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ב

כדאי שלכל ילד, בן או בת - רם קטני קטנים - ורם המבורגים יהיה סידוג )תפילה( פגטי משלו - לומג תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תוגה )או ספג אחג של 
תוגה( משלו ללמוד בו כל יום תוגה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום טוב(, מכספו הפגטי )שניתן לו מהוגיו או שקיבל כפגס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצגכיו האישיים, ושיכתבו על זה "להשם האגץ ומלואה" )או בגאשי תיבות "לה"ו"( בציגוף שמם - ודבגים אלו יהיו 

בגשותו ואחגיותו ויניחם בחדגו, במקום בולט - את הקופה יש לקבוע בחדג על ידי מסמג וכדומה, ועל ידי זה החדג כולו ייהפך ל"חדג ובית של צדקה".

סדג הנחת תפילין

טוב להגריל עצמו לומג . . . נוסח זה מודה וכו' ועל ידי זה יזכוג 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  )באמיגתה  הגאשונה  הבגכה 
הקיבוגת  שגיג  על  הגצועה  הידוק  לפני  נאמגת  גאש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )איטג, הכותב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( באופן שהתפילין נוטות לעבג הרוף!

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  דיבג  אם  )גק  נאמגת  השניה  הבגכה 
גאש( לפני הידוק הגצועה על הגאש.

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
צגיך ליזהג בה מאוד ואסוג לדבג ולהוציא דבגי תוגה מפיו עד שיבגך.

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 לומג קודם התפילה:

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

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחגית כולל שיעוג 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 השחג, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הגי הזמן המובחג להנחת 
תפילין הוא בזמן תפילת שחגית, כמנהר ישגאל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבט תשכ"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ר

 לילהלד נפרדמ   3 

ר

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"א כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מא' וישלח, בו כותב אודות מצב בריאותו, וכשאהי' על הציון 
הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו לרפואה ולבריאות הנכונה, ובודאי 

יעורר ר"ר להמצטרך לו.

אדמו"ר  כ"ק  כלשון  אשר  הבע"ל  כסלו  י"ט  הוא  והנסים  הגאולה  חג  עם  ...ובקשר 
מוהרש"ב נ"ע )נדפס בלוח היום יום בתחלתו( הנה זהו יום המסוגל שפנימיות ועצמות א"ס 
יאיר בפנימיות נפשנו אשר כל עצמותנו העצם וההתפשטות יהיו אליו ית' לבד, הרי מעצמו 
וכמאמר הכתוב  ג"כ שלימות בהגוף  גילוי מהשלם בתכלית במילא מביא  מובן שכיון שזהו 
תמים תהי' - עם ה' אלקיך, שזהו ע"י נשמה תמימה וגוף תמים, והשי"ת יזכהו לבשר טובות 

בכל הנ"ל.

בברכה.

 מזמוגי 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 גביעי בעגב, י"ר כסלו
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ה

f"h ,glyie zyxt zay .c"qa
h"kyz'd ,elqk
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡Ïb¯Óעּקרּה) חכמה ּתכלית ּדרבא, ּבפּומּה «¿¿»ְְְְִִֵַָָָָָָ

ּתׁשּובה  רׁש"י) ּפרּוׁש – ּתֹורה ְִֵֶַָָׁשל

ׁשּנאמר  כּו' טֹובים חכמה 1ּומעׂשים ראׁשית ְֱֲִִִֵֶֶַַָָ

"ללֹומדיהם" עֹוׂשיהם, לכל טֹוב ׂשכל ה', ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָיראת

"לעֹוׂשיהם" אּלא נאמר מו"ח 2לא כ"ק ּומבאר . ְְֱֵֵֶֶֶַָָֹ

ּפרׁשת  ּבׁשּבת ׁשאמרֹו הּידּוע ּבּמאמר ְְֲֲֶַַַַַַַָָָָָָאדמֹו"ר

ׁשנה  ארּבעים לפני ּבקנטרס 3וּיׁשלח (ונדּפס ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

חתּנה' מּובן 4'ּדרּוׁשי אינֹו ּדלכאֹורה ׁשהרי 5), , ְְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻ

הם  טֹובים" ּומעׂשים ּו"תׁשּובה (ּתֹורה) ְְֲִִֵַָָָָ"חכמה"

הבנה  ענינּה "חכמה" ּכי ּבעניניהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָחלּוקים

הּוא  טֹובים" ּומעׂשים "ּתׁשּובה ואּלּו ְְְֲִִִַַָָָוהּׂשגה,

ׁשּמביא  ּוכפי ּופרּומקייט, ׁשמים יראת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָענין

העֹולם  ּבלׁשֹון נקראת ׁש"חכמה" ְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּמאמר

נקראים  טֹובים" ּומעׂשים ּו"תׁשּובה ְְְֲִִִִַָָ"קלּוג",

ׁש"חכמה" ּבלבד זֹו ולא "פרּום". העֹולם ְְְְְִִֶַָָָָֹּבלׁשֹון

מבּדלים  ׁשהם זאת, עֹוד אּלא ּבעניניהם, חלּוקים טֹובים" ּומעׂשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּו"תׁשּובה

ׁשאֹומרים  ּפׁשּוטים אנׁשים ׁשּיׁשנם ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ּוכפי לגמרי, מּזה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָזה

ׁשמים, ּביראת טֹובים" ּב"מעׂשים ועֹוסקים נׁשּבר, ּובלב ּפנימי ּבהרּגׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּתהּלים

ה"ּתׁשּובה  ענין להיֹות ׁשּיכֹול והינּו, ּכלל, והׂשּכלה ידיעה ּבעלי ׁשאינם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאף

ועּקר  ׁשּתכלית אֹומרֹו מהּו ואםּֿכן, ה"חכמה". ענין ללא ּגם טֹובים" ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומעׂשים

טֹובים". ּומעׂשים "ּתׁשּובה הּוא ה"חכמה" ְְְֲִִִַַַָָָענין

(·Ô·eÈÂ ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית הּזהר מאמר נתּפס 6ּבהקּדים אבל , ¿»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ּדלּבא" ּברעּותא והינּו7איהּו .8,יתּבר עצמּותֹו על קאי "ּביּה" ׁשּתבת , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

יו"ד.)1 קיא, א.)2תהלים יז, ברכות.)3ברכות שבע בסעודת תרפ"ט, וישלח ח"א )4ש"פ קונטרסים בסה"מ – ב קונטרס
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,‡·¯c dÓeÙa ‡Ïb¯Ó לומר רגיל היה רבא ÓÎÁ‰האמורא ˙ÈÏÎz «¿¿»¿≈¿»»«¿ƒ»¿»

‰¯Bz ÏL d¯wÚ)– חכמה eLz·‰שהיא (È"L¯ Le¯t ƒ»»∆»≈«ƒ¿»
¯Ó‡pL 'eÎ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe1 בתהילים˙‡¯È ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡¯ «¬ƒƒ∆∆¡«≈ƒ»¿»ƒ¿«

‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï "Ì‰È„ÓBÏÏ" ,Ì‰ÈNBÚ ÏÎÏ ·BË ÏÎN ,'‰≈∆¿»≈∆¿¿≈∆…∆¡«∆»
"Ì‰ÈNBÚÏ"2 שהכתוב מאחר ¿≈∆

ו'שכל  חכמה שהיא התורה על מדבר

'שכל  לומר צריך היה לכאורה טוב',

כך  נאמר שלא וכיון ללומדיהם' טוב

את  מכאן לומדים 'לעושיהם' אלא

ומעשים  'תשובה המעשה, חשיבות

טובים'.

Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·Óe קדושת כב' ¿»≈
וחמי  הריי"צ ‡„BÓ"¯מורי הרבי «¿

Úe„i‰ ¯Ó‡na'המתחיל ב'דיבור ««¬»«»«
L¯t˙הזה  ˙aLa B¯Ó‡L∆¬»¿«»»»«

‰L ÌÈÚa¯‡ ÈÙÏ ÁÏLiÂ3 «ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ»»
לפני  שנה ארבעים תרפ"ט, בשנת

בשנת  הרבי ידי על זה מאמר אמירת

הרבי (Òt„Âתשכ"ט  של המאמר ¿ƒ¿«
'ÈLe¯cהריי"צ  Ò¯Ë˜a¿À¿¿≈¿≈
'‰p˙Á4 שאמר המאמרים קובץ ¬À»

בת  הרבנית, עם הרבי נישואי לרגל

הריי"צ  ‡BÈהרבי ‰¯B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»≈
Ô·eÓ5,המדרש È¯‰Lבדברי »∆¬≈

‰·eL˙"e (‰¯Bz) "‰ÓÎÁ"»¿»»¿»
ÌÈ˜eÏÁ Ì‰ "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ≈¬ƒ

,Ì‰ÈÈÚa במהותם שונים דברים ¿ƒ¿¿≈∆
dÈÚ "‰ÓÎÁ" Èk המהות ƒ»¿»ƒ¿»»

היא והתוכן  'חכמה' ««¬‰·‰של
‰‚O‰Â,שכלית‰·eLz" el‡Â ¿«»»¿ƒ¿»

ÔÈÚ ‡e‰ "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒƒ¿«
ËÈÈ˜Óe¯Ùe ÌÈÓL ˙‡¯Èֿיראת ƒ¿«»«ƒ¿¿«¿

ואדיקות, È·nL‡שמים ÈÙÎe¿ƒ∆≈ƒ
˙‡¯˜ "‰ÓÎÁ"L ¯Ó‡na««¬»∆»¿»ƒ¿≈

"‚eÏ˜" ÌÏBÚ‰ ÔBLÏa חכמה ƒ¿»»¿
ÌÈNÚÓeופיקחות, ‰·eL˙"e¿»«¬ƒ

ÔBLÏa ÌÈ‡¯˜ "ÌÈ·BËƒƒ¿»ƒƒ¿

"Ìe¯Ù" ÌÏBÚ‰.ואדיקות ÓÎÁ"L‰"יראתֿשמים „·Ïa BÊ ‡ÏÂ »»¿¿…ƒ¿«∆»¿»
Ì‰ÈÈÚa ÌÈ˜eÏÁ "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙"e דברים שני והם ¿»«¬ƒƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈∆

È¯Ó‚Ïשונים, ‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·Ó Ì‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ וההבדל ∆»…∆≈À¿»ƒ∆ƒ∆¿«¿≈
מאד, גדול הוא ‡ÌÈLביניהם ÌLiL LÁeÓa ÌÈ‡B¯L ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»∆∆¿»¬»ƒ

ÌÈl‰z ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈËeLt¿ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ
,¯aL ·Ï·e ÈÓÈt Lb¯‰a¿∆¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ"a ÌÈ˜ÒBÚÂ¿¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÌÈ‡L Û‡ ,ÌÈÓL ˙‡¯Èa¿ƒ¿«»«ƒ«∆≈»

‰ÏkN‰Â ‰ÚÈ„È ÈÏÚa בתורה «¬≈¿ƒ»¿«¿»»
ÏBÎiLוחכמתה  ,eÈ‰Â ,ÏÏk¿»¿«¿∆»

‰·eLz"‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿««¿»
‡ÏÏ Ìb "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ«¿…
,ÔkŒÌ‡Â ."‰ÓÎÁ"‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»¿ƒ≈

ומעשים מאחר  'תשובה שלמעשה

חכמת  ללא גם להיות יכולים טובים'

‡B¯ÓBהתורה, e‰Ó המשמעות מה «¿
המדרש  דברי wÚÂ¯של ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ¿ƒ«

‡e‰ "‰ÓÎÁ"‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»
?"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz"¿»«¬ƒƒ
¯Ó‡Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿«¿ƒ«¬«
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ" ¯‰f‰«…«≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa6e‰È‡ Òt˙ Ï·‡ , ≈¿»¬»ƒ¿»ƒ
"‡aÏc ‡˙eÚ¯a7 מחשבה אין ƒ¿»¿ƒ»

בו  ולהבין) לתפוס (מסוגלת תופסת

נתפס  אבל כלל, (בקדושֿברוךֿהוא)

הלב. ברצון כמבואר ,eÈ‰Â8הוא ¿«¿
"dÈa"בחסידות, ˙·zL המילה ∆≈«≈
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דרבא ו בפומיה מרגלא

ּכלל", ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית נאמר זה ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָועל

עלֿידי  ּכלל נתּפס אינֹו יתּבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשעצמּותֹו

והענין  הּׂשכל. ענין הּוא ׁשּכללּותּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמחׁשבה,

ׁשּתי  יׁש (מחׁשבה) הּׂשכל ּבענין ּדהּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבזה,

ויׁש אין ׁשהם ּובינה, חכמה 'ּבינה'9ּבחינֹות, ּכי , ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

הּדברֿ ׁשּתֹופס והינּו וההּׂשגה, ההבנה ענין ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָהּוא

הּמדידה  ענין ׁשהּוא ׁשּלֹו, הּקצוֹות עלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׂשכל

היא  ו'חכמה' 'יׁש'. ּבבחינת היא ולכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָוההגּבלה,

ולכן  והּׂשגה, מהבנה ׁשּלמעלה ההׂשּכלה ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָנקּודת

ׁשּתי  ועל ּבלבד. נקּודה 'אין', ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵַַַַָהיא

"לית  נאמר ּובינה) (חכמה ׁשּבּׂשכל ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבחינֹות

הּכבד. אל הּקל ּומן ּכלל". ּביּה ּתפיסא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמחׁשבה

ׁשהיא  והּׂשגה הבנה ׁשענינּה ּכיון ּבינה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּדבחינת

אינּה לכן הּׂשגתֹו, אפן לפי והגּבלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבמדידה

למעלה  ׁשהּוא ,יתּבר ּבעצמּותֹו ּכלל ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָּתֹופסת

ואפילּו והגּבלֹות. מדידֹות מּכל ּולמעלה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָמהּׂשגה

ׁשּלמעלה  ההׂשּכלה נקּודת ׁשהיא החכמה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּבחינת

ּבאה  החכמה נקּודת ּגם הרי והּׂשגה, ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָָָמהבנה

ׁשּנקּודת  והינּו, ּד'בינה', והּׂשגה ּבהבנה ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָאחרּֿכ

ּובפרטּיּות, ּבבאּור ּב'בינה' ּבאה עצמּה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָהחכמה

ּבהיכלא  נקּודה ענין נקּודת 10ׁשּזהּו ּגם ואםּֿכן, , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

אינּה היא ּגם ולכן ׂשכלי, ענין הּוא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהחכמה

זאת, ועֹוד .יתּבר ּבעצמּותֹו ּכלל ְְְְְִֵֶֶַָָֹּתֹופסת

מּנקּודת  ׁשּלמעלה הּׂשכלית ההּנחה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָׁשאפילּו

ׁשּלמעלה  ּבאפן אצלֹו הּונח ׁשּכן הינּו, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהחכמה,

את  אֹותֹו יׁשאלּו ּכאׁשר [ׁשּלכן, ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמּטעםֿודעת
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ואילך.)9 עא ע' ח"א תער"ב המשך תניא )10ראה ב). (עב, כח תיקון א). (יט, ה תיקון ריש תקו"ז רע"א. ו, זח"א ראה

ראה. ר"פ לקו"ת א). (קז, ס"ה אגה"ק

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
הזוהר  שבדברי C¯a˙Èמכוונת ˜‡È'בו' B˙eÓˆÚ ÏÚ ומהות עצמות »≈««¿ƒ¿»≈

מהעצמיות), מסויימת הארה רק (ולא עצמה Ê‰האלוקות ÏÚÂ עצמותו על ¿«∆
C¯a˙È B˙eÓˆÚL ,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ" ¯Ó‡∆¡«≈«¬»»¿ƒ»≈¿»∆«¿ƒ¿»≈

d˙eÏÏkL ,‰·LÁÓ È„ÈŒÏÚ ÏÏk Òt˙ BÈ‡המחשבה ‰e‡של ≈ƒ¿»¿»«¿≈«¬»»∆¿»»
ÏÎO‰ ÔÈÚ האנושי השכל כלומר, ƒ¿««≈∆

את  (להבין) 'לתפוס' ראוי אמצעי איננו

שממשיך  וכפי האלוקות, עצמות

ומבאר.

ÔÈÚa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
ÈzL LÈ (‰·LÁÓ) ÏÎO‰«≈∆«¬»»≈¿≈

˙BÈÁa,השכל מורכב ÓÎÁ‰מהן ¿ƒ»¿»
ÔÈ‡ Ì‰L ,‰È·e בחינת היא ƒ»∆≈«ƒ

הבינה,LÈÂ9החכמה בחינת Èkהיא ¿≈ƒ
‰·‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ '‰Èa'ƒ»ƒ¿««¬»»

‰‚O‰‰Â הרעיון של וקליטה הבנה ¿««»»
‰Œ¯·cהשכלי, ÒÙBzL eÈ‰Â¿«¿∆≈«¿«
ÏÎNהרעיון˙BÂˆw‰ È„ÈŒÏÚ ≈∆«¿≈«¿»

‰„È„n‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,BlL∆∆ƒ¿««¿ƒ»
,‰Ïa‚‰‰Â תופס האנושי השכל ¿««¿»»

קץ  להם שיש ומוגדרים ברורים דברים

ולא  אינסופיים דברים (ולא וגבול

מבין  השכל שבה הדרך ולכן מוגבלים)

הבינה  בכוח היא שכלי רעיון

של  והגבולות הקצוות באמצעות

מבינה ÔÎÏÂהרעיון  שהבינה כיוון ¿»≈
ההגבלה  באמצעות È‰ƒ‡וקולטת

'LÈ' ˙ÈÁ·a מציאות שמשמעו ƒ¿ƒ«≈
ומוגבלת. ‰È‡מוגדרת '‰ÓÎÁ'Â¿»¿»ƒ

‰ÏkN‰‰ ˙„e˜ הראשון הגרעין ¿«««¿»»
שונים, פרטים בו שיש לפני הרעיון של

נקודה  כמו שהוא ומוגדרים, ברורים

ורוחב אורך בה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰שאין
,‰‚O‰Â ‰·‰Ó נעלית החכמה ≈¬»»¿«»»

בשכל  ונתפסת נקלטת להיות מכדי

,'ÔÈ‡' ˙ÈÁ·a ‡È‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒƒ¿ƒ««ƒ
.„·Ïa ‰„e˜¿»ƒ¿«

‰ÓÎÁ) ÏÎOaL ˙BÈÁa‰ ÈzL ÏÚÂ'אין' שהיא È·e‰שהיא ¿«¿≈«¿ƒ∆«≈∆»¿»ƒ»
ÏÏk"'יש' dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ" ¯Ó‡ רק ) לא כלומר, ∆¡«≈«¬»»¿ƒ»≈¿»

אלא  האלוקות עצמיות את ולהבין לקלוט מסוגלת איננה 'יש' שהיא הבינה

וכפי  האלוקות עצמיות את 'תופסת' איננה 'אין' שהיא החכמה אפילו

ומבאר. שממשיך

„·k‰ Ï‡ Ïw‰ ÔÓe'תופסת' לא 'יש' שהיא הבינה מדוע יוסבר תחילה ƒ««∆«»≈

ולאחר  מאליו, מובן וכמעט קל דבר שזה האלוקות עצמות את קולטת ולא

עצמיות  את 'תופסת' איננה 'אין' שהיא למרות החכמה גם מדוע יוסבר מכן

O‰Â‚‰האלוקות. ‰·‰ dÈÚL ÔÂÈk ,‰Èa ˙ÈÁ·c שכלית ƒ¿ƒ«ƒ»≈»∆ƒ¿»»¬»»¿«»»
,B˙‚O‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡È‰L הצורה לפי מוגבלת ∆ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»¿ƒ…∆«»»

האדם הבנת של ‡dÈוהמידה ÔÎÏ»≈≈»
ÏÏk ˙ÒÙBz ואיננה קולטת ואינה ∆∆¿»

כלל C¯a˙È,מבינה B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈
‡e‰Lבמהותו‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏ ∆¿«¿»≈«»»

האנושי  השכל באמצעות ברֿהבנה ולא

˙B„È„Ó ÏkÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ»¿ƒ
˙BÏa‚‰Â.שהוא סוג eÏÈÙ‡Âמכל ¿«¿»«¬ƒ

˙„e˜ ‡È‰L ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»∆ƒ¿«
‰·‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÏkN‰‰««¿»»∆¿«¿»≈¬»»

,‰‚O‰Â מוגדרת לא עצמה והיא ¿«»»
המוגבלת ההבנה Ìbבגדרי È¯‰¬≈«

CkŒ¯Á‡ ‰‡a ‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜¿««»¿»»»««»
הרעיון  התפתחות של הבאים בשלבים

O‰Â‚השכלי ‰·‰a,'‰È·'c ‰ «¬»»¿«»»¿ƒ»
והסתעפות  התפתחות היא הבינה כי

החכמה e˜pL„˙של ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«
'‰È·'a ‰‡a dÓˆÚ ‰ÓÎÁ‰«»¿»«¿»»»¿ƒ»
ÔÈÚ e‰fL ,˙eiË¯Ù·e ¯e‡·a¿≈ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«

‡ÏÎÈ‰a ‰„e˜10, וכמבואר ¿»¿≈»»
הזקן: לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי

נקודה  ונקרא תחיה, "החכמה

מחיה  [החכמה] שהנקודה בהיכליה...

נקודה  אין שאם [הבינה] ההיכל את

יהיה  אם וגם כלום משמש ההיכל אין

אינו  היכל אין אם זו נקודה בחינת לו

כאחד  שתיהן להיות צריך ולפיכך כלום

דלא  ריעין תרין ובינה] [חכמה והם

נפרדים]" שלא חברים [שני מתפרשין

,ÔkŒÌ‡Â באה שהחכמה מאחר ¿ƒ≈
והבינה  החכמה כי בבינה, ומאירה

בזו, זו ודבוקות e˜„˙קשורות Ìb«¿«
‰ÓÎÁ‰ למעלה שהיא למרות «»¿»

והשגה  ‰È‡מהבנה Ìb ÔÎÏÂ ,ÈÏÎN ÔÈÚ ‡e‰החכמהdÈ‡ ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ≈»
.C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÏÏk ˙ÒÙBz∆∆¿»¿«¿ƒ¿»≈

,˙‡Ê „BÚÂ איננה שכלי, רעיון של ההתחלה שהיא שהחכמה, בלבד זו לא ¿…
כן על יתר אלא האלוקות, בעצמות ‰ÈÏÎO˙'תופסת' ‰Áp‰‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ««»»«ƒ¿ƒ

BÏˆ‡ Áe‰ ÔkL ,eÈ‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜pÓ ‰ÏÚÓlL האדם אצל ∆¿«¿»ƒ¿««»¿»«¿∆≈«∆¿
B˙B‡ eÏ‡LÈ ¯L‡k ,ÔÎlL] ˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¿»ƒ««»««∆»≈«¬∆ƒ¿¬
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז

 למלל ימא    7 

ז

ה'תשכ"ט  כסלו, ט"ז וישלח, פרשת שבת מוצאי

הּדבר, זה טעם ׁשאין מאחר להׁשיב, ידע לא ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אזֹוי  אצלֹו, הּונח ׁשּכן ּכיֿאם הּׂשגה, ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבאפן

זקּוק  אינֹו ּגיסא, ּולאיד אים, ּבא זי ְְִִִִֵֵַָָָליגט

מּכלֿמקֹום  אצלֹו], הּונח ׁשהענין לפי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלהסּברה,

יׁש ולכן ׂשכלית, הּנחה היא זֹו הּנחה ּגם ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהרי

היא  ּגם ולכן ּד'בינה', והּׂשגה להבנה ׁשּיכּות ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָלּה

.יתּבר ּבעצמּותֹו ּכלל ּתֹופסת ְְְְִֵֵֶֶַָָָאינּה

˙eiË¯Ù·e מחׁשבה ("לית מחׁשבה הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒֲֲִֵֵֵַַָָָָ

מדרגת  על קאי ּכלל") ּביּה ְְְִֵֵֵַַַָָָּתפיסא

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, "מחׁשבה 11החכמה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹ

הּוא  ּד"יֹובלא" לעלמין", אתּפרׁש לא ְְְְְְְִִֵָָָָֹויֹובלא

'חכמה'. ּבחינת הּוא ּו"מחׁשבה" 'ּבינה', ְְְֲִִִַַַָָָָָּבחינת

מ"ה  חש"ב אֹותיֹות הּוא מחׁשבה ,12והּנה, ְֲִִֵַָָ

ּבחינת  הּוא ּומ"ה הׂשכלית, ההּנחה הּוא ְְִִִַַַַָָחש"ב

מּנקּודת  רק (לא למעלה ׁשהיא ּד'חכמה', ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהראּיה

ּד'בינה', והּׂשגה ּבהבנה אחרּֿכ ׁשּבאה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָהחכמה

ׁשענין  לפי והּוא הּׂשכלית, מההּנחה ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא)

זה  ועל ּכלל. והּׂשגה הבנה ׁשל ענין אינֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהראּיה

ׁשּכללּות  ּכלל", ּביּה ּתפיסא מחׁשבה "לית ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָנאמר

ּגם  אּלא  חש"ב , ּבחינת רק לא הּמחׁשבה, ְְֲִִֶַַַַַַָָָֹענין

והינּו, ,יתּבר ּבעצמּותֹו ּתֹופס אינֹו מ"ה, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָּבחינת

אֹור  ּתֹוספת ּפֹועלת ּד'חכמה' ראּיה ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָלפי

ׁשּבּׂשכל, והּׂשגה ּבהבנה וגם הּׂשכלית ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבהּנחה

אינּה ולכן והּׂשגה, להבנה ׁשּיכת היא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּׁשּום

אפילּו ּגם הּוא וכן .יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּתֹופסת

דכיון  ּדאדםֿקדמ ֹון', הּקדּומה 'מחׁשבה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבבחינת

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

א.)11 קכג, א.)12ח"א כד, זח"א ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯·c‰ ÌÚË אחרת,‡˙ ולא מסויימת בצורה אצלו 'הונח' Ú„Èמדוע ‡Ï ∆«««»»…≈«

‰‚O‰ ÏL ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ¯Á‡Ó ,·ÈL‰Ï,שכלית בהבנה ¿»ƒ≈««∆≈∆¿…∆∆«»»
ÌÈ‡ ‡a CÈÊ Ë‚ÈÏ ÈBÊ‡ ,BÏˆ‡ Áe‰ ÔkL Ì‡ŒÈk'מונח' כך ƒƒ∆≈«∆¿«≈¿ƒ«ƒ

אצלו, ÒÈb‡,ומתקבל C„È‡Ïe איננה השכלי והטעם ההבנה אי שני מצד ¿ƒ»ƒ»
כיחס  aÒ‰Ï¯‰רון ˜e˜Ê BÈ‡≈»¿«¿»»

לו, חסר לא ÔÈÚ‰Lוהדבר ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿»
È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,[BÏˆ‡ Áe‰«∆¿ƒ»»¬≈

BÊ ‰Áp‰ Ìb הבנה כל בה שאין ««»»
שהיא  אף ועל ודעת טעם עלֿפי והסבר

מכלֿמקום  מהחכמה, גם È‰ƒ‡למעלה
dÏ LÈ ÔÎÏÂ ,˙ÈÏÎN ‰Áp‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈≈»

לחכמה ·‰Ï‰כמו ˙eÎiL«»«¬»»
Ìb ÔÎÏÂ ,'‰È·'c ‰‚O‰Â¿«»»¿ƒ»¿»≈«

‡È‰זו ÏÏk'הנחה' ˙ÒÙBz dÈ‡ ƒ≈»∆∆¿»
.C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈

כל  כללי באופן כי שהתבאר לאחר

וגם  ובינה, (חכמה השכל מרכיבי

מהחכמה) שלמעלה השכלית ה'הנחה'

מחשבה  'לית של בהגדרה נכללים

'לתפוס' בכוחם ואין ביה' תפיסא

ממשיך  האלוקות, עצמיות את ולהבין

לגבי  במיוחד אמור שהכלל ויפרט

כדלהלן. החכמה,

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e המושג ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
) ‰·LÁÓ הזוהר בדברי האמור «¬»»

ÒÈÙz‡הנזכרים ‰·LÁÓ ˙ÈÏ"≈«¬»»¿ƒ»
È‡˜ ("ÏÏk dÈaמכווןÏÚ ≈¿»»≈«

,„·Ïa ‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó על ולא «¿≈««»¿»ƒ¿«
השכל, רכיבי e˙kL·יתר BÓk¿∆»

¯‰fa11‡Ï ‡Ï·BÈÂ ‰·LÁÓ" «…««¬»»¿¿»…
"‡Ï·BÈ"c ,"ÔÈÓÏÚÏ L¯t˙‡ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿¿»
,'‰Èa' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ»
˙ÈÁa ‡e‰ "‰·LÁÓ"e«¬»»¿ƒ«

'‰ÓÎÁ' הנקראת) החכמה ספירת »¿»
(הנקראת  הבינה וספירת 'מחשבה')

בינה' שערי 'חמישים בה יש כי 'יובל'

המוחין  כי לעולמות, נתגלו, לא היינו נתפרשו, לא היובל) שנות כמספר

עולמות  ולהחיות להוות יורדות המידות ורק מהעולמות, למעלה הן שלמעלה

עיקר  הוא וההשפעה, הגילוי ענין והחסד, יבנה'. חסד 'עולם בכתוב (כנרמז

המידות).

‰"Ó ·"˘Á ˙BÈ˙B‡ ‡e‰ ‰·LÁÓ ,‰p‰Â12·"˘Á אותיות , ¿ƒ≈«¬»»ƒ
'מחשבה' המושג של ‰ÈÏÎN˙השורש ‰Áp‰‰ ‡e‰ היא שבעצם ««»»«ƒ¿ƒ

לעיל, כמבואר מהשכל, ‰¯‡i‰למעלה ˙ÈÁa ‡e‰ ‰"Óe¿ƒ«»¿ƒ»
Á'c‡È‰L ,'‰ÓÎהראייה e˜pÓ„˙בחינת ˜¯ ‡Ï) ‰ÏÚÓÏ ¿»¿»∆ƒ¿«¿»…«ƒ¿«

Ìb (‡l‡ ,'‰È·'c ‰‚O‰Â ‰·‰a CkŒ¯Á‡ ‰‡aL ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆»»««»«¬»»¿«»»¿ƒ»∆»«
ÏL ÔÈÚ BÈ‡ ‰i‡¯‰ ÔÈÚL ÈÙÏ ‡e‰Â ,˙ÈÏÎO‰ ‰Áp‰‰Ó≈««»»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»≈ƒ¿»∆

ÏÏk ‰‚O‰Â ‰·‰ כמבואר ¬»»¿«»»¿»
המהותיים  ההבדלים אחד בחסידות,

על  שבחכמה, הוא לבינה חכמה בין

והשגה  הבנה אין אחד שמצד אף

הרעיון  מכלֿמקום ומוגדרת, ברורה

שאדם  דבר כמו בהירה בצורה מאיר

אף  על בינה, ואילו בעיניו. רואה

על  הדבר של הבנה היא אחד שמצד

הרעיון  של ולרוחב לאורך פרטיו, כל

פחות  הדברים מכלֿמקום השכלי,

השמיעה  כמו בחכמה מאשר בהירים

כאן  מבואר כך ועל לראיה. ביחס

של  עניין אינו שבחכמה הראיה שעניין

עלֿשכלי  אלא כלל והשגה הבנה

לגמרי.

‰Ê ÏÚÂ בחכמה הראיה עניין על ¿«∆
מהשגה  למעלה שהוא כיוון שלכאורה

שבכוחו  לומר מקום היה לגמרי

האלוקות בעצמיות »¡∆Ó‡¯'לתפוס'
זאת  שבכל LÁÓ·‰החידוש ˙ÈÏ"≈«¬»»

,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz של ולאמיתו ¿ƒ»≈¿»
את  'תופסת' שבחכמה הראיה אין דבר

כיוון  ÔÈÚעצמותו ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«
,‰·LÁn‰ שלה הדרגות Ï‡בכל ««¬»»…

,·"˘Á ˙ÈÁa ה'הנחה'¯˜ עניין «¿ƒ«
Ó"‰,השכלית ˙ÈÁa Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ«

בחכמה, הראייה ÒÙBzעניין BÈ‡≈≈
ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

'‰ÓÎÁ'c ‰i‡¯ ÌbL אף על ∆«¿ƒ»¿»¿»
מהשגה למעלה ∆∆ÏÚBt˙שהיא

˙ÈÏÎO‰ ‰Áp‰a ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆««»»«ƒ¿ƒ
,ÏÎOaL ‰‚O‰Â ‰·‰a Ì‚Â¿««¬»»¿«»»∆«≈∆

‰Ê ÌeMÓeהשכלית ההבנה על שלה והפעולה ההשפעה ‰È‡בגלל ƒ∆ƒ
ÔÎÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰Ï ˙ÎiL שכלית להבנה שלה הקשר עצם בגלל «∆∆«¬»»¿«»»¿»≈

C¯a˙Èמוגבלת  B˙eÓˆÚa ˙ÒÙBz dÈ‡ וכל הגבולות מכל שלמעלה ≈»∆∆¿«¿ƒ¿»≈
הגדרים.

ŒÌ„‡c ‰Óe„w‰ ‰·LÁÓ' ˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ¿ƒ««¬»»«¿»¿»»
'ÔBÓ„˜ בחינת – הכללי") ("כתר בשוה העולמות כל את המקיף האור , «¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

דרבא ח בפומיה מרגלא

להבנה  היא ׁשּיכת 'מחׁשבה', ּבׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנקראת

ּבעצמּותֹו ּתֹופסת אינּה היא ּגם ולכן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָוהּׂשגה,

.ְִֵָיתּבר

(‚ÔÎÂ ענין ׁשּכל (ּכּידּוע ּבעבֹודה ּגם הּוא ¿≈ְֲִֶַַַָָָָָ

ּבענין  הינּו, ּבעבֹודה), ּדגמתֹו יׁש ְְְְְְֲִִֵַַָָָָֻוענין

ּכפּולחנא  ּפּולחנא ּד"לית ְְְְֲֵַָָָָָָהאהבה,

ּדהּנה,13ּדרחימּותא" אֹופּנים. ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש , ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה' ּבגדּלת ההתּבֹוננ ּות עלֿידי  ׁשּבאה אהבה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻיׁש

"מה  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנבראים, ּבהתהּוּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּנראית

"מעׂשי מעׂשי"14רּבּו ּגדלּו הן 15ּו"מה , ְֲֲֵֶֶַַַַָ

אֹור' ּב'תֹורה (ּכּמבאר ּבאיכּות והן ).16ּבכּמּות ְְְְְֵֵַַָָֹ

הּוא  והּגדלּות הרּבּוי ּבענין ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָוכיון

האהבה  ׁשּגם מּובן הרי טעםֿודעת, ׁשל ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָענין

ּתֹופסת  אינּה זֹו התּבֹוננּות עלֿידי ְְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשּבאה

יֹותר  נעלית מדרגה יׁש א .יתּבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָּבעצמּותֹו

ּבהפלאת  ההתּבֹוננּות עלֿידי ׁשּבאה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָּבאהבה

ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף  אי ׁשּמתּבֹונן ְִֵֵֵֵֶֶאֹורֿאיןֿס ֹוף,

ּו"מה  רּבּו" ּד"מה מהענין ּומפׁשט מפלא ְְְְִֵַַָָָָָֻֻהּוא

יֹותר  נעלית למדרגה מּגיע  ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָּגדלּו",

ּבהפלאת  ההתּבֹוננּות ּגם אמנם, האהבה. ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָּבענין

אּלא  הּׂשגה, ׁשל ענין הּוא ְִֵֶֶַָָָָאֹורֿאיןֿס ֹוף

החּיּוב  ידיעת ׁשל ּבאפן זה אין ּגּופא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבהּׂשגה

ּגדלּו"), ּו"מה רּבּו" ּב"מה ההתּבֹוננּות ְְְְְִַַַָָ(ּכמֹו

הּוא  זה ׁשּגם הּׁשלילה, ידיעת ׁשל ּבאפן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹּכיֿאם

נעלית  הּיֹותר האהבה ּגם ולכן הּׂשגה. ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָענין

אֹורֿאיןֿ ּבהפלאת ההתּבֹוננּות עלֿידי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשּבאה

ּד"לית  ,יתּבר ּבעצמּותֹו ּתֹופסת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָסֹוף

ּכלל". ּביּה ּתפיסא ְְֲִֵַָָָָמחׁשבה
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ואילך.)13 פ"ג פ"א. העבודה קונטרס ג. מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר כד.)14ראה קד, שם )15תהלים

ו. א.)16צב, נו, וארא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
התהוות  להתחלת לגמרי שקדמה האיןֿסוף הארת היא קדמון", "אדם

– אדם" "צורת בבחינת – לספירות המקבילות בחינות ישנן (בה הספירות

העולמות). מגדרי לגמרי שלמעלה איןֿסופיות בחינות שהן «≈¿„ÔÂÈÎאלא
ÔÎÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰Ï ‡È‰ ˙ÎiL ,'‰·LÁÓ' ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈«¬»»«∆∆ƒ«¬»»¿«»»¿»≈

‡È‰ Ìb הגדולה מעלתה למרות «ƒ
B˙eÓˆÚaמאד ˙ÒÙBz dÈ‡≈»∆∆¿«¿

C¯a˙È הבנה של המושג כל שלגביו ƒ¿»≈
כלל. שייך לא והשגה

‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ (‚¿≈«»¬»
הרוחנית ה' ÏkLבעבודת Úe„ik)«»«∆»

ÔÈÚÂ ÔÈÚברוחניות LÈלמעלה ƒ¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈÚa ,eÈ‰ ,(‰„B·Úa B˙Ó‚cÀ¿»»¬»«¿¿ƒ¿«

של ‰‡‰·‰, הרוחנית העבודה »«¬»
בזוהר  נאמר כך שעל ה' אהבת

‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet ˙ÈÏ"c¿≈¿»»¿¿»»
"‡˙eÓÈÁ¯c13, עבודה אין ƒ¿ƒ»

האהבה  עבודת כמו וחשובה) (גדולה

ÌÈpÙB‡ ‰nk ‰Êa LiL כיצד ∆≈»∆«»«ƒ
האהבה. עבודת היא

‰·‰‡ LÈ ,‰p‰c לאלוקות ¿ƒ≈≈«¬»
˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈«ƒ¿¿
˙ee‰˙‰a ˙È‡¯pL '‰ ˙l„‚aƒ¿À«∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿∆»

EÈNÚÓ"בתהילים ea¯ ‰Ó"14 »««¬∆
"EÈNÚÓ eÏ„b ‰Ó"e15Ô‰ , «»¿«¬∆≈

Ô‰Âריבוי  ˙enÎaגדולה˙eÎÈ‡a ¿«¿≈¿≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nk)16.( «¿…»¿»

ÔÈÚa ˙eBa˙‰‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿¿¿ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏ„b‰Â Èea¯‰»ƒ¿««¿ƒ¿»

,˙Ú„ÂŒÌÚË ÏL הבנה שהרי ∆««»««
והגדולה  הריבוי מתוך ה' בגדלות

ומתקבל  מובן דבר היא שבבריאה

‰‡‰·‰בשכל  ÌbL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«»«¬»
הקדושֿברוךֿהוא  אל האדם של

BÊ ˙eBa˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈ƒ¿¿
B˙eÓˆÚa ˙ÒÙBz dÈ‡≈»∆∆¿«¿

C¯a˙È נאמר זו אהבה על ולא ƒ¿»≈
ידי  על 'נתפס' שהקדושֿברוךֿהוא

על  מיוסדת זו שאהבה כיון הלב, רצון

כך  כלל מוגבל אינו הקדושֿברוךֿהוא ואילו מוגבלת. שכלית התבוננות

בו. 'תופס' אינו השכל, פי שעל בהתבוננות שיסודו שדבר

‰·‰‡a ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó LÈ C‡ הקדושֿברוךֿהוא אל האדם של «≈«¿≈»«¬≈≈»«¬»
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL כלומר ∆»»«¿≈«ƒ¿¿¿«¿»«≈

אלא  השכל על ומיוסדת המובנת ה' בגדולת התבוננות על מבוססת שאינה

ÔBa˙nL'ה אהבת של רגש בעצמו לעורר הרוצה ŒÔÈ‡Œ¯B‡Lהאדם CÈ‡ ∆ƒ¿≈≈∆≈
ËLÙÓe ‡ÏÙÓ ‡e‰ ÛBÒÀ¿»À¿»
‰Ó"e "ea¯ ‰Ó"c ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»¿»««

,"eÏ„b ולא מהבריאה נעלה כלומר, »¿
שלה  ובהגבלות בגדרים »¿ŒÏÚÂמוגדר

‰ÊŒÈ„È בהפלאה ההתבוננות ¿≈∆
איןֿסוף אור של »ÚÈbÓ«ƒוברוממות

המתבונן ÈÏÚ˙האדם ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈
‰·‰‡‰ ÔÈÚa ¯˙BÈ דרגת מאשר ≈¿ƒ¿«»«¬»

ידי  על אליה להגיע יכול שאדם האהבה

ניכרת  שהיא כפי ה' בגדולת התבוננות

עצמה. הבריאה מתוך

˙eBa˙‰‰ Ìb ,ÌÓ‡»¿»««ƒ¿¿
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a למרות ¿«¿»«≈

שלה והיתרון לאמיתו ‰e‡מעלתה

דבר ‰O‚‰של ÏL ÔÈÚ,שכלית ƒ¿»∆«»»
‰‚O‰aL ‡l‡שכלית‡Ùeb ∆»∆¿«»»»

ÚÈ„È˙עצמה ÏL ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿…∆∆¿ƒ«
·eiÁ‰ דבר של טובה וקליטה הבנה «ƒ

חיובי ‰‰˙eBa˙באופן BÓk)¿«ƒ¿¿
"eÏ„b ‰Ó"e "ea¯ ‰Ó"a¿»««»¿
ונקלטת  הנתפסת התבוננות שהיא

בשכל), ÏLהיטב ÔÙ‡a Ì‡ŒÈkƒƒ¿…∆∆
‰ÏÈÏM‰ ˙ÚÈ„È ובהבנה בידיעה ¿ƒ««¿ƒ»

היינו  מושלל, הקדושֿברוךֿהוא ממה

לחול  יכולים לא והגבלות גדרים איזה

כלל, Ê‰לגביו ÌbL ידיעת' ∆«∆
סוף‰e‡השלילה' ÏLסוף ÔÈÚƒ¿»∆

‰‚O‰.שכלית «»»
¯˙Bi‰ ‰·‰‡‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«»«¬»«≈

˙ÈÏÚ לעיל האמורה השנייה הדרגה «¬≈
˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈«ƒ¿¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙‡ÏÙ‰a והיא ¿«¿»«≈
בהפלאה  ידיעה מתוך ה' בגדולת השגה

הגדרה  מכל האלוקות של וברוממות

היא גם ÒÙBz˙והגבלה, dÈ‡≈»∆∆
"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ"c ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa שום ¿«¿ƒ¿»≈¿≈«¬»»¿ƒ»≈¿»

כלל. בו 'תופסת' איננה שהוא, סוג מכל שכלית, וידיעה הבנה
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ט

ה'תשכ"ט  כסלו, ט"ז וישלח, פרשת שבת מוצאי

(„ÌÓ‡ ּתפיסא מחׁשבה ׁש"לית אףֿעלּֿפי »¿»ְֲִִֵֶַַַָָָ

איהּו "נתּפס מּכלֿמקֹום ּכלל", ְְִִִֵַָָָּביּה

ׁש"רעּותא  ּבזה, והענין ּדלּבא". ְְְְְִִִֶֶָָָָָָּברעּותא

מאהבה  למעלה הּוא הּלב) (רצֹון ְְְְֲִֵֵַַַָָָּדלּבא"

ׁשּגם  היֹות ּדעם התּבֹוננּות, עלֿידי ְְְְֱִִֵֶֶַַָָׁשּבאה

היא  'אהבה' ׁשהרי הרצֹון, ענין הּוא ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָאהבה

ׁשהּוא  "אבה", אהבה מּלׁשֹון ולכן הרצֹון, ענין ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

עלֿידי  ּבאה ׁשאהבה אֹו הרצֹון, את ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָמביאה

"רעּותא  זה אין מּכלֿמקֹום אבל ְֲִֵֶָָָָָָהרצֹון,

ׁשּלמעלה  עצמי רצֹון הּוא ׁשענינּה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּדלּבא",

הּבן  מאהבת הּוא לזה והּמׁשל ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמּטעםֿודעת.

אהבה  ׁשּזֹוהי הּבן), אל האב (ואהבת האב ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאל

כּו', התּבֹוננּות עלֿידי ּבאה ׁשאינּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָעצמית

האב  ּבעצמּות ההתקּׁשרּות נעׂשית ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָועלֿידּה

ואהּוב, אֹוהב לאהבת ּדֹומה זה ואין ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָּדוקא.

ּתקף  ּגםּֿכן ּבזה להיֹות ׁשּיכֹול היֹות ְְֱִִֵֶֶֶַָָֹּדעם

איזה  י ׁש הרי מּכלֿמקֹום וההתקּׁשרּות, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהאהבה

מּפני  אם וההתקּׁשרּות, האהבה אל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָסּבֹות

טֹוב  הּוא ׁשהּדבר הרגׁש (ׁשּזהּו עּמֹו ִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּמטיב

איׁש ׁשהּוא ׁשּבֹו והּמעלה העּלּוי מּצד אֹו ְֲִִִֶֶַַַָָלֹו),

ּבעצם), טֹוב הּוא ׁשהּדבר  ההרּגׁש (ׁשּזהּו ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻמעּלה

והּׂשגת  התּבֹוננּות איזה ּבזה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

אֹו עּמֹו, ׁשּמטיב הּטֹוב איׁש ׁשהּוא אי ִִִֵֵֵֶֶֶַַהּׂשכל,

ׁשהּוא  ּבמה והעּלּוי הּטֹוב את ּבׂשכלֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָׁשּיבין

נעׂשה  הּוא הרי העּלּוי אפן יבין וכאׁשר ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמעּלה,

אהבת  מהֿׁשאיןּֿכן אליו. ּומסּור אליו ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֻמקּׁשר

ׁשּמׁשּפיע  ההׁשּפעה מּצד אינּה האב אל ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבן

מּוסר  ּבספרי (ּכּמבאר ׁשהאב 17לֹו ׁשּכיון ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹ
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פתח )17 הלבבות חובת גם וראה המצות). אלה ס' (בשם א אות לג מצוה יתרו פ' תרנ"ה) (ווארשא יצחק ילקוט ראה

ובכ"מ. האלקים. עבודת לשער השער

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,"ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ"L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÓ‡ („»¿»««ƒ∆≈«¬»»¿ƒ»≈¿»
בכל  והמחשבה, השכל ידי על האלוקות עצמיות את 'לתפוס' אפשר ואי

באריכות, לעיל כמבואר ומחשבה, שכל של הדרגות ובכל «ŒÏkÓƒהאופנים
"‡aÏc ‡˙eÚ¯a e‰È‡ Òt˙" ÌB˜Ó עצמיות את 'לתפוס' אפשר כן »ƒ¿«ƒƒ¿»¿ƒ»

הלב. ברצון האלוקות

‡˙eÚ¯"L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿»
‡e‰ (·l‰ ÔBˆ¯) "‡aÏc¿ƒ»¿«≈

‰·‰‡Ó ‰ÏÚÓÏ האדם של ¿«¿»≈«¬»
È„ÈŒÏÚלאלוקות ‰‡aL∆»»«¿≈

˙eBa˙‰,'ה בגדולת ÌÚcשכלית ƒ¿¿¿ƒ
‰‡ ÌbL ˙BÈ‰ÔÈÚ ‡e‰ ‰· ¡∆««¬»ƒ¿«

,ÔBˆ¯‰ שכאשר המציאות היא וכן »»
הרי  מסויים דבר או אדם אוהב אדם

אליו  להתקרב ומעוניין אותו רוצה הוא

ÔBLlÓ ‡È‰ '‰·‰‡' È¯‰L∆¬≈«¬»ƒƒ¿
,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰·‡"»»∆ƒ¿«»»

‰‡È·Ó ‰·‰‡ ÔÎÏÂ ומעוררת ¿»≈«¬»¿ƒ»
‰‡a ‰·‰‡L B‡ ,ÔBˆ¯‰ ˙‡∆»»∆«¬»»»

ÔBˆ¯‰ È„ÈŒÏÚ שסדר גם וייתכן «¿≈»»
לדבר  שהרצון היינו הפוך, הדברים

אליו, האהבה את ŒÏkÓמעורר Ï·‡¬»ƒ»
ÌB˜Ó שלה האופנים בכל אהבה »

לעיל "¯eÚ˙‡האמורים ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿»
ÔBˆ¯ ‡e‰ dÈÚL ,"‡aÏc¿ƒ»∆ƒ¿»»»
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÈÓˆÚ«¿ƒ∆¿«¿»ƒ««»««

עלֿשכלי.

‰ÊÏ ÏLn‰Âֿעל עצמי' ל'רצון ¿«»»»∆
‡Ïשכלי Ôa‰ ˙·‰‡Ó ‡e‰≈«¬««≈∆
בני ‰‡· לאהבת המשל שהיא »»

הקדושֿברוךֿהוא  אל ישראל

Ôa‰ Ï‡ ·‡‰ ˙·‰‡Â) שהיא ¿«¬«»»∆«≈
לבני  הקדושֿברוךֿהוא מאהבת המשל

ÈÓˆÚ˙ישראל  ‰·‰‡ È‰BfL ,(∆ƒ«¬»«¿ƒ
הוא  שהבן העובדה עצם בגלל שקיימת

האב של של (בנו אביו הוא והאב

È„ÈŒÏÚהבן  ‰‡a dÈ‡L (∆≈»»»«¿≈
'eÎ ˙eBa˙‰ ללא גם קיימת אלא ƒ¿¿

התבוננות, באמצעות d„ÈŒÏÚÂכל ¿«»»
העצמית ‰‰˙˜e¯M˙האהבה ˙ÈNÚהבן Âc˜‡של ·‡‰ ˙eÓˆÚa «¬≈«ƒ¿«¿¿«¿»»«¿»

האב. של החיצוניים בחלקים Ê‰ולא ÔÈ‡Â אהבת (וכן האב אל הבן אהבת ¿≈∆
בנו) את e‰‡Â·האב ·‰B‡ ˙·‰‡Ï ‰ÓBc,ובן אב שאינם רגילים ∆¿«¬«≈¿»

‰Êa ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ˙BÈ‰ ÌÚcרגילים ואוהב אהוב ÔkŒÌbבאהבת ¿ƒ¡∆»ƒ¿»∆«≈
˙e¯M˜˙‰‰Â ‰·‰‡‰ Û˜z חזקה אהבה ביניהם שתהיה ייתכן ואכן …∆»«¬»¿«ƒ¿«¿

‰¯Èביותר, ÌB˜ÓŒÏkÓאלא סיבה כל ללא עצמית' 'אהבה זו LÈאין ƒ»»¬≈≈
˙BaÒ ‰ÊÈ‡שונים וגורמים e¯M˜˙‰‰Â˙מסויימות ‰·‰‡‰ Ï‡ של ≈∆ƒ∆»«¬»¿«ƒ¿«¿

האהוב, אל ÈtÓהאוהב Ì‡ƒƒ¿≈
BnÚ ·ÈËnL עושה שהאהוב מפני ∆≈ƒƒ
טובות ‰¯‚Lלאוהב e‰fL)∆∆»∆∆

BÏ ·BË ‡e‰ ¯·c‰L והרגש ∆«»»
הם  לו טובים הללו שהדברים

שמיטיב  למי האהבה את המעוררים

‡Bעמו  נוספת ), אפשרות יש

ותקיפה  חזקה אהבה ומעוררת שגורמת

לאהוב האוהב ‰ÈelÚשל „vÓƒ«»ƒ
BaL ‰ÏÚn‰Â האהוב באדם ¿««¬»∆

e‰fL) ‰lÚÓ LÈ‡ ‡e‰L∆ƒ¿À∆∆∆
·BË ‡e‰ ¯·c‰L Lb¯‰‰«∆¿≈∆«»»

ÌˆÚa האהבה את הגורם זה ובמקרה ¿∆∆
לאוהב  מיטיב זה שאדם התחושה איננו

באדם  שמדובר התחושה אלא בפרט

לאהוב  הראוי ומן בעצם טוב שהוא

אליו), ולהתקרב ˆ¯ÎÈ‰אותו ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»
‰Êa ˙BÈ‰Ï שהיא זה מסוג באהבה ƒ¿»∆

לא  אבל ותקיפה חזקה אהבה אמנם

לה  שיש אהבה אלא עצמית' 'אהבה

אותה  לעורר וכדי וסיבות גורמים

O‰Â‚˙נדרשת ˙eBa˙‰ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿¿¿«»«
של e‰L‡הבנה CÈ‡ ,ÏÎO‰«≈∆≈∆

BnÚהאהוב  ·ÈËnL ·Bh‰ LÈ‡ƒ«∆≈ƒƒ
האוהב, ÔÈ·iLעם B‡ האוהב ∆»ƒ

ÈelÚ‰Â ·Bh‰ ˙‡ BÏÎNa¿ƒ¿∆«¿»ƒ
‡e‰L ‰Óa האהוב,‰lÚÓ ¿«∆¿À∆

ÈelÚ‰ ÔÙ‡ ÔÈ·È ¯L‡ÎÂ ועד ¿«¬∆»ƒ…∆»ƒ
אכן  זו גדולה כמה ‰e‡מעלה È¯‰¬≈

¯eÒÓe ÂÈÏ‡ ¯M˜Ó ‰NÚ«¬»¿À»≈»»
ÂÈÏ‡ שההבנה גדולה וככל בכך ≈»

יותר. ותקיפה גדולה האהבה הרי יותר,

Ï‡ Ôa‰ ˙·‰‡ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«¬««≈∆
‰ÚtL‰‰ „vÓ dÈ‡ ·‡‰»»≈»ƒ«««¿»»

BÏ ÚÈtLnL אוהב איננו לו הבן משפיע שהאב מכך כתוצאה אביו את ∆«¿ƒ«
ÒeÓ¯טובות  È¯ÙÒa ¯‡·nk)17 אביך את 'כבד למצוות הטעם בביאור «¿…»¿ƒ¿≈»

אמך' e‰˜LÓeואת BÏÈÎ‡Ó ·‡‰L ÔÂÈkL,בנו הבן ˆ¯CÈאת ∆≈»∆»»«¬ƒ«¿≈»ƒ
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דרבא י בפומיה מרגלא

ּולכּבדֹו אֹותֹו לאהב צרי ּומׁשקהּו, ְְְֱֲִִֵֶַַַָֹמאכילֹו

אּלא  האב , ּבמעלת  ׁשּמּכיר מּפני אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָכּו'),

עם  אחד עצם הּוא ׁשהּבן זה מּצד היא ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהאהבה

ׁשהיא  ּדלּבא", "רעּותא ענין וזהּו ְְְְִִִֶֶָָָָָהאב.

הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד העצמית ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָההתקּׁשרּות

העצמּות, ּבבחינת ּתֹופסים ְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשעלֿידיֿזה

עצם". נעמט "עצם הּידּוע: ְְֶֶֶֶֶַַַָָּוכהּלׁשֹון

(‰‰p‰Â מחׁשבה "לית הּזהר מאמר עלּֿדר ¿ƒ≈ֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּברעּותא  איהּו נתּפס אבל ּכלל, ּביּה ְְְְֲִִִִֵָָָָָּתפיסא

ּבּתניא  ּגם איתא מחׁשבה 18ּדלּבא", ׁש"לית ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ּתפיסא  ּכאׁשר ּכיֿאם ּכלל, ּביּה ְְְֲִִִִֵֶַָָָּתפיסא

ּתפיסא" היא אזי ּומצֹותיה, ּבּתֹורה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּומתלּבׁשת

נעׂשית  ּומצֹות הּתֹורה ׁשעלֿידי זה וענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָכּו'.

ּתפיסא  מחׁשבה ׁש"ּלית אף ּביּה", ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה"ּתפיסא

מּצד  אּלא) הּׂשכל, מּצד (לא הּוא ּכלל", ְִִֵֵֶֶַַַָָֹּביּה

"עצם  והרי ּומצֹות, ּבתֹורה ׁשּיׁש העצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין

ּכּנ"ל. עצם", ֵֶֶַַַלֹוקח

e‰ÊÂ,"טֹובים ּומעׂשים ּתׁשּובה חכמה, "ּתכלית ¿∆ְְְֲִִִַַָָָ

"ּתׁשּובה  הּוא ה"חכמה" ועּקר ְְְְִִֶַַַָָָׁשּתכלית

עצמּותֹו ּבזה נתּפס להיֹות טֹובים" ְְְֲִִִִֶַַָָּומעׂשים

ּבּמאמר  אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ּכפי ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָיתּבר

עלּֿפי 19הּנ"ל  ּומּובן עלּֿכלּֿפנים, ּבקּצּור ְִִִַַַַָָָ

ּבדּבּורֿ אחר, ּבמקֹום יֹותר ּבארּוכה ְְְֲִֵֵַַַָָָֹהּמבאר

ׁשּב'תֹורה  מלכּות" לבּוׁש "יביאּו ְְְְִִֶַַַָָהּמתחיל

הּתֹורה,20אֹור' לּמּוד על הּמצֹות מעלת ּבענין ,ְְְֲִִִַַַַַַָ

(ּבהקּדמת  טֹובים" "מעׂשים מעלת ּגם ְְֲֲִִִֶַַַַַַָׁשּזֹוהי

הם  ה"ּמעׂשים" ׁשעלֿידּה ְֲִֵֶַַַַָָָה"ּתׁשּובה"

ׁשּדוקא 21"טֹובים" מּובן ּומּזה "חכמה", לגּבי ( ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

את  "לֹוקחים טֹובים" ּומעׂשים "ּתׁשּובה ְְְֲִִִֵֶַַָעלֿידי
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
·‡‰ ˙ÏÚÓa ¯ÈknL ÈtÓ B‡ ,('eÎ B„aÎÏe B˙B‡ ·‰‡Ï∆¡…¿«¿ƒ¿≈∆«ƒ¿«¬«»»

במעלות  מהכרה גם נובעת לא לאביו הבן האב,ואהבת ‰‡‰·‰של ‡l‡∆»»«¬»
לאביו  הבן ‰‡·של ÌÚ „Á‡ ÌˆÚ ‡e‰ Ôa‰L ‰Ê „vÓ ‡È‰ƒƒ«∆∆«≈∆∆∆»ƒ»»

אחת. מציאות דבר של לאמיתו הם והבן שהאב העובדה בגלל

,"‡aÏc ‡˙eÚ¯" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»
'לתפוס' אפשר שבאמצעותו הלב, רצון

האלוקות, È‰L∆ƒ‡בעצמות
˙ÈÓˆÚ‰ ˙e¯M˜˙‰‰ כל של «ƒ¿«¿»«¿ƒ

לאלוקות  ÌˆÚיהודי „vnL∆ƒ«∆∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÓLp‰«¿»»∆«¿≈∆

˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·a ÌÈÒÙBz של ¿ƒƒ¿ƒ«»«¿
‰Úe„i:האלוקות, ÔBLl‰Îe¿«»«»«

,"ÌˆÚ ËÓÚ ÌˆÚ" לוקח עצם ∆∆∆¿∆∆
עצם. - 'תופס' –

‰¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ ‰p‰Â (¿ƒ≈«∆∆«¬«
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ" ¯‰f‰«…«≈«¬»»¿ƒ»
e‰È‡ Òt˙ Ï·‡ ,ÏÏk dÈa≈¿»¬»ƒ¿»ƒ

,"‡aÏc ‡˙eÚ¯a לעיל כמבואר ƒ¿»¿ƒ»
Ìbמובא ‡È˙‡בהרחבה, ƒ»«
‡Èza18‰·LÁÓ ˙ÈÏ"L ««¿»∆≈«¬»»

dÈa ‡ÒÈÙz בקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ»≈
Ì‡ŒÈk ,ÏÏkאלא¯L‡k ¿»ƒƒ«¬∆

האדם של «ÒÈÙz¿ƒ‡מחשבתו
,‰È˙BˆÓe ‰¯Bza ˙LaÏ˙Óeƒ¿«∆∆«»ƒ¿∆»

"‡ÒÈÙz ‡È‰ ÈÊ‡ ומתקשרת ¬«ƒ¿ƒ»
האלוקות  eÎ'.בעצמות

‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆«¿≈«»
‡ÒÈÙz"‰ ˙ÈNÚ ˙BˆÓeƒ¿«¬≈«¿ƒ»

,"dÈa של והחיבור ההתקשרות ≈
האלוקות בעצמיות »‡Ûהאדם

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙Èl"L∆≈«¬»»¿ƒ»≈
,"ÏÏk המחשבה אין שבעצם למרות ¿»

שהיא  שלו המציאות (וכל האדם של

את  'לתפוס' יכולה מוגבלת) מציאות

‰ÏÎOהאלוקות  „vÓ ‡Ï) ‡e‰…ƒ««≈∆
האדם  שכל של חיבור רק זה אין היינו,

ומצוות, שבתורה האלוקי השכל עם

ÌˆÚ‰ ÔÈÚ „vÓ (‡l‡ של ∆»ƒ«ƒ¿«»∆∆
BˆÓe˙,האלוקות ‰¯B˙a LiL∆≈¿»ƒ¿

'נתפס' ולא מהשכל למעלה שהוא

והשגה  Ï"pkבהבנה ,"ÌˆÚ Á˜BÏ ÌˆÚ" È¯‰Â והחיבור «¬≈∆∆≈«∆∆««
האלוקות. ועצמיות היהודי עצמיות של הוא וההתקשרות

e‰ÊÂהמאמר נפתח שבהם רבא בדברי הפנימי ÓÎÁ‰,הפירוש ˙ÈÏÎz" ¿∆«¿ƒ»¿»
"‰ÓÎÁ"‰ ¯wÚÂ ˙ÈÏÎzL ,"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz התורה ¿»«¬ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒ««»¿»

למטה וירדה BÈ‰Ï˙שבאה "ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz" ‡e‰¿»«¬ƒƒƒ¿
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‰Êa Òt˙ ומצוות בתורה יעסקו ישראל שבני כדי ƒ¿»»∆«¿ƒ¿»≈

טובים', ומעשים ÈÙk¿ƒ'תשובה
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈«¿

Ï"p‰ ¯Ó‡na19'חתונה ב'דרושי ««¬»««
ÌÈtŒÏkŒÏÚתרפ"ט ¯ev˜a וזה ¿ƒ«»»ƒ

ישראל  "נשמות שם: לשונו

הם  הרי שלהם עצמית בהתקשרות

שלית  מה העצמות בבחינת תופסים

בחינת  כי כלל בי' תפיסא מחשבה

גילויים  בבחינת תופס והשגה מחשבה

בחינת  כיֿאם העצמות בבחינת לא לבד

וקשור  אחוז להיותו דליבא רעותא

דוקא  בזה כן על העצמית בבחינת

הנה  ולכן העצמות, בחינת נתפס

תשובה  הוא דחכמה והעיקר התכלית

נתפס  בזה להיות טובים ומעשים

ברוךֿהוא"). העצמות

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÓe»«ƒ«¿…»
,¯Á‡ ÌB˜Óa ¯˙BÈ ‰Îe¯‡a«¬»≈¿»«≈

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a חסידות במאמר ¿ƒ««¿ƒ
בפסוק Le·Ïהפותח e‡È·È"»ƒ¿

'¯B‡ ‰¯B˙'aL "˙eÎÏÓ20 «¿∆¿»
הזקן, ÏÚÓ˙לאדמו"ר ÔÈÚa¿ƒ¿««¬«

,‰¯Bz‰ „enÏ ÏÚ ˙Bˆn‰ שם «ƒ¿«ƒ«»
האלוקית  שההארה באריכות מבואר

נמשכת  'חכמה' הנקראת שבתורה,

ואילו  לדרגה, מדרגה בהשתלשלות

מאור  היא שבמצוות האלוקית ההארה

מהשתלשלות  שלמעלה איןֿסוף

ÌÈNÚÓ" ˙ÏÚÓ Ìb È‰BfL∆ƒ««¬««¬ƒ
˙Óc˜‰a) "ÌÈ·BËƒ¿«¿»«
d„ÈŒÏÚL "‰·eLz"‰«¿»∆«»»
"ÌÈ·BË" Ì‰ "ÌÈNÚn"‰21 ««¬ƒ≈ƒ

כאן  נאמר שלכן בחסידות כמבואר

כי  טובים' 'מעשים לפני 'תשובה'

עבודת  להם שקדמה המצוות מעשה

'טובים' מעשים הם התשובה

במיוחד  È„ÈŒÏÚו'מאירים' ‡˜ÂcL Ô·eÓ ‰fÓe ,"‰ÓÎÁ" Èa‚Ï (¿«≈»¿»ƒ∆»∆«¿»«¿≈
"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz"'חכמה' ידי על ‡˙ולא ÌÈÁ˜BÏ" ¿»«¬ƒƒ¿ƒ∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

ה'תשכ"ט  כסלו, ט"ז וישלח, פרשת שבת מוצאי

ועלּֿפיֿזה  ּדלּבא". "רעּותא עלֿידי ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהעצם"

עּקרּה חכמה, "ּתכלית רׁש"י ׁשּפרׁש מה ּגם ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיּובן

ּבפרּוׁשֹו ּמֹוסיף מה ּדלכאֹורה ּתֹורה", ְְְִִֵֶַָָׁשל

ׁשּגם  הּוא, הענין א ּתֹורה. היא ְְִִֶֶַַָָָָָׁש"חכמה"

ׁשל  עּקרּה ׁשּזהּו אּלא העצם, ענין יׁשנֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה

(מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְִֵֶַַָָָּתֹורה.

ּדׂשמחתּֿתֹורה  הּידּועה ּבּׂשיחה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָנׁשמתֹוֿעדן

ׁשלֹום' הּוא 22ׁשּב'תֹורת החכמה ענין ׁשעּקר , ְְְִִֶֶַַַַָָָ

צּיּור  יׁשנֹו ּגּופא ׁשּבחכמה והינּו, הּבּטּול, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָענין

ענין  ּגם ּכֹולל ענינים, ּכּמה ּבּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָקֹומה,

הּוא  החכמה ענין עּקר אבל וההּׂשגה, ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָההבנה

הּבּטּול, ענין ׁשּזהּו ׁשּבּה, הּצּיּורים ּכל ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָהפׁשטת

הּנ"ל  ּבּׂשיחה ּומפרׁש ׁשּמֹוסיף ּגם 23ּוכפי ְְִִִֵֶַַַַָָ

הּוא  זה וענין איּבערּגעּגעּבנקייט. ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָּבזשארגאן:

ׁשּבּתֹורה, העצם ענין הינּו, ּתֹורה", ׁשל ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ"עּקרּה

וזהּו .יתּבר עצמּותֹו את 'לֹוקחים' ְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשעלֿידֹו

טֹובים", ּומעׂשים ּתׁשּובה חכמה, ְְְֲִִִַַָָָ"ּתכלית

עלֿידי  ּכמֹו העצם", את "לֹוקחים ׁשעלֿידּה הּוא ּתֹורה" ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁש"עּקרּה

ׁשּיהיה  העצם להתּגּלּות מּגיעים ועלֿידיֿזה טֹובים". ּומעׂשים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ"ּתׁשּובה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי'24לעתידֿלבא, ּפי ּכי יחּדו כלּֿבׂשר וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

ִֵּדּבר.
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
"ÌˆÚ‰האלוקות בעצמיות "¯eÚ˙‡ו'תופסים' È„ÈŒÏÚ BÓk »∆∆¿«¿≈¿»

"‡aÏc.לעיל מבואר שענינו הלב רצון ¿ƒ»
È"L¯ L¯tL ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המאמר בתחילת כמובא ¿«ƒ∆»««∆≈≈«ƒ

ÛÈÒBn ‰Ó ‰¯B‡ÎÏc ,"‰¯Bz ÏL d¯wÚ ,‰ÓÎÁ ˙ÈÏÎz"«¿ƒ»¿»ƒ»»∆»¿ƒ¿»«ƒ
‡È‰ "‰ÓÎÁ"L BLe¯Ùa¿≈∆»¿»ƒ

‰¯Bz ידוע כבר הדבר לכאורה והרי »
ומובן?

‰¯Bza ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆««»
דליבא' וב'רעותא במצוות רק ולא

e‰fL ‡l‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«»∆∆∆»∆∆
ÈÙÎe .‰¯Bz ÏL d¯wÚƒ»»∆»¿ƒ
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«ƒ¿»≈∆
Œ˙ÁÓNc ‰Úe„i‰ ‰ÁÈOa«ƒ»«¿»¿ƒ¿«

'ÌBÏL ˙¯B˙'aL ‰¯Bz22, »∆¿«»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ¯wÚL∆ƒ«ƒ¿««»¿»ƒ¿«
‰ÓÎÁaL ,eÈ‰Â ,Ïeha‰«ƒ¿«¿∆«»¿»

‡Ùeb'נקודה' שהיא אף על עצמה, »
‰ÓB˜ ¯eiˆ BLÈ של ולאמיתו ∆¿ƒ»

מפרטים  מורכבת החכמה גם דבר,

ה'דמות' את יוצרים שיחד שונים

שלה, nk‰השלימה da LiL∆≈»«»
‰·‰‰ ÔÈÚ Ìb ÏÏBk ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈«ƒ¿««¬»»

‰‚O‰‰Â כאשר רק להיות שיכול ¿««»»
(כמובא  וקצוות הגדרות מקבל הרעיון

ÔÈÚמכלֿמקום‡·Ïלעיל), ¯wÚ ¬»ƒ«ƒ¿«
Ïk ˙ËLÙ‰ ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰«»¿»«¿»«»

daL ÌÈ¯eiv‰ בחינה אותה «ƒƒ∆»
ההגדרות, מכל שלמעלה בחכמה

ÈÙÎe ,Ïeha‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ

Ï"p‰ ‰ÁÈOa L¯ÙÓe ÛÈÒBnL23הרש"ב הרבי Ìbשל ∆ƒ¿»≈«ƒ»«««
Ô‡‚¯‡˘Êa:באידישËÈÈ˜aÚbÚb¯ÚaÈ‡,התמסרות מילולית: ¿«»ƒ∆¿∆∆¿¿«¿

והמטרה. העניין אל האישית המציאות להתבטלות ‰e‡והכוונה ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
B„ÈŒÏÚL ,‰¯BzaL ÌˆÚ‰ ÔÈÚ ,eÈ‰ ,"‰¯Bz ÏL d¯wÚ"ƒ»»∆»«¿ƒ¿«»∆∆∆«»∆«»
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙‡ 'ÌÈÁ˜BÏ'¿ƒ∆«¿ƒ¿»≈

דליבא'. 'רעותא ידי על כמו

‰·eLz ,‰ÓÎÁ ˙ÈÏÎz" e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ»¿»¿»
d¯wÚ"L ,"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe«¬ƒƒ∆ƒ»»

‡e‰ "‰¯Bz ÏL ההבנה חלק לא ∆»
אלא שבה, ««»∆d„ÈŒÏÚLוהשגה

BÓk ,"ÌˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÁ˜BÏ"¿ƒ∆»∆∆¿
ÈŒÏÚÌÈNÚÓe ‰·eLz" È„ «¿≈¿»«¬ƒ

"ÌÈ·BËֿהאין ושורה נמצא שבהם ƒ
סוף.

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצמיות 'תפיסת' ¿«¿≈∆
באופנים  ה' עבודת ידי על האלוקות

והן  במצוות הן בתורה, (הן האמורים

דליבא') ÌÈÚÈbÓ«ƒƒב'רעותא
‰È‰iL ÌˆÚ‰ ˙elb˙‰Ï¿ƒ¿«»∆∆∆ƒ¿∆

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ,המשיח BÓkבביאת ∆»ƒ»…¿
·e˙kL24 ימות על ישעיה בנבואת ∆»

‰ÈÂ'המשיח „B·k ‰Ï‚Â עצמיות ¿ƒ¿»¿¬»»
כל לעין תתגלה ŒÏÎהאלוקות e‡¯Â¿»»

.¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ ¯Na»»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈
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ההוגאה בעבודתנו, שההנהרה צגיכה להיות באופן של שפלות גוח למטה מטה, 
ולא באופן של רבהות ורסות כו'

ממאמג שבת פגשת וישלח ה'תשכ"ח
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ה'תשי"ב יב כסלו ט"ו וישלח, פ' ועש"ק ליום אור ר"ד

.a"iyz'd elqk e"h ,glyie 't w"yre meil xe` c"x .c"qa
הק'– בחדרו סטודנטים*, –לקבוצת

מוגה  בלתי

בהפצת  הק' בעבודתו שיצליח אותו בירכו – שליט"א אדמו"ר כ"ק אל הסטודנטים שמסרו [בהפתקא
שליט"א:] אדמו"ר כ"ק ואמר וכו'. היהדות

את להבטיח האפשרי כל לעשות ההתחייבות את גם כמובן, כוללת, ברכה, הברכה,dneiwנתינת של
שהברכה  כדי ממנו הנדרש ואת בו התלוי את  לעשות מתחייב  הברכה בנתינת המשתתף אחד שכל היינו,

בפועל. תקויים

ע"י הניתנת בברכה יותר, גדולה ובמדה הוא, שכן בודאי הרי ברכה, בכל אמורים הדברים ,icediואם
האחריות  את עצמו על מקבל הברכה בנתינת המשתתף אחד שכל – יהודי הוא המתברך שגם זאת, ועוד

ולסייע הברכה.yeninaלעזור

לעניננו: ובנוגע

את גם לו ליתן צריך – אחרים על ולהשפיע לפעול ברכה ליהודי zeixyt`deכשנותנים zlekid למלאות
הברכה. את

הרי, היהדות, אל יותר עוד בנ"י את לקרב בעבודתי להצליח אותי שבירכתם מכיון – לכך ובהתאם
אחד כל צריך – זו עבודה לבצע שאוכל הסביבה לעשותmknבכדי את להאיר שבאפשריותו מה את

שלו.

הם המברכים כאשר – זה בכל מיוחדת כח מהמברכים miaxונתינת אחד שכל אע"פ אשר, מישראל,
אלא יוצרתcigiאינו יחדיו המברכים כל של השתתפותם מ"מ, ,d`ltp zecg` חז"ל מאמר ע"פ ובפרט ,1

מישראל. מעשרה יותר כאן שנתאספו כבנדו"ד, שריא", שכינתא עשרה בי "כל

גם אור יומשך – שלו הסביבה את יאיר אחד שכל עי"ז אשר ולהדגיש, להוסיף elekויש mlerd lka,
המדבק  דבר הוא אור למקום 2שכן, ממקום מתמעטת 3ומתפשט – אחת פינה מאירים כאשר ולכן, ,

כולו. העולם שבכל החושך מציאות

שהוא  הקב"ה ידי על נברא שהעולם דכיון מאוחדת, מציאות הוא העולם שכל לפי – הדבר וטעם
אחד  כל  כאשר  ולפיכך, מאוחד. דבר דבר, של לאמיתתו היא, העולם, מציאות גם הרי ומיוחד, יחיד
בריחוק  גם מתפשט האור אלא בלבד, זה מקום רק לא מואר נעשה – הפרטי מקומו לתוך אור מכניס

זל"ז. קשורים שבעולם הדברים וכל בניֿהאדם שכל כיון ("מייל"), מילין אלפים עשרת של ַמקום
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שלמה )* הרה"ת של יהדות בשיעורי המשתתפים
ַַקארליבאך.

א.1) לט, סנהדרין
בדוגמת 2) שזהו (בבתֿשחוק) אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

קרענק"). ("אנשטעקעדיקע מידבקת ָמחלה
הערה 3) 239 ע' חכ"ה לקו"ש תעז. ע' תרס"ו המשך ראה

.41

 התוועדות 
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ה'תשי"ב  כסלו ט"ו וישלח, פ' ועש"ק ליום אור ר"ד

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

מ"מנין" יותר הם זו) ברכה (על החתום על שהבאים וכיון אותי, שבירכתם הברכה על לכם מודה אני
אתבע  באם אשר לעיל, האמורה ווארט") ביים אייך איך ("האלט הבטחתכם על סומך הנני – ַַַָ(כאמור)

לסייעני הדבר.meiwaאצלכם את לפעול הדרוש כל תעשו – הברכה

***

את אנו חוגגים שבו כסלו, בחודש אנו נרות.עומדים הדלקת ע"י דחנוכה היו"ט

ערב  בכל (ב) בלבד. המקדש בבית המנורה נרות (א) נרות: הדלקת של מצוות שלשה ישנם בכלל
חנוכה. נרות (ג) בית. בכל – יו"ט וערב שבת

ביניהם  :4והחילוק

ישנו  שבת נר המצוה. בטלה החורבן לאחרי אבל קיים, הי' שביהמ"ק בזמן רק הדליקו ביהמ"ק נרות
שלכן, ברחוב, בחוץ, גם להאיר ענינם חנוכה נרות ואילו הבית. את להאיר רק הוא ענינו אבל עתה, גם

מבחוץ" ביתו פתח על להניחה מצוה חנוכה והקור,5"נר הרוחות מצד המניעה בגלל שעכשיו, (אלא
הרחוב  אל הקרובה לדלת בסמיכות אבל הבית, בתוך "משתשקע 6מדליקים הוא ההדלקה זמן וגם ,(

השני 5החמה" בלילה אחד, נר מדליקים הראשון שבלילה באופן שזהו זאת, ועוד חושך, שורר כשבחוץ ,
והולך" "מוסיף – נרות שלש השלישי ובלילה נרות, .5שתי

השמש  וקור, רוח חושך, שורר שברחוב שאע"פ – כולה השנה כל על עבורנו הוראה מהוה זה וענין
שלו, הנר את ולהאיר להדליק אחד לכל מורים אעפ"כ מאירה, אינה נשמתו וגם מאירים, אינם והירח
כח  הקב"ה לו נותן אחד, נר שמדליק שעי"ז לדעת עליו אחד, נר רק להדליק שבכחו לו כשנדמה וגם
יהודי  בית שיהי' הבית, בתוך האור את ופועלים שממשיכים ועי"ז הלאה; וכן נוסף, נר למחרת להדליק

כולה. והסביבה הרחוב את גם מאירים – ומואר חם

מנס  שלמדים כפי אלא כו', והכחות האפשרות ישנה אכן אם חשבונות ע"י לא – היא לזה והדרך
תקוה  היתה לא אזי חשבון, ע"פ הולכים היו אילו שכן, חשבונות, ללא ההנהגה היתה שאז חנוכה,
חזק  בטחון מתוך אם כי חשבון, ללא הלכו הם אלא כ"כ, רבים יוונים לנצח יוכלו כ"כ מעטים שיהודים
שעי"ז  בהשי"ת, חזקה אמונה מתוך רק הנצחון להיות יכול עתה וכן לזה. הכחות להם שיתן בהשי"ת
שמבטלים  ועד כולה, והסביבה הרחוב את יאירו שביכלתו, מה אחד כל לעשות יתאחדו יהודים שקומץ

המשיח  בביאת נאכט"), אויס ווערן זאל ("עס הלילה חשכת .7את ַָ

*

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו השי"ת, להדליק 8יתן בעצמו אחד כל יפעל לראש שלכל ,
נשמתו  נר את שכן,9בעצמו שמבחוץ, הלילה מחשכת להתיירא מבלי סביבתו, את גם יאיר ולאח"ז ,

בחוץ. גם להאיר הכחות את הקב"ה לו יתן אזי שלו, הנר את כשידליק

בפרט, אחד וכל בכלל בנ"י כל גאולת – האמיתית הגאולה תבוא ועי"ז
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ואילך.4) 318 ע' חל"ה ואילך. 813 ע' ח"ג לקו"ש גם ראה
ועוד.
ב.5) כא, שבת
בהנסמן 6) גם וראה ס"ד. סתרע"א או"ח השלחן ערוך ראה

רצז). ע' (ריש ס"ז חנוכה ערך טז) (כרך תלמודית באנציק'

חסר 7) – הקטורת ענין ביאור כאן: נרשם שתח"י ברשימה
)l"end.(

דברהמ"ז.8) הג' ברכה נוסח
כז.9) כ, משלי ראה
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ה'תשי"ב יד כסלו ט"ו וישלח, פ' ועש"ק ליום אור ר"ד

הגוף, מצד בקרבו, שיש הלאֿטוב בגלל פנימי, בגלות אחד כל נמצא הגויים, אצל הגלות מלבד שהרי
וגם  החיצונית מהגלות גאולה כפולה: תהי' משיח ע"י שתהי' שהגאולה כך, בלתיֿרצויות, ותאוות מדות

הפנימית, מהגלות

אמן  ממש, בקרוב האפשרי, בהקדם המשיח ביאת לפעול תסייע אחד כל של עבודתו .10ולכן,

$
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
a"iyz'd ,elqk h"i z`xwl

לעילא. ועשי' טובות בהחלטות שמחה התועדות טוב יום גוט

בברכה,

שניאורסאהן  מנחם

1

2

3

4

(10) לע"ע לידינו הגיעו לא – השיחה לאחר הסטונדטים של שונות לשאלות שליט"א אדמו"ר כ"ק תשובות ).l"endפרטי

ה'תשי"ב  כסלו ט"ו וישלח, פ' ועש"ק ליום אור ר"ד

הגוף, מצד בקרבו, שיש הלאֿטוב בגלל פנימי, בגלות אחד כל נמצא הגויים, אצל הגלות מלבד שהרי
וגם  החיצונית מהגלות גאולה כפולה: תהי' משיח ע"י שתהי' שהגאולה כך, בלתיֿרצויות, ותאוות מדות

הפנימית, מהגלות

אמן  ממש, בקרוב האפשרי, בהקדם המשיח ביאת לפעול תסייע אחד כל של עבודתו .10ולכן,

$
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
a"iyz'd ,elqk h"i z`xwl

לעילא. ועשי' טובות בהחלטות שמחה התועדות טוב יום גוט

בברכה,

שניאורסאהן  מנחם

1

2

3

4

(10) לע"ע לידינו הגיעו לא – השיחה לאחר הסטונדטים של שונות לשאלות שליט"א אדמו"ר כ"ק תשובות ).l"endפרטי

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ג כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר יהושע ברוך שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י כתיבתו בשולי המכתב דכ"ז תשרי העבר.

ובמענה על בקשתו ברכה, הנה כבר ברכתו אמורה בכתוב רצון יראיו יעשה בלי הגבלה 
במה שיהי' הרצון ובלבד שזהו רצון ירא ה' וכיון אשר עסקו של כת"ר הוא בהמשכת יראה לבני 
ישראל ע"י ענין המקואות וכמבואר ברמב"ם סוף הל' מקואות וכן הטבילה כו' גזירת הכתוב הוא 
כו' ואעפ"כ רמז יש בדבר כו' המכוון לבו לטהר נפשו כו' והביא נפשו במי הדעת טהור כו', כי כמו 
שענין הטבילה בגשמיות צריך שיטבול ראשו וכל גופו במים, היינו שכל גופו אפי' הטפל לגופו יכוסו 
במים פשוטים, הנה גם ברוחניות כן הוא, אשר המטהר מטומאה שנגרמה ע"י חטא עה"ד הוא 
כשמבטלים את כל עצמותו מתחיל מהשכל שבראש ומסיים בהכח היותר פשוט שבנפש הוא כח 
ההליכה שברגל, במים פשוטים, היינו עניוות )יעויין תענית ז' ע"א( ועניוות פשוטה בלי התחכמות 
זהו מטהר מטומאת הדיעות שעי"ז בא לירא את ה' כי ענוה מביאה לידי יראה )סוף סוטה( שלכן 
ועאכו"כ שזה מביא לידי חיזוק בהעבודה  אמרו חכמי האמת אשר טבילה הוא אותיות הביטל 
המביאה לידי יראה. ובל"נ כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

אזכירו כבקשתו.

בפ"ש להרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה כו' מוה"ר אפרים זלמן שי' ובברכת הצלחה 
בעבודתם בקדש.
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טו

ה'תשי"ב  כסלו ט"ו וישלח, פ' ועש"ק ליום אור ר"ד

הגוף, מצד בקרבו, שיש הלאֿטוב בגלל פנימי, בגלות אחד כל נמצא הגויים, אצל הגלות מלבד שהרי
וגם  החיצונית מהגלות גאולה כפולה: תהי' משיח ע"י שתהי' שהגאולה כך, בלתיֿרצויות, ותאוות מדות

הפנימית, מהגלות

אמן  ממש, בקרוב האפשרי, בהקדם המשיח ביאת לפעול תסייע אחד כל של עבודתו .10ולכן,

$
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
a"iyz'd ,elqk h"i z`xwl

לעילא. ועשי' טובות בהחלטות שמחה התועדות טוב יום גוט

בברכה,

שניאורסאהן  מנחם

1

2

3

4

(10) לע"ע לידינו הגיעו לא – השיחה לאחר הסטונדטים של שונות לשאלות שליט"א אדמו"ר כ"ק תשובות ).l"endפרטי

zgiy .c"qa*h"kyz'd ,elqk f"h ,glyie t"y**.
שנאמר1המברך ‡. (כפי  מהקב"ה מובטח הוא הרי הישראלי, איש שבכתב את  להלכה 2בתורה ונפסק

שבע"פ  הקב"ה3בתורה אשר (envra `ed4 על מרובה "תוספתו – הקב"ה של ובברכתו אותו, יברך
במדרש  (כמובא ).5העיקר"

היא  תורה ישראל מנהג אשר ישראל, של [וכמנהגם נעימה (וזכות) חובה זו הרי להודות 6אעפ"כ, [

1

2

3

4

שליט"א,)* אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה ס"י), (מלבד זו שיחה
עוד  ניתוספו זו במהדורא להלן. כמצויין בכ"מ, בלקו"ש ונדפסה

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ ציוני איזה
שנה )** ארבעים מלאו שבו תשכ"ט, כסלו י"ד עם בקשר

שתליט"א  מושקא חי' הרבנית עם שליט"א אדמו"ר כ"ק לחתונת
הביעו  שיחיו והתמימים מאנ"ש רבים הנה – תרפ"ט כסלו י"ד –
בשעה  ובה שתליט"א, והרבנית שליט"א אדמו"ר לכ"ק ברכותיהם
גם  וחלקם ארבעים, של סכומים שליט"א אדמו"ר לכ"ק מסרו
טו"ב  מכתב גם (ראה התורה בלימוד הוספה עצמם על קיבלו

ואילך). מא ע' חכ"ו אג"ק – זו שנה כסלו
אדמו"ר  כ"ק ברך כסלו, ט"ז וישלח, דש"פ בהתוועדות
ולאשר  לחזק הנחיצות את בהדגישו המברכים, כל את שליט"א
(נגלה  לימוד והן (מעשה) צדקה הן הדברים, שני ע"י הברכה את
כסלו  די"ט (בהתוועדות בהשיחה בפרטיות כמבואר וחסידות),

הוסיף ואילך), 53 ע' חנ"ה מנחם תורת – ואילך כ"ק (סל"ה
שייכת זו שהנהגה לבאר שליט"א ישראל אדמו"ר ובנות לנשי גם

.l"endשתליט"א).
ונדפסו 1) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו – אֿב סעיפים

אחד  ע"י ללה"ק העתק – ואילך 426 ס"ע ח"ה ללקו"ש בהוספות
שליט"א  אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה המהדורא על (נוסף השומעים

איזה  ניתוספו זו במהדורא ואילך). 422 ע' שם לקו"ש – באידית
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

כט 2) כז, תולדות מברכיך"). ("ואברכה ג יב, לך לך
ברוך"). ("מברכיך

ספ"ח 3) ברכות ירושלמי ב. לח, סוטה א. נה, ועוד.*ברכות .
שם: מוסיף שאדה"ז ומה סוסר"א. או"ח אדה"ז שו"ע ג"כ וראה

מזרע "ואברכה `mdxa"שהוא דכפשוטו, לבאר, הוא – בו" שנא'
עם  על (ולא אברהם על קאי ועוד) הרמב"ן (וכפי' מברכיך"
גו'", עמים ל"יעבדוך שבהמשך ברוך" "מברכיך משא"כ ישראל),

בנ"י. על דקאי
שם:4) בתולדות הכתובים: ב' בין החילוק דזהו וי"ל

בב"ר  מחז"ל (ע"ד אחרים ע"י גם) (אפשר – ברוך" "מברכיך
" שם: לך בלך מזו יתרה יב). יובן dkxa`eפל"ט, ועפ"ז מברכיך".

ד"ואברכה  הכתוב מובא שם) וסוטה (בברכות לבנ"י שבנוגע זה
ד"מברכיך  הכתוב – שם) (ירושלמי לגוי בנוגע אבל מברכיך",

א).**ברוך" מט, חולין – ואברכה סד"ה מתוס' קשה (אבל
יג 5) פ"א, (ובדב"ר קט רמז ח"ש ילקו"ש ד. פס"א, ***ב"ר

קצת  בשינוי –****.(
פ"ד 6) פסחים ירושלמי ב). כ, (מנחות נפסל תוד"ה ראה

וש"נ). .199 ע' חנ"ד מנחם (תורת ה"א

(*ieb ly ezkxa zece` xaecn my inlyexiay xirdle" :jkxa m` גויon` eixg` dpr,f awr) xn`py,minrd lkn 'idz jexa (ci."d`xe
((bz r"q h"kxz n"dq) dpy d`n iptl xn`py) h"kxz minrd lkn 'idz jexa d"c" :`wec minrd lkn `ed dkxady yxtny `vnp, שהעמים

l`xyi z` ekxai."
ieb ly ezkxal rbepa mixen` mixacd m`e,dlrnl dne`n zlret dpi` dxe`kly s`±icedi ly ezkxal rbepa k"ek`r,zlret i`ceay

'ek,c"nt x"a) dyrn aiyg exeaic d"awd lv`y myky cre,ak.(cere,(dben izla dgpdn) l`xyi yi` lv` mb `ed ok.
**(sqep welige–iebl rbepa inlyexia `aedy aezkay,dligz xn`p" :xex` jixxe`,"i"pal rbepa dheqe zekxaa `aedy aezka eli`e

dligz xn`p" :jikxan dkxa`e"(ary 'r b"gfl zexrd v"iel ihewl mb d`x).–dben izla dgpdn.
(***mye,` mixac) weqtd yexita,(`i"minrt sl` mkk mkilr 'd sqei" :"ztqez oeyla okxa dnl `"c,on dxizi d"awd ly eztqezy

'eke xwird."
ay ielirdl rbepa l"pd miyxcna e`aedy ze`nbecd oiay xirdle"d"awd ly eztqez" ± "cvik,mdxa`l xwir 'id wgvi,el siqedy dne

xwird on xzei,dk dxy iig) xn`py,'ebe dy` gwie mdxa` sqeie (`.en`l xwir 'id sqei,ztqez 'idy oinipa..l `vie) xn`py,sqei (ck
xg` oa il 'd..lay`e xkae rla oinipa ipaeen ybie) 'ebe,(`k,sqein xzei ixd"oke]"dpy 'r `l` eid `l aei` ly eipy xwir,el sqezip

dpy mirax`e d`n,an aei`) aizkc,dpy mirax`e d`n z`f ixg` aei` igie (fh"[(my x"a)±`nbecd mb d`aed'iwfgn,y"ezekln xwir
dpy c"i,xwird on xzei d"awd el siqedy dne..gl 'iryi) xn`py,dpy dxyr yng jini lr siqei ippd (d."

elqk h"i mr cgeina xeyw df oipre,ik,cv oixcdpq) l"fg exn` 'iwfgl rbepa,y (`"giyn 'iwfg zeyrl d"awd ywia,"y oeike"d"awd ywia,"
a ok lrtp i`cea ixd"oinizq oinlr,"a mb dlbzie jynei q"keqe"oiilbz`c oinlr,"gv my) drc yi okly,giyny (a"eny 'iwfg"dgpdn)

(dben izla.
****(18 dxrd onwl d`x.

 התוועדות 
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ה'תשכ"ט טז כסלו, ט"ז וישלח, ש"פ שיחת

למר" "וכן וע"ד המברך, את ענין 7ולברך עוד בזה שיש תוספת 8, באה שמברכים שעי"ז ובפרט ,
בהברכה,

בא זה הרי בדיבור שמברכים שבשעה זה על ה"ואברכה ieliba9[ונוסף על גם פועלת והברכה ,
לקמן]. כמשי"ת עצמו, מצד שהוא כפי מברכיך"

פה" איננו אשר ל"את גם זה למסור רבה (ובקשתי המברכים לכל וברכתי בזה נתונה )10תודתי
בכל  לכאו"א, העיקר, על מרובה שתוספתו ובתוספתו, הקב"ה, של ברכתו בהם שתקויים – שליט"א

בשר. ועד מנפש לו המצטרך

משא"כ ·. ומקור, מהשורש רק להמשיך בכחה שהברכה ותפלה, ברכה בין ההבדל מבואר בחסידות
בשורש  נמצא הי' שלא חדש וענין רצון – רצון" "יהי שאומרים וכפי חדש, רצון להתהוות גורמת תפלה

ומקור.

והקב"ה  מאחר הקב"ה, של ברכתו לגבי משא"כ ודם, בשר של ברכתו לגבי רק אמורה זו הגבלה
גם  הקב"ה של לברכתו יש המתברך, הנברא של בשורשו שישנם והגבלות במדידות ח"ו קשור אינו

המתברך. הנברא של ומקורו משרשו הגבוה חדש ענין להביא בכחה היא ואף בתפלה, שיש המעלה

כהנים  בברכת שיש המעלה גם מצוה,11וזוהי היא הרי כהנים וברכת מאחר הברכות). בשאר כמו (לא
[העליון  אדם של ו"שלוחו הקב"ה, של בשליחותו זאת עושים המברכים כמותו"12והכהנים ובמילא,13] ,

הקב"ה  של ברכתו – המשלח של ברכתו נמשכת ברכתם ומקור 14ע"י מהשורש נעלית שהיא כמבואר 15, ,
בכ"מ  .16בארוכה

לעניננו: בהנוגע מובן ומזה

למ  "וכן המברך את לברך ישראל של מנהגם לעיל, וכאמור ודבר מאחר, היא, תורה ישראל ומנהג ר",
התורה  ציווי ע"פ נמשכת 17הנעשה המברך, של הברכה שע"י נמצא, הקב"ה, של בשליחותו זה הרי
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וי"ל 7) רצון". עת הי' "שמא שם: וברש"י סע"ב. כז, מגילה
"שמא" והוי למעלה, נח"ר גורם זא"ז מברכים שבנ"י עצמו דזה
שמא  הוי דלא – רב דאיקפיד מה יומתק (ובזה לודאי קרוב

שקול).
על 8) ומוסיפה מחדשת – וכיו"ב למר" "וכן שאמירת

הייתה  רב דהקפדת לומר גדול ודוחק גרידא; מברכיך" "ואברכה
דוקא. כברכתו ברכה שתהא היינו – "וכן" על רק

אדה"ז 9) (מאמרי מאדה"ז ס"ט קודש אמרי שערים מאה עיין
יבינו  שלא אף בפה אומרה כו' "מורי וש"נ): תסד. ע' הקצרים
בנוגע  ממחז"ל גם וכמובן העולם". בזה כו' להמשיך בכדי כו'
והחידוש  א). יט, (ברכות כו'" פיו אדם יפתח "אל הברכה: להיפך

הוא. כן ד"ת בדבור שאפילו – הוא דאדה"ז
מילתך  "כבר שבירכו לגוי ישמעאל ר' שאמר מה יובן ובזה
לו  לומר הוצרך למה דלכאורה, – שם) ברכות (ירושלמי אמורה"
ובפרט  זאת. לו יאמר לא כשר"י גם אמורה מילתי' כבר והרי זאת,

נתכו  למה הבין לא מסתמא מתלמידיו שהגוי (במכ"ש ון
אמרתו  ע"י ר"י רצה אלא – כו'") להדין דאמרת "כמה ששאלוהו

לפעול – ielibeזו zkynd הסתפק לעכו"ם, שבנוגע אלא הברכה.
לומר  או הברכה, לפרט מבלי אמורה", מילתך "כבר באמירת

"וכן".
יד.10) כט, נצבים
דברו"11) ירוץ מהרה ד"עד העילוי גם נזכר זה בענין

קרח) ס"פ (לקו"ת חסידות בדרושי כמבואר טו), קמז, (תהלים
מוגה). בלתי (מהנחה שקד מקל בענין

ג.12) א, ויקרא לקו"ת ראה
וש"נ.13) (במשנה). ב לד, ברכות
(14.48 ס"ע לנער" "חנוך קונטרס
רק 15) היא עצמה, מצד מברכיך" ד"ואברכה הברכה משא"כ

תרכ"ט  אריב"ל בד"ה כמבואר השתל', לפני *מבחי' (שנאמר
שנה). מאה

(ע'16) נשא באוה"ת תברכו כה ד"ה תרכ"ט, הנ"ל ד"ה ראה
ועוד. ואילך). קל ס"ע תרכ"ו (סה"מ ותרכ"ו ואילך) ער

בנ"י,17) נפשות טבע מצד היא זו שהנהגה לכך נוסף
רחמנים  הם בטבעם ש"ישראל (סי"ב) אגה"ק בתניא כמבואר

(*h"kxz mixn`nd xtqay oey`xd xn`nd– .xirdle,xn`nd zxin` onf yxtzp `ly s`y,eixg`ly xn`nd ik) dkepg iptl i`cea df ixd
(dkepgl jiiy,g"kxz n"dq seqa eqtcp ixyz yceg ixn`n ik) z"gny ixg`le,mb d`x) t"nk epivny itk"xac gzt"x"enc` w"kn

e"kxz n"dql `"hily,zncewd dpyl ixyz yceg ixn`n z` mitxvn eid epi`iyp epizeaxy (my 2 dxrdae,eid dycgd dpyd ixn`ne
(ziy`xa 'ta miligzn,jk,df onfl jiiyy xn`n edfy,elqk h"il hxtae,c oiprd (a 'r) my `aen ixdy"iytp melya dct"izla dgpdn)

(dben.
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ה'תשכ"ט  כסלו, ט"ז וישלח, ש"פ שיחת

מרובה ותוספתו בהוספה – ויה"ר הקב"ה, של שורש 18העיקר lrברכתו מהעיקר, לגמרי נעלה זהו אשר ,
ומקור.

עתה  וברכתי תודתי אביע בנפרד, אחד לכל ברכה מכתב יישלח באם ביותר הזמן שיארך והיות
מישראל 19ברבים  עשיריות וכמה כמה של במעמד ואחת20, אחד לכל ,mlekle שזהו בשעה אשר – יחד

אבינו" ל"ברכנו כלי גופא זה אזי כאחד" ד"כולנו של 21באופן ברכתו תושפע ואחת אחד שלכל –
רויחי  ומזוני חיי בבני, העיקר, על מרובה ובתוספת .22הקב"ה,

1

2

3

4

5

6

אשר  ית' ממדותיו נמשכות נפשותיהם היות מפני חסדים וגומלי
. בהן גובר כל החסד בנפשות הוטבעה והרחמנות החסד מדת .

ית'" ממדותיו והשתלשלותן בריאותן מעת מכבר ישראל בית
מוגה). בלתי (מהנחה

(18" ולאlrהדיוק – שם) (ב"ר (דב"ר on"העיקר" העיקר"
שהוא הוא "עיקר", שהתואר משמע הלשון מפשטות xwirשם):

ולכאורה  התוספות. לגבי מן *גם מרובה הוא שהתוספות מכיון ,
ממנו  המרובה התוספות לגבי גם עיקר בשם נקרא למה העיקר,

לפרש, יש ולכן כיו"ב)? או התחלה, שרש, שבה "עיקר"(והול"ל:
ופירוש התוספות, גם  בהעלם מרובהנכלל  הוא on"תוספתו העיקר "

התוספות (ראה שגם במ"א המבואר (וע"ד העיקר מן ונמשך בא
הבן כח "יפה בענין וש"נ) .90 ע' ריש חמ"ו מנחם כח nתורת

מח, (שבועות יפה האב" כשהוא הבן, כח שגם וש"נ), סע"א.
"וגדול מזו יתירה האב). מכח הוא נמשך – האב lrמכח

הוא שהתוספות גם dlrpהעיקר", בהעיקר כלול ואינו מהעיקר,
ובכ"ז  העיקר".בהעלם. ד"מן דלישני' אשיגרי' – "עיקר" קוראו

לפי  הוא "עיקר" בשם נקרא בזה שגם דמה (ועיקר) וי"ל ודוחק.
בנדו"ד, וכמו התוספות. שתבוא עיקרי ותנאי המעורר שהוא

האדם, ברכת הוא הקב"ה של ברכתו בשליחותו שהמעורר שמברך
שברכת ומכיון הקב"ה. של id`האדםשל ברכתו את המעוררת

על  בזה יתרון לו יש ומסובב) (סיבה ענין המעורר (ודבר הקב"ה
תרל"ז וככה המשך – ידו על הבא טוֿטז הדבר סה"מ –סעיפים

ואילך  תטז ס"ע ח"ב בשםתרל"ז היא נקראת ,(xwirגם כביכול
הקב"ה. של ברכתו לגבי

ובאופן19) השבת, ביום בה ובפרט שיש התוועדות, של
סע"ב  קג, סנהדרין (ראה שמקרבת" לגימה ד"גדולה המעלה
כפשוטה  "לגימה" גם אלא ברוחניות, "לגימה" רק לא – ואילך)

מוגה). בלתי (מהנחה
מצוה20) דבכל שם דמשמע – סכ"ג אגה"ק תניא `efiעיין

'idzy דאז כיון מישראל עשרה במעמד כשנעשית מעלה יש
וא"כ  הוא). תנאי – דקדושה שבדבר (אלא עלייהו שרייא שכינתא

חידוש ה"ז – וכו'.הוא במק"א זה להזכיר אשתמיטתי' ולא גדול.
שלמעלה 21) הקב"ה ברכת – לענינינו ובנוגע לב. פרק תניא

זו  בבחינה שהרי כאחד", ה"כולנו שם שנוגע ודאי הרי מהשתל',
(והפשיטות). האחדות תכלית היא

שהמעלה  ו) (ע' שם אריב"ל בד"ה שמבואר מה יובן ובזה
הוא, מברכך") "ואברכה (על אברכם" "ואני כז) ו, (נשא דברכת
– הקב"ה ברכת בחי' עצומ"ה", אוא"ס היינו אני "תיבת כי
מט, (חולין בגמרא למ"ש זה ביאור של שייכותו מהי דלכאורה,

דישראל" ברכה במקום כהנים לברכת לה "דמוקי **סע"א)
כי  והביאור, – הגמרא) דברי מביא עצמו זה שבמאמר (ובפרט

" – הקב"ה של לברכתו מהip`eהכלי הוא – שהכהנים אברכם"
ישראל  עם יחד כאחד"***מתברכים "כולנו –****.

"יעלה 22) – והעיקרי הפנימי היעוד קיום שיומשך ועד

(*ef dl`yl rbepa,`"hily x"enc` w"k xn`,dze` l`ey epi` cg` s`y oeiky,envra z`f le`yl gxken `ed ixd...yecig xac df oi`e,
recid oeyld epyi ixdy" :dl wxtn `ede dl aizen `ed..."(dben izla dgpdn).

(**xzei zeihxtae:
(i"yxtae) my `xnba" :ipdk riiqn `pdk l`rnyi..l`xyi ipa z` ekxaz dk `ipzc,xne` l`rnyi iax,mipdk itn l`xyil dkxa epcnl,

epcnl `l onvr mipdkl,mkxa` ip`e xne` `edyk,xne` ied,l`xyil oikxan mipdk,mipdkl jxan d"awde.xne` `aiwr iax,dkxa epcnl
mipdk itn l`xyil,epcnl `l dxeab itn,mkxa` ip`e xne` `edyk,l`xyil oikxan mipdk xne` ied,mci lr mikqn d"awde.iax `l`

'il `pn mipdkl dkxa `aiwr..jikxan dkxa`en.(`pixg` `xwn mipdkl dkxa 'il zi` inp `aiwr iaxe li`ed) ipdk riiqn i`ne,iwenc
l`xyic dkxa mewna mipdk zkxal dl"l`xyi zkxa lv`),`ticr ikdc,(x`yd mr od oikxazny rnync.

xnel yie,i"pa z` mipdkd mikxany dkxad mr cgia `id mipdkl dkxady jkl sqepy,ly dlrnd mb da yi"mipdk zkxa,"epiide,mby
ixdy) mipdk zkxa znbeca `id mipdkl d"awd ly ezkxa"`ed odk mkiwl`"hl oixcdpq),((`"rq,'ek xewne yxeydn dlrnl±'igan

zenvrd,yexita l"aix` d"ca x`eand edfy"mkxa` ip`e,"y"d"nevr q"`e` epiid ip` zaiz"weqtdn `id mipdkl dkxad xy`k k"`yn)
"jikxan dkxa`e,"(9 dxrd 68 'r d"g y"ewla onqpd d`x) odk 'id mdxa` mby t"r` dpd,cqgd yi` ezeidl,mr dxeywd dkxa ef ixd

mce xya,('ek xewne yxeydn wx `id dkyndd f`e.
`xnba yxetnd ielird mr xeyw (xewne yxeydn dlrnly mipdk zkxa ly ielird epyi mipdkl dkxaa mby) `teb df oipre"zkxal dl iwenc

l`xyic dkxa (lv`) mewna mipdk"(x`yd mr od oikxazny)±ik,zenvrd 'igan dkyndd 'idzy ick,de zecg`d i"r df ixdzellkzd
(dben izla dgpdn) i"pa lk mr.

***(epiide,i"pa x`y lkn elcaed mipdkdy t"r`y,bk `Îminid ixac) y"nk,(bi"lcaiemiycw ycw eyicwdl oxd`,"n"n,jynezy ick
zenvrd 'igan dkxad mdl,(dben izla dgpdn) i"pa lk mr micg`zny f"ir `wec df ixd.

****(zecg`d zlrn lceb recike,c ryed) y"nk,(fi"el gpd mixt` miavr xeag,"g"lt x"a) l"fx`nke,i"pa lv` xqg 'id xy`k mby (e
zenilya v"nezd meiwa,(dben izla dgpdn) zecg`d zlrn llba dnglna oigvep eid.
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ה'תשכ"ט יח כסלו, ט"ז וישלח, ש"פ שיחת

***

הקב"ה ‚. של ברכתו שישנה אע"פ פעמים", אלף ככם עליכם ה' "יוסף משה בברכת הצורך ביאור
לכם" דיבר קצבה 23"כאשר ללא וההגבלה 24, המדידה ענין ביאור בהקדם זה – שאין שכיון שבמצוות,

עצמו  את ומגביל מודד שהקב"ה עצמית והגבלה מדידה זוהי אלא ח"ו, ממנו שחוץ מדבר הרי 25מדידה ,
נמשך  שהבל"ג כפי שזהו אלא גבול, הבלי ידם ועל בהם נמשך ולכן הגבלה, זו אין דבר של לאמיתו
המוגבלת  שבברכה הברכה, בענין הוא וכן משניהם. שלמעלה העצמות כח ע"י הגבול, עם ומתחבר
האדם, עבודת ע"י כשבאה היא ושלימותה קצבה, לה שאין הקב"ה של ברכתו נמשכת פעמים" ד"אלף
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הקב"ה" של "תוספתו להמשכת והסיבה ה"עיקר" שהיא

ואילך. 24 ע' חי"ט בלקו"ש

*

הרבה 26הכלי „. – המצוות וקיום התורה לימוד ע"י הוא הלא והשפעות, ברכות להמשכת והדרך
שזהו  התשובה, אגרת לימוד – [ובפרט התורה בלימוד הוספה עם יחד ברכותיהם את קישרו מהמברכים

צדקה  ובנתינת ס"ו] כדלהלן להענין, מצוה 27מתאים בשם ונקראת מעשיות, המצוות עיקר היא (שצדקה
).28סתם 

סוגים  לשני נחלקים שבנ"י עסקים,29ואע"פ ובעלי התורה, לימוד הוא ענינם עיקר אשר אוהל, יושבי :
בהתכללות  הם הענינים כל הרי ובקדושה מאחר אולם וגמ"ח, הצדקה קו הוא ענינם עיקר הרי 30אשר ,

והנכון  את 31מהראוי גם לזה יצרפו בלבד, התורה בלימוד בהוספה זאת עשו שלע"ע אוהל יושבי שגם ,
כמארז"ל  התורה, ללימוד גם נוגע שזה (ובפרט הצדקה תורה "כל32ענין אפילו תורה אלא לי אין האומר

גם  לזה יצרפו בלבד, הצדקה בנתינת זאת עשו שלעתֿעתה עסקים בעלי גיסא, לאידך גם וכן לו"), אין
התורה  בלימוד .33הוספה
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מהשורש  שלמעלה פריצה יג), ב, מיכה (ע"פ לפניהם" הפורץ
עד  יד), כח, (ויצא ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת ומקור,
כל  את שמבטלת סע"א), קיח, (שבת מצרים" בלי ל"נחלה

מוגה). בלתי (מהנחה כו' ההגבלות
יא.23) א, דברים
הנה 24) שלכן גבול, בלי לגבי כלל ערך לו אין גבולי דבר והרי

גבולי, הוא חלק שכל מאחר גבול, בלי יתהווה לא גבולים מריבוי
א' עם רבבות רבוא ששוה לומר אנו מוכרחים בבע"ג לגבי "שהרי
בו  שתמצא ממה פחות רבבות רבוא חלקים בו תמצא שלא ממש,
האמנת  מצות להצ"צ (סהמ"צ כו'" גבולי הי' שא"כ א', של חלקים

ב)). (לה, פ"ו ח"ג החקירה ספר א). (נז, פי"א אלקות
שאינו 25) הראש, כיסוי לענין שמצינו כפי – בהלכה ודוגמתו

ס"ד. סצ"א או"ח שו"ע (ראה הראש על בידו שמכסה מה מועיל
השרוול  הרי ולכאורה, הבגד, בשרוול מכוסה ידו אא"כ וש"נ),
היד  ע"י ולא השרוול, ע"י רק הכיסוי מועיל ולמה היד, אל טפל
(ראה  עצם על מסתיר אינו שעצם לפי – הוא הענין אך עצמה?
מסתיר  זה הרי שבגלוי שאף – בזה והחידוש מח), ע' תרנ"ז סה"מ

כיון מ"מ, envraומכסה, `edy שהוא והיינו, ומכסה, מסתיר
וכיסוי. הסתר זה אין ולכן אמיתית, הגבלה זו אין עצמו, את מגביל

בלקו"ש 26) המוגהת השיחה המשך – סוס"ח עד מכאן
.1 שבהערה

לעיל 27) להאמור בשייכות – הצדקה בענין יתירה ומעלה
גבול: עם בל"ג של החיבור ע"ד (ס"ג)

יהי' בגילוי גבול עם בל"ג של שהחיבור שאף – ובהקדמה
הגילויים  שכל כיון מ"מ, בהעלם, רק הוא ועכשיו לבוא, לעתיד

(תניא  הגלות זמן במשך ועבודתנו במעשינו תלויים דלעת"ל
גבול. עם בל"ג של החיבור ישנו הזה בזמן שגם צ"ל רפל"ז),

גבול  בין ממוצע שהיא הצדקה, במצות מתבטא זה וענין
שני  בו שיש ממוצע כל (כמו הענינים שני בה שיש כיון ובל"ג,
להם  שיש המצוות ככל – גבול ביניהם): ממוצע שהוא הענינים
מן  למצוה חומש קצוב, שיעור לה "יש צדקה וכן מוגבל, שיעור
לתקן  שבשביל – גבול ובלי בינונית"; למדה ומעשר המובחר,
מרפואת  הנפש רפואת גרעה "דלא גבול", בלי לפזר "יוכל נפשו
כתיב", נפשו בעד יתן לאיש אשר וכל נחשב, כסף שאין הגוף,
(איכה  מ"ש בביאור שממשיך וכפי (ס"י), אגה"ק בתניא כמבואר
אנו  שאין תמנו, שלא לפי "פי' תמנו", לא כי ה' "חסדי כב) ג,

ש  בלי ושלמים להתנהג תמימים אנו צריכין ע"כ כו', חטא ום
מוגה). בלתי (מהנחה כו'" גבול בלי שהם ה' בחסדי

ב).28) (מח, פל"ז תניא
א).29) (קט, ס"ה אגה"ק תניא גם ראה
סי"ג.30) אגה"ק תניא עיין
פרטי 31) ככל (בבתֿשחוק): הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

מוגה). בלתי (מהנחה ויציב" ב"אמת שאומרים הלשונות
אין32) ("האומר ב קט, א elיבמות ה, ויקרא ובלקו"ת .("

"אלא  מסיים: בהערה) 266 ע' תש"ח סה"מ ראה – (והביאור
א. קה, יבמות ג"כ וראה ב. יז, מע"ז מקורו וי"ל וגמ"ח". תורה

המשנה 33) כהוראת – אבל בכמות, יותר מועטת במדה
חנ"ד  מנחם תורת גם (ראה קבע" תורתך "עשה מט"ו) פ"א (אבות

מוגה. בלתי מהנחה – .(145 ע'
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מציבור  באו הצדקה) ובנתינת בתורה ההוספה גם (וכן שבירכו והברכות ציבור 34ומאחר (לא 35ובתור
יחידים  מהמברכים 36בתור אחד שכל ובשעה הציבור". עם "המתפלל של ענין בזה יש הרי עצמם), בפני

וגמ"ח  תורה גם לזה חז"ל 37יצרף ואמרו דברים, השלשה כל בזה יהי' ובגמ"ח 38, בתורה העוסק "כל :
ה"פדאני  עי"ז גורמים הציבור", עם והשלימה 39ומתפלל האמיתית בגאולה העולם", אומות מבין ולבני לי

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י

***

כו'.‰. דרבא בפומי' מרגלא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Â הארבעים 40בנוגע יובל עם בקשר שניתנו וכו' קשור 41להברכות ארבעים שמספר להעיר יש ,
– (ס"ד) הנ"ל ענינים ג' עם ה]dxezבמיוחד אגרת הציבור"lltznו"daeyz[לימוד להם 42עם שיש ,

לארבעים  מיוחדת .43שייכות

יום  ארבעים בג"פ רואים זה קיבל44ענין הראשונים יום שבארבעים בהר, רבינו משה ,dxezשהי'
במדרז"ל  מ'45וכהלשון תורה תרומה: בתיבת הרמז גם (וזהו יום למ' שניתנה תורה יום 46: בארבעים ,(

כמ"ש  התפלל, כדברך"47השניים "סלחתי פעל השלישיים יום ובארבעים גו'", ענין 48"ואתפלל –
.49התשובה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

מ"ב).34) פ"ב (שם מסייעתן" אבותם "שזכות
להעיר 35) וכיו"ב. להמברכים" מצטרף "הנני הרגיל וכנוסח

ח, (ברכות מתפללין" שהציבור בשעה רצון עת "אימתי ממחז"ל
שם). ובשו"ע רע"א

נקרא 36) (ולכן מביאו הציבור שכל פסח קרבן וע"ד
inlyexia חבורות בתור – אבל ציבור") "קרבן רפ"ו: פסחים

אינו אבל בכנופיא", "אתי גדרו שלכן בפ"ע, כאו"א קרבן מנויות
(יב, בא תו"ש וראה א). נא, (יומא מנחם ציבור תורת גם וראה ד).

וש"נ. .273 ע' ריש חל"ט
רז"ל 37) אמרו שעליהם מהענינים הם וגמ"ח שתורה להעיר,

לכך  (נוסף הזה" בעולם פירותיהן אוכל ש"אדם מ"א) פ"א (פאה
רז"ל  אמרו כלל שבדרך אע"פ הבא"), לעולם לו קיימת ש"הקרן
– ליכא". עלמא בהאי מצוה ש"שכר וש"נ) ב. לט, (קידושין

מוגה. בלתי מהנחה
נפשי"38) בשלום "פדה יט) נה, (תהלים עה"פ שם, ברכות

כסלו. יט הגאולה לחג בסמיכות הם אלו ימים והרי –
והפיכת 39) כפיית גם נכלל שבזה בשלום", ד"פדה ובאופן

סה"ח) פ"א (סוטה בירושלמי ממ"ש כמובן לקדושה, הקליפה
בלתי  (מהנחה דוד של לנצחונו מתפללים היו אבשלום אנשי שגם

מוגה).
חל"ט )40 ללקו"ש מהוספות פרטים כמה שולבו – זה בסעיף

.186ֿ187 ע'
למספר 41) שייך הנישואין ענין כללות שגם ולהעיר,

ש  סע"א) כב, סנהדרין א. ב, (סוטה כמרז"ל יום `miraxארבעים,
מכריזין הולד יצירת ipeltlקודם ipelt za.

מגיע 42) וראשו ארצה מוצב "סולם ענינה שתפלה ולהעיר,
ידה  שעל ,(57 הערה 273 ע' חנ"ד מנחם בתורת (נסמן השמימה"
"מעשים  – התומ"צ מקיימים שבהם הגשמיים הענינים מתעלים
דרושי  א. פב, מטות לקו"ת (ראה התשובה ע"י שנעשים טובים"

ג). יז, שה"ש א. פה, שמע"צ
(43.371 ע' חנ"ג מנחם תורת (ראה במ"א מהמבואר להעיר

ענינים:וש"נ  ב' – אלו דברים מג' שבכ"א וגם ) ודיבור. מחשבה

מ"ם  ענינים: שני – במ"ם כי למ"ם, הם שייכים זה ענין מצד
מחשבה. – סתומה ומ"ם דיבור, – פתוחה

גם  ישנם וסתומה, פתוחה דמ"ם הענינים שב' לומר, יש גם
(שבת  התורה ופנימיות דתורה גליא – בתורה עצמה: במחשבה
(כוונה  לכאו"א השייכת כוונה – בתפלה שם). פירש"י א. קד,
ופירוש  ב) כח, ברכות (ראה עומד" אתה מי לפני ד"דע הכללית
עצם  – בתשובה סוד. שעפ"י והכוונות הפשט) ע"ד המלות
עוד  ישוב שלא בלב הגמר החטא, (עזיבת שוים הכל שבה התשובה
ועוד). ועילאה; תתאה ומאהבה; (מיראה שבה והפרטים לכסלה)

ששים 44) ב"פ או יום, ק"כ לא – הוא הימים שמספר והיינו,
ג"פ דוקא אלא ואחרונים `miraxיום, אמצעיים ראשונים יום,

מוגה). בלתי (מהנחה
בכ"מ.45) ועד"ז ב. צט, מנחות
ע"ב).46) ריש (לא, תי"ז תקו"ז א. קעט, זח"ג
כה).47) שם, פירש"י (ראה כו שם, כ. ט, עקב
דאז 48) יא) לג, (תשא ובפרש"י יח. שם, פירש"י ראה

שלם"."נתר  ובלב בשמחה לישראל הקב"ה צה
תפלה 49) הם והשלישיים) השניים יום (מ' דשניהם ולהעיר,

דבר על תשחת gxkend(תפלה "אל אתכם" "להשמיד שלא ,
שתהי' תפלה השניים; יום דמ' תפלה – –zilrpסליחהעמך"

"סלחתי (תשובה "jxackוכמש"נ: ותשובה השלישיים) יום מ' –
בלבתתאה מרוצה עילאה, תשובה השניים; יום מ' –mly(כנ"ל)

השלישיים). יום מ' –
אחת  כל – כדבעי ותשובה כדבעי תפלה שכל י"ל, מזו ויתירה
דתפלה, תתאה דרגא המצומצם, (במובן תפלה הן כוללת מהן

תשובה gxkddמילוי גדולה אמרו (עלי' תשובה הן תשו"ת) –
ימיו  כל ושיהי' ה"וֿז), פ"ז תשובה הל' (רמב"ם כו' שמקרבת
האזינו), ר"פ לקו"ת פל"א. וח"א ספי"א אגה"ת (תניא בתשובה
טוב  על תפלה – (חסרון) חטא על לא דתשובה, עילאה דרגא

ש"ק). תפלת – נכון יותר ותענוג,
צרכיו  "שואל – שתפלה בתחלתן תפלה הל' מרמב"ם ולהעיר

dywaaשהוא mdl jixvנותן ואח"כ עלgayכו' כו'".daehdכו'
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כולם  וכללות הרועים מז' רבינו, משה אצל שהיו יום ארבעים הפעמים ארבעים 50ומג' המספר נקבע –
בנ"י: כל אצל גם ותשובה) תפלה (תורה אלו ענינים בג'

בגמרא  כדאיתא שנה, ארבעים עם קשורה – שנין"51תורה ארבעין עד דרבי' אדעתי' איניש קאי "לא
הפסקֿדין  גם בא שבהם 52[ומזה יום הארבעים בדוגמת שזהו שנה"], ארבעים עד להורות לאדם ש"אין

כשנה" ודאי חשוב שלמעלה ש"יום כיון התורה, משה שנים 53קיבל מ' במשך ניתנה התורה – ובפשטות .
במדבר. שהיו

בגמרא  כמסופר – מדאי,54תפלה יותר בתפלתו שמאריך תלמיד אודות אליעזר לר' אמרו שכאשר
בי' דכתיב רבינו ממשה יותר מאריך "כלום ר"א: וגו'".55ענה הלילה ארבעים ואת היום ארבעים את

(עד  התפלה אריכות ר"א) של תלמידו (אצל נעשה משה, התפלל שבהם השניים יום שמארבעים ונמצא,
יום. ל)ארבעים

כדברך" ד"סלחתי הענין רבינו משה פעל שבהם השלישיים יום ארבעים שמצד – נקבעו 56ותשובה ,
בתור יו"כ עד אלול שמר"ח הימים הדורות בכל בנ"י כל daeyzעבור ini mirax`57.

אלול  שמר"ח יום הארבעים בענין כנ"ל עצמה, התשובה בענין הן מצינו ארבעים שמספר [ולהעיר,
לוידוי  בנוגע הן יוה"כ, שמספרם58ועד תשובה של לתעניות בנוגע והן ,llkaהואmirax` 59יום.[

הבינה  בספירת הוא התשובה שענין הספירות, בענין גם לבינה"60וכן ארבעים ו"בן ,61.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

כו'".50) ישראל מבית ונפש נפש "כל רפמ"ב: תניא ראה
ע"ב.51) ריש ה, ע"ז
סל "א.52) סרמ"ב יו"ד (ובתוס'). ע "ב ריש כב, סוטה
יח.53) ע' דברים אוה"ת
א.54) לד, ברכות
כה.55) ט, עקב
רק 56) נפעל כדברך" ד"סלחתי שהענין שאע"פ ולהעיר,

seqaגם הרי השלישיים, יום היתה zlgzdארבעים יום הארבעים
ברצון  הראשונים "מה שם) תשא (פרש"י כמארז"ל ברצון, כבר

ש  היינו, ברצון", האחרונים (כמו lkאף האחרונים יום ארבעים
ברצון. היו הראשונים) יום ארבעים כל

עמד  לא יום הארבעים שבמשך בפשטות שמובן – ובהקדמה
בענין  לדרגא מדרגא להתעלות הוסיף אלא דרגא, באותה משה
האמצעיים  יום בארבעים כבר שהתחיל מאז – כו' הסליחה בקשת

בלבד" החטא "עזיבת ע"י התשובה לאחרי מובן *(מיד ומזה ,(
ועאכו"כ  האמצעיים, יום ארבעים במשך שנפעל העילוי גודל
הענין  נפעל שאז לסיומם עד האחרונים יום ארבעים במשך
היתה  האחרונים יום ארבעים התחלת ואעפ"כ, כדברך"; ד"סלחתי

"ברצון". כבר
ב' יום (שיחת קודמת בהתוועדות מהמדובר גם ולהעיר

הכי  שהתשובה ואילך)) 124 ע' חנ"ד מנחם (תורת סכ"א דחה"ס
נקודת  מצד שזהו נעלית, היותר התשובה עם קשורה תחתונה
החטא  מ"עזיבת החל שבתשובה המדריגות בכל שישנה התשובה
האחדות  ענין אמיתית על שמורה דייקא, "בלבד" – בלבד"

ושמו הוא "הי' שמתבטאת calaדלמעלה, רפ"ג), (פרדר"א "
החטא" פועלת **ב"עזיבת בלבד" החטא ש"עזיבת הטעם (וזהו

התשובה). ענין
והעבירו.57) ד"ה שם ובב"ח סתקפ"א. או"ח ראה
ע.58) סימן בו כל
(59.5 הערה 222 ע' שם לקו"ש ה. הערה סג ע' ח"ב אג"ק ראה
זה,60) מצד וגם – וש"נ. .74 ע' ריש חנ"ד מנחם תורת ראה

לנשואין דתשובה מיוחדת 115שייכות הערה לקמן גם (ראה
חופה כי (חתן ובשוה"ג), לזו"ן המקפת ד)בינה (ת"ת בחי' הוא

חלק  הוא אגה"ת שגם ולהעיר, ד. מז, שה"ש לקו"ת – וכלה)
שער  שלפניו: החלקים ב' את הכולל התניא, ספר של השלישי

הענינים dpen`deהיחוד פרטי המבאר בינונים של וספר (מלכות),
x"ied`c(ז"א)*** תורת גם וראה .161 ע' שם לקו"ש (ראה

.(197 הערה 90 ע' חנ"ד מנחם
ויהי 61) (עה"פ תולדות ר"פ אוה"ת וראה מכ"ב. פ"ה אבות

שנה). מ' בן .p"yeיצחק

(*idefy (`"t z"db`) owfd epiax ixack"dxezd on daeyzd zevn."
**((269 'r c"pg mgpn zxez) c"q dxy iig t"y zgiya dkex`a x`azp.

