe .eipir ixg` xEzï©£¥¥¨§¤¤¤§¨§ª¨
,EclFp xW`M mihaXd dNgzA xiMfde§¦§¦¦§¦¨©§¨¦©£¤§
xEarA ,xkyVi lr olEaf miCwd wx©¦§¦§ª©¦¨¨©£

:oC oiaE olEaf oiA Fzlgp ltpbi dxez §Ÿ©£¨¥§ª¥¨
íéné óBçì (âéz`f iM zF`l df mB . §©¦©¤§¦Ÿ
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יּׂששכר, לׁשבט מזֹון ּוממציא והם (תנחומא)ּבפרקמטיא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. לג)עֹוסקים "ׂשמח (דברים ְְִֶֶַַַָָֹ
יֹוצא  זבּולן ,"ּבאהלי ויּׂששכר ּבצאת ְְְְְִֵֵֶֶָָָֹֻֻזבּולן

ּבאהלים  ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ.ּבפרקמטיא, ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿»
Ô„ÈˆŒÏÚ∑ לצידֹון סמּו יהיה ּגבּולֹו ∑B˙Î¯ÈÂ.סֹוף «ƒ…ְְְִִֶָ¿«¿»

הּמׁשּכן  "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ְְְְְִֵַַָ

(ãé):íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦

i"yx£Ì¯b ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ∑ סֹובל עצמֹות, ּבעל חמֹור ƒ»»¬…»∆ֲֲֵַַָ
ּכבד  מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין חזק ּכחמֹור ּתֹורה .על ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı·¯∑,ּובּלילה ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור …≈≈«ƒ¿¿»ƒְְֲֵַַַַַַָ

רֹובץ  לנּוח, רֹוצה ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָואין
ׁשם  ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי הּתחּומין, ְְֲִִִֵֵֶַָָָּבין

.ּפרקמטיא  ְְְַַָ

(åè)èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³
:ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëL¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰ÁÓ ‡¯iÂ∑ מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְֶֶֶֶֶָָֹ
ּפרֹות  להֹוציא ÏaÒÏ.וטֹובה BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה .על ְְִֵָ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ

È‰ÈÂ∑ יׂשראל אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑ להם לפסק «¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶָֹ
ׁשּנאמר: עּבּורין, וסדרי ּתֹורה ׁשל הימים הֹוראֹות (דברי ְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

יב) לדעת א לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"ּומּבני
ראׁשי  מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּֿיעׂשה

א  וכל העמיד, עלּֿפיהם סנהדראֹות ËiÂ.חיהם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָאזנכם".
על  יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות ְְְְְְִִִִֵֶַָֹֹלסּבל",

עֹובד  למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב ויהיה .הּספר ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑,מּפלׁשּתים עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְִִִִִַַֹ
עּמֹו" ה' ידין "ּכי Ï‡¯NÈ.ּכמֹו: ÈË·L „Á‡k∑ ְִִַָ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈
ּכאחד  יהיּו יׂשראל ועל עּמֹוּכל ידין, ּכּלם ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

"ּכאחד  לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ְְְְְִִֵֵַַָָָׁשמׁשֹון
ׁשּבא  ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשבטי

.מיהּודה  ִָ

(æé)CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwò¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑ על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֶַָָָ
ׁשהּוא  ג)ּכמֹו:נֹוׁשף,ׁשם עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ."ואּתה ְְְֵֵֵֶֶַָָ

ÒeÒŒÈ·wÚ CLp‰∑לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ׁשל ּדרּכֹו ּכ «…≈ƒ¿≈ְְְִֶַָָָָָָ
סּוס" עּקבי הּנֹוׁש".¯BÁ‡ B·Î¯ ÏtiÂ∑ נגע ׁשּלא ְִֵֵַ«ƒ……¿»ֶַָֹ

ÔÈaיד  dzÒÁ‡Â ÔÈÒÎa ¯ÈzÚ ¯Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

‡¯Èטו  ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז  ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BL·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז  ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈

:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

`Ede .fFgn ,sFgl WExtE .d`Eap KxC¤¤§¨¥§¨§
zFIp`d iM ,mFId lM eilr stFg zxfBn¦¦§©¥¨¨¨©¦¨¢¦
:gExl dNbn mFwnA dpcnrY `lŸ©£Ÿ§¨§¨§ª¤¨©

ïBãéö ìò Búëøéålr Fkxi riBIW . §©§¨©¦¤©¦©§¥©
:oFcivci dxez ¦

íøb øîç (ãéFl WIW xFngl EdOC . £Ÿ¨¤¦¨©£¤¥
oM lr KEnq xFng 'pde .caM mvr¤¤¨¥§©£¨©¥

:uaFxíéútLnä ïéa.zFkxrOd oiA . ¥¥©¦§§¨¦¥©©£¨
mFlW zRWY 'd zxfBn FzFid okYie§¦¨¥¡¦¦§©¦§Ÿ¨

:Epleh dxez ¨
äçeðî àøiå (åèFvx` d`x xW`M . ©©§§¨©£¤¨¨©§

dhp ,minirp FzgEpn mFwnEBîëL §§¨§¦¦¨¨¦§
ìañì,xFngd `Vi xW`M ,`Vn lM . ¦§Ÿ¨©¨©£¤¦¨©£

lr mrHd dfe ,qn ozFp carM aWe§¨§¤¤¥©§¤©©©©
Evxi `le ,mixFAB Eid `NW xkyVi¦¨¨¤Ÿ¨¦¦§Ÿ¦§
xn` oke .mnFwn afrl dnglnl z`vl̈¥§¦§¨¨©£Ÿ§¨§¥¨©
mipzFp Eide ,Lild`A xkyVie dWnŸ¤§¦¨¨§Ÿ¨¤§¨§¦
(F`) E`vi `NW l`xUi Klnl qn©§¤¤¦§¨¥¤Ÿ¥§

mgNdl E`ai `NW miFBl©¦¤Ÿ¨Ÿ§¦¨¥
:mdilrfh dxez £¥¤

Bnò ïéãé ïc (æèlrA didIW fnx . ¨¨¦©¨©¤¦§¤©©
did dPde .zFxiaBd ipA cg`M ,lbC¤¤§©©§¥©§¦§¦¥¨¨

:zFgtXdn mr lM lr oivwMfi dxez §¨¦©¨©¥©§¨
Lçðì Búøeáb áøa eänãå (æémB . §¦¨§Ÿ§¨§¨¨©

WExR zFidl okYiïBôéôL`Ed zxfBn ¦¨¥¦§¥§¦¦¦§©
:lEtM mrhe ,W`x LtEWigi dxez §§Ÿ§©©¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  62    הלי דהלד • דהמ  לדיד  

סב igieסב zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i iying meil inei xeriy
ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו טז)ּבֹו, וגֹו'(שופטים "וּילּפת ְְְְְְִִִַָָֹֻ

ואּונקלֹוס  מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאת
רפּואה  ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּתרּגם:

צפעֹוני, והּוא ׁשעֹוׂשה לנׁשיכתֹו, ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
יארב  'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. .הּכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

."הּפעם  ַַַ

$
âטבת י"ב חמישי âיום

(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«

i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑וכ הם, 'ּגדּוד' לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְֵָָֻ
ּדלתי"ן, ּב' ּבלא 'ּגדּוד' אין ּתאמר: ואם מנחם. ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹחּברֹו
ׁשּכן  ּדלתי"ן, ׁשני צרי ּדבר, ׁשם 'ּגדּוד', לֹומר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
ואין  ּבסֹופּה, להּכפל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּדר

אמר: וכן אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא כו)יסֹודּה "ּכּצּפר (משלי ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
מּגזרת: ז)לנּוד", נדּודים".(איוב ה)"וׂשבעּתי (שופטים ְְְְִִִִַַָָ

'יגּוד', אף צהרים". "יׁשּוד מּגזרת: ׁשדּוד", נפל ְֳִִִַַַָָָָָָָ"ׁשם
מדּבר  ּוכׁשהּוא הם. אחת מּגזרה ּו'גדּוד', ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ'יגּודּנּו'

יג  ּכמֹו: ּכפּול, אינֹו 'יפעל' ירּום,ּבלׁשֹון ינּוד, ּוד, ְְְִִֵַָָָָ
אחרים, מפעיל אֹו מתּפעל, ּוכׁשהּוא יׁשּוב. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָיׁשּוד,
יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, יתּגֹודד, ּכמֹו: ּכפּול, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָהּוא

'מפעיל': ּובלׁשֹון קמו)יתעֹודד. ואלמנה (תהלים "יתֹום ְְְְְִִִֵַַָָָ

מט)יעֹודד", אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב "מׁשֹובב (שם ְְְֲֵֵֵֵַָֹ
לׁשֹון  אינֹו ּכאן, האמּור "יגּודּנּו" אף ְְִֵֶַָָָָנתיבֹות".

ּכמֹו: הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, (ירמיה ׁשּיפעילּוהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
יגּודּנּו",י) ּגדּוד "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", ְְְְִִִֶֶַָָָָ"ּבני

אחיהם  עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּגדּודים
הארץ  ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל e‚È„.לּמלחמה ‡e‰Â ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ¿»

·˜Ú∑ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל »≈ְְְֲֲֵֶַַָָָָָָָ
איׁש מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבדרּכם ∑Ú˜·.ּבעבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ»≈ְְַָ

ּכמֹו: יׁשּובּו, ׁשהלכּו, עז)ּובמסּלֹותם "ועּקבֹותי(תהלים ְְְְְִִִֶֶָָָ
וכן נֹודעּו", א)לא השירים ּבלׁשֹון (שיר הּצאן", "ּבעקבי ְְְְִִֵֵַָֹֹ

תרציא"ס  .לע"ז ַַ

(ë):Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

i"yx£BÓÁÏ ‰ÓL ¯L‡Ó∑ ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְֲֵֶֶַַָָ
והּוא  ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֻאׁשר

ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן ּבּׁשמן מֹוׁש "וטבל מׁשה: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ּב'מנחֹות' ׁשּׁשנינּו ּכמֹו פה)רגלֹו", אחת (דף ּפעם : ְְְִִֶַַַַַָָ
וכּו'הצר  לׁשמן לּודקּיא אנׁשי .כּו ְְְְְְִֵֶֶַָֻ

ÈÈ:יח  ˙È¯aÒ C˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

È˙יט  Ôe¯·ÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡c¯È«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È¿¿«¿¬

È˜eÙ˙aכ  ‡È·¯Ó ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(çémrhe'ä éúée÷ EúòeLéìxEarA . §©©¦¨§¦¦¦©£
akFxn cgti ,qEq iaTr jWFp `EdW¤¥¦§¥¦§©¥¥
oM lr ,FAxgA FW`x sEWi `NW qEQd©¤Ÿ¨Ÿ§©§©¥
s"Mde ,'d iziEw LzrEWil `iaPd xn`̈©©¨¦¦¨§¦¦¦§©©
zFidl mXd iziEw WExtE .oC gkpl§Ÿ©¨¥¦¦¦©¥¦§
.lrRd mW zgY mW `A F` .LzrEWi§¨§¨¥©©¥©Ÿ©
.LzrEWiA dpPxp oke .LriWFdl mrHde§©©©§¦£§¥§©§¨¦¨¤
.FpA giWOd F` ceC gkpl s"Md m ¦̀©©§Ÿ©¨¦©¨¦©§
.xn`Ie zNn xqgY iM cibPd xn`Ie©Ÿ¤©¨¦¦¤§©¦©©Ÿ¤

iziEw LzrEWil xn`Ie zFidl iE`x oke§¥¨¦§©Ÿ¤¦¨§¦¦¦
`iaPd d`x xW`M xn` wgvi iAxe .'d§©¦¦§¨¨©©£¤¨¨©¨¦
cIn ,d`EaPd KxcA Wgp zEncA oC FpA§¨¦§¨¨§¤¤©§¨¦©

:mXd ipriWFd xn`e awri cgRhi dxez ¨©©£Ÿ§¨©¦¥¦©¥
ãb (èé`Ede ,cEcB eilr `aIW `Apzd . ¨¦§©¥¤¨Ÿ¨¨§§

:dpFxg`A EPgSpiepãeâémrl FnM . §©§¤¨©£¨§¤§¨¨
wxEXde ,ltMd ilrRn cEbi mB .EPcEbi§¤©¨¦¨¢¥©¤¤§©ª
Epgp`e .gnUE oFxi FnM ,mlFg zgY©©¨§¨§©©£©§
zFxaFrd zF`lYd lM mFId rcp `lŸ¥©©¨©§¨¨§

:EpizFa` lrk dxez ©£¥
øLàî (ë.sqFp m"Od iM mixnF` Wi . ¥¨¥¥§¦¦©¥¨

mgl `ai xW` ux`OW ipirA oFkPde§©¨§¥©¤¥¤¤¨¥¨Ÿ¤¤
.ziA oke .dawp oFWl mgl ,dtE .onWe§¤¤Ÿ¤¤§§¥¨§¥©¦
.ux`e .gExe .oire .W`e .cie .mFwnE¨§©¨¥§©¦§©¨¨¤

mrhe :mre .oFx`eCìî épãòî.rEci . ©£§¨§©©©£©¥¤¤¨©
onXA laFhe ,dWn xn` oke§¥¨©Ÿ¤§¥©¤¤

:Flbx`k dxez ©§

יום חמישי
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(àë):øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôð©§¨¦−©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤

i"yx£‰ÁÏL ‰Ïi‡∑ קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְִִִֶַַָָ
"אּילה  לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ּפרֹותיה, ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלבּׁשל

לרּוץ  מׁשּלחת אּילה ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.ׁשלחה", Ô˙p‰∑ ְְַַַָָָָֻֻ«…≈ƒ¿≈»∆
נתנּבא: סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכתרּגּומֹו.

ד) נפּתלי (שופטים מּבני איׁש אלפים עׂשרת עּמ ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ"ולקחּת
נא  וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו ׁשּלּוח וגֹו'" לׁשֹון ׁשם מר ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָ

ּברגליו" ׁשּלח ‡ÙLŒÈ¯Ó¯."ּבעמק Ô˙p‰∑ עלֿידם ְְֵֶַַָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ַָָ
ּוברק  ּדבֹורה יֹום ׁשרּו על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. - ְְְִֵַַָָָָָָ

ּבמּסכת  הּמערה, על עׂשו ּכׁשערער יעקב: ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבּורת
יג)סֹוטה עדביּה'(דף 'יתרמי ותרּגּומֹו: חבלֹו, יּפל , ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

וׁשבח  נאים אמרים חלקֹו על יֹודה .והּוא ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

(áë)äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈
:øeL-éìò£¥«

i"yx£˙¯t Ôa∑ אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»ְְֲִִֵֶַַָָ
מציעא' 'ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי קיח)נמטּיּה Ôa.(דף ְְְְְִִִִֵַַָָָ≈

ÔÈÚŒÈÏÚ ˙¯t∑אֹותֹו הרֹואה העין על נטּוי .חּנֹו …»¬≈»ƒִִַַָָָָ
¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑ צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות »»¬»¬≈ְְֲִִַָ

"צעדה" הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָעל
ואחת  אחת מּׁשםּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל ּדבר (ּבמקֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

וקלֿלהבין  חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ּכי לֹומר, צרי ּכן .)אחר, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

ראּיתֹו, על כד)ּכמֹו:"עליֿׁשּור", ולא (במדבר "אׁשּורּנּו ְְְֲֲִֵֶַָֹ
ליּׁשב  נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָקרֹוב",

ׁשּבֹו∑t¯˙.הּמקרא  ּתּקּון ּתי"ו ּכמֹו:הּוא הּלׁשֹון, ְִַָ…»ְִֶַָָ
ג) האדם"(קהלת ּבני לׁשּור,∑eL¯."עלּֿדברת ּכמֹו ְְְִֵַַָָָָ

ׁשל  ותרּגּום לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּדבר
ׁשבטין  'ּתרין עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות ְְְְֲֲִִֵֵָָָאּונקלֹוס:
ּבנֹות  ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי ְְְְְִִִֵַַָָיּפקּון

הּירּדן. עברי ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמנּׁשה,
ּפרּיה  לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי ויׁש'ּברי ּורבּיה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹ

ׁשּבא  ּבׁשעה הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמדרׁשי
לפני  ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעׂשו
ורחל  יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ּוברחל להׁשּתחוֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבניהם
ׁשּמא  רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוּיׁשּתחוּו".
לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה יצא ּבאּמי', עיניו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּתן
יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּוא

לגדּלה  זכית לפיכ עׂשו, ׁשל Ba˙."עליֿעין" ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֻ»
¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ∑.מצרים על ּבצאת ּב להסּתּכל »¬»¬≈ְְְְְְִִִֵֵַַַ

יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו הרע,ועֹוד עין ּבזרעֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ
עין  ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואף

ּבהם  ׁשֹולטת .הרע ֶֶֶַָָ

d·„Úכא  ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe¿»¿ƒ¬≈

Èˆc·כב  ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

BÓÁÏ ‰ÓL ¯L‡Ó(כ ׁשּגאּלת (מט, יצחק', לוי ּב'לּקּוטי מבאר ≈»≈¿≈»«¿ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ

אׁשר  ּבת ׂשרח ׁשהרי 'אׁשר', ּבחינת עלֿידי היתה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמצרים

יֹוסף, עצמֹות את לקח ואז קבּור, יֹוסף היכן למׁשה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהראתה

ׁשהרי ּו לצאת, יכלּו לא זה ּובלי מּמצרים, יצאּו יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹבני

העתידה  הּגאּלה ׁשאף להֹוסיף, ויׁש .ּכ על יֹוסף אֹותם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהׁשּביע

אראּנּו מצרים מארץ צאת (ּכימי 'אׁשר' ּבחינת עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתבֹוא

ה'ּׁשמן' הּתֹורה, ּפנימּיּות מעינֹות הפצת היינּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָנפלאֹות),

אׁשר. ׁשל ענינֹו ׁשהּוא ְִֵֶֶֶַָָָׁשּבּתֹורה,

(316 עמ' כו שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

äçeìL äìià éìzôð (àëKxC lr . ©§¨¦©¨¨§¨©¤¤
ixn` ozFp oFxFCd lAwOde .oFxFC§©§©¥©¥¦§¥

cl fnx dlI`W xnF` Wie .xtW.dxFa ¨¤§¥¥¤©¨¨¤¤¦§¨
wxA zxiWl fnx ,xtW ixn` ozFPd©¥¦§¥¨¤¤¤§¦©¨¨
xEarA ilYtp xn`e .DOr¦¨§¨©©§¨¦©£

:Fzlgpak dxez ©£¨
óñBé úøBt ïa (áë,sirq FnM oA . ¥¨¥¥§§¦

YvO` oA lre oke .dawp oFWl `Ede§§§¥¨§¥§©¥¦©§¨

wECwce .KlúøBtipW lr iM ,zlrFR . ¨§¦§¨¤¤¦©§¥
mB diaiF` FnM .lrRd `vOi mikxC§¨¦¦¨¥©Ÿ©§§¤¨©
.dIxR oFWNn ,zxFtE dxFR oke .iYaiF`©§¦§¥¤¨¦§§¦¨
glWYe oFWNn DzF` WxRW in Wie§¥¦¤¥¥¨¦§©¦§©
KxcM ,minrR zxFR oA xiMfde .zFx`RŸ§¦§¦¤¨©£©¦§¤¤
'd LiaiF` dPd iM .WcTd oFWl iWp ©̀§¥§©Ÿ¤¦¦¥§¤
mrR xg` mrR mrHde .LiaiF` dPd iM¦¦¥§¤§©©©©©©©©©

e"iYd didi ipXd WExRd lre .cinŸ¦§©©¥©¥¦¦§¤©©
mrhe :`iUPl zAWe e"izM .`"d zgY©©¥§©§©¨©¨¦§©©

øeL éìò äãòö úBðadid sqFIW . ¨¨£¨£¥¤¥¨¨
.zFpA dUre ,zxR oaMäãòözg` lM . §¥Ÿ¨§¨¨¨¨£¨¨©©

EdaBW mrHde .dnFgd lr odn zg`e§©©¥¤©©¨§©©©¤¨§
:zFxEvAd zFnFgd lr c`núBða §Ÿ©©©§¨

.äãòö:zen iaEaf KxC lrbk dxez ¨£¨©¤¤§¥¨¤
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(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«

i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑וימררּוהּווימררּוהּו אחיו, «¿»¬À»…ְְֲֲֶַַָָָ
ואׁשּתֹו חּייהם"ּפֹוטיפר את "וימררּו לׁשֹון: .לאסרֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ea¯Â∑ הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו »…ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו היה ׁשאםּֿכן ּפעלּו, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָלׁשֹון
רבּית  לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ"הּמה
ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ליּנקד. לֹו היה ּכן הּוא, ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֻחּצים

ב)ּכמֹו: וכן (ירמיה הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְִֵֶַָָֹ

הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, לׁשֹון ׁשהּוא מעט", ְְְְְֶֶֶַָֹ"רּמּו
רּבּו,ו  רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. עלֿידי הּוׁשמּו, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתרֹוממּו עצמם, את מׁשֹוממים הם הּוא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליהם
ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמם,

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ÌÈvÁ.נדּמּו, ÈÏÚa∑ ְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈ƒƒ
"וּתהי  לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָׁשּלׁשֹונם

נחלה  עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן .הּמחצה", ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָֹ

(ãë)øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´
:ìàøNé ïáà äòø íMî á÷òé©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ ּבחזק ∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿
ÂÈ„È.חזקֹו ÈÚ¯Ê efÙiÂ∑ על טּבעת נתינת היא זֹו ְָ«»…¿…≈»»ְִִַַַַַ

מידי  לֹו היתה זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ְְִֵָָָָָָֹידֹו,
עלה  ּומּׁשם יעקב", "אביר ׁשהּוא ֲֲִִֶַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
לׁשֹון  יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלהיֹות
ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, ְְְְְֶֶַַָָָֹאבן
אׁשר  החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָּתרּגמֹו:
הּוא  ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם ,חלם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻולא
על  הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ׁשל ְְְְְְֵֶַַַַַָָּתרּגּום
הּקדֹוׁשֿ ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהעברי:
יתרמא  'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹדהב

Ï‡¯NÈ.ּפז  Ô·‡∑ אבהן' ּובן, אב נֹוטריקֹון: לׁשֹון ָ∆∆ƒ¿»≈ְְֲִֵָָָ
ּובניו ּובנין' יעקב :. ְֲִַָָֹ

(äë)éáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨´£¤½¨¦§³Ÿ
íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî íéîL̈©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦

:íçøå̈¨«©
i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל Â‡˙.היתה ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈
ÈcL∑ ּכׁשּלא ,לּב היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ועם ««ְְְִִֶַָָָָֹ

יברכּך והּוא ,אדֹונת לדברי ÌÈ„L.ׁשמעּת ˙Î¯a ְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָƒ¿…»«ƒ
ÌÁ¯Â∑'יתּברכּו ּכלֹומר ּודאּמא', ּדאּבא ּברּכתא »»«ְְְְְְְִִִַַָָָָ

טּפה  מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו והּיֹולדֹות, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָהּמֹולידים

ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהראּויה
עּבריהן  מתרּגמינן:∑ÌÈ„L.להּפיל יּירה" "ירה ְִֵֶַָֻ»«ƒְְְִִֶַַָָֹ

ּכאן  "ׁשדים" אף יׁשּתדי', ׁשהּזרע ,'איׁשּתדאי ׁשם על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּכחץ  .יֹורה ְֵֶ

ÔÈ¯·bכג  dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

‡È¯B˙‡כד  Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È· ÔB‰a ˙·˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó¯˙È ÔÎa dˆÁB¯ ‡Ù˜e˙· ÈeLÂ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚ¯c ÏÚ ·‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eäøøîéå (âë,FWExRW cibPd xn` . ©§¨£ª¨©©¨¦¤¥
ExFi KM xg`e .dxHn FnM Fzxxn EnÜ§¨¨§©¨¨§©©¨
laA l` ErinWd dkke .miSg ilrA©£¥¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤
eilr EAqi Edxxnie mrhkE :miAx©¦§©©©§¨£ª¨Ÿ¨¨
:Fzxxn ux`l KRWi sFQA .miAx©¦©¦§Ÿ¨¨¤§¨¨

eäîèNiåEN`M .EdExxnie mcw mCwn . ©¦§§ªª§¨Ÿ¤©§¨§§¦
eig` lr fnx dfe ,EdEnhU xakE xn`̈©§¨§¨§¤¤¤©¤¨

:EdExkOWck dxez ¤§¨
ïúéàa áLzå (ãë:FYWw ozi` mFwnA . ©¥¤§¥¨§¨¥¨©§

efôiåWie .fGtn il` aFxTde ,EwGgzIe . ©¨Ÿ©¦§©§§©¨¥©§©¥§¥

:Fl mrh oi`e ,fRn FzF` miWxtn§¨§¦¦¨§¥©©
miSg ilrA EdEnhVW ,mrHde§©©©¤§¨©£¥¦¦
dzid FYWwe ,Fzxxn KRWl ExAgzde§¦§©§¦§Ÿ§¨¨§©§¨§¨
Eid iM Elki `le ,EPOn EcgtE dwfg£¨¨¨£¦¤§Ÿ¨§¦¨

:miwfg eiciíMî á÷òé øéáà éãéî. ¨¨£¨¦¦¥£¦©£Ÿ¦¨
FzF`n mXd `EdW awri xiA` fnẍ©©¦©£Ÿ¤©¥¥
oke ,l`xUi oa` drFx dide lFki gMd©Ÿ©¨§¨¨¥¤¤¦§¨¥§¥

mrhe .sqFi lMlkie didá÷òé øéáà. ¨¨©§©§¥¥§©©£¦©£Ÿ
` rci `EdWmrhe :sqFi z` Fzadïáà. ¤¨©©£¨¤¥§©©¤¤

FnM mXn iM xnF` Wie .xaCd mvrM§¤¤©¨¨§¥¥¦¦¨§

.`xwOd lkA EdEp`vn `l dfke ,f`n¥¨§¨¤Ÿ§¨§¨©¦§¨
,oa`M dide FAl zOW ,l`xUi oa` mB©¤¤¦§¨¥¤¥¦§¨¨§¤¤
lk`nA zFigl mrHde .zFrxl aWe§¨¦§§©©©¦§§©£¨

:dwFgx KxC z`fedk dxez §Ÿ¤¤§¨
éáà ìàî (äëEwaC `EdW iYrC lr . ¥¥¨¦©©§¦¤¨¥

df mrHde .dlrnl `EdW wEqRd mr¦©¨¤§©§¨§©©©¤
`Ede ,did Lia` l`n ,LciA didW gMd©Ÿ©¤¨¨§¨§¥¥¨¦¨¨§
xg`e Fnvr zxWn l`n m"nE .Jxfri©§§¤¨¥¥¥§¨¥©§§©¥
dPde .'d inWE iCW l`A FnM .FOr¦§§¥©©§¦§¦¥
Kxai `Ede iCW z`nE ,lEtM mrHd©©©¨¥¥©©§§¨¥
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יום שישי

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iyiy meil inei xeriy

(åë)éáà úëøaúåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb¦§´Ÿ¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a∑ ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַָ
ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו ְְְְֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

הֹורי  ÌÏBÚ.את ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú∑ ׁשהּברכֹות לפי ֶַ««¬«ƒ¿…»ְְִֶַָ
לי  ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּלי
קצֹות  ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּברכה
ּׁשּלא  מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,
לֹו: אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָאמר
אׁשרֿאּתה  הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ׂשא
יׂשראל  ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹראה
אּתן  ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבלבד.
וגֹו'", אתֿהּׁשבּועה והקימתי האל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאתּֿכלֿהארצֹות

יׁשעיה: ׁשאמר נח)זהּו יעקב (ישעיה נחלת והאכלּתי" ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַָָֹ
אברהם' 'נחלת אמר: ולא ,"אבי.˙Â‡z∑ ְְֲִַַַַָָָָֹ«¬«

סרּוק  ּבן מנחם חּברֹו ּכ לׁשֹון ∑‰È¯B.אשמול"ץ, ְְִֵֶַָָ«ְ

אּמי הריֹון, ּבמעי ּכמֹוׁשהֹורּוני ג), ּגבר"(איוב ."הרה ְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ
˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד "והתאּויתם (במדבר ««¬«ְְְְִִֶַַ

קדמה", לגבּול ח)לכם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :. ְְְְֲִֵֶָָָָֹ
ÔÈÈ‰z∑ יֹוסף לראׁש ‡ÂÈÁ.ּכּלם ¯ÈÊ∑ ּפריׁשא' ƒ¿∆»ְֵָֹֻ¿ƒ∆»ִָָ

ּבני  מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָדאחֹוהי',
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו אחֹור". "נזרּו "LzÂ·יׂשראל", ְְְִֵֵַָָָָֹ«≈∆

"BzL˜ Ô˙È‡a,אדֹוניו ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על , ¿≈»«¿ְְְֲִִֵֶַַָ
ּכחץ  יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', "efÙiÂ.וקֹוראֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַ«»…

"ÂÈ„È ÈÚB¯Ê∑וּיפּוצּו מּבין ,ּכמֹו: הּזרע ׁשּיצא ¿≈»»ְִֵֶֶַַַָָָ
ידיו  ÚÈ˜·.אצּבעֹות ¯È·‡ È„ÈÓ∑לֹו ׁשּנראתה ְְֶָָƒ≈¬ƒ«¬…ְֲִֶָ

ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו (דף ּדמּות ְְְְְְִִִֶָָָ
ּתאוה לו) לׁשֹון עֹולם", "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס .ְְְְְֲֲִֵַַַָָ

והם וחמּדה  ארץ", "מצקי לׁשֹון: ּו"גבעֹות", , ְְְְְְֵֵֶֶֶָָֻ
ׁשחּמדתן  לקּבלם הּברכֹות והזקיקתֹו .אּמֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

$
âטבת י"ג שישי âיום

(æë)÷lçé áøòìå ãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¤̈−¤§©¥¬
:ììL̈¨«

i"yx£Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈa∑יטרף זאב אׁשר נּבא ,הּוא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲִִֵֶָָ
חטפנין: להיֹות עתידין ׁשּיהיּו כא)על "וחטפּתם (שופטים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָ
ּבּגבע  ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש ׁשאּול לכם על ונּבא ה. ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו נֹוצח יד)ׁשּיהיה א (שמואל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ
וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה לכד ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָ"וׁשאּול

ירׁשיע" יפנה אׁשר Ú„.ּובכל ÏÎ‡È ¯˜aa∑ לׁשֹון ְְְֲִִֶֶַַָ«…∆…««ְ
ּדֹומה  לֹו יׁש ועֹוד 'עדאה', הּמתרּגם וׁשלל, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָֻּבּזה

עברית: לג)ּבלׁשֹון ועל (ישעיה עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְִִִַַַָָָֻ

ּבקרן ּבתחּלת ׁשעמד אֹומר, הּוא אחרים:(ׁשאּול ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

יׂשראל )ּפריחתן  ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ∑ ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
נבּוכדנּצאר, עלֿידי יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאף

לּבבל  ÏÏL.ׁשּיגלם ˜lÁÈ∑ ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְֵֶֶַָ¿«≈»»ְְְְֵֵֶֶַָ
בית  "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּבנימין
הּכהנים  ׁשלל על ּתרּגם ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹהמן

הּמקּדׁש .ּבקדׁשי ְְְִֵַָָ

„ÈÏÈכו  ‡˙k¯a ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i·¯·¯ Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰·‡ eÎÈ¯a»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡¯·‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

dzÒÁ‡·eכז  ‡zÎL È¯Lz dÚ¯‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ·¯˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙ·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ¯ ÔcÚ·e ‡a¯˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ¯˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

.Lia` l`n l`W` WxR oF`Bde .LzF`§§©¨¥¥¤§©¥¥¨¦
l`n mr waC minW zMxA zFid okYie§¦¨¥¡¦§©¨©¦¨¥¦¥¥
.oiidY zNnA xxAzi mrHde .Lia`̈¦§©©©¦§¨¥§¦©¦§¤¨

íBäz úBëøadWn xn` xW`M . ¦§§©£¤¨©Ÿ¤
oke .dawp oFWl mFdY mB .ux` cbOnE¦¤¤¤¤©§§§¥¨§¥
EcxIW ,Fnrh oke .Edznnx mFdY§Ÿ§¨§§¥©§¤¥§
zFpirOd EAxie Fvx`A lrOn minWB§¨¦¦©©§©§§¦§©©§¨
zvaFx `idW mFdYdn milgPde§©§¨¦¥©§¤¦¤¤

:ux`l zgYníçøå íéãL úBëøa. ¦©©¨¨¤¦§¨©¦¨¨©
,mFdYl mgxde ,minXl micXd dOC¦¨©¨©¦©¨©¦§¨¤¤©§
mgx ,df Ktde .eipA EAxIW mrHde§©©©¤¦§¨¨§¥¤¤¤¤

:miwnFv micWe liMWnek dxez ©§¦§¨©¦§¦
éáà úBëøa (åëEzFkxAd dN` . ¦§¨¦¥¤©§¨

mr ExAgzie ,md minEvr LiYkxAW¤¥©§¦£¦¥§¦§©§¦
.ipEkxAW ixFd zFkxAéøBäåFnM . ¦§©¤¥§¦§©§

:xaB dxFd ,mixn z` xdYe oke .iclFi§©§¥©©©¤¦§¨¨¨¤

úåàzmrHde .mziE`zde zxfBn . ©£©¦¦§©§¦§©¦¤§©©©
:zFkxAd dpdAbYWåéçà øéæðzxfBn . ¤¦§©§¨©§¨§¦¤¨¦¦§©

:al aicp FnM ,KEnq `Ede .xfpfk dxez ¥¤§¨§§¦¥
ïéîéða (æë.did xFAB iM a`fl EdOC . ¦§¨¦¦¨¦§¥¦¦¨¨

:draBd iWp` zF`deãò.llW mEBxY . §¨©§¥©¦§¨©©§¨¨
.crl inEw mFil .llW cr wNg f` oke§¥¨¦¥©¨¨§¦¨©

:micr cbA÷lçé áøòìå,llXW sxHd ¤¤¦¦§¨¤¤§©¥©¤¤¤¨©
lE`Wl fnx df iM xn` drEWie .eipal§¨¨¦¨¨©¦¤¤¤§¨
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(çë)úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ
Cøáéå íäéáà íäì øac-øLàøLà Léà íúBà £¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤½̈¦²£¤¬

:íúà Cøa Búëøák§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑ ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»

ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹוהלא
אביהם" להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ּׁשּנאמר ּפרּוׁשֹו: מה , ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבענין.
אֹותם" ויבר" ּבמׁשמע ּתלמּודֿלֹומר: ּכּלם ,.LÈ‡ ְְְְֶַַַַַָָָֻƒ

B˙Î¯·k ¯L‡∑ אחד ּכל על לבא העתידה ּברכה ¬∆¿ƒ¿»ְֲִֶַָָָָָָָֹ

‡˙Ì.ואחד  C¯a∑איׁש" אּלא לֹומר, לֹו היה לא ְֶָ≈«…»ִֶַָָָֹ
ּבר" ּתלמּודֿלֹומר: מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָאׁשר
ּולבנימין  ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹאתם"?
יכל  אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחטיפתֹו
ּבר" ּתלמּודֿלֹומר: הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ְְְְֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּלא

."אתם  ָֹ

(èë)énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½
äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúà eøá÷¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−

:ézçä ïBøôò¤§¬©«¦¦«
i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑ הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְִִֵֶַַַָ

ׁשהיא  עברי ּבלׁשֹון 'אסיפה' ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָאל
ּכגֹון: הכנסה, יט)לׁשֹון אֹותם (שופטים מאּסף איׁש "ואין ְְְְְִֵֵַַָָָ

כב)הּביתה", ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו (ויקרא ְְֲֵֶֶַַַַָ

מּפני  לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּבאסּפכם
'א  וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם סיפה'הּגׁשמים. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הכנסה  לׁשֹון היא אף ּבמיתה, ∑‡È˙B·‡ŒÏ.האמּורה ְְְֲִִַַָָָָָ∆¬»
אבֹותי  .עם ֲִַ

(ì)éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa àøîî©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À

:øá÷-úfçàì ézçä ïøôò úàî¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úà¤¥¨«

(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

(âì)-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤
:åénò-ìà óñàiå òåâiå ähnä©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑:זכרֹונםֿלברכה רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
לא  אבינּו ה)מתיעקב .(תענית ֲִֵַָֹֹ

Â„‡כח  ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא  ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

Èaלב  ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈ·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

mrhe .wlnr z` gSPWø÷aazNgzA . ¤¦©¤£¨¥§©©©Ÿ¤¦§¦©
.zEklOdáøòìåxaC lr ,mzElbA . ©©§§¨¤¤§¨¨©§©

mBxznd zrce .WxC KxC Edfe .ikCxn̈§§©§¤¤¤§¨§©©©§©§¥
:rEci ,zinx`gk dxez £¨¦¨©

Búëøák øLà Léà (çëd`A xW`M . ¦£¤§¦§¨©£¤¨¨

.mzF` KxA oM ,zFkxAdn cg` lkl§¨¤¨¥©§¨¥¥©¨
:FnFlg oFxztM Wi` mrhMhk dxez §©©¦§¦§£

íúBà åöéå (èësqFi mr mNM EklIW . ©§©¨¤¥§ª¨¦¥
:Fxawll dxez §¨§

ähnä ìà åéìâø óñàiå (âìiM . ©¤¡Ÿ©§¨¤©¦¨¦
zFiElY eilbxe ,dHOd lr aWi dNgzA¦§¦¨¨©©©¦¨§©§¨§
zFHn ok `le .mFId mFc` ux` bdpnM§¦§©¤¤¡©§Ÿ¥¦

:mil`rnWId` dxez ©¦§§¥¦
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ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå åéáà̈¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ הּוא ּבׂשמים מרקחת .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ עד חניטתֹו, ימי לֹו הׁשלימּו «ƒ¿¿ְְֲִִִֵַָ
יֹום  ארּבעים לֹו ‡˙B.ׁשּמלאּו ek·iÂ'B‚Â∑ ארּבעים ְְִֶַָָ«ƒ¿…¿ְִַָ

לבכּיה  ּוׁשלׁשים ּברכה לחניטה להם ׁשּבאה לפי , ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ
מתּברכין לרגלֹו נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה ,. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

(ã)äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬

:øîàì äòøô©§−Ÿ¥«Ÿ

(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìòà¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, (שמות ¬∆»ƒƒƒְְִ

הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". ְְְִִִִִֵֶַַַָָ"ּכיֿיכרה
קניתי", "אׁשר כו)ּכמֹו: עקיבא:(ר"ה רּבי אמר ְֲֲִִִִֶַַָָָ

ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכׁשהלכּתי

ּדגּור  ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ּכסף ,ועֹוד ּכל יעקב ׁשּנטל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ואמר  ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוזהב

'ט  ּבּמערה'לעׂשו: חלק ּבׁשביל זה .ל ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EòéaLä¦§¦¤«

i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑,הּׁשבּועה ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְִִִַָֹ
על  'עבר לֹומר: ירא אבל ,מּניח הייתי ֲֲֲִִִֵַַַָָָֹֹלא
הּׁשבּועה  על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשבּועה'!

ׁשאני  הּקדׁש, לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנׁשּבעּתי
לׁשֹון  ׁשבעים על עדף ּבֹו,מּכיר מּכיר אינ ואּתה , ְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ

סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא .(דף ְְִִֶֶַָָ

(æ)éãáò-ìk Bzà eìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

(ç)íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

È‰BlÚא  ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג  Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה  ‡‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È ¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èp¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:·e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו  Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז  È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח  È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú¯‡a e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆
התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eèðçiå (álr wx okYie .wa` zEncM . ©©©§¦§¨¨§¦¨¥©©
dp`Yd ,dFnM zFidl hrn dwFgx KxC¤¤§¨§©¦§¨¨©§¥¨

:diBt dhpgb dxez ¨§¨©¤¨

éúéøk øLà (ädxki iM FnM ,iYxtg . £¤¨¦¦¨©§¦§¦¦§¤
:Wi`e dxez ¦

äòøô éãáò ìk Bzà eìòiå (ælM . ©©£¦¨©§¥©§Ÿ¨

drxR icar ,sqFIn cal mixvn iWp ©̀§¥¦§©¦§©¦¥©§¥©§Ÿ
:E`xTig dxez ¦¨§
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(è)ãák äðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

(é)-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§
ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL̈½¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין מּקף …∆»»»ְְֲִֵַָָָָָֻ

יג) ּונׂשיאי (סוטה ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
ּתלּוי  יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָיׁשמעאל

ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב, ׁשל ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֻּבארֹונֹו
קֹוצים והּקיפּוהּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים  ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

(àé)ïøâa ìáàä-úà éðòðkä õøàä áLBé àøiå©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ
àø÷ ïk-ìò íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä̈«¨½̈©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³

:ïcøiä øáòa øLà íéøöî ìáà dîL§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

(áé):íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
i"yx£Ìeˆ ¯L‡k∑?צּום אׁשר .מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

(âé)úøòîa Búà eøa÷iå ïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà äìtënä äãN§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹
:àøîî éðt-ìò ézçä ïøôò úàî øá÷-úfçàì©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«

i"yx£ÂÈ· B˙‡ e‡NiÂ∑:צּום ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְִֵֶָָָָֹ
מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ'אל

אּתם', אּלא ּכנען, מּבנֹות מקֹום:(ב"ר)ׁשהם להם וקבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למּסע  ּוכסדרן רּוחֹות, לארּבע וכן למזרח ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשהּוא  יּׂשא, לא לוי ּכאן. נקּבעּו ּדגלים ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹמחנה
,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעתיד
עלּֿדגל  "איׁש וזהּו: ּתחּתיהם. יהיּו ואפרים ֹומנּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

מּטתֹו ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות .ּבאתת", ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹ

Â‰Â‰ט  ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa·¯‡י  Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â ·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡ È‰e·‡Ï „·ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ

È·a˙יא  ‡Ï·‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú¯‡ ·˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡¯ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï·‡ e¯Ó‡Â „Ë‡„ È¯„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡¯·Úa Èc ÌÈ¯ˆÓ Ï·‡ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡c¯È„¿«¿¿»

Ôep„wÙ:יב  È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B· e„·ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e¯·˜eיג  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות
יעקב  ּבמיתת מצרים ְְְֲִִִִַַַֹׁשעּבּוד

B˙‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈ· B˙‡ e‡NiÂ(יג (נ, «ƒ¿…»»«¿»¿«««ƒ¿¿…
ארֹונֹו ּבנׂשיאת הּסדר רׁש"י מפרׁש ּבניו" אֹותֹו "וּיּׂשאּו הּפסּוק ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל

הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי ּומסּים יעקב, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשל

ּתחּתיהם". יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹויֹוסף

ענין  הּוא הארֹון נׂשיאת הרי יּׂשא, לא ׁשּלוי הּטעם ּבאּור ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוצרי

ּבניו, עלֿידי אּלא עלֿידֹו לא ּגּופא ּובזה הרחֹוק, ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּבעתיד

ׁשל  ארֹונֹו ּדנׂשיאת הּמצוה את זה ּבגלל מּמּנּו יּקחּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָּומּדּוע

ִָאביו?

ּבזה: ְֶַַָָָההסּברה

ּכֹותב  ׁשרׁש"י ּכפי ּבמצרים, הּׁשעּבּוד התחיל יעקב ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹּבמיתתֹו

ׁש "ׁשּכיון הּפרׁשה עיניהם ּבתחּלת נסּתמּו אבינּו, יעקב ּנפטר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּזה  לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָולּבם

יׂשראל  ּבארץ לקבּורה מּמצרים יעקב ׁשל ׁשהֹוצאתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּובן

מצרים. וׁשעּבּוד ּגלּות להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְִִִִֶַַָָָּגרמה

למעלה  היה לוי ׁשּכן הארֹון, את לוי נׂשא לא זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּומּטעם

אּלא  לוי ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו "לּמה רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּׁשעּבּוד,

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ìáà åéáàì Nòiå (é:l"f EpipFncw Exn` xW`M ,EdExaTW xg` .`i dxez ©©©§¨¦¥¤©©¤§¨©£¤¨§©§¥©
åéðá eNòiå (áé:dESW mFwOA EdExawE EdE`UPW .mEv xW`M eipA EUr dPde WExR .bi dxez ©©£¨¨¥§¦¥¨¨¨©£¤¦¨¤§¨§¨©¨¤¦¨
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(ãé)íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑,ּכאן ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒֲַָָָָ
הקּדים  ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו ְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהקּדים
פרעה  עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: לאחיו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמצרים

לפי  אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ואחרּֿכ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוגֹו'"
ּכתריהם  ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ׁשעׂשּו הּכבֹוד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראּו

ּכבֹוד  ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל .ּבארֹונֹו ֲֲֲֶֶַַָָָֹ

(åè)eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

:Búà eðìîb̈©−§Ÿ«
i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ַ

רגילים  ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ"וּיראּו"?
ּכבֹוד  ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף ׁשל ׁשלחנֹו על ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻלסעד

לא  יעקב ּומּׁשּמת eÓËNÈ.(ב"ר)קרבןאביו, eÏ∑ ְֲִִֵֵֶַָָֹֹƒ¿¿≈
'לּו' יׁש הרּבה: לענינים מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמא
יהי  "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָמׁשּמׁש
מתנּו". "לּו הֹואלנּו", "ולּו ׁשמעני", "לּו ,"ְְְְְִִֵֶַַָָכדבר
"לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ְְְְְִִֵֵַַויׁש

ׁשקל  אנכי "ולּו למצותי", הקׁשבּת "לּו ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֹחכמּו",
"לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש ְְְִֵֵֶַַַַָעלּֿכּפי".

ּבּמקרא  ּדֹומה עֹוד לֹו ואין לׁשֹון ,יׂשטמנּו", והּוא ְְְְְְִִֵֵֶַָ
לׁשֹון  אחרי", האּׁשה לאֿתל "אלי ּכמֹו: ְְֲִֵֵַַַָָָֹֻ'אּולי',

ּבּקׁשה  לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. "אּולי ,'ׁשּמא' ּכגֹון: ְְְֵֶַַַָָָ
הּוא  הרי אֹותי", ה' יׁשיב "אּולי ּבעניי", ה' ְְְֲִִִִֵֶַָָיראה
"אּולי  'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ְְְְְִִִֵֶַַָּכמֹו:

צּדיקם  חמּׁשים ."יׁש ֲִִִִֵַ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéåBúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑,"יׂשראל אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְִֵֵֵֶַַָ
יׂשראל, ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ּולאהרן למׁשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹצּוה
יֹוסף  אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאף

ּבלהה  ּבני את צּוּו? מי ואת ּכן. לֹו ׁשהיּולֹומר , ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: אצלֹו, .רגילין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָ
‰eˆ EÈ·‡∑(סה יבמות ּכי (ב"ר. הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ׁשּנּו »ƒƒ»ְִִִֵַַָָָ

ּבעיניו  יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, יעקב צּוה .לא ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãáò:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
i"yx£EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑ עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

ÏÎÂיד  È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e·‡ ˙È»»ƒ

e¯Ó‡Âטו  ÔB‰e·‡ ˙ÈÓ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

˜„Ìטז  „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

ÔÚkיז  ˜B·L eÚ·a ÛÒBÈÏ Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ· È¯‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡·BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„·Ú ‡·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»

:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Î·e Ce·‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

קּים  הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלהֹודיע

מּזֹו: ויתירה ּכּלם". על ימים הארי ולוי . . ׁשעּבּוד היה ְְֱִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻלא

על  היתה לא מצרים ׁשעּבּוד "מלאכת לוי לׁשבט ּבנֹוגע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאפילּו

לוי". ׁשל ְִִֵֶׁשבטֹו

"ׁשבטֹו ׁשּכן הארֹון, את לׂשאת ׁשעתיד זה עם קׁשּור זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוענין

לׂשאת  ׁשעתידין ׁשּידעּו לפי עבֹודה לעׂשֹות רצּו לא . . לוי ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל

חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, שמות את זקנים) (הדר (תוספות ְִִֵֶָָָָ

יג) .א,

שבת') 'לקראת מתוך - 235 עמוד כ, חלק לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eðîèNé eì (åè:miAx mikxC lr `xwOA Fl Wie .eUr mhUIe FnM .dai` Epl xHi `OW .fh dxez ¦§§¥¤¨¦Ÿ¨¥¨§©¦§Ÿ¥¨§¥©¦§¨©§¨¦©¦
àpà (æé:qEIR oFWl .gi dxez ¨¨§¦
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(çé)Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−
:íéãáòì©«£¨¦«

i"yx£ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑ הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

(èé)íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−
:éðà̈«¦

i"yx£È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑?אני ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְֲִִֶָ
יכֹול? אני ּכלּום לכם, להרע רֹוצה הייתי אם ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּבתמיהה,

ֿוהּקדֹוׁשּֿברּו רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהלא
לכם? להרע יכל לבּדי אני והיא לטֹובה, חׁשבּה .הּוא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

(ë)ç ízàåäáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò ïòîì§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

$
âטבת י"ד קודש âשבת

(àë)-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå íëtè©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑:הּלב על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְִִִֵַַַַָ
עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעד
אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַועלֿידיכם
ונׁשּתּבח  ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות ְְְְִִִֶַַַַַַָָמה

אח  ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּבהן,
נרֹות  עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את יכלּוׁשהֹורג לא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכּו' אחד נר .לכּבֹות ְְֵֶַָ

(áë)óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½
:íéðL øNòå äàî¥¨¬¨¤−¤¨¦«

(âë)lL éða íéøôàì óñBé àøiåøéëî éða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ
:óñBé ékøa-ìò eãlé äMðî-ïa¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«

i"yx£ÛÒBÈ Èk¯aŒÏÚ∑ ּברּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתרּגּומֹו, «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

e¯Ó‡Âיח  È‰BÓ„˜ eÏÙe È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈc·ÚÏ CÏ ‡Á‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

ÏÁc‡יט  È¯‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡‡ ÈÈ„«¿»¬»

ÈÈכ  Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ Ôez·LÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚÓÏ ÏÈ„a ‡·ËÏ ˙·MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

ÈÂ˙כא  ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁz ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁÂ ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

‡·È‰eכב  ˙È·e ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓa ÛÒBÈ ·È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

Èaכג  Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈa ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈
:ÛÒBÈ Èa¯Â e„ÈÏÈ˙‡ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈

ãקודש משיחות ãנקודות
ÛÒBÈ Èk¯a ÏÚ e„lÈ . . ¯ÈÎÓ Èa Ìb(כג ÔeÈ¯ÈÊb(נ, e„ÈÏÈ˙‡ „k «¿≈»ƒÀ¿«ƒ¿≈≈«ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ

ÛÒBÈ(עּזיאל ּבן יֹונתן הּסנּדק(ּתרּגּום היה ׁשּיֹוסף ּבני היינּו ׁשל ≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּברּכיו על ׁשּנּמֹולּו יֹונתן)מכיר, מנהג (ּפרּוׁש הרי ,ּכ על והקׁשּו . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

אחים, ׁשני ׁשל ּבסנּדקאּות אחד אדם לכּבד ׁשּלא הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

íéäìà úçúä ék ïBàbä øîàiå (èé©Ÿ¤©¨¦£©©¡Ÿ¦
éðà,midl` mFwnA ip` EN`M . ¨¦§¦£¦¦§¡Ÿ¦

Epgp` Exn`Ye iptl mYltPW¤§©§¤§¨©©Ÿ§£©§

:Licark dxez £¨¤
äNò ïòîì (ë:lrRd mW .`k dxez §©©£Ÿ¥©Ÿ©

lL éða (âëíéLzNn zFid xEarA . §¥¦¥¦©£¡¦©

:mirAx mipAd Eidi dPd ,dkEnq ipA§¥§¨¦¥¦§©¨¦¦¥¦
eãlé:ElcB .ck dxez ª§¨§

שבת קודש
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(ãë)ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ
úàfä õøàä-ïî íëúà äìòäå íëúà ã÷ôé¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ
:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

(äë)ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða-úà óñBé òaLiå©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
:äfî éúîöò-úà íúìòäå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

(åë)Búà eèðçiå íéðL øNòå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
:íéøöîa ïBøàa íNéiå©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן פה אל פ"ה פסוקים ויחי פ"ה פרשת חסלת

k„Ó¯כד  ÈÈÂ ˙È‡Ó ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»»ƒ«»ƒ¿«
‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔBÎ˙È ˜qÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÈÎc¿ƒ»¿¿ƒ«»¿ƒ«¿»»»
:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

k„Ó¯כה  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÛÒBÈ ÈÓB‡Â¿≈≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿«
:‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»

eËÁÂכו  ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ¯a ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈«¿»«¬«¿ƒ«¬»
˜ÊÁ :ÌÈ¯ˆÓa ‡B¯‡· È‰eÓNÂ d˙È»≈¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

ּבּה" אדם ׁשנה לא ׁש"מעֹולם לּקטרת, א)ּבדֹומה כו, ויׁש(יֹומא . ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

סֹופ  ה'חתם ׁשל חּדּוׁשֹו עלּֿפי יכֹול לתרץ ּדאתרא' ׁש'ּמרא ר', ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יכֹול  הּגדֹול ׁשהּכהן ּכׁשם אחד, מאח יֹותר עבּור ּכסנּדק ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלׁשּמׁש

הארץ, על הּׁשּליט היה יֹוסף ּכאן: ואף ּכרצֹונֹו. קטרת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלהקטיר

אחים. לׁשני סנּדק להיֹות לֹו הּתר ולכן ּדאתרא', ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻ'מרא

(247 עמ' כ כרך שיחות (לקוטי

ãקודש משיחות ãנקודות
הּגלּות  מחׁש להתּפעל ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹהּכח

:ÌÈ¯ˆÓa ÔB¯‡a ÌNÈiÂ(פרשתנו (סיום «ƒ∆»Õ»¿ƒ¿»Õƒ

ּבטֹוב" ּד"מסּיימין הּכלל ועוד)ידּוע נדה, סוף תוספות ,(עיין ְְְְִִַַַָָ

נקּבר  ׁשּיֹוסף ּבזה הּוא ּבראׁשית ספר סּיּום מּדּוע ּתמּוּה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָואםּֿכן

ליקבר  יֹוסף זכה ׁשּלא הּׁשבח, הפ זהּו לכאֹורה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבמצרים,

ּבמצרים? ונׁשאר יׂשראל ּבארץ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָמּיד

הּתֹורה על "ּבּׁש ּׁשּכתב מה עלּֿפי ּבזה לֹומר מז,ויׁש (פרשתנו ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

יׂשראל כט) ּבארץ ולא ּבמצרים יֹוסף ׁשּנקּבר לזה ׁשהּטעם ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ואּתה  כּו' עליהם ׁשּתגן צרי "אּתה ליֹוסף אמר יעקב ּכי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּוא,

עּמהם  וללכת ּבּגלּות, ׁשהם זמן ּכל וחסד חן להם למׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹצרי

ּבּמדּבר". ְְְִַָָָּולמׁשכם

יׂשראל  ּבני ׁשאבּו ּבמצרים יֹוסף מּקבּורת ׁשאּדרּבה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא,

ׁשּיֹוסף  ּבידעם הּנה קׁשה, ּגלּות ּבתֹו ׁשהיּו ּדאף וחּזּוק, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָעּדּוד

להתּפעל  ׁשּלא מּזה נתעֹודדּו ּגלּותם, ּבצרת אּתם נמצא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּצּדיק

להקּב"ה. ּבדבקּותם חזקים ולהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָמהּסביבה,

קבּורה  ׁשל הּמעלה ּגדל אף ּׁשעל מה לבאר יׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועלּֿפיֿזה

יׂשראל  מרֹועי וכּמה ּכּמה נטמנּו מּכלֿמקֹום יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבארץ

צאן  עם יחד ּבּגלּות ׁשּנׁשארּו עלֿידיֿזה ּכי לארץ, ּבחּוץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּדוקא

ה'. ּבעבֹודת וחּזּוק עּדּוד ׁשֹואבים מּזה הּנה ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָמרעיתם,

ּבארֹון  "וּייׂשם ּבּפסּוק הּוא ּבראׁשית ספר ׁשּסּיּום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוזהּו

החזק  ׁשהּוא ונתחּזק", חזק "חזק מכריזים ותכף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבמצרים",

יבֹוא  אׁשר עד  הּגלּות, ּבמצר ּבהיֹותנּו יׂשראל, מרֹועי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמקּבלים

ּבימינּו. ּבמהרה ְְִֵֵֵַָָהּגֹואל

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 474 עמוד כה, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

åìø ¯ ãìø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

BúBà eèðçiå (åë:mi`tFxd .ïBøàa íNéiå,wCwcnd dpFi iAx xn`Ie .xviIe lwWn lr ,mUi WxXd dPde .cg` FzF` mU . ©©©§¨§¦©¦¤¨¨¨¤¨§¦¥©Ÿ¤¦¤©¦§©©¦¤©Ÿ¤©¦¨©§©§¥
mrhe .ipirA wFgx `Ede ,wExEW zgY wxigd iMïBøàa:FWtpl oikdW `Ed ,z"iAd zEvnwA .éçéå úùøô úìñç ¦©¦¤©©§¨§¥©§©©¨¨§©§©¥¤¥¦§©§
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עב

ממכתבי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ

בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  ...בראשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהוג. ובקשתי זאת 
הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פרטי של מפלגת החסידים יחיו 
בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר...

)ט"ו סיון, תרפ"ח(

שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהג  היה 
הקאפיטל  את  יום  בכל  אומר 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פרק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת 
אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סגולה שלא ייצאו 

לתרבות רעה...

)תמוז תרס"ו(

 לוח תהלים 

יום ראשון, ח' טבת < מפרק מד עד סוף פרק מח

יום שלישי, י' טבת < מפרק נה עד סוף פרק נט

יום שישי,י"ג טבת < מפרק סט עד סוף פרק עא

יום שני, ט' טבת < מפרק מט עד סוף פרק נד

יום חמישי, י"ב טבת < מפרק סו עד סוף פרק סח

יום רביעי, י"א טבת < מפרק ס עד סוף פרק סה

שבת קודש, י"ד טבת < פרק כ. מפרק עב עד סוף פרק עו

יום ראשון
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עג

עג

טבת  ח' ראשון יום — ח פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת ח' ראשון âיום
יג, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ïäá:מורה å÷ñòù ,26 'îò ãò ...íéøáã ìòå

פרק ח 
,øzäa íéìèa íéøác ìòå,בדיבורם איסור כשאין -ïBâk §©§¨¦§¥¦§¤¥§

ãîìì ìBëé BðéàL õøàä-íò,ללמוד שיכול מי שכן, - ©¨¨¤¤¥¨¦§Ÿ
ולא  בם "ודברת של מצותֿהעשה חובת תמיד עליו מוטלת

בטלים" ולא 6בדברים תורה דברי רק לדבר תמיד חייב הוא ,

יש  ולגביו בטלים, דברים

דברים ‡ÂÒÈ¯משום לדבר

הארץ, עם ואילו, בטלים.

יש  ללמוד, יכול שאינו

שלו  בטלים' שה'דברים

הוא  ואף באיסור. אינם

éøöBLôð øäèì C ¨¦§©¥©§
,Bæ ätì÷c Bæ äàîhî¦ª§¨¦§¦¨
óëa dìebìb éãé-ìò©§¥¦§¨§©

òìwä7, לעונש ביחס - ©¤©
מובא  הקלע" "כף של זה

את  שקולעים הביטוי,

של  אחד מקצה האדם

או  השני, לקצה העולם

לחוץ  ישראל מארץ

בכך  הגלום הרעיון לארץ.

הנפש  את מעבירים הוא:

לקיצוניות, מקיצוניות

את  הנפש רואה בתחלה

הגדלות  ואת האמת

ובאלקות, שבקדושה

ודיברה  שחשבה ולדיבורים, למחשבות אותה, "זורקים" ומיד

לנשמה  גדול צער משום בכך ויש áeúkL,8בעולםֿהזה; Bîk§¤¨
Bîk ,íéøeñà íéøeaãì ìáà .èð óc çlLa úLøt øäfa©Ÿ©¨¨©§©©©£¨§¦¦£¦§

ìå úeðöéììMî ïäL ,íäa àöBiëå òøä ïBLúBtì÷ L ¥¨§¨¨©§©¥¨¤¤¥¦¨Ÿ§¦
øäèì ìéòBî [Bcáì] òìwä ók ïéà ¯ éøîâì úBàîhä©§¥§©§¥¥©©¤©§©¦§©¥

.ípäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ,Lôpäî Búàîè øéáòäìe- §©£¦ª§¨¥©¤¤©§¦¨¥¥§¥¦Ÿ
לנקות  יותר משפיע הוא כך ומשום יותר, חמור עונש שהוא

הנפש. ñBòå÷את äøBza ÷ñòì Bì øLôàL éî ïëå§¥¦¤¤§¨©£Ÿ©¨§¥

BLôðì ìéòBî Bcáì òìwä ók ïéà ¯ íéìèa íéøáãa¦§¨¦§¥¦¥©©¤©§©¦§©§
÷ø ,dëkæìe d÷øîìהיא ל - íéøeîçזקוקה íéLðò §¨§¨§©§¨©¢¨¦£¦

éììkä Lðò ãálî ,úeèøôa äøBz ìeha ìò íéLéðònL¤©£¦¦©¦¨¦§¨¦§©Ÿ¤©§¨¦
,âìL ìL ípäéâa ,úeìöò úîçî äNò-úåöî ìeha ìëì§¨¦¦§©£¥©£©©§§¥¦Ÿ¤¤¤
øçà íB÷îa øàánk9. ©§Ÿ¨§¨©¥

עבירותיו  על נענש אדם -

חומרת  מדה", כנגד "מדה

החטא, כחומרת העונש

שנעשתה  עבירה על ולכן:

- וחמימות חום מתוך

של  ב"גיהנום מענישים

בקיום  קרירות ועל אש",

של  ב"גיהנום - מצוה

על 10שלג" נוסף הרי, .

על  שמענישים העונש

תורה, תלמוד מצות ביטול

על  שמענישים כעונש

- מצותֿעשה כל ביטול

על  מיוחד עונש קיים

תורה". ¥§ïëå"ביטול
úBnà úBîëça ÷ñBòä̈¥§¨§ª
íéøác' ììëa ¯ íìBòä̈¨¦§©§¨¦
ïBò ïéðòì áLçé 'íéìèa§¥¦¥¨¥§¦§©£

,äøBz ìeha שגם - ¦¨
כלליות  חכמות בלימוד

תורה, ביטול חטא על ãeîìzעוברים úBëìäa áeúkL Bîk§¤¨§¦§©§
äøBz11ãBòå .ìò úBnàä úîëç ìL dúàîè äøúé úàæ ¨§Ÿ§¥¨ª§¨¨¤¨§©¨ª©

ànèîe Léaìî BðéàL ,íéìèa íéøác úàîè עלֿידי - ª§©§¨¦§¥¦¤¥©§¦§©¥
בטלים, úBcnä,דברים ÷øשהן -LBãwä çeøä ãBñéî ©©¦¦¨©©¨

,úéäìàä BLôðaL מורכבת האלקית הנפש גם שכן, - ¤§©§¨¡Ÿ¦
המדות, עפר. מים, רוח, אש, רוחניים: יסודות מארבעה

דברים  ידי ועל - הרוח מיסוד באות וכדומה, פחד כאהבה,

האלקית, הנפש של המדות שבע את בהם משקיע הוא בטלים

íéøîà éèå÷éì
ïåâë øúéäá íéìèá íéøáã ìòå
äàîåèî åùôð øäèì êéøö ãåîìì ìåëé åðéàù ä"ò
'ô øäæá ù"îë òì÷ä óëá äìåâìâ é"ò åæ äôéì÷ã åæ
úåðöéì åîë íéøåñà íéøåáéãì ìáà .è"ð óã çìùá
úåàîèä úåôéì÷ ùìùî ïäù íäá àöåéëå òøä ïåùìå
øéáòäìå øäèì ìéòåî [åãáì] òì÷ä óë ïéà éøîâì
éî ïëå .íðäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ùôðäî åúàîåè
ïéà íéìèá íéøáãá ÷ñåòå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷ø äëëæìå ä÷øîì åùôðì ìéòåî åãáì òì÷ä óë
úåèøôá äøåú ìåèéá ìò íéùéðòîù íéøåîç íéùðåò
úåìöò úîçî ò"î ìåèéá ìëì éììëä ùðåò ãáìî
úåîëçá ÷ñåòä ïëå à"îá øàåáîë âìù ìù íðäéâá
ïåò ïéðòì áùçé íéìèá íéøáã ììëá íéìåìâ éãáåò úåîåà
äøúé úàæ ãåòå äøåú ãåîìú úåëìäá ù"îë äøåú ìåèéá
úàîåè ìò íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëç ìù äúàîåè
ãåñéî úåãîä ÷ø àîèîå ùéáìî åðéàù íéìèá íéøáã
äâåð úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ùåã÷ä çåøä

ב.6. יט, ב.7.יומא קנב, שבת שאמירת 8.ראה הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי
ומטהרים  תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות בעלֿפה לומר למשל: בעלֿפה, תורה דברי

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה - האויר ב;9.את סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי
אֿב. קנ, ב. חלק ב; שלג 10.רלז, שפשוף שעלֿידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד שרוצים יש

משמע  לא להאריז"ל תורה' שב'לקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך להחזרת עוזר קפוא, אבר על
העיר: הוא ˘Ì".כך. ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰ ÔÂÎ Ì‡ ‚"Úˆ".11 הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק

שלו. ערוך' ב'שולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד, בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר

 תניא יומי 

יום ראשון
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עד טבת עד ט' שני יום — ט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת ט' שני âיום
,26 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה è ÷øô,26 עמ' ïéçåîáù.עד

פרק ט 

אותן, ומלכלך שבה, הרוח מיסוד ÷útìהנובעות úàîèa§ª§©§¦©
òøä çeøä ãBñéî íéàaä ,íéìèa íéøáãaL dâðŸ©¤¦§¨¦§¥¦©¨¦¦¨©¨©

,ìéòìãk úéîäaä BLôða Bæ ätì÷aL שהוסבר כמו - ¤¦§¦¨§©§©§¥¦§¦§¥
הראשון. BLôðaL,בפרק úòc-äðéa-äîëç úðéça àìå- §Ÿ§¦©¨§¨¦¨©©¤§©§

אינם  בטלים דברים

השכל  את מטמאים

íäLשבנשמה, øçàî¥©©¤¥
,úeøBáe úeèL éøác¦§¥§
énòå íéèBMä íbL¤©©¦§©¥
.ïk øaãì íéìBëé õøàä̈¨¤§¦§©¥¥
את  משקיע הוא אין -

בטלים, בדברים שכלו

את  מטמא אינו וממילא

האלקית. נפשו של השכל

úîëça ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨§©
,úBnàä הדבר שונה - ¨ª

אומות  לחכמות ביחס

שבהתעסקותו  העולם,

Léaìîבהן àeä©§¦
úòc-äðéa-äîëç úBðéça ànèîe,השכל -BLôðaL §©¥§¦¨§¨¦¨©©¤§©§

eìôpL ,elà úBîëçaL dâð útì÷ úàîèa úéäìàä̈¡Ÿ¦§ª§©§¦©Ÿ©¤§¨§¥¤¨§
änL,נוגה קליפת לתוך "נפלו" חכמות אותן -úøéáLa ¨¨¦§¦©

íéìkä,הבריאה בראשית הכלים" "שבירת של בתהליך - ©¥¦
.ïç éòãBéì òeãik ,äMã÷c äîëç ìL íéøBçà úðéçaî- ¦§¦©£©¦¤¨§¨¦§ª¨©¨©§§¥¥

התהליך  מתבאר שבה הקבלה), (חכמת נסתרה חכמה ליודעי

כלליות, חכמות כשלומדים ובכן, הנפילה. ואופן האמור

מדברים  גרוע וזה האלקית, הנפש של השכל את מטמאים

השכל.בטלי  את ולא המדות את רק מטמא הוא עלֿידם ם,

ïúBà äNBò ïk-íà-àlà,החכמות את -Cúçì íBcø÷ ¤¨¦¥¤¨©§©£Ÿ
òãBiL Bà ,'ä ãáòì çåøa ïäî ñðøtúäì éãk eðéäc ,ïää¤§©§§¥§¦§©§¥¥¤§¤©©£Ÿ¤¥©

,BúøBúì Bà 'ä úãBáòì ïäa LnzLäì לומד הוא למשל: - §¦§©¥¨¤©£©§¨
החודש, קידוש דיני את היטב להבין כדי החשבון, חכמת

ìLוכדומה. Bîòè eäæå§¤©£¤
ì"æ ï"aîøå í"aîøä̈©§©§©§©©

:ïäa e÷ñòL ïúòéñå- §¦¨¨¤¨§¨¤
העולם, אומות בחכמות

לנצל  ידעו הם שכן,

ה' בעבודת אלו חכמות

להאמור  בהקשר ובתורה.

של  שדבר זה, בפרק

הוא  איסורו אם גם איסור,

קשור  בלבד, מדרבנן

הטמאות  הקליפות בשלש

אפשר  ואי לגמרי,

אם  גם לקדושה, להעלותו

מבלי  אותו אוכל הוא

של  הוא שהדבר שידע

הוא  אכילה אותה ובכוח שמים, לשם נאכל כשזה ואף איסור,

אחד  חסיד הבא: הסיפור את כאן להביא כדאי - ומתפלל לומד

מחשבות  נופלות שלחתנו הזקן, רבנו בפני פעם התאונן

נכשל  חתנך הזקן: רבנו לו אמר אמונה. בעניני ופקפוקים

החליבה. בשעת נוכח היה לא שיהודי עכו"ם, חלב בשתיית

עכו"ם  חלב כך על ונוסף יהודי, חלב שזהו חשב שהוא ואף

ומכאן  ברוחניות, הדבר לו הזיק - בלבד מדרבנן איסור הוא

להירפא  לו שעזר "תיקון", לו נתן הזקן רבנו באמונה. ספיקותיו

הרוחנית. ממחלתו

è ÷øt הנפש פרטי את הזקן רבנו הסביר הקודמים בפרקים ¤¤
ושלשה  כוחותיה עשרת על מישראל, אחד שבכל האלקית

שבכל  שמהקליפה, הנפש הבהמית, הנפש פרטי את לבושיה.

בפרק  לבושיה. ושלשה כוחותיה עשרת על מישראל, אחד

את  יסביר התשיעי,

המתחוללת  המלחמה

נפשות  שתי בין באדם

אלו:

ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©
úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦
ìëa dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©§¨
,ála àeä ìàøNé Léà¦¦§¨¥©¥

שהרי, הגוף, על להשפיע הבהמית, הנפש מתגלה בלב, שם, -

הבהמית  הנפש מורכבת הקודמים, בפרקים שהוזכר כפי

ומקומן  וכדומה, התפארות תאוה, ככעס, - מ"מדות" בעיקר

בלב, הוא אלו, מדות éìàîNשל ììça,שבלב -àeäL ¤¨¨§¨¦¤
áéúëe ,íc àìî1."Lôpä àeä ícä ék" מובן,: שמכאן - ¨¥¨§¦¦©¨©¤¤

בחלל  נמצאת שהנפש

המלא  שבלב, השמאלי

בגלל ïëìå,דם, - §¨¥
הנפש  של מיקומה

בלב, ìk̈הבהמית
úeøàtúäå úBåàzä©©£§¦§¨£

ïäéîBãå ñòëå וכל - §©©§¥¤
המדות, ála,שאר ïä¥©¥

çnì äìBò íâå .óebä ìëa úBèMtúî ïä áläîe¥©¥¥¦§©§§¨©§©¤©Ÿ©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äôéì÷áù òøä çåøä ãåñéî íéàáä íéìèá íéøáãáù
øçàî åùôðáù ã"áç 'éçá àìå ìéòìãë úéîäáä åùôðá åæ
øáãì íéìåëé ä"òå íéèåùä íâù úåøåáå úåèù éøáã íäù
ùéáìî àåä íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëçá ë"àùî .ïë
úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë

îì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïäùàøáù çå

כג.1. יב, דברים

יום שני
יום שלישי
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טבת  י' שלישי יום — ט פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת י' שלישי âיום
,26 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור áéúë...מורה äðä êà,28 עמ' äåæáù"÷:עד

LàøaL2,ïäa íkçúäìe ïäa øäøäìe áMçì אחרי , - ¤¨Ÿ§©¥§©§¥¨¤§¦§©¥¨¤
לחשוב  מוחו, אל עולה היא בלבו, תאוה שמתעוררת

זו  תאותו למימוש להגיע איך BøB÷î,3ולהתחכם ícäL Bîk§¤©¨§
çnäì äìBò íâå ,íéøáàä ìëì èMtúî áläîe ,ála©¥¥©¥¦§©¥§¨¨¥¨¦§©¤§©Ÿ©

.LàøaL שהדם כשם - ¤¨Ÿ
הוא  ומשם בלב, מקורו

חלקי  שאר לכל מתפשט

- זו נפש גם כך הגוף,

- האדם בדם המלובשת

היא  ומהלב בלב, מקורה

חלקי  שאר לכל מתפשטת

ïkLîהגוף. íB÷î Cà©§¦§©
àeä úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦

,LàøaL ïéçîa- ©Ÿ¦¤¨Ÿ
הנפש  של מיקומה

במוח  הוא האלקית

שהוזכר  כפי שבראש,

שעיקר  הקודמים, בפרקים

הנפש  של מהותה

ה"שכל", הוא האלקית

הוא  ה"שכל" ומקום

שבראש,íMîeבראש, מהמוח -,íéøáàä ìëì úèMtúî ¦¨¦§©¤¤§¨¨¥¨¦
ála íâåהאלקית הנפש ומתגלה שוכנת -éðîéä ììça- §©©¥¤¨¨©§¨¦

áeúkLשבלב, Bîëe ,íc Ba ïéàL4."Bðéîéì íëç áì" : ¤¥¨§¤¨¥¨¨¦¦
(היצר  הבהמית לנפש בניגוד האלקית, לנפש רומז "חכם" -

כאן, שבלב. הימני החלל - "לימינו" "כסיל". הנקראת הרע),

האברים: לשאר הלב בין מבדיל הוא הבהמית, בנפש כמו

האברים, בכל מתפשטת האלקית שהנפש מציין, שהוא לאחרי

רק  לא האלקית הנפש כי - בלב" "וגם במיוחד מוסיף הוא

גם היא אלא האברים, בשאר כמו בלב מתפשטת Ï‚˙Ó‰שהיא
במדות. כלומר: האלקית àéäåבלב, הנפש מתגלה כיצד - §¦

עלֿידי - בלב? - úáäìLשמהמוח étLøk 'ä úáäà©£©§¦§¥©§¤¤
íéìékNî áìa úáäìúî,חכמתם בכוח המשתמשים - ¦§©¤¤§¥©§¦¦

íéððBaúîe íéðéáîä להבין הבינה", ב"כוח גם ומשתמשים - ©§¦¦¦§§¦
לפרטיו, דבר íçîaכל øLà ízòãa גם משתמשים הם - §©§¨£¤§Ÿ¨

מבינים; שהם מה את ולהרגיש להתעמק הדעת", "בכוח

חכמה, הכוחות: שלושת בכל כך לשם משתמשים הם כלומר,

ודעת, ¦¨§¦íéøáãaבינה
úà íéøøBònä©§§¦¤

.äáäàä בגדולת - ¨©£¨
שהוסבר  כפי השי"ת,

השלישי, בפרק

בגדולת  שההתבוננות

אהבה  מעוררת השי"ת,

בלב  זו אהבה הרי, אליו.

הנפש  התפשטות היא

מהמוח: האלקית

מביאה  במוח ההתבוננות

בלב. האהבה -ïëåאת §¥
לרגש  יותר, פנימי משל

מהמוח  הנובע הלב

ááìשבראש, úçîN¦§©¥¨
øãäå 'ä úøàôúa§¦§¤¤©£©

,BðBàb שמחתֿלב גם - §
הלב, אל מהמוח בא אהבה, מאשר יותר פנימי רגש שהיא זו,

íëçä éðéò øLàk,האלקית הנפש -øLàçîa ,BLàøa ©£¤¥¥¤¨¨£¤§Ÿ§Ÿ©
íéìkzñî ,Búðéáe Búîëç,פנימי במבט -àkìîc àø÷éa ¨§¨¦¨¦§©§¦¦¨¨§©§¨

הקב"ה, המלך, של בכבודו -Búlãb úøàôúå,שהיא -ãò §¦§¤¤§ª¨©
ø÷ç ïéà,לשרשו עד לחקרו אפשר אי -,úéìëúå óBñ ïéàå ¥¥¤§¥§©§¦

מוגבל, ובלתי איןֿסופי הוא -.øçà íB÷îa øàáîk הוא - ©§Ÿ¨§¨©¥
הקב"ה בגדולת שהוא ·ÈÈÚמתבונן רק לא כלומר: שכלו.

בצורה  היא הבנתו אלא הקב"ה, של גדולתו את בשכלו מבין

זו, שכלית ראיה הרי, - בעיניו רואה הוא כאילו - ראיה של

מהמוח. נובעת זו שמחה וגם בלב. שמחה øàLמעוררת ïëå§¥§¨
,álaL úBLBã÷ úBcî,וכדומה ה' יראת כמו -ïä ¦§¤©¥¥

.ïéçîaL úòc-äðéa-äîëçî.שבמוח - ¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ¦

áéúk äpä Cà5íàìe" : ©¦¥§¦§Ÿ
,"õîàé íàìî] -˜"Î ¦§Ÿ¤¡¨

'ÂÎ Í‡" :Ô‡Î ¯ÈÚÓ ÂÈ·¯
אין  הנפשות דב' פי' -

עוסק  א' שכל ענינם

עסק  לו ואין בשלו

הב', בפעולות והתענינות

יאמץ  מלאום לאום כ"א

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä
íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷

äðä êàáéúë
åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå

בביטוי2. משתמש שה"שכל""ÏÂÚ‰הוא כי, אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
שהדם  אומר הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, ˘ËÈÏ"‡:3.עולה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הטעם - "וכמובן
בנה"א". לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת ב.4.על י, כג.5.קהלת כה, בראשית

יום שלישי
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בני  של שברוחניותם ועשו, יעקב על נאמר זה פסוק - כו'"]

הנפש  על - ו'עשו' האלקית, הנפש על - 'יעקב' רומז ישראל,

מתחזק  מהם כשאחד תמידית, במלחמה עומדים והם הבהמית,

השני. על להתגבר ÷äpè"ומתאמץ øéò" àø÷ð óebä ék6, ¦©¦§¨¦§©¨
íéëìî éðML Bîëe§¤§¥§¨¦
,úçà øéò ìò íéîçìð¦§¨¦©¦©©
äöBø ãçà ìkL¤¨¤¨¤

dLáëì,רצונה נגד גם - §¨§¨
,äéìò Cìîìå ולהגיע - §¦§Ÿ¨¤¨

שהיא  עליה, למלוכה

בהסכמת  כלומר ברצון,

העיר. תושבי וברצון

äéáLBé âéäðäì eðéäc§©§§©§¦§¤¨
íéøñ eéäiLå BðBöøk¦§§¤¦§¨¦
øLà ìëa BzòîLîì§¦§©§§¨£¤

,íäéìò øæâé כשם - ¦§Ÿ£¥¤
בין  במלחמה הוא שהדבר

כיבושה  על מלכים שני

אחת, עיר ézLשל Ck̈§¥
úéäìàä ,úBLôpä©§¨¨¡Ÿ¦
úéîäaä úéðeiçäå§©¦¦©§¥¦

,ätìwänL הנפש - ¤¥©§¦¨
שמהקליפה  הבהמית

שהיא  הגוף את המחיה

וקדושה, לאלקות המנוגד óebäהצד ìò Bæ íò Bæ úBîçìð¦§¨¦©©
,åéøáà ìëå- והאברים הקטנה" ה"עיר הוא הגוף - §¨¥¨¨
האלקית,úéäìàäLה"תושבים", הנפש -dðBöøe döôç ¤¨¡Ÿ¦¤§¨§¨

åéìò úìLBnä dcáì àéä àäzL,הגוף על -,ezâéäðîe ¤§¥¦§©¨©¤¤¨¨©§¦©
dzòîLîì íéøñ eéäé íéøáàä ìëå שהאברים כלומר, - §¨¨¥¨¦¦§¨¦§¦§©§¨

האלקית, הנפש הוראות לפי בפועל dìöàיתנהגו íéìèáe§¥¦¤§¨
,éøîâì הנפש כדרישת בפועל יתנהגו שהאברים רק לא - §©§¥

מכך  ויותר האלקית. לנפש רצונם את שימסרו אלא האלקית,

האלקית: הנפש äéìà,רוצה äákøîe יהיו שהאברים - ¤§¨¨¥¤¨
רצון  לה שאין עליה, הרוכב לגבי "מרכבה" כמו אליה בטלים

רצון  לה שיש סתם, בהתבטלות כמו לא כלומר, כלל. עצמי

יהיה  לא שלאברים כיֿאם אותו, מבטלת שהיא אלא עצמי,

הנפש  של רצונה ורק אך יהיה רצונם וכל כלל, עצמי רצון

äéúBðéçaהאלקית, øNòì Leáì eéäéå,האלקית הנפש של - §¦§§§¤¤§¦¤¨
äéLeáì 'âå,ומעשה דיבור מחשבה, -ìéòì íéøkæpä7, §§¤¨©¦§¨¦§¥

íìk eLaìúiL האלקית הנפש של ולבושיה כוחותיה - ¤¦§©§ª¨
ícáì,יתלבשו, íäî àìî Blk óebä äéäéå ,óebä éøáàa§¥§¥©§¦§¤©ª¨¥¥¤§©¨

הנפש  ולבושי בכוחות יתלבשו אכן שהאברים יתכן, שכן, -

אבל הנפש ÌÈÓÚÙÏהאלקית, ובלבושי בכוחות גם יתלבשו

יהיה כולו שהגוף אומר: הוא לכן ורק ÏÓ‡הבהמית, אך

לכוחות  כלל מקום ישאר ולא האלקית, הנפש ולבושי בכוחות

הבהמית, הנפש øæולבושי øáòé àìå נקראת הבהמית הנפש - §Ÿ©£Ÿ¨
באברים,íëBúa"זר", -,íBìLå-ñç בצורה דובר כאן עד - §¨©§¨

מלא  יהיה הגוף שכל הוא האלקית הנפש של שרצונה כללית,

יבואו  להלן, ממנה. רק

יותר: בפירוט הדברים

ïéçî úìz ,eðéäc§©§§¨Ÿ¦
LàøaL שלושת - ¤¨Ÿ

חכמה, שבראש, המוחין

דעת, §¦eéäéבינה,
-äîëçî íéàlîî§ª¨¦¥¨§¨
LôðaL úòc-äðéa¦¨©©¤©¤¤
úîëç àéäL ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦¨§©

,Búðéáe 'ä להתחכם - ¦¨
של  גדולתו ולהבין

¥§¦§ïðBaúäìהקב"ה,
ïéà ãò øLà Búlãâa¦§ª¨£¤©¥

,óBñ ïéàå ø÷ç- ¥¤§¥
אפשר  ואי לגדולתו,

לתכליתו, לחקרו

,ïäî ãéìBäìe- §¦¥¤
ובינה, ¥§©éãé-ìòמהחכמה

,úòcä ידי על - ©©©
הדעת, בכוח התעמקות

מולידים, שעלֿידיֿזה השכל, להרגשת מהקב"ה,äàøiäעד - ©¦§¨
,Baìa 'ä ãçôe Bçîa,השלישי בפרק שהוזכר כפי - §Ÿ©©§¦

נולדת  הקב"ה, של בגדולתו וההתעמקות ההתבוננות שעלֿידי

יראים  ממנו כשהדבר נאמר, "יראה" הביטוי - במוח יראה

הביטוי  - בלב ופחד - בשכלו אותו מבין רק הוא מרחוק, נמצא

רואים  אליו, קרוב נמצא מפחדים ממנו כשהדבר נאמר, "פחד"

מההתבוננות  כאן: גם כך בלב. פחד ממנו ומתמלאים אותו

יראה  תחלה מתעוררת הקב"ה, של בגדולתו וההתעמקות

בלב, פחד מכן ולאחר Baìaבמוח, äøòBa Làk 'ä úáäàå§©£©§¥¥¨§¦
של  בגדולתו וההתעמקות ההתבוננות עלֿידי נולדת, כן -

בלב, בוערת אהבה äôñëðהקב"ה, úBéäì ,úáäìL étLøk§¦§¥©§¤¤¦§¦§§¨
äöéôçå ä÷éLça BLôð äúìk íâå,כדי -Ba ä÷áãì §©¨§¨©§©£¦¨©£¦¨§¨§¨

ãàîe Lôðå áì ìëa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa בשלושת - §¥¨§¨¥¨¤¤§Ÿ
שנאמר  כמו מאדך, ובכל נפשך בכל לבבך, בכל הבחינות:

להקב"ה,8בפסוק  באהבה ממולא יהיה שהלב - לבבך" "בכל ,

בכל  ותתפשט הלב גדות את תעבור זו שאהבה - נפשך" "בכל

אהבה. אותה לדרישות בהתאם יתנהגו שכולם האברים, שאר

אז  רצות - האדם ברגלי גם מגיעה להקב"ה כשהאהבה כגון:

למסירות  עד - מאדך" ו"בכל מצוה, לקיים במהירות הרגלים

נפשו, את למסור מוכן הוא הקב"ה אל אהבתו בגלל נפש,

íéøîà éèå÷éì
úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù

åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì
åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá

äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù
íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ

ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
åìåë óåâä äéäéå óåâä éøáàá íìåë åùáìúéù ì"ðä

øåáòé àìå íãáì íäî àìîúìú åðééäã å"ç íëåúá øæ
úéäìàä ùôðáù ã"áçî íéàìåîî åéäé ùàøáù ïéçåî
ãò øùà åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå 'ä úîëç àéäù
äàøéä úòãä éãé ìò ïäî ãéìåäìå óåñ ïéàå ø÷ç ïéà
åáìá äøòåá ùàë 'ä úáäàå åáìá 'ä ãçôå åçåîá

åùôð äúìë íâå äôñëð úåéäì úáäìù éôùøëä÷éùçá
ãàîå ùôðå áì ìëá ä"á ñ"àá åá ä÷áãì äöéôçå

ב.6. לב, נדרים יד; ט, קהלת וד'.7.ראה ג ה.8.בפרקים ו, דברים
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עז
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àaìc à÷îòî,הלב מעומק -,éðîéä ììçaL משכן שם - ¥¨§¨§¦¨¤§¨¨©§¨¦
לה  האהבה וצורת האלקית, רוצה הנפש האלקית שהנפש קב"ה

היא: äáäàבה, óeöø BëBz äéäiL9 היא האהבה תחלה - ¤¦§¤¨©£¨
החלל, כל את ממלאה ואינה ה"סף" על רק -àìîעדיין ¨¥

כולו, מלא גם שיהיה

ממולא  כשהוא ככלי

הכלי  חלל כל הרי במים,

כל  יהיה כך במים, מלא

באהבת  ממולא הלב חלל

רק Leãâåה', לא - §¨
גם  אלא מלא, שיהיה

גדותיו, על ועובר גדוש

הימני  בחלל רק לא

אלא ©ãòשבלב,
ììçì íb èMtúzL¤¦§©¥©¤¨¨

éìàîOä,שבלב - ©§¨¦
הנפש  של מקומה

היצרֿהרע, ושל הבהמית

כדי ¨§©¦§àéôkàìוזאת
ãBñé àøçà-àøèñì§¦§¨¨¢¨§

,daL íéòøä íénä- ©©¦¨¨¦¤¨
ה"סטרא  את לכפות

שלא  האחר הצד אחרא",

יסוד  שהיא הקדושה, מן

שבנפש  הרעים" ה"מים

äåàzäהבהמית, àéäL¤¦©©£¨
,dâð útìwnL- ¤¦§¦©Ÿ©

באה  הבהמית, שבנפש המים שמיסוד הראשון, בפרק כמוסבר

"נוגה", מקליפת שהם גופניים, לתענוגים התאוה מדת

ì,'ä úáäàì äfä íìBò éâeðòzî dëôäìe dúBpL- §©¨§¨§¨¦©£¥¨©¤§©£©
לתענוגים  הבהמית הנפש התאוותה עתה שעד שבמקום

אלקות  מעתה ותאהב תתאווה - שמהעולםֿהזה גשמיים

Eááì"וקדושה. ìëa" :áeúkL Bîk ז"ל וחכמינו - §¤¨§¨§¨§
בכל10דורשים  נאמר שלא ממה ,Í·ÏאלאÍ··Ï בשתי ,

éøöé"בית"ים, éðLa"."E רק שלא וביצרֿהרע, ביצרֿהטוב - ¦§¥§¨¤
רוצה  וזאת היצרֿהרע. גם אלא הקב"ה, את יאהב היצרֿהטוב

במדריגה  תהיה להקב"ה שאהבתו בגוף, לבצע האלקית הנפש

שבמקום  אותה, להפוך הבהמית, הנפש על גם שתפעל כזו,

להקב"ה: אהבה לה תהיה העולםֿהזה, §©§eðéäå,לתענוגי
äaø äáäà úâøãîì òébéå àáéå äìòiL מאד גדולה דרגה - ¤©£¤§¨Ÿ§©¦©§©§¥©©£¨©¨

Là,באהבה, étLøk äfò äáäà úâøãnî äøúé äaçå- §¦¨§¥¨¦©§¥©©£¨©¨§¦§¥¥
לעיל. זו,àéäåשנזכר רבה אהבה -áeúka úàø÷pä11: §¦©¦§¥©¨

;àaä íìBò ïéòî 'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza äáäà"- ©£¨©©£¦§¦§©¥©¥¥¨©¨
באלקות, תענוג על מבוסס הרי  çîaהעולםֿהבא àeä âðòäå§¨Ÿ¤§Ÿ©

של -éôk ,Búòéãéå 'ä úìkNäa âpòúnä ,ìëNå äîëç̈§¨¨¥¤©¦§©¥§©§¨©¦¦¨§¦
;Búîëçå BìëN úâOä.התענוג גודל כך ההשגה, גודל כפי - ©¨©¦§§¨§¨

àeäå,בתענוגים האהבה -òeøæ øBà òøæå íénä úðéça §§¦©©©¦§¤©¨©
úðéça úà áBèì úëtäîä ,úéäìàä Lôð úMã÷aL¤¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©§©¤¤§¤§¦©
LôpaL íénä©©¦¤©¤¤

íänL ,úéîäaä- ©§¥¦¤¥¤
שבנפש  ה"מים" מבחינת

úBåàzהבהמית, eàä©£
äfä íìBò éâeðòz©£¥¨©¤

;älçzî שהנפש לפני - ¦§¦¨
לאהוב  נהפכה הבהמית

ה'. áeúkLאת Bîëe§¤¨
÷øt ð øòL 'íéiç õò'a§¥©¦©©¤¤
òøäL ,øäfä íLa â§¥©Ÿ©¤¨©
øeîb áBè úBéäì Ctäð¤§©¦§¨

,Lnî áBè øöé Bîk- §¥¤©¨
- הדבר? אפשרי וכיצד

íéãâaä" øéñäa§¨¦©§¨¦
,epnî "íéàBväֿעל - ©¦¦¤

הבגדים  הסרת ידי

התענוג  רוח של הצואים

הבהמית, הנפש ¥¤íäLשל
äfä íìBò éâeðòz©£¥¨©¤

.íäa Laìî àeäL- ¤§ª¨¨¤
כשלעצמה  הבהמית הנפש

המתאוה", "כוח רק היא

תאוה, של חזק כוח

הבהמית  הנפש בהיות אלא, שהוא. צד לאיזה להטותו שאפשר

העולםֿהזה. לתענוגות ומתאוה זה כוח נוטה בגוף, מלובשת

לכוח  "לבושים" נעשות משוקע, הוא בהן העולםֿהזה, ותאוות

הבהמית, הנפש על האלקית הנפש פעולת ועלֿידי המתאוה.

כוח  מתפשט - ה' לאהבת העולםֿהזה תענוגי את להפוך

ומתלבש  המלוכלכים, מלבושיו הבהמית, הנפש של המתאוה

ואלקות. קדושה של דברים ובחזקה, לרצות, טובים, בלבושים

יראה  יוליד שכלו, עלֿידי שהאדם, רוצה האלקית הנפש אםֿכן

הנפש  שגם כזו, במדה שתהיינה אליו, ואהבה מהקב"ה

ה'. לאהבת תיהפך הנפש ïëåהבהמית, רוצה כן כמו - §¥
שגם äàøiäהאלקית, éôðò ïäL ,álaL úBcnä ìk øàL§¨¨©¦¤©¥¤¥©§¥©¦§¨

.Bcáì 'äì eéäé ,äáäàäå והלב שהמוח מדובר האמור, כל - §¨©£¨¦§©§©
הנפש  רוצה ועוד, זאת האלקית. מהנפש ממולאים יהיו

eéäéהאלקית: ,çnaL äáLçnäå ,ätaL øeacä çk ìëå§¨Ÿ©©¦¤©¤§©©£¨¨¤©Ÿ©¦§
ïî íéàlîîúéäìàä Lôð ìL øeacäå äáLçnä éLeáì §ª¨¦¦§¥©©£¨¨§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦
ïäL ,dcáì הנפש של ומעשה, דיבור המחשבה, לבושי - §©¨¤¥

BúøBúå,האלקית, 'ä úáLçî'ה בגדולת לחשוב כלומר, - ©£¤¤§¨

íéøîà éèå÷éì
äéäéù éðîéä ììçáù àáìã à÷îåòîäáäà óåöø åëåú

àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî
íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù

'ä úáäàì äæä íìåò éâåðòúî äëôäìå äúåðùì äâåð
ìëá ù"îëàáéå äìòéù åðééäå êéøöé éðùá êááì

úâøãîî äøúé äáéçå äáø äáäà úâøãîì òéâéå
äáäàùà éôùøë äæòäáäà áåúëá úàø÷ðä àéäå

âðòäå àáä íìåò ïéòî 'ä ìò âðòúäì íéâåðòúáàåä
éôë åúòéãéå 'ä úìëùäá âðòúîä ìëùå äîëç çåîá

íéîä 'éçá àåäå åúîëçå åìëù úâùäòåøæ øåà òøæå
'éçá úà áåèì úëôäîä úéäìàä ùôð úùåã÷áù

åàá íäîù úéîäáä ùôðáù íéîäéâåðòú úåàú
øäæä íùá 'â ÷øô 'ð øòù ç"òá ù"îëå äìçúî æ"äåò

áåè úåéäì êôäð òøäùùîî áåè øöé åîë øåîâ
àåäù æ"äåò éâåðòú íäù åðîî íéàåöä íéãâáä øéñäá

íäá ùáåìîéôðò ïäù áìáù úåãîä ìë øàù ïëå
äôáù øåáãä çë ìëå åãáì 'äì åéäé äáäàäå äàøéä
äáùçîä éùåáì ïî íéàìåîî åéäé çåîáù äáùçîäå

úáùçî ïäù äãáì úéäìàä ùôð ìù øåáãäå'ä

י.9. ג, השירים א.10.שיר נד, ואחרות 11.ברכות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר
מט. מו, מא, מ, יח, טז, טו, בפרקים בהרחבה להלן דן הוא אהבה, של
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עח טבת עח י"א רביעי יום — י פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת י"א רביעי âיום
,28 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה é ÷øô,טו עמ' øåîâ.עד åðéàù

פרק י 

המחשבה", "לבוש - àìובתורתו ,íBiä ìk BúçéN úBéäì¦§¦¨¨©Ÿ
.àñøbî déîet ÷éñt- תורה מלימוד יחדל לא שפיו - ¨¦¥¦¦§¨

הדיבור", åéøáà"לבוש ç"îø øàLe åéãéaL éiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨§¨§¨¥¨¨
הגוף, של -,ãáì úBönä äNòîa äéäé כוח שכל כלומר, - ¦§¤§©£¥©¦§§©

ובשאר  בידיו המעשה,

לקיום  ינוצל אבריו,

בלבד, -àeäLמצוות ¤
המעשה, §Leáìכוח

Lôð ìL éLéìMä©§¦¦¤¤¤
.úéäìàä,אומרת זאת - ¨¡Ÿ¦

תמשול  האלקית שהנפש

כל  עם שהגוף כולו. בגוף

אך  ממולאים יהיו אבריו,

המחשבה, ובלבושי האלקית, הנפש של ובמדות בשכל ורק

שלה. ומעשה úéîäaäדיבור Lôð CàdðBöø ,ätìwänL ©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¨
,Lnî Côäì- האלקית הנפש מן ההיפך את רוצה היא - §¥¤©¨

רצונה  אבל ממנה. רק ממולא יהיה ושהגוף בגוף תמשול שהיא

הוא: הקליפה, של äéìòזה øabúiL íãàä úáBèì§©¨¨¨¤¦§©¥¨¤¨
,äpçvðéå כלל רוצה איננה  הקליפה כלומר: הקליפה. את - ¦©§¤¨

עליה  יתגבר שהאדם רוצה היא להיפך ממנה, יתפתה שהאדם

אותה, LBãwäוינצח øäfaL äðBfä ìLîk12: כמשל - ¦§©©¨¤©Ÿ©©¨
בנו  את לפתות שתנסה זונה ששכר במלך ב"זוהר" המובא

את  יוכיח שבנו היא, המלך של האמיתית כוונתו עבירה. לדבר

הזונה  שגם מובן, והרי מהזונה. יתפתה ולא וגבורתו חכמתו

חכמתו  את יגלה ושהבן יתבצע, המלך של שרצונו רוצה עצמה

את  לפתות שתפקידה מאחר אלא, ממנה. יתפתה ולא וגבורתו

גם  כך באמונה. עבודתה לעשות שעליה הרי - המלך בן

שהיא  ירשה ולא עליה יתגבר שהאדם רוצה עצמה הקליפה

לטובתו. רק הוא - האדם פיתוי של הזה הנסיון וכל בו, תמשול

שבנפש  הרע הפיכת על זה, בפרק המובאים הדברים להבנת

אדמו"ר  כ"ק דברי להוסיף כדאי - ולקדושה לטוב הבהמית,

ההסתלקות", ב"מאמר נשמתוֿעדן, מליובאוויטש מוהריי"צ

הדבר  הסבר שזהו

מקרשים  הוקם שהמשכן

- "שטים" שטים. עצי של

שלא  "שטות", מלשון

ישנה  שכל. עלֿפי

"לעומת  של "שטות"

הקדושה, שכנגד זה",

שקוע  שאדם מה - והיינו

מן  למטה שהן בתאוות

אומרת  שהגמרא כמו עבירה 13ההגיון, עובר אדם "אין

קדושה  של "שטות" וישנה שטות". רוח בו נכנס אלאֿאםֿכן

מכתיב, שהשכל מכפי למעלה קדושה לעניני ההתמסרות -

אומרת  שהגמרא (="שטותו"14כמו לסבא" שטותי' לי' "אהני'

יהודי  כל שעל המשכן עבודת זוהי לו). הועילה הסבא של

שכתוב  כמו בקרבו, שכ"ק 15לכונן וכמו בתוכם", "ושכנתי

יהודי  שכל המשכן שעלֿידי שבט, יו"ד במאמר התבטא רבינו

והשראת  הכללי והמקדש המשכן ומוקם הולך - בקרבו מקים

הפיכת  עלֿידי - הדבר? נעשה כיצד העולם. בכל השכינה

להתמסר  קדושה, של ל"שטות" הבהמית הנפש של ה"שטות"

השכל. מהבנת למעלה קדושה, לעניני 

ז"ל  חכמינו מאמר מוסבר החסידות יצר 16בתורת זה "טוב

הבהמית  הנפש את כשהופכים - הרע" יצר זה מאד טוב,

הוא  זה טוב מאד", "טוב זה הרי - ל"טוב" והיצרֿהרע

היצרֿטוב. של מהטוב למעלה

.é ÷øt המלחמה את התשיעי, בפרק הסביר הזקן שרבנו אחרי ¤¤
על  הבהמית, הנפש לבין האלקית הנפש בין המתנהלת

העשירי: בפרק להסביר בא הוא - יהודי של בגופו השליטה

הנפש  את עליה ומשליט הבהמית בנפשו לוחם כשאדם

" נקרא הוא - לטוב נהפך שבו והרע ושני ˆ„È˜האלקית, ,"

כולו  שהרע אחד, אופן - מהשני: למטה אחד בכך, אופנים

"צדיק הוא ואז לטוב, -‚ÂÓ¯נהפך לו" וטוב "צדיק ונקרא ,"

שהרע  נמוכה, יותר ומדריגה שני, אופן טוב. רק בו שיש צדיק

"צדיק הוא ואז לטוב, כולו כל נהפך לא עדיין ˘‡ÂÈשבו
¯ÂÓ‚ מן משהו עדיין בו שיש צדיק - לו" ורע "צדיק ונקרא ,"

לו", וטוב צדיק - גמור "צדיק - הכפולים התארים הרע.

שווים  תארים הנם - לו" ורע צדיק - גמור שאינו ו"צדיק

גמור", ו"אינו "גמור" ה"צדיק": של המדריגות באותן

ה" הגיע היכן עד הוא ˆ„È˜מתארים זה (שבגלל ה' באהבת "

התארים  ואילו לא; או במלואה היא האהבה אם צדיק), נקרא

נהפכה כמה עד מתארים, - לו" ו"רע לו" ‰·‰ÈÓ˙"טוב ˘Ù‰
הרע  מן ששמץ או כולה, כל נהפכה היא אם ל"טוב ", מ"רע"

הרע  אודות כאן שמדובר מאליו מובן בה. נשאר עדיין

בדיבור  במחשבה, ביטוי לידי הבא הרע אודות ולא שבנפש,

הזקן: רבנו אומר וכך במעשה. או

íéøîà éèå÷éì
àñøéâî äéîåô ÷éñô àì íåéä ìë åúçéù úåéäì åúøåúå

ç"îø øàùå 'éãéáù ééùòîä çëåäùòîá äéäé åéøáà
úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì àåäù ãáì úåöîä

äôéì÷äîù úéîäáä ùôð êàùîî êôäì äðåöø
äðåæä ìùîë äðçöðéå äéìò øáâúéù íãàä úáåèì

:÷"äæáù

א.12. קסג, ב חלק א.13.זהר ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה בראשית

יום רביעי
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יום רביעי

טבת  י"א רביעי יום — י פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

íò Ck-ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
הנפש -ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨

,éìàîOä,"ה"רע של הראשי מיקומו שבלב, -Bîk ©§¨¦§
áeúkL1,"Eaøwî òøä zøòáe" התורה,: מדגישה בכך - ¤¨¦©§¨¨¨¦¦§¤

לשרש  יהודי כל שעל

שבקרבו, הרע את כליל

שיתגבר  רק לא כלומר:

בהתגלותו, הרע על

לא  הבהמית שהנפש

ולא  תדבר לא תחשוב,

רע, של מעשים תעשה

את  "יעבד" שאף אלא

שבכוחות  הפנימי הרע

שלא  הבהמית, הנפש

שיש  לדבר כלל יתאווה

הרע. מן משהו ¥§ïéàåבו
Lnî áBèì Ctäð òøä̈©¤§©§©¨
לא  עדיין שהרע אלא, -

אילו  לטוב, כולו נהפך

כולו  נהפך הרע היה

אז היה ÏÎÂÏÂÎלטוב,
נמשך, כוחֿהתאוה, של

לאלקות  ורק, אך

התאוה  במקום ולקדושה,

"écö÷לרע, àø÷ð¦§¨©¦
÷écö"å "øeîb BðéàL¤¥¨§©¦

."Bì òøå:מיד מסביר והוא -,eðéäc ורע" של המשמעות - §©§©§
àlàלו": ,éìàîOä ììça òø øòfî èòî ïéãò Ba LiL¤¥£©¦§©¦§¥©¤¨¨©§¨¦¤¨

וכדומה? התאוה ברגש ביטוי לידי בא זה רע מעט אין מדוע -

óeôkL,רע מעט אותו -ïëìå ,Bèeòî úîçî áBhì ìèáe ¤¨¨¥©©£©¦§¨¥
Bì äîãð,לצדיק -ìáà ,éøîâì Blk Bì Cìéå eäLøâéå ék ¦§¤¦©§¨§¥©¥¤ª§©§¥£¨

äéä BaL òøä ìk ¯ éøîâì Bì Cìäå óìç elà úîàa¤¡¤¦¨©§¨©§©§¥¨¨©¤¨¨
Lnî áBèì Ctäð2,ïéðòä øeàáe בא. הזקן רבנו לענות - ¤§©§©¨¥¨¦§¨

כלל  מרגיש אינו גמור) (שאינו שהצדיק מאחר שאלה: על

ואין  לטוב כולו נהפך שבו הרע שאכן יתכן הרי - הרע את

מסביר  כך על רע? בו שיש לנו ומנין הרע, מן שמץ אף בו

העובדה  גמור": "צדיק ממדריגת יובן שהדבר הזקן רבנו

מ"אהבה  כתוצאה באה לטוב, כולו כל נהפך שבו שהרע

חסר  אם - הרי התשיעי), בפרק שהוסבר (כפי בתענוגים"

גם  שחסר ההכרח מן בתענוגים", ב"אהבה (בגורם) בסיבה

ה"אהבה  לטוב. הרע בהפיכת - (בתוצאה) במסובב

הרע, של בביטולו דרגה, באיזו הבוחן" "אבן היא בתענוגים"

האדם, áBèì,נמצא BlL òøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©¤§
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå,טוב רק בו יש -àeä §¨¥¦§¨©¦§

eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé-ìò©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§
äfä íìBò éâeðòúa ãàî ñàîì העולםֿהזה תענוגי - ¦§Ÿ§Ÿ§©£¥¨©¤

של  רגש בו מעוררים

נפש, וגועל תיעוב

úBâeðòúa ía âpòúäì§¦§©¥¨§©£
íãà éða,כדי -úàlîì §¥¨¨§©Ÿ

,ãáìa óebä úåàz©£©©¦§©
,'ä úãBáòì àìå- §Ÿ©£©

של  סוג יתכן הרי שכן,

העולםֿהזה  תענוגי

הקדושה, לצד השייך

שבת  עונג במצות למשל:

בפרק  שנזכר (כפי

ואילו  וכדומה. השביעי)

סתמיים  ותענוגים הנאות

שלא  העולםֿהזה, של

מאוסים  - שמים לשם

וכל  הצדיק. בעיני לגמרי

- למה? íúBéäכך éðtî¦§¥¡¨
íéòtLðå íéëLîð¦§¨¦§¦§¨¦
-àøèñå ätìwäî¥©§¦¨§¦§¨

.àøçà של מקורם - ¨¢¨
הוא  העולםֿהזה תענוגי

וב"סטרא  ב"קליפה"

äîאחרא", ìëå÷écv"ä ¯ àøçà-àøèqäî àeäM §¨©¤¥©¦§¨¨¢¨©©¦
ìãb úîçî ,äàðOä úéìëúa BàðBN àeä "øeîb̈§§©§¦©¦§¨©£©Ÿ¤

BúMã÷e 'äì Búáäà3íéâeðòúa äaø äáäàa אהבה - ©£¨©§ª¨§©£¨©¨§©£¦
בתענוגים", רבה "אהבה íéøkæpäהנקראת äøúé äaçå§¦¨§¥¨©¦§¨¦

,ìéòì סוגי בשאר מאשר חיבה יותר בה יש זו אהבה - §¥
עומד  שהצדיק ומכיון התשיעי. בפרק שנזכר כפי האהבות,

לכן  - ולקדושה לאלקות כזו רגילה ובלתי גדולה באהבה

וסטראֿאחרא: הקליפה את כך כל שונא קדושה,ékהוא - ¦
סטראֿאחרא, äæ,ולהבדיל únòì äæ íä אהבתו - ¥¤§ª©¤

שנאה  ממילא, בו, מעוררת קדושה, ולעניני להקב"ה

לאלקות. אהבתו גודל של מדה באותה לסטראֿאחרא

áéúëãk4,éì eéä íéáéBàì ,íéúàðN äàðN úéìëz" : §¦§¦©§¦¦§¨§¥¦§§¦¨¦
,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç מנגדי כלפי זאת אומר המלך דוד - ¨§¥¦§©§¨¦§

לאותה  כראיה גדולה. שנאה אותם שונא שהוא הקדושה,

ודע "חקרני אומר: הוא מגודל È··Ï"שנאה, כלומר: -

גדולה  מה ממילא, תכיר, - שבלבי הקב"ה, אליך, אהבתי

íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä

áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå
ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò

ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá
éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ

כא.1. כא, ˘ËÈÏ"‡:2.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי
בטוב". שמלבישו ע"י לטוב הכח ˘ËÈÏ"‡:3.להפך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אם צע"ג - הצדיק על קאי דוקדושתו דברור את"ל "אפילו

גודל על ובי' פי' זהו באה"ר ומש"כ אהבה! ע"י... שנתקדש שלפ"ז".‡‰·˙Âאפ"ל כב.4.ֿ קלט, תהלים
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פ טבת פ י"ב חמישי יום — י פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת י"ב חמישי âיום
טו, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äâøãî...מורה äðäå,30 עמ' à"îá]:עד

הקדושה. למנגדי Ckשנאתי ,'äì äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¤¤Ÿ¤¨©£¨©¨
àøçà-àøèñì äàðOä ìãb Cøò,"אחרא "סטרא - ¥¤Ÿ¤©¦§¨§¦§¨¨¢¨

כל  של וה"חיות" המקור כאמור, שהן, הרוחניות הקליפות

הגופניים, úéìëúa,התענוגים òøa ñeànäå ערך ולפי - §©¦¨©§©§¦
גודל  גם כך לה' האהבה

של  הרע את מיאוסו

והתענוגים  התאוות

רוחני  דבר על הגשמיים.

שהוא  אחרא") ("סטרא

מתאים  מהאדם, רחוק

ואילו  "שנאה", הביטוי

("רע") גשמיות תאוות על

האדם  אל הקרובות

עיניו, לנגד ונמצאות

"מיאוס", הביטוי מתאים

שהוא  מדבר שנגעל כאדם

עיניו. לנגד העומד שונא,

.äàðOä Bîk Lnî äáäàä Côä àeä ñeànä ék,אלא - ¦©¦¥¤¨©£¨©¨§©¦§¨
ו"סטרא  ל"קליפה" ביחס כאמור, מתאים, "שנאה" שהביטוי

הביטוי  מתאים - גופניות לתאוות ביחס ואילו אחרא",

שיש  השנאה שתכלית מוסבר, הרי פנים, כל על "מיאוס".

בדרגה  היא לה' שאהבתו מחמת היא ל"רע", לצדיקֿגמור

שמדריגת  גמור", "צדיק נקרא הוא כך ומשום ביותר, העליונה

המלאה  במדה היא - בתענוגים" ה"אהבה - שבו ה"צדיק"

גדוש  שהוא - לו" וטוב "צדיק נקרא גם הוא ביותר. והעליונה

התשובה  את נבין מכאן לטוב. נהפך שבו הרע כל בטוב: רק

בתענוגים, באהבה בו שחסר כיון - גמור" שאינו ל"צדיק ביחס

שיש מרגיש הרי הוא שאין למרות הרע, מן משהו עדיין בו

בהמשך: ה"תניא" אומר כך ועל כלל. הזה BðéàLברע ÷écöå§©¦¤¥
,äàðOä úéìëúa àøçà-àøèqä àðBN BðéàL àeä ,øeîb̈¤¥¥©¦§¨¨¢¨§©§¦©¦§¨

הרוחניות, הקליפות אחרא", ה"סטרא את שונא שאינו -

שנאה, òøaתכלית ïk-íb ñàBî Bðéà ïëìå בתאוות - §¨¥¥¥©¥¨©
הגופניים, ביותר,úéìëúa.ובתענוגים הגדולה במדה -ìëå §©§¦§¨

äæéà øàLð Eçøk-ìò ,úéìëúa ñeànäå äàðOä ïéàL¤¥©¦§¨§©¦§©§¦©¨§£¦§¨¥¤
âeðòúå äáäà õîL¤¤©£¨§©£

ì,íL,לרע -àìå §¨§Ÿ
íéãâaä" eøñeä§©§¨¦
ìkî éøîâì "íéàBvä©¦§©§¥¦Ÿ

,ìëå- צואים" "בגדים - ¨Ÿ
תאוות  היצרֿהרע,

לא  עדיין העולםֿהזה,

הנפש  מכוח הוסרו

שמקליפת  הבהמית

הוא  גם הנקרא "נוגה",

Ctäð"רע". àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©
øçàî ,Lnî áBèì§©¨¥©©
äæéçà äæéà Bì LiL¤¥¥¤£¦¨

,"íéàBvä íéãâa"a ïéãò.בהם לבוש היה התאוה שכוח - £©¦©§¨¦©¦
àlà אין ומדוע כלל? ברע מרגיש הוא אין כך, אם מדוע, - ¤¨

וכדומה? בתאוות ביטוי לידי בא זה רע אותו àeäLמעט - ¤
רע, áéLç,מעט àìëe Bèeòîa ìèa רע אין הטוב לגבי - ¨¥§¦§¨¨¦

כלל. נחשב Bì.זה ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥
שהטוב  מפני ולשליטתו, לצדיק, לו, "נתון" הרע לו", - "ורע -

הרוב. הוא ïkשבו ìòå ש רומז שבו, הרע מעט -Búáäà íb §©¥©©£¨
,úéìëúa dðéà 'äì במדתה היתה האהבה אם שכן, - ©¥¨§©§¦

לטוב. לגמרי להיהפך הרע על משפיעה היתה ביותר, העליונה

.øeîb BðéàL ÷écö àø÷ð ïëìå התארים מציינים וכאמור, - §¨¥¦§¨©¦¤¥¨
ביחס  כלומר, אהבתו, מדריגת את גמור" ו"אינו "גמור"

ל"סור  ביחס - לו" ו"רע לו" "וטוב והתארים טוב"; ל"ועשה

לטוב. הרע נהפך כמה עד - מרע"

Bæ äâøãî ,äpäå,"לו ורע ו"צדיק גמור" שאינו "צדיק - §¦¥©§¥¨
úBâøãî úBááøì ú÷lçúî,המתבטאות -úðéça ïéðòa ¦§©¤¤§¦§©§¥§¦§©§¦©

øàLpä òøä èeòî- ¦¨©©¦§¨
רע  מעט אותו איכות

בצדיק, ©©¥úçàîשנשאר
,íéòøä úBãBñé òaøàî¥©§©§¨¨¦
מיסוד  בו שנשאר יש -

האש, מיסוד - ויש המים,

שונות  הן כן הלאה. וכך

הרע  בכמות מזו זו

ביטולו  ובמדת שנשאר

יותר, גדולה קצת במדה הוא בו שנשאר הרע אשר יש לטוב.

כך  הרע, מן ששים פי גדול הטוב בששים", "בטל שהוא אלא

גם, יש אך, כלל. נרגש טעמו אין כי בששים, בטל שהרע

הוא  לטוב וביטולו הששים, מחלק פחות הוא שנשאר שהרע

אחד  באלף", "ביטול

מכך: יותר או אלף, כנגד

Bèeòîa Bìeha ïéðòáe§¦§©¦§¦
,ìLî-Cøc-ìò íéMLa§¦¦©¤¤¨¨
äááøe óìàa Bà§¤¤§¨¨
.ìLî-Cøc-ìò àöBiëå§©¥©¤¤¨¨
לטוב, הביטול במדת -

ברבבה  באלף, בששים,

השוני  תלוי וכדומה,

גמור, שאינו הצדיק של במדריגותיו úðéçaהקיים íä ïäå§¥¥§¦©
,úBøBcä ìëaL íéaøä íé÷écö שהם צדיקים אותם - ©¦¦¨©¦¤§¨©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä
äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî

åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä
ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â

íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äðäå
äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ

íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå
àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá

íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä

יום חמישי
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יום חמישי

טבת  י"ב חמישי יום — י פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

גמור", שאינו "צדיק àøîbaבבחינת àúéàãk שאנו כמו - ¦§¦¨©§¨¨
בגמרא  ÷dén:5מוצאים éîéé÷ é÷écö éôìà øñéðîúc¦§¨¦©©§¥©¦¥¨§¥©¥

.àeä-Ceøa-LBãwä לפני קיימים צדיקים אלף עשר שמונה - ©¨¨
בדרגת  אלה כל אך בצדיקים, מדריגות הרבה כך כל הקב"ה.

גמור". שאינו ©Cà"צדיק
b ÷écö úìòî ìò,øeî ©©£©©¦¨

ïBòîL éaø øîàL àeä¤¨©©¦¦§
éàçBé ïa6: מחבר - ¤¨¦

éðaה"זוהר": éúéàø"¨¦¦§¥
íéèòeî íäå äiìò£¦¨§¥¨¦

,"'eë- עליה" "בני -

נעלה  שדרגתם אלה

מועטים, והם ביותר,

éða" íéàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¨¦§¥
,"äiìò מפני - £¦¨

òøä ïéëtänL,לטוב - ¤§©§¦¨©
,äMã÷ì BúBà íéìòîe©£¦¦§ª¨
øäfa àúéàãk¦§¦¨©Ÿ©

äîc÷äa7, כמו - ©©§¨¨
של  ב"הקדמה" שכתוב

ה"זוהר", ¨¨¤§¤äöøLkLספר
ìëéäì úBìòì àiç éaø©¦¦¨©£§¥©

,éàçBé ïa ïBòîL éaø- ©¦¦§¤¨¦
שמעון  רבי של "היכלו"

גמור", "צדיק מדריגת של מקומה משמעו יוחאי, ©òîL̈בר
:øîàå ÷éôð àì÷:ומכריז היוצא קול שמע -ïBëpî ïàî" ¨¨¨¦§¨©©¦§

ãò à÷úîì eøéøî ïéîòèå àøBäðì ïëtäî àëBLç éc¦£¨§©§¨¦§¨§©£¦§¦§¦§¨©
:'eëå "àëä ïeúéé àì העולם חושך את שהפך מכם מי - ¨¥¨¨§

ויצרו  הבהמית נפשו (של המר הטעם ואת קדושה, של לאור

- לכאן שהגיע לפני (הקדושה), ולמתיקות לתענוג הפך הרע)

את  שמהפך זה הוא גמור" ש"צדיק הרי, לכאן . להיכנס יכול

הקדושה. לאור הבהמית הנפש את מעלה הוא לאור, החושך

בסוג  שצדיקים מה על נוסף טעם הזקן רבנו מוסיף להלן,

עליה" "בני נקראים יותר, :8נעלה

ãBòåמדוע נוסף, טעם -íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©
,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa íúãBáò£¨¨¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨

,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîe dBáb Cøöì àeä- §Ÿ¤¨©©§¨©§¨©©©£
למעלות  עד בלבד הקב"ה לשם היא עבודתם מטרת

ביותר, הנעלות אינה,àìåולמדריגות עבודתם -éãk §Ÿ§¥
áãìãáìa Cøaúé Ba ä÷,כדי -úBeøì,בעבודתם - §¨§¨¦§¨¥¦§©§©

,'äì äàîvä íLôð ïBàîö הוא שהדבר כמו לא כלומר, - ¦§©§¨©§¥¨©
תורה, ולומדים מצוות המקיימים זו, במדריגה שאינם באלה

ותשוקתם  לאלקות, צמאונם את "מרווים" הם שבכך מפני

ומצוות  תורה קיום עלֿידי שכן, - בקב"ה "להידבק" העזה

בקב"ה. היהודי ומתחבר áeúkLדבק Bîk9àîö ìk éBä" : §¤¨¨¨¥
,"íénì eëì- לאלקות הצמאים אלה כל מכריז: הנביא  - §©©¦

למים. שנמשלה תורה øçà,ילמדו íB÷îa øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
ה"צמאון" אם שכן, לאלקות. הוא ה"צמאון" שמשמעות -

היה  לא לתורה, הוא

להשתמש  הנביא צריך

"הוי"! ההכרזה בצורת

- למים" "לכו ולהורות

שצמא  מי כי לתורה,

התורה  הרי - לתורה

בה! ללמוד לפניו מוכנה

מי  היא: הכוונה אלא

לו  מורה לאלקות, שצמא

כי  תורה, ללמוד הנביא,

יתדבק  עלֿידיֿזה

הקב"ה. עם ויתאחד

בהם  העליה" "בני ואילו

דרגה  הם כאן, מדובר

את  קיומם יותר: נעלית

את  ולימודם המצוות

כדי  רק אינם התורה

לאלקות, צמאונם לרוות

בצורה  יש בכך שהרי

הרגש  ריווי משום עדינה

הקירוב  "להרוויח" שכדי העצמית, וטובתם שלהם העצמי

קירוב  לאותו המביאים ענינים אותם עושים הם - להקב"ה

-àlà,היא עבודתם -'íéðewz'a eLøôãk10: כמו - ¤¨¦§¥§©¦¦
ז"ל: חכמינו מאמר את זהר" ב"תיקוני ãéñçשפירשו eäæéà¥¤¨¦

,BðB÷ íò ãqçúnä ב"תיקונים":¯ ופירשו -ï÷ íò ©¦§©¥¦¦¥
ìéc,dé בחסד מתנהג החסיד כלומר: "קן", מלשון "קונו" - ¦¥

כדי  הקב"ה, - מקורו שלו, ה"קן" ÷éøa-àLãעם àãçéì-C §©£¨ª§¨§¦
,íéðBzçza dézðéëLe àeä של ה"ייחוד" את להביא - §¦§¥©©§¦

בעולמות  גם יאיר זה "ייחוד" ושאור שכינתו, עם הקב"ה

àöz:התחתונים . úLøt 'àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîëe§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¥¥
àøák",dénàå éeáà øúa ìczLàc המשתדל בן כמו - §¨¨§¦§©¥¨©£§¦¥

ואמו, אביו déçeøåלטובת déLôðå déîøbî øéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦¦©§¥§©§¥§¥
,'eë déúîLðå,ונפשו עצמו, את מאשר יותר אותם שאוהב - §¦§¨¥

וכו', ונשמתו ïBìרוחו ÷øôéîì eäéìò äúéîì déîøb øñîe¨©©§¥§¦¨£©§§¦§©
,"'eë.מהשבי ואמו אביו את לפדות נפשו את ומוסר -Bîëe§

,øçà íB÷îa øàaúpL בני" של העבודה דרך שזוהי - ¤¦§¨¥§¨©¥
ששני  הזקן רבנו מסביר להלן הקב"ה. של לשמו רק עליה":

שכן, בשני. אחד וקשורים תואמים עליה", ב"בני הפירושים

מיין  "העלאת עלֿידי נעשה הקבלה, בתורת שמוסבר כפי

והעלאתו  הרע עיבוד ידי על - דכורין" "מיין המשכת - נוקבין"

íéøîà éèå÷éì
ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë

úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö
äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù

äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä
ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø

àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷
åøéøî ïéîòèåãåòå :'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì

áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö

åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá
'éúðéëùå ä"á÷ àãçééì äéìéã ï÷ íò åðå÷ íò ãñçúîä

íéðåúçúáàøáë àöú 'ô àðîéäî 'éòøá ù"îëå
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá ìãúùàã

äéçåøå äéùôðååäééìò äúéîì äéîøâ øñîå 'åë 'éúîùðå
äð÷á íéìåò íäéðùå] .à"îá ù"îëå 'åë ïåì ÷øôéîì

ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א כנגד 8.חלק א' טעם א': סוג על הטעמים "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם גמור; צדיק א.9.התואר נה, שם 10.ישעי' ב. רכב, ח"ג ב. קיד, זח"ב ראה ב; א, בהקדמה,
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פב טבת פב י"ג שישי יום — יא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת י"ג שישי âיום
,30 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äæå...מורה àé ÷øô,טז עמ' àéøù:עד

פרק יא 

- מ"ד", "המשכת במצוות נמשך מ"ן"), ("העלאת לקדושה

מכיון  עבודתם. עלֿידי לבצע צדיקים של ברצונם יש וזאת

בתורת  ולרחבו לעומקו המוסבר קבלי, ענין הוא שהמדובר

הבאים: הדברים בהמשך הסברה, ביתר אותו נבין החסידות,

íäéðLe] הפירושים שני - §¥¤
עליה", ¦íéìBòב"בני

,ãçà äð÷a תואמים - §¨¤¤¨
השני, את éãé-ìòאחד ék¦©§¥

íéøøánL íéøeøaä©¥¦¤§¨§¦
dâpî הפיכת עלֿידי - ¦Ÿ©

לטוב, הבהמית הנפש

,"ïéá÷eð ïéî" íéìòî- ©£¦©¦§¦
- מ"ן" "העלאת פועלים

ה"מקבל", של מצדו והתעלות íéãeçéהתעוררות íéNòðå§©£¦¦¦
íéðBéìò,העליונים בעולמות -,"ïéøeëc ïéî" ãéøBäì- ¤§¦§¦©¦§¦

לעולםֿ דכורין" "מיין השפעת íäהזה,להמשיך íäL- ¤¥¥
דכורין", ç"îøîה"מיין äåöîe äåöî ìëaL íéãñçä éîéî¥¥©£¨¦¤§¨¦§¨¦§¨¥§¨

,äNò úBöî ממאתים מצוה בכל המהולים החסדים מימי - ¦§£¥
מצוותֿעשה, ושמונה המצוות,ïlkLארבעים כל -úðéça ïä ¤ª¨¥§¦©

,"ïéøeëc ïéî"e íéãñç,והשפעות חסדים בחינת -eðéäc £¨¦©¦§¦§©§
ähîì äìòîlî Cøaúé Búeäìà úMã÷ úëLîä©§¨©§ª©¡Ÿ¦§¨¥¦§©§¨§©¨

,íéðBzçza Laìúäì בעולמנו האלקית הקדושה שתתגלה - §¦§©¥©©§¦
øçà]:הגשמי, íB÷îa øàaúpL Bîk ששני הרי, - §¤¦§¨¥§¨©¥

השני. את אחד היטב ותואמים קשורים עליה" ב"בני הפירושים

"בני  הגדולים, הצדיקים של עבודתם שכל לאמור, בהקשר

לשם ורק אך היא לא ‰˜·"‰עליה", גם הם, לטובתם ולא ,

מקום  יש - הקב"ה אל יותר קרובים להיות הרוחנית, לטובתם

להתעמק  פעמים הרבה נוהג היה הזקן רבנו הבא: לסיפור

היו  מעשה ובשעת הרצפה, על מתגלגל שהיה עד בדביקותו,

מקוטעים: דיבורים ממנו ‰·‡שומעים ÌÏÂÚ· ‰ˆÂ¯ ÈÈ‡"
(‰"·˜‰) Í˙Â‡ ˜¯ ‰ˆÂ¯ È‡ ,ÍÏ˘ Ô„ÚŒÔ‚· ‰ˆÂ¯ ÈÈ‡ ,ÍÏ˘

"„·Ï· כיון אמר: הקדושות, משיחותיו באחת רבינו כ"ק .

לכל  כי ממנו, ללמוד יכולים אנו שגם הרי זה, סיפור לנו שסופר

פנימית  אהבה ומצד לקב"ה, אהבה בנשמתו, ישנה, יהודי

מצוות  לקיים הרגש יהודי בכל קיים - להקב"ה זו ועמוקה

להביא  שרוצה כבן לקב"ה, רוח נחת לשוות כדי תורה, וללמוד

(כ"ק  לאביו. רוח נחת

מוסבר  שכך מעיר רבינו

מ"א, פרק בסוף ב"תניא"

בפיסקה  ,114 עמוד

שלהיות  "ואף המתחילה

משום  בכך יש אגב, כו'").

שטוענים: לאותם תשובה

בלימוד  התועלת מה

כאלה  נעלים ענינים

תכלית  מכך רחוקים שאנו מכיון והנשמה, התורה במדריגות

על  הזקן רבנו פעם שענה התשובה ידועה ראשית, ריחוק?

נאמר  המשיח של זמנו על זו: האבן "והס 11שאלה לב את ירותי

יכול  אחד שכל שלמרות החסרון, ישנו כעת, כלומר: מבשרכם",

לבו  כי כלל, לבו על תפעלנה לא - ביותר נעלות מדריגות להבין

מה  וכל זה, חסרון יוסר המשיח בביאת ואילו אבן". "לב מאובן

מדריגות. לאותן שייכים שיהיו בלב, ייקלט - במוח שיבינו

להיות  - המשיח, ביאת לפני כעת, כבר צריכה לכך, בהתאם

הדברים  ייקלטו המשיח, בביאת מכן, שלאחר כדי במוח, ההבנה

של  זו תשובה על נוסף וללמוד. ללמוד צריכים כך ולשם - בלב

ענין  מכל האמור: הסיפור מן גם תשובה למדים אנו הזקן, רבנו

לכל  ביחס לפועל משהו ללמוד אפשר החסידות, בתורת המובא

הצדיקים  מדריגות על זה בפרק שלמדנו מה למשל: ואחד. אחד

הרי  בלבד, הקב"ה לשם רק עבודתם העושים ביותר, הנעלים

מסויימת, במדה יהודי. לכל הנוגעת "נקודה" באמת, בכך, ישנה

מצוות  ולקיום תורה ללימוד זה רגש בתוכו לעורר יהודי כל יכול

יהודי, של בנשמתו שכן, להקב"ה. רוח נחת להביא במטרה

רק  עליו לקב"ה, רוח נחת להביא ותשוקה: אהבה אותה ישנה

זה. רצון ולגלות לעורר

.àé ÷øt,הנפשות ששתי הזקן, רבנו הסביר התשיעי, בפרק ¤¤
של  גופו לכיבוש מלחמה ביניהן מנהלות והבהמית, האלקית

פועל  שאדם שבשעה בהסברתו, המשיך העשירי ובפרק האדם.

לידי  עד הבהמית, הנפש על האלקית הנפש להשתלטות בתוכו,

יהודי  אותו מגיע - הבהמית הנפש של הרע של והכחדתו גירושו

מי  - גמור" "צדיק מדריגות: שתי - ובזה "צדיק". למדריגת

גם  נקרא הוא ולכן ולקדושה, לטוב לגמרי נהפך שבו שה"רע"

גמור" שאינו "צדיק טוב. רק בו שיש צדיק - לו" וטוב "צדיק

בו  נשאר לטוב, כולו כל נהפך לא עדיין שבו שה"רע" מי -

יש  - לו" ורע "צדיק גם נקרא הוא ולכן הרע, מן משהו עדיין

הגדול  ברוב בטל זה מעט שרע אלא הרע, מן משהו אמנם בו

ישנן  גמור", שאינו "צדיק שבמדריגת הסביר כן הטוב. של

שעדיין  הרע ואיכות כמות מדת לפי המתחלקות מדריגות, הרבה

לטוב. ביטולו מדת ולפי בו, נשאר

íéøîà éèå÷éì
ïééî íéìòî äâåðî íéøøáîù íéøåøéáä é"ò éë ãçà
íäù ïéøåëã ïééî ãéøåäì íéðåéìò íéãåçé 'éùòðå ïéá÷åð
úåöî ç"îøî äåöîå äåöî ìëáù íéãñçä éîéî íä
úëùîä åðééäã ïéøåëã ïééîå íéãñç 'éçá ïä ïìåëù äùò

äèîì äìòîìî êøáúé åúåäìà úùåã÷ùáìúäì
:[à"îá ù"îë íéðåúçúá

א. כו.11.רפח, לו, יחזקאל

יום שישי
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טבת  י"ג שישי יום — יא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

המדריגה  אודות הזקן, רבנו יסביר שלפנינו, י"א בפרק

שלו  הבהמית שהנפש במי גם צדיק: למדריגת המנוגדת

מתחלקים  - "רשע" נקרא שלכן האלקית, הנפש על התגברה

וטוב  "רשע כלליים: חלקים לשני שעדיין הענינים רשע - לו"

"רשע  הטוב. מן בו יש

כולו  שכל רשע - לו" ורע

אנו  וכך רע. רק הוא

האחדֿ בפרק לומדים

עשר:

äæ únòì äæå1òLø , §¤§ª©¤¨¨
÷écö únòì Bì áBèå§§ª©©¦

,eðéäc .Bì òøå רשע" - §©§©§
הוא, - לו" ©¤áBhäLוטוב

úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦
éðîéä ììçáe BçîaL¤§Ÿ¤¨¨©§¨¦

,BaìaL שלמדנו כפי - ¤§¦
שמיקומה  התשיעי, בפרק

היא  האלקית הנפש של

הימני  וב"חלל" במוח

ìèáeשבלב, óeôk̈¨¥
ätìwäî òøä éaâì§©¥¨©¥©§¦¨

.éìàîOä ììçaL- ¤§¨¨©§¨¦
הנפש  של ה"רע"

מהקליפה  הבהמית

השמאלי  שב"חלל"

שלמדנו  כפי שבלב,

על  גבר שלו, הבהמית שבנפש הרע כלומר: התשיעי. בפרק

הנפש  של שהטוב כזו, במדה האלקית, הנפש של הטוב

הבהמית. הנפש של לרע ונכנע בטל התואר äæåהאלקית - §¤
לו", וטוב úBwìç,"רשע úBâøãî úBááøì ïk-íb ÷lçúî¦§©¥©¥§¦§©§¥£ª

מדריגות  להרבה מתחלקת לו" ורע "צדיק שמדריגת כשם -

מתחלקת  גם כך - לטוב וביטולו הרע ואיכות לכמות בהתאם

למדת  בהתאם מדריגות להרבה לו" וטוב "רשע מדריגת

לרע, הטוב של ìehaäביטולו úeëéàå úenk ïéðòa באיזו - §¦§©©§¥©¦
אם  "כמות": לרע. הטוב כניעת מתבטאת תחום ובאיזה מדה

שהוא  או בלבד, הרע של ריבויו בגלל הוא הטוב של ביטולו

פרטים  באיזה "איכות": וכו'. אלף, לגבי ששים, לגבי אחד

באהבת  מתבטא זה שאצלו מי יש כי ביטול, אותו מתבטא

אחרים: בפרטים מתבטא שזה ויש אסורים, ©¦§úôéôëeדברים
Bìöà ìehaäå äôéôkäL éî Lé .íBìLå-ñç òøì áBhä©¨©©§¨¥¦¤©§¦¨§©¦¤§

הוא, הרע לגבי הטוב של -Bðéà úàæ íb óàå ,øòfî èòî§©¦§¥§©©Ÿ¥
ìå ,úeãéîúa,íéáBø÷ íé÷øôì øéãz à שהרע מאד נדיר - ¦§¦§Ÿ¨¦¦§¨¦§¦

הטוב, על בו ìòיתגבר òøä øabúî íé÷Bçø íézòì àlà¤¨§¦¦§¦¦§©¥¨©©
,áBhä,הטוב על שוב יתגבר שבו שהרע רב זמן עובר - ©

,óebä àeä "äpè÷ øéò"ä úà LáBëå בפרק שלמדנו כפי - §¥¤¨¦§©¨©
הנפש  ושתיהן: קטנה", "עיר נקרא האדם שגוף התשיעי

זו. קטנה עיר של לכיבושה ביניהן לוחמות והבהמית האלקית

Blk àì Cà כשהיא כולו בגוף שולטת הבהמית הנפש אין - ©Ÿª
האלקית, הנפש על גוברת

וטוב  "רשע של זה בסוג

כאן, המדובר ¨¤àlàלו"
,ãáì Búöwî היא - ¦§¨§©

הגוף  מן במקצת שולטת

øñבלבד, äéäiL¤¦§¤¨
,BzòîLîì חלק אותו - §¦§©§

שולטת  עליו הגוף מן

סר  הבהמית, הנפש

של  הרע של למשמעתו

הבהמית, ¨£©§äNòðåהנפש
,Leáìe äákøî Bì¤§¨¨§
ãçà Ba Laìúäì§¦§©¥¤¨

ìMîäéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¤¨
ìéòì íéøkæpä2,eðéäc . ©¦§¨¦§¥§©§

,ãáì äNòîa Bà- §©£¤§©
המעשה, "לבוש" שזהו

עצמו: זה ובלבוש

úBl÷ úBøáò úBNòì©££¥©
-ñç úBøeîç àìå§Ÿ£©

;íBìLå כך כדי שעד - §¨
הרע, שליטת מגיעה לא

,ãáì øeaãa Bàרק עצמו, ובדיבור -ì ÷áà øaãìòøä ïBL §¦§©§©¥£©¨¨©
הרע, ללשון ושייכים הגבול על שהם דיבורים -úeðöéìå§¥¨

;àðåb éàäëe הנפש של הדיבור לבוש שרק כלומר, וכדומה. - §©©§¨
בגוף. מתלבש ãáì,הבהמית äáLçîa Bà,בלבד לחשוב - §©£¨¨§©

íéLwä äøáò éøeäøä,מסויימים בפרטים -äøáòî3.- ¦§¥£¥¨©¨¦¥£¥¨
היא  שהמחשבה העובדה לנפש בגלל יותר עדין "לבוש"

- לנפש יותר וקשורה יותר קרובה מעשה, או דיבור מאשר

יותר  מסויימת, במדה הנפש, את עבירה" "הרהורי מטמאים

עצמה. העבירה äøáòaמאשר øäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥©£¥¨
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlà dúBNòì עצם - ©£¨¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨
ונקבה", זכר "זיווג אודות מופשטת, בצורה ¥¤øáBòLהמחשבה

"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò4 ודרשו - ©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨
ז"ל: eë'"חכמינו íBia øäøäé àlL"5; שבהרהורו הרי - ¤Ÿ§©§¥©

התורה. צו על עובר הוא øLkäבדבר, úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤
ïðúãk ,äìháì Baì äpôî àeäå äøBza ÷ñòì©£Ÿ©¨§§©¤¦§©¨¨§¦§©

'úBáà'a6::"אבות" במסכת במשנה שלמדנו כמו -øBòpä" §¨©¥
'eë äìéla,תורה אז ללמוד האפשרות לו ויש -Baì äpôîe ©©§¨§©¤¦

"'eë לבוש שרק כלומר, ריקים. בדברים להרהר ומחשבתו -

íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé

åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, א.5.דברים מו, ד.6.כתובות ג, אבות



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  84   נתדמ דהלד • י נ והיי  

פד טבת פד י"ג שישי יום — יא פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

בגוף. מתלבש הבהמית הנפש של ìkîהמחשבה úçàaL¤§©©¦¨
ïäa àöBiëå ,älà איזו קלה בעבירה במעשה כשנכשל - ¥¤§©¥¨¤

במחשבות  שמהרהר או אסורים, דיבורים שמדבר או שהיא,

- àéää,אסורות úòa "òLø" àø÷ð:הוא ו"רשע" -òøäL ¦§¨¨¨¨¥©¦¤¨©
Ba øáBb BLôðaL¤§©§¥
Bôeâa Laìúîe¦§©¥§
.Bànèîe Bàéèçîe©£¦§©§

Ck øçàå לאחרי - §©©¨
מהדברים  באחד שנכשל

Baהאמורים, øáBb¥
BLôðaL áBhä©¤§©§

èøçúîe ,úéäìàä- ¨¡Ÿ¦¦§¨¥
או  דיבר שעשה, מה על

äìéçîחשב, Lwáîe§©¥§¦¨
çìñé 'äå ,'äî äçéìñe§¦¨¥©¦§©
äáeLúa áL íà ,Bì¦¨¦§¨
úöò ét-ìò äéeàøä̈§¨©¦£©

ìLa ì"æ eðéîëçäL £¨¥©¦§Ÿ¨
'ø äéäL äøtk é÷elç¦¥©¨¨¤¨¨

'eë LøBc ìàòîLé7,- ¦§¨¥¥
מצותֿעשה  על "עבר

עד  משם זז אינו - ושב

על  עבר לו; שמוחלין

- ושב מצותֿלאֿתעשה

ויום  תולה תשובה

על  עבר מכפר; הכיפורים

תולים  הכיפורים ויום תשובה - ביתֿדין ומיתות כריתות

ובנגעים  פשעם בשבט ופקדתי שנאמר: ממרקים, ויסורים

øçà.עונם", íB÷îa øàaúpL Bîk עלֿידי כלומר: - §¤¦§¨¥§¨©¥
ברם, שעבר. העבירה על הקב"ה לו מוחל - כראוי תשובה

- לזמן מזמן בחטא להיכשל לו שקל כזה במצב שהוא מאחר

נקרא  הוא - לו מחל והקב"ה בתשובה, שחזר אחרי גם הנה

לו". וטוב "רשע ¯·ÂÈ:עדיין ˜"Î ˙¯Ú‰ ועונש שכר "ולענין

כאן  עד כו'". השם באמתת - פ"א כדלעיל גמור צדיק נק'

שהשפעת  לו", וטוב ב"רשע יותר גבוהה מדריגה אודות דובר

מן  אחד על הרע בשליטת מתבטאת הבהמית, הנפש של הרע

מחשבה  על או בלבד דיבור על בלבד, מעשה על הלבושים:

נדירות. לעתים - זאת וגם Baבלבד, øáBb òøäL éî Léå§¥¦¤¨©¥
ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé,òøä ìL íéLeáì äL הוא - ¥¦§©§¦¨§Ÿ¨§¦¤¨©

במעשה, וגם בדיבור גם במחשבה, גם ¦£©Bàéèçîeנכשל
.øúBé íéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa למרות - ©£¥£¥§¦¦§¦¥

הטוב, מן בו שיש רשע לו", וטוב "רשע עדיין נקרא הוא זאת

בחטא, נכשל אמנם הוא íézðéaכי Cà אחד חטא בין - ©¥§©¦
הוא úðéçaîלשני, äáeLz éøeäøä Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦¦§¥§¨¦§¦©

,íézðéa úö÷ øabúnL ,BLôðaL áBhä טוב ומאותו - ©¤§©§¤¦§©¥§¨¥§©¦
תשובה. הרהורי בו Bìעולים ïéàL àlà כוח לטוב, - ¤¨¤¥

ì Ck-ìk úeøabúäéøîâì åéàèçî Løôì òøä úà çvð ¦§©§¨¨§©¥©¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨§©§¥
."áæBòå äãBî" úBéäì שלו הטוב בכוח אין כך, לידי עד - ¦§¤§¥

הרע, על äæלהתגבר ìòå§©¤
ì"æø eøîà8íéòLø" : ¨§©©§¨¦

,"úBèøç íéàìî בין - §¥¦£¨
הם  לשני, אחד חטא

החטא  על מתחרטים

שהם  בשעה וגם הראשון,

מאד  יתכן חוטאים

אלא  הדבר, להם שחורה

על  לשלוט ביכלתם שאין

áøעצמם. íäL¤¥Ÿ
úðéça LiL ,íéòLøä̈§¨¦¤¥§¦©

.ïéãò íLôða áBè- §©§¨£©¦
נובעות  "טוב" ומאותו

ובלבם. במוחם החרטות

הרבה  שישנן מכאן,

וטוב  ב"רשע מדריגות

שנכשל  מזה החל לו":

זאת  וגם נדיר, בזמן

ובלבוש  קלה בעבירה

לזה  ועד שלו, אחד

קרובות  לעתים שנכשל

לבושיו, שלושת ובכל

כולם  הם נכללים זאת ועם - ומעשה דיבור במחשבה,

ממדת  ורק אך נובע ביניהם ההבדל לו". וטוב "רשע במדריגת

מהווה  לו" וטוב "רשע מדריגת לרע. הטוב של כפיפותו

הבדלים  ישנם בה לו", ורע "צדיק למדריגת הגמור הניגוד

בו. שנשאר הרע של ובאיכותו בכמותו BðéàLרבים éî Cà©¦¤¥
,íìBòì èøçúî,חטאיו על -éøeäøä Bì íéàa ïéàå ¦§¨¥§¨§¥¨¦¦§¥

,"Bì òøå òLø" àø÷ð ¯ ììk äáeLz בו ששולט רשע - §¨§¨¦§¨¨¨§©
בלבד, ékהרע ,Baø÷a øàLð Bcáì àeä BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§§©¦§¨§¦§¦

÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck-ìk øáb,הטוב -Baøwî ¨©¨¨©©©¤¦§©¥¦¦§
éwî úðéçáa ãîBòå.äìòîlî åéìò ó אינו ובפנימיותו - §¥¦§¦©©¦¨¨¦§©§¨

יש  עדיין "מקיף" שבבחינת מאחר ברם, כלל. בטוב מרגיש

- אלקית נשמה בו יש שהרי טוב, ì"æøבו eøîà ïëìå9: §¨¥¨§©©
:"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà",יהודים עשרה כל על - ©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨

שהם  באלה גם אמור זה דבר שכינה. שורה שיהיו, מי יהיו

בבחינת כי לו", ורע "רשע בבחינת כל חלילה על "מקיף",

במקום  השכינה שהשראת ומאחר הטוב. מן בהם גם יש פנים,

שלא  "מקיף", של ענין כן גם היא יהודים, עשרה נמצאים בו

ביניהם. שכינה שורה - גלויה בצורה בה מרגישים

íéøîà éèå÷éì
àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù

òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù
èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå

יומא.7. ב.8.סוף ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין

שבת קודש
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פה

טבת  י"ד קודש שבת — יב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת י"ד קודש âשבת
32 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור éðåðéáäå...,מורה áé ÷øô,32 עמ' åéâåðòúå.עד

פרק יב 

נפשו  על גוברת הבהמית שנפשו מי אודות שלמדנו למה בהקשר

באחת  הרבי שסיפר הבא הסיפור את להביא ראוי האלקית,

צדק", ה"צמח הרבי את פעם שאל אחד אפיקורס משיחותיו:

ביו"ד  כלל בדרך "יהודים" המלה כתובה אסתר במגילת מדוע

בשני  "יהודיים" כתוב הגזירה, אודות שם כשמדובר ואילו אחד,

עשרת  על הרומז עשר, זה "יו"ד" צדק": ה"צמח לו ענה יו"דין?

הבהמית  ולנפש כוחות עשרה האלקית לנפש הנפש. כוחות

כוחות  עשרת עלֿידי שמונהגים יהודים ישנם כוחות. עשרה

גוברת  הבהמית שהנפש כאלה גם וישנם בלבד האלקית הנפש

והיצרֿ הבהמית הנפש כוחות עשרת עלֿידי מונהגים והם בהם

אלה  את גם ישראל, בני כל את לכלות רצה הרשע המן הרע.

שוב  שאל היצרֿהרע. של השניים הכוחות מעשרת המונהגים

הגזירה  שבטלה אחרי אנו מוצאים מדוע כך, אם אפיקורס: אותו

ה"צמח  לו ענה - יו"דין? בשני "יהודיים" פעמים כמה כתוב

את  וראו המן גזירות את עברו ישראל שבני אחרי צדק":

שווים  ונהיו בתשובה, יהודים אותם גם חזרו - האלקית הישועה

- בלבד והיצרֿטוב האלקית הנפש עלֿידי המונהגים ליהודים

אחת. לדרגה השתוו ה"יו"דין" שני

.áé ÷øt הוא ש"צדיק" הזקן רבנו הסביר הקודמים בפרקים ¤¤
הבהמית, נפשו של הרע על גובר האלקית נפשו של שהטוב מי

נפשו  של שהרע מי הוא "רשע" הרע. של גירושו כדי עד

האדם  את ומביא האלקית נפשו של הטוב על גובר הבהמית

בדיבור, במעשה, לחטוא

במחשבה.

רבנו  יסביר י"ב בפרק

מדריגת  את הזקן

שבין  מדריגה ה"בינוני",

שזהו  - ל"רשע" "צדיק"

המעשית, שבהנהגתו מי

ומעשה, דיבור במחשבה,

האלקית, הנפש של ידה

היא  הבהמית, לנפש ביחס

היא  ואין העליונה, על

הבהמית  לנפש נותנת

עלֿידי  קט, לרגע לא ואפילו הגוף, מן חלק על לא אף לשלוט

שלא  ובודאי טוב, לא בדיבור טובה, לא במחשבה הרהור

ב"בינוני", האלקית הנפש לבושי בפועל. רע משהו בעשיית

ה  בכל האדם, של גופו על השליטה להם יש בלבד, קשור הם

ולקיים  תורה דברי ולדבר לחשוב - ומעשה דיבור למחשבה,

האלקית  הנפש ל"עצם" ביחס כשמדובר ואילו במעשה, מצוות

ביחס הבהמית, הנפש שלהן ÂÁÂÎÏ˙ול"עצם" והמדות השכל

כלומר, הבהמית. הנפש על עליונות האלקית לנפש אין -

לעניני  להתאוות בכוחה, יש עדיין שלו, הבהמית הנפש

נותנת  ואינה אותה בולמת האלקית שהנפש אלא העולם,

מעשי. ביצוע לידי לבוא אלו לתאוות

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,הבהמית נפשו של - §©¥¦¤§¨¥¨©
"äpè÷ øéò"ä úà Laëì Ck-ìk øáBb שנקרא הגוף - ¥¨¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

הנפש  בין המלחמה מתנהלת עליו השליטה שעל קטנה", "עיר

הבהמית, הנפש לבין Bàéèçäì;האלקית óeba Laìúäì- §¦§©¥©§©£¦
לידי  להביאו פעם, אף בו מתגבר הבהמית הנפש של הרע אין

ממש. ìMLחטא ,eðéäcíäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL §©§¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥
ätìwä ãvnL äNòîe øeac äáLçî שאסור מחשבות - ©£¨¨¦©£¤¤¦©©§¦¨

שאסור  ומעשים בהם לדבר שאסור דיבורים אותן, לחשוב

מהקליפה  חיותם יונקים הוסבר, שכבר שכפי לעשותם,

הבהמית, הנפש של אלה לבושים שלשה - אחרא" ו"סטרא

ש  במצב אצלו úéäìàäהם Lôð ìò Ba íéøáBb ïéà¥§¦©¤¤¨¡Ÿ¦
çna óeba Laìúäì- §¦§©¥©©Ÿ©

במה  יהרהר שהמוח

"לבוש  - שאסור

הנפש  של המחשבה"

לדבר ätáeהבהמית, - ©¤
"לבוש  - אסורים דיבורים

ç"îøהדיבור" øàLáe¦§¨§¨
,íéøáà מאתים בשאר - ¥¨¦

אברי  ושמונה ארבעים

את  בהם לעשות האדם,

"לבוש  - שאסור מה

¨¦£©§íàéèçäìהמעשה",
,íBìLå-ñç íànèìe,"רשע" להיקרא ועלֿידיֿזה -÷ø §©§¨©§¨©

ìLíä úéäìàä Lôð éLeáì äL,óeba íéLaìúî ícáì §Ÿ¨§¥¤¤¨¡Ÿ¦¥§©¨¦§©§¦©
ישלטו  לא הבהמית הנפש שלבושי מדגיש, הוא אחד מצד -

ישלטו  האלקית הנפש שלבושי - שני ומצד הגוף, על פעם אף

בגוף, הם:íäLתמיד האלקית, הנפש לבושי -äáLçî ¤¥©£¨¨
,äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac האלקית הנפש - ¦©£¤¤©§©¦§©¨

ומשתמשת  האדם, אברי ובשאר בפה במוח, שולטת היא רק

בלבד, היא עניניה לצורך åéîiî,בהם äøáò øáò àìå- §Ÿ¨©£¥¨¦¨¨
:ÂÈ·¯ ˜"Î ˙¯Ú‰ הזקן שרבנו מה כלומר, ידועה", "הקושיא

מי הוא ש"בינוני" כאן, Ú·¯אומר ‡Ï˘ ידועה מימיו, עבירה

חלילה  ייכשל שיהודי הדבר יתכן הרי כך: על הקושיא

התשובה, אחרי ובעבודתו, כראוי, בתשובה ויחזור בעבירה

'תשובה', אחרי (שכן, ה"בינוני"? במדריגת עצמו את יעמיד

שהוא  ובודאי "צדיק", למדריגת אפילו להגיע האדם יכול הרי

כ"ק  ממשיך - "ולפענ"ד "בינוני"!) למדריגת להגיע יכול

) שמצבו הוא שבינוני - הפי' - בהערתו כזה ÚÎ˙רבינו הוא (

נסיונות  שאז (אף בעתיד או בעבר עבירה עשיית שמושללת

הוא  - בלאה"כ כי עתה, משל שונה באופן היצר ומלחמת

íéøîà éèå÷éì
éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå

שבת קודש



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  86   נתדמ דהלד • י נ והיי  

פו טבת פו י"ד קודש שבת — יב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

רשע פ"ל)".·ÁÎעכ"פ תניא ועיין בתכלית, בינוני זה ואין ,

עבר  "ולא אומר הזקן שרבנו מה כך: הקושיא את מתרץ הרבי

לא  ש"בינוני" מלים, של כפשוטן הכוונה אין מימיו" עבירה

שבמצבו  מי נקרא "בינוני" חייו: ימי במשך כלל חטא

מן ‰ÈÁÎÂהפנימיֿרגשי

להיכשל  אצלו הנמנע

וגם  בעבר גם בעבירה,

כ"בינוני" Ï‡בעתיד;
- וממילא חוטא, היה

כלומר: חטא. לא הוא

מצבו היה ‰ÈÁÎÂלפי לא

בנסיונות  גם חוטא

ובמהלך  יותר הקשים

היצרֿהרע, עם המאבק

כשנכשל  לו שהיו

אם  מהֿשאיןֿכן בעבירה.

את  מונעת מדריגתו

רק  לחטא השייכות

הנוכחי, "רשע"ÏÂ‡במצבו נקרא הוא - בעבר :·ÁÂÎבמצבו

זאת  - עבירה לעבור אחר, במצב ביכלתו, פוטנציאלי באופן

"בינוני" אינו עדיין שהוא וראה אומרת - המלה מובן במלוא

שלא  מי הוא ש"בינוני" שלמדנו מה ל. בפרק להלן כך על

לעתיד: ביחס גם הדבר כך הרי מימיו, עבירה øáòéעבר àìå§Ÿ©£Ÿ
,íìBòìשבעתיד הכוונה אין -ÏÂÏÚ ÂÈ‡ כי עבירה, לעבור §¨

מצבו כאמור, אלא, "בחירה", לו יש כזה,‰ÈÁÎÂהרי הוא

שהוא. זמן באיזה לחטא, שייכות לו שתהיה הנמנע àìå§Ÿשמן
ìk ãçà òâøå úçà äòL elôà "òLø" íL åéìò àø÷ð¦§¨¨¨¥¨¨£¦¨¨©©§¤©¤¨¨

.åéîé לאדם מותאם "רשע" שהשם הוסבר, שכבר כפי - ¨¨
ה"בינוני" ואילו במעשה. או בדיבור במחשבה, עבירה שעובר

הרי  עבירה, שיעבור הנמנע מן הנוכחית, מדריגתו שמבחינת

הוא  איפוא, מדוע, ברם, "רשע". השם עליו חל לא פעם שאף

"צדיק"? ולא בלבד, "בינוני" Lôðנקרא úeîöòå úeäî Cà©¨§©§¤¤
äéúBðéça øNò ïäL ,úéäìàä השכל כוחות ששלשה מה - ¨¡Ÿ¦¤¥¤¤§¦¤¨

בהשוואה  רק זה האלקית, הנפש "עצם" נקראים המדות וטבע

וכליֿ כמשרתים המשמשים ומעשה, דיבור המחשבה, ללבושי

האלקית, הנפש של äëeìnäביצוע ïcáì ïäì àìŸ¨¤§©¨©§¨

,"äpè÷ øéò"a äìLînäå גם יש להלן, שיסביר כפי שכן, - §©¤§¨¨¨¦§©¨
שהם  בכך הגוף, על מסויימת שליטה הבהמית הנפש לכוחות

במוחו, הרהורים להעלאת הגורמת תאוה בלבו מעוררים

,íéðnæî íézòa íà-ék האלקית הנפש לכוחות יש - ¦¦§¦¦§ª¨¦
על  המוחלטת השליטה

לכוחות  אז ואין הגוף,

כל  הבהמית הנפש

עליו, §Bîkהשפעה
òîL úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©
úòL àéäL ,älôúe§¦¨¤¦§©
,äìòîì úeìãâc ïéçîŸ¦§©§§©§¨
העליונים. בעולמות -

שעה  באותה כלומר:

בעולמות  מאירה

העליונים, הרוחניים

עליונה  אלקית התגלות

ähîìיותר, íâå- §©§©¨
úòLזה,בעולםֿה  àéä¦§©

,íãà ìëì øLkä,יותר נעלית למדריגה להתעלות -æàL- ©Ÿ¤§¨¨¨¤¨
ותפלה, שמע קריאת כוחות øM÷îבשעת את ה"בינוני" - §©¥

úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äì BlL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤©§©£¦©§¦§ª©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ממנו בענין במחשבתו מתעמק הוא - ¥¨

הקב"ה, של גדלותו ומרגיש מבין עלֿידי øøBòìeהוא - §¥
BaìaL,התבוננות, éðîéä ììça Là étLøk äáäàä úà¤¨©£¨§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦

התבוננות  שעלֿידי הקודמים, בפרקים שהוסבר כפי -

אהבה  בלבו מתעוררת הקב"ה, בגדולת המחשבה והתעמקות

äáäàî,אליו, äéúBöîe äøBzä íei÷a Ba ä÷áãì- §¨§¨§¦©¨¦§¤¨¥©£¨
כי  ומצוות, תורה לקיים אותו מעוררת להקב"ה אהבתו

הקב"ה, עם ומתאחד שאיפתו את ממלא הוא ¤¤eäfLעלֿידיֿזה
התבוננות  עלֿידי להקב"ה האהבה את ולהניע לעורר -

הוא ומצוות, תורה לקיים זו ובאהבה ה', ¨§¦ïéðòבגדולת
,àúéøBàc òîL úàéø÷a øàáîä,התורה מן מצוה שהיא - ©§Ÿ¨¦§¦©§©§©§¨

äðëä ïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨§©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥£¨¨
,òîL úàéøwä íei÷ì ז"ל חכמינו שתיקנו ברכות הן - §¦©§¦©§©

שמע, קריאת של תוכנה לקיום íB÷îaכהכנה øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
øçà1æàå באהבת ; נמצא כשה"בינוני" התפלה, בשעת - ©¥§¨

íéøîà éèå÷éì
ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë

äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà
äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá

àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá
úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì

÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä
úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à

äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà
äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî

ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã
ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä

מצוה,1. כל עלֿידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על לברך
ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של
- שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן מובנת הרי בציצית"; "להתעטף או
המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,
שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך",
לגמרי  מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
הכנה  משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה -
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טבת  י"ד קודש שבת — יב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

לה', éìàîOäלהבֿשלהבת ììçaL òøä מיקומה שבלב, - ¨©¤§¨¨©§¨¦
הבהמית, הנפש של èMtúnäהראשי áBhì ìèáe óeôk̈¨¥©©¦§©¥

éðîéä ììça.האלקית הנפש של הראשי מיקומה שבלב, - ¤¨¨©§¨¦
נובעים לה', זו אהבתו זה, ©©¨¦¨§¨¥úòc-äðéa-äîëçî"טוב"

íéøM÷îä çnaL¤©Ÿ©©§ª¨¦
-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa¦§ª©¥¨

;àeä מהתבוננותו -

שלושת  בכל ה' בגדולת

בינה  חכמה, הכוחות,

מתעוררת  ודעת,

מה"חלל" ומתפשטת

אהבה  שבלב, הימני

בטל, יהיה הבהמית הנפש של שהרע משפיע וזה להשי"ת,

מקום  אין וממילא האלקית, הנפש של לטוב מעשה, בשעת

האמור, כל - וכדומה העולם לעניני תאוה אז לו שתהיה

התפלה, בשעת מיוחדת, התעלות של בזמן ¨£ìáàמדובר
óBñ-ïéà úeìãâc ïéçnä úe÷lzñäa ,älôzä øçà©©©§¦¨§¦§©§©Ÿ¦§©§¥

àeä-Ceøa בשעת המאירה המיוחדת האלקית ההתגלות - ¨
מאירה  אינה התפלה,

øæBçיותר, òøä éøä£¥¨©¥
,éìàîOä ììça øBòðå§¥¤¨¨©§¨¦
äåàz äeàúîe¦§©¤©£¨
äfä íìBò úBåàúì§©£¨©¤

.åéâeðòúå לכך הסיבה - §©£¨
ש  שהרע ·Ï·היא,

בעצם  הוא ה"בינוני",

הוא  ולכן להלן, שיסביר כפי התפלה, אחרי גם תקפו בכל

תאוה. להתאוות יכול

íéøîà éèå÷éì
éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî

ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á
úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä

.åéâåðòúå æ"äåò

מט).נכונה, פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר שלמה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

המלוה  התועדות  אודות  הבשו"ט  על  ות"ח  ויחי,  מו'  המהיר  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
מעלין  רז"ל  פסק  על  לעוררם  למותר  ובודאי  אודותם,  שכותב  ללימוד  עתים  והקביעות  מלכה 

בקודש, וכשפותחין להקב"ה כחודה של מחט הרי נותן הוא הצלחה כפתחו של אולם.

ב( בהנוגע למ"ש אודות ארגון נשי ובנות חב"ד, אשר יש כבר ארגון מעין זה שמתאספים 
בכל שבת. הנה פשיטא שאין כדאי לגרום לפירוד הלבבות, אבל לאידך גיסא אין לוותר גם על ענין 
הפצת הוראות החסידות דרכי' ומנהגי', ושני דרכים בזה, אם באפשרי להפוך הארגון שכבר ישנו 
שיתאים גם לתכלית זו הרי מה טוב, ואם יגרום זה למחלוקת וכיו"ב, אזי יש לארגן ארגון כנ"ל 
אשר יתאסף בזמנים שונים מאסיפת הארגון שכבר ישנו, והלימודים יהיו ג"כ כעין העדפה ותוספת 
על הלימוד שכבר קבעו בהארגון שישנו, אבל לא כעין התחרות )קאנקורענציא( ובודאי יש למצוא 

דרך דיפלומטי לזה.

עוד  ישתדל למשוך  ובטח  לימוד בדא"ח עם האברך...  לו קביעות  נהניתי ממ"ש שיש  ג( 
אברכים ללימוד כזה ע"י האברך הנ"ל או באופנים מתאימים אחרים.

בברכה.
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ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ַבד  ר ִמּלְ ים, ֲאׁשֶ ַטּנִ ְמדּו ִעם ְנָכָדיו ַהּקְ ּלָ ִדים ׁשֶ ל ַהְמַלּמְ ה ֶאת ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִצּוָ ַה"ּצֶ
ה.  ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ׁשּוט( ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ּלֹות )ּפֵ רּוׁש ַהּמִ ֶהם ּפֵ ִלּמּוִדים ָהְרִגיִלים, ִיְלְמדּו ִעּמָ

ֶזה. ֵחן ּבָ ַמח ֶצֶדק" ְלִהּבָ ִאים ֶאל ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ָהיּו ּבָ ּוַפַעם ּבְ

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

ת  ְתִפּלַ ּבִ ְוַגם   – ְוָלִריק"  ְלֶהֶבל  ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ֵהם  "ׁשֶ לֹוַמר:  "ָעֵלינּו"  ח  ֻנּסָ ּבְ נֹוֲהִגין 
ְלִלים כּו'". ָהְרִקיָקה  ּלֹא לֹוַמר "ּוִמְתּפַ ִקים ׁשֶ ן – ּוְמַדּיְ ָנה אֹוְמִרים ּכֵ ֹראׁש ַהּשָׁ מּוָסף ּדְ
ה ֹרק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמֹרק  ּבּור ִמְתַהּוֶ י ִמּדִ ִהיא ַאַחר ָהֲאִמיָרה. ַטַעם ָהְרִקיָקה, ּכִ

ֶזה.

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און 
הוא מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר 
המוכרח, אשר בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש 
און, כלומר איש החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, 
איך הַאלט אזוי, - כי כל "איך"  ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

תרגום

ֹבָתיו  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ ִתיב "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ַמח ֶצֶדק" ַעל ְיִחידּות: ּכְ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
ְרּכֹו"  ּדַ ע  "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ם ּדְ רּוׁשֹו ּכַֹח ָוֹעז. ּוְכׁשֵ ּפֵ חֹוָלם, ׁשֶ ׁשֹון אֹון ּבְ ּגֹו'". ָאֶון הּוא ִמּלְ
מֹו ֵכן  ּכְ ה  ִהּנֵ ַהּקֶֹדׁש,  ת ֶאל  ר ָלֶגׁשֶ ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּתְ ֹלא  ּבְ ר  ְכָרח, ֲאׁשֶ ַהּמֻ ָבר  ּדָ ֶזהּו 
ֹיאַמר  ְוֹלא  בֹוָתיו;  ַמְחׁשְ ַלֲעֹזב  ַעְצמֹו,  ַדַעת  ּבְ ֶהָחָזק  ִאיׁש  לֹוַמר  ּכְ ָאֶון,  ָהִאיׁש  ָצִריְך 
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות הּוא ְמקֹור ָהַרע ְוגֹוֵרם  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ

רּוד ְלָבבֹות. ּפֵ

יום 
ראשון

יום שני

יום 
שלישי

 לוח היום יום... 
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ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר 
קען מען ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. 
ווען מען לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען 
מען לעבט אין כפירה-אויר, איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר 
אין געפאהר קרַאנק צו ווערען מיט ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע 
רפואה איז צו מאכען ריין די לופט. די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די 
יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת האויר איז דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט 
אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט אין גַאס, ָאדער ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און 
מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען מיט דעם ריין דעם אויר. יעדער איינער 
פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען עּפעס אויסגעלערנט בעל פה: 
חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט און אין יעדען ָארט, זָאל 

ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.
תרגום

ר ִלְחיֹות, ּוְלִפי ָהֲאִויר ּבֹו  ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ִביבֹו. ּבְ ּסְ ֲאִויר ׁשֶ לּוִיים ּבַ י ָהָאָדם ּתְ ַחּיֵ
ִריִאים;  ים ּבְ ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהַחּיִ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ְך ֵהם ַהַחּיִ ִנְמָצִאים – ּכָ
ִמיִדית  ּתְ ָנה  ַסּכָ ִעם  ים  חֹוָלִנּיִ ים  ַחּיִ ֵאּלּו  ֲהֵרי   – ִפיָרה  ּכְ ל  ׁשֶ ֲאִויר  ּבַ ים  ַחּיִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָהֲאִויר.  ֶאת  ְלַטֵהר  ִהיא  ָהִראׁשֹוִנית  ָלִלית  ַהּכְ רּוָפה  ַהּתְ קֹות.  ּבְ ִמּדַ ַמֲחלֹות  ּבְ ַלֲחלֹות 
ֶלת ַעל יֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַעל ְיֵדי  ת ִטהּור ָהֲאִויר ֻמּטֶ ֻעּלַ ּפְ
ר נֹוְסִעים  ֲאׁשֶ ְרחֹוב, אֹו ּכַ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ֲחנּות, אֹו ּכַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכְ
ל ֶאָחד  ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ית ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ֶבת־ַהּתַ ַרּכֶ ּבָ
ים,  ִהּלִ ׁש, ּתְ ה: ֻחּמָ ַעל ּפֶ ַמד ּבְ ּלָ הּו ׁשֶ ְהֶיה לֹו ַמּשֶׁ ּיִ ב ׁשֶ ִמּיֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה ַחּיָ
ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  ְולֹוַמר  ַלֲחׁשֹב  יּוַכל  ָמקֹום,  ּוְבָכל  ְזַמן  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְך  ּכָ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ִמׁשְ

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ ַהּקְ

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

א. ּוְכִפי  יׁשָ ֶחְבָרה ַקּדִ אי ּדְ "ּב[ ְלַגּבַ י ]ַהַרׁשַ ַנת תרמ"ח ִנְבַחר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ׁשְ ּבִ
ֲאָמר  ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ָרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ ְנָהג, הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ ַהּמִ
ֲעֵלי מֹוִחין  ּבַ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  "ּגַ ָבָריו:  ּדְ ְוִסּיּום  ְטרּוְנָיא",  ּבִ א  ּבָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ "ֵאין 
י ְיכֹוִלים  ַעם ְוַדַעת, ּכִ ְכָלם ְוֹלא ֵליֵלְך ַאֲחֵרי ַהּטַ יַח ׂשִ ה, ְצִריִכים ְלַהּנִ ְמָצִאים ַעּתָ ַהּנִ
ר  ַאֲחרֹוָנה כּו', ְוֶזהּו ָהִעּקָ ְהֶיה ּבָ לֹום ָמָרה ּתִ י ַחס-ְוׁשָ ְכָלם כּו' ַעד ּכִ י ׂשִ ְלַהּטֹות ַעל ּפִ
ם  י ִאם ְלַקּיֵ ֶכל ְוַטַעם ָוַדַעת, ּכִ ּלֹא ֵליֵלְך ַאַחר ַהּשֵׂ יָחא, ׁשֶ ְמׁשִ ִעְקבֹות ּדִ ה ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ

ָרֵאל". אֹלֵקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

 יום 
רביעי

יום 
חמישי
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ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט 
ציהט צו.
תרגום

ְך  יְך – אֹור מֹוׁשֵ ַמְמׁשִ י אֹור  ּכִ אֹור,  ּבָ ַהֲחֵפִצים  ִצים  ִמְתַקּבְ ס –  ּנָ ּפַ ֲעִמיִדים  ּמַ ׁשֶ ּכְ
ֵאָליו.

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת 
ויתר עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת 
תקס"ט או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און 
ער האט מיר ארויפגעלייגט די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט 

ָאן איז מיר ווארעם".
תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

תרגום

ֵאת  ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ָבא ִמּשְׁ ַהּסָ
ַנת  ֵקן – ׁשְ נּו ַהּזָ ִליַאִדי ֵאֶצל ַרּבֵ ִבּקּורֹו ּבְ יד. ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ָאר ֲחֵבָריו ּתַ ְוֶיֶתר ָעז ַעל ׁשְ
ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ ֹלׁש ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ר ּבִ ר, ֲאׁשֶ תקס"ט אֹו תק"ע – ִסּפֵ

י, ּוֵמָאז ַחם ִלי". ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ "ְוהּוא ִהּנִ
ַכח ָלַעד. ּלֹא ִיּשָׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

יום 
שישי

שבת 
קודש

  אגרות קודש 
 ב"ה,  י"ב טבת, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

...מ"ש שבין ישתבח ליוצר מעיין בדא"ח באיזה ספר, הנה איני רואה בזה מקום לחשש 
כיון שזהו הכנה לחלקי התפלה הבאים אח"ז - כי בטח ה"ז רק שמעיין במחשבה ולא בדבור, והרי 
ידוע המובא באחרונים אשר בשנים קדמוניות היו באים לבית הכנסת או עכ"פ מתחילים תפלה 

בצבור מברכות יוצר ואילך.

המחכה לבשו"ט ובברכת הצלחה בעבודתו בקדש.
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 הלכה יומית לעיון ברמב"ם 

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âטבת ח' ראשון âיום

קטן? של מחשבה מזהים כיצד
:· ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íeìòä íà¦¤¡

àì ,ìhä ïäéìò ãøiL eáMçL ét ìò óà Y ïè÷å äèBL Løç¥¥¤§¨¨©©¦¤¦§¤¥¥£¥¤©©Ÿ
elôàå ,äáLçî íäì ïéàå ;äøBz ïéc ,äNòî íäì LiL ;eøLëäª§§¤¥¨¤©£¤¦¨§¥¨¤©£¨¨©£¦
;ïéøLëî elà éøä ,âbä ìò íépèwä ïäa eëôä .íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦¨§¨¤©§©¦©©©£¥¥ª§¨¦
éøä ,åéNòî CBzî úøkð ïè÷ ìL BzáLçî äúéä íàL¤¦¨§¨©£©§¤¨¨¦¤¤¦©£¨£¥

.íäéøácî úìòBî BzáLçî©£©§¤¤¦¦§¥¤
בפירות הופך  הקטן שאם  הרמב"ם  כותב  ההלכה  בסיום 

הרי הטל, עליהם  שירד  בכוונתו כי  מגלה הוא  ובכך הגג  על 

תוקף לה  שיש  מעשיו" מתוך  הניכרת  "מחשבתו בגדר  זה

opaxcnבתחילת נאמר  שעליו  גמור  מעשה  בגדר  זה  אין  אולם  ,

מעשה  להם  "שיש  dxezההלכה  oic."

רק מועיל קטן  של מעשה  התורה, מן  כי הוא הדבר וטעם

גלם בחומר  שחוקק  כגון  בפירוש , ממנו מוכחת כוונתו אם 

טומאה ומקבל כלי נחשב הוא  שבכך כלי לעשותו כדי 

ה"א)מהתורה  פ"ב כלים על ,(הל' המונחים  בפירות  כשהופך  אך

פועלת אינה  ולכן  ומוחלט ברור באופן ניכרת  כוונתו אין הגג ,

מדרבנן אלא  ב)מהתורה  יב, חולין תוספות ע"פ למלך, .(משנה

קטן של מחשבתו התורה , מן אחר : באופן  מפרשים  ויש 

ניכרת  היא  כאשר  רק  oicdפועלת  z` mxebd dyrnd zrya,

כשמהפך  אולם לכלי , אותו העושה  שהיא  בעץ  החקיקה  כגון

בפועל  הטל לירידת  קודמת  ההוכחה  הרי הגג, שעל  בפירות 

טומאה) לקבל הפירות את המכשיר שרצונו(שהוא מלכתחילה  ומגלה 

מן מועיל אינו וזה  מכן, לאחר  הפירות  על  הטל  בירידת 

מדרבנן אלא  כב)התורה  סי' או"ח יעקב .(משכנות

מועיל  אינו  מכן לאחר  הנעשה שמעשה  סוברים יש  וכן

כשכוונתו רק  מועילים  ומעשיו  למפרע , כוונתו את לגלות 

הכוונה נדרשת  שלגביו המעשה  כדי תוך הרי"מ ניכרת  (חידושי

ג) סי' .או"ח

צדק ' ה'צמח סק"ה)אולם  ב סי' הגמרא(או"ח מדברי הוכיח

ב) ב, כוונת(זבחים על מוכיח המעשה  בסיום  דעת גילוי כי

מתחילה  תחילתו")האדם  על סופו חוטי("הוכיח הכשיר ולכן ,

לשם לעשותם  שצריך אף על קטנים , ידי על  שנטוו  ציצית 

החוטים את  שוזר הקטן מכן לאחר  כאשר  שכן ציצית , מצות 

לשם אותם טווה  שמלכתחילה  מכך מוכח ציצית , לחוטי

ציצית .

âטבת ט' שני âיום
זכוכית  כלי טומאת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰íéîëç ...úéëeëæ éìk§¥§¦£¨¦
ìBçä ïî ïúiøa úlçúe ìéàBä .äàîè ïéìa÷î eéäiL ïäéìò eøæb̈§£¥¤¤¦§§©§¦ª§¨¦§¦©§¦¨¨¦©
àì ,ïøák äàøð ïëBzL éðtî ;Nøç éìëk ïä éøä ,Nøç éìëk¦§¥¤¤£¥¥¦§¥¤¤¦§¥¤¨¦§¤§¨¨Ÿ
ïéa ïäa äàîhä òbzL ãò àlà ,ïøéåàî eànhiL ïäéìò eøæb̈§£¥¤¤¦©§¥£¦¨¤¨©¤¦©©ª§¨¨¥¥
...ïäéèeLt ìò äàîè eøæb àìå .úBëzî éìëk ,ïabî ïéa ïëBzî¦¨¥¦©¨¦§¥©¨§Ÿ¨§ª§¨©§¥¤

.äå÷îa äøäè ïäì ïéàå§¥¨¤¨¢¨§¦§¤
הגמרא  ב)למסקנת טז, חרס(שבת ככלי  הם זכוכית  כלי 

קיבול  בית  להם  שאין  כלים  פשוטי  א . ומהם : דינים . לכמה 

במקוה  טהרה להם  אין ב . טומאה . מקבלים  רק אינם (אלא

הכלי,בשבירתם) מגב  טומאה מקבל  אינו  חרס שכלי  אף אך  .

כי כברו", תוכו  ונראה  "הואיל מגבו  נטמא  כן זכוכית כלי 

'תוך'. הוא  כאילו  ה'בר' נראה ומבחוץ שקופה  הזכוכית 

התוספות  אלא)ולדעת  ד"ה טומאה(שם מקבלים  זכוכית  כלי

ilkdגם  xie`nזכוכית שכלי כתב  הרמב "ם אך  חרס , ככלי ,

שאמרו נימוק  מאותו הכלי, מאויר טומאה  מקבלים  אינם

נראה שתוכן "מפני  הכלי , מגב  טומאה  קבלת  לגבי בגמרא 

מאוירן". שיטמאו  עליהן גזרו  לא כברן,

לגבי בגמרא  נאמר לא  זה  נימוק הרי  הראב "ד, והקשה 

אך  הכלי ! מגב טומאה  קבלת לענין  אלא  הכלי  מאויר טומאה 

מקבל  אינו זכוכית  שכלי הרמב "ם כדעת  דעתו  להלכה ,

שטומאתו זכוכית  שכלי יתכן  לא  אחר: מטעם מאוירו  טומאה 

כלים טומאת  ואילו מאוירו, וגם  ומגבו  מתוכו  נטמא  מדרבנן 

מגבו נטמא  אינו  חרס כלי – יותר קלה  מדאורייתא שטומאתם

מאוירו. נטמא אינו מתכות  וכלי

אבל  טומאה, לענין רק  במקוה  טהרה להן  אין זכוכית  וכלי 

כלים ' 'טבילת  מהגוי)לענין שנלקחו סעודה טבילה(כלי חכמים  תקנו

תקנה  להם  יש  נשתברו ואם  הואיל כי זכוכית , בכלי (אפשר גם

מחדש) אותם ולייצר מתכתלהתיכם לכלי דומים הם  ב)הרי עה, .(ע"ז

ה 'מאירי' שם)ומבאר היא ,(שבת כך  חכמים  של "שמידתן :

שלענין אף כלומר , לחומרא". הכא  וזיל  לחומרא  הכא  זיל

חכמים בהם  החמירו  במקוה , טהרה  זכוכית  לכלי  אין טומאה 

כלים '. 'טבילת  לענין 
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v"ndqeצב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âטבת י' שלישי âיום
פעמי  חד כלי של דינו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéçépnL ïéöeä ìL ìúBç¨¤¦¤©¦¦
Y BëBzî ìèBðå BëBúì ïúBð àeä íà Y Ba àöBiëå áèøä Ba¨Ÿ¤§©¥¦¥§§¥¦
ãò Bà epòø÷iL ãò BëBúaM äî ìhì ìBëé Bðéà íàå ;ànhî¦©¥§¦¥¨¦Ÿ©¤§©¤¦§¨¤©

.øBäè Y B÷øæìe BëBúaM äî ìëàì áLçL Bà ,epøéziL¤©¦¤¤¨©¤¡Ÿ©¤§§¨§¨
פעמי חד  לשימוש  הנועד  שכלי זו , בהלכה  ('שחשב מבואר 

ולזורקו') שבתוכו מה להגיעלאכול הדרך אם  ולכן , כלי. נחשב  אינו

כלי נחשבת  היא  אין האריזה , קריעת  ידי  על רק היא  למאכל

טומאה . מקבלת  ואינה 

שאינן מזון  אריזות  בשבת  לקרוע שמותר  מצינו  וכן

וביאר קורע . או  סותר  איסור  בכך  ואין  נוסף  לשימוש  מיועדות

לדוד' סי"ב)ה 'תהלה שיד סי' כלי(או"ח טומאה , שלענין  כשם  כי

גם כך מטמא , ואינו  נחשב  אינו פעמי  חד לשימוש  המיועד

סתירה . איסור  בו אין כלי, ואיננו  –מאחר  סותר  איסור  לענין 

את מוציאים שאין אריזות  שאף  כתבו  מהפוסקים  ורבים 

וכשהמאכל  מעט מעט בה  משתמשים  אלא  מיד תכולתן כל 

חשוב , שאינו כלי  הן  הרי לאשפה , האריזות  את  זורקים  נגמר 

איסור בהן  אין וממילא  חוזר , לשימוש  מיועדות  ואינן מאחר 

שט)סתירה  עמ' שיד, סי' תשובות פסקי .(ראה

פעמי חד שכלי כלים, טבילת  לענין הפוסקים  כתבו וכן

טבילה . טעון ואינו  כלי  נחשב  אינו

שניתן קשיח מחומר  העשוי פעמי חד בכלי הדין  ומה 

ללמוד  יש  כאן הרמב"ם  מלשון  פעמים ? מספר  בו  להשתמש 

לאחר לזורקו  בכוונתו האם  – האדם  במחשבת  תלוי הדבר  כי

מה ליטול  יכול  אינו  "ואם  כתב שכן לשומרו, או  אחד שימוש 

ekezayשבתוכו  dn lek`l aygy e` ,epxizi e` eprxwiy cr
ewxfleלכלי אין שבהם  מצבים שני יש  כלומר : טהור ", –

לשימוש כלל  ראוי אינו  אם  א . טומאה: מקבל ואינו  חשיבות 

לשימוש ראוי הוא  אם ב. הראשון. בשימוש  נהרס כי  חוזר

קשיח  בכלי גם  ולכן מיד. לזורקו  האדם  בדעת  אך חוזר,

לזורקו אלא כן  לעשות  בכוונתו אין  אם חוזר , לשימוש  הניתן 

טבילה לענין וכן  טומאה מקבל ואיננו כלי  נחשב  אינו מיד,

ב) קטו, סי' ג יעקב חלקת .(שו"ת

âטבת י"א רביעי âיום
רימון'? 'מוציא שיעור את הזקן אדמו"ר קבע כיצד

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰àéöBîa éìkä á÷piMî¦¤¦¨¥©§¦§¦
éôì Y ïè÷ àìå ìBãb àì ,éðBðéa Y eøîàL ïBnøäå ;øBäè ,ïBnø¦¨§¨¦¤¨§¥¦Ÿ¨§Ÿ¨¨§¦

ìL éìka eéäéå .äàBø ìL Bzòc.äæa äæ íéæeçà íéðBnø äL ©§¤¤§¦§©§¦§Ÿ¨¦¦£¦¤¨¤
שהוא הזקן  אדמו"ר  קבע  רימון ' 'מוציא  של שיעורו את 

רימון " ממוציא  ממעט יותר  שהוא  מרובע , טפח  על "טפח

חיו"ד) סוף אדה"ז בשו"ע נדפס – ועשייתה המקוה .(תקוני

צדק ' ה 'צמח זה  על ח"ג)וכתב  קעו סי' יו"ד שכתב(שו"ת "מה  :

ידי על כן בעצמו ששיער אפשר מרובע , טפח על טפח שזהו 

כן שמצא  ואפשר בבינוני... ושיער  לו שהובאו  רימונים 

זה כתבי ואחר  לזה . דעת  גילוי  מצאתי לא וכעת  להפוסקים

דעירובין מברייתא  הנ"ל לערך קרוב שהוא  ראיה  מצאתי 

ראיות". עוד ויש  מתפוח . גדול דרמון  התם  דמשמע  דכ"ח

אחר קעה)ובמקום  סי' כאאזמו"ר(שם "שיער  יותר : פירש 

ממה ראיתי שבלאזני  זכורני כי ממש , הנסיון  ע"י  זה  כל  נ "ע 

וכמדומה רימון, מקליפת  ככדור עיגול חצי לו שהובא 

לו שהובא  ואפשר תובב "א, מאה "ק רמונים אז  לו שהובאו

רמון". מוציא  שיעור לידע  כדי זה  כל 

מרובע טפח על  "טפח לכתוב : דייק  הזקן אדמו"ר  והנה ,

ג' שהם  אומרים  (שיש  רימון ממוציא  מעט יותר שהוא 

בצורה בא  טפח על טפח כאשר  שכן , בזה )". זה אחוזים 

על  יותר שהמרובע  מה  "דהיינו  – השיעור  מתרבה  מרובעת ,

מרביע" פחות  הוא המדות  ולחכמי רביע, שהוא (צ"צ העיגול,

שלה) סי' .שם

בשיעור מעט' 'יותר  הזקן אדמו"ר הוסיף  באמת  מדוע  אך

רימון ? מוציא  של 

ה'צמחֿצדק ' קעה)מבאר סי' בדברי(שם מרומז  שהדבר ,

בזה". זה  אחוזים ג' שהם  אומרים "שיש  במוסגר  רבינו 

הדברים במקור  כאן)כלומר, ברמב"ם וכן מ"ד. פי"ז נאמר :(כלים

התוספות ופירשו  בזה ". זה  אחוזין  שלשה  שאמרו "הרימונים

שיצאו "לא אך רימונים , שלשה בו שיוצאים  לנקב  שהכוונה 

זה " אחר  זה  אלא  ב)ביחד, ד, עירובין שיעורן, נמצא(תוד"ה זה  ולפי 

לג' אפשר  דאי  – [אחד] רימון ממוציא מעט  גדול ש "הנקב

יוצא " ואחד  נכנס  אחד יהא  שלא  ביחד הגדלים (פי'רימונים 

שם) כלים .הרא"ש

"שהוא מרובע  יהיה  שהנקב  הזקן  אדמו"ר  הצריך ולכן 

מעט  צריך בכלי ג ' "כשהן כי – רימון" ממוציא  מעט יותר

התוספות " שכתבו  כמו  בנקב , שם)יותר  צדק' .('צמח
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âטבת י"ב חמישי âיום
אחר  לתשמיש וייחדה שנשברה מחט

:„È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰dúö÷ ìhpL èçî©©¤¦©§¨¨
úà äéìò ótìì dðé÷úä íàå ;äøBäè Y dö÷ò Bà ,áe÷pä©¨ª§¨§¨§¦¦§¦¨¦§Ÿ¨¤¨¤

.äàîè ,da í÷øì èeçä©¦§Ÿ¨§¥¨
למלך': ה 'משנה כתב 

בגמרא א)אמרו קכג, עוקצה ,(שבת או  חורה שניטל שמחט 

ואסור 'כלי ' תורת ממנה ובטל גרוטאות  לבין זורקה  אדם

את ייחד אם  אך  טומאה , מקבלת  אינה וכן בשבת  לטלטלה 

כלשהו לתשמיש  הקוץ)המחט את בה ליטול נחשבת(כגון היא הרי

לכלי.