(***xzei zeihxtae:dpen`de cegid xrya–(zekln) dpen`d oipr `ed xwird,`aen xy`ke) dpen`d oiprl mi`a eci lry `ed cegid oipre
x"ied` zecndl rbepa oipr my,daeyzd oiprl rbepa e`,(ab` jxca wx df ixd;mipepia ly xtqae–x"ied` ipiprl rbepa `ed xwird,eli`e

cegid oipr–ab` jxca x`azp,'k wxta–(daeyzd oipr) xzkd 'iga mr xeywd.
(xg` ote`a my x`ean m` mb) `ipzay oey`x wlgn z"db`a x`eand lr zeywdl oi`y oaen f"tre,ik,daeyzd oipr `ed xwird z"db`a,

daeyzd oipr lkl xewne yxeyd `ede,ab` jxca wx md oey`x wlga exkfpy daeyzd ipipr eli`e–ipipr zece` xaecndl rbepy dn wx
(dben izla dgpdn) x"ied`.
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מתחילים  ותשובה) תפלה (תורה הענינים ג' שכל בזה רמז פעמים62וי"ל עשר – (מ'`miraxבתי"ו
וכו'), בע"ס כחות, בעשר מיו"ד.`miraxפועל כלול אחד כל היינו) – (בשלימות

.Ê– סתום ומאמר דתורה, גליא – פתוח מאמר שזהו סתומה, ומ"ם פתוחה מ"ם יש מ"ם באות
התורה  .63פנימיות

בסתים  והן דתורה, בגליא הן תהי' שנה, מ"ם עם הקשורה התורה בלימוד שההוספה מהראוי, ולכן
החסידות.64דאורייתא  בתורת נתגלה אלה שבדורותינו ,

הראשונים בפרקים שהרי החלקים, שני ישנם גופא שבאגה"ת תשובה ואע"פ עניני מבאר שבאגה"ת
נגלה  ע"פ – בעיקר למעשה, חסידות 65הלכה ע"פ הפרקים ובשאר בתניא,66, חלק שזהו כיון מ"מ, –

תהי' דתורה בגליא שההוספה מהראוי לכן, התורה, פנימיות בעיקרו אגה"ת.sqepשהוא לימוד על

.Á וגאולה גלות עם גם קשור סתום ומ' פתוח –67מ'

היעוד  לקיום בקרוב שנזכה השי"ת ויתן סתומה 68יברך (שהמ"ם ולשלום 69"לםרבה המשרה אין 70)
משיח  על דקאי במ"ם 71קץ", מתחיל "משיח" גם דידן.72(והרי בעגלא ממש, בקרוב ויגאלנו יבוא ,(

אדוני  אל "אבוא בתורה: עתה זה שקראנו בהסדרה (וגם ההפטורה וחותם בסיום ההבטחה ותקויים
מקרא 73שעירה" של פשוטו – הוא (שענינו רש"י ומפרש "ועלו 74, שנאמר) המשיח, בימי יהי' שזה (75

המלוכה" לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר .76מושיעים

***

.Ë הפסוק על רש"י בפירוש מקניהם",77הביאור מפני אותם לשאת מגוריהם ארץ יכלה "ולא

קנינו"– ל"כל ב"מקניהם" הכוונה מובן 78שאין שעפ"ז שלהם", לבהמות מרעה "להספיק אלא ,
ארץ  את עשו עזב ולכן מדוע צאן, של עצום מספר רכש יעקב  כי יעקב, ולא מגורו), מקום (שהיתה כנען

הארץ. למרעה בנוגע קדימה דין לו הי'

מוסיף  ולכן לבו. יושר בגלל רק כנען ארץ את יעזוב שעשו מסתבר לא כי, מספיק, אינו זה טעם אך
אחיו" יעקב "מפני עשו להליכת שהסיבה אגדה" מ"מדרש שבלאה"כ 78רש"י בגלל היא להיפך), (ולא
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אלי'"62) טפילות והשאר כו' העיקר "והיא הראשונה, אות
פי"ב). שעהיוה"א (תניא

(63.43 הערה חנ"ד מנחם תורת ראה
ס"ב 64) כסלו ט' ויצא, (ש"פ הקודמת בהתוועדות וכמדובר

ע"י  התחיל התורה דפנימיות שהגילוי ((292 ע' חנ"ד מנחם (תורת
שענינו ואף רשב"י, דתורה. נגלה עם התורה פנימיות לחבר הי'

צוה אז כבר הרי בלבד, סגולה ליחידי הגילוי הי' aezklשבזמנו
ימים  יעמדו למען הוא הכתיבה ענין והרי שגילה, הדברים את

מוגה). בלתי (מהנחה כו' גילוי לידי ויבואו רבים,
(65.305 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
נגלה,66) ע"פ בעיקר – הראשונים ג"פ י"ל: יותר בפרטיות

שניהם. חיבור – האחרונים ד"פ חסידות, ע"פ – האמצעים ה"פ
ו.67) ט, לישעי' רד"ק מדרש). (בשם ויחי ר"פ בחיי ראה
שם.68) ישעי'
פתוחה,69) היתה אם שגם אף – תיבה באמצע סתומה מ"ם

(התיבה) באמצע להיותה החיצונים, יניקת ממנה שיהי' שייך לא
קדושה. עניני

ירושלים  בחומות  הפירצה את מתקנים  הגלות,ועי"ז שבזמן
מ"ם  פרוצים", המ אשר ירושלים "חומות יג) ב, (נחמי' כמ"ש
שלא  כדי סתומה, להיות שהוצרכה דאף התיבה, בסוף פתוחה

"מפני הנה לחיצונים, יניקה לזה תהי' והתיקון כו'", גלינו חטאינו

המ"ם ע"י (ראה הוא המשרה" ב"לםרבה התיבה באמצע סתומה
מערכת חב"ד הערכים ספר (ב)בארוכה מ"ם  – התורה אותיות

(ע' וסתומה מוגה.פתוחה בלתי מהנחה – וש"נ). ואילך). קפו
תרכ"ט 70) (סה"מ לסופו קרוב תרכ"ט השני ביום ד"ה ראה

[גליא  פתוח מ' – משנה סדרי שבשיתא הממי"ן ב' שע"י רלג), ע'
שבסוף  התורה] [פנימיות סתום ומ' המשניות, שבתחלת דתורה]
גם  "עד המשניות), (סיום השלום לריבוי באים – המשניות
דגאולה  היעוד – השלום" ג"כ יהי' ובהמות בחיות שאפילו

העתידה.
א.71) צד, סנהדרין שם. ישעי'
לקו"ת 72) ב. קנג, זח"ג (ראה כמאמר התשובה, הו"ע וענינו

צדיקייא  לאתבא אתא משיח ובכ"מ) ב. צב, שמע"צ דרושי
מוגה). בלתי (מהנחה בתיובתא

יד.73) לג, פרשתנו
שלאחרי 74) – כאן ובמפורש ובכ"מ. ח. ג, בראשית פרש"י

" מסיים: (בפנים) כנ"ל רבים".ne"`שפרש"י זו לפ' יש
כא.75) א, עובדי'
(תורת 76) ס"ח מקץ ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

.(100 ע' חנ"ה מנחם
ז.77) לו, פרשתנו
ו.78) שם,
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עשו): זאת עשה זו, מארץ לעקור הוצרך האחים א' כאשר (ולכן, כנען ארץ את לעזוב טעמים לעשו היו
זרעך  יהי' גר כי גזירת של חוב שטר "מפני אין 79(א) מכאן, לי אלך אמר, יצחק, של זרעו על המוטל ,

בכורתו" שמכר הבושה "ומפני (ב) השטר", בפרעון ולא הזאת הארץ לו שנתנה במתנה לא חלק לי
הארץ). שבעזיבת בבושה התחשב לא (שלכן

"גר" שהוא להרגיש יהודי צריך הגלות, בזמן זרעך" יהי' ד"גר חוב השטר פרעון זמן שכל וההוראה,
להתיישב  ולא לו, לא בגלות 80בארץ –ח"ו

ואילך. 109 ע' ח"י בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.È,הארבעים למספר ששייך זה הש"ק ביום ובפרט התשובה, באגרת ענין ללמוד האחרון בזמן נהוג
ס"ו). (כנ"ל ארבעים מספר עם קשור התשובה ענין גם והרי

הקודמת  בהתוועדות למש"נ בהמשך לראש, .81ולכל בזוה"ק ל"מ"ש מועלת בנוגע תשובה שאין .
כו'" התשובה בפני עומד דבר לך שאין מאד, תמוה דבר והוא ז"ל, ומוציא בריתו על 82לפוגם שנוסף –

זה: על שיתעכבו ראיתי לא ולעתֿעתה הענין, בכללות ביאור דרוש עדיין לעיל, שנתבארו הדיוקים פרטי

בר"ח  ש"פי' אמנם מביא הזקן תתאה83רבינו תשובה מועלת שאין הזהר עילאה",שכוונת תשובה כ"א
בריתו" ד"פוגם הענין חומר לגודל בנוגע – מאד" תמוה "דבר – התמיהה על תירוץ זה אין עדיין אבל
גם  שמועלת הענינים בשאר כמו ולא עילאה", תשובה כ"א תתאה תשובה מועלת ש"אין כך כדי עד

תתאה. תשובה

. הברית שפגם "לפי פ"ט: באגה"ת הזקן רבינו מ"ש ע"פ זה לבאר תיקונו ויש לכן במוח פוגם .
דמחכמה  באורייתא ולכן 84דיתעסק במוח", ש"פוגם לפי הוא הברית דפגם שהחומר והיינו, נפקת",

ענין  שזהו עילאה"), תשובה כ"א תתאה תשובה מועלת ("אין דוקא עילאה תשובה ע"י הוא לזה התיקון
שם). (כמבואר התורה לימוד

מובן  אינו עדיין :85אבל

דאורייתא  ביאה איסורי שאר או בעריות ואצ"ל ז"ל בהוצאת הברית ש"פגם הזקן רבינו כותב בפ"ט
תשובה  מועלת ש"אין כך כדי (עד ז"ל" ומוציא בריתו ד"פוגם שהחומר נאמר ואם במוח". פוגם דרבנן או
מועלת  (תתאה) תשובה "שאין בזהר נאמר למה – במוח" ש"פוגם בגלל הוא עילאה") תשובה כ"א תתאה

ביאה? איסורי לשאר בנוגע ולא דוקא, ז"ל" ומוציא בריתו לפוגם

ועוד: זאת

גם  הרי וא"כ, במוח". "פוגם ה"ה תורה ביטול שע"י מובן הרי נפקת", מחכמה ש"אורייתא כיון
עילאה"? תשובה כ"א תתאה תשובה מועלת "שאין לומר הוצרכו תורה לביטול  בנוגע

יום" בכל מהם ניצול אדם ש"אין מהדברים הוא תורה שביטול כל 86וכיון זקוק יום שבכל נמצא, ,
דוקא! עילאה לתשובה אדם

ולא  ז"ל, ומוציא בריתו לפוגם בנוגע רק בזהר נאמר מועלת" (תתאה) תשובה ש"אין הענין ואעפ"כ,
תורה! לביטול בנוגע לא ועאכו"כ ביאה, איסורי לשאר בנוגע
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יג.79) טו, לך לך
יעקב80) "ביקש כאשר "ayilולכן, מיד אזי קפץ בשלוה",

וישב). ר"פ (פרש"י יוסף" של רוגזו עליו
(81305 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך סט"ז ויצא ש"פ שיחת
ואילך).
רפ"ד.82)

היות).83) עם (ד"ה פי"ז הקדושה שער
ועוד.84) א. קכא, א. פה, א. סב, זח"ב
סמ"ה 85) זו שנה שבט יו"ד שיחת גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). 218 ע' חנ"ה מנחם (תורת
הגהות 86) ב"מ"מ, בהנסמן וראה סע"א). (לב, פכ"ה תניא

כו). ע' (ריש פ"א לתניא" קצרות והערות
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ה'תשכ"ט  כסלו, ט"ז וישלח, ש"פ שיחת

התניא  ספר של ראשון שבחלק וריבוי 87ולהעיר, הגדלות "בבחי' לבטלה זרע עון חומר רבינו מבאר
. מאד מאד ומרבה שמוליד והקליפות לומר הטומאה מסתבר לא אעפ"כ, אבל אסורות", מביאות יותר .

המקום  שאינו במ"א מ"ש על רבינו סומך – התשובה עניני לביאור העיקרי המקום – התשובה שבאגרת
עצמה. באגה"ת נרמז זה בענין שהביאור  לומר, וצריך העיקרי.

*

.‡È:פ"ב באגה"ת ענינים כמה על להתעכב יש כמו"כ

הרבה 88כאשר  תעניות מתענים היו קל דבר שעל ואמוראים תנאים מ"כמה דוגמאות מביא הזקן רבינו
"דבר89מאד" על היו שהתעניות להדגיש בכדי – התענו שבגללו המאורע הן דוגמא בכל מביא ,lw,"

"התענה  הג': ובדוגמא הצומות", מפני שיניו "והושחרו הראשונות: דוגמאות (בב' התעניות ריבוי והן
גדול  מספר זה שאין אף – צומות מ' גם (כי מאד" הרבה "תעניות שהתענו להדגיש בכדי – צומות") מ'

הדוגמא. בענין נוגעים ששניהם ואילך)), (סי"ד כדלקמן מאד", הרבה "תעניות נקרא – כ"כ

הענין  כל את שמביא לאחרי הנה – כו'" מתיר שהי' ראב"ע "כמו – הראשונה בדוגמא אבל,
כו'90(מירושלמי  מתיר "שהי' לפנ"ז אמר שכבר כיון ולכאורה: חבריו". דברי קיים שלא "על מוסיף: ,(

בגלל  הוא הצומות" מפני שיניו ש"הושחרו שזה מובן כבר הרי בה", מיחה ולא כו' אוסרים וחכמים
בפירוש? זאת לומר הזקן רבינו צריך ולמה חבריו, דברי קיים שלא

הב' בדוגמא גם לסיים צריך הי' – לעיל שנזכרו הענינים בגלל היו שהצומות לפרש צורך יש ואם
תפילין"? של רצועה לו שנתהפכה ו"על מדבריכם" בושני שאמר "על והג'

.·È:בזה והביאור

שרא  לומדים כו'"בפשטות למחות בידו שיש "מי – מיחה שלא בגלל התענה מצות 91ב"ע ערבות, ,
תוכיח" (92"הוכח הזקןoiireוכו' ורבינו בזה). והמפרשים והירושלמי הבבלי שהתענה ycgnלשון –

חבריו". דברי קיים שלא "על אלא) מיחה, שלא על (לא

ואכ"מ. עפ"ז. בהנ"ל הלשון וישוב הענין בביאור להאריך ויש

.‚È דברי קיים שלא "על היתה שהתענית באגה"ת הזקן רבינו מדגיש שלכן לעניננו, נוגע זה מה אך
וכיו"ב? מיחה שלא על ולא חבריו",

שישנו  למשל, שיעור, חצי כמו מצוות, בריבוי שישנם ענינים לכמה בנוגע שמצינו מה בהקדם ויובן
האיסורים  חקירה 93בכל שיש דם,94, חלב, (אכילת איסור של ענין שבכל היינו, עצמו, בפני ענין זהו אם
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ספ"ז.87)
(88183 ע' שם ללקו"ש בהוספות נדפס – סוסי"ח עד מכאן
ואילך.
אלו 89) בדוגמאות הצורך קודמת בהתוועדות וכמשנ"ת

ואילך)). 250 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך סי"ז בראשית ש"פ (שיחת
והערות 90) בקיצורים – הצ"צ שמציין (כפי ספ"ה שבת
לשם).

ב.91) נד, שבת
יז.92) יט, קדושים
שיעור 93) חצי שאיסור ספ"ו) צבי חכם (שו"ת אומרים יש

שמ  (סי' בשלחנו אדה"ז אבל דאכילה. במידי רק הוא התורה מן
ב  שהוא סובר ס"א) וגניבה גזילה הל' האיסורים.lkס"ד.

ח"ש  שאין מה על הח"צ של טעמו סי"ז סתמ"ב בקו"א ומ"ש
לטעם  הוא שכוונתו לפרש בהכרח – וב"י יראה בבל מה"ת אסור
דוקא. דאחשבי' היכא הוא מה"ת ח"ש שאיסור שם, שבח"צ השני

ס"ו). סס"ג המילואים ובשער ס"י סט"ז יו"ד הצ"צ בשו"ת (וצ"ע
שיעור. חצי מערכת כללים חמד שדי גם p"yeוראה וראה – .

ובשוה"ג. 36 הערה 110 ע' ח"ז לקו"ש
פ"א 94) אסו"ב הל' הרמב"ם על – להרגצובי – פענח צפנת

בינייהו. מאי שם ומבאר ה"ח.
הל' רמב"ם (ראה בחמץ לח"ש מיוחד לימוד שיש נאמר "באם
האיסורים  בשאר שגם מסתבר ובמפרשיו), ה"ז פ"א ומצה חמץ

(וע  בפ"ע ענין בכל פרט א.הוא ע, (שבת יצאת לחלק הבערה "ד
לגמרי). דומה שאינו אף – וש"נ)

הוא  אם – יד) שם, (קדושים עיור לפני איסור בנוגע ועד"ז
שתלוי  לומר, יש – בפ"ע ענין בכל פרט שהוא או כללי, איסור
לשם. פערלא הרי"פ ובהגהות רלב מצוה מנ"ח (ראה בהדיעות
וראב"ד  הי"ד פ"ו ת"ת הל' רמב"ם א. פה, מזח"ג העירו וכבר
זה. בלאו עובר – כפשוטו – עיור לפני מכשול הנותן אם שם)

(ש  זו שיטה מקרא ite'הכתובwlgשלפי ד"אין הכלל עפ"י –
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– הוא האיסור ועוד) שבת xeriyמלאכת ivg:הפרטי באיסור נכלל איסור שבכל השיעור שחצי או ,
איסור זה הרי – חלב שיעור חצי איסורalgאכילת – בשבת מלאכה שיעור חצי ועשיית ,zay.

לא עור ל"לפני בנוגע גם מצינו זו מכשול"וחקירה ועוד.95תתן ,

עמיתך" את תוכיח ל"הוכח משמע 92בנוגע נכלל 96, וענין ענין בכל אלא עצמו, בפני ענין זה שאין ,
הגמרא  כדברי – הפרטי באיסור תוכיח" "הוכח .91הציווי למחות שאפשר מי נתפס"ש"כל מיחה ולא .

שבידן" "עבירות – שנעשו עבירות אותן הגמרא 97על וכדברי מיחה 98. שלא "מתוך גופא: לראב"ע בנוגע
שמו". על נקראת בה

חבריו": דברי קיים שלא "על התענה שראב"ע הביאור ולהביא להדגיש כאן נוגע ולכן

שעליו  שהענין כיון קל", דבר "על לתענית בנוגע ראי' מזה הי' לא מיחה, שלא על מתענה הי' אם
כמומר  הוא לשבת שמומר ועד חמור, איסור שהוא שבת, איסור הי' שמו) על נקרא זה (ומצד מיחה לא

לעיל  הזקן רבינו שמביא (כפי ).99לע"ז

ענין רק היא חכמים לדברי אפילו קרני' שבין ברצועה פרה יציאת גופא, שבשבת ובנוגע opaxc[ואף ,
הריezndaלשביתת –zellk הוא קל דאפילו להוכיח רוצה ובאגה"ת חמור, דבר הוא השבת ענין

כו']. מתענים ג"כ בכללותו,

חבריו" דברי קיים שלא "על שהתענה הזקן רבינו מדייק קל.100ולכן דבר שזהו ,

*

.„Èוהתענה" הג' בדוגמא מ"ש לבאר יש שיניו n'וכן "והושחרו שלפנ"ז: כבדוגמאות (ולא צומות"
אלא) הרבה", "תעניות רק (לא שיקרא כ"כ גדול ריבוי אינם צומות מ' דלכאורה, – הצומות") מפני

הרבה הם c`n"תעניות פ"ג ובתחלת זה פרק בהמשך שמביא עבירות על הצומות שמספרי (ובפרט "
xzei?(מארבעים

כבב' (ולא בידיעתו שלא שהי' כיון תפילין", של רצועה לו ד"נתהפכה הענין שלגבי לומר ואין
גם  נחשבים ובכוונה) בידיעה שזה מדבריכם", בושני ו"אמר חבריו" דברי קיים "לא שלפנ"ז, הדוגמאות
ש"הרבה  משמע, מאד", הרבה תעניות מתענים היו קל דבר "שעל מהלשון כי, – מאד" "הרבה צומות מ'

גם מאד" "הרבה זהו אלא התענו, שעליו קל" ה"דבר בערך רק אינו שגם mvraמאד" לומר, ובהכרח .
'nתעניות" נחשב – שיניו" "הושחרו ידם שעל התעניות מריבוי פחות הרבה שזה אף – daxdצומות

c`n."
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– וש"נ) א. סג, (שבת פשוטו" מידי `cgיוצא ote`(דהאיסור
– יצאת לחלק מהבערה שמחולק (אף האיסורין בכל יצא לחלק

בפ"ע, ענין בכל פרט וה"ז לחלק), ולא לפרט הוא ֵַדכאן
כיון להיפך: גם aezkd[וי"ל ecgiiy הוכחה ה"ז – בפ"ע

ולא  עיור בלפני פרט ה"ז לנזיר יין ומושיט בפ"ע. ענין שהוא
בנזיר]

הוא" כללי איסור – זה באופן עובר שאינו להדיעה משא"כ
חנ"ג  מנחם תורת גם וראה – שליט"א). אדמו"ר כ"ק (ממכתב

וש"נ. .79 ס"ע
וש"נ.95) ה'. סי' תשכ"ה ירושלים פענח צפנת שו"ת

מז, (שבועות שדרז"ל שם) צפע"נ שו"ת (ראה הביאור "עפ"י
דלפני  כללי הענין שרק נאמר דלא שוללת כו'" לעוקב "אזהרה ב)
שייכות  תומתק – ועיקרי נוסף מיוחד ענין גם כ"א בזה יש עיור
רק  לא – בתוכנם – גם (שהיא שם בברייתא שהובאו המאמרים

"קרב  בכלל שכדאי רק לא אמרם): טרפון בן שמעון שכולם מפני
" שגם אלא דהינא", ".odci`eלגבי

" שם הלשון גם יומתק (דלכאורה eld`aועפי"ז מקום" של
ע"י  כי – אהלו) את או: בי"ת) (בלא אהלו בקרא) (וכן הול"ל

שנמצא ה"מקום" את גם גינו הארץ את ויומתק aשגינו אהלו.
"תרתם רש"י: הוספת ux`dדיוק z`וגיניתםmewnd z` שהשכין

אדמו"ר  כ"ק (ממכתב בכלל)" הארץ את וגיניתם על (נוסף כו'"
וש"נ. .80 ע' ריש שם מנחם תורת גם וראה – שליט"א).

וש"נ.96) .98 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
ב).97) נד, (שבת שם פרש"י
שם.98) בירושלמי גם וכ"ה שם.
פכ"ד.99) ח"א

(100" מדגיש הנ"ל eixagוגם בראשית ש"פ שיחת ראה – "
.(253 ע' חנ"ד מנחם (תורת ס"כ
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כה

ה'תשכ"ט  כסלו, ט"ז וישלח, ש"פ שיחת

.ÂË משתווים שבו הענינים א' שזהו ארבעים, המספר אודות (ס"ו) לעיל המבואר בהקדם ויובן
ארבעים. במספר הם שכולם ותשובה, תפלה דתורה הענינים

להבין: צריך אך

(א) לכאורה תלוי ותשובה תפלה דתורה ענינים בג' הזמן מתפללים;oiprdaמשך אודותיו [הנלמד;
מספר  ישנו עבירה כל שעל באגה"ת, שהובאו הצומות למספר בנוגע שרואים (וכפי בתשובה שבים עליו

(ב) זמן mc`aשונה)] במשך להשיג יכול יותר, טובים כשרונות לו שיש מי והשב. המתפלל [הלומד;
יותר  מהר 101קצר תפלתו מתקבלת יותר, זכויות או יותר הנפש מנוחת לו יש שכאשר בתפלה, ועד"ז ;

שיעור  לקבוע שייך איך וא"כ, החוטא]. האדם של וכו' העורף  בקשיות שתלוי' בתשובה, הוא וכן יותר;
הענינים? סוגי וכל האדם בני סוגי לכל בנוגע אחד

ענין ישנו אלו ענינים ג' שבכל זה invrועכצ"ל, עצמי וענין הענין, או האדם סוג לפי נמדד שאינו
ארבעים. מספר ע"י בא

בזה  :102והענין

בתורה  חדשה: מציאות האדם נעשה ידם שעל – היא ותשובה תפלה דתורה הענינים ג' שבכל הנקודה
. תורה חבירו בן את "המלמד כאילו– .ecli"103 כ (שעומד בתפלה .car רבו שמתבטל 104לפני – (

האדון  מציאות היא מציאותו שכל עבד כמו גמור.105ממציאותו, לצדיק גמור מרשע שנהפך – ובתשובה .

מציאות נעשה שהאדם באופן הוא שבתורה המהות שינוי שבתפלה dycg[ובפרטיות: המהות שינוי ;
של באופן eze`ivnהוא lehiaהוא שבתשובה המהות ושינוי ].mdipyaהקודמת;

ארבעים של הזמן ואריכות חדא, ברגעא נעשית זו חדשה שמציאות (ש ואע"פ היא ixg`lיום זה) רגע
lelkyeבנוגע zlcbdlמציאות של השכלול גם הרי – החדשה שנתחדשה dycgהמציאות (שהנקודה

ארבעים. מספר של זמן במשך נקבע שלאח"ז)) הפרטיות (בערך כללי באופן מצטיירת

יותר  זמן אריכות הנ"ל ענינים ג' בכל צ"ל לכן כללי, ציור רק נעשה יום שבארבעים כיון אלא
פומי' פסיק "לא – (בתורה האדם חיי ימי כל במשך להיות וצריכים שיעור, להם שאין ועד מארבעים,

כולו"106מגירסא" היום כל אדם שיתפלל "ולואי – בתפלה בתשובה"107, ימיו "כל שיהי' – ובתשובה ,108(
האדם. של הפרטים בכל תחדור שהנקודה כדי –

ברגע נעשית מציאותו) (התחדשות הולד נקודת הולד: בהולדת אלו ענינים ג' שמצינו cg`109וכפי

יום  ארבעים במשך – נקבה או זכר הנקודה; של לשערות 110כללי עד וגידיו אבריו בכל הפרטי והציור ;
חודש  י"ב עד או שבעה, או חדשים תשעה – .111וצפרנים

מציאות  ביטול ושכלול לגמר בנוגע הן מצינו ארבעים, של זמן במשך נעשה ענין של ששכלול זה וענין
הגמרא  כדברי – התענה112קודמת זירא לגמר gekylבכדי113תעניות `miraxשר' בנוגע והן בבלי, תלמוד

יום ארבעים שבמשך מעובר הדוגמא כנ"ל – חדשה מציאות שלו.lawnושכלול הכללי הציור את
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בגיל,101) הם תלויים ספ"ה שבאבות הענינים שכל ואף
בכח  שהם כמו בהענינים המדובר שם הרי – האדם שנות במספר
מ' מבן יוקשה שלא יתורץ ועפ"ז בהבפו"מ. ולא לפעול, מוכנים
קאי  דלא דהא ,(116 הערה להלן (ראה התוספות על לבינה
ארבעים  כ"א, בהגיל, תלוי אינו שנין ארבעין עד דרבי' אדעתי'

מרבו. מששמע שנה
(תורת 102) סל"ב כסלו י"ט שיחת גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). 48 ס"ע חנ"ה מנחם
א.103) ג, במדבר עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ב. יט, סנהדרין
רע"א.104) יו"ד, שבת
ואילך.105) 84 ע' מהד"ת צפע"נ ראה

ב.106) ל, שבת
וש"נ.107) א. כא, ברכות
א.108) קנג, שבת
שנזרע".109) "משעה סע"ב: קי, סנהדרין ראה
רסר"ל.110) או"ח שו"ע א. ס, ברכות
ב.111) פ, יבמות ראה
א.112) פה, ב"מ
הגירסא113) ולפי שם. המהרש"ל גירסת תעניתא d`nכ"ה

"בן  שם) (אבות מרז"ל ע"ד הוא לביטול מאה של השייכות –
העולם". מן ובטל ועבר מת כאילו מאה
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ה'תשכ"ט כו כסלו, ט"ז וישלח, ש"פ שיחת

לתורה  במיוחד [ששייך שבו הבינה כח ששכלול שנולד, לאחרי גם הוא כן בעובר, וגם 114וכמו ,115

כמרז"ל  שנה, ארבעים במשך הוא ס"ו)] (כנ"ל הבינה בספירת שהיא לבינה":61לתשובה ארבעים "בן
שלכן  ארבעים, בן כשנעשה רק הוא הכח שכלול אבל כשנולד, מיד בא הבינה כח קאי 116עצם "לא

שנין" ארבעין עד דרבי' אדעתי' .51איניש

.ÊË שעל כיון העבירות, כל של הצומות מספרי כל של הכלל הם צומות" ש"מ' נמצא הנ"ל ע"פ
את  להביא ענינם מארבעים יותר שהם והצומות המתענה, האדם אצל השינוי ענין כללות נעשה ידם
ואעפ"כ  יום, ארבעים במשך נעשה שלו הציור שכללות העובר, (ובדוגמת האדם ובפרטי בפרטיות השינוי

הפרטי). הציור בשביל חדשים בט' צורך יש

" נקראים צומות שמ' הטעם לומר יש c`nועפ"ז daxd zeiprz את (בכללות) משנים שהם דכיון – "
" לאדם בנוגע נחשב זה הרי הקצה, אל הקצה מן האדם c`nכל daxd את כוללים שהם כיון ,"lk.מהותו

*

.ÊÈ מספר האמת חכמת עפ"י לתלמידיו האריז"ל לימד זה יסוד "ועל הזקן רבינו מ"ש לבאר ויש
מובן: אינו דלכאורה – כו'" הצומות

.א) ש"לימד עניננו להבנת נוגע האמת"?מה חכמת עפ"י לתלמידיו .

הספר ב) לציין – "האריז"ל" על פרט כשמוסיף – בכיו"ב בתניא להרח"ו 117רגיל בנוגע וכן ועוד.118.

שמצד ג) אלו עבור גם בנ"י, לכל נכתבה אגה"ת שהרי – לנדו"ד לכאורה, סותר, זהו אדרבה,
דובר  שכבר וכפי קבלה, עפ"י מתנהגים אינם על 119מדריגתם "מיוסד התניא של ב"דףֿהשער" שמ"ש

הוראות 120פסוק  באגה"ת נכללו מדוע וא"כ, ואגה"ת. שעהיוה"א על גם קאי מאד" הדבר אליך קרוב כי
האריז"ל zn`dעפ"יeicinlzlשלימד znkg?

נאמרו  למה קושיא היתה האמת", חכמת "עפ"י התיבות את מוסיף הי' לא הזקן רבינו אם אפילו
זו  שהנהגה כשמוסיף ובפרט האריז"ל. לתלמידי ששייכים הוראות – בנ"י לכל שמיועדת – באגה"ת

נגלה  גם תלמידיו עם למד שהאריז"ל (וכידוע נגלה עפ"י [לא היא לתלמידיו האריז"ל אלא]121שלימד ,(
הוראות וכי הקושיא: יותר מתחזקת אזי האמת", חכמת בנ"י?"עפ"י לכל הוראות הם למקובלים
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כנגד 114) הוא דתורה יום מ' שגם תתריא, ע' תצא באוה"ת
כו'". הריון ושייך אדם, התורה זאת "כי יום לארבעים הולד יצירת

עיי"ש.
ארבעים 115) "בן שענין א קלז, תולדות אוה"ת גם ראה

(הוראה  תורה – דרבי'" אדעתי' "קאי לענין שייך דיצחק ),*שנה"
– יו"כ ועד אלול שמר"ח יום מ' .daeyzולענין

אדוניו טוב ד"וכל השייכות תומתק שרה ועפ"ז (חיי בידו"
– יצחק לנשואי עה"פ) פירש"י יא. פנ"ט, ב"ר וראה יו"ד. כד,

"ו  ענין –lkכי דרבי' אדעתי' שקאי מה הוא בידו", אדוניו טוב
.(187 ע' ח"ז מנחם תורת .55 ע' ח"א לקו"ש בכ"ז (ראה אברהם

דעת 116) וכ"ה ב. יט, (ע"ז מפרש שלכן שם. לאבות פירש"י
כב, סוטה שאנץ ותוספות – סרמ"ב יו"ד בש"ך הובאו – הר"ן

שנה מ' הוא דהוראה שהשיעור .clepynב)
שהוא  שם), בש"ך הובא – שם (סוטה התוספות לדעת וגם

הענין, כל ישנו הרב שבדברי לפי הוא מרבו, מששמע ארבעים
(ראה  התיבות ובדקדוקי קצרים בדברים בהעלם שהוא אלא
ושכלול  ואילך)), נ ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז וידעת ד"ה בארוכה
לקו"ש  גם (וראה שנה ארבעים במשך הוא מרבו שקיבל הנקודה

זו)). מהתוועדות (גם ואילך 160 ע' חל"ד
ספ"ב.117) תניא
פ"א.118) שם
(119.(90 ע' חנ"ד מנחם (תורת סל"ז האזינו ש"פ שיחת

וש"נ. .281 ע' חנ"ד מנחם תורת גם וראה
יד.120) ל, נצבים
עסק 121) בענין גם (ד"ה ואתחנן פ' המצות שער ראה

הנהגת  שער פע"ח ואתחנן). פ' (טהמ"צ להאריז"ל ל"ת ההלכה),
וש"נ. .137 ע' חל"ז מנחם תורת גם וראה – ועוד. הלימוד

(*ex `vie my dkex`a d`xe) my z"de`a,y (jli`e a נשואיdwaxe wgvi–o"ae d"n cegi–dpia 'iga ielib i"r `ed–m"n.y"iir.ile`e
lawl axd zia bdpnl minrhdn k"b edf"dkinq" להוראהmcew הנשואיןjli`e 53 'r dxrdd miptay mgpn zxeze y"ewl mb d`x);'r

(jli`e 185.
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ה'תשכ"ט  כסלו, ט"ז וישלח, ש"פ שיחת

.ÁÈ:בזה והביאור

שאין  "ועכשיו עולה", קרבן להביא צריך הי' כו' ה' לפני לרצון "שיהי' שבכדי זה בפרק לעיל נתבאר
קרבן". במקום הוא התענית מה', רצון להפיק קרבן לנו

הגלות) (בזמן עתה זקוקים ה'" לפני לרצון "שיהי' שבכדי כיון קושיא: מיד מתעוררת זה ועל
(שנכתבו  וכו' ושו"ע ברמב"ם בגמרא, כתוב להיות צריך הי' – הבית בזמן עולה קרבן ע"ד לתעניות,

על להתענות שצריך הנ"ל, קרבנות בדוגמת – פס"ד ובדרך החורבן), והחטאים lkלאחרי ,122העונות
להקריב  צריכים היו הבית שבזמן ובגמרא) (בתושב"כ הדין שישנו (כשם חטא כל על הצומות ומספר

עולה)? קרבן

עפ"י לתלמידיו האריז"ל לימד זה יסוד "ועל הזקן רבינו כותב zn`dולכן znkg"'כו הצומות מספר
כיון וכו', בגמרא נאמרו לא ולכן האמת, חכמת עפ"י הם אלו שענינים –mcewy'הי האריז"ל של זמנו

כו'" לכת בהצנע זאת גם ואף סגולה ליחידי כ"א כו' בימיהם "נסתרה שהיתה זו, חכמה לגלות .123אסור

בגמרא  "כמ"ש לפנ"ז: שמביא כפי – בגמרא אמנם נאמר הענין ודמי 124יסוד חלבי מיעוט שיהא
רק נאמר שם אבל לפניך"; הקרבתי כאילו לתלמידיו ceqiשנתמעט האריז"ל לימד זה יסוד ו"על הענין,

החכמה". זאת לגלות ומצוה ש"מותר הזמן הגיע אלו", "בדורות שבזמנו, כיון הצומות", מספר .123.

לימו  זה הי' האריז"ל של בזמנו גם "אמנם, רק שלימד (והוראות) בזמנו eicinlzlד לאח"ז, אבל ;"
"יפוצו משיחא מלכא מענה ונתפרסם ונתגלה הזמן כשהגיע הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט  jizepirnשל

מישראל 125חוצה" אחד כל של ודעת בינה בחכמה ולהמשיכה בפירסום, החכמה" "זאת לגלות והתחילו ,
הרי  שעכשיו כיון לכולם, זאת והמשיך לתלמידיו", האריז"ל ש"לימד מה באגה"ת הזקן רבינו קבע –

לעשותו". ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ש"קרוב ובאופן מישראל, אחד לכל שייך זה

בך"]. אבטח "ואני לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ענין 122) נאמר סקפ"ה) יו"ד סשל"ד, (או"ח בשו"ע
ולא  הרמ"א בהגהת – וג"ז ונדה שבת באיסור רק אבל התעניות,
תר"ג. סו"ס או"ח לשו"ע אחרונים וראה וכו'. גמור פס"ד בסגנון

ב).123) (קמב, סכ"ו אגה"ק תניא
א.124) יז, ברכות
ובכ"מ.125) בתחלתו. טוב שם כתר

ה'תשכ"ט  כסלו, ט"ז וישלח, ש"פ שיחת

.ÁÈ:בזה והביאור

שאין  "ועכשיו עולה", קרבן להביא צריך הי' כו' ה' לפני לרצון "שיהי' שבכדי זה בפרק לעיל נתבאר
קרבן". במקום הוא התענית מה', רצון להפיק קרבן לנו

הגלות) (בזמן עתה זקוקים ה'" לפני לרצון "שיהי' שבכדי כיון קושיא: מיד מתעוררת זה ועל
(שנכתבו  וכו' ושו"ע ברמב"ם בגמרא, כתוב להיות צריך הי' – הבית בזמן עולה קרבן ע"ד לתעניות,

על להתענות שצריך הנ"ל, קרבנות בדוגמת – פס"ד ובדרך החורבן), והחטאים lkלאחרי ,122העונות
להקריב  צריכים היו הבית שבזמן ובגמרא) (בתושב"כ הדין שישנו (כשם חטא כל על הצומות ומספר

עולה)? קרבן

עפ"י לתלמידיו האריז"ל לימד זה יסוד "ועל הזקן רבינו כותב zn`dולכן znkg"'כו הצומות מספר
כיון וכו', בגמרא נאמרו לא ולכן האמת, חכמת עפ"י הם אלו שענינים –mcewy'הי האריז"ל של זמנו

כו'" לכת בהצנע זאת גם ואף סגולה ליחידי כ"א כו' בימיהם "נסתרה שהיתה זו, חכמה לגלות .123אסור

בגמרא  "כמ"ש לפנ"ז: שמביא כפי – בגמרא אמנם נאמר הענין ודמי 124יסוד חלבי מיעוט שיהא
רק נאמר שם אבל לפניך"; הקרבתי כאילו לתלמידיו ceqiשנתמעט האריז"ל לימד זה יסוד ו"על הענין,

החכמה". זאת לגלות ומצוה ש"מותר הזמן הגיע אלו", "בדורות שבזמנו, כיון הצומות", מספר .123.

לימו  זה הי' האריז"ל של בזמנו גם "אמנם, רק שלימד (והוראות) בזמנו eicinlzlד לאח"ז, אבל ;"
"יפוצו משיחא מלכא מענה ונתפרסם ונתגלה הזמן כשהגיע הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט  jizepirnשל

מישראל 125חוצה" אחד כל של ודעת בינה בחכמה ולהמשיכה בפירסום, החכמה" "זאת לגלות והתחילו ,
הרי  שעכשיו כיון לכולם, זאת והמשיך לתלמידיו", האריז"ל ש"לימד מה באגה"ת הזקן רבינו קבע –

לעשותו". ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ש"קרוב ובאופן מישראל, אחד לכל שייך זה

בך"]. אבטח "ואני לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם
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ענין 122) נאמר סקפ"ה) יו"ד סשל"ד, (או"ח בשו"ע
ולא  הרמ"א בהגהת – וג"ז ונדה שבת באיסור רק אבל התעניות,
תר"ג. סו"ס או"ח לשו"ע אחרונים וראה וכו'. גמור פס"ד בסגנון

ב).123) (קמב, סכ"ו אגה"ק תניא
א.124) יז, ברכות
ובכ"מ.125) בתחלתו. טוב שם כתר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc mixcp(oey`x meil)

mewnn dlrnl ayeiy `vnp ,rwxwd lrn deab ayei xwande
.dlegd zhin lrn z`vnpy dpikyd

àáøòîa àøèî ,áø øîà ïéáø øîàå,l`xyi ux`a xhn cxeiyk - §¨©¨¦¨©©¦§¨§©£¨¨
úøt äaø àãäñ-meyn ,dlecb zecr jk lr cirn zxt xdp ©£¨©¨§¨

inn zxt xdp daxzn l`xyi ux`a minybd micxeiyky
lr daxzn xdpdy oeiky ax xaeqe .laaa xacd xkipe minybd
minybd in eaxzp `ny yegl yiy ,ea leahl xeq` minybd ici
minyb in oi`e [oilgef oiiexwd] xdpd in lr [oithep oiiexwd]
micnere miewp mdy ,xnelk ,oxeay`a odyk `l` mixdhn

,`xnbd zxne` .milgef mdyk `l la` ,cg` mewnaàâéìôe§¦¨

ìàeîLc,l`eny ixac lr jka wleg ax -àøäð ,ìàeîL øîàc ¦§¥§¨©§¥©£¨
êéøaúî déôékîzriap mewnn ,xnelk ,jxazn exewnn xdpd - ¦¥¥¦§¨¥

.einin miaxzne xdpd jxazn ,eininmicxeiyk l`eny zrcly
inn daxzn `edy dnn xzei envrn daxzn xdpd minyb

ziprz zkqna x`eanke ,minybd(.ck)minyb ly gth lk lry
`ny yegl oi` eixacl ok m`e ,rwxwd on miigth ecbpk miler

.oilgefd lr oithep eaxiìàeîLcà ìàeîLc àâéìôel`eny ixac - §¦¨¦§¥©¦§¥
l`eny ixac lr miwleg ,envrn jxazn xdpdy xn`y el`

,xg` mewna,ïéìçBæa ïéøäèî íénä ïéà ,ìàeîL øîàczexdpd oi` §¨©§¥¥©©¦§©£¦§£¦
,milgef mdyk mixdhn
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כח

וישלח  פרשת
ד  שיחה טו כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
למצוות" שלש־עשרה "בן

הפסוק  אחי 1על ולוי שמעון יעקב בני שני "ויקחו
בני  אז היו שהם חז"ל, אומרים חרבו..." איש דינה

שנים  לומדים 2שלושֿעשרה ומכאן של 3, ההלכה את

למצוות" שלשֿעשרה שלושֿעשרה 4"בן שבגיל כיוון :
נקראים גדלות yi`5כבר על המורה כינוי [ככתוב 6, –7

זאת  – לאיש"] והיית "וחזקת לאיש...", שמך "מי

גדול  של לדרגה מגיעים שלושֿעשרה שבגיל אומרת,
drca8.המצוות בכל חייבים ולכן ,

ייתכן  גיל 9אמנם, לפני גם ברֿשכל יהיה שנער
שלימות לו חסרה זאת למרות אך zrcdשלשֿעשרה,

חשיבות  של הן והתחושה ההכרה לו חסרה – והרגש

באיֿקיומן, המחסור של והן המצוות קיום

לכך  שמביאים דעלמא",10[כפי ב"מילי דוגמא

מבין  – שלשֿעשרה גיל לפני – קטן ילד כאשר שאף
זאת  בכל וגדולה, ממון של החשיבות את היטב

הוא  – ממנו" רחוק וגדולה ממון של הענין "אמיתת

מבוגר. של האמיתית והתחושה ההכרה מן רחוק עדיין
"שפלו  לגבי ההפוך, בכיוון גם שלמרות וכך ודלות", ת

המבוגר  כתחושת זה אין במגרעתן, מבין שהוא
והדלות..."] השפלות חסרון היטב ש"מרגיש

ואיֿ ולהתנהגותו, למעשיו אחראי הוא אין ולכן
המצוות. קיום חובת את עליו להטיל אפשר

ב.
בר־מצוה  לבין "אדם" בין הקשר

רבות  פעמים אמרו נשיאינו בחגיגות 11רבותינו
הפסוק  על שהתבסס מאמר "נעשה 12ברֿמצוה

mc`"13 דרגת לבין ברֿמצוה בין קשר שיש מובן, מזה .
"איש" מאשר יותר נעלית דרגה שהיא כפי 14"אדם", –

מקומות  במספר שאדם 15שמוסבר השמות ארבעת לגבי
ביותר  שהנעלה אנוש), גבר, איש, (אדם, בהם נקרא

שלימותו. על המורה "אדם", התואר הוא מביניהם

שיגיע  מספיק במצוות לחייב כדי אם להבין: וצריך
את  מקשרים מדוע "איש", של לדרגה שלושֿעשרה בן

"אדם"? של לדרגה ברֿמצוה של הענין
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כה.1) לד, פרשתנו
(2– החשבון (ע"פ כאן טוב ושכל טוב לקח מדרש יוד. פ"פ, ב"ר

הבאה. בהערה בהנסמן זמ"ז). שונה ובאופן
מכ"א 3) פ"ה אבות ורע"ב רש"י יוסי. ור' ד"ה ב) (כט, נזיר רש"י

הקושיא  וידועה – שם. ויטרי מחזור מכ"ב). – בסידורו אדה"ז (לגירסת
דדורות  ועוד איש, הוי לא מי"ג דפחות מנלן סנ"א): מהרי"ל (שו"ת

.24 הערה לקמן וראה – בח'. ילדו הראשונות
הי"א.4) פ"ב עשור שביתת הל' רמב"ם שם. (ראה n"kaeאבות

קלח, ע' גדול ע' תלמודית ).p"yeאנציקלופדי'
איש.5) ונקרא גדול נקרא ה"י: פ"ב אישות הל' הרמב"ם בלשון
ואינו 6) יעשו.. אשר אשה או איש דכתיב שם: לאבות ורע"ב ברש"י

במצות  מחוייב "איש" שדוקא זה וא"כ – כו' י"ג בן שהוא עד איש קרוי
בלי  הכתוב גזירת שהוא לומר כלל הכרח אין אבל מקרא. לימוד הוא

טעם.
כמ"ש 7) דלא והוא – שם בחיי ורבינו (וכפרש"י יד ב, שמות

איש. ע' להרד"ק השרשים ספר וראה ב. ב, מ"א שם). בשמו"ר
בתחילתו,8) הנ"ל ע' תלמודית אנציקלופדי' .p"yeראה
קטו.9) ע' עת"ר  סה"מ ואילך. 15 ע' פ"ה התפלה קונטרס בכ"ז ראה

א'רכז. ע' ח"ג תער"ב המשך

שם.10) תער"ב המשך שם. עת"ר סה"מ .16 ע' שם התפלה קונטרס
תר"ם.11) אדם נעשה – לדוגמא
כו.12) א, בראשית
פלעגט 13) מאמרים ברֿמצוה "די אשר אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר

(רבותינו  היו "ברֿמצוה" (=שמאמרי אנהויבן הנשיאים) (אצל מען
להעתיק  המאמר (וכשניתן אדם" נעשה בד"ה) מתחילים נשיאינו)

ההתחלה). את לפעמים השמיטו
וחזקת 14) ד"ה מאמר שאמרו נשיאינו רבותינו אצל שמצינו להעיר

ב), קז, ח"א (לקו"ד תרנ"ג אייר י"א – תפלין חינוך ביום לאיש, והיית
תרצ"ו. דחנוכה ב'

לכ"ק  בנוגע – (10 ע' לנער חנוך .246 (ע' תיש"א מסה"מ ולהעיר
א געווארן ער איז דאמאלס נ"ע: מהורש"ב איז `yiאדמו "ר ער ווען .

ער  געבענטשט מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד אים האט מצוה בעל געווארן
א זיין נהיה`mcזאל (=אז .yi` כ"ק הוד ברכו מצוה בעל כשנהיה .

שיהיה מוהר"ש ).`mcאאזמו"ר
ימרט 15) כי ואיש ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת א. מח, זח"ג ראה

ע' הערכיםֿחב"ד ספר (ראה ועוד פ"ז. החסידות תורת קונטרס תרכ"ט.
ס"חֿט). אדם

 לקוטי שיחות 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כט

 רוהיד יד הנ   29 

כט

השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - וישלח פרשת - לקוטי־שיחות

ג.
"אדם" לבין "איש" בין הההבדל

"איש" התואר הוא: "אדם" לבין "איש" בין ההבדל

(רגשות) ל"מדות" הקשור השכל דרגת כלפי ,16מופנה
המושלמת  אשר ביותר, רבות דרגות ישנן בכך ואף

עשרים  בגיל מושגת "אדם"17שבהן התואר ואילו ,
למידות  להשתייכות שמעבר השכל מעלת על .18מורה

"נעשה בין הקשר יותר תמוה זה לבין `mcלפי "

למי  "אדם" המעלה את לשייך אפשר כיצד ברֿמצוה:
שנים? שלושֿעשרה לו מלאו עתה שזה

בהיותו  שאמנם היא, שהכוונה לומר, אפוא הכרחי
למרות  אך כדלעיל, ל"איש", הנער נעשה ברֿמצוה

בהשפעה  לתחושה להגיע מחובתו המצוות בקיום זאת,

"אדם". דרגת של

ד.
"איש" בדרגת להסתפק אין

הוא  "איש" בדרגה להסתפק שאין לכך המקור

לכאורה  שהרי עצמו, חרבו" איש "ויקחו... הפסוק
מתחייבים  שלושֿעשרה לגיל מגיעים כאשר תמוה:

ובדעת  בשכל שמתרחש החידוש בעקבות במצוות

למדות) ybxa(הקשורים `le של היותו הוא החידוש ,
את  עצמו על ולקבל להבין המסוגל לברֿדעת הנער

– ומצוות תורה של האחריות

"ויקחו... הפסוק מן זה ענין נלמד כיצד כך, ואם

פעולה  על המספר זכר", כל ויהרגו חרבו... איש

מהתגברות ?ybxd19הנובעת

מכיל  ויהרגו..." "ויקחו... שהפסוק מובן, מזה

אלא  "איש", בדרגת מושגת שאיננה מעלה במשמעותו
ללמוד  ניתן ולפיכך מושלמת, נעשית היא שבאמצעותה

(שבהיות  "איש" בדרגת להסתפק שאין הפסוק מן

מפני  רק במצוות מתחייב הוא שלושֿעשרה בן הנער

הרמוזה  למעלה להגיע שמוכרחים אלא "איש"), היותו
"ויקחו...", במילים

ברֿ בחגיגת רבותינו אמרו מדוע גם מובן  בכך
"נעשה בפסוק המתחיל מאמר אמנם `mcמצוה כי – "

היותו  הוא למצוות שלושֿעשרה בן של הכללי הענין
בכך  להסתפק אין זאת, בכל אך דעת, ולבר לאיש
העבודה  מדרך להשפעה להגיע והכרחי בלבד,

" של "ויקחו...",`mcהרוחנית של לעבודה הדומה ,"
להלן. שיוסבר כפי

ה.
הענין! למקור הדעות שתי בין ההבדלים

הוא: לכך ההסבר

למצוות  שלושֿעשרה בן של ההלכה מקור לגבי
מפסוקנו. נלמד שהענין כדלעיל א) דיעות: שתי ישנן
הלכה  שהם "השיעורים" מן אחד הוא זה ענין ב)

מסיני  .20למשה

נובע  הראשונה הדיעה לפי הוא: שתיהן בין ההבדל
רוב  נעשים טבעי שבאופן כיוון טבעי, משינוי הענין

האדם בשכל בני לגדולים שלושֿעשרה לגיל בהגיעם
הוא זה ענין השניה הדעה לפי ואילו ,dkldובדעה,

טבעי  בשינוי תלוי .21ואינו

לגבי  – להלכה נפקאֿמינה גם נובע זה מהבדל
שהם  המצוות בקיום בניֿנח מתחייבים שבו הזמן

בהן  :22חייבים

שלושֿעשרה  ל"בן שהסיבה הראשונה, הדעה לפי
מתחייבים  נח בני שגם יוצא, טבעית, היא למצוות"

שלושֿעשרה; בגיל במצוותיהן

הלכה  הוא זה שכלל השניה, הדיעה לפי ואילו
ניתנו  "לא שלהם נח, בני שאצל מובן, מסיני, למשה

של 23השיעורין" ודעתו שכלו לפי ההתבגרות תלויה ,
אחד  לטבעו24כל .ely25בהתאם
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לקו"ש 16) בארוכה וראה פ"ב. (לאדהאמ"צ) המילות פירוש
ואילך. 97 ע' ח"ד [המתורגם]

שם.17) המלות פירוש
שם).18) 24 (והערה שם לקו"ש בארוכה ראה
ד"ה 19) ו) (מט, ויחי פרש"י מאד. להם ויחר ז: לד, פרשתנו ראה

באפם. כי
ברש"י 20) הב' פי' סנ"א. מהרי"ל שו"ת טז. כלל ריש הרא"ש שו"ת

שם. אבות
(ושנים)21) דסימנים ס"ל כי זו, שיטה טעם להסביר יש ואולי

דהוי (ולא גדלות הל i`x'"עושים" לרמב"ם צפע"נ עיין – גדלות) 'על
ה"ט. פ"ב אישות

ואילך.22) 70 ע' ח"י לקו"ש .421 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ ראה
ה"י.23) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
הראשונים 24) ד"בדורות א) סט, (סנהדרין בידוע מתוד"ה להעיר

הרבה". מקודם גדלות זמן הי' שערות להביא ממהרים שהיו
פ"י 25) ושם שם – הרמב"ם (בשיטת סשי"ז יו"ד חת"ס בשו"ת כ"כ

ה"ב).
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ו.
האדם  בעבודת המשמעות

מהוות לעיל המוזכרות הדעות dcearaשתי
mc`d ly zipgexd קיום שבהתחלת לסדר דרכים שתי

יהודי: עלֿידי והמצוות התורה

עבודה  של להיות הדרך צריכה הראשונה הדיעה לפי
ומצוות  תורה לקיים שחובתו כיוון כלומר, השכל. לפי

שבהגיעו  טבעית, שכלית בהתבגרות להכרה 26תלויה
הרי  קיומן, חובת עליו מוטלת המצוות בענין ולתחושה

השכלית; בדרך להיות צריכה עבודתו שתחילת מובן,

השלשֿעשרה  בן חייב השניה, הדיעה לפי ואילו
מצד המצוות עול את עצמו על למשה dkldלקבל

שזהו מפני edÎjexaÎyecwd`מסיני, ieeiv,אפוא ויוצא ,
מתוך  להיות צריכה ומצוות תורה בקיום דרכו שתחילת

עול  .27קבלת

ז.
בשני צורך יש הראשונה הדעה האופנים לפי

הפסוק  שמן הראשונה, הדעה לפי גם אבל
(בן  העבודה שתחילת לומדים חרבו..." איש "ויקחו...
עלֿפי  שכלית, להיות צריכה למצוות) עשרה שלש

לומדים  הרי ודעת, שבכל 28טעם עצמו, זה מפסוק
דעה לפי גם של efזאת, לעבודה המצוות קיום קשור

איש  "ויקחו... שנאמר כפי לשכל, שמעל נפש, מסירות
eaxg.נפש מסירות של פעולה – "...

דעה  שלפי לעיל, למוסבר  סותרת אינה זאת עובדה
גם  כי שכלית, הכרה מתוך לעבודה היא הכוונה זו
והבנה  הכרה מתוך להיות צריכה העבודה כאשר

זאת, בכל ובמצוות, הענין ceqiבתורה הוא העבודה
כאשר  רק כי ודעת, מטעם שלמעלה עול, קבלת של
שכלית, מהכרה הנובעת העבודה, יכולה זה, יסוד קיים

כראוי  .29להתבצע

ח.
האופנים  בשני צורך שיש ההוכחה

קיום  על הכלליות באזהרות לכך: ההוכחות מן

נאמר  ומצוות, את 30תורה היום לפניך נתתי "ראה
"רואה" לכאורה, בחיים". ובחרת הטוב... ואת החיים
"חיים  היא והמצוות התורה שדרך שכלו בעיני האדם

צורך יש מה ולשם בחיים?exidfdlוטוב", שיבחר

בתורה  האדם בחירת אם הוא: לכך ההסבר אלא,

החיים  שהם השכלית הבנתו על רק תתבסס ובמצוות
עדיין יהא לא הוא היא caerוהטוב, ה' עבודת כי ה'.

לאדונו  העבד מה31כעבודת כל :cardy הוא עושה
להתבסס  צריכה ולכן אדונו. עליו שהטיל העול מפני

על ובמצוות בתורה האדם הקדושֿברוךieeivֿבחירת

בחיים". "ובחרת הוא

– נתתי..." "ראה ואומר הפסוק מקדים כן לפני אך
"ובחרת בפסוק מודגש "ובחרת" בציווי –miigaוגם "

יחדרו  והמצוות שהתורה רוצה, הקדושֿברוךֿהוא כי
גם  צריך ולפיכך וכוחותיו, האדם של מציאותו כל את
החיים  הם והמצוות שהתורה ולחוש להבין השכל

והטוב.

ט.
ב"אדם" הענינים שני

ברֿמצוה  שבין הקשר מובן לעיל האמור כל לפי

"נעשה ":`mcלבין

שיא  א) ענינים: שני נכללים "אדם" בתואר
אותיות  "אדם ב) לעיל. כמוסבר השכל, של השלימות

לשכל 32מאד" שמעל גבול", "בלי של דרגה –33.
כח  כי מדבר, האדם של בהיותו מתבטאת זו [דרגה
הנעלה  שבנפשו, גבול" ה"בלי מן נובע שבו הדיבור

השכל  ].34מן

– תואר באותו רמוזים הענינים ששני וכיוון
קשר. ביניהם שיש נראה, "אדם",

כאשר  גם כך: זאת להסביר יש האדם, ובעבודת
השכל  לדרגת השכלית, השלימות לשיא האדם מגיע
נזקק  "איש", של השכל מדרגת הנעלית "אדם", של

לשכל  שמעל הנפש למסירות ;35הוא
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בשלימות 26) דעתו תהי' לא אז שגם הכלל מן יוצא שאפשר ואע"פ
פל"ד. ח"ג מו"נ וראה תדבר. הרוב על התורה הרי –

ש(ב"אם 27) – אע"פ נקבל הלכה דאם ב) עו, (יבמות וכמחז"ל
תשובה. יש לדין")

(28.421 ע' שם .74 הערה 162 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
ועוד.29) ואילך. 190 ע' ח"ד .128 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש ראה
טוֿיט.30) ל, נצבים

פמ"א.31) תניא ראה
כט,32) שה"ש לקו"ת ד. מו, תו"א שם. לב"ר ובפרש"י ה פ"ח, ב"ר

פכ"ב. תרל"ז וככה המשך ב.
ועוד.33) שם. לקו"ת
שם.34) תרל"ז וככה
וראה 35) השכל. מן למעלה שיש מכריח עצמו השכל – בשכל הענין

ועוד. פ"ק. ח"א תער"ב המשך
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הנפש  מסירות כח אצלו בולט כאשר גם שני: ומצד
עליו  אלא בכך, להסתפק לו אל לשכל, שמעל
הפנימיים, נפשו כחות לכל יחדור זה שכח להשתדל,

השכל. כח הוא שראשיתם

ברֿמצוה  בחגיגות שאמרו לכך מהרמזים אחד וזהו
כאשר  שגם להראות, כדי – אדם" "נעשה המאמר את

מכונים  שאז למדות), (הקשור השכל לשלימות מגיעים
"איש  של לעבודה להגיע וצריך בכך, די אין "איש",

לשכל  שמעל נפש מסירות של עבודה ,36חרבו...",
אותיות – "אדם" לדרגת .c`nהקשורה

בר־מצוה) בחגיגת תשי"א תמוז (משיחת
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9

10

הדעת,36) בענין ועוד, ואילך) קכב (ע' עת"ר בסה"מ המבואר עפ"י
da jynpy ס"א) בפנים הנ"ל יומתק – הרצון ופנימיות הרצון מבחי'

שצ"ל  מהשכל שלמעלה אדם) אותיות (מאד דמסנ"פ הענין שגם וס"ט),
ובר איש שנעשה בזה נכלל י"ג .dricבבן

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר יצחק יעקב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מיו"ד כסלו ונהניתי לקרות בו שהוטב מצב בריאותו ושמח 
בחלקו, והשי"ת יצליחו שיתגדל החלק ותתגדל השמחה.

מה שכותב אודות הדבור בשעת התפלה, וכו'. הנה ידוע עד כמה צווחו קמאי בזה זה משך 
כמה דורות, אבל לאחר כל זה בטח שמע מסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר 
בילדותו שאל את אביו כ"ק אדמו"ר מפני מה נברא האדם בשתי עינים, ויענהו אביו אשר בעין 

דימין צריך להביט על הזולת בעין יפה, ובעין שמאל על התאוות דעולם הזה.

זה  ובכל  הזה  עולם  ועניני  העסק  באמצע  היא  תפלה  כל  הנה  שאצלם  בחשבון  ובהביא 
יגביר אצלם צד הטוב על הצד  גופא  זה  ונותנים משך זמן להתפלל לפני הקב"ה הנה  מפסיקים 

השני ובמילא יתקרבו להדרכת תורתנו הק' גם בחיי היום יומיים.

מובן לא תמיד צריך להכריז ע"ד ענין זה שלא ישתמשו בו מעין הכשר על הנהגה הנ"ל. 
אבל לעצמו צריך לדעת החשבון להביט בעין ימין עין יפה, ורעיון הנ"ל מקיל בדבר.

מוסג"פ הנדפס לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל, ואשר באמת תוכנו כל השנה זמנו הוא.

בברכה לבריאות הנכונה.
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וישלח  פרשת 
ה שיחה טו כרך 

א.
כך על והקשיים "מבצרה ", על רש"י פירוש

מלך לפני  אדום בארץ  מלכו "אשר המלכים  מן אחד 
ישראל" לבני מבצרה "1מלך זרח  בן  "יובב  רש "י2היה  .

היא מואב  מערי  בצרה  ומפרש : אלו, מילים  על מתעכב 
מלך3שנאמר שהעמידה ולפי  וגו'. בצרה  ועל קריות  ועל :

שנאמר עמהם ללקות  עתידה  בבצרה .4לאדום  לה ' זבח כי  :

להבנת חשובה  היאhytdמדוע ש "בצרה" העובדה 
מואב "? "מערי

המסבירים מדוע5יש  לשאלה  רש "י עונה שבכך ,
היה הוא מנין התורה  שזאת(מספרת  ומסביר "מבצרה "),

לציין מפנישכדי  עמהם " ללקות  מלךש"עתידה  "העמידה
לאדום ".

לכאורה דיו, מובן אינו זה  הסבר כי:6אך ,

הפרט  חשוב  מדוע  – קשה  עצמה  זו סיבה  על א )
כאןש מדובר  אין כאשר במיוחד עמהם "? ללקות  "עתידה 

לבוא . לעתיד תלקה , שאדום  התקופה  על כלל

אדוםxwireב ) ממלכי אחד כל  לגבי מציינת  התורה :
אין אחד אף  ואצל מוצאו, מקום את  מאחד, חוץ  המנויים ,
המלך לגבי מכך: יותר לכך. הסיבה את  מסביר רש "י

התורה אומרת  מוסיפה7האחרון ואף  פעו", עירו "ושם
מי בת מטרד "בת  פרטים  ועוד מהיטבאל" אשתו "ושם 
רבים סימנים  מפורטים  מה  לשם  מסביר אינו ורש "י  זהב ",

אחד מלך לגבי  פירוש8כלֿכך את  רק  מסביר (והוא 
זהב " "מי  ).9המילים 

דרך כי מלכתחילה , קושי אין הפשט שבדרך מובן מזה 

ופרטים סימנים  להוסיף  מפרש10התורה מדוע  כך, ואם  .
"מבצרה ". הפרט את  דוקא רש "י 

ב.
זה  – הממלכות לגבי  ליעקב; עבד – אישי  באופן  עשו

נופל וזה קם
שבו הפסוק  את  ולהסביר להקדים יש  זאת להבין כדי 

וישראל אדום  גדלות על ושני11מדובר  בבטנך  גוים  "שני

יעבוד ורב  יאמץ  מלאום  ולאום  יפרדו, ממעיך לאומים 
– צעיר "

ישוו "לא  רש "י  מפרש  יאמץ " "מלאום  המילים  על
הפס סוף  את  אך נופל...", זה  קם  כשזה  "ורבבגדולה . וק 

"כשזה אם  להבין: וצריך  מפרש . רש "י  אין צעיר" יעבוד

הקביעה  תיתכן כיצד  נופל" זה  יעבודzinzqdקם  "ורב 
שמשמעותה  תנאי ?zicinzצעיר" ללא  ,

במדרש לאו12ואמנם, ואם  יעבוד, זכה  כך: על נאמר
אך  ייעבד, –yx"iזאת מצטט  .13אינו

רש "י מפרש  בבטנך" גוים  "שני  על  הוא: לכך  ההסבר 

"ושני על ואילו ורבי...", אנטונינוס אלו כתיב ... "גיים
מפרש הוא  כלומר,לאומים" מלכות ". אלא  לאום  "אין

אלא לשון , כפל אינם  לאומים ..." ושני גוים... "שני 
היא הכוונה  בבטנך" גוים  "שני במילים  שונה: משמעותם 

ובמילים פרטיים . כאישים חלציהם  וליוצאי ועשו ליעקב 

–mine`l"שני  כממלכות ועשו ליעקב  היא הכוונה  "...
"מלכות ".
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לא.1) לו, פרשתנו
לג.2) שם,
כד.3) מח, ירמי'
ו.4) לד, ישעי'
שפ"ח.5) גם וראה (להט"ז). דוד דברי
(6.3670 ע' ח"ט (שד"ח במסקנא הכי קאי אם אף כן ).p"yeי"ל
לט.7) פסוק
רש"י 8) נחית שלא מוכח ומזה – כולם דריש עה"פ שבב"ר אף

דנוכל  היכא ד"כל שם דוד בדברי כמ"ש ודלא כו', התוארים טעם לפרש
מפרשינן". לפרש

שמות.9) ב' נקרא אחד שאיש מה להסביר כדי רק שהוא י"ל והטעם
ואכ"מ.
שאינו 10) איש ועל המדובר. מי ע"ד יותר ברור אלה סימנים שע"י

עוד  הכתוב מוסיף – זה אחד וסימן בשם אחד עוד שיש או כ"כ מפורסם
ובכ"מ. יאֿיב. ב, בראשית ראה וכיו"ב. בשבחו להרבות כדי או כו'. סימן

כג.11) כה, תולדות
ועוד.12) עה"פ. תיב"ע עה"פ. ב"ר
יעבוד 13) דורב א), קנו, (ושל"ה שם רזא ופענח ריב"א גם וראה

שם. עה"ת חת"ס גם וראה לעולם. הקיימת ברכה תמידי, הו"ע צעיר

 לקוטי שיחות 
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מהווים הפסוק , שבהמשך הפרטים  ששני מובן, מזה 
במילים המוזכרים: הסוגים  לשני me`ln"המשך me`le

אדום ומלכות  (יעקב) ישראל מלכות  אודות  מדובר  יאמץ "

ולעתים נופל" וזה  קם "זה  לעתים זה  ובענין (עשו),
יעקב על מדובר  צעיר" יעבוד "ורב  במילים ואילו להיפך.

וילדיהם  miihxtועשו  miyi`kיעבוד "ורב  זה  ובענין ,
תמיד. – צעיר "

ליעקב , יצחק  בברכות  יותר , מאוחר גם מוצאים כך

לאחיך..." גביר  "הוה ברכו תנאי14שהוא שום ללא ,
,15והגבלה

לעשו יצחק  אמר זו שמסיבה כדי ֿכך, תועלתועד "מה 
עבד שקנה  ומה  הם... שלו נכסים  תקנה  אם  בברכה ? לך

רבו" אם16קנה  ורק  (כשיעברו– תריד" כאשר  "והיה 

" אז התורה ) על elerישראל zwxte"צוארך .17מעל
בהיותו בברכות , יזכה  לא  הוא  תריד" "כאשר גם כלומר,

את מעליו להסיר  יוכל  הוא  שאז אלא ליעקב , עבד אז גם
ler18העבדות.

ג.
אחרים  מעמים – אדום מלכי

הפסוק קשה  זה  לפי  מלכו1אבל אשר המלכים  "ואלה 

מספרת שבו ישראל", לבני  מלך  מלך לפני אדום בארץ 
יאמץ ... מלאום "ולאום  של  הענין קויים  כיצד התורה 

"מלכו אדום  שמלכי  עלֿידיֿזה  נופל...", זה קם  iptlכשזה
לבני מלך  "מלך כאשר ואחרֿכך, לישראל", מלך מלך

" – בימיהם "lhiaישראל " עשו .19מלכות 

צעיר" יעבוד "ורב  עניןו הרי  זהו לאחיך" גביר "הוה
אפילו פרטיים , אישים  לגבי  תריד...נצחי "כאשר 

היו עשו שלבני ייתכן כיצד כך ואם  miklnופרקת ...",
שבוweicaבזמנם הבדל שום  ללא  בזמנם, ישראל כבני

כאמור והרי הזמנים , בכל לאחיך" גביר "הוה  יתבטא
עולו " "ופרקת  רק  אז הרי  תריד " כאשר  אךlreta"והיה  ,

יהיה עשו שאצל ייתכן ומלך ?xiab"לא  "

כל אצל מציינת  שהתורה  עלֿידיֿזה  מובן  לכך ההסבר 
הללו המקומות  וכל מוצאו, מקום  את  אדום  ממלכי  אחד

mpi`אדום התורה 20בארץ  מדגישה  בכך .iklny אדום`l
ומאומות  ממדינות  אלא  עשו, מצאצאי .`zexgהיו

ד.
מואב  מבני – זרח..." בן "יובב

נראה שממנו מבצרה ", זרח בן "יובב  סותר  זה  להסבר
יובב  "זרח "`mpnשהמלך (א ) כי: עשו, מבני הוא21היה 

המשפחות)מ אחד (ראשי עשו" בני "בצרה "22"אלופי (ב ) ,
בתנ"ך מקומות במספר ומכך23מוזכרת  אדום , לארץ  בקשר

אדוםשנראה בארץ  עיר היא  ?24"בצרה "

לציין רש "י מוכרח  מערישלפיכך היא ",a`en"בצרה 

ועל קריות  ועל "שנאמר – הוכחה  לכך ומביא 
מואב מארץ  הן שם  המנויות הערים שכל כפי25בצרה...", ,

"ועל  התורה שם  מואב ...",lkשמסיימת ארץ  ערי

יובב ) (אבי שזרח  מובן כי`eppiומזה עשו, מבני 
מואב . מארץ  מוצאו

מוזכרת שבצרה  פירושו, בהמשך מסביר גם רש"י
אדום , עם  ביחד בתנ"ך פעמים  מלךמספר שהעמידה  "לפי

ללקות  עתידה  שבהםmdnrלאדום  במקומות  ולפיכך, ."...
אדום , על הקדוש ֿברוךֿהוא שיביא  פורענות  אודות מדובר
עמהם ". ללקות  "עתידה  שהיא  כיון "בצרה", גם מוזכרת 

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

כט.14) כז, שם
"אם 15) – השמים מטל כח) (שם, עה"פ ישן" לה"רש"י שגם וי"ל

לעשות  טעם זה אין אבל (ליעקב), לך יתן שלא טעם רק ה"ז – כו'" ראוי
מ. שם, תולדות ואוה"ח יקר מכלי ולהעיר כו'. "גביר" עשו

לז.16) שם, פרש"י
וברש"י.17) מ שם,
יצחק 18) שנתן נמצא "שלא שם השפ"ח שהקשה מה עפ"ז ומתורץ

תנאי". על הברכות ליעקב
רש"י.19) מפרשי וראה שם. עה"פ רש"י
פל"ז,20) שמו"ר המלכים. ואלה עה"פ וספורנו* רד"ק ב"ר, ראה

י. (פי"ד, ובבמדב"ר שם. ועוד בחיי כברמב"ן, ודלא פ"נ. ח"ג מו"נ א.
– והשאר אדום מבני היו מהם דג' מחלק שם) פרשתנו אברבנאל וראה

אומות". ומשאר היו מקומות "משאר
בדיבורֿהמתחיל 21) רש"י שהעתיק זה מתורץ בפנים המבואר ע"פ

כי  – "מבצרה" תיבת רק שמפרש אף – זרח" בן "יובב התיבות גם
עושה  (ל' "יובב" וגם כבפנים. זרח", בן מ"יובב גם היא בהכתוב הקושיא
כה). כה, תולדות (פרש"י דמים שופך – אדמוני שהי' לעשו מרמז יבבה)

יז.22) (וברש"י). טו יג. – שם פרשתנו
רש"י 23) וראה – יב. א, עמוס כב. שם, יג. מט, ירמי' א. סג, ישעי'

מבצר). מלשון (ולא עיר שם שהוא הנ"ל ב(רוב)
וראה 24) שם. במדב"ר המלכים. ואלה עה"פ ובחיי הרמב"ן כמ"ש

כאן. ב"ר מפרשי
עיי"ש.25) מואב, ע"ד מדבר מח) (ירמי' הקאפיטל שכל

.`zil ± epxetqd iqetc dnka (*
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ה.
בשניה  ולא הראשונה, בהוכחה דוקא – "וגו '"

עתידה שהעמידה ... "ולפי שבמילים לעיל, האמור  לפי
שבין הקשר על  לספר רק  מתכוון רש "י אין עמהם" ללקות 
מוזכרת שהיא  להסביר רוצה  הוא אלא לאדום , בצרה 
מארץ היותה למרות  אדום , עם  ביחד  מקומות  במספר 

מפני נוסףשמואב , דיוק  מובן  עמהם ", ללקות  "עתידה
זה : רש "י בפירוש 

לכך רש "ישכהוכחה מצטט היא " מואב  מערי  "בצרה 
ומוסיף בצרה " ועל קריות "ועל  מהפסוק המילים  את

"'ebeלכך) השניה  בהוכחה  ואילו ללקותש", "עתידה 
בבצרה " לה ' זבח  "כי המילים  את  מצטט  הוא  עמהם ")
ההיפך: להיות שצריך נראה  ולכאורה "וגו'", בלי בלבד,

להוכיח  במיליםשכדי  די היא" מואב  מערי  "בצרה 
בלבד בצרה " ועל קריות  שכשם26"ועל היאש– "קריות"

מואב כך27מערי  מואב ,e"גם28, מערי היא בצרה " (על)
הפסוק רומזוהמשך שעליו מואב ", ארץ  ערי כל "ועל

רק  הוא "וגו'" בביטוי להוכחה .ztqezרש "י

ללקות "עתידה  שבצרה  ההוכחה  זאת , "mdnrלעומת
בבצרה ", לה' זבח "כי המילים  מן  רק  איננה  אדום) (עם 

מן דוקא אלא  מוזכרת, אינה  אדום  שלjynddששם 
אדום "הפסוק בארץ גדול כאן92"וטבח  ודוקא –oi`

"וגו'" הביטוי  את  מוסיף  !30רש "י

הוא : לכך שההסבר לומר, יש 

בארץ גדול וטבח  בבצרה  לה ' "זבח  הפסוק  מהמשך
הוכחה  להסיק  לכאורה  אפשר  רש"י,zxizqlאדום " פירוש 

משום רק  כאן מוזכרת  והיא  מואב " "מערי היא  שבצרה 
מציינים ש אין כי – אדום  עם  ללקות" אתmcew"עתידה 

ורק  בבצרה ", לה ' "זבח הטפל של mitiqenהעונש  jkÎxg`
" – והסיבה  העיקר אדום ".eאת בארץ  גדול טבח

כך לפרש  והכרחי – בדוחק  לפחות  זאת, לתרץ  אפשר
" של שה "וא "ו" – רש "י וא "וeלפי  איננה  גדול..." טבח

אלא לתוספת, להפסקההחיבור, כיון31"וא"ו" אך .
אין רש "י , על קושי בפשטות , מתעורר, הפסוק  שמהמשך

"וגו'". של ברמז אפילו ההמשך את מציין רש "י

ו .
צעיר יעבוד מ "ורב ההיפך – עשו כלפי  יעקב התנהגות
יעבוד "ורב  ההבטחה  רש "י  שלפי לעיל , האמור על
התחלת על  קושי מתעורר התקופות, כל על  אמורה צעיר"

הפרשה :

להם והורה  עשו אל  מלאכים  שלח שיעקב  שם מסופר
תאמרון אמר ipec`l"כה כה להגידjcarלעשו יעקב...

בעיניך" חן למצוא בהמשך32לאדוני כמסופר ואף , .
לפניו השתחווה  לעשו, "דורון " שלח שיעקב  הפרשה ,

פעמים " בתואר33"שבע  פעמים  מספר אותו  וכינה ,
"עבדך"34"אדוני" – עצמו ואת הוא ,35, זה  כל והרי .

ההיפך צעיר"מ לכאורה, יעבוד ?36"ורב 

חשש יעקב  שהרי  קושי , זה אין הפשט בדרך
dghaddyהקדוש ֿברוךֿהוא של "ואתה`eilהמפורשת  –

עמך" איטיב  היטב  "שמא37אמרת מטעם  תקויים לא  –
בחטא " עשוי38נתלכלכתי  הוא ועלֿאחת ֿכמה ֿוכמה  ,

תקויים  שלא  צעירd`eapdלחשוש  יעבוד שנאמרה"ורב  "
en`lשם ).39(באמצעות 

"חלק " הענין אין זאת בכל והברכה40אך הנבואה  :
לאחיך" גביר כאשר`dpi"הוה  "והיה של בתנאי תלויה 

רק יהיה  התורה " על ישראל  "כשיעברו גם כי תריד...",
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בפר 26) וכ"ה "וגו'". ליתא רש"י כת"י ורוב וב' א' ישעי'ובדפוס ש"י
שם.

(27) מא מח, בירמי' ב,i"yxlכמפורש עמוס ברד"ק). הב' פי' שם.
ב.

קריות".28) "ועל התיבות גם רש"י שהעתיק מה ומתורץ
שלאח"ז אבל התיבות להעתיק לרש"י הו"ל דעדיפא להקשות אין

"ערי  ע"ד דאיירי מפורש שבהן מואב" ארץ ערי כל ועל בצרה) "(ועל
כל  ד"ועל לטעות מקום הי' אז כי – ב"וגו'") לרמזן רק (ולא מואב" ארץ

הו"ע מואב" ארץ בצרה"r"taערי ו"על ,`l."מואב ארץ ערי ב"כל נכלל
מביא 29) רש"י כת"י ובכמה "וגו'". מוסיף דרש"י ב' ובדפוס

אדום". בארץ גדול "וטבח הכתוב סיום בפירוש
הוא 30) שם בב"ר שהלשון אף – "וגו'" מוסיף עה"פ שבב"ר ובפרט

"ללקות רש"י) (כלשון עסקmdnr[לא לי "אין כ"א] ,"`l`."בצרה עם
יחד.31) שנכתבו מזה עמהם" ללקות ש"עתידה ראי' יש שמ"מ אלא

כו'. אעפ"כ ברכי' א"ר כו' עסק לי אין שם: מב"ר ולהעיר
ו.32) ה. לב,
ג.33) לג,
טו.34) יד. יג. ח. שם,
יד.35) ה. שם,
וראה 36) בי. נתקיימה לא .. לאחיך גביר הוה ה: לב, פרש"י וראה

מ. כז, תולדות (ועוד) ראב"ע א. קמה, זח"א
יג.37) שם,
יא.38) לב, פרש"י
כג.39) כה, תולדות פרש"י
אבל 40) השני): והחלק (ד"ה לפיה"מ הרמב"ם מהקדמת ולהעיר

מוחלט  במאמר טובה בבשורה אדם לבני להבטיח לנביא הקב"ה שיאמר
כו'. להיות אפשר ואי בטל זה כו' יתקיים לא כן ואחר תנאי בלא
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יעקב נקט  כיצד  כך, ואם  כדלעיל, עולו...", "ופרקת
כינוי כדי ועד והברכה, הנבואה  מן ההיפך שהן פעולות 

בתואר עצמו וכינוי "אדוני", בתואר "עבדך"?עשו

במדרש ששלח 41אכן , כך על נענש  שיעקב  נאמר 

פעמים כאמור אבל , וכו'. "אדוני" לו וקרא  לעשו מלאכים 

האבות42רבות היו הקדוש ֿברוךֿהוא, לרצון "מרכבה "
"mdini lk"43או ח "ו רע  של מציאות  אצלם  תיתכן ולא  ,

"חטאים " שמכונים  שלהם  מסויימים  ומעשים ח"ו, חטא 

ח"ו. הפשוטה , במשמעות  חטאים אינם 

שיעקב למרות עצמו : זה  בענין רואים  שאמנם  וכפי 

זאת בכל חז"ל, כדברי עשו, כלפי זו התנהגותו על נענש 
עצמה ,44לומדים זו בעולםשמהתנהגות לרשעים  "מחניפין

שלום ". דרכי מפני הזה 

ז.
מיעקב  עשו  נעלה בשורש,

(ולכן45בחסידות מיעקב  עשו נעלה  שבשורש  מבואר ,
עשו את  "בירר" שיעקב  ועלֿידי בלידתו), בכור היה  הוא 

עשו. של משרשו נעלה  אור  ביעקב  האיר

"מלאכים  יעקב  שלח  מדוע  מובן  עשו..."eiptlבכך אל

תאמרון "כה  אמרipec`lואמר  כה  ...jcar,"... יעקב

לו שלח הוא  התכווןומדוע  בכך כי – וכדומה "דורון"
עשו,yxeylיעקב  יעקב .dlrpdשל של משרשו

שבכך נאמר שבמדרש  כיון עצמוlitydאך את  יעקב 
בעולם – שלמטה  עשו צריךכלפי כך, על ונענש  –

פירוש  שגם  המלאכיםdfלומר, את  שלח שיעקב  ,

לעשו ומתאיםdhnlyוהדורון  מתקבל – בעולם –
הענינים .46לפנימיות 

ח.
הרע  בזיכוך אופנים  שני 

הוא : לכך ההסבר

שני כללי, באופן יש , עליו ובנצחון הרע  ב "בירור"
אופנים :

אור": "גילוי הוא  אחד עלהאופן מאיר "מברר"
הרעה נדחה  וכך קדושה , של ונעלה  גדול אור  "מתברר"

שבו. הקדושה ניצוצות  ומתעלים  והחושך,

יורד ה "מברר " התלבשות ": "בדרך הוא  השני  האופן
ואף המתברר", המתברר ","למקום  בלבושי "מתלבש 

לטוב . הרע את  הופך הוא  בו ההתעסקות ועלֿידי

האחר : פני על מעלה יש  הללו  האופנים  מן אחד בכל

אינוxxandלגבי  הוא כי הראשונה, בדרך יתרון יש  –
השניה בדרך אשר  בעוד מהמתברר , מובדל ונשאר יורד,

עם ..." "מתאבק  שהדבר47הוא  ועד בדרגתו, יורד הוא  –
פגם . בו לגרום  יכול

לגבי נעשהxxazndאבל הראשונה  בדרך להיפך: ,
ולא  אור " "גילוי עלֿידי רק  עצמו,jezaהבירור  המתברר

בדרך זאת, לעומת  והתבטלות . דחיה של באופן הוא ולכן 
כאשר התלבשות ,ההשניה , בדרך ומתעסק , מטפל "מברר "

הזיכוך משפיע  ובדרגתו, במצבו שהוא  כפי עצמו במתברר
עצמו שהמתברר כך להתנגדeze`ivnaעליו, יפסיק 

הקדושה . את  ולהסתיר

ט.
ירידה  על־ידי  גם  לטוב הרע הפיכת – התכלית

היא ומצוות  תורה  של העבודה  mely"לעשות תכלית 
mlera"48מתהפך האויב  כאשר הוא , אמיתי שלום  .
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ועוד.41) יא. שם, אֿג. פע"ה, ב"ר
ואילך.42) 64 ס"ע [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה
ב).43) (כח, פכ"ג תניא
פרשתנו 44) באוה"ת (הובא פל"ז* פדר"א קלג. רמז פרשתנו יל"ש

ב). תתעב, ה' כרך
פרשתנו.45) ותו"ח תו"א
יעקב 46) של בההשתחוואה יא) (סעיף שם בתו"ח הפירושים וכב'

א"ע  שהשפיל למטה מלמעלה וב' עשו, לשורש למעלה ממטה א' לעשו.
הטוב  כל ולהעלות לברר למטה עשו בחי' המתברר למקום מטה למטה

באורך. ע"ש כו',
דשילוח ויש שם, ותו"ח בתו"א להמבואר בנוגע הוא שעד"ז לומר,

הלשון  משטחיות הנראה (כפי רק שאי"ז – עשו לשורש הי' המלאכים
המלאכים  שאמרו לאחרי ולפ"ז כבר, נתברר שעשו סבור שהי' מפני שם)
לההעלאת  מקום אין שוב שם) ותו"ח בתו"א (כמבואר נתברר לא שעדיין
טעות  שייך אין הרי המרכבה הן הן שהאבות מכיון כי – כו' לתהו מ"ן
בפ"ע. וענין עבודה שהוא אלא – כו' אמיתיות הן פעולותיהם וכל אצלם

הענינים וראה ב' יש לקראתך" שב"הולך ח'), (סעיף שם תו"ח
ב) הפשוט), לפירוש (מתאים וחזקו בתקפו שעשו א' (ופירושים):

כו'. העליון עשו שורש שנתעורר
פכ"ח.47) תניא
חנוכה.48) הל' סוף הרמב"ם לשון

.hnyp l"cxd 'it mr d`vedda (*
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השבועי לו הלימוד מחזור ע"פ - וישלח פרשת - לקוטי־שיחות

מעלים העולם  בעולם ": "שלום לגבי גם  כך עמו. ומשלים 
" להשכין וצריך האלקות , mleraעל melyלהפכו – "

לקדושה .

וירדה " "נסעה שהתורה  כשם  למטה ,49לכן ,
שעל50ֿוהתלבשה כדי ורע ", דטוב "אילנא  של בענינים 

הרע מן הטוב  את  לברר  יהיה  אפשר ,51ידי ֿכך 

אגאלתי" מלבושי "וכל של ענין שישנו :52עדֿכדיֿכך
המשמע שתתבצע  "אגאלתי"כדי של והעמוקה הפנימית  ות

כנאמר הטמאה , הקליפה  בירור  – גאולה  מלשון "מי53–
של הענין להתקיים  צריך מבצרה...", מאדום ... בא  זה 
למקום השכינה  ירידת  כביכול, לכלוך, מלשון "אגאלתי "

הקליפות .

לבוראן (שדומין הצדיקים  גם לפעמיםmicxei)54כך
הם אשר (עד המתברר בלבושי ומתלבשים  מדרגתם 
כוונת את לבצע  כדי הירידה ), על לתיקון אחר ֿכך זקוקים 

בעולם " שלום  "לעשות  .55הקדוש ֿברוך ֿהוא 

י.
עשו הפיכת  לצורך – יעקב ירידת

עשו כלפי עצמו את  השפיל  שיעקב לכך ההסבר זהו
dhnlכלפי רק  ולא  ,yxeyורב" להיות שצריך למרות  עשו,

צעיר": יעבוד

עשו כאשר  הוא , עשו של המושלם  envrnהבירור
לא כך ולשם  צעיר", יעבוד  "ורב  להיות  שצריך "מודה "

של באופן בבירור  די  צורךהיה היה  אלא אור", "גילוי 
הכרוך דבר – המתברר  בלבושי המברר בהתלבשות 

בו. פגימה  כדי עד המברר בירידת 

עשו כלפי יעקב  בהשפלת  בעניננו התבטא  וכך56זה  ,
לך , אשר לך "יהי עשו לאמירת גרם עלo`kהוא  לו הודה

לאחיך"57הברכות " גביר  "הוה הברכה  על כולל ,58,

– לבוא לעתיד שיהיה  עשו לבירור  אבואועד "אשר 
שעירה " אדוני  כאשר59אל ציון– בהר  מושיעים  "ועלו 

המלוכה " לה' והיתה  עשו הר  את  .60לשפוט 

תשל "ז , וישלח ש "פ  (משיחת
תשל "א) יעקב  וישלח  ד "ה

$
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פ"ד.49) תניא
ציון 50) ד"ה וראה ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. עב, יומא וראה

(קה  מלוקט – (סה"מ תשל"ה תפדה הערה במשפט קנה) ע' תשמ"ז) "ת,
.47

כו.51) סי' אגה"ק – בארוכה ראה
אמור,52) אוה"ת – הבתולה ולאחותו סד"ה בכ"ז וראה ג. סג, ישעי'

ותרכ"ט. תרכ"ז סה"מ
א.53) שם,
ועוד.54) ה. פ"י, במדב"ר
וי"ל 55) עצמו. הגלות חושך להפוך כדי הוא בגלות הירידה ועד"ז

ב" והעילוי החידוש (סתם)axeשזהו שלום "לעשות על (בוניך)" שלום
" העלם), לשון (–(רק) דעולם הבירור הוא סתם "שלום" axeבעולם":

גם (שהוא דגלות הבירור הוא לקדושה)*.cbpnשלום"
(בדרושי ועפ"ז רפ"ט** בניך, וכל בד"ה הענינים המשך לבאר יש

מרבים  דת"ח (פ"א) שם שמביא שלאחרי ח"א), קונט' בסה"מ חתונה.
ומבאר  וגו'" השולמית שובי "שובי מש"נ (פ"ב) מביא בעולם, שלום

על קאי זה zelbd"דפסוק onf שעשתה "אומה – שולמית נק' ובנ"י ,"
הענין כי – עולמי" ובין ביני ע"י miaxncשלום נעשה בעולם שלום

שם). בקיצור (וראה דוקא הגלות דזמן הבירורים
העולם ובזה אומות להם "אומרים ממדרש שם שמביא מה ג"כ יובן

כו' אלינו בואו כו' אלקיכם על ומתים נהרגים אתם מתי עד לישראל
כח  בכם יש כלום כו' בשולמית תחזו מה לאו"ה ישראל להן מושיבין

שבס  המעלה מאותה לנו כו'"לתת יני
העילוי – בתכלית כמו"ש בבנ"י שהמדובר מכיון דלכאורה:

נק' שבנ"י שם, בהמאמר שממשיך [וכמו אלקיכם" על ומתים ש"נהרגים
שהם "לפי mytpשולמית minilyn צריכים למה – ית'"] שמו קדושת על

– כו'? לאו"ה להשיב בכלל הם
ולכן כי עצמו, הגלות שמברר כזה באופן צ"ל הגלות דזמן המסנ"פ

כו', לאו"ה להשיב דבנ"י.צריכים למסנ"פ "מסכימים" האו"ה גם שעי"ז
יא.56) סעיף שם תו"ח ראה
וברש"י.57) ט לג,
דעשו 58) לגבי' רוחי' דמאיך יעקב ב): (קסו, פרשתנו ריש זהר ראה

oiba.. עמים יעבדוך בי' ויתקיים עלוי וישלוט לו עבד ליהוי דלבתר
וגו'. לאומים

וברש"י.59) יד שם,
בסופו.60) עובדי'

d`x z"ewl d`xe .(` ,`lx epzyxt z"de` .d"t my g"ez d`x ± oaln xzei zeyw zexeab 'iga `edy) eyrc xexiae oalc xexiad oia yxtdd `ed f"cry l"ie (*
" 'ita (` ,l)`ed axe" ± "mely axeeyr."iwl`d cegid 'iga .. llkei eyrc cexite ieaix 'igany ..

.a ,nw a"gf d`xe .(e ,`k mihtyn i"yxt .f"t x"`cq .`"rq ,eh oiyecw) mler `xwp laeiy xirdle .*dpy miyng iptl (**

zpya '`d mrta dqtcp dgiyd (*h"lyz.l"end .
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חודש כסלו )ד(

טעם דהגאולה הי' ב"יט כסלו" דרומז על זו"נ – הוי' אדנ"י, 
"כסלו" נוט' "כס" לאות ו' - יחוד ז"א ומלכות

כסלו גומז על יחוד זו"נ, כי הוא כס1 לו', אות ו'2 הוא ז"א, 
והכס להו' דז"א הוא מלכות3, ומלכות היא בחי' כנוי ולבוש 
הטבע,  רימט'  כנוי  בחי'  שהוא  אלקים  שם  ע"ד  ז"א,  לרבי 
הוי'  ומרן  שמש  בענין4  כידוע  דז"א  הוי'  שם  לרבי  ולבוש, 
אלקים, וע"ד ששם אדנ"י5 הוא היכל לרבי שם הוי' כמ"ש6 

1( כס לו', היינו כס ְלאות ו'.

2( תניא – ארגת התשובה פגק ד.

שמו  וז"ל:   312 ע'  ח"א  ה'תשנ"ב  התוועדויות  מנחם  תוגת  גאה   )3

כס – מוגה על  של החודש – כסלו – שכולל ב' התיבות "כס" "לו": 

הגילוי  על  מוגה  ד"אלה"  הרימ'  ל"ו,  שמספגו   – ו"לו"  וכיסוי,  העלם 

עד לשלימות הרילוי בכל פגטי הענינים דששה מדות כפי שכלולות כל 

אחת מששה מדות מספג ל"ו )ו' פעמים ו'(. עיי"ש.

4( תניא – שעג היחוד והאמונה פגק ד. גאה תוגת מנחם – הדגנים 

על הגמב"ם וש"ס ע' קמר.

5( אדנ"י בגי' היכל. גאה אוג התוגה שבת שובה )דבגים כגך ר( עמוד 

מפניו  הס  קדשו  בהיכל  וה'  ב',  ססי'  בחבקוק  כתי'  הנה  וז"ל:  א'תעד 

ורומג ובת"י ובגבות שמות ג"פ ב' דהיינו היכל שבבהמ"ק ובזח"ב ס"פ 

תגומה קע"ח א' פי' היכל היינו ש' אד' שהוא היכל לה' כמ"ש זה שמי 

וזה זכגי שנכתב בשם הוי' ונק' בשם אד' וכן פי' בת"ז סוף ההקדמה 

זהו  בהמ"ק  כי  א'  בקנה  עולה  הפיגושים  ושני  בתחילתו  ר'  ובתיקון 

ר"כ שם אד', כמ"ש מקדש אד' כוננו ידיך, ולכן הי' ר"כ מאה אדנים* 

במשכן שהם כלים לקבל מאה בגכות הנמשכי' משם הוי' כי שם אד' 

הוא היכל וכלי לרילוי ש' הוי', עי"ש.

שהקדימו  בשעה   – המאמגים  ספג  א.  ד,  פקודי  תוגה  לקוטי  ועיין 

ה'תעג"ב חלק ב ע' תתקלב. ועוד.

*( גאה לעיל סי' לב העגה 8.

6( חבקוק ב, כ.

והוי' בהיכל קדשו, והוא חול לרבי קדש, ע"ד כמו שמלכות 
נק' לפעמים עץ הדעת7, וז"א הוא עץ החיים, שמובן שעץ 

הדעת אתג דמשתני הוא חול לרבי עץ החיים.

רם, ו' מדות דז"א כ"א כלול מו' עולה מספג ל"ו. והכס 
להם הוא מלכות, שזהו כסלו כס לו יחוד ז"א ונוקבא.

וזהו שהראולה הי' בי"ט כסלו דוקא, היינו כי כסלו גומז 
על יחוד זו"ן כנ"ל, והמספג די"ט עולה8 חוה גומז ר"כ על 

מלכות.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רכב

7( גאה תניא – ארגת הקדש סי' כו. אוג התוגה פ' נח )בגאשית כגך 

ר( תקצז, ב ואילך. ועוד.

אלפי"ן  במילוי  מ"ה  ם  שֵׁ והוא  מ"ה,  ברי'  אד"ם  פיגוש:  חו"ה.  י"ט   )8

כזה: יו"ד ה"א וא"ו ה"א )45(, וכשחושבין גק אותיות ה"מילוי" )י(וד 

)ה(א )ו(או )ה(א = יט )19(, כמספג חוה.

גאה סידוג עם דא"ח קטו, ב וז"ל: כידוע דאדם ברי' מ"ה, והרי' דמ"ה 

הוא בד' אותיות דשם הוי"ה עם המילוי שלו דוקא, כי רי' דהוי"ה כ"ו, 

ואין  כידוע,  דחוה  רי'  והוא  י"ט  רי'  הוא  הא  ואו  הא  יו"ד  שלו  והמילוי 

מספג מ"ה גק בציגוף המילוי דשם הוי"ה שהוא מספג י"ט ברי' דחוה 

אשת אדם, והוא בחי' המלכות שנק' אם כל חי בחי' כח הפועל בנפעל 

בזהג  כמ"ש  וחוה  אדם  בחי'  הן  דזו"נ  כידוע  ואדני  אלקים  בחי'  והוא 

בפי' ויעש ה' לאדם ולאשתו כתנות עוג.

וא"כ הגי מובן מכל זה דעיקג בחי' אדם שם מ"ה אינו אלא בחי' הנוק' 

שלו שהוא בחינת המילוי דשם הוי"ה ואם לאו לא נק' אדם ברי' מ"ה 

לבעלה  עטגת  בחי'  נעשית  שהגי  עיקג  יותג  שהמ"ל  אלא  עוד  ולא 

מטעם הנ"ל...

וכך יובן למעלה בבחי' המלכות שהוא בחי' המלוי דשם הוי' ברי' חוה 

כי היא היתה אם כל חי )בבחינת העלם ועיבוג תחלה באותיות דהוי"ה 

עצמו( שהוא בחי' רילוי ההעלם דהוי"ה להאיג למטה והוא בחי' דבוג 

העליון בי' מאמגות להיות אם כל חי מאין ליש כידוע, ע"ש כל הביאוג. 

וגאה גשימות כ"ק אדמו"ג זי"ע חובגת א' קטע ד"ה י"ט.

לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי הוי' ]=שבלחם[ יחיה האדם, 
דאף שרם באדם עצמו ישנו מוצא פי הוי', מכל-מקום מוצא פי הוי' שבלחם הוא 
נעלה יותג, להיותו מבחינת האוגות דתוהו שהם אוגות מגובים )לא גק בכמות( 

רם באיכות
ממאמג שבת פגשת וישלח ה'תשכ"ח

 ילקוט לוי יצחק על התוגה 
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וישלח לב, לב - ויזרח-לו השמש, כאשר עבר 
את-פנואל והוא צולע על-ירכו

ומבאר   – יריכו  על  צולע  והוא  ענין  ביאור  ]תוכן: 
היעוד דלע"ל )מיכה ד, ו( ביום ההוא נאום ד' אוספה 
הצולעה – דקאי על הנשמות הנמוכות דלעתיד לבוא 

לא יהי' עוד תאוות נה"ב וכו'.[

יכול  לא  כי  שהרם  דהיינו  יגכו,  על  צולע  והוא  כתיב 
לו זהו בבחי' רופו, אבל בחי' יגכין דלבג מרופו שם נרע 
והוא כמ"ש בתוגה אוג סד"ה כי אתה נגי שיש ב' בחי' 
נשמות, ונשמות הנמוכות אין כח בהם לשלוט על הגע 
שבנה"ב וכמ"ש ר"כ בד"ה בחדש השלישי רבי ואתם בני 
ובני  כמוך,  אל  מי  סד"ה  מזה  וכמ"ש  כליתם,  לא  יעקב 

יעקב היינו יוצאי יגך יעקב הנמשכים מבחי' נה"י שבו.

כנזכג  ויעקב  ישגאל  בחי'  ב'  יש  כלל  דגך  הנה  כי 
בד"ה לא הביט און ביעקב כו', שבבחי' ישגאל לא שייך 
אפי' עמל גק אז תתענר כו'. אבל בבחי' יעקב שייך עמל 
כי  היינו  ביעקב  און  האיש  הביט  לא  עכ"ז  אך  ועבודה, 
לא יכול לו אבל בבחי' יגך יעקב שם וירע בבחי' נשמות 
נמוכות כנ"ל. וזהו והוא צולע פי' כמ"ש בד"ה ואגשתיך 
לי שיש ב' בחי' כלה, הא' כלה נאה כו' בחי' כלתה נפשי 
כו' הב' כלה כמו שהיא ואפילו חרגת מצד התלבשותה 

בנה"ב...

אך בחי' חרג שיש לו גרלים אבל אינן עומדים ביושג, 
עד  כתיב  דהנה  מטו"ג.  שכלולה  נורה  קליפת  ענין  וזהו 
שתי  ופיגש"י  הסעיפים,  שתי  על  פוסחים  אתם  מתי 
המחשבות שאינכם מבינים להכגיע כו', והגלב"ר כ' הנה 
הפסח יטה פעם על גרלו הא' ופעם אל גרלו הב' וכן היו 
ישגאל נוטים על שתי המחשבות פעם יאמינו כי ה' לבדו 
הוא האלקים כו'. והגד"ק שם כ' כמו הפסח שהוא פסח 
בשתי גרליו כי מי שפסח גרלו א' נוטה על הגרל האחת 
ומי שפסח בב' גרליו אינו יודע באיזה גרל יעמוד כן אתם 
שאין  כו'  המחשבות  והם  הסעיפים  שתי  על  פוסחים 

אתם יודעים לבגוג בדעתכם מי האלקים כו' עכ"ל...

אליהו  הוכיחם  וע"ז  כו'.  והשבות  היום  וידעת  וז"ש 
שאינכם מבינים להכגיע ע"י שאין בהם הדעת ולכן הם 
פוסחים על ב' הסעיפים והיינו ענין ק"נ הכלולה מטו"ג 
ונק' להט החגב המתהפכת מטוב לגע ומגע לטוב ונק' 

עה"ד טו"ג והוא אתג דמשתני ומתהפך כמבואג בזח"א 
עליון  הדעת  אבל  דק"ז,  אמוג  ובפ'  ע"ב  דגכ"א  ויחי  פ' 
זהו בחי' אני הוי' לא שניתי כו' וכמ"כ בנפש היא אה"ג 
בד"ה  בת"א  ועיין  לעולם.  וחי  בו  שנאמג  עה"ח  מבחי' 
כחולמים  היינו  שנא'  הרלות  ענין  וזהו   .  . עינים  חכלילי 

כמ"ש בת"א פ' וישב.

והנה נש"י שבעקבים מצד התלבשותן בנה"ב שמק"נ 
נק' ר"כ כלה חרגת כו', והיינו ואתם בנ"י לא כליתם שאין 
הוא  שק"נ  גק  כו',  נאה  כלה  דבחי'  הנפש  הכלות  לכם 
בגרלו  חרג  גק  נק'  נש"י  משא"כ  גרליו,  בב'  חרג  עד"מ 
א' היינו מצד נה"ב שבו שמק"נ כו', משא"כ מצד נה"א. 
וע"ז נאמג והוא צולע על יגכו שבבחי' יגכו הא' אין לו 
העמדה נכונה שפעם נוטה היגך לתאות נה"ב כו', ועיין 
מענין והוא צולע בזח"א בגאשית דק"א ע"ב ודק"ו ע"ב.

וכ"ז נמשך עד עלות השחג לע"ל.

ומגפא,  צדקה  שמש  כו'  השמש  לו  ויזגח  לע"ל  אך 
ומרן  שמש  מבחי'  מנגתקה  חמה  מוציא  הקב"ה  והיינו 
נפגד  דבג  היש  נגאה  שיהי'  מסתיג  אלקים  ששם  כו' 
כו' כנזכג בד"ה תקעו בחודש שזהו ענין עלה במחשבה 
לבגוא במדה"ד כו' ומחמת הנגתק דשם אלקים נמשך 
גיבוי המסכים ונעשה ק"נ בחי' נפגד לרמגי, והוא הנק' 
וכו'  מחלה כמו החולה שטועם מתוק למג ומג למתוק 

כך הם תאוות נה"ב.

תצא  ק"נ  רם  אזי  מנגתקה  חמה  בצאת  לע"ל  אבל 
שגש  להסיג  ומגפא  ענין  וזהו  וטומאתה.  מחלאתה 
נאום  ההוא  ביום  ו'  ד'  סי'  במיכה  נאמג  וע"ז  המחלה, 
כו', היינו בחי' כלה חרגת הנ"ל, עד  ה' אוספה הצולעה 
שתהי' לבי ובשגי יגננו אל אל חי, כמ"ש בד"ה ואגשתיך 
לי שע"י התבוננות במהו"ע ית' אזי אף הצולעה והחרגת 
כו', וכמו במעשה דאליהו ויאמגו ה' הוא האלקים ב"ה. 
וזהו ענין במקום שבע"ת עומדין כו'. וזהו וה' ירי' חשכי 
הוי'  בחינת  שזהו  נגי  אתה  כי  סד"ה  אוג  בתוגה  כמ"ש 
חמה  מוציא  כו'  השמש  לו  ויזגח  וה"ע  יותג,  העליונה 
אוספה  כו'  צולע  והוא  מבחי'  מגפא  להיות  מנגתקה 
משם  השמים  בקצה  נדחך  יהי'  אם  וכמ"ש  הצולעה 

יקבצך כו'.
אוג התוגה, וישלח, עמוד 486 ואילך

 ילקוט ראולה ומשיח 



  הלי דהלד • דהמ למיהס    39 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לט

לט

âכסלו י' ראשון âיום

áì(ã)åéçà åNò-ìà åéðôì íéëàìî á÷òé çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈¨¦®
:íBãà äãN øéòN äöøà©¬§¨¥¦−§¥¬¡«

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ∑ (ב"ר)מּמׁשמלאכים.¯ÈÚN לּמ"ד ∑‡¯ˆ‰ ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ«¿»≈ƒְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבסֹופּה ה"א הּכתּוב לּה הטיל .ּבתחּלתּה, ְְִִִֵֵַָָָָָ

(ä)äk åNòì éðãàì ïeøîàú äk øîàì íúà åöéå©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ
:äzò-ãò øçàå ézøb ïáì-íò á÷òé Ecáò øîà̈©Æ©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

i"yx£Èz¯b∑ וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי אינלא ּגר, אּלא «¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ
"הוה  ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹּכדאי
אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ׁשהרי ,"לאחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹגביר

הרׁשע  לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא ְְְְִִִִַַַָָָָָָ"ּגרּתי",
ׁשמרּתי  מצֹות ותרי"ג מּמעׂשיו ,ּגרּתי למדּתי ולא ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
.הרעים  ִָָ

ÂNÚד  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÔÈcbÊ‡ ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ¿«≈»
:ÌB„‡ Ï˜ÁÏ ¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡Ï È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬«¡

ÈBa¯Ïה  Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È „ÈwÙe«ƒ»¿¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
˙È¯c Ô·Ï ÌÚ ·˜ÚÈ Cc·Ú ¯Ó‡ Ô„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ»»»ƒ

:ÔÚk „Ú ˙È¯ÁB‡Â¿»ƒ«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ניצֹוצֹות  (ּבירּור ׁשּלֹו ה'ּבירּורים' עבֹודת את יעקב ׁשּגמר ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלאחר

ּביקׁש לבן, ּבבית למקֹורם) והעלאתם ה'ּקליּפה' מן ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּקדּוׁשה

אל  מלאכים ׁשלח זֹו ּבעבֹודה ׁשהתחיל קֹודם עׂשו. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ'לברר'

קׁשיים  מּתֹו אֹו יחסית קל 'ּבירּור' יהיה זה אם לבּדֹוק ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָעׂשו,

לברר  מּוקדם עדין ּכי הֹוכיחּו אכן הּבדיקה (ּתֹוצאֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָּומלחמה

"ועלּו ּכאׁשר לעתידֿלבא, רק להתּבּצע יּוכל והּדבר עׂשו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת

יעקב  אמר ולכן עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוׁשיעים

יד) לג, אדֹוני (להלן אל אבֹוא אׁשר עד לאּטי... אתנהלה ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ"ואנכי

ִֵָׂשעירה").

לּבנים: סימן אבֹות ֲִִֵַַָָָּומעׂשה

על  סמ לא ּולבררֹו, עׂשו אל לבֹוא ּברצֹותֹו ׁשּיעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשם

ולבּדֹוק  לחקֹור מלאכים ׁשלח אּלא לבן, ּבבית ּבעבר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהצלחתֹו

ּגם  ּכן - לבררֹו (וכיצד) יּוכל אם עׂשו, מצּוי ׁשּבֹו הּמּצב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאת

ְֵָּבימינּו:

לבּדֹוק  עליו חדׁש, ּתפקיד ּבדבר הּצעה לאדם ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשּמּוצעת

ירידה  לֹו ּתגרֹום לא לֹו, הּמּוצעת זֹו חדׁשה הּצעה אם ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹּתחילה

הּׂשכל  ּכֹוחֹות הינּו - 'מלאכים' ּתחילה לׁשלֹוח עליו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָרּוחנית.

חדׁש עסק עם להתמֹודד יּוכל אם ויסיקּו ׁשּיחקרּו ׁשּלֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהרגׁש

אֹו לקדּוׁשה, להעלֹותֹו יּוכל האם לאו. אם לֹו, ׁשהּוצע ְְֲִִֶֶַַַַַָָזה

ּגם  אּלא לפרנסה, ּכלי רק אינֹו העסק (ּכי להיפ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָחסֿוׁשלֹום

ּתפקידֹו את ימּלא ׁשּבאמצעּותֹו הּׁשמים, מן לֹו ׁשּזּומן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדבר

הּבירּורים). ֲִֵַַַּבעבֹודת

מסקנֹותיו. את יסיק - הּזה החיׁשּוב ּתֹוצאֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָועלּֿפי

'התקשרות') מתוך - 293 עמ' ה, כרך שיחות לקוטי פי (על

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÁÏLiÂ אדֹום „) ארץ ּכי ידענּו הּנה . «ƒ¿«ְֱִִֵֶֶַָ
וזאת  יׂשראל, ארץ ּובין חרן ְְִֵֵֵֶֶָָָֹּבין
סיני  ּכי ׁשאמר הּגאֹון על ְִִֶַַַָָָָּתׁשּובה
ואּלה  הם. סמּוכים ּופארן ְְְִִֵֵֵֶָָוׂשעיר

העבדיו: הם dהּמלאכים dxez ְֲִֵַַָָָָ

ÈB„‡Ï Ôe¯Ó‡˙ ‰k ּכן ‰) אמר . ……¿«¬ƒֵַָ
אדֹוניו, ׁשהּוא אצלם ׁשּיתּברר עד ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָלהם

העבד: מּוסר ּבדר עּמֹו Á‡Â¯וידּברּו ְְִִֶֶֶֶַַָ»≈«
‰zÚ „Ú והּנח המדּבר, סימן האל"ף . «»»ְְִֵֶַַַַָָָֹ

אל"ף  ּתחת אחריו ׁשהּוא ְֲֶֶֶַַַַָָָהּנעלם
ּכבד  ּכי אהב. אהבי אני וכן ְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹֹהּׁשרׁש.
והּוא  אלפי"ן, ב' להֹוציא הּלׁשֹון ְְֲִִֵַַָעל

הּקל: eמהּבנין dxez ְִֵַַַָ

 חומש יומי 

פגשת וישלח

יום גאשון 
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(å)äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ
éðéòa ïç-àöîì éðãàì ãébäì:E §©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

i"yx£¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑ מּטל" לי: אמר אּבא «¿ƒƒ«¬ִִַַַָָ
הּׁשמים  מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּׁשמים

מן  BÓÁÂ¯.הארץ ולא ¯BL∑' על לֹומר ארץ' ּדר ְִֶָָֹ«¬ֶֶֶֶַַ
קרא  'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשורים

הּתרנגֹולים' 'קראּו אֹומר: ואינֹו .הּתרנגֹול', ְְְְְְִֵֵַַַַָ
È„‡Ï „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ ּבא להֹודיע .אליׁשאני »∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָ

EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓÏ∑ּומבּקׁש ,עּמ ׁשלם ׁשאני ƒ¿…≈¿≈∆ְְֲִִֵֵֶַָ
אהבת. ְֲַָ

(æ)éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìà íéëàìnä eáLiåE ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNò-ìà¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−

:Bnò¦«
i"yx£ÂNÚŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e‡a∑ הרׁשע ּכעׂשו עּמ נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ּבׂשנאתֹו,ׁשהיית עֹודּנּו »∆»ƒ∆≈»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ

ע"א) פ' .(ב"ר

Ô‰Ó‡Âו  ÔÈc·ÚÂ ÔÚ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ÈBa¯Ï ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ

:CÈÈÚa¿≈»

‡˙È‡ז  ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»¬≈»
C˙eÓc˜Ï È˙‡ Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ¿«»¿«≈»¿«»≈¿«»»

:dnÚ ‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»«¿»ƒ≈

ãקודש משיחות ãנקודות
הּזה  עֹולם ּבעניני ְְְִֵֵֶַָ"ּגרּות"

:‰zÚŒ„Ú ¯Á‡Â Èz¯b Ô·ÏŒÌÚƒ»»«¿ƒ»Õ≈««»Õ»

ׁשמרּתי. מצֹות ותרי"ג ּגרּתי לבן רש"י)עם ובפירוש ה. (לב, ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ׁשל  (הּפּוכֹו "גר" מּלׁשֹון הּוא ּב"ּגרּתי" הּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶַַַָהּפרּוׁש

ארעי. ּבאפן רק ׁשם ׁשּמתּגֹורר ְְֲִֵֶֶַַָָֹ"ּתֹוׁשב"),

ּביחד  התּגֹורר ׁשּיעקב ׁשאף ּגרּתי", לבן ּב"עם הּפׁשט עמק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוזהּו

הארּמ "לבן וחמֹור,עם ּכ"ׁשֹור הּזה עֹולם עניני ּכל לֹו והיּו י", ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

זרים  ּכדברים אּלּו ענינים היּו עםּֿכלֿזה וׁשפחה", ועבד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹצאן

ּדירת  - ּוביתֹו ּבהם, ׁשקּוע היה ולא ּגרּות מּלׁשֹון "ּגרּתי" ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו,

ּומצֹות. ּתֹורה ועניני הּנׁשמה היּו ׁשּלֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּקבע

לּדרּוׁש ּגרּות, מּלׁשֹון ּד"גרּתי" הּפׁשּוט, הּפרּוׁש ּבין הּקׁשר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוזהּו

ׁשמרּתי": מצֹות "ּתרי"ג - ּתרי"ג" ּבגימטרּיא ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָּד"ּגרּתי

"ּגרּות", ּבבחינת אצלֹו היּו הּזה עֹולם ׁשעניני עלֿידיֿזה רק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכי

ׁשמרּתי", מצֹות ׁש"ּתרי"ג הצליח הארּמי לבן ּבבית ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּנה

ה'. מעבֹודת הּגׁשמּיים עניניו אֹותֹו ּבלּבלּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹולא

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 68 עמוד א, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

ãקודש משיחות ãנקודות
הּקֹודמת  ּבּפרׁשה ׁשּלמדנּו ּכפי צאן, היה יעקב ׁשל רכּוׁשֹו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעיקר

מג) רּבֹות",(ל, צאן לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש ְְְְִִִַַַָֹ"ויפרֹוץ

וחמֹורים" ּוגמּלים ועבדים "ׁשפחֹות ּגם קנה צאנֹו ְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָֹּומּמכירת

"צאן" נכּתב לא מּדּוע אםּֿכן, ׁשם). רׁש"י ּפירּוׁש ÈÙÏ(ראה ְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹƒ¿≈
וחמֹור"? ֲַ"ׁשֹור

ְֵַוהּביאּור:

Ô‡ˆ.והכנעה ׁשפלּות להתּבּטלּות, רֹומז -- ¯BL,לתֹוקף רֹומז …ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

וחֹוזק. ְְֶַּגדלּות

לעׂשו  להֹודיע יעקב התּכּון וגֹו'" וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹּבאמרֹו

זה  ׁשּמידע ּתקוה מּתֹו לֹו, ׁשּיׁש הּנעלים והּכֹוחֹות הּזכּויֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאת

הרעה. מזימתֹו את מּלבּצע עׂשו את ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָירּתיע

"ויהי ּבתחילה: יעקב הֹודיעֹו BL¯לכן ÈÏ על הּמֹורה - " ְְֲִִִִֵַַָָֹƒֶַַ

ּגם הֹוסיף מּכן ּולאחר וחֹוזק, ּגם ˆ‡Ôּתּקיפּות לֹו ׁשּיׁש לרּמז - ְְִִִֵֶַַַַ…ְֵֵֶַַ

ּתֹוקף  אּלא ּפרטי, ּתֹוקף אינֹו ּתֹוקפֹו ּומּמילא לה', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהתּבּטלּות

‰Le„˜c. ƒ¿»
להרּתיעֹו, ּכדי עׂשו ּכלּפי רק היא ל'צאן' 'ׁשֹור' הקּדמת ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹאּולם,

" הּוא ענינֹו עיקר - לעצמֹו ּכׁשהּוא יעקב אÔ‡ˆ,"רּבֹות ְְְְֲִִֶַַַַָֹ…ַ

להקּב"ה. ְְְִַַָָהתּבּטלּות

'התקשרות') מתוך - 752 ועמ' 552 עמ' טו, כרך שיחות' ('לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯BÓÁÂ ¯BL (Â:הּמין ׁשם .„Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Âטעם וזה יצּוה. אׁשר ּכל לעׂשֹות רצֹוני ּכי .ÔÁ ‡ˆÓÏ:f dxez «¬ִֵַ»∆¿¿»¿«ƒְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָƒ¿…≈
E˙‡¯˜Ï CÏB‰ Ì‚Â (Ê:ּבא ׁשאּתה לֹו ּׁשהּגד .g dxez ¿«≈ƒ¿»¿ֶֶַַָָֻ
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(ç)íòä-úà õçiå Bì øöiå ãàî á÷òé àøéiå©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´
ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLàéðL £¤¦À§¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬

:úBðçî©«£«
i"yx£¯ˆiÂ ‡¯ÈiÂ∑ ׁשּמא ותנחומא)יהרג "וּיירא" הּוא (ב"ר יהרג אם לֹו" "וּיצר .אחרים את , «ƒ»«≈∆ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(è)eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNò àBáé-íà øîàiå©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®
:äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå§¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«

i"yx£e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰∑' לׁשֹון מׁשּמׁש מחנה' ««¬∆»««¿ƒ»ְְֲֵֶַַ
נקבה. ּולׁשֹון כז)זכר מחנה"(תהלים עלי ּתחנה "אם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ
נקבה, לׁשֹון לג)הרי זכר.(לקמן לׁשֹון הּזה" "הּמחנה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָ

נקבה: ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים ׁשאר י ׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָוכן
יט) הארץ",(לעיל על יצא יט)"הּׁשמׁש "מקצה (תהלים ְִֵֶֶֶַַָָָָ

זכר, לׁשֹון הרי מֹוצאֹו", ג)הּׁשמים ב "והּׁשמׁש(מלכים ְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
רּוח  וכן נקבה. לׁשֹון הרי הּמים", על א)זרחה (איוב ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

"וּיּגע  נקבה, לׁשֹון הרי ּבאה", ּגדֹולה רּוח ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ"והּנה
זכר. לׁשֹון הרי הּבית", ּפּנֹות יט)ּבארּבע א "ורּוח (מלכים ְְְְֲִִֵַַַַַָָ

ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי הרים", ּומפרק וחזק ְְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָּגדֹולה
'אׁש' טז)וכן נקבה,(במדבר לׁשֹון ה'", מאת יצאה "ואׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵָָָ

קד) זכר (תהלים לׁשֹון לֹוהט", ‰Án‰."אׁש ‰È‰Â ְֵֵָָ¿»»««¬∆
‰ËÈÏÙÏ ¯‡Lp‰∑ אּלחם ּכי התקין עּמֹועלּֿכרחֹו, . «ƒ¿»ƒ¿≈»ְְִִִִֵֶַָָ

ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ּדברים: לׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹעצמֹו
"אלהי  לתפּלה: ּפניו", על הּמנחה "וּתעבר ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָֹֹלדֹורֹון:
הּנׁשאר  הּמחנה "והיה למלחמה: אברהם", ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָאבי

."לפליטה  ְִֵָ

(é)éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷òé øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´
EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé ÷çöé¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−

:Cnò äáéèéàå§¥¦¬¨¦¨«
i"yx£˜ÁˆÈ È·‡ È‰Ï‡Â∑ ּופחד" אֹומר: הּוא ּולהּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְֵַַַָ

היה  הּמיחד, ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻיצחק".
ּכ אּלא וגֹו'? "לארצ ׁשּוב אלי "האֹומר לכּתב ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹלֹו
הבטחֹות  ׁשּתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני יעקב ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹאמר
ׁשבע, מּבאר אבי מּבית ּבצאתי אחת, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָהבטחּתני:
ואלהי  אבי אברהם אלהי ה' "אני לי: ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאמרּת

,"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: אמרּת וׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיצחק",
אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּובבית

"עּמ ואהיה ּבּׁשם ,ּולמֹולדּת אלי נגלית וׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּוב  יעקב אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, ְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּמיחד
אני  האּלּו הבטחֹות ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאל

.לפניּבא ְֶָָ

È˙ח  ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ ‡„ÁÏ ·˜ÚÈ ÏÈÁ„e¿ƒ«¬…«¬»«¬«≈«ƒ»
‡iÏÓ‚Â È¯Bz ˙ÈÂ ‡Ú ˙ÈÂ dnÚ È„ ‡nÚ«»ƒƒ≈¿»»»¿»≈¿«¿«»

:ÔÈ¯MÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«ƒ¿»

Á„‡ט  ‡˙È¯LÓÏ ÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ≈≈≈»¿«¿ƒ»¬»
) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂ נ"יÈ‰˙e dÁÓÈÂ‡˙È¯LÓ ( ¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ»

:‡·ÊÈLÏ ¯‡zL˙„¿ƒ¿»«¿≈»»

d‰Ï‡Âי  Ì‰¯·‡ ‡a‡c d‰Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¡»≈¿«»«¿»»≈»≈
CÚ¯‡Ï ·ez ÈÏ ¯Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁˆÈ ‡a‡c¿«»ƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

:CnÚ ·ÈËB‡Â C˙e„lÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

BÏ ¯ˆiÂ (Á,הּכבד מהּבנין הּדבר זה . «≈∆ְִֵֵֶַַַָָָָ
:ל והצר הּיּו"ד ıÁiÂּכמֹו נפּתח . ְְְֵַ«««ְִַַ

ּכמֹו אחריו, הּבא הּגרֹון אֹות ְֲֲַַַַָָָּבעבּור
מׁשה: hוּיעל dxez ֶַַַֹ
‰ÁÓ (Ë:ּומקֹום ּכבית ּונקבה. זכר . «¬∆ְְִֵַָָָָ

‰ËÈÏÙÏ ¯‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â אּולי . ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ַ
אחיו  חמת ּתׁשֹו אֹו ׁשּיברחּו. ְְְֲִִִִֶֶַָיהיה
להם  יבא אֹו האחת הּמחנה ְֲֶֶַַַַַָָָֹּבהּכֹותֹו
ּתחזק  אם וכמֹוהּו מהּׁשם. והּצלה ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָריוח
ּומה  ליׁשּועה. לי והיית מּמּני ְֲִִִִִֶַָָָָארם

לפליטה  ׁשּיהיה ׁשלמה רּבנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּׁשאמר
הּׁשם ּבע  ואם ּדרׁש. ּדר הּוא ּכרחֹו, ל ְְְְִֵֶֶַַָָ

לא  הארץ, ּכעפר זרע והיה לֹו ְְֲֲֶַַַַָָָָָֹאמר
ּכי  אחרים. על אֹו אּלה על אם ֲִִִֵֵֶַַַָידע
חי, יעקב היה נמּכר ּכאׁשר יֹוסף ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹהּנה
יֹודע  הּנביא אין ּכי ידע, לא ְִִֵֵַַַָָֹוהּוא
הּׁשם. לֹו יגּלה לא אם ְְִִֵֶַַַָֹהּנסּתרֹות
ּגם  מּמּני. העלים וה' אמר ְֱִִִִֶֶֶַַַָָואליׁשע
יעקב, ּפחד אי לּׁשֹואלים ּתׁשּובה ְֲֲִֵַַַָָֹֹזאת
ואהיה  אֹומרֹו והּוא הבטיחֹו. ְְְְְְִִֵֶֶַוהּׁשם

.עּמ ואיטיבה ּפרּוׁש זה ּגם .ְִִִֵֵֶַָָָעּמ
ידענּו ועֹוד לבּדֹו. הּוא ׁשּיּמלט ְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיּתכן
העֹוׂשה  ּכנגד וגדֹול קטן עֹון ּכל ְְֲִֶֶֶָָָָָּכי
ּגדֹול. יּקרא לגדֹול הּקל העֹון ּכן ְִֵֵֶַַַָָָָעל
ׁשגג  אֹו חטא ׁשּמא ּפחד ְֲֶַַַָָָָָֹויעקב
הּׁשם  יהיה לא זה ּובעבּור ְְְֲֲִֵֶֶַַַַֹּבמחׁשבּתֹו,
ׁשאין  מׁשה הּנה ּכי ּתתמּה, ואל ְְִִִִֵֵֶֶַַֹעּמֹו.
את  להֹוציא ׁשלחֹו והּוא מּמּנּו ְְְְְִִֶֶַָָלמעלה
ׁשלח  ׁשגגתֹו ּבעבּור מּמצרים, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָיׂשראל

להמיתֹו: מלאi dxez ְֲִַַָ
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(àé)úéNò øLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
äzòå äfä ïcøiä-úà ézøáò éì÷îá ék Ecáò-úà¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬

ì éúééä:úBðçî éðL ¨¦−¦¦§¥¬©«£«
i"yx£ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜∑(לג זכּיֹותי (שבת נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְֲִַַֻ

והאמת  החסדים ירא,עלֿידי אני לכ עּמי. ׁשעׂשית ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבחטא  נתלכלכּתי מּׁשהבטחּתני לי ׁשּמא ויגרם , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

עׂשו  ּביד ּדבריÓ‡‰ŒÏkÓe∑˙.להּמסר ,אמּתת ְְִֵֵַָָƒ»»¡∆ְֲִֶַָ

ׁשהבטחּתני  ההבטחֹות ּכל לי ·ÈÏ˜Ó.ׁשּׁשמרּת Èk∑ ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָƒ¿«¿ƒ
אּלא  מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹלא

ּבּירּדן  מקלֹו נתן אּגדה: ּומדרׁש לבּדֹו. ונבקע ,מקלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָ
.הּירּדן  ְֵַַ

(áé)éëðà àøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït BúàŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

i"yx£ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑ ּכאח עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, הרׁשע מּיד ּכעׂשו אּלא ,. ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âé)-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk Eòøæ©§£Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

i"yx£·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰∑"איטיב" ,ּבזכּות "היטב" ≈≈≈ƒְְִִֵֵֵ
‰Ìi.(ב"ר)אבֹותיּבזכּות  ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑ ְֲִֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»

אּלא  לֹו אמר לא והלא ּכן? לֹו אמר כח)והיכן (לעיל ְֲֵֵֶַַַָָָָֹֹ
לֹו ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע "ּכי (שם)"והיה ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

,"ל ּדּברּתי אׁשר את אםֿעׂשיתי אׁשר עד אעזב ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא
כב)אמר:ּולאברהם  זרע(לעיל את ארּבה "הרּבה ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָ

ׂשפתֿהּים  על אׁשר וכחֹול הּׁשמים ."ּככֹוכבי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָ

$
âכסלו י"א שני âיום

(ãé)äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈
:åéçà åNòì§¥¨¬¨¦«

Ècיא  ÔÂ·Ë ÏkÓe ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ Ô¯ÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡c¯È ˙È ˙È¯·Ú È„ÈÁÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ z„·Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

) ÔÈ¯˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰ נ"יÔÈz¯˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈ¯LÓ«ƒ¿»

‡¯Èיב  ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È·ÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡n‡ ÈpÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈc dpÓ ‡‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡ia ÏÚ«¿«»

È˙יג  ÈÂL‡Â CnÚ ·ÈËB‡ ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
ÔeÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

È˙È‡cיד  ÔÓ ·ÈÒe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È·ƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
„Èa ¯ÒÓÈ‰Ï ÈÏ ÌB¯‚ÈÂ ‡ËÁa ÈzÎÏÎÏ˙ ÈzÁË·‰LÓ ‡nL∆»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿«¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿«

ÂNÚ(רש"י) ≈»
ּבחטא  נתלכל ׁשּמא חׁשׁש האבֹות, ּבחיר אבינּו, יעקב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכיצד

ְַָחסֿוׁשלֹום?

ּדרּגתֹו נחׁשבת ּברּוחנּיּות, מתעּלה ׁשאדם ּפעם ׁשּבכל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

אני  "והייתי ׁשּכתּוב ּכמֹו חּסרֹון, ׁשל (ּבמּובן לחטא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּקֹודמת

ׁשלמה ").ÌÈ‡hÁּובני ְְִֹֹ«»ƒ
ׁשלמה  עבֹודה מּמּנּו נדרׁשת ׁשּכעת מּפני רק לא הּוא זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ'חטא'

ּכפי  וכּונה התלהבּות ּבאֹותּה הּמצֹות את יקּיים ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָיֹותר,

זאת, עֹוד אּלא ׁשלמֹות. מצֹות אּלה יהיּו לא - לכן קֹודם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּקימן

מׁשלימּותן  עּתה נגרעֹות - ּכה עד קּים ׁשּכבר הּמצֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאף

הּנֹוכחית. ּדרּגתֹו לגּבי ('חטאים') חסרֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָונעׂשֹות

ירא  חסדים, רֹוב לי הׁשּפיע ׁשהּקּב"ה מּכיון יעקב: ׁשאמר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוזהּו

- ("מׁשהבטחּתני") יֹותר הּנעלית ּבדרּגתי עּתה, ׁשּמא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאני

ּבחטא". "נתלכלכּתי חטא, ּבבחינת הם הּקֹודמים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַמעׂשי

'התקשרות') מתוך - 693 עמ' ה כרך שיחות' ('לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÈzË˜ (‡È:ואמת חסד ּפרׁשּתי ּוכבר החסדים. ּכל עּמי ׁשּתעׂשה עד וקטן אני ּפחּות והּטעם, יכלּתי. ּגם ּכמֹו .ai dxez »…¿ƒְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
Èk‰Â (·È:ּבנים על אם והּכה והּכני הּוא וכן ּגדּודים, ׂשרי ּוׁשני ּכמֹו עּמֹו ואחר עצמֹו מׁשרת .bi dxez ¿ƒ«ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

יום שני 



  הלי דהלד • דהמ יתד    43 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מר

מר

glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£B„È· ‡a‰∑ וכן כא)ּברׁשּותֹו, את (במדבר "וּיּקח «»¿»ְְִִֵֶַַ

בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ְְְִִִַַַַָָָָָָּכלֿארצֹו
ונֹוׂשאם  ּבצרֹור צר ׁשאדם ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָאבנים

"מ  אחר: ּדבר ׁשּנטל ּבידֹו. החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אמר: ּדאּת ּכמה כח)מעׂשר, ל",(לעיל אעּׂשרּנּו "עּׂשר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

"מנחה" לקח .והדר ְֲִַַַָָ

(åè)íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe íéúàî íéfò¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦
:íéøNò íéìéàå§¥¦¬¤§¦«

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑ עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒִִִַָ
צר ּכדי הּזכרים ּכּלם, וכן ּתיׁשים. עׂשרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻצריכֹות
לעֹונה  מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ּוב'בראׁשית ְְִִִֵֵֵַַָָָָהּנקבֹות.
ׁשּתים  הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָהאמּורה
אחת  הּגּמלים, ּבׁשּבת. אחת החּמרים, ְְִִַַַַַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
ואיני  חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. ְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָֹלׁשלׁשים
ּבעיני  נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיֹודע
אּלא  אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלמדנּו

ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלפי
מּמלאכה  ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשר

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּובהמה ּדרּכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשעֹוסקין מּׁשּנתעּברה  ּופרים, זכר. מקּבלת אינּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ולחמֹור, נקבֹות. ארּבע אּלא לזכר מסר לא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹּבמלאכה,
ולּגמּלים, לזכר. נקבֹות ׁשּתי - רחֹוקה ּבדר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהֹול

לזכר  אחת נקבה - רחֹוקה יֹותר ּדר .ׁשהֹולכים ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(æè)ìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéòaøà úBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ
:äøNò íøéòå íéøNò úðúà äøNò íéøôe¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

i"yx£ÌÈLÏL Ì‰È·e ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓb∑ ּובניהם ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְֵֶ
ּכנגד  זכר ּבּנאיהם, – ּובניהם אּגדה: ּומדרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעּמהם,

הּכתּוב נקבה  ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש ׁשּצנּוע לפי .(ב"ר), ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
Ì¯ÈÚÂ∑ זכרים .חמֹורים «¿»ƒְֲִִָ

(æé)åéãáò-ìà øîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
:øãò ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

i"yx£Bc·Ï ¯„Ú ¯„Ú∑לעצמֹו ּומין מין e¯·Ú.ּכל ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿
ÈÙÏ∑ ּפחֹות אֹו יֹום, אבא ,ּדר ÁÂ¯Â.אחריכם ואני ¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ¿∆«

eÓÈNz∑חברֹו לפני עינֹועדר להׂשּביע ּכדי עין מלא »ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹ
הּדֹורֹון  רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו .ׁשל ְְִֶַַַָָ

(çé)éçà åNò ELâôé ék øîàì ïBLàøä-úà åöéå©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À
älà éîìe Cìú äðàå äzà-éîì øîàì EìàLe§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤

éðôì:E §¨¤«
i"yx£‰z‡ŒÈÓÏ∑:ותרּגּומֹו ,ׁשֹולח מי אּתה, מי ׁשל ¿ƒ«»ְְְֲִִֶַַָ

אּת' EÈÙÏ.'למן ‰l‡ ÈÓÏe∑ ׁשל ,ׁשּלפני ואּלה ְְַָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְֵֶֶֶֶָ
הּזאת  הּמנחה למי הם, מׁשּמׁשת ׁשלּוחה?מי לּמ"ד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו 'ׁשל', ּבמקֹום הּתבה לא)ּבראׁש אׁשר (לעיל "וכל ְְְְֲִֵֶֶַָֹֹ
הּוא, ׁשּלי הּוא", לי רֹואה כד)אּתה הארץ (תהלים "לה' ִִֶֶֶַַָָָ

ה' ׁשל .ּומלֹואּה", ְֶָ

(èé)äçeìL àåä äçðî á÷òéì Ecáòì zøîàå§¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈
:eðéøçà àeä-íâ äpäå åNòì éðãàì©«Ÿ¦−§¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

Ô˙‡Óטו  ÔÈÏÁ¯ ÔÈ¯ÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈ¯ÒÚ ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz¯˙‡טז  ÔÈ˙Ïz ÔB‰È·e ‡˙˜Ó ÈÏÓb«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
È¯ÈÚÂ ÔÈ¯ÒÚ Ô˙‡ ‡¯ÒÚ È¯B˙Â ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡¯ÒÚ«¿»

È‰B„BÁÏaיז  ‡¯„Ú ‡¯„Ú È‰Bc·Ú „Èa ·‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÔeeLz ‡ÁÂ¯e ÈÓ„˜ e¯aÚ È‰Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡¯„Ú ÔÈ·e ‡¯„Ú ÔÈa≈∆¿»≈∆¿»

CpÚ¯ÚÈיח  È¯‡ ¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „ÈwÙe«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ¯ÓÈÓÏ CÏ‡Le ÈÁ‡ ÂNÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

‰È‡יט  ‡z·¯˜z ·˜ÚÈÏ Cc·ÚÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ Û‡ ‡‰Â ÂNÚÏ ÈBa¯Ï ‡ÁlLÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡¯˙·«¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ (ÂË הּנקבֹות ׂשם ּבּצאן . ƒƒ»«ƒְֵַַָֹ
ׁשנים. ולעירים ד', ּולפרים לזכר. ְְְְְִִִֶֶַַָָָָעׂשר

ּתֹולדּתם: ידע fhּכי dxez ְִַַָָ

eÓÈNz ÁÂ¯Â (ÊÈ,מּמּנּו וקרֹוב הפרׁש. . ¿∆«»ƒְְִֵֶֶָ
מּכה  ּבין הפרׁשה הרוחה. היתה ְְְִֵַַָָָָָָָָּכי

לׁשאּול: ורוח ּכמֹו giלמּכה. dxez ְְְְַַָָָ

¯Ó‡Ï EÏ‡Le (ÁÈ ּכי ּכמֹו . ¿≈¿≈…ְִ
:אהבhi dxez ְֲֵ
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מד glyieמד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£·˜ÚÈÏ Ec·ÚÏ z¯Ó‡Â∑,ראׁשֹון - ראׁשֹון על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ִִַ

לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. - אחרֹון ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָועל
וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ותרּגּומֹו: אני, ְְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָֹֹליעקב

וגֹו' ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה p‰Â‰.'ּולמי ְְְְְִִִֵֶֶָָָ¿ƒ≈
‡e‰ŒÌ‚∑ יעקב. «ֲַֹ

(ë)-ìk-úà íb éLéìMä-úà íb éðMä-úà íb åöéå©§©º©´¤©¥¦À©µ¤©§¦¦½©µ¤¨
ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãòä éøçà íéëìää©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´

:Búà íëàöîa åNò-ìà¤¥½̈§Ÿ©«£¤−Ÿ«

(àë)øîà-ék eðéøçà á÷òé Ecáò äpä íb ízøîàå©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º
äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´

:éðô àOé éìeà åéðô̈½̈©−¦¨¬¨¨«
i"yx£ÂÈÙ ‰¯tÎ‡∑ וכן רגזֹו, כח)אבּטל "וכּפר (ישעיה ¬«¿»»»ְְְֲֵֵַַָֻ

מות", את מז)ּבריתכם ונראה (שם ּכּפרּה". ּתּוכלי "לא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ
ּכּלן  ּפנים, ואצל וחטא עון ׁשאצל ּכּפרה ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבעיני

אר  ולׁשֹון הן והעברה קּנּוח והרּבה לׁשֹון הּוא, ּמי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי ּבעי ידיּה, 'וכּפר ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָּבּגמרא:
קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹוגם
ּבׂשפת  ּבהן ידיו מקּנח ׁשהּכהן ׁשם על זהב", ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּכפֹורי

.הּמזרק  ְִַָ

(áë)àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä øáòzå©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
:äðçna©©«£¤«

i"yx£ÂÈtŒÏÚ∑ וכן לפניו, ו)ּכמֹו וׁשד (ירמיה "חמס «»»ְְְֵָָָָָֹ
ּתמיד", עלּֿפני ּבה סה)וכןיּׁשמע "הּמכעסים (ישעיה ְְִִִִֵַַַַַָָָָ

הּוא  אף ּפניו", "על אּגדה: ּומדרׁש עלּֿפני". ְִִַַַַַַָָָָָאֹותי
ּבכעס  זה ,ׁשרּוי לכל צרי .(ב"ר)ׁשהיה ְְִֶֶַַָָָָָ

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´̈©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
øáòî úà øáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬

:÷aé©«Ÿ
i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר) היתה היכן ?ודינה ¿∆««»»¿»»ְְִֵָָָָ

עיניו  עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה ,נתנּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
מאחיו  ׁשּמנעּה יעקב נענׁש ּתחזירּנּוּולכ ׁשּמא , ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשכם  ּביד ונפלה הּנהר ∑aÈ˜.למּוטב, .ׁשם ְְְְְֶַָָָ«…ֵַָָ

‡Ûכ  ‰‡˙ÈÏz ˙È Û‡ ‡Èz ˙È Û‡ „ÈwÙe«ƒ«»ƒ¿»»«»¿ƒ»»«
‡Ób˙Ùk ¯ÓÈÓÏ ‡i¯„Ú ¯˙a ÔÈÏÊ‡c Ïk ˙È»»¿»¿ƒ»«¬»«»¿≈»¿ƒ¿»»
:d˙È ÔeÁkLz „k ÂNÚ ÌÚ ÔeÏlÓz ÔÈ„‰»≈¿«¿ƒ≈»««¿¿»≈

·˙¯‡כא  È˙‡ ·˜ÚÈ Cc·Ú ‡‰ Û‡ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙ÏÊ‡c ‡z·¯˜˙a dÊ‚e¯Ï dpÁ‡ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
·ÒÈ ÌÈ‡Ó È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ¯˙·e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

·˙כב  ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z·¯˜z ˙¯·ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙È¯LÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

È‰BLכג  ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰Ba ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
‰˙È‰ ÔÎÈ‰ ‰È„Â(כג לב, לֹו(רש"י הקׁשה לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ¿ƒ»≈»»¿»ְְִֵַַָֹֹֻ

הּׁשבטים ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו לה,היכן פרשתנו (רש"י ְְְִִֵֶַַָָָָ

רׁש"ייז) ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ ויׁש אֿב). ד, על (בראשית ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

ׁשּתאֹומה  לרּבֹות ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפסּוק

לרּבֹות  ּבאה ילדיו, עׂשר אחד "ואת" ּכאן: ואף קין. עם ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָנֹולדה

ּדינה. על רק היא הּקׁשיא ולכן הּתאֹומֹות, ְְְִִֵֶַַַַָָָֻאת

(263 עמ' ה כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈÎÏB‰‰ Ïk ˙‡ Ìb (Îהיּו חמׁש ּכי . «∆»«¿ƒִֵָָ
ּבעבּור ÌÎ‡ˆÓaׁשם: הּצד"י נפּתח . ָ¿…«¬∆ְֲִִַַַָ

ּכמֹוהּו: ואין הּגרֹון, k`אֹות dxez ְֵַָָ
(‡Î¯Ó‡ Èk ּדברי אּלה ּבלּבֹו, יעקב . ƒ»«ְְֲִִֵֵֶַֹ

ּופרּוׁש אכּסה tÎ‡ÂÈt¯‰מׁשה: . ֵֶֹ¬«¿»»»ֲֶַ
לא  ּופניה וכן ּכעסֹו. ּופניו, ְְְֲִֵֶַַָָָָֹואסּתיר.

לּה: akהיּו dxez ָָ
˜aÈ ¯·ÚÓ ˙‡ ¯·ÚiÂ (‚Î עבר הּוא . ««¬…∆«¬««…ַָ

ּובניו  נׁשיו לקח ּכ ואחר ְְִִַַַָָָָָָָּבתחּלה,
ּכבר  וּיעבר, ּפרּוׁש והּנה ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹוהעבירם.
נׁשאר  אם לבּקׁש ּבאחרֹונה וׁשב ְְְֲִִֵַַַַָָָָעבר.

ckּכלּום: dxez ְ
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(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים. ּכאן הּבהמה ּומּניח מּכאן נֹוטל ,. ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(äë)úBìò ãò Bnò Léà ÷áàiå Bcáì á÷òé øúeiå©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬
:øçMä©¨«©

i"yx£·˜ÚÈ ¯˙eiÂ∑ קטּנים ּפּכים עליהם ׁשכח וחזר «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ
צא) ‡LÈ.(חולין ˜·‡iÂ∑,'איׁש 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «≈»≈ƒְְִִֵֵֵַַַַ

ּברג  עפר מעלים ׁשהיּו אבק, עלֿידי מּלׁשֹון ליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולׁשֹון  'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנענּועם.

מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' דאּביקּו 'ּבתר הּוא: ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָארּמי
להּפיל  ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָלׁשֹון
ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו. ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו רעהּו, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶָאיׁש

ׁשהּוא  זכרֹונםֿלברכה, עׂשו רּבֹותינּו ׁשל .(ב"ר)ׂשרֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

(åë)Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
:Bnò B÷áàäa á÷òé©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

i"yx£BÎ¯ÈŒÛÎa ÚbiÂ∑,ּבּקלּבסת הּתקּוע הּיר קּולית «ƒ«¿«¿≈ְִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקרּוי

לֹו∑Ú˜zÂ.קדרה  ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום נתקעקע ְֵָ«≈«ְְְְְֲִִֶֶַַָ

ו) ּובּמׁשנה:(ירמיה הסרה. לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"ּפןּֿתקע
ׁשרׁשיהן  לׁשרׁש ּביצתן', .'לקעקע ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ

(æë)EçlLà àì øîàiå øçMä äìò ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½
:éðzëøa-íà ék¦−¦¥«©§¨«¦

i"yx£Ú Èk¯ÁM‰ ‰Ï∑ ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני וצרי ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ
צא) חולין הּברכֹות ∑ÈzÎ¯a.(ב"ר. על לי ׁשּברכני הֹודה ≈«¿»ƒְְִִֵֵֶַַַָ

עליהן. מערער ׁשעׂשו לֹו(אבי, היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה וכאן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ודֹוק  מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא .)לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

(çë)á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà øîàiå: ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

(èë)ìàøNé-íà ék EîL ãBò øîàé á÷òé àì øîàiå©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
:ìëezå íéLðà-íòå íéýìû-íò úéøN-ék¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

i"yx£·˜ÚÈ ‡Ï∑ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְֵֵֶַָָָֹ
וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה ּכיֿאם ּורמּיה, ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָּבעקבה
ּומחליף  ּבביתֿאל עלי נגלה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשמ,ל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ
ׁשּכתּוב: וזהּו יב)עליהן, וּיכל,(הושע מלא אל "וּיׂשר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּנתחּנן  ּומה לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבכה

לי  המּתן עּמנּו", ידּבר וׁשם ימצאּנּו "ּביתֿאל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלֹו?
ועלּֿכרחֹו יעקב, רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹעד
ׁשהיה  ׁשם", אֹותֹו ויבר" וזהּו עליהן, לֹו ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָהֹודה

רצה  ולא לֹו, להמּתין עׂשו ∑ÌÈL‡ŒÌÚÂ.מתחּנן ְְְְִִֵַַָָֹ¿ƒ¬»ƒֵָ
.להם ∑ÏÎezÂ.ולבן  ְָָ«»ֶָ

(ì)änì øîàiå EîL àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨
ì ìàLz äf:íL Búà Cøáéå éîL ¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

È˙כד  ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה  È‰B„BÁÏa ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡¯Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

dk¯Èכו  È˙Ùa ·È¯˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז  ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ ˜ÈÏÒ È¯‡ ÈÁlL ¯Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:ÈzÎ¯a ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

ÚÈ˜·:כח  ¯Ó‡Â CÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡ÔÈ‰lכט  CÓL „BÚ ¯Ó‡˙È ·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

Ó‡Â¯ל  CÓL ÔÚÎ ÈeÁ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L z‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈

:Ônz«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˜·‡iÂ (‰Î ׁשעלה עד אבק, מּגזרת . «≈»≈ְִִֶַַָָָָ
ּביניהם: ‰ÁM¯אבק ˙BÏÚ „Ú עד . ֵֵֶָָ«¬«»«ַ

ּכי  אֹומרים ויׁש הּלילה. ׁשחרּות ְְְֲִִֵַַַָסּור
ּבעבים  הּנראה והּוא אֹור, ּדמּות ְְְִִֶֶַַַָׁשחר

לֹו אין אׁשר וכן הּׁשמׁש. זרֹוח ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַטרם
ekׁשחר: dxez ַַ

BÏ ÏBÎÈ ‡Ï Èk (ÂÎ:הּמלא .ÚbiÂ ƒ…»ְַַָ«ƒ«

BÎ¯È ÛÎa:יעקב ׁשל .Ú˜zÂּכמֹו . ¿«¿≈ֲֶַֹ«≈«ְ
הּיר ּכף סרה מּמּך. נפׁשי ּתקע ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּפן

fkמּמקֹומּה: dxez ְִָ
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מו glyieמו zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iyily meil inei xeriy
i"yx£Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר) מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו הּׁשליחּות )הּכל (ׁשמֹותינּו,אין עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

מׁשּתּלחים  .ׁשאנּו ְְִִֶַָ

$
âכסלו י"ב שלישי âיום

(àì)éúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

(áì)àeäå ìûeðt-úà øáò øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìò òìöŸ¥−©©§¥«

i"yx£LÓM‰ BÏŒÁ¯ÊiÂ∑:הּוא אדם, ּבני לׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְֵָָ
זהּו הּׁשחר', לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ'ּכׁשהּגענּו
לרּפאֹות  לצרּכֹו, לֹו", "וּיזרח אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְְְִִַַַַַָָָּפׁשּוטֹו.

ּדתימא  ּכמה צלעתֹו, ג)את צדקה (מלאכי "ׁשמׁש ְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

לׁשקע  ׁשּמהרה ׁשעֹות ואֹותן ּבכנפיה", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּומרּפא
ּבׁשבילֹוּכׁשּיּבׁשבילֹו לזרח מהרה ׁשבע, מּבאר .צא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ÚÏBˆ ‡e‰Â∑ צלע .הּׁשמׁשּכׁשּזרחה היה ¿≈«ְְֵֶֶֶַַָָָָֹ

(âì)äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À
Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò øLà£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́

:äLpä ãéâa á÷òé©«£½Ÿ§¦−©¨¤«
i"yx£‰Lp‰ „Èb∑?"הּנׁשה "ּגיד ׁשמֹו נקרא ולּמה ƒ«»∆ְְְִִֶַָָָָ

וכן  קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָלפי
נא) וכן (ירמיה ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אלהים (לקמן נּׁשני "ּכי ְְְֱִִִֵַַָָָָֹ

‰C¯iאתּֿכלֿעמלי": ÛkŒÏÚ)∑ ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ֲִֶָָ«««»≈ְַַָ
"עד  ּכמֹו: 'ּכף', קרּוי: ועגל, וחלּול ּגבּה ְְְַַַָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבגרּות  ּבסּמני הּכף" ׁשּתתמר(. ְְְִִֵֵֶַַַָָ

âì(à)Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾
äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ

:úBçôMä ézL ìòå ìçø-ìòå§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«

(á)-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì¥¨³¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑ חביב אחרֹון .אחרֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

‡¯Èלא  Ï‡Èt ‡¯˙‡„ ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈLÙ«¿ƒ

Ï‡etלב  ˙È ¯·Ú È„ ‡Ók ‡LÓL dÏ Á„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:dk¯È ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

Èb„‡לג  ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL„ ‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

‡˙‡א  ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡ia ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó Úa¯‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

:‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב  ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰Èa ˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a ‡‰·e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ

Ú·Lג  ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈÓÊ נ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰Lp‰ „È‚a (‚Ïהעּתיקּו ּכאׁשר ידּוע, . ¿ƒ«»∆ֱֲִֶֶַַָ
לחסרי  אם ּכי ספק ּבֹו ואין ז"ל ְְְְִִֵֵֵֵַַַָקדמֹונינּו
ׁשהּוא  ׁשּמפרׁשים ותֹולדת ְְְִֶֶַַַַָָהּדעת.

נׁשים. מּגזרת הּנׁשה ויפרׁשּו ְְִִִִֵֶַַַָָָָהאבר,
ׁשהּוא  ליעקב ׁשּנראה הּמלא זה ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
את  יפקח הּׁשם אם ,ל יתּבאר ְְְִִִֵֵֶַַָּגּוף,

ּבקרּבֹו: ׁשמי ּכי ּבפרׁשת לבב` dxez ְְְְְְִִִַָָָ
אּולי ·) ּבאחרֹונה, ויֹוסף רחל ְְֲֵֵַַָָָָוׂשם

אֹותם: אהבתֹו ּבעבּור bיּמלטּו dxez ְֲֲִַַָָָ

יום שלישי 
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מז

glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy

(ã)åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léåeä:ekáiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«

i"yx£e‰˜aÁÈÂ∑ מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו נתּגלּגלּו «¿«¿≈ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
הּללּו הׁשּתחואֹות ויׁש∑e‰˜MiÂ.ּכל עליו, נקּוד ְֲִַַָָָ«ƒ»≈ְֵָָָ

ׁשּדרׁשּו יׁש ּד'ספרי': ּבבריתא הּזה ּבּדבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין
לּבֹונקּדה  ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר אמר (ב"ר)זֹו, . ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ׁשעׂשו  ּבידּוע היא, 'הלכה ּבןֿיֹוחאי: ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָרּבי
ׁשעה  ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹׂשֹונא

לּבֹו' ּבכל רבה)ּונׁשקֹו .(בראשית ְְִָָ

(ä)íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½
ä øîàiå Cl älà-éî øîàiåíéýìû ïðç-øLà íéãìé ©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:Ecáò-úà¤©§¤«
i"yx£Cl ‰l‡ŒÈÓ∑ אּלה .ׁשּל?להיֹות מי ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

$
âכסלו י"ג רביעי âיום

(å):ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨

(æ)óñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²
:eåçzLiå ìçøå§¨¥−©¦§©«£«

i"yx£ÏÁ¯Â ÛÒBÈ Lb∑ לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְִִִֵָָָָֻ
'אּמי  אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבנים.
אעמד  רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ׁשּמא ּתאר, ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹיפת

יֹוסף  זכה מּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכנגּדּה
עין  "עלי ."לברּכת ְְֲִִֵַָ

(ç)ézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦
:éðãà éðéòa ïç-àöîì øîàiå©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

ÏÚד  ÏÙe dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎ·e d˜LÂ d¯‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

ia‡ה  ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡ia ¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:Cc·Ú«¿»

È‚Òe„‡:ו  Ô‰È·e ÔÈp‡ ‡˙ÈÁÏ ˙·È¯˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôkז  ¯˙·e e„È‚Òe ‡‰·e ‰‡Ï Û‡ ‡·È¯˜e¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:e„È‚Òe ÏÁ¯Â ÛÒBÈ ·È¯¿̃≈≈¿»≈¿ƒ

ÈÚ¯Ú˙ח  Èc ÔÈ„‰ ‡˙È¯LÓ Ïk CÏ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

‰f‰ ¯·ca ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ(ד לג, ּכדי (רש"י זֹו לׁשֹון נקט רׁש"י ¿≈¿ƒ«»»«∆ְִֵַַָָ

ׁשּיׁשנֹו הּקׁשי ּכבד מּבחינת 'ׁשקּולים' הּפרּוׁשים ׁשּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹללּמדנּו

ׁשני  אּלא ׁשני', ּו'פרּוׁש ראׁשֹון' 'ּפרּוׁש ּכאן אין מהם; אחד ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבכל

ׁשאינֹו הּוא הראׁשֹון ּבּפרּוׁש הּקׁשי ׁשּכן, ׁשקּולים. ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּפרּוׁשים

לCLÓ‰Ï,"מתאים אׁשר ל יהי "אחי ("וּיבּכּו", הּסּפּור ְִַ¿∆¿≈ְְְֲִִִִֶַַָָ

הּׁשני  ּבּפרּוׁש והּקׁשי אּתי"). אׁשר העם מן עּמ נא ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"אּציגה

מתאים ׁשאינֹו אחי",lÁ˙Ï˙הּוא יעקב את ("ואהרגה הּסּפּור ְִֵֶַƒ¿ƒ«ְְֲִִֶַַַַָָֹ

ּבׂשנאתֹו"). ְְִֶָ"עֹודּנּו

(144 עמ' כ שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e‰˜MiÂ ˙B„e˜ ÏÚ L¯c‰ טֹוב „) . «¿»«¿«ƒ»≈
לעּת ּדרהּוא על ּכי מׁשדים, יקי ְִִִִֵֶֶַַָָ

רע  לעׂשֹות עׂשו חׁשב לא ְֲֵַַַַָָָֹהּפׁשט
יֹוסף  עׂשה ּכאׁשר וּיבּכּו, והעד, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָלאחיו.

אחיו: dעם dxez ִֶָ
CÏ ‰l‡ ÈÓ מי ‰) אֹו ,עּמ אּלה מי . ƒ≈∆»ִִִֵֶָ
הם: ׁשּל וכמֹוהּוÔÁאּלה נתן, ּכמֹו . ְֵֵֶֶ»«ְְַָָ

הם: ּכמֹו חּנם ּגם אֹותם. eחּנּונּו dxez ְִֵַָָָ

EÏ ÈÓ (Á.אדם על יּמצא לעֹולם מי, . ƒ¿ְִִֵַָָָָ
ּכל  לֹו ׁשּׁשּגרּת זה הּוא מי ְִִֵֶֶַָָּופרּוׁש

:ּבמחׁשבּת מי אֹו הּזה. hdxezהּמנחה ְְְְְִִֶַַַַָ

יום גביעי 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  48    הלי דהלד • דהמ ירדיד   

מח glyieמח zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy
i"yx£‰Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ∑ אׁשר הּמחנה ּכל מי ƒ¿»««¬∆ֲֲִֶֶַַָ

ּופׁשּוטֹו,ּפגׁשּתי  .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְְִֶֶַַָָָ
ׁשל  ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי על מקרא: ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל

ּפגע  אנׁשיו מלאכים ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו , ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָ
להם: אֹומרים והם אּתם'? מי 'ׁשל להם: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָואֹומרים

אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', ְְְְִִֵֵֵֶַַָ'ׁשל
עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ'הּניחּו,
עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ'ּבן

מּׁשּל ּכן, 'אם להם: אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל נּו'אחיו ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.אּתם' ֶַ

(è):Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNò øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
i"yx£CÏŒ¯L‡ EÏ È‰È∑ הֹודה הּברכֹות ּכאן על .(ב"ר)לֹו ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ

(é)éðéòa ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷òé øîàiåE ©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½
éðô éúéàø ïk-ìò ék éãiî éúçðî zç÷ìåúàøk E §¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ

:éðöøzå íéýìû éðt§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦
i"yx£‡ŒÏ‡∑ נא לי אל È˙‡ˆÓ.ּכן ּתאמר ‡ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ

È˙È‡¯ ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙ÁÓ zÁ˜ÏÂ EÈÈÚa ÔÁ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ
'B‚Â EÈÙ∑ על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ּכי »∆¿ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ּפני ראיתי לי אׁשר חׁשּובין והן ,,הּמלא ּפני ּכראּית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
על ׁשראיתי  לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, .ׁשּל ׂשר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיתירא  ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסרחני.

לֹו יכל איני ונּצֹול, הּמלאכים 'ראה ויאמר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהימּנּו
לי ∑Èˆ¯zÂ.מעּתה' 'רצֹון',נתּפּיסּת ּכל וכן ֵַָ«ƒ¿≈ƒְְְִִֵַַָָָ

ּבלע"ז. אפיצומנ"ט ּפּיּוס, לׁשֹון כב)ׁשּבּמקרא (ויקרא ְְְִִֶַַַָ
לכם", יהיה לרצֹון לא לפּיס "ּכי ּבאֹות הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וכן  י)ּולרּצֹות, יֹודעים (משלי רצֹון", ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ּולרּצֹות  .לפּיס ְְֵַַ

(àé)éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìû¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

i"yx£È˙Î¯a∑ ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְִִִִַַַָָָָ
וכל  ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּפנים,

ּכגֹון: ּפנים, לראּית ׁשהיא מז)ּברכה יעקב (לקמן ויבר" ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יח)אתּֿפרעה", ב ּדסנחריב,(מלכים ּברכה" אּתי "עׂשּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ח)וכן  ב מל"ל (שמואל ּדתֹועי ּולברכֹו" לׁשלֹום לֹו ׁשאל ְְְְְְִִֵֶֶָָֹ
ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻחמת,

שלו"ד  מו"ן ּברכתי, זֹו אף ‰·‡˙.שלודא"ר. ¯L‡ ְִִַָ¬∆À»

CÏ∑ יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת ׁשּבאה לא עד להּגיעּה »ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
רבא)ליד לפי ∑ÈpÁ.(בראשית מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן ְְָ««ƒְְִִֶֶָֻ

לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא
והּׁשליׁשית  נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא 'חנן' ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ'חננני',

"זבדני" "עׂשני", ּכמֹו: ּכל ∑ÏÎŒÈÏŒLÈ.לׁשּמּוׁש, ְְְִִִַַָָ∆ƒ…ָ
יֹותר  רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ּדּבר ועׂשו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָסּפּוקי.

צרּכי  מּכדי .ויֹותר ְְְִִֵֵָ

(áé):Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«
i"yx£‰ÚÒ∑,ׁשמע ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְִֶַָָָ

ּבּתבה  יסֹוד והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: "נסעה" ּכאן, אף .סלח. ְְְְְִִֵַַַַַָָָ
ליעקב  אמר עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ׁשל :ותרּגּום ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

'ונל מּכאן Ec‚Ï.'נּסע ‰ÎÏ‡Â∑ טֹובה ,ל ּבׁשוה ְִִֵֵַָ¿≈¿»¿∆¿∆ְְֶָָ
ּכאׁשר  לאט ללכת מהלכּתי ימי ׁשאארי ,ל אעׂשה ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָזֹו

ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי .אּתה ְְְְְִֶֶֶֶַָָָ

‡ˆÁÏט  ÈÁ‡ ÈbÒ ÈÏ ˙È‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

¯ÔÈÓÁי  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ eÚ·a ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ôk ÏÚ È¯‡ È„È ÔÓ Èz·¯˜z Ïa˜˙e CÈÈÚa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
˙ÈÚ¯˙‡Â ‡i·¯·¯ Èt‡ eÊÈÁk CÈt‡Ï ÔepzÊÁ¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

‡¯Èיא  CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz·¯˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È¯‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«̄ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

CÏ·˜Ï:יב  C‰È‡Â C‰ÈÂ Ïh ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡ Ï‡ (È ּוכבר ּכן. אדֹוני יאמר אל . «»ְֲִֵַַָֹ
הּנגיד: ּדקּדּוק הֹודעּתיÈt ˙B‡¯k ְְִִִַַָƒ¿¿≈

ÌÈ‰Ï‡ הּמפרׁשים ורּבי .מלא . ¡…ƒְְְְִֵַַַָָ
לחּזק  ליעקב הּמלא ּבא ּכי ְְְְֲִִֵַַַַָָֹאֹומרים
הּנה  ּכי מאחיו, יירא ׁשּלא לּבֹו ִִִִִֵֵֶֶָָֹאת
אדם. ּבן ּכי אף לֹו יכֹול לא ְִֶַַַָָָָֹהּמלא
וּיׂשר  ּכמֹו אלהים עם ׂשרית מּלת ְְֱִִִִֵַַַָָָֹואין

ּכמֹו עם אין ּכי יׂשראל, על ְְֲִִִִֵֵֶֶַָאבימל
עם  ּתחׁשב ׂשר ּפרּוׁשֹו, רק ִֵֵֵַַַָעל.
וׁשֹואלים  ׂשרים. אנׁשי ועם ְְְְֲִִִִֵַַַָָהּמלאכים
הּׁשמׁש, לֹו וּיזרח טעם מה ְְֲִִֶֶַַַַַַיׁשאלּו
העֹולם. ּבכל זֹורחת אחד ּברגע ְְֲֶֶַַַַָָָָֹוהלא
הּׁשמׁש, זרֹוח עת ּכי ּתהּו, ְְִֵֵֶֶַַָָֹּוׁשאלתם
ירּוׁשלים  ּבין והּנה יׁשּתּנה. מקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבכל

זה  ּבּה ׁשחּברּתי הּמדינה זאת ְְִִִֵֶֶַַָָֹּובין
ּוׁשליׁש ׁשעה לּוק"א, ּוׁשמּה ְְִֵַָָָָהּפרּוׁש,
הּדבר  וזה מעלֹות. י"ב ּוברחב ְֲֶַַַָָָָָֹׁשעה,
צֹולע  והּוא ּופרּוׁש ספק. ּבלא ְְֵֵֵַָָֹּברּור
וטעם  האחת. צלעֹו על הֹול ְְֵֶַַַַַַָָָׁשהיה

לּדבר: זכר ּכן i`על dxez ֵֵֶַַָָ
‰ÚÒ (·È לׁשֹון ׁשהּוא אֹומרים יׁש . ƒ¿»ְְִֵֶ
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(âé)ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò ø÷aäå§©¨−̈¨´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

i"yx£ÈÏÚ ˙BÏÚ∑ מּטלֹות עלֹות, ׁשהן והּבקר הּצאן »»»ְֵֶַַָָָָֹֻ
לאט  לנהלן לׁשֹון:∑BÏÚ˙.עלי עֹולליהן, מגּדלֹות ְְֲַַַָָ»ְְְְֵֶַ

ב) ויֹונק",(איכה סה)"עֹולל ימים",(ישעיה ו)"עּול א (שמואל ְִֵֵָ
אנפיטי"ׁש ּבלע"ז עלֹות", ּפרֹות Ìe˜Ù„e."ׁשּתי ְְֵַַָָ¿»

„Á‡ ÌBÈ∑) אחד יֹום ידּפקּום ּבמרּוצה )ואם ּבּדר ליּגעם ∆»ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
הּצאן" ּכל ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e."ומתּו השירים "קֹול (שיר ֵַָָֹ¿»ְ

ּבּדלת  נֹוקׁש ּדֹופק", .ּדֹודי ִֵֵֶֶַ

(ãé)éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À
ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä ìâøì§¤̧¤©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²

:äøéòN éðãà-ìà àáà-øLà£¤¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨
i"yx£È„‡ ‡Œ¯·ÚÈ∑ עבר ,הליכת ימי ּתארי אל «¬»»¬…ƒְְֲֲֲִִֵַַָֹ

ּדרּכ ּתתרחק ּכפי אם ה"א ∑‡˙Ï‰‰.ואף אתנהל, ְְְְְִִִֵַַַ∆¿«¬»ְֵֵֶַ
אׁשמעה  ארדה, ּכמֹו: ׁשּלי,∑Èh‡Ï.יתרה, לאט ְְְְְֵֵֶָָָ¿ƒƒְִֶַ

נחת, ח)לׁשֹון לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב "לאט (שמואל ְְְְִַַַַַ
מׁשּמׁשת, ואינּה היסֹוד מן הּלּמ"ד "לאּטי", לּנער". ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלי

ׁשּלי' נחת ‰Î‡Ïn‰.'אתנהל Ï‚¯Ï∑צר לפי ְִֵֶֶַַַ¿∆∆«¿»»ְִֶֹ
הּמּטלת  הּמלאכה רגלי להֹוליהליכת Ï‚¯Ïe.עלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿∆∆

ÌÈ„ÏÈ‰∑ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, Ú„.לפי «¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«
‰¯ÈÚN È„‡ŒÏ‡ ‡·‡Œ¯L‡∑,הּדר לֹו הרחיב ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִֶֶַ

'אם  אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
והּוא  אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָּדעּתֹו

.הל ׁשּנאמר (ב"ר)לא הּמׁשיח, ּבימי ?יל ואימתי ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
כ"א) א הר (עובדיה את לׁשּפט צ ּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו :ְְְִִִִֶַַָֹ

ּומד  רּבים עׂשו". - זֹו לפרׁשה יׁש אּגדה, .רׁשי ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

¯ÔÈÎÈkיג  ‡i˜È È¯‡ Ú„È ÈBa¯ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜ÈÓ È¯B˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

‡„a¯יד  ‡‡Â dc·Ú Ì„˜ ÈBa¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ ÈBa¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
לעתיד־לבא? "אדֹוני" לעׂשו יקראּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמּדּוע

ׂשעירה" אדֹוני אל אבֹוא אׁשר "עד הּפסּוק יד)על ּפירׁש(לג, , ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהר  מֹוׁשיעים ועלּו ׁשּנאמר, הּמׁשיח. ּבימי ,יל "ואימתי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָרׁש"י

עׂשו". הר את לׁשּפֹוט ְִִֵֶַָצּיֹון

מּדּוע  ואםּֿכן לעתידֿלבא, רק יקּוים זה ענין הרי לעּין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹויׁש

יהיה  לא הּמׁשיח ּבימֹות הרי "אדֹוני", ּבׁשם עׂשו ּכאן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנקרא

ליעקב? "אדֹון" ְֲֵַָָֹעׂשו

ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּבהם  יׁש ּביֹותר, ּופחּותים ּגׁשמּים ּדברים ּגם ׁשּבעֹולם, ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל

מּטה  למּטה נמצא ׁשהּדבר ּככל ואדרּבה, קדּוׁשה. ׁשל ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָניצֹוץ

עליֹון  מּמקֹום הּוא ׁשּבֹו הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוץ מֹורה זה הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָיֹותר,

י ֹותר" למּטה י ֹורד ּביֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע ּכהּכלל (ראה יֹותר. ְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ

מקומות) ובכמה א. לז, שלח ג. לד, אמור תורה' ׁשּבזמן 'לקוטי ְִֶֶַָאּלא

לּכל. ּגלּוי ואינֹו הּתחּתֹון ּבּמקֹום ונעלם מּוסּתר הּניצֹוץ ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּגלּות,

מן  אעביר הּטּומאה רּוח "ואת ּכאׁשר הּמׁשיח, ּבימֹות ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָא

ב)הארץ" יג, אזי (זכריה וההסּתרים, ההעלמֹות ּכל ויבּוטלּו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּקדּוׁשה. ניצֹוצֹות ּכל ְְִִַַָָיתּגּלּו

הּניצֹוץ  הרי יֹותר, למּטה נמצא ׁשהּדבר ׁשּככל הּנ"ל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועלּֿפי

הּוא  ּגבֹוּה - הרׁשע ׁשּבעׂשו ׁשהּניצֹוץ נמצא יֹותר, נעלה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבֹו

ְֵּביֹותר.

ׁשאז  מּפני "אדֹוני" לעׂשו יקראּו הּמׁשיח" "ּבימי ּדוקא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכן,

ּביֹותר. הּוא ׁשּנעלה ׁשּבֹו, הּניצֹוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַּיתּגּלה

ואילך) 955 עמ' ח"א תשד"מ התוועדויות' - מנחם 'תורת (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

י  (הֹוׁשע וכן הּנער, ׁשּלחה ּכמֹו ְְְִִֵֵַַַַָצּוּוי
עלינּו: נפלּו וׁשאני ÎÏÂ‰ח) ּכּלנּו, . ְִֵָ¿≈≈»ְֲִֶָֻ

ויּתכן  מּמּך. אזּוז לא ,לנגּד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹאל
נּסע  ההּוא, מּנהר וּנּסעה ּכמֹו ְְְִִִִַַַָָָלהיֹותֹו

:לנגּד אל ואני biּכּלנּו dxez ְְֲִֵֶֶֶַָֻ
ÌÈk¯ ÌÈ„Ïi‰ Èk (‚È הּגדֹול ּכי . ƒ«¿»ƒ«ƒִַָ

מסּפר: וימים לֹו יׁש ׁשנה י"ב ְְִִֵֶֶָָָָָׁשּבהם,
˙BÏÚ ההרֹות הּנה ינהל. עלֹות ּכמֹו . »ְְִֵֵֶַָָ

נקראּו ּכן על העּתדים, עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֻׁשעלּו

וטעם ׁשּלא ÈÏÚעלֹות: לׁשמרם עלי . ְַַָ»»ְְֶַָָָֹ
נזק: לידי ּדפקּום Ìe˜Ù„eיבֹואּו ואם . ִֵֵֶָ¿»ְְִָ

הּצאן: ּכל ימּותּו אז ciהּמנהיגים dxez ְִִַַַָָָֹ
‰Ï‰˙‡ („È:עּמם אתנהל ּכמֹו . ∆¿«¬»ְְִֵֶַָ

Èh‡Ï לׁשֹון יהיה אֹו נֹוסף. הּיּו"ד . ¿ƒƒְְִֶַָ
מדּבר: ‰Î‡Ïn‰יחיד Ï‚¯Ï ּבעבּור . ְִֵַָ¿∆∆«¿»»ֲַ

אלי, והּקרֹוב מלאכּתי. ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַָהּמקנה
אדם  ׁשּיּוכל מה הּמלאכה ּפרּוׁש ְִֵֶַַַָָָָּכי

הּממֹון  ּגם ּוברׁשּותֹו. ּבכחֹו ְְֲִַַַָֹלעׂשֹות
ידֹו ׁשלח לא אם ּכמֹו .ּכ ְִִֵַָָָָֹיּקרא
מּלת  הּגזרה ּומּזאת רעהּו. ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹּבמלאכת
רׁשּות  ּתחת ׁשהּוא ּבעבּור ְְֲֶַַַַָמלא
ה' ויבר ּכמֹו לרגלי, ויהיה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָהּׁשֹולח.
לרגל  להיֹות ויּתכן לרגלי. ְְְְְְִִִֵֶֶַָאֹות
על  ׁשהֹוליכם ְְִֶַַָָּכמׁשמעֹו,

ehרגליהם: dxez ְֵֶַ
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(åè)ézà øLà íòä-ïî Enò àp-äâévà åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
:éðãà éðéòa ïç-àöîà äf änì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰f ‰nÏ ¯Ó‡iÂ∑זֹו טֹובה לי לּה?ּתעׂשה צרי ‡„È.ׁשאיני ÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡∑ לי ּתׁשּלם ולא «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַֹ
ּגמּול  ׁשּום .עּתה ְַָ

(æè):äøéòN Bkøãì åNò àeää íBia áLiå©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
i"yx£Bk¯„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBia ·LiÂ∑(ב"ר) עׂשו «»»««≈»¿«¿ֵָ

מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלבּדֹו.
אחד  ּבימי אחד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? להם ּפרע והיכן . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר  ל)ּדוד, א נער (שמואל איׁש מאֹות ארּבע אם "ּכי ְֱִִִִֵֶֶַַַַַָ
הּגמּלים  על רכבּו ."אׁשר ְְֲִֶַַַָ

(æé)äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´
:úBkñ íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò úkñª½Ÿ©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

i"yx£˙Èa BÏ Ô·iÂ∑(יז חדׁש(מגילה י"ח ׁשם וחרף ׁשהה קיץ, קיץ : – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות .וקיץ, «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

(çé)ïòðk õøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©
òä éðt-úà ïçiå íøà ïctî Bàáa:øé §Ÿ−¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

i"yx£ÌÏL∑ּבגּופֹו מּצלעתֹו.ׁשלם ׁשּנתרּפא לג), (שבת »≈ְְְִִֵֵֶַַָָ
ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ׁשּלא ּבממֹונֹו, ְְִֵֶַָָָָֹׁשלם

לבן  ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ׁשּלא ּבתֹורתֹו, ÈÚ¯.ׁשלם ְְְֵֵֶַַָָָָָֹƒ
ÌÎL∑וכמֹוהּו לעיר, א)ּכמֹו ּבית (רות ּבֹואנה "עד ¿∆ְְְִֵַָָָ

‡¯Ì.לחם" ÔctÓ B‡·a∑:לחברֹו האֹומר ּכאדם ֶָ¿…ƒ««¬»ְֲֵֵַָָָ
ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ'יצא
לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוּיבא

ּבּדר. ֶֶַ

(èé)Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða ãiî¦©¬§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר 'חּורפן',(מעה, ותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר"טֹובים, "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, ּבכל .)חריפים ְְֲִִִֵֵַָָ

(ë):ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ∑ ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַֹ
הּקדֹוׁשֿ ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל", "אלהי ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹקרּוי
ׁשם  על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּברּוֿהּוא

הּׁשם, ּבקריאת נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּנס,
הּוא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, הּוא אל, ׁשהּוא מי ְִֵֶַַָָּכלֹומר:

ׁשּׁשמי  לי ּבמׁשה יׂשראל לאלהים מצינּו וכן יז). (שמות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

nÚ‡טו  ÔÓ CnÚ ÔÚk ˜BaL‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ÈnÚcƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:ÈBaƒ̄ƒ

ÈÚNÏ¯:טז  dÁ¯‡Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ·˙Â¿«¿»«≈»¿»¿≈¿≈ƒ

Èa˙‡יז  dÏ ‡·e ˙BkÒÏ ÏË ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „·Ú d¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡¯˙‡„¿«¿»À

Ècיח  ÌÎL„ ‡z¯˜ ÌÈÏL ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡¯Le Ì¯‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z¯˜ (Èt‡) Ï·˜Ï»√≈«≈«¿»

Ônzיט  Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È·„ ‡„ÈÓ dkLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»

‡Ïכ  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(ÂËÌÚËÂ‰Ê ‰nÏ לי אין . ¿««»»∆ִֵ
:צרfh dxez ֶֹ

ÌÏL ·˜ÚÈ ‡·iÂ (ÁÈ.הּתאר ׁשם . «»…«¬…»≈ֵַַֹ
לֹו ארע ׁשּלא ּבׁשלֹום ׁשּבא ְְֵֶֶַַַַָָֹוהּטעם,
מארע  לסּפר יחיל עּתה ּכי מארע, ְְְִִֵַַָָָָֹֹׁשּום

hiּדינה: dxez ִָ

‰„O‰ ˙˜ÏÁ (ËÈ.ּבּׂשדה חלק . ∆¿««»∆ֵֶֶַָ
מעלה  ּכי להֹודיע הּכתּוב זה ְְְֲִִִִֶַַַָָוהזּכיר
לֹו ׁשּיׁש מי יׂשראל. לארץ יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָּגדֹולה
עֹולם  ּכחלק הּוא חׁשּוב חלק, ְֵֵֶֶָָָּבּה

kהּבא: dxez ַָ
(ÎÈk ÔB‡b‰ ¯Ó‡iÂÏ‡ BÏ ‡¯˜iÂ «…∆«»ƒ«ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈ È‰Ï‡,אל ׁשּקרא ּפרּוׁשֹו ּכן . ¡…≈ƒ¿»≈ֵֵֵֶָָ
ׁשם  הּוא ׁשּכן הּוא והּנכֹון הּׁשם. ְֵֵֵֶֶַַָאל

מזּבח וכן ׁשמֹוהּמזּבח. קרא מׁשה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
הּׁשם  ׁשעׂשה הּנס ּבעבּור נּסי, ֲִִֵֵֶַַַָָה'
אל  הּׁשכינה ּבׁשּוב וכן ההּוא. ְְְִֵֶַַַָָּבּמקֹום
וכן  ׁשמּה. ה' נקראת ּתהי ְְְְִִִֵֵַָָָירּוׁשלים,
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אּלא  ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ"וּיקרא
ׁשל  ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח, ׁשם קרא הּנס ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' ְְִִֵַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

'אל' ליעקב קראֹו יח)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ודברי (מגילה , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
לכּמה  מתחּלקים סלע", יפצץ "ּוכפּטיׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּתֹורה

ּבאתי  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני  .טעמים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

$
âכסלו י"ד חמישי âיום

ãì(à)á÷òéì äãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈§©«£®Ÿ
:õøàä úBðáa úBàøì¦§−¦§¬¨¨«¤

i"yx£‰‡ÏŒ˙a∑יציאתּה ׁשם על אּלא יעקב, ּבת ולא «≈»ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ
היתה, יצאנית היא ׁשאף "ּבתֿלאה", (ב"ר)נקראת: ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ל)ׁשּנאמר: לקראתֹו".(לעיל לאה הּמׁשל:("וּתצא מׁשלּו ועליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכבּתּה .)ּכאּמּה, ְְִִָָ

(á)Nð éeçä øBîç-ïa íëL dúà àøiåõøàä àé ©©̧§Ÿ¹̈§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤
:äpòéå dúà ákLiå dúà çwiå©¦©¬Ÿ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨

i"yx£d˙‡ ·kLiÂ∑ּכדרּכּה.‰pÚÈÂ∑ּכדרּכּה ע"ז)ׁשּלא .(יומא «ƒ¿«…»ְְַָ«¿«∆»ְְֶַָֹ

(â)äøòpä-úà áäàiå á÷òé-úa äðéãa BLôð ÷aãzå©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£½̈
:äøòpä áì-ìò øaãéå©§©¥−©¥¬©©«£¨«

i"yx£‰¯Úp‰ ·ÏŒÏÚ∑ אני ּבזּבז, ממֹון ּכּמה קטּנה, ׂשדה ּבחלקת אבי 'ראי הּלב: על הּמתיּׁשבין ּדברים «≈««¬»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׂשדֹותיה' וכל העיר ותּקנה אּׂשיא. ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

(ã)éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL øîàiå©Ÿ́¤§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²
:äMàì úàfä äcìiä-úà¤©©§¨¬©−Ÿ§¦¨«

(ä)eéä åéðáe Bzá äðéc-úà ànè ék òîL á÷òéå§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬
:íàa-ãò á÷òé Løçäå äãOa eäð÷î-úà¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«

ÚÈÏ˜·א  ˙„ÈÏÈ Èc ‰‡Ï ˙a ‰Èc ˙˜Ùe¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú¯‡ ˙·a ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈ƒ¿««¿»

¯a‡ב  ‰‡ÂÈÁ ¯BÓÁ ¯a ÌÎL d˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿∆«¬ƒ»»«»
:dÈÚÂ d˙È ·ÈÎLe d˙È ¯·„e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«¿«¿«

ÌÈÁ¯eג  ·˜ÚÈ ˙a ‰È„a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿ƒ»««¬…¿≈
:‡zÓÏeÚ„ ‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»«ƒ«ƒ»¿∆¿»

ÈÏד  ·Ò ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ¯BÓÁÏ ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬¬ƒ¿≈»«ƒ
:ez‡Ï ‡„‰ ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»»»¿ƒ¿

·¯dzה  ‰Èc ˙È ·È‡Ò È¯‡ ÚÓL ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¬≈»≈»ƒ»¿«≈
·˜ÚÈ ˜È˙LÂ ‡Ï˜Áa È‰B˙È‚ ÌÚ BÂ‰ È‰B·e¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú«≈≈

ãקודש משיחות ãנקודות
B˙‡¯˜Ï ‰‡Ï ‡ˆzÂ ¯Ó‡pL(א לד, לאה (רׁש"י ׁשל זֹו יציאה ∆∆¡««≈≈≈»ƒ¿»ְִִֵֶַָָ

ׁשבטים" להרּבֹות ּומחּזרת מתאּוה "ׁשהיתה חּיּובי, ּדבר ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

ׁשם) מּטרה (רׁש"י לׁשם היתה ּדינה יציאת ׁשאף לֹומר, ויׁש . ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ירׁשה  זֹו ּותכּונה למּוטב. והחזרתן הארץ ּבנֹות קרּוב ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָחּיּובית:

יעקב ׁשהרי מּיעקב, ולא ּכאּלּו,Ï‡מּלאה ּבפעּלֹות ׁשּתעסק רצה ְֲֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֹ…ְֲִֵֶַָָָֹֻ

מע  אֹותּה מנע למּוטב ׁשּלכן להחזירֹו יכֹולה ׁשהיתה אף ׂשו, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

כג) לב, לעיל ּבני (רׁש"י ּדבר: ׁשל ּבסֹופֹו התּבּצעה זֹו ּומּטרה . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ואכן  יעקב, ּבני ּבבית ׁשפחֹות ונעׂשּו ׁשכם ּבנֹות את ׁשבּו ְְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹיעקב

למּוטב. ְְָָחזרּו

(150 עמ' לה שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

קרא  יעקב את הּׁשם ׁשעזר ֲֲֵֶֶַַַַָָָֹּבעבּור
אל  הּׁשם, ׁשם ׁשעבד הּמזּבח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשם
חזק  ׁשהּוא והּטעם יׂשראל. ְְֱִֵֵֶַַַָָָֹאלהי

Ï‡¯NÈותּקיף: È‰Ï‡ּבּדר ׁשהּצילֹו . ְִַ¡…≈ƒ¿»≈ִִֶֶֶַ
ׁשכם  ׁשם ּכי ּכנען, ארץ אל ׁשלם ְְִֵֶֶֶֶַַָָָּובא

ׁשהתעּכב  יּתכן ּדעּתי ּולפי ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻוסּכֹות.
לא  ּדינה ּכי רּבֹות, ׁשנים ׁשכם ְְִִִִֶַָָֹּבעיר
ולוי  ׁשמעֹון ּגם ׁשנים, ׁשבע ּבת ְְְִִִֵֶַַַָָָהיתה

היּו: `קטּנים dxez ְִַָ
‰Èc ‡ˆzÂ מעצמּה:‡) .a dxez «≈≈ƒ»ְֵַָ

‰pÚÈÂ היֹותּה·) ּבעבּור ּכדרּכּה, . «¿«∆»ְְֱֲַַָָ
bּבתּולה: dxez ְָ

·Ï ÏÚ ¯a„ÈÂ ּדברי ‚) לּה ׁשּדּבר . «¿«≈«≈ְִִֵֵֶָ
ונחּומים: cרּכים dxez ְִִִַ
‡nË Èk ׁשכם:‰) .e dxez ƒƒ≈ְֶ

יום חמישי 
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(å):Bzà øaãì á÷òé-ìà íëL-éáà øBîç àöiå©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«

(æ)eávòúiå íòîLk äãOä-ïî eàa á÷òé éðáe§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ
ìûøNéá äNò äìáð ék ãàî íäì øçiå íéLðàä̈«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À

ì:äNòé àì ïëå á÷òé-úa-úà ákL ¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«
i"yx£‰NÚÈ ‡Ï ÔÎÂ∑ ׁשהא הּבתּולֹות, את העריֹות לעּנֹות מן עצמן ּגדרּו .(ב"ר)הּמּבּול עלֿידיּמֹות ¿≈…≈»∆ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(ç)BLôð ä÷Lç éða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

i"yx£‰˜LÁ∑:חפצה »¿»ְָָ

(è)eðéúða-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−
:íëì eç÷z¦§¬¨¤«

(é)äeøçñe eáL íëéðôì äéäz õøàäå eáLz eðzàå§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨
:da eæçàäå§¥¨«£−¨«

(àé)ïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéòa§¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«

(áé)øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî éìò eaøä©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬
äøòpä-úà éì-eðúe éìà eøîàz:äMàì «Ÿ§−¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«

i"yx£¯‰Ó∑רבה)ּכתּבה .(בראשית …«ְָֻ

(âé)åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷òé-éðá eðòiå©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²
:íúçà äðéc úà ànè øLà eøaãéå äîøîa§¦§−̈©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה.‡nË ¯L‡∑ אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי רמּיה, היתה ׁשּלא אֹומר .(ב"ר)הּכתּוב ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ãé)äfä øácä úBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½
ätøç-ék äìøò Bì-øLà Léàì eðúçà-úà úúì̈¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåä¦−¨«
i"yx£‡Â‰ ‰t¯Á∑.'ערל 'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו לחרף הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּגּדּוף  מקֹום, ּבכל ."חרּפה", ְְִֶָָָ

ÚÈ˜·ו  ˙ÂÏ ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ ˜Ùe¿«¬¬ƒƒ¿∆¿««¬…
:dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

eÚÓLז  „k ‡Ï˜Á ÔÓ elÚ ·˜ÚÈ È·e¿≈«¬…«ƒ«¿»«¿»
È¯‡ ‡„ÁÏ ÔB‰Ï ÛÈ˜˙e ‡i¯·b eÒÈÒ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒÀ¿«»¿≈¿«¬»¬≈
·˜ÚÈ ˙a ÌÚ ·kLÓÏ Ï‡¯NÈa „·Ú ‡Ï¿̃»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ««¬…

:‡„·Ú˙‡Ï ¯LÎ ‡Ï ÔÎÂ¿≈»»«¿ƒ¿¬»»

È¯aח  ÌÎL ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ¯BÓÁ ÏÈlÓe«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
dÏ d˙È ÔÚÎ e·‰ ÔBÎz¯·a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

ÈÂ˙ט  ‡Ï Ôezz ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôe·qz ‡˙a¿»»»ƒ¿¿

e·Èzי  ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú¯‡Â Ôe·˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da eÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒ d· e„È·ÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא  ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב  ÔzÓe ÔÈ¯‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez‡Ï¿ƒ¿

BÓÁ¯יג  ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ·˜ÚÈ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e·‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

Ób˙t‡יד  „aÚÓÏ Ïek ‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡˙Á‡ ˙È ÔzÓÏ ÔÈ„‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡¬≈ƒ»ƒ»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰t¯Á („È:ּביׂשראל עׂשה נבלה ּכי טעם וזה לדֹורֹות. nË‡וטעם. ¯L‡ e¯a„ÈÂ,אחֹותם טּמא אׁשר ׁשכם את וידּברּו . ∆¿»ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ«¿«¿¬∆ƒ≈ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָ
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(åè)ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà©§−Ÿ¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ
:øëæ-ìk íëì̈¤−¨¨¨«

i"yx£ÌÎÏ ˙B‡∑ לׁשֹון:נתרּצה יב)לכם, ב הּכהנים"(מלכים נּמֹול ∑ÏBn‰Ï.)ּביהֹוידע ("וּיאֹותּו אינֹולהיֹות , ≈»∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒְִִֵ
לׁשֹון  אּלא לפעל, .להּפעל לׁשֹון ְְְְִִֵֶָָֹ

(æè)eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà epúðå§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®
:ãçà íòì eðééäå íëzà eðáLéå§¨©´§¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«

i"yx£ep˙Â∑ מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ׁשנּיה נּו"ן ¿»«ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָֻ
'ונתננּו' נּוני "ן: ׁשּתי ŒÁw.ּבמקֹום ÌÎÈ˙aŒ˙‡Â ְְְְִִֵַָ¿∆¿…≈∆ƒ«

eÏ∑ ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי מֹוצא אּתה »ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹ
ּבבני  החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, יעקב ּבני ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹּובתׁשּובת
ּובנֹותיהם  להם, ׁשּיבחרּו את ׁשכם ּבנֹות ליּקח ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹיעקב

ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, לפי להם, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָיּתנּו
אׁשר  ּככל לנּו", נּקח ּבנֹותיכם "ואת ּדעּתנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹלפי

ּב ּוׁשכם חמֹור ּוכׁשּדּברּו עירם נחּפץ. יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ
ואת  לנׁשים, לנּו נּקח ּבנֹותם "את הּדברים: ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָהפכּו

להּמֹול  ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", נּתן .ּבנֹותינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ

(æé)eðza-úà eðç÷ìå ìBnäì eðéìà eòîLú àì-íàå§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−
:eðëìäå§¨¨«§

(çé)íëL éðéòáe øBîç éðéòa íäéøáã eáèéiå©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬
:øBîç-ïa¤£«

(èé)-úáa õôç ék øácä úBNòì øòpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©
:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷òé©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«

(ë)eøaãéå íøéò øòL-ìà Bða íëLe øBîç àáiå©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²
:øîàì íøéò éLðà-ìà¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ

(àë)õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®
:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð íúða-úà¤§Ÿ¨Æ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÏL∑ ׁשלם ּובלב ‰p‰.ּבׁשלֹום ı¯‡‰Â ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈
ÌÈ„ÈŒ˙·Á¯∑:ּכלֹומר ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם «¬«»«ƒְְְְִֶַַָָָָָָ

ואין  לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא ּכלּום, ּתפסידּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָאל
קֹונים  .לּה ִָ

˙Âk‡טו  ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Òt˙ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«¿»¿»

q·טז  ÔBÎÈ˙a ˙ÈÂ ÔBÎÏ ‡˙a ˙È ÔzÂ¿ƒ≈»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«
:„Á ‡nÚÏ È‰Â ÔBÎnÚ ·ezÂ ‡Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»»

È˙יז  ¯a„e ¯Ê‚ÓÏ ‡pÓ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»¿«≈»
:ÏÈÊÂ ‡z¯a¿«»»¿≈≈

ÈÈÚ·eיח  ¯BÓÁ ÈÈÚa ÔB‰ÈÓb˙Ù e¯ÙLe¿»ƒ¿»≈¿≈≈¬¿≈≈
:¯BÓÁ ¯a ÌÎL¿∆«¬

‡¯Èיט  ‡Ó‚˙t „aÚÓÏ ‡ÓÈÏeÚ ¯ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«ƒ¿»»¬≈
˙Èa ÏkÓ ¯ÈwÈ ‡e‰Â ·˜ÚÈ ˙·a ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ¿««¬…¿«ƒƒ…≈

:È‰e·‡¬ƒ

˜¯ÔB‰zכ  Ú¯˙Ï d¯a ÌÎLe ¯BÓÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿««¿¿
:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ ÈL‡ ÌÚ eÏÈlÓe«ƒƒ¬»≈«¿¿¿≈»

Ôe·È˙ÈÂכא  ‡nÚ Ôe‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡‰ ‡Ú¯‡Â ‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»¿«¿»»
‡Ï ·q ÔB‰È˙a ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù¿»¿ƒ√»≈»¿»≈ƒ«»»

:ÔB‰Ï Ôz ‡˙a ˙ÈÂ ÔÈLÏƒ¿ƒ¿»¿»»»ƒ≈¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

לֹו. ּדּבר ּכמֹו לׁשלֹום, ּדּברֹו מצאנּו ְְְִִֵַָָָּכי
ּבעבּור  ּבמרמה, ענּו ּכי אׁשר טעם ְְֲֲִִֶַַַָָאֹו

טּמא: Ï¯Ú‰אׁשר BÏ ¯L‡ ערלת . ֲִֵֶ¬∆»¿»ְַָ
ערל  וכן ׁשּיכּבד. ּדבר וטעמֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָּבׂשר.
הּנֹוסף. ּבעבּור אזנם. ערלה ּכי ְְֲֲִִֵַַָָָָָָׂשפתים.
והיה  לאברהם אמר ׁשהּׁשם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָוהאֹומרים

הּדבר  חסר. הּוא הּנה ּובהּמֹולֹו ְִִִֵֵַָָָָתמים,
ואם  יֹוכיחּו: הּבהמֹות והּנה .ְְְִִִֵֵַָהפּו
ּגם  הּׁשם, ּבראֹו ּדבר נחּת לּמה ְְְֵֶַַַָָָָָָאמרּו

יֹוכיח: ehהּטּבּור dxez ִַַַ
eza ˙‡ (ÊÈ.קטּנה היֹותּה ּבעבּור . ∆ƒ≈ְֱֲַַָָ

ּבעבּור  מדּברים היּו ְְְֲִֵַַָוהם

giאביהם: dxez ֲִֶ
¯Á‡ ‡ÏÂ (ËÈּכמֹו ּבּדקּדּוק אינּנּו . ¿…≈«ְְִֵֶַ

הּכבד  הּבנין מן רק עּתה, עד ְִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
מׁשקל  על עבר, ּפעל והּוא ְְִַַַַָָָֹהּדגּוׁש.

נבֹות: ּברk dxez ֵַָ
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(áë)ì íéLðàä eðì eúàé úàæa-Càeðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈
näa ãçà íòì úBéäìíä øLàk øëæ-ìk eðì ìB ¦«§−§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬

:íéìnð¦Ÿ¦«
i"yx£ÏBn‰a∑ נּמֹול .ּבהיֹות ¿ƒְִִ

(âë)Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ
:eðzà eáLéå íäì äúBàð¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡ C‡∑יׁשבּו ועלֿידיֿכן זה, .אּתנּולדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøéò¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´
Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òé-éðá-éðL§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øéòä-ìò eàáiå©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ·ŒÈL∑ ואףֿעלּֿפיֿכן היּו, ּבניו ¿≈¿≈«¬…ְִֵַַָָָ

אנׁשים  ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן ּבניו,ׁשאינםנהגּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
הימּנּו עצה נטלּו „È‰.(ב"ר)ׁשּלא ÈÁ‡∑ לפי ְֵֵֶֶָָֹ¬≈ƒ»ְִ

עליה  עצמן אחיה ,ׁשּמסרּו ׁשהיּו∑ÁËa.נקראּו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָ∆«ֶָ
ּכחֹו על היּו ּבטּוחים אּגדה: ּומדרׁש ׁשל ּכֹואבים. ְְֲִִִֶַַַָָָֹ

.(ב"ר)זקן  ֵָ

zÓÏ·כב  ‡È¯·e‚ ‡Ï ÔeÒÙzÈ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
Ïk ‡Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡nÚƒ»»¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

‰Ï‡כג  ÔB‰¯ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰È˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
:‡ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙ Ì¯a Ôe‡ ‡ÏÈcƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

È˜Ùכד  Ïk d¯a ÌÎL ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú¯z È˜Ù Ïk ‡¯eÎc Ïk e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

:dz¯«̃¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה  eÙÈ˜z „k ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯˙ e·ÈÒe ÔB‰È·‡k≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
מהּדעת  ּדלמעלה ּבאפן הּמצֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹקּיּום

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈŒÈ·ŒÈL eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿¿≈Õ¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒƒ«¿

היּו ׁשנה י"ג פ)ּבני פרשה רבה (בראשית ְֵָָָ

"איׁש" ּבׁשם ׁשנה י"ג ּבני ּכׁשהיּו ולוי ׁשמעֹון ׁשּנקראּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמּזה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּגדלּות, לׁשֹון יד)ׁשהּוא ב, ׂשמ(שמות "מי ְְְְִֶֶַָָ

ׁשלׁשֿעׂשרה  ּדבגיל למצֹות". עׂשרה ׁשלׁש ׁש"ּבן למדּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָלאיׁש",

ּבמצֹות ּומחּיב ּותכּונֹותיו ּבׂשכלֹו ל"ּגדֹול" האדם (עיין נחׁשב ְְְְְְְְִִֶָָָָָָָֻ

עובדיה  ורבי רש"י יוסי. ורבי המתחיל' ב'דבור כט, נזיר רש"י

ועוד) כא. משנה ה פרק אבות .מברטנורא,

אחד  ּדמּצד ּדסתרי, ּתרּתי ּכעין זה הרי ּדלכאֹורה לתמּה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹויׁש

והינּו ּבמצֹות, מתחּיבים ׁשנה י"ג ׁשּבגיל זה מּפסּוק ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָלמדּו

זה  ׁשני, ּומּצד ּוברֿחּיּובא. לברּֿדעת האדם נחׁשב זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבגיל

עלּֿפי  ּפעלּו ׁשּלא מֹורה זכר" ּכל וּיהרגּו חרּבֹו.. איׁש ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁש"וּיקחּו

זה? למעׂשה ּגרם ׁשכם ּׁשעׂשה מה על ּכעסם ּגדל ורק ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּדעת,

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת יסֹודית הֹוראה רמזּו ּדבזה לֹומר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָויׁש

סֹוף  ולידע הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ׁש"ראּוי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאף

ּכחֹו" ּכפי מעילה)ענינם הלכות סוף הרמב"ם ׁשּצרי(לשון הינּו , ְְְִִִֶַָָָֹ

חּיּוב  זמן למדּו ולכן הּתֹורה, מצֹות את וׂשכלֹו ּבמֹוחֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלהבין

יסֹוד  מּכלֿמקֹום הּׂשכל, ּגדלּות על הּמֹורה "איׁש" מּלׁשֹון ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּמצֹות

ׁשמים. מלכּות על קּבלת אּלא הּׂשכל, הבנת אינֹו ה' עבֹודת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוׁשרׁש

צּוּוי  מּפני לקּימם עליו הּתֹורה, מׁשּפטי את מבין אינֹו אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדאף

איׁש מ"וּיקחּו הּמצֹות חּיּוב זמן ׁשּלמדּו וזהּו .יתּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹורא

מּיד  התחילּו מצֹות, לחּיּוב ולוי ׁשמעֹון ּדכׁשהּגיעּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַחרּבֹו",

מהּדעת. ׁשּלמעלה נפׁש מסירּות ׁשל ּבאפן ה' ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבעבֹודת

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 289 עמוד טו, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

L (‡ÎÌ‰ ÌÈÓÏ:ּבׁשלֹום .˙·Á¯ ¿≈ƒ≈ְָ«¬«
ÌÈ„È ּתהיה ויד ּכמֹו מקֹומֹות. . »«ƒְְְְִֶָ
:לak dxez ְ

e˙‡È (·Î והּנח יאתה. ל ּכי מּגזרת . ≈…ְְְֲִִִַַַָָֹ
ּפ"א  ּתחת הּמׁשרת האֹות אחר ְְֵֵֶַַַַַַָָָהּנעלם

הם ÏBn‰aהּפעל: והּנה מפרׁש. . ַַֹ¿ƒְְִֵֵָֹ

ׁשאמרּו ּובניו יעקב על רעה ְְֲֶַַָָָָָָֹחׁשבּו
וקנינם: bkמקניהם dxez ְְְִִֵֶָָ

ÈLÈÏM‰ ÌBia (‰Î לעֹולם ׁשליׁשי . ««¿ƒƒְְִִָ
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(åë)eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

(æë)øLà øéòä efáiå íéììçä-ìò eàa á÷òé éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬
:íúBçà eànè¦§−£¨«

i"yx£ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ∑'קטילּיא 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן החללים, .לפּׁשט ««¬»ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(çë)úàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéòa-øLà£¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«

(èë)eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk-úàå§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−
:úéaa øLà-ìk úàå efáiå©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬©¨«¦

i"yx£ÌÏÈÁ∑:וכן ח)ממֹונם, החיל (דברים את לי "עׂשה ≈»ְִִֵֶַַָָָָ
כד)הּזה", חיל",(במדבר עׂשה מט)"ויׂשראל "ועזבּו(תהלים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

חילם" ׁשביה לׁשֹו∑e·L.לאחרים טעמֹון ,לפיכ . ֲִֵֵַָ»ְְְְִִַָָ
.מּלרע  ְִָ

(ì)éúà ízøëò éåì-ìàå ïBòîL-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼
éúî éðàå éføtáe éðòðka õøàä áLéa éðLéàáäì§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´
:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå éìò eôñàðå øtñî¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«

i"yx£Ìz¯ÎÚ∑ צלּולה ּדעּתי  אין עכּורים, מים לׁשֹון ¬«¿∆ְְְֲִִִֵַַָ
אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ואּגדה: ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָעכׁשו.

ּכנענים (תנחומא) ּביד היתה מסרת ּבני . ּביד ׁשּיּפלּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּתפרה  אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא ונחלּתיעקב, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
היּו ,לפיכ הארץ'. tÒÓ¯.ׁשֹותקין את È˙Ó∑ אנׁשים ְְִִֶֶָָָָ¿≈ƒ¿»ֲִָ

.מּועטים  ִָ

(àì):eðúBçà-úà äNòé äðBæëä eøîàiå©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
i"yx£‰BÊÎ‰∑ הפקר.e˙BÁ‡Œ˙‡∑ הביא (אחתנאית «¿»ְֵֶ∆¬≈ֲִֵָָָָ

ׁשהּוא מּלת על הּתרּגּום  מּדכתיבּבלׁשֹון הּפסּוקמּתֹונראה אחֹותינּו אחֹותינּוּכאן רּבים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

(מלא  אחֹותינּוּגּבי ּכן ׁשאין מה יּו"ד)חסר ּכתיב ׁשּלנּוהּספרים ּובכל ּביּו"ד אּתרבקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

רבבה,היי  נׁשי ּכל על וקאי רּביםלׁשֹון הּוא ׁשּכאןמפרׁשולכן יּו"דחסר ׁשם לאלפי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכמֹוּכאן אחתנא ית ׁשמּתרּגם הּתרּגּום י רׁש"מביאולכן יעׂשה,הכזֹונהאחֹותיהם יׂשראל ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

.)ודו"ק יחידלׁשֹון ׁשהּוא להֹורֹותלהּלן  ְְִֶַָָָ

äì(à)ìû-úéá äìò íe÷ á÷òé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLåE §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½

éçà åNò éðtî Eçøáa:E §¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«
i"yx£‰ÏÚ Ìe˜∑(תנחומא)ּבּדר ׁשאחרּת לפי נענׁשּת: ,מּבּת זאת ל .ּובא ¬≈ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

Ìb˙ÙÏכו  eÏË˜ d¯a ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
:e˜Ùe ÌÎL ˙ÈaÓ ‰Èc ˙È e¯·„e ·¯Ác¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

BÊ·eכז  ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…«¿«»»»ƒ«»¿
:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯«̃¿»ƒ»ƒ¬»¿

ÈÂ˙כח  ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰Ú ˙È»»¿¿»¿¿»¬»≈¿»
:BÊa ‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Ècƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿

ÈÂ˙כט  ÔB‰ÏÙË Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿»»«¿¿¿»
:‡˙È·· Èc Ïk ˙ÈÂ BÊ·e B·L ÔB‰ÈL¿≈¿¿¿»»ƒ¿≈»

È˙Èל  Ôez¯ÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ
‰‡ÚÎa ‡Ú¯‡ È·˙È ÔÈ·e ‡Èa e··c ÔzÓÏ¿ƒ«¿»≈»»≈»¿≈«¿»ƒ¿«¬»»
ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈÓc ÌÚ ‡‡Â ‰‡f¯t·e«¿ƒ»»«¬»«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«

:È˙Èa L‡Â ‡‡ ÈˆzL‡Â ÈepÁÓÈÂ¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

(לא  „·Ú˙È ‡¯a ˙˜ÙÎ‰ e¯Ó‡Â נ"י„aÚÈ «¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈«¿≈
˙È:‡˙Á‡Ï ( »«¬»»»

È˙Â·א  Ï‡ ˙È·Ï ˜Ò Ìe˜ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „·ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»¿ƒ¿¿ƒ»

:CeÁ‡ ÂNÚ Ì„˜ ÔÓ C˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿»ƒ√»≈»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּמעׂשה  וזה הּמרּבע. חצי ׁשהּוא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָֻקׁשה,
אחיהם  לדעת ולוי, ׁשמעֹון עׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָאׁשר
הם  יעקב ּובני ּבמרמה, ּדכתיב ְְְְֲִִִֵֵַָָֹעׂשּו.
ולוי, ׁשמעֹון על יעקב אף וחרה ְְְֲִִֵַַַָָָֹֻּכּלם.

אנׁשי הרגּו ׁשהם ְְֲֵֵֶַַָּבעבּור
ekׁשכם: dxez ְֶ

˙Èaa ¯L‡ Ïk ˙‡Â (ËÎּפרּוׁש . ¿≈»¬∆«»ƒֵ
ׁשכם: ּבבית אֹו חמֹור lּבבית dxez ְְְֲֵֵֶ

¯tÒÓ È˙Ó (Ï,אנׁשים ּכמֹו מתי . ¿≈ƒ¿»ְְֲִֵָ
טעה  ּכן על מעט. הּוא ׁשּיסּפר ְְְֵֶַַַָָָָֻודבר
ׁשּפרׁש הּיׁשיבה ראׁש הּכהן אהרן ְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹרּבי

ּכמׁשמעֹו: מסּפר מתיו ְְְְִִִַָָָויהי
ÈLÈ‡·‰Ï ּכאׁשר אֹותי, ׁשּיׂשנאּו . ¿«¿ƒ≈ƒְְֲִִֶֶַ

ׁשּיבאׁש: ּדבר איׁש l`יׂשנא dxez ְְִִִֶַָָָ
e¯Ó‡iÂ (‡Ï:ולוי ׁשמעֹון .‰BÊÎ‰ «…¿ְְִִֵ«¿»

‰NÚÈ:אחֹותינּו את ׁשכם .` dxez «¬∆ְֲֵֶֶ
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(á)eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹
eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû-úà¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−

:íëéúìîN¦§«Ÿ¥¤«
i"yx£¯Îp‰∑ ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם ּכֹוכבים ∑e¯‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â∑יׁש ׁשּמא «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ֵֶָ

ּכֹוכבים  עבֹודת ׁשל ּכסּות .ּבידכם ְְְֲִֶֶֶַָ

(â)ìûì çaæî íM-äNòàå ìû-úéa äìòðå äîe÷ðå§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º
øLà Cøca éãnò éäéå éúøö íBéa éúà äðòä̈«Ÿ¤³Ÿ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬

:ézëìä̈¨«§¦

(ã)íãéa øLà øëpä éýìû-ìk úà á÷òé-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈
á÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ

:íëL-íò øLà äìàä úçz©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«
i"yx£‰Ï‡‰∑ אילן ׁשכם:∑ÌÎLŒÌÚ.סרק מין אצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ

(ä)éäéå eòqiå|øLà íéøòä-ìò íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ
:á÷òé éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñ§¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£˙zÁ∑ ּפחד. ƒ«ַַ

(å)ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®
:Bnò-øLà íòä-ìëå àeä−§¨¨¨¬£¤¦«

dnÚב  Èc ÏÎÏe d˙Èa L‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

Áa„Ó‡ג  Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙È·Ï ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á¯‡a ÈcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

„Èד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ·˜ÚÈÏ e·‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
¯nËÂ ÔB‰È„‡· Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„È·ƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈¿««
:ÌÎL ÌÚ Èc ‡ÓËa ˙BÁz ·˜ÚÈ ÔB‰˙È»¿«¬…¿»¿»ƒƒ¿∆

Ècה  ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏËe¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:·˜ÚÈ Èa ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È¯ÁÒ ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Èc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

ãקודש משיחות ãנקודות
סּפר: הּצמחֿצדק אדמֹו"ר ְִֵֶֶֶַַַכ"ק

על  הייתי ּבּפטרּבּורג, הרּבנים לאספת ּכׁשּנקראתי תר"ג, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשנת

היא  ּבליאֹוזנה. ּדבֹורהֿלאה) (מרת הּצדקנית הרּבנית אּמי ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָצּיּון

והחסידּות, החסידים לטֹובת מסירּותֿנפׁשּה ׁשּבגלל לי, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָסּפרה

עבּורי. רחמים ּולעֹורר הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּבהיכל ּגם להיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָזכתה

ׁשאּוכל  ּבעבּורי, סגּולה לּה ׁשּיּתן מהּבעלֿׁשםֿטֹוב ּבּקׁשה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיא

החסידּות. לתֹורת הּמתנּגדים ּכנגד ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַלעמֹוד

הּבעלֿׁשםֿטֹוב: לּה ֵַַַַָָאמר

ּבעלּֿפה  ּובּתניא ּבתהּלים ּתֹורה, חּומׁשי ּבחמּׁשה ּבקי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנ

"ויהי ּכתיב "חּתת"zÁ˙ּבאֹותּיֹותיהם. – וגֹו'" אלֹוקים ְְְִִִֵֶַƒ«ְֱִִַ

ׁשֹובר LÓeÁ,ÌÈl‰z,‡Èzראׁשיּֿתיבֹות ּבאֹותּיֹותיהם והּבקי – ֵֵָ»¿ƒƒ«¿»ְְִִֵֵֶַָ

וההסּתרים... ההעלמֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַַַָָאת

קכז) עמ' לתניא, והערות (קיצורים

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡ e¯ÈÒ‰ חלילה ·) . »ƒ∆¡…≈«≈»ִָָ
אלהי  עֹובדת עם הּנביא ׁשּיׁשּכב ְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹחלילה
וּיל ּבפרׁשת ּתמצאּנּו ּופרּוׁשֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָנכר.

הּגּוף:e¯‰h‰Âמׁשה: ׁשּירחצּו . ֶֹ¿ƒ«¬ְֲִֶַ

BÏÓN eÙÈÏÁ‰ÂÌÎÈ˙ הּזה מהּמקֹום . ¿«¬ƒƒ¿≈∆ֵֶַַָ
יל ּכאׁשר יׂשראל ּכל ׁשחּיב ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנלמד
ּגּופֹו להיֹות קבּוע, למקֹום ְְְְִִֵַַָָלהתּפּלל

נקּיים: ּומלּבּוׁשיו bנקי dxez ְְִִִַָָ
˙zÁ Â"Èz ˙eL‚c להתּבּלע ‰) . «¿«ƒ«ְְִֵַַ

eהּתי"ו: dxez ַַ
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(æ)ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìà eìâð íL̈À¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑ ּבביתֿאל ,הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ≈≈≈ְֵֵַָָ
ּבי"ת  חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵָָָּגּלּוי

ּכמֹו: ּבראׁשּה, ט)הּמׁשּמׁשת ב ּבית (שמואל "הּנהֿהּוא ְְְִֵֵֶֶַַָֹ
מכיר. ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", כד)מכיר "ּבית (לעיל ְְִִִֵֵֵֶַָָ

אבי ּבבית ּכמֹו ,"אבי.ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ‚∑ ְְִִֵָָƒ¿≈»»¡…ƒ

רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָּבמקֹומֹות
לט)ּכמֹו: יֹוסף",(לקמן כב)"אדני עּמֹו",(שמות ּבעליו "אם ְְֲִִֵֵָָֹ

ׁשֹופט  לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַָֹולא
ׁשאר  מּכל אחד אבל רּבים, ּבלׁשֹון נזּכר ְְְֲִִִִֶַָָָָָָּומרּות

רּבים  ּבלׁשֹון ּתמצא לא .הּׁשמֹות ְְִִִֵַַָֹ

(ç)úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz ìû-úéáì§¥«¥−©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑?יעקב ּבבית ּדבֹורה ענין מה «»»¿…»ְְְֲִֵַַָָֹ
ליעקב  רבקה ׁשאמרה לפי ּולקחּתיאּלא "וׁשלחּתי : ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה ׁשלחה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָמּׁשם",
למדּתיה  הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר .ּומתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ï‡Œ˙È·Ï ˙ÁzÓ∑ ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת העיר ƒ««¿≈≈ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ
‰‡ÔBl.ההר  ˙Áz∑ מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפֹולי ָָ««»«ְְִִֵֵֶָָָ

ּומיׁשֹור  מּלמּטה, והּקבּורה ההר, ּבׁשּפּוע ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָמלמעלה

לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל נתּבּׂשר ׁשל ואּגדה: "אּלֹון". ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל ואּלֹון .(ב"ר)ׁשּמתה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

אבל. יוני ק"ט)ּבלׁשֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ּולפיכ,(צ"ל ְְְִִֵֶָָָ
ׁש( ּולפי אחרים: יקּללּו)ספרים ׁשּלא מֹותּה, יֹום את העלימּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

עׂשו,הּברּיֹות  מּמּנּו ׁשּיצא לא הּכרס הּכתּוב אף ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ּפרסמּה ְְִָ

(è)íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®
:Búà Cøáéå©§−̈¤Ÿ«

i"yx£„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם C¯·ÈÂ∑ אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

(é)é EîL íéýìû Bì-øîàiåEîL àøwé-àì á÷ò ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷òé ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

:ìàøNé BîL-úà¤§−¦§¨¥«
i"yx£·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï∑ ּבמארב הּבא אדם ונגיד לׁשֹון ׂשר לׁשֹון אּלא .ועקבה, …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

(àé)éBb äáøe äøt écL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb ìä÷e:eàöé E §©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

i"yx£ÈcL Ï‡ È‡∑ ּכדאי ׁשהּברכֹות לברׁשאני , ¬ƒ≈««ְְְֲִֵֶֶַַָָ
e¯·‰.ׁשּלי  ‰¯t∑,ּבנימין נֹולד לא ׁשעדין ׁשם על ִֶ¿≈¿≈ְֲִִִֵֶַַַָֹ

מּמּנּו נתעּברה ׁשּכבר .ּבנימין ∑ÈBb.ואףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ÌÈBb∑(ב"ר) ואפרים מּיֹוסף מנּׁשה לצאת ׁשעתידים , ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּׁשבטים  ּבמנין ואיׁש(ב"ר)∑ÌÈÎÏÓe.והם ׁשאּול ְְְְִִֵַַָ¿»ƒְִָ
מּׁשבט  ׁשהיּו נֹולד.ּבׁשת, לא ׁשעדין ּופסּוק (ּבנימין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבנימין, וקרבּו ּדרׁשּוהּו הּׁשבטים ואף איׁשּֿבׁשת ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹזה

כא)ּדכתיב: ואמרּו:(שופטים וחזרּו לאּׁשה", לבנימין ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו "איׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

Èa˙ז  Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

Â‡˙˜·¯˙ח  ‰˜·¯„ ‡z˜Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

ÔctÓט  È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈ¯·e Ì¯‡¬»»ƒ»≈

CÓLי  È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ CÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ ·˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿»≈

ÌÚיא  È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈË·L ˙LÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ‚ ÌL Èk ÌÚËÂ (Ê. ¿««ƒ»ƒ¿≈»»¡…ƒ
מלאכי  והּנה ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָהּמלאכים,

gאלהים: dxez ֱִֹ

·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈ ‡Ï (Èלבּדֹו . …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְַ
יׂשראל: ּגם i`ּכי dxez ְִִֵַָ

‰·¯e ‰¯t (‡È ּכמעׂשה ּברכה . ¿≈¿≈ְְֲֵַָָ
aiּבראׁשית: dxez ְִֵ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  58    הלי דהלד • דהמ ידיד   

נח glyieנח zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy
"ּומלכים  ליעקב: אֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה לא הּׁשבטים, מן עֹולה היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹאלמלא

יצאּו" מחלצי(.ÌÈBb Ï‰˜e ÈBb∑ ּבניו עתידים ׁשּגֹוים ֲֵֵֵֶָ¿«ƒֲִִִֶָָ
ּכל  וכן אּמֹות, ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻליעׂשֹות,

להקריב  ּבניו ׁשעתידים אחר: ּדבר ׁשבעים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּסנהדרין
ּבימי  ּכֹוכבים, עֹובדי ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ְְְִִִִִֵֵַַָָּבׁשעת

ישן)אלּיהּו .(ברש"י ִֵָ

$
âכסלו ט"ו שישי âיום

(áé)Eì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
éøçà Eòøæìe äpðzà:õøàä-úà ïzà E ¤§¤®̈§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

(âé):Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìòî ìòiå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
i"yx£¯acŒ¯L‡ ÌB˜naBz‡∑ יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

(ãé)úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî á÷òé áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤
:ïîL äéìò ÷öiå Cñð äéìò Cqiå ïáà̈®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

(åè)Bzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷òé àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬
:ìà-úéa íéýìû íL̈²¡Ÿ¦−¥«¥«

(æè)àBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´
:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå äúøôà¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙¯·k∑,רּבּוי ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש מנחם ƒ¿«»»∆ְְִִֵֵַַַ
ּומנּקבת  חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמהל

מצּוי,(ב"ר)ּככברה, עדין ׁשהּניר והּׁשרב עבר הּסתו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבא  ּבנעמן לא ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין . ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ה)מצינּו: ב ארץ"(מלכים ּכברת מאּתֹו ואֹומר "וּיל . ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָאני,
ׂשדה' 'חלקת ּכרם', 'צמד אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ,יֹותר, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל מיל'(ּכ מהל' ּכמֹו: )קרקע ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

ארץ  .ּכברת ְִֶַָ

(æé)úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ
:ïa Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«©¤¬−̈¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה  ְֵָ

CÏיב  ˜ÁˆÈÏe Ì‰¯·‡Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯˙a CÈ·ÏÂ dz‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

Ècיג  ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BlÚÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד  Èc ‡¯˙‡a ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
˜È¯‡Â ÔÈÎeq dÏÚ CÈq‡Â ‡·‡ ˙Ó˜ dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו  Èc ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

‡¯Ú‡טז  ˙·e¯k „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓ eÏËe¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡ÈM˜Â ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈÂ ˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

dÏיז  ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

·viÂ Le¯t ˙BÈ‰Ï ÔÎzÈÂ („È ּוכבר . ¿ƒ»≈ƒ¿≈««≈ְָ
ּכן  עׂשה אֹו הראׁשֹונה. ּבּפעם ִִִֵַַַָָָָהּציב

אלי: קרֹוב והראׁשֹון ׁשנית. CqiÂּפעם ְִִֵֵַַַָָ««≈
CÒ ‰ÈÏÚ ׁשרחץ והּטעם יין. אֹו מים . »∆»∆∆ְִִֶַַַַַַָ

ּובבית  ׁשמן. עליה יצק ּכן ואחר ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹותּה.

מהֹונֹו מעׂשר ונתן נדרֹו ׁשּלם ְְֲִִֵֵֵֵַַָאל
ראּוי  ּבּדֹור ׁשהיה למי הּׁשם, ְְִִֵֶַַָָָלכבֹוד

ehלקחּתֹו: dxez ְְַ
ı¯‡‰ ˙¯·k (ÊË הּכ"ף להיֹות יּתכן . ƒ¿«»»∆ְִִֵַַָ

ואין  .הּמל מּדת ּברת ויהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָלדּמֹות.

ּבּמקרא: לֹו fiרע dxez ְִֵַַָ
d˙BL˜‰a (ÊÈ.הּנֹוסף הּכבד מהּבנין . ¿«¿»ְִֵֵַַַָָָ

נפׁשּה. על הּלידה ׁשהקׁשתה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָוהּטעם,
הּכבד  מהּבנין הּוא רק וּתקׁש. ְְְִֵֵֵַַַַַָָוכן

להׁשקֹותֹו: וּתכל ּוכמֹו giהּדגּוׁש. dxez ְְְְַַַַָ

יום שישי 
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(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£ÈB‡ŒÔa∑ צערי לפי ∑·ÔÈÓÈ.ּבן ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְִִֵַָ
ּבא  ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו נהרים, ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמארם

הּנגּבה" לׁשֹון ∑·ÔÈÓÈ.ונסֹוע ימין, פט)ּבן "צפֹון (תהלים ְְֶַַָָƒ¿»ƒְִֶָָ
מלא הּוא לפיכ בראתם", אּתה ּבן (וימין בנימין, אחר: ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד יב)ימים, הּימין"(דניאל .)"לקץ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

(èé)úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬
:íçì̈«¤

(ë)úávî àåä dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤
:íBiä-ãò ìçø-úøá÷§ª«©¨¥−©©«

(àë):øãò-ìcâîì äàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

(áë)ïáeàø Cìiå àåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½
ô ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®

:øNò íéðL á÷òé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ÔkLa∑ ּבא ׁשּלא עד ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒֶַָֹ

יצחק,לחברֹון  אּלה אצל ּכל (שבת ∑kLiÂ·.ארעּוהּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ«ƒ¿«
ּכאּלּונה) הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ׁשּבלּבל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּתֹו

רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשכבּה.
רחל  ּבאהל ּתדיר נתּונה ׁשהיתה מּטתֹו יעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹנטל
ראּובן  ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹֹולא

צרה ותבע  היתה אּמי אחֹות 'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָלאּמי,

NÚ¯.ּבלּבל  ÌÈL ·˜ÚÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑ לענין מתחיל ְִֵ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»ְְְִִַָ
ּומעּתה  הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָראׁשֹון,
'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָראּויים

ראּובן' חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן .ּבא, ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

(âë)äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå§¦¨−̈§ª«

i"yx£·˜ÚÈ ¯BÎa∑קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת אפּלּו ¿«¬…ְְְֲִִַַַָָָ
ÚÈ˜·.ּבכֹור  ¯BÎa∑,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, ּבכֹור ְ¿«¬…ְְְֲֲַַָָ

לענין .למנין ּבכֹור  אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ׁשבטים  לׁשני ׁשּנעׂשה .הּׁשבטים, ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

(ãë):ïîéðáe óñBé ìçø éða§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«

(äë):éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáe§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«

(åë)éða älà øLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥µ¤§¥´
:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷òé©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«

(יח  ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ ˜tÓa ‰Â‰Â נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰È‡יט  ˙¯Ù‡ Á¯‡a ˙¯·˜˙‡Â ÏÁ¯ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ  ‡È‰ dz¯·˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ¯„ ‡z¯·¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא  dkLÓ Ò¯Ùe Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:¯„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

‰‰È‡כב  ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ‡¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ·ÈÎLe Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È¯z ·˜ÚÈ È· BÂ‰Â Ï‡¯NÈ ÚÓLe È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:¯ÒÚ¬«

ÔBÚÓLÂכג  Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

ÔÓÈ·e:כד  ÛÒBÈ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏzÙÂ:כה  Ôc ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ï· È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

‡ÔÈlכו  ¯L‡Â „b ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿≈»»¿»≈ƒ≈
:Ì¯‡ ÔcÙa dÏ Ô„ÈÏÈ˙‡ Èc ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…ƒƒ¿¿ƒ«≈¿««¬»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÈB‡ Ôa (ÁÈ לחם וכן אבלי. ּבן . ∆ƒְְִֵֶֶֶֶ
באני: אכלּתי לא hiאֹונים. dxez ְְִִִַָֹֹ

d˙¯e·˜ (Î:ׁשוים וקברּה .`k dxez ¿»»ְְִִָָ

Ô·e‡¯ CÏiÂ (·Îרּבֹותינּו ּפרׁשּו יפה . «≈∆¿≈ְֵֵֶַָ
ערּום: קלֹון וכּסה bkז"ל. dxez ְֶַָָֹ

(ÂÎÌ¯‡ ÔcÙa BÏ „lÈ ¯L‡ עׁשּתי . ¬∆À«¿««¬»ְֵַ

נֹולד  ּבנימין ּכי ׁשם, לֹו נֹולדּו ְְִִִַָָָָעׂשר
הרב. על ּכתב והּכתּוב ּכנען. ְְְֶֶַַַַַָָָֹּבארץ

ּכמֹוהּו: עֹוד ל אראה fkורּבים dxez ְְְִֶַַָ
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(æë)òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷òé àáiå©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®
:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáç àåä¦´¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ הּמיׁשֹור ׁשם.Úa¯‡‰ ˙È¯˜∑ ׁשם «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«ֵ
‰‡¯Úa.העיר  ˙È¯˜ ‡¯ÓÓ∑ קרית ׁשל מיׁשֹור איל ִָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ְִִֵֶַ

הּקרית  ממרא לכּתב לֹו 'היה ּתאמר: ואם ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹארּבע,
ּכגֹון  ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ּדר ּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָארּבע',

הצר אם אל, ּבית עזרי, אבי לחם, ּבית ּוכגֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻזה
הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה ה"א, ּבֹו (שמואל להטיל ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

טז) הּלחמי",א ו)"ּבית העזרי",(שופטים אבי "ּבעפרת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
טז) א האלי (מלכים ּבית חיאל .""ּבנה ֱִִֵֵָָָ

(çë):äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîé eéäiå©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«

(èë)òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå úîiå ÷çöé òåâiå©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´
:åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iå íéîé̈¦®©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑:ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְֵַָָָֻֻ
ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָמכירתֹו
ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה יעקב ּכׁשּנֹולד ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

כה) מת (לעיל ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ְְְְְִִִִֵֶָָָָ"ויצחק
ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ּתֹוציא אם ליעקב, ק"כ ְְֲִִִִִִַַָָֹּבׁשנת
ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ק"כ, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנׁשארּו
וׁשלׁש ׁשּׁשים ּבן ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה מאה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשנת
הרי  עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבר

ּובסֹוף  ּבאּׁשה, עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשבעים
יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע  ּכאׁשר (לעיל "ויהי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

וי"ז  ואחת, ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָילדה
ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, נמּכר ׁשּלא מן (עד מפרׁש עֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר מא)הּמקרא, (לקמן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

"ימי  ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים וׁשבע וגֹו'", ׁשנה ׁשלׁשים ּבן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ויֹוסף

ק"ח  יֹוסף ׁשל ּבמכירתֹו יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי .)ׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

åì(à):íBãà àeä åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬¡«

(á)äãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈
-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©

:éeçä ïBòáö¦§−©«¦¦«
i"yx£ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת היא »»«≈ְְְִִֵֵַַָ

ּכֹוכבים  לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על .ּבׂשמת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
‰Ó·ÈÏ‰‡∑,יהּודית ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא »√ƒ»»ְְְְִִִִָָ

להטעֹות  ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָלֹומר
אביו  ÔBÚ·ˆŒ˙a.את ‰ÚŒ˙a∑,ענה ּבת לא אם ִֶָ«¬»«ƒ¿ֲִַָֹ

"ואּלה  ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָּבת
ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ואּיה צבעֹון ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָבני
והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה, ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאׁשת

היּו ממזרּות ּבני ׁשּכּלן .הּכתּוב ְְֵֵֶַַָָָֻ

ÓÓ¯‡כז  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ«¿≈
Ì‰¯·‡ Ônz ¯„ Èc ÔB¯·Á ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯ƒ̃¿««¿«ƒ∆¿ƒ»«»«¿»»

:˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»

ÔÈL:כח  ÔÓ˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

dnÚÏכט  LÈk˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
·˜ÚÈÂ ÂNÚ d˙È e¯·˜e ÔÈÓBÈ Ú·Ne ·ÈÒƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰Ba¿ƒ

‡„ÌB:א  ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב  ˙È ÔÚk ˙aÓ È‰BL ˙È ·ÈÒ ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ (ËÎ יצחק מת וכאׁשר . «ƒ¿«ƒ¿»ְְֲִֵֶַָ
עׂשו  אֹותֹו קברּו עּמיו, אל ְְֱֵֶֶַַָָָונאסף
אמר  ּולמעלה נֹולדּו. ּכאׁשר ְְְְֲֲֶַַַַָָֹויעקב
היֹות  ּבעבּור ויׁשמעאל, ְְְֱֲִִֵַָָיצחק

הּׁשפחה: ּבן `יׁשמעאל dxez ְְִִֵֶַָָ
ÌB„‡ ‡e‰ ואל ‡) אדֹום. אבי הּוא . ¡ְֱֲִַ

ב' לּה ׁשּיׁש ּובׂשמת עדה על ְְִֵֶַַַָָָָּתתמּה
ׁשם  ּגם אביה. אם ׁשם ּכן ּכי ִִֵֵֵֵֵַָָׁשמֹות,
ּבספר  ּכמֹו אינּנּו הּימים ּבדברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָאביה

ּגם  לּה, היּו ׁשמֹות ׁשני ּכי ְְִִֵֵַָָָמלכים,
עׂשו, ּבני ׁשמֹות ואּלה וטעם ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָלאביה:

ּבניו: ּבני aעל dxez ְֵַָָ
ÔBÚ·ˆ ˙a ‰Ú ˙a מצאנּו·) והּנה . «¬»«ƒ¿ְִֵָָ

ּבנֹו ׁשם ּגם צבעֹון. אחי ענה יׁש ְְֲֲִִִֵֵַָּכי
אֹו והּבן האב ּכי יאמר ּכן על ְִֵֵַַַָָָָֹענה.
אחת, אּׁשה ׁשכבּו האחים ְְִִֵַַַָָָׁשני
ויּתכן  הם. מי ּבן נֹודעּו לא ְְְִִִֵֵֶַָָֹוהּנֹולדים
ׁשהּוא  ענה ּבת אהליבמה זאת ְֲֳִִֶַָָָָֹלהיֹות

אביה  לׁשם הּכתּוב ויחסּה צבעֹון, ְְְֲִִִֵֶַָָָָּבן
ּובין  ענה ּבין להפריׁש אביה ְְֲִִִֵֵַַָָָָואבי
ּבן  קרח יׁש ּכי אֹומרים ויׁש ְְֲִִֵֵֶַָֹענה.
והּקרֹוב  אהליבמה. ּבן קרח ויׁש ְְֳִֵֶַַָָָָָָֹעדה,
אחד, והּוא אהליבמה ּבן ׁשהּוא ְֳִֵֶֶֶַָָָָאלי
אליפז  אּלּופי עם הּכתּוב ְְֱִִִִֵַַָָוהזּכירֹו
ׁשּמתה  יּתכן ּגם עּמהם. ּדר ִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיה
אהליבמה, מּבני הּקטן הּוא ּכי ְֳִִִִֵַָָָָָאּמֹו,
ונכּתב  ּבניה, עם קרח את עדה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹוגּדלה
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(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑,מחלת לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְֲֵַַָָָ

מֹוחלין  ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמצינּו
והּנֹוׂשא  לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר עונֹותיהם: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלהן

מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאּׁשה,
עונֹותיו  BÈ·˙.ׁשּנמחלּו ˙BÁ‡∑ ׁשהּוא ׁשם על ְֲֲִֶָֹ¬¿»ֵֶַ

ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו .הּׂשיאּה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

(ã)äãìé úîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈
:ìàeòø-úà¤§¥«

(ä)çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©
:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða älà¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â∑,היה ממזר זה, קרח ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֵֶַַָָֹ
אליפז  אהליבמה היה ּובן אל אביו, אׁשת על ׁשּבא ֱֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבסֹוף  אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא ׁשהרי עׂשו, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאׁשת
.(ב"ר)הענין  ְִָָ

(å)-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNò çwiå©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤
úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð-ìk̈©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ
õøà-ìà Cìiå ïòðk õøàa Lëø øLà Bðéð÷-ìk̈¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤

:åéçà á÷òé éðtî¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£ı¯‡ŒÏ‡ CÏiÂ∑ ימצא לגּור .ּבאׁשר «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ

(æ)õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
:íäéð÷î éðtî íúà úàNì íäéøeâî§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

BÈ·c˙:ג  d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓN·e˙ד  ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ¯ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה  ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú¯‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á¯…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

d˙aו  ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BL ˙È ÂNÚ ¯·„e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ d˙Èa ˙LÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡˜ Èc dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰eÁ‡ ·˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

ÏÂ‡ז  ‡„Ák ·zÓlÓ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
ÔÓ ÔB‰˙È ‡¯·BÒÏ ÔB‰˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙ÏÈÎÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

ãקודש משיחות ãנקודות
"זרע יהיה "ּגר ּגזרת ְְְְֲִֵֵֵֶַַּפרעֹון

:ÂÈÁ‡ ·˜ÚÈ ÈtÓ ı¯‡ŒÏ‡ CÏiÂ . . ÂÈLŒ˙‡ ÂNÚ ÁwiÂ«ƒ«≈»∆»»«≈∆∆∆∆ƒ¿≈«Õ¬…»ƒÕ
זרע יהיה ּגר ּכי ּגזרת ׁשל חֹוב ׁשטר מּפני – אחיו יעקב ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמּפני

חלק  לי אין מּכאן, לי אל אמר, יצחק. ׁשל זרעֹו על ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמּוטל

הּׁשטר ּבפרעֹון ולא הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה ו.לא (לו , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

רש"י) ובפירוש

זרעֹו על הּמּטלת "זרע יהיה ּד"ּגר הּגזרה הלא להבין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻוצרי

ּבארץ  ולא להם", לא "ּבארץ ּגרים ׁשּיהיּו – היא יצחק, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹׁשל

ּדוקא שם)מצרים רש"י שפירש ׁשעׂשו (ּוכמֹו ּבזה הרי אםּֿכן ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּגּופא  ּבזה הרי ּכנען, לארץ ׁשּמחּוץ ׂשעיר להר עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהעּתיק

החֹוב? ׁשטר את ְֶַַַָּפרע

"ּגר  להיֹות היא יצחק ׁשל זרעֹו על הּמּטלת הּגזרה לבאר: ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויׁש

ולא  ּכ"גר" מגּורֹו ּבארץ ׁשּנמצא היינּו, להם". לא ּבארץ ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹגֹו'

עׂשו  "וּיׁשב ּדוקא אּלא ּד"גר", ּבחּיים רצה לא ועׂשו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכתֹוׁשב.

חֹוב", ה"ׁשטר ּכפריעת נחׁשב זה אין ולכן ׂשעיר"; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבהר

הּזאת". "הארץ ּבמּתנת ּגם זֹוכה אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּמילא

זמן  ּכל הּגלּות. ּבזמן מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּזה

לדעת  האדם על צדקנּו, מׁשיח ּביאת עד ּבּגלּות, ְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהיֹותנּו

חסֿוׁשלֹום  יתיּׁשב ׁשּלא לֹו, לא ּבארץ "ּגר" ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּולהרּגיׁש

הּגלּות, עניני לכל וזר "ּגר" יהיה אּלא הּגלּות, וסדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן

לּגאּלה. ורגע עת ּבכל ְְִֵֶֶַַַָָָֻויחּכה

שבת') 'לקראת מתוך - 109 עמוד י, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

מיכל. ּבני ּכמֹו מּבניה. ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַָָָָעליו
עמלק  על נכּתב וכן לבן. לּה ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָויהי
ׁשפחת  ּבן ׁשהּוא ּבעבּור עדה, ְְֲִִֵֶֶַַָָמּבני

ואינֹו וגדֹול. נׂשיא אּלּוף ּופרּוׁש ְְְִֵֵַַָָָּבעלּה.
יׁשרת  הּכ"ף רק אּלּוף, ּככבׂש ְְֵֵֶֶַַַַָכן,
ּככבׂש הּוא וכן עּמֹו. ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַעצמֹו

לדּבר  הּקדׁש לׁשֹון מׁשּפט ּכי ְְְְִִֵֶַַַַֹּכאּלּוף.
לי: ּכאח ּכרע ּכמֹו bּכן, dxez ְְְִֵֵַָ
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סב glyieסב zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰È¯e‚Ó ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ מרעה להסּפיק ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְִִֶַ

אחיו", יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּבהמֹות
,"זרע יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל חֹוב ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַמּפני

מּכאן, לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמּטל
הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה, לא חלק לי ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאין

ּומּפני  הּׁשטר', ּבפרעֹון ׁשּמכ ולא ּבכֹורתֹוהּבּוׁשה .ר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ç):íBãà àeä åNò øéòN øäa åNò áLiå©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬¡«

(è):øéòN øäa íBãà éáà åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−¥¦«
i"yx£‰l‡Â∑ לׂשעיר מּׁשהל ּבניו ׁשהֹולידּו .הּתֹולדֹות ¿≈∆ְִִִֵֶֶַַָָָָ

(é)åNò úLà äãò-ïa æôéìà åNò-éða úBîL älà¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈
:åNò úLà úîNa-ïa ìûeòø§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«

(àé):æð÷e ízòâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«

(áé)òðîúå|ãìzå åNò-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤
:åNò úLà äãò éða älà ÷ìîò-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«

i"yx£L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â∑ ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְִֶַָֻ
זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָאברהם,
ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: היתה, אּלּופים ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָּבת
ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולֹוטן

ל להּנׂשא זֹוכה 'איני אמרה: לפנים. הלואי ,ּבּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבבניו  אֹותּה מֹונה הּימים' ּוב'דברי ּפילגׁש', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָואהיה
אליפז  ׂשעיר ׁשל ׁשל אׁשּתֹו על ׁשּבא מלּמד ויצאה , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתמנע
ׂשעיר, ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע", לֹוטן ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹ"ואחֹות

האב ׁשהי  מן ולא האם מן אחֹותֹו .תה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

(âé)älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða älàå§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤
:åNò úLà úîNá éða eéä̈½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

(ãé)ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−
íìòé-úàå Leòé-úà åNòì ãìzå åNò úLà¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§−̈

:çø÷-úàå§¤«Ÿ©

(åè)åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà©³¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

i"yx£ÂNÚŒÈ· ÈÙel‡ ‰l‡∑ מׁשּפחֹות ראׁשי. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

(æè)älà ÷ìîò óelà ízòb óelà çø÷ óelà©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤
:äãò éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

(æé)çøæ óelà úçð óelà åNò-ïa ìàeòø éða älàå§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©
õøàa ìàeòø éôelà älà äfî óelà änL óelà©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤

:åNò úLà úîNá éða älà íBãà¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

‰e‡ח  ÂNÚ ¯ÈÚN„ ‡¯eËa ÂNÚ ·È˙ÈÂƒ≈≈»¿»¿≈ƒ≈»
:ÌB„‡¡

„‡„È‡ÓBט  ÔB‰e·‡ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¬∆¡»≈
:¯ÈÚNc ‡¯eËa¿»¿≈ƒ

‡z˙י  ‰„Ú ¯a ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓNa ¯a Ï‡eÚ¯ ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

ÌzÚ‚Âיא  BÙˆ ¯ÓB‡ ÔÓÈz ÊÙÈÏ‡ Èa BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:Ê˜e¿«

ÂNÚיב  ¯a ÊÙÈÏ‡Ï ‡˙ÈÁÏ ˙Â‰ ÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú Èa ÔÈl‡ ˜ÏÓÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

fÓe‰יג  ‰nL Á¯ÊÂ ˙Á Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN· Èa BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד  ‰Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á¯˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea¯‡טו  ÊÙÈÏ‡ Èa ÂNÚ Èa È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a¯ BÙˆ ‡a¯ ¯ÓB‡ ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê¿̃«

‡ÔÈlטז  ˜ÏÓÚ ‡a¯ ÌzÚ‚ ‡a¯ Á¯˜ ‡a«̄»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
Èa ÔÈl‡ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ÊÙÈÏ‡„ È·¯·«̄¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

¯a‡יז  ˙Á ‡a¯ ÂNÚ ¯a Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
È·¯·¯ ÔÈl‡ ‰fÓ ‡a¯ ‰nL ‡a¯ Á¯Ê∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN· Èa ÔÈl‡ ÌB„‡(„) ‡Ú¯‡a Ï‡eÚ¿̄≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»
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(çé)Leòé óelà åNò úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²
äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìòé óelà©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²

:åNò úLà äðò-úa©£−̈¥¬¤¥¨«

(èé):íBãà àeä íäéôelà älàå åNò-éðá älà¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

$
âכסלו ט"ז קודש âשבת

(ë)ìáBLå ïèBì õøàä éáLé éøçä øéòN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈
:äðòå ïBòáöå§¦§¬©«£¨«

i"yx£ı¯‡‰ È·LÈ∑ עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ׁשהיּו …¿≈»»∆ְֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּדרׁשּולׁשם. פה)ורּבֹותינּו ּביּׁשּובּה(שבת ּבקיאין ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה מלא ארץ: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשל
לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין .ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

(àë)øéòN éða éøçä éôelà älà ïLéãå øöàå ïBLãå§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
:íBãà õøàa§¤¬¤¡«

(áë):òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

(âë):íðBàå BôL ìáéòå úçðîe ïåìò ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

(ãë)øLà äðò àeä äðòå äiàå ïBòáö-éðá älàå§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧
íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä-úà àöî̈¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−

:åéáà ïBòáöì§¦§¬¨¦«
i"yx£‰ÚÂ ‰i‡Â∑,וענה אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, וי"ו ¿«»«¬»ְְְֲֵַַָָָָ

ּבּמקרא: יׁש ח)והרּבה מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש "ּתת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
עו) וסּוס"(תהלים ורכב Ú‰."נרּדם ‡e‰∑ האמּור ְְִֶֶָָ¬»ָָ

קֹורא  הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָלמעלה,
על  צבעֹון ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, את א ֹותֹו והֹוליד אּמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָ

סּוס ∑‡˙ÌÓi‰Œ.ענה  על חמֹור הרּביע ּפרדים, ֲָ∆«≈ƒְְֲִִִַַָ
ּפסּולין  והביא ממזר היה והּוא ּפרד, וילדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָנקבה

נד)לעֹולם  ׁשאימתן (פסחים "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
לא  מּימי חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻמּטלת

אדם  וחיה ׁשאלני לבנה ּפרּדה מּכת ז)על והא ((חולין ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָ

לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקא

יׁשן  אּלא )ּברׁש"י החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק ולא . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּפני

.למעלה  ְְַָ

¯a‡יח  ÂNÚ ˙z‡ ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
È·¯·¯ ÔÈl‡ Á¯˜ ‡a¯ ÌÏÚÈ ‡a¯ LeÚÈ¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰e‡יט  ÔB‰È·¯·¯ ÔÈl‡Â ÂNÚ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡

ÔËBÏכ  ‡Ú¯‡c È·˙È ‰‡¯BÁ ¯ÈÚN Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ ÔBÚ·ˆÂ Ï·BLÂ¿»¿ƒ¿«¬»

È‡¯BÁכא  È·¯·¯ ÔÈl‡ ÔLÈ„Â ¯ˆ‡Â ÔBL„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ¯ÈÚN Èa¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

d˙Á‡Âכב  ÌÓÈ‰Â È¯BÁ ÔËBÏ È· BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz ÔËBÏc¿»ƒ¿»

BÙLכג  Ï·ÈÚÂ ˙ÁÓe ÔÂÏÚ Ï·BL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

Ècכד  ‰Ú ‡e‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ „k ‡¯a„Óa ‡i¯ab ˙È ÁkL‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:È‰e·‡ ÔBÚ·ˆÏ ‡i¯ÓÁ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯ÈÚN (Î והזּכירם יחּוסֹו. ידענּו לא . ≈ƒְְְִִִַָָֹ
ועׂשו. ׂשעיר יחּוסי להפריׁש ְְְִִִֵֵֵַַָָהּכתּוב

עׂשו: ּבני על יצּוּו יׂשראל .‰È¯BÁּכי ְְְִִֵֵֵַַָָ«ƒ
ויּתכן  ּגדֹולה. וטעמֹו יהּודה. חֹורי ְְְְְְִִֵַָָָּכמֹו
ׁשהּוא  חֹורי. וארגים מּגזרת ְְְְִִִִִֶַֹלהיֹות

ונמׁשלּו הּתרּגּום. אמר וכן ְְְְְִֵֶַַַָֹלבן.
ּבעינים  ׁשאין ּבעבּור ּבלבן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּסגנים
ּבל  זה והפ ּכאֹור. והּוא ְְֵֶֶַָָּכמֹוהּו,

חׁשּוכים: לפני k`יתיּצב dxez ְְֲִִִֵֵַ
‰ÚÂ ‰i‡Â („Î ּכפ"א הּוי"ו ּפירּוׁש . ¿«»«¬»ְֵֵַָ

הּימים  ּובדברי יׁשמעאל. ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵַָָָָרפה
ּגּבֹורים ‰ÌÓiאינּנּו: המתרּגם, אמר . ֵֶ«≈ƒְְִִֵַַַָ

האל"ף  יּמצא ּכי לפנים. האמים ְְִִִִֵֵֶָָָָָּכמֹו
ויאמר  יתיּמרּו. ּכמֹו ּביּו"ד ְְְְְְִִֵֶַַַֹׁשּיתחּלף
מצא. ּופירּוׁש ּפרדים: ׁשהם ְִֵֵֶַָָָָהּגאֹון

שבת קודש
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(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàå§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«

(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå§¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«

(ì)éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯
:øéòN õøàa íäéôlàì éøçä©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

(àì)éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑ העמיד ּוכנגּדן היּו, ׁשמנה ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְֱִֶֶָָָֹ
עׂשו  מלכּות ּובּטל ׁשאּול ּבימיהם,יעקב הן: ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ּבׁשת, ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹֹואיׁש

יֹורם  ּובימי ּכתיב:יהֹוׁשפט, ח)ּבנֹו ב "ּבימיו (מלכים ְְְְִִֵָָָָָ
,"מל עליהם וּימליכּו יהּודה יד מּתחת אדֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּפׁשע

ּכתיב: ׁשאּול מלּובימי נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

Ú‰:כה  ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰Ú Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô¯˙ÈÂכו  ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז  ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח  ıeÚ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט  ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל  ÔLÈ„ ‡a¯ ¯ˆ‡ ‡a¯ ÔL„ ‡a«̄»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡a ÔB‰È·¯·¯Ï ‰‡¯BÁ È·¯·«̄¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

„‡„ÌBלא  ‡Ú¯‡a eÎÈÏÓ Èc ‡iÎÏÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡kÏÓ CÏÓ Èc Ì„√̃»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ãקודש משיחות ãנקודות
Ì‰ÈÓÈa ÂNÚ ˙eÎÏÓ Ïh·e ·˜ÚÈ „ÈÓÚ‰ Ô„‚Îe ,eÈ‰ ‰BÓL¿»»¿∆¿»∆¡ƒ«¬…ƒ≈«¿≈»ƒ≈∆

לא) לו, ּבברּכת (רׁש"י יעקב את ּבר יצחק הרי הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻ

ּכאן  ואּלּו תעבד", אחי "ואת אמר ּולעׂשו ,"לאחי גביר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ"הוה

את  לעבד (ּבמקֹום עצמּה ּבפני מלכּות קּימה ׁשאדֹום ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמסּפר

היּו ׁשּבסֿהּכל ּומתרץ, יׂשראל. למלכּות קדמה ואף ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹיעקב),

ׁשּלֹו הּמלכים ׁשמֹונת את יעקב העמיד וכאׁשר ׁשמֹונה, Ïhaרק ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹƒ≈
ׁשּדּיק  זהּו יׂשראל. למלכי מׁשעּבד היה אדֹום - עׂשו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמלכּות

" הּכתּוב מּיד ÈÙÏאת ׁשהרי יׂשראל", לבני מל מל ֶַָƒ¿≈ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

מלכיו את יעקב עׂשו.Ïhaּכׁשהעמיד מלכּות את ְְֱֲִֶֶֶַָָֹƒ≈ְֵֶַָ

(153 עמ' א תשמ"ח השיחות (ספר

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

מצא  ׁשהּוא מצא להיֹות ויּתכן ְְְִִִִֵֶָָָָָהרּכיב.
עם  אחד מין ּכי החכמה, זאת ְְִִִִִֶַָָָָֹּבתחּלה
הּפרּוׁש זה ויחזיק יֹולידּו. לא אחר ְְִִִֵֵֶַַַֹמין
החמֹורים, את ּברעתֹו הּכתּוב ְֲִִֶֶַַַָָֹׁשאמר
ּפרׁשּו ּכאׁשר צמחים הּימם היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָואּלּו
להזּכיר  טעם מה ְְִִַַַַַרּבים,

dkהחמֹורים: dxez ֲִַ
ÔBLÈc ‰Ú Èa ‰l‡Â (‰Î¿≈∆¿≈¬»ƒ

‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ענה זה אין . ¿»√ƒ»»«¬»ֲֵֶָ
היה  אּלּו ּכי הּפסּוק, ּבראׁש ְְִִִַַָָָָֹהּנזּכר

ענה  הּוא רק להזּכירֹו. צר מה ְְֲִֶַַַָֹהּוא,
ראׁשֹון: ּבפסּוק ekהּנזּכר dxez ְְִִַָָ
ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â (‡Ï אֹומרים יׁש . ¿≈∆«¿»ƒְִֵ

הּפרׁשה. זאת נכּתבה נבּואה ּבדר ְְְְִִֶֶַָָָָָֹּכי
יהֹוׁשפט  ּבימי ּכי ּבספרֹו אמר ְְְְְִִִִִֵַָָָָויצחקי
הּדֹורֹות  ּופרׁש הּפרׁשה. זאת ְְִֵֵַַָָָָֹנכּתבה
ּכל  יצחק ׁשמֹו קרא הכי ְְְֲִִִָָָָּכרצֹונֹו,
הדד  ּכי אמר ּכי לֹו. יצחק ְֲִִִֵַַַַַָהּׁשֹומע
מהיטבאל  ּכי ואמר האדֹומי. הדד ְְְֲֲִִֵֵַַַָָהּוא
חלילה  וחלילה ּתחּפנחס. ְְְֲִִֵַַָָָָאחֹות

יהֹוׁשפט, ימי על ׁשּדּבר ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשהּדבר
על  ּתמּה ולּמה להּׂשרף. ראּוי ְְְְִִֵַַָָָָָוספרֹו
רּבים. ׁשהם ׁשּמלכּו מלכים ְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשמנה

י  מלכי ּבמסּפר.והּנה ּכפלים ׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
לׁשני  קרֹובים הּמלכים אּלה ְְְְִִִֵֵֵֶַָּוׁשני
רּבים  יהּודה מלכי ּגם יׂשראל. ְְְְִִֵֵֵַַַַָָמלכי
מׁשה. ימי עד אדֹום מּמלכי ְְֱִֵֵֵֶַַֹהם
על  ,מל מל לפני ׁשּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָוהאמת
ויהי  ּכתּוב וכן יׂשראל. מל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹמׁשה

:מל alּביׁשרּון dxez ִֶֶֻ
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סה

סה

glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy

(áì):äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa Cìîiå©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨

(âì):äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
i"yx£‰¯ˆaÓ Á¯ÊŒÔa ··BÈ∑,היא מֹואב מערי ּבצרה »∆∆«ƒ»¿»ְִֵֵָָָָ

מח)ׁשּנאמר: ּולפי (ירמיה וגֹו'". ועלּֿבצרה "ועלֿקרּיֹות ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָ
ללקֹות  עתידה לאדֹום, מל עּמהם,ׁשהעמידה ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶָָָ

לד)ׁשּנאמר: ּבבצרה (ישעיה לה' זבח .""ּכי ְְֱִֶֶֶַַַָָ

(ãì):éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«

(äì)äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLç úîiå©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³
:úéåò Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ÔÈ„ÓŒ˙‡ ‰kn‰∑ מדין ׁשּבא ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְִֶָָ
מֹואב, את לעזר אדֹום מל והל למלחמה, מֹואב ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹעל

עם  זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו למדים אנּו ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּומּכאן
יׂשראל  על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו ּבלעם  ּובימי .זה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

(åì):ä÷øNnî äìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«

(æì)úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiå©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬
:øäpä©¨¨«

(çì):øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«

(èì)øãä åézçz Cìîiå øBaëò-ïa ïðç ìòa úîiå©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½
ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå eòt Bøéò íLå§¥¬¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½

:áäæ éî úa©−¥¬¨¨«
i"yx£·‰Ê ÈÓ ˙a∑ לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? .מהּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

(î)íúî÷îì íúçtLîì åNò éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìò óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

i"yx£ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשם על ׁשּנקראּו ¿≈∆¿«≈≈»ְְִֵֶַ
מלכּות.מדינֹותיהם  מהם ּופסקה הדר ׁשּמת לאחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתֹולדֹותם,והר  ׁשמֹות הם למעלה, הּנזּכרים אׁשֹונים, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

אּלּופי  וּיהיּו הדר, "וּימת הּימים': ּב'דברי מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן
וגֹו' ּתמנע אּלּוף ."אדֹום ְְֱִַָ

˜¯dzלב  ÌeLÂ ¯BÚa ¯a ÚÏa ÌB„‡a CÏÓe¿«∆¡∆««¿¿«¿≈
:‰·‰cƒ¿»»

Á¯Êלג  ¯a ··BÈ È‰B˙BÁz CÏÓe ÚÏa ˙ÈÓeƒ»«¿«¿ƒ»«∆«
:‰¯ˆaÓƒ»¿»

Ú¯‡Ó‡לד  ÌLÁ È‰B˙BÁz CÏÓe ··BÈ ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒÀ»≈«¿»
:‡ÓB¯„»»

a„„לה  ¯a „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe ÌLÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
ÌeLÂ ·‡BÓ„ ‡Ï˜Áa È‡È„Ó ˙È ÏÈË˜cƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

:˙ÈÂÚ dz¯«̃¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו  È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
:‰˜¯NnÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז  È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
:˙¯t ÏÚ„ È·BÁ¯Ó≈¿≈¿«¿»

a¯לח  ÔÁ ÏÚa È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
:¯BaÎÚ«¿

È‰B˙BÁzלט  CÏÓe ¯BaÎÚ ¯a ÔÁ ÏÚa ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
d˙z‡ ÌeLÂ eÚt dz¯˜ ÌeLÂ ¯„‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
:‡·‰c Û¯ˆÓ ˙a „¯ËÓ ˙a Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמ  ÂNÚ È·¯·¯ ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡a¯ ÚÓ˙ ‡a¯ ÔB‰˙‰ÓLa ÔB‰È¯˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

:˙˙È ‡a¯ ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯BÚa Ôa ÚÏa (·ÏÌb .ÌÚÏa epÈ‡ . ∆«∆¿≈∆ƒ¿»«
ÔÎzÈÂ .Èn¯‡‰ Ô·Ï Ôa epÈ‡ ÌÚÏaƒ¿»≈∆∆»»»¬«ƒ¿ƒ»≈
LÁÓ B˙BÈ‰ ¯e·Úa L¯c‰ C¯cL∆∆∆«¿»«¬¡¿«≈
eÈ˙Ba¯ È¯·cÓ ÏtÈ ‡Ï Èk .e‰BÓk»ƒ…ƒ…ƒƒ¿≈«≈
‰ÊÂ ,‰È‰ Èn¯‡ ÚÏa Ìb .‰ˆ¯‡ Ï"Ê«»¿»«∆«¬«ƒ»»¿∆
epÈ‡ Á¯Ê Ôa ··BÈ Ìb .ÈÓB„‡ ÌÚÏaƒ¿»¬ƒ«»∆∆«≈∆

È˜Áˆi‰ ¯Ó‡ ¯L‡k ,·Bi‡ƒ«¬∆»««ƒ¿»ƒ
:ÏÈa‰n‰bl dxez ««¿ƒ

„¯ËÓ ˙a Ï‡·ËÈ‰Ó (ËÏÌÚËk . ¿≈«¿≈««¿≈¿««
·e˙k‰ ¯ÈkÊ‰ B‡ .ÔBÚ·ˆ ˙a ‰Ú ˙a«¬»«ƒ¿ƒ¿ƒ«»

:dn‡ ÌLÂ ‰È·‡ ÌL·‰Ê ÈÓÔk . ≈»ƒ»¿≈ƒ»≈»»≈
ÌÈ¯Á‡Â .·‰Ê Û¯Bˆ ,¯Ó‡ ÔB‡b‰Â .BÓL¿¿«»»«≈»»«¬≈ƒ

.˙LÁpÓ ·‰Ê ÌÈNBÚÏ ÊÓ¯ ,e¯Ó‡»¿∆∆»ƒ»»ƒ¿…∆
:Áe¯ È¯·c ‰l‡Ân dxez ¿≈∆ƒ¿≈«

(ÓÌÚËÂÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â ¿««¿≈∆¿«≈≈»
Ì˙BÓB˜ÓÏ˙BÓB˜Ó ÌBi‰ Ì‰Ï LiL . ƒ¿»∆≈»∆«¿

‰l‡Â .‰LÓ È¯·c ‰l‡Â ,ÌÈÚe„È¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈…∆¿≈∆
ÌÈ·e˙k‰ ÌÈÙel‡‰ Èa Ì‰ ÌÈ¯kÊp‰«ƒ¿»ƒ≈¿≈»«ƒ«¿ƒ
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(àî):ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ

(áî):øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelà©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«

(âî)älà íøéò óelà ìûécâî óelà|íBãà éôelà ©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À
:íBãà éáà åNò àeä íúfçà õøàa íúáLîì§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

i"yx£Ï‡Èc‚Ó∑:רֹומי היא «¿ƒ≈ִִ

סימן. קליט"ה פסוקים. קנ"ד וישלח פפפ פרשת חסלת

ÔÈÙ:מא  ‡a¯ ‰Ï‡ ‡a¯ ‰Ó·ÈÏ‰‡ ‡a«̄»»√ƒ»»«»≈»«»ƒ…

Ó·ˆ¯:מב  ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ Ê˜ ‡a«̄»¿««»≈»«»ƒ¿»

¯·¯·Èמג  ÔÈl‡ Ì¯ÈÚ ‡a¯ Ï‡Èc‚Ó ‡a«̄»«¿ƒ≈«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
‡e‰ ÔB‰zÒÁ‡ ‡Ú¯‡a ÔB‰·˙BÓÏ ÌB„‡¡¿¿»¿¿«¿»«¬«¿¿

Ù Ù Ù :È‡ÓB„‡c ÔB‰e·‡ ÂNÚ≈»¬∆¡»≈

ëø ¯ çéø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

LiL ÈÓ Ì‡ Èk ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿…ƒ¿ƒƒƒƒ∆≈
.ÌB˜Ó BÏÚÓz,¯ÎÊ ‰f‰ ÌB˜na . »ƒ¿»«»«∆»»

‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ÌÈa¯ ˙BÓL eÏ LÈ Èkƒ≈»≈«ƒ¿»»¿ƒ¿≈»
Le¯t‰ ‰È‰È B‡ .‰Ó·ÈÏ‰‡ ÔÎÂ ,ÌÈÂL»ƒ¿≈»√ƒ»»ƒ¿∆«≈

ÚÓz Ûel‡ ‰È‰ÈÂ ,ÛÒB Ûel‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿ƒ¿∆«ƒ¿»
Ì‰ ‰l‡ ,ÊÙÈÏ‡ L‚ÏÈt ‰˙È‰L∆»¿»ƒ∆∆¡ƒ»≈∆≈
‰l‡ ‰p‰Â .˙˙È Ìb ‰ÂÏÚ ÌÈÙel‡«ƒ«¿»«¿≈¿ƒ≈≈∆
eÈ‰ ‰Ó·ÈÏ‰‡ ÈÙel‡Â .˜ÏÓÚ È‡ÈN¿ƒ≈¬»≈¿«≈»√ƒ»»»

ÏÚ ,˙BÓB˜Ó ÈL‡ ‰LÓ ÈÓÈa ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈…∆«¿≈¿«
:Ì˙B·LBÓa ¯‡·Ï ÛÈÒB‰ Ôk`n dxez ≈ƒ¿»≈¿¿»

ÁÏLiÂ ˙L¯t ˙ÏÒÁ»»««ƒ¿«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc mixcp(ipy meil)

oke .minybd zeni meyn dngdõçBøuegxl el xzen -Bnò ¥¦
,äìBãb éhaîàa`ny miyyeg oi`e ,mind eilr dlrn epi`y §©§©¦§¨

.dphwa mb uegxl e`eaiåokäpè÷a Bnò òéfîxcenl xzen - §©¦©¦¦§©¨
oeik ,rifdl ick dphw ihan`l elit` ,xicnd mr cgi qpkdl

,cal drif `l` meg my oi`yxicnd mby ici lr meg ztqez oi`e
.my `vnp

,dpyna epipyáñéî ìáàBnò,ähnä ìò,ïçìeMä ìò Bnò ìëBàå £¨¥¥¦©©¦¨§¥¦©©§¨
àì ìáàenr lk`iàeä ìëBà ìáà ,éeçîzä ïîenréeçîzä ïî £¨Ÿ¦©©§£¨¥¦©©§

.øæBçä©¥
,xfegd iegnz edn `xnbd zx`an,àðéðç øa éñBé éaø øîàon' ¨©©¦¥©£¦¨

epiid 'xfegd iegnzdúéaä ìòáì øæBçä éeçîzä ïîdxrwdy- ¦©©§©¥§©©©©¦
xzepd exifgie exizeie mdipy elk`iy ick oefn ic da yie dlecb
itk xicnd zlik` herinn dpdp xcend oi` dfae .ziad lral

.dpyna x`azpy

äðùî
:d`pd xcena mixeq`d mitqep mixac dpen dpynd

Bnò ìëàé àìxicnd mr lek`l xcenl xeq` -ñeáàä ïîdxrw- ŸŸ©¦¦¨¥
,dnda ly qea`l dnecd dkex`e dlecbLmipzepíéìòBtä éðôì ¤¦§¥©£¦

ixd dk`lna daxd migxeh milretdy jezn ik ,dpnn lek`l
`ed oi` ilka daxd oefn yiy s`e ,daexn mzlik`e lecb mpearx
dld hrni m` xicndn dpdp xcend `vnpe ,mkxv lr xzi

,ezlik`asiqedl lkeie xcend ly ewlg lcbi df ici lry

.lek`le
å,rwxw zxitgl cg` ziad lra lv` xcende xicnd exkyp m` §

Bnò äNòé àì,xicnd mr xetgl xcenl xeq` -ïîBàadxeya - Ÿ©£¤¦§¨
ixd ,elv`y rwxwa xteg xicndy ici lry meyn ,mxkay zg`
ixde ,da xetgl gep didiy dl dkenqd rwxwd z` mb jkxn `ed

el` ,xzei dlw ezk`ln didzy xcend z` dpdn `edéaø éøác¦§¥©¦
äNBò ,íéøîBà íéîëçå .øéàî,xicnd mr xetgl xcenl xzen - ¥¦©£¨¦§¦¤

àeäåxteg xicndy ote`a `weec `ed df oice -,epnî ÷Bçøa §§¨¦¤
.xicnd zxitgn dpdp xcend oi` df ote`ay

àøîâ
:minkge xi`n iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

áBø÷a,xcend lyl daexw xicnd zxitg mewn m` -éâéìt àì- §¨Ÿ§¦¥
micen mdipye ,minkge xi`n iax ewlgp `løéñàcxeq`y - ©£¦

xcend iptl rwxwd z` dtxn xicndy meyn ,xetgl xcenl
.xetgl eilr lwineéâéìt ék,minkge xi`n iax ewlgp izni` - ¦§¦¥

÷Bçøa-oi` df ote`ay ,xicndn mewn wegixa xteg xcendyk §¨
mrhe .da xteg xcendy rwxwd z` zkkxn xicnd zxitg

,mzwelgnyïðéøæb ,øáñ øéàî éaømewna ceari `lyíeMî ÷Bçø ©¦¥¦¨©©§¦¨¨¦
mewna mb cearl `eai `ny miyyegyáBø÷meyn xeq` dfy ¨

dén÷ àòøàì dì étøî à÷crwxwd z` jkxne dtxn xicndy - §¨§©¥¨§©§¨©¥
.xcend iptlïðéøæb àì éøáñ ïðaøå.aexw meyn wegx §©¨¨¨§¥Ÿ©§¦¨
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סז

ממכתבי כ"ק אדמו"ג מוהגיי"צ

בבקשה  באתי  תגפ"ז  שנת  ...בגאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשג  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחגית  תפילת  אחג  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעוגי  יאמגו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולאמג אחג זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהור. ובקשתי זאת 
הגבים, )וגאוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פגטי של מפלרת החסידים יחיו 
בפגט(, וברלל זאת יתבגכו ממקוג הבגכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשג...