התוספות לדעת  לא)אמנם  ד"ה ב מט, חורה(שבת שניטל מחט 

אותה ייחד אם  אף 'כלי ' שם  ממנה בטל כי  טהורה  עוקצה  או

שאמרו  ומה  אחר , מ"ה)לתשמיש  פי"ג חורה(כלים שניטל במחט

למתוח  התקינה  ש "אם  עוקצה כדי או  הבגד בשפת אותה ("נותנים

הרע"ב) שפתותיה", משום שימתחו זה  הרי  טמאה ", –dyryבה

למיתוח  בעלמא בייחוד  אבל למיתוח, ותיקון אינה"שינוי  –

טמאה".

אברהם ' סקכ"ד)וה 'מגן שח סי' פירש :(או"ח

לתשמיש אותה  וייחד שנשברה  מחט התוספות , לדעת  גם 

אם  שדוקא  שכתבו ומה עליה , 'כלי' תורת  –ly dyrn dyri
oewiz שבמחט משום  הוא 'כלי', שם עליו יהא  במחט

אלא אחר ... לתשמיש  אותה  לייחד כלל  רגילות  "אין שנשברה 

זו מחט ייחד "אם  אבל  גרוטאות " בין לזורקה  אדם  של דרכו 

כלי " תורת עליה  נעשה  תשמיש , סל"ט)לאיזה  שם אדה"ז ,(ש"ע

טומאה . קבלת  לענין והן  בשבת  טלטול  היתר  לענין  הן 

החוט ... את עליה ללפוף  התקינה  "ואם  שכתב  והרמב "ם

למתוח, התקינה  "אם  המשנה בלשון  הנאמר וכן  טמאה ",

שהתקינה  הכוונה  – למיתוח ezaygnaטמאה" "ייחוד גם  כי

dyrn ila" כלי הוי שם)– מג"א על השקל .(מחצית

âטבת י"ג שישי âיום
נפרדות? קערות או אחד מגש

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰eéäL Nøç ìL äìáè©§¨¤¤¤¤¨
,ãçà éìk ìkä éøäå ,äéNòî úlçúa da ïé÷eác úBøò÷§¨§¦¨¦§¦©©£¤¨©£¥©Ÿ§¦¤¨
äìáhì äéä íàå .ïlk eàîèð àì Y úBøòwä ïî úçà úàîèðå§¦§¥©©¦©§¨Ÿ¦§§ª¨§¦¨¨©©§¨
Y ïäî úçà úàîèðå ,BëBúa úBøòwä ìk eàöîpL ,óãBò ïôcŸ¤¥¤¦§§¨©§¨§§¦§¥©©¥¤

.ïlk eàîèð¦§§ª¨
ונגעה קטנות  לקערות  המחולק  חרס  של במגש  מדובר 

שרץ)טומאה טמא(כגון כשדבר  כלל  בדרך והנה , מהן . באחת 

וכל  מאחר כאן אולם  כולו, הכלי  נטמא  מהכלי, בחלק  נוגע

נחשבות הן  הרי נפרד , לשימוש  מיועדת מהקערות  אחת

מטמאת אינה מהן, באחת הנוגעת  טומאה  ולכן  נפרדים  ככלים

חברתה . את 

שבתוכו הקערות  מדופני  מוגבהות  המגש  דפנות  אם  אולם 

ובטעמו כולן . נטמאו  מהקערות  באחת  טומאה  נגעה  אם  –

המשניות  בפירוש  הרמב"ם  מפרש  דבר , מ"ז)של פ"ב (כלים

האוויר מן טומאה  מקבל חרס  שכלי משום (היינו שהוא 

בו) נוגעת שאינה אף בחללו, נמצאת המגשכשטומאה ודופן ומאחר ,

השרץ נפילת  שקודם  נמצא  הקערות , מדופן גבוהה  החיצונית 

כולו. נטמא  ולכן המגש  דפנות שבין בחלל עבר הוא לקערה 

" מהלשון  odnאמנם , zg` z`nhpמשמע כולן" נטמאו 

אולם שבמגש , מהקערות  לאחת  נפלה  אם  רק חלה שהטומאה

נטמאו לא לקערה  קערה  שבין  במרווח  נח השרץ  למשל אם 

דפנות שבין  בחלל  עבר הנפילה  שבתחילת  למרות  כולן,

המגש .

נועד  לא  הקערות  שבין  שהמרווח משום  הוא  הדבר וטעם

כטומאה בו הנמצאת  טומאה  דין  אין  ולכן jezayלשימוש ,
הנוגעת כטומאה  אלא  חרס  האחורי)eabaכלי  שאינה(בצידו

הקערות אחת  בחלל נמצא  השרץ  כאשר ורק  אותו , מטמאת 

ומאחר נטמאת . היא הרי  לשימוש , המיועד  מקום  שהוא 

החלל  נחשב  הקערה, מדפנות  גבוהות  החיצוניות  והדפנות

הכלי  כל  של משותף  כחלל שמתחת)שביניהן הקערה של רק (ולא

כולו הכלי כל נטמא  זה , בחלל השרץ כשעבר  יוסף ומיד  (דעת

שם) .כלים

âטבת י"ד קודש âשבת
טומאה  קבלת לענין 'כירה' תורת

:„È Y ‚È ˙ÂÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìL äNBòääL ¨¤§Ÿ¨
äøãwä úà ïäéìò úôBL úBéäì èéèa ïøaçå ,õøàa ïéèetèt¦§¦¨¨¤§¦§¨§¦¦§¥£¥¤¤©§¥¨
ïøaçå ,äøék íéðáà ézL äNBòä ...äøék íeMî äàîè Bæ éøä Y£¥§¥¨¦¦¨¨¤§¥£¨¦¦¨§¦§¨

èa úçàä øaç ;ïéànhî Y èéèadðéà Y døaç àì äiðMäå ,èé §¦¦©§¦¦¥¨©©§¦§©§¦¨Ÿ¦§¨¥¨
.äàîè úìa÷î§©¤¤ª§¨

במשנה מ"א)שנינו פ"ו פטפוטים(כלים שלשה "העושה 
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תפא"י) סגול", כמין בארץ "ומושיבן טיט של להיות(רגליים בטיט וחיברן

טמאה " – הקדירה  את  עליהן  המקבלת שופת  חרס של כירה (כדין

ה"ב) לעיל לקרקע, מחוברת היא אם אף שחיברטומאה הרע "ב  ופירש  .

וכן טבעת. כעין למעלה, בראשם לזו זו  הרגלים  את  בטיט

וחיברן כירה אבנים שתי  "העושה  המשנה בהמשך הנאמר 

היינו שלישית ", שיעשה  עד מטהר יהודה  רבי טמאה , – בטיט

חכמים  בשלושה)שלדעת  רק עליה 'כירה' ששם טיט של כרגלים די(לא

כדי עליהם 'כירה ' שם  שיהא  יותר  הרחבות  האבנים  בשתי

חרס". תורת  להן נותן שבראשן  "הטיט כי טומאה , לקבל

לקבלת 'כירה ' נקראות  אינן  אבנים שתי  יהודה , רבי  ולדעת

טומאה .

בטיט  שלא  ואחת  בטיט "אחת  נאמר המשנה  של ובסיפא

כירה אבנים  משלוש  שעשה  היינו זה , פירוש  ולפי טהורה ". –

ואינה חיבר  לא  השלישית  ואת  לחברתה  אחת  אבן  וחיבר 

אינה אבנים שבשתי  וכשם  יהודה , רבי לדעת  טומאה  מקבלת 

אבנים בשלוש  גם  כך טומאה , מקבלת  ואינה  'כירה '

טומאה . מקבלת  אינה  מחוברת , אינה  והשלישית 

טוב ' יום וחברן)וה 'תוספות  ד"ה הר "ש(שם פירוש  את הביא

היינו בטיט ", וחיברן בארץ  פטפוטים  שלשה ש "העושה

הטיט רגלי  rwxwaשחיבר  dhnlהמשנה בהמשך וכן  .

שתי חיבור  בטיט", וחיברן  כירה  אבנים  שתי "העושה

אבנים בשלוש  צורך אין חכמים  ולדעת  לקרקע, הוא  האבנים 

טיט) של ברגלים שם(כמו אבנים  ובשתי יותר , שרחבות כיון

טומאה . ומקבלת  עליהם  'כירה '

ש ואחת  בטיט "אחת בסיפא  האמור זה , –ולפי  בטיט לא 

אבנים משתי כירה  שעשה  פירושו  משלוש)טהורה " וחיבר(ולא

הסוברים לחכמים אף  – חיבר  לא  והשניה  לקרקע  אחת  אבן

רק זה  הרי טומאה מקבלת לקרקע שחיברן  אבנים שבשתי

לקרקע אחת  אבן של  בחיבור  אבל האבנים , שתי את  כשחיבר

בטיט'), שלא ואחת בטיט 'כירה '('אחת תורת  האבנים  לשתי  אין 

טומאה . מקבלת  ואינה 

שגם נראה  הרמב"ם  מלשון  כי טוב ' יום  ה'תוספות  וכתב 

שחיברם  היינו  בטיט, הפטפוטים  שחיבור  מפרש  dhnlהוא 
rwxwaלא והשניה  בטיט  האחת  את  "חיבר ההלכה את  כי ,

ההלכה בהמשך כתב  טומאה " מקבלת אינה  – חיברה

`mipa"העושה  izyמדובר כן ואם בטיט", וחיברן כירה 

כירה שעשה  הרע "ב  כפירוש  ולא  אבנים , משתי כירה  שעשה 

אבנים . משלוש 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ד
ברוקלין.

מחו' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר ברצונו לייסד בכאן ועד לבנין בית הבראה בעד תלמידי הישיבות 
בארצנו הקדושה ת"ו,

הנה טוב ונכון הדבר במאד, ודבר נחוץ הוא אשר יביא תועלת רבה להטבת בריאותם של 
לומדי תורה בהישיבות ובודאי יוסיף אומץ וישתדל בזה במרץ המתאים, ובטח ימצא לו עוזרים 

ומסייעים בזה, והשי"ת יצליחו.

בכבוד ובברכת הצלחה מחו'.
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אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ח' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd zah c"iÎ'g -

âטבת ח' ראשון âיום
ïéìëà úàîè úBëìä

oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq
¦§ª§©¢¨¦

ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨
אם1) בקילון הממלא הם יבאר בקילון הנשארים המים

ומי  לרצון משקין עליהם שנפלו עצים ודין ברצון. תלושים
ברצון. תלושים שהם המים כל ודין לרצון. שלא גשמים

מים. עליהם שנתן תרומה ושמרי

.‡‡lÓÓ‰2ÔBÏÈ˜a3È¯‰ ÔBÏÈwa ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈn‰ - «¿«≈¿ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ¬≈
Ô‰4ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz5¯Á‡ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¿»«¿»»ƒ¬»««

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL6¯‡L Ì‡ ‡l‡ , ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿«
.¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ ÌL»«¿∆≈«¿ƒ

ט.2) משנה ד פרק המים 3)מכשירין את להמשיך תעלה
בפירושו). (רבינו רחוקים למקומות כינוסם ממקום

בתעלה.4) שנשארו תוך 5)המים פירות לתוכם נתן אם
הוכשרו. - המים משאיבת ימים על 6)שלושה מתקבל

רצונו  היה לא לתעלה המים שפיכת שבשעת הדעת,
אינם  נשארו ואם ימים, משלושה יותר המים בה שיישארו

משנה). (כסף ברצון שם

.·ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÌÈˆÚ7Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ,ÔBˆ¯a ≈ƒ∆»¿¬≈∆«¿ƒ¿»¿»¿¬≈∆
ea¯ Ì‡ ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈÓLb8‡lL Ôlk È¯‰ - ¿»ƒ∆…¿»ƒ«¬≈À»∆…

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯iL Ô‡ÈˆB‰ .ÔBˆ¯Ï¿»ƒ»∆≈¿¬≈∆¿»ƒ««ƒ
ÔBˆ¯Ï Ôlk È¯‰ - ea¯L9BzÓ‰a ÈÏ‚¯ B‡ ÂÈÏ‚¯ eÈ‰ . ∆«¬≈À»¿»»«¿»«¿≈¿∆¿

È¯‰ - ÁÓO Ì‡ :eˆÁ¯Â ¯‰a ¯·ÚÂ ,ËÈË ˙B‡ÏÓ¿≈ƒ¿»«¿»»¿»¬ƒ»«¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰10- Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»

.ÔBˆ¯a ÔÈ‡≈»¿»

המכשירים.7) המשקין מרובים 8)משבעת הגשמים מי
העצים. שעל שרבו 9)מהמשקין פי על "אף כתוב: במשנה

"ומה  טהורים במשקין שהמדובר רבינו ומפרש טמאין"
אינה  זו ובבא לטומאה. הוכשרו הכוונה טמאים" שאמרו
הבבא  משום ונכתבה מאוד, פשוט זה שהרי לגופה, צריכה
שירדו  שהוציאם פי על אף טמאין משקין "בלעו שלאחריה:
בפרק  למעלה רבינו כתבה זו ובבא טהורין". - גשמים עליהן

שם]. טוב יום התוספות ביאור פי [על ו, הלכה כתנא 10)ט
שיעשה  עד לרצון שאינו יהודה רבי דעת נגד שם, קמא

מעשה.

.‚ÌÈlbÏb‰ ˙‡ „È¯Bn‰11¯˜a‰ ÈÏk ˙‡Â12˙ÚLa «ƒ∆««¿«ƒ¿∆¿≈«»»ƒ¿«
ÌÈ„w‰13È¯‰ - ıÚaL ÔÈ˜„q‰ eÓ˙qiL È„k ÌÈnÏ «»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ»¿«¿»ƒ∆»≈¬≈

.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰««ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿»

עץ.11) העשויים העגלה שנותנים 12)אופני מרדע כגון

מעץ. שם המחרישה וידות הבקר צוואר הקיץ 13)על בימי
שבעץ  הלחלוחית את ומייבשת מנשבת (מזרחית) קדים שרוח
לחלוחית  שיספוג כדי במים אותו ונותנים מתבקע, והוא

הסדקים. ויסתתמו

.„ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ˙BzLÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ „È¯Bn‰«ƒ∆«¿≈»ƒ¿««ƒ»ƒ
,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯·e ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÙa¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿»
Û¯Á‰ ˙ÚL·e .‰ÈÏ‚¯ eÁ„eiL ·MÁ Ì‡ ‡l‡14 ∆»ƒƒ≈∆¿«¿∆»ƒ¿««…∆

LÈc‰Â15ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏ‚¯aL Û‡ -16d„È¯B‰ . ¿««ƒ«∆¿«¿∆»¿ƒ¿»ƒ»
L¯Á17eÁ„eiL ·MÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL ≈≈∆¿»»««ƒ∆ƒ≈∆¿

;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««ƒ»ƒ¿«¿∆»≈»¿ƒ¿»
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ‰OÚÓ Ô‰Ï LiL18. ∆≈»∆«¬∆¿≈»∆«¬»»

ומפרש 14) היחף" "בשעת גורס למשנתנו בפירושו רבינו
צוננים  במים והרחיצה הליכה מרוב הבאה טלפיים מחלת
לתקן  נראה כאן וגם היגיעה. את ומסירה הכאב את מקילה

כך. ברגלי 15)ולכתבו התבואה את לדוש היו רגילים
מאוד. מייגעת זו ומלאכה לא 16)הבהמות אם ואפילו

נידונה  בכוונה, זאת עושים אדם בני שרוב מפני לכך, התכוון
שם). (רבינו בפירוש התכוון כאילו בכוונה שלא רחיצה גם

מדבר.17) ואינו שומע אינה 18)שאינו מחשבתם פירוש,
כל  מפותחת אינה קטן ושל מעורפלת, שהיא מפני מועילה,

צרכה.

.‰B¯Oa ÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰ - ÌÈna Ï·Bh‰«≈««ƒ¬≈»««ƒ∆«¿»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz19ÌÈna ¯·BÚ‰ Ï·‡ ;20ÌÈn‰ Ïk - ¿ƒ¿»¬»»≈««ƒ»««ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ B¯Oa ÏÚL21. ∆«¿»≈»¿ƒ¿»

על 19) מים שיעלה וידע לטבול כדי למים נכנס מרצונו שהרי
בו.20)גופו. לעבור מוכרח והוא בדרכו יותר 21)נהר

הדרך. את מפסיק נהר היה לא אילמלי לו נוח היה

.Â¯‰a Ï·hL ÈÓ22Ba ¯·ÚÂ ¯Á‡ ¯‰ ÂÈÙÏ ‰È‰Â ƒ∆»«¿»»¿»»¿»»»»«≈¿»«
ÌÈiM‰ eÏha -23ÌÈBL‡¯‰ ˙‡24ÌÈn‰ È¯‰Â , ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒƒ«¬≈««ƒ

B¯·Á e‰Ác Ì‡ ÔÎÂ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÂÈÏÚL∆»»≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»»¬≈
B¯ÎOÏ25BzÓ‰a ¯ÎOÏ B‡26ÌÈn‰ eÏËa - ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿»¿««ƒ

˜BÁO C¯„ e‰Ác Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰27,eÏËa ‡Ï - »ƒƒ¬»ƒ»»∆∆¿…»¿
¯‰a Ï·Ë .ÔBˆ¯Ï ÔÈLeÏz ÂÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈««ƒ∆»»¿ƒ¿»»«¿»»

ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ e„¯ÈÂ ‰ÏÚÂ28- ¿»»¿»¿»»¿»ƒƒ«»»¿»ƒ
ÂÈÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰Â ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ eÏËa È¯‰¬≈»¿«ƒ»ƒƒ«¬≈»««ƒ∆»»

.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»

ברצון.22) הם גופו שעל לרצון.23)והמים שאינם
השני.24) בנהר בעברו גופו מעל שעברו הדוחה 25)מפני

למים  חבירו את ידחה לא מפוכח אדם שהרי שיכור, היה
ורא"ש). ברצון.26)(ר"ש תלושין מים עליה והיו

פעולות27) ומתוך זה עם זה למים.שיחקו זה נפל השחוק
גופו.28) שעל הנהר מי על מרובים עליו שירדו הגשמים מי

 שיעורי רמב"ם - ג' פרקים ליום 

יום ראשון 
רמב"ם - ג' פרקים ליום 



 96  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ למיהס   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צו אוכלין צו טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ח' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËM‰29ÔÈLeÏz ÔÈ‡ «»«¿≈««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a30Ì‡ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰Â , ¿»¿««ƒ»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈÊzp‰ Û‡ - B¯·Á ÏÚ ÊÈz‰Ï Ôek˙31. ƒ¿«≈¿«ƒ«¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ¿»

איבריו.29) תנועות ידי בהתזת 30)על מעוניין אינו השט
ו).31)ניצוצות. הלכה (למעלה שחוק דרך בדחוהו כמו

.Á¯Btˆ ‰OBÚ‰32daL ˙‡Â ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈna »∆ƒ««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ¿∆∆»
.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»

למים 32) בזריקה בו לשחק מיוחד והוא מקנים עשוי כלי
באיסוף  ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק והמשתתפים
והרא"ש  והר"ש למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים
אגב  פה בנפיחת המים פני על אבעבועות מעלה פירשו:

שיטה).

.ËB˜ÓÚ Ú„ÈÏ ¯Ba‰ ˙‡ „„Bn‰33ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - «≈∆«≈«»¿«ƒ»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ba „„nL ¯·c·e B„Èa34„„Ó Ì‡Â . ¿»«»»∆»«¿ƒ¿»¿ƒ»«

ÔÈ‡ Ba „„nL ¯·ca B‡ ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - BaÁ»̄¿«ƒ»ƒ¿»»«»»∆»«≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz35Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ BÏ‚¯ B‡ B„È ËLt . ¿ƒ¿»»«»«¿«≈«ƒ

ÔÈ‡ BÏ‚¯a B‡ B„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ Ba LÈ≈«ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz36- ÌL ÌÈÓ ‰nk Ú„ÈÏ ÔËLt . ¿ƒ¿»¿»»≈««»«ƒ»

Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ Ô·‡ ˜¯Ê .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰»ƒ»∆¿ƒ¿»»«∆∆«≈«ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ÔÈÊzp‰ ÌÈÓ - ÌÈÓ Ba LÈ37ÏÚLÂ , ≈«ƒ«ƒ«ƒ»ƒ≈»¿»¿∆«

Ô·‡‰38.ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ »∆∆≈»ƒ¿ƒ

שבבור.33) למים מידה אמת או ידו משקיע הוא כך ולשם
כדי 34) הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי

במים  רק מעוניין שהוא פי על [ואף הבור. עומק שידע
ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף את שהרטיבו
המים  עליית בלי אפשר שאי מפני כמרצון, כולם נידונים

והקנה]. היד של התחתון את 35)בחלק מודד כשהוא
אין  נרטבה ואם במים ידו שתושקע מעוניין אינו הבור רוחב
החולק  טרפון רבי וגם במשנתנו עקיבא כרבי מרצונו. זה
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו, בדין עליו

על 36) שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע כשהוא
רגלו. או קול 37)ידו בשמיעת אלא בהתזה מעוניין אינו

הם 38)החבטה. בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
ופירש  "טהורין" כתוב [במשנה מכשירים. ואינם כמחוברים
מכשירים  שאינם האחרים, המשנה מפרשי וכן רבינו,

לטומאה].

.ÈÁÏM‰ ÏÚ Ë·BÁ‰39ÌÈnÏ ıeÁ40epnÓ ÔÈÊzp‰ - «≈««∆«««ƒ«ƒ»ƒƒ∆
‡e‰Â ÂÈÏÚ Ë·Á .e‡ˆiL BBˆ¯ È¯‰L ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»∆¬≈¿∆≈¿»«»»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - ÌÈn‰ CB˙a41. ¿««ƒ≈»¿ƒ¿»

אותו 39) רוחצים לנקותו וכדי צמרו, ניטל שלא הבהמה עור
במקל. אותו וחובטים מי 40)במים מן שהוציאו אחר

יספוג 41)הרחיצה. שהרי המים, להוציא מתכוון אינו
במקומם. אחרים מים

.‡ÈÏ˜Ú·e ‰ÈÙqa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰42- ˙BËBLn·e ««ƒ»ƒ«¿ƒ»»≈∆«¿
˙B˙L¯·e ˙B„Bˆn·e ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»«¿»¿»

˙B¯BÓÎn·e43¯Ú Ì‡Â ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡ -44- «ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz45‰ÈÒw‰ ÏÚL ÌÈn‰ ÔÎÂ .46ÏL ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆«««¿»∆

˙BÁÏL47‰ÙÈM‰ ÏÚÂ48;ÔBˆ¯a ÔÈ‡ - ÌÈ·Ï ÏL À¿»¿««ƒ»∆¿≈ƒ≈»¿»
.ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ¯Ú Ì‡Â¿ƒƒ≈¬≈≈¿»

המים 42) בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו
והרא"ש  הספינה. שבדופני הזעירים הבקיעים דרך החודרים
הנהר, או הים קרקע עד בשלשלת שמורידים עוגן פירש:

הספינה. הליכת לעכב ומכמורות 43)כדי רשתות מצודות,
חיים. בעלי בהם לצוד כלים המים.44)הם מהם להוציא

בהוצאתם.45) מעוניין שהוא ציפוי.46)מפני
שולחנותיהם 47) את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים

הדברים  את ירטיבו לא שהגשמים כדי בחוץ, העומדים
רבינו 48)שעליהם. ופירש והסיפא, הגירסה: במשנה

הגשם. מפני עליהם להגן ללבנים כיסוי

.·ÈdÙ¯ˆÏ ÏB„b‰ ÌiÏ ‰ÈÙq‰ ˙‡ CÈÏBn‰49, «ƒ∆«¿ƒ»«»«»¿»¿»
BÙ¯ˆÏ ÌÈÓLbÏ ¯ÓÒÓ ‡ÈˆBn‰50„e‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ ,51 «ƒ«¿≈«¿»ƒ¿»¿««ƒ«∆»

ÌÁt B˙BOÚÏ ÌÈÓLba52Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - «¿»ƒ«¬∆»¬≈««ƒ∆¬≈∆
„e‡‰ ˙‡Â ¯ÓÒn‰ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¬»«ƒ∆««¿≈¿∆»

Ô˙BaÎÏ ÌÈÓLbÏ53ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«»≈««ƒ∆¬≈∆¿ƒ
.ÔBˆ¯a¿»

במים 49) כשאינם ומתבקעים מתייבשים הספינה דופני
הסדקים  סתימת ידי על לחזקה כדי למים אותה ומוליכים
כראוי). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש

הוא 50) קרים במים הניתן באש מלובן ברזל להקשותו.
ומתחזק. וחלק 51)מתקשה האש את בו שמחתים עץ

נשרף. פחם 52)ממנו ויישאר הבוערת הגחלת את לכבות
בו. ככופה 53)להשתמש זה הרי בהם, יוזק שלא כדי

דינו  שנתבאר הכותל ילקה שלא כדי הכותל, על קערה
ג). הלכה י"ב (בפרק למעלה

.‚È˙ÏLn‰ ˙‡ ÏLÏL54B‡ ÈÏk da ˙BÏÚ‰Ï ¯BaÏ ƒ¿≈∆«¿…∆«¿«¬»¿ƒ
ÔB˙È˜55‰lkÏk‰ ˙‡ ÏLÏL ,56‰ÈÏÚ ·LzL È„k ¯BaÏ ƒƒ¿≈∆««¿«»«¿≈∆≈≈»∆»

˙Ï‚¯z‰57ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ -58. ««¿¿…∆≈««ƒ∆»∆»¿ƒ¿»

מעוקם.54) וו ובסופה לשתייה.55)שרשרת כוס
קטן.56) אותה.57)סל מעוניין 58)ויעלה אינו שהרי

הכלכלה. או המשולת שתורטב כלל

.„È‰L¯k‰ ˙‡ ˜ÁÓÓ‰59,‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï «¿«≈∆«¿≈»¿»ƒ««ƒ∆»∆»
B¯ÚO ËÁBq‰Â60ÔÈLeÏz ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈn‰ - B˙eÒÎa ¿«≈¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿ƒ

ÔBˆ¯a61ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÔÈ¯‡Lp‰Â ,62ÈtÓ , ¿»¿«ƒ¿»ƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈
,‰¯LÎ‰ dÓˆÚ ‰L¯Îe .ÔlkÓ e‡ˆiL BBˆ¯L∆¿∆≈¿ƒÀ»¿≈»«¿»À¿¿»

ÔÈ¯ÈLÎÓ d˙LÈ¯t ˙ÚLaL63ÌÈn‰ ˜z Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒƒ≈««ƒ
‰¯LÎ‰ ‡Ï - BÁk ÏÎa ‰ÈÏÚÓ64. ≈»∆»¿»……À¿¿»

או 59) במחובר גשמים עליה כשירדו המדובר, כרוב. מין
המים. את ומעביר מקנחה והוא לרצון שלא בתלוש

ברצונו.60) שלא בהעברתם 61)שנרטב רוצה שהרי
זה 62)וביציאתם. ואין למקום. ממקום שעברו פי על אף
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צז

צז

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ח' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שלא  מפני ח, הלכה י"ב שבפרק לשפכה לנטלה דומה
כרבי  פסק לגמרי. שיצאו רצונו שהרי מחשבתו, נתקיימה
האילן  את מרעיד לדין דומה שזה מפני קמא, תנא נגד יוסי

בשיטתו. שם עומדים הלל ובית ב) משנה המים 63)(שם
ברצונו. ממנה שפירשו ברגע אותה מכשירים שיצאו

בשעת 64) נגיעה הייתה לא עין כהרף שנתלשו מפני
פרישה.

.ÂË„ÈÚ¯n‰65¯ÈM‰Ï ÔÏÈ‡‰ ˙‡66B‡ ÔÈÏÎ‡ epnÓ ««¿ƒ∆»ƒ»¿«ƒƒ∆√»ƒ
‰‡ÓË ¯ÈM‰Ï67ÔÈLeÏz ÔÈ‡ epnÓ ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ¿«ƒÀ¿»««ƒ«ƒ»ƒƒ∆≈»¿ƒ

ÔBˆ¯a68ÔÈ˜LÓ epnÓ ¯ÈM‰Ï B„ÈÚ¯‰ .69ÔÈ‡ˆBi‰ - ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
Ba ÔÈ¯‡Lp‰Â ;ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰70e¯LpL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»¿

‡e‰L ÈtÓ ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆
eÊz Ì‡ ÔÎÂ .BlkÓ e‡ˆiL Ôek˙Ó71- ÔÈ¯aÁÓ‰ ÏÚ ƒ¿«≈∆≈¿ƒÀ¿≈ƒƒ¿««¿À»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡72. ≈»¿ƒ¿»

רועד.65) והוא האילן את להפיל.66)מנענע
האילן.67) בענפי נת 68)המונחת לא להוריד שהרי כוון

המים. שעליו.69)את משקין להפיל התכוון
הרעידה.71)באילן.70) ידי פירות 72)על נגעו ואם

זה  [פירוש מוכשרים אינם המחוברים שעל במים תלושים
על  ניתזו שאם ומשמע, הראב"ד]. של השגתו מסלק
עליהם, שיפלו התכוון שלא פי על אף מכשירים - תלושים
ואם  המחוברים. מן להורידם מחשבתו נתקיימה שהרי
פירות  מכשירים מים אותם המחוברים, על שיפלו נתכוון

תלושים.

.ÊË„ÈÚ¯n‰73ÔÏÈ‡‰ ˙‡74B‡ ,B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ««¿ƒ∆»ƒ»¿»««¬≈
‰ÎBÒ75˙B˜¯ÈÂ ÌÈÚ¯Ê Ô‰ÈzÁ˙Â ,dz¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ »¿»¿»«¬∆¿»¿«¿≈∆¿»ƒƒ»

ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÏÙÂ ,Ú˜¯wÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«¿»¿««ƒ««≈«¿À»ƒ
ÔÈ‡ ˙B˜¯ÈaLÂ ÌÈÚ¯faL ÌÈn‰ Ô˙B‡ - Ô‰ÈzÁzL∆«¿≈∆»««ƒ∆«¿»ƒ¿∆«¿»≈»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz76. ¿ƒ¿»

ג.73) משנה מים.74)שם להשיר פירוש,75)בכוונה
שוכה. איש ויקחו מט): יוד, (שופטים המקרא מלשון ענף,

התכוון 76) שלא מפני בהם, הנוגע את מכשירים ואינם
אף  מכשירים תלושים על נפלו ואם זרעים. אותם על שיפלו

משנה). (כסף להם התכוון שלא פי על

.ÊÈÌÈ¯ÓL77ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ‰Óe¯z ÏL78¯·k - ¿»ƒ∆¿»∆»«¬≈∆«ƒ¿»
ÔBL‡¯‰L ˙BÓe¯˙a e¯‡a79ÈM‰Â80;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ≈«¿ƒ¿∆»ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ

˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏLÂ81ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÈLÈÏM‰ Û‡ - ¿∆∆¿≈∆∆««ƒ««¿ƒƒ»¿∆
ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÌÏBÚÏ - ÁaÊÓ ÈL„˜82 »¿≈ƒ¿≈«¿»»¿∆«¬≈≈ƒ

È‡ce‰83¯eÒ‡ „·Ïa ÔBL‡¯ -84ÔÈÚÏ e¯Ó‡L ÌLk . «««ƒƒ¿«»¿≈∆»¿¿ƒ¿«
e„Ó˙pL ÔB‚k .Ô¯LÎ‰ ÔÈÚÏ e¯Ó‡ Ck ,Ô¯eq‡ƒ»»»¿¿ƒ¿«∆¿≈»¿∆ƒ¿¿

Ô‰ÈÏ‡Ó85‰˙BL ‰Ó‰a ‰˙È‰Â86Ì‡L .ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ≈¬≈∆¿»¿»¿≈»»ƒƒ∆ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ¯ÈÒnL ‡e‰ Ì„‡‰ ‰È‰»»»»»∆≈ƒ««ƒ»ƒƒ««ƒ
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰Â Ô·LÁL ÔÂÈk - eÏÙ Ô‰ÈÏ‡nL∆≈¬≈∆»¿≈»∆¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆

ÔÈ¯ÈLÎÓ87. «¿ƒƒ

יין.77) תמד.78)שמרי הראשון.79)לעשות התמד

שנייה.80) פעם מים נתן הראשון התמד לצורך 81)אחר
קרבנות  להקרבת לא להם, והדומה המקדש בבית תיקונים

המזבח. מפירותיו 82)על להפריש חייב מישראל אדם כל
(אחר  כחולין ודינו ללויים ניתן ראשון עישור עישורים, שני
שני  ("מעשר שני ועישור מעשר), תרומת ממנה שהופרשה
ונאכל  בעלים רכוש הוא שמיטה) בכל וֿה ד ב, א, בשנות
אלו  הפרשות ולפני בטהרה. ירושלים חומות בתוך רק

באכילה. ואסורים טבל הם מטבל 83)הפירות שהופרש
שאינו  הארץ, מעם שנקנו מפירות שני מעשר להוציא וודאי,
ומלמדנו  מעושרים. ספק הם ופירותיו המעשרות על נאמן
מותר  אלה מפירות שני מעשר של הראשון שהתמד רבינו
חומרא  הוא תמד שאיסור מפני לירושלים, חוץ לשתותו

הספק. על גזרו לא לירושלים.84)דרבנן, חוץ לאכלו
נתן 85) שאם הבעלים, כוונת בלי מאליהם מים שם שנפלו

בנתינתו  שהרי לו, או מכשירים אם לדון מקום אין בכוונה
אבל למשקה, התמד את אנו החשיב כוונה, כאן כשאין

מתורת  ויצאו המים את מקלקלים שהשמרים אומרים
רבינו  דעת שגם ונראה שם, התוספות פירשו [כך משקה.
שצריכים  גשמים" "מי כתב ולא "מים" סתם כתב שהרי כן.
וטריא]. השקלא בתחילת שם בגמרא שאמרו כמו מחשבה,
מפני  וכו', מכשירין בתרומה שני עד כן פי על ואף
לעניין  כן גם חשובים איסור, לעניין משקה שחשובים

התמד 86)הכשר. את החשיב הרי שותה אדם היה שאם
שם). (גמרא אלף.87)כמשקה עד ואפילו בחולין אפילו

øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨
פירותיו 1) והמעלה ועירבן, לתוכם הדלף שירד פירות יבאר

עליהם  וירדו לטחון חטים המוליך וכו'. הכנימה מפני לגג
בתוך  שנתנה פירות מליאה שהיא חבית וכו'. גשמים
של  חבית פי על ונתנה חמה פת הרודה איפכא. או המשקין
בו  ונתן טמאים או טהורים במים ביתו המרבץ וכו'. יין
גב  על זה ונתן מהנהר פירות מלאים שקים המעלה חיטים.
האוכל  ונפל באוכל והנושך לבודקן בעדשים הנופח זה.

וכו'.

.‡˙B¯t2e·b˙iL È„k Ô·¯ÚÂ ÔÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL3 ≈∆»««∆∆¿»¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«¿
e¯LÎ‰ ‡Ï -4. …À¿¿

מ"ג.2) פ"ה לכל 3)מכשירין יתפזרו שהמים מתוך
הפירות.4)הפירות. את להרטיב רוצה אינו שהרי

.·‰ÏÚn‰5‰ÓÈk‰ ÈtÓ ‚bÏ ÂÈ˙B¯t6Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ ««¬∆≈»««ƒ¿≈«¿ƒ»¿»«¬≈∆
- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯iL Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ïh‰««…À¿¿¿ƒƒ¿«≈∆≈≈¬≈∆««
Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÌeÏÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯LÎ‰À¿¿¿ƒ»ƒ∆¡≈≈∆¿»»«
;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ Ïh‰ „¯iL e·MÁL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿∆≈≈««¬≈∆…À¿¿

Ô‰Ï ‰OÚÓ LiL7‰¯Bz ÔÈc8‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,9 ∆≈«¬∆»∆ƒ»¿≈»∆«¬»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡10ÌÈpË˜ Ô‰· eÎÙ‰ .11‚b‰ ÏÚ ¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ»¿»∆¿«ƒ«««

ÔË˜ ÏL ‰·LÁÓ ‰˙È‰ Ì‡L ;ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈À¿»ƒ∆ƒ»¿»«¬»»∆»»
Ô‰È¯·cÓ ˙ÏÚBÓ Bz·LÁÓ - ÂÈOÚÓ CBzÓ ˙¯k12. ƒ∆∆ƒ«¬»«¬«¿∆∆ƒƒ¿≈∆

מ"א.5) פ"ו הפירות.6)שם מן התולעים  שיצאו כדי
תולעים. - ובין 7)כנימה לחומרא בין מועילים מעשיהם
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צח אוכלין צח טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ח' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

א.8)לקולא. יג, מועילה.9)חולין אינה מחשבתם
על 11)שם.10) הטל שירד מתכוונים שהם בזה, והוכיחו

הפירות. אלא 12)כל להקל מועילה שאינה ומובן שם.
ומשמע  "קטן", "קטנים" וכותב מדייק רבינו להחמיר.
אינה  - מעשיהם מתוך הניכרת ושוטה חרש שמחשבת

מדבריהם. אפילו מועילה

.‚‰ÏÚn‰13˙Bc‚‡‰ ˙‡14˙BÚÈˆw‰ ˙‡Â15˙‡Â ««¬∆∆»¬À¿∆«¿ƒ¿∆
eÈzÓiL ÏÈ·La ‚bÏ ÌeM‰16- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ , «««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿»«¬≈∆««

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï…À¿¿¿≈¿ƒƒ¿«…¿ƒ
„¯BÈ Ïh‰L17ÌÏÚ‰ ‡Ï È¯‰L ;BBˆ¯a ‰Ê È¯‰ - ∆««≈¬≈∆ƒ¿∆¬≈…∆¡»

.eÈzÓiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«¿ƒ

מ"ב.13) ירק.14)שם דבילה.15)אגודות גושי
פי"א 16) למעלה ראה בפירושו, (רבינו ארוך זמן שיתקיימו

מאליהם 17)הי"ג). שיתלחלחו מפרש, [והר"ש בלילה.
מכשירה]. שאינה מהם, שתצא הלחלוחית מן

.„ÔÈhÁ CÈÏBn‰18Ì‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÔÁËÏ «ƒƒƒƒ¿…¿»¿¬≈∆¿»ƒƒ
ÁÓO19Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ‚ba ÔÈe˙ ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ .e¯LÎ‰ - »«À¿¿»≈»¿ƒ««¿»¿¬≈∆

Á‰ .e¯LÎ‰ - ÁÓO Ì‡ ,ÌÈÓLbÌÈ¯n20eÈ‰L ¿»ƒƒ»«À¿¿««»ƒ∆»
Ì‡ ,ÌeÏÚ‰Â ÌÈna Ô‰ÈwO eÏÙÂ ¯‰pa ÌÈ¯·BÚ¿ƒ«»»¿»¿«≈∆««ƒ¿∆¡ƒ
Ìp‰ ÔÈwO‰ ÏÚL ÌÈn‰Â ,˙B¯t‰ e¯LÎ‰ - eÁÓO»¿À¿¿«≈¿««ƒ∆«««ƒƒ»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz21eÁÓO È¯‰L ,22. ¿ƒ¿»∆¬≈»¿

מ"ה.18) פ"ג קמח 19)שם מוציאות במים, שרויות חטים
מרוצה  שהוא דעתו גילה שמח, הוא ואם לבן. יותר

מלאים 20)מהרטבתן. שקים טעונים חמורים מוליכי
בהם.21)תבואה. שיגעו אחרים פירות ומכשירים

על 22) ולא הפירות שהורטבו על ששמחו ואףֿעלֿפי
השקים. הרטבת

.‰˜O23¯‰p‰ Èab ÏÚ Ôe˙Â ÌÈBÚ¯Ê ‡ÏÓ ‡e‰L24 «∆»≈≈¿ƒ¿»««≈«»»
˙BÏÚÓ ÏÚ B‡ ¯Ba‰ Èt ÏÚ B‡25‰¯Ún‰26e·‡LÂ27 «ƒ«««¬«¿»»¿»¬
.e¯LÎ‰ -À¿¿

מ"א.23) קרוב 24)שם במקום אלא ממש בנהר ולא
למים. למערה.25)מאוד בהן שיורדים מדריגות

מים.26) אין עצמן המדריגות ועל מים, בה שיש
הרטוב.27) האוויר מן מים ספגו

.Â˙È·Á28CB˙a d˙pL ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»≈∆¿»»¿
ÔÈ˜Ln‰29˙B¯t‰ CB˙a d˙pL ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ B‡ ,30, ««¿ƒ¿≈»«¿ƒ∆¿»»¿«≈
e·‡LÂ31ÌÈÓa ?e¯Ó‡ ÔÈ˜LÓ eÏÈ‡a .e¯LÎ‰ - ¿»¬À¿¿¿≈«¿ƒ»¿¿«ƒ

ıÓÁ·e ÔÈÈ·e32ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L Ï·‡ ;33ÔÈ·‡LÓ ÔÈ‡34 ¿«ƒ¿…∆¬»¿»««¿ƒ≈¿»¬ƒ
.ÔcˆaL ˙B¯t‰ e¯ÈLÎiL È„k Ò¯Á‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈∆«¿ƒ«≈∆¿ƒ»

חרס.28) של היא חבית סתם מ"ב. שקעה 29)שם ולא
לתוכה. נכנסו ולא במשקין נוגעים 30)כולה והפירות

מבחוץ. החבית דרך 31)בדופני המתמצה הלחלוחית את
החרס. יין.32)דופני האחרים 33)של המשקין  חמשה

החבית.34)המכשירים. דופני דרך חודרים אינם

Ê.‰„B¯‰35:ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆«ƒ

‰¯LÎ‰ ‡Ï - ÔÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡36ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ; ƒ»¿»«ƒƒ…À¿¿»¿ƒ»¿»∆
˙B·‡BL ÌÈ¯BÚO‰L ÈtÓ ,‰¯LÎ‰ - ÌÈ¯BÚO37ÔÎÂ . ¿ƒÀ¿¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬¿≈

‰È‰ Ì‡38;‰¯B‰Ë - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰Â ‡ÓË ÔÈi‰ ƒ»»««ƒ»≈¿»¿»«ƒƒ¿»
ÔÈ˜LÓ ‰·‡ML ÈtÓ ,‰‡ÓË - ÌÈ¯BÚO ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿¿»ƒ¿≈∆»¬»«¿ƒ

.ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ

התנור.35) מן פת מוציא - רודה מ"ג. המדובר 36)שם
במים  כשנילושו אבל מכשירים, שאינם פירות, במי בנילושו

בלישה. הוכשרו שם.37)הרי יוסי במשנתנו 38)כר'
הכשר. לענין שהואֿהדין סובר ורבינו טומאה, לענין נחלקו

.Áıa¯Ó‰39eËÂ ÌÈhÁ Ba Ô˙Â B˙Èa ˙‡40Ì‡ : «¿«≈∆≈¿»«ƒƒ¿»¿ƒ
ÚÏq‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ41‡Ï - ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬««∆«…

ÌÈhÁ da Ô˙Â ‰·¯Úa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰ .e¯LÎ‰À¿¿«¿«≈∆¿«¬≈»¿»«»ƒƒ
˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ Ì‡ :eËÂ¿»¿ƒ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬«

‰·¯Ú‰42.e¯LÎ‰ ‡Ï - »¬≈»…À¿¿

יעלה 39) שלא כדי הרצפה על מים זולף - מרבץ מ"ד. שם
אם 40)האבק. ב: ו, קטן במועד מצאנו וכמוה הורטבו.

מטוננת. שדה סלע 41)היתה עצם לחלוחית ספגו
במקום  הנמצאת אבן היינו סלע מפרש, [הר"ש הריצפה.
ודינה  רטיבות, מוציאות כאלו ואבנים בראשית, ימי מששת

בתים]. גורסים 42)כזיעת ויש עצמן", "מחמת במשנה:
שונים  פירושים [ונאמרו רבינו. גירסת היא וכך "עצמה".
הראב"ד  של פירושו הדעת על ומתקבל מאד, דחוקים
שיתלחלחו  עד בעריבה החיטים נתן שאם כאן, בהשגותיו
עצמה, העריבה בשביל נתנן אם אבל הוכשרו, המים מן
- החיטים את בו להניח יותר נוח מקום מצא שלא פירוש
דברי  מפרש אלא משיג שאינו מוכיח, וסגנונו הוכשרו. לא

רבינו].

.ËÔÓBh‰43e¯LÎ‰ - e·ÈË¯iL È„k ÏBÁa ˙B¯t44. «≈≈¿¿≈∆«¿ƒÀ¿¿
ÁÙBË ‰˜LÓ Ba LÈ Ì‡ :·e‚p‰ ËÈha ÔÓBh‰45- «≈«ƒ«»ƒ≈«¿∆≈«

Ì‡Â ,e¯LÎ‰.e¯LÎ‰ ‡Ï - Â‡Ï À¿¿¿ƒ»…À¿¿

(ר"ש).44)שם.43) בו שנבלעו מים בלי חול שאין
היד 45) את להרטיב שתספיק לחלוחית, בטיט נשאר

בה. הנוגעת

.Èıa¯Ó‰46LLBÁ BÈ‡ - B¯b ˙‡47e¯LÎÈ ‡nL «¿«≈∆»¿≈≈∆»À¿¿
ÂÈhÁ48ÁÓO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba eË Ì‡49. ƒ»ƒ»¿¿««ƒ∆»≈«

לחשוש.47)שם.46) מחוייב שם 48)אינו שיניחן
מפני 49)אחרֿכך. דבר, של וטעמו יטננו. אם שישמח

הרא"ש  פירוש (עלֿפי מהר נבלעים המים שבגורן, היובש
שם). רבינו דברי גם להבין יש וכן במשנתנו.

.‡ÈËwÏÓ‰50˙BtÁÏ Ô‰ÈÏÚ „¯BÈ Ïh‰Lk ÌÈ·OÚ «¿«≈¬»ƒ¿∆««≈¬≈∆¿«
ÔÈhÁ‰ Ô‰a51CÎÏ Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï -52- »∆«ƒƒ…À¿¿¿ƒƒ¿«≈¿»

.e¯LÎ‰À¿¿

שאינה 51)שם.50) שבעשבים לחלוחית שיספגו כדי
בהם  "להטן כתוב [במשנה לטל. נתכוון לא אבל מכשירה,
שירטיבו, ישראל': וה'תפארת ה'ברטנורא' ופירשו חיטים",
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צט

צט

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ח' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

את  גםֿכן מפרש שהוא ונראה "לחפות". כתב ורבינו
כמותם]. שעליהם.52)המשנה לטל

.·Èıa¯Ó‰53ÌÈÏaL Ba Ô˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa ˙‡ «¿«≈∆≈¿«ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ√ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ :eËÂ54el‡ È¯‰ - ¿»¿ƒ≈¬≈∆«¿∆≈«¬≈≈

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ה"א.53) פ"ב שם ט.54)תוספתא בהלכה למעלה נתבאר

.‚È¯ÚBp‰55e„¯ÈÂ ÔÈ˜LÓ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ˜¯È ÏL ‰c‚‡ «≈¬À»∆»»∆»»∆»«¿ƒ¿»¿
¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBzÁz‰ „vÏ ÔBÈÏÚ‰ „vÓ56. ƒ«»∆¿««««¿…À¿«

הירקות 55) שעל המים את להוריד כדי האגודה, את מנענע
מ"ד). מ"א לגמרי 56)(שם שירדו התכוון שהוא מכיוון

מחשבתו. נעשית לא הרי הירק, מן

.„È‰ÏÚn‰57‰Ê Ô˙e ¯‰p‰ ÔÓ ˙B¯t ÔÈ‡ÏÓ ÔÈwO ««¬∆«ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»¿»»∆
‰Ê Èab ÏÚ58ÔÓ BÏ e„¯iL ÌÈna ÔBzÁz‰ ¯LÎ‰ - ««≈∆À¿«««¿««ƒ∆»¿ƒ

.‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÁÈp‰ BBˆ¯a È¯‰L ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¬≈ƒ¿ƒƒ«∆««≈∆

לתחתון.58)שם.57) ירדו העליון משק שהמים וידע

.ÂËÁÙBp‰59˙BÙÈ Ô‰ Ì‡ Ô˜„·Ï ÌÈL„Úa60eÚÈÊ‰Â «≈««¬»ƒ¿»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
ÌÈn‰ ˙B„ÏBzÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈt Ï·‰a e¯LÎ‰ -61. À¿¿¿∆∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ

ÔÈÓLÓL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ62ÂÈt ‰˜LÓa e¯LÎ‰ - Úaˆ‡a ¿≈»≈À¿¿ƒ¿∆¿«À¿¿¿«¿≈ƒ
.BÚaˆ‡ ÏÚLÂ¿∆«∆¿»

מ"ו.59) בודק 60)שם והוא טחונות, בעדשים המדובר 
הן  ואם עליהן, ונופח להתבשל נוחות הן אם לדעת אותן
מהר  ויספגו ההבל את סופגות שהן סימן מהר, מתלחלחות

למשנתנו). בפירושו (רבינו הבישול מי את שדינן 61)גם
ה"ב. פ"י למעלה כמבואר הכשר, לענין הרוצה 62)כמים

שומשמין  ומניחה לאכול שבפיו ברוק אצבעו מלחלח ,
לפה  אצבעו מכניס ואחרֿכך בו, נדבקים והם עליהם

ומורידם.

.ÊËCL63ÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÏÎ‡‰ ÏÙÂ ÏÎ‡a »«¿…∆¿»«»…∆¬≈««¿∆∆«
ÔBˆ¯Ï ‡lL ÏÎ‡‰64ÌÈÚeˆt ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡ ‰È‰ .65 »…∆∆…¿»»»≈≈ƒ¿ƒ

B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L ÏÎÂ ˙BaË¯ ÌÈ¯Ó˙e66, ¿»ƒ¿À¿…∆∆»…∆«¿ƒ»
ÏÙÂ67ÔBˆ¯a ÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ68‰È‰ . ¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»¿»»»

‰ˆB¯ BÈ‡L ÏÎÂ ˙BL·È ÌÈ¯Ó˙e ÔÈ·e‚ ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿…∆≈∆
ÙÂ ,B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ Ï »…∆«¿ƒ»¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»

.ÔBˆ¯a ‡lL∆…¿»

מ"ו.63) פ"ג הפירות 64)טבולֿיום את מכשיר ואינו
הלחם  פיסת את ירטיב שרירו רוצה שאינו מפני בו, שיגעו

וילעוס. לפיו שתגיע מהשמן 65)לפני רטובים והם
שבו.66)שבהם. הלחלוחית מעט ממנו להוציא כדי

להרטיבו 68)הגרעין.67) מבלי למוץ שאיֿאפשר מפני
את  מכשיר ולפיכך משקה, ונעשה החשיבו שבפיו, בריר

לרצונו. בו שנגעו הפירות

.ÊÈÔÈLÏÚ69ÔËwlL70‰Ó‰·Ï71ÔÁÈ„‰Â72·MÁÂ , À¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈»∆¡ƒ»¿ƒ≈
e¯‡a ¯·k - Ck ¯Á‡ Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ73ÌÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ¬≈∆¿»»««»¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ

ÈL ¯LÎ‰74·MÁLk ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ Ì‡Â . ∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»¬≈∆«¿∆≈«¿∆ƒ≈
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ75. ¬≈∆¿»»¬≈≈À¿»ƒ

אדם 69) בני ויש בהמה, מאכל הוא שבעיקרו עשב מין
"ציקוריה". נקרא רבות לעז ובלשונות אותו, שאוכלים

ב.70) קכח, חולין לבהמה.71)ברייתא להאכילם כדי
טומאה.72) מקבל אינו בהמה שמאכל מפני הוכשרו, ולא
ה"ג.73) פ"ג שהיו 74)למעלה בזמן מאכל ההדחה

אדם. מאכל שנעשו אחר להכשירם מועילה אינו בהמה,
פ"ג 75) עוקצין תוספתא שעליהם. טופח במשקה הוכשרו

ה"א.

øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨
לרצון 1) ושלא לרצון ומתטמאים שמטמאים המים יבאר

טהרה  בחזקת שהם המים לרצון. אלא מטמאים שאין ואותם
חלב  או יין לתוכו שנפל גבא כשפסקו. או הגשמים בימות
אוכל  שהיה ומי פסקו. שלא תמצית מי שמן. או דבש או
האשה  ודין פיו. לתוך ידו והכניס טמיאות בידים תרומה
התנור  גורפת והיתה מוכשרת שאינה תרומה אוכלת שהיתה

וכו'. דם ממנה ויצא הקוץ והכה הטמא

.‡ÌÈÏkaL ÌÈÓ2‡lL ÔÈa ÔBˆ¯Ï ÔÈa ÔÈ‡nË˙Ó - «ƒ∆«≈ƒƒ¿«¿ƒ≈¿»≈∆…
ÌÈÏÎÂ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÔBˆ¯Ï3Ô‰ÈÏÚ ÏÙpL ÔÈa ¿»¿«¿ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈∆»«¬≈∆

ÌÈÓ Ï·‡ .ÔBˆ¯a Ô‰ÈÏÚ ÏÙ ‡lL ÔÈa ÔBˆ¯a¿»≈∆…»«¬≈∆¿»¬»«ƒ
˙B¯Ba ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯waL4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6ÈÓe ∆¿«¿»¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‡·‚7‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ì‰a ÔÈ‡L8ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔBˆ¯Ï ‡l‡∆»¿»¿≈¿«¿ƒ∆»¿»≈««ƒ
eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Ú˜¯waL∆««¿«∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈∆»

ÔÈ·e‡L9ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa10ÙpL ,B‡ ˙n‰ ÔÎB˙Ï Ï ¿ƒ≈∆≈»¿ƒ∆»«¿»«≈
ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ‡Óh‰ Ô‰a CÏ‰L11Ì‡ Ï·‡ . ∆»«»∆«»≈¬≈≈¿ƒ¬»ƒ

B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ ‡ÓË Ì„‡ Ô‰Ó ‰˙L»»≈∆»»»≈∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈
el‡ È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL∆»¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»¬≈≈
¯B‰h‰ Ô‰Ó ‰˙L .Ú˜¯wa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈««¿«»»≈∆«»
- ¯B‰Ë ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ Ú˜¯wa e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿««¿«∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»

‰˙BM‰ ‡ÓË12B‡ ‰˙L ÔBˆ¯a È¯‰L ,ÈÏk‰ ‡ÓËÂ ƒ¿»«∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆¬≈¿»»»
ÏÙ .‡lÓ13ÔÎB˙Ï14‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ƒ≈»«¿»ƒ»∆¿»¬≈

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,‰È‰Lk ¯B‰Ë15.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ »¿∆»»∆≈¿¿«¿ƒ∆»¿»
¯kk‰ ‡ÓË - ¯kk‰ ‡ÈˆB‰Â B„È ÁÈ„‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ«»¿ƒ«ƒ»ƒ¿»«ƒ»

ÔBˆ¯a Ô‰ È¯‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna16. ««ƒ∆¿»»∆¬≈≈¿»

מ"ב.2) פ"א אבות 3)מקוואות מהל' בפ"ז נתבאר
כלים, שיטמאו המשקין על גזרו שחכמים ה"א, הטומאות

גזרו. לא אוכלין ועמוק.4)ועל  עגול  ארוכים 5)בור
מלמעלה.6)וצרים. מכוסות לא 7)מקורות, גומא

מים. בה שנתקבצו סאה,8)עמוקה ארבעים בהם יש ואם
פ"ט. מקוואות בהל' דינם בכלים 9)יתבאר מים ששאבו

לתוכם. מי 10)ושפכום בהם שנקווה או מנהר שנמשכו
המים 11)גשמים. נטמאו לא מרצון, שעבר אףֿעלֿפי

מעוניין  אינו אבל השני, לצד להגיע התכוון שהוא מפני
ה"ה. שבפי"ג בנהר לעבר דומה זה והרי במים, בנגיעה
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ק אוכלין ק טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ח' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שהשותה 12) ה"יֿיא, הטומאות אבות מהל' בפ"ח נתבאר
מדרבנן. גופו נטמא טמאים משקין מעצמו.13)רביעית

שנטמאו.14) מטמאין.15)למים שאין צ"ל
המים 16) הלא רצון, כאן צריך למה הקשה, [הראב"ד

שלא  ובין לרצון בין מטמאים ותלושים תלושים, הם שבידיו
הראב"ד  אמנם זו? הלכה בתחילת רבינו שכתב כמו לרצון,
לשיטתו  כהלכה ישיב רבינו אבל כענין, שאל לשיטתו
לא  אם תלושים נקראים אינם שמשקין ה"ג) פי"ב (למעלה
שבכלים", "מים ההלכה בתחילת שכתב ומה ברצון, נתלשו
שמדובר  לפרש גם ואפשר ברצון. שנתלשו למים הכוונה
הוכשרה] - פירושו נטמא, שאמר ומה טהורים, במים כאן

דבריו). לי נתבארו ולא כסףֿמשנה, (ראה

.·ÌÈ‡·‚ ÈÓ17ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈¿»ƒ¿«≈»∆ƒ«ƒ∆¿«¿»¿
˙ÈˆÓz ÈÓe ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ÈÓ18e˜ÒtL19 ≈ƒƒ¿»≈«¿ƒ∆»¿

˙B‡Â˜Óe20e‡ÓËpL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L21, ƒ¿»∆≈»∆«¿»ƒ¿»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯Â ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯ÈÂ¿»¿»∆¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈∆««

eÙËL ‡lL Èt22ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -23Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ∆…»¿¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡·‚ ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈn‰««ƒ∆¿«¿»¿≈¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa24. ƒ¿««¿»ƒ«…¿∆¿«»√»

מ"ד.17) והמים 18)שם ההרים על היורדים גשמים
לעמק. ונופלים הזחילה) מכוח (מבעבעים מתמצים

(ברטנורא).19) נגמרה הזחילה וגם הגשמים, שפסקו
מרובעים.20) או 21)בורות טמא אדם מהם ששתה כגון

טמא. בכלי [מפירושו 22)מילא גדותם. על עברו לא
את  שגרפו לתלות ויש כשעברו שמדובר משמע למשנתינו

כאן]. בו שחזר ונראה הטמאים. שמי 23)המים מפני
ה"ג, פ"ב למעלה שנתבאר כמו אותם מבטלים הגשמים
הטמא  מהם שתה שמא חוששים אנו ואין שפיכות. מי בדין
שבתקופת  מפני שנית, ונטמאו גשמים שם שנפלו אחר
בכל  למצוא אפשר ומים מצויים, דרכים עוברי אין הגשמים
לשתות  לבור פנה בודד דרך שעובר להניח ואין מקום,

שהם 24)ממנה. ספק, ללא כמעט הדעת על מתקבל
טהורים.

.‚ÌÈÓLb‰ e˜Òt25¯ÈÚÏ ÔÈ·B¯w‰ -26C¯cÏ B‡ »¿«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«∆∆
e‡ÏnLÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML ˙˜ÊÁa Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿∆¿«∆»»≈∆«»≈¿∆ƒ¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎa Ô‰Ó27ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˜BÁ¯‰Â ,28„Ú ≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«
eÎÏ‰ .Ì„‡‰ ·¯ eÎl‰iL29,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ∆¿«¿…»»»ƒ¿«…¿∆¿«À¿»

‰na .Ô‰Ó ÔÈ˙BLÂ ÔÈ‡ÏÓÓ ˙B¯iLa ÌÈÎÏB‰‰L∆«¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30;‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡L ‡·‚a ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»

‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡ È‡L ‡·‚a Ï·‡31˜Á„a ‡l‡ ¬»¿∆∆∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆»¿…«
˙˜ÊÁa Ì‰L) ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÏB„b»¬≈∆¿∆¿«»√»∆≈¿∆¿«

¯ ˙BÒ¯t ÌB˜Ó ‡ˆÓiL „Ú (ÔÈ¯B‰ËÌ„‡ ÈÏ‚32B‡ ¿ƒ«∆ƒ»≈¿«¿«¿≈»»
‰q‚ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t33‡ˆÓ Ï·‡ .Ba ˙¯k «¿«¿≈¿≈»«»ƒ∆∆¬»»»
‰w„ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t34¯LÙ‡L ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «¿«¿≈¿≈»«»¬≈∆»∆∆¿»
‰„¯iL35.˙˙LÂ ∆»¿»¿»»

קרוב 26)שם.25) במקום הנמצאים והבורות הגבאים
בכלים.27)לעיר. ומילאו שתו הטמאים העיר בני

שנתקלקלו 28) בדרכים ללכת אנשים של דרכם שאין מפני
הגשמים. לעבור 29)בימות רבים אדם בני התחילו

ה"ג.30)בדרכים. פ"א מקוואות בלי 31)תוספתא,
גדול. לשם 32)טורח שבא הוכחה שזו הגבא, יד על

טמאים. בכלים מילא או ושתה טמא שהיה לחוש ויש אדם,
ברכיבה.33) לגבא הגיע שאדם ואפשר סוס, או חמור כגון
וטלאים.34) הרועה.35)גדיים ליווי בלי בעצמה,

.„˙˜ÊÁ36˙BiÓeÓ‚e ËÈË37˙BiÁ ÈÁ˙ÙaL38˙eL¯a ∆¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿≈¬Àƒ¿
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰39e˜Òt ; »«ƒƒ¿««¿»ƒ∆≈¿ƒ»¿

˙eÎÈÙL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰40ÔÈ˜ÂMaLÂ .41- «¿»ƒ¬≈≈¿≈¿ƒ¿∆«¿»ƒ
ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙpL ‡·b .·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰42B‡ ¿ƒ»∆««»…∆∆∆»«¿«ƒ

BÎB˙Ï ÏÙ .·¯‰ ¯Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰ - L·„ B‡ ·ÏÁ»»¿«¿ƒ««»…»«¿
ÔÓL43e‰‡Èt˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44‰Ê È¯‰ -45‡nË˙Ó ∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

È„È ˙‡ˆÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔBˆ¯· ‡lL ‡nËÓe¿«≈∆…¿»¿ƒ∆ƒ∆¿»»≈¿≈
˙ÈÁˆÁˆ46. «¿»ƒ

שם.36) וגם 38)גומות.37)תוספתא, החנוונים,
עכורים. מים שם שופכים - לחנות חזקה 39)הבאים

שמי  מפני טהורים, שהם לוודאי) וקרוב הדעת על (מתקבל
מעבירים  שגם ואפשר אותם, ומבטלים מרובים הגשמים

הכ"ו.40)אותם. בפ"ב למעלה דינם שנתבאר
בדברי 41) שגם ונראה "שבשווקים", בתוספתא גורס הגר"א

כך. גורס הוא כאן ה"ב.42)רבינו ושמן 43)שם טמא,
במים. מתערב מעל 44)אינו והסירוהו צינון עלֿידי

במים 46)הגבא.45)המים. יישארו שלא איֿאפשר
לרצון  שלא גם מטמאים והם שמן, זעירות) (טיפות צחצוחי

הבאה). הלכה (ראה

.‰Ô‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Le ÔÓL∆∆¿»««¿ƒƒ««ƒ¬≈≈
ÌÈÏka Ô‰L ˙BÓk Ú˜¯wa47‡e‰ „Á‡ ÔÈc ,48. ««¿«¿∆≈«≈ƒƒ∆»

הקודמת.47) שבהלכה שהקפיאוהו שמן מדין רבינו למד זה
מפרק 48) בה"א שנתבאר שבכלים, מים כדין בקרקע דינם
זה.

.Â˙ÈˆÓz ÈÓ49e˜ÒÙ ‡lL50Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿ƒ∆…»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈn‰ È¯‰Â Ú˜¯wa Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿≈««¿««¬≈««ƒ
ÏÚ Û‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»¿««
Ô˙ B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lÓe ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML Ètƒ∆»»≈∆«»≈ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈»«
.¯·c ÏÎÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿ƒ¿»»»

מ"ו.49) פ"א מקוואות זוחלים 50)משנה, גשמים שמי
נתבארו  שפסקו, תמציות מי (דין ונמשכים ההרים מן עוד

ה"ב). למעלה

.Ê‰È‰L ÈÓ51ÔB‚k ,˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÏÎB‡ ƒ∆»»≈¿»¿»«ƒ¿≈¿
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰Ï·c52ÏhÏ ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎ‰Â , ¿≈»∆…À¿¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…

¯B¯ˆ53CÙ‰ Ì‡ :54È¯‰L ;B¯È¯a ‰Ï·c‰ ˙‡ÓË - ¿ƒ»«ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆¬≈
„i· ‡ÓË55B¯˜ÚL ÈtÓ ,56- CÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«»ƒ¿≈∆¬»¿ƒ…»«

B‡ epÎt‰iL Ì„˜ ÂÈÙaL ‰˜Ln‰L ;‰¯B‰Ë¿»∆««¿∆∆¿ƒ…∆∆¿«¿∆
‡l‡ eLÏ˙ ‡lL ÌÈÓÏ ‰ÓBc B‡ÈˆB‰Ï epˆˆÓÈƒ¿¿∆¿ƒ∆¿«ƒ∆…ƒ¿¿∆»
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אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ט' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,Ú˜¯wa ÔÈ„Ú Ô‰57 ≈¬«ƒ««¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÔBˆ¯a ‡l‡58‡l‡ BBˆ¯ ÔÈ‡ ‰ÊÂ , ∆»¿»¿∆≈«¿¿∆≈¿∆»
ÔBÈcet ‰È‰ .¯B¯v‰ ÏhÏ59ÂÈt CB˙Ï60B„È ËLÙe ƒ…«¿»»¿¿¿ƒ»«»

B‡ÓˆÏ BÁÈp‰ Ì‡ ,ÂÈt CB˙a ‰Ï·c‰Â BÏhÏ61- ƒ¿¿«¿≈»¿ƒƒƒƒƒ¿»
¯e˜Úk ˜¯‰ ‰Ê È¯‰62˙ÓÁÓ ‰Ï·c‰ ˙‡ÓËÂ , ¬≈∆»…¿»¿ƒ¿≈«¿≈»≈¬«

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ ‡ÓËpL ÂÈt ‰˜LÓ63. «¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬«»»

מ"י.51) פ"ח ידו.52)כלים בנגיעת נפסלה ולא
שנלחץ53) בצרור הדבילה.הרגיש את 54)לתוך בידו

ממקומו. הריר את הזיז כך ומתוך שבפיו, הדבילה
הדבילה 55) את מטמא והוא היד, בנגיעת נטמא הריר

באים  והטומאה שההכשר כן, לפני הוכשרה שלא אףֿעלֿפי
ה"ה. פ"ו למעלה שנתבאר כמו הריר.56)כאחת את

אינן  שידיים אףֿעלֿפי מתטמאה חולין דבילה ואפילו
את  עושות שידיים מפני והטעם, החולין. את מטמאות
י"ח  מגזירת חולין אפילו לטמא לטומאה ראשון המשקין
שם) השלמות (ראה ה"י הטומאות אבות מהל' (פ"ה דבר
לא  שאם הבאה, הבבא של לרבותא תרומה ונקט ה"ו). ופ"י

השלמות). (ראה נטמאה' לא תרומה 'אפילו וגם 57)הפך
מכשירים. בה"א.58)אינם של 59)למעלה מטבע

מתכת. של שהוא מטבע כל אלא פונדיון דווקא ולאו מתכת.
שם).60) (משנה, מים 61)בפיו נמצאו ולא היה צמא

בלוטות  את לגרות כדי פיו, לתוך המטבע והכניס ידו, תחת
מהרגיל. למעלה רוק כמות שתוציאנה מפני 62)הרוק
למשנתינו). פירושו (ע"פ בכוונה כמו 63)שהוציאו

צרור. נטילת בדין למעלה שנתבאר

.Á‰M‡‰64‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L65 »ƒ»∆»¿»∆∆√»ƒ∆¿»
˙Ù¯B‚ ‰˙È‰Â ,ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L66‡Óh‰ ¯epz‰ ˙‡67, ∆≈»À¿»ƒ¿»¿»∆∆∆«««»≈

ÈtÓ dÚaˆ‡ ‰ˆˆÓe ,Ì„ ‰pnÓ ‡ˆÈÂ ıBw‰ dk‰Â¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»»¿»∆¿»»ƒ¿≈
˙‡ÓË - ‰ÈÙa dÚaˆ‡ ‰˙Â ˙ÈÂÎpL B‡ ,Ìc‰«»∆ƒ¿≈¿»¿»∆¿»»¿ƒ»ƒ¿≈
‰˜Ln‰ ‡ÈˆB‰Ï dBˆ¯ È¯‰L ,‰ÈÙaL ‰Óe¯z‰68 «¿»∆¿ƒ»∆¬≈¿»¿ƒ««¿∆

.Úaˆ‡ ˙ˆÈˆÓa B¯˜ÚÏe ‰ÈtÓƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ«∆¿«

מי"א.64) שכתבנו 65)שם כמו כך, הדין בחולין גם
ראה  הקודמת. ההלכה אגב תרומה ונקט הקודמת, בהלכה
באשה  ומדובר ה"י. פ"ח הטומאות אבות להל' השלמות
לגרוף  אנשים של דרכם שאין מפני אשה ונקט טהורה,
שנטף  אשה דין מלמדת במשנתינו ראשונה [בבא תנורים.
הביא  (רבינו טמאה באשה ומדובר טהור, לתנור מדדיה חלק
כאן  שלפנינו הדין – שניה ובבא ה"ה). פ"י למעלה זה דין
(רבינו  טמא והתנור טהורה שהאשה הפוך, במקרה מדבר –

למשנתינו)]. הגחלים.66)בפירושו את מוציאה
שכלי 67) נטמא, לא גופה אבל התנור, באויר ידיה ונטמאו

אדם. מטמא אינו לנכווית,68)חרס נמשך זה נימוק הרוק.
(עלֿפי  התרומה את מטמא הדם הקוץ, הכה בדין אבל

למשנה). פירושו

âטבת ט' שני âיום
øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨

ובחזקת 1) מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר

נאמן  ואם הכשר. בחזקת שהם והציר הדגים ודין טומאה.
שנתערבו  פירות מי הוכשרו. שלא לומר עליהם הארץ עם
מקום, בכל הפירות הארץ. מעם ציר והלוקח משקים. בשאר
טומאה  איסור בהם יש אם החולין טהרה. בחזקת הם אם
להיות  מוזהרים ישראל כל טומאה. להם לגרום מותר ואם

ברגל. טהורים

.‡Ïk2˙Bc‚‡‰3ÌÈ˜ÂMaL4ÏÎÂ ÌÈÁÓw‰ ÏÎÂ »»¬À∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»
ÈtÓ - ˙Bc‚‡‰ .ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ˜ÂMaL ˙B˙Ïq‰«¿»∆«¿»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ»¬Àƒ¿≈

Ôk¯cL5„ÈÓz Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ ÛlÊÏ6˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â ; ∆«¿»¿«≈««ƒ¬≈∆»ƒ¿«∆«¿«…∆
ÔÈ˙˙BÏ -7ÔÈhÁ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁBË Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ¿ƒ¿««»¬ƒ¿≈ƒƒ

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁL8LÏLÏ ˙Á‡Â ÌÈzLÏ ˙Á‡ ÌÈÁ¯a9 ∆¿ƒ»¿≈«ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿»
‰¯„˜ ‰OÚÓ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k10˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,11 ¿≈«¬≈∆«¬≈¿≈»¿»ƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿»»
ÌÈza ÏL ÔÈa ÔÈ˜ÂL ÏL ÔÈa12Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BlL ÈtÓ , ≈∆¿»ƒ≈∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

.Ô˙tÏ˜ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ¿ƒ»»

ב.2) משנה ו פרק יחד.3)מכשירין קשורים ירקות
למכירה.4) לשוק ירקות.5)שהוצאו מוכרי כדי 6)של

טריים. נראים ושיהיו יכמשו כדי 7)שלא במים רוחצים
מבהיק. לבן קמח ויצא החיטין קליפת שוברים 8)להסיר

לשלושה.9)אותן. או חלקים לשני נשברת חיטה כל
כ)11)תבשיל.10) יז, (שמואלֿב המקרא מלשון גריסים.

הרפות. עליו הבית 12)ותשטח לצורכי עושים שאנשים
אינם  שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא
מקפיד  אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני מוכשרים,
למכירה. הטוחן כמו והסולת הקמח לבנונית על כך כל
מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב [במשנתנו

הבאה). הלכה (ראה

.·˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰L el‡ Ïk»≈∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¬≈≈¿∆¿«
.ÔÈ¯LÎÓ Ô‰Â Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ Ïk‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«…¿«¿¿ƒ»∆¿≈À¿»ƒ
ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ Ôlk ÏÚÂ¿«À»∆¡»«»»∆«…À¿¿¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ13ÌÚL , »ƒ«¿»√»ƒ∆≈»∆¬»»∆«
.e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰»»∆∆¡»«…À¿¿

מים.13) עליהם לשפוך רגילים אנשים שאין

.‚ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰ Ïk14ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡Â , »«»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«»»∆
e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡15ÌÏBÚÏ CÎÈÙÏ . ∆¡»¬≈∆«…À¿¿¿ƒ»¿»

ÔÈa Ì¯Áa Ô„vL ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰«»ƒ¿∆¿«À¿»«»ƒ≈∆»»¿≈∆≈
‰„BˆÓa ÔÈa ÛeÙÎa16‰„Bˆn‰ ˙‡ ¯Ú ‡Ï Ì‡ , ¿»≈ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆«¿»
e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ17e¯LÎ‰ - ¯Ú Ì‡Â ,18ÔÈ‡Â . ¬≈∆…À¿¿¿ƒƒ≈À¿¿¿≈

Èz¯Ú ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰ ÌÚ19‰„Bˆn‰ ˙‡ «»»∆∆¡»«…ƒ«¿ƒ∆«¿»
Ô„eˆÏ Ôek˙iL „Ú ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬≈≈¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿«≈¿»

‰¯‰Ëa20. ¿»√»

אינו 14) חי בעל שהרי מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
שנשארו  המים מפני והוכשרו טומאה, ולא הכשר מקבל

ומתו. המים מן שהוצאו לאחר במשנתנו 15)עליהם
בחזקת  הציר וכל ... טומאה בחזקת הדגים "כל אמרו:
מן  חוץ הן טהורין לומר נאמן הארץ עם כולן ועל טומאה,

יום שני 
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קב אוכלין קב טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ט' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המשנה  שבזמן דגים מין הוא דגה רבינו, שם ופירש הדגה".
אחרים  דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע היה
כל  שעל כתב כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ עם נאמן
כשם  "דגה" המונח את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו דגים
והדגה  יח): ז, (שמות הכתוב כלשון דגים, מיני לכל כולל
אינו  רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות, ביאור אשר
שהוא  כשם דגים על נאמן הארץ עם אין למה כאן מפרש
אותם  שמפקידין "מפני נימקו במשנתנו הפירות, על נאמן
מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ", עם אצל
עם  אצל הוכשרו שלא פירות להפקיד חברים נהגו שהרי
אבל  הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ

אצלו. להפקיד נהגו לא הם 16)דגים ומצודה כפיף חרם,
פרק  מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני

ז). הלכה ברצון.17)ג נתלשו לא שעליהם שהמים מפני
ממקומם.18) המים את שעקר שדרך 19)מכיוון מפני

לנער. דגים בטהרה,20)שולי חולין לאוכלי למוכרם כדי
מלנער. נשמר הוא זה ובמקרה

.„Ïk21¯Èv‰22¯LÎÓ ˙˜ÊÁa23ÏÙpL ¯B‰Ë ¯ÈˆÂ . »«ƒ¿∆¿«À¿»¿ƒ»∆»«
¯ÈLÎÓe ,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ì‰L Ïk ÌÈÓ BÎB˙Ï¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆«¿ƒ

‡nË˙Óe24ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË25.‡ÓË B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏ26. ƒ¿«≈À¿««¿ƒ¿ƒ»∆¿»»≈
BÎB˙Ï ÏÙ27·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ28·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -29. »«¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ««»…

ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La e·¯Ú˙pL ˙B¯t ÈÓ ÔÎÂ30ÔÈÎÏB‰ - ¿≈≈≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»««¿ƒ¿ƒ
,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ô‰L Ïk ÌÈÓa e·¯Ú˙ .·¯‰ ¯Á‡««»…ƒ¿»¿¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆

¯ÈLÎÓe ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Óe31ÌÈ·‚Á ¯ÈˆÂ . ƒ¿«≈À¿««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó Ï·‡ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈«¿ƒ¬»ƒ¿«≈À¿««¿ƒ

ח.21) ו, פרק שם מדגים.22)משנה המתמצה
אוכלין 23) כמו ייטמא, - בטומאה יגע אם פירוש,

(בכורות  טומאה מקבל אינו נקי שציר פי על ואף שהוכשרו,
בו  שנתערב וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב,
שאינו  הארץ, עם של בציר והמדובר טומאה. מקבל מים

הטהרות. על בטומאה.24)נאמן כרבי 25)כשיגע
שמעט  משמע כאן רבינו מלשון במשנתנו. יעקב בן אליעזר
טומאה  לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים
(שם  ערוכה גמרא נגד שזה ואומר משיג והראב"ד ולהכשיר.
על  המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב ב). כג,
מתפרשים  יעקב בן אליעזר רבי ודברי משקה, אינו - הציר
מים  לתת חשודים הארץ שעמי הארץ, עמי של בציר שם
מים  שהוא כל מוסיף וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר
נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי
המים  בטלו ציר רוב היה שאם ה בהלכה כותב רבינו שהרי
נכון  ויישוב אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו במיעוטם,
כתב  למשנתנו. בפירושו יפה נדייק אם יימצא רבינו לדברי
אינו  הציר פירוש, משקה", ידי על הוא הציר "שעשיית שם:
ומוסיפים  מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ
היא  זו ותערובת הדגים, מן רטיבות ומתמצה מלח עליהם
יהיה  "אמנם וכותב: רבינו מוסיף מכן ולאחר רגיל. ציר
שאינן  פירות או מלח ידי על הציר כשמוציאים טהור, הציר
מפרש  שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין
בלי  שנעשה בציר יעקב בן אליעזר רבי שאמר טהור" "ציר

מכשירים  הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל
כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים.
פירות  שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן לשיטתו ורבינו
תתבאר  ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו
מוכשר". בחזקת הציר "כל הראשונה: הבבא גם בנקל

בח  הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן טמא)המדובר זקת
ריש  של דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר
שמא  שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש
פסק  (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן
נחמן, רב לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש רבינו
יתפרשו  לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ עם שאין
כאן  שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל דבריו יפה
מעיר  אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר
הודאה, כעין בזה לראות ויש אחרת, פירשו שם שבגמרא

כרבינו]. גם לפרש הארץ.26)שאפשר עם בו נגע שמא
כלל.27) מים בו שאין שיודעים הטהור שהם 28)לציר

טומאה. ומקבלים המכשירים אינו 29)משקין ציר רוב אם
שנינו  זה דין מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר
פירות, במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא

ציר. לעניין מזה למד למים.30)ורבינו חוץ המכשירים,
אומרים,31) "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. תוספתא

כמותם. ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו

.‰ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯Èˆ Á˜Bl‰32ÌÈÓa B˜ÈMÓ -33 «≈«ƒ≈«»»∆«ƒ¿«ƒ
ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ ¯Èv‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡L .¯B‰ËÂ¿»∆ƒ»»…«ƒ«ƒ¬≈««ƒ

ÌÈ‚c ÏL ÁÏÓ Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Â˜Óa ÔÈ¯‰hÓ34- ƒ«¬ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»»À∆«∆»ƒ
ÌÈn‰Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡.ÔËeÚÓa eÏËa daL ≈»¿«∆∆À¿»¿««ƒ∆»»¿¿ƒ»

‰¯„˜Ï Ï·‡ ;˙t Ô‰a ÏaËÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»∆«¬»ƒ¿≈»
BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ ‡ˆÓ -36¯BÚÂ37ÌÈn‰ ·¯ e‡ˆÓÂ , »»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿…««ƒ

‰Â˜na ¯‰Ë ‡Ï ¯Èva ‰È‰L ËeÚn‰L ,ÌÈ‡ÓË38. ¿≈ƒ∆«ƒ∆»»«ƒ…»««ƒ¿∆

מים.32) ממחצה יותר בו שיש טמאים 33)ואפשר מים
שמימיו  עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים
(ראה  השקה נקרא וזה הטמאים, המים על ועולים צפים

כ"א). הלכה ב פרק של 34)למעלה מליחה להיות צריך
משנה. כסף ומלח. ציר פירוש בו 35)דגים, שיש לתבשיל

שבקדירה.36)מים. המים עם מצטרפים שבציר המים
והכוונה 37) נסתלק, - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק]. היה מ 38)שהביטול ולא במיעוטם שבטלו שום
היו  אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם
ההשקה  אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים מים
טמאים  מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת
נטמאה  - טהורים מים ההשקה אחר עליהם והוסיפו מועטים

התערובת. כל

.Â‰È‰ elÙ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa ˙B¯t‰«≈¿»»¿∆¿«»√»¬ƒ»»
eÈ‰iL B‡ e¯LÎ‰L Ú„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎBn‰«≈≈»ƒ«∆≈«∆À¿¿∆ƒ¿

.ÔÈ¯LÎÓ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆∆¿»»À¿»ƒ

.Ê‚B‡‰39‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa40Ïk ÔÎÂ . »¿»»¿∆¿«À¿»¿≈»
ÔÈ‡eMw‰41ÈÁ˙t ÏÚ ÈÓ‚a ˙BÈeÏz‰Â ÔÈÚeÏc‰Â «ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿¿∆ƒ«ƒ¿≈

˙BiÁ42ÔÈ‡ÓËe ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa -43. ¬À¿∆¿«À¿»ƒ¿≈ƒ
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קג

קג

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ט' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מין 39) כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו
הגפן  כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו שמעבדין צמח

במים.40)ויאכלו. פירותיו את שמרטיבים כל 41)מפני
דלעת. חנויותיהם 42)מיני פתחי על תולים החנוונים

למכירה. הנמצאים וירקות פירות ידי 43)דוגמאות
רטובות. ידיהם ולפעמים בהם ממשמשים ושבים עוברים
טומאה  לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש

בו. הרגיש לא והחנווני

.Á˙BÎÏ‰Ó ‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza ·e˙k‰ Ïk»«»«»¿ƒ¿≈«»»≈ƒ¿
Lc˜Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ BÈ‡ - ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰«À¿¿«¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ¿»
¯È‰Ê‰ È¯‰L ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓe ˙BÓe¯˙e ÂÈL„˜Â¿»»»¿«¬≈≈ƒƒ¿«∆¬≈ƒ¿ƒ
B‡ L„˜ ÏÎ‡Ï B‡ Lc˜nÏ ÒklÓ ÔÈ‡Óh‰ ˙‡∆«¿≈ƒƒƒ»≈«ƒ¿»∆¡……∆

ÔÈlÁ‰ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ¯OÚÓe ‰Óe¯z44Ô‰a ÔÈ‡ - ¿»«¬≈¿À¿»¬»«Àƒ≈»∆
ÏÏk ¯eq‡45˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡l‡ , ƒ¿»∆»À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

¯L‡ ¯Oa‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆¡««»¿«»»¬∆
,ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰L ÏÏkÓ .ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈ƒ¿»∆«ÀƒÀ»ƒ
‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ .ÌÈL„˜ ¯O·a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»ƒ¿«»»ƒƒ≈ƒ¿≈»
?ÏeÒt - ÈM‰Â ,‡ÓË - ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰ :¯Ó‡∆¡«»ƒ∆«Àƒ»≈¿«≈ƒ»
epnÓ ˙BÓÏ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰È‰iL ‡Ï…∆ƒ¿∆»«¬ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆

‚ Ì‡L :L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï‰Óe¯˙a ÔÈlÁ ÏL ÈL Ú ƒ¿»¿…∆∆ƒ»«≈ƒ∆Àƒƒ¿»
dÏÒt -46ÏL ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ;ÈLÈÏL d‡OÚÂ ¿»»«¬»»¿ƒƒ¿≈ƒ»«»√»ƒ∆

ÔÎÂ ;e¯‡aL BÓk ,ÈLÈÏL Ô‡OÚÂ Ô‡nË - L„…̃∆ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ¿∆≈«¿¿≈
- ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÈL ÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈…∆≈ƒ∆Àƒƒ»«ƒ¿»

dÏÒt47. ¿»»

פעמים 46)לאכלם.45)שנטמאו.44) כמה כבר נתבאר
שנטמא  ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר
א). הלכה י"א פרק הטומאות אבות (הלכות מטמא או פוסל

הגוף 47) פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר
חולין. של שני האוכל על

.ËCk ,Ô˙BzLÏÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈlÁÏ ‰‡ÓË Ì¯‚Ï ¯zÓ48BÏ LÈÂ . À»ƒ¿…À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿≈

‡nËÏ49ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ˙‡50‰lÁzÎÏ51¯zÓ ÔÎÂ . ¿«≈∆«Àƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»¿≈À»
È¯‰L .Ô‰a ‡nË˙‰Ïe ˙B‡Óh‰ ÏÎa ÚbÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ«¿»«À¿¿ƒ¿«≈»∆∆¬≈
‡nË˙‰Ó ¯ÈÊp‰ ˙‡Â Ô¯‰‡ Èa ˙‡ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ«»∆¿≈«¬…¿∆«»ƒ≈ƒ¿«≈

ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .˙Óa52ÌÈ‰k Û‡LÂ ,ÔÈ¯zÓ ¿≈ƒ¿»∆»»»À»ƒ¿∆«…¬ƒ
‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯ÈÊe¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈

.˙Ó≈

מתוקנים.48) שאינם חולין לטמא.49)אפילו לו מותר
ומעשר 50) תרומה מהם שחולין 51).שהפרישו יוצא מזה

לגרום  מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים שאינם
העשויים  מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם

טומאה. להם כהנים.52)לגרום שאינם

.ÈÈtÓ ,Ï‚¯ ÏÎa ÌÈ¯B‰Ë ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯‰ÊÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈À¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈
‰ÊÂ .ÌÈL„˜ ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na ÒkÏ ÌÈBÎ Ì‰L∆≈¿ƒƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿∆
.„·Ïa Ï‚¯a - eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ¿»»…ƒ»»∆∆ƒ¿«

‰˜BÏ BÈ‡ - ‡ÓË Ì‡Â53‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ï·‡ . ¿ƒƒ¿»≈∆¬»ƒ¿»¿«»»
.¯‰ÊÓ BÈ‡ -≈À¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

"íéðBëð íäL éðtî ,ìâø ìëa íéøBäè úBéäì ïéøäæî ìàøOé ìk̈¦§¨¥ª§¨¦¦§§¦§¨¤¤¦§¥¤¥§¦
íéLã÷ ìëàìå Lc÷na ñðkì."'eëå ¦¨¥©¦§¨§¤¡Ÿ¨¨¦§

ולא  נכונים" "שהם שכתב בלשונו האחרונים דייקו
משום  אינו החיוב לשיטתו כי וכד' חייבים שהם
שהוא  אלא קרבנות הבאת לצורך להיכנס שחייבים

בנוגע מילתא aeigdגילוי onfl זמן שזהו מכיון
להיות  צריך שאז הרי למקדש, להיכנס בו שחייבים

טהור.

קודש, מקרא דיבורֿהמתחיל בא בפרשת רש"י אבל
וכסות". ושתי' לאכילה קודש אותו "...קרא כתב:
במועד  רק הוא החיוב א: שלרש"י ביניהם, והנפק"מ
בחול  גם הוא להרמב"ם כן שאין מה הרגל, בכל ולא
נקראו  הכיפורים ויום השנה ראש גם לרש"י ב: המועד.
החיוב  לרש"י ג: עצמו. לטהר חיוב יש בהם וגם רגלים
הרגל  זמן כל להיות וצריך יוםֿטוב קדושת מעצם הוא

ושותה. אוכל כשאינו גם
63 ע' חל"ב לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

יכול 53) תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י: הלכה שם
הארבעים, את ילקה אדם נוגע אם לפרש), היינו (יכולים

תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד

.‡È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰54e„ÓÏ55, «»≈¿«»«¿»ƒƒ«¿»»¿
‡Ï Ï·‡ .˙Á‡ ‰¯Ú˜a ÔÈÏÎB‡ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰L∆«»≈¿«»¿ƒƒ¿»»««¬»…

ÌÚ ÏÚa‰ ÏÎ‡È,‰c ‰È‰zLk ˙Á‡ ‰¯Ú˜a BzL‡ …««««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿∆ƒ¿∆ƒ»
dnÚ ‰zLÈ ‡ÏÂ56BÓk ,ÒBk‰ ˙‡ BÏ ‚ÊÓ˙ ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿∆ƒ»¿…ƒ¿…∆«¿

Ïb¯‰ ÈtÓ ,‰·f‰ ÌÚ ·f‰ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿……««»ƒ«»»ƒ¿≈∆¿≈
‰¯·Ú57.ÏÚ·È ‡nL , ¬≈»∆»ƒ¿«

מפי 54) רבינו משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
הזה.55)הגבורה. מהכתוב אחת.56)לדרוש מכוס

הזבה.57) על לבוא חמורה עבירה לידי יבוא שלא

.·È˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
ÔÈÏÎB‡ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ»ƒƒ»¿ƒ
,Ì‰ÈÓÈ Ïk Ôlk ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ ‰¯‰Ëa ÔÈlÁÀƒ¿»√»¿ƒ¿»ƒƒ«À¿À»»¿≈∆
‡È‰ ‰¯˙È ‰M„˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆¿À»¿≈»ƒ
¯‡MÓ L¯BÙe Ì„‡ Ïc· ‰È‰iL ,˙e„ÈÒÁ C¯„Â¿∆∆¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»≈ƒ¿»
.Ì‰nÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡ÏÂ Ì‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,ÌÚ‰»»¿…ƒ«»∆¿……«¿ƒ¿∆ƒ»∆
ÌÈOÚnÓ Ûeb‰ ˙¯‰Ë È„ÈÏ ‰‡È·Ó ˙eLÈ¯t‰L∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ≈»√««ƒ«¬ƒ
ÔÓ LÙp‰ ˙M„˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó Ûeb‰ ˙¯‰ËÂ ,ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»√««¿ƒ»ƒ≈¿À««∆∆ƒ
˙Bnc‰Ï ˙Ó¯Bb LÙp‰ ˙M„˜e ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰«≈»»¿À««∆∆∆∆¿ƒ«
Èk ,ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÈÎMa«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎLc˜Ó ÈÈ È‡ LB„˜58. »¬ƒ¿»¿«ƒ¿∆
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קד כלים קד הלכות - טהרה ספר - טבת ט' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בלשון 58) טהרה שבספר ההלכות כל לסיים הקפיד רבינו
וטהרה. קדושה

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

-dxdhxtq
íéìk úBëìä¦§¥¦

‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»
„ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«À¿¿≈ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈«

.ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ודין 1) התורה. מן טומאה שמקבלים כלים מיני ששה יבאר

זכוכית  כלי שבים. מחיות או העוף מעצמות העשויים כלים
כלי  פשוטי ואדמה. אבנים גללים כלי ודין טומאה, מקבלים
עור  עץ כלי פשוטי ומקבליהם. מתכות כלי ופשוטי חרס

בכללם. שהוא ומה ומקבליהם ועצם

.‡ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL Ô‰ ÌÈÏk ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈≈ƒ≈∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ
Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰2,¯BÚ ÈÏÎe ,ÔÈwO‰Â ,ÌÈ„‚a‰ : «»¿≈≈«¿»ƒ¿««ƒ¿≈

È¯‰ .O¯Á ÈÏÎe ,ıÚ ÈÏÎe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe ,ÌˆÚ ÈÏÎe¿≈∆∆¿≈«»¿≈≈¿≈∆∆¬≈
˜O B‡ ¯BÚ B‡ „‚· B‡ ıÚ ÈÏk ÏkÓ :¯ÓB‡ ‡e‰3. ≈ƒ»¿ƒ≈∆∆»
ÛÒk‰ ˙‡Â ·‰f‰ ˙‡ C‡ :¯Ó‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎ·e4. ƒ¿≈«»∆¡««∆«»»¿∆«»∆

Ó‡ O¯Á ÈÏÎ·eÏ‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ O¯Á ÈÏÎe :¯ ƒ¿≈∆∆∆¡«¿ƒ∆∆¬∆ƒ…≈∆∆
.e¯aL˙ B˙‡Â ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz…¬∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿…

שכולם 2) זה לענין רק שווים למטה, הנמנים אלה כל
כמו  טומאתם דיני בפרטי הם חלוקים אבל טומאה, מקבלים

לקמן. יפול 3)שיתבאר אשר "וכל כתוב: מזה ולמעלה
יטמא". במותם מהם "את 4)עליו ממשיך: והכתוב

הכתוב  מנה העופרת". ואת הבדיל את הברזל את הנחושת
הבא  והפסוק לישראל. אז ידועים שהיו המתכות מיני כל
אלה  כל פירוש, יתחטא", נדה במי "אך אומר: אחריו

מטומאתם. טהרה צריכים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5e„ÓÏ6ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿»
ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ˙Ba¯Ï - ÌÈfÚ ‰OÚÓ«¬≈ƒƒ¿«≈ƒ»¬ƒƒ««¿«ƒƒ

ÌÈfÚ ÏL ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ÌÈÙÏh‰7¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «¿»«ƒƒ»¬»∆ƒƒ¿«ƒƒ¿»
‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ8˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk Ï·‡ . ƒ≈¿≈»¿«»¬»≈ƒ»¬ƒ≈«¿

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÛBÚ‰9ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ıeÁ ; »≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈ƒ»¬ƒ
‰iÊÚ‰ ÛkÓ10˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e „·Ïa11‰tˆÓ‰12- ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ¿«≈«««¬ƒ«¿À»

.ÌˆÚ ÈÏÎk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,ÌˆÚÏ ÔÈÓBc Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓhL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â13. ¿»¿≈«∆À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

רבינו.5) משה עד איש מפי ב 6)איש כה, חולין במסכת
מתוך  מובנות שאינן התורה, בפסוקי חז"ל דרשות (כל
השמועה", "מפי רבינו עלֿידי מוגדרות מקרא, של פשוטו
משה  מפי שמענו אלא בפירוש, בתורה כתובות שאינן מפני
שלו, המשניות לפירוש רבינו הקדמת ראה כך. לדרוש רבינו

מקובלים"). פירושים הראשון; "החלק "מעשה 7)ד"ה
העזים. מן שנעשים הדברים משמעותו שם 8)עזים" למדו

"ומעשה  לכתוב היה שאפשר המיותרת, "וכל" המלה מן

אם 9)עזים". (פירוש, כן "אם מסיימת: שם הברייתא
פרט  "עזים"? לומר תלמוד מה וחיה), בהמה כל מרבה אתה

"העוז",10)לעופות". כתוב שם מי"ד. פי"ז, כלים
(ויקרא  בתורה נמנה זה עוף לעזניה. שהכוונה רבינו ומפרש
לעשות  ורגילים גדול והוא הטמאים, העופות בין יג) יא,

(ר"ש). מכנפיו אונקלוס 11)כלים מתרגם היענה" "בת
גאון). האי (רב נעימתא" ומעמיד 12)"בת המחזק בדבר

רבינו  השלמות). (ראה הביצה מקליפת שנעשה הכלי, את
גם  טומאה מקבלים העזניה, מכנף העשויים שכלים סובר
ציפוי. בלי כלומר, "בלבד", באמרו התכוון ולזה ציפוי. בלי
לביצת  נמשך "המצופה" במשנה שנאמר מה ולדעתו,
בשם  מביא למשנתנו טוב' יום וב'תוספות בלבד. הנעמית
נמשכת  שבמשנה "המצופה" שהמלה (מרוטנבורג) מהר"ם

לעזניה. דומים 13)גם שהם מפני טומאה, עליהם גזרו
אחרים. עצם לכלי

.‚ÌÈÏk14- d¯BÚÓe ÌiaL ‰iÁ ˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ≈ƒ»¬ƒ≈«¿«»∆«»≈»
ÔÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë - ÌiaL Ïk .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ…∆«»»¿≈¿«≈À¿»ƒ

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ ˙B‡Óh‰15¯ÓvÓ „‚a ‚¯B‡‰ Û‡ . «À¿¿…À¿«ƒ¿»«»≈∆∆ƒ∆∆
B‡ „‚· B‡ :¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ìia Ï„b‰«»≈«»≈¿«≈À¿»∆∆¡«∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÚ16e„ÓÏ17Ï„b‰ ÔÓ - „‚a ‰Ó : ƒƒ«¿»»¿«∆∆ƒ«»≈
¯aÁ .ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ - ¯BÚ Û‡ ,ı¯‡a18Ï„b‰ ÔÓ »»∆«ƒ«»≈»»∆ƒ≈ƒ«»≈

ı¯‡a Ï„b‰ ÌÚ Ìia19Ì‡ ,‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ «»ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ Ô‰ el‡k Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈOnL „Ú ¯eaÁ B¯aÁƒ¿ƒ«∆≈ƒ∆¿≈∆¿ƒ≈∆»

‰‡ÓËÏ20‰Ê ‡ÓhÈ ‰Ê ‡ÓË Ì‡L ,21Ïk‰ -22Ïa˜Ó ¿À¿»∆ƒƒ¿»∆ƒ»≈∆«…¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

מי"ד.14) מטמאים 15)שם ומצורע יולדת נדה, וזבה, זב
וטומאה  עליהם, עמדו או רכבו ישבו, ששכבו, הכלים את

בה  מפורשים (דיניה שמה "מדרס" משכב זו מטמאי לכות
שישנם  מפני מדרס, טומאת במיוחד מדגיש רבינו ומושב).
מדרס  בטומאת אלא טומאה בשום נטמאים שאינם דברים
לקמן  (ראה עצם וכלי עור כלי עץ, כלי פשוטי כגון בלבד,

ד.16)ה"י). אות ה"ב פרשת 17)ראה כהנים' ב'תורת
ה"י. ו, פרשתא שם.18)שמיני כהנים' ו'תורת שם, משנה

מאיר 19) ר' נחלקו ה"ב, פ"ז מציעא בבא כלים בתוספתא
שאינו  בארץ הגדל דבר בים לגדל חיבר בדין יהודה ור'
אומר  מאיר ר' וכדומה. אבנים כלי כגון טומאה, מקבל
הגר"א  גירסת (לפי אומר יהודה ר' טומאה, מקבל שאינו
וטיהרום  טומאה, לקבל ראויים ים "כלי שם) בביאורו
שהוא) כל (נימוק עילה להם לכשתימצא הכתוב), (מגזירת
מקבל  שאינו דבר להם חיבר אפילו פירוש, טמאים ". יהיו
ר' נגד יהודה כר' הלכה מקום שבכל ואףֿעלֿפי טומאה.
מהדברים  שהם משיחה" או "חוט כאן רבינו כתב מאיר,
ומשמע  הקבוע, השיעור בהם כשיש טומאה שמקבלים
אינם  כלל, מטמאים שאינם להם והדומים אבנים שכלי
ובנגעים  כאן משנה שסתם מפני וטעמו, לטמא. מועילים
ומחלוקת  במשנה סתם וכל נשנו, יהודה ר' בשיטת  שם,

כסתם. הלכה - שכזה 20)בברייתא חיבור אם פירוש,
אחד  כבגד אותם עושה טומאה, מקבלים ששניהם בבגדים

טומאה. גם 21)לענין נטמא באחד, טומאה נגעה שאם
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כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת ט' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בבגד  נגיעה משום (ולא עצמה בטומאה נגע כאילו השני
השלמות.22)שנטמא). ראה בים. והגדל בארץ הגדל

.„ÔÈ‡ ÛBÚ‰ ¯BÚÓ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆«≈ƒ»¬ƒ≈»≈
ÂÈ˙BÓˆÚ BÓk ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó23È¯‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿»¿ƒ…««¬≈
ÔÈlÙz ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯Lk ‡e‰24?‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚk »≈ƒ¿…»»¿ƒƒ¿¿≈»¿«»

B˙Ó‰Ê ‡ÏeÏÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‚c‰ ¯BÚ ‰p‰ƒ≈«»≈¿«≈À¿»¿≈À¬»
˙˜ÒBt dÈ‡L25ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰È‰26z„ÓÏ ‰p‰ .27, ∆≈»∆∆»»»≈ƒ¿ƒƒƒ≈»«¿»

Ì‡ ,ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Û‡L∆«»»∆≈¿«≈À¿»»≈ƒ¿ƒƒƒ
BÏ ÔÈ‡‡Ó‰Ê28. ≈À¬»

ה"ב.23) למעלה רבינו 24)ראה פסק וכן א קח, שבת
ה"י. תפילין מהלכות עיבוד 25)בפ"א ע"י עוברת אינה

אחרים. עורות של זוהמא כמו שם.26)העור גמרא
ללמוד.27) יש זוהמא.28)מזה לו אין העוף ועור

.‰È¯·cÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒƒ¿≈
‰¯Bz29‰‡ÓË eÏa˜iL Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ ,30; »«¬»ƒ»¿¬≈∆∆¿«¿À¿»

Ô˙i¯a ˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰31È¯‰ - Ò¯Á ÈÏÎk ÏBÁ‰ ÔÓ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ¿≈∆∆¬≈
Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰32‡Ï ,Ô¯·k ‰‡¯ ÔÎBzL ÈtÓe . ≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿»»…

Ô¯ÈÂ‡Ó e‡nhiL Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚33ÚbzL „Ú ‡l‡ , »¿¬≈∆∆ƒ«¿≈¬ƒ»∆»«∆ƒ«
.˙BÎzÓ ÈÏÎk ,ÔabÓ ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ‰‡Óh‰«À¿»»∆≈ƒ»≈ƒ«»ƒ¿≈«»

‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡ÏÂ34Ô‰ÈËeLt ÏÚ35ÏÚ ‡l‡ , ¿…»¿À¿»«¿≈∆∆»«
Ô‰ÈÏa˜Ó36‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ì‰Ï ÔÈ‡Â .37ÔÈ‡Â . ¿«¿≈∆¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO38Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL , ¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆…»¿¬≈∆
˙BÏ˙Ï ‡l‡39. ∆»ƒ¿

טומאה.29) המקבלים סוגי בין בתורה נמנו לא
בן 30) ויסי צרידה איש יועזר בן יוסי אמרו: ב יד, בשבת

גזרו  ביתֿהדין) ואב הסנהדרין (נשיא ירושלים איש יוחנן
זכוכית. כלי ועל העמים ארץ על החומר 31)טומאה

זכוכית. עושים שממנו אֿב.32)הגלמי שם, יוחנן ר'
זו 33) בסברא נימקו ב טז, שם בגמרא הלא משיג, הראב"ד

לא  למה תשאל "ואם מוסיף: והוא מגבם. מיטמאים למה
חמורים  יהיו כן שאם ומשיב, חרס?" ככלי מאווירו יטמא
בלי  מאווירו וגם מגבו גם המטמא כלי שאין הכלים, מכל
למעט  העדיפו אחת, טומאה למעט שהוכרחו ומפני נגיעה,
התכוון  רבינו שגם להניח, ויש חידוש. שהיא אויר טומאת

כדרכו. בלשונו, שקיצר אלא א.34)לכך, טז, שם
קיבול.35) בית להם בית 36)שאין להם שיש כלים

ב).37)קיבול. טו, (שם חרס כלי תרומה 38)כמו
שאם  רבינו, ומשמיענו לשורפם. צריך שנטמאו וקדשים
אותם  שורפים אין טמא, זכוכית בכלי נגיעה ע"י נטמאו

א). טז, אלא 39)(שם לשורפם, ואסור באכילה אסורים
כעין  פירושה, "לתלות", המלה שיירקבו. עד אותם מניחים

הארץ. ובין השמים בין באויר התלוי דבר

.ÂÌÈÏÏ‚ ÈÏk40‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe41ÌÏBÚÏ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿»
ÔÈ¯B‰Ë42‡ÏÂ ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿¿…

Ò¯„Ó ˙‡ÓË43ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
.Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa Ô‰ÈËeLt ÔÈa≈¿≈∆≈¿«¿≈∆

(רבינו 40) ונתקשה שנתייבש בקר מרפש עשויים כלים
מפרש  א נח, בשבת רש"י א). פ"י, כלים למשנה בפירושו

כרבינו. פירש ב טז, שם אולם שיש, - שלא 41)"גללים"
חרס. כלי הם - הוסקו ואם באש, שם.42)הוסקו שבת

ג.43) בהלכה למעלה ביארנו

.ÊÚÏaL ÏÈt44ÔÈˆe‰45Ô‡È˜‰Â46ÈÚ¯‰ C¯c47, ƒ∆»«ƒ∆¡ƒ»∆∆»¿ƒ
˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰48ÈÏÎk Ì‰ Ì‡ »∆≈∆≈ƒ¬≈≈»≈ƒ≈ƒ¿≈

ÌÈÏÏ‚49‰ÙÈÙk Ï·‡ .eÈ‰Lk ıÚ ÈÏk B‡50˙‡ÓËpL ¿»ƒ¿≈≈¿∆»¬»¿ƒ»∆ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ - ÈÚ¯‰ ˙Èa C¯c d‡È˜‰Â ÏÈt dÚÏ·e¿»»ƒ∆¡ƒ»∆∆≈»¿ƒ¬≈ƒ

d˙‡ÓËa51. ¿À¿»»

ט.44) סט, במנחות דקים.45)בעיא שבטים
יוצאת.47)הוציאם.46) שהרעי שלא 48)דרך בעיא

טומאה.49)נפשטה. מקבלים קלוע 50)ואינם סל
דקים. יוצא 51)משבטים אינו שנטמא דבר שם.

המדובר  וכאן בגופו, ממש שינוי עלֿידי אלא מטומאתו
בו  שיש לדבר טומאה מורידים אין אבל שלימה, כשיצאה
פיל  ונקט דוקא, לאו - שאמרו (פיל שלם הוא ואפילו עיכול
כשהוא  ולהוציאו סל לבלוע לו ואפשר גדול שהוא לדוגמא,

שלם).

.ÁÒ¯Á ÈÏk ÈËeLt52ÏL ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ ‰¯BÓ ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆¿¿»¿ƒ≈¿À¿»∆
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á∆∆¿«≈»∆≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ53È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿…À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈
;‡ÓËÈ BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ…≈∆∆ƒ¿»

CBz BÏ LiL Ïk54ÔÈ‡LÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ò¯Á ÈÏÎa …∆≈ƒ¿≈∆∆¿«≈À¿»¿∆≈
.¯B‰Ë - CBz BÏ»

מ"ג.52) שם א.53)כלים פד, שבת 'תורת 54)ברייתא
ה"ד. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים'

.Ë˙BÎzÓ ÈÏk55ÌÈÈkq‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt „Á‡ , ¿≈«»∆»¿≈∆¿««ƒƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó B‡ ,ÌÈ¯tÒn‰Â¿«ƒ¿»«ƒ¿«¿≈∆¿«

‡pL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ - ÔÈÒBÓe˜Óew‰ÂÏk :¯Ó ¿«¿ƒ«…¿«¿ƒÀ¿»∆∆¡«»
L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c56elÙ‡ .ËeLt ÔÈa Ïa˜Ó ÔÈa - »»¬∆»…»≈≈¿«≈≈»¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ,˙ÎzÓ ÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Ó B‡ ‰·z≈»ƒ¿»¿«≈»∆∆«∆∆∆≈¿«¿ƒ
ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡57‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¯˙È B‡58; «¿»ƒ¿»¿«»≈¿«¿ƒÀ¿»

L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«»»»¬∆»…»≈

מ"א.55) פי"א, קנח.56)כלים פיסקא מטות 'ספרי'
יבשים 57) דברים מקבל כלי כל ביבש. סאה ששים שהן

הגודש. מפני מנוזלים, יותר ב 58)כשליש פג, בשבת
מלא  מיטלטל כל אף וריקן, מלא מיטלטל שק "מה דרשו:
כשהם  אותם לטלטל שאיֿאפשר גדולים כלים אבל וריקן",
לשק. דומים שאינם מפני טומאה מקבלים אינם מלאים,
מתכת. בכלי נוהגת אינה זו שהגבלה ומשמיענו

גדולים.59) כלים מרבה "כל" המלה

.ÈıÚ ÈÏk60ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó :ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆¿«¿≈∆¿
‰·¯Ú‰61˙ÓÁ‰Â62‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »¬≈»¿«≈∆¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‡qk‰Â ˙BÁel‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt Ï·‡ ;‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¬»¿≈∆¿«¿«ƒ≈
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קו כלים קו הלכות - טהרה ספר - טבת ט' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡L ¯BÚ‰Â¿»∆¿ƒ»»¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓË63ÈÏk ÏkÓ :¯Ó‡pL . À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«ƒ»¿ƒ

ıÚ64˙Èa BÏ LiL - ˜O ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ≈ƒƒ«¿»»¿««∆≈≈
Ïea˜65Ïk Û‡ ,66ÌˆÚ ÈÏÎe .Ïea˜ ˙Èa BÏ LiL - ƒ«…∆≈≈ƒ¿≈∆∆

¯·c ÏÎÏ ıÚ ÈÏÎk67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68˙‡ÓhL ƒ¿≈≈¿»»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆À¿«
?ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈËeLt69ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»À¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ Ò¯„Óa Ï·‡ ,Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ70ÔÈ‡nË˙Ó ƒÀ¿«ƒ¿»¬»¿ƒ¿««»«¬≈»ƒ¿«¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ71Ïk - ·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ƒ«»∆∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«»

e¯‡aL BÓk ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰72ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ
.Ô‰È¯·cÓ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó - ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆

מ"א.60) פ"ב, עץ.61)כלים מעור 62)של עשוי נוד
עץ 63)בהמה. כלי סוגי רבינו מונה ה"א בפ"ד לקמן

סופרים. מדברי אפילו כלל, מטמאים והכתוב 64)שאינם
הערב". עד וטמא . . . שק או עור או בגד "או מסיים:

ואוכלין.65) כלים בו לקבל הכלים 66)מקום כל
קיבול  בית להם כשאין מטמאים אינם זה בפסוק האמורים

ב). פו, "וכל 67)(שבת מהכתוב למדנו שטומאתם מפני
"וכל  ממשיך: והכתוב ה"ב), למעלה (ראה עזים" מעשה

עץ. לכלי (הושוו) הוקשו ולפיכך עץ", בבא 68)כלי
א. סו, ויולדת.69)בתרא נדה א.70)זבה  לח, בכורות

ה"א.71) פ"ז ומושב משכב מטמאי גזרו 72)בהלכות
מתכת. כלי שיטמאו עליהם

.‡È‚e¯‡ ‡e‰L Ïk73ÔÈa ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa , …∆»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈
‰Laia ÌÈÏ„b‰ ÌÈ¯·c ¯‡MÓ B‡ ÈLnÓ B‡ ,ÒBapwÓƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿»ƒ«¿≈ƒ««»»

ÌÈ„·l‰Â .‰‡ÓË ÔÈÚÏ „‚a ‡¯˜p‰ ‡e‰ -74ÌÈ„‚·k «ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«À¿»¿«¿»ƒƒ¿»ƒ
¯·c ÏÎÏ75. ¿»»»

א.73) סד, בד.74)שבת כהנים'75)חתיכות ב'תורת
את  לרבות בגד" "או דרשו: ה"ח, ו פרשתא שמיני פרשת

לריבוי. נדרשת "או" המלה הלבדין.

.·ÈÔÈÏ„b‰ ¯ÚO ÈËeÁ ‡e‰ ˜O‰76˙ÏLÏLk77B‡ ««≈≈»«¿≈ƒ¿«¿∆∆
ÈeOÚ‰ „Á‡ .ÌÈ„‚·k ÔÈ‚e¯‡‰78¯ÓvÓ B‡ ÌÈfÚ‰ ÔÓ »¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ»ƒƒƒ∆∆

„Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯t‰Â Òeq‰ ·fÓ B‡ ÌÈlÓb¿«ƒƒ¿««¿«»»¿«≈»∆¿∆»
ÔÈÙeˆ¯n‰ BÓk Ô‰Ó ‚È¯‡‰79˜·Á BÓk Ï„b‰ B‡ ,80 »»ƒ≈∆¿««¿ƒ«»≈¿∆∆

˙BÁÈLn‰Â ÌÈÏ·Á‰ Ï·‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÏL∆¬¿«≈¬»«¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡ - ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa ¯ÚO‰ ÔÓ ÔÈa ,ÔÈ¯eÊM‰Ô «¿ƒ≈ƒ«≈»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó81. ¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

יב)76) כב, (דברים הכתוב מלשון קלועים, שזורים,
לך". תעשה חוטי 77)"גדילים ארוג בגדים, לעשיית בד

אחוזות  טבעות של בצורה קלועים ושקים ערב, וחוטי שתי
בזו. א.78)זו כז, שבת ישמעאל ר' דבי שקים 79)תנא

להעבירם  גדולים משאות בהם שאורזים וחזקים גדולים
בטן 80)בספינות. סביב ומהודק הכרוך רחב איזור

ה"א). פ"ח שם כהנים' ('תורת כשהם 81)הבהמה אבל
(שם). מתטמאים - טומאה המקבל בדבר מחוברים

.‚È‡Ób‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰ Ïk82ÔÓe ‰·¯Ú‰ ÔÓe »«≈ƒ»¬ƒƒ«…∆ƒ»¬»»ƒ

ÌÈw‰83ÔÈ‚È¯O‰Â ÌÈÏÚ‰ ÔÓe ÌÈ¯Óz ˙BtkÓe84 «»ƒƒ«¿»ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ
ÛÏÁ‰ ÔÓe ˙BÏÈ‡ ÈtÏ˜e85˙BÙÈÙk‰ ÔB‚k ,86 ¿ƒ≈ƒ»ƒ«≈∆¿«¿ƒ

ÔÈÏ˜Ò¯h‰Â87˙BˆÏÁn‰Â88˙Bˆtn‰Â89ÏÏÎa Ïk‰ - ¿«¿«¿»ƒ¿««¬»¿««»«…ƒ¿«
Ò¯Á ÈÏk „Á‡ .ıÚk ı¯‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L ,ıÚ‰ ÈÏk¿≈»≈∆«…»≈ƒ»»∆»≈∆»¿ƒ∆∆

¯˙ ÈÏk „Á‡Â90¯·c ÏÎÏ91¯ÙÚ‰Ó ÈeOÚ‰ ÈÏk Ïk . ¿∆»¿ƒ∆∆¿»»»»¿ƒ∆»≈∆»»
˙B¯ÙÚ‰ ÔÓ92È¯‰ - ÔL·ka Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO Ck ¯Á‡Â ƒ»¬»¿««»¿ƒ»«ƒ¿»¬≈

¯epz‰Â .Ò¯Á ÈÏk ‰Ê93ÌÈ¯Èk‰Â94Átk‰Â95‡ˆBiÎÂ ∆¿ƒ∆∆¿««¿«ƒ«ƒ¿«À»¿«≈
˙BÈa‰ ¯‡MÓ Ô‰a96Ô‰a ÔÈÏM·Ó B‡ Ô‰a ÔÈÙB‡L »∆ƒ¿»«ƒ¿»∆ƒ»∆¿«¿ƒ»∆

‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ -97˙‡ÓËÂ Ô˙‡ÓËÂ , «…¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿À¿»»¿À¿«
.‰ÂL Ò¯Á ÈÏk¿≈∆∆»»

עשב.82) הנהרות.83)מין שפת על ענפי 84)הגדלים
הגפן. למשנה),85)עץ בפירוש (רבינו פלחר אל בערבית

עשב. קרקע.86)מין מגידולי קלועים קטנים סלים
קלועים.87) גדולים קלועים 88)סלים גדולים, שטיחים

דקים. שבטים או קלועים 89)מקנים רכים, שטיחים
מחפורת 90)מעשבים. - פירשו ב לג, זרה עבודה במסכת

מאוד  רכה אבן מ"א) פ"ב (בכלים רבינו ופירש צריף. של
במים. בקלות  שם.91)הנמסת עפר 92)משנה מין כל

קשה. או רכה אדמה ובין חול, בין טיט בין שהוא,
מלמעלה.93) וצר מלמטה רחב שדפנותיו 94)הוא תנור

קדירות. שתי להעמיד מקום בו ויש תבניתו 95)מאונכים,
פרק  שבת (ראה בלבד אחת לקדירה מקום בו ויש ככירה,

מחרס. עשויים ושלשתם וב). מ"א, תנורים 96)ג מיני
אותם  שמחברים מפני בנינות להם קורא רבינו גדולים.

לאדמה. מחו 97)בטיט שהם וכל אףֿעלֿפי לקרקע, ברים
שהתורה  מפני והטעם, טומאה. מקבל אינו לקרקע מחובר

יותץ. וכיריים תנור לה): יא, (ויקרא אמרה

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
של 1) מדבר שהוא כל אפילו קיבול כלי העושה יבאר

הקש  שפופרת למלאותו. העשוי קיבול בית ודין קיימא.
קבלה. ככלי דינן אם בהן וכיוצא והקנה

.‡‰OBÚ‰2ÌB˜Ó ÏkÓ Ïea˜ ÈÏk3Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - »∆¿ƒƒƒ»»¬≈∆¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÏÎa ‰‡ÓËÀ¿»¿»∆ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ
¯LÙ‡L ,‡Ói˜ ÏL ¯·„ ‰OÚiL ‡e‰Â .¯eÚLƒ¿∆«¬∆»»∆«»»∆∆¿»

‰vn‰ ¯BÚ‰ ÔÓ ÈÏk ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk .„ÓÚiL4‡lL ∆«¬…≈«»∆¿ƒƒ»««»∆…
¯Èp‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Èp‰ ÔÓ B‡ ,ÏÏk „aÚ˙ƒ¿«≈¿»ƒ«¿»««ƒ∆≈«¿»
ÔBl‡‰Â ÊB‚‡‰Â ÔBn¯‰ ˙tÏwÓ B‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó5, ¿«≈À¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¡¿»«

B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ô‰a „ÓÏ ˙B˜BÈz‰ Ìe˜˜Á elÙ‡¬ƒ¬»«ƒ»…»∆∆∆»»
;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÏ ÌeÈ˜˙‰L∆ƒ¿ƒ¿«…¿«ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»

L¯Á ˜BÈzL6‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ ÔË˜Â ‰ËBL7ÏÚ Û‡ , ∆ƒ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆««
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt8ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .9ÔÓ ƒ∆≈»∆«¬»»¬»»∆≈ƒƒ

,Ô‰a „ÓÏ Ô˜˜ÁL ,ÌÈL·È‰ ˙ÚÏc‰Â ‚B¯˙‡‰Â ˙Ùl‰«∆∆¿»∆¿¿«¿«««¿≈ƒ∆¬»»»…»∆
¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»

.ËÚeÓ ÔÓÊ ‡l‡ e„ÓÚiL∆««¿∆»¿«»

מט"ו.2) פי"ז ומשחקי 3)כלים והנייר המצה עור לרבות
וכן  למשנתינו, בפירושו (רבינו למטה האמורים תינוקות
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קז

קז

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת ט' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הרא" "מכל פירשו מפרש והברטנורא יוםֿטוב'. ו'תוספות ש
הדג  עצמות אבל זעיר), קיבול בית אפילו היינו מקום"
קיבול, בית להם כשיש אפילו מיטמאים אינם ועורו

מטומאה. אותם מיעטה מעובד 4)שהתורה שאינו עור
לשפרה. כדי תערובת או תיקון כל בה שאין מצה כמו כלל,
"יכול  שנינו: הי"א, ו פרשתא שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת
תלמודֿ מלאכה? בהם נעשה שלא החיפה ועור המצה אף
ומדרשה  בהם". מלאכה יעשה אשר לב): יא, (ויקרא לומר
שאם  רבינו, וסובר מלאכתו. נגמרה שלא עור נתמעט זו
נגמרה  - כיס או תרמיל כגון קיבול, בית זה לעור עשה
בלבד  עור כלי פשוטי ונתמעטו טומאה, ומקבל מלאכתו

משנהֿלמלך). תוכו 5)(ראה וגם שקליפתו האלון עץ פרי
-6)קשים. השומע אילם אבל מדבר, ואינו שומע אינו

כגדול. דעת.7)דינו בן מעשה כמו מועילים מעשיהם
לכאן 8) או לכאן מכריעה אדם של שמחשבתו הדברים בכל

ערך. כל למחשבתם אין בבאֿמציעא 9)– כלים תוספתא,
ה"ג. פ"ז

.·ÌÈÊ‡Ó ‰˜10˜Án‰Â11Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LiL ¿≈…¿«ƒ¿«»»∆≈»∆≈ƒ
ÏÒ‡‰Â ,˙ÎzÓ12ÏL ‰˜Â ,˙BÚÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL «∆∆¿»≈∆∆≈≈ƒ»¿»∆∆

ÌÈÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL ıÚ13˙Èa Ba LiL ÏwÓe , ≈∆≈≈ƒ«ƒ«≈∆≈≈
‰ÊeÊÓ Ïea˜14˙ÈÏb¯Ó ÌB˜Ó B‡15ÏL ˙ÊÁLÓe , ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿∆∆∆

ıÚ16ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba LiL17Ò˜t ÁeÏÂ ,18LiL ≈∆≈≈ƒ∆∆¿«ƒ¿»∆≈
‰ÂÚL Ïea˜ ˙Èa Ba19ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ≈ƒ«¬»»≈¿«≈»∆««

Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈¿≈≈ƒ¿≈»∆≈ƒ
ÔÓ ‡ÓË ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,‡e‰L Ïk»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿≈»≈ƒ

‰¯Bz‰20LnLÓ‰Â Ô‰a LiL Bc·Ï Ïea˜ ˙Èa ‡l‡ «»∆»≈ƒ¿«∆≈»∆¿«¿«≈
CÈ¯ˆ Ïeaw‰ ˙ÈaL ÈÏk‰ ¯‡MÓ Ïeaw‰ ˙Èa ˙‡∆≈«ƒƒ¿»«¿ƒ∆≈«ƒ»ƒ

BÏ21- ËeLt‰ ÈÏk‰ ¯‡MÓ C¯v‰ ÏÚ ¯˙i‰ Ï·‡ ;¬»«»≈««…∆ƒ¿»«¿ƒ«»
e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‡ÓËÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë22. »ƒ«»¿»≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם 10) (משנה, בו תלויים המאזניים שכפות האמצעי החלק
מ"ט). את 11)פי"ז, בה שמוחקים מהוקצעת, עץ חתיכת

המידה  שפת כל על המחק את מעבירים כיצד? המידות.
לתוך  קצת נדחק הוא כבד, המחק ואם הגודש, על ונופל
מעץ, הם והמחק מאזניים של הקנה יותר. ומפיל הכלי
בצד  מתכת בהם ומכניסים קיבול בית להם עושים והרמאים
שהמתכת  בצד המשקלות את מניחים קונים וכשהם אחד,
דומה  באופן הנמכר. הדבר את שם מניחים וכשמוכרים בו,
הקל  בצד מוחקים בקניה במחק, גם משתמשים הם

הכבד. בצד הסחורה 12)ובמכירה בו שתולים מוט
מקצת  בו וטומן קיבול בית בו עושה רמאי וחנווני הנמכרת,
ממה  פחות ונתן במנין שטעה לקונה ואומר שקיבל, הכסף

לשלם. עליו הוא 13)שהיה כאילו פנים מעמיד רמאי עני
מבלי  הקנה מן מים ושותה עליו, שיחמלו כדי בתענית יושב

ושבים. העוברים בזה בפתח 14)שירגישו לקבעו כדי
השלמות). ראה למשנתינו. רבינו פירוש (ע"פ הבית

מסיימת:15) (המשנה המכס ולהבריח שם להסתירה כדי
אוי  אומר, אם לי אוי זכאי: בן יוחנן רבן אמר כולן "ועל
אנשים  שילמדו אפשר - אומר אם פירוש, אומר". לא אם לי

יחשבו  - אומר לא ואם לרמות, הללו התחבולות את רעים
התלמידים  וגם בתחבולותיהם בקיאים אנו שאין הרמאים,
אמרו, - ב סט, בבבאֿבתרא אלה. בדינים בקיאים יהיו לא
על  בהסתמכו התחבולות כל את גילה זכאי בן יוחנן שרבן
בם  ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים כי ו): יד, (הושע הכתוב

בם). יכשלו סתם 16)ופושעים כתוב במשנה מי"ז. שם
מתכת  של היא שאם עץ", "של הוסיף ורבינו "משחזת",
היא  ואם קיבול, בית בה שאין אףֿעלֿפי מיטמאה היא הרי
טומאה  מקבלת אינה קיבול בית בה כשיש אפילו אבן של

בפירושו). (רבינו ה"ו בפ"א שנתבאר כדי 17)כמו
על  שמן קצת מטפטפים הסכין חוד את יפה להחליק
השמן. לקבלת קטנה חקיקה בה עושים ולפיכך המשחזת,

עליו 18) חורטים והחנוונים שעווה, עליו שמניחים עץ לוח
[ולא  חשבונותיהם. את קשה, עץ של או מתכת של בחרט
היו  וכשלא הגבוה]. מחירם מפני בנייר או בקלף השתמשו
כדי  השעווה את החליקו – החשבונות לאותם יותר צריכים

שנית. בה קיבול 19)להשתמש בית בלוחות עושים יש
ה"ד.20)לשעווה. פ"ז בבאֿמציעא כלים תוספתא,

לשון 21) בו. להשתמש ראוי הכלי יהיה לא זה חלק שבלי
הצורך. את המשמש אלא מטמא אינו פ"א 22)התוספתא:

חכמים. מגזירת טומאה מקבלים עץ כלי שפשוטי ה"א,

.‚Ïea˜ ˙Èa23.Ïea˜ ˙Èa BÈ‡ - B˙‡lÓÏ ÈeOÚ‰ ≈ƒ∆»¿«…≈≈ƒ
˙Ú˜a ?„ˆÈk24Ïea˜ ˙Èa da ÔÈ˜˜BÁL ıÚ ÏL ≈«¿««∆≈∆¿ƒ»≈ƒ

ÏÊ¯a ÏL Ôcq‰ Ba ÔÈÚ˜B˙Â25‡È‰ ÌÈÁt ÏL Ì‡ : ¿¿ƒ««»∆«¿∆ƒ∆«»ƒƒ
˙Èa da LiL Èt ÏÚ Û‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»∆««ƒ∆≈»≈

B˙‡lÓÏ ‡l‡ ‰OÚ ‡Ï ,Ïea˜26‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ…«¬»∆»¿«…¿≈…«≈
ÔÈÙ¯Bˆ ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰Êa27˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »∆¿ƒ»¿»∆¿ƒ¬≈¿«∆∆

˙Ú ÏÎa ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÔÈ‰Èa‚Ó Ô‰L ÈtÓ ;‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ∆««¿∆¿»≈
˙eÙL ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ‰ˆ¯iL28ÛÒk‰Â ·‰f‰ ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»»¿«∆∆

Ôcq‰ ˙Áz ÌL ˙ˆa˜˙n‰29.‰Ïa˜Ï ‰OÚ È¯‰Â , «ƒ¿«∆∆»««««»«¬≈«¬»¿«»»
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

שם.23) פשוטה.24)משנה, עץ ועליו 25)חתיכת
אותו. כשמעבדים המתכת, את משמע 26)מניחים מלשונו

העץ  אין הקיבול בבית הסדן את שתקעו לפני שאפילו
למלאות  תחילה בכוונה נעשה שהחור מפני טומאה מקבל

קבוע. מילוי זהב 27)אותו כגון יקרות, מתכות צורפי
כשמחליקים 28)וכסף. המתכת מן שנושרת דקה נסורת

פ"ל, כלים המשנה, (מלשון זעירות ששיניה בפצירה אותה
בשופין"). "שפן כל 29)מ"א: לה אין הברזל נסורת אבל

שם). (תוספתא, אותה מאספים ואין ערך

.„Ûk‰30˙Bhn‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzL ˜e˜Á‰31˙BÏc‚n‰Â ««∆»∆«««¿≈«ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - Ïa˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿«≈»¿≈
‡l‡ Ïea˜Ï ÈeOÚ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓ Baƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ∆»

˙¯ÙBÙL .„·Ïa Ba CÓÒÏ32Lw‰33‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ƒ¿…ƒ¿«¿∆∆««¿«∆∆À¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ elÙ‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ıÚ‰ ÈÏk ÏÎk¿»¿≈»≈∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ≈»¿»

˙Á‡ ‰tË ‡l‡ Ïa˜Ï34‰w‰ ˙¯ÙBÙLe .35dÎ˙ÁL ¿«≈∆»ƒ»««¿∆∆«»∆∆¬»»
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï¿«»»≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ∆»
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קח כלים קח הלכות - טהרה ספר - טבת י' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‡È‰ È¯‰ - ‰Ïa˜Ï ‰ÎzÁ ‡Ï Ì‡Â .dÎB˙aL Ô·l‰«»»∆¿»¿ƒ…∆¿¿»¿«»»¬≈ƒ
˙BÚewt ÏL ˙¯ÙBÙL Ï·‡ .ıÚ ÈÏk ÈËeLÙk36 ƒ¿≈¿≈≈¬»¿∆∆∆«

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ÔÈÏÎ‡k ‡l‡ ,ÌÈÏk ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»≈ƒ∆»»√»ƒ≈¬ƒ

ה"א.30) פ"ח שם רגלי 31)תוספתא, עמידת לכוון כדי
עבות, קרש חתיכות תחתיהן הניחו והמגדלות המיטות,

לרגלים. מתאימים קיבול בתי בהן שם 32)שחקקו משנה,
מי"ז. חלולה.33)פי"ז והיא תבואה שבית 34)של

שהוא. בכל מיטמא מלא 35)קיבול וחללו חלול, סוף קנה
"בכיי". במשנה ונקרא לבן, ספוגי צמח36ֿ)חומר מין

הוא  רב זמן אותו שכובשים ואחר מר, שטעמו רך שדה
לט: ד, (במלכיםֿב, אדם למאכל ראוי ונעשה מתמתק
כפריו. שנאכלים קנים לו ויש שדה"), פקעות ממנו "וילקט

.‰˙¯ÙBÙL37‰ÊeÊn‰ ˙‡ da Ô˙Â dÎ˙ÁL38¯Á‡Â ¿∆∆∆¬»»¿»«»∆«¿»¿««
Ï˙ka d˙ Ck39d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL d˙ elÙ‡ ,40 »¿»»«…∆¬ƒ¿»»∆…¿∆∆«»»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -41Ï˙ka dÚ·˜ .42C¯„k dÚ·˜ Ì‡ : ¿«∆∆À¿»¿»»«…∆ƒ¿»»¿∆∆
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜43C¯„k ‡lL : «»»»¬≈¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜44Ï˙ka ˙¯ÙBÙM‰ Ô˙ .45Ck ¯Á‡Â «»»»¿»»««¿∆∆«…∆¿««»
‰ÊeÊn‰ da Ô˙46BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜ C¯„k ‰˙È‰ Ì‡ : »«»«¿»ƒ»¿»¿∆∆«»»»¬≈
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó47d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL ;48‰¯B‰Ë -49. ¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆«»»»¿»

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜ C¯„k elÙ‡ ,Ï˙ka dÚ·˜50. ¿»»«…∆¬ƒ¿∆∆«»»»¿»

ה"ג.37) שם שעשאה 38)תוספתא, דעתו גילה ובזה
טומאה. לקבל וראויה שקל 39)לקבלה עראי, חיבור

ובמצב 40)לנתקו. הפתח, למזוזת הפתוח צידה את חיבר
לקבל. ראויה אינה בכותל 41)זה נתינתה שלפני מכיוון

אלא  מסתלקת הטומאה אין טומאה, קבלת תורת עליה ירדה
מעשה. שינוי נקרא אינו עראי וחיבור מעשה, שינוי עלֿידי

במסמרים.42) קבע של ראויה 43)חיבור שעודה לפי
לקבל,44)לקבלה. ראויה אינה קביעתה שעלֿידי לפי

כמחובר  לעשותה והועילה גמור מעשה שינוי קביעתה הרי
דרך  כשקבעה מהֿשאיןֿכן טומאה, מקבל שאינו לקרקע,
לתוכה  להכניס הקודמת למלאכתה ראוייה ונשארה קבלתה

ארעי.45)מזוזה. שלקבלה 46)חיבור דעתו אז וגילה
כזו. כוונה גילה לא המזוזה הכנסת לפני אבל מתכוון, הוא

כלי,47) לעשות מועילה בכותל הנתינה שלאחר כוונתו
בכותל. קבועה שאינה על 48)מפני המזוזה בה והכניס

בכוח. לחיצה לא 49)ידי לכותל השפופרת את כשחיבר
בטלה  ולכן התכוון, שלקבלה הוכיח לא שהרי כלי, היתה
שבאה  והכוונה מהודק, בלתי בחיבור אפילו הכותל לגבי

מועילה. אינה מכאן אין 50)לאחר קבע של בחיבור
סדרי  בעל פירוש על מיוסד זה (פירושנו מועילה מחשבתו

שם). כלים לתוספתא, טהרות

.ÂÈÏk51ÌÈ¯Òp‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L52ÌÚM‰ ÔÓ B‡53 ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»ƒƒ«««
¯Ó‚n‰Â ÌÈ„‚a‰ ÂÈÏÚ eÁËLiL È„k54È„k ‰hÓlÓ ¿≈∆ƒ¿¿»»«¿»ƒ¿«À¿»ƒ¿«»¿≈

Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ˙¯eÎk ÈeOÚ ‰È‰ Ì‡ :eÓqa˙iL55- ∆ƒ¿«¿ƒ»»»¿«∆∆∆≈«¿«
a Ba ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰ËÈeqk ˙Ïa˜ ˙È56‰Ê È¯‰ - »¿ƒ»»≈ƒ…∆ƒ¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

מ"י.51) פכ"ב מאוד.52)כלים דקים עץ שבבי פירוש,

שעושים 53) וקל רך לעץ "שעם" שם ניתן (בזמנו גמי מין
לגמי). התכוון רבינו אולם פקקים, שבו 54)ממנו כלי

לוחשות. גחלים על בושם אלא 55)מקטירים שוליים,
מלמעלה. הבגדים את ושוטחים בלבד שטח 56)דפנות

הכיסוי  ועל הקרקע על העומד המוגמר מן למעלה ארוג
לבסמו. שרוצים הבגד את מניחים

.ÊÏcÒ57‡ÓË - ˙ÎzÓ ÏL :‰Ó‰a ÏL58ÏLÂ , «¿»∆¿≈»∆«∆∆»≈¿∆
‰Ïaw‰ ÈÏkÓ ·eLÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ÌÚL59. ««»∆≈∆»ƒ¿≈««»»

הבהמות 57) רגלי על להנעיל היו רגילים מ"ה. פי"ד שם
הקוצים. מפני הרגלים על להגן מתכת כל 58)סנדלי

עצמה) הבהמה לצרכי העשויים (הכלים בהמה משמשי
מקבל  סנדל אבל טומאה, מקבלים אינם מתכת של אפילו
שבמלחמה  מפני רב, מנמק - א נט, שבת במס' טומאה.
דינו  ולכן אחר, כלי להם כשאין מים, בו החיילים שותים

ואדם. בהמה איֿאפשר 59)כמשמשי גמי של בסנדל
(מלשונו  הבהמה את רק משמש הוא כן ואם מים, לשתות
אולם  קיבול, כבית נידון שאינו להבין אפשר רבינו של

שאמרנו). הכוונה משתמעת הנ"ל שבת מגמרא

.Á¯¯Bv‰60dÓB˜Ó ¯‡LÂ d‡ÈˆB‰Â ¯BÚa ˙ÈÏb¯Ó «≈«¿»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
˜ÓÚ61ËLÙiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -62ÏkL ; »…¬≈∆¿«≈À¿»«∆ƒ¿«∆»

ÒÈk BÓk ÔÓB˜Ó È¯‰Â ,Ô‰L ÏÎa ÔÈÏa˜Ó Ïea˜ ÈÏk¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ˙BÚn‰ ¯B¯ˆ Ï·‡ .ÔË»̃»¬»¿«»≈¿«≈À¿»∆≈

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ63. »»«¿ƒ

מ"ב.60) פכ"ו לפתוח 61)שם אדם של דרכו שאין מפני
חשוב  כך ומפני הכיס, תבנית נשארה הצרור, את תכופות

קיבול. לצורתו 62)בית העור ויחזור הקמטים שיתפשטו
מעותיו,63)הטבעית. צרור ולסגור לפתוח רגיל אדם

קיבול  בית תורת עליו ואין מהר מתפשט הוא כך ומתוך
במשנתינו  טהורים' מים (ב'הגהות שנפשט לפני אפילו

שם). בפירושו רבינו של נימוקו את כך מפרש

âטבת י' שלישי âיום
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

או 1) וריקן מלא להיטלטל או לנחת העשוי עץ כלי יבאר
וכיצד  במילואן. לטלטל העשויים הכלים הם ומה סתם.
כלי  עמו. נמדד ומה סאה מ מחזיק אם לידע הכלי מודדים
על  הטהו כן אם אלא כדרכו סאה ארבעים מחזיק שאינו עץ

צדו.

.‡˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk2‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ elÙ‡ , »¿ƒ≈∆»¿««¬ƒ≈¿«≈∆»
ËÚeÓ ¯·„3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -4‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï »»»≈¿«≈À¿»…ƒ«»¿…

Ú‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ‡ÏÓ ÏËÏË˙‰Ï ÈeO ƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ¿«¿≈»≈
ÏÚ Û‡Â ,‰‡Ò ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰È‰ elÙ‡ ,˜Ok Ô˜È¯Â¿≈»¿«¬ƒ»»«¬ƒ≈»¿»¿««
È¯‰ - ˙ÁÏ ÈeOÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏeL BÏ LiL Ètƒ∆≈«ƒƒ¿≈»¿««¬≈
ÏÎÂ .Ïea˜ ÈÏk ¯‡Lk ‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò ‡e‰L ıÚ ÈÏk5·LÈÏ ÌÈÏeL BÏ eÈ‰ Ì‡ , ¿ƒ≈∆¿»ƒ»«ƒ≈≈
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ6,ÏbÏb˙‰Ï ÁB ‡‰È ‡lL È„k ¬≈∆«««¿«¿≈∆…¿≈«¿ƒ¿«¿≈

יום שלישי 
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קט

קט

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- L·Èa ÌÈ¯Bk Ô‰L ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Â¿»»«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«∆≈«ƒ¿»≈
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡≈¿«≈À¿»¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈

B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÌÈ¯ÙBÒ7el‡ ÌÈ¯·„e .˙ÁÏ ÈeOÚL ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»∆»¿««¿»ƒ≈
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c8- ˜O ‰Ó : ƒ¿≈«»»≈ƒƒ«¿»»¿««

‡nhÈ ‡Ï ıÚ ÈÏk Û‡ ,Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏË˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«¿≈»≈¿≈»«¿ƒ≈…ƒ«»
ÈÏk ‡ÈˆB‰Ï ;Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏhÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»ƒ«¿≈»≈¿≈»¿ƒ¿ƒ

.˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ≈∆»¿««

ממקום 2) לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות עשוי
מלא.3)למקום. כשהוא לטלטלו כו,4)ואפשר בחגיגה

מוציאים  היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי אמרו ב
מפני  טומאה מקבל היה לא רגלים לעולי להראותו אותו
עץ  כלי דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי שהוא
(ויקרא  אחד בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו
שהוא  לשק דומה כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא,
זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל,

שימושו.5) אופן נקבע או 6)לא עגולים שוליים להוציא
הדעת.7)משופעים. על מאוד מתקבלת הנחה

מה 8) שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
שהם  ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק

במילואם. מיטלטלים

.·‰cL ÔB‚k ,˙ÁÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈÏk‰9 «≈ƒ∆∆¿»»∆≈¬ƒ¿««¿ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z10Lw‰ ˙¯eÎÂ11ÌÈw‰ ˙¯eÎÂ12¯B·e ≈»ƒ¿»¿«∆∆««¿«∆∆«»ƒ

‰ÈÙÒ13‰ÏB„‚14ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰ Ì‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿»¿«≈»≈ƒ≈«¬ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡15Ô‰ el‡Â . «¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈≈

ÔÈÈeOÚ Ô‰L ıÚ ÏL ÌÈÏk‰16:Ô‡BÏÓa ÏËÏË˙‰Ï «≈ƒ∆≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
¯ec¯c17˙BËÒe˜Â ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «¿∆«ƒƒ«»¬»»¿¿

ÌÈÎÏn‰18Ô„aÚ‰ ˙·¯ÚÂ ,19‰pË˜ ‰ÈÙÒ ¯B·e , «¿»ƒ«¬≈«»«¿»¿ƒ»¿«»
ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L20.ÔB¯‡‰Â , ∆≈»¿»¿«≈¿∆¿««»«»¿»»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ıÚ ÈÏk ˙LÓÁÓ „Á‡ Ïk»∆»≈¬≈∆¿≈≈≈««ƒ∆≈
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ¯˙BÈ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈≈«¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ÏËÏh‰Ï ‡l‡ Ô˙lÁzÓ eOÚ ‡lL ,‰‡ÓË21. À¿»∆…«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿ƒ«¿≈¿≈ƒ
ıÚ ÈÏk Ïk ¯‡Le22‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ Ì‡ , ¿»»¿≈≈ƒ»¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»

ÏËÏË˙‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L Ô˙˜ÊÁ - ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆«ƒ∆¿»»∆≈»¬ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÌˆÚ ÈÏk ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,Ô‡BÏÓa23 ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈¿≈∆∆

ÔÈ‡ - ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó‰ ¯BÚ‰ ÈÏÎe¿≈»«¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»¿«≈
Ô˙lÁzÓ eOÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»

Ô‰Lk ÏËÏË˙‰Ï24.ÔÈ‡ÏÓ ¿ƒ¿«¿≈¿∆≈¿≈ƒ

נשים9) בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת והיא
ומזון.10) כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול ארון
מקש.11) קלועה סוף.12)כוורת מקני עשוייה
של 13) מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לו וקוראים לשתייה מים מלא עץ
אלכסנדריה"14) "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה

של  לאלכסנדריא המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש
לספינות  שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים
ארצות  עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של

החוף  מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות פרט רחוקות,
הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות
מפני  הספינות, מן להורידן מבלי לנחת עשויות אלו בורות
מחזיקות  אינן ואם רב, לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים
ולמלאותן  פעם בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים

השתייה. מי מחזיקים 15)כשאפסו אינם שאם משמע
טומאה. מקבלים - סאה לכתחילה 16)ארבעים נעשו

זה. ומובילים 17)לשם עגלה על מוטלת גדולה עץ חבית
ולפיכך  בעגלה להובילה כדי נעשתה כזו חבית מים. בה

וריקן. מלא המיטלטל כדבר גדולה 18)נידונית תיבה
והמלכים  ומשקין מזון בהם להניח תאים תאים עשוייה
ימים. לכמה מספיקה צידה בה מובילים לדרך היוצאים

העורות 19) את בה שורים שהאומנים גדולה, עריבה
לעיבוד. המלחים20)העומדים של דרכם למלאות אין

התחנות  למקום עד שיספיקו כדי אלא מים, הרבה בהן
כן  ואם טריים, מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות,

מלאות. מיטלטלות למה 21)הן לנמק באים אלה דבריו
סאה) 40) הקבוע השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים
ומבאר  כמטלטלים, נידונים כובדם מפני לטלטלם וקשה
מפני  מלאים, מיטלטלים כבלתי להגדירם שאין רבינו,
עגלה  ידי על מלאים כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו

אדם. בני כמה ידי על לסתם 22)או הכוונה המשנה. לשון
שכך  מפני דינם, וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים
כמותו. פסק שרבינו במשנתינו יהודה רבי דברי סיום הוא

רבינו 23) של שיטתו עיקרי סיכום דבר. לכל עץ ככלי ֵדינו
א. האלו: ההלכות שתי את היטב יסבירו עץ כלי בדיני
טילטולם. מידת הוא עץ כלי בטומאת הקובע הגורם
אלא  מיטלטלים, ושאינם טומאה. מקבלים המיטלטלים
העשוי  עץ ככלי מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם
טלטול  פירושו שאמרו טלטול ב. מיטמאים. ואינם לנחת
שהוא  שק מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי
מיטלטלים  שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל
מהכשירו  גורע אינו ריק כשהכלי הטלטול ג. במילואם].
שכלי  כאן, בהשגותיו הראב"ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל
סאה  ארבעים בו ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל שדרכו
אדם  בני של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו
קבעו  ולפיכך סאה מארבעים יותר כבד משאוי לטלטל
ומארבעת  טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע זה שיעור
הדינים  כל מאליהם כמעט מסתעפים אלה עיקרים
כלי  .1 בקצרה: אלה דינים על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו
מקבל  אינו מהשיעור פחות מחזיק אפילו לנחת" "העשוי עץ
ומשקל  לשק, דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני טומאה,
להתטלטל  העשוי כלי .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי
שהרי  סאה, מאה מחזיק אפילו מטמא - ריקן ובין מלא בין
הגורם  הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי הוא
אם  בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא עץ כלי .3 המכריע.
היא  אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או להיטלטל תשמישו
שלנחת  (חזקתו) הדעת על מתקבל סאה מארבעים למעלה
כבד  משאוי לטלטל אדם בני של דרכם אין שהרי עשוי,
לטלטול  שנעשה חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה,
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קי כלים קי הלכות - טהרה ספר - טבת י' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

טומאה. להיטל 24)ומקבל מתחילתם להיות טל צריך
ר"מ). רומא (דפוס כשהם

.‚‰cna ÌÈ‡a‰ ˙ÈÎeÎÊ ÏL Ïc‚n‰Â ‰·z‰Â ‰cM‰25 «ƒ»¿«≈»¿«ƒ¿»∆¿ƒ«»ƒ«ƒ»
ÔÈÏa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯‡Le ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ¿»¿≈¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡26¯ÓÁ ‰ÊÂ . «¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»¿∆…∆
.ıÚ ÈÏÎaÓ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎaƒ¿≈¿ƒƒƒ¿≈≈

בלח,25) סאה ארבעים חכמים; שקבעו המידה בהם שיש
ביבש. כוריים מפני 26)שהם זה, דין מנמק הראב"ד

מאוד  כבדים הם ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים
כל  עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם

כך.

.„B¯eaLa LiL ÈÏk Ïk27‰n‡ ÏÚ ‰n‡28Ìe¯a »¿ƒ∆≈¿ƒ«»««»¿
LÏL29.ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ È¯‰ - »¬≈«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«

Ì‡ ;ıeÁaÓ B˙B‡ ÔÈ„„BÓ - ÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ba ‰È‰»»«»««»¿»««ƒ∆≈

‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ BÎBz30È·Ú ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ∆»»ƒ∆¬≈»∆≈√ƒ
ËÚÓÓ ˙BÙc‰31ÌÈÏ‚¯‰ È·Ú Ï·‡ .32¯f‰ È·ÚÂ33, «¿»¿«≈¬»√ƒ»«¿«ƒ»√ƒ«≈

BnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ¯Ê BÏ ‰È‰ Ì‡34. ƒ»»≈≈ƒ¿»ƒƒ

תכולתו.27) של תישבורת באורך 28)בחשבון אמה
ברוחב. מחזיק 29)ואמה שכזה כלי אמות. שלוש גובה

ואמר  דייק רבינו אמה. על אמה של מעוקבות מידות שלוש
הרוחב  האורך, ששיעורי לומר תטעה שלא "בשיבורו",
היתרון  אין מאמה פחות מהם אחד ואם מעכבים והגובה
כאלה  מעכבים שיעורים (מצאנו משלים השני הממד של

צרעת). הכלי.30)בטומאת דפנות עובי מקום
והרי 31) הכובד, שקובע מפני ממעט, אינו להלכה כלומר,

שם  הלל ובית שמאי בית מחלוקת כובד. מוסיפים הדפנות
מקום. בכל כמותם שהלכה הלל, כבית המדובר 32)ופסק

מעץ  עשויות או לדפנות מחוברות שרגליה בתיבה אפילו
בולט  מהן וחלק מהדפנות עבות הן אבל הדפנות, עם אחד

נמדדת. אינה זו תוספת הארון, של לריבוע הזר 33)מחוץ
מבחוץ. ומחובר הכלי משפת למעלה במשנה 34)נמצא

נמדדים. שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו,

.‰‰pË˜ ‰·z ÈÏk‰ CB˙a ‰È‰35CB˙aL ÈÎeÓ ÔB‚k , »»¿«¿ƒ≈»¿«»¿¿ƒ∆¿
˙ËÓL ‡È‰L ÔÓÊa :‰cM‰36˙„cÓ dÈ‡ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆≈»ƒ¿∆∆

dnÚ37dÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,38Ï‰‡a dnÚ ˙ÏvÓ dÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒ»¿≈»«∆∆ƒ»¿…∆
˙n‰39dnÚ ˙„cÓ - ˙ËÓL dÈ‡ Ì‡Â ;40È¯‰Â , «≈¿ƒ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆ƒ»«¬≈

„Á‡ ÈÏÎk Ô‰41. ≈ƒ¿ƒ∆»

"אופן",35) מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני כתוב במשנה
מונחת  שהשידה העגלה, אופני כעין לאופן התכוון כנראה
תיבה  ופירש בו חזר כאן אולם שם. הר"ש פירש וכן עליה.

השידה. שבתוך ואפשר 36)קטנה בשידה קבועה אינה
ולהוציאה. מחזיקה 37)לשומטה אינה עצמה השידה אם

הבולט  בחלקה לתיבה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים
ודין  נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת

טומאה. המקבל רגיל ככלי נטמאה 38)השידה אם

להיפך. וכן התיבה נטמאה לא המשנה.39)השידה לשון
כשנכנסה  שהמדובר ב, מד, שבת כרש"י מפרשה ורבינו
מקבלת  ואינה סאה ארבעים בה שיש השידה הקברות. לבית
מת  טומאת בהלכות (רבינו הטומאה בפני חוצצת - טומאה
שבתוכה  הכלים על מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י"ג פרק
עצמה  בה שאין בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא
נטמאו, - השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים
הכלים  על מצילה השידה אין עצמו; בפני כלי שהיא מפני

שפת 40)שבתוכה. על העודף התיבה של החלק מידת
למעלה. כמבואר סאה, לארבעים משליחה השידה

בנשמטת.41) למעלה האמורים הדינים לכל

.ÂÈÏkÏ ‰È‰42¯eÓ˜ Èeqk43- Úe·˜ ‡e‰L ÔÓÊa : »»«¿ƒƒ»ƒ¿«∆»«
BnÚ „cÓ44Ba eÈ‰ .BnÚ „cÓ BÈ‡ - Úe·˜ BÈ‡ ; ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒ¿»ƒ»

˙B¯e‚Ó45ıeÁaÓ eÈ‰ Ì‡Â ;BnÚ ˙B„cÓ - ÌÈÙaÓ46 ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«
BnÚ ˙B„cÓ ÔÈ‡ -47. ≈»ƒ¿»ƒ

הקודמת.42) בהלכה האמורה לשידה כעין 43)הכוונה
השידה.44)כיפה. מן כחלק מגירות.45)דינו

קצתו,46) בולט החיצון ודופנן מבחוץ נפתחות המגירות
שלנו. במגירות מבחוץ,47)כרגיל הכלי את כשמודדים

לתוספתא). ביכורים (מנחת נמדד הזה העודף אין

.ÊBk¯„k ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ó BÈ‡L ıÚ ÈÏk48‡l‡ ¿ƒ≈∆≈¿«≈«¿»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡ ¯·„a BÎÓÒ B‡ Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»«ƒ¿»¿»»«≈ƒ

.¯B‰Ë - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Óe¿«≈«¿»ƒ¿»ƒ»»»

רגליו.48) על או שוליו על עומד הוא אם

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰ÏhpL ‰·z‰Â ‰cM‰«ƒ»¿«≈»∆ƒ¿»««≈«¿≈∆««ƒ
e·w ‡lL49ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ ‡l‡50el‡ È¯‰ - ∆…ƒ¿∆»¬≈≈¿«¿ƒ¬≈≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈ¯B‰Ë51˙ÁÏ Ô‰L Ô˙˜ÊÁÂ ,ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈ ¿ƒ«¬«ƒ≈»∆«ƒ¿∆¿»»∆≈¿««
.eÈ‰Lk¿∆»

השבר.49) במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה השידה
לתוכן.50) שנותנין הדברים שעדיין.51)את מפני פירוש,

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
ואדם 1) כלים לתשמיש או אדם לתשמיש העשוי כלי יבאר

מלאכה  בשעת כלים המשמש ודין לבד. כלים לתשמיש או
כלי  והעושה הכלים, חיפויי ודין מלאכה. בשעת ושלא

ממתכת. ומקצתו העץ מן מקצתו

.‡˙BcÓ LÏL2‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏÎa3: »ƒƒ¿≈≈∆≈»¬ƒ¿«»»
Ìlq‰ ÔB‚k ,„·Ïa Ì„‡ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿«À»
e‰ea¯ ‡ÏÂ ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë -»¿≈¿«≈À¿»¿»¿…ƒ

ÌÈÓÎÁ4LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ¬»ƒ¿À¿»¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ
Ì„‡‰Â ÌÈÏk‰5ÔÁÏM‰ ÔB‚k ,6‡Ï·h‰Â7‰hn‰Â «≈ƒ¿»»»¿«À¿»¿««¿»¿«ƒ»

LÈÓL˙Ï Ô‰L ÔÈpÓe .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«¿ƒ
?ÂÈLnLÓ LÈÓL˙Â Ì„‡8ÏÚ ˙B¯Úw‰ ÁÈpÓ È¯‰L »»¿«¿ƒ¿«¿»∆¬≈«ƒ««¿»«

.‰hn‰ ÏÚ ˙BÚvn‰Â ,‡Ï·h‰ ÏÚ ˙BÒBk‰Â ,ÔÁÏM‰«À¿»¿««««¿»¿««»««ƒ»
È¯‰L ,„·Ïa ÌÈÏk‰ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿«∆¬≈

Ì„‡ ÈLnLÓ LnLÓ ‡e‰9˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ : ¿«≈¿«¿≈»»ƒ…»»¿«≈∆
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קיא

קיא

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡l‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»ƒ¿«¿»»ƒ¿«¬≈∆»
˙ÚLa ¯p‰ ˙LnLnL ıÚ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k .ÌeÏkÓƒ¿¿¿»∆≈∆¿«∆∆«≈ƒ¿«

‰˜Ï„‰10ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ÈÏk ‡e‰Â ,ÔÎÂ , «¿»»¿«¿¿ƒ∆«ƒƒ«««≈ƒ
Ôlk ÔÈÒeÙc‰Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa11LnLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿»»¿«¿ƒÀ»¿ƒ»»¿«≈

- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
‰ˆÙw‰ Èeqk ÔB‚k .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰12‡ˆBiÎÂ ¬≈∆¿«≈À¿»¿ƒ«À¿»¿«≈

ÛÈq‰ ˜È˙Â ,Ba13¯Úz‰Â ÌÈ¯tÒn‰Â ÁÓ¯‰Â ÔÈkq‰Â ¿ƒ««ƒ¿««ƒ¿»…«¿«ƒ¿»«ƒ¿«««
ÏBÁÎn‰Â14·zÎn‰Â15ÏÁk‰ ˙È·e ,16‡Ï·Ë ˜È˙Â , ¿«ƒ¿¿««¿≈≈«…«¿ƒ«¿»
‡ÈË¯e˜Òe17ÌÈvÁ‰ ˙È·e ,18˙BÊB‚t‰ ˙È·e19˜È˙Â , ¿¿¿»≈«ƒƒ≈«»¿ƒ

ÌÈÏÈÏÁ20a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk .ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ ¬ƒƒ»≈¿«≈»∆««ƒ∆≈»
ÈÏk‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÏk ÈLnLÓ ‡l‡∆»¿«¿≈≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ï CÈ¯ˆ21.‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ »ƒ»∆ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
‡¯ËÓ˜ Èeqk Ï·‡22‰·z ÈeqÎÂ23ÈË ÈeqÎÂ24, ¬»ƒ«¿¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿ƒ

L¯Á ÏL LaÎn‰Â25‰·z‰ ˙ÁzL ‡qk‰Â , ¿««¿≈∆»»¿«ƒ≈∆«««≈»
ÔÈzÓw‰Â26·Ïw‰Â ,dlL27,¯Ùq‰ ˜Èz ÂÈÏÚ ÔÈBaL ¿««¿ƒ∆»¿«…∆∆ƒ»»ƒ«≈∆

¯‚p‰ ˙È·e28ÏeÚn‰Â29‰ÊeÊn‰Â30ÌÈÏ· ˜È˙Â , ≈«∆∆¿««¿¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
ÏL ÒeÙ„e ,˙ÙˆÓ ÈÏ„Bb ÏL ·Ïw‰Â ,˙B¯Bpk‰Â¿«ƒ¿«…∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿∆

¯nÊ ÏL ıÚ ÏL ÒeÒÂ ,ÔÈlÙz31,Ba ÔÈ˜ÁOnL ¿ƒƒ¿∆≈∆«»∆¿«¬ƒ
˙B˜Ó‰ ˙ÈÚÈ·¯e32ÈÚ‰ ˙B‚e ,33˙BÎBÓÒÂ , ¿ƒƒ«¿∆∆¿∆∆»ƒ¿»

‰hn‰34‰hn‰ ÈËÈÏ˜Â ,35‰hn‰ ˙ÁzL ¯BÓÁÂ ,36 «ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ»«¬∆«««ƒ»
ÈLnLÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk -»≈¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿«¿≈

„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰37. «≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«

ג.2) הלכה ו פרק מציעא בבא כלים, שאין 3)תוספתא
כלי  שפשוטי אמרנו, ה"ג בפ"א למעלה קיבול, בית להם
טומאה  ומקבלים תורה, מדין טומאה מקבלים אינם עץ
שונים  סוגים שישנם כאן, רבינו ומלמדנו סופרים. מדברי

שווים. דיניהם ואין עץ, כלי פשוטי כהנים'4)של ב'תורת
שהוא  מיוחד שק "מה דרשו: ה"ד, ו פרשתא שמיני פרשת
שהאדם  (דברים האדם משמשי ואת האדם את משמש
משמשים  שהם . . . השולחן מרבה אני אף בהם), משתמש
ואינו  . . . הסולם את ומוציא האדם, משמשי ואת האדם את
הדינים  לכל יסוד משמשת זו דרשה האדם". משמשי משמש
יבואר  ופירושה זה, בפרק הראשונות ההלכות שבשלוש
ריבוהו  "ולא רבינו של [מלשונו הבאות. הערותינו מתוך
עץ  כלי בפשוטי שנלמדו הטומאות שכל משמע חכמים"
"אסמכתא". היא והדרשה דרבנן, טומאות הן זו, מדרשה
בבבא  ה'תוספות' דעת וכן ספר, בקרית המבי"ט פירש וכן

שאני]. ד"ה א סו, לצורך 5)בתרא בין בו שמשתמשים
עצמו. האדם לצורך ובין כלים,6)כלים עליו מעמידים

עליו  לאכול הכלים באמצעות שלא גם בו משתמש והאדם
גופו. קטן.7)ולהשעין משמשי 8)שולחן הם כלים

של  משמשיו משמשי נקראים כלים משמשי ולפיכך אדם,
באמצעות 9)האדם. שלא עצמו האדם את לא אבל בלבד,
הנר 10)הכלים. אין - שכבה אחר אבל דולק, כשהוא

לה. בתים 11)צריך עושי בו שמשתמשים דפוס כגון
המותחים  מצנפות לשוזרי מידה המשמש דפוס וכן לתפילין,
כל  ז. פט"ז, כלים (משנה שזירה בשעת המצנפת את עליו

עלֿפי  מבוארים שלפנינו, בפרק המפורטים הכלים שמות
כלים). למסכת שלו המשניות בפירוש של 12)רבינו כיסוי

הדברים 13)קופסה. לכל נמשכת "תיק" התיבה
הכוחל". "ובית בכלל) (ועד עד לקמן, כף 14)המפורטים

העין. לתוך הכוחל את מכניסים שבה של 15)קטנה, חרט
בפירושו  (רבינו שעוה של לוחות על בו שחורטים מתכת

ב). משנה יג פרק הכוחל.16)לכלים מונח שבו הכלי
מ"ד).17) פט"ז שם (רבינו עליו" שאוכלין מעור, "כלי
התרמיל 18) את כורכים ויש חצים, בו להשים מיוחד תרמיל

בית  לו יש עצמו [התרמיל החצים. בית נקרא זה ועור בעור,
מפרשים, ויש כאן. הנידונים כלים לסוג שייך ואינו קיבול,

עצמם]. החיצים את בו שכורכים רחבים.19)עור חיצים
כמו  שם מפרש ורבינו "הפגושות". הגירסא: במשנתנו
קבלו", "ומחי ט) כו, (יחזקאל הכתוב על ומסתמך שכתבנו,

פגשוהי". "ומחת הכלים 20)ותרגומו: כל ידוע. זמר כלי
בית  להם כשיש אבל קיבול, בית להם אין למעלה המנויים
בלבד, אדם לתשמיש עשויים אפילו טומאה, מקבלים קיבול

בלבד. מלאכה בשעת המשמשים יודע 21)וכן אינני
בשעת  משמשים וכדומה וסייף סכין של תיק כיצד לפרש

הדעת. על מתקבל ביאור מצאתי ולא תיבה 22)מלאכה.
בגדים. בה שמצניעים מקמטרא.23)גדולה קטנה תיבה

"טנא".24) מלשון כתוב 26)נגר.25)סל, במשנתנו
שגבה  כיפה כעין העשוי כיסוי רבינו ופירש "והקמרין",

עליו 27)קמור. שמותחים דפוס הוא שקולב מפרש, רבינו
תורה. לספר תיק לעשות גדול 28)עור עץ של יתד

הנגר. של תיק פירושו הנגר" ו"בית הדלת, את בו שסוגרים
המנעול.29) זה 30)תיק [אין המזוזה. את בו לכרוך תיק

מפני  ה, הלכה ב שבפרק למזוזה שחתכה לשפופרת דומה
שם]. כסףֿמשנה ראה קיבול. בית לה יש ששפופרת

המסתכלים.31) את לבדח כדי בו משחקים הזמרים
"שני 32) רבינו: ומפרש סוליית", של "ורביעית במשנה:

ביד  העצים שני יהיו מאמה, יותר אחד כל אורך עצים
קצב  (לפי הניגון לפי באחד מהם אחד ומכה המצחק,
למקוננת  אותו וייחס "וברביעין", ובנענעים ותרגום הניגון).
שיקוננו  לפי ו) משנה טו פרק כלים ראה מקוננת, = (אילת

אצלם". המתים מל 33)בו העושה עני מלאכה אכתו בעל
ונקרא  השמש, בפני עצמו על להגן סוכך לו ועושה בחוץ,

להגנה. שנועד מפני שסומכים 34)"גנונת" קטנות קורות
המיטה. את המיטה,35)בהן יד על ניצבים מוטות שני

מקל  משעינים ועליהם למרגלותיה, והשני למראשותיה אחד
מפני  במיטה השוכב על להגן וילון עליו ותולים ארוך

עליו.36)הזבובים. נשענת והיא המיטה, תחת המונח עץ
ולא 37) למעלה שנימנו הדברים לרוב מתאים זה נימוק

שכל  משמע, הכסףֿמשנה של [מלשונו ראב"ד. ראה לכולם.
בלבד]. מלאכה בשעת כלים משמשי הם כאן הנמנים

.·ÔaÏÓ38‰hn‰39˙BwÙa LaÏÓ ‰È‰ Ì‡ ,40LÈÂ «¿≈«ƒ»ƒ»»¿À»¿ƒ¿≈
BÏ41‰hn‰ ÌÚ Ô¯aÁnL ÌÈÏ‚¯42‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - «¿«ƒ∆¿«¿»ƒ«ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

‰hn‰ ÌÚ43‰hn‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ˙B È¯‰L ,44È¯‰Â ƒ«ƒ»∆¬≈¿ƒƒ¿≈«ƒ»«¬≈
B˙ .‰È¯·‡Ó „Á‡k ‡e‰45˙BBLÏ ÈzL ÏÚ46È¯‰Â ¿∆»≈≈»∆»¿»«¿≈¿«¬≈

‰hn‰ ÏÚ dB·‚ ‡e‰47,ÌÈÏ·Áa ‚¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ , »«««ƒ»««ƒ∆¿…»«¬»ƒ
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ÌÈÏ‚¯ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰48¯B‰Ë -49‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿≈«¿«ƒ»ƒ¿≈∆
„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ÈLnLnÓ50ÈaÏÓk . ƒ¿«¿≈«≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿≈

ÈÂÏ Èa51Ô‰L ,¯ÈM‰ ÈÏÎe Ô‰È˙B¯Bpk Ì‰a ÔÈÏBzL , ¿≈≈ƒ∆ƒ»∆ƒ≈∆¿≈«ƒ∆≈
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

ה"ב.38) פ"ח מציעא בבא כלים, שלד 39)תוספתא
המיטה), (ארוכות ארוכים קרשים משני מורכב המיטה
בפנים  זוויותיה בארבע המיטה). (קצרות קצרים ומשנים
על  עולה שגובהם מרובעים, עץ של מוטות ארבעה עומדים

המי  דפנות לשון גובה בכל המיטה. של הלשונות והן טה,
קצרה  וראש ארוכה ראש מכניסים שבהם חריצים שני ישנם
והקצרות  הארוכות מתחברות כך ומתוך לזו, זו הסמוכות
קרש  עוד מוספים המיטה. שלד שהיא מרובעת, למסגרת
הלשונות. שתי בין אחת ארוכה על מורכב (=מלבן) אחד
המיטה", "פני נקרא גביו שעל המלבן עם זה ארוך דופן
(כרעים) רגלים למיטה ועושים המיטה. חזית פירוש,
הרגלים  את לחבר היו ורגילים הקרקע. מעל להרימה
לשונות  שתי גבי על המלבן את מניחים ויש ללשונות.
לבין  בינו רווח ונשאר למיטה, בחבלים אותו וקושרים
מן  למעלה הנמצא הלשונות לחלק בהתאם הארוכה

המלבן 40)הארוכה. את לחזק שתפקידן , טבעות כעין
שם). לתוספתא ביכורים למלבן.41)(מנחת

במיטה 42) מחובר המלבן ונמצא במיטה, מורכבות הרגלים
של 43)(כסףֿמשנה). שהוא חלק באיזה טומאה נגעה אם

המלבן. גם נטמא המיטה.44)המיטה, בחזית
שמעון.45) ור' יוסי כר' ד. פי"ח, כלים ראה 46)משנה

המיטה. חלקי תיאור לח. הערה למעלה 47)למעלה
שם. ראה המיטה. במיטה.48)מדפנות מורכבות

בו 49) טומאה נגעה אם אפילו כלל, טומאה מקבל אינו
מ 50)בעצמו. זה הבגדים מלבן את עליו לתלות שמש

בהלכה  למעלה יותר. לו צריך אינו מלובש וכשהאדם בלבד,
מלאכה  בשעת כלים משמשי עץ כלי שפשוטי נתבאר, א

טומאה. מקבלים אינם - בבית 51)בלבד המנגנים הלויים
על  מונח מוט על שלהם השיר כלי את תולים היו המקדש,
על  מיוסד זו, הלכה על [פירוש עבים). (מוטות ניצבים שני

וד']. מ"ג פי"ח לכלים בפירושו רבינו דברי

.‚LaÎÓ52ÛkL ÏL53,¯B‰Ë - ¯BÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Á˙BnL «¿≈∆«»∆≈«»»∆»»
Ba LiL ˜e˜Á‰ ÌB˜na Ô·‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÁÈpnL ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ«»»∆»∆∆«»∆»∆≈
˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡ LnLÏ ÈeOÚ ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚ LnLÓe¿«≈»»¿ƒ¿»»¿«≈∆«≈ƒƒ¿«

‰Î‡ÏÓ54Ïea˜ ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡Â .55˜˜Á‰ È¯‰L , ¿»»¿≈ƒ¿«≈ƒƒ∆¬≈«¬»
Ô·‡a ˙B‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ BaL56. ∆»¿ƒ¿«¿»∆∆

ה"ב.52) פ"א בתרא בבא כלים, עושה 53)תוספתא
כדי  חקיקה, בו שיש במכבש משתמש והוא אושכפים,

העור. את מותח הוא שעליה האבן את בלבד.54)לקבל
למכבש. כלל צריך אינו מלאכה, בשעת שלא אבל

קיבול.55) בית היא החקיקה לשיטתו 56)שהרי רבינו
נידון  אינו למלאותו, העשוי קיבול שבית ג) הלכה ב (בפרק
שיש  עץ שכלי ברור, יוצא כאן רבינו [מדברי קיבול. כבית

בשעת  רק משמש הוא אפילו טומאה מקבל קיבול, בית לו
מפרשים]. כמה לדעת בניגוד בלבד, מלאכה

.„‰hn‰ ÈÈetÁ57ÔÈ¯B‰Ë -58ÔÈa ,ÔÈÈetÁ‰ Ïk ÔÎÂ . ƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈»«ƒƒ≈
˙ÎzÓ ÏL B‡ ¯BÚ ÏL B‡ ÌˆÚ ÏL B‡ ıÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈∆∆∆∆∆«∆∆
Ë¯t - Ì‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ∆∆¡«¬∆≈»∆¿»»»∆¿»

ÌÈÏk‰ ÈÈetÁÏ59˙Èa Ô‰a LiL ÌˆÚ B‡ ıÚ ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ≈«≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆∆≈»∆≈
ÌÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓa ÌtvL Ïea˜60ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ƒ∆ƒ»¿«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÔÏha ÌtvL ¯Á‡Ó ;‰‡ÓË61¯B‰Ë BÓˆÚ Èetv‰Â , À¿»≈««∆ƒ»ƒ¿»¿«ƒ«¿»
e¯‡aL BÓk62. ¿∆≈«¿

חומר 57) של בטסים המיטה של העץ חלקי את ציפה אם
ז.58)אחר. פט"ז שם נאמרה 59)משנה זו דרשה

מפרש  ורבינו ה"ז, פ"ח שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מפרש  התוספתא, על אהרן [בקרבן לציפויים. שהכוונה
חיים' 'חפץ בעל גם מפרש וכן כלים, כיסויי - כלים חיפויי
שכתבנו. כמו רבינו דעת אולם כהנים'), ל'תורת (בפירושו
ההיקש  מן ונמעטו בה"א, למעלה מבוארים כיסוי, ודיני

לכלי 60)לשק]. טהרה גורם הוא שהציפוי רבינו, סובר
מקבל  אינו עצמו הציפוי וגם ציפוי, בלי טומאה שמקבל

יותר 61)טומאה. הוא שהחיפוי מפני העץ, כלי את ביטל
מהעץ. זה 62)חשוב ונימוק מהכתוב. זאת דרשו שחכמים

קליסטרא. גבי ד) יא, (כלים למשנה בפירושו גם רבינו כתב
אין  שאמרו כחכמים ב כו, חגיגה המשנה על שם ומסתמך
[הראב"ד  מצופים. שהם מפני טומאה מקבלים המזבחות
הוא  שהציפוי מוכח א) (כז, שם שמגמרא ואומר, משיג
אבל  השיג, יפה רש"י פירוש לפי אמנם לטומאה. גורם
מפרשו, והוא בגמרא. שם השני התירוץ קיבל רבינו
לר' לומר התכוונו מצופים, שהם מפני באמרם שהחכמים
שהוא  מפני המזבח טהרת לנמק צריך אתה אין אליעזר
נימוק  לולא גם כי אדמה, מזבח לו קראה והתורה כקרקע
מקבלים  אינם הציפויים שכל מפני טומאה מקבלים אינם זה
לגבייהו"). ציפויין בטל "מיבטל הגמרא: (לשון טומאה
גורם  שציפוי המקשה סברת איפוא דוחה הזה התירוץ

ה"ב]. פ"א למעלה ראה הכסףֿמשנה). (עלֿפי טומאה

.‰‰OBÚ‰63ÔÓ B˙ˆ˜Óe ıÚ‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ÈÏk »∆¿ƒƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
Ïa˜Ó - ˙Îzn‰ LnLÓ ıÚ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙Îzn‰««∆∆ƒ»»»≈¿«≈««∆∆¿«≈

‰‡ÓË64- ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ˙Îzn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â , À¿»¿ƒ»¿»««∆∆¿«∆∆∆»≈
¯B‰Ë Ïk‰65,˙ÎznÓ ÂÈpLÂ ıÚ ÏL ÁzÙÓ ?„ˆÈk . «…»≈««¿≈«∆≈¿ƒ»ƒ«∆∆

‡È‰ ‰˙È‰ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ÔL elÙ‡¬ƒ≈««¬≈∆¿«≈À¿»»¿»ƒ
.¯B‰Ë Ïk‰ - ıÚÓ BlL ÌÈpLÂ ˙ÎznÓƒ«∆∆¿ƒ«ƒ∆≈≈«…»

טמא,63) - המתכת את המשמש "עץ ו: משנה יג פרק כלים
[המדובר, טהורה". - העץ את המשמש והמתכת
ומקיים  מעמיד אינו וגם עצמו, בפני כלי אינו כשהמשמש
אבל  המלאכה, את העושה לכלי מסייע אלא המתכת, את
צריכה  והמתכת למתכת צריך ואינו עצמו בפני כלי כשהוא
למשנתנו). טהרות (סדרי עיקר המשמש - שישמשה לו
עושה  שהוא אע"פ קובע החותם אין בטבעת ולפיכך

כל 64)המלאכה]. נטמא בעץ, טומאה נגעה אם אפילו
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העיקרי 65)המפתח. החלק במתכת. טומאה נגעה אפילו
השני  וחלקו וסוגרות, פותחות שהן השיניים הן המפתח של
"פותחת" מפרש שרבינו [נראה להן. יד בית רק משמש
בסיפא  אולם הברטנורא, פירש וכן מפתח, היינו שבמשנתנו
"שבפותחת  אמרה: שהרי מפתח, אינה שפותחת משמע
יום  ה'תוספות וגם הברטנורא כנראה, אולם, ושבמפתח".
אינה  שהשן כתבו, שהרי "ושבמפתח", גורסים אינם טוב'
והרי  המפתח), בעץ נתונה (כשאינה עצמה בפני מיטמאה
ז. בהלכה רבינו פסק וכן עצמה, בפני שמיטמא שנינו כאן
פירוש  (לפי בדלת קבועה שפותחת משמע א פא, ובשבת

וצע"ג]. רש"י)

.Â˙ÚaË66‚ÓÏ‡ ÏL dÓ˙BÁÂ ˙ÎzÓ ÏL67- «««∆«∆∆¿»»∆«¿…
‰‡ÓË68È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL dÓ˙BÁÂ ‚ÓÏ‡ ÏL ‰˙È‰ . ¿≈»»¿»∆«¿…¿»»∆«∆∆¬≈

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ BÊ69. ≈»¿«∆∆À¿»

כאבן 67)שם.66) וקשה בימים גדל והוא בלע"ז, קורל
א). פא, בתרא בבבא הרשב"ם פירש וכן בפירושו, (רבינו
אותיות  בו וחרתו בטבעות אלמוג לשבץ היו רגילים
מפרשים  הרא"ש וכן [הר"ש, איגרות. לחתום בו והשתמשו
מפני  טומאה מקבל אינו האלמוג ארז]. מין הוא שאלמוג
בים, גדל שהוא מפני לנמק [ואין עץ. כלי כפשוטי שהוא
שהרי  טהור, בים הגדל שכל ה"ג) (פ"א למעלה ואמרנו
הכל  וכו' בארץ הגדל עם בים הגדל מן "חיבר שם: למדנו
מטמא: האלמוג למה מנמק טהרות ובסדרי טומאה". מקבל
"עצי  יא): י, (מלכיםֿא, שנאמר עץ, קראו שהכתוב מפני
הוא  הים בקרקע אלא המים מן גדל אינו וגם אלמוגים",

(ראה 68)גדל]. עצמו בפני כלי היא שהטבעת מפני
ה). הלכה בראש בטבעת 69)ההערה שיש ואףֿעלֿפי

שעתיד  מפני והטעם, המתכת. את לשבץ קיבול בית
ר' בהגהות טבעת. ד"ה ב נב, שבת ['תוספות' להתמלאות.
העשוי  קיבול שבית ב יב, סוכה מגמרא הקשה איגר עקיבא
בהשלמות  שכתבנו מה ראה קיבול. כבית דינו להתמלאות
של  הלכות שתי שבין הסתירה בישוב ה"ג, פ"ב למעלה

רע"א]. של קושייתו גם מסולקת ובזה רבינו,

.ÊÔM‰70˙ÎzÓ ÏL71Ì˙BÁ‰ B‡72‰‡ÓË Ïa˜Ó «≈∆«∆∆«»¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ıÚÏ ¯aÁÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,BÓˆÚ ÈÙa73„aÚn‰74 ƒ¿≈«¿ƒ…»»¿À»»≈¿≈««¿≈

·Bbn‰Â ‰¯Ên‰Â75L‡¯ ÏL ˜¯Òn‰Â76˙Á‡ ‰ÏhpL ¿«ƒ¿∆¿««¿««¿≈∆…∆ƒ¿»««
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL d‡OÚÂ Ô‰ÈpMÓƒƒ≈∆«¬»»∆«∆∆¬≈≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË77. À¿»

שם.70) בעץ.71)משנה קבועה שאינה מפתח של שן
מתכת.72) "המעבר".74)שם.73)של במשנה:
התבואה 75) גרגירי לניקוי משמשים אלה כלים שלושת

והוא  שיניים, שלש לו שיש במעבר מנקים בתחילה שבגורן.
הפסולת  ואת החיטים את ומוציא הגס התבן את מעכב
ששיניו  במזרה מנקים זה בירור אחר כלֿכך, גסה שאינה
ולבסוף  בינוני, בגודל פסולת מעכבות והן וצפופות, מרובות

שיניים בעל במגוב קטן,מנקים שביניהם והרווח רבות
הדקה  מן דקה פסולת וקצת הגרעינים רק נופלים כך ומתוך

למשנה). בפירושו הללו 76)(רבינו הכלים ארבעת

מעץ. המשנה 77)עשויים טומאה. מקבל הכלי כל
חידשו  חידוש דבר יהושע ר' אומר כולן "ועל מסיימת:
תמוה  לי נראה זה דין פירוש, להשיב". מה לי ואין סופרים,
(רבינו  לדחותו יכול ואינני אמרו הסופרים אבל מאד,
לכל  טומאה אחת שן תגרום כיצד היא: התמיהה בפירושו).

מרובות. ששיניו הכלי

.ÁÏwÓ78¯ÓÒÓ BL‡¯a ‰OÚL79ÔBn¯ ÔÈÓk80È„k «≈∆»»¿…«¿≈¿ƒƒ¿≈
Ba ÊÁB‡ ‰È‰iL81‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -82e‰‡OÚ . ∆ƒ¿∆≈≈¿«≈À¿»¬»»

˙ÏÎB‡ ı¯‡‰ ‰È‰z ‡lL83Ïa˜Ó - ıÚ‰ ˙‡ ∆…ƒ¿∆»»∆∆∆∆»≈¿«≈
‰‡ÓË84. À¿»

ה"ב.78) פ"ד מציעא בבא מתכת.79)תוספתא של
רימון.80) כתבנית מעוגל שראשו מתכת של מסמר
קשה.81) קרקע על הולך כשהוא עליו ויישען בידו,
פעולת 82) את לחזק הכלי, לצורך היא שהמתכת מכיוון

ה). הלכה (ראה העץ את משמשת היא הרי המקל,
התמידי.83) הלחץ ידי על העץ את מפצלת או מרקיבה

המקל. של התחתון בראשו הקבוע במסמר המדובר זו בבבא
דבר 84) של וטעמו העץ. על לשמור שתפקידו אףֿעלֿפי

המסמר  שבלי כאן), בכסףֿמשנה (מובא קורקוס הר"י מבאר
המקיים  כדבר היא הרי - כולו להתקלקל המקל של סופו

הכלי. כעיקר שנידון ומעמיד,

.ËÏwÓ ÔÎÂ85- Ba ˙Bk‰Ï È„k ÌÈ¯ÓÒÓ Ba Ú·wL ¿≈«≈∆»««¿¿ƒ¿≈¿«
˙Îzn‰ ˙‡ LnLÓ ıÚ‰ ‡ˆÓpL ,‰‡ÓË Ïa˜Ó86. ¿«≈À¿»∆ƒ¿»»≈¿«≈∆««∆∆

ÈBÏ Ô‡OÚ87˙Îzn‰ È¯‰L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¬»»¿≈¿«≈À¿»∆¬≈««∆∆
.ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ¿«∆∆∆»≈

ב.85) פי"ד, שם כוח 86)משנה את לחזק משמש המקל
המקל. את כלל משמשים אינם והם המסמרים, הכאת

(רבינו 87) לייפותו כדי מצויירים, דקים מסמרים במקל קבע
במשנה).

.È˙BiwÓ ÔÎÂ88ÏwÓa ÔÚ·wL ˙ÎzÓ ÏL89˙Ï„a B‡ ¿≈¿«ƒ∆«∆∆∆¿»»¿«≈¿∆∆
˙B¯B‰Ë - ÈBÏ90.ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿≈…«≈»∆ƒ¿»«≈ƒ

כה,88) (שמות המקרא מלשון לארכה, חתוכה שפופרת
"ומנקיותיו". לקשט 89)כט): היו נוהגים אמידים אנשים

וזהב. כסף של בשפופרות מקלותיהם שהן 90)את מפני
העץ. את משמשות

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
שתיגמר 1) עד טומאה מקבלין אין הכלים שכל יבאר

לקבלה  העשוי טומאה. מקבלים עץ כלי מאימתי מלאכתם.
או  המשוררים נבלי מלאכה. בשעת לסייע או בה ליכנס או
עמו  ניטלות ורגליו שניטל כלי במקדש. המזמרים לוי בני

בהיפך. או

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »«≈ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
‰hn‰ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ıÚ ÈÏÎe .ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿≈≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«ƒ»

‚c‰ ¯BÚa ÌÙeLiMÓ - ‰ÒÈ¯Ú‰Â3¯Ób .4ÛeLÏ ‡lL ¿»¬ƒ»ƒ∆¿≈¿«»»«∆…»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -5ıÚ ÏL ÌÈlq‰ .6ÌÒÁiMÓ - ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ∆«¿…
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קיד כלים קיד הלכות - טהרה ספר - טבת י' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰È˙B˙ÙO7ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ Èˆ˜Ú ˙¯ÎÈÂ ƒ¿≈∆¿ƒ¿…»¿≈«»ƒƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ
Û‡ ,‰¯Óz ÏL ÌÈlq‰ eÈ‰ .Ïq‰ Èab ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒ««≈««»««ƒ∆¿»»«

ÔÈˆe‰‰ ˙¯k ‡lL Èt ÏÚ8,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ «ƒ∆…»««ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL9‰ÏkÏk‰ .10‰Èt ÌÒÁiMÓ - ∆»¿«¿ƒ»««¿»»ƒ∆«¿…ƒ»

˙BÈeÏz‰ ˙‡ ¯Ó‚ÈÂ ÌÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ11˙BÒBk‰ ˙Èa .12 ¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿…∆«¿≈«
ÔÈÈ‚l‰Â13ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ ˙¯k ‡lL Èt ¿«¿ƒƒ««ƒ∆…»«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL ,‰‡ÓË14ÌÈBw‰ .15ÌÈpËw‰ À¿»∆»¿«¿ƒ»«¿ƒ«¿«ƒ
˙B˙Ïw‰Â16ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - ¿«¿»ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ÌÈBw‰ .ÌÈ‡ˆBi‰17ÌÈ‚eÈq‰Â18- ÌÈÏB„b‰ «¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯e„ ÈL ‰OÚiMÓ19Ô‰lL ·Á¯Ï20‰Ùp‰ .21 ƒ∆«¬∆¿≈ƒ»…«∆»∆«»»

·Á¯Ï „Á‡ ¯e„ ‰OÚiMÓ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÂ ‰¯·k‰Â¿«¿»»¿«…¿«ƒƒ∆«¬∆∆»»…«
Ô‰lL22‰tw‰ .23˙B¯ÈÙˆ ÈzL ‰OÚiMÓ -24·Á¯Ï ∆»∆«À»ƒ∆«¬∆¿≈¿ƒ»…«

˜¯Ú‰Â ;dlL25ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰¯ÈÙˆ Ba ‰OÚiMÓ - ∆»¿»¬»ƒ∆«¬∆¿ƒ»««««
Ô‰Èab ¯Ó‚ ‡lL Èt26e‡¯ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -27 ƒ∆…»««≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈ƒ¿

?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆÂ eOÚpM ‰ÓÏ¿«∆«¬¿««¿ƒ¬≈∆»¿»∆∆
B˙ˆ˜Ó ‚¯‡pL „‚·Ï28,ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎiMÓ - ˙ÏˆÁn‰ . ¿∆∆∆∆¡«ƒ¿»««¿∆∆ƒ∆ƒ¿…«ƒ

ÌÈ¯Òp‰ ÈÏk ÏÎÂ .dzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ e‰ÊÂ29ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ¿∆¿«¿«¿»¿»¿≈«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÈÓÏb .Ô‰È˙B˙ÙO eÓqÁ˙iL „Ú ‰‡ÓË30 À¿»«∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»¿≈¿≈≈

ÚpMÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜ÓÈt ÏÚ Û‡ .B˙¯eˆa ÈÏk‰ ‰O ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆«¬»«¿ƒ¿»««ƒ
„¯Oa B¯‡˙Ï „È˙ÚL31B‡ ‰‚eÁÓa B˙BÂL‰Ï B‡ ∆»ƒ¿»¬¿∆∆¿«¿ƒ¿»

‡e‰ ÔÈ„ÚÂ el‡ ÌÈOÚÓa ‡ˆBiÎÂ „ˆÚÓa B˙BtÈÏ¿«¿«¬»¿«≈¿«¬ƒ≈«¬«ƒ
ÌÈÏL‰ È¯‰Â ‰˜È˜Á ¯qÁÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏ‚…∆ƒ¿≈¿À»¬ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÙÁ32ıÚ ÈÏk ÈÓÏb ÏÎÂ . ¬ƒ»¬≈∆¿«≈À¿»¿»»¿≈¿≈≈
ÚB¯kL‡ ÏMÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó33ÈÏk‰ ÔÈ‡L , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆∆¿¿«∆≈«¿ƒ

ÈÏkL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â .‰tÈ˙iL „Ú ÈÏk ·eLÁ epnÓƒ∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆¿»¿≈«∆¿≈
ÚB¯kL‡ ÈÏÎk ÌˆÚ34.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÓÏb ÔÈ‡Â , ∆∆ƒ¿≈∆¿¿«¿≈»¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏk35Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ≈∆≈»»«¿ƒ««ƒ
˙B·e¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba ÔÈLnzLnL36ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ≈¿«≈À¿»¬∆

ÔÈÓBzÁ37- ˜ˆa Ô‰Lk ˙BlÁ‰ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯„BqL «¿ƒ∆¿ƒ¬≈∆««¿∆≈»≈
Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó38ÈÏÚa ÏLÂ ; ƒ¿«¿∆¬≈««¿ƒ¬≈∆¿∆«¬≈

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈza39B‡ ‡¯˜Òa ÔÚ·ˆ Ì‡Â . »ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»
Ô‰Ï ˙ÈOÚ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBk¯Îa¿«¿¿«≈»∆ƒ¿«¿∆¬≈«¬≈»∆

„B¯Ò .ÈÏk ˙¯eˆ40ÌÈn‰ Ba ÔÈ˙BpL ÔÈÓBzÁ ÏL «¿ƒ¿∆«¿ƒ∆¿ƒ««ƒ
Ba ÔÈÙh˜nL41¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡ÓË -42. ∆¿«¿ƒ»≈¿∆«¬≈»ƒ»

BÙtb Ì‡Â43‡nË˙Ó - ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó44ı¯Ù ; ¿ƒƒ¿≈«¿«»ƒ¿«≈ƒ¿«
¯B‰Ë - ˙Á‡ Áe¯Ó45ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯BÚL Áel‰Â .46- ≈«««»¿««∆¿ƒ»»

ÌÈ˙lq‰L ıÚ ÈÏk .‡nË˙Ó47ÔÈ„w¯Ó48˙‡ ÂÈÏÚ ƒ¿«≈¿ƒ≈∆««»ƒ¿«¿ƒ»»∆
ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡nË˙Ó - ˙Ïq‰49¯B‰Ë -50˙Á¯ .51 «…∆ƒ¿«≈¿∆«¬≈»ƒ»««

˙BÒB¯b‰52˙B¯ˆB‡ ÏL ,‰‡nË˙Ó -53ÏL ;‰¯B‰Ë - «»ƒ¿«¿»∆»¿»∆
Bzb54‰‡nË˙Ó -55˙B¯b ÏLÂ ,56‰Ê .‰¯B‰Ë - ƒƒ¿«¿»¿∆¿»¿»∆

ÒpÎÏ ÈeOÚ‰Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰Ïa˜Ï ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰«¿»∆»¿«»»¿«≈À¿»¿∆»¿«≈
.¯B‰Ë - Ba»

מ"א.2) פט"ו המיטות 3)כלים את לשפשף היו רגילים
ולצחצחן. להחליקן כדי דג, של בעור והעריסות

מלאכתן.5)בדעתו.4) נגמרה קלועים 6)שהרי סלים

וכדומה  דקלים מעלי או מיובשים מעשבים דקים, מענפים
עץ. כלי נקראים תתפרק 7)– שלא כדי השפה, את יקשור

שור  תחסום "לא ד): כה, (דברים המקרא מלשון הקליעה,
העלים.8)בדישו". שהם.9)ראשי כמו אותם משאירים

נקרא 10) היד ובית גמי, של יד בית לו שמחובר סל
הסל. את בו שתולים מפני שלא 11)"תלויה", זמן כל

הכלכלה. של מלאכתה נגמרה לא התלויות, את גמר
כוסות.12) בו להניח מיועד גדול בית 13)סל פירוש,

מן 14)הלגינין. ושמן יין בהם שממלאים קטנים כדים
בתבנית 15)החביות. דקים ערבה מענפי עשויים סלים

את 16)קערה. בהן נותנות שהנשים זעירים, סלים
והמחטים. גדולות.17)החוטים קופות 18)קופות

אריגה. מלאכת או קמח לתוכם שנותנים מאוד, גדולות
הכלים  אלו אריגת "ומלאכת מבאר: למשנה, בפירושו רבינו
אשר  הדבר או הערבה או הגמי את תחילה יקחו הגדולים,
ארכו  שיהיה עד ארוך חבל בידיהן אותן ויחברו ממנה יארגו
מזה  ויתפרו זה אל זה אותן יחזרו אז יותר, או אמות ק'
מוסיף  הוא ואחרֿכך שירצו". תמונה איזו החוט או החבל
האמור, באופן השוליים את עושים שמתחילה ומפרש,
החבל  את ומקיף עולה הוא בו רוצה שהוא לרוחב וכשהגיע

הדפנות. ועושה אחדות שורות השוליים שני 19)לרוחב
למלאכתם.20)היקפים. ראויים הם שאז שם 21)מפני

ברש"י  מובא גאון, האי רב ופירש נפה". "ים ג: במשנה
של  המסגרת ומפני קמח, בה שמנפים שיער של אריגה שם,
אותו. סובבת שהיבשה ים כמו ים, נקראת - שסביבותיה עץ
פירושו  כנראה, קיבל, וכאן אחר, באופן שם פירש ורבינו
בזמנו. שנקראה כפי סתם "נפה" כתב ולפיכך הגאון, של

מלאכתן.22) לצורך מספיק נמוך הם 23)זר וערק קופה
תשמישם. ובאופן בצורתם מזה זה שונים סלים, מיני

שהדורות 24) הוא, לצפירות דורות בין ההבדל עיגולים. שני
כך  ומתוך השוליים, נעשו שממנו החבל אותו עלֿידי נעשו
ומונחים  שלמים עיגולים הן וצפירות שלמים, העיגולים אין

זה. גבי על וצרה.25)זה ארוכה ובדעתו 26)קופה
ראויים.27)עליהם.להוסיף  לקמן 28)נעשו יתבאר

שהוא. בכל טומאה שמקבל ה"א, פ"כ 29)בפכ"ב שם
ונראה  דקים. קנים פירוש "נצרים", כתוב שם במשנה מ"ב.