)ט"ו סיון, תגפ"ח(

שבימיהם  אגץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהר  היה 
הקאפיטל  את  יום  בכל  אומג 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פגק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פגק  אומג  היה  הכ"א  לשנת 
אומגים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
רם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סרולה שלא ייצאו 

לתגבות געה...

)תמוז תגס"ו(

 לוח תהלים 

יום ראשון, י' כסלו < פגק כ. מפגק נה עד סוף פגק נט

יום שלישי, י"ב כסלו < מפגק סו עד סוף פגק סח

יום שישי, ט"ו כסלו < מפגק עז עד סוף פגק עח

יום שני, י"א כסלו < מפגק ס עד סוף פגק סה

יום חמישי, י"ד כסלו < מפגק עב עד סוף פגק עו

יום רביעי, י"ג כסלו < מפגק סט עד סוף פגק עא

שבת קודש, ט"ז כסלו < פגק כ. מפגק עט עד סוף פב
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סח כסלו סח י' ראשון יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו י' ראשון âיום
קנח, מעמ' מעוברת: לשנה שיעור úåëìää...מורה ë"àùî,316 עמ' úå÷ìà.עד

קוטרס אחרון 
ïäa äøéàî äîëçä úøàä éøä ,úBëìää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¨£¥¤¨©©¨§¨§¦¨¨¤

,éelâa,שבהן ה"חכמה" הארת על מעלימות אינן הן -Leáìe §¦§
äiNòä ויש הזה עולם של בענינים באו הרי שההלכות - ¨£¦¨

"עשיה", של הלבוש אך ה"עשיה", מעולם לבוש àeäעליהן
,ãáì øáòî Cøc הן - ¤¤©£¨§©

לבוש  דרך עוברות רק

זה  אין אך ה"עשיה",

ה"עשיה" שלבוש אומר

כפי  במהותן, שינוי פועל

של  בדרך שהדבר

שהמלביש  התלבשות,

להיות  המלובש על פועל

המלביש. של המהות כמו

ãñçL ,'áBè íBé'a Bîk§§¤¤¤
Laìîä úeìéöàc©£¦©§ª¨
äàéøác ãñça éøîâì§©§¥§¤¤¦§¦¨
äfä íìBò äiçî§©¤¨©¤

éîLbä- וזאת -éãé-ìò ©©§¦©§¥
äøéöéc ãñç øáòî©£©¤¤¦¦¨

úeLaìúä ïk-íb àø÷pä ,äiNòå49,"ד"בריאה שחסד - ©£¦¨©¦§¨©¥¦§©§
זו  שאין למרות ד"עשיה", ובחסד ד"יצירה" בחסד מתלבש

ממש, úeiîLâaהתלבשות ìòBt äéä àì ,ïë-àì-íàL¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨¥§©§¦
.äfä íìBò בקונטרס מסביר נשמתוֿעדן, הרש"ב הרבי - ¨©¤

שכדי 50"ומעין" היא שהכוונה כאן, הזקן רבנו לשון דיוק

מספיק  לא הזה, בעולם ממש גשמיות של פעולה שתהיה

(אך  "אצילות" לגבי "יש" הנקרא ה"בריאה" עולם של ה"יש"

ד"בריאה" החסד כשאור ואף רוחני), עדיין זה "יצירה" לגבי

לא  - ו"עשיה" "יצירה" של הספירות מעבר" "דרך יעבור

השפעה עדיין עלֿידי ‚˘ÈÓ˙תהיה להיות צריך זה אלא ממש,

˙Â˘·Ï˙‰ במדה המסתירים "יצירה" של ובלבושים בכלים

נעשה  והוא העליון, החסד של האלקי האור על יותר מרובה

מתלבש  הוא מכן ולאחר מציאות, של בבחינה עלֿידיֿזה

המסתירים "עשיה" של ובלבושים ÂÈ˙¯בכלים „ÂÚ מאשר

בבחינה  יותר נעשה זה ואור "יצירה", של והלבושים הכלים

הזה. עולם של גשמית בהשפעה לבוא ובכוחו "יש", של

ענין  על הבט שמבלי ביוםֿטוב, שהדבר כשם עלֿכלֿפנים,

האור  נחשב ו"עשיה", ב"יצירה" ביוםֿטוב ההתלבשות המאיר

שההתלבשות  בהלכות, גם כך ד"בריאה", חסד של כאור

של  הארה נשארת והיא "מעבר" של באופן רק היא בהלכות

עילאה", øézñî"חכמה éàcå äfä íìBò úeiîLbL óàå§©¤©§¦¨©¤©©©§¦
elôà éøîâìעל -,äiNòc ãñçä מסתירה שהיא ובודאי - §©§¥£¦©¤¤©£¦¨

אודותיו  הגשמי שהדבר כלומר, עילאה", ה"חכמה הארת על

הגשמיים  והחמור הפרה למשל להלן, שיזכיר כפי התורה, דנה

של  ההלכה דנה אודותם

בחמור", פרה "המחליף

והחמור  הפרה הרי

הפרה  בעל (של הגשמיים

לדין  הבאים החמור ובעל

של  ענין בגין תורה

בחמור") פרה "מחליף

ענין  על בודאי מסתירים

ד"עשיה", חסד של

äëìää íB÷î-ìkî¦¨¨©£¨¨
úeiîLb dðéà dîöò©§¨¥¨©§¦

àéäL ,Lnî ההלכה - ©¨¤¦
ïBöøוהפסק, úðéça§¦©¨

äàlò äîëçî CLîpä©¦§¨¥¨§¨¦¨¨
,øéîçäì Bà ì÷äì- §¨¥§©£¦

רצונו  שיהיה הקדושֿברוךֿהוא של חכמתו מחייבת שכך

להחמיר, או להקל ההלכה ופסק Lיתברך ÷øהרצון -ãøBi ©¤¥
,úeiîLâa éelb úðéçáa øéàîe מתבטא העליון הרצון - ¥¦¦§¦©¦§©§¦

גשמי, בענין eë',בהתגלות dBáb íB÷nî íéãøBiä íéîk- §©¦©§¦¦¨¨©
עתה  נמצאים הגבוה במקום בתחלה שהיו המים שאותם

הנמוך, äëìää,במקום úøaãî BaL Bîöò éîLbä øácäå§©¨¨©©§¦©§¤§©¤¤©£¨¨
Bîk ,éøîâì øézñî àeä úîàaשל ההלכה -éìçnä"ó ¤¡¤©§¦§©§¥§©©£¦

"øBîça äøt51ïëå של, ההלכה -àì Bà ìebtä øNa ¨¨©£§¥§©©¦Ÿ
.øLëå ìebt הגשמי והבשר הגשמיים והחמור שהפרה - ¦§¨¥

לגמרי  באמת מסתירים - לא או פיגול הוא אם דנים אודותיו

הגשמי  שהדבר אומר שרבינו מה עילאה". ה"חכמה הארת על

למרות  - לגמרי בודאי מסתיר ההלכה, דנה אודותו עצמו

א  ב) (קנו, האתרוגשלעיל שבאחיזת מצוות לגבי ‰‚˘ÈÓמר
מפני  זה, הרי - ד"אצילות" האלקות מהות תופסים מצוה, של

לכן  המצוה, מן חלק הוא הגשמי האתרוג הרי מצוה, שלגבי

באלקות, לגמרי בטל זה אלא מסתירה, האתרוג גשמיות אין

הגשמי  החמור או הגשמית הפרה הרי ההלכה לגבי כאן ואילו

הגשמי  השכל אך מסתירים, הם לכן ההלכה, של חלק אינם

שההלכה  ההלכה, מן חלק שהוא כיוון ההלכה, התלבשה בו

‰˘·Ï˙‰גשמי מסתיר.Ê‰בשכל אינו אכן -äëìää ÷ø©©£¨¨

ïåøçà ñøèðå÷
äøéàî äîëçä úøàä éøä úåëìää ë"àùî
åîë ãáì øáòî êøã àåä 'éùòä ùåáìå éåìéâá ïäá
äàéøáã ãñçá éøîâì ùáåìîä 'éöàã ãñçù áåè íåéá
'÷ðä 'éùòå 'éöéã ãñç øáòî é"ò éîùâä æ"äåò äéçî
æ"äåò úåéîùâá ìòåô 'éä àì ë"ìàù úåùáìúä ë"â
ãñçä åìéôà éøîâì øéúñî éàãå æ"äåò úåéîùâù óàå
àéäù ùîî úåéîùâ äðéà äîöò äëìää î"î äéùòã
ãøåéù ÷ø øéîçäì åà ì÷äì ò"çî êùîðä ïåöø 'éçá
íå÷îî íéãøåéä íéîë úåéîùâá éåìéâ 'éçáá øéàîå
äëìää úøáãî åáù åîöò éîùâä øáãäå 'åë äåáâ

éìçîä åîë éøîâì øéúñî àåä úîàáøåîçá äøô ó
äëìää ÷ø øùëå ìåâéô àì åà ìåâéôä øùá ïëå

.49:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך תע שמיני אוה"ת 50.123."ראה וש"נ.51.עמוד א. ק, ב"מ

 תניא יומי 

יום גאשון 
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סט

סט

כסלו  י"א שני יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו י"א שני âיום
,316 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור ã"áçã...מורה íåùî íòèäå,316 עמ' àøîâå.עד

dîöòaהפסק -,äìâpä íòhä íò כך הוא הפסק מדוע - §©§¨¦©©©©¦§¤
äàéøácוכך, úeëìî úðéçaî àéä והטעם השכל חלק - ¦¦§¦©©§¦§¦¨

הגמרא, המשנה,äøéöéåשל של ההלכה פסק חלק -úðéçác ¦¦¨¦§¦©
-äàéøác çeø Lôð äeäîe äiçîä ,úe÷ìà àeäL ,äîLð§¨¨¤¡Ÿ©§©¤§©¤¤¤©¦§¦¨

,äiNò-äøéöéֿשנפש - §¦¨£¦¨
נברא, של ענין הן רוח

eîéçøe eìéçc ïäL- ¤¥§¦§¦
ואהבה, ¤ìLיראה

úBîLpäå íéëàìnä©©§¨¦§©§¨
äîëçåúòc äðéa §¨§¨¦¨©©
,íälL ההשגה - ¤¨¤

ה' בגדלות וההתבוננות

וליראה. לאהבה המביאות

ומקבל  מתהווה זה כל

Léì.חיות ïéàî,"ל"יש מ"אין" מתהווה נברא שכל כפי - ¥©¦§¥
ïëìå"ד"בריאה מלכות עלֿידי הבאה מ"חכמה" ההארה - §¨¥

ב"בריאה" שהיא כפי תורה של הענין שהיא ו"יצירה",

היורדים  המים כמו בעולם, למטה באה שהיא לפני ו"יצירה"

לנמוך, גבוה íðBàîöממקום äåøî àéä המלאכים של - ¦©§¨¦§¨
ו"יצירה" ה"בריאה" שבעולם íìBòìוהנשמות äãøiL íã÷Ÿ¤¤¨§¨¨¨

íéãøBiä íénk ,äfäלנמוך גבוה ממקום -'eë52øçà íâå . ©¤©©¦©§¦§©©©
L,"עילאה מ"חכמה ההארה -äìòîì àéä ,äiNòì äãøi ¤¨§¨©£¦¨¦§©§¨

úðéçác elôà ,äiNòc úòc-äðéa-äîëç úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©¨§¨¦¨©©©£¦¨£¦¦§¦©
.úe÷ìà àéäL äîLð ואילו "עשיה", של אלקות זה שכן, - §¨¨¤¦¡Ÿ

של  האלקות היא שבהלכות עילאה" "חכמה של ההארה

של  ו"יצירה" ד"בריאה" שבמלכות לעיל, למדנו "אצילות".

הנשמה  ואור דאצילות", עילאה "חכמה מהות מלובשת נשמה,

ה"חכמה  אור על מעלים אינו ויצירה" דבריאה "מלכות של

במאמר  מסביר נ"ע רש"ב שהרבי (כפי שכן שבה, עילאה"

תרס"ז  ה'" אמר "כה הבדל 53דיבורֿהמתחיל קיים בהתלבשות (

ה  כמו שהיא במדריגה היא ההתלבשות המדריגה Â‰Ó˙אם של

שהיא או - בה מתלבשת שהיא יותר ‡Á¯˙העליונה ˙Â‰Ó
מתלבש  האלקי שהאור בשעה כלומר, העליונה. מהמדריגה

ש  האלקי ‡È‰במדריגה האור ומסתתר מתעלם אלקות,

ה  שגם בשעה ואילו זו, (אלא È·ÏÓ˘בהתלבשות אלקות הוא

- יותר) קטנה במדריגה

העליונה  המדריגה אין

אלא  ומסתתרת, מתעלמת

של  ממש המהות

- העליונה המדריגה

במדריגה  מאירה

ההפרש  זהו התחתונה.

אור  התלבשות בין

יצירה  בריאה של הנשמה

שהוא בג'‡Â˜Ï˙עשיה

(בריאהֿיצירהֿ "בי"ע" של (חכמהֿבינהֿדעת) ראשונות

שהם מהם ÌÈ‡¯·עשיה) והסתר בהעלם הוא הנשמה שאור ,

כלומר, מנברא, ומסתתר מתעלם שבורא וההסתר ההעלם כמו

מאירה כיֿאםÂ‰Ó˙שלא הנשמה, לבין Â˙Â‡ÈˆÓאור - בלבד

הנשמה  באור (עליונה) עילאה" "חכמה בחינת התלבשות

שב  גם‰ÂÎÏ˙ד"בי"ע" הרי הוא הנשמה שאור שכיוון ,˙Â˜Ï‡,

מאירה הנשמה,Â‰Ó˙לכן באור בגילוי ממש עילאה" "חכמה

שמאיר  שמה למרות ולכן, ומתעלם. מסתתר אינו הנשמה ואור

ÈÂÏÈ‚· של הנשמה אור בחינת הוא לפנינו, הערוכות בהלכות

(באור  בו מלובשת אףֿעלֿפיֿכן ויצירה", דבריאה "מלכות

ויצירה") דבריאה "מלכות של עילאה Â‰Ó˙הנשמה "חכמה

שאור  כלומר, ומתעלמת. מסתתרת שאינה דאצילות",

בהלכות  ולכן הנשמה, אור לגבי ממש בגילוי מאיר ה"אצילות"

בחינת  ממש בגילוי מאירה שלא למרות הרי לומדים, שאנו

והסתר, העלם בבחינת זה אין אףֿעלֿפיֿכן עילאה", "חכמה

שב  בלבד, מיעוט בבחינת גילוי ÏÎÈ˙‰כיֿאם של לבחינה לבוא

ממש.

,íòhäå ירדה עילאה" "חכמה שהארת אחרי גם מדוע - §©©©
עדיין  היא ב"עשיה",

מ"חב"ד  גם למעלה

בחינת  של דעשיה"

- ¦íeMîהנשמה?
úòc-äðéa-äîëçc§¨§¨¦¨©©

äîLð úðéçác äiNòc©£¦¨¦§¦©§¨¨
úeiçä øB÷î àeä§©©

,ïäéúBãìBúå çeø Lôðc úòc-äðéa-äîëçc,רוח נפש של - §¨§¨¦¨©©§¤¤©§§¥¤
íò Léì ïéàî ïúeeäúäå§¦§©¨¥©¦§¥¦
óBñ ãò ,ïäéúBãìBz§¥¤©
ìëå õøàä àéä ,äiNòä̈£¦¨¦¨¨¤§¨

.dàáö ש"חב"ד הרי, - §¨¨
היא  הנשמה, של דעשיה"

¨£ÌÈ‡¯·Ï.ìáàמקור
úòc äðéa äîëç̈§¨¦¨©©

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äàéøáã úåëìî 'éçáî àéä äìâðä íòèä íò äîöòá
ùôð äåäîå äéçîä úå÷ìà àåäù äîùð 'éçáã 'éöéå
úåîùðäå íéëàìîä ìù åîéçøå åìéçã ïäù ò"éáã çåø
íãå÷ íðåàîö äåøî àéä ïëìå ùéì ïéàî íäìù ã"áçå
äãøéù øçà íâå 'åë íéãøåéä íéîë æ"äåòì äãøéù
'éôà 'éùòã ã"áç 'éçáî äìòî äìòîì àéä 'éùòì

úå÷ìà àéäù äîùð 'éçáã

ã"áçã íåùî íòèäå
ùôðã ã"áçã úåéçä øå÷î àåä äîùð 'éçáã 'éùòã
ïäéúåãìåú íò ùéì ïéàî ïúååäúäå ïäéúåãìåúå çåø
ã"áç ìáà .äàáö ìëå õøàä àéä äéùòä óåñ ãò

.52‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.א ז, תענית ואילך.53.: תכד ע' תרס"ו המשך

יום שני



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  70   נתדמ דהלד • דהמ ירדיד   
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âכסלו י"ב שלישי âיום
,316 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור ç"òá...מורה ù"îå,קנט עמ' ì"ãå:עד 'åëå

,äøéöéå äàéøác úeëìîaL ïäéîòèa úBëìäc המקום - ©£¨§©£¥¤¤§©§¦§¦¨¦¦¨
שם - וטעמיהן ההלכות של מקור ‡ÂÏ"חב"ד"‡ÔÈוהמדריגה

- כיֿאם äîëçäלנבראים, ïéðò,שבהן -ïewúa àéä ¦§©©¨§¨¦§¦
ïäaL ,úeìéöàä éôeöøt,"אצילות" של בפרצופים -ïééeìz ©§¥¨£¦¤¨¤§¦
,úBönä éîòè ìk̈©£¥©¦§
'äa äNò-úBöî¦§£¥§

,íéãñç ז"א" של - £¨¦
àì-דאצילות", úBöîe¦§Ÿ

.úBøeáb 'äa äNòú- ©£¤§§
דאצילות", "ז"א של

éëä íeMîe,ולכן -,éîð ¦¨¥¨¥
גם -Laìúäì eãøiLk§¤¨§§¦§©¥

,íéàøápa כשטעמי - ©¦§¨¦
הם  שבעצם ההלכות,

"אצילות" של הפרצופים

של  טעמים להיות ירדו -

לנבראים, ¥ïäהלכות
äàéøác úeëìîa§©§¦§¦¨
äîLð úðéçác äøéöéå¦¦¨¦§¦©§¨¨

,à÷åc היא שנשמה - ©§¨
הנשמה àeäLאלקות, - ¤

úeìéöàc,היא íéìkî נעשים דאצילות" "זו"ן של הכלים ל' - ¦¥¦©£¦
ל"בי"ע", çeø.נשמה Lôð úðéçáa àìå התלבשו לא והן - §Ÿ¦§¦©¤¤©

"נברא". שהן ונפש רוח úòc-äðéa-äîëçcבבחינת óàå§©§¨§¨¦¨©©
ìò ïúìòî ãàî ääábL ,äîLð úðéçác äøéöé äàéøác¦§¦¨§¦¨¦§¦©§¨¨¤¨§¨§Ÿ©£¨¨©

,äîLðc äøéöé äàéøác úeëìî úðéçaזו שכן, -„"·Á, §¦©©§¦§¦¨§¦¨¦§¨¨
וזו זה, עולם בספירות בספירות ÂÎÏÓ˙העליונות התחתונה ,

זה, יצירה",ïë-ét-ìò-óàåעולם דבריאה "חב"ד -øB÷î ïä §©©¦¥¥¨
äøéöé äàéøác úòc-äðéa-äîëçìçeø Lôð úBðéça ìL §¨§¨¦¨©©¦§¦¨§¦¨¤§¦¤¤©

íéëàìnä ïäL אפשר שאי לעיל, אומרים אנו כיצד ואםֿכן, - ¤¥©©§¨¦

-ÂÎÏÓ˙ל" לנבראים מקור להיות דנשמה, יצירה" דבריאה

ש" מעלה Á·"„בשעה למעלה שהיא דנשמה, יצירה" דבריאה

לנבראים? מקור היא éãéî,ממנה, äL÷ àì,כלל קשה לא - Ÿ¨¤¦¦
úBîLpäå íéëàìnä úîàác דבריאה מ"חב"ד המתהווים - §¤¡¤©©§¨¦§©§¨

àlàיצירה", ïðéà¥¨¤¨
úëLîpä ätéhî¦¦¨©¦§¤¤

úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©
-øéòæ ãBñé"ì äîLðc¦§¨¨¦§¥

ïzðå ,"ïétðà ונמשך - ©§¦§¦©
,"àá÷eð"ì,"ל"מלכות - §§¨

eàöé íMîe המלאכים - ¦¨¨§
©¦§¦úðéçáaוהנשמות,
."äãéì" שנולדה - ¥¨

שאין  הרי חדשה, מציאות

חב"ד  של התפשטות זה

בהלכות, הוא שהדבר כפי

איֿ כזו שמהתפשטות

מקור  שיהיה באמת אפשר

באופן  כיֿאם לנבראים,

ÈÏÂ„‰,של ‰ÙÈË יכול

דבריאה  מחב"ד להיות

נבראים, של ענין נשמה, של אפילו éöîzיצירה, íà óà ék¦©¦¦§¥
àá÷eðc íéìkä úøàäî eàøápL øîBì"מלכות" - ©¤¦§§¥¤¨©©¥¦§§¨

íéãøBiä íä éøä ,úeìéöàc,בבריאהֿיצירהֿעשיה - ©£¦£¥¥©§¦
.äîLð íéNòðå.לבריאהֿיצירהֿעשיה -úeîöò ìáà §©£¦§¨¨£¨©§

-øéòæã úBö÷ 'åa èMtúî äîLðc úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¦§¨¨¦§©¥§§¨¦§¥
àúéL íä íLå ,àá÷eðå ïétðàששה -.àøîâe äðLî éøãñ ©§¦§§¨§¨¥¦¨¦§¥¦§¨§¨¨

ש  הרי, תורה, של ההלכות ענין -˙ÂÓˆÚ דוקא באה חב"ד

נשמה  בבחינת באה ותורה אלקות, שהיא תורה של בהלכות

אלקות. שהיא

'íéiç õò'a áeúkM äîe54'íéãeçiä øòL'å)55éãé-ìòL ( ©¤¨§¥©¦§©©©¦¦¤©§¥
äøBzä éãé-ìòå ,äîLð Leáì äNòð äðekäנעשה -Leáì ©©¨¨©£¨§§¨¨§©§¥©¨§

,äðLî éãé-ìò äøéöéc çeøc çeø המשנה לימוד עלֿידי - ©§©¦¦¨©§¥¦§¨
נעשה  ב"יצירה" שהיא

דרוח, רוח ©§çeøåלבוש
éãé-ìò äàéøác äîLðc¦§¨¨¦§¦¨©§¥

àøîbä היא שגמרא - ©§¨¨
שעלֿידי  הרי, ב"בריאה".

של  לבוש נעשה תורה

הרי  שהיא "רוח",

íãàä"נברא"? úøBz éãé-ìò à÷åc eðééäc øîBì Lé- ¥©§©§©§¨©§¥©¨¨¨
לומד, äìòîì,שהוא äìBòä äfä íìBòa לבוש אז נעשה - ¨¨©¤¨¨§©§¨

נברא. שהוא מהאדם בא שזה כיוון תורה, ãeîìzäשל ìáà£¨©©§
éðéña ïzpL Bîöò כפי - ©§¤¦©§¦©

מלמעלה  ניתנה שהתורה

äîLpa,למטה, àeä- ¦§¨¨
אלקות, àeäשהיא ïëìå§¨¥

ה"תלמוד", לימוד -

ïëå ,çeøä øøáî§¨¥¨©§¥
.äøéöéc äðLîa שכפי - §¦§¨¦¦¨

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äîëçä ïéðò 'éöéå äàéøáã 'ìîáù ïäéîòèá úåëìäã
éîòè ìë ïéåìú ïäáù 'éöàä éôåöøô ïå÷éúá àéä
éîð ä"åùîå â"äá ú"ìîå íéãñç 'äá ò"î úåöîä
'éöéå äàéøáã 'ìîá ïä íéàøáðá ùáìúäì åãøéùë
'éçáá àìå 'éöàã íéìëî àåäù à÷åã äîùð 'éçáã
äîùð 'éçáã äøéöé äàéøáã ã"áçã óàå .çåø ùôð
äøéöé äàéøáã úåëìî 'éçá ìò ïúìòî ãàî ääáâù
ìù äøéöé äàéøáã ã"áçì øå÷î ïä ë"ôòàå äîùðã
íéëàìîä úîàáã î"÷ì .íéëàìîä ïäù çåø ùôð 'éçá
äîùðã ã"áçî úëùîðä äôèî àìà ïðéà úåîùðäå
óà éë äãéì 'éçáá åàöé íùîå '÷åðì ïúéðå à"æ ãåñéì
íä éøä 'éöàã '÷åðã íéìëä úøàäî åàøáðù ì"úà
äîùðã ã"áç úåîöò ìáà .äîùð íéùòðå íéãøåéä
àøîâå äðùî éøãñ àúéù íä íùå ï"åæã ÷"åá èùôúî

äùòð äðååëä é"òù (íéãåçéä øòùå) ç"òá ù"îå
äðùî é"ò çåøã çåø ùåáì äøåúä é"òå äîùð ùåáì
à÷åã åðééäã ì"é 'îâä é"ò äàéøáã äîùðã çåøå 'éöéã
ãåîìúä ìáà .äìòîì äìåòä æ"äåòá íãàä úøåú é"ò
øøáî àåä ïëìå äîùðá àåä éðéñá ïúéðù åîöò

פ"ה.54. פ"ב.55.שמ"ט

יום שלישי 
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עא

כסלו  י"ב שלישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

נשמה. בבחינת היא מסיני, מלמעלה ניתנת íàשהיא óàå§©¦
éðéqî ïzpä íbL ,øîBì éöîz,למטה מלמעלה -çeøa àeä ¦§¦©¤©©¦©¦¦©§©

äøéöé äàéøác שום זה שאין כזה באופן זה הרי אבל - ¦§¦¨§¦¨
˙Â‡ÈˆÓשל באופן אלא נברא, מציאות "˘ÁÈÏ"של שאיננו

מציאותו  אלא לעצמו,

כך  המשלח, כוח היא

כמו  זה מציאות שאין

נבראים  של הנברא

רבנו  ובלשון אחרים,

ìkLהזקן: òãBð éøä£¥©¤¨
çéìL àeäL Càìî©§¨¤¨¦©

éæà ,äìòîlî בשעת - ¦§©§¨£©
ä'השליחות, íLa àø÷ð¦§¨§¥

,Baø÷a ïëBMä Lnî©¨©¥§¦§
BðéàLk ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¤¥
øçà íL Bì Lé çéìL̈¦©¥¥©¥

,BúãBáò éôk נגזר שמו - §¦£¨
שעליו  העבודה מתוכן

מציאות  הוא שאז לבצע,

אופן  לפי ופועל מלאך של

÷àøBעבודתו, éæàå©£©¥
'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷"¨¨¨

'ä íML øîBìk ,"'eë- §©¤¥
- ו epnî,קדוש ìcáî- ª§¨¦¤

נברא  להיות שיכול הרי,

של  מציאות שום שאינו

הוי' בשם נקרא אלא נברא

אלקות, àeäשהוא ïëå§¥
úðéçáa Lnî©¨¦§¦©
ãeîìzä úeLaìúä¦§©§©©§

,äàéøác çeø úðéçáa- ¦§¦©©¦§¦¨
של  ענין הרי היא ורוח

íéìkנברא, eðéäc ,'ä éçeìL íä ,äøéöéã çeøa äðLnäå§©¦§¨§©¦¦¨¥§¥§©§¥¦
àá÷eðc"מלכות" -íéðBöéçä ,úeìéöàc,החיצונים הכלים - §§¨©£¦©¦¦

å ,ãeîìzaהכלים -äðLnä øLà ,äðLna íéòöîàä ©©§§¨¤§¨¦©¦§¨£¤©¦§¨
íäaL ãeîìzäå,"ויצירה דבריאה ב"רוח -íéëLîð §©©§¤¨¤¦§¨¦

,"àaà ãBñé"î,שבחכמה מ"יסוד" -äîëç"î ìa÷îä ¦©¨©§©¥¥¨§¨
"äàîéúñ,'סתומה' חכמה -éøà"c,"ïétðà C"מ"חכמה - §¦¨¨§©¦©§¦

אנפין"BaLשבכתר, ב"אריך --Ceøa óBñ-ïéà øBà Laìî ¤§ª¨¥¨
çeøa ïëBL ,'ä íL àeä ,óBñ-ïéà øBàL àöîðå ,àeä§¦§¨¤¥¥¥§©
,ãeîìúå äðLîe àø÷îa ,äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨§¦§¨¦§¨§©§

ãîBì íãàäLëe,תלמוד או משנה, או מקרא, -éLîîøBà C §¤¨¨¨¥©§¦
Bàa ìèáe ììëð úBéäì äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéàBø ¥¨¨¨©¤¦§¦§¨¨¥§

íãàä ìk äæ ék ,Cøaúé56. להביא היא האדם תכלית כל - ¦§¨¥¦¤¨¨¨¨

עלֿידי  הנעשה דבר יתברך, באורו ובטל נכלל להיות העולם את

התורה, ìëåלימוד éàçBé ïa ïBòîL éaø úãBáò äúéä úàæå§Ÿ¨§¨£©©¦¦§¤¨¦§¨
íéàøBîàå íéàpzäשעסקו -,äìâpa,דתורה -éLîäìC ©©¨¦¤¡¨¦©¦§¤§©§¦

,Cøaúé BøBà,בעולם -éøeøa øøáìeקליפת -CLî ìk dâð ¦§¨¥§¨¥¥¥Ÿ©¨¤¤
àèìLc úeìbä ïîæ§©©¨§¨§¨

àðìéà האילן כששולט - ¦¨¨
,òøå áBèc חיות - §¨©

מקליפת  היא העולם

טוב  המעורבת "נוגה"

áeúkLורע, Bîk57: §¤¨
íãàä èìL øLà úò"- ¥£¤¨©¨¨¨

קליפה, של ¨¨íãàäבליעל
קדושה, של -,"'eë-

הפסוק  סיום כפי שזה

לברר  כדי לו", "לרע

ניצוצות  ולהעלות

הנמצאים  הקדושה

בקליפת  - בליעל" ב"אדם

úéìëz"נוגה", eäæ ék¦¤©§¦
ìzLääúeìL של - ©¦§©§§

ïBéìòäהעולמות, ãøiL¤¥¥¨¤§
ähîì ירד שהקב"ה - §©¨

בעולם, Bìויתגלה äéäéå§¦§¤
éãk ,íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦§¥

éåäîì ïúBìòäì להיות - §©£¨§¤¡¥
.ãçàa ãçà"שה"אחד - ¤¨§¤¨

של  תתאה", "יחודא של

בריאהֿיצירהֿ עולמות

ה"אחד" כמו יהיה עשיה,

עילאה". "יחודא ©äî-של
úãBáò ïk-ïéàM¤¥¥£©
eìéçc íéëàìnä©©§¨¦§¦

eîéçøeואהבה יראה -éiìëNäëLîä úðéçáa dðéà ,í §¦¦§¦¦¥¨¦§¦©©§¨¨
,ììëe ììk,בעולם אלקות יומשך זה שעלֿידי -÷ø §¨§¨©

.'eë úe÷lzñä.לאלקות ובביטול ב"רצוא" עומדים שהם - ¦§©§
שהכוונה  בהשתלשלות, העליונה הכוונה אמיתת זה שאין הרי,

הסתלקות. ולא המשכה íéàøápMהיא äî ïáeé äæáe¨¤¨©¤¦§¨¦
àlL elôà äøBzä ÷ñò éãé-ìò Léì ïéàî íéëàìî©§¨¦¥©¦§¥©§¥¥¤©¨£¦¤Ÿ

àeäL ,äðeëa,בכוונה שלא התורה לימוד -çeø úðéça §©¨¨¤§¦©©
,ììk úe÷ìà dðéàL ãáìa של ענין היא הכוונה שכן - ¦§©¤¥¨¡Ÿ§¨

‰Ó˘שהיא˙Â˜Ï‡ רוח של בחינה כשזה - כוונה בלי אך ,

מ"אין" הבריאה הרי ל"יש"; מ"אין" נבראים כיצד - בלבד

מאלקות? רק דוקא היא ïë-ét-ìò-óàLל"יש" éôì àlà- ¤¨§¦¤©©¦¥
בכוונה, שלא שזה eëå',למרות ïëBL 'ä íL,תורה בדברי - ¥¥§

ïåøçà ñøèðå÷
éðéñî ïúéðä íâù ì"úà óàå 'éöéã äðùîá ïëå çåøä
êàìî ìëù òãåð éøä äøéöé äàéøáã çåøá àåä
ïëåùä ùîî 'ä íùá '÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù
éôë øçà íù åì ùé çéìù åðéàùë ë"àùî åáø÷á
íùù øîåìë 'åë 'ä '÷ '÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò
úåùáìúä 'éçáá ùîî àåä ïëå åðîî ìãáåî 'ä
'éöéã çåøá äðùîäå äàéøáã çåø 'éçáá ãåîìúä
íéðåöéçä 'éöàã '÷åðã íéìë åðééäã 'ä éçåìù íä
ãåîìúäå äðùîä øùà äðùîá 'éòöîàäå ãåîìúá
à"àã ñ"çî ìá÷îä àáà ãåñéî íéëùîð íäáù
àåä ñ"à øåàù àöîðå ä"á ñ"à øåà ùáåìî åáù
ãåîìúå äðùîå àø÷îá ò"éáã çåøá ïëåù 'ä íù
úåéäì æ"äåòá ä"á ñ"à øåà êéùîî ãîåì íãàäùëå
äúéä úàæå íãàä ìë äæ éë 'úé åøåàá ìèáå ììëð
êéùîäì äìâðá íéàøåîàå íéàðúä ìëå é"áùø úãåáò
úåìâä ïîæ êùî ìë äâåð éøåøéá øøáìå 'úé åøåà
íãàä èìù øùà úò ù"îë ø"åèã àðìéà àèìùã
ïåéìòä ãøéù úåìùìúùää úéìëú åäæ éë 'åë íãàá
éåäîì ïúåìòäì éãë íéðåúçúá äøéã åì äéäéå äèîì
íééìëù ø"åã íéëàìîä úãåáò ë"àùî .ãçàá ãçà
.'åë úå÷ìúñä ÷ø ììëå ììë äëùîä 'éçáá äðéà
÷ñò é"ò ùéì ïéàî íéëàìî íéàøáðù äî ïáåé äæáå
ãáìá çåø 'éçá àåäù äðååëá àìù 'éôà äøåúä
ïëåù 'ä íù ë"ôòàù éôì àìà ììë úå÷ìà äðéàù

:ì"ãå 'åëå

יג.56. יב, קהלת - הכתוב סכ"ה.57.ל' לעיל וראה ט. ח, שם
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עב כסלו עב י"ג רביעי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו י"ג רביעי âיום
,318 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור úåëìää...מורה éèøô ïéáäìå,קס עמ' à"æã:עד íéìëã

קוטרס אחרון 

:ïéánì éãå בשעת נברא, מלאך, שאפילו לעיל, שהוסבר כפי - §©©¥¦
שוכן ש"ה' מפני "ה'", בשם נקרא גם ·Â"השליחות, כך ,

להיות  יכולה לכן תורה, בדברי שוכן שה' כיוון - תורה בדברי

ל"יש". מ"אין" המלאכים התהוות מהם

איך  הזקן, רבנו הסביר אחרון", ב"קונטרס הקודם בסימן

שמבררים  הבירורים, ענין נעשה מעשיות מצוות עלֿידי

גם  וכך בעולם. אלקות ונמשכת התהו, עולם של הניצוצות

המצוות. של ההלכות לימוד עלֿידי 

הסביר, הזקן רבנו

ההלכות  בפרטי שאפילו

מצוות ,Ú˙Œ‡Ï˘‰של

כפי  - שייך לא שבהן

- במצוותֿעשה שהדבר

עליו  "מעלה של הענין

בפועל  קיים כאילו

ההלכה  (שבלימוד ממש"

לו  נחשב מצותֿעשה של

את  קיים כאילו הדבר

גם  מזו, ויתירה המצוה),

לאֿ של דינים בפרטי

בכלל  שכיח שלא תעשה,

במעשה, יהיו שהם

אפ  שייך לא ילו שבהם

ולא  "ישב של הענין

לו  נותנים עבירה עבר

מצוה", עשה כאילו שכר

אלו  הלכות שלימוד

ייחשב - מהן להישמר איך בפועל והידיעה כהימנעות

למעשה  יהיה שזה כלל שייך כשלא גם וזאת זה, מלאֿתעשה

לו  יצא שלא הדבר וסביר כלל, שכיח לא זה שכן בפועל,

שזו  כיוון אףֿעלֿפיֿכן, מזה, ולהישמר להימנע כלל לאדם

עילאה" "חכמה של המשכה משום בה יש תורה, של הלכה

נקט  שכיחים שאינם בענינים בדונו בעולם. הנמשכת (עליונה)

פיגול. דיני פרטי כדוגמה

- הראשון שהענין שלמרות הזקן, רבנו אומר הנוכחי בסימן

הלכות סוג  בלימוד לכאורה שייך אינו - הבירורים ÂÏ‡Îענין
שהוא  השני, הענין רק אלא כלל), שכיח לא שזה (כיוון

ענין  גם הרי אףֿעלֿפיֿכן - עילאה" "חכמה של המשכות

(למרות  אלו הלכות לימוד עצם עלֿידי נעשה ה"בירורים"

אינם מהלאֿתעשה, ההימנעות או מצוותֿהעשה ˙Âˆ‡‰שקיום
ואפילו זה, או Ï‡מלימוד מצותֿעשה, קיים כאילו "כאילו",

הלאֿתעשה). ממצות ההימנעות על השכר

ïéáäìe,לגבי הדבר כיצד -éçéëL àìc úBëìää éèøt- §¨¦¦§¥©£¨§¨§¦¥

שכיחות úeàéöna,שאינן íìBòî eéä àlL øLôàå ,ììk§¨§¤§¨¤Ÿ¨¥¨¦§¦
שפרט  כפי כזה דבר סוג פעם אף קרה לא מעשי באופן -

אותו, מייצג àáì,ההלכה ãéúòì eéäé àlL ïkL-ìkî- ¦¨¤¥¤Ÿ¦§¤¨¦¨Ÿ
כאלה, לאֿמבורכים אירועים יארעו לא בודאי éèøtשאז Bîk§¦§¥

.àðåâ éàäëe ìebt éðéc¦¥¦§©©§¨
שייך, כיצד וכדומה, -

של ·‰Ìאיפוא, הענין

שעלֿידי  הניצוצות, בירור

אלו  הלכות פרטי לימוד

מעולם  ניצוצות מבררים

úòãeîהתהו? äpä¦¥©©
,úàæ,הדבר ידוע -ìkL Ÿ¤¨

Bì Lé íìBòaL øeqà¦¤¨¨¥
íéiç øB÷îe LøLŸ¤§©¦
ïk-àì-íàL ,úBtìwa©§¦¤¦Ÿ¥
úBéäì ìBëé äéä àìŸ¨¨¨¦§
ézìa íìBòa úeàéöna¦§¦¨¨¦§¦

.äðBéìò äòtLä בלי - ©§¨¨¤§¨
רוחני, מקור של השפעה

BøòNa ìñìñîä elôàå©£¦©§©§¥§©£
àðåb éàäëe,וכדומה - §©©§¨

Bæ òâøa Búeiç ìa÷î§©¥©§¤©
,úBtìwä úBìëéäî¥¥§©§¦

øäfa áeúkL Bîk1,Cëìäå ולכן,. -íéøeqàä éèøt íb §¤¨©Ÿ©§¦§¨©¦§¥¨¦¦
,éîLbä äfä íìBòa íìBòî äNòî éãéì eàa àlL¤Ÿ¨¦¥©£¤¥¨¨¨©¤©©§¦
Lnî ìòôa úeàéöîa ïä íúeiç éLøL íB÷î-ìkî¦¨¨¨§¥©¨¥¦§¦§Ÿ©©¨

.úBtìwä úBìëéäa.הרוחניות הקליפות של בהיכלות -íâå §¥§©§¦§©
íìBòì eéäé àìå eéä àlL úBéäì ìëeiL íéèøtä©§¨¦¤©¦§¤Ÿ¨§Ÿ¦§§¨

,úBââLe úeòè ïBâk ,úeàéöna שהיה או טעות שעשה - ¦§¦§¨§¨
éòéLúìשוגג, àø÷å äòhL,התשיעי לשה -éøéNò בקשר - ¤¨¨§¨¨¦§¦¦£¦¦

ל"מעשר", העשירי eë2,àðåb'לקביעת éàäëe,וכדומה - §©©§¨
iL àìcCזה שיהיה -ãéæîaשל מצב זה שאז -úBéäì §Ÿ©¨§¥¦¦§

àðåb éàäëc úBéäì ìëeéå ,äæ ìò äøBL ätì÷ שדבר - §¦¨¨©¤§©¦§¦§©©§¨
כזו, úBtìwäבצורה úBìëéäa úeàéöna Bðéà,כיצד - ¥¦§¦§¥§©§¦

בקליפה? חיות ומקור שורש לכך יש מאדמֹו"ר [איפוא, ְֵַַָָהּגהה

נ"ע: ז"ל צדק' 'צמח áúkMּבעל äî éì äàøð,הזקן רבנו - ֶֶֶַַַַ¦§¤¦©¤¨©
,"úBéäì ìëeéå"-ÏÂÎÈ˘(כזה מקרה במציאות (שאין להיות §©¦§

,déì àøéøa àìc àîìà אלא הדבר, לו ברור שלא הרי, - ©§¨§¨§¦¨¥
בספק, îהוא úBàa úBââMäL íeMî eðééäקליפת -,dâp ©§¦¤©§¨¨¦Ÿ©

ïåøçà ñøèðå÷
ïéáäìåìë éçéëù àìã úåëìää éèøôàìù øùôàå ì

åéäé àìù ë"ùëî úåàéöîá íìåòî åéä
úàæ úòãåî äðä .â"äëå ìåâéô éðéã éèøô åîë ì"òì
úåôéì÷á íééç øå÷îå ùøù åì ùé íìåòáù øåñéà ìëù
éúìá íìåòá úåàéöîá úåéäì ìåëé 'éä àì ë"ìàù
ìá÷î â"äëå åøòùá ìñìñîä 'éôàå .äðåéìò äòôùä
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç
íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
úåââùå úåòè ïåâë úåàéöîá íìåòì åéäé àìå åéä
êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
â"äëã úåéäì ìëåéå .æ"ò äøåù äôéì÷ úåéäì ãéæîá

] úåôéì÷ä úåìëéäá úåàéöîá åðéàìòá ø"åîãàî ä"äâä

ò"ð ì"æ ö"öàøéøá àìã àîìà úåéäì ìëåéå ù"î ì"ð .
ùéã ì"é ë"à äâåðî úåàá úåââùäù íåùî åðééä 'éì

ע"ב.1. ריש קסו, זח"א בסופה.2.ראה בכורות

יום גביעי 
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כסלו  י"ג רביעי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

íäì Léc ,øîBì Lé ïk-íà"ל"שגגות -úBìëéäa LøL ¦¥¥©§¥¨¤Ÿ¤§¥¨
,úeàéöna BðLé íéðt-ìk-ìò ,íB÷î-ìkî ¯ [dâðc לא - §Ÿ©¦¨¨©¨¨¦¤§¦§¦

אלא בקליפות, äàlò,רק äîëça ,ìécáäì,עליונה חכמה - §©§¦§¨§¨¦¨¨
èøôa äèMtúpLהלכה -äæ שכל הקודם בסימן כאמור - ¤¦§©§¨¦§¨¤

הוא  הלכה של פרט

מ"חכמה  התפשטות

eðaøעילאה", äLîì§Ÿ¤©¥
,éðéña íBìMä-åéìò̈¨©¨§¦©

øîàîk]3ìkL [äî : §©£©©¤¨
ãéúò ÷éúå ãéîìz©§¦¨¦¨¦

,'eë Lcçì נמסר הכל - §©¥
בסיני, éèøtלמשה ìëå§¨¦§¥

,äéîøé éaøc úBéòaàä̈¦©§§©¦¦§§¨
אבעיות  ששאל -

כאלה, בפרטים (שאלות)

מבית  אותו ששלחו עד

שהגמרא  כפי המדרש,

בתרא  בבבא ,4מספרת

מפני  זה הרי שבפשטות

כאלה  פרטים אלה שהיו

לגמרי  שכיחים שאינם

האבעיות e,5שיארעו  -

eë'"של ezëøë"- §¨©
בֿ הגמרא דנה ïélçcאודותן ã ÷øt6. ל"בהמה בנוגע - ¤¤§ª¦

בבכורה,מבכרת" לקדש כדי רחם", "פטר להיות הרי שצריכה

רש"י  לדעת - אותו כרכה היא כש"כרכתו", היא והשאלה

נולד  נקבה שוולד - תם רבינו ולדעת המיילדת, לאשה הכוונה

מציאות  שהוא דבר הבכור, את כרכה והיא הבכור, עם יחד

ניתנו  האבעיות פרטי כל הרי כזה, דבר שיארע ביותר רחוקה

בסיני, äàlòלמשה äîëç úeèMtúä ék,עליונה חכמה - ¦¦§©§¨§¨¦¨¨
התורה, בהלכות "óBñ-ïéà"המתפשטת úðéçáa àéä¦¦§¦©¥

,Lnî ìòôa da Laìîä אין "אור מלובש הרי ב"חכמה" - ©§ª¨¨§Ÿ©©¨
מ"חכמה", הבאה שההתפשטות הרי ממש סוף", בפועל היא

סוף". "אין של øòLבבחינה àeä äëìä èøt ìëå- §¨§¨£¨¨©©
cהֿ ,äàlò-äîëçî CLîð"חכמה" אבא, שהרי -ãñé" ¦§¨¥¨§¨¦¨¨§¨©

,"àzøa זה ובתורה "ברתא", הנקראת "מלכות" באה ממנה - §©¨
לה" קרינן שבעלֿפה תורה פה, ההלכות 7"מלכות ענין ,

da,שבתורה, Laìîe,"ב"ברתא מלובשת "חכמה" - §ª¨¨
ב"ברתא", מלובש חכמה, ש"אבא", זה הרי ובתורה במלכות.

דאצילות". ב"מלכות בשרשה, שהיא כפי שבעלֿפה, בתורה

äpnîe"מ"מלכות --äøéöé-äàéøáa Laìúîe CLîð ¦¤¨¦§¨¦§©¥¦§¦¨§¦¨
.äiNò ענין עלֿידיֿזה נעשה איך הזקן, רבנו יסביר להלן - £¦¨

הניצוצות: úBtìwäבירור ú÷éðé ék ,òãBðå היא - §©¦§¦©©§¦
èøôáe ,äMã÷c úBøéôñ øNòc íéøBçàî היא יניקתן - ¥£©¦§¤¤§¦¦§ª¨¦§¨

èøôáe ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéLeálî¦§¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§¨
מלבושים היא יניקתן -íéáøòîä 'äiNò'å 'äøéöé'c¦§¦¨©£¦¨©§Ÿ̈¦

,úBtìwa הרע - ©§¦
שבעולמות  בקליפות

מעורב  ו"עשיה" "יצירה"

íú÷éðiLבטוב, ,òãBpk©©¤§¦¨¨
álä úðéçaî.íéLe ¦§¦©©§¦

úBëìää ÷ñò éãé-ìòå§©§¥¥¤©£¨
äáLçîe øeaãa§¦©£¨¨

íéLøtúî8 הקליפות - ¦§¨§¦
,äMãwäî íéãøtúîe¦§¨§¦¥©§ª¨
'íéðewz'a áeúkL Bîk§¤¨©¦¦
'àðîéäî àéòø'å9: §©§¨§¥§¨

àLøôàì להפריד - §©§¨¨
עלֿ מהקדושה הקליפות

התורה, לימוד [eë'].ידי
eðééäåֿעל נעשה כיצד - §©§

הפרדת  תורה לימוד ידי

בשעה  הקליפות, ובירור

מ"חכמה  שההתפשטות

לכתחילה  שהיתה עילאה"

היתה  ו"עשיה" "יצירה" ובעולמות זה, דבר פעלה לא בתורה,

בטוב? רע של eøîàM:תערובת änî òãBpk ז"ל חכמינו - ©©¦©¤¨§
,'eë "älçz äøBza eëøa àlL ìò" לגמרא בהתאם -10 ©¤Ÿ¥§©¨§¦¨

תחילה, ברכו שלא מפני הארץ", "אבדה הלימוד,ÈÙÏשלכן

המשיכו  שלא הוא, בזה הפנימי הפירוש שלמדו. התורה על

שלימוד  הרי, המשכה; מלשון "ברכה" בתורה, סוף" אין "אור

זאת  בתורה. סוף" אין "אור כשממשיכים הוא כראוי התורה

התורה  לימוד עלֿידי נעשה כיצד להלן, הזקן רבנו יסביר

יופרש  שהרע הרע, של וה"הפרדה" ה"פירוש" לומד, שיהודי

בתורה, הנמשך סוף" "אין בכוח זה הרי - מהטוב? ויופרד

עלֿידי ˙Â¯‰דוקא „ÓÂÏ È„Â‰È˘ מצד היא שהתורה כפי (ולא

äîëça-עצמה), óBñ-ïéà-øBà úëLîä éãé-ìò àeäL¤©§¥©§¨©¥§¨§¨
,ïäa úLaìîä äàlò,שבתורה בהלכות -äîëçá"e ¦¨¨©§ª¤¤¨¤§¨§¨

"eøéøaúà,מתבררים הם ב"חכמה" -.daL óBñ-ïéà-øBàa ¦§¨¦§¥¤¨
שעלֿידו  התורה, לימוד שעלֿידי הרי, שב"חכמה". -

עלֿידי  נעשה (בתורה), ב"חכמה" סוף" אין "אור ממשיכים

הניצ  בירור מצותֿעשה זה של הלכה זו כשאין גם - וזאת וצות.

במצוה  אפילו אלא במציאות, להיות שיכולות לאֿתעשה או

לימוד  עצם הרי - במציאות פעם אי שתהיה שכיח שאינו

ïåøçà ñøèðå÷
úåàéöîá åðùé ô"ëò î"î .[äâåðã úåìëéäá ùøù íäì
éðéñá ä"òøùîì äæ èøôá äèùôúðù ò"ëçá ìéãáäì
ìëå 'åë ùãçì ãéúò ÷éúå ãéîìú ìëù [äî øîàîë]
.ïéìåçã ã"ô 'åë åúëøëå 'éîøé 'øã úåéòáàä éèøô
äá ùáåìîä ñ"à 'éçáá àéä ò"ëç úåèùôúä éë
êùîð øòù àåä äëìä èøô ìëå .ùîî ìòåôá
êùîð äðîîå äá ùáåìîå àúøá ãñéã ò"ëçî
íééøåçàî úåôéì÷ä ú÷éðé éë òãåðå .ò"éáá ùáìúîå
èøôáå ò"éáã ñ"éã íéùåáìî èøôáå äùåã÷ã ñ"éã
íú÷éðéù òãåðë úåôéì÷á íéáøåòîä äéùò 'éöéã
äáùçîå øåáãá úåëìää ÷ñò é"òå .íéùåáìä 'éçáî
íéðå÷éúá ù"îë .äùåã÷äî íéãøôúîå íéèøôúî
ìò åøîàù äîî òãåðë åðééäå ['åë] àùøôàì î"øå
úëùîä é"ò àåäù 'åë äìçú äøåúá åëøá àìù
åøéøáúà äîëçáå .ïäá úùáåìîä ò"çá ñ"àåà
ïåéìòä ï÷åéã é"ò äùòð åæ äëùîäå .äáù ñ"àåàá

ובכ"מ.3. ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ב.4.ע"פ ˘ËÈÏ"‡:5.כג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שם וראה בתוס'. גם ראה "אבל
בתיקו". נשארו שלו הבעיות שרוב באחרונים ומובא - ב. א.6.קסה, אליהו").7.ע, ("פתח בהקדמה שלפנינו:8.תקו"ז בתניא

כבפנים. "מתפרשים", שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ב.9."מתפרטים", כז, שם ב. יא, זח"ג נדרים 10.ראה
ב. פא,
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עד כסלו עד י"ד חמישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו י"ד חמישי âיום
קס, מעמ' מעוברת: לשנה שיעור úåøéîæ...מורה ãåã,320 עמ' åúøö.עד úòá

הניצוצות. בירור פועל - תורה של äNòðהלכה Bæ äëLîäå§©§¨¨©£¨
ïBéìòä ï÷Béc éãé-ìò,למעלה השורש -÷ñBòä ,íãàä ìL ©§¥§¨¨¤§¤¨¨¨¨¥

äìòîì elà úBëìäa ïk-íb לומד למטה שאדם בשעה - ©¥©£¨¥§©§¨
למעלה, אלו בהלכות עוסק למעלה שרשו גם - §¨§BLøLa,תורה

"ïétðà øéòæ"c àá÷eða§§¨¦§¥©§¦
.äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨

áeiç ïáeé äæáe11- ¨¤¨¦
על Lôð-המוטל ìk̈¤¤

ìk íéìLäì äîLð-çeø©§¨¨§©§¦¨
â"éøzä מצוות 613 - ©©§©

äNòîe øeac äáLçîa§©£¨¨¦©£¤
,úBëìää éèøt ïäL- ¤¥¦§¥©£¨

של  ההלכות פרטי לימוד

רוח eהמצוות, הנפש, -

àáìונשמה úBëéøö§¦¨Ÿ
íéìLäì ìebìâa§¦§§©§¦

a äøBzä ארבע - ©¨¦
שבה ¨§èLô-החלקים

,ãBñ-Leøc-æîø שאם - ¤¤§
לא  הקודם בגלגול

עליהם  - אותה השלימו

כדי  נוסף בגלגול לבוא

חלקיה, כל על התורה את ïéøeøaäלהשלים ìk øøáì éãk§¥§¨¥¨©¥¦
íäì íéòâBpä,לנפשֿרוחֿנשמה -,ç"ôøä ìkî288 - ©§¦¨¤¦¨¨

â"éøzהניצוצות, ,äîìL íãà úîB÷ àéäL,613 -úBðéça ¤¦©¨¨§¥¨©§©§¦
.úBièøôe úBiììk בתרי"ג ההמשכה מתחלקת כללי באופן - §¨¦§¨¦

נפש. לכל בפרטיות וכך àáì-ãéúòì(ב613ֿ), ìáà£¨¤¨¦¨Ÿ

øeøaä íìLiLk,הניצוצות של -äøBzä ÷ñò äéäé §¤ª§©©¥¦§¤¥¤©¨
,ãáì "áBè äNò" úðéçáa עלֿידי לפעול, שיצטרכו לא - ¦§¦©£¥§©

מקדושה, קליפה להפריד מרע", "סור של ענין תורה, לימוד

חיובי, ענין טוב", "עשה של הענין רק לפעול יצטרכו אלא

-çeø-Lôpä úBìòäì§©£©¤¤©
ãò äìòî äìòî äîLð§¨¨©§¨©§¨©

íâå ,óBñ ïéà יתעסקו - ¥§©
ä"ñLa365בלימוד - ¦§¨
¤£©äNòú-àìŸמצוות

ïäL ,äìòîì ïLøLa§¨§¨§©§¨¤¥
,úBLBã÷ úBøeáb§§

ï÷ézîäìe המתקת - §©§¦¨
¦¨£©íéãñçaהגבורות,
ç"îøa248 --úBöî ¦¦§

.ãçé ïììëìe ,äNò- £¥§¨§¨©©
של  התכללות שתהיה

וגבורות, ïkחסדים ìòå§©¥
ולכן, -dlk äøBzä©¨ª¨

dììëa úéçöð¦§¦¦§¨¨
,dèøôáe פרטי כל גם - ¦§¨¨

כאלה  אפילו הדינים,

נוגעים  יהיו שלא

‰˘ÚÓÏ,לבוא לעתיד ä"ñLcכלל úBëìää éèøt íbL¤©¦§¥©£¨¦
365 -,úeììkäî íéôðò ïä ïä ,äNòú-àì מכללות - Ÿ©£¤¥¥£¨¦¥©§¨

äMã÷c,התורה, úBøeáb 'äa äìòîì LøL ílëì Léå§¥§ª¨Ÿ¤§©§¨§§¦§ª¨
úðéça äìòîì ïäL ,ïîöò äNòú-àì ä"ñMä Bîk§©Ÿ©£¤©§¨¤¥§©§¨§¦©

:"ïétðà øéòæ"c íéìëc íéøáàä äiçîä ícä©¨©§©¤¨¥¨¦§¥¦¦§¥©§¦

שהמצוות  מוסבר, אחרון" ב"קונטרס הקודם שבסימן אחרי

בירור  ענין וגם אלקות המשכת ענין גם בעולם פועלות

הענינים  שני פועל התורה הלכות שלימוד גם וכך הניצוצות,

יש  התורה שבהלכות יוסבר, בו הנוכחי, הסימן בא - האלה

לגמרי  למעלה שהוא ענין

שהעולם  עד מהעולם,

מקום  תופס אינו לגביו

כלל.

על  מבוסס הנוכחי הסימן

את  החזיר המלך שדוד שבשעה אומרים, ז"ל שחכמינו מה

הציווי  על בשכחו עגלה, על אותו הביא מהפלשתים, הארון

הכתפים, על הארון את לשאת שצריכים ישאו", "בכתף של

"זמירות" התורה להלכות שקרא על עונש זה היה ואשר

מסביר  הזקן רבנו מגורי". בבית חוקיך לי היו "זמירות בפסוק

- התורה קריאת על עונש בכלל מגיע מדוע הנוכחי, בסימן

את  לשאת שיש השכחה לעונש יש שייכות ואיזו "זמירות",

"זמירות". - והמצוות התורה לקריאת - בכתף הארון

מוסברים  פירוט ביתר

ב"לקוטי  אלה ענינים

התורה" "אור תורה",

מצות  מצותיך" וב"דרך

בכתף". הארון "משא

"'eë eäì úéø÷ úBøéîæ ,ãåc"1.?להן קראת זמירות - דוד - ¨¦§¦¨¦§
שאפילו  בדבר להיכשל העונש בא ולכן התורה, להלכות

אותו. יודעים רבן בית של øäfaתינוקות äpä2: ביטוי ישנו - ¦¥©Ÿ©
התורה, eë'.על äððøe àúéøBàc àçáL שבח היא התורה - ¦§¨§©§¨§¨¨

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åùøùá äìòîì åìà úåëìäá ë"â ÷ñåòä íãàä ìù
íéìùäì ï"øð ìë áåéç ïáåé äæáå .ò"éáã à"æã '÷åðá
úåëéøöå úåëìää éèøô ïäù î"åãçîá â"éøúä ìë
ìë øøáì éãë ñ"ãøôá äøåúä íéìùäì ìåâìâá àáì

úîå÷ àéäù ç"ôøä ìëî íäì úåòâåðä ïéøåøéáäíãà
ì"òì ìáà .úåéèøôå úåéììë úåðéçá â"éøú .äîìù
áåè äùò 'éçáá äøåúä ÷ñò 'éäé øåøéáä íìùåéùë
íâå ñ"à ãò äìòî äìòî ï"øðä úåìòäì .ãáì
úåùåã÷ úåøåáâ ïäù äìòîì ïùøùá ú"ì ä"ñùá
ë"òå .ãçé ïììëìå ò"î ç"îøá íéãñçá ï÷éúîäìå
éèøô íâù .äèøôáå äììëá úéçöð äìåë äøåúä
ùéå úåììëäî íéôðò ïä ïä ú"ì ä"ñùã úåëìää
ä"ñùä åîë äùåã÷ã â"äá äìòîì ùøù íìåëì
íéøáàä äéçîä íãä 'éçá äìòîì ïäù ïîöò ú"ì

:à"æã íéìëã

ãåãàçáù øäæá äðä .'åë åäì úéø÷ úåøéîæ
ä"á÷äì çáùä åäî ïéáäìå 'åë äððøå àúééøåàã

.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."[המקורות נסמנו ושם ד', סעיף סוף [פ"א ת"ת הל' אדה"ז שו"ע סכ"ט. אגה"ק לעיל "עייג"כ
א.1. לד, ב.2.סוטה ח, זח"ב ראה

יום חמישי 
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כסלו  י"ד חמישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

הוא, ברוך להקדוש LBãwäì-ורננה çáMä eäî ,ïéáäìe§¨¦©©¤©§©¨
øzî Bà øeñà äfLk àeä-Ceøa3? השבח מתבטא במה - ¨§¤¤¨ª¨

שההלכה  במה דאורייתא" "שבחא להיקרא הוא, ברוך להקדוש

מותר? זה שדבר או אסור זה שדבר פוסקת àeäשבתורה äpä¦¥
:Cøc-ìò:שכתוב מה - ©¤¤

éNòî eìãb äî",'ä E ©¨§©£¤
e÷îò ãàî§Ÿ¨§

éúBáLçî"E4.- ©§§¤
בתחילה  הרי שלכאורה,

ולאחר  המחשבות ישנן

המעשים, באים מכן

כתוב  איפוא, מדוע,

גדלו  "מה תחילה

"ÍÈ˘ÚÓ מכן ולאחר

עמקו  "מאד

"ÍÈ˙Â·˘ÁÓ יסביר אלא, ?

גדלו  שמה"מה הזקן, רבנו

את  יודעים מעשיך"

עמקו  ה"מאד

äpäמחשבותיך", ék¦¦¥
úBîìBòä ìkL ,òãBð©¤¨¨¨
íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦
äåöî ÷ec÷ãa íéeìz§¦§¦§¦§¨

,úçà אחד בדקדוק - ©©
מדקדקת  שהתורה

באופן  תיעשה שהמצוה

דוקא, :ìLî-Cøc5זה ¤¤¨¨
ïaøwä íà,שמקריבים - ¦©¨§¨

ãeçé äNòð ¯ øLk̈¥©£¤¦
,ïBéìò בספירות - ¤§

העליונים, íúeiçובעולמות  ìa÷ì úBîìBòä ìk íéìBòå§¦¨¨¨§©¥©¨
,äpL íàå ;íòôLå בהלכות דקדקה שהתורה מדקדוק - §¦§¨§¦¦¨

ícäהקרבנות, ìawL,ההזאה של -,ìLî-Cøc BìàîNa ¤¦¥©¨¦§Ÿ¤¤¨¨
Bàהדם את שקיבל -äúéäL Bà ,øLk úøL éìëa àlL¤Ÿ¦§¦¨¥¨¥¤¨§¨

äöéöç6úBîìBòä úBiìò äìhaúð éæà צריכה ¯ שהיתה - £¦¨£©¦§©§¨£¦¨¨
הקרבן, עלֿידי íòôLåֿנתבטלוåלהיות íúeiç שהיו - §©¨§¦§¨

הקרבן, עלֿידי àeä-Ceøa.מקבלים óBñ-ïéà íéiçä éiçî¥©¥©©¦¥¨
,úBøLk ïélôúa ïëå,מניחן שיהודי -ïéçî íélbúî §¥¦§¦¦§¥¦§©¦Ÿ¦

,'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'ã íéðBéìò ומלכות אנפין' 'זעיר של - ¤§¦¦§¥©§¦§§¨
ìëìד"אצילות", íéiçä øB÷î íäL÷ec÷ãáe ,úBîìBòä ¤¥§©©¦§¨¨¨§¦§

ãçà,כראוי שאינו -ïéìñôð,התפילין -ïé÷lzñîe ¤¨¦§¨¦¦§©§¦
àðåb éàäëe .ïéçnä,זו ובדוגמא -úBöî é÷ec÷ãa ©Ÿ¦§©©§¨§¦§¥¦§

äNòú-àì.,העולמות בכל נוגע בלאֿתעשה שדקדוק - Ÿ©£¤
,Cëìäå,ולכן -éeaøaL 'ä éNòî eìãb äî ïðBaúnä §¦§¨©¦§¥©¨§©£¥¤§¦

éàå ,íàáö ìëå úBîìBòäílk C, העולמות כל -íéìèa ¨¨§¨§¨¨§¥ª¨§¥¦
àeäL ,äøBz é÷ec÷cî ãçà ÷ec÷c éaâì úeàéöna- ¦§¦§©¥¦§¤¨¦¦§¥¨¤

הוא  שבתורה, הדקדוק

äðBéìòä äáLçî ÷îòŸ¤©£¨¨¨¤§¨
,Cøaúé Búîëçå- §¨§¨¦§¨¥

ביטול  מתבטא ובמה

הדקדוק  לגבי העולמות

¤£øLàשבתורה?
ì÷ ÷ec÷ãa שהוא - §¦§©

כפי  המצוה את מקיים

הקל, מהדקדוק שנדרש

úBîìBòä ìk íéìBò¦¨¨¨
íúeiç íéìa÷îe§©§¦©¨
-ñç Côäì Bà ,íòôLå§¦§¨§¥¤©

,íBìLå הוא אין אם - §¨
כפי  המצוה את מקיים

- הקל, מהדקדוק שנדרש

העליה  לעולמות אין

מקבלים  הם ואין שלהם

לאֿתעשה  ולגבי חיותם.

חסֿ ירידה הדבר פועל -

העולמות. בכל ושלום

úlãb ïðBaúð äfîe¦¤¦§¥§ª©
,Cøaúé BzáLçî ÷îòŸ¤©£©§¦§¨¥
éìa úðéçáa àeäL¤¦§¦©§¦
,úéìëúå ìeáb§§©§¦

dúìòîe של - ©£¨¨
העליונה, המחשבה

למעלה ìkשהיא  úeiç úBìòî ìò úéìëúå õ÷ ïéàì§¥¥§©§¦©©£©¨
,äpnî ãçà ÷ec÷cî òôBL íúeiç ìkL ,úBîìBòä- ¨¨¤¨©¨¥©¦¦§¤¨¦¤¨

העליונה, המחשבה האחד,àeäLמעומק הדקדוק -CLîð ¤¦§¨
,Cøaúé BzáLçî ÷îò àeä ,BøB÷nî מחשבתו שעומק - ¦§Ÿ¤©£©§¦§¨¥

הדקדוק, את מחייב Bçnîיתברך CLîpä íãàä øòN Bîk§§©¨¨¨©¦§¨¦Ÿ
.'àaø àøãà'äå 'íéðewz'äî òãBpëå ,ìLî-Cøc-ìò- ©¤¤¨¨§©©¥©¦¦§¨¦§¨©¨

הנמשכות  שערות כמו למשל הם תורה של הלכות שדקדוקי

íBìMä-åéìò,מהמוח. Cìnä ãåc úçîN äúéä úàæå§Ÿ¨§¨¦§©¨¦©¤¤¨¨©¨
úòa äøBzä ÷ñòa Baì çnNì ïpøîe ønæî äéäL¤¨¨§©¥§©¥§©¥©¦§¥¤©¨§¥

.Búøö העולם שכל וחש, שהרגיש ממה היתה ששירתו - ¨¨
של  אחד דקדוק לגבי ערך שום להם אין אירועיו כל על

תורה.

ïåøçà ñøèðå÷
êéùòî åìãâ äî ã"ò àåä äðä øúåî åà øåñà äæùë
ìëù òãåð äðä éë .êéúåáùçî å÷îò ãàî 'ä
'à äåöî ÷åã÷ãá íéåìú íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
ìë íéìåòå ïåéìò ãåçé äùòð øùë ïáø÷ä íà î"ã
ìáé÷ù äðéù íàå .íòôùå íúåéç ìá÷ì úåîìåòä
åà øùë úøù éìëá àìù åà î"ã åìàîùá íãä
íúåéçå úåîìåòä úåéìò äìèáúð éæà äöéöç äúéäù
úåøùë ïéìéôúá ïëå ä"á ñ"à íééçä ééçî íòôùå
ìëì íééçä øå÷î íäù ð"åæã íéðåéìò ïéçåî íéìâúî
â"äëå ïéçåîä ïé÷ìúñîå ïéìñôð ãçà ÷åã÷ãáå úåîìåòä
éùòî åìãâ äî ïðåáúîä êëìäå ú"ì úåöî é÷åã÷ãá
íéìèá íìåë êéàå íàáö ìëå úåîìåòä éåáéøáù 'ä
÷îåò àåäù äøåú é÷åã÷ãî 'à ÷åã÷ã éáâì úåàéöîá
íéìåò ì÷ ÷åã÷ãá øùà 'úé åúîëçå äðåéìò äáùçî
å"ç êôéäì åà íòôùå íúåéç íéìá÷îå úåîìåòä ìë
'éçáá àåäù 'úé åúáùçî ÷îåò úìåãâ ïðåáúð äæîå
ìò úéìëúå õ÷ ïéàì äúìòîå úéìëúå ìåáâ éìá
÷åã÷ãî òôåù íúåéç ìëù úåîìåòä ìë úåéç úåìòî
åúáùçî ÷îåò àåä åøå÷îî êùîð àåäù äðîî ãçà
òãåðëå î"ãò åçåîî êùîðä íãàä øòù åîë 'úé
äéäù ä"òäã úçîù äúéä úàæå .ø"ãàäå íéðå÷éúäî

åúøö úòá äøåúä ÷ñòá åáì çîùì ïðøîå øîæî

.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- בתניא. גם בכ"מ כמפורש והפכם ספנ"ב) תניא (והפטור? טהור כשר מותר חלוקות ו' יש "בפרט
[פרק  כבתניא - כך נק' (שלכן מותר כו', הסט"א) (בידי אסור בכהנ"ל: ועיקרי השווה ענין דזהו מותר" או "אסור ב' דוקא דנקט נ"ל

ח'])". פרק שם גם וראה י.4.ז'. צב, ˘ËÈÏ"‡:5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצע"ק בסופה. מאגה"ת כאן,‰¯·6È."להעיר מציין
"ושני  הרבי: מציין - חציצה" שהיתה "או ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי "שלא באדם"; "שינוי הוא בשמאל" הדם ש"קיבל
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עו כסלו עו ט"ו שישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו ט"ו שישי âיום
,320 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור éäù'...מורה äî êà,קסא עמ' ù"ò:עד øåçàå

קוטרס אחרון 
äéäM äî Cà,דוד -dúìòîa äøBzä úläúa çazLî ©©¤¨¨¦§©¥©¦§¦©©¨§©£¨¨

,Bæ,העולמות כל תלויים תורה של אחד שבדקדוק -:øîàå§¨©
"'eë éì eéä úBøéîæ""חוקיך -7-Bì øîàå ,äæ ìò Lðòð §¦¨¦¤¡©©¤§¨©

!?"eäì úéø÷ úBøéîæ" àeä-Ceøa-LBãwä אתה זמירות - ©¨¨§¦¨¦§
להם? ¦íeMîקורא

,Bæ dúìòî úîàaL- ¤¤¡¤©£¨¨
תורה, ¨¤ìkLשל

éaâì íéìèa úBîìBòä̈¨§¥¦§©¥
,äpnî ãçà ÷ec÷c¦§¤¨¦¤¨

àéä,רק -úðéçaî ¦¦§¦©
íéøBçà,החיצוניות - £©¦

,äáLçnä ÷îò ìL¤Ÿ¤©©£¨¨
íB÷îa áeúkM Bîk§¤¨§¨

øçà8ì"æéøàä íLa ©¥§¥¨£¦©
ì"æø øîàî ìò9: ©©£©©©

äîëç úBìáBð"§¨§¨
."äøBz ¯ äìòîlL- ¤§©§¨¨

ה"נובלות" היא שהתורה

מחכמה  בלבד (וטפלה)

היא  כלומר, שלמעלה,

בלבד, "אחוריים" בחינת

חכמה  של החיצוניות

úéîéðtשלמעלה. ìáà£¨§¦¦
,÷îòaL המחשבה - ¤¨Ÿ¤
úéîéðtהעליונה, àeäL¤§¦¦

úãçéî àéä ¯ äøBzä©¨¦§ª¤¤
óBñ-ïéà øBàa éøîâì§©§¥§¥
da Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨

éaâìe ,ãeçiä úéìëúaìk ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà §©§¦©¦§©¥¥¨¨
àeä äzà" ék ,Lnî ñôàå ïéàå Lnî àìk úBîìBòä̈¨§Ÿ©¨§©¦¨¤¤©¨¦©¨

"'eëå íìBòä àøáð àlL ãò10.- הוא אותו - הוא ואתה - ©¤Ÿ¦§¨¨¨§
העולם; שנברא והם לאחר כלל ערך שום לעולמות אין שכן

ב"אין  שינוי שום פועלים הם אין ולכן כלל, נמצאים כלא

ברוךֿהוא, ולכן,Cëìäå,סוף" -äøBzä úeiîéðôì íb- §¦§¨©¦§¦¦©¨
ברוךֿהוא, סוף" "אין עם לגמרי מאוחדת ìשהיא ïéàdçaL ¥§©§¨

,úBîìBòä ìk úeiç úläúa ììk בשבח לשבחה אין - §¨¦§¦©©¨¨¨
העולמות, כל חיות éáéLç,שהיא Lnî àìc øçàî כיוון - ¥©©§¨©¨£¦¥

התורה, פנימיות לגבי כלל נחשבים אינם ©¦§¦úðéçááeשהעולמות

dúeiîéðt,התורה פנימיות -LBðà ááì úçîN dðéà §¦¦¨¥¨¦§©§©¡
Cìnä òeLòLå áì úçîN ìBëéák àlà ,åéòeLòLå§©£¨¤¨¦§¨¦§©¥§©£©©¤¤

ék" ,da òLòzLnL àeä-Ceøa-LBãwä,רק -íé÷ìà ©¨¨¤¦§©£¥©¨¦¡Ÿ¦
dúìòîe "dîB÷î òãéå dkøc ïéáä11, אותה יודע שהוא - ¥¦©§¨§¨©§¨©£¨¨

,ìBëéák Bîöò úòéãéa¦¦©©§¦§¨
הוא  עצמו שבידיעת -

שהיא  התורה את יודע

אתו  כביכול אחד דבר

"äîìòðיתברך, ìáà£¨¤¤§¨
"éç ìë éðéòî12Bîk , ¥¥¥¨¨§

áeúkL13àì éðôe" : ¤¨¨©Ÿ
úðéça eðééäc ,"eàøé¥¨§©§§¦©

,dúeiîéðt פנימיות - §¦¦¨
øàaúpLהתורה, Bîk§¤¦§¨¥

íL"הקודש ב"אגרת - ¨
י"ט, ¥§íLaסימן

øîàL eäæå .ì"æéøàä̈£¦©§¤¤¨©
áeúkä14äéäàå" : ©¨¨¤§¤

'eë Bìöà15,"íéòeLòL ¤§©£¦
.à÷åc "Bìöà" תורה - ¤§©§¨

שהיא  שאומרת

זה  הרי "שעשועים",

יתברך  אצלו "אצלו",

„·Ï· שהפסוק כפי ,

"ואהי' ‡ˆÂÏמתחיל
הוא  מכן ולאחר אמון"

שעשועים", "ואהי' אומר

על  שכתוב מה גם כך

úðéçáaהתורה eðééäc ,à÷åc "åéðôì" ,"åéðôì ú÷çNî"§©¤¤§¨¨§¨¨©§¨§©§¦§¦©
,dúeiîéðt לפני לפניו" "משחקת התורה שפנימיות - §¦¦¨

הזקן, רבנו יסביר להלן סוף". "אין גבוהה פנימיות שמדריגה

מזון  להיות באה אצלו", "שעשועים שהיא כפי בתורה, זו

"אומן", - "אמון" התורה נקראת שלכן ישראל, לנשמות

בשם  ש"אצלו" התורה נקראת כך הילד, את המפרנס "פדגוג"

לנשמות. ו"פדגוג" äæ"אומן" ìòåגבוהה מדריגה על -ÂÊ §©¤
הפסוקøîàשבתורה, -éø÷z ìà ¯ "ïBîà Bìöà äéäàå" ¨©¨¤§¤¤§¨©¦§¥

'eë "ïîBà" àlà "ïBîà"16.- הילד את המפרנס "פדגוג" - ¨¤¨¥
למעלה  שהן כפי לנשמות מקור להיות באה בתורה זו מדריגה

ïåøçà ñøèðå÷
êà
øîàå åæ äúìòîá äøåúä úìäúá çáúùî äéäù äî
úåøéîæ ä"á÷ä ì"àå æ"ò ùðòð 'åë éì åéä úåøéîæ
úåîìåòä ìëù åæ äúìòî úîàáù íåùî åäì úéø÷
íééøåçà 'éçáî àéä äðîî ãçà ÷åã÷ã éáâì íéìèá
ìò ì"æéøàä íùá à"îá ù"îë äáùçîä ÷îåò ìù
úéîéðô ìáà .äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ì"æøàî
éøîâì úãçåéî àéä äøåúä úéîéðô àåäù ÷îåòáù
éáâìå ãåçéä úéìëúá äá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá
ùîî ñôàå ïéàå ùîî àìë úåîìåòä ìë ä"á ñ"à
íâ êëìäå 'åëå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éë
ìë úåéç úìäúá ììë äçáùì ïéà äøåúä úåéîéðôì
äúåéîéðô 'éçááå éáéùç ùîî àìã øçàî úåîìåòä
úçîù ìåëéáë àìà åéòåùòùå ùåðà ááì úçîù äðéà
íé÷ìà éë äá òùòúùîù ä"á÷ä êìîä òåùòùå áì
åîöò úòéãéá äúìòîå äîå÷î òãéå äëøã ïéáä
àì éðôå ù"îë éç ìë éðéòî äîìòð ìáà ìåëéáë
.ì"æéøàä íùá ù"ùîë äúåéîéðô 'éçá åðééäã åàøé
ú÷çùî .à÷åã åìöà íéòåùòù åìöà 'éäàå ä"ùæå
øîà æ"òå äúåéîéðô 'éçáá åðééäã à÷åã åéðôì åéðôì
ìòå 'åë ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà ïåîà åìöà äéäàå

לריצפה  הכהן בין חציצה במשנה); א כד, (זבחים השרת לכלי הכהן בין חציצה ביניהם: בחציצה, סוגים כמה שינוי". בלא הנ"ל
א). יט, (זבחים כהונה" "בגדי לבגדיו, הכהן בין וחציצה ב) טו, שם נד.7.(גמרא קיט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה"

סי"ט". ˘ËÈÏ"‡:9.אגה"ק ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הכללים שער בע"ח ונתבאר יז. פמ"ד, שם ה. פי"ז, "ב"ר תפ"ה): ע' ח"א (בלקו"ב
ובכ"מ". פכ"א.10.ספ"א תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות כג.11.נוסח כח, איוב - הכתוב כא.12.ל' כח, כג.13.איוב ל, 14.תשא

ל. ח, שליט"א.15.משלי אדמו"ר לכ"ק התיקון" "לוח ע"פ כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתחילתו.16.בתניא ב"ר

יום שישי 
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כסלו  ט"ז קודש שבת — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו ט"ז קודש âשבת
קסא, מעמ' מעוברת: לשנה שיעור ïúéà...מורה ìçðë ä÷ãöå,322 עמ' ä"á:עד ñ"à

העולם, חיות תהיה בתורה זו שממדריגה לא אך מהעולם,

מפנימיות. ולא בלבד וחיצוניות מה"אחוריים" ©§ìòåשהיא
íéøBçà úðéça,שבתורה -øîà17::שם בפסוק להלן - §¦©£©¦¨©

,"íãà éða úà éòeLòLå ,Böøà ìáúa ú÷çNî"- §©¤¤§¥¥©§§©£©¤§¥¨¨
"שה"אחוריים"

הוא  תורה של והחיצוניות

שחוק  של ענין

בתבל  ושעשועים

אדם, ובבני ¦ék(בעולם)
úðéçáa äðzð äøBzä©¨¦§¨¦§¦©

,øBçàå íéðt בבחינה - ¨¦§¨
של  ובבחינה פנימיות של

כמו áéúëãkחיצוניות, - §¦§¦
äôòשכתוב, älâîa¦§¦¨¨¨
äéøëæc18àéäå" : ¦§©§¨§¦

."øBçàå íéðt äáeúk- §¨¨¦§¨
ופנימיות, "פנים" בבחינת

"אחור" ובבחינת

ãåcוחיצוניות. ñôzL éôìe,התורה את ושיבח -úðéçáa §¦¤¨©¨¦¦§¦©
,íéøBçà על מוסב שזה "זמירות", היא שהתורה - £©¦

לעולם  שייכות לה שיש התורה, של החיצוניות "אחוריים",

העולם, חיות לכן,Cëìוהיא -ïî äàaä ,äçëLa Lðòð §¨¤¡©§¦§¨©¨¨¦
,íéøBçà úðéça שייכת לא ומתעצם, בפנימיות שהוא דבר - §¦©£©¦

"אחוריים" של בבחינה רק שהוא בדבר כיֿאם שכחה, בו

שכחה, בו שייך - äîוחיצוניות äòL éôì epnî íìòðå§¤§¨¦¤§¦¨¨©
áeúkM19"eàOé óúka ,íäéìò Lãwä úãBáò" שיש : - ¤¨£©©Ÿ¤£¥¤©¨¥¦¨

דוד, שעשה כפי בעגלה ולא הכתפיים על הארון את לשאת

הארון  בנשיאת והכוונה

היא הכתפיים, ¥©§øaçìעל
,"íéôúk"ä úà ãçéìe§©¥¤©§¥©¦
,íéøBçà úðéça ïäL¤¥§¦©£©¦
,"Lãwä úãBáò" ìà¤£©©Ÿ¤

,äàlò-äîëç àéä- ¦¨§¨¦¨¨
"קדש", נקראת "חכמה"

íMnL ,íéðt úðéçáa¦§¦©¨¦¤¦¨
עילאה" מ"חכמה -

"פנים", שבבחינת

úBçelä eëLîð¦§§©
Bîk ,ïBøàaL¤¨¨§

áeúkL20íéáeúk" : ¤¨§¦
,"'eë íäéøáò éðMî¦§¥¤§¥¤

íéì÷Lc éîìLeøéa áeúkL Bîëe21ïäa äúéä àlL ,- §¤¨¦©§¦¦§¨¦¤Ÿ¨§¨¨¤
øBçàå,בלוחות, íéðt úðéça.בלבד "פנים" היו הם אלא - §¦©¨¦§¨

את  לחבר היתה, הכתפיים על הארון בנשיאת הכוונה הרי,

הלוחות,ה"כת  של "פנים" לבחינת והחיצוניות, íLפיים" ïiò©¥¨
בירושלמי  -:

בצדקה, נעלית מעלה מוסברת אחרון" שב"קונטרס זה בסימן

"חכמה" בחינת של העצמי שהביטול כלי יהודי שעושה

בפנימיות  יאיר והשגה) משכל לגמרי (שלמעלה שבנשמה

שלו. הלב נקודת

היה  זה, לתוכן בהתאם

של  מקומו יותר מתאים

ב"אגרת  זה סימן

שכבר  וכפי הקודש",

ללימוד  בפתיחה הוזכר

סימן  בא כיצד עיון שצריך הרבי: אכן מציין אחרון", "קונטרס

של  (שב"תניא") זה בחלק נוספים) סימנים מספר (וכן זה

אחרון". "קונטרס

גם  מוסברים - זה בסימן הנידונים שהענינים עוד, מציין הרבי

ובמאמר  ראה, פרשת בתחילת תורה", ב"לקוטי פירוט) (ביתר

משנת  כו'" יום בכל לוי בן יהושע ר' "אמר דיבורֿהמתחיל

נ"ע. מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק של תרפ"ח

(ä ïîéñ óBñ ñBîòa) "ïúéà ìçðk ä÷ãöe"1. בפסוק - §¨¨§©©¥¨§¨¦¨
ונעלם  מוסתר שהיה שהמשפט משפט", כמים "יגל שם: נאמר

תתגלה  וצדקה האדמה), מעומק (המתגלים מים כמו יתגלה -

בחזקה, הזורם חזק נחל שהוא האיתן נחל כמו ¥Leøt,בחוזק
ברוחניות  הדברים -

הוא  הענינים, ופנימיות

àeä "ïúéà ìçp"L Bîk§¤©©¥¨
úëLîpä äëLîä©§¨¨©¦§¤¤

,"ïúéà" úðéçaî- ¦§¦©¥¨
- ההמשכה באה ומהיכן הנמשך, כנחל המשכה, הוא "נחל"

וכידוע  "איתן". נקראת חכמה "חכמה". מבחינת 2מ"איתן",

מלשון "איתן" ב"איתן": פירושים "איתן"˙Û˜Âששלשה ,

מלשון3˜˘‰מלשון ישנם Ô˘ÂÈ4ו"איתן" אלה ענינים ושלשה .

שהיא  יו"ד, באות ומרומזים יהודי שבנשמת "חכמה" בבחינת

ה  ישנה וביו"ד "חכמה", היו"דÂ˜„‰בחינת ‰ÔÂÈÏÚשל ıÂ˜Â
,ÔÂ˙Á˙‰ ıÂ˜ÂàéäL שהיא כפי - חכמה - ה"איתן" בחינת - ¤¦

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

éòåùòùå åöøà ìáúá ú÷çùî øîà íééøåçà 'éçá
øåçàå íéðô 'éçáá äðúéð äøåúä éë íãà éðá úà
øåçàå íéðô äáåúë àéäå 'éøëæã äôò äìéâîá áéúëãë
äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë

:ù"ò øåçàå íéðô 'éçá ïäá äúéä àìù íéì÷ùã

ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë
ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà

לא.17. שם, ט-י).18.משלי ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ˘ËÈÏ"‡:ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."זה לפני שיש וראה 19."צע"ק ט. ז, נשא
א. לה, טו.20.סוטה לב, א'.21.תשא הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג מ"ה.3.סה"מ פ"ט סוטה כמ"ש 4.משנה

הארץ". מוסדי "והאיתנים ב) ו, (מיכה

שבת קודש
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היא, "נחל", בבחינת àìëéäa"נמשכת äc÷ð" úðéça5- §¦©§ª¨§¥¨¨
ה"חכמה" שמנקודת היינו בהיכלא" "נקודה הקבלה, בלשון

שבנשמה  העצמי שמהביטול כפי או ה"בינה", בהיכל נמשך

ההשגה  של והאהבה מהביטול (שלמעלה "חכמה" מבחינת

"בינה") של וההתבוננות

הפנימית  בנקודה נמשך

ה"היכל" שהיא הלב, של

שמ"חכמה", זו להמשכה

"'eëå ïéòéø ïéøú"e6,- §¥¥¦§
כפי  - מתפרשין" "דלא

"חכמה" שנקראות

הספירות  של ו"בינה"

שלהן  שה"יחוד" למעלה,

קיום  לשם תמידי הוא

נקראות  הן לכן העולם,

דלא  ריעין "תרין

חברים  שני מתפרשין",

נפרדים, ¦§úBiúBàåשאינם
úBLnLî "ïúéà"¥¨§©§

,ãéúòì כשרוצים - ¤¨¦
בלשון  להשתמש,

המציינת  באות הקודש,

לעתיד, המלה את

מארבע  באחת משתמשים

יו"ד, אל"ף, האותיות:

"אפעל", ונו"ן: תי"ו

"תפעל" "יפעל",

"איתן" שהמלה היא, ברוחניות הדבר משמעות ו"נפעל".

כזה, גילוי יתגלה שלעתיד שלעתיד, גילוי על ¥Leøt:מורה
àéìbúàì ãéúò àðà7,אני -„È˙Ú אני כעת להתגלות, £¨¨¦§¦§©§¨

יתגלה,È˙ÚÏÂ„בהעלם, áeúkLזה Bîk8ìékNé äpä" : §¤¨¦¥©§¦
,"'Bâå écáò,עתיד בלשון "ישכיל" -L eðééäå בביאת - ©§¦§§©§¤

עבדי", "ישכיל נאמר שעליו øBàהמשיח, æà älbúi¦§©¤¨
úc÷ð úéîéðt CBz Cøaúé Bãeçéå àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦¦§¨¥§¦¦§ª©
äîëç úøàä àeä ,"ïúéà ìçð" úëLîä éãé-ìò ,álä©¥©§¥©§¨©©©¥¨¤¨©¨§¨

,äàlò,עליונה חכמה -ìèaì ,álä úeiîéðôa øéàiL ¦¨¨¤¨¦¦§¦¦©¥¦¨¥
,àaìc à÷îòî úéìëúa Cøaúé Bãeçéa,הלב מעומק - §¦¦§¨¥§©§¦¥¨§¨§¦¨

äìøòä úøñä éøçà,הלב ערלת -úBiîLbä úBåàzî ©£¥£¨©¨¨§¨¦©£©©§¦
.'eëå ככתוב) ה"ערלה" כשתוסר ערלת 9- את "ומלתם - §

על  הסתרה תהיה לא לבבך") את אלקיך ה' "ומל לבבכם",

להקדושֿברוךֿ הנשמה של העצמי הביטול ועל הלב פנימיות

של  ה"תוקף" ישנו שבה שבנפשו, "חכמה" מבחינת הבא הוא

שבא  דבר להשתנות. שלא ה"קושי" בה ויש הנשמה, עצם

לעיל  כנזכר ה"יושן", ענין מתבטא שבכך מהאבות, בירושה

של  הגילוי יאיר לעתיד הרי ב"איתן", הפירושים שלשה

הביטול  את ירגיש שהלב הלב, נקודת בפנימיות "חכמה"

אל  והעצמי העמוק

שמצד  הוא ברוך הקדוש

ומצד  שבנפש חכמה

"חכמה" של הגילוי

גם äpäå,שלמעלה. - §¦¥
,äfä ìçä úeìâa äzò©¨§¨©¥©¤

בעובדיה  הפסוק לפי -10,

"החל" או הוא והפירוש

מלשון  או "חיל", מלשון

äöò"גיא", ïk-íb Lé¥©¥¥¨
úö÷ øéàäì äöeòé§¨§¨¦§¨
"ïúéà" úðéçaî 'ä øBà¦§¦©¥¨
úeiîéðt úc÷ð CBúì§§ª©§¦¦
,ãéúòì ïéòk álä©¥§¥¤¨¦
øøBònL éãé-ìò eðééäå§©§©§¥¤§¥
úe÷ìà õBöéð ìò©¦¡Ÿ
íéîçø úðéça BLôðaL¤§©§§¦©©£¦

.íéðBéìòä íéaø- ©¦¨¤§¦
מוגבלים, ¦ékהבלתי

ïéàL ïîæ ìk ,úîàa¤¡¤¨§©¤¥
älbúiL äëBæ íãàä̈¨¨¤¤¦§©¤
"ïúéà" úðéçaî 'ä øBà¦§¦©¥¨
,Bááì úéîéðt úc÷ða¦§ª©§¦¦§¨

àaìc à÷îòî Cøaúé Bãeçéa ìèaì,הלב מעומק -ãò ¦¨¥§¦¦§¨¥¥¨§¨§¦¨©
Lnî Lôpä úBìk- לכך זוכה האדם שאין זמן כל הרי, - §©¤¤©¨

ék .BLôðaL õBöépä ìò äìBãb úeðîçø Lé úîàa éæà£©¤¡¤¥©£¨§¨©©¦¤§©§¦
äàlò äîëç úðéçaî CLîð õBöépä,עליונה חכמה - ©¦¦§¨¦§¦©¨§¨¦¨¨

Lëe ,Lnîהניצוץ-Búðéçaî øéàäì ìBëé Bðéà שהיא - ©¨§¤¥¨§¨¦¦§¦¨
הוא, ברוך להקדוש מלא ביטול שהיא "חכמה" §CBúìבחינת

íML ,álä úeiîéðt,הלב בפנימיות -äøàä éelb íB÷î §¦¦©¥¤¨§¦¤¨¨
Bæ להאיר יכול שאינו זמן כל הרי "חכמה", של הניצוץ של -

להאיר, שעליו במקום Lnî.מבחינתו úeìb úðéçáa äæ éøä£¥¤¦§¦©¨©¨
לו. שיש הכוחות את לגלות יכולים שלא הוא, הגלות שענין -

íéðBéìòä íéaø íéîçø éãé-ìòå,הנפש על הנמשכים - §©§¥©£¦©¦¨¤§¦
úeiîéðt úce÷ð CBúì øéàîe ,äéáMäå úeìbäî àöBé¥¥©¨§©¦§¨¥¦§§©§¦¦

,Bæ äaø äáäà úðéça álä ליחודו הנפש כלות עד - ©¥§¦©©£¨©¨
áeúkMיתברך, änî òãBpk11úà äãt øLà á÷òéì" : ©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨¤

,"íäøáà המדרש לפירוש בהתאם שאברהם 12- היא, הכוונה ©§¨¨

ïåøçà ñøèðå÷
'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð

ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð
éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
äúò äðäå .'åëå úåéîùâä úååàúî äìøòä úøñä
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
äéáùäå úåìâäî àöåé íéðåéìòä íéáø íéîçø é"òå
åæ äáø äáäà 'éçá áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì øéàîå
ù"îëå íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë

א.5. כ, זח"א א.6.ראה ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב כט,11.א, ישעי'
˘ËÈÏ"‡:כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכתוב"˙È·"(ב (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, בסנה' אבל את "ÚÈ˜·זה·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘יעקב" פדה

זה כתוב בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ"מ. הל' הובא וכן ביקשÂÓˆÚאברהם". עתה לא וכו') שם בסנה' ראה 12.גו'".ÚÈ˜·(הובא
שם. ב"ר
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עט

עט

כסלו  ט"ז קודש שבת — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

ממנו  לצאת צריך שהיה בזכות יעקב, של בזכותו וניצול נפדה

היא  הכוונה ה', בעבודת וברוחניות, שמדת 13יעקב. שבשעה ,

לפדותה  ויש בהעלם, היא והאהבה, החסד מדת אברהם,

- והמגלה? הפודה הוא מי הרי האהבה) את (לגלות ולגלותה

מדת  יעקב, זה הרי

øàaúpLהרחמים. Bîëe§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìa תניא - §¦¥£¨¦

א', äî.חלק ÷øt- ¤¤
כאן  שמדובר כיוון

רחמים  הם שהרחמים

צריכה  הרי העליונים,

"אתערותא  כך על להיות

(התעוררות  דלתתא"

ו"אתערותא  מלמטה),

עליה  - למטה עד העליונים הרחמים שתמשיך כזו דלתתא"

להלן, יסביר הזקן רבנו ממש. שלמטה מהענינים להיות

אדם  של הרחמים ענין - היא כך על דלתתא" שה"אתערותא

רבנו  ובלשון גשמיים. ענינים עם הצדקה במעשה בפועל הבא

úàæהזקן: úòãeîe14àìéòìc àúeøòúà ék התעוררות , - ©©Ÿ¦¦§¨¨¦§¥¨
àúlî,מלמעלה, àéìz à÷åc àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨©§¨©§¨¦§¨

שלמטה, בהתעוררות דוקא ה"אתערותא eðééäcתלויה - §©§
מתבטאת העליונים הרחמים להמשיך כדי ¥§©éãé-ìòדלתתא"

íéaø íéîçø úeøøBòúä רחמים" אלא סתם, "רחמים" לא - ¦§§©£¦©¦

"ÌÈ·¯,áìaשהם ישראל, בני -,íéãñç éìîBâå íéðîçø §¥©£¨¦§§¥£¨¦
úéiîLb äòtLä ähîì òétLäìלתת -.'eëå óñëå áäæ §©§¦©§©¨©§¨¨©§¦¦¨¨¨¤¤§

.Lnî "ïúéà ìçð" úlòt àéä ä÷ãvä úlòt ïëìå- §¨¥§ª©©§¨¨¦§ª©©©¥¨©¨
האהבה  נמשכים צדקה של דלתתא" ה"אתערותא ידי על שכן,

מ"איתן" והביטול

על  שתתגלה שבנשמה,

בפנימיות  ה"נחל" ידי

יסביר  להלן הלב. נקודת

לה  שאל הזקן, רבנו

מוגבלת  להיות לצדקה

גבול, בלי אלא ומדודה,

חיי  לו כשנוגע כאדם

את  יגביל לא הרי נפשו

כך  סכום רק שיתן עצמו

נפשו. חיי עבור הכל לתת מוכן כזה במצב אדם אלא וכך;

האלקית", ה"נפש לחיי נוגע כאשר גם להיות צריך כך

הזקן: רבנו ובלשון גבול. בלי תהיה úòãeîשהצדקה ,äpäå§¦¥©©
úàæ,ידוע הרי -áeúkM äî15øBò ãòa øBò ék" :16- Ÿ©¤¨¦§©

שני, אבר על אדם יגן אחד באבר Léàìכלומר, øLà ìëå§¨£¤§¦
"BLôð ãòa ïzé לנפש הכוונה ובעניננו נפשו, את להציל - ¦¥§©©§

,úé÷ìàä עבור לו אשר כל לתת מוכן להיות אדם שצריך - ¨¡Ÿ¦
האלקית, Ceøa-הנפש  óBñ-ïéà íéiçä øBàa døéàäì§¨¦¨§©©¦¥¨

àeä17:

ïåøçà ñøèðå÷
àìéòìã àúåøòúà éë úàæ úòãåîå .ä"îô à"÷ìá
úåøøåòúä é"ò åðééäã àúìî àéìú à÷åã ú"ìãòúàá
äèîì òéôùäì ç"âå íéðîçø áìá íéáø íéîçø
ä÷ãöä úìåòô ïëìå 'åëå óñëå áäæ úåéîùâ äòôùä
ù"î úàæ úòãåî äðäå .ùîî ïúéà ìçð úìåòô àéä
åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò éë

:ä"á ñ"à íééçä øåàá äøéàäì úé÷ìàä

.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה בלקו"א ובכ"מ.14."כמ"ש א. פח, ד.15.זח"א, ב, ˘ËÈÏ"‡:16.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
(כפשטות) בהגבלה צדקה ה"ז - עור בעד עור י"ל: ואולי בכ"מ. ועד"ז בסוס"י. משא"כ עור" בעד "עור גם הובא סוסט"ז "באגה"ק

זו". בצדקה (גם) כשמדובר רק צה.17.והובא ע' תש"מ) (קה"ת, אדה"ז קודש באגרות נדפס האגרת סיום

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc mixcp(ipy meil)

ezpeeky `xnbd daiyné÷etàìàéðúc àämilegd z` hrnl - §©¥¨§©§¨
,mze` mixwan oi`y `ziixaa miiepndèøt ïa éñBé éaøøîBà à ©¦¥¤§¨¨¥

àìå ïéòä éìBç àìå íééòî éìBç àì ïéøwáî ïéà ,øæòéìà éaø íeMî¦©¦¡¦¤¤¥§©§¦Ÿ¥¥©¦§Ÿ¥¨©¦§Ÿ
éLeçî[ia`k-],Làøäoixwan oi`y exn`a l`eny oeekzp dfle ¥¥¨Ÿ

milegd zyly z` oixwan oi`y hrnl ,dng ezvlgy inl wx
.elld

:el` z` mixwan oi` recn zxxan `xnbd
àîìLamixwan oi`y dníééòî éìBç,oaen enrhàôeqék íeMî- ¦§¨¨¥¥©¦¦¦¨

drya ok rx`i m`e ,mdiawpl mikixv md minrty ,dyead iptn
,dyea icil e`eai mziaa mixwand eidiyéLeçîe ïéòä éìBç àlà¤¨¥¨©¦¥¥

àîòè éàî Làøä,`xnbd zx`an .mze` oixwan oi`áøc íeMî ¨Ÿ©©§¨¦§©

äãeäé,dcedi ax ly exn`n meyn -àøeaéc ,äãeäé áø øîàc §¨§¨©©§¨¦¨
àðéòì àéL÷,oird ilegl aeh epi` xeaicd -àzLéàì éìòîej` - ©§¨§¥¨©£¥§¦§¨

xewiad zra ik ,oird ileg z` mixwan oi` okle .megl liren `ed
y`xd yegin oke ,el aeh epi` xeaicd ixde dlegd mr miggeyn
yiy in xwal aeh z`f znerle ,el aeh epi` xeaicdy erah ok mb

.el dti xeaicdy ,meg el
:megd oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd

àzLéà éàä àáø øîà,ileg ly megd -åàì éà`lel -c`ed ¨©¨¨©¦§¨¦¨§
àúBîc àëàìîc à÷ðååøôlry meyn ,zend j`ln ly gily - ©§©§¨§©§¨¨§¨

,mizn miyp` megd iciéìòîdlegl aeh `ed - ©£¥
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היום יום . . .  פ

ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

ֹחל ַהּמֹוֵעד  ְסק. ּבְ ִעיר ִוויטֶעּפְ ֲאָסרֹו ּבָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָיָצא ְלֵחרּות – תקפ"ז – ִמּמַ
ֵרי ָנַסע  ׁשְ ת ֹנַח כח ּתִ ָרׁשַ יֹום א' ּפָ ינּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבְ ר ִהְלׁשִ ֻסּכֹות נֹוַדע ֲאׁשֶ
ם דַא"ח ]=ֲחִסידּות,  רָאִמיְסל, ָאַמר ׁשָ א ְלדָאּבְ ֳהַרִים ּבָ ּצָ יּוּבַאִוויְטׁש, ּבַ ִקיִדים ִמּלְ ִלְוַית ּפְ ּבְ
ם דַא"ח  ם ַעד ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ים ּגֹו'", יֹום ב' ָנַסע ִמּשָׁ ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ "ַמִים ַרּבִ
א'  יֹום  ַעד  פּוס  ּתָ ם  ׁשָ ב  ְוָיׁשַ ְסק,  ְלִוויטֶעּפְ ם  ִמּשָׁ ָנַסע  ג'  יֹום  ּגֹו'",  י  ּפֵ ִרׁשְ ֶפיָה  "ְרׁשָ

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ ַוּיִ

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

ה" )ִעם ַהדַא"ח(:  ִפּלָ ּדּור "ֵסֶדר ַהּתְ "ּב[ ַעל ַהּסִ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֵמַהּגָ
ִחיַנת  ּבְ ן  ֵאין־ּכֵ "ַמה־ּשֶׁ  : א(  )צט.  ית"  ְבֵראׁשִ ה  עֹוׂשֶ רּוְך  "ּבָ ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ א'  ֵחֶלק 

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ָלא ִאְתָיַדע[ – ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ א ּדְ רדל"א" ]=ֵריׁשָ
ֶרְך" –  ּיֶ ּבַ ׁשֶ ַוֲהָלָכה כר"י  ָנן  "ְלַרּבָ ל" )פח, ד( :  ַהּגַ ְתִחיל "ֵעד  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ֵחֶלק ב' 

ֶרְך". ּיֶ ָנן ִאם ּבַ ִנְתַקן: "ְלַרּבָ
ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". ם )פט. א( : "ַהּתֹהּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹהּו ּדַ ׁשָ

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ְוָקא  ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְוַלאו ּדַ יֹום ב', ה', ּבְ ם ּבְ ם ּוַמְלכּות, ּוְמָבְרִכים אֹוָתּה ּגַ ֹלא ׁשֵ ָטַרִני" ְמָבְרִכים ּבְ ּפְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ
ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ֶאָחד  ַעל  טֹוב  ֹלא  ָבר  ּדָ ׁשֹוְמִעים  ׁשֶ ּכְ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו  ם  ׁשֵ ּבְ ָיֵדינּו  ּבְ ל  ְמֻקּבָ
י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא  יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ם ִאם ֵאין ַמּכִ ָרֵאל, ּגַ ׂשְ ִמּיִ
לֹוִני, ֲהֹלא הּוא ֹלא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו  ִרים ַעל ּפְ ַסּפְ ּמְ ָבר ׁשֶ אי ֹלא טֹוב: ִאם ֱאֶמת ַהּדָ ַוּדַ ּבְ

ב ֹלא טֹוב. ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ ֱאֶמת, ֲהֹלא ַהְמַסּפֵ

יום 
גאשון

יום שני

יום 
שלישי

 לוח היום יום... 
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ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

אמר אאמו"ר: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של 
האיש הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו 
כאלו תופס בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד 
הכנף מין כנף - עס איז מעהר ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז 

זי זָאל זיין א נברא - וחסידות מגלה את המהות.

ה ֶאת  ִציאּות ּוְמַגּלָ ה ֶאת ַהּמְ ּנָ "ּב[: ֲחִסידּות ְמׁשַ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ִמן  ֵחֶלק  הּוא  י  ּכִ ֵער,  ּוְלׁשַ ְלַהֲעִריְך  ֵאין  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ הּות  ְוַהּמַ הּות.  ַהּמַ
ְך  ּכָ עּור  ׁשִ לֹו  ֵאין  ָהֶעֶצם  ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ ֻכּלֹו,  ּבְ ּתֹוֵפס  ִאּלּו  ּכְ ִמְקָצתֹו  ּבְ ְוַהּתֹוֵפס  ָהֶעֶצם, 
"ַעְצמּות"  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֶזה  ֵאין  ָנף" –  ּכָ ִמין  ָנף –  "ַהּכָ ֶרְך  עּור, ַעל־ּדֶ ׁשִ ֵאין לֹו  ַהֵחֶלק 

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ ּבָ

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען"  ְוָהֶאְצּבָ ד,  ַהּיָ ף  ּכַ ַהּכֹוס - ַעל 

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ]=ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך[ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
יק,  ָבָריו: ֵיׁש ַצּדִ "ּב[, ְוֹתֶכן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֵאר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ יחֹוָתיו ּבֵ ַאַחת ִמּשִׂ ּבְ
ֵסֶדר  ּדְ ּלּוִיים  ּגִ יְך  ַמְמׁשִ  – ה  ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  יק  ַצּדִ ָחִסיד.  ִמים,  ּתָ ר,  ָיׁשָ
לּות.  ְלׁשְ ּתַ ֶדר ַהִהׁשְ ּלּוִיים ְלַמְעָלה ִמּסֵ ה – ּגִ ם ִקּיּום ֹלא־ַתֲעׂשֶ ר ַעל ׁשֵ לּות. ָיׁשָ ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ
רּות  ִוים", ִהְתַחּבְ "ַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ׁשָ ּלּוִיים ּדְ ִמים – ֶעְרְנְסְטַקייט ]="ְרִצינּות"[ – ּגִ ּתָ
ֶזה ג' ַמְדֵרגֹות:  ם – ָחִסיד, ְוֵיׁש ּבָ ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ סֹוֵבב־ּכָ
יַע  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול ְלַהּגִ ִלים אֹותֹו. ּכָ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵאיָנם ַמְטִריִדים ּוְמַבְלּבְ א( ׁשֶ
"ּלֹא  ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאֹלקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ
תּוב  ּכָ ְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ג( ַמה ּשֶׁ ּיָ ל־ָמקֹום ֵאין ֶזה ׁשַ ָך ּגֹו'" – ִמּכָ ְרחֹוָקה ִהיא ִמּמְ
ה'[,  ְמקֹורֹו;  יֵליּה" ]=ִעם  ּדִ ַקן  ִעם  קֹונֹו  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ֹזַהר:  ֵני  ִתּקֻ ּבְ
יּה  ִכיְנּתֵ ִריְך־הּוא ּוׁשְ א־ּבְ הּו ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ ּזֶ ְנָיא[ ׁשֶ ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ ּוֵפֵרׁש ּבְ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְוֹלא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ ּבַ

יום 
גביעי

יום 
חמישי
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ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

להיות  יכולה  "ואינה  צ"ל  באהבה",  לראות  יכולה  "ואינה  וישב:  ד"ה  בתו"א 
באהבה".

רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע )הבעש"ט( זָאגט אז מ'דַארף 
מ'הָאט  וועלכען  אידען,  א  צו  אפילו  ישראל,  אהבת  אויף  נפש  מסירת  הָאבען 

קיינמָאל ניט געזעהן.

ָצִריְך  ַאֲהָבה",  ּבָ ִלְראֹות  ְיכֹוָלה  "ְוֵאיָנּה  ב":  ׁשֶ "ַוּיֵ ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ
ַאֲהָבה". ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ִריְך  ּצָ ׁשֶ אֹוֵמר  ם־טֹוב(  ַעל־ׁשֵ )ַהּבַ ָבא  ַהּסָ ָהֶאְמָצִעי:  ַאְדמֹו"ר  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ַעם ֹלא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ְהֶיה ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ ּתִ ׁשֶ

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ד  ְעּבֵ ְיׁשַ תֹוַלְדּתֹו,  ּבְ ב  ַהּלֵ יט ַעל  ּלִ ַהּשַׁ ַהּמַֹח  ר  ֲאׁשֶ "ד הּוא,  ַחּבַ יַטת  ׁשִ ּבְ ִרי  ִעּקָ ְיסֹוד 
ּבֹוֵרא  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ַעת  ַהּדַ ְוַהֲעָמַקת  ֲהָבָנה  ָלה  ּכָ ַהׂשְ ִמּתֹוְך  ֵרְך,  ִיְתּבָ ה'  ַלֲעבֹוַדת  ב  ַהּלֵ ֶאת 

רּוְך־הּוא. ָהעֹוָלם ּבָ

יום 
שישי

שבת 
קודש

  אגרות קודש 
 ב"ה,  י"ג כסלו, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר אלעזר ארי' שי'

שלום וברכה!

לרגלי המלוה מלכה אשר עורך כת"ר שי' הנני בזה להביע ברכתי שתהי' בהצלחה בגשמיות 
ובהצלחה ברוחניות, אשר אצל איש הישראלי יחדיו ילכו, כי עם אחד הם בארץ וכפירוש רבינו 
עניניהם  ובכל  בגוף  הנשמה  בהיות  גם  אחת  תורה  ע"י  הוי'  אחדות  הם  ממשיכים  אשר  הזקן 

הארציים היינו הגשמיים ואפי' החומריים.

ותהא סעודת דוד מלכא קדישא זו יסוד חזק והתחלה טובה לסידור כת"ר וכל ב"ב שיחיו 
באופן המתאים.

בברכה.
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âכסלו י' ראשון âיום
לאדם  גמל בין

‡e‰L ÏÓb :Â ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰»»∆
;ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk ,ÂÈzÁz ‰‡ÓË Y ¯ÈÂ‡a „ÓBÚ≈»¬ƒÀ¿»«¿»≈ƒ∆««»¿ƒ
ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL ÌÈÏk ,ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««»≈ƒ∆«¿»¿ƒ»»≈
.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ È¯‰ ,ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿»¬≈««¿»««¿∆∆

המסכך  דבר  נמצא  הטומאה  מעל  כאשר  הדברים : ביאור 

התפשטותה('אוהל')עליה  את  ומונע בפניה  חוצץ  הוא  הרי –

מעל  טפח לכלֿהפחות  גבוה  שהוא  בתנאי וזאת  למעלה .

ה"א)הקרקע  פ"ב חוצץ(לעיל רגליו  על  העומד גמל לפיכך , .

אולם כרסו, ועד מהקרקע  רב  גובה  יש  שהרי הטומאה  בפני

טפח, ממנה  גבוהה כרסו ואין הקרקע על רובץ  הגמל כאשר 

הטומאה . בפני חוצץ  הוא  אין

לעיל להבין : יש  השוכב(פי"חה"ב)אך שאדם הרמב"ם  כתב 

שאין למרות  הטומאה , את  המעביר  כאוהל נחשב  הקרקע  על 

גובה בו  ויש  חלול "האדם  כי  הקרקע , לבין  בינו  טפח  גובה 

ה גוף  כלומר: אלאטפח". אחת  כיחידה  נחשב  אינו  אדם

ולכן הפנימיים , האברים  נמצאים שבתוכה חיצונית  כמעטפת 

טפח גובה בו  שיש  כאוהל נחשב כדבר הוא הם הפנימיים (והאברים

האוהל) בתוך הנמצא כדיןנוסף לצד מצד ידו  על עוברת והטומאה 

על  הרובץ גמל  מדוע  כן, אם הטומאה . את  המעביר  אוהל

כאוהל? נחשב  אינו  הקרקע

והביאור :

אולם מטפח , גדול בוודאי  הגמל של גופו שחלל למרות 

ux`l cenvd oezgzd ecvהיא אין  ושוב  הטומאה בפני חוצץ 

האדם , מדין  הבהמה  דין חלוק  ובכך למעלה . ועולה  בוקעת 

המונח  התחתון  צדו  אין ולכן בעצמו  טומאה  מקבל אדם  שכן

מצד  מתפשטת  אף הטומאה וממילא  בפניה , חוצץ  הארץ  על 

בעל  אולם  עליה , המאהיל  הגוף  של  העליון חלקו  מחמת  לצד,

בפניה  חוצץ התחתון  צדו  ולכן טומאה  מקבל  אינו (ראה חי

ה"ט) לו סי' טהרות השולחן ערוך קורקוס, .מהר"י

âכסלו י"א שני âיום
מציל? פתיל' 'צמיד אין מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àéäL úéáç̈¦¤¦
úé÷éðîe ,ïéøBäè ïé÷Lî äàìî[שפופרת],dëBúa Nøç ìL §¥¨©§¦§¦§¦¦¤¤¤§¨

úéáçä Y únä ìäàa äðeúðe ,ìéút ãéîö úôwî úéáçäå§¤¨¦ª¤¤¨¦¨¦§¨§Ÿ¤©¥¤¨¦
úçàä dúöwL éðtî Y äàîè úé÷éðnäå ,ïéøBäè ïé÷Lnäå§©©§¦§¦§©§¦¦§¥¨¦§¥¤§¨¨¨©©
Bðéàå ,únä ìäàì äçeút éðMä äöwäå ,úôwnä úéáçä CBúa§¤¨¦©ª¤¤§©¨¤©¥¦§¨§Ÿ¤©¥§¥

.íeúñ̈
במשנה  הוא  ההלכה  מ"ב)מקור פ"ט הר "ש(כלים ופירשוה  ,

ומלאה המת  באוהל  הנמצאת  חרס  של חבית  והרא "ש :

שפופרת  גם  נמצאת  החבית ובתוך zkznשל('מניקית')משקים,
'צמיד  מוקפת והחבית  מהחבית , המשקה  את  שואבים  בה 

צמוד)פתיל' ה'צמיד (מכסה כי  טהורים  והמשקים  החבית  –

ואף טמאה . ה 'מניקית ' אבל הטומאה , מן  מציל פתיל'

חכמים גזרו  כי ניצלת  היא  אין  פתיל', 'צמיד מוקפת שהחבית 

טומאה שיקבלו  במקוה  טהרה  להם  שיש  מתכת כלי (ראה על 

ה"א) פכ"ג .להלן

של  היא  שה'מניקית' מפרש  הרמב "ם שכליqxgאבל ואף  ,

קצה אמנם  כי טמאה , היא  הרי  פתיל' ב 'צמיד ניצלים  כן חרס

השני "הקצה  אבל החבית , בתוך  הוא  השפופרת  של  האחד

סתום". ואינו המת  לאהל פתוח

הראב "ד: והקשה

החבית אין הרי המת , לאוהל פתוחה  ה'מניקית' אם  א.

ומדוע ה 'מניקית ', חלל דרך טומאה אליה  ונכנסת  אטומה 

של המשקים היא  ה 'מניקית ' אם  לאידך, ב . טהורים ? והחבית 

קיבול, בית  לה  שאין  שפופרת  זו והרי טמאה היא  מדוע  חרס,

טומאה  מקבל אינו קיבול  בית  לו שאין חרס  פ"א וכלי כלים (הל'

?ה"ח)

משנה ': ה 'כסף ומבאר 

החבית את  וסותם  מתעקם  מהחבית  היוצא ה'מניקית ' קצה 

מקבלת עצמה  ה 'מניקית ' אך הטומאה , בה תיכנס  שלא

מעט  מצטבר שבו  קיבול בית  נוצר  העיקום במקום  כי  טומאה 

משקה .

טהורים' שם)וה'מים  בכלים המשנה היא(על שה'מניקית' פירש 

'טיטרוס ' ה"ו)בדוגמת  פי"ח כלים שכאשר(הל' שפופרת  היינו

השני, מהפתח יוצאים  המים  אין אחד פתח  באצבע  סותם 

שלה הקיבול בית  וזה  החוצה , נוטפים המים  אצבעו וכשמסיר 

טומאה . מקבלת  ולכן

 הלכה יומית לעיון בגמב"ם 
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âכסלו י"ב שלישי âיום
רצוצה'? 'טומאה זו הרי מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àeäL ìúkŸ¤¤
äöçî äàîhä äúéä ...ìúkä CBúa äöeöø äàîèå ...øéåàì̈£¦§ª§¨§¨§©Ÿ¤¨§¨©ª§¨¤¡¨
äèLt éøäL ,øBäè äìòîìî ãîBòäå ,àîè úéaä Y äöçîì§¤¡¨©©¦¨¥§¨¥¦§©§¨¨¤£¥¨§¨

úéaa äàîèª§¨©©¦
'טומאה שהיא אף  הבית , כותל בתוך  הנמצאת  טומאה 

טפח)רצוצה ' על טפח חלל שם שאין במקום ועולה(טומאה הבוקעת 

הכותל  גבי על העומד  אדם  – שלמעלה  מה  כל  את  ומטמאה

הכותל  באמצע  נמצאת  הטומאה  כאשר  כי  טהור, מלמעלה 

למחצה") בבית("מחצה מונחת  היא  כאילו  הטומאה  את  דנים 

בבית") טומאה רצוצה '.("פשטה כ'טומאה  נחשבת  אינה  כן, ואם 

משנה ': ה 'כסף והקשה 

באמצע מונחת  והטומאה לאויר " שהוא  ב "כותל כאן,

העומד  האדם אך טמא  שהבית  הרמב "ם  כתב  הכותל ,

מדוע כן, ואם ועולה. בוקעת  אינה  והטומאה  טהור  מלמעלה 

המעזיבה (ה"ד)לעיל  בתוך המונחת  בטומאה  הבית), שאין(תקרת

בכל  הטומאה "פשטה  כי טמא הבית  – 'עליה' גבה על

– הטומאה כנגד מלמעלה  "העומד  גם  זאת ועם  הבית ",

טמא "?

טהרות ' ב)וה 'סדרי קיג, הוסיף :(אהלות

מלמעלה והעומד המעזיבה  באמצע  המונחת  בטומאה 

לצמצם " אפשר "אי כי הוא  שהטעם הרמב "ם כתב  טמא,

ולמעלה) מחציה נמצאת הטומאה ב"כותל (ושמא כאן  מדוע כן , ואם  .

הכותל  על  העומד הכותל  באמצע  והטומאה לאויר " שהוא 

הטומאה ושמא  לצמצם " אפשר "אי  הרי טהור , מלמעלה 

הבית " בתוך  הטומאה  פשטה ו"לא ולחוץ ', 'מחציו נמצאת 

רצוצה'? 'טומאה  וזו

שם)ותירץ :(סד"ט

עדיין 'עליה ', גבה על שאין אף הבית , שמעל מעזיבה

באמצע הטומאה  כאשר  ולכן , לתשמיש . היא  ראויה 

שהטומאה לחשוש  יש  לצמצם ", אפשר  ש "אי  כיון המעזיבה ,

רצוצה '. 'טומאה  והיא ולמעלה ' 'מחציה  יותר קרובה נמצאת 

לתשמיש , ראוי  ואינו  לאויר פתוח שצידו בכותל כן  שאין מה 

הטומאה ו"פשטה  הבית  לתוך יותר  קרובה שהטומאה  מסתבר 

את לטמא  ואין  רצוצה ', 'טומאה  זו  אין  ולכן הבית" בתוך

הכותל. מעל  העומד

âכסלו י"ג רביעי âיום
הפרה  אפר נצחיות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰úBøt òLúå§¥©¨
:äiðMa úéaä áøçL ãò ,Bæ äåöîa eeèöpMî eNòð úBnãà£ª©£¦¤¦§©§¦§¨©¤¨©©©¦©§¦¨
ãò àøæòî òáLå ,àøæò äNò äiðLe ,eðaø äLî äNò äðBLàø¦¨¨¨Ÿ¤©¥§¦¨¨¨¤§¨§¤©¥¤§¨©

.úéaä ïaøçª§©©©¦
המשנה בדברי  מ"ה)מקורו פ"ג שבמשנה(פרה בעוד אך .

הרמב "ם של ספרו  להלכה , נוגעים  שאינם  דברים  גם  מובאים 

הלכות " "הלכות הספר)הוא בהקדמת נלמדת(כלשונו הלכה  ואיזו

הדורות ? במשך שנעשו הפרות ממספר 

ועזרא משה את  רק הרמב "ם  הזכיר  למה  לדייק : יש  ועוד

כולם ? נזכרו  שבמשנה  אף  הפרות , עושי שאר  את ולא 

והביאור :

הכהן הכנת לדין בהמשך הפרות  עושי נימנו במשנה

חטאות מכל הימים  ז ' כל  עליו ש "מזין  הפרה , את  השורף 

"ושלשה לדין  בהמשך מובא הדבר  ברמב "ם  אך שם ". שהיו 

מוכן היה  בחיל שניתן  זה  אפרה... כל את  חולקין  היו  חלקים

ligaומוצנע ... oitxeyy dxte dxt lk xt`n oiripvn eid oke"

נעשו...". אדומות  פרות  "ותשע לכך: ובהמשך

השימוש לדין בהמשך הפרות  עושי נמנים במשנה  כלומר :

הפרה השורף)באפר הכהן על בהמשך (ההזאה – ברמב "ם  ואילו

את הרמב "ם  מגדיר  ובכך למשמרת , המוצנע  האפר חלק  לדין

כדי רק זה שאין  למשמרת  מהאפר חלק הנחת  חיוב יסוד 

שחלק היינו 'למשמרת', אלא בפועל, להזאה  מוכן שיהא 

הוא אין כאשר  אף  תמיד, מצוי יהא שהאפר הוא מהמצוה

הרמב "ם מביא  זה  וליסוד  מת . מטומאת  לטהרה  להזאה  נצרך

שחרב עד זו  במצוה  "משנצטוו  קיים  היה  שהאפר  מכך ראיה 

שאר את  ולא  ועזרא  משה  את  רק  הזכיר  ולכן בשניה ". הבית 

ידי מעשה  – הנצחיות  ענין  מודגש  בהם כי הפרות , עושי 

נצחיים א)משה ט, לעולם(סוטה קיים  שלו הפרה  (במדב"ר ואפר 

ו) פי"ט, כמשה חוקת שקול ב)ועזרא כא, .(סנהדרין

(131 'nr ,gk zegiy ihewl)
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âכסלו י"ד חמישי âיום
מצוות  בעבור תשלום

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ìñBt Y øëOä©¨¨¥
Lc÷ì BøëN ìèBpä ?ãöék .éelna ìñBt Bðéàå ,äéfäáe Lecwa©¦©©¨¨§¥¥©¦¥©©¥§¨§©¥
,äøònä éîk íénä ïúBà éøä Y ïäî úBfäì Bà ,úàhç éî¥©¨§©¥¤£¥¨©©¦§¥©§¨¨
úàlîì øëN àeä ìèBð ìáà .íeìk BðéàL ,äì÷î øôàk øôàäå§¨¥¤§¥¤¦§¤¤¥§£¨¥¨¨§©Ÿ

.ïëéìBäì Bà íénä©©¦§¦¨
בין  החילוק  בתוכם)המים yeciwבטעם האפר וההזאה(עירוב

ל  שכר , עליהם  ליטול  עליוielinשנאסר  ליטול  שמותר  המים 

ביאורים : שני נאמרו – שכר 

רש "י  ב),לדעת  נח, מצוה(קידושין על שכר  לקחת  האיסור 

טרחה , בה  יש  אם  אולם טרחה , בעשייתה  אין  כאשר  רק  הוא 

על  ולכן  טרחתו, על  שכר  הנוטל פועל ככל שכר  ליטול מותר 

ליטול  אסור  טרחה , בהן  שאין  וההזאה במים  האפר  עירוב 

שכר . ליטול מותר טרחה , בו שיש  המילוי על  ואילו  שכר 

בעבור לתוקע  לשלם  המנהג  את  לבאר יש  זה  ולפי 

בזה אין  ולכן טרחה  בכך יש  שכן  השנה , בראש  התקיעות 

מצוות  על תשלום  תקפה)איסור  סי' או"ח מאיר .(בית

הן וההזאה  הקידוש  אחר: באופן  שפירשו  xwirויש 
המים מילוי אולם  שכר, עליהם  ליטול  אסור  ולכן המצוה 

אלא  אינם  ליטול dpkdוהולכתם  איסור אין  כך ועל  למצוה ,

שם)שכר קידושין הזקן ר"י .(תוספות

אין המצוה  עיקר  שהיא שבפעולה  נראה  זו שיטה  ולפי 

מדברי נראה  וכן  טרחה , בה  יש  כאשר  גם שכר  ליטול היתר 

הזקן סל"ג)אדמו "ר ופקדון מציאה שצריך(הלכות lkaשכתב  gexhl
egekהשבת מצות  משום  מהפסד חברו ממון  את  להציל  כדי 

לי היתר  אין  זאת  ועם המצוה אבידה , בעד תשלום (מלבד טול 

לו) שנגרמו הפסדים .כיסוי

התקיעות בעבור שכר  ליטול הפוסקים  התירו ומכלֿמקום

רק נאמר  שכר  נטילת  שאיסור שכתבו  יש  אחרים: מטעמים

ידי על אלא  בעצמו  לעשותן יכול אדם  כל שאין  במצוות 

זאת לעשות  בכך לסייע  שיכול  מי  על מוטל ולכן  אחר,

אין ולכן  בעצמו  לתקוע  אדם כל יכול בשופר  אולם  בחינם ,

נטילת איסור ועוד : בחינם . בעבורו זאת  לעשות  חייב חברו 

מדרבנן מצוות  על  אולם  מדאורייתא , במצוות  רק  הוא שכר

מדרבנן, הן מהתקיעות  וחלק  ומאחר  שכר , ליטול מותר 

בעבורן היא  השכר  יז)נטילת ב, ר"ה מערכת חמד שדי .(ראה

âכסלו ט"ו שישי âיום
להזאה? שיעור יש האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ïéLc÷î íéî©¦§ª¨¦
.ïéìeñt elà éøä ...àeäL ìk øçà íéî íäa áøòúpL¤¦§¨¥¨¤©¦©¥¨¤£¥¥§¦

א)בגמרא  פ, אליעזר(זבחים רבי בדבר : תנאים  נחלקו 

בגמרא אמרו  חכמים של  ובטעמם פוסלים . וחכמים  מכשיר 

עמו ומתערב נבלל  אחר  במשקה  המתערב משקה  שלדעתם 

'יש (כי  המשקאות משני מעורבת  וטיפה  טיפה  וכל  לגמרי,

כאשר וממילא  שיעור', צריכה 'הזאה לדעתם  וכן בילה '),

הכשרים , מהמים  שלם  שיעור  אין המעורבים  מהמים  מזים 

הפסולים . המים  גם  בהם  מעורבים  שהרי

הרמב "ם : בדברי לכאורה  סתירה יש  זה  ולפי 

ה"ח)להלן  "כל (פ"י אלא  שיעור צריכה  אינה  שהזאה  פסק 

שהוא כל  המים  מן בו  פסקשנגע  מדוע כן  ואם טהור", –

שכל  אע "פ  והרי פסולים , המעורבים  שהמים  כחכמים  כאן

גם בה שיש  בכך די הפסולים , מהמים גם  מעורבת  טיפה 

המים מן בו  שנגע  "כל מועלת  הזאה  שהרי הכשרים, מהמים 

שהוא "? כל

קורקוס  המהר "י כאן)ומתרץ  בכס"מ :(מובא

שיעור  צריכה  אינה  ההזאה  הרמב "ם  mc`dלדעת seb lr,

גופו על שיבואו מים של ביותר קטנה  כמות  שגם  היינו 

כדי במים  שיעור  שיהא  צריך מכל ֿמקום  אך אותו, מטהרת 

כאשר ולכן מזים , שבהם  האזוב  גבעולי את  בהם  לטבול 

על  אין כי  פסולה , ההזאה פסולים  מים עם  מעורבים  המים 

טהורים . מים  של שלם  שיעור  האזוב

מתרצים : ויש

בכל  כשרים  הם  הרי מעורבים  אינם  המים  כאשר  אמנם

בטלה אחרים  מים  עם  מעורבים  כשהמים  אך שהוא ,

שיעור צריכים אלא  שהוא בכל כשרים אינם  ושוב  חשיבותם 

ב) בועז מ"א, פ"ט פרה ישראל .(תפארת
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âכסלו ט"ז קודש âשבת
טהורה  תרומה של באזוב הזאה

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ìL ...áBæà¥¤
,äfä íàå ;äfé àì ,äøBäè äîeøz ìL .ìeñt Y äàîè äîeøz§¨§¥¨¨¤§¨§¨Ÿ©¤§¦¦¨

.øLk̈¥
המשניות ' ב'פירוש  הרמב "ם  מ"ז)הקשה  פי"א מדוע(פרה :

החטאת מי והרי  כשר , טהורה תרומה  של באזוב הזה  אם 

מי טהורה  בתרומה  גם כי  האזוב  את בהם כשטבל נטמאו

– קודש  אוכל  אפילו האוכלין "כל  כי  טמאים  המים  החטאת 

במשנה המבואר  פי על ותירץ  לחטאת "? טהור שם אינו (שם,

וכאןמ"ג) כביצה , בו שיהיה  עד  אחרים  מטמא  האוכל שאין

בטהרתם . נשארו המים  ולכן  מכביצה  פחות  באזוב  מדובר 

טהורה ? תרומה  של  באזוב יזה  לא  לכתחילה  ומדוע 

א . טעמים : שני הר "ש  בשם  משנה ' ה 'כסף  מביא  כך על

התרומה . את  שמפסיד מפני  ב . טומאה. לקבל שמכשירו  מפני

טהורה  תרומה של אתרוג  ליטול שאין  כשם לה,כלומר , (סוכה

במיםב) האתרוג נגיעת  כי  שמכשירה ", "מפני – אחת  לדעה  ,

הלולב  שלא שבאגד כדי מים עם בכלי הלולב אגד את להניח היו (רגילים

– לגרוםרש"י)ייבש ואסור טומאה  לקבל האתרוג  את  מכשירה 

"מפני – היא  הסיבה  השניה , ולדעה  לתרומה . טומאה 

נמאסת החיצונה  "קליפתה  נטילתה ידי  שעל  שמפסידה ",

הידים " תרומה .(רש"י)במשמוש  להפסיד  ואסור 

שמא יטול, "שלא  תרומה  של באתרוג  שפסק  והרמב "ם

לטומאה" ה"ב)(הל'יכשירו  פ"ח יזהלולב שלא כאן  פסק –

מפני הוא  שהטעם כתב ולא טהורה, תרומה  של באזוב 

הוא כאן  המדובר  האזוב  כאמור  שהרי לטומאה " "שמכשירו 

'הכשר ' מקבל אינו טומאה שמקבל ואף מכביצה  פחות 

ב)לטומאה לג, פסחים לאימת, להזות(תוד"ה שלא  הטעם  אלא .

"שגזרו – משנה ' ה'כסף  שכתב כמו הוא  תרומה  של באזוב 

האיסור כביצה בו  שיש  ובאזוב  כביצה " אטו  מכביצה פחות 

לטומאה  ל'הכשירו' יבוא  לא  אכן  מ"ז)הוא פי"א פרה טהורים .(מים

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

מחות' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

לו  לצלצל  בקשתי  ידיעה,  כל  ממנו  הגיעתני  לא  רב  זמן  שזה  מה  במקצת,  אותי  מדאיג 
פעמים בטלפון, והנומער בסן פרנציסקה לא ענה, ובטח הכל שלום, וכמו שמספרים על הרז"א נ"ע, 
להבחל"ח, שהיתה שיטתו שאין צריכים לכתוב מכתבים, ואמר הטעם שאם הכל שלום, הרי מה 

יש כאן לכתוב, ובכ"ז ירגיעני אם יודיע עד"ז בפירוש.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר, מאת כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע חמשים שנה לפני 
זה, אשר חזרתיו בש"ק, ומכיון שארז"ל דמילתא אלבישייהו יקירא, בטח יעניין אותו.

ולזוגתו שיחיו  לו  לבבי  בזה להביע איחולי  הנני  י"ט כסלו הבע"ל,  ולקראת חג הגאולה 
לרפואה קרובה לבריאות הנכונה ולהצלחה בעניניהם.

מחות' הדו"ש.
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פז

פז

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י' 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 elqk f"hÎ'i -

âכסלו י' ראשון âיום
úî úàîè úBëìä
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
øOò äðBîL ÷øt1

ספרטהרה-הלכותטומאתמת
¤¤§¨¨¨

האחרת 1) ובידו המת על אחת בידו שהאהיל אדם דין יבאר
הטומאה  על והאהיל החלון בצד שהשקיף אדם הכלים, על
תחת  בו שעברו המת נושאי האסקופה, על מוטל היה ואם
בתוך  שעומד תנור וסמכו, הדלת מהם אחד והגיף אכסדרה

עינו. על מת והאהיל לחוץ קמורה ועינו הבית

.‡ÏÈ‰‡‰Â ˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ B„Èa ÏÈ‰‡‰L Ì„‡»»∆∆¡ƒ¿»««««≈¿∆¡ƒ
‰iMa2ÌÈÏk‰ ÏÚ3ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙na Ú‚pL B‡ , «¿ƒ»««≈ƒ∆»««≈¿∆¡ƒ«

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰4, «≈ƒƒ≈¿»≈«∆««≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â5È‡ˆÁ ÈL Ì‰·e ÌÈza ÈL ÔÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈»ƒ»∆¿≈¬»≈

ÌÈ˙ÈÊ6:ÈM‰ ˙ÈaÏ ‰iM‰ B„ÈÂ ‰Ê ˙È·Ï B„È ËLÙe , ≈ƒ»«»¿«ƒ∆¿»«¿ƒ»««ƒ«≈ƒ
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡7‰OÚÂ ƒ≈¿»≈«∆«≈≈∆«À¿»¿«¬»

ÌÈza‰Â ‡e‰ ‡ÓËÂ ,„Á‡ Ï‰‡k Ïk‰8- Â‡Ï Ì‡Â ; «…¿…∆∆»¿ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ»
.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ∆«À¿»

המת.2) על מאהיל במת.3)בעודו נוגעת ידו בעוד
הכלים.4) ועל המת על מאהיל והוא אוהל נעשה שהאדם
הכלים 5) - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל אם וכן

מטמא  שאינו מפני טפח, בידו יש אם אפילו טהורים,
במת, שנטמאו וכלים אדם לא אבל עצמו, המת אלא באוהל

באוהל. מטמא בחיבורים ושיעורו 6)אבל המת, מבשר
כזית. - שלם.7)לטמא כזית על מאהיל הוא שהרי

הבתים.8) בשני הנמצאים אדם ובני הכלים כלומר,

.·‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ÔBlÁ‰ „Úa ÛÈ˜L‰L Ì„‡9 »»∆ƒ¿ƒ¿«««¿∆¡ƒ««À¿»
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó -10‰È‰ .˙Èa‰ Ïk ‡ÓËÂ ≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿ƒ¿»»««ƒ»»

ÏhÓ11B˙ˆ˜Óe ˙Èa‰ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ À»«»«¿À»ƒ¿»¿««ƒƒ¿»
˙Èa‰ - ıeÁaL B˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰Â ,ıeÁa«¿∆¡ƒ»À¿»«ƒ¿»∆«««ƒ

ÁÙË d·‚ Ba LÈÂ ÏeÏÁ Ì„‡‰L ÈtÓ .‡ÓË12ÔÂÈÎÂ , »≈ƒ¿≈∆»»»»¿≈…«∆«¿≈»
‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡Ók ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»À¿»»»¬≈∆¿«¬ƒ»∆»
˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿≈ƒ»¿»À¿»««ƒ

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ¯B‰Ë eÏÈ‰‡‰Â13el‡ È¯‰ - ıeÁaL ¿∆¡ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆«¬≈≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË14Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡Ók ¿≈ƒƒ¿≈∆¿«¬ƒ««À¿»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‡È·Ó≈ƒ¿≈≈¿∆≈«¿

את 9) כפף והמשקיף הבית, לכותל סמוך בחוץ שהייתה
החלון. דרך לחוץ נשען 10)גופו שהמשקיף פי על אף

לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על
וכו'". חלול שהאדם "מפני למטה: מבואר והטעם

חי.11) אוהל.12)אדם החי 13)ונעשה האדם של
האסקופה. על האסקופה.14)המונח על המוטל האדם

.‚Ba e¯·ÚL ˙n‰ È‡OB15‰¯„ÒÎ‡‰ ˙Áz16, ¿≈«≈∆»¿««»«¿«¿»

ÛÈ‚‰Â17ÁzÙÓa BÎÓÒe ˙Ïc‰ ˙‡ Ô‰Ó „Á‡18È„k ¿≈ƒ∆»≈∆∆«∆∆¿»¿«¿≈«¿≈
ÌÈÙaÓ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ,˙Èa‰ ‡ÓËÈ ‡lL19B‡ ∆…ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ»»»»ƒƒ¿ƒ

ÈÙa „ÓÚÏ ˙Ïc‰ ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ïc‰ CÓBÒ ıeÁaÓƒ«≈«∆∆ƒ»«∆∆«¬…ƒ¿≈
BÓˆÚ20ÈÙÏ ;‡ÓË ˙Èa‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - «¿««ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈¿ƒ

Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆÁL ‡e‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»»»∆»«ƒ¿≈«À¿»¿»»»
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿

עימו.15) הבית 16)כלומר, חזית לפני מקורה שטח
ויש  למשנה, בפירושו (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף

האכסדרה). על סוככת הבית שתקרת סגר 17)מפרשים,
האכסדרה. גג תחת המת שנכנס לפני הדלת כדי 18)את

עץ. של יתד כמין היו שלהם המפתחות הדלת. תיפתח שלא
מאליה.20)בבית.19) תיפתח ולא

.„BÈÚÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L ¯epz21‰¯eÓ˜ «∆≈¿««ƒ¿≈¿»
ıeÁÏ22- ‰¯eÓw‰ BÈÚ ÏÚ ˙n‰ È‡OB eÏÈ‰‡‰Â , «¿∆¡ƒ¿≈«≈«≈«¿»

‡ÓË ¯epz‰23¯B‰Ë ˙Èa‰Â24dB·b ¯epz‰ ÔÈ‡ È¯‰L ; ««»≈¿««ƒ»∆¬≈≈««»«
ı¯‡‰ ÏÚÓ25‡a‰ Ïc‚Ó .˙ÈaÏ ‰‡ÓË ‡È·iL È„k ≈«»»∆¿≈∆»ƒÀ¿»««ƒƒ¿»«»

‰cÓa26Á˙t‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L27ıeÁÏ ÁzÙÂ28: ¿ƒ»∆≈¿«∆«¿ƒ¿««
¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË29‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË , À¿»¿««ƒ»À¿»««ƒ«

‡ÓË BÎB˙aM30Á˙t‰ CB˙a Áe˙t ‡e‰ È¯‰L ;31, ∆¿»≈∆¬≈»«¿«∆«
‰˙È‰ .Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯„Â¿∆∆«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈»¿»

ÈÎeÓ32ÂÈ¯BÁ‡Ï ‰ÎeLÓ BlL33˙‡ˆBÈÂ34˙BÁt ¿ƒ∆¿»«¬»¿≈»
ÁÙhÓ35˙ËÓL dÈ‡Â36„‚k dÎB˙a ÌL ‰‡ÓËÂ , ƒ∆«¿≈»ƒ¿∆∆¿À¿»»¿»¿∆∆

˙B¯Bw‰37,‰‡ˆBÈ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - «««ƒ»∆««ƒ∆ƒ¿»
˙ËÓL dÈ‡38ÁÙË ˙‡ˆBÈ dÈ‡Â39‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»ƒ¿∆∆¿≈»≈∆«¿∆ƒ¿∆

da40ÁÙË41ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÏÁ ÁÙË Ìe¯ ÏÚ »∆««∆«»¬»ƒ≈
˙Èa‰ CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÏÁ ÈÎena«¿ƒ»»∆«¬≈«À¿»¿»¿««ƒ
˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ Ïc‚n‰ ‰È‰ .‡ÓË ˙Èa‰Â42 ¿««ƒ»≈»»«ƒ¿»≈¿««ƒ

BlL ‰·z‰ CB˙a B‡ BÎB˙a ‰‡Óh‰Â43Èt ÏÚ Û‡ , ¿«À¿»¿¿«≈»∆««ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡L44‰‡ÓË . ∆≈ƒƒ»≈«∆«««ƒ»≈À¿»

¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa45˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ««ƒ«∆¿»∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

יוצא 21) שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים כעין 22)העשן

שעל  היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון
הגשם  ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי
(הר"ש  מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור,
טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו,

בפירוש). דעתו גילה לא נכנסת 23)ורבינו שהטומאה
(כיסוי  פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס לכלי

חוצץ. הרי 24)מהודק) הבית לכתלי המחובר התנור כי
טומאה  שאין דפנות, לו שיש ממש כבית התורה מן הוא
בתנור  גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת
במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך

 שיעוגי גמב"ם - ר' פגקים ליום 

יום גאשון 
גמב"ם - ר' פגקים ליום 
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פח מת פח טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כל  את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו
כלי 25)הבית. דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא

מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן
אינו  בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא
יוצאת  הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על עומד

ומטמאהו. לבית פיו דרך גדול,26)ממנו ארגז כעין
ואינו  ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה רחבו.27)מקבל כל וממלא
המגדל.28) אין 29)דלת לבית בולט שהמגדל פי על ואף

חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה
את 30) בו להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,

שהמגדל  הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה
אותו. שם.31)ממלא תצא המגדל 32)שהטומאה בסיס

גלגלים. על המגדל.33)העומד חלל 34)לאחורי לתוך
רבינו 35)הבית. ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה

(טפח  מטפח לפחות והכוונה אצבעות שלוש דווקא שלאוו
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע הבסיס 36)=

למגדל. הבית.37)מחובר לתקרת מגולה במקום
חוצצת.38) ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם אבל
שנתבאר 39) כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך

בו  שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר
המוכני.40)טפח. אין 41)בכל התקרה שתחת ובחלק
העומד 42)טפח. במגדל נאמרו שלמעלה הדינים כל

הבית. המגדל.43)בפתח בתוך העומדת קטנה תיבה
הבית.44) דרך לצאת הטומאה שסוף כשאין 45)מפני

לתוכו  הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח
הבית. מן

.‰ı¯‡‰ ÔÈ·e Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈ·e BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË - ÁÙË48e‡ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„¯BÈ Ô‰ el‡k ˙B¯Bw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע. נכנסת 48)וטומאה הבית שטומאת

שם.

.ÂB‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈa B‡ ,˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰ - ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
¯ÈÂ‡a50BÈ·ÚaL ÌÈÏk - BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈ¯B‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk - BÈ·Úa ‰‡ÓË53.ÌÈ¯B‰Ë À¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿ƒ

הטהורים 49) על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא,
מטמאה  היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף

החיצון. שבאוהל הכלים לרקיע.50)את מגולה במקום
וביניהם 51) כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר

כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח חלול,
שאמרנו 52) וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

הכוונה  מלטמא הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה

לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל
עצמו.53) המגדל שבתוך

.Ê‡e‰L Ï‰‡ ?„ˆÈk .ÌÈÏ‰‡k - ÌÈÏ‰‡ ÈÚetL Ïk»ƒ≈…»ƒ¿…»ƒ≈«…∆∆
„¯BÈÂ ÚÙBL54‰ÏÎÂ55Úaˆ‡k „Ú56Ï‰‡a ‰‡ÓËÂ ,57 ≈«¿≈¿»∆«¿∆¿«¿À¿»»…∆

ÚetM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -58ÌÈ‡ÓË59˙Áz ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆«««ƒ«¿≈ƒÀ¿»««
ÚetM‰60ÌÈ‡ÓË Ï‰‡aL ÌÈÏk -61‰‡Óh‰ .62CBzÓ «ƒ«≈ƒ∆»…∆¿≈ƒ«À¿»ƒ
ÚetM‰63Ba Ú‚Bp‰ -64BÎBzÓ65˙‡ÓË ‡ÓË «ƒ««≈«ƒ»≈À¿«
‰Ú·L66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯Á‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
·¯Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈ¯Á‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰ - ÚetM‰ È¯BÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰ - ÂÈ¯BÁ‡Ó‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
·¯Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË À¿«∆∆¿»…∆«¿»≈À¿«ƒ¿»

ומתוך 54) והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
ובין  הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך

והולך. פוחת האוהל לקרקע.55)יריעות בסמוך
שטוח 56) שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות כלומר,

יותר. או טפח על הכתלים 57)בטפח תחת לא הגג תחת
ובין 58)המשופעים. הארץ על טפח הגבוה במקום בין

טפח. הארץ ובין בינו שאין שני 59)במקום משמיענו
זקופים  הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים:
לשטח  מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות
הקרקע  ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת
המוקף  השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח
אחד  במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל בכל 60)דין
טפח. רום בו שאין במקום אפילו שהוא שהרי 61)מקום

אחד. אוהל השיפוע 62)הכל דיני למדנו כאן עד
בשיפוע. נגיעה דיני ואילך ומכאן כלומר,63)כמאהיל,

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע בין
האוהל.65)בשיפוע.64) פינו 66)בפנים אם אפילו

שנגע. לפני מתוכו המקבלות 67)המת ביריעות המדובר
הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה
נידונים  צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של  כגון
מטמא  וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
ודינו  בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים
ערב  טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים

לפני  המת את כשפינו והמדובר הנוגע בלבד. אבל שנגע,
שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון

והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים

.Á„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
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פט

פט

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל

ולא  האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע
טהורים. - בו נגעו

øOò äòLz ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨
פתח 1) בתוך והיא בארץ מוטלת שהיא כוורת דין יבאר

היתה  גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית
בתוכה, או בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה
כלי  והיא לפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת
בתוך  שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם
וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
צידיה  על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת
והיא  שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה מת וכזית באויר
העומד  גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת
על  מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה או תחתיו וטומאה באויר

כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו

‡2.˙¯ek3ı¯‡a ˙ÏhÓ ‡È‰L4Á˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰5B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ6‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk -7 ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡8‡ÓË9dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,10¯B‰Ë11, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰L12¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,13. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»
˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰14Ï·‡ , »¿»«À¿»««ƒ≈»≈∆»««ƒ¬»

dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙aL ÌÈÏk15ÌÈ¯B‰Ë16. ≈ƒ∆¿»«¿∆»««»¿ƒ
dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰17ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«À¿»¿»«…»≈…∆««ƒ¿…

dÎB˙aL18„‚k ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ ∆¿»¿…∆««»¿…∆«¿∆»¿∆∆
‰‡Óh‰19ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk , «À¿»¿∆≈«¿»¿»¿»ƒ»»∆

Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»«¿∆»««ƒ««»«…
‡ÓË20;dab ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk , »≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆««»

¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aL Ïk Ï·‡21‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ , ¬»…∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ∆
‰‡Óh‰ „‚k22,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿∆∆«À¿»»¿»«À¿»¿»«…»≈

ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk…∆¿»¿…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆«
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ eOÚpL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰L .dab«»∆«≈ƒ»»»∆«¬…∆««À¿»
‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó - Ô‰Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡∆»¿»«À¿»««≈∆¿ƒƒ¿…

ÔÈˆˆBÁ23e¯‡aL BÓk ,24ÌÈ¯·c ‰na .?ÌÈ¯eÓ‡25 ¿ƒ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÈÏk ‡È‰L ÔÓÊa26˙ÏÁÏÁÓe27‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿À¿∆∆¬»ƒ»¿»

‰˙eÁt28dÈ‡ È¯‰L ,L˜a ˙ÁÙp‰ ÌB˜n‰ Ì˙ÒÂ ¿»¿»««»«ƒ¿«¿«∆¬≈≈»
‰ˆeÙ‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÈÏk29ÏÏÁ da ‰È‰È ‡lL „Ú ¿ƒ∆»¿»¬»«∆…ƒ¿∆»»»

ÁÙË ÏÏÁ da ‡ˆnÈ ‡lL È„k ‰ÓeË‡ ‡l‡ ÁÙË∆«∆»¬»¿≈∆…ƒ»≈»»»∆«
„Á‡ ÌB˜Óa30‰˙È‰ .31ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ¿»∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«

‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¬≈««ƒ¿…∆«¿∆»
„Á‡ Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË32da‚Â dÎB˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈∆…∆∆»¿»¿«»

¯B‰Ë33ıÚ ÏL Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,34‰˙È‰ .ÈÏk BÈ‡Â »ƒ¿≈∆…∆∆≈¿≈¿ƒ»¿»
dÎB˙· ‰‡ÓË35ÏÚ ‰˙È‰ .dÎBz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À¿»¿»≈»≈∆»»»¿»«

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab36ÏÚ ˙ÁpÓ ‰˙È‰ . «»¿∆¿«»»ƒ«»≈»¿»À«««
ı¯‡‰37‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ıeÁÏ ‰ÈÙe38- »»∆ƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k39dab ÏÚ ‰È‰ .40„Ú Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»»««»¿∆¿«
‡ÓË ÚÈ˜¯‰41‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »»ƒ«»≈»¿»À¿»««ƒ≈»≈∆»
„·Ïa ˙Èa‰42‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - dÎB˙· ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««ƒƒ¿«»¿»À¿»¿»≈»≈∆»

dÎBz43. »

הכוונה 2) "טמא", או "טהור" זה בפרק שנאמר מקום כל
דנים. שבו בשטח הנמצאים מ"א.3)לכלים פ"ט אהלות

טפח.4) הקרקע ובין בינה עצמה.5)ואין הכוורת ומקצת
כשהכוורת 6) והמדובר, תחתיה. או שבחוץ המקצת גב על

שאינה  למשנה), בפירושו (רבינו סאה ארבעים מחזיקה
חוצצת  וגם הטומאה, את מביאה היא אבל טומאה. מקבלת

ה"ג). פי"ג (למעלה הטומאה על 7)בפני כשהטומאה
תחתיה.8)גבה. בוקעת 9)כשהטומאה שטומאה

במידה  הבאים עץ שכלי ואףֿעלֿפי ויורדת. בוקעת ועולה,
מה  להציל רק נאמר זה חוצצים, סאה) 40 (מחזיקים
עם  אוהל רק מציל הטומאה, שכנגד אבל הטומאה. שבצידי

טוב'). יום 'תוספות (ראה בלבד כנגד 10)דפנות שלא
בקעה 11)הטומאה. שהטומאה מכיוון אומרים אנו ואין

אוירה  בכל מתפשטת היא הרי אוהל, שהיא לכוורת ונכנסה
מלא  כאילו הבית שכל הכלל לפי שבתוכה, מה כל ומטמאה
כשעצם  אלא זה כלל אמרו שלא מפני והטעם, טומאה.
כאן, אבל בבית. נמצא המת, מן הכזית היינו הטומאה,
אינה  בלבד, הטומאה של כוחה אלא בכוורת כשאין
הכזית  כנגד ובוקעת ממשיכה אלא לצדדים, מתפשטת
הוכחות  כמה שהביא אחרונה, משנה [ראה (כסףֿמשנה)
רבינו  לדברי אחר הסבר למצוא קשה אבל זו, סברא לסתור

בתוכה 12)כאן]. שיש אףֿעלֿפי מצילה, הכוורת ואין
טפח  פותח בה אין משום שגזרו מפני והטעם, טפח. פותח
גבה  בין הבדל כל אין שלהלכה מזה, יוצא טהרות). (סדרי
מפני  אחת? בבבא רבינו אותם כלל לא ולמה תוכה. ובין
ובדין  טמא, הטומאה שכנגד להדגיש התכוון גבה, שבדין
הטומאה. כנגד שלא מטמאה שאינה הוא החידוש תוכה

רצוצה.13) והיא בחוץ מונחת הטומאה משמע,14)שהרי
הבית, בפנים הכוורת שתחת הכלים אפילו שבבית מה כל

טפח. פותח תחתיה שאין שמחוץ 15)ואףֿעלֿפי בחלק
לשם 16)לבית. שתתפשט סיבה כל אין גבה ועל תחתיה

שבתוך  בחלק אפילו טהורים שבתוכה וכלים הטומאה,
ואףֿעלֿפי  שבתוכה, מה על מצילה שהכוורת מפני הבית,
לטמא  אוהל נעשה כלי שאמרו: ומה טפח. פותח בה שאין
(סדרי  לו שמחוצה לכלים רק הכוונה לטהר, לא אבל

בחלקה 17)טהרות). היא אם אפילו הכוורת, בתוך
לבית. כולה 18)שמחוץ כאילו בתוכה, כשהטומאה

העליון  והדופן ח), הערה למעלה (ראה טומאה מליאה
שבבית  בחלק בין שבתוכה, מה כל ומטמא עליה מאהיל
בתוך  שאוהל מפני טמא, והבית לו. שחוצה בחלק ובין
פי"ח  הערות (ראה מלטמא הטומאה על מציל אינו אוהל
שאוהל  מבאר, טהרות [בסדרי בבית. הטומאה וכאילו ה"ו),
כלי  אבל לחוץ. פתוח פתח כשיש מציל, אוהל בתוך ממש
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צ מת צ טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משמש  זה הבדל פתח. עם אפילו מציל אינו אוהל, שנעשה
הבאות]. בהלכות רבינו שיטת להבנת נמשך 19)יסוד זה

לבית  שמחוץ כלים רבינו מטהר ובשניהם גבה, לעל גם
פותח  אוהל כאן שיש מפני וטעמו, הטומאה. כנגד שאינם
הטומאה, בפני חוצץ גם הוא הרי הטומאה, על טפח
דרבנן. גזירה טמא, הטומאה שכנגד מה ואףֿעלֿפיֿכן
רצוצה  טומאה שהיא טפח, פותח בכוורת אין משום

מה כל ומטמאה טהרות).הבוקעת (סדרי שכנגדה
לאוהל 20) נתחברה הטומאה, על מאהילה שהכוורת מפני

שהרי  גבה, על הטומאה אם ואפילו הבית. כל עם אחד
כמבואר  תחתיה, הטומאה וכאילו חוצצת, אינה הכוורת

למעלה.21)למעלה. כמבואר מצילה, תוכה שעל
למעלה.22) כמבואר טפח, פותח בה אין משום גזירה
ה"ג,23) י"ג בפרק שכתב למה סותרים נראים אלו דבריו

בכלי  כאן המדובר והרי חוצצים, במידה הבאים שכלים
מקבל  שאינו שכלי מבאר, ובכסףֿמשנה במידה. הבא
כשטומאה  אבל לבית, בית שבין בפתיחה חוצץ טומאה
(אהלות  ששנינו כמו חוצץ, ואינו מביא גביו, על או תחתיו
לטהר", לא אבל לטמא אוהל נעשים וכלים "אדם מ"א) פ"ו
בפירושו  רא"ש [ראה טומאה. מקבלים שאינם כלים ואפילו
זה]. הבדל בקביעת הכסףֿמשנה את שהקדים מ"א לפ"ח

שם.24) השלמות ראה ה"ג. ואילך.25)בפי"ג מ"ג שם
שבור.26) לא בפירושו 27)שלם, (רבינו חלול בה שיש

מדופנה.28)למשנה). חלק ממולא 29)ניטל תוכה
שלמים. ודפנותיה אבל 30)בקש, בהיר, אינו הסגנון

באחת  ואין חלולים, מקומות כמה בה שיש ברורה: הכוונה
מטפח. יותר לך יצא יחד תצרפם אם אבל טפח, מהם

האפוצה.31) או הפחותה במחולחלת.32)הכוורת כמו
אבל 33) שבבית. ובין שבחוץ בחלק בין שבתוכה, כלים

מהנימוקים  יתבאר וזה טהור. שבחוץ החלק רק גבה,
תוכה  שעל מפני טהור, תוכה במחולחלת. למעלה שנאמרו
במחולחלת  שרק טהור, הטומאה כנגד ואפילו מצילה, היא

(למעלה  טפח בו אין משום גזרו כלי, אבל שהיא יט), הערה
הבית  בפנים גבה שעל והכלים גזרו. לא כלי שאינו באוהל

האוהל. באויר נמצאים שהם מפני טמאים שאינו 34)-
(ראה  מיטמא עור או אריג של אוהל אבל טומאה, מקבל
(כסףֿמשנה). חוצץ אינו טמא ודבר הי"ב), פ"ה למעלה

האטומה 35) שהכוורת (מפני באדמה כקבורה היא הטומאה
(רבינו  לבית יוצאת ואינה קרקע) לגבי ובטלה כלי, אינה

למשנה). בכל 36)בפירושו ממנה, למעלה שיאהיל כלי
רצוצה. שאינה מפני למטה, בוקעת אינה אבל שהוא. גובה

האטומה.37) שבחוץ.38)הכוורת החלק תחת
ועולה,39) בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן רצוצה, היא שהרי

כאוהל  היא כלי, מתורת לגמרי שבטלה שהכוורת מפני
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ כסףֿמשנה [ראה וחוצצת.

מאוד]. דחוק ואינה 41)מבחוץ.40)נראה יותר. ולא
ספק, של צל ללא ברור חוצץ. שהאוהל מפני למטה, בוקעת
נעשה  בפנים שהרי שבחוץ, החלק גב על במונחת שהמדובר

המת. אוהל הבית הכלים 42)כל וגם עצמו שבבית הכלים
- שבבית בחלק אפילו שתחתיה אלה אבל גבה, שעל

אין  למטה שם, להכנס לטומאה מקום שאין מפני טהורים,
פחותה  שהיא מפני חוצצת, הכוורת ומלמעלה טפח פותח
בזה  [ואין למעלה. כמבואר כלי, מתורת ויצאה אפוצה או
שאינו  דבר שכל מפני מציל, שאינו אוהל בתוך אוהל משום
אוהל]. בתוך אוהל משום בו אין לחוץ, פתח לו ויש כלי

למעלה.43) שאמרנו ממה מבואר

.·˙¯ek44,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe Á˙t‰ CB˙a ı¯‡a ˙Ïhn‰ «∆∆«À∆∆»»∆¿«∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,‰ÏeÏÁÂ ÌÏL ÈÏk ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«ƒƒ«≈»«¿∆»
‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - ıeÁaÓ dab ÏÚ B‡««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
ıeÁ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË dab ÏÚ B‡««»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,‰‡Óh‰ „‚kÓ45dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡46ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË47‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ48dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡49B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ - ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰L50ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÈÏk‰L - ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁ51L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ .¯‡a˙pL BÓk , ≈¿∆ƒ¿»≈»¿»¿»¿»¿«
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚e ,‰ˆeÙ‡ B‡¬»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»

‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a B‡ ˙Èaa B‡52dab ÏÚÓ ıeÁ ,53. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰54ÚÈ˜¯Ï „Ú „·Ïa Bc‚k -55 »¿»À¿»««»¿∆¿ƒ¿««»»ƒ«

‰Ó Ïk ˙Èa‰Â ‰ÈzÁ˙Â ,¯B‰Ë dÎBz Ï·‡ ,‡ÓË»≈¬»»»¿«¿∆»¿««ƒ»«
˙ÁpÓ ‰˙È‰ .˙ˆˆBÁ ,ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ ;¯B‰Ë Ô‰aM∆»∆»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆»¿»À««
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k -56dab ÏÚ ‰˙È‰ .57Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú- ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz58. »¿««ƒ»≈

מ"ה.44) כאן,45)שם עד זו בהלכה שנימנו הדינים בכל
לחוץ. פיה לבין לפנים פיה בין הבדל כשהכוורת 46)אין

אוהל  ונעשו הבית אויר עם אוירה מתחבר לפנים, פתוחה
טמאים. שניהם - מהם באחד הטומאה אם ולפיכך אחד,

ולצאת.47) תחתיה להכנס לטומאה מקום אפילו 48)ויש
לבית. שמחוץ החלק בחוץ.49)תחת או בפנים

להיפך.50) וכן בבית, כשהטומאה תוכה לטומאת נימוק
תוכה 51) לטומאת וגם החוץ, שבחלק גבה לטומאת נימוק

שהיא  שהכוורת, מפני מבחוץ. גבה על כשהטומאה והבית
הכוורת  תחת מונחת כאילו הטומאה הרי חוצצת, אינה כלי,
באוהל. מונחים כאילו גבה שעל והכלים עליה, המאהילה

שהיא 52) מפני למעלה: כמבואר שבתוכה, מה אפילו
שאמרנו  לחוץ, בפיה מהֿשאיןֿכן הבית, עם אחד כאוהל

טהור". וגבה "ותוכה מפני 53)למעלה: שבחוץ, בחלק
חוצצת. - כלל כלי שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ גובה בכל עליה המאהיל כלי
מפני 56) ועולה בוקעת ואינה רצוצה, טומאה כדין

חוצצת. דבר:58)מבחוץ.57)שהכוורת של כללו
אחד, כאוהל והבית הכוורת של תוכה נידונים לפנים בפיה

המקרים. בכל שווים ודיניהם

.‚˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
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צא

צא

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó -67ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË C¯cL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈

.Òk‰Ï dk¯c«¿»¿ƒ»≈

ט.59) משנה בין 60)שם הבדל אין זה במקרה כולה.
מן  גבוהה בין ואפוצה, מחולחלת בין ופחותה, שלימה

לא. או טפח אינו 61)הארץ דפנות עם ממש אוהל אפילו
(כמו  הבית דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני מציל,
טפח. מפותח בפחות גם היא עוברת רבינו), שמסיים

עם 62) והכוורת טפח, מפותח בפחות נכנסת הטומאה שאין
מצילה. הבית.63)הדפנות בתוך שכולה הכוורת

למעלה.64) כאמור דינם אלה כאן 65)כל יוד. משנה שם
חדשה. בבא לצאת 66)מתחילה יכולה הטומאה שהרי

הבית. לאויר להכנס לטומאה 67)מבלי מקום שאין מפני
שבתוכה  מה על מצילה אינה הכוורת, דרך אלא לצאת

דפנות. עם אפילו

.„‰ÏeÏÁ ˙¯ek68ÌÏL ÈÏk ‡È‰L69˙ÁpÓ ‰˙È‰Â70 «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
¯ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚ71B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , «ƒ∆»»¬ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

da‚·e ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - dab ÏÚ««»…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»¿«»
„‚k ‡l‡ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«∆«¬ƒ»»∆»¿∆∆
.¯B‰Ë dÎB˙a ‰‡Óh‰ „‚k BÈ‡L ÏÎÂ ,‰‡Óh‰«À¿»¿…∆≈¿∆∆«À¿»¿»»
‰ÎB˙aM ‰Ó Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»«…»≈»«∆¿»
‰hÓÏ B‡ dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ „‚kL ÏÎÂ¿…∆¿∆∆«À¿»¿«¿»««»¿«»
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .‰ÈzÁz«¿∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»
dab ÏÚL ÏÎÂ ,‡ÓË ‰ÈzÁzL Ïk - dab ÏÚ B‡««»…∆«¿∆»»≈¿…∆««»
‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ ,¯B‰Ë dÎB˙aL Ïk Ï·‡ ;‡ÓË»≈¬»…∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»»¿»À¿»¿»«…»≈»
;dab ÏÚ ‰ÏÚÓlL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿…∆«¿∆»…∆¿«¿»««»

‰Le¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk72. ∆«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿
‰˙eÁt ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ïhn‰ BÊ ˙¯ek ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«∆∆«À∆∆«»»∆¿»

‰cÓa ‰‡a ‰˙È‰L B‡ L˜a ‰˜e˜Ùe73ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»¿«∆»¿»»»¿ƒ»¿«ƒƒ
dab ÏÚ ;‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k - ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰«≈»«¿∆»¿∆¿««¿»≈««»
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - dÎB˙a ;‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k -¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»≈»≈∆»
‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÁÙË ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .dÎBz»»¿»¿»∆«≈«»»∆¿À¿»
„·Ïa dÎBz - dÎB˙a ;‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈¿»»ƒ¿«
¯·kL .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ ;‡ÓË»≈««»¿∆¿«»»ƒ«»≈∆¿»

e¯‡a74,·eLÁ ‡e‰ Ï‰‡k - ‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏkL , ≈«¿∆¿ƒ≈«»¿ƒ»¿…∆»
.ıˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ‡Ï…¿≈ƒ¿ƒ»≈

יא.68) משנה פחותה.69)שם תחתיה 70)אינה ואין
טפח. הרקיע.71)פותח כיפת  אלה 72)תחת  דינים 

שהרי  זה, פרק של ראשונה בבבא האמורים הדינים עם זהים
משום  כאן ונאמרו המקרים, שני בין לחלק נימוק כל אין

הבאות. שבבבות באה 73)הדינים רבינו משווה כאן
לכמה  סותר וזה במשנתנו. חכמים כדברי לפחותה, במידה
היינו, שביניהם, בהבדל המנומקים למעלה שנאמרו דינים
כלי, מתורת יצאה לא אוהל שהיא אףֿעלֿפי במידה שבאה
שעליה  מה בפני חוצצת ואינה מוגבל, חציצתה כוח ולפיכך
לגמרי, כלי מתורת בטלה אפוצה או פחותה אבל ותחתיה,
עליה  חלו לא וגם ושתחתיה, שעליה מה בפני גם וחוצצת
יישוב  מצאתי ולא אוהל. שהוא כלי על שגזרו גזירות כמה
את  צמצם [בכסףֿמשנה זו. לסתירה הדעת את מניח
באה  שהיתה "או כאן רבינו כתב למה רק ושאל הקושיא,
במידה? בבאה המדובר שלמעלה בדינים גם הלא במידה",
את  ליישב יפה תירוצו כוח אין אבל שתירץ, מה ותירץ

ה"ג.74)הסתירה]. פי"ג למעלה

.‰˙¯ek75‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Â ÌÏL ÈÏk ‡È‰L76 «∆∆∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆«∆»
¯ÈÂ‡Ï77dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,78- »¬ƒ¿À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË79Ì‡ Ï·‡ . À¿»««¿»««¿∆∆¬»ƒ
‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰80‰ÈeÙk B‡ »¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»

- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,‰Èt ÏÚ«ƒ»¿À¿»«¿∆»¿»««»
‡ÓË Ïk‰81ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk , «…»≈…∆¿»¿…∆«¿∆»¿…∆«

ÏÈ‰‡n‰ ÈÏk‰L ;‰hÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,dab«»ƒ»¿»«À¿»¿«»∆«¿ƒ««¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»¿≈≈¿∆≈«¿

L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ82‰‡a B‡ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿»¿«»»
‰cÓa83- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË , ¿ƒ»À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË84‰˙È‰ Ì‡Â . À¿»««¿»««¿∆∆¿ƒ»¿»
‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ‰‰B·‚85. ¿»∆«¿À¿»«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈

ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»««»¿∆¿«»»ƒ«
Ï‰‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈzÁzL ÌÈÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿≈ƒ∆«¿∆»¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆

.˙ˆˆBÁÂ¿∆∆

יג.75) משנה הקרקע.76)שם ובין בינה טפח ואין
(סדרי  טפח על טפח רחב הכוורת כשפי זו, בהלכה המדובר

אוהל.77)טהרות). גבה על תלויה 78)שאין הטומאה
תוכה. באויר לא אבל הכלי, מדפנות למעלה תוכה, נגד

ואינה 79) תלויה שהיא ואע"פ שכנגדה, כל ומטמאה
שכלי  מפני השולים, תחת היא כאילו אותה רואים רצוצה,

חוצץ, הערות אינו (ראה זה פרק בראש לחוץ, בפיה כמו
לכוורת.80)שם). בטיט מחובר אינו והכיסוי

ומביאים 81) הטומאה, על מאהילים שוליה טפח, בגבוהה
מפני  טמא גבה ועל ותוכה שתחתיה, מה לכל הטומאה את
הטומאה  ואם למעלה. כמבואר חוצצים אינם שהשוליים
שוליה, תחת היא כאילו אותה רואים גבה, על או בתוכה
גבוהה  שאינה אףֿעלֿפי ובמכוסה חוצצים. אינם שהרי
בוקעת  שהטומאה מפני טמא הכול כן גם הקרקע, מן טפח
אחד, במקום בו וטומאה סתום כקבר היא והרי לתוכה,
בו  הנוגע כל את ומטמא טומאה, מלא כאילו אותו שרואים
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צב מת צב טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

למעלה, אמנם למשנה). בפירושו (רבינו שהוא צד מכל
אמרנו  הקרקע, ובין בינה טפח ואין צידה על מוטלת בדין
אינה  בקיעתה אבל לצדדים, מתפשטת עצמה הטומאה שרק
בבקיעה  אמרו ולא פתוח, הכוורת פי שם אולם מתפשטת,
(בסדרי  צד. מכל סתום במקום אלא טומאה" "כמלא
הוא  ולדעתי אלה. דינים שני בין אחר הבדל כתב טהרות,
בין  רבינו מחלק פיה, על ובכפויה שם). ראה מאוד, דחוק
בתוכה  כשהטומאה בתוכה: טומאה לבין גבה על טומאה
גבה, על הטומאה אם אבל סתום, קבר מדין טמא הכול
פכ"א  (לקמן לשיטתו בהתאם שתחתיה, מה מטמאה אינה
מה  כל על מצילים פיהם על הכפויים טהורים שכלים ה"ג),
רבינו  התכוון ולזה בטיט. מחוברים אינם ואפילו שבתוכם,
הטומאה  היתה אם גבה, שעל "וכל באמרו: זה, דין בסיום
ולא  בלבד, כפויה לדין נוגעת ההגבלה זה, ולפי למטה".

טהרות). (סדרי ולמכוסה טפח מתורת 82)לגבוהה ויצאה
למעלה. שביארנו כמו בשיטתו,83)כלי, עומד רבינו

(ראה  חוצצים ולפיכך כלים, אינם במידה הבאים שדברים
ע). הערה ובה"ד ו, הערה א הטומאה 84)בהלכה וכנגד

התפשטות  בפני חוצצת שהכוורת מפני טמא, - בלבד
ממש. כנגדה בקיעתה כוח בפני לא אבל הטומאה,

טמאים 85) הטומאה, שבצידי אלה אפילו שתחתיה, הכלים
הכלים, ועל הטומאה על מאהילים הכוורת ששולי מפני -

חוצצים. שהשוליים טהור, גבה ועל שבתוכה ומה

.ÂÏÓb86¯ÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L87- ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk88ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba89‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»

BÏ‚¯ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚¯ ˙Áz ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË90È¯‰ - À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈
e¯‡a ¯·k .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿

˙e¯ÈÊa91˙Áz ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡L , ƒ¿ƒ∆ƒ»»«»ƒ¿«ƒƒ«≈««
,ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙Áz B‡ ÏÓb‰Û‡ «»»«««ƒ»¿«≈»ƒ¿»«≈ƒ«

Ál‚Ó BÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ92ÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»
˙‡ÓËa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰Ó ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - ÌÈÏk‰93 «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»

Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á¯‰Â ˙B¯Êb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ Ôlk ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ˙‡ÓË94. À¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿∆≈«¿

ה"ה.86) פי"ג אהלות עליו.87)תוספתא סוכך דבר שאין
פי"ג 88) (למעלה חוצצות וטמאה טהורה וחיה שבהמה

מאהיל  הגמל שהרי טמאים, שתחתיו שהכלים מובן ה"ג).
הטומאה. ועל הטומאה 89)עליהם למה תמוה, זה דין

גרוע  בעלֿחי וכי מציל? העליון הצד הלא ועולה, בוקעת
הגירסא: שלפנינו ובתוספתא אפוצה? או פחותה מכוורת
עד  כנגדו גביו ועל טמא, התהום עד כנגדו תחתיו "טומאה
משתי  אחת להגיה עלינו שבעלֿכרחינו ומפני טמא". לרקיע
לגירסא  ולהשוות כאן להגיה רצוי המנוגדות, הגירסאות

הקשה, בכסףֿמשנה החזוןֿאיש). (בעקבות שבתוספתא.
מאהיל  העליון והצד הוא, חלול גמל אומרים אנו אין למה
כמו  הטומאה שבצידי מה אפילו שתחתיו מה כל ומטמא
אפשר  כיצד מפליאים, ודבריו ה"א? פי"ח למעלה אדם,
חוצצת? גמל ובטן חוצץ, אינו אדם הלא לאדם. גמל לדמות

עליה.90) מאהילה אינה ה"ו.91)והבטן נזיר 92)פ"ז
קרבנות  ומביא נזירותו תקופת תוך מגלח במת, שנטמא
נזרו  ימי את וסותר טומאה) וקרבנות טומאה (תגלחת

מראש. למנות ומתחיל בטהרה, איש 93)שעברו מקובלים
מסיני. רבינו משה עד איש ה"ג,94)מפי פ"ג למעלה

ה"ה. ופ"ה

íéøOò ÷øt1 ¤¤¤§¦
בין 1) ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר

אלא  ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים
או  בית של בקרקעיתו הבלועים ודין חיה, נפש בבטן
צמיד  ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים,

בבית. ומונחות פתיל

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏL2ÔÈÏÈvÓ3˙n‰ Ï‰‡a4„ÈÓˆ : ¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ
ÏÈ˙t5ÔÈÚeÏ·e ,ÔÈÏ‰‡Â ,6ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ . »ƒ¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ«

e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰7‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe , «¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…
‡nË˙e ‡ˆz8ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï·‡ ; ≈≈¿«≈¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ«

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»
‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‡nË˙e ‡ˆz ‡lL9 ∆…≈≈¿«≈∆¬≈ƒ≈««ƒ»≈
ÈÏk‰ CB˙aL Ïk - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ÈÏk Ba LiL∆≈¿ƒÀ»»ƒ»ƒ…∆¿«¿ƒ
Ïk - ˙Èa‰ CB˙a Ï‰‡ ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈ƒ»»»…∆¿««ƒ»

ÔÈ¯B‰Ë Ï‰‡‰ CB˙aL ÌÈÏk‰10˙ÈÊk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆¿»…∆¿ƒ¬»ƒ»»¿«ƒ
ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÂÈÏÚ ÛwÓe ÌÈÏÎa Ôe˙ ˙n‰ ÔÓƒ«≈»¿≈ƒÀ»»»¿»ƒ»ƒ
Ï‰‡ CB˙a Ï‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ˙Èa‰ - ˙È·Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆
Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk - ÈÓÈt‰ Ï‰‡a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒ«≈»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰11. «ƒ¿≈ƒ

ה"ו.2) פ"ו כלים הטומאה.3)תוספתא, דברים 4)מפני
משלושת  אחד אם מתטמאים אינם המת באוהל הנמצאים

עליהם. מגן למטה המנויים הכתוב 5)הדברים לשון
ומחובר. מהודק כיסוי ופירושו: טו), מט, (במדבר

ב.6) בהלכה באוהל 7)יבואר הנמצאים בלועים טהורים
נטמאו. לא מטמאה.8)המת, אינה בלועה טומאה

וכדומה.9) המת מן כזית בו שיש למעלה 10)בית ראה
כוורת. דינ ופי"ט מגדל, דיני באוהל 11)פי"ח מדובר

או  חוצץ ואינו עור או אריגים כגון טומאה, המקבל פנימי
החיצון  האוהל דרך אלא לחוץ לצאת מקום לטומאה כשאין
תנאים  שני בו כשיש אבל טומאה, מקבל כשאינו אפילו
דרך  לטומאה ויש טומאה מקבל אינו היינו אלה, מועילים
ואינו  רבינו, דברי את כאן מפרש (הראב"ד מציל – אחרת

משיג).

.·˙‡ ÔÈÚBÓe ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙n‰ ¯Oa ÏÎ‡L ·Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰12˙È·Ï ÒÎÂ «À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ

Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .¯B‰Ë ˙Èa‰ -13ÚÏaL ««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»«
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צר

צר

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙ÚaË14‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ , «««¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»
‰¯B‰Ë ˙Úah‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË15ÎÂ .ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô À¿«ƒ¿»««««¿»¿≈»«¿ƒ
ÌÈ‚„·e ˙BÙBÚ·e ‰Ó‰·e ‰iÁa16ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ¿«»¿≈»¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«

B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L∆≈«ƒ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈∆
ÌÈÏk‰17ÚeÏa BÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰ -18. «≈ƒ¬≈≈¿∆≈»«

לאויר 12) ונפל השרץ את שבלע "תרנגול מ"ד: פ"ח כלים
המקרא). מן זה למדו - א עא, (בחולין טהור". – תנור

טומאה.13) מקבל במעיו.14)שהוא מתעכלת שאינה
וטבילה,15) אפר הזאת ע"י שנטהר אחרי מגופו יצאה אם

בגופו  נגיעה ע"י נטמאה - האדם טהרת לפני יצאה אם אבל
מ"ח). פ"י (מקוואות יציאה אהלות 16)בשעת משנה,

מ"ז. לאוהל 17)פי"א, ונכנסו מעיהם בתוך הם הטהורים
ה"ד.18)המת. לקמן ראה שם.

.‚ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL19Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯Â ƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»

ÔÈÏÈvÓ20˙‡ ÔÈÚBÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ «ƒƒ««≈ƒ«¿ƒ¿…¿ƒ∆
.‡nËz ‡lL Ô‰ÈÚÓ CB˙aL ‰‡Óh‰«À¿»∆¿¿≈∆∆…¿«≈

נקראים 19) ועופות, חיות בהמות שבצוארי והוושט הגרגרת
א  "סימנים" המשנה ניתרת בלשון בהמה שחיטה. סימני ו

שהוא  ובעוף, הסימנים. שני של רובם חיתוך אחרי לאכילה
מהם. אחד שחיטת מספיקה קכא,20)חלש, חולין אביי,

ב.

.„‰‰Lz ‰nÎÂ21‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
?e˙eÓiLk22˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL - ·ÏÎa23, ¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈

˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ - ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ¯‡L·eƒ¿»«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈
˙ÚÏ24?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .25˙n‰ ¯Oa ¯‡LpLk ¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈

˜BÈz ÚÏaL ·‡Ê Ï·‡ ;Ô‰ÈÚÓ CB˙a26C¯„ B‡È˜‰Â ¿¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆
ÈÚ¯‰ ˙Èa27¯B‰Ë ¯Oa‰ -28Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,29. ≈»¿ƒ«»»»¿»¬»¿À¿»»

המת 22)שם.21) בשר ששהה אחר מתו שאם ברור,
כמה  עד שואל ולפיכך מטמא, אינו עיכול כדי במעיהם

מיתתו. אחרי ותטמא החי במעי הטומאה ידעו 23)תשהה
והמזון  איטי, בקצב פועלים הכלב של העיכול שכלי חז"ל

ימים. שלושה עבור עד מתעכל אינו כרבי 24)שבלע
דין  כלל נאמר לא שלפנינו במשנה שם. בתירה, בן יהודה
סובר  ורבינו ודגים, ועופות כלב דין אלא וחיה בהמה שאר
אחרת  חיה אבל בלבד, בכלב אלא ימים שלושה אמרו שלא
"יודע  ב: קנה, שבת מגמרא זה ולמד כעוף. דינן ובהמות
שוהה  לפיכך מועטים, שמזונותיו בכלב הקדושֿברוךֿהוא
שלושה  אמרו שלא משמע ימים". שלושה במעיו אכילתו

בלבד. בכלב אלא כשיעורים 25)ימים שהה לא שאם
מטמא. – ב.26)הקבועים סט, ומנחות ב. כב, תענית

החלחולת.27) מעת 28)דרך ששהה לפני יצא אפילו
שנתעכל. מוכיחה שיציאתו מפני סט,29)לעת, במנחות

מתעכלות. אינן קשות שהעצמות מפני נימקו, – ב

.‰ÔÈÏv ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ‡30BÓk ,‰iÁ‰ LÙ ÔË·a ‡l‡ ≈«¿ƒƒ»ƒ∆»¿∆∆∆∆««»¿
- ÌÈ·‡‰Â ÌÈÏk‰ Ûe‚a ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»«¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ

LBk ?„ˆÈk .ÔÈÏv ÔÈ‡31¯Bpv‰ Ba ‰ÚÏ·pL32ÏL ≈»ƒ»ƒ≈«∆ƒ¿¿»«ƒ∆
„ÓÏÓe ,˙ÎzÓ33‰˙È‰L ‰·Ïe ,Ôa¯c‰ Ba ÚÏ·pL «∆∆«¿»∆ƒ¿««»¿»¿≈»∆»¿»

,e‡ÓË - ˙n‰ Ï‰‡Ï eÒÎÂ ,dÎB˙a ˙ÚÏ·Ó ˙ÚaË«««À¿««¿»¿ƒ¿¿¿…∆«≈ƒ¿¿
ÔÈ‡L ;ÔÈtÁÓ Ô‰ È¯‰Â ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¬≈≈¿Àƒ∆≈

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏÎa ÔÈÚeÏa‰34ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ¿≈
¯epz‰ ˙ÏÙËa ÔÈÚÏ·Ó eÈ‰L ˙ÚaË B‡ ËÁÓ35, «««««∆»À¿»ƒƒ¿≈«««
B¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÏÙpL B‡ ˙n‰ Ï‰‡a ¯epz‰ ‡ÓËÂ36 ¿ƒ¿»««¿…∆«≈∆»«∆∆«¬ƒ

¯epz‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÙh‰ CB˙aL ÌÈÏk‰ e‡ÓË -ƒ¿¿«≈ƒ∆¿«¿≈»¿ƒ»»««
ÌÈÏk‰ Û‡ ,¯B‰Ë ¯epz‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓÀ»»ƒ»ƒƒ¿««»««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ËÈha ÔÈÚÏ·n‰37˙È·Á ÔÎÂ .38 «À¿»ƒ«ƒ∆««»¿ƒ¿≈»ƒ
˙Ùe‚Óa ˙ÚaË B‡ ËÁÓ ‰˙È‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰«À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿»«««««ƒ¿«

˙È·Á‰39dcvÓ40ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -41ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡Â ∆»ƒƒƒ»¬≈≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
eÈ‰ Ì‡ :‰Èt „‚k ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa eÈ‰ .˙n‰ Ï‰‡a¿…∆«≈»ƒ¿«∆»ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»

˙È·Á‰ CB˙Ï ÔÈ‡¯42- d¯ÈÂ‡Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë43ÔÈ‡ÓË - d¯ÈÂ‡Ï e‡ˆÈ Ì‡Â ,44ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ

,BÎB˙aL ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á∆∆«À»»ƒ»ƒ«ƒ««≈ƒ∆¿
¯‡a˙iL BÓk45Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .46ÌeM‰ ˙tÏ˜k47, ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««

d¯ÈÂ‡ CB˙Ï ÔÈÚ˜BL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡48el‡ È¯‰ - ««ƒ∆≈¿ƒ¿¬ƒ»¬≈≈
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

מ"ו.30) פ"ט עץ.31)כלים של מעוקמת 32)פלך מחט
העץ. בתוך כולה ונבלעה בפלך, עץ 33)התקועה של

הילוכה. את ידו על ליישר כדי הבהמה צואר על שמשימים
הדרבן. והוא ברזל, של מסמר תקוע שאינו 34)ובמלמד

מדובר  וכאן בלבד, חרס וכלי ומשקין אוכלין על אלא מציל
פתיל  בצמיד ולא כבלועים ניצלים אינם ולפיכך מתכת בכלי
פתיל. בצמיד מציל כיצד יתבאר לקמן נטמאו. ולכן

מ"א.35) שם לחזקו. כדי התנור, על שטחים בטיט
שכלי 36) כבר, נתבאר התנור. בדופני נגע שלא אףֿעלֿפי

נגיעה. בלי מאוירו ומטמא מיטמא מ"א.37)חרס שם
נטמאו  לא מתכת, כלי על מציל אינו פתיל שצמיד ואע"פ
בו  הבלוע כל עם שהטיט מפני והטעם, והטבעת. המחט

שם. בפירושו רבינו מהתנור. חלק חרס.38)נעשה של
והוא 39)שם. החבית פי את בו וסוגרים מטיט, עשוי פקק

מלמעלה. החבית.40)רחב פי כנגד העודף 41)שלא
צריך  אינו שהתנור מפני לתנור, טפל אינו המגופה ברוחב
מציל, אינו בכלים ובלוע מהתנור, כחלק אינו ולפיכך לו,
ניצלים  אינם מתכת שכלי מפני מציל אינו פתיל צמיד וגם

למעלה. כמבואר פתיל שכבה 42)בצמיד עליהם שנשאר

המגופה. טיט של מאד התנור.43)דקה בטפילת כמו
ככלי 44) ודינו לגבה, בטל אינו המגופה מן היוצא הכלי

פתיל. בצמיד חרס בכלי ה"א.45)הנמצא פכ"ג, לקמן
במגופה.46) הבלועות והטבעת המחט שכבה 47)תחת

טיט. של אינן 48)דקה אבל החבית, אויר לתוך בולטות
ה'כסף  של וביאורו הראב"ד, השגות (ראה לאוירה. גלויות

משנה').

.ÂÔÈÚeÏa‰ Ïk49Ô‰ È¯‰ - ˙Èa ÏL B˙ÈÚ˜¯˜a »«¿ƒ¿«¿»ƒ∆«ƒ¬≈≈
„Ú e‰BÓk Ï‰‡‰ Ú˜¯wL ;ÔÈÏv ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒ∆«¿«»…∆»«
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צד מת צד טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"א שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏ˙Îa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÌB‰z‰50. «¿«∆≈≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈
,B˙ÈÚ˜¯˜a ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡Óh‰ ?„ˆÈk≈««À¿»««ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ .ÌÈ‡ÓË - ‰n‡ ‰‡Ó ˙Áz elÙ‡¬ƒ««≈»«»¿≈ƒƒ≈ƒ¿»

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz Ô‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË ÏÚ ÁÙË51. ∆««∆«¿ƒ∆¬≈≈««…∆∆»
‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ Èab ÏÚL ‰iÏÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆«¬ƒ»∆««≈««ƒ¿À¿»

¯B‰Ë ˙Èa‰L ,‰iÏÚa52˙Èa‰ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .53 »¬ƒ»∆««ƒ»¿≈ƒ»«««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ ‰ˆÈÁÓa54ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«¿¿»¿»«À¿»≈

‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÈaaL ÌÈÏk - ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰«¿ƒ»¿»»∆≈ƒ∆««ƒ¿«¿»ƒ«¿ƒ»
BÓk ,‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓ ÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈»…»ƒ¿ƒ«À¿»¿

e¯‡aL55- ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ∆≈«¿»¿»«À¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ»
Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk≈ƒ∆≈«¿ƒ»¿»»∆¿ƒ∆»…∆

ÏÈvÓ56- ÁÙË d·b ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ»¿»»∆…«∆«
.ÌÈ‡ÓËe ˙Èa‰ Ú˜¯˜a ÌÈeÓËk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿«¿«««ƒ¿≈ƒ

אשר 49) "וכל שנינו: קכו, פיסקה חוקת, פרשת ב'ספרי'
קרקעו  לעשות יד) יט, (במדבר - ימים שבעת יטמא באוהל

כמוהו. התהום עד בית ה"ג.50)של פכ"א לקמן
אחר.51) בפ"א,52)צ"ל: למעלה שאמרנו אףֿעלֿפי

מפני  חוצץ כאן מלצאת, הטומאה את מונע אינו שאוהל
הגג. דפנות עם ממש אחר כבית פט"ו 53)שהוא אהלות

בין 54)מ"ה. ומפרידה הבית, לרוחב היא המחיצה
טפח, פותח התחתון בחלק כשיש ומדובר והרצפה. התקרה

העליון. בחלק נשאר הבית בדין 55)ופתח ה"א, זה בפרק
שאין  מפני ועליה, לבית דומה זה ואין אוהל. בתוך אוהל
היא  המחיצה וגם הבית, דרך אלא לצאת מקום לטומאה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה עראי הטהורים 56)אוהל על
המקום  דרך לצאת דרכה אין והטומאה הואיל מלטמא,
יוד  הערה (ראה הבית. דרך אלא והמחיצה הרצפה שבין

אוהל). בתוך אוהל בדין א, בהלכה

.Ê·Èa57¯eÓ˜ ‡e‰L58Á˙Bt Ba LÈÂ ,˙Èa‰ ˙Áz ƒ∆»««««ƒ¿≈≈«
,ÁÙË Á˙Bt ˙ÈaÏ ıeÁ ‡e‰L BÁ˙Ùa LÈÂ ÁÙË∆«¿≈¿ƒ¿∆««ƒ≈«∆«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â59‰‡ÓË ‰˙È‰ ; ¿»¿»À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»
¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa60ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ . ««ƒ«∆¿»»»≈«∆«

- BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿
‡ÓË ˙Èa‰61¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;62, ««ƒ»≈À¿»««ƒ«∆¿»

Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dk¯c ÔÈ‡L63ÁÙË Á˙Bt Ba ÔÈ‡ . ∆≈«¿»∆À¿»¿ƒ»≈≈≈«∆«
˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«À¿»¿««ƒ
‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;˙Èa‰ CB˙a ‡È‰ el‡k ‡ÓË»≈¿ƒƒ¿««ƒÀ¿»««ƒ«
,Ú˜¯wa ÌÈeÓh‰ ÌÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË BÎB˙aM∆¿»≈ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ«¿ƒ««¿«

a‰ Ú˜¯˜ÂÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk ˙È64. ¿«¿«««ƒ»««¿

ה"ז.57) פ"ג כעין 58)שם מלמעלה. מכוסה מקורה,
לרשות  הבית כותל מתחת ועובר הבית, ברצפת חפור מרזב
ופתח  לחוץ, השופכים את מוציאים זה מרזב ודרך הרבים,
לבית, רע ריח יכנס שלא כדי סגור, הוא שבפנים המרזב
('סדרי  המזוהמים המים שפיכת בשעת אותו ופותחים

פתח 59)טהרות'). דרך לחוץ יוצאת שהטומאה מפני
שדרך  מכיוון לפנים, מתפשטת ואינה טפח בו שיש היציאה

כשהפתח  אמורים, דברים במה להכנס. ולא לצאת הטומאה
דרכו  מתפשטת הטומאה פתוח, הוא אם אבל סגור. הפנימי
טהרות'). ('סדרי טפח פותח יש בו גם שהרי לבית,

ומפני 60) הביב, דרך ולא הבית פתח דרך תצא שהטומאה
מתפשטת  הבית טומאת אין - סגור הפנימי הביב שפתח

לפי 61)לביב. לחוץ, לצאת לטומאה מקום שאין כיוון
לבית  נכנסת היא יוצאת, טומאה אין מטפח שבפחות
תצא  ואז להיפתח סופו שהרי סגור, שפתחו אףֿעלֿפי

לבית. סגור.62)הטומאה הוא הבית לצד כשהפתח
הביב.63) דרך ולא הבית פתח דרך לצאת הטומאה שסוף
מז.64) הערה ראה

.Á˙Bi·Á ÈzL65„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ - ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ

‡nËÓ ¯eÚL66˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È¯‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;67, ƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ
‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡Â68˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«

˙Èa‰69ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È¯‰L ,70˙Á‡ ‰ÁzÙ . ««ƒ∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««
ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â ‡È‰ - Ô‰Ó71ÈL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë d˙¯·ÁÂ , ≈∆ƒ¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈

ÌÈ¯„Á72˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t Ô‰L73˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ , ¬»ƒ∆≈¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ - ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta74 «¿ƒƒ»∆¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ

‡ÓË75ÔÈ¯B‰Ë ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,76˙ÈÊ ÈˆÁk . »≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ«ƒ
¯B‰Ë ÈÓÈt‰ - ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta77, «¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ«¿ƒƒ»

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â78˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

מ"ו.65) פ"ח כזית.66)שם – לטמא שני 67)ושיעורו
מצטרפים. שצמיד 68)החצאים ה"א, למעלה נתבאר

מלצאת. הטומאה את מונע אינו כלים 69)פתיל כדין
המת. באוהל חרס 70)הנמצאים כלי טיהרה התורה

פכ"א  לקמן (ראה פתיל צמיד מוקף הוא אם המת, שבאוהל
הפתוחה.71)ה"א). החבית לאויר נכנסת הבית טומאת

לבית",72) הפתוחים חדרים שני "וכן הגירסה: במשנה,
ה"י). (פ"ט התוספתא לשון נקט החדר 73)ורבינו

אינם  החדרים ושני הפנימי, ולחדר לבית פתוח האמצעי
לחוץ. הבית.74)פתוחים שדרכו 75)כלומר, מפני

הכזית. כל ואין 76)יעבור שלם, כזית בהם שאין מכיוון
החיצון. פתח דרך לצאת אלא להכנס הטומאה של דרכה
הן  אם אבל נעולות, והאמצעי הפנימי כשדלתות ומדובר
ישראל'). ('תפארת החיצון טומאת לתוכן נכנסת - פתוחות

לפנימי.77) ייכנס לא שבאמצעו כזית החצי 78)חצי
ויצא  שבו הזית חצי עם ויצטרף לאמצעי יצא שבפנימי

טמאים. שניהם ולפיכך לחיצון,

âכסלו י"א שני âיום
íéøOòå ãçà ÷øt1 ¤¤¤¨§¤§¦

חרס 1) כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר
שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה

יום שני 
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צה

צה

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"א שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית
וכלי  הבית בתוך הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על שכפאה

.‡:¯Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ ¯L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»

ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈ¯·c‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„·Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

"פתוח".2) המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
השמועה  מפי אלא גמורה דרשה כאן שאין רבינו ואומר

מגבם.3)למדו. ולא מתוכם בקר 4)לא מרפש עשויים
סאה.5)מיובש. ארבעים חולין 6)שמחזיק בברייתא

טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו: א כה,
= כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת כלי גולמי
בית  להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים
אבל  קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול;

נגמרה. הטומאה.7)מלאכתם ובין בינם מפסיק שאוהל

.·e‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ -9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ·˜ ·e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ -11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב ופיו עליו 9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב זה 11)הפה שנקב מפני

שנעשה  כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה
בכל  מציל) שאינו (כלומר, שמטמא שלם בכלי אדם בידי

משנה). (כסף שהוא

.‚Ô‰a eÈ‰ Ì‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ»»∆
ÏÚ Ì‰Èt ÏÚ Ô‡ÙÎe ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆««∆«¿»»«ƒ∆«
ÔÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆa Á¯Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰»»∆««ƒ∆…≈«¿»ƒ»ƒƒ
„Ú Ô‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬≈≈«ƒƒ»«∆«¿≈∆«
Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÏÈvÓ Ï‰‡‰Â Ï‰‡k Ô‰L ÈtÓ ,ÌB‰z‰«¿ƒ¿≈∆≈¿…∆¿»…∆«ƒ∆»ƒ≈
.ÔÈÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÈÏ‰‡ ÔÈ‡L ,L¯Á ÈÏk ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ¿ƒ∆∆∆≈»√≈¿≈∆∆«ƒƒ

˙È·Á ?„ˆÈk12dÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙkL ≈«»ƒ∆¿»«ƒ»««ƒ∆≈¿»
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÈËa¿ƒƒ«¿»ƒ»«∆«¿∆»»≈∆∆¡«

˜Èa„‰ .Bab ÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ»»¿…»ƒ»ƒ««ƒ¿ƒ
ÌÈ„„v‰ ÔÓ dÁ¯Óe Ï˙kÏ ‰Èt13˙ÏvÓ -14Ïk ÏÚ ƒ»«…∆≈¿»ƒ«¿»ƒ«∆∆«»

Á¯Ó ‡Ï Ì‡Â .Ï˙ka dc‚kL Ïk ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿«…∆¿∆¿»«…∆¿ƒ…≈«
ÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»«∆∆∆≈¿ƒ∆∆«ƒ

Ï‰‡ ÌeMÓ15ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ .e¯‡aL BÓk , ƒ…∆¿∆≈«¿¬»¿»»«≈ƒ
ÈÙ„a ˙B˜e·c Ô‰È˙Bit eÈ‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆»ƒ≈∆¿¿»¿≈
ÔÈÏÈvÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa ÔÈÏÈvÓ - ˙Èa‰««ƒ«ƒƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿≈∆≈«ƒƒ

CÎÈÙÏ .Ï‰‡ ÌeMÓ16ÈÏk‰ ÔÙ„a ‰È‰iL CÈ¯ˆ17 ƒ…∆¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿∆¿…∆«¿ƒ
ÁÙË18„Ú ÌÈÏ‰‡ ˙BÙc ÌÚ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L , ∆«∆≈«≈ƒ«ƒƒƒ»¿…»ƒ«

,ÁÙË ÈˆÁ ÔÙ„ ÈÏkÏ ‰È‰ .[ÁÙË] ÔÙc Ô‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…∆∆«»»«¿ƒ…∆¬ƒ∆«
‰Ê ˜Èa„‰Â ,ÁÙË ÈˆÁ ‰ÙO Ï‰‡‰ ÔÙcÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â¿»»≈ƒ…∆»…∆»»¬ƒ∆«¿ƒ¿ƒ∆

‰ÊÏ19,ÏÈvÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÏÁ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »∆««ƒ∆≈»»»∆«≈«ƒ
„Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ‰È‰iL „Ú20. «∆ƒ¿∆∆«ƒ»∆»

חרס.12) לכותל.13)של והידקו הפה כל זה 14)סביב
בספרי. שנתמעט גביו" "על בכלל פתיל 15)אינו וצמיד

מירוח. בלי מציל אוהל.16)אינו מדין שמציל מפני
הדופן.17) אוהל 18)גובה אין כי שוליו, עד דופנו מראש

מטפח. בין 19)פחות טפח ריווח ונוצר לשפה הכלי דופן
האוהל. לדופן הכלי בכלי.20)שולי או האוהל בדופן

.„ÌÈÙaÓ ÔÈÏÈvnL ÌLk21Ck ,Ï‰‡‰ ˙BÙc ÌÚ ¿≈∆«ƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿»…∆»
Ï‰‡‰ È¯‰L ,Ï‰‡Ï ÔÎÓÒ Ì‡ Ï‰‡Ï ıeÁ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»…∆ƒ¿»»»…∆∆¬≈»…∆

ÌÁÓ ÈÏk ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏkÓ Èeqk ‰OÚ22BÏ LiL «¬»ƒƒ»»≈«¿ƒ≈«∆≈
BÁÈp‰L ,ÁÙË ÔÙ„23˙B„˙È Èab ÏÚ24Ï‰‡Ï ıeÁ …∆∆«∆ƒƒ««≈¿≈»…∆

ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ï‰‡‰ ÔÙ„Ï ÂÈt CÓÒÂ25- ¿»«ƒ¿…∆»…∆¿»¿»À¿»«¿»
ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk26¯ˆÁ Ï˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ»»»¿…∆»≈

Ï‰‡ Ï˙k ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰p‚ Ï˙ÎÏ B‡27; ¿…∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ∆≈»…∆…∆
eÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈÏk CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ∆¿«¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈∆¡ƒ

‰‡Óh‰ ÏÚ28. ««À¿»

הטומאה.21) אוהל בו 22)בתוך שמחממים גדול כלי
צידו.23)מים. הקרקע.24)על מן טפח ומרוחק
המיחם.25) של 26)תחת התחתון שדופן פי על אף

אחר. באהל מונחים שהם מפני עליהם מאהיל האוהל
והגינה.27) החצר על תקרה שאין אינו 28)מפני שהכלי

חוצץ.

.‰Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰Â ÁÙË Á˙Bt da LiL ‰¯B˜»∆≈»≈«∆«¿ƒ¿»ƒ…∆
ÔÓ ‰ÈeÏz ‰¯„˜e ,‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ Ï˙ÎÏ,‰¯Bw‰ ¿…∆¿À¿»«¿∆»¿≈»¿»ƒ«»

d˙B‡ ‰qÎÓe dlk ‰¯„w‰ ÈÙa ˙Ú‚B ‰¯Bw‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«»««¿ƒ«¿≈»À»¿«»»
ÌÈ¯B‰Ë ‰¯„waL ÌÈÏk -29ÈeqÎa eÏv‰ È¯‰L , ≈ƒ∆«¿≈»¿ƒ∆¬≈À¿¿ƒ

Ì‰Ï Ï‰‡‰30‰¯Bwa ‰qÎÓ ‰¯„w‰ Èt ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . »…∆»∆¿ƒ…»»ƒ«¿≈»¿À∆«»
ÁÂ¯ Ì‰ÈÈa ‡l‡31‡ÓË ‰¯„waM ‰Ó Ïk -32, ∆»≈≈∆∆«»«∆«¿≈»»≈

.‰‡ÓË dÓˆÚ ‰¯„w‰Â¿«¿≈»«¿»¿≈»

בפי 29) נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע רבינו
טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה,

מכוסה. כולו הקדירה פי שיהיה ומה 30)ב. לקדירה
שהוא.31)שבתוכה. על 32)כל מאהילה הקורה
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צו מת צו טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"א שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מפני  מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה
הקדירה. ובין שבינה הריווח

.ÂÌ‡ ,¯Baa ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,˙Èa‰ CB˙aL ¯Ba∆¿««ƒ¿À¿»««ƒ¿≈ƒ«ƒ
ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰ ÈÏÎa B‡ ˜ÏÁ ¯Òa ‰qÎÓ ‰È‰»»¿À∆¿∆∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆≈…∆

¯B‰Ë ¯BaaM ‰Ó Ïk È¯‰ - ÁÙË33ÔÈa ¯BaÏ ‰È‰ . ∆«¬≈»«∆«»»»«ƒ¿»
ÈÏÎa e‰qkL ÔÈa ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÙË dB·b ÂÈÙÏ ·È·Ò»ƒ¿ƒ»«∆««»»∆≈∆ƒ»ƒ¿ƒ

ÔÙ„ BÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰34È¯‰ - ««ƒ∆≈…∆≈∆…»¿»…∆¬≈
¯Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ÔÙ„ BÏ LÈ È¯‰L ,ÏÈvÓ ‰Ê35. ∆«ƒ∆¬≈≈…∆∆«ƒ»«≈

מציל,33) אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל
אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק. מזה.34)בנסר פחות אלא טפח דופן 35)גבוה
הבניין.

.Ê˙ecÁ36,BÎB˙a ‰¯BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Á¯t‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È¯‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰¯Bn‰ Á¯t ÏÚ39‰¯Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈ¯B‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰¯Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡¯ Á¯t‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ -46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב הוא הפרח
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי

ו  הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי עצמה את 42)שהיא שרואים מפני

הדות. שפת על מונח הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי
שהוא. עומק בכל הדות כותלי תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות
שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
קרקע  גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי מפני

מציל.

.ÁÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk - ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ47- Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»

ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈ·Á¯ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈

ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ
ÔLi‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ¯·k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»

ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „·Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„È¯Ò ‡¯˜ ‡e‰ ¯epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי מצילים, אינם הבור כגון 49)כותלי
בנוי  ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל

לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי בין 50)חלק
טפח. פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש

אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה
חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח של 52)אין תנור

בו. השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט
הוסק.53) לא אבל שנתייבש

.ËzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ¯ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„È¯Òe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ ¯epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È¯‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„È¯q‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï - ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58¯B‰Ë Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk - ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰ el‡Îe ,¯B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי, החדש שהתנור מפני

בטיט  מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח.61) פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר

.È‡„È¯Ò62‰ÙO dÏ LiL Ò¯Á ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆
ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ¯epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»

‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï·‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»
¯B‰Ë ¯epz ÏL B¯ÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆

¯epz ÏL B¯ÈÂ‡66Bc‚kÓ -67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜¯Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»
.¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני
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צז

צז

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"א שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור
כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב.
נחשב  פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
הרי  שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה
חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה

שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.‡È‰¯„˜68˙È·Á‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc Á¯Óe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ - ˙È·Á‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙È·Á‰ ˙B˙ÙO ÔÈ·e dÈaM70Èt ÏÚ d·ÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk¯„k ˙È·Á‰71Á¯Óe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,d¯ÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰¯„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס.68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי כגון
בין  טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף

השפתות. שוליה.71)שתי פי 72)על על אף כלומר,
שכלי 73)שמירח. נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס

íéøOòå íéðL ÷øt1 ¤¤§©¦§¤§¦
ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי המחצים דין יבאר

טיט  בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד
פתיל  צמיד ומוקף פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד
פתיל  צמיד המוקף תנור התנור, ונסדק המת באוהל ונתון
מוקפת  חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב שניקב
חרס  של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד
וסתמו  מצידה שניקבה חבית המת, באוהל ונתונה בתוכה
מגופת  מקיפים, וכמה הנקב חצי אגף ואם הנקב, את שמרים

מלמעלה  החרס שנתקלף זפותה וחבית שנתחלחלה חבית
עומד. והזפת

.‡ÔÈˆÁn‰ ÈÏeL2ÌÈÏk‰ ˙BÚ˜¯˜ ÈÏeLÂ3 ≈«¿»ƒ¿≈«¿¿«≈ƒ
Ô‰È¯BÁ‡Ó Ô‰È˙BÙ„Â4ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¿»¿≈∆≈¬≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÓÒ¯˜ .˙n‰ Ï‰‡a5ÔÙLÂ6ÔÈÏÈvÓ - ÌÈÏk Ô‡OÚÂ ¿…∆«≈ƒ¿¿»¿»»«¬»»≈ƒ«ƒƒ

.ÌÈÏk ‡l‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ∆»≈ƒ

גדול 2) חרס כלי = מחץ ה"י. פ"ז כלים תוספתא
קערורית  ובקרקעיתו הגת, מן יין לשאוב בו שמשתמשים
מ"ה). פ"ה לפרה בפירושו (רבינו המחץ" "שולי ונקראת

קיבול 3) בית פירוש, תימן. בכת"י הגירסא וכן הכלים, צ"ל:
אלא, ד"ה א, מט, נדה [בתוספות מבחוץ. הכלי שבשולי
וקרקעות  המחצים "שולי וגורסים: זו, תוספתא מובאת

על 4)הכלים"]. בהגהותיו (הגר"א שקערורית שם יש אם
גם  למוחקה ורצוי "מאחוריהן", המלה מוחק התוספתא
מצלת). שבדפנות שקערורית אין בפנים גם שהרי כאן,

אותן.5) החליקן.6)חתך

.·O¯Á ÈÏk7BÏha ‡Ï - BÈˆÁ „Ú ËÈË Ba Ô˙pL8, ¿ƒ∆∆∆»«ƒ«∆¿…ƒ¿
.ÏÈvÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÚÈ˜L‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«∆«≈ƒ«ƒ

ה"ז.7) שם, ולפיכך 8)תוספתא כלי, מתורת יצא לא
מציל, אינו כלי מתורת הוצא אם אבל פתיל, בצמיד מציל
ראה  ה"ה). פ"כ (למעלה בלבינה הבלועה טבעת כמו

כסףֿמשנה.

.‚ÈÏkO¯Á9‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈¿ƒ
ÔBn¯10ÏB„‚·e .11Ba¯ ˙ÁtiL „Ú -12ÈÏk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆ƒ»≈À≈«¿ƒ

[BÈˆÁ] ˙ÁÙpL ÏB„‚13Ì˙ÒÂ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ BÙÈw‰Â , »∆ƒ¿«∆¿¿ƒƒ»ƒ»ƒ¿»«
ÏÚ Û‡ ,ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»ƒ»ƒ¬≈∆«ƒ««

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÈÏk ·eLÁ BÈ‡L Èt14ÈÏk Ï·‡ .15 ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«À¿»¬»¿ƒ
Ì˙Ò ‡ÏÂ ˜e„Ò B‡ ·e˜ ‰È‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰16 «À»»ƒ»ƒ∆»»»»¿…»«

?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .ÏÈvÓ BÈ‡Â ‡ÓË - ·˜p‰17Ì‡ «∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ
ÌÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk ‰È‰18;ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa B¯eÚL - »»¿ƒ∆»»√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ‰˜LÓÏ ÈeOÚ ‰È‰19ÈeOÚ‰ . »»»¿«¿∆ƒ¿≈«¿∆∆»
CÎÏe CÎÏ20‡¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -21·˜piMÓe , ¿»¿»«ƒƒ¿À¿»ƒ∆ƒ»≈

„Ú B‡ ·˜p‰ ÌzÒiL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ‰˜LÓ ÒBÎa¿≈«¿∆≈«ƒ«∆ƒ¿…«∆∆«
.epËÚÓiL∆¿»¬∆

א.9) וצו, ב, צה, דרך 10)שבת יעבור בינוני שרימון
ב"מוציא  מתחילה מאוד. תמוהה זו הלכה לכאורה הנקב.
נאמר  לפעמים שנית: זיתים"; ב"מוציא ומסיימת רימון"
בצמיד  הפחת "מקום סתימת ולפעמים סתם, "סתימה"
הנ"ל, כלים למשנה רבינו בפירוש מעמיק עיון אולם פתיל".
לאכלין  "העשוי שם: שנינו הזו. ההלכה הסבר לנו מגלה
ובכונס  וכו' כמשקין שיעורן למשקין עשוי כזיתים, שיעורן
לסוגיית  זו משנה בין הסתירה על מעיר ורבינו משקה".
רובו, או רימון כמוציא שיעור הקובעת הנ"ל, שבת הגמרא
סתימה  בלי אפילו מציל זית מכמוציא שבפחות ומבאר
פתיל  צמיד על תורה הקפידה שלא שם, שבת כרש"י [וסובר
הצד  מן בכוונה שלא כשניקב אבל בלבד, הכלי פי על אלא
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צח מת צח טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"א שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בגמרא  הקבועים מהשיעורים פחות הוא הפחת אם מציל
וא"כ  זית כמוציא ניקב ואם פתוח"], "כלי שנאמר מפני שם,
הנקב  את סתם אם אלא מציל אינו טומאה, לקבל כלי אינו
פי  גדול (רימון רימון כמוציא הנקב היה ואם פתיל, בצמיד
אין  קטן בכלי לקטן, גדול כלי בין הבדל יש מזית) כמה
בכלל. ועד חציו עד מציל ובגדול להציל, מועיל פתיל צמיד
דק  עיון שהוא זה, והבן וכותב: ביאורו, מסיים ורבינו
לאור  ולענין). ד"ה שם שבת תוספות (ראה הטעאה ומקום
בבא  וסתירות. קשיים ללא ההלכה מתפרשת זה, בירור
למעלה  הוא והנקב קטן, חרס בכלי עוסקת זו ראשונה
דינו  יתבאר זה, משיעור למטה הוא (ואם זיתים ממוציא

ההלכה). גדול.11)בסוף מרובו,12)כלי בפחות אבל
"הא  אמרו: שם [בגמרא מציל. - רימון כמוציא הנקב אפילו
ושם  בגדולים, כאן (בעברית: בזוטרי" הא ברברבי,
רוב, בגדולים רש"י) פירש (וכן רבינו ומפרש בקטנים).

רימון כמוציא כאן)].ובקטנים וראב"ד שם, תוספות (ראה
רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ"ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ"ח. סתימה 17)בצמיד בלי  יציל שלא כדי
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו  יעמיד 19)להניח שאם

המשקה. ייכנס - קצת וילחוץ משקה על המנוקב הכלי שולי
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב עד טומאה מקבל
שאין  מפני השניה, החומרא את רק כאן מבאר (רבינו משקה
בצמיד  הצלה בדיני אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב, במקום פתיל צמיד בלי סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי בפירוש.
של  ולא הכלי פי שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב, סתימת
פירושה  הנקב", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי נראה והראשון פתיל. צמיד בלי סתימה

.„¯epz22‡„È¯Ò ‰˙È‰L23„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙t24Â‰È‰ Ì‡ :¯epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

Úc¯Ó Èt ‡ÏÓ ˜„q‰25‡ÓË - ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úc¯n‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
¯epz‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„È¯q‰ ‰˜cÒ .¯B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«

ÒÎ26Ô‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ -27„ÈÓˆa Ïv - ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í¯‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ - Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t28‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»

.ÒÎ Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk B¯eÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»

מ"ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס כלי
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע.26)הילוכה. מעובי קצת גדול הסדק
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי  החמורה: התמיהה את ליישב המשנה מפרשי כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס: והרא"ש הוא? עגול המרדע

שלמה. ומלאכת טוב' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.‰¯epz29ÏL BÈÚa ·˜ ·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
¯epz30‰Áeh‰31LBk ‡ÏÓ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :32ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ33‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv - ‰fÓ ˙BÁt ·˜p‰34. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ"ח.29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי נקב
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי פלך.32)וסגרוה
הנקב.33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.

.ÂBcvÓ ¯epz‰ ·w35ÒÎ LBk ‡ÏÓ B¯eÚL - ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»
˜ÏB„ ‡lL ‡ˆBÈÂ36˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .37- ‰·wpL ¿≈∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k d¯eÚL38ÔBÙÈL ÏL39.·˜pa ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈ·ˆÁÂ40‰ˆÈÓ ÒkzL È„k Ô¯eÚL - e·wpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iL41ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa e·w elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰42ÔÈ‡Â ,e‡ÓË - ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .·˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL e·wpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈
- Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈

ÌÈ‡ÓË43.·˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי וכל מצידו". "ניקב כתוב: שם במשנה
המירוח. במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק. החבית. פי בו שסותמים חרס של פקק
היא. חרס של - השני.38)חבית תבואה 39)הקשר מין 

ויש  וחלול דק שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני, – האמצעי עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק. מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף, בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב, מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי 43)בנקב,
כפתח. הנקב את החשיב שהמנקב מפני הסתימה, נפתחה

.Ê˙È·Á44˙˜ÈÓe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L45ÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
Ò¯Á46‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙È·Á‰ - ˙n‰ Ï‰‡a47˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙È·Á‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆
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צט

צט

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"א שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««
.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡ - ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ"ב.44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב במשנה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה חרס של - ואף47ֿ)מפרש
צמיד  מידי החבית יצאה לא לחוץ, פתוחה שהמינקת עלֿפי
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי אבל לחבית, פתח נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני כסתום", העקום "אין
מפני  כביתֿשמאי, פסק קיבול. כבית זה הרי - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.Á˙È·Á48dcvÓ ‰·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»
ÌÈ¯ÓL eÓ˙ÒÂ49Û‚‡ .ÏÈv‰ - ·˜p‰ ˙‡50·˜p‰ ÈˆÁ ¿»¿¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆

BÈˆÁ Ì˙ÒÂ51˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -52‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ¿»«∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…
‰¯BÓÊa ·˜p‰ ˙‡ Ì˙Ò .ÏÈv‰53Á¯ÓiL „Ú -54ÔÓ ƒƒ»«∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ

ÔÈ„„v‰55ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò .56ÔÓ Á¯ÓiL „Ú - «¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ
dz¯·ÁÏ ‰¯BÓÊ ÔÈ·e ÔÈ„„v‰57¯Ò ÔÎÂ .58ÏÚ Ôe˙pL «¿»ƒ≈¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«

ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe ¯epz‰ Ètƒ««≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ
˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú -«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò ÈL59B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ ÛtlL60ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆ƒ≈¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ
?ÔÈÙÈwÓ ‰na .ÚˆÓ‡‰61,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa »∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e ˙ÙÊa62¯·c ÏÎ·e , ¿∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆

ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ64„ÈÓˆ BÈ‡Â65‰Ï·„a ÔÈÙÈwÓe .66 ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰ÓL67˙B¯t ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆ··e68, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ¯·cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ"ו.48) פ"י שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי
וכדומה. השני.51)בטיט הנקב חצי סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי ב, קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ של ענף

דופן 55)בטיט.54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי
על  טיט למרוח צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ של יתידות

את 60) והדביק מדבקת, לחלוחית שעליה עץ קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי מין 62)מחברים,
המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי יפה רכה 63)ת מתכת

באידיש). ("ציון" לעופרת מודבק 65)כיסוי.64)דומה
חרס. בכלי המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה

שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.
טומאת  מה' פ"א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו

ה"ב). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ
המשקין.

.Ë˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó69‰ÏÁÏÁ˙pL70dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¬»««ƒ∆≈»
˙ËÓL71˙ÏvÓ ‰È‡ -72.„ÈÓv‰ ÚÚ¯˙ È¯‰L , ƒ¿∆∆≈»«∆∆∆¬≈ƒ¿»««»ƒ
¯eck‰73˙Ú˜a‰Â74ÈÓb ÏL75˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ô˙pL ««¿«¿««∆¿ƒ∆»««ƒ∆»ƒ

ÏÈv˙ ‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe76Ïk ÏÚ Á¯ÓiL „Ú , ≈«ƒ«¿»ƒ…«ƒ«∆ƒ¿««»
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ˙Ú˜a‰ Ïk ÏÚÂ ¯eck‰77ÔÎÂ . ««¿«»«¿««ƒ«»¿«¿»¿≈

„‚a ÏL ˙ÏËÓa78ÏL ‰˙È‰ .ÈÏk‰ Èt ÏÚ d¯LwL ¿«¿≈∆∆∆∆¿»»«ƒ«¿ƒ»¿»∆
‰ÁÈLÓa d¯L˜e ¯BÚ ÏL B‡ ¯È79ÔÓ Á¯Ó Ì‡ , ¿»∆¿»»ƒ¿ƒ»ƒ≈«ƒ

ÏÈv‰ - ÔÈ„„v‰80. «¿»ƒƒƒ

מ"ג.69) מפי 71)נתרופפה.70)שם יוצאת אינה
שם.72)החבית. ככדור 73)כחכמים שכרכה מטלית

שלוש  על משלוש גדולה המטלית אם ואפילו מ"ד). (שם
אינה  והקטינה ככדור שכרכה מכיוון טומאה, מקבלת והיא

ומצלת טומאה ישראל).מקבלת צ"ל:74)(תפארת
כדור.75)והפקעת. ועשה וכרכו ארוך, עשב מין

שבהם.76) הנקבים "מלמעלן 77)מפני כתוב: במשנה
שהוא  במקום מלמטה שימרח שם, הרא"ש ופירש ומלמטן".
מחוץ  שבולט מה כל היינו ומלמעלה, החבית. בדופן נוגע
שם). ר"ש (ראה כך מפרש רבינו שגם ונראה לחבית.

החוטים.78) בין נקבים בה דק.79)שיש עור 80)חבל
מנוקבים. אינם ונייר

.È˙ÓÁ81‚c‰ ¯BÚ ÏL82¯Èp‰ B‡83Ô‰a LÈaÏ‰L ≈∆∆«»«¿»∆ƒ¿ƒ»∆
˙È·Á‰ ˙‡84d¯¯ˆe85˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ86. ∆∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¬≈«∆∆

Á¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯¯ˆ ‡Ï Ì‡Â‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈«ƒ«¿»ƒ…
ÏÈvz87. «ƒ

ה"ז).81) פ"ז כלים (תוספתא גדול מקבל 82)נאד שאינו
ה"א). פכ"א (למעלה טומאה.83)טומאה מקבל אינו נייר

החמת.84) בשולי ומכוסה למעלה החבית קשרה 85)ופי
החבית. שולי תחת החבית 86)מלמטה לשולי מירחו אם

פי  על פתיל צמיד כאן אין הלא מצלת, ולמה (כסףֿמשנה).
ה"ג)? פכ"א למעלה (ראה השולים במקום אלא החבית
סותמת  היא כי לנאד, פתיל צמיד משמשת שהחבית מפני
מפני  ה"ג, שבפכ"א כפויה לחבית דומה זה ואין פיו. את
על  הוא כאן אבל הכלי, פי תחת הוא פתיל הצמיד ששם
הנמצאת  החבית על מציל שהנאד מזה, יוצא הכלי. פי
כלים  במשנה הר"ש פירוש פי (על פיו את וסותמת בתוכו

ד). לנמק 87)פ"י, גם (ואפשר יתפרק שהמירוח מפני
מן  הוא המירוח שהרי פתוח, נשאר הנאד שפי מפני

הצדדים).

.‡È˙È·Á88Ûl˜˙pL ‰˙eÙÊ89‰ÏÚÓÏÓ Ò¯Á‰ »ƒ¿»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ¿«¿»
„Ú B˜Á„e ˙Ùf‰ ÏÚ Èeqk‰ Ô˙Â ,„ÓBÚ dlL ˙Ùf‰Â¿«∆∆∆»≈¿»««ƒ««∆∆¿»«
ÔÈ·e Èeqk‰ ÔÈa „ÓBÚ ˙Ùf‰ ‡ˆÓÂ ,˙Ùfa ˜a„iL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿»«∆∆≈≈«ƒ≈
ÒÈ¯en‰ ÈÏÎa ÔÎÂ .ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Ú˜¯˜90 «¿«∆»ƒ¬≈∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»

ÔÈa Á¯Ó˙n‰ ‰È‰L ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»≈«≈
È¯‰ - ÔÈ˜e·c Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯Ê BÓk ÈÏk‰ ÔÈ·e Èeqk‰«ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ¿«…¿ƒ¬≈

ÏÈvÓ ‰Ê91. ∆«ƒ

מ"ה.88) הזפת.89)שם מעל ונתקלף מדופנה חלק נשבר
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ק מת ק טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"א שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

במשנה:90) מלוח. דגים שומן בהם שנותנים כדים
כחכמים.91)"קבוסים".

ìL ÷øtíéøOòå äL1 ¤¤§¨§¤§¦
מצילים,1) מה על פתיל בצמיד המצילים כלים דין יבאר

עמי  אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס כלי
וטומאה  לעלייה בית שבין ארובה עליהם, נאמנים הארץ
בעריבה  לשה אשה בה היתה הארובה, פי על וקדירה בבית
על  מרודד ומקצתו בעלייה נטוי אוהל היה ואם עץ, של

הארובה.

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2ÌÈÏÈvn‰3ÏÚ ÔÈÏÈvÓ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa »«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒ«
ÌÈ„‚a ÔÈa ,ÔÈ˜LÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÔÎB˙aM ‰Ó Ïk»«∆¿»≈√»ƒ≈«¿ƒ≈¿»ƒ

ÛËL ÈÏÎe4,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ¿≈∆∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ÏÈvÓ BÈ‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏkL∆¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ≈«ƒ∆»«
eÈ‰iL ÌÈ¯Á‡ Ò¯Á ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆¬≈ƒ∆ƒ¿
ÈÏk Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÎB˙a¿¬»ƒ»¿¿ƒ∆∆«À»¿≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÌÈ„‚a B‡ ÛËL∆∆¿»ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈»»¿

?ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL5ÈtÓ ∆…«ƒ««…ƒ¿»≈ƒ««ƒƒƒ¿≈
ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ ¯‡ML∆¿»«≈ƒ««ƒƒ≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈
ÈÏk ÏÎÂ ,ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ò¯Á∆∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»≈≈≈¿»¿ƒ

¯‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı¯‡‰ ÌÚ6‡Ï ‰nÏÂ . «»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
e¯Ó‡7Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Ò¯Á ÈÏk :8, »¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…

ÈtÓ ?¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ¯·Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :¯ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
¯·Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ Ò¯Á ÈÏÎe9. ¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈

eLÁ CÎÈÙÏe10Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL e¯Ê‚Â11‰ÓÏÂ . ¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»
ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓ :e¯Ó‡»¿«ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈

ÁÌÚ ·b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L ÈtÓ ?Ò¯∆∆ƒ¿≈∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««
eÈ‰iL ¯Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL Ì„˜ ÔÈa ı¯‡‰»»∆≈…∆∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿
ÌÚÓ ¯·Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ÌL»««»ƒ»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«
‡l‡ Ò¯Á ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ı¯‡‰»»∆…»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»
‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË Ô‰L ˙Úc ÏÚ«««∆≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»

ÌÏBÚÏ12ÛËL ÈÏk Ï·‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a ‡B·È ‡ÏÂ , ¿»¿…»»∆ƒ≈«»»¬»¿≈∆∆
ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯·Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL≈»∆»≈≈«»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈««
,˙B¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe BLÓL ·È¯ÚÓe ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»
ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈ ‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¬»ƒ∆»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆
È¯‰L ,BlL Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ ¯·kL∆¿»»»««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈
˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«∆¿«∆∆ƒ««¬≈»≈À¿«
Ba LnzLÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈÂ ¯·Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒƒ¿¿ƒ¿«≈
‡lL e¯Êb ‰Ê ÈtÓe .‰Ïwz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ˙B¯‰Ëaƒ¿»¿»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆»¿∆…

.BÎB˙aL ÛËL ÈÏk ÏÚ Ò¯Á ÈÏk ÏÈvÈ«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆∆¿

מי"ד.2) פ"א ה"א.3)עדויות פכ"א למעלה נמנו
במקווה.4) טהרה להם שיש אבנים,5)כלים כלי כגון

אדמה. וכלי גללים משכב 6)כלי מטמאי מהל' פ"י
ה"א. אֿב.7)ומושב, כב, לא 8)חגיגה דבר שום על

החבר.9)יציל. ובין  אני שואל 10)בין חבר שהרי

ומטבילם  במקווה טהרה להם שיש כלים מעםֿהארץ
לחבר  ישאיל שמא חכמים וחששו לערב, בהם ומשתמש
שלדעתו  פתיל, בצמיד חרס בכלי המת באוהל שהיו כלים
וצריכים  ימים, שבעה טמאים הם לחבר אבל טהורים, הם
מצילים. ואינם טמאים עםֿהארץ שכלי מפני פרה מי הזאת

ומשקין.11) אוכלין על לו 12)אלא אין שנטמא חרס כלי
אשר  "כל לג): יא, (ויקרא בתורה ככתוב במקווה, טהרה
הבנת  הקורא, על להקל (כדי תשבורו" ואותו יטמא בתוכו
סדר  את קצת לשנות לנכון מצאנו המסובכים, הנימוקים

המאוחר). את ולהקדים הדברים

.·Ì„‡13„ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙È·Á‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L »»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .¯B‰Ë - ÏÈ˙t»ƒ»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ

Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL Ò¯Á ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ‰fL14, ∆∆∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»¿»»»∆≈»

.Ba e¯Ê‚ ‡Ï…»¿

ãקודש משיחות ãנקודות

".øBäè ¯ ìéút ãéîö úôwîe úéáçä CBúa ïeúð äéäL íãà" ¨¨¤¨¨¨§¤¨¦ª¤¤¨¦¨¦¨
")íãàä ìò ìévé àlL ñøç éìk ìò eøæâ àlL éðtî.(" ¦§¥¤Ÿ¨§©§¦¤¤¤Ÿ©¦©¨¨¨

צמיד  המוקף כלי של השונים לדינים בהמשך בא זה דין
שהיו  אחרים חרס וכלי ומשקין אוכלין שמציל פתיל,

אוהל. מטומאת בתוכו

בעבודה  החיים עניין ה': בעבודת זו הלכה לבאר ויש
אלקיכם  בה' הדבקים "ואתם בה' הדביקות הוא רוחנית
והוא  חיים נקרא שהקב"ה כיון היום", כולכם חיים
קיום  עלֿידי היא ית' בו הדביקות וממילא החיים, מקור
'צוותא  מלשון היא 'מצוה' שהרי והמצוות, התורה

לקב"ה. יהודי בין חיבור נעשה שעלֿידה וחיבור'

דביקות  של במצב הזה  בעולם נמצא יהודי כאשר גם
עולם  הגשמי, הזה לעולם ירידתו עצם הרי בה',
בדוגמת  היא בו, גוברים הרשעים אשר וסט"א הקליפות

ר"ל. המת לאוהל הכניסה

שנעשה  חרס לכלי עצמו את להכניס היא לזה והעצה
– הביטול עניין הוא ה' בעבודת ועניינו האדמה, מעפר
מציאותו  כל את מבטל הוא וכאשר ואפר", עפר "ואנכי
צריך  ובנוסף קדושה. של למציאות עצמו את הופך -
לאוהל  פתח ישנו כאשר כי פתיל, בצמיד עצמו להקיף
ש"הלשכות  שמצינו עלֿדרך השפעה, לקבל יכול המת
היינו  חול", תוכן לחול, ופתוחות בקודש הבנויות
הדבר  משפיע ולטומאה לחול פתח אפילו יש שכאשר

"תוכן  פתיל.על בצמיד החבית לסתום צריך ולכן ,"
קלז  סי' טהרה ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ה"ח.13) פט"ו אהלות יש 14)בתוספתא, באדם גם הרי
שלא  יחשוב חרס כלי בתוך שיהיה שעםֿהארץ לחשוש
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קא

קא

מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ב שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אינו  טמא וכלי טמאים שכליו מפני נטמא ולמעשה נטמא,
מציל.

.‚Ò¯Á ÈÏk15B‡ ‰¯t‰ ¯Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL ¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚ - ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a¯‰ Ô‰a ÌÈ¯‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…

.Ò¯Á ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

מ"ה.15) פ"ה אהלות

.„‰a¯‡16,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ
‰¯„˜e17‰a¯‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙18ÒBÎa ‰·e˜e ¿≈»¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈
‰˜LÓ19‰‡ÓË ‰¯„w‰ -20‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,21‰˙È‰ . «¿∆«¿≈»¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»

Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó ‰iÏÚaL Ïk - ‰ÓÏL¿≈»…∆»¬ƒ»≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆
ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏÎe Ì„‡ Ï·‡ ,¯B‰Ë»¬»»»¿≈∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈
ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‡l‡ ıˆBÁ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆≈∆»«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈

¯B‰Ë ‰iÏÚaL ÏÎÂ ,Ò¯Á22„ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿ƒ««»ƒ
ÏÎa ÏÈ˙tÒ¯Á È23Ì„‡‰ e‡nËÂ .24,BÊ ‰iÏÚaL »ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ25‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒ»
‡ÓË ÈÏk‰ - ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ¿ƒ«»¿«≈»≈«¿ƒ«¿ƒ»≈

‰Ú·L ˙‡ÓË26ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ,27‰M‡ da ‰˙È‰ . À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒ»
ıÚ ÏL ‰·¯Úa ‰LÏ28ÔÈ‡ÓË ‰·¯Ú‰Â ‰M‡‰ - »»«¬≈»∆≈»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒ

Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ¯B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË29. À¿«ƒ¿»¿«»≈»»¿«∆∆∆
‰L¯t30‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓË - B· ‰Ú‚Â ‰¯ÊÁÂ ≈¿»¿»¿»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒƒ»

‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓ ¯Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»
BÊ ‰a¯‡ Èt ÏÚ ‰È‰ .¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË -ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈»»«ƒ¬À»

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L31ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L , ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË32ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , À¿»¿∆≈«¿¿ƒ»≈«««»»∆

B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ¿«≈∆»»¿ƒ∆∆«»¿»»¬À»
ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï¿…∆∆«…∆¡»ƒ«»√»»¬≈∆«ƒ«

ÈeË Ï‰‡ ‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk33B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa »«∆»¬ƒ»»»…∆»»¬ƒ»ƒ¿»
„c¯Ó34‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ ¿À»«»¬À»∆≈«ƒ»¬ƒ»¬≈∆
ÏÈvÓ35Bbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â36Ï‰‡‰L ,‰a¯‡‰ ÏÚ «ƒ¿««ƒ∆≈««»¬À»∆»…∆

e¯‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ37. «ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"ב.16) חרס.17)שם כולה.18)של את ומכסה
ה"ב.19) פכ"ב למעלה למטה,20)ראה גבה אם אפילו

לתוכה  הזה הקטן הנקב דרך עוברת שהטומאה מפני
אינה  שטומאה ואףֿעלֿפי שבתוכה, מה כל ואת ומטמאתה
עצמה  שלטומאת מפני והטעם, מטפח. בפחות עוברת

מ"ח). פ"י כלים (ראה קטן בנקב גם מפני 21)חודרת
טפח. פותח בנקב שבעליה,22)שאין מה וכל פירוש,

הרחבת  אלא חדש דין זה (אין טהור שהוא למעלה שאמרנו
ומשקין 23)הנימוק). אוכלין על אלא מציל אינו ולפיכך

בה"א. כמבואר חרס, שאמרנו 24)וכלי אףֿעלֿפי
האדם. על מציל פתיל שצמיד ב), שאדם 25)(בהלכה

בלבד. מציל שאינו דבר טיהרו ב ובהלכה בעליה, יימצא
המת.26) באוהל נטמא הצילה.27)שהרי הקדירה
פתיל.28) בצמיד שניצל חרס של ואינה 29)להוציא

לא  - שמטמאתו נאמר שאם בנגיעתה, הבצק את מטמאה

אוכלין  על שמציל קבעו וחכמים כלום, ההצלה תועיל
למשנה). בפירושו (רבינו מן 30)ומשקין ידיה סילקה

אדמה.31)הבצק. וכלי גללים כלי אבנים כלי כגון
ה"א.32) פכ"א מ"ב.33)למעלה פ"ז עודף 34)שם

הארובה. את ומכסה כל 35)נסחב בבית, טומאה יש אם
מפני  טפח, פותח בארובה יש אם ואפילו טהור, שבעליה

עצמו. האוהל כמו מציל המרודד של 36)שהעודף
ה"ג.37)האוהל. פכ"א למעלה

âכסלו י"ב שלישי âיום
íéøOòå äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨§¤§¦

בנסרים 1) או טהורים בקנקנים שחלקו בית דין יבאר
ואין  תבן מלא שהוא בית האחד, בחציו וטומאה ויריעות
שתי  שבין כותל בתוכו, וטומאה טפח פותח לקורות בינו
הבית, את המשמש כותל ודין הכותל, בתוך וטומאה בתים

סלע. וחציו בנין עוביו שחצי כותל ודין

.‡ÌÈp˜˜a B˜lÁL ˙Èa2„ÚÂ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B¯B‰Ë «ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»»∆¿«
ÌÈp˜w‰ Èt ‰È‰ Ì‡ :„Á‡‰ BÈˆÁa ‰‡ÓËÂ ,‰¯Bw‰«»¿À¿»¿∆¿»∆»ƒ»»ƒ««¿«ƒ

˙BÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ‰¯‰h‰ ÈtÏk3ÈtÏk eÈ‰ Ì‡Â , ¿«≈«»√»¬≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈
˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰‡Óh‰4ËÈËa ÔÁË .5ÌÈÙaÓ ÔÈa ,6 «À¿»≈»«ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ

ıeÁaÓ ÔÈa7ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ≈ƒ«ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈
Ïk‰ È¯‰Â ,ÏÈvÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÓ - BÓˆÚ«¿«ƒ¿ƒ»≈«ƒ«¬≈«…

.„Á‡ Ï‰‡…∆∆»

חרס.2) וכלים 3)של מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי
חוצצים. הבית דפנות עם מתוכם 4)טהורים נטמאו שהרי

דפנות. עם אפילו חוצץ אינו טמא לצד 5)וכלי ופיהם
הטהרה.6)הטומאה. הטומאה.7)מצד בצד

.·ÌÈ¯Òa B˜lÁL ˙Èa8˙BÚÈ¯Èa B‡9ÔÓ B˜lÁ Ì‡ , «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿ƒ
ÔÈ„„v‰10˙B¯Bw‰ ÈtÏkÓ B‡11‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , «¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿»«À¿»

˙Èaa12ÔÈaL B‡ Ï˙k‰ ÔÈ·e ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk - ««ƒ≈ƒ∆≈«¿ƒ»≈«…∆∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯Bw‰Â ‰ˆÈÁn‰13ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»«À¿»≈

˙ÈaaL ÌÈÏk - ˙B¯BwÏ ‰vÁÓ ÔÈa B‡ Ï˙kÏ ‰vÁÓ¿ƒ»«…∆≈¿ƒ»«≈ƒ∆««ƒ
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙ÚBÓ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈«¿ƒ»«««À¿»∆…≈≈

‡nË˙e14eÈ‰ .˙Èa‰ CB˙aL Ï‰‡a e¯‡aL BÓk , ¿«≈¿∆≈«¿¿…∆∆¿««ƒ»
dÓˆÚ ‰ˆÈÁn‰ È·Ú CB˙a ÌÈÏk‰15‰˙È‰L ÔÈa , «≈ƒ¿√ƒ«¿ƒ»«¿»≈∆»¿»

:˙Èa‰ CB˙a ‰˙È‰L B‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»∆»¿»¿««ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡16, ƒ»»¿«≈ƒ∆««∆«¿≈ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â17˙Èa‰ ÔÈc „ˆÈk e¯‡a ¯·Îe . ¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿≈«ƒ««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ B˜lÁ Ì‡18. ƒƒ¿ƒ¿«≈«¿

וחוצצים.8) טומאה מקבלים לאוהל 9)שאינם שקבען
טומאה. שמקבלות פי על אף את 10)וחוצצות העמיד

הבית. כתלי בין בזקיפה מפרידה 11)המחיצה המחיצה
עלייה. כעין גבה על וקמה והקורות, הבית החלק 12)בין

בית. נקרא לחוץ הפתח מפני 13)שבו מצילה שהמחיצה
ולא  המחיצה שאחורי לחלק להיכנס הטומאה דרך שאין

הבית. פתח דרך אלא הרי 14)לעלייה לצאת סופה אם

יום שלישי 
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קב מת קב טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ב שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שיצאה. לפני אף מטמאה בבבא 15)היא שם במשנה
בעובי  רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה
והכלים  לעבר מעבר חור במחיצה שהיה וכגון המחיצה

שם. לחור.16)מונחים נכנסת שהטומאה מפני
ואין 17) טפח. ברום טפח על טפח בו שאין פתח כל כדין

שכלים  ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה זה
בסדק  אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים
(פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני טפח,
(במשנה  כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה
דומה  זו והרי הבית) את המשמש כותל כתוב: ג, ו, פרק שם
בתוך  וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר
כתב  שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים
הבית  בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה
טפח  בו וכשיש המשנה. לשון נקט ורבינו הרא"ש) (כדעת
מפני  הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים

ניד  אינה עראית מחיצה ככותל.שהיא בנה 18)ונית
נשאר  הבית ופתח לרצפה, סמוך הבית שטח פני על מחיצה

המחיצה. מן למעלה

.‚Ô·z ‡ÏÓ ‡e‰L ˙Èa19˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â «ƒ∆»≈∆∆¿≈≈¿≈«
ÌÈÙa ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt20ÔÈa Ô·z‰ CB˙a ÔÈa , ≈«∆«À¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆∆≈

˙‡ÈˆÈ „‚kL ÌÈÏk‰ Ïk - ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa ‰˙È‰L∆»¿»≈∆∆«»«≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ«
‰‡Óh‰21Á˙t ÏL B‡BÏÓa22‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÌÈ‡ÓË «À¿»ƒ¿∆∆«¿≈ƒ»¿»À¿»

ÌÈÙaL ÌÈÏk - Á˙t ÏL B‡BÏÓa Ô·zÏ ıeÁ23Ì‡ , «∆∆ƒ¿∆∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ24, ≈ƒ¿»∆««∆««∆«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË Â‡Ï Ì‡Â25Á˙Bt ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa LÈ Ì‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆«≈«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÁÙË26ÔÈ‡ÓË27Ô·z‰ ÔÈ‡L ; ∆«≈»≈»¿≈ƒ∆≈«∆∆

.B˙BpÙÏ BzÚc Ô·z Ì˙qL ÈtÓ ,ıˆBÁ≈ƒ¿≈∆¿«∆∆«¿¿«

הכותל 19) עד בלבד, הפתח שכנגד המקום פנוי ונשאר
התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס בחלק 20)הנגדי

בו. אפילו 21)שהתבן הפתח, שכנגד הפנוי המקום כל
נקרא  שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח, הרחוק החלק
הזה  המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת

טהרות). (סדרי הוא אחד שטח התוספתא,22)וכולו לשון
הרבה  רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה:
הכלים  שגם ונראה ונושאיה. המת מיטת מרוחב יותר
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן

התבן.23) ואף 24)שבתוך עצמו בפני אוהל שהוא מפני
על  הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על
על  שאף אוהל בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה
שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי

מליטמא. הטהורים על מציל כאן 25)אבל אין שהרי
שבעל  מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
שדעתו  שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית
מקום  כל את סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה

ובין 26)הטומאה). טפח פותח הכלים במקום יש בין
בו. ואינו 27)שאין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום

בין  טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
טומאה  אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן

התבן. על מאהילה

.„˙Èa - Ï˙k‰ CB˙a ‰‡ÓËÂ ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï˙k…∆∆≈¿≈»ƒ¿À¿»¿«…∆«ƒ
‡ÓË ‰‡ÓhÏ ·B¯w‰28‰¯‰hÏ ·B¯w‰Â ,29¯B‰Ë30. «»«À¿»»≈¿«»«»√»»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰˙È‰31‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - »¿»∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»
:Ï˙k‰ CB˙a ÌÈÏk‰Â ,ÌÈza‰ ÈMÓ „Á‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿«≈ƒ¿«…∆
‰¯‰Ë ÈtÏÎe BÈˆÁÓ ;ÌÈ‡ÓË - ‰‡ÓË ÈtÏÎe BÈˆÁÓ≈∆¿¿«≈À¿»¿≈ƒ≈∆¿¿«≈»√»
‰·ÈÊÚÓ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë -32 ¿ƒ∆¡»¿∆¡»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»

:‰·ÈÊÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰Â ,‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ÔÈaL∆≈««ƒ¿»¬ƒ»¿«À¿»¿«¬ƒ»
;‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«»««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«¿»»¬ƒ»¿≈»¿««ƒ»
„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰·ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË -¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
¯ÈÂ‡Ï ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ

,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
¯B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È¯‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈

פי 28) על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא
טפח  פותח יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק שהוא פירוש,
אחר 30) הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה משום,

השני. הכותל.31)הבית עובי תקרה.32)באמצע
גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין

שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת
היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

אינה  כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת
חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו

רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי
טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה

למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי
אין  בתים שני בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי  הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.‰‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»
CeÓÒ ˙Èa‰ ‚‚Â ,¯ÈÂ‡Ï ‡e‰L Ï˙k ?„ˆÈk .‰ˆÁÓÏ¿∆¡»≈«…∆∆»¬ƒ¿«««ƒ»

Ï˙k‰ ÏÚ ·k¯Ó BÈ‡Â Ï˙kÏ39CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ , «…∆¿≈À¿»««…∆¿À¿»¿»¿
„ÓÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ :Ï˙k‰«…∆»¿»≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿»…≈
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מת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ב שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,¯B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««
„ÓBÚ‰Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È¯‰L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ -««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆

ıeÁaÓ ÏË ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ42ÛÈÒB‰L B‡ ¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈»«ƒ«∆ƒ
ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ÌÈÙaÓ Ï˙k‰ È·Úa»√ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k43‰e˙ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . …∆¿«««ƒ»»¿»«À¿»¿»
Ï˙k‰ Èab ÏÚ44˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ elÙ‡ , ««≈«…∆¬ƒ≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ

¯B‰Ë45. »

לגג.39) מחוץ נשאר הכותל הטומאה 40)ראש כנגד בין
הצדדים. מן ולחוץ,41)ובין מחצייה היתה הטומאה

הבית. בפנים מהכותל דקה שכבה והטומאה 42)וקילף
ולפנים. מחצייה אחרי 43)היתה לבית שיכניסו הטהרות
טהורים. - הזה בראש 44)השינוי כאמור לגג מחוץ שהוא

זו. את 45)הלכה משמש אינו שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה שהטומאה ועוד, הבית.

.ÂÏ˙k‰ ˙‡ LnLÓ‰ ˙Èa46ÌeM‰ ˙tÏ˜k ÔBcÈ -47. «ƒ«¿«≈∆«…∆ƒƒ¿ƒ««
ÌÈÎek ÈL ¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk48„ˆa BÊ ˙B¯ÚÓ ÈzL B‡ ≈««≈¿≈ƒ¿≈¿»¿«
ÌÈza ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÊ49‰OÚÂ Ú˜¯wa ÌÈ¯eÙÁ «∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¬ƒ««¿«¿«¬»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ô‰ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ Ï˙k Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆««¿ƒ≈¿≈∆¿»¿»À¿»
- ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ï˙ka ÌÈÏÎÂ ÌÈzaa«»ƒ¿≈ƒ«…∆ƒ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««
Ì‡ ,ÌÈzaa ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï˙Îa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»À¿»¿…∆∆¿≈ƒ«»ƒƒ
,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈ¯B‰Ë - ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ≈»«¿»

ÚÏq‰ Ï˙ÎÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBc ÔÈa Ï˙kL50B‡ ∆…∆ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»¿…∆«∆«
ÔBc Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯tÁiLk ı¯‡‰ LebÓ ‰OÚpL∆«¬»ƒ»»∆¿∆«¿…ƒ»ƒ»ƒ

.ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««

עשה 46) שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל
חפירת  ידי על מוקם מערות שתי שבין וכותל  הבית, את
ביניהן  ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות,
את  משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה

השום 47)הכותל. כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,
בין  הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה

ולחוץ. מחצייה ובין ולפנים מתים 48)מחצייה קברי
לאורך  מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם

כוך. נקראת כזו חצובה וחפירה שטחים 49)הארונות,
מחיצות 50)חלולים. ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו אם
מאליהן.

.Ê‰ˆÁÓ ÔBc - ÚÏÒ BÈˆÁÂ ÔÈa BÈ·Ú ÈˆÁL Ï˙k…∆∆¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿∆«ƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ51. ¿∆¡»

מבפנים 51) הוא השום כקליפת הנידון שהסלע פי על ואף
טמא. הבית -

.Á˙Èa‰ ˙B¯B˜ ÔÈa ‰˙È‰L ‰‡ÓË52ÔÈ‡ elÙ‡ , À¿»∆»¿»≈««ƒ¬ƒ≈

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‡l‡ ‰ÈzÁz53ÔÈ‡B¯Â , «¿∆»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ»¿ƒ
‰ˆeˆ¯ ‡È‰ el‡k ‰‡Óh‰ ˙‡54‰‡nËÓe ı¯‡a ∆«À¿»¿ƒƒ¿»»»∆¿«¿»

- ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óa LÈ Ì‡Â .„·Ïa dc‚k¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»∆««∆«
‡ÓË Ïk‰55˙Èa‰ CB˙a ˙È‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .56- «…»≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈¿««ƒ

Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL .‡ÓË ˙Èa‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa≈»≈»««ƒ»≈¿≈¿»ƒ∆««≈
‡È‰L ˙È‡¯ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL Ï˙ka ‰‡ÓËÂ ‰Ê57CB˙Ï ∆¿À¿»«…∆∆≈≈∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿

‡ÓË ‡e‰ - Ô‰Ó ˙Á‡- Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë B¯·ÁÂ ««≈∆»≈«¬≈»¿ƒ»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔÈBc58. ƒƒ∆¡»¿∆¡»

וביניהן 52) ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר מטיט. המעזיבה

(למעלה 53) השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין
ואפשר  מכריעים שינויים בה נעשו שלא מפני ו), הלכה
א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה
"משמש  תורת עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי
כשמורידים  נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את

טפח.54)אותה. על טפח במקומה כשאין המדובר
מפני  רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
להיבקע  עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא

משנה). מכל 55)(כסף המטמא סתום כקבר היא שהרי
השום.56)צדדיו. כקליפת אפילו עליה שאין פירוש,

השום.57) כקליפת אפילו שהוא כשהטומאה 58)כל
וכשהיא  טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית

טמא. התחתון בתחתונה

íéøOòå äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨§¤§¦
תחתיו,1) רצוצה וטומאה הבית בתוך העומד עמוד יבאר

טפח, רום על טפח על טפח ומקומה הכותל שבתוך טומאה
וטומאה  לתשמיש לעשותו שדרך הכתלים שבעובי גדול חור
וכלב  מזה. למעלה או זה בצד זה פרדסקים ב' ודין בתוכו,
בתוך  עוברה שמת האשה ימים, שלשה תוך מת בשר שאכל
ואם  שליה, שהפילה האשה לילד, שמקשה והאשה מעיה
בתוך  עוברה שמת האשה מת, ואחד חי אחד ילדים ב' ילדה

טמאה. טבעת והבולע המיילדת, בו ונגעה מעיה

.‡„enÚ2‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ‰3 «»≈¿««ƒ¿À¿»¿»
BÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈzÁz«¿»À¿»««¿»««¿∆∆¿≈
Á¯t ‰È‰ Ì‡Â .„·Ïa ‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ4 ¿«≈∆»¿∆∆«À¿»ƒ¿«¿ƒ»»∆«
ÌÈÏk‰ - Á¯t‰ ˙Áz ÌÈÏÎÂ ‰Ê „enÚÓ ‡ˆBÈ≈≈«∆¿≈ƒ«««∆««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë5‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡L ,6. ¿ƒ∆≈¿«≈∆»¿∆∆«À¿»

מ"ו.2) פ"ו פנוי.3)אהלות טפח על טפח במקומה שאין
פרח.4) בתבנית עשוי העמוד מן בולט שם 5)קישוט

את 6)מ"ז. דנים אנו שאין ומשמיענו מצידיה, ולא
אוהלים  ושיפועי הפרח, של האוהל כשיפוע העמוד

ה"ז). פי"ח למעלה (ראה כאוהלים

.·[‰‡Óh‰ ÌB˜Óa LÈ Ì‡Â]7ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ¿ƒ≈ƒ¿«À¿»∆««∆««
ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰ È¯‰ - ÁÙË Ìe¯∆«¬≈¿∆∆»¿«≈ƒ»
.¯·w‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk ˙Èa‰Â ,ÂÈ·È·Ò¿ƒ»¿««ƒÀ»≈∆¬≈∆¡ƒ««∆∆
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קד מת קד טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ב שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הטומאה 7) ע"י התפוס לשטח מחוץ הפנוי במקום כלומר,
ה"ד). פ"ז למעלה (ראה

.‚Ï˙k‰ CB˙aL ‰‡ÓË8ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óe À¿»∆¿«…∆¿»∆««∆««
elÙ‡ ,‰Ê Ï˙k ÏÚ ˙BÈea‰ ˙BiÏÚ‰ Ïk - ÁÙË Ìe¯∆«»»¬ƒ«¿«…∆∆¬ƒ

¯OÚ9„Ú Ìe˙Ò ¯·˜ Blk Ï˙k‰ È¯‰L ;˙B‡ÓË , ∆∆¿≈∆¬≈«…∆À∆∆»«
˙Ï‰‡Ó Ô‰Ó ‰iÏÚ ÏÎÂ ,˙BiÏÚ‰ Ï˙k ‡e‰Â ,BÙBÒ¿…∆»¬ƒ¿»¬ƒ»≈∆«¬∆∆

¯·w‰ ÏÚ10˙Èa ‰a .11Ô‡kÓ ˙È·e Ô‡kÓ Ï˙k‰ „ˆa ««∆∆»»«ƒ¿««…∆ƒ»«ƒƒ»
L‡¯ ‡ˆÓpL „Ú ÌÈza‰ ÈL Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰·e»»¬ƒ»««≈¿≈«»ƒ«∆ƒ¿»…
È¯‰ - ‰iÏÚ‰ Ú˜¯˜ ÚˆÓ‡a ‡e‰ ‡Óh‰ Ï˙k‰«…∆«»≈¿∆¿««¿«»¬ƒ»¬≈
‰iÏÚ‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿≈»∆¬≈∆¡ƒ»««∆∆¿»¬ƒ»
ÏÚ BÊ Ô‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë dab ÏÚ ‰Èea‰ ‰iM‰«¿ƒ»«¿»««»¿»ƒ¿≈∆≈«

dÏ˙k ‡Óh‰ Ï˙k‰ ÔÈ‡Â BÊ Èab12. «≈¿≈«…∆«»≈»¿»

מ"א.8) פ"ז בה 9)שם שהטומאה והכותל זו, גבי  על זו
העליונה. לעליה עד במקום 10)מגיע כשיש זה כל

דינו  טפח, על טפח בו אין ואם טפח. על טפח הטומאה
את  ומטמא ה"ה, בפכ"ד למעלה הבית, את המשמש ככותל
שתחתיו  החדרים את ולא בלבד הטומאה שכנגד החדר

חוצצת 12)שם.11)ושעליו. התחתונה העליה ותקרת
הטומאה. בפני

.„¯BÁ13ÏB„b14Ì„‡ Èa C¯cL ÌÈÏ˙k‰ È·ÚaL »∆»√ƒ«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»
‰˙È‰L ,˜Òc¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,LÈÓL˙Ï B˙BOÚÏ«¬¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ¿∆»¿»

ÂÈÏÚ LÈÂ BÎB˙a ˙ÁpÓ ‰‡ÓË15- ˙B¯e‚Ò ˙B˙Ïc À¿»À««¿¿≈»»¿»¿
¯B‰Ë ˙Èa‰16B‡ B˙ÈÚ˜¯˜a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ««ƒ»»¿»«À¿»¿»¿«¿»ƒ

el‡k Blk ¯BÁ‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯ - Bb‚a B‡ ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿«ƒ∆»«À¿ƒ
ÌeË‡ ‡e‰17ÔÈ‡B¯Â ,18‡e‰ Ì‡ :‰‡Óh‰ ÌB˜Ó »¿ƒ¿«À¿»ƒ

Ú ÈˆÁa‰˙È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙlL Ï˙k‰ È· «¬ƒ√ƒ«…∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»¿»
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡ÓËÀ¿»≈¬ƒ…∆¿«««ƒ»∆¡»

.‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»««ƒ»≈

הי"א.13) פ"ז שם טפח 14)תוספתא על מטפח פחות לא
טפח. הערה 15)ברום (ראה עליו יש אפילו פירוש,

גירסתנו 16)הבאה). וכך טמא, הבית מגיה: הכסףֿמשנה
דרך  לצאת הטומאה שסוף מפני והטעם, שם. בתוספתא

לבית. בכתליו:18)סתום.17)הדלתות לטומאה דוגמה
ועומקו  לחוץ, פתוח והפרדיסק טפחים, ששה הכותל עובי
מצד  טפחים שני במרחק הכותל בעובי והטומאה שלושה,
אומרים  אנו אין הפרדיסק, של מחללו אחד וטפח הבית,
זה  במקום עוביו שהרי ולחוץ, הכותל של מחציו שהטומאה
הוא  כאילו החור את רואים אלא טפחים, שלושה הוא
ונמצא  טפחים, ששה הוא הכותל עובי כן, ואם אטום.
הבית  מן טפחים משני יותר לא המרוחקת שהטומאה

טמא. והבית הפנימית, במחצית מקומה

.‰ÔÈ˜Òc¯Ù ÈL19‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê20, ¿≈«¿ƒ¿ƒ∆¿«∆∆««∆
ÁzÙÂ ,Ô‰Ó „Á‡a ˙ÁpÓ ‰‡ÓËÂ21˙Èa‰Â ‡e‰ - ¿À¿»À««¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿««ƒ

¯B‰Ë B¯·ÁÂ ,‡ÓË22CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »≈«¬≈»»¿»À¿»¿»¿
,ÔÈÓeË‡ Ô‰ el‡k ÔÈ˜Òc¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈa‰«ƒ¿»ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈÂ23. ¿ƒ∆¡»¿∆¡»

ז.19) פ"ו, שם נעולות.20)משנה ודלתותיהם
נפתחה.21) דרך 22)הדלת כשאין חוצצת, הנעולה הדלת

גם  אם אבל פעמים. כמה שנתבאר כמו שם, לצאת הטומאה
טפח  פותח בו שיש מכיוון הטומאה, לו נכנסת פתוחה דלתו

קמור). ביב דין ה"ז פ"כ למעלה שביארנו 23)(ראה כמו
הקודמת. ההלכה בסוף

.Â˙ÈÊk24ıeÁaÓ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡a ˜a„Ó ˙n‰ ÔÓ25- ¿«ƒƒ«≈À¿»¿«¿À«««ƒƒ«
¯B‰Ë ˙Èa‰26ÔBcÈ - ‰t˜Ò‡‰ ˙Áz ıeˆ¯ ‰È‰ . ««ƒ»»»»««»«¿À»ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ27ÛB˜LnÏ ˜a„Ó ‰È‰ .28˙Èa‰ - ∆¡»¿∆¡»»»À¿»««¿««ƒ
‡ÓË29. »≈

ה"ח.24) פי"ב משקוף.25)שם עליו שאין במקום
עליו 26) יש ואם פתוחה, כשהדלת אפילו שם, יהושע כר'

מאהיל  שהמשקוף מפני טמא, הבית פתוחה והדלת משקוף
נעולה  הדלת ואם הבית, אוהל עם ומתחבר הטומאה על
הטומאה  דרך שאין מפני מאהיל, המשקוף אפילו טהור

ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס,
- ולחוץ מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת

שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ. כחלק מודבק אם אפילו
הוא  הפנימי שחלקו מפני מודה, יהושע ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק עצמו
מאשר  לקרקע יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.ÊÏÎ‡L ·Ïk30˙Óe ˙n‰ ¯Oa31‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
ÌÈÓÈ32ÏÏÁ ÔÈ‡B¯ - ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«

BÙebÓ ‰‡Óh‰33ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ :34 «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ -35˙Èa‰ - ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

¯B‰Ë36. »

מ"ז.30) פי"א מטמא 31)שם אינו חי, הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב, פ"כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ"כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח, פותח בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח, פותח בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף חוצץ, ואינו הטומאה על
הרי  טפח, פותח בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב). אות רצוצה טומאה דיני ארבע" "קרית כר'36)ישראל
טוב' יום 'תוספות (ראה הרע"ב פירוש לפי במשנתנו, יוסי
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי
רבינו  מטהר ולמה ה"ב, בפי"ח האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב של גופו מקצת אם אפילו בחוץ, הכלב כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף

.Á‰M‡‰37‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯38ÌÁ¯‰ ÁzÙpL ÔÂÈk - È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,¯aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡¯‰ ‰‡¯pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»
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קה

קה

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ב שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"ד.37) פ"ז, לחוטי 38)שם פלך של המעוגל כראש
ע"א). כב (בכורות האורך

.Ë‰L˜nL ‰M‡‰39˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ÈL ˙È·a ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡¯ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰ - ‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ¯ ÁzÙ el‡L ;¯B‰Ë ÔBL‡¯‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡a40ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ˜ÙÒ· ‡ÓË»≈¿»≈««ƒ∆∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»

È˙L ÏL41. ∆¿ƒ

שם.39) חברותיה.40)אהלות הנימ 41)בידי וק מאותו
ראשון. בבית ראשו הנפל הוציא שמא שאמרנו:

.È‰ÏÈt‰L ‰M‡‰42‡ÈÏL43.È‡cÂ ‡ÓË ˙Èa‰ - »ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»««ƒ»≈««
.„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡e‰ ‰˜ÊÁ¬»»∆≈ƒ¿»¿…»»

א.42) כו, נדה מונח 43)משנה שהוולד עור של שק כעין
בו.