כך. לגרוס יש כאן כבר 30)שגם שנחקק כלים פירוש,
כגון  קלים, לתיקונים עוד זקוקים אבל שלהם, קיבול בית
(ראה  הרצויה התבנית את ולהטביע להחליקם אותם, לשוף

מתכת). כלי דין פ"ח (ישעיה 31)לקמן המקרא מלשון
כלים  הם - ומעצד מחוגה שרד, בשרד". "יתארהו יג): מד,

בהם. משתמש עליהם 32)שהנגר מפקידים שאין מפני
מפני  יוחנן רבי מנמק - ב כה, בחולין ולשכללם. לייפותם
מפני  אומר נחמן ורב כבוד, דרך אינו בהם שהשימוש

נמוך. ארז 33)שמחירם מין – אשכרוע מ"ח. פי"ב כלים
כתוב: ה"ו פ"ב בבאֿמציעא שם בתוספתא עבה. שקליפתו

שליקה. שמחוסרים מפני פירשע, משל בחולין 34)חוץ
עצם  כלי יוחנן רבי של נימוקו שלפי אמרו, - ב כה, שם
שגולמם  מתכת, ככלי נידונים נחמן ולרב עץ, ככלי דינם
(ראה  נחמן רב של דעתו קיבל ורבינו טומאה. מקבל אינו

קיבול.35)השלמות). בית לו מ"ב.36)שאין פט"ו שם
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קטו

קטו

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בתבנית 37) עשויות שלהם והארובות מקצועיים, אופים של
שאין 38)מיוחדת. אףֿעלֿפי טומאה חכמים עליהן וגזרו

אדם  משמשי שהם פשוטים על שגזרו כמו קיבול, בית להם
פשוט,39)וכלים. דף על חלותיהם עורכים בתים בעלי

כלי. צורת לו לתת טרחו פני 41)שם.40)שלא טחים
מים. באותם לקטף 42)הלחם שצריכים שנחתומים נראה

ובעלי  קיבול, בית לו שיש בכלי השתמשו חלות הרבה
והרטיבו  מים קצת עליו ששפכו חלק בדף השתמשו בתים
כסףֿמשנה). (ראה החלות פני את וקטפו הידים את בהם

מסגרת.43) זה לדף קיבול.44)עשה בית לו יש שהרי
בשיפוע.45) כשיעמידוהו מים קצת לקבל שיכול אףֿעלֿפי
עליו 46) שעורכים דף שם, רבינו ופירש "מעריך". במשנה

עשוי  והוא שורות), (שתי מערכות בשתי האפוי הלחם
לעץ  שהכוונה מפרש גאון האי ורב מיוחדת. בתבנית
שם). (ר"ש רקיקים לעשות העיסה את בו שמרדדים
הוא  טומאה, מקבלים אינם עץ כלי שפשוטי ואףֿעלֿפי
לצורך  במיוחד והותאמה עליו כלי שצורת מפני מתטמא,
של  ארובות בדין זו, בהלכה למעלה (ראה תשמישו

למכירה.47)נחתומים). סולת הכלי 48)עושי מנפים.
לנפה  דומה ואינו מיוחדת בצורה היה עשוי סולת, לנפות
שהכוונה  נראה רגיל. קמח לניפוי בהם שמשתמשים וכברה
והקמח  בו, מרקדים והנחתומים ככברה מנוקב עץ ללוח
יותר  שגרגיריה מפני נשארת, והסולת הנקבים דרך יצא הדק
מיוחדת  בתבנית עשוי שהוא מפני טומאה ומקבל עבים,
פ"ה  בבאֿמציעא כלים [בתוספתא, למלאכתו. מתאימה
מחזירו  שהוא מפני טמא? סלתין של מה "מפני אמרו: ה"ג,
ופירש  לכלי". שיחזירו עד טהור בתים בעלי ושל לכלי,
ללוח  כשיש שמדובר ב) קמה, דף (כלים טהרות' ב'סדרי
נותנים  הסולת את לרקד וכשרוצים בו, קבועה בלתי מסגרת
לא  תדיר, מרקדים שהסלתים ומפני המסגרת, לתוך הלוח
עתיד  שהרי כשהוציאו, אפילו כלי מתורת הלוח בטל
בעלי  של בכלי מהֿשאיןֿכן קלה, שעה אחר להחזירו

אלא 49)בתים]. תדיר מרקדים אינם בתים בעלי
למלאכתו. מיוחדת תבנית לו אין וגם ארוכות, בהפסקות

עץ.50) כלי רחבה 51)כפשוטי עץ של כף כעין מ"ה. שם
התבואה. את בה וזורים ארוך, יד בית שברי 52)עם

וקטניות. תבואה הגרוסות גרעיני את לקבל משמשת זו רחת
קיבול. בית לה את 53)ויש אחד למקום בה שמכנסים
הפזורים. הפסולת 54)הגרגירים את בה מוציאים

לגת. מחוץ את 55)להשליכה בה לקבץ שתשמישה מפני
התבן 56)הפסולת. את או התבואה את לקבץ שתשמישה

והמוץ.

.·Ïk57ÔÈÈBÏz‰58ÔÈ¯B‰Ë59ÏL ‰Ù ÈÈBÏzÓ ıeÁ , »«¿ƒ¿ƒƒ¿≈»»∆
˙B¯b ÏL ‰¯·k ÈBÏ˙e ,ÔÈ˙lÒ60,„È ÏbÓ ÈBÏ˙e , «»ƒ¿¿»»∆¿»¿««»

ÔÈLla‰ ÏwÓ ÈBÏ˙e61˙ÚLa ÔÈÚiÒÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿««««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒƒ¿«
‰Î‡ÏÓ62‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa BÚiÒÏ ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿»»∆«¿»∆»¿«¿ƒ¿«¿»»

‡nË˙Ó -63.¯B‰Ë - „·Ïa ÈÏk‰ Ba ˙BÏ˙Ï ; ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«»

מ"ד.57) או 58)שם תלויים נקראים הכלים של יד בתי
הכלים. את בהם שתולים מפני מפני 59)תלויות,

ואפילו  בלבד. הכלים את לתלות כדי רק בהם שמשתמשים
שאינם  יד בבתי ומדובר היד. בית נטמא לא הכלי נטמא אם
של  חיבור המחוברים אבל לכלי, קבע של חיבור מחוברים

הכלי. מן כחלק דינם - גדולה,60)קבע כברה
מהתבן  התבואה את לנקות כדי בגרנות, בה שמשתמשים

בו. בראשו 61)המעורב מחודד מקל תוחבים המכס בלשי
סוגי  או חפצים שם נטמנו לא אם לבדוק כדי הכרי, לתוך

המכס. להבריח כדי יקרים מכניסים 62)פירות האנשים
את  עליהם להקל כדי הבילוש, או הניפוי בשעת לתלויה יד

כלֿכך. קלה שאינה משמש 63)העבודה הוא שהרי
הכלי). את בו (לתלות מלאכה בשעת ושלא מלאכה בשעת
מקבלים  כאלה עץ כלי שפשוטי ה"א) (פ"ד למעלה ולמדנו
קטן  קיבול בית לו יש בלשים של שמקל [נראה, טומאה.
הערימה  בעומק הנמצאים דברים הבלש מוציא ובו למטה,

הנבדקת].

.‚ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÈÏ·64ÔÈ‡nË˙Ó -65ÈÂÏ Èa ÈÏ· ; ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Lc˜na Ô‰a ÔÈ¯nÊnL66ÔBËa‰ .67 ∆¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿

ÔBÓË˜p‰Â68ÒB¯È‡‰Â69.ÔÈ‡nË˙Ó - ¿«ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ

מ"ו).64) (שם לכינור דומה שיר חשיבותם 65)כלי מפני
בית  להם שאין אףֿעלֿפי טומאה שיקבלו עליהם גזרו

לקבלה. עשוי טומאה 66)קיבול גזרו לא בביתֿהמקדש
במשנתינו). ורא"ש שהמנגן 67)(ר"ש גדול, ניגון כלי

בטנו. על אדם 68)משעינו של קב בתבנית עשוי ניגון כלי
רגל. בידה,69)קטוע עליו מכה שהמקוננת קטן תוף כעין

בפירושו). (רבינו קינה דברי השמעת אגב

.„˙„BˆÓ70‰cÏÁ‰71nË˙Ó -ÌÈ¯aÎÚ ÏLÂ ;‰‡72 ¿««À¿»ƒ¿«¿»¿∆«¿»ƒ
˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Ïea˜ ˙Èa dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈»∆»«

.ÈÏk¿ƒ

עשויות 71)שם.70) חולדות לצידת המיועדות המצודות
ולפיכך  כלי, צורת עליהן שמטביעה מיוחדת, בתבנית

טומאה. אחרת.72)מקבלות בתבנית העשויה

.‰ÔÈˆB˜73‰ÙÈÙk BÓk Ô‰a ÔÈ‚¯B‡L74da ÔÈÁÈpnL ƒ∆¿ƒ»∆¿¿ƒ»∆«ƒƒ»
Ô‰a ÔÈ‚¯B‡LÂ ;ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»∆

‰ÏB„‚ ‰¯e‚Ó ˙È·˙k75- ÔÈhÁ‰ Ô‰a ÔÈ¯ˆB‡L ¿«¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆«ƒƒ
‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë76. ¿»∆≈«¿ƒ»∆»

מ"ה.73) פט"ז מערבה 74)שם קלועה גדולה קופה
ומפרש  "פטיליא", כתוב במשנה דקים). ענפים – (קוצים
תאנים  בה ונותנים צר, ופיה מערבה קלועה קופה – רבינו

רב. זמן שם להחזיקן עלֿמנת במשנה:75)מיובשות
חטים. בה לאחסן משמשת והיא שהיא 76)"חסינה",

כשהיא  למקום ממקום להיטלטל עשויה ואינה לבית, דומה
מליאה.

.ÂÔÈÏÚ77ÔÈ‚¯ÒnL78- ˙B¯tÏ ·È·Ò ‚ÈÒ ÔÈÓk Ô˙B‡ »ƒ∆¿»¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ«≈
¯B‰Ë79ÔÈ¯Ò ÏL ‚ÈÒ eOÚ Ì‡Â .80.ÔÈ‡nË˙Ó - »¿ƒ»¿»∆¿»ƒƒ¿«¿ƒ

סריגה.78)שם.77) מעשה אותם מפני 79)שקולעים
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קטז כלים קטז הלכות - טהרה ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

קצר. זמן במשך ותתפרק קיימא, בת אינה זו שסריגה
דקים.80) הוצים או שבטים פירוש, "נצרים", במשנה:

.ÊÏ˙BÁ81ÔÈˆe‰ ÏL82·Ë¯‰ Ba ÔÈÁÈpnL83‡ˆBiÎÂ »∆ƒ∆«ƒƒ»…∆¿«≈
BÎBzÓ ÏËBÂ BÎB˙Ï Ô˙B ‡e‰ Ì‡ :Ba84;‡nË˙Ó - ƒ≈¿¿≈ƒƒ¿«≈

B‡ epÚ¯˜iL „Ú BÎB˙aM ‰Ó ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ…«∆¿«∆ƒ¿»∆
·LÁL B‡ ,ep¯ÈzÈ85- B˜¯ÊÏe BÎB˙aM ‰Ó ÏÎ‡Ï «ƒ∆∆»«∆¡…«∆¿¿»¿

¯B‰Ë86Ô¯w‰ ÔÎÂ .87da LnzLÓ ‡e‰L88dÎÈÏLÓe89 »¿≈«∆∆∆ƒ¿«≈»«¿ƒ»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -90‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;91˙Ïa˜Ó - ≈»¿«∆∆À¿»¿ƒ»«»∆»¿«∆∆

.‰‡ÓËÀ¿»

דקלים.82)שם.81) מסיבי קלוע קטן פירות 83)כלי
הכלי 84)רטובים. לתוך לתת ואפשר חזקה הקליעה אם

הקליעה. להתיר או לקרעו מבלי ולהוציאם פירות
ה"א.85) פ"ו בבאֿמציעא כלים אינו 86)תוספתא, שהרי

קבע. זכרותה.88)שם.87)כלי שהוצא כגון
אחת.89) פעם באקראי בה של 90)משתמש דרכם אין

מאיסותה. מפני בקרן להשתמש אדם להשתמש 91)בני
בקביעות. בה

.ÁÔ¯˜ ˙BÈ‰Ï BÎ˙Á .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¯ÙBM‰«»≈¿«≈À¿»¬»ƒ¿∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - LÈÓLz«¿ƒ¿«≈À¿»

.Ë‰¯Ú˜9293Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa dÚ·wL94‡È‰ Ì‡ : ¿»»∆¿»»¿ƒ»≈»ƒ¿»ƒƒ
d˙Ïa˜ C¯„k95,ÔÙca dÚ·˜ Ì‡Â ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¿∆∆«»»»¿«∆∆À¿»¿ƒ¿»»«…∆

È¯‰ - dcˆ ÏÚ ‰cL ÌÈhnL „Ú ˙Ïa˜Ó dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿«∆∆«∆«ƒƒ»«ƒ»¬≈
‰cM‰ ÏÏkÓ BÊ96‰¯B‰Ëe97. ƒ¿««ƒ»¿»

ה.93)שם.92) פ"כ, שם פ"ג 94)משנה, למעלה ראה
לתת 95)ה"ב. ואפשר השידה, בקרקעות שקבעה כגון

אוכלין. בפני 96)לתוכה כלי ואינה השידה, מן חלק
ארבעים 97)עצמו. המחזיקים ומגדל תיבה בשידה מדובר

הקערה  קבע שאם [נראה טומאה. מקבלים ואינם בלח סאה
אפשר  שהרי טומאה, מקבלת – למעלה ופיה בדופן,

צידה]. על השידה את להטות מבלי בה להשתמש

.ÈÔe˜‡‰98·BË¯‰Â99.ÔÈ¯B‰Ë - ıÚ ÏL ·eÏk‰Â »¬¿»¿¿«¿∆≈¿ƒ

מ"ה).98) פכ"ג (שם דגים בו שצדים מלכודת 99)סל
מעץ. עשויה לעופות

.‡ÈÛcn‰100¯eˆÏt‰Â101ÌÈ¯kÒ ˙„BˆÓe102- ««»¿««¿¿«¿»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¬≈∆

בידי 100) אחוז וחוט עליו, מונח כבד  ודבר עץ של דף
משמיט  הצייד הדף, על עוף וכשיושב אליו, מחובר הצייד

העוף. על נופלת והאבן החוט את רשת 101)מידו מין
עופות. את 102)לצוד המפסיק בנהר, או בים סכר כעין

שבאותו  המים את ושואבים מסויים לשטח המים זרימת
מאליהם. שם שניצודו הדגים את ונוטלים שטח

.·ÈÔÈÏÒÙq‰103˙B‡˜ctaL104È„nÏÓ ÏLÂ ««¿»ƒ∆«À¿¿»¿∆¿«¿≈
˙‡ Ô‰a ÔÈÒÈÎÓe ÔÈ·e˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈzƒ««ƒ∆≈¿ƒ«¿ƒƒ»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈÏ‚¯‰105- ¯ÓÒÓa ÌÈÏ‚¯ Ô‰a eÚ·˜ . »«¿«ƒ¿ƒ»¿»∆«¿«ƒ¿«¿≈

ÂÈÏ‚¯ ÔÈ‡Â ÏhpL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆«¿»…∆ƒ»¿≈«¿»
BnÚ ˙BÏh ÂÈÏ‚¯Â ÏhpL ÏÎÂ ;¯B‰Ë - BnÚ ˙BÏhƒ»ƒ»¿…∆ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ

Ôlk eÈ‰ Ì‡Â .‡ÓË -106ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL107Ïa˜Ó - »≈¿ƒ»À»∆≈∆∆¿«≈
Ïa˜Ó BÈ‡ - Ô·‡ ÏL ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ ;‰‡ÓËÀ¿»»¿»««≈«¿»∆∆∆≈¿«≈

‰‡ÓË108. À¿»

ה"ג.103) פ"א בבאֿבתרא שם בעלי 104)תוספתא,
אלא  קבועים, ספסלים להעמיד רגילים היו לא הפונדקאות
וכשבאו  רגליים, בהם לתחוב חורים ובהם קרשים הכינו
– וכשיצאו החורים, באותם הרגליים את תחבו אורחים
מלמדי  של דרכם גם היתה וכן הספסלים. את פירקו
את  הספסלים ימעטו שלא כוונתם, ואלה אלה תינוקות.

לצורך. שלא החדר קבע,105)שטח של חיבור זה שאין
כלי. אינם עצמן בפני הרגליים וכן עצמו בפני והדף

הספסל.106) רגלי אמורים 107)כל דברים במה פירוש,
עצם. או עץ של כשכולן טמא? עמו ניטלות רגליו שאם

כמה 108) נתבאר שבמרחץ. ספסלים בדין מ"י פכ"ב כלים
זה  שספסל ומכיוון טומאה, מקבל אינו אבן שכלי פעמים,
ראה  אבן. ככלי דינו – אבן של הרגל בלי לעמוד יכול אינו

ה"ה. פכ"ה לקמן

âטבת י"א רביעי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

שיעור 1) כמה שנטמא. אחר ונשבר שנטמא כלי יבאר
במוציא  הכלי ניקב טהור. ויהיה עצם או עץ בכלי השבר
ודין  רימון. למוציא שהשלימו עד וניקב וחזר וסתמו זית
כלי  כל רימון. כמוציא נקובים מתחלה שעשאם כלים

וכו'. לשנים שנחלק

.‡ÈÏk Ïk2‰„ÒÙÂ ‡ÓËpL ¯Á‡ ¯aLÂ ‡ÓËpL »¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿«««∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»
BLÈÓL˙Â B˙¯eˆ3ÌÈÏk ÔÎÂ .B˙¯È·La ¯B‰Ë - »¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ô‰È¯·L - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Lk e¯aLpL∆ƒ¿¿¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ
.‰‡ÓËÀ¿»

א.2) משנה ב פרק שלפני 3)כלים לשימושו ראוי אינו
אחר. לתשמיש ראוי שעודנו פי על ואף שבירתו,

.·ÌˆÚ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏÎa ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL ‰nk4 «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈ƒ¿≈≈¿≈∆∆
.ÌÈBn¯a Ô¯eÚL - ÌÈza ÈÏÚa ÈÏk Ïk ?¯B‰Ë ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»¿≈«¬≈»ƒƒ»¿ƒƒ

ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÈÏk‰ ·˜piMÓ ?„ˆÈk5¯B‰Ë -6. ≈«ƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿ƒƒ»
ÈÙÏ ,ÔË˜ ‡ÏÂ ÏB„‚ ‡Ï ,ÈBÈa - e¯Ó‡L ÔBn¯‰Â¿»ƒ∆»¿≈ƒ…»¿…»»¿ƒ

‰‡B¯‰ ˙Ú„7‰Ê ÌÈÊeÁ‡ ÌÈBn¯ ‰LÏL ÈÏk· eÈ‰ÈÂ , ««»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ¬ƒ∆
‰Êa8ÈÏk‰ ·w .9˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa10·wÂ ¯ÊÁÂ ,BÓ˙Òe11 »∆ƒ««¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»«¿ƒ≈

BÓÈÏL‰L „Ú] ,BÓ˙Òe ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa12[‡ÈˆBÓÏ ¿ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ¿ƒ
Ìe˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBn¯13eOÚ È¯‰L ,¯B‰Ë - ƒ««ƒ∆»»∆¬≈«¬

˙BL„Á ÌÈt BÏ14. »ƒ¬»

כרימונים".4) שיעורן בתים בעלי כלי "כל כתוב: במשנתנו
מתכת  כלי ודיני ועצם. עץ בכלי שהמדובר רבינו, ופירש
י"ט. בפרק חרס כלי ושל י"א בפרק לקמן יבוארו שנשברו

הכלי.5) מתוך דרכו יפול שרימון כך כל גדול הנקב

יום רביעי
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קיז

קיז

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

במסכת 6) ופירשו כרימונים", "שיעורן כתוב: במשנתנו
רימון. כמוציא שניקב טמא לכלי שהכוונה ב, קיב שבת

משנה 7) שם בכלים יוסי רבי הנשאל. החכם דעת אומד לפי
שגם  רבינו וסובר בינונית, ביצה שיעור גבי כך אומר ז

כמותו. ופסק כך, דעתו פירוש,8)ברימון המשנה. לשון
מהם  שניים של וכובדם אחד מבד יוצאים רימונים שלושה
היה  לא זה לחץ ולולא הנקב דרך שיצא השלישי על לוחץ

הכלי. נטהר כן פי על ואף שם 9)יוצא בשבת בעיא
לקולא. מרימון.10)ונפשטה קטן יד 11)שהוא על

יחד.12)הסתימה. והפתוח הסתום - הנקב את השלים
סתום.13) כולו מפני 14)ואפילו נפסד הראשון הכלי

לפנינו יש סתום, שהנקב ועכשיו, ונטהר, - הגדול כלי הנקב
נטמא. שלא חדש

.‚ÔB‚k ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÔÈ·e˜ ‰lÁzÓ Ô‡OÚL ÌÈÏk≈ƒ∆¬»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿
ıÏÁt‰Â Ïq‰15˙B¯ÈÙÈt‡‰Â ÌÈlÓb ÏL16ÔÈÏa˜Ó - ««¿«»¿»∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»¿«¿ƒ

.Ôa¯ Ú¯wiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ»«À»

גמלים.15) גבי על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה כעין
הגפנים.16) את עליה לדלות קנים של אריגה

.„˙B¯ÈÙÈt‡17ÌÈ˜ Ô‰Ï ‰OÚL18‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ «ƒ¿»∆»»»∆»ƒ¿«¿»¿«»
˙B¯B‰Ë - ˜fÁÏ19ÌÈtb Ô‰Ï ‰OÚ .20Û‡ ,Ô‰L Ïk ¿«≈¿»»»∆««ƒ»∆≈«

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓk ‰·e˜ dlkL Èt ÏÚ«ƒ∆À»¿»¿ƒƒ¿«∆∆À¿»

מקנים 17) ארוג כלי מפרש: שם רבינו ג. משנה י"ז פרק שם
בכלאיים  פירש וכן שהאריכו. השריגים את עליו שמדלים
כאן. משנה הכסף גם דבריו הבין וכן ג משנה ו פרק

קנים.18) להם ולא 19)חיבר ברובם כשנפתחו המדובר
לא  שאם הקנים, חיבור לפני טומאה לקבל ראויים היו
בקנים. חיזקם לא אפילו טמאים הם הרי - נפתחו

מסגרת.20) כעין

.‰ÌÈBn¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ Ïk21ÔB‚k , »«≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿
Ú·¯‰22ÌÈBw‰Â Ú·¯ ÈˆÁÂ23Ô¯eÚL - ÌÈpËw‰ »…««¬ƒ…«¿«¿ƒ«¿«ƒƒ»

eÓÓ‚ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa24È„k Ô‰a ¯‡L Ì‡ ,Ô‰È˙B˙ÙO ¿ƒ«ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆ƒƒ¿«»∆¿≈
‡e‰L Ïk Ïa˜Ï25.ÔÈ‡ÓË - ¿«≈»∆¿≈ƒ

לתוכם.21) נכנס אינו שרימון קטנים רובע 22)כלים
לוגים. ארבעה = הקב סל.23)הקב. נקרעו,24)מין

מהשפה.25)ניטלו. קטן חלק נשאר אם

.Â˙t ÏL ˙B¯kÎk Ô¯eÚL - ˙t ÏL ÔÈlq‰26. ««ƒ∆«ƒ»¿ƒ»∆«

טומאה.26) מקבל הסל - הנקב דרך נופל כיכר אין אם
במיוחד  עשוי שהסל ומפני רימון, ממוציא גדול זה שיעור
למלאכתו  ראוי שהוא זמן כל כלי מתורת בטל לא לכיכרות

זו.

.ÊÌÈpb‰ ˙t˜27˜¯È ÏL ˙Bc‚‡ ‡ÈˆBzMÓ -28 À«««»ƒƒ∆ƒ¬À∆»»
ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‰¯B‰Ë29Ô·z ‡ÈˆBÓa -30ÏL ; ¿»¿∆«¬≈»ƒ¿ƒ∆∆∆

‡··‚a - ÔÈla31. «»ƒƒ¿»»

למכירה.27) העומדים ירקות בהם מכניסים שהגננים
רימון.28) ממוציא גדול זה כליהם.29)שיעור על החסים

הסל 30) שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור
את  ועליו הקופה בתוך תבן הבית בעל מניח ירק המוציא

את 31)הירקות. בו ומסיקים בזבל מעורב דק תבן
המרחצאות.

.Á˙B¯Ú˜ ˙Èa32˙B¯Ú˜ Ïa˜Ó BÈ‡L33ÏÈ‡B‰ , ≈¿»∆≈¿«≈¿»ƒ
ÔÈÈeÁÓz‰ Ïa˜Óe34‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -35ÔÎÂ . ¿«≈««¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»¿≈

ÈÚ¯‰ ˙Èa36˙‡ Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ó BÈ‡L ≈»¿ƒ∆≈¿«≈«¿ƒƒ¿«≈∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ¯‰»¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»

קערות.32) עליו להעמיד המיועד גדול ניקב 33)כלי
קערה. גדולות.34)כמוציא שהוא 35)קערות מפני
למלאכתו. צרכיהם.36)ראוי בו עושים שילדים כלי

.ËÈt ÏÚ Û‡Â ,¯B‰Ë - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆∆¡«ƒ¿«ƒ»¿««ƒ
ÔÈÒtÏ‡a Ô‰È˙BÙc ÏÚ ÔÈÏa˜nL37ÏL ÌÈÏkÓ ıeÁ , ∆¿«¿ƒ«»¿≈∆¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ∆

˙lÁzÓ BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk Ô˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈˆÁL ıÚ≈∆∆¿»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ«
ÈL ‰OÚ ‰lÁznL ,ÏeÙk‰ ÔÁÏM‰ ÔB‚k .Ô˙iOÚ¬ƒ»»¿«À¿»«»∆ƒ¿ƒ»«¬»¿≈

ËLÙÂ ÏtÎ ‡e‰ È¯‰Â ÌÈ˜ÏÁ38ÈeÁÓz‰ ÔB‚Îe , ¬»ƒ«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿««¿
ÔBÊn‰39˜ÏÁ ÏÎa È¯‰Â ˙B¯Ú˜ ˙B¯Ú˜ ‡e‰L , «ƒ¿∆¿»¿»«¬≈¿»≈∆

ÏÎÂ ,ÏeÙk‰ ‡qk‰ ÔB‚Îe ,˙BÓÏL ˙B¯Ú˜ ÂÈ˜ÏÁÓ≈¬»»¿»¿≈¿«ƒ≈«»¿…
ÔÈÈ‚Ï ˙Èa ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik40˙BÒBk‰ ˙È·e41ÏL «≈»≈¿≈≈¿ƒƒ≈«∆

Ô‰Ó „Á‡ ˙ÁÙpL ıÚ42BÈ‡Â ¯B‰Ë ˙ÁÙpL ‰Ê - ≈∆ƒ¿«∆»≈∆∆∆ƒ¿«»¿≈
ÌÈza‰ ¯‡LÏ ¯eaÁ43BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÈM‰ ˙ÁÙ . ƒƒ¿»«»ƒƒ¿««≈ƒ»¿≈

BÏ ¯eaÁ44Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ÔzLÏL e˙ÁÙ . ƒƒ¿¬¿»¿»À»¿ƒ¿≈…
.el‡k ÌÈÏÎa ‡ˆBik«≈¿≈ƒ»≈

יד.37) בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = אילפס
ולפשטו 38) גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר

בצירים. חלקיו שני את עשוייה 39)ולחבר גדולה קערה
(אונקלוס  אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים
קיבול  כלי "מזנון" ומזה "לזנוהי" - "למינהו" מתרגם:

למשנה). בפירושו רבינו הרבה. כלי 40)למינים
כד  לכל קיבול בית בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים

וכוס.41)וכד. כוס לכל קיבול בית בו אחד 42)שיש
הקיבול. חלק 43)מבתי הוא שהנפחת אומרים אנו אין

גם  נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא הקיבול בתי משאר
לכלי.44)הוא.

.È˙ÏtLÓ45‰‰B·b d˙ÈÚˆÓ‡L46˙B„¯BÈ ‰È˙BiÂÊÂ47 «¿∆∆∆∆¿»ƒ»¿»¿»ƒ∆»¿
„vÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,‡ÓË - „Á‡ „vÓ ‰˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬»ƒ«∆»»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ«

ÈM‰48ÔÁÏM‰ .‰¯B‰Ë - ÈM‰ „vÓ ‰˙ÁÙ . «≈ƒƒ¿¬»ƒ««≈ƒ¿»«À¿»
È˜tÏc‰Â49e˜ÏÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - e˙ÁÙpL ¿«À¿¿ƒ∆ƒ¿¬¿«¿ƒÀ¿»«∆≈»¿

‰Ïh .B¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ïk Ï„aÈÂ50- Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ¿ƒ»≈»≈∆≈¬≈ƒ¿»««≈«¿≈∆
‰¯B‰Ë51˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïh .‰iM‰ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .52: ¿»¿≈ƒƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ

·MÁ Ì‡53ÏÚ B‡ ‰Ê ÔÁÏL ÏÚ ÏÎ‡iL Ì‰ÈÏÚ ƒƒ≈¬≈∆∆…««À¿»∆«
Ì‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‡Ï·ha ÏÎB‡ BÓk BÊ È˜tÏcÀ¿¿ƒ¿≈««¿»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï»¿ƒ

ובהמה 45) לשדות זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.
אותה. לנהג,46)מושכת ישיבה מקום יש הקופה באמצע
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קיח כלים קיח הלכות - טהרה ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יתלכלך. לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום
לשני וה  ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה כשמקום מדובר,

נמוכות.47)חלקים. ארבע 48)דופנותיה לו שיש
נפחתו. שלא עליו 49)דפנות להעמיד קטן שולחן

ודולפקי 50)הכוסות. בשולחן המדובר ב. משנה שם
רגליים. שלוש פירוש,51)בעלי טהור. להיות צריך

ואי  לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן
בו. להשתמש אנשים 52)אפשר ויש טבלא ונשארה

טבלא. גבי על כלי.53)שאוכלים אותה עושה מחשבתו
קמא. כתנא פסק

.‡ÈÌÈ¯Ò ÈÏk54ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰È˙B˙ÙO eÏÙpL55Ì‡Â . ¿≈¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏa˜Ó - ‡e‰L Ïk Ô‰È˙B˙ÙO ÌBÒÁÓ ¯‡Lƒ¿««¿ƒ¿≈∆»∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË56. À¿»

רבינו 54) ובפירוש במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך
דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, מפני 55)שם).

מאליה. תתפרק (למעלה 56)שהקליעה אמרנו חדש בכלי
כל  שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם א) הלכה ה פרק
וניטלה  מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה
המשנה  שהוא. כל ממנה נשאר אם טומאה מקבל - השפה
עץ  כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה

מבתחילתן".

.·ÈÌÈˆÚ d‡ÏnL ‡Ï·Ë57dÚ˜˙e58‰¯B‰Ë -59. «¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»
ÌÈ¯Òa dtÁ60‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -61. ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆∆À¿»

כולה.57) פני על עצים בה 58)הניח שנעץ לפרש, נראה
ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות
הכתוב  את לפרש יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב)
תקע  - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית

בהר. האוהל ראוייה 59)יתדות ואינה שביטלה לפי
מהוקצעים.60)למלאכתה. היא 61)קרשים שהרי

עליה. לאכול למלאכתה ראוייה

.‚È˜¯t˙pL ÏÒÙÒ62BÏb¯Ò .¯B‰Ë -63B‡ ˙BÁÈLÓ· «¿»∆ƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒ¿ƒ
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈÏ·Á·«¬»ƒ¿«≈À¿»

מחוברים 62) קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל
נשמטו  פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים. קצותיו לשתי
ששנינו  כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים
מראשיו  אחת שניטל "ספסל ג) משנה כ"ב פרק (כלים

קשרו.63)טהור".

.„ÈÌÈlÓb ÏL ÌÈlq‰64¯ÊÁ ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯Èz‰ , ««ƒ∆¿«ƒƒƒ»¿ƒ»«
ÔÈ‡nË˙Ó e‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô¯L˜e¿»»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ÔÈ¯‰Ë˙Óeƒ¿«¬ƒ¬ƒ∆∆¿»ƒ«

שוליים 64) להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
וכשרוצים  מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים
נופל  והכל הקשר את מתירים - בתוכם המונח את להוציא

מאליו.

.ÂËÔÁÏM‰65Ì‰a ¯iLÂ LÈLa ÔtÁL È˜tÏc‰ B‡ «À¿»«À¿¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈»∆
‰tÁ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ˙BÒBk‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó¿«»««¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ»

¯B‰Ë - Ïk‰66„ÓBÚ Èetˆa ÔÈa .67BÈ‡L Èetˆa ÔÈa «…»≈¿ƒ≈≈¿ƒ∆≈
ÂÈÊaÊ·Ï ˙‡ ‰tÁL ÔÈa ,„ÓBÚ68ÔÈa ,ÔtÁ ‡lL ÔÈa ≈≈∆ƒ»∆¿ƒ¿¿»≈∆…ƒ»≈

,B· ‡ˆBiÎÂ ÚB¯kL‡ ÔB‚k ,ÌÈ·eLÁ ÌÈˆÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈ƒ¬ƒ¿∆¿¿«¿«≈
- Ôlk ÔtÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÚ ¯‡L ÏL eÈ‰L ÔÈa≈∆»∆¿»≈ƒƒ¿ƒ»À»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿∆≈«¿

א.65) כב, פרק שם למשנה 66)משנה בפירושו רבינו
הכתוב: מן מטומאה נתמעטו מצופים שכלים מפני מבאר,
שכלי  מפני מפרש, והר"ש בהם". מלאכה יעשה "אשר

טומאה. מקבלים אינם במסמרים.67)אבנים מחובר
המסגרות.68)

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
שיעור 1) וכמה טומאה. מקבלים מאימתי עור כלי יבאר

ראש  של תפילה ודין וייטהר. העור כלי שיינקב הנקב
תפילה  וכו'. ותיקנה ראשונה קציצה והתיר במת שנטמאה

טהרתה. מאימתי שנטמאה

.‡¯BÚ ÈÏk2?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡ÓÏÓ¯ez‰3 ¿≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«¿»
ÂÈ˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ4ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ5 ¿«≈ƒ∆«¿…ƒ¿»¿ƒ¿…«ƒ

ÂÈ˙BÁÈ˜ ‰OÚÈÂ ¯BÚ‰ Èab ÏÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈpËw‰6. «¿«ƒ«¿ƒ««≈»¿«¬∆ƒ»
‰iË¯e˜Ò7d˙ˆÈˆ ‰OÚÈÂ ˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ -8. ¿¿ƒ»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…¿«¬∆ƒ»»
‰ÈÏe·Ë˜9¯BÚ ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰ .˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ - ¿»¿»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…««¿«∆∆∆

ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ -ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ«¿ƒ¿≈
‰ˆÈˆw‰ ¯Ó‚iMÓ - ÔÈlÙz‰ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk10Û‡ , …«≈»∆«¿ƒƒƒ∆ƒ¿…«¿ƒ»«

˙Ïa˜Ó ,‰Úeˆ¯‰ ˙‡ da ˙˙Ï „È˙Ú ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»≈»∆»¿»¿«∆∆
‰‡ÓË11‰ÒÈ¯Ú‰ ¯BÚ .12BÏ ˙BOÚÏ „È˙Ú ‡e‰L À¿»»¬ƒ»∆»ƒ«¬
¯eaË13ÚÈÓ˜iMÓ - Ïcq‰ .BÏ epOÚiL „Ú -14. ƒ«∆«¬∆««¿»ƒ∆«¿ƒ«

Ìen‡‰ [ÏÚ] ·BbiMÓ - ÏÚn‰15„È˙Ú Ì‡Â . «ƒ¿»ƒ∆ƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ
Ìk¯ÎÏ16ËË¯OÏe17ËË¯OÈÂ Ìk¯ÎiL „Ú -18. ¿«¿≈¿«¿≈«∆¿«¿≈ƒ«¿≈

מ"ד.2) פט"ז את 3)כלים בו נותנים שהרועים ילקוט
בצוארם. אותו ותולים השפה 4)המזון, את שיכפול

השפה.5)ויתפור. מן הבולטות זעירות חתיכות
הילקוט.6) פי את בהן לסגור עור של 7)רצועות טבלא

עליה. שאוכלים באמצעה 8)עור שתופרים מתכת של טס
המיטה.9)לנוי. את בו שמכסים עור 10)עור של הבית

הפרשיות. את בו מלאכת 11)שמכניסים שנגמרה מפני
המצוה. קיום לצורך עצמו בפני דבר הוא והרצועה הכלי,

ה"א.12) פ"ו מציעא בבא כלים, רגילים 13)תוספתא
את  עליה להעמיד קטנה עור חתיכת העריסה לעור לחבר

ביכורים). (מנחת העריסה גורס 14)רגל הגר"א שם.
הקמטים. את בעור משיעשה פירוש, "משיקמט", בתוספתא

עץ 15) של דפוס = (אימום האימום על שנתנו משעה
בכורים). (מנחת ונתייבש לייבוש הנעל) את עליו שנותנים

בכרכום.16) עלֿידי 17)לצבוע לנוי ציורים לעשות
וישרטט.18)שריטות. שיכרכם עד מלאכתו נגמרה לא

.·.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯BÚ∆≈»»«¿ƒ≈¿«≈À¿»
¯BÚ ÏL Ûk ,CÎÈÙÏ19ÏÚ ÌÈˆB˜ ÈË˜BÏ ÔÈ¯LBwL ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿≈ƒ«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ıB˜ ÌkÈ ‡lL È„k Ô‰È˙Btk«≈∆¿≈∆…«≈≈¿«≈À¿»
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קיט

קיט

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÎÂ .ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ËeLt ¯BÚ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»¿≈»»«¿ƒ¿≈
¯˜a‰ ÈÏÏ‚ Ba ÔÈËwÏnL ¯BÚ‰20Ba ÔÈÓÒBÁL ¯BÚÂ , »∆¿«¿ƒ∆¿≈«»»¿∆¿ƒ
ÔÈ·ÈLBnL ¯BÚÂ ,‰Ó‰a‰ Èt21‰ÚLa ÌÈ¯B·c‰ Ba ƒ«¿≈»¿∆ƒƒ«¿ƒ¿»»

ÈtÓ Áe¯‰ ˙‡ Ba ÔÈÙÈnL ¯BÚÂ ,L·c‰ ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒ«¿«¿∆¿ƒƒ∆»«ƒ¿≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë - ÌÁ‰«…¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»

והאדם 19) כלל, תפור כשאינו המדובר מ"ג. פכ"ו כלים
לקסייה  דומה זה ואין וקושרו. מניחו או ידו כף על כורכו
ה. בהלכה לקמן ויבואר ו, טז כלים במשנה האמורה

ז.20) משנה רומא 21)שם בדפוס הוא (כן שמשיבים צ"ל
במשנתנו, רבינו וביאר מגרשים. פירוש תימן), ובכת"י
מפני  בורחות והדבורים בקר, וגללי אש עליו שנותנים

העשן.

.‚˙Èa Ïk22˙BÚaˆ‡‰23ıeÁ ;˙B¯B‰Ë - ¯BÚ ÏL »≈»∆¿»∆¿
ÔÈˆi˜ ÏMÓ24‚B‡‰ ˙‡ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,25- ƒ∆«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆∆»

- ‚B‡‰ ·¯ ˙‡ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜ .‰‡ÓË¿≈»ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆∆…»
.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.22) פכ"ו האצבעות.23)שם את בהן להכניס כסיות
פירות.24) והקוטפים 25)קוטפי קטן, אדום פרי מין

האצבעות. בית בתוך הפרי את לפעמים מניחים

.„Ë·‡‰26ÌÈÚhw‰ ÔÈ¯ÙBzL ˙B¯BÚÂ ˙B¯BÚ ÏL27 »«¿≈∆¿∆¿ƒ«ƒ¿ƒ
eÏbÏb˙iL È„k Ô‰È˙BaÎ¯‡ ÏÚ28- Ú˜¯w‰ ÏÚ Ô‰a ««¿À≈∆¿≈∆ƒ¿«¿¿»∆«««¿«

˙B¯BÚ‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ¬≈∆¿≈»
ÔÈn‡‰ Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎnL ˙BÚaË ÔÈÚk ˙BÈeOÚ‰»¬¿≈«»∆«¿ƒƒ»»À»ƒ

a˙ÚLa Ì‰ÈÏÚÓ Ô‰È„‚a dÈa‚‰Ï È„k Ô‰È˙BÚB¯Êƒ¿≈∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆≈¬≈∆ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ29ÔÈ‡nË˙Ó -30ÌÈËeLt‰ ¯BÚ ÈÏk ¯‡Lk31. ¿»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ

הברכיים,27)שם.26) עד רגליהם שנקטעו אנשים
על והולכים עור של מטליות זוחלים ונותנים או ברכיהם

הברכיים. על לשמור בגדיהם של עור ותופרים ארבע, על
על 28) גלגול של רושם עושה זו טבעית בלתי הליכה

"הבורכייר". במשנה: הידיים 29)הקרקע. על יפלו שלא
השרוולין. במשנה: למעלה 30)ויפריעו. שנימנו אלה כל
מלבוש. תורת עליהם יש מדברי 31)- טומאה שמקבלים

עור  כלי כל על ולא ה"י. פ"א למעלה כמבואר סופרים,
סיום  (ראה בפ"ד למעלה כמבואר טומאה, גזרו הפשוטים

למשנתנו). רבינו פירוש

.‰¯BÚ32ÏL :ÚB¯fÏÂ „iÏ Èeqk epnÓ ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒƒ∆ƒ«»¿«¿«∆
˙Bp‚ ÈÚ¯BÊ33ÔzLt ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ ÏLÂ34 ¿≈ƒ¿∆¿≈¿»ƒ¿∆≈ƒ¿»

ÏLÂ ÌÈÚaˆ ÏL ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»»∆«»ƒ¿∆
ÌÈÁt35ÈeOÚ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - «»ƒ≈¿«≈À¿»∆«¿»»∆»

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÊÁ‡iL È„Îe ıB˜ e‰kÈ ‡lL È„k ‰Ïa˜Ï36 ¿«»»¿≈∆…«≈¿≈∆…«»∆»∆
„ÒtÈ ‡lL È„k ‰Úf‰ ÈtÓ ÈeOÚ‰Â ;‰‡ÓË Ïa˜Ó -¿«≈À¿»¿∆»ƒ¿≈«≈»¿≈∆…ƒ»≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B„È ˙ÚÊa Ba ˜qÚ˙nL ¯·c‰«»»∆ƒ¿«≈¿≈«»≈¿«≈À¿»

מ"ו.32) פט"ז רבינו 33)שם וגם גרנות". "זורי במשנה:
בגרנות, התבואה את המנקים אנשים פירוש, כך, שם גורס
בפירושו  [רבינו ברחת. האוחזת היד את בעור לכסות ודרכם
ונראה  היד, את בו שמכניסים תפור בעור שהמדובר אומר,

שבהלכה  קוצים ללוקטי זה בין מה להסביר כדי כך, שפירש
עור 34)ג]. של כסיה ולובשים במקל, הפשתן את חובטין

עץ  פירורי בה ייכנסו ולא החבטות, מן תינזק שלא היד על
המקלות. תקלקל 35)מן לא היד שזיעת כדי שלובשים,

בו. אוחז שהוא הכלי מידו יתחלק ושלא הצבע את
דרכים.36) עוברי של מקל כגון

.Â‰nk37?¯‰ËÈÂ ¯BÚ‰ ÈÏk ·˜piL ·˜p‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ¿«
˙ÓÁ‰38˙BÈÚ˜t ‡ÈˆBÓk ·˜pzMÓ -39È˙L ÏL40. «≈∆ƒ∆ƒ»≈¿ƒ«¿»∆¿ƒ

È˙L ÏL Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â41˙Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ≈»¿»¿«≈∆¿ƒƒ¿«∆∆
·¯Ú ÏL42da¯ ·˜pzL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -43. ∆≈∆¿«∆∆À¿»«∆ƒ»≈À»

ב.37) משנה יז פרק כדור.39)נוד.38)שם
הרוחב.40) מחוטי דקים והם האריג, של האורך חוטי
הנקב.41) דרך נופלים הרוחב.42)שהם חוטי כדורי
פירושו 43) הדעת על ומתקבל הקודמת, את סותרת זו בבא

החמת  אם והוא: שניה, לבבא טהרות' 'סדרי בעל של
הואיל  שתי, של מקבלת ואינה מתחילה נקובה נעשתה
יותר, עוד בה והחמירו טומאה, מקבלת - ערב של ומקבלת

רובה. בנקיבת אלא ערב בכמוציא נטהרת שאינה

.ÊÏÈÓ¯ez‰44ÔÈ„Ú - BÎB˙aL ÒÈk‰ ˙ÁÙpL «¿ƒ∆ƒ¿««ƒ∆¿¬«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó ÏÈÓ¯ez‰45BÏ ¯eaÁ BÈ‡Â ,46. «¿ƒ¿«≈À¿»¿≈ƒ

קטנים 44) כיסים ובתוכו רועים, ילקוט מ"ט. פי"ט שם
קטנים. חפצים בהם עדיין 45)להניח הוא ראוי שהרי

הגדולים. החפצים בו להניח דין 46)למלאכתו ואין
לא  טומאה בו נגעה ואם הקטן, לכיס כמחובר התורמיל

התורמיל. נטמא

.Á˙ÓÁ‰47dlL ÌÈˆÈa‰L48dnÚ ˙BÏa˜Ó49 «≈∆∆«≈ƒ∆»¿«¿ƒ»
˙B¯B‰Ë - e˙ÁÙÂ50Ôk¯„k ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡L ,51. ¿ƒ¿¬¿∆≈»¿«¿¿«¿»

נפתח 48)שם.47) שלא עז או כבש עור היא החמת
עד  והופשט הבהמה באחורי בעיגול נחתך אלא לארכו,
של  הביצים כיסי נשארו כך ומתוך שלם, כשהוא הצואר

הנוד. בתוך שלימים הנוד,49)הזכר את כשממלאים
הכיסים. גם אףֿעלֿפי 51)הכיסים.50)מתמלאים

ואינם  הואיל הפיחות, מקום דרך כששופכים מקבלים שהם
ראויים  כבלתי דינם - הפיחות לפני כמו פיהם דרך מקבלים
שלמה  [במלאכת טומאה. מקבל עצמו והנוד למלאכתם.
לו, מסייעת בפירושו רבינו ולשון נטהר. הנוד שכל מפרש,
שתי  משמע רבים, בלשון "טהורות" כתב כאן אולם

הביצים].

.Ë¯BÚ ÈÏk52˙B‡ÏeÏ BÏ LiL53ÏcÒ ÔB‚k ,˙BˆLe ¿ƒ∆≈»¿»¿«¿»
È˜ÓÚ54ÔÈ¯zÓ Ô‰LkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆL ÏL ÒÈÎÂ55 ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ∆¿∆≈À»ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÈÏk ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡≈¬≈∆«¿ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»
ËBÈ„‰‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Lk56‰¯‰Óa ÏBÎÈ ¿∆≈À»ƒƒ¿«∆¿»ƒ¿≈»

.‰È‰Lk Ïea˜ ÈÏk ¯ÊÁÈÂ ˙B‡Ïela ˙BˆM‰ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿»«»¿«¬…¿ƒƒ¿∆»»
ÔÎÂ57Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ Ô‰Ó ˙BˆM‰ ¯ÈÒ‰Â e‡ÓË Ì‡ ¿≈ƒƒ¿¿¿≈ƒ«¿»≈∆¿ƒ¿¿»»»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -58Ô¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ««ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ»
.Ôn‡a ‡lL∆…¿À»
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קכ כלים קכ הלכות - טהרה ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"א.52) פכ"ו הכלי 53)שם בשפת לולאות תפרו
הרצועות  את וכשמושכין משיחות, או רצועות בהן להכניס

"שנצות". נקראות אלו רצועות הכלי. נועלים 54)נסגר
ולחה. עמוקה בקרקע ההולכים קשורים,55)אותו אינם

והמדובר  הלולאות. מתוך השנצות את לגמרי הוציא ואפילו
הכיסים. לעור תפורות אומן.56)כשהשנצות שאינו מי

זו.57) מלה פירוש נתבאר ואם 58)לא כלי, אינו עכשיו
הרי  קיבול, בית ויעשה השנצות את ויכניס ההדיוט יחזור

השלמות. ראה חדש. כלי זה

.ÈÏa˜Ó ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈˆL eÏhpL ˙BˆL ÏL ÒÈkƒ∆¿»∆ƒ¿¿»»¬«ƒ¿«≈
- ËeLt ¯BÚ ¯ÊÁÂ ËLÙ .Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈¿«≈ƒ¿«¿»«»
˙Ïa˜Ó - ‰hÓlÓ ˙ÏËn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰ÏË .¯B‰Ë»»»»»∆««¿≈ƒ¿«»¿«∆∆
ÂÈÏÚ LÈ È¯‰L ,ËeLt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆»∆¬≈≈»»

.ÈÏk ˙¯eˆ«¿ƒ

.‡ÈÚÈÓw‰ ˙‡ Ba C¯kL ¯BÚ59‰‡ÓË Ïa˜Ó -60; ∆»«∆«»≈«¿«≈À¿»
¯B‰Ë - BËLt61.‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba C¯ÎÂ ¯ÊÁ ; ¿»»»«¿»«¿«≈À¿»

¯BÚÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ¯‰Ë˙Óe ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆¿»ƒ«¿
epnÓ ˙¯k Ì‡Â .¯B‰Ë - ÚÈÓw‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ·˙kL62 ∆»«»»∆«»≈«»¿ƒ»«ƒ∆

‡ÈÏÁ ‰OÚÂ63‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈLÎ˙Ï64. ¿»»À¿»¿«¿ƒ¿«≈À¿»

וכורכים 59) קדושים, שמות או פסוקים עליו שכותבים קלף
ופגעים. מחלות נגד לסגולה בצואר ותולים עור, עליו

ה"א).60) פ"ד למעלה (ראה לקבלה עשוי שהוא מפני
לקבלה.61) ראוי אינו זה הקמיע.62)שבמצב מן
ה"ד)63) פ"א מציעא בבא כלים, (תוספתא משרשרת חלק
גדול,64) כהן של הזהב מציץ יוחנן ר' למד ב סג, בשבת

שהוא. בכל טומאה מקבל שתכשיט

.·È‰lÙz‰65L‡¯ ÏL66‡È‰ ÌÈÏk ‰Úa¯‡67È¯‰ . «¿ƒ»∆…«¿»»≈ƒƒ¬≈
˙Óa ˙‡ÓËpL68‰ˆÈˆ˜ ¯Èz‰Â69dw˙Â ‰BL‡¯‰70 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰ È¯‰ -71‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡72¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈ƒ«À¿»¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ
,dw˙Â ˙ÈLÈÏM‰ Û‡ ¯Èz‰ Ì‡Â .dw˙Â ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ dlk ˙ÈOÚ - dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»«¬≈À»ƒ

‰‡ÓËÏ73Ìw˙Â ¯ÊÁÂ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ¯Èz‰ È¯‰L ; ¿À¿»∆¬≈ƒƒ»««¿««¿»«¿ƒ¿»
.˙BBL‡¯a eÚ‚pL ˙BB¯Á‡ ÔÈlÙz BÊ el‡Îe ,ÌlkÀ»¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»¿»ƒ
È¯‰ - dw˙Â ‰iL ÌÚt ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ»«¿ƒƒ∆»ƒ»««¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

‰˙È‰Lk ÔBL‡¯ ‡È‰74‰iM‰ ˙‡ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ∆«¿ƒ»
- dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ .˙ÈLÈÏM‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒƒ»«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»

ÌÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë dlk È¯‰75, ¬≈À»¿»∆≈»ƒ¿«≈≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ76ÏcÒ ÔÎÂ .77 ƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿¿≈«¿»

Ò¯„Ó ‡ÓË ‡e‰L78dw˙Â ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡ ‰˜ÒÙÂ ∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»««≈»¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Ó ‡ÓË -79‡e‰ È¯‰ - dw˙Â ‰iL ‰˜ÒÙ . »≈ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë80ÌÈÊ‡ BÏ eOÚ È¯‰L , »ƒ«ƒ¿»∆¬≈«¬»¿«ƒ
˙BL„Á81Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,82˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ¬»¬»»≈««ƒ¿»…ƒ¿ƒ

‰iM‰ ‰˜ÒÙpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï83B‡ ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
- ÌÈLÏ ˜ÏÁ B‡ BÓËÁ Ïh B‡ B·˜Ú ˜ÒÙpL∆ƒ¿«¬≈ƒ«»¿∆¡«ƒ¿«ƒ

.¯B‰Ë»

מ"ח.65) פי"ח ובכל 66)שם בתים, מארבעה המחוברת
תפילין. של הפרשיות מארבעת אחת פרשה אף67ֿ)בית

למטה. מחוברות שארבעתן אב 68)עלֿפי ונעשית
שנטמא  בכלי שנגעה כגון מפרש, ישראל בתפארת הטומאה.
הטומאה, אבות אבי נעשית הרי ממש במת נגעה שאם במת,

ה"ג. פ"ה מת טומאת הלכות לכל 69)ראה קורא רבינו
"קציצה". קציצה 70)בית לה חיבר כלומר התפילה, את

התפילה.71)אחרת. היא 72)כל החדשה הקציצה גם
התפילה. מכל חלק שנעשית מפני הטומאה, מפני 73)אב

זו  טומאה פקעה הראשונה, מהטומאה כלום נשאר שלא
הראשונות  שלש שהרי לטומאה, ראשון כולם אולם לגמרי.
מפני  טמאה, והרביעית הטומאה אב שהיא ברביעית נגעו
שלפנינו  הגירסא [לפי הטמאה. מהתפילה חלק שהיא
את  כשהתיר הדין הוא מה נתברר לא החדשים, בדפוסים
וקושטא, (ר"מ) רומא ובדפוס הרביעית. את ולא השלישית
ולהתאימה  הגירסא את לתקן ונראה בחסר. לקויה הגירסא
ותיקנה, השלישית אף התיר אם "וכן שבמשנתנו: לגירסא
התיר  אם ופירושה: וכו'". הרביעית את אף התיר ואם
אב  התפילה כל ונשארה במקומה, אחרת והביא השלישית
מחוברות  שכולן מפני ושניה, ראשונה בהתיר כמו הטומאה

במת]. שנטמאה שבאה 74)לרביעית החדשה הקציצה
אינו  שכלי מפני במגע, כלל נטמאה לא הראשונה במקום
מהתפילה  כחלק היא וטומאתה מראשון, טומאה מקבל

הקודם. בדין שנתבאר כמו ראשון, ומאלו 75)שכולה
כלום. נשאר לא הטומאה באב טומאת 76)שנגעו בהלכות

ה"ז. פ"ה מ"ד.77)מת פכ"ו עליו 78)שם שדרך כגון
הטומאה. אב ונעשה בו 79)הזב, להשתמש שאפשר מפני

תיקנה  לא שאפילו ונראה טומאתו. פקעה לא שהוא, כמו
בטומאתו. הסנדל - אינו 80)עדיין אזניו שתי כשנפסקו

האוזן  את בינתיים שתיקן ואףֿעלֿפי למלאכתו, ראוי
הזב.81)הראשונה. עליו דרס שלא חדש ככלי הוא והרי

בסנדל 82) החדשה נגעה הראשונה, האוזן את כשהחליף
כל  ולפיכך מדרס, מגע טומאת עליה וירדה מדרס, טמא
מדרס  טומאת שפקעה ואע"פ כמותה. - לה המחובר הסנדל
מפרש  ב, קיב, בשבת [רש"י פקעה. לא מדרס מגע טומאת -
ומשנהֿלמלך  שם, תוספות ראה בעצמו. נגע שהסנדל מפני

מעור 83)כאן]. עשוי סנדל לגמרי. כלי מתורת בטלה
קצת  וכן העקב, יד על זקוף עור וקצת סוליים לו ויש קשה,
מגולה, שבאמצע הרגל וכל האצבעות, את המכסה עור
בהן  להכניס הרגל צידי משני אזנים שתי לו ותופרים
מעל  הסנדל יפול שלא כדי לקושרן משיחות או רצועות

הרגל.

.‚ÈÏÚÓ84- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó BÈ‡ Ì‡ ,˙ÁÙpL ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ≈¿«≈…»∆∆
¯B‰Ë85. »

הרגל.84) כל את ומכסה רך, מעור שאינו 85)עשוי מפני
(שם). לשימוש ראוי

.„È‰lÙz86- „È ÏL ?d˙¯‰Ë È˙ÓÈ‡Ó ˙‡ÓËpL ¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈»«»√»»∆»
d˙B‡ ¯ÈziMÓ87L‡¯ ÏLÂ ;˙BÁe¯ LÏMÓ88- ƒ∆«ƒ»ƒ»¿∆…

˙BÁe¯ LÏMÓ ¯ÈziMÓ89.dz¯·ÁÏ ‰ˆÈˆ˜ ÔÈ·e ƒ∆«ƒƒ»≈¿ƒ»«¬∆¿»
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קכא

קכא

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה"א.86) פ"ד בתרא בבא כלים, יחתוך 87)תוספתא
היא  שעליו (תיתורא), עור של בדף קביעתה במקום אותה

ביכורים). (מנחת קציצות.88)עומדת ארבע לה שיש
של 89) הצדדים ומשני מלמעלה הזוויות, שלוש משיחתוך

איש). (חזון הקציצה דופן

.ÂË¯eck‰90ÌeÓ‡‰Â91ÚÈÓw‰Â92eÚ¯˜pL ÔÈlÙz‰Â ««¿»≈¿«»≈«¿«¿ƒƒ∆ƒ¿¿
- ÔÎB˙aL ‰n·e ,‡ÓË - Ô‰a Ú‚Bp‰ ,e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿«≈«»∆»≈«∆∆¿»

¯B‰Ë93Ûek‡‰ .94- BÎB˙aL ‰Óa Ú‚Bp‰ ,Ú¯˜pL »»ƒ∆ƒ¿««≈«¿«∆¿
B¯aÁÓ ¯Ùz‰L ÈtÓ ,‡ÓË95Ûe‚k Blk ‰OÚÂ »≈ƒ¿≈∆«∆∆¿«¿¿«¬»À¿
.„Á‡∆»

א.90) כג, כלים את 91)משנה עליו שנותנים  דפוס
שאריות  או סובים ממולא עור ככיס עשוי והוא המנעל,

את גם עושים וכן בד, של בו.זעירות לשחק הכדור
יא.92) בהלכה שבתוך 93)נתבאר במה אדם נגע אם

הכלי, מעצם שאינם מפני נטמא, לא - האלה הטמאים הכלים
ר"ש  ראה למשנה, בפירושו (רבינו לו מחוברים אינם וגם

עליו.94)שם). שרוכבים נתפרים 95)אוכף האוכפים
שבתוכם. מה כל עם החיצון העור ומתחבר לעבר, מעבר

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
כל 1) שתיגמר עד טומאה מקבלים אין מתכות שכלי יבאר

המלחמה  וכלי מתכות כלי גולמי הן ומה מלאכתם.
הבהמה  תכשיטי טומאה. מקבלין אם האדם ותכשיטי
לטומאה  יורדים הכלים אם וטבעות. חותמות והכלים
זוגין  ומניח שעושה אומן במחשבה. עולים או במחשבה

הנמצאים. וזוגים ולדלתות, לבהמה

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
.ÏÏk ‰OÚÓ ¯qÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ dlk ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»À»¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿À««¬∆¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb Ï·‡¬»»¿≈¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»

א.2) כה, חולין ברייתא,

.·Ô‰ eÏÈ‡Â3ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbÛeLÏ „È˙ÚL Ïk ?˙B4 ¿≈≈»¿≈¿≈«»…∆»ƒ»
ıaLÏ B‡ B˙B‡5¯¯‚Ï B‡6·k¯ÎÏ B‡7LÈw‰Ï B‡ ¿«≈¿»≈¿«¿≈¿«ƒ

Ò¯e˜a8Ô‚‡ B‡ ÔÊ‡ ¯qÁÓ ‰È‰L B‡ ,9BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿¿»∆»»¿À«…∆…∆¬≈∆≈
Ba ¯‡Mz ‡ÏÂ e‰tÈÈÂ epw˙iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»«∆¿«¿∆ƒ«≈¿…ƒ»≈

ÛÈq‰ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰Î‡ÏÓ10„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿»»¿»≈«««ƒ≈¿«≈À¿»«
epÙeLiL11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pÊÈÁLiL „Ú - ÔÈkq‰Â , ∆¿∆¿««ƒ«∆«¿ƒ∆»¿≈…«≈

ÌÈÏk ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈOÚÓa12ÏL ˙LÚ‰ ÔÓ ¿«¬ƒ≈¿ƒ»»∆≈ƒƒ»∆∆∆
ÏÊ¯a13‰¯¯Á‰ ÔÓ B‡14ÏL ··Bq‰ ÔÓe ,˙ÎzÓ ÏL «¿∆ƒ«¬»»∆«∆∆ƒ«≈∆
ÏbÏb15ÔÈÈetv‰ ÔÓe ÔÈqh‰ ÔÓe ,16ÈpkÓe ,17ÌÈÏk‰ «¿«ƒ««ƒƒ«ƒƒƒ«≈«≈ƒ

ÌÈÏk‰ È‚‡Óe18‰ÏBÁM‰ ÔÓe ,ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Óe19ÔÓe ≈»¿≈«≈ƒ≈»¿≈«≈ƒƒ«¿»ƒ
˙„B„p‰20ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ -21el‡ ÏkL ÈtÓ , «¿∆¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆»≈

Ô‰ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb eOÚpL22ÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ . ∆«¬»¿≈¿≈«»≈¬»»∆¿ƒ
e ˙BÎzÓ ÈÏk È¯·MÓÌÈÏk‰ ÔÓ23ÔÓf‰ ·¯Ó e˜ÁLpL ƒƒ¿≈¿≈«»ƒ«≈ƒ∆ƒ¿¬≈…«¿«

el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚpL Úe„iL ˙B¯ÓÒn‰ ÔÓeƒ««¿¿∆»«∆«¬ƒ«≈ƒ¬≈≈
ÌÈÓÏb ÌÈ‡L ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó24˙B¯ÓÒÓ Ï·‡ . ¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ∆≈»¿»ƒ¬»«¿¿

Ô‰ È¯‰ - ˙LÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡L∆≈»«ƒ«¬ƒ«≈ƒƒ»∆∆¬≈≈

ÈÏÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˜˙‰ elÙ‡ .ÔÈ¯B‰Ë25ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ - ¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ
.‰‡ÓËÀ¿»

להחליקו.4)שם.3) כדי בשופין להסיר 5)לשפשף
(לשון  השיפה" אצל רעוע) (מלשון יתרועע אשר "הקליפה

מ"ג). פי"א כלים למשנה, בפירושו בברייתא:6)רבינו
ושקיעות  בליטות נשארות השיפה אחרי פירוש, "לגרד".

לכך. מיוחד בכלי אותן ומגרדים כדי 7)זעירות ללטוש
הקמטין 8)שיבריק. את ליישר כדי בפטיש עליו לדפוק
מ"ה.10)שפה.9)הקטנים. פי"ד ימרח 11)כלים

ראה  למשנה. בפירושו (רבינו הליטוש אחר בשמן אותה
לשוף). המילה בפירוש מ"ג.12)למעלה פי"א כלים

ומעורבים 13) היתוכו, לפני המחצבה מן שהוצא ברזל גוש
עפר. גושי עושים 14)בו העפר, והפרדת ההיתוך אחרי

עושים  וממנה (חררה) גדולה עוגה בצורת גושים גושים
של 15)כלים. חישוק סביבו ונותנים עץ, של הוא הגלגל

לחזקו. מצופה 16)מתכת שהוא עץ מכלי מתכת הסיר
אינה  כן גם שהסירה [לפני כלים ממנה ועשה במתכת

הכלי].מ  לגבי בטלה שהיא מפני טומאה קבלת
הכלים.17) את עליהם שמעמידים שפה 18)בסיסים

הכלי. פי על אותה ומשימים הכלי, מגוף אחר 19)שאינה
ומורידים  השפה מן בולטים עוקצים נשארים הכלים, עשיית

"שחולה". נקראים אלה ופירורים הגרודת 20)אותם, צ"ל
במשנתינו). הגירסא וכן (ר"מ) רומא בדפוס הוא (וכן

הכלי. את כשגורדים הנופלים הפירורים כדי 21)פירוש,
מאוד  תמוהה היא שלכאורה זו בהלכה רבינו שיטת לבאר
את  ולהביא להקדים עלינו וכסףֿמשנה) ראב"ד (ראה
א  במשנה ולפרשן. לשיטתו, המקור הן שהן המשניות,
– נשברו טמאין. ומקבליהם פשוטיהם מתכת, "כלי שנינו:
הישנה" לטומאתם חזרו – כלים מהם ועשה חזר טהרו.
ישנה). טומאה על גזר שטח בן שמעון אמרו: ב טז, (בשבת
טהורין. וכו' העשת מן כלים "העושה שם: ג  ובמשנה
שנעשו  שידוע המסמרות ומן הגרוטים מן כלים משברי
ג  שמשנה והר"ש הראב"ד ופירשו טמאין". – מכלים
בבא  ובכן, א. למשנה כהמשך ישנה טומאה בענין עוסקת
– שם שנמנו מהדברים כלים עשה שאם אומרת, ראשונה
כלל, טומאה מקבלים אינם שאלה מפני טהורים, הכלים
שניה  ובבא ישנה. טומאה חשש הכלים על אין וממילא
לקבל  ראויים שהיו כלים משברי כלים עשה שאם מלמדת,
הכלים  היו שמא טמאים, אלו הרי – שבירתם לפני טומאה
אולם  הישנה. לטומאתם החדשים וחזרו טמאים, הראשונים
טהרות  במס' שיטתו לפי זה לפירוש להתנגד הוכרח רבינו
באופן  חלודה או שבורה מחט נמצאה שאם מ"ה, פ"ג
ולפני  טומאה, לקבל ראויה אינה מציאתה בשעת שבמצבה
טהורה  היא הרי – מספק טמאה היתה נחלדה או שנשברה
חדש, כלי ממנה כשיעשה לטומאתה חוזרת ואינה לגמרי
בטהרה  שנמצאה וזו מציאותן, כשעת הטומאות שכל מפני
הטומאה  אבות בהל' רבינו של [מלשונו טהורה. חזקתה –
שהוא  משמע, אמנם שבורה, שנמצאה מחט בדין ה"ו פט"ו
אבל  הנ"ל, כפירושו שלא פ"ג טהרות המשנה את מפרש
שהיא  עצמה מהסברא גם בו שחזר מזה להסיק אין
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קכב כלים קכב הלכות - טהרה ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לט  אין זו, שיטה לפי משברי הגיונית]. שנעשו כלים מא
שמדובר  מפרש הוא ולפיכך ישנה, טומאה מחשש כלים
בדוחק, לפרש אפשר [אמנם ולהבא. מכאן טומאה בקבלת
מגזירת  טמאים שהם שנמצאו שלימים בכלים שמדובר
ה"ג) פי"ג הטומאות אבות הל' (ראה הנמצאים כלים
פירוש  לקבל לרבינו היה נוח לא אבל שנמצאו, אחר ונשברו
ועוד  כלים". "משברי סתם כותבת המשנה כי זה, דחוק
מובן  זה הלא הראשונה? הבבא משמיעה מה לו היה קשה
הם  טומאה מקבלים שאינם מדברים כלים עשה שאם מאליו
כלים  גולמי בין מחלקת שהמשנה היא, ושיטתו טהורים?]
שאינו  מדבר נעשו לבין טומאה, לקבל הראוי מדבר שנעשו
שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם האחרונים לכך. ראוי
אלה  אבל זו, הלכה בראש כאמור מלאכתם, כל נגמרה
תורת  מהם ופקעה ונשברו טומאה המקבל מדבר שנעשו
לענין  ממש כלי לתורת חוזרים הם הרי – טומאה קבלת
אףֿעלֿפי  הכלי, צורת נגמרה אך כאשר טומאה קבלת
ולהחליקו. לייפותו שמטרתם השיפורים עדיין מחוסר שהוא
למשנתינו  בפירושו רבינו דברי את גם להתאים ואפשר
מספיק  ישנה טומאה לענין שגם נוטה [והדעת זה. לפירושנו
תתפרש  ומשנתינו השיפורים], בלי עצמה הכלי מלאכת גמר
שכתבה  ומה מתכת, כלי גולמי של טומאה קבלת בדין
שמצאנו  (כמו טומאה מקבלים שאינם הכוונה "טהורין"
"טהורים" מילת גם תתפרש וכן במשנה), פעמים עשרות

עומדים. אנו שבה בהלכה רבינו לא 22)שבדברי שהרי
מקבלים  שאינם מדברים נעשו והם מלאכתם, נגמרה

ומקבלים 23)טומאה. הכלי, מגוף כחלק דינם ולפיכך
מקבלים  אינם - מכלי חלק היו שלא מסמרות אבל טומאה,

מלאכתם,24)טומאה. כל שנגמרה מכלים שנעשו מכיוון
למעלה. כמבואר הכלי, צורת גמר עם כלים תורת להם חזרה
החדשים  הכלים נעשו שמהם שהדברים לפרש, גם [אפשר

גולמים]. אבל 25)אינם שפוד, או מרצע מהם עשה
כל  מסולקות ובזה האחרונים. התיקונים עוד חסרים
לקבל  מאד וקשה כסףֿמשנה, [ראה רבינו. על התמיהות
כלי  מהן ולעשות וגרודת שחולה לחבר אפשר כיצד פירושו.

התכה]. ללא

.‚Ïa˜Ó - Èeqk ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆≈¿À»∆»ƒ¿«≈
.ÈÏk‰ ÛebÓ ·eLÁ Èeqk‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËÀ¿»∆≈«ƒ»ƒ«¿ƒ

.„ËÁÓ26dÙL ‡l‡ ‰·w ‡lL27CÎÏ dw˙Â28 ««∆…ƒ¿»∆»»»¿ƒ¿»¿»
˙‡ da ÔÈ‡ÈˆBnL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆

ıBw‰29¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - d·wÏ „È˙Ú Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ»ƒ¿«¿»¬≈ƒƒ¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb30. »¿≈¿≈«»¿≈»¿«∆∆À¿»

פי"א 26) לקמן ראה דרבא. אליבא אביי - א קכג, שבת
בלי 28)החליקה.27)הי"ד. שהיא כמות להשאירה
האדם.29)חור. בבשר ראויה 30)שנתחב אינה שהרי

לה. שהתכוון למלאכה עדיין

.‰ÌÈ¯B‰Ë ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbL ,e¯‡aL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿∆»¿≈¿≈«»¿ƒ
ÌÈ‡ÓË ıÚ ÈÏk ÈÓÏ‚Â31˙BÎzÓ ÈÏk ÈËeLÙe , ¿»¿≈¿≈≈¿≈ƒ¿≈¿≈«»

ÌÈ‡ÓË32ÌÈ¯B‰Ë ıÚ ÈÏk ÈËeLÙe33,‰¯Bz ÔÈc ¿≈ƒ¿≈¿≈≈¿ƒƒ»

‡ˆÓ34‡Óh‰ :35,˙BÎzÓ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ıÚ ÈÏÎa ƒ¿»«»≈ƒ¿≈≈»ƒ¿≈«»
.ıÚ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ‡ÓË»≈ƒ¿≈«»»ƒ¿≈≈

ה"א.31) פ"ה למעלה פ"א 32)נתבאר למעלה נתבאר
ה"י.33)ה"ט. מזה.34)שם א.35)יוצא כה, חולין

.Â‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk36Ú·Bk‰Â ÁÓ¯‰Â ÛÈq‰ ÔB‚k ,37 »¿≈«ƒ¿»»¿««ƒ¿»…«¿««
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÙbn‰Â ÔBÈ¯M‰Â¿«ƒ¿¿««»«ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‰ÏËw‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰ ÈËÈLÎz ÏÎÂ38ÌÈÓÊp‰Â39 ¿»«¿ƒ≈»»»¿««¿»¿«¿»ƒ
˙BÚah‰Â40Ì˙BÁ Ô‰ÈÏÚ LiL ÔÈa ,41ÔÈaÔÈ‡L ¿««»≈∆≈¬≈∆»≈∆≈

elÙ‡ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,Ì˙BÁ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ
¯È„42ÏÒÙpL43- ‰pË˜ ¯‡eˆa B˙BÏ˙Ï BÈ˜˙‰Â ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿¿««¿«»

‰‡ÓË Ïa˜Ó44˙ÎzÓ ÏL ÚÈÓ˜ ÔÎÂ .45‡nË˙Ó - ¿«≈À¿»¿≈»≈«∆«∆∆ƒ¿«≈
Îz ÏÎkÌ„‡ ËÈL46. ¿»«¿ƒ»»

מ"ח.36) פי"א שהם 37)כלים המגפיים, וכן מתכת. של
חרב. ומכת החיצים מפני להגן זהב 38)עשויים של רביד

הצואר. על ונזמי 39)שתולים (עגולים) האוזן נזמי כולל
העתיקים. בעמים תכשיטים ששימשו שמשימים 40)האף

המתניים  סביב שחוגרים גדולות טבעות אבל האצבע, על
פ"ב  בבאֿמציעא כלים (תוספתא, טומאה מקבלות אינן
ולכן  הבגדים, על אותן שחוגרים מפני והטעם, ה"א).

ה"ז). לקמן (ראה כלים כתכשיטי היו 41)נידונים רגילים
מכתבים  בהן וחותמים הטבעות, על צורה או אותיות לחרות

עתיקה.42)ומסמכים. רומית ביטל 43)מטבע השלטון
ממנו. חלק שניטל או לסוחר, עובר כמטבע ערכו את

מ"ז.44) פי"ב ה"ד.45)שם פ"א ב'ספרי 46)תוספתא
לקבלת  אדם תכשיטי מרבה למשנתנו) בר"ש (מובא זוטא'
יבא  לא אשר "וכל כד): לא (במדבר הכתוב מן טומאה,

במים". תעבירו באש

.ÊÌÈÏk‰Â ‰Ó‰a‰ ÈËÈLÎz Ïk47˙BÚah‰ ÔB‚k , »«¿ƒ≈«¿≈»¿«≈ƒ¿««»
ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Ïe ‰Ó‰a‰ ¯‡eˆÏ ÔÈOBÚL∆ƒ¿«««¿≈»¿»¿≈«≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â48ÔÓˆÚ ÈÙa49‚efÓ ıeÁ ;50 ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ
Ì„‡Ï ÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ÏL51?„ˆÈk . ∆¿≈»¿≈ƒ««¿ƒ«»»»≈«

‰OBÚ‰52ÔÈ‚eÊ53˙LzÎÓÏ54‰ÒÈ¯ÚÏÂ55˙BÁtËÓÏ , »∆ƒ¿«¿∆∆¿«¬ƒ»¿ƒ¿¿
ÌÈ¯ÙÒ56˙B˜BÈ˙Â57ÌÈ¯B‰Ë -58ÔÈÏBaÚ Ô‰Ï ‰OÚ . ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒ

ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿«¬¿«¿ƒ«
eÏh elÙ‡Â .Ì„‡ ÈËÈLÎ˙k Ô‰ È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈≈¿«¿ƒ≈»»«¬ƒƒ¿

Ô‰ÈÏBaÚ59‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -60Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L , ƒ¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈»
Ò¯Á‰ ÏÚ BLÈw‰Ï61. ¿«ƒ««∆∆

מ"א.47) פי"ב אלא 48)כלים לטומאה חכמים ריבו לא
(ר"ש  וכלים בהמה תכשיטי ולא בלבד אדם תכשיטי

אחר.49)במשנתנו). מכלי כחלק לפעמים מתטמאים אבל
קטן.50) הפעמון 51)פעמון של הצלצול האדם. לצורך

- ב נח, שבת במס' הבהמה. של מקומה את לרועה מודיע
מתכת  בכלי קול למשמיע "מנין יונתן: רבי בשם אמרו
לא, (במדבר שנאמר טומאה), שמקבל (פירוש טמא? שהוא
אפילו  וטהר", באש תעבירו באש יבא אשר דבר "כל כד)
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קכג

קכג

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

באש". "יבא בלבד) קול להשמעת ועשוי (כלי דיבור
לענין  אלא טומאה, לענין נאמר לא אמנם הזה [הכתוב
הסבירו  כבר אבל אסורים, דברים בליעת משום הגעלה
ענין  אינו מ"אם שנלמד דבר, כל ד"ה שם ב'תוספות'
בדרשות  מקובלת [מידה לטומאה" ענין תנהו לאיסורין,

שם.52)חז"ל]. כלים את 53)תוספתא, בהם תלה ולא
אותם. כשמנענעים מקשקשים ואינם העינבל

קול 54) שישמיע פעמון בה ותולים בשמים, בה שכותשים
יפה  "שהקול ז"ל חכמינו אצל הוא מקובל הכתישה. בשעת

ב). ו, (כריתות נענועה.55)לבשמים" בשעת שיצלצלו
הספר 56) לבית נכנסים הם הצלצול, הילדים כששומעים

ב). נח, שבת התינוקות 57)(רש"י של למטפחות פירוש,
שם). שאין 58)(רש"י לפי מלאכתם עדיין נגמרה שלא
עינבל. הזוג.59)להם בתוך שתלאום מכיון 60)אחר

יוצאים  אינם טומאה, קבלת לענין כלי תורת עליהם שירדה
רבינו: מסיים וכך למלאכתם, קצת ראויים שהם זמן כל מזה
פירוש, החרס", על (לדפוק) להקישו ראוי הוא "שהרי
משימוש  לגמרי עדיין נפסל לא כן ואם צלצול, וישמיע

לו. ראוי 61)המיועד הוא כן ואם קול, להשמיע כדי
הראשונה. למלאכתו

.Á‚eÊ62BÈ‡ - ÔË˜Ï ‰OÚ Ì‡ :Ì„‡Ï ÈeOÚ‰∆»¿»»ƒ«¬»¿»»≈
ÏB˜Ï È¯‰L ,BlL ÏBaÚa ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»»ƒ¿∆∆¬≈¿

‰OÚ63ÏB„‚Ï ‰OÚ ;64Ïa˜Óe ËÈLÎz ‰Ê È¯‰ - «¬»«¬»¿»¬≈∆«¿ƒ¿«≈
.ÏBaÚ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿

שם.62) מלאכתו.63)שבת, נגמרה ישנם 64)ולא
או  מכסף עשוי עינבל בלי זוג בצואריהם שתולים אנשים

זהב.

.ËÏk65˙BÙeˆ¯t‰66˙BÏa˜Ó67ÏÎÂ ,‰‡ÓË »««¿¿«¿À¿»¿»
BaL ˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë ˙BÓ˙BÁ‰«»¿ƒ≈»∆«∆∆∆

„·Ïa ÔÈÓ˙BÁ68˙ÚahÓ ıeÁ ,˙B¯B‰Ë ˙BÚah‰ ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿«¿»««»¿ƒ«««
d¯LBwL ,ÂÈ˙Ó ˙‡ Ba ¯‚BÁL ˙ÚaË Ï·‡ ;Úaˆ‡∆¿«¬»«««∆≈∆»¿»∆¿»

¯ÈM‰ ˙ÚaË .‰¯B‰Ë - ÂÈÙ˙k ÔÈa69,‰Ó‰a ÏL ≈¿≈»¿»««««≈∆¿≈»
˙Ïa˜Ó - ‰Ó‰a‰ ˙‡ da CLBÓ Ì„‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»≈»∆«¿≈»¿«∆∆

‰‡ÓË70ÏwÓ ÔÎÂ .71ÏÈ‡B‰ ,˙ÎzÓ ÏL ‰Ó‰a ÏL À¿»¿≈«≈∆¿≈»∆«∆∆ƒ
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - Ba d˙B‡ ‰„B¯ Ì„‡Â¿»»∆»¿«∆∆À¿»

ה"ד.65) פ"א בבאֿמציעא כלים מסכות 66)תוספתא,
הפנים. על "טמאין",67)שנותנים כתוב: בתוספתא

טומאה. שמקבלות רבינו "בלבד"68)ומפרש המילה
מקבל  מתכת של חותם רק פירוש "מתכת", למילה נמשכת
אחרים. מחמרים עשויים חותמות לא אבל טומאה,

מתג 69) הוא שיר רבינו: מפרש - א פא, שבת במשנה,
את  בה ומושכים בטבעת רצועה וקושרים בו, קבועה וטבעת

ב.70)הבהמה. נב, שם.71)שבת

.ÈÌÈÏk‰ Ïk72‰‡ÓËÏ ÌÈ„¯BÈ73‰·LÁÓa74ÔÈ‡Â , »«≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿«¬»»¿≈
‰‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ75‰OÚn‰Â .‰OÚÓ ÈepLa ‡l‡ ƒƒ≈À¿»∆»¿ƒ«¬∆¿««¬∆
‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó76‰·LÁn‰ „iÓe77‰·LÁn‰Â , ¿«≈ƒ«««¬∆ƒ«««¬»»¿««¬»»

.‰·LÁn‰ „iÓ ‡ÏÂ ‰OÚn‰ „iÓ ‡Ï ˙Ïh·Ó dÈ‡≈»¿«∆∆…ƒ«««¬∆¿…ƒ«««¬»»

‰ÈÏÚ ·LÁL ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a ˙ÚaË ?„ˆÈk≈««««¿≈»≈ƒ∆»«»∆»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - Ì„‡ ˙ÚaË d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»«««»»¬≈¿«∆∆À¿»

d˙iOÚ ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ˙ÈOÚ el‡Îe ,BÊ ‰·LÁÓa78. ¿«¬»»¿ƒ«¬≈¿»»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»
a ˙ÚaË dÁÈp‰Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ¯ÊÁ,‰˙È‰Lk ‰Ó‰ »«¿ƒ≈»∆»¿«ƒ»«««¿≈»¿∆»¿»

Ì„‡‰ da ËM˜˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡79BÊ È¯‰ - ««ƒ∆…ƒ¿«≈»»»»¬≈
„iÓ ˙Ïh·Ó ‰·LÁn‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈««¬»»¿«∆∆ƒ«
B‡ d˙B‡ ÛeLiL ÔB‚k ,‰OÚÓ ‰OÚiL „Ú ‰·LÁn‰««¬»»«∆«¬∆«¬∆¿∆»»

dÚ˜˙È80Ì„‡Ï ˙Úah‰ ‰˙È‰ .‰Ó‰a ÏL ‰OÚÓa ƒ¿»»¿«¬∆∆¿≈»»¿»««««¿»»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰Ó‰·Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ¿ƒ≈»∆»ƒ¿≈»¬«ƒƒ¿«∆∆À¿»
Ô˙‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L ;‰˙È‰Lk¿∆»¿»∆≈«≈ƒƒƒ≈À¿»»
dÈ‡ - ‰Ó‰·Ï dpLÂ ‰OÚÓ da ‰OÚ .‰·LÁÓa¿«¬»»»»»«¬∆¿ƒ»ƒ¿≈»≈»
.‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó ‰OÚn‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆««¬∆¿«≈ƒ«««¬∆

מ"ט.72) פכ"ה כלים לקבל 73)משנה, ראויים נעשים
מביא 74)טומאה. לקמן לכך. גורמת האדם של מחשבתו

דוגמאות. אין 75)רבינו טומאה, לקבל ראוי שהוא כלי
לכך. הכשרתו לבטל מועילה עשה 76)מחשבה אם אפילו

טומאה. לקבל הכשירו לו שהביא מעשה וגם 77)בכלי
אףֿעלֿפיֿ טומאה, המקבל כלי שימוש בו להשתמש חישב
הכשירו. את לבטל מעשה שינוי של כוחו יפה כן

במחשבה".78) לטומאה ל"יורדים לא 79)דוגמא כן ואם
עצמו. האדם לצרכי מעולם בה שצ"ל 80)השתמשו נראה

יתקנה.

.‡È‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á81Ô‰Ï ÔÈ‡Â ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆¿≈»∆
¯LÎ‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,‰·LÁÓ«¬»»¿∆≈«¿¿«¿»¿ƒ¿«∆¿≈

ÔÈÏÎ‡82. √»ƒ

ובריא.81) גדול של מעשהו כמו מועילים מעשיהם
רק 82) מועיל שהמעשה נתבאר ושם ה"ב. פי"ד

מעשה  מתוך ניכרת שם.כשמחשבתו ראה ו.

.·È‚eÊ83˙Ïc ÏL84Ïa˜Ó - ‰Ó‰·Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ∆∆∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈»¿«≈
‰‡ÓË85B¯aÁ elÙ‡ ,˙Ï„Ï e‰e‡OÚL ‰Ó‰a ÏLÂ ; À¿»¿∆¿≈»∆¬»¿∆∆¬ƒƒ¿

,‰È‰Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â Ú˜¯wa««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈¿«≈À¿»¿∆»»
BÙe‚a ‰OÚÓ Ba ‰pLiL „Ú86. «∆¿«∆«¬∆¿

ב.83) נח, שהוא 84)שבת מפני טומאה מקבל שאינו
כלל. כלי ואינו הבית לגבי ה"ז 85)בטל למעלה נתבאר

טומאה. מקבל בהמה של בזוג.86)שזוג

.‚ÈÔn‡87ÁÈpÓe ‰OBÚL88‰Ó‰·Ï ÔÈ‚eÊ À»∆∆«ƒ«ƒƒ¿≈»
˙B˙Ï„ÏÂ89‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡ :90- ¿ƒ¿»ƒ…∆»¿»»∆¿«≈À¿»

¯·„Ï Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰ È¯‰¬≈«…¿«≈À¿»«∆«¿ƒƒ¿»»¿»»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L91ÔÈ‡L ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; ∆≈¿«≈À¿»¿ƒ…∆»¿»»∆≈

Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¬≈«…»«∆«¿ƒƒ¿»»
.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·„Ï¿»»«¿«≈À¿»

ה"ד.87) פ"א בבאֿמציעא כלים מלאי 88)תוספתא, מכין
למכרם. עלֿמנת זוגים גם 89)של מתאימים הזוגים

לדלתות. וגם הזוגים 90)לבהמה רוב למכור מתכוון הוא
בהמה. טומאה.91)לצרכי יקבלו לא שהפריש ואלה
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קכד כלים קכד הלכות - טהרה ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.„ÈÔÈ‚eÊ92‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡ˆÓp‰93; ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿ƒÀ¿»
˙B˙Ï„Ï Ôa¯L ÈtÓ ,ÌÈk¯ka ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ94. ≈«ƒ¿»ƒ«¿«ƒƒ¿≈∆À»ƒ¿»

בהמות.93)שם.92) בשביל עשויים הזוגים רוב
ועוד,94) בדלתותיהם. זוגים לקבוע נוהגין כרכים תושבי

בהמות. לגדל דרכם שאין

.ÂËÔn‡Ï ¯Ó‡95˙Ï„Ï „Á‡ ,ÌÈ‚eÊ ÈL ÈÏ ‰OÚ : »«¿À»¬≈ƒ¿≈ƒ∆»¿∆∆
˙Á‡ ,˙B‡ÏˆÁÓ ÈzL ÈÏ ‰OÚ ;‰Ó‰·Ï „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈«¿¿»««

‰·ÈÎLÏ96ÌÈÏ‰‡Ï ˙Á‡Â97,ÌÈÈ„Ò ÈL ÈÏ ‰OÚ ; ƒ¿ƒ»¿««¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ
˙B¯eˆÏ „Á‡98ÌÈÏ‰‡Ï „Á‡Â99ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈL - ∆»¿¿∆»¿…»ƒ¿≈∆¿«¿ƒ

CÎÏ ‰ÊÂ CÎÏ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË100. À¿»«∆¿»≈¿…«∆¿»¿∆¿»

טומאה.96)שם.95) מקבלת מקבלת 97)שהיא שאינה
המשמשות 98)טומאה. שונות צורות בהם מצויירות

אלה  סדינים כמותן. ועושה בהן המסתכל לרוקם דוגמאות
בלבד, לדוגמא רק משמשים שהרי בגד, תורת עליהם אין
כלים  למשנה, בפירושו (רבינו טומאה מקבלים אינם ולכן

מי"ג). טומאת 99)פכ"ד טמא – לוילון אמרו: במשנה,
ראוי 100)מת. ושאינו יקבל, – טומאה לקבל הראוי ואז

יקבל. לא –

âטבת י"ב חמישי âיום
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

לווי.1) שם או עצמם בפני שם להם שיש מתכות כלי יבאר
ברגליהן. הבנות שמשימות טבעות שתי

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2- ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ô‰Ï LiL »¿≈«»∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»
¯‚p‰Â ˙Ïc‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó3ÏeÚn‰Â ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«∆∆¿«∆∆¿««¿

‰˙Bt‰Â4¯Bpv‰Â ‰¯Bw‰Â ¯Èv‰Â ¯Èv‰ ˙ÁzL5ÈtÓ ; ¿«»∆«««ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒƒ¿≈
Ú˜¯wÏ ÔÈÈeOÚ el‡L6ıÚ‰ ˙‡ LnLÏ B‡7ÔÈ‡ ∆≈¬ƒ««¿«¿«≈∆»≈≈»

eÚ·wiL Ì„˜ elÙ‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó8ÈÏk ÏÎÂ . ¿«¿ƒÀ¿»«¬ƒ…∆∆ƒ»¿¿»¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ˙BÎzÓ«»∆≈≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿
‡iaÓ¯t ÏL ·¯˜Ú ?„ˆÈk .ÈÏk ˙ˆ˜Ók ‡e‰L ÈtÓ9 ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ≈««¿»∆¿À¿ƒ»

‡ÓË -10Ô‡kÓ ‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL dlL ÌÈÈÁÏe , »≈¿»«ƒ∆»∆«¿»≈«¿≈»ƒ»
,ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓeƒ»¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

B¯eaÁ ˙ÚL·e .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11- ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰12. «…¿«≈À¿»

ב.2) משנה י"א פרק המשמש 3)כלים ברזל של מוט
עץ. של לשער שמשקיעים 4)בריח מתכת של כוס כעין

ט: ז, (במלכיםֿא הדלת ציר את משימים ובה בקרקע
הבית"). לדלתות בקרקע.5)"והפותות להניח העשוי

כקרקע.6) הוא הרי לקרקע המחובר בידינו: הוא כלל
ומנעול.7) לקבעם 8)נגר כדי מלכתחילה שנעשו מפני

ובו 9)בקרקע. הבהמה פי על שנותנים רסן הוא פרומביא
עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך שמכניסים ברזל חתיכת

ויש 10) הבהמה הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני
עצמו. בפני שם לרסן.11)לו מחוברים ואם 12)כשהם

חלקיו. כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע

.·Ì„‡‰ ÈÈÁÏ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÏÊ¯a ÏL ÔÈqË13 «ƒ∆«¿∆∆«ƒƒ«¿»≈»»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»»≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï14Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡Â . »∆≈ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»∆≈ƒ
ÌÈÓ15Ïea˜ ÈÏk ÏÎk ÔÈ‡nË˙Ó -16. «ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿≈ƒ

לכסות 13) ברזל לוחות רבינו מפרש במשנתנו עליו. להגן
החזה. המכסה 14)את הברזל מכובע חלק הם אלה טסים

הראש. במלחמה.15)את מזה,16)לשתות למדנו
שאין  פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי

עצמו. בפני שם לו

.‚‰¯„˜k ÈeOÚ‰ ÌÊ17‰ÏÚÓÏÓ ‰L„ÚÎÂ ‰hÓlÓ ∆∆∆»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿«¬»»ƒ¿«¿»
BlL ‰¯„w‰ - ˜ÒÙÂ18,dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ¿ƒ¿««¿≈»∆¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»

‰L„Ú‰Â ,Ïea˜ ˙Èa dÏ LÈ È¯‰L19‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ∆¬≈≈»≈ƒ¿»¬»»¿«∆∆À¿»
,dÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL ÈtÓ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»ƒ¿≈∆≈»≈ƒ¿≈«¿»

‰¯Èv‰Â20dÈ‡ Û‡· B‡ ÔÊ‡a ˙ÒÎ ‡È‰L dlL ¿«¿ƒ»∆»∆ƒƒ¿∆∆»…∆»«≈»
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó21ÔÈÓk ÈeOÚ ÌÊp‰ ‰È‰ . ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»»»«∆∆»¿ƒ

ÏBkL‡22˜¯ÙÂ23ÈtÓ ,¯B‰Ë -,Ïea˜ ˙Èa Ba ÔÈ‡L ∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ
BÈ‡ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL epnÓ ¯Èb¯b ÏÎÏ ÔÈ‡Â¿≈¿»«¿ƒƒ∆≈ƒ¿≈«¿«¬≈≈

ËÈLÎ˙Ï Èe‡¯24.˜¯ÙpMÓ »¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«

עדשה 17) בצורת עשוי העליון החלק חלקים, משני מורכב
התחתון  והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו

חלולה. כקדירה עצמה.18)תבניתו בפני שם לה שאין
קיבול.19) בית לה ולא 20)שאין קיבול בית לה שאין

עצמו. בפני היא 21)שם הרי לנזם מחוברת כשהיא אבל
שלם. מכלי בתבנית 22)כחלק יחד דבוקים מתכת גרגירי
ענבים. מזה.23)אשכול זה הגרגירים נפרדו

מקבל 24) אדם שתכשיט נתבאר ו הלכה ח פרק למעלה
טומאה.

.„‡È‰ - ˙Á‡ Ï‚¯a ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ˙Á‡ ˙ÚaË«««««∆«ƒƒ«»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ,˙È¯Èa ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒƒ¿≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÏk‰ ˙ÚaË BÓk ‡l‡ ,ËÈLÎz ÈÏk ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ»∆»«¿ƒ«¿ƒ∆»¿««««≈ƒ
˙BÚaË ÈzL Ï·‡ .ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯LBwL ˙ÚaË B‡«««∆≈»≈¿≈»¬»¿≈«»
Ô‰ÈÈa ˙ÏhÓ ˙ÏLÏLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ ˙BÓÈOnL∆¿ƒ«»¿«¿≈∆¿«¿∆∆À∆∆≈≈∆

BÊÏ BfÓ25ÈËÈLÎz Ô‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ≈
.ÌÈÏ·k ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â .˙Ba‰«»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

מלפסוע 25) עליהן מעכבת שהשלשלת מפרש, שם בגמרא
מדודות. פסיעות לפסוע לבנות נאה גסות. פסיעות

.‰˙BÈÏÁ ÏL ‡ÏË˜26ÏL ËeÁa Ì‰Â ,˙ÎzÓ ÏL «¿»∆À¿∆«∆∆¿≈¿∆
˙BÏa˜Ó ˙BÈÏÁ‰ - ËeÁ‰ ˜ÒÙÂ ,ÔzLt ÏL B‡ ¯Ó∆̂∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«««À¿¿«¿

ÏkL ,‰‡ÓËBÓˆÚ ÈÙa ÈÏk „Á‡Â „Á‡27‰È‰ . À¿»∆»∆»¿∆»¿ƒƒ¿≈«¿»»
˙B·BË ÌÈ·‡ ÏL ˙BÈÏÁ‰Â ˙ÎzÓ ÏL dlL ËeÁ‰«∆»∆«∆∆¿«À¿∆¬»ƒ
˙BÈÏÁ‰ e¯aLÂ ,˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ ˙BiÏb¯Ó ÏLÂ¿∆«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿¿«À¿

BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - Ìi˜ ËeÁ‰Â28È¯ÈL . ¿««»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿¿»≈
‡ÏË˜29‰pË˜ ¯‡eˆ ‡ÏÓk -30. «¿»ƒ¿…««¿«»

הנשים 26) קושרות זה ותכשיט נקובים, וכסף זהב גרגירי

יום חמישי 
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קכה

קכה

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הצוואר,27)בצוואריהן. על לתלותה לתכשיט ראוייה
או  זהב של אחת חולייא צווארן על התולות נשים ישנן

הצוואר 28)כסף. על כסף או זהב חוט קושרות לפעמים
שנקרעה.29)לקישוט. לקשור 30)קטלא כדי נשאר אם

לקישוט. מתאים בגיל קטנה ילדה של צווארה סביב
תכשיט. עצמם שהם וזהב כסף בחוט המדובר

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë ˙ÎzÓ ÏL ÔÈÈeqk‰ Ïk»«ƒƒ∆«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË31ıeÁ , À¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»

ÌÁn‰ ÈeqkÓ32ÈË ÈeqkÓe33ÔÈ‡ÙB¯ ÏL34ÈtÓ ; ƒƒ«≈«ƒƒ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈
˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL35.Ïea˜ ÈÏk ‰OÚ , ∆«ƒƒ∆»ƒ¿¿»ƒ«¬»¿ƒƒ

דינם 31) ולפיכך בלבד הכלים את לכסות רק ומיועדים
כלים. שרגילים 32)כמשמשי חכמים ידעו גדול. קומקום

עצמו. בפני ככלי מיחם בכיסוי סל.33)להשתמש = טנא
מתכת.34) של גדול בכלי התרופות את רוקחים הרופאים
לשימוש.35) מוכנות אחרות ותרופות רטייה

.Ê- ‰‡¯Ó e‰OÚÂ BLËÏe BÙML ˙ÎzÓ ÏL Èeqkƒ∆«∆∆∆»¿»¿»»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿«≈À¿»

פסק 36) כלי. תורת עליה ויש האדם את משמשת שהמראה
שם. כחכמים

.Á˙BÏB˜Ln‰ Ïk37.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ˙BÎzÓ ÏL »«ƒ¿∆«»¿«¿À¿»
eÈ‰L ıÚ ÏL ÌÈÊ‡Ó ‰˜ .˙Bi˜e‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿¿≈…¿«ƒ∆≈∆»

‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba ˙BÈeÏz ÏÊ¯a ÏL ˙Bi˜e‡38, ¿¿∆«¿∆¿¿«≈À¿»
Ba ˙BÈeÏz‰ ˙Bi˜e‡‰ ÈtÓ39ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿¿«¿«∆¿»ƒ

È¯ÎBÓe ÔzLt È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Óa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿…¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»¿≈
¯Óˆ40„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈza ÈÏÚa ÏL Ï·‡ ; ∆∆¬»∆«¬≈»ƒ≈¿«≈À¿»«

Ba ˙BÚe·˜ ˙Bi˜e‡‰ eÈ‰iL41. ∆ƒ¿»¿¿¿

צדדיו 37) ומשני עץ, של קצת רחב מקנה עשויים מאזניים
בהם  לתלות מעלה כלפי כפופים מתכת של ווים תלויים
הכוונה  - כאן שנאמר ו"משקולת" הנשקלים, הדברים

הווים. פשוט.38)לאותם עץ כלי שהוא פי על ואף
מתכת.39) מכלי חלק נעשה שלהם 40)הקנה מאזניים

לשקול  שגמרו אחר האונקיות את להסיר ודרכם גדולים,
ואומר  האונקיות. בלי ישקלו לא כי הצורך, בעת ולהחזירן
מן  כחלק טומאה מקבל הוא בעץ תלויות שהן שבזמן רבינו,

אינם 41)הכלי. עצמם, לצרכי ששוקלים בתים בעלי
בלי  לפעמים שוקלים הם ולכן במשקל כך כל מדקדקים

ות  כן האונקיות, ואם עצמו, העץ על הנשקל הדבר את ולים
בפני  פשוט עץ כלי אלא הברזל, של קבוע חלק אינו העץ
לא  האונקיות את לפעמים כשתולים אפילו ולפיכך עצמו,
השוקלים  אבל בו, קבועות הן אם אלא לגביהם העץ בטל
תמיד  ומשתמשים מדוייק משקל על מקפידים למכור כדי
הכל  ולפיכך בעץ להן המיוחד במקום הניתלות באונקיות
שאונקיות  מפרש [הר"ש תלויות. שהן זמן כל אחד, ככלי
הנשקלים. הדברים את בתוכן שנותנים המאזניים כפות היינו

במשנה]. רבינו של ביאורו פי על הוא פירושנו

.Ë˙BÏ˜LÓ42Ô¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e¯azLpL43 ƒ¿»∆ƒ¿«¿««ƒ∆∆¡ƒ»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a Ï˜BLÂ44Ô‰Ó „ÁÈ .45 ¿≈»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈≈∆
È¯‰ - ÔÈ¯ËÈÏ ÈÚÈ·¯ ,ÔÈ¯ËÈÏ ÈLÈÏL ,ÔÈ¯ËÈÏ È‡ˆÁ¬»≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡46. ≈¿«¿ƒÀ¿»

את 42) כנגדם ששוקלים אונקיות) (לא ממש משקלות
שבריהם.43)המשאות. את יחד שאינם 44)צירף

השבירה. לפני כמו למלאכתם חתיכה 45)ראויים קבע
וכן  ליטרא חצי של משקל שתשמש ליטרא חצי שמשקלה

הליטרא. רביע או חדשים 46)שליש משקלות שהם לפי
שבורים. בלתי

.ÈÚÏÒ47dÈ˜˙‰Â ‰ÏÒÙpL48- da Ï˜BL ˙BÈ‰Ï ∆«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

רומיים.47) דינרים ארבעה שווה עתיק, כסף של מטבע
ידי 48) על תיקון בלי למשקל ראוי אינו כשהסלע המדובר

ולכוון  לתקנו וצריך נשבר או נשחק אם כגון בגופו, מעשה
מחשבה  מספיקה - מעשה מחוסר אינו אם אבל משקלו, את
בפרק  למעלה שנאמר כמו טומאה, קבלת לעניין כלי לעשותו
[כתב  במחשבה". לטומאה יורדים הכלים "כל י: הלכה ח
אסור  אבל וכדומה, וזהב כסף נגדו לשקול שהכוונה הר"ש
בבבא  שאמרו כמו שמן, כגון הנדבקים דברים בו לשקול
מפני  והטעם, מתכת". של משקלות עושין "אין ב: פט בתרא

משקלן]. את ומכביד במתכת נדבק שהשמן

.‡ÈÌÈÙzk ÏL ÈÏ˜e‡49‰¯B‰Ë -50ÌÈÏÎB¯ ÏLÂ ,51 ¿¿ƒ∆«»ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰‡nË˙Ó -52‰hn‰ ÈËÈÏ˜ ÏL ÈÏ˜e‡ .53- ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆«¿ƒ≈«ƒ»

‰¯B‰Ë54Lb¯c ÏLÂ ,55‰‡nË˙Ó -56ÏL ÈÏ˜e‡ . ¿»¿∆«¿≈ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆
ÌÈ‚c‰ da ÔÈ„vL ÌÈ„iv‰ ˙¯ek57‰¯B‰Ë -58ÏLÂ , «∆∆««»ƒ∆»ƒ»«»ƒ¿»¿∆

‰cL59˙B¯BÓ ÏL ÈÏ˜e‡ .‰‡nË˙Ó -- ıÚ‰ ƒ»ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆¿»≈
¯B‰Ë60‡nË˙Ó - ÔÁÏL ÏLÂ ,61ÈÏk Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »¿∆À¿»ƒ¿«≈∆«¿»»¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜nL62È¯‰ - ∆¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ«»¬≈
˙Ïa˜Ó BlL ˙ÏLÏLÂ BlL ˙ÎzÓ ÏL ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ∆«∆∆∆¿«¿∆∆∆¿«∆∆
ÈÏk ÈËeLt ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎe ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿≈¿≈
ÈÏ˜e‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cÓa ÌÈ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ıÚ≈¿≈≈«»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆¿¿ƒ
.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ BlL ˙ÏLÏM‰Â ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆¿««¿∆∆∆≈»¿«¿À¿»

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ63dÓˆÚ ÈÙa64ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë ¿»««¿««ƒ¿≈«¿»¿»∆≈
È¯‰ ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙ÏLÏM‰ B‡ ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ««¿∆∆¿ƒƒ¿≈«¿∆»¬≈

ÈÏk ˙ˆ˜Ók Ô‰65ÌÈÏ˙kaL ÈÏ˜e‡ elÙ‡Â .66 ≈¿ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÏk‰ da ÔÈÏBzL∆ƒ»«≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯B‰Ë67. ¿»

ראשיו,49) בשני בו תלויות ואונקלאות ארוך עץ מוט
את  שמים כתפיהם) על משאות הנושאים (=סבלים והכתפים
לאחוריהם. ואחד לפניהם אחד שק ותולים הכתף על העץ

והאונקלי 50) הכתף, על המונח העץ הוא הכלי שעיקר מפני
העץ. כלי את בושם.51)משמשת הרוכלים 52)מוכרי

כן  ואם סחורתם, את בה ונותנים במוט קערה כעין חוקקים
שלאונקלי  מפרשים ויש טומאה. ומקבל קיבול בית לו יש
שכלי  ב) (בהלכה למעלה ואמרנו קיבול, בית יש עצמה
שאין  פי על אף טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכות
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קכו כלים קכו הלכות - טהרה ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עצמו. בפני שם אחד 53)לו העומדים עץ של עמודים שני
העמודים  בראשי למרגלותיה. ואחד המטה למראשותי
עליו  ופורסים ארוך מוט מניחים שעליהם מתכת ווי קבועים

(האונקלות)54)סדין. והווים עיקר הם והמוט הנקליטים
עץ. כלי פשוטי כמשמשים לגביהם של 55)בטלים מיטה

וקושרים  ברזל של אונקלאות תחובות המיטה בארוכות עור.
עליו. ששוכבים בעור הקבועות הרצועות את בהן

מפרש 56) רבינו טומאה. מקבל עצמו העור שמצע מפני
ההבדל  טעם פירש לא אבל קטן, ערש היינו שדרגש במשנה
הם  ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין

עור. של 57)של תיבה רבינו ומפרש אקון", "של במשנה:
חבלים  בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ
כמלכודת  עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים

לצאת. יכולים ואינם לתוכה נכנסים כוורת 58)שהדגים
מקבלת  ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים
האונקלי  גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק למעלה (ראה טומאה
טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה,

הכוורת. לגבי טפלה היא מחזיקה 59)שהרי שאינה תיבה
ד  הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים
- במידה באה הייתה ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו:

ומעמידים 60)טהורה]. קיבול בית לה אין עצמה המנורה
השמן שבו הנר, את ד עליה פרק למעלה נתבאר והפתילה,

פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה
טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך

משמש 61) שהוא מפני טומאה, מקבל ששולחן שם נתבאר
הכלים. ואת האדם "המחובר 62)את סתם: כתוב במשנה

את  הוסיף ורבינו טהור", - לטהור והמחובר טמא, - לטמא
שמקבל  לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים

מתטמא. אינו מדרבנן של 63)טומאה ואונקלי שלשלת
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל בזמן 64)כלי

בכלי. מחוברת מכלי.65)שאינה חלק 66)כחלק שאינה
המחובר 67)מכלי. וכל לקרקע מחוברת שהיא מפני

טומאה. מקבל אינו לקרקע

.·È‰ÏÈÚ ˙Èa da LiL ˙ÏLÏL68‰‡nË˙Ó -69, «¿∆∆∆≈»≈¿ƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÈÙÎÏ ‰ÈeOÚ‰Â70‰¯B‰Ë -71. ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿»

נותנים 68) כזו שלשלת ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי

האדם.69) לצורך כלי בצוואר 70)שהוא שקושרים
לנוי. והכלבלבים הקטנים תכשיט 71)הקופים שהיא מפני

וחיה. בהמה של

.‚È˙BBËÈÒ ÏL ˙ÏLÏL72Ô‰L ÈtÓ ,‰‡nË˙Ó - «¿∆∆∆ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆≈
,‰¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;˙BiÁ‰ ˙‡ da ÔÈÏÚB¬ƒ»∆«¬À¿∆«¬≈»ƒ¿»

ÈBÏ ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L73. ∆≈»¬»∆»¿

החנויות.72) דלתות את בהם רבא 73)לסגור באליהו
השלשלת  את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני מנמק,

לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה

.„ÈÚ˜¯˜ ÈÁLBÓ ÏL ˙ÏLÏL74Ô‰È˙B„˙ÈÂ «¿∆∆∆¿≈«¿«¿ƒ¿≈∆
˙BÏa˜Ó - ÔÈÁLBnL ‰ÚLa Ú˜¯wa ÔÈÚ˜BzL∆¿ƒ««¿«¿»»∆¿ƒ¿«¿

‰‡ÓË75ÌÈˆÚ ÈLLB˜Ó ÏLÂ ;76ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - À¿»¿∆¿¿≈≈ƒ¿»¿ƒ
ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ‡È‰L77. ∆ƒ¿«∆∆∆»≈

מהנדסים.74) קרקע, את 75)מודדי משמשות הן שהרי
עצמן. בפני שם להן ויש חבילת 76)האדם בה לקשור

עיקר.77)עצים. והעץ

.ÂËÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL78‰pnÓ «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒƒ∆»
C¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ,ÈÏc‰ ÌÚ ‰‡nË˙Ó ÈÏcÏ CeÓÒ»«¿ƒƒ¿«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
.BÓˆÚ ÈÙa ÌL BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë ¯‡M‰Â ;ÈÏc‰«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈«¿

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ - ÔË˜ ÈÏc ˙ÏLÏLÂ79. ¿«¿∆∆¿ƒ»»¬»»¿»ƒ

מפני 78) טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים ארבעה
כי  למעלה שהם אבל ככלים. דינן הכלים וידות לדלי, ד

הכלי. לצורך אינה טפחים דלי 79)מארבעה של שלשלת
היד  את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול

הדלי. מן

.ÊË¯Ëw‰Â ,Ôcq‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ¯eck‰80ÏL ««∆«∆∆¿««»¿««¿»∆
¯˜c‰Â ,È‡pa81L¯Á ÏL82Át ÏL ¯BÓÁÂ ,83, ««¿«∆∆∆»»«¬∆«»

˙ÏËÏËÓ‰Â84ÌÈ¯Èk‰Â ,ÌÈ‡pa ÏL ˙BÏB˜Ln‰Â ¿«¿À¿∆∆¿«ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ«ƒ
Òk¯Ù‡‰Â ,ÌÈ˙Èf‰ Ì‰a ÔÈË·BÁL ÏÊ¯a ÏL85ÏL ∆«¿∆∆¿ƒ»∆«≈ƒ¿»¬«¿≈∆

L‡¯ ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈ˙¯BkL ¯ÏB‡‰Â ,˙ÎzÓ«∆∆¿»»∆¿ƒ«¿ƒ…
Ôk‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ÒBÓÏw‰Â ,‰˜ ÏL ÒBÓÏw‰86 «À¿∆»∆¿«À¿∆«∆∆¿««

el‡ Ïk - ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈËË¯OnL ‡pk‰Â¿««»∆¿«¿¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈÙa ÌL BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»∆»≈∆≈≈ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

כמו 80) ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד פרק שם משנה
העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו חדה.81)אמה יתד

עליו 83)נגר.82) רוכב והנפח חמור בתבנית ברזל חתיכת
לפניו. המונחת המתכת על בפטיש חתיכת 84)ומכה

את  ליישר כדי בה, משתמשים והבנאים בחוט תלוייה מתכת
בצורה  עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל.

קצת. והולך 85)אחרת מלמעלה רחב ריחיים של כלי
את  ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע
את  שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש
הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה

הסרגל 86) את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים
"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח הקו. את ליישר

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
המסמרים 1) בעצים. אותם לתקוע העשויים מסמרות יבאר

המתטמאים  מתכות כלי מקבלים. אין או טומאה שמקבלים
שמקבלים  מתכת כלי וכל חצוצרות הטהורות. או בעגלה

מקבלים. ושאינם טומאה

.‡˙B¯ÓÒÓ2ÔÈÈeOÚ‰ ,‰¯˜z‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁnL «¿¿∆«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»»¬ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚa Ô˙B‡ Ú˜˙Ïƒ¿…«»»≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿≈
Ì‡Â .Ô‰a ˙BÏ˙Ï ÌÈÏ˙ka Ô˙B‡ ÔÈÚ˜BzL ˙B¯ÓÒn‰««¿¿∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰3.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ƒ¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿¿«≈À¿»
Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰L ¯ÓÒÓ ?„ˆÈk4B‡ ≈««¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈«¿≈
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קכז

קכז

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

B‡ „È ÏL ÌÈÁ¯a B˙pL B‡ ,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆«¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ∆»
Ba ÁzÙÏ BÈ˜˙‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯BÓÁ ÏL∆¬¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿ƒƒ¿…«

epÙ¯ˆiL „Ú ,¯B‰Ë - ˙È·Á‰ ˙‡5. ∆∆»ƒ»«∆ƒ¿¿∆

מ"ה.2) פי"ב נתבאר 3)כלים בגדים. עליהם לתלות
הי"א. בפ"ט מתאימה 4)למעלה בתבנית ראשו את וכפף

זה. (ע"פ 5)לתשמיש לכך ויתאימו בפטיש, עליו יכה
שיצרפנו  מפרשים והר"ש והראב"ד במשנה. רבינו פירוש
מתאים  ואינו רך הוא צירוף ובלי לחזקו, כדי ובמים באש
לתשמיש  ראוי להיות תוקן שלא זמן כל חבית. לפתיחת
כלי  גלם הוא והרי מלאכתו, נגמרה לא - בו רוצה שהאדם

מתכת.

.·¯ÓÒÓ6Á˙t‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÓÈÒa ÈeOÚ‰7BÈ‡ - «¿≈∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««∆«≈
Ba ‰ÏBzL ÈÁÏL ÏL ¯ÓÒÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿≈∆À¿»ƒ∆∆

¯B‰Ë - ÒÈk‰Â ÌÈÊ‡n‰8˙B„¯‚n‰ ÈÈBÏz ÔÎÂ .9- «…¿«ƒ¿«ƒ»¿≈¿≈««¿≈
˙B¯B‰Ë10Ô˙¯eˆa ÔÈpLÓ el‡ ÔÈ¯ÓÒnL Èt ÏÚ Û‡ . ¿««ƒ∆«¿¿ƒ≈¿Àƒ¿»»

.‰ÚÈ˜z‰ ˙B¯ÓÒÓ ¯‡MÓƒ¿»«¿¿«¿ƒ»

את 7)שם.6) שהפותח כזה, במקום המסמר את מניחים
שלא  ומצאו הבית בעל בא ואם ממקומו, אותו יזיז הדלת

הדלת. את פתח שהוא שמי הוא יודע מפני 8)במקומו,
מקבל  שאינו השולחן, שלפני עץ לעמוד מחובר שהוא

עצמו. בפני שם לו ואין את 9)טומאה מגרדים הבלנים
על  לתלותם אזניים ובו מתכת, בטס המתרחצים רגלי
אלה  מסמרים המרחץ. בית בכתלי התקועים מסמרים

תלוייֿמגרדות. שהם 10)נקראים מפני במשנה, כחכמים
להוציאם  הבלנים של שדרכם ואףֿעלֿפי לקרקע. מחוברים

ישראל). (תפארת אחר במקום ולתוקעם זה ממקום

.‚¯ÓÒÓ11Ú¯b‰12Ïa˜Ó - ÔÈÊÈwnL ÈÏk‰ ‡e‰Â , «¿≈«»»¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿«≈
˙BÚM‰ Ô·‡ ÏL ¯ÓÒÓe .‰‡ÓË13¯B‰Ë -14. À¿»«¿≈∆∆∆«»»

מ"ד.11) בו 12)שם משתמש (גרע) שהחובש סכין
בה 13)להקזה. שרשומים עגולה מאבן עשוי שמש שעון

את  מורה וצילו מסמר, תקוע ובאמצעיתה השעות, מספרי
הכלי,14)השעה. עיקר שהיא לאבן, מחובר שהוא מפני

שהאבן  מפרש למשנתנו ישראל (בתפארת לה טפל והמסמר
את  כמשמש דינו הכלי כל ולפיכך לקרקע, יפה מהודקת

הקרקע).

.„¯ÓÒÓ15Èc¯b‰16ÔÈÚk C¯‡‰ ¯ÓÒn‰ ‡e‰Â , «¿≈««¿ƒ¿««¿≈»»…¿≈
‚¯B‡‰ Ba ÒÈÎnL „etL17ıÚ‰ B‡ ‰w‰ ˙¯ÙBÙL «∆«¿ƒ»≈¿∆∆«»∆»≈

ÛÙBÏÂ18‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈËeÁ ‰ÈÏÚ19. ¿≈»∆»ƒ¿«≈À¿»

האורג.16)שם.15) והכוונה 17)של ברור. אינו הסגנון
בש  השפוד את מכניס שהאורג הקנה.היא פופרת

(סדרי 19)כורך.18) הכלי עיקר הוא שהמסמר מפני
טהרות).

.‰el‡20ÏÚ‰ :‰Ï‚Úa ˙B‡nË˙n‰ ˙BÎzÓ ÈÏk21 ≈¿≈«»«ƒ¿«¿»¬»»»…
·¯Ëw‰Â ,˙ÎzÓ ÏL22ÌÈÙk‰Â ,23˙‡ ˙BÏa˜Ó‰ ∆«∆∆¿««¿≈¿«¿»«ƒ«¿«¿∆

‰Ó‰a‰ È¯‡eˆ ˙ÁzL ÏÊ¯·e ,˙BÚeˆ¯‰24CÓBq‰Â ,25, »¿«¿∆∆«««¿≈«¿≈»¿«≈

¯bÁn‰Â26˙BÈeÁÓz‰Â ,27ÏBaÚ‰Â ,28‰¯Èv‰Â ,29, ¿««¿≈¿««¿¿»ƒ¿¿«¿ƒ»
Ìlk ˙‡ ¯aÁÓ‰ ¯ÓÒÓe30‰Ï‚Úa ÌÈ¯B‰Ë el‡Â .31: «¿≈«¿«≈∆À»¿≈¿ƒ»¬»»
‰tˆÓ‰ ıÚ ÏL ÏÚ‰32,ÈBÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÙÎe , »…∆≈«¿À∆¿»«ƒ»¬ƒ¿

ÓLn‰ ˙B¯ÙBÙM‰Â¯·‡‰Â ,ÏBw‰ ˙‡ ˙BÚÈ33„ˆaL ¿«¿»««¿ƒ∆«¿»¬»∆¿«
‰Ó‰a È¯‡eˆ34ÏbÏb ÏL ··Bq‰Â ,35ÔÈqh‰Â ,36 «¿≈¿≈»¿«≈∆«¿«¿««ƒ

ÔÈÈetv‰Â37.ÔÈ¯B‰Ë - daL ˙B¯ÓÒn‰ Ïk ¯‡Le . ¿«ƒƒ¿»»««¿¿∆»¿ƒ

מ"ד.20) פי"ד בעגלה 21)שם הקבוע העץ מפרש, רבינו
מקבל  - ממתכת עשאו ואם הבהמות, שתי בין ונמשך

את 22)טומאה. המושכות הבהמות צוארי על המונח העץ
קצוות 23)העגלה. מחוברות עץ, של הקטרב ראשי בשני

בנקבים  עור של רצועות ומכניסים נקובים, מתכת של
בעגלה. אותן שלא 24)וקושרים הבהמה על הגנה משמש

נמשכת. כשהעגלה המתמחים ברצועה או בחבל תיחנק
בפירושו 25) (רבינו העגלה" בקצה ונעשה מברזל "יתד

בה  שמכניסים טבעת כעין מפרש, גאון האי ורב למשנה).
המחרישה. וראש העגלה יהיה 26)ראש מברזל יתד כן גם

(שם). העול בו 27)בקצה להניח מיוחד בעגלה מקום
תיפולנה  שלא כדי קערורי, הוא זה ומקום וכדומה, אבנים

שראוי 28)האבנים. מפני טומאה ומקבל הפעמון, לשון
טמא  - קול המשמיע וכל קול, וישמיע חרס גבי על להקישו
זוג  טומאת כך רבא נימק ב נח, בשבת  ה"ז). פ"ח (למעלה
לכך. ראוי העינבל שגם ונראה עינבלו, שניטלו

כדי 29) העגלה על אשר במשא יתקעו אשר (וו) האונקלי
(שם).שלא העגלה.30)יפול חלקי כל שם 31)את
שמיני 32)מ"ה. פרשת כהנים' ב'תורת במתכת. המחופה

מקבלים  אינם כלים חיפויי שכל המקרא, מן דרשו ה"ח פ"ז
בפ"ח 34)עופרת.33)טומאה. למעלה לנוי, התלויים

טומאה. מקבלים אינם בהמה שתכשיטי נתבאר ה"ז
את 35) משמש הסובב עץ. גלגל גבי שעל ברזל של חישוק

לנוי.36)הגלגל. אותם ותולים דקים, מתכת לוחות
מתכת.37) המחופים עץ של העגלה חלקי כל

.Â·¯˜Ú38„a‰ ˙Èa39ÔB¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó -40ÏL «¿«≈««¿«≈À¿»»∆
˙BÒB¯b41¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42‰˙È‰ Ì‡ , »««ƒ∆»ƒ»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL ‰Ï‚Ú ÂÈzÁz43. «¿»¬»»∆«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

מ"ג.38) פי"ב בה 39)שם שכותשים שבקורה ברזל
מ"ד.40)הזיתים. גריסים.41)שם מוכרי של ארון

היא 42) סחורתם את בה נותנים גריסים שמוכרי התיבה
מקבלת  אינה ולפיכך להיטלטל, עשויה ואינה מאד כבידה

לארון 43)טומאה. טפילה שהיא אומרים אנו ואין
אותו. ומשמשת

.ÊÌÈÁÈ¯44ÔÈÏtÏt ÏL45ÌeMÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ≈«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«∆∆À¿»ƒ
ÌÈÏk ‰LÏL46˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ :47ÈÏk ÌeMÓe , ¿»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

Ïea˜48‰¯·k ÌeMÓe ,49. ƒƒ¿»»

ב.44) כג, ביצה בהם 45)משנה ששוחקים הריחיים
טוחנים  העליון בחלק חלקים: משלושה מורכבים פלפלים,
האמצעי  החלק מתכת; של הוא זה כלי ועיקר הפלפלים, את
אותו; ומנפה הטחון הפלפל כל את מקבל ככברה, העשוי
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קכח כלים קכח הלכות - טהרה ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הדק. הפלפל נופל ולתוכו קטנה, קערה היא התחתון והחלק
טומאה 46) מקבל האלה החלקים משלושת חלק כל כלומר,

עצמו. שהוא 47)בפני מפני טומאה מקבל העליון החלק
כל  שהרי קיבול, בית לו שאין ואףֿעלֿפי מתכת, כלי

למטה. נופל טומאה 48)הפלפל מקבל עץ שכולו התחתון
קיבול. בית לו שיש עץ כלי גזרו 49)ככל האמצעי. החלק

והמדובר  שם). (רש"י אריג משום כברה על טומאה
מתכת  של הם שאם מתכת, של אינם המנוקבים כשהשוליים
"תנא, אמרו: שם [בגמרא אריג. גזירת בלי טומאה מקבלת
כברה, כלי משום אמצעית קיבול, כלי משום תחתונה

בלשונו]. קיצר ורבינו מתכת". כלי משום עליונה

.Á˙Ïc‰50Ïc‚naL ˙ÎzÓ ÏL51- ÌÈza ÈÏÚa ÏL «∆∆∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«¬≈»ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡52˙Ïa˜Ó - ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ; ≈»¿«∆∆À¿»¿∆¿ƒ¿«∆∆

˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ da ÌÈÁÈpnL ÈtÓ ,‰‡ÓË53‰ÏB˙Â À¿»ƒ¿≈∆«ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ¿∆
ÌÈ¯tÒn‰ ˙‡ da54. »∆«ƒ¿»«ƒ

מ"ג.50) פי"ב גדול.51)כלים שאינה 52)ארון מפני
כי  עצמו, שפני שם לה ואין הארון את משמשת אלא כלי
שמה. ארון" של "דלת - וזו בית, של דלת היא דלת סתם
לנחת  העשוי עץ של במגדל שהמדובר לפרש, גם [ואפשר
בטילה  והדלת טומאה, מקבל ואינו ה"א), פ"ג למעלה (ראה

המגדל]. בפני 54)תחבושת.53)לגבי כלי היא ולפיכך
ה"ו). פ"ט למעלה (ראה עצמו

.ËÔÈqË55˙ÎzÓ ÏL56‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÚnL57 «ƒ∆«∆∆∆¿«¬ƒ»∆∆«¿≈»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -58‰¯Èka ÔÈÚe·w‰Â ,59ÔÈ¯B‰Ë -60. ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ

ה"ה.55) פ"ב מציעא בבא שם ותוספתא שם, משנה
טהורים"56) והפרכין טמאים, "הייתוכין במשנה:

והפרכים  הקדירה, את בהן מנער שהחנווני אלו ובתוספתא:
רבינו). (גירסת בכירה הקבועים כאן 57)- השמיט רבינו

בה  שיש לקדירה כוונתו וכנראה "החנווני" המילה את
אלא  לקערה ולנערה ביד להחזיקה אפשר ואי חם, תבשיל
והוא  הר"ש, פירש (וכן צבת כעין העשויים טסים עלֿידי
בקדירה  שהמדובר ומבאר "שהחנווני", הגירסא את מקיים
בעזרת  אחר לכלי אותו ומריקים מהותך כסף בה שיש

"ייתוכין"). השם ומכאן כלים.58)מלקחיים. הם שהרי
בלתי 59) במהירות ישרף שלא לשמור בהם משתמשים

כסףֿמשנה). ראה למשנתנו. בפירושו (רבינו רצויה
בבנין. קבועים בכיריים קבועים 60)והמדובר שהם מפני

לקרקע. במחובר

.ÈÌÈÁ˜Ïn‰61‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ Ô‰a CÚÓnL62ÔÈÏa˜Ó - «∆¿»«ƒ∆¿«≈»∆∆«¿ƒ»¿«¿ƒ
˙B¯Bpv‰Â ;‰‡ÓË63‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÁ¯‰ ˙‡ ˙BÒÙBzL À¿»¿«ƒ∆¿∆»≈«ƒƒ¿«¿»

‡l‡ ˙BÈeOÚ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ -≈»¿«¿À¿»ƒ¿≈∆≈»¬∆»
˜fÁÏ64. ¿«≈

הדולקת,62)צבת.61) הפתילה בראש פחם כשמתקבץ
מיוחדת  מתכת של בצבתות והשתמשו קצת, אורה דועך

הפתילה. את שם 64)ברזלים.63)למחוט תוספתא
ה"ו.

.‡È‡¯ËÒBÏ˜65‰˙È‰ Ì‡ :˙B˙Ïc‰ da ÔÈÏÚBpL ¿¿¿»∆¬ƒ»«¿»ƒ»¿»

˙ÎzÓ ‰tˆÓe ıÚ ÏL ‰˙È‰ ;‰‡nË˙Ó - ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆ƒ¿«¿»»¿»∆≈¿À»«∆∆
‰¯B‰Ë -66. ¿»

דלתות 65) שתי לו שיש בפתח עבה. אחד שראשו בריח
מכניסים  לסוגרן וכשרוצים מהן, אחת בכל טבעת קובעים

מ"ד). פי"א (שם בטבעות הקלוסטרא נתבאר 66)את
מצופים  שכלים אחרים, מקומות ובכמה ה, הלכה למעלה

טומאה. מקבלים אינם

.·ÈÔÈt‰67‡¯et‰Â68.ÌÈ‡ÓË - «ƒ¿«¿»¿≈ƒ

השיניים 68)שם.67) הן ופין המנעול, הוא פורנא
אותו. וסוגרות (הפורנא) המנעול לתוך הנכנסות

.‚È‰wt69˙LnLÓ ‡È‰L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÏL ƒ»∆«∆∆¿»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆
Ú‰ ˙‡ı70. ∆»≈

בשעת 69) הפלך בראש אותו שנותנים נקוב כדור חצי
בפירושו  (רבינו הנקב דרך נמשכים והחוטים טוויה,

הכלי,70)למשנתנו). עיקר והוא עץ, של הוא הפלך
הטווייה. את להקל תוספת היא והפיקה

.„ÈLBk‰71‡ÓÈt‰Â72ÏÈÏÁÂ ‡ÈBÙÓÒÂ Ïwn‰Â73 «¿«ƒ»¿««≈¿ƒ¿¿»¿»ƒ
˙ÎzÓ ÏL74ÔÈtˆÓe ıÚ ÏL eÈ‰ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ∆«∆∆¿«¿ƒÀ¿»»∆≈¿Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ75‰È‰ Ì‡L ,‡ÈBÙÓq‰ ÔÓ ıeÁ ; «∆∆¿ƒƒ«ƒ¿¿»∆ƒ»»
ÌÈÙk Ïea˜ ˙Èa da76- ‰tˆÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈ƒ¿»«ƒ««ƒ∆ƒ¿À»

‰‡ÓË77. ¿≈»

מ"ו).71) (שם "והאימה".72)פלך הגירסא (שם) במשנה
בפלך. אותם טווים וממנו החוטים, את עליו שכורכים העץ

נגינה.73) למעלה.74)כלי המנויים הדברים לכל נמשך
טומאה,75) מקבל אינו מצופה דבר שכל רבינו, שיטת

גורם  הציפוי כי הציפוי, בלי טומאה לקבל ראוי הוא ואפילו
עליו. חולקים ורבים הכתוב. מגזירת לוחות 76)טהרה

הסימפוניא, לתוך אותם שמכניסים מתכת של דקים
קול. ומשמיעים נרעדים הם בסימפוניא וכשנופחים

מאד 77) צר המקום כי מצופה, אינו הקיבול שבית מפני
ונראה  טוב'. יום ('תוספות לצפותו טכנית אפשרות ואין
על  לרעה משפיע שהציפוי מפני מלצפות שנמנעו להוסיף
במקרא  מובאת "סימפוניא", הנגינה [כלי הכנפים). צליל

ה)]. ג, (דניאל

.ÂË˙¯ˆBˆÁ‰78˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ˙ÏvÙnL79ÔÈ‡ Ì‡ : «¬∆∆∆¿À∆∆À¿À¿ƒ≈
Ôn‡ ‡l‡ d¯ÈÊÁ‰Ï Ú„BÈ80‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ≈«¿«¬ƒ»∆»À»¬≈¿«∆∆À¿»

˙¯aÁÓ ‡È‰Lk81ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;82d˜¯ÙÏ Ïk‰ ¿∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿ƒ«…¿»¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - d¯ÈÊÁ‰Ïe83. ¿«¬ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

טהורה,78) ופשוטה טמאה עגולה "קרן (מ"ז): שם שנינו
ר' שלה, הקב טמאה. - מתכת של שלה מצופית היתה אם
טמא". הכל חיבורן ובשעת מטהרין, וחכמים מטמא טרפון
מהרבה  מורכבת לחצוצרת שהכוונה רבינו, שם ומבאר
במקרא  כתוב זה נגינה (כלי בהמה של לקרן ולא חלקים,
עצמו  בפני חלק וכל משרוקיתא"), קרנא "קל שם): (דניאל
קרן  זה: כלי של סוגים שני וישנם כלי . תורת עליו אין
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קכט

קכט

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

את  להרכיב יכול אומן רק העגולה פשוטה, וקרן עגולה
ולהרכיבה, לפרקה אדם כל יכול הפשוטה ואת חלקיה,
חייב  בשבת עגולה קרן המחזיר א): מז (שבת אמרו ולפיכך
רבינו  ודעת פטור. - פשוטה מלאכה), שעשה (מפני חטאת
חיבור  אינם מחוברים כשהם אפילו הפשוטה שחלקי
ידע  ובלי טירחה כל ללא מתפרקים שהם מפני לטומאה,
אחריה. והבאה זו הלכה תתפרש זה ביאור ומתוך אומנות,

קיבול.79) בית להן שאין עצם או עץ כן 80)של ואם
עגולה. קרן מסוג שלם.81)היא כלי שהוא מפני

פשוטה.82) קרן חיבור 83)שהיא אינו כזה חלש חיבור
וכסףֿ ראב"ד (ראה כמפורקות נידונות והחוליות לטומאה,

משנה).

.ÊË‰ˆw‰84‰ÚÈ˜z ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰t‰ ÔÈÁÈpnL85- «»∆∆«ƒƒ«∆»»ƒ¿«¿ƒ»
BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó86·Á¯‰ ¯Á‡‰ ‰ˆw‰Â ;87 ¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿¿«»∆»«≈»»»

BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -88- ¯eaÁ ˙ÚL·e ; ≈¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË Ïk‰89Ba ‡ˆBik .90‰¯BÓ È˜ :91- ÔÓˆÚ ÈÙa «…»≈«≈¿≈¿»ƒ¿≈«¿»

ÈÂÏ ÌL Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡92; ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈¿«
dlL Á¯t‰93ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡nË˙Ó - ÒÈÒa‰Â94; «∆«∆»¿«»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈«¿»

.‡ÓË Ïk‰ - ¯eaÁ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ«…»≈

במשנה.85)שם.84) שנאמרה ל"מצופית" הכוונה
שהיא 86) מפני והטעם, לחצוצרה. מחובר כשאינו אפילו

בפירוש: כתוב במשנה עצמו. בפני שם לה ויש מתכת של
הדבר, ותמוה טמאה". מתכת של שלה מצופית היתה "אם
מתכת. של היתה אם המילים: את השמיט שרבינו

של 87) התחתון החלק פירוש, שלה". "הקוו במשנה:
שם 88)החצוצרה. לו שאין מפני מתכת, הוא אם אפילו

ה"א). פ"ט למעלה (ראה עצמו החצוצרה 89)בפני כל
טמא, הכל ולפיכך עיקר. היא והמצופית אחד, ככלי נידונית

עצם. או עץ של הוא הקוו אם לזה.90)ואפילו דומה
המנורה.91) לגוף קבע של חיבור מחוברים שאינם
סתם.92) "קנה" ולא מנורה", "קני שקע 93)נקראים:

שנותנים  כלי = (נר הנר את מכניסים שבו המנורה, בראש
והפתילה). השמן מגוף 94)בו מפורקים כשהם אפילו

והטעם, עצמם. בפני שם להם שאין ואףֿעלֿפי המנורה,
שכלי  נתבאר ה"ב פ"ט למעלה קיבול. בית להם שיש מפני
שם  לו אין אפילו טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכת

עצמו. בפני

.ÊÈÌÈvÁ‰ ˙¯B˜95‰¯hn‰ ‡È‰L ,96da LiL , ««ƒƒ∆ƒ««»»∆≈»
ÌÈÁÈpnLÂ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ˙ÎzÓ ÏL ˙BBLÏ¿∆«∆∆¿«∆∆À¿»¿∆«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÈÏ‚¯a d˙B‡97‰¯B‰Ë -98¯ÏBw‰Â .99- »¿«¿≈»¬ƒ¿»¿«»
‰¯‚Ó .‰‡ÓË Ïa˜Ó100˙Ïc‰ ¯BÁÏ ‰ÈpL ‰OÚL101, ¿«≈À¿»¿≈»∆»»ƒ∆»¿«∆∆

da LnzLnL Èt ÏÚ Û‡102˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ««ƒ∆ƒ¿«≈»≈»¿«∆∆
‰‡ÓË103È¯‰ - ˙Ïc‰ ¯BÁÏ d‡OÚ ˙‡ÓËpMÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ∆ƒ¿»¬»»¿«∆∆¬≈

¯ÓÒÓa ‰pÚa˜iL „Ú d˙‡ÓËa BÊ104dÎÙ‰ .105ÔÈa , ¿À¿»»«∆ƒ¿»∆»¿«¿≈¬»»≈
‰hÓÏÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ106- ÌÈ„„v‰ ÔÓ ÔÈa ƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈ƒ«¿»ƒ

‰¯B‰Ë107. ¿»

מ"א.95) פי"ב החיצים.96)שם את אליו שקולעים לוח

רגל 97) לתוכה ומכניסים רחבה, פגימה ובו ברזל גוש
הברזל. אל אותה וקושרים קורה מניחים ולמעלה האסיר,

כז). יג, (איוב במקרא "סד" שמו זה מפני 98)מכשיר
כלל. כלי לעול 99)שאינה דומה האסירים, צוארי שעל

הבהמה. צואר פ"ד 100)שעל מציעא בבא כלים, תוספתא
את 101)ה"ה. בחריץ והכניס במשקוף, חריץ עשה

משור, = [מגירה הפתח. לחלל בולטות ושיניה המגירה,

(שמ  הכתוב במגירה].מלשון וישם לא) יב, ואלֿב
מחוברת.102) לקרקע.103)כשהיא מחוברת שהיא מפני

בתוך  שיניה שעשה "מגירה אמרו: ג, פי"ד שם [במשנה
שבמשנה  והברטנורא הרא"ש ופירשו טמאה", החור
מידי  יוצאת ואינה שקבעה, לפני שנטמאה במגירה המדובר
ויוצאים  שהנכנסים מפני מסמר, בלי קביעה ידי על טומאתה
אינה  ולפיכך ממקומה, שיסירה להניח יש בה ניזוקים
אבל  בתוספתא. גם שנינו וכך בקרקע, כקבועה נידונית

זו]. קביעה מועילה טומאה, הורדת כשקבעה 104)למנוע
להסירה. בדעתו שאין הוכיח באופן 105)במסמר,

החלל. לתוך בולטות אינן כתוב:106)שהשיניים במשנה
החריץ  לתוך השיניים את הכניס פירוש, למעלן" "מלמטן
לנסר  איֿאפשר כך ומתוך לחוץ, בולטות ואינן שבמשקוף
הגירסא  כך. לגרוס יש בתוספתא וגם כאן שגם ונראה בהן.
שהתכוון  לפרש אפשר [בדוחק מובנת. אינה שלפנינו

ולמזוזות]. מפני 107)לאסקופה מטומאתה, יצאה
שאינה  מפני ועוד, לה. המיוחד מתשמישה לגמרי שביטלה
בו  חזר [רבינו להסירה. בדעתו אין ויוצאים לנכנסים מזיקה

טהרות)]. (סדרי הנ"ל במשנה מפירושו כאן

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
יקבל 1) ולא מתכת כלי שיישבר השבר שיעור כמה יבאר

שניקבו. מתכת כלי ודין טומאה.

.‡¯·M‰ ¯eÚL ‰nk2Ïa˜È ‡ÏÂ ˙ÎzÓ ÈÏk ¯·MiL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ«∆∆¿…¿«≈
?B˙‡ÓhÓ ¯‰ËÈ B‡ ‰‡ÓË3‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰4. À¿»ƒ¿«ƒÀ¿»«…¿ƒ«∆

מ"א.2) פי"ד שנשבר.3)כלים לפני עליו אין 4)שירדה
יתבארו  השונים השיעורים הכלים, לכל אחיד שיעור

הבאות. בהלכות

.·ÔÓÊ Ïk5BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ÈÏk‰L6- »¿«∆«¿ƒ»«¬≈≈¿«¿
ÏL ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÏL ÈÏk ·eLÁÂ ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«¿ƒ∆

˙ÎzÓ7È¯‰ - Ba ˙B‡lÓÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ¯aLpL «∆∆∆ƒ¿««¬≈»¿«…¬≈
.ÔÈnÁ Ba ÌÁÏ È„k - Ìe˜Ów‰ .‰È‰Lk ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆»»«À¿¿≈»…«ƒ

ÌÁn‰8ÌÈÚÏÒ Ïa˜Ï È„k -9ÒÙl‰ .10Ïa˜Ï È„k - «≈«¿≈¿«≈¿»ƒ«∆∆¿≈¿«≈
˙BB˙È˜11Ïa˜Ï È„k - ÔB˙Èw‰ .˙ÎzÓ ÏL ƒ∆«∆∆«ƒ¿≈¿«≈
˙BËe¯t12ÔÈi‰ ˙BcÓ .13ÔÈi‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -14ÔÎÂ . ¿ƒ««ƒ¿≈»…»∆««ƒ¿≈

ÔÓM‰ ˙BcÓ15ÒÓ .ÔÓM‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -ÏL ˙p ƒ«∆∆¿≈»…»∆«∆∆¿«∆∆∆
Ïc¯Á16‰hÓlÓ ÌÈ·˜ ‰LÏL da eˆ¯ÙpL17‰Ê «¿»∆ƒ¿¿»¿»¿»ƒƒ¿«»∆

‰Ê CB˙Ï18‰¯B‰Ë -19ÔÈÚÓ ˙LnLÓ dÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆¿»¿ƒ∆≈»¿«∆∆≈≈
‰Ù¯‚Ó .dzÎ‡ÏÓ20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dtk ‰ÏhpL ¿«¿»«¿≈»∆ƒ¿»«»««ƒ∆ƒ

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ dÈ‡L ;‰¯B‰Ë - Ò¯e˜k¿¿»¿»∆≈»»≈≈¿«¿»
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קל כלים קל הלכות - טהרה ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

da Ú˜˙Ï ˙ÈOÚ ‡Ï ‡È‰Â ,Ò¯ew‰ ÔÈÚÓ ‡l‡∆»≈≈«¿»¿ƒ…«¬≈ƒ¿…«»
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ò¯e˜k21. ¿¿»¿≈…«≈»∆

שבירתו.6)שם.5) רבינו 7)שלפני וגם "דלי". במשנה:
מים. מילוי היא הקבועה שמלאכתו לדלי מתכוון

מקומקום.8) יותר גדול הנקב.9)שהוא דרך יפלו ולא
כלי  שהוא מפני ה"י). פ"ט (ראה עתיק כסף מטבע = סלע
להשתמש  היו שרגילים נראה גדול, שיעור לו נתנו גדול
אינו  הרי - כן לא שאם סלעים, בו להניח במיחם לפעמים

ישראל'). ('תפארת הראשונה למלאכתו כלי 10)ראוי
קטנים. כלים בו ומנקים מים בו שמחממים מאוד גדול

קטנות.12)כדים.11) מטבעות בו הניחו שלם כשהוא גם
פירוש  כשנתרועעו, מדובר וקומקום שבדלי מפרש [הר"ש
ומסתמך  בניקבו. - ואילך וממיחם ונחלשו, שנשחקו
בהלכה  וגם ה"א. פ"ד שם התוספתא, על זה בפירושו
עצמו, קלקול באותו הכלים כל את לפרש אין שלפנינו
מתאימים  שיעורים ונותן "שנשבר" מתחיל רבינו שהרי
שיעורים  קובע הוא מכאן ואחר וקומקום, בדלי שבור לכלי
ונראה  שניקבו. לכלים מתאימים שהם מטבעות, קיבול של
מקום  בדלי ונשאר שנשברו, וקומקום דלי מפרש שרבינו
האחרים  ובכלים מים, בו לחמם כדי ובקומקום מים, לשאוב

ישראל')]. 'תפארת (ראה כשניקבו כלים 13)מדובר
שניקבו. יין למדידת דרך 14)המיוחדים יוצא היין אין אם

אם  שאפילו מפרשים, [יש טומאה. מקבל הכלי הנקב, אותו
מקבל  הכלי - הנקב דרך לאט לאט מתמצות זעירות טיפות
בכלי  מתעכב שהיין למדידה מפריע שאינו מפני טומאה,

קצר]. אלא 15)זמן יוצא ואינו מיין, סמיך יותר הוא שמן
גדול. יותר נקב החרדל 16)דרך את לשרות היו רגילים

של  אריגה ששוליה מסננת דרך ולהעבירו בחומץ או במים
מתכת. מקומות 17)חוטי בשלושה האריגה חוטי נקרעו

לזה. זה גדול 18)סמוכים לחור התלכדו הנקבים שלושת
החור. דרך נופל והחרדל לקבל 19)אחד, שיכולה אע"פ

מחרדל. יותר גסים ופירש 20)דברים מ"ד. פי"ג כלים
שלו  יד ובית התבשיל, את בו שבוחשים גדול תרווד רבינו,
לתקוע  בו להשתמש ואפשר (פטיש) קורנס בתבנית עשוי

ראוי 21)מסמרים. ואינו שנשבר כלי כל לזה, הדומה כל
שהאדם  אףֿעלֿפי טומאה, מקבל אינו הראשונה למלאכתו

אחרת. למלאכה בו משתמש

.‚˜¯ÒÓ22¯Óˆ ÏL23Ba ¯izL Ì‡ ,ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«≈
„Á‡ ÌB˜Óa LÏL24‰BˆÈÁ‰ ‰˙È‰ .‡ÓË -25˙Á‡ »¿»∆»»≈»¿»«ƒ»««

Ba ˜¯ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë - LÏM‰ ÔÓƒ«»»¿ƒ∆≈»ƒ¿…
ÔzLt26BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯ÒÏ ˙ÏÚBÓ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰L , ƒ¿»∆«ƒ»≈»∆∆ƒ¿…¿…∆≈

ÔÓ eÏh .¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÈÏÎa BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ∆≈≈¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ¿ƒ
Ô‡OÚÂ ÌÈzL ˜¯Òn‰27˙Ë˜ÏÓÏ28˙Á‡ .˙B‡ÓË -29 ««¿≈¿«ƒ«¬»»¿«¿∆∆¿≈««

¯pÏ dÈ˜˙‰Â30ÛtÏÏ B‡31- Ìew¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿…»∆»«ƒƒ
Û‡ ,‰ÏB„‚e ‰·Ú ÔM‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»¿»«≈»»¿»«
ÈÙa ˙‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - dÈ˜˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿ƒ»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

dÓˆÚ32. «¿»

מ"ח.22) פי"ג היד 23)שם בית הצמר. את בו שסורקים

בו. תחובות ברזל של ומחטים מעץ, עשוי המסרק של
בו.24) לסרוק עדיין הוא שהיא 25)ראוי החיצונה השן

בה. לסרוק ראויה ואינה נשתרבבה 26)רחבה זו תיבה
דקות, שמחטיו צמר של מסרק למוחקה. ויש בטעות לכאן

פשתן. בו לסרוק כלל ראוי המחטים.27)אינו שתי את
הגוף.28) מן השיער את בהן להוריד מלקחיים כעין
אחת.29) שן מתאימה 30)ניטלה בתבנית אחד קצה כפף

מהנר. הפתילה את  בה מפני 32)לכרוך.31)להוציא
פפא  כרב שעווה. של לוח על בה לכתוב ראויה שהיא

כסףֿמשנה). (ראה א מג, ביבמות

.„˜¯ÒÓ33ÔzLt ÏL34Ba ¯izLÂ ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÓË - ÌÈzL35¯B‰Ë - ˙Á‡ Ba ¯izL ;36. ¿«ƒ»≈ƒ¿«≈««»

המסרק 34)שם.33) ושיני עבים, יותר הם הפשתן חוטי
צמר. של מבמסרק יותר מזו זו ומרוחקות ראוי 35)עבות

פשתן. בו לסרוק עדיין וֿד'36)הוא ג' אלו הלכות שתי
ב'כסף  זה על העיר (שם. ביבמות הסוגיא לשיטת מנוגדות

שם). ראה הקודמת. בהלכה משנה'

.‰ÌÈÓe„k‰37ÈÏ˜e‡Â e¯aLpL38- ˙Ói˜ Ô‰lL «¿ƒ∆ƒ¿¿¿¿¿ƒ∆»∆«∆∆
ÔÈ‡ÓË39ÔÓ ÈÏc‰ Ô‰a ‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L , ¿≈ƒ∆¬≈∆¿»¿ƒ»∆«¿ƒƒ

¯‡a‰40.Ì„wÓ eÈ‰Lk «¿≈¿∆»ƒ…∆

האשקלוניים.37) הכדומים מ"ז: עם 38)שם השלשלת
זה 39)הווים. בכלי להשתמש רגילים היו באשקלון

ברזל  של שלשלאות קבועות ובו ארוך, עץ ממוט המורכב
שנפלו  כלים מוציאים זה בכלי כפופים, ווים שבראשיהן
פשוט, עץ הוא שהמוט אףֿעלֿפי טומאה מקבל והוא לבור.
משמש  והעץ הכלי, עיקר הם והווים שהשלשלאות מפני

חבל.40)אותם. בה יקשור אם או עמוקה אינה כשהבאר

.Â‰¯‚Ó41ÌÈ˙ÈaÓ ˙Á‡ ÔL ‰ÏhpL42‰¯B‰Ë -43. ¿≈»∆ƒ¿»≈««ƒ≈¿«ƒ¿»
da ¯izL44ËÈq‰ ‡ÏÓ45,‰‡ÓË - „Á‡ ÌB˜Óa ƒ¿«≈»¿…«ƒ¿»∆»¿≈»

¯‚Ï ¯LÙ‡ È¯‰L46.¯‡Lpa ∆¬≈∆¿»»…«ƒ¿»

מ"ד).41) (שם ניטלה 42)משור שיניים שתי כל מבין
בלי  שיניים שתי נשארו ולא ניטלה, שנייה שן [כל אחת

ביניהן]. בה.43)הפסק לנסר איֿאפשר מקום 44)כי
שיניה. ניטלו רבינו 45)שלא אגודלים. ארבעה כשיעור

הסיט  מלוא בין הבדל שיש מבאר, למשנתינו בפירושו
ורוחב  שאמרנו, כמו שיעורו הסיט מלוא הסיט, לרוחב
האצבע  וראש האגודל ראש בין המרחק הוא הסיט
[בפירושו  האפשרות. קצה עד מזו זה אותן כשמרחיקים
שתות  הוא הסיט שמלוא רבינו, כותב - ב קה, שבת למשנה
כאן, האמור השיעור מחצי פחות הוא זה ושיעור הזרת,
(לא  אצבעות עשרה שתים = אמה חצי הוא הזרת שהרי
מ"ב]. פ"ג לערלה פירושו ראה וצע"ג, אגודלים),

לנסר.46)

.Ê„ˆÚn‰47ÏÓÊ‡‰Â48˙ÏÒÙn‰Â49Ác˜n‰Â50 ««¬»¿»ƒ¿≈¿««¿∆∆¿««¿≈«
eÓbÙpL51‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ„Ú -52ÔÓeqÁ Ïh .53- ∆ƒ¿¿¬«ƒ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë54ÌÈLÏ e˜ÏÁpL ÔlÎÂ .55ÔÈ‡ÓË -56ıeÁ ; ¿ƒ¿À»∆∆¿¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ
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קלא

קלא

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ba ·˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ác˜n‰ ÔÓ57È˜e¯‰Â .58 ƒ««¿≈«∆¬≈≈»ƒ¿…¿»¿ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ

.ÈÏk ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒ

נגרים.47) בו שמשתמשים גרזן שם . רבינו 48)כלים,
והנגר  התחתון, בקצהו מחודד ארוך ברזל מפרש: במשנה

העצים. את בו וחותך ידיו בשתי אותו סכין 49)אוחז
הקרשים. את בה ומחליקים עץ, של יד בבית מורכבת חדה

הערה 50) לקמן ראה בעץ, נקבים בו קודחים שהנגרים כלי
[פירש  רבינו נו. פירוש ע"פ למעלה האמורים הכלים כל נו

לכלים  אלה במונחים משתמשים כיום אולם במשנה,
ראויים 52)נסדקו.51)אחרים]. עדיין שהם מפני

עשויים  האלה הכלים שכל מפרש, שם רבינו למלאכתם.
פשוט, ברזל הוא האחד לזה, זה מרותכים חלקים משני
קשה  יותר מברזל עשוי – וינקבו יחתכו שבו החלק – והשני
שאינו  החלק נסדק ואם לפלדה). הכוונה (כנראה חזק ויותר
כאילו  הקשה, הברזל גבול את עובר הסדק אין כלֿכך חזק
"חיסום". זה חלק נקרא ולפיכך המעבר, את חוסם זה

הקשה.53) הכלי.54)הברזל עיקר הוא זה חלק
ראוי 56)לארכן.55) עדיין שהוא קטן כלי נשאר שהרי

הראשונה. בפירוש 57)למלאכתו שלנו בדפוסים
הוכחה  מכאן אולם המקבת", שם "ומקדח כתוב: המשניות,
"מנקבת". וצ"ל היא, המעתיק או הדפוס שטעות

אולם 58) העצים, בו שמחליקים הכלי שהוא מפרש ה'ערוך'
ביאר  ולא במשנתינו, שנאמרה "מפסלת" כך פירש רבינו
חלקים  משני מורכב כלי שהוא רק וכתב הוא, מה רונקי כאן
טומאה. מקבל אינו ולכן שלם כלי אינו עצמו בפני חלק וכל

.ÁÛÈq‰59ÏbÓ BÓk Ì˜Ú‰ ÔÈkq‰Â ,ÔÈkq‰Â60, ««ƒ¿««ƒ¿««ƒ∆»…¿«»
„È ÏbÓe ÁÓ¯‰Â61¯Èˆ˜ ÏbÓe62ÌÈpË˜ ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ¿»…«««»««»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯tÒ ÏL ÌÈÏB„b ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL63 ∆«¬≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ∆«»ƒ
e˜ÏÁpL64‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ô‰Ó ˜ÏÁ Ïk - ∆∆¿¿»≈∆≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆

BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ65. ∆≈≈¿«¿

מ"א.59) במשנה.60)שם שנאמר פגיון כך מפרש רבינו
פיות. שני לו שיש סכין מפרש שמשתמשים 61)והר"ש

הבית. תבואה.62)לצרכי בו מדובר 63)שקוצרים
המחובר  יד בית להם שיש או מחוברות חוליות של בכלים

אחרונה'. 'משנה ראה ולא 64)בהם. בחלקים נתפרקו
מהם.65)נשברו. חלק בכל שערות לחתוך אפשר

.ËÌÈ¯tÒÓ66ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL67ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ƒ¿»«ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ
¯ÚO‰ ˙‡ ˙¯·ÚÓ dÈ‡L68.˜Á„a ‡l‡ ∆≈»«¬∆∆∆«≈»∆»¿…«

משני 66) מורכב אינו זה כלי "מספרת". כתוב במשנה
של  דק) (טס רדיד "יביאו מפרש: גאון, האי רב סכינים.
אחד". לצד אותו ומכפלים ראשיו משני אותו ויחודו ברזל

פ"ג 68)נשברה.67) שם [בתוספתא, סבוכות. שערות
כבתחילתו, שהוא מפני מטמא, יהודה "רבי אמרו: ה"ב,
הסבך, את בה חותך ועכשיו הסבך את בה  חותך בתחילה
אילנות, סבכי חותך הגר"א שם ופירש מטהרים". וחכמים

שערות. סבכי מפרש ורבינו

.ÈÔBÈ¯L69¯B‰Ë - Bk¯‡Ï ˜ÏÁpL70BaÁ¯Ï ;71Ì‡ , ƒ¿∆∆¡«¿»¿»¿»¿ƒ
È˙ÓÈ‡Ó .‡ÓË - ‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»»≈≈≈»«

‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë72.BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ BÈ‡Â »√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈≈¿«¿
‰ÏÚÓÏÓ Ì‡ :Ba¯ Ba ¯izLÂ ‰Ïa73‡ÓË -74Ì‡Â , »»¿ƒ¿«≈Àƒƒ¿«¿»»≈¿ƒ

˜ .¯B‰Ë - ‰hÓlÓËÈLÎ˙Ï ‡ÈÏÁ ‰OÚÂ epnÓ ıv ƒ¿«»»ƒ≈ƒ∆¿»»À¿»¿«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ -75. ¬≈¿«∆∆À¿»

פ"ג.69) בבאֿמציעא כלים להגן,70)תוספתא, ראוי אינו
הגוף. רוחב כל מכסה אינו מכסה 71)שהרי חלק ונשתייר

רחבו. לכל הגוף של חלידה.72)חלקו עלֿידי
נשאר.73) העליון הלב 74)החלק את מכסה שהוא מפני

החזה. שהוא 75)ואת אדם תכשיט – לכאן בא חדש כלי
ה"ו). פ"ח למעלה (ראה טומאה מקבל

.‡È˙¯ÙBÙL76ÌÈ·‰Ê ÏL77ÔÈ‚BÊ ÏLÂ78ÏLÂ ¿∆∆∆∆»ƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈÁt79˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏLÂ80- dk¯‡Ï ‰˜ÏÁpL «»ƒ¿∆≈¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿»

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë¿»¿»¿»ƒ¿«∆∆≈≈¿«¿»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ‰BL‡ƒ̄»¿≈»¿ƒ»¿»

ה"ו.76) שם בו 77)תוספתא, שמנפחים קטן מפוח
הזהב. את להתך כדי זגגין.78)הגחלים כתוב: בתוספתא

ברזל.79) לליבון "עושי 80)מפוח בתוספתא גורס הגר"א
את  המהתכים הם שזגגים מפרש שהוא נראה זכוכית". כלי
זכוכית  כלי ועושי גדולים, במפוחים ומשתמשים הזכוכית

רכה. או מהותכת בזכוכית משתמשים

.·È‡i·Ïk81ÌÈ¯tÒ ÏL82ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ¿»ƒ»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈
‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL ˙ÈÎeÎÊ83ÌÈÁt ÏLÂ ;84 ¿ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ

˙‡ da ‰˙BÁ] ‰lÁza ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË -¿≈»ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆»∆
[ÌÈÏÁb‰85.ÌÈÏÁb‰ ˙‡ da ‰˙BÁ ÂLÎÚÂ «∆»ƒ¿«¿»∆»∆«∆»ƒ

שם.81) הכלים 82)תוספתא, את בו להניח מיוחד כלי
זכוכית  ועושי ספרים רופאים, בהם שמשתמשים השונים

מלאכה. הכלים 83)בשעת את לקבץ הוא תשמישה עיקר
לשניים  נחלקה ואם לחפשם, יצטרך שלא כדי אחד במקום

ומתפזרים. מתוכה הכלים נופלים השלם'84)- ב'ערוך
בראשיהם, מעוקמים מסמרים בו שתחובים כלי מפרש,

הכור. מן החם הברזל מוציאים רוצה 85)ובהם כשהנפח
הגחלים  את חותה הוא הכור, מן החם הברזל את להוציא

ומצדדיו. גביו שעל

.‚È‰‡¯Ó86‰LËLhpL B‡ ‰¯aLpL ˙ÎzÓ ÏL87: «¿»∆«∆∆∆ƒ¿¿»∆ƒ«¿¿»
‰‡¯Ó ‰˙È‰ ;‰¯B‰Ë - ÌÈt‰ ·¯ ‰‡¯Ó dÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿»…«»ƒ¿»»¿»«¿»

‰˙È‰Lk ÈÏk ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈt‰ ·¯88. …«»ƒ¬«ƒƒ¿ƒ¿∆»¿»

ו.86) פי"ד, כלים ואינה 87)משנה, מבריקה אינה
ברורה. תמונה להשתמש 88)מחזירה שאפשר מפני

כזו. קטנה במראה

.„ÈËÁÓ89- dˆ˜Ú B‡ ·e˜p‰ d˙ˆ˜ ÏhpL ««∆ƒ«¿»»«»À¿»
‰¯B‰Ë90dÈ˜˙‰ Ì‡Â .91ÛtÏÏ92Ì˜¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿…»∆»«ƒ¿…

da93‰‡ÓË -94ÔÈwO ÏL ËÁÓ Ï·‡ .95d˙ˆ˜ ÏhpL »¿≈»¬»««∆«ƒ∆ƒ«¿»»
ÌLB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË - ·e˜p‰96ÈM‰ ‰ˆwa97. «»¿≈»ƒ¿≈∆≈«»∆«≈ƒ
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קלב כלים קלב הלכות - טהרה ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"ה.89) פי"ג שם לתפירה.90)משנה, ראוייה אינה
להתאימה.91) כדי מעשה בה לכרוך.92)עשה
לרקום.93) יותר נוח עגול, חפץ איזה על כרוך כשהחוט
מועיל 94) - הראשונה למלאכתה ראוייה שאינה אע"פ

מאד.95)התיקון. עבה רך.96)שהיא בחומר חורט
לרשום,97) בה משתמשים הנקוב הקצה שנשבר לפני גם

שבירתה. שלפני למלאכתה היא ראויה כן ואם

.ÂËËÁn‰98‰ÈÏÚ ÔÈÙÙBlL99ÈM‰100·‰f‰ B‡ «««∆¿ƒ»∆»«»ƒ«»»
ÏhpL ÔÈa ,ÔÈÓ˜B¯‰ ÔÈOBÚL C¯„k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿∆∆∆ƒ»¿ƒ≈∆ƒ«
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË - dˆ˜Ú ÏhpL ÔÈa dlL ·e˜p‰«»∆»≈∆ƒ«À¿»¿≈»∆≈

‰¯ÈÙz‰ d˙Î‡ÏÓ101. ¿«¿»«¿ƒ»

ולפעמים 99)שם.98) כך, לשם בעיקרה שנעשתה
ובעוקצה. בחודה גם בה צבוע 100)משתמשים צמר

הליפוף,101)אדום. אלא התפירה אינה מלאכתה עיקר
הם  זהב וחוטי שני חוטי השבירה. אחר גם ראויה היא ולזה

דקים. מחטים על אותם לופפים ולכן מאד, דקים

.ÊËËÁÓ102‰¯ÈÙz‰ ˙·kÚÓ Ì‡ :‰„eÏÁ ‰˙ÏÚ‰L ««∆∆∆¿»¬»ƒ¿«∆∆«¿ƒ»
.‰‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ»¿≈»

שם.102)

.ÊÈÛÈq‰103;ÔÈ¯B‰Ë - ‰„eÏÁ eÏÚ‰L ÔÈkq‰Â ««ƒ¿««ƒ∆∆¡¬»¿ƒ
Ô‡ÙL104ÔÊÈÁL‰Â105ÔÎÂ .‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ -106 »»»¿ƒ¿ƒ»»¿¿À¿»»«¿»»¿≈
‡¯Bpˆ107dËLtL‰¯ÊÁ - dÙÙk ;‰¯B‰Ë - ƒ»∆¿»»¿»¿»»»¿»

.‰LÈ‰ d˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»

ה"ו.103) פ"ג בבאֿמציעא שם נמשך 104)תוספתא,
רבינו 105)לסייף. כתב ה"ב פ"ח למעלה לסכין. נמשך

הסכין  ושל משישופנה, הוא הסייף מלאכת שגמר
ולבאר  לחלק מוכרחים אנו כך ומשום משישחיזנה,
שסייף  מבאר, התוספתא על ביכורים' ב'מנחת כלמעלה.
סכין  אולם בכוח, בה שמכים מפני השחזה טעונה אינה

ההשחזה]. לפני למלאכתה ראויה שם 106)אינה משנה,
ה. ואם 107)פי"ג מעוקם, וראשו הפלך ראש שעל הברזל

גאון. האי רב פירוש (ע"פ לטוויה ראוי אינו העיקום נפשט
הניצלה  הבשר את בו שמהפכים מעוקם מזלג מפרש והר"ש

גחלים). על

.ÁÈÁzÙÓ108‰aÎ¯‡ BÓk Ì˜Ú109CBzÓ ¯aLpL «¿≈«»…¿«¿À»∆ƒ¿«ƒ
¯B‰Ë - ;ÂÈ˙BaÎ¯‡110Ìb ÔÈÓk ÈeOÚ‰ ÁzÙÓ ÔÎÂ .111 «¿À»»¿≈«¿≈«∆»¿ƒ«

ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L .¯B‰Ë - Bnb CBzÓ ¯aLpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¬≈≈»ƒ¿…«
da eÈ‰ .ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰a112 »∆«¬≈≈»¿«¿ƒ≈≈¿«¿»»»

ÌÈpL113ÌÈ·˜e114ÁzÙÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚL ,‡ÓË -115. ƒ«ƒ¿»ƒ»≈∆¬«ƒ«¿≈«
ÌÈ·˜p‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈpM‰ eÏh116eÓzÒ ; ƒ¿«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿¿

eÓzÒÂ ÌÈpM‰ eÏh .ÌÈpM‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈ·˜p‰«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿
‰Ê CB˙Ï ‰Ê ÌÈ·˜p‰ eˆ¯ÙpL B‡ ÌÈ·˜p‰117.¯B‰Ë - «¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿∆»

מ"ח.108) פי"ד כמו 109)שם עגול הוא העקימה שמקום
ישראל'). ('תפארת קצת 110)ברך שנשאר אףֿעלֿפי

מגיע  אינו שהעיקום מפני והטעם, השבירה. במקום עיקום

ממקומו. יעתיקו ולא הבריח מקום יוונית 111)עד אות
? כך: השבור.112)שצורתה בחלק פירוש בו, צ"ל

ולהעתיקו.113) הבריח את בהן לאחוז שאפשר בליטות
להם 114) היו ולהעתיקו. הבריח את בהם להכניס ואפשר

המסיע  המפתח לנקבי נכנס הסוגר הבריח שקצה מנעולים
שבמפתח  שיניים ידי על נפתח שני וסוג ממקומו, אותו

שלנו. המפתחות מנעול 115)כדוגמת בו לפתוח אפשר
הנקבים. או השיניים בעזרת עדיין 116)בדוחק ראוי

שאמרנו. הראשון מהסוג מנעול בו ונעשה 117)לפתוח
ממקומו. הבריח את להזיז ראוי שאינו גדול אחד חור

.ËÈÈÏk118Ba ÌÈ¯‰Ï Ûk „Á‡‰ BL‡¯a LiL ¿ƒ∆≈¿…»∆»«¿»ƒ
ÔLc‰119:¯Oa‰ Ba ˙BÏˆÏ ‚ÏÊÓ ÈM‰ BL‡¯·e «∆∆¿…«≈ƒ«¿≈ƒ¿«»»

Btk ‰Ïh120ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË -121- ÂÈpL eÏh ; ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏBÁÎÓ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË122ÔÈÙ¯BbL Btk ‰ÏhpL »≈ƒ¿≈«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»«∆¿ƒ

ÏBÁk‰ da123¯Îf‰ ÈtÓ ‡ÓË -124Ba ÌÈÏÁBkL »«¿»≈ƒ¿≈«»»∆¬ƒ
.Ûk‰ ÈtÓ ‡ÓË - ¯Îf‰ Ïh ;ÔÈÚ‰»«ƒƒ««»»»≈ƒ¿≈««

מ"ב.118) פי"ג "קוליגריפון"119)שם כך מפרש רבינו
במשנה. האפר.120)שנאמר את בו לגרוף ראוי ואינו

כלי 121) תורת ועדיין בשר, לצלות בהן להשתמש שאפשר
קצהו 122)עליו. העיניים, את לצבוע שתשמישו כלי

השני  וקצהו הצבע, את נוטלים ובה קטנה ככף עגול האחד
שבו 124)הצבע.123)ישר. המכחול, של הישר הקצה

העין. לתוך הצבע את מכניסים

.ÎÈÏk125‰Î·Òk Ûk „Á‡ BL‡¯aL126ÂÈÏÚ ˙BÏˆÏ ¿ƒ∆¿…∆»«ƒ¿»»ƒ¿»»
‰¯„w‰ ÔÓ ¯Oa‰ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈpL ÈM‰ ‰ˆw·e«»∆«≈ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆«»»ƒ«¿≈»

L‡‰ ÏÚÓ B‡127;ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË - Btk ‰Ïh : ≈«»≈ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»
˙ÎzÓ ÏL ËÚ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË - ÂÈpL eÏh128 ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈«¿≈≈∆«∆∆
ÔÈ˜ÁBÓ ÈM‰ BL‡¯·e „Á‡‰ BL‡¯a ÔÈ·˙BkL129: ∆¿ƒ¿…»∆»¿…«≈ƒ¬ƒ

- ˜ÁBn‰ Ïh ;˜ÁBn‰ ÈtÓ ‡ÓË - ·˙Bk‰ Ïhƒ««≈»≈ƒ¿≈«≈ƒ««≈
‰È‰iL ‡e‰Â .el‡· ‡ˆBik ÔÎÂ .·˙Bk‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«≈¿≈«≈»≈¿∆ƒ¿∆
ËÚ ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯‡Lp‰«ƒ¿»»«¬≈≈¿«¿≈«≈
Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,·˙Bk‰ ¯‡LÂ BlL ˜ÁBn‰ ÏhpL∆ƒ««≈∆¿ƒ¿««≈ƒƒ¿«≈»¿

ÂÈ˙BÚaˆ‡ È¯L˜Ï ÚÈbiL È„k130È¯‰L ,‡ÓË - ¿≈∆«ƒ«¿ƒ¿≈∆¿¿»»≈∆¬≈
¯‡LÂ ·˙Bk‰ Ïh .Ba ·zÎÈÂ Ba ÊÁ‡iL ¯LÙ‡∆¿»∆…«¿ƒ¿…ƒ««≈¿ƒ¿«

B„È Òt ‡BÏÓ Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,˜ÁBn‰131,‡ÓË - «≈ƒƒ¿«≈»¿¿«»»≈
- ‰fÓ ˙BÁt ¯‡L .Ba ˜ÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈…«≈»∆

ונותנים 126)שם.125) הבשר את עליה מניחים רשת.
אש. גחלי על לסטרא"127)אותה "זומא רבינו לדעת זהו

הסבירו, משנה' ה'כסף וכן [הראב"ד במשנה. שנאמרה
של  כ' והלכה לסטרא, זומא של פירוש היא יט שהלכה
אלו, למשניות פירוש לידם הגיע לא כנראה "קוליגריפון".

כאן]. פירושנו מסתמך על 128)שעליו בו שכותבים
אחר. רך חומר או קצת 129)השעווה רחב הוא זה ראשו

אותיות. בה שחרטו השעווה את בו ומחליקים
היד.130) לפס מחוברות שהאצבעות כדי 131)למקום

בו. ולמחוק היד בכף המכתב את לאחוז שיוכל
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קלג

קלג

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‡ÎÌc¯˜132BtLÚ ÏhpL133L¯Á‰L „v‰ ‡e‰Â , À¿…∆ƒ«À¿¿««∆∆»»
BÚewa ˙Èa Ïh ;BÚewa ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË - Ba ¯bÓ¿«≈»≈ƒ¿≈≈ƒƒ«≈ƒ

BÙBwÓ ¯aL .BtLÚ ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË -134¯B‰Ë -135. »≈ƒ¿≈≈À¿ƒ¿««»

מ"ג.132) מחודדים,133)שם קצותיו שני הקורדום
ומעוגל  קצר והשני הנגרים, בו ומשתמשים מאד רחב האחד
עושף, נקרא הראשון הבית. במשק עצים בו ומבקעים קצת
יג, (שמואלֿא ["במחרשתו" למחרישה דומה שהוא מפני
ביקוע". "בית נקרא והשני עושפיה], יונתן מתרגם כ)

טהורים'134) מים 'הגהות (ראה הקת של קיבולו בית
שם). המשניות, למלאכתו.135)לפירוש ראוי שאינו מפני

.·Î¯BÁ¯Á136ÌbÙpL137ÏËpiL „Ú ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿∆ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯138BÙBwÓ ¯aL .139.¯B‰Ë - Àƒ¿««»

את 136) בו ומנערים המרדע ראש בו שמכניסים הברזל
כג. הלכה ראה שרשים, בו חותכים וגם המחרישה מן העפר

מחודו.137) חלק החוד.138)נטל ראה 139)של
"קופו"]. רבינו גורס למשנתינו, [בפירושו הקודמת. בהלכה

.‚ÎÚc¯n‰140„ÓÏn‰ ‡e‰141.·Ú C¯‡ ıÚ ‡e‰Â , ««¿≈«««¿»¿≈»…»
ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ ,‰ÏÚÓÏÓ B˙ˆ˜a Úe˜z „Á ¯ÓÒÓ BÓÎe¿«¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆««¿∆
ÁÓ¯ BÓk ÏÊ¯a ‰hÓÏÓ ÈM‰ ‰ˆw·e .Ô·¯„ ‡¯˜ƒ¿»»¿»«»∆«≈ƒƒ¿«»«¿∆¿…«

Ba ÒÎ ıÚ‰Â142.¯BÁ¯Á ‡¯˜ ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ , ¿»≈ƒ¿«¿∆««¿∆ƒ¿»«¿

ראם 140) (בדפוס ה"ה פ"ג בבאֿמציעא כלים תוספתא,
"מרדע"). וצ"ל "מרדה". כתוב על 141)וילנא, שנותנים

הילוכה. ליישר הבהמה רומא.142)צואר דפוס ע"פ
"בו". המילה הושמטה מאוחרים, בדפוסים

.„Î˙˜ÈÓ143˙¯ÙBÙL BÓk ‡È‰L ,˙ÎzÓ ÏL144, ¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ¿¿∆∆
ÏwÓa ‰pÚa˜iMÓ - ‰‡ÓËpL145˙Ï„· B‡146 ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿»∆»¿«≈¿∆∆

‰p¯aÁÈÂ147¯‰Ëz ıÚ‰ ÌÚ148dÚ·˜e ‰‡ÓË ‡Ï . ƒ«¿∆»ƒ»≈ƒ¿«…ƒ¿¿»¿»»
ÏwÓa149˙Ïca B‡150‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ¿«≈«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

dÓB˜Óa151B‡ ‰¯Bwa ÌÚ·wL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏkL ; ƒ¿»∆»¿≈«»∆¿»»«»
‰pLiL „Ú eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ï˙ka152˙‡ «…∆¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«∆¿«∆∆

ÔÈÓBzÁ ÏL Ûc ,CÎÈÙÏ .Ì‰ÈOÚÓ153˙ÎzÓ ÏL «¬≈∆¿ƒ»«∆«¿ƒ∆«∆∆
‡ÓË - Ï˙ka BÚ·wL154¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿»«…∆»≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»
eÚa˜pL ˙BÎzÓ ÈÏk155Ô‰ÈËeLt ÔÈa Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa , ¿≈«»∆ƒ¿¿≈¿«¿≈∆≈¿≈∆

.eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿∆»

מ"ב.143) פי"ד מן 144)שם יין לשאוף בה שמשתמשים
מתכת 145)החבית. של שפופרת שמרכיבים אנשים יש

לנוי. – מקל על שנותנים 146)קטנה מפרשים [ויש לנוי,
ירקב]. שלא העץ על לשמור כדי הדלת, תחת אותה

למשנתינו).147) בפירושו (רבינו מפני 148)במסמרים
בה  שתקע ממש, בגופה במעשה תשמישה שינה שהאדם
העץ. את משמשת היא ועכשיו וניקבה, מסמרים

במסמרים.149) חיברה ולא המקל את בה תחב
במסמרים.150) קבעה ולא שבדלת בחריץ הכניסה
טומאתה.151) ממנה פקעה לא נטמאה, אם ומכלֿשכן

לקובעה  בכוונה לכתחילה השפופרת עשה כשלא ומדובר

לא  - כך לשם לכתחילה עשאה אם אבל במקל, או בדלת
טומאה. מקבלת אינה ולפיכך כלי, תורת עליה ירד

על 152) מיוסד זו הלכה פירוש [כל בגופם. מעשה ע"י
למשנתינו]. רבינו את 153)פירוש עליו עורך שהנחתום

מעשה 154)הלחם. עשה שלא מפני טומאה, מקבל
בגופם.155)בגופו. שינוי נעשה ולא

âטבת י"ג שישי âיום
øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨

כלי.1) משבריהם ועשה שנשברו ועצם ועור עץ כלי יבאר
שבללו  טמא ברזל הישנה. לטומאתם מתכות כלי חזרת ודין
אם  ונשברו שנטמאו זכוכית כלי ודין וכו'. טהור ברזל עם
כל  ודין טומאה. מקבלים אם ושבריהם הכלים. בכל טהרו

מקבלים. ושאין טומאה המקבלים זכוכית כלי

.‡ıÚ ÈÏk2e¯‰Ë - e¯aLpL ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆∆ƒ¿¿»¬
ÈÏk ‰OÚÂ ¯ÊÁ .Ô˙‡ÓhÓ3˙‡ ıawL B‡ Ì‰È¯·MÓ ƒÀ¿»»»«¿»»¿ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ≈∆

‰È¯·L¯‡Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ Ô ƒ¿≈∆¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿»
Ì„wÓ e‡ÓË ‡lL ÌÈ¯B‰h‰ ÌÈÏk‰4ÔÈÏa˜Ó Ô‰L , «≈ƒ«¿ƒ∆…ƒ¿¿ƒ…∆∆≈¿«¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÎÂ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË5¯Á‡ e¯aLpL À¿»ƒ»¿«»¿≈¿≈«»∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ ÔÎÈz‰ .e¯‰Ë - e‡ÓËpL∆ƒ¿¿»¬ƒƒ»¿»«¿»»≈∆≈ƒ
ÌÈ¯Á‡6˙BÎzÓ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ e¯ÊÁ - ¬≈ƒ»¿«À¿»«¿»»¿≈ƒ¿≈«»

‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë7ÌÈÓÏL Ì‰Lk ‰Â˜Óa ÌÏÈaËiL „Ú8 »√»¿»«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆≈¿≈ƒ
.ÌÈ¯e·L e¯‡MÈ B‡ƒ»¬¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
"øæç .ïúàîhî eøäè ¯ eøaLpL íöò éìëe øBò éìëe õò éìk§¥¥§¥§¥¤¤¤¦§§¨£¦ª§¨¨¨©

íäéøáMî éìk äOòå..íéøBäh íéìkä." §¨¨§¦¦¦§¥¤©¥¦§¦

ואחד  אחד כל על רומזים עצם וכלי עור כלי עץ, כלי
שאינו  ועור השדה", עץ האדם "כי - עץ מישראל,
על  מרמז עליו, ומגן לבשר טפל אלא לעצמו מציאות
על  מרמז ועצם קוני", את לשמש נבראתי ש"אני יהודי
נחלתו". חבל יעקב עמו ה' "חלק - יהודי של עצמיותו

שירד  אלא לאלוקות, כלי שהוא כיהודי כלים הם וכולם
להיות  יכול זה ובגלל וכו' הרע יצר לו ויש לעוה"ז
שהוא  הכלי שבירת לזה והעצה הטהרה. היפך אצלו
"טהרו  ואז התשובה עבודת - נשבר" "לב ענין
וכל  שבור, להשאר צריך הכלי אין אמנם מטומאתן".
ומלאים, שלמים בכלים להיות צריכים הקדושה ענייני
בענייניו  גם שלם כלי להיות צריך האדם גם וכך
השבירה: אחרי ולכן רויחא. ומזונא חיי בני - הגשמיים
כלי  להיות והופך חוזר משבריהם" כלי ועשה "חזר
השבירה  קודם שהיה ממה יותר נעלה ובאופן שלם

מקודם. נטמאו שלא הטהורים כלים כשאר
כח  סימן טהרה ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

א.2) משנה טו ופרק א משנה ב פרק שהיה 3)כלים כמו

יום שישי 
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קלד כלים קלד הלכות - טהרה ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שבירתו. ואינה 4)לפני לחלוטין פקעה הישנה הטומאה
בלבד 5)חוזרת. טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" המלה

כלי". ועשה "חזר לדין כדוגמת 6)ולא שלא אפילו
שנשברו. לעולמים,7)הכלים חוזרת שאינה מוחלטת,

חדשים. כלים ועשיית היתוך ידי על טבילת 8)אפילו
אינה אין השברים טהורים שהם מפני הטומאה, חזרת מונעת

גורעת. ולא מוסיפה טבילתם

.·È¯·cÓ - ‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ ˙BÎzÓ ÈÏk ˙¯ÊÁÂ«¬»«¿≈«»¿À¿»»«¿»»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ9e¯ÊÁiL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒƒ¿≈»»¿«¿≈«»∆«¿¿

ÈÏk BÏ ‡ÓhÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»¿≈»∆»ƒ»≈¿ƒ
¯Ó‡È Ì‡ .ÌBia Ba ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÈÂ epÎÈzÈÂ¿«ƒ∆¿«¬∆ƒ∆¿ƒ«≈«ƒ…«
‰¯È·M‰ :¯ÓBÏ ‡B·È ,‰¯Bz ÔÈ„k ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿ƒ»»««¿ƒ»
¯aL Ì‡L ÌLk ;˙¯‰ËÓ ‰ÏÈ·h‰Â ˙¯‰ËÓ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿«∆∆¿≈∆ƒƒ¿«
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ BÎÈz‰Â¿ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿∆»»¬≈»

ÌBia Ba10‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÈaË‰ Ì‡ Ck , «»ƒƒ¿ƒ««ƒ∆
¯ÓBÏ e‡B·ÈÂ ,ÌBia Ba ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk¿∆»»¬≈»«¿»«
LLÁ‰ ‰Ê ÈtÓ .LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«≈ƒ¿ƒƒ∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆«¬»

Ì‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb11. »¿À¿»¬≈∆

חכמים.9) שמש.10)גזירת הערב שם.11)לפני כרבא
לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו "שמא רבא: [לשון
שנטמא  ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש
בו  ומשתמשים שהטבילוהו יחשוב שהתיכוהו יודע ואינו
כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני
שעשתה  המלכה בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא
לצורף  ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה
יחזרו  חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן

ישנה. לטומאתן

.‚B‡ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÏk „Á‡12˙B‡Óh‰ ¯‡La13, ∆»¿ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»«À¿
.ÏÈaËiL „Ú ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ - BÎÈz‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿À¿»«¿»»«∆«¿ƒ

ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓË14BÎÈz‰ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿««»ƒƒ
- BÏÈaË‰Â ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ‰f‰Â ¯Á‡ ÈÏk e‰‡OÚÂ«¬»»¿ƒ«≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙Ù¯ËˆÓ Cez‰ Ì„wL ‰Èf‰ ÔÈ‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈«»»∆…∆ƒƒ¿»∆∆
ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â .Cez‰ ¯Á‡L ‰‡f‰Ï¿«»»∆««ƒ¿≈»√»«∆«∆»»
B‡ ,‰¯È·L Ì„˜ ÈÏk ‡e‰Lk ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»

epÎÈziL ¯Á‡ ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰fÈ15. «∆»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ««∆«ƒ∆

ובין.12) ... טומאת 13)בין על אלא גזרו שלא כחכמים,
אדומה  פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת
שבעה  לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,
ולהתיכם  לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים
שאינן  טומאות בשאר אינו זה וחשש חדשים, כלים ולעשות

הזאה. מי 14)צריכות עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה אפר

המהותכים 15) השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו
י"ד  פרק (שם למשנה בביאורו בפירוש כתב וכן ניטהרו. -
וזה  הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז):
כשהם  במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד
כלים  ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים".

(שם  במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים
המלה  תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין "אין ז) משנה

למעלה. שהבאנו "נתך"

.„¯B‰Ë ÏÊ¯a ÌÚ BÏÏaL ‡ÓË ÏÊ¯a16ÔÓ ·¯ Ì‡ : «¿∆»≈∆¿»ƒ«¿∆»ƒ…ƒ
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë - ¯B‰h‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»∆¡»

‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ17ËÈË ÔÎÂ .18ÌÈÏÏ‚a BÏÏaL19Û¯OÂ ¿∆¡»»≈¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»«
È¯‰ - ËÈh‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ :ÈÏk e‰‡OÚÂ ÔL·Îa Ïk‰«…¿ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¬≈
ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;Ò¯Á ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿ƒ…ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÌÈÏÏb‰«¿»ƒ≈¿«≈À¿»

כלי.16) מהם ועשה יחד שהברזל 17)התיכם פי על אף
טומאה  חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר הטמא

למחצה. מחצה על גם שרוף 18)ישנה מטיט העשוי כלי
טומאה. ומקבל חרס כלי הוא בהמה.19)בכבשן צפיעי

מקבלים  אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר
טומאה.

.‰ÔÎ‡L ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÎzÓ ÈÏk20C‡a21- ‡ÓË ¿≈«»«¿ƒ∆¬»»«¬»»≈
È¯‰ - ‡Óh‰ C‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»»∆≈ƒƒ»¬»«»≈¬≈

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰22. ≈¿ƒ

אותם.20) ציפוי.21)ציפה למלאכת מתוקנת מתכת
"טהורין"22) כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת בתוספתא

לגירסת  כאן רבינו דברי את להתאים ויש "טמאין", ובסיפא
לשיטת  טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא.
ובסיפא  טומאה. מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו,
ולא  לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת
עשה  אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות

כלי. ממנה

.ÂBtLÚ ‰OÚÂ ¯B‰h‰ ÏÊ¯a‰ ÔÓ e‰‡OÚL Ìc¯À̃¿…∆¬»»ƒ««¿∆«»¿»»»¿
¯B‰h‰ ÔÓ BtLÚ ‰OÚ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓƒ«»≈¬≈∆»≈»»»¿ƒ«»
CÏB‰ Ïk‰L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓ Ìc¯w‰Â¿«À¿…ƒ«»≈¬≈∆»∆«…≈

.‰Î‡Ïn‰ ‰OBÚ ¯Á‡««∆«¿»»

.ÊBÓÒÁL ¯B‰Ë Ìc¯˜23¯B‰Ë - ‡ÓË ÏÊ¯·a24. À¿…»∆¬»¿«¿∆»≈»

(=פלדה).23) קשה בברזל חודו את דק 24)ציפה ציפוי
הכלי. לגבי בטל זה

.ÁÔB˙È˜25¯B‰h‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ‡Óh‰ ÔÓ e‰‡OÚL ƒ∆¬»»ƒ«»≈¿»ƒ«»
- ‡Óh‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ¯B‰h‰ ÔÓ e‰‡OÚ .¯B‰Ë -»¬»»ƒ«»¿»ƒ«»≈

Ïa˜Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L .‡ÓË26‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰27. »≈∆«…≈«««¿«≈»∆¿»»

גדולה.25) העיקריים.26)כוס המקבלים הם השוליים
הקיבול.27) מלאכת

.ËÈ¯·cÓ ‡È‰L ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ¿»¿À¿»∆ƒƒƒ¿≈
,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa ‡ÓËpL ÔB‚k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆ƒ¿»«¬»»»¿«≈»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ BÎÈz‰Â ¯aLÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ«≈¬≈∆

.¯ÊÁ ‡Ï B‡ ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ»«¿À¿»«¿»»…»«

.ÈÏÎk e¯‰Ë - e¯aLÂ e‡ÓËpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬¿»
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קלה

קלה

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÎÈz‰ elÙ‡Â .ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬ƒƒƒ»¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ
Ì˙‡ÓË ¯wÚL ÈÙÏ ;‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈ‡≈»¿ƒ«À¿»«¿»»¿ƒ∆ƒ«À¿»»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ28Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿…»¿¬≈∆
ÏÚ Û‡ ,e¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÔÎÂ .‰LÈ ‰‡ÓËa¿À¿»¿»»¿≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰È¯·ML Èt29ÏÈ‡B‰ ,LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯e ƒ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÏk È¯·L Ì‰Â30ÈÙÏ , ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈÓBc ÔÈ‡L31ÏL ‰¯Ú˜ ?„ˆÈk . ∆≈»ƒƒ¿≈∆∆≈«¿»»∆
ÌÈÏeL ÔÈ˜˙‰Â ‰¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ32ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ¿ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏeM‰.‰¯Ú˜k ««ƒ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»
ÌÒ¯˜ Ì‡Â33ÔÈÙBLa BÙLÂ ¯·M‰ ÌB˜Ó ˙‡34- ¿ƒƒ¿≈∆¿«∆∆¿»¿ƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰35. ¬≈¿«∆∆À¿»

חכמים,28) גזירת היא זכוכית כלי טומאת עיקר כלומר,
מן  טומאה מקבלים אינם במת או בשרץ נגעו אם שאפילו
ההבדל  את להסביר רבינו התכוון "שעיקר" באמרו התורה.
עיקר  מתכת שכלי ואומר זו, ובין הקודמת ההלכה בין
כשנטמאו  המדובר שכאן אלא התורה, מן היא טומאתם
טומאה  על חכמים בהם שגזרו אפשר ולפיכך דרבנן בטומאה
התוספות  גם הסבירו (וכן זכוכית בכלי כן שאין מה ישנה,
דיבור  א טז, ושבת תיבעי המתחיל דיבור שם זרה עבודה

בטומאה). כמו 29)המתחיל בהם להשתמש שאפשר
נשאר  ממנו וחלק דופנו שנשבר כד כגון שלמים, בכלים
שבירתו. שלפני כשיעורו לא אמנם משקין, לקבל הוא וראוי

חרס.30) כלי כדין להשתמש 31)שלא אדם של דרכו אין
לפצוע  ועלול חד השבר שמקום משום שבור זכוכית בכלי

בו. האוחזת היד שפה 32)את שלהם בשוליים המדובר
בבית  להשתמש אפשר פיו על הכלי את וכשהופכים סביב

שלהם. שבמקום 33)הקיבול הגבשושיות את הוריד
דקה.34)השבר. בפצירה שאפשר 35)החליקו מפני

פציעה.להשתמש סכנת ללא בשוליים

.‡È˙ÈÁBÏˆ36- ‰Èt ÏhpL ˙Á‡ „Èa ˙Ïhp‰ ‰pË˜ ¿ƒ¿«»«ƒ∆∆¿»««∆ƒ«ƒ»
‡l‡ dÎB˙Ï „i‰ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ«»¿»∆»

‰pnÓ ˜ˆBÈ37ÏhpL ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ‰ÏB„b Ï·‡ . ≈ƒ∆»¬»¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ∆ƒ«
‰ÚLa „ia ˙Ï·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Ètƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆«»¿»»

ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆ ÔÎÂ .dÎB˙Ï B„È ÒÈÎnL38Û‡ , ∆«¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆«¿»«
ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Èt Ïh Ì‡ ,‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ»¿»ƒ¿≈
.dÎBzÓ ÌOa‰ ‡ÈˆBnL ‰ÚLa BÚaˆ‡a ˙Ï·BÁL∆∆∆¿∆¿»¿»»∆ƒ«…∆ƒ»

פציעה.ואפש 37)בקבוק.36) חשש ללא בה להשתמש ר
להוציאו 38) וצריך מעצמו נשפך ואינו סמיך בושם מין

באצבע.

.·È,ÌÈÏk Ô‰ ÔÈ„Ú - Ô‰Èt ÏhpL ÔÈÏB„b‰ ÌÈÈ‚Ï¿ƒƒ«¿ƒ∆ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈≈ƒ
ÌÈL·ÎÏ ‡e‰ ÌÈ˜˙nL ÈtÓ39. ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

שם 39) נשארים והם ופירות ירקות לכבוש בהם משתמש
טיפול. כל ללא רב זמן

.‚ÈÒBk40Ba¯ ÌbÙpL41LÈÏL Ba ÌbÙ .¯B‰Ë - ∆ƒ¿«À»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰Ë - B‰·b ·¯a BÙw‰42ıÚ·a ÔÈa ,BÓ˙Òe ·w . ∆≈¿…»¿»ƒ«¿»≈¿««

ÔÈa ,e·wpL ˙ÈÁBÏv‰Â ÒBk‰Â .¯B‰Ë - ˙ÙÊa ÔÈa≈¿∆∆»¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿≈
.ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«»¿ƒ

זכוכית.40) השפה.41)של היקף אדם 42)רוב אין
שכזה. פגום בכלי משתמש

.„ÈÈeÁÓz‰43- ‰ÏÚÓÏÓ :e·wpL ‰¯Úw‰Â ««¿¿«¿»»∆ƒ¿ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ÓË44ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :e˜cÒ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ , ¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÏÔÈBvk ÔÈnÁ‰ ˙‡ Ïa˜45- Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË - ¿«≈∆««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

גדולה.43) בחלק 44)קערה להשתמש אפשר שהרי
חמים 45)השלם. לתוכו ונותנים בכלי ביקוע יש אם

מקבל  אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב
חמים. לקבל וראוי חזק או עבה הכלי כן אם אלא טומאה,

.ÂËÔÈÎe˙Á‰ ˙BÒBk‰46Ì‰È˙B˙ÙOL Èt ÏÚ Û‡ , ««¬ƒ««ƒ∆ƒ¿≈∆
ÔÈÎ¯BÒ47‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó - ‰t‰ ˙‡48. ¿ƒ∆«∆¿«¿ƒÀ¿»

כך.46) כל חלקה ואינה חתוכה קצת.47)השפה מסרטים
ממשית.48) חבלה גורמות שאינן מפני לשימוש, הן ראויות

.ÊËÒk¯Ù‡‰49BÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - ˙ÈÎeÎÊ ÏL »¬«¿≈∆¿ƒ»∆¬≈¿
.Ïa˜Ó BÈ‡L ıÁÓ««∆≈¿«≈

מלמטה.49) וצר מלמעלה רחב גדול משפך

.ÊÈ‰‡¯ÓÏ d˙B‡ ÔÈOBÚL ˙ÈÎeÎÊ50ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë - ¿ƒ∆ƒ»¿«¿»»««
˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt51.‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ , ƒ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆…«¬≈¿«»»

Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó ‡e‰L ˙ÈÎeÎÊ ÏL „Â¯z‰««¿»∆¿ƒ∆¿«≈««ƒ
Bcˆ ÏÚ Ct‰ ÔÁÏM‰ ÏÚ BÁÈpnLkL52Ïa˜Ó BÈ‡Â ∆¿∆«ƒ««À¿»∆¿««ƒ¿≈¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»

כך.50) לשם מלכתחילה לגמרי 51)נעשתה שטוחה אינה
לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא

עגול.52) שהוא מפני

.ÁÈ‰‡¯Ó B‡OÚL ˙ÈÎeÎÊ ÏL ÈeÁÓz53Ïa˜Ó - «¿∆¿ƒ∆¬»«¿»¿«≈
‰‡ÓË54eÈ‰iL È„k ‰‡¯ÓÏ e‰‡OÚ ‰lÁzÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ¿ƒ»¬»»¿«¿»¿≈∆ƒ¿

ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈ‡¯ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈ¯·„55‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ≈¬»¬≈∆
„Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»¿≈¿ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«

.ÌÈÏk‰ ÏÎk ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿»«≈ƒ

בו 53) להשתמש ייחדו ואחרֿכך לתבשיל נעשה מתחילה
שינוי 54)כבמראה. עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא

קבלת  מידי יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו
מחשבה. ידי על "אספקלריא"55)טומאה כתוב במשנה

מעוגל  ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו
מוקטנת  או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים את רואים
הצובאות  למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא

המחזירו  ב) לח, שהיא.(שמות כמו התמונה את ת

ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨
בכל 1) והטהור הכלים, בכל טהור חרס בכלי שהטמא יבאר

כלים  מטמא חרס כלי אם ודין חרס. בכלי טמא הכלים
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קלו כלים קלו הלכות - טהרה ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שנגע  חרס כלי הכלים. בתוך משקין היו ואם מאוירו
הטומאה  על שכפאו חרס כלי מאחוריו. טמאים במשקין
כלי  וכפה בתוכה מונח השרץ שהיה גומא בארץ. המונחת
כירה, של בעין תנור, של בעין שנמצא השרץ עליה. חרס
לפנים  זו שפיות שלוש לו שהיו חרס כלי כופח. של בעין
ושרץ  שוות ושפתותיהם זה בתוך זה אילפסים וכו'. מזו
לא  להזייה, ולא לטומאה חיבור הנקרא וכו'. בעליון

ולזה. לזה או להזייה ולא לטומאה

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿«»¿∆≈¿ƒ∆∆
B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó2·f‰ Ëq‰a B‡3Ïk ¯‡Le ; ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆≈«»¿»»

‰ÒÎ Ì‡Â ,e‡ÓË - ‰‡Óh‰ Ô‰a ‰Ú‚pL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»∆«À¿»ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿»
.ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰ - Ô‰a ‰Ú‚ ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒ»¿…»¿»»∆¬≈≈¿ƒ

‡ˆÓ4ÌÈÏka ¯B‰Ë - Ò¯Á ÈÏÎa ‡Óh‰5‡Óh‰Â , ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ∆∆»«≈ƒ¿«»≈
ÈÏk ÔÈ‡L ÔÈpÓe .Ò¯Á ÈÏÎa ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ»ƒ¿ƒ∆∆ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó Ò¯Á∆∆ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡e‰ BÎBzÓ - ¯ÓB‚Â BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡¬∆ƒ…≈∆∆¿≈ƒ

ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡Ï ,‡nË˙Ó6. ƒ¿«≈…≈¬»

בדופן 2) נגעה לא ואפילו הכלי, לתוך הטומאה נכנסה אם
אוירו.3)הכלי. את גם הזיז שהרי ממקומו, הזב הזיזו אם

ב.4) כד האחרים.5)חולין הכלים זו 6)בכל דרשה
בחולין  ה"ה. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים' ב'תורת נאמרה
כלי  "וכל טו): יט, (במדבר הכתוב מן זה דין למדו א כה,
יותר  שהיא כהנים' ה'תורת דרשת העדיף ורבינו פתוח",

פשוטה.

.·ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ Ck ,B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙nL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿«≈≈¬ƒ»¿«≈√»ƒ
eÒÎÂ ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈¬ƒ≈«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿¿
- Ba eÚ‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÈÂ‡Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¿ƒ«¬ƒ««ƒ∆…»¿
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰7. ¬≈≈¿≈ƒ∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ¯‡L Ï·‡¬»¿»«≈ƒ«¿≈ƒ≈»¿«¿ƒ√»ƒ
.Ô‰a eÚbiL „Ú ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«∆ƒ¿»∆

חרס,7) כלי על העידה "התורה יונתן ר' מבאר שם בחולין
הנמצא  שכל אמרה, התורה פירוש, חרדל". מלא ואפילו
שרק  כחרדל, קטנים גרעינים אפילו נטמא, - טמא חרס בכלי

בכלי. נוגע מהם קטן חלק

.‚Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡8B¯ÈÂ‡Ó ÌÈÏk ‡nËÓ9ÈÏk ÔÈa , ≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ≈¬ƒ≈¿≈
eÈ‰L ÏB„b Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÈÏk ¯‡L ÔÈa Ò¯Á∆∆≈¿»≈ƒ≈«¿ƒ∆∆»∆»
ÏÎÂ ‡ÓË ‡e‰ - B¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ÌÈÏk BÎB˙a¿≈ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ»≈¿»
BÎB˙aL ÌÈÏka ÔÈ˜LÓ eÈ‰ .ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»«¿ƒ«≈ƒ∆¿
˙‡ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓË -ƒ¿¿««¿ƒ≈¬ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÈÏk‰10¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰Â .11EÈ‡nËÓ :12,Èe‡nË ‡Ï «≈ƒ«¬≈∆≈¿«¿∆…ƒ¿ƒ
.È˙‡nË ‰z‡Â¿«»ƒ≈«ƒ

מ"ד.8) פ"ח פ"ט 9)כלים שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מיטמאים  הכלים אף לחשוב) (אפשר יכול דרשו: ה"א,
"כל  שנאמר (אחר "האוכל" לומר: תלמוד חרס? כלי באויר
האוכל  מכל ואומר: הכתוב ממשיך יטמא", בתוכו אשר
כלים  ואין חרס, כלי באוויר מיטמאין אוכלים יאכל), אשר

חרס. כלי באויר שמשקין 10)מיטמאין חכמים גזרו
ה"ב). פ"ז הטומאות אבות הלכות (ראה כלים יטמאו

למשקין.11) אומר אותך.12)הכלי שטימא הכלי

.„Ò¯Á ÈÏk13„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ¿ƒ∆∆∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿«
ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Lk ,ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË -14ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿¬»ƒ¿»»«≈ƒ«∆¿»ƒ

CBz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;CBz BÏ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¬»ƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ba eÚ‚Â15ÏkL ; ¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»∆…

ÔÈ‡nË˙Ó ÂÈ¯BÁ‡ ÔÈ‡ - Ò¯Á ÈÏÎa CBz BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ∆∆≈¬»ƒ¿«¿ƒ
‡a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚ .ÔÈ˜LÓaÒ¯Á ÈÏk È¯BÁ ¿«¿ƒ»¿√»ƒ«¿ƒ«¬≈¿ƒ∆∆

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ‡Óh‰16„Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â . «»≈¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿ƒ∆∆¿∆»
ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ÏkL .‰Ê ¯·„a ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L¿»»«≈ƒ¿»»∆∆»«≈ƒ«¿≈ƒ
ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚pL∆»¿√»ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»≈

.e‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿¿

וה"ג,13) ה"ב הטומאות אבות מהלכות פ"ז ראה
שם. נטמא.14)ובהערותינו לא תוכו ב'תורת 15)אבל

"כל  גמליאל: רבן בשם אמרו ה"ד, ז פרשתא של כהנים'
חרס  כלי פירוש, אחוריים". לו אין חרס, בכלי תוך לו שאין
במשקין  כשנגע אפילו כלל, טומאה מקבל אינו תוך לו שאין

"מטמאים 16)טמאים. חרס שכלי אמרו, מ"א פ"ב בכלים
מאוירם  שנטמאו חרס שכלי רבינו, ומפרש מאחוריהם",
מפרש, שם [הר"ש מאחוריהם. בהם הנוגע את גם מטמאים
הכלי  ששולי כגון הכלי, שבאחורי קיבול לבית שהכוונה

מבחוץ]. שפה מוקפים

.‰e‰ÙkL B‡ B¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎpL Ò¯Á ÈÏk „Á‡∆»¿ƒ∆∆∆ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»»
‰ÈÏÚ Ï‰‡ ‰OÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ápn‰ ‰‡Óh‰ ÏÚ17, ««À¿»«À«««»»∆¿«¬»…∆»∆»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L18‰fL ,e„ÓÏ ∆¬≈«À¿»¿ƒƒ«¿»»¿∆∆
BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL19.ÌÈÏ‰‡‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - ∆∆¡«∆¿«∆»…»ƒ

ה"א.17) שם כהנים' משה 18)'תורת עד איש מפי איש
חרס".19)רבינו. כלי "וכל מן למדו שם כהנים' ב'תורת

.Â‡nb20Ò¯Á ÈÏk ‰ÙÎÂ dÎB˙a ÁpÓ ı¯M‰ ‰È‰L À»∆»»«∆∆À»¿»¿»»¿ƒ∆∆
„Ú - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;‡ÓË ‡Ï - ‡nb‰ ÏÚ««À»…ƒ¿»∆∆¡«∆«

BÎB˙a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚ ÒkzL21ı¯M‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«¿»∆À¿»¿¿ƒ»«∆∆
¯epz ÏL BzLÁÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓpL22˙ÈÚ˜¯˜ ‡È‰L , ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆«∆ƒ«¿»ƒ

˙Ó ÂLÎÚÂ ,ÏÙ ÈÁ :¯ÓB‡ È‡L ;¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆¬ƒ≈«»«¿«¿»≈
BÊ ‡nb CB˙a23˙ÚaË B‡ ËÁÓ ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»¿≈ƒƒ¿≈«««««

ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,BzLÁÓ ‰hÓÏ24 ¿«»ƒ¿À¿««ƒ∆»«≈ƒ«ƒ¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË -25¯B‰Ë ¯epz‰ È¯‰ ,26È‡L ; ¿≈ƒ¿∆≈«¿¬≈««»∆¬ƒ

‰· ¯epz‰Â ,¯epz‰ ‡a ‡lL „Ú eÈ‰ ÌL :¯ÓB‡≈»»«∆…»««¿««ƒ¿»
ÔLca e‡ˆÓ .BÎB˙a eÏÙ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ27È¯‰ - ¬≈∆¿…»¿¿ƒ¿¿«∆∆¬≈
‰Ï˙È ‰Óa BÏ ÔÈ‡L ,‡ÓË ¯epz‰28e‡ˆÓ . ««»≈∆≈¿«ƒ¿∆ƒ¿¿

BzLÁa29¯epz ÏL30ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ‡¯ ƒ¿À¿∆«ƒ¿ƒ¬»≈»¿ƒ
Ô‰a Ú‚B ‡e‰Â ˜ˆa‰ ˙‡ ‰ÙB‡ Ì‡ :B¯ÈÂ‡Ï31- «¬ƒƒ∆∆«»≈¿≈«»∆

- Â‡Ï Ì‡Â ;B¯ÈÂ‡ CB˙· eÈ‰ el‡k ¯epz‰ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿¬ƒ¿ƒ»
˜ˆa ‰Ê È‡a .BzLÁpÓ ‰hÓÏ eÈ‰ el‡k ¯B‰Ë ¯epz‰««»¿ƒ»¿«»ƒ¿À¿¿≈∆»≈

‰L˜ ‡ÏÂ ¯˙BÈa C¯ BÈ‡L ,ÈBÈa‰ ˜ˆ·a ?e¯Ó‡32. »¿¿»≈«≈ƒ∆≈«¿≈¿…»∆
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קלז

קלז

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"ג.20) פ"ט למטה 21)כלים מונחת הטומאה וכאן
באווירה. ולא הכלי לו 22)מדופני שאין בתנור המדובר

עליו  עומד שהתנור והמקום הקרקע, על ועומד שוליים
תנור". של "נחושתו היה 23)נקרא הרי מת, נפל שאם

נפילה. בשעת התנור אם 24)באוויר יודעים אנו ואין
טמאים. או הטומאות 25)טהורים אבות מהלכות בפי"ג

והטבעת.26)הי"ג. המחט מן נטמא על 27)ולא המונח
התנור. לאויר 28)קרקעית נכנסו לא שמעולם לומר,

מ"א.29)התנור. ואינן 30)שם התנור, בקרקע תחובות
משטחו. למעלה לתוך 31)בולטות ונדחק רך, הוא הבצק

והטבעת. המחט שעל הזעירה בסדק 32)הגומא ונדחק
דק.

.Êı¯M‰33¯epz ÏL ÔÈÚa ‡ˆÓpL34a ,,‰¯Èk ÏL ÔÈÚ «∆∆∆ƒ¿»»«ƒ∆«»«ƒ∆ƒ»
˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,Átk ÏL ÔÈÚa»«ƒ∆À»ƒƒ¿»ƒ«»»«¿ƒƒ

ıeÁÏÂ35ÔÈÚ‰ ¯ÈÂ‡a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë -36- ¿«»¿≈ƒƒ¿»«¬ƒ»«ƒ
B‡ ‰¯Èk‰ B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÒÎ ‡Ï È¯‰L ;¯B‰Ë»∆¬≈…ƒ¿««¬ƒ«««ƒ»
elÙ‡Â .ÈeÏz ‡e‰ Ô‰È˙BÙ„ È·Ú ˙Áz ‡l‡ ,Átk‰«À»∆»««√ƒ»¿≈∆»«¬ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÌL ‰È‰37‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »»»¿«ƒƒ«≈¿ƒ∆»ƒ≈»»
ÁÙË Á˙Bt ÔÈÚ‰ È·Úa38‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó È¯‰L , »√ƒ»«ƒ≈«∆«∆¬≈≈ƒ∆«À¿»

¯‡a˙pL BÓk ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï39.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa «¬ƒ««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿«≈

רחבה.33) לגומא אלא נכנס מ"ז.34)שאינו פ"ח שם
אותו 35) וסותמים העשן, יוצא שדרכו שבתנור, חור

החום. שיישמר כדי אפיה בשעת התנור 36)מבפנים דופן
שטח  נשאר מבפנים, העין את וכשסותמים עבה, הוא
שאם  רבינו ואומר לסתימה, מחוץ התנור קירות של מסויים
לקמן  (ראה התנור נטמא לא - שטח באותו שרץ נמצא
בתבניות  עשויים תנורים שלשתם וכופח, כירה תנור ה"ט).

פ"ג). שבת הלכות זמנים ספר (ראה לא 37)שונות
באויר  כן גם הוא השרץ שם בנמצא הרי כוונתו, לי נתבארה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ומה 38)הכלי? התנור
ולפיכך  עצמו, בפני ככלי נידון החור דופן עובי שבתוכו,

זו. מנגיעה התנור נטמא זה לא שחלק נאמר אם ואפילו
אינו  חרס שכלי מפני התנור, את לטמא בכוחו אין נטמא,
לטומאה  ראשון הוא שהרי מאוירו, אפילו כלים מטמא
ה"ח). פ"י הטומאות אבות הלכות (ראה במת נגע אפילו

טפח.39) ברום טפח על טפח

.Á‡ˆÓ40ÌÈˆÚ‰ ˙Áp‰ ÌB˜Óa ı¯M‰41‰ÙO‰ ÔÓ ƒ¿»«∆∆ƒ¿«»«»≈ƒƒ«»»
¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ˙ÈÓÈt‰42˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ‡ˆÓ . «¿ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«

Ôla‰43È˜ÏBL ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ,Úav‰ ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa , ««»ƒ¿¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ«¿≈
ÌÈ˙Èf‰44.¯B‰Ë Ïk‰ - «≈ƒ«…»

מת 40) בטומאת נאמר זה ודין מת. טומאות מהלכות בפי"ב
בפותח  אפילו נכנסת אינה וכדומה שרץ טומאת אבל בלבד,

מ"ח.41)טפח. זה 42)שם מקום היה גדולים, בתנורים
התנור. לחלל מחוץ כדין 43)משוך דינו שם. כחכמים

מפני  אחת? בבת הדינים שני רבינו כלל לא ולמה עיין,
ר' חולק עצים הנחת במקום אבל מחלוקת, כל אין שבעיין

ולפנים. החיצונה השפה מן ומטמא המחמם 44)יהודה,
המרחץ. בבית המים את

.Ë¯epz‰ ÔÈ‡45˙BÓB˜Ó ¯‡L ‡ÏÂ ‰¯Èk‰ ‡ÏÂ ≈««¿…«ƒ»¿…¿»¿
„B˜È‰46˙‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈ‡nË˙ÓÔÓ ‰‡Óh‰ «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

‰ÓÈ˙q‰47ÌÈÙÏÂ48. «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

מספיק 45) מקום ויש מלמטה, מאוד רחבים אלה תנורים
להיכוות. ולא לשבת שם.46)לאומנים המשנה סיום

יוקדת.47) שהאש מפרש,48)מקומות ישראל התפארת
שקע  ועושים מאוד, עבים הם האלה התנורים שקירות
ישיבת  מקום הוא זה ושקע אדם, של כרחבו במזוזותיהם

האומנים.

.ÈÒ¯Á ÈÏk49,ÌÈn‰ ÌÈza ÈÏÚa Ba ÔÈ˙BML ¿ƒ∆∆∆ƒ«¬≈»ƒ««ƒ
BÚˆÓ‡aL50ÔÓ ‰ÏÚÓlL B˙ÙOe Ò¯Á ÏL ˙L¯ BÓk ∆¿∆¿»¿∆∆∆∆∆¿»∆¿«¿»ƒ

˜¯ÒÓ BÓk ˙L¯‰51‰ÒÎ Ì‡ ,¯eˆ¯ˆ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , »∆∆¿«¿≈¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿»
‡ÓË - ˙L¯‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Òn‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ««¿≈¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»

Blk52.‰Ê ÈÏk ÏL BÎBz e‰fL , À∆∆∆¿ƒ∆

הפנימית 49) השפה שמן החלקים גם ונטמאו התנור, ונטמא
השלמות). (ראה מ"ח.50)ולחוץ פ"ב נראה 51)שם

והברטנורא. הר"ש פירשו וכן הכלי, לפי שהכוונה
מסרק.52) כמו ונראית השפה, כל סביב רבות פגימות

לנוי. בכוונה נעשו האלו הפגימות

.‡ÈÒ¯Á ÈÏk53˙BÈÙO LÏL BÏ ‰È‰L54ÌÈÙÏ BÊ ¿ƒ∆∆∆»»»¿»ƒ¿ƒ
˙Ù„BÚ ˙ÈÓÈt‰ ‰˙È‰ :BfÓ55¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ƒ»¿»«¿ƒƒ∆∆¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ

˙ÈÓÈt‰56ÔÈaL ¯ÈÂ‡aL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - «¿ƒƒ»»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¬ƒ∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ‰BˆÈÁ‰Â ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e ˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰57. «»»«¿ƒƒ≈»∆¿»ƒ¿«ƒ»¿ƒ

d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰˙È‰58‰pnÓ - »¿»»∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ∆»
ÌÈÙÏÂ59‡ÓË60¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰pnÓ ,61‰˙È‰ . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆»¿«»»¿»

‡ÓË Ïk‰ - d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ‰BˆÈÁ‰62eÈ‰ . «ƒ»∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»«…»≈»
¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰‡ÓË d¯ÈÂ‡ ‡ÓËpL Ïk - ˙BÂL63. »…∆ƒ¿»¬ƒ»»≈»¿«¿»»

שם.53) מ"ד.54)כחכמים פ"ד דפנות,55)שם
רבינו  שבפירוש (הציור ציור יש כאן כזה: ריווח וביניהם
שלוש  מדגים הוא כי מדוייק, אינו ראם הוצאת למשנה

זו). בתוך זו השפיות 56)קדירות משתי יותר גבוהה
הקדירה.57)האחרות. אלה 58)לאוויר מקומות

מגבו. טומאה מקבל אינו חרס וכלי הכלי, כגב נידונים
הפנימית.59) ובין שבינה לרווח טומאה כל 60)נכנסה

עצמה. בקדירה הנמצא וכן הזה, הרווח במקום הנמצא
זו.61) שפה של אווירה בתוך נמצא זה שכל מפני
בתוכו.62) שהטומאה הכלי גב שזה מפני 63)מפני

את  מטמא והשרץ לגובהה, עד עולה הקדירה כל שאוויר
כולו.

.·ÈÌÈÒtÏ‡64ı¯M‰Â ˙BÂL Ô‰È˙B˙ÙOÂ BÊ CB˙a BÊ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«∆∆
‰BÈÏÚa65‰BzÁza B‡66,‰‡ÓË ı¯M‰ da LiL BÊ - »∆¿»««¿»∆≈»«∆∆¿≈»

Ô‰aL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le67‰È‰ . ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»»√»ƒ∆»∆»»
‰˜LÓ ÒBÎa ‰·e˜ Ô‰Ó ÒtÏ‡ Ïk68ı¯M‰Â »ƒ¿»≈∆¿»¿≈«¿∆¿«∆∆

ÌÈÒtÏ‡‰ ÏÎaL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - ‰BÈÏÚa»∆¿»»»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË69¯‡a˙iL BÓk ,Ôlk ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰L ;70. ¿≈ƒ∆«À¿»«¬ƒÀ»¿∆ƒ¿»≈
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קלח כלים קלח הלכות - טהרה ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰BzÁza ı¯M‰ ‰È‰71;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - »»«∆∆««¿»ƒ¿≈»¿À»¿
‰BÈÏÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÒÎ ‡Ï È¯‰L72˙ÙO ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«∆∆«¬ƒ»∆¿»¿≈¿«

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ‡nËÏ È„k ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆¿≈¿«≈»»√»ƒ¿««¿ƒ
dÎB˙aL73‰BÈÏÚa ı¯M‰ ‰È‰ .74˙ÙO ‰˙È‰Â ∆¿»»»«∆∆»∆¿»¿»¿»¿«

ı¯M‰L ,‰‡ÓË ‰BÈÏÚ‰ - ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆»∆¿»¿≈»∆«∆∆
È¯‰ ˙Ù„BÚ d˙ÙOL ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÔÎÂ ;dÎB˙a¿»¿≈««¿»ƒ¿≈∆¿»»∆∆¬≈

ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le ;d¯ÈÂ‡a ı¯M‰75‰BzÁz‰ CB˙aL «∆∆«¬ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ∆¿««¿»
ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë76BÎB˙aL ÌÈÏk ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk77. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ∆¿

ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â78‰˜LÓ da LiL Ïk - ¿ƒ»»≈≈∆«¿∆≈«…∆≈»«¿∆
‰‡ÓË ÁÙBË79‰BzÁz‰ ¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Ó ‰˜Ln‰L ; ≈«¿≈»∆««¿∆ƒ¿«≈≈¬ƒ««¿»

.ÒtÏ‡‰ ˙‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ˙Ù„BÚ‰»∆∆¿≈¿«≈∆»ƒ¿»

שם.64) במשנה קערות 65)כחכמים מ"ח. פ"י שם
החיצונה.67)הפנימית.66)גדולות. שהיא

חרס 68) כלי אפילו - שכלי מפני טהורים, עצמם האילפסים
נמצא  אינו השרץ והרי חרס, כלי מאוויר מיטמא אינו -
כלי  בתוך נמצאים שאינם מפני טהורים, והאוכלין באווירם,
"אל  אמרה והתורה בו, הנמצא בכלי אלא בתוכו שהטומאה
('תורת  חכמים ודרשו לג), יא, (ויקרא יטמא" . . . תוכו
תוכו. תוך ולא תוכו" "אל ה"ז): ז פרשתא שמיני כהנים'

נקב 69) דרך לכלי ייכנס משקה, על הנקב מקום יתנו אם
שיצאו 70)זה. מפני טהורים, עצמם האילפסים אבל

מטהר  שהנקב בכלים שהמדובר מפרש [רבינו כלי. מתורת
על 71)אותם]. מציל אינו נקוב שכלי ה"ט, בפי"ד לקמן

בכלי  מונחים כאילו הם והרי שבתוכו, והמשקין האוכלין
בתוכו. החיצונה.72)שהשרץ אינה 73)שהיא הטומאה

הכלי. פי דרך אלא השוליים דרך אילמלי 74)נכנסת
באילפסים  הנמצא כל היה עודפת, החיצונה היתה
הדפנות  של באוויר מונח הוא כאילו נמוכים, שדפנותיהם

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו ואילך 75)הגבוהים, מכאן
שלם. בכלי העליונה.76)המדובר לשפת שוה שפתם אם

לא 77) שהכלים ואףֿעלֿפי ג, בהלכה למעלה כמבואר
ניצולים  ואינם שבתוכם. והמשקין האוכלין נטמאו - נטמאו
אותם  רואים עודפת, שהתחתונה מפני תוכו, תוך מכוח

ממש. באוירה מונחים הם האצבע 78)כאילו את מרטיב
בו. ושוליו 79)הנוגעת בו המונח לאילפס והואֿהדין

מגבו, חרס כלי מטמאים משקין שהרי במשקה, נוגעים
ראה  ה"ג. הטומאות אבות מהלכות בפ"ז רבינו לדעת

והשלמות. ראב"ד

.‚È‡Ï·Ë80¯Á ÏLda ˙B˜e·c ˙B¯Ú˜ eÈ‰L Ò «¿»∆∆∆∆»¿»¿»
‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙a81˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,„Á‡ ÈÏk Ïk‰ È¯‰Â ƒ¿ƒ««¬∆»«¬≈«…¿ƒ∆»¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó82ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆…ƒ¿¿À»¿ƒ»»««¿»…∆
Û„BÚ83˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,BÎB˙a ˙B¯Úw‰ Ïk e‡ˆÓpL , ≈∆ƒ¿¿»«¿»¿¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË - Ô‰Ó84ÔÈÏ·z‰ ˙È·a ÔÈc‰ ÔÎÂ .85ÏL ≈∆ƒ¿¿À»¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆
.B· ‡ˆBÈk ˙BÓÈ‡˙n‰ ÔÈ¯ÈÓÏ˜Â ,Ò¯Á∆∆¿«¿ƒƒ««¿ƒ«≈

מ"ז.80) פ"ב מטיט 81)שם טבלא עושים לפעמים
אולם  קטנות, קערות לה מדביקים ואחרֿכך אותה, ושורפים
עם  טבלא מטיט מלכתחילה עשה כשהאומן המדובר כאן

בכבשן. יחד ונשרפו בה דבוקות קערה 82)קערות כל
עצמו. בפני ככלי על 83)נידונית עודפת גבוהה שפה

בה. הדבוקות הקערות כלי 84)שפת כולן עושה השפה
בהם 85)אחד. שנותנים רבים, קיבול בתי עם טבלא

שונים. תבלינים

.„ÈÂÈzaÓ „Á‡ ‡ÓËpL ıÚ ÏL ÔÈÏ·z‰ ˙Èa≈«¿»ƒ∆≈∆ƒ¿»∆»ƒ»»
ÌÈza‰ ¯‡L e‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa86BÏ LÈ Ì‡Â . ¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿»«»ƒ¿ƒ≈

„Á‡ ‡ÓËÂ ,BÎB˙a ÌÈza‰ Ïk e‡ˆÓpL ,Û„BÚ ÔÙ„…∆≈∆ƒ¿¿»«»ƒ¿¿ƒ¿»∆»
Ïk‰L ;Ôlk e‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ÂÈzaÓ87„Á‡ ÈÏÎk88, ƒ»»¿«¿ƒƒ¿¿À»∆«…ƒ¿ƒ∆»

ÂÈza eÈ‰ .Blk ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa BÎBz ‡ÓËpL ÈÏÎe¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»À»»»
¯ÓÒÓa ÔÈÚe·˜89‰‡ÓËÏ ‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿≈¬≈≈ƒ∆»∆¿À¿»

‰Èf‰Ïe90„·Ïa ÔÈÚe˜z eÈ‰ .91¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿«»»»¿ƒƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈzÂ ÔÈÏh ÂÈza eÈ‰ Ì‡Â .‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ92- ¿À¿»¿…¿«»»¿ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ

.‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ ÔÈ‡≈»ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

נטמא 86) אם אבל טמאים. במשקין כשנטמא ודווקא
בטבלא  עודף. דופן שם כשאין אפילו כולם, נטמאו בשרץ,
את  הגביל ולא "ונטמאת", סתם כתב יג) (בהלכה חרס של
אינו  שרץ שאפילו משמע בלבד, משקין לטומאת הדין
רבינו  בפירוש נתבאר הזה ההבדל וטעם כולן. את מטמא
נגעה  וכאשר מגבו, טומאה מקבל אינו חרס כלי למשנתנו,

אפי  - של הטומאה בתוכו - התורה מן שטומאתו שרץ לו
כנגיעה  זו נגיעה לדון יש הבתים שאר לגבי הרי אחד בית
לבזבז  לטבלא יש אלאֿאםֿכן נטמאו, לא ולפיכך בגבם,
תוך  משמשת הטבלא של תוכה שאז הכלים, שפת על עודף
בכלי  אבל חרס, של בטבלא זה וכל הכלים. לכל משותף
השרץ  נגיעת ע"י הבתים כל נטמאו מגבו, מטמא שהוא עץ
אולם  שרץ, בטומאת זאת וכל בגבם. נגע כאילו מהם באחד
מהלכות  (בפ"ז כבר נתבאר טמאים, במשקין כשנטמאו
נטמא  לא - כלים באחורי נגעו שאם ה"ג) הטומאות אבות
בטומאה) שנגע (הבית זה של שתוכו שאמרו, ומכיון תוכם.
אלה  במשקין נטמאו לא הבתים שאר הרי לחבירו, גב נעשה

הבתים.87)כלל. שבין הטבלא חלקי וגם הבתים, כל
עצמה.88) בטומאה מנגיעה נטמא בית ללא 89)וכל

עשייתם. מתחילת טבעי והזה 90)חיבור במת, נטמאו אם
בדופן  והמדובר כולם. נטהרו - מהם אחד על פרה אפר מי

מסמרים.91)עודף. חיבור מוציאים 92)בלי לפרקים
מחזירים  ולפעמים בהם, תקועים שהם מהחורים אותם

אותם.

øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨
מציל 1) – המת באוהל פתיל בצמיד המציל שכל יבאר

לטומאת  פתיל צמיד טומאת שאין כשם ודין חרס. בכלי
אם  בחי הבלועים ודין חרס. כלי באויר הוא כך אוהל
תוכו  ודין כבלועים. הם מקום זה ובאי חרס כלי מיד מצילים
חרס. כלי מיד זפת בסתימת שמציל והדבר תוכו תוך ולא

.‡ÏÈvn‰ Ïk2ÏÈ˙t „ÈÓˆa3˙n‰ Ï‰‡a4ÏÈvÓ - »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈ˙t „ÈÓˆa5˙Óa ÏÈv‰ Ì‡ . ¿»ƒ»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒƒƒ¿≈

¯eÓÁ‰6Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈviL ‡e‰ ÔÈc ,7Ïw‰8ÏÎÂ . ∆»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ∆∆««¿…
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קלט

קלט

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvÓ BÈ‡L∆≈«ƒ¿…∆«≈≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ
.Ò¯Á∆∆

מ"א.2) פ"ח ומהודק.3)כלים מחובר כיסוי 
"וכל 4) טו): יט, (במדבר תורה אמרה המת, אוהל בטומאת

ומכאן  הוא", טמא עליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי
טהורים. שבתוכו מה וכל הוא – פתיל צמיד עליו יש שאם

המוטל 5) פתיל צמיד חרס בכלי הנמצאים ומשקין אוכלין
נטמאו. לא – בתוכו שטומאה גדול חרס כלי בתוך

ימים.6) שבעה טומאת כלי 7)שמטמא של תוכו בטומאת
שכלי 8)חרס. פעמים, כמה כבר נתבאר אחד. יום טומאת

במת. נגע אם אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

.·‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡L ÌLÎe9Ï‰‡a ¿≈∆≈»ƒ»ƒ«À¿»¿…∆
˙n‰10ÈÏk ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ Ck , «≈»≈»ƒ»ƒ«À¿»«¬ƒ¿ƒ

ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰¯„˜ ?„ˆÈk .Ò¯Á∆∆≈«¿≈»∆ƒ¿≈»√»ƒ«¿ƒ
¯epz‰ CB˙a ‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe11‡Óh‰ À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿«««»≈

ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‰¯„w‰ È¯‰ -12‰È‰ . ¬≈«¿≈»¿…«∆¿»¿ƒ»»
„ÈÓˆ ˙ÙwÓe dÎB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ı¯M‰«∆∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»À∆∆»ƒ

¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡a ‰e˙e ÏÈ˙t13ÔÎÂ] . »ƒ¿»«¬ƒ««ƒ¿»««¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

את 9) ותטמא לתוכו הטומאה תיכנס שלא מציל פתיל צמיד
הטומאה  על מעכב אינו אבל בו, הנמצא הטהור הדבר

מלצאת. בו צמיד 10)הנמצאת בכלי סגור המת מן כזית
הנמצא  כל ומטמאה חודרת טומאתו באוהל, המוטל פתיל

חרס.11)באוהל. על 12)של עיכב הסגור הכלי
מלהיכנס. פתיל 13)הטומאה מהצמיד יצאה הטומאה

כלים  (תוספתא, שבתוכו מה כל את וגם התנור את וטימאה
ה"ו). פ"ו

.‚˙ÚaË14ËÁÓ B‡ ‰·l‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË «««¿≈»∆À¿««¿«¿≈»««
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ ıÚ‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË¿≈»∆À¿««¿»≈¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆

‡ÓË -15‰Ê ıÚa ‰Óe¯z ¯kk Ú‚ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»««ƒ∆ƒ»«ƒ«¿»¿≈∆
¯B‰Ë - BÊ ‰·Ïa B‡16Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈»»¬≈≈¿«¿ƒ¿ƒ∆∆

B¯ÈÂ‡Ó17. ≈¬ƒ

מ"ו.14) פ"ט, שם שבתוכו.15)משנה, וכל החרס כלי
הטמא 16) בין חוצץ דבר כשאין ישירה, נגיעה שרק מפני

מטמאה. – מיטמא 17)לטהור חרס שכלי מפני
כאן  והרי כלל, נגיעה בלי באווירו, נמצאת כשטומאה

נגיעה. בטומאת מהֿשאיןֿכן באווירו, נמצאת הטומאה

.„ÏB‚¯z18¯ÈÂ‡Ï ÏÙÂ ˙Ó ¯Oa B‡ ı¯L ÚÏaL «¿¿∆»«∆∆¿«≈¿»««¬ƒ
¯epz‰19¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -20- ÏB‚¯z‰ ÌL ˙Ó Ì‡Â . ««¬≈∆»¿ƒ≈»««¿¿

¯epz‰ ‡ÓË21ÈÏk „iÓ ÔÈÏÈvÓ ÈÁa ÔÈÚeÏa‰L . ƒ¿»««∆«¿ƒ«««ƒƒƒ«¿ƒ
Ò¯Á22˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvnL C¯„k ,23. ∆∆¿∆∆∆«ƒƒ¿…∆«≈

מ"ה.18) פ"ח חי.19)שם כשהוא מבואר 20)ויצא
מטמאה. אינה חי בגוף בלועה שטומאה ההלכה, בסוף

אינו 21) עצמו התרנגול התרנגול. שבמעי הטומאה מן
של  הבליעה בבית רק מטמאה טהור עוף נבלת כי מטמא,

ה"א). פ"ג הטומאות אבות הל' (ראה האוכלה האדם
נגיעה.22) בלי אפילו שמטמא חרס כלי אוויר מטומאת

מטמאה. אינה שנגיעתה טומאת 23)וכלֿשכן הל' ראה
ה"אֿב. פ"כ מת

.‰ÌÈ¯·c24ÔÈËÓw‰ CB˙a B‡ ‰t‰ CB˙aL25ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»ƒ≈»
ÂÈt CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÈ‰L Ì„‡ ?„ˆÈk .ÔÈÚeÏ·kƒ¿ƒ≈«»»∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ıÙ˜Â26.e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ÒÈÎ‰Â ÂÈt ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ…«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÒÈÎ‰Â ÂÈt CB˙Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L ¯B‰Ë ÔÎÂ¿≈»∆»√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÂÈÙaL ÌÈÏÎ‡ e‡ÓË - ‡ÓË ¯epz ¯ÈÂ‡Ï BL‡…̄«¬ƒ«»≈ƒ¿¿√»ƒ∆¿ƒ

‰L„Úk BËÓ˜ CB˙a BÏ ‰È‰27BÒÈÎ‰Â ı¯M‰ ÔÓ »»¿À¿«¬»»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ
‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ««ƒ¿»««««ƒ∆«À¿»

ËÓw‰ CB˙a28. ¿«∆∆

מ"י.24) ב).25)שם מב, (נדה חי בעל סגר.26)שבגוף
מטמא.27) – כעדשה השרץ שקמט 28)בשר שם, כרבא

כבלוע  ולא חרס, כלי באוויר שמטמא הסתרים כבית נידון
חי. בבעל

.Â‚BÙÒ29‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÚÏaL ¿∆»««¿ƒ¿≈ƒ««ƒ∆
,e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÏÙ Ì‡ ,ıeÁaÓ ·e‚»ƒ«ƒ»««¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»

˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL30˙ÙÏ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ .31ÏLÂ ∆«¿∆»≈¿≈¬ƒ»∆∆∆¿∆
ÈÓb32e·bÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰a eLnzLpL ÌÈÒ¯Á . ∆ƒ¬»ƒ∆ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

e‰e‡nË ‡Ï - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ33¯epzÏ eÏÙ .34 ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿»¿««
˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL ,‡ÓË - ˜q‰Â35ÌÈ¯·c ‰na . ¿À«ƒ¿»∆«¿∆»≈«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡36ÔÈl˜ ÔÈ˜LÓa37Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯eÓÁa Ï·‡ ; ¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ¬»«¬ƒ¿«
‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ‰cp‰38˙‡ˆÏ ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ Ì‡ ,39 «ƒ»≈≈«¿∆»ƒ»¿ƒ»≈

ÏÚ Û‡ ¯epz‰ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆiL ÂÈÏÚ „Èt˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»∆≈≈¬≈∆¿«≈««««
‡nËÓ BÈ‡ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ;˜q‰ ‡lL Ètƒ∆…À«¿ƒ≈«¿ƒ»»≈¿«≈

‰˜Ln‰ ‡ˆÈÂ ˜qiL „Ú40˙Ù‚a ÔÎÂ .41‰L„Á42 «∆À«¿≈≈««¿∆¿≈¿∆∆¬»»
,‡ÓË - ¯epz‰ da ˜q‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰‡a‰«»»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ∆À«»««ƒ¿»

¯B‰Ë - ‰LÈa Ï·‡ ;˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL43BÊÈ‡ . ∆«¿∆»≈¬»ƒ»»»≈
Úe„È Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï ?‰LÈ ‡È‰ƒ¿»»¿««¿≈»»…∆¿ƒ»«

˜q‰ ˙ÚLa ‰˜LÓ ‰pnÓ ‡ˆBiL44¯Á‡Ï elÙ‡ ∆≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿«∆≈¬ƒ¿««
ÌÈL LÏL45.˜qiLk ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒƒ¿»««¿∆À«

מ"ד.29) פ"ט ועוד,30)שם לסחיטה. עומד הספוג
[בתוספתא, טיפה. אחר טיפה מאליהם יוצאים שהמשקין
ונראה  ולהוציא". להכניס שעשוי "מפני אמרו: ה"י, פ"ו שם

זה]. את זה משלימים הנימוקים הראב"ד 31)ששני
את  ומוציאים הלפת את שסוחטים מפרש כאן בהשגותיו
את  מוצץ והוא המכה על היבש הלפת את ומניחים המשקה

שעושי 32)הליחה. מפני תנאֿקמא, מנמק שם בתוספתא
את  לבדוק כדי בו, הנבלע את וסוחטים ביין גמי נותנים יין

היין. בלועה 33)טיב טומאה רבינו, שלדעת אףֿעלֿפי
בלועים  אמרו שלא מפני דבר, של וטעמו מטמאה. בכלי
שהיתה  כמו נשארה הבלועה כשהטומאה אלא מצילים אינם
משקין  אבל צד, מכל מחופה שהיא אלא שנבלעה, לפני
עמידתם  לגמרי ובטלה עמהם מתלכדים בחרסים שנבלעו

בכלים. אפילו מציל כזה מ"ה.34)העצמית, שם
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קמ כלים קמ הלכות - טהרה ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

החום.35) ידי התנור.36)על היסק בלי מטמאים שאין
קלה.37) הטומאה.38)שטומאתם אב אם 39)שהם

היסק. ידי על להוציאם נחלקו 40)אפשר - ב סב, בנידה
אומר: לקיש ריש המשנה. בפירוש לקיש וריש יוחנן רבי
אףֿעלֿפי  חמורים משקין אבל קלים, משקין אלא שנו "לא
משקין  "אחד אמר: יוחנן ורבי טמא". התנור הוסק שלא
אי  (כן), אין – התנור הוסק אם חמורים, משקין ואחד קלים
והקפיד  לצאת "יכול פפא רב אמר שם ובמסקנא לא". – לא
וריש  יוחנן רבי נחלקו (במה פליגי כי טמא, דבריֿהכל עליו,
ריש  (דעת סבר מר עליו, הקפיד ולא לצאת ביכול לקיש)
טמא, – הקפיד שלא אףֿעלֿפי לצאת דיכול כיוון לקיש),
אם  לצאת, דיכול אףֿעלֿגב יוחנן) רבי (דעת סבר ומר
– לא אי היסק) בלי אפילו טמא, פירוש (כן, אין – הקפיד
יוחנן. כרבי רבינו ופסק חמורים, במשקין שם מדובר לא".

שמנם.41) שנסחט אחר זיתים נתייבשה.42)פסולת שלא
שבה.43) המשקה כל נתייבש שכבר רואים 44)מפני

להוציא. מסוגל שהחום בכמות לחלוחית עוד בה שיש
שנים.45) משלוש יותר ואפילו רב, זמן לאחר כלומר

.ÊÒ¯Á ÈÏk46„Ú B˙ÙOÓ ‰ˆÈÁÓa B˜lÁL ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈMÓ „Á‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,B˙ÈÚ˜¯«̃¿»ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»ƒ¿≈«¬»ƒ
˜lÁÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Blk ÈÏk‰ ‡ÓË -ƒ¿»«¿ƒÀ¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»¿«≈

Ò¯Á ÈÏk47ÁL C¯„kÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ˜ÏB48¯epz ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆∆¿∆∆∆¿ƒ»…»ƒ¿ƒ»«
ÌB˜Óa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,˙BÚÈ¯Èa B‡ ÌÈ¯Òa BˆˆÁL∆¬»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»«∆∆¿»

.‡ÓË Ïk‰ - „Á‡∆»«…»≈

מ"א.46) פ"ח במשנה,47)כלים תנאֿקמא של נימוקו
מחיצה 48)שם. מועילה המת שבאוהל אףֿעלֿפי כלומר,

מה  מטמא אינו המחיצה של זה מצד הנמצא ומת שכזו,
להעמיד  אדם בני של דרכם שאין בכלים למחיצה, שמעבר

מועילה. אינה – מחיצה בתוכם

.Á¯ÈÂ‡Ï ÈÏk‰ ÒÈÎ‰Â ,BÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÈÏk¿ƒ∆»¿»«À¿»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
Ò¯Á ÈÏk49Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁ ‡Óh‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe , ¿ƒ∆∆¿««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ∆∆«

Ò¯Á ÈÏk CB˙a ˙eÎÓ ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ50‰Ê È¯‰ - «ƒ∆«À¿»¿À∆∆¿¿ƒ∆∆¬≈∆
¯B‰Ë51BÎBz CBz Ï‡ ‡Ï - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;52. »∆∆¡«∆…∆

בחלק 50)טהור.49) נמצאת הפנימי שבכלי הטומאה
החרס. כלי דפנות בין נטמא.51)השקוע לא החרס כלי

ה"ח.52) ז פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

.ËÔÎÂ53ÈÏk B¯ÈÂ‡Ï ÒÈÎ‰Â ‡ÓË Ò¯Á ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»¿ƒ∆∆»≈¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ
¯Á‡‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe ,ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ Ba LiL ¯Á‡«≈∆≈√»ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈
ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁƒ¿ƒ∆∆««ƒ∆»√»ƒ¿««¿ƒ

‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a ÔÈeÎÓ54;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿À»ƒ¿¿ƒ∆∆«»≈¬≈≈¿ƒ
CB˙aL ‡ÏÂ - ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»¿…∆¿

BÎBz55‰t˜ B‡ ˙¯ek ?„ˆÈk .56˙ÓÁ B‡ ‰¯„˜ B‡57 ≈««∆∆À»¿≈»≈∆
‰tw‰ ÏLÏLÂ ,dÎB˙a ı¯M‰ ‰È‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»»«∆∆¿»¿ƒ¿≈«À»
ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ∆»ƒ«¬ƒ««««ƒ∆«∆∆
B‡ ‰tw‰ ˙ÙOe ÏÈ‡B‰ ,˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ CB˙a ÔeÎÓ¿À»¿¬ƒ∆»ƒƒ¿««À»
- ¯epz‰ ˙ÙOÓ B‡ ˙È·Á‰ ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÓÁ‰«≈∆¿«¿»ƒ¿«∆»ƒƒ¿«««

el‡ È¯‰58CB˙a B‡ ˙ÓÁ‰ CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»¿«≈∆¿

ÔÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„w‰«¿≈»¿«≈»∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿»
ÔÈ‡Óh‰ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï59Ô‰ È¯‰ - «¬ƒ«««¬ƒ∆»ƒ«¿≈ƒ¬≈≈

‡ˆBiÎÂ ˙ÓÁ‰ B‡ ‰tw‰ B‡ ˙¯ek‰ ‰˙È‰ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»««∆∆«À»«≈∆¿«≈
ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ÔÈ·e˜ Ô‰a60ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; »∆¿ƒ≈»«ƒƒ∆»ƒ»»«∆∆

,‡ÓË - ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ¿ƒ∆∆«»ƒ¿»
¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ
Ì‡ ?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .e‡ÓË - ‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿¿¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ

ÛËL ÈÏÎa ‰È‰61ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa -62ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡Â . »»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ
ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ :Ò¯Á63ÈeOÚ‰Â ;ÌÈ˙ÈÊa B¯eÚL - ∆∆∆»¿√»ƒƒ¿≈ƒ¿∆»

CÎÂ CÎÏ ÈeOÚ‰Â ;‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ÔÈ˜LÓÏ64 ¿«¿ƒƒ¿≈«¿∆¿∆»¿»»»
ÒBÎa ‰Ê Ò¯Á ÈÏk ·˜piLÎe ,B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -«ƒƒ¿À¿¿∆ƒ»≈¿ƒ∆∆∆¿≈

Ò¯Á ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ65. «¿∆≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

מ"ב.53) פ"ח למטה 54)כלים שהוא במקום מונחים
הטמא. הכלי אינם 55)משפת ומשקין האוכלין והרי

הכל  של (בתוכו) באווירו ישר באופן אלא מונחים הטמא י
תוכו. תוך נקרא וזה הטמא, של בתוכו הנמצא כלי בתוך

עץ.56) עור.57)כלי כלי – והתנור 58)נוד החבית
שבהם. והמשקין מדובר,59)והאוכלין זו בבבא גם

והקדירה. החמת משפת נמוכה התנור או החבית כששפת
הכתוב.60) מן זה למדו (שם) כהנים' כלים 61)ב'תורת

אותם. מטהרת במקווה נופלים 62)שטבילה שזיתים נקב
השלמות). ראה שם, כהנים' ('תורת שם.63)דרכו משנה,

ולמשקין.64) קובע 65)לאוכלין טומאה קבלת ולענין
מקבל  עודנו - משקה ככונס ניקב ואם יותר, הגדול השיעור

לאוכלין. העשוי כמו טומאה

.ÈÌ˙Ò66ÈÏÎa ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ :˙ÙÊa Ò¯Á ÈÏk ·˜ »«∆∆¿ƒ∆∆¿∆∆ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ
‡ÓË - ¯B‰h‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï BÏLÏLÂ ‰Ê67ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ¿¿«¬ƒ«««»ƒ¿»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‡nËlÓ ‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈvÓ „ÈÓv‰68. «»ƒ«ƒ««À¿»ƒ¿«≈¿∆≈«¿
BÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‰Ê ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ¿ƒ∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿
·˜p‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‡Óh‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«««»≈¬≈≈¿ƒ∆¬≈«∆∆

Ìe˙Ò69Ba ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊa ÔÓ˙qL ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Le . »¿»»«≈ƒ∆¿»»¿∆∆¿«≈
ÏÈvÓ BÈ‡ -70Ò¯Á ÈÏk „iÓ71. ≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

החיצונה 66) ששפתם פתוחים בכלים מדברת אינה זו הלכה
פתיל. צמיד ובדין וסתום שלם כלי בשילשל אלא עודפת,

שלאחריו.67) לבבא מבוא כעין ונאמר פשוט, זה דין
של 68) השגתו מיישב זה [פירושנו ה"ב. פי"ד למעלה

לקמן 69)הראב"ד]. (ראה החרס עם יפה מתחבר זפת
הי"ד). אלה,70)פי"ט כלים עם יפה מתחבר אינו הזפת

כנקובים. נקוב 71)ודינם חרס) (שאינו כלי שילשל אם
ששרץ  חרס כלי לתוך בתוכו ומשקין שאוכלין בזפת סתום

החרס. כלי מאוויר והמשקין האוכלין נטמאו – בתוכו

.‡È˙¯ek72‰˙eÁt73L˜a ˙Át‰ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¿»««ƒ∆»««¿»¿«
Ò¯Á ÈÏk „iÓ ˙ÏvÓ dÈ‡ -74.ÈÏk dÈ‡ È¯‰L , ≈»«∆∆ƒ«¿ƒ∆∆∆¬≈≈»¿ƒ

(רבינו 73)שם.72) חלון כעין ונשאר ממנה חתיכה נפלה
ההערות 74)בפירושו). [ראה הקודמת. ההלכה סוף ראה

יב]. להלכה
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קמא

קמא

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·È˙ÓÁ‰75‰LÈÙk‰Â76Û‡ ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa e˙ÁÙpL «≈∆¿«¿ƒ»∆ƒ¿¬¿ƒƒ«
ÈÏk ˙¯BzÓ eÏËaL Èt ÏÚ77„iÓ ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆»¿ƒ«¿ƒ¬≈≈«ƒƒƒ«

Ò¯Á ÈÏk78ÈÏk ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Át‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿ƒ∆∆¿∆ƒ¿∆«¿»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
ıeÁaÓ Ò¯Á79CB˙Ï ÏLÏLÓ Ô‰lL Ïea˜ ˙Èa ‰È‰ÈÂ ∆∆ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ∆»∆¿À¿»¿

Ò¯Á ÈÏk80. ¿ƒ∆∆

ה"ו.75) פ"ו בבאֿקמא כלים פ"ה 76)תוספתא, באהלות
השטח". על ניצבת שפה לו אשר "כלי רבינו: פירש מ"ו,

טומאה.77) קבלת חרס 78)לענין לכלי אותם שלשלו אם
שבתוכם. מה נטמא לא בתוך 79)טמא, אינו ואווירו

משפת  למטה כשהפחת אבל תוכו, בתוך אלא הטמא הכלי
הטמא. החרס כלי אוויר עם החמת אוויר מתחבר - הכלי

הכלי 80) בתוך נמצא הקיבול שבית אףֿעלֿפי כלומר,
יהיה  אם אפילו – כאן מתפרשת "ויהיה" המילה  הטמא.

ה"ט). למעלה (ראה

.‚È¯BÚ81ËeLt82¯ÈÂ‡Ï Úe˜L ‰È‰L Ba ‡ˆBiÎÂ »¿«≈∆»»»««¬ƒ
¯BÚ‰ CB˙a ı¯M‰Â ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ Ò¯Á ÈÏk83- ¿ƒ∆∆«¬ƒ««¿«∆∆¿»

ÔÈÏÎ‡ - ¯epza ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ¯epz‰ È¯‰¬≈««»≈¿ƒ»»«∆∆««√»ƒ
ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÔÈ‡ÓË ¯BÚ‰ CB˙aL ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ«¿ƒ

CBz Ô‰Ï LiL ÌÈÏk ‡l‡ Ò¯Á84‰tw‰Â Ïq‰ ÔB‚k , ∆∆∆»≈ƒ∆≈»∆¿««¿«À»
.˙ÓÁ‰Â¿«≈∆

ה"ב.81) תוך.82)שם לו מכל 83)שאין ומכוסה כרוך
טו)84)צד. יט, (במדבר בתורה כתוב פתיל, צמיד דין

אבל  טומאה, לענין נאמר שם אמנם פתוח". "כלי בלשון
להצלה. למדנו ממנו

.„ÈÒ¯Á ÈÏk85Ò¯Á ÈÏk ‰È‰Â ,BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰L ¿ƒ∆∆∆»¿»À¿»¿¿»»¿ƒ∆∆
ÈÏk‰ ‰È‰L B‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk ¯B‰Ë»»«ƒ«¿ƒ«»≈∆»»«¿ƒ
,¯B‰h‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk BÎB˙a ‰˜e·„ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿»«ƒ«¿ƒ«»

·¯ÚÓ Ô‰ÈL ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡86B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ««ƒ∆¬ƒ¿≈∆¿…»«»≈¿À¿»
dÓˆÚ ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ‡Ï È¯‰L ,B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â87 ¿«»¿»√»∆¬≈…ƒ¿¿»«À¿»«¿»

¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï88‰˙È‰L ˙È·Á ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ¿ƒ∆∆«»¿ƒ»»ƒ∆»¿»
BzLÁpÓ ‰hÓÏ ‰e˙e ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ89ÏL ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆

L ÏÙÂ ,¯epz˙È·Á‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ı¯ «¿»«∆∆¿««¬≈∆»ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â90·¯ÚÓ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ¿ƒ««ƒ∆¬ƒ««¿…»

ÏÚ ‰ÈeÙk ˙È·Á‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ ÌÚƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»¿»∆»ƒ¿»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈÙe ¯epz‰ Èt91‰˜Ln‰ elÙ‡ - ƒ««ƒ»«¬ƒ««¬ƒ««¿∆
˙È·Á‰ ÈÏeLaL92.¯B‰Ë ∆¿≈∆»ƒ»

ג.85) פ"ח כלים זה 86)משנה, נוגעים האווירים פירוש,
בכלי.87)בזה. פחת 88)המונחת שאם למדנו בהי"ב

ואין  שבחמת, מה נטמא – הטמא הכלי משפת למטה החמת
את  מקיפין הכלי דפנות שם כי כאן, לנידון סתירה בזה
תוך  בכלל זה אין ולכן הדפנות, בתוך אוירה ונמצא הפחת

שלפנינו. בהלכה מהֿשאיןֿכן התנור.89)תוכו, משולי
דפנות 90) אלא שוליים להם היו לא הגדולים התנורים

שאם  כאן, ומשמיענו הקרקע. על אותם ומעמידים בלבד,
גומא  ובאותה עליו, עומד שהתנור במקום גומא היתה
הדפנות  מראשי למטה וכולה טהורה, חבית מונחת

החבית. נטמאה לא – התנור של למעלה.91)התחתונים
ה"ו 92) פי"ג למעלה (ראה תוך להם ויש שפה המוקפים

בגומא). שרץ בדין

âטבת י"ד קודש âשבת
øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨

מלאכתו,1) שתיגמר עד טומאה מקבל חרס כלי שאין יבאר
של  או אבן של וכיריים תנור מלאכתו. גמר הוא ומאימתי
שלש  כירה. משום או תנור משום טומאה המקבל כל מתכת.

וכו'. כירות שתי ועשאן בטיט שחברן אבנים

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡2.BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ≈¿ƒ∆∆¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿«¿
eÙ¯viMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe3ÔL·ka4. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿»

ep˜ÈqiMÓ - ¯epz‰5ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k6‰¯Èk‰ .7 ««ƒ∆«ƒ∆¿≈∆¡À¿»ƒ«ƒ»
ÔÈÏB‚¯z‰ ˙ˆÈa ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k ‰p˜ÈqiMÓ -8 ƒ∆«ƒ∆»¿≈¿«≈»∆»≈«««¿¿ƒ

‰Ùe¯Ë9ÒtÏ‡a ‰e˙e10Átk‰ .11e‰‡OÚ Ì‡ : ¿»¿»¿ƒ¿»«À»ƒ¬»»
B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï«¬ƒ»ƒ¿«¬»»¿ƒƒ

.‰¯ÈÎk¿ƒ»

ד.2) משנה ד פרק מטיט 3)כלים עשויים חרס כלי
נקראת  בכבשן השריפה לחזקם. כדי בכבשן, ושרופים

מלאכתו,4)"צירוף". כל עדיין נגמרה שלא פי על ואף
הבליטות  את מסיר וגם ומחליק משפשף האומן שהרי

למכירה. שמוציאו לפני הכלי על 5)שבשפת אף מלמדנו,
וכופח  כירה בתנור, - חרס כלי בשאר מספיק שהצירוף פי

מספיק. ההיסק.6)אינו לפני צירוף צריך ואינו
קדרות.7) שתי המעמיד מקום בה ויש לבישול משמשת
פ,8) שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה כתוב: במשנה

מהר. שמתבשלת תרנגולת לביצת שהכוונה פירשו ב
בשמן.10)מעורבבת.9) בו 11)מרוחה ויש מכירה קטן

בלבד. אחת לקדירה מקום

.·B˙B·Ï ÏÈÁ˙‰L ¯epz12- ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡ : «∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Ba ÏÈÁ˙iMÓ13Ïa˜Ó ep˜ÈqÈÂ ƒ∆«¿ƒ«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆¿«≈

ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË14ÁÙË Ba ÏÈÁ˙iMÓ -15 À¿»¿ƒ»»»»ƒ∆«¿ƒ∆«
˙BÚaˆ‡ LÏL da ÏÈÁ˙iMÓ - ‰¯Èk‰ .ep˜ÈqÈÂ¿«ƒ∆«ƒ»ƒ∆«¿ƒ»»∆¿»

‡Ï e‰‡OÚ Ì‡ :Átk‰ .‰p˜ÈqÈÂ‡e‰ È¯‰ - ‰iÙ ¿«ƒ∆»«À»ƒ¬»»«¬ƒ»¬≈
.‰¯ÈÎk ‡e‰ È¯‰ - ÏM·Ï Ì‡Â ,¯ep˙k¿«¿ƒ¿«≈¬≈¿ƒ»

על 12) עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע
מחוברים  שהם פי על שאף ללמד יותץ" וכיריים "תנור
א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע

פי 13) על אף שלם כתנור דינו זה לשיעור מגיע כשגבהו
כמה. פי עליו להוסיף חכמים:14)שבדעתו אמרו במשנה

שם  פירש לא ורבינו וכו'". שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל
גדול  שנעשה לפני תנור כל והרי הוא, מה קטן כאן, ולא
קכד, בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה
לאפות  (הכוונה בו לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א
דין  עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו
בתבנית  נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן והר"ש תנור).

שבת קודש
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קמב כלים קמב הלכות - טהרה ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"כל 15)מיוחדת. אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח
שכן  טפח, - ינאי רבי דבי "אמרו שם: ובחולין שהוא"

טפח". בנות תנורים עושים

.‚ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜q‰L ¯epz16Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˜q‰L B‡17 «∆À«≈¬»∆À«ƒ≈»À»
˙Ú„Ï ‡lL ˜q‰L B‡18- ÌB˜Ó ÏkÓ ˜q‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆À«∆…¿««ƒ¿À«ƒ»»

‰OÚÓ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰19¯ep˙a ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ¬≈∆¿«≈À¿»«¬∆∆»¿»¿≈»¿«
:e¯Ó‡Â ÔÈc ˙Èa ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ÌÈ¯Ùk‰ ÔÓ ¯ÙÎaƒ¿»ƒ«¿»ƒ»«¬∆ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

סביבו 16) שלהבת הדליק אלא בפנים אש הכניס לא
בו.17)מבחוץ. לאפות כדי הוסק כוונה 18)ולא בלי
רבן 19)להסיקו. "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא זה

חביריו. עליו חלקו שלא סובר ורבינו גמליאל".

.„Ba ‰ÏBˆ ˙BÈ‰Ï B˜Èq‰L ¯epz20Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - «∆ƒƒƒ¿∆¬≈∆¿«≈
ÔzLt ÏL ÔÈe‡ Ba ÔaÏÏ .‰‡ÓË21ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - À¿»¿«≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈

¯epz‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‰Ê22. ∆∆¿»»¿««

לאפייה.20) התכוון מנופץ.21)ולא פשתן אגודות
בחום. ומתלבן כהה מראהו צריך 22)הפשתן אינו הפשתן

מוסק  לתנור יתנוהו ואם נמוך, לחום אלא תנור, של לחומו
יישרף. - מצונן בלתי

.‰BˆˆÁL ¯epz23ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ ˜Èq‰Â ÌÈLÏ «∆¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¬»»
ÔÈ˜LÓa ‡ÓËÂ24¯B‰Ë B¯·ÁÂ ‡ÓË ‡e‰ -25‡ÓË . ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«¬≈»ƒ¿»

‡ÓË Ïk‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡ÓhÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ı¯La26, ¿∆∆¿«≈ƒÀ¿∆»«…»≈
Ô‰ÈÈaL È·ÚÂ27Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈL e˜q‰ .‡ÓË »√ƒ∆≈≈∆»≈À¿¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈∆

LnLÓ‰ :BÈ·Ú ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ¯ÈÂ‡a ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»¿«¿«≈
‡ÓhÏ28‡ÓË -29¯B‰Ë - ¯B‰hÏ ,30ÌÈ¯·c ‰na . «»≈»≈«»»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;B˜Èq‰ Ck ¯Á‡Â BˆˆÁL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆¬»¿««»ƒƒ¬»
BˆˆÁ Ck ¯Á‡Â B˜Èq‰31elÙ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ , ƒƒ¿««»¬»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ

Ïk‰ ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa32. ¿«¿ƒƒ¿»«…

במחיצה.23) טמאים 24)חילקו משקין על גזרו חכמים
הכלים. את מלאכתו.25)שיטמאו נגמרה שלא מפני

החלק 26) על גם טומאה חכמים גזרו דאורייתא בטומאה
הוסק. המחיצה.27)שלא הפונה 28)עובי העובי חצי

הטמא. החלק כדופן 29)לצד נידון המחיצה של זה חלק
משנה). כסף (ראה הטמא אחד 30)התנור בהסיק למעלה

כאן. כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם,
כלי 31) כולו היה ההסקה ידי על מלאכתו שנגמרה ובשעה

טומאה. לקבל ומוכשר אחר 32)אחד המחיצה העמדת
עליו  שירדה טומאה קבלת תורת מפקיעה אינה מלאכה גמר

מלאכה. גמר בשעת

.ÂÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë - Ô·‡ ÏL ‰¯Èk B‡ ¯epz33ÏLÂ . «ƒ»∆∆∆¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÌeMÓ ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ34ızÈ :¯Ó‡pL , «∆∆¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ∆∆¡«À»

.˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓe ,‰ˆÈ˙ BÏ LiL ˙‡ -≈∆≈¿ƒ»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»
ÁÓa ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ó ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈkÚ˜¯wÏ ¯a ≈«≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ»¿…ƒ¿À»««¿«

elÙ‡ ,‰‡ÓË Ô‰a ‰Ú‚ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙k¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»»∆À¿»¬ƒ
Ì‡Â ;˙BÎzÓ ÈÏk ¯‡Lk ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«»¿ƒ

‰‡ÓË ·‡ ÔÈOÚ - ˙Óa e‡ÓË35ÈÏk ¯‡Lk ƒ¿¿¿≈«¬ƒ«À¿»ƒ¿»¿≈
‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈÂ ;˙BÎzÓ36. «»¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆

א 33) בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם
הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים כלי אבנים, שכלי ו, הלכה

מתטמאים. שתנור 34)אינם ב בהלכה למעלה נתבאר
זה  אין לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברים הם וכיריים
וכיריים  שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל
מחוברים  שהם פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם
בתורה  האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע,
חידשה  לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין

מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד דין של 35)תורה תנור אבל
כמבואר  במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

ו. הלכה ה פרק מת טומאת במקווה 36)בהלכות טבילתם
שאין  מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש
חרש  כלי "וכל לג): יא, (ויקרא תורה שאמרה חרס, בכלי כן
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר

תשברו".

.ÊÌbÙ B‡ ·wpL ˙ÎzÓ ÏL ¯epz37BÓ˙Òe ˜cÒ B‡ «∆«∆∆∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚL B‡ ËÈËa38ÛÒeÓ B‡ ËÈË ÏL39ÏL ¿ƒ∆»»¿≈»∆ƒ»∆

¯epz ÌeMÓ ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - ËÈË40‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ«¿«»ƒ¿∆
·˜pa41¯e‡‰ Ba ‡ˆiL È„k ?42Ì‡Â .‰¯ÈÎa ÔÎÂ . «∆∆¿≈∆≈≈»¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÌÈËetËt ‰¯ÈkÏ ‰OÚ43ÌeMÓ ‰‡nË˙Ó - ËÈË ÏL »»«ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿«¿»ƒ
ËÈËa dÁ¯Ó .‰¯Èk44- ıeÁaÓ ÔÈa ÌÈÙaÓ ÔÈa , ƒ»≈¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ÔÈ„Ú45. ¬«ƒ≈»¿«∆∆À¿»

לשימוש.37) נוח ואינו נפגמה עליו 38)שפתו הדביק
בתוך  טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט
הסדק  במקום הדופן על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב

כסתימה]. נידונית שפת 39)אינה על טיט שכבת הוסיף
קיבולו. בית את והגדיל את 40)התנור תיקן שהטיט מפני

והמדובר  טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור
הטיט. הדבקת אחר התנור את שסתימתו 41)כשהסיק כדי

טומאה. לעניין וכיריים תנור תורת התנור על תוריד בטיט
התנור 42) של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

ואומר: מדייק [רבינו החום. על שומרת טיט של והסתימה
כמה  שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה
אחרונה, משנה בעל למד זה לשון משינוי בסדק. יהיה
כל  - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק

שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך בשפת 43)שהוא, בליטות
בכירה  והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד כדי הכירה,

שלימה.44)שלימה. בכירה של 45)המדובר כירה
אינו  והמירוח לבישול מספיק חומה שהיא, כמות מתכת

מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף

.Á¯epz46¯‡eˆa ÈeÏz elÙ‡ ,ı¯‡a ¯aÁÓ BÈ‡L «∆≈¿À»»»∆¬ƒ»¿««
¯epz ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÏÓb‰47:¯Ó‡pL ; «»»¬≈∆»≈ƒ«∆∆¡«
.ÌB˜Ó ÏÎa - Ì‰ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿»»

חרס.46) ובמצב 47)של מלמטה פתוח שהוא פי על אף
ו  ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
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קמג

קמג

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לא  אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי
טומאה  מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק

הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר

.Ë˙BÎzÓ ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek48‰˙ÈÙL ˙Èa Ba LiL49 ∆¿≈«»∆≈≈¿ƒ»
‰¯ÈÎk ‡nË˙Ó -50LÈ Ì‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏL ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆≈¿ƒƒ≈

.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰˙ÈÙL ˙Èa Ba≈¿ƒ»¿«≈À¿»

ששוליה 48) בקרקע בחפירה המתכות את מתיכים הצורפים
"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים שקע 49)ודפנותיה

שבתוכה  מה ולבשל קדירה בו להעמיד כדי הכור, בדופן
"שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת
הגדולה"). הסיר "שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון

תנור 50) תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
כירה. אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים,
לעמוד  יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
מקבלת  אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני
הוא  עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם הטיט אלא טומאה
של  תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל
אמרו: ט הלכה ו פרק קמא בבא כלים בתוספתא דינאי. בית
בית  פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו

טהורה. עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה

.ÈÔÈ„iÒ ÏL ÔL·k51ÔÈ‚‚BÊ ÏLÂ52ÔÈ¯ˆBÈ ÏLÂ53- ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë54‰¯et‰ .55ÔÙc dÏ LÈ Ì‡ ,56‰‡nË˙Ó -57. ¿ƒ«¿»ƒ≈»…∆ƒ¿«¿»

לסיד.51) אבנים בו או 52)ששורפים זכוכית כלי עושי
שבהלכה  זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות
עושים  שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם הקודמת
נעשית  זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית,
הפסולת  ושאר העפר את מפרידה והיא בטיט, מוטח בכור
בחום  הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר
זה  שני חימום הרצוי. לטיפול נוח נעשה שהוא עד גבוה

מוטח. בלתי בתנור חרס.53)עושים כלי עושי
בטיט.54) טוחים שאינם בצידו,55)מפני שפתחו תנור

את  ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו
התלמוד  שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות
הקדירות  את ושופתים דפנותיהם על הפת את מדביקים היו
לכך]. מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה

על 56) עומד עבה דופן רבינו ומפרש "לבזבז", במשנה:
מעמידים  זה דופן ועל הפורנא של גגה על  או השוליים

פת. ומדביקים שפורנא 57)קדירות אמרו שם בתוספתא
רבי  הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה
= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר
לבזבז  בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
ולא  בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה,
ואפשר  דופן לה יש שאם מאיר, רבי ואומר עצמה, בפורנא
להשתמש  מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד
רבינו  פסק דבריו על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע

כמותו.

.‡È‰OÚ Ì‡ :¯epz Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÌÈ·‡¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»»«ƒ»»
‰ÏÙË BÏ58ÏÎÏ ¯ep˙k ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ ¿≈»ƒƒ¿ƒƒ«¬≈∆¿«¿»

B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Óe ¯·c59- „·Ïa ıeÁaÓ BÏÙË Ì‡Â ; »»ƒ¿«≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
Ë˙ÓÚbÓa ‡n60¯ÈÂ‡a ‡ÏÂ61¯ep˙Ï ÌÈ·‡ ¯aÁ . ƒ¿«≈¿«»¿…»¬ƒƒ≈¬»ƒ¿«

¯epz‰ ÌÚ ˙B‡nË˙Ó - BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ62BÊ Ô¯aÁ . ¿…ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»
ı¯‡a ¯ÙÁ .‰¯ÈËk Ô‰ È¯‰ - ¯epzÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ»¿…ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ»»«»»∆

¯B‰Ë - ‰¯ÈË ‰OÚÂ63‰¯Èk‰ ˙¯ÈËÂ .64¯B‰Ë -65. ¿»»ƒ»»¿ƒ««ƒ»»

טיט.58) כירה 59)של או "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
טיט  של שהטפילה כאן ומלמדנו לעולם" טהורין אבן של

חרס. של תנור תורת עליו בפנים 60)מורידה שרץ נגע אם
נטמא. - חרס 61)התנור שכלי פעמים, כמה כבר נתבאר

הכלי  לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא
של  תנור אולם בדופנותיו, נגעה שלא פי על אף נטמא,
שתיגע  עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו אבנים
כלים  במשנה מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה
שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך בית גבי ג ה, פרק
חיבור  אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת
היכר, לשם בטומאתם הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה
בטומאה  שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי

כאן. בנידון גם יפה כוחו הנימוק ואותו נטמא 62)זו. אם
ואף  האבנים גם נטמאו - אינם התנור אבנים שכלי פי על

מפני  והטעם, ו). הלכה למעלה (ראה כלל טומאה מקבלים
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד שהן

כשהוא 63) אפילו מתטמא אינו קרקע טומאה. מקבלת אינה
הכלים. את כתוב:64)משמש ג ה פרק כלים במשנה שם.

הן  אחת כירה וטירת כירה שעטרת ונראה הכירה". "עטרת
את  בתוכו להעמיד הכירה ראש על קטן בניין היינו (ר"ש)
האש. מן הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות,
בראש  ונתון מעוגל שהוא מפני "עטרה", קראו זה לבניין
של  בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה

טירה 65)התנור. לעשות אדם בני של דרכם שאין מפני
בתנור  כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה
בטירה. אותה מניחים הרדייה ואחר פת בו שאופים

לכירה. מחוברת כשאינה והמדובר,

.·ÈÈLe ˙Bi·Á ÈzL66ÔÈÒtÏ‡67‰¯Èk Ô‡OÚL68- ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ»
¯ÈÂ‡a ÔÈ‡nË˙Ó69ÚbÓ·e70˙Bi·Á ÏL ÔÎB˙Â .71- ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿«»¿»∆»ƒ

¯B‰Ë72˙Bi·Á‰ È·ÚÂ .73˙‡ LnLÓ‰ :B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ »»√ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿«≈∆
.¯B‰Ë - ˙È·Á‰ CBz ˙‡ LnLÓ‰Â ,‡ÓË - ‰¯Èk‰«ƒ»»≈¿«¿«≈∆∆»ƒ»

שני.66) או גדולות.67)פירוש זו 68)קערות העמידן
על  השעין הקדירות ואת ביניהן אש והדליק מזו רחוק לא

האילפסים. או החביות טומאה 69)דפנות נכנסה אם
שם. הנמצאים האוכלים נטמאו - החביות שבין לאוויר

בתוך 70) מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
חרס, כלי מטמא אינו בגבו ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי
ולא  "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה שלמדנו מפני אלא

ובאוויר". "במגע כאן כתב שם 71)באוויר", נכנסה שלא
גב 72)הטומאה. הוא החביות של הפנימי שצידם מפני

מגבו. מטמא אינו חרס וכלי הדפנות.73)התנור עובי

.‚ÈÔÈËetËt ‰LÏL ‰OBÚ‰74ı¯‡a75ËÈËa Ô¯aÁÂ »∆¿»ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¬≈∆∆«¿≈»¬≈¿≈»
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קמד כלים קמד הלכות - טהרה ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈ¯ÓÒÓ ‰LÏL Ú·˜ .‰¯Èk ÌeMÓ76˙BÈ‰Ï ı¯‡a ƒƒ»»«¿»«¿¿ƒ»»∆ƒ¿
ÔL‡¯a ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL≈¬≈∆∆«¿≈»««ƒ∆»»¿…»
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ·LzL ËÈËa ÌB˜Ó77 »¿ƒ∆≈≈«¿≈»¬≈¿»

˙ÎzÓ ÏL ‰¯ÈÎk78ËÈËa ÌÁ¯Ó ‡lL ÌÈ·‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»∆«∆∆¿≈¬»ƒ∆…≈¿»¿ƒ
el‡k ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L∆≈¬≈∆≈»¿«¿À¿»¿ƒ

È‰.Ô·‡ ÏL ‰¯Èk ‡ ƒƒ»∆∆∆

רגליים.74) סגול.75)כעין בצורת הארץ על העמידם
מתכת.76) טומאה.77)של מקבלת אינה
הכלי.78) עיקר הם שהמסמרות

.„ÈÔ¯aÁÂ ‰¯Èk ÌÈ·‡ ÈzL ‰OBÚ‰79- ËÈËa »∆¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ
d¯aÁ ‡Ï ‰iM‰Â ËÈËa ˙Á‡‰ ˙‡ ¯aÁ .‰‡nË˙Óƒ¿«¿»ƒ≈∆»««¿ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»

מפרשים79) [ויש פטפוטים לקרקע. בראשן]. לזו זו חיברן
שלושה, על אלא כירה, תורת שניים על אין קטנים שהם

שתיים. מספיקות רחבות, שהן אבנים אבל

.ÂË‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L Ô·‡‰80¯epz‰ ÏÚÂ81‰ÈÏÚ , »∆∆∆≈»∆»¿«««»∆»
‰‡ÓË - Átk‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,‰¯Èk‰ ÏÚÂ82ÏÚÂ ‰ÈÏÚ . ¿««ƒ»»∆»¿««À»¿≈»»∆»¿«

Ï˙k‰83ÚÏq‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,84‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -85. «…∆»∆»¿««∆«≈»¿«∆∆À¿»

בטיט.המ 80) המחוברת באבן מרוחקת 81)דובר האבן
שניהם. על עומדת והקדירה התנור מן שתי 82)קצת כמו

שלא  משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט שחיברן אבנים
כירה, להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה

כבר. הקיימת לכירה מצטרפת אינה אבן הבעיר 83)אבל
כשהיא  האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש

הכותל. על מתחילת 84)שעונה במקומה קבועה אבן
וכיריים 85)בריאתה. "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה

לו  יש - נתיצה לו שיש "את כהנים: בתורת ודרשו יותץ"
וסלע  ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את טומאה,

נתיצה. דין אין

.ÊËÌÈÁah‰ ˙¯Èk86Ô·‡ „ˆa Ô·‡ Ô˙B ‡e‰L , ƒ«««»ƒ∆≈∆∆¿«∆∆
e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË ,ËÈËa ˙B¯aÁÓ ÔlÎÂ¿À»¿À»¿ƒƒ¿»««≈∆…ƒ¿¿

Ôlk87. À»

אבנים 86) הרבה לקרקע לחבר ודרכם מבושל, בשר מוכרי
אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות

בה.87) דבוקות שקערות לטבלא דומה וזה

.ÊÈ˙B¯Èk ÈzL Ô‡OÚÂ ËÈËa Ô¯aÁL ÌÈ·‡ LÏL88, »¬»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈ƒ
Ô¯aÁL ÔÈa Ú˜¯wÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÔÈa≈∆ƒ¿»»¿…ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿»
È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ Ú˜¯wa««¿«¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»««ƒ¿≈

˙B¯Èk‰89‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ‰ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ - «ƒ»∆∆»∆¿»ƒ«¿«≈ƒ∆»«ƒ»
‰‡Óh‰90‰Â ,‡ÓË‰¯B‰h‰ ‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ «¿≈»»≈¿«¿«≈ƒ∆»«ƒ»«¿»

- ‰¯B‰h‰ ‰¯Èk ÏL ‰BˆÈÁ‰ Ô·‡‰ ‰Ïh .¯B‰Ë»ƒ¿»»∆∆«ƒ»∆ƒ»«¿»
‰‡ÓËÏ ‰lk ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰91‰BˆÈÁ‰ ‰Ïh . »¿¿»»∆¿»ƒÀ»¿À¿»ƒ¿»«ƒ»

dlk ˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰¯‰Ë - ‰‡Óh‰ ‰¯Èk ÏL92. ∆ƒ»«¿≈»»¬»»∆∆»∆¿»ƒÀ»
˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :˙BBˆÈÁ‰ ÈzL e‡ÓËƒ¿¿¿≈«ƒƒ»¿»»∆∆»∆¿»ƒ

‰˙ÈÙL È„k BÊ ‰¯ÈÎÏ ‰pnÓ Ô˙B - ‰ÏB„b93dcvÓ ¿»≈ƒ∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒƒ»
Ô‡kÓ ‰˙ÈÙL È„k ‰iM‰ ‰¯ÈkÏÂ94¯‡M‰Â ,95;¯B‰Ë ¿«ƒ»«¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒ»¿«¿»»

‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡Â96:˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ïh .‡ÓË Ïk‰ - ¿ƒ»¿»¿«»«…»≈ƒ¿»»∆¿»ƒ
È¯‰ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ˙BBˆÈÁ ÌÈzL ÏÚ ˙tLÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿…«¿«ƒƒ»¿»¬≈

‰fÓ ¯˙È ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ;‰‡ÓË ‡È‰97¯ÈÊÁ‰ .‰¯B‰Ë - ƒ¿≈»»¿À»ƒ»≈ƒ∆¿»∆¡ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡98‰È‰Lk ¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -99dÁ¯Ó . ∆»∆¿»ƒ¬≈«…»¿∆»»≈¿»

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa100‡e‰Â . ¿ƒ¿«≈À¿»ƒ»¿«»¿
˙‡ ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰p˜ÈqiL∆«ƒ∆»¿»««≈∆¿≈¿«≈»∆»∆

‰ˆÈa‰101. «≈»

לשפות 88) אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח כל
קדירה. לאווירה.89)שם שרץ שנכנס חצי 90)כגון

החבית. עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה זמן 91)עובייה, כל
משמשת  האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן
כל  שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את גם

הטמאה. לכירה את 92)האמצעית משמשת היא כי
בלבד. קדירה.93)הטהורה שם להעמיד מקום

טמאות.94) אלו שפיתה כדי ושתי השני, מצידה
שפיתה.95) מקומות שני בין באמצע שנשאר החלק
ועוד.96) שפיתות כשתי בה להשעין 97)ואין אפשר ואי

שתיהן. על היורה החיצוניות.98)את שתי בין למקומה
למקומה 99) האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו הכירות

טו  מביאה חדשה.100)מאה.אינה נתבאר 101)ככירה
שיסיקנה  עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה למעלה
צריכה  - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי

חדשות. לכירות הקבוע בשיעור היסק

.ÁÈÔ·‡Ï CÓÒÂ ,˙‡ÓËÂ ‰¯Èk Ô‡OÚL ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ∆¬»»ƒ»¿ƒ¿»¿»«¿∆∆
‰pnÓ BÊ102Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡ BÊÏÂ Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡103 ƒ∆»∆∆««ƒ»¿»∆∆««ƒ»

‰BL‡¯‰ ‰¯Èk‰ È·‡ È˙MÓ Ô·‡ Ïk ÈˆÁ È¯‰ -104 ¬≈¬ƒ»∆∆ƒ¿≈«¿≈«ƒ»»ƒ»
¯B‰Ë Ô·‡‰ ÈˆÁÂ ,‡ÓË105˙B¯B‰h‰ ÌÈzL‰ eÏh . »≈«¬ƒ»∆∆»ƒ¿«¿«ƒ«¿

Ô˙‡ÓËÏ ‰¯Èk ÏL ÌÈzL‰ e¯ÊÁ - CÓqL106. ∆»«»¿«¿«ƒ∆ƒ»¿À¿»»

הכירה.102) כירות 103)מן שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
טהורות. החיצונות ושתי טמאה האמצעית חצייה 104)-

כירות 105)החיצון. משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
יז. בהלכה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות

שבסוף 106) האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין
לא  שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה
האבנים  שניטלו לפני ואפילו הטמאה, הכירה נותצה
הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות
משמשות  כשהן עכשיו, ולפיכך טמאות, נשארו חציין שהרי
אבל  כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק
ומהיכן  נטהר, והכול הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא

.ËÈÒ¯Á ÏL ÔÎec107˙B¯„w‰ Ïeaw ˙Èa BÏ LiL108 »∆∆∆∆≈≈ƒ«¿≈
ıÓ¯‰Â109‰¯Èk ÌeMÓ ¯B‰Ë - BÎB˙a Ôe˙110‡ÓËÂ ¿»∆∆»¿»ƒƒ»¿»≈

- ı¯‡a ¯aÁÓ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»¿À»»»∆
ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ¯B‰Ë111Ïa˜Ó BÈ‡ - ·w Ì‡Â , »ƒ¿»«≈ƒ¿ƒƒ«≈¿«≈

Ïea˜ ÈÏÎk ‰‡ÓË112ÔÈ„„v‰ .‰¯ÈÎa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . À¿»ƒ¿ƒƒ«∆≈≈¿ƒ»«¿»ƒ
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קמה

קמה

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰a Ú‚Bp‰ ,BlL113‰¯Èk ÌeMÓ ‡ÓË BÈ‡ -114. ∆«≈«»∆≈»≈ƒƒ»
BlL ·Á¯‰115‡nË˙Ó - ÏeMa ˙ÚLa ÂÈÏÚ ÔÈ·LBiL »««∆∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒƒ¿«≈

‰ÙBk‰ ÔÎÂ .ÔÎec‰ ‡ÓË Ì‡116Ïq‰ ˙‡117‰·e ƒƒ¿»«»¿≈«∆∆««»»
dab ÏÚ ‰¯Èk118BÊ È¯‰ -119ÈÏk ÌeMÓ ‰‡ÓË ƒ»««»¬≈¿≈»ƒ¿ƒ

ıÚ120‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Èk ÌeMÓ ‡Ï , ≈…ƒƒ»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»
.‰¯ÈÎk d¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»

אורך 107) לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
מתוכו  חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש, וגובה ורוחב

נק  נקוב העליון וימלא ושטחו השני לפני אחד עגולים בים
כלים  יעמיד (פירוש, בראשה כלים וירכיב החם באפר מתוכו
הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על
באופן, הכירה ליד אותו ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן

רביעי. דופן לו משמש הכירה את 108)שדופן מעמידים
חומן. שיישמר כדי שבגגו, בנקבים אפר 109)הקדירות

לוחשות. גחלים קצת בו שמעורבות נידון 110)חם אינו
טומאה. קבלת לעניין שחידשה 111)ככירה הוא חידוש

מחוברים  שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור תורה
שא  מה כלים.לקרקע, בשאר כן כשיעור 112)ין ניקב שאם

טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, מקבל אינו הקבוע
בהם.113) טומאה נגעה קיבול 114)אם כלי משום אלא

לקרקע. מחובר רחב 115)כשאינו יותר שטח הדוכן, של
הבישול. בעת בו וישבו אליו מחובר על 116)ממנו הופכו

למעלה. ושוליו ככלי 117)פניו ודינו עצים מענפי קלוע
כן.118)עץ. כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על במשנה:

(משנה 119) זה" "הרי ולכתוב לתקן יש ולכן לסל, הכוונה
אומרים 120)אחרונה). אנו ואין טומאה בו נגעה אם

משום  מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל
כל  אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה

הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק

øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨
שיריו 1) והקטן טפחים ארבעה שיריו גדול שתנור יבאר

שנטמא תנור לבישול. או לאפייה שעשאו הכופח ולא רובו.
וטהורה  שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה
ויורת  האומן מבית מחותך שבא תנור טהור. והוא אופות
שראוי  והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים.
שנחלקה  וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר
שנפחתו  בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה

קרקעותיהן.

.‡¯epz2- ÔËw‰Â ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈ¯ÈL - ÏB„b «»¿»»«¿»»¿»ƒ¿«»»
¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .Ba¯ ÂÈ¯ÈL3‰Úa¯‡ ÏB„ba4 ¿»»À≈«ƒƒ¿««»«¿»»

ÔËw·e5‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba¯6BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; «»»À¿«≈À¿»»ƒ»≈
Ba ¯iML „Ú Bˆ˙Â ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈ƒƒ¿»¿¿»«∆ƒ≈

¯‡Ó ˙BÁt¯B‰Ë - ÔËwa ·¯Ó ˙BÁt B‡ ÏB„ba ‰Úa7. »≈«¿»»«»»≈…«»»»
.B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÔËwa ·¯ B‡ ‰Úa¯‡ Ba ¯‡Lƒ¿««¿»»…«»»¬«ƒ¿À¿»

‰¯Èk‰Â8˙BÚaˆ‡ LÏL ‰È¯ÈL -9e‰‡OÚL Átk‰ . ¿«ƒ»¿»∆»»∆¿»«À»∆¬»»
‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï10. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

מ"א.2) פ"ה ונשאר".3)כלים "נשבר שצ"ל נראה

ה"ב.5)בגבהו.4) פט"ו למעלה שראוי 6)ראה מפני
למלאכתו. עדיין למנוע 7)הוא רק לא מועילה כזו שבירה

טומאה. להפקיע גם אלא טומאה, מ"ב.8)קבלת שם
בפחות 9) למלאכתו ראוי אינו לחם, לאפיית שמלאכתו תנור

לבישול, בה שמשתמשים כירה, אבל טפחים. מארבעה
אצבעות. שלוש של גובה ה"ב.10)מספיק פט"ו ראה

.·‡ÓËpL ¯epz11B˙zÎÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ12ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk , «∆ƒ¿»¿…»»¿«¿≈«¿«¬ƒ
B˜ÏBÁ ?B˙B‡13¯¯B‚Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ14˙‡ ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆

‰ÏÙh‰15Ô‰Ó Ò¯Á Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÒ¯Á‰ ÏÚL «¿≈»∆««¬»ƒ«∆ƒ¿»»∆∆≈∆
ÂÈab ÏÚ ËÈË ‡Ïa ı¯‡‰ ÏÚ „ÓBÚ16,ÌÈLÏ B˜lÁ . ≈«»»∆¿…ƒ««»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡17.¯B‰Ë ÔËw‰Â ∆»»¿∆»»»«»»≈¿«»»»

‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ‰ÂLa ÌÈLÏ B˜lÁ18È‡L ÈÙÏ , ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»≈∆»≈¿ƒ∆ƒ
ÔeÎÏ ¯LÙ‡19ÔÙc dÏ LiL Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë Ï·‡ . ∆¿»¿«≈¬»«¿»∆∆∆∆≈»…∆

‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL20ÏB„b „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»»∆»»
b‰ - ÔË˜ „Á‡Â.‡ÓË ÏB„ ¿∆»»»«»»≈

מ"ז.11) לרסיסים.12)שם מלמעלה 13)לשברו
וגורד.14)למטה. על 15)צ"ל שמירחה טיט שכבת

לאפייה. היסקו ולפני בכבשן צירופו אחר מבחוץ, התנור
לא 16) שאם החתכים, שבמקום לטפילה שהכוונה נראה

כשהיא  ומיטמאה שלימה, טיט של הטפילה הרי הסירה
ה  את גם חתך אם אבל עצמה, בפני לעמוד טפילה יכולה

עדיפה  אינה הטיט שכבת כי טהור, הכל - חלקים לשלושה
עצמו. הכלי.17)מהתנור רוב שהוא 'תורת 18)מפני

ה"ג. פ"י שמיני פרשת חלקים 19)כהנים' לשני לחלק
לצמצם"). אפשר "אי הגמרא: (בלשון בהחלט שווים

ופסק 20) פי"ב, כלים במשנה וחכמים גמליאל רבן מחלוקת
מפרש  ורבינו "טבלא", סתם כתוב במשנה כרבים.
בין  ההבדל של טעמו ביאר ולא חרס, של בטבלא שהמדובר
שם  טוב' יום [ב'תוספות השלמות). (ראה לטבלא תנור
דבריו  אולם בצמצום. לחלק יותר קל שטבלא לומר, מצדד
חרס, כלי "שאני ב) יז, (בכורות שאמרו למה מנוגדים
כמו  חלק אינו החתך מקום פירוש, גומות". בו ויש הואיל
ולפיכך  ושקיעות, בליטות בו יש אלא מתכת, או עץ בכלי
שקיעות  יש שבורה בטבלא גם והרי לצמצם, אפשר אי
שנחלקה  שטבלא מפרש, ישראל ובתפארת ובליטות.
שאיֿ ומפני צידיה, מכל לבזבז לה אין מדרבנן, טומאתה
הגדול, הוא שמא חלק, בכל להסתפק יש לצמצם אפשר

טהור. - דרבנן טומאה וספק

.‚¯epz21B˜lÁL22- ÌÈLk ÏB„b „Á‡Â ‰LÏLÏ «∆ƒ¿ƒ¿»¿∆»»ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰23BÎ˙Á .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈpËw‰ ÌÈM‰Â , «»»≈¿«¿«ƒ«¿«ƒ¿ƒ¬»

˙BÈÏÁ24BaÁ¯Ï25‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk d·‚ ‰È‰ Ì‡ , À¿¿»¿ƒ»»…«»À¿»¿À¿»
¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt26˙BÈÏÁ‰ ¯cÒÂ ¯ÊÁ . »≈«¿»»¿»ƒ»»«¿ƒ≈«À¿

¯epz B¯ÈÊÁ‰Â ËÈËa Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯Ó‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ««≈¿ƒ¿ƒ«¬≈∆¿ƒ¿∆¡ƒ«
¯Á‡ ¯epz ‰OÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰Lk27BÈ‡Â , ¿∆»»¬≈∆¿∆»»««≈¿≈

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó28ep˜ÈqiL ‡e‰Â . ¿«≈À¿»∆»ƒ»¿«»¿∆«ƒ∆
BÁ¯nL ¯Á‡ ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k29epnÓ ˜ÈÁ¯‰ . ¿≈∆¡À¿»ƒ««∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆

‰ÏÙh‰ ˙‡30ÔÈ·e ˙BÈÏÁ‰ ÔÈa ˙B¯B¯ˆ B‡ ÏBÁ Ô˙Â ∆«¿≈»¿»«¿≈«À¿≈
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קמו כלים קמו הלכות - טהרה ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰ÏÙh‰31ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -32e‰ÊÂ . «¿≈»≈¿«≈À¿»¿»¿∆
.¯B‰Ë ‡e‰Â Ba ˙BÙB‡ ‰¯B‰h‰Â ‰cp‰ :e¯Ó‡L∆»¿«ƒ»¿«¿»¿»

Ba ‰˙È‰33- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ da LiL ˙Á‡ ‡ÈÏÁ »¿»À¿»««∆≈»«¿»»¿»ƒ
¯ÈÂ‡a ‰‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÚbÓa ‰‡nË˙Ó ‡È‰34¯‡Le , ƒƒ¿«¿»¿«»¿…ƒ¿«¿»»¬ƒ¿»

.˙B¯B‰Ë ˙BÈÏÁ‰«À¿¿

מ"ז.22)טמא.21) פ"ה גדול 23)כלים הוא אם ודווקא
גם  - יותר גדולים ביחד השניים אם אבל האחרים, כשניים

טהור. מ"ח.24)הגדול תנורים 25)שם כמה כאן ויש
טהורים 26)נמוכים. גדול תנור ששיירי א, בהלכה נתבאר

טפחים. מארבעה פחותים הם חדש 27)אם כתנור דינו
כלי. מתורת בטל הראשון התנור כי אבל 28)לגמרי,

חוזרת. ואינה פקעה הראשונה בהתאם 29)הטומאה
חדש. תנור גבי א בהלכה למעלה הטיט.30)להאמור את

תבנית  עשה אלא עצמו, התנור דופן על הטיט את מרח לא
התנור  בין מפסיק ואויר החתוך, התנור סביב מטיט תנור

הטיט. ובין ומתוך 31)הישן שביניהם, הרווח את ומילא
אחד. לכלי נתחברו נתחברו 32)כך לא שהחוליות מפני

ה"ח.33)בטיט. פ"ד ב"ק שם גירסת 34)תוספתא
'סדרי  בעל גורס וכן ובאוויר", במגע "מטמאית שם הגר"א
ולא  כאן, שכתב כמו גורס - כנראה - רבינו אולם טהרות'.
שיעור  בעצמה בה כשיש באוויר מיטמאית אינה למה נתברר
מה  ושאל כן, גם שתמה במשנתנו, ר"ש [ראה גדול. תנור

יישוב]. מצא ולא לאוויר, מגע בין

.„¯epz35CzÁÓ ‡aL36BÏ ‰OÚÂ Ôn‡‰ ˙ÈaÓ «∆»¿À»ƒ≈»À»¿»»
ÔÈÎBÓÒ37ÂÈÏÚ Ì˙e „Á‡k ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈˆa˜nL »ƒ∆¿«¿ƒƒ¿¿∆»¿»»»»

¯B‰Ë ‡e‰Â38‡ÓËÂ39B˙B‡ ÔÈÎÓBq‰ ˙‡ ¯ÈÒiLk - ¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ∆«¿ƒ
¯‰ËÈ40¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â .41BÁ¯Ó . ƒ¿««¬ƒ∆¡ƒ»¬≈»≈¿

‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa,B˜Èq‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .‡a‰Ï ‰ ¿ƒ¿«≈À¿»¿«»¿≈»ƒ¿«ƒ
˜q‰ ¯·kL42. ∆¿»À«

ט.35) פ"ה, שם כמו 37)לארכו.36)משנה חישוקים
עץ. של חביות דפי את שמחברים עודנו 38)אלה התנור

עליהם  שנתן לפני בטומאה חלקיו נגעו אם אפילו טהור,
החישוקים. לשם 39)את מתחילה עשהו שהאומן מפני

אףֿעלֿפי  טומאה מקבל זה הרי בחישוקים, שיחברוהו כך
ובעל  אחת, מחתיכה שנעשה תנור אבל בטיט. מירחו שלא
את  שימרח עד טומאה מקבל אינו לארכו, חתכו הבית

ג. בהלכה כמבואר בטיט, החישוקים 40)חלקיו הסרת
התנור. נתיצת אלא 41)היא עוד ולא טומאתו, חזרה לא

כי  בטיט, שימרחנו ולהבא מכאן טומאה מקבל שאינו
הראשונה  בפעם שלם כתנור לדונו מועילים החישוקים
ונותץ  שהסירם אחר אבל האומן. מבית כשבאו בלבד
דינו  שנתבאר הבית, בעל שחילקו כתנור הוא הרי התנור,

ג. ומירחהו 42)בהלכה הבית בעל לחילקו דומה ואינו
מפני  והטעם, חדש. היסק שצריך בה"ג שאמרנו בטיט,
נשתנה  ולא דפים דפים עשוי כשהוא האומן ע"י שהוסק

בגופם. כלום

.‰BÎ˙ÁL ¯epz43‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ÏBÁ Ô˙Â ˙BÈÏÁ «∆¬»À¿¿»«≈À¿»¿À¿»

Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ Ïk‰ ÏÚ ËÈËa ÁËÂ¿»¿ƒ««…ƒ«¬≈∆¿«≈
‰‡ÓË44. À¿»

י.43) משנה החוליות 44)שם וכל לרחבו, נחתך אפילו
ומטהר  אליעזר ר' חולק במשנה טפחים. מארבעה פחותות
מועיל. המירוח אין החוליות, בין מפסיק שהחול מפני
המחלוקת  על באריכות מסופר א נט, מציעא [בבבא
היו  שתוצאותיה זו, בבעיא בביתֿהמדרש שפרצה העצומה

מאוד. חמורות

.ÂÌÈi·¯Ú‰ ˙¯BÈ45ÁËÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‡e‰L , «»«¿ƒƒ∆≈»»∆¿»
ËÈËa46Ïa˜Ó - BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ : ¿ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈«¿¿«≈

‰‡ÓË47¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,48. À¿»¿ƒ»»

הבור.46)שם.45) כותלי טומאה 47)את נגעה אם
טומאה.48)בטיט. מקבלת אינה באדמה חפירה

.Ê‡È·n‰49,¯epz Ô‡OÚÂ ‰Êa ‰Ê Ô˜a„Â Ò¯Á È¯·L «≈ƒƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆»∆«¬»»«
‰Ê È¯‰ - B˜Èq‰Â ıeÁaÓe ˙ÈaÓ ‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ¿»»¿≈»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ¬≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»««ƒ∆≈¿»∆»≈∆

¯eÚMk50. «ƒ

ה"א.49) פ"ג שם למדנו,50)תוספתא ג בהלכה למעלה,
אותם  את דיבק מכאן ולאחר חלקים, לכמה תנור חילק שאם
וכאן  טומאה. מקבלים - בטיט ומירחם עצמם החלקים
היו  שלא חרס שברי נטל שאפילו ומשמיענו, רבינו מוסיף

שלם. כתנור דינם - ומירחם ודיבקם מעולם מחוברים

.ÁÒht51BÏÊ¯wL52‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚÂ ƒ»∆ƒ¿¿«¬»»«¿»»¿≈»
¯eÚMk ÂÈ˙BÙc ÏÚ Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁÓ53- ƒ««ƒ∆¿«≈«»¿»«ƒ

¯‰hL Ò¯Á ÈÏkL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰54‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ¬≈∆»∆¿ƒ∆∆∆»«≈À¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ55 ¿»∆»ƒ≈¬»»«¿»»¿≈»

ıeÁaÓe ˙ÈaÓ56. ƒ«ƒƒ«

ה"ח).51) פ"ד (שם חרס של גדולה שברו 52)חבית
כמו  פיטס הגג. ואת השוליים את חתך פירוש, (הגר"א),
והגג. השוליים שבר אם אלא לאפיה מתאים אינו שהוא,

להכניס 53) ואפשר מבפנים, שקערורים הם הפיטס דפנות
הי"ג. בפי"ח לקמן האמור כשיעור משקין שהיה 54)בהם

לכך. ראוי בלתי ונעשה ונשבר טומאה, לקבל ראוי
בכבשן.55) וצירפו טיט שכבת עליו וכלי 56)הדביק

חרס  כלי ששברי יתבאר, ה"י בפי"ח [לקמן לכאן. בא חדש
אינם  הפיטס דפנות ולמה מקבלים, הם אם טומאה מקבלים
וכולו  וגגו שוליו שניטלו שהפיטס נראה, טומאה? מקבלים
הדבר, תמוה אולם לקבלה. בו להשתמש איֿאפשר שלם,
כדי  ויישאר יישברו ואם שלמים, כשדופנותיו מיטמא שאינו
בדופנותיו  קיבול בית כשיש הכוונה ואולי ייטמא. - לקבלה
נעשה  שלא מפני טומאה מקבל אינו ואעפ"כ מבחוץ,

לקבלה].

.Ë¯epz57ÔÈ˜„Ò ÏL58„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÙË ‰OÚL «∆¿»ƒ∆»»¿≈»¿»∆»
„Á‡Â59‰l‚Ó ÔÈ˜„q‰ ÌB˜Óe60Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿∆»¿«¿»ƒ¿À∆≈¿«≈
‰‡ÓË61ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ B‡ ËÈË Ô˙ .62ÔÈ˜„q‰ Èab ÏÚ À¿»»«ƒƒƒ¿ƒ««≈«¿»ƒ



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • י נ והיי   147 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמז

קמז

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ -63˙ÈÒ¯Á Ô‰ÈÏÚ Ô˙ .64˙ÙÊ B‡ ¬≈∆ƒ¿«≈»«¬≈∆«¿ƒ∆∆
‰Ê .¯B‰Ë - ÌÈÏÏ‚ B‡ ˜ˆa ,ÌÈ¯ÓLe ‰ÂÚL ,˙È¯Ù‚Â¿»¿ƒ«¬»¿»ƒ»≈¿»ƒ»∆
˙‡ ¯aÁÓ BÈ‡ - ¯epz epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ¯·c :ÏÏk‰«¿»»»∆≈ƒƒ∆«≈¿«≈∆

.ÔÈ˜„q‰«¿»ƒ

ה"ז.57) זו 58)שם מחוברות חרס מחתיכות העשוי תנור
החתיכות. בין סדקים ונשארו כל 59)לזו, על טיט מרח

וחתיכה. הסדקים.60)חתיכה מקום על מרח לא
מודבקים.61) אינם התנור שחלקי גבס.62)מפני
החרסים.63) על מירח שלא כתוש 64)אףֿעלֿפי חרס

אולם  מ"ב, פ"י לכלים בפירושו (רבינו במים שנילוש
ידוע  והוא האדמה, "טיט כתב: מ"ד פ"ח לשבת בפירושו

הרופאים"). אצל

.È˜„Ò65˙ÈÂÊ ÈtÏk B˙pL ¯epz66ÔÓ ËÈËa Á¯Óe ∆∆«∆¿»¿«≈»ƒ≈«¿ƒƒ
v‰ÔÈ„„67¯B‰Ë -68. «¿»ƒ»

נוגע 66)שם.65) והוא הבית, בזווית התנור את העמיד
הקירות  שבין בחלול נמצא שהסדק באופן הקירות בשני

לתוספתא). הגר"א (ביאור שדופנות 67)והתנור במקום
הבית. בקירות נוגעים שהמירוח 68)התנור אףֿעלֿפי

יתפרק. שלא התנור את ומעמיד מחזק

.‡ÈÛc69˙ÈÂÊa B˙pL ¯epz ÏL70Ba ‰ÙB‡ ˙BÈ‰Ï71 «∆«∆¿»¿»ƒƒ¿∆
·¯ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë -72.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯epz »¿ƒ≈…«¿«≈À¿»

המבואר 70)שם.69) באופן הבית, בזווית אותו העמיד
הקודמת. הדף 71)בהלכה שבין הפנוי במקום להסיק

בדף.72)והקירות. פת להדביק

.·È¯epz73‡ÓË Ì‡ :BÈˆÁ „Ú ¯ÙÚ Ba Ô˙pL «∆»«»»«∆¿ƒƒ¿»
‡Ó„·Ïa B¯ÈÂ74¯ÙÚÓ ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡ - ≈¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈∆»≈»»

‰ÏÚÓÏe75Ba ‰‡ÓË ‰Ú‚Â ÚbÓa ‡ÓË Ì‡Â ; ¿«¿»¿ƒƒ¿»¿«»¿»¿»À¿»
BÎBzÓ76‰hÓÏe ¯ÙÚÓ Û‡ Blk ‡ÓË -77. ƒƒ¿»À«≈»»¿«»

ו.73) פ"ה, כלים נגע 74)משנה ולא באווירו נתלה שרץ
מן 75)בתנור. למעלה בתנור הנמצאים ומשקין אוכלין

נטמאו  לא העפר בתוך הטמונים אבל מתטמאים, העפר
למשנה). בפירושו לנגע 76)(רבינו הכוונה אם נתבאר לא

בתוכו  נגע אם אפילו או בלבד העפר מן למעלה בתוכו
העפר. מן שכל 77)למטה רבינו, כותב ה"ה בפי"ז לקמן

באוויר  ולא במגע מטמאים חרס בכלי בהם שנאמר הדברים
כדי  בטומאתם, הקילו ולפיכך חכמים, מגזירת טומאתם -
אמנם  שם זו. טומאה על וקדשים תרומה ישרפו שלא
ויוצא  לכאן. משם ללמוד יש אבל חיבור, בענין המדובר
שהעפר  הכלי חלק את העפר ביטל רבינו שלדעת מזה,
חכמים  אלא כלל, התורה מן טומאה מקבל ואינו בתוכו,
"מעפר  כתוב: [במשנתנו האוויר. על ולא המגע על גזרו
ומפרש  באוויר". מטמא ולמעלן מעפר במגע, מטמא ולמטן
העפר. בתוך הנמצאים הדברים היינו ולמטן", "מעפר רבינו,
העפר. מן למעלה שנמצא מה פירושו ולמעלן", "ומעפר
נמצא  שהשרץ היינו ולמטן", "מעפר מפרש: רבה ובאליהו
לא  ואם התנור, כל נטמא - התנור בשולי ונגע ולמטן מעפר

השרץ  פירושו ולמעלן", "ומעפר כלל; מטמא אינו נגע
מקשה, הוא אגב, הכלי. כל מטמא - הפנוי באוויר נמצא
לפני  השרץ לתוכו כשנכנס מאווירו נטמא התנור הלא
בתוך  נמצא כשהשרץ שהמדובר, ותירץ, לעפר? שהגיע
את  שם שהעמידו לפני הקרקע על מוטל שהיה העפר,
ראה  שוליים). היו לא שלהם שלתנורים כבר (נתבאר התנור

ישראל]. תפארת

.‚È‰¯Èk‰78˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -79Átk‰Â ;˙B¯„˜ ÈzL «ƒ»¿¿ƒ«¿≈¿≈¿«À»
‰˜ÏÁpL ‰¯Èk ,CÎÈÙÏ .˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -¿¿ƒ«¿≈»««¿ƒ»ƒ»∆∆¿¿»

dk¯‡Ï80daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë -81.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú - ¿»¿»¿»¿»¿»¬«ƒ¿«∆∆À¿»
¯B‰Ë - BaÁ¯Ï ÔÈa Bk¯‡Ï ÔÈa ,˜ÏÁpL Átk‰82. «À»∆∆¡«≈¿»¿≈¿»¿»

מ"ג.78) פ"ז נקראת 79)שם הכירה על קדירה העמדת
לח). ד, (מלכיםֿב, הגדולה" הסיר "שפות מלשון שפיתה,

ראוייה 80) הכירה ואין השפיתה, מקומות שני ונחלקו
שלמים 81)למלאכתה. נשארו השפיתה מקומות ושני

לזה. זה מחוברים שאינם כל 82)אלא נשאר שלא משום
קדירה. לשפיתת שהוא מקום

.„È˙e˙lw‰83:d˙ÈÚ˜¯˜ ‰˙ÁÙpL ÌÈza ÈÏÚa ÏL ««»∆«¬≈»ƒ∆ƒ¿¬»«¿»ƒ»
È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ˙Át‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»…∆«¿»»ƒ¿»¿»ƒ¬≈
- ‰hÓlÓ ˙Áta ˜ÈqÈ Ì‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»∆ƒ«ƒ«¿»ƒ¿«»
‰LÏL ˜ÓÚ ˙Át‰ ‰È‰ .‰ÏÚÓÏÓ ‰¯„w‰ ÏMa˙zƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿«¿»»»«¿»»…¿»

L‡‰ È¯‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ¯˙È B‡84‰˜BÁ¯ »≈≈»¿«∆∆À¿»∆¬≈»≈¿»
Èt ÏÚ ¯B¯ˆ B‡ Ô·‡ Ô˙ .‰ÏLa dÈ‡Â ‰¯„w‰ ÔÓƒ«¿≈»¿≈»¿≈»»«∆∆¿«ƒ

˙Át‰85d˙¯‰Ëa ‡È‰ ÔÈ„Ú -86- ËÈËa BÁ¯Ó . «¿»¬«ƒƒ¿»√»»≈¿¿ƒ
˙Ïa˜Óe ‰¯Èk‰ Ú˜¯˜ Ô·‡‰ ˙OÚ87Ô‡kÓ ‰‡ÓË «¬»»∆∆«¿««ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»

.‡a‰Ïe¿«»

הכירה.83) את עליו שמעמידים חרס של בסיס
הפחת.84) בקרקעית על 85)הנמצאת  להסיק ואפשר

לקדירה. האש ותגיע אינם 86)האבן והצרור שהאבן מפני
הכירה. הכירה.87)קרקעית

øOò äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨
בעלי 1) של תנור מוסף ככלים. הן אם הכלים ידות יבאר

גבוהה  שהיא בזמן הכירה חצר נחתומים. של או בתים
וכו'. אצבעות שלוש

.‡ÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk2‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÏkk Ô‰ È¯‰ - »¿«≈ƒ¬≈≈«≈ƒ¿ƒƒ¿»
dÏ CÈ¯v‰ B„È ‰‡ÓË - ÈÏk‰3BLÈÓL˙a4ÔÈ‡LÂ ; «¿ƒƒ¿¿»»«»ƒ»¿«¿ƒ¿∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - dÏ CÈ¯ˆ5Ô·‡‰ ,CÎÈÙÏ .6 »ƒ»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»∆∆
˙BÚaˆ‡ LÏL ‰¯Èk‰ ÔÓe ÁÙË ¯epz‰ ÔÓ ˙‡ˆBi‰«≈ƒ««∆«ƒ«ƒ»»∆¿»

¯eaÁ -7ÌÈ·‡ e‡ÓË - ‰¯Èk‰Â ¯epz‰ ‡ÓË Ì‡Â , ƒ¿ƒƒ¿»««¿«ƒ»ƒ¿¿¬»ƒ
.e‡ÓË - el‡ ÌÈ·‡a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â .el‡≈»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ¿¿
LÏLÏ ıeÁa B‡ ¯epz ÏL ÁÙËÏ ıeÁa eÚ‚ Ì‡Â¿ƒ»¿¿¿∆«∆«¿¿»

ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯Èk ÏL ˙BÚaˆ‡8. ∆¿»∆ƒ»¿ƒ

לצורך 2) הכלי את משמש והוא לכלי המחובר דבר כל
הכלי. יד נקרא – לה.3)מלאכתו צריך שהכלי

לח):4) יא, (ויקרא הכתוב מן זה למדו - א קיח, בחולין
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קמח כלים קמח הלכות - טהרה ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

טומאת  הל' (ראה שבצרכיכם לכל – לכם" הוא "טמא
פ"ה). זה.5)אוכלין בפרק מ"ב.6)לקמן פ"ה כלים

והכירה.7) התנור מן כחלק האבן 8)נידונות חלק
מן  אצבעות משלש יותר או התנור מן מטפח יותר המרוחק
מוסיף  אינו זה שחלק מפני עמהם, מתטמא אינו הבירה,

להם. יד אינו – והכירה התנור תשמיש לצורך כלום

.·Átk‰9B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï e‰‡OÚ :10;¯ep˙k «À»¬»»«¬ƒ»ƒ¿«
.‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

הי"ג.9) פט"ז למעלה שלו.10)ראה היד שיעור

.‚¯epz‰ ÛÒeÓ11¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL12ÏLÂ ; «««∆«¬≈»ƒ»¿∆
ÂÈÏÚ CÓBqL ÈtÓ ,¯epz‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ»≈¿À¿«««ƒ¿≈∆≈»»

„etM‰ ˙‡13ÌÈ˙ÈÊ È˜ÏBL ÏL ‰¯BÈ ÛÒeÓ :Ba ‡ˆBik . ∆«««≈«»∆¿≈≈ƒ
‡ÓË -14¯B‰Ë - ÌÈÚaˆ ÏLÂ ,15. »≈¿∆«»ƒ»

שפת 11) על טיט שיכבת מוסיפים לפעמים מ"ה. שם
"מוסף  זו שיכבה חומו. וישמור להגביהו כדי התנור,

שמה. האפייה,12)התנור" למלאכת עוזר אינו זה מוסף
עצמו. התנור של גבהו מספיק כלל שצולים 13)ובדרך

עליו  משעין למכירה בתנור בשר הצולה והנחתום בשר, בו
נידון  ולפיכך שעליו, הבשר יצטנן שלא כדי השפוד, את

למלאכתו. היורה,14)כצריך במוסף גם להשתמש דרכם
לבשל. זיתים הרבה להם נזהרים 15)כשיש צבעים

עלֿידיֿזה. מתקלקל שהצבע מפני במוסף, מלהשתמש

.„˙¯ËÚ16‰¯Èk‰17‰¯B‰Ë -18‡e‰Â ,¯epz‰ ˙¯ÈËÂ . ¬∆∆«ƒ»¿»¿ƒ«««¿
˙Úa ˙t‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL Bcˆa Èea‰ ÌB˜n‰«»«»¿ƒ∆«ƒƒ∆««¿≈
‰‡ÓË - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa :d˙i„¿̄ƒ»»ƒ¿«∆ƒ¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»

¯epz‰ ˙‡ÓËa19- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ; ¿À¿«««»≈«¿»»¿»ƒ
‰¯B‰Ë20BÏ ¯eaÁ dÈ‡L ÈÙÏ ,21,¯epzÏ d¯aÁ Ì‡Â . ¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ¿»««

ÌÈ·‡ LÏL ÏÚ elÙ‡22.‰‡ÓË - ¬ƒ«»¬»ƒ¿≈»

מ"ג.16) מעוגל 17)שם מקום עשו הכירה בראש
"עטרת  ונקרא האש, מן שהורידו הקדירה את עליו להעמיד

עטרתה.18)הכירה". נטמאה לא הכירה, נטמאה אם
מלאכת 19) משמשת שהיא מפני נטמאה, – התנור כשנטמא

את 20)האפייה. בה להניח ראוייה אינה קטנה טירה
בנין 21)הפת. כתחילת טפחים ארבעה גבהה רגילה טירה

לתנור, מחוברת ואינה ה"א) פט"ז למעלה (ראה התנור
משלימה  שהיא מפני התנור, בטומאת נטמאת היא ואעפ"כ
ולפיכך  משתמשים, אין זה משיעור בנמוכה האפייה. את
לו. מחוברת כשאינה התנור מן כחלק דינה אין

חיברן,22) ולא התנור צידי לשלושת אבנים שלושה העמיד
לתנור. וחיברה הטירה את עליהן והעמיד

.‰˙Èa23Ct‰24ÔÈÏ·z‰ ˙È·e25¯p‰ ˙È·e26 ≈««≈«¿»ƒ≈«≈
ÚbÓa ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ :‰¯ÈkaL27,Ôlk e‡ÓË - ∆«ƒ»ƒƒ¿»«ƒ»¿«»ƒ¿¿À»

¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â28¯eaÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;e‡ÓË ‡Ï - ¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿¿ƒ∆≈»ƒ
È„k ¯k‰ Ô‰Ï eOÚ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆∆≈¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÚbÓ ÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL29Ïk ÔÎÂ . ∆…ƒ¿¿««»»¿»¿»»ƒ¿≈…
BÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ‡e‰L ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÓB‡ e‡L∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈¿«»¿≈

eOÚÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯eaÁ BÈ‡ - ¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿»
‡l‡ ,ÌÈL„˜ ÂÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL È„k ‰Ê ¯k‰ BÏ∆≈∆¿≈∆…ƒ¿¿»»»»ƒ∆»

.ÔÈÏBzƒ

קטנים.23) כלים לכירה היו מחוברים מקום 24)שם.
השמן. פך בו לצורך 25)להעמיד תבלין בו שמשימים

משמשים 26)התבשיל. אינם הכלים אלה כל נר. בו לשום
מן  לכירה חיבור אינם ולפיכך ממש, הבישול פעולת את
(שבת  כמחוברים נידונים שיהא גזרו חכמים אלא התורה,

ב). בתוכה.27)מח, שרץ שרץ 28)כשנגע  נכנס
בדופנה. נגע ולא פט"ו 29)לאווירה למעלה ראה שם.

ע. הערה הי"א

.Â¯ˆÁ30‰¯Èk‰31LÏL ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa , ¬««ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿»»
˙BÚaˆ‡32B‡ ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;¯eaÁ BÊ È¯‰ - ∆¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ»

‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa ÔÈa ¯ÈÂ‡a ÔÈa ,d¯ˆÁ33. ¬≈»≈»¬ƒ≈¿«»ƒ¿»«¿ƒ»
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËÂ Ô‡kÓ ‰˙eÁt ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰»¿»∆»≈¿»ƒ»¿ƒ¿»««≈∆
˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿»«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»««
ÈÙÏ ,‰‡ÓË dz¯·Á ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ»ƒ¿«≈¬∆¿»¿≈»¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ¯eaÁ dÈ‡L34¯ˆÁ ‰˙È‰ . ∆≈»ƒ»∆»ƒƒ¿≈∆»¿»¬«
˙L¯ÙÓ ‰¯Èk‰35‰pnÓ36‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa : «ƒ»À¿∆∆ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»

˙‡ÓËÏ ÔÈa dÏ ¯eaÁ BÊ È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»¬≈ƒ»≈¿À¿«
B‡ ,Ô‡kÓ ˙BÁÙ ‰˙È‰ ;¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÏ ÔÈa ÚbÓ«»≈¿À¿«¬ƒ»¿»»ƒ»
¯eaÁ ÔÈ‡ - ‰ÙO dÏ ÔÈ‡Â ‰˜ÏÁ ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰L∆»¿»∆»≈¬»»¿≈»»»≈ƒ
ÚbÓa ÔÈa d¯ÈÂ‡Ó ÔÈa ,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;dÏ»¿ƒƒ¿»«ƒ»≈≈¬ƒ»≈¿«»
‰¯Èk‰ - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ¯ˆÁ‰ -∆»≈¿»¿≈ƒƒ¿»∆»≈«ƒ»

.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.30) פ"ז המוקד.31)שם פי שכנגד שטח – חצר
ה"א).32) פט"ז למעלה (ראה כירה של בניינה כתחילת
להיפך.33) וכן החצר, נטמאה הכירה נטמאה אם
התנור.34) טירת גבי הקודמת בהלכה שם 35)נתבאר

הקודמות 36)מ"ד. שבבבות מכאן לכירה. מחוברת אינה
אלא  מועיל התנור אין ואףֿעלֿפיֿכן במחוברות, מדובר

מגע. לטומאת

.Ê‰¯Èk ÈËetËt37‰LÏL -38„Á‡ Ïk d·‚ ‰È‰ . ƒ¿≈ƒ»¿»»»…«»∆»
,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ ,˙BÁt B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ô‰Ó≈∆»∆¿»»ƒƒ¿»«ƒ»

ÔzLÏL e‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa39eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«»≈»¬ƒƒ¿¿¿»¿»¿≈ƒ»
Ïh .‰Úa¯‡40Ô‰Ó „Á‡41‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «¿»»ƒ«∆»≈∆ƒƒ¿»«ƒ»

Ì‡Â ,e¯‡LpL ÌÈËetËt‰ ÈL e‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬¿ƒ
dnÚ e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË42ÈL dÏ ‰OÚ . ƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿ƒ»»»»¿≈

ÌÈËetËt‰43‰Ê „‚k ‰Ê44‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «ƒ¿ƒ∆¿∆∆∆ƒƒ¿»«ƒ»
e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â ,e‡ÓË - ÚbÓa45. ¿«»ƒ¿¿¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿

ÔÈ‰B·b ÌÈËetËt‰ eÈ‰46‰hÓÏe ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ47 »«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆¿»¿«»
˙‡ÓËpL ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈∆ƒ¿≈
Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ‰ÏÚÓÏe LÏMÓe ;¯ÈÂ‡a»¬ƒƒ»¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ,ÚbÓa ˙‡ÓËƒ¿≈¿«»¬»ƒƒ¿≈≈¬ƒ»ƒ¿«≈

‰ÙO‰ ÔÓ ÔÈÎeLÓ eÈ‰ .dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó48LÏL CB˙a ƒ¿«¿ƒƒ»»¿ƒƒ«»»¿»
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קמט

קמט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ח' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙BÚaˆ‡49ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈
- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁ eÈ‰ ;¯ÈÂ‡a ˙‡ÓËpL∆ƒ¿≈»¬ƒ»¿»∆¿»
˙‡ÓË Ì‡Â ,ÚbÓa ˙‡ÓË Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«»¿ƒƒ¿≈

dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - „·Ïa ¯ÈÂ‡a50ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ˜c˜„Ó51È¯·cÓ Ô‰ ÔlkL ,el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ¿»«ƒƒ»≈∆À»≈ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

בראש 38)שם.37) בליטות שלוש לעשות האומנים דרך
הקדירה. את מעמידים ועליהן סגול, בצורת מסודרות הכירה
ולפיכך  קדירות, שתי לשפיתת מקום שבכירה כבר [נתבאר
שפיתה]. מקום לכל בליטות שלוש שעשו להניח יש

עצמה.39) מהכירה חלק הן מ"ה.40)כי שם
פטפוטים.41) שלושה של בכירה אפשר 42)מדובר

עם  מתטמאים אינם התורה ומן בדוחק, בהם להשתמש
(ראה  האוויר על ולא המגע על טומאה גזרו וחכמים הכירה,

הל"ה). פטפוטים.43)למעלה שני רק עשה האומן

קדירות.44) עליהם לשפות ששינה 45)ואפשר מפני
אלא  התורה מן מתטמאים הפטפוטים אין העולם, מדרך
ספרי  [בכל במשנתינו). אחרונה' ('משנה חכמים מגזירת
ובאוויר". במגע "מטמאין הגירסא: שבידינו, המשניות
יוםֿטוב')]. ('תוספות באוויר" "ולא גורס רבינו אולם

אצבעות.46) משלוש מגובה 47)יותר הפטפוטים חלק
משלוש  אצבעות, "משלוש כתוב: (במשנה לכירה עד שלוש
"משלוש", התיבה את כאן גם להוסיף ורצוי ולמטה".

הסגנון). בזה  החוץ.48)וישופר בין 49)לצד  המרחק
משלוש. פחות הוא השפה, לבין הדינים 50)הפטפוט כל

רבי  במחלוקת שנויים מהן", אחד מ"ניטל החל זו, שבהלכה
מאיר. כרבי ופסק שמעון, ורבי פירש,51)מאיר לא רבינו

תנאים  ובאיזה שנקבעו מהשיעורים לסטות אפשר כמה עד
רבן  דברי על מסתמך שרבינו כתב, יוםֿטוב' [ב'תוספות

עיי"ש]. במשנתינו, גמליאל בן שמעון

$
meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd zah c"iÎ'g -

âטבת ח' ראשון âיום

-mihtynxtq
äåìå äåìî úBëìä¦§©§¤§Ÿ¤

íéøOòå äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨§¤§¦
נותן 1) ומי שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר

שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר
על  חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק ודין
וראש  וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר
ודין  קראו, שלא פי על אף השטר קיום על חותם דין בית

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים

.‡e¯‡a ¯·k2ÔÈ·˙Bk - ÔÈ˜ Ba LiL ·BÁ ¯ËML , ¿»≈«¿∆¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÎÂ .BnÚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂlÏ B˙B‡«…∆««ƒ∆≈««¿∆ƒ¿≈

ÔÈ·˙Bk3¯ÎBÓÏ ¯ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
‰Âl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÓÏ ¯·BL ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ¿≈¿ƒ≈¿«¿∆««ƒ∆≈«…∆

·BLÂ ,BnÚ‰M‡Ï ¯5,dnÚ dÏÚa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈«¿»ƒ»
BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ë‚Â6ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¬»≈

ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe¯‡ È¯ËL ÔÈ·˙Bk7˙eÒÈ¯‡ È¯ËLÂ , ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬ƒ
˙eÏa˜Â8ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËLe ,9˙BÚË ¯ËL B‡ ¿«¿»¿«¿ƒ«««»ƒ¿««¬

ÔÈÈ„ ÈÏÚa10˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ ÏÎÂ «¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈ƒ∆»ƒ««
el‡‰ ˙B¯ËM‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈL11¯‰f‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ¿≈∆¿»«¿»»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈

Ôew˙a12˙B¯ËM‰ ¯‡Lk13. ¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ה"ה.2) הקודם קסז:3)בפרק  בבאֿבתרא משנה
קנין 4) בו שכתוב רבינו התנה לא מוכר, גבי מכירה. שטר

בו  כשאין אפילו שכותבים ומשמע בשטרֿחוב, שהתנה כמו
יג:) (בבבאֿמציעא אסי שרב יוצא, זו ומשיטתו קנין.

התכוון  קנין) בהם (שיש הקנאה בשטרי משנתנו שפירש
ופוסק  חולק, רלח סי' חו"מ [וב'טור' בלבד. לשטריֿחוב
בשטר  שגם משום מכר, לשטרי חוב שטרי בין הבדל שאין
ללוקח  וימסרנו בתשרי שטר יכתוב שמא חוששים, מכר
ויטרוף  זה ויבוא לאחר, השדה את ימכור ובכסלו בניסן,
קנין  בו וכשיש ראשון. לוקח הוא כאילו השדה את ממנו
וכדבריו  יטרוף. וכדין הראשון ללוקח השדה נקנתה באמת
כתב, ובמגידֿמשנה שם. ערוך' ב'שולחן המחבר גם כתב
טעמו  נתברר ולא והרשב"א. והרמב"ן רש"י דעת היא שכן

למכר]. הלוואה בין שחילק רבינו שנפרעה 5)של
הפסד  לגרימת חשש כל אין אלה, שטרות בכל כתובתה.
בכך  רוצה הוא ואם לכתוב, שמבקש לזה מחוץ שהוא, למי

להתנגד. נימוק בעל6ֿ)אין אשתו מגרש שאיש משום
להסכמתה. צורך כל אין - שם 7)כרחה ב"ב בגמרא

החתן  אבות התחייבויות פירוש, פסיקתא" "שטרי פירשו:
לנדוניא. וכך כך לבניהם להעניק שכותב 8)והכלה שטר

חלק  ויקבל שיעבדה, לפלוני שדהו מוסר שהוא השדה בעל
או  שליש כגון מהיבול, מסוים חלק לו כשקבע מהיבול.
לשטח  סאים וכך כך - קבוע שכרו ואם אריס. זה הרי רביע,
קבלן. זה הרי - לא ובין יצליח היבול אם בין מסוים,

בשטר.9) זאת וכותבים השני, וכן דיין לו בורר זה בעלֿדין
כתוב:10) - שם במשנה, טענותיהם. כותבים ביתֿדין

ברירת  א. פירושים: שני נאמרו ובגמרא בירורין". "שטרי
שניהם. רבינו וקיבל הטענות. שטר ב. שאין 11)דיינים;

טענה  ושטרי ברירה שטרי כגון אדם, לשום חיוב בהם
להם. קפדני.12)והדומים בדיוק מנוסחים שיהיו

בהם.13) וכיוצא מכר הלוואה, שטרי

.·Ô˙B ÈÓe14‰Âl‰ - ‰‡ÂÏ‰ È¯ËLa ?¯ÙBq‰ ¯ÎO ƒ≈¿««≈¿ƒ¿≈«¿»»«…∆
¯ÎO Ô˙B15Á˜Bl‰ - ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL·e .16Ô˙B ≈»»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»«≈«≈

 שיעורי רמב"ם - פרק אחד ליום 

יום ראשון   רמב"ם - פרק אחד ליום 
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קנ ולוה קנ מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ח' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ëb‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .¯ÎO17¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â . »»¿»ƒ»∆∆¿««≈¿∆»»≈¿«
B‡ ÒÈ¯‡‰ ÔÎÂ Ïa˜Ó‰Â .ÔÈ‡eOp‰ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ¯ËL¿«»≈ƒ«ƒƒ¿«¿«≈¿≈»»ƒ
ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËL Ï·‡ .¯ËM‰ ¯ÎO Ô˙B ¯ÈÎO‰«»ƒ≈¿««¿»¬»¿«¿ƒ«««»ƒ

.¯ÎO ÔÈ˙B Ì‰ÈL - ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË B‡«¬«¬≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

שם.14) במשנה, מבוארים אלה הוא:15)דינים הכלל
ומובן  הסופר, שכר משלם הוא - בדבר ביותר המעוניין

בהלוואה. מעוניין לו 16)שהלווה רוכש כשהוא השמח
הגט,17)קרקע. שכר נותן שהבעל שנינו קסז: שם

ונתן", . . . "וכתב תורה: שכתבה מפני נימקו: שם ובגמרא
מעיגון, להימנע כדי נותנת, האשה אלא כך נוהגים אין אבל
קכ  סי' אבןֿהעזר יוסף' ב'בית לשלם. הבעל ירצה כשלא
התקנה, אחר שגם - ואומר להרא"ש, הגט סדר על מסתמך
תיקנו  מסרב כשהוא ורק הגט, כתיבת שכר לשלם הבעל על
התשלום, דמי את לבעל מקנים והם תשלם, שהאשה חכמים
כספה  להפקיע חכמים ביד כוח ויש ונתן", "וכתב לקיים כדי
פסק  וכן הפקר. - ביתֿדין שהפקר משום האשה, של

ס"א. שם ערוך' ב'שולחן

.‚B¯·Á ÈÙa ‡lL „Á‡Ï ÔÈ·zÎp‰ ˙B¯ËM‰ „Á‡∆»«¿»«ƒ¿»ƒ¿∆»∆…ƒ¿≈¬≈
˙ÚcÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ˙B¯ËM‰ „Á‡Â¿∆»«¿»∆≈¿ƒ»∆»ƒ««
ÔÈ·˙BkL ¯ËL ÔB‚k ,ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈLe Ì‰ÈL¿≈∆¿≈∆¿ƒ¿¿»∆¿ƒ

‰ÂÏnÏ18Á˜BlÏ B‡19ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk - ««¿∆«≈«À»¿ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ
¯ËMaL ˙BÓM‰ ÔÈ¯ÈkÓ20ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‡e‰ ‰fL , «ƒƒ«≈∆«¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ

eOÚÈÂ ÌÈL e‡B·È ‡nL ;ÈBÏt Ôa ÈBÏt e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿ƒ∆»»¿«ƒ¿«¬
‰Ê e„BÈÂ ,ÌÈ¯Á‡ ˙BÓLa Ô‰È˙BÓL epLÈÂ ,‡Èe¿̃¿»ƒ«¿≈∆¿≈¬≈ƒ¿∆

.‰ÊÏ»∆

עמו.18) עמו.19)כשלווה שמות 20)כשהמוכר
גט  גבי מכירן" שיהא "ובלבד אמרו: במשנתנו שניהם.
שניהם, להכיר צריכים למה שם, בגמרא ונימקו ושובר.
לה  ויתנו אשתו, שאינה זרה אשה שם על גט יכתוב שמא
כותבת  האשה שמא חוששים בשובר וכן כתובתה, ותגבה
השובר  לו ותתן בעלה, שאינו אחר איש שם על השובר את
שמות  את שיכירו צריך ולפיכך כתובתה, אשתו ותפסיד
גבי  רבינו מצריך למה מקשה: [במגידֿמשנה שניהם.
להפסיד  חשש כל אין הרי שניהם? שיכירו ומכר שטרֿחוב
לומר  ואין המוכר? ואת הלווה את כשמכירים שהוא, למי
שמות  וגם כשמו ששמו אדם עוד שם יש שמא שחוששים
בן  יוסף שני קעב.): (שם שנינו שהרי שוים, אבותיהם
שטרֿחוב  עליהם מוציאים אין - אחת בעיר הדרים שמעון
זה), שם על הכתוב בשטרֿחוב מהם גובים אין (פירוש,
קושיא  ומתוך מכר. שטר עליהם מוציאים שאין ומכלֿשכן
כשאינם  גם כותבים והלוואה, שבמכירה להלכה פסק זו

המלוה]. ואת הלוקח את מכירים

.„ÈÓ Ïk21ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰L22ÔÈ‡ - »ƒ∆À¿«¿»ƒ¿ƒ≈
BÏ LÈ ¯Á‡ ÌL ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ23È„k e‰pL ‡e‰Â , ¿ƒ∆»≈«≈≈¿ƒ»¿≈

ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‡Èe˜ ˙BOÚÏÂ ˙Bn¯Ï¿«¿«¬¿¿»∆ƒ«»≈≈≈
¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÛBÒ ¯·cÏ«»»¿ƒ»ƒ∆…À¿«¿»ƒ
·iÁ È‡L ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :¯Ó‡Â ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»¿»«ƒ¿»«¿»∆¬ƒ«»

„Ú BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck ‰ÊÏ B‡ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ»ƒ≈¿ƒ«
˜ÊÁÈ B‡ BÓL ‰fL ‰È‡¯ ‡È·iL24. ∆»ƒ¿»»∆∆¿À¿«

קסז:21) ששמו 22)שם והודיע אחרת מעיר הבא אדם
יום. שלשים זה בשם לו וקראו וכך, אדם 23)כך אין

(רש"י  כרמאי ויתפרסם הדבר יוודע פן רב, זמן שמו מחליף
יום.24)שם). שלשים שיעברו עד ימתין

.‰¯ËL Ïk25:¯Ó‡ÈÂ ‰Âl‰ ÔÚËÈÂ eÈÙÏ ‡ˆiL »¿»∆≈≈¿»≈¿ƒ¿««…∆¿…«
ÈÓLk BÓL ‰ÏÚ‰ ¯Á‡ È‡n¯ ‡nL ,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»¿∆»«««≈∆¡»¿ƒ¿ƒ
‡l‡ ÌeÏk ·iÁ È‡ ‰ÊÏ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ;‰ÊÏ ‰„B‰Â¿»»∆∆»«…»∆¬ƒ«»¿∆»
È·BÁ ÏÚa ÌLk BÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡n¯ ‰ÊÂ ,¯Á‡Ï¿«≈¿∆««¿∆¡»¿¿≈««ƒ
ÔÈ‡ ,ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL ˜ÊÁ‰ ‡lL ¯Á‡Ó -≈««∆…À¿«»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,‡e‰ ‰˜ÊÁL ;ÂÈ¯·„Ï ÔÈLLBÁ¿ƒƒ¿»»∆¬»»∆≈»≈ƒ
ÌÈ¯kÊp‰ el‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ

Ba26Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÔÎÂ .¿≈¬»»∆≈¿ƒ««¿»∆»ƒ
ÔÓˆÚ ÏÚ e„ÈÚ‰L el‡L È‡cÂa Ì‰Ï Ú„B Ôk≈«»∆¿««∆≈∆≈ƒ««¿»

ÌÈÏB„b27¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â .˙Ú„ È·e ¿ƒ¿≈««¿≈»≈ƒ¿ƒ««¿»
ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡28. ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿¿«¿…

קלח:25) כשאינם 26)שם לחתום להם אסור שהרי
אלאֿאםֿ כותבים שאין כל אמרו: קלח: שם אותם. מכירים

אחרת. ראיה צריך אינו - מכירים "חזקה 27)כן קנה. שם
גדול". נעשה אלאֿאםֿכן השטר על חותמין העדים אין -

הבאה.28) ההלכה ראה

.ÂÔ‰Ï eÚ¯˜Â ,ÌzÁÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú29˜ÏÁ ¯È ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÌeM¯‰ ÏÚ eÓ˙ÁÂ30˙ec¯Ó ˙kÓ31, ¿»¿«»ƒ«ƒ»«««¿

ÏeÒt ¯ËM‰Â32. ¿«¿»»

השריטות 29) את מלאו והעדים בסכין, האותיות את רשמו
את 30)בדיו. והלקה כהנא, רב לפני שבא מעשה שם,

נקראת 31)העדים. חכמים דברי על עבירה בעוון הלקאה
התורה. מן הלקאה משמעותו "מלקות" סתם מרדות". "מכת

מביא 32) [במגידֿמשנה חכמים כתיקון נעשה שלא מפני
כך: אמרו שם שבגמרא מפני כשר, שהשטר הרשב"א דעת
את  שפסלו הוסיפו: ולא כהנא", רב (הלקהו) "ונגדיה
לחתום  לכתחילה התירו אשה שבגט מכיון ועוד, השטר.
שבשאר  ומכאן, פסולה. אינה שהחתימה ברור הרי כך,
כתב  הקודמת, בהלכה כשרה]. בדיעבד עלֿכלֿפנים שטרות
כתב  וכאן לקרוא, יודעים אלאֿאםֿכן חותמים שאין רבינו
לבין  לכתחילה בין מחלק שהוא נראה בלבד, "לחתום" רק
לקרוא  יודעים כשאינם חותמים אין לכתחילה דיעבד.
לחתום  יודעים כשאינם רק מלקים אבל לפניהם. ומקרים
על  - כהנא שרב אמרו, שם בגמרא וחתמו. - להם וקרעו

הלקה. חתימה

.ÊÔÈc ˙Èa L‡¯33‡¯˜Â ,¯ËM‰ ÔÈÚ Ú„BÈ ‰È‰L …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿»¿»»
ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¯ÙBq‰ ÂÈÙÏ ¯ËM‰«¿»¿»»«≈∆ƒ¿«¬ƒ

B˙B‡34ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â35Û‡ ¯ËM‰ ÏÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»»»¬≈∆≈««¿»«
ÌÚ‰ ¯‡L ÔÈ‡Â .BÓˆÚa ‡e‰ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…¿»»¿«¿¿≈¿»»»
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קנא

קנא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ח' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ôk ˙BOÚÏ ÔÈ‡M¯36„Ú‰ ‡¯˜iL „Ú ,37‰lÓ ¯ËM‰ «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈«¿»ƒ»
.‰lÓa¿ƒ»

הסופר 33) לפניו שקרא שטר על חתם נחמן שרב אמרו, שם
שלו.34)שלו. בסופר מלא אימון ביתֿהדין לראש
לשנות.35) יעיז ולא מפניו מפחד שם:36)הסופר

אחריני, וספרי נחמן רב אבל דייני, וספרי נחמן רב "ודוקא
לא". - אחרינא ואינש דיינא השטר.37)ספרי על החותם

.ÁÌÈL38Ôa ÛÒBÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÌL ,¯ÈÚa eÈ‰L ¿«ƒ∆»»ƒ≈»∆»≈∆≈∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL39, ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«∆«∆

·BÁ ¯ËL Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ‡ÏÂ40Ì‡ ‡l‡ , ¿…«≈»¿ƒ¬≈∆¿«∆»ƒ
ÔÓˆÚa ¯ËM‰ È„Ú e‡a Ôk41¯ËM‰ e‰Ê :e¯Ó‡Â ≈»≈≈«¿»¿«¿»¿»¿∆«¿»

ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰‡ÂÏ‰a BÏ e„Ú‰L e‰ÊÂ ÂÈÏÚ e„Ú‰L∆≈«¿»»¿∆∆≈«¿««¿»»¿≈≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ô‰È˙BL ÔÈL¯‚Ó¿»¿ƒ¿≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»

ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa „Á‡Ï42Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËML ¯·BL ¿∆»≈¿»»≈∆¿»∆≈∆
ÔBÚÓL43˙B¯ËL - Úe¯tÂÈÏÚL Ô‰ÈL44ÔÈÚe¯t45. ƒ¿»«¿»¿≈∆∆»»¿ƒ

Ô‰È·‡ ˙BÓLe ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML el‡ eOÚÈ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈∆¿≈∆»ƒ¿¬ƒ∆
eLlLÈ ?ÔÈÂL46- ÔÈÂL Ô‰È˙B·‡ ˙B·‡ ˙BÓL eÈ‰ . »ƒ¿«≈»¿¬¬≈∆»ƒ

Ô‰ÈÓÈÒ e·zÎÈ47- Ô˙¯eˆa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„ eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»≈∆»ƒ∆»∆¿»»
ÔÒeÁÈ e·zÎÈ48- ÌÈ‰k Ì‰ÈL ,ÌÈiÂÏ Ì‰ÈL eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»»¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆…¬ƒ

˙B¯B„ e·zÎÈ49. ƒ¿¿

קעב.38) ב"ב ללווה 39)משנה, שטר שכותבים מפני
ואמר  זה בא שמא חוששים ה"א), (ראה עמו מלוה שאין
ואחרֿכך  כסף, מחברי ללוות רוצה שאני שטר לי כתבו
כסף  לחברי הלויתי ויטעון בביתֿדין השטר את יוציא
שאמרנו  קנין, בו שאין ששטר יוצא, ומזה קעג). שם (גמרא
זה  על זה מוציאים - עמו מלוה כשאין כותבים שאין בה"א

רשב"א). בשם לא 40)(מגידֿמשנה יטעון: אחד שכל
לוה. חברי אלא משום 41)אני, שטר, תוקף לו יש ואז

אבל  אבותיהם, אבות שמות להוסיף עכשיו גם רשאים שהם
- הלווה הוא שזה אנו יודעים ואמרו אחרים עדים באו אם
מי  מברר אינו עצמו השטר שהרי עלֿפה, כמלוה זה הרי

לשטר. קשר כל להם אין האחרים והעדים של 42)הלווה,
כסף.43)לווה. ממנו משניהם,44)שלויתי לוה אם

כתבתי  אני לא טוען: אחד וכל החוב, את תובעים ושניהם
חברי. אלא השובר אחד 45)את לכל לטעון יכול הלווה

החוב  את לגבות לזה זה הרשאה יתנו אם ואפילו פרעתי. -
חובי  לפרעון לידי שלם ויטעון: המורשה ויבוא ממהֿנפשך,
שניהם, פרעתי לטעון: הלווה יכול - חברי של חובו או
כלל  שבדרך ואףֿעלֿפי נאבד, או שובר לקחתי לא ומאחד
שהשובר  והטעם, בשטר. במלוה כך לטעון נאמן הלווה אין
בשם  מגידֿמשנה (ראה השטרות שני של תוקפם מערער
של  שטרו שטרותיו בין לאחד "נמצא [במשנה: רשב"א).
רב  ופירשו פרועין". שניהם שטרות פרוע, שמעון בן יוסף
החוב  ששטר כתב, המלוה אצל שנמצא הושעיא, ורב ירמיה
שם, בגמרא והקשו פרוע. הוא - הלווה שמעון בן יוסף של
עליהם? חוב שטר מוציאים אין - זה כתב בלי גם הרי
בשטר  משולשים כשהיו שהמדובר הושעיא, רב ופירש

ולא  שוים) שאינם השלישי הדור שמות גם בשטרות (נכתבו
פירש  ואביי זו). הלכה סוף (ראה בשובר משולשים היו
ורבינו  שמעון. בן מיוסף הלווה של שטרותיו בין כשנמצא
המלה: את הוסיף שהרי אביי, של פירושו לפי כאן העתיק
רב  לדעת גם רבינו מסכים שלהלכה מובן "שעליו".

השלישי.46)הושעיא]. הדור שמות כגון:47)יכתבו
וכדומה. לבן שחור, נמוכה, או גבוהה לוי,48)קומה כהן,

שאין 49)ישראל. לדור שיגיעו עד - מחומשים מרובעים,
שוים. שמותיהם

.ËÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰50Ôa ÈBÏt È‡ :Ba ·e˙kL ¯ËL ƒ»»¿»∆»¬ƒ¿ƒ∆
EnÓ È˙ÈÂÏ ÈBÏt51ÌL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆««ƒ∆≈≈

‰·Bb B„È ˙ÁzÓ ‰Ê ¯ËL ‡ˆiL ÈÓ Ïk - ‰ÂÏn‰««¿∆»ƒ∆»»¿»∆ƒ««»∆
Ba52‡e‰ ¯Á‡ ÏL :¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¿≈»ƒ¿¿«∆«≈

ÏÙÂ53ÔÎÂ .54,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ¯c‰ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÈL ¿»«¿≈¿≈≈∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««
- ¯ÈÚ‰ ÈaÓ „Á‡ ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»≈∆¿««∆»ƒ¿≈»ƒ
EÓLk ‡e‰L ÈBÏÙÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿
‡ˆiL ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ;¯ËM‰ ÏÙ epnÓe ,·iÁ È‡¬ƒ«»ƒ∆»««¿»∆»¬≈∆∆»»

.‰ÏÈÙÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‰·Bb B„È ˙ÁzÓƒ««»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»

שמעון.50) בן יוסף בשני מדברת אינה זו ולא 51)בבא
כזה  שטר שבא מסופר קעב. שם המלוה. שם פורש

הונא. רב של ופסק 52)לביתֿדינו אמוראים, מחלוקת
קעג. שם - חיישינן".53)כרבא לא "לנפילה קעב: שם

על 54) שטרֿחוב שמוציאים המשנה, מן הוכיחו שם
אחרים.

.ÈÌÈL55ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk e‡ÈˆB‰L ¿«ƒ∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿««
B¯·Á56el‡ :ÔBL‡¯Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÔB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ¬≈≈»«¬»«»ƒƒ

?ÈpnÓ ‰ÂÏ ‰z‡ C‡È‰ ,EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰57‰Ê ‡l‡ »ƒƒ«»¿≈««»…∆ƒ∆ƒ∆»∆
‰ÊÂ ‰‡Óa ‰Ê ‰È‰ .B·BÁ ‰·Bb ‰ÊÂ B·BÁ ‰·Bb∆¿∆∆»»∆¿≈»¿∆
˙ÈBÈa ‰ÊÏ B‡ ,˙ÈcÚ ‰ÊÏÂ ˙ÈcÚ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰‡Óa¿≈»¿≈»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ»∆≈ƒ
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ˙È¯eaÊ ‰ÊÏ ,˙ÈBÈa ‰ÊÏÂ¿»∆≈ƒ»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

BlLa „ÓBÚ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô‰Ï58‰ÊÏ ‰È‰ .59 »∆∆»»∆»¿∆»≈¿∆»»»∆
˙ÈcÚ60˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ,˙ÈBÈ·e61‰Ê -62ÔÓ ‰·Bb ƒƒ≈ƒ¿»∆ƒƒ∆∆ƒ

˙ÈBÈa‰63‰ÊÂ ,64˙È¯eaf‰ ÔÓ ‰·Bb65. «≈ƒ¿∆∆ƒ«ƒƒ

ופסק 55) קי. כתובות במשנה וחכמים, אדמון מחלוקת
השני.56)כחכמים. של לזמנו מוקדם זמנו והאחד

חובך.57) לגבות לך ממנו,58)היה גובים ואין גובה אינו
חנם. ביתֿדין להטריח ואין כלום, תשנה לא שהגביה משום

נחמן 59) כרב ופסק ששת, ורב נחמן רב מחלוקת שם
לקמן  (ראה בדיני נחמן כרב הלכה שבידנו: לכלל בהתאם

סד). משובחת.60)הערה גרועה.61)שדה שדה
הזיבורית.62) כמבואר 63)בעל בעלֿחוב, כל  כדין

ה"א. פי"ט ובינונית.64)למעלה עידית משום 65)בעל
לו  אין שהרי שבשדותיו, עידית היא - שגבה שהבינונית
בגמרא  מעידית. גובה אינו ובעלֿחוב משובחת, יותר שדה
לפי  נקבעים השדות סוגי אם היא שמחלוקתם אמרו, שם
בעולם  המקובל לפי או שמין) הם (בשלו הלווה של שדותיו
שמין, הם בשלו סובר: נחמן רב שמין). הם עולם (בשל
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קנב ולוה קנב מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ט' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יותר  לו ואין המקובל, לפי בינונית ללווה כשיש כך ומשום
מן  אלא ממנה גובים ואין כעידית דינה הרי - מעולה
ביתֿדין  כך ומשום הזיבורית, בעל ירויח כן ואם הזיבורית,
סובר: ששת ורב הדין. לפי לו המגיע את להגבותו צריכים
להיות  ימשיכו שיגבה הבינונית ואםֿכן שמין, עולם בשל
יטרח  ולמה חזרה, הבינונית בעל אותה ויגבה בינונית,
כאן  שרבינו מקשה, [המגידֿמשנה לצורך. שלא ביתֿדין
לו  "היו שם: כתב שהרי ה"ד, בפי"ט עצמו דברי סותר
ותירץ  בבינונית". ובעלֿחוב ניזקין בלבד, ובינונית זיבורית
שלפנינו, בנידון ואעפ"כ שמין, עולם בשל רבינו: שדעת
את  פתוחה) (יוד יגבה שביתֿדין כגון הזיבורית, בעל ירויח
שלושת  מכל לו ויהיו ובינונית, העידית לבעל הזיבורית
אינו  שרבינו ומוסיף, הבינונית. את השני ויגבה הסוגים,
ובכסףֿמשנה  שמין. הם בשלו סבר נחמן שרב בגמרא גורס
(ראה  לביתֿדין ביחד כשבאים המדובר שהרי תירוצו, דוחה
הזיבורית, מבעל תחילה יגבה לא שבי"ד וברור שם) גמרא
כמו  תחילה הבינונית מבעל יגבה אלא לשני, להפסיד כדי
יט  שבפרק הסתירה, את מתרץ והוא שם. הר"ן שכתב
על  השעבוד וחל עידית, גם ללווה כשהיתה המדובר
השעבוד  נשאר ולכן העידית את מכר ואחרֿכך הבינונית,
ביאר  וכן שלו. עידית עכשיו שהיא אע"פ הבינונית, על
והביא  קיצר ובחיבורו הברייתא, את ח. בבבאֿקמא רבינו
שאם  קב, סי' חו"מ ב'טור' פסק וכן כדרכו. - הברייתא לשון
גובה  - לאו ואם מבינונית, גובה - ומכרה עידית לו היתה
ערוך' ב'שולחן פסק וכן - שמין שבשלו משום מזיבורית

ס"ד]. שם

.‡È‰l‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰66¯ËL ‡ÈˆBÓ ƒ¿««¬≈¿«»ƒ¿»
‰„O‰ BÏ ¯ÎnL67Á˜Bl‰ Ô˙BpL ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ : ∆»««»∆ƒ»¿»∆≈«≈«

È¯‰ - ¯ËM‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ BÏ ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ˙BÚn‰«»¿««»≈«≈∆«¿»¬≈
BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËa ‰Ê ÏL B·BÁ ¯ËL68el‡ : ¿«∆∆»≈∆¬≈≈ƒ

E·BÁ Ú¯ÙÏ EÏ ‰È‰ - EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰69ÌB˜Óa Ï·‡ . »ƒƒ«»¿»»¿ƒ¿…«¿¬»¿»
ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ÔÈ·˙BkL70;Ìi˜ ·BÁ‰ ¯ËL È¯‰ - ∆¿ƒ¿««»¿ƒ¬≈¿«««»

¯‰LeÈ‰iL È„k ‰„O‰ ˙‡ EÏ Èz¯ÎÓ :¯ÓB‡ ‰Ê È ∆¬≈∆≈»«¿ƒ¿∆«»∆¿≈∆ƒ¿
.ÈlL ·BÁ Ô‰Ó ‰a‚‡L ÌÈÚe„È ÌÈÒÎ EÏ¿¿»ƒ¿ƒ∆∆¿∆≈∆∆ƒ

ההלוואה 67)הלווה.66) זמן אחר שדה לו מכר שהמלוה
בשטר. למוכר.68)הכתוב אומר את 69)הלוקח לעכב

נגד  שם כחכמים המכר. שטר לי לכתוב ולא שבידך, הכסף
שזה  מאליו, ומובן שם. בגמרא הביאור ולפי אדמון, דעת
שאם  המכר. לשטר קדם בחוב הכתוב פרעון כשזמן דוקא
זמן  לפני השדה דמי לעכב המוכר יכול כיצד קדם, לא

(מגידֿמשנה). חובו 70)הפרעון לפרוע למוכר ואיֿאפשר
המכר. שטר כבר כתב שהרי השדה, מדמי

âטבת ט' שני âיום
íéøOòå äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨§¤§¦

וקבלנות.1) ערבות דיני מבאר

.‡‰ÂÏn‰2:„Á‡ BÏ ¯Ó‡ e‰ÂÏ‰L ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿««∆ƒ¿»»«∆»
:¯Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈca ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL B‡ ;·¯Ú È‡¬ƒ»≈∆»«∆«…∆«ƒ¿»««≈

ÔzÏ ˜eMa B¯·Á ˙‡ ˜BÁ ‰È‰L B‡ ;·¯Ú È‡Â Áp‰«««¬ƒ»≈∆»»≈∆¬≈«ƒ≈
·iÁ ·¯Ú‰ ÔÈ‡ - ·¯Ú È‡Â Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏ¿»««««¬ƒ»≈≈∆»≈«»

ÌeÏk3ÔÈc ˙Èa ÈÙa '·¯Ú È‡' ¯Ó‡ elÙ‡Â ,4Ï·‡ . ¿«¬ƒ»«¬ƒ»≈ƒ¿≈≈ƒ¬»
,ÌÈt‰ el‡ Ïk - ‰Ê ÔBÓÓ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»∆»«»∆»≈«»ƒ
„aÚzL ,‰ÂÏn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈa ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa5. ≈ƒ¿≈≈ƒ≈≈¿≈««¿∆ƒ¿«¿≈

קעו:2) בתרא על 3)בבא הכסף את נתן שהמלוה משום
של  ודיבור הערב, על סמך ולא עצמו הלווה של אמונתו
התחייבות. של תוקף לו אין קניין קבלת בלא הערב

הדין.4) בית התערבות פי על אפילו 5)שלא משמע
קול  לו יש שקניין משום שלו, משועבדים מנכסים לגבות
הערב  של ששדותיו ידע שהלוקח הדעת, על ומתקבל
קכט  סימן משפט חושן הטור כתב וכן למלוה. משועבדות
כתב, שם בתרא בבא יוסף [בנימוקי הלוי. מאיר רבינו בשם
מסתימת  אולם ממשועבדים, גובה אינו שטר בלי שבקניין

הרמ"ה]. כדעת שדעתו משמע רבינו של לשונו

.·BÏ ¯Ó‡6- ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :˙BÚÓ ÔzÓ ˙ÚLa »«ƒ¿«««»«¿≈«¬ƒ»≈
·¯Ú‰ „aÚzL7¯ˆ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜ CÈ ƒ¿«¿≈∆»≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ

e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„aÚzL - ·¯Ú B˙B‡ eOÚ»»≈ƒ¿«¿≈««ƒ∆…»
,‰Âl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÔÈˆB¯ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ÔB‚k .B„iÓƒ»¿∆»≈ƒƒƒ¿ƒ«…∆
BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ .ÌÎÏ ·¯Ú È‡Â e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ«¬ƒ»≈»∆ƒ¿≈
„aÚL ‰È‰ d˙B‡a ,ÔÈc ˙Èa e‰eÈÓ‡‰L ‰‡‰¬»»∆∆¡ƒ≈ƒ¿»¬»»ƒ¿≈

BÓˆÚ8. «¿

ãקודש משיחות ãנקודות

"áøòä ãaòzLð...áøò BúBà eOò ïéc úéa íà ïëå...ét ìò óà ¦§©§¥¤¨¥§¥¦¥¦¨¨¥©©¦
. . Bãiî eð÷ àlL.ïéc úéa eäeðéîàäL äàðä Bì Léå ìéàBä." ¤Ÿ¨¦¨¦§¥£¨¨¤¤¡¦¥¦

אם  רק הוא קניין בלא הערב שיעבוד הרמב"ם, לשיטת
על  הנאה לו ויש הואיל ערב, אותו עשו ביתֿדין

ביתֿדין, שהאמינוהו

מתן  אחר ערב הריני ואמר המלוה האמינו אם אבל
אינו  כי א' בהלכה שכתב כמו קניין בלא ערב אינו מעות
והוא  המלוה. שהאמינו ההנאה בגין עצמו משעבד
וב'נמוקי  גרשום' ב'רבינו שהתבארה כפי הבבלי כשיטת

בתרא)יוסף' בבא לשעבד (סוף יפה כוחה אין זו שהנאה
ומחסרו  פיו על ממון שהוציא בגלל שרק אלא הערב את
הלוה  את שחנק במלוה ולכן משתעבד, בפועל ממון
ואני  לו "הנח ואמר חברו ובא לו שחייב חוב על בשוק
ממון  חסרו ולא מחסרי" מידי ש"לאו מכיון אשלם"
משתעבד  אינו הלווהו" אמונתו על ש"לא כיון בפועל

קניין. בלא

בזה  לערב שיש ההנאה הירושלמי, לשיטת אבל
ולכן  לשעבדו, בלבד בכוחה יש מאמינו שהמלווה

קניין. בלא גם משתעבד ב"חנוק"
23 הע' 148 עמוד לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

יום שני 
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קנג

קנג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ט' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הכסף.7)שם.6) את ונתן עליו הסתמך שהמלוה משום
אלא 8) עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב שאין במקום

הפסד  של סיכון בלי הקשה ממצבו הלווה את להציל רוצה
שקיבל  אומרים אנו שהיא, כל הנאה לו כשיש אבל ממון,
"ערב  אמרו: שם [בגמרא ממון. הפסד של הסיכון עצמו על
שהכוונה  רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי לא דין דבית
סיבה  כל ללא - דין בית בפני כשאמר אבל כאן, שביאר כמו

נשתעבד. לא - ערב" "אני - הדין בית מצד

.‚‰ÂÏn‰9Ú È„È ÏÚ B¯·Á ˙‡·¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·¯ ««¿∆∆¬≈«¿≈»≈««ƒ∆∆»≈
‡l‡ ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡Ï - ‰ÂÏnÏ „aÚzLÓƒ¿«¿≈««¿∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»∆»
Ïˆ‡ ¯ÊBÁ - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡ ;‰lÁz ‰Âl‰ ˙‡ Ú·Bz≈«∆«…∆¿ƒ»ƒ…»«≈≈∆
ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .epnÓ Ú¯ÙÂ ·¯Ú‰∆»≈¿ƒ¿»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰ÂlÏ ÌÈÒÎ10Ú¯tÈ ‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ«…∆¬»ƒ≈¿»ƒ«…∆…ƒ»«
ÏÏk ·¯Ú‰ ÔÓ11Ìl‡ ‰Âl‰ ‰È‰ .‰Âl‰ ÔÓ ‡l‡ , ƒ∆»≈¿»∆»ƒ«…∆»»«…∆«»

ÔÈcÏ ‡a ‡lL B‡ ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆…»«ƒ
‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿««»«¬∆
- B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ;‰Âl‰ ÌÚ ÔÈc ·¯Ú‰∆»≈ƒƒ«…∆ƒ»¿ƒƒ»

ÔÈc ˙Èa e‰e˙nLÈ B‡ ,‡ÈˆBÈ12.BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿≈ƒ«∆ƒ≈

לא 9) ערב ידי על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
ייפרע  לא ב): עמוד (שם בגמרא ופירשו הערב" מן ייפרע

תחילה. הערב כן 10)מן לפני שכתב מה מבאר רבינו
מהם. לגבות נכסים מצא שלא הכוונה לו" נתן "ולא

לפרוע.11) מסרב הלווה אם האמור 12)אפילו כפי
ג. הלכה כ"ב פרק למעלה

.„‰˙‰13˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ·¯Ú‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆«∆»≈¿»««¿»
‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ ,‰ˆ¯‡L ÈnÓ Ú¯t‡L∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆ƒ≈¿»ƒ«…∆…

·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯tÈ14ÈnÓ Ú¯t‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ . ƒ»«ƒ∆»≈»««¿»∆∆»«ƒƒ
‰lÁz ‰ˆ¯‡L15ÔÏa˜ ‰È‰L B‡ ,16Úa˙È ‰Ê È¯‰ - ∆∆¿∆¿ƒ»∆»»«¿»¬≈∆ƒ¿«

ÔÏaw‰ ˙‡ B‡ ‰f‰ ·¯Ú‰ ˙‡17Ô‰Ó Ú¯tÈÂ ,‰lÁz ∆∆»≈«∆∆««¿»¿ƒ»¿ƒ»«≈∆
ÌÈÒÎ LiL Èt ÏÚ Û‡18.‰ÂlÏ ««ƒ∆≈¿»ƒ«…∆

קעג:13) במחלוקת 14)שם שנוי זה שדין כתב שם בטור
נכסים  ללווה יש שאפילו הלוי, יהוסף רבינו דעת ראשונים:
שם  תוספות (ראה תם רבינו ודעת תחילה, הערב מן גובה
כשאין  אלא הערב, מן גובה שאינו חסורי) המתחיל דיבור
רבו  שיטת נוגדת רבינו של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים
כאן  משנה המגיד של ביאורו לפי אולם הלוי, הר"י
(המגיד  הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים
ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב מה מפרש משנה)
ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה
יכול  הערב אין יתירה טירחא בלי מהם להיפרע שאפשר
- כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו
יתחייב  ואם תחילה הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול
ויש  ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין
נכסים  ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח
לבית  ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב מן גובה כן גם
וצריך  רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין
ממש  ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי הרבה לטרוח

מודה  הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים
שבידינו  הספרים וגירסת תחילה. מהערב נפרעים שאין

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא בבבא 15)(בבא
"ממי  אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת

ערב.16)שארצה". ומי קבלן מי יתבאר הבאה בהלכה
"תחילה".17) בפירוש אמר שלא פי על אפילו 18)אף

מהם. לגבות ואפשר ידועים

.‰·¯Ú e‰ÊÈ‡19È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ ?ÔÏa˜ e‰ÊÈ‡Â ≈∆»≈¿≈∆«¿»»«≈«¬ƒ
epnÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê - CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Ú¯t‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆ¯‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
e‰ÂÏ‰ ,·iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú¯Bt È‡Â e‰ÂÏ‰ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ≈««¿≈«¬ƒ«»«¿≈
Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â BÏ Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈«¿≈«¬ƒ«¿»≈«¬ƒ«¿»≈
- ·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ,·iÁ È‡Â BÏ Ôz ,Ú¯Bt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙e·¯Ú ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚ·Bz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
L¯ÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ Ú¯Ùƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Ú¯t‡ ‰ˆ¯‡L ÈnÓ :¯Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא

תן 20)כאחרונים). שיאמר: עד קבלן, נעשה לא ולפיכך
לך. אתן ואני (מגיד 21)לו "תחילה" שאמר לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה)

.Â·¯Ú22¯eËt - B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a˙k ÏL »≈∆¿À»««ƒ∆»ƒ»»
‰OÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ;ÌlLlÓ23ÔBÓÓ ¯qÁ ‡ÏÂ ,24. ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿»»»¿…ƒ≈»

·¯Ú ·‡‰ ‰È‰ Ì‡Â25- B„iÓ e˜Â ,Ba ˙a˙ÎÏ ¿ƒ»»»»»≈ƒ¿À«¿¿»ƒ»
·iÁ26·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â .27. «»¿«¿»∆¿À»«»

ãקודש משיחות ãנקודות

"áiç ¯ Bãiî eð÷å ,Bða úaúëì áøò áàä äéä íàå." §¦¨¨¨¨¨¥¦§ª©§§¨¦¨©¨

קנין ללא משתעבד בנו לגבי ב.)אבא קעד, בתרא (בבא

ומבואר  דווקא. בקנין הוא כאן הרמב"ם לדעת אבל
אחד  ענף או אחד משורש שהוא שמי תורה' ב'לקוטי
ערבים  שכולם ישראל מכל יותר חבירו בעד ערב הוא

בזה. זה
41 הע' 150 עמוד חכ"ו לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ב.22) עמוד הנישואין.23)שם לקיים כל 24)עזר
יתבעו  ולא יפרע שזה סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות
סמך  על מעות ונתן לו האמין שזה שנהנה משום אלא ממנו,
ומשום  עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו,
בכתובה  כגון ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך,
מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה
נידונית  ערבותו כך ומשום בערב אמון כל גילתה לא
בפרק  לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא,
מחייבת  אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י"א
גם  שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו, כשקנו אפילו
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קנד ולוה קנד מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ט' שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שלאחר  לערב דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה
אמונתו  על שלא פי על אף מועיל שהקניין מעות מתן
משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו,

(אב 25) נפשיה משעבד שעבודי בריה לגבי "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו אמרו 26)ביחס לא שם בגמרא

מידו", "וקנו הוסיף עצמו מסברת ורבינו קניין, שצריך
אין  - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא משום
אינו  קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק
שאפילו  ואומר חולק [הראב"ד למעלה שביארנו כמו מועיל
שאפילו  לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא
שמה  - ומכאן מידו, כשקנו משתעבד זר כתובה ערב
קנו  כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו

שם.27)מידו].

.ÊÏa˜Â ÈÂÏ ‡·e ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡28‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÈÂÏ „aÚzL ‡Ï - «¬»»»…ƒ¿«¿≈≈ƒ∆«¿«¿»

‡È‰29¯ÎÓ ÈÓc ÌlLÏ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»ƒ»∆»≈¿«≈¿≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ epÚa˙iL ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‰Ê∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿»∆¿ƒ¿¬≈∆

·iÁ30.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . «»¿»∆««

את 28) המוכר של חוב בעל יטרוף שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר לוי 29)השדה,

יצטרך  שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח
השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם
כמו  קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב זה שהרי
לדמות  שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב
על  היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות
דמי  על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות
דמיו  המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה
זה  תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח
והערבות  ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת
את  שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא
ואפילו  מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע,
שקניין  למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא - מידו קנו אם
אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו

דומה 30) זה הרי המכר דמי על בפירוש היה שהקניין מפני
יוסף  בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה
הראב"ד  של [השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן
כשהערב  שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם
אלא  חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא

זו]. הלכה בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו

.ÁÛ‡ ,È‡z ÏÚ ÔÓˆÚ e·iÁL ÔÏaw‰ B‡ ·¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»≈««¿»∆ƒ¿«¿»«¿««
‡e‰L ÈtÓ ,„aÚzL ‡Ï - B„iÓ ewL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆

‡zÎÓÒ‡31Ôz‡ È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «¿«¿»≈«¿∆»«≈«¬ƒ∆≈
ÏkL .‰È‰È ‡Ï ‡Ï Ì‡ B‡ CÎÂ Ck ‰È‰È Ì‡ CÏ¿ƒƒ¿∆»¿»ƒ……ƒ¿∆∆»
‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡a Ba ·iÁ BÈ‡L „eaÚL ‰ÏBz‰«∆ƒ¿∆≈«»¿ƒƒ¿∆¿ƒ…
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÌÏL ÔÈ˜ ‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï - ‰È‰Èƒ¿∆…»«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¿ƒ»…

.„aÚzLƒ¿«¿≈

או 31) יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש כשתלה

הר  - יהיה ומוחלט לא גמור קניין אינו שקניינו דעתו, גילה י
תוקף. כל זה לקניין אין ולפיכך

.ËeÂlL ÌÈL32,„Á‡ Á˜Ó eÁ˜lL B‡ „Á‡ ¯ËLa ¿«ƒ∆»ƒ¿»∆»∆»¿∆»∆»
- ˙eÙzLa Á˜Ï B‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰ÂlL ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ¿≈«À»ƒ∆»»∆»≈∆»«¿À»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡·¯Ú Ô‰ È¯‰33.L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈«¿»ƒ∆»∆««ƒ∆…≈≈

א.32) הלכה ה פרק שבועות דינו 33)ירושלמי אחד כל
השנייה. למחציתה וכערב ההלוואה מחצית לגבי כלווה
שהמלוה  רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור
הוכיח  שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות רשאי
הנכונה  הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא
ודינם  ערבאים", "נעשו שבידינו: בספרים שהיא כמו היא
משנה  בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו ערב ככל

כאן].

.ÈÔÓ Ú¯tÏ ‰ÂÏn‰ ‡B·iLk ,„Á‡Ï e·¯ÚL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»««¿∆ƒ»«ƒ
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ó Ú¯tÈ - ·¯Ú‰34‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆»≈ƒ»«≈≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ…»»

.·BÁ‰ ¯‡La ÈM‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ - ·BÁ‰ È„k „Á‡Ï¿∆»¿≈«≈¿≈««≈ƒƒ¿»«

"האחים 34) קז. בתרא בבבא שאמרו ממה זה דין למד
אחד  של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת שחלקו
הכל  לגבות יכול אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם
כערבים  דינם הלווה שנכסי פי על אף אחד, יורש מנכסי
יוצא  ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו
הכל  לגבות המלוה יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה
הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד
לווה  שזה אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות שאין משום
על  רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי
ידי  על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו
שאפרע  מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני
מציעא  בבא יוסף ובנימוקי מהן". מאחד ייפרע - מהן מאחד
התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק תחילת
כלום  תחילה ייפרע שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא
מאיזה  שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד
וכן  ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם

כרבינו].פירש ופסק הרשב"א גם

.‡ÈBÚÈ„BÈ - ‰ÂÏnÏ Ú¯ÙiLk ,ÌÈLÏ ·¯ÚL „Á‡Â35 ¿∆»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«««¿∆ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÊÁiL È„k ,Ú¯Bt Ì‰ÈMÓ ‰ÊÈ‡ ·BÁ ÏÚ36. «≈∆ƒ¿≈∆≈«¿≈∆«¬…»»

לערב.35) יודיע לדרוש 36)המלוה ממי ידע שהערב
עצמו. סברת היא זה דין מעותיו. החזרת

.·ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰37·¯Ú È‡Â CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·¯Ú : »≈«¬≈¬…ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ»≈
ÌLÎe ;·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ŒEÏ¿¬≈∆¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ»≈¿≈
·¯ÚÏ ·¯Ú „aÚzL Ck ,‰ÂÏnÏ ·¯Ú‰ „aÚzLpL∆ƒ¿«¿≈∆»≈««¿∆»ƒ¿«¿≈»≈¿»≈

ÔBL‡¯38ÔBL‡¯ ·¯Ú ÔÈ„Â ‰ÂÏn‰ ÌÚ ·¯Ú‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ∆»≈ƒ««¿∆¿ƒ»≈ƒ
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc ÈM‰ ÌÚƒ«≈ƒƒ∆»

משנה).37) (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא לא
אינו 38) ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי משתעבד
מעות  נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
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קנה

קנה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת י' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ראשון  ערב של השעבוד חלות שעת - דבר של וטעמו כלל.
משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת

.‚È¯Ó‡L ÔB‚k ,·¯ÚL ¯·c‰ ·ˆ˜ L¯t ‡lL ÈÓƒ∆…≈≈∆∆«»»∆»«¿∆»«
È‡Â BÏ ¯ÎÓ B‡ ,·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ÔzzM ‰Ó Ïk :BÏ»«∆ƒ≈≈«¬ƒ»≈¿…«¬ƒ
:‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ - ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ B‡ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ»≈≈ƒ«¿ƒ∆»
ÛÏ‡ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰ B‡ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»««¬∆∆¬»ƒƒ¿»≈»∆∆
·¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïka ·¯Ú‰ „aÚzL -ƒ¿«¿≈∆»≈«…¿≈»∆ƒ∆≈∆∆»≈

ÚML ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡L ÔÂÈkL ;ÌeÏk ·iÁBÓˆÚ „a «»¿∆≈»∆≈≈««»»∆ƒ¿≈«¿
BÓˆÚ „aÚL ‡ÏÂ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - Ba39ÌÈ¯·„e . …»¿»«¿¿…ƒ¿≈«¿¿»ƒ

.ÔÈ·nÏ Ì‰ ÌÚË ÏL∆««≈«≈ƒ

ח 39) הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו
י"א  בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי
מביא  קידושין בסוף נסים [רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות
יכול  שאדם ודעתו רבינו, על החולק בתשובה הרמב"ן דברי
הראב"ד  גם מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב
בין  לפשרה נכנס וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי

שם]. משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד ראה

.„ÈÏL BÙe‚Ï ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»««¬≈«¿≈«¬ƒ»≈¿∆
ÔBÓÓ ÏL BÓˆÚÏ ·¯Ú ‡Ï ,‰Ê ‰ÂÏ40ÔÓÊ Ïk ‡l‡ , …∆∆…»≈¿«¿∆»∆»»¿«

EÏ ep‡È·‡ ‰ˆ¯zL41e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ , ∆ƒ¿∆¬ƒ∆¿¿≈ƒ»«««∆ƒ¿»
e˜Â ,EÏ ep‡È·‡ epÚa˙zL ÔÓÊ Ïk ,e‰ÁÈp‰ :BÚ·˙e¿»«ƒ≈»¿«∆ƒ¿»∆¬ƒ∆¿¿»

B„iÓ42ÔÓ LÈ - ‰Âl‰ ‰Ê ‡È·È ‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ƒ»«∆ƒ…»ƒ∆«…∆≈ƒ
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰43ÈÓ LÈÂ ; «¿ƒ∆»∆«»¿«≈¿≈ƒ

B‡ ep‡È·‡ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â ‰˙‰ elÙ‡L ,‰¯B‰L∆»∆¬ƒƒ¿»¿»«ƒ…¬ƒ∆
BÊ È¯‰ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰‡ Á¯aL B‡ ˙nL∆≈∆»«∆¿∆«»¿«≈¬≈

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .„aÚzL ‡ÏÂ ,‡zÎÓÒ‡«¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿»∆«¿ƒ»

הלווה.40) ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה לא
הלווה.41) את להביא רק עצמו על נתבאר 42)קיבל

קניין. צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה
גאון 43) נחשון רב דעת היא שזאת כתב, משנה במגיד

ונראה  קכט. סימן משפט חושן בטור שהובאה בתשובה
שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור

âטבת י' שלישי âיום
íéøOòå äML ÷øt1 ¤¤¦¨§¤§¦

נתבארו 1) שלא ערבות דיני ושאר בשטר, ערבות דיני מבאר
מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק

.‡‰ÂÏn‰2e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ,¯ËLa B¯·Á ˙‡3ÌÈ„Ú‰ ««¿∆∆¬≈ƒ¿»¿««∆≈ƒ»≈ƒ
‰Âl‰ ˙‡ ·¯ÚÂ ·¯Ú ‡a ¯ËMa4ewL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»»»≈¿»«∆«…∆««ƒ∆»

e¯‡aL BÓk ÌlLÏ „aÚzLÂ B„iÓ5‡B·iLk , ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿«≈¿∆≈«¿¿∆»
Û¯BË BÈ‡ - ‰f‰ ·¯Ú‰ ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈∆»≈«∆≈≈

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ6¯ËL ÏL BÙe‚a ·¯Ú‰ ‰È‰ . ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ»»∆»≈¿∆¿»
ÈBÏt :e·˙k Ì‡ :ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜·¯Ú7È¯‰L , …∆¬ƒ«»≈ƒƒ»¿¿ƒ»≈∆¬≈

·¯ÚÓ BÈ‡8ÔÓ epnÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰ÂÏna ‰Âl‰ ÌÚ ≈¿…»ƒ«…∆«ƒ¿»≈∆ƒ∆ƒ

ÌÈ„aÚLÓ‰9‰ÂÏ ÈBÏt :¯ËMa ·e˙k Ì‡ Ï·‡ ; «¿À¿»ƒ¬»ƒ»«¿»¿ƒ»»
ÈBÏÙe CÎÂ Ck ÈBÏtÓ10ÌÚ ‰ÂÏ e·¯Ú È¯‰L ,·¯Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ

eÓ˙Á Ck ¯Á‡Â ,·¯Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,¯ËMa ·¯Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
·¯Ú ÈÒÎpÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ - ¯ËMa ÌÈ„Ú≈ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈

ÌÈ„aÚLÓ‰11. «¿À¿»ƒ

קעו:2) שם וגמרא קעה: בבאֿבתרא שחתמו.3)משנה
העדים.4) מחתימת למטה בשטרֿהחוב ערבותו וכתב

רש"י  (ראה שטרות" חיתום לאחר היוצא "ערב במשנה:
לאחר 5)שם). אפילו מועיל שקנין ה"א, הקודם בפרק

מעות. הערב.6)מתן את 7)של מקשר אינו  זה סגנון
בפני  ענין הוא זו פיסקא וכאילו יחד, והמלוה ִהערבות

"אינו 8)עצמו. לאחרֿכך: להאמור נימוק משמש זה קטע
המשועבדים". מן ממנו מידו.9)גובה קנו אם אפילו

(מגידֿמשנה). חורין מבני אפילו גובה אינו - קנו וכשלא
המלוה.10) עם הערבות מקשרת זו ורבי 11)וא"ו כרב

ללמדנו, מידו", "וקנו וכתב דייק רבינו קעו. שם יוחנן
העדים, חתימת לפני בשטר הערבות נכתבה אם שאפילו
קנין. בלא מעות מתן לאחר משתעבד אינו - "ופלוני" וכתבו
בלא  גובה אינו חורין מבני שאפילו מבאר, במגידֿמשנה

ובלחםֿמשנה). שם, (עיין קנין

.·- ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»«ƒ∆»≈«««¿ƒ

·iÁ˙pL ÌBiÓ12˙eÁt ‰Ê Ák ‰È‰È ‡Ï .ÌlLÏ ·¯Ú‰ ƒ∆ƒ¿«≈∆»≈¿«≈…ƒ¿∆…«∆»
BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ13‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Bn‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ƒ«…∆«¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ¿»

È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - BnÚ14. ƒ«…¿ƒ«¿«

ביתֿדין.12) שאמרו 13)עלֿידי והדיחויים ההקלות וכל
דרכי  וכן בערב. גם יפה כוחם - לווה גבי (פכ"ב) למעלה

בערב. גם שייכות ביתֿהדין, מצד כבר 14)הכפיה נתבאר
(מועיל). קיים - שבממון תנאי שכל פעמים, כמה

.‚ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï ‡aL ‰ÂÏÓ15 «¿∆∆»ƒ¿…«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -16È¯‰ ,ÔÏaw‰ Ïˆ‡ CÏ :¯ÓBÏÂ ≈»ƒ¿¿«≈≈∆««¿»¬≈

EÏ LÈ17‰lÁz B˙B‡ Úa˙Ï18ÈÓ Ïk Ú·Bz ‡l‡ ; ≈¿ƒ¿…«¿ƒ»∆»≈«»ƒ
‰lÁz ‰ˆ¯L19„iÓ ˙BÚn‰ ÔÏaw‰ ‡O Ì‡Â . ∆»»¿ƒ»¿ƒ»»««¿»«»ƒ«

‰Âl‰ „Èa ‰ÂÏnÏ ÔÈ‡ - ‰Âl‰ „Èa B˙e ‰ÂÏn‰««¿∆¿»¿««…∆≈««¿∆¿««…∆
ÌeÏk20˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰ .21ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»»«…∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆≈»

ÁÈp‰Â ‰Âl‰ ˙nL B‡ ,ÂÈÏ‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¿…≈≈≈»∆≈«…∆¿ƒƒ«
È¯‰ - Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙È¿ƒ¿«ƒ∆≈≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈

ÈeˆÓ ‰Âl‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ‰Ê22. ∆≈«∆∆»≈¿ƒ»∆¬≈≈«…∆»

דמלוה 16)ידועים.15) מיניה לווה מיפטר "לא קעד. שם
ביד". (הקבלן) ויתן שישא כאמור 18)הזכות.17)עד

ה"ד. פכ"ה בשם 19)למעלה כתב קכט סי' חו"מ ב'טור'
של  המשועבדים מן גם לגבות שיכול התרומות', 'בעל
יוסף' 'בית (ראה חורין בני לקבלן כשיש ואפילו הלווה,
(מובא  רשב"א כתב בזה. דעתו גילה לא ורבינו שם).
יותר  שדה הקבלן מן לגבות יכול שאינו כאן) במגידֿמשנה
שללווה  כגון עצמו, הלווה מן לגבות שיכול מזו משובחת

יום שלישי 
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קנו ולוה קנו מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת י' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לגבות  לו ויש וזיבורית עידית או בלבד, זיבורית יש
בינונית  גם יש ולקבלן ה"ד, פי"ט למעלה כאמור זיבורית,
שאם  עוד, וכתב זיבורית. אלא בינונית מהקבלן גובה אינו -
הקבלן  מן לגבות רשאי אינו - למלוה לשלם רוצה הלווה

שם 20)תחילה. [ב'תוספות' הלווה. את לתבוע יכול אינו
גובה  - לקבלן נכסים אין שאם רבינוֿתם, בשם כתבו קעג:
ובכמה  יט (בכתובות נתן דרבי שעבודא מטעם הלווה, מן
מנה  בחבירו לנושה "מנין נתן: רבי בשם אמרו מקומות,
שנאמר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו, וחבירו
נתן  רבי של שמו את חז"ל והטביעו לו". אשם לאשר ונתן
שהרי  נתן), דרבי שעבודא לו: וקראו זה, עובר שעבוד על
לפרעון  שנתן הכסף את לקבלן להחזיר מחויב הלווה
ערוך' וה'שולחן קכט, סי' חו"מ ה'טור' פסקו וכן המלוה.
זמן  כל שהרי זו, בסברא קצת לפקפק ויש יט. סעיף שם
לו, נשתעבד ולא כלום לו חייב הלווה אין הקבלן פרע שלא
של  לשונו ומסתימת לו". אשם "לאשר לומר כאן שייך ולא

כתב,רבינו, שם ה'טור' רבינוֿתם]. כדעת שלא משמע
אין  ובשניהם לערב, קבלן בין הבדל אין - ביד ונתן שבנשא
וכתב  כאן, דייק רבינו אולם כלום. הלווה על למלוה
ב'שולחן  נפסק וכן כך. הדין אין שבערב ומשמע "הקבלן",

שם. ידועים,21)ערוך' נכסים ללווה כשאין המדובר,
ואין  וגובים, לנכסיו יורדים ביתֿדין – לו כשיש אבל
'בעל  בשם (כסףֿמשנה תחלה הערב את תובעים

ה"ג.22)התרומות'). פכ"ה למעלה ראה

.„BÈ‡ - ÈÚ ‡e‰L B‡ˆÓe ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿»∆»ƒ≈
‰Âl‰ Ú·MiL „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ23˙w˙a »¿ƒ»«ƒ∆»≈«∆ƒ»««…∆¿«»«

ÌÈB¯Á‡24‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL ;ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L25ÏÚ «¬ƒ∆≈¿∆»«¬¿¿»«
·¯Ú ÏL ÂÈÒÎ26. ¿»»∆»≈

תורה.23) של שבועה כעין חפץ, נתבאר 24)בנקיטת
מתקנת  אותו משביעים ערב שכשאין ה"ב פ"ב למעלה
היא  כאן האמורה שהשבועה ונראה הראשונים. הגאונים
נכסים  ללווה יש שמא הערב, לטובת מאוחרת יותר תקנה

ידועים. רמאות.25)בלתי יטען 26)מעשה המלוה
הוא  - ויחלקו הערב, מן ויגבה הלווה אצל נכסים מצא שלא

שגבה. המעות את - והלווה

.‰‡·e ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa B¯·ÁÏ ·¯Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»≈«¬≈¿ƒ¿»«∆»
- Ìi‰ ˙È„Óa ‰Âl‰ È¯‰Â ,·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙Ï ‰ÂÏn‰««¿∆ƒ¿…«∆∆»≈«¬≈«…∆ƒ¿ƒ««»

EÚ¯t ‡lL ‰È‡¯ ‡·‰ :·¯Ú‰ BÏ ¯ÓB‡27,‰Âl‰ ≈∆»≈»≈¿»»∆…¿»¬«…∆
.EÏ ÌlL‡ È‡Â«¬ƒ¬«≈¿

לומר 27) נאמן עצמו שהלווה והטעם, בשבועה. נוטל ואינו
(מגידֿ ה"א פי"א למעלה כמבואר עלֿפה, במלוה פרעתי

משנה).