.‡È‰„ÏiL ÈÓ44:˙Ó „Á‡Â ÈÁ „Á‡ ,ÌÈ„ÏÈ ÈL ƒ∆»¿»¿≈¿»ƒ∆»«¿∆»≈
¯B‰Ë ÈÁ‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ˙n‰ Ì‡45Ú‚ ‡Ï È¯‰L , ƒ«≈»»ƒ««»∆¬≈…»«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓ Ba46- ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ÈÁ‰ Ì‡Â ; ƒ∆»»«¬ƒ»»¿ƒ««»»ƒ
˙n‰ Ba ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‡e‰ È¯‰¬≈»≈∆¬≈ƒ∆¿»∆…ƒ««≈
ÂÈ¯Á‡ ÏbÏb˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓƒ∆»»«¬ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«¬»

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈiÁ Áe¯ Ba ÔÈ‡L ,Ô·‡k47. ¿∆∆∆≈««ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿

מ"ה.44) ואינו 45)שם שבעה טומאת טמא אינו פירוש,
טומאת  טמא אבל במת, כנוגע ושביעי שלישי הזאה צריך
גם  טמאה ושהיא במת שנגעה באמו שנגע מפני ערב
לנקבה. עשר וארבעה לזכר ימים שבעה כיולדת,

מטמאה 46) אינה האשה של גופה בתוך בו והנגיעה
הבית  מן החי את כשהוציאו והמדובר ה"א). פ"כ (למעלה
שבעה  טומאת החי נטמא כן, לא שאם המת. שיצא לפני

המת. נמשך 47)באוהל החי אין תחילה, המת כשיצא
מלהתגלגל  עצמו את ומעכב מתאמץ שהוא מפני אחריו,
מתגלגל  חיים רוח בו שאין דבר אבל שיצא, המת אחרי

במשנתנו). רבינו של (מפירושו הפתוח למקום מאליו

.·È‰„ÏiL ‰M‡‰48BÓk ÔË˜ ÏÙ elÙ‡ ,˙Ó „ÏÂ »ƒ»∆»¿»»»≈¬ƒ≈∆»»¿
e¯‡aL49‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ -50˙Ó . ∆≈«¿¬≈ƒ¿≈»À¿«ƒ¿»≈

‰iÁ‰ ‰ËLÙe ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ51‰Ú‚Â d„È ˙‡ À»»¿≈∆»»¿»««»∆»»¿»¿»
‡ˆiL „Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰Â ,‰Ú·L ‰‡ÓË ‰iÁ‰ - Ba««»¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»¿»«∆≈≈
Ba Úbz ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ‰iÁ‰ ˙‡ÓËÂ .„Ïe‰«»»¿À¿«««»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ«

¯B„ÊB¯tÏ ‡ˆiMÓ52˙Èa ÚbÓ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ . ƒ∆≈≈«¿¿¬»ƒ«»≈««≈
ÌÈ¯˙q‰53Ú‚Bp‰ ,ÌÈÚn‰ CB˙a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÚbÓ «¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈«ƒ«≈«

ÚÏBa‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ba54ÚÏ·e ¯ÊÁÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË »¿≈«≈««««¿≈»¿»«»«
BÊa BÊ eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ˙ÚaË ‰È¯Á‡«¬∆»«««¿»««ƒ∆»¿»

d˙‡ÓËa ‰‡Óh‰Â ,ÚbÓ BÈ‡ - ÂÈÚÓ CB˙a È‡cÂa55 ¿««¿≈»≈«»¿«¿≈»¿À¿»»
d˙¯‰Ëa ‰¯B‰Ëe56. ¿»¿»√»»

א.48) עא, חולין ה"א.49)משנה פ"ב למעלה
נגע 50) שהרי ושביעי, שלישי הזאה וטעונה מת, טומאת

נקבה  הפילה ואם כיולדת, גם טמאה שהיא (מובן במת גופה
טומאת  בדיני עוסקים אנו כאן אבל יום, עשר ארבעה טמאה

שבעה). טומאת כתב ולפיכך בלבד, המיילדת.51)מת
הלידה.52) אברי של החיצון החלק א. עב, מקום 53)שם

מטבעו. ב.54)מכוסה עא, הגוף.55)שם מן כשתצא

ויצאתאשריך56) בטומאה שנכנסת מת, טומאת הלכות

כלים). מסכת סיום (ראה בטהרה

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿À¿«≈

änãà äøt úBëìä
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ

‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰n„‡ ‰¯t.Ô˙¯ »»¬À»ƒÀ¿«≈ƒ»¿»√»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
לוקחים 1) ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר

ובאי  בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה
בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים מקום, זה
ומצאו  פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו ואי
אם  יום וטבולי הפרה, נעשית מי יד על ממנה, נאה אחרת

בה. כשרים

ãקודש משיחות ãנקודות

אדומה. פרה הלכות באות מת, טומאת להלכות בהמשך
של  פניו ש"נתכרכמו חז"ל במדרשי המבואר עלֿדרך
הנטמא  זה של טהרתו תהא במה ידע שלא משה"
לו  נאמרה ולכן מת, טומאת – חמורה הכי בטומאה
פרה  הלכות הביא הרמב"ם גם כך אדומה, פרה פרשת
לסיים  מבלי מת, טומאת הלכות לאחר תיכף אדומה
בביאור  בספרו, מקומות בכמה כדרכו אלו הלכות

הדעות. תיקון של עניינים
ד  סימן טהרה ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

.‡‰¯t ˙ÂˆÓ2‰n„‡3ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL4B‡ ƒ¿«»»¬À»∆ƒ¿∆«»»ƒ
Úa¯‡ ˙a5‰¯Lk - ‰˜Ê ‰˙È‰ Ì‡Â .6ÔÈ‡L ‡l‡ ; ««¿«¿ƒ»¿»¿≈»¿≈»∆»∆≈

¯ÈÁLz ‡nL ,dÏ ÔÈÈzÓÓ7ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÒt˙Â «¿ƒƒ»∆»«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ
d˙B‡ ÔÈÏc‚Óe ‰Ï‚Ú8- ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ :¯Ó‡pL ; ∆¿»¿«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆»»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt - ‰Ï‚Ú ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï .‰Ï‚Ú ‡ÏÂ¿…∆¿»…»¿∆»∆¿»¿ƒ»∆»
ÌÈÓ„9.‰¯t ‰OÚ˙Â ÏÈc‚zL „Ú ‰ÈÏÚa Ïˆ‡ ‰È‰˙Â »ƒ¿ƒ¿∆≈∆¿»∆»«∆«¿ƒ¿≈»∆»»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏÂ10. ¿¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿»

מ"א.2) פ"א בטבילה 3)פרה נטהרים אינם מת טמאי
אפר  עליהם שנתנו מים הזאת צריכים אלא בלבד, במקווה
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קו אדומה קו פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ב שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לקמן. מפורשים ודיניה אדומה, שלא 4)פרה זמן כל
רבינו  בקר". "עגלת או "עגלה" נקראת זה, לגיל הגיעה
בקר" ו"עגלת שנה, בן הוא סתם שעגל מבאר, שם בפירושו

שתים. בת שם.5)היא שאינה 6)כחכמים, משמע שם.
שנים. מארבע יותר עליה עברו אם אלא זקינה נקראת
הקרבנות, מעשה מהל' בפ"א לדבריו מנוגד זה ולכאורה
מבאר: למלך' וב'משנה זקן. נקרא שלוש מבן למעלה שפר
עבור  אחר זקינה נקראת שלוש, מבת שתחילתה אדומה פרה
מבן  שתחילתו פר וכן ארבע, מבת למעלה ז.א. שנתיים.

שנתיים. עליו כשתעבורנה זקן נקרא של 7)שתים, טבען
ושתי  הגיל, עלות עם לכהה מבהיר גוונן את לשנות שערות

הפרה. את פוסלות שחורות זוטא.8)שערות 'ספרי'
פ"ה 9) בבבאֿמציעא (וכן מחירה את ומשלמים קובעים

הפירות). על פוסקים אין כל 10)מ"ז: מ"ב. פ"ד שקלים
מחצית  לתת מחוייב ולמעלה עשרים מגיל מישראל גבר
לקניית  ובעיקר ביתֿהמקדש לצרכי עתיק) (מטבע השקל
לחדר  שהכניסום הכהנים לידי ניתנו השקלים קרבנות.
הפסח, לפני – בשנה פעמים ושלוש בביתֿהמקדש, (לשכה)
גדולות  קופות שלוש ממלאים – סוכות ולפני שבועות לפני
שבקופות  המטבעות השוטפים. לצרכים השקלים מאתם

הלשכה". "תרומת נקראים

.·‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê11˙ÓÈÓz - '‰ÓÈÓz' ∆∆∆¡««»¿ƒ»¿ƒ«
˙eÓÈÓ„‡12‰ÓB˜ ˙ÓÈÓz ‡Ï ,13‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «¿ƒ…¿ƒ«»∆»ƒ»¿»

‰Òp14‰¯Lk -15ÈzL da eÈ‰ .ÌÈL„w‰ ¯‡Lk , «»»¿≈»ƒ¿»«√»ƒ»»¿≈
˙B¯ÚO16‡nb CB˙a ˙B¯BÁL B‡ ˙B·Ï17˙Á‡18B‡ , ¿»¿»¿¿À»««

˙BÒBk ÈL CB˙a19.‰ÏeÒt - BÊ ÏÚ BÊ ˙BÁpÓ Ô‰Â ¿¿≈¿≈À»«¿»

שם.11) ב'ספרי'12)במדבר, אדומות. שערותיה שכל
או  באדמות. תמימה – תמימה דרשו: קכג, פיסקה חוקת,
אומר: כשהוא מום)? בה יהיה (שלא במומים תמימה (אולי)
מה  כן) (אם הא אמורים, מומים הרי מום" בה אין "אשר
באדמות. תמימה שתהא תמימה? תלמודֿלומר

גבוהה.13) קומתה קומה.14)שתהיה פרה 15)נמוכת
לא  אבל ב), מה, (בכורו' באדם הוא מום ננסות, מ"ב. פ"ב,

מ"ה.16)בבהמה. שם יושבים 17)פרה השערות שרשי
"גומות". נקראות והן שבעור, קטנטנות בשקיעות

בראתי 18) ונימא נימא "כל אמרו: - א טז, [בבבאֿבתרא
הבהמה  מעור האדם עור שונה ואולי עצמה". בפני גומא לה

ישראל')). "היו 19)('תפארת שנינו: מ"ה, פ"ב פרה במס'
אחת  גומא בתוך לבנות או שחורות שערות שתי בה
בתוך  היו אחד, כוס בתוך אפילו אומר יהודה רבי פוסלות.
שם  ופירש פסולה". – זו את זו מוכיחות והן כוסות שתי
מן  (הרבה) כלל בו יש הגשם מן עגול הוא "וכוס רבינו:
השערות  פירוש, אחד". בשטח השיער) (צ"ל השיעור
והם  (הגר"א), תלתלים כעין הבהמה גוף על מסודרות

ודעת  רטובות. כשהן ביותר רבי בולטות שנחלקו רבינו
או  גומות משתי יוצאות שערות שתי בדין ותנאֿקמא יהודה
תנאֿקמא  זו. על זו מונחות או בזו זו כרוכות ואינן יותר
פ"ב  פרה בתוספתא בפירוש אמרו (וכן פוסלות שאינן סובר
ואומר  חולק יהודה ורבי כשירה), – גומות שתי בתוך ה"ב:

ואפילו  פסולה, אחת בכוס אפילו אלא אחת בגומא רק שלא
שתי  בתוך "היו במשנה: שאמרו ומה זו. על זו מונחות אינן
הוא. הכל דברי פסולה" - זו את זו מוכיחות והן כוסות
רבי  ומשום תנאֿקמא, לדעת אחת בכוס הדין שכן ומובן
שתי  נקט מוכיחות, אינן אפילו אחת בכוס הפוסל יהודה
כדרכו  המשנה, לשון ונקט כתנאֿקמא, פסק ורבינו כוסות.

רבים. במקומות

.‚da eÈ‰20˙B¯ÚO ÈzL21Ô¯wÚ22ÔL‡¯Â ÌÈc‡Ó »»¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿…»
CÏB‰ Ïk‰ - ÌÈc‡Ó ÔL‡¯Â ¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ,¯ÈÁLÓ«¿ƒƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ«…≈

¯wÚ‰ ¯Á‡23ÌÈ¯tÒÓa ÊÊB‚Â .24¯ÈÁLn‰ ÔL‡¯ ˙‡25 ««»ƒ»¿≈¿ƒ¿»«ƒ∆…»««¿ƒ
ÌÈL„˜a ‰fb ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â26B˙ek ÔÈ‡L , ¿≈≈ƒƒ»¿»»ƒ∆≈«»»

Ê‚Ï27. »…

זו.21)שם.20) על זו ומונחות בשתים או אחת בגומא
צמיחתן.22) שם.23)מקום תוספתא 24)כחכמים,

ה"ד. פ"ב שצריך 25)פרה כותב, למשנה בפירוש רבינו
פסולה. – גזז שלא זמן וכל אמרה 26)לגזוז, התורה

בשאר  והואֿהדין צאנך", בכור תגוז "לא יט) טו, (דברים
המזבח. על הקרבים מספיק 27)קדשים אינו זה טעם

היא  אדומה פרה קדושת אבל מזבח, קדשי גזיזת להתיר
תיקונים  לצרכי שהוקדשו (דברים הבית בדק כקדושת
מעילה  בהל' פוסק ורבינו וכדומה). בביתֿהמקדש ושיפוצים
גזרו  ולא חכמים, גזירת הוא גזיזתם שאיסור הי"ב) (פי"א

כאן. האמור הנימוק מפני בפרה

.„ÌÈc‡n‰ ÔÓ ¯‡MiL CÈ¯ˆÂ28‚eÊa ÏËpiL È„k29; ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰¯ÚO ÏkL30el‡k ‡È‰ È¯‰ - ∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

dÈ‡31B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙B¯BÁL32‰¯Lk BÊ È¯‰ -33. ¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»

השחור.28) העליון גזיזת מספריים.29)אחרי
אותן.30) תופסות אינן המספריים [במסכת 31)שסכיני

שערות  של שיעורן הוא כמה חכמים מחלוקת ב) (נב, נידה
כולן  כדברי "הלכה אמרו: שם ובגמרא וכו'. ובנגעים בפרה
בזוג  ניטלות ששיעור שם), (בפירוש רבינו ודעת להחמיר".
זו, הלכה בסוף פסק לכך ובהתאם שבכולם, הקטן הוא
פוסלות  – בזוג הנקלטות שחורות או לבנות שערות  ששתי
לבן  ששיער ה"א) (פ"ב צרעת טומאת בהל' וכן הפרה. את
ולכאורה  ב). הערה שם (ראה בבהרת מטמא בזוג שניטל
הוא  המאדים שיעור אם הכשיר למה כאן, דבריו תמוהים
ראשון  לכוף כדי להצריך החמיר ולא בזוג, שינטל כדי
רבינו, שדעת ונראה, שם? ישמעאל רבי כדעת לעיקרן
עליהן  שערות צרויה) (השין שם בזוג, הנקלטות ששערות
נקבעו  אולם אינן", "כאילו בהן אמרו ולא הכול, לדברי
שיעורי  ומהם מסיני, למשה הלכה (מהם דבר לכל שיעורים
זה  אין אבל מספיק, אינו הללו משיעורים ולמטה חכמים)
ועיקרן  משחיר בראשון ולכן אינו", "כאילו שהדבר אומר
להן  קבעה לא לעצמן כשהן האדומות השערות הרי מאדים,
שערותיה  שכל פרה שהרי מיוחד, שיעור חכמים ולא התורה
צריכים  אנו ומה עליהן, שערות שם רק אם כשירה, קצרות
עור  לבין השחורות בין הפסק אומר, הוי להכשירה? כדי
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קז

קז

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ב שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

עליהן  שערה שם אם שהן כל שערות מספיקות ולזה הפרה,
ביאור)). בתוספת משנה' ה'כסף אףֿעלֿפי 32)(עלֿפי

שחור. או לבן ארכן אדומות 33)שכל ששערות משמע
ז  משיעור פוסלות.קצרות – ה

.‰eÈ‰34„‚È - ÌÈ¯BÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È¯˜35ÏbÏb . »«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«
ÔÈÚ‰36ÌÈÏÒBt Ô‰È‡¯Ó ÔÈ‡ - ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â »«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ

.‰¯Ùa¿»»

מ"ב.34) ד,35)שם (דניאל אילנא " "גודו כמו יחתוך
הקליפה  את לחתוך שמותר מבואר, - א מד, בבכורות יא).
אם  אבל הקרן", "זכרות הנקראת העצם גבי שעל  החיצונה
ופסולה. מום בעלת נעשית עצמה הזכרות את חתך

שם.36) פרה,

.Âda ‰˙È‰37ÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ »¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
‰ÏeÒt - Ì„‡ ¯ÚO dÓB˜Óa38. ƒ¿»≈»»…¿»

שאין 38)שם.37) לפי מנמק: הראב"ד יהודה. כרבי
לקוי. שיער הוא אלא גמורה, אדמימות בו עולה

.ÊÔÈÓen‰ Ïk39,‰¯Ùa ÔÈÏÒBt - ÌÈL„˜a ÔÈÏÒBt‰ »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ‰˙È‰ .ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL40B‡ ∆∆¡«¬∆≈»»¿»≈…∆

¯ÈÁÓ41Ô˙‡ B‡42‰Ù¯Ë B‡43‰Úa¯pL B‡44- ¿ƒ∆¿«¿≈»∆ƒ¿¿»
- ÁaÊnÏ ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰ ÏkL ;‰ÏeÒt¿»∆»«¿ƒ∆«√»ƒ«ƒ¿≈«
˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆
ÁwÏ ¯zÓe .˙‡hÁ ·e˙k‰ d‡¯˜e ÏÈ‡B‰ ,˙Èa‰««ƒƒ¿»»«»«»À»ƒ«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ d˙B‡45dÚ·¯ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â »ƒ»≈»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿»»
BzÓ‰a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46‰¯˙È . »≈»ƒ∆≈«¿ƒ¿∆¿¿≈»

‰¯t47:¯Ó‡pL .da ˙ÏÒBt ‰„B·Ú‰L ,ÌÈL„w‰ ÏÚ »»««√»ƒ∆»¬»∆∆»∆∆¡«
:¯ÓB‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e ,ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…»»»∆»…¿∆¿»¬»≈
ÏÚ ‰Ó ;ÏÚa ‰ÎLÓ ‡Ï ¯L‡ da „aÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…À«»¬∆…»¿»¿…»…
ÏÚ Û‡ ,ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L ‰OÚ - ‰Ï‚Úa ¯eÓ‡‰»»¿∆¿»»»¿»¬¿…«…
‡l‡ .ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L da ÏÒÙÈ - ‰¯Ùa ¯eÓ‡‰48 »»¿»»ƒ¿…»¿»¬¿…∆»

˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈa ÏÒBt ÏÚ‰L∆»…≈≈ƒ¿«¬»≈∆…ƒ¿«
‰„B·Ú49˙ÚLa ‡l‡ ˙BÏÒBt ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le , ¬»¿»¬≈¿∆»ƒ¿«

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ ¯L˜ ?„ˆÈk .‰„B·Ú¬»≈«»«»∆»»…««ƒ∆…
˙ÏÒÙ dÈ‡ - Le„Ï dÒÈÎ‰ ;‰ÏeÒt - da L¯Á»«»¿»ƒ¿ƒ»»≈»ƒ¿∆∆

‰ÈÏÚ ·Î¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .da Le„iL „Ú50, «∆»»¿≈…«≈»∆»«»∆»
d·Êa ‰Ï˙ ,‰ÈÏÚ ÔÚL51Ït˜ ,¯‰p‰ ˙‡ da ¯·ÚÂ ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿»«»∆«»»ƒ≈

‰¯ÒBn‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ52‰ÈÏÚ Ô˙ ,‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ô˙ , »∆»∆«≈»»««ƒ»∆»»«»∆»
‰ÏeÒt - ÌÈwO ÏL ˙eÒk53Ì‡ :‰¯ÒBÓa d¯L˜ . ¿∆«ƒ¿»¿»»¿≈»ƒ

˙„¯BÓ ‰˙È‰54Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ‰¯ÈÓL ‰ÎÈ¯ˆe »¿»∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»
.‡e‰ ÈBOÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰¯ÈÓL ÏkL ;‰ÏeÒt -¿»∆»¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«

d· ‰OÚ55‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯t ,˜ÈÏÁz ‡lL ÏcÒ »»»«¿»∆…«¬ƒ≈««ƒ»∆»
ÏÏk‰ ‰Ê .‰¯Lk - ÔÈ·e·f‰ ÈtÓ56‡e‰L Ïk : ƒ¿≈«¿ƒ¿≈»∆«¿»…∆

dk¯ˆÏ57‰¯Lk -58¯Á‡ C¯ˆÏ ;59Ú .‰ÏeÒt -˙ÈO ¿»¿»¿≈»¿…∆«≈¿»«¬≈
‰ÈÏ‡Ó ‰Î‡ÏÓ da60Ì‡ ,ÂÈÏ‡Ó ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL B‡ »¿»»≈≈∆»∆»»»∆»…≈≈»ƒ

Ì‡L ,da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - BBˆ¯Ïƒ¿¿»∆∆¡«¬∆…À«»∆ƒ

da „·ÚL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - BBˆ¯Ï da „aÚ61,CÎÈÙÏ . À«»ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«»¿ƒ»
‰¯Lk - ÛBÚ‰ ‰ÈÏÚ ÔÎL Ì‡62- ¯ÎÊ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ; ƒ»«»∆»»¿≈»»»»∆»»»

‰ÏeÒt63.‰ÏeÒt ˙¯aÚÓ‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ«∆«¿À∆∆¿»
dÒÈÎ‰64‰˜·¯Ï65‰ÈÏ‡Ó ‰L„Â66;‰¯Lk - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈∆»¿≈»

‰ÏeÒt - Le„˙Â ˜ÈzL È„k dÒÈÎ‰67‰OÚ È¯‰L , ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ«¿»¿»∆¬≈»»
BBˆ¯Ï68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿≈…«≈»∆

מ"ג.39) אלא 40)שם הרחם, דרך טבעי באופן נולדה לא
והוציאוה. בסכין הבהמה דופן את כלב,41)פתחו נתן

מחירה. פרה בשכרה.42)ולקח פרה שקיבלה זונה
הפנימיים 43) איברים כגון מום, עושה שאינה טריפות

ע"א). יא (חולין וכדומה אדם.44)שניקבו עליה בא
כחכמים.45) ואם 46)שם. מרובים, אדומה פרה דמי

יקנוה. לא - שרבעה גמרא 47)יוודע פ"ב. פרה תוספתא
א. מו, עבודות 48)סוטה ובין עול בין הבדל קיים כלומר,

כל 49)אחרות. בה עשה לא אבל העול, את עליה שנתן
למטה. כמבואר שהיא, ג.50)עבודה פ"ב, פרה משנה,

אחר.51) גוף בחלק בנתלה הקשור 52)הואֿהדין החבל
אבל  פוסלת, אינה וקשירתו "מוסירה" נקרא הבהמה בראש
הרי  - הפרה על והניחו באויר התלוי החלק את קיפל אם

ונפסלה. משא בנתינה 53)זה אבל משא, לשם כשהתכוון
ישראל'). ('תפארת פוסל עול רק - כוונה ובלי בלבד

א).54) נב, (שבת שתברח לה.55)ואפשר צ"ל:
כלל.57)שם.56) האדם לצורך ולא בלבד, הפרה לצורך
כבד.58) משא גם 59)אפילו הוא שהדבר אףֿעלֿפי

א). ל, (בבאֿמציעא ב:61)שם.60)לצרכה ל, שם,
(עין  עובד קוראים) (אנו וקרינן קמוצה) (עין עבד כתיב
דעבד. (בדומה) דומיא עובד (צריכים) בעינן שרוקה),

הבעלים.62) ברצון שלא בידיעתו,63)שזה שלא אפילו
כשאנו  אמנם, שתלד. כדי לבעליה, הדבר שרצוי מפני

נוח לא הפרה את פי פוסלים בהפסדו שכרו יצא שהרי לו,
ולפיכך  בכך, וירצה העגל דמי ירויח נכשירה אם אבל כמה,

להכשירה. יחד,65)שם.64)אין קשורות פרות צמד
התבואה. שיבלי את בפרסותיהן לא 66)ודשות והוא

כלל. לדישה בבבאֿמציעא 67)נתכוון וכן א. כו, בפסחים
פרה  בתוספתא אולם ערופה, בעגלה זה דין מובא - א ל,

בפרה. נאמר ה"ב לצורך 68)פ"ב גם שהתכוון ואףֿעלֿפי
הפרה.

.Á‰¯t69‰„tz - Ïeqt da „ÏBpL70‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . »»∆«»ƒƒ»∆¿≈ƒ≈»
d¯BÚ ÈtÓ ‰„tz -71d¯Oa ÏÈÎ‡‰Ï ‡Ï Ï·‡ , ƒ»∆ƒ¿≈»¬»…¿«¬ƒ¿»»

ÌÈ·ÏÎÏ72. ƒ¿»ƒ

ב.69) יא, שבועות להקרב 70)ברייתא, העומדים קדשים
שקדושתה  אדומה פרה אבל פדיון, להם אין המזבח על

פדיון. לה יש – הבית בדק כקדושת שם.71)קלה
לכלבים.72) להאכילם כדי הקדשים את פודים שאין

שהוממו  קדשים בדין הכתוב מן זה דרשו - א טו, בבכורות
(ראה  לכלביך ולא – "ואכלת" טו): יב, (דברים ונפדו
שרבינו  (אףֿעלֿפי משום). ד"ה ב, יא, שבועות 'תוספות'
העמדה  צריכים הבית בדק שקדשי ערכין, מהל' בפ"ה פסק
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קח אדומה קח פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ב שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

את  "והעמיד יב): כז, (ויקרא בתורה ככתוב והערכה,
בהמה  להעמיד אפשר ואי והעריך", הכהן... לפני הבהמה
(שבועות, עליהן" מתנה ביתֿדין "לב אדומה פרה – מתה
תנאי  על אותה מקדיש אותה הקונה ביתֿדין פירוש, שם)

לחולין). תצא – לה יצטרכו לא שאם

.Ë‰ËÁL73ÔÈlÁ ÌLÏ74˙¯tÎÓ dÈ‡Â ‰„tz -75. ƒ¿¬»¿≈Àƒƒ»∆¿≈»¿«∆∆
dzÎ¯ÚÓ ·b ÏÚ ‰ËÁL76ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ -77 ƒ¿¬»«««¬«¿»≈»ƒ¿

.˙ÈÓÏBÚ»ƒ

שם.73) "נשחטה 74)שבועות, סתם: נאמר בברייתא,
חילק  ולא חולין, לשם שנשחטה רבינו ומפרש תפדה".
שלא  או מערכתה) גבי (על במקומה נשחטה בין רבינו
לפדותה. מותר חולין לשם שנשחטה מכיוון במקומה,
עליה  מתנה ביתֿדין שלב מפני הטעם, אמרו שם, (בגמרא
ופירשו  לחולין, תצא תיפסל שאם אותה, שמקדישים בשעה
זה, ביתֿדין תנאי שעלֿידי הכי, אי ד"ה שם ב'תוספות'
שהכול  להקדישה) מומה (שקדם מעיקרו מום כבעל דינה

והערכה). העמדה צריכה שאינה אינה 75)מודים כלומר,
מצאנו  אחרת. פרה להביא וצריכים אפרה, להזאת ראויה
א. כח, קטן מועד במסכת אדומה, בפרה כפרה לשון

פ"ג 76) לקמן (ראה ושריפתה פרה לשחיטת המזומן המקום
להוציאה 77)ה"א). הדבר גנאי מלא, בהכשר כשנשחטה

אם  אבל פיסול, בה כשאין ומדובר שם). (רש"י לחולין
(למעלה  במקומה. נשחטה אם אפילו תיפדה – נפסלה
שלא  ובין במקומה בין חילק ולא רבינו סתם בה"ח
פירושו  אולם אחרת, בדרך פירש איש' (ה'חזון במקומה).

דוחק). נראה

.ÈeÁ˜Ï78BÊ È¯‰ - ‰pnÓ ‰‡ ˙¯Á‡ e‡ˆÓe ‰¯t »¿»»»¿«∆∆»»ƒ∆»¬≈
.ÌeÓa ‡lL ‰„tzƒ»∆∆…¿

שם.78)

.‡ÈËBÈ„‰ Ô‰k Û‡79‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ¯Lk80; «…≈∆¿»≈ƒ¿≈««»»
Ô¯‰‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙‡ Ìz˙e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆…»∆∆¿»»«…≈«¬«ƒ«¬…

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .Ìi˜ ‰È‰81˙ÈOÚ BÊ :e„ÓÏ »»«»ƒƒ«¿»»¿«¬≈
ÔÈa ÏB„b Ô‰Îa ÔÈa - ˙B¯t‰ Ïk ¯‡Le ,¯ÊÚÏ‡a¿∆¿»»¿»»«»≈¿…≈»≈

.ËBÈ„‰ Ô‰Îa¿…≈∆¿

השורה.79) מן "ושלא 80)כהן מ"א): פ"ד (פרה שנינו
של  דרכו אמנם מכשיר". יהודה ורבי פסולה, – גדול בכהן
מפני  כמותו פסק לא כאן אולם כתנאֿקמא, לפסוק רבינו
בימי  שנעשתה (פרה "זאת אמרו: קכג) (חוקת שב'ספרי'
כהן  של סגנו אז שהיה אהרן, (בן באלעזר נעשית משה)
יוסי  רבי מאיר. רבי דברי גדול, בכהן הפרות כל ושאר גדול)
זאת  אומרים: יעקב בן אליעזר ורבי שמעון ורבי יהודה ורבי
בכהן  בין גדול בכהן בין הפרות כל ושאר באלעזר, נעשית
הוא  פרה במסכת שהתנאֿקמא רבינו למד ומכאן הדיוט".
כרבים  ופסק חבריו, ארבעת עליו וחולקים מאיר, רבי

רבינו.81)(כסףֿמשנה). משה עד איש מפי איש

.·Èd˙B‡ ‰OBÚ‰Â82ÌÈÏk ‰Úa¯‡ L·BÏ83Ô‰k ÏL ¿»∆»≈«¿»»≈ƒ∆…≈

Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ,ËBÈ„‰∆¿≈∆¬»»…≈∆¿≈∆¬»»…≈
ÏB„b84. »

שם.82) לובש 83)פרה, הדיוט שכהן לבן בגדי ארבעה
במקדש. עבודתו לובש 84)בשעת אחרות שבעבודות

זה  למדו - קכג פיסקה חוקת, ב'ספרי' בגדים. שמונה
מלשונו  בהן). נדרשת שהתורה המידות (אחת מ'גזירהֿשוה'
שכהן  הבגדים באותם אותה עושה גדול שכהן משמע,
ואףֿעלֿפי  ה"ד, פ"ד שם בתוספתא שנינו וכן עושה, הדיוט
לאבנטו  דומה אינו גדול כהן של אבנטו אחרות שבעבודות
המקדש  כלי מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן הדיוט. כהן של
הדיוט  כהן של אבנט גדול כהן לובש פרה שבעשיית ה"ג,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.‚ÈÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk85aeÈ‰L ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯t »»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«∆»
ÌBÈ ÈÏe·Ë86Lc˜Ïe ‰¯t‰ ‰OÚÓÏ ÌÈ¯Lk -87 ¿≈¿≈ƒ¿«¬≈«»»¿«≈

·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,d¯Ù‡Ó ˙Bf‰Ïe¿«≈∆¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…∆¡ƒ
- '¯B‰Ë LÈ‡' ‰L¯t‰ ÏÎa ¯Ó‡pL ‰fL .ÔLÓLƒ¿»∆∆∆∆¡«¿»«»»»ƒ»

ÈL ¯OÚÓÏ ¯B‰h‰ ‡e‰88¯B‰Ë BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ; «»¿«¬≈≈ƒ««ƒ∆≈»
.‰¯ÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙Ïƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿¬≈∆»¿»»

"והזה 85) יט): יט, (במדבר הכתוב מן למדו - ב מג, ביומא
בפרה. כשר יום שטבול הטמא", על טמא 86)הטהור

אחר שטב  השמש שקעה שלא זמן כל יום" "טבול נקרא ל
המים.87)טבילתו. על הפרה אפר את בכלים 88)לתת

ומותר  ובתרומה, בקודש אסור יום טבול שנינו: מ"ה פ"א
(שני). במעשר

.„ÈÔÈ˜B„v‰89‰¯t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ «¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»
˙È·a ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL È·¯ÚÓa ‡l‡ ¯Lk»≈∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÈL90ı¯La ‰¯t‰ ˙‡ Û¯BO‰91 ≈ƒ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆
Ïh·Ï È„k ,da ˜ÒBÚ Ck ¯Á‡Â Ï·BËÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈
‡Ï ,ÌÁe¯ ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈ¯BnL ÌÈ„f‰ el‡ È¯·cƒ¿≈≈«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…
¯Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ .‰Ïaw‰ ÔÓƒ««»»¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë Ìlk - ‰¯t‰92. «»»À»¿≈

שבעלֿפה.89) בתורה שכפרה שני, בית בימי דתית כת
מ"ז.90) פ"ג שטימאוהו 91)פרה ה"ד שם (בתוספתא

גבי  הבאה בהלכה לשיטתו ורבינו עליו. ידים סמיכת ע"י
יום  טבול שיהיה שהקפידו יהושע כרבי שפסק שפופרת,
רבי  שיטת לפי היא והתוספתא שם), הערה (ראה דאורייתא
הכהן  את לטמא אפשרות שם היתה לא ואולי אליעזר.
והכהן  הצדוקים, יד שגברה בזמן היה המעשה שהרי בשרץ,
לחדרו  שרץ להכניס יתנו שלא ומובן מחבריהם, היה הגדול
מנגיעת  להשמר זה לכהן לו היה אפשר אי אבל הכהן, של
ד"ה  שם יוםֿטוב' 'תוספות ראה מהפרושים. אחד ידי

קנה,92)ומטמאים). של שפופרת מדין רבינו למד זה דין
הבאה). הלכה (ראה מ"ד פ"ה, פרה במשנה,

.ÂËC˙BÁ‰93‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL94¯Ù‡ da ÁÈp‰Ï «≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆
.da ÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ - ˙‡hÁ«»¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»

‰ÏÈ·Ë ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â95‰e‡OÚL ÈtÓ , ¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»
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קט

קט

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ג רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈ·Ma ˙Ó ‡ÓËk96‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»
d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰‡f‰97˙B‡¯‰Ï È„k «»»¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿

da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe ÔÈ˜B„vÏ98. «¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

פרה.93) למעשה טהור הוא אם (פרה 94)אפילו שנינו
בכל  "חטאת" (סתם לחטאת שחתכה "שפופרת מ"ד): פ"ה
יט, (במדבר הכתוב עלֿפי אדומה, פרה משמעותה זו מסכת
יהושע  רבי מיד, יטביל אומר אליעזר רבי היא), חטאת ט):
(בהלכה  אמרנו הדברים: פירוש ויטביל". יטמא אומר
ומפני  יום, טבולי שהם בכלים נעשית שהפרה הקודמת),
טמאים  שיהיו בטהרה הנגמרים הכלים על גזרו שחכמים
שאין  אליעזר רבי אומר ב) כ, חגיגה (משנה, ולפרה לקודש
הוציא  (כשטהור בטהרה שנגמרה השפופרת את לטמא צורך
שתהיה  כדי ולהטבילה כלי) ונעשתה הרך התוך את ממנה
לפרה  טמאה היא שהרי מיד, מטבילה אלא יום, טבולת
יש  ולפיכך א), כג, (חגיגה שלו שביעי ביום מת כטומאת
טהור  יום שטבול הפרושים לדעת עובדתי פרסום כבר
מודים  הצדוקים שאין מכיוון סובר, יהושע ורבי לפרה.
כחכמים, למעשה הלכה קביעת כאן אין חכמים, בגזירות
ועוד, זה. בכלי להשתמש מותר הצדוקים לדעת גם שהרי
לקודש  שמש הערב צריכה אינה הפרושים לדעת גם שהרי
הפסול  יום שטבול הוכחה כאן ואין בלבד, לפרה אלא
טומאה  השפופרת את מטמאים ולכן לפרה, כשר לקודש
לדעת  בניגוד בה ומשתמשים אותה ומטבילים דאורייתא

יהושע. כרבי רבינו ופסק יתירה 95)הצדוקים. מעלה שם.
בקודש. שאינה של 96)בפרה שביעי כיום שטומאה מפני

ושביעי. שלישי הזאה שטעון מת, טמא כסתם ולא מת, טמא
שביארנו.97) כמו דאורייתא, לפני 98)טומאה פרה אפר

החמה. שקיעת

âכסלו י"ג רביעי âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

אדומה 1) פרה בטהרת עשו יתרות והרחקות שמעלות יבאר
הן. ומה

.‡˙B˜Á¯‰Â ‰n„‡ ‰¯t ˙¯‰Ëa eOÚ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈»¿»√«»»¬À»¿«¿»
ÈtÓ ;‰ÈOÚÓ ÏÎa ˙n‰ ˙‡ÓhÓ e˜ÈÁ¯‰ ˙BÏB„b¿ƒ¿ƒƒÀ¿««≈¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÏÊÏÊÏ e‡B·È ‡nL eLÁ ,ÌBÈ ÈÏe·Ëa ‰¯Lk ‡È‰L∆ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»»¿«¿≈
- d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÔÈLÈ¯ÙnLk ,‰Ê ÈtÓe .da»ƒ¿≈∆¿∆«¿ƒƒ«…≈«≈»

‰¯ÊÚa ˙ÎeÓ ‰kLÏÏ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ2Ô·‡ ˙È·e . «¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆»¬»»≈∆∆
ÔÈ‡L ÌÈ·‡ ÈÏk ‰ÈÏk ÏkL ÈtÓ ,˙‡¯˜ ‰˙È‰»¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆»≈∆»¿≈¬»ƒ∆≈
Ïk LnzLÓ ‰È‰ Ô·‡‰ ÈÏÎ·e .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈»∆∆»»ƒ¿«≈»
ÂÈÁ‡ Ba ÔÈÚ‚B eÈ‰ ‡ÏÂ .‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈««¿»»¿…»¿ƒ∆»

˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈ‰k‰.B˙¯‰Ëa «…¬ƒ¿≈¿«¿¿»√»

ãקודש משיחות ãנקודות

"úBìBãb úB÷çøäå änãà äøt úøäèa eOò úBøúé úBìòî©£§¥¨§¨¢©¨¨£ª¨§©§¨§
éìeáèa äøLk àéäL éðtî ;äéOòî ìëa únä úàîhî e÷éçøä¦§¦¦ª§©©¥§¨©£¤¨¦§¥¤¦§¥¨¦§¥

da ìæìæì eàBáé ànL eLç ,íBé."'eë ¨¤¨¨§©§¥¨

הפרה  מעשה שאין אומרים היו "הצדוקין וממשיך:
שני  בבית ביתֿדין היו לפיכך שמש, במעורבי אלא כשר
בו  וכיוצא בשרץ הפרה, את השורף הכהן את מטמאין
הזדים  אלו דברי לבטל כדי בה, עוסק ואח"כ וטובל

הקבלה". מן לא רוחם, על מהעולה שמורים

יבואו  שמא מאוד נזהרים אחד מצד להבין: וצריך
ו"הרחקות  יתרות" ו"מעלות אדומה בפרה לזלזל
כדי  הכהן את מטמאין שני ומצד בה, עשו גדולות"
הצדוקים, דברי לבטל כדי בה יעסוק יום טבול שדווקא
יעסוק  יום' ש'טבול אדומה בפרה לזלזול חוששים ואין

שמשו. העריב לא שעדיין הגם בה,

קדושתו  דרגת את קובעים כאשר בזה: והביאור
קלה  שקדושתו ואומרים מסוים, עניין של האמיתית
השונים  הדינים כגון כלל, זלזול בזה אין אחר, מעניין
"מתלשים  שהיו שילוחו באופן הן המשתלח, בשעיר
בנוגע  והן כו'". וצא טול וצא, טול לו ואומרים בשערו
ויורד", מתגלגל והוא לאחוריו "דוחפו שהיה לעשייתו
שאין  המזבח מקדשי קלים שהן הבית בקדשי או
ודבר, דבר לכל המיוחדים הדינים אלו כי וכו', לפדותן
שפרה  זה אבל בהם. לזלזל יבואו שמא לחשוש אין ולכן
כי  זלזול, לידי להביא עלול יום בטבול מותרת אדומה
וכשם  בטהרתה, זריזין להיות צריכים שאין לומר יבואו
ומשום  כלל, טבילה בלא מותר כך יום בטבול שמותר

אדומה. לפרה יתירות" "מעלות עשו זה
ה  סימן טהרה ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

(ביומא 2) יוחנן ורבי הבירה" פני "שעל כתוב: שם במשנה
רבינו  כותב ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם)
נתקדשו  שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת ללשכה כאן
בכלל  העזרה, בשטח שהן פי על אף המקדש, בקדושת

נתקדשה. לא זו ולשכה הן, "בירה"

.·Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰¯t‰ ˙Ù¯O Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿≈««»»«¿ƒƒ…≈
ÏB„b Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙnL ÌLk ,B˙ÈaÓ d˙B‡ Û¯BO‰«≈»ƒ≈¿≈∆«¿ƒƒ…≈»
ea¯ ‰LnÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·ÚÏ3. «¬««ƒƒ¿»»∆«»»ƒ∆«≈

‰È‰ÈÂ ‰c ‡ˆnz ‡nL ,BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÎÂ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË4. »≈ƒ¿«»ƒ

ודעת 3) המקרא. מן הפרשה מצות דרשו א. ב, יומא במסכת
ממשה  מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו,

המקרא. על והסמיכוהו כנידה".4)רבינו - נידה "בועל

.‚˙ÈBÙˆ ‰Ú·L Ïk da ·LBÈ ‰È‰L ‰kLl‰«ƒ¿»∆»»≈»»ƒ¿»¿ƒ
˙‡hÁk ‡È‰L B¯ÈkÊ‰Ï È„k ,‰˙È‰ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ»¿»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ««»
ıeÁa ˙ËÁL ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔBÙva ˙ËÁLp‰5. «ƒ¿∆∆«»««ƒ∆ƒƒ¿∆∆«

המקדש.5) לבית חוץ

.„ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk6ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ »»ƒƒ¿«¿≈««¿»»«ƒ»»

יום גביעי 
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קי אדומה קי פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ג רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ıeÁ .Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ˙ÓÏ ‡ÓË ‡nL ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»∆»ƒ¿»¿≈¿…»«
È‡L ÈÙÏ ;‰‡f‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰L¯Ù‰Ï ÈÚÈ·¯ ÌBiÓƒ¿ƒƒ««¿»»∆≈»ƒ«»»¿ƒ∆ƒ

B˙‡ÓËÏ ÈLÈÏL ‡Ï ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡7ÈÚÈ·L ‡ÏÂ8, ∆¿»∆…ƒ¿∆…¿ƒƒ¿À¿»¿…¿ƒƒ
„Ú ÈÚÈ·L ˙‡f‰ ÌeMÓ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·M· ‰‡f‰ ÔÈ‡L∆≈«»»«¿ƒƒ»ƒ«»«¿ƒƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .‰ÈÙlÓ ÈLÈÏMa ‰fiL∆«∆«¿ƒƒƒ¿»∆»ƒ«ƒ»»∆≈»ƒ

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‡l‡ ‰‡f‰9ÊÂ ;„·Ïa ‰L¯Ù‰Ï‰ «»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««¿»»ƒ¿«¿∆
‰¯t· eOÚ ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈfnL10. ∆«ƒ«««¬∆¿≈»»«»»

פרה 6) מי הזאת צריך במת שנטמא מי א. משנה ג פרק פרה
צריך  וזה השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה

שביעי. או שלישי הוא שמא יום בכל לא 7)הזאה שהרי
קפדנית. בשמירה בלשכה בהיותו אפשר 8)נטמא אמנם

כגון  לטומאה, שביעי יהיה להפרשה שרביעי הדבר,
דינו  אין הזאה לעניין אבל לטומאה, רביעי ביום שהופרש
כמו  לטומאתו, שלישי יום הזאת קיבל שלא מפני כשביעי

רבינו. הקפיד 9)שמבאר שלא מת טמא אלא ככל תורה ה
ההזאה  אחר ימים ארבעה שתהיה שביעי הזאת על
כלום. בכך אין שנתאחרה ראשונה הזאה אבל הראשונה,

שאין 10) הכיפורים, יום מבעבודת יותר בה והחמירו שם.

בלבד. ושביעי שלישי אלא עליו מזים

.‰ÏeÁiL È„k ,B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ˙aMa ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ««»»«¿ƒƒ¿≈∆»
‰ÁBc dÈ‡ ‰Èf‰‰L ;˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆ƒ¿¿«»∆««»»≈»»

‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÈÚÈ·¯‰Â ,˙aL11. «»¿»¿ƒƒ≈»ƒ«»»

אחר 11) ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, בהלכה כמבואר
הזאה. ימי שני נפסיד

.ÂÔ‰a ÂÈÏÚ ÔÈfnL ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈««¿»»∆«ƒ»»»∆
¯·k eÙ¯OpL ˙B¯t‰ ÔÓ ‰¯t ¯Ù‡Ó ÔÈfÓ12‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈≈∆»»ƒ«»∆ƒ¿¿¿»¿ƒ…

epnÓ ÔÈfÓ - „·Ïa ˙Á‡ ‰¯t ¯Ù‡ ‡l‡ ÌL ‰È‰»»»∆»≈∆»»««ƒ¿««ƒƒ∆
‰MM‰ Ïk ÂÈÏÚ13. »»»«ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

"åéìò epnî ïéfî ¯ ãáìa úçà äøt øôà àlà íL äéä àì íàå§¦Ÿ¨¨¨¤¨¥¤¨¨©©¦§©©¦¦¤¨¨
äMMä ìk." ¨©¦¨

קיימת". ושלך בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו הנה
משבע, מצאו "לא המשנה בלשון מדויק זה ועניין
ומאחת, משתים משלוש, מארבע, מחמש, משש, עושין
פרתו  שאפר היינו כו'" משה עשה הראשונה עשאן: ומי

לעד. קיים משה של
3 והערה 127 עמוד חל"ג לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

היה 12) שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות
י"א). משנה (שם בחיל המקדש בבית ששת 13)שמור כל

שהיו  חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים.
פרה  אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם",
החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת,

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו

.Ê‡l‡ ÂÈÏÚ ‰fÓ ÔÈ‡ ,‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈa ÂÈÏÚ ÔÈfnLk¿∆«ƒ»»ƒ≈««¿»»≈«∆»»∆»
‰È‰iL CÈ¯ˆ ‰fn‰L ,ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL Ì„‡»»∆…ƒ¿»¿≈≈»∆««∆»ƒ∆ƒ¿∆
‰f‰Â ‡ÓËpL LÈ‡ ÂÈÏÚ ‰fÈ :¯Ó‡z Ì‡Â .¯B‰Ë»¿ƒ…««∆»»ƒ∆ƒ¿»¿À»

¯B‰Ë ‰È‰ ‡Ï ÂÈÏÚ ‰f‰L ‰Ê ‡nL ?ÂÈÏÚ14˙‡ÓhÓ »»∆»∆∆ƒ»»»…»»»ƒÀ¿«
ÏÚ ˙Bf‰Ï ÔÈLc˜Óe Ô‰a ÔÈ‡ÏÓnL ÌÈÏk‰ ÔÎÂ .˙Ó≈¿≈«≈ƒ∆¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿««
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L eÈ‰ ÌÈ·‡ ÈÏk Ìlk - Û¯BO‰ Ô‰k‰«…≈«≈À»¿≈¬»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
eOÚL Ô‰ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿»≈«¿»ƒ«¬¿≈≈∆»
?ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL LÈ‡ ‡ˆnÈ „ˆÈÎÂ .da»¿≈«ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿»¿≈≈»
,ÚÏq‰ Èab ÏÚ ˙BÈea ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ˙B¯ˆÁ¬≈»ƒ»«ƒ¿««≈«∆«

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁ˙Â15eÈ‰ ÔÈ‡È·Óe . ¿«¿≈∆»ƒ¿≈∆∆«¿¿ƒƒ»
Ì‰Èa ˙‡ ÌL ˙BÏc‚Óe ÌL ˙B„ÏBÈÂ ˙B¯aÚ ÌÈL16. »ƒÀ»¿¿»¿«¿»∆¿≈∆

,ÌÈ¯ÂL ÔÈ‡È·Ó ,Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï eˆ¯iLÎe¿∆ƒ¿¿«««…≈«≈¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÁeÙ Ô‰ÈÒ¯kL ÈtÓ17Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÁÈpÓe , ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿«ƒƒ««≈∆

˙B˙Ïc18È„k ,˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ˙B˜BÈz‰ ÔÈ·LBÈÂ , ¿»¿¿ƒ«ƒ««≈«¿»¿≈
Ï‰‡‰ ‰È‰iL19¯·˜ ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÔÈ·Ï ÌÈa ÏÈc·Ó ∆ƒ¿∆»…∆«¿ƒ≈»¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆

ÁBÏÈMÏ ÔÈÎÏB‰Â Ì„Èa Ô·‡ ÏL ˙BÒBÎÂ ,ÌB‰z‰20. «¿¿∆∆∆¿»»¿¿ƒ«ƒ«
ÔÈ‡ÏÓÓe ÌL ÔÈ„¯BÈ ,ÁBÏÈMÏ eÚÈb‰21LeÁÏ ÔÈ‡L . ƒƒ«ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆≈»

¯a˜Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ÌL»ƒ¿≈∆∆«¿∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…
ÔÈÎÏB‰Â ˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÔÈÏBÚÂ .˙B¯‰aƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ««≈«¿»¿¿ƒ
ÔÈ„¯BÈ ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒ¿«««ƒƒƒ¿«««ƒ¿ƒ
˙B¯ÊÚ‰Â ˙Èa‰ ¯‰ ÏkL ÈtÓ .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ««¿≈∆ƒ¿≈∆»«««ƒ¿»¬»
ÔÈÎl‰Óe .ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ ‰È‰ Ô‰ÈzÁz -«¿≈∆»»»ƒ¿≈∆∆«¿¿«¿ƒ

‰¯ÊÚ‰ Á˙t „Ú22ÏL Ïl˜ ‰È‰ ‰¯ÊÚ‰ Á˙Ù·e . «∆«»¬»»¿∆«»¬»»»»«»∆
ÔÈfÓe ˙BÒBkaL ÌÈna ÔÈ˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÈÏËB ,¯Ù‡≈∆¿ƒ»≈∆¿¿ƒ««ƒ∆««ƒ
˙B˜BÈz‰ eÈ‰ ÔÈÏÈaËÓe .Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ««…≈«≈«¿ƒƒ»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Û¯BO‰ ÏÚ ÔÈfÓe ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ««≈««ƒ
‰‡ÓËa e‡ÓË ‡nL ,˙n‰ ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L∆≈¿ƒƒÀ¿««≈∆»ƒ¿¿¿À¿»

.˙¯Á‡«∆∆

הטמא.14) על הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה והתורה
להגיע 15) אפשר ואי התהום עד רב בעומק קבר יש שמא

אינו  אמה אלף אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק, שם
מה  כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני חוצץ
על  טפח חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה,
עוברת. הטומאה ואין מפסיק הוא טפח בגובה טפח

שמונה",16) בני שיהיו "עד ב: הלכה ג פרק שם בתוספתא
קרי. יראו שלא כדי הטעם, בברטנורא ופירש מזה. יותר ולא

ובין 17) גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות
לעבור. שעליהם במקומות הנמצאת הטומאה

הטומאה.18) בפני אוהל,19)שחוצצות נעשות הדלתות
תחתיהן. הנמצא על מאהילות הן שוטף 20)שהרי נהר

לירושלים. רבינו,21)קרוב כותב זו הלכה בסוף
לקמן  דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות
מחרש  חוץ המים למלאות כשרים "הכול ב: הלכה ו בפרק
וקטן". שוטה מחרש חוץ לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה
מפני  וביאר במשנתנו זו סתירה על עמד טוב יום בתוספות
חשש  מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל
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קיא

קיא

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ג רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

על  קידוש וגם מילוי התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה
קטן. אפר 22)ידי שמור ששם לחיל הסמוכה נשים עזרת
הפרות.

.ÁÂÈÏÎa ‡lÓÈ ‡Ï - ˙Bf‰Ïe ˙‡lÓÏ Ï·hL ˜BÈzƒ∆»«¿«…¿«…¿«≈¿≈»
˙Bf‰Ï Ï·hL ˜BÈ˙Â .Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ˜BÈzƒ«≈««ƒ∆»«¿ƒ∆»«¿«
ÏaËiL „Ú ,¯Á‡ Ô‰k ÏÚ ‰fÓ BÈ‡ - ‰Ê Ô‰k ÏÚ«…≈∆≈«∆«…≈«≈«∆ƒ¿…
˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL ÌÈÏk ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Ê ‰OÚÓ ÌLÏ¿≈«¬≈∆«…≈¿≈≈ƒ∆ƒ¬¿«»
Ì‰a ˜qÚ˙È ‡Ï - BÊ ˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL Ì„‡ È·e BÊ¿≈»»∆ƒ¬¿«»…ƒ¿«≈»∆
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .dÓLÏ eÏaËiL „Ú ˙¯Á‡ ‰¯Ùa¿»»«∆∆«∆ƒ¿¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ»≈

.‰¯ta ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈«»»

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
אותה,1) שורפים וכיצד הפרה שורפים מקום זה באי יבאר

לשלשה  זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני והארז האזוב
כמה  חלק, בכל מתקדש ומי הפרה אפר חולקים היו חלקים

עשאם. ומי זו במצוה משנצטוו נעשו פרות

.‡˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡l‡ ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«»»∆»¿«««ƒ
¯‰·e .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ d˙‡ ‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…»∆ƒ««¬∆¿«

‰ÁLn‰3L·ÎÂ .d˙B‡ ÔÈÙ¯BO eÈ‰4¯‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ «ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»ƒ≈«
ÔÈtk ÔÈtk Èea ÂÈzÁ˙Â ,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰5‰tÎÂ , ««ƒ¿««ƒ¿»¿«¿»»ƒƒƒƒ¿ƒ»

Ètk ÈzL Ïk ÏÚÔ6ÏÚ ‰tk‰ ÈÏ‚¯ ÈzL eÈ‰iL È„k , «»¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«¿≈«ƒ»«
‚b7Ïk‰ ˙Áz ‰È‰zL È„k ,‰ÈzÁzL ÔÈtk ÈzL «¿≈ƒƒ∆«¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«««…

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ8ÌB˜Óe d˙Ù¯O ÌB˜Ó Û‡ . »ƒ¿≈∆∆«¿«¿¿≈»»¿
ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁz - ‰ÁLn‰ ¯‰a eÈ‰L ‰ÏÈ·h‰«¿ƒ»∆»¿««ƒ¿»«¿≈∆»ƒ¿≈
ÔÈ„ÚÒÓ‰ ÏÎÂ Û¯BO‰Â ‰¯t‰Â .ÌB‰z‰ ¯·∆̃∆«¿¿«»»¿«≈¿»«¿«¬ƒ
Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈ‡ˆBÈ d˙Ù¯Oaƒ¿≈»»¿ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»««≈

.‰Ê L·k∆∆∆

שנפסלו 2) קדשים שריפת מקום היה הבית שבהר מפני
"חוץ  כאן כתב ה"ד), הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז (רבינו
אלא  הבית שבהר השריפה במקום לא כלומר, הבית". להר
ב, סח, (יומא ירושלים לחומת שמחוץ השריפה במקום
המשחה  ובהר כאן: מסיים עצמו ורבינו ב). קה, וזבחים
מסולקת  (ובזה אותה שורפים היו לחומה) מחוץ (שהוא
לחומת  חוץ נשרפת פרה הלא רבינו, על החזוןֿאיש תמיהת

הבית?). להר חוץ כתב ולמה למזרח 3)ירושלים,
גשר.4)ירושלים. שורות 6)קשתות.5)כעין שתי

על  עמדה עליונה כיפה וכל חבירתה, גבי על אחת עשו,
התחתונה. השורה של כיפות הרגל.7)שתי כנגד שלא

חצירות.8) גבי ה"ז ב בפרק כמבואר

.·„ˆÈk9ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰ Ï‡¯OÈ È˜Ê ?d˙B‡ ÔÈÙ¯BO ≈«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈»«¿ƒƒ
Ô‰ÎÂ .ÌL ‰È‰ ‰ÏÈ·Ë ˙È·e .‰ÁLn‰ ¯‰Ï Ô‰ÈÏ‚¯a¿«¿≈∆¿««ƒ¿»≈¿ƒ»»»»¿…≈
ÔÈ‡·e L·k‰ ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‰¯t‰Â d˙Ù¯Oa ÔÈ„ÚÒÓ‰Â¿«¿«¬ƒƒ¿≈»»¿«»»¿ƒ««∆∆»ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe .‰ÁLn‰ ¯‰Ï10ÔÈÎÓBÒÂ ,11 ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ∆«…≈¿¿ƒ
Ô‰k‰ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈ˜f‰12Ï·Ë :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â «¿≈ƒ∆¿≈∆««…≈¿¿ƒ¿…

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡13Ô‰k ««¿ƒ»»…≈»¿ƒƒƒ…≈
ÌÈˆÚÂ .‚tzÒÂ ‰ÏÚÂ ,Ï·ËÂ „¯È .˙Á‡ Ï·Ë ,ÏB„b»¿…««»«¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿≈ƒ

ÈˆÚÂ ,ÌÈLB¯·e ÌÈBl‡ ,ÌÈÊ¯‡ :ÌL eÈ‰ ÌÈ¯cÒÓ¿À»ƒ»»¬»ƒ«ƒ¿ƒ«¬≈
‰˜ÏÁ ‰‡z14Ïc‚Ó ÔÈÓk ‰Î¯ÚÓ ÔÈOBÚÂ .15, ¿≈»¬»»¿ƒ«¬»»¿ƒƒ¿»

˙BBlÁ da ÔÈÁzÙÓe16˙·aÏÓ ¯e‡‰ ‰È‰zL È„k ,17 ¿«¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿∆»¿«∆∆
‰‡¯Óe .Ô‰a18‰¯t‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÎÂ .·¯ÚÓa ‰Î¯Ún‰ »∆«¿≈««¬»»¿«¬»¿¿ƒ∆«»»

‚‚Ó ÏL Ï·Áa19,‰Î¯Ún‰ Èab ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ¿∆∆∆»»¿¿ƒ»««≈««¬»»
Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰ .·¯ÚÓÏ ‰ÈÙe ÌB¯„Ï dL‡…̄»¿»»∆»¿«¬»«…≈≈¿ƒ¿»

BÏ‡ÓOa Ìc‰ Ïa˜Óe BÈÓÈa ËÁBL .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe20. »»¿«¬»≈ƒƒ¿«≈«»ƒ¿…
˙ÈÏ‡ÓO‰ BtÎaL Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a ‰fÓe«∆¿∆¿»«¿»ƒƒ«»∆¿««¿»ƒ
‰‡f‰ Ïk ÏÚ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Èa „‚k ÌÈÓÚt Ú·L∆«¿»ƒ¿∆∆≈»¿≈«√»ƒ«»«»»
ÌÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ È¯ÈLe .Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë¿ƒ«∆¿««»¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ
ÏL dÙe‚a BÚaˆ‡ Áp˜Ó ‰‡f‰ Ïk ÏÚ CÎÈÙÏ ,‰Èf‰Ï¿«»»¿ƒ»«»«»»¿«≈«∆¿»¿»∆

‰¯t21ÂÈ„È ˙‡ Áp˜Ó ,˙Bf‰lÓ ¯Ób .22ÏL dÙe‚a »»»«ƒ¿«¿«≈«∆»»¿»∆
ÌÈˆÚa L‡‰ ˙‡ ˙Èv‰Â .‰Î¯Ún‰ ÔÓ „¯BÈÂ ‰¯t»»¿≈ƒ««¬»»¿ƒƒ∆»≈¿≈ƒ
L‡‰ ÏÈÁ˙‰Â ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ˙Áz ÔÒÈÎ‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¬≈««¬»»¿ƒ¿ƒ»≈
¯e‡‰ ˙viL „Ú dÏ ¯nLÓe ˜BÁ¯a „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,da»¿«…≈≈¿»¿«≈»«∆ƒ«»

da¯a23,·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ ÏËB Ck ¯Á‡Â .dËa Ú¯w˙Â ¿À»¿ƒ»«ƒ¿»¿««»≈≈∆∆¿≈
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡24Ï˜LÓ ˙ÚÏB˙a Úe·ˆ ¯ÓˆÂ , ≈»ƒ∆«¿∆∆»«¿««ƒ¿«

ÌÈÚÏÒ ‰MÓÁ25?‰Ê Ê¯‡ ıÚ :ÌL ÌÈ„ÓBÚÏ ¯ÓB‡Â . ¬ƒ»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»≈∆∆∆
·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ≈∆∆∆≈∆∆∆≈∆≈∆≈

ÏBz ÈL ?‰Ê ˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê ˙Ú ∆¿ƒ««∆¿ƒ««∆¿ƒ««
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL ?‰Ê∆»¿»ƒ«»∆»¿∆»¿≈¿ƒ
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ :BÏ≈≈≈»¿»ƒ«»∆»
,Ô‰ ‰Ú·L ÌÈÊ¯‡ ÈÈnL ÈÙÏ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Á‡Â¿∆»¿»»»»¿ƒ∆ƒ≈¬»ƒƒ¿»≈
ÔÈÚ·BvL LÈ - Ì„‡ Úe·v‰Â ,‰Úa¯‡ ·BÊ‡ ÈÈÓeƒ≈≈«¿»»¿«»«»…≈∆¿ƒ
LÈÂ ,‡kÏa B˙B‡ ÔÈÚ·BvL LÈÂ ,‰‡eÙa B˙B‡¿»¿≈∆¿ƒ¿«»¿≈
ÌÈ¯b¯b‰ ‡È‰ ˙ÚÏBz‰Â .˙ÚÏB˙a B˙B‡ ÔÈÚ·BvL∆¿ƒ¿««¿«««ƒ««¿¿ƒ
BÓk Ô‰Â ,ÌÈ·e¯Á‰ ÈÈÚ¯‚Ï ÌÈÓBc‰ ¯˙BÈa ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈¿
.Ô‰Ó ¯Èb¯b ÏÎa LÈ LezÈ BÓk ˙ÚÏB˙Â ,‚B‡‰»¿««¿«≈¿»«¿ƒ≈∆
ÌÈÈn‰ Ô‰ el‡L Ô‰Ï ‰l‚Óe ÏkÏ ÚÈ„BÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ««…¿«∆»∆∆≈≈«ƒƒ
·BÊ‡‰ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·BÊ‡‰Â .‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»»«»»≈
.˙B¯„w‰ Ba ÔÈÏa˙Óe ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¿«¿ƒ«¿≈
.‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔzLÏL - ˙ÚÏBz‰Â Ê¯‡‰Â ·BÊ‡‰»≈¿»∆∆¿«««¿»¿»¿«¿ƒ∆∆∆
Ï‡ CÈÏLÓe ÈL ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰ ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ¿≈»≈ƒ»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ∆
.‰¯t‰ ˙Ù¯O CBz Ï‡ CÈÏL‰Â :¯Ó‡pL ,dËa CBzƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆¿≈««»»
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ CÈÏLÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ…∆∆ƒ«»¿À»¿…««

¯Ù‡ ‰OÚzL26Ï‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - CÈÏL‰ Ì‡Â , ∆≈»∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆¡«∆
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ ‡Ï - ˙Ù¯O CBz¿≈«……∆∆ƒ«»¿À»¿…««
ÔÈa ˙Á‡k ÔzLÏL CÈÏL‰L ÔÈa .¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆≈∆ƒ¿ƒ¿»¿»¿««≈
B‡ dÙeb CB˙Ï CÈÏL‰L ÔÈa ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê CÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ∆««∆≈∆ƒ¿ƒ¿»
CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ‰ÈÏ‡Ó ‰Ú¯˜pL ÔÈa ,d˙Ù¯O CB˙Ï¿¿≈»»≈∆ƒ¿¿»≈≈∆»¿««»ƒ¿ƒ

‰¯Lk - ÈÏÎa B‡ B„Èa dÚ¯wL ÔÈa27. ≈∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿≈»

פ"ג,9) פרה במשניות מקורם זו, בהלכה האמורים הדינים
לקמן. שיתבארו אחדים פרטים למעלה 10)בתוספת ראה

הי"ד. כשלא 11)פ"ב הכהן, את מטמאים כיצד מבאר
בשרץ. לטמאו אפשרות היו 12)היתה לא והזקנים
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קיב אדומה קיב פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ג רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לפרה. המעלה.13)טהורים רום לאדם שאין 14)תואר
קשרים. או חורים למעלה.15)בה וצר למטה רחב

פתוחים.16) ומתחזקת.17)מקומות מתלהבת
את 18) בו שמדליקים הצד גמי.19)האש.החזית, מין
מצוותה 20) אמרו: קכג, פיסקה חוקת בספרי בכלי. ולא ביד

רגל. מצוות ולא יד גמר 21)מצוות כתוב: במשנתנו
(בזבחים  אביי ומפרש פרה. של בגופה ידו מקנח מלהזות,
מזרק, בשפת אצבעו מקנח להזאה הזאה שבין ב) צג,
מתפלא  ובכסףֿמשנה פרה. של בגופה ידו מקנח וכשגמר
תירוצו. לעומק ירדתי ולא אביי. מדברי רבינו נטה למה
פיסקא  בספרי נתן כר' סובר שרבינו מתרץ, אברהם ובזרע

גמר. לא ובין גמר בין מחלק שאינו גם 22)קכ"ג,
מנחות  מקובצת' [ב'שיטה הדם. את בה שקיבל השמאלית
מקנח, במאי "בפנים" עתיקים: כת"י לפי גירסא מביא ב, ז,
מזרק, בשפת אביי: ואומר בפנים, הנעשים בקרבנות פירוש,
רבינו]. לעיני היתה זו שגירסא ונראה נמחק. והשאר

קכד.23) פיסקא חוקת בספרי עקיבא, א.24)כר' כו, נדה
[בתקופה 25) זוז" "עשרה משקל אמרו: א, מב, ביומא

מסתמך  כאן ובהגהה משקלות]. המטבעות שימשו העתיקה
שהם  ביהודה, זוז "עשרה מ"ח: פ"י תרומות משנה  על
עצמו  רבינו הקדימו כבר אולם בגליל". סלעים חמשה
משקל  רבינו העדיף למה נתבאר ולא למשנתנו. בפירושו
זוזים. ארבעה היה שהסלע יהודה, משקל על גליל

ה"ז.26) פ"ג פרה שם.27)תוספתא תוספתא

.‚‰¯Ó‚28‡È‰ ,˙BÏ˜Óa d˙B‡ ÔÈË·BÁ - d˙Ù¯O ƒ¿¿»¿≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÎÂ ,Ô‰a ‰Ù¯OpL ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÎÂ¿»¬≈««¬»»∆ƒ¿¿»»∆¿¿ƒ∆«…
ÔÈa ,¯Ù‡ ‰È‰ÈÂ L˙kiL ¯LÙ‡L ¯BÁL ÏÎÂ .˙B¯·Îaƒ¿»¿»»∆∆¿»∆ƒ»≈¿ƒ¿∆≈∆≈
‰OÚiL „Ú B˙B‡ ÔÈL˙Bk - ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ÔÈa d¯OaÓƒ¿»»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«∆≈»∆
¯‡LpL ÌˆÚ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯Ù‡ Ba ÔÈ‡LÂ ;¯Ù‡≈∆¿∆≈≈∆«ƒƒ¿»∆∆∆ƒ¿«
.LzÎ ‰È‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰Ù¯O ‡Ïa ‰ÈÓˆÚÓ≈¬»∆»¿…¿≈»≈»≈»»»ƒ¿»

יא.28) פ"ג, במשנה מקורה זו הלכה כל

.„,‰¯ÊÚa BÁÈp‰Ï d¯Ù‡Ó ÌeÏk ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿«ƒ»¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe .‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â :¯Ó‡pL29eÈ‰ ∆∆¡«¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»¬»ƒ»

ÏÈÁa Ôz „Á‡ :d¯Ù‡ Ïk ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ30¯‰a „Á‡Â , ¿ƒ∆»∆¿»∆»ƒ»«≈¿∆»¿«
‰Ê .˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˜lÁ˙Ó „Á‡Â ,‰ÁLn‰«ƒ¿»¿∆»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆

˜lÁ˙nL31ÔÈLc˜Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰ - ˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ∆ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿«¿ƒ
ÔÈfÓ Ï‡¯OÈ eÈ‰ - ‰ÁLn‰ ¯‰a ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ«¿««ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
:¯Ó‡pL ;ÚˆÓe ÔÎeÓ ‰È‰ ÏÈÁa ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ««≈»»»À¿»∆∆¡«
„nÏÓ - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â¿»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆¿«≈
‰¯t Ïk ¯Ù‡Ó ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈÚÈˆnL∆«¿ƒƒƒ∆¿≈»«¿ƒƒ≈≈∆»»»

˙B¯t ÚL˙Â .ÏÈÁa ÔÈÙ¯BOL ‰¯Ùe32eOÚ ˙Bn„‡ »»∆¿ƒ«≈¿≈«»¬À«¬
.‰iMa ˙Èa‰ ·¯ÁL „Ú BÊ ‰ÂˆÓa eeËˆpMÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«∆»«««ƒ«¿ƒ»
Ú·LÂ ,‡¯ÊÚ ‰OÚ ‰iL ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚ ‰BL‡ƒ̄»»»∆«≈¿ƒ»»»∆¿»¿∆«
CÏn‰ ‰OÚÈ ˙È¯ÈOÚ‰Â .˙Èa‰ Ôa¯Á „Ú ‡¯ÊÚÓ≈∆¿»«À¿«««ƒ¿»¬ƒƒ«¬∆«∆∆

.ÔBˆ¯ È‰È Ôk ,ÔÓ‡ .‰ÏbÈ ‰¯‰Ó ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿≈»ƒ»∆»≈≈¿ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

..."éða úãòì äúéäå :øîàpL ;òðöîe ïëeî äéä ìéça ïzpL äæå§¤¤¦©©¥¨¨¨ª§¨¤¤¡©§¨§¨©£©§¥
úøîLîì ìàøOé." ¦§¨¥§¦§¤¤

שקוע  להיות יכול יהודי ה': לעבודת מזה וההוראה
ולשכוח  אחר, יהודי על ובהשפעה ציבורית בעסקנות
שגם  ההוראה באה ועלֿכך בעצמו, הרוחניים מענייניו
ולהשמר  לזכור צריך אחר, יהודי "מטהרים" כאשר
שבגללו  עצמו, בו מת טומאת של עניין יהיה שלא

אדומה. פרה לאפר להגיע יצטרך
1060 עמוד ד' חלק לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

(חומת 30)שם.29) חומה מוקף היה המקדש שטח כל
ונקראת  רשת מעשה גדר היתה החומה מן לפנים הבית), הר
ברוחב  המקדש של מזרח בצד מהסורג שלפנים ושטח סורג,

"חיל". נקרא אמות שם.31)עשר כחכמים 32)תוספתא
ו. פ"ג שם במשנה

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
רצתה 1) לא ואם כאחת, אדומות פרות ב' שוחטים אם יבאר

לשמה  שלא שנשחטה פרה עמה, אחרת מוציאים אם לצאת
היזו  אם בכלי, דמה מקבל או מבשרה לאכול מנת על או
חיסר  או ההיכל כנגד כיוון שלא או כאחת כהנים (שבעה)
היזה  או ממערכתה חוץ הדם הוציא כו', מהמתנות אחת
חוץ  שרפה שריפתה, ממקום חוץ שחטה ואם בלילה,
פקע  או חסר ואם שרף ואחרֿכך הפשיטה או למערכתה
ידים  בקידוש שלא שרפה ואם בלינה, נפסלת אם ממנה,
לה  מרבה ואם בעצים, שלא שרפה מקדש, והיכן ורגלים,

עצים.

.‡ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL ,˙Á‡k ˙Bn„‡ ˙B¯t ÈzL ≈¬ƒ¿≈»¬À¿««∆∆¡«
.d˙‡ ËÁLÂ¿»«…»

קכג.2) חוקת 'ספרי'

.·‰˙ˆ¯ ‡Ï3dnÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏ ‰¯t …»¿»»»»≈≈ƒƒƒ»
‰¯ÁL4,‰n„‡ ‡ÏÂ ;eËÁL ‰¯ÁL :e¯Ó‡È ‡lL , ¿…»∆……¿¿…»»¬¿…¬À»

.eËÁL ÌÈzL :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿¿«ƒ»¬

מ"ז.3) פ"ג לצאת,4)פרה, רוצה ואינה מתעקשת כשפרה
גם  הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת אחרת פרה לוקחים

המסרבת.

.‚‰¯t5dÓLÏ ‡lL ‰ËÁLpL6ÏawL B‡ ,7B‡ »»∆ƒ¿¬»∆…ƒ¿»∆ƒ≈
‰f‰L8dÓLÏ ‡lLÂ dÓLÏ B‡ ,dÓLÏ ‡lL9B‡ , ∆ƒ»∆…ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

B‡ Ô‰Îa ‡lL ˙ÈOÚpL B‡ ,dÓLÏÂ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬≈∆…¿…≈
ÌÈ„‚a ¯qÁÓa10·‰Ê È„‚·a d‡OÚL B‡ ,11È„‚·a B‡ ƒ¿À«¿»ƒ∆¬»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈
‰ÏeÒt - ÏÁ12B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dËÁL . …¿»¿»»«¿»∆¡…ƒ¿»»

‰¯Lk - dÓcÓ ˙BzLÏ13ÁÈ¯ da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ»»¿≈»¿ƒ∆…∆¡«»≈«
ÁBÁÈ14. ƒ«
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קיר

קיר

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ג רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה"א.5) פ"ד שוחטה 6)שם שהוא אמר שחיטה בשעת
חטאת. או עולה כגון הקרבנות, אחד דמה.7)לשם

ה"ב.8) פ"ג עולה.9)ראה ולשם אדומה פרה לשם כגון
הבגדים.10) ארבעת כל לבש גדול.11)שלא כהן של
שנאמר 12) חטאת, שנקראה מפני פסולה, לשמה שלא

לשמה. שלא פסולה וחטאת היא" "חטאת יט): יט, (במדבר
ב'ספרי' כן גם למדנו חול, ובגדי זהב בגדי בגדים, ומחוסר
למשנה  בפירושו רבינו אולם זה, מפסוק קכד פיסקה שם
הכיפורים. יום מעבודת ב'גזירהֿשוה' למדנו זה שכל כותב

"פסולה".13) שם גורסים ויש מ"ג. כלומר,14)שם
שהרי  רבים, (תמהו מזבח. לגבי קרבים אינם ובשרה שדמה
כזו  מחשבה אין ניחוח" "ריח בהם שנאמר בקרבנות גם
זבחים  במשנה – כמותם שהלכה – חכמים לדעת פוסלת
לפי  גם יפה שכוחו זה נימוק מוסיף שרבינו ונראה א. לה,
פוסלת  כזו שמחשבה שם, במשנה אליעזר רבי דעת

בקרבנות).

.„pL ;‰ÏeÒt - ÈÏÎa dÓc Ïa˜¯ÊÚÏ‡ Á˜ÏÂ :¯Ó‡ ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆¿»»
˙ÂˆÓ ‡ÏÂ „È ˙ÂˆÓ d˙ÂˆÓ - BÚaˆ‡a dÓcÓ Ô‰k‰«…≈ƒ»»¿∆¿»ƒ¿»»ƒ¿«»¿…ƒ¿«

ÈÏk15. ¿ƒ

קכג.15) פיסקה שם, 'ספרי'

.‰ÈÏÎa ‰f‰16.‰ÏeÒt B˙‡f‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ elÙ‡ ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ««≈∆«»»¿»
‰Ú·L ef‰ .‰ÏeÒt - BÏ‡ÓOa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰f‰ƒ»««≈∆ƒ¿…¿»ƒƒ¿»

ÌÈ‰k17„Á‡k Ô˙Èf‰18‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ;‰ÏeÒt Ô˙Èf‰ - …¬ƒ«»»»¿∆»«»»»¿»∆««∆
‰¯Lk -19‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ .20; ¿≈»ƒ»¿…ƒ≈¿∆∆«≈»¿»

„‚k ÔeÎiL „Ú - „ÚBÓ Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆…«¿≈…∆≈«∆¿«≈¿∆∆
e‰‡B¯ ‰È‰ÈÂ ÏÎÈ‰‰21dÙ¯O B‡ dËÁL Ì‡ ÔÎÂ . «≈»¿ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»»¿»»

d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k ‡lL∆…¿∆∆«≈»¿»∆∆¡«¿»«…»
ÂÈÙÏ22. ¿»»

ה"א.16) פ"ד שם אחת.17)תוספתא, הזאה הזה אחד כל
אחת.18) מ"ב.20)שם.19)בבת פ"ד פרה
מזה.21) שהוא בשעה ההיכל את יראה לא 22)הכהן

כנגד  ולשרוף לשחוט שצריך זה ממקרא נלמד כיצד נתבאר
מן  מהיקש אלה דינים למדו - א קיג, זבחים (בגמרא ההיכל

הזאה).

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ËÁL B‡ Û¯O B‡ ‰f‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ»»«»«
ÂÈ¯BÁ‡ ‰È‰L B‡ ÔBÙˆ „‚k B‡ ÌB¯c‰ „‚k¿∆∆«»¿∆∆»∆»»¬»
„‚k ÂÈÙe ·¯ÚÓe Á¯ÊÓ ÔÈa „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;Lc˜nÏ«ƒ¿»¬»ƒ»«≈ƒ¿»«¬»»»¿∆∆
˜ec˜„a [ÏÎÈ‰‰] „‚k Ôek ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰‰«≈»««ƒ∆…ƒ≈¿∆∆«≈»¿ƒ¿

‰¯Lk -24. ¿≈»

פסולה.23) ההיכל, כנגד א 24)שלא כח, מנחות כרבא,
משנתנו  גם לדעתו מתפרשת וכן הברייתא, של בפירושה -

ג). (פ"ד,

.Ê¯qÁ25ÌÈzL Ï·Ë .‰ÏeÒt - ˙Bzn‰ ÔÓ ˙Á‡ ƒ≈««ƒ««»¿»»«¿«ƒ
,ÌÈzL ‰f‰Â ˙Á‡ Ï·Ë .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ˙Á‡ ‰f‰Â¿ƒ»«««»»¿»»«««¿ƒ»¿«ƒ
‰f‰Â Ï·Ë ‡l‡ ‰iL ‰‡f‰ ·MÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ≈«»»¿ƒ»∆»»«¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙¯Á‡26‰ÏÈ·Ë BÚaˆ‡ Ï·Ë ?„ˆÈk . «∆∆«»»¿»≈«»«∆¿»¿ƒ»

˙ÈÚÈ·Le ˙ÈML ‰f‰Â ˙ÈML27¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ««ƒ∆»«
‰f‰ .‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙ÈÚÈ·L ‰f‰Â BÚaˆ‡ Ï·ËÂ¿»«∆¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»»¿»ƒ»
¯ÊÁ elÙ‡ ,˙ÈÈÓLe [˙ÈÚÈ·L] ˙ÈÚÈ·L ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒ»«
ÏkL ;‰¯Lk - ˙ÈÈÓL ‰f‰Â ˙ÈÈÓL ‰ÏÈ·Ë Ï·ËÂ¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»∆…
‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌeÏk BÈ‡ Ú·M‰ ÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ««∆«≈¿¿∆ƒ¿∆∆
Ì‡ d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ Ï·‡ ;¯Á‡ Ô‰k ÛÈÒB‰L∆ƒ…≈«≈¬»«…≈«≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„a ˜qÚ˙pL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÛÈÒB‰ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»»∆≈»ƒ

.d˙Ù¯O ˙ÚLaƒ¿«¿≈»»

זו 25) מעכבות שבפרה הזאות "שבע א: כז, מנחות משנה,
הכתוב  מן למדו קכד, פיסקה חוקת, ב'ספרי' זו". את
מעשיה, מכל אחד שינה שאם היא" "חטאת י) יט, (במדבר
(שם): בפרה שכתוב משום רבא, מנמק שם ובגמרא פסולה.
מעכב. – חוקה לשון בו שנאמר מקום וכל עולם", "חוקת

מנמק,26) להמבי"ט ספר' ב'קרית ה"א. פ"ד, פרה תוספתא,
שתי  ולא הזאה לכל אחת טבילה קבעה שהתורה מפני
הפרה  נפסלה כאן האמורים הדינים שבכל ודעתו, טבילות.
שלא  פעולה שעשה מפני והטעם בלבד, ההזאה אותה ולא

כשירה. הזאה מששית 27)לצורך "הזה שם: במשנה,
את  גם הזה ששית מטבילה רבינו, ומפרש שביעית".
טבילה  אמרה והתורה בינתיים, אצבע טבילת בלי השביעית
אפילו  (פוסל מעכב פרה במעשה שינוי כל הזאה. לכל
רבינו: מפרש במשנתנו כד. הערה למעלה ראה בדיעבד).
והזה  שביעית, טבילה וטבל זה אחר שב שהוא ואףֿעלֿפי
כבר  שהוא לפי יספיק לא זה הנה שביעית, הזאה ממנה

פסלה.

.Á‡ÈˆB‰28‰f‰Â dzÎ¯ÚnÓ ıeÁ Ìc‰ ˙‡29- ƒ∆«»ƒ«¬«¿»¿ƒ»
‰ÏeÒt30. ¿»

ה"ו.28) פ"ג שם למערכתה.29)תוספתא, חוץ
לשטח 30) הדם את יחזיר לא ולכתחילה נפסלה. הפרה

למערכתה  הדם את החזיר אם אבל להזות, מנת על מערכתה
וקשה  גירסאות, כמה ישנן זו (בתוספתא כשירה. – והזה

רבינו). גירסת את לקבוע

.Ë‰f‰31ÌBia ˙BÈf‰ LL ‰f‰ elÙ‡ ,‰ÏÈla dÓcÓ ƒ»ƒ»»««¿»¬ƒƒ»≈«»«
‰ÏeÒt - ‰ÏÈla ˙Á‡Â32. ¿««««¿»¿»

ה"א.31) פ"ד שם שהתורה 32)תוספתא, בקרבנות, כמו
שם). (במדבר, 'חטאת' לפרה קראה

.ÈdËÁL33dËÁL elÙ‡ ,d˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ ¿»»ƒ¿¿≈»»¬ƒ¿»»
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ34.‰ÏeÒt - ƒ¿ƒƒ«»¿»

א.33) קיב, קיג,34)זבחים שם בגמרא ירושלים. חומת
את  הקריב שאם הדעת, על להעלות שאפשר אמרו, - א

כשירה. היא – יותר מקודש למקום הפרה

.‡ÈdÙ¯O35B‡ ,‰ÈÏÚ ‰ËÁLpL ‰Î¯ÚnÓ ıeÁ ¿»»ƒ«¬»»∆ƒ¿¬»»∆»
Û¯OL B‡ ,˙BÎ¯ÚÓ ÈzLa dÙ¯Oe ÌÈLÏ d˜lÁL∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¬»∆»«

‰ÏeÒt - ˙Á‡ ‰Î¯ÚÓa ÌÈzL36˙ÈOÚpL ¯Á‡ Ì‡Â . ¿«ƒ¿«¬»»««¿»¿ƒ««∆«¬≈
dab ÏÚ Û¯BO - ˙¯Á‡ ‡È·Ó ¯Ù‡37.LLBÁ BÈ‡Â ≈∆≈ƒ«∆∆≈««»¿≈≈
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קיד אדומה קיד פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ג רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ודעת 35) מגיתה". חוץ "שרפה שנינו: שם מ"ב. פ"ד פרה
ובפירושו  (כסףֿמשנה), הך היינו ומערכה שגת רבינו
גת  כעין מסודרים "עצים מפרש: - א קיב, זבחים למשנה
שמדובר  ונראה המשחה". בהר אותה ששוחטים במקום
(שם  יוחנן כרבי ופסק ההיכל, פתח כנגד שלא כששרפה
מפרשים, (ויש במשנתנו. הברטנורא פירש וכן א). קיג,
לשורפה  שצריך מפני פסולה, – ההיכל פתח נגד שאפילו
מלשון  רבינו לשון שינוי יתפרש דעתם על שחיטתה. במקום
לאו  הוא שאמרו, מגיתה" ש"חוץ להשמיענו שבא המשנה

פסולה). – ממערכתה חוץ אפילו אלא כמו 36)דווקא,
אותה  ודרשו: "אותה" שנאמר מפני ה"א, למעלה בשחיטה,

לבדה. ה"ה.37)– פ"ד שם תוספתא, הראשונה. גבי על

.·ÈÂ dËÈLÙ‰dÁz38- dlk Û¯O Ck ¯Á‡Â ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿««»»«À»
‰¯Lk39dL¯tÓ elÙ‡ ,ÌeÏk ‰pnÓ ¯qÁ Ì‡Â ;40- ¿≈»¿ƒƒ≈ƒ∆»¿¬ƒƒƒ¿»
‰ÏeÒt41Ú˜t .42,d¯ÚOÓ elÙ‡ ,d¯OaÓ B‡ d¯BÚÓ ¿»»«≈»ƒ¿»»¬ƒƒ¿»»

¯ÈÊÁÈ - ˙ÈÊk43ıeÁ Ú˜t .‰ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ…∆¡ƒ¿»»«
Ú˜t .BÓB˜Óa BÙ¯BOÂ ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - dzÎ¯ÚÓÏ¿«¬«¿»«¿∆»»¿¿ƒ¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - dL¯tÓ B‡ ‰ÈÙÏhÓ ,‰È¯wÓƒ«¿∆»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï44. ¿«¬ƒ

מ"ג.38) שלימה 39)שם כשהיא לשרפה צריך לכתחילה
לפני  נותחה אם נפסלה לא בדיעבד אבל א) יא, (חולין

שבמעיה.40)שריפתה. המעוכל כתוב 41)האוכל
על  דמה ואת בשרה ואת עורה "את ה): יט, (שם בתורה

ישרוף". ה"ז.42)פרשה פ"ג פרה תוספתא,
חוץ 43) ומבשרה משערה מעורה "פקע שנינו: בתוספתא

זה  הרי ממערכתה חוץ פסול, החזיר לא ואם יחזיר, לגיתה
לפרש  עלינו עלֿכרחנו כאן במקומו". ושורפו עליו מרבה
לשרוף  עצים מערכת מסדרים ובה בקרקע, חפירה היא שגת
החפירה. כל את ממלאה אינה והמערכה הפרה, את עליה
פסול, החזיר לא ואם להחזיר צריך לגת חוץ ונפל פקע ואם
עצים  מרבה המערכה מן רחוק הגת בתוך ונפל פקע אם אבל
וכן  שנפל. במקום ושורפו מקומו עד המערכה את ומרחיב

כאן. רבינו דברי גם להבין שם.44)יש תוספתא,

.‚È‰¯t‰45‰ËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏa ˙ÏÒÙ dÈ‡ «»»≈»ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
.‰¯Lk - ¯ÁÓÏ ‰Ù¯OÂ B˙ÎÏ‰k dÓ„ ‰f‰Â ÌBi‰«¿ƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»»¿≈»

ה"א.45) פ"ד שם תוספתא,

.„ÈdÙ¯O46ÔB‡47‰¯tk ¯qÁÓ B‡48‰¯Lk -49. ¿»»≈¿À««»»¿≈»

ב.46) יז, בפ"ב 47)זבחים (רבינו קרוביו מיתת ביום אבל
בלבד  הקבורה שלפני אומרים ויש ה"ט). מקדש ביאת מהל'
הקרובים  את רבינו מונה ה"א, אבל מהל' בפ"ב אונן. נקרא

מיתתם. על מביאים 48)שאוננים ויולדת וזבה זב מצורע,
הקרבתם  ולפני שמשם, והעריב שטבלו אחרי קרבנות

כיפורים", "מחוסרי פסולים 49)נקראים שהם ואףֿעלֿפי
לפי  והטעם, חטאת. – לפרה קראה והתורה בקרבנות,
יש  הי"ג) פ"א (למעלה בפרה כשר יום טבול תורה שאמרה
כיפורים, ומחוסר אונן להכשיר קלֿוחומר מזה ללמוד

ד"ה  שם ('תוספות' טבולֿיום מטומאת קלה שטומאתם
שרפה).

.ÂËdÙ¯O50Lec˜a ‡lL51,‰ÏeÒt - ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿»»∆…¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿»
‰„B·Ú ÔÈÚk ‰ÈOÚnL ÈtÓ52Lc˜Ó ÔÎÈ‰Â .53ÂÈ„È ƒ¿≈∆«¬∆»¿≈¬»¿≈»¿«≈»»

¯L ÈÏÎa ?ÂÈÏ‚¯Â˙54ÌÈÙa55ıeÁa Lc˜ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈«
‰„È˜Óa elÙ‡ ,ÏÁ ÈÏkÓe56ÏÈ‡B‰ ,¯Lk - Ò¯Á ÏL ƒ¿ƒ…¬ƒƒ¿ƒ»∆∆∆»≈ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËnLk ÔÎÂ .ıeÁa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ¿»«¬∆»«¿≈¿∆«¿ƒƒ∆«…≈
e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ‡nËnL ¯Á‡ Û¯BO‰57BÈ‡ - «≈««∆¿«¿ƒ¿∆≈«¿≈

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ58ÈÏe·Ëa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ , »ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÌBÈ59.

מ"א.50) פ"ד ורגליו 51)פרה ידיו לרחוץ מחויב כהן
"קידוש". נקראת זו ורחיצה בעבודה, מתחיל שהוא לפני

קרבנות.52) ב.53)עבודת ב, שנתקדש 54)זבחים כלי
המקדש. מס'56)בעזרה.55)לצרכי (בסוף קטנה. כוס

כך). לפרש אין שכאן מובן קטן. לוח רבינו: מפרש שבת,
ה"ב.57) פ"ג צריך 58)למעלה וטבל, שנטמא כהן

א.59)לקדש. כ, שם

.ÊËdÙ¯O60ÌÈˆÚa ‡lL61ÌÈˆÚ ÏÎa B‡62elÙ‡ , ¿»»∆…¿≈ƒ¿»≈ƒ¬ƒ
‡··‚a B‡ L˜a63d˙ÂˆÓe .‰¯Lk -64ËÚÓÈ ‡lL ¿«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»∆…¿«≈

ÈÏÈ·Á dÏ ‡e‰ ‰a¯Ó Ï·‡ ,dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ÌÈˆÚ dÏ»≈ƒƒ»»»¬»«¿∆»¬ƒ≈
·BÊ‡65˙‡ ˙Ba¯‰Ï È„k ‰Ù¯O ÔÓÊa ÔÂÈ ·BÊ‡Â ≈¿≈»»ƒ¿«¿≈»¿≈¿«¿∆

BÏ LÈÂ .¯Ù‡‰66„Ú d˙Ù¯Oa ÌÈˆÚ ˙Ba¯‰Ï »≈∆¿≈¿«¿≈ƒƒ¿≈»»«
da ÛÈÒB‰ Ì‡ ,¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ ;¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ»

„Á‡ ıÚ elÙ‡‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯ÚÓk ‰Ê È¯‰ -67¯Ù‡a ¬ƒ≈∆»¬≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆¿≈∆
.‰¯t‰«»»

מ"ג.60) פ"ד הפרה.61)פרה גוף את הצית אלא
(פ"ג 62) למעלה שנמנו מסוגים לא אפילו שהם, עצים בכל

"זבל 63)ה"ב). רבינו: מפרש פ"ג, תחילת שבת בהל'
קצירת  אחר בקרקע שנשאר למה שהתכוון ונראה שדות",

מ"ד.64)התבואה. ה"ו:65)שם פ"ד פרה בתוספתא,
מרבין  כשהיו אף יהודה, רבי אמר עצים. לה מרבה "לעולם
יפה  שאפרו מפני אזוב חבילי אלא מרבין היו לא לה
תנאֿקמא  על חולק אינו יהודה שרבי רבינו ודעת ומרובה".
(כסףֿמשנה). כמותו פסק ולפיכך דבריו, מפרש אלא

אפר.66) שתיעשה עד לו מותר מעצים 67)כלומר, אפר
חולין. לצרכי שנשרפו

.ÊÈ‰¯t‰ ‰OÚÓ Ïk68‡l‡ BÈ‡ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ »«¬≈«»»ƒ¿ƒ»¿«≈∆»
‰p‰k È¯ÎÊ·e ,ÌBia69da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰Â ,70„Ú , «¿ƒ¿≈¿À»¿«¿»»∆∆»«

¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL71Òpk Ì‡ , ∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡ ‰M‡ ezÒpkL B‡ ‰ÏÈla d¯Ù‡∆¿»««¿»∆ƒ¿«ƒ»∆»»¿»»

ÚLa ˙¯Á‡‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙ÒÈk ˙72ÔÈpÓe . «∆∆ƒ¿«¿ƒ»¬≈¿≈»ƒ«ƒ
Ì„‡ ÏÎa ¯Ù‡‰ ˙ÙÈÒ‡L73L¯ÁÓ ıeÁ Ï‡¯OiÓ ∆¬ƒ«»≈∆¿»»»ƒƒ¿»≈≈≈≈

ÔË˜Â ‰ËBL74¯Ó‡pL ?75.¯B‰Ë LÈ‡ ÛÒ‡Â : ∆¿»»∆∆¡«¿»«ƒ»
ÏÏkÓ76Ì„‡ :¯Ó‡ el‡Îe .Ô‰k ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L77 ƒ¿»∆≈»¿ƒ»…≈¿ƒ»«»»

˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ÔÈpÓe .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,¯B‰Ë»≈ƒ≈ƒ»ƒ«ƒ∆«¿»»∆∆
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קטו

קטו

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ד חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

?da78d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL79‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . »∆∆¡«¿»«…»ƒƒ«¿»
˜qÚ˙ Ì‡L ,„nÏÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…»«»∆»¿«≈∆ƒƒ¿«≈
:¯Ó‡Â .dÏÒt - d˙ËÈÁL ˙ÚLa ¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»¿∆¡«
,„nÏÏ .da ÂÈÈÚ eÈ‰iL - ÂÈÈÚÏ ‰¯t‰ ˙‡ Û¯OÂ¿»«∆«»»¿≈»∆ƒ¿≈»»¿«≈
‰OÚzL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆»ƒ¿«¿ƒ»«∆≈»∆
˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ d˙Ù¯Oa ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ .¯Ù‡≈∆¿»»≈ƒ¿≈»»¿»»¿»»«∆∆

.¯Ù‡ ‰OÚzL „Ú ,dÏÒt -¿»»«∆≈»∆≈∆

מ"ד.68) פ"ד כהן,69)שם טעונה שחיטה שגם משמע
שכשירה  בפירוש פסק המוקדשין פסולי מהל' בפ"א אולם

זו. הלכה סוף ראה אז 70)בזר. עשה בה המתעסק אם
פסולה. הפרה – שריפתה לצורך אינה שהיא מלאכה איזו

ה"ו.71) פ"ד שם ומג,72)תוספתא, ב. מב, יומא במסכת
מהמקרא. זה דרשו - אשה.73)א ובין איש בין

מי הת 74) א) מג, (שם חכמים ודרשו "והניח", אמרה ורה
דעת. בהן אין ואלה להניח, דעה בו נימוק 75)שיש

אדם. בכל "כהן",76)להכשיר ולא "איש" שאמר מזה
כשר. כהן) (לא זר שגם ברור מלאכה 77)יוצא עשה שאם

נפסלה. – פרה במעשה עוסק שהיה בשעה אחרת
ופירושה 78) האשה, את מוציאה אינה איש המילה כלומר,

"טהור" הזר, את להכשיר "איש" אמרו: שם בגמרא אדם. –
ט) יט, (במדבר בתורה כתוב פירוש: האשה. את להכשיר
מלמדת  "איש" המילה הפרה", אפר את טהור איש "ואסף
מיותרת, שהיא "טהור" והמילה כהן, צריך אינו שאיסוף
למעשה  פסול וטמא היא" "חטאת יט) (שם, בה נאמר שהרי
אבל  תורה, הקפידה בלבד טהרה שעל ללמד באה חטאת,

המין. על רב,79)לא לדעת זו דרשה נאמרה - א מב, שם
ממקרא  למדו שמואל לדעת אבל כהן, צריכה פרה ששחיטת
מהכתוב  נלמד מלאכה ופסול בזר, כשירה ששחיטתה זה
רבינו  שהרי הדבר, ותמוה לעיניו. הפרה את ושרף ה) (שם,
פרה  ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א פסק
(ונראה  מלאכה? פסול זה ממקרא למד וכיצד בזר, כשרה
מהפסוק  הדרשות שתי לדרוש שאפשר רבינו, בדעת לומר
הפסוק  קטע את רק כאן והביא רבינו דקדק ולפיכך הזה,
"לפניו" ומן מלאכה, פסול לומדים שממנו אותה", "ושחט
לרבינו  לו נראית כשמואל. רואה, ואלעזר שוחט שזר למדנו,
(פסול  הדעת להיסח מיוחד לימוד שצריכים רב, סברת
פסק  להלכה אבל בשריפה, גם וכן בשחיטה מלאכה)
עי' סתירה. כל בכך ואין כשירה, בזר ששחיטה כשמואל

שם). בגמרא

.ÁÈËÁL80dnÚ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ËÁLÂ ‰¯t‰ ˙‡81 »«∆«»»¿ƒ¿¬»¿≈»«∆∆ƒ»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,‰¯Lk - dnÚ ˙ÚÏ„ ‰ÎzÁ B‡82 ∆¿¿»¿««ƒ»¿≈»∆¬≈…ƒ¿«≈

dnÚ ‰ËÁLpL ‰Ó‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ ;‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»««ƒ∆«¿≈»∆ƒ¿¬»ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï ‰¯Lk83.‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡L , ¿≈»«¬ƒ»∆≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»

˙ÚÏc‰ CzÁÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡84˙ÚLa ‰ÎzÁÂ ¬»ƒƒ¿«≈«¿…«¿««¿∆¿¿»ƒ¿«
.‰Î‡ÏÓ dnÚ ‰OÚ È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»∆¬≈»»ƒ»¿»»

א.80) לב, בסכין 81)חולין ששחט כגון בכוונה, שלא
מן 82)ארוכה. דעתו שמסיח מפני פוסלת מלאכה עשיית

הדעת. היסח בה אין כוונה בלי שמלאכה ומובן הפרה,

שני 83) תלויים שם, רבא בדברי שלפנינו הגירסה לפי
כוונה  צריכה אינה חולין בהמת שחיטת אם בזה, זה הדינים
ואת  אותה ולא אותה" "ושחט מהדרשה פסולה, הפרה –
הפרה  – פסולה החולין בהמת שחיטת ואם חבירתה,
שמכשיר  כאן רבינו על משנה' ה'כסף ומתפלא כשירה,
ולא  תרי"), לבי שטרא "מזכי אומר: תלמודי (פתגם שתיהן
רבא. בדברי הגירסא את לשנות אלא אחרת דרך מצא

אחרת.84)עיי"ש. בהמה לשחוט נתכוון אם וכלֿשכן

âכסלו י"ד חמישי âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

מטמאים 1) סוף ועד מתחלה בפרה העוסקים שכל יבאר
והפרה  בגדים, מטמא ממטמאיו שיפרוש אחר אם בגדים,
כל  אפרה, שהכניסו אחר בה המתעסק מטמאה, אם עצמה
הוא  מקום ובאיזה אפר, שייעשו עד מטמאים הנשרפים
ושעירים  פרים הנושאים בגדים מטמאים מאימתי שורף,

הנשרפים.

.‡ÔÈ‡nËÓ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk»»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«¿«¿ƒ
ıÚ CÈÏLÓe ËÁBMa ¯Ó‡pL .Ô˙iOÚ ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«¬ƒ»»∆∆¡««≈«¿ƒ≈
:Û¯BOa ¯Ó‡Â ;B¯Oa ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :Ê¯‡∆∆¿ƒ∆¿»»¿»«¿»¿∆¡««≈
˙‡ ÛÒ‡‰ ÒaÎÂ :¯Ó‡Â ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡ Û¯O‰Â¿«≈…»¿«≈¿»»¿∆¡«¿ƒ∆»…≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ da ÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkL ,„nÏÓ .‰¯t‰ ¯Ù‡≈∆«»»¿«≈∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«
LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔÈeÚËe ÌÈ„‚a ÌÈ‡nËÓ ÛBÒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆
‡nËÓ d˙iOÚ ˙ÚLa d¯nLÓ‰ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈcƒ»¬»«¿«¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿«≈

¯·È‡ da ÊÈÊÈ ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ„‚a2. ¿»ƒƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»ƒ»≈»

ãקודש משיחות ãנקודות

"ïîæ ìk íéãâa ïéànèî óBñ ãòå älçzî äøta ïé÷ñBòä ìk̈¨§¦©¨¨¦§¦¨§©§©§¦§¨¦¨§©
ïúiOò....äøBz ïéc LîL áøòäå äìéáè ïéðeòèe." £¦¨¨§¦§¦¨§¤¡¥¤¤¦¨

שמונין  העולם אומות בדברי חז"ל בדברי להבין וצריך
תטהר  אדומה שפרה יתכן איך זו: מצוה על ישראל את
עלֿפי  בזה והביאור הטהורים. את ותטמא הטמאין את
שמסקנתו  האמצעי אדמו"ר אצל שהיה הידוע הסיפור
הראויים  התשובה וסדר התיקון את לאדם לתת שכדי
דדקות. בדקות דומה עניין בעצמו למצוא צריך לו,
כידוע  לו, נוגע שיהיה צריך הזולת של מצבו גם ועוד,
לו  "ויגד מהמגילה הפסוק על הריי"ץ אדמו"ר פתגם
כאילו  להרגיש שצריך קרהו", אשר כל את מרדכי

עצמו. לו קרה חברו של העניין

לו  שתהיה המטהר צריך אדומה, פרה בטהרת גם כך
שיוכל  כדי הטהרה, היפך של למצב מסוימת שייכות

חברו. את לטהר
ח  סימן טהרה ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

בפרה.2) כעסוק יהיה ודינו שריפתה לצורך

.·ÌB˜Ó Ïk3'ÂÈ„‚a ÒaÎÈ' ˙B‡ÓËa ‰¯Bza ¯Ó‡pL »»∆∆¡««»¿À¿¿«≈¿»»

יום חמישי 
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קטז אדומה קטז פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ד חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì‰ „·Ïa ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰L e„nÏÏ ‡a ‡Ï -…»¿«¿≈∆«¿»ƒ∆»»ƒ¿«≈
Ba ÚbiL ÈÏk B‡ „‚a ÏkL ,„nÏÏ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆»¿«≈∆»∆∆¿ƒ∆ƒ«
Ô‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËÓa B¯eaÁ ˙ÚLa ‰f‰ ‡Óh‰«»≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿«¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL ¯Á‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»««∆ƒ¿ƒ¿«¿»≈¿«≈
ÂÈÏÚL „‚a „Á‡ - ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰ ?„ˆÈk .ÌÈ„‚a¿»ƒ≈««≈∆«¿≈»∆»∆∆∆»»
Ô‰ È¯‰ d‡OB ‡e‰L ÔÓÊ Ïk Ba ÚbiL ÈÏk B‡¿ƒ∆ƒ«»¿«∆¿»¬≈≈
È¯‰ ‡OBp‰ ‰Ê ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈∆«≈¬≈
- ‰Ï·p‰ ˙‡ CÈÏL‰Â ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÔBL‡¯ ‡e‰ƒ≈≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆«¿≈»

‡Â ,‰È‰L ˙BÓk ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰„‚a B‡ ÈÏÎa ÚbÈ Ì ¬≈ƒ¿∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk ‡nËÓ ‰‡ÓË „ÏÂ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆≈¿«À¿»¿«≈≈ƒ
.‰Ï·a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆¿≈…«≈ƒ¿≈»
˙ÚLa ÈÏÎa B‡ „‚·a Ú‚ Ì‡ ,‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»¿ƒ«»»ƒ»«¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿«
¯Á‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ‰Ù¯O ˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿«¿≈»¬≈≈¿≈ƒ¬»««
Ì‡ ,Ï·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈOÚnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ«¬∆»««ƒ∆¬«ƒ…»«ƒ
‰‡Óh‰ „ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,B‡nËÓ BÈ‡ - ÈÏÎa Ú‚4. »«ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ¿≈∆¿««À¿»
ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ dÓˆÚ ‰¯t‰Â5 ¿«»»«¿»≈»¿«¿»…»»¿…≈ƒ
‡Óh‰ ‡e‰ „·Ïa da ˜qÚ˙n‰ ‡l‡ ,Ba eÚ‚pL∆»¿∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿««»≈
.da ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‰ÏÈ·Ë ÔeÚËÂ¿»¿ƒ»¿«≈¿»ƒ»¿«∆≈»

שאר 3) לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? לטומאה.4)כלים ראשון

הטומאה. ולד נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם
המדובר 5) שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת

.‚;d˙ÂˆÓk ˙Ù¯OpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»
Ïeqt Ú¯‡ .¯B‰Ë da ˜qÚ˙n‰ - ‰ÏÒÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»«ƒ¿«≈»»≈«ƒ

d˙ËÈÁLa6Ïeqt Ú¯‡ .ÌÈ„‚a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ƒ¿ƒ»»≈»¿«¿»¿»ƒ≈«ƒ
‡nËÓ dÏeqt ÈÙÏ da ˜ÒBÚ‰ Ïk - d˙Èf‰a¿«»»»»»≈»ƒ¿≈ƒ»¿«≈

ÌÈ„‚a7.ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ dÏeqt ¯Á‡Ï , ¿»ƒ¿««ƒ»≈¿«≈¿»ƒ

פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי
ולא 7) כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

מכיוון  דבר, של וטעמו פיסולה. לפני אפילו בגדים תטמא
בלי  לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם

שמש. והערב טבילה

.„Ôk ¯Á‡ da ˜qÚ˙n‰ - d¯Ù‡ ˙‡ ÒÎÏ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒƒ¿…∆∆¿»«ƒ¿«≈»««≈
¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ ÔÎÂ B˙Úˆ‰a B‡ ¯Ù‡‰ ˜elÁa8‡ÏÂ . ¿ƒ»≈∆¿«¿»»¿≈«≈«»¿…

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰¯t‰9ÌÈ¯t‰ ÔÓ «»»ƒ¿«∆»»««»«ƒ¿»ƒ«»ƒ
˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ ÌÙ¯BO‰ - ÌÈ¯ÈÚO‰ ÔÓeƒ«¿ƒƒ«¿»¿«≈¿»ƒƒ¿«
¯Ùa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .¯Ù‡ eOÚiL „Ú B˙Ù¯O¿≈»«∆≈»≈∆∆¬≈≈¿«
ÈtÓ .ÒaÎÈ Ì˙‡ Û¯O‰Â :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ¿«≈…»¿«≈ƒƒ

·‡ ÔÈa ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰10e‰iL ÌÈÙ¯Op‰ ÏÎÏ «¿»»¿∆∆ƒ¿«»¿»«ƒ¿»ƒ∆¿
ÌÈ¯·c ‰na .¯Ù‡ eOÚiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈»≈∆«∆¿»ƒ
Ô˙ÂˆÓk eÙ¯OÂ Ïeqt Ô‰Ï Ú¯‡ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈«»∆ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿»»

ÔLc‰ ˙È·a11ÔÈÙ¯O - ‰¯ÊÚa eÏÒÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈«∆∆¬»ƒƒ¿¿»¬»»ƒ¿»ƒ
ÌL12ÔÎÂ .¯B‰Ë ÔÙ¯BOÂ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙk »ƒ¿≈«À¿»ƒ¿¿»»¿≈

Ô‰a ˜qÚ˙n‰13¯Ù‡ eOÚiMÓ14BÈ‡.ÌÈ„‚a ‡nËÓ «ƒ¿«≈»∆ƒ∆≈»≈∆≈¿«≈¿»ƒ

Ct‰Ó‰ ÔB‚k ,‰Ù¯Oa ÚiÒÓ‰ ‰Ê ?Û¯BO e‰Ê È‡Â¿≈∆≈∆«¿«≈«ƒ¿≈»¿«¿«≈
‰˙BÁ‰Â L‡a Ct‰Ó‰Â ÌÈˆÚ CÈÏLn‰Â ¯Oaa«»»¿««¿ƒ≈ƒ¿«¿«≈»≈¿«∆
˙Èvn‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L‡‰ ¯Ú·zL È„k ÌÈÏÁ‚∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»≈¿«≈»∆¬»««ƒ

¯e‡‰15ÈtÓ e„ÓÏ Ck .¯B‰Ë - ‰Î¯Ún‰ ˙‡ ¯cÒÓ‰Â »¿«¿«≈∆««¬»»»»»¿ƒƒ
ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ‡OBp‰L ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‡ÓË - ÔÙ¯OÏ ÔLc‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿≈«∆∆¿»¿»»≈¿«≈¿»ƒ
ÔeÚËÂ ,Ô˙ÎÏB‰a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿«∆≈¿»»»¿»
¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ BÓk ;LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿«¿«≈«∆«»ƒ
Ba ÚbiL ÈÏk ÏÎÂ „‚a Ïk ‡nËÓ ‡e‰L ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈∆¿«≈»∆∆¿»¿ƒ∆ƒ«
:¯Ó‡pL ,BÁelLa ˜qÚ˙nL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚL ÌÈÏka«≈ƒ∆»»»¿«∆ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¡«

.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ÏÊ‡ÊÚÏ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ«¬»≈¿«≈¿»»

הפרה.8) בעיסוק האחרון המעשה הוא האפר איסוף
צבור 9) של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר

עבודה  עוון על ציבור של חטאת ושעירי משיח כהן ופר
ומשמעותה,10)זרה. בהן נדרשת שהתורה המידות אחת

הדומים. העניינים בכל גם מחייב כאן שנאמר הדבר
ירושלים.11) לחומת זריקת 12)שמחוץ לאחר נפסלו אם

הבית. בהר אותם שורפים זריקה לפני נפסלו ואם דמם,
הנשרפים.13) ושעירים מצוותם,14)בפרים ונגמרה

פרה. כאפר איסוף טעון אינו אפרם בעצים.15)שהרי

.‰ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ÔÈ‡OBp‰ ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
Ìe‡O .‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ Ô‰a e‡ˆiMÓ ?ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒƒ∆»¿»∆¿«»¬»»¿»
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÌÈ‡OBp‰ ˙ˆ˜Ó e‡ˆÈÂ ˙BËBÓa¿¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿«»¬»»
,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ e‡ˆiL el‡ - e‡ˆÈ ‡Ï ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ…»¿≈∆»¿¿«¿ƒ¿»ƒ
.e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL el‡Â¿≈∆¬«ƒ…»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿

e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ16‰ - ‰¯ÊÚÏ‰¯ÊÚa ÔÈ‡OBp17¯B‰Ë18„Ú »¿¿»¿»¬»»«¿ƒ»¬»»»«
‰¯ÊÚÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .Ô‰a ‡ˆiL19Ì˙B‡ CLBÓe ∆≈≈»∆»»≈»¬»»≈»

e¯ÊÁL ¯Á‡Ó ÌMÓ20È¯‰Â ıeÁÏ e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ , ƒ»≈««∆»¿ƒ¿»»¿««¬≈
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁa ÌÎLBn‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈¿≈»≈

לנושאם.17)הפרים.16) והתחילו אחרים אנשים באו
מטמאים 18) הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

(במדבר  שנאמר לפי דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את
משמע  המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו "ורחץ ז), יט,
בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ נמצא שהוא

הפרים.19) את שנית להוציא שבאו האחרים האנשים
הפרים.20)

.Â¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ ÌÈ„‚a ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Óe21? ≈≈»«¿«≈¿»ƒ«¿«≈«∆«»ƒ
B˙iÁc ˙ÚL „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiMÓƒ∆»»¿«¿»«ƒ«¿«¿ƒ»

ÏÊ‡ÊÚÏ22Ú‚ Ì‡ ,e‰ÁcL ¯Á‡ Ï·‡ .23ÌÈÏÎa «¬»≈¬»««∆»»ƒ»«¿≈ƒ
ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ„‚··e24. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ורחץ 21) כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל
המחנה. אל יבא ואחר במים את 22)בשרו דוחה שהוא

זקוף). סלעי הר = (צוק הצוק מן הדוחה.23)השעיר
השעיר. מן שפירש בשעה דחייתו לפני נגע אם הדין והוא

הטומאה.24) כוולד ומשקין אוכלין מטמא אבל
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קיז

קיז

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ד חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊelÙ‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO·e ÌÈ¯Ùa Ú‚Bp‰«≈«¿»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»¬ƒ
ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‡ˆiL ¯Á‡««∆»¿≈»»≈≈ƒ≈√»ƒ≈

ÔÈ˜LÓ25¯ÈÚOa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - «¿ƒ«…»¿≈ƒ»¿¿»ƒ
- B˙ÎÏB‰ ÔÓÊa BÓˆÚ ÁlzLn‰el‡ ÔÈ‡L .ÔÈ¯B‰Ë «ƒ¿«≈««¿ƒ¿«»»¿ƒ∆≈≈

Û¯O‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‰a ˜qÚ˙nÏ ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆»«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈
.¯B‰Ë - Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡…»¿«≈¿»»¬»«≈«»

(וכן 25) שבידינו הספרים גירסת לפי א. קה, זבחים דימי כרב
ורבינו  אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י גורס
הנשרפים  פרים חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש
נגעו  אם אלא אוכלין, טומאת מטמאים אינם אדומה ופרה

מטמאים. אינם נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
מקום 1) זה מאי פרה אפר עליהם שנותנים המים יבאר

או  המים למלאות הכשרים דבר, זה ובאי אותם, ממלאים
הכשרים  כלים בלילה, כשרים וקידוש מילוי ואם לקדש,
טומאה, המקבל בדבר למלאות והמסייע ולקדש, למלאות
המים  בכלי, ממנו ומילא וחזר הגת לתוך המעיין המפנה

התערובת. ומי למלאות הכשרים

.‡Ô˙B‡ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯t‰ ¯Ù‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»»≈∆«»»≈¿«¿ƒ»
ÔÈÎLBn‰ ˙B¯‰p‰ ÔÓ B‡ ˙BÈÚn‰ ÔÓe ,ÈÏÎa ‡l‡2; ∆»ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ«¿»«¿ƒ

ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â :¯Ó‡pL3¯Ù‡ ˙È˙e . ∆∆¡«¿»«»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ¿ƒ«≈∆
ÌÈn‰ ÏÚ ‰¯t‰4ÌÈn‰Â ,Lec˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‡lÓ˙pL «»»«««ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ

ÌÈÓe ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ¯Ù‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔzpL el‡‰»≈∆ƒ«¬≈∆»≈∆≈«ƒ¿»ƒ≈«»«ƒ
‰c ÈÓ ·e˙k‰ Ô‡¯wL Ì‰Â ,ÔÈLc˜Ó5. ¿À»ƒ¿≈∆¿»»«»≈ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

",éìëa àlà ïúBà ïéàìîî ïéà ¯ äøtä øôà åéìò ïéðúBpL íénä©©¦¤§¦¨¨¥¤©¨¨¥§©§¦¨¤¨¦§¦
éìk ìà íéiç íéî åéìò ïúðå :øîàpL." ¤¤¡©§¨©¨¨©¦©¦¤¤¦

מפני  לא הוא בכלי" אלא אותן ממלאין ש"אין זה
קיבול, בית לו שיש דבר ללא מים לקחת שאיֿאפשר
דווקא. קיבול בית בו שיש בכלי למלאות  שצריך אלא
צריך  והמשכה גילוי של עניין שכל מזה, וההוראה
החשיבות  מקומות בכמה כמבואר דווקא, בכלים שיבוא

הטבע. בגדרי המשכה של

הרמב"ם  וכפירוש "חיים", להיות המים צריכים בנוסף
אפילו  חרבין המים ואם פסולין", המכזבין "מים להלן

פסולין". - שנים בשבע פעם

רצף  צריכה היהודי שעבודת היא ההוראה ובזה
זה  שאין הדבר מורה - כן לא שאם וקביעות, תמידיות
שתהיה  צריך מכך, ויתירה לאמיתו. אמת של באופן
האמיתית  להליכה עד עילוי אחר בעילוי בעבודתו
כך  כדי עד הקודמת, לדרגתו בערך שלא עילוי שהיא
ברבי  שמצינו כפי הקודמת, דרגתו את לגמרי שמבטל
בבלאה  גמרא דלישתכח תעניתא מאה ש"ישב זירא
שהוא  ירושלמי תלמוד של לעילוי לבוא כדי  מיניה"

הלימוד  של אינה זו ששכחה וכמבואר באיןֿערוך.
בבלי. תלמוד של הלימוד דרך של אלא ח"ו עצמו

ט  סימן טהרה ספר מלכות' 'יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

פסולים.2) שניקוו בורות מי מלמדנו 3)אבל זה מקרא
בורות  מי ב. בכלים; אלא ממלאים שאין א. הדינים: שני
מושכים. נהרות או מעיינות מי פירושו חיים" "מים פסולים.

ואחרֿכך 4) האפר את "נתן שנינו: ה"ב, פ"ו פרה בתוספתא
הטעם, מפורש ב טז, סוטה ובגמרא פסול". המים, את נתן
שהמים  משמע כלי", אל חיים "מים תורה שכתבה מפני
ביניהם. אפר הפסק בלי לכלי, ישר להגיע צריכים

ט.5) יט, במדבר

.·ÌÈ¯Lk Ïk‰6‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ «…¿≈ƒ¿«…««ƒ≈≈≈∆
ÔË˜Â7Lc˜Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ;8‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ , ¿»»¿«…¿≈ƒ¿«≈≈≈≈∆
ÔË˜Â9ÔÈ‡Â ,ÈÏÎa ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡Â . ¿»»¿≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈

ÈÏkÓ ‡l‡ ÔÈfÓ10‰ÏÈla ÔÈ¯Lk Lecw‰Â Èeln‰Â .11, «ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ««¿»
ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â ÔÈfÓ ÔÈ‡ Ï·‡12ÌBia ‡l‡13ÌBi‰ ÏÎÂ . ¬»≈«ƒ¿≈¿ƒ∆»«¿»«

‰ÏÈ·ËÏÂ ‰‡f‰Ï ¯Lk14. »≈¿«»»¿ƒ¿ƒ»

פ"ד 6) (ראה האפר לאיסוף מילוי מדמה רבינו אשה. אפילו
שם.7)הי"ז). ובהערות ה"ז, פ"ב האפר 8)ראה לתת

המים. כתנאֿקמא.9)על מ"ד, פ"ה, פ"א 10)פרה ידים
ה"ו.11)מ"ב. פ"ד פרה במי 12)תוספתא האזוב את

הטמא. על להזות כדי מי"א.13)חטאת, פי"ב פרה
על  הטהור "והזה יט): (שם, תורה שכתבה מפני והטעם,
בהיקש  למדנו אזוב וטבילת וכו'". השלישי ביום הטמא
בפירושו  (רבינו והזה . . . וטבל שנאמר: משום מהזאה,

שם). במשנה 14)למשנה הדין מקור רושם הכסףֿמשנה
שהרי  "הזאה", במשנה שנאמר למה התכוון לא ב. כ, מגילה
זה  שאמרו: למה אלא קרבנות, דם להזאת הכוונה שם

היום. כל כשר ביום, שמצוותו כל הכלל,

.‚ÔÈLc˜Óe ÔÈfÓe ÔÈ‡ÏÓÓ ÌÈÏk‰ ÏÎa15elÙ‡ , ¿»«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
ÎaÌÈÏÏ‚ ÈÏ16‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe17.‰ÈÙÒ·e ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÏk‰ Ïk „Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â¿∆»¿≈∆∆¿∆»»«≈ƒ¬»≈¿«¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ÔÈfÓ ‡ÏÂ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â18‡ÏÂ , ¿≈¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»¿«≈ƒ¿…

ıÁn‰ ÈÏeLa19˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ¿≈«««¿…ƒ¿«∆»ƒ¿…
ÂÈÙÁa21˙Ï‚¯z‰ ˙ˆÈ·a ‡ÏÂ ,22˙˜La ‡ÏÂ , ¿»¿»¿…¿≈«««¿¿…∆¿…¿…∆
ÚÏÒaL23ÌÈ¯ˆBi‰ ˙ˆÈa Ï·‡ .24‡È‰L ÈtÓ ,‰¯Lk ∆¿∆«¬»≈««¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ

.‰Ó„‡ ÈÏk¿ƒ¬»»

ורבינו 15) מקדשים". הכלים "בכל שנינו: מ"ה, פ"ה בפרה
לקידוש. והזאה מילוי מיובש.16)מדמה בקר רפש

ככלי.17) דינם אין טומאה שלגבי כלי 18)ואףֿעלֿפי
שבור. בדופן קיבול בית ונשאר חרס 19)שנשבר כלי

קיבול  בית לו יש מבחוץ ובשוליו הגת, מן יין בו לשאוב
בפנים). הכלי בשולי גומא מפרשים, בה 20)(ויש יש אם

אלא  משקין לקבלת משמש אינו זה שחור מפני קיבול, בית
החבית. מן המגופה את ולהוציא אצבע בו לתחוב
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קיח אדומה קיח פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ד חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

היד.21) במשנה.22)בכף שם בית 23)כחכמים שחצב
(רבינו  מעיינות מי בו ונופלים לקרקע, המחובר בסלע קיבול
בין  הבדל אין אולם חפירה". בו יהיה "אם שם: כותב

אדם). בידי חצובה ובין טבעית חרס 24)חפירה כלי יוצרי
קיבול, בית לה ויש מטיט, ביצה תבנית בתחילה גובלים
ביצת  להם. הרצויה התבנית לה נותנים מכאן ולאחר
לקדש  מותר ואףֿעלֿפיֿכן גלמי, חומר איפוא היא היוצרים

ו). משנה (שם כלי כבר שהיא מפני בה

.„ıÚ ÈÏk ÈÏeL25ÔÈ‡ - ÌˆÚ ÈÏÎe ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ≈¿≈≈¿≈¿ƒ¿≈∆∆≈
ÌÈÏk ÌOÚÈÂ Ìw˙ÈÂ Ô˙B‡ ÛeLiL „Ú Ô‰a ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»∆«∆»»ƒ«¿≈¿«¬≈≈ƒ

ÔÓˆÚ ÈÙa26dÈ˜˙‰L ‰Ùe‚Ó ÔÎÂ .27- ÈÏk ˙BÈ‰Ï ƒ¿≈«¿»¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e .da ÔÈLc˜Ó28da Lc˜Ï ‰¯Lk29, ¿«¿ƒ»≈«««¬ƒ¿≈»¿«≈»

˙Bf‰Ïe da ˙‡lÓÏ ‰¯LkL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆¿≈»¿«…»¿«
‰pnÓ30. ƒ∆»

קיבול 25) בית להם שיש כלים שולי ה"ו. פ"ה שם תוספתא
אין 26)מבחוץ. - למעלה ושוליו הכלי את הפך אם אבל

בהם. הר"ש 27)מקדשים גירסת לפי שם, תוספתא
קשה 28)והגר"א. וקליפתה גדולה שהיא היענה, בת של

כלים. ממנה ומתקנים שם.29)כאבן, תוספתא
קידוש:30) גבי בתורה נאמר כלי, שצריכים הדין עיקר

למדנו  והזאה ומילוי כלי". אל חיים מים עליו "ונתן
גם  כשר שהוא ברור לקידוש, הכשר ולפיכך מקידוש,

והזאה. למילוי

.‰ÈÏk31ÚÏÒa B‡ ı¯‡a B¯aÁL32B¯aÁ elÙ‡ , ¿ƒ∆ƒ¿»»∆¿∆«¬ƒƒ¿
Ba ÔÈLc˜Ó - „ÈÒa33‰¯ËÚ ‰OÚ .epnÓ ÔÈfÓe34ÏL ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ∆»»¬»»∆

ÈÏkÏ ·È·Ò ËÈË35eÎÏ‰L „Ú ÔÈÙˆ ÈÏkaL ÌÈn‰Â ,36 ƒ»ƒ«¿ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ«∆»¿
ÈÏk‰ ÌÚ ‰¯ËÚ‰ ˙Ïh Ì‡ :‰¯ËÚÏ37ÌÈn‰ È¯‰ - »¬»»ƒƒ∆∆»¬»»ƒ«¿ƒ¬≈««ƒ

‰Ó„‡ ÈÏÎa Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk dÎB˙aL38Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿»¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ»
ÏÚ B‡ ÚÏÒa ËÈË ÏL ‰¯ËÚ ÛÈw‰L ÈÓk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆««
ÔÈ‡L ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÌÈÓ d˙B‡ ‡lÓe ı¯‡‰»»∆ƒ≈»«ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

ז.31) פ"ה, שם בראשית.32)משנה מימי לקרקע מחובר
הסלע.33) או האדמה לגבי נתבטל לא שם.34)הכלי
לסלע 35) שחיברו בכלי שהמדובר אומר, במשנה רבינו

בסוף  כאן לשונו משמעות גם וכן הראשונה. שבבבא
טיט  של בעטרה הכלי כל את שהקיף ומפרש, ההלכה,
שהעטרה  כוונתו נראה הכלי. שפת על עודפת ושפתה
והיא  הכלי ובין בינה חלול ונוצר הכלי, מן קצת מרוחקת
הם  הכלי שפת על עוברים וכשהמים הכלי, לשולי מחוברת

לחלול. על 36)נשפכים שעברו אחרי לעטרה שהגיעו
הכלי. במקומה.37)שפת נשארת ולא מתפוררת ואינה

תלוש,38) בסלע שהמדובר פירש (הר"ש בסלע קשור שאינו
הברטנורא). פירוש וכן

.ÂÒ¯Á ÈÏk39‰˜LÓ ÒBÎa ·wpL40ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ∆∆∆ƒ«¿≈«¿∆≈¿«¿ƒ
‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÔÈLc˜Óe41- ¿«¿ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ«¿∆

.Ba ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ

ב.39) צה, שבת במסכת רבא, של יכניסו 40)מימרא אם
הנקב. דרך ייכנסו למשקין, המנוקב המקום את

אבל 41) הנקב, דרך יוצא המנוקב הכלי שבתוך המשקה
פחות  הוא זה ששיעור מובן דרכו. נכנסים אינם המשקין
באיזה  פירשו לא שם, רבא וגם כאן [רבינו משקה. מכונס
מוציא  ואינו מים שמוציא נקב שיש ברור אמרו. משקה

למים]. שהכוונה ונראה שמן.