.Â‰Ê È¯‰ - B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï Ô˙Â Ì„wL ·¯Ú»≈∆»«¿»«¿««∆¬≈∆
‰Âl‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ28Û‡ ,B„È ÏÚ Ú¯tM ‰Ó Ïk ≈¿∆ƒ«…∆»«∆»««»«

.ÏÏk ÌÈ„Ú ‡Ïa B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»ƒ¿»«∆¿…≈ƒ¿»
˙Úa ‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««…∆»≈
„ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÌlLÂ È·¯Ú :·¯Ú BÏ ‰OÚpL∆«¬»»≈»¿≈ƒ¿«≈¬»ƒ»«

¯Ó‡L B‡ ,ÔÏa˜ B‡ ·¯Ú BÏ ‰OÚÂ BÓˆÚ ˙eL¯aƒ¿«¿¿«¬»»≈«¿»∆»«
·BÁ‰ Ú¯ÙÈÂ ÔziL e‰L¯‰ ‡ÏÂ ,È·¯Ú :‰Âl‰ BÏ29 «…∆»¿≈ƒ¿…ƒ¿»∆ƒ≈¿ƒ¿««

ÌeÏk BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ -30¯ËL Ú¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«…∆«»¿«≈¿¿≈«≈«¿«
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL B·BÁ31ÏÚ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ∆¬≈∆…ƒ«¿¬ƒ»»««

ÔBkLn‰32BBkLÓ ÏËBÂ ,ÌeÏk ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ - ««¿≈«…∆«»¿¿≈«¿
‰È‰ ‡nL ;ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ Ô˙Bp‰ ‰Ê „a‡ È¯‰Â ,ÌpÁa¿ƒ»«¬≈ƒ≈∆«≈∆¿»∆»»»

BÏ ÏÁBÓe ‰ÂÏn‰ ˙‡ ÒiÙÓ ‰Âl‰33‰Âl‰ ˙Ó .34, «…∆¿«≈∆««¿∆≈≈«…∆
„˜ ·BÁ‰ Ú¯Ùe ·¯Ú‰ Ì„˜Â,ÌÈL¯Bi‰ ˙‡ ÚÈ„BiL Ì ¿»«∆»≈»««…∆∆ƒ«∆«¿ƒ

Ì„˜ B·BÁ ¯ËL ‰Âl‰ Ú¯t ‡lL eÏ Ú„B Ì‡ƒ»»∆…»««…∆¿«…∆
Ì„˜ Ba ‰„B‰L ÔB‚k ,˙eÓiL35e‰ecpL B‡ ,36˙Óe ∆»¿∆»…∆∆ƒ≈

È¯‰ - ˙B·b‰Ï ‰ÂÏn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡lL B‡ ,BÈeca¿ƒ∆…ƒƒ«¿««ƒ¿»¿ƒ»¬≈
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê37Ú¯tM ‰Ó Ïk38‰È‰ . ∆≈¿∆ƒ«¿ƒ»«∆»«»»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰ÂÏn‰39ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ««¿∆≈»ƒ≈«¿ƒ«»ƒ
ÌlLÏ40·BÁ‰ Ïk ·¯Ú‰ „ÈÏ Ô˙ Ô‰È·‡ ‡nL ; ¿«≈∆»¬ƒ∆»«¿«∆»≈»«

·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ‰È‰L∆»»»»ƒ¿≈∆»≈»ƒ≈«∆∆»≈
‰lÁz41ÚÈ„BiL Ì„˜ BzÚcÓ ‰Ê Ú¯t CÎÈÙÏe , ¿ƒ»¿ƒ»»«∆ƒ«¿…∆∆ƒ«

Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÚÈ„B‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ¬»ƒƒ»∆»≈»ƒ≈«
.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ô˙B ‡e‰ È¯‰Â B˙B‡«¬≈≈«»ƒ¿«≈

קעד:28) בבאֿבתרא מברייתא משמע אמר:29)כן שלא
רבינו:30)"ושלם". של מלשונו מדייק במגידֿמשנה

אבל  בלבד, בערב נאמר זה שדין הרשהו", ולא "ערבני
קבלן", להיות "הכנס לו: כשאמר לשלם הלווה חייב בקבלן
ערב  בין ההבדל את ומסביר "ושלם". הוסיף: כשלא אפילו
למה  תחילה הערב את לתבוע יכול אינו שהמלוה לקבלן,
לנגוש  יכול שהמלוה קבלן, אבל ולשלם. למהר לו היה
הדעת, על מתקבל - החוב את שיפרע עליו וללחוץ אותו
לדמות  אין כך ומשום הנגישה, מאימת להשתחרר שרצה
מדעתו, שלא חבירו של שטרֿחובו פורע לדין קבלן דין
שאם  במגידֿמשנה, מסיק ומזה הבא. בקטע רבינו שמביא
רשאי  המלוה והרי נכסים, לו נמצאו ולא בדין הלווה עמד
בביתֿדין  שנתבע לפני ושילם הערב וקדם הערב, את לתבוע

חי  כאן).- ראב"ד (ראה לו לשלם הלווה משנה,31)יב
מהל' בפי"ב רבינו פסק וכן קח. שם וגמרא ק: כתובות

הי"ט. ה"ב.32)אישות פי"ג שם נימוק 33)ירושלמי,
שם. בירושלמי, אמרו בבבא34ֿ)זה הובא שהיה, מעשה

ושלם". "ערבני הלווה: לו כשאמר המדובר קעד. בתרא
פרע.35) שלא הודה למיתתו, למעלה 36)סמוך ראה

ה"ג. וב'טור'37)פכ"ב גדולים. יורשים אפילו משמע
קטנים, ביתומים המדובר (שם) שבגמרא כתב, קל סי' חו"מ
אחד  שם כשאין אפילו להחזיר מחוייבים גדולים אבל

למעלה. שנאמרו דרב 38)מהתנאים בריה הונא כרב
האמורים  התנאים משלושת אחד שם אין ואם שם. יהושע,
לשלם  חייבים היורשים אין פרעון) זמן לפני נידוי, (הודאה,
הלווה  אומרים: שאנו משום "ושלם", שאמר אףֿעלֿפי
בלשון  החוב. פרעון להבטחת ערך חפצי הערב לידי מסר
לצררי  חוששים ולמה אתפסיה". צררי "אימר שם: הגמרא
במגידֿמשנה, ביאר עצמו? מלוה מגבי יותר ערב, גבי
מתעורר  לשלם, החיוב עליו שחל לפני ושילם שקדם משום
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קנז

קנז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת י' שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מעותיו. להבטחת ערך חפצי בידו הפקיד שהלווה חשש
שהיה.39) מעשה קעד: הדרכים 40)שם מן באחד אפילו

שם. אשי, כרב חפצי 41)הנ"ל. מהלווה קיבל ואילמלא
זה  נימוק ערבות. עליו מקבל היה לא - לבטחון ערך
- תחילה הלווה את תובעים גוים שגם שבמקום מלמדנו,

גוי. במלוה גם לצררי חוששים אין

.Ê·¯Ú Ïk42Ú¯t‰Ï ‡aL ÔÈa ,Ú¯tM ‰Ó ÏhÏ ‡aL »»≈∆»ƒ…«∆»«≈∆»¿ƒ»«
BÓˆÚ ‰ÂlÓ ÔÈa ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ43CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈…∆≈ƒ…∆«¿¬≈∆»ƒ

Ú¯tL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï44·BÁ‰ ¯ËL ˙‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â .45 ¿»ƒ¿»»∆»«¿≈¿ƒ«¿««
„iÓ ¯ËM‰ ÏÙ ‡nL ,‰È‡¯ ·¯Ú‰ „Èa ÂÈÏÚL∆»»¿«∆»≈¿»»∆»»««¿»ƒ«

ÌeÏk ‰Ê Ú¯t ‡ÏÂ ‰ÂÏn‰46. ««¿∆¿…»«∆¿

שם.42) שהברייתא 43)ברייתא, משמע, שם בסוגיא
קיבלו  הפוסקים, כל וכן רבינו, אבל יתומים. בדין עוסקת

עצמו. ללווה גם זה כדין 44)דין בשבועה נוטל ואינו
עלֿפה. כמלוה היא הערב שתביעת משום בשטר, מלוה

ראיה.45) אינו - הערב ביד נמצא החוב ששטר העובדא
והחזיר 46) למלוה פרעתי בעצמו: לטעון יכול חי, כשהלווה

לא  אתה גם אבל פרעתי לא אמנם או: ממני, ונפל השטר לי
זה  שדין מפרש, שם ברשב"ם כלום. לך חייב ואינני פרעת,
ויוציא  שפרע ישבע וכשיגדלו בלבד, קטנים ביתומים נאמר
של  סיומה את השמיט שרבינו הדבר, [תמוה היורשים. מן
לערב) כתב המלוה (פירוש: בו כתוב "ואם הברייתא:
וביאר, זה דין הביא שם וב'טור' גובה". - ממך התקבלתי
מן  וגובה בשטר כמלוה דינו שם) (ב"ב רשב"ם שלדעת
בלבד. חורין מבני שגובה ופוסק חולק והר"י המשועבדים,
התקבלתי  לדין רמז אין כאן ברי"ף גם לגמרי. שותק ורבינו

וצע"ג]. וס"ד). ס"ג קלא סי' וש"ך סמ"ע (ראה

.Á‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ z·¯Ú :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»«¿»ƒ¿≈…
·¯ÚÏ È˙ÈL¯‰ ‰z‡ :‰ÂlÏ ·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;Èz·¯Ú»«¿ƒ∆»«∆»≈«…∆«»ƒ¿ƒ«ƒ«¬…
‡Ï B‡ ,z·¯Ú EzÚcÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÔzÏÂ E˙B‡¿¿ƒ≈¿≈ƒ«¿¿»«¿»…
,EÈÙa ‰ÂÏn‰ ÈzÚ¯t :·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;ÏÏk z·¯Ú»«¿»¿»∆»«∆»≈»«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆
,zÚ¯t Ôk :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿»∆»«≈»«¿»

zÚ¯tM ‰Ó EÏ Èz˙Â47z·¯Ú :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«ƒ¿«∆»«¿»∆»«««¿∆»«¿»
ÏkÓ - ‰Ó ‡l‡ Èz·¯Ú ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒ¿≈…»«¿ƒ∆»»∆ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡≈«¿»¿«≈»∆«ƒ≈¬≈»»

Ú·MÈ B‡ .‰È‡¯‰48˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Úe·L Úa˙p‰ »¿»»ƒ»««ƒ¿»¿«∆≈¿«
˙BÚË Ïk ¯‡Lk ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»»«¬

ÔBÓn‰49. «»

אףֿעל47ֿ) היסט". שבועת הנתבע ש"ישבע רבינו: ומסיים
בשטר, הערבות נכתבה ואפילו - בשטר היתה שהמלוה פי
כתב  ואם בשטר. למלוה הערב תביעת את עושה זה כל אין
פרעתי, לטעון: נאמן הלווה אין - "התקבלתי" המלוה
(מגידֿמשנה). במקומו הערב את העמיד שהמלוה משום

הראיה,48) עליו מחבירו המוציא לומר: שצריך נראה
התורה. שבועת או היסת שבועת הנתבע וישבע

נשבע 49) במקצת ומודה ונפטר, היסת נשבע הכל שכופר
התורה. שבועת

.ËÌÈ¯Á‡ ˙‡ e·¯ÚL B‡ ,eÂlL LÈ‡ ˙L‡ B‡ „·Ú∆∆≈∆ƒ∆»∆»¿∆¬≈ƒ
ÌlLÏ e·iÁ˙Â50L¯b˙˙Â „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk - ¿ƒ¿«¿¿«≈¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆¿ƒ¿»≈

eÓlLÈ ÔÓÏ‡˙z B‡ ‰M‡‰51. »ƒ»ƒ¿«¿≈¿«¿

לבעל.50) שייך שבידם מה כל הדין,51)והרי מקור
בהם  החובל וכו' והאשה "העבד פז. בבאֿקמא במשנה
- לשלם מה להם (שאין פטורין באחרים שחבלו והם חייב,
נשתחרר  האשה נתגרשה זמן, לאחר משלמין אבל רש"י)
מלוה  לענין גם רבינו למד ומכאן לשלם". חייבין - העבד
רב  הגאונים בשם כתוב שמצא במגידֿמשנה, כתב וערבות.
בפקדון  קיבלה או שלוותה "שהאשה האי: רב ובנו שרירא
לבעל  ואין משלמת בידה מצוי הוא אם גנבה, או גזלה או
ותמה  חבלות". כדין הוא הרי - אבד כבר ואם לעכב.
ניתנה, להוצאה מלוה הלא מלוה, דין על המגידֿמשנה
נכסי  בכל כמו הבעל בה זכה - לידה המלוה וכשהגיעה
שאם  האלה, כגאונים רבינו פסק זה, פרקנו ובסיום אשתו.
ונראה  למלוה. מחזירים - בידה נמצא עצמו ההלוואה כסף
- ואכלה "לוותה קלט. בבבאֿבתרא הבעיא על שהסתמך
היה  ברור - קיימים והמעות אכלה לא שאם ומשמע מהו",

בעלה. תחת כשהיא אפילו לשלם חייבת שהיא לשואל,

.ÈÏÈc‚iLk ÌlLÏ ·iÁ - ‰ÂlL ÔË˜52ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . »»∆»»«»¿«≈¿∆«¿ƒ¿≈¿ƒ
¯ËL ÂÈÏÚ53ÏÚ Û‡ ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , »»¿»∆»¬≈ƒƒ¿»«∆««

.ÌeÏk ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;B„iÓ ewL Ètƒ∆»ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ««»»¿

שחבל 52) שקטן שם) (בבאֿקמא ששנינו אףֿעלֿפי
- כשיגדיל משלם ואינו פטור, כן,באחרים הדין אין במלוה

להחזיר. מחויב ממנו, ונהנה כסף קיבל שהוא משום
ומבין  ולמעלה, שש מבן הוא כשהקטן דוקא שזה ומסתבר,
נט. בגיטין שנינו זה, גיל בני ועל ומתן. משא בטיב
לקטן  המלוה אבל ממכר", וממכרן מקח מקחן "הפעוטות
הלכות  וראה (מגידֿמשנה, מעותיו איבד - זה מגיל למטה

ה"ו). פכ"ט בבבא53ֿ)מכירה שאמרו ממה נלמד זה
אלאֿאםֿ השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן

.‡ÈBÈ‡L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ·¯ÚL ÔË»̃»∆»«∆¬≈ƒ«¿ƒ∆≈
˙‡ Ô˙pL ‰ÊÂ .ÏÈc‚iLk Û‡ ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿∆∆»«∆
ÔË˜Ï ÔÈ‡L .ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ - ÔËw‰ Èt ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ¿»«ƒ«»»ƒ≈∆¿»∆≈¿»»

BÓˆÚ „aÚLÏ È„k ˙Úc54‡ÏÂ ,Ba ·iÁ BÈ‡L ¯·„a ««¿≈¿«¿≈«¿¿»»∆≈«»¿…
ÔÎÂ ,‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎa ‡ÏÂ ˙e·¯Úa¿«¿»¿…¿…«≈»∆¿ƒ¡∆¿≈

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

ומתנתם 54) שמכרם ומתנה, למכר שעבוד לדמות אין
כבר  שכלו הפעוטות, לעונת שהגיע קטן אמנם קיימים.
אינו  אבל אחר, אדם לידי רכושו העברת להבין מפותח

והשתעבדות. התחייבות של משקלה תוקף עדיין תופס

.·È‰M‡‰55˙ÂlL˙‡OÂ ¯ËLa ‰·¯Ú B‡ ¯ËLa ‰ »ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌlLÏ ˙·iÁ -56˙‡OpL ¯Á‡57‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «∆∆¿«≈««∆ƒ≈¿ƒ»¿»ƒ¿»

;ÔÓÏ‡˙zL B‡ L¯b˙zL „Ú ˙ÓlLÓ dÈ‡ - ‰t ÏÚ«∆≈»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿≈
Á˜BÏ ˙eL¯k ÏÚa ˙eL¯L58e¯‡aL BÓk ,‡e‰59 ∆¿««ƒ¿≈«¿∆≈«¿



 158   לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ ל דעד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנח ולוה קנח מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÓˆÚ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙BÚÓ Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ»»¿««¿»»«¿»
‰ÂÏnÏ Ô˙B‡ e¯ÈÊÁÈ - ÔÈÓi˜60. «»ƒ«¬ƒ»««¿∆

קלט.56)פנויה.55) יכול 57)בבאֿבתרא הבעל ואין
שנכסיה  משום ה"ט), (ראה שלוותה בנשואה כמו לעכב

נישואיה. לפני למלוה על58ֿ)השתעבדו שמלוה וכשם
מהבעל. גובה אינו כך הלקוחות, מן גובה אינו פה

הי"ב.59) ומתנה זכיה מהל' הגאונים 60)בפי"ב כדעת
מח). בהערה בזה שכתבנו מה (ראה האי רב ובנו שרירא רב

âטבת י"א רביעי âיום
íéøOòå äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨§¤§¦

ודין 1) גויים, שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני מבאר
ודין  הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת
אחר  ושהולכים השיטה בסוף אותם כותבים שאין הלשונות

השטר. שבלשונות הפחות

.‡¯ËL2‰È‰ Ì‡ :·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¿»∆»¿»»¿»¿»ƒ»»
ÛicÊ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôew˙k ÈeOÚ3 »¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ„BÈÂ ,Ï‡¯OÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒ
.ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Ba ÔÈ·B‚Â ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙B¯˜Ïƒ¿¬≈»≈¿ƒƒ«¿À¿»ƒ

Ï·‡4Ô‰ÈÓ˙BÁL ˙B¯ËM‰ Ïk5È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¬»»«¿»∆¿≈∆¿≈»ƒ¬≈
·BÁ È¯ËLÂ ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËMÓ ıeÁ ,ÔÈÏeÒt el‡6. ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈

BÚn‰ ÔziL ‡e‰ÂeÈÙÏ :¯ËMa e·zÎÈÂ ,Ì‰ÈÙa ˙ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿»≈
˙BÚÓ B‡ ¯În‰ ÈÓc CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÈBÏt ‰Ó»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈«∆∆¿
Ï·‡ ;Ì‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈÈeOÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .·BÁ‰«¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆¬»

Ô‰ÈÏÈÏt ıea˜ ÌB˜Óa7- Ì‰lL ËÙBM‰ Ìei˜ ‡Ïa ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿…ƒ«≈∆»∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï8e„ÈÚiL Ï‡¯OÈ È„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÂ . …ƒ¿¿≈¿ƒƒ≈≈ƒ¿»≈∆»ƒ

‰Ê ÏÚÂ ¯ËM‰ È„Ú Ô‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ el‡ ÏÚ«≈»¿≈»ƒ∆≈≈≈«¿»¿«∆
˙eÏa˜a ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ,Ô˙e„Ú ÌiwL Ô‰lL ËÙBM‰«≈∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«¿»

„ÁL9ÏkÓ ¯·c ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡Â . …«¿ƒ»¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»ƒ»
˙B‡„B‰ È¯ËL ÔÎÂ .Ò¯Ák Ô‰ È¯‰ - el‡10˙BzÓe ≈¬≈≈«∆∆¿≈ƒ¿≈»«»

˙BÏÈÁÓe ˙B¯LÙe11Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ÌÈ„Úa Ô‰L ¿»¿ƒ∆≈¿≈ƒ∆»∆««ƒ
ÌÈÒ¯Ák Ô‰ È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ô‰a LiL12. ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈≈«¬»ƒ

e˙pL Ô‰lL ·BÁ È¯ËL elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰Â¿««∆¬ƒƒ¿≈∆»∆∆»¿
ÔÈÏeÒt - Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰13È¯ËL ‡l‡ e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ , «»ƒ¿≈∆¿ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈

‰„BÓ È‡ ÔÈ‡Â .Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰ e˙pL ¯kÓÓe Á˜Ó∆»ƒ¿»∆»¿«»ƒ¿≈∆¿≈¬ƒ∆
‰Êa14eÚ„È ‡Ï Ì‡ .15‰Ê ¯ËL ˙B¯˜Ï Ï‡¯OÈ Èi„ »∆ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿»∆

ÈLÏ B˙B - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ‰OÚp‰««¬»¿«¿»∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈
‡ˆÓpL ,BÏ ÔÈ¯B˜Â ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆∆…ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓk Ô‰Ó „Á‡ Ïk16ÈaÓ Ba ‰·B‚Â . »∆»≈∆¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ17,ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡ Ï·‡ , ƒ¬»≈¿ƒƒ¿≈∆≈

È„·BÚa ‰OÚpL ‰na ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»¿«»«∆∆«¬»¿¿≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

יט:2) בגיטין אמימר, של שאינו 3)מימרא בדיו כתובים
ניכר  - שהוא מה ויוסיפו הכתוב את יגררו ואם נמחק,

יא.4)הזיוף. ודף שם הגמרא, וסוגיית י: שם משנה,

עליו.5) החתומים שאין 6)העדים בשטר כמלוה דינם
מנכסים  בהם גובים אין אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה
קול  מוציאים ישראל עדי שרק משום משועבדים,
לא  אבל להזהר, הלוקח ויודע ההלוואה) דבר (מפרסמים
זה  לענין נחזור המגידֿמשנה). של פירושו (ע"פ גוים עדי
בערכאות  העולים השטרות "כל שנינו: [שם זו הלכה בסוף
שחותמיהן  אע"פ מלכותי) ביתֿמשפט = (ערכאות גוים של
למה  שאלו: ובגמרא נשים". מגיטי חוץ כשרים, - גוים
- במכר בשלמא המקבל? קנה כיצד כשרים? מתנה שטרי
כסף, שנתן מאשרים השופטים (שהרי שנתן בכסף קנה
שטר  תוקף לו אין שלהם השטר והרי לשקר) חשודים ואינם
שטר  דינא", - דמלכותא "דינא שמואל: ומתרץ קנין.
ותירוץ  מלא. תוקף לו יש המלכות, לחוקי בהתאם שנעשה
פירוש  נשים", מכגיטי "חוץ וצ"ל המשנה, לשון מתקן אחר
את  גומרים עצמם שהם נשים, לגיטי הדומים השטרות כל
כאן  פוסק ורבינו שעבוד. או הקנאה שטר כגון הענין,
גזילה  מהל' בפ"ה שפסק למה סתירה בזה ואין זו, כשיטה
לא  שלדעתו דינא, - דמלכותא דינא מקומות: ובכמה הי"א
(או  למלך הנוגע לענין אלא דינא" דמלכותא "דינא אמרו
לא  אבל בהם, מעוניין שהמלך וחוקים מסים כגון למדינה)
התרצן  דברי מפרש הוא וכן לחבירו, אדם שבין בדברים

(מגידֿמשנה)]. השופטים,7)השני שם שמתקבצים מקום
הוראותיהם. עלֿפי שטרות כותבים והמעוניינים

נותנים 8) אנו אין אבל השופט, של חתימתו על אנו סומכים
אישרו  כשלא בפניהם, שנעשו למסמכים אפילו תוקף

ידיהם. שוחד.9)בחתימת בקבלת חשודים אינם בסתם
וגם 10) "חוב", המילה את ולמחוק הודאות", "שטרי צ"ל

שטריֿחוב  מכשיר רבינו שהרי שלאחריה, ה"ואו" את
תימן. בכת"י הוא וכן בערכאות. ב'פרישה'11)שנעשו

בעלֿפה, כך לפני מחל כשלא שהכוונה מפרש, שם חו"מ
בעלֿפה  מחילה שהרי בשטר, המחילה את כתב אלא

את 12)מועילה. גומר השטר תוקף אלה, שבכל משום
שטר. תוקף אין הגוים בידי חתומים ולשטרות הענין,

של 13) כוחו שבלי ונימוקם: פרעתי. לטעון: הלווה ונאמן
למה  מאמינים שאנו אףֿעלֿפי עלֿפה מלוה זה הרי השטר,

שטר. תוקף לו שאין אמרנו והרי בו, אלא 14)שכתוב
הבדל  יש ואףֿעלֿפיֿכן מכר. כשטרי דינם שטריֿחוב
ממשועבדים  גובים אין בשטריֿחוב לאלה: אלה בין חשוב
השדה  כשנטרפה - מכר ובשטרי ה), הערה למעלה (ראה
בלא  בעדים שדה שהקונה ממשועבדים, גובה - הלוקח מיד
ומשום  ה"ה) (פי"א למעלה כאמור ממשועבדים, גובה שטר
כמוכר  זה הרי - בשטר הכתוב לכל מאמין שביתֿהדין
סח  סי' חו"מ והש"ך במגידֿמשנה. נאמרה זו (סברא בעדים
גובה  אינו לוקח שגם ואומר, עליו חולק ד ס"ק
ולא  לפרסם נוהגים אינם גוים שעדי משום ממשועבדים,

להזהר). הלוקח יט:15)ידע שם פפא, נתבאר 16)כרב
לתומו, משהו מספר כשהוא לגוי, שמאמינים מקומות בכמה
מסקנות. מהם ויסיק דבריו על סומך שמישהו יודע כשאינו

חרי".17) מבני ביה "ומגבי פפא דרב במעשה גורס רבינו
בדפוסים  הגירסא (וכן ממשעבדי" ביה "ומגבי גורסים: ויש

יום רביעי
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קנט

קנט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

[במגידֿ קול. מוציאים גםֿכן שערכאות וסוברים שבידינו),
בארצותינו"]. סומכים "ועליהם וכותב: מוסיף משנה

.·¯ËL18„ÈÏ ‰Âl‰ B¯ÒnL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÂÈ„ÚL ¿»∆≈»¿≈»ƒ∆¿»«…∆¿«
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa Á˜Bl‰ „ÈÏ ¯ÎBn‰ B‡ ‰ÂÏn‰««¿∆«≈¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeOÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»¿«¿»∆
È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ba ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‰·B‚ ‰Ê19¯ÒnL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«
,Ô‰ÈÙa B¯ÒnLk e‰e‡¯˜e ,B˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆
‡ÏÂ ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ï‡¯OÈ ¯ËL Ôew˙k ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…
ÔÓ Ba ‰a‚È ‡Ï ‰nÏÂ .Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»»…ƒ¿∆ƒ

.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ÌÈ„aÚLÓ‰«¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈

יא.18) י: המסירה.19)שם עדי על שסומכים משום
אפילו  שמכשיר שמעון רבי לדעת זה דין אמרו שם, בגמרא
לשיטת  אחרים לשטרות מזה רבינו ולמד אשה, בגט
הקשה, [בכסףֿמשנה אשה. בגט שמעון רבי על החולקים
במזויף  אליעזר רבי מודה אבא: רבי אמר שם בגמרא הרי
ובגמרא  פסול, – פסולים עדים חתמו אם פירוש, מתוכו.
רבי  הכשיר ולא מתוכו, מזויף בכלל גוים עדים משמע, שם
מובהקים  בשאינם אבל שלהם, מובהקים שמות אלא שמעון
פסול  הגט - יהודים הם שהחותמים ולחשוב לטעות ואפשר
הכשיר  ולמה עצמם, עדים אותם בידי ימסרם שמא מדרבנן,
ותירץ, מובהקים? בשמות דוקא שזה התנה ולא סתם רבינו
עדים, אותם בפני ימסרם שמא חששו לא רבינו שלדעת
וזה  איש. אשת איסור חומר משום בלבד, אשה בגט אלא
- פסולים או קרובים ישראל בעדי אבל גוים, בעדי דוקא
ויסמכו  כלל בעדים ימסרו לא שמא שמעון, רבי הכשיר לא

החותמים]. על

.‚Ôlk ˙B¯ËM‰ Ïk :‡e‰ Ck Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôewz20 ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»»«¿»À»
¯ÊÁiL CÈ¯ˆ21‰B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL BÈÚÓ22. »ƒ∆«¬…≈ƒ¿»∆¿»¿ƒ»«¬»

‡nL ,‰B¯Á‡ ‰ËÈMÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L [‡l‡]23eÈ‰ ∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»∆»»
ÌÈ„Ú‰24,‰ËÈM‰ È„Îa ¯ËL ÏL BÙebÓ ÔÈ˜Á¯Ó »≈ƒ¿À»ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«ƒ»

.BÊ ‰ËÈL ÁÂ¯‰ B˙B‡a ·˙ÎÂ ÛiÊÓ‰ ‰Ê ‡·e»∆«¿«≈¿»«¿»∆«ƒ»

קסא:20) שנית.21)בבאֿבתרא משום 22)לכתוב
הכתוב  על בה חוזרים ולפיכך בה, הכתוב על סומכים שאין
וכתבו  "אלא", המלה את הוסיפו חדשים [בדפוסים כבר.
בגמרא  למחקה. ויש היא ושגיאה וכו'". למדים שאין "אלא
אינה, (ר"מ) רומא בדפוס לחזור. צריך למה בזה נימקו שם,
וכו']. למדים שאין לפי בפירוש: כתוב תימן ובכת"י

אחרונה.23) משיטה למדים אין למה חתימת 24)נימוק
של  מענינו החזיר לא שאם מבאר, במגידֿמשנה העדים.
שכתוב  במה כלל מתחשבים אין אלא השטר, נפסל לא שטר

שאמרנו. מהטעם אחרונה בשיטה

.„ÌÈ„Ú25- ÔÈËÈL ÈzL ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰L ≈ƒ∆»¿À»ƒƒ«¿»¿≈ƒƒ
ÏeÒt26¯Lk - Ô‡kÓ ˙BÁt ;27e¯Ó‡L ÔÈËÈL ÈzL . »»ƒ»»≈¿≈ƒƒ∆»¿

¯ÙBÒ È„È ·˙Îa ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú È„È ·˙Îa -28ÏkL ; ƒ¿«¿≈≈ƒ¿…ƒ¿«¿≈≈∆»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,¯ÙBq‰ ¯Á‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÛiÊÓ‰«¿«≈≈≈«««≈∆»««»≈ƒ

Ô¯ÈÂ‡Â Ô‰ - el‡ ÔÈËÈL ÈzLe29ÏÚ „"ÓÏ ÔB‚k , ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»¿»∆«
Û"k30ÈzL ÏÚ ¯˙È ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ . »»»≈ƒ¿À»ƒƒ«¿»»≈«¿≈

ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,ÔÈËÈLƒƒ¿»»»∆«∆≈«¿»¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·B¯˜ B‡ ÔÈÏeÒt31ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯Oa e‰‡ÏÓ Ì‡Â .ÛicÊ‰Ï32ÏL;ÏeÒt - BÈc ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»

eÓ˙Á ˙BËÈ¯O‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ‡nL33BÙeb ÏÚ ‡ÏÂ , ∆»»≈ƒ««¿ƒ»¿¿…«
¯ËM‰ ‰È‰ .[¯ËL ÏL]34˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú ÌÚ Blk ∆¿»»»«¿»Àƒ≈»¿ƒ»««

¯Lk ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»≈

שם.25) בעל 26)ברייתא יחתוך שמא חכמים, חששו
הגליון  על ויכתוב השורות, משתי שלמעלה מה כל השטר

כרצונו. אחר שטר הנשאר למדים 27)החלק אין שהרי
אחרונה. וידיו 28)משיטה בכתיבה, רגיל הסופר

שאינם  העדים ככתבֿיד גס אינו וכתבֿידו מאומנות,
לבין 29)מאומנים. וביניהן השורות, שבין הפנוי השטח

העדים. א.30)חתימות אוירים: שלושה היינו סופית, כף
לשיטה; שיטה שבין האויר ב. למד; של העליון הקו בשביל

שם. אמי, בר חייא כרב סופית. כף רגל בשביל שם 31)ג.
שהמדובר  יונה, רבינו בשם בחידושיו הרשב"א כתב קסב:
מילאוהו  אם אבל המלוה, ליד שהגיע לפני כשמילאוהו
פסול. שטר הגיע המלוה ליד שהרי פסול, - מכאן לאחר
שאם  יונה, רבינו בשם מביא סי"ד, מה סי' חו"מ וב'טור'
פסול, שאמר ומה כשר. – הלווה בהסכמת המלוה מילאהו
ההבדל: את ומנמק הלווה. מדעת שלא כשמילא - הכוונה
ואין  הלווה, נשתעבד ולא פסול היה המלוה ליד כשהגיע
שלא  בקרובים מילוי עלֿידי הלווה את לשעבד יכול המלוה
ליד  השטר בא שאם הרא"ש, אביו בשם עוד וכתב מדעתו.
תקנה, זה לשטר אין - ופסלוהו שמילאוהו לפני ביתֿדין
בענין  [ונאמרו להכשירו. אין ביתֿדין עלֿידי שנפסל מכיון
חתימת  יום אחר כשמילאוהו דינים: חילוקי כמה עוד זה
לחלק  יש ואם לא? או ופסול מוקדם כשטר דינו - העדים
אין  לבין פסול), אינו (שמוקדם קנין בו שיש שטר בין בזה
ערוך' ב'שולחן ב'פרישה', ב'טור', ונתבארו קנין. בו
לא  שרבינו היא, ופליאה סי"ד. סימן באותו וש"ך ובסמ"ע
להאריך]. מקום כאן ואין הזה. הסבך לכל כלל נכנס

קסג.32) שם ולא 33)גמרא שריטות, היו שכאן אישרו
שהוא.המל  זיוף איזה לשם הוסיפם קסג:34)וה שם
(הובא 35) הרשב"א למד ומכאן זיוף. חשש כאן שאין

של  ימין בצד לחתום צריכים שהעדים כאן) במגידֿמשנה
לחתוך  המלוה יוכל שמאלה, חתימתם ירחיקו שאם השטר,
שהוא  מה ולכתוב העדים מחתימת שלמעלה השטר את
שטר  בידו ויהיה לחתימתם, שמימין החלק בקלף רוצה

כאן). מיימוניות הגהות (ראה אחת בשיטה ועדיו שהוא

.‰¯ËM‰ ‰È‰36- ‰iL ‰ËÈLa ÌÈ„Ú‰Â BÊ ‰ËÈLa »»«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ËM‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ el‡ ‡nL ;ÏeÒt»∆»≈»≈ƒ»¿À»ƒƒ«¿»
¯ËM‰ ‰Ê ·˙ÎÂ ,¯ËM‰ Ïk C˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈL ¯Lk»≈ƒ»««¿»«»«¿»¿»«∆«¿»
.‰ÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,‰ËÈM‰ d˙B‡a¿»«ƒ»¿ƒ¿¿≈»≈ƒ¬ƒ»∆»

ÔÎÂ37ÈLe ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÌÈ„Ú ÈLe ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»««¿≈
¯Ó‡Â ,‰iL ‰ËÈLa ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú38Èzek˙ È‡ : ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«¬ƒƒ¿««¿ƒ
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קס ולוה קס מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈ„Ú‰ ˙Ba¯Ï39ÏL ÌÈ„ÚÓ ‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¿«»≈ƒ≈¿«¿ƒ¿»∆≈≈ƒ∆
‡nL ;‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ ,‰iL ‰ËÈLa ‰hÓ«»¿ƒ»¿ƒ»∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»
¯ËM‰ ÔÈ·e ‰hÓ ÏL ÌÈ„Ú‰ ÔÈa ‰˙È‰L ‰ËÈMa«ƒ»∆»¿»≈»≈ƒ∆«»≈«¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ‰Ê ¯ËL ·˙k C˙ÁL40. ∆»«»«¿»∆¿≈≈»

ב.36) עמוד למה 38)שם.37)שם ששאלו לביתֿדין
עדים. ארבעה חתימת 39)חתמו את לקיים מבקש והוא

ולפיכך 40)העדים. ראשונה, בשיטה העדים חתימת זייף
ראשונים. עדים של קיום עדי להביא הצריכוהו

.ÂÔÈc ˙Èa Ìei˜41È„È ·˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈
¯ËM‰ „ˆÏ CeÓÒ B‡ ÌÈ„Ú42ÂÈ¯BÁ‡Ó B‡43„‚k ≈ƒ»¿««¿»≈¬»¿∆∆

˙Á‡ ‰ËÈL ÁÂ¯ ¯ËM‰Â Ìeiw‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â .·˙k‰«¿»¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿»∆«ƒ»««
ÏeÒt -44d˙B‡a ÛiÊÈÂ ,Ìi˜˙pL ¯ËM‰ CzÁÈ ‡nL ; »∆»«¿…«¿»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ¯ËL ‰ËÈL45¯ËL ÏÚ Ìeiw‰ ‡ˆÓÂ , ƒ»¿»¿≈≈»¿ƒ¿»«ƒ«¿»
.ÛiÊÓ¿À»

תוכן 42)שם.41) - משמאל או מימין החלק הגליון על
השטר  את שמקיימים בפירוש שכותבים מובן השטר.
הקלף. בראש כותבים או הקיום, משמאל או מימין הכתוב

כתב 43) כנגד לדף מעבר הכתוב את שמקיימים וכותבים
הקלף. בראש כותבים או שם.44)הקיום יוחנן כרבי

נפסל. לא השטר אבל פסול, הקיום שרק יזייף 45)מובן,
חתימתם.

.Ê˜ÈÁ¯‰46¯˙È ¯ËM‰ ÔÓ Ìeiw‰ ˙‡47ÈzL ÏÚ ƒ¿ƒ∆«ƒƒ«¿»»≈«¿≈
È¯‰L ,¯Lk - BÈc ˙BËÈ¯O ÁÂ¯‰ Ïk ‡lÓe ,ÔÈËÈLƒƒƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈

ÛiÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡48eÓi˜iL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ; ≈»¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿
.¯ËL ÏL BÙeb ÏÚ ‡l‡ ,˙BËÈ¯O‰ ÏÚ Ìeiƒ̃««¿ƒ∆»«∆¿»

א.46) עמוד פחות 47)שם ומכלֿשכן יתר, אפילו כלומר:
שורות. עדים 48)משתי שבחתימת אמרנו ה"ד למעלה

אישרו  שמא שריטות, השורות שתי כשמילא פסול, השטר
רבינו  שמנמק כמו - כשר ביתֿדין בקיום אבל השריטות, את
שטרות. תוכן אלא שריטות מקיימים אין שביתֿדין בסמוך,

.ÁÔÈ˜Án‰ Ïk49ÛBÒa Ô‰ÈÓei˜ ·zÎiL CÈ¯ˆ - Ôlk »«¿»ƒÀ»»ƒ∆ƒ¿…ƒ≈∆¿
B‡ ˙ÈBÏt ‰lÓ B‡ ˙ÈBÏt ˙B‡ :¯Ó‡ÈÂ ,¯ËM‰«¿»¿…«¿ƒƒ»¿ƒ

‰ÈeÏz B‡ ,˜ÁÓ ÏÚ ˙ÈBÏt ‰ËÈL50Ì‡Â .Ìi˜ Ïk‰Â , ƒ»¿ƒ«¿»¿»¿«…«»¿ƒ
¯È¯L ¯eÚL·e ,Ìi˜Â ¯È¯L ÌB˜Óa ˜Án‰ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ

Ìi˜Â51BÓi˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,52‡nL ;ÏeÒt - ¿«»««ƒ∆»«¿ƒ¿»∆»
B˜ÁÓ53ÔÈaL ÁÂ¯a BÓi˜Â ¯ÊÁÂ ,ÛifL ¯·c ·˙ÎÂ , ¿»¿»«»»∆ƒ≈¿»«¿ƒ¿»∆«∆≈

k‰ÌÈ„Ú‰Â ·˙54. «¿»¿»≈ƒ

קסא:49) שם יוחנן, רבי של שורה 50)מימרא בין
והכל 51)לשורה. השטר: בסוף לכתוב שרגילים במקום

וקיים. הנוסח 52)שריר כפי המחק על הכתוב את קים
וקים.53)שלמעלה. השריר חתימתם 54)את שריחקו

או  "מחק שכתב כאן רבינו של [מלשונו אחת. שיטה
שאינה  שתלויה ומכיון שוה, שניהם שדין משמע תלויה",
בה  מתחשבים אין אלא השטר כל את פוסלת אינה מקוימת
למדים  אין במחק גם כך - זיוף חשש כל כאן אין שהרי -

מביא  ובמגידֿמשנה כשר. השטר אבל עליו, הכתוב מן
מבואר  וטעמו פסול. השטר כל - שבמחק רשב"א, בשם
כתוב  היה שמא שחוששים ו, אות מד סי' שם ב'טור'
וכתב  ומחקו השטר, בעל לחובת שהוא דבר המחק במקום
ה  סעי' שם ערוך' ב'שולחן ומרן כמותו. ופסק שכתב. מה

כרבינו]. פסק

.Ë¯ËL55Ì‡Â .¯Lk - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»»≈¿ƒ
˜ÁBÓe ¯ÊBÁÂ ˜ÁBÓ :¯Ó‡z56ÈÓ ‰ÓB„ BÈ‡ - …«≈¿≈≈≈∆ƒ

ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓÏ ˙Á‡ ÌÚt ˜ÁÓpL57Ì‡Â . ∆ƒ¿«««««¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Ó ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ ‡nL :¯Ó‡z58, …«∆»ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ

‰Ó Ïk ·˙BÎÂ B˜ÁBÓe ¯ÊBÁ ¯ËM‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»««¿»≈¬¿≈»«
˜ÁÓpL ÈtÓ ,‰ÂL Blk ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ È¯‰L ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆∆¬≈¿≈»À»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«
eÈ‰È ‡lL ,ÌÈÓÎÁ ewz ¯·k - ÌÈÓÚt ÈzL Ïk‰«…¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆…ƒ¿
˜ÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜eÁÓ ¯ËL ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì‰ÈÙa59. ƒ¿≈∆

וקסד.55) קסג: בשטר 56)שם הכתוב כל מחק שמא
כרצונו. ניכר.57)וכתב על 58)והזיוף משהו כתב

מחק  ואח"כ ומחקו, העדים לחתימת המיועד בשטר המקום
עצמו  והשטר הכפול, המחק על העדים וחתמו שניה פעם
שבין  בשינוי ירגישו לא והעדים בלבד, אחת פעם נמחק
לשינוי. לב ישימו לא או שבשטר, הכתב מפני המחקים

למחק.59) מחק שבין בשינוי ירגישו ודאי ואז

.È¯ËL60Ìeiw‰Â ,˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»¿«ƒ
Ìeiw‰ È„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¯Èp‰ ÏÚ ‰hÓlÓ61 ƒ¿«»««¿»≈¿«¿ƒ≈≈≈«ƒ

ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ìeiw‰ ‡nL ;‰ÏÚÓlL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡∆»≈≈ƒ∆¿«¿»∆»«ƒ»»»ƒ
BÈc ÏL ˙BËÈ¯O ‡ÏÓ ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,‰a¯‰ ¯ËM‰62, «¿»«¿≈¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

¯ËM‰ ·˙ÎÂ ,˙BËÈ¯O‰ ˜ÁÓe ,¯ËM‰ Ûeb C˙ÁÂ¿»««¿»»««¿ƒ¿»««¿»
ÂÈ„ÚÂ63.˜Án‰ ÏÚ ¿≈»««¿»

צריך 61)שם.60) השטר, באותו לגבות לביתֿדין בא אם
הקיום  על סומכים ואין העדים, חתימת שנית לקיים

כשר.62)שבשטר. שהקיום בה"ז למעלה ואמרנו
שיטת 63) לפי זו סברא אמרו שם בגמרא חתימתם. שזייף

ואףֿעלֿפי  כשר, שורות כמה אפילו לקיום עדים שבין רב,
שיטה  שאפילו ה"ו) למעלה (ראה יוחנן כרבי פסק שרבינו
הוא  גבי הסברא אותה קיבל פסול, - לקיום עדים בין אחת
בזה  מצאנו שלא מפני נייר, על והקיום המחק על ועדיו
דרב  אליבא שנאמרה והסברא יוחנן, לרבי רב בין מחלוקת

(מגידֿמשנה). הדעת על מתקבלת

.‡È¯ËL64;ÏeÒt - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,¯Èp‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
ÛiÊÈÂ ¯ËM‰ ˜ÁÓÈ ‡nL65ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡ˆÓÂ , ∆»ƒ¿««¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿≈»«

˜Án‰66e·˙k Ì‡Â .67eÓ˙Á ÌÈ„Ú‰ eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ «¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¬«¿»≈ƒ»«¿
ÔÈa Ôk ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk - ¯Èp‰ ÏÚ ¯ËM‰Â ,˜Án‰ ÏÚ««¿»¿«¿»««¿»»≈¿¿ƒ≈≈

ÛiÊÈ ‡lL È„k ,„ÚÏ „Ú68. ≈¿≈¿≈∆…¿«≈

קסד.64) שהוא 65)שם מה המחק במקום ויכתוב יזייף
בה"י.66)רוצה. למעלה כמבואר כשר, כזה ושטר

יחתוך 68)שם.67) - מחתימתם למטה זאת יכתבו אם
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קסא

קסא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת י"א רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

זה  כל ימחוק. - לחתימה השטר בין יכתבו ואם הזה, הקטע
שם. בגמרא מבואר

.·È¯ËL69.ÏeÒt - ¯Èp‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,˜Án‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
,¯Èp‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌÈ„Ú eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ e·˙k elÙ‡Â«¬ƒ»¿»≈ƒ¬«¿≈ƒ»«¿««¿»
ÌÚt B˙B‡ ˜ÁBÓ ‡e‰L ÈtÓ .˜Án‰ ÏÚ ¯ËM‰Â¿«¿»««¿»ƒ¿≈∆≈««
ÈzL ˜ÁÓ BlkL ÔÂÈÎÂ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·˙BÎÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈»«∆ƒ¿∆¿≈»∆Àƒ¿«¿≈

k BÈ‡ ÌÈÓÚtÌÚt ˜ÁÓp‰ ÌB˜Ó Ba ‰È‰ el‡L ;¯ ¿»ƒ≈ƒ»∆ƒ»»»«ƒ¿«««
¯k ‰È‰ - ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓp‰ ÌB˜Óe ˙Á‡70. ««»«ƒ¿«¿≈¿»ƒ»»ƒ»

ÔBa˙‰Ï :˙B¯ËM‰ ÔewzÓe71Ô"ÈÈÊÂ Ô"ÈÂÂa ¯ËMa ƒƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÛÈÒB‰Â ÛiÊ ‡nL ,˙B·z‰ ÔÈa ÔÈ˜eÁ„ e‰È ‡lL BlL∆∆…¿¿ƒ≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ

BÊ72ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰È ‡ÏÂ .73ÔB‚k ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡nL , ¿…ƒ¿¿À»ƒ∆»»«««¿
˙Á‡‰ dÏ‚¯ ÁÈp‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰74ÏÎÂ .Â"Â ÌB˜Ó ≈≈¿ƒƒ««¿»»««¿»¿…

.·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa Ba ÔÈ˜c˜„Ó ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿«¿¿ƒ¿»»¿»¿»

ה"ט.70)שם.69) למעלה צריך 71)ראה הדיין
ולבדוק. היטב להשגיח כלומר אות 72)להתבונן, הוסיף

שטר  שבא מסופר קסז. שם בגמרא דחוקה. היא ולפיכך זו,
(חלק) "מנת קנה: שהלוקח בו שכתוב אביי, לפני מכר
ששמו  אח ושמעון לראובן להם והיה ואחי" ושמעון ראובן
יפה  התבונן ואביי חלקו, גם שקנה הלוקח וטען "אחי",
מדאי, יותר לחוצה "ואחי" המלה של שה'ואו' וראה בשטר
הוסיף  שהוא הלוקח הודה - מדוקדקת חקירה ואחר
ושמעון  ראובן של חלקם שקנה כתב היה ובשטר  ה"ואו",

(אחים). אביי,73)אחי לידי שבא שני בשטר מעשה שם.
שבאותה  האותיות משאר מדאי יותר מרוחקת "ואו" והיתה
חלק  שמחק הודה השטר, בעל על אביי וכשלחץ מילה,

"ואו". ונשארה "ב" הימנית.74)מאות

.‚ÈLÏMÓ75,‰ËÈL ÛBÒa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆≈¿ƒ¿ƒ»
ÛiÊÈ ‡nL76.ÌÈ¯OÚ ¯OÚ‰Â ÌÈLÏLÏ LÏM‰ ¯ÈÊÁÈÂ ∆»¿«≈¿«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆¿ƒ

¯eac‰ ¯ÈÊÁÓ - ‰ËÈL ÛBÒa BÏ ÔncÊ Ì‡Â77BÙe‚a ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»«¬ƒ«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡B·iL „Ú ,˙Ba¯ ÌÈÓÚt ¯ËL ÏL∆¿»¿»ƒ««∆»¿∆¿«

‰ËÈM‰78. «ƒ»

שם.75) ו"מם".76)אביי, "יוד" המילה בסוף יוסיף
הקטע.77) את או השטר את שנית שם 78)כותב רשב"ם

השורה, באמצע הנכון הסכום את פעם עוד שיכתוב מפרש,
לא  שלמעלה השורה בסוף הכתוב הסכום את יזייף ואם
כמו  קובע, באחרונה הכתוב הסכום שהרי כלום, יועיל

הבאה. בהלכה שיבואר

.„È¯ËL79‰Ó ‰ÏÚÓÏÓ e·˙kL80‰hÓlÓe ¿»∆»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«»
Ïk‰ - ‰Ó ‰hÓlÓe ÌÈ˙‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒƒ¿«¿»»«ƒƒ¿«»»∆«…
˙eÁt‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰≈««««¿¿»»≈¿ƒ«««»

?Ì‰ÈLaL81Ì‡L .B¯·Áa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»∆»»«¬≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ˙‡Ó B‡ ,ÌÈ˙‡Ó Ô‰L ‰‡Ó :Ba ·e˙k ‰È‰»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈

‰‡Ó ÏËB ‰È‰ - ‰‡Ó82ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ÈL Ï·‡ ; ≈»»»≈≈»¬»¿≈¿»ƒ∆≈
Ba ‰È‰ .ÔB¯Á‡ ¯Á‡ Cl‰ - ÔBL‡¯a ÈeÏz ÔB¯Á‡‰»«¬»»ƒ«≈«««¬»»
¯Á‡ Cl‰ - BÏ ·B¯˜ ÌL ‰hÓÏe ,ÌL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈¿«»≈»«≈««

ÔBzÁz‰83‡nL ?ÔBÈÏÚ‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ««¿ƒ≈»»¿ƒ∆»∆¿∆»

ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ „ÓlÈÂ ,ÔBzÁz‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙B‡ ˜Ánz84. ƒ»≈««ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ»∆¿
‰È‰L ÔB‚k85B‡ ÔÁ ÔBzÁz·e ,ÈÚ B‡ ÈÁ ÔBÈÏÚa ¿∆»»»∆¿¬»ƒ¬»ƒ««¿»»

„ÓlÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÈÏÚ‰ ÌM‰ ‡e‰L Úe„Èa - ÔÚ»»¿»«∆«≈»∆¿¬»…ƒ»≈
˙Bi˙B‡ ÈzLa ÔBÈÏÚÓ ÔBzÁz86. «¿≈∆¿ƒ¿≈ƒ

קסה:79) שם כסף.80)משנה, דינרי שהרי 81)מאה
מספק. ממון מוציאים בזה 82)אין גם הולכים אין ולמה

אנו  ואין בחשבון, גלויה טעות שכאן משום התחתון? אחר
ספק  בכל כמו דנים ולפיכך מוטעה, סכום איזה  יודעים

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא בשטרות 83)שבממון,
מיוחדת  סיבה כשאין התחתון, אחר דבר בכל הולכים
לראות  שיש מנמק בפירושו מיגש הר"י לכך. מתנגדת

בעליון. מהכתוב חזרה הנ"ל.84)בתחתון במשנה זה כל
קסו:85) שם של 86)ברייתא טעמו פירשו ובגמרא שם.

שתי  למעלה וכתוב אותיות, שלש בן שם יקרה שמא דבר:
להשלים  אלא מעליון ללמוד ואין השם, רוב שהן אותיות

השם. עיקר כשהוא התחתון את

.ÂËBa ·e˙k87ÏÙÒ ‰ÏÚÓÏÓ88ÏÙ˜ ‰hÓlÓe ,89- »ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆
.ÏÙq‰ ÔÓ ˙eÁt ÏÙw‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰«…≈««««¿∆«≈∆»ƒ«≈∆
ÔÈLLBÁ - ÏÙÒ ‰hÓlÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba ·e˙k»ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆¿ƒ

C"ÓÒ ˙ÈOÚÂ Ûew‰ Ï‚¯ ¯ÈÒ‰ ·e·Ê ‡nL90BÈ‡Â , ∆»¿≈ƒ∆∆«¿«¬≈»∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pËw‰ ÏÙ˜ ˙cÓa ‡l‡ ‰·B‚∆∆»¿ƒ«≈∆«¿«»¿≈…«≈»∆

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL91ÚÓ .¯ËLa ‰O92, ∆««««¿»«««¿»«¬∆ƒ¿»
¯·c‰ È¯‰Â ,„Á‡ ÊeÊÂ ˙B‡Ó LL :Ba ·e˙k ‰È‰L∆»»»≈≈¿∆»«¬≈«»»
˙B‡Ó LL B‡ „Á‡ ÊeÊÂ ÊeÊ ˙B‡Ó LL Ì‡ ,˜ÙÒ»≈ƒ≈≈¿∆»≈≈

‡¯ÈzÒ‡93ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡¯ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëe¯t ˙B‡Ó LL :¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ¯ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËe¯t‰L96Ck ¯Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈…«≈»∆¿»¿«¿»»
.ÔÈOBÚ ÂÈt ÏÚ - Úe„i‰ Ìk¯„ ÈÙÏ¿ƒ«¿»«»««ƒƒ

וכו'.87) לו חייב שפלוני בשטר כתוב ראשי88ֿ)שם.
וחצי. סאה פירוש: פלג", "סאה קב 89)תיבות: פלג, קב

ד"ה  שם [וב'תוספות' קבים). ששה מחזיקה (הסאה וחצי
מפרש  ורבינו וקפל, לספל פירושים כמה הביאו ספל,

מיגש]. והר"י הרי"ף שלהם 90)כרבותיו בכתבֿיד
דקה. רגל בתוספת ל"סמך" דומה של 91)ה"קוף" בעיא

מספק. ממון מוציאים ואין נפשטה, ולא שם פפא רב
זוז.93)שם.92) חצי הוא ש"אסתירא" מפרשים יש

הראשון  הפירוש קיבל ורבינו זוזים. שני - מפרשים ואחרים
שרבינו  [לפלא, ומשוי). ד"ה שם ו'תוספות' רשב"ם (ראה
זוזים. שני שפירש מיגש הר"י רבו של מפירושו כאן נטה

כסףֿמשנה]. שם.94)ראה הפחות 95)אביי, המטבע
עושה 96)ביותר. אלא הפרוטות, מנין כותב אינו הסופר

ואת  מספרם, בשטר ורושם פרוטות) 192 (בזוז זוזים מהם
התכוון  ואם שלם, לזוז מצטרפות שאינן הפרוטות מספר
פרוטות, וארבע ועשרים זוזים ארבעה כותב היה - לפרוטות

"וזוז". המילה את ומשמיט
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קסב ונטען קסב טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊË¯ËL97ÈÚÓ ‰‡Ó ‡¯ÈzÒ‡ :Ba ·e˙kL98B‡ , ¿»∆»«¿ƒ»¿»»≈
ÈÚÓ ‰‡Ó :Ba ·e˙kL˙eÁt ¯Á‡ Cl‰ - ‡¯ÈzÒ‡ ∆»¿»»≈«¿ƒ»«≈««»

˙Á‡ ‡¯ÈzÒ‡ ‡l‡ ÏËB BÈ‡Â ,˙BBLlaL99„iL . ∆«¿¿≈≈∆»«¿ƒ»««∆«
‡ÈˆBn‰ ‡e‰L ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa«««¿»«««¿»ƒ¿≈∆«ƒ
.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿≈ƒ∆»¿»»∆≈»≈
‡nL ,˙BBLÏ ÈzL ÚÓLÓ Ba LiL ¯ËL Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»∆≈«¿«¿≈¿∆»
˙eÁt‰ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ck ‡nL B‡ Ck»∆»»≈≈∆»«»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚa ÒÙz Ì‡Â ;Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆¿ƒ»«»∆¿»≈ƒƒ

B„iÓ100‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡101. ƒ»∆»ƒ¿»»¿»

קה:97) כסף,98)שם (מעה נחושת של פרוטה = מע'
פרוטות). 32 = בזוז מששה אחד 9996)היא היינו

במנה  כמו התחתון? אחר הולכים אין ולמה פרוטות.
"איסתירא  אמר כאילו שזה משום הי"ד)? (ראה ומאתים
מאתים. שהם מאה לכותב דומה זה והרי מעי", מאה שהיא
את  לעגל אנשים של שדרכם נימוק: עוד להוסיף ואפשר
96 רק לו שמגיע אףֿעלֿפי מאה כתב ולפיכך הסכומים,
שם  רשב"ם (ראה אסתירא שכתב מה על וסמך פרוטות,

דתימא). מהו המוחזר.100)ד"ה הוא שהרי
להכחיש 101) יכול ואינו שתפס עדים יש אם ואפילו

ס"ק  מב סי' חו"מ הש"ך פסק וכן המגידֿמשנה, (מסקנת
שם). יוסף' 'בית ראה ט'.

.ÊÈBa ·e˙k102¯ÈcÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÚaËÓ : »«¿≈«»»≈»ƒƒ«
·‰Ê103˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÔÈ¯Èc B‡ ,ÔÈ¯Èc ·‰Ê . »»»»ƒ»ƒƒ»ƒ»»≈»

˙BÁt ÔÈ‡ - ÔÈ¯È„a ·‰Ê .·‰Ê ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆»»»»¿ƒ»ƒ≈»
·‰f‰ ÔÓ ÛÒk ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓ104Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆ƒ«»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קסה:102) שם כסף.103)ברייתא דינרי 25 שהוא
כסף.104) דינרי שני שוה זהב לו נותן

‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ enz«ƒ¿«¿∆¿…∆

âטבת י"ב חמישי âיום

-mihtynxtq
ïòèðå ïòBè úBëìä¦§¥§¦§¨

Â .‡È‰ ˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓB‡ ‰„BÓe ÔÚBË ÔÈc :‡È‰ ƒ¿«¬≈««ƒ»ƒƒ≈∆
.¯ÙBk≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
במקצת.1) מודה או בכל כופר דין מבאר

.‡ÔÚBh‰2˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈÏËÏhÓa B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈«∆»¿ƒ¿»««¿»

‰Ê ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ3ÔÎÂ .4 ƒ«»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆¿≈
„ÚÂ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡Â Ïka ¯Ùk Ì‡ƒ»««…¿≈…»¿»ƒ≈»¿≈
ÔÓ ÚaL ‰Ê È¯‰ - [BÏ ·iÁ ‡e‰L] „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆«»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰¯Bz‰5e„ÓÏ6ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL , «»ƒƒ«¿»»¿∆»»∆¿«ƒ
ÔÎÂ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ»∆»¿«¿¿»¿≈

e„ÓÏ7ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ „Á‡ „ÚL ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ »¿ƒƒ«¿»∆≈∆»¿»»¿»
Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰Úe·LÏ ‡e‰ Ì˜ Ï·‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח:2) שבועות ט"ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי דרשו:
קמא  בבא (ראה תובע שאתה מה ולא לך חייב שאני הדבר
ושטרות  עבדים קרקעות על אבל במטלטלין, ודווקא קו:).
זה  למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין

וכלל). ופרט מ.4)מכלל שם תלמיד 5)גמרא ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו שם.6)מרבו ברייתא

השמועה.7) מפי שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,
באיש 8) אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים בתורה כתוב

אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל
(שם). לשבועה הוא קם אבל קם,

.·:‰LÏMÓ ıeÁ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ EÏ ÔÈ‡≈¿¿À»¿»ƒ«»ƒ¿»
„Ú B·iÁL ÈÓe ,ÔÈÏËÏhn‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒƒ∆ƒ¿≈
ÈÈ ˙Úe·L :¯ÓBLa ¯Ó‡ È¯‰L .¯ÓBM‰Â ,„Á‡∆»¿«≈∆¬≈∆¡«¿≈¿«¿»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L e¯‡a ¯·Îe .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿≈∆¿»≈«¿¿««¿ƒ
ÚaL ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ¿»∆»ƒ«¿»ƒ¿»

ÌlLlÓ ¯ËÙÂ9ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk Ï·‡ .10ÔB‚k , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
¯ÈÎO11ÏaÁÂ12B¯ËL ˙‡ Ì‚BÙe13Ba ‡ˆBiÎÂ14ÔÎÂ , »ƒ¿∆¿»≈∆¿»¿«≈¿≈

ÔÈÙzM‰ ÔB‚k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk15 »«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈¿«À»ƒ
ÔÈÒÈ¯‡‰Â16a ÔÈÚaL Ôlk -ÌÈÓÎÁ ˙w˙17el‡ ÏÎÂ . ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿»ƒ¿«»«¬»ƒ¿»≈

Ô‰ È¯‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚe·M‰«¿««ƒ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk18ıÙÁ ˙ËÈ˜a19. ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆

מד:9) שם שכירות 11)שם.10)משנה בהלכות נתבאר
את  לשכיר נתתי הבית בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק
ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו
שבעל  מפני וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה
ולא  - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית
שוכח  אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן,

מה). שם (גמרא טועה ונתבאר 12)ואינו מד: שם משנה
של  ידו תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם
שלם  כשהוא לבדו) בו היה שהנתבע למקום (פירוש הנתבע
[בגמרא  בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא
הנחבל  שאין במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם
שם  היה שלא בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו

לחבול]. לו היה שאפשר אחר חוב 13)אדם שטר הוציא
פרעת  אומר והמלוה החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על
עליו  ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק
בלא  נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא להישבע.

שם.14)שבועה. במשנה שנמנו לאלה והדומים
לו.15) מהמגיע יותר נטל שלא יישבע טוען התובע
מהיבול.16) חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות החוכרים
לכל 17) ואריסים שותפים בין מה שאלו מח: שם בגמרא

שאלה  ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם,
להשקיט  שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים
שמא  טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את
ופירש  כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו

יום חמישי 
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קסג

קסג

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מחוייב  היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק, ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב
מדייק  צג סימן משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם

ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי"ף
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז
תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק

תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.‚ÔÚBh‰20:¯Ó‡Â Ïka ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»
B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï·‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :¯Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ ÈÏ z¯ÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
¯eËt el‡ ÏÎa - ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ22‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ Ï·‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ Ú·MiL24˙q‰ ˙Úe·L25.¯ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙Úe·L C¯„Â ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L C¯„ e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח:20) שם שאני 21)משנה הסכום לך משלם אני והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי
מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ: שם נחמן רב שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו
ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ"ל  רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן

ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה
לשבועה 25) חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו

שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו
ד.26) הלכה י"א, פרק

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
¯ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„¯BÈ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ B¯·Á Ú·zM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈ·B‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰¯Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ú·Bz‰ È¯‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ Ú·M‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ31·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰È¯·cÓ ‰Úe·L32- ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈

‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:Ú·Bz‰ ¯Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰Â .BÏ CÏÈ - Ú·M‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB¯ ÈÈ‡34ÈÈ¯‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»

˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆
Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
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קסד ונטען קסד טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא
"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד

שם.42)מרדות". אשי מסיים:43)כרב שם אשי רב
אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה

יורדים  להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו
מהם. וגובים לנכסיו

.Â·iÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,˙q‰ ˙Úe·L »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL Ú·Bz‰ È¯‰ - Ú·Bz‰ ÏÚ ‰Úe·M‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .B¯·ÁÓ46,B¯·ÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙Úe·L ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿
Ï·‡ ;„·Ïa ˙q‰ ˙Úe·L ‡l‡ CÙ‰zL ‰Úe·L¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰È¯·c ÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆

‰¯Bz47.Ô˙Úe·L ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡ - »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.Ê;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
¯eËt - ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï·‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :¯Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ ;ÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ·‚ ÈBÏt ¯·c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ Èz·MÁ ;Bz·‚ ‰z‡L ÈÈÚa ·B¯˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»
;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,¯ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆

הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
פטור  הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני  יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו
קב  יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי".
השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו

שם]. ראה

.ÁÌÈhÁ ¯Bk50:¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È¯‰ - EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ ·iÁLÈ ÌÈhÁ ¯Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈ¯BÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד בכתב

רבינו 51)משנה. ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת
ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב
עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף
יעדיף  שהרי הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ד  פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני
אלא  שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
מדמי  אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על
שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי מאיר רבינו של לנימוקו
שיכול  מפני פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו
חייב  אינני שעורים גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון
(ראה  השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך,
שם  ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך
שטעם  האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף
השעורים  על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור
זכר  לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב, כאן - מחל
חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק
הפחות  לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע
בזה  שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע המינים שבשני

ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות

.ËE„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó54Ôk :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa »∆≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈
B‡ EÏ Èz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,È„Èa EÏ ‰È‰»»¿¿»ƒ¬»≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ¿
Ú·MÈ ‡ÏÂ ;ÌlLÏ ·iÁ - EÏ Èz¯ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡«¿ƒ¿«»¿«≈¿…ƒ»«
Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓ .˙q‰ ˙Úe·L elÙ‡ ,ÏÏk Ú·Bz‰«≈«¿»¬ƒ¿«∆≈ƒ¿≈∆≈«

‰Ê È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰L È‡cÂa55ÔÚBË56˙ÚË B˙B‡ ¿««∆«»«¬≈∆≈«¬«
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËÙ ‡Ï B‡ ¯ËÙ Ì‡ ˜tzÒÂ ,È‡cÂ««¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«¿≈…«≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa57:¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰Â , »∆¬»ƒ≈≈«¿»≈«¿¿»«
,‰Ó ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰ EÈ·‡ ,‰Ó È˙ÈÂÏ‰ B‡ EÈzÏÊb¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆
·iÁ BÈ‡ - ÂÈz¯ÊÁ‰ ‡Ï B‡ ÂÈz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ…∆¡«¿ƒ≈«»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡Â .ÌlLÏ58.ÌlLÏ ·iÁ - ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈»«ƒ«»¿«≈

קיח.54) שם מודה.56)הנתבע.55)משנה כלומר,
וכן 57) תבע. לא או תבע בין ההבדל מבואר שם בגמרא

שם. הרי"ף אבל 58)פסק לשלם, מחייבו אינו דין בית
הקדושֿברוךֿ כלפי גם גזל מעוון נקי להיות מקפיד כשהוא
באומר  הדין והוא משלם. - לפניו וידוע גלוי שהכל הוא,
פסקו  וכן הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה
ע"ה  סימן משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף
ואמר  ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף
ידי  לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני מעצמו

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק וכן שמים.
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קסה

קסה

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ב חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó59˙q‰ Ú·M‰ ;ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,60 »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿ƒ»«∆≈
˙q‰ ‰z‡ Ú·M‰ ,CÏÂ61ÏËÂ62ÈÈ‡ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡Â ; »≈ƒ»««»∆≈»…¿»««≈«≈ƒ

,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰ - Ú·M‰Ï ‰ˆB¯∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
¯Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע.61)התובע ואשלם 62)תשובת
אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין

סוף. הנתבע.64)לדבר שם הזכרת בלי

.‡ÈÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba¯ e¯B‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ - ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ
BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ Ú·MiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba ·iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ‰·BË ‰w˙Â .Ú·MÈ ¯Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ¯‚È ‡ÏÂ ,¯˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰Ïh·Ï66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר

.·ÈÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó - Ì‰È¯·c69‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆

Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ ·iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
z¯kÓ ‡lL ,BÊ ‰Úe·L ÏÏÎ·e :¯Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

ÈÏ70È¯·Ú „·Úa71‰z‡ Èc·Ú ÔÈ„ÚÂ72e¯‡a ¯·Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
¯ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח.70)שבועה שש 71)שם לעבוד שמחוייב
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי
מברייתא  למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י"א בפרק
ט. הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית
כופר  שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב):
שבנוגע  פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש
ודבי  זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא

ב  הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק
- התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים,
מגמרא  הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה).
טענת  טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא
אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי,
מגלגלים  אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל
שאין  עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.‚È‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï Ú·Bz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»

Ík Úa˙p‰ ‰‡¯Â‡l‡ ,Ú·M‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ Èz·iÁ˙pL ‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Úe·L d˙¯ÈÙk76ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

Ú·M‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.¯Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈

ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.
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קסו ונטען קסו טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÂË·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯·„a ‰„B‰ el‡L ;Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»

ÌeÏk83,Ú¯ ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡ - …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈

.el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב
מתן  בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות
מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב),

הנתבע.84)שבועה". תשובת

.ÊËÈ¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏ·Á ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈
˙q‰ ÚaL ‰Ê85ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«

BÓˆÚ Èt86,ÈzLia ‰z‡ .˙L·e Èet¯Â ˙·L ÌlLÓ , ƒ«¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ
Óa eÈ‰ Ì‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏBa ÔÈ·BbL ÌB˜ …»¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰ - ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי 86)ככל  מהלכות ב בפרק כמבואר,
כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח):
ו  הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע
צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של
כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל
הוא  שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש
בית  בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת

דין.

.ÊÈ?¯eËt - Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:¯Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ ·iÁL ¯·ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È·‰Â ,‰Êa ÈzÏ·Á :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ÈzÏ·Á»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È¯‰ - È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ Èe·iÁÂ ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏ·ÁL ÌeMÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ Ee·iÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר

קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי
אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני כפר שהרי

חייב. היה בו הודה שאילו

âטבת י"ג שישי âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.‡„eLÁ Ïk2‰Úe·M‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - »»««¿»≈«¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…

˙q‰ ˙Úe·L5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ú·Bz‰ ‰ˆ¯ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ
BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי יבואר לקמן
בנקי 4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין זה
תיקנו 6)הנתבע. לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי כן ואם ויטול", ישבע "שכנגדו חכמים
אמרו, ואףֿעלֿפיֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע שהנתבע

היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.·„Á‡7Èeha ˙Úe·L ¯˜MÏ ÚaLp‰8˙Úe·L B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ,10‡ÂL ˙Úe·L B‡ ,11- ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰¯Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰¯·Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿
ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,ÔÈÏÊ‚Â ˙BÏ· ÈÏÎB‡Â ˙Èa¯ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿≈¿≈¿«¿»ƒ≈«¿»∆

Ì‰È¯·c13ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓe ‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔB‚k ,14- ƒ¿≈∆¿¿«≈¿¿»«¿ƒ≈ƒ
.B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰¬≈»««¿»¿≈«¿ƒƒ

ובין.7) . . . בין = או . . . (ויקרא 8)אחד הכתוב מלשון
אדם  פירוש, בשפתים". לבטא תשבע כי "נפש ד): ה,
- לעשות שלא או עשה, ולא - דבר איזה לעשות הנשבע
או  שעשיתי שבועה כגון לשעבר, על נשבע אם וכן ועשה.

ושיקר. - עשיתי שלא בואו 9)שבועה לשנים, אמר
שאין  שבועה והשיבו: וכך, כך לי חייב שפלוני לי והעידו
עדות, לך יודעים אנו אין שאמרו: או עדות, לך יודעים אנו
לא:). שבועות (משנה, אמן - וענו עליכם, משביעני ואמר:

שבועה 10) (וענה) בידך, לי שיש פקדוני לי תן לו: "אמר
בידי". לך וכדומה.11)שאין אבן שהוא העץ על נשבע

ארבעה  מונה ז) ו, ה, ה"ד, (פ"א שבועות בהלכות [רבינו
שם]. ראה שוא. שבועת של סתם 12)סוגים כתב רבינו

לשעבר. על בין להבא על שבועה בין משמע ביטוי, שבועת
אינו  - להבא על שבועה שחילול כתב מו: שם רש"י אולם
הוא: להבא, ובין לשעבר בין ההבדל וטעם לשבועה. פוסל
בדעתו  היה שנשבע שבשעה אומרים אנו להבא, בשבועה
אינו  אבל עליה, ועבר יצרו שתקפו אלא השבועה לקיים
נחלקו  ורש"י [רבינו מפיו. שקר שבועת להוציא חשוד
מנתה  לא למה שם: שאלו מו: שם הגמרא דברי בפירוש
ביטוי. שבועת על העובר את גם החשודים בין המשנה
שנשבע  שבשעה השבועות את רק מונה שהמשנה ותירצו,
שאעשה  שבועה קתני) לא (בגמרא: מונה ואינה שקר, הן

יום שישי 
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קסז

קסז

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(ושבועת  לקיימה התכוון שנשבע שבשעה אעשה, שלא או
במשנה). שנמנתה שוא בשבועת כלולה שעבר, על ביטוי
לשבועה  נפסל שלא מפני במשנה מנאוה שלא רש"י ופירש
אינה  שמשנתנו אומרת שהגמרא מפרש ורבינו עלֿידה,
ביניהן]. הבדל אין להלכה אבל כאלו, שבועות בסוג עוסקת

לעדות.13) אותם פסלו בגמרא 14)חכמים שם. משנה,
היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים
אדם  בני של יונים לצוד מלומדות יונים ב. כסף; סכום

בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,

.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡B·iL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï·‡ ;da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ‰Úe·L ·iÁ˙ Ì‡17È¯‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,Ú·M‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a Ú·M‰Ï EÏ ¯eÒ‡ ‰¯·Ú z¯·ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ
„LÁp‰ Ï·‡ .CÈc ÏÚ·Ï ‰„B‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ¯˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»

.Ú·MiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב שאדם ט: בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי רב פסק וכן שבועה. לפסולי רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב'שער שכנגדו זה שישבע וטוען
שאם 17) הלוי, מאיר רבינו בשם כתב צב סי' חו"מ ב'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע אני מסכים התובע אמר
אבל  אני, חשוד טוען כשהנתבע זה שכל שם, עוד וכתב
- אני חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע חכמים תיקנו לא
ואומר: חייב, אינני וצווח: העומד בנתבע מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע אלא לו, ואשלם התובע יישבע

להישבע.

.„‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
Ú·Bz‰ È¯‰ - „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰¯Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰È¯·cÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ ·iÁÓÏ ‰Úe·L ‰¯ÊÁ - ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL - ·‚ B‡ ÔB„wt‰ „·‡L ÔÚËÂ ,¯ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È¯‰L ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:¯Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24Ú·Bz‰ È¯‰ - ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי "רבי כתוב: שברי"ף במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי נחמן: רב בשם אמרו מז. שם בגמרא

הלכה  וקבע יחלוקו. אומר יוסי ורבי למקומה, שבועה
ורבי  מאיר רבי שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב'שער  גאון האי ורב מו:) (עירובין יוסי כרבי הלכה - יוסי
נחמן. כרב פסק שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק כאן בהלכותיו והרי"ף
לה  למחוייב היינו "למקומה" שם: אבא רבי של וכפירושו

משל  לישבע יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע), משום ם,
וכלל  אבא, רבי לדעת הסכימו לב:) (שם אביי גם וכן שם,
של  רבו כרי"ף פסק ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט כדרכו רבו,

יוד). אות צב, סי' מתוך 21)חושןֿמשפט אמרו ולא
ודאי  טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב'טור' חשוד. והוא
חדש' וב'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי, מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס"ק שם סמ"ע (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב). לצרכו.23)ס"ק בו כראוי 24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ"א [נתבאר ודאי. טענת כאן והרי וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב חנם שומר שאפילו ה"ד,

.‰ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L „eLÁ‰ ·iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
B¯ËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

¯Ó‡Â ,BÚ¯tL29Ú·MÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
¯ËtÈÂ ˙q‰31.¯ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»

ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
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קסח ונטען קסח טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ג שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו
כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
צב  בסי' עצמו דברי וסתר שם), וש"ך סמ"ע (ראה ורמ"ה

וצע"ג]. סי"ב,

.ÂÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡ - »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê ·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
˙ÚË BÚBË Ú·Bz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«

È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ Ú·MiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב. התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני כאן כתב
רבינו, דברי מביא שם [ב'טור' לישבע. יכול אינו שהתובע
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק את והשמיט
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר
מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב למה לי נתבאר

התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי חכמים?

.Ê·iÁ˙35Bc‚kL ÔÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿
‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙Úe·ML .ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…

˙¯Á‡ ‰wz dÏ eOÚ36È¯‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ Ú·MiL »»«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈
.‰Úe·L ‡Ïa ¯ËÙ Úa˙p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה. לאותה תקנה 
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.Á·iÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ Ú·Bz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰Úe·M‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ -38ÔÈ‡ È¯‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

Ú·M‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ Ú·MÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈
ÈÓk ‰Ê È¯‰Â .¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙Úe·L CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ Ú·MÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י, בפ"א ואין 39)נתבאר

אפטר  להישבע, יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע כמו היסת, שבועת בלי

הקודמת).

.Ë·iÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck ¯Á‡Â ,¯ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙Úe·L ÔÈ‡ - „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚ·Ï LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê Ú·MÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב"ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי הנפרע וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ"ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע
שנתחייב]. מי סתם: כתב ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע כשהחשוד

.ÈÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙È·a ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
‰·eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44¯ÊÁÈ - ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…

.‰Úe·LÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙e¯LÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי 43) הוא שלפנינו והנוסח זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס אינן בלבד שמלקות משמע

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב ה"ג, עדות מהל' בפי"ב
משמע  כשר", זה הרי - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב מי כל כתב:
עדי  בלי מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי בין גלויה סתירה לפנינו הרי כאחיך"]. הוא הרי
בענין  שבועה, לפסולי עדות פסולי בין לחלק טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב ורבינו לכשרותו. חזרה
"ועשה  הך ושמא כתב: כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".

תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב תשובה"

.‡ÈÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ‰¯Bz‰ ˙Úe·L¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È¯‰ - ÚaL ¯˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e¯‡a ¯·Îe .‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
˙BÚe·La47¯·Á ÔBÓÓ ÏÚ ÚaLp‰ ÏkL ,‰OÚÂ B ƒ¿∆»«ƒ¿»«»¬≈¿»»

LÓÁ ÛÈÒB‰Ï ·iÁ - ‰·eLz48. ¿»«»¿ƒ…∆

קו.45) שפטור 46)בבאֿקמא רב, בשם הונא רב אמר שם
שנאמר  מתשלומין, פוטרת שהשבועה משום מלשלם,
ולקח  . . . שניהם בין תהיה ה' "שבועת י): כב, (שמות
השבועה  את התובע כשלקח פירוש, ישלם". ולא בעליו
עליו. חולק שם נחמן רב אולם מתשלומין, הנתבע ונפטר

אחרון. הוא משום נחמן, כרב רבינו ה"א.47)ופסק פ"ז
אחד 48) עוד ולהוסיף בו, שכפר הסכום את לשלם עליו

הקרן  הכולל מהסכום מחמשה אחד שהוא מארבעה
מלבר). חומשא הגמרא: (בלשון והתוספת

.·È:¯Ó‡Â ,ÔÈ˜Â ÌÈ„Úa BÏˆ‡ ·BÁ BÏ LiL BÚË¿»∆≈∆¿¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
,ÌeÏk EÏ ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡L B‡ ,EÈzÚ¯Ùe ‰È‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ∆»«≈ƒ«»¿¿
¯ËM‰ ‡ÈˆB‰ B‡ ,ÔÈw‰ È„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ¿ƒ¿«¿««»»≈≈«ƒ¿»ƒ«¿»

Ìi˜˙Â49ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -50‡Ï È¯‰L ;„eLÁ BÈ‡Â ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈»∆¬≈…
BÚ¯t ‡lL e„ÈÚ‰51eÈ‰ ‡Ï :Úa˙p‰ ¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ∆…¿»¿…»««ƒ¿»…»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„52‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .53. ¿»ƒ≈»¿≈…«≈»∆

נאמר 49) הלווה אין - קנין בעדי וכן בשטר, ובמלוה
פרעתי. כמבואר 50)לטעון: פוטרת, אינה השבועה

הקודמת. השטר 51)בהלכה של כוחו שיפה אףֿעלֿפי
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קסט

קסט

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פרעתי. הטוען את פוסל אינו - ממון ואלמלי 52)לענין
חשוד. ונעשה העדים עלֿידי מוכחש היה כך טען

אלא 53) הנשבע, טענת את מכחישים אינם כשהעדים
ביתֿדין  אין כך ומתוך שכנגדו, טענת מחזקת עדותם

טענתו. מקבלים

âטבת י"ד קודש âשבת
éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ממין מבאר1) הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין
הטענה.

.‡˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎÈÂ ¯˙È B‡ ‰Ëe¯Ùa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆

ÏL ‰¯BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëe¯t ‡È‰ ‰nÎÂ .¯˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆
È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ

˙B¯BÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»

לט:2) שם רב, של כפירושו לח: שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף, שתי "הטענה כתוב: במשנה

בפירושה: ושמואל רב נחלקו לט:) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף". שתי - טענה "כפירת אמר רב
עצמה  הטענה זה, ולפי כסף. שתי כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף שתי להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף, שתי - עצמה
בדיני  כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב רבינו
סיוע  מ.) (שם חייא רבי ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי"ף כתב וכן רב. לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי
"חצי  משקל היא שפרוטה כתב, תקכט אות קידושין [ברי"ף
שעורה]. חצי משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב. קידושין
ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי' חו"מ חדש' [ב'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי"ף בשם הארוך ב'מרדכי' שמצא כתב, פח
היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי

השעורה]. רביע

.·ÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ - Ô‰È¯·c ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e¯‡aL BÓk ,˙LÁ ¯‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï·‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙¯ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈ¯ˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»

Ì‰È¯·cÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
¯eÚLa ‰‡¯p‰ ¯·c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙¯ÈÙkL ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .‰Úh‰ ˙¯ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰¯BÚO ÈˆÁÂ ˙B¯BÚO ‰¯OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
C¯c‰ d˙B‡ ¯zÒÏ ˙BÈ‡¯ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆

‡e‰L ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆
.˙eÚË»

האמור 6) כסף כל אסי, רב אמר יהודה רב "אמר יא. שם
צורי, (כסף מדינה" כסף דבריהם: ושל צורי, כסף בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף הקודש. כשקל משקלו

ה"י.7)צורי). ומזיק חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ"ג
ו): כב, (שמות הכתוב מן למדו ב עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי
פ"א  שבועות שבירושלמי עוד, להוסיף ויש שנים. - כסף אף
של  מטבע היא מעה פירוש, מטבע" סוף "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף שסתם
דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב ולמה מעין. לשתי
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי להגדיר רבינו של
כללי  מלאכי' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב"ם שיטתם: מבאר [בכסףֿמשנה
כסף  דינרי לשני הכוונה כסף", "שתי ששנינו מה מפרשים
מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי היינו מדינה,
כסף, של הוא שבו השמיני החלק רק מדינה שבכסף ומפני
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע, מעה כאן הרי
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי. 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.‚ÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ùe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
t ‡l‡˙BËe¯t ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;·iÁ - ‰Ëe¯ ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿

ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ¯ÙkL ÈtÓ ,¯eËt -»ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;¯eËt - ‰Ëe¯t ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È·¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.„‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯Óz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»
‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»

;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

ובמשנה12ֿ) וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿

שבת קודש
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קע ונטען קע טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב"ן
אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ"ו שבועות הירושלמי על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי שוות שיהו והן חיננא, רב אמר חייב. –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי  של שווי צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי
שרב  כתב, הרי"ף על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,
ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון האי
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי נגד כבבלי מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי כל
מעין. שתי שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף, היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי שהיא, כל שהכפירה אףֿעלֿפי

בכלים. שכפר

.Â„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëe¯t ‡l‡ ¯Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëe¯t ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»
„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ù ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙Úe·La ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëe¯t BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈ¯Ó «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL - ‰„·‡L ÔÚËÂ ,‰Ëe¯Ù22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰Ëe¯tÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL - ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»

‰ÏÚÓÂ23. »«¿»

מ.20) שם שמואל, של פ"א 21)מימרא למעלה ראה
ואבידה.22)ה"א. מגניבה שפטור חנם, בשומר המדובר

באונס. ממנו שנגזלה שטען שכיר בשומר שהואֿהדין מובן
(ראה  שם לשבועות בפירושו מיגש, יוסף רבינו כרבו פסק

ה"ח). פ"ב שכירות בפחות 23)הלכות לא כלומר,

תתבאר  הבאה ובהלכה מחלוקת, כל בזה ואין מפרוטה
לחםֿמשנה  (עלֿפי כסף שתי כפירת שצריכה רבינו שיטת

כאן).

.ÊÈ˙Ba¯ e¯B‰24ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈ¯vL :¯ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»

˙w˙a Ú·Bz‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈ¯ˆ - ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È¯‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙¯ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי",24) "הורו רבינו שכתב מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי"ף). אלפי יצחק רבינו ורבו מיגש, יוסף לרבינו התכוון
הרב  רבותי בפירוש: כתב ה"ו, פ"ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי יוסף בפירושו 25)ר' מיגש הר"י
כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי כתב: מ. לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף) משתי פחותה
שבועת  מיחייב אחרים) (בענינים אחרינא במידי אבל הוא,
כסף. שתי בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואףֿעלֿגב התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב ה"א, פי"א שכירות בהלכות עצמו דברי
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי כתב שם ח הלכה ב ובפרק בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע השומר זה הרי - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב
הר"י  והרי הלחםֿמשנה), עלֿפי שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י  שכתב הנימוק מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי מיגש
דחה  סק"ב פט סי' בחושןֿמשפט והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע, התובע את ביתֿדין מחייבים ואז כסף, שתי כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק ישבע כשהתובע אבל
ואינו  משביעים ביתֿדין אין - כסף שתי על בתחילה כפירה
אבל  קצת, מעורפל הוא בש"ך הסגנון (אמנם כלום נוטל
ואם  זה, שבפירוש הדוחק מן להתעלם אין ברורה). כוונתו
מן  יותר ולתבוע להערים תובע כל יוכל - פירושו נקבל
(ראה  ויטול פרוטה על ישבע ואחרֿכך לו, המגיע

השלמות).

.ÁÔÈ‡27‰È‰zL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆ƒ¿∆
¯Bk ?„ˆÈk .‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰28ÈÏ LÈ ÌÈhÁ »»ƒƒ««¬»≈«ƒƒ≈ƒ

C˙Ï ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa29Ï·‡ .·iÁ - ÌÈhÁ ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»∆∆ƒƒ«»¬»
- ÌÈ¯BÚO ÏL ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ

¯eËt30ÔÈn‰Â ,Ba BÏ ‰„B‰ ‡Ï BÚhL ÔÈn‰L ; »∆«ƒ∆¿»…»¿«ƒ
·‰Ê ¯Èc .BÚË ‡Ï Ba BÏ ‰„B‰L31E„Èa ÈÏ LÈ ∆»…¿»ƒ«»»≈ƒ¿»¿

ÛÒk ‰ÚÓ ;ÛÒk ¯È„ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,ÔB„wtƒ»…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»ƒ«∆∆»»∆∆
- ‰Ëe¯Ù ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¿»

¯eËt32ÔÎÂ .¯Á‡ ÔÈÓa BÏ ‰„B‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ BÚhL ; »∆¿»ƒ∆»¿»¿ƒ«≈¿≈
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קעא

קעא

ונטען  טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ˙Bi¯ˆÓ ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿
˙Bi¯Bˆ ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï33¯eËt -34. …ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬»»ƒ»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לח:27) סאה.28)שם כור.29)שלשים חצי
שם 30) ראה שעורים. מדמי אפילו שפטור יתבאר ה"י לקמן

דבר. של וכסף,31)טעמו בזהב היא ראשונה דוגמא
ונחושת. בכסף "שתי 32)ושניה אמרו: - שם במשנה,

והקשו  פטור". פרוטה אלא בידי לך אין - בידך לי יש כסף
שתי  שבטוען שסובר שמואל על מזה לט:) (שם בגמרא
ששמואל  ותירצו חייב, - בפרוטה מודה והנתבע כסף מעות
וזה  כסף, מעין שתי משקל כסף כשטען המשנה את מפרש
שטענו  משום נשבע ואינו נחושת, שהיא בפרוטה הודה
לבדה  שהכפירה הסובר ולרב, בשעורים. לו והודה בחיטים
ההודאה, של מהפרוטה חוץ כסף שתי להיות צריכה
אלא  כסף, מתכת דוקא לאו (כלומר, בשוה המשנה תתפרש
כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי בשווי מטבע
- האלה הדינים ששני משמע, ולכאורה מלאות. כסף שתי
סתם  "כסף" של משמעותו ומאידך - מחד כסף שתי כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע. שדווקא כשמואל, כאן פסק
תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף. שתי שכפירה כרב,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב"א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף
שמואל  על חולק שרב הרמב"ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב. והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע. שדווקא רב מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי כרמב"ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע 
היא  שההודאה אףֿעלֿפי ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי - שתבע המתכת באותה

בשעורים.

.Ë‰¯BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰¯BÓ36‰¯BÓ BÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈ¯ËÈÏ LÓÁ ˙a ‰¯BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -37d¯¯‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»

LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b ¯BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»
¯eËt - ÔË˜ ¯BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»

BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯È BÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯Èaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

¯OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב ממנו 39)דקה. חלק יחתוך שאם
(רש"י  ניכרים האיזור ראשי שהרי החתך, מקום משתנה
הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.ÈÌÈhÁ ¯Bk41¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈ¯BÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ¯ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙È·a B¯·ÁÏ ¯Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L - E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :¯Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈ¯BÚO‰ ÈÓc Ú·Bz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח שם בהלכותיו הרי"ף
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח סי' בחו"מ ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי  פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף,
שם  הרא"ש ב. עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב,
אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה
שלא  הלוי, מאיר רבינו בשם כותב שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי משטה - שעורים שאמרתי ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית יוסף'
שמגיע  הדבר נכון התובע: ענה שאם כותב, - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע רציתי שלא אלא שעורים, גם ממך לי
שתי  כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב; -
שתי  שצריכה כתב פ"ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף, מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח), סי' חו"מ יוסף' ב'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט, (דברים תורה שאמרה ממה
בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים

.‡ÈÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
ÔB‚k ?„ˆÈk .ÚaLÂ ‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰‰ È¯‰ -¬≈«»»ƒƒ««¬»¿ƒ¿»≈«¿
È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
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קעב ונטען קעב טוען הלכות - משפטים ספר - טבת י"ד קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים
שבועה. מ:46)יתחייב שם

.·È¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה

.‚ÈÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È¯‰L ;¯eËt - ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ

‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È¯‰L ;‰Úe·L ·iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»
ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע שלא משמע זה ולשון
קח:). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
חכמים, דעת נגד לח:) (שבועות במשנה כאדמון שפסק
אדמון. דברי את אני רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב גמליאל רבן שהרי קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.„ÈÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï·‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba¯ e¯B‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ ·iÁ ‡e‰L BÚË È¯‰L .Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
·iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע.50) והרשב"א,51)טענת הראב"ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני ופקדון שמלוה ודעתם

אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח: בבאֿמציעא
באונסין, חייב ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי
כשני  נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח טענו?". לא -
התרומות' וב'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי מינים,
לא  שם שהרי זו, ראיה דחה כז) אות ח"ב שביעי (שער

משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע שם הודה ופירש ועה.
ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב, כאן בהשגותיו [הראב"ד רבינו.
חו"מ  יוסף' וב'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב"א, בשם מבאר פח ס'
משום  שבועה, שחייב מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי  כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי שבועה, חייב רבינו

אחת].

.ÂËÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

- ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙Úe·La ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰Úe·L ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»
e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ·iÁÂ ,‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿

.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ"א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב. - הילך אמר לא שאם משמע, מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן
אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. -

מש  אמר, כאילו זה הרי - הילך אמר הוא לא שפקדון ום
(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו

כסףֿמשנה). (פ"א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין
מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי"ב)

כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי לו שנותן שאףֿעלֿפי

כהילך.

$
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קעג

טבת  ח'־י"ד ראשון־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd zah c"iÎ'g -

âטבת ח' ראשון âיום
.çö äùò úåöî

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין

ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

âטבת ט' שני âיום
.çö äùò úåöî

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין

ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

âטבת י' שלישי âיום
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

âטבת י"א רביעי âיום
.ç÷ äùò úåöî

― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ּובכלֿמצוה ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכלֿמין

טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכלּֿדיני
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿדיני
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּֿדיני
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג זהרּבֹות סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

âטבת י"ב חמישי âיום
.à÷ äùò úåöî

― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא

טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכלּֿדיני
הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה
(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

âטבת י"ג שישי âיום
.èö äùò úåöî

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
וכלֿ נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה

ִֶָּדיניה.

âטבת י"ד קודש âשבת
.÷ äùò úåöî

יום ראשון ־שבת ־קודש ח '־י "ד טבת 
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

$

 שיעורי רמב"ם - ספר המצוות 

 רמב"ם - ספר המצוות 
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èë-÷øô ìà÷æçéåèë-

åè:íéBba úBãø ézìáì íézèòîäå íéBbä-ìò ãBò àOðúú-àìå äìôL äéäz úBëìînä-ïîæèàìå ¦©©§¨Æ¦§¤´§¨½̈§«Ÿ¦§©¥¬−©©¦®§¦̧§©§¦½§¦§¦−§¬©¦«§´Ÿ
(ô) :ýåýé éðãà éðà ék eòãéå íäéøçà íúBðôa ïBò øékæî çèáîì ìàøNé úéáì ãBò-äéäéæééäéå ¦«§¤Á§¥̧¦§¨¥³§¦§¨Æ©§¦´¨½¦§−̈©£¥¤®§¨´§½¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡¦«©§¦À

:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàa ïBLàøa äðL òáLå íéøNòaçéøvàøãëeáð íãà-ïa §¤§¦³¨¤Æ©Æ¨½̈¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈§©§¤©´
Bì äéä-àì øëNå äèeøî óúk-ìëå çø÷î Làø-ìk øö-ìà äìãâ äãáò Bìéç-úà ãéáòä ìáa-Cìî¤«¤Â̈¤¤¡¦̧¤¥¹£Ÿ̈³§Ÿ¨Æ¤½Ÿ¨´Ÿª§½̈§¨¨¥−§¨®§Â¨¨Ÿ¨̧¨³

(ñ) :äéìò ãáò-øLà äãáòä-ìò øvî Bìéçìeèéøvàøãëeáðì ïúð éððä ýåýé éðãà øîà äk ïëì §¥Æ¦½Ÿ©¨£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦§¦¬Ÿ¥²¦§©§¤©¬
:Bìéçì øëN äúéäå dfa ææáe dììL ììLå dðîä àNðå íéøöî õøà-úà ìáa-Cìîëãáò-øLà Búlòt ¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧£Ÿ¹̈§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈§¨§¨¬¨−̈§¥«§ª¨Æ£¤¨´©
:ýåýé éðãà íàð éì eNò øLà íéøöî õøà-úà Bì ézúð dä½¨©¬¦−¤¤´¤¦§¨®¦£¤Æ¨´¦½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«

i"yx
(ÂË).íéåâá úåãø éúìáì בדגת ורדו כמו ממשלה לשון
א)הים äéäé.(ÊË):(שם  àìå עוד ישראל לבית מצרים

לא  הקב"ה להם שאמר עון להם המזכיר למבטח
עוד לראותם יד )תוסיפו íéøùòá(ÊÈ):(שמות  éäéå

.äðù òáùå ניתנה שנה אותה נבוכדנצר, למלכות
הזה  בספר ויש עולם, בסדר שנינו כך בידו מצרים

ומאוחר: מוקדם כתובות נבואות ãéáòä(ÁÈ)הרבה
.åìéç úà:גדולה עבודה צור ùàø.על ìë אנשי
äèåøî.חיילותיו: óúë ìëå çø÷åî על הצרים כדרך

עצים  משאות בשאת ויגיעים וטורחים רבים ימים העיר
למלכותו  ושלש בעשרים צור את לכד והוא ואבנים
בלע"ז: קאלב"ו מוקרח עולם, בסדר שמצינו כמו

.'èåøî:בלע"ז åì.פלי"אה äéä àì øëùå ששללו לאחר
ועל  עליה שנגזר לפי מהם ושטף הים עלה שללה

בים: ליאבד äá.(Î)שללה ãáò øùà åúìåòô שכר
ארץ  את לו אתן בצור במצותי עבד אשר פעולה

éì.מצרים: åùò øùà שהבטיחו במשענתם רעה מצרים
הבל: בעזרתם עמי את

cec zcevn
(ÂË).˙ÂÎÏÓÓ‰ ÔÓולא שפלה תהיה הממלכות משאר

בהם : למשול  הגוים  על עוד אמעיט ÌÈ˙ËÚÓ‰Â.תתנשא
אנשי מרבית  בכח  חזקה  ביד בגוים תמשול  לבל  אנשיה 

ÂÚ„.(ÊË)מלחמה: ‰È‰È ‡ÏÂכי ישראל  בו יבטחו לא מעתה
לעזר: להיו ' ידו לאל  יהיה Â‚Â'.לא ÁË·ÓÏהמזכיר לבטחון 

בה': בוטחים  ואינם אחריהם פונים  שהם  במה  ישראל  עון
.ÂÚ„ÈÂ:בידי והכל  ה' שאני הכל  ידעו Ú·˘Â(ÊÈ)אז ÌÈ¯˘Ú·
.‰˘: עולם בסדר כתוב כך  נבוכדנאצר, הראשון:·¯‡˘ÔÂ.למלכות ÂÏÈÁ.(ÁÈ)בחדש ˙‡ „È·Ú‰ לעבוד חילו את  הכריח

ועל  הראש על  שנשאו  האבנים משא מטורח וכו ' מוקרח  היה  מהם ראש  וכל  רבים ימים  עליה לצור  צור על  גדולה עבודה
וכדומה: דיק לבנות העבודה:Î˘Â¯.הכתף שווי בערך בה מצאו לא ר"ל  וכו' העבודה על צור משל  שכר  להם היה לא

(ËÈ).‰ÂÓ‰ ‡˘Â:צור עבודת על  לשכר  יהיה וזה  וכו' בשבי עמם המון בצורÂ˙ÏÂÚÙ.(Î)יקח  עבד  אשר פעולתו שכר 
מצרים : ארץ את  לו ÈÏ.אתן Â˘Ú קנה‡˘¯ משענת שהיו לי  עשו אשר  בגמול  כ "א  מצרים תפול  חנם על  לא אולם  כאומר 

למעלה: כמ"ש ישראל לבית

oeiv zcevn
(ÂË).˙Â„¯ בכם ורדו  כמו  ממשלה  כו)ענין  :(ויקרא
(ÊË).Ì˙ÂÙ·: וסיבוב הפנה ˆÂ¯.(ÁÈ)מלשון  Ï‡:צור על

.Á¯˜ÂÓהוא קרח כמו שער  מבלי חלק יג)ענין  ËÂ¯Ó‰.:(שם
ראשו ימרט כי לו ודומה  הבשר מן העור  תלישת  (שם)ענין

השער: תלישת על  לקיחה:Â˘‡.(ËÈ)האמור ‰ÂÓ‰.ענין
עמה: מרבית

 נביאים 

הנוגע  עניין  שזהו  כך,  חוקו",  "לחם  הם  ומצוות  שהתורה  להרגיש  צריך  יהודי 
לקיומו, ולולי זאת הרי הוא רעב וצמא

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז

fh wxt minid ixac - miaezk

æè-÷øô à íéîéä éøáãáìèì-

áì(ñ) :Ba-øLà-ìëå äãOä õìòé BàBìîe íiä íòøéâìàá-ék ýåýé éðôlî øòiä éöò eðpøé æà ¦§©³©¨Æ§½©£¬Ÿ©¨¤−§¨£¤«¨¬§©§−£¥´©¨®©¦¦§¥´§½̈¦−̈
ì(ñ) :õøàä-úà èBtLãì(ñ) :Bcñç íìBòì ék áBè ék ýåýéì eãBääìéýìà eðòéLBä eøîàå ¦§¬¤¨¨«¤³©¨Æ¦´½¦¬§−̈©§«§¦§¾¦¥ÆÆ¡Ÿ¥´

ì úBãäì (ñ) íéBbä ïî eðìéväå eðöa÷å eðòLé(ñ) :Eúläúa çazLäì ELã÷ íLåìýåýé Ceøa ¦§¥½§©§¥¬§©¦¥−¦©¦®§ŸÆ§¥´¨§¤½§¦§©¥−©¦§¦¨¤«¨³§¨Æ
:ýåýéì ìläå (ñ) ïîà íòä ìë eøîàiå íìòä ãòå íìBòä ïî ìàøNé éýìàæìïBøà éðôì íL-áæòiå ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¨−̈§©´¨Ÿ¨®©Ÿ§³¨¨¨Æ¨¥½§©¥−©«¨«©©«£¨À̈¦§¥Æ£´

ì åéçàìe óñàì ýåýé-úéøa:BîBéa íBé-øáãì ãéîz ïBøàä éðôì úøLçìíéML íäéçàå íãà ãáòå §¦§½̈§¨−̈§¤¨®§¨¥º¦§¥¯¨¨²¨¦−¦§©¬§«§Ÿ¥¬¡²Ÿ©£¥¤−¦¦´
ì äñçå ïeúéãé ïa íãà ãáòå (ñ) äðBîLe:íéøòLèìïkLî éðôì íéðäkä åéçàå ïäkä ÷Bãö | úàå §¨®§Ÿ¥̧¡¯Ÿ¤§¦²§Ÿ−̈§Ÿ£¦«§¥´¨´©Ÿ¥À§¤¨Æ©´Ÿ£¦½¦§¥−¦§©´

îaa ýåýé:ïBòáâa øLà ä §¨®©¨−̈£¤¬§¦§«
i"yx

(·Ï).åàåìîå íéä íòøé רנו דוגמא שבים בריות כל
ושלח  הארון את לנו שהחזיר על ה' עשה כי שמים

בפלשתים: משפט לעשות חבלה åãåä(Ï„)מלאכי
.åãñç íìåòì éë áåè éë 'äì המזמור סיום אינו זה

אמרו  וגם בשמו קראו לה' הודו מזמור אלא זה בפסוק
המזמור  ואף מזמור מאותו ישענו אלהי הושיענו
כאן  נופל היאך כי זה בפסוק מתחיל הוא קו) (תהלים
דוד  בימי גלו היכן כי הגוים מן וקבצנו הושיענו ואמרו
המזמור  בתהלים סדר וכך הגוים מן קבצנו שאומר
עד  אם כי מסיים ואינו בשמו קראו לה' הודו מתחיל
שהכל  הללויה אמן עד (שם) וגו' ישראל אלהי ה' ברוך
הודו  ומתחיל חלקו גדול מזמור שהוא ולפי אחד מענין
להאריך  כשהוצרך כ"ז) (איוב איוב, וכן טוב כי לה'
שאת  איוב ויוסף ואומר לשנים וחלקו קצרו המענה
יכול  לא שמחתו גיעגועי מחמת בשירה כי משלו
צערו  רוב מחמת קינה לענין וכן לשנים וחלקו להאריך
קינה  וגם שירה גם כי לשנים וחלקו להאריך יכול אינו
בעזרה  להתפלל כשבאה חנה שהרי נאמרים כאחת
יין  שמחמת סבור שהיה לשכורה עלי חשבה ח) (ש"א
מרוב  כי וגו' שתיתי לא ושכר ויין אמרה והיא עשתה

הם  וצער שיכור אחד שבענין מכלל וכעסי, שיחי
åðòéùåä.(Ï‰)מתנהגים: åøîàå תהלים) המזמור בסוף

ויכנעו  אויביהם וילחצום בשביה למעלה שמדבר קה)
כל  לפני לרחמים אותם ויתן אחריו וכתיב ידם תחת
וקבצנו  אלהינו ה' הושיענו לומר נופל ועכשיו שוביהם
ואמרו  כתיב אין ובתהלים להם עשית כאשר הגוים מן
כשהביא  דוד אמר ולכך לומר נופל כן כי הושיענו כ"א
שהפרות  לפי בב"ר ומפורש הללו מזמורים ב' הארון
כד) ע"א מסכת (עיין הללו מזמורים שני אמרו כששרו
שירה  מה הפרות וישרנה אמר נחמני בר שמואל רבי
לה' שירו אמר אליעזר רבי בשמו קראו לה' הודו אמרו
הארון  לפני לאמרם דוד תקנם לפיכך וגו' הארץ כל
רבינו  מפי ערבית, אחד ומזמור שחרית אחד מזמור

ז"ל: משולם בר ãéîú.(ÊÏ)אלעזר ïåøàä éðôì úøùì
åîåéá.בשיר: íåé øáãì:ובוקר íåãà(ÁÏ)ערב ãáåòå

.íäéçàå ידיתון בן אדום ועובד לשורר אסף עם עזב
לארון: לשוערים ïäëä.(ËÏ)הניח ÷åãö úàå היה

אשר  ה' משכן לפני דוד נתן עמו הכהנים ואחיו ראש
הוצרכו  לא כי הארון עם כהן שום עזב ולא בגבעון

לקרבן: זבח עבודת לעבוד

cec zcevn
(·Ï).Â‡ÂÏÓÂ:אותו הממלאים ‰ÚÈ¯.(Ï‚)הבריות ÈˆÚהוא

בעולם: השמחה יתרבה שמאד  ולומר  מליצה ‰'.ענין ÈÙÏÓ
לשלם הארץ את לשפוט  יבוא  כאשר ה ' מלפני  תהיה  הרננה 

כמפעלו: גמול ÂË·.(Ï„)לכ"א  ÈÎהוא וכי לכל  טוב הוא  ה ' כי
לעולם: חסד  אתהÂ¯Ó‡Â.(Ï‰)עושה כי  הושיענו בעבורם ואמר  לאחרונה  שתהיה  הגולה בני  בעבור לה ' התפללו להם אמר דוד

ישענו : אלהי ÂÎÂ'.מעולם ˙Â„Â‰Ï: הבאה התשועה ·˙‰Í˙Ï.על  Á·˙˘‰Ï'בה להדבק יחשב לשבח  כי בתהלתך עצמנו את לשבח 
מאד: ÂÎÂ'.(ÂÏ)המהולל ÌÏÂÚ‰ ÔÓ: העה "ב עד  העה"ז  יאמרוÂ¯Ó‡ÈÂ.מן אף הדבר  אמת  לומר רצה  אמן, כולם שיאמרו דוד  צוה 

מהללו: לפי כ"א לה ' אסף :ÛÒ‡Ï.(ÊÏ)הלל השיר :Ï˘¯˙.את ÌÂÈ.בדבר ¯·„Ï:ביומו ישירו יום בכל  הראוי ÌÈ¯ÚÂ˘Ï.(ÁÏ)שירה 
הארון: אוהל שערי שומרים ÔÎ˘Ó.(ËÏ)להיות  ÈÙÏ:המשכן לפני משמשים  בגבעון:··Ó‰.היו עמד  אשר במזבח

oeiv zcevn
(‡Ï).Ï‚˙Â:שמחה ורעש:ÌÚ¯È.(Ï·)ענין רעם ıÂÏÚÈ.מל '

מתחלף: זסשר"ץ כי ויעלוס יעלוז כמו  שמחה ענין
(ÊÏ).ÌÂÈ ¯·„Ï:יום כל  ענין 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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קעה

hk wxt l`wfgi - mi`iap

èë-÷øô ìà÷æçéåèë-

åè:íéBba úBãø ézìáì íézèòîäå íéBbä-ìò ãBò àOðúú-àìå äìôL äéäz úBëìînä-ïîæèàìå ¦©©§¨Æ¦§¤´§¨½̈§«Ÿ¦§©¥¬−©©¦®§¦̧§©§¦½§¦§¦−§¬©¦«§´Ÿ
(ô) :ýåýé éðãà éðà ék eòãéå íäéøçà íúBðôa ïBò øékæî çèáîì ìàøNé úéáì ãBò-äéäéæééäéå ¦«§¤Á§¥̧¦§¨¥³§¦§¨Æ©§¦´¨½¦§−̈©£¥¤®§¨´§½¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡¦«©§¦À

:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàa ïBLàøa äðL òáLå íéøNòaçéøvàøãëeáð íãà-ïa §¤§¦³¨¤Æ©Æ¨½̈¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈§©§¤©´
Bì äéä-àì øëNå äèeøî óúk-ìëå çø÷î Làø-ìk øö-ìà äìãâ äãáò Bìéç-úà ãéáòä ìáa-Cìî¤«¤Â̈¤¤¡¦̧¤¥¹£Ÿ̈³§Ÿ¨Æ¤½Ÿ¨´Ÿª§½̈§¨¨¥−§¨®§Â¨¨Ÿ¨̧¨³

(ñ) :äéìò ãáò-øLà äãáòä-ìò øvî Bìéçìeèéøvàøãëeáðì ïúð éððä ýåýé éðãà øîà äk ïëì §¥Æ¦½Ÿ©¨£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦§¦¬Ÿ¥²¦§©§¤©¬
:Bìéçì øëN äúéäå dfa ææáe dììL ììLå dðîä àNðå íéøöî õøà-úà ìáa-Cìîëãáò-øLà Búlòt ¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧£Ÿ¹̈§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈§¨§¨¬¨−̈§¥«§ª¨Æ£¤¨´©
:ýåýé éðãà íàð éì eNò øLà íéøöî õøà-úà Bì ézúð dä½¨©¬¦−¤¤´¤¦§¨®¦£¤Æ¨´¦½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«

i"yx
(ÂË).íéåâá úåãø éúìáì בדגת ורדו כמו ממשלה לשון
א)הים äéäé.(ÊË):(שם  àìå עוד ישראל לבית מצרים

לא  הקב"ה להם שאמר עון להם המזכיר למבטח
עוד לראותם יד )תוסיפו íéøùòá(ÊÈ):(שמות  éäéå

.äðù òáùå ניתנה שנה אותה נבוכדנצר, למלכות
הזה  בספר ויש עולם, בסדר שנינו כך בידו מצרים

ומאוחר: מוקדם כתובות נבואות ãéáòä(ÁÈ)הרבה
.åìéç úà:גדולה עבודה צור ùàø.על ìë אנשי
äèåøî.חיילותיו: óúë ìëå çø÷åî על הצרים כדרך

עצים  משאות בשאת ויגיעים וטורחים רבים ימים העיר
למלכותו  ושלש בעשרים צור את לכד והוא ואבנים
בלע"ז: קאלב"ו מוקרח עולם, בסדר שמצינו כמו

.'èåøî:בלע"ז åì.פלי"אה äéä àì øëùå ששללו לאחר
ועל  עליה שנגזר לפי מהם ושטף הים עלה שללה

בים: ליאבד äá.(Î)שללה ãáò øùà åúìåòô שכר
ארץ  את לו אתן בצור במצותי עבד אשר פעולה

éì.מצרים: åùò øùà שהבטיחו במשענתם רעה מצרים
הבל: בעזרתם עמי את

cec zcevn
(ÂË).˙ÂÎÏÓÓ‰ ÔÓולא שפלה תהיה הממלכות משאר

בהם : למשול  הגוים  על עוד אמעיט ÌÈ˙ËÚÓ‰Â.תתנשא
אנשי מרבית  בכח  חזקה  ביד בגוים תמשול  לבל  אנשיה 

ÂÚ„.(ÊË)מלחמה: ‰È‰È ‡ÏÂכי ישראל  בו יבטחו לא מעתה
לעזר: להיו ' ידו לאל  יהיה Â‚Â'.לא ÁË·ÓÏהמזכיר לבטחון 

בה': בוטחים  ואינם אחריהם פונים  שהם  במה  ישראל  עון
.ÂÚ„ÈÂ:בידי והכל  ה' שאני הכל  ידעו Ú·˘Â(ÊÈ)אז ÌÈ¯˘Ú·
.‰˘: עולם בסדר כתוב כך  נבוכדנאצר, הראשון:·¯‡˘ÔÂ.למלכות ÂÏÈÁ.(ÁÈ)בחדש ˙‡ „È·Ú‰ לעבוד חילו את  הכריח

ועל  הראש על  שנשאו  האבנים משא מטורח וכו ' מוקרח  היה  מהם ראש  וכל  רבים ימים  עליה לצור  צור על  גדולה עבודה
וכדומה: דיק לבנות העבודה:Î˘Â¯.הכתף שווי בערך בה מצאו לא ר"ל  וכו' העבודה על צור משל  שכר  להם היה לא

(ËÈ).‰ÂÓ‰ ‡˘Â:צור עבודת על  לשכר  יהיה וזה  וכו' בשבי עמם המון בצורÂ˙ÏÂÚÙ.(Î)יקח  עבד  אשר פעולתו שכר 
מצרים : ארץ את  לו ÈÏ.אתן Â˘Ú קנה‡˘¯ משענת שהיו לי  עשו אשר  בגמול  כ "א  מצרים תפול  חנם על  לא אולם  כאומר 

למעלה: כמ"ש ישראל לבית

oeiv zcevn
(ÂË).˙Â„¯ בכם ורדו  כמו  ממשלה  כו)ענין  :(ויקרא
(ÊË).Ì˙ÂÙ·: וסיבוב הפנה ˆÂ¯.(ÁÈ)מלשון  Ï‡:צור על

.Á¯˜ÂÓהוא קרח כמו שער  מבלי חלק יג)ענין  ËÂ¯Ó‰.:(שם
ראשו ימרט כי לו ודומה  הבשר מן העור  תלישת  (שם)ענין

השער: תלישת על  לקיחה:Â˘‡.(ËÈ)האמור ‰ÂÓ‰.ענין
עמה: מרבית

fh wxt minid ixac - miaezk

æè-÷øô à íéîéä éøáãáìèì-

áì(ñ) :Ba-øLà-ìëå äãOä õìòé BàBìîe íiä íòøéâìàá-ék ýåýé éðôlî øòiä éöò eðpøé æà ¦§©³©¨Æ§½©£¬Ÿ©¨¤−§¨£¤«¨¬§©§−£¥´©¨®©¦¦§¥´§½̈¦−̈
ì(ñ) :õøàä-úà èBtLãì(ñ) :Bcñç íìBòì ék áBè ék ýåýéì eãBääìéýìà eðòéLBä eøîàå ¦§¬¤¨¨«¤³©¨Æ¦´½¦¬§−̈©§«§¦§¾¦¥ÆÆ¡Ÿ¥´

ì úBãäì (ñ) íéBbä ïî eðìéväå eðöa÷å eðòLé(ñ) :Eúläúa çazLäì ELã÷ íLåìýåýé Ceøa ¦§¥½§©§¥¬§©¦¥−¦©¦®§ŸÆ§¥´¨§¤½§¦§©¥−©¦§¦¨¤«¨³§¨Æ
:ýåýéì ìläå (ñ) ïîà íòä ìë eøîàiå íìòä ãòå íìBòä ïî ìàøNé éýìàæìïBøà éðôì íL-áæòiå ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¨−̈§©´¨Ÿ¨®©Ÿ§³¨¨¨Æ¨¥½§©¥−©«¨«©©«£¨À̈¦§¥Æ£´

ì åéçàìe óñàì ýåýé-úéøa:BîBéa íBé-øáãì ãéîz ïBøàä éðôì úøLçìíéML íäéçàå íãà ãáòå §¦§½̈§¨−̈§¤¨®§¨¥º¦§¥¯¨¨²¨¦−¦§©¬§«§Ÿ¥¬¡²Ÿ©£¥¤−¦¦´
ì äñçå ïeúéãé ïa íãà ãáòå (ñ) äðBîLe:íéøòLèìïkLî éðôì íéðäkä åéçàå ïäkä ÷Bãö | úàå §¨®§Ÿ¥̧¡¯Ÿ¤§¦²§Ÿ−̈§Ÿ£¦«§¥´¨´©Ÿ¥À§¤¨Æ©´Ÿ£¦½¦§¥−¦§©´

îaa ýåýé:ïBòáâa øLà ä §¨®©¨−̈£¤¬§¦§«
i"yx

(·Ï).åàåìîå íéä íòøé רנו דוגמא שבים בריות כל
ושלח  הארון את לנו שהחזיר על ה' עשה כי שמים

בפלשתים: משפט לעשות חבלה åãåä(Ï„)מלאכי
.åãñç íìåòì éë áåè éë 'äì המזמור סיום אינו זה

אמרו  וגם בשמו קראו לה' הודו מזמור אלא זה בפסוק
המזמור  ואף מזמור מאותו ישענו אלהי הושיענו
כאן  נופל היאך כי זה בפסוק מתחיל הוא קו) (תהלים
דוד  בימי גלו היכן כי הגוים מן וקבצנו הושיענו ואמרו
המזמור  בתהלים סדר וכך הגוים מן קבצנו שאומר
עד  אם כי מסיים ואינו בשמו קראו לה' הודו מתחיל
שהכל  הללויה אמן עד (שם) וגו' ישראל אלהי ה' ברוך
הודו  ומתחיל חלקו גדול מזמור שהוא ולפי אחד מענין
להאריך  כשהוצרך כ"ז) (איוב איוב, וכן טוב כי לה'
שאת  איוב ויוסף ואומר לשנים וחלקו קצרו המענה
יכול  לא שמחתו גיעגועי מחמת בשירה כי משלו
צערו  רוב מחמת קינה לענין וכן לשנים וחלקו להאריך
קינה  וגם שירה גם כי לשנים וחלקו להאריך יכול אינו
בעזרה  להתפלל כשבאה חנה שהרי נאמרים כאחת
יין  שמחמת סבור שהיה לשכורה עלי חשבה ח) (ש"א
מרוב  כי וגו' שתיתי לא ושכר ויין אמרה והיא עשתה

הם  וצער שיכור אחד שבענין מכלל וכעסי, שיחי
åðòéùåä.(Ï‰)מתנהגים: åøîàå תהלים) המזמור בסוף

ויכנעו  אויביהם וילחצום בשביה למעלה שמדבר קה)
כל  לפני לרחמים אותם ויתן אחריו וכתיב ידם תחת
וקבצנו  אלהינו ה' הושיענו לומר נופל ועכשיו שוביהם
ואמרו  כתיב אין ובתהלים להם עשית כאשר הגוים מן
כשהביא  דוד אמר ולכך לומר נופל כן כי הושיענו כ"א
שהפרות  לפי בב"ר ומפורש הללו מזמורים ב' הארון
כד) ע"א מסכת (עיין הללו מזמורים שני אמרו כששרו
שירה  מה הפרות וישרנה אמר נחמני בר שמואל רבי
לה' שירו אמר אליעזר רבי בשמו קראו לה' הודו אמרו
הארון  לפני לאמרם דוד תקנם לפיכך וגו' הארץ כל
רבינו  מפי ערבית, אחד ומזמור שחרית אחד מזמור

ז"ל: משולם בר ãéîú.(ÊÏ)אלעזר ïåøàä éðôì úøùì
åîåéá.בשיר: íåé øáãì:ובוקר íåãà(ÁÏ)ערב ãáåòå

.íäéçàå ידיתון בן אדום ועובד לשורר אסף עם עזב
לארון: לשוערים ïäëä.(ËÏ)הניח ÷åãö úàå היה

אשר  ה' משכן לפני דוד נתן עמו הכהנים ואחיו ראש
הוצרכו  לא כי הארון עם כהן שום עזב ולא בגבעון

לקרבן: זבח עבודת לעבוד

cec zcevn
(·Ï).Â‡ÂÏÓÂ:אותו הממלאים ‰ÚÈ¯.(Ï‚)הבריות ÈˆÚהוא

בעולם: השמחה יתרבה שמאד  ולומר  מליצה ‰'.ענין ÈÙÏÓ
לשלם הארץ את לשפוט  יבוא  כאשר ה ' מלפני  תהיה  הרננה 

כמפעלו: גמול ÂË·.(Ï„)לכ"א  ÈÎהוא וכי לכל  טוב הוא  ה ' כי
לעולם: חסד  אתהÂ¯Ó‡Â.(Ï‰)עושה כי  הושיענו בעבורם ואמר  לאחרונה  שתהיה  הגולה בני  בעבור לה ' התפללו להם אמר דוד

ישענו : אלהי ÂÎÂ'.מעולם ˙Â„Â‰Ï: הבאה התשועה ·˙‰Í˙Ï.על  Á·˙˘‰Ï'בה להדבק יחשב לשבח  כי בתהלתך עצמנו את לשבח 
מאד: ÂÎÂ'.(ÂÏ)המהולל ÌÏÂÚ‰ ÔÓ: העה "ב עד  העה"ז  יאמרוÂ¯Ó‡ÈÂ.מן אף הדבר  אמת  לומר רצה  אמן, כולם שיאמרו דוד  צוה 

מהללו: לפי כ"א לה ' אסף :ÛÒ‡Ï.(ÊÏ)הלל השיר :Ï˘¯˙.את ÌÂÈ.בדבר ¯·„Ï:ביומו ישירו יום בכל  הראוי ÌÈ¯ÚÂ˘Ï.(ÁÏ)שירה 
הארון: אוהל שערי שומרים ÔÎ˘Ó.(ËÏ)להיות  ÈÙÏ:המשכן לפני משמשים  בגבעון:··Ó‰.היו עמד  אשר במזבח

oeiv zcevn
(‡Ï).Ï‚˙Â:שמחה ורעש:ÌÚ¯È.(Ï·)ענין רעם ıÂÏÚÈ.מל '

מתחלף: זסשר"ץ כי ויעלוס יעלוז כמו  שמחה ענין
(ÊÏ).ÌÂÈ ¯·„Ï:יום כל  ענין 

 כתובים 
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‚íéîòt äMîçå äòaøà elôà íéìkä úà ïéìt÷î,úaMì úaL éìélî úBhnä úà ïéòévîe,úaMî àG ìáà §©§¦¤©¥¦£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦©¦¦¤©¦¦¥¥©¨©©¨£¨¦©¨
úaL éàöBîì.ìàòîLé éaøøîBà:úaMì íéøetkä íBiî úBhnä úà ïéòévîe íéìkä úà ïéìt÷î,úaL éáìçå §¨¥©¨©¦¦§¨¥¥§©§¦¤©¥¦©¦¦¤©¦¦©¦¦©©¨§¤§¥©¨

íéøetkä íBéa ïéáø÷.àáé÷ò éaøøîBà:íéøetkä íBéa ïéáø÷ úaL ìL àG,ïéáø÷ íéøetkä íBé ìL àGå §¥¦§©¦¦©¦£¦¨¥¤©¨§¥¦§©¦¦§¤©¦¦§¥¦
úaMa. ©©¨

¯ ˘ Ú ‰ ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡ä÷ìcä éðtî ïúBà ïéìévî Lãwä éáúk ìk,ïäa ïéøB÷ ïéàL ïéáe ïäa ïéøBwL ïéa.íéáeúkL ét ìò óàå ¨¦§¥©Ÿ¤©¦¦¨¦§¥©§¥¨¥¤¦¨¤¥¤¥¦¨¤§©©¦¤§¦

ì ìëaïBL,äæéðb íéðeòè.íäa ïéøB÷ ïéà äî éðtîe?Løãnä úéa ìeha éðtî.øôqä íò øôqä ÷éz ïéìévî, §¨¨§¦§¦¨¦§¥¨¥¦¨¤¦§¥¦¥©¦§¨©¦¦¦©¥¤¦©¥¤

bb.milkd z` oiltwnô äùîçå äòáøà åìéôà ïìô÷î ïèùåôù íéãâáíãà éðá éðùá ìáà ãçà íãàá àìà åðù àìå ,íåéá åá íùáììå øåæçì éãë íéîò
,ï÷úîë éæçéîå éôè ïð÷úî ïìåô÷ íéðùé ìáà ,èåî÷ì íéøäîî ïðéàå íéù÷ íäù íéùãç íéãâáá àìà ïøîà àì éîð ãçà íãàáå .ïéð÷úîë íéàøðù ,àì

éìçäì íéøçà íéãâá åì ïéàù àìà ïøîà àì éîð íéðáìáå .øúåéá ïð÷úî ïìåô÷ íéòåáöäù ,àì íéòåáö ìáà ,íéðáìá àìà ïøîà àì éîð íéùãçáåìáà ,ó
éìçäì íéøçà íéãâá åì ùé:ìô÷ì øåñà úáù ãåáëì ó.zayl mixetkd meinë"äåé ìùå ,øåôë íåéî øåîç úáùù éôì ,úáù áøòá úåéäì ë"äåé ìçùë

:úáùá ìåç úìåòë éåäã ,úáùá ïéáéø÷ ïðéà.xne` `aiwr iax:àáé÷ò 'øë äëìäå .åøéáçá áø÷ ïäî ãçà ìù åðáø÷ ïéàå ïä ïéåù
fh`̀.ycwd iazk lkíéáåúë åéäéù àåäå .åáøò àìù ô"òà ,éåáî åúåàáù úøçà øöçì ä÷éìãä åá äìôðù øöçî ïúåà ïéìéöî ,íéáåúëå íéàéáð åìéôà

:ùãå÷ä ïåùìáå éøåùà áúëá.oda oixewy oia:úñðëä úéáá úáùá ïäá ïéøéèôîù íéàéáð ïåâë.oda oixew oi`y oiaïéøå÷ ïéà íéãéçé óàã íéáåúë ïåâë
åøñàå ,ïúëàìîá íé÷åñò íä ìåçä úåîé ìëù éôì ,øúéäå øåñéà úåëìä ïäì ïéøåîå úáùá íòì íéùøåã åéäù ,ïî÷ìãë ùøãîä úéá ìåèá éðôî úáùá ïäá

:äùøãä òåîùìî éòåðîàì åúàå àáì éëùîã íåùî ùøãîä úéá úòùá úáùá íéáåúëá úåø÷ì.oeyl lka miaezky i"tr`eåðúð àìã ã"îì àëéàå

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ושל סבכה וחוטי חלוקה מפתח אשה "קושרת הקודמת: במשנה ששנינו  כיון
בתיקוני העוסקת זו  משנה גם כאן  מובאת האדם, בגדי מתיקוני  שהם פסיקיא",

בגדים.

íéìkä úà ïéìt÷î,בשבת בגדיו  את אדם כשפושט הבגדים; את – ÀÇÀÄÆÇÅÄ
יתקמטו , שלא כדי  לקפלם, לו íéîòtמותר äMîçå äòaøà elôàÂÄÇÀÈÈÇÂÄÈÀÈÄ

כמה  ולקפלם לחזור  הוא רשאי יפה, מקופלים אינם שאם כלומר –

כרצונו  מקופלים שיהיו עד  אמורים?((ההממאאיירריי  ))..פעמים דברים במה
או  שבת, באותה ביום, בו  הבגדים את וללבוש לחזור  שדעתו בזמן 

אם  אבל בשבת, למחרתו וללבשם לחזור ודעתו  שבת בליל שפושטם
אמרו , בגמרא להלן ). (כמבואר אסור שבת, במוצאי  ללבשם דעתו 

כאחד: תנאים בארבעה אלא מותר  הבגדים קיפול שאדם `.שאין
שנראים  לפי בשניים, אותם שיקפלו ולא הבגדים את יקפל  אחד 

הבגדים; את מצויa.כמתקנים הקימוט שאין  חדשים, הם שהבגדים
גמור ; כתיקון  נראה שקיפולם ישנים בבגדים כן שאין  מה כך , כל בהם

.b שקיפולם לקפלם, אסור  צבועים בגדים אבל  לבנים, הם שהבגדים
ביותר; לו c.מתקנם יש אם אבל להחליף, אחרים בגדים לו כשאין

לקפלם. אסור  שבת, לכבוד  להחליף אחרים úàבגדים ïéòévîeÇÄÄÆ
úBhnä,למשכב אותן  ומסדרים המטות על  סדינים פורשים –éìélî ÇÄÄÅÅ

úaMì úaL,עצמה השבת לצורך  כלומר –úaMî àG ìáà ÇÈÇÇÈÂÈÄÇÈ
úaL éàöBîì. לחול משבת להכין  שאסור –:øîBà ìàòîLé éaø ÀÈÅÇÈÇÄÄÀÈÅÅ

íéøetkä íBiî úBhnä úà ïéòévîe íéìkä úà ïéìt÷îÀÇÀÄÆÇÅÄÇÄÄÆÇÄÄÇÄÄ
úaMì את לקפל  מותר שבת, בערב להיות הכיפורים יום חל  אם – ÇÇÈ

שיום  לפי  השבת, לצורך הכפורים ביום המטות את ולהציע הבגדים

משבת, קל  úaLהכיפורים éáìçåשל התמיד קרבן אברי  כלומר – ÀÆÀÅÇÈ
הלילה, עד  שנשארו  הערביים, בין  íéøetkäשבת íBéa ïéáø÷– ÀÅÄÀÇÄÄ

שבת; במוצאי להיות שחל הכפורים יום mixetkdבליל  mei ialg la`

,mixetkd mei xg`ly zay lila oiaixw mpi` להיות הכפורים יום חל אם

סקילה, עונשה שבת שכן הכפורים, מיום חמורה ששבת שבת, בערב
בשבת, חול  עולת להקריב שאסור וכשם כרת, עונשו הכיפורים ויום

בשבת. הכפורים יום עולת להקריב אסור  øîBà:כך àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ
íéøetkä íBé ìL àGå ,íéøetkä íBéa ïéáø÷ úaL ìL àGÆÇÈÀÅÄÀÇÄÄÀÆÇÄÄ

úaMa ïéáø÷ קרבנו ואין זה, לענין בקדושתם שווים ששניהם – ÀÅÄÇÇÈ
א  מקפלים שאין  שכן  וכל  בחברו, קרב מהם אחד  ואין של  הבגדים ת

עקיבא. כרבי  והלכה הוא. הדיוט שצורך לזה, מזה המטות את מציעים

במוצאי ולא שבת בערב לא חל  הכיפורים יום אין  שבזמננו  הקבוע הלוח לפי
בחידושה, הלבנה ראיית פי על החודש את כשקידשו  המשנה בזמן  אבל  שבת;

שבת במוצאי  או  שבת בערב להיות הכפורים יום שיחול היה (oiirאפשר
("aeh mei zetqez".

א ה נ ש מ ר ו א ב

חכמים  שאסרו  ב), קיז , (שבת בגמרא ואמרו  בשבת; שנפלה בדליקה דן זה פרק
שהוא  ישכח ממונו  על  בהול שאדם מתוך  שמא גזירה בשבת, הדליקה מפני  להציל 
פרקנו ובא להציל, התירו שחכמים דברים יש  ברם, הדליקה. את לכבות ויבוא שבת

להציל. מותר וכיצד  מה ללמד,

Lãwä éáúk ìk,הקודש בלשון הכתובים וכתובים, נביאים תורה, – ÈÄÀÅÇÙÆ
ä÷ìcä éðtî ïúBà ïéìévî או בבית דליקה בשבת פרצה אם – ÇÄÄÈÄÀÅÇÀÅÈ

מצילים  עדיין , האש בהם נאחזה שלא הקודש  כתבי שם והיו בחצר ,
החצר, מן או הבית מן אותם ומוציאים ïäaאותם ïéøBwL ïéa– ÅÆÄÈÆ

ונביאים, תורה כגון  בציבור, בשבת בהם שקורים הקודש כתבי בין 
ïäa ïéøB÷ ïéàL ïéáe,בשבת בהם קורים שאין כתובים, כגון – ÅÆÅÄÈÆ

להלן . כמבואר יחידים, ïBLìואפילו ìëa íéáeúkL ét ìò óàåÀÇÇÄÆÀÄÀÈÈ
ח), א, (מגילה גמליאל  בן שמעון  רבן  ולדעת הקודש , בלשון  ולא –

מצילים  אין  וכן  החול, בימות אפילו בהם לקרות אסור כמותו, שהלכה
מקום מכל  הדליקה, מפני  äæéðbאותם íéðeòè להניחם ואסור  – ÀÄÀÄÈ

הפקר. àבמקום äî éðtîeíäa ïéøB÷ ïé?בשבת בכתובים – ÄÀÅÈÅÄÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn

 משניות מסכת שבת 
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÷éúåïélôzä íò ïélôzä,úBòî ïëBúa LiL ét ìò óàå.ïúBà ïéìévî ïëéäìe?lôî BðéàL éBáîìL.àøéúa ïa §¦©§¦¦¦©§¦¦§©©¦¤¥§¨¨§¥¨©¦¦¨§¨¤¥§ª¨¤§¥¨
øîBà:lôîì óàL. ¥©©§ª¨
·GL ïBæî ïéìévîúBãeòñ L,íãàì íãàì éeàøä,äîäaì äîäaì éeàøä.ãöék?úaL éìéìa ä÷ìc äìôð– ©¦¦§¨§¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨©§¥¨©§¥¨¥©¨§¨§¥¨§¥¥©¨

GL ïBæî ïéìévîúBãeòñ L;úéøçMa–úBãeòñ ézL ïBæî ïéìévî;äçðna–úçà äãeòñ ïBæî.éñBé éaøøîBà: ©¦¦§¨§©©£¦©¦¦§§¥§©¦§¨§§¨©©©¦¥¥
GL ïBæî ïéìévî íìBòìúBãeòñ L. §¨©¦¦§¨§

‚úBøkk àìî ìñ ïéìévî,úBãeòñ äàî Ba LiL ét ìò óàå,äìác ìL ìebòå,ïéé ìL úéáçå.íéøçàì øîBàå: ©¦¦©¨¥¦¨§©©¦¤¤¥¨§§¦¤§¥¨§¨¦¤©¦§¥©£¥¦
íëì eìéväå eàBa.ïéç÷t eéä íàå,úaMä øçà ïBaLç Bnò ïéNBò.ïúBà ïéìévî ïëéäì?úáøòîä øöçì.ïa §©¦¨¤§¦¨¦§¦¦¦¤§©©©©¨§¥¨©¦¦¨¤¨¥©§Ÿ¤¤¤

àøéúaøîBà:ì óàúáøòî dðéàL. §¥¨¥©§¤¥¨§Ÿ¤¤

øåñàå äæéðâ íéðåòè ä"ôà ,ïúåà ïéìéöî ïéàå ïäá úåø÷ì:ø÷ôä íå÷îá ïçéðäì.yletn epi`y ieanläæ ,úéòéáø çåøá ãçà éçìå úåöéçî ùìù åì ùéù
:àøéúá ïáë äëìä ïéàå .àøîâá äì ùøôî éëäå .ùìåôî éåáî åäæ ,éçì àìá úåöéçî ùìù .ïàë øåîàä ùìåôî åðéàù éåáî

aa.zecerq 'b oefn oilivn,éôè éìåöàì äéì åøù àì éëä åìéôà ,ãáìá úáøåòîä øöçì àìà éìåöàì äéì åøù àì àäã çøè à÷ àøéúäáã áâ ìò óàå
:ééåáëì éúà äéì úéøù éàå åðåîî ìò ìåäá íãàù éðôî.zay ilila dwilc dltp:äìéëà íãå÷.zixgy:äãåòñ íãå÷.livn `ed mlerl xne` iqei 'x

:é"øë äëìä ïéàå .çøè àøéúäáå àåä éëä øá àîåéå ìéàåä
bb.zexkk `ln lq oilivn:àáåè éì äî àúøåô éì äî ìéöî àåä úçà úááå ìéàåä.dliac ly lebre:äáøä úåãåòñ åá ùéå ìåãâ àåäù ô"òàm`e

.migwt eidàøéáå .úáù øçàì ïåáùç åîò ïéùåò ,åàá äìåòô øëùã àúòãà åàì àø÷éòîã ïåéë ,éì÷ù úáù øëù åàì íéìòåôë øëù åìàùé íàù íéòãåéå
äéì àçéð àì éîð íðçáå ,äéø÷ôà äéçøë ìòã òãéã íéøçàî éðäúéìã äéì àçéð àì î"î éåä äéãéã ìéöäù äîå éëæ à÷ àøé÷ôäîã â"òàã ,ïðé÷ñò íéîù

:äéøâà ìé÷ù êëìéä ,çøèìã
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Løãnä úéa ìeha éðtî לעם דורשים החכמים היו בשבת שכן  – ÄÀÅÄÅÇÄÀÈ
ומוכיחים  והיתר  איסור בענייני הלכות להם ומורים המדרש, בבית

בכתובים, בשבת לקרות מותרים היו ואילו שבידם, עבירות על להם
בכתובים, קוראים והיו  המדרש , בבית הדרשה את מלשמוע נמנעים היו 

את  לקרות חכמים אסרו הילכך הלב. את המושכים דברים והם הואיל 
בזמן  ודווקא המדרש . בבית הדרשה את יבטלו  שלא בשבת, הכתובים

בהם לקרות מותר הדרשה בזמן שלא אבל  ïéìévîÇÄÄ((גגממרראא  ))..הדרשה,
øôqä íò øôqä ÷éz הדליקה מפני תורה ספר  כשמצילים – ÄÇÅÆÄÇÅÆ

בו , מונח שהוא התיק את גם עמו להציל מותר ïélôzäבשבת, ÷éúåÀÄÇÀÄÄ
ïélôzä íò, שבתוכו התפילין עם התפילין תיק להציל  מותר וכן  – ÄÇÀÄÄ

úBòî ïëBúa LiL ét ìò óàå,מעות מונחות התיקים שבתוך – ÀÇÇÄÆÅÀÈÈ
הכל . להציל מותר מקום ïúBàמכל ïéìévî ïëéäìe אלו כל את – ÀÅÈÇÄÄÈ

הדליקה? מפני אותם שמצילים במשנתנו , BðéàLשהוזכרו  éBáîìÀÈÆÅ
Llôî וברוח רוחותיו , משלש  סגור שהוא למבוי מבואר, בגמרא – ÀËÈ

והוא  שהואיל דק), (קרש לחי  קבוע הרבים לרשות הפתוחה הרביעית

לתוכו. להציל מותר בו , נשתתפו  שלא פי  על  אף לשיתוף, ïaÆראוי 
Llôîì óà :øîBà àøéúa לו שאין  כלומר מפולש, למבוי אף – ÀÅÈÅÇÇÀËÈ

לתוכו, להציל  מותר לגמרי , הוא פתוח אלא הרביעית, ברוח oi`eלחי
.`xiza oak dkld

âששנניי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

שנפלה  הדליקה מפני  הקודש כתבי שמצילין  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
הדרוש כשיעור רק אבל  להציל , מותר  מזון שגם ללמד , משנתנו מוסיפה בשבת,

אותה לסעודות הקודשלו  שבכתבי למזון , הקודש  כתבי  בין  הבדל ויש  בלבד . שבת
מעורבת  שאינה חצר לתוך  אפילו להציל  והתירו  קדושתם, מפאת החכמים הקלו
המעורבת, לחצר אלא להציל  התירו לא במזון  ואילו  בו, נשתתפו שלא למבוי או 
חכמים  שאסרו הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו  וכבר ג). (משנה להלן כמבואר
הוא, ששבת ישכח להצילו , מזונו  על  בהול שאדם מתוך שמא הרבה, מזון להציל 
שהדליקה  בית אותו  לגבי אלא חכמים גזרו לא ברם, הדליקה. את לכבות גם ויבוא
תתפשט  שמא מפחדים שבעליהם לדליקה, הסמוכים אחרים בתים אבל בו , פרצה
שהרי המעורבת, לחצר שירצו מה כל להציל  להם מותר עליהם, ותגיע הדליקה

לכיבוי  חשש שם `)אין  ,ehw zay ,zetqez).

ïéìévî,בשבת שנפלה הדליקה מפני  –GL ïBæîúBãeòñ L– ÇÄÄÀÈÀ
שהוא  בלבד, זו לשבת לו הדרוש כפי  אלא להציל מותר שאינו כלומר

שלש בשבת לאכול אדם חייב שכן  סעודות, שלש ממזון  יותר  לא
בב)),,סעודות קקייזז  ,, ששבבתת íãàì((גגממרראא   íãàì éeàøäהראוי מזון  – ÈÈÈÈÈÈÈÈ

אדם, בני בשביל  מצילים äîäaìלאדם, äîäaì éeàøäאוכל – ÈÈÇÀÅÈÇÀÅÈ
לבהמה. מצילים בשבת, לאכילתה לבהמה ודרוש –ãöékהראוי  ÅÇ

המזון? בהצלת úaLנוהגים éìéìa ä÷ìc äìôð,הסעודה לפני – ÈÀÈÀÅÈÀÅÅÇÈ
GL ïBæî ïéìévîúBãeòñ L;השבת סעודות לכל  הצורך כפי  – ÇÄÄÀÈÀ

úéøçMa,הסעודה לפני  בשחרית, בשבת דליקה נפלה –ïéìévî ÇÇÂÄÇÄÄ
úBãeòñ ézL ïBæî; בלבד –äçðna בשעת בשבת דליקה נפלה – ÀÀÅÀÇÄÀÈ

אלא מצילים אין השלישית, הסעודה לפני  úçàמנחה, äãeòñ ïBæîÀÀÈÇÇ
בלבד . –GL ïBæî ïéìévî íìBòì :øîBà éñBé éaøúBãeòñ L ÇÄÅÅÀÈÇÄÄÀÈÀ

לעולם  מותר  לפיכך סעודות, שלש בשבת לאכול  אדם וחייב הואיל –

בין  בשחרית בין  שבת בליל בין הדליקה, מפני  זה בשיעור  להציל 
iqeiבמנחה. iaxk dkld oi`e..((  ככאא ככגג,, ששבבתת   ההלל'' ררממבב""םם   ((עעייייןן
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מזון אלא הדליקה מפני  בשבת מצילים שאין הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
ששנינו מה שכן הרבה, מזון  ומצילים שיש  להשמיע, משנתנו באה השבת, סעודות
או לאספם, טורח שיש  הרבה, בכלים במציל היינו  בלבד סעודות שלש שמצילים
כלי המציל אבל שנית, וממלאהו וחוזר ממנו ומערה ומוציאו  כלי  ממלא שהיה
הרבה. סעודות מכיל  הוא אם אף מלא, כשהוא להוציאו מותר  אחת, בהוצאה אחד 

ïéìévî,בשבת הדליקה מפני  –úBøkk àìî ìñ והוא הואיל  – ÇÄÄÇÈÅÄÈ
אחת, בבת úBãeòñמוציאו äàî Ba LiL ét ìò óàå כמו – ÀÇÇÄÆÆÅÈÀ

למשנתנו), (בהקדמה לעיל äìácשבארנו ìL ìebòå תאנים – ÀÄÆÀÅÈ
עיגול , בצורת יחד ïééמדובקות ìL úéáçåשל בעיגול שיש אף – ÀÈÄÆÇÄ

לשבת. שצריכים ממה יותר יין של  ובחבית הבית øîBàåדבילה בעל  ÀÅ
íëì eìéväå eàBa :íéøçàì את להם מפקיר שהוא כלומר  – ÇÂÅÄÀÇÄÈÆ

מציל ואחד  אחד וכל  שיצילו , מה המזון כל  או  לו , צריך  שהוא מזון

זוכה  והמציל  סעודות; הרבה ואפילו אחת, בהוצאה להציל שאפשר 
בכלים  אפילו  להציל מותר שלאחרים סוברים, ויש  הפקר. משום בו

בהולים אינם שהרי  רבות, פעמים ולהציל  לחזור וכן  ואין מרובים
יכבו שמא ייששרראאלל  ""))..חשש  ""תתפפאאררתת   עעייייןן ïéç÷t((ממההרריי""טט  ;; eéä íàåÀÄÈÄÀÄ

ב  רוצים – שאינם שמים יראי  במצילים כאן  שמדובר  מבואר , גמרא
הבית  בעל הפקיר  מרצונו  שלא הם שיודעים וכיון  מאחרים ליהנות

רוצים  אינם אבל  הכל, את לו מחזירים הם הרי הצילו, שהם מה את

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéîòt äMîçå äòaøà elôà íéìkä úà ïéìt÷î,úaMì úaL éìélî úBhnä úà ïéòévîe,úaMî àG ìáà §©§¦¤©¥¦£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦©¦¦¤©¦¦¥¥©¨©©¨£¨¦©¨
úaL éàöBîì.ìàòîLé éaøøîBà:úaMì íéøetkä íBiî úBhnä úà ïéòévîe íéìkä úà ïéìt÷î,úaL éáìçå §¨¥©¨©¦¦§¨¥¥§©§¦¤©¥¦©¦¦¤©¦¦©¦¦©©¨§¤§¥©¨

íéøetkä íBéa ïéáø÷.àáé÷ò éaøøîBà:íéøetkä íBéa ïéáø÷ úaL ìL àG,ïéáø÷ íéøetkä íBé ìL àGå §¥¦§©¦¦©¦£¦¨¥¤©¨§¥¦§©¦¦§¤©¦¦§¥¦
úaMa. ©©¨

¯ ˘ Ú ‰ ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡ä÷ìcä éðtî ïúBà ïéìévî Lãwä éáúk ìk,ïäa ïéøB÷ ïéàL ïéáe ïäa ïéøBwL ïéa.íéáeúkL ét ìò óàå ¨¦§¥©Ÿ¤©¦¦¨¦§¥©§¥¨¥¤¦¨¤¥¤¥¦¨¤§©©¦¤§¦

ì ìëaïBL,äæéðb íéðeòè.íäa ïéøB÷ ïéà äî éðtîe?Løãnä úéa ìeha éðtî.øôqä íò øôqä ÷éz ïéìévî, §¨¨§¦§¦¨¦§¥¨¥¦¨¤¦§¥¦¥©¦§¨©¦¦¦©¥¤¦©¥¤

bb.milkd z` oiltwnô äùîçå äòáøà åìéôà ïìô÷î ïèùåôù íéãâáíãà éðá éðùá ìáà ãçà íãàá àìà åðù àìå ,íåéá åá íùáììå øåæçì éãë íéîò
,ï÷úîë éæçéîå éôè ïð÷úî ïìåô÷ íéðùé ìáà ,èåî÷ì íéøäîî ïðéàå íéù÷ íäù íéùãç íéãâáá àìà ïøîà àì éîð ãçà íãàáå .ïéð÷úîë íéàøðù ,àì

éìçäì íéøçà íéãâá åì ïéàù àìà ïøîà àì éîð íéðáìáå .øúåéá ïð÷úî ïìåô÷ íéòåáöäù ,àì íéòåáö ìáà ,íéðáìá àìà ïøîà àì éîð íéùãçáåìáà ,ó
éìçäì íéøçà íéãâá åì ùé:ìô÷ì øåñà úáù ãåáëì ó.zayl mixetkd meinë"äåé ìùå ,øåôë íåéî øåîç úáùù éôì ,úáù áøòá úåéäì ë"äåé ìçùë

:úáùá ìåç úìåòë éåäã ,úáùá ïéáéø÷ ïðéà.xne` `aiwr iax:àáé÷ò 'øë äëìäå .åøéáçá áø÷ ïäî ãçà ìù åðáø÷ ïéàå ïä ïéåù
fh`̀.ycwd iazk lkíéáåúë åéäéù àåäå .åáøò àìù ô"òà ,éåáî åúåàáù úøçà øöçì ä÷éìãä åá äìôðù øöçî ïúåà ïéìéöî ,íéáåúëå íéàéáð åìéôà

:ùãå÷ä ïåùìáå éøåùà áúëá.oda oixewy oia:úñðëä úéáá úáùá ïäá ïéøéèôîù íéàéáð ïåâë.oda oixew oi`y oiaïéøå÷ ïéà íéãéçé óàã íéáåúë ïåâë
åøñàå ,ïúëàìîá íé÷åñò íä ìåçä úåîé ìëù éôì ,øúéäå øåñéà úåëìä ïäì ïéøåîå úáùá íòì íéùøåã åéäù ,ïî÷ìãë ùøãîä úéá ìåèá éðôî úáùá ïäá

:äùøãä òåîùìî éòåðîàì åúàå àáì éëùîã íåùî ùøãîä úéá úòùá úáùá íéáåúëá úåø÷ì.oeyl lka miaezky i"tr`eåðúð àìã ã"îì àëéàå

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
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ושל סבכה וחוטי חלוקה מפתח אשה "קושרת הקודמת: במשנה ששנינו  כיון
בתיקוני העוסקת זו  משנה גם כאן  מובאת האדם, בגדי מתיקוני  שהם פסיקיא",

בגדים.

íéìkä úà ïéìt÷î,בשבת בגדיו  את אדם כשפושט הבגדים; את – ÀÇÀÄÆÇÅÄ
יתקמטו , שלא כדי  לקפלם, לו íéîòtמותר äMîçå äòaøà elôàÂÄÇÀÈÈÇÂÄÈÀÈÄ

כמה  ולקפלם לחזור  הוא רשאי יפה, מקופלים אינם שאם כלומר –

כרצונו  מקופלים שיהיו עד  אמורים?((ההממאאיירריי  ))..פעמים דברים במה
או  שבת, באותה ביום, בו  הבגדים את וללבוש לחזור  שדעתו בזמן 

אם  אבל בשבת, למחרתו וללבשם לחזור ודעתו  שבת בליל שפושטם
אמרו , בגמרא להלן ). (כמבואר אסור שבת, במוצאי  ללבשם דעתו 

כאחד: תנאים בארבעה אלא מותר  הבגדים קיפול שאדם `.שאין
שנראים  לפי בשניים, אותם שיקפלו ולא הבגדים את יקפל  אחד 

הבגדים; את מצויa.כמתקנים הקימוט שאין  חדשים, הם שהבגדים
גמור ; כתיקון  נראה שקיפולם ישנים בבגדים כן שאין  מה כך , כל בהם

.b שקיפולם לקפלם, אסור  צבועים בגדים אבל  לבנים, הם שהבגדים
ביותר; לו c.מתקנם יש אם אבל להחליף, אחרים בגדים לו כשאין

לקפלם. אסור  שבת, לכבוד  להחליף אחרים úàבגדים ïéòévîeÇÄÄÆ
úBhnä,למשכב אותן  ומסדרים המטות על  סדינים פורשים –éìélî ÇÄÄÅÅ

úaMì úaL,עצמה השבת לצורך  כלומר –úaMî àG ìáà ÇÈÇÇÈÂÈÄÇÈ
úaL éàöBîì. לחול משבת להכין  שאסור –:øîBà ìàòîLé éaø ÀÈÅÇÈÇÄÄÀÈÅÅ

íéøetkä íBiî úBhnä úà ïéòévîe íéìkä úà ïéìt÷îÀÇÀÄÆÇÅÄÇÄÄÆÇÄÄÇÄÄ
úaMì את לקפל  מותר שבת, בערב להיות הכיפורים יום חל  אם – ÇÇÈ

שיום  לפי  השבת, לצורך הכפורים ביום המטות את ולהציע הבגדים

משבת, קל  úaLהכיפורים éáìçåשל התמיד קרבן אברי  כלומר – ÀÆÀÅÇÈ
הלילה, עד  שנשארו  הערביים, בין  íéøetkäשבת íBéa ïéáø÷– ÀÅÄÀÇÄÄ

שבת; במוצאי להיות שחל הכפורים יום mixetkdבליל  mei ialg la`

,mixetkd mei xg`ly zay lila oiaixw mpi` להיות הכפורים יום חל אם

סקילה, עונשה שבת שכן הכפורים, מיום חמורה ששבת שבת, בערב
בשבת, חול  עולת להקריב שאסור וכשם כרת, עונשו הכיפורים ויום

בשבת. הכפורים יום עולת להקריב אסור  øîBà:כך àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ
íéøetkä íBé ìL àGå ,íéøetkä íBéa ïéáø÷ úaL ìL àGÆÇÈÀÅÄÀÇÄÄÀÆÇÄÄ

úaMa ïéáø÷ קרבנו ואין זה, לענין בקדושתם שווים ששניהם – ÀÅÄÇÇÈ
א  מקפלים שאין  שכן  וכל  בחברו, קרב מהם אחד  ואין של  הבגדים ת

עקיבא. כרבי  והלכה הוא. הדיוט שצורך לזה, מזה המטות את מציעים

במוצאי ולא שבת בערב לא חל  הכיפורים יום אין  שבזמננו  הקבוע הלוח לפי
בחידושה, הלבנה ראיית פי על החודש את כשקידשו  המשנה בזמן  אבל  שבת;

שבת במוצאי  או  שבת בערב להיות הכפורים יום שיחול היה (oiirאפשר
("aeh mei zetqez".

א ה נ ש מ ר ו א ב

חכמים  שאסרו  ב), קיז , (שבת בגמרא ואמרו  בשבת; שנפלה בדליקה דן זה פרק
שהוא  ישכח ממונו  על  בהול שאדם מתוך  שמא גזירה בשבת, הדליקה מפני  להציל 
פרקנו ובא להציל, התירו שחכמים דברים יש  ברם, הדליקה. את לכבות ויבוא שבת

להציל. מותר וכיצד  מה ללמד,

Lãwä éáúk ìk,הקודש בלשון הכתובים וכתובים, נביאים תורה, – ÈÄÀÅÇÙÆ
ä÷ìcä éðtî ïúBà ïéìévî או בבית דליקה בשבת פרצה אם – ÇÄÄÈÄÀÅÇÀÅÈ

מצילים  עדיין , האש בהם נאחזה שלא הקודש  כתבי שם והיו בחצר ,
החצר, מן או הבית מן אותם ומוציאים ïäaאותם ïéøBwL ïéa– ÅÆÄÈÆ

ונביאים, תורה כגון  בציבור, בשבת בהם שקורים הקודש כתבי בין 
ïäa ïéøB÷ ïéàL ïéáe,בשבת בהם קורים שאין כתובים, כגון – ÅÆÅÄÈÆ

להלן . כמבואר יחידים, ïBLìואפילו ìëa íéáeúkL ét ìò óàåÀÇÇÄÆÀÄÀÈÈ
ח), א, (מגילה גמליאל  בן שמעון  רבן  ולדעת הקודש , בלשון  ולא –

מצילים  אין  וכן  החול, בימות אפילו בהם לקרות אסור כמותו, שהלכה
מקום מכל  הדליקה, מפני  äæéðbאותם íéðeòè להניחם ואסור  – ÀÄÀÄÈ

הפקר. àבמקום äî éðtîeíäa ïéøB÷ ïé?בשבת בכתובים – ÄÀÅÈÅÄÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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÷éúåïélôzä íò ïélôzä,úBòî ïëBúa LiL ét ìò óàå.ïúBà ïéìévî ïëéäìe?lôî BðéàL éBáîìL.àøéúa ïa §¦©§¦¦¦©§¦¦§©©¦¤¥§¨¨§¥¨©¦¦¨§¨¤¥§ª¨¤§¥¨
øîBà:lôîì óàL. ¥©©§ª¨
·GL ïBæî ïéìévîúBãeòñ L,íãàì íãàì éeàøä,äîäaì äîäaì éeàøä.ãöék?úaL éìéìa ä÷ìc äìôð– ©¦¦§¨§¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨©§¥¨©§¥¨¥©¨§¨§¥¨§¥¥©¨

GL ïBæî ïéìévîúBãeòñ L;úéøçMa–úBãeòñ ézL ïBæî ïéìévî;äçðna–úçà äãeòñ ïBæî.éñBé éaøøîBà: ©¦¦§¨§©©£¦©¦¦§§¥§©¦§¨§§¨©©©¦¥¥
GL ïBæî ïéìévî íìBòìúBãeòñ L. §¨©¦¦§¨§

‚úBøkk àìî ìñ ïéìévî,úBãeòñ äàî Ba LiL ét ìò óàå,äìác ìL ìebòå,ïéé ìL úéáçå.íéøçàì øîBàå: ©¦¦©¨¥¦¨§©©¦¤¤¥¨§§¦¤§¥¨§¨¦¤©¦§¥©£¥¦
íëì eìéväå eàBa.ïéç÷t eéä íàå,úaMä øçà ïBaLç Bnò ïéNBò.ïúBà ïéìévî ïëéäì?úáøòîä øöçì.ïa §©¦¨¤§¦¨¦§¦¦¦¤§©©©©¨§¥¨©¦¦¨¤¨¥©§Ÿ¤¤¤

àøéúaøîBà:ì óàúáøòî dðéàL. §¥¨¥©§¤¥¨§Ÿ¤¤

øåñàå äæéðâ íéðåòè ä"ôà ,ïúåà ïéìéöî ïéàå ïäá úåø÷ì:ø÷ôä íå÷îá ïçéðäì.yletn epi`y ieanläæ ,úéòéáø çåøá ãçà éçìå úåöéçî ùìù åì ùéù
:àøéúá ïáë äëìä ïéàå .àøîâá äì ùøôî éëäå .ùìåôî éåáî åäæ ,éçì àìá úåöéçî ùìù .ïàë øåîàä ùìåôî åðéàù éåáî

aa.zecerq 'b oefn oilivn,éôè éìåöàì äéì åøù àì éëä åìéôà ,ãáìá úáøåòîä øöçì àìà éìåöàì äéì åøù àì àäã çøè à÷ àøéúäáã áâ ìò óàå
:ééåáëì éúà äéì úéøù éàå åðåîî ìò ìåäá íãàù éðôî.zay ilila dwilc dltp:äìéëà íãå÷.zixgy:äãåòñ íãå÷.livn `ed mlerl xne` iqei 'x

:é"øë äëìä ïéàå .çøè àøéúäáå àåä éëä øá àîåéå ìéàåä
bb.zexkk `ln lq oilivn:àáåè éì äî àúøåô éì äî ìéöî àåä úçà úááå ìéàåä.dliac ly lebre:äáøä úåãåòñ åá ùéå ìåãâ àåäù ô"òàm`e

.migwt eidàøéáå .úáù øçàì ïåáùç åîò ïéùåò ,åàá äìåòô øëùã àúòãà åàì àø÷éòîã ïåéë ,éì÷ù úáù øëù åàì íéìòåôë øëù åìàùé íàù íéòãåéå
äéì àçéð àì éîð íðçáå ,äéø÷ôà äéçøë ìòã òãéã íéøçàî éðäúéìã äéì àçéð àì î"î éåä äéãéã ìéöäù äîå éëæ à÷ àøé÷ôäîã â"òàã ,ïðé÷ñò íéîù

:äéøâà ìé÷ù êëìéä ,çøèìã

`xephxa yexit

Løãnä úéa ìeha éðtî לעם דורשים החכמים היו בשבת שכן  – ÄÀÅÄÅÇÄÀÈ
ומוכיחים  והיתר  איסור בענייני הלכות להם ומורים המדרש, בבית

בכתובים, בשבת לקרות מותרים היו ואילו שבידם, עבירות על להם
בכתובים, קוראים והיו  המדרש , בבית הדרשה את מלשמוע נמנעים היו 

את  לקרות חכמים אסרו הילכך הלב. את המושכים דברים והם הואיל 
בזמן  ודווקא המדרש . בבית הדרשה את יבטלו  שלא בשבת, הכתובים

בהם לקרות מותר הדרשה בזמן שלא אבל  ïéìévîÇÄÄ((גגממרראא  ))..הדרשה,
øôqä íò øôqä ÷éz הדליקה מפני תורה ספר  כשמצילים – ÄÇÅÆÄÇÅÆ

בו , מונח שהוא התיק את גם עמו להציל מותר ïélôzäבשבת, ÷éúåÀÄÇÀÄÄ
ïélôzä íò, שבתוכו התפילין עם התפילין תיק להציל  מותר וכן  – ÄÇÀÄÄ

úBòî ïëBúa LiL ét ìò óàå,מעות מונחות התיקים שבתוך – ÀÇÇÄÆÅÀÈÈ
הכל . להציל מותר מקום ïúBàמכל ïéìévî ïëéäìe אלו כל את – ÀÅÈÇÄÄÈ

הדליקה? מפני אותם שמצילים במשנתנו , BðéàLשהוזכרו  éBáîìÀÈÆÅ
Llôî וברוח רוחותיו , משלש  סגור שהוא למבוי מבואר, בגמרא – ÀËÈ

והוא  שהואיל דק), (קרש לחי  קבוע הרבים לרשות הפתוחה הרביעית

לתוכו. להציל מותר בו , נשתתפו  שלא פי  על  אף לשיתוף, ïaÆראוי 
Llôîì óà :øîBà àøéúa לו שאין  כלומר מפולש, למבוי אף – ÀÅÈÅÇÇÀËÈ

לתוכו, להציל  מותר לגמרי , הוא פתוח אלא הרביעית, ברוח oi`eלחי
.`xiza oak dkld

âששנניי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

שנפלה  הדליקה מפני  הקודש כתבי שמצילין  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
הדרוש כשיעור רק אבל  להציל , מותר  מזון שגם ללמד , משנתנו מוסיפה בשבת,

אותה לסעודות הקודשלו  שבכתבי למזון , הקודש  כתבי  בין  הבדל ויש  בלבד . שבת
מעורבת  שאינה חצר לתוך  אפילו להציל  והתירו  קדושתם, מפאת החכמים הקלו
המעורבת, לחצר אלא להציל  התירו לא במזון  ואילו  בו, נשתתפו שלא למבוי או 
חכמים  שאסרו הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו  וכבר ג). (משנה להלן כמבואר
הוא, ששבת ישכח להצילו , מזונו  על  בהול שאדם מתוך שמא הרבה, מזון להציל 
שהדליקה  בית אותו  לגבי אלא חכמים גזרו לא ברם, הדליקה. את לכבות גם ויבוא
תתפשט  שמא מפחדים שבעליהם לדליקה, הסמוכים אחרים בתים אבל בו , פרצה
שהרי המעורבת, לחצר שירצו מה כל להציל  להם מותר עליהם, ותגיע הדליקה

לכיבוי  חשש שם `)אין  ,ehw zay ,zetqez).

ïéìévî,בשבת שנפלה הדליקה מפני  –GL ïBæîúBãeòñ L– ÇÄÄÀÈÀ
שהוא  בלבד, זו לשבת לו הדרוש כפי  אלא להציל מותר שאינו כלומר

שלש בשבת לאכול אדם חייב שכן  סעודות, שלש ממזון  יותר  לא
בב)),,סעודות קקייזז  ,, ששבבתת íãàì((גגממרראא   íãàì éeàøäהראוי מזון  – ÈÈÈÈÈÈÈÈ

אדם, בני בשביל  מצילים äîäaìלאדם, äîäaì éeàøäאוכל – ÈÈÇÀÅÈÇÀÅÈ
לבהמה. מצילים בשבת, לאכילתה לבהמה ודרוש –ãöékהראוי  ÅÇ

המזון? בהצלת úaLנוהגים éìéìa ä÷ìc äìôð,הסעודה לפני – ÈÀÈÀÅÈÀÅÅÇÈ
GL ïBæî ïéìévîúBãeòñ L;השבת סעודות לכל  הצורך כפי  – ÇÄÄÀÈÀ

úéøçMa,הסעודה לפני  בשחרית, בשבת דליקה נפלה –ïéìévî ÇÇÂÄÇÄÄ
úBãeòñ ézL ïBæî; בלבד –äçðna בשעת בשבת דליקה נפלה – ÀÀÅÀÇÄÀÈ

אלא מצילים אין השלישית, הסעודה לפני  úçàמנחה, äãeòñ ïBæîÀÀÈÇÇ
בלבד . –GL ïBæî ïéìévî íìBòì :øîBà éñBé éaøúBãeòñ L ÇÄÅÅÀÈÇÄÄÀÈÀ

לעולם  מותר  לפיכך סעודות, שלש בשבת לאכול  אדם וחייב הואיל –

בין  בשחרית בין  שבת בליל בין הדליקה, מפני  זה בשיעור  להציל 
iqeiבמנחה. iaxk dkld oi`e..((  ככאא ככגג,, ששבבתת   ההלל'' ררממבב""םם   ((עעייייןן
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מזון אלא הדליקה מפני  בשבת מצילים שאין הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
ששנינו מה שכן הרבה, מזון  ומצילים שיש  להשמיע, משנתנו באה השבת, סעודות
או לאספם, טורח שיש  הרבה, בכלים במציל היינו  בלבד סעודות שלש שמצילים
כלי המציל אבל שנית, וממלאהו וחוזר ממנו ומערה ומוציאו  כלי  ממלא שהיה
הרבה. סעודות מכיל  הוא אם אף מלא, כשהוא להוציאו מותר  אחת, בהוצאה אחד 

ïéìévî,בשבת הדליקה מפני  –úBøkk àìî ìñ והוא הואיל  – ÇÄÄÇÈÅÄÈ
אחת, בבת úBãeòñמוציאו äàî Ba LiL ét ìò óàå כמו – ÀÇÇÄÆÆÅÈÀ

למשנתנו), (בהקדמה לעיל äìácשבארנו ìL ìebòå תאנים – ÀÄÆÀÅÈ
עיגול , בצורת יחד ïééמדובקות ìL úéáçåשל בעיגול שיש אף – ÀÈÄÆÇÄ

לשבת. שצריכים ממה יותר יין של  ובחבית הבית øîBàåדבילה בעל  ÀÅ
íëì eìéväå eàBa :íéøçàì את להם מפקיר שהוא כלומר  – ÇÂÅÄÀÇÄÈÆ

מציל ואחד  אחד וכל  שיצילו , מה המזון כל  או  לו , צריך  שהוא מזון

זוכה  והמציל  סעודות; הרבה ואפילו אחת, בהוצאה להציל שאפשר 
בכלים  אפילו  להציל מותר שלאחרים סוברים, ויש  הפקר. משום בו

בהולים אינם שהרי  רבות, פעמים ולהציל  לחזור וכן  ואין מרובים
יכבו שמא ייששרראאלל  ""))..חשש  ""תתפפאאררתת   עעייייןן ïéç÷t((ממההרריי""טט  ;; eéä íàåÀÄÈÄÀÄ

ב  רוצים – שאינם שמים יראי  במצילים כאן  שמדובר  מבואר , גמרא
הבית  בעל הפקיר  מרצונו  שלא הם שיודעים וכיון  מאחרים ליהנות

רוצים  אינם אבל  הכל, את לו מחזירים הם הרי הצילו, שהם מה את

izdw - zex`ean zeipyn
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„ìeBLéîLú éìk ìk àéöBî íL,óBèòì ìBëiM äî ìk óèBòå LBaìì ìBëiM äî ìk LáBìå.éñBé éaøøîBà: §¨¦¨§¥©§¦§¥¨©¤¨¦§§¥¨©¤¨©£©¦¥¥
íéìk øNò äðBîL.àéöBîe LáBìå øæBçå;íéøçàì øîBàå:énò eìéväå eàBa. §¨¨¨¥¦§¥§¥¦§¥©£¥¦§©¦¦¦

‰ñpð ïa ïBòîL éaøøîBà:ìcâîe äáéz äcL éab ìò éãb ìL øBò ïéñøBt,øeàä úà ïäa æçàL,L éðtîàeä ©¦¦§¤©¨¥§¦¤§¦©©¥¦¨¥¨¦§¨¤¨©¨¤¤¨¦§¥¤
Cøçî.íéìkä ìëa ävçî ïéNBòå,íéð÷éø ïéa íéàìî ïéa,ä÷ìcä øáòz àHL ìéáLa.éñBé éaøéìëa øñBà §¨¥§¦§¦¨§¨©¥¦¥§¥¦¥¥¨¦¦§¦¤©£Ÿ©§¥¨©¦¥¥¦§¥

íéî ïéàìî íéLãç Nøç,øeàä úà ìa÷ì ïéìBëé ïéàL éôì,ä÷ìcä úà ïéaëîe ïéòwaúî ïäå. ¤¤£¨¦§¥¦©¦§¦¤¥§¦§©¥¤¨§¥¦§©§¦§©¦¤©§¥¨

cc.`iven `ed myle:úáøåòî äðéàù øöçì åìéôà àøéúá ïáìå ,úáøåòîä øöçì àî÷ àðúì.eyinyz ilk:äãåòñì íåéä åúåàì åì íéëéøöù.milk g"i
àìîîù ùåáìîå ,ïåéìòä ìáøñä ,ïä åìàå .àì åúå úçà úáá ìåçá ùåáìì ìéâø àåäù,à"éùçî éáøòá ïéøå÷ù äøéôúì äøéôú ïéá ïôâ øîöå êåî åúåà ïé

úôðöîå ,åùàøáù òáåëå ,äéìò íéøâåçù øåâçå ,à"æéî÷ ïéøå÷ù åøùá ìò ùáåìù ÷åìçå ,à"ðåâ æ"òìá ïéøå÷ù øö÷å øö ãâáå ,åéãîì ìòîî øâåçù áçø øåâçå
úéìèå ,ïäá áâðúîù íéãéãø éðùå ,íéìéöàä ãò úåòåøæä ïäá ïéñëîå íéãéä ìò íúåà íéùéáìîù íéãé éúá éðùå ,íé÷åù éúá éðùå ,åéìâøáù íéìòðî éðùå

:ã"éù éáøòá åì ïéøå÷å åéðôì åéùàø éðù ïééåìúå åøàåöáù øãåñå ,åéôúëå åùàø åá äñëîù ïè÷.inr elivde e`ea.íéìéöî íä êë ìéöî àåäù íùëù
:àëôéà åà ,åãòñ ïäå ãòñ àì àåäù ïåâë ,ìéöäì íéìåëé íäù äîî øúåé ìéöî àåäù íéîòôù ,íëì åìéöäå åàåá øîà ìéòì ìáà

dd.dciy:ïåøà ïéîë äéåùò.daiz:íéðçìåù ìù äðè÷.lcbne:õò ìù ïúùìùå ,ø"àùðî éáøòáå ,æ"òìá å"àéøàîøà.jxgn `edy iptnøåàä ïéàå
:óøùé àìù õò éìë ìò ìéöîå åá úæçàð.mi`ln oia:íéî.xe`d z` lawl oileki oi`yíå÷îá åìéôà øåñà éåáë íøâ é"ø øáñå ,íä íéùãçù éðôî

:é"øë äëìä ïéàå .ïåîî ãñôä
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פקחים  היו שאם ללמדנו, המשנה ובאה בחינם; תהא שטרחתם גם
זה  שאין לפי טרחה, שכר ליטול  איסור כאן שאין ויודעים בהלכה,

שלוקחים  אלא להציל, מתחילה באו כן  מנת על שלא כיון שבת, שכר 
הכל, לו  מחזירים הם ועכשיו  הפקר , מתוך בכל שזכו  משום שכרם

úaMä øçà ïBaLç Bnò ïéNBò.טרחתם שכר כשיעור  ונוטלים – ÄÄÆÀÇÇÇÇÈ
ïúBà ïéìévî ïëéäì?והמשקאות המאכלים את –úáøòîä øöçì ÀÅÈÇÄÄÈÆÈÅÇÀÙÆÆ

שבארנו  כמו הקודש, מבכתבי  החמירו במזון שכן  עירוב, בה שעשו –
הקודמת). למשנה (בהקדמה dðéàLìלעיל  óà :øîBà àøéúa ïaÆÀÅÈÅÇÀÆÅÈ

úáøòî.עירוב בה עשו  שלא לחצר אף מזון  להציל מותר –dklde ÀÙÆÆ
.`nw `pzk

שאם  לגמרי , אחרת בדרך וכו ' פקחים" היו "ואם הפיסקה את מבארים יש
במתנה, המזונות את להם לתת רוצה הוא שאין ומבינים פקחים היו המצילים

בשבילו , שיצילו הוא מתכוון  oeayg...אלא enr miyerשנהנו מה שווה כמה –
לו ומשלמים epzpynl)ממנו eyexit lr zenlyd oiire ,wal` g"x).

âששללייששיי âייווםם
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הקודש כתבי  שמלבד  ללמד , מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
שיבואר . כפי בגדים, וגם כלים גם הדליקה מפני  בשבת מצילים ומזון 

íLìe(בתירא בן (לדעת או  קמא), תנא (לדעת המעורבת לחצר – ÀÈ
מעורבת, שאינה לחצר BLéîLúאפילו éìk ìk àéöBî הצריכים – ÄÈÀÅÇÀÄ

שבת, לאותה äîלו  ìk óèBòå LBaìì ìBëiM äî ìk LáBìåÀÅÈÇÆÈÄÀÀÅÈÇ
óBèòì ìBëiM לו ומותר לבישתם, דרך  בגדים שמוציא כלומר – ÆÈÇÂ

יש לעטוף. שיכול כמה ולעטוף ללבוש  שיכול  בגדים כמה ללבוש
לו  מותר מלבוש , דרך הבגדים את מוציא והוא שהואיל סוברים,

עצמה, בפני פיסקה זוהי  ולדעתם מעורבת, שאינה לחצר  אף להוציאם
יש במלבושים שאף סוברים, ויש  מוציא". "ולשם על  מוסבה ואינה

המעורבת לחצר אלא להציל מותר  ואינו זה, בכגון  הוצאה ((עעייייןן  איסור

אאייייגגרר  )).. עעקקייבבאא   ררבביי íéìkתתווסספפוותת   øNò äðBîL :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÈÈÈÅÄ
מספר הוא שכך ולהוציא, ללבוש  לו מותר בגדים עשר שמונה רק –
בגמרא  בברייתא הם ומפורטים בחול , ללבוש רגילים שהיו הבגדים

אא  )).. קקככ,, àéöBîe((ששבבתת   LáBìå øæBçå זו שפיסקה מפרשים, יש  – ÀÅÀÅÄ
וללבוש ולחזור  ולפשוט ולהוציא ללבוש לו שמותר  הכל, לדברי  היא

באוכלים  כן התירו לא ולמה כולו . היום כל ואפילו  ולפשוט, ולהוציא
להוציא  לו  מותר  יהא ואם בידיו , אדם מוציא שמזון לפי ומשקים?

לכבות  יבוא ממונו  על  בהול  שהוא שמתוך חשש יש ולהוציא ולחזור 

דרך אלא להוציאם התירוהו ולא הואיל  בבגדים אבל הדליקה, את
לכבות שאסור  ויזכור  לבו אל ישים לדעת ((ההרר""ןן  ))לבישה, ברם, .

אלא  זו  פיסקה אין כה), כג, שבת הל' משנה" "כסף פי (על הרמב"ם
אינו  כמותו , שהלכה קמא, תנא לדעת אבל  יוסי, רבי של  דבריו  המשך

וחוזר פושט ואינו  בלבד , ללבוש  יכול  שהוא בגדים אלא להציל  יכול
כשם  ומוציא, בלבדולובש סעודות שלש  מזון אלא להציל  יכול  שאינו

מדברי דווקא היא זו  שפיסקה מפרשים, ויש  ומציל. וחוזר  מציל  ואינו 
חוזר ואינו  בלבד בגדים עשר  שמונה סובר : יוסי רבי  אבל קמא, תנא

אאללייההוו""))..ומוציא énò((""ששננוותת   eìéväå eàBa :íéøçàì øîBàå– ÀÅÇÂÅÄÀÇÄÄÄ
לאחרים: שאומר הקודמת), (במשנה שנינו מזון  בהצלת e`eaואילו 

,mkl elivde הוא שאם כגון  בהצלתו , עמו  שווים ואינם יש במזון  שכן
או  מהם, יותר  מציל הוא נמצא הסעודה, אחרי  ואחרים הסעודה לפני 

בהצלתם עמו  האחרים שווים בבגדים אבל בבררטטננוורראא  ))..להיפך , ((ההרר""ןן;;

משלש יותר להציל יכול  אינו  ובמזון שהואיל הטעם, מבארים ויש 

ים  של  מזוטו  כמצילים האחרים והרי הפקר , השאר  נמצא סעודות,
והצילו  בואו להם: אומר  הוא הלכך  הם, הים) קרקע =),mklאבל

כמה  ועטיפה לבישה בדרך להציל  הבית בעל של  שבידו במלבושים

ולפשוט, ולהוציא וללבוש פעם אחר פעם לחזור והיינו רוצה, שהוא
והצילו בואו  להם: אומר הוא ולכן הפקר, כאן  שיעזרו inrאין כלומר ,

בשבילו  להציל אאייייגגרר))..לו עעקקייבבאא ררבביי ((תתווסספפוותת  

ה ה נ ש מ ר ו א ב

תתפשט. שלא בשבת הדליקה את לאתר מותר  כיצד ללמד, באה זו  משנה

éab ìò éãb ìL øBò ïéñøBt :øîBà ñpð ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÇÈÅÀÄÆÀÄÇÇÅ
ìcâîe äáéz äcL,עץ של ארונות מיני  –øeàä úà ïäa æçàL ÄÈÅÈÄÀÈÆÈÇÈÆÆÈ

נתלבתה, לא ועדיין בהן נאחזה שהאש  –Cøçî àeäL éðtî– ÄÀÅÆÀÈÅ
ומ  נשרף, ואינו  האש  מן  מחרך אלא אינו הגדי מגן שעור  הוא כך  תוך

יישרפו ; שלא והמגדל, התיבה השידה ìëaעל  ävçî ïéNBòåÀÄÀÄÈÀÈ
ïéa ,íéìkäíéàìî–,miníéð÷éø ïéa,ריקים כלים –ìéáLa ÇÅÄÅÀÅÄÅÅÈÄÄÀÄ

ä÷ìcä øáòz àHL שמחיצה פי על ואף תתפשט; לא שהדליקה – ÆÇÂÙÇÀÅÈ
מותר . כבוי  שגרם בשבת, לעשותה מותר  האש, לכיבוי  תגרום éaøÇÄזו 

øñBà éñBé– מחיצה לעשות –,íéî ïéàìî íéLãç Nøç éìëa ÅÅÄÀÅÆÆÂÈÄÀÅÄÇÄ
øeàä úà ìa÷ì ïéìBëé ïéàL éôì אינם חדשים והם שהואיל – ÀÄÆÅÀÄÀÇÅÆÈ

האש, בפני ä÷ìcäעומדים úà ïéaëîe ïéòwaúî ïäåוסובר – ÀÅÄÀÇÀÄÀÇÄÆÇÀÅÈ
ממון. הפסד במקום אפילו בדליקה אסור כבוי  שגרם יוסי, oi`eרבי

,iqei iaxk dkld מהם עושים מים מלאים חדשים חרס כלי "אפילו אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂúBaëì àaL éøëð–Bì íéøîBà ïéà:äak,äaëz ìàå,ïäéìò BúúéáL ïéàL éðtî;úBaëì àaL ïè÷ ìáà ¨§¦¤¨§©¥§¦©¥§©§©¤¦§¥¤¥§¦¨£¥¤£¨¨¨¤¨§©
–Bì ïéòîBL ïéà,ïäéìò BúúéáML éðtî. ¥§¦¦§¥¤§¦¨£¥¤
ÊäøBwa æçàz àHL ìéáLa øpä éab ìò äøò÷ ïéôBk,ïè÷ ìL äàBö ìòå,CMz àHL áø÷ò ìòå.øîàéaø ¦§¨¨©©¥©¥¦§¦¤¤¡Ÿ©¨§©¨¤¨¨§©©§¨¤¦©¨©©¦

äãeäé:éðôì àa äNòîéàkæ ïa ïðçBé ïaøáøòa,øîàå:úàhçî Bì éðLLBç. §¨©£¤¨¦§¥©¨¨¨¤©©©£¨§¨©¥§¦¥©¨
Áøpä úà ÷éìãäL éøëð–ìàøNé BøBàì LnzLî;ìàøNé ìéáLa íàå–øeñà.Bzîäa úB÷Läì íéî àlî ¨§¦¤¦§¦¤©¥¦§©¥§¦§¨¥§¦¦§¦¦§¨¥¨¦¥©¦§©§§¤§

ee.dak el mixne` oi`:úåáù éøëðì äøéîàã.dakz l`eøäæåî åðéà ìàøùéã ,íäéìò éøëðä úúéáù ïéàù éðôî äáëéå åðçéðé àìà ,åãéá úåçîì êéøö ïéà
éøëðä úúéáù ìò:åãáò åðéàùë

ff.dxrw oitekïéà øîàã ÷çöé éáøì äðéî àðáéúåà àä ,úáùá úìèéð äðéàù äøå÷ úìöäì éìë ìèåðù ô"òàå .äáëé àìù ãáìáå øðä éáâ ìò ñøç ìù
:åîå÷î êøåöì åìèìèì éøùã éìë ìù åîå÷îì êéøöá äì éðùå ,ìèéðä øáã êøåöì àìà ìèéð éìë.ohw ly d`ev lreàäã ,øîà÷ ïè÷ øòð ìù äàåö åàì

úçðåî åæ äàåöù ïåâëå .äá êìëìúéå çôèé àìù ïè÷ä éðôî ,íéìåâðøú ìù äàåö ìòå øîà÷ éëä àìà ,äôùàì åàéöåäìå åìèìèì øúåîå àåä éòø ìù óøâ
:êìëìúé àìù ïè÷ä ìéáùá äøò÷ äéìò ïéôåë ìáà ,äàéöåäìå äìèìèì øúåî ïéà êëìéä ,àåä éòø ìù óøâ åàìå äéî÷ àéîø àìã øöçáù äôùàádyrn

.`a:áø÷ò ìò éìë úééôë.axra:íå÷î íù.z`hgn el ip` yyegïéðòìå .äãéö íåùî úàèç áééç àîù éðà ùùåç åéøçà õø áø÷ò äéä àìù ïåéëã
ïúåàå .åéøçà íéöø ïéàù åìéôàå ïúåà äàøéùë ãéî ïâøäì øúåî ,äèåù áìëå íéôøùä íéùçðä ïåâë ,éàãå ïéúéîîå ïéëùåðù ñøàä éìòá ïúåà äëìää ÷ñô
ïâøäå ïñøã íàå ,éìë íäéìò äôåë åéøçà íéöø ïéà íàå ,ïâøäì øúåî åéøçà íéöø íà ,ïéúéîî ïéà íéîòôå ïéúéîî íéîòô àìà ,éàãå ïéúéîîå íéëùåð ïðéàù

:øåñà ,åá ÷çöì äöåøù éðôî ùçð ãåöìå .øúåî åîåú éôì
gg.min `lin:íéáøä úåùøá øåáî.yakàðéîà äåä øð àðú éàã ,íéîå øð ïðéòîùàì àðú êéøèöéàå .äùáéì äðéôñä ïî åá ãøéì äìåãâ äðéôñá ïéùåò

ìéáùáã àåä íéî àðéîà äåä íéî ïðéòîùà éàå .øåñà øæâéîì àëéàã íéî ìáà ,äàîì øð ãçàì øðã ìàøùé ìéáùá äáøé àîù øæâîì àëéìã éøùã àåä øð

`xephxa yexit

מותר" כיבוי שגרם ומכבים, מתבקעין שוודאי  פי  על אף ((ררממבב""םם  מחיצה,

דד)).. ייבב,, ששבבתת   ההלל''

âררבבייעעיי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

אם  אלא הנכרי, שביתת על  מוזהר ישראל אין  וכן השבת, על מצווה אינו הנכרי
בשבילו, מלאכה בשבת שיעשה לנכרי לומר לישראל  אסור  אבל עבדו. הוא כן
(עיין "שבות" משום זה דבר  חכמים שאסרו כלומר  שבות", לנכרי "אמירה שכן 
השבת  תהיה שלא כדי הטעם, מבאר והרמב"ם "שבות"). בענין  למסכתנו בפתיחה
(שמות  הכתוב מן זה דרשו  במכילתא ברם, בעצמם. לעשות ויבואו  בעיניהם קלה
דנה  משנתנו  מלאכתך . נכרי  יעשה שלא – בהם" יעשה לא מלאכה "כל  טז): יב,

נכרי. ידי על  דליקה בכיבוי 

úBaëì àaL éøëðישראל של  בביתו  שנפלה הדליקה את בשבת –, ÈÀÄÆÈÀÇ
äak :Bì íéøîBà ïéà,לעיל שבארנו  כמו שבות, לנכרי  שאמירה – ÅÀÄÇÅ

äaëz ìàå את יכבה שלא לו  ולומר בידו  למחות צריכים אין וגם – ÀÇÀÇÆ
עצמו, דעת על זה שעושה מאחר BúúéáLהדליקה, ïéàL éðtî– ÄÀÅÆÅÀÄÈ

הנכרי, שביתת ïäéìòשל  על  מוזהר  ישראל  שאין  כלומר  ישראל , על – ÂÅÆ
אינו  המכבה "כל לומר : בדליקה התירו שאף אמרו , בגמרא הנכרי.

úBaëìמפסיד". àaL ïè÷ ìáà,בשבת הדליקה את –ïéòîBL ïéà ÂÈÈÈÆÈÀÇÅÀÄ
Bì,לכבות לו נותנים שאין  כלומר –ïäéìò BúúéáML éðtî– ÄÀÅÆÀÄÈÂÅÆ

שקטן  היא הלכה שאמנם מבואר , בגמרא הקטן. שביתת על  שמוזהרים
כאן  אבל מזה), (להניאו  להפרישו  מצווים דין בית אין נבלות האוכל 

נוח  שהכיבוי הוא שיודע כלומר אביו , לדעת העושה בקטן  מדובר 
בנכרי ברם, בידו. למחות חייבים הלכך בשבילו, זה ועושה לאביו,

מקום  מכל  לישראל , הכיבוי שנוח שיודע פי  על  שאף מותר , זה בכגון
טרחתו . שכר שיקבל הוא שיודע מתכוון, הוא עצמו להנאת

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äøò÷ ïéôBk,חרס של –øpä éab ìò,בשבת –àHL ìéáLa ÄÀÈÈÇÇÅÇÅÄÀÄÆ
æçàz ה ובלבדäøBwaאש ,– נמוך, בבית כגון  הבית, תקרת של  – ÆÁÙÇÈ

יכ שלא כדי לקערה, הנר  בין  רווח ìLבה;שיישאר äàBö ìòåÀÇÈÆ
ïè÷: מבואר בגמרא –"ohw iptn milebpxz ly d`ev lr"כלומר ; ÈÈ

צואה  ואמנם בה. יתלכלך שלא קטן מפני  בשבת קערה עליה שכופין
לבית  או לאשפה בשבת להוציאה מותר בה, שיושבים בחצר המונחת

אבל להוציאו, כדי  בשבת לטלטלו שמותר  רעי של גרף כדין  הכסא,

בה, יושבים שאין אחרת בחצר שהיתה תרנגולים בצואת מדובר כאן 

להשמיענו , המשנה באה הלכך  בשבת, משם ולהוציאה לטלטלה ואסור 
קטן ; בה יתלכלך שלא כדי  כלי , עליה לכוף מותר  מקום ìòåÀÇשמכל 

áø÷ò,עקרב על קערה כופין  וכן –CMz àHLפי על  ואף – ÇÀÈÆÄÇ
צריך שאינו  מלאכה זו  הרי מקום מכל  הכלי, בכפיית ניצוד שהעקרב

פטור לגופה, צריך  שאינו שמלאכה משנתנו , של  התנא וסובר  לגופה,
כן  לעשות לכתחילה מותר  לפיכך סכנה, קצת כאן שיש  וכיון עליה,

אאללייההוו  "")).. ""ששננוותת   ïaø((ההממאאיירריי;; éðôì àa äNòî :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÂÆÈÄÀÅÇÈ
éàkæ ïa ïðçBé,עקרב על  כלי  אדם שכפה –áøòa,מקום שם – ÈÈÆÇÇÇÂÈ

øîàå: זכאי בן  יוחנן רבי  –úàhçî Bì éðLLBçאני חושש  – ÀÈÇÅÀÄÅÇÈ
שמלאכה  לשיטתו , הולך  יהודה רבי  צידה. משום חטאת הוא חייב שמא

וודאית. סכנה כאן ואין עליה, חייבים לגופה צריכה oiprleשאינה
:dkldd wqt,שוטה וכלב הנחשים כגון וממיתים, הנושכים הארס בעלי 

רצים  אם המזיקים: כל ושאר אותם; כשיראה בשבת להרגם מותר
כלי, עליהם לכוף מותר  אחריו, רצים אין  ואם להרגם; מותר אחריו
מותר והורגם, הילוכו בשעת תומו לפי  דורסם ואם ישכו ; שלא כדי 

בבררטטננוורראא  )).. ללההררממבב  ""םם;; ההממששננייוותת   ((פפייררוושש

âחחממייששיי âייווםם
ח ה נ ש מ ר ו א ב

מותר  בלבד , עצמו בשביל בשבת מלאכה נכרי שכשעשה ללמד , באה זו משנה
פי על  אף ישראל , בשביל אותה עשה אם אבל  בשבת, ממנה ליהנות לישראל 

מלאכה מאותה בשבת ליהנות לישראל  אסור  מעצמו , e,שעשאה zay 'ld m"anx)
(a.

øpä úà ÷éìãäL éøëð,בשבת עצמו לצורך –BøBàì LnzLî ÈÀÄÆÄÀÄÆÇÅÄÀÇÅÀ
ìàøNé אלא ישראל  בשביל  הנכרי ידי על  הודלק ולא הואיל  – ÄÀÈÅ

בלבד; עצמו ìàøNéבשביל ìéáLa íàåהנכרי הדליק אם  אבל – ÀÄÄÀÄÄÀÈÅ
ישראל , בשביל הנר לאורו.øeñàאת להשתמש לישראל –àlî– ÈÄÅ

ונמצא íéîהנכרי , הוא, היחיד  רשות והבור הרבים, שברשות מבור – ÇÄ
הרבים, לרשות היחיד  מרשות מים Bzîäaשהוציא úB÷Läì– ÀÇÀÀÆÀ

נכרים  מצויים הבהמות השקאת במקום שכן  זה דוגמה נקטה משנתנו 
ìàøNéוישראלים, åéøçà ä÷Lî ואין אלו, ממים בהמתו  את – ÇÀÆÇÂÈÄÀÈÅ

דברים  במה ישראל. בשביל  לשאוב הנכרי ירבה שמא חוששים
מכירו , הנכרי  אם אבל ישראל, לאותו מכיר נכרי אותו  כשאין אמורים?

ירבה  שמא בשבת בהמתו את אחריו  להשקות ישראל לאותו אסור
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„ìeBLéîLú éìk ìk àéöBî íL,óBèòì ìBëiM äî ìk óèBòå LBaìì ìBëiM äî ìk LáBìå.éñBé éaøøîBà: §¨¦¨§¥©§¦§¥¨©¤¨¦§§¥¨©¤¨©£©¦¥¥
íéìk øNò äðBîL.àéöBîe LáBìå øæBçå;íéøçàì øîBàå:énò eìéväå eàBa. §¨¨¨¥¦§¥§¥¦§¥©£¥¦§©¦¦¦

‰ñpð ïa ïBòîL éaøøîBà:ìcâîe äáéz äcL éab ìò éãb ìL øBò ïéñøBt,øeàä úà ïäa æçàL,L éðtîàeä ©¦¦§¤©¨¥§¦¤§¦©©¥¦¨¥¨¦§¨¤¨©¨¤¤¨¦§¥¤
Cøçî.íéìkä ìëa ävçî ïéNBòå,íéð÷éø ïéa íéàìî ïéa,ä÷ìcä øáòz àHL ìéáLa.éñBé éaøéìëa øñBà §¨¥§¦§¦¨§¨©¥¦¥§¥¦¥¥¨¦¦§¦¤©£Ÿ©§¥¨©¦¥¥¦§¥

íéî ïéàìî íéLãç Nøç,øeàä úà ìa÷ì ïéìBëé ïéàL éôì,ä÷ìcä úà ïéaëîe ïéòwaúî ïäå. ¤¤£¨¦§¥¦©¦§¦¤¥§¦§©¥¤¨§¥¦§©§¦§©¦¤©§¥¨

cc.`iven `ed myle:úáøåòî äðéàù øöçì åìéôà àøéúá ïáìå ,úáøåòîä øöçì àî÷ àðúì.eyinyz ilk:äãåòñì íåéä åúåàì åì íéëéøöù.milk g"i
àìîîù ùåáìîå ,ïåéìòä ìáøñä ,ïä åìàå .àì åúå úçà úáá ìåçá ùåáìì ìéâø àåäù,à"éùçî éáøòá ïéøå÷ù äøéôúì äøéôú ïéá ïôâ øîöå êåî åúåà ïé

úôðöîå ,åùàøáù òáåëå ,äéìò íéøâåçù øåâçå ,à"æéî÷ ïéøå÷ù åøùá ìò ùáåìù ÷åìçå ,à"ðåâ æ"òìá ïéøå÷ù øö÷å øö ãâáå ,åéãîì ìòîî øâåçù áçø øåâçå
úéìèå ,ïäá áâðúîù íéãéãø éðùå ,íéìéöàä ãò úåòåøæä ïäá ïéñëîå íéãéä ìò íúåà íéùéáìîù íéãé éúá éðùå ,íé÷åù éúá éðùå ,åéìâøáù íéìòðî éðùå

:ã"éù éáøòá åì ïéøå÷å åéðôì åéùàø éðù ïééåìúå åøàåöáù øãåñå ,åéôúëå åùàø åá äñëîù ïè÷.inr elivde e`ea.íéìéöî íä êë ìéöî àåäù íùëù
:àëôéà åà ,åãòñ ïäå ãòñ àì àåäù ïåâë ,ìéöäì íéìåëé íäù äîî øúåé ìéöî àåäù íéîòôù ,íëì åìéöäå åàåá øîà ìéòì ìáà

dd.dciy:ïåøà ïéîë äéåùò.daiz:íéðçìåù ìù äðè÷.lcbne:õò ìù ïúùìùå ,ø"àùðî éáøòáå ,æ"òìá å"àéøàîøà.jxgn `edy iptnøåàä ïéàå
:óøùé àìù õò éìë ìò ìéöîå åá úæçàð.mi`ln oia:íéî.xe`d z` lawl oileki oi`yíå÷îá åìéôà øåñà éåáë íøâ é"ø øáñå ,íä íéùãçù éðôî

:é"øë äëìä ïéàå .ïåîî ãñôä

`xephxa yexit

פקחים  היו שאם ללמדנו, המשנה ובאה בחינם; תהא שטרחתם גם
זה  שאין לפי טרחה, שכר ליטול  איסור כאן שאין ויודעים בהלכה,

שלוקחים  אלא להציל, מתחילה באו כן  מנת על שלא כיון שבת, שכר 
הכל, לו  מחזירים הם ועכשיו  הפקר , מתוך בכל שזכו  משום שכרם

úaMä øçà ïBaLç Bnò ïéNBò.טרחתם שכר כשיעור  ונוטלים – ÄÄÆÀÇÇÇÇÈ
ïúBà ïéìévî ïëéäì?והמשקאות המאכלים את –úáøòîä øöçì ÀÅÈÇÄÄÈÆÈÅÇÀÙÆÆ

שבארנו  כמו הקודש, מבכתבי  החמירו במזון שכן  עירוב, בה שעשו –
הקודמת). למשנה (בהקדמה dðéàLìלעיל  óà :øîBà àøéúa ïaÆÀÅÈÅÇÀÆÅÈ

úáøòî.עירוב בה עשו  שלא לחצר אף מזון  להציל מותר –dklde ÀÙÆÆ
.`nw `pzk

שאם  לגמרי , אחרת בדרך וכו ' פקחים" היו "ואם הפיסקה את מבארים יש
במתנה, המזונות את להם לתת רוצה הוא שאין ומבינים פקחים היו המצילים

בשבילו , שיצילו הוא מתכוון  oeayg...אלא enr miyerשנהנו מה שווה כמה –
לו ומשלמים epzpynl)ממנו eyexit lr zenlyd oiire ,wal` g"x).

âששללייששיי âייווםם
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הקודש כתבי  שמלבד  ללמד , מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
שיבואר . כפי בגדים, וגם כלים גם הדליקה מפני  בשבת מצילים ומזון 

íLìe(בתירא בן (לדעת או  קמא), תנא (לדעת המעורבת לחצר – ÀÈ
מעורבת, שאינה לחצר BLéîLúאפילו éìk ìk àéöBî הצריכים – ÄÈÀÅÇÀÄ

שבת, לאותה äîלו  ìk óèBòå LBaìì ìBëiM äî ìk LáBìåÀÅÈÇÆÈÄÀÀÅÈÇ
óBèòì ìBëiM לו ומותר לבישתם, דרך  בגדים שמוציא כלומר – ÆÈÇÂ

יש לעטוף. שיכול כמה ולעטוף ללבוש  שיכול  בגדים כמה ללבוש
לו  מותר מלבוש , דרך הבגדים את מוציא והוא שהואיל סוברים,

עצמה, בפני פיסקה זוהי  ולדעתם מעורבת, שאינה לחצר  אף להוציאם
יש במלבושים שאף סוברים, ויש  מוציא". "ולשם על  מוסבה ואינה

המעורבת לחצר אלא להציל מותר  ואינו זה, בכגון  הוצאה ((עעייייןן  איסור

אאייייגגרר  )).. עעקקייבבאא   ררבביי íéìkתתווסספפוותת   øNò äðBîL :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÈÈÈÅÄ
מספר הוא שכך ולהוציא, ללבוש  לו מותר בגדים עשר שמונה רק –
בגמרא  בברייתא הם ומפורטים בחול , ללבוש רגילים שהיו הבגדים

אא  )).. קקככ,, àéöBîe((ששבבתת   LáBìå øæBçå זו שפיסקה מפרשים, יש  – ÀÅÀÅÄ
וללבוש ולחזור  ולפשוט ולהוציא ללבוש לו שמותר  הכל, לדברי  היא

באוכלים  כן התירו לא ולמה כולו . היום כל ואפילו  ולפשוט, ולהוציא
להוציא  לו  מותר  יהא ואם בידיו , אדם מוציא שמזון לפי ומשקים?

לכבות  יבוא ממונו  על  בהול  שהוא שמתוך חשש יש ולהוציא ולחזור 

דרך אלא להוציאם התירוהו ולא הואיל  בבגדים אבל הדליקה, את
לכבות שאסור  ויזכור  לבו אל ישים לדעת ((ההרר""ןן  ))לבישה, ברם, .

אלא  זו  פיסקה אין כה), כג, שבת הל' משנה" "כסף פי (על הרמב"ם
אינו  כמותו , שהלכה קמא, תנא לדעת אבל  יוסי, רבי של  דבריו  המשך

וחוזר פושט ואינו  בלבד , ללבוש  יכול  שהוא בגדים אלא להציל  יכול
כשם  ומוציא, בלבדולובש סעודות שלש  מזון אלא להציל  יכול  שאינו

מדברי דווקא היא זו  שפיסקה מפרשים, ויש  ומציל. וחוזר  מציל  ואינו 
חוזר ואינו  בלבד בגדים עשר  שמונה סובר : יוסי רבי  אבל קמא, תנא

אאללייההוו""))..ומוציא énò((""ששננוותת   eìéväå eàBa :íéøçàì øîBàå– ÀÅÇÂÅÄÀÇÄÄÄ
לאחרים: שאומר הקודמת), (במשנה שנינו מזון  בהצלת e`eaואילו 

,mkl elivde הוא שאם כגון  בהצלתו , עמו  שווים ואינם יש במזון  שכן
או  מהם, יותר  מציל הוא נמצא הסעודה, אחרי  ואחרים הסעודה לפני 

בהצלתם עמו  האחרים שווים בבגדים אבל בבררטטננוורראא  ))..להיפך , ((ההרר""ןן;;

משלש יותר להציל יכול  אינו  ובמזון שהואיל הטעם, מבארים ויש 

ים  של  מזוטו  כמצילים האחרים והרי הפקר , השאר  נמצא סעודות,
והצילו  בואו להם: אומר  הוא הלכך  הם, הים) קרקע =),mklאבל

כמה  ועטיפה לבישה בדרך להציל  הבית בעל של  שבידו במלבושים

ולפשוט, ולהוציא וללבוש פעם אחר פעם לחזור והיינו רוצה, שהוא
והצילו בואו  להם: אומר הוא ולכן הפקר, כאן  שיעזרו inrאין כלומר ,

בשבילו  להציל אאייייגגרר))..לו עעקקייבבאא ררבביי ((תתווסספפוותת  
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תתפשט. שלא בשבת הדליקה את לאתר מותר  כיצד ללמד, באה זו  משנה

éab ìò éãb ìL øBò ïéñøBt :øîBà ñpð ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÇÈÅÀÄÆÀÄÇÇÅ
ìcâîe äáéz äcL,עץ של ארונות מיני  –øeàä úà ïäa æçàL ÄÈÅÈÄÀÈÆÈÇÈÆÆÈ

נתלבתה, לא ועדיין בהן נאחזה שהאש  –Cøçî àeäL éðtî– ÄÀÅÆÀÈÅ
ומ  נשרף, ואינו  האש  מן  מחרך אלא אינו הגדי מגן שעור  הוא כך  תוך

יישרפו ; שלא והמגדל, התיבה השידה ìëaעל  ävçî ïéNBòåÀÄÀÄÈÀÈ
ïéa ,íéìkäíéàìî–,miníéð÷éø ïéa,ריקים כלים –ìéáLa ÇÅÄÅÀÅÄÅÅÈÄÄÀÄ

ä÷ìcä øáòz àHL שמחיצה פי על ואף תתפשט; לא שהדליקה – ÆÇÂÙÇÀÅÈ
מותר . כבוי  שגרם בשבת, לעשותה מותר  האש, לכיבוי  תגרום éaøÇÄזו 

øñBà éñBé– מחיצה לעשות –,íéî ïéàìî íéLãç Nøç éìëa ÅÅÄÀÅÆÆÂÈÄÀÅÄÇÄ
øeàä úà ìa÷ì ïéìBëé ïéàL éôì אינם חדשים והם שהואיל – ÀÄÆÅÀÄÀÇÅÆÈ

האש, בפני ä÷ìcäעומדים úà ïéaëîe ïéòwaúî ïäåוסובר – ÀÅÄÀÇÀÄÀÇÄÆÇÀÅÈ
ממון. הפסד במקום אפילו בדליקה אסור כבוי  שגרם יוסי, oi`eרבי

,iqei iaxk dkld מהם עושים מים מלאים חדשים חרס כלי "אפילו אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂúBaëì àaL éøëð–Bì íéøîBà ïéà:äak,äaëz ìàå,ïäéìò BúúéáL ïéàL éðtî;úBaëì àaL ïè÷ ìáà ¨§¦¤¨§©¥§¦©¥§©§©¤¦§¥¤¥§¦¨£¥¤£¨¨¨¤¨§©
–Bì ïéòîBL ïéà,ïäéìò BúúéáML éðtî. ¥§¦¦§¥¤§¦¨£¥¤
ÊäøBwa æçàz àHL ìéáLa øpä éab ìò äøò÷ ïéôBk,ïè÷ ìL äàBö ìòå,CMz àHL áø÷ò ìòå.øîàéaø ¦§¨¨©©¥©¥¦§¦¤¤¡Ÿ©¨§©¨¤¨¨§©©§¨¤¦©¨©©¦

äãeäé:éðôì àa äNòîéàkæ ïa ïðçBé ïaøáøòa,øîàå:úàhçî Bì éðLLBç. §¨©£¤¨¦§¥©¨¨¨¤©©©£¨§¨©¥§¦¥©¨
Áøpä úà ÷éìãäL éøëð–ìàøNé BøBàì LnzLî;ìàøNé ìéáLa íàå–øeñà.Bzîäa úB÷Läì íéî àlî ¨§¦¤¦§¦¤©¥¦§©¥§¦§¨¥§¦¦§¦¦§¨¥¨¦¥©¦§©§§¤§

ee.dak el mixne` oi`:úåáù éøëðì äøéîàã.dakz l`eøäæåî åðéà ìàøùéã ,íäéìò éøëðä úúéáù ïéàù éðôî äáëéå åðçéðé àìà ,åãéá úåçîì êéøö ïéà
éøëðä úúéáù ìò:åãáò åðéàùë

ff.dxrw oitekïéà øîàã ÷çöé éáøì äðéî àðáéúåà àä ,úáùá úìèéð äðéàù äøå÷ úìöäì éìë ìèåðù ô"òàå .äáëé àìù ãáìáå øðä éáâ ìò ñøç ìù
:åîå÷î êøåöì åìèìèì éøùã éìë ìù åîå÷îì êéøöá äì éðùå ,ìèéðä øáã êøåöì àìà ìèéð éìë.ohw ly d`ev lreàäã ,øîà÷ ïè÷ øòð ìù äàåö åàì

úçðåî åæ äàåöù ïåâëå .äá êìëìúéå çôèé àìù ïè÷ä éðôî ,íéìåâðøú ìù äàåö ìòå øîà÷ éëä àìà ,äôùàì åàéöåäìå åìèìèì øúåîå àåä éòø ìù óøâ
:êìëìúé àìù ïè÷ä ìéáùá äøò÷ äéìò ïéôåë ìáà ,äàéöåäìå äìèìèì øúåî ïéà êëìéä ,àåä éòø ìù óøâ åàìå äéî÷ àéîø àìã øöçáù äôùàádyrn

.`a:áø÷ò ìò éìë úééôë.axra:íå÷î íù.z`hgn el ip` yyegïéðòìå .äãéö íåùî úàèç áééç àîù éðà ùùåç åéøçà õø áø÷ò äéä àìù ïåéëã
ïúåàå .åéøçà íéöø ïéàù åìéôàå ïúåà äàøéùë ãéî ïâøäì øúåî ,äèåù áìëå íéôøùä íéùçðä ïåâë ,éàãå ïéúéîîå ïéëùåðù ñøàä éìòá ïúåà äëìää ÷ñô
ïâøäå ïñøã íàå ,éìë íäéìò äôåë åéøçà íéöø ïéà íàå ,ïâøäì øúåî åéøçà íéöø íà ,ïéúéîî ïéà íéîòôå ïéúéîî íéîòô àìà ,éàãå ïéúéîîå íéëùåð ïðéàù

:øåñà ,åá ÷çöì äöåøù éðôî ùçð ãåöìå .øúåî åîåú éôì
gg.min `lin:íéáøä úåùøá øåáî.yakàðéîà äåä øð àðú éàã ,íéîå øð ïðéòîùàì àðú êéøèöéàå .äùáéì äðéôñä ïî åá ãøéì äìåãâ äðéôñá ïéùåò

ìéáùáã àåä íéî àðéîà äåä íéî ïðéòîùà éàå .øåñà øæâéîì àëéàã íéî ìáà ,äàîì øð ãçàì øðã ìàøùé ìéáùá äáøé àîù øæâîì àëéìã éøùã àåä øð
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מותר" כיבוי שגרם ומכבים, מתבקעין שוודאי  פי  על אף ((ררממבב""םם  מחיצה,

דד)).. ייבב,, ששבבתת   ההלל''
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אם  אלא הנכרי, שביתת על  מוזהר ישראל אין  וכן השבת, על מצווה אינו הנכרי
בשבילו, מלאכה בשבת שיעשה לנכרי לומר לישראל  אסור  אבל עבדו. הוא כן
(עיין "שבות" משום זה דבר  חכמים שאסרו כלומר  שבות", לנכרי "אמירה שכן 
השבת  תהיה שלא כדי הטעם, מבאר והרמב"ם "שבות"). בענין  למסכתנו בפתיחה
(שמות  הכתוב מן זה דרשו  במכילתא ברם, בעצמם. לעשות ויבואו  בעיניהם קלה
דנה  משנתנו  מלאכתך . נכרי  יעשה שלא – בהם" יעשה לא מלאכה "כל  טז): יב,

נכרי. ידי על  דליקה בכיבוי 

úBaëì àaL éøëðישראל של  בביתו  שנפלה הדליקה את בשבת –, ÈÀÄÆÈÀÇ
äak :Bì íéøîBà ïéà,לעיל שבארנו  כמו שבות, לנכרי  שאמירה – ÅÀÄÇÅ

äaëz ìàå את יכבה שלא לו  ולומר בידו  למחות צריכים אין וגם – ÀÇÀÇÆ
עצמו, דעת על זה שעושה מאחר BúúéáLהדליקה, ïéàL éðtî– ÄÀÅÆÅÀÄÈ

הנכרי, שביתת ïäéìòשל  על  מוזהר  ישראל  שאין  כלומר  ישראל , על – ÂÅÆ
אינו  המכבה "כל לומר : בדליקה התירו שאף אמרו , בגמרא הנכרי.

úBaëìמפסיד". àaL ïè÷ ìáà,בשבת הדליקה את –ïéòîBL ïéà ÂÈÈÈÆÈÀÇÅÀÄ
Bì,לכבות לו נותנים שאין  כלומר –ïäéìò BúúéáML éðtî– ÄÀÅÆÀÄÈÂÅÆ

שקטן  היא הלכה שאמנם מבואר , בגמרא הקטן. שביתת על  שמוזהרים
כאן  אבל מזה), (להניאו  להפרישו  מצווים דין בית אין נבלות האוכל 

נוח  שהכיבוי הוא שיודע כלומר אביו , לדעת העושה בקטן  מדובר 
בנכרי ברם, בידו. למחות חייבים הלכך בשבילו, זה ועושה לאביו,

מקום  מכל  לישראל , הכיבוי שנוח שיודע פי  על  שאף מותר , זה בכגון
טרחתו . שכר שיקבל הוא שיודע מתכוון, הוא עצמו להנאת
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äøò÷ ïéôBk,חרס של –øpä éab ìò,בשבת –àHL ìéáLa ÄÀÈÈÇÇÅÇÅÄÀÄÆ
æçàz ה ובלבדäøBwaאש ,– נמוך, בבית כגון  הבית, תקרת של  – ÆÁÙÇÈ

יכ שלא כדי לקערה, הנר  בין  רווח ìLבה;שיישאר äàBö ìòåÀÇÈÆ
ïè÷: מבואר בגמרא –"ohw iptn milebpxz ly d`ev lr"כלומר ; ÈÈ

צואה  ואמנם בה. יתלכלך שלא קטן מפני  בשבת קערה עליה שכופין
לבית  או לאשפה בשבת להוציאה מותר בה, שיושבים בחצר המונחת

אבל להוציאו, כדי  בשבת לטלטלו שמותר  רעי של גרף כדין  הכסא,

בה, יושבים שאין אחרת בחצר שהיתה תרנגולים בצואת מדובר כאן 

להשמיענו , המשנה באה הלכך  בשבת, משם ולהוציאה לטלטלה ואסור 
קטן ; בה יתלכלך שלא כדי  כלי , עליה לכוף מותר  מקום ìòåÀÇשמכל 

áø÷ò,עקרב על קערה כופין  וכן –CMz àHLפי על  ואף – ÇÀÈÆÄÇ
צריך שאינו  מלאכה זו  הרי מקום מכל  הכלי, בכפיית ניצוד שהעקרב

פטור לגופה, צריך  שאינו שמלאכה משנתנו , של  התנא וסובר  לגופה,
כן  לעשות לכתחילה מותר  לפיכך סכנה, קצת כאן שיש  וכיון עליה,

אאללייההוו  "")).. ""ששננוותת   ïaø((ההממאאיירריי;; éðôì àa äNòî :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÂÆÈÄÀÅÇÈ
éàkæ ïa ïðçBé,עקרב על  כלי  אדם שכפה –áøòa,מקום שם – ÈÈÆÇÇÇÂÈ

øîàå: זכאי בן  יוחנן רבי  –úàhçî Bì éðLLBçאני חושש  – ÀÈÇÅÀÄÅÇÈ
שמלאכה  לשיטתו , הולך  יהודה רבי  צידה. משום חטאת הוא חייב שמא

וודאית. סכנה כאן ואין עליה, חייבים לגופה צריכה oiprleשאינה
:dkldd wqt,שוטה וכלב הנחשים כגון וממיתים, הנושכים הארס בעלי 

רצים  אם המזיקים: כל ושאר אותם; כשיראה בשבת להרגם מותר
כלי, עליהם לכוף מותר  אחריו, רצים אין  ואם להרגם; מותר אחריו
מותר והורגם, הילוכו בשעת תומו לפי  דורסם ואם ישכו ; שלא כדי 

בבררטטננוורראא  )).. ללההררממבב  ""םם;; ההממששננייוותת   ((פפייררוושש

âחחממייששיי âייווםם
ח ה נ ש מ ר ו א ב

מותר  בלבד , עצמו בשביל בשבת מלאכה נכרי שכשעשה ללמד , באה זו משנה
פי על  אף ישראל , בשביל אותה עשה אם אבל  בשבת, ממנה ליהנות לישראל 

מלאכה מאותה בשבת ליהנות לישראל  אסור  מעצמו , e,שעשאה zay 'ld m"anx)
(a.

øpä úà ÷éìãäL éøëð,בשבת עצמו לצורך –BøBàì LnzLî ÈÀÄÆÄÀÄÆÇÅÄÀÇÅÀ
ìàøNé אלא ישראל  בשביל  הנכרי ידי על  הודלק ולא הואיל  – ÄÀÈÅ

בלבד; עצמו ìàøNéבשביל ìéáLa íàåהנכרי הדליק אם  אבל – ÀÄÄÀÄÄÀÈÅ
ישראל , בשביל הנר לאורו.øeñàאת להשתמש לישראל –àlî– ÈÄÅ

ונמצא íéîהנכרי , הוא, היחיד  רשות והבור הרבים, שברשות מבור – ÇÄ
הרבים, לרשות היחיד  מרשות מים Bzîäaשהוציא úB÷Läì– ÀÇÀÀÆÀ

נכרים  מצויים הבהמות השקאת במקום שכן  זה דוגמה נקטה משנתנו 
ìàøNéוישראלים, åéøçà ä÷Lî ואין אלו, ממים בהמתו  את – ÇÀÆÇÂÈÄÀÈÅ

דברים  במה ישראל. בשביל  לשאוב הנכרי ירבה שמא חוששים
מכירו , הנכרי  אם אבל ישראל, לאותו מכיר נכרי אותו  כשאין אמורים?

ירבה  שמא בשבת בהמתו את אחריו  להשקות ישראל לאותו אסור

izdw - zex`ean zeipyn
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–ìàøNé åéøçà ä÷Lî;ìàøNé ìéáLa íàå–øeñà.Ba ãøéì Lák éBb äNò–ìàøNé åéøçà ãøBé;íàå ©§¤©£¨¦§¨¥§¦¦§¦¦§¨¥¨¨¨¤¤¥¥¥©£¨¦§¨¥§¦
ìàøNé ìéáLa–øeñà.äNòîíéð÷æe ìàéìîb ïaøa,äLäðéôña ïéàa eé,Ba ãøéì Lák éBb äNòå,Ba eãøéå ¦§¦¦§¨¥¨©£¤§©¨©§¦¥§¥¦¤¨¨¦¦§¦¨§¨¨¤¤¥¥§¨§

íéð÷fäå ìàéìîb ïaø. ©¨©§¦¥§©§¥¦
¯ ˘ Ú ‰ Ú · ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïänò ïäéúBúìãå úaMa ïéìhð íéìkä ìk,úaMa e÷øtúpL ét ìò óà;úéaä úBúìãì ïéîBc ïðéàL,éôì ¨©¥¦¦¨¦©©¨§©§¥¤¦¨¤©©¦¤¦§¨§©©¨¤¥¨¦§©§©©¦§¦
ïëenä ïî ïðéàL. ¤¥¨¦©¨

·íéæBâàä úà Ba òvôì ñðø÷ íãà ìèBð,äìácä úà CBzçì ícø÷å,äðéábä úà da øBøâì äøâî,äôøâî ¥¨¨ª§¨§©¥©¤¨¡¦§ª§Ÿ©§¤©§¥¨§¥¨¦§¨¤©§¦¨©§¥¨

,äàîì ùáë ãçàì ùáëã ,øðì éîãã â"òà ùáëå .àëéøö ,äàîì øð ãçàì øðã ,éøù äéì êéøö éîð åäéàã ïåéë ìàøùé ìéáùáã â"òà øð ìáà ,øåñà ìàøùé
:áø äùòîã ,äéì àðú íéð÷æå â"øã äùòî íåùî

fi`̀.milkd lk:úåúìã ïäì ùéù.odnr odizezlce zaya milhip:íéìëä áâà úáùá íéìèéð úáùä íãå÷ íéìëä ïî úåúìãä å÷øôúðù ô"òàåopi`e
.ziad zezlcl oinec:ìåèìèì åùòð àì øîåìë ,ïëåîä ïî ïðéà úéáä úåúìãù éôì ,ïéìèéð ïéà úáùá å÷øôúð åìéôàù

aa.qpxew:ùéèô.dlacd:äëúçì íåãø÷ äëéøöå äù÷å äáò àéä ìåâò äàùòù øçàì.dxbn:äáøä úåîéâô åá ùéå êåøà ïéëñ ïéòëz` ea xexbl
.dpiabd:áòä øáãä êúåçå øäîî åéúåîéâô éãé ìòù íé÷ìçì ä÷ìçìå äëúçì.dtixbn:úéáçä ïî úåøâåøâä äá óåøâì.zgxéúùå ãé úéá äì ùéù çåì

`xephxa yexit

נר לאחד שנר  ולמעט, להרבות אפשרות בו  שאין  בנר ברם, בשבילו .

בשבת, ישראל  אחריו נהנה עצמו, בשביל הנכרי  ועשה הואיל  למאה,
מכירו . שהוא פי על  ìàøNéואף ìéáLa íàåהנכרי אם אבל  – ÀÄÄÀÄÄÀÈÅ

ישראל , של  בהמתו  להשקות בשביל  מים לישראלøeñàמלא – È
בהם. Baלהשתמש  ãøéì Lák éBb äNò משופע גשר  כעין  – ÈÈÆÆÅÅ

ליבשה, הספינה מן בו  ìàøNéשיורדים åéøçà ãøBé זה ואף – ÅÇÂÈÄÀÈÅ
בכבש, להשתמש לו מותר  מכירו , הנכרי שאפילו  כנר, íàåÀÄדינו

ìàøNé ìéáLa, ישראל בשביל  הכבש את עשה הנכרי אם –øeñà ÄÀÄÄÀÈÅÈ
בו. לרדת לישראל  –ïéàa eéäL ,íéð÷æe ìàéìîb ïaøa äNòîÇÂÆÀÇÈÇÀÄÅÀÅÄÆÈÈÄ

äðéôña,בשבת –Ba ãøéì Lák éBb äNòå,ליבשה הספינה מן – ÄÀÄÈÀÈÈÆÆÅÅ
Ba eãøéå, כבש באותו  –íéð÷fäå ìàéìîb ïaøשירד לאחר – ÀÈÀÇÈÇÀÄÅÀÇÀÅÄ

קודם  שבת בערב לנמל  הגיעה שהספינה מבואר, בתוספתא הגוי . בו

אלא  ליבשה מתוכה בשבת יוצאים אין בים, הבאה ספינה שכן חשכה,
לתחום  מחוץ הבא שכל חשכה, שלא עד התחום בתוך היתה כן אם

ממקומו . לזוז רשאי  אינו  השבת, ביום

א ה נ ש מ ר ו א ב

להשתמש שבת מערב מוכנים שאינם שדברים למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו כבר 
הנקראים: והם בשבת, לטלטלם חכמים אסרו המותרים, דברים לצרכי  בשבת בהם

."dvwen ixeqi`" דברים מקצת לטלטל חכמים "אסרו  הרמב"ם: כותב זה בענין
הזהירו אם ומה אמרו: זה? באיסור נגעו מה ומפני בחול. עושה שהוא כדרך  בשבת
כשיחת  השבת שיחת ולא בחול כהילוכך  בשבת הילוכך  יהיה שלא וצוו  נביאים
בשבת  טלטול יהיה שלא וחומר קל  דבר", "ודבר יג): נח, (ישעיהו  שנאמר החול,
מפינה  כלים ולתקן להגביה ויבוא בעיניו  חול כיום יהיה שלא כדי  בחול , כטלטול

או לבית, מבית או בביתו,לפינה ויושב בטל  הוא שהרי בהן, וכיוצא אבנים להצניע
"למען בתורה שנאמר הטעם ובטל  שבת, שלא ונמצא בו , שיתעסק דבר ויבקש 
מעט  בהן שיתעסק אפשר לאיסור , שמלאכתן  כלים ויטלטל  כשיבקר  ועוד, ינוח".
כל בטלין  אלא אומנויות בעלי אינם העם שמקצת מפני  ועוד , מלאכה. לידי ויבוא
יהיה  ואם ממלאכה, שובתים הן ימיהן  שכל  קרנות, ויושבי הטיילין כגון  ימיהן ,
לפיכך הניכרת, שביתה שבת שלא נמצא הימים, כשאר  ולטלטל ולדבר  להלך מותר 
באיסור  נגעו  אלו  דברים ומפני אדם. בכל השווה שביתה היא אלו  מדברים שביתה
שיתבאר . כמו  להם, הצריך  כלים אלא בשבת אדם יטלטל  שלא ואסרו הטלטול ,

–,xzidl ezk`lny ilk yiבו שנעשה דבר בשבת בו  לעשות שמותר  הכלי  והוא
וקורנס  ופת, בשר  בו לחתוך  וסכין בה, לאכול  וקערה בו, לשתות כוס כגון בחול,

בהן. וכיוצא אגוזים בו xeqi`l,לפצוע ezk`lny ilk yie לעשות שאסור  הכלי  והוא
לכתוש שאסור  בהן , וכיוצא וריחיים מכתשת כגון  בו, שנעשה דבר  בשבת בו 
של או  חרס של  או עץ של היה בין  להיתר, שמלאכתו  כלי  כל  – בשבת. ולטחון

כלי של  עצמו  בשביל  בין בשבת, לטלטלו מותר  מתכת, של  או  edptnyאבן  oebk)
(cqtii `ly ick ,minybd on e` dngd onמקומו לצורך zaylבין  dvex `edy oebk)

(ilkd gpeny mewnaגופו לצורך lek`lבין dxrw oebk ,ea ynzydl ilkd seb jxevl)

.(daאו אבנים של  או  חרס של  או  עץ של  היה בין לאיסור, שמלאכתו  כלי  וכל 

עליה  לשבור מכתשת (כגון  גופו  לצורך  בין בשבת לטלטלו  מותר מתכת, של

כגון כלי , שאינו  וכל אסור. כלי של עצמו  בשביל  אבל  מקומו, לצורך  בין אגוזים),
לטלטלן " אסור  בהן , וכיוצא וקורות וקנים ומעות dk,אבנים ;ci-bi ,ck zay 'ld)

(e ,b-`.
אחרים. מוקצה דיני בו  נישנים וכן  זה; בפרק מקורן כלים טלטול בענין אלו הלכות
להיתר , שמלאכתם תיבה, או ארון כגון  דלתות, בעלי בכלים עוסקת משנתנו  –

כפי  הבית, לדלתות אלו  דלתות בין הבדל שיש ללמד, באה במשנה.והיא שיתבאר 

ïänò ïäéúBúìãå úaMa ïéìhð íéìkä ìk הכלים כל כלומר , – ÈÇÅÄÄÈÄÇÇÈÀÇÀÅÆÄÈÆ
המותרים  לדברים בהם שמשתמשים וארגז, ארון  כגון דלתות, להם שיש 

דלתותיהם, עם יחד  בשבת לטלטלם מותר étבשבת, ìò óàÇÇÄ
úaMa e÷øtúpL:מבואר בגמרא –md milhip ,ewxtzpy it lr s` ÆÄÀÈÀÇÇÈ

,zaya,השבת לפני  הכלים מן הדלתות שנתפרקו פי  על אף כלומר :
הדלתות  מותרות לכלי, מחוברות היו לא כבר  השבת כניסת ובשעת

הכלי, אגב בשבת ïéîBcלהיטלטל  ïðéàL,הכלים דלתות –úBúìãì ÆÅÈÄÀÇÀ
úéaä,הבית מן כשנתפרקו  לטלטלן שאסור  –ïî ïðéàL éôì ÇÇÄÀÄÆÅÈÄ
ïëenä נעשו שלא כלומר לטלטול , המוכן  מן אינן  הבית שדלתות – ÇÈ

מוקצה  תורת הלכך  לקרקע, המחובר  הבית לשמוש  אלא לטלטול
כן  שאין מה לטלטלן, אסור בשבת הבית מן נתפרקו  ואפילו עליהן,

לטלטול. מוכנות דלתותיהם אף הכלים שאגב הכלים, דלתות

לרבותא, עמהן " "ודלתותיהן  נקטה שמשנתנו מפרש, ישראל " "תפארת בעל 
יחזור שמא חוששים ואין הדלתות, את לטלטל  מותר הכלים עם שאפילו 

הכלים בלי  הדלתות את לטלטל  שמותר שכן ומכל  בשבת, אותן  (oiireויתקע
("miycg zetqez".

âששייששיי âייווםם
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לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו  כלי  שאפילו  הזכרנו, הקודמת למשנה בהקדמה

כלים  איפוא, מונה, משנתנו בשבת. המותר שימוש לשם כלומר גופו , לצורך בשבת

בשבת. לטלטלם מותר  דברים אלו  לצורך  להדגים באה והיא לאיסור , שמלאכתם

ñðø÷ íãà ìèBð, פטיש –íéæBâàä úà Ba òvôì;בשבת – ÅÈÈËÀÈÀÇÅÇÆÈÁÄ
ícø÷å,עצים בו שמבקעים קרדום, אדם נוטל  –úà CBzçì ÀËÀÙÇÀÆ
äìácä;בשבת –dlac; יחד ודבוקות דרוסות תאנים äøâîהיינו  ÇÀÅÈÀÅÈ

כדי  בשבת, אדם נוטלה משור מין –äðéábä úà da øBøâì– ÄÀÈÆÇÀÄÈ
שבמגירה  הפגימות ידי  שעל לחלקים, ולחלקה יבשה גבינה בה לחתוך 

מתפוררת; ואינה יפה נחתכת úBøâBøbäהיא úà da óBøâì äôøâîÇÀÅÈÄÀÈÆÇÀÀ
החבית; מן  היבשות התאנים –úçøä úà בה לזרות העשויה – ÆÈÇÇ
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úBøâBøbä úà da óBøâì,ïèwì åéìò úúì âìænä úàå úçøä úà,Ba áBçúì økøkä úàå Lekä úà,èçî ¦§¨¤©§§¤¨©©§¤©©§¥¨¥¨¨©¨¨¤©§¤©©§©¦§©©
õBwä úà Ba ìBhì ãé ìL,úìcä úà Ba çBzôì íéàwñ ìLå. ¤¨¦¤©§¤©¨¦¦§©¤©¤¤

‚íéúéæ ìL äð÷,BLàøa øL÷ Lé íà–äàîè ìa÷î;åàì íàå–äàîè ìa÷î ïéà.Ck ïéáe Ck ïéa,ìhð ¨¤¤¥¦¦¥¤¤§Ÿ§©¥ª§¨§¦¨¥§©¥ª§¨¥¨¥¨¦¨
úaMa. ©©¨
„éñBé éaøøîBà:ïéìhð íéìkä ìk,äLøçî ìL ãúéå ìBãbä øqnä ïî õeç.àHLå Cøöì ïéìhð íéìkä ìk ©¦¥¥¨©¥¦¦¨¦¦©©¨©¨§¨¥¤©£¥¨¨©¥¦¦¨¦§Ÿ¤§¤

Cøöì.äéîçð éaøøîBà:Cøöì àlà ïéìhð ïéà. §Ÿ¤©¦§¤§¨¥¥¦¨¦¤¨§Ÿ¤

:äèçä úà äá ïéøåæå úåðôã.blfne:ïøåâá ù÷ä úà åá íéëôäîå íéðéù ùìù åì ùéù éìë.yek:íéùðä åá úååèù êìô.xkxkäîåãå íéâøåà ìù õò
:ïéà÷ñ ìù èçîì.ea aegzl:êø éøô éðéî ìëå íéúåú åá ìåëàì.ci ly hgnäá íéøôåúù äðè÷ èçî:íéãâá.uewd z` ea lehil,åøùáá ñðëðù

:äô äì úåùòì ïéåëúé àìù ãáìáå äçéì äðîî àéöåäì àñøåî ñéôäì øúåîù åîë úáùá åìèéì øúåîù.mi`wq lye:ïé÷ù äá ïéøôåúù ìåãâ èçîgeztl
.zlcd z` ea:çúôî åì äãáàù éî

bb.mizif ly dpw:ãáä úéáì ïééåàø úåéäì òéâäå åëåúá ïðîù óñàúð íà ïèòîáù íéúéæä ÷åãáì éåùòù äð÷.ey`xa xyw yi m`,äð÷áù ÷÷ô ïéòë
:ìåá÷ úéá äéì äåäå øåöòì òéâä íà åá ÷ãåáå íéúéæä ïî áæä ïîùä ïî åá øééúùî øù÷á ÷å÷ô àåäù éãé ìòù éôì ,äàîåè ìá÷î.e`l m`eåá ïéàù

:äàîåè ìá÷î åðéàå õò éìë éèåùô äéì äåä êëìéä ,íåìë ìá÷ì éåùò åììç ïéà ìåìç àåäù ô"òà øù÷.zaya lhip jk oiae jk oiaàåä éìë àäã
:íéúéæä úà åá êåôäì éåùòå

cc.lecbd xqn:úåøå÷ äá íéøñåðù äìåãâ äøâî.dyixgn ly czieãçééîå åäééìò ãéô÷ êðäå äðòîä íìú ìù õéøç ïéùåò åáù ïéëñë éåùòä ìåãâ éìë
:éúéøçà äëàìîì åæç àìã íå÷î åäìlk.jxevl `lye jxevl milhip milkdåôåâ êøåöì íéìèéð úåñåëå úåøò÷ ïåâë øúéäì ïúëàìîù íéìëä ìë ÷"ä

.øúéäì åúëàìîù éìëá éøù íéáðâä åäåáðâé àìù åà ìöì äîçî åìèìèì àìà éìë ìù åîå÷îìå åôåâì êéøö åðéàù åìéôà ,êøåöì àìùå ,éìë ìù åîå÷î êøåöìå
:øåñà íéáðâä éðôî åà ìöì äîçî ,øúåî åîå÷î êøåöìå åôåâ êøåöì ,ïäá àöåéëå íééçøå úåëåãî ïåâë øåñéàì åúëàìîù éìëåmilhip oi` xne` dingp iax

.jxevl `l`úà åá êåîñì àìå éøù ãáìá åá êåúçì ïéëñ ïåâë ,åôåâ êøåöì åìéôàå øçà øáã êøåöì àìå ,ãáìá åì ãçåéîä ùéîùú êøåöì àøîâá ùøôî
:äéîçð 'øë äëìä ïéàå .äøò÷ä
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בגורן, âìænäתבואה úàå את בו  להפוך  העשוי  שיניים בעל כלי  – ÀÆÇÇÀÅ
בשביל ליטלם מותר בגורן, ïèwìהתבן  åéìò úúì עליהם להגיש – ÈÅÈÈÇÈÈ

טמאות, שידיו או  ידיו נטל  שלא מי  כגון  קטן , לילד  מזונות בשבת
לפני ומניחם ובמזלג ברחת האוכלים ונוטל  תרומה, של הם והמזונות

שמעבר((ההממאאיירריי))הקטן לקטן מזונות ידם על "להושיט מפרשים: ויש .
על להפסיע יכול גדול שכן  דבר , של  כדרכו  קטן, התנא ונקט לנחל ";

משם מזונותיו  בעצמו  להביא ייששרראאלל""));;הנחל Lekä((""תתפפאאררתת   úà– ÆÇ
בו, טוות שהנשים הפלך של økøkäמוט úàå,עץ של  מחט שבו – ÀÆÇÇÀÇ

מותר חבירו , על  חוט יתקפל שלא השתי, חוטי את האורג שובט

כדי  בשבת Baליטלם áBçúì כגון מאכל , דבר לתוך  אותם לתחוב – ÄÀ
ידיו; ילכלך שלא וכדומה, תותים ãéלתוך  ìL èçî קטנה מחט – ÇÇÆÈ

כדי בשבת אדם נוטלה לתפירה õBwäהעשויה úà Ba ìBhì– ÄÆÇ
בשבת להוציאו  שמותר בבשרו , בבררטטננוורראא  )),,שנתחב íéàwñ((עעייייןן ìLåÀÆÇÈÄ

בשביל בשבת ליטלה מותר  שקים, בה שתופרים גדולה מחט –
úìcä úà Ba çBzôì.המפתח לו אבד  אם כגון  – ÄÀÇÆÇÆÆ
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íéúéæ ìL äð÷כלי שהוא במעטן, הזיתים את לצבור היו  רגילים – ÈÆÆÅÄ
מהפכים  היו  זמן  ולאחר  ויתרככו, שיתחממו כדי  לזיתים, המיוחד 
שנדבקה  השמנונית ידי  על  בודקים והיו לכך, העשוי בקנה אותם

המשנה  ובאה הבד; בבית להיעצר ראויים והם ריכוכם נגמר  אם בקנה,
בשבת: טלטולו ולענין טומאה לענין קנה אותו של  דינו íàÄללמדנו

BLàøa øL÷ Léקנה של פקק כעין כעין ((ררשש  ""יי))– מפרשים ויש  , ÅÆÆÀÙ
כפתור ((ררממבב""םם  ))עיגול  כעין או ייששרראאלל"")), שמהפכים ((""תתפפאאררתת   שבשעה ,

שבראשו  הקשר  על  נשאר  אותה ומוציאים שבמעטן  הזיתים את בקנה
הקנה  הרי  הבד , לבית ראויים הזיתים אם בו  לבדוק ונוח שמן, קצת

äàîè ìa÷î נחשב הקנה קבול , בית כעין  הוא והקשר שהואיל  – ÀÇÅËÀÈ
åàìכלי ; íàå, בראשו קשר  שאין –äàîè ìa÷î ïéà שדינו – ÀÄÈÅÀÇÅËÀÈ

כל ח).כפשוטי ו, לעיל שבארנו (כמו טומאה מקבלים שאינם עץ י 
Ck ïéáe Ck ïéa, בראשו קשר שאין  ובין  בראשו קשר שיש  בין  – ÅÈÅÈ

úaMa ìhðמותר הילכך הזיתים, את בו להפוך  הוא כלי שהרי  – ÄÈÇÇÈ

כלי, שאינו דבר  ברם, מקומו. לצורך או  גופו לצורך בשבת לטלטלו 
א). למשנה (בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו  לטלטלו, אסור 

âקקוודדשש âששבבתת
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שהבאנו כפי  בשבת, כלים טלטול  בענין  ההלכה עיקר את ללמד באה זו משנה
להשמיע, יוסי  רבי בא וברישא להרמב"ם; תורה" "משנה מתוך  א' למשנה בהקדמה

שהוא כלי  qik,שכל  oexqg zngn dvwenלהשתמש שלא עליו מקפיד שאדם והיינו 
בכלל אסור  ממון , הפסד  בשימושו שיש  מפני המיוחדת, מלאכתו לצורך  אלא בו 

בשבת. לטלטלו 

íéìkä ìk :øîBà éñBé éaø, לאיסור שמלאכתם –ïéìhð– ÇÄÅÅÈÇÅÄÄÈÄ
הקודמת, במשנה ששנינו  כמו בשבת, המותר  דבר לצורך  õeçבשבת,

ìBãbä øqnä ïî,קורות בו  שמנסרים משור  –äLøçî ìL ãúéå ÄÇÇÈÇÈÀÈÅÆÇÂÅÈ
בעליהם  הללו  הכלים שני המחרשה. בתלם החריץ את העושה –

שקלקולם  לפי אחרת, מלאכה כל  בהם לעשות שלא עליהם, מקפידים
כלומר כיס", חסרון  מחמת "מוקצה הם והרי  מרובה, בהפסד כרוך

בשימושם  שיש  לפי בהם, להשתמש  שלא ומובדלים מופרשים שהם
בשבת. לטלטלם אסור הלכך ממון, íéìkäהפסד ìk שמלאכתם – ÈÇÅÄ

וכוסות, קערות כגון בשבת,ïéìhðלהיתר , –Cøöìצורך כשיש – ÄÈÄÀÙÆ
מקומו , לצורך וכן  בה, לשתות וכוס בה, לאכול קערה כגון הכלי , בגוף

למקום  ומעבירו ונוטלו  שם, מונח שהכלי למקום הוא שצריך כגון
Cøöìאחר , àHLåלצורך ולא גופו  לצורך שלא אפילו  כלומר, – ÀÆÀÙÆ

הכלי, ייפסד שלא לצל מחמה שמפנהו כגון  אלא הכלי, של מקומו 

לאיסור, שמלאכתם כלים אבל ייגנב. שלא אחר במקום שמניחו  או
להשתמש דהיינו הכלי, גוף לצורך אמנם ב, במשנה שנימנו  אלו  כגון

בשבת, לטלטלם מותר  מקומו , לצורך  וכן בשבת, המותר בדבר בו
אסור . גנבים, מפני או  לצל מחמה llkאבל  jxevl `ly lehlheאסור

להיתר  שמלאכתם בכלים ככהה  ,,אפילו ששבבתת ההלל'' ההררממבב""םם   עעלל ממששננהה ((ממגגיידד  

ההרר  ""ןן)).. אפילו גג  ;; לטלטלו  מותר להיתר שמלאכתו שכלי  דעות, ויש

לצורך" "ושלא בפיסקה משנתנו  כוונת לדעתם וזוהי  כלל, לצורך  שלא

ללההםם   ""וואאייןן ההללללוו:: ההממפפררששייםם עעלל ששככוותתבב ששםם,, ממששננהה ממגגיידד וועעייייןן רר  ""ןן;; ((עעייייןן

ששייססממווככוו"")).. ממהה Cøöìעעלל àlà ïéìhð ïéà :øîBà äéîçð éaø– ÇÄÀÆÀÈÅÅÄÈÄÆÈÀÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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–ìàøNé åéøçà ä÷Lî;ìàøNé ìéáLa íàå–øeñà.Ba ãøéì Lák éBb äNò–ìàøNé åéøçà ãøBé;íàå ©§¤©£¨¦§¨¥§¦¦§¦¦§¨¥¨¨¨¤¤¥¥¥©£¨¦§¨¥§¦
ìàøNé ìéáLa–øeñà.äNòîíéð÷æe ìàéìîb ïaøa,äLäðéôña ïéàa eé,Ba ãøéì Lák éBb äNòå,Ba eãøéå ¦§¦¦§¨¥¨©£¤§©¨©§¦¥§¥¦¤¨¨¦¦§¦¨§¨¨¤¤¥¥§¨§

íéð÷fäå ìàéìîb ïaø. ©¨©§¦¥§©§¥¦
¯ ˘ Ú ‰ Ú · ˘ ˜ ¯ Ù

‡ïänò ïäéúBúìãå úaMa ïéìhð íéìkä ìk,úaMa e÷øtúpL ét ìò óà;úéaä úBúìãì ïéîBc ïðéàL,éôì ¨©¥¦¦¨¦©©¨§©§¥¤¦¨¤©©¦¤¦§¨§©©¨¤¥¨¦§©§©©¦§¦
ïëenä ïî ïðéàL. ¤¥¨¦©¨

·íéæBâàä úà Ba òvôì ñðø÷ íãà ìèBð,äìácä úà CBzçì ícø÷å,äðéábä úà da øBøâì äøâî,äôøâî ¥¨¨ª§¨§©¥©¤¨¡¦§ª§Ÿ©§¤©§¥¨§¥¨¦§¨¤©§¦¨©§¥¨

,äàîì ùáë ãçàì ùáëã ,øðì éîãã â"òà ùáëå .àëéøö ,äàîì øð ãçàì øðã ,éøù äéì êéøö éîð åäéàã ïåéë ìàøùé ìéáùáã â"òà øð ìáà ,øåñà ìàøùé
:áø äùòîã ,äéì àðú íéð÷æå â"øã äùòî íåùî

fi`̀.milkd lk:úåúìã ïäì ùéù.odnr odizezlce zaya milhip:íéìëä áâà úáùá íéìèéð úáùä íãå÷ íéìëä ïî úåúìãä å÷øôúðù ô"òàåopi`e
.ziad zezlcl oinec:ìåèìèì åùòð àì øîåìë ,ïëåîä ïî ïðéà úéáä úåúìãù éôì ,ïéìèéð ïéà úáùá å÷øôúð åìéôàù

aa.qpxew:ùéèô.dlacd:äëúçì íåãø÷ äëéøöå äù÷å äáò àéä ìåâò äàùòù øçàì.dxbn:äáøä úåîéâô åá ùéå êåøà ïéëñ ïéòëz` ea xexbl
.dpiabd:áòä øáãä êúåçå øäîî åéúåîéâô éãé ìòù íé÷ìçì ä÷ìçìå äëúçì.dtixbn:úéáçä ïî úåøâåøâä äá óåøâì.zgxéúùå ãé úéá äì ùéù çåì
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נר לאחד שנר  ולמעט, להרבות אפשרות בו  שאין  בנר ברם, בשבילו .

בשבת, ישראל  אחריו נהנה עצמו, בשביל הנכרי  ועשה הואיל  למאה,
מכירו . שהוא פי על  ìàøNéואף ìéáLa íàåהנכרי אם אבל  – ÀÄÄÀÄÄÀÈÅ

ישראל , של  בהמתו  להשקות בשביל  מים לישראלøeñàמלא – È
בהם. Baלהשתמש  ãøéì Lák éBb äNò משופע גשר  כעין  – ÈÈÆÆÅÅ

ליבשה, הספינה מן בו  ìàøNéשיורדים åéøçà ãøBé זה ואף – ÅÇÂÈÄÀÈÅ
בכבש, להשתמש לו מותר  מכירו , הנכרי שאפילו  כנר, íàåÀÄדינו

ìàøNé ìéáLa, ישראל בשביל  הכבש את עשה הנכרי אם –øeñà ÄÀÄÄÀÈÅÈ
בו. לרדת לישראל  –ïéàa eéäL ,íéð÷æe ìàéìîb ïaøa äNòîÇÂÆÀÇÈÇÀÄÅÀÅÄÆÈÈÄ

äðéôña,בשבת –Ba ãøéì Lák éBb äNòå,ליבשה הספינה מן – ÄÀÄÈÀÈÈÆÆÅÅ
Ba eãøéå, כבש באותו  –íéð÷fäå ìàéìîb ïaøשירד לאחר – ÀÈÀÇÈÇÀÄÅÀÇÀÅÄ

קודם  שבת בערב לנמל  הגיעה שהספינה מבואר, בתוספתא הגוי . בו

אלא  ליבשה מתוכה בשבת יוצאים אין בים, הבאה ספינה שכן חשכה,
לתחום  מחוץ הבא שכל חשכה, שלא עד התחום בתוך היתה כן אם

ממקומו . לזוז רשאי  אינו  השבת, ביום
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להשתמש שבת מערב מוכנים שאינם שדברים למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו כבר 
הנקראים: והם בשבת, לטלטלם חכמים אסרו המותרים, דברים לצרכי  בשבת בהם

."dvwen ixeqi`" דברים מקצת לטלטל חכמים "אסרו  הרמב"ם: כותב זה בענין
הזהירו אם ומה אמרו: זה? באיסור נגעו מה ומפני בחול. עושה שהוא כדרך  בשבת
כשיחת  השבת שיחת ולא בחול כהילוכך  בשבת הילוכך  יהיה שלא וצוו  נביאים
בשבת  טלטול יהיה שלא וחומר קל  דבר", "ודבר יג): נח, (ישעיהו  שנאמר החול,
מפינה  כלים ולתקן להגביה ויבוא בעיניו  חול כיום יהיה שלא כדי  בחול , כטלטול

או לבית, מבית או בביתו,לפינה ויושב בטל  הוא שהרי בהן, וכיוצא אבנים להצניע
"למען בתורה שנאמר הטעם ובטל  שבת, שלא ונמצא בו , שיתעסק דבר ויבקש 
מעט  בהן שיתעסק אפשר לאיסור , שמלאכתן  כלים ויטלטל  כשיבקר  ועוד, ינוח".
כל בטלין  אלא אומנויות בעלי אינם העם שמקצת מפני  ועוד , מלאכה. לידי ויבוא
יהיה  ואם ממלאכה, שובתים הן ימיהן  שכל  קרנות, ויושבי הטיילין כגון  ימיהן ,
לפיכך הניכרת, שביתה שבת שלא נמצא הימים, כשאר  ולטלטל ולדבר  להלך מותר 
באיסור  נגעו  אלו  דברים ומפני אדם. בכל השווה שביתה היא אלו  מדברים שביתה
שיתבאר . כמו  להם, הצריך  כלים אלא בשבת אדם יטלטל  שלא ואסרו הטלטול ,

–,xzidl ezk`lny ilk yiבו שנעשה דבר בשבת בו  לעשות שמותר  הכלי  והוא
וקורנס  ופת, בשר  בו לחתוך  וסכין בה, לאכול  וקערה בו, לשתות כוס כגון בחול,

בהן. וכיוצא אגוזים בו xeqi`l,לפצוע ezk`lny ilk yie לעשות שאסור  הכלי  והוא
לכתוש שאסור  בהן , וכיוצא וריחיים מכתשת כגון  בו, שנעשה דבר  בשבת בו 
של או  חרס של  או עץ של היה בין  להיתר, שמלאכתו  כלי  כל  – בשבת. ולטחון

כלי של  עצמו  בשביל  בין בשבת, לטלטלו מותר  מתכת, של  או  edptnyאבן  oebk)
(cqtii `ly ick ,minybd on e` dngd onמקומו לצורך zaylבין  dvex `edy oebk)

(ilkd gpeny mewnaגופו לצורך lek`lבין dxrw oebk ,ea ynzydl ilkd seb jxevl)

.(daאו אבנים של  או  חרס של  או  עץ של  היה בין לאיסור, שמלאכתו  כלי  וכל 

עליה  לשבור מכתשת (כגון  גופו  לצורך  בין בשבת לטלטלו  מותר מתכת, של

כגון כלי , שאינו  וכל אסור. כלי של עצמו  בשביל  אבל  מקומו, לצורך  בין אגוזים),
לטלטלן " אסור  בהן , וכיוצא וקורות וקנים ומעות dk,אבנים ;ci-bi ,ck zay 'ld)

(e ,b-`.
אחרים. מוקצה דיני בו  נישנים וכן  זה; בפרק מקורן כלים טלטול בענין אלו הלכות
להיתר , שמלאכתם תיבה, או ארון כגון  דלתות, בעלי בכלים עוסקת משנתנו  –

כפי  הבית, לדלתות אלו  דלתות בין הבדל שיש ללמד, באה במשנה.והיא שיתבאר 

ïänò ïäéúBúìãå úaMa ïéìhð íéìkä ìk הכלים כל כלומר , – ÈÇÅÄÄÈÄÇÇÈÀÇÀÅÆÄÈÆ
המותרים  לדברים בהם שמשתמשים וארגז, ארון  כגון דלתות, להם שיש 

דלתותיהם, עם יחד  בשבת לטלטלם מותר étבשבת, ìò óàÇÇÄ
úaMa e÷øtúpL:מבואר בגמרא –md milhip ,ewxtzpy it lr s` ÆÄÀÈÀÇÇÈ

,zaya,השבת לפני  הכלים מן הדלתות שנתפרקו פי  על אף כלומר :
הדלתות  מותרות לכלי, מחוברות היו לא כבר  השבת כניסת ובשעת

הכלי, אגב בשבת ïéîBcלהיטלטל  ïðéàL,הכלים דלתות –úBúìãì ÆÅÈÄÀÇÀ
úéaä,הבית מן כשנתפרקו  לטלטלן שאסור  –ïî ïðéàL éôì ÇÇÄÀÄÆÅÈÄ
ïëenä נעשו שלא כלומר לטלטול , המוכן  מן אינן  הבית שדלתות – ÇÈ

מוקצה  תורת הלכך  לקרקע, המחובר  הבית לשמוש  אלא לטלטול
כן  שאין מה לטלטלן, אסור בשבת הבית מן נתפרקו  ואפילו עליהן,

לטלטול. מוכנות דלתותיהם אף הכלים שאגב הכלים, דלתות

לרבותא, עמהן " "ודלתותיהן  נקטה שמשנתנו מפרש, ישראל " "תפארת בעל 
יחזור שמא חוששים ואין הדלתות, את לטלטל  מותר הכלים עם שאפילו 

הכלים בלי  הדלתות את לטלטל  שמותר שכן ומכל  בשבת, אותן  (oiireויתקע
("miycg zetqez".

âששייששיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו  כלי  שאפילו  הזכרנו, הקודמת למשנה בהקדמה

כלים  איפוא, מונה, משנתנו בשבת. המותר שימוש לשם כלומר גופו , לצורך בשבת

בשבת. לטלטלם מותר  דברים אלו  לצורך  להדגים באה והיא לאיסור , שמלאכתם

ñðø÷ íãà ìèBð, פטיש –íéæBâàä úà Ba òvôì;בשבת – ÅÈÈËÀÈÀÇÅÇÆÈÁÄ
ícø÷å,עצים בו שמבקעים קרדום, אדם נוטל  –úà CBzçì ÀËÀÙÇÀÆ
äìácä;בשבת –dlac; יחד ודבוקות דרוסות תאנים äøâîהיינו  ÇÀÅÈÀÅÈ

כדי  בשבת, אדם נוטלה משור מין –äðéábä úà da øBøâì– ÄÀÈÆÇÀÄÈ
שבמגירה  הפגימות ידי  שעל לחלקים, ולחלקה יבשה גבינה בה לחתוך 

מתפוררת; ואינה יפה נחתכת úBøâBøbäהיא úà da óBøâì äôøâîÇÀÅÈÄÀÈÆÇÀÀ
החבית; מן  היבשות התאנים –úçøä úà בה לזרות העשויה – ÆÈÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBøâBøbä úà da óBøâì,ïèwì åéìò úúì âìænä úàå úçøä úà,Ba áBçúì økøkä úàå Lekä úà,èçî ¦§¨¤©§§¤¨©©§¤©©§¥¨¥¨¨©¨¨¤©§¤©©§©¦§©©
õBwä úà Ba ìBhì ãé ìL,úìcä úà Ba çBzôì íéàwñ ìLå. ¤¨¦¤©§¤©¨¦¦§©¤©¤¤

‚íéúéæ ìL äð÷,BLàøa øL÷ Lé íà–äàîè ìa÷î;åàì íàå–äàîè ìa÷î ïéà.Ck ïéáe Ck ïéa,ìhð ¨¤¤¥¦¦¥¤¤§Ÿ§©¥ª§¨§¦¨¥§©¥ª§¨¥¨¥¨¦¨
úaMa. ©©¨
„éñBé éaøøîBà:ïéìhð íéìkä ìk,äLøçî ìL ãúéå ìBãbä øqnä ïî õeç.àHLå Cøöì ïéìhð íéìkä ìk ©¦¥¥¨©¥¦¦¨¦¦©©¨©¨§¨¥¤©£¥¨¨©¥¦¦¨¦§Ÿ¤§¤

Cøöì.äéîçð éaøøîBà:Cøöì àlà ïéìhð ïéà. §Ÿ¤©¦§¤§¨¥¥¦¨¦¤¨§Ÿ¤

:äèçä úà äá ïéøåæå úåðôã.blfne:ïøåâá ù÷ä úà åá íéëôäîå íéðéù ùìù åì ùéù éìë.yek:íéùðä åá úååèù êìô.xkxkäîåãå íéâøåà ìù õò
:ïéà÷ñ ìù èçîì.ea aegzl:êø éøô éðéî ìëå íéúåú åá ìåëàì.ci ly hgnäá íéøôåúù äðè÷ èçî:íéãâá.uewd z` ea lehil,åøùáá ñðëðù

:äô äì úåùòì ïéåëúé àìù ãáìáå äçéì äðîî àéöåäì àñøåî ñéôäì øúåîù åîë úáùá åìèéì øúåîù.mi`wq lye:ïé÷ù äá ïéøôåúù ìåãâ èçîgeztl
.zlcd z` ea:çúôî åì äãáàù éî

bb.mizif ly dpw:ãáä úéáì ïééåàø úåéäì òéâäå åëåúá ïðîù óñàúð íà ïèòîáù íéúéæä ÷åãáì éåùòù äð÷.ey`xa xyw yi m`,äð÷áù ÷÷ô ïéòë
:ìåá÷ úéá äéì äåäå øåöòì òéâä íà åá ÷ãåáå íéúéæä ïî áæä ïîùä ïî åá øééúùî øù÷á ÷å÷ô àåäù éãé ìòù éôì ,äàîåè ìá÷î.e`l m`eåá ïéàù

:äàîåè ìá÷î åðéàå õò éìë éèåùô äéì äåä êëìéä ,íåìë ìá÷ì éåùò åììç ïéà ìåìç àåäù ô"òà øù÷.zaya lhip jk oiae jk oiaàåä éìë àäã
:íéúéæä úà åá êåôäì éåùòå

cc.lecbd xqn:úåøå÷ äá íéøñåðù äìåãâ äøâî.dyixgn ly czieãçééîå åäééìò ãéô÷ êðäå äðòîä íìú ìù õéøç ïéùåò åáù ïéëñë éåùòä ìåãâ éìë
:éúéøçà äëàìîì åæç àìã íå÷î åäìlk.jxevl `lye jxevl milhip milkdåôåâ êøåöì íéìèéð úåñåëå úåøò÷ ïåâë øúéäì ïúëàìîù íéìëä ìë ÷"ä

.øúéäì åúëàìîù éìëá éøù íéáðâä åäåáðâé àìù åà ìöì äîçî åìèìèì àìà éìë ìù åîå÷îìå åôåâì êéøö åðéàù åìéôà ,êøåöì àìùå ,éìë ìù åîå÷î êøåöìå
:øåñà íéáðâä éðôî åà ìöì äîçî ,øúåî åîå÷î êøåöìå åôåâ êøåöì ,ïäá àöåéëå íééçøå úåëåãî ïåâë øåñéàì åúëàìîù éìëåmilhip oi` xne` dingp iax

.jxevl `l`úà åá êåîñì àìå éøù ãáìá åá êåúçì ïéëñ ïåâë ,åôåâ êøåöì åìéôàå øçà øáã êøåöì àìå ,ãáìá åì ãçåéîä ùéîùú êøåöì àøîâá ùøôî
:äéîçð 'øë äëìä ïéàå .äøò÷ä
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בגורן, âìænäתבואה úàå את בו  להפוך  העשוי  שיניים בעל כלי  – ÀÆÇÇÀÅ
בשביל ליטלם מותר בגורן, ïèwìהתבן  åéìò úúì עליהם להגיש – ÈÅÈÈÇÈÈ

טמאות, שידיו או  ידיו נטל  שלא מי  כגון  קטן , לילד  מזונות בשבת
לפני ומניחם ובמזלג ברחת האוכלים ונוטל  תרומה, של הם והמזונות

שמעבר((ההממאאיירריי))הקטן לקטן מזונות ידם על "להושיט מפרשים: ויש .
על להפסיע יכול גדול שכן  דבר , של  כדרכו  קטן, התנא ונקט לנחל ";

משם מזונותיו  בעצמו  להביא ייששרראאלל""));;הנחל Lekä((""תתפפאאררתת   úà– ÆÇ
בו, טוות שהנשים הפלך של økøkäמוט úàå,עץ של  מחט שבו – ÀÆÇÇÀÇ

מותר חבירו , על  חוט יתקפל שלא השתי, חוטי את האורג שובט

כדי  בשבת Baליטלם áBçúì כגון מאכל , דבר לתוך  אותם לתחוב – ÄÀ
ידיו; ילכלך שלא וכדומה, תותים ãéלתוך  ìL èçî קטנה מחט – ÇÇÆÈ

כדי בשבת אדם נוטלה לתפירה õBwäהעשויה úà Ba ìBhì– ÄÆÇ
בשבת להוציאו  שמותר בבשרו , בבררטטננוורראא  )),,שנתחב íéàwñ((עעייייןן ìLåÀÆÇÈÄ

בשביל בשבת ליטלה מותר  שקים, בה שתופרים גדולה מחט –
úìcä úà Ba çBzôì.המפתח לו אבד  אם כגון  – ÄÀÇÆÇÆÆ
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íéúéæ ìL äð÷כלי שהוא במעטן, הזיתים את לצבור היו  רגילים – ÈÆÆÅÄ
מהפכים  היו  זמן  ולאחר  ויתרככו, שיתחממו כדי  לזיתים, המיוחד 
שנדבקה  השמנונית ידי  על  בודקים והיו לכך, העשוי בקנה אותם

המשנה  ובאה הבד; בבית להיעצר ראויים והם ריכוכם נגמר  אם בקנה,
בשבת: טלטולו ולענין טומאה לענין קנה אותו של  דינו íàÄללמדנו

BLàøa øL÷ Léקנה של פקק כעין כעין ((ררשש  ""יי))– מפרשים ויש  , ÅÆÆÀÙ
כפתור ((ררממבב""םם  ))עיגול  כעין או ייששרראאלל"")), שמהפכים ((""תתפפאאררתת   שבשעה ,

שבראשו  הקשר  על  נשאר  אותה ומוציאים שבמעטן  הזיתים את בקנה
הקנה  הרי  הבד , לבית ראויים הזיתים אם בו  לבדוק ונוח שמן, קצת

äàîè ìa÷î נחשב הקנה קבול , בית כעין  הוא והקשר שהואיל  – ÀÇÅËÀÈ
åàìכלי ; íàå, בראשו קשר  שאין –äàîè ìa÷î ïéà שדינו – ÀÄÈÅÀÇÅËÀÈ

כל ח).כפשוטי ו, לעיל שבארנו (כמו טומאה מקבלים שאינם עץ י 
Ck ïéáe Ck ïéa, בראשו קשר שאין  ובין  בראשו קשר שיש  בין  – ÅÈÅÈ

úaMa ìhðמותר הילכך הזיתים, את בו להפוך  הוא כלי שהרי  – ÄÈÇÇÈ

כלי, שאינו דבר  ברם, מקומו. לצורך או  גופו לצורך בשבת לטלטלו 
א). למשנה (בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו  לטלטלו, אסור 

âקקוודדשש âששבבתת
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שהבאנו כפי  בשבת, כלים טלטול  בענין  ההלכה עיקר את ללמד באה זו משנה
להשמיע, יוסי  רבי בא וברישא להרמב"ם; תורה" "משנה מתוך  א' למשנה בהקדמה

שהוא כלי  qik,שכל  oexqg zngn dvwenלהשתמש שלא עליו מקפיד שאדם והיינו 
בכלל אסור  ממון , הפסד  בשימושו שיש  מפני המיוחדת, מלאכתו לצורך  אלא בו 

בשבת. לטלטלו 

íéìkä ìk :øîBà éñBé éaø, לאיסור שמלאכתם –ïéìhð– ÇÄÅÅÈÇÅÄÄÈÄ
הקודמת, במשנה ששנינו  כמו בשבת, המותר  דבר לצורך  õeçבשבת,

ìBãbä øqnä ïî,קורות בו  שמנסרים משור  –äLøçî ìL ãúéå ÄÇÇÈÇÈÀÈÅÆÇÂÅÈ
בעליהם  הללו  הכלים שני המחרשה. בתלם החריץ את העושה –

שקלקולם  לפי אחרת, מלאכה כל  בהם לעשות שלא עליהם, מקפידים
כלומר כיס", חסרון  מחמת "מוקצה הם והרי  מרובה, בהפסד כרוך

בשימושם  שיש  לפי בהם, להשתמש  שלא ומובדלים מופרשים שהם
בשבת. לטלטלם אסור הלכך ממון, íéìkäהפסד ìk שמלאכתם – ÈÇÅÄ

וכוסות, קערות כגון בשבת,ïéìhðלהיתר , –Cøöìצורך כשיש – ÄÈÄÀÙÆ
מקומו , לצורך וכן  בה, לשתות וכוס בה, לאכול קערה כגון הכלי , בגוף

למקום  ומעבירו ונוטלו  שם, מונח שהכלי למקום הוא שצריך כגון
Cøöìאחר , àHLåלצורך ולא גופו  לצורך שלא אפילו  כלומר, – ÀÆÀÙÆ

הכלי, ייפסד שלא לצל מחמה שמפנהו כגון  אלא הכלי, של מקומו 

לאיסור, שמלאכתם כלים אבל ייגנב. שלא אחר במקום שמניחו  או
להשתמש דהיינו הכלי, גוף לצורך אמנם ב, במשנה שנימנו  אלו  כגון

בשבת, לטלטלם מותר  מקומו , לצורך  וכן בשבת, המותר בדבר בו
אסור . גנבים, מפני או  לצל מחמה llkאבל  jxevl `ly lehlheאסור

להיתר  שמלאכתם בכלים ככהה  ,,אפילו ששבבתת ההלל'' ההררממבב""םם   עעלל ממששננהה ((ממגגיידד  

ההרר  ""ןן)).. אפילו גג  ;; לטלטלו  מותר להיתר שמלאכתו שכלי  דעות, ויש

לצורך" "ושלא בפיסקה משנתנו  כוונת לדעתם וזוהי  כלל, לצורך  שלא

ללההםם   ""וואאייןן ההללללוו:: ההממפפררששייםם עעלל ששככוותתבב ששםם,, ממששננהה ממגגיידד וועעייייןן רר  ""ןן;; ((עעייייןן

ששייססממווככוו"")).. ממהה Cøöìעעלל àlà ïéìhð ïéà :øîBà äéîçð éaø– ÇÄÀÆÀÈÅÅÄÈÄÆÈÀÙÆ
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‰úaMa ïéìhpä íéìkä ìk,ïänò ïéìhð ïäéøáL,äëàìî ïéòî ïéNBò eéäiL ãáìáe:ïäa úBqëì äáøò éøáL ¨©¥¦©¦¨¦©©¨¦§¥¤¦¨¦¦¨¤¦§©¤¦§¦¥¥§¨¨¦§¥£¥¨§©¨¤
úéáçä ét úà,Ctä ét úà ïäa úBqëì úéëeëæ éøáL.äãeäé éaøøîBà:ïzëàìî ïéòî ïéNBò eéäiL ãáìáe: ¤¦¤¨¦¦§¥§¦§©¨¤¤¦©©©¦§¨¥¦§©¤¦§¦¥¥§©§¨

ät÷î ïëBúì ÷eöì äáøò éøáL,ïîL ïëBúì ÷eöì úéëeëæ ìLå. ¦§¥£¥¨¨§¨¦§¨§¤§¦¨§¨¤¤

dd.dk`ln oirn:äðåùàøä ïúëàìî ïéòî äðéà åìéôàå ,äéäúù äëàìî åæéà.dtwn okeza wevlàìà éâéìô àìå .íéîá úáøåòî äñéòã àéîåã ,äáò
åøáùðáíéãåî ò"ë ù"òî åøáùð ìáà ,úáùáïéà åìéôà íéìèéðã:é"øë äëìä ïéàå .äðåùàøä ïúëàìî ïéòî ïéùåò
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גופו , לצורך  אלא בשבת ליטלו אסור  להיתר  שמלאכתו  כלי אפילו
לחם  בה לחתוך סכין כגון בלבד, המיוחד שימושו  לצורך כלומר

הקערה את בה לסמוך  כגון אחר, לשימוש לא אבל ((גגממרראא  ))..וכדומה,

מקומו  לצורך כלי  לטלטל נחמיה רבי מתיר גם לצורך((גגממרראא  )),,כן אבל

אסור . אחר, dingp.דבר  iaxk dkld oi`e
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בשבת. כלים שברי בטלטול  דנה משנתנו

ïänò ïéìhð ïäéøáL ,úaMa ïéìhpä íéìkä ìk הכלים אם – ÈÇÅÄÇÄÈÄÇÇÈÄÀÅÆÄÈÄÄÈÆ
בשבת, שבריהם את לטלטל  מותר  השבת, לפני בין  בשבת בין נשברו ,

äëàìî ïéòî ïéNBò eéäiL ãáìáe בשברים להשתמש  שאפשר – ÄÀÇÆÄÀÄÅÅÀÈÈ
כ הראשונה, מלאכתן  מעין  אינה ואפילו שהיא, מלאכה לאיזו  גון הללו

äáøò éøáL,הבצק את בו  שלשים כלי  –ét úà ïäa úBqëì ÄÀÅÂÅÈÀÇÈÆÆÄ
úéáçä או יין  של  החבית פי  לכיסוי בשברים להשתמש  שאפשר – ÆÈÄ

שמן , Ctäשל ét úà ïäa úBqëì úéëeëæ éøáL כגון שברים – ÄÀÅÀÄÀÇÈÆÆÄÇÇ

אסור כלל, למלאכה ראויים השברים אין  אם אבל  בשבת. ניטלים אלו 
בשבת. ïéòîלטלטלם ïéNBò eéäiL ãáìáe :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÇÆÄÀÄÅÅ

ïzëàìî לעשות אפשר כן  אם אלא בשבת ניטלים השברים אין – ÀÇÀÈ
כגון הראשונה, מלאכתן מעין ïëBúìבהם ÷eöì äáøò éøáLÄÀÅÂÅÈÈÀÈ

ät÷î,בעריבה הניתנת לעיסה הדומה עבה, מרק –úéëeëæ ìLå ÄÀÈÀÆÀÄ
זכוכית, שברי –ïîL ïëBúì ÷eöì אם אבל בזה. כיוצא כל  וכן – ÈÀÈÆÆ

שאפשר פי על  אף הראשונה, מלאכתן מעין  בהם לעשות אפשרות אין 
שאין  מבואר, בגמרא לטלטלם. אסור שהיא, מלאכה איזו  בהם לעשות

אין  שאם בשבת, שנשברו  בכלים אלא קמא תנא על  חולק יהודה רבי
ככלים  נחשבים הם הרי  הראשונה, מלאכתם מעין עושים השברים

כדין  "נולד ", מחמת מוקצה משום בטלטול הם אסורים ולכן  אחרים,
יהודה  רבי אף השבת, לפני  הכלים נשברו אם אבל  בשבת. שנולד דבר

הראשונה  מלאכתם מעין  עושים אינם אפילו בשבת הם שניטלים מודה
שהיא. מלאכה כל  אלא

izdw - zex`ean zeipyn

  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מהמגיד  להסיפור  בנוגע  בע"פ  שי'  לכת"ר  שאמרתי  ]ו[למה  הקודם  למכתבי  בהמשך 
מוהר"י מקאזניץ זצ"ל, שמסופר שם ששאל על שם מלאך הממונה על ההריון ונמצא עד"ז בספר 

ישן של קבלה.

הנה בנוסח זה צע"ג, כי מפורש הוא בש"ס )נדה טז, ב( ובזהר ח"א )צא, ב( אשר לילה שמו 
והוא מהפסוק המובא ג"כ בהסיפור ולילה אמר הורה גבר, ועתה נראה לי אשר אגב שיגרא דלישנא 
נוסח הנ"ל וצ"ל שם המסוגל או השייך להריון, כי תכ"ה הוא שם השמיני ]מ[שמות  דש"ס בא 
הידועים היוצאי]ם[ משלשת הכתובים ויסע ויבא ויט )בשלח יד, יט-כא( ונרמז ג"כ בכמה פסוקים 
וכמובא בספרי הקבלה ונקבצו בקהלת יעקב מערכת כה"ת ומערכת תכ"ה, אשר ע"פ נוסח זה הרי 
אף שנשאר עדיין בצ"ע מענה בנו של בעל קצוה"ח שאמר ששייך להכתוב ולילה אמר הורה גבר, 
אבל מובן עכ"פ מה שאמר המגיד מקאזניץ זצ"ל שהוא ס"ת מהכתוב הנך הרה ויולדת, וכדאי' 

בספר רגל ישרה אשר השם תכ"ה מסוגל לפקידת עקרות להריון ונרמז בכתוב הנך הרה ויולדת.

בברכה.
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קפג

d dpyn xyr dray wxt zay zkqn

‰úaMa ïéìhpä íéìkä ìk,ïänò ïéìhð ïäéøáL,äëàìî ïéòî ïéNBò eéäiL ãáìáe:ïäa úBqëì äáøò éøáL ¨©¥¦©¦¨¦©©¨¦§¥¤¦¨¦¦¨¤¦§©¤¦§¦¥¥§¨¨¦§¥£¥¨§©¨¤
úéáçä ét úà,Ctä ét úà ïäa úBqëì úéëeëæ éøáL.äãeäé éaøøîBà:ïzëàìî ïéòî ïéNBò eéäiL ãáìáe: ¤¦¤¨¦¦§¥§¦§©¨¤¤¦©©©¦§¨¥¦§©¤¦§¦¥¥§©§¨

ät÷î ïëBúì ÷eöì äáøò éøáL,ïîL ïëBúì ÷eöì úéëeëæ ìLå. ¦§¥£¥¨¨§¨¦§¨§¤§¦¨§¨¤¤

dd.dk`ln oirn:äðåùàøä ïúëàìî ïéòî äðéà åìéôàå ,äéäúù äëàìî åæéà.dtwn okeza wevlàìà éâéìô àìå .íéîá úáøåòî äñéòã àéîåã ,äáò
åøáùðáíéãåî ò"ë ù"òî åøáùð ìáà ,úáùáïéà åìéôà íéìèéðã:é"øë äëìä ïéàå .äðåùàøä ïúëàìî ïéòî ïéùåò

`xephxa yexit

גופו , לצורך  אלא בשבת ליטלו אסור  להיתר  שמלאכתו  כלי אפילו
לחם  בה לחתוך סכין כגון בלבד, המיוחד שימושו  לצורך כלומר

הקערה את בה לסמוך  כגון אחר, לשימוש לא אבל ((גגממרראא  ))..וכדומה,

מקומו  לצורך כלי  לטלטל נחמיה רבי מתיר גם לצורך((גגממרראא  )),,כן אבל

אסור . אחר, dingp.דבר  iaxk dkld oi`e

ה ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת. כלים שברי בטלטול  דנה משנתנו

ïänò ïéìhð ïäéøáL ,úaMa ïéìhpä íéìkä ìk הכלים אם – ÈÇÅÄÇÄÈÄÇÇÈÄÀÅÆÄÈÄÄÈÆ
בשבת, שבריהם את לטלטל  מותר  השבת, לפני בין  בשבת בין נשברו ,

äëàìî ïéòî ïéNBò eéäiL ãáìáe בשברים להשתמש  שאפשר – ÄÀÇÆÄÀÄÅÅÀÈÈ
כ הראשונה, מלאכתן  מעין  אינה ואפילו שהיא, מלאכה לאיזו  גון הללו

äáøò éøáL,הבצק את בו  שלשים כלי  –ét úà ïäa úBqëì ÄÀÅÂÅÈÀÇÈÆÆÄ
úéáçä או יין  של  החבית פי  לכיסוי בשברים להשתמש  שאפשר – ÆÈÄ

שמן , Ctäשל ét úà ïäa úBqëì úéëeëæ éøáL כגון שברים – ÄÀÅÀÄÀÇÈÆÆÄÇÇ

אסור כלל, למלאכה ראויים השברים אין  אם אבל  בשבת. ניטלים אלו 
בשבת. ïéòîלטלטלם ïéNBò eéäiL ãáìáe :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÇÆÄÀÄÅÅ

ïzëàìî לעשות אפשר כן  אם אלא בשבת ניטלים השברים אין – ÀÇÀÈ
כגון הראשונה, מלאכתן מעין ïëBúìבהם ÷eöì äáøò éøáLÄÀÅÂÅÈÈÀÈ

ät÷î,בעריבה הניתנת לעיסה הדומה עבה, מרק –úéëeëæ ìLå ÄÀÈÀÆÀÄ
זכוכית, שברי –ïîL ïëBúì ÷eöì אם אבל בזה. כיוצא כל  וכן – ÈÀÈÆÆ

שאפשר פי על  אף הראשונה, מלאכתן מעין  בהם לעשות אפשרות אין 
שאין  מבואר, בגמרא לטלטלם. אסור שהיא, מלאכה איזו  בהם לעשות

אין  שאם בשבת, שנשברו  בכלים אלא קמא תנא על  חולק יהודה רבי
ככלים  נחשבים הם הרי  הראשונה, מלאכתם מעין עושים השברים

כדין  "נולד ", מחמת מוקצה משום בטלטול הם אסורים ולכן  אחרים,
יהודה  רבי אף השבת, לפני  הכלים נשברו אם אבל  בשבת. שנולד דבר

הראשונה  מלאכתם מעין  עושים אינם אפילו בשבת הם שניטלים מודה
שהיא. מלאכה כל  אלא

izdw - zex`ean zeipyn

zekxa zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

.` cenr b sc.ix`k b`ey d"awd xnyne xnyn lk lry lirl `ziixaa x`azd
:dry dze`a xne` `ed dn zx`an `xnbdìàeîL øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¥

áøc déîMî,[ax mya-]ìLìk ìòå ,äìélä éåä úBøîLî L ¦§¥§©¨Ÿ¦§¨¨¥©©§¨§©¨
éBà' øîBàå ,éøàk âàBLå àeä Ceøa LBãwä áLBé øîLîe øîLî¦§¨¦§¨¥©¨¨§¥¨£¦§¥

íéðaì,[l`xyi mr] ilyéúéa úà ézáøçä íäéúBðBòaLzia-] ©¨¦¤©£¥¤¤¡©§¦¤¥¦
[ycwndéìëéä úà ézôøNå.'íìBòä úBneà ïéáì íéúéìâäå §¨©§¦¤¥¨¦§¦§¥¦§¥¨¨

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa,éñBé éaø øîà ©§¨¨©©¦¥
úBáøeçî úçà äaøeçì ézñðëðå ,Cøca Cläî éúééä úçà íòt©©©©¨¦¦§©¥©¤¤§¦§©§¦§§¨©©¥§

eäiìà àa ,ìltúäì íéìLeøé`iapdøîLå ,áBhì øeëæ[oiznde-] §¨©¦§¦§©¥¨¥¦¨¨©§¨©
çútä ìò éì,daxegd lyéì øîà éúlôz ézîéiqL øçàì .éúlôz ézîéiqL ãò (éì ïézîäå)edil` ¦©©¤©§¦§¦¦©¤¦©§¦§¦¨¦§©©¤¦©§¦§¦¨¦¨©¦

,`iapdéìò íBìLéìò íBìL ,Bì ézøîàå .éaø Ezñðëð äî éðtî ,éða ,éì øîàå .éøBîe éaø E ¨¨¤©¦§¨©§¦¨¨¤©¦¦§¨©¦§¦¦§¥¨¦§©§¨
,Bì ézøîà .Bæ äaøeçìick,Cøca ìltúäì Eì äéä ,éì øîàå .ìltúäì.daxegl qpkdl `leézøîàå §§¨¨©§¦§¦§©¥§¨©¦¨¨§§¦§©¥©¤¤§¨©§¦

,Bìéa e÷éñôé ànL éúééä àøééúî[ize`-],íéëøã éøáBò.lltzdl daxegl izqpkp okleäéä ,éì øîàå ¦§¨¥¨¦¦¤¨©§¦¦§¥§¨¦§¨©¦¨¨
ìltúäì Eìjxca,äøö÷ älôz.daxegl qpkdl `le ,'eppiad' zlitz epiide §§¦§©¥§¦¨§¨¨

:`iapd edil` ixacn cnl xy` z` x`an iqei iax,iqei iax xn`ìL epnî ézãîì äòL dúBàa:íéøác äL §¨¨¨¨©§¦¦¤§Ÿ¨§¨¦
.`.äaøeçì ïéñðëð ïéàL ézãîì.aïéìltúnL ézãîìålltzdl jixvy -.Cøca.bézãîìå ¨©§¦¤¥¦§¨¦§§¨§¨©§¦¤¦§©§¦©¤¤§¨©§¦

,äøö÷ älôz ìltúî Cøca ìltúnäL.mikxc ixaer ederixti `ly ick ¤©¦§©¥©¤¤¦§©¥§¦¨§¨¨
:dyrnd xetiqa jiynn iqei iaxéì øîàå,`iapd edil`äî ,éða[dfi`-]ézøîàå .Bæ äaøeça zòîL ìBw §¨©¦§¦©¨©§¨§§¨§¨©§¦

ìB÷ úa ézòîL ,BìúîäðnL[zlliin-]äðBikíéðaì éBà ,úøîBàå,[l`xyi mr] ilyíäéúBðBòaL ¨©§¦©¤§©¤¤©¨§¤¤©¨¦¤©£¥¤
.úBneàä ïéáì íéúéìâäå éìëéä úà ézôøNå éúéa úà ézáøçä¤¡©§¦¤¥¦§¨©§¦¤¥¨¦§¦§¥¦§¥¨

éì øîàå,dreay oeyla edil`éiçàì ,ELàø éiçå Eaãáìa Bæ äòLlew zadà ,Ck úøîBàìëa àl §¨©¦©¤§©¥Ÿ§Ÿ¨¨¦§©¤¤¨¤¨§¨
ìL íBéå íBé.Ck úøîBà íéîòt L ¨¨Ÿ§¨¦¤¤¨

,xn`e `iapd edil` siqeda àlà ,ãáìa Bæ àìålkézáìe úBiñðk ézáì ïéñðëð ìàøNiL äòL §Ÿ¦§©¤¨§¨¨¤¦§¨¥¦§¨¦§¨¥§¥¦§¨¥
déîL àäé' ïéðBòå ,úBLøãî[eny-]àeä Ceøa LBãwä ,'CøBáî ìBãbälekiakBLàø òðòðîink ¦§¨§¦§¥§¥©¨§¨©¨¨§©§¥©Ÿ

,xrva iexyy,Ck Búéáa BúBà ïéñl÷nL Cìnä éøLà ,øîBàåzia didyk ,izeklnl did lecb gay ,xnelk §¥©§¥©¤¤¤§©§¦§¥¨
.ycwnd ziaa rnyp df qeliw dide ,miiw ycwndäî[ie`-]áàì Bl[d"awd]åéða úà äìâäL,[l`xyi mr] ©¨¨¤¤§¨¤¨¨

.íäéáà ïçìeL ìòî eìbL íéðaì íäì éBàå§¨¤©¨¦¤¨¥©§©£¦¤

רש"י 

.øîùåmc` xn`i `l enk oiznde
ipelt b"r cva il xeny exiagl
sc) laegd 'ta w"aae (:bq sc oixcdpq)
oke .dxvg gzt lr zcner dxny (:'v
.(fl ziy`xa) xacd z` xny eia`e

:(ek ediryi) mipen` xneyäìôú
.äøö÷'ta dl yxtn onwle [eppiad]

:(.hk sc) xgyd zltzêìîä éøùà
.êë åúéáá åúåà ïéñì÷îùlk ixy`

:w"nda jeza df qelw didy onf

 עין יעקב - מסכת ברכות 

לא די בכך שמצד טבעו הטוב עושה טובה לזולתו, אלא ההנהגה ד"טוב לבריות" 
צריכה להיות בגלל היותו "טוב לשמים"

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc mixcp(oey`x meil)

,àðz ìàòîLé éaø éácmixcp zyxt seqa xn`p(fi l xacna)dN`' §¥©¦¦§¨¥¨¨¥¤
dWn z` 'd dEv xW` miTgdBzáì áà ïéa BzLàì Léà ïéa ©ª¦£¤¦¨¤Ÿ¤¥¦§¦§¥¨§¦

,xacn aezkd dqxe`nd dxrpae .'dia` ziA dixrpAxn`p oky ¦§ª¤¨¥¨¦¨
'ezy`l yi`' oic da eknqpy jkne .'dia` zia dixerpa' eteqa

,'ezal a`' oiclïéøéôî dìòáe äéáàL äñøBànä äøòðì ïàkîcgi ¦¨§©£¨©§¨¨¤¨¦¨©£¨§¥¦
z`äéøãð. §¨¤¨

,`xnbd zl`eyìàòîLé éaø éác àpúìeyxecddxrp oic §©¨§¥©¦¦§¨¥
ok m` ,'ezy`l yi` oia'n dqxe`ndéàî 'Léàì äéäú Béä íà'¦¨¦§¤§¦©

déì ãéáòdxrp oic yxec `ed oi` `ld ,df weqtn yxec `ed dn - ¨¦¥
.xen`k ,df weqtn dqxe`nd

l`rnyi iax iac `pz ,`xnbd daiyníé÷Bîeid m`e'd z` ¦
'didzCãéàìdyxccyxcàáø.df weqtnoldl dpyna epipyy §¦¨§¨¨

(.r)qex`d zzin xg`y ,xnelk .a`l zeyx dpwexzp lrad zn ,
dnn `ed df oic xewny ,`ax xn`e .ecal xtdl leki a`d
zeied izyay .'yi`l didz eid m`e' ,dqxe`nd dxrpa xn`py
`id dipyde ,mipey`xd oiqexi`d `id zg`d ,xacn aezkd
z` aezkd yiwde .oey`xd qex`d zzin xg`l miipyd oiqexi`d
zzin xg`l dxcpy mixcpÎ] dipyd diedl mincewd mixcpd
dpey`xd diedl mincewd mixcpl ,[ipyl dqexi` mcewe oey`xd
a`d dpey`x died incewy myk .[diept dcera dxcpy mixcpÎ]

.ecal mxitn a`d ,dipy died incew mb jk ,ecal mxitn
,`xnbd zl`eyàáøåeid m`e'n dqxe`nd dxrp oic z` yxecd §¨¨

,'didzéàä'ezal a` oia ezy`l yi` oia' ly `xwéaø éác éðúc ©§¨¥§¥©¦
ìàòîLéeyxec,xen`d oicldéì ãéáò éàî`ax yxec dn - ¦§¨¥©¨¦¥

.df weqtn
,`xnbd daiyn`axldéì éòaéîick df weqtl jixv -øîBì ¦¨¥¥©

dðéáì BðéaL íéøãð øôéî ìòaäL.lrad oi`y ol `niiw ixdy ¤©©©¥¥§¨¦¤¥§¥¨
z` dxq`y oebk ,ytp iepir mda yiy mixcp `l` ezy`l xtin

xn`py ,dnecke dizy e` dlik`n dytp(ci my)lke xcp lM'¨¥¤§¨
mixcp la` ,'EPxti DWi`e EPniwi DWi` Wtp zPrl xQ` zraW§ª©¦¨§©Ÿ¨¤¦¨§¦¤§¦¨§¥¤
oia' ly weqtd `ae .mxitn lrad oi` ytp iepir meyn mda oi`y
`ly oebk ,dpial epiay mixacn dxcp m`y ,zeaxl 'ezy`l yi`
.ytp iepir meyn df xcpa oi`y it lr s` xtin `ed ixd ,epynyz
,cgi zextdd izy zetxhvny cr ixnbl lha xcpd oi`y s`
edylk oerxib zrxbn dnvr ipta mdn cg` lk zxtd mewn lkn
epiptly `xnbd .exiag zxtdl ztxhvn `idy mcew s` xcpa

.df oerxib xcba dpc
ìòa ,eäì àéòaéà,a`d dl xtd `l oiicre ezqex` xcp z` xtdy ¦©§¨§©©

ezxtda lrad m`dæééb æâéî,eivg z` lhane xcpd z` [ffeb] ¥©¨¥
.ipyd eivg z` lhan ezxtda a`d jk xg`eBàlrad ,`nlc

ezxtdaLéì÷ Léì÷îzxnegn rxbne xcpd lk z` [yilwn] ¦§©¨¥
,xcpdn wlg mey xenb xzida dxizn ezxtd oi` la` ,exeqi`

.a`d zxtdl dzetxhvd ici lr `l`
dpin `wtpd z` zyxtn `xnbd:xen`d wtqdn

ïì àéòaéî à÷ àëéä,df wtqäøãðc ïBâkdy`dïéúéæ ïéøzî ¥¨¨¦©§¨¨§§¨§¨¦§¥¥¦
miniieqn,mpewa dnvr lr mze` dxq`eòîLådñeøàdì øôéäå §¨©¨§¥¥¨

,dxcp z`,dia` dl xtd `l oiicreïeðzìëàåipy z` dlk`e - ©£©§¦
.mizifd

:wtqd iccv z` `xnbd dwiqn
ïðéøîà éàecal qex`dyæééb æâéî,xcpd z`àéé÷ì`id ixd - ¦©§¦¨¥©¨¥¨§¨

eli`e ,xcpdn ivg wx qex`d lhiay xg`ny .dzlik` lr dwel
dn lkn ivgy `vnp ,dne`na ylwp `le epira cner ipyd ivgd
dlk`yk ok m`e .ixnbl xeq` ipyd ivgde ixnbl xzen dlk`y
ecal ea yiy xeq`d ivgd meyn zewll dl yi ,mizifd ipy z`

la` .zifk xeriyïðéøîà éàecal xtinyk qex`dyLéì÷ Léì÷î ¦©§¦¨¦§©¨¥
,elek xcpd z`xeqi` ly xenb xneg xcpdn zifk meya oi` aey

`l` ,zewln aiignd xcpàeä àîìòa àøeqéàipy lr x`ypy ¦¨§¨§¨
.zewln aeig `le ,mizifdéàî.df dxwna dy`d ly dpic dn - ©

:epiptly mi`pzd zwelgna xen`d wtqd z` dlez `xnbd
,òîL àzoldl dpyna epipy(.r)dlrae dia` dqxe`nd dxrp , ¨§©

,lral zeyx dpwexzp `l a`d zn m` ,dixcp z` cgi mixitn
`la ecal xtdl leki qex`d oi` ixdy ,dxtd dixcpl oi` aeye
xcpd zxtd zeyx dpwexzp ,lrad zn m` la` .a`d zetzey

.lrad ly ewlg z` mb xtin `ed ixde ,a`l dlekzhxtne
`ziixad.xen`d llkd xn`p mday mipte`d z`

:a`l zeyx dpwexzp eay ote`d .`
eøîà éúîéàm`y,áàì úeLø äð÷Bøúð ìòaä úîmipte` dylya ¥¨©¨§¥©©©¦§§¨§¨¨

.df oic xn`pìòaä òîL àlL ïîæaxcpd z`Bà .úeîiL íãB÷ ¦§©¤Ÿ¨©©©©¤¤¨
òîMLxcpd z` lrad,÷úLå.meia ea zneòîML Bàz` lrad ¤¨©§¨©¤¨©
xcpdøôäå,eze`íBéa Ba úîeàéä Bæ .dklddeðéðMLdpyna §¥¥¥§¦¤¨¦
oldl(.r),,áàì úeLø äð÷Bøúð ìòaä úîz` ecal xtin `ed ixde ¥©©©¦§§¨§¨¨

.xcpd lk
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 גמרא עם ביאור - מסכת נדרים  

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח כסלו, בו כותב אשר רופא מייעצו לעשות נתוח לעינו...

בטח למותר להעירו להזהר בקידוש ובהבדלה שזה נוגע למאור עיניו של אדם וכן בתוספת 
אומץ בענינים של כבוד התורה ולומדי' והוא ע"פ מ"ש כי נר מצוה ותורה אור, ומדתו של הקב"ה 
מדה כנגד מדה לחזק ולהוסיף במאור עיניו. ויקבע שיעורים בתורת הנגלה ובתורת החסידות הסוד 

מתוך הרחבה ובריאות הנכונה.

בברכת רפ' קרובה.
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קפה

miwxt dyelya` cenr gq sc ± iriax wxtmixcp
.åúáì áà ïéá åúùàì ùéà ïéáyi` meyn i`c ,ikixv `l `xw i`da iaizkc "yi`"e

yi` oiae a` oiac ,'ek dqxe`nd dxrpl o`kn `l` .dlrnl xn`p xak ixd - ezy`l

.ezaa ewlg xtin a`e ezy`a ewlg xtin yi`c ,dixcp oixitnêãéàãë.äáøãxn`c

) onwlr sc..'ek dipy died mcew yiwn :(.äðéáì åðéáù íéøáã"ezhn yny` `ly" oebk

`ly"e "legk` `ly"e."hywz`.æééâ æâéîdn

ivgd uvew xtin `edy,ixnbl exwere xcp ly

xtine a` iz`c cr ,i`w i`wck xg` wlge

.wlg eze`l.ùéì÷ ùéì÷î åàdhyt ezxtdc

xcp ilekaylwehrna dildnn lw xcpde ,

.eiykr cr didy.íéúéæ éðùá äøãðù ïåâë`ly

ozlk`e ,ewlg dl xtide qex` rnye ,mlk`z

.mizifl.æééâ æâéî úøîà éàqex` rny ikc

ewlg eli`k `iedc ,xten xcp ied ewlg xtine

.mipyl rvn`aàé÷ì.ozlk`c `zzi` `d

`l"c e`l meyn mizifljpdl dlk` ikc ,"lgi

,qex`d zxtda xzen ded cg - mizif ixz

fbinc,a`d wlg meyn xeq` jci`e ,dxcpl fiib

.xeqi`a mly zif dlk`c `vnpcúøîà éàå
ùì÷éî.ùéì÷hrnl `l` ,mipyl jzeg epi`c

cr dedck xeng xcpd ied `lc ,dl lwin

oeik ,izif ixz edpd dlk` ik `d .`zyd

xcpdyylwp`ed `nlra `xeqi` - dil lwine

`le `carc`iwlxcpdc ,.xenb epi`éúîéà
.'åë åøîà.oizipzn dl hwp `w dxrpaúî

.ìòáä.qex` `edyk.áàì úåùø äð÷åøúðwixny mc`k`viy xnelk .ilk l` ilkn oii

.a`d zeyxl `ae ,lrad on zeyxd lk.ìòá òîù àìù ïîæá,zeniy mcew dxcp z`

.`kile ,opira "erny meia"c.íåéá åá å÷ìç øôäå òîùù åà,wzye rny elit`e ,rnyy

`ki` izk`e li`edc .meia ea zny cr ezrc ze`xdl witqd `le ,miiw `le xtd `ly

ded i` `nlcc ,el dnxb dzinc xninl `ki` - xtin ivn lra ded i`c ,meia zedy

xarilc inwin dl xtin ded izk` miiwzn"e .`nei.wzye rny` i`w "meia eaàéä åæ
.åðéðùù.i`w ipd lk lrúåùø äð÷åøúð ìòáä úî.áàìonfa elek xtin envr a`de

xtid `lyxtidy onfa oke .lraddlr 'pzck ,ewlg z` xtine a`d xfeg lrad

epi` lrad la` .zetzey `la xtin a`dy ,lrad gkn a`d gk dti dfa :oizipzna

.a`d iiga `l` xtin
ìáà
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éáãdia`y dqxe`nd dxrpl o`kn ezal a` oia ezy`l yi` oia `pz l`rnyi iax

.dixcp oixitn dlraeda aizkcn ,ixii` dqxe`nd dxrpac dil rnyncdixerpa" `xw `ed

dixcp oixitn lrae a`c rnyn - yi` icda ezal a` jnqcne ,"dia` zia.àðúìåiac

.daxc jci`k dil miwen dil ciar i`n didz eid m` l`rnyi 'x) onwl xn`c.r scyiwn :(

opaxe .'pey`x died incewl dipy died incew

`xw xwir ;dpin zrny izxzc edl `xiaq-

,dixcp oixitn dlrae dia`c dqxe`nd dxrpl

zeied oixze-oeik :z"ke .dpey`xl dipy iyew`l

eid m`"c `xw dilek l`rnyi iax iac `pzc

xtin qex` ,dil iwen zeied iyew`l "didz

ira `lc dil rnync :l"i ?dil `pn oincewa

lra iab oincew hrinc idpc ,`xw-meyn epiid

cala ehern `l` ea jl oi`e ,a`l dizilc-

xtin lra oi` ,a` jiiy `lc ,d`ypya `wec

a`c dizetzeya xtinc qex` la` .oincewa

.oincew `kil a` iablc xtin ivn oincewa elit`

l"f l`eny x"d wized mkgd.äáøå`pzc `d

.dil ciar i`n l`rnyi iax iac`xw ,xnelk

dipic `pzc l`rnyi iax iac `pz dipin yixcc

dil ciar i`n:?øîåìmixac xtin lrady

.dpial epiaylk" iaizk `icda ytp iepir ixcpc

yi` oia"e ,"ytp zeprl xqi` zreay lke xcp

onwle .dpial epiay mixacl `kixhvi` "ezy`l

) oiwxit jci`a:`t scdil `iywe .edip i`n yxtn (

ikid ike .dpin sili izxzc xyt`e ?dil `pn dpial epiay mixac l`rnyi 'x iac `pzl

dpial epiay mixace ,iepir mda yiy mixcp `l` ezy` ixcpa xtin epi` lrac-inp ikd

xtin oi`y lra `l` il oi` :ixtqa `zi` ikde .cala el` `l` eza ixcpa xtin epi` a`

oipn a`d ,ytp iepir oda yiy mixcpe dpial epiay mixcp `l`-izikf `l .'eke oc dz` ixd

"ezal a` oia ezy`l yi` oia 'ebe miwegd dl`" xnel cenlz ,oecl-yiwn dz` oigxk lr

ytp iepir mda yiy mixcpe dpial epiay mixac `l` xtin oi` lrad dn ,lral a`d z`

dyi`e epniwi dyi` ytp zeprl xqi` zreay lke xcp lk" :inlyexia inp opiqxbe .'eke

"epxiti-oipn dpial epiay mixac ,ytp iepir oda yiy mixcp `l` il oi`-yi` oia"

cr ."ezy`lytp iepir mda yiy mixcp `l` xtin epi` lrad dn ?oipn a`a ,lraa oeck

dpial epiay mixace-epiay mixace ytp iepir mda yiy mixcp `l` xtin epi` a`d s`

eza ixcp lk xtin a`dy azky ,l"fna m"xd ixack `ly dfe .dpial.àéòáéàlra edl

.yilw ylwn e` fiib fbinewlg xtinyk ,a`c dizetzeya `l` xtin epi`y qex` ,xnelk

`blt jci`e `blt `edd lhalc ,xcpd ivg jzgz `nip `lc ,yilw ylwn e` .llk dil yilw` `le dlgzak wfg x`yp xg`d eivge ,elhane ixnbl xcpd ivg jzegy xnelk ,fiib fbin

hwp ediipin cge .a`a d"d - qex`a dil `irain `wce .xcp dilek dil yilwc `ed ylwn qex`d zxtda `l` ,i`w i`wck.éëéä.ol `iranwdpin `wtp i`nl ,xnelk.äøãðãoixzn

.mizifediieexzl oepzlk`e ,oireci.éà.`iwl fiib fbin zxn`- dixeqi`a i`w ediipin id opirci `lc oeik ,edin .dilr `iwle i`w i`wck jci` ,`zif cgc xeqi` rwt qex` zxtdac idpc

oediexz dlk`c cr `iwl `l.éàå.yilw ylwn zxn`zereay" 'ta `dc ?hwpc oizif oixz il dnl :`kd eywne .`nlra `xeqi` `l` `kile ,`xcp dilek dil yilw `dc ,zewln `kil

) "`xza mizy.ak sc zereaymeyn ,p"` .`zlinc `geexl ikd `kd dl hwp ,zifk `ki`c cr iwl `l zenpewa 'it`c l"qc o`n mzd `ki`c meyn :l"i !dwel zenpewa `edy lkac `tt x"` (

`kd xn`wc dwelc ,p"` .zewln `kil xeriykn zegta dreayae ,l`xyi idl`l xcp lecb xcp :lirl opixn`ck ,dreay xcp llkac ,dl hwp dreay-,dlirn oiprl xn`w oaxwa dwel

) 'ixn`ck ,dizeekc ogky`e .xeriykn zegta oaxw `kil r"klc.bn n"al"f `"ayxd .xqgae xzia dwli (.àúlrad rny `ly onfa a`l zeyx dpwexzp lrad zn exn` izni` rny

.meia ea zne wzye rnyy e` xtde rnyy e` zny mceweixg`ly meia zn la` .xtdl a`d leki - lra diniiw `l izk`c ,meia ea `wecc ,i`w wzye rny` - "meia ea zne" ipzwc `d

,lra diniiw `dc ,`l -ziin iknc b"r`c .xtdl leki - eixg`ly meia zn elit` ,xtde rny la` .xtdl leki egkn `ad a`d oi` jkld ,dil `gip gpinc dizrc` ilb xtd `ly oeikc

`gip `lc dizrc` ilb n"n `dc ,ezxtd dlhazpy t"r` ,dnwdk lra iab iedlc xyt` i` - xtd xaky oeik ikd elit` ,ewlg mr lrad wlg xtdl jixv a`de ,ezxtd dlha lra dil

ipzwc `tiq `gken p"de ?carnl dil ded i`ne ,`xcp `edda dil
la`
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף סח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

בורא האדם ומנהיגו – הוא השם יתברך, נותן התורה והמצווה – אינו מבקש אלא 
לפי כוחות של כל אחד
ממכתב י"א טבת ה'תשל"ו
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miwxtקפו dyelyaa cenr gq sc ± iriax wxtmixcp

.òîù íà ìáà,meia ea zny t"r` ,miiwe lrad

meia lrad zne meid eze` lk wzye rny e`

xare li`ed ,xtdl leki a`d oi` - eixg`ly

.erny mei
òîù

1

2

3

4

zn ikc ,xtde rnya ikd opireny`l - xtdl leki epi` eixg` ly meia zn ik ,inp xtde rnyc `zi` m`e .xtdl leki oi` - eixg` ly meia zne wzye rnyy e` ,miiwe rny m` la`

xtin ivne ,a`l zeyx dpwexzp - eixg`ly meia zn elit` ,xtde rnyc dpin zrny - ikd ipzw `lcn ,i`ce `l` .wzye rnyn ith `zeax `iede ,xtdl leki oi` eixg` ly meia.òîù
.dl xtde dia`lral zeyx dpwexzp `l a`d zn epipyy `id ef a`d zny cr renyl lrad witqd `le.àðéæçlrad witqd `l ipzwc i`nc ixn`c l"f i`nwl edl-,`wec e`l

`zeaxl - lrad witqd `le hwpc i`dc ,il ifgzn ikde .iaa ipdl edpiyextl `pifg ikd meyne ,oizrc zeipr metl `yexit edl wilq `le .'ixn` ikd inp ipixg` iaa jpi`ae .diaqp ickae

`le qex`l elld mixcp e`xp `lc b"r`c ,dihwp

mixcpa n"d `ni` :onwl opixn`cke ,oda dkf

el e`xp `ly lk `nl`c ,qex`l e`xp `ly

`l lrae xtd a`c oeikc `"cqe ,oda egk rxed

`xcp i`d dil yilw` - dil ziin ik ,llk dkf

`"cqe ,`zxet `l` dia xiizyn `le ,`aeh

l"nw - lra zxtda dil ibqz `zxet `eddlc

`eddl - `aeh dil ylw` `xcp i`dc b"r`c

ike .xtin lra ivn `l dia xiizync inp `zxet

yilw` `lc ab lr s`c `yixa opirny`c ikid

ikd elit`c ,wzye lrad rny epiidc ,llk xcp

xtin ivn `l lra - `aeh dil yilw`c ab lr s`c ,opirny` inp `kd - xtin ivn a`.òîùdpwexzp lrad zn epipyy `id ef lrad zny cr renyl a`d witqd `le dl xtde dlra

.a`l zeyxny` `aa jda inp `kd.`ziinw epiid - `l i`c ,`kd zicgc `ed witqd `le ,a`l zeyx dpwexzp - lrad zn ,ikd elit`c ,[renyl a`d] witqd `le lrad xtda ,`zeax opir

ivn a` - i`w i`wck izk` dxcpc `kid `zyd ;e"we ,a`l zeyx dpwexzp llk `xcp dil yilw` `lc b"r` ,wzye lrad rnyy onfac `zeax `yix opirny` `dc ,daxc` :`niz ike

a` xtdc b"r`c ,opirny` `zeaxc dia` rnyc `aaa zxn` `dc ?xtin a` ivnc `irain - lra zxtd dil `ticrc ,oiicr a`l e`xp `le xtd lrac ,`kd ik dil ylw`c `kid ,xtin

!?xtin ivn a`c diteb `peeb `edd `zeax `kd iedl ikid ,xtin lra ivn `lc `peeb `edd `zeax `ied mzd i`e .xtin lra ivn `l - `aeh `xcp dil yilw`c ,renyl lrad witqd `le

xiizyn `le `aeh `xcp dil yilw` - ipyl e`xp `l `dc ,`ed `ilrn `nwc dxtdc oeikc :xninl `ki` ;ikd xninl `ki`e ikd xninl `ki`c .jl iywz `le `ed ikdc i`ce ,`xai`

dxtdc oeikc :inp xninl `ki`e .lral zeyx dpwexzp `l `zxet `edda elit`c ,`yix opirny` ikdl - jci`c dxtda dil ibqzc `pin` jzrc `wlq `zxet `eddle ,`zxet `l` dia

ixn`wcke ,a`l eyixedl i`ck epi` ,`aeh dil yilwc oeik `zxet `eddc `nipc ,`zxet `l` dia xiizyn `le `aeh `xcp dil yilw`e ,ipyl e`xp `le xtdy oeik ,`id `ilrn `nwc

idpc meyn .a`l zeyx dpwexzp d"t`c l"nw ,ikd `nip p"de ,dia ikfnl a` ivn `l - `aeh `xcp dil yilwc oeikc meyn ,xtdl leki oi`c ,`ziixa jdc `ziixza `aaa onwl lld zia

`aaa k"`yn .dia ikfnl a` ifg d"yne ,ixnbl dl dlha - znyk ,d"t` ,renyl a`d witqd `l izk` `dc ,`aeh `xcp iyelw`l `ilrn dxtd ezxtd `ied dlra dl xtdc `pcirac

xtde dia` rnya `nrh epiidc ,`kti` `pin` `pivn k"` :`niz ike .lra ly ewlga ikf ivn `l - d"al yilw ylwn `xcpc oeike ,ezxtd dlha `l - a`l dizi` izk`c oeikc ,`ziixza

`xcp dil mil`c ,a` xtd `lc `kid la` .dia ikfnl lra ivn `le ,`aeh `xcp yilw`c meyn ,`nrh epiidc - lral zeyx dpwexzp `lc ,a`d zny cr renyl lrad witqd `le dl

xtin ivn renyl a`d witqd `le lra xtdc b"r`c `aa jci`a `pifg `dc ,dia ikfilc `ed oica - inp xtd ik ,lra ikf ivn xtd `ly `kid i`c ,ikd zxn` zivn `l .lra dia ikf -

- llk yilw `l i`e ,xtin ivn `lc `ed iyelw` i`d meync `pin` `pivn - rxbc lra la` ,sicrc a` n"d :z"ke .`xcp iyelw` i`d meyn xtin ivnc o`nc dipic rxb `l `nl` ,a`

`l inp a` elit` - `id `zln zxn`wc iyelw` i`d i`c ,ikd zxn` zivn `l .xtin ivn.xtin ivn `l a` - d"al `xcp yilwc meync ixn` d"ac `tiqa opifg `dc ,xtin (a`) ivn

`edd dil ziinc oeikc ,xninl ol zi` i`n `l` ?xtin a` ivn ikid renyl a`d witqd `le xtde lra rny ik ,`xcp yilw - renyl ipyd witqd `le zne mdn '` xtdya i` ,jkld

dpwexzp `lc a`d zny cr renyl a`d witqd `le dl xtde dia` rny `pz ikc 'irny `linne .jci`c dizekf rxb `l `zeyilw `idd meyne ,dilic dxtd dl dlha - xtdc `nw

witqd `le xtd hwp ikc ,lral zeyx-,lrad zny cr renyl a`d witqd `le dl xtde dlra rnyc `aaa inp oke .lral zeyx dpwexzp `l a` xtd `lyac p"dde ,dihwp `zeaxl

a`l zeyx dpwexzp d"ync zxn` zivn `l-elit`c ,llk `xcp dil yilw` `lc ,zne wzye lrad rnyc `yix opireny` `dc .`zxet `l` dia xiizy` `le `xcp dil yilw`c meyn

lra dil ziin ik ikd-a`l zeyx dpwexzp.òîù.zetzeya `l` xtn lrad oi`y xtdl leki lrad oi` zny cr renyl a`d witqd `le dl xtde dlra`zeax 'ireny` `aa jda

,`ilrn dxtd ezxtd `ied a` dl xtdc `pcirac idpc xninl `ki` mzd `nlyac .lral zeyx dpwexzp `l - a`d zn :inp da wiqnc ,dl xtde dia` rnyc `aaa opireny`c i`nn ith

da zile ,ezxtd dl dlha a` ziin ikn `dc .`xwirnck `xcp dil mw a` dil ziin ikn ,d"t` - renyl lrad witqd `lc oeik ,`zxet `l` dia xiizy` `le ,`aeh `xcp dil yilw`e

`xcp izk`e ,renyl a`d witqd `le lra xtd `dc ,`xcp i`d dil yilwi`c `kd la` .xtin ivn `l ,dilig yitp `lc ,lrac `ed oica - `xcp dil mil`c oeik ikd meyne .`yyn

d"t`c l"nw ,lra zxtd dil ibqz `zxet `eddl - `zxet `l` a`d zzin xg`l dia xiizy` `le dil yilwc oeik ;`pin` c"qe ,dizi` `dc lra zxtd dl dlha `lc ,i`w dizeyilwa

`zlinc ,xtdl leki lrad oi` ikd elit` - dizi` izk`e lra edl xtd `dc `aeh inp edl iyilwe ,el e`xp `l `dc ,elld mixcpa mlern a` dkf `ly t"r`y .xtdl leki lrad oi`

jiiy dilic dxtd dl `lihai`e a` oda dkfc `eddac meyn - lirl ipzwck "lral zeyx dpwexzp `l" hwp `le ,`pyil i`d hwpc epiide .zetzeya `l` xtin lrad oi`y `id `zwiqt

lrad oi`y `id `zwiqt `zlin d"t`e ,zn `lc oeik lihai` `lc xninl `ki` lrac dxtde ,llk dkf `l a` `kd la` .ezeyx dpwexzp `le a` eda dkfc rnync ,dpwexzp `l ipzinl

,edl ipzw ediixcqke .ziyixtck ,`zeax 'ireny` `cg lkae ,lral zeyx dpwexzp `la ixze ,a`l zeyx dpwexzpa ixz ;iaa rax` `zyd cr `ziixa jda `ki`e .zetzeya `l` xtn

iaa jpdc `yexit il d`xp ok .dpwexzp `le dpwexzp ,dpwexzp `le dpwexzp.
rny
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íBia úîe ÷úLå òîML Bà ,íéi÷å òîL íà Iáà£¨¦¨©§¦¥¤¨©§¨©¥©
åéøçàJL¯àIå ,dI øôäå äéáà òîL .øôäI IBëé ïéà ¤§©£¨¥¨§¨¥¨©¨¦¨§¥¥¨§Ÿ

:eðéðML àéä Bæ áàä únL ãò òBîLI Iòa ÷étñä¦§¦©©¦§©©¤¥¨¨¦¤¨¦
áàä úî¯dIòa òîL .IòaI úeLø äð÷Bøúð àI ¥¨¨Ÿ¦§§¨§©©©¨©©§¨

Iòaä únL ãò òBîLI áàä ÷étñä àIå dI øôäå¯ §¥¥¨§Ÿ¦§¦¨¨¦§©©¤¥©©©
áàä ÷étñä àIå ,dI øôäå dIòa òîL .áàI úeLø äð÷Bøúð Iòaä úî :eðéðML àéä Bæ¦¤¨¦¥©©©¦§§¨§¨¨¨©©§¨§¥¥¨§Ÿ¦§¦¨¨

únL ãò òBîLI¯.úeôzeLa àJà øôéî Iòaä ïéàL ,øôäI IBëé Iòaä ïéà ¦§©©¤¥¥©©©¨§¨¥¤¥©©©¥¥¤¨§¨
òîù
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף סח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י

אופן וסוג חיי האדם, אם חיים מלאים שביעת רצון ותוכן, או בקו ההופכי, תלוי 
במידה חשובה וגדולה – ברצון האדם

ממכתב א' כסלו, תשכ"א
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קפז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc mixcp(oey`x meil)

òîL íà ìáàxcpd z` lradíéi÷å,eze`òîML Bàlrad eze` £¨¦¨©§¦¥¤¨©
÷úLåerny mei lk,åéøçàlL íBéa úîeaeyïéàa`døôäì ìBëé §¨©¥§¤§©©¨¥¨§¨¥

ici lr xcpd miiwzd xaky meyn ,lrad zzin xg`l xcpd z`
.erny mei lk ezwizy e` eznwd ici lr ,zny mcew lrad

:lral zeyx dpwexzp `l eay ote`d .a
m`äéáà òîLxcpd z`å ,dì øôäåm` elit`÷étñä àìdìòa ¨©¨¦¨§¥¥¨§Ÿ¦§¦©©

ìòBîLxcpd z`ãòmcewàéä Bæ ,áàä únLdklddeðéðML ¦§©©¤¥¨¨¦¤¨¦
oldl dpyna(.r),'ìòaì úeLø äð÷Bøúð àì áàä úî',lrad oi`e ¥¨¨Ÿ¦§§¨§©©©

.ecal xtdl leki
:a`l zeyx dpwexzp eay sqep ote` .b

m`dìòa òîLxcpd z`å ,dì øôäåm` elit`áàä ÷étñä àì ¨©©£¨§¥¥¨§Ÿ¦§¦¨¨
ìòBîLxcpd z`ãòmcewìòaä úî' eðéðML àéä Bæ ,ìòaä únL ¦§©©¤¥©©©¦¤¨¦¥©©©

'áàì úeLø äð÷Bøúð.,ezzina zlhazn lrad zxtdy ab lr s`e ¦§§¨§¨¨
.lrad wlg z`e ewlg z` xtne a`d xfeg

:lral zeyx dpwexzp `l eay sqep ote` .c
m`dìòa òîLxcpd z`dì øôäåì áàä ÷étñä àìå ,òBîLz` ¨©©£¨§¥¥¨§Ÿ¦§¦¨¨¦§©

xcpdúnL ãò,a`déàøôäì ìBëé ìòaä ï,a`d ly ewlg z`itl ©¤¥¥©©©¨§¨¥
úeôzeLa àlà øôéî ìòaä ïéàL.ecal `le ,a`d mr ¤¥©©©¥¥¤¨§¨

:'a`l zeyx dpwexzp' oica zwelgna iepyd ote` .d
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

בעל מדות תרומיות מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

מכתביו - עם המוסג"ב - בעתם קבלתי ואתו רב הסליחה על אשר התעכב המענה שלי עד 
עתה שהוא מרוב הטרדות ההולכות וגדלות, ורובם כרוכות גם בעגמ"נ ונוסף על כ"ז גם ההתעסקות 
בהו"ל של התניא בפעם הראשונה בארצוה"ב שלא שיערתי מראש שיודרש כ"כ זמן ממני, ולא עוד 
אלא כיון שלא טפלתי בהגהה היותר האחרונה הרי נשארו כמה טעויות למרות השתדלותי להגיה 
עד כמה שאפשר. ונתקיים מרז"ל )פסחים קיב, א( - כפירש"י דטריד בגירסי' )ועי"ז( ולא כו' ]אבל 

לא ח"ו כפי' הרשב"ם[.

ב( בטח קבל בעתו את השדי חמד כרך עשירי וכן הדרך מצותיך עם הוספות שהו"ל כאן, 
וכן נשלח לו בחבילה בפ"ע מכאן התניא הנ"ל וכן התהלים עם פירוש הצ"צ, ובטח יאשר קבלת כל 

הנ"ל, ות"ח מראש.

יזכהו להגדיל  ג( ימים אלו נתקבל ספרו מועדים בהלכה בהוצאה חדשה ות"ח והשי"ת 
תורה ולהאדירה ע"י ספריו ומאמריו לאורך ימים ושנים טובות, טובות בגשמיות וברוחניות גם 

יחד...

ז( מוסג"פ מה שהו"ל בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו העבר, שבטח יעניין את כהדר"ג שי'.

ח( בהזדמנות זו הנה אם ימצא זמן פנוי ויכתוב לי בפרטיות אודות התועדות די"ט כסלו 
בהכפר ותוכן הנאומים, הרי א"ת אהי' לכת"ר שי'.

בכבוד ובברכה לבר]יאות[ הנכונה מכף רגל ועד ראש.
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc mixcp(ipy meil)

m`äéáà òîLxcpd z`dì øôäåì ìòaä ÷étñä àìå ,òBîLz` ¨©¨¦¨§¥¥¨§Ÿ¦§¦©©©¦§©
xcpdúnL ãò,lradáàä øæBçlrad zzin xg`løôîez` ©¤¥¥¨¨¥¥

ìL B÷ìçdìòa. ¤§¤©©
,ïúð éaø øîà,dpexg`d `aaa miiepyd el` mixacéøác ïä ïä ¨©©¦¨¨¥¥¦§¥

.éànL úéala`ïéà ,íéøîBà ìlä úéaa`døôäì ìBëéewlg z` ¥©©¥¦¥§¦¥¨§¨¥
zeyx dpwexzp' oic bdep oi`y meyn ,ezzin xg`l lrad ly
a`d xtd xaky xg`ne .egk rxbp `ly xenb xcpa `l` 'a`l
lrad zzin zryay `vnp ,elek xcpd z` yilwde lrad iiga
zia la` .ezeyilw zngn a`l eyixedl aeyg xcpd oi` aey
`l` ,elek xcpd z` dyilwd `l a`d zxtdy ,mixaeq i`ny
ipyd eivg la` ,a`d zeyxa cnerd xcpd ivg z` ixnbl dxizd
x`ype a`d zxtd zngn llk rxbp `l lrad zeyxa cnerd
a`d zeyxl owexzdl df xcp ivg `ed ie`x ok lre ,etwez lka

.lrad zzina
e` a`d zxtd oica lirl oecipd wtqd z` `xnbd zhyet o`kn

:dcal lrad
dpéî òîL,dxen`d `ziixaa diepyd zwelgndn -yìzrcúéa §©¦¨§¥

éànLezxtda lradæééb æâéî,xcpd z` [ffebÎ]xten cg`d eivge ©©¥©¨¥
.zewln oiprl s` ixnbl exeqi`a cner ipyd eivg eli`e ixnbl

eìzrc,ìlä úéaezxtda lradì÷îLéì÷ Lxcpd z` [yilwnÎ] §¥¦¥¦§©¨¥
,`xnbd dwiqn .zewln xnega cner epi` epnn wlg meye ,elek

dpéî òîLd`x] lld ziae i`ny zia zwelgna iepy xacd ok`y §©¦¨
.[dlah

:dxtde dnwda dl`y oic yi m`d `ax wtq
,ezngn xrhvn `edy d`xy meyn excp lr hxgzde xcpy in
rcei did eli`e ,xcpd zrya did `ly xac elv` ycgzdy e`
lv` e` mkg lv` `a `ed ixd ,xeciln rpnp did ok el rx`iy

`ype zeheicd dylyrcei iziid eli`' ,mdl xne`e .excp lr l
md ixde .'xcep iziid `l ,jke jk il rx`iy e` ,xaca xrhv`y

.xcpd lha jkae ,'jl xzen' el mixne`
,àáø éòaok enk ,xcpd seb lr mil`ypy myk m`dLéoicäìàL ¨¥¨¨¥§¥¨

íwäa,ezy`l e` ezal xcpd z` eniwdy lra e` a`a -meyn §¤¥
.xcpd z` zniiwn dnwdd ixdy ,envr xcpd oirk `id dnwdy
ixcp z` miwdy lrad e` ,eza ixcp z` miwdy a`d jkitle
lhan mkgd ,eznwd lr hxgzde mkg lv` jld meia eae ,ezy`
.meia ea dixcp z` xtdl lrad e` a`d mileki aeye ,dnwdd z`

Bà,`nlcïéàoicíwäa äìàL,lr mil`yp lrad e` a`d oi`e ¥§¥¨§¤¥
eze` mixitn mpi` aey xcpd z` eniwdy xg`l ,jkitl .mznwd

.mlerl
,`ax wtzqd cereøîBì àöîz íàyLéoic,íwäa äìàLoiicr ¦¦§¨©¥§¥¨§¤¥

ok enk mwda dl`y oic yiy myk m`d ,wtzqdl yiLéoic ¥

øôäa äìàL.lrad e` a`d zxtda -l`ydl mileki md ixde §¥¨§¤¥
.etwezl xcpd z` xifgdle ,mzxtd z` lhale mkg lv`Bà

,envr xcpd oirk `edy meyn mwda dl`y oic yiy s` ,`nlc
la`ïéàoic,øôäa äìàL.xcp oirk epi`y itl ¥§¥¨§¤¥

:mixen`d zewitqd z` zhyet `xnbd
,íwää ìò ïéìàLð ,ïðçBé éaø øîàc ,òîL àzoirk `edy meyn ¨§©§¨©©¦¨¨¦§¨¦©©¤¥

.envr xcpdåmle`,øôää ìò ïéìàLð ïéàxcpl dnec epi`y meyn §¥¦§¨¦©©¤¥
.xcpd lehia `ed `l` ,envr

:dnwd xg` dnwda dax wtq
äaø éòa,,dixcp lr ezal xne`d a` e` ,ezy`l xne`d lra ¨¥©¨

éëéì íéi÷dl xn`e xfge ,xcpd [jlÎ]'éëéì íéi÷',xcpdåjk xg` ©¨¥¦©¨¥¦§
ìàLðmkg lv`ìòdäðBLàø äî÷ä,dlhiaeeäîly dpic dn - ¦§©©£¨¨¦¨©

dnwdd z` eitn `ivedy dryay xg`n m`d .dipyd dnwdd
`linne ,dpey`xd dnwdd zngn mwen xcpd did oiicr dipyd
s` dlg dpi` aey ok lr ,legl mewn dipyd dnwdl dl did `l
dl did `l dzryay s` ,`nlc e` .dpey`xd dlhay xg`l
dnwdd dlhay xg`n mewn lkn ,legl mewn dipyd dnwdl
ixde legl mewn dipyd dl z`ven ,dl`yd ici lr dpey`xd

.dlg `id
:xen`d wtqd z` zhyet `xnbd

àáø øîàc ,òîL àz(:fk zereayae .gi lirl)dpyna epipyy dn lr ¨§©§¨©¨¨
raype xfge ,'ef xkk lke` `ly dreay' xn`e rayp m`y ,my
dreayd meyn `l` aiig epi` ,'dplke` `ly dreay' dilr
lr dlg dreay oi`y itl ,dipyd dreayd meyn `le ,dpey`xd

lirl opzck ,dreay(.fi)y ,`ax xn` df lre .ìò ìàLð íà¦¦§©©
dreayd,äðBLàøäd dreaydåéìò äìç äiðL.gikedl yi o`kne ¨¦¨§¦¨¨¨¨¨

dpey`xd dnwdd dlhazdy xg`ny ,dnwd xg` dnwdl s`
.legl mewn dipyd dnwdd dl z`ven aey ,dl`yd ici lr

:dxtde dnwd oica sqep wtq
,äaø éòalra,dixcp lr ezal xne`d a` e` ezy`l xne`d ¨¥©¨

'äøôä äìç ïk íà àlà äî÷ä ìeçéz àìå ,éëéì øôeîe éëéì íéi÷', ©¨¥¦¨¥¦§Ÿ¥£¨¨¤¨¦¥¨¨£¨¨
eäî,dlg dpi` dnwddy wtq oi`e .ef dxin` ly dpic dn - ©

ok m`e .dxtdd mb legz ok m` `l` legz `ly dpzdy meyn
lr dnwdl dl oi`e ,xcpd lha xak dxtdd dlg m` ,jytp dnn
ixdy ,legz `l dnwdd s` ,dxtdd legz `l m`e .legzy dn
micwdy jkn m`d ,wtzqdl yi dxtdd lr j` .e`pz miiwzd `l
`ly ,dxtdd lr mb zepzdl ezpeekay gken dxtdl dnwdd z`
legzy okzi `l ok m`e ,dnwd dl mcew legz ok m` `l` legz
dxtdd lr la` ,dnwdd lr `l` dpzd `l ,`nlc e` .dxtdd

.dnwdd dlg `ly it lr s` dlg `id ixde ,melk dpzd `l
:xen`d wtqd z` zhyet `xnbd
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סגורות  בהן(  שותף  שהוא  הקודמות  )וגם  בשותפות  עתה  שפותח  החנויות  אם 
רצון שתהא פתיחתן  יהי   – טוב(  ויום  ליל שבת  כמובן,  )כולל,  טוב  ויום  בשבת 

בהצלחה וכו'
ממכתב א' דראש-חודש כסלו, ה'תשל"ב

קריאת שמע שעל המיטה היא ב'זעיר אנפין' כהוידוי שבטרם צאת הנפש מהגוף
היום יום ו' כסלו

ה'תשכ"ה  טבת, י"ד ויחי, פרשת שבת שיחת

. לפי סתומה, זו פרשה "למה רש"י כתב הפרשה ונסתם בהתחלת לבניו הקץ את לגלות שביקש .
יפקוד"; "פקוד הגאולה בלשון ההכפלה טעם רש"י (מגלה) מפרש לא הפרשה בסוף גם ולכן, ממנו".

הגאולה  ספר שמות, בספר רק רש"י מפרש זה מגלות 22ענין הגאולה רק לא בגילוי נתפרש שבו ,
זוהמתן" "פסקה שבו דמתןֿתורה, הענין גם אלא והשלימה 23מצרים, האמיתית הגאולה מעין והוא ,24,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי שתהיה
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פקודי.22) ס"פ רמב"ן
רע"א.23) קמו, שבת

פל"ו.24) תניא
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קפט

miwxt dyelya` cenr hq sc ± iriax wxtmixcp
.äì øôäå äéáà òîùxtine xfeg - zny cr dl xtiy renyl lrad witqd `le ,meia ea

.xtd xake li`ed ewlg xtdl jixv oi`e ,lra ly ewlg.øôäì ìåëé ïéà íéøîåà ä"á
`kid yilwn edl `xiaqc meyn .enr ewlg xtine xfeg k"`` ,cala lra ly ewlg

.dlgzak xeng `xeqi` oi`y `l` ,mly xcpd ied izk`e ,dixag `la cg xtdcoeike

lhal dil irain - `ed mly xcpd izk`c

.el ezeyx dpwexzpc lrad wlge ,ewlgúéáå
.æééâ à÷ æâéî éøáñ éàîùxtde a`d mcw ik

eivg oiicre ,eivg lhazpe mipyl ekzg ewlg

xtinyke ,miiwely ied - lra ly ewlg eiykr

.xten.î"ùziak yilw ylwne ,`id i`pzc

.lld.í÷äá äìàù ùédxcp dl eniiw m`y

el`ype ,qex`de a`dlroznwdyi in ?edn ,

?`l e` ,dl xtdl oilekie dl`yäìàù ùé
.øôäáleki ,cg`d xtide cg`d miiwc `kid

xak xtdy mewna eznwd lr le`yl xg`d

.xtda dl`y yi :xg` oipr ? xten iede ,ipyd

elkmwda dl`y yi l"z` ,'xten ied in -

xnel jixv oi`c ,dnwdc dl`y dze`a xcpd

,ezxtda dlied `lc - xtda dl`y oi` e`

xg`l a`d e` lra dl xtn k"`` xten

xten ied `l dnwdc dl`y dze`ac ,l`ypy

.dl.í÷ää ìò ïéìàùð ù"ú.dl xtdl oixzene mwdd lr oil`yp `nw `pyillïéàå
øôää ìò ïéìàùð.e` dl`ya elek e` `l` ,l`yp oi` - cg` xtde cg` miiwc `kidc

`pyille .opira dxtda elekoi`e ,k"g` dl xtdl oixzene mwdd lr oil`yp `xza

lhal mkgd xizny dna xten xcpd oi`c - xtdd lr oil`ypdl xtin k"`` dnwdd

a` e` lrak"g`ljld k"g`e ,xcpd a`d e` lrad dl miiwy .mwda dl`y yi :`"r .

oil`yp oi` aey xcpd z` miiwy oeikc opixn` in ,mkgd exizde mkgl eilr l`ype

.xcpd lhiae eznwd dlha - mkg exizdy oeik `nlc e` ,`ilrn dl`y ied `le ,eilr

.øôäá äìàù (äì) ùé í÷äá äìàù ùé ì"úàmewna ,xnelk.xtddxcp z` rny m`y

li`ed :opixn` in ?i`n ,mkgl xcp eze` lr meia ea l`ype jld `l` ,xtdl dvx `le

mkgl zkled `id m`zl`ypem` lkd ixacl `dc ,dxizn `diy elmkgl zl`yp

i`e li`ed ,xzen `di - eza xcp lr mkgl a`d l`yp m` inp `kd ,dl xizdl leki

.xtin ivn ira.í÷ää ìò ïéìàùð ïðçåé éáø øîàã ù"úoi`e ,izyxity oipr eze`a

.ok enk xtdd lr oil`yp.éëéì íéé÷ éëéì íéé÷,dpey`x dnwd lr l`ype ,ipnif ixz

.dlhiae.åäî?`l i` dl`y eze`a dlha ,dilr l`yp `lc dipy dnwd ,xnelkù"ú
.àáø øîàã) "oixzen el`e" 'ta.gi lirl:`ax xn`c ,'ek "dreay ,lke` `ly dreay" (

dipy - dpey`x dnwd lr l`yp m` ,p"d .eilr dlg dipy - dpey`xd lr l`yp m`

.eilr dlg.éëéì øôåî øîà øãäå éëéì íéé÷ øîàjeza xn` dfd oeylae ,xeac ick jeza

lhia in - edn ,dxtd dlg k"`` dnwd legiz `le :oey`x xeac ickmiiwe dnwdd

dxtdd.`l i` ,
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òîù.lra ly ewlg xtne a`d xfeg zny cr renyl lrad witqd `le dl xtde dia`

ipz ikdl `l` .a` ly ewlg epiidc ,xak xtdy dn xtdl xefgiy `l - xfeg ipzwc i`d

jixv oi`e ,ibq ikdae .lra ly ewlg xtine xfeg eiykre ,ewlg xtd xaky meyn ,xfeg

dxtd dlha `l - lra dil zinc b"r,` zn `l edi`c oeikc meyn .envr wlg xtie xefgiy

a`c.øîà.y"a ixac od od ozp iaxixaqwc

ewlg zxtdae ,`peeb i`d ika xtdl a`d lekic

`lc oeik a`c dxtdc meyn ,ibq cegla lra ly

dl `liha` `l - zn.ìáàleki oi` `"da

.llk xtdl.lrad wlge ewlg xtne xfeg 'it`e

,fiib fbin y"alc meyn ,`nrh opiadi `we

wlge ,cala ewlg xtd - dlgz a`d xtdyk

,ixnbl miiw `ed oiicr `l` llk rxbp `l lrad

,yilw ylwn d"ale .a`l eyixedl `ed aeyge

epi`e lra ly ewlg rxbp - ewlg a`d xtdyk

- dizi` izk` a`c oeikc ,a`l eyixedl aeyg

`xcp izk`e ,dl dlha `l dicic dxtd

lra ly ewlg dil yilwc oeike .i`w dzeyilwa

`lya ilin ipd ,edin .a` xtn ivn `l -

- meia ea xg`l dqx`zp la` ,xg`l dqx`zp

`ipzck dixcp, oixitn oexg`d dlrae dia`

) onwl.`r sc.c"qa `iddc dlr yxtpy enke ,(

ixidp `lc ilin `aeh opaxl `pifge ,dielir oizrc `knqc `zrny i`dc `yexit `ed oicd

edpiazknl `piyiig `le ol ixixa `le.éòá.mwda dl`y yi daxl`ype xcpd miiw m`

rxb `lc ,xtn ivn `lc `hiyt xgnl la` ?`l e` meia ea xtn ivn in ,mwdd lr meia ea

ab lr s`c ipira d`xp dl`y oi` e` xtda dl`y yi ,mwda dl`y yi l"z`e .dwizyn

d `xcp oirk - mwd `nlyac ,dl`y jiiy `l xtdac`iran ikd elit` ,`l dxtd la` ,`e

) onwl 'ixn`cke ,iccdl yewzi` dnwde dxtdc meyn .xtda dl`y yi i` ol:erip`y :(

"epxti dyi`e epniwi dyi`" `xw xn`c `kd-`a `l ,xtd llkl `a mwd llkl `ay z`

in ?edn xtda ,mwda dl`y yic l"z` :ira ikd meyne .xtd llkl `a `l mwd llkl

e` .yewzi` iyewzi`c dl`y yic opixn` ikd elit` ,dl`y dia `kiiy `lc idp :opixn`

`l dl`y oiprlc opgei iaxcn opiwqne .yewzi` `l dil `ifg `lc dxtdc `zlinl `nlc

yewzi`.éòá.edn dpey`x dnwd lr l`ype ikil miiw ikil miiw daxoeik :opixn` in

`iddac idp :`nlc e` .`liig `l ez - `liig `l dinetn dipy dnwd wit`c `pcirac

dil dway `lc ,`ziinw dnwdl `zi` `zry `iddac meyn epiid - `liig `l `zry

`liige `geex `ziixza `gkyn - `ziinw` liyzi` ik la` ,lginl `ziixzal.ù"ú
.eilr dlg dipy dpey`xd lr l`yp m` `ax xn`c) "oixzen el`e" wxta lirlgi scxn` (

dnwd` liyzn ik ,inp `kde ,"lke` `ly dreay lke` `ly dreay"c oizipzn` `ax

`ziinw-eilr dlg dipy.éòáok m` `l` dnwd legiz `le ikil xtene ikil miiw dax

.edn dxtd dlgmeyne ,ixidp `lc ilin l"f i`nwl da opihytc i`nae `ira jda `pifg

dxtd i` ,p"nnc ,`liig `l dnwdc dil `hiyt daxl .il ifgzi`c i`n da `pyxtn ikd

) onwlc idpc .`liig `l dnwd - `liig.r sc"dry ikil xtene dry ikil miiw" ol `wtqn (

`l e` ediiexz iliig i`-,dxtde dnwdl davw ozpy mzd ip`y
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף סט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

ה'תשכ"ה  טבת, י"ד ויחי, פרשת שבת שיחת

. לפי סתומה, זו פרשה "למה רש"י כתב הפרשה ונסתם בהתחלת לבניו הקץ את לגלות שביקש .
יפקוד"; "פקוד הגאולה בלשון ההכפלה טעם רש"י (מגלה) מפרש לא הפרשה בסוף גם ולכן, ממנו".

הגאולה  ספר שמות, בספר רק רש"י מפרש זה מגלות 22ענין הגאולה רק לא בגילוי נתפרש שבו ,
זוהמתן" "פסקה שבו דמתןֿתורה, הענין גם אלא והשלימה 23מצרים, האמיתית הגאולה מעין והוא ,24,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי שתהיה
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פקודי.22) ס"פ רמב"ן
רע"א.23) קמו, שבת

פל"ו.24) תניא
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miwxtקצ dyelyaa cenr hq sc ± iriax wxtmixcp
.ù"ú"xekad lr oinixrn cvik" 'ta ,dxenz zkqna opaxe n"xc `zbelt `peeb i`d ikc.

.ïéîéé÷ åéøáã 'åë íéîìù úøåîú äìåò úøåîú äæ éøäincae dler divg inca `iaie

.minly divg.øéàî éáø åìéôàålegiz `l" xn` `lc `l` ,oey`x oeyl qetz xn` `l

iax ,"minly zxenze dler zxenz" xne`a ewlgp dn lre ."dipy dlg ok m` `l` ef

dia xcdc `ed xcdin `nlc :xaq xi`n

zxenznli`ede ,minly zxenz xn`e ,dler

'xe :dler `id ixde ,eixac zlgz qetz - oke

ded "minlye dler zxenz" xn` i` :xaq iqei

.l"nw ,daixw dpi`e dyecw `pin`àëä ìáà
.'åë ìåçú àì øîà÷ãik ,dxtd `ied i`ce

.dxenzc `nrh `edd.éëéì øôåîå íéé÷`le

miiw oia "ikil" xn`,xtenloeik :opixn` in

c"nk `ied - "ikl xtene ikil miiw" xn` `lc

oeikc ,dxtd dlg ok m` `l` dnwd legiz `l

dxtdac dizrc` ilb - "ikil miiw" xn` `lc

c"nke ,`py `l `nlc e` .dil `gipikil miiw"

`le ,inc "ikil xtene.dxtd iedzøîàã ù"ú
.äáø,[oiyecwa].i`w dnda xyrn`eåðéàù ìë

.äæ øçà äæá`xw m`y oebkixiyrl,"ixiyr"

`xwe xfge:xn`we .yecw epi` - "ixiyr" `"il

mzq "ixiyr" odipyl `xw m`y ,zg` zaa s`

dfa epi`c oeik ,p"d .yecw xyr cg`d oi` -

"ikil miiw" eiykr dl xn` m`y ,df xg`

ezxtda oi` - "ikil xten" xn` dry xg`lextene miiw" xn` ik ,inp zg` zaa ,melk

zaac b"r` ,melk dxtd dze`a oi` - "ikil."ikil xtene miiw" xn`w zg`.åäî íåéä
xten `di xgnl la` ,miiewn `di meid :xn`c o`nk - "meid" xn`c oeik :opixn` in

.xten iede ,dl.äì øîà àì àä àîìã åà."xgnl ikil xten" yexita
øîà
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`liig dxtd i`c `hiyt ,davw ozp `ly `kd la`-i`e .`paizkcke ,`liig `l dnwd

`liig `l dxtdc zxn`-dnwd legiz `lc xn`e ipz` `dc ,`liig `l inp dnwdc dpin

dxtd dlg ok m` `l`-`ed dxtda la` .`liig `l dnwdc daxl dil `hiyt jkld

rnyn "ikil xten" xn` ikd xzae "ikil miiw" xn`e micw`c oeik :opixn` in ,dil `wtqnc

le dnwd xza dxtd legizc ipz`clegiz `

ipz` p"nnc `l` .dnwd dl dncw k"`` dxtd

inp ipz` `le dxtd dlg k"`` dnwd legiz `l

`kti`-dnwd dlg ok m` `l` dxtd legz `l

-"ikil xten"l "ikil miiw" micw`c oeikc meyn

xkc` `yixac ,`liig dnwdc ,dipyil` jinq

yiigc meyn ,daxc`e .dlr akrilc `kile ,dl

`geex dway `lc cr ,i`d ilek dnwd `liigc

dxtdl-k"`` dnwd legiz `lc xn`e ipz`

,odizy lr dpzd eli`k `ed ixde ,dxtd dlg

,`nlc e` .dxtd k"g`e dlgza dnwd elegiy

"ikil miiw" xza "ikil xtene" xn`c idp-e`l

meyn `l` ,oieki` dnwd xza dxtd legzc

`xab i`d ,edine .cg`k zeny ipy zexwl `"`c

legzc ira `lc xn` `dc ,legzc citw dxtda

elegiy did ezrce ,dxtd dlg k"`` dnwd

dxtd legizc ith citwc meyn ,edin .zg`k

zelg akrn dnwdd zelg m`y ipz` ,dnwdn

dxtdd-la` .dnwd legiz `lc dizrc ilbnc

dxtd jkld ,dxtd legiz `lc ipz` `l ,dnwd zelg akrn dxtd zelgc b"r`-,`liig

dnwd-`peeb jdc `inec ebilt`c ,iqei iaxe n"xc `zbeltn dl opihyte .`liig `l

) "oinixrn cvik" wxta ,dxenza:dk sc"minly zxenz dler zxenz ef ixd" :opzc ,(-ixd

micen lkdc mzd `xnba dlr opixn`e .'eke xne` iqei iax .xi`n iax ixac ,dler zxenz ef

"ef legz jk xg`e ef legz" xne`a-,dcen iqei iax elit`c ,oey`x oeyl qetz lkd ixac

m` `l` ef legz `l" .minly zxenz legz dler zxenz `liigc xzalc xyt` i`c meyn

"ef dzlg ok-`l` ewlgp `l .minly divg incae dler divg inca `iaie ,a`zqzy cr ef dnda drxzc ,zg`k legl minly zxenze dler zxenzl xyt` mzdc meyn ,oycw ediiexz

i"xe ."ef legz jk xg`e ef legz" xne`k dil ded "minly zxenz dler zxenz" xn`e "minlye dler zxenz" xninl dil dedcn :xaq xi`n iax ."minly zxenz dler zxenz" xne`a

"minly zxenz dler zxenz" xn`wc i`nc xyt`c :xaq-cge cg lk` dxenz `pin` `l i` xaqc ,irh-minlye dlerl :xn` m` ,eze` oiwcea jkld .ediiexz` dxenz `liig `l

izpeekzp-xg` ipyd legiy opixn` i` ,eitn zeny ipy `ivena `ilz iqei iaxe xi`n iaxc ediizbelt `nl` .minlyl einc ivge dlerl einc ivg eltie ,xknze a`zqzy cr drxz

"ikil xtene" xn` ikc ,oiira hiyt` i`ce iqei iaxlc opixn` d"yne .zg`k zeny 'a zexwl xyt` i`e li`ed ,zg` zaa mdipy elegiy e` ,oey`xd-zaa `l` ,xn`w dnwd xza e`l

?`liig ikid ,d"t` :`niz ike .`liig dxtd jkld ,zg`ipz` `dc ,dxtd` dnwd `akrn `l `kd `dc ,`id `zlin e`l !epi` zg` zaa 'it` df xg` dfa epi`y lkc onwl `pwiq` `dc

"minly zxenz" xn` ikc mzd xn`c b"r`c ,ikd opihyt inp n"xl 'it`e .`liig dxtdc `hiyt iqei iaxl jkld ,"dnwd legiz `l" xn`e-`kd ,`liig `le xn`w "dler zxenz" xza

"dxtd dlg k"`` dnwd legiz `l" xn`c oeikc ,ip`y-"ikil xtene" xn` ik jkld .`l dnwd` ,citwc `ed dxtd`c dizrc` ilb-oeik ,dxza legz ikidc ,xn`w dnwd xza e`l

xne`k dil ded "minly zxenz dler zxenz" xn`e "minlye dler zxenz" xninl dil dedcn ,mzd `l` xn`w `l xi`n 'x 'it`e :opixn` `l i`n` :z"ke !legzy dnwdl xyt` i`y

`xizi `pyil `kilc ,`kd la` .mzdc `ibeqke ,"ef legz k"g`e ef legz"-`kid lk ,zg`k legl minlye dler zxenzl xyt`c oeik ,mzd `nlyac ;`id `zlin e`l ?xn`w zg` zaa

`xizi `pyil `kilc-zg`k legl dxtde dnwdl xyt` i`y ,`kd la` .oeekzp zg` zalc 'ixn`-`le" xn`e ipz`c meyn e`l i` ,df xg` dflc opixn` `xizi `pyil e`la elit`

`ed `ilrne `vixz `yexite ,`zrnyc `yexit l"pk ."dxtd dlg ok m` `l` dnwd legz.éòá.edn zg` zaa ikil xtene miiw dax"ikil"e ,`ed melk e`l dicegl "miiw"c ,xnelk

d`xpe .zg` zaa elegiy dvex `edy dizrca ilbnc ,"zg` zaa" `icda ikd `nilc ira igqp jpdle ?edn "zg` zaa ikil xtene ikil miiw" :iqxbc igqp `ki`e .zg`k odizy olleky `ed

xninl `ki`e .liigc ,micwc opixn` ediipn cg lk iabl ,zg` zaac `kd ,llk liig `l jci` micw ediipin cg i`c idp edin ,zg`k legl mdipyl xyt` i` i`ce :`wtqn ikdac ipira

zeig` izy ycwnd iab "ycwn yi`d" wxta xn`c ,daxcn dl opihyte .xtn ivn `l eze ,`liig dnwd `nlc oiwtqn - zg`k legl mdipyl xyt` i`y oeike ,micw `le xg`nc inp

.irack ineiwle xtdl ikd xza ivne ,llk dxtdae dnwda iwetql `kil - inp `kd .llk oiyecw wtq ediipin `cgl `kil zg` zaa 'it` - df xg` dfa edpiycwl ivn `lc oeikc ,zg`k

mixcp zekldn oexg` wxta dfa l"fna n"xd ixac il exeegzp `le.éòáxgnl ikil xten xn`c o`nk opixn` in edn meid ikil miiw dax.`nlc e` ,cala meid ikil miiw :xn`w ikdc

"xgnl ikil xten" dl xn` `l `d.
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àJà Bæ Ieçéz àI" øîà àIc øîà÷ àI øéàî¥¦¨¨¨©§¨£©¨¥¤¨
Ieçéz àI" øîàc ,àëä Iáà ,"Bæ äIç ïk íà¦¥¨¨£¨¨¨©£©¨¥

"äøôä äIç ïk íà àJà äî÷ä¯äãBî éîð î"ø £¨¨¤¨¦¥¨¨£¨¨©¦¤
úáa "éëéI øôeîe íéi÷" :äaø éòa .äIç äøôäc©£¨¨¨¨¨¥©¨©¨¨¥¦§©
BðéàL øác Ik :äaø øîàc ù"ú ?eäî ,úçà©©©§¨©©¨¨¨¨¤¥

äæ øçà äæa¯:äaø éòa .Bðéà úçà úáa 'éôà §¤©©¤£¦§©©©¥¨¥©¨
dI øîàc ïàîk :ïðéøîà éî ?eäî "íBiä éëéI íéi÷"©¨¥¦©©¦¨§¦©§©©£©¨
?dI øîà àI àä àîIc Bà ,"øçîI éëéI øôeî"¨¥¦§¨¨¦§¨¨¨£©¨

I"úà
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י

יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה )לא רק מכל חיי העולם הזה, 
ולא רק משעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, אלא גם( מכל חיי העולם הבא

ממאמר י"א טבת, תשכ"ז
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קצא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc mixcp(ipy meil)

,òîL àzcéñBé éaøå øéàî éaøc àzâeìtîz` heytl yi epiptly ¨§©¦§§¨§©¦¥¦§©¦¥
.xen`d wtqdïðúcdxenza(:dk),dnda lr xne`d ,Bæ éøä' ¦§©£¥

'íéîìL úøeîz äìBò úøeîz,y dndad oic.äìBò úøeîz Bæ éøä §©¨§©§¨¦£¥§©¨
íà ,øîBà éñBé éaøå .øéàî éaø éøácok`älçzî ïéekúð Cëì ¦§¥©¦¥¦§©¦¥¥¦§¨¦§©¥¦§¦¨

micwdy s` lr ,zg`k zeyecwd izy dndad lr elegiy
,melk jka oi` minlyl dlerd z` exeaica`l`øLôà éàå ìéàBä¦§¦¤§¨

úBø÷ìz`éðLdãçàk úBîL,[zg` zaaÎ],ïéîéi÷ åéøác ¦§§¥¥§¤¨§¨¨©¨¦
.cgi minly zyecwe dler zyecwa dndad zycwzne

my `xnba x`eane(.ek)dler zxenz dilr legz' xn` m`y ,
oeyl qetzl epl yiy micen lkd ,'minly zxenz legz jk xg`e
zyecw da qtzpy xg`ly meyn .dler zxenz `id ixde ,oey`x
znerle .minly zyecw mb dilr legzy xyt` i` aey ,dler
legz ok m` `l` dler zxenz dilr legz `l' xn` m` ,z`f
izy dilr zelgy micen lkd ,'minly zxenz mb dilr
zaa zeyecwd izy dilr elegiy okzi ixdy .zg`k zeyecwd
xknze ,[men da letiyÎ] a`zqzy cr zerxl dpice ,zg`
dpzdy oeike ,minly divg incae dler divg inca `iaie ,dnena
gxkda ,cgi odizy elegi `l` dcal odn zg` s` legz `ly
`l` iqei iaxe xi`n iax ewlgp `le .zg`k zelg odizyy
jkn ,xaeq xi`n iax .'minly zxenz dler zxenz' xn`yk
dler zxenz' xn` `le 'minly zxenz dler zxenz' xn`y
wxe ,dlerd zxenz mcew legzy ezpeekay gken ,'minlye
dlerd zxenz dlg xaky xg`ne .minlyd zxenz legz dixg`
,xaeq iqei iaxe .zxg` dyecw da legzy xyt` i` aey ,dligz
ipta zeyecwdn zg` lk lr 'dxenz' xn`y jkn wiqdl oi`y
ef elegiy ezpeekay ,'minlye dler zxenz' xn` `le ,dnvr
lr legzy dvex `edy meyn ok xn`y okzi `l` ,ef xg`
m`y xaeqe dreh `ede .gafnd lr axwze ,sebd zyecw dndad
zyecwa dndad ycwzz ,dnvr ipta zg` lk lr 'dxenz' xn`i
la` ,minly zxeza mbe dler zxeza mb gafnl axwze ,odizy
lr legzy it lr s` cxtpa zg` lk lr 'dxenz' xn`i `l m`
z`fd dndad z` eaixwi `l la` ,minlye dler zyecw dndad
lr .minlyl miivge dlerl miivg dinc eltie xknz `l` ,llk
odizy elegiy jkl oiekzdy xn` ok` m`e ,eit z` mil`ey ok

.miniiw eixac ,zg` zaa
xcqn gikedl oi`y xaeqd iqei iaxl ,dzii`x z` `xnbd dwiqn
xeaicd mcew legl micwi oey`xd xeaicdy ezpeekay eixac
epi`y ,'ikil xtene ikil miiw' xne`a oicd `edy i`ce ,ipyd

iptl legl micwz dnwddy citwnmicwdy dne ,dxtdd
z` xnel leki epi`y meyn `l` df oi` ,dnwdd z` exeaica

,legl dleki dpi` jk oia dnwddy xg`ne .zg` zaa odizy
dxtdd dlg ,dxtdd legz ok m` `l` legz `ly dpzd ixdy

.dcaløéàî éaø eléôàå,'oey`x oeyl qetz' dxenza xaeqdàì ©£¦©¦¥¦Ÿ
øîà÷meyn `l` ok,'Bæ äìç ïk íà àlà Bæ ìeçéz àì' øîà àìc ¨¨©§Ÿ¨©Ÿ¥¤¨¦¥¨¨

zxenz legz ok m` `l` dlerd zxenz legz `ly dpzd `le
zxenz mcew legzy citwn `edy xazqn ok lr ,minlyd

.minlyd zxenz legl lkez `l jk ici lry s` ,dlerdìáà£¨
øéàî éaø ,'äøôä äìç ïk íà àlà äî÷ä ìeçéz àì' øîàc ,àëä̈¨§¨©Ÿ¥£¨¨¤¨¦¥¨¨£¨¨©¦¥¦

äìç äøôäc äãBî énðoi` ixdy .dnwd dl mcew legz `l m` s` ©¦¤©£¨¨¨¨
dxtdd lr dnwdd z` sicrn `edy df dxwna xnel xazqn
legz `ly citwn `ed ixd ,daxc` `l` ,diptl legzy citwne

.dxtd `la dnwdd
:dxtde dnwd oica sqep wtq

äaø éòa,,dixcp lr ezy`l xne`d lra e` ezal xne`d a` ¨¥©¨
úçà úáa 'éëéì øôeîe íéi÷'eäî ,m`d .ef dxin` ly dpic dn - ©¨¨¥¦§©©©©

xnel yi ,dxtdd lr oiae dnwdd lr oia ,dnvr ipta zg` lk lr
zg` dlgy `vnpe ,dzxag iptl legl zg`d dnicwd `ny
s` micwd `ly xg`n ,`nlc e` .odn efi` xxean `le odipian
leki epi` aeye dnwdd `weec dlg `ny ,dzxagl odn zg`

.xtdl
:xen`d wtqd z` zhyet `xnbd

øác ìk ,äaø øîàc ,òîL àzixac ipyn lelkymBðéàLleki ¨§©§¨©©¨¨¨¨¤¥
leglBðéà úçà úáa eléôà ,äæ øçà äæa.lgepipy ok lre §¤©©¤£¦§©©©¥

oiyeciwa(:p)zaa ,zeig` izy ycwnd e` ,dzae dy` ycwnd
ycwl leki epi`y myky .odn zg` s` iyeciw milg oi` ,zg`
ycwl leki epi` oke ,jtidl e` dn` z` yciwy xg`l zad z`
z` ycwl leki epi` ok enk ,dzeg` z` yciwy xg`l dy`
dnwdd oi`y xg`n ,dxtde dnwda oicd `ede .zg` zaa odizy
xg`l legl dleki dpi` dxtdd oke ,dxtdd xg`l legl dleki
s` dlg `l zg` zaa odizy z` dyr m` mb ok lr ,dnwdd
okn xg`l eciae ,xten epi`e mwen epi` xcpdy `vnp .odn zg`

.xcpd z` xtdl e` xcpd z` miwdl
:dxtde dnwd oica sqep wtq

,äaø éòa,ezy`l xne`d lra e` ezal xne`d a`éëéì íéi÷' ¨¥©¨©¨¥¦
eäî ,'íBiä.ef dxin` ly dpic dn -dì øîàc ïàîk ,ïðéøîà éî ©©¦©§¦¨§©§¨©¨

e meid ikil miiw''øçîì éëéì øôeî,miiw' ezxin` llkn ixdy ¨¥¦§¨¨
.xten didi xgny rnzyn 'meid ikilàä ,àîìc Bàseq seqàì ¦§¨¨Ÿ

dì øîàeixac llkny s`e ,xgnl dl xten xcpd didiy ¨©¨
.dxtd ef oi` ,xgnl dxtd zrnzyn

:xg` ote`a wtzqdl dax jiynn
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על-דבר  דבר  מזכיר  ואין  צדקה,  לעניין  בהנוגע  ממנו  פתקא  שמתקבל  פלא 
השפעתו על הזולת, על הסביבה, ועל בני-ביתו

ממכתב י"ג טבת, תשט"ו

לאחר ש"כלו כל הקיצין", וגם עשו תשובה... הרי בוודאי שתיכף ומיד צריך להיות 
קיום בקשת בני-ישראל "פדה אלוקים את ישראל מכל צרותיו"

משיחת שבת פרשת ויחי ה'תנש"א
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc mixcp(iyily meil)

àöîz íà[dvxzÎ]øîBìxn` m`y ,mcewd wtqd z` heytle ¦¦§¨©
,xgnl dxtd meyn jka oi` 'meid ikil miiw'cdì øîà àì àä̈Ÿ¨©¨

ote`a wtzqdl yi oiicr ,'xgnl ikil xten' yexitaydì øîà̈©¨
eäî ,'øçîì éëéì øôeî',df xcp ly epic dn -ïðéøîà éîyøçîì ¨¥¦§¨¨©¦©§¦¨§¨¨

àäc ,øôéî éöî àìdidi meidy rnzyn 'xgnl xten' xn`y jkn Ÿ¨¥¥¥§¨
c xg`ne ,mwen xcpdíBiä déøãðì déîéi÷z` xtdl leki epi` aey ©§¥§¦§¥©

.dxtd onf epi` xak zxgnl ixdy ,dxcpøîà àìc ïåék ,àîìc Bà¦§¨¥¨§Ÿ¨©
dìyexita'íBiä éëéì íéi÷',dnwd ef oi`,dxtdd dlg ok m`e ¨©¨¥¦©

c meynøîà÷ íBiäî 'øçîì éëéì øôeî' dì øîà÷ ékezpeek - ¦¨¨©¨¨¥¦§¨¨¥©¨¨©
.xgn jxevl dxtdd meidn xak legzy

:xg` ote`a wtzqdl dax jiynn
àöîz íàå[dvxzÎ]øîBìy ,mcewd wtqd z` heytleéëä eléôà §¦¦§¨©£¦¨¦

llkny meyn ,dxtd ef oi` 'xgnl ikil xten' xn`y elit` -
e ,meid eniwn `edy rnyp eixac,øçîì ,íBiä Bîéi÷c ïåékxcpd ¥¨§¦§©§¨¨

,éîc déúéàc ïàîkyi oiicr ,xcpd z` xtdl xyt` i` aeye §©§¦¥¨¥
m` wtzqdl'äòL éëéì íéi÷' [dì øîà] (ì"à)eäî ,ly epic dn - ¨©¨©¨¥¦¨¨©

,df xcp,ïðéøîà éîdidi ef dryl wxy rnzyn eixac jezny ¦©§¦¨
e ,xten didi okn xg`l la` ,mwen xcpddì øîàc ïàîkaygpe - §©§¨©¨

dl siqedy enkéîc 'äòL øçàì éëéì øôeî'àì àä ,àîìc Bà . ¨¥¦§©©¨¨¨¥¦§¨¨Ÿ
dì øîào`k oi`e ,dry xg`l xcpd z` dl xtn `edy yexita ¨©¨

.dxtd
:xg` ote`a wtzqdl dax jiynn

àöîz íà[dvxzÎ]øîBì,mcewd wtqd z` heytlexcpd oi`y ¦¦§¨©
c ,dry xg`l xtendì øîà àì àä,dxtdd z` yexitaeäéî- ¨Ÿ¨©¨¦

y ote`a wtzqdl yi oiicrdì øîàdry ikil miiw' yexita ¨©¨
,'dry xg`l ikil xteneéàî,df xcp ly epic dn -,ïðéøîà éî ©¦©§¦¨

Bîéi÷c ïåékdrylBîéi÷.mlerl,àîìc Bàzkynp eznwd oi` ¥¨§¦§¦§¦§¨
ne ,cala dry dze`a `l`àîBé déleëc ïåék[meid eze` lkÎ]øa ¥¨§¥¨©

,àeä äøôä øáe äî÷äleki xweaa xtd `l e` miwd `l m` s`e £¨¨©£¨¨
,axra xtdl e` miwdl'äòL øçàì éëéì øôeî' øîà ékéðäî- ¦¨©¨¥¦§©©¨¨¥¨¥

.ezxtd dliren
:oexg`d wtqd z` zhyet `xnbd

,òîL àzxifpa dpyna epipy(:k)dxn`y dy` ,,'äøéæð éðéøä' ¨§©£¥¦§¦¨
dìòa òîLåef dxin`'éðàå' øîàå,,zexifp envr lr laiw jkae §¨©©£¨§¨©©£¦

aeyïéà`edøôäì ìBëéxifp z`envr z` qitzdy xg`ny .dze ¥¨§¨¥
df ixde ,dzexifpa el gepy ezrc z` dlib ,ezy` zexifpa

.dnwdk,xen`d oicd lr `xnbd ddnzeéànàåleki epi` recn - §©©
,dzexifp z` xtdlàîéðy xn`p `ly recn -,'éðàå'ezpeekøîàc ¥¨©£¦§¨©

øéæð éåäc déLôð ìò àeä,xifp zeidl dvex envr `edy -ìáà ©©§¥§¨¥¨¦£¨
,dìéc 'äøéæð éðéøä'ab lr s`äòLc,àîéé÷ úçàlr s` ,xnelk £¥¦§¦¨¦¨§¨¨©©©§¨

qitzdl dvex `ed ixdy ,dzexifp meiwa dvex `ed gxkday it
dze` lr wx `l` giken xacd oi` mewn lkn ,ezexifp z` da

dzexifpa dvex `edy dfn gken `l la` ,da qitzn `edy dry
e ,okn xg`l mbøôéì éòa éà äòL øçàìxtdl lkei `l recne - §©©¨¨¦¨¥¥¥
.dry xg`l dl

`l` ,dzii`x z` `xnbd zniiqn,øôäì ìBëé ïéà éànàzaiq ike ©©¥¨§¨¥
`id xacdåàì[`l m`dÎ]Bîéi÷c ïåéëc íeMîdrylBîéi÷ ¨¦§¥¨§¦§¦§

.mlerldnwd ef ixd 'dry ikil miiw' xn` m`y ,dfn gkene
.'dry xg`l ikil xten' xnel leki epi` aeye ,mlerl

,`xnbd dgecàì`l` ,dzexifp z` xtdl leki `l `ed jk meyn Ÿ
xtdl leki `ed ixde ,mlerl dnwdk dpi` dryl dnwd mlerl

`l` .dry xg`løáñ÷y ,dxen`d dpynd ly `pzdìkxne`d ¨¨©¨
ezy` zexifp lrøîàc ïàîk ,'éðàå'dléîc 'íìBòì éëéì íéi÷',lre ©£¦§©§¨©©¨¥¦§¨¨¥

.dl xtdl leki epi` aey ok

äðùî
dlrae dia`y ,dqxe`nd dxrp oica wxtd zligza epipy
a`d oic oia epiptly dpynd zwlgne .dixcp z` cgi mixitn

.lrad oicl
m` ,dxcpy dqxe`nd dxrpúeLø äð÷Bøúð àì ,áàä úîÎ] ¥¨¨Ÿ¦§§¨§

a`d [zelra,ìòaìxtdl leki epi`eoi`y dn .dixcp z` ecal ©©©
m` la` ,ecal xtn epi` miiw qex`dy onf lky s`y ,a`a okúî¥

úeLø äð÷Bøúð ,ìòaälrad,áàì.dixcp z` ecal xtn `ed ixde ©©©¦§§¨§¨¨
eaxacäôé äæìòaä çkî áàä çk. §¤¨¤Ÿ©¨¨¦Ÿ©©©©

,z`f znerl.áàä çkî ìòaä çk äôé øçà øáãaepivnyìòaäL §¨¨©¥¨¤Ÿ©©©©¦Ÿ©¨¨¤©©©
øôîz`ixcpezqex`øâáa,[dzexbaaÎ]åeli`øôî Bðéà áàä ¥¥§¤¤§¨¨¥¥¥

eza ixcp z`,øâáala` ,dzexrpa `idy onf lk wx `l` §¤¤
.ixnbl ezeyxn z`vei `id ixd zxbea dzyrpyn

àøîâ
:lral zeyx dpwexzp `l a`d zn m`y ,dpyna epipy

,`xnbd zl`eyàîòè éàîmyky ,a`n lra micnel ep` oi` ©©£¨
owexzz ok enk ,lrad zzina a`l dxtdd zeyx dpwexzpy

dnn ,`xnbd daiyn .a`d zzina lral dxtdd zeyxøîàc§¨©
àø÷(fi l xacna),'äéáà úéa äéøòða'zzin xg`l s` rnyn §¨¦§ª¤¨¥¨¦¨

`idy onf lky o`kne .ezen xg`l s` miiw ezia oky ,dia`
oiicr ,dlra zial dqpkpe d`yip `l oiicre dia` ziaa dievn

.dixcp zxtdl ecal qex`d zeyxa dpi`
,dpyna epipy:áàì úeLø äð÷Bøúð ìòaä úî¥©©©¦§§¨§¨¨

,`xnbd zl`eyïìðî.qex`d zzin xg`l ecal xtn a`dy §¨¨
,`xnbd daiyn,äaø øîàdnn `ed df oic xewnàø÷ øîàcmy) ¨©©¨§¨©§¨

(f l,'äéìò äéøãðe Léàì äéäú Béä íàå'§¦¨¦§¤§¦§¨¤¨¨¤¨
,'didz eid' aezkk ,o`k exn`p [oiqexi`Î] zeied izyy xg`ne
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט' טבת, ונהניתי לקרות בו שבדעתו לבוא לחתונת בנו הרה"ח 
כו'... שי'.

המשך בעמוד הבא
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קצג

miwxt dyelya` cenr r sc ± iriax wxtmixcp
.åäî øçîì éëéì øôåî äì øîàikil xten" xn`c oeikc ,meid dixcpl diniiw `dc

ineiwe ,xcp ied dia rnyc `nei i`dac `nl` - "xgnl.dl xtin ivn `l eze ,diniiw

xn` [`lc] oeik `nlc e`xn`w dl rnyc meidn - "ikil miiw" icda "ikil xtene"

.xten iedizc.íåéä åîéé÷ã ïåéë øîåì àöîú íà`nl` ,xgnl cr dxtd `liig `le

miiwlc dil `gip rnyc `nei i`daco`nke ,

ied `le ,micia eniiwc ,inc meiwl dizi`c

.llk dxtd.äòù éëéì íéé÷ äì øîà.edn ,zg`

.äì øîà àì àä àîìã åàxg`l ikil xten"

."zg` dry.øîåì àöîú íà,meiw iedizc

.dl xn` `le li`ed.äì øîà åäéîikil xten"

?edn ,"dry xg`l.ïåéë ïðéøîà éîdl xn`c

aeye ,mlerl eniiwc ,"zg` dry ikil miiw"

rnyc `nei dilekc oeik ,`nlc e` .xtin epi`

dnwd xa dxcp diaeniiw `l m`y ,`ed dxtde

`l m` oke ,miiewn ied ziaxra eniiwe zixgya

exitdzixgyaexitdelkc ,xten ied ziaxra

xten" xn`e xcd ike ,mixcp zxtdl xyk meid

?xten iedil "ikil.éðàå øîàå äìòá òîùå
ikd xn`c oeik .jizenk inp did` ip`e :xnelk

.ezy` zexifp xtdl leki epi` -àîéð éàîàå
.øîàã àåä äéùôðà éðàå øîàã éàäãiedilc

!xifp.äìéã äøéæð éðéøä ìáà,idi` dxn`wc

."zg` dry".äéîéé÷da iqetz`l meyn ,lra

.dicic.äòù øçàì ìáàxakczexifp lg

.dieliréòá éàäéøôéîì.leki epi` i`n`

da iqetz`l meyn eniiwc oeik `l` ?xtdl

oeik ,mixcpa inp `kde .eniiw - dicic zexifp

aeye ,mlerl miiw - zg` dry miiwcivn `l

.xtin.àì.dpin rnynl `kil `kdn`nrh

o`nk - "ip`e" lk :xaqwc ,xtdl leki epi`c

ivn `l eze ,[inc] "mlerl ikil miiw" xn`c

,zg` dry `l` eniiw `lc `kid la` .xtin

`iraiz - zxg` drya dl xtide xfge.jl

éðúî'.ìòáì úåùø äð÷åøúð àì áàä úî
yxtnck ,zetzeya `l` xtin lrad oi`c

) lirl:gq sc.(.áàì úåùø äð÷åøúð ìòáä úî
.'nba yxtnckäæá.ìòáä çëî áàä çë äôé

dpwexzpc.a`l zeyx.øâáá øôéî ìòáäù
) zeaezk zkqna opixn`ck.fp sczelke`e elyn zelke` - e`yp `le onf ribd :(

lke ,dnexzazxcepd,dizepefna aiig iede li`ed .dlik`ny ,zxcep dlra zrc lr -

.dl xtdl leki zxcep ik.øâáá øôî åðéà áà.dzexbaa `le ,"dixerpa" aizkck'îâ
.äéáà úéá äéøåòðá.lral zeyx dpwexzp `l - a`d zn ik ,jkld .rnyna dqex` `id elit`e ,dia` zeyxn `vz `l - dxba `ly dxrp `idy onf lk.ùéàì äéäú åéä íàipya

.xacn aezkd zeied
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íàå.dl xn` `l `d xnel `vnzxtene meid ikil miiw" xn` eli`c rnyn `pyil i`dn

ikil xten" :ira xcdc ,ipdn `lc rnyn ikd xzae .ipdnc dil `hiyt - "xgnl ikil

"xgnl ikil xten" dl xn` ik ,"meid ikil miiw" xn` `lc oeik `nlc e` 'eke edn "xgnl

"xgnl ikil xtene meid ikil miiw" dl xn` eli`c daxl dil `hiyt `nl` .xn`w meidn -

edleka daxc `l` !iccd` oiiywe ,ipdn `l -

xn`w `l `d l"z` :xn`w ike ,dil `wtqn ipeeb

irac inp ikd oi`e .hwp [rihw] `pyil - dl

`l` cer `le ,dl xn` `l `d l"z` :xninl

ipdn `l xn` 'it`c.íàoeik xnel `vnz

.inc dizi`c o`nk xgnl meid diniiwcmeyn

'inwe`c llkn - "xgnl ikil xten" xn`c oeikc

dizi`c o`nk xgnl - meid dinwe`c oeike ,meid

dxtd onf epi` xgnc ,inc.íéé÷dry ikil

.ednmeyn ,xgne meil dry xg`e dry inc `lc

`ed dxtd xa `nei dilek `kdc.øîàåip`e

.xtdl leki oi`qitzdy "ip`e" xn`c oeikc

eli`k l"de ,dil `gipc dizrc` ilb - dzexifpa

.xtdl leki epi` d"yne ,dzexifpl dinwe`

xifp iedc diytp lr `ed xn`c ip`e `nip i`n`e

ikd meyne xifp `ed `diy dizrc ,xnelk -

lrc idp ,dlic zexifp la` .dzexifpa qitz`

qitzn ikid - `l i`c ,diniiw zg` dry jigxk

ikc `zi` m` ,xtil ira i` - dry xg`l ,dia

"dry xg`l ikil xtene dry ikil miiw" xn`

zaa ikd xn` ik `py `l - ipdn i` i`cec .ipdn

okin xg`le "dry ikil miiw" xn`c p"` ,zg`

epi`c 'ixn` d"yn i`ce `l` ."ikil xten" xn`

:opigce .eniiw eniiwc oeikc meyn - xtdl leki

,xtin ivn dry xg`lc p"d`c ,heytz `l `dn

o`nk - `nzq "ip`e" xn`c oeikc xaqwc `l`

,`hiyt` `le .inc "mlerl ikil miiw" xn`c

dxtd `ied `l jkld ,`xnegle.'éðúîzn

.lral zeyx dpwexzp `l a`dleki lrad oi`y

xtdlyxtn 'nba .xbaa xtin lrady ..'îâi`n

dia` zia dixerpa `xw xn`c `nrh.`nrh i`n

xn`c epiide .a`l enk lral zeyx dpwexzp `l

lrad zn iab jenqa onwle ,"`nrh i`n" `kd

"olpn" ira a`l zeyx dpwexzpzia dixerpa .

"dia` zia" dizi` izk` - a`l dizilc b"r` :rnyn .dia`.íàå.yi`l didz eidlirl

rnyna zeied izy ,"yi`l didz eid m`e" dil jinqe ,a`c dxtd aizk dipin.
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף ע עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

המשך מעמוד הקודם

ומה שכותב שקשה להסתדר מפני ריבוי ההוצאות, הנה מובן וגם בשכל אנושי שהכסף 
לעצמו אינו ענין כ"א בתור אמצעי למה שצריכים )או למה שחפצים( וכיון שהרצון להיות נוכח 
הנסיעה  להוצאות  גם  השי"ת  לו  יזמין  בטח  הרי  ושו"ע,  תורה  ע"פ  הוא  טוב  רצון  בהחתונה 
ובמילא עליו רק לבטל המחשבה שאם לא הי' נוסע היו נשארים מעות אלו בכיסו ואין הדבר כן 

כיון שמלכתחלה ניתנו מלמעלה לתכלית מיוחדה זו...