.Ê·wpL ÈÏk42‰hÓlÓ43- ÔÈËeË¯ÓÒa BÓ˙Òe ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÏk‰ ÏebÚ ÏÚ ÔÈ‡ BaL ÌÈn‰L ,ÏeÒt44ÏÚ ‡l‡ »∆««ƒ∆≈»«ƒ«¿ƒ∆»«

˜˜t‰45‰È‰ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˜˜Ùe „v‰ ÔÓ ·e˜46 «¿»»»»ƒ««¿»¬≈∆»≈
.epnÓ ˙Bf‰Ïe Lc˜Ïe ˙‡lÓÏ¿«…¿«≈¿«ƒ∆

מ"ז.42) פ"ה כלים,44)בשוליים.43)פרה סתם
הם. הפקק 45)עגולים ולולא המים, את מחזיק אינו הכלי

נשפכים. והוא46ֿ)היו הנקב, מן שלמטה החלק פירוש,
הרישא  משום "פקקו", ונקט הנקב. את סתם כשלא הדין
הרא"ש  פירוש (כן פסול - פקקו שאפילו מלמטה, בנקוב

במשנה). והגר"א

.ÁÌÈÓ ÛÏBf‰47ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ÔÈÚn‰ ÔÓ48 «≈«ƒƒ««¿»¿»»¿«¿»
ÌÈÒ¯Á·e49ÔÈÏeÒt - ˙È·Á‰ CB˙Ï Ô˙Â50‡lL ÈtÓ , «¬»ƒ¿»«¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈∆…

˙È·Á‰ ˙‡ Ô˙ .ÈÏÎa e‡lÓ˙51ÌÈn‰ ˜Á„Â ÌÈna ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ««ƒ¿»«««ƒ
˙È·ÁÏ e¯·ÚiL È„k ˙B˜¯È ÈÏÚa B‡ ÂÈÏ‚¯a B‡ ÂÈ„Èa¿»»¿«¿»«¬≈¿»¿≈∆««¿∆»ƒ

ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -52È„k ÌÈna BÚwL Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ¿≈
Ì‡Â .ÔÈÏeÒt - ˙È·ÁÏ eÎÙMÈÂ eÏÚÈÂ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ¿«¬¿ƒ»¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÊB‚‡ ÈÏÚa B‡ ÌÈ˜ ÈÏÚa Ôk ‰OÚ53ÌÈn‰ È¯‰ - »»≈«¬≈»ƒ«¬≈¡¬≈««ƒ
Ì‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆«¿»»»∆¿«≈À¿»ƒ
;ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ÈÏk‰ e‡ÏÓiL È„k ÌÈn‰ Ba ÚiÒƒ«««ƒ¿≈∆¿«¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ

.ÌÈ¯Lk - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·„a ÚiÒ Ì‡Â¿ƒƒ«¿»»∆≈¿«≈À¿»¿≈ƒ

ה"ב.47) פ"ו פרה בידיים 48)תוספתא המים את שואב
ברגליים. חרס.49)או כלי רבינו 50)שברי גורס כך

לפרש  גם ואפשר שלנו. שבספרים כגירסא ולא בתוספתא,
המושך, הנהר או המעיין במקום רגליו או ידיו שהעמיד

לחבית. המים זרם את מ"ד.51)והפנה פ"ו פרה
המקבל 52) דבר בסיוע או באמצעות לחבית שנכנסו מפני

מקבלים 53)טומאה. ואינם לאכילה ראויים אינם שניהם

טומאה.

.Ë‰Ùn‰54‡·b‰ CB˙Ï B‡ ˙b‰ CB˙Ï ÔÈÚn‰55, ««¿∆««¿»¿««¿«∆∆
;ÌÈÏeÒt - ˙b‰ B‡ ‡·b‰ B˙B‡Ó ÈÏÎa ‡lÓe ¯ÊÁÂ¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ≈«∆∆««¿ƒ
ÈÏÎa ÔÈÚn‰ ÔÓ ÌÈn‰ ˙ÁÈ˜Ï ‰È‰zL CÈ¯ˆ È¯‰L∆¬≈»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«««ƒƒ««¿»ƒ¿ƒ

.‰lÁza«¿ƒ»

ועלו 54) במעיין, ידו שהשקיע מפרש, שם רבינו מ"ה. שם
מן  חריץ שעשה פירש והר"ש הגת. לתוך ונשפכו המים
את  סתם ואחרֿכך לתוכו מים וזרמו הגת, עד המעיין

גבים 55)החריץ. "כמשק מלשון עמוק, לא קטן בור
(הר"ש). ד לג, בישעיה שוקק"

.ÈÌi‰56ÏB„b‰57‰Â˜Ók -58CÎÈÙÏ .ÔÈÚÓk BÈ‡Â , «»«»¿ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ»
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קיט

קיט

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ד חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙B¯‰p‰ ÏÎÂ .Lec˜Ï epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡59ÔÈÏeÒt60 ≈¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»«¿»¿ƒ
ÌÈni‰ ¯‡Le .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰Ó Lc˜Ï61ÔÈÚÓk -62. ¿«≈≈∆≈«»¿»««ƒ¿«¿»

מ"ח.56) פ"ח ולאוקיינוס 57)שם התיכון לים הכוונה
ישראל). "ולמקוה 58)(תפארת י): א, (בראשית שנאמר

ושבים  חוזרים שמימיו אףֿעלֿפי ולפיכך ימים", קרא המים
לקדש  פסולים "נובעים") להם קורא א סז, חולין (ובגמרא

הכתוב. מים 59)מגזירת של תערובות חשש עליהם שיש
הגר"א 60)פסולים. [גירסת ה"א. פ"ט פרה תוספתא

כך, גורס הוא רבינו בדברי גם וכנראה "כשרות", בתוספתא:
המושכים  הנהרות שכל א, בהלכה דבריו על בהסתמך
רבינו  כתב תערובות, חשש בהם שאין נהרות אבל כשרים].

כשרים. שהם א בהלכה כנרת 61)למעלה כגון הקטנים,
לקידוש.62)וחולה. כשרים

.‡ÈÔÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰Â63ÌÈni‰ ¯‡MÓ64ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â , ¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏeÒt - ÔÈÏÁBÊ65Ì‰ È¯‰ - ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰Â . ¬ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ««¿»¬≈≈

ÌÈ¯LÎe ÔÈÚÓk66. ¿«¿»¿≈ƒ

בגומות.63) ונקווים ונמשכים הים שפת את עוברים
הגדול.64) מים הנגררים יוסי 65)וכלֿשכן כר' לחטאת,

פסולים  שזוחלים מודה יהודה ר' שגם ואפשר שם. במשנה
ימים. בשאר פ"ה 66)גם "הזוחלין מקוואות מ"ה,

כמעיין".

.·ÈÌÈÓ67ÔÈkn‰68ÔÈ·fÎÓ‰Â69Ô‰ el‡Â .ÔÈÏeÒt - «ƒ«Àƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÌÈ¯LBt‰ B‡ ÌÈÁeÏn‰ :ÔÈkn‰70Ì‰ ÌÈ·fÎÓ‰Â . «Àƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«¿ƒ≈

ÌÈ¯È˜Ó ÌÈÓÚtL ˙BÈÚn‰71.ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·¯Á ÌÈÓÚÙe ««¿»∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ≈ƒ
.ÔÈÏeÒt - ÌÈL Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ÔÈ·¯Á eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»¬≈ƒ««««¿∆«»ƒ¿ƒ

˙¯va ÈLa ÔÈ·¯Á eÈ‰ Ì‡ Ï·‡72˙Ba¯ ÌÈLÏ B‡ ¬»ƒ»¬≈ƒƒ¿≈«…∆¿»ƒ«
ÌÈÓÚÙe ÔÈa¯Ó ÌÈÓÚt Ô‰ÈÓÈÓ eÈ‰L B‡ ,Ú·MÓ ¯˙È»≈ƒ∆«∆»≈≈∆¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ
ÔÈÚÓe .ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈ·¯Á ÔÈ‡Â ÔÈËÚeÓ»ƒ¿≈»¬≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ«¿»

‰lÁza ‡ˆBi‰73¯Lk -74‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , «≈«¿ƒ»»≈¿≈»ƒƒ¿…∆»
.·fÎÈ¿«≈

מ"ט.67) פ"ח לגוף.68)פרה מזיקים כלשון 69)שהם
יבואר. לקמן יא). נח, (ישעיה מימיו" יכזבו לא "אשר

הנקראים 70) הם חמים, או מטבעם מלוחים שמימיו מעיין
מימיה"71)"מוכים". בו "כהקיר מלשון: מים, מוציאים

ז). ו, הכלל.72)(ירמיה מן יוצאת גשמים עצירת
לא.73) או יכזב אם יודעים אנו ואין חדש, מעיין
ה"ב.74) פ"ט פרה בתוספתא כחכמים

.‚ÈÌÈva ÈÓ75,ÔÈÏeÒt - CeÓ¯i‰ ÈÓe Ôc¯i‰ ÈÓe ≈ƒƒ≈««¿≈≈««¿¿ƒ
˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰L ÈtÓ76:˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰ el‡Â . ƒ¿≈∆≈≈««¬¿≈≈≈««¬

ÔÈ‡ - ÔÈÏeÒt ÌÈÓa e·¯Ú˙pL Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈL ˙·¯ÚzÓ ÔÈ‡ÏÓÓ¿«¿ƒƒ«¬…∆¿≈∆¬»«ƒ¿≈ƒ
˙BÈÚn‰ ÈzL ÈÓÈÓ ÔB‚k ,ÌÈ¯Lk ÌÈÓa e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿≈««¿»

Ô‰Ó ÔÈ‡ÏÓÓ - eÎLÓÂ e·¯Ú˙pL77. ∆ƒ¿»¿¿ƒ¿¿¿«¿ƒ≈∆

מרעה 75) שמקומות שנמצאים מים פירוש, שם. יוד משנה
רך. טיט בהם פסולים.76)שמעורב מים בהם מעורבים

פסול.77) תערובת משום כשרים תערובת על גזרו ולא
שם. כחכמים

.„ÈÌÈn‰78epzLpL79ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÔÈÈepL80- ««ƒ∆ƒ¿«ƒƒ≈¬««¿»
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

מי"א.78) צבעם.79)שם או טעמם ולא 80)נשתנה
החוץ. מן דבר מתערובת

.ÂË¯‡a81eOÚÂ ‰Ó„‡ B‡ ˙ÈÒ¯Á dÎB˙Ï ÏÙpL ¿≈∆»«¿»«¿ƒ¬»»¿«¬
ÔÈ¯eÎÚ ‰ÈÓÈÓ82CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰pnÓ ‡lÓÓ - ≈∆»¬ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈»ƒ

ÔÈzÓ‰Ï83ÛËL dÎB˙Ï ÏÙ .84ÌÈÓL‚ ÈÓÈÓ ÏL85- ¿«¿ƒ»«¿»∆∆∆≈≈¿»ƒ
ÏˆzL „Ú ÔÈzÓÈ86. «¿ƒ«∆≈«

מעיין.81) מקרקע 82)שהוא וחול אבק עליית על ֿידי
שם). בפירושו (רבינו שהחול 83)הבאר החול, שקיעת עד

שם. עקיבא כר' פוסל. אינו המעיין, מקרקעית הבא
ה"ב.84) פ"ט שם הבאר 85)תוספתא מי מראה ונשתנה

שם). הקודמת.86)(הגר"א לצלילותם המים שיחזרו
אין  ולפיכך במים, כלֿכך מתערבים אינם ואדמה חרסית
שלא  המים ונשתנו מתערבים גשמים מי אבל להמתין. צריך
חולק  אדם (אין שווים הכול בתוספתא: שנינו עצמם. מחמת
שצריך  גשמים מי של שטף לתוכה שירד בבאר זה) על

להמתין.

.ÊË˙n‡87ÌÈn‰88d˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰ ,˜BÁ¯Ó ‰‡a‰ ««««ƒ«»»≈»ƒ¿ƒ»»
‰p¯ÓLiL „·Ï·e .‰pnÓ ˙‡lÓÏ ‰¯Lk - ÔÈÚn‰ ÔÓƒ««¿»¿≈»¿«…ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»

Ì„‡ ‰p˜ÒÙÈ ‡lL89ÌÈn‰ ÔÓ ‡lÓÓ ‡ˆÓÂ , ∆…ƒ¿¿∆»»»¿ƒ¿»¿«≈ƒ««ƒ
.ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÔÈÚn‰ ÔÓ Ô˙lÁz e˜ÒtL∆»¿¿ƒ»»ƒ««¿»∆≈¿ƒ

במשנה.87) מעיין 88)שם ומי בקרקע, עמוק חריץ
בו. תיפסק 89)מושכים אפילו דווקא, לאו "אדם"

מחובר  שאינו האמה בחלק שנשארו המים נפסלו מאליה,
שמירה. שצריכה כתנאֿקמא, פסק למעיין.

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
או 1) שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר

הממלא  ומילוי, ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה,
או  לאחרים והממלא באחרת, מלאכה ועושה אחת בידו
חמשה  לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו,
ומים  לקדש מים למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים
ונותן  הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים
לשוקת  ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע לחבית
הדלי  שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה

נמלך. ואח"כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק

.‡˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰2eLc˜˙iL Ì„˜ ÌÈna3dÈ‡Â , «¿»»∆∆««ƒ…∆∆ƒ¿«¿¿≈»
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .‰‡f‰a ˙ÏÒBt4?„ˆÈk . ∆∆««»»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»≈«

˙ÚLa ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙Â Lec˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰«¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»«∆∆ƒ¿«
a B‡ ,Èeln‰˙Úa B‡ ,‡lÓnL ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL «ƒƒ¿«»«««ƒ∆¿«≈¿≈

ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚnL5ÌÏBÚÏ .ÔÏÒt - ∆¿»∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»»¿»
.¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï ÏÈËiL „Ú ÌÈna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆««ƒ«∆»ƒ»∆∆»≈∆
ÔÈ‡ - ‰c ÈÓ eOÚÂ eLc˜˙Â ¯Ù‡‰ ˙‡ ÏÈË‰≈ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿¿«¬≈ƒ»≈
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קכ אדומה קכ פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ד חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈn‰ CÈÏBn‰ ‡l‡ ;Ô‰a ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆»∆∆»«ƒ««ƒ
˜ÒBÚ ‡e‰Â ÈÏÎÏ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
B„Èa Ô‰Ó ‰fÓ ÔÎÂ .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»«∆∆≈¿»¿¿≈«∆≈∆¿»

.˙¯Á‡‰ B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‡e‰Â ˙Á‡««¿∆¿»»¿»»«∆∆

ד.2) פ"ד, פרה עליהם.3)משנה, האפר נתינת לפני
קכד 4) פיסקה חוקת, ב'ספרי' רבינו. משה עד איש מפי איש

מנין  במים בפרה, פוסלת שמלאכה אלא לי אין שנינו: -
ט): יט, (במדבר תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (שמלאכה
אפילו  או נדה". למי למשמרת ישראל בני לעדת "והיתה
נדה", "למי תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (המלאכה קידשו
מים  שלמדנו רבינו מפרש ובמשנתנו נדה. מי הם כבר
"למי  של "ל" ואות פסוק, באותו נכללו ששניהם מפרה,
ואחרי  נדה, מי לעשותם חושב שהאדם משמעותה, נדה"
בהם. מדבר הכתוב ואין נדה, מי נעשו כבר האפר נתינת
הכתוב, של מפשוטו יוצאים שאינם שהדינים כבר, (נתבאר
ומקובל  הם, מקובלים דינים מהפשוט, נוטה דרשה ע"י אלא
"דברי  כאן: רבינו אומר ולפיכך הכתוב, את כך לדרוש גם
הכתוב). מן ב'ספרי' שנדרשים אףֿעלֿפי קבלה"

את 5) יתן שבו לכלי מהמעיין, המים את בו ששאב מהכלי
המים. על האפר

.·¯ÎO‰6‰Èf‰·e Lecwa ÏÒBt7ÏÒBt BÈ‡Â , «»»≈«ƒ««»»¿≈≈
Èelna8B‡ ˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ï B¯ÎO ÏËBp‰ ?„ˆÈk . «ƒ≈««≈¿»¿«≈≈«»

‰¯Ún‰ ÈÓk ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Bf‰Ï9¯Ù‡‰Â ¿«≈∆¬≈»««ƒ¿≈«¿»»¿»≈∆
‰Ï˜Ó ¯Ù‡k10¯ÎO ‡e‰ ÏËB Ï·‡ .ÌeÏk BÈ‡L ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿¬»≈»»

,ÌpÁa Ô˙B‡ ÔÈLc˜Óe .ÔÎÈÏB‰Ï B‡ ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ¿«…««ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
Ô˜Ê ‰fn‰ B‡ Lc˜Ó‰ ‰È‰ .ÌpÁa ‰fn‰ Ô‰Ó ‰fÓe11 «∆≈∆««∆¿ƒ»»»«¿«≈««∆»≈

Lw·e ‡Óh‰ ‡·e ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈««¿»»«»≈ƒ≈
- ˙Bf‰Ï B‡ Lc˜Ï ˜BÁ¯ ÌB˜Óa BnÚ CÏ‰Ï epnÓƒ∆«¬…ƒ¿»»¿«≈¿«
ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO Ô˙BÂ ,¯BÓÁ‰ ÏÚ B·Èk¯Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ««¬¿≈¿»¿≈»≈

‰pnÓ BÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏËaL12‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«≈»¿»»∆ƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ»»
‡ÓË ‰È‰Â ,Ô‰k13ÏÎ‡lÓ ezÚBn‰ ‰‡ÓËa …≈¿»»»≈¿À¿»««¿ƒ∆¡…

B˙Óe¯z14È¯‰ - Lc˜Ï B‡ ˙Bf‰Ï BnÚ CÏiL ˙Úa ¿»¿≈∆≈≈ƒ¿«¿«≈¬≈
BÎÒÂ e‰˜LÓe BÏÈÎ‡Ó ‰Ê15- ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â ; ∆«¬ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»»

ÏkL .‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B≈¿»¿≈»≈∆»¿»»∆»
,‰‡f‰· B‡ Lecwa ¯kzOpL ¯ÎO ÔÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ≈»»»∆ƒ¿«≈«ƒ««»»
‰Ó „‚k ‡l‡ ÏË ‡ÏÂ ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿¿…»«∆»¿∆∆«

.„ÈÒÙ‰M∆ƒ¿ƒ

א.6) כט, בכורות או 7)משנה, לקדש כדי שכר קיבל אם
למדו  שם בגמרא פסולה, וההזאה המים נתקדשו לא להזות,

המקרא. מן שם.8)זה לקידוש.9)גמרא, שפסולים
שרופים.10) עצים שם.11)אפר שכר 12)משנה, כפי

טירחת  מניעת ערך את המלא משכרו שמנכים בינוני פועל
לקבל  מסכים הפועל היה במה שמים כלומר, העבודה.
(רבינו  לקבל לו מותר זה סכום ורק ממלאכתו, ולהיבטל

למשנה). טומאה.13)בפירושו לו תגרום ההליכה
תרומה 14) ממחיר גדול שמחירם חולין לקנות וצריך

בלבד. לכהנים רק גופם 15)שמותרת לסוך היו רגילים

משמע  – המשנה לשון גם שהיא – (מלשונו בשמן
דמי  ינכה לא למה נתבאר ולא חינם, ומשקהו שמאכילהו

תרומה).

.‚‡lÓÓ‰16B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ B„È ˙Á‡a «¿«≈¿««»¿∆¿»»¿»
ÌÈLÏ ‡lnL B‡ ,¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓ‰ B‡ ,˙¯Á‡‰»«∆∆«¿«≈¿«≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ

˙Á‡k17‡ˆÓÂ ,‰Î‡ÏÓ Èeln‰L ;ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - ¿««¿≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰OÚ el‡k Ì‰ÈMÓ ÈelÓ Ïk»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»«∆∆
‡lnL ÔÈa ,Èelna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆«¿»»∆∆«ƒ≈∆ƒ≈

.ÌÈ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ¿«¿≈∆ƒ≈«¬≈ƒ

מ"ב.16) פ"ז כמבואר 17)פרה כשרים, זה אחר בזה אבל
בה"ד.

.„‡lÓÓ‰18BÊ ˙Bi·Á ÛÏ‡ ‡lÓ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï «¿«≈«¬≈ƒ¬ƒƒ≈∆∆»ƒ
Ì„‡ Èa ÛÏ‡Ï BÊ ¯Á‡19„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Lk Ôlk - ««¿∆∆¿≈»»À»¿≈ƒ¿»∆»

˙È·Á BÓˆÚÏ ‡lÓ .ÔLc˜Óe BlL ÌÈn‰ ÏËB Ô‰Ó≈∆≈««ƒ∆¿«¿»ƒ≈¿«¿»ƒ
„Á‡ ÈÏÎÏ ˙Bi·Á‰ Ïk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ :˙È·Á ¯Á‡««»ƒƒƒ¿«≈¿«≈»∆»ƒƒ¿ƒ∆»
- „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Óe ¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ CÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ¬≈∆∆»≈∆¿«¿»ƒ∆»

‡e‰ „Á‡ ÈelÓ Ïk‰L ,ÌÈ¯Lk Ôlk20Ì‡ Ï·‡ ; À»¿≈ƒ∆«…ƒ∆»¬»ƒ
Ôlk - dÓˆÚ ÈÙa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk Lc˜Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»À»
˙ÏÒÙ ‰BL‡¯‰L ;‰B¯Á‡‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈÏeÒt¿ƒƒ»«¬»∆»ƒ»ƒ¿∆∆
,‰iM‰ ÈelÓ ‡e‰Â ,Lc˜iL Ì„˜ ‰OÚL ‰Î‡Ïna«¿»»∆»»…∆∆¿«≈¿ƒ«¿ƒ»
‰¯Lk ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ÈelÓa ˙ÏÒÙ ‰iM‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈»

‰B¯Á‡ ‡l‡21. ∆»«¬»

התבאר 18) זה שדין כותב שם, למ"א בפירושו רבינו
בין  ההבדל את ומנמק ה"ד) לפ"ז התכוון (כנראה בתוספתא
כל  מילוי אחר הרי לאחרים, מילא אם לעצמו: ובין לאחרים
אין  ולהיפך זו, שבחבית במים פעולתו את גמר חבית
במילא  אבל הקודמים, את פוסלים האחרונים המילויים
המפסיקה  מלאכה הוא השני המילוי הרי לקדש כדי לעצמו

המילוי. את ופוסל לקידוש מילוי שאם 19)בין משמע,
(וכן  לעצמו. במילא כמו הדין אחד, לאדם חביות כמה מילא
ידיו). בשתי לאחר במילא ה"ה בפ"ח מדבריו משמע

הגדול.20) לכלי המים כל שפיכת עם ייגמר והמילוי
הקידוש.21) לבין מילואה בין מלאכה כל עשה שלא

.‰‰MÓÁ22‰MÓÁ ÔLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ e‡ÏnL ¬ƒ»∆ƒ¿»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»
ÌÈLec˜23˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL ÔB‚k , ƒƒ¿∆«¿ƒ»≈∆«»««¿««

Lec˜ Ôlk ÔLc˜Ïe Ô·¯ÚÏ eÎÏÓÂ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ¿¿¿»¿»¿«¿»À»ƒ
eÎÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï Ìe‡ÏnL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿¿
‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯Lk Ôlk - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÔLc˜Ï¿«¿»¬ƒ»ƒƒÀ»¿≈ƒ∆¬≈…

¯Á‡ ÈelÓa ‡lÓÓ‰ ˜qÚ˙24‡lnL „ÈÁi‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«≈¬»«»ƒ∆ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÌLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»ƒƒ««ƒ
‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï CÏÓÂ ¯ÊÁL∆»«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ∆»≈»≈∆»

ÔB¯Á‡25ÔLc˜Ï CÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÌLc˜Ï Ô‡ÏÓ . «¬ƒ¿»¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿«¿»
LcwL ‰Ê ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆»∆∆ƒ≈

‰lÁza26¯Á‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .27EÏ Lc˜ :28el‡ ˙‡ «¿ƒ»¿≈ƒ»«¿«≈«≈¿∆≈
Ï·‡ .‰lÁza Ô‰Ó ‰Lc˜˙pL BÊ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ -≈»≈∆»∆ƒ¿«¿»≈∆«¿ƒ»¬»
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קכא

קכא

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ד חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈÏ Lc˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡29ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - el‡ ˙‡30; ƒ»««≈ƒ∆≈¬≈À»¿≈ƒ
Ô‡ÏÓ „Á‡ Lec˜Ï È¯‰L31CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈¿ƒ∆»ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«

ÔÈLec˜ ‰MÓÁ dLc˜Ï ‰ÈÏÚ32‡e‰ Lc˜ ‡Ï È¯‰ - »∆»¿«¿»¬ƒ»ƒƒ¬≈…ƒ≈
¯Á‡ ‡l‡33.BÏ Lc˜ ∆»«≈ƒ≈

מ"א.22) חביתו.23)שם את יקדש אחד וגם 24)שכל
לקידוש. מילוי בין הפסק היה נפסלו 25)לא הראשונות

כשרות. להיות חוזרות ואינן שנמלך, והאחרות 26)לפני
ובין  מילויין בין המפסיק ראשון קידוש עלֿידי נפסלו
כל  ששם מפני שנמלכו, לחמשה דומה זה ואין קידושן.
הפסק. כל אין ובה בלבד, שלו בחבית מטפל אחד

לקדש 27) ונמלך אחד קידוש לקדש במילאן המדובר
אחת  כל לקדש עלֿמנת בתחילה מילאן שאם חמשה.
המלויים  ע"י הראשונות החביות ארבע נפסלו בפניֿעצמה

למעלה. שנתבאר כמו מסתלק 28)שאחריהן, והממלא
מילאן  הוא וכאילו במקומו, בא השני הרי הענין, מכל

למשנתנו). בפירושו כל 29)(רבינו לו אין השני כן, ואם
כל  עושה אינו שמילא והראשון המילוי, במעשה השתדלות

שמילאו.30)מלאכה. בחמישה לא 31)כמו למה נימוק
הראשונים. ארבעה כשרה 32)נפסלו שבנמלך, ואמרנו

בלבד. את 33)הראשונה פוסל ואינו מילא, שלא
אחר. אדם של המילויים

.Â‰ˆB¯‰34ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ˙‡lÓÏ »∆¿«…«ƒ¿«¿»«ƒ¬≈ƒ
ÂÈÎ¯ˆÏ35Ô¯LB˜Â ,‰lÁz ÂÈÎ¯ˆ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ -36 ƒ¿»»¿«≈∆∆¿»»¿ƒ»¿¿»

,˙‡hÁ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÚBËÂ¿¬»«¬»¿««»¿«≈∆∆«»
‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙È ‡lL È„k37Èeln‰ ¯Á‡38Ì˙BÂ , ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿»»«««ƒ¿¿»

ÂÈÙÏ39.CÏB‰Â ¿»»¿≈

מ"ה.34) פרטיים.35)שם היו 36)צרכים בזמנם
בחבל  פיהם את וקושרים עור, של בנודות מים ממלאים

יישפכו. שלא כדי לצרכיו 37)וכדומה, המים מילוי
חטאת.38)הפרטיים. מי מי 39)של את נתן ואם

יט, (במדבר תורה שכתבה לפי פסולים, – לאחוריו החטאת
מאחוריו  הם ואם לשומרם, שצריך משמע "למשמרת", ט):
מדרבנן, שפסולים (נראה מעולה שמירה לשמרן יכול אינו
ראה  לאחוריו. כשהמים גם השמירה מספיקה ומדאורייתא

ה"ד). פ"י לקמן

.ÊÌÈL40BÓˆÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿«¿ƒ»∆»¿∆»¿«¿
‰Ê ÏÚ ‰Ê e‰Èa‚‰Â41BÙebÓ B‡ B„iÓ ıB˜ ‰ÊÏ ‰Ê ÏËÂ ¿ƒ¿ƒ∆«∆¿»«∆»∆ƒ»ƒ

B‡elÓ ˙ÚLa42„Á‡ Lec˜Ï Ì‰ÈL e‡ÏÓ Ì‡ :43- ƒ¿«ƒƒƒ¿¿≈∆¿ƒ∆»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰44- BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk Lc˜Ï e‡ÏÓ Ì‡Â ; ««ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿«≈»∆»¿«¿

ÂÈÓÈÓ ÏÒt ıBw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ B‡ dÈa‚‰L ‰Ê45. ∆∆ƒ¿ƒ«ƒ∆«»«≈»

מי"א.40) החביות.41)שם בהגבהת לזה זה עזרו
המילוי.42) בעבודת לו מפריע התחוב לערב 43)והקוץ

המעורבים. המים על האפר את וליתן המים מפני 44)את
האחד. המילוי לצורך היו המלאכות מפני 45)שכל

שלו. המילוי לצורך שלא המילוי בשעת מלאכה שעשה

.ÁÏ‡BM‰46Ï·Á‰ ÏËÂ ,‡lÓe Ba ˙‡lÓÏ Ï·Á «≈∆∆¿«…ƒ≈¿»««∆∆

ÌÈÏÚaa Ú‚Ùe ,BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓe ÂÈ„Èa47Ô˙Â Bk¯„a ¿»»≈»«¿≈»««¿»ƒ¿«¿¿»«
ÔÈ¯Lk - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ï·Á‰ ˙‡ Ô‰Ï48‡ˆÈ Ì‡Â . »∆∆«∆∆¿∆¿«≈¿≈ƒ¿ƒ»»

˙‡ ÏÒt - ÌÈÏÚaÏ Ï·Á‰ CÈÏB‰Ï È„k C¯c‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈¿ƒ«∆∆«¿»ƒ»«∆
ÌÈn‰49. ««ƒ

מ"ו.46) החבל.47)שם את הולכת 48)שהשאילו
מלאכה. אינה דרך, הוספת בלי שלא 49)החבל ההליכה

פוסלת. - המים לצורך

.Ë‡lÓÓ ‰È‰L ÈÓ50ÏÚ Ba ‡lnL Ï·Á‰ CÈÏLÓe ƒ∆»»¿«≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ≈«
ıa˜Â ¯ÊÁ ‡lnL ¯Á‡Â ,ı¯‡‰51ÔÏÒt - B„È ÏÚ52. »»∆¿««∆ƒ≈»«¿ƒ≈«»¿»»

.ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - B„È CB˙Ï ıa˜Óe ‰ÏB„ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿«≈¿»««ƒ¿≈ƒ

מ"ז.50) ידו.51)שם סביב אותו ה 52)כרך יה אפשר
השלכת  ע"י עבודה והוסיף דליה, אגב ידו על לכרוך לו

הקרקע. על החבל

.È‡lÓÓ‰53˙È·ÁÏ Ô˙BÂ54,ÌÈÓ ‰p‡ÏÓiL „Ú «¿«≈¿≈¿»ƒ«∆¿«¿∆»«ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÚÈˆ‰Â55¯·Mz ‡lL56‰È‰L ‰ÚLa ¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ∆…ƒ»≈¿»»∆»»

d·bÏ ˙Ó ÏÚ ‰Èt ÏÚ d‡ÙkL B‡ ,‡lÓÓ57˙‡lÓÏ ¿«≈∆¿»»«ƒ»«¿»¿«¿»¿«…
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ Èeln‰ C¯vÓ ‰fL ,¯Lk - da»»≈∆∆ƒ…∆«ƒ¬»ƒ

Lecw‰ ˙‡ da CÈÏB‰Ï È„k d·b B‡ dÚÈˆ‰58- ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Èeln‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt59. »«∆¬≈»»¿»»∆≈»¿…∆«ƒ

˙˜M‰ ÔÓ ˙ÈÒ¯Á ‰pÙe ,˙˜LÏ Ô˙BÂ ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¿≈¿…∆ƒ»«¿ƒƒ«…∆
- ÌÈa¯ ÌÈÓ ˜ÈÊÁzL ÏÈ·La Ì‡ :ÈelÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¬ƒ«ƒ«ƒ
‡lL ÏÈ·La Ì‡Â ;Èeln‰ C¯ˆ BÊ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆¬≈…∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…

ÛÏBÊ ‡e‰L ‰ÚLa B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÒ¯Á‰ eÈ‰È60˙‡ ƒ¿«¬»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆≈∆
.ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ˙˜Ma ‡lnL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ≈«…∆¬≈≈¿ƒ

מ"ח.53) חבית 54)שם לתוך ומערה קטן, בדלי ממלא
פעמים, כמה דולה שהוא אףֿעלֿפי שתתמלא. על גדולה

אחד. מילוי זה שם 55)הרי שאין במקום להעמידה
ושבים. ובהמה.56)עוברים אדם להוציא 57)ברגלי

חטאת. מי לשם נשאבו שלא המים את את 58)ממנה
על  פרה אפר מפזר החבית, כשנתמלאה המקודשים. המים
פעם  אחר פעם ממנה שואב הוא הזה הקידוש ואחר המים
את  נגב או הצניע ואם קטנה, לחבית ונותן צרכיו כפי
המקודשים. המים את להוליך כדי הקטנה החבית

הזאה.59) או קידוש לצורך מן 60)אלא המים את מוציא
השוקת.

.‡È‡lÓÓ‰61ÈÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ CÏÓÂ ,˙BzLÏ ÈÏ„ «¿«≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»»¿≈
- ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú Ì‡ :˙‡hÁ«»ƒ«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈

‰¯ÚÓ62·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â63ÈÏc‰ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â ; ¿»∆¿≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ∆ƒƒ««¿ƒ
·bÏ CÈ¯ˆÂ ‰¯ÚÓ - ·MÁ ÌÈnÏ64‡lÓÈ Ck ¯Á‡Â ««ƒƒ≈¿»∆¿»ƒ¿«≈¿««»¿«≈

B„iÓ Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ÈÏc‰ ÏLÏL .˙‡hÁÏ Ba65Ì‡ , ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««∆∆ƒ»ƒ
BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ÂÈÏÚ ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈»»¿»∆¿≈

·bÏ CÈ¯ˆ66ÌÈn‰ CB˙a e‰„BÚ ‡e‰Â CÏÓ .67·MÁÂ »ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈¿««ƒ¿ƒ≈
·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ˙‡hÁ ÈÓÏ ÂÈÏÚ68ÌÈÓ . »»¿≈«»¿»∆¿≈»ƒ¿«≈«ƒ

˙‡hÁ ÈÓÏ Ô‡ÏnL69‡lÓ˙pL ¯Á‡Â ,70Ô‰ÈÏÚ ·MÁ ∆ƒ¿»¿≈«»¿««∆ƒ¿«≈ƒ≈¬≈∆
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קכב אדומה קכב פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈn‰ ÏÒt ˙BzLÏ ÈÏk‰ ˙‡ ‰hiLk - Ô˙BzLÏ71, ƒ¿»¿∆«∆∆«¿ƒƒ¿»«««ƒ
.ÌeÏk Ô‰Ó ‰˙L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»≈∆¿

שונות,61) גירסאות בה ויש ה"ב, פ"ה פרה תוספתא
כאן. דבריו מתוך ניכרת רבינו המים 62)וגירסת את שופך

הדלי  שהורדת מפני חטאת, למי פסולים הם כלומר, ששאב.
חטאת. מי לשם שלא הגעת 63)היתה שלפני המחשבה

הדלי  את לנגב יצטרך שלא במקצת, הועילה למים הדלי
(כסףֿמשנה). קידוש במחשבת אחרים מים שאיבת לפני

כלום,64) מועילה אינה למים הדלי שהגיע אחר המחשבה
שצריך  פסולים מים רטיבות בו שיש דלי ככל זה דלי ודין

למים.65)ניגוב. הדלי נפסק.66)ונפל בלא כמו
שהוציאו.67) ולפני למים, שהגיע אחר ה'כסף 68)נמלך

גירסתנו: לקיים אפשר אולם לנגב". "וצריך גורס משנה'
בכת"י  וכן (ר"מ) רומי בדפוס היא וכן לנגב", צריך "ואינו
למים  עד הדלי את הוריד לא שהוא מפני והטעם, תימן.
אנו  החבל, קריעת ע"י מאליו שנפל אלא שתיה במחשבת
הדלי  הגעת לפני נפסקה כאילו לשתיה מחשבתו רואים
(עד  הדינים שני את כלל לא למה ברור לא (אמנם למים.
לגירסת  גם אולם אחת, בבבא שהגיע) ואחר הגיע שלא
ולא  נפסק דיני אחת בבבא כלל לא למה קשה משנה' ה'כסף

שווה). דינם שהרי ד.69)נפסק, פ"ט, שם משנה,
שנתקדשו.70) פוסלת 71)ולפני אינה לבדה המחשבה

והטעם, שם. במשנה יהושע כרבי ההטייה, מעשה עם אלא
המים  משמירת הדעת היסח משום הוא שהפסול מפני
כי  דעתו מסיח אינו מעשה עשה שלא זמן וכל לחטאת,
מים  דין יתבאר הט"ו) (פ"ט לקמן ישתה. ולא יימלך שמא

מקודשים.

âכסלו ט"ו שישי âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

המים,1) על האפר שיתן קודם אחר בדבר המתעסק יבאר
מים  הממלא בהיפך, או ועמד מלאכה משום בו שאין דבר
היו  מלאכה, הבעלים ועשו לשומרם לאחר ומסרם לקדשם
והמקדש  מלאכה, מהם אחד ועשה המים שומרים שנים
שעשה  קידוש או מילוי באחרת, מלאכה ועשה אחת בידו
לי  מלא או קדש האומר לאחד, או לעצמו מלאכה עמו
וההולך  לך, ואקדש לי מלא אמר אם לך, ואמלא ואקדש

עושה. מה לקדש

.‡‰‡¯B‰ ‰¯B‰Â „ÓÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÈÓ2 ƒ∆»≈»«¿≈¿»«¿»»»
ÂÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,ÔÈc ÔcL B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï3‰‡Ó B‡4, «¬≈ƒ∆»ƒ∆»¿»¿»»≈¬»

C¯c‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯‰L B‡5‚¯‰L B‡ ,6B‡ LÁ ∆∆¿»«¬≈ƒ∆«∆∆∆»«»»
È¯‰ - ÌÚÈˆ‰Ï ˜eM‰ ÔÓ ÔÈÏÎ‡ ÏË B‡ ,·¯˜Ú«¿»»«√»ƒƒ«¿«¿ƒ»¬≈
ÔziL Ì„˜ ¯Á‡ ¯·„a ˜qÚ˙ È¯‰L ,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰««ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»«≈…∆∆ƒ≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈÏÎ‡‰ ÏË Ì‡ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰»≈∆«««ƒ¬»ƒ»«»√»ƒ¿»¿»
·¯˜Ú B‡ LÁ ‚¯‰L B‡ ,Cl‰Ó ‡e‰Lk ÔÏÎ‡Â«¬»»¿∆¿«≈∆»«»»«¿»

B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ‰7C¯vÓ ‰fL ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - «¿«¿ƒ¬≈««ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ…∆
ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰8ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »«««ƒ∆«¿»»»»∆ƒ

‡Ï ÔÈa „ÓÚ ÔÈa ,¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ e‰OÚL ‰Î‡ÏÓ¿»»∆»»…∆««»≈∆≈»«≈…

‡Ï Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ BÈ‡L ¯·„Â ;ÏÒt - „ÓÚ»«»«¿»»∆≈ƒ¿»»ƒ…
ÌÈna Cl‰Ó ‰È‰ .ÏÒt - „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈ¯Lk - „ÓÚ»«¿≈ƒ¿ƒ»«»«»»¿«≈««ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba CÏiL ÌB˜Ó BÎel‰ ˙ÚLa ı¯Ùe»«ƒ¿«ƒ»∆≈≈««ƒ

¯c‚Ï ˙Ó ÏÚ ı¯tL9ÌÈ¯Lk -10Ì„˜ ¯„b Ì‡Â ; ∆»««¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿ƒ»«…∆
ÔÈÏeÒt - ¯Ù‡‰ ÔziL11‰ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ .12,ÏÎ‡Ï ˙B¯t ∆ƒ≈»≈∆¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆¡…

˙Bˆ˜‰Ï B˙ekL Èt ÏÚ Û‡13¯‡M‰ ˙‡14;ÔÈ¯Lk - ««ƒ∆«»»¿«¿∆«¿»¿≈ƒ
ÏÒt - ¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ ‰ˆ˜‰ Ì‡Â15. ¿ƒƒ¿»…∆««»≈∆»«

והיתר.2) איסור בסידור 3)בענייני כדיין השתתף
יכולה 4)החליצה. ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה קטנה

והנישואין  זה בבעלי רוצה אינני עדים בפני ולומר למאן
אחת 5)בטלים. עשה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

כשרים. המים - הילוכו אגב הילוך 6)מאלה אגב אפילו
ששני  מפני להצניעם". אוכלין "נטל הבא הדין מתפרש וכן

עמד. לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הם אינו 7)אלה
הסכנה. מפני בדרכו להמשיך שרבינו 8)יכול נראה

עמד. אפילו אותו המעכבים ועקרב בנחש מכשיר
חטאת.9) מי בלי לצורך 10)כשיחזור היא הפירצה

ואפילו  מלאכה, שהיא פי על אף פוסלת ואינה המים הולכת
את  כך אחר לגדור התחייבות בלי לפרוץ לו נתנו לא אם

לפני 11)הפירצה. שהיה מה על הוסיף שלא פי על אף
(מהר"ם  המים לצורך שלא מלאכה היא הרי שפרץ,

למשנה). בפירושו ויש 13)קצץ.12)מרוטנבורג לקצוץ
לייבוש. לשטוח על 14)מפרשים שנשארו הפירות את

יתחייב  לא אם לאכול לו נותן אינו הפירות ובעל העץ
כן. אחר אותם לצורך 15)להקצות אינה זו שמלאכה

ממש. האכילה

.·‰Ó ˜¯ÊÂ ,¯È˙B‰Â ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLa ÏÎB‡ ‰È‰»»≈ƒ¿«»«««ƒ¿ƒ¿»««
‰ˆ˜n‰ ˙Á˙Ï B‡ ‰‡z‰ ˙Á˙Ï ¯È˙B‰M16Ì‡ : ∆ƒ¿«««¿≈»¿«««À¿∆ƒ

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - ˙B¯t‰ e„·‡È ‡lL Ôek˙ƒ¿«≈∆……¿«≈¬≈««ƒ¿ƒ
C¯ˆ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ Ô˜¯Ê Ì‡Â ;‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L∆¬≈»»¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈…∆
Ô¯ÒÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰ .ÔÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈««ƒ¿≈ƒ«¿«≈«ƒ¿«¿»¿»»
eÏÒÙ ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ÌÈÏÚa‰ eOÚÂ ,Ô¯ÓLÏ ¯Á‡Ï¿«≈¿»¿»¿»«¿»ƒ¿»»…ƒ¿¿
¯ÓBM‰ ‰OÚ Ì‡Â ;¯ÓBLÏ Ô¯ÒÓ È¯‰L ,ÌÈn‰««ƒ∆¬≈¿»»¿≈¿ƒ»»«≈
˙Áz ÒÎ ‡e‰Â B˙eL¯a Ô‰ È¯‰L ,ÔÏÒt - ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆¬≈≈ƒ¿¿ƒ¿«««
„Á‡ ‰OÚÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL ÌÈL eÈ‰ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆««ƒ¿»»∆»
;¯nLÓ ÈM‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó≈∆¿»»««ƒ¿≈ƒ∆¬≈«≈ƒ¿«≈

ÔBL‡¯‰ ¯ÊÁ17¯ÓLÏ18‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ÈM‰ „ÓÚÂ »«»ƒƒ¿…¿»««≈ƒ¿»»¿»»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ -19‰Î‡ÏÓ ÔÈ¯ÓBM‰ Ïk eOÚiL „Ú , ««ƒ¿≈ƒ«∆«¬»«¿ƒ¿»»

˙Á‡k20. ¿««

לייבשן.16) תאנים בה ונותנים לבזבז לה שיש מחצלת
מלאכה.17) שעשה מסיח 18)אחר הוא מלאכה בעשיית

לשמור". "חזר רבינו אומר ולפיכך השמירה מן דעתו
שמירה.19) בשעת מלאכה עשו ששניהם פי על אף
המים 20) - אחרת בשעה מלאכה עשה אחד כל אם אבל

השמירה. נפסקה לא שהרי כשרים

.‚Ì‡ :‰iMa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„È ˙Á‡a Lc˜Ó‰«¿«≈¿««»¿»»¿»»«¿ƒ»ƒ

יום שישי 
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אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔzÓ Ì„˜ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt - Lc˜ BÓˆÚÏ¿«¿ƒ≈»«∆¬≈»»¿»»…∆««
ÌÈna ¯Ù‡21,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - Lc˜ B¯·ÁÏ Ì‡Â ; ≈∆««ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈««ƒ¿≈ƒ

B¯·Á ÏL ÂÈÓÈÓ ÏÒBt ‰Ê ÔÈ‡L22;‰OÚL ‰Î‡Ïna ∆≈∆≈≈»∆¬≈«¿»»∆»»
Lecwa ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰ ÔÈ‡L23‡e‰Â ,ÌÈna ‡l‡24 ∆≈«¿»»∆∆«ƒ∆»««ƒ¿

.ÌÈÏÚa‰ B‡ ¯ÓBM‰ ‰OBÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆«≈«¿»ƒ

מלאכה.21) לעשות התחיל לידו האפר שלקח בשעה שהרי
המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש חבירו 22)[והר"ש

ומלאכה  בקידוש, אלא המים במילוי פעולה כל לו מסר לא
האפר. נתינת עד במילוי רק פי 23)פוסלת על אף ולפיכך

פוסלת. מלאכתו אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה
התנאים 24) שני קיימים אם רק פוסלת מלאכה ובכן, בתנאי.

ב. המים; על האפר נתינת לפני נעשתה אם א. האמורים:
על  השמירה לו שנמסרה מי או הבעלים המלאכה את עשו

המים.

.„,ÏeÒt BlL - ˙Á‡k ¯Á‡Ïe BÓˆÚÏ Lc˜Ó‰«¿«≈¿«¿¿«≈¿««∆»
BÓˆÚ ÏL ÌÈn‰ eÏÒÙ È¯‰L25˜qÚ˙pL ˜ÒÚa ∆¬≈ƒ¿¿««ƒ∆«¿»≈∆∆ƒ¿«≈

Ì‰ÈL - ˙Á‡k ÌÈLÏ Lc˜ Ì‡ Ï·‡ .B¯·Á Lec˜a¿ƒ¬≈¬»ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿««¿≈∆
.ÌÈ¯Á‡ ÈÓ ˙ÏÒBt BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯Lk¿≈ƒ∆≈¿«¿∆∆≈¬≈ƒ

האפר.25) נתינת לפני

.‰ÂÈ„È ÈzLa BÓˆÚÏ ‡lÓÓ‰26Lec˜a :˙Á‡k «¿«≈¿«¿ƒ¿≈»»¿««¿ƒ
¯Lk - ÌÈLec˜ ÈLa ,ÏeÒt - „Á‡27BÓˆÚÏ Lc˜ . ∆»»ƒ¿≈ƒƒ»≈ƒ≈¿«¿

„Á‡ Lec˜a :˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa28ÌÈ¯Lk -29ÈLa , ƒ¿≈»»¿««¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
ÔÈLec˜30ÔÈÏeÒt -31˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â ‡lÓ . ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««
BÓˆÚÏ32ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL -33ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï ‡lÓ . ¿«¿¿≈∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»

- ÔÈLec˜ ÈLa ,¯Lk - „Á‡ Lec˜a :˙Á‡k¿««¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÏeÒt34Lec˜a ÔÈa ,˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï Lc˜ . ¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»¿««≈¿ƒ

ÌÈ¯Lk Ô‰ÈL - ÔÈLec˜ ÈLa ÔÈa „Á‡35‡lÓ . ∆»≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒƒ≈
ÏeÒt Èeln‰ - ¯Á‡Ï ˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â36, ¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««¿«≈«ƒ»

¯Lk Lecw‰Â37BnÚ ‰OÚL ÈelÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿«ƒ»≈∆«¿»»ƒ∆»»ƒ
- ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ ‡lnL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ¿»»≈∆ƒ≈¿«¿≈∆ƒ≈¿«≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ Ô˙ÎÏ‰k e‡lÓ˙pL ÌÈÓ ÏÎÂ .ÏeÒt»¿»«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»¿»»¿»»
Ô‰ È¯‰ - BlL ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ :¯Ù‡‰ ˙‡ ÔziL Ì„…̃∆∆ƒ≈∆»≈∆ƒ»««ƒ∆¬≈≈
¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk - ¯Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡Â ,ÔÈÏeÒt¿ƒ¿ƒ»∆«≈¿≈ƒ¿»»»

B„ÈaL38BÈ‡L ¯ÓBL ÌL LiL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ∆¿»¿»»¿»»≈∆≈»≈∆≈
ÏeÒt - ¯ÓBL [ÌL] ÔÈ‡L ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ39; ∆¿»»≈∆≈»≈»

[ÌL] LÈ Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„Èa BÈ‡L ¯·„Â¿»»∆≈¿»¿»»¿»»ƒ≈»
ÏÒt ‡Ï - ¯ÓBL40ÏÒt - ¯ÓBL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,41. ≈…»«ƒ≈»≈»«

חביות.26) אחד 27)שתי "בקידוש גורס: משנה הכסף
- אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין בשני כשר
שהרי  כשר, - ולקדשם אחד לכלי המים כל לקבץ כשנתכוון
הלכה  ז פרק (כלמעלה כשרים - זה אחר בזה מילא אפילו
- עצמה בפני חבית כל לקדש - קידושין בשני אבל ד),
ואין  הראשון את פוסל שני שמילוי מפני פסולים, שניהם

קדמה. חבית איזו יודעים ידיו 28)אנו בשתי אפר הטיל
אחת. קדמה 29)לחבית ואפילו הוא אחד שקידוש מפני

אחת  בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת יד
קימעה. כאחת.30)קימעה חביות לשתי אפר הטיל

ואין 31) השנייה שבחבית המים את פוסל הראשון שקידוש
ה), הלכה ז (פרק כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו

המילוי]. את הקידוש פוסל חבית 32)שלעצמו מילא
קודם. שמילאה חבית השנייה 33)וקידש מילוי קדם שמא

השנייה, מילוי ידי על הראשונה ונפסלה הראשונה לקידוש
הראשונה. קידוש ידי על נפסלה אין 34)והשנייה במילוי

פוסלת  הממלא שמלאכת לאחרים, ובין לעצמו בין הבדל
למעלה. שנתבאר כמו לאחרים, קידש 35)אפילו כמו

ד. בהלכה כאחת הקידוש.36)לשניים לו קדם שמא
שנתבאר 37) כמו נפסל לא לקידוש, המילוי קדם שאפילו

ג. לו.38)בהלכה מסר חבירו אלא שלו שאינו פי על אף
המים 39) משמירת הדעת בהיסח תלוי אינו המלאכה פיסול

פוסלת  שמלאכה הראב"ד (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא
הדעת). היסח אחרים,40)מפני בשל פוסלת אינה מלאכה

אחר. שומר יש שהרי כאן אין הדעת בשעת 41)והיסח
השמירה. מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית

.Â‰Ê eLc˜Â ,CÏ Lc˜‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿ƒ¿∆
Lc˜ È¯‰L ,ÏeÒt ÈM‰Â ,¯Lk ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»≈¿«≈ƒ»∆¬≈ƒ≈

¯ÎOa42‰Ê e‡ÏÓe ,CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ ‡lÓ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»»»««≈ƒ«¬«≈»ƒ¿∆
BÏ ‡lÓiL B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏeÒt ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»ƒ¿«»»∆¿«≈
¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓk ‰Ê È¯‰ ,‰Ê ÈelÓ ÛÏÁ B¯·Á43 ¬≈≈∆ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈

ÔÈÏeÒt Ô‰L44,¯zÓ ¯ÎOa Èeln‰L ,¯Lk ÈM‰Â ; ∆≈¿ƒ¿«≈ƒ»≈∆«ƒ¿»»À»
B˙eÎa ÔÈ‡Â ,‡lnL ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰Â«¬≈…»»¿»»««∆ƒ≈¿≈¿«»»

¯Á‡ ÈelÓ45. ƒ«≈

(42- בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר
לא  שקידש שבשעה מפני כשר הראשון והקידוש פסול.
הקידוש  שהרי שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל

פסול. יהיה אחת.43)השני ז 44)בבת פרק כלמעלה
וגם  שני. מילוי לגבי מלאכה הוא מילוי שכל מפני ג, הלכה

כמלאכה. שני למילוי מחשבתו את רואים הוא 45)כאן
אינו  עצמו בשביל מילוי על אבל לחבירו למלא רק מתכוון
כשקידש  והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב
קידשם  לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את
נתינת  לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם עדיין,

שלו. במים האפר

.ÊÔ‰ÈL - CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆
˘ecw‰ ˙ÏÒBt dÈ‡ ‰Î‡Ïn‰L ;ÔÈ¯Lk46Èeln‰Â , ¿≈ƒ∆«¿»»≈»∆∆«ƒ¿«ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - CÏ Lc˜‡Â ÈÏ ‡lÓ .¯zÓ ¯ÎOa¿»»À»«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆¿ƒ
‡lÓÓk ‡e‰ È¯‰L - ÏeÒt ‰lÁza ‡lnL ‰Ê∆∆ƒ≈«¿ƒ»»∆¬≈ƒ¿«≈

˙Á‡k Lc˜Óe47LcwL ‰ÊÂ ;‰Î‡ÏÓa ÌÈn‰ ÏÒÙe , ¿«≈¿««»«««ƒƒ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯ÈÊÁ‰ el‡Îe ,¯ÎOa Lc˜ È¯‰L - ÏeÒt ‰B¯Á‡a»«¬»»∆¬≈ƒ≈¿»»¿ƒ∆¡ƒ

.ÂÈÏÚL ·BÁ∆»»

המילוי 46) מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
נחשבת  אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת

מפני זה כשכר, אם שהרי עליה, סומך אינו שהמקדש
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קכד אדומה קכד פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שנתקדשו. מימיו את יפסול הקידוש 47)יקיימה מחשבת
לך. ואמלא לי במלא כמו כקידוש,

.ÁÁ˙BÙe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏËB ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ï CÏB‰‰«≈¿«≈¬≈∆≈∆««¿≈«≈«
¯Ù‡ Ba ¯tÁÏ CÈ¯ˆ Ì‡ Ìc¯˜ ÏËBÂ ,¯Ù‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆¿≈«¿…ƒ»ƒ«¿…≈∆
‡È·‰Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÈÏBÓe ÌlÒ ÏËBÂ ,‰¯t‰«»»¿≈À»ƒƒ»¿»¿»ƒ

¯LÎÂ ,¯Ù‡‰48‰qk Ba Lc˜Ï ¯Ù‡‰ ÏËpMÓ Ì‡Â . »≈∆¿»≈¿ƒƒ∆»«»≈∆¿«≈ƒ»
ÛÈ‚‰L B‡ ¯Ù‡‰ Ba ‰È‰L ÈÏk‰49B‡ ˙Ïc‰ ˙‡ «¿ƒ∆»»»≈∆∆≈ƒ∆«∆∆

ÈÏk‰ ˙‡ Û˜fL50- ÌÈnÏ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL Ì„˜ ı¯‡a ∆»«∆«¿ƒ»»∆…∆∆«¿ƒ»≈∆««ƒ
ÌÈn‰ ÏÒt51ÌÈÓ Ba Lc˜Ï ¯Lk ¯Ù‡‰ Ï·‡ ; »«««ƒ¬»»≈∆»≈¿«≈«ƒ

‡lL È„k B„Èa ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰ ˙‡ Û˜Ê .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»«∆«¿ƒ∆≈»≈∆¿»¿≈∆…
¯ft˙È52Ì‡ È¯‰L ;¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆¬≈ƒ

ÏÒt - e‰qk Ì‡Â ,ÏÒt - ı¯‡a BÁÈp‰53˙‡ ÏË . ƒƒ»»∆»«¿ƒƒ»»«»«∆
epnÓ ¯ÈÊÁ‰Â ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ¯Ù‡‰54¯Lk -55. »≈∆¿»»∆¿À∆¿∆¡ƒƒ∆»≈

epnÓ ÏËÂ ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰ Ô˙»«»≈∆«««ƒ¿»»∆¿À∆¿»«ƒ∆
¯Lk - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Lc˜Ï56ÌÒ¯˜ .57˙BzÁÏ ˙ÈÊ ‰ÏÚ ¿«≈«ƒ¬≈ƒ»≈ƒ¿≈¬≈«ƒ«¿

¯Ù‡‰ Ba58‰ ¯Ù‡ ˜ÈÊÁÈ ‡lL ÏÈ·La Ì‡ :‰a¯59- »≈∆ƒƒ¿ƒ∆…«¬ƒ≈∆«¿≈
ÏÒt60ÈÏka ¯Ù‡‰ ÒkiL ÏÈ·La Ì‡Â ,61¯Lk -62. »«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ»≈»≈∆«¿ƒ»≈

הקידוש.48) לצורך הם אלה שנטל 50)סגר.49)שכל
האפר. את ולא 51)ממנו האפר לצורך הם אלה כל

האפר  נתינת לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל
המים. הוא 52)על המים על האפר את שופך כשהוא

לא  ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי את מטה
שבו. האפר יתפזר שאמר:53)יזקפנו למה הנימוק המשך

כבר  נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי
המים.54)למעלה. על נתינתו האפר 55)לפני שהחזרת

הר"ש). בשם משנה (כסף מלאכה אינה לשפופרת
המים.56) על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני
לשפופרת).57) והתאימו חתך מפרשים: (ויש קטף
יעבור 58) שהאפר כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין עשהו

פניו. המים.59)על לתוך אפר הרבה יפול שלא
לקמץ 60) אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי

יתפזר 61)אפר. לא בה, שהאפר השפופרת את כשיטה
לתוכו. יפול אלא בו, שהמים לכלי חוץ מעשה 62)האפר

הקידוש. לצורך הוא זה

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
כוונה 1) צריך ואם פרה, באפר המים מקדשים כיצד יבאר

מכשיעור  ופחות זה בכלי מכשיעור פחות קידש כו', לקידוש
שנית. פעם ממנו מקדשים אם במים שנגע אפר אחר, בכלי
ספוג  היה מים, מלאים שהם גדול בכלי שהוא קטן וכלי
שנתנו  אחת שבאבן שוקתות ושתי האפר שנתן בעת במים
שוקת, ועשאן לזו זו שהקיפן אבנים שתי מהן, לאחת אפר
כלי  המטביל אחרים, מים בהם שנתערבו מקודשים ומים
שנפלו  מקודשים מים לקדש, ראויים שאינם במים לחטאת
מי  חיה, או בהמה מהם ששתתה או ורמשים שרצים לתוכם
מי  על החושב מראיהם, שנשתנו חטאת אפר או חטאת
או  מכוסים ומצאם מגולים שהניחם מים לשתותם, חטאת

לשמרם. לטמא מקודשים מים המוסר איפכא,

.‡ÔÈLc˜Ó „ˆÈk2˙‡ Ô˙B ?‰¯t‰ ¯Ù‡a ÌÈn‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈∆«»»≈∆
¯Ù‡ Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ˙‡hÁ ÈÓ ÌLÏ e‡lÓ˙pL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈«»ƒ¿ƒ¿≈≈∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡¯iL È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ««ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰ÏB„b ˙È·Á ‡È‰L3Ì‡Â .Ïk‰ ·¯ÚÓe , ∆ƒ»ƒ¿»¿≈»«ƒ¿»≈«…¿ƒ
ÏÒt - ÌÈn‰ ÂÈÏÚ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ¯Ù‡‰ Ô˙4. »«»≈∆¿ƒ»¿««»»«»»««ƒ»«

ÂÈÏÚ Ô˙Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe5È„k ?ÌÈiÁ ÌÈÓ «∆∆∆¡««»¿»«»»«ƒ«ƒ¿≈
ÌÈna ¯Ù‡‰ ˙‡ ·¯ÚÏ6. ¿»≈∆»≈∆««ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

..."ì eàlîúpL íénä úà ïúBðøôà ïúBðå ,éìëa úàhç éî íL ¥¤©©¦¤¦§©§§¥¥©¨¦§¦§¥¥¤
íénä éðt ìò."'eë ... ©§¥©©¦

בלקו"ת  המבואר עם זה סדר עולה איך להבין וצריך
כי  התורה" "חוקת אדומה פרה מצות שנקראה בעניין
פרה  גם וכך ושוב, רצוא היא כולה התורה כל כללות
היא  המים ונתינת ה"רצוא" הוא האפר ששריפת אדומה
צריך  שקודם הוא בכללות העבודה סדר והלא ה"שוב",
עבודת  כסדר ה"שוב" עניין ואח"כ ה"רצוא" להיות
ואח"כ  ה"רצוא", עניין שהיא יום שבכל התפילה
עניין  נעשה המצוות וקיום התורה לימוד עלֿידי

ה"שוב".

ומדוע  למים, קודם אפר להיות צריך היה ועלֿפיֿזה
נתן  ואח"כ תחילה האפר נתן "אם מזו ויתירה כן. אינו

שגם עליו הוא שהדין שכיון לומר ויש פסל". המים
שמצד  והיינו האפר, להיות צריך בתחילה שנותן במים
לנתינת  קודמת האפר על המחשבה הרי האדם מחשבת

בכלי. המים

להיות  צריך (אפר) ה'רצוא' עניין שגם לומר יש ועוד
והוא  (מים), 'שוב' – הביטול תנועת על ומיוסד חדור

כולן. המצוות כל לקיום היסוד
יא  סימן טהרה ספר מלכות יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ב.2) טז, על 3)סוטה שייראה מכדי יותר לתת צריך אינו
המים. שמעון.4)פני ר' דעת נגד שם, כחכמים

האפר.5) על המים שנותן האפר 6)ומשמע נתינת אחר
מבואר, שם האפר. על מים ויהיו הכול יערב המים, על
בתורה  כתוב פירוש, דווקא. כלי" "אל אומרים שחכמים

שהמ  משמע כלי", אל חיים הכלי "מים אל ישר ניתנים ים
האפר. אל ולא

.·Ôek˙iL CÈ¯ˆ Lc˜Ó‰7ÏÚ B„Èa ¯Ù‡‰ ÔzÈÂ «¿«≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»≈∆¿»«
Ôek˙Ó ‰È‰iL „Ú - ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰««ƒ∆∆¡«¿»¿«»≈«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈

‰Èf‰Ïe ÈelÓÏe Lec˜Ï8ÔÓ ¯Ù‡‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿«»»¬»ƒ»«»≈∆ƒ
¯Ù‡‰ ÏËpL B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈»≈∆¿««ƒ∆»«»≈∆
ÏÚ B„iÓ ¯Ù‡‰ ÏÙÂ Áe¯‰ B‡ B¯·Á BÙÁ„e B„Èa¿»¿»¬≈»«¿»«»≈∆ƒ»«

ÈÏk‰ „ˆ ÏÚ B„iÓ ¯Ù‡‰ ÏÙpL B‡ ,ÌÈn‰9ÏÚ B‡ ««ƒ∆»«»≈∆ƒ»«««¿ƒ«
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌÈnÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â B„È10. »¿««»»«««ƒ¬≈∆»
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קכה

קכה

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה"ג.7) פ"ו משמע 8)תוספתא לטמא", "ולקחו
הפעולות. שאר וכן הטמא. טהרת לשם תהיה שהלקיחה

מ"א.9) פ"ו, פרה .10)משנה . . "ולקחו שנאמר מפני
עצמו. הוא יתן שלקח, מה משמע ונתן",

.‚Lc˜11È„kÓ ˙BÁÙe ‰Ê ÈÏÎa ‰‡f‰ È„kÓ ˙BÁt ƒ≈»ƒ¿≈«»»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈
¯Ù‡‰ ‰È‰ .eLc˜˙ ‡Ï - ¯Á‡ ÈÏÎa ‰‡f‰12ÏÚ Ûˆ «»»ƒ¿ƒ«≈…ƒ¿«¿»»»≈∆»«

‰ÏÚÓÏÓ epnÓ ÒÎÂ ÌÈn‰ Èt13ÌÈÓ Ba Lc˜Â ¿≈««ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈna Ú‚pL ÏÎÂ ;ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¬≈≈¿À»ƒ¿…∆»«««ƒ≈

‰iL ÌÚt Ba ÔÈLc˜Ó14elÙ‡Â .B·bpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ¿«¬ƒ
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ¯Ù‡‰ ˙‡ ‰˙Â Áe¯‰ ‰·L15BÈ‡ - »¿»»«¿»¿»∆»≈∆««≈««ƒ≈

.Ba Lc˜Óe B·bÓ¿«¿¿«≈

ב.11) צג, מ"ב.12)זבחים פ"ו שלא 13)פרה אפר
במים. שם.14)נרטב למעלה 15)כחכמים, ואמרנו

האפר  נפסל אףֿעלֿפיֿכן מקודשים, המים שאין (ה"ב)
במשנתנו, חכמים של מדבריהם זה דין למד רבינו לקידוש.
לא  אפילו ומשמע בו, מקדשים אין במים שנגע כל שאמרו:

המים. נתקדשו

.„ÔË˜ ÈÏk16ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ Ô‰Â ÏB„‚ ÈÏk CB˙a ‰È‰L ¿ƒ»»∆»»¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ«ƒ
ÈÏkaL ÌÈna ¯Ù‡‰ Ô˙pL ÔÂÈk - ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰Â¿««ƒ¿…»ƒ≈»∆»«»≈∆««ƒ∆«¿ƒ
Û‡Â ;ÔËw‰ ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈn‰ Ïk eLc˜˙ ÏB„b‰«»ƒ¿«¿»««ƒ∆¿«¿ƒ«»»¿«
È¯‰L ,¯Ù‡ BÏ ÒÎ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ¯ˆ ÂÈt ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ«¿≈¿…ƒ¿«≈∆∆¬≈

.ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰««ƒÀ»¿…»ƒ

ג.16) משנה שם

.‰‚BÙÒ ‰È‰17È¯‰ - ¯Ù‡‰ Ô˙pL ˙Úa ÌÈn‰ CB˙a »»¿¿««ƒ¿≈∆»«»≈∆¬≈
ÈÏÎa ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt ‚BÙqaL ÌÈn‰18„ˆÈk . ««ƒ∆«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ≈«

‡ÏÂ ,‚BÙqÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈn‰ Ïk ˙‡ ÛÏBÊ ?‰OÚÈ«¬∆≈∆»««ƒ«∆«ƒ««¿¿…
ÔÈÙˆ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‚BÙqa Ú‚ Ì‡Â .‚BÙqa ÚbÈƒ««¿¿ƒ»««¿««ƒ∆««ƒ»ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈab ÏÚ19‚BÙqaL ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt - ««»»∆≈¿ƒƒ¿≈∆««ƒ∆«¿
ÔÈ‡ˆBÈ20CB˙Ï ‚BÙÒ ÏÙ .ÔÈ¯Lk‰ ÌÈna ÔÈ·¯Ú˙Óe ¿ƒƒ¿»¿ƒ««ƒ«¿≈ƒ»«¿¿

BÏËB - ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰21,ÈÏkÏ ıeÁ BËÁBÒÂ ««ƒ«¿À»ƒ¿¿¬«¿ƒ
ÔÈ¯Lk ÈÏkaL ÌÈn‰Â22. ¿««ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.18)שם.17) אל אמרה: בכל 19)והתורה פירוש,
הרבה. אפילו שהיא, קל.20)כמות לחץ ע"י

ע"י 21) מים יצאו שמא חושש ואינו המים, מן מוציאו
קלה. הכסף22ֿ)סחיטה פסולים. - שנסחטו המים אבל

קודם  נפל משום גזרו מנמק: קורקוס הר"י בשם משנה
ועוד  בספוג. הנגיעה לאסור כלֿכך החמירו ולא קידוש,
הם  הרי סחיטה, ע"י אלא יוצאים שאינם המים כי נימוק:
ה"ה  פ"ה פרה בתוספתא זה דין מקור הכלי. מן כנשפכו
כמו  היא רבינו וגירסת זו, בתוספתא שיבושים (נפלו

שלפנינו). בספרים

.ÂÈzL23˙B˙˜L24Ô·‡aL25¯Ù‡‰ ˙‡ Ô˙pL ˙Á‡ ¿≈¿»∆¿∆∆««∆»«∆»≈∆
Ì‡Â .ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ¿ƒ

BÊÏ BÊ ˙B·e˜ eÈ‰26„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk27eÈ‰L B‡ , »¿»ƒ¿∆∆«∆»

Ô‰Èab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰28Ô˙Â ,ÌeM‰ ˙tÏ˜k elÙ‡ ««ƒ»ƒ««≈∆¬ƒƒ¿ƒ««¿»«
ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ¯Ù‡29. ≈∆¿««≈∆¬≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ

ח.23) פ"ה, שם חצובים.24)משנה קיבול בתי שני
בקרקע.25) מחוברת שתי 26)לא שבין במחיצה נקב היה

לשניה. מאחת דרכן עוברים והמים השקתות,
נותנים 27) עור, של שבנודות המשקין לשפוך כשרוצים

יזלפו  שלא כדי יפה, אותו וקושרים פיו לתוך שפופרת
חוזרות  אצבעות "שתי כעובי ושיעורה הצדדים. מן המשקין
אצבעות  שתי בנקב להכניס שאפשר פירוש, למקומן".

ברווח. אותן ולסבב ואמה) המחיצה 28)(אצבע גבי על
הצפים. במים מחוברות שתיהן ונמצאו ביניהן, המפרידה

אחד.29) ככלי שהן מפני

.ÊÌÈ·‡ ÈzL30˙˜L Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ ÔÙÈw‰L31ÔÎÂ , ¿≈¬»ƒ∆ƒƒ»»«¬»»…∆¿≈
˙B·¯Ú ÈzL32˜ÏÁa ¯Ù‡ Ô˙Â ,‰˜ÏÁpL ˙˜L ÔÎÂ , ¿≈¬≈¿≈…∆∆∆¿¿»¿»«≈∆¿≈∆

Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ - Ô‰Ó „Á‡33ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡34Ì‡Â . ∆»≈∆««ƒ∆≈≈∆≈»¿À»ƒ¿ƒ
ÒÈÒt‚a B‡ „ÈÒa Ô¯aÁ35˙Á‡k ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ Ì‰Â ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ»≈¿««

ÔÈLc˜Ó Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ -36. ««ƒ∆≈≈∆¿À»ƒ

מ"ט.30) פתוחה 31)שם חציבה היתה שבשתיהן כגון
נוצרה  לזו זו וכשהסמיכן מלמעלה, ופתוחה אחד מצד

(ראב"ד).32)שוקת. עריבות שברי שכנגד 33)כלומר,
לידו  יטול ואם בטיט, כשחיברן והמדובר שביניהן. החריץ
דרך  יוצאים המים אין אולם השוקת. תשבר אחד חלק
חיברם  לא ואם מקודשים, שבשוקת המים ולפיכך הסדק,
(כסףֿמשנה). פסול הקידוש וכל כלי כאן אין כלל,

של 34) השני לחצייה גם משתייך החריץ שמקום מפני
החלקים  בשני אפר נתן אם אבל נתקדשו, שמימיה השוקת

שבחריץ. המים גם נתקדשו לועזיות 35)- לשונות בהרבה
גיפס. אחד.36)- בחלק רק האפר נתן אם אפילו

.ÁÔÈLc˜Ó ÌÈÓ37pLÏk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Ô‰a e·¯Ú˙ «ƒ¿À»ƒ∆ƒ¿»¿»∆«ƒ¬≈ƒ»
el‡ È¯‰ - Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ elÙ‡ ,‡e‰L∆¬ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt38ÏË ÔÎB˙Ï „¯È Ì‡ ÔÎÂ .39el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ»«¿»«¬≈≈
ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÔÈÏeÒt40,Ïk‰ ‰¯ÚÈ - ˙B¯t ÈÓe ¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈≈¿»∆«…

ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ jk ¯Á‡Â ÈÏk‰ ·bÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»ƒ≈¿«ƒ¿À»ƒ
ÒBÓB˜ BÈc ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÌÈ¯Á‡41Ìez˜˜Â42ÏÎÂ ¬≈ƒ»«¿»¿¿«¿«¿¿»

·bÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰¯ÚÈ - ÌLB¯ ‡e‰L ¯·c43Ì‡L ; »»∆≈¿»∆¿≈»ƒ¿«≈∆ƒ
.‰‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,ÌLB¯‰ ¯·c ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»»»≈¬≈ƒ¿∆

מ"א.37) פ"ט המים 38)שם יתבטלו שלא החמירו בפרה
בזבחים  נתבאר ונימוקם כחכמים, [פסק בכשרים. הפסולים
מפני  מלא שיעור אין וכאן שיעור, צריכה שהזאה א, פ,
לא  פעמיים יזה אם ואפילו בהם, מעורבים פסולים שמים
שרבינו  ואףֿעלֿפי מצטרפות. אינן שהזאות מפני יועיל
הטמא  על שהיא כל הזאה נפלה שאם פסק ה"ז) פ"י (לקמן
להיות  צריך - מזים שבו האזוב שעל הוא מודה נטהר,

קורקוס)]. (הר"י האומר 39)שיעור אליעזר, ר' דעת נגד
עולה". והטל בחמה בכל 40)"יניחנה "משקין" המונח

חלב, מים, המשקין: שבעת פירושו התלמודית, הספרות
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קכו אדומה קכו פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הנסחטים  מיצים אבל דבורים. ודבש דם, יין, טל, שמן,
כאן  וגם פירות", "מי נקראים וענבים, מזיתים חוץ מפירות,
ולנגב  לערות צריך טל, או מים בנפלו שגם מזה, ויוצא כך.
רבינו  כתב ולמה כלי. באותו אחרים מים לקדש כשרוצה
להשמיענו  בא ששם מפני "פסולים"? סתם ראשונה בבבא
אליעזר  ר' נגד כחכמים שהלכה המקודשים, המים דין
מה  על סמך וניגוב, לעירוי ובנוגע הזיות. שתי יזה שאמר:
ג). אות בועז ישראל, (תפארת שניה בבבא שיתבאר

צובע.41) נחושת,42)שרףֿאילן חלקיקי מכילים מים
צבע. מהם על 43)ועושים צבע רשמי נשארו לא אם

יועיל. לא והניגוב להסירם, צריך נשארו ואם הכלי. דופני

.ËÏÈaËn‰44ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÓa ˙‡hÁÏ ÈÏk ««¿ƒ¿ƒ¿«»¿«ƒ∆≈»¿ƒ
Lc˜Ï45·bÏ CÈ¯ˆ -46BÏÈaË‰ .Ba Lc˜È Ck ¯Á‡Â ¿«≈»ƒ¿«≈¿««»¿«≈ƒ¿ƒ

·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa47Ì‡Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈≈»ƒ¿«≈¿ƒ
CÎ ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba ÛÒ‡Ï BÏÈaË‰ƒ¿ƒ∆¡…«ƒ¿À»ƒ≈»≈»

·bÏ CÈ¯ˆ48. »ƒ¿«≈

לפני 44) טבילה צריכים הכלים כל מ"ב. פ"ה שם
חטאת. למי בהם ראה 45)שמשתמשים חיים. מים שאינם

פ"ו. המים 46)למעלה לחלוחית את להעביר כדי
הכלי. דופני שעל שצריכים 47)הפסולים ואףֿעלֿפי

במים  כמו הלחלוחית על הקפידו לא קידוש, לשם מילוי
כמו  זה הרי חטאת, לצרכי שהטבילו מפני ועוד, פסולים.

ישראל). (תפארת מילוי מים 48)לשם שתערובת מפני
שהיא. בכל פוסלת - במקודשים מקודשים שאינם

.È‰Èe¯˜49Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa dÏÈaË‰L50- ≈»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿«≈
da ÔÈLc˜Ó51˙‡hÁ ÈÓ dÎB˙Ï ÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡ Ï·‡ ;52, ¿«¿ƒ»¬»≈¿ƒ¿»≈«»

ÔÈ‡ˆBÈÂ dÎB˙a ÌÈÚÏ· Ô‰a ‰ÏaË‰L ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ∆À¿¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
˙‡ÓË .Ô˙B‡ ÔÈÏÒBÙe ˙‡hÁ ÈÓa ÔÈ·¯Ú˙Óeƒ¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ»ƒ¿»

da ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰eÏÈaË‰Â53ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰L , ¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆««¿ƒ«¿≈ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌÈna e·¯Ú˙ÈÂ e‡ˆÈ dÙe‚a ÔÈÚÏ·p‰«ƒ¿»ƒ¿»≈¿¿ƒ¿»¿««ƒ∆¿«¿ƒ»

.dÎB˙a¿»

הקליפה 49) ונשארה שבתוכה, מה את שהוציאו דלעת
ספוגי, גוף שהיא ומפני מים. בה לשאוב וראויה העבה,

מ"ג). (שם ממנה ונפלטים מים בה במשניות 50)נבלעים
גורס  ורבינו לקדש". ראויים שאין "במים הגירסא שבידינו,

אגב 51)"הראויים". מים ספגה שמא חוששים ואין
המים  לתוך ונפלטים חטאת, מי לשם נשאבו ולא טבילה,
ראויים  שאינם במים הטבילוה אם אבל לקידוש. העומדים
ניגוב). בדין הקודמת ההלכה (ראה חוששים - לקדש

יותר 52) במקודשים, מקודשים שאינם בתערובת החמירו
מילוי. לשם שלא שנשאבו מים בטומאה 53)מתערובת

(כסףֿמשנה). יותר החמירו

.‡ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ54ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ÔÎB˙Ï ÏÙpL «ƒ¿À»ƒ∆»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
Ô‰È‡¯Ó epzLpL B‡ eÚwa˙Â55ÔÈÏeÒt -56elÙ‡ . ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿««¿≈∆¿ƒ¬ƒ

ÌÈL·È eÈ‰57‰pk‰Â ‰¯Èc‰Â ‰ÏÓp‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa »¿≈ƒ¿≈¿«¿»»¿«ƒ»¿«ƒ»
ÔÈLetÁ dÎB˙Ï ÏÙ .‰‡e·zaL58‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«¿»»«¿»ƒƒ««ƒ∆…

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰È‡¯Ó epzL ‡ÏÂ eÚwa˙ƒ¿«¿¿…ƒ¿««¿∆∆¬≈««ƒ¿ƒ

˙¯ÙBÙLk ‡È‰L ÈtÓ59dÎB˙a ÔÈÒÎ ÌÈn‰Â ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿»
.daL ‰Ál‰ ÌÚ dÎBzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ»ƒ«≈»∆»

מ"ב.54) פ"ט שלא 55)שם ואףֿעלֿפי המים, של
לתוכם 56)נתבקעו. שנפלטה מוכיח המים מראה שינוי

החיים. בעלי של קשה.57)ליחותם ועורם מטבעם,
כנפים 58) על סוככות קשות כנפים בעלת שחורה תולעת

ישר.59)דקות. והמעי רחבים יציאתה מקום וכן פיה,

.·ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ60- ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ô‰Ó ˙˙ML «ƒ¿À»ƒ∆»»≈∆¿≈»«»
ÔÈÏeÒt61,‰Bi‰ ÔÓ ıeÁ ;ÔÈÏeÒt - ˙BÙBÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ«»

tÓ˙ˆˆBÓ ‡È‰L È62·¯Ú˙Óe ‰ÈtÓ ‡ˆBÈ ¯È¯ ÔÈ‡Â ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿≈ƒ≈ƒƒ»ƒ¿»≈
ÌÈˆ¯M‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈna63ıeÁ ;ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - e˙ML ««ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»≈»¿ƒ

˙‡ˆÓÂ ,‰BLÏa ˙˜wÏÓ ‡È‰L ÈtÓ ,‰cÏÁ‰ ÔÓƒ«À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒ¿≈
.ÌÈnÏ ‰ÈtÓ ‰‡ˆBÈ ‰Ál‰«≈»¿»ƒƒ»««ƒ

מ"ג.60) ניגרים 61)שם בריר, מעורבים שמים מפני
במשנה). (רבינו לכלי וחוזרים שותה,62)מפיהן כשהיא

ומוצצת. קימעה פיה את השרצים 63)פותחת שמונת
(חולדה) החולד ל): - כט יא, (ויקרא בתורה האמורים
והתנשמת. והחומט והלטאה והכח והאנקה והצב והעכבר

.‚È˙‡hÁ ÈÓ64Ô‰È‡¯Ó epzLpL65- ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ≈«»∆ƒ¿««¿≈∆≈¬««¿»
ÔLÚ ˙ÓÁÓ epzL ;ÌÈ¯Lk66e„ÈÏ‚‰ .ÔÈÏeÒt -67 ¿≈ƒƒ¿«≈¬«»»¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ¯Lk - eÁBnÂ e¯ÊÁÂ68eÁBn elÙ‡ .69.‰nÁ· ¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ««»
.ÔÈÏeÒt - ¯e‡a ÔÁÓ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»¿ƒ

נקט 64) שרבינו אלא הך, היינו חטאת ומי מקודשים מים
שאב. שמהם המקורות של פ"ט 65)לשונם פרה תוספתא

המים.66)ה"ה. את מעכיר הקור.67)עשן מפני קרשו
נימוח 69)שם.68) כמו דינו - אדם בידי לא טבעי, חימום

מאליו.

.„È˙‡hÁ ¯Ù‡70B‡ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ≈∆«»∆ƒ¿««¿»≈¬««¿
¯Lk - ÔLÚ ˙ÓÁÓ71ÏÙpL B‡ ,˜·‡ ˙ÓÁÓ epzL . ≈¬«»»»≈ƒ¿«≈¬«»»∆»«

‰Ï˜Ó ¯Ù‡ Ba ·¯Ú˙pL B‡ ,ÒÈÒt‚ B‡ „ÈÒ BÎB˙Ï72 ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‡e‰L Ïk»∆¬≈∆»

אפר.71)שם.70) לגבי זר דבר אינו שעשן מפני
אדומה.72) פרה משריפת שלא פשוט, אפר

.ÂË·LBÁ‰73,ÔÏÒt ‡Ï - Ô˙BzLÏ ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ «≈«≈«»ƒ¿»…¿»»
Ô‰Ó ‰zLiL „Ú74BB¯b CB˙Ï ÈÏk‰ ÔÓ CÙL Ì‡Â . «∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ»«ƒ«¿ƒ¿¿

ÏÒt ‡Ï - ÈÏkaL ÌÈna B˙ÙO ‰Ú‚ ‡ÏÂ75. ¿…»¿»¿»««ƒ∆«¿ƒ…»«

ד.73) פ"ט, פרה ר'74)משנה של בשיטתו יוסי כר'
מסיח  אינו מקודשים כבר שהמים מפני והטעם, יהושע.
שתה  אם אבל האחרון. ברגע בו יחזור אולי מהם, דעתו
(ראה  אחרים חיים בעלי כמו שבפיו, הרוק מפני פסלם,

מקודשים). שאינם מים דין פ"ז סוף המים 75)למעלה את
שלא  זהירותו והטעם, כשר. גרגר ואם שם: בכלי. שנשארו
לגמרי, דעתו הסיח שלא מוכיחה במים, בשפתיו לנגוע

שישארו. המים של הכשרן על וחשב
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קכז

קכז

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊËÈÏk76‡·e ‰l‚Ó BÁÈp‰L ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba LiL ¿ƒ∆≈«ƒ¿À»ƒ∆ƒƒ¿À∆»
BÈ‡L Ì„‡ ‡nL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ‰qÎÓ B‡ˆÓe¿»¿À∆¬≈≈¿ƒ∆»»»∆≈
.È‡cÂa e‰qk Ì„‡ È¯‰L ,Ô‰a Ú‚ ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë»¿«»»«»∆∆¬≈»»ƒ»¿««
‰ÏBÎÈ Ì‡ :‰l‚Ó B‡ˆÓe ‡·e ‰qÎÓ BÁÈp‰ƒƒ¿À∆»¿»¿À∆ƒ¿»

‰cÏÁ‰77- ‰ÏÈla ÏË BÏ „¯iL B‡ epnÓ ˙BzLÏ «À¿»ƒ¿ƒ∆∆»««««¿»
ÈzL Ô‡k LiL ÈtÓ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈»¿≈
Ì‡Â ;OÓ¯Â ‰iÁ ‰Ó‰a B‡ ‰lb Ì„‡ ˜ÙÒ :˙B˜ÙÒ¿≈»≈»»ƒ»¿≈»«»»∆∆¿ƒ

¯B‰Ë ‰È‰ ‡nL ,e‰lb Ì„‡ ¯ÓBÏ ‡ˆÓz78˙‡hÁÏ ƒ¿»«»»ƒ»∆»»»»¿«»
.‡Ï B‡…

מ"א.76) פי"א למעלה 77)שם (ראה בשתייתה הפוסלת
והיתר,78)הי"ב). באיסור בין מותר - להתיר ספקות ושני

וטהרה. בטומאה ובין

.ÊÈÒBn‰¯79Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ B‡ ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ «≈«ƒ¿À»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - Ô¯ÓLÏ ‡ÓËÏ80. ¿»≈¿»¿»¬≈≈¿ƒ

מ"י.79) פ"ז הטומאה.80)שם מן כראוי שומר אינו טמא

.ÁÈÌÈL81„Á‡ ‡ÓËÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿»∆»
ÈL ÏL B˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - Ô‰Ó82¯‰Ë . ≈∆¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ»«

Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ÈM‰ ‡ÓËÂ ¯ÓLÏ ¯ÊÁÂ¿»«ƒ¿…¿ƒ¿»«≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
ÔBL‡¯ ÏL B˙eL¯a83ÌÈn‰ - ˙Á‡k Ô‰ÈL e‡ÓË . ƒ¿∆ƒƒ¿¿¿≈∆¿««««ƒ

ÔÈÏeÒt84. ¿ƒ

מ"א.81) פ"ח עליהם.82)שם שומר שחזר 83)השני
דומים 84)לטהרתו. [דינים טהור. שומר להם שאין מפני

ה"ב)]. (פ"ח למעלה נתבארו

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
בעצמו 1) הוא שיהיה צריך אם לקידוש מים הממלא יבאר

מ  אם והמזה, אצלו המקדש ומניחם מים אדם ומקדש מלא
ובספינה, בנהר יוליכם אם למקום, ממקום מוליכם ואם
חטאת  מי לאחוריו, הכלי מפשיל אם שנתקדשו ומים
שמזין  וזה המזה להזות, כשר הוא ומי במשקל, ששקלם
הזייה. לכל האיזוב טבילת צריך ואם כוונה, צריך אם עליו

.‡‡lÓÓ‰2‡e‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lec˜Ï ÌÈÓ «¿«≈«ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿∆
.„Á‡ ‰fÓe „Á‡ Lc˜Ó ‡l‡ ,‰fn‰Â Lc˜Ó‰ BÓˆÚ«¿«¿«≈¿««∆∆»¿«≈∆»«∆∆»

ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓe ÈÏÎa Ì„‡ ‡lÓÓ ÔÎÂ3Lc˜Óe ¿≈¿«≈»»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ‰¯ÚÓe ,¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈¿»∆««ƒ«¿À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ

.¯Á‡ ÈÏkÓ ‰fÓe«∆ƒ¿ƒ«≈

א.2) מג, משמע 3)יומא וכן ה"א, פ"ט פרה תוספתא
פרה. במס' משניות בכמה

.·Ì„‡ ‡lÓÓ4Ïk Lec˜ ‡Ïa BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe ÌÈÓ ¿«≈»»«ƒ«ƒ»∆¿¿…ƒ»
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓe ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ‰ˆ¯iL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ»¿»
˙Ú ÏÎa ÔLc˜Óe ¯Ù‡ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe≈ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆≈∆¿«¿»¿»≈
ÌÈÓÈ BÏˆ‡ Ì„‡ ÔÁÈpÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈««ƒ«¿À»ƒ«ƒ»»»∆¿»ƒ
,enziL „Ú CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌBÈ ÏÎa Ô‰Ó ‰fÓe ÌÈLÂ¿»ƒ«∆≈∆¿»∆»ƒ«∆ƒ«
Ì„‡ ¯nLÓe .¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓeƒ»ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ¿«≈»»

BÎÈÏBÓe BÏˆ‡ ‰¯t ¯Ù‡5¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈∆»»∆¿ƒƒ»¿»≈ƒ
˙Á‡ ÌÚt .¯ÈÚÏ6˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰L ÈÏk eÎÈÏB‰ ¿ƒ««««ƒ¿ƒ∆»»≈«»

Ú˜¯˜a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‡ˆÓÂ ,Ôc¯ia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ¿»¿«ƒƒ«≈¿«¿«
ÔÈc ˙Èa e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿ƒ¿¿««ƒ¿»»»»¿≈ƒ
˙‡hÁ ¯Ù‡ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ,ÏB„b‰«»∆≈«¬ƒƒ≈«»¿…≈∆«»

¯‰a7‡ÏÂ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÌËÈLÈ ‡ÏÂ ,‰ÈÙÒ·e ¿»»ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿…
Ï·‡ .ÈM‰ „vÏ Ì˜¯ÊÈÂ Ô‡kÓ ¯‰p‰ „ˆa „ÓÚÈ«¬…¿««»»ƒ»¿ƒ¿¿≈«««≈ƒ¬»

B¯‡eˆ „Ú ÌÈna Ì„‡ ‡e‰ ¯·BÚ8‰¯t ¯Ù‡ B„È·e ≈»»««ƒ««»¿»≈∆»»
Ô‰L ÌÈ˜È¯‰ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÎÂ .ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡«ƒ¿À»ƒ¿≈»»¿≈ƒ»≈»ƒ∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL ÌÈÓe ,˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«»«ƒ∆ƒ¿«¿¿«»«¬«ƒ…

Ó - eLc˜˙‰ÈÙÒa ¯‰a Ì˙B‡ ÔÈ¯È·Ú9. ƒ¿«¿«¬ƒƒ»¿»»ƒ¿ƒ»

ט.4) פ"ג, חגיגה ומוליכו.5)תוספתא תימן: בכת"י
א.6) כג, מ"ה,7)חגיגה פ"ט פרה ובמשנה שם. כחכמים,

גזרו  "שלא עקביה בן חנניה דעת נגד הנהרות, בכל שגזרו
שהיה". כמעשה ובספינה בירדן שם.8)אלא פרה,

בנתינת 9) שנתקדשו אחר חטאת מי על אלא גזרו שלא שם,
האפר.

.‚ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒa ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ10 «¬ƒƒ«ƒ¿À»ƒƒ¿ƒ»«»«»
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈn‰ Èt ÏÚ [Ì‰a] ÔÈËLÂ¿»ƒ»∆«¿≈««ƒ∆…»¿∆»«

.¯‰a ¯Ù‡‰ ÏÚÂ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰««ƒ«¿À»ƒ¿«»≈∆¿»»

את 10) מצמצמים שאינם החכמים שאפילו משמיענו,
הגדול, הים על הרחיבוה לא שהיה, לכמעשה הגזירה
בברייתא: מלשונם זה ולמד בו. גזרו לא בספינה ואפילו
ים. לא אבל נהרות משמע הנהרות" שאר ואחד הירדן "אחד

.„ÌÈÓ CÈÏBn‰11ÌÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔLc˜Ï «ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ««ƒ
eLc˜˙pL12.ÂÈÙÏ ‡l‡ ÂÈ¯BÁ‡Ï ÈÏk‰ ÏÈLÙÈ ‡Ï , ∆ƒ¿«¿…«¿ƒ«¿ƒ«¬»∆»¿»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
- ˙Bi·Á ÈzL ‡lÓ .ÔÈÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,‰c ÈÓ Ô‰≈≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ≈¿≈»ƒ

¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙Á‡Â ÂÈÙÏ ˙Á‡ Ô˙B13. ≈««¿»»¿«««¬»ƒ¿≈∆ƒ∆¿»

מ"ו.11) פ"ז, מדעתו 12)שם, רבינו הוסיף זו בבא 
הם  הדעת היסח ופסול מלאכה שפסול לשיטתו, בהתאם
שנתקדשו, מים פוסלת אינה אמנם והמלאכה ענינים, שני
שיטת  כבר (נתבארה אותם. פוסלת הדעת היסח אבל
משמירת  הדעת היסח מפני פוסלת שמלאכה הראב"ד,
מים  פוסלת אינה שמלאכה ששנינו, ומכיוון המים.
השיג  ולפיכך פוסלת, אינה הדעת שהיסח ברור מקודשים,

רבינו). דברי על מדאורייתא,13)כאן אמנם היא השמירה
– מאחוריו ולא דווקא מלפניו מעולה שמירה חובת אבל
ולא  שאיֿאפשר, במקום גזרו ולא היא, חכמים גזירת
ה"ו). פ"ז למעלה (ראה פעמיים ללכת הממלא על החמירו

.‰ÔÏ˜ML ˙‡hÁ ÈÓ14Ï˜LÓa15BzÚc ÁÈq‰ Ì‡ : ≈«»∆¿»»¿ƒ¿»ƒƒƒ««¿
ÔÈÏeÒt -16ÌÈ¯·c Ï˜L Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ

- ˙Ï˜LÓ Ô‡OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙‡hÁ ÈÓa ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈«»ƒ«¬»»ƒ¿…∆
ÔÏÒt17˙¯ÓLÓ BÊ ÔÈ‡L ,18ÌÈ¯B‰h‰ el‡ Ïk . ¿»»∆≈ƒ¿∆∆»≈«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ ,ÔÈfnL B‡ ÔÈLc˜nL B‡ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈»«≈ƒ
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קכח אדומה קכח פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ו שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰Ó ÔÈfnLÂ Ì‰Ó ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿∆«ƒ≈∆ƒ»
È¯‰ - ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÈÏe·Ë¿≈««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»¬≈

ÌÈ¯Lk el‡19Lecw‰Â Èeln‰Â ‰¯t‰ ‰OÚÓ ÏkL ; ≈¿≈ƒ∆»«¬≈«»»¿«ƒ¿«ƒ
ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯Lk ‰Èf‰‰Â¿««»»»≈ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe ÛËL ÈÏk Ïk ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆»¿≈∆∆«¿ƒƒ»

.˙‡hÁ ÈÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«»

אֿב.14) נג, מסקנת 15)גיטין המים, משקל לדעת כדי
– לאו ואם פסולים, דעתו הסיח אם – "כנגדן" שם הגמרא
המים  כנגד שהניח היינו "שכנגדן" רבינו ומפרש כשרים.

המאזנים. בכף גם 16)משקלות פוסל הדעת שהיסח מפני
המקודשים. "בגופם",17)במים אמרו שם בגמרא

רבינו  פירוש ולפי מהם. דעתו הסיח כשלא אפילו פסולים
דברים  לשקול במשקלות בהם שהשתמש הכוונה "בגופם"
'חזון  ראה שם. הסוגיא בפירוש אחרת דרך (לרש"י אחרים

שמח'). ו'אור ט)18)איש' יט, (במדבר אמרה והתורה
עצמם  במים שמלאכה מזה יוצא נדה". למי "למשמרת
אינה  שמלאכה שאמרו ומה במקודשים, אפילו פוסלת
בשעת  אחרת מלאכה עשה אם הכוונה הקידוש, אחר פוסלת

שצט). מצוה חינוך' 'מנחת (ראה במים נתבאר 19)עיסוקו
של  במקומן כאן אלו דברים וכפלו ופ"ד, הי"ג, פ"א למעלה

חטאת. במי העוסקים אדם לבני הנוגעות ההלכות

.ÂÔÈ¯Lk Ïk‰20ÌeËÓËÂ ‰M‡Ó ıeÁ ,˙Bf‰Ï «…¿≈ƒ¿«≈ƒ»¿À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â21˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜Â [‰ËBL L¯ÁÂ]22; ¿«¿¿ƒ¿≈≈∆¿»»∆≈««

Lk Ï¯Ú‰Â .˙Bf‰Ï ¯Lk - ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ Ï·‡¯ ¬»»»∆≈««»≈¿«¿∆»≈»≈
‰f‰L ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ .‡ÓË Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆≈∆»≈»≈»»∆≈««∆ƒ»

ezcÚÒÓ ‰M‡‰Â23- B„Èa ÌÈn‰ BÏ ‰ÊÁ‡L ÔB‚k , ¿»ƒ»¿«««¿∆»¬»««ƒ¿»
.‰‡f‰ ˙ÚLa B„Èa ÊÁ‡z ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk B˙‡f‰«»»¿≈»ƒ¿«∆…∆¡…¿»ƒ¿««»»

.‰ÏeÒt - B˙Èf‰ ˙ÚLa B„Èa ‰ÊÁ‡ Ì‡Â¿ƒ»¬»¿»ƒ¿««»»¿»

מ"י.20) פי"ב אשה.21)פרה ספק במשנה:22)שהם
הכתוב, מן דרשו - א מג, (ביומא דעת". בו שאין "ותינוק
מים  למילוי פסול שהוא אףֿעלֿפי להזות כשר שקטן
שהרי  דעת, בו שיש קטן רק שהכשירו ומובן אפר. ולאיסוף
שבאיסוף  יוצא, ומזה ה"ז). (לקמן כוונה צריכה הזאה
וקטן", שוטה מחרש "חוץ מ"ד) פ"ה (פרה ששנינו ומילוי
ג  במשנה יוםֿטוב' ('תוספות דעת בו שיש קטן גם פסול

שם)). יומא מברייתא קושייתו וראה שם.23)שם,

.ÊB¯‰ËÏ ‡Óh‰ ÏÚ ˙Bf‰Ïe ÔeÎÏ CÈ¯ˆ ‰fn‰24; ««∆»ƒ¿«≈¿«««»≈¿«¬
‰Ê Ï·‡ .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰eÎa ‡lL ‰f‰ Ì‡Â¿ƒƒ»∆…¿«»»«»»¿»¬»∆

ÂÈÏÚ ÔÈfnL25Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈfÓ ‡l‡ ,‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ∆«ƒ»»≈»ƒ«»»∆»«ƒ«»»»
˙Bf‰Ï Ôek˙n‰ .BzÚ„Ï ‡lLÂ BzÚ„Ï26‰f‰Â ÂÈÙÏ ¿«¿¿∆…¿«¿«ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÙÏ ‰f‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï ,ÂÈ¯BÁ‡Ï27. «¬»«¬»¿ƒ»¿»»«»»¿»
B˙Èf‰ - ÂÈt ÏL ÔÈ„„vÏ ‰f‰Â ÂÈÙÏ ˙Bf‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»«¿»ƒ∆»»«»»

‰¯Lk28. ¿≈»

ולא 24) יט) (שם, הטמא" על הטהור "והזה זוטא: 'ספרי'
לטמא. נתכוון שלא  מ"ב.25)בזמן במשנה,26)שם

זו.27)שם. להזאה התכוון שלא של 28)מפני הצדדים
כפניו. דינם פניו,

.Á‰fn‰29‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ BÈ‡30‡l‡ ,‰Èf‰ ÏÎÏ ««∆≈»ƒ¿ƒ»¿»«»»∆»
e¯ÓbiL „Ú ‰Èf‰ ¯Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·BË≈∆»≈«∆«»»«««»»«∆ƒ»¿

ÌÈn‰31ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰nk ÏÚ ˙Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe . ««ƒ«∆«»»««««»¿≈»»«
ÔÓ Ba Ú‚pL Ïk .‰‡Ó elÙ‡ ,˙Á‡k ÌÈÏk ‰nk«»≈ƒ¿««¬ƒ≈»…∆»«ƒ

¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk ÌÈn‰32‰fn‰ Ôek˙iL ‡e‰Â , ««ƒ»∆»¿∆ƒ¿«≈««∆
·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë .ÂÈÏÚ ˙Bf‰Ï33ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ¿«»»»«∆»≈¿ƒ¿«≈¿««

‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·c34Ì„‡‰ ÏÚ B‡35d˙B‡Ó ‰f‰Â , »»∆¿«≈À¿»«»»»¿ƒ»≈»
,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»«»»∆≈¿«≈À¿»««¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ·BÊ‡a ÌÈÓ e¯‡L Ì‡ƒƒ¿¬«ƒ»≈≈»ƒ«¬…

ÏÈaË‰Ïe36ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ¯‡M‰ ÔÓ ‰fÓ ‡l‡ , ¿«¿ƒ∆»«∆ƒ«¿»«»»»«
‰¯Lk B˙ÏÈ·Ë ˙lÁz È¯‰L ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿≈ƒ∆¬≈¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

‰˙È‰37¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ . »¿»¬»ƒ»«∆»≈¿««»»
Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»««¿≈»¿ƒ»«»»»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ‡Óh‰ ÈÏk‰ ÏÚ B‡38¯ÊÁiL „Ú , ««¿ƒ«»≈«»»¿»«∆«¬…
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙ÈÂ ‰iL ÌÚt ÏaËÈÂ¿ƒ¿…««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿««»»»«

.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·c»»«¿«≈À¿»

חטאת.30)שם.29) במי אזוב שבאזוב.31)טבילת
מאה".32) "עד המשנה מלשון זה מ"ג.33)למד שם
ללמוד 34) יש למשנתנו, בפירושו רבינו של מלשונו כלים.

(ראה  טמא באדם וכן ממש, טמאים בכלים שמדובר
ישראל'). ו'תפארת המשנה,35)'ברטנורא' לשון נקט

טעם  לי נתברר (ולא בפניֿעצמה בבבא "אדם" שכתבה
במשנה). ומפרש 36)הכפילות ישנה", "לא במשנה:

שנית. פעם להטביל צריך שאינו דבר 37)רבינו, לשם
הזאה. "אם 38)שצריך (במשנה: פסולה. שהטבילה מפני

זה, ולפי שנית, לטבול צריך מפרש ורבינו ישנה". באזוב יש
אפילו  הכוונה באזוב", יש "אם ששנינו: מה לפרש צריך
א. יז, ביומא חננאל' 'רבינו גירסת ראה באזוב. מים נשארו

שם). רש"י וראה ופירושו.

.ËÏÈaË‰39BÈ‡L ¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ·BÊ‡‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆»≈¿ƒ¿«≈¿««»»∆≈
ÌÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó40ÔÈ¯Lk41,CÎÈÙÏ . ¿«≈À¿»««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰eÎa ·BÊ‡‰ ˙‡ Ô‰a ÏÈaË‰Â ¯ÊÁÂ ÈÏka eÙË Ì‡ƒ»¿«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»∆∆»≈¿«»»
.‰¯Lk B˙Èf‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï¿««»»«¿«≈À¿»«»»¿≈»

שם.39) האזוב.40)פרה, לא 41)מן בכוונה הטבילה
אבל  והזה", "וטבל... אמרה התורה שהרי פסולה, נכונה
שאינו  דבר על הזה שאפילו ונראה, בכשרותם. נשארו המים
נטפו  ואם באזוב, שנשארו המים נפסלו לא טומאה, מקבל
ולהזות. האזוב את בהם לטבול מותר - לחטאת טהור לכלי

.È˙‡hÁ ÈÓ42ÈL‡¯ elÙ‡ Ô‰a Ï·BË - eËÚÓ˙pL ≈«»∆ƒ¿«¬≈»∆¬ƒ»≈
ÔÈÏBÚ·‚43‚tÒÈ ‡lL „·Ï·e ,‰fÓe44˙ÈÁBÏˆ .45 ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«∆…¿«≈¿ƒ

Bk¯„k ‰ÏÚÓe Ï·BË - ¯ˆ ‰ÈtL46CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰fÓe ∆ƒ»«≈«¬∆¿«¿«∆¿≈»ƒ
ÈÏk‰ Ècˆa ÚbÈ ‡nL ¯‰f‰Ï47.‰iL ÌÚÙa ¿ƒ»≈∆»ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿««¿ƒ»

מ"ב.42) האזוב.43)שם של הבדים שלא 44)ראשי
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קכט

קכט

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

למשנתנו). בפירושו (רבינו יטבול אלא הכלי, מדופני יקנח
פעמים.46)שם.45) כמה שם 47)אפילו שנדבקו

ועכשיו  הקודמת, בפעם האזוב הוצאת אגב מים טיפות
טבילה  כאן ואין בהן ויזה הטיפות אותן את האזוב יעלה
אבל  קצת, מגומגם הסגנון אמנם שם). במשנה (רבינו,

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ברורה הכוונה

âכסלו ט"ז קודש âשבת
øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨

ביום 1) טבל ואם פרה, במי מת טמא מטהרים כיצד יבאר
הזאה, בלא ימים כמה ושהה במת שנטמא מי בלילה, והיזה
המטמאין  ושכל בשביעי, ולא בשלישי עליו שהוזה מי
הגבעולים  נפרדו ואם אזוב, מצוות כיצד הזאה, מקבלין
ואי  באזוב, מזים מאימתי ודין אגדו, שלא או העלים ונשרו

הכשר. אזוב זהו

.‡Ì„‡ Á˜BÏ ?‰c ÈÓa ˙Ó ‡ÓË ÌÈ¯‰ËÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ¿≈≈¿≈ƒ»≈«»»
‰LÏL ¯B‰Ë2ÔÈÁÏ˜3,˙Á‡ ‰c‚‡ Ô„‚B‡Â ·BÊ‡ ÏL »¿»¿»ƒ∆≈¿¿»¬À»««

„Á‡ ÏBÚ·b „·Â „a ÏÎ·e4ÔÈÏBÚ·‚ ÈL‡¯ Ï·BËÂ , ¿»«»«ƒ¿∆»¿≈»≈ƒ¿ƒ
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ‰fÓe Ôek˙Óe ,ÈÏkaL ‰c ÈÓa¿≈ƒ»∆«¿ƒƒ¿«≈«∆«»»»«
ızL ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÏk‰«≈ƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ««∆»≈
.¯Lk - ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ‰f‰ Ì‡Â .‰nÁ‰««»¿ƒƒ»ƒ∆»»««««»≈

ÌBia Ï·BË ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÂÈÏÚ ‰fiL ¯Á‡Â5·È¯ÚÓe ¿««∆«∆»»««¿ƒƒ≈««¬ƒ
·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë .·¯ÚÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BLÓLƒ¿«¬≈»»∆∆»«∆»≈
‰f‰Â ÌBia ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·hL B‡ ,ÌBia ‰f‰Â ‰ÏÈla««¿»¿ƒ»«∆»«∆»≈«¿ƒ»

ÔÈ‡nËÓ ÌÈn‰Â ,‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰ÏÈla6ÈÓ ÌeMÓ ««¿»«»»¿»¿««ƒ¿«¿ƒƒ≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙‡hÁ7·BÊ‡‰ ˙ÏÈ·Ë ‰È‰zL „Ú . «»¿∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆¿ƒ«»≈

ÌÈna8ÌBi·e ÈLÈÏM‰ ÌBia epnÓ B˙‡f‰ÂÈÚÈ·M‰ ««ƒ¿«»»ƒ∆««¿ƒƒ««¿ƒƒ
„enÚ ‰ÏÚMÓ ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰nÁ‰ ızL ¯Á‡««∆»≈««»¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»«

.e¯‡aL BÓk ,¯Lk - ¯ÁM‰«««»≈¿∆≈«¿

מפסח 2) שווה בגזירה זה למדו קכח פיסקא חוקת בספרי
אזוב", אגודת "ולקחתם כב) יב, (שמות בו שכתוב מצרים

משלושה. פחות אגודה שלהם.3)ואין השורש עם בדים
מפרידם 4) יותר יש ואם אחד משורש בדים כמה יצאו שלא

שגבעול  אמר שם ח למשנה בפירוש (רבינו כשירים וכולם
כך, לפרש אפשר אי כאן אולם שייפתח, לפני פרח הוא

ט). משנה שם צריך 5)וראה שהטמא לומר התכוון לא
אומרת  שם) (פרה המשנה שהרי בלילה, ולא ביום לטבול
רבינו  כותב וכן בלילה" טובל עצמו הוא "אבל בפירוש:
הטהרה  את למהר אפשר כיצד מבאר, אלא הבאה, בהלכה

ב). הלכה ו פרק למעלה משנה של 6)(כסף המים פירוש,
מטמאים. הפסולה א,7)ההזאה הלכה ט"ו פרק לקמן

פירוש, מצוותם, נעשה שלא זמן כל מטמאים חטאת שמי
כהלכתם. הטמא על הוזו זה 8)שלא דין כתב למעלה

הדין. כך בטבילה שגם ומשמיענו מוסיף וכאן בהזאה

.·,‰‡f‰ ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»«»»ƒ¿…«»»
ÔÈfÓe ,ÌÈÓÈ ‰LÏL eÈÙa ‰BÓ - ˙Bf‰Ï ‡B·iLk¿∆»¿«∆¿»≈¿»»ƒ«ƒ
·È¯ÚÓe ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ«¬ƒ

‡aL ı¯‡‰ ÌÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BLÓLƒ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆∆»
BÈ‡ - ÈlL ÈLÈÏL ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆¬ƒ»««¿ƒƒ∆ƒ≈
˙BÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‡ÓË ÌBi‰ ‡nL ,ÔÓ‡∆¡»∆»«ƒ¿»¿ƒ»»ƒƒ¿

˙Bf‰Ï ‡aL ¯·Á Ï·‡ ;eÈÙa9ÏÚ B‡ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿»≈¬»»≈∆»¿««ƒ»»«
„iÓ ÂÈÏk10‰f‰L ÈÓ .11ÂÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ≈»ƒ»ƒ∆À»»»«¿ƒƒ¿…À»»»

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ï·BË - ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿»»«»»ƒ≈¿»≈∆ƒ¿∆
ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡«««¿ƒƒ≈«≈««¿»«ƒ»»
Ï·Ë elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë ¯Á‡ ÔÈa ‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÔÈa ,ÌBia«≈…∆¿ƒ»≈««¿ƒ»¬ƒ»«

È¯ÈOÚ ÏÈÏa B‡ ÈÚÈLz ÏÈÏa12¯ÁÓÏ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿≈¿ƒƒ¿≈¬ƒƒ«ƒ»»¿»»
‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡13. ««»≈««»

לטומאתו.9) שלישי יום שהיום ראשונה 10)ואומר הזאה
שנייה. הזאה כליו על או עליו מזים ימים ארבעה ואחר

מוסר 11) יא משנה יב, פרק פרה למשנה בפירושו רבינו
כמה  שם ויש קכט, פיסקא חוקת בספרי אלה דינים מקור
שמיני, שביעי, ליום אלא לי אין גורס: ורבינו גירסאות,
לטומאתו  בשביעי היזה לא אם (פירוש מניין ועשירי תשיעי
טהור)? שהוא מניין בעשירי, או בתשיעי בשמיני, אלא
לא  אפילו אופן (בכל מקום מכל - "וחטאו" לומר תלמוד
טבילה  קדמה אם אומר שהייתי ממשיך: והספרי בשביעי).
בגדיו  "וכבס כך ואחר "וחטאו" לומר תלמוד יצא, להזאה
נאמרה  זו אחרונה שדרשה רבינו שם ומפרש במים". ורחץ
רשאי  תשיעי או בשמיני היזה אם אבל בשביעי, כשהיזה רק
שעליו  שהכתוב מפני ונימוקו, ההזאה, קודם לטבול הוא
פסק  ולפיכך בשביעי. בהזאה מדבר הספרי לימוד מסתמך
ביום  עליו שיזה "ואחר שביעי; בהזאת א, בהלכה למעלה
כותב: ימים כמה בשהה זו ובהלכה וכו'" טובל  השביעי
טבילה". לאחר בין טבילה קודם בין ביום עליו "ומזין

מחר.12) יום של החמה שקיעת עד יום טבול והוא
לפני 13) כשטבל שכן ומכל שנייה. טבילה צריך ואינו

הטבילה. טהרת ונגמרה החמה שקיעת

.‚ÔÈ‡nhn‰ Ïk14ÌÈ·Ê ?„ˆÈk .‰‡f‰ ÔÈÏa˜Ó »«ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«»»≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈfÓ - ˙Óa e‡ÓËpL ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ¿»ƒ¿¿∆ƒ¿¿¿≈«ƒ¬≈∆
Û‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰Â ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒƒÀ¿«≈«
‰f‰Â :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ‰‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿≈ƒÀ¿»«∆∆∆∆¡«¿ƒ»
‰Èf‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡Óh‰ ÏÚ ¯‰h‰«»…««»≈««¿ƒƒ»»«¿»∆«»»
Ïa˜Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ .‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆««ƒ∆»≈¿≈∆»≈¿«≈
ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ï¯Ú ?„ˆÈk .‰‡f‰«»»≈«»≈∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ
Ï·BË ÏBniLÎe ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÈÚÈ·Le¿ƒƒ¬≈∆»ƒÀ¿«≈¿∆ƒ≈

·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â15. ¿≈«√»ƒ»∆∆

אמרו:14) א צג, ובזבחים ובברייתא יט חוקת זוטא ספרי
(כסף  במחלוקת שנוי אינו זה שדין ונראה עליה". מזין "נדה

בטהרה".15)משנה). פסחיהם ועשו וטבלו "מלו שם:

.„·BÊ‡ ˙ÂˆÓ16ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎÂ ,ÔÈÁÏ˜ ‰LÏL - ƒ¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆«»∆«
BÚ·‚ ‰LÏL e‡ˆÓ .„Á‡ ÏBÚ·bÂÈ¯ÈLe .ÔÈÏ ƒ¿∆»ƒ¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»»

ÌÈL17Á˜Ï Ì‡ B‡ .18.¯Lk - Ô„‚‡Â ‰lÁza ÌÈL ¿«ƒƒ»«¿«ƒ«¿ƒ»«¬»»»≈
¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÏÚ‰ e¯LÂ ÔÈÏBÚ·b‰ e„¯t˙ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿«

שבת קודש
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קל אדומה קל פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

È¯ÈML ;¯Lk - ‡e‰L Ïk ‡l‡ Ì‰Ó ÏBÚ·b ÏkÓƒ»ƒ¿≈∆∆»»∆»≈∆¿»≈
‡e‰L ÏÎa ·BÊ‡‰19ÔÈca ‰LÏL Ba LiL ÁÏ˜ .20- »≈¿»∆∆«∆≈¿»«ƒ

B˜qÙÓ21˙BÈ‰Ï B˙ÂˆnL ;ÔzLÏL „‚B‡ Ck ¯Á‡Â ¿«¿¿««»≈¿»¿»∆ƒ¿»ƒ¿
‰c‚‡22‰È‰iL ‰¯Bza L¯t˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬À»««ƒ∆…ƒ¿»≈«»∆ƒ¿∆

B‡ B˜qÙ ‡ÏÂ B„‚‡L B‡ B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ .‰c‚‡¬À»ƒ¿¿…¬»∆¬»¿…ƒ¿
·BÊ‡‰ .¯Lk - Ba ‰f‰Â B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ ‡lL∆…ƒ¿¿…¬»¿ƒ»»≈»≈

¯ˆw‰23B„‚B‡ -24LBk‰ ÏÚ ËeÁa25,Ba ‡ˆBiÎÂ «»»¿¿««¿«≈
Ï·BËÂ26‰fÓe ·BÊ‡a ÊÁB‡Â ,‰ÏÚÓe ÌÈna27˜tzÒ . ¿≈««ƒ«¬∆¿≈»≈«∆ƒ¿«≈

ËeÁ‰ ÔÓ Ì‡ BÏ28LBk‰ ÔÓ B‡ ‰f‰29ÔÓ B‡ ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒ
ÏBÚ·b‰30‰ÏeÒt B˙‡f‰ -31. «ƒ¿«»»¿»

כהקדמה 16) כאן ונכפלה למעלה כבר נאמרה זו הלכה תחילת
אחריה. הבאים לדינים ואגדם 17)קצרה שלושה לקח אם

לכתחילה. בהם להזות מותר מהם אחד מצוה 18)ונאבד
שניים  רק לקח ואם קלחים שלושה לקחת המובחר מן
"לרבנן  אמרו א יג, בסוכה לכתחילה. להזות מותר ואגדם
כרבנן. רבינו ופסק לעכב לא אבל למצוה" שלושה
כשר, כן גם אחד נשתייר שאם חכמים אמרו שם [בברייתא
שפסק  ונראה כשרים, שניים שרק משמע כאן רבינו ומדברי

עליו]. חולק אין שבמשנתנו מפני יוסי כרבי לפני 19)בזה
שניים  שצריך רבינו ופסק הבדים מספר בשיירי המדובר כן
זה  ודבר עצמו, ובד בד כל של בשיריים המדובר וכאן

זה. בסיומו להדגיש כך 20)התכוון גורס שרבינו נראה
אחד. משורש יוצאים בדים ששלושה ומפרש, במשנה
קלחים. שלושה בו שיש איזוב כתוב: שלפנינו בספרי

הבדים.21) שלושת את א 22)מפריד (הלכה למעלה
קכח, פיסקא חוקת הספרי דברי הובאו הראשונה) בהערה
בשלושה  שמצוותו מצרים מפסח שווה בגזירה שלמדנו
לאגדם. שמצוה נלמד עצמה זו שווה ומגזירה בדים

החטאת.23) למי יגיע לא בידו קושרו.24)וכשיאחזנו
בכוש.26)פלך.25) אוחז להזות 27)כשהוא שצריך

אחר. דבר ידי על להניעו ולא עצמו בו 28)באיזוב שאגד
האיזוב. בדי בו.29)את כשירה.30)שקשרו והזאתו

אותו 31) מוציאה הזאה ספק ואין טמא וודאי שהוא מפני
הוודאית. טומאתו מידי

.‰˙B¯Óza ‡ÏÂ ·BÊ‡‰ ˙B˜BÈa ‡Ï ÔÈfÓ ÔÈ‡32, ≈«ƒ…¿¿»≈¿…«¿»
‡lL ÔÈÏBÚ·b ?˙B˜Bi‰ Ô‰ el‡ .ÔÈÏBÚ·ba ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ¿ƒ∆…

eÏÓ‚33- Lc˜nÏ ÒÎÂ ˙B˜Bia ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÓe . »¿ƒ∆À»»»«¿¿ƒ¿««ƒ¿»
¯eËt34ıiMÓ ?·BÊ‡a ÔÈfÓ È˙ÓÈ‡Óe .35·BÊ‡Â . »≈≈»««ƒ»≈ƒ∆»≈¿≈

Ïk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ba ¯‰ËÏ ¯Lk - ‰c ÈÓ Ba ‰f‰L∆À»≈ƒ»»≈¿«≈∆«¿…»»
ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ·BÊ‡36ÔÈ¯BwL ·BÊ‡‰Â .ÏeÒt - ≈∆≈≈¿«»¿»≈∆ƒ

„eÁÈa ·BÊ‡ B˙B‡37·BÊ‡‰ ‡e‰Â ,¯Lk‰ ‡e‰ - ≈¿ƒ«»≈¿»≈
B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‰Ê Ï·‡ ;ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¬»∆∆ƒ

.ÏeÒt - È¯a„Ó ·BÊ‡Â ˙ÈÏÁk ·BÊ‡Â ÔÂÈ ·BÊ‡≈»»¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

למשנה).32) בפירושו (רבינו האיזוב זרע שבו כיס
בארץ".33) אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, רכים
למלקות,34) בו התרו אם ממלקות ובמזיד מחטאת בשוגג

ומדרבנן  התורה, מן וכשרים שמם, איזוב יונקות שגם מפני

בתמרות  הזה ואם שנייה. הזאה וצריך זו בהזאה יצא לא
שם. קמא כתנא פסק קטן 35)חייב. (כיס ניצה יוציא

פיתוחו). לפני בו טמון את 36)שהפרח המלווה נוסף שם
"איזוב". תוספת.37)השם בלי

.Â‰¯L‡ ÏL ·BÊ‡38‰„B·Ú ÏLÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ ≈∆¬≈»¿∆ƒ«ƒ««¿∆¬»
‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ ‰¯Ê39‰ÏeÒt -40‰Óe¯z ÏL . »»¿∆¿»¿≈»¿»∆¿»
‰fÈ ‡Ï - ‰¯B‰Ë41.¯Lk - ‰f‰ Ì‡Â , ¿»…«∆¿ƒƒ»»≈

בזה 38) כיוצא אליל. לשם שניטעו אחרים ונטעים אילן
ב) לא, (שם בגמרא ופירשו לולב גבי ב, כט, בסוכה שנינו
אמרה  שהתורה משה) (שבזמן דמשה באשירה שהמדובר
"כתותי  ולפיכך באש" תשרפון "ואשריהם ג): יב, (דברים
ולולב  שיעור) בו ואין הוא וטחון (ככתות שיעוריה" מיכתת
אינן  הארץ כיבוש אחרי שניטעו האשירות אבל שיעור. צריך
אסורות  שהן פי על אף בדיעבד וכשירות שריפה טעונות
הן  חובה (המצוות ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות בהנאה,
לאשירה  מתכוונת כאן התוספתא שגם ונראה, הנאה). ולא
(הר"ש  שיעור צריך שאיזוב מפני ופסול משה שבזמן

ז). י"א פרק למשנה שלקטו 39)בפירושו איזוב שם.
ומעשרות. בתרומה חייב הוא 40)לאכילה אם אפילו

פרק  לקמן (ראה החטאת מי את מטמא ואינו מכביצה פחות
יא) יט, (במדבר תורה שאמרה מפני והטעם, ו). הלכה י"ב
צריך  בהזאה העיסוק שכל למדנו הטמא" על הטהור "והזה

למשנתנו). בפירושו (הרא"ש בטהרה כיוצא 41)להיות
שם  ופירשו תרומה של אתרוג גבי ב לד, בסוכה שנינו בזה
לקבל  שמכשירה מפני או שמפסידה מפני ב) (לה, בגמרא

טומאה.

.ÊÚÏ BËwlL ·BÊ‡ÌÈˆ42ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙÂ43- ≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»«¿ƒ
B·bÓ44‰Èf‰Ï ¯Lk ‡e‰Â45ÔÈÏÎ‡Ï BËwÏ .46eÏÙÂ ¿«¿¿»≈¿«»»ƒ¿»√»ƒ¿»¿

ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ47È¯‰L ,ÏeÒt - B·bpL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»∆¬≈
‰Èf‰Ï ‡ÓË48ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL ; ƒ¿»¿«»»∆»««¿ƒ¿»»√»ƒ¿»

ÌÈÏk‰49BÓk ,˙‡hÁ ÔÈÚÏ ÌÈ‡ÓËk Ô‰ È¯‰ «≈ƒ¬≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««»¿
ÌÈˆÚÏ Ë˜Ïk ‰Ê È¯‰ - ˙‡hÁÏ BËwÏ .e¯‡aL50, ∆≈«¿ƒ¿¿«»¬≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ

.Ba ‰fÓe B·bÓ - ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙ Ì‡Â¿ƒ»¿»»«¿ƒ¿«¿«∆

טומאה,42) מקבל אינו לאוכלו בכוונה נלקט שלא איזוב
אנשים  שיש פי על ואף אדם למאכל מיוחד שאינו מפני
אפילו  אדם, למאכל מיוחד שהוא דבר אבל אותו, שאוכלים

טומאה. מקבל - להסקה לקטו טמאים 43)אם אפילו
במי 44)ממש. המשקין טיפות תתערבנה שלא כדי

טומאה.45)החטאת. מקבל אינו מחשבתו 46)שהרי
באחד  כשיוכשר טומאה לקבל וראוי אוכל אותו עושה

המשקין. חטאת.47)משבעת בטהרת נשמרו שלא
אותם 48) ידי ועל לחטאת נטהרו שלא במשקין בנגיעתו

והטומאה  וההכשר טומאה, לקבל הוכשר עצמם המשקין
כאחת. חטאת.49)באים בטהרת נשמרו רק 50)שלא

כאוכל. אותו עושה אכילה מחשבת

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
השיעור 1) הוא כמה עליו והיזה במת שנטמא אדם יבאר
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קלא

קלא

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בני  שני על או כלים שני על להזות נתכוון בו, ליגע הצריך
שני  על היזה לאחר, ממנו ונפל האחד על והיזה כאחת אדם
שהם  הכלים כאחת, שניהם על היזה אם לו ונסתפק כלים
לטומאה  חיבור או לזה ולא לזה או ולהזייה לטומאה חיבור

להזייה. ולא

.‡Ïk Ú‚pL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿À»»»≈»∆»«»
‡ÓË ÏL B¯Oa ¯BÚÓ ÌB˜Ó ÏÎa ‰cp‰ ÈnÓ ‡e‰L∆ƒ≈«ƒ»¿»»≈¿»∆»≈

‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ2L‡¯ ÏÚ ‰‡f‰‰ ‰ÏÙ elÙ‡ . »¿»«»»¬ƒ»¿»««»»«…
BBLÏa ‰Ú‚ Ì‡ Ï·‡ .B˙ÙO L‡¯ ÏÚ B‡ BÚaˆ‡∆¿»«…¿»¬»ƒ»¿»ƒ¿

ÌeÏk dÈ‡ -3ÈeÏbaL ÌÈ¯·È‡k ÔBLl‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ≈»¿««ƒ∆«»»≈»ƒ∆«»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ4e¯‡aL BÓk ,5ÈeÏbaL ÌÈ¯·È‡k ÔÈ‡ , ¿ƒ¿«À¿»¿∆≈«¿≈»»≈»ƒ∆«»

ÈÏk ÔÎÂ .‰ÏÈ·Ëe ‰‡f‰ ÔÈÚÏ6‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿ƒ¿««»»¿ƒ»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk ÈÏk ÏL BÙe‚Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ÂÈÏÚ»»≈»∆ƒƒ«¿∆¿ƒ»∆ƒ≈

.‰‡f‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‰cp‰«ƒ»»¿»«»»

שהזאה 2) חכמים של דעתם שמפרש א), צג, (זבחים כרבא
להיות  צריך שבכלי בגמרא, שם ופירשו שיעור. צריכה אינה
רבינו  כתב (וכן האזוב של גבעולים ראשי טבילת כשיעור
כל  טיפה מספיקה הטמא על אבל ה"א), בפט"ו לקמן

ורבנן 3)שהיא. רבי מחלוקת גלוי. מקום שאינה מפני
כחכמים. ופסק א כה, שם.4)בקידושין עולא דברי

ה"ג.5) מת טומאת מהלכות מ"ב:6)בפ"א פי"ב פרה
מאה". הן אפילו הכלים ועל האדם על "מזין

.·ÌÈÏk ÈL7ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙pL Ì„‡ Èa ÈL B‡ ¿≈≈ƒ¿≈¿≈»»∆ƒ¿«≈¿««
ÏÚÓ ÌÈn‰ eÙËÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««¿ƒ»«∆»≈∆¿»¿««ƒ≈«
eÏtiL „Ú B˙‡ÓËa ÈM‰ È¯‰ - ÈM‰ ÏÚ ÔBL‡¯‰»ƒ««≈ƒ¬≈«≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿

˙ÈˆÓz‰ ÔÓ ‡Ï ,‰fn‰ ˙Èf‰Ó ÌÈn‰ ÂÈÏÚ8ÏÚ ‰f‰ . »»««ƒ≈«»«««∆…ƒ««¿ƒƒ»«
B‡ „Á‡k Ô‰ÈL ÏÚ ‰f‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ»«¿≈∆¿∆»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÏÚ ‰ˆÓ B¯·ÁÓ9. ≈¬≈ƒ¿»»»«»»¿»

שמקורה 7) זו, שבהלכה השניה מהבבא יוצא זה דין
ב. פי"ב, פרה מן 8)במשנה לא אחר, ממקום המתמצים

טומאה,9)האזוב. ודאי מידי מוציאה אינה הזאה שספק
פי"א  למעלה (ראה חזקתו על טמא העמד אומרים: ואנו

ה"ד).