בברכה.
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miwxtקצד dyelyaa cenr r sc ± iriax wxtmixcp
.äéðù äéåä éîãå÷ ùé÷î.xg`l ycwzdl die`xe ,oey`x qex` zny ,xnelkäéåä éîãå÷ì

.äðåùàø.'ek incew dn ,dia` ziaa dxrp zayei `ide ,mlerl dqx`zp `ly.éìéî éðä
lrad edl rny `l i` ,oey`x qex`l e`xp `ly mixcpa - dipy died incewa xtin a`c

mcew.dpey`x died mcewc `inec epiidc ,zeniy.ñåøàì åàøðù íéøãðá ìáàoda rnyy

a`d oi` - xtdl witqd `le ,zeniy mcew

.oexg`e `ed exitiy ,qx`zze xefgzy cr xtin

xtin ivn `l qex`l e`xpy mixcpac `"`e

"didz eid m`e" azkinl il dnl ,dicegl

?iccdl zeieed iyew`là÷ôð äéøåòðáî.:rnync

`l` .dl xtin ivn dia` ziaa `azic dnk lk

mcewc `inec n"y - iccdl zeieed yiwn `wcn

dicegl xtin ivnc ,xn`w dpey`x died

diedc `inec ,qex`l e`xp `ly mixcpa

mixcpa la` :xg` 'it .dpey`xqex`l e`xpy

`l `d .oexg` qex` `kil i` - xtin ivn `l

mixcp zeaxl ,`ywid iz` ikdlc zxn` zivn

opirny `pixg` `xwn `dc ,qex`l e`xp `ly

dildixerp gay lk :'ixn`c ,`wtp "dixerpa"n

ik ,jklde .dixcp zxtda i`kf a`dy ,dia`l

e`xpy mixcpl - "yi`l didz eid m`e" `z`

.`z`c `ed qex`l.éîã éëéä.xbaa xtin lrac

.äøâáå äøòð àéäùë äùã÷ù àîéð éàxg`l

.dqx`zpyäàéöåî äúéî éãëî.áàä úåùøî
.dxrp `idy t"r` ,dnvr z` ycwl dlekiy

.áàä úåùøî äàéöåî úåøâáåoi` dxbay oeikc

dn :dxkenl `le dycwl `l ,da zeyx dia`l

.'ek dpwexzp `l a`d zzinaäùã÷ùë àìà
.úøâåá àéäùë`l` ,xtin a`d oi`y ipzwe

.lrad.àðîéæ àãç àðéðú àä.diteb oiwxit jda

äúäùù úøâåáá"é.ùãçx ,dqx`zpyndizepefna aiig dlrae li`ed :xne` xfril` '

zxbead zxn` ;`iyw `teb `d :dlr opixn`e .inc ezeyxa dqpkpy o`nkc ,xti -

dzdyya"idly oic `lde - ycgl) zeaezk zkqna opz ikdc ,mei '.fp scoipzep :(

miyealn zepwl ,dnvr qpxtl ycg xyr mipy dlezaloihiykze,oi`eyip jxevl

oiyealn dl zi` zxbeac .mei 'l zxbeale dpnl`le .`ypidl lrad drazyn,oihiykze

`nl` - 'ek opnf ribd m` ,oleke .mei miylya `aeh `geex edl zi`e ,dpnl`l inp ikde

zxbeac.ycg a"i opira `l.'åëå úøâåá éðú'ipzne .xti dipic ik i`de dipic ik i`d

z` qpxtl drazy mei miyly xg`l - "xbaa xtin lrady" ipzwc.xn`wc `ed dnvr

.àéù÷ î"îlradc ipzinl il dnl ipnif ixzc?xbaa xtin.à÷åã åæá àîéà úéòáéàjdc

zxbea"e ,dl ipzw `wec xtin lradc ipzw 'ipznc `yixmeyn ,`aqp `xxb "dzdyye

.opaxe `"x ibelti`.úøâåá àîéà úéòáéàå,`wec ied opaxe `"xc `zbelta `tiqa ipzwc

.`wec e`l - "xtin lrady" ipzwc `deäæá àùéø áéñðã éãééà àìà.áàä çë äôé
dfa :`tiq aiqp ,ipzinl dl jixhvi`.lrad gk dti
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ùé÷î.dipyl dpey`x dieda` - dpey`x incew dn ;dpey`x oick dipy oicy ,xnelk

dicegl xtin a` - lrad zzin xg`l ,inp dipy incew s` ,dicegl xtin.àîéàn"d

.qex`l e`xp `ly mixcpala` ,llk qex`l e`xp `ly dpey`x died incewc `inec

!xtin ivn `lc jl `ni` mlerl zny mcew mze` rnyy xnelk ,qex`l e`xpy mixcpa

qex`l e`xp `ly mixcpa :dil opixcdne

oda dkf `lc oeik ,`wtp "dia` zia dixerpa"n

qex`l e`xpy mixcpl `ywide .llk qex`

`lya `wec ,edin .xtin dicegl a`c ,jixhvi`

) onwl `ipz `d - dqx`zp la` ,dqx`zp.`r sc(

,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia`c `icda

dpey`x died incewl inc `lc meyn.éëéä
.incxbaa xtin lrady.éãëîd`iven dzin

.a` zeyxnivn `le ,dizekf rwt zny oeikc

mzlgpzde" aizkcn ol `wtpe .eipal eyixedl

'ta ,mkipal mkizepa zekf `le "mkipal mze`

) "dzztzpy dxrp".bn 'eaezk(.úåøâáå
.a` zeyxn d`iven,"dia` zia dixerpa" aizkc

zxbea `le.óàzeyx dpwexzp `l zexba

.lral,zexba inwn [a`d zeyx] dilr lgc oeik

zed dxrp dycwyk `dc.àìàdycwy

.zxbea `idykdilr oi`y oeikc xninl zirae

qex`l minkg el epzpy onf ribdy lk ,a` zeyx

lra jli`e o`knc oeik ,onvr z` qpxtl dqex`e

) "t"r`" 'ta 'i`ck ,dizepefna aiig.fp my(-xti.

àä.`pnf `cg `pipzdnl izxze ,`wxit i`da

'ipzn jda wiic `iyewl dil wiq`c inwne ?il

ycg xyr mipy il dnl dl yxtne ,`ziixza

"t"r`" wxta l"q ikd `ped axc dl ibq miylya

)my,mei miyly `l` zxbeal minkg ewqt `ly (

opiwqn inp mzd edin ,mzd azezi` `ped axc idpe .dizepefna aiig lrad jli`e o`kne

okin xg`l dycwzp m` ,dxbayn ycg a"i dilr exary lkc-`le .mei 'l `l` dl oi`

ikid :dywn d"yne .xbail dligzdy meia dycwzpa `l` ycg a"i dl ediy dl zgkyn

zegtl xyt` i`y aevw onf dl oi` zxbeac ?ycg xyr mipy dzdyy zxbea ipze wiqt

a"i dkixv `dzy zxbea `idyk dycwy lk dl zgkyn `l la` ,mei miyly `l` epnn

ipznl dil ded `l `wigc `tp` i`d meyne ,dzexbal oey`x meia dycwzpyk `l` ,ycg

ycg a"i dzdyye zxbea ipz :opiwxtne !ycg a"i zxbeaa-dpick zxbea ,xnelk-dpnfy

li`ed ,ycg xyr mipy epiidc ,dl aevwd onf dzdyy dxrpde ,`paizkck xzie xqga

dizepefna aiig dlrae-xti.ìëî.`iyw mewnil dnl zxbea izxz?úéòáéà.`ni`

`pze xcd d"yne ,opaxe `"x ibelt` irac meyn - mzd dl ipzwc i`de ,`wec `kdc zxbea

`kdc zxbea :xn`wc ,`xnbc `pyil ipira dywe .`id lkd ixac e`lc opireny`l ,dl

`nzq` jenqp `lc opireny`l - jixhvi` dteble ,`wec `ziixza dpyn ,daxc`c .`wec

,`wec e`l - `wec `kdc zxbea xn`w ikc :l"pe !zwelgn k"g`e mzq dil `iedc ,xn`w

`pic opireny`l `pz da ligz` `lc ,`xixb `ziinw xza `ziixza 'ipzn :xnel `l`

jenqp `lc l"nw 'ipzn jci`a ikd xzae ,diipznl ixy `ziinw 'ipzn i`da `l` ,zxbeac

`id lkd ixac e`lc ,`nw `nzq`.úéòáéàå.`wec mzdc zxbea `ni`aiqpc icii` `l` ,dilr mzq zxez oi` `ziinw oizipznc .zxbea oic eprinydl `pzd ligzdy `ed mzdc

a`d gkn lrad gk dti xg` xacac `pz cgc `ail` inp hwp - "lrad gkn a`d gk dti efa" `yix.
'ipzn
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zøîà :àéL÷ àôeb àä ?Lãç á"é äúäML 'øâBaä©¤¤¤¨£¨Ÿ¤¨¨©§¨¨§©§

Lãç øNò íéðL äúäML úøâBaä¯änI úøâBáa ©¤¤¤¨£¨§¥¨¨Ÿ¤§¤¤¨¨
éðz !dI ébñ íBé 'Iá úøâBa ?Lãç øNò íéðL éI¦§¥¨¨Ÿ¤¤¤©¦¨¨¥
úéòaéà !àéL÷ î"î .Lãç á"é äúäMLå úøâBa¤¤§¤¨£¨Ÿ¤©§¨¦¨¥

íúä éðú÷ úøâBáe ,à÷åc àëä :àîéà¯éòác íeMî ¥¨¨¨©§¨¤¤¨¨¥¨¨¦§¨¥
,à÷åc úøâBa :àîéà úéòaéà .ïðaøå à"ø éâeIôéà¦§¥§©¨©¦¨¥¥¨¤¤©§¨

"äæa" àLéø áéñðc éãéiàå¯."äæa" éîð àôéñ áéñð §©§¥¦§¦¥¨¨¤§¥¥¨©¦¨¤
'éðúî
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף ע עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י

דווקא על-ידי בירור המטה שאין למטה הימנו, נעשה אמיתית העניין דויחי יעקב, 
ובאופן דשבע עשרה שנה, בגימטריא טוב

ממאמר י"א טבת, תשכ"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc mixcp(iyily meil)

Léwîaezkd,äðBLàø äéåä éîãB÷ì äiðL äéåä éîãB÷,xnelk ©¦§¥£¨¨§¦¨§§¥£¨¨¦¨
mcewe oey`xd qex`d zzin xg`l dilr mi`vnpy mixcp
diqexi` mcew dilr mi`vnpy mixcpl eywed ,miipyd diqexi`

.dia` ziaa dcera ,mipey`xdäðBLàø äéåä éîãBw äîiptl - ©§¥£¨¨¦¨
,mipey`xd oiqexi`d,déãeçì øôéî áàaezky enk(c l my) ¨¥¥§¥

,'dia` ziaA xQi` dxq`e'äiðL äéåä éîãB÷ óàzzin xg`l - §¨§¨¦¨§¥¨¦¨©§¥£¨¨§¦¨
,miipyd diqexi` mcew qex`ddéãeçì øôéî áà,elek xcpd z` ¨¥¥§¥

.qex`d wlg z` s`e
,`xnbd zl`eyéléî éðä ,àîéà`weec ,a`l zeyx dpwexzpy ¥¨¨¥¦¥

ñeøàì eàøð àlL íéøãðadkf `l oiicre mze` rny `l oiicry - ¦§¨¦¤Ÿ¦§¨¨
d diedl encwy mixcpl minec mdy ,mda,dpey`xíéøãða ìáà£¨¦§¨¦

,ñeøàì eàøpL`nyáà øôéî éöî àìxtdl a`d leki `l - ¤¦§¨¨Ÿ¨¥¥¥¨
xak ixdy ,dpey`xd died incewl minec mpi`y meyn ,mze`

.ezrinya oey`xd qex`d mda dkf
,`xnbd daiyn,ñeøàì eàøð àlL íéøãða éàdf ywida jxev oi` ¦¦§¨¦¤Ÿ¦§¨¨

`l` ,llkà÷ôð 'äéáà úéa äéøòða'î,ecal mxitn a`dy cnlp - ¦¦§ª¤¨¥¨¦¨©§¨
m` .qex`d mda dkf `l oiicr ixdy ,dieptd eza ixcp lk oick
qex`l e`xp xaky mixcp lr epcnll ywidd `ay gxkda ok

.ecal mze` xtn a`dy ,zny mcew
,dpyna epipy'eë ìòaä çkî áàä çk äôé äæa,xbaa xtn lrady ¨¤¨¤Ÿ©¨¨¦Ÿ©©©©

:xbaa xtn epi` a`de
,`xnbd zl`eyéîc éëéäixcp z` qex`d xtn ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,zxbead ezqex`äøòð àéäLk dLcéwL àîéìéàåjk xg`,äøâa ¦¥¨¤¦§¨§¤¦©£¨§¨§¨
c .dixcp z` xtn qex`d oi` df ote`a `ldéãkî,[ixdÎ]äúéî ¦§¦¦¨

[a`d zzinÎ]äàéöBî,dia` zeyxn dze`eok enkäàéöBî úeøâa ¦¨©§¦¨
dze`úeLøîdáà,,dzinn zexba cenll yi ok m`eäîaäúén ¥§¨©¦¨

a`d lyìòaì úeLø äð÷Bøúð àì,ecal xtn epi`eóàdxrpa Ÿ¦§§¨§©©©©
l ribdyìòaì úeLø äð÷Bøúð àì úeøâaixdy ,ecal xtn epi`e ©§Ÿ¦§§¨§©©©

.dia` zeyxa dzid oiicr dzexrpa dyciwy drya
,`xnbd zxne`àlàk xaecny xnel dvxzàéäLk dLcéwL ¤¨¤¦§¨§¤¦

úøâBa,oikdl dqex`e qex`l minkg epzpy onfd xary xg`le ¤¤

aiigzn `ed ixd d`yp `l oiicr m` ,oi`eyipl mnvr z`
d`vie dxba xaky oeiky ,`xnbd dzr zxaeqe .dizepefna
aeig meyn ,dixcp z` dl xtn ecal qex`d ,dia` zeyxn

,dywi oiicr .dizepefnàðîéæ àãç àðéðz àädf oic epipy xak - ¨¨¦¨£¨¦§¨
zg` mrtoldl dpyna(:br),L úøâBaäxakøNò íéðL äúäM ©¤¤¤¨£¨§¥¨¨

Lãçli`ed ,xne` xfril` iax ,d`yip `l oiicre diqexi`n Ÿ¤
.dixcp z` ecal xtn `ed ixd dizepefna aiig dlrae

dpc `id ,epizpyn lr `iyewd z` `xnbd zvxzny mcewe
:dilr dywne ,dxen`d dpynd xe`iaa

àôeb àädpynd ly,àéL÷ji`íéðL äúäML úøâBaä' zøîà ¨¨©§¨¨§©§©¤¤¤¨£¨§¥
'Lãç øNò,`ld,Lãç øNò íéðL él änì úøâBáaixdeúøâBa ¨¨Ÿ¤§¤¤¨¨¦§¥¨¨Ÿ¤¤¤

ìLaíBé íéLdiqexi`n dilr exaryébñ[icÎ]dìlkeiy icka ¦§¦©¦¨
.dixcp z` xtdl ecal lrad

jke ,dfa dpynd dzpy mipey mipic ipy ok` ,`xnbd zvxznéðz̈¥
.` :daúøâBaxtn ecal qex`d ,diqexi`n mei miyely dzdyy ¤¤
.a .dlådxrp okNò íéðL äúäMLLãç ø,.dl xtn ecal qex`d §¤¨£¨§¥¨¨Ÿ¤

:epizpyn lr `iyewl `xnbd zxfeg dzr
,àéL÷ íB÷î ìkîmb ,miinrt df oic zepyl dpynl dl did recn ¦¨¨©§¨

.oldl dpyna mbe epizpyna
,`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,xen` dvxz m` -yecig xwiry ¦¨¥¥¨

xn`p dfàëäepizpyna -à÷åcå ,oicúøâBacíúä éðz÷dpyna - ¨¨©§¨§¤¤¨¨¥¨¨
`l` `aed `l ,oldléòác íeMîepcnll dpynd ly `pzd ¦§¨¥

cïðaøå øæòìà éaø éâeìôéàqex`d xfril` iaxl `weecy .df oica ¦§¥©¦¤§¨¨§©¨¨
oi` `ypdl dpnf ribdy xg`l s` minkgl la` ,ecal dl xtn

.dp`yie ezeyxl qpkzy cr ecal xtn lrad
e ,`xnbd zvxzn cerà÷åc úøâBa ,àîéà úéòaéàyecigd xwir - ¦¨¥¥¨¤¤©§¨

,zxbea oica zwqerd oldl dpyna xn`pxwir `l df o`ke
,enewnå`l`áéñðc écéiàepizpyn dzpyy ab` -aäæa' àLéø §©§¥§¨¦¥¨¨¤

,'dpwexzp' oic oiprl 'lrad gkn a`d gk dtiäæa' énð àôéñ áéñð§¥¥¨©¦¨¤
.'xbaa xtn lrady ,a`d gkn lrad gk dti
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קצה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc mixcp(iyily meil)

Léwîaezkd,äðBLàø äéåä éîãB÷ì äiðL äéåä éîãB÷,xnelk ©¦§¥£¨¨§¦¨§§¥£¨¨¦¨
mcewe oey`xd qex`d zzin xg`l dilr mi`vnpy mixcp
diqexi` mcew dilr mi`vnpy mixcpl eywed ,miipyd diqexi`

.dia` ziaa dcera ,mipey`xdäðBLàø äéåä éîãBw äîiptl - ©§¥£¨¨¦¨
,mipey`xd oiqexi`d,déãeçì øôéî áàaezky enk(c l my) ¨¥¥§¥

,'dia` ziaA xQi` dxq`e'äiðL äéåä éîãB÷ óàzzin xg`l - §¨§¨¦¨§¥¨¦¨©§¥£¨¨§¦¨
,miipyd diqexi` mcew qex`ddéãeçì øôéî áà,elek xcpd z` ¨¥¥§¥

.qex`d wlg z` s`e
,`xnbd zl`eyéléî éðä ,àîéà`weec ,a`l zeyx dpwexzpy ¥¨¨¥¦¥

ñeøàì eàøð àlL íéøãðadkf `l oiicre mze` rny `l oiicry - ¦§¨¦¤Ÿ¦§¨¨
d diedl encwy mixcpl minec mdy ,mda,dpey`xíéøãða ìáà£¨¦§¨¦

,ñeøàì eàøpL`nyáà øôéî éöî àìxtdl a`d leki `l - ¤¦§¨¨Ÿ¨¥¥¥¨
xak ixdy ,dpey`xd died incewl minec mpi`y meyn ,mze`

.ezrinya oey`xd qex`d mda dkf
,`xnbd daiyn,ñeøàì eàøð àlL íéøãða éàdf ywida jxev oi` ¦¦§¨¦¤Ÿ¦§¨¨

`l` ,llkà÷ôð 'äéáà úéa äéøòða'î,ecal mxitn a`dy cnlp - ¦¦§ª¤¨¥¨¦¨©§¨
m` .qex`d mda dkf `l oiicr ixdy ,dieptd eza ixcp lk oick
qex`l e`xp xaky mixcp lr epcnll ywidd `ay gxkda ok

.ecal mze` xtn a`dy ,zny mcew
,dpyna epipy'eë ìòaä çkî áàä çk äôé äæa,xbaa xtn lrady ¨¤¨¤Ÿ©¨¨¦Ÿ©©©©

:xbaa xtn epi` a`de
,`xnbd zl`eyéîc éëéäixcp z` qex`d xtn ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,zxbead ezqex`äøòð àéäLk dLcéwL àîéìéàåjk xg`,äøâa ¦¥¨¤¦§¨§¤¦©£¨§¨§¨
c .dixcp z` xtn qex`d oi` df ote`a `ldéãkî,[ixdÎ]äúéî ¦§¦¦¨

[a`d zzinÎ]äàéöBî,dia` zeyxn dze`eok enkäàéöBî úeøâa ¦¨©§¦¨
dze`úeLøîdáà,,dzinn zexba cenll yi ok m`eäîaäúén ¥§¨©¦¨

a`d lyìòaì úeLø äð÷Bøúð àì,ecal xtn epi`eóàdxrpa Ÿ¦§§¨§©©©©
l ribdyìòaì úeLø äð÷Bøúð àì úeøâaixdy ,ecal xtn epi`e ©§Ÿ¦§§¨§©©©

.dia` zeyxa dzid oiicr dzexrpa dyciwy drya
,`xnbd zxne`àlàk xaecny xnel dvxzàéäLk dLcéwL ¤¨¤¦§¨§¤¦

úøâBa,oikdl dqex`e qex`l minkg epzpy onfd xary xg`le ¤¤

aiigzn `ed ixd d`yp `l oiicr m` ,oi`eyipl mnvr z`
d`vie dxba xaky oeiky ,`xnbd dzr zxaeqe .dizepefna
aeig meyn ,dixcp z` dl xtn ecal qex`d ,dia` zeyxn

,dywi oiicr .dizepefnàðîéæ àãç àðéðz àädf oic epipy xak - ¨¨¦¨£¨¦§¨
zg` mrtoldl dpyna(:br),L úøâBaäxakøNò íéðL äúäM ©¤¤¤¨£¨§¥¨¨

Lãçli`ed ,xne` xfril` iax ,d`yip `l oiicre diqexi`n Ÿ¤
.dixcp z` ecal xtn `ed ixd dizepefna aiig dlrae

dpc `id ,epizpyn lr `iyewd z` `xnbd zvxzny mcewe
:dilr dywne ,dxen`d dpynd xe`iaa

àôeb àädpynd ly,àéL÷ji`íéðL äúäML úøâBaä' zøîà ¨¨©§¨¨§©§©¤¤¤¨£¨§¥
'Lãç øNò,`ld,Lãç øNò íéðL él änì úøâBáaixdeúøâBa ¨¨Ÿ¤§¤¤¨¨¦§¥¨¨Ÿ¤¤¤

ìLaíBé íéLdiqexi`n dilr exaryébñ[icÎ]dìlkeiy icka ¦§¦©¦¨
.dixcp z` xtdl ecal lrad

jke ,dfa dpynd dzpy mipey mipic ipy ok` ,`xnbd zvxznéðz̈¥
.` :daúøâBaxtn ecal qex`d ,diqexi`n mei miyely dzdyy ¤¤
.a .dlådxrp okNò íéðL äúäMLLãç ø,.dl xtn ecal qex`d §¤¨£¨§¥¨¨Ÿ¤

:epizpyn lr `iyewl `xnbd zxfeg dzr
,àéL÷ íB÷î ìkîmb ,miinrt df oic zepyl dpynl dl did recn ¦¨¨©§¨

.oldl dpyna mbe epizpyna
,`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,xen` dvxz m` -yecig xwiry ¦¨¥¥¨

xn`p dfàëäepizpyna -à÷åcå ,oicúøâBacíúä éðz÷dpyna - ¨¨©§¨§¤¤¨¨¥¨¨
`l` `aed `l ,oldléòác íeMîepcnll dpynd ly `pzd ¦§¨¥

cïðaøå øæòìà éaø éâeìôéàqex`d xfril` iaxl `weecy .df oica ¦§¥©¦¤§¨¨§©¨¨
oi` `ypdl dpnf ribdy xg`l s` minkgl la` ,ecal dl xtn

.dp`yie ezeyxl qpkzy cr ecal xtn lrad
e ,`xnbd zvxzn cerà÷åc úøâBa ,àîéà úéòaéàyecigd xwir - ¦¨¥¥¨¤¤©§¨

,zxbea oica zwqerd oldl dpyna xn`pxwir `l df o`ke
,enewnå`l`áéñðc écéiàepizpyn dzpyy ab` -aäæa' àLéø §©§¥§¨¦¥¨¨¤

,'dpwexzp' oic oiprl 'lrad gkn a`d gk dtiäæa' énð àôéñ áéñð§¥¥¨©¦¨¤
.'xbaa xtn lrady ,a`d gkn lrad gk dti
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

נהניתי להודע פ"ש מהשלוחים הרה"ג והרה"ח אי"א עוסקים בצ"צ באמונה וכו' מוהרש"ל 
שי' ומוהרא"ס שי' ובפרט שנפרדו זמ"ז מתוך התועדות של אהבת אחים, אשר אז הפרידה היא 
רק במקום ובמילא אינה אמיתית, וכמבואר באיזה מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר בענין המחשבה 
אשר המקום ואפילו הזמן אינו מפסיק ולא עוד אלא שבכח המחשבה להעביר להעלות ולרומם את 
האדם למקום וזמן שלא הי' שם מעולם בגשמיות, ומיוסד זה על תירוץ הבעש"ט שהקשה בכתוב 
על כסא רם  יעמדו ממעל לאדני היושב  לו, אשר איך אפשר שהמלאכים  עומדים ממעל  שרפים 
ונשא, כיון שעולם המלאכים הוא למטה מעולם הכסא וכמבואר בכמה מקומות הן ספרי קבלה 
וחסידות והן בספרי חקירה, וביאר הבעש"ט שבמקום שהרצון שם הרי הוא נמצא )והשרפים הרי 
שמם הוא ע"ש שנשרפים הם באהבתם ותשוקתם להכלל ולעלות עוד למעלה מעולם הכסא ג"כ(.

תקותי אשר יעשו ג"כ התועדות באחד )ואולי גם יותר מאחד( דימי חנוכה הבע"ל ויה"ר 
שיהי' בהצלחה...
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc mixcp(iriax meil)

äðùî
dixcp cera dyxbzpy dqex` ixcp oica zwqer epiptly dpynd

.xg` mc`l dipy mrt dqx`zp jk xg`e ,dilr
,äñeøà àéäå äøãðeäLøbúðqex`dníBia Ba`la ,dxcpy ¨§¨§¦£¨¦§¨§¨©

,dixcp z` cgi dlrae dia` extdye dkldeäñøàúðxg`lBa ¦§¨§¨
íBia,eeléôàmei eze`a dqx`zpe dyxbzp m`äàîìdfa mc` ipa ©£¦§¥¨

,mdn cg` s` dl xtd `le ,df xg`ïéøéôî ïBøçàä dìòáe äéáà̈¦¨©£¨¨©£§¥¦
z`,äéøãðqex`d zgz dzeida cer dilr eidy el` z` elit`e §¨¤¨

.oey`xd
äàöé àlL ìk ,ììkä äædia` zeyxn,úçà äòL dîöò úeLøì ¤©§¨¨¤Ÿ¨§¨¦§©§¨¨¨©©

,dxba `le mdl d`yip `l oiicre el` lkl dqx`zpy oebkäéáà̈¦¨
.äéøãð ïéøéôî ïBøçàä dìòáed`yipy e` miizpia dxba m` la` ©£¨¨©£§¥¦§¨¤¨

dyxbzpy xg`l elit`e ,dia` zeyxn d`vi xak ,mdn cg`l
xtdl leki epi` a`dy xg`ne .dixcp z` xtn a`d oi` aey epnn
`l` xtn qex`d oi`y ,mze` xtn epi` qex`d s` ,mze`

.a`d zetzeya

àøîâ
ea dqx`zp ,meia ea dyxbzp ,dqex` `ide dxcp ,dpyna epipy

:dixcp oixitn oexg`d dlrae dia` ,d`nl 'it` meia
,l`eny l`eyïìðîøôéî ïBøçà ñeøàcelit`ñeøàì eàøpL íéøãð §¨¨§¨©£¥¥§¨¦¤¦§§¨

ïBLàø.dyxiby mcew qex`d mze` rnyy xnelk - ¦
àø÷ øîà ,ìàeîL øîà(f l xacna)äéøãðe Léàì äéäú Béä íàå' ¨©§¥¨©§¨§¦¨¦§¤§¦§¨¤¨

,'äéìòs`y rnyn 'dilr' zaizneøák äéìò eéäL íéøãðmcew ¨¤¨§¨¦¤¨¨¤¨§¨
.mxitn qex`d diqexi`

,`xnbd zl`eyéléî éðä àîìc`weec ,xtn ipyd qex`dy ¦§¨¨¥¦¥
mixcpaïBLàø ñeøàì eàøð àlL,mdn rny `ly -íéøãð ìáà ¤Ÿ¦§§¨¦£¨§¨¦

,ïBLàø ñeøàì eàøpL,ezrinya mda dkf xakeøôéî éöî àì- ¤¦§§¨¦Ÿ¨¥¥¥
d xtdl leki `lñeøàdïBøçà. ¨©£

,`xnbd daiyn'äéìò',df weqta xen`d,àeä àøéúé àø÷`ly ¨¤¨§¨§¥¨
dizty `han e` dixcpe yi`l didz eid m`e' `l` xnel el did

dfn rnzyn did 'dilr' zaiz `la s`e ,'dytp lr dxq` xy`
qex`d mze` rny `ly mincew mixcp xtn ipyd qex`dy
dnvr lr dxq` xaky mixcp rnyn 'dxq`' ixdy ,oey`xd
mixcp elit` zeaxl 'dilr' zaiz xezi `ay gxkdae .okl mcew

.mze` xtn ipyd qex`dy ,oey`xd qex`l e`xpy
cgi xtn ipyd qex`dy ,l`eny ixack `ziixan dgiken `xnbd

:oey`xd qex`l e`xpy mixcp s` a`d mr
ìàeîLc déúååk àéðz.äéøãð ïéøéôî dìòáe äéáà äñøBànä äøòð , ©§¨§¨¥¦§¥©£¨©§¨¨¨¦¨©£¨§¥¦§¨¤¨

ãöékäéáà òîL ,dxcp z`ì ìòaä ÷étñä àìå ,dì øôäåòBîL ¥©¨©¨¦¨§¥¥¨§Ÿ¦§¦©©©¦§©
xcpdnúnL ãò,lradäñøàúðåxg`líBia Baeléôàå ,dyxbzp ©¤¥§¦§¨§¨©©£¦

dqx`zpe dpnl`zp e`íéîòt äàî,mc` ipa d`nl -äéáà ¥¨§¨¦¨¦¨
ïéøéôî ïBøçàä dìòáez`äéøãð.[äìáè äàø] ©£¨¨©£§¥¦§¨¤¨

dìòa òîLdxcp z` oey`xdì áàä ÷étñä àìå ,dì øôäåòBîL ¨©©£¨§¥¥¨§Ÿ¦§¦¨¨¦§©
xcpdn,ìòaä únL ãò,xg`l dqx`zpe dkldeøôîe áàä øæBç ©¤¥©©©¥¨¨¥¥

z` ecalìL B÷ìçdìòajyndae .ipyd qex`d `la oey`xd ¤§¤©©
.xcpa ipyd qex`d dkef `l df dxwna recn x`eai `ibeqd

,ïúð éaø øîà,lra ly ewlg xtne a`d xfegy `tiqa epipyy dn ¨©©¦¨¨
,éànL úéa éøác ïä ïäa`l zeyx dpwexzd df dxwnay mixaeqd ¥¥¦§¥¥©©

.xg`l dqx`zpy xg`l elit`e ,ecal xtdlìlä úéa ìáà£¨¥¦¥
ïéà ,íéøîBàa`døôäì ìBëé.ipyd qex`d mr cgi wx `l` ,ecal §¦¥¨§¨¥

,oey`xd qex`l e`xpy mixcpa mb xtn ipyd qex`dy ,epl ixd
.l`eny ixacke
,`xnbd zl`eyéâéìt éàîa.lld ziae i`ny zia §©§¦¥

n z` zyxtn `xnbdlirl x`eand it lr mzwelg(.hq)s`y ,
z` ixnbl xizdl cgi lrade a`d zextd zetxhvny mcew
.xcpd z` dcal zrxbn envr ipta mdn cg` lk zxtd ,xcpd
i`ny zia zrcl .df oerxib zedna lld ziae i`ny zia ewlgpe
eli`e ,eivg z` ixnbl dxizne xcpd z` zffeb cg` lk zxtd
lk zxtd ,lld zia zrcl la` .epira cner oiicr ipyd ivgd
dielz jkae .ezxnegn zrxebe elek xcpd z` dyilwn mdn cg`
ipyd qex`l dqx`zpyk ecal a`d zxtd oipra mzwelgn mb

.oey`xd qex`d xtdy mewna
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו מלאכת שמים 
מוה"ר ראובן צבי יהודא שי'

שלום וברכה!

הר"ד  וכו'  שעה"כ  ספר  בעה"מ  נ"ע  אא"ז  ספרי  רשימת  במכתבו  מ"ש  על  ת"ח  ת"ח   ...
לאוואוט עם הגהותיו, ועל גליון כת"י שלו - ושייך לשעה"כ - שמצא בתקוני זהר שמצרף, ות"ח 
על תשורה זו. ובודאי אם רק באפשרי הוא ישלח לכאן גם את הספרים שמזכיר במכתבו, אף אם 
זה רק הגהות קצרות, אם הם כתב ידו. ומובן שאשלח תמורתם ספרים אחרים מספרי קה"ת כפי 

הדרוש באותו המקום שנמצאים ספרים הנ"ל.

... ובברכת חנוכה שמח.

נ"ב: מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר, שבטח יזכה בתוכנו את הרבים.
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קצז

miwxt dyelya` cenr `r sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.äéøãð ïéøéôî ïåøçàä äìòáå äéáàiqexi`a dxcpy dn 'it`.oey`xúåùøì
.äîöò.'ek dlrae dia` ,onfd jeza dxba `ly e` ,odn cg`l zqip `ly'îâäéøãðå]
.[äéìòyi`l didz eid m`e" `pngx aezkilc ,azkinl jixhvi` `lc `ed `xizi `xw

,oey`xd qex`l e`xpy mixcp meyn ,dpten "dilr" `l` "dizty `han e` dixcpe

.oexg` qex` xtdl lekicäéúååë àéðú
.ìàåîùãoey`x qex`l e`xpy mixcpa elit`c

.oexg` lra xtin.'åë òåîùì ìòáä ÷éôñä àìå
.oey`x qex`l e`xp `l epiidcäìòá òîù

.äì øôéäå.oey`x qex`l e`xp `zydcøæåç
.ìòá ìù å÷ìç øôéîå áàälrad oi`y itl

`l oiicr xtdy dryay ,zetzeya `l` xtin

ly ewlg xtine xfeg ikd liayae ,a`d rny

.ewlg mr lra.ù"á éøáã ïä ïämixcp elit`c

.dicegl a`d xtin qex`l e`xpyä"á ìáà
.íéøîåàwlg `le ewlg `l xtdl leki a` oi`

li`ed ,enr cg` qex` `diy cr exiage`xpe

.qex`l.éâéìô éàîáy"a ixn` mzd ?d"ae y"a

lrad witqd `le dl xtide dia` rny iab

ly ewlg xtine a`d xfeg - zny cr renyl

jixv epi` :y"ac `ail` mzd opiyxtne ,lra

d"ae ,cala lrad wlg `l` ewlg xtdl

`l` cala lrad wlg xtdl leki oi` :mixne`

,dhiyd ztlgen `kde .enr ewlg xtin k"`

ixaq y"acwitqd `le dl xtide dlra rnyc

xtine a`d xfge lrad zny cr renyl a`d

lelkiy cr dxtd epi` - lra ly ewlgwlg

ezxtdzxtdeixn`w `kde ,zg` zaa lra

.oexg` qex` `la llk xtdl leki epi` :d"a

e`xpy mixcp eedc ,ibltinw `da `kd `l`

ixn`w `kd ,"dl xtde dlra rny" ipzwck ,qex`l
ù"á
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'éðúî.dixcp oixitn oexg`d dlrae dia` 'eke dqex` `ide dxcpoincewa xtn qex`c

zeyarnyc ,opiwqr rnyac meyn - "meia ea dqx`zpe meia ea dyxbzp" hiwpc i`de .zet

ediipin cg rnyc oeikc ,`l eixg` ly meia la` ,meia ea `wec d"yne ,a` rny e` qex`

dia` e` qex` ,rny ediipin id opixhe opilwy `xnbae .dxcpl diniiw - xtd `le.äæ
.zg` dry dnvr zeyxl d`vi `ly lk llkd

- z`yp e` dxba i`c ,z`yp `le dxba `ly

xtn ivn `l dicegl qex`e ,a` zeyxn d`vi.

'îâe`xpy mixcp xtn oexg` qex`c n"d `pn

.oey`xlea dqx`zpe meia ea dyxbzp" ipzwcnc

ea" - `l i`c ,opiwiqr rnya jigxk lr - "meia

'ipzn `nlc :iiegcl `ki`c idpe ?il dnl "meia

rny la` ,"meia ea" ipzw d"yne ,a` rnya

ivn `l oexg` qex`c jl `ni` mlerl - qex`

ea" `pz ikc eaxn dlaiw l`eny d"t` ,xtn

d"yne ,dil `pz qex` zriny meyn - "meia

xn`w q"yd e`l "n"d `pn" i`dc .n"dpn xn`

:xn` eli`ke ,`id l`eny ixacn dlek `l` ,dil

xtn oexg` qex`c ilin ipd `pn l`eny xn` ikd

el`" wxt yixa dzekce .oey`xl e`xpy mixcp

) "ze`ivn.`k n"ax"` ?dnke :mixfetn zexit iab (

diteb wgvi iaxc mzd gkene .zen` 'ca aw :wgvi

diteb `picc `gken inp `zrnye .dl ira

`xwc di`x e`le ,dil xn`wc `ed l`eny

l`enye ,`ed 'ipzna `picc `zi` m`c .cegla

`xwn dil gkenc `l` icin xn` `l-ikid

dxrpc `ziixan l`enyc dizeek `ipz iziin

dil gken `l `ziixaa `dc ?'eke dqxe`nd

`pic i`d i`e .l`enyc `xw i`dn `pic i`dl

`id 'ipzn `l` ,l`eny dil `ifg `l-i`n

dil ipzc idpc .dil xn`w l`eny diteb `picc meyn i`ce `l` ?'ipznn `ziixac `nle`

`kilc ,`ziixan dil iriiqn d"yne ,opiwqr a` rnyac diegcl `ki` 'ipzn edin ,'ipzn`

iiegcl.àîìãå.oey`x qex`l e`xp `ly mixcpa n"dmixcpa la` mze` rny `ly

) lirl gkenck ,a`l `l` oexg` qex`l zeyx dpwexzp `l oey`xl e`xpc oeikc .oexg` qex` xtn ivn `l oey`x qex`l e`xpy:r scpy mixcpc `nip ,jklid .zeiedc `yiwdn (qex`l e`x

oey`x-xtn ivn `le qex` `ki`c oeikc `nip ,p"` .a` xtne ,inc dizilc o`nk oexg` qex`-dicegl xtn `l a` qex` mewnac ,xtn ivn `l inp a`.äéìò.`ed `xizi `xw:xnel

oey`x qex`l e`xp 'it`e ,dilry mixcp lk.àéðú.l`enyc dizekoexg` qex` xtn ivn oey`x qex`l e`xpy mixcp elit`c.òîùcr renyl lrad witqd `le dl xtde dia`

.meia ea dqx`zpe znydixcpl diniiw - meia ea xtd `le ,a`l zeyx dpwexzp lra znykc oeik ,eixg`ly meia dqx`zp i`c ,"meia ea" ipzw d"yn.äéáàoixitn oexg`d dlrae

.dixcpdl xtde dia` rnyc oeik ,yilw ylwn edl `xiaqc d"al ,ipdinze .`id cegla `aa jci`a d"ae y"ac `zbeltc ,`id lkd ixac `ziinw `aa jdc l"f mipey`xd zvw eyxit

renyl lrad witqd `le dl xtde dia` rnyc ,lirlc `idda d"a ixn` `dc ?xtdl oexg` qex`e a` evn ikid ,dilic dxtd dl dlha `le a`l dizi` izk`c ,`xcp i`d dil yilwi`e

oexg` qex`e a` `ki` ik ,p"de .a`l eyixedl `aiyg `l - `xcp dil yilwi`c oeikc meyn ,a`l zeyx dpwexzp lrad zn 'ixn` `l `peeb i`d ikae ,xtdl leki a`d oi`c - zny cr

`ki`c ,`kd la` .wizpn ivn `l - dil yilwc `kid lk ,a`l qex`n `xcp i`d dil wizpnc ,zeyx iepiy `ki`c lirlc meyn :`nrh epiidc l"f mdixac itl ipira d`xpe ?`py i`n

`ed iwezpi` e`l b"d ikc ,xtdl lrae a` ivn - `xcp dil yilw`c b"r` ,iz`w qex`l qex`nc oeike .oey`xc dirxkk oexg` qex` i`dl dil opifg - oexg` qex`.òîùxtde dlra

.dllra xtd `kde a` xtd `yixac `l` `yix icda `bltn `le .`niiw `yixc `peebac ,ixiin dqx`zpa inp `aa jd.øæåç.lra ly ewlg xtne a`dt"r` xtn ivn dicegl a`c

`la a` ly ewlgy `id `hiyt `zlinc ,opireny`l `pzl `kixhv` `l `dc ,a`d xti k"b envr wlgc p"d oi` - lra ly ewlg xtne ipzw ike .onwl `nrh 'tncke ,xg`l dqx`zpy

ewlg xtd xak lrac b"r`c ,opireny`l dil jixhvi`c `ed lra ly ewlge .rwt `l dxtd-wlg eze` s` xtne a`d xfeg d"t`lra dil ziin ikc meyn ,lra ly envr-dxtd dlha

dilic.ìáà.oexg` qex` `la a` xtdl leki oi` mixne` d"aoexg` qex` xcp i`d iablc oeik ,d"yne a`l zeyx dpwexzp qex`l e`xpy inp mixcpa ixaq y"a ibltinw i`na :opixn`e

a`l oey`x qex`c zeyx dpwexzp ik edin ,inc 'izilc o`nk oexg` qex`c idp :`niz `lc .xtn ivn a` - jenqa yxtncke ,inc dizilc o`nk-la` ,qex`l e`xp `ly 'ixcpa `wec

e`xp-inp el e`xp 'it` `l` ,`zilc .`l
dpwexzp
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'éðúî,íBia Ba äLøbúð ,äñeøà àéäå äøãð̈§¨§¦£¨¦§¨§¨©
äàîI 'éôà ,íBia Ba äñøàúð¯dIòáe äéáà ¦§¨§¨©¦§¨¨¦¨©§¨

äàöé àJL Ik :IIkä äæ .äéøãð ïéøéôî ïBøçàä̈©£§¦¦§¨¤¨¤©§¨¨¤Ÿ¨§¨
úçà äòL dîöò úeLøI¯ïBøçàä dIòáe äéáà ¦§©§¨¨¨©©¨¦¨©§¨¨©£

.äéøãð ïéøéôî'îâíéøãð øôéî ïBøçà ñeøàc ïIðî §¦¦§¨¤¨§¨©§¨©£¥¥§¨¦
àø÷ øîà :IàeîL øîà ?ïBLàø ñeøàI eàøpL¤¦§¨¨¦£©§¥¨©§¨

"äéIò äéøãðe LéàI äéäz eéä íàå"¯eéäL íéøãð §¦¨¦§¤¨¦§¨¤¨¨¤¨§¨¦¤¨
ñeøàI eàøð àJL éJéî éðä àîIc .øák äéIò̈¤¨§¨¦§¨¨¥¦¥¤Ÿ¦§§¨

ñeøàI eàøpL íéøãð Iáà ,ïBLàøïBLàø¯éöî àI ¦£¨§¨¦¤¦§§¨¦¨¨¥
àéðz .àeä àøéúé àø÷ "äéIò" !ïBøçà ñeøà øôéî¥¥¨©£¨¤¨§¨§¥¨©§¨

äñøBàîä äøòð :IàeîLc déúååk¯dIòáe äéáà §¨¥¦§¥©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨
àIå ,dI øôäå äéáà òîL ?ãöék ,äéøãð ïéøéôî§¦¦§¨¤¨¥©¨©¨¦¨§¥¥¨§Ÿ
,íBia Ba äñøàúðå ,únL ãò òBîLI Iòaä ÷étñä¦§¦©©©¦§©©¤¥§¦§¨§¨©

íéîòt äàî 'éôàå¯ïéøéôî ïBøçàä dIòáe äéáà ©£¦¥¨§¨¦¨¦¨©§¨¨©£§¦¦
áàä ÷étñä àIå ,dI øôäå dIòa òîL .äéøãð§¨¤¨¨©©§¨§¥¥¨§Ÿ¦§¦¨¨

Iòaä únL ãò òBîLI¯B÷Iç øôîe áàä øæBç ¦§©©¤¥©©©¥¨¨¥¥¤§
Iáà ,éànL úéa éøác ïä ïä :ïúð ø"à .Iòa IL¤©©¨¨¥¥¦§¥¥©©£¨
?éâéIt éàîa .øôäI IBëé ïéà :íéøîBà IJä úéa¥¦¥§¦¥¨§¨¥§©§¦¦
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף עא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

עין, שהראיה דעין התחתון תהיה כמו הראיה דעין  ב' פעמים  יראו,  עין בעין  כי 
העליון, באופן דישר יחזו פנימו, שכל העניינים למטה יהיו כמו למעלה, כפי שיהיה 

בקרוב ממש, על-ידי משיח צדקנו
ממאמר י"א טבת, תשכ"ז
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miwxtקצח dyelyaa cenr `r sc ± iriax wxtmixcp
,áàì úåùø äð÷åøúð ù"áoiieed mzde .lra lye eze` ly ,zg` zaa odipy xtdl jixve

mzde ,renyl lrad witqd `le dl xtde dia` rny :ipzwck ,lral e`xp `ly mixcp

ly ewlg `l` xtdl dil jixhv` `l - xak a`d xtde li`edc ,fiib fbin y"a ixn`w

a`dc ,dixcp oixitn dlrae dia` `kd - oey`x qex`l e`xpy mixcp :ixaq d"ae .lra

,mzd la` .oexg` qex` mr `l` xtin epi`

oiieedcfiib fbin `l - qex`l e`xp `ly mixcp

ylwin `l`.lrad wlge ewlg xtine ,yilw
éà

1

2

3

4

5

6

7

`zilc o`nk dilic dxtde oey`x qex`l e`xp `kdc idp ,d"yne .a`l zeyx dpwexzp

dizilc o`nk `xcp i`d iabl oexg` qex`c oeik ,d"t` - dl dlha dil ziin iknc ,`inc

xtin a` ivn - jenqa yxtpc `nrhn ,inc.æâéîå.fiib.dfa mipey`xd ixac izpad `l

.yilw ylwin ixn`c d"an ith ,fiib fbin ixn`c i`ny zial dicegl a` xtn ivn i`n`

dil ziin ikn n"n ,fiib fbin zxn` 'it`c :cere

lirlc `ziixaa `ipzdc .dififbl dixaz - lra

):gq sclrad witqd `le ,dl xtde dia` rny :(

a`d zny cr renyl-a`d zn epipyy `id ef

a`c dxtdc `zi` m`e .lral zeyx dpwexzp `l

`niiw `niiwck-xg`l lra xtin ivn `l i`n`

a` zeyx el dpwexzp `lc idpc ?a` zzin-

i`n `l` !dicic fiib lrae ,dilic fiib a` d"t`

ziin ik d"t` ,fiib fbinc idpc ,xninl jl zi`

dil-?`py i`n ,p"de .dicic `fifb dil `lwzy`

ixnbl `xcpc diblt dil liha` lra xtd ikc oeik ,fiib fbin edl `xiaqc y"alc meyn :`nrh epiidc l"pe-dl dlha qex` zn ikc idpe .ixnbl qex` dil wlzq`e ,xnbp ely dyrn ixd

llk qex`l `xcp i`d ifg `l eze ,`kdn qex` dil wlzq`c oeikn edin ,dilic dxtd-qex` `kilc `kid lkc lirl opihyt `de .qex` `la a` dil mw-died incew yiwnc ,xtin a`

zn ik d"t` ,a` dil wlzq` fiib fbinc c"nlc zxn` 'it` ,dl xtde dia` rnyc ,lirlc `idda la` .dpey`x died incewl dipy-`la dicegl qex` dil mwe ,dilic dxtd dil dlha

iinrh epiid .xtin ivn `le ,a`.fiib fbin e`lc meyn ,ecal xtdl leki a`d oi`c ,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia` :ixaq d"ae .oexg` qex` `la `kd xtin ivn a`c ixn`c ,y"ac ed

xtd `ly onf lk ,jkld .jci`c zeyilw dil sxhvnc cr llk liig `l d"yne ,`ed xenb dyrn e`l `zeyilwe ,yilwi`c `ed `xcp dilek `l` ,`xcpc `blt lwzy` `l lra xtdykc

a`d-dpwexzp qex`l e`xpy inp mixcpa y"ac edinrha xninl ol dnl :il dyw oiicry `l` .dfa ipira d`xpy dn edf .oexg` qex` dia ikf d"yne `xcp i`dn qex` dil wilzq` `l

inc dizilc o`nk oexg` qex` y"alc oeikc ,a`l zeyx-qex`l dizilc `kid lk ,qex`l e`xpy mixcp 'it`c ecen r"k-`ni`e :opixn` r"kc `ail` inp lirlc .a`l zeyx dpwexzp

qex`l e`xpy mixcpa la` ,qex`l e`xp `ly mixcpa n"d-xninl opikixhvi` i`n`e ,qex`l e`xpy mixcpa 'it` a`l zeyx dpwexzpc ecen r"k `nl` .`zilc 'iwqne ,a` xtin ivn `l

`cg ,izxz `ki` `kdc idp :opixn`w ikdc xyt`e ?y"ac `ail` ikd `kd-cere ,oey`x qex`l e`xpc-oey`x qex` oda dkfc oeik c"qe ,oexg` qex` inp `ki`c-mda dpwexzp `l

dizi`c oeik edin ,dil wlzq` qex`c idpc .oey`x oda dkfy mixcpa ded oey`xc dirxk oexg`c meyn ,oexg` qex` `ki`c `kid lk a`l zeyx-,xtil `l inp edi`c a`c dilr akrn

inpc `pyil xn`w ik ,edin .dizilc l"nw-dikf oiprlc meyn `l` .a`l zeyx dpwexzp `l oey`x qex`l e`xp `l ik daxc`c ,xtin a`c ith 'ixn` e`xp `lc `kidc `xninl e`l

qex`c dikf `ticrc oeike ,e`xp `ln e`xp sicr qex`c-meyn `kdc inp xn`w ,a` xtin ivn `l e`xp la` e`xp `ly mixcpa n"d `ni`e :lirl 'ixn`cke ,xtin `l a`c xninl `ki`

`ki`ac oeik ,inp hwp oexg` qex` `kilc `kidc `zl meync yxtz dvxz m`e .e`xp `ln e`xpa ith `ticr qex`c dikf mlerlc .e`xp meyn `le ,qex`c dipic rxbc `ed lrac dxtd

d"ac meyn ,l`enyl ikd inp `ipz `ziixa jdn iziine .l"pk ,`paizkck `ed `zeax e`xp oexg` qex`-inp y"a 'it`e ,oey`x qex`l e`xpy mixcp oixitn oexg` qex`e a`c ixn` `d

xtd `le rny la` ,dl xtde dlra rnyya `l` ibilt `l-eyxit zetqeza la` .l"f mipey`xd zvw jxc lr ef drenya l"py dn edf .dixcp oixitn oexg` qex`e a`c ecen `nlr ilek

y"a ixac od od :ozp x"` ,'ixn` ikc-fiib fbin a`c oeikc meyn ,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia`c ,`yixa y"a ixac od odc ,i`w `ziixac iaa ixz`-aiyg xcpc `blt jci`dil

qex`l e`xpy mixcpc l"qc meyn ,lra ly ewlg xtine a`d xfegc 'ixn` inp `tiqae .a` icda oexg` qex`l eyixedl-qex`c edl `xiaqc meyn ,oexg` qex`l `le a`l zeyx dpwexzp

qex` meyl e`xp `ly mixcp `l` xtin epi` oey`x qex`c ikid ik ;oey`xk oexg`-qex` edl zixen ik ,oey`x qex`l e`xpy oeikc .oexg` qex` p"d-qex`l `le ,oedl dkfn a`l

a`l zeyx dpwexzp qex`l e`xpy mixcpa ixaq y"a :'ixn` ike .oexg`-i`dn qex` `la ibq dicegl a`c xnelk ,lra ly ewlg xtine a`d xfegc `tiqa y"a ixn`c i`nl `nrh aidi

fiib fbine ez 'ixn` ike .`nrh-yilwi`c oeik ,yilw yilwn i`c .xtdl ediieexz evnc xn`c `ed fiib fbinc meync ,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia`c `yixa 'ixn`c i`nl `nrh aidi

xcp dil-xtdl leki oi` mixne` d"a la` .onrhe y"a ixac od ode ,a` icda oexg` qex` dia ikfnl aiyg `l-oia ,d"a ixn`c `ed y"ac ediixaqk xtdl leki oi`e ,ibilt iaa izxz`

a` xtd ikc meyn ,llk xtdl oileki oi` lra icda a` elit` d"al `yixac .`zi`ck `de `zi`ck `d ,edin ,`tiqa oia `yixa-yilwi`c oeike ,yilw ylwn `l` fiib fbin e`l-`l

qex` eda ikf oey`x qex`l e`xpy mixcpa 'it`c zxn`wck ,xtdl leki ecal a` oi`c ,y"ac` ibilt inp `tiqae .`yix` ibiltc i`na ediinrh epiide ,a` icda qex` dia ikfnl aiyg

dixcp oixitn oexg`d dlrae dia` ixaq d"ae :'ixn` ike .oexg`-fiib fbin e`le :'ixn` ike ,`tiq` ibiltc i`nl `nrh opiadi-`ipz iziin `tiqne .`yixa ibiltc i`nl `nrh opiadi

dkf jk lky ,inp el e`xpe oey`x qex` zeyxa eyrpy mixcpa :w"dc xyt`e .'eke "inp mixcpa"c `pyil xity il iz` `l `yexit i`dle .l"f myexit edf ,cegla l`enyl d"acn ikd inp

el e`xpy cr oey`x qex` oda-r"lv oiicre ."inp mixcpa"c `pyil epiide ,qex`l `le oze` yixen `ed a`l `peeb i`d ika.àéòáéà.oiinc dnwdk e` oiinc dwizyk oiyexib edl

inc dinwe`c o`nk - dreny meia xtd `l iknc 'ixn`c ikid ik ,inc `xcpl dinwe`c o`nk - oiyexib mcew xtd `le ,xtin ivn `l oiyexib xzalc qex` rcic oeikc meyn.ïåâëdxcpc

yxbe dlra rnye.di`e .oincewa xtin lrad oi` - z`ype dxfgya i` ?xtin ivn ikid - oiinc dwizyk oiyexibc xnel `vnz elit` ,d`eypa i`c .`ed `wec qex` - ixn`wc dlra i`d

i`ce `l` .xtin ivn `l - `inc dwizyk xnel `vnz 'it` ,da zeyx dia`l oi` aey z`ypy oeikc ,a` `kil `kde ,zetzeya `l` xtin epi` qex`c oeik ,cegla oiqex`a dxcd`c

opiwqr dqex`a.äøãäàå.dineiaopixn`c `de .lrac dizeyxa dizil `nei seqac b"r`e .driny ly enei xary oeik ,xtin ivn `lc `hiyt - xgnl dxcd` i`c ,dineia hwp ikdl

hwp `gikyc `zlin `l` ,xg` oicd `edc ,`ed `wec e`l - dxcd`e.
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י

ניתנה למטה, בזמן ובמקום, הרי מובן, שהפתיחה בתורה צריכה  כיוון שהתורה 
להיות בפרשת השבוע שקורין באותו זמן

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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,`xnbd zx`anénð íéøãð ,éøáñ éànL úéaéeàøLñeøàì ¥©©¨§¥§¨¦©¦¤¨¨¨
,oey`xdmda mbáàì úeLø äð÷Bøúð.ecalåmeyn ,mrhd ¦§§¨§¨¨§

lrad mzhiylyæééb æâéîz` ixnbl xizne ,xcpd z` [ffebÎ] ¥©¨¥
dyrnd ,xcpd z` oey`xd qex`d xtdy xg`ly `vnp ,ewlg
.eil` zekiiy mey el oi` aeye ,ixnbl epnn wlzqde xnbp ely
lk z` ecal xtn a`d ,xg`l dqx`zpy xg`l elit` jkitl

.df xcpn lrad zxtd oic rwt xaky oeik ,xcpd
la`å .äéøãð ïéøéôî ïBøçà dìòáe äéáà ,éøáñ ìlä úéa,mrhd ¥¦¥¨§¥¨¦¨©£¨©£§¥¦§¨¤¨§

ezxtda lrady meynæééb æâéî àìz` yilwn `l` ,xcpdn ivg Ÿ¥©¨¥
cr dlg dpi`e ,envr ipta xenb dyrn dpi` ef zeyilwe .elek
`ly cry `vnp ,ezxtd ici lr a`d zylwd dil` ztxhvny
ok lre ,xcpdn qex`d oic wlzqd `l oiicr a`d xtd
qex`l dzidy zekfa ipyd qex`d dkef xg`l dqx`zpyk

.[dlah d`x] a`d mr cgi xtdl lekie ,xcpa oey`xd
:dyxbzpy dqxe`nd dxrp ixcp oica zwtzqn `xnbd

,eäì àéòaéàm`d ,dilr dixcp cera ezqex` z` yxiby qex` ¦©§¨§
d,àéîc ä÷éúLk ïéLeøéb.mixten mpi`e minwen mpi` dixcpeBà ¥¦¦§¦¨¨§¨

oiyexib ,`nlc,àéîc äî÷äklkei `ly rcei qex`dy xg`ne ©£¨¨¨§¨
dixcp z` miiwnk `ed ixd ,dyxbiy xg`l dixcp z` xtdl

.dyxbny dn mvra
:mixen`d miccvd ipy oia dkldl lcadd z` zyxtn `xnbd

,`xnbd zx`andpéî à÷ôð éàîìe` dnwdk md oiyexibd m` §©©§¨¦¨
,dwizykäøãpL ïBâk,dqxe`nd dxrpdäLøâå dìòa òîLåila §¤¨§¨§¨©©£¨§¥§¨

,dl xtdldøcäàådéîBéaea dyciwe dyxiby qex`d xfge - ©£©§¨§¥
.meia,øî øîà éàoiyexibéöî ,éîc ä÷éúLk[lekiÎ],dì øôéî ¦¨©©¦§¦¨¨¥¨¥¥¥¨

dia` mr cgi qex`d.dxifgdy xg`l,øî øîà éàåoiyexib §¦¨©©
éöî àì ,éîc äî÷äkqex`ddì øôéîxaky xg`n ,dxcp z` ©£¨¨¨¥Ÿ¨¥¥¥¨

.diyexib mvra eniwd
:dnwdk md oiyexiby `ziixan dgiken `xnbd
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  אגרות קודש 

 ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר דניאל שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, בו מבקש איזה הוראה בנוגע להנהגתו באה"ק ת"ו במחנו אשר כולם 
אנשים פשוטים פליטים ממקומות שונים... הנה זה מכבר אמרתי שכיון שנמצאים אנו בעקבתא 
דעקבתא דמשיחא הרי יש על כל אחד להשתדל בעבודת ההכנה לביאת משיח ע"פ המאמר שלו 
להבעש"ט שיהי' זה כאשר יפוצו מעיינותיך חוצה, ועתה עבודה זו מוטלת על כאו"א מאלו שזכו 
לאור תורת החסידות וכיון שכפי מכתבו במחנו כולם אנשים פשוטים הרי יש בשבילו כר נרחב 
הקדמונים  בימים  אשר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בשיחות  ג"כ  ונתבאר  החילוק  וידוע  הנ"ל,  לעבודה 
הנהיג  והבעש"ט  לקבל,  המקבל  שיבוא  עד  מחכים  המשפיעים  שהיו  הסדר  הי'  הנגלה  ובתורת 
וכן עשו כמה מתלמידיו ותלמידי תלמידיו אחריו שיהי' המשפיע הולך אל המקבל, וכן הוא גם 
בנוגע לחסידים שצריכים הם לשוטט ברחובות ולקרב נפשות ולבבות בני ובנות ישראל לאביהם 
שבשמים ע"י הנהגות החסידים דרכי החסידות ותורת החסידות, וכיון שדורשים זה מאתנו הרי 
בודאי ניתנו לנו הכחות ע"ז כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ולפום גמלא שיחנא, ועלינו 
על טוב חלקנו שזכינו להיות בדורות כאלו שנתגלה תורת החסידות באותיות  להודות להשי"ת 
ישראל  של  לבן  את  לקרב  יזכה  אשר  למשפיע  עשוהו  מאתנו  כאו"א  אשר  לכל  מובנים  וענינים 

לאבינו שבשמים אשר גודל ענין זה אין לשער ואין להעריך והאריכות בזה אך למותר.

בודאי ]ה[שתתף בהתועדויות דחדש כסלו ואתענין לדעת הפרטים בזה.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובות עם כל הפירושים.
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc mixcp(iying meil)

eøîà éúîéà ,òîL àzm`y ,dqxe`nd dxrpaäð÷Bøúð ìòaä úî ¨§©¥¨©¨§¥©©©¦§§¨
áàì úeLø,dixcp z` ecal xtdlmipte`d zyelyn cg`a §¨¨
.` :mi`adìòaä òîL àlL ïîæaeiiga xcpd z`.a .zneBàyòîL ¦§©¤Ÿ¨©©©©¨©

xcpd z` lradøôäå.b .zny mcew eze`BàyòîLz` lrad §¥¥¨©
xcpd÷úLåeze` xtd `le.íBia Ba úîe §¨©¥©

,dzii`x z` `xnbd zniiqneîc ä÷éúLk ïéLeøéb zøîà éàå§¦¨§©§¥¦¦§¦¨¨
,dnwdk mpi`edlkiy miccvd lk z` `ziixad dzpyy xg`n

,a`l zeyx dpwexzp mday `evnléðúéì`ziixad dpyzy - ¦§¥
Bà' ,énðyòîLlradLøéâådpwexzp df ote`a mby ,'meia ea ©¦¨©§¥¥

.ecal xtdl a`l zeyx`l`éëä éðz àìcîdzpy `ly jkn - ¦§Ÿ¨¥¨¦
,xen`d dxwna mb 'dpwexzp' oic `ziixadïéLeøéb ,dpéî òîL§©¦¨¥¦

,eîc äî÷äkaey ,oiyexibd ici lr dixcp eniiwzd xaky xg`ne ©£¨¨¨
.mze` xtdl leki a`d oi`

:jtidl `ziixad ixac jyndn dgiken `xnbd
òîL íà ìáà ,àôéñ àîéàlradíéi÷å,zny mcew xcpd z`Bà ¥¨¥¨£¨¦¨©§¦¥

yòîLxcpd z`÷úLå,eze` xtd `le,åéøçà ìL íBéa úîe ¨©§¨©¥§¤©£¨
,erny mei lk wzyy ici lr xcpd miiwzdy `vnpeïéàa`dìBëé ¥¨

øôäì.lrad zzin xg`léðúéì ,eîc äî÷äk ïéLeøéb zøîà éàå- §¨¥§¦¨§©§¥¦©£¨¨¨¦§¥
,a`l zeyx dpwexzp `l eay ote` cer `ziixad dpyzyíàå'§¦

òîLlradùøéâå.'xtdl leki a`d oi`éëä éðz÷ àìcî àlà ¨©§¥¥¤¨¦§Ÿ¨¨¥¨¦
,`ziixaaeîc ä÷éúLk ïéLeøéb ,dðéî òîLok lre ,dnwdk mpi`e §©¦¨¥¦¦§¦¨¨

ecal xtdl a`d leki ,meia ea yxibe lrad rnyy xg`l s`
.diyexib xg`l

,`xnbd zxne`àäî àlà`ziixadépéî òîLîì àkéìoi` - ¤¨¥¨¥¨§©§©¦¥
`le dnwdk oiyexiby `l ,xen`d wtqd z` dpnn heytl
`ly epyp `yixd e` `tiqd e` gxkda ixdy ,dwizyk oiyexiby

e .`weecaà÷åc àLéø éàda miiepyd mipte`d zyelya `weecy - ¦¥¨©§¨
meyn xtdl leki a`d oi` yxiba la` ,a`l zeyx dpwexzp

c xnel jixv ,dnwdk oiyexibyáéñð[dzpypÎ]díeMî àôéñ ¨¦¥¨¦
d,àLéølrad rnya mb dzpy `ly dne .`id `weeca e`le ¥¨

eki a`d oi`y yxibe`l` `tiqa epyp `ly meyn `ed ,xtdl l
.`yixa miiepyd mixwndn miketdd mixwneà÷åc àôéñ éà- ¦¥¨©§¨

,xtdl leki a`d oi` da miiepyd mipte`a `weecyyxib m` la`
`l` dnwdk mpi` oiyexiby meyn ,a`l zeyx dpwexzp lrad

c xnel jixv ,dwizykáéñðd [dzpypÎ]íeMî àLéød,àôéñe`le ¨¦¥¨¦¥¨
dpwexzpy yxibe lrad rnya mb dzpy `ly dne .`id `weeca

`ly meyn `ed ,a`l zeyxmiketdd mixwn `l` `yixa epyp
`tiqd e` `yixd e` gxkday xg`ne .`tiqa miiepyd mixwndn
wtqd z` ef `ziixan heytl oi` ,odn in reci oi`e ,`weec e`l od

.xen`d

:dwizyk oiyexiby lirl dpyndn dgiken `xnbd
,òîL àzlirl dpyna epipy(.`r),äLøbúðå ,äñeøà àéäå äøãð ¨§©¨§¨§¦£¨§¦§¨§¨

z` cgi dlrae dia` extdy `la ,dxcpy meia ea qex`dn
dklde ,dixcpäñøàúðåxg`l,íBia Baeeléôàdyxbzp m` §¦§¨§¨©£¦

mei eze`a dqx`zpeäàîìs` dl xtd `le ,df xg` dfa mc` ipa §¥¨
,mdn cg`ïéøéôî ïBøçàä dìòáe äéáàz`,äéøãðel` elit`e ¨¦¨©£¨¨©£§¥¦§¨¤¨

.oey`xd qex`d zgz dzeida cer dilr eidy
,`xnbd dgikenäî÷äk éàc .eîc ä÷éúLk ïéLeøéb ,dpéî òîL§©¦¨¥¦¦§¦¨¨§¦©£¨¨

øôéî éöî éî ,eîcdñeøàdïBøçàa`d zetzeyaíé÷Bàc éøãéð ¨¦¨¥¥¥¨©£¦§¥§¦
[miwdy mixcpÎ]dñeøàdïBLàø.diyexib mvra ¨¦

epizpyna epipyy dne ,dnwdk md oiyexib mlerl ,`xnbd dgec
,dze` yxib oey`xdy xg` xtdl leki oexg`d qex`dyàëä̈¨

ïBLàø ñeøà òîL àlLa ,ïðé÷ñò éàîa,dyxiby mcew xcpd z` §©©§¦¨§¤Ÿ¨©¨¦
z` rnyy xg`l yxibyk `l` dnwdl miaygp oiyexibd oi`e

.xcpd
,`xnbd dywn,éëä éà`l oey`xd qex`dy dpyna xaecny ¦¨¦

,xcpd z` rnyàéøéà éàî`weec dpynd dzpy recn - ©¦§¨
dyxbzpy,íBia Baz` oey`xd qex`d rny `ly xg`n `ld ©

,diyexib mcew xcpdénð íéîé äàî øçàì eléôàxcpd miiwzd `l £¦§©©¥¨¨¦©¦
.eze` xtdl oexg`d qex`d lkei `l recne ,qex`d zwizya

zxacn dpynd ,`xnbd zvxznòîL àlLkdñeøà,oey`xd §¤Ÿ¨©¨
åmle`c .áàä òîLdqx`zpe dyxbzp m` `weec ok meyn,íBia Ba §¨©¨¨§©

éöîc àeäoexg`d qex`dìáà ,øôéîCìéàå ïàkî,zxgnl mein - §¨¥¥¥£¨¦¨§¥¨
aey,øôéî éöî àì,eze` xtd `le xcpd z` a`d rnyy xg`ny Ÿ¨¥¥¥

z` miiw ixd ,a`d ly erny mei xar xak xg`l dqx`zdy cre
.ezwizya xcpd

:dwizyk oiyexiby oldl dpynd ixacn dgiken `xnbd
,òîL àzdpyna epipyoldl(.ht)y dy`d ,,íBia Ba äøãð ¨§©¨§¨©

edLøébdlraïéà ,íBia Ba äøéæçäå`edøôäì ìBëédxcp z` ¥§¨§¤¡¦¨©¥¨§¨¥
.dxifgdy xg`l,eîc äî÷äk ïéLeøéb ,dpéî òîLmiiwy meyne §©¦¨¥¦©£¨¨¨

s` xcpd z` xtdl leki epi` aey ,diyexib ici lr xcpd z`
.dxifgdy xg`l

,`xnbd dgecéøîàoiyexib mlerl ,daiyid ipa exn` - ¨§¦
,xtdl leki epi` lrady epipyy dne ,dwizykäàeNða àëä̈¨¦§¨

ïðé÷ñò,.a`d `la ecal dixcp z` xtn dlrayïéàc àîòè eðééäå ©§¦¨§©§©£¨§¥
øôäì ìBëé,dxifgdy xg`líeMîd`ypy mcew df xcp dxcpy ¨§¨¥¦

ol `niiwe ,zipyacoi`eyipd xg`ïéîãB÷a øôéî ìòaä ïéà- §¥©©©¥¥§§¦
zxtdl ezeyxl dqpkp `l oiicre z`ypy mcew dxcpy mixcpa

.dixcp
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, אשר אקראהו בעת רצון על הציון הק' של 
כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

המשך בעמוד הבא
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miwxt dyelya` cenr ar sc ± iriax wxtmixcp
.àùéø íåùî àôéñ áéñð à÷åã àùéø éàdywz `l ,xnelk`yixnc b"r` .`yixl `tiq

oiyexibc opirny`tiqae ,enc dnwdkdwizykc opirny.iccd` oiiyw `l - enc

oiyexibc ,`wec `yix :`ni`c- "dyxibe rny" `tiq ipz `lc i`de ,enc dnwd ik

ira `l `pze ,`yix meyn `l` dl aiqp `lc meyn.`yixn ith `tiqa icin iteqe`l

àôéñ ð"à.à÷åã éîð.enc dwizyk oiyexibc

.ïåùàø ñåøà òîù àìùá ïðé÷ñò éàîá àëä
,dyxiby mcew.oexg` qex` xtin ivn ikd`e

.enc dnwd ik oiyexibc ,`l - ikd e`l `déàî
àéøéà.xtinl ivnc ,meia ea xg`l dqx`zp i`

.dl.éîð íéîé äàî øçàì åìéôàdqx`zp m`

e`xp `le li`ed ,xtin oexg` qex` iedil xg`l

.oey`x qex`l.éîð éëä ïéà`lya - r"ad `l`

eac li`ede .a`d rny la` ,oey`x qex` rny

meia" aizkck ,meia ea xtdl jixv - rny meia

."erny.ïðé÷ñò äàåùðá àëäipzwc `d

dyxibe dxcpe z`ypy oebk - "dxifgde dyxib"

d`vi eiykrc ,meia ea dxifgde ,rnyy meia

- dxifgdy t"r`e ,dnvr zeyxl zg` dry

d`eypk ziyrpeiykrc ,xtin ivn `lc ,xg`l

) opzck ,oincew od.`r sc lirllk ,llkd df :(

dia` - zg` dry dnvr zeyxl z`vi `ly

dnvr zeyxl d`vi `d .dixcp oixitn dlrae

.oincewa xtin lrad oi`c meyn ,oixitn oi` -
'éðúî
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ù"ú.'eke a`l zeyx dpwexzp lrad zn exn` izni`) dlrnl izyxt.gq sc(.àîéà
.`tiqenc dwizykc `tiqn [wiic] ,enc dnwdk oiyexbc `yixn zwiicc`.éà`yix

.`wecira `lc ,`yix meyn `tiq aiqp - enc dnwdkc meyn oiyexb ipzinl ivn `lc

ipz ivn `lc ,`wec `tiq i` .`yixc ipeebl edpiket`l `l` `zcg `peeb `tiqa `pzinl

aiqp - oiinc dwizykc meyn oiyexib `tiqa

`l` `yixa `pzinl ira `lc ,`tiq meyn `yix

`tiqa edl iket`l ivnc ipeeb.ù"údxcp

.oiinc dwizyk oiyexb n"y 'eke dqex` `ide

`ki`ca oigxk lr - "meia ea" ipzwc oeikc

,`id qex`c drinyc c"qwe .opiwqr driny

oiyexbc opireny`l - "meia ea" `pz ikdle

i`n - `id a`c driny i`c .oiinc dwizyk

rny `lya :opigce ?"meia ea" ipzw ik `zeax

ipzwc `ed a`c driny meyne ,a` rnye qex`

`pic `l` ,`zeax opireny`l e`le ."meia ea"

ea `wec - a`c driny `ki`c oeikc ,`ed ikd

`l - `pixg` `neile xgnl la` ,meia.ù"ú
.'eke meia ea dxcpipzwe ,opiwqr dqex`ac c"qwe

.oiinc dnwdk oiyexb `nl` ,xtdl leki oi`

- "meia ea" ipzwc oizipzn jgxk lr ,jklde

i`c .opiwqr a` rnye oey`x qex` rny `lya

ea dqx`zp elit` - dyxby oeik ,qex` rny

xtin ivn `l meia.àéøîd`eypa `kd

.opiwqr,oiinc dwizyk oiyexbc jl `ni` mlerl

e` ,opiwqr d`eypac meyn - `nrh epiid `kde

oi`c ,xtin ivn `l d"yne .seqa e` dligza

dlgza dqex` i` ,jkld .oincewa xtin lrad

lrad oi`c ,xtin ivn `l - `id seqa d`eype

seqa dqex`e dlgza d`eyp i`e ,oincewa xtin

dil rwt z`ypy oeikc ,xtin ivn `l inp - `id

hwpe .zetzeya `l` xtdl leki epi` qex`e ,a`

meyn - oincewa xtin lrad oi`c `nrhl dil

dinza !?qex`n rxb lra - ikd e`l i`c ,a` el wlzqpy zngn `nrh epiidc.ïéðòìå.dkld`kide .enc dnwdk oiyexbc ,`xnegl opihwp - `hiyt` `l oiirac oeik :l"f o"anxd azk

xn`c ,l`enyc dixninn dl `hiyt` ,dlr 'iziinc `ziipzn jpdn `hiyti` `l oiirac idpc azk l"f `"ayxd la` .dl xtin ivn `l - dineia dxcd`e ,dyxbe dlra rnye dxcpc

) lirl.`r sc"meia ea" 'ipzna opz ikc .diaxn dlaw `nl`c ,oey`xl e`xpy mixcp xtin oexg` qex`c n"d `pn :(-l`enyc oeike .a` zriny meyn `le ,dil hwp qex` zriny meyn

ikd xn`-era `zipznn e` 'ipznnc xninl `ki` ?l`enyc dixninn oiira [opihyt] `l h"n k"` :`niz ike .`xnba edl `wtzq`c i`n meyn l`enyl dil `hiytc i`n opiway `l

) "xcend oia oi`" 'ta lirl ol `irac `d dzeekce .i`xen`c `xninn `le ,dhytnl:dl scdhytnl dil dedc b"r` ,mzd `hiyti` `le ,`inyc igely e` edpip ocic igely ipdk ipd (

) oiyecwc w"ta xn`c ,`pepnd axc dixninn:bk sceed `inyc igelyc (-dzeekc inp `de ,d`xen`c `xninn `le dhytnl ira ded `zipznn e` 'ipznnc meyn.
'ipzn
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áàI úeLø äð÷Bøúð Iòaä úî eøîà éúîéà :ù"ú¥¨©¨§¥©©©¦§§¨§¨¨
¯òîL Bà ,øôäå òîL Bà ,Iòaä òîL àJL ïîæa¦§©¤Ÿ¨©©©©¨©§¥¥¨©

÷úLåeîc ä÷éúLk ïéLeøéb zøîà éàå .íBia Ba úîe §¨©¥©§¦¨§©§¥¦¦§¦¨¨
¯éëä éðz àIcî !"Løéâå òîL Bà" éîð éðúéI¯ ¦§¥©¦¨©§¥¥¦§¨¨¥¨¦

íà Iáà :àôéñ àîéà .eîc äî÷äk ïéLeøéb î"ù¥¦©£¨¨¨¥¨¥¨£¨¦
åéøçà IL íBia úîe ÷úLå òîL Bà ,íéi÷å òîL̈©§¦¥¨©§¨©¥©¤©£¨

¯eîc äî÷äk ïéLeøéb zøîà éàå .øôäI IBëé ïéà¥¨§¨¥§¦¨§©§¥¦©£¨¨¨
éëä éðú÷ àIcî àJà !"Løéâå òîL íàå" éðúéI¦§¥§¦¨©§¥¥¤¨¦§¨¨¨¥¨¦

¯àkéI àäî ,àJà .eîc ä÷éúLk ïéLeøéb î"ù¥¦¦§¦¨¨¤¨¥¨¥¨
íeMî àôéñ áéñð à÷åc àLéø éà ,dépéî òîLîI§¦§©¦¥¦¥¨©§¨¨¥¥¨¦

à÷åc àôéñ éà ,àLéø¯.àôéñ íeMî àLéø áéñð ¥¨¦¥¨©§¨¨¥¥¨¦¥¨
Ba äñøàúðå äLøbúðå ,äñeøà àéäå äøãð :ù"ú¨§¨§¦£¨§¦§¨§¨§¦§¨§¨

äàîI eJéôà ,íBia¯ïéøéôî ïBøçàä dIòáe äéáà ©£¦§¥¨¨¦¨©§¨¨©£§¦¦
äî÷äk éàc .eîc ä÷éúLk ïéLeøéb î"ù .äéøãð§¨¤¨¥¦¦§¦¨¨§¦©£¨¨
ñeøà íé÷Bàc éøãéð ïBøçà ñeøà øôéî éöî éî eîc̈¦¨¥¥¥¨©£¦§¥§¦¨
éëä éà .ïBLàø ñeøà òîL àJLa :ò"áä ?ïBLàø¦§¤Ÿ¨©¨¦¦¨¦
Bác ,áàä òîLå ñeøà òîL àJLk !éîð íéîé äàî øçàI eJéôà ?íBia Ba àéøéà éàî©¦§¨©£¦§©©¥¨¨¦©¦§¤Ÿ¨©¨§¨©¨¨§

íBia¯,íBia Ba äøãð :òîL àz .øôéî éöî àI CIéàå ïàkî Iáà ,øôéî éöîc àeä ©§¨¥¥¥£¨¦¨§¥¨Ÿ¨¥¥¥¨§©¨§¨©
íBia Ba døéæçäå dLøéb¯:éøîà .eîc äî÷äk ïéLeøéb :dpéî òîL .øôäI IBëé ïéà ¥§¨§¤¡¦¨©¥¨§¨¥§©¦¨¥¦©£¨¨¨¨§¦

øôäI IBëé ïéàc àîòè eðééäå ,ïðé÷ñò äàeNða àëä¯.ïéîãB÷a øôéî Iòaä ïéàc íeMî ¨¨¦§¨¨§¦©§©§©§¨§¥¨§¨¥¦§¥©©©¥¥§§¦
'éðúî
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף עב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

המשך מעמוד הקודם

ומה שכותב במכתבו אשר נשבר לבו ממצבו ברוחניות, כיון שרואה בעצמו שהוא במצב 
של עולה ויורד, הנה יעיין בזה באגה"ק לרבינו הזקן בעל התניא והשו"ע שנדפסה בסוף הסידור 
מאה שערים דף ל' ע"א ד"ה להבין עצה היעוצה כו' ובטח נמצא סידור זה אצל מי מאנ"ש ב... כן 

יעיין בזה בתורה אור פרשת וישב ד"ה שיר המעלות.

ובהנוגע לפועל, הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אביו, אשר כל ענין המבלבל 
לתורה ועבודה בטח מקורו לא טהור והיצה"ר לפעמים מתלבש הוא אין א זיידענעם סערטוק, 
וכיון שכפי הנראה ממכתבו מבלבלים אותו מחשבות הנ"ל מלימוד כדבעי ותפלה כדבעי, הרי 
ואילך.  כ"ו  פרק  בתניא  מבוארת  ג"כ  לזה  והעצה  לדחותם,  עליו  ובמילא  באות  מאין  הספק 

והשי"ת יצליחו.

בברכה.
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miwxtרב dyelyaa cenr ar sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.'åëå íéîëç éãéîìú êøã.`xnba yxtn.øôäì ìåëé åðéà åúåùøì ñðëúùî íà

.oincewa xtin lrad oi`c'îâ.äòéîù àìá øôéù åäîizy` dxcpy mixcp lk" xn`iy

edimixtenivn i` ,a`a inp d"de .oda rny `ly b"r` ,"xtinl.driny `laòîùå
.àåä à÷åã äùéà.rny ok m` `l` xtin epi`c.òîù àì àäå?edl xtin ivn ikideéëì

.øôéîã àåä òîùmeyn `l edl xtinc `dc

dil rny ikl `l` ,driny `la xtin `zydc

xcplk"g`lxtidy dxtd `da xten iedil -,

.ezeyxa `idy onf lk.ë"à,rny `l izk`c

xninl dil dnl - ef dxtda mixten eed `le

!icin `le ipdn `l `d ?`zyd.éøåãäìxefgl

wecalextilc ,xcp mey dilr yi m` eza xg`

.leykn icil `az `ly ,dløîåàä ù"ú
.íåìë øîà àì ïéîéé÷ ïä éøä 'åëå åúùàì
leki j`ide ,mlerl xcpd `a `l oiicrc

?eniiwl.àðòîù éëì äì øîàã ïåâë.mixten edi

dil dnl ,drinya `ilz dxtdc xg`ne

.dl xtn rny ikl ?`zyd xninlàîìã øáñ÷
.àúòù àéää àðãéøèî,xcpd rnyiy drya

.epxti `le cexh `di `ny.åðøôé äùéà`le 'ebe

.gily.äéùàé 'ø 'éôàåegelyc dil zi`ly

dyi`" aizkc meyn e`l i` ,ezenk mc`

`ly onf lk gily ieyn ivn ikide ,"epxti

"rnye" ,e`l `l` !dxcpl rny `l `d ?dxcp

.gily ieyn ivn ikd`e ,`wec e`l
øîàã
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'éðúî.'eke minkg icinlz jxc`dzy xyt` i` z`ypy xg`l dqxe`nd dxrpy itl

`xnbae .`ypzy mcew dixcp xtdl minkg icinlz odyk lrae a` ly okxc ,dixcpl dxtd

driny xg`l i` `id driny mcew i` ,dxtd jd yxtn.íàùezeyxl qpkzleki epi`

.xtdloincewa xtin lrad oi`y itl.'îâ.driny `la xtiy edn lra `ng xa inx ira

,e`l m` dxcp m` llk rci `le rny `ly oebk

wtqd lr dl xtiy edn?ìëedi zxcpy mixcp

.oixten,qex` y"l `ng xa inx irawc lra i`de

`wtqn edleka - dia`a `py `le ,lra `py `le

dil.òîùå.`wec e`l e` `ed `wec dyi`

hwp `zlinc `gxe` `l`xn` .àáøy"z

.rny `l `de 'eke minkg icinlz jxcipzwcnc

- edpirny i`c ,rny `lc rnyn - "mixcp lk"

ipelte ipelt xcp xninl dil ded.éëìrny`ed

.xtincxfeg - dxcpy mixcp k"g` rnyiyk

oze` xtine.ë"à.xninl dil dnl rny `l ik

oeik ,zlren dpi`y dxtd wtqd lr xtdl el dn

dixcp rnyiyk xtdle xefgl eteqy.?

äéçøåà.ixecd`l opaxn `axevcly ekxc

ixd zxcpy mixcp lk" dl xnele ,dilr xfgl g"z

jk jezny ,mixaca dqipkdl ick ,"mixten od

,izxcp ipelt xcp :zxne`e dal l` zpzep `id

?ikda oiytp iwegcl ol dnl :`niz ike .xtn `ede

,xnelk ,"`prny ikl" dl xn`c :ikd `nil

"`prny ikl ikil xten" dl xne` driny mcewc

onwlc ,inc `l :l"i !onwl `vxzn ikdc ,ipdne

rny iklc ,ezy`l xne`a n"d - ikd opivxzn ik

,`kd la` .ipdn d"yne ,`niiw dizeyxa inp

,z`yp ixdy ,a` zeyxn z`vi xak rny iklc

zrya ixd ?ied i`n "`prny ikl" dl xn` ik

ezeyxa dpi` driny!ù"ú`d 'eke lrad oke

opaxn `axevc `gxe`c l"nw `de rny ikl inp

.ixecdli`dle .mixtq zvwna `qxibd `id jk

`ki`e .lirlc `idd ik `wexit dil ded `qxib

idpc edl `xiaqc .`prny ikl :ikd iqxbc igqp

ikd xtin ivn `l driny xg`l a`c ikid ikc

lrad oi`y ,xtin ivn `l driny xg`l lra inp

legz `prny ikl :driny mcew dl xn`c ,ikd opivxzn lra iab - "`prny ikl" xn`c ivexzl opivn `l a` iabc idp ,ikd 'it` ,oincewa xtin,ikd ciar ivn `l a` `nlyac .dxtd jd

a`c oeik ,`kd la` .a` dil wlzq`c meyn oincewa xtin lrad oi`c opixn` `nrh i`ne .dizeyxl dil `liir oi`eypa ,daxc` - lra la` .ixnbl dizeyxn dil `wtp oi`eypac meyn

dryn ,rny iklc inp xyt`e .xtin ikd elit` ,a` dil wlzq` lrac dxtd dl `liig ikc idp z`ypy, mcew lrac dxtd icda dicic dxtdl dtxv inp lrae ,z`ypy mcew ewlg xtd

ef `qxb itl yxtl il d`xp df ,lra icda a`c `ilrn `texv `ki`e ,dilic dxtd `liigc `ed dl xtdy.ù"ú.melk xn` `l oiniiw od ixd 'eke ezy`l xne`donwl `nrh yxtnck

xten epi` `"kge xten xne` xfril` 'x oixten od ixd 'ipzna.àäå.rny `lizk`c meyn `l` `"xc dilr opax ibilt `l o`k crc .opaxcn elit` `l` ,dihyt cegla `"xcn e`l

`weec e`l "dyi` rnye" `nl` .rny `lc b"r` `ipdn r"kl - `kd la` .mwd llkl e`a `lc oeikc ,edpi` dil ixcdn `wcke ,iliig `l.àëä.rny ikl inp:lirl iqxbc igqp jpi`le

lha :`icda dl xn`c `l` ,eprnyiyk eil`n lha xcpde "ikil xten" mzq xne` `edc `xninl e`lc zetqeza eyxt jpi`le .`prny ikl xn`c :inp `kd iqxb ,`prny ikl xn`c `kd

`prny ikl ikil.ù"ú.`a`y cre o`kn 'eke qetexhet`l xne`d"df mein" xn` `le ,"o`kn"c `pyil epiide ,aey`y cr jxcl `v`yn.ì"ú.epxti dyi`e epniwi dyi`azkc oeikc

gilyd `le dyi` `wec rnyn - ipnf ixz "dyi`" `pngx.åðéöî.ezenk mc` ly egely dxezd lka) "ycwn yi`d" 'ta opitlicke.an oiyecw(.àäå.dil rny `l`nl` .lra ,xnelk

axd mya zetqeza evxz !lra rny eli`k dil ded - ezenk mc` ly egelyc oeike ,qetexhet`c driny `ki`c `kd ip`ye .driny irac jl `ni` mlerl :`niz ike .driny `ira `l

`l lrac icin `ki` in - driny irac `zi` m`c ,`zilc :l"f sqei iax) xifp zkqna `ziixa jdl dl miwe` diteb `nrh i`dn `dc ?ieyn ivn gilye xtn ivn:ai scmc`c l"qc `"xk (

opaxl i`c .xeczy mcew ezy` ixcp xtin-gilye ,ezy` dxcp `l izk`c oeik ,xtin ivn `l edi`c icin `ki` in ?ezenk mc` ly egelyy dlek dxezd lka epivn :ozpei iax `nil ikid

rny `l `dc ,xtin ivn `l lrac oeik ,ied i`n qetexhet` rny ikc ,driny `ira `lc gken xity jkld ?ieyn ivn-xtn ivn `l inp gily.
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'éðúîBza äúéä àJL ãò ,íéîëç éãéîIz Cøc¤¤©§¦¥£¨¦©¤Ÿ¨§¨¦
CBúa zøãpL íéøãð Ik :dI øîBà BIöàî äàöBé§¨¥¤§¥¨¨§¨¦¤¨©§§§

éúéa¯ñðkz àJL ãò ,Iòaä ïëå .ïéøôeî ïä éøä ¥¦£¥¥¨¦§¥©©©©¤Ÿ¦¨¥
éñðkz àJL ãò zøãpL íéøãð Ik :dI øîBà BúeLøI¦§¥¨¨§¨¦¤¨©§§©¤Ÿ¦¨§¦

éúeLøI¯BúeLøI ñðkzMnL .ïéøôeî ïä éøä¯Bðéà ¦§¦£¥¥¨¦¤¦¤¦¨¥¦§¥
.øôäI IBëé'îâøôiL eäî ,Iòa :àîç øa éîø éòa ¨§¨¥¨¥¨¦©¨¨©©©¤¨¥

åàI Bà ,àeä à÷åc "dLéà òîLå" ?äòéîL àIa§Ÿ§¦¨§¨©¦¨©§¨¨
ãò íéîëç éãéîIz Cøc ù"ú ,àáø øîà ?àeä à÷åc©§¨£©¨¨¤¤©§¦¥£¨¦©
zøãpL íéøãð Ik :dI øîBà BIöàî Bza úàöé àJL¤Ÿ¨¨¦¥¤§¥¨¨§¨¦¤¨©§§
òîL éëI !òîL àI àäå ,ïéøôeî ïä éøä éúéa CBúa§¥¦£¥¥¨¦§¨¨§©§¦¨©
àä ?øîéîI déI änI òîL àI ék ë"à .øôéîc àeä§¥¥¦¨§©¨¨¥§¥©¨
ù"ú .éøeãäI ïðaøî àáøeöc déçøBà :ïI òîLî÷̈©§©¨§¥§§¨¥©¨©©£¥
øîBà BúeLøI ñðkz àJL ãò ,Iòaä ïëå :àôéqî¦¥¨§¥©©©©¤Ÿ¦¨¥¦§¥
øîBàä :ù"ú ."àðòîL éëI" dI øîàc éîð àëä .dÏ¨¨©¦§¨©¨§¦¨©£¨¨¥

íéøãð Ik" BzLàIéðBIt íB÷nî àáàL ãò éøBczL §¦§¨§¨¦¤¦¦©¤¨Ÿ¦¨§¦
"ïéîéi÷ ïä éøä¯,"ïéøôeî ïä éøä" .íeIk øîà àI £¥¥©¨¦Ÿ¨©§£¥¥¨¦

éîð àëä !òîL àI àäå .øôeî :øîBà øæòéIà éaø©¦¡¦¤¤¥¨§¨¨§©¨¨©¦
àðãéøèî àîIc :øáñ÷ !dI øôéI òîL éëI ?àzLä ïî éI änIå ."àðòîL éëI" øîàc§¨©§¦¨©£¨§¨¨¦¦¨§¨§¦¨©¥¥¨¨¨©¦§¨¦§¦§¨
ãòå ïàkî ézLà úøãBpL íéøãð Ik" ñBtBøèBtàI øîBàä :òîL àz .àzòL àéää©¦©§¨¨§©¨¥¨©§¨§¨¦¤¤¤¦§¦¦¨§©

éðBIt íB÷nî àáàL¯ïéøôeî eäé IBëé ,dI øôäå "øôä¯epîé÷é dLéà" øîBI ãeîIz ¤¨Ÿ¦¨§¦¨¥§¥¥¨¨§¨¦©§©¦¨§¦¤
BçeIL dJek äøBzä Iëa eðéöî :ïúðBé éaø BI øîà .äiLàé éaø éøác ,"epøôé dLéàå§¦¨§¥¤¦§¥©¦Ÿ¦¨¨©©¦¨¨¨¦§¨©¨¨§
dLéà" àeä áeúkä úøéæâc íeMî àJà øîà÷ àI äiLàé éaø eJéôàå .BúBîk íãà IL¤¨¨§©£¦©¦Ÿ¦¨¨¨¨©¤¨¦¦§¥©©¨¦¨

àîIò éJeëc Iáà ,"epøôé dLéàå epîé÷é¯!déI òéîL àI àäå .BúBîk íãà IL BçeIL §¦¤§¦¨§¥¤£¨§¥¨§¨§¤¨¨§§¨¨§¦©¥
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תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י

"מעשה אבות סימן לבנים", הוראה וסלילת דרך בנוגע להנהגת כל אחד מישראל
משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc mixcp(iying meil)

äðùî
íéîëç éãéîìz Cøc,mixcp oeerl miyyeg `idy oeikyàlL ãò ¤¤©§¦¥£¨¦©¤Ÿ

äBìöàî äàöBé Bza äúé`ypdl ezeyxn z`vei `idy mcew - ¨§¨¦§¨¥¤§
ixd ,dlral`eddì øîBà,ezaléúéa CBúa zøãpL íéøãð ìk' ¥¨¨§¨¦¤¨©§§§¥¦

.'ïéøôeî ïä éøä`l aey ,dqex` dcera mixcp dilr yi m` ixdy £¥¥¨¦
la` .ezeyxn d`vi xaky itl ,oi`eyipd xg`l mxitdl lkei
dxrp oick ,qex`d zxtdl ztxhvn ezxtd oi`eyipd mcew

.dqxe`ndBúeLøì ñðkz àlL ãò ,ìòaä ïëå`idy mcew - §¥©©©©¤Ÿ¦¨¥¦§
`ed ixd ,el z`yipdì øîBà,ezqex`làlL ãò zøãpL íéøãð ìk' ¥¨¨§¨¦¤¨©§§©¤Ÿ

.'ïéøôeî ïä éøä éúeLøì éñðkz,a`d zxtdl ztxhvn ezxtde ¦¨§¦¦§¦£¥¥¨¦
eilre .dixcp z` mixitn qex`de a`dy dqxe`nd dxrp oick

,oi`eyipd mcew xtdlLixdñðkzLnBúeLøìaey ,el `ypze ¤¦¤¦¨¥¦§
,øôäì ìBëé Bðéà.oincewa xtin lrad oi` oky ¥¨§¨¥

àøîâ
:driny jixv lrae a` zxtd m`d zwtzqn `xnbd

ìòa ,àîç øa éîø éòa,äòéîL àìa øôiL eäîz` rny `ly oebk ¨¥¨¥¨¨¨©©©¤¨¥§Ÿ§¦¨
,wtqd lr dl xtdl leki `ed m`d .epnn llk rci `le xcpd
rnyy `la xtdl leki epi`y e` ,xten xcpd didi dxcp m`y

.xcpd z`
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`anmixcp zyxta xn`py dn

(hÎg l xacna)äMéà òîLå''Dxcp z` xtde 'ebea,àeä à÷åc §¨©¦¨§¥¥¤¦§¨©§¨
.xtin epi` driny `layBà,`nlc'dyi` rnye'åàìaà÷åc ¨©§¨

,àeähwp `zlinc `gxe` `l` ,xtin `ed driny `la s`e
.xcpd zriny xg`l wx xtdl mlerd jxcy ,aezkd

:dpyndn wtqd z` heytl dqpn `xnbd
,òîL àz ,àáø øîà,dpyna epipyàlL ãò ,íéîëç éãéîìz Cøc ¨©¨¨¨§©¤¤©§¦¥£¨¦©¤Ÿ

Bìöàî Bza úàöé,dlral `ypdldì øîBà,dia`íéøãð ìk' ¨§¨¦¥¤§¥¨¨§¨¦
àäå .'ïéøôeî ïä éøä éúéa CBúa zøãpLlk' dl xne`y ipzwcn ¤¨©§§§¥¦£¥¥¨¦§¨

y rnyn ,'ipelte ipelt xcp' dl xne` `le ,'zxcpy mixcpòîL àìŸ¨©
a`dy dfn gkende .eze` xtin `ed ji` ok m`e ,xcpd z` a`d

ral oicd `ede ,driny `la s` xtin.l
,driny `la xtdl leki epi`y xnel xyt` mlerl ,`xnbd dgec

eøôéîc àeä òîL éëìxfeg `ed xcpd z` jk xg` rnyiyky - §¦¨©§¥¥
.eze` xtine

,driny `la xtdl leki epi` m` ,`xnbd dywnék ,ïk íàlkÎ] ¦¥¦
[ceròîL àìdxcpy dlraøîéîì déì änìzxcpy mixcp lk' Ÿ¨©¨¨¥§¥©

,'mixten md ixdxtdl eilre ,ef dxtd dliren oi` jk oia `ld
.rnyiy xg`l aey

,`xnbd zvxznïì òîLî÷ àä,epizpyncïðaøî àáøBöc déçøBà ¨¨©§©¨§¥§§¨¥©¨¨
éøecäìlk' dl xnele mza lr xfgl minkg icinlz ly mkxcy - §©¥

dxcpy mixcpa xkfdl dal l` ozzy ick ,'mixten zxcpy mixcp
.dl xti mze` rnyiykle ,el mxne`le

:xen`d wtqd z` epizpyn ly `tiqdn heytl dqpn `xnbd
î òîL àziepyd oicdaàôéq,dpynd lyàlL ãò ìòaä ïëå ¨§©§¥¨§¥©©©©¤Ÿ

,dì øîBà BúeLøì ñðkz.'mixten md ixd zxcpy mixcp lk' ¦¨¥¦§¥¨
ipelt xcp' dl xne` `le 'zxcpy mixcp lk' dl xne`y ipzwcne

rny `ly rnyn ,'ipeltextin lrady gkene .xcpd z` lrad

.driny `la s`
e ,driny `la xtdl leki epi` mlerl ,`xnbd dgecénð àëä- ¨¨©¦

,xaecn o`k mbdì øîàcqex`djl xten''àðòîL éëì,s`e §¨©¨§¦¨©§¨
zrya wx dlg `id ixd ,dxtdd dyrn z` dyer `ed dzry

.drinyd
:oldl dpyndn xen`d wtqd z` heytl dqpn `xnbd

,òîL àzoldl dpyna epipy(.dr),íéøãð ìk' BzLàì øîBàä ¨§©¨¥§¦§¨§¨¦
éøeãzLo`kn `v`y drynïä éøä éðBìt íB÷nî àáàL ãò ¤¨¦©¤¨Ÿ¦¨§¦£¥¥

,íeìk øîà àì ,'ïéîéi÷iptl xcpd z` miiwl xyt` i`y itl ©¨¦Ÿ¨©§
`ea`y cr ixeczy mixcp lk' dl xn` m` la` .eze` excpy

ipelt mewnn.øôeî ,øîBà øæòéìà éaø ,'ïéøôeî ïä éøäezhiyly £¥¥¨¦©¦¡¦¤¤¥¨
excpy mcew s` xcpd z` xtdl xyt`e ,dnwdn dwelg dxtd

.eze`
,dzii`x z` `xnbd dwiqnàäåoiicròîL àì,xcpd z` lrad §¨Ÿ¨©

o`kn gkene ,eze` dxcp `l oiicr `id xtin `edy drya ixdy
.eze` rnyiy `la s` xcpd z` xtin lrady

e ,driny `la xtdl leki epi` mlerl ,`xnbd dgecénð àëä̈¨©¦
ote`a dpynd zxacnøîàcdljl xten''àðòîL éëì,s`e §¨©§¦¨©§¨

zrya wx dlg `id ixd ,dxtdd dyrn z` dyer `ed dzry
.drinyd

,`xnbd zl`eyàzLä ïî él änìådlg `l jk oiay xg`n - §¨¨¦¦©§¨
,dzrn eze` xtdl el dnl ,xcpd z` rnyiykl `l` dxtdd

dì øôéì òîL éëì.eprnyiyk dl xtdl leki `ed ixd - §¦¨©¥¥¨
,`xnbd daiynøáñ÷,yyege xaeq lrad -àéää àðãéøhî àîìc ¨¨©¦§¨¦§¦§¨©¦

àzòLi`pt il didi `le cexh did` xcpd zriny zrya `ny - ©§¨
zrya dxtdd legzy ick dzr xtin `ed ok lre ,eze` xtdl

.drinyd
:epiptly `ziixadn xen`d wtqd z` heytl dqpn `xnbd

ïàkî ézLà úøãBpL íéøãð ìk' ñBtBøèBtàì øîBàä ,òîL àz̈§©¨¥§©§¨§¨¦¤¤¤¦§¦¦¨
[jxcl `v`ynÎ]'øôä éðBìt íB÷nî àáàL ãòådì øôäå , §©¤¨Ÿ¦§§¦¨¥§¥¥¨

,lrad `viy xg`l dxcpy mixcpd z` qetexhet`deäé ìBëé̈§
dixcp.'epøôé dLéàå epîé÷é dLéà' øîBì ãeîìz ,ïéøôeîdfny ¨¦©§©¦¨§¦¤§¦¨§¥¤

envr lrad `weecy micnel ,'dyi`' miinrt weqta aezky
,xtin,dxtda zegily dliren oi`e.äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨

,ïúðBé éaø Bì øîà`lddlek äøBzä ìëa eðéöîyíãà ìL BçeìL ¨©©¦¨¨¨¦§¨©¨¨§¤¨¨
,BúBîkoic dpzyi recne ,xacd z` dyr glynd eli`k aygpe §

.dxezd ipic lkn dxtd
oic `di dxtd iabl mby `ed xexa xacy ,`xaqn `xnbd dpiad

,ezenk mc` ly egelyäiLàé éaø eléôàå,dfa wlegdøîà÷ àì ©£¦©¦Ÿ¦¨Ÿ¨¨©
,xtdl leki gilyd oi`ydLéà' àeä áeúkä úøéæâc íeMî àlà¤¨¦¦§¦©©¨¦¨

,'epøôé dLéàå epîé÷é.xtdl leki envra lrad wxyéleëc ìáà §¦¤§¦¨§¥¤£¨§¥
àîìò,micenxen`d herind `lelyBúBîk íãà ìL BçeìLs` ¨§¨§¤¨¨§

,o`k xen`d wtqd iabl dzii`x z` `xnbd dwiqn .dxtd iabl
qetexhet`d leki ji` ,lrad zriny mcew xtdl xyt` i` m`y

,enewna xtdlàäåoiicrdéì òéîL àìz` rny `l lrad - §¨Ÿ§¦©¥
epi` s` ,driny `la xtdl leki epi` envr lrady oeikne .xcpd
ecia oi`y xac lky ol `niiw ixdy ,jk lr gily zepnl leki
s`y gxkda `l` .gily eilr zeyrl leki epi` envra ezeyrl

.driny `la xtdl leki envr lrad
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc mixcp(iying meil)

äðùî
íéîëç éãéîìz Cøc,mixcp oeerl miyyeg `idy oeikyàlL ãò ¤¤©§¦¥£¨¦©¤Ÿ

äBìöàî äàöBé Bza äúé`ypdl ezeyxn z`vei `idy mcew - ¨§¨¦§¨¥¤§
ixd ,dlral`eddì øîBà,ezaléúéa CBúa zøãpL íéøãð ìk' ¥¨¨§¨¦¤¨©§§§¥¦

.'ïéøôeî ïä éøä`l aey ,dqex` dcera mixcp dilr yi m` ixdy £¥¥¨¦
la` .ezeyxn d`vi xaky itl ,oi`eyipd xg`l mxitdl lkei
dxrp oick ,qex`d zxtdl ztxhvn ezxtd oi`eyipd mcew

.dqxe`ndBúeLøì ñðkz àlL ãò ,ìòaä ïëå`idy mcew - §¥©©©©¤Ÿ¦¨¥¦§
`ed ixd ,el z`yipdì øîBà,ezqex`làlL ãò zøãpL íéøãð ìk' ¥¨¨§¨¦¤¨©§§©¤Ÿ

.'ïéøôeî ïä éøä éúeLøì éñðkz,a`d zxtdl ztxhvn ezxtde ¦¨§¦¦§¦£¥¥¨¦
eilre .dixcp z` mixitn qex`de a`dy dqxe`nd dxrp oick

,oi`eyipd mcew xtdlLixdñðkzLnBúeLøìaey ,el `ypze ¤¦¤¦¨¥¦§
,øôäì ìBëé Bðéà.oincewa xtin lrad oi` oky ¥¨§¨¥

àøîâ
:driny jixv lrae a` zxtd m`d zwtzqn `xnbd

ìòa ,àîç øa éîø éòa,äòéîL àìa øôiL eäîz` rny `ly oebk ¨¥¨¥¨¨¨©©©¤¨¥§Ÿ§¦¨
,wtqd lr dl xtdl leki `ed m`d .epnn llk rci `le xcpd
rnyy `la xtdl leki epi`y e` ,xten xcpd didi dxcp m`y

.xcpd z`
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`anmixcp zyxta xn`py dn

(hÎg l xacna)äMéà òîLå''Dxcp z` xtde 'ebea,àeä à÷åc §¨©¦¨§¥¥¤¦§¨©§¨
.xtin epi` driny `layBà,`nlc'dyi` rnye'åàìaà÷åc ¨©§¨

,àeähwp `zlinc `gxe` `l` ,xtin `ed driny `la s`e
.xcpd zriny xg`l wx xtdl mlerd jxcy ,aezkd

:dpyndn wtqd z` heytl dqpn `xnbd
,òîL àz ,àáø øîà,dpyna epipyàlL ãò ,íéîëç éãéîìz Cøc ¨©¨¨¨§©¤¤©§¦¥£¨¦©¤Ÿ

Bìöàî Bza úàöé,dlral `ypdldì øîBà,dia`íéøãð ìk' ¨§¨¦¥¤§¥¨¨§¨¦
àäå .'ïéøôeî ïä éøä éúéa CBúa zøãpLlk' dl xne`y ipzwcn ¤¨©§§§¥¦£¥¥¨¦§¨

y rnyn ,'ipelte ipelt xcp' dl xne` `le ,'zxcpy mixcpòîL àìŸ¨©
a`dy dfn gkende .eze` xtin `ed ji` ok m`e ,xcpd z` a`d

ral oicd `ede ,driny `la s` xtin.l
,driny `la xtdl leki epi`y xnel xyt` mlerl ,`xnbd dgec

eøôéîc àeä òîL éëìxfeg `ed xcpd z` jk xg` rnyiyky - §¦¨©§¥¥
.eze` xtine

,driny `la xtdl leki epi` m` ,`xnbd dywnék ,ïk íàlkÎ] ¦¥¦
[ceròîL àìdxcpy dlraøîéîì déì änìzxcpy mixcp lk' Ÿ¨©¨¨¥§¥©

,'mixten md ixdxtdl eilre ,ef dxtd dliren oi` jk oia `ld
.rnyiy xg`l aey

,`xnbd zvxznïì òîLî÷ àä,epizpyncïðaøî àáøBöc déçøBà ¨¨©§©¨§¥§§¨¥©¨¨
éøecäìlk' dl xnele mza lr xfgl minkg icinlz ly mkxcy - §©¥

dxcpy mixcpa xkfdl dal l` ozzy ick ,'mixten zxcpy mixcp
.dl xti mze` rnyiykle ,el mxne`le

:xen`d wtqd z` epizpyn ly `tiqdn heytl dqpn `xnbd
î òîL àziepyd oicdaàôéq,dpynd lyàlL ãò ìòaä ïëå ¨§©§¥¨§¥©©©©¤Ÿ

,dì øîBà BúeLøì ñðkz.'mixten md ixd zxcpy mixcp lk' ¦¨¥¦§¥¨
ipelt xcp' dl xne` `le 'zxcpy mixcp lk' dl xne`y ipzwcne

rny `ly rnyn ,'ipeltextin lrady gkene .xcpd z` lrad

.driny `la s`
e ,driny `la xtdl leki epi` mlerl ,`xnbd dgecénð àëä- ¨¨©¦

,xaecn o`k mbdì øîàcqex`djl xten''àðòîL éëì,s`e §¨©¨§¦¨©§¨
zrya wx dlg `id ixd ,dxtdd dyrn z` dyer `ed dzry

.drinyd
:oldl dpyndn xen`d wtqd z` heytl dqpn `xnbd

,òîL àzoldl dpyna epipy(.dr),íéøãð ìk' BzLàì øîBàä ¨§©¨¥§¦§¨§¨¦
éøeãzLo`kn `v`y drynïä éøä éðBìt íB÷nî àáàL ãò ¤¨¦©¤¨Ÿ¦¨§¦£¥¥

,íeìk øîà àì ,'ïéîéi÷iptl xcpd z` miiwl xyt` i`y itl ©¨¦Ÿ¨©§
`ea`y cr ixeczy mixcp lk' dl xn` m` la` .eze` excpy

ipelt mewnn.øôeî ,øîBà øæòéìà éaø ,'ïéøôeî ïä éøäezhiyly £¥¥¨¦©¦¡¦¤¤¥¨
excpy mcew s` xcpd z` xtdl xyt`e ,dnwdn dwelg dxtd

.eze`
,dzii`x z` `xnbd dwiqnàäåoiicròîL àì,xcpd z` lrad §¨Ÿ¨©

o`kn gkene ,eze` dxcp `l oiicr `id xtin `edy drya ixdy
.eze` rnyiy `la s` xcpd z` xtin lrady

e ,driny `la xtdl leki epi` mlerl ,`xnbd dgecénð àëä̈¨©¦
ote`a dpynd zxacnøîàcdljl xten''àðòîL éëì,s`e §¨©§¦¨©§¨

zrya wx dlg `id ixd ,dxtdd dyrn z` dyer `ed dzry
.drinyd

,`xnbd zl`eyàzLä ïî él änìådlg `l jk oiay xg`n - §¨¨¦¦©§¨
,dzrn eze` xtdl el dnl ,xcpd z` rnyiykl `l` dxtdd

dì øôéì òîL éëì.eprnyiyk dl xtdl leki `ed ixd - §¦¨©¥¥¨
,`xnbd daiynøáñ÷,yyege xaeq lrad -àéää àðãéøhî àîìc ¨¨©¦§¨¦§¦§¨©¦

àzòLi`pt il didi `le cexh did` xcpd zriny zrya `ny - ©§¨
zrya dxtdd legzy ick dzr xtin `ed ok lre ,eze` xtdl

.drinyd
:epiptly `ziixadn xen`d wtqd z` heytl dqpn `xnbd

ïàkî ézLà úøãBpL íéøãð ìk' ñBtBøèBtàì øîBàä ,òîL àz̈§©¨¥§©§¨§¨¦¤¤¤¦§¦¦¨
[jxcl `v`ynÎ]'øôä éðBìt íB÷nî àáàL ãòådì øôäå , §©¤¨Ÿ¦§§¦¨¥§¥¥¨

,lrad `viy xg`l dxcpy mixcpd z` qetexhet`deäé ìBëé̈§
dixcp.'epøôé dLéàå epîé÷é dLéà' øîBì ãeîìz ,ïéøôeîdfny ¨¦©§©¦¨§¦¤§¦¨§¥¤

envr lrad `weecy micnel ,'dyi`' miinrt weqta aezky
,xtin,dxtda zegily dliren oi`e.äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨

,ïúðBé éaø Bì øîà`lddlek äøBzä ìëa eðéöîyíãà ìL BçeìL ¨©©¦¨¨¨¦§¨©¨¨§¤¨¨
,BúBîkoic dpzyi recne ,xacd z` dyr glynd eli`k aygpe §

.dxezd ipic lkn dxtd
oic `di dxtd iabl mby `ed xexa xacy ,`xaqn `xnbd dpiad

,ezenk mc` ly egelyäiLàé éaø eléôàå,dfa wlegdøîà÷ àì ©£¦©¦Ÿ¦¨Ÿ¨¨©
,xtdl leki gilyd oi`ydLéà' àeä áeúkä úøéæâc íeMî àlà¤¨¦¦§¦©©¨¦¨

,'epøôé dLéàå epîé÷é.xtdl leki envra lrad wxyéleëc ìáà §¦¤§¦¨§¥¤£¨§¥
àîìò,micenxen`d herind `lelyBúBîk íãà ìL BçeìLs` ¨§¨§¤¨¨§

,o`k xen`d wtqd iabl dzii`x z` `xnbd dwiqn .dxtd iabl
qetexhet`d leki ji` ,lrad zriny mcew xtdl xyt` i` m`y

,enewna xtdlàäåoiicrdéì òéîL àìz` rny `l lrad - §¨Ÿ§¦©¥
epi` s` ,driny `la xtdl leki epi` envr lrady oeikne .xcpd
ecia oi`y xac lky ol `niiw ixdy ,jk lr gily zepnl leki
s`y gxkda `l` .gily eilr zeyrl leki epi` envra ezeyrl

.driny `la xtdl leki envr lrad
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גם כאשר נמצאים בארץ מצרים, "ערוות הארץ", הנה לכל לראש צריך "להתקין 
בית תלמוד )ישיבה( שמשם תצא הוראה"

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc mixcp(iyiy meil)

xn`y dne ,driny `la xtdl leki epi` mlerl ,`xnbd dgec
,dl xtdl qetexhet`lénð àëäxaecndéì øîàclrad ¨¨©¦§¨©¥

,qetexhet`l'dì øôéî àðòîL éëì'xeczy mixcpd lk z` xtd - §¦¨©§¨¥¥¨
leki envr lrady oeikne .mze` rny`yk dxtdd legze ,izy`
xcpd z` rnyiyk dxtdd legzy zpn lr drinyd mcew xtdl

lirl x`eank(:ar)ote`a xtdl gily zepnl `ed leki ok enk ,
.df

rnyiykl `l` dxtdd dlg oi` jk oia m` ,`xnbd zl`ey
,gilyd ici lr xtdl el dnl ,lraddì øôéì òîL éëìixd - §¦¨©¥¥¨
.envra dl xtdl `ed leki rnyiyk

,`xnbd daiynàeä[lradÎ]àðãéøhî àîìc ,øáñdid` `ny - ¨©¦§¨¦§¦§¨
`ed ok lre ,eze` xtdl gky`e xcpd z` rny`y drya cexh

.dl xtdl qetexhet`d z` dpnn
:yxg zxtd oica wtq `xnbd d`ian

Løç ,àîç øa éîø éòa,rney epi`e xacndBzLàì øôiL eäîz` ¨¥¨¦©¨¨¥¥©¤¨¥§¦§
.dixcp

:wtqd iccv z` zx`an `xnbd
elit`øîBì àöîz íàdyøôéî ìòas`,äòéîL àìaoi` `ny ¦¦§¨©©©¥¥§Ÿ§¦¨

`l` dfc íeMîlradòîLéî øa[driny oaÎ]Løç ìáà ,àeä ¦§©¦§©£¨¥¥
,àeä òîLéî øa åàìc.'dyi` rnye' llka epi`c ,xtdl leki epi` §¨©¦§©

eeðééä`xaqd meynàøéæ éaøcepipyy .dgpnd zlila oica ©§§©¦¥¨
zegpna(.gi)z`f znerle .zakrn zleqa onyd zlila oi`y ,

my epipy(:bw)miyiy xeriyn daexnd dgpn mi`ian oi`y ,
.dfk xeriya llaidl dleki dpi`y itl ,cg` ilka mipexyr
,dgpnd z`ad z` zakrn dlilad oi` m`y ,dyw dxe`kle
dpi`y elit`e ,cg` ilka miyiyn xzei dgpn mi`ian oi` recn

,my x`eane .llaidl dlekiàøéæ éaø øîàc,ef dxizq aeyiia §¨©©¦¥¨
yìkdgpnäìéáì éeàøä[dlilal],Ba úákòî äìéa ïéàlr s`e ¨¨¨§¦¨¥¦¨§©¤¤

.zegpnl dxyk `id dgpnd z` lla `ly itéeàø ïéàL ìëå§¨¤¥¨
äìéáìzexyt` mey oi`y cg` ilka mipexyr miyiy yiy oebk §¦¨

,elleal.Ba úákòî äìéadriny xa lrad m` ,dxtda oicd `ede ¦¨§©¤¤
ie`x epi`y yxg la` ,ezxtd z` zakrn xcpd zriny oi`

.ezxtd z` zakrn drinyd ,drinyl
:xen`d wtqay ipyd cvd z` zx`an `xnbd

,àîìc Bàxn`py dnákòî àì ,'dLéà òîLå's`e ,dxtda llk ¦§¨§¨©¦¨Ÿ§©¥
.xtdl leki yxgd s` `l` ,drinyl ie`x lrad didiy jixv oi`
oi`y ,mlerd jxc `id oky meyn `l` 'dyi` rnye' xn`p `le

.xcpd z` rnyy xg`l `l` xtin lrad

,`xnbd zhyet,òîL àz ,àáø øîà,`ziixaa epipyòîLå' ¨©¨¨¨§©§¨©
,Løç úLàì èøt ,'dLéà.dixcp z` xtdl leki dlra oi`y ¦¨§¨§¥¤¥¥

,`xnbd dwiqndpéî òîLixcp z` xtin yxgd oi`y ,ef `ziixan §©¦¨
.drinyl ie`x epi`y meyn ,ezy`

:dxtd oica sqep wtq `xnbd d`ian
ìòa ,eäì àéòaéàøôiL eäîì,úçà úáa åéLð ézLxn`iy xnelk ¦©§¨§©©©¤¨¥¦§¥¨¨§©©©

.'okl xten' zg` dxin`a odipyl
:wtqd iccv z` zx`an `xnbd

xn`py dn m`d(h l xacna)`ipi DWi` rnW mFiA m`e''dúBà §¦§§Ÿ©¦¨¨¦¨
a ,cigi oeylaà÷åc`l` dxtd dze`a xtdl leki epi`y ,`ed ©§¨

,zg` dy`lBà'dze`' `nlcà÷åc åàìleki `ed ixde ,`ed ¨©§¨
.eiyp izyl zg` dxtda xtdl

:xen`d wtqd z` zhyet `xnbd
dklde ,'ipelt mr ixzqz l`' ,dl xn`e ezy`l `piwy lra
`ly odkd driayne ,odkd iptl d`ian dlra ixd ,enr dxzqpe
dheq zyxt z` odkd azek ,d`nhpy dcen dpi` m`e .d`nhp
dze` dwyne ,mixnd mind jezl dze` xxebe ,wgene dlibn lr

.`l e` d`nhp m` dwceal ick ,mdn
,òîL àz ,àðéáø øîà`ztqeza epipy,(e"d `"t dheq)ïé÷Lî ïéà ¨©¨¦¨¨§©¥©§¦

úçàk úBèBñ ézL.dzøéáça ñb dalL éðtî ,mi`ianyk ,xnelk §¥§©©¦§¥¤¦¨©©£¤§¨
didi `le ,driayn `edyk dcezy okzi ,dcal odkd l` dze`
jxevl mixnd mind jezl dheqd zyxt z` wegnl jxev
`l odn zg` m` ,odkd iptl odizy e`aei m` la` .dz`wyd
d`nhd d`xzyk ,d`nhp ok` dipyde ,dxedh `ide dzpif
,dzpify dcez `l `id mbe ,dzrc qibz ,dcen dpi` dzxiagy

.dyecwa azkpy my wgnie
äæ àeä íMä ïî àì ,øîBà äãeäé éaøoi` df mrh iptn `l - ©¦§¨¥Ÿ¦©¥¤

,cgi zeheq izy miwyn'd÷Läå' øîàpL íeMî àlà,cigi oeyla ¤¨¦¤¤¡©§¦§¨
rnynydúBà,dcáì.dzxiag mr cgi `le ¨§©¨

ielz zg` zaa miyp izyl dxtda xen`d wtqdy `vnp
xaeqd `nw `pzl .dheqa dcedi iaxe `nw `pz zwelgna
izy miwyn oi`y dne ,`weec e`l `ed dheqa xen`d 'dze`'y
`le dzxaga qb daily iptn ,`xaqn `l` epi` zg`k zeheq
`weec e`l dxtda xen`d 'dze`'y oicd `ed ,weqtd zernynn
dcedi iaxl la` .zg` zaa miyp izyl xtdl xyt`e ,`ed

eqdmiwyn oi` ok meyne ,`weec `ed dheqa xen`d 'dze`'y xa
,`weec `ed dxtda xen`d 'dze`'y oicd `ed ,zg`k zeheq izy

.zg` zaa eiyp izyl xtin epi`e
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ד
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

נהניתי לקבל ידיעה שהשתתף בהנשף אשר נערך ע"י אגודת נשי ובנות חב"ד בפאריז ונאם 
לפניהם דברי התעוררות, וכמו שכותבים ל]י[ פעלו על השומעות.

המשך בעמוד הבא
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רה

miwxt dyelya` cenr br sc ± iriax wxtmixcp
.äéì øîàã.dl xtd - dxcpl `prny ikl :gilylêéøô÷å.!dl xtil rny ikl.àåä

`nlc :xaq ,lrad.`pcixhin.àåä òîùéî øáã íåùîikdc`e ,"dyi` rnye" dia opixwe

.xtin ivn.àøéæ 'øã åðééäzegpnd" 'ta zegpn zkqna xn`cmikqpdeel`y :`ed ikde ."

"oexyr cg`e miyy ilr ixd" xne`l oipn :i`rli` xa dcedi 'xcn `lirl dl`y

ikde .cg` ilka cg`e cg` ilka miyy `iany

miyy ly dgpn mc` acpzn :'ipzna opipz

ilr ixd" xn` m`e ,cg` ilka `iane oexyr

q `ian - "cg`e miyycg` ilka '`e` ilka '.'

gztx,'ek yxtn mzde i`rli` xa dcedi '

onya dlela dgpn lk" xne` `ed ixd :l"`

daixgedlekiy dgpn `ad :dxez dxn` - "

lladlqc opaxl edl miwe ,,cg` ilka oillap '

- `nrh i`n :mzd jixte .'ek oillap oi` xzeie

- zakrn dlilac `nl` ,oillap oi`c meyn

ik :`xif iax uxzne !xyk lla `l m` :opzde

,dlial ie`xa - zakrn [oi`] dlilac opixn`

lla `l m` ,dlial ie`xd mipexyr miyy oebk

cg`e miyy oebk ,dlial ie`x oi`y lke .xyk -

oi` oillap oi`c xg`ne ,zakrn dlia -

oebk ,renyl ie`xd lk ,yxg iab p"d .oi`ian

yxg epi`ylrae ,zakrn driny oi` dicica -

oebk ,drinyl ie`x epi`ye .driny `la xtin

.xtin ivn `le ,ea zakrn driny - yxgåà
.áëòî àì äùéà òîùå àîìéã.llk.úçà úáá

.cg` xeaica.à÷åã.zg` zaa mizy `le ,"dze` `ipi".úçàë úåèåñ éúù.zeqek izya

.äúøéáçá ñâ äáìù( dzxag il yie li`ed?ip` dzy` m` jka dn ,zxg`ä÷ùäå
.äãáì.'a `le zg` - rnyn `wec "dwyde"c

'éðúî
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àëä.`prny ikl dil xn`c inp,xtd izy` xeczy mixcp lk :qetexhet`l dil xn`c

ikl jil xten :dy`l dl xn` `pyil i`da inp qetexhet`e .`prny ikl dzxtd legze

'ira diteb lraa ,editeb lran qetexhet` sicr `lc .`l `nzq dl xn` la` .jilra rny

lirl ziyixtck ,"`prny ikl xten" `icda `nilc:opikxte .éëì.dl xtil rnyoeikc

`idd ,lra rnyy cr dxtd `liig `l seq seqc

diteb edi` dl xtil `zry!øáñ`nlc

.`pcixhnmzde .dixcp xtdl xekf `d` `le

) xifp zkqna:ai 'cmzd opinwenc i`nl opikxt (

xtdl leki lrady xn`c ,`"xk `zipzn `d

iiepnl il dnl :elg `ly it lr s` ezy` ixcp

,xaq :opipyne !jliyk edi` dl xtil ?qetexhet`

`idd `pcixhn e` `pgzx e` `pilzy` `nlc

`lc :l"ie !`zyd edi` dl xtile :z"`e .`zry

,elv` dcera xeczy dixcp xtdl dil `gip

,edin .dia xqzzc dil `gipc icin dxcp `nlcc

mixcp lk `zydn edi` xtil :`iyw izk`

jixva delrde !aeyiy cre jliy dryn xeczy

xcdinl `pira `nlc yiig lrac xyt` ile .oeir

`"xke ,`zyd on `ed xtin i`e ,ef dxtda-`lc

qetexhet` ipnn ike .dia xcd ivn-`zry lk

dizegilya xcdinl ira i`c ,`ed dicia `zrye

gilyc-`hytn `lc b"r` ,`ira jde .xcd ivn

`la xtin lrac ,jenqac oiiran `hytn ,`kd

c"qa dlr yxt`cke ,driny.éòáxa inx

.ezy`l xtiy edn yxg `ngrney epi`e xacnd yxg.íåùî.`ed rnyin xacoeike

n ,driny 'ia `akrn yxgac opiwqne .driny dia akrn `l - renyl `ed ie`xc:`ipzc

driny xa e`lc meyn ,yxg `wecc l"f o"anxd azke .yxg zy`l hxt - "dyi` rnye"

hytinl `kilc idpc .driny dia `akrn `l - `ed driny xac `nlrc yipi` la` ,`ed

`gxe` meyn `nlc :iiegcl `ki`c meyn ,`zilc .driny dia `akrn `l driny xa iedc `kidc rnyn - yxg hwpcn `nipc ,yxg zy`l hxt "dyi` rnye" `ipzcn lirlc oiira

inx xn`wc oeik ,ikd elit` ,edin .opigcck iiegcl `ki`c meyn i`ce `l` ?`ziixa jdn `ira `iddl dehyt `l i`n` lirl ,ikd `niz `l i`c .`nlra lrac d"de ,yxg hwp `zlinc

ikda lirlc `ziipzn jpde 'ipznc ediihytc ,cere .l"iiw ikdc rnyn - ea zakrn dlia oi` dlial ie`xd lk :xn`c ,`xif iaxc` inp dil jinqne ,driny `la xtin lra l"z` :`ng xa

l"f m"anxd zrc oke .opiknq `l iiepy` - edpipyc b"r`e ,ihdx.àéòáéà.zg` zaa eiyp izyl xtiy edn lra edl"oekl xten" odl xn`e odizy excp m`y.äúåà.`wecmeia"

"dze`" aizk inp a` iabc ,a`a d"d - lraa `irac `de ."dze` `ipi dyi` reny.éðôî.dzxaga qb dalydxedh" zxne` dzxag d`xzyke ,d`nh `ide dxedh dzxagy minrty

dyecwa azkpy my wgnie ,zecedl dvxz `le ,dzrc qibz - "ip`.àì.df `ed myd on,`"d witna "dwyde" xn`py meyn `l` .zg`k zeheq izy oiwyn oi`c exn` df mrh iptn `l

qb daly iptn `nrh iadi `dc ,`wec "dze`" edl rnyn `lc ,oiiral dl gken opaxcn `piaxc c"n `ki` dkld oiprle .dcal dze` :opiyxce ,"dze` dwyde" azk eli`k dil dedc

eid ?cvik ,zrl zrn mixcp zxtd :mixne` oerny 'xa xfrl` iaxe dcedi 'xa iqei iax :'ita (e"tx) oizlknc `ztqeza `zi` ikde .zg`k eiyp izyl xtin lrac opihwp jkld - dzxaga

) dheqc w"tac meyn ,l"f o"anxd zrc ok oi`e .dl `l` xten epi` - "jil xten" ,oixten - "okl xten" xn`e ,olek excpe miyp yng el eidy e` ,mixcp dyng ezy` lr.g sco`nc opixn` (

`nw `pz-dcal dze` mrh dn ,xn`w mrh dne ,`xwc dinrh yixcc ,`id oerny 'x-b daly iptn) "itlwa sxh" 'tae .dcal "dze`" opiyxc `nlr ilekl `nl` .dzxiaga q.bn `nei(

`wec "dze`"c opihwp oixnbac oeike .dzxag z`e dze` `le "dze`" '`py meyn zg`k zext izy oihgey oi` :mzd opixn`c ,`wec "dze`"c opixn` inp-`ipzc i`na ol ztki` `l

"dze`"c dihyt i`cec ,il d`xp oke .`irye` iaxe `iig iax ia `ipzin `le `id `zyayn `nlcc ,`ztqeza-) oizliknc `xza wxta opixn`cn ,ikd oiibeqc ,`wec:et sc'ipznc dlr (

`wec "dze`"c idpc xn`zy `l m` ,ikd oiibeq ol dnwe 'eke .`id `wec "dze` `ipic" `xninl :'eke "eza dxcpy xaqe ezy` dxcp"-dcal dze` oiprl ,dxcp in rciy oiprl-.`wec e`l

zg` zaa eiyp izyl xtin epi`c ikid ikc dkldl l"pe-`wec dxtda aizkc "dze`"c ikid ikc rnyn onwlc `ibeq `idda `dc ,zg`k odizyl miiwn epi` inp ikd-"dl" inp ikd

`inyc `zriiqa `ibeq dze`a aezk`y enke ,`wec dnwda aizkc.
'ipzn
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àðòîL éëI :déI øîàc éîð àëä¯.dI øôéî ¨¨©¦§¨©¥§¦¨©£¨¥¥¨
.àðãéøèî àîIc :øáñ àeä !dI øôéI òîL éëI§¦¨©¥¥¨¨©¦§¨¦§¦§¨
íà ?BzLàI øôiL eäî ,Løç :àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨¥¥©¤¨¥§¦§¦

äòéîL àIa øôéî Iòa øîBI àöîz¯øác íeMî ¦§¨©©©¥¥§Ÿ§¦¨¦§©
àeä òîLéî øa åàIc Løç Iáà ,àeä òîLéî¯ ¦§©£¨¥¥§¨©¦§©
äJéáI éeàøä Ik :àøéæ éaø øîàc .àøéæ 'øã eðééä¯ ©§¥¨§¨©©¦¥¨¨¨¨§¦¨

äJéáI éeàø ïéàL Iëå ,Ba úákòî äJéa ïéà¯äJéa ¥¦¨§©¤¤§¨¤¥¨§¦¨¦¨
òîLå" ,àîIc Bà .Ba úákòî?ákòî àI "dLéà §©¤¤¦§¨§¨©¦¨¨§©¥
¯ "dLéà òîLå" ù"ú ,àáø øîà,Løç úLàI èøt £©¨¨§¨©¦¨§¨§¥¤¥¥

åéLð ézLI øôiL eäî Iòa :eäI àéòaéà .dpéî òîL§©¦¨¦©£¨§©©©¤¨¥¦§¥¨¨
"dúBà" ?úçà úáa¯øîà ?à÷åc åàI Bà ,à÷åc §©©©¨©§¨¨©§¨£©

éðtî ,úçàk úBèBñ ézL ïé÷Lî ïéà :ù"ú ,àðéáø̈¦¨¥©§¦§¥§©©¦§¥
íMä ïî àI :øîBà äãeäé 'ø .dzøéáça ñb daJL¤¦¨©©£¤§¨§¨¥Ÿ¦©¥

àeä.dcáI dúBà ¯ "d÷Läå" 'îàpL íeMî àJà ,äæ¤¤¨¦¤¤¡©§¦§¨¨§©¨
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף עג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

המשך מעמוד הקודם

ובודאי לדכוותי' למותר להאריך בתועלת הדבר, ובפרט כשהמדובר בנשף חנוכה הנערך 
בגמרא  ומרומז  חנוכה,  הלכות  ריש  הרמב"ם  שכותב  כמו  הגזירה  היתה  שעליהן  נשים  ע"י 

במרז"ל, אף הן היו באותו הנס.

להכינן  היו  צריכים  והנערה  העלמה  ובמילא  הבית  עקרת  האשה  היתה  זמן  בכל  ואם 
כמה  גדלה  בהנ"ל  הנחיצות  זה אשר  בדורנו חשוך  וכמה  כמה  על אחת  הרי  זה,  גדול  לתפקיד 
פעמים ככה, ובפרט שרוחות אין מצויות מנשבות בעולם ורוצים להרוס ולערות ע]ד[ היסוד את 

בניננו הנצחי. ובודאי גם על להבא ישתדל בכיוון זה באופן המתאים והשי"ת יצליחו.

בברכה.
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miwxtרו dyelyaa cenr br sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.úøâåáädzdyy dpnl`e ,ycg a"i dzdyy dxrpdel.mei 'äìòáå ìéàåä

.äéúåðåæîá áééçycg a"i dlezal oipzep :"it lr s`" 'ta zeaezk 'qna opixn`ck

yke .dnvr z` qpxtl lrad drazynz` qpxtl yi`l mipzep jk ,dy`l mipzepy m

oipzep zxbeae .'eke elyn zlke` - e`yip `le onf ribd .envrl.dpnl`k mei 'à"øøîåà
.øôédlra zrc lr - zxcepd lk :onwl xn`ck

.zxcep.øôéî ìòáä ïéàqpkzy cr ,icigi

.ezeyxl'îâ.äðåùàø äðùîlr s`" wxta

:"it.ìéëàî åðéà íáéäon mai zxneyl

.oiqex`díéùãç äùù äúùòdqex` dzidy .

a"i epiidc ,dyy maid iptle ,miycg 'e oey`xl

.dnvr z` qpxtl dlezal oipzepy ycg

.åìéôàåxqge ,lrad iptl yceg a"i olek dzyr

dlik`n epi` - maid iptl oexg` cg` mei

iptl yceg a"i olek dzyr `d .dnexza

aiig xake li`ed ,maid iptl dltpe ,oey`xd

s` .dnexza mai dlik`n - dizepefna lrad

xn` p"de .`inc dqepkk - dqipkd `ly t"r

dizepefna aiig dlrae li`ed :`"x.xti -ã"á
äîåøúá úìëåà äùàä ïéà åøîà ïäéøçà ìù

.'åëmzdeziaa qek dl ebfni `ny :`nrh 'tn

.dzeg` z` dwyze dia`.ïðáøã äîåøúá àìà
inp i` .opaxcn `l` ied `lc ,dfd onfa

zexite aewp epi`y uivr oebk ,opaxc dnexza

"gn eqpkpy.l.àúééøåàã íéøãð ìáà`w mzd

.xtin epi`c opax ixn`ë"òåäéì úòîù àìà"øì
.íéøãð éáâ àìà- xti aiigzpync `nrh epiidc

aiigzpy xg`l epiide ,'eke qgpt axc meyn

`iran `l ,maic dnexz iabl la` .dizepefna

a"i dzyr 'it` ,dlk` `lc `ziixe`c dnexza

.dlk` `l - opaxc dnexzc ,aewp epi`y uivra elit` `l` ,lrad ipta
'éðúî
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'éðúî.ycg a"i dzdyy zxbead) 'nba lirl dl `pvixz `d:r sca"i dzdyye zxbea :(

ycg.ìéàåä.dizepefna aiig dlrae) "t"r`" 'ta opzck.fp zeaezka"i dlezal oipzepc (

) opzck ,dizepefna aiig o`kn xg`le ,ycgmye`yp `le onf ribd :(-elyn zelke`..øôé
a`c dizetzey `la ,ecal.íéîëçå.mixne``"xc dizbelt xa `edc ,ryedi iax epiid

`zkec lka.ãò.ezeyxl qpkzyqpkzy cr

dtegl.'îâxac exn` dpey`x dpyne `"x

.cg`oeik ,z`yp `le `ypil dpnf ribdykc

d`eypk dl opiayg - dizepefna dlra aiigy

- `"x .dlra ziaa dpi`y t"r`e ,mixac zvwl

,dixcp xtin dlra :'ipzna xn`c .oxn`c `d

a`c dizetzey `la.íáéälik`n epi`

.dnexza) "t"r`" wxta mzd 'itlick.gp sc(

i`de ,`pngx xn` "etqk oipw"c-eig`c oipw.

äúùòlrad ipta miycg 'e.'e dilr exary

dl epzpy ycg a"i oze`n ,lrad iiga miycg

`ypil lrad drazy dryn minkg.åìéôàå
.maid ipta cg` mei xqg lrad ipta olek`id jk

e`lc "t"r`" wxta my l"f i"yxte .`qxibd xwir

- lrad ipta olek 'it`c .cg` mei xqg `wec

mzd 'itlicke ,maid zeyxa zlke` dpi`

.`ed eig` sqk oipw i`de ,"etqk oipw" aizkcn

ipzinl dil `gipc - cg` mei xqg ipzwc i`de

,l"f z"x zrc ok oi`e .llk dlk` `ly dy`a

ipta olek ozlk` m` la` .'` mei xqg `wec `l`

lik`n epi` maic idpc ,mai lyn zlke` - lrad

`zi` ikde .dizngn icin `cqtn `l edin -

ezny e` ,e`yp `le onf ribd :inlyexia `icda

dnexza zelke`e elyn zelke` - odilra.åæ
.dpey`x dpyndnexza zlke` dy`c l"qc

dtegl qpkzy mcew.úéáqpkzy cr dnexza zlke` dy` oi` exn` mdixg`y oic

.dteglegwn `vnpe men da `vni `ny xnelk ,oetniq meyn i` :ediinrh mzd iyxtne

e`yp `le onf ribd ,'l dpnl`le ycg a"i dlezal oipzep :`icda ipzwc ,'ipznc `yix izii` `le `tiq jd izii`c `de .dzeg`le dig`l dnexz ly qek dwyz `ny meyn i` .zerh gwn

dnexza zelke`e elyn zelke`-dlray oeiknc ,`"xk l"q dpey`x dpyn `nl` .'ipzn dlek eda `aizkc igqp `ki`e .dpexg` dpyn ide dpey`x dpyn id ith dyxtn `tiq jdc meyn

i` xefbc ,opaxcn `l` dizil dqex`a dnexz xeqi`c ab lr s` ,`"xk l"q dpey`x dpync e`l i`c `zyd c"qwc .dnexza zlke` d"ync ,dlra zeyxa zvw `id ixd dizepefna aiig

`"xk dlra zeyxa `niiw `ziixe`c icinac e`l i` d"t`, ,dzeg`le dig`l dnexz ly qek dwyz `ny meyn i` oetniq meyn-,dizeyxa denwe` `l `id opaxcnc b"r` ,inp dnexzl

dxez lyk mdixacl wefg eyr minkgc.øîà.opaxc dnexza lkinl `l` dpey`x dpyn opirny` `l o`k cr `id `l `nlce iia` dil,dnexza zlke` dqex` `picnc oeikc meyn

iigy lk ,dwyz `ny meyn e` oetniq meyn i` ,xefbc `ed opaxe`lc ikid ik ,zeaexw i"r dl wica zepefn dl aidic inwnc ,`kil oetniq meync .ixye ,ikdl yginl `kil - dizepefna a

aiigzpy xg`l 'it` xtin qex` oi` `ziixe`cnc ,mixcp la` .dl cgiin `zkec - dl qpxtn edi`c oeikc ,`kil inp dwyz `ny meyne dwica dny ueg zwicae ,icka difef icyil

a`c dizetzey `la xtin ivn `lc jl `ni` - dizepefna.ãòå.mixcp iab `l` `"xl dil zrny `l o`kzrc lr zxcepd lk :xn`c qgpt axck `l` ,d`eypk dl aiygc meyn `le

meyn yginl `ki` - dl qpxtn `edc inp idpc xninl `ki`c .dlk` `l opaxc 'it` ,dnexza la` .dizrc lr dxcp i`ce - dl qpxtn edi`c oeikc ,`"xl l"q jkld - zxcep `id dlra

dl cgiin `zkec e`lc ,yginl `ki` inp dwyz `nyle ,dwica dny `l ueg zwica ixaqwc ,oetnq.àäå.xn`c,qgpt axc edl zil opaxc `xninl e`l - qgpt axck `"xc `nrhc

) "otec `vei" wxta dcpa 'iwqn `dc.en scdig`e dn` de`iydy dphwa (-`zi`ck ,`ziixe`cn yi`l jenq `ltenc ol `niiw `dc ,`ziixe`cn iliig dixcpc b"r`c .dixcp xtin dlrac

dl qpxtn edi`c oeik :xaq `"x ;ibilt `dac `l` .da ecen inp opax `nl` .qgpt axcn ,`ziixe`c mixcp ilhane opaxc i`eyp ez` ,d"t` .opaxcn `l` edpzil dphw i`eype ,mzd-

inp qex` dl qpxtn ik ?dizrc lr dl dxcp `l xg` dl qpxtn eli`c ol zicen `l in :ixaq opaxe .ezrc lr `l` [zxcep] dpi`-,edine .dtegl qpkzy cr zxcep `id dizrc lr `l ¥

dig`e dn` de`iydy dphwk ,opaxc dtega 'it` ,dtegl dqpkpy oeikn-`paizkcke ,`ziixe`c `xcp oilhane opaxc oi`eyp ez` d"yne .zxcep `id ezrc lry opax ecen.àëéàå
`kdn itlicexiag zrc lr inp yxtna ,dizrc lr dxcpc meyn - xtdl dicegl lra ivn d"ync `kd opixn`c ikid ikc .mkg t"r `ly excp xizdl leki f"d - exiag zrc lr xcpy inc

d"t` - zxcep `id dlra zrc lrc xn`c b"r s` `dc ,d`xed zbby ilv` efe .inc i`pz lr xcpkc meyn - mzde `kd `nrh epiidc ,lrac mzqn exiagc yxtn rxb `lc .xtn ivn -

) onwl xn`cke ,ea oiey zepeyld lk oi` d"yne ,`ed aezkd zxifbe ,dxez dl davwy oeyl eze`a dl xtiy lra jixv:fr scac zxn` i`e .(meyn ,xtin ivn jci` inp exiag zrc lr xcep

inc i`pz lr xcpkc-dixcp zxtda lral dxez dzkf d"yn ,edin ,`id aezkd zxfb lrac dxtdc idp :w"d qgpt ax i`ce `l` !oeyl lka zxn`p `dzy ie`x xg`e lra ly ezxzd ixd

-ezrc lr zxcep `idy lk ,jkld .zxcep `id dlra zrc lrc meyn-icin `pngx dia zicg `lc ,exiag zrc lr xcep la` .`pngx xn`c aezkd zxifb jd `liig-.xtin ivn `l i`ce

dvex ixiag m` xcep ipixd :xn`e ,`icda ipz`c `kid ,edin-lk `l` ,cgein oeyl jixv epi`e ,dil ixynl dixag ivn
`kid
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'éðúî,íBé 'I äðîIàå ,Lãç á"é äúäML úøâBa¤¤¤¨£¨Ÿ¤§©§¨¨
äéúBðBæîa áéiç dIòáe IéàBä :øîBà øæòéIà 'ø¯ ¡¦¤¤¥¦©§¨©¨¦§¤¨

.BúeLøI ñðkzL ãò øôéî Iòaä ïéà à"ëçå ,øôé̈¥¥©©©¥¥©¤¦¨¥¦§
'îâøác eøîà äðBLàø äðLîe à"ø :äaø øîà̈©©¨¦§¨¦¨¨§¨¨

,dîöò ñðøôI Lãç á"é äIeúáI ïéðúBð :ïðúc .ãçà¤¨¦§©§¦¦§¨Ÿ¤§©§¥©§¨
òébäLãç á"é¯.äîeøúa úIëBàå BJMî úIëBà ¦¦©Ÿ¤¤¤¦¤§¤¤¦§¨

äML äúNò .äîeøúa Iéëàî Bðéà íáiä Iáà£¨©¨¨¥©£¦¦§¨¨§¨¦¨
,íáiä éðôa íéLãç äMLå Iòaä éðôa íéLãç¢¨¦¦§¥©©©§¦¨¢¨¦¦§¥©¨¨
éðôa ïJek Bà 'à íBé øñç Iòaä éðôa ïJek eJéôàå©£¦¨¦§¥©©©¨¥¨¦§¥

'à íBé øñç íáiä¯Bæ .äîeøúa úIëBà dðéà ©¨¨¨¥¥¨¤¤¦§¨
äMàä ïéà :eøîà íäéøçà IL ã"á .äðBLàø äðLî¦§¨¦¨¤©£¥¤¨§¥¨¦¨
:ééaà I"à .äteçI ñðkzL ãò äîeøúa úIëBà¤¤¦§¨©¤¦¨¥©¨©©¥
äðLî ïðéòîLà à÷ àI ïàk ãò ;àéä àI àîIc¦§¨¨¦©¨¨¨©§©¦©¦§¨
íéøãð Iáà ,ïðaøc äîeøúa IëéîI àJà äðBLàø¦¨¤¨§¥©¦§¨§©¨©£¨§¨¦

àúééøBàc¯déI zòîL àI ïàk ãòå .àI àîéà §©§¨¥¨¨§©¨¨¨§©§¥
déîMî ñçðt áøãk ,íéøãð éab àJà øæòéIà 'øI¡¦¤¤¤¨©¥§¨¦¦§©¦§¨¦§¥
àéä dIòa úòc Iò úøãBpä Ik :øîàc ,àáøc§¨¨©£©¨©¤¤©©©©§¨¦

äîeøz Iáà .úøãBð¯.äIëà àI éîð ïðaøcî eJéôà ¤¤£¨§¨£¦¦§©¨©©¦¨¨§¨
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י

בחיים  גם מורה-דרך  היא  והשגה, אלא  לימוד, הבנה  עניין של  רק  אינה  התורה 
בנוגע לפועל

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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רז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc mixcp(iyiy meil)

äðùî
ezqex` ixcp z` ecal xtin qex`d oi`y ,wxtd zligza epipy

,xfril` iax zrcl j` .a`d zetzey `lalrad zxtd zekf
aeige ,`xnba x`eaiy mrhdn ,zepefn aeiga dielz ecal
lk ok lr .minkg mdl epzpy oi`eyipd onf zrbda ielz dizepefn
ixd ,dizepefna qex`d aiigzd xake ,`ypdl dpnf ribdy dqex`
dpyna zeiepyd zeqex`d zyly ode .dixcp z` ecal xtin `ed

.epiptly
.`úøâBazligzn miycg xyr mipy dilr exar xaky dqex` ¤¤

dqxe`nd dxrp oke .a ,diqexi`n mei miyly dzdy mbe ,dzexba
Lãç øNò íéðL äúäML,el `ypdl lrad drazy onfn.båok ¤¨£¨§¥¨¨Ÿ¤§

äðîìàexar xake dqx`zdyìLíBé íéLmiyp ylya ,diqexi`n ©§¨¨§Ÿ¦
el`,øîBà øæòéìà éaø,d`yip `l oiicry ab lr s`yìéàBä ©¦¡¦¤¤¥¦

øôé ,äéúBðBæîa áéiç dìòáe.dixcp z` dl ©£¨©¨¦§¤¨¨¥
øôéî ìòaä ïéà ,íéøîBà íéîëçåmeya ecal ezqex` ixcp z` ©£¨¦§¦¥©©©¥¥

,ote`BúeLøì ñðkzL ãò.el `ypze dtega ©¤¦¨¥¦§

àøîâ
,ãçà øác eøîà äðBLàø äðLîe øæòéìà éaø ,äaø øîàdqex` lky ¨©©¨©¦¡¦¤¤¦§¨¦¨¨§¨¨¤¨

d`eypk dpic ,dizepefna dlra aiigzde `ypdl dpnf ribdy
.d`yipy mcew s` miniieqn mipic oiprldf `ed xfril` iax

dixcp z` xtin qex`d oi`eyipd onf ribdyky epizpyna xaeqd
`d ,`id dpey`x dpyne .ecalïðúczeaezka epipyy dn -(.ep), ¦§©

ïéðúBðonfäìeúáìdi`eyipl cr dqx`zpyLãç øNò íéðLick §¦¦§¨§¥¨¨Ÿ¤
dîöò ñðøôì.dzteg ikxv z` oikdlem`eòébäly onfd seq §©§¥©§¨¦¦©

,Lãç øNò íéðLaiig `ed ixd dze` `yp `l oiicry s` lr §¥¨¨Ÿ¤
`ide ,dizepefnaúìëBàzepefn.BlMîål`xyi za `id m` ¤¤¦¤§

`id ixd ,odkl zqxe`ndäîeøúa úìëBàlr s`e .odk zy` oick ¤¤¦§¨
ribdy xg`n ,ezqex` `le dnexza zlke` odk z`eyp wxy it
dpynl oiae xfril` iaxl oiay `vnp .d`eypk dpic `ypdl dpnf

.d`eyp oick `ed di`eyip onf ribdy dqex` oic ,dxen`d
:odk znai oica dpynd ixac jynda my epipy cer

íáiä ìáàdltpe dlra zne ,l`xyi za `ide odk `ed m` elit` £¨©¨¨
,meaid zwif gkn odk zy`l zaygp dpi` ,meail odkd eig` iptl

eäîeøúa ìéëàî Bðéàdpi`e .ezngn dnexza zlke` dpi` - ¥©£¦¦§¨
`edy ,yceg xyr mipy dilr exary xg`l s` dnexza zlke`

.di`eyipl cr minkg epzpy onfd
xyr mipyd dilr exar cvik mipte` dnk dpynd zyxtne

:miycg

y ,meail eig` iptl dltpe dlra zny dqex` .`äúNòdzdyÎ] ¨§¨
[diqexi`aìòaä éðôa íéLãç äML[qex`dÎ],zny cr oey`xd ¦¨¢¨¦¦§¥©©©

åcer.íáiä éðôa íéLãç äML.aeléôàåwx oey`xd qex`d zn §¦¨¢¨¦¦§¥©¨¨©£¦
`vnpe ,dqxi`y zrn yceg xyr mipy enlypy mcew cg` mei

miycgd xyr mipy eidyìòaä éðôa ïleke qex` lkakøñçwx ¨¦§¥©©©¨¥
ãçà íBé.meail maid iptl dcnr eayb.Bàoey`xd qex`d zny ¤¨

miycgd xyr mipy eidy `vnpe dqxi`y xg` cg` meiïlek¨
øñç íáiä éðôa[calnÎ]ãçà íBé.oey`xd dlra iptl dzdy eay ¦§¥©¨¨¨¥¤¨

elld mixwnd lka.äîeøúa úìëBà dðéà¥¨¤¤¦§¨
:`ypdl dpnf ribdy dqex`a `yixa xen`d oicl zxfeg dpynd
,dnexza zlke` `id dpnf ribdyky epipyy dn ,dpynd dwiqn

Bæd zhiy `idäðLîd.äðBLàøla`,eøîà íäéøçà ìL ïéc úéa ¦§¨¦¨¥¦¤©£¥¤¨§
äMàä ïéàodkl zqxe`nd l`xyi zañðkzL ãò äîeøúa úìëBà ¥¨¦¨¤¤¦§¨©¤¦¨¥

äteçì.elit`e ,dnexza zlke` dpi` d`yip `ly onf lk la` ©¨
.dizepefna qex`d aiigzd xake dpnf ribd m`

dpey`xd dpynd zhiy z` dncnd dax ixac z` iia` ziigc
:qex` zxtda xfril` iax zhiyl dnexz zlik`a

îàéiaà déì ø,daxlàéä àì àîìczlik` oice mixcp zxtd oic - ¨©¥©©¥¦§¨Ÿ¦
,xnele mdipia wlgl yi ixdy .dfa df mielz mpi` dnexzyãò©

äðBLàø äðLî ïðéòîLà à÷ àì ïàkdpic oi`eyipd onf ribnyky ¨Ÿ¨©§§¦¨¦§¨¦¨
,d`eypkàlàoiprl wxìëéîìdqex` [zlik`Î],äîeøúaoi`y ¤¨§¥©¦§¨

n `l` dxeqi`ïðaøc.zlke` odk zqex` dxezd on ixdy §©¨¨
cr dnexza lk`z `ly `id minkg zxifbn wxe ,dnexza
dizepefna qex`d aiigzde dpnf ribdy mewnae .dtegl qpkzy

.dxez oic lr decinrde ,da exfb `lìáàoiprlíéøãð £¨§¨¦
nyàúééøBàc,dl xtin ecal qex`d oi`àì àîéà`id zaygp §©§¨¥¨Ÿ

leki epi`e ,dizepefna qex`d aiigzdy xg`l elit` d`eypl
.dixcp z` ecal xtdl

å,`qib jci`l wlgl yi ok enkøæòéìà éaøì déì zòîL àì ïàk ãò §©¨Ÿ¨§©§¥§©¦¡¦¤¤
,ez`eypk zaygp `id qex`d ly zepefn aeig meynyàlàwx ¤¨

léabzxtd.íéøãðixcp z` lrad xtny mrhdy meyn `ede ©¥§¨¦
`ed ezy`úòc ìò úøãBpä ìk ,øîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãk¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©¨©¤¤©©©

úøãBð àéä dìòa,lha eze` xtine xcpd z` dvex epi` m` okle ©£¨¦¤¤
dizepefna aiigzdy dryn jkitl .dxcp `l jk zrc lr ik xcpd
`edy zngny ,dtegl dqipkd `l oiicry elit`e ,dl xtin `ed

.ezrc lr zxcep `id ixd dqpxtnìáàzlik`äîeøzdpi`y £¨§¨
e llk da wlgl oi` jkitl ,dizepefn aeiga dielzeléôàwxy £¦

ïðaøcîdqex` s` ikd elit` ,dnexza zlke` odk zqex` oi` ¦§©¨¨
dpnf ribdyäìëà àì énð.da ©¦Ÿ¨§¨
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...נבהלתי למ"ש אודות המאורע... מהנכון הי' שיסדר בשביל הנ"ל ענין של תשובה אבל להשמר 
משני הקצוות שע"י סדר זה לא יקל בעיניו הדבר אבל לאידך גיסא שיהי' לפי כחו, ניט איבערציהען 
די סטרונע, ולהסביר לו שאין מחמירים כפי הצורך מפני שהעוסק בתורה אסור לו להחליש גופו כיון 

שעי"ז יחליש ג"כ הלימוד וההתמדה וכמבואר בקיצור נמרץ באגה"ת ובכמה ספרים...

המחכה לבשו"ט.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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 208   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ  

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

äðùî
ezy` ,mig` dnk e` g` el yie ,rxf eixg` gipd `le zny in .`
meyl `ypdl dxeq` `id ixde .dvilgl e` meail mdiptl zltep
cg` dilr `a m`e .mdn cg` dl uelgiy cr mcaln mc`

.xac lkl ezy`k ziyrp `id ixde ,d`pw mig`d
.'mai zxney' diexw `id ixd ,eznai z` maid maiiy cr .a
yi .maid oial dpiay qgid zxcbda mi`xen`e mi`pz ewlgpe
zeyi`l zaygp eil` dl yiy dwifd xnelk ,'dwif yi'y mixne`
ef dwif oi` xnelk ,'dwif oi`'y mixne` yie .miniieqn mipic iabl

mewnay mixaeqd yie .zeyi`l zaygpyi cg` mai wx yiy
.dwif oi` minai dnk yiy mewna la` ,dwif

.d`iaa `l` mail zipwp dnaid oi` dxezd on ,lld zia zrcl .b
lkk xhye sqk ici lr s` zipwp dnaid i`ny zia zrcl j`

.'xn`n iyeciw' mewn lka miiexw el`e .`nlrc dy`
,minkg epwiz j` .dpnaiiy cr eznai zepefna aiig maid oi` .c
aiigzn `ed ixd ,gxae ,uelgl e` maiil edeaiige oica cnr m`y

.dizepefna
mcew eznai ixcp z` maid zxtd oica zwqer epiptly dpynd

.dnaie dilr `ay
íáé úøîBLeig`l dpiznne mipa ila dlra zny dy` - ¤¤¨¨

,dnaiiyïéadltp m`,ãçà íáéìg` yi znd dlraly xnelk ¥§¨¨¤¨
,cg`ïéadltp m`ì,ïéîáé éðL,mig` ipy el yiy ,xnelkéaø ¥¦§¥§¨¦©¦

øôé øîBà øæòéìà.mdn cg` dl xti mipy md m`e ,maid dl ¡¦¤¤¥¨¥
.dl xtin `ed mrh dfi`ne ,dl xtin mdn in x`eai `xnbaeéaø©¦

,øîBà òLBäédltp m`ìmaiãçà,dl xtin `ed ixdàì ìáà §ª©¥§¤¨£¨Ÿ
dltpykì,íéðL.dl xtin epi` mdn cg` s` df dxwnayéaø ¦§©¦©¦

,øîBà àáé÷ò,eznai ixcp z` xtin maid oi` mlerlàìdltpyk £¦¨¥Ÿ
àìå ãçàìdltpykìíéðL. §¤¨§Ÿ¦§©¦

:xnege lwn ezhiyk xfril` iax giken
äMà íà äî ,øæòéìà éaø øîà`nlraàeä äðwL[lradÎ]Bîöòì ¨©©¦¡¦¤¤¨¦¦¨¤¨¨§©§

,dqxi`eøôéî àeä éøäz`äéøãð,`idy dnaiBì eð÷äL äMà £¥¥¥§¨¤¨¦¨¤¦§
[mailÎ]íéîMä ïî,ike ,eiyrn ici lr el zipwp `leøôiL ïéc Bðéà ¦©¨©¦¥¦¤¨¥

z` maid dl.äéøãð§¨¤¨
àáé÷ò éaø Bì øîà,xfril` iaxlàìoky .df `ed xnege lwíà ¨©©¦£¦¨Ÿ¦

Bîöòì àeä äðwL äMàa zøîàmeyn `ed `ld ,dl xtin `edy ¨©§¨§¦¨¤¨¨§©§
úeLø da íéøçàì ïéàL,dlra calnikeøîàzs` okäMàa ¤¥¨£¥¦¨§Ÿ©§¦¨

íéîMä ïî Bì eð÷äLitlk dnaid `lde ,dl xtin `edy [dnaiÎ] ¤¦§¦©¨©¦
meyn ,qex`d itlk dqex`n drexb maidda íéøçàì LiL¤¥©£¥¦¨

[dnaiaÎ],úeLø.dzepwl mileki znd ig` x`y mb ixdy §
òLBäé éaø Bì øîà,`aiwr iaxl,àáé÷òmpn`éøácEzxn`y ¨©©¦§ª©£¦¨§¨¤

mipekp xfril` iax zxaq z` zegclaiptl dltpy dnaiéðL §§¥
,ïéîáéyi ipyd g`l mby meyn xtdl leki epi` mdn cg` s`y §¨¦

la` .da zeyxìò áéLî äzà äîiptl dltpy dnai,ãçà íáé ¨©¨¥¦©¨¨¤¨
zeyx ecaln xg` mc` meyl oi` ixd ,dl xtdl lkei `l recn

.da
Bì øîà,ryedi iaxl `aiwr iaxcg` mai `l` my oi` m` s` ¨©

y meyn ,xtdl leki epi`íáéì äøeîb äîáiä ïéàñeøàäL íLkä ¥©§¨¨§¨§¨¨§¥¤¨£¨
.dLéàì äøeîb.`xnba el` eixac ex`eaie §¨§¦¨

àøîâ
:dpyna epypy mi`pzd zehiy yly z` zyxtn `xnbd

,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaø àîìLaxtin maid oi`y xne`y ¦§¨¨©¦£¦¨
y meyn `ed ,ote` meyaøáñy'äwéæ ïéà'maid zwif oi` - ¨©¥¦¨

,oiqexi`k dnil` eznaia.eznaia zeyi` oic mey mail oi`eåok §

òLBäé éaø,xtin `ed ixd cala cg` mai epyiy mewnay xne`y ©¦§ª©
y meyn `edøáñy'äwéæ Lé',zniieqn zeyi`l ef dwif zaygpe ¨©¥¦¨

.dnaia el yiyøæòéìà éaø àlàipy yiy mewna s`y xaeqd ¤¨©¦¡¦¤¤
,mdn cg` dl xtin minai.déîòè éàîs` `ld,äwéæ Lé éàlkn ©©£¥¦¥¦¨

meail zltep `idy xg`n mewn,mdipy iptläøéøa ïéàoi` - ¥§¥¨
s`e .dy`l zeidl dcizr `id inle ,dwewf `id inl epl xxean
'epxti dyi`' xn`py meyn ,xtdl mileki mpi` cgi mdipy
`ed in epiptl xxean didi dxtdd zryay jixvy miyxece

.dl xtind 'dyi`'
,énà éaø øîà`l` ,xfril` iax xaic mai zxney mzqa `lïBâk ¨©©¦©¦§

da äNòLminaidn cg`øîàî.xhya e` sqk iyeciw -éaøå ¤¨¨¨©£¨§©¦
éànL úéák dì øáñ øæòéìàäðB÷ øîàî éøîàc ,dnaiaøeîb ïéð÷, ¡¦¤¤¨©¨§¥©©§¨§¦©£¨¤¦§¨¨
,xac lkl ezy` `id ixde.dl xtin `ed ok meyne

éléî éðä ,Cì øîBà òLBäé éaøådwifd gkn dl xtdl leki `edy §©¦§ª©¥¨¨¥¦¥
`l` df oi` ,xn`nd gkn e`amewnyiywxéðLa ìáà ,íáé ãç §©¨¨£¨¦§¥

àì ïéîáé.dxtd oiprl xn`nd lirenixdyéúà éëc éãéî àkéà éî §¨¦Ÿ¦¦¨¦¦§¦¨¥
âa Bà äàéáa déìò øñà éäBçààhéøôîe ,lkeiy okzi ike - £¦¨©£¥§¦¨§¦¨¥¥

dy`d z` eilr xeq`l eig` leki oiicry mewna xtdl ycwnd
`id oiicry oeike .dcil hb oziy ici lr e` dilr `aiy ici lr
epi` ,xn`n da dyry maid lr dxqe`l znd ig` x`y zeyxa
leki mc` oi`y dqex` e` d`eypl dzencl oi`e ,dl xtdl leki

.dlra lr dxqe`l
,øáñ àáé÷ò éaøåcg` maia s`,äwéæ ïéàdaeyg dpi` s`e §©¦£¦¨¨©¥¦¨

.dl xtin epi` ok lre ,oiqexi`k
zenaia xfrl` iax zrcl(.hk)dpew xn`ny i`ny zial s` ,

ici lr ziyrp dnaid oi`e ,xenb oipw dpew epi` ,dxezd on dnaia
oick hba el ic oi` ,d`ivedl `a m`e .xac lkl ezy`k xn`nd
xn`nd oi`e .dvilg mb dkixv `id `l` ,d`iaa dzpwpy dnai
dy` zeg` zexrk eilr ziyrp dzeg`y oiprl wx `l` dpew
mdn mipy ,mig` dyly eidy oebke .meaid on epnn zxhtpe
izy eltpe zeig`d ilra ipy ezn m`y ,zeig` izyl mi`eyp
zg` lky itl ,odn zg` s` main epi` ,iyilyd iptl zeig`d
j` .ezy` zeg`k meaia eilr dxeq`d ezwewf zeg` ziyrp odn
iyilyd dyr oey`xd g`d zny xg`l m` ,i`ny zia zrcl
xzen `ed ixd ,dipyd zeg`d lra zn jk xg`e ,ezy`a xn`n
ziyrp xn`nd ici lry meyn .xn`n da dyry dpey`xa
meail eiptl llk zltep dpi`e dy` zeg` zexrl dzeg`

.ezwewf zeg` meyn eilr dxeq` dpey`xd oi` aeye ,dvilge
,`xnbd zl`ey df itleøæòìà] (øæòéìà) éaøìe[úéáì øîàî øîàc §©¦¡§¨¨§¨©©£¨§¥

äðB÷ ïéà éànLdnaiaäøöa úBçãì àlàdzeg` z` zegclÎ] ©©¥¤¤¨¦§§¨¨
,[meainøîéîì àkéà éàîxaeqd epzpyna xfril` iax mrha ©¦¨§¥©

`edy xnel oi` `ld .dl xtin maid minai ipy yiy mewna s`y
dpew epi` i`ny zial s` ixdy ,xn`n maid da dyry meyn
z` zegcl wx `l` ,ezy`k dzeyrl xn`nd ici lr dze`

.xen`k meain dzeg`
,xn`n e` dwif meyn `l maid dl xtin mlerl ,`xnbd zvxzn

`l`ãîòL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäznd ig`n cg`ïécamr ¨¨§©©§¦¨§¤¨©©¦
,gxae ,dl uelgl e` mail edeaiige ,eznaieok meynáéiçúéà¦§©©

zzlúBðBæî dì.`ed ixd ,dnaid zepefna aiiegn `edy xg`ne ¨§
.dl xtinëå`xaqøîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãzxtd mrha §¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©

y meyn `edy ,ezy` ixcpa lradàéä dìòa úòc ìò úøãBpä ìk̈©¤¤©©©©£¨¦
úøãBð.`id ixd dizepefna maid aiigy ote`a dnaia oicd `ede ¤¤

.dl xtin `ed ok meyne ,ezrc lr zxcep
,in` iax ixac lr epizpyna xfril` iax ixacn dywn `xnbd

:xn`n da dyr m` wx xtin maidy ezhiya yxtnd
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miwxt dyelya` cenr cr sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.ãçà íáéì ïéádwewfy oiax xn` oinai ipyl oia cg` mail.xti :xfril` '

.odn cg` xn`n da dyrya `xnba dil opinwene.åîöòì àåä äð÷ù äùà äîåoebk

.`nlra dy` `yepd.íéîùä ïî åì åð÷äùeaiigy ,dnai.dxezd on eløçàì ïéàù
.äá úåùø,xg` mc`n iyeciw da iqtz `l dyciwy xg`l ,weyd on dy` ycwnd

.xtin ivn ikd`e.äá úåùø øçàì ùéùm`y

eig` `ae ,df mai xn`n da dyrk"g`dyre

) xn`ck ,da qitz - xn`n dap zenai.yi :(

.xn`n xg` xn`n.ïéîáé éðùá êéøáãipyac

.`peeb i`d ik xninl zivn oinaiäúà äî
.ãçà íáé ìò áéùîyiy xninl zivn `l `da

z`e .xg` mai `kile li`ed ,da zeyx mixg`l

oinai ipyl cg` mai oia welig zieyn `l.ì"à
.äùéàì äøåîâ äîáéä ïéà- xf dilr `a m`y

zy` oic `le dqex` oic `l da oi`y ,lwqp oi`

`l"c e`l `l` dilr oiaiig oi`e ,yi`didz

) 'ebe "znd zy`mixacdk.(.äñåøàù íùë
.dci lr oilwqpy ,dyi`l dxenb `nlraîâ'

.ä÷éæ ïéà øáñ÷,dwewf dpi` cg` mail elit`e

.dtegl qpkzy cr ,ezy`k iedizcòùåäé 'øå
.ä÷éæ ùé øáñmipyl la` .xti cg`l ikdle

dwewf odn dfi`l dxixa oi`c ,xtin epi`

dfi`le) 'ixn`c b"r` .maizz odn.ck zenai(

- ohw dilr `a m` n"n ,maiil lecba devn

.d`pw.ä÷éæ ùé à"ø øáñ÷ íìåòì`nrh epiide

.xn`n cg`d da dyrya - xti mipyl elit`c

ixn`c y"ac `ail`e ,dxixa yi `zydc

,xac lkl ezy`k `ide ,xenb oipw dpew xn`nc

.dl xtin jkld.ãçà íáéá î"ä.dwif yicìáà

.àì ïéîáé éðùáda dyrc xg`lc .xn`n ipw

eilr dxqe`l ivn deg` iz` eli` ,xn`n

.xn`n xg` hbe d`ia yic ,`hiba e` d`iaaéî
.'åëå àúìéî àëéàeli`c ,`nrh i`d meyn

dipin dl witn ivn mai i`dl `g` dil zi`

exwe ,d`iae hb ici lr e` dycwny ,ikd xza

.i`d ilek `yyn eda zile ,xn`n iyecw edpdl'åë øîàî øîàã úãô ïá øæòìà 'øìå
.ãáìá äøöá úåçãì àìàxyt` i`e ,mail zewewf odizye ,zny dfl miyp 'a eid m`y

zia ixaqw `zlin `dae .miza izy dpea epi`e dpea `ed cg` ziac ,odizyl maiil

dyerykc ,dpew xn`nc i`nydxizne dxvl dgec - xn`n efaef oiicr la` .weyl

.dilr dl xq` ivnc ,eig`l dwewf.øîéîì àëéà éàîxn`c `nrh i`n :jl iraiz izk`

?xti mipyl elit` `"x.ïéãá ãîòù ïåâëezraz efy ,xn`n da dyryndnaiin did `ly iptn oica,dixcp zxtdae dizepefna dl [aiigi`c] ,gxae ,dl `ypil oic zia edeaiige ,

.'ek qgpt axcke
éàå
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) onwl `zi`ck ,ipdn `l dxtdac b"r` ,ibq "iyt` i`" xn`c `kidgridpc :cere .l"p df ,(

dlra zrc lr `kd opixn`c-miiwziy dala oi`c :opixn`w ikd `l` ,`pyil` opictw `l

zrc lr xcepc `nipc ,rnyn ikd "zrc lr"c ol `nil o`n la` .dlra dia citw i` xcpd

`paizkck i`ce `l` ?dil ixyinl jci` ivn exag.'éðúîxne` `"x 'eke mai zxney

.xti,xn`w a` zetzeya xtic `xnba opiwqn

xn`n da dyryae.éáøcg`l xne` ryedi

.mipyl `leyxtncke ,dxixa oi` l"qc meyn

c"qa `xnba.éáø`le cg`l `l xne` `aiwr

.mipylzetzeya 'it`e ,qex`n mai dil rixbc

xtin ivn `l.äîå.envr `ed dpwy dy`

- envrl dycw `ed `l` ,mai zxney dpi`y

a`c zetzeya dixcp xtin `ed ixd.äùà
.minyd on el epwdy`idy ,mai zxney epiid

cr mc` lkl dxeq`y ,oiyecw `la el diepw

dizetzeya dixcp xtiy oic epi` - dl uelgiy

a`c.àáé÷ò.oinai ipya jixacyi cg` lkc

da zeyx elmyk .äñåøàù.dyi`l dxenb

'nba yxtn.'îâ.dwif oi` xaqw r"x `nlya

meyne ,oiqex`k `nil` `l mail dwewf dnaidy

xtin ivn `l ikd.éáøå.dwif yi xaq ryedi

,dqepkk `iedc ,oiqex`n ith `nil` ,daxc`c

edin .c"qw ikd `zydc .dicegl mai xti d"yne

`id inl dxixa oi` oinai ipyc `kidc ,dxixa oi`

mdipy elit` d"yne ,dy`l didz inle dwewf

xexa oi` ozxtd zryac oeikc ,xtdl oileki opi`

`pngxc ,melk ozxtd oi` - dyi` `ed in epl

`diy opirac "epxiti dyi`e epniwi dyi`" xn`

'c" wxta l"f i"yx azk oke .dxtd zrya reci

) "mig`:hk zenairiiqn mzdc `zrnyc `ibeqe ,(

dwifc xaq ryedi iaxc xn` ikid :z"ke .dil

`l` ikd xn`c ogky` `l `dc ,`inc dqepkk

yixa mzd azez`e ,y"xc `ail` `irye` iax

) zenaia "cvik" wxt.hi sce`lc xninl `ki` !(

dl yxtnc i`nl `l` ,azez` `zlinc ditebn

opixn` ik :inp i` .`nrh `edd ryedi iaxl l"qc xninl opivn op` ,edin .y"xc `ail`

dwif yi :xaqw ryedi iax-xtine ,dqex`k `iedc `l` ,dqepkk iedilc xninl e`l

,onwl gkenck ,xn`w dicegl xtic ol `xiaq `ibeq jd yixac ab lr s`e .zetzeya
ikd
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'éðúîéðLI ïéa ãçà íáéI ïéa ,íáé úøîBL,ïéîáé ¤¤¨¨¥§¨¨¤¨¥¦§¥§¨¦
ø"Iáà ,ãçàI :øîBà òLBäé 'ø .øôé :øîBà ààI ¥¨¥§ª©¥§¤¨£¨Ÿ

ø .íéðLI":øîBà òøîà .íéðLI àIå ãçàI àIø":à ¦§©¦¥Ÿ§¤¨§Ÿ¦§©¦¨©
øôéî àeä éøä BîöòI àeä äðwL äMà íà äî̈¦¦¨¤¨¨§©§£¥¥¥

¯ íéîMä ïî BI eð÷äL äMà ,äéøãðøôiL ïéc Bðéà §¨¤¨¦¨¤¦§¦©¨©¦¥¦¤¨¥
:ò"ø BI øîà ?äéøãðäðwL äMàa zøîà íà ,àI §¨¤¨¨©Ÿ¦¨©§¨§¦¨¤¨¨

BîöòI àeä¯äMàa øîàz ,úeLø da íéøçàI ïéàL §©§¤¥©£¥¦¨§Ÿ©§¦¨
!?úeLø da íéøçàI LiL ,íéîMä ïî BI eð÷äL¤¦§¦©¨©¦¤¥©£¥¦¨§

éøác ,àáé÷ò :òLBäé 'ø I"àäzà äî ,ïéîáé éðLa E §ª©£¦¨§¨¤¦§¥§¨¦¨©¨
äøeîb äîáiä ïéà :BI øîà ?ãçà íáé Iò áéLî¥¦©¨¨¤¨¨©¥©§¨¨§¨

.dLéàI äøeîb äñeøàäL íLk íáiI'îâàîILa ©¨¨§¥¤¨£¨§¨§¦¨¦§¨¨
à"ø àJà .äwéæ Lé :øáñ é"øå ,äwéæ ïéà :øáñ ò"ø¨©¥¦¨¨©¥¦¨¤¨

äwéæ Lé éà ?déîòè éàî¯:éîà 'ø øîà !äøéøa ïéà ©©§¥¦¥¦¨¥§¥¨¨©©¦
ù"áë dI øáñ øæòéIà éaøå .øîàî da äNòL ïBâk§¤¨¨¨©£¨§©¦¡¦¤¤¨©¨
øîBà òLBäé éaøå .øeîb ïéð÷ äðB÷ øîàî :éøîàc§¨§¦©£¨¤¦§¨¨§©¦§ª©¥

ïéîáé éðLa Iáà ,íáé ãça î"ä :CI¯àkéà éî .àI ¨§©¨¨£¨¦§¥§¨¦¨¦¦¨
,àhéâa Bà äàéáa déIò øñà éäeçà éúà éëc écéî¦¥§¦¨¥£¦¨©£¥§¦¨§¦¨
:øîàc øæòéIà 'øIå .äwéæ ïéà :øáñ ò"øå ?øôîe¥¥¨©¥¦¨¡¦¤¤§¨©
éàî ,äøöa úBçãI àJà äðB÷ ïéà ù"áI øîàî©£¨¥¤¤¨¦§§¨¨©

ïðé÷ñò éàîa àëä ?øîéîI àkéà¯ïéca ãîòL ïBâk ¦¨§¥©¨¨§©¨§¦©§¤¨©©¦
dI áéiçúéàå,àáøc déîMî ñçðt áøãëå .úBðBæî §¦§©¥¨§§¦§©¦§¨¦§¥§¨¨

úøãBpä Ik :øîàc¯.úøãBð àéä dIòa úòc Iò §¨©¨©¤¤©©©©§¨¦¤¤
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miwxt dyelya` cenr cr sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.ãçà íáéì ïéádwewfy oiax xn` oinai ipyl oia cg` mail.xti :xfril` '

.odn cg` xn`n da dyrya `xnba dil opinwene.åîöòì àåä äð÷ù äùà äîåoebk

.`nlra dy` `yepd.íéîùä ïî åì åð÷äùeaiigy ,dnai.dxezd on eløçàì ïéàù
.äá úåùø,xg` mc`n iyeciw da iqtz `l dyciwy xg`l ,weyd on dy` ycwnd

.xtin ivn ikd`e.äá úåùø øçàì ùéùm`y

eig` `ae ,df mai xn`n da dyrk"g`dyre

) xn`ck ,da qitz - xn`n dap zenai.yi :(

.xn`n xg` xn`n.ïéîáé éðùá êéøáãipyac

.`peeb i`d ik xninl zivn oinaiäúà äî
.ãçà íáé ìò áéùîyiy xninl zivn `l `da

z`e .xg` mai `kile li`ed ,da zeyx mixg`l

oinai ipyl cg` mai oia welig zieyn `l.ì"à
.äùéàì äøåîâ äîáéä ïéà- xf dilr `a m`y

zy` oic `le dqex` oic `l da oi`y ,lwqp oi`

`l"c e`l `l` dilr oiaiig oi`e ,yi`didz

) 'ebe "znd zy`mixacdk.(.äñåøàù íùë
.dci lr oilwqpy ,dyi`l dxenb `nlraîâ'

.ä÷éæ ïéà øáñ÷,dwewf dpi` cg` mail elit`e

.dtegl qpkzy cr ,ezy`k iedizcòùåäé 'øå
.ä÷éæ ùé øáñmipyl la` .xti cg`l ikdle

dwewf odn dfi`l dxixa oi`c ,xtin epi`

dfi`le) 'ixn`c b"r` .maizz odn.ck zenai(

- ohw dilr `a m` n"n ,maiil lecba devn

.d`pw.ä÷éæ ùé à"ø øáñ÷ íìåòì`nrh epiide

.xn`n cg`d da dyrya - xti mipyl elit`c

ixn`c y"ac `ail`e ,dxixa yi `zydc

,xac lkl ezy`k `ide ,xenb oipw dpew xn`nc

.dl xtin jkld.ãçà íáéá î"ä.dwif yicìáà

.àì ïéîáé éðùáda dyrc xg`lc .xn`n ipw

eilr dxqe`l ivn deg` iz` eli` ,xn`n

.xn`n xg` hbe d`ia yic ,`hiba e` d`iaaéî
.'åëå àúìéî àëéàeli`c ,`nrh i`d meyn

dipin dl witn ivn mai i`dl `g` dil zi`

exwe ,d`iae hb ici lr e` dycwny ,ikd xza

.i`d ilek `yyn eda zile ,xn`n iyecw edpdl'åë øîàî øîàã úãô ïá øæòìà 'øìå
.ãáìá äøöá úåçãì àìàxyt` i`e ,mail zewewf odizye ,zny dfl miyp 'a eid m`y

zia ixaqw `zlin `dae .miza izy dpea epi`e dpea `ed cg` ziac ,odizyl maiil

dyerykc ,dpew xn`nc i`nydxizne dxvl dgec - xn`n efaef oiicr la` .weyl

.dilr dl xq` ivnc ,eig`l dwewf.øîéîì àëéà éàîxn`c `nrh i`n :jl iraiz izk`

?xti mipyl elit` `"x.ïéãá ãîòù ïåâëezraz efy ,xn`n da dyryndnaiin did `ly iptn oica,dixcp zxtdae dizepefna dl [aiigi`c] ,gxae ,dl `ypil oic zia edeaiige ,

.'ek qgpt axcke
éàå
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) onwl `zi`ck ,ipdn `l dxtdac b"r` ,ibq "iyt` i`" xn`c `kidgridpc :cere .l"p df ,(

dlra zrc lr `kd opixn`c-miiwziy dala oi`c :opixn`w ikd `l` ,`pyil` opictw `l

zrc lr xcepc `nipc ,rnyn ikd "zrc lr"c ol `nil o`n la` .dlra dia citw i` xcpd

`paizkck i`ce `l` ?dil ixyinl jci` ivn exag.'éðúîxne` `"x 'eke mai zxney

.xti,xn`w a` zetzeya xtic `xnba opiwqn

xn`n da dyryae.éáøcg`l xne` ryedi

.mipyl `leyxtncke ,dxixa oi` l"qc meyn

c"qa `xnba.éáø`le cg`l `l xne` `aiwr

.mipylzetzeya 'it`e ,qex`n mai dil rixbc

xtin ivn `l.äîå.envr `ed dpwy dy`

- envrl dycw `ed `l` ,mai zxney dpi`y

a`c zetzeya dixcp xtin `ed ixd.äùà
.minyd on el epwdy`idy ,mai zxney epiid

cr mc` lkl dxeq`y ,oiyecw `la el diepw

dizetzeya dixcp xtiy oic epi` - dl uelgiy

a`c.àáé÷ò.oinai ipya jixacyi cg` lkc

da zeyx elmyk .äñåøàù.dyi`l dxenb

'nba yxtn.'îâ.dwif oi` xaqw r"x `nlya

meyne ,oiqex`k `nil` `l mail dwewf dnaidy

xtin ivn `l ikd.éáøå.dwif yi xaq ryedi

,dqepkk `iedc ,oiqex`n ith `nil` ,daxc`c

edin .c"qw ikd `zydc .dicegl mai xti d"yne

`id inl dxixa oi` oinai ipyc `kidc ,dxixa oi`

mdipy elit` d"yne ,dy`l didz inle dwewf

xexa oi` ozxtd zryac oeikc ,xtdl oileki opi`

`pngxc ,melk ozxtd oi` - dyi` `ed in epl

`diy opirac "epxiti dyi`e epniwi dyi`" xn`

'c" wxta l"f i"yx azk oke .dxtd zrya reci

) "mig`:hk zenairiiqn mzdc `zrnyc `ibeqe ,(

dwifc xaq ryedi iaxc xn` ikid :z"ke .dil

`l` ikd xn`c ogky` `l `dc ,`inc dqepkk

yixa mzd azez`e ,y"xc `ail` `irye` iax

) zenaia "cvik" wxt.hi sce`lc xninl `ki` !(

dl yxtnc i`nl `l` ,azez` `zlinc ditebn

opixn` ik :inp i` .`nrh `edd ryedi iaxl l"qc xninl opivn op` ,edin .y"xc `ail`

dwif yi :xaqw ryedi iax-xtine ,dqex`k `iedc `l` ,dqepkk iedilc xninl e`l

,onwl gkenck ,xn`w dicegl xtic ol `xiaq `ibeq jd yixac ab lr s`e .zetzeya
ikd
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'éðúîéðLI ïéa ãçà íáéI ïéa ,íáé úøîBL,ïéîáé ¤¤¨¨¥§¨¨¤¨¥¦§¥§¨¦
ø"Iáà ,ãçàI :øîBà òLBäé 'ø .øôé :øîBà ààI ¥¨¥§ª©¥§¤¨£¨Ÿ

ø .íéðLI":øîBà òøîà .íéðLI àIå ãçàI àIø":à ¦§©¦¥Ÿ§¤¨§Ÿ¦§©¦¨©
øôéî àeä éøä BîöòI àeä äðwL äMà íà äî̈¦¦¨¤¨¨§©§£¥¥¥

¯ íéîMä ïî BI eð÷äL äMà ,äéøãðøôiL ïéc Bðéà §¨¤¨¦¨¤¦§¦©¨©¦¥¦¤¨¥
:ò"ø BI øîà ?äéøãðäðwL äMàa zøîà íà ,àI §¨¤¨¨©Ÿ¦¨©§¨§¦¨¤¨¨

BîöòI àeä¯äMàa øîàz ,úeLø da íéøçàI ïéàL §©§¤¥©£¥¦¨§Ÿ©§¦¨
!?úeLø da íéøçàI LiL ,íéîMä ïî BI eð÷äL¤¦§¦©¨©¦¤¥©£¥¦¨§

éøác ,àáé÷ò :òLBäé 'ø I"àäzà äî ,ïéîáé éðLa E §ª©£¦¨§¨¤¦§¥§¨¦¨©¨
äøeîb äîáiä ïéà :BI øîà ?ãçà íáé Iò áéLî¥¦©¨¨¤¨¨©¥©§¨¨§¨

.dLéàI äøeîb äñeøàäL íLk íáiI'îâàîILa ©¨¨§¥¤¨£¨§¨§¦¨¦§¨¨
à"ø àJà .äwéæ Lé :øáñ é"øå ,äwéæ ïéà :øáñ ò"ø¨©¥¦¨¨©¥¦¨¤¨

äwéæ Lé éà ?déîòè éàî¯:éîà 'ø øîà !äøéøa ïéà ©©§¥¦¥¦¨¥§¥¨¨©©¦
ù"áë dI øáñ øæòéIà éaøå .øîàî da äNòL ïBâk§¤¨¨¨©£¨§©¦¡¦¤¤¨©¨
øîBà òLBäé éaøå .øeîb ïéð÷ äðB÷ øîàî :éøîàc§¨§¦©£¨¤¦§¨¨§©¦§ª©¥

ïéîáé éðLa Iáà ,íáé ãça î"ä :CI¯àkéà éî .àI ¨§©¨¨£¨¦§¥§¨¦¨¦¦¨
,àhéâa Bà äàéáa déIò øñà éäeçà éúà éëc écéî¦¥§¦¨¥£¦¨©£¥§¦¨§¦¨
:øîàc øæòéIà 'øIå .äwéæ ïéà :øáñ ò"øå ?øôîe¥¥¨©¥¦¨¡¦¤¤§¨©
éàî ,äøöa úBçãI àJà äðB÷ ïéà ù"áI øîàî©£¨¥¤¤¨¦§§¨¨©

ïðé÷ñò éàîa àëä ?øîéîI àkéà¯ïéca ãîòL ïBâk ¦¨§¥©¨¨§©¨§¦©§¤¨©©¦
dI áéiçúéàå,àáøc déîMî ñçðt áøãëå .úBðBæî §¦§©¥¨§§¦§©¦§¨¦§¥§¨¨

úøãBpä Ik :øîàc¯.úøãBð àéä dIòa úòc Iò §¨©¨©¤¤©©©©§¨¦¤¤
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף עד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

על-ידי ההנהגה על-פי התורה, שנקראת "תורת חיים", ומצוותיה שעליהם נאמר 
"וחי בהם", מתאחדים עם "אלוקים חיים"

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז

לא  הארצות,  לכל  בר  שמשבירה  עשירה  בארץ  שנמצאים  כך  על  הבט  מבלי 
צריכים להישקע בזה, אלא לידע, שהעיקר הוא "בית תלמוד"

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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miwxtרי dyelyaa cenr cr sc ± iriax wxtmixcp
.éàå:xn`c `d ,xn`n da dyry oebk - xtin mipyl :xn`c xfril` iaxc `nrh :zxn`

!xn`n da dyry dna ,`ed envrl dpw - minyd on el epwdy.äùåò ïéàåùð åàdyxei

- dpin ixnbl eig` zwif drwt `lc oiqexi` i`c .wpga oecip dilr `ade ,dl `nhine

?dicegl xtin mai ivn ikid.'åëå äñøåàîä äøòð ïðú àäåizk` dqex` `idy onf lkc

.dia` da jiiyà"ø øîà÷ã øôé éàî.úåôúåùá
dizeek `ipz :dyer oiqexi` mlerlc ,dia` mr

'xc.éîàdyrac.ibilt xn`n daúàáùî
åì äøîâð åúåùøì..dia`e `ed dixcp xtinäùà

àáú àìù ãò äá ÷ìç åì ùéù.åúåùøì`idy

.xn`n da dyr `ly cr el dwewfúàáùî
.åúåùøì.xn`n da dyrcøîâéúù ïéã åðéà.åì

.dixcp xtnc.äá ÷ìç íéøçàì ïéà êëmcew

qx`zzy.el.äá ÷ìç íéøçàì ùé êëx`yl

.oinai.ãçà íáé ìò áéùî äúà äîdz` oi`y

- da wlg mixg`l oi`e li`ed ,eilr il dcen

dqex`k.dl xtine ,`inc.'åë åð÷ìç íåìë
da dyr `l oia xn`n da dyr oia i`cec

dxrpk dilr `ad dliwq aiig epi` - xn`n

cg` mai `py `l ,xtin epi` jkld .dqxe`nd

aeig oi`c ,dey epic lkdc .oinai ipy `py `le

cg` mai zxney lr `ad xzei`adnlr

.oinai ipy zxney.íéøãð ïë íéøáã øàùëåmykc

oiprlc- dqxe`n dxrpk oic dl oi` dliwq

dxrpk xtdl dyi`l dxenb dpi` mixcpa jk

ikde ,dqxe`n.onwl 'tnàìù.ò"ø úà úùîéù
aiydle jk lk gvpl rceiyzeaeyz.zelern
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xtnc `nipc ,dizlin ineiwl `ki` ryedi iax `nlya :jixt ikd-yic ,xn`w zetzeya

`iede ,dwif yi dil `xiaq inp i` ?dinrh i`n xfril` iax `l` .`aiyg dqex`ke dwif

dwif oi` i`e ,dxixa oi`c ,ibq `l oinai ipyl ikd elit` ,d`eypk e` dqex`k-cg elit`

xti `l inp!øîà.xn`n da dyry oebk in` iaxikd mai iyecwc .oiyecw dl ozpy

exwn.øîàî.xenb oipw dpewdl `iedc

.dvilg `ira `le ,`hiba dl xht ivne ,dqepkk

dicegl xtn d"yne.éáøåcga n"d ryedi

.maimeyn i` dwif meyn i` ,xtnc xninl `ki`

xn`n.ìáà.`l oinai ipyajl `xiaq 'it`c

ivn ikd elit` - xenb oipw dpew xn`nc y"ak

ikdc .d`iaa e` `hiba dilr dxqinl deg`

xn`nc dil `xiaqc ,b"ayxl zenaia ogky`

deg`c dil zi` ikd 'it`e ,y"ak xenb oipw dpew

- oky oeike .d`iaa e` `hiba [maid lr] dl xq`

rxbn `d ?dqex`k e` d`eypk dl zieyn ikid

lr dxqinl yipi` ivn `l dqex`c ,drxb

eg`e ,qex`dmaid lr dxqinl ivn d:!ò"øå
.dwif oi` xaqiedinl dwif dil `aiyg `lc

oiqexi`k elit`.éáøìå.xfrl`'c" 'ta xn`c

zegcl `l` dpew epi` i`ny zial xn`n :"oig`

izy oi`eyp 'a ,oig` dyly :mzd opzck .dxva

,zeig`d ilran cg` zne ,dpten cg`e zeig`

y"a .ipyd eig` zne ,xn`n dpten da dyre

zeg` meyn `vz eflde ,enr ezy` :mixne`

xnelk 0,dxva zegcl `"x xn`wc epiide .dy`

zeg` meyn dpxq`z `ly dzeg` z` zegcl

la` .df oiprl dqepkk dl ciar xn`nc ,dwewf

ibq `l - dwet`l ira i`c ,xenb oipw dpew epi`

`hiba dl,xtin ivn ikid .xninl `ki` i`n .

xenb oipw dl ipw `lc oeik:?àëäopiwqr i`na

.gxae oica cnry oebk,elyn zepefn dl ewqte

lyn zpefip - gxae oica cnr :"ulegd"a `ipzck

opzck ,xti dizepefna aiigy lkc l"q `"xc .mai

i`n ryedi 'xl ,`"xl gpiz :`niz ike .lirl

dl qpxtnc b"r` edl `xiaqc ,lirl zxbeadc 'ipzna `"xc dilr ibilt opax `dc ?xninl `ki`-`"xc dilr ibiltc opax mzqe ,dixcp zxtda i`kf epi`-lka `edc ,ryedi 'x epiid

zxbeac 'ipzna `"xc dilr ibiltc opax ,p"` .`inc dqepkke ,dwif yic l"qc meyn :xninl `ki` ?xti '` maia xn`c ,ryedi 'xc h"n k"` ,dizbelt xa izkec-`"xe .ryedi 'x epiid e`l

oeik ,inp mai i`d :l"q `"xc ,ibilt gxae oica ediipin cg cnre oinai ipya ,edin .p"d gxae oica cnryk (inp) mai cgae ,xti dizepefna aiigy lk qex`ac edl `xiaq edlek ryedi 'xe

gxae oica cnrc-`kid lk jkld ,qex`c dilr dxqinl yipi` ivn `l dqex`c .qex`l dxenb dqex`dy myk dfl dxenb dnaid oi` :xaq ryedi 'xe .zxcep `id ezrc lre ,inc qex`k

dl qpxtn edi`c-dl xq` ivn jci`c oeik ,oinai ipy mewna mail dnai la` .zxcep `id ezrc lr-lr zxcep `dzy ick oica enr dcnry df mail ixnbl diepw dnvr d`ex dpi`

l"p ok .ezrc.ïðú.'eke xfril` x"`xn`n da dyrya dnwe`c ,opikxt in` 'xl.äð÷.`ed envrlda dyry xn`na.äð÷ù.miny i"r envrlmeyn diab `cib` ied ikd inwnc

dwif.èåùôú.dax iracdl `nhil `le dyxeil `l ,ipw `l ikd e`lae ,dtegl dxiqn `irae - dyer oiqexi` .dax irac heytz ,xn`n da dyrya dnwe`c ,in` 'xl.åàoi`eyp

.dyeroiqexi`c jl `ni` mlerl :opiwqne .zetzey `la dicegl xtnc c"qwe .xti `"x xn` `dc ,dyer oi`eyipc `"xn heytz .dl `nhile dyxeil dl ipw - dteg `la dilr `a m`c

dpwy dy` m` dne :xfril` x"`c ,xn`w `wec zetzeyac rnyn 'ipznn `de ?xn`w dicegl xtic `xwirn dizrc` wilq ded ikid :wcinl `ki`e .xn`w zetzeya - xti i`ne ,dyer

gken ikid - dyer oi`eyip xn`nc `"xl l"qc `niz 'it`c .zetzeya xtdl `l` ibq `l e"w i`de .dixcp xtiy oic epi` - minyd on el epwdy dy` ,dixcp xtn `ed ixd - envrl `ed

inp epiide .qex`n mai rxb `lc l"qc ,e"w i`d `"x dil wiic zetzeya xtdl i`ce `l` !zxn`wck dyer oi`eyipc il `xiaq `l `p` :r"x dil `nil ?dicegl xtilc r"xl e"w i`dn dl

mai xtin `"xlc c"qw ikide ,qex`k mai dieeyl dicic e"w wiic `l `"x `nl` .igqp zvwna 'ipzna b"dc ,dyi`l dxenb dqex`dy myk dyi`l dxenb dnaid oi` :r"x dil xcdnwc

.qex`n mai rxb `lc ,zetzeya xtic zdin il ice` ,dyer oi`eyip xn`nc jl `xiaq `lc idp :dil xn`w ikde .xn`wc `ed r"xc eixacl `"xc ol `xiaq dedc xninl `ki` ?dicegl

`l i`n` ,zetzeya xti xti i`n opiwqnc i`nl :ez `kd eywne .onwl 'tncke ,dqxe`nd dxrpk dliwq dilr oiaiig oi`y ,dyi`l dxenb dnaid oi`y ,rxb rxbn ,oi` :r"x dil xcd`e

opinwen ,"ipzw xti exti ipzw in" opiyw`c xzac .gxae oica cnrya dvexzl `ki`c ol miw `l izk`c meyn ,ikd opikxtc `ed mzdc :l"i !zenaia opikxtck ipzw xti ?exti ipzw in :opikxt

"exti ipzw in" dil jixt ded i` ,lirl `wext i`d xnz`c `kd la` .ikda mzd dl-iieyw`l dil ztki` `l d"yne ,gxae oica cnrya dil iwen dedc rci.
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BîöòI äðwL äMà íà äîe :øæòéIà éaø øîà ,ïðz§©¨©©¦¡¦¤¤¨¦¦¨¤¨¨§©§
íéîMä ïî BI eð÷äL äMà ,äéøãð øôéî àeä éøä£¥¥¥§¨¤¨¦¨¤¦§¦©¨©¦

¯øîàî da äNòLa éàå ?äéøãð øôénL ïéc Bðéà¯ ¥¦¤¥¥§¨¤¨§¦§¤¨¨¨©£¨
èBLôz .íéîL é"ò BîöòI äðwL !àeä BîöòI äð÷̈¨§©§¤¨¨§©§¨©¦¦§
Bà äNBò ïéñeøéà ,éànL úéáI øîàî :äaø éòác§¨¥©¨©£¨§¥©©¥¦¤
ïéñeøéà éàc ,äNBò ïéàeOðc èBLôz ?äNBò ïéàeOð¦¦¤¦§§¦¦¤§¦¥¦

äNBò¯dIòáe äéáà äñøBàîä äøòð :ïðz àä ¤¨§©©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨
øôé éàî :÷çöé øa ïîçð áø øîà .äéøãð ïéøéôî§¦¦§¨¤¨£©©©§¨©¦§¨©¨¥

¯úøîBL :éîà éaøk éëä éîð àéðz .úeôzeLa øôé̈¥§¨©§¨©¦¨¦§©¦©¦¤¤
,øôé :øîBà à"ø ,ïéîáé éðL ïéa ãçà íáé ïéa ,íáé̈¨¥¨¨¤¨¥§¥§¨¦¥¨¥
:øîBà ò"ø .íéðLI àIå ãçàI :øîBà òLBäé éaøå§©¦§ª©¥§¤¨§Ÿ¦§©¦¥
äMà íà äîe :øæòéIà ø"à .íéðLI àIå ãçàI àIŸ§¤¨§Ÿ¦§©¦¡¦¤¤¨¦¦¨
úàaMî ,BúeLøI àáz àJL ãò da ÷Iç BI ïéàL¤¥¥¤¨©¤Ÿ¨Ÿ¦§¦¤¨

BúeLøI¯àJL ãò ÷Iç BI LiL äMà .BI äøîâð ¦§¦§§¨¦¨¤¥¥¤©¤Ÿ
BúeLøI úàaMî ,BúeLøI àáz¯øBîâzL ïéc Bðéà ¨Ÿ¦§¦¤¨¦§¥¦¤¦§

äðwL äMàa zøîà íà ,àI :ò"ø BI øîà ?BI¨©Ÿ¦¨©§¨§¦¨¤¨¨
da ÷Iç BI ïéàL íLkL ,BîöòI àeä¯ïéà Ck §©§¤§¥¤¥¥¤¨¨¥

äMàa øîàz .da ÷Iç íéøçàIïî BI eð÷äL ©£¥¦¥¤¨Ÿ©§¦¨¤¦§¦
÷Iç dnò BI LiL íLkL ,íéîMä¯,àáé÷ò :é"ø BI øîà !da ÷Iç íéøçàI Lé Ck ©¨©¦¤§¥¤¥¦¨¥¤¨¥©£¥¦¥¤¨¨©£¦¨

éøácãçà íáé Iò eð÷Jç íeIk :I"à ?ãçà íáé Iò áéLî äzà äî ,ïéîáé éðLa E §¨¤¦§¥§¨¦¨©¨¥¦©¨¨¤¨§¦©§©¨¨¤¨
ïk íéøác øàLëe ?øîàî da äNò àJL ïéa øîàî da äNòL ïéa ,ïéîáé éðL Iòå§©§¥§¨¦¥¤¨¨¨©£¨¥¤Ÿ¨¨¨©£¨¦§¨§¨¦¥

éIò Iáç :éàfò ïa øîà äfä ïBLJa .íéøãðéàî .ò"ø úà zLnéL àJL éàfò ïa E §¨¦©¨©¤¨©¤©©£¨¨¤¤©©¤Ÿ¦©§¨¤©
àéðú
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נדרים. פרק עשירי - נערה המאורסה - דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       רש"י

כאשר ה"טוב לבריות" קשור עם "טוב לשמים", אזי יעשה זאת גם כאשר צריך 
לוותר על מציאותו, כיוון שהתורה מצווה אותו לעשות זאת, ודווקא באופן כזה 

יכול להיות אמיתית העניין ד"טוב לבריות"
משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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ריא

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

ïðz,epizpyna epipy -äMà íà äîe ,øæòéìà éaø øîà`nlra §©¨©©¦¡¦¤¤¨¦¦¨
äðwLlradBîöòì,dqxi`eøôéî àeä éøäz`,äéøãðdnai ¤¨¨§©§£¥¥¥§¨¤¨
`idyBì eð÷äL äMà[mailÎ],íéîMä ïîikeøôénL ïéc Bðéàmaid ¦¨¤¦§¦©¨©¦¥¦¤¥¥

z`.äéøãð,dziiyew z` `xnbd dwiqnéàåxfril` iax xaic `l §¨¤¨§¦
`l`amewn,øîàî da äNòLef dnai s` `ldàeä Bîöòì äð÷ §¤¨¨¨©£¨¨¨§©§

,xn`nd ici lr.minyd on dze` el epwd `le
,minyd on el epwdy xfril` iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn

dpeekd.íéîL éãé ìò Bîöòì äðwLdze` dpwy mcew s` ixdy ¤¨¨§©§©§¥¨©¦
.meaid zwifa eil` dceb` dzid xn`na

n`n oica dax ly ewitq z` epizpynn heytl `xnbd dqpn:x
èBLôzdn z` epizpyna xfril` iax ixacnéòác[wtzqdyÎ] ¦§§¨¥

äaøm`d ,dxezd on dnaia dpew xn`ny i`ny zia zhiya ©¨
,äNBò ïéñeøéà éànL úéáì øîàîdxiqn dkixv `id oiicre ©£¨§¥©©¥¦¤

,ez`eypk aygizy ick dteglBàxn`ndy,äOBò ïéàeNðs`e ¦¦¤
dgikene .xac lkl ezy`k `id ixd dteg `la dilr `a m`

,`xnbdc èBLôzxn`nïéàeOðäNBòéàc .wxïéñeøéà`ed ¦§§¦¦¤§¦¥¦
ïðz àä ,äNBòepipy ixd -(:eq lirl),äéáà äñøBànä äøòð ¤¨§©©£¨©§¨¨¨¦¨

,äéøãð ïéøéôî dìòáeji` ok m`e .ecal dl xtdl leki qex`d oi`e ©£¨§¥¦§¨¤¨
`la ecal maid dl xtin xn`nd ici lry xfril` iax xn`

.a`d zetzey
,`xnbd dgec,÷çöé øa ïîçð áø øîàxnel xyt` mlerl ¨©©©§¨©¦§¨

e ,dyer oiqexi` xn`ny'øôé' éàî,xfril` iax xn`yøôémaid ©¨¥¨¥
úeôzeLa.a`d mr §¨

zwelgny ,in` iaxk epiptly `ziixadn `xnbd dgiken
:eznaia xn`n maid dyry mewna `id dpynay mi`pzd

énà éaøk éëä énð àéðzïéa íáé úøîBL ,iptl dltpyïéa ãçà íáé ©§¨©¦¨¦§©¦©¦¤¤¨¨¥¨¨¤¨¥
iptl dltpyøôé ,øîBà øæòéìà éaø ,ïéîáé éðL.maid dléaøå §¥§¨¦©¦¡¦¤¤¥¨¥§©¦
,øîBà òLBäédltp m` `weecìmaiãçà,xtin `edàìådltpyk §ª©¥§¤¨§Ÿ

ì,øîBà àáé÷ò éaø .íéðL,ote` meya xtin maid oi`àìdltpyk ¦§©¦©¦£¦¨¥Ÿ

àìå ãçàìdltpykì.íéðL §¤¨§Ÿ¦§©¦
,øæòéìà éaø øîà,`ed xnege lw `ldîeíà ääMà,dqex`ïéàL ¨©©¦¡¦¤¤¨¦¦¨¤¥

Bì[qex`lÎ]BúeLøì àáz àlL ãò da ÷ìç,oiyeciwd ici lrlkn ¥¤¨©¤Ÿ¨Ÿ¦§
mewnîdryMe dyciwBúeLøì úàaBì äøîâðdixcp lr ezekf ¦¤¨¨¦§¦§§¨

,a`d zetzeya mze` xtdläMà[dnaiÎ]Bì LiL÷ìçzngn da ¦¨¤¥¥¤
s` el dwewf `idy dwifdBúeLøì àáz àlL ãò,xn`nd ici lr ©¤Ÿ¨Ÿ¦§

Mîe xn`n da dyr,BúeLøì úàam`døBîâzL ïéc Bðéà ¦¤¨¦§¥¦¤¦§
[xnbzyÎ]Bì.dl xtie dixcp zxtda ezekf

àì ,àáé÷ò éaø Bì øîà.df `ed xnege lwokyäMàa zøîà íà ¨©©¦£¦¨Ÿ¦¨©§¨§¦¨
Bîöòì àeä äðwLl` df oi` ,dl xtin `edymeyn `ïéàL íLkL ¤¨¨§©§¤§¥¤¥

da ÷ìç Bì,dyciwy mcew,da ÷ìç íéøçàì ïéà Ckj`ikeøîàz ¥¤¨¨¥©£¥¦¥¤¨Ÿ©
mb df meyníéîMä ïî Bì eð÷äL äMàa.dl xtin `edyL`ld §¦¨¤¦§¦©¨©¦¤

÷ìç dnò Bì LiL íLk,dpnaiiy mcew s`,da ÷ìç íéøçàì Lé Ck §¥¤¥¦¨¥¤¨¥©£¥¦¥¤¨
.xn`nd lral wx `le znd ig` lkl dwewf `id ixdy

òLBäé éaø Bì øîà,`aiwr iaxl,àáé÷òmpn`éøácEzxn`y ¨©©¦§ª©£¦¨§¨¤
mipekp xfril` iax zxaq z` zegclaiptl dltpy dnaiéðL ¦§¥

,ïéîáéla`ìò áéLî äzà äîiptl dltpy dnai,ãçà íáé`ld §¨¦¨©¨¥¦©¨¨¤¨
.da wlg ecaln mc` meyl oi`

Bì øîàiaxl `aiwr iax,ryediìò eð÷lç íeìk[oiaÎ]ãçà íáé ¨©§¦©§©¨¨¤¨
ìòå[lÎ],ïéîáé éðLepwlig melkeøîàî da äNòL ïéalàlL ïéa §©§¥§¨¦¥¤¨¨¨©£¨¥¤Ÿ

íéøác øàLëå .øîàî da äNòep` ,dqex`k dnaid oic oi` mday ¨¨¨©£¨§¦§¨§¨¦
y micnelïkiablíéøãðz` xtin maid oi`e ,dqex`k dpic oi` ¥§¨¦

.dixcpoldle(.dr)iaxl `aiwr iax ly ef daeyz `xnbd x`az
.dqex`k dpic oi`y ep`vn dn iabl ,ryedi

laéàfò ïa øîà äfä ïBL,`aiwr iax ixac z` rnyyk envr lr ©¨©¤¨©¤©©
ìáçéìòàáé÷ò éaø úà zLnéL àlL éàfò ïa E,lecb mc` `edy £¨¨¤¤©©¤Ÿ¦©§¨¤©¦£¦¨

.zelern zeaeyz aiydle gvpl jk lk rceid
,dzii`x z` `xnbd zyxtnéàî©
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דובער שי' שו"ב

שלום וברכה!

ופשוט  מובן  בחורות  בשביל  לזמן  מזמן  והתועדות  ארגון  איזה  לסדר  הי'  גדול  דבר   ...
שלא ביחד עם הבחורים וכן בהעדר נגונים כיון שיוצא מזה איזה פרצה בקול באשה ויש די חומר 
בהטאקס און טיילס וכיו"ב להתועדות, ואולי אפשר לעשות בהם גופא )אטשערעד( תור, שעל כל 
אחת ואחת יהי' להכין שיעור והרצאה בהתועדות שבמילא מעונינות יותר ונכנסים בעובי הענין...

מוסג"פ מעסעדזש לימי חנוכה שבטח ישתמש בו באופן המתאים.

בברכת הצלחה.
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חב"ד ריב נשיאי רבותינו מתורת

א.
זלמן  שניאור ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

והשו"ע  התניא בעל - הזקן אדמו"ר

â וציונים הערות עם ערוך שבתשולחן הלכות -â

åòãñôä íB÷îa[glxzéãk åéìò ïéãét÷î ïéàL íB÷îa àeäL ,éòø ìL óøb ìöà BúáéLé òBa÷ì øzî ¦§¤§¥ª¨¦§©§¦¨¥¤¨¨¤§¦¤§¨¤¥©§¦¦¨¨§¥
ãñôðå ñàîð øáã äæéà íà ïBâk ,ãñôää ÷lzñéå íMî epàéöBéå åéðéòa óøbä ñàniL[hlxzéðtî ¤¦¨¥©¨¨§¥¨§¦¤¦¨§¦§©¥©¤§¥§¦¥¤¨¨¦§¨§¦§¨¦§¥

øöça åéìò íéãøBiä íéîLbä[nxzì ñéðëäì ìBëé ¯ íL øã BðéàLì Búhî íLBðçìL ñéðëäì Bà ,äéìò ákL ©§¨¦©§¦¨¨§¨¥¤¥¨¨¨§©§¦§¨¦¨¦§©¨¤¨§©§¦ª§¨
íL ìBëàì[`nxzì ïécä àeäå ,àø÷ð eäfL ,äæ ïéðòa àöBiëå ,íäa ãBîìì åéøôñ ïBâk ,BLéîLú éìk øàL ¤¡¨§©¦¦§¨§¥©§¦§§¨¨¦§¨¤§©¥§¦§¨¤¤¤¦§¨

ìk ïëå ,íéîLbä éðtî ønLîä íB÷îì íMî epàéöBé ñeànä éðtî åéìò Bzòc ïðBàúzLëe ,äáéLé úeòéá÷§¦§¦¨§¤¦§¥©§¨¨¦§¥©¦¦¤¦¨§¨©§ª¨¦§¥©§¨¦§¥¨
.äæ ïéðòa àöBik©¥§¦§¨¤

ïðBàúz íàL éðtî ,íeìk úìòBî dðéà ¯ BLéîLú éìk øàL Bà ïçìL Bà ähî àìa dcáìa äáéLé ìáà£¨§¦¨¦§©¨§Ÿ¦¨ª§¨§¨§¥©§¦¥¨¤¤§¦§¥¤¦¦§¥
áLBé äéä àì älçznL ïåék ,øçà íB÷îa áLå ïàkî Cìå íe÷ Bì íéøîBà eðà ¯ ñeànä éðtî åéìò Bzòc©§¨¨¦§¥©¦¨§¦§¥¦©§¥§¨©¥¥¨¤¦§¦¨Ÿ¨¨¥
BLéîLú éìk øàL Bà ïçìL Bà ähî éãé ìò Búøéc ïàk òáwLk ïk ïéàM äî ,éàøò Cøc ñðëð åLëòå ïàk©§©§¨¦§©¤¤£©©¤¥¥§¤¨©©¦¨©§¥¦¨ª§¨§¨§¥©§¦

Búøéc øB÷òì BúBà íéçéøèî ïéà ¯[anxz:åéðôlî óøbä úà ïéàéöBî àlà ,ïàkî ¥©§¦¦©£¦¨¦©¤¨¦¦¤©¨¨¦§¨¨
עו  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

הלכה  ביאורי
ãñôä íå÷îá [çìøú לעשות מותר הפסד במקום –

לכתחילה  רעי של .582גרף
ãñôðå ñàîð [èìøú מרובה הפסד אינו אפילו –583.
øöçá åéìò [îøú המטנף לבעלֿחיים הואֿהדין –

רעי". של "גרף משום לפנותו שרוצים חפצים ומשחית
íù ìåëàì [àîøú מיד רעי של הגרף לפנות מותר –

לא  עדיין אם גם עליו לאכול כדי השלחן כשהכניס

עליו  .584אכל
åúøéã øå÷òì [áîøú רגילות כל לשנות מטריחים אין –

מטלטול  להימנע כדי דירתו) עקירת רק (ולא שתהיה
רעי" של הנמצאת 585"גרף פסולת לפנות רשאי ולכך ,

אף  מאוסה, בו השתיה אם בו להשתמש שרגיל בכלי
מאוס  אינו עצמו .586שהכלי

והוספות  ציונים
לכתחילה.582) רעי של גרף כעושה נחשב ואינו
המבואר 583) באופן רעי של גרף אצל ישיבתו קביעת

והותרה  לכתחילה", רעי של גרף כ"עשיית נחשבת להלן
כאן  היה כבר שהגרף משום ולא הפסד מקום שהוא משום
שם  יניח יעשה כיצד ס"ד: שלה בסי' מפורש והוא (דיעבד),
הדלף  אותו יהיה ואז ישיבתו, שם ויקבע שלחנו או מטתו
ועושה  הקרקע את שמלכלך מפני רעי, של כגרף לפניו
מכלֿמקום  לכתחלה, רעי של גרף עושין שאין ואף טיט...
לכתחלה  אבל ס"ט: שלח בסי' ועד"ז התירו. הפסד משום

הפסד. במקום אלא רעי, של גרף לעשות אסור
מוקצה 584) טלטול ולעניין ו; סוס"ק שלה סי' לדוד תהלה

רעא. הערה לעיל גם ראה מרובה, הפסד במקום
להלן 585) לפרש יש כן ולכאורה וציונים, מקומות מראי

דלא  והוא בהם, למד לא שעדיין אע"פ בהם" ללמוד "ספריו

צריך  בשלחן וגם במיטה שגם ה) סי' פ"ה (ביצה כהיש"ש
לאחר  לאכול עליו לשוע"ר אם וצ"ע בפועל, וישכב שיאכל
או  כהערמה, נראה יהיה שלא כדי הגרף משם שפינה

דירתו. למקום מיד לחזור שרשאי
רעי 586) של גרף עשיית שבימינו תקעז הערה לעיל ראה

זאת, בלא אפשר אי כי כ"דיעבד" נחשבת האכילה במקום
ולאכול  מרגילותו לשנות אותו מטריחים לא ומכלֿמקום

אחר. מאכל לאכול או אחר במקום
שרוצה 587) בכוס הנמצאת מאוסה שאינה קליפה וכגון

או  יושב שאינו במקום נמצאת הכוס ואפילו בה, לשתות
שעדיין  אלא ח, אות פ"ט יצחק שבות (ע"פ כלל שם עובר
בשינוי  ולא דירתו בעקירת אלא אינו זה היתר אם צ"ע

אחר). רגילות

 מתורת רבותינו נשיאי חב"ד 
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â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÁÒÙ‰ ÂÈÏÚ ¯·Ú˘ ıÓÁ ÔÈ„ ÁÓ˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

ãéúòùá éøëðì çúôîä úà øñîù øçàì íà ìáà)
éøëðä ñðëé àìù éãë åçøë ìòá åðîî åìèðå øæç äøéëî
çñôä øçàì äæ õîç éøä õîçäî íåìë ìåèéå øãçä êåúì
éøëðä úà çéðä àìù ïåéëã ìàøùéî íãà ìëì äàðäá øåñà
éøëðä øèôð éøä íù çðåî õîçäù øãçä êåúì ñðëéì
ìò ãñôää ìç õîçä íùî áðâé íàù õîçä úåéøçàî
åì áééçù åáåç åì íìùì éøëðä êøèöé àìù åðééäã ìàøùéä
ìàøùéì ãñôä åðîî òéâéù õîç ìëå åì øëîù õîçä ãòá
àöîé ìáå äàøé ìáá ìàøùé åéìò øáåò ãáàé åà áðâé íà
åéìò øáòù ùîî åöîçë äàðäá øåñà àåä çñôä øçàìå

:(î"ú 'éñá øàáúðù åîë çñôä

åèêì øëåî éðéøä éøëðäì åøîàéù íò ïåîäì øéäæäì êéøö
úà êì øëåî éðéøä åì øîàé àìå éì ùéù õîçä ìë úà
äàðäá õîçä øåñà ãáòéãá åìéôàå íåìë åðéà äæù çúôîä

:ììë åøëî àì éøäù çñôä øçàì

æèéøëðì åöîç øëî àìå çëùå úáùá ìçù çñô áøò
ç÷åì åðéà åìéôà úáùá éøëðì åðøëîé àì úáù áøòá
åì åøëåî åà ç÷îä íåëñ åîò õöå÷ àìà ììë úåòî åðîî
õîçä åì äð÷îå ç÷î íåëñ úöéö÷ àìá ÷åùáù øòùë
ãñôä íå÷îá åìéôà øåñà äæ éøä äééð÷ä éëøãî ãçàá
àì õîç øåòéá úåöî êøåöì àéä åæ äøéëîù ô"òà äáåøî
ç÷îù å"ù ïîéñá øàáúðù åîë úáùá íéîëç äåøéúä
àìà .íù ïééò ,äåöî êøåöì åìéôà åøéúä àì øåîâ øëîîå
åòãåéîå åøéëîä éøëðì äøåîâ äðúîá åððúé äùòé ãöéë
åì úåð÷äì øäæéå çñôä øçàì åì åðøéæçéù åá òãåé àåäù
ïéà íà åúåùøì éøëðä åðëùîéù äëéùîá åà ääáâäá õîçä
ã"îú 'éñá øàáúðù åîë íéáøä úåùø êøã åøéáòäì êéøö
úåð÷äì øäæé åëùåîì øùôà éàù áø õîçä íàå ,íù ïééò
î"î úáùá äðúî ïúéì øåñàù ô"òàå çúôîä úøéñîá åì

:íù ïééò å"ù ïîéñá øàáúðù åîë åøéúä äåöî êøåöì

æéíãå÷ åà çñô áøòá 'ä äòùá éøëðì øîåì ìàøùé éàùø
ç÷ äðîá øçà ìàøùéî åà éøëðî õîç ç÷åì äúàù ãò
êéúåòî êì øéæçàå çñôä øçàì êîî åðç÷àå íéúàîá éðîî

éñåàåçøëåî àåä éøëðäù ô"òàå äæ ìò çåéø ãåò êì ó
éãëî øúåéá åðîî ç÷ì éøäù ô"äçàì õîçä åì øéæçäì
äøéëîá õîçä úà åì øëî øáëù ïåéë íå÷î-ìëî ,åéåù
ïîæ ìë ùîî åìùë àåä éøä øåîâ ïéð÷á åì äð÷äå äøåîâ

:åðîî åç÷ìå ìàøùéä øæç àìù

âשני âיום
çéúðî ìò äðúî ïúåðä äìåë äøåúä ìëáù éô ìò óà

àéä éøäå äøåîâ äðúî àéä éøä ïîæ øçàì åì äðøéæçéù
åøéîçä çñôá õîç ïéðòì íå÷î-ìëî ,ïîæä êåúá ùîî åìùë
åì åøéæçéù úðî ìò éøëðì äðúîá õîçä ïúéì åøñàå íéîëç
åøéæçúù úðî ìò éøëðì øîåà åðéà íà åìéôàå çñôä øçàì
çñôä øçàì éì åøéæçúù äàø åì øîåàå åì åðúåð àìà éì
éîé ìë äøåîâ äðúîá êìù àåä éøä éì åøéæçú àì íà óàå
åì åøéæçéù ùåøéôá éøëðäì øîåà àåäù ïåéë ë"ôòà çñôä
ïàëî ãåîìì ïéàå õîç úøîåç úîçî íéîëç åá åøéîçä

:íéøçà úåîå÷îì
èééðéøä åì øîàù ïåâë éàðú ìò øåëîì åà ïúéì åìéôàå

úðî ìò åéùëòî ïéèåìçì äðúîá êì åðúåð åà åøëåî
éô ìò óà çñôä øçàì åà çñôä êåúá éðåìô øáã äùòúù
òøôîìù àöîð åì òá÷ù ïîæá øáã åúåà éøëðä äùòéùëù
øåñà äìçúëì íå÷î-ìëî ,çñôä íãå÷î åìù õîçä äéä
äùòé àì àîù äøåú ìù øåñéà ÷ôñ ïàë ùéå ïë úåùòì
äð÷ð àì òøôîìù àöîðå òá÷ù ïîæá øáã åúåà éøëðä
ãéá ã÷ôåîä ìàøùé ìù åöîçë äæ éøäå íìåòî éøëðì õîçä
åîë àöîé ìáå äàøé ìáá ìàøùéä åéìò øáåòù éøëð

:î"ú ïîéñá øàáúðù
ëøîàå íúñá åì åðúð àìà åéùëòî åì øîà àì íà ìáà

çñôä øçàì åà çñôä êåúá éðåìô øáã äùòú íà åì
òá÷ù ïîæá øáã åúåà éøëðä äùòù ô"òà êìù õîçä äéäé
êìéàå ïîæ åúåàî àìà õîçä åì äð÷ð àì ïë éô ìò óà åì
åéìò øáòå éøëðä ãéá ã÷ôåîë õîçä äéä ïîæ åúåà íãå÷å
çñôä øçàì äæ õîç êëéôìå àöîé ìáå äàøé ìáá ìàøùéä
:éøëðä ïî åúåð÷ì ìàøùéî íãà ìëì øåñàå äàðäá øåñà

àëåäøéæçúù úðî ìò êì åøëåî éðéøä åì øîà íà ïëå
ïéà êîî åúåãôì íéîã éì äéäéùë éìììë äøéëî åæ

íåéå íåé ìëá éøäù õîçä éîã ìë éøëðä åì ïúð íà óà
ìåëé éøëðä ïéà åöîç úåãôì ìàøùéä àáé íà çñôä éîéî
åìùë åðéàå ììë éøëðäì éåð÷ õîçä ïéàù àöîð åãé ìò áëòì
øáò éøäù äàðäá øåñà çñôä øçàì äæ õîç êëéôìå ùîî

:àöîé ìáå äàøé ìáá ìàøùéä åéìò

âשלישי âיום
áëçñôä øçàì éì åäøéæçúù úðî ìò åì øîà íà ìáà

ìàøùéäì åøéæçäì áéåçî äéä àì çñôä éîé ìëù ïåéë
àåä çñôä øçàì êëéôìå çñôä éîé ìë ùîî åìùë àåä éøä
äàøé ìáá ìàøùéä åéìò øáò àìù ïåéë äìéëàá åìéôà øúåî
:øàáúðù åîë ïë úåùòì øåñà äìçúëìù àìà àöîé ìáå

âëäøéëîá êì åøëåî éðéøä äìçúëì åì øîåì øúåî ìáà
äöøú íàù åá éì éúøééù äæ úåëæ ìáà ïéèåìçì äøåîâ
íãà ìëù áåèå éðîî õåç íãà íåùì åðøëîú àì åøëîì
íåùù äæá ìéòåéå ùåøéôá ïë åì øîàé éøëðì åöîç øëåîä
,çñôä øçàì éøëðä ïî åöîç úåð÷ì ìëåé àì åðîî õåç íãà
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íãà íåù ïéà ùåøéôá ïë åì øîà àì íà óà íå÷î-ìëîå
éøëðì øëîùë ïë åúòã äúéä éàãåáù éøëðä ïî åúåð÷ì ìåëé
ïî åúåð÷ì ìëåé àì íãà íåùù åöîçá äæ úåëæ åì øàùéù

:éøëðä

ãëïë úðî ìòù äøéëî úòùá éøëðä íò äðúé àì ìáà
àîù éðîî õåç íãà íåùì åðøëîú àìù êì øëåî éðà
àöîðå øçà íãàì åðøëîéå äæ éàðú ìò éøëðä øåáòé
åéìò øáòå íìåòî éøëðäì éåð÷ õîçä äéä àì òøôîìù

:äàðäá õîçä øåñàéå àöîé ìáå äàøé ìáá ìàøùéä

äëçñôä øçàì õîçä åì øéæçäì äöåø éøëðä ïéà íà
øåñà ìàøùéì åéîã íìùìå åîöòì å÷éæçäì äöåø àìà
åðøéæçéù ãò úåéôë øàùá åôåëì åà íäéðéãá åúåà òåáúì

:ïéèåìçì åì øëîð øáë éøäù åì

åëìàøùé àèçù éô ìò óàù øîåîì õîçä úà øåëîì ïéà
ìù åöîçë äàðäá øåñà çñôä åéìò øáòù åöîçå àåä
àåäù éðôî èòåî øáãá åöîç åì øëîå øáò íàå ìàøùé
òãåé äéä àìù çñôä øçàì åì åðøéæçéù åá òãåéå åøéëî
ùé øáãá äáåøî ãñôä ùé íà äàðäá øåñà àäé õîçäù

éìçéù øîåîäì øîàéù åì øéúäììò éøëð íò õîçä úà ó
åà ïéôéìçäå éøëðì åðøëîéù åà øçà øáã ìò åà øçà õîç

:ù"ò â"îú ïîéñá øàáúðù åîë ìàøùéì ïéøúåî úåòîä

âרביעי âיום
æëåéìò øáòå õîçá úåôúåù íäì äéäù éøëðå ìàøùé

àåäå äàðäá øñàð ìàøùé ìù éöçäù ô"òà çñôä
øçà å÷åìçéùë ïë éô ìò óà éøëðä ìù éöçä íò áøåòî
ìù éöçå äìéëàá åìéôà øúåî éøëð ìù éöçä éøä çñôä

:äàðäá åìéôà øåñà ìàøùé

çëúöîåçî äðéàù äàåáú íééçøä úéáá åì äéäù ìàøùé
æàù çñôä òéâäù ãò äðçèð àìå çñôä íãå÷ äðçèì
çñôä øçàìå úô äðîî äôàå íééçøä ìòá éøëðä äðçè
ìàøùéì øúåî åúáåè åì úåàøäì ìàøùéì úôä úà àéáä
õîçî äðäð äæ ïéàå äàåáúä ãòá éøëðä ïî íéîã ç÷éì
äñéò äðîî äùòù äòùá éøëðäù éôì çñôä åéìò øáòù
ãåò äéåàø äðéà éøäù äôøù åìéàë äæ éøä äöîéçå
ë"à ìàøùéì úøúåî ïééãò äúéä äöîéçù íãå÷å ìàøùéäì

.éøëðä ïî ìá÷î àåä øúéä éîã

ïî åøòáìå éøëðä ïî úôä ç÷éì ìàøùéä úà ïéáééçî ïéàå
òãåé åðéàù øçà ìàøùéì éøëðä åðøëîé àìù éãë íìåòä
ïéàù éôì åðìëàéå çñôä åéìò øáòù ìàøùé ìù õîç àåäù
àåäù ïåéë íéøçà úì÷ú éðôî åðåîî ãéñôäì áéåçî ìàøùéä
àìà éøëðäì õîçä øëåî åðéà éøäù äì÷ú íäéðôì ïúåð åðéà
ïîéñ ïééò éøëðäì õîçä øàùð àìéîîå å÷æð åì íìùî éøëðä

:î"ú

èëòåãéå ãéî çñôä øçàì ìàøùé úåùøá àöîðä õîç

íéîëç úð÷úë ã"é ìéìá ÷ãáù ô"òà çñôä åéìò øáòù
àöîðå ä÷éãáá åàöî àìù åúåùøá øàùðù åöîç ìë ìèéáå
ìò íéøôåñ éøáãî åìéôà àöîé ìáå äàøé ìáá øáò àìù
àåä ïë éô ìò óà çñôä øçàì åúåùøá àöîðù äæ õîç
åà åöîç ìë ìèéáù íéãò åì ùé åìéôà äàðäá øåñà
äàðäá øúåî àäé íàù ùîî ø÷ôä ïåùìá íäéðôá åøé÷ôäù
øîàéå çñôä øçàì ãò åöîç íãà ìë çéðé àîù ùåçì ùé
åìéôàå åðîî úåðäéì åì øéúðù éãë çñôä íãå÷ åøé÷ôäù

ëéìùäù ø÷ôä íå÷îá êìùåî àöîðù õîçìàøùé íù å
ìáá åéìò øåáòé àìù éãë çñô áøòá úéùù äòù íãå÷
øúåîù ä"îú 'éñá øàáúðù åîë çñôá àöîé ìáå äàøé
ìëì øåñà çñôä øçàì íå÷î-ìëî ,äìçúëì ïë úåùòì

:åðîî úåðäéì ìàøùéî íãà

âחמישי âיום
ìáåøù åà ìàøùé ìù àåäù òåãéùë íéøåîà íéøáã äîá

ïî äîù ìôð íúñä ïîù ìàøùé ïä àåää íå÷î éøáåò
åìéôà åà íéøëð ïä àåää íå÷î éøáåò áåø íà ìáà áåøä
äîù ìôð éøëð ïîù øîåì ì÷äì ïéìåú äöçî ìò äöçî

.ì÷äì íéøôåñ éøáã ÷ôñ ìëù äìéëàá åìéôà øúåîå

ìôðù úåìúì øùôà éàù çñôä øçàì ãéî àöîðùë äæ ìëå
øçàì äîù ìôðù úåìúì øùôà íà ìáà çñôä øçàì äîù
ìù åúéá êåúá àöîð åìéôà ïéðò ìëá äìéëàá øúåî çñôä

.ì÷äì íéøôåñ éøáã ÷ôñ ìëù ìàøùé

ù"ééå øëù çñôä øçà øîåîä ïî úåð÷ì øéúäì ùé êëéôì
øáò àìå çñôä øçà äùòðù úåìúì ùé íà õîç øàùå

.çñôä úö÷î åìéôà åéìò

åøñàì çñôä åéìò øáòù õîç ÷ôñ ìëá ïéøéîçî ùéå
äáåøî ãñôä íù ïéàù íå÷îá íäéøáãì ùåçì ùéå äìéëàá

:ìëä éøáãì øúåî äàðäá ìáà

àìåìéëàäì øåñà çñôä åéìò øáòù ìàøùé ìù õîç
'éñá øàáúðù åîë ø÷ôä ìù åà íéøëð úåîäáì åìéôà

:íù ïééò çñôá õîç ïéðòì â"îú

˙ÂÁ· ‡ˆÓ˘ ıÓÁ ÔÈ„ ËÓ˙ ÔÓÈÒ '‚ ˜ÏÁ
:ÍÙÈ‰· Â‡ ÌÈ¯Î ÌÈÏÚÂÙ‰Â Ï‡¯˘È

à(äëåúá øëîðä ïééå úô ïåâë äøåçñ ùåøéô) éàìîå úåðç
úøéëîá äá íéìãúùîä íéìòåôå ìàøùé ìù äëåúáù
øåñà çñôä øçàì åæ úåðçá àöîðä õîç íéøëð ïä éàìîä
ïéìåú ïéàå ìàøùé ìù éàìîä ïî àåä éàãåáù äàðäá åìéôà
éàìîäù ïåéë äîù ìôð íéìòåôä ,íéøëð ïîù øîåì ì÷äì
ïéñðëð àìà ãéîú íéòåá÷ ïðéà íéìòåôäå ãéîú úåðçá òåá÷

:ïéàöåéå

áàöîðä õîç ìàøùé íä íéìòåôäå éøëð ìù éàìîå úåðç
ïî àåä éàãåáù äìéëàá åìéôà øúåî çñôä øçàì íù

:éøëð ìù éàìîä
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âשישי âיום
âøùôàù úåðçä êåúá øëîðä éàìîá õîç ùéùë äæ ìëå

àåä íà ìáà éàìîä ïî àåä àöîðä äæ õîçù úåìúì
ìëä éøä éàìîä ïî àåä äæ õîçù úåìúì øùôà éàù ïéðòá
éàìîå úåðçäù ô"òà ìàøùé ïä íà íéìòåôä øçà êìåä
ïî éàãåáù äàðäá åìéôà øåñà õîçä éøä éøëð ìù
úåðçä ïî íéìòåôä åàöéùëù ô"òàå äîù ìôð íéìòåôä
êåúá íäî ìôðù õîçä ïî åùàéúð øáë éàãåá çñôä íãå÷
õîç äéä ë"àå åäìëàéå åäàöîé éøëðäù éøëð ìù úåðçä
ìáá íéìòåôä åéìò åøáò àìå øåîâ ø÷ôä çñôä éîé ìë äæ
ç"îú 'éñá øàáúð øáë éøä íå÷î-ìëî ,àöîé ìáå äàøé
äàðäá øåñà çñôä íãå÷ åøé÷ôäù ìàøùé ìù õîç óàù
éàìîå úåðçäù ô"òà íéøëð ïä íéìòåôä íàå çñôä øçàì
åàöéùëù ô"òàå äìéëàá åìéôà øúåî õîçä éøä ìàøùé ìù
õîçä ïî åùàéúð éàãåá çñôä íãå÷ úåðçä ïî íéìòåôä
çðåîä ø÷ôä øáã ìëå øåîâ ø÷ôä õîçä äùòðå ïäî ìôðù
ø÷ôää åì äð÷ðå åúåùø åì äúëæ ìàøùéî íãà ìù åúåùøá
õîç ìàøùéäì äð÷ð àì ïë éô ìò óà ùîî åìùë äùòðå
ç"îú 'éñá øàáúðù íòèî çñôä éîé ìë åúåðçá äéäù äæ

:íù ïééò

Ì‰Ï ˘È˘ È¯ÎÂ Ï‡¯˘È ÔÈ„ ˙ ÔÓÈÒ '‚ ˜ÏÁ
:˙ÂÙ˙Â˘

àãò åì òøô àìå åøéáçî õîç ìù øëë äåìù ìàøùé
íåùî åá ùéå çñôä øçàì åì òåøôì áééç çñôä òéâäù
àá íàå øúéä úòùá åì äåìäù ïåéë åì òøåô åðéà íà ìæâ
äåìîä éàùø íéøáã øàùá åà úåòîá çñôä êåúá åì òåøôì
äåì àåäù ô"òàå çñôá åìéôà íäî úåðäéìå åðîî íìá÷ì
úåòîù àöîðå õîç ìù øëë åì òøôéù õîç ìù øëë åðîî
øåñàå åì òåøôì áééç àåäù õîç ìù øëëä éôéìç ïä åìà
åîë çñôä øçàì åìéôà çñôá õîç éôéìçî úåðäéì
òøåô äåìäù äòùáù ïåéë íå÷î-ìëî â"îú 'éñá øàáúðù
ìëåéù õîç ìù øëë íåù äåìä úåùøá ïéà äåìîäì úåòîä
ìò àø÷ð ïéôéìç íù ïéà êëì åáåç ïåòøôá äåìîäì åðúéì

éìçîùë àìà ìôåð åðéà ïéôéìç ïåùìù åììä úåòîìò øáã ó
:ïéòá àåäù øáã

âקודש âשבת
áäòùá äåìä úåùøá ïéòá õîç ìù úåøëë ùé íà åìéôàå

àåä äåìäù ïåâë çñôä êåúá äåìîäì úåòîä òøåô àåäù
ãòá úåòîä åðîî ìá÷ì äåìîäì øúåî ïë éô ìò óà éøëð
øëë ìò çñôä úö÷î øáò øáëù ô"òà åì áééç àåäù øëëä
íâå ìàøùéä úåùøá äéä íà äàðäá øñàðå áééç àåäù äæ
,çñôä åéìò øáòù ìàøùé ìù åöîç ïéãë ïéøåñà åéä åéôéìç
éøëð ìù åöîçë åðéã éøëðä úåùøá àåäù åéùëò íå÷î-ìëî

.çñôä åéìò øáòù

òøôéù øëë åðîî äåì éøäù ìàøùéì ãáòåùî àåäù ô"òàå
åìà úåøëë ìò åãåáòù ãçééúð àìù ïåéë íå÷î-ìëî ,øëë åì
øëë úåð÷ì ìåëé éøëðä éøäù çñôá éøëðä úåùøá íéçðåîù
åúåùøá íéçðåîù åìà úåøëëå åáåç åì òåøôìå ÷åùä ïî
àìù äöøéù äî ìëì íàéöåäìå íìëàì àåä ìåëé çñôá
úåøëëá äééëæ íåù ìàøùéì ïéàù àöîð ìàøùéä úòãî
ìù åöîç íåùî ïéøñàð åéäéù çñôá éøëðä úåùøá íéçðåîä
ìù áåç àìà éøëðä ìò åì ïéàå çñôä åéìò øáòù ìàøùé
åéìò øáòù úîçî øñàð åðéà õîç ìù áåçäå ãáìá õîç
íåù ìàøùéäì ïéàå éøëð ìù àåä õîçä óåâù ïåéë çñôä

:åá äééëæ

âõîç ìù úéáøá éøëðì úåòî äåìäù ìàøùé äæ íòèîå
òåáùå òåáù ìëá åì ïúé åéúåòî åì òøôé àìù ïîæ ìëù
çñôä øçàì éøëðä ïî ìá÷ì åì øúåî õîç ìù úåøëë äîë
åì ïúåð åìéôàå çñô ìù òåáù ãòá åì òéâîù úåøëëä úà
ïä éøäå çñôä íãå÷ åöîçúðù åà çñôá åöîçúðù úåøëë
åéä çñôä éîé ìëù ïåéë íå÷î-ìëî ,çñôä åéìò øáòù õîç

åùøáíðéã éøä ïäá äééëæ íåù ìàøùéäì äéä àìå éøëðä ú
.çñôä åéìò øáòù éøëð ìù åöîçë

úåðúäì êéøö äìçúëì êëéôì äæ íòè ìò ïé÷ìåç ùéù éôìå
òåáù ãòá çñôä øçàì åì ïúé àìù çñôä íãå÷ éøëðä íò
ïúé àìà çñôä íãå÷ åà çñôá åöîçúðù úåøëë çñô ìù
éãë çñôä øçàì åöîçúðù úåøëë åà çî÷ åà úåòî åì
éøëðä ìù åöîç ìò ãåáòù íåù åì äéäé àì çñôä éîé ìëù
åì ïúåð çñôä øçàì íà åìéôà äæ éàðú åîò äðúäù ïåéëå
åì øúåî çñôä íãå÷ åà çñôá åöîçúðù úåøëë éøëðä
úåòîä éôéìç ïä åììä úåøëëù éôì íìëàìå åðîî íìá÷ì
àìù ãáòéãá ìáà çñô ìù òåáù ãòá åì úúì åîò äðúäù
åì àéáä çñôä øçàìå çñôä íãå÷ åæ éàðú åîò äðúä
øúåî çñôá åöîçúðù úåøëë çñô ìù òåáù ãòá éøëðä

:äðåùàøä àøáñë ø÷éòäù íìëàìå íìá÷ì åì

$



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רטז

 216   לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי 

חב"ד רטז נשיאי רבותינו מתורת

âהחסידית הפרשה - ויחי פרשת אור' â'תורה
אחי יֹודּו אּתה 1יהּודה ְֶַַָָ

äãeäé"éçà EeãBé äzàE'Bâå"2: §¨©¨©¤§
íòtä" íL ìò àø÷ð äãeäé äpädcF`"(äì ,èë àöiå), ¦¥§¨¦§¨©¥©©©¤©¥¥

äéãBä úðéça àeäå3íéãBî" :ìàøNé úBîLð úeììëaL §§¦©¨¨¤¦§¨¦§¦§¨¥¦
"Cì eðçðà4"íéãBîe íéåçzLîe íéòøBk eðçðàå" ;5àlà . £©§¨©£©§§¦¦§©£¦¦¤¨

" àø÷ð ,ïîfä úçz àeäL éôì ,ähîlLmrRd,"äãBà ¤§©¨§¦¤©©©§©¦§¨©©©¤
áöBç øB÷îa äìòîì ìáà .úBåL íézòä ìk àlL¤Ÿ¨¨¦¦¨£¨§©§¨¦§¨

àø÷ð íLå ,ïîfä ïî äìòîì àeä íäéúBîLðdcEdiék , ¦§¥¤§©§¨¦©§©§¨¦§¨§¨¦
äëk" Bîk ,äåää ìò äøBî ã''eiädUri"áBià,à áBià) ©¤©©Ÿ¤§¨¨©£¤¦¦

(äBîk älnä Leøét äéäéå .dcFiúôñBúa'dYdcFdi. §¦§¤¥©¦¨§¤§¤¤§¤
à''é äéîçðáe))[æé ,](ú''ìcä úçz ìBbña Y "äãBäé" ázëð (. ¦§¤§¨¦§©§¤§¤©©©¨¤

" ïéðòåmrRdúelbúäå äãéì øçà eðééä ,"äãBà §¦§©©©©¤©§©©¥¨§¦§©
úðéçáì íéîøBbä íä íäL éåìå ïBòîL ïáeàø úðéça§¦©§¥¦§§¥¦¤¥¥©§¦¦§¦©

éçà EeãBé" eäæå ,Bæ äéãBä."E ¨¨§¤©¤

:äæ ïéðò øeàáe¥¦§¨¤

íL ìò àeä ïáeàø äpäE`xïa-6,äiàø úðéça Y ¦¥§¥©¥§¥§¦©§¦¨
,äáäàä úðéça úëLîä úîøBbä àéä Bæ äiàø úðéçáe§¦©§¦¨¦©¤¤©§¨©§¦©¨©£¨

áeúkL Bîk(é ,à ìà÷æçé)éðt"dix`äéøà Y "ïéîiä ìà §¤¨§¤§¥§¥©§¥¤©¨¦©§¥
úBiúBàdI`x7"äðîéz ïáeàø äðçî ìâc" äéä ïëå .øaãna) ¦§¦¨§¥¨¨¤¤©£¥§¥¥¨¨©¦§¨

(é ,áBîk ,äaéç Cøc úeáø÷úä ïéðò àeä äiàø ïéðò ék .¦¦§¨§¦¨¦§¨¦§¨§¤¤¦¨§
áeúkL(é ,è òLBä)dúéLàøa äðàúá äøekák" :izi`x ¤¨¥©§¦¨¦§¥¨§¥¦¨¨¦¦

mkizFa`8'eëék" eäæå ."d`x'ä'Bâåäzò ék ,ipad`i £¥¤§¤¦¨¨§¦©¨¤¡¨©¦

éLéà'Bâå"(áì ,èë àöiå)ìàøNé-úñðëa Bæ äëLîä ïéðòå . ¦¦§©¥¥§¦§©©§¨¨¦§¤¤¦§¨¥
"àkìîã àø÷éa àìkzñàì" úðéça àeä9úà øøBòì , §¦©§¦§©¨¨¦¨¨§©§¨§¥¤

õtçzL ãò äáäàä10.Cøaúé Ba ä÷áãì ¨©£¨©¤¤§¨§¨§¨¦§¨¥
íãB÷ "øBà øöBé"å äøîæã-é÷eñt eð÷úð äæ Cøc ìòå§©¤¤¤¦§§§¥§¦§¨§¥¤
.òîL-úàéø÷a "záäàå" íei÷ì àBáiL éãk ,òîL-úàéø÷§¦©§©§¥¤¨§¦§¨©§¨¦§¦©§©
éã àì ék àeä ,íB÷î ìL BçáL øetña äðåekä øwéò ék¦¦©©©¨¨§¦¦§¤¨¦Ÿ©
,àápb" eìéôàå ,íìòä úðéça àéäL éôì ,dcáì äòéãéa¦¦¨§©¨§¦¤¦§¦©¤§¥©£¦©¨¨

àzøzçî íetà'eëå"11ék "záäàå" íei÷ì àBáé àìå ; ©©§©§¨§§Ÿ¨§¦§¨©§¨¦
úðéçáì äòéãé úðéçaîe ,éelbä ìà íìòääî àöiLk íà¦§¤¥¥¥©¤§¥¤©¦¦§¦©§¦¨¦§¦©

" Y éeléb úðéça àeäL Lnî äiàø`lMYq`l.à÷åc " §¦¨©¨¤§¦©¦§¦§©¨¨©§¨
÷éîòäìe ,Cøaúé åéçáLa øtñì äaøiL éãé ìò eðééäå§©§©§¥¤©§¤§©¥¦§¨¨¦§¨¥§©£¦

éà Bzòc"íéîìBò ìk úeëìî Eúeëìn"L C(âé ,äî÷ íéläz); ©§¥¤©§§©§¨¨¦§¦¦

ïááø Baøå íéôìà óìà"'eë"12àeä Cøaúé Bcáì àeäå , ¤¤£¨¦§¦¦§¨§§©¦§¨¥
øîàîk ,íìBòä àøápL íãB÷ Bîk ãçeéîe ãéçé13" :cigi ¨¦§¨§¤¤¦§¨¨¨§©£¨¨¦

Cìî íéîìBòä éç'eëíL úezîàå ,"cigiàeä"L àeä ¥¨¨¦¤¤©£¦¥¨¦¤
"àeä Bcáì14" ïéðòå .cg`úðéça CLîpM àeä "'` §©§¦§©¤¨¤¦§©§¦©

agå ú''é'cõøàäå íéòé÷ø 'æ íäL ,15'eëíéìèa eéäiL , §¥§¤¥§¦¦§¨¨¤¤¦§§¥¦
ììëðå äìBò õøàå íéîL ìL úeiçäL ;Cøaúé Bãeçéì§¦¦§¨¥¤©©¤¨©¦¨¨¤¤§¦§¨
Bîk ,úeiðçeøä ìL úeiçä eìéôà äìBò Cëå ,BøB÷îa¦§§¨¨£¦©©¤¨¨¦§

áeúkL(àé ,èë 'à íéîéä éøác)äleãbä 'ä Eì" :'eëå"16÷øå ; ¤¨¦§¥©¨¦§©§¨§§©
ãBák íL Ceøa"FzEklnmlFrlúBîìBò úBéälL ,"ãòå ¨¥§©§§¨¨¤¤¦§¨

úðéçaî ÷ø íä Y íéãøôðFzEkln.Cøaúé ¦§¨¦¥©¦§¦©©§¦§¨¥
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,ãé á÷ò äøBú éèewì äàøe .øîBòa â"ìä øòMáe "äãBúì øBîæî" ìéçúnä øeac¦©©§¦¦§§¨©©©©©¨¤§¥¦¥¨¥¤
195 ãenò å ÷ìç úBçéL éèewì äàøe .ïBænä úkøáa "Eì äãBð" ïéðòa Cìéàå à¨¥¨§¦§©¤§§¦§©©¨§¥¦¥¦¥¤©

.(77 äøòä¤¨¨

.4.(äãéîòä úlôz çñBð)©§¦©¨£¦¨

.5ì eðéìò" úlôz çñBð).("çaL ©§¦©¨¥§©¥©

.6.(ãBòå .â ,àò äLøt äaø úéLàøa)§¥¦©¨¨¨¨§

.7):dI`x zFIzF` dix`(àðîéäî àéòø) øäæ .à ,áë÷ ò ïewz øäæ éðewz äàø ©§¥¦§¦¨§¥¦¥Ÿ©¦Ÿ©©£¨§¥§¨
.(á ãenò Léøå à ãeîò óBñ èö Lãç øäæ éðewz .à ,ãìø ñçðét¦§¨¦¥Ÿ©¨¨©§¥©

.8.("íáaçì éðéòa íëéúBáà eàøð ïk" :é"Lø Leøéôáe)§¥©¦¥¦§£¥¤§¥©§©§¨

.9.(á ,æîø á ÷ìç .à ,èö÷ .á-à ,çì à ÷ìç øäæ äàø .Cìnä ãBáëa ïðBaúäì)§¦§¥¦§©¤¤§¥Ÿ©¥¤¥¤

.10ãò äáäàä úà eøøBòz íàå eøéòz íà" :æ ,á íéøéMä øéL ét ìò)©¦¦©¦¦¦¨¦§¦§§¤¨©£¨©
.("õtçzL¤¤§¨

.11ïéòä úñøéâa à ,âñ úBëøa .'äì àøB÷ úøzçnä çúôa ápb ."àéø÷ àðîçø")©£¨¨¨§¨©¨§¤©©©§¤¤¥©§¨§¦§©¨¥
éôì Cøaúé BðBöø ìò øáBò äæ ìk íòå àeä Ceøa LBãwäa ïéîànL éøä" .á÷òé©£Ÿ£¥¤©£¦§©¨¨§¦¨¤¥©§¦§¨¥§¦

éwî úðéça ÷ø àéä Bæ äðeîàL.(úBîB÷î änëáe .á ,àé åö äøBú éèewì ."äøèòå ó ¤¡¨¦©§¦©©¦©£¨¨¦¥¨©§©¨§

.12.("ïeîe÷é éäBîã÷ ïááø Baøå dpeLnLé ïéôìà óìà" :é ,æ ìàiðc)¨¦¥¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨¨¨¦§

.13.("øîàL Ceøa" úkøa)¦§©¨¤¨©
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éøàiLëeéeléb úðéçáa ,Búðéa ÷îBòa äæ ïéðòa C §¤©£¦§¦§¨¤§¤¦¨¦§¦©¦
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dãçééì ,äìòîì-ähnî Lôpä úà áéLäìe 'ä øBàa§§¨¦¤©¤¤¦©¨§©§¨§©£¨
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.("'eë ízîNå" ãò "äéäå"îL ïéáéz á"ò ãâðk á"ò íL da Lé "òBîL̈©¥¨¥§¤¤¥¦¤¦§¨¨©§©§¨

.36"éòñî älà" ÷eñt ìò äæ øeàéa ïéiò)(à ,ö éòñî äøBú éèewì)ìòå . ©¥¥¤©¨¥¤©§¥¦¥¨©§¥§©
"éçéå" ÷eñtéøö)(äðåekä øîàî äæéàì ïeiò C.( ¨©§¦¨¦¦§¥¤©£¨©©¨¨

.37.(úaL ìéìì úBøéîæ Y "ïéçáLa ønæà" èeit)¦£©¥¦§¨¦§¦§¥©¨

.38.(à æ úéðòz)©£¦

.39.(ç äðLî à ÷øt äøéöé øôñ)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.40.(àö÷úú ãenò (â Cøk úBîL) Bøúé äøBzä øBà äàø)§¥©¨¦§§¤¤©

.41.(âëø ãenò à Cøk àø÷iå äøBzä øBà äàø)§¥©¨©¦§¨¤¤©

.42.(äîc÷äa á ,àé à ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤©©§¨¨

.43.(36 äøòä 196 ãenò äì ÷ìç úBçéL éèewì äàø)§¥¦¥¦¥¤©¤¨¨

.44ã ÷øt óBñ ïBLàøä eðéæàä ìéçúnä øeac äøBú éèewì äàø éàLça ïéðòî)¥¦§¨©£¨¦§¥¦¥¨¦©©§¦©£¦¨¦¤¤
.(ã ,áò Y

.45.(."íúnà ÷éç ìà íLôð CtzLäa" :áé ,á äëéà ét ìò)©¦¥¨§¦§©¥©§¨¤¥¦Ÿ¨
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" úðéçáadY`àeä eléàk éeléâa úBéäì eðééäc ," ¦§¦©©¨§©§¦§§¦§¦
çëBðì46éøö ,EeãBé" úBéäì CLig`"47éøöL .íéc÷äì C §©¨¦¦§©¤¤¨¦§©§¦

íãé ìòå íäaL ,éåìå ïBòîLå ïáeàø úðéça äléçz§¦¨§¦©§¥§¦§§¥¦¤¨¤§©¨¨
úðéça úîéã÷ éìa ék .Bæ äàãBä úðéça éeléb CLîeé§©¦§¦©¨¨¦§¦§¦©§¦©
àeäL Y äãeäé úðéça CLîð àì éåìå ïBòîL ïáeàø§¥¦§§¥¦Ÿ¦§©§¦©§¨¤

úeìlkúäå ìehéa úðéça'eëàlà ,éeléb úðéçáa Y §¦©¦§¦§©§¦§¦©¦¤¨
éwîe íìòä úðéçáaúìéôz ìéçúäì øLôà éà ïëìå .ó ¦§¦©¤§¥©¦§¨¥¦¤§¨§©§¦§¦©

"øBà øöBé"å äøîæã é÷eñt úîéã÷ éìa äøNò-äðBîL§¤¤§¥§¦§¦©§¥§¦§¨§¥
òîL úàéø÷e'eë48"ïôBña ïúlçz õeòð" ïéðò eäæå .49, §¦©§©§¤¦§©¨§¦¨¨§¨

ïéáé ïéánäå50.: §©¥¦¨¦

äpäå" :äæ éãé ìòLiaiF` sxFrA Lci:" §¦¥©§¥¤¨§§¤§¤
"LiaiF`íâä .éîLbä óebä éëøöå íìBòä éðéðò íä " §¤¥¦§§¥¨¨§¨§¥©©©§¦£©

éøö íãàLúðéçáa úBéäì ïéëéøö íB÷î ìkî ,íäì C ¤¨¨¨¦¨¤¦¨¨§¦¦¦§¦§¦©
.íéðô àìå óøBòáìa øácä äNBòL eðééä íéðt úðéça) ¤§Ÿ¨¦§¦©¨¦©§¤¤©¨¨§¥

øúa éãLc ïàîk" ,íééøBçà úðéça eðééä óøBò úðéçáe ,Lôðå§¤¤§¦©¤©§§¦©£©¦§©§¨¥¨©
"déôúk51Bàôk elàëe Bçøk ìòa ,52'eëå;( ¦§¥§©¨§§¦§¨§

"åLciéáéBà óøBòa" àeä "àlà Eãé éø÷z ìà" Y "E §¨§§¤§¤©¦§¥¨§¤¨
"E''éãeé53" ék ,Lnî "Eãé" úðéça àeäå .LpiniäèeLt ¤§§¦©¨§©¨¦§¦§§¨

"íéáL ìa÷ì54ähîì èMtúpL ãñçå ïéîé úðéça àeä , §©¥¨¦§¦©¨¦§¤¤¤¦§©¥§©¨
ä úà ìàøNé àøiå" ïéðòëe .ähîcIädlFcBäNò øLà ©¨§¦§¨©©§¦§¨¥¤©¨©§¨£¤¨¨

"íéøöîa 'ä(àì ,ãé çlLa). §¦§©¦§©©

úðéçáa àeäL úàfä äìBãbä äãéøéä äpä ék¦¦¥©§¦¨©§¨©Ÿ¤¦§¦©
éLîäì íøâ éî ,Bàôk elàëe íééøBçàúBéäì íãàä úà C £©¦§¦§¨¦¨©§©§¦¤¨¨¨¦§

úàæ äúéä Bãiîe 'ä úàî éàcå ?äæì çøëeî55éãk §¨¨¤©©¥¥¦¨¨§¨Ÿ§¥
äìéëàä çëa ìltúiL ,"àøBäðì àëBLç àëtäúà"ì'eëå §¦§©§¨£¨¦§¨¤¦§©¥§Ÿ©¨£¦¨§

.äæa àöBiëå§©¥¨¤

éøöL ÷øúðéçáa àlà úeiîéðt úðéçáa CLîeé àlL C ©¤¨¦¤Ÿ§©¦§¦©§¦¦¤¨¦§¦©
"sxFr.E''éãeé Y Eãé úðéçáa ììëeé äæ óøBò úðéçáe ," ¤§¦©¤¤§©¦§¦©¨§¤

äãeäé ìL Eãé úðéça àeäå'eëäàãBä úðéça àeäL éôì , §§¦©¨§¤§¨§¦¤§¦©¨¨
äåLîe äåMä" 'ïéîìò ìk ááBñ' úðéçáa ìehéáe'eë"56, ¦¦§¦©¥¨¨§¦©¨¤©§¤

éLçé àì CLç íb""C"äøBàk äëéLçë"å(áé ,èì÷ íéläz) ©Ÿ¤Ÿ©§¦§©£¥¨¨¨§¦¦

"úéNò äîëça ílek" éøäL ;ïéåL úeiðçeøå úeiîLb Y©§¦§¨¦¨¦¤£¥¨§¨§¨¨¦¨
(ãë ,ã÷ íéläz)íb ,ïk íàå .úeiîLâ äiNò àéä äîëçäL , §¦¦¤©¨§¨¦£¦¨©§¦§¦¥©

Bîk Cøaúé åéðôì íä íéiîLbä íéðéðò éøàLe äìéëàä̈£¦¨§¨¥¦§¨¦©©§¦¦¥§¨¨¦§¨¥§
úeiîLâ àéä äîëçä íbL øçàî ,äîëç ìL úeiðçeø¨¦¤¨§¨¥©©¤©©¨§¨¦©§¦

'eëå. §
" úìòî àéä úàæådY` dcEdiäàãBä úðéça eðééä ," §Ÿ¦©£©§¨©¨©§§¦©¨¨

éáéBà óøBòa Eãé" äéäzL ,älôzaL éeléâaäòLa Y "E §¦¤©§¦¨¤¦§¤¨§§¤§¤§¨¨
éáéBà óøBò"a ÷ñBòLepnî úøáBòå úôìBç éæàå "E ¤¥§¤§¤©£©¤¤§¤¤¦¤

eîéLø øàLð íB÷î ìkî ,äáäàä'eëåà÷åc eðééä Cà , ¨©£¨¦¨¨¦§©§¦§©©§©§¨
.íéðt àìå óøBò úðéçáa: ¦§¦©¤§Ÿ¨¦

Càäãeäé" úBéäì Bæ äðéça úìòî ìëì íøBbä øwéò ©¦©©¥§¨©£©§¦¨¦§§¨
éçà EeãBé" úBéäì íøBbäå ,"äzàøîàð äæ ìò ,"E ©¨§©¥¦§©¤©¤¤¡©

"Lia` ipA Ll EegYWi." ¦§©£§§¥¨¦
ïéðò eäæå ,äëLîä úðéça àeä äàåçzLää äpä ék¦¦¥©¦§©£¨¨§¦©©§¨¨§¤¦§©

úBëLîä ïä ïäL ,äøNò-äðBîLaL úBàååçzLää57. ©¦§©£¨¤¦§¤¤§¥¤¥¥©§¨
" úðéçáeLia`k" úðéça eðééä "mgx"íéða ìò áàíéläz) §¦©¨¦©§§¦©§©¥¨©¨¦§¦¦

(âé ,â÷ä áà eðéáà" ,ongx"58,áà úðéça àeä úeðîçøäL ; ¨¦¨¨©£¨¤¨©§¨§¦©¨
úBéçäì" ãñçå ä÷ãö úðéça àeä úeðîçøä úBãìBúå§§¨©§¨§¦©§¨¨¨¤¤§©£

"íéìôL çeø(åè ,æð äéòLé)úcîa ãñç äNBòä ìkL ; ©§¨¦§©§¨¤¨¨¤¤¤§¦©
" úðéçáa äæ éøä ,íéîBúéå íéiðò ìò íçøì íéîçøäipA ¨©£¦§©¥©£¦¦¦¦£¥¤¦§¦©§¥

Lia`." ¨¦

.46íéëìnä éëìî Cìnä elàk úîàa BçBîa ìehéaä äéäiL ,øîBì äöBø")¤©¤¦§¤©¦§¤¡¤§¦©¤¤©§¥©§¨¦
.(äð'â ãenò ç Cøk úBîL äøBzä øBà Y ."Lnî çëBðì àeä Y àeä-Ceøa LBãwä©¨¨§©©¨©¨§¤¤©

.47.(eðééäc :óñBð 633 êeáa)§©§©§

.48øákL éðtî eðééä ,äøNò-äðBîL úìéôz ÷ø ïéìltúnL Y äçðîáe)§¦§¨¤¦§©§¦©§¦©§¤¤§¥©§¦§¥¤§¨
éøö úéáøòáe .äéúBëøáe òîL-úàéø÷ úéøçLa eîéc÷äìéçúäì øBæçì C ¦§¦§©£¦§¦©§©¦§¤¨§©§¦¨¦©£§©§¦

.(älôzä íãB÷ äéúBëøáe òîL-úàéø÷§¦©§©¦§¤¨¤©§¦¨

.49.(æ äðLî à ÷øt äøéöé øôñ)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.50"BðBúà éða ä÷øOìå" ÷eñt ìò ,øçà íB÷îa ïéiòå)(à ,æî ïn÷ì)òîLîc , §©¥§¨©¥©¨§©Ÿ¥¨§¦£§©¨§©§©
äàøéå äáäà úðéça àeäL ì''Bbqî ähîì àeä ,äàãBä àeäL ,÷''øeLc'eë. §ª¤¨¨§©¨¦¤¤§¦©©£¨§¦§¨

äìòîì àeä äàãBä àeäL äãeäéc ïàk øàaúpM änî Côä äøBàëì eäæå§¤¦§¨¥¤¦©¤¦§¨¥¨¦¨¤¨¨§©§¨
.ì''Bbñ íäL éåìå ïBòîL ïáeàøî¥§¥¦§§¥¦¤¥¤

ìáà ,äàøéå äáäàî ähîì àéä äàãBäc .éãéî äL÷ àì úîàáeäàãBä ¤¡¤Ÿ¨¤¦¦§¨¨¦§©¨¥©£¨§¦§¨£¨¨¨
äãeäéã.äàøéå äáäàî äìòîlL ìeha úðéça eäæ Y ¦¨¤§¦©¦¤§©§¨¥©£¨§¦§¨

ãåc úðéça äæå(á ,àì÷ íéläz)å éúéeL àì íà" :ézîîBãáeúkL Bîëe ." §¤§¦©¨¦§¦¦¦Ÿ¦¦¦§©§¦§¤¨
(áé ,èé 'à íéëìî)ä øçàå" :ìehéaäå äîîcäL éøä ,"äwã äîîc ìB÷ Là §¨¦§©©¨¥§¨¨©¨£¥¤©§¨¨§©¦

"àkìî éúà÷ ïnz" ék ,äáäà àéäL Làäî äìòîì àeäïewz øäæ éðewz) §©§¨¥¨¥¤¦©£¨¦©¨¨¨¥©§¨¦¥Ÿ©¦

(ä) áéúk Là éab ìáà .(íLàeä LàäL àlà ,"ä''éåä Làá àì" :ì,ä''éåä £¨©¥¥§¦¨Ÿ¨¥£¨¨¤¨¤¨¥©£¨¨
øçà íB÷îa øàaúpL Bîk. §¤¦§¨¥§¨©¥

äãeäé" ïàk øîàL eäæc ,ãBòåäzà,"äéäiLeðééäc ,äzà úðéçáa äãeäé §§¤¤¨©¨§¨©¨¤¦§¤§¨¦§¦©©¨§©§
éeléb úðéçáa'eëäàãBä àéä æàå ,íìòäa ÷ø íà ék éelâa Bðéà íéîòôìå . ¦§¦©¦§¦§¨¦¥§¦¦¦©§¤§¥§¨¦¨¨

ìehéa úðéça eäæ éeléb úðéçáa äàãBääLk ìáà .äàøéå äáäàî ähîlL¤§©¨¥©£¨§¦§¨£¨§¤©¨¨¦§¦©¦¤§¦©¦
.(Lnî©¨

.51.(áë ÷øt àéðz äàø .Bôúk éøBçàî ÷øBfL éîk)§¦¤¥¥£¥§¥§¥©§¨¤¤

.52ì ét ìò).("ãL BàôkL éîk" :íLå .á ,ë íéøãð àøîbä ïBL ©¦§©§¨¨§¨¦§¨§¦¤§¨¥

.53.(á ,æ äîc÷äa øäæ éðewz)¦¥Ÿ©©©§¨¨

.54.(äìéòð úléôúa éecéeä çñBð)©©¦¦§¦©§¦¨

.55):z`G dzid 'd z`nì.(âë ,çé÷ íéläz áeúkä ïBL ¥¥¥¨§¨Ÿ§©¨§¦¦

.56.("íéðéîàî ìëå" íéàøBð íéîéì èeit ."ìBãâå ïè÷")¨Ÿ§¨¦§¨¦¨¦§¨©£¦¦

.57"éì íéåçzLî 'eëå LîMä äpäå" :áLiå úLøt Léø ïéiò)(â-á ,çë ìéòì).( ©¥¥¨¨©©¥¤§¦¥©¤¤§¦§©£¦¦§¥

.58.(úéøçL ìL òîL úàéø÷ úkøa çñBð)©¦§©§¦©§©¤©£¦
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éáà" úðéça íbäîëçî àúééøBà"c ,äøBzä àéä "E ©§¦©¨¦¦©¨§©§¨¥¨§¨
"ú÷ôð59éða òîL" :eøîàL Bîëe ,áà úðéça àeäL , ¨§¨¤§¦©¨§¤¨§§©§¦

éáà øñeî"E(ç ,à éìLî)áúëaL-äøBz Bæ" Y'eëå"60"e ;ipa ©¨¦¦§¥¨¤¦§¨§§¥
éáà.äøBza íé÷ñBòä íä "E ¨¦¥¨§¦©¨

" eäæåEegYWieéáà éða Eìéáà éða"L ,"Eíä "E §¤§¦§©£§§¥¨¦¤§¥¨¦¥
eåçzLé" íä íä ,íéãñç-úeìéîâáe äøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨¦§¦£¨¦¥¥¦§©£

,"ïôBña ïúléçz õeòð" úBéäì EúBà eëéLîéå "Eì§§©§¦§¦§¨§¦¨¨§¨
Lôpa çk íéðúBpä íä íéãñç-úeìéîbäå äøBzäL¤©¨§©§¦£¨¦¥©§¦Ÿ©©¤¤
äàãBä úðéça äéäzL ãò äàøéå äáäàä úà øøBòì§¥¤¨©£¨§¦§¨©¤¦§¤§¦©¨¨

éçà EeãBé" ïk éãé ìòå ,ìehéáe"äzà äãeäé" úBéäì "E ¦§©§¥¥©¤¦§§¨©¨
.ì''pk: ©©

.59.(à ,àë÷ á ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤.60.(á ,åòø á ÷ìç øäæ ét ìò èë ïîéñ Lãwä úøbà ,àéðz)©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨©¦Ÿ©¥¤

$
.ב 

האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

בראשית  פרשת - יובל את עדה ותלד

(çî)åäæåìäà áùåé éáà äéä àåäù õî÷á ìáé 'éçá
ãçà ïéðò ïàö äòåøå ìäà áùåé éë 'éô äð÷îå
éáàã àåä ïë äìòîì íâå é"ùøéôë àéìú àäá àäã íäì
'÷ðä î"åà ìë êéùîîù íéôé÷îä ìë øå÷î åðééä ìäà áùåé
(ë ,æ äëéî) ù"îë á÷òé êéùîäù î"åúã íéôé÷îë ìäåà
éë 'åë á÷òéá úåãò í÷éå (ä ,çò íéìäú) á÷òéì úîà ïúú
äéä ë"òå øúëä úéîéðôá äìåòù éòöîàä å÷á á÷òé ùøù
é"ùð ïäå ïàö '÷ð úåîùðäù äìòîì åîë ïàö äòåø á÷òé
åàöéå 'çîá åìòù 'åë éúéòøî ïàö (àì ,ãì ìà÷æçé) áéúëã
úåì÷îá ïåéìòä ïáì ïàöá úåìåáçúá äùòù á÷òé é"ò äèîì
éåáø íäá úåùòì ïàöä íçéì 'åë íéèäøá ìöô øùà
î"åàá íéìåìëä ïéðååâî äëùîää é"ò ÷ø åäæù äãìåúä
'åë ìöéôù úåì÷îã åæ àãáåòá øäæá ù"îë íéðåéìòä î"åúã
áùåé á÷òé äéäù åäæå 'åë ïéìôúã ïéçåî 'ãã ïéôé÷îë äæù
úåéîùâá ïàö äòåøë ïàö äòåø ô"òáùå ë"áùúã íéìäà
íäá äùåòå íéî úà÷ùäáå äáåè äòøîá íúåà ñðøôîå ïæù
íéìá÷îù 'åë éðàö '÷ðù é"ùð ïä äìòîì êë äãìåúä éåáø
ô"ò à"îá ù"îë øåãå øåã ìëá äòåøä é"ò î"åúä øåàî
ìò êéúåéãâ úà éòøå ïàöä éá÷òá êì éàö (ç ,à ä"ù)
'åë î"åúã íéìäà éáùåé '÷ðù íéòåø 'æ ïäù íéòåøä úåðëùî
ùîî äìòîì åîë äèîì ïàö äòåø äéä à÷åã á÷òé ë"òå
ùéà ìáà) äãìåúä éåáøá ô"åàá î"åà êéùîäì úåéðçåøá
'éçá úîçî ÷ø íåìë êéùîî 'éä àì ïàö äòåø äéäù øçà
(ú"éùîë ìäà áùåé éáà 'éäù ìáé 'éçá åäæù éììëä øå÷î
òéôùî 'éçá úéùàø '÷ðù äøåúä ìéáùá úéùàøá ù"îë
'åë äøåúã øåàî ìá÷î 'éçá úéùàø '÷ðù ìàøùé ìéáùáå

é"ùð ø"ñã àúééøåàá ïàøù÷úî ìàøùé ïä íéøù÷ 'âã
éáà ìáé åäæå .òåãéë 'øåúä úåéúåà ø"ñî íúåéç íéìá÷î
àåäå ìäà '÷ðù íéôé÷îä ìë êéùîîä øå÷î 'ð÷îå ìäà áùé

é÷îä ìäàïä ø÷áå ïàö '÷ðù úåîùð ïä äð÷îå î"åúã ó
é÷îã ìäà áùåéî íéìá÷î íìåëù 'åë øåù éðôë íéëàìîäó

ìáé àåäù íäìù éììëä øå÷îä úåòöîàá êùîðù ïåéìòä
ì"ðä íòèî 'éôé÷îä úëùîä ìë øå÷î íùîù à÷åã õî÷á

:ì"ãå
(èî)íùåáâåòå øåðë ùôú ìë éáà äéä àåä ìáåé åéçà

åëåôäå øáãá 'áä úåììëúää 'éçá åäæ äðä .'åë
ìåìë ãçà ìëù ãöî àáù ú"úã òöåîîå â"åçã úåììëúäë
'åë ãñçî ìåìë 'åáâå 'åáâî ìåìëù ãñçë éëôää åúìåæî
åáø ùé â"äëå 'åë ùàî íéîå íéîî ùà àéöåä é"ñá ù"îëé
éåáø úåéäì ìåëé ë"ò 'åë 'éì 'éå 'éì 'éôñ ìëã úå÷ìçúä
ù"îë øåòéù ïéà ãò íéëôää ìëî à÷åã úåììëúää
÷"åáù é"ñá ù"îëå) 'åë ãàî ùéàä õøôéå (âî ,ì úéùàøá)
úéùàøá øöåé ìù äîå÷ øåòù '÷ðå 'éôñ úåááø íéôìà 'å ùé
åäæ ììëáå (à"îá ù"îë 'åë çë áøå (ä ,æî÷ íéìäú) åäæå
à÷åã ô"åà éåìéâá ë"åà ìë ããåîù ç"å÷ã äãîä å÷ 'éçá
ìáåé '÷ðù àåäå ïå÷úä øå÷î ÷"àã ä"î íùá åùøùù
øãñá úåáåøòúå äìéìáä äùåòä àåäù à÷åã íåôàìîá
åæ úåììëúäå ãåçéá ùéù éôìå íãà 'éçá àåäù à÷åã äãîå
äîãà íãà '÷ð øåòù ïéàì ìåãâ éåáøá ä"î íùã ìåèáä 'éçá
àìåëã àúåîìù '÷ðù ïéôé÷îä ìë øå÷î àåäù ùîî ïåéìòì
ùøùã òåãéëå õî÷á ìáéã åéçà àåäù ìáåé åéçà íùå åäæå
äãå÷ð àåäù ô"òà íìåçá ìáåé àìå à÷åã 'éôé÷îá íéìëä
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åðîî êùîð àìù ïééãò ïéàå íìòää 'éçáá àåäù øçàî 'ëçã
ìò 'ëçáù äðéáã äìòî ïåøúé åäæå ì"ðë ùîî ë"åàá éåìéâá
ù"î åäæù ã"åéã ïåúçúä õå÷ ïéðòá òåãéë äîöò 'ëçã äãå÷ð

øîà àì äæìå .ì"ðë 'ëçî 'ìòîìù ïåáð '÷ðù 'åë 'ëçá ïáä
éë ùîî ìáéã åéçà àåäù íåôàìîá ìáåé àìà íìåçá ìáåé

:ì"ãå 'åë ïåéìòì äîãà íãàã íäì ãçà øå÷î

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(áìäðäåúååäúäù (á"ë ãò è"é úåà) ìéòì 'úðù åîë
'éçáî 'ä øáã úåéúåà é"ò àåä ò"éáã íéàøáðä
ïäå ùéì ïéàî íúåà íéåäîä íä åìà úåéúåàù úåìéöàã 'ìî
á"ç à"÷ìá øàåáîëå ò"äáð ïäáù úåøîàî äøùòä
'æðù 'éöàã äàìéò äîëç ïéðòá íâ ïáåé ë"îë ,úåëéøàá
ù"îëå ïéàî ùé ë"â àåä ä"á ñ"àî 'úååäúäù äìòîì
'éçáî ë"â àåä 'úååäúäù åðééäå ,àöîú ïéàî äîëçäå
íãàá úåéîùâá î"ãò åîë éë ,äîëçäî äìòîìù úåéúåà
æ"ãòå äáùçîä úåéúåà ùéå øåáãä úåéúåà ùéù íéàåø åðà
úåéúåà åðééäã úåéúåà 'éçá äîë ùéù äìòîì ìùîðä ïáåé
íäîù äðåéìò äáùçîä úåéúåà 'éçá ùéå ïåéìò øåáãä
úåéúåà 'éçá ë"â ùéå ïééìâúàã ïéîìòå ïéîéúñ ïéîìò åëùîð
úåéúåà 'éçá ë"â ùéù ãò äáùçîäî äìòîìù 'îëçá
'æðä à"úðè 'éçá 'ã ïéðò åäæå äîëçäî äìòîìù âåðòúá
øåáãä úåéúåà åðééäã) úåéúåàä íä äðåøçàä 'éçáù ç"òá
íä íäî äìòîìå (äæ ììëá äáùçîä úåéúåà íâ øùôàå
úåéúåàä íäù àìà úåéúåà 'éçá åîë ë"â íäù ïéâúä 'éçá
íä ïéâúäî äìòîìå ,øåáãä 'åéúåàî øúåé äðåéìò 'éçááù
'åë øôåù ó÷î à÷øæ íéîòèä íä ïäî äìòîìå úåãå÷ðä
ùé íòèä äðä éë ,ïåéìòä âåðòúä ìù úåéúåàä 'éçá íäù
íéîòèá äðäå 'ä áåè éë åàøå åîòè ù"îë âåðòú 'éçá åá
íä íéîòèä àöîð úå÷éúîå âåðòú åá ùé ïåâéðäù äðéâð ùé
ïéðò éë úåéúåà 'éçá âåðòúä éáâì íä éøäå âåðòúä éåìéâ 'éçá
íä íéîòèä êëå ø÷åá àúà 'ìî úåìâúä 'éçá àåä úåéúåàä
úåéîùâä äðéâðáù íéîòèá äàøðëå ïåéìòä âåðòú éåìéâ 'éçá
úãåáò 'éä äæù úå÷éúîå ïåâéð íäî ùéù 'åë øôåù ó÷î à÷øæ
àåä ïåéìòä âåðòúä 'éçá äðäå .'åë ïâðì íåéä øéùá íéåìä

äìòî äìòîì äâøãîá äìòð ãàî'éçá éë) äîëçä 'éçáî
äðåúçú 'éçá '÷ð âåðòúä íìåò 'éçá àåäù ïéîåé ÷éúò
íùã ãáìá úåéúåàä 'éçáî êëì (à"îá ù"îë ìéöàîáù
âåðòúä úåîöò éáâì êåøò ïðéà úåéúåàäù äîëçä úìá÷î

ù"æå ('åë ìëùä íöò éáâì ã"åîä úåéúåà êåøò ïéàù åîëå)
äæù 'à äãå÷ð ÷ø àåä ã"åéä éë á"äåòä àøáð ã"åéá ì"æø
á"äòä úååäúä ùøù äæîå âåðòúä úøàä íåöîö ìò äøåî
àåä á"äòä ùøùå øå÷îù 'åë úåîùðä âåðòú íå÷î àåäù
âðåò úøàä ù"ò ïãò '÷ðù ò"çä àéäù ïåéìòä ïãò 'éçáî
'à ã"åé ïî ÷ø àåä äúååäúä ïëà íéðåéìò íéîòèî ïåéìòä
éôì øåà äøåúå ù"îëå øåà äîëçä '÷ð ïëìå ì"ðë ãáìá
úåòöîàá äðäå .ä"á ñ"àî ãáìá åéæå øåà 'éçá àåäù
úëùîäå úøàä íéàøáðä ìë íâ ë"çà íéìá÷î äîëçä
åæ äøàä 'éäù éìåìå ,úåëéøàá ì"ùîëå ä"á ñ"àî úåéçä
ììë äøåà ìéëäì íéìåëé åéä àì äîëçá äìçú úùáìúî
ì"ðë øåà '÷ðù äøåú åæ äøåà äîìùë øåà äèåò åäæå 'åë
äáù éîéðôä ùåáì 'éçá àéäù äîìù ë"â úàø÷ðä àéäå
'èä øàùì ë"çà êùîð äãé ìòå äáå ä"á ñ"à øåà ùáìúî
à÷åã 'îëçä é"ò ñ"à øåà úøàä íéìá÷î íìåëù úåøéôñ
àúééøåàá øäæá ù"æå ì"ðë ò"éáá ë"çà êùîð íäî ïëå
äøåúä é"ò åðééäå äðáé ãñç íìåò áéúë ïëå àîìò íéé÷úà
ù"îë ïåæî íùá äøåúä ë"â '÷ðù åäæå ãñç úøåú úàø÷ðù
äîëçá ñ"à øåà úëùîä é"ò éë 'åë éòî êåúá êúøåúå
åîë ïåæî '÷ð ïëìå úåîìåòä ìëì íåé÷äå úåéçä ë"çà êùîð
ñ"àåà êùîð äøåúä é"ò êë óåâä íò ùôðä øáçî ïåæîäù
ì"æøà äðäå :äîëçä úåòöîà é"ò úåîìåòä ìëáå ò"çá
íéëéùîîä íäù åðééäã ,íéîùáù íäéáàì ïéñðøôî ìàøùé
úììåë äñðøô éë äñðøô '÷ð äæù ò"çá ñ"à øåà úåùáìúä
(ì"ð 'åë äìéëàá àä à"ò ç"ñã) úåáåúëá 'éàãë ùåáìå ïåæî
íä êéàå ,ì"ðë ùåáìå ïåæî '÷ð ò"çá ñ"à øåà úåùáìúäå
êàìîì åàöî íåøîì äìòùë äùî éáâ ì"æøà äðä ,íéëéùîî
,ìàøùé ìù íäéúåìôúî åðå÷ì íéøúë øùå÷å áùåéù ì"ãðñ
ïéøúë íùá '÷ðù íéðåéìò úåéúåà 'éçá åðééä íéøúëä ïéðòå
'éçá íä éë ïéðòäå ,ù"ò úéùàøá øäæ úîã÷äá ù"îë
ïéàä 'éçá àåäù ì"ðä ïåéìòä âåðòúä úåìâúäå úåéúåà
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êéùîîù åðå÷ì íéøúë øùå÷ù åäæå äîëçä àöîú åðîîù
åìù úåìâúääå úåéúåàä 'éçá úåéäì ì"ðä ïåéìò âåðòú 'éçáî
'éçá àéäù äîëçá íéùáìúîå íéëùîð íéîòè íùá '÷ðä
éøåáéãî 'éô ìàøùé ìù íäéúåìôúî à÷åã åäæå ,äøåúä
íåø ãò íéìåò íä äìôúá íéøîåà ìàøùéäù úåéúåà éôåøéöå
'éçá íäù äîëçäî äìòîìù úåéúåà 'éçá ãò úåìòîä
íéëéùîî íùîå âåðòúä úåéúåà íäù íéðåéìò íéîòèä

äøàäääæä çëäå ,äîëçá ùáìúî úåéäì äèîì äìòîìî
ìàøùéî ùôð ìëá ùéù úå÷ìà õåöéðù éôì àåä ìàøùéá
øùòù úåëéøàá à"îá øàåáîëå) äîëçäî äìòîì äùøù
àéäù ùôðä éáâì íéìë ÷ø íä ùôðáù 'åë ã"áç 'éçá
äåìà ÷ìç àéä éë ìëùä ïî äìòîì äúåîöòå äúåäîá
äìòîìå èåùô àåäù ñ"à 'éçáî äøàä äá ùé ë"àå ìòîî
éëå ì"øäî 'âä ù"î ù"àå úåëéøàá ì"ùîëå äîëçäî
íéàåø åðà êëìå (÷"åãå è"ë úåà ì"ò 'åë óåâáù äîùðä
àåäù íùä ùåãé÷ ìò åùôð øåñîì ìàøùéî 'à ìë çëá ùéù
äáäàì ÷ø íòè àöîð àì ìëùäî éøäù ìëùäî äìòîì
íéøôñá íòè àöîð àì ð"ñî ìò ìáà êééç àåä éë 'ä úà
ììëäì õåôçì åòáèù úå÷ìà õåöéðä íöò ãöî åäæù àìà
íåùá å"ç åðîî ãøôð úåéäì àìå ä÷åáàä éðôá øðë åøå÷îá
÷ø äîëçäî äìòîìù 'éçá åäæå ùîî ð"ñîá 'éôà ïôåà

øéúñî àåä óåâäù á"äðå óåâá úùáåìî ùôðä úåéäìù
ú÷îòäá ãàî ïðåáúäì äëéøö êëì åæ äøàä ìò äñëîå
äðäå á"äðå óåâä êùåç øéáòäì äìôúá 'ä úìåãâá úòãä
õåöéðä úà áéäìîå øéòáî àåä æ"ãåñô úîã÷ä é"ò äìôúá
'éçá àåäù ãçàá ð"ñî 'éçáì ù"÷á òéâéå àåáéù ãò é÷ìà
'éçáî ïéëéùîî åìà úåéúåà é"ò æàå äîëçäî äìòîìù
úåéäì íéîòè íùá '÷ðä ïéàìéò ïéøúëå íéðåéìò úåéúåà
ë"çàå úáäàå ãçà ù"÷á øîàðù åäæå äîëçá íéùáìúî
ë"çà æàå úáäàå ãçàá ð"ñîä ì"ö äìçúî éë íá úøáãå
åîë äâäðäå äëùîä ïåùì àåäù íá úøáãå úâøãîì àåáé
âåðòúä úøàä êéùîéù ì"øå ú"ãá åðééä íáå íéîò øáãé
àåä åæ äëùîäù øàåáî à"îá äðäå) äøåú '÷ðä äîëçá
âåðòú éåìéâ êéùîî äæáù éîò äøéù äìéìáå 'ééøåàã àððø é"ò
'åéúåà é"ò àåäù øàåáî ïàëå äøåú éîòè 'éçá ò"çá ïåéìò
úåá÷ð úåéúåàå íéøëæ úåéúåà ùé éë úîà íäéðùå äìôúä
éúñåñì ÷åñôá çìùá øäæä øîàî ô"ò úåëéøàá ù"îë
äàìòä íä úåá÷ð úåéúåà 'éçá åðééäå 'åë ïøëåã ïéñåñ ïéðòá
úåéúåà åäæå ì"ðä âåðòúä úåéúåà 'éçá øøåòì äìòîì äèîî
äëùîää ë"çàå äìòîì äèîî íìåñ '÷ðù àúåìöáù
ïî÷ì ïééòå (àúééøåàã àððø ïøëåã úåéúåà é"ò äèîì äìòîî

:äæ ïéðòî úåëéøàá â"î úåà

$
.ד 

מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרל"ג שמואל âתורת

ך"ג. מ"ם וישב המשקים שר זכר ולא

àìåéðôî é"ùø 'éôå ,åäçëùéå óñåé úà íé÷ùîä øù øëæ
íéðù éúù øåñà úåéäì ÷÷æåä åøëæì óñåé åá äìúù
íéáäø ìà äðô àìå åçèáî 'ä íù øùà øáâä éøùà 'àðù
'éøöî ìù øùäù 'éô) áäø íééåø÷ä íéøöî ìò çèá àìå
øáâä éøùà íù øîàù õ÷î ô"ø ø"ãîäî àåäå .(áäø éåø÷
é"ò íéáäø ìà äðô àìå ,óñåé äæ åçèáî 'éåä íù øùà
éúù åì óñåúéð éðúøëæäå éðúøëæ à"ë íé÷ùîä øùì øîàù
,åçèáî 'ä íù øùà '÷ðù øçàîã ïáåî åðéà 'åàëìå .íéðù
.éøúñã éúøú åäæù íéáäø ìà äðôù åéìò øîåà êéàä ë"à
àìù ùéàä éøùà ì"øù 'éôù øæ ùåøéô íù 'éô äùî éãéäå
øùà ùåøéôá øîåà ùøãîäù ,ùåáéù åäæå ,óñåé åîë äùò
ìò 'éä óñåé ïåçèáù øàåáî ë"àå ,óñåé äæ åçèáî 'ä íù
.äòøô éðôì åøéëæéù íé÷ùîä øù úà åúù÷á ìò å"ç àìå 'ä

êàíåìùå ñç ì"æå áùéå ô"ñ ééçáä ù"îë àåä ïéðòä
çèá ÷ø íé÷ùîä øùá åðåçèá ÷éãöä óñåé äìúéù
åéìà ïéîæä äìòúé íùäù åúðååë äúéä ìáà ,åãáì íùäá
úìöäù òåãéä ïî éë ,åãé ìò ñð åì äìòéù éãë 'é÷ùîä øù
'é÷éãöì éåàø äæ ïéàå ,'åë àåä úåáéñ é"ò 'é÷éãöä úà ä"á÷ä
çåèáì åì 'éäù äæá ùðòð êëì ,äáéñ ù÷áì åá àöåéë
äáéñä åéìà ïéîæé àåäù ïìåë úåáéñä ìòá àåäù ä"áã÷äá
éøäù ïåòì áùçð åúåîë 'é÷éãöìå ,íúåà àåä ù÷áéù éúìáî
åäæ ë"àå .ì"ëò äøòùä èåçë 'é÷éãöä íò ÷ã÷ãî ä"á÷ä
éàãåáù óñåé äæ åçèáî 'ä íù øùà øáâä éøùà ÷åñôä 'éô
,å"ç íãå øùáá åðåçèá äìú àìå ä"á÷äá çèá óñåé
åúåîë ìåãâ ÷éãöìå ,äáñ ù÷áù äî ïåòì åì áùçð ë"ôòàå
äæáå ,äáñ íåùì 'éôà åðééä íéáäø ìà äðôé àìù ì"ö 'éä
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àèéùô åäæù ïäá çèáé àìù ì"ø ïéàã äðô àìå ïåùì ïáåé
àì íâù ì"ø àìà ,åúåèéùô áåøî ììë åøîåàì ö"àå àåä

.'åë àîìòá äáñ íùì íâ ïäéìò äðô
êàïåçèáä øòù úåááìä úáåçáã æ"ò úåù÷äì ùéù äî

äîã÷äå ä"ãá ù"ò ,úåáñá ÷åñòì áåéç ùéù 'ë â"ô
ìò ìåâìâä áåéç øøáúäù ïåéëå ãò úéùéîçä'åë úåáéñä

áééç 'åë åúðåîà øåøéá íòå ì"æå ã"ôá ãåò íù ë"ëå ,ù"ò
ìàåîù àöåî äúà ë"òå ,'åë åéúåìòåú úáéñì ìâìâúäì

ïåøñçì åì áùçð àìå 'åë ìåàù òîùå êìà êéà øîåà
.ù"ò 'åë àôøé àôøå ù"îî 'éàø àéáä ãåò 'åë åðåçèáá
'åë äåçúùä á÷òéù åðéöî éøäù øúåé ãåò äù÷ä ì"æ åðéáøå
òåãîå ,æ"ò ùðòð àìå ,äçðî åì çåìùì úåáéñ äîë äùòå
íâù òîùî çìùéå ô"ø ø"ãîáù íâäå ,ïåòì åì áùçð óñåéá
'éä àì î"î åîöò úà ìéôùä òåãî àãéô÷ äæ 'éä á÷òé ìò
ë"ò øùà ,ïåòì åì áùçðù óñåéá ë"àùî ,ïåòì åì áùçð

.íéðù éúù ãåò øñàîá áùé

$
.ה 

מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

בפיך, דברי תער"ג ואשים בסעודה דחגה"ש ב ' יום

(äì÷íðîà'òîìù ïéçåîä íöòá ïä àáñ ìàøùé ïéðò
ïéçåîä óåöøôá åäæù åðééäå ,áìáù úåãîäî
ñ"ùé 'éçáã íäáù úåãîä 'éçá åäæ àôåâ ïéçåîáù ÷ø ,ïîöò
ïéðòå ,'åë äðéááù úåãî åäæ äðåáúå 'ëçáù úåãî 'éçá àåä
úåìòôúä úîâåãëå úåìòôúä 'éçáá ïäù æ"à åìà úåãî
'àä ,íéðéðò 'á ùé ìëùáù úåãîá äðäã .'åë áìáù úåãîä
äâùää úòùáù äî åðééäå éìëù úåìòôúä 'éçá àåä
äàøéá åà äáäàá 'å÷ìàä ìò åìëùá ìòôúî úåððåáúääå
åîë ùîî úåìòôúä 'éçá åäæù ,'åë úåððåáúää àùåð éôì
íéìåâî â"åç ùéù ì"é äæá íâå) úå÷ãá ïäù ÷ø áìáù úåãîá
æà ïéðòä 'éîéðôå ÷îåòá àåä úåððåáúää øùàëã íéñåëîå
ãáì 'éðåöéçá àéä øùàëå úùâøåî éúìá àåä úåìòôúää
íâã ïëáä äæá ùâøðù éðôî åðééäå ,'åë øúåé úùâøåî ä"ä
åìöà ùâøðå âùåîä ïéðòäá ë"ë øùå÷î åðéà úåððåáúää úòá
÷îåòá àåä úåððåáúää øùàëã ,'åë ø÷åéäå éåìéòä øúåé

ðòä 'éîéðôåììë ùéâøî åðéàå ïéðòä íöòá ãåøè åìëù éøä ïé
äæá ùé úàæ äâùäáù éàãåáå ,'åë 'å÷ìàã ø÷åéäå éåìéòä úà
ùâøåîäá ãîåò åðéà ìáà ,(èéé÷ëééø ò÷øàèù à) ìåãâ éåìéò
ïéà ìëùä 'éðåöéç 'éçáá àåä úåððåáúääùë ë"àùî ,äæä
ïëáä ùâøåîá ãîåò àåä ë"òå ïéðòä íöòá ë"ë ãåøè åìëù
'éçáá åðéà 'ëçá àåäù åîëå ,('åë 'å÷ìàã ø÷åéä àåäù
'åë 'ëçáù úåãî 'éçáá åäæù úå÷áã 'éçáá à"ë úåìòôúä
úåìòôúä 'éçáá íðéàù úåãî 'éçá ùé íðîà .à"îá ù"îëå
ïä úåãîäù úåéäì úåãî ò"æù äëùîäå 'éèä 'éçáá ïä à"ë
ïéçåîã úåãîì ïéçåî ïéá ììëá ùøôää åäæù ,úåìâúä 'éçáá
'éçáá ïä úåãîäå úåèùôúäå éåìéâ 'éçáî 'òîì ïä ììëá

ïéçåîäù ã"ëá 'åáîä ïéðòä ãåñé åäæå .'åë úåèùôúäå éåìéâ
úåãîä ïéðò íöòù éðôî ,úìåæä éìá à"à úåãîäå úìåæì ö"à
éúìá úåãîäì à"à ë"òå ,'åë úåèùôúääå éåìéâä ïéðò ïä
íúåäî íöòá ïéçåîä ìáà ,'åë èùôúéå äìâúéù éîì úìåæ
ììë çøëåî åðéà ë"ò ,'åë úåèùôúääå éåìéâä 'éçáá íðéà
úáéñå .'åë åîöòì úåìëùä ìéëùäì ìëåé à"ë úìåæä ìà
éúìá íöò ìëå 'éîöò ïä ïéçåîäù éðôî àåä äæä ùøôää
'éçáá àéä äøàääå ãáì äøàä ïä úåãîäå ,èùôúîå äìâúî
ïåöø ïéá ùøôää ë"â åäæù ì"éå) 'åë úåìâúäå úåèùôúä
øáã äæéàì êùîðù äëùîäå äöåøî 'éçáá àåä ïåöøã ,âðåòì
äî åäæ î"î ,'åë úåîöòä úééèäå úëùîä åäæù ä"òå ,'åë
'åë 'åîöòä úøàä ÷ø æ"äå ,'åë øáã äæéàì êùîð íöòäù
é÷î 'éçáá àáù åîë ÷ø øåàäá êééù ïåöø íù ïëìå)ó

'åë ïåöø íù êééù åðéà íöòá øåàä ìò ìáà úåîìåòì
,úåèùôúäå äëùîä 'éçáá åðéà âðåòäå ,(æ"ðô ì"úðùîëå
úåîöòä íöòî âðòúîù åîëå åîöòì íâ âåðòú êééù ïëìå
åîöòì ïäù åîë íâ ïéçåîä ë"òå .(à"îá ù"îëå 'åë åìù
'éìò 'éçáá ïä äáøãà äãéøé 'éçááå úåèùôúä 'éçáá íðéà
úå÷áã 'éçáá ïä ìåìòäáù ø"âä ò"åò ìëáã òãåðëå ,à÷åã
àåäå åúìéò úà âéùîù äî àåäå ,åðîî 'òîìù äìéòäá
ïéðò íöò ë"ãáå ,'åë äìéòäá úå÷éáãå úåøù÷úä 'éçáá
,åðîî ìãáðä øáãäî éøîâì äìãáä 'éçáá ïäù àåä ïéçåîä
'éçá êà ,'åë äìãáä 'éçáá úåéäì úåìãâã ïéçåîä òáè åîëå
'éçáá úåéäì ïéçåîä úëùîäå úééèä ïä ïéçåîáù úåãîä
ïéã éôìë åà ãñç éôìë äèîä ìëù åîëå ,'åë äëùîäå äãéøé
ïéðòä úâùä àåä åîöò ìëùä éøäã ,ìëùä úééèä åäæù



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רכד

 224   לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי 

חב"ד רכד נשיאי רבותינו מתורת

ïééãò òãåé åðéàå ïééãò åá íéøëéð â"åçã úåãîä ïéàå íöòá
äæî úåéäì ìëùä úãéøé ïä úåãîäå ,äæî 'éäé äãî äæéà
åäæ éë äãîä ìù íòèä ïééãò æ"àå ,'åë ïéãì åà ãñçì 'éèä
íöò úâùäù àåä äãîä ìù íòèä éë ,ïééãò ìëùä íöòá

ùð åðéàå äæá íìòúî øáãäïàë ìáà ,äøö÷á íòèä ÷ø øà
ó÷åúá àåäù åîëå ïéðòä úâùä åðééä ìëùä øåà øéàî ïééãò
äâùää ìà ìáìáî äãîä ïéàå äãîä ìà àá ä"ä äâùää
äãîäî 'òîì ä"ä ïéðòä úâùä úòùáù ø"ðà äðäã .'åë
äàáä äãîä ìà áø÷úé äùòî úòùá íàå ,äæî äàáä
äâùää åìöà íìòúîå äâùää ìà åì ìáìáî æ"ä åæ äâùäî
ìà ïéçåîä úééèä çë àåä åìà úåãîä ïéðòå ,'åë àéää úòá
íâù åðééäå ,ïéçåîä ìà ììë íéìáìáî úåãîä ïéàù úåãîä
øéàîù ïéçåîä øåà ó÷åú 'éçáá àåä úåãîä ìà 'éèääá
àåäù åîë úåîìùá åðéàù éàãåáå) 'åë ùîî éåìéâá åìöà
,(ïéðòä íöòá äâùä øåà äæá øéàî î"îå ,äîöò äâùääá
'éçá 'ëçáå ,'åë ïéã åà ãñç áééçî äæù êéà äæì àáù ÷ø
äãîä äàá ìëùä úåúîàúä ãöîù êéà àåä 'ëçáù úåãî
áø ÷éúù ïéðòá òåãéëå ,'åë øúéäå øåñéàì åà ïéãìå ãñçì
êôéäì øîåì ìëåé àì êà ,øåñéàì äâùäå íòè àöî àìù
äðéááå ,'åë ìëùáù úåúîàúää ãöî êë äèî åìëùù éðôî
'éèä éãéì àá íöòá ïéðòä úâùäîù àåä äáù úåãîä 'éçá

'òîì åäæå ,'åë úåáééçîä úåøáñá íòè áåèá ïéãìå ãñçì
íâå) 'åë éìëù úåìòôúä 'éçáá ïäù ìëùáù úåãîä 'éçáî
úåìòôúää ãéìåäìù 'é÷ìàä äâùäå úåððåáúääî 'òîì
,(äâùää ÷îåòå úåáçøúäî àìéîî ìòôúîù äî íâ áìáù
'éçáá ïäù åìà úåãî ìáà .úåãîì êééùä ìëùäá àåä æ"ëù
ìëùä íöòá àåä ìëäå ,ììë úåìòôúä íåù íäá ïéà 'éèä
ùîî ìëùä íöò æ"àù ÷ø ìëùä øåà øéàî 'éèääá íâù
åîë ã"òå) 'åë ïéãìå ãñçì äèî ìëùä íöò øåàáù à"ë
äî àåä úàæë àîâåãá ë"åîë ùôðä úà äèî ïåöøäù

.('åë ìëùä øåà úà íéèî úåãîäù
.øåöé÷úåãî ïäå ïéçåîä óåöøô àåä ú"åñùé íðîà

úåãî äðåáúå 'ëçáù úåãî ñ"ùé ,ïéçåîáù
úåìòôúä 'àä ,ïéçåîá úåãî 'éçá 'á ùé äðä éë ,äðéááù
äâùää úòùáù åðééäã íéìåâî â"åç ë"â ùé äæáå ,éìëù
íâ äâùää ÷îåò úãøè éðôîù íéñåëî â"åçå ,ø÷åéä ùâøð
÷ø ììë úåìòôúäá ïðéàù úåãî 'áäå ,ùâøð åðéà ø÷åéä
,úåèùôúäå 'éèä àåä úåãîä ïéðò íöòã ,ìëùä úééèä
íöò úééèä àåäù ïåöøä åîë ìëùä íöò úééèä àåäå
'ëçáù úåãîå ,äãî éãéì àá ìëùä íöòáù åðééäå ,ùôðä
ïéðòä úâùäîù àéä äðéáå ,úåúîàúää êåúî àáù àéä

.äãî éãéì àá ïéðòä ÷îåò íöòá

$
.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 ,

(àëäðäåïéãä éçåìù '÷ðù úåù÷ 'åáâá ïáåé æ"ëî àîâåãä
àåä íúåéç ø÷éò ìëù ð"÷ã íéòø íéëàìî ïäå
ì"ðä ã"ò åðééäã ì"ø î"åçáá íãàì ÷éæäì åçìúùðù äæ
íéòø íéëàìî ùé úåéðçåøá êë úåéîùâá íéòø à"ðá òáèá
íãàì ÷éæäì òø ìë 'éìòåôù à"ðá éòâðå íéùðà èáù '÷ðù
äæá ùéå ,äà÷ìàì äòåöø '÷ðä ïäå ì"ø äù÷ ïéã ùðåòá
âøè÷îä ïèùä àåä éììëä íùøùå 'éøãî úåááøå íéôìà
åúåéç ø÷éò ìë åäæù âøè÷îå ãøåéå ïéèùîå äìåò 'àîë
äîå (íãä úà úëùåîù ä÷åìòë) úåéç åì ïéà úàæ éãòìáå
éðôî åøáçì àðåùù åòáèá òø ùéà åîë åäæ ïéèùîå äìåòù
àöåî ë"ò åì òøäì ÷ø åúîâî ìëù éôìå òø øáã åì äùòù
éãë âøè÷îå ãøåé ë"çàå åùðòì éãë åéìò âøè÷ì áåç ìë åá
åáìå åìëù øùà àåä äæ òøî ÷ãäå ,ìòåôá òøä úà àéöåäì

äæî óòúñîå øúåé íéðåéìò íéù÷ íéðéãå 'åáâ àåä áåçì äèåð
áåèäî åì øöéù éôì åáéøçäå ïåùàø ùã÷îá åéðéò ïúð ïéðò
ïåéìòî úåù÷ä úåøåáâ 'ìúùî ãøåéù äæå ,ìàøùé ìù
ùðåòä àáù ãò 'éøãî úåááøá 'éðåöéçì 'éîéðôî ïåúçúì
åùòã àùéø '÷ðù 'éì÷ã øúëã íéðéãäî íìåëå î"åôá
íéìåëé êéà î"à äøåàëìã ,÷çöéã éåôèòî ä÷éðé ìá÷îù
ïäù äùåã÷äî ä÷éðé äæéà ìá÷ì ì"ø úåù÷ä 'åáâä äîä
,ãñçáù 'åáâ '÷ðå úåù÷ 'åáâî êôéä ïäù úå÷úåîî 'åáâ
ìëù ùîî êôéä åòáèá áåèä ùéàá íéàåø åðàù úåéäá
íà íðîàå ,ììë òøäì àìå áéèéäì ÷ø àåä éîöòä åúåéç
òèìà÷ ,ùèðòî øòèìà÷ à à"ìá '÷ðä åòáèá ø÷ ùéà àåä
ãñçä ùéà àåäù ìëå ,ãéî åãñçå åáåè çë äìëé éøä ,èåìá
íéîãä úçéúøá íç ùéà àåäù ãöî åäæ äìåãâ úøåáâúá
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,èåìá ÷éãåæ ùèðòî øòñééä à íìåòä 'ìá '÷ðä åéðéðò ìëá
åìù âðòá íâ æà äðäùà éôùøá àá åáåèå åãñç òôùá

éìá äìåãâ úøåáâúá åãñç øåà øéàé ë"ò ,øúåéá úåîéîçä
ãò èå÷ùéå çåðé àìå íìåòì åçë äìëé àìå ììë ÷ñôä
ùé éë äòôùäì ãâðî ìëì ãåîòéå ,î"åôá áåèä úà äùòéù
ãñçä íåé÷ ø÷éò ìëù ãò ãàî åçë íåöòå ,áø úåéç äæá åì
ä÷åùúä ùà éôùø 'åáâä ãöî ÷ø åðéà åô÷úå åúãîò úáñå
äáäàä øåàá íâ íéàåø åðàù åîëå ,ãñçáù 'åáâ '÷ðå åáù
àåä íà (ãñçä ìù 'éîéðôäå øåàä 'éçá äæù) áìáù
éë ïîæ èòîá äøåà äìëú äðä 'åë íéëùîðä íéîë úåøéø÷á
áà øåëæ à"ùîå ,éøîâì ìèåáéù ãò èòî èòîá áìä øø÷úé
'éçá åðééä ,éáäåà íäøáàã 'äà åäæù íéîë êéøçà êùîð
.òãåðë ììë ÷ñôä äì ïéàù 'éîéðô 'äà àåäù íéâåðòúá 'äà
øäæá '÷ðä äáäàä úåáäìúä ùà éôùøî äìåìë øùàë ìáà

äæá ùé ,'åë ùà éôùø 'éôùø ù"îë àúåîéçøã àáåäìù
éë ù"îëå íìåòì 'äàä øåà ÷ñôåé éìá íåöò çëå áø úåéç
äáäàä úà úåáëì åìëåé àì íéáø íéîå ,'åë 'äà úåîë äæò
ìëù äæå ,äáù 'åáâä 'éçá ø÷éòä ãñçä 'éçáá àåä ë"åîëå
ïåôöá ïçìù åîëå ,à÷åã 'åáâä 'éçáî àá òôùä ø÷éò
úà ïæ 'úé àåäù ô"òà ë"ò øùà ,'åë ïéôöé øéùòäì äöåøäå
'åáâ 'éçáá àåä ìáà ,'åë äðáé ãñç íìåò ïëå ãñçá íìåòä
ìëìëî ë"ò ,'åë øåáâ äúà íéøîåà åðàù åîëå ,ãñçáù
ãñçä úåøáâúä àéä 'åáâä ø÷éò ìëù éôì ,'åë ãñçá íééç

.úå÷úåîî 'åáâ '÷ðä åäæå ,åãñç åðéìò øáâ éë ù"îë
.øåöé÷íéëàìîäá à"ðá éòáèá íéâåñ 'âäî àîâåãä øàáé

,âøè÷îå ãøåéå ïéèñîå äìåò ,ïéãä éçåìù ,íéòøä
øàáéå ,äùåã÷ä ïî ä÷éðé ìá÷ì úåù÷ 'åáâ íéìåëé êéà äù÷éå

.ãñçáù 'åáâã ïéðòä

$
â בלה"ק - ה'תש"ה השיחות âספר

אלול  ח"י
.ÂË,תק"ו שנת הכיפורים ליום נסע ברוך רבי הצדיק

מורנו  הזהירו אליו, כשנכנס הבעלֿשםֿטוב. מורנו אל
ואת  בן, לו שנולד אחד לאף יספר שלא הבעלֿשםֿטוב

לו. שנתנו השם

לו  נתן לביתו, חזרה לנסוע ברוך רבי הצדיק כשעמד
הילד, עם להתנהג איך הנהגה סדר הבעלֿשםֿטוב מורנו
בשדות. אתו להיות הקיץ ובזמני כלל, בדרך עליו לשמור

הילד  את לשמור מאד הזהיר הבעלֿשםֿטוב מורנו
בפ  דברניות ומנשים בכלל, רואים רט.מעין

רבינו  הילד את מזכיר היה הבעלֿשםֿטוב מורנו
תפילה. בכל יום, בכל פעמים שלוש הזקן,

.ÊË הבעלֿשםֿטוב מורנו אל בא ברוך רבי כשהצדיק
הבעלֿשםֿטוב  מורנו שאלוהו תק"ז, לראשֿהשנה
לספר  שלא והזהירו וחזר הילד, עם ההנהגה על בפרטיות

הילד. על אחד לאף

מוכן  היה ברוך רבי הצדיק כשהרב הסוכות, חג אחרי
סדר  הבעלֿשםֿטוב מורנו לו נתן לביתו, חזרה לנסוע
מעין  הילד על לשמור אותו והזהיר שלימה, לשנה הנהגה
הורים  של כמנהגם "חכמותיו" על לספר ולא רואים,

מסויימים.

.ÊÈ הבעלֿשםֿטוב מורנו אל בא ברוך רבי כשהצדיק
על  הבעלֿשםֿטוב שוב התעניין תק"ח, לראשֿהשנה
למורנו  סיפר ברוך רבי הצדיק הילד. עם ההנהגה סדר
הרבנית  אשתו לו אמרה לביתו, שכשהגיע הבעלֿשםֿטוב

יותר  לדבר התחיל אלול, בח"י הילד של ההולדת שביום
זכרון  לילד שיש ההורים הרגישו תק"ז שנת ובמשך טוב,
אחת, פעם שומע שהילד מה עלֿאנושית, ותפיסה מופלא

בקופסה. כמונח אצלו זה הרי

רבי  הצדיק את שוב הזהיר הבעלֿשםֿטוב מורנו
בירך  שהשי"ת הדבר את שיעלים חמורה, באזהרה ברוך
מקווים  שהם בקצרה יענה וכשישאלוהו, זכר. בבן אותם

בהצלחה. יהיה שבטח להשי"ת

הבעלֿשםֿטוב  מורנו אל נכנס ברוך רבי כשהצדיק
הפרידה, ברכת ולקבל הביתה לנסוע רשות לקבל כדי
את  להביא החלטתם על הבעלֿשםֿטוב למורנו סיפר
הבא, אלול לח"י הבעלֿשםֿטוב מורנו אל הילד
פיאות  את לו ולהניח ראשו שערות את לגזוז כשיצטרכו

הראש.

פעם  עוד והזהיר הסכים, הבעלֿשםֿטוב מורנו
דבורהֿ והדודה ושהאם רואים, מעין הילד את לשמור
התפילה, אחרי אלול בח"י שיבואו הילד, עם יסעו לאה
יסעו  פיאות, לו ויניח ראשו שערות את יגזוז שהוא ואחרי

הן. מי ידע לא אחד שאף ושיזהרו חזרה, מיד

.ÁÈ שבמשך מצא לביתו, הגיע ברוך רבי כשהצדיק
בקי  הילד נהיה בבית, היה לא שהוא החדשים שני
בלתי  תפיסה יש שלילד הרגיש הוא תהלים, פרקי בהרבה
זוכר  הוא אחת פעם ששומע ומה מופלא, וזכרון רגילה

תמיד.
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רבקה  הרבנית באו תק"ח, אלול ח"י רביעי, ביום
מורנו  אל למז'יבוז' הילד עם דבורהֿלאה הרבנית וגיסתה
חינך  הבעלֿשםֿטוב שמורנו אחרי ומיד הבעלֿשםֿטוב,
מיד  לנסוע הזהירן אותו, ובירך הראש בפיאות הילד את
היו, שהן איפה על ביניהן ידברו ושלא הביתה, חזרה

כשורה. ובנסיעה טובה בשנה אותן ובירך

את  שגזז היהודי הוא מי הילד שאל הזמן כל
על  ידיו בהנחת אותו ובירך פיאות לו הניח שערותיו,

"סבא". שזהו לו אמרה והאם ראשו,

.ËÈ הרגיש שנים, חמש הזקן לרבינו כשמלאו
ביותר  הקשה הענין את לפניו. פתוחים תורה' ש'שערי

אצלו. ברור והכל פרטיו לכל משיג הוא בתורה,

צדק', ה'צמח הרבי לאבֿהסבא סיפר הזקן רבינו
לו  היתה התורה, בידיעת מאד והצליח ילד שבהיותו

בתורה. ליגיעה זכה לא מדוע עגמתֿנפש

– צדק' ל'צמח הזקן רבינו מספר – קטן ילד בהיותי
תענוג  לי והיה ישראל, אהבת של ברגש ממולא הייתי
אנשים  גם אלא תלמידיֿחכמים רק לא יהודים, לקרב
היהודים  את יותר מקרב הייתי פעמים והרבה פשוטים,
אמונה  מצד רק מצוות שומרי היותם מפני הפשוטים,

פשוטה.

לפני, פתוחה היותה מפני בתורה, המוח יגיעת העדר
של  למצוה זכיתי שלא על שנים, עשר מאד אותי ציער
שנה, חמשֿעשרה בן היותי עד התורה. יגיעת
הזה. לעולם נשמתי ירידת תכלית ומה אני מי כשהודיעוני

בעבודת  המשיך הוא לוויטבסק, בא הזקן כשרבינו
הרבה  ועסק פשוטים, אנשים לקרב שלו, ישראל' 'אהבת
עבודת  ידי על לפרנסתם כלי יעשו שהיהודים בזה

האדמה.

זה  לצורך שלו, הנידוניה כספי את נתן הזקן רבינו
אדמה  שטח קנה אדמה, בעבודת יתעסקו שהיהודים
הרחיקו  בוויטבסק שהלומדים מפני הנחוצים, והמכשירים
תורה  שלומדי בסברם הפשוטים, האנשים את מאד
ואני  מעמיֿהארצים. מובדלים להיות צריכים ובניֿתורה
את  לקרב ידועה במידה השתדלתי – הזקן רבינו מספר –

מקודם. שנהגתי כפי הפשוטים היהודים

.Î אמר – הזה לעולם ירידתי תכלית לי כשנודע
הגדולה  והאחריות לי שניתנו הכוחות – הזקן רבינו
הבנה  ובעלי תורה גדולי באברכים בחרתי עלי, המוטלת
סדר  לנו היה הנגלה, בתורת הלימודים על ונוסף והשגה,
עלֿפי  מיוחד מנין לנו והיה הקבלה, תורת בלימוד קבוע

הקדוש. השל"ה

למד הזקן שרבינו השנים שלושת תלמידיו במשך עם
אדיר. כגאון התפרסם הגאונים,

שהיה  הזקן מרבינו העלים יצחק, יוסף ר' הגאון דודו
ממקושרי  ואחרֿכך הבעלֿשםֿטוב ממקושרי מקודם
יצחק  יוסף ר' הגאון לו הסביר ובקצרה ממזריטש, המגיד
גילה, שהבעלֿשםֿטוב החסידות תורת יסודי את

ממשיך. ממזריטש ושהמגיד

.‡Î עם יצחק יוסף ר' הגאון למד שנתיים במשך
התפילה  עבודת אופן ואת החסידות, תורת את הזקן רבינו

החסידות. דרך עלֿפי

העשרים  לשנתו הגיע הזקן חג 10כשרבינו אחרי ,
הרבנית  זוגתו בהסכמת החליט תקכ"ה, בשנת הפסח

ועבודה. תורה למקום לנסוע סטערנא,

לאן  – הזקן רבינו מספר – עצמי לבין ביני התיישבתי
מהרי"ל  הגאון אחי בעצמי. להחליט יכולתי ולא ללכת,

למזריטש. ללכת לי אמר הישר, שכל בעל שהוא

ובמזריטש  ללמוד, להתלמד יכולים שבווילנה ידעתי
לא  להתפלל אבל קצת, ידעתי – ללמוד להתפלל. איך –

למזריטש. והלכתי כלום... ידעתי

ובשעה  למזריטש, ללכת בהחלטתי הצליחני השי"ת
הביתה  בשובי לרבי. מסור לחסיד נעשיתי ומוצלחת טובה
החסידות, בלימוד שלי המודרכים את סידרתי לוויטבסק,

בטוב. אצלם התקבל הדבר וב"ה

.·Î מרבינו עצמו את העלים הבעלֿשםֿטוב מורנו
ממנו. עצמו את להעלים עליו שהיה על מאד והצטער הזקן,

אצל  להיות יצחק יוסף הר' הגאון של הקבוע זמנו
בשנה  פעם השבועות, לחג היה הבעלֿשםֿטוב, מורנו
שהגאון  פעם בכל תק"ט, משנת בשנתיים. פעם ולפעמים
הבעלֿשםֿטוב  מורנו אל בא היה יצחק יוסף הר'
אותו  שואל הבעלֿשםֿטוב מורנו היה למז'יבוז',
לרבינו  מלספר להימנע ומזהירו הזקן, רבינו על בפרטיות

החסידות. דרך על הזקן

.‚Î היה יצחק יוסף ר' שהגאון האחרונה בפעם
שנת  השבועות לחג הבעלֿשםֿטוב מורנו אצל במז'יבוז'
הבעלֿשםֿ מורנו אמר במדבר, פרשת בשבת הנה תק"כ,

הפסוק  על תורה אשר 11טוב גו' ישראל בני מספר "והיה
למורנו  אמר מנחה, תפילת ואחרי יספר". ולא ימד לא

יצחק: יוסף ר' הגאון של במעמדו המגיד, הרב

לרדת  צריכה שהיתה יום חדשה'"מאותו ה'נשמה
הצדיק  ותלמידי בגוף, למטה דאצילות' ב'חכמה ממקומה
בבנם  תתלבש זו קדושה שנשמה זכו, רבקה ואשתו ברוך

מסירותֿנפש. עליו לי היתה זלמן, שניאור

תקכ"ד.10) ובשנת הי"ט, בשנתו זה שהיה לתקן ב,א.11)יש הושע
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אליך  לבוא צריך הוא אך שלך, – הזקן רבינו – הוא
איזה  דע אליך, כשיבוא מבחוץ. התעוררות בלי בעצמו,
כדי  בהדרכתו, יתירה זהירות וצריכים הוא, קיבול כלי

עליו". שהוטלה השליחות את בהצלחה למלא שיוכל

.„Î לרבי הזקן רבינו סיפר אלול, ח"י של הענין על
בעניינים  אז והכניסו שנים, ט"ו לו כשמלאו האמצעי
לו  סיפר שנים, ט"ו צדק' ל'צמח כשמלאו כן הפנימיים.
כ"ק  לסבא כך על סיפר צדק' ה'צמח כך. על הזקן רבינו
והוד  שנים, ט"ו לו כשמלאו מהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר
כ"ק  להוד כך על סיפר מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
ט"ו  לי כשמלאו שנים. ט"ו לו כשמלאו הרה"ק אאמו"ר

במחול. אותי גם הכניסו שנים,

.‰Î כ"ק הוד שברכות זה על להשי"ת השבח
שהם  היכן שחסידים נ"ע, הקדושים רבותינו אבותינו
בדרכי  והעבודה התורה בהחזקת יצליחו נמצאים
וה'עיוורת', ה'חירשת' בארץ וגם מתקיימות, – החסידות
הכוונה  אין הלכה עלֿפי 'מנין' ממנין. יותר כבר יש

תשע. לא אלא דוקא, לעשרה

את  להסיר האנשים, בשאר גם ניתוח לערוך יש
בלי  ניתוח אך האוזניים, את ולנקות מהעיניים הכיסויים
להראות  צריכים הכרה. מתוך לבוא צריך הדבר כאבים.
כל  רוצה כזו, עוגה וכשמראים מתוקה, עוגה שזה לזולת

לקבלה. אחד

הרבה. לשאוב ויכולים אלול, ח"י היום

פה  ישנו אשר את ביתכם, ולבני לכולכם מאחל הריני
אחד  לכל השי"ת שימלא – בגופו – פה איננו אשר ואת
תהיה  לא שהגשמיות רק שלא רוויחי, ומזוני חיי בבני
בדרך  ולהנהגה התפילה ולעבודת לתורה מונעת
העבודה  את לעשות תעזור שהיא אדרבה אלא החסידות,
מה  יודע אחד וכל – המוח ובמנוחת הלב במנוחת
לגילוי  לזכות האמיתית, לתכלית ויגיעו – לעשות צריכים

וברחמים. בחסד המשיח

יוםֿטוב. גוט שמח. חג

$
âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

[á"ôøú åìñë úìçú]

ä"á

ãéñçä áøä ,ð"éãéå ò"éãé ãåáë

ìàøùéá òãåð ,ãáëðä ïåàâä ,íñøåôîä

é"äò á"åç ,úøàôúìå äìäúì åîù

éëãøî íäøáà ø"øäåî ú"ùë ç"äèô

.çøæéå é"ð

ø"úë ù"ãçà

éìà åðô éòåèàì úðéãîî ,'éù ù"ðàî ãçà äðä

àìå "õøàä ïéðá ïø÷" äãåâàá úåôúùää øáã íúìàùá

çéøì íðîà .äãåâàä øáã ïëåú íåéä íâ òãà àìå ,éúòãé

ãçà éë åéøáã êùîäá ì"ðä éì áúë øùà ,÷åçøî óãåðä

åéîåàðá ììäúä ,äãåâàä úåçúôúäá íé÷ñòúîäî

úôùá íéøáãî øáë íéøéòöä äðä ïéìøòáá éë íéáøá

êì ùéä ïáåîë ë"à) íäéðéðò ìëá øáãì åøçá äáå ,åðùã÷

.(äæî áåè øáã

ìòåô ,úåöîå äøåúá íéöôçä ,íéàøéä ,åðéìò íðîà

ììäúîä áùç øùàî ,éøîâì éëôä íùåø äæë ïëåúå äòéãé

,ùã÷ä úôùá íäéðéðò ìëá íéøáãî íéøéòöä íâù äæá

ò"éæ î"âáð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåä éë

çéëåî ,÷"äìá øåáéãä úåãåà íéùåã÷ä åéáúëîî ãçàá)

ùãå÷ä úôùá øåáéãä éë (øúñðáå äìâðá ÷"äåú éãåñé ìò

éë åððåáúä ,ãéâé åéøáã êùîäáå ,àåä øåñà ìåç éðéðòá

øáã ìë à"ðá åá åøáãé ,à"ä éëðà ä"á÷ä øîàù ïåùìá

.øñàðäå ñàîðä

,äúøèîå äãåâàä ïëåú éúòãé àì éë ìàåùäì éúéðòå

åðì ùé àìä ,äåöîäå äøåúä úãä ÷åæç ìéáùá äøöåð íà

åðéúåáø ÷"ë åðì åøåäù ,äìåìñ êøã ,íéòöîàå íéëøã

äúøèî íàå ,åðéðá úà ìëìëð äáå ,åðééç äá øùà ,'÷ä

éåâ àìä ,äãåâàä íù úåòîùîë õøàä ïéðá ìéáùá

ììâá 'úé åúøáòáå ,ïåéìò ìà ãñçá åðééä äìåãâ äëìîîå

ùã÷ éðô úàî ,åðàéáð úåàøúä éôìà øçà ,åðéàèç

éë åðç[é]èáéå äìåâá åðé÷ìà 'ä åðîéùéå ,åðùøâð åðéöøà

àì éë øáãä øåøáå ,åðéìàâé 'úé åéðôì òåãéå éåìâä ãòåîá

.'éìà áåùð åðéãé úøåáâ çëá

íò úà äãôé àåä ,äìåâá åðúåà ïúð øùà íé÷ìàä

åðéöøà ìàå 'úé åéìà åðáéùéå ,åðìàâé åùã÷ òåøæáå åùã÷

åà ,"õøàä ïéðá ïø÷" úãåâà åà úøáç àìå ,äùåã÷ä

.äì äîåãä úøçà

äøáç äùòð øùàëù ,äîéìù äðåîàá éððä ïéîàîå

,äåöîäå äøåúä ÷åæéçá 'éäú äðéòî ìë øùà äãåâàå

äáñ 'éäé ,ìàøùé íòåð úåáçøúäå äøåúì íéúò úåòéá÷á

.åúìçðå åîò ìò áéèîäå áåèä ìàä éîçø øøåòì
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øùà (úåîå÷î ãåòá íúñä ïîå) äô òîùð øáòä õé÷á

,íéãåäéä ãâð úåøøåòúää å"ç äìãâ ïéìåô úåðéãî éëìôá

åðéöøàì òñéå ïéìåô úðéãî úà ø"úë áæò úàæ ììâáå

íéãåäéä ìøåâ ìò íéàøéä äðçîá áø øòö 'éäéå äùåã÷ä

íå÷î ìëá ,åîò ìò íçøé ú"éùä ,ïéìåô úðéãîá é"áçà

,äîø íãé éë ,äçîùå ïåùù íéðåéöä äðçîáå ,íäù

á åùîúùäåéãâðî íâ øùà ,úåîå÷î äîëì òéãåäì äæ

íâå äîåã÷ä íúòãî åèøçúä äðä ,íã÷îå æàî ,íéðåéöä

áàëéù äîá ãåòå ,õøàä úà úåðáì úòã ìò íéòñåð íä

.äæá øáãì ãåàîá éì

áúëî éúìá÷ ,ç"øî úìçú åà éøùú ùãçá äúòå

úðéãîá 'éù ù"ðàî íéðáø ãåò íùá íéðáøä ãçàî äìàù

,õøàä ïéðá ïø÷ äãåâàä øáã íéùøåãå íéìàåù ,àèéì

äãåâàá äðåùàø íéãîåòäî à"èéìù ø"úë øùà éì áúåëå

ìà ãé ïúéìå óúúùäì úåòéãé íéàá ø"úë íùáå ,åæ

.úàæìä äãåâàä

ìëá ,íéàøéä ïî íéáø úìàùå ,íúìàùá éìà íéðåôå

,íô÷åð íáì éë äæá âäðúäì êéà ,åéçé íäéìò 'ã úåðéãîä

øáãä úîà íàá øùà ,äãåâàä ïëåú äî òãà àì éëðàå

çéø íâ äæá ïéà çèá ,äæá óúúùî à"èéìù ø"úë øùà

÷éæçäì éàãå ,åãåñé ùãå÷áå 'éäúù ïéî äæéàî úåðåéö

øáãä ø÷ù éë åà ,÷"äàá äîåãäå úåáéùéá äøåú éãîåì

.äæá óúúùî ø"úë øùà åø÷éòá

,äúøèîå äãåâàä øáã øáãä [ú]úéîà øøá ïòîìå

éãéãé éãé éúàìî äðä ,íéøîåàù éôë øáãä úîàä úòãìå

à"èéìù ø"úëì òñé øùà 'éù éçëåðä à"éà ç"åå äìòðä

éúáúëù éôë ô"òá åéèøôá ïéðòä úà íâå ,äæ éáúëî íò

éãéãé é"ò äðòî ïúéì à"èéìù ø"úë úà ù÷áàå ,åéìà

íã÷äá éìà àéöîé àåä øùà ô"òáå áúëá 'éù ì"ðä

.éøùôàä

ò"éãé ð"åàë ù"äåãàî äëøáäå ù"äåéçä ìá÷éå

,åãáëîå åøé÷åî ù"åãä

÷çöé óñåé

$

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר חיים שאול שי'

שלום וברכה!

...נהניתי למ"ש אודות התפתחות הישיבה בר]א[של"צ. והשי"ת יצליחם, אשר ככל דבר 
שבקדושה, תלך הלוך וגדל, הלוך ואור עד כי נזכה לקיום היעוד לילה כיום יאיר, וכמבואר בדא"ח 

שהחשך עצמו מאיר.

מוסג"פ סקריפ ע"ס נ' שקל לצרכי הישיבה )ליו"ד שבט(.

כו'  ובעל מדות  נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ  בטח קבל פ"ש ממני ע"י מחות' הוו"ח אי"א 
מוה"ר יצחק שי' גרשטנקורן.
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רכט

  אגרות קודש - מתורגם לאנגלית 
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

 ב"ה  כ' בשבט תשל"א
ברוקלין, ניו יורק

פרופ' זאב גרין

שלום וברכה:

למרות  בפברואר.  מה־9  מכתבך  את  לקבל  שמחתי  ממך,  שמעתי  שלא  רב  זמן  אחרי 
בעקבות  לי  שענו  המשותפים,  חברינו  באמצעות  דיווחים,  וקיבלתי  אודותיך  שאלתי  שבינתיים 

שאלותיי אודותיך וכן דיווחים לא יזומים, עם כל זה טוב יותר לקבל מידע ממקור ראשון.

ראשית כל אני רוצה לאחל לך מזל־טוב, כפי שאני מבחין )לראשונה( ממכתבך שקודמָתּ 
חבר  להיות  שנבחרת  האחרונות  החדשות  גם  ובמיוחד  המחלקות,  בשתי  מלאה  לפרופסורה 

באקדמיה האמריקנית למיקרוביולוגיה.

מכיוון  יבוא,  זה  שגם  ספק  אין  זו,  מקצועית  הצטיינות  של  המעשיות  התוצאות  לגבי 
שאמריקה היא מדינה מעשית עם מוטיבציות מעשיות. בכל מקרה, אני בטוח לגבי יתרון מעשי 
אחד, והוא שיוקרתך האקדמית הנוספת תוסיף ותחזק את השפעתך בהפצת יהדות החדורה בחום 
ה'  יד  איך  בבירור  לראות  תוכל  בעבר,  נסיעותיך  זמני  בלוח  לאחור  במבט  ובהתלהבות.  חסידי 
סיפקה לך הזדמנויות להשתמש בכישוריך ובמתנותיך המיוחדים בכיוון זה ובהצלחה כה בולטת. 

בלי ספק, גם להופעתך בקליבלנד תהיה הצלחה מתמשכת.

יתן ה' שכל ענייניך, הן האישיים והן הכלליים – הקשורים בקשר הדוק, יתקדמו בהצלחה 
כל  את  לגדל  אשתך  עם  ויחד  ילדים,  בעוד  להתברך  הלב  מעומק  התקווה  כולל  וגֵדלה,  הולכת 
ילדיך לחיים של תורה, חופה ומעשים טובים, בהתאם למשל התלמודי הידוע: "אילן, אילן, במה 

אברכיך? – שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו )טובים( כמותך" )תענית ה:(

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

בקשר לרחל נעמי שתחי' יהיה נכון שהיא תבקר בפיטסבורג לפני שהיא תחליט.

התורה היא "מורשה קהלת יעקב", שזהו עניין של ירושה, ובנוגע לירושה לא נוגע 
מעמדו ומצבו של מקבל הירושה; אפילו אם לא עמל ולא יגע בזה כלל, אם הוא 
רק בנו של הקדוש-ברוך-הוא – שזהו כל ילד יהודי – אזי בדרך ממילא יורש הכל!

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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 חומש לקריאה בציבור 

פרשת ויחי
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æîçëéçéåäøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−
íéðL òáL åéiç éðL á÷ré-éîé éäéå äðL̈®̈©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½

:äðL úàîe íéraøàåèëìàøNé-éîé eáø÷iå §©§¨¦¬§©−¨¨«©¦§§´§¥«¦§¨¥»
àð-íà Bì øîàiå óñBéì Bðáì | àø÷iå úeîì̈¼©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤Æ¦¨̧

éðéra ïç éúàöîéëøé úçz Eãé àð-íéN E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®
éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnr úéNrå§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦

:íéøöîaìéðúàNðe éúáà-ír ézáëLå §¦§¨«¦§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ
äNrà éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬

:EøáãëàìBì òáMiå éì äráMä øîàiå ¦§¨¤«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®
:ähnä Làø-ìr ìàøNé eçzLiåô(éåì) ©¦§©¬¦§¨¥−©¬Ÿ©¦¨«

çîàøîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤
éáà äpä óñBéìBnr åéðá éðL-úà çwiå äìç E §¥½¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½

:íéøôà-úàå äMðî-úàáøîàiå á÷réì ãbiå ¤§©¤−§¤¤§¨«¦©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤
ða äpäéìà àa óñBé EáLiå ìàøNé ÷fçúiå E ¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤

:ähnä-ìrâécL ìû óñBé-ìà á÷ré øîàiå ©©¦¨«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²
a æeìa éìà-äàøð:éúà Cøáéå ïrðk õøà(ìàøùé) ¦§¨«¥©¬§−§¤´¤§®̈©©§−̈¤Ÿ¦«

ãézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåE ©´Ÿ¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−
Erøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénr ìä÷ì¦§©´©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬

éøçà:íìBò úfçà Eäéðá-éðL äzråE ©«£¤−£ª©¬¨«§©¿̈§¥«¨¤ÁÁ
éìà éàa-ãr íéøöî õøàa Eì íéãìBpäE ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬¥¤²

ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−
:éì-eéäéåEì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe ¦«§¦««©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´

:íúìçða eàøwé íäéçà íL ìr eéäéæ| éðàå ¦«§®©´¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«©«£¦´
Cøca ïrðk õøàa ìçø éìr äúî ïctî éàáa§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤
íM äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ

:íçì úéa àåä úøôà CøãaçìûøNé àøiå §¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤©©¬§¦§¨¥−
:älà-éî øîàiå óñBé éða-úàèóñBé øîàiå ¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤©³Ÿ¤¥Æ

äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå

éçéåúùøô
©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

ãקודש משיחות ãנקודות
BÏ Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰ ¯Ó‡iÂ(לא הּמפרׁשים,(מז, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַָ

לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק לא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע

את  וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף חׁשׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיעקב

ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - וזאת הבטחתֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹקּיּום

לא  זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ּבמׁש עליהם ּתגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּוזכּותֹו

יׂשראל  לארץ ארֹונֹו את להעלֹות מאחיו עצמֹו יֹוסף ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבּקׁש

ׁשהיא  ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש לכן הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּיד,

וׁשּקּולים. מחׁשּבֹונֹות ּולמעלה ודעת מּטעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלמעלה

(270 עמ' כה שיחות (לקוטי

,ïåùàø
éðùéúBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðérå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®

:íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà Lbiåàéøîàiå ©©¥³Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«©³Ÿ¤
éðô äàø óñBé-ìà ìàøNéäpäå ézìlô àì E ¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦®̈§¦§¦¥̧

:Erøæ-úà íb íéýìû éúà äàøäáéóñBé àöBiå ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«©¥¬¥²
:äöøà åétàì eçzLiå åékøa írî íúàâéçwiå Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨©¦©´

ìàîOî Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ
Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî-úàå ìàøNé¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−

:åéìàãéLàø-ìr úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå ¥¨«©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ
Làø-ìr BìàîN-úàå øérvä àeäå íéøôà¤§©¸¦Æ§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà ìkN äMðîåèCøáéå §©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬§©¤−©§«©§¨¬¤
éúáà eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³
éãBòî éúà ärøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−

:äfä íBiä-ãræèòø-ìkî éúà ìàbä Càìnä ©©¬©¤«©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈
éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéørpä-úà Cøáé§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−

:õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáà©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
ãקודש משיחות ãנקודות

ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï eb„ÈÂ(טז ÌÈÓ(מח, ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BÚ¯Ê Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈqÎÓ¿«ƒ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈

Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡(א כ, למקֹור (ברכות ּבטלים ּדגים ≈«ƒ»«∆∆»∆ְְִִִֵָ

הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם הם ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיּותם,

ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים הם ,מּכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּוכתֹוצאה

הּוא  הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את מרּגיׁש הּנברא עֹוד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּכן,
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ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; מגּבלת הׁשּפעה רק לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻיכֹול

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן הׁשּפעה לקּבל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמכׁשירֹו

(11 עמ' כה שיחות (לקוטי

éùéìùæé-ìr Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©
òøiå íéøôà Làøøéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéra ¬Ÿ¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬

:äMðî Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúàŸ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
çéøëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ

ðéîé íéN:BLàø-ìr Eèéøîàiå åéáà ïàîéå ¦¬§¦«§−©Ÿ«©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ
àeä-íâå írì-äéäé àeä-íb ézrãé éðá ézrãé̈©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬¦«§¤§−̈§©´
äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬

:íéBbä-àìîëEa øBîàì àeää íBia íëøáéå §«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À
íéøôàk íéýìû EîNé øîàì ìàøNé Cøáé§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦

å:äMðî éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë §¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«
àëäéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³

:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«
áëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³

:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ìô ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«
ãקודש משיחות ãנקודות

‰MÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכי MÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה הּמׁשּכיחה f‰Ï‰¯נּׁשני", הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו העבּדה על ‡ÌÈ¯Ùאת – ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻ∆¿«ƒַ

ׁשעליו מֹורה הפרני", "ּכי ידי È‡‰Ï¯ׁשם על הּגלּות את ְִִִֵֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַָ

ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ּוקדּׁשה, אֹור ְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהֹוספת

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם ׁשּמנּׁשה סבר יֹוסף Ò„¯עצמֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ≈∆
את המסּמל אפרים, את הקּדים ויעקב hÓ¯˙העבֹודה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ«¿«

'הפרני'). הּירידה, ּבאמצעּות ׁשּבאה (העלּיה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

(432 עמ' טו שיחות (לקוטי

éòéáø
éùéîç,

èîàøîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨®̈©ÀŸ¤
íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå eôñàä¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−

:íéîiä úéøçàaáá÷ré éða eòîLå eöáwä §©«£¦¬©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ
:íëéáà ìàøNé-ìà eòîLåâäzà éøëa ïáeàø §¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨

:ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçkãæçt Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©
éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:äìr éreöé zìlçôäéìk íéçà éåìå ïBòîL ¦©−§¨§¦¬¨¨«¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬
:íäéúøëî ñîçåéLôð àáz-ìà íãña ¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½

Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½
:øBL-eøwr íðöøáeæær ék ítà øeøà ¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈

íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨®̈¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−
:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàEãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−

éáéà óøòaéáà éða Eì eåçzLé E:Eèøeb §´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³
äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî äãeäé äéøà©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²

:epîé÷é éî àéáìëeéäãeäéî èáL øeñé-àì §¨¦−¦¬§¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈
úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâø ïéaî ÷÷çîe§Ÿ¥−¦¥´©§®̈©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬

:íénràéïôbì éøñàáéúëäøéòéø÷ä÷øOìå Bøér ©¦««Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈
íéáðr-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà éða§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−

áéúëäúåñéø÷:Búeñáéïéiî íéðér éìéìëç «©§¦¦¬¥©−¦¦®̈¦
:áìçî íépL-ïáìeôâéïkLé íéné óBçì ïìeáæ §¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ

:ïãéö-ìr Búëøéå úiðà óBçì àeäåôãéøëùOé §Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿ¦¨−̈
:íéútLnä ïéa õáø íøb øîçåèäçðî àøiå £´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ

ìañì BîëL èiå äîrð ék õøàä-úàå áBè ék¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ
:ãáò-ñîì éäéåñæèàk Bnr ïéãé ïcéèáL ãç ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬

:ìàøNéæé-éìr ïôéôL Cøã-éìr Lçð ïã-éäé ¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

çé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
ãקודש משיחות ãנקודות

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÁÈLÓ.(מט, ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«

‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל  ‡·È ּביאת היינּו – ƒ…¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִַַ

ּבפעל. ׁשהרי ÏÈL‰הּמׁשיח ּביאתֹו, על ּכח' ה'ּנתינת היינּו – ְִַַַָֹƒ…ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ידי  על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני עֹוד קּים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשילה"

לברר  היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח יׂשראל לבני נּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמׁשה,

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּולזּכ

(8 עמ' יא שיחות (לקוטי

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñ −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
ë:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàîñ ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

àë:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôðñ ©§¨¦−©¨¨´§ª®̈©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
áëa ïér-éìr úøt ïa óñBé úøt ïaäãrö úBð ¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈

-éìr:øeLâëéìra eäîèNiå eaøå eäøøîéå £¥«©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬
:íévçãëåéãé érøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå ¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®

:ìàøNé ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«
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äëéáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæréå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨¦§³Ÿ
ìrî íéîLúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ

:íçøå íéãLåëéáà úëøaúëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ
óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr éøBä©½©©«£©−¦§´Ÿ¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½

:åéçà øéæð ã÷ã÷ìeô §¨§−Ÿ§¦¬¤¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿∆ְִֵֶַָָֻ

זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלא

היה אּלא ּבכבֹודם, ּפגע ׁשּלא ויׁשÈ‰Ê¯ּבלבד ּבכבֹודם! ְְִִֶֶַַָָָָָֹ»ƒְְִֵָ

ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה טפי" "זהיר ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלֹומר,

עד  נפלאה, הֹוראה למדים ּומּכאן עבֹודתֹו. עניני ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלכל

יהּודי  ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ּבאהבת להתנהג אדם צרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכּמה

ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרע

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, ללמד fa‰¯אּלא, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ«…«ְִֹ

אחיו. עם ִִֵֶָמּיֹוסף

(452 עמ' כה שיחות (לקוטי

éùùæëáørìå ãr ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤Ÿ́©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéçëíéðL ìûøNé éèáL älà-ìk §©¥¬¨¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´

Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæå øNr̈¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤
:íúà Cøa Búëøák øLà Léà íúBàèëåöéå ½̈¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«©§©´

eøá÷ énr-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBàÀ̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
ïBøôr äãNa øLà äørnä-ìà éúáà-ìà éúàŸ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬

:ézçäì-øLà äìtënä äãNa øLà äørna ©«¦¦«©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤
íäøáà äð÷ øLà ïrðk õøàa àøîî éðt-ìr©§¥¬©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈
:øá÷-úfçàì ézçä ïøôr úàî äãOä-úà¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

àìBzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½
änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL̈µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨

:äàì-úà ézøá÷áìäørnäå äãOä äð÷î ¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬
:úç-éða úàî Ba-øLàâìúeöì á÷ré ìëéå £¤−¥¥¬§¥¥«©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ

óñàiå òåâiå ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤
:åénr-ìàðàjáiå åéáà éðt-ìr óñBé ìtiå ¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§

:Bì-÷Miå åéìrá-úà åéãár-úà óñBé åöéå ¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤
íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä̈´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−

:ìàøNé-úàâïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¤¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬
íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé eàìîé¦§§−§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬

:íBéãúéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå «©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬
íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì äòøt©§−Ÿ¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½

:øîàì äòøô éðæàa àð-eøacäéðréaLä éáà ©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦
éì éúéøk øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ
àp-äìrà äzrå éðøa÷z änL ïrðk õøàa§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àååäòøt øîàiå §¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨©−Ÿ¤©§®Ÿ
éáà-úà øá÷e äìr:EréaLä øLàk Eæìriå £¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«©©¬©

éãár-ìk Bzà eìriå åéáà-úà øa÷ì óñBé¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøôçìëå ©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦§ŸÆ

íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáær íø÷áeèáëø-íb Bnr ìriå §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤©©©́¦½©¤−¤

:ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íbéeàáiå ©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ
íL-eãtñiå ïcøiä øára øLà ãèàä ïøb-ãr©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈
ìáà åéáàì Nriå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©¯©§¨¦²¥−¤

:íéîé úráLàééðrðkä õøàä áLBé àøiå ¦§©¬¨¦«©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹
äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©´Ÿ§½¥«¤¨¥¬¤−
øLà íéøöî ìáà dîL àø÷ ïk-ìr íéøöîì§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−

:ïcøiä øáraáé:íeö øLàk ïk Bì åéðá eNriå §¥¬¤©©§¥«©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
âéBúà eøa÷iå ïrðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½

äð÷ øLà äìtënä äãN úørîaíäøáà ¦§¨©−§¥´©©§¥®̈£¤´¨¨Á©§¨¨̧
ézçä ïøôr úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−

:àøîî éðt-ìrãéàeä äîéøöî óñBé áLiå ©§¥¬©§¥«©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´
éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà íéìòä-ìëå åéçàå§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−

:åéáà-úà Bøá÷åèúî-ék óñBé-éçà eàøiå ¨§¬¤¨¦«©¦§³£¥«¥Æ¦¥´
áéLé áLäå óñBé eðîèNé eì eøîàiå íäéáà£¦¤½©´Ÿ§½¬¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ

:Búà eðìîb øLà ärøä-ìk úà eðìæèeeöéå ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«©§©¾
éáà øîàì óñBé-ìà:øîàì BúBî éðôì äeö E ¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«Ÿ

æééçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzrå Eeìîâ ärø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãár:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
çéEì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−

:íéãárìèéék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå ©«£¨¦«©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²
:éðà íéýìû úçúäëärø éìr ízáLç ízàå £©¬©¡Ÿ¦−¨«¦§©¤¾£©§¤¬¨©−¨®̈
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äfä íBik äNr ïrîì äáèì dáLç íéýìû¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©£²©¬©¤−
:áø-ír úéçäì§©«£¬Ÿ©¨«

ãקודש משיחות ãנקודות
‰„N ˙¯ÚÓa B˙B‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈

‰ÏtÎn‰(יג עּכב (נ, ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

התּגלּגל  והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים הּקבּורה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת

קֹוברין  אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח הּמערה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָלתֹו

'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש צּדיק. אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע

ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ׁשהּוא ּכפי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיינּו

מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהרּוחני,

ּכרּב ּגבֹוהֹות, עׂשו,נׁשמֹות ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן מּגּופֹו, נפרד ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכפי
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éòéáùàëíëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzrå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−
:íaì-ìr øaãéå íúBà íçðéå íëtè-úàå§¤©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

áëéçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´
:íéðL øNrå äàî óñBéâëíéøôàì óñBé àøiå ¥½¥¨¬¨¤−¤¨¦«©©³§¥Æ§¤§©½¦

lL éðaeãlé äMðî-ïa øéëî éða íb íéL §¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ¤§©¤½ª§−
:óñBé ékøa-ìrãëéëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©¦§¥¬¥«©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−

íëúà äìräå íëúà ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ
òaLð øLà õøàä-ìà úàfä õøàä-ïî¦¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²

:á÷réìe ÷çöéì íäøáàìäë-úà óñBé òaLiå §©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ©©§©´¥½¤
íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:äfî éúîör-úà íúìräååë-ïa óñBé úîiå §©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«©¨´¨¥½¤
ïBøàa íNéiå Búà eèðçiå íéðL øNrå äàî¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½©¦¬¤¨«¨−

:íéøöîa§¦§¨«¦
÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ïîéñ äô ìà ä"ô íé÷åñô ä"ô

BBBBBB

ùéã÷ éöç
ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBB

ãקודש משיחות ãנקודות
הּיׁשר", "ספר ׁשּנקרא ּבראׁשית, ספר ׁשל הּסּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאחרי

נכנסים  - יׁשרים" "ׁשּנקראּו האבֹות אֹודֹות ּבֹו ׁשּמדּוּבר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכיון

אף  ׁשּכן, הּגאּולה". "ספר ׁשהּוא ׁשמֹות, ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהתחלת

נעׂשה  לאחריֿזה הרי הּגלּות, ענין אֹודֹות מסּוּפר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחילתֹו

ּבנין  אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו הּספר לסּיּום ועד הּגאּולה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ְִַָהּמׁשּכן.

"נמׁשלּו יׂשראל ׁשּבני רׁש"י ּכֹותב זה ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובהתחלת

ׁשינּויים, ּבהם ׁשאין היא הּכֹוכבים ּתכּונת והרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּכֹוכבים",

והם  ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן ּומּצב, מעמד ּבאֹותֹו ּתמיד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָועֹומדים

הּביטּול. ענין ׁשּזהּו ולּירח), לּׁשמׁש (ּבהׁשואה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנים

הם  יׂשראל ׁשּבני ּכ על הּבט ׁשּמּבלי - ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהענין

ללא  הּתֹוקף ּבכל הם עֹומדים העּמים", מּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ"המעט

את  ׁשּמבּטלים ועד הּגלּות, מחׁשכת להתּפעל מּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשינּויים,

הּגאּולה, את ּופֹועלים הּגלּות, ׁשל קטן" ְֲִֶֶֶַַַָָָָָה"רגע

"וּיאמר  ּבראׁשית: ספר ּבסּיּום ּכבר מדּוּבר ׁשאֹודֹותּה -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ספר  ׁשל ׁשּסֹופֹו ּכ אתכם", יפקֹוד ּפקד ואלקים . . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיֹוסף

- ׁשמֹות ספר ׁשל ּבתחּלתֹו נעּוץ ְְְִִִֵֵֶֶָָּבראׁשית

ויגאלנּו. יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָעלֿידי

ה'תשכ"ז) טבת, י"א ויחי, ש"פ (שיחת

øéèôîâëlL éða íéøôàì óñBé àøiåéða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³
:óñBé ékøa-ìr eãlé äMðî-ïa øéëîãëøîàiå ¨¦Æ¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«©³Ÿ¤

ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ
-ìà úàfä õøàä-ïî íëúà äìräå íëúà¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ¤
:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä̈¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

äëóñBé òaLiåã÷t øîàì ìûøNé éða-úà ©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ
:äfî éúîör-úà íúìräå íëúà íéýìû ã÷ôé¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

åëBúà eèðçiå íéðL øNrå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
:íéøöîa ïBøàa íNéiå©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא נקראים (נ, זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָ

יֹוסף ׁשם על יׂשראל ב)ּכל פב, מּפני (תהילים וכי וקׁשה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ּבמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכלּכלם

ּדהּנה הּמדינה לבאר, עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק יֹוסף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

(ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר זאת ּובכל ּבידיו, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻהפקדּו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רלד

 234    הלי רולדמפ  צד הל 

xihtnרלד - p - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּכדי  מהעֹולם, ּפרּוׁשים צאן, רֹועי להיֹות ּבחרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹהּׁשבטים

יׂשראל  ּכל נקראים לכן הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיּוכלּו

ּומעניק  רּוחני ּב'מזֹון' ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל

ׁשלטֹון  ּתחת ּבהיֹותם ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח  את ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהם

הּגלּות. ּבזמן ְִַַָָזר,
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.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì éçéå úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

á ÷øô à íéëìîá

áà:øîàì Bðá äîìL-úà åöéå úeîì ãåã-éîé eáø÷iåáõøàä-ìk Cøãa Cìä éëðà ©¦§§¬§¥«¨¦−¨®©§©²¤§Ÿ¬Ÿ§−¥«Ÿ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½§¤−¤¨¨¨®¤
:Léàì úééäå z÷æçåâúøîLî-úà zøîLå|éýìû ýåýéì åéëøãa úëìì EøîL §¨«©§−̈§¨¦¬¨§¦«§¨«©§º̈¤¦§¤´¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¨¤³¤¦§¨¨Æ¦§¸Ÿ

`xenl iy
,Léàì úééäå (áìLBîe æéøæ §¨¦¨§¦¨¦¥

.Eøöé úà LáBëå ELôðaïòîì (â §©§§§¥¤¦§§§©©
,ìékNzäøBzä úøéîL øeáòa ©§¦©£§¦©©¨

mixn zxhr
à:øîàì Bðá äîìL-úà åöéå úeîì ãåã-éîé eáø÷iåáõøàä-ìk Cøãa Cìä éëðàúBiøaä ìëa âeäpä âäðnkz÷æçåøòð EãBò äzàL íò ©¦§§¬§¥«¨¦−¨®©§©²¤§Ÿ¬Ÿ§−¥«Ÿ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½§¤−¤¨¨¨®¤©¦§¨©¨§¨©§¦§¨«©§¨−¦¤©¨§©©

(èë à"äã ÷"ãø) äðL äøNò íézL ïa àéää úòa äéä äîìL)Léàì úééäå:úeîàå ìéàBä ,åéðLa íìMäâúøîLî-úà zøîLå|éýìû ýåýéúëìì E §ŸŸ¨¨¨¥©¦¤§¥¤§¥¨¨§¨¦¬¨§¦«©¨¥§¨¨¦§¨§¨«©§º̈¤¦§¤´¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¨¤³¤
åéëøãaeäBîk ãñç áøå íeçø úBéäì ¦§¨¨Æ¦§©§©¤¤¨

ìåéúwç øîLelbúð àlL úBönä ¦§¸ŸªŸ¨³©¦§¤Ÿ¦§©

ïäéîòèåéúBöîíB÷nì íãà ïéaM äî ©£¥¤¦§¨Æ©¤¥¨¨©¨

åéètLîeBøáçì íãà ïéaM äî ¦§¨¨´©¤¥¨¨©£¥

åéúBãråãéòäì ïäéîòè øLà úBöî §¥«§½̈¦§£¤©£¥¤§¨¦
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åéúBãrå åéètLîe åéúBöî åéúwçªŸ¨³¦§¨Æ¦§¨¨´§¥«§½̈
ìékNz ïrîì äLî úøBúa áeúkk©¨−§©´Ÿ¤®§©´©©§¦À
øLà-ìk úàå äNrz øLà-ìk úà¥µ¨£¤´©«£¤½§¥²¨£¤¬

:íL äðôzã-úà ýåýé íé÷é ïrîì ¦§¤−¨«§©Á©Á¨¦̧§Ÿ̈¹¤
eøîLé-íà øîàì éìr øac øLà Bøác§¨À£¤̧¦¤´¨©»¥Ÿ¼¦¦§§¸

éðáúîàa éðôì úëìì íkøc-úà E ¨¤¹¤©§À̈¨¤³¤§¨©Æ¤«¡¤½
-àì øîàì íLôð-ìëáe íááì-ìëa§¨§¨¨−§¨©§¨®¥¾Ÿ«Ÿ
:ìàøNé àqk ìrî Léà Eì úøké¦¨¥³§Æ¦½¥©−¦¥¬¦§¨¥«

äéì äNr-øLà úà zrãé äzà íâå§©´©¨´¨©¿§¨¥Á£¤¨̧¨¦¹
ì äNr øLà äéeøö-ïa áàBééøN-éðL ¨´¤§À̈£¤´¨¨´¦§¥«¨¥´

àNîrìå øð-ïa øðáàì ìàøNé úBàáö¦§´¦Â§¨¥Â§©§¥̧¤¥¹§©«£¨¨³
äîçìî éîc ïziå íìLa äîçìî-éîc íNiå íâøäiå øúé-ïá¤¤̧¤Æ©©´©§¥½©¨¬¤§¥«¦§¨−̈§¨®Ÿ©¦¥º§¥´¦§¨À̈

:åéìâøa øLà Bìrðáe åéðúîa øLà BúøâçaåúéNrå ©«£«Ÿ̈Æ£¤´§¨§½̈§©«£−£¤¬§©§¨«§¨¦−¨
:ìàL íìLa BúáéN ãøBú-àìå Eúîëçkæélæøá éðáìå §¨§¨¤®§«Ÿ¥¯¥¨²§¨−Ÿ§«Ÿ§¦§¥̧©§¦©³

ðçìL éìëàa eéäå ãñç-äNrz éãrìbäéìà eáø÷ ïë-ék E ©¦§¨¦Æ©«£¤¤½¤§¨−§«Ÿ§¥´ª§¨¤®¦¥Æ¨«§´¥©½
éçà íBìLáà éðtî éçøáa:Eçàøb-ïá érîL Enr äpäå §¨§¦¾¦§¥−©§¨¬¨¦«§¦¥´¦Â§Â¦§¦̧¤¥¨´

ézëì íBéa úöøîð äìì÷ éðìì÷ àeäå íéøçaî éðéîéä-ïá¤©§¦¦»¦©«ª¦¼§³¦§©̧¦Æ§¨¨´¦§¤½¤§−¤§¦´
øîàì ýåýéá Bì òáMàå ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäå íéðçî©«£¨®¦§«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½¨«¤¨̧©³©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ

:áøça Eúéîà-íàèäzà íëç Léà ék eäwðz-ìà äzrå ¦£¦«§−¤¨«¤§©¨Æ©§©¥½¦²¦¬¨¨−¨®¨
:ìBàL íãa BúáéN-úà zãøBäå Bl-äNrz øLà úà zrãéå§¨«©§¨Æ¥´£¤´©«£¤½§«©§¨¯¤¥«¨²§−̈§«

é:ãåc øéra øáwiå åéúáà-ír ãåc ákLiåàéøLà íéîiäå ©¦§©¬¨¦−¦£Ÿ¨®©¦¨¥−§¦¬¨¦«§©¨¦À£¤̧

`xenl iy
.çéìöz,íâå (ä.òLøä éLðà øòáì 'ä éëøcî àéä úàæ íâåøLà ©§¦©§©§©Ÿ¦¦©§¥§©¥©§¥¨¤©£¤

,áàBé éì äNò,BúeçéìLa eëìäå ãåc úçèáäa eàa àNîòå øðáà ¨¨¦¨©§¥©£¨¨¨§©§¨©¨¦§¨§¦§¦

.ãåãì änìk øácä áLçé ïëì ,áàBé íâøä äæ ìk íòåäîçìî éîc §¦¨¤£¨¨¨¨¥¥¨¥©¨¨§¦¨§¨¦§¥¦§¨¨
,íBìLaì éeàøä ícéLðàa àeä CôL ,eða íéîçBlä íéLðàa CtL §¨¨¨¨¦§Ÿ¨£¨¦©£¦¨¨©§©§¥

.eðîBìL,BúøâçaøâçL äna §¥©£Ÿ̈©¤¤¨©

éãk Baçøì åéðúîa úãnöî Baøç©§§ª¤¤§¨§¨§¨§§¥

.ìtì äçBð àäzLøLà Bìòðáe ¤§¥¨¦Ÿ§©££¤
,åéìâøa,àNîò ìeî àöiLëe §©§¨§¤¨¨£¨¨

áøçä äìôðå ,Bìòð ïwúì èòî äçL̈¨§©§©¥©£§¨§¨©¤¤

úà âøäå Bãéa däéaâäå døòzî¦©§¨§¦§¦¨§¨§¨©¤

äàø ék ,øîLð àì àNîòå .àNîò£¨¨©£¨¨Ÿ¦§©¦¨¨

.äìôð dîöòî áøçäLúéNòå (å ¤©¤¤¥©§¨¨§¨§¨¦¨
,EúîëçkBì àöîz Eúîëç éôì §¨§¨¤§¦¨§¨§¦§¨

.äañ,ãñç äNòz (æãñç ìk ¦¨©£¤¤¤¨¤¤

.ìëezLðçìL éìëBàa eéäå,E ¤©§¨§§¥ª§¨¤
ðçìL éìëBàa eéäé íâå.E §©¦§§§¥ª§¨§

,úöøîð (ç.úLøôîe ä÷æç ¦§¤¤£¨¨§Ÿ¤¤

,íéðçî ézëì íBéa (ç§¤§¦©£¨¦
ãò Cìä ,íBìLáà éðtî ãåc çøaLk§¤¨©¨¦¦§¥©§¨¨©©

áLéå íéðçîBúøæç ãò íL ©£©¦§¨©¨©£¨¨

.íéìLeøéì,éúàø÷ì ãøé àeäå ¦¨©¦§¨©¦§¨¦
.éúBà ñiôì§©¥¦

mixn zxhr
íéîBcäå 'ä éãòBîe úaLk 'ä úBàìôð ìòïrîì äLî úøBúa áeúkk ©¦§§§©¨£¥§©¦©¨−§©´Ÿ¤®§©´©

:íL äðôz øLà-ìk úàå äNrz øLà-ìk úà ìékNzãïrîì ©§¦À¥µ¨£¤´©«£¤½§¥²¨£¤¬¦§¤−¨«§©Á©Á
éðá eøîLé-íà øîàì éìr øac øLà Bøác-úà ýåýé íé÷éE ¨¦̧§Ÿ̈¹¤§¨À£¤̧¦¤´¨©»¥Ÿ¼¦¦§§¸¨¤¹

øîàì íLôð-ìëáe íááì-ìëa úîàa éðôì úëìì íkøc-úà¤©§À̈¨¤³¤§¨©Æ¤«¡¤½§¨§¨−̈§¨©§¨®¥¾Ÿ
àqk ìrî Léà Eì úøké-àì«Ÿ¦¨¥³§Æ¦½¥©−¦¥¬

:ìàøNéäúà zrãé äzà íâå ¦§¨¥«§©´©¨´¨©¿§¨¥Á
äéeøö-ïa áàBé éì äNr-øLà£¤¨̧¨¦¹¨´¤§À̈

ì äNr øLàúBàáö éøN-éðL £¤´¨¨´¦§¥«¨¥´¦§´
øð-ïa øðáàì ìàøNéàáö øN ¦Â§¨¥Â§©§¥̧¤¥¹©§¨

ìeàLúé-ïá àNîrìåøàáö øN ¨§©«£¨¨³¤¤̧¤Æ©§¨

eëìäå ãåc úçèáäa eàa øLà íBìLáà©§¨£¤¨§©§¨©¨¦§¨§

úàæ ìk íòå BúeçéìLaáàBé íâøäiå ¦§¦§¦¨Ÿ©©´©§¥½¨
äîçìî-éîc íNiåì éeàøäCBtL ©¨¬¤§¥«¦§¨−̈¨¨¦§

íúBà CôLå éàðBNaíìLaéLðàa §§©§¨©¨§¨®Ÿ§©§¥

BlL äîøòa éîBìLéîc ïziå §¦¨¨§¨¤©¦¥º§¥´
åéðúîa øLà Búøâça äîçìî¦§¨À̈©«£«Ÿ̈Æ£¤´§¨§½̈
,Baçøì åéðúîa úãnöî Baøç øâçL¤¨©©§§ª¤¤§¨§¨§¨§

äiçLa ìBtéì äçBð àäzL éãëa¦§¥¤§¥¨¦¦§¦¨

èòî äçL àLîò ìeî àöiLëe ,úèòeî¤¤§¤¨¨£¨¨¨¨§©

åéìâøa øLà Bìrðáe,Bìòðî ïwz §©«£−£¤¬§©§¨«¦¥¦§¨

Bãéa déaâäå ,døòzî áøçä äìôðå§¨§¨©¤¤¦©§¨§¦§¦©§¨

ék ìò ,øîLð àì àLîòå .Lôð eäkäå§¦¨¤¤©£¨¨Ÿ¦§©©¦

:døòzî äìôð dîöòî øLà äàø̈¨£¤¥©§¨¨§¨¦©§¨

åEúîëçk úéNråäléò Bì àöîz §¨¦−¨§¨§¨¤®¦§¨¦¨

éãk äañåBúáéN ãøBú-àìåàlL §¦¨§¥§«Ÿ¥¯¥¨²¤Ÿ

ãøéìàL íìLaúúéîa øáwì ¥¥§¨−Ÿ§«Ÿ©¤¤§¦©

:Bîöòæéãrìbä élæøá éðáìå ©§§¦§¥̧©§¦©³©¦§¨¦Æ
éìëàa eéäå ãñç-äNrz©«£¤¤½¤§¨−§«Ÿ§¥´

ðçìLéçøáa éìà eáø÷ ïë-ék E ª§¨¤®¦¥Æ¨«§´¥©½§¨§¦¾
éçà íBìLáà éðtîEãønLk ¦§¥−©§¨¬¨¦«§¤¨©

,ãåãa íBìLáàíéìLeøéî ãåc çøa ©§¨§¨¦¨©¨¦¦¨©¦

íL BúBà ìkìëå ïcøiä øáòaL íéðçîì§©£©¦¤§¥¤©©§¥§¦§¥¨

:(èë-æë æé/åè á-îù) éãòìbä élæøa©§¦©©¦§¨¦

çàøb-ïá érîL Enr äpäå§¦¥´¦Â§Â¦§¦̧¤¥¨´
äøBz Bãnìî äéäLéðéîéä-ïá ¤¨¨§©§¨¤©§¦¦»

äìì÷ éðìì÷ àeäå íéøçaî¦©«ª¦¼§³¦§©̧¦Æ§¨¨´
úöøîð(æè á-îù)ézëì íBéa ¦§¤½¤§−¤§¦´
íéðçîíBìLáà éðtî ãåc çøaLk ©«£¨®¦§¤¨©¨¦¦§¥©§¨

ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäåñiôì §«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½§©¥

éúBàøîàì ýåýéá Bì òáMàå ¦¨«¤¨̧©³©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ
áøça Eúéîà-íà:epnî éúî÷ð úç÷ì éîöòa ìëeà àì ïëìèäzråézçz CBìîz äzàå ìéàBäeäwðz-ìàäfä ïBòäîäzà íëç Léà ékàBöîì ¦£¦«§−¤¨«¤¨¥Ÿ©§©§¦¨©©¦§¨¦¦¤§©¨Æ¦§©¨¦§©§©©§©¥½¥¤¨©¤¦²¦¬¨−̈¨®¨¦§

ãçà øác ìéáLa úåî ïBò BìBl-äNrz øLà úà zrãéåBúhî ìò úeîì Bçépz àì:ìBàL íãa BúáéN-úà zãøBäåéåéúáà-ír ãåc ákLiå £¨¤¦§¦¨¨¤¨§¨«©§¨Æ¥´£¤´©«£¤½Ÿ©¦¨©¦¨§«©§¨¯¤¥«¨²§−̈§«©¦§©¬¨¦−¦£Ÿ®̈
ãåc øéra øáwiå:ïBiö àéäàéìL Cìî íéìLeøéáe íéðL òáL Cìî ïBøáça äðL íéraøà ìàøNé-ìr ãåc Cìî øLà íéîiäåìLå íéLL ©¦¨¥−§¦¬¨¦«¦¦§©¨¦À£¤̧¨©³¨¦Æ©¦§¨¥½©§¨¦−¨®̈§¤§³¨©Æ¤´©¨¦½¦«¨©´¦¨©½§Ÿ¦¬§¨−Ÿ
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רלו

àïåùàøàälàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨
:eàa Búéáe Léà á÷ré úàáéåì ïBòîL ïáeàø ¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−

:äãeäéåâ:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéããb éìzôðå ïc ¦«¨«¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬
:øLàåäíéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå §¨¥«©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´

:íéøöîá äéä óñBéå Lôðå-ìëå óñBé úîiå ¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨
:àeää øBcä ìëå åéçàæeøt ìûøNé éðáe ¤½̈§−Ÿ©¬©«§¥´¦§¨¥À¨¯

àìnzå ãàî ãàîa eîöriå eaøiå eöøLiå©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬
:íúà õøàäô(éåì)ç-ìr Lãç-Cìî í÷iå ¨−̈¤Ÿ¨«©¨¬̈¤«¤¨−̈©

:óñBé-úà òãé-àì øLà íéøöîè-ìà øîàiå ¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−¤¥«©−Ÿ¤¤
:epnî íeörå áø ìàøNé éða ír äpä Bnr©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«

éäðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
eða-íçìðå eðéàðN-ìr àeä-íb óñBðå äîçìî¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈

íéðL òáL Cìî ïBøáça äðL íéraøà ìàøNé-ìr ãåc Cìî̈©³¨¦Æ©¦§¨¥½©§¨¦−¨¨®§¤§³¨©Æ¤´©¨¦½
ìL Cìî íéìLeøéáeìLå íéL:íéðL LáéáLé äîìLe ¦«¨©´¦¨©½§Ÿ¦¬§¨−Ÿ¨¦«§Ÿ¾Ÿ¨©¾

:ãàî Búëìî ïkzå åéáà ãåc àqk-ìr©¦¥−¨¦´¨¦®©¦¬Ÿ©§ª−§«Ÿ

mixn zxhr
íéðLàìå ,(á á-îù) íéLãç äMLå ¨¦«§¦¨¢¨¦§Ÿ

ócøð äéä ék ìò ,ïàk íúBðîì Lç©¦§¨¨©¦¨¨¦§¨

:íéLãç äML íBìLáàîáéäîìLe ¥©§¨¦¨¢¨¦§Ÿ¾Ÿ
ïkzå åéáà ãåc àqk-ìr áLé̈©¾©¦¥−¨¦´¨¦®©¦¬Ÿ

ãàî Búëìî:íéðBéìòä ìò óà ©§ª−§«Ÿ©©¨¤§¦

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 ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,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©¨§¨§©¥©©¨

 קריאת התורה למנחת שבת קודש 
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רלז

oey`x - a - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ïî äìråàéíéqî éøN åéìr eîéNiå §¨¨¬¦¨¨«¤©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½
äòøôì úBðkñî éør ïáiå íúìáña Búpr ïrîì§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ

:ññîrø-úàå íút-úàáéïk Búà epré øLàëå ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬
:ìàøNé éða éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé(ìàøùé) ¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

âé:Cøôa ìûøNé éða-úà íéøöî eãáriå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
ãéøîça äL÷ äãára íäéiç-úà eøøîéå©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ

íúãár-ìk úà äãOa äãár-ìëáe íéðáìáe¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈

:Cøôa íäá eãár-øLàåèíéøöî Cìî øîàiå £¤¨«§¬¨¤−§¨«¤©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦
íLå äøôL úçàä íL øLà úiøárä úãléîì©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬

:äret úéðMäæèúBiøárä-úà ïëãléa øîàiå ©¥¦−¨«©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½
Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe§¦¤−©¨«¨§®̈¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½

:äéçå àåä úa-íàåæé-úà úãléîä ïàøézå §¦©¬¦−¨¨«¨©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤
Cìî ïäéìà øac øLàk eNr àìå íéýìûä̈«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²¦¤¬£¥¤−¤´¤

:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"א טבת, תשי"ד
ברוקלין.

מחות' הרה"ג והרה"ח עוסק בצ"צ וו"ח אי"א

בעל מדות וכו' מוה"ר אברהם יהודא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו משילהי מרחשון, ואתו הסליחה על עכוב מכתבי שלי עד עתה, 
מפני רוב הטרדות, ובפרט אלו נוספות בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו וימי חנוכה והדפסת התניא 
מחדש ובפעם הראשונה בחצי כדור התחתון )אשר נשלח בחבילה בפ"ע לכהדר"ג שי' ובטח יאשר 

קבלתו(.

כבקשתו הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא 
יזכהו לבשר ולהתבשר אך טוב הן בגשמיות והן ברוחניות ובפרט  את הפ"נ שבמכתבו, והשי"ת 

אשר הא בהא תליא...

מוסג"פ העתק מכתבי כללי שהו"ל בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו, ותקותי שיעניין את 
כהדר"ג שי'.

בברכה לו ולזוגתו הרבנית - שיחיו - לאריכות ימים ושנים טובות, שבכלל זה הוא סיפוק 
נפשי מהרוחניות והגשמיות.

ע"פ סיבה עברתי זה עתה עוה"פ על מכתבי כהדר"ג אלי משנות תש"י-תשי"ג, ורואה אני 
אשר בסך הכל יש גם מקום לשביעת רצון במידה ידועה. ומזה דן אני גם על עצמי ודכוותי, אשר 
אפשר שאם היו רושמים לפני שנים אחדות פרטי המבוקש לעתיד לבוא, הרי הבחינה בזה עתה 

הייתה מביאה להחלטה, אז דער אויבערשטער איז גאר ניט אזוי שטריינג.

בטח כבר קיבל הביכלאך. ואתענין לדעת אם יש בהם גם גכתי"ק ושל מי וכו'. ות"ח מראש.
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי - בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:406:408:348:369:109:1210:0310:0512:1412:1716:4916:5417:1717:2216:3317:33באר שבע )ח(

6:426:438:348:369:119:1310:0310:0512:1312:1616:4816:5217:1317:1816:1817:29חיפה )ח(

6:396:408:328:349:099:1110:0110:0412:1312:1516:5116:5617:1517:1916:1517:30ירושלים )ח(

6:426:428:348:369:119:1310:0310:0612:1412:1716:4716:5217:1617:2016:2917:31תל אביב )ח(

7:457:449:019:029:509:5110:3410:3512:2812:3116:1116:1716:4916:5615:5817:10אוסטריה, וינה )ח(

6:016:068:538:579:409:4410:5610:5914:0014:0320:4720:4721:1921:1920:2821:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:417:409:029:039:499:5010:3410:3612:3112:3316:2016:2616:5717:0316:0717:17אוקראינה, אודסה )ח(

7:197:188:358:369:249:2410:0810:0912:0212:0515:4615:5216:2416:3015:3316:45אוקראינה, דונייצק )ח(

7:327:318:468:489:359:3610:1910:2112:1312:1615:5516:0116:3416:4015:4216:54אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:058:049:149:1510:0510:0610:4810:4912:3912:4116:1316:1916:5417:0016:0017:15אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:597:579:069:089:589:5910:4010:4212:3112:3416:0416:1116:4516:5215:5217:07אוקראינה, קייב )ח(

7:067:089:109:129:449:4610:3910:4212:5612:5917:4517:5018:1218:1617:2918:26איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

8:038:039:279:2910:1310:1410:5911:0112:5712:5916:5316:5917:2717:3216:3717:46איטליה, מילאנו )ח(

6:146:168:428:459:149:1610:1610:1912:4812:5118:2218:2418:4618:4818:0618:58אקוואדור, קיטו )ח(

5:445:498:358:399:199:2310:3310:3613:3313:3620:1120:1120:4120:4119:5220:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:166:229:089:1310:0110:0511:1811:2214:2614:2921:2121:2121:5721:5621:0322:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:269:059:079:469:4810:3510:3712:4012:4316:5416:5917:2617:3116:4017:43ארה״ב, בולטימור )ח(

7:207:208:568:579:379:3910:2610:2812:2912:3216:3916:4517:1217:1716:2617:29ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:568:589:389:3910:2710:2912:3012:3316:3916:4517:1217:1716:2617:30ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:349:3510:1710:1811:0411:0613:0613:0817:1017:1617:4417:4916:5718:02ארה״ב, דטרויט )ח(

7:177:189:139:159:499:5110:4210:4412:5512:5817:3417:3918:0118:0517:1918:16ארה״ב, האוסטון )ח(

6:576:588:478:499:249:2610:1610:1812:2612:2816:5416:5917:2417:2816:4017:39ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:087:099:109:129:449:4610:3910:4112:5412:5717:4217:4618:0818:1217:2718:22ארה״ב, מיאמי )ח(

7:187:188:528:549:349:3610:2310:2512:2512:2816:3316:3917:0617:1116:2017:24ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:437:439:209:2110:0110:0310:5010:5212:5412:5617:0417:0917:3717:4216:5017:54ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:187:188:528:539:349:3510:2210:2412:2412:2716:3016:3617:0417:0916:1717:22ארה״ב, שיקגו )ח(

6:036:078:448:479:189:2110:2510:2813:0913:1119:0919:1119:3419:3618:5219:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:478:459:519:5310:4410:4511:2611:2713:1613:1816:4516:5217:2717:3416:3317:49בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:449:519:5310:4410:4411:2611:2713:1613:1916:4716:5417:2917:3516:3517:50בלגיה, בריסל )ח(

5:235:278:088:128:458:489:549:5812:4412:4719:0219:0319:2419:2518:4019:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:135:177:588:018:348:379:439:4612:3212:3518:4318:4519:1019:1118:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:059:109:1110:0310:0410:4510:4612:3412:3716:0416:1116:4416:5115:5317:06בריטניה, לונדון )ח(

8:258:239:209:2110:1710:1710:5710:5812:4212:4516:0016:0716:4516:5215:5117:09בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:169:179:1810:1210:1210:5210:5412:4012:4316:0416:1216:4716:5315:5117:09גרמניה, ברלין )ח(

8:248:239:339:3510:2510:2511:0711:0912:5913:0216:3316:4017:1417:2016:2117:35גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:185:228:058:088:428:469:539:5612:4512:4819:1119:1219:3119:3218:4619:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:127:139:229:259:559:5710:5210:5413:1213:1518:1218:1618:3718:4117:5718:51הודו, מומבאי )ח(

7:077:099:189:209:509:5310:4810:5013:0813:1118:0918:1318:3418:3817:5418:48הודו, פונה )ח(

7:327:318:498:519:379:3810:2210:2412:1712:2016:0316:0916:4116:4715:5017:01הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 
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רלט

 רה  ילתדמ   239 

רלט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:257:259:019:029:439:4410:3110:3312:3412:3616:4216:4817:1517:2116:2917:33טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:419:239:2510:0310:0410:5310:5512:5913:0117:1617:2117:4717:5217:0218:04יוון, אתונה )ח(

7:517:509:109:119:579:5810:4210:4412:3812:4116:2616:3217:0317:0916:1317:23מולדובה, קישינב )ח(

7:107:129:209:229:539:5510:5010:5213:0913:1218:0918:1318:3418:3817:5418:48מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:444:507:347:398:368:419:5610:0013:1213:1420:2120:2021:0121:0020:0321:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:546:568:548:569:299:3110:2310:2512:3712:4017:2017:2417:4717:5117:0518:02נפאל, קטמנדו )ח(

7:367:369:139:159:559:5610:4410:4612:4812:5016:5917:0517:3217:3716:4417:49סין, בייג'ין )ח(

7:067:099:349:3710:0510:0811:0711:1013:3813:4119:0919:1219:3319:3618:5419:45סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:448:468:479:409:4110:2110:2312:0912:1215:3415:4116:1716:2415:2116:40פולין, ורשא )ח(

5:475:518:258:288:579:0010:0410:0612:4412:4618:3618:3819:0119:0318:2019:13פרו, לימה )ח(

8:228:219:459:4610:3110:3211:1711:1813:1413:1717:0717:1317:4317:4916:5418:02צרפת, ליאון )ח(

8:448:439:589:5910:4710:4811:3111:3213:2413:2717:0617:1317:4417:5016:5218:04צרפת, פריז )ח(

6:046:078:298:329:009:0310:0110:0412:3012:3317:5617:5918:2018:2217:4018:32קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:519:209:2110:0410:0510:5110:5312:5112:5416:5417:0017:2617:3116:3817:45קנדה, טורונטו )ח(

7:347:348:589:009:449:4510:3010:3212:2812:3016:2316:2916:5717:0316:0817:17קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:548:418:439:199:2110:1010:1212:1912:2216:4516:5017:1417:1916:3117:31קפריסין, לרנקה )ח(

9:209:1810:0910:1011:0811:0811:4711:4813:3013:3216:3916:4717:2717:3416:2817:51רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:598:579:439:4410:4410:4411:2211:2313:0313:0616:1116:1916:5617:0315:5517:21רוסיה, מוסקבה )ח(

8:088:079:279:2810:1410:1510:5911:0112:5512:5716:4116:4817:1917:2516:2817:39רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:129:319:3310:1910:2011:0411:0612:5913:0216:5116:5717:2317:2916:3317:43שוויץ, ציריך )ח(

6:426:448:589:009:309:3210:2810:3112:5212:5418:0218:0518:2618:2917:4618:39תאילנד, בנגקוק )ח(

 לוח זמנים 

סדר מצות הדלקת נרות לערב שבת 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
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

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 הרה"ח ר' טובי' ב"ר יעקב ע"ה

תפילת הדרך

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: 

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים שמתעכב 

בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת 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