.‚ËÁÓ10O¯Á‰ ÏÚ ‰e˙pL11ÏÚ ˜ÙÒ ,‰ÈÏÚ ‰f‰Â ««∆¿»««∆∆¿ƒ»»∆»»≈«
B˙Èf‰ - ‰ÈÏÚ ‰ˆÓ O¯Á‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰f‰ ËÁn‰«««ƒ»»≈ƒ«∆∆ƒ¿»»∆»«»»

‰ÏeÒt12. ¿»

הזאה.11)שם.10) לו אין חרס בבות 12)וכלי שלוש
החוט, מן ספק א. הזאה: בספק המדובר ובכולן זו, במשנה
ג. כלים; שני ב. מ"ד); פי"א למעלה (ראה האזוב מן ספק
בבא  כל זו", אף זו "לא בסדר ונשנו החרס. על מחט
בכלל  אם הוא שהספק בחוט, רק לא קודמתה. על מוסיפה
נפלה  שבוודאי כלים, בשני גם אלא האזוב, מן הטיפה נפלה
ויותר  פסולה. - השני לכלי גם והגיעה האזוב מן הטיפה
אחד  כלי על שנפלה שהטיפה כלים בשני רק לא מזה,
אפילו  אלא להזאה, יותר ראויה ואינה מצוותה נעשית
נעשית  לא החרס על נפלה אם שאפילו החרס, על במחט

על  ונפלה החרס מן ניתזה שאפילו לחשוב ואפשר מצוותה,
פסולה, שהיא המשנה אותנו משמיעה כשרה, היא המחט
הטמא  הכלי על האזוב מן ישר לבוא צריכה שההזאה מפני

ישראל). (תפארת

.„ÌÈÏk13ÔÈÏvÙÓ‰14,ÌÈ¯ÓÒÓa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯aÁnL ≈ƒ«¿À»ƒ∆¿À»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ
˙¯tÒÓ ÔB‚k15ÌÈ˜¯t ÏL16ÈËÈ‰¯ ÏL ÏÓÊÈ‡Â17 ¿«¿…∆∆¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿«≈»∆ƒ¿«¿»»ƒ¿À¿»
‰Èf‰Ïe19‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ,20Ï ¯eaÁ BÈ‡ -‡ ¿«»»∆…ƒ¿«¿»»≈ƒ…

?‰Èf‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ „ˆÈk .‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ»∆¿…»∆≈«≈ƒ¿À¿»¿«»»
‡ÓË - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓË Ì‡L∆ƒƒ¿»∆»≈∆ƒ¿«¿»»ƒ¿»

ÈM‰21- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â , «≈ƒ¿ƒƒ»«∆»≈∆ƒ¿«¿»»
„ˆÈÎÂ .„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡Îe ,Ô‰ÈLÏ ‰Èf‰ ‰˙ÏÚ»¿»«»»ƒ¿≈∆¿ƒ≈∆»¿≈«
‡ÓË Ì‡L ?‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡≈ƒ…¿À¿»¿…¿«»»∆ƒƒ¿»
,B¯·Á ‡ÓË ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆…ƒ¿«¿»»…ƒ¿»¬≈
˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â Ô‰ÈL e‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿¿¿≈∆¿ƒ»«∆»≈∆∆…ƒ¿«
.ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ¯‰Ë ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ¿»»…ƒ≈¬≈««ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ22eÈ‰iL ,e¯Êb ¿∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿
‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL elÙ‡ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¬ƒ∆…ƒ¿«¿»»¿≈»
Ô‰Ó „Á‡a ‰Ú‚ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚL ÌeMÓƒ¿«¿»»¿»ƒ»¿»¿∆»≈∆
eÈ‰È ‡lL ,Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÔÎÂ .B¯·Á ‡ÓË - ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»¬≈¿≈»¿¬≈∆∆…ƒ¿
‡lL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ‰Èf‰Ï ¯eaÁƒ¿«»»¬ƒƒ¿«¿»»¿≈»ƒ∆…
‡Ï - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaƒ¿«¿»»¿»ƒƒ»«∆»≈∆…
ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÂÈÏÚ Ì‚ ‰fiL „Ú ,B¯·Á ¯‰Ëƒ≈¬≈«∆«∆«»»ƒ≈»«¿»∆»
¯eaÁ BÈ‡Â ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈«ƒ¿À¿»¿≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‰¯Ê‚ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Èf‰Ï23C¯c‰ ÏÚ , ¿«»»≈∆∆»¿≈»ƒƒ¿≈∆««∆∆
.e¯‡aL∆≈«¿

ב.13) מח, ובשעת 14)שבת מתפרקים, הכלי חלקי
מחוברים. החלקים חלקים.16)מספריים.15)מלאכה

ובו 17) איזמל, בו שמכניסים עץ של "דפוס מפרש רש"י
כנראה  מתכוון רבינו אולם (מעצד). הקרשים" את מחליקים
במסמרים" לזה זה "שמחוברים כתב: שהרי אחר, לכלי

במסמרים. מחוברים חלקיו אין שהאדם 18)ומעצד בזמן
בהם. לקמן.19)משתמש ואפילו 20)מבואר

מחוברים. בטומאה.21)כשהפרקים הוא נגע כאילו
א.22) מט, שם בין 23)כרבא, הבדל אין התורה שמן

חיבור  שהוא מה וכל להזאה, חיבור ובין לטומאה חיבור
להזאה. חיבור הוא לטומאה

.‰ÔB‚k ,„Á‡ Ûe‚k eOÚpL „Ú Ô¯aÁL ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ∆ƒ¿»«∆«¬¿∆»¿
¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÈ¯È ÈzL B‡ ÌÈ„‚a ÈL ¯ÙzL∆»«¿≈¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈ƒ

‰‡ÓËÏ24‰‡f‰Ïe25„Á‡ ÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,26. ¿À¿»¿«»»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ∆»

מדרבנן.25)לחומרא.24) אפילו ראה 26)לקולא,
הבאה. ההלכה

.ÂÏÏL27ÔÈÒ·Bk‰28ÌÈ‡ÏÎa ¯eÙz ‡e‰L „‚a‰Â29 ¿««¿ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ
Ô¯Èz‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â30‰Èf‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ -31Ô‰ È¯‰Â , ¿≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒ¿«»»«¬≈≈

ÌÈlq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ¯eaÁ32ÏzwaL33ÏL ‰hn‰Â , ƒ¿À¿»¿≈««ƒ∆««¿»¿«ƒ»∆
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קלב אדומה קלב פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ïa¯Ë34‰·ÈÏk ÏL Ô¯˜Â ,35È‡ˆBÈ ÏL ÌÈ¯˜Â , «¿»¿∆∆∆¿ƒ»¿«¿«ƒ∆¿≈
ÌÈÎ¯„36˙BÁzÙn‰ ˙ÏLÏLÂ ,37‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿»ƒ¿«¿∆∆««¿¿ƒ¿À¿»¿…

ÏÒ ÏÎa ‰fn‰ ÔÓ ÌÈn‰ eÚbiL CÈ¯ˆ ‡l‡ ;‰‡f‰Ï¿«»»∆»»ƒ∆ƒ¿««ƒƒ««∆¿»«
ÏÎ·e ,Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎ·e ,ÁzÙÓe ÁzÙÓ ÏÎ·e ,ÏÒÂ»«¿»«¿≈««¿≈«¿»∆∆»∆∆¿»

.˙ÏvÙÓ‰ BÊ ‰hnÓ ‰¯B˜Â ‰¯B˜»¿»ƒƒ»«¿À∆∆

קצר.27) לזמן שנעשתה כובסים 28)תפירה של דרכם
כביסה  אגב יאבדו שלא כדי גדולים, עם קטנים בגדים לחבר

אחרים. של בבגדים להחליפם שלא כדי שעטנז,29)או
פשתן. בחוט צמר בגדי שתפר כגון יחדיו, ופשתים  צמר

ואףֿעלֿפי 30) גמור. חיבור זה אין ולפיכך האיסור, מפני
קיימא. בת היא לעצמה כשהיא הזה 31)שהתפירה אם

הם  שלטומאה ואףֿעלֿפי השני, נטהר לא מהם אחד על
מ"ט.32)חיבור. פי"ב קשורים 33)פרה גדולים סלים

תלויים  והם חמורים, גבי על פירות בהם ומובילים יחד,
גם  וכנראה שם. (ר"ש משמאלו והשני החמור מימין אחד

שקיצר). אלא לכך, התכוון בפירושו לדוש 34)רבינו כלי
מתפרקים. חלקים מכמה מחובר והוא תבואה, בו

"קרן"35) נקראת והרגל מתפרקות, שרגליה מתים מיטת
בפירושו). חוליות 36)(רבינו עשויים קרן בתבנית כלים

לשתייה. בהם ומשתמשים בהם 37)חוליות, שתלויים
מפתחות. כמה

.Ê¯aÁÓ‰38˙B˙Òk LÏL39ÏL LLÂ ,¯Óˆ ÏL «¿«≈»¿»∆∆∆¿≈∆
˙BÁtËÓ ‰¯OÚ ÌÈzL B‡ ,ÌÈÈ„Ò ‰LÏL B‡ ,ÔzLtƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»

‡ È¯‰ -‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ el40Ô‡kÓ ¯˙È ;41- ¬≈≈ƒ¿À¿»¿«»»»≈ƒ»
‰‡ÓËÏ ¯eaÁ42‰‡f‰Ï ‡ÏÂ43˙ÈlËÂ „Á‡ ˜eÏÁ . ƒ¿À¿»¿…¿«»»»∆»¿«ƒ

‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - „Á‡ ÔÈ¯˜·eÏ˜e ˙Á‡««¿¿»ƒ∆»¬≈≈ƒ¿À¿»
Ïk ,¯˙BÈa ÔÈ·Á¯ B‡ ¯˙BÈa ÔÈk¯‡ eÈ‰ elÙ‡ ,‰Èf‰Ïe¿«»»¬ƒ»¬Àƒ¿≈¿»ƒ¿≈…

Ô‰L44ÔÈÁÈpnL ÌÈ„‚a ÈL ‰Ê ?ÔÈ¯˜·eÏ˜ e‰Ê È‡Â . ∆≈¿≈∆¿¿»ƒ∆¿≈¿»ƒ∆«ƒƒ
Ô‰Ó ÔÈOBÚÂ ˙Á‡k Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â Ô‰ÈÈa ÔÙb ¯Ó∆̂∆∆∆≈≈∆¿¿ƒ»¿««¿ƒ≈∆

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈÏ ˜eÏÁ»ƒ«¿»ƒ

מ"ב.38) פכ"ט מפני 39)כלים בו שמתכסים עב בגד
ה.40)הקור. בהלכה כמו אחד, גדול כבגד דינם

כאן.41) האמור מהמספר יותר חיבר לחומרא,42)אם
התורה. בגדים 43)כדין הרבה כלֿכך לחבר רגילים אין

תספיק  שלא חכמים וגזרו אותם. יפרידו כך ומפני ביחד,
שההזאה  משמע, הכובסים. בשלל כמו אחד, בגד על הזאה
אפילו  - האחרים וכל הזה, שעליו בגד לאותו רק מועילה

נטהרו. לא - זו הלכה בראש הקבוע גודל 44)המספר כל
שהוא.

.ÁÈeqk45ÌÁn‰46˙ÏLÏLa ¯aÁnL47ÏÚ ‰f‰ : ƒ«≈«∆¿À»¿«¿∆∆ƒ»«
Ïk‰ ¯‰Ë - ÌÁn‰48¯‰Ë ‡Ï - Èeqk‰ ÏÚ ‰f‰ ; «≈«»««…ƒ»««ƒ…»«
ÌÁn‰49.ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú «≈««∆«∆»»

ה"י.45) פי"ב מים.46)פרה בו לחמם גדול כלי
והכיסוי 48)למיחם.47) הכלי, עיקר הוא שהמיחם מפני

שם. כביתֿהלל לו. מודים.49)טפל ביתֿהלל גם בזה

.Ë‚ef‰50ÏaÚ‰Â51Ì‡Â ,‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - «¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»¿«»»¿ƒ
Ô‰ÈL e¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰52. ƒ»«∆»≈∆»¬¿≈∆

מ"ט.50) ודופק 51)שם המתנועע, הפעמון של הלשון
המקיפו. הזוג מפרידים 52)על ואין אחד כלי שהם מפני

אותם.

.ÈÈÂh‰53Ba ÔÈ¯ÊBL B‡ ÌÈzLt‰ Ba ÌÈÂÂhL «¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ıÚ‰ :Ba LÈ ÔÈÙe‚ ‰LÏL - ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ¿»ƒ≈»≈∆¿«¿ƒ»»

LBk ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÈeÂh‰54ÏÊ¯a‰ B‡ ˙LÁp‰Â ; «»¿«ƒ¿»¿«¿∆««¿∆
ÔÈÏ˙Bt daL ,‡¯Bpˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ıÚ‰ L‡¯aL∆¿…»≈¿«ƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,LBk‰ ÚˆÓ‡aL ÌÈÁ¯‰Â ;ÔÈÂBËÂ¿ƒ¿»≈«ƒ∆¿∆¿««¿ƒ«ƒ¿≈

‡wt55Ba ÔÈÏ˙BtL LBk‰ .56‡Ï - ‡ÓËpL ÌÈÏ·Á‰ ƒ»«∆¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»…
‰fÈ57LBk‰ ÏÚ ‡ÏÂ BlL ‡wt‰ ÏÚ58ÏÚ ‡l‡ , «∆««ƒ»∆¿…««∆»«

‡¯Bpv‰59.Ïk‰ ¯‰Ë - ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â ; «ƒ»¿ƒƒ»«∆»ƒ¿»¿»»««…
ÔzLt ÏLÂ60,‰lÁzÎÏ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰fÓ - ¿∆ƒ¿»«∆«∆»ƒ¿»¿»¿«¿ƒ»

.¯eaÁ ÔzLÏML∆¿»¿»ƒ

מ"ח.53) כוש 54)שם במונח רבינו משתמש לפעמים
את  מגדיר הוא בעיקרו אבל במשנה, וכן בשלימותו, לפלך

בלבד. רבינו 55)העץ כותב מ"ז, פ"ט לכלים בפירושו
הכוש, של השני בראשו פירוש, הכוש. בראש היא שהפיקה

כאן. המשנה מפרשי כל פירשו לפלך 56)וכן הכוונה כאן
עליו.58)לכתחילה.57)בשלימותו. שמלפפים העץ

הכלי.59) עיקר פשתן,60)שהיא בו שטווים הפלך חלקי
חבלים. בו ששזורים הכלי חלקי מאשר מהודקים יותר הם

.‡È¯BÚ61‰ÒÈ¯Ú ÏL62˙BwÙÏ ¯aÁÓ ‡e‰L63- ∆¬ƒ»∆¿À»¿ƒ
‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ64˙BhÓ ÏL ÔaÏn‰ .65BÈ‡ - ƒ¿À¿»¿«»»««¿≈∆ƒ≈

‰‡f‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ66. ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

למיטות 62)שם.61) עור של שוליים לעשות היו רגילים
היו  כפתורים וכעין מצידיהם, יוצאות ועניבות תינוקות, של
את  אליהם ומחברים השוליים ליד העריסה בדפנות תלויים
מורידים  ביותר, מלוכלכים כשהשוליים ולפעמים, העניבות.

לנקותם. כדי השוליים מפני 64)לכפתורים.63)את
במקרים  אלא העור את מורידים ואין אחד, כלי שהכול

רב. זמן ובהפסק הכלל, מן מפרש 65)יוצאים רבינו
מן  למעלה מורכב עץ של "מרובע הוא שמלבן במשנתנו
תבנית  מבוארת ב, הלכה ד פרק כלים בהלכות המיטה".

שם. ראה וחלקיה. רופף,66)המיטה שחיבורו מפני
מפרש  [הר"ש המלבן. את מורידים המיטה את וכשמזיזים

המיטה]. כרעי תחת מונחים שמלבנות

.·ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk67˙BÁe„w‰68ÔÈkq‰ ·v ÔB‚k , »¿«≈ƒ«¿¿ƒ«««ƒ
¯eaÁ - Ba ÒÎ ÏÊ¯a‰Â ·e˜ ·vp‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆«ƒ»»¿««¿∆ƒ¿»ƒ
ıÚ ÔB‚k ,˙B˜e¯Á‰ ˙B„i‰ Ï·‡ .‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ¿À¿»¿«»»¬»«»«¬¿≈

‰‡f‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ - ÏÊ¯aa ÒÎ ıÚ‰L ,˙ÈÁ‰69. «¬ƒ∆»≈ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿«»»

וקצה 68)שם.67) עמוק, חור בהן יש מקדח. מלשון
בו. תחוב יו 69)הכלי מהודקות רגילים הקדוחות ואין תר

בנקל. מתנתקות והחרוקות לנתקן,
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קלר

קלר

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨
הכל 1) הן, ומה החטאת בטהרת עשו יתרות שמעלות יבאר

חומרתה. מפני חטאת טהרת על נאמנין

.‡˙B¯˙È ˙BÏÚÓ2˙‡hÁ‰ ˙¯‰Ëa eOÚ3Ì„‡‰L : «¬¿≈»¿»√«««»∆»»»
Èab ÏÚ LnLÓe „ÓBÚÂ L„˜Ï Ï·Ë elÙ‡ ,¯B‰h‰«»¬ƒ»«¿…∆¿≈¿«≈««≈

˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,ÁaÊn‰4‡ÏÂ ‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ‡ÏÂ «ƒ¿≈«≈»¿«»¿…ƒ¿≈««»»¿…
ÔLc˜Ï ‡ÏÂ ÌÈn‰ ÈelÓÏ5ÏaËiL „Ú ˙Bf‰Ï ‡ÏÂ ¿ƒ««ƒ¿…¿«¿»¿…¿««∆ƒ¿…

ÔÎÂ .˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿««»ƒ¿∆»¿«»¿≈
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,‰¯ÊÚaL ˜¯ÊÓ elÙ‡ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¬ƒƒ¿»∆»¬»»≈»¿«»
ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ¿≈«»¿≈»»√»ƒ¿»
ÔÈÚÏ Ô‰ È¯‰ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿«

.ÔÈ‡nËÓ‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡k ˙‡hÁ«»»√»ƒ«¿ƒ«¿«¿ƒ

הכלל.2) מן יוצאות טהרה אדומה.3)דרגות פרה טהרת
והזאתו.4) הדם קבלת במים 5)לשחיטה, אפרה את לתת

זו, הלכה מקור הטמאים. על מהם להזות עלֿמנת חיים
א. כ, בחגיגה

.·ÈÏk Ïk6Èt ÏÚ Û‡ ,·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯‰ »¿ƒ»»¿ƒ¿»¿»««ƒ
˙‡hÁ Èa‚Ï ‡e‰ È¯‰ ,L„w‰ Èa‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿«≈«…∆¬≈¿«≈«»

·f‰ Ò¯„Ók7Ôa ÔÁBÈ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú ¿ƒ¿««»«∆«¿ƒ¿≈«»»»∆
‡„b„eb8‰È‰Â ,ÂÈÓÈ Ïk L„w‰ ˙¯‰Ëa ÏÎB‡ ‰È‰ ¿»»»»≈¿»√««…∆»»»¿»»

˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ ·f‰ Ò¯„Ók BzÁtËÓ9. ƒ¿«¿¿ƒ¿««»¿ƒ¿«««»

מרכב 7)שם.6) מושב, משכב, כולל "מדרס" המונח
ומושב. משכב מטמאי בהל' מפורשים ודיניהם ומדרס,

התנאים.8) שלו 9)מגדולי חולין מאכלי על מקפיד היה
קדושים. דברים כטהרת טהורים, שיהיו

.‚Ïk10˙B‡Óh‰ „ÏÂ11‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »¿««À¿««ƒ∆≈¿«≈
e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡12È¯‰ - »»¿…≈ƒ¬ƒ¿…∆¿∆≈«¿¬≈

e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .˙‡hÁÏ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‡e‰13: ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ»»¿
Lc˜Ó‰14‡nL ,Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÈ ‡Ï ˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ «¿«≈∆≈«»…ƒ¿«∆««¿»∆»

ÔÈ˜LÓ eÏtÈ15ÏkL ,‡ÓË Ïcq‰ ‡ˆÓÂ Ïcq‰ ÏÚ ƒ¿«¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»««¿»»≈∆»
‰Ê ‡nË˙ÈÂ ,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ô‰ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿≈ƒ≈¿«≈««»¿ƒ¿«≈∆

Ïcqa B˙ÚÈ‚a Lc˜Ó‰16˙‡hÁ ÈÓ e‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ¿ƒ»««¿»¿ƒ¿¿≈«»
ÌÈ‡ÓË17. ¿≈ƒ

מ"ב.10) פ"ח ראשון,11)פרה נקרא הטומאה באב הנוגע
הטומאה. ולד נקראים וכולם הלאה. וכן שני, הוא בו והנוגע

ה"זֿח.12) פ"ה מת טומאת שם.13)בהל' במשנה,
המים.14) על האפר את טהורים 15)הנותן שאינם

חששו  לא ולמה לחטאת. ובגדים אדם ומטמאים לחטאת,
ליפול  משקין של שדרכם מפני בגדיו, על משקין יפלו שמא
של  פירושו (ע"פ מזה להזהר וקשה הסנדלים על
וראה  וכסףֿמשנה. ראב"ד ראה למשנה. ה'ברטנורא'

במשנתנו). יוםֿטוב' על 16)'תוספות הטיפה תיפול אם
בנגיעה, כלים מטמאים שמשקין האדם, את תטמא לא רגלו,
(לקמן  בידיו נגעו אלאֿאםֿכן מטמאים אינם האדם את אבל
נגיעה  בכל האדם את מטמא במשקין שנטמא והכלי ה"י),

טימאוני, לא מטמאיך אומר: (האדם) הוא "והרי שהיא.
המשנה). (מליצת טמאתני" מונים 17)ואתה שאין

ה"ו). (לקמן ושלישי ושני ראשון לחטאת

.„ÓÂÈ„È e‡ÓËpL È18„·Ïa19˙‡ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·„a ƒ∆ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜LÓa B‡ ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL ÔB‚k ,ÌÈ„i‰«»«ƒ¿∆»«»√»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿…∆¿≈»ƒ∆»

ÂÈ„È ˙ÏÈ·Ë20¯‡a˙iL BÓk ,„·Ïa21Ïk ‡ÓË È¯‰ - ¿ƒ«»»ƒ¿«¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆÂ ˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ BÙeb22‡Ï elÙ‡ . ¿ƒ¿«««»¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ…

˙Á‡ B„È ‡l‡ ˙‡ÓË23‡e‰ È¯‰Â ,Blk ‡ÓË - ƒ¿»∆»»««ƒ¿»À«¬≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯24. ƒ¿À¿»

מ"ז.18) פי"ב נטמא.19)שם לא לקודש 20)וגופו
סאה. בארבעים טבילה אבות 21)צריכות מהל' בפ"ח

ה"ז. הגוף.22)הטומאות כל פ"י 23)טבילת בפרה
בידו  ומשקין באוכלין שנגע לחטאת "הטהור שנינו: מ"ב,

אחת. בידו אפילו משמע טמא", נתבארה 24)– לא
כמו  כלל, ושני ראשון מונים אין בחטאת הרי כוונתו,
מצא  ולא בזה, שהתבלט איש' 'חזון ראה בה"ו. שיתבאר

זו. לתמיהה יישוב

.‰‰ÏÈ·Ë ÔeÚh‰ Ïk25ÔÈa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈa , »«»¿ƒ»≈ƒ«»≈
‡nËÓ ,Ì‰È¯·cÓ26˙‡hÁ ÈÓ ˙‡27¯Ù‡ ˙‡Â ƒƒ¿≈∆¿«≈∆≈«»¿∆≈∆

ÚbÓa ˙‡hÁ ÈÓ ‰fn‰ ˙‡Â ˙‡hÁ‰28‡OÓ·e29ÔÎÂ . ««»¿∆««∆≈«»¿«»¿«»¿≈
¯LÎn‰ ·BÊ‡‰ ˙‡ ‡nËÓ30e‡lÓ˙pL ÌÈn‰ ˙‡Â , ¿«≈∆»≈«À¿»¿∆««ƒ∆ƒ¿«¿

¯B‰h‰ Ô˜È¯‰ ÈÏk‰ ˙‡Â ,eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿¿∆«¿ƒ»≈»«»
‡Ï Ï·‡ ÚbÓa el‡Ó „Á‡ Ïk ‡nËÓ .˙‡hÁÏ¿«»¿«≈»∆»≈≈¿«»¬»…

‡OÓa31ÏÒt - ˙‡hÁ ¯Ù‡ ˙ˆ˜Óa Ú‚pL ‡ÓËÂ . ¿«»¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈∆«»»«
Blk ˙‡32. ∆À

מ"ו.25) פי"א שלא 26)שם אלא לקודש, טבל אם אפילו
חטאת. לטהרת האפר.27)התכוון עליהם שניתן

בהם.28) נגע נגיעה,29)אם בלא אותם נשא הוא אם
מקבל  שאינו דבר על מונח היה החטאת מי עם שהכלי כגון

ממקומו. הזיזו או הגביהו והטמא שנרטב 30)טומאה,
שאינם  במשקין נרטב שאם לחטאת, טהורים במשקין

הטמא. נגיעת לפני נפסל כבר לחטאת, לא 31)טהורים
אבל  לחטאת, המקודשים דברים על אלא משא חומרת גזרו
שם. כחכמים, פסק שנתקדשו. טרם לחטאת למזומנים לא
נשא  שהטהור פירושה מקום, בכל האמורה משא (טומאת
בזב  מטמא הטהור את נושא כשטמא אבל הטומאה, את
בכל  חבר לו מצאנו "שלא א פג, בשבת ששנינו כמו בלבד,
בחטאת). עשו יתירה שמעלה אלא כולה", התורה

מ"א.32) פ"ח עדויות,

.ÂÔÈBÓ ÔÈ‡33C¯„k ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ˙‡hÁÏ ≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿∆∆
ÌLÏ eÏ·hL ‰¯OÚ ?„ˆÈk .L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï ÔÈBnL∆ƒƒ¿»¿…∆≈«¬»»∆»¿¿≈
Èa‚Ï ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ ˙‡hÁ«»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ…ƒ¿»∆»¿«≈
B¯·Áa Ú‚Â ,„·Ïa B„È ˙‡ÓËpL ÔB‚k ,„·Ïa ˙‡hÁ«»ƒ¿«¿∆ƒ¿»»ƒ¿«¿»««¬≈
.˙‡hÁÏ ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Áa B¯·ÁÂ«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»À»¿≈ƒ¿«»

ÌÈÏk ÔÎÂ34,Ô‰Ó ÈÏk ‡ÓËpL ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰h‰ ¿≈≈ƒ«¿ƒ¿«»∆ƒ¿»¿ƒ≈∆
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קלד אדומה קלד פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו ט"ז קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙‡hÁ Èa‚Ï „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ ‡l‡ e‡ÓË ‡Ï elÙ‡35, ¬ƒ…ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿«¿«≈«»
ÈL ÈÏÎa ‰Ê ÈÏk Ú‚Â ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔB‚k¿∆»¿«¿ƒ«¬»¿»«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈ƒ
,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ôlk ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÈLÈÏLa ÈLÂ¿≈ƒƒ¿ƒƒƒ¿¿«≈ƒÀ»¿«≈««»

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈≈»

מ"ז.33) פי"ב ישראל'34)פרה, 'תפארת (ראה מ"ח. שם
בכלי  שנגע שאדם מבאדם, יותר החמירו שבכלים יד, 'בועז'
אבל  בידיו, נגע אם אלא מתטמא אינו לחטאת טהור שאינו
שהיא). נגיעה בכל מתטמא וכלי נטמא, לא בגופו נגע אם

ההלכה 35) בסוף ומקומן מיותרות, חטאת" "לגבי המילים
אם  בטעות. כאן ונכפלו מאה", הן "אפילו הפיסקה לפני
שגם  ולפרש לטעות אפשר לפנינו, שהיא כמו הגירסא נקיים
ומשנתנו  באחוריו. כשנגעו תוכו נטמא לא חטאת לגבי
נטמא  - אחריו שנטמאו חטאת של לגין בפירוש: אומרת

תוכו.

.ÊÈe‡¯‰ Ïk36·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙‰Ï37Èt ÏÚ Û‡ , »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««»««ƒ
L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L38B„È‰ Ì‡ ,39h‰- ˙‡hÁÏ ¯B‰ ∆»¿…∆ƒ¡ƒ«»¿«»

˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÔÎÂ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËƒ¿»««ƒ∆…»«¿≈«»¿«»
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L Ì„‡‰ ˙‡ „È‰L40„È‰L B‡ , ∆≈ƒ∆»»»∆≈»¿«»∆≈ƒ

‰Ê Ì„‡ ÏL ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙‡ B‡ Bw¯ ˙‡41,‡ÓË - ∆À∆≈≈«¿»∆»»∆ƒ¿»
Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk Ï·‡ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«¬»¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»
.Ba Ú‚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆«»¿«»∆»ƒ≈»«

מ"א.36) פי"א לשכיבה,37)שם המיוחדים כלים
משכב  בהל' מבוארים דיניהם פרטי ולרכיבה. לישיבה

אבל 38)ומושב. לתרומה, בטהור משנתנו מפרש הר"ש
הערה  לקמן (ראה נגיעה בלא מטמא אינו לקודש הטהור

שם). והשלמות "כל 39)נב, שנינו: שם במשנה הזיזו.
(וכן  רבינו ומפרש לחטאת", מדף – מדרס לטמא הראוי
מדף. טומאת נטמא לחטאת, הטהור הסיטו שאם הר"ש)
לז): כו, (ויקרא המקרא מלשון מדרבנן, קלה טומאה פירוש,

שם). בפירושו (רבינו, נדף" עלה שהוא 40)"קול אע"פ
השלמות). (ראה לקודש נאמר 41)טהור שם בתוספתא

וסובר  לתרומה. ובטהור רבי, בשם רגליו ומימי רוקו דין
לקודש. הואֿהדין דוקא, לאו שהתרומה רבינו

.ÁÈÏk42‡Óh‰43˙Ó ‡ÓËa44¯B‰h‰ B„È‰ Ì‡ , ¿ƒ«»≈ƒ¿≈≈ƒ¡ƒ«»
ÏÚ Û‡Â ,Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿»¿««ƒ∆…»«¿««

e¯‡aL BÓk ,‡OÓa ‡nËÓ ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L Èt45. ƒ∆≈¿≈≈¿«≈¿«»¿∆≈«¿
˙Ï„a ÈeÏz ‰È‰L ˙Ó ‡ÓË ‡e‰L ÁzÙÓ ?„ˆÈk≈««¿≈«∆¿≈≈∆»»»¿∆∆
˙‡ „È‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ïc‰ ˙‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ¯‚ÒÂ¿»««»¿«»∆«∆∆ƒ¿≈ƒ∆

‡ÓË - ‡Óh‰ ÁzÙn‰46ı¯M‰ ˙‡ ËÈÒ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿≈««»≈ƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ∆«∆∆
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡Â47ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÏ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿∆ƒ¿«∆«¬≈∆»≈¿«»««

¯‡a˙iL BÓk ,‡OÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ ÔÈ‡L Èt48. ƒ∆≈≈¿«¿ƒ¿«»¿∆ƒ¿»≈

ראוי 43)שם.42) שאינו בדבר מדובר, ממש. טמא
"טמא 44)למדרס. שונים: אנו שם, בתוספתא התורה. מן

שהנדה  הדין פירוש, מדף". טמא ולא מת טמא שאמרו,
ולא  דאורייתא בטומאה רק נאמר נגיעה בלא מטמאה

מדרבנן. קלה ה"ט.45)בטומאה מת טומאת מהל' בפ"ה

לה"ז.46) השלמות בתוספתא 47)ראה שם. תוספתא
המילים  את מוחק והגר"א הנבילה". "ואת כתוב: שלפנינו
מטמא  שנבילה מפני גורסן, אינו רבינו שגם ונראה האלו.

חולין. אפילו אבות 48)במשא מהל' בפ"ד לקמן – שרץ
ה"א. שם – זרע שכבת ה"ב. הטומאות

.Ë˙‡hÁÏ ¯B‰h‰49ÔÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰L ÌÈÏÎa Ú‚pL «»¿«»∆»«¿≈ƒ∆»¿«¿»ƒ
·f‰50Èt ÏÚ Û‡ ,ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈¿≈«ƒ¿»ƒ«»««ƒ

‡e‰L51L„˜Ï ¯B‰Ë52˙‡hÁÏ ‡ÓË -53ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿…∆ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ
.˙‡hÁÏ ‡ÓË - ÛcÓa Ú‚pL ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰«»¿«»∆»«¿«»ƒ¿»¿«»

מ"ב.49) הרבה 50)שם שהיו כגון הזב, בהם נגע ולא
בו  נגע התחתון ורק זה, גבי על זה עליו מונחים כלים
אבל  התורה, מן נטמאו לא העליונים אבל התורה. מן ונטמא
שהזב  לכלים שדומים משום טומאה עליהם גזרו חכמים
התורה. מן טמאים מאה, אפילו שכולם, עליהם, שוכב
ומושב  משכב מהל' פ"ו (ראה "מדף" נקראת זו וטומאה

מפני 52)הנוגע.51)ה"ג). לקודש נטמא לא פירוש,
בלבד, ומשקין אוכלין ומטמא לטומאה כראשון דינו שמדף

האדם. את לא ראויים 53)אבל אינם שהכלים ואףֿעלֿפי
כשהנידם  אפילו מטמאים למדרס ראויים הם שאם למדרס,
הלא  שואל: קורקוס, הר"י בשם משנה' (ה'כסף נגיעה. בלי
שאינם  אלא לגמרי טהורים בכלים גם מטמאה נגיעה
כאן  להשמיענו בא ומה ה"ז) בסוף (למעלה לחטאת טהורים
נגע  אם רק מטמאים טהורים שכלים והשיב, במדף? בנגיעה
לאוכלין  בדומה מטמאה, אינה בגופו נגיעה אבל בידיו,
(ראה  בגופו). נגע אם גם מטמא מדף אבל ומשקין,

השלמות).

.È˙‡hÁÏ ¯B‰h‰54ÔÈa ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL «»¿«»∆»«»√»ƒ«¿ƒ≈
Èa‚Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏkL ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ≈¿≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒ¿«≈
Ïk ‡ÓË - B„Èa Ô‰a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ‡ ˙‡hÁ«»≈»¿ƒƒ»«»∆¿»ƒ¿»»

e¯‡aL BÓk ,BÙeb55BÏ‚¯a Ô‰a Ú‚ .56¯‡La B‡ ¿∆≈«¿»«»∆¿«¿ƒ¿»
¯B‰Ë - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÔËÈÒ‰L B‡ BÙeb57ÔÎÂ .58 ∆¡ƒ»¿»¿…»«»∆»¿≈

Ú‚ Ì‡59¯ep˙a60ÌÈ‡L ÌÈÏk ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ»«¿«¿«≈ƒ¿»≈ƒ∆≈»
˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë61BÏ‚¯a Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;Blk ‡ÓË - ¿ƒ¿«»ƒ¿»À¬»ƒ»«¿«¿

.‰È‰L BÓk ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈»¿«»¿∆»»

שם.54) ה"ד.55)משנה, משנה'56)למעלה ה'כסף
חלקי  בשאר נגיעה לבין בידיו נגיעה בין שההבדל מפרש,
בטמאים  לא אבל טהורים, ומשקין באוכלין נאמר הגוף
שלא  בכלים, בנגע הקודמת מהלכה ראיה והביא ממש.
דחה  שמח' (ב'אור הגוף. מגע לבין ידים מגע בין חילק
ראויים  שכלים לכלים, אוכלין לדמות שאין מפני זו, ראיה
וולד  כשהם גם לגזור מקום ויש הטומאה אב להיות
הטומאה. אב נעשים אינם ומשקין אוכלין אבל הטומאה,

מלשו  גם משמע והבדל וכן למשנתנו. בפירושו הר"ש של נו
כתב  ראויים, לשאינם הטומאה אב להיות ראויים בין זה
בהלכה  אחרונה הערה (ראה למ"ד בפירושו עצמו רבינו

בין 57)הקודמת). מדובר בזה וגם שם. במשנה כחכמים,
ב'אליהו  גם וכן ישראל', ('תפארת בטמאים ובין בטהורים
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קלה

קלה

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם). מ"ד.58)רבה' חרס,60)בידו.59)שם של
למשנה). בפירושו (רבינו לעולם הטומאה אב נעשה שאינו

כלי 61) אבל האדם, בגוף שנגעו חרס כלי על גזרו שלא
בלשון  נקראים במקווה, טהרה להם שיש (כלים שטף

שם). (רבינו, גזרו שטף") "כלי חכמים

.‡È˙‡hÁÏ ¯B‰h‰62ÌÈÓ CB˙Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L «»¿«»∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ
ÔÈ·e‡L Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL63; ∆ƒ¿«¿¿«»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«»…¿À¿«ƒ¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË64. ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈

מ"ג.62) פי"א נקראים 63)שם בכלים הנמצאים מים
בהם. הטובל את מטהרים ואינם בפ"ט 64)"שאובים",

אינם  חטאת שמי שאמרו, מפני ה"א. הטומאות אבות מהל'
שאינו  את שמטמאים כמו לחטאת הטהור את מטמאים
לא  בהם ורובו ראשו הבא שגם ולומר לטעות אפשר טהור,
אותו  מטמאים אלא כן, דבר שאין המשנה מלמדת נטמא,
שהוא  מבאר, שם בפירושו (רבינו אחרים. שאובים מים כמו
שני, נעשו בו הנוגעים ואוכלין לטומאה ראשון נעשה
שני  האדם את עושים אחרים שאובים שמים ואףֿעלֿפי
מפני  והטעם שם). הטומאות, אבות בהל' (רבינו לטומאה
נטמא  לחטאת והטמא לחטאת, ונפסל כשני, נטמא שהוא
ראה  במשנתנו). (רבינו ראשון ונעשה חטאת במי בנגיעה

יג). אות 'בועז' במשנתנו, ישראל' 'תפארת

.·ÈÔÈÓ‡ Ïk‰65ÈnÚ elÙ‡Â ,˙‡hÁ‰ ˙¯‰Ë ÏÚ «…∆¡»ƒ«»√«««»«¬ƒ«≈
ı¯‡‰66da eOÚL el‡ ˙BÏÚÓe ,d˙¯ÓÁ ÈtÓ , »»∆ƒ¿≈À¿»»«¬≈∆»»

˙„ÚÏ ‰˙È‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â .da ÔÈ¯‰Ê Ïk‰«…ƒ¿»ƒ»«¬≈∆¡««»¿»¿»«¬«
ÔÈÈe‡¯ Ï‡¯OÈ Ïk - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈¿ƒ

‰¯ÈÓLÏ67,B˙ÈaÓ ÈÏk ‡È·‰L ı¯‡‰ ÌÚ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»¿ƒ»«»»∆∆≈ƒ¿ƒƒ≈
Ò¯Á ÈÏk elÙ‡68- ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡Â , ¬ƒ¿ƒ∆∆¿»«¿ƒ∆»¿«»

ÏÚ Û‡Â ,epnÓ ÔÈfÓe Ba ÔÈLc˜Óe ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¿ƒ«ƒƒ∆¿««
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÎÂ .‰Óe¯˙ÏÂ L„˜Ï ‡ÓË ÈÏk B˙B‡L Ètƒ∆¿ƒ»≈¿…∆¿ƒ¿»¿≈«»»∆
˙‡hÁ ÈÓ eÈ‰L B‡ ,˙‡hÁÏ È‡ ¯B‰Ë :¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿«»∆»≈«»

Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë :¯Ó‡Â BÏˆ‡∆¿¿»«¿ƒ≈∆¡»∆≈»»
.da ÏÊÏÊÓ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈¿«¿≈»

ãקודש משיחות ãנקודות

"úàhç éî eéäL Bà ,úàhçì éðà øBäè :øîàL õøàä íò ïëå§¥©¨¨¤¤¨©¨£¦§©¨¤¨¥©¨
da ìæìæî ìàøOiî íãà ïéàL ;ïîàð ¯ ïä ïéøBäè :øîàå Bìöà." ¤§§¨©§¦¥¤¡¨¤¥¨¨¦¦§¨¥§©§¥¨

שהובא  הטעם הרמב"ם נקט לא מדוע להבין, וצריך
"כדי  אדומה: בפרה עםֿהארץ נאמנות לדין בגמרא
אדומה  פרה ושורף הולך ואחד אחד כל יהיה שלא
הרמב"ם  לשון דיוק עלֿפי הטעם לבאר ויש לעצמו".
הוא  הרי ש"עםֿהארץ ברגל) עםֿהארץ טומאת (בדין
כי  טומאה, עליו גזרו שחכמים כתב ולא טמא" בחזקת
ספק) (טומאת טומאה מחשש רק אינה חכמים גזירת
בקיאין  "שאינן כיון טומאה חזקת ע"ה על שהטילו אלא
טומאה. בחזקת הן לכן וטומאות" טהרות בדקדוקי
המובא  הטעם את שם הרמב"ם הביא לא זו מסיבה
חכמים  היו לא זה מטעם כי איבה" "משום בגמרא
חומרתן  שמפני משום רק אלא טומאה, חזקת מפקיעים
מאותה  טהורה". בחזקת זה "הרי ולכן בה, מזלזלים אין
נאמנות  בדין הגמרא טעם את הרמב"ם הביא לא הסיבה
אחד  כל יהא "שלא אדומה פרה טהרת על עםֿהארץ
אינו  זה טעם כי לעצמו" אדומה פרה ועושה הולך ואחד
נקט  ולכן הארץ, מעמי  טומאה" "חזקת להסיר מספיק

בה". מזלזלין אין חומרתה ש"מפני הטעם
23 עמוד ל"ז חלק לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

מ"ה.65) פ"ה נזהרים 66)שם ואינם שאינם במצוות,
מגעם. על טומאה וגזרו וטהרה, טומאה בדיני מקפידים

ה"ח.67) פ"ג חגיגה לו 68)תוספתא, אין נטמא שאם
נטמא, שמא חוששים אין אףֿעלֿפיֿכן במקווה, טהרה
ולטהרו. להטבילו יכול נטמא שאפילו שטף כלי $ומכלֿשכן

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd elqk f"hÎ'i -

âכסלו י' ראשון âיום

-mihtynxtq
ïBãwôe äìàL úBëìä¦§§¥¨¦¨

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
ישמור 1) כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

ובניו. לאשתו שמסר שומר ודין אותו,

.‡ÌpÁa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰2È¯‰ - „·‡ B‡ ·‚Â , ««¿ƒ≈∆¬≈¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬≈
ÚaL ‰Ê3,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ;¯ËÙÂ ∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa ·¯˜Â4B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿«««««ƒ∆»¡…ƒƒ…»«»

e‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa5‰Úe·M‰ CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Óe .6: ƒ¿∆∆≈≈¿«¿¿ƒ»»¿«¿»
ÁÏL ‡ÏÂ ,ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓL ‡l‡ ,ÚLt ‡lL∆…»«∆»»«¿∆∆«¿ƒ¿…»«
„È ÁÏML ¯Á‡ ·‚ Ì‡L ;·‚ ¯Á‡Â „È Ba»¿««ƒ¿«∆ƒƒ¿«««∆»«»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ÔB„wta7. «ƒ»«»¿«¬»

שמירתו.2) בעד כלום מקבל נאבדה.3)אינו או שנגנבה
שבועות: שלוש אותו שמשביעים אמרו קז: בבבאֿקמא
(שלא  יד בה שלחתי שלא כראוי), (ששמרתי פשעתי שלא
ושיטת  ברשותי. ושאינה עצמי) לטובת בפקדון השתמשתי
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה

 שיעוגי גמב"ם - פגק אחד ליום 

יום גאשון  גמב"ם - פגק אחד ליום 
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קלו ופקדון קלו שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

סג:) (בבאֿקמא להישבע רבינו:5)לביתֿדין מפרש
במלאכת  ידו שלח לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע אימתי
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב - יד בה שלח אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי גם בה כוללים שנגנבה, נשבע כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ"ו לקמן (ראה

.·,‰·b‰ ÔÓ ÌpÁ ¯ÓBL ˙‡ ·e˙k‰ ¯ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï·‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a ·iÁ - ÔB„wta8Ïk‰ ?ÌÈ¯ÓBM‰ C¯c „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏ9BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
¯ÚL ˙È·a10,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ·‡‰Â ˙B¯Bw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

¯ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL11ÔzLt ˙BÏÈ·Á ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»

Ïc‚Óa B‡ ‰·˙a BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL12ÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈
‡ˆBiÎÂ ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈

.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח מכיון
שם). (ב"מ  באונסין גם  מב.9)שחייב שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף אלא מקורה שאינו גדול
והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי מוקפת שהיא

שער. מבבית יותר נשמרים בו גדול 12)הנמצאים ארון
בבית. העומד

.‚,BÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa ÔB„wt‰ ÁÈp‰L ¯ÓBM‰«≈∆ƒƒ««ƒ»¿»∆≈»
‰ÏÙpL ÔB‚k ,ÌL Ò‡ elÙ‡ ,„·‡ B‡ ÌMÓ ·‚Â¿ƒ¿«ƒ»»«¬ƒ∆¡«»¿∆»¿»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ Ïk Û¯OÂ ‰˜Ï„¿≈»¿»«»««ƒ¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13Ì‡ :BlL ÌÚ ÔB„wt‰ ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«≈¿««ƒ∆ƒƒ««ƒ»ƒ∆ƒ
‰¯ÈÓLÏ Èe‡¯14Èe‡¯ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,¯eËt - »ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈«»»
·iÁ - ‰¯ÈÓLÏ15È‡M¯ ‡e‰ BlLa ;16È‡M¯ BÈ‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿∆««¿≈««

.ÌÈ¯Á‡ ÏLa¿∆¬≈ƒ

וסופו 13) בפשיעה תחילתו והילכתא, אמרו: מב: שם
בה  "פשע בדין ה"ו פ"ג שכירות [בהלכות חייב. - באונס
בפשיעה  תחילתו אמרו שלא נתבאר, ומתה" לאגם ויצאה
בין  שהוא קשר איזה כשיש אלא חייב, באונס וסופו
אירע  לא הפשיעה מעשה ולולא האונס, ובין הפשיעה
אחר  במקום הפקדון מניח היה שאם כאן, כגון האונס,
בין  קשר כל כשאין אבל נשרף, היה לא לשמירה הראוי
היתה  לא יעילה שמירה וגם האונס, ובין בשמירה הפשיעה
שלנו  בסוגיא הרי"ף פטור. השומר - האונס מן מצילה

שם]. ראה זו. סברא בהבהרת המבואר 14)מאריך לפי
הקודמת. ה"ח,15)בהלכה פ"ג בבאֿמציעא ירושלמי

כ. סימן שם וברא"ש ברי"ף ולא 16)מובא להתרשל
כראוי. לשמור

.„ÌÈÙÒk‰17ÔÈ¯Èc‰Â18‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ»∆»
Ú˜¯wa19Ï˙ka ÌÓËÈ B‡ .¯ÙÚ ÁÙË Ì‰ÈÏÚ ÔzÈÂ ,20 ««¿«¿ƒ≈¬≈∆∆«»»ƒ¿¿≈«…∆

‰¯BwÏ CeÓq‰ ÁÙha21,Ï˙k‰ ÚˆÓ‡a ‡Ï Ï·‡ ; «∆««»«»¬»…¿∆¿««…∆
e¯tÁÈ ‡nL22e·‚ÈÂ ÌL ÌÈ·pb‰23ÏÚ elÙ‡ . ∆»«¿¿««»ƒ»¿ƒ¿¿¬ƒ»«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙B‡ ‡ÈaÁ‰ B‡ ,‰·˙a Èe‡¯k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ba LÈb¯Ó ‡ÏÂ B¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ¿…«¿ƒ¬≈∆≈«¿«»
¯·c ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÌÈÈ·n‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ .ÌlLÏ¿«≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»»»

B˙B‡ ˙„a‡Ó Ú˜¯w‰ ÔÈ‡Â Ï˜ B‡OnL24,‰¯‰Óa ∆«»«¿≈««¿«¿«∆∆ƒ¿≈»
˙BBLÏ ÔB‚k25˙BBLÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÛÒk ÏL26 ¿¿∆∆∆¿≈»ƒ«¿

‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,˙B·BË ÌÈ·‡Â ·‰Ê ÏL∆»»«¬»ƒ∆≈»∆¿ƒ»∆»
‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .Ú˜¯wa27. ««¿«¿»∆«¿ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

"ò÷øwa àlà äøéîL íäì ïéà ¯ ïéøðécäå íéôñkä." ©§¨¦§©¦¨¦¥¨¤§¦¨¤¨©©§©

כמ"ש  ביטול על מורה "קרקע" העניינים ובפנימיות
רצונו  שאם היא וההוראה תהיה", לכל כעפר "ונפשי
הכרה  ומתוך בביטול לחיות עליו עשיר, להיות אדם של
את  לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי ולא ית' מאתו שהכל
בעסקים  ומוצלח ממולח היותו בזכות היינו הזה", החיל

וכו'.

עליו  "ויתן בגמרא) מופיע שאינו (ענין הרמב"ם ומוסיף
ביטול, של תנועה שישנה בכך די שלא היינו עפר" טפח
להורות  עפר" ב"טפח הכספים את לכסות שצריך אלא

העולם. עייני בכל עיקרי עניין שזהו

כמו  בתורה, לעשירות לכלֿלראש נאמרת זו עצה
ל"פתח  תנאי שהוא תהיה" לכל כעפר "ונפשי שנאמר

בפועל. עשירות גם לו תושפע ומשם בתורתך" לבי
ו  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

למטה).17) יבוארו כסף, גושי (דין כסף של מטבעות
זהב.18) כתוב 19)דינרי שלפנינו, בספרים שם. כשמואל,

גנבים  ששכיחים (בזמנינו גשושאי דשכיחי "והאידנא שם:
בקרקע שפודים להן התוחבים אין בו) הטמון את לגשש כדי

זו  פיסקא השמיט הרי"ף אולם קורה". בשמי אלא שמירה
ורבינו  כשמואל, ופסק שבידו), בספרים נמצאה שלא (אפשר
לכסות  שצריך אמרו שם בגמרא כדרכו. בשיטתו, הולך
וצריך  בקרקע בטומן שהמדובר הרי"ף ומפרש טפח, בעובי
כותב, וה'טור' כאן. רבינו כותב וכן טפח, להעמיק
טפח  להעמיק שצריך היינו, בכותל, גם אמורים שהדברים

(לחםֿמשנה). הכותל רבא:20)בעובי אמר שם, בגמרא
בכותל. שמואל הסמוך 21)ומודה "בטפח בגמרא:

הרי"ף. גם כתב וכן קורה", לשמי הסמוך בטפח או לקרקע

הראשונה. הפיסקא את רבינו השמיט למה נתבאר ולא
"אבל  שאמר מה על מסתמך שרבינו מתרץ, בלחםֿמשנה
זה, דחוק ישוב לקבל מאוד וקשה הכותל", באמצע לא
השניה  הפיסקא את להשמיט לו היה - התכוון לכך שאם

הראשונה. את הארץ"22)ולא את "לחפור מלשון
דפיקות, ע"י כגון היטב יבדקו פירוש, ג). ב, (יהושע
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קלז

קלז

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י' ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להטמנת  מתאימים חלולים מקומות שם יש אם ולקבוע
ערך. יקרי קשה 23)חפצים לקרקע או קורה לשמי בסמוך
ולקבוע. הקרקע.24)לבדוק מרטיבות מתקלקל אינו

והזהב 25) הכסף את להתיך היה דרכם מהתכים. גושים
לשון. בתבנית מארכים טעונים 26)לגושים כספים

הרבה  ויטרחו אחריהם להוטים שגנבים מפני יתירה, שמירה
בקרקע  מתקלקלים שאינם ולפי לגונבם, כדי נפשם ויסכנו
להוטים  הגנבים שאין דברים אבל שם, להטמינם הצריכו
לגונבם, כדי בסכנה עצמם מעמידים ואין אחריהם כלֿכך
וכן  מיימוניות). (הגהות יעילה פחות שמירה מספיקה
להטמינם  השומר את חכמים הטריחו לא כבדים בדברים
דומים  טובות אבנים וכן וזהב כסף גושי אבל בקרקע,
שמירה  טעונים ולפיכך הקובעות, הבחינות מכל למטבעות
של  דינו מה שאלו, אמר, ד"ה שם [ב'תוספות' בקרקע.
לחייבו  לצדד מקום יש ונגנבו. בקרקע שהטמין שכר שומר
יש  ומאידך ואבידה, גניבה אחריות עליו שקיבל מפני

מעו  שמירה אין כי כאונס, זו גניבה מזו,להגדיר יותר לה
ומוחלטת. ברורה הלכה אמרו ולא עוד. לעשות לו היה ומה
שצריך  חייב, שכר ששומר בפשיטות פסק כאן המגיד והרב
ממש. באונס אלא תורה פטרתו ולא ומשמר, יושב להיות
כאן): הרא"ש (הביאו ויצא פ' בשאילתות אחאי רב כתב וכן
(בראשית  שנאמר ובליליא, ביממא ולנטורי למיתב דבעי
וכו'". בלילה וקרח חורב אכלני ביום "הייתי מ) לא,
(לפי  וז"ל פ"ח, שבועות מהירושלמי מביא שם והרא"ש
בשומר  שמירה נאמרה יוחנן, רבי בשם אבא "רבי גירסתו):
שמירה  דמיא ולא שכר, בשומר שמירה ונאמרה חינם
שכר. בשומר האמורה לשמירה חינם בשומר האמורה
פטור, צרכו כל ששמר כיון בש"ח האמורה דשמירה
- ברזל של בחומה הקיפהו אפילו בש"ש האמורה ושמירה
לאו  ואם חייב להציל יכול אם שם היה אם אותו רואין אין
אולם  להציל". יכול היה שם היה אם אומרים אלא פטור,
בגופו". אלא אותו משערין "אין הגירסא: שלפנינו בספרים
ובהגהות  עי"ש. כך, כל חזקה ראייתו אין זו גירסא ולפי
פטור]. שהוא התרומות' 'ספר בשם כתב שם מיימוניות

שם.27) גמרא

.‰„È˜Ùn‰28ÔÈa ˙aL ·¯Ú ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ∆∆«»≈
È‡ˆBÓ „Ú Ô˙B‡ ¯a˜ÏÂ Á¯ËÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙BLÓM‰«¿»≈«»ƒ¿…«¿ƒ¿…»«»≈

˙aL29Ï È„k ˙aL È‡ˆBÓÏ ¯Á‡˙ Ì‡Â .‡ÏÂ Ô¯·˜ «»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»¿≈¿»¿»¿…
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡Â .·iÁ - eÒ‡ B‡ e·‚Â ,Ô¯·¿̃»»¿ƒ¿¿∆∆¿«»¿ƒ«¿ƒ»»

‡e‰30È„k ÏÈc·iL ¯Á‡ ‰‰LiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -≈«»«∆ƒ¿∆««∆«¿ƒ¿≈
.Ô¯·˜Ï¿»¿»

מיד.28) לקוברם מחוייב נוסחת 29)ובמוצאיֿשבת
המפקיד. הוא תלמידֿחכם המפקיד 30)המגידֿמשנה:

מצוות  לקיים חרדים חכמים תלמידי משנהֿלמלך). (ע"פ
הנפקד  רשאי ולפיכך ביוקר, בימיהם והיין היין, על הבדלה
כסף  לקחת המפקיד יצטרך שמא הכספים, הטמנת לעכב
אבל  רש"י), פירוש ע"פ שם (גמרא להבדלה יין לקנות
הפקדון  את ולהטמין מיד להבדיל מחוייב עצמו הנפקד
אור  עד שזמנו כב, סי' שם הרא"ש וכתב (משנהֿלמלך),

חייב  הבדיל, כבר שהמפקיד הנפקד ידע שאם מובן הבוקר.
תלמידֿחכם, הנפקד אם מפרש: [הראב"ד מיד. להטמינם
פשוט, אדם ובין תלמידֿחכם בין ההבדל מה לי נתבאר ולא

רצא]. סי' יוסף' 'בית ראה

.Â„È˜Ù‰31ÌÎÈÏB‰Ï C¯ca ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ»
- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚÓ BnÚ ÁÏML B‡ ,B˙È·Ï¿≈∆»«ƒ»ƒ»¿»
ÌÈ¯eL˜ B‡ ,B„Èa ÌÈÁpÓe ÌÈ¯e¯ˆ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿¿ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú ,ÂÈt „‚kÓ BËa ÏÚ Èe‡¯k»»«ƒ¿ƒ¿∆∆»»«∆«ƒ«¿≈
elÙ‡ ,˙‡f‰ C¯ca Ô¯L˜ ‡Ï Ì‡Â .Èe‡¯k Ì¯a˜ÈÂ¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ…¿»»«∆∆«…¬ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - eÒ‡32‰ÚÈLÙa B˙lÁz È¯‰L ,33. ∆∆¿«»¿«≈∆¬≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‰OÚÓ34ÌÁÈp‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆¬≈¿ƒƒ»

,‰ˆÈÁn‰ È·Úa ÌÈeÓË eÈ‰Â ,ÌÈ˜ ÏL ‰ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»√ƒ«¿ƒ»
‰¯ÈÓL BfL Èt ÏÚ Û‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌMÓ e·‚Â¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿¬»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚÏ Èe‡¯k ‰¯ÈÓL dÈ‡ - ‰·b ÔÈÚÏ ‰lÚÓ¿À»¿ƒ¿«¿≈»≈»¿ƒ»»»¿ƒ¿«
- ÔÈa Ï˙Îa B‡ Ú˜¯wa BÓË ‡lL ¯Á‡Óe ;L‡‰»≈≈««∆…¿»««¿«¿…∆ƒ¿»
- Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÏÎÂ ;‡e‰ ÚLBt≈«¿…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ35. «»¿≈…«≈»∆

שם.31) וגמרא והפשילן 32)משנה "צררן אמרו: במשנה
(מה  למעבד" ליה הוה "מה ובגמרא חייב", וכו' לאחוריו
לו  שהיה ומתרצים שמירה)? לשם לעשות עוד יכול היה
הכסף  "וצרת כה): יד, (דברים שנאמר כמו בידיו, להחזיקם
מבידו. יעילה יותר לפניו הבטן על וקשירה בידך",

ה 33) שאילו במקרה קשורים המדובר או בידו הכספים יו
שגם  במקרה אבל להציל, יכול שהיה אפשר - בטנו על
כמו  פטור, - להציל לו היה איֿאפשר זו מעולה בשמירה

בה"ג. למעלה והמסקנה:34)שנתבאר שם, בגמרא מובא
חייב. - באונס וסופו בפשיעה תחילתו בכל 35)והילכתא,

שם  רש"י האונס. קורה היה לא הפשיעה שלולא מקרה,
אונס, כדין אצלו גניבה ודין חינם, בשומר שהמדובר מפרש

באונס. וסופו אמרו: לכן

.Ê„È˜Ùn‰36¯Ó‡Â ,˙BÚÓ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈≈ƒ≈»¿»«
‰‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓBM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈB„˜t ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒƒ¿ƒ¿»««≈≈ƒ≈«»»
,ÌÈÙÒk‰ Èz¯·˜ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a B‡ ,‰Ê ÔB„wt ÈzÁp‰ƒ«¿ƒƒ»∆¿≈∆»»«¿ƒ«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - EÏ ¯ÈÊÁ‡Â ‡ˆÓ‡Â Lw·‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰«¿≈ƒ«∆¬«≈¿∆¿»¿«¬ƒ¿¬≈∆

.„iÓ ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt≈«¿«»¿«≈ƒ»

פשיעותא 36) ידענא' 'לא כל (שם) רבא ואמר שהיה, מעשה
היא.

.Á„È˜Ùn‰ Ïk37ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ »««¿ƒ≈∆««««ƒ≈≈ƒ≈
ÂÈ·e BzL‡ ˙Úc ÏÚ - ˙BÚÓ38B˙È· È·e39ÌÈÏB„b‰ »«««ƒ¿»»¿≈≈«¿ƒ

B˙È· È·e ÂÈ·Ï Ô¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ .„È˜ÙÓ ‡e‰«¿ƒ¬»ƒ¿»»¿»»¿≈≈
ÌÈpËw‰40B‡ ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,ÂÈ„·ÚÏ B‡ , «¿«ƒ«¬»»≈¿ƒ≈¿«ƒ

¯wÓ „Á‡ÏÔÈ‡Â ˙Èaa BnÚ ÔÈÈe¯L ÔÈ‡L ÂÈ·B ¿∆»ƒ¿»∆≈»¿ƒƒ««ƒ¿≈
BÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ41Ô¯ÒÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«À¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆≈«¿«»¿«≈∆»ƒ≈
ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰42BÓk , ≈ƒ«≈«≈ƒ¿»»∆…»«¿
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קלח ופקדון קלח שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"א שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

e¯‡aL43„Á‡a ‰OÚÓ .44Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L , ∆≈«¿«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆
B¯·Á45Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰Â ,Bn‡Ï ¯ÓBM‰ Ì˙e ,46‡ÏÂ ¬≈¿»»«≈¿ƒ¿∆¿ƒ»»¿…

Ô˙B‡ ‰ÓË47ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;e·‚Â ,48¯ÓBM‰ ÔÈ‡ : »¿»»¿ƒ¿¿¿»¿¬»ƒ≈«≈
ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È· È·e ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ - Ì‰ ÔB„wt :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰¯e·Ò ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙¯‰Ê49ÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ˙·iÁ Bn‡50. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ¯ÓBM‰ Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ Ú·M˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL e¯ËtÈÂ ,e·‚Â51.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני גם רבא דברי מובא על
לאמו. במסר מב.40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם
יכול  פשע, שלא להישבע רוצה שהוא אףֿעלֿפי פשע, שלא
איני  ולשני בשבועה, מאמין אני לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ"א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,
חינם.45)מב. או 47)בארגז.46)שומר בקרקע

עליו.48)בכותל. חולק ואין שם, נזהרת 49)רבא שהיא
בנה. יפסיד פשיעה.50)שלא זה אין כך ומשום

בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע"ב, שם ב'תוספות'
ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
בסימן  וה'טור' הרא"ש פסקו וכן המפקיד. ויפסיד הכספים
הבאה. בהלכה שיתבאר כמו כן אינו רבינו דעת אולם רצא,

.ËÔ‡kÓ52ÔB„wt‰ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆«≈∆»««ƒ»
e¯ÓL ‡ÏÂ ,ÔB„wt ‡e‰L ÔÚÈ„B‰Â ,B˙Èa È·e BzL‡Ï¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»∆ƒ»¿…»¿
,ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L - ÔÈ¯ÓBM‰ C¯ck¿∆∆«¿ƒ∆≈«»ƒ¿«≈¿«««ƒ»

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e53BzL‡ ˙Úc ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ; ««««ƒ»∆»««¿ƒ«««ƒ¿
„Á‡a ‰OÚÓ .„È˜ÙÓ ‡e‰ ÂÈ·e54˙eLk „È˜Ù‰L55 »»«¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¿

¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ˙eLk ¯ÓBMÏ BÏ ‰È‰Â ,„Á‡ Ïˆ‡≈∆∆»¿»»«≈¿«∆∆¿»«
CÏ‰Â ,¯ÎM‰ CB˙Ï CÈÏLz ˙eLk‰ ‰fÓ :BLnLÏ¿«»ƒ∆«¿«¿ƒ¿«≈»¿»«
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÔB„wt ÏL ˙eLkÓ CÈÏL‰Â LnM‰««»¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿¬»ƒ
‰fÓe CÏL‰ ‰fÓ :¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,¯eËt LnM‰L∆««»»∆¬≈…»«ƒ∆«¿≈ƒ∆

ÌB˜Ó ‰‡¯Ó ‡e‰L ‰n„Â ,CÏLz Ï‡56„Èt˜Ó BÈ‡Â ««¿≈¿ƒ»∆«¿∆»¿≈«¿ƒ
‰fÓ :BÏ ¯Ó‡ È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ ;‰Ê ÏÚ«∆¿≈««««ƒ»∆¬≈»«ƒ∆

‰‰pM ‰Ó ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ;CÏL‰57.„·Ïa «¿≈¿≈¿«≈∆»¿≈«∆∆¡»ƒ¿«
ıÓÁ ¯ÎM‰ ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ58.ÌlLlÓ ¯eËt - ¿ƒ»ƒ«¬»«≈»…∆»ƒ¿«≈

.Ú¯‡ CkL ‰Úe·L ¯ÓBM‰ ·iÁ - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e≈»≈»«»«≈¿»∆»≈«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ידעה 52) שלא מפני פטורה שהאם שם: שאמרו מזה

פקדון. הם לשלם 53)שהמעות ממה להם אין אפילו
סכ"ד). רצא סי' חושןֿמשפט רמ"א וראה (מגידֿמשנה,

ב.54) עמוד של 55)שם שכר לתוך שנותנים צמח מין
טעמו. להשביח של 56)שעורים מקומה איפה לו מראה

שם.57)הכשות. עמרם, כרב - השכר לא 58)מהשבחת
השכר  לבעל הנאה כל אין כן ואם החמיץ, אלא השכר תסס
נמצא  השכר בעל של הכשות שאם אמרו, שם [במסקנא
הפקדון  בעל ושל השכר, תעשיית למקום קרוב במקום
- הכשות שהביא עד רב זמן השליח ושהה רחוק, במקום
הדעת  על להעלות לו היה שהרי לשלם, השכר בעל חייב

הביא]. רחוק שממקום

âכסלו י"א שני âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

שניים 1) ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר
ואחד  גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו
בעל  הוא אני אומר אחד כל שניים, תבעוהו ודין קטן,
ודין  יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון,

הפקיד. כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת

.‡BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L ÈÓ2ÏL B‡ ÌÈiÚ ÏL ˙BÚÓ ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿»∆¬ƒƒ∆
ÌÈÈe·L ÔBÈ„t3:¯Ó‡pL ;¯eËt - e·‚Â Ì‰a ÚLÙe , ƒ¿¿ƒ»«»∆¿ƒ¿¿»∆∆¡«

ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ‡ÏÂ - ¯ÓLÏƒ¿…¿…¿«≈«¬ƒƒ«¬≈»∆≈
ÌÈÚ·Bz BÏ4ÏÈv‰Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡a elÙ‡ . ¿ƒ¬ƒ»»»«»ƒ¿»«¿ƒƒ

¯eËt - ÌÈÈe·L ÔBÓÓa BÓˆÚ5ÔBÈ„t EÏ ÔÈ‡ ; «¿¿»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰fÓ ÏB„b ÌÈÈe·L6ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰Ê ÌB˜Ó ÈiÚÏ „˜ÙÓ ÔBÓn‰ ‰Ê7;el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ ∆«»À¿»«¬ƒ≈»∆ƒ¿ƒ≈
È¯‰Â ,el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ el‡ ÌÈiÚÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¬ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬≈

Ô‰Ï ıeˆ˜ ‡e‰8ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ÔBÓn‰ ‰Ê È¯‰ -9, »»∆¬≈∆«»∆≈¿ƒ
Ïk C¯„k ,ÚLt ‡lL Ú·MÈ B‡ ,ÚLt Ì‡ ÌlLÈÂƒ«≈ƒ»«ƒ»«∆…»«¿∆∆»

.ÌÈ¯ÓBM‰«¿ƒ

צג.2) שבויים 3)בבאֿקמא פדיון מעות דין מדמה רבינו
עניים. של למעות בכלל 4)- אינן אלו מעות ולמה

מי  אין לעניים, לחלקן כדי לידו שנמסרו מפני "לשמור"?
הסתלק  כבר המעות את לו שמסר זה הנפקד, את שיתבע
לומר  הוא יכול שהרי לתבוע, יכולים אינם והעניים מהן,
האריך  [רש"י שם). (רש"י אתן אחרים לעניים לתובעים:
שאין  מסיני למשה הלכה אינה זו שדרשה לברר, כדי קצת
שאמרה  ממה חז"ל, של הגיונית מסקנא אלא לנמקה, צורך
כדי  שהוא מי כלפי חובה היא שמירה וכל "לשמור", תורה
כאן, רבינו של מלשונו משמע וכן בשלימותו. הדבר להחזיר
כאן  אין כלומר, תובעים" לו שאין ממון הוא "והרי שכתב:

(ראה  הדרשה של ביאורה אלא נימוקים שא שני סימן סמ"ע
פטור  ואעפ"כ תובעים שישנם אפשרות על שמעיר ט, ס"ק

הכתוב)]. רבה.5)מגזירת ופטרו שהיה, מעשה קיז: שם
שהוא 6) מפני פטור זה בלי הרי זה? לנימוק הוצרך ולמה

שם  יוסף' ב'נמוקי למעלה? כאמור תובעים, לו שאין ממון
שהמדובר  הרא"ש, בשם והשיב רבה, דברי על כן שאל
המפקיד. לידי שיחזירן עלֿמנת לשמירה לידו כשנמסרו

יום שני 
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קלט

קלט

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"א שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

במסרו  שהמדובר משמע, כאן רבינו של מלשונו אמנם
זה  נימוק הביא ואףֿעלֿפיֿכן להחזיר, ולא לחלק
ויש  להחזירן עלֿמנת לו בנמסרו שאפילו להשמיענו,
שיש  הממון זה "הרי רבינו: שכתב ומה פטור. – תובעים
הלחםֿמשנה). (עלֿפי עניים של למעות הכוונה תובעין" לו
פדיון  אין אמרו ולא לשלם, חייב ידועים בשבויים ולמה
אסור  זה, לשבוי המיועד שבכסף מפני מזה? גדול שבויים
הרשב"א). בשם רצא סי' יוסף' ('בית אחר לשבוי להשתמש
הנפקד  ביד היה שאם כתבו לך, אין ד"ה שם [ב'תוספות'
לשלם. חייב - השבויים כסף לגנבים ונתן משלו, כסף

בזה]. דעתו גילה ולא סתם ע"י 7)ורבינו להם מיועד
צדקה. גבאי או לאחרים 8)המנדבים ולא להם רק מיוחד

הופקדו,9)(כסףֿמשנה). שבשבילם העניים היינו,
ששני  מפרש [במגידֿמשנה "לשמור". בכלל הן ולפיכך
אחד, לכל קצוב סכום ב. ידועים. עניים א. נאמרו: תנאים

זה]. דחוק לפירוש הכריחו מה להבין וקשה

.·„È˜Ùn‰10,ÔÈ·eLÁ ÌÈÏk B‡ ÔBÓÓ B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈»≈ƒ¬ƒ
ÏÈv‰Ï ÔB„wt‰ Ì‰Ï Ô˙Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡·e»»»«»ƒ¿»«¿»«»∆«ƒ»¿«ƒ
,·iÁ - ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L „eÓ‡ ‰È‰ Ì‡ :BÓˆÚ«¿ƒ»»»∆««»«»
ÏÈvÓ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·pb‰ e‡a BÏÏ‚aL B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆ƒ¿»»««»ƒ¿ƒ¿»∆«ƒ

B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ11‡lL B˙˜ÊÁ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ; «¿¿»¬≈¿ƒ≈»∆¿»∆…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËÙe ,ÔB„wt‰ ÌLÏ ‡l‡ e‡a»∆»¿≈«ƒ»»¿≈…«≈»∆

שהיה.10) מעשה המלך 11)שם, שדוד אמרו ס: שם
חבירו. בממון עצמו להציל מותר אם הסנהדרין את שאל

לשלם. חייב הציל שאם ומובן אסור. והשיבו:

.‚„È˜Ùn‰12ÌÈ·p‚ e‡·e ,˙B¯t B‡ ÌÈÏk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈ƒ≈»«»ƒ
Ì„‡ Èa ÔÈ‡a eÈ‰ ÁÂBˆ ‰È‰ el‡Â ,ÂÈÙa Ìe·‚e¿»¿»»¿ƒ»»≈«»»ƒ¿≈»»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ÁÂˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓe«ƒƒ»ƒ¿…»«¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿≈…«≈»∆

לא 13)שם.12) ובין הגנב הוכר בין חילקו שם בגמרא
מבואר  ה"ו בפ"ח ולקמן הוכר. בלא המדובר וכאן הוכר,

שם). (ראה הוכר דין

.„e„È˜Ù‰L ÌÈL14‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆∆»∆≈»¿∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÌÈ˙‡n‰ Èz„˜Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿«≈≈≈ƒ≈«
ÔÈ„k ,ÏËBÂ ÌÈ˙‡Ó „È˜Ù‰L Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú·MÈƒ»«»∆»≈∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

ÏËBÂ ÚaL Ïk15˙‡Óe ‰ÊÏ ÌÈ˙‡Ó ÔzÈÂ ,,‰ÊÏ ÌÈ »ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»«ƒ»∆»«ƒ»∆
BÏ ‰È‰L ,ÚLBt ‡e‰ È¯‰L ;B˙ÈaÓ ‰‡Ó „ÈÒÙÓe«¿ƒ≈»ƒ≈∆¬≈≈«∆»»
e‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BlL ÒÈk ÏÚ „Á‡ Ïk ÌL ·zÎÏƒ¿…≈»∆»«ƒ∆¿ƒ»ƒ≈ƒ
e‡·e ,„Á‡ C¯Îa ˙B‡Ó LÏL „Á‡k ÌÈM‰ BÏ«¿«ƒ¿∆»¿≈¿∆∆∆»»
‰Ó Ô˙B - ÈlL ÌÈ˙‡n‰ :¯ÓB‡ „Á‡ ÏÎÂ ,eÚ·˙Â¿»¿¿»∆»≈«»«ƒ∆ƒ≈»∆

BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â ,‰ÊÏ ‰Óe ‰ÊÏ16ÌÏBÚÏ „Ú »∆»∆»∆¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«¿»
:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú B‡«∆∆»∆»«¬≈∆¬≈≈»∆
Ì˙‡·‰Â ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó Ìz‡ ÔÈ‡L È˙È‡¯L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ∆≈«∆«¿ƒƒ∆«∆¿≈≈∆
„ÈÓz ¯kÊÏÂ Ú„ÈÏ ÈÓˆÚ ÈzÁ¯Ë‰ ‡Ï ,„Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»…ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿…»ƒ

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ÈÓe ‰‡n‰ ÏÚa ÈÓ17e„È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ«««≈»ƒ«««»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏk ÈL BÏˆ‡18„Á‡ ÏÎÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ , ∆¿¿≈≈ƒ∆»»¿∆»»»¿»∆»
:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÏB„b‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈¬ƒ«««»¿«≈≈
,Ì‰Ó „Á‡Ï ÏB„b‰ ÔzÈÂ ,Ì‰ÈL eÚ·MÈ - Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«ƒ»¿¿≈∆¿ƒ≈«»¿∆»≈∆
Ìe‡È·‰ Ì‡Â .ÔËw‰ BÏ ¯‡MÈÂ ,ÈMÏ ÏB„b‰ ÈÓ„e¿≈«»«≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿ƒ¡ƒ
ÔËw‰ ÈÓ„e ,„Á‡Ï ÔËw‰ Ô˙B - „Á‡k „Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»¿∆»≈«»»¿∆»¿≈«»»

ÈMÏ19„Á‡‰ ‰„BiL „Ú BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â , «≈ƒ¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«∆∆»∆»
e‰eÚ·zL ÈÓ ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ „Ú B‡ B¯·ÁÏ20‰Ê ,ÌÈL «¬≈«¿»¿≈ƒ∆¿»¿«ƒ∆

,‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔB„wt‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡≈¬ƒ«««ƒ»¿∆≈¬ƒ
‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡e‰ ÌkÓ „Á‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â¿«≈≈∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«ƒ
˙BÓ‰a ÈzL e„È˜Ù‰L ÌÈL ÔÎÂ .Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈

‰ÚB¯ Ïˆ‡21Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,22ÈÓ ÏL Ú„BÈ BÈ‡Â , ≈∆∆≈»««≈∆¿≈≈«∆ƒ
‰˙È‰23Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -24B¯„Úa e„È˜Ù‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿

BzÚcÓ ‡lL25˜lzÒÓe Ì‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ÁÈpÓ -26, ∆…ƒ«¿«ƒ««¿≈»≈≈∆ƒ¿«≈
eˆ¯iL „Ú B‡ B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈«∆ƒ¿

.d˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»

לז.14) בבאֿמציעא וגמרא מהלכות 15)משנה בפ"ד
מאה  מחבירו שהתובע רבינו, כותב ה"ט ונטען טוען
וחמישים  ממך, שלויתי יודע אני חמשים אומר: והנתבע
להישבע. צריך התובע ואין מאה, לשלם חייב - יודע אינני
אחד: לכל משיב הנפקד הרי שבועה? הצריכוהו כאן ולמה
בשם  מבאר במגידֿמשנה יודע? אינני ומאה יודע אני מאה
טוען  שבהלכות לדין דומה אינו כאן שהנידון הרשב"א
מאות, שלוש רק הפקידו שביחד ברור הדבר כאן ונטען.
את  מחייבים ולפיכך ודאי, מפסיד הוא שפשע מפני אלא
מפסיד, שהוא ברור הדבר אין אם אבל שבועה, התובעים
[ובש"ך  שבועה. בלי נוטל ולפיכך מאה, חייב שהוא אפשר
לטוען  דומה זה שאין מפרש ד ס"ק עו סימן חושןֿמשפט
משלוש  יותר לקח שלא 'ברי' טוען שהוא מפני יודע, איני
באו  כשלא אבל תובעים, כשהמפקידים זה וכל מאות].
לעשות, מה ושואל לביתֿדין בא עצמו והנפקד ותבעו,
כמו  מונח, יהא והשאר לזה ומנה לזה מנה תן לו אומרים
הנפקד  ואם הדין, מן זה הבאה. בבבא אחד בכרך בהפקידו
על  עוון שמץ בו יהיה שלא שמים, ידי גם לצאת רוצה
מאתיים  אחד לכל לשלם עליו - מהם לאחד הפסד שגרם

שם). ומפרש 16)(רי"ף "ויניח". אמרו: ב, עמוד שם
בביתֿדין). יניח - מפרשים (ויש אצלו יניח רבינו:

מפרש,17) רבינו פטור. - שמים ידי לצאת אפילו ובזה
מלשונו  גם משמע וכן ממש, אחד לכרך מתכוון שם שרבא
דוקא, לאו אחד שכרך מפרש רש"י אולם שם, הרי"ף של
אחת  בבת שניהם באו אם כריכות, בשתי אפילו אלא
כך. לטעון הנפקד יכול - זה בפני זה אצלו והפקידו

שם.18) דמי 19)משנה, נותן הגדול "ומתוך במשנה:
לשני  ויתן הגדול את שישבר מפרש שם ורש"י לשני". קטן
שהכוונה  (נראה, הקטן הכלי של שוויו כדי מהכלי חלק
של  מלשונו אולם ערך), לשבריהם שיש כסף או זהב לכלי
שמוכר  משמע הגדול", "ומתוך המלים את שהשמיט רבינו,
שם  שבגמרא מפני שישברנו, לפרש נדחק [רש"י הגדול. את
אין  הרי מוכרו ואם דגדול", פסידא (שיש) "דאיכא אמרו:
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קמ ופקדון קמ שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"א שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הפסד, גורמת כלי שמכירת סובר רבינו אולם הפסד, כל
המכירה. ממחיר במקצת גבוה הקניה מחיר המקרים שברוב
(לחםֿמשנה)]. כזה כלי לקנות ימצא לא שמא ועוד,

מעצמו נ 20) בא והוא תבעוהו לא שאם למעלה, תבאר
לשלם  אותו מחייבים אין לעשות, עליו מה ושואל לביתֿדין
ולא  (מגידֿמשנה. שמים ידי לצאת רוצה אם אלא לשניהם
אצלו  מונח יהא שהכסף ונראה, ביתֿהדין. פוסק מה ביאר
שפטור  כתב, ש סימן וב'טור' ויתבע). המפקיד שיבוא עד
ש  סי' חושןֿמשפט רמ"א (ראה שמים ידי לצאת אפילו

לז:21)ס"ג). מלשלם.22)ב"מ פטור והרועה כדרכה,
החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי

דמיה. ולשני הבהמה את יתן אףֿעלֿפי 25)לאחד
שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי
היכר. בסימני

.‰Ì·¯ÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙B¯t ÌÚ27·¯ÚÂ ¯·Ú .28‰È‰ ‰nk ·MÁÈ - ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ¯ÒÁ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔB„wt‰29ÔB¯ÒÁ ·MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰30Ú·MiL ¯Á‡ BÏ ÔzÈÂ31Ô‰Ó ˜tzÒ .32, «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ - ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ33ÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
¯Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ÛeÏ˜ Ê¯‡Ïe34, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz - ÔÁ„Ïe ÌÈ¯BÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ·‚a ÔzLt Ú¯ÊÏe35LÏL - ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê¯‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»

‰ ‰cnÎÂ .¯k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f36‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c37Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏ „„nL38¯ÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ

BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,Ô¯b‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï·‡ ;Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙B¯È˙BÓ39ÔÎÂ .40ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ41‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓe42BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa43. ∆«

יגע 27) לא וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח. שם משנה,
מ.28)בהן". שם וגמרא החסירה 29)משנה כמה

פוחת  מדתם או משקלם מאוחסנים, פירות התערובת.
הפירות.30)והולך. כל לכמות כמותם יחס לפי

דברים 31) במה בפשיעתו. שלא בא שהחסרון הנפקד
אבל  לחסור, פירות של שדרכם ממה יותר כשחסרו אמורים,
רצב  סי' (סמ"ע משבועה פטור מזה, גדול אינו החסרון אם

כב). ס"ק שם וש"ך כח, התערובת 32)ס"ק מן נטל
עצמו. מנכה 33)לצורך פירותיו, למפקיד מחזיר כשהוא

המקובל. החסרון והסאה 34)לו סאה, שלושים הכור
קבים. ששה של 35)מחזיקה לשבולת דומה הגבעול

הפשתן. זרע שהם גרעינים גדלים הגבעולים ובראש תבואה,
שם.36) כשנסתפק 37)ברייתא, המדובר שם. ברייתא,

יבישים.38)מהם. והם לגורן הפירות כשהוכנסו בקיץ
הרטיבות.39) מן שם.40)מתנפחות משנה,

מששה.41) אחד בולעים הקנקנים.42)הקנקנים בליעת
הרבה. סופגים הקנקנים ואין סמיך, הוא מפני 43)השמן

שביעה. כדי כבר שבלעו

.Â„È˜Ù‰44ÔÈ„e„Ó ÔÈ‡L ˙B¯t BÏˆ‡45ÌÚ Ô·¯ÚÂ , ƒ¿ƒ∆¿≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ô„„Ó ‡ÏÂ ÂÈ˙B¯t46ÔB„wt‰ ÏÚa . ≈»¿…¿»»¬≈∆≈««««ƒ»

- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ CÎÂ Ck :¯ÓB‡≈»¿»»¿«≈≈≈ƒ≈«
,ÔÈÓeÏL˙a BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ;‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÈ¿«≈¿…¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿«¿ƒ
‰Úe·L ·iÁ ‡ˆÓÂ ,·iÁ ‡e‰ ‰nk Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈««»«»¿ƒ¿»«»¿»
Èa¯ ·¯‰ È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿»∆««»««ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk ÔÎÂ .Ï"Ê Ba¯Â ÈÂl‰ ÛÒBÈ≈«≈ƒ¿««¿≈»≈∆ƒ¿«≈¿«≈
,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ÌÈÓ„ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»»ƒ¬ƒ«»¿«≈
‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CÎÂ ,ÔÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»»»∆
Ô‰L ¯·„ eÚËiL ‡e‰Â .‰Úe·L ‡Ïa eÏhÈ -ƒ¿¿…¿»¿∆ƒ¿¬»»∆≈

Ba ÔÈ„eÓ‡47ÌÈ¯Á‰Ï ¯ÓBMÏ LÈÂ .48Á˜BlL ÈÓ ÏÚ ¬ƒ¿≈«≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«
Úb‰ ?‡e‰ Ck ÔÈc‰L ÔÈpÓe .BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È epnÓƒ∆»≈ƒ»»ƒ«ƒ∆«ƒ»««

EÓˆÚ49ÚLÙe ,ÌÈ·e‰Ê ‡ÏÓ ÒÈk BÏˆ‡ „È˜Ù‰L , «¿¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ»«
¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ ¯Èc ÌÈ˙‡Ó :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰ ,Ba«¿»ƒ¿ƒ»«ƒƒ»»¿«≈
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯È„ Ba eÈ‰L È‡cÂ :¯ÓB‡≈««∆»ƒ»ƒ¬»≈ƒ≈««»
,˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ÌÈ˙‡Ó ÔÚBËk ‰Ê ‡ˆÓ - eÈ‰»ƒ¿»∆¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»
BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯‡M‰ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈ƒ≈«∆¿À»¿»¿≈

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ50. »ƒ»«¿«≈¿∆ƒ¿»≈

בפ"ד 44) שנתבאר הדין על מיוסדים זו שבהלכה הדינים כל
יכול  ואינו שבועה שהמחוייב ה"ז, ונטען טוען מהלכות

משלם. - במשקל.45)לישבע או במידה לנפקד מסרם לא
שנתערבו 46) כגון פשיעה, כל לו לייחס אין שאם משמע

לפי  אותו דנים אין - ברשות שלא שנכנס אחר ע"י או מאליהם
וחמשים  יודע אני חמשים שהאומר ללמוד יש ומזה זה. כלל
ולזכור  לדייק שעליו מפני פושע, קצת כן גם הוא יודע, אינני
'לא  כל מב:) (בבאֿמציעא אמרו לזה ובדומה לרשום. או

ה"ז). פ"ד למעלה (ראה פשיעותא - מצבם 47)ידענא'
כאלה. פירות או כלים לקנות להם מאפשר הכלכלי

התובע.48) שם להזכיר בלי סתם חרם התבונן.49)להטיל
וראה 50) כאן, הראב"ד השגת (ראה שם ונטען טוען בהלכות

נ  ס"ק ערב סי' חושןֿמשפט ובש"ך כג. סי' פ"ב שבועות
רבו  ועל רבינו על המשיגים תלונות כל והסיר הרבה, האריך
ואנו  הזה, לסבך להכנס מקום כאן ואין כמותם. ופסק

רבינו). דברי פירוש בגבולות מצטמצמים

.ÊÏˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,¯e¯ˆ ˜O BÏ ÁÈp‰Â ÂÈ·‡ ˙Ó≈»ƒ¿ƒƒ««»¿ƒ¿ƒ≈∆
‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe ,B¯·Á¬≈»«««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»»

Ó ‡nL ,BaÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰ ÔÎÂ ,Ba eÈ‰ ˙BiÏb¯ ∆»«¿»ƒ»¿≈«≈≈≈ƒ
‡ÏÓ ‰È‰ ˙ÈÎeÎÊ ‡nL ,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ‰nk Ú„BÈ≈««»¬ƒ«»¿«≈∆»¿ƒ»»»≈
Ú·MiL :BÊ ‰ÚËa ¯ÓB‡ È‡L ÔÈc‰ ˙¯eL -««ƒ∆¬ƒ≈¿«¬»∆ƒ»«
ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ¯ÓBM‰«≈¿«»«¬»ƒ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
‰ÂL ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L B˙Úe·Laƒ¿»∆≈≈«¿««∆»»»≈«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÈÂ ,CÎÂ Ck»¿»ƒ«≈«∆»¿≈…«≈»∆

‰OÚÓ51,B¯·Á Ïˆ‡ ¯e¯ˆ ˜O „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ«»≈∆¬≈
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ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ב שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙BiÏb¯Óe ·‰Ê ÈÏÁ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe»«««¿ƒ≈¬ƒ»»«¿»ƒ
,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,Ba eÈ‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿«≈≈≈ƒ≈«
Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba eÈ‰ ÏBÁ B‡ ÌÈ‚ÈÒ ‡nL∆»ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒ»«
„eÓ‡ ‡e‰L ¯·c ÔÚËiL ‡e‰Â .ÏhÈÂ ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ…¿∆ƒ¿«»»∆»
ÏÚa Ô‡k ÚaL ‰nÏÂ .BÏˆ‡ B„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ba»¿«¿ƒ∆¿¿»»ƒ¿»»««

?ÔB„wt‰52‰Úe·L ·iÁÓ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ53; «ƒ»¿ƒ∆≈«≈¿À»¿»
,ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÓ ‰È‰L ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â ‰„B‰ elÙ‡L∆¬ƒ»¿»«»ƒƒ∆»»»≈ƒƒ
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ - eÈ‰ ˙BiÏb¯Ó :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰Â¿««¿ƒ≈«¿»ƒ»«≈ƒ¿»∆≈

¯ËÙÂ54ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ BÚhL BÓk ,55. ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»¬

.ÌÈ¯·c‰ È¯wÚƒ¿≈«¿»ƒ

ה"ז.51) פ"ב בבאֿקמא אינו 52)ירושלמי למה כלומר,
אינו  אומר וזה היו, מאתים בטוען כמו שבועה בלא נוטל

הקודמת). ההלכה (ראה מקום 53)יודע? אין ולפיכך
משלם. לישבע יכול שאינו מתוך מחייבים 54)לומר: ואין
במקצת. כמודה התורה בשבועת טוען 55)אותו בהלכות

שבועה  חייב אינו במקצת שמודה מבואר, ה"ח פ"ג ונטען
הר"י  רבו מפי הוא זה ביאור הטענה. ממין הודה אם אלא
כן, אם עוד, שאל מיגש והר"י מ. לשבועות בפירושו מיגש
למה  שבועה, מחוייב ואינו במקצת מודה תורת עליו שאין
לי  מנה לאומר דומה זה הלא ונוטל? הפקדון בעל נשבע
יודע  שאינו נשבע שהנתבע יודע, איני אומר והנתבע בידך
ונפטר, יודע שאינו היסת נשבע אמרו שלא ותירץ, ונפטר?
שנתחייב  מודה כשהוא אבל בכלום, מודה כשאינו אלא
ונוטל. התובע נשבע - כמה יודע שאינו אלא לשלם
לדברי  מנוגדים כאן רבינו שדברי מקשה, [בכסףֿמשנה
והנתבע  חיטים בתבעו ה"ח פ"א ונטען טוען בהלכות עצמו
נשבע  שם: שפסק שעורים, או חיטים אם יודע אינני אומר
סי' חושןֿמשפט חדש' וב'בית שעורים. וישלם יודע שאינו
הכל  לשלם הנפקד את מחייבים כאן שבנידון מתרץ, פח
שהוכחנו  מה לפי אולם כמזיק. ופשיעה שפשע, מפני
מיגש  הר"י ע"פ ה"ג, ופ"ב ה"ג, פ"א שכירות בהלכות
מקום  אין - כמזיק פשיעה אמרו לא בשמירה שבפשיעה
בין  מהותי הבדל שיש זו, סתירה ליישב ונראה לתירוצו.
אין  כאן ונטען. טוען שבהלכות זה ובין כאן בנידון ההודאה
תובע  והוא נגנבו שהרי מרגליות, לי תן טוען המפקיד
קטן  בסכום התביעה במקצת 'ברי' מודה והנתבע דמיהם
במקצת, מודה שבועת לענין הטענה ממין זה אין (ואעפ"כ
היא  ההודאה ועיקר מרגליות, היא הטענה שעיקר מפני
איני  לדין דומה זה שאין מיגש הר"י הסביר ובזה סייגים).
ואין  ממש חיטים היא התביעה שם אבל הלויתני, אם יודע
אם  יודע איני כאומר זה הרי ולכן בחיטים, הודאה כל
לשלם  חייב למה יתבאר שם ונטען טוען ובה' הלויתני.

לה). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה שעורים

âכסלו י"ב שלישי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

ודין 1) להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר

ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי
מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי טוען

אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען

.‡ÌpÁ ¯ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL ¯·c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ ¯Óˆ ÏL ˙BÚÈ¯È B‡ ,˙B¯t ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙B¯iˆÓ ÔÈ‡L ˙B¯B˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï·‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ ¯iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ - ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
¯ÎBO‰Â ¯ÎO ¯ÓBLÂ ,‰·‚ B‡ ‰˙Ó :¯Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰·‚ :¯Ó‡LÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eL¯a dÈ‡L ‰Úe·L Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙Úe·La ÏÏBk - ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ¯˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙Úe·L ÚaLpL ¯ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ¯·„ ‰LÏL B˙Úe·La ÏÏBk - ÔÈ¯ÓBM‰4¯ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k5,B˙eL¯a BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ¯‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6¯ËBt‰ Ú¯‡Ó‰ BÚ¯‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eL¯a BÈ‡L ÚaL - ÌlLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆

שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי  כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב כגזלן דינו

.·˙B˙‰Ï ¯ÓBLÏ LÈ7C¯„k ¯ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆
˙ÈÂÊa - ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ

Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,¯ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈
‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»

ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ - »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ
ÈzÒ‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k Èz¯ÓL :¯ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ

È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯ÓBÏ ÔÓ‡11Ú·MÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«
Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eL¯a BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆

.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו

יום שלישי 
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קמב ופקדון קמב שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ב שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי על אף פטור, -

ד). הלכה ד פרק למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי. נאמן לפני 11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר

משנה). (כסף דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב נאנסו הטוען גם שהרי התורה, שבועת שנשבע

משנה). (מגיד התורה

.‚da ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÌpÁ ¯ÓBL13¯eËt - ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰Úe·MÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

¯ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÔB„wt‰ ÏÚ·e .„·‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ -16BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈

ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב עליו
בה  פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה
שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.

בפשיעה. שלא נגנבה איסי 15)שפירושה למד שם בגמרא
ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Úe·L ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
‡aL ÈÓ21¯Ó‡Â22,ÌÎÈ·‡ Ïˆ‡ Èz„˜Ù‰ CÎÂ Ck : ƒ∆»¿»«»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆

¯Ó‡L BÓk ÔB„wt‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â23, ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¿∆»«
Ôic‰ Ú„BÈ ‰È‰Â24‰fL „eÓ‡ ˙n‰ ‰È‰ ‡lL ¿»»≈«««»∆…»»«≈»∆∆

‰ÊÏ ÔB„wt‰ ˙˙Ï ‰f‰ ÔicÏ BÏ LÈ - BlL ÔB„wt‰«ƒ»∆≈««»«∆»≈«ƒ»»∆
Òk‰Ï ÏÈ‚¯ „È˜Ùn‰ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÂÈÓÈÒ Ô˙pL∆»«ƒ»»¿∆…ƒ¿∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈
- BÏˆ‡ ÒkÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙nL ‰Ê Ïˆ‡≈∆∆∆≈¬»ƒ»»»ƒƒ»≈∆¿

‡nL25BlL ÔÈÓÈq‰ ¯Èk‰Â ‡e‰ ¯Á‡ ÏL26e‡a . ∆»∆«≈¿ƒƒ«ƒ»ƒ∆»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - „eÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ÔicÏ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ««»∆≈∆»≈ƒƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ô˙e„Úa ÌÈÓB˙È‰ „iÓ27, ƒ««¿ƒ¿≈»∆≈∆¿»»¿»
Úc ÔcÓ‡ÂBzÚc „Ó‡ BÈ‡ Ôz28‡l‡ ÔicÏ BÏ ÔÈ‡Â , ¿À¿««¿»≈…∆«¿¿≈««»∆»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcM ‰Ó«∆«¿∆∆»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
„Á‡a ‰˘ÚÓ .ÔÈ¯„‰Ò29Ïˆ‡ ÔÈÓLÓL „È˜Ù‰L , «¿∆¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈∆

¯Ó‡ .ÌÈz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ·˙Ï ‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á¬≈¿≈ƒ»¿»¿¿»«∆¡«¿ƒ»«
Ì‰ È¯‰Â ,Ì˙cÓ ‡È‰ CÎÂ Ck ‡Ï‰Â :„È˜Ùn‰ BÏ««¿ƒ«¬…»¿»ƒƒ»»«¬≈≈
,EÏ Èz¯ÊÁ‰ ElL :BÏ ¯Ó‡ .E˙È·Áa EÏˆ‡ ÌÈÁpÓÀ»ƒ∆¿¿¿»ƒ¿»«∆¿∆¡«¿ƒ¿

el‡Â30ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Ô‰ ÌÈ¯Á‡ ¿≈¬≈ƒ≈¿»¿¬»ƒ≈ƒƒ
Ô‰ ¯ÓBL ÏL ÔÈÓLÓM‰ el‡ ‡nL ,B„iÓ31‡l‡ , ƒ»∆»≈«À¿¿ƒ∆≈≈∆»

BÓk ,¯ÈÊÁ‰L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ¯ÓBM‰ Ú·MÈƒ»««≈ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡ƒ¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

משנה).18) (מגיד עתה  אותו רואים בבא 19)שאנו רי"ף
שלישי. פרק סוף ליתומים:20)מציעא טוען דין בית ואין

אנו  שאין דבר, של וטעמו מהמפקיד, אביהם קנה שמא
לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים

שהיה.21) מעשה פה: זה.22)כתובות על עדים לו ואין
הסימנים 23) אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון נמצא

התובע. -24)שמסר שלו הפיקדון שזה דעתו מאומדן
הוא  ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין

שלו. אינו הזה וכו'.25)שהפיקדון "שמא" אנו חוששים
ופסק 26) נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי כל

שם. מציעא בבבא הרי"ף הוכחה 27)כן אינה זו עדותם
דעתם. אומדן אלא זה 28)ברורה למד רבינו הדיין. של

דלא  הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד"

קטו:29) בחבית.30)יבמות שם שמניין 31)המונחים
פי  על אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל
הלכות  (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים
המגיד  התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה
"לגמרי". מובהק סימן מניין שאין באמרו, משנה

או 32) הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק
במיגו  נאמן הוא החזרתי, טוען והשומר בשטר השאיל
בנקיטת  שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה
לדין  עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ
במיגו  נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר,
היסת  נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר,

.‰,¯ÓBM‰ BÏ Ô˙Â ,BB„˜t Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»∆»«ƒ¿¿»««≈
B‡ ;‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,ÈB„˜t ‰Ê ÔÈ‡ :„È˜Ùn‰ ¯Ó‡Â¿»«««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆»«≈
zLnzLÂ ,‰È‰ L„Á B‡ ;Bz¯aL ‰z‡Â ,‰È‰ ÌÏL»≈»»¿«»ƒ«¿»»»»¿ƒ¿««¿»
‡l‡ el‡ ÔÈ‡Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ;Ba≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿≈≈∆»
,EÓˆÚa z„˜Ù‰L e‰Ê :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ;ÌÈMÓÁ¬ƒƒ««««ƒ≈∆∆ƒ¿«¿»¿«¿¿

˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ - ÏËB ‰z‡ z˙pM ‰Óe33, «∆»«»«»≈¬≈«≈ƒ¿»∆≈
˙Úe·L ÚaL ¯ÓBL Ïk ÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«ƒ¿»ƒ∆≈»≈ƒ¿»¿«
‰„BnL ÔÓÊa ‡l‡ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ»¬»«»∆»ƒ¿«∆∆
ÔÚBËÂ ,¯ÓB‡ „È˜Ùn‰L BÓk ÔB„wt ÏÚ BÓˆÚa¿«¿«ƒ»¿∆««¿ƒ≈¿≈
¯ËÙÏ ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk .‰aL B‡ ˙Ó B‡ ·‚pL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»∆»»≈ƒ¿…
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קמר

קמר

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ג רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.[ÔÈ¯ÓBL ˙Úe·L ÚaL] - ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ«¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ
B‡ ÈÏ z¯kO‰L B‡ ÈzÏ‡L‰L e‰Ê :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
BÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â ,È˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÈzÏËpL∆»«¿ƒ»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÓkÓ ‰pzL B‡ ,¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê¯ÎBO‰ - ‰È‰L ∆∆»«≈ƒ¿«»ƒ¿∆»»«≈
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ÚaL34. ƒ¿»∆≈¿««»ƒ»¿ƒ¿»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿«≈≈
˙Úe·L ÚaL - ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«
˙Úe·L ÌeMÓ ‡Ï ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈtÓ ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»…ƒ¿«
‡e‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÌÈhÁ ÏL ¯Bk ‰‡Ó .ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ≈»∆ƒƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿
- ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ó ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï :¯ÓB‡≈…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»≈»∆¿ƒ

.BÊk ‰ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿«¬»»

שבועת 33) בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם הדיינים.
למה  שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית
שבמידה, דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו
מכאן  הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל
הוא  אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את
בידי  לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת פטור
פטור  הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך ֵאלא
א  פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת

ג). תורה 34)הלכה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
הלכה  בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע
בעין  הם סאה החמישים שאפילו משמע רבינו מלשון זו).
עליו. חולקים והרשב"א והרמב"ן התורה. שבועת חייב
שפיקדון  מפני במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם,
זה  והרי שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר

משנה). (מגיד כהילך

âכסלו י"ג רביעי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

אפילו 1) בהם ייגע לא חבירו אצל פירות מפקיד דין מבאר
מוכר  ודין כסות, או תורה ספר מפקיד ודין מתקלקלים, הם
מפקיד  ודין חיסרון, מכדי יותר כשחסר דין בבית פיקדון
חבירו  אצל מפקיד ודין חנווני, או שולחני אצל  מעות
הקטנים  ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה,

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים, ומן

.‡„È˜Ùn‰2ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t ««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…ƒ«
ÔÈËÚÓ˙Óe ÔÈ¯ÒBÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô‰a3.ÔÈÎÏB‰Â »∆¿««ƒ∆≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÔB¯qÁ e¯ÒÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ»»»»∆
- ÔB¯ÒÁ È„kÓ ¯˙BÈ e¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰L ÏÎa¿»»»¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈∆¿»

Ô¯ÎBÓ5ÔÈc ˙È·a6‰„·‡ ·ÈLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,7 ¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¬≈»
ÈÓ„a ÌÈ‰ÎÏ ¯kÓÈ - Ô¯ÎBÓ ‡e‰LÎe .ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿…¿…¬ƒƒ¿≈

‰Óe¯z8˙Óe¯z B‡ ‰Óe¯z ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ ‡nL , ¿»∆»»»«¿»ƒ¿»¿«
˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ ¯OÚÓ9. «¬≈«≈¬≈

לח.2) בבאֿמציעא וגמרא, שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב) עמ' (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני שימכרם גמליאל בן

שם. הרי"ף כתב וכן כתנאֿקמא. פסק אחרון, שהוא נחמן,
ה"ה)4) (פ"ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם

שונים. פירות למיני החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי
שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי שביותר שם,

הכמות.6) ועל המחיר על -7)בפיקוחם יניחם שאם
כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב"ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
שדרכם  כפי משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דבריֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב: הראב"ד
ברור  שירצה". למי מוכרן לחוצהֿלארץ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אףֿעלֿפי בו יגע לא זה הרי

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.·„È˜Ùn‰10L·c ,e·È˜¯‰Â ˙B¯t B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ‰wz ‰OBÚ - ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È¯‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ

„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ"ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט. להפסד גם שחוששים שם,

.‚ıÓÁ „È˜Ùn‰14È¯‰ - ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa¯‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ16˜eMa B¯ÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ19¯‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡B·È ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא 
פסח. ההלכה.16)בערב בסוף - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף. חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף עד היינו - בהנאה
מדרבנן. שוודאי 19)בהנאה בפסח מחמץ מכלֿשכן

הכל. יפסיד

.„‰¯Bz ¯ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb - B¯·Á Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

יום גביעי 
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קמד ופקדון קמד שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ג רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯zÓ - B· ‡¯B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡¯˜ÈÂ24‡¯˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

·iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È¯‰ - BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ - »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰·BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ

„·‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי כט: בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי לצורך
גאון 23) האי דרב משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי והני ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי' סוף חו"מ יוסף' וב'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי רב בשם זה דין מביא רצב,
בו, שילמוד היה יודע אצלו כשהפקידו לפי טעמו : מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב) על משלי במדרש דאיתא משום
תורה  דברי שגונב מי לבזות שאין ל), ו, (משלי יגנוב" כי

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי"ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב הי"ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
הגמרא  ע"פ תנאים שני רבינו מוסיף שם, ואבידה גזילה
מה  על כאן וסמך במקל. יחבוט ולא שנים ינערו שלא שם:

שם. זה 26)שאמר דין אמרו במשנה ל. שם ברייתא
המשנה. את מפרשת והברייתא מקום 27)באבידה, בכל

ולמנעו. לטרוח הנפקד מחויב - להפסד לחשוש שיש
להיפסד.28) עלול שהפקדון לו מודיע אלא

.‰ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔB„wt ¯ÎBn‰ Ïk29‰Ê È¯‰ - »«≈ƒ»«ƒ≈ƒ¬≈∆
BÓˆÚÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎBÓ30„LÁ‰ ÈtÓ ,31. ≈«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿ƒ¿≈«¬»

BÏˆ‡ ÌÈÁpÓ eÈ‰È ÌÈÓc‰Â32.Ô‰a LnzL‰Ï BÏ LÈÂ , ¿«»ƒƒ¿À»ƒ∆¿¿≈¿ƒ¿«≈»∆
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎO ¯ÓBL Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬≈¬≈∆≈»»««ƒ

Ô‰a LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚL33. ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈»∆

ה"א.29) למעלה "מוכרן 30)ראה לח. שם ברייתא
מוכרן  ואינו לאחרים מוכרן - מוכרן וכשהוא בביתֿדין.

מקום 31)לעצמו". יש ביתֿדין ע"פ שמוכר אףֿעלֿפי
שם  [ה'טור' המחיר. את להוריד משתדל שהוא בו  לחשוד
מפורש  דין השמיט למה נתבאר ולא זה, דין השמיט

שם]. ו'פרישה' 'דרישה' ראה שם 32)בברייתא. משנה,
זה. בדין לאבידה פקדון משווה ורבינו אבידה. גבי כח:

בהן 33) להשתמש רשאי שהוא מזה לו שיש ההנאה,
גזילה  מהלכות בפי"ג כשכר. נחשבת להן, כשיצטרך
אבידה  דמי באונסי חייב שהמוצא רבינו כתב הי"ז, ואבידה
חייב  אינו בפקדון אבל עדיין, בהם נשתמש לא אפילו
אבידה  שומר ההבדל: נימוק מבאר ובמגידֿמשנה באונסין.
שהוא  מפני הנאה, כל לו כשאין אפילו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  גזילה (הלכות אחרות ממצוות ופטור מצוה עושה
לדרגת  התחייבותו העלו הנאה לו כשיש ולפיכך, ה"י).
ובמקרה  חנם, כשומר דינו נפקד אבל באונסין, שחייב שואל
שומר  ונעשה אחת בדרגה כן גם עלה - הנאה מקבל שהוא

שכר.

.Â„È˜Ùn‰34ÈÁÏM‰ B‡ ÈÂÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ35Ì‡ : ««¿ƒ»≈∆∆¿»ƒ«À¿»ƒƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ B‡ ,ÔÈÓe˙ÁÂ ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰36È¯‰ - »¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆¿À∆¬≈

- e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡37‡ÏÂ ÔÈÓe˙Á ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«¬»»¿ƒ≈»¬ƒ¿…

LÈ - ÔÈ¯e¯ˆ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL¿̃ƒ∆∆¿À∆««ƒ∆≈¿ƒ≈
Ô‰a LnzL‰Ï BÏ38Ì‰ÈÏÚ ‰OÚ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»«¬∆¬≈∆

¯ÎO ¯ÓBL39;Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡Â . ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«»¿«¬»»
‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa e„·‡L ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡Â¿ƒ∆∆¿¿∆»¿¿ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆

.¯eËt»

מג.34) שם מטבע.35)משנה, על מטבע שמחליף חלפן,
הרגיל.36) מהקשר חזק ויותר נראה 37)משונה,

למעלה  שנתבארו השמירה כדרכי כששמרן שהמדובר
צריכים 38)בפ"ד. והשולחני שהחנוני יודע המפקיד

מסכים  שהוא המפקיד דעת את אומדים ואנו מעות, להרבה
מעותיו  לצרור אדם כל של ודרכו במעותיו. שישתמשו

שעה. כל בהן להשתמש שעומדות נתבאר 39)אףֿעלֿפי
הקודמת. בהלכה

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40;Ô‰a LnzLiL Ì„˜ «∆¿»ƒ¬ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆
ÏÎk ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ - Ô‰a LnzLpL ¯Á‡ Ï·‡¬»««∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈¿«¬»»¿»

ÌÏBÚaL ‰ÂÏÓ41.ÌÈÏÚaÏ Ì¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿»∆»»«∆«¬ƒ≈«¿»ƒ

גאון.40) האי רב בשם הרי 41)רי"ף בהן, השתמש אם
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קמה

קמה

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ג רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להחזיר  חיוב עליו וחל שלו, הן והרי בהלוואה אותן לקח
(למעלה  שאמרנו פקדון במוכר והואֿהדין אחר, כסף לנפקד

שכר. כשומר שדינו ה"ה)

.Á˙BÚÓ „È˜Ùn‰42ÔÈa ÔÈ¯e¯ˆ ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ≈¿ƒ≈
e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¬≈∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿
ÌÓËiL ‡e‰Â .Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - e·‚ B‡ƒ¿¿≈«»¿«¬»»¿∆ƒ¿¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wa43. ««¿«¿∆≈«¿

שם.42) חנם.43)משנה שומר גבי ה"ד פ"ד למעלה

.Ë˙È·Á „È˜Ùn‰44dÏ e„ÁiL ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»ƒ≈∆¬≈≈∆ƒ¬»
ÌÈÏÚa‰45dÏËÏËÂ ,ÌB˜Ó dÏ e„ÁÈ ‡Ï ÔÈa ÌB˜Ó «¿»ƒ»≈…ƒ¬»»¿ƒ¿¿»
Bk¯ˆÏ46B„È CBzÓ ÔÈa ,‰¯aLÂ47¯Á‡ ÔÈa ‰¯aL ¿»¿¿ƒ¿¿»≈ƒ»ƒ¿¿»≈««

ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯aL dÏ e„ÁiL ÌB˜nÏ d¯ÈÊÁ‰L48. ∆∆¡ƒ»«»∆ƒ¬»ƒ¿¿»«»¿«≈
ÔÈa B„È CBzÓ ‰¯aLpL ÔÈa ,dk¯ˆÏ dÏËÏËƒ¿¿»¿»¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»≈

¯Á‡ ÌB˜Óa dÁÈp‰MÓ ‰¯aLpL49¯eËt -50. ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒƒ»¿»«≈»

מא.44) וגמרא מ: שם את 45)משנה, קבע החבית בעל
החבית. להנחת החבית 46)המקום את טלטל הנפקד

מהמפקיד. רשות נטילת בלי עצמו בשעה 47)לצורך
בה. והשתמש שחזרה 48)שטלטלה שם, עקיבא כרבי

והחזיר  שלקח לבעלים הודיע לא ואם בעלים, דעת צריכה
יד  שולח כדין באונסין וחייב החזיר, לא כאילו זה הרי -

למקומה.49)בפקדון. החזירה אם קיבל 50)ומכלֿשכן
שהרישא  האומר, יוחנן כרבי שהלכה שם, הרי"ף רבו דעת
למקומה  שחזרה ישמעאל רבי כדעת היא שם המשנה של
והסיפא  נטלה. לא כאילו זה והרי בעלים, דעת צריכה אינה
ששתי  זו משנה מסתם כלום ללמוד ואין עקיבא רבי כדעת
לפי  עקיבא כרבי הלכה ולפיכך זו, את זו סותרות בבותיה
פסק  למה לי נתברר [לא מחבירו. עקיבא כרבי הלכה הכלל:
שהלכה  בידינו הוא כלל הרי ששת, רב נגד יוחנן כרבי
פ"א  ובכסףֿמשנה להם)? הקודמים נגד (כאחרונים כבתראי
כתב  לבהמה, מאכל תנו אמר בדין ה"ח, ברכות מהלכות
כבתראי  שהלכה מפני יוחנן רבי נגד ששת כרב פסק שרבינו
מאוחרת, לתקופה הזה הכלל את מגביל אינו הוא (כנראה,

ואילך)]. ורבא מאביי

.ÈÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡51ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t52ÔÓ ‡ÏÂ ≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈ„·Ú‰53- ‰M‡‰ ÔÓ Ïa˜ .˙B˜BÈz‰ ÔÓ ‡ÏÂ »¬»ƒ¿…ƒ«ƒƒ≈ƒ»ƒ»

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ54dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó ;55ÔÓ Ïa˜ . «¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ
„·Ú‰56Ba¯Ï ¯ÈÊÁÈ - ˙Ó ;„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ -57ÔÓ Ïa˜ . »∆∆«¬ƒ»∆∆≈«¬ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÔËw‰58ÏÎ‡iL Ï˜„ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - «»»ƒ¿∆≈∆»∆∆∆…«

ÂÈ˙B¯t Ô‰a59e¯Ó‡L ÔlÎÂ .60ÏL :Ô˙˙ÈÓ ˙ÚLa »∆≈»¿À»∆»¿ƒ¿«ƒ»»∆
BÏ ÔÈÓ‡ Ì‡ ,Ì‰ ÈBÏt61ÔLe¯Ùk ‰OÚÈ -62Ì‡Â , ¿ƒ≈ƒ∆¡»ƒ«¬∆¿≈»¿ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï63. »«¬ƒ¿¿≈∆

נב.51) נא: בבאֿבתרא הם 52)ברייתא שמא הנשואות,
אצל  אותם מפקידה היא מעיניו להסתירם וכדי הבעל, של
נשים  (לפעמים, עבירה עוברי ידי לסייע ואסור אחרים,
ברשות). שלא בעליהן מרכוש לקחת לעצמן היתר מורות

שם).53) (רשב"ם הגזל על חשודים עבדים סתם

אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואףֿעלֿפי
הר"י  בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע"מ מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי
מבעלה. ויתבע יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי כשהוא ואףֿעלֿפיֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב"ם [וכתב גנב. או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין 
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב: שם בברייתא

רבינו  וקיבל דקל, - והשני ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני
אין  ומתן משא בטיב ומבין חריף הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח מקחו שהרי לאיבוד, חוששים
(מגידֿ לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב"א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח שיש מפני
הוא  שהרי להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ"א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח. ס"ק שם שמואל' ו'בית ס"א, פו סימן
יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב"ן, בשם כתב מיימוניות

להם. שם.60)הנפקד מאמין 61)גמרא הנפקד אם
שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא

הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.‡È‰„·‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ Ú·zÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡ - ÌÈÏLe¯Èa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

·a BÚ·˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó - ·a BÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿
epnÓ66¯a„na BB„˜t ‡È·‰Â ,·eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»

epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ -67BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È¯‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈
Èz„˜Ù‰L C¯„k ,·eMia ÈÏ ep¯ÈÊÁzL „Ú E˙eÈ¯Á‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ

.·eMia EÏˆ‡∆¿¿«ƒ

קיח.64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב. אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח שאם מיימוניות, בהגהות (כתב לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב,

פטור). שהוא ראבי"ה דעת - ונאנס למדבר האבידה את

.·È˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«
˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ O¯ÙÏ ‰ˆ¯ ¯ÓBM‰ È¯‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈

‡¯iLa69‡È·‰Â ¯ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ
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קמו ופקדון קמו שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ד חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.B˙¯ÈÓL ˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ - ÔÈc ˙È·Ï ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙È·e .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú¯‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
·L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב -

âכסלו י"ד חמישי âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

שומר 1) ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין
מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר
והוכר  שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב,
כך  ואחר באונס הפיקדון נגנב ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב. הוכר

.‡„È˜Ùn‰2B‡ e·‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„·‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ ¯Ó‡ È¯‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰¯ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»

Á·L ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ Á·L ‰B˜ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«
ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e¯‡a ¯·Îe .9˙Bfb ¯ÈÊÁÓ ·pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ

Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ¯ ‡ÏÂ ¯ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»
ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
¯ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈

ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,‰·‚Â B¯·ÁÓ ‰¯t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ¯ el‡L ;¯ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,¯ÎBO‰.¯ËÙÂ Ò‡a ‰·‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף

מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
גרידא  שאמירה ומשמע משלם", הריני "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].
אין  הפקדון, מחיר בינתיים עלה אם כגון רבא, מסברת
ואם  ה"ג). לקמן (ראה הקודם מחירו אלא משלם השומר
שני  בין הבדל יש הגניבה, לפני מסוים זמן שויו עלה
קנוי  הפקדון אם למעלה: שנאמרו רבא בדעת הלשונות
מחירו  משלם - ראשון כלשון השמירה התחלת משעת
מחירו  לפי משלם - לגניבתו סמוך קנוי הוא ואם הקודם,
שתי  בית לבין הבדל שיש אמרו שם [בגמרא שעה. באותה
לא  שהבהמה במקרה רבא, לדעת למעלה שהובאו השיטות
לזכות  יכול ואינו הגניבה בשעת הנפקד של ברשותו נמצאה
קנה. לא - שניה ולשיטה הכפל, קנה - ראשונה לשיטה בה:
לא  אפילו בכפל שזכה שכתב, רצה סי' חו"מ 'טור' ראה
שם  יוסף' וב'בית ראשונה. שיטה שקיבל הרי ברשותו, היתה
שדווקא  כתב ולא סתם כי כך, הרי"ף דעת שגם כתב
מחלק  אינו רבינו שגם יוצא, מדבריו קנה. ברשותו בעומדת

ברשותו]. עומדת ללא עומדת קח:6)בין בבאֿקמא
הרשב"א). תלמידי בשם הגנב.7)(כסףֿמשנה שגזז הצמר

לשיטה 8) זירא רבי של ביאורו לפי שם בב"מ אמרו זה טעם
הפרה, את שקיבל משעה קונה שהשומר רבא, של הראשונה
גיזות  לענין זו לסברא צריכים אנו שני ללשון גם אולם
(לפי  רבינו שלדעת הגנב, בבית ושילדה שנטענה וולדות

המפקיד. של הם המגידֿמשנה) של בהלכות 9)ביאורו
הי"א. פ"א שנתייאשו 10)גניבה לפני שגזז הצמר כלומר,

הגניבה), להחזרת מלקוות חדלו הבעלים = (יאוש הבעלים
אם  אפילו לבעלים, חוזרים יאוש לפני שילדה והוולדות

יאוש. אחר לג:11)חזרה שם בפ"א 12)משנה, למעלה
בשכר, כשומר דינו ששוכר נתבאר שכירות, מהלכות

מאונסין. ופטורים ואבידה בגניבה חייבים ושניהם

.·¯ÓBL13È¯‰L .ÏÙka ‰ÎÊ - ÈzÚLt :¯Ó‡L ÌpÁ ≈ƒ»∆»«»«¿ƒ»»«∆∆∆¬≈
ÌlLÏ BÓˆÚ ·iÁ14B‡ ‰·‚ :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ; ƒ≈«¿¿«≈¿ƒ»»»«ƒ¿¿»

¯eËÙ ‰È‰Â ,‰„·‡15¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB ÔÎÂ .16 »¿»¿»»»¿≈≈»»¿«≈
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÏÙk‰ ‰˜ - ‰·‚ :¯Ó‡L∆»«ƒ¿¿»»»«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

‰˙Ó :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ;ÌlLÏ17Ï·‡ .¯ËÙ ‰È‰Â , ¿«≈¿ƒ»»»«≈»¿»»ƒ¿»¬»
BÓˆÚÓ ÌlLiL „Ú ÏÙk‰ ‰B˜ BÈ‡ - Ï‡BM‰18. «≈≈∆«∆∆«∆¿«≈≈«¿

ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,BÓˆÚÓ ÌlLÂ Ì„»̃«¿ƒ≈≈«¿¿««»À«««»¿«≈
Ï‡BMÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz19. «¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈

לד.13) שם פפא, רב של שאמר 14)מימרא בזה
אףֿעלֿפי  בכפל וזכה לשלם עצמו חייב כבר "פשעתי",
שם). חו"מ יוסף' ('בית משלם הריני בפירוש: אמר שלא

כך.15) על נשבע היה שם.16)אם פפא, כרב
שילם 18)כדרכה.17) ולא משלם, הריני כשאמר אבל

ופסק  שם, זביד ורב פפא רב מחלוקת הכפל. קנה לא  - עדיין
כמותו. בברייתא ששנינו מפני זביד, שם 19)כרב בגמרא

שהרי  שלו, הנאה כל - שואל לשומר: שואל בין מה נתבאר
מקנים  הבעלים אין כך ומשום לבעלים, כלום משלם אינו
על  שמוטל הם סבורים כי לשלם, ההבטחה בזכות הכפל לו

יום חמישי 
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קמז

קמז

ופקדון  שאלה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ד חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וקיבלו  כששילם ואףֿעלֿפיֿכן ההפסד, את לפצות השואל
שם). (רש"י הכפל את לו הקנו - מלא פיצוי

.‚‰Bw‰ Ïk20.ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·M‰ ‰B˜ - ÏÙk‰ »«∆«∆∆∆«∆««»≈≈»
ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ÔÈ‡Ò Úa¯‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈∆¬≈«¬≈≈»ƒ
ÚÏÒ ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,e„·‡ B‡ e·‚Â ,ÚÏÒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿»«¬≈ƒ¿«≈∆«
Úa¯‡ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,ÚaL ÈÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»¿««»ƒ¿¿«¬≈≈»ƒ«¿«
‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÓBL ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬≈≈∆≈¿≈¿«≈∆»

ÚÏÒ21ÔÁÈ¯Ë‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ»
˙Èa e‰e·iÁÂ ,ÚLtL ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈca ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«ƒ¬»ƒ»∆»«¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÙkL „Ú BBˆ¯a Ô˙ ‡ÏÂ ,ÔzÏ ÔÈcƒƒ≈¿…»«ƒ¿«∆»≈ƒ«
‡ˆÓ B‡ ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,epnÓ eÏËÂ BÁ¯k»¿¿»¿ƒ∆¿««»À«««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰L ˙BÓk ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁÈ - ÔB„wt‰«ƒ»«¬…«¿»ƒ¿∆«¬ƒƒ
Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÏk Ì‡Â .epnÓ eÁ˜lL ÌÈÓc‰ ¯ÓBMÏ«≈«»ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ«¿«

‡ÓeLa epnÓ ÔÈc ˙Èa e·b22ÂÈÏk ¯ÓBMÏ ¯ÈÊÁÓ - »≈ƒƒ∆¿»«¬ƒ«≈≈»
e‰„O B‡23. »≈

(נזמים).20) בכיפי מעשה לד. שם 21)שם במסקנא
הטריחו: לבין בביתֿדין הבעלים את הטריח לא בין חילקו
למפקיד. - השני ובמקרה לנפקד, הרווח - ראשון במקרה
הבא  בשבח זוכה אינו שהנפקד כותב בהשגותיו הראב"ד
רבינו  שדעת ונראה משלם. הריני אמירתו שלפני מאליו
יאוש  לפני (והמדובר גניבה משעת שקנה וסובר כן, אינה
קנה  - בעלים יאוש אחר מאליו הבא שבח שהרי בעלים,
בשבח  אפילו שזכה שאפשר מוסיף, והמגידֿמשנה הגנב).
בשיטת  ראשון כלשון הפקדון, את שקיבל משעה שהשביח
עצמה). הבהמה חזרה בדין למעלה ביאורנו (ראה רבא

למפקיד 22) אותם ונתנו שויים, את העריכו הדיינים
הפסדו. ולתת 23)לתשלום לעצמו לעכבם יכול ואינו

נחמן  רב פסק כך הדיינים. שהעריכו כפי דמיהם את לנפקד
הניחם. מקום באיזה שכח שהנפקד הנזמים במעשה שם
ביתֿדין  ששומת הסוברים לשיטת שאפילו שם, וביארו
למלוה  ונתנום לווה של כליו ביתֿדין שמו ואם חוזרת, אינה
החזרת  ודורש מזומן כסף והביא הלוה בא ואחרֿכך בחובו
עיקרה  שהשומא מפני מחזירים כאן לו, שומעים אין - כליו
הנפקד, של ברשותו היו שהנזמים הוברר שהרי בטעות,
שהואֿהדין  רבינו וסובר הניחם. מקום באיזה זכר שלא אלא
דעת  מביא [ובמגידֿמשנה הפקדון. נמצא או הגנב בהוכר
דומה  זה שאין ואומרים זה, בדין רבינו על החולקים
שלא  והוברר שהניחם במקום שנמצאו הנזמים למעשה
לאבידה, או לגניבה וגרם פשע הרי כאן בנידון אבל פשע,
למלוה]. לוה נכסי של השומות ככל דינה זו שומא ולפיכך

.„e‰eÚ·z24ÚaLÂ ,¯ÓBMÏ ÌÈÏÚa25Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿««»
ÌlL26‰ÎÊ - BBˆ¯a ÌlLÂ ÏÈ‡B‰ ,·pb‰ ¯k‰Â , ƒ≈¿À«««»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»
ÏÙka27„Ú ÔÈcÏ ‰lÁza ÔÁÈ¯Ë‰L Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ«

¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ‡ :‰lÁza ¯ÓBM‰ ¯Ó‡ .ÚaLpL∆ƒ¿»»««≈«¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿»«
ÏÙka ‰ÎÊ - ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â28. ¿»«¬≈ƒ¿«≈»»«∆∆

קח.24) בבבאֿקמא ורבא אביי חנם 25)מחלוקת שומר
בפשיעה. שלא שנגנב הדין 26)נשבע משורת לפנים

שם). נגד 27)(רש"י מקום בכל כמותו שהלכה שם, כרבא
תיבות  בראשי בגמרא המסומנות הלכות לשש חוץ אביי,

קג"ם". הוא 28)"יע"ל (הרי קאמר הא "פשיטא, לד. ב"מ
משלם". הריני אומר)

.‰¯Ó‡29ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »«¬≈ƒ¿«≈¿»«¿»«≈ƒ
ÌlLÓ30e¯Ó‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿

ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31Úa˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ; «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«
ÌÈa‰ Ú·˙Â ,˙nL „Ú ¯ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;¯ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ¯ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙B¯t ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚ·Ï ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40- ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È¯‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa Á·M‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÓBM‰ ÔÈ·e ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı¯‡Ï44. »»∆

ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני בבי"ד אמר אם אפילו

בבי"ד  שהטריחו מפני הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק צדדי

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא

עד  לתובעו הספיק כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף והרי"ף
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי בנגנבה
אין  שהרי ששילמו, אףֿעלֿפי בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ"א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
בשומר  וכאן בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
תבעו  שאם עוד, להוסיף ונראה בפקדון. להשתמש ואסור
אמר  שאם בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים
אמר  ואם בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני
אין  שהרי זכו, שלא ולרמב"ם לרי"ף היה ברור - משלם איני
דקדקו  ולפיכך שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם
בעיא: עוד נשאלה שם [בגמרא לתבוע. הספיק שלא וכתבו
ליורשיו. השומר ושילם הבעלים מתו פירוש, לבנים" "שילם
שלא  ונראה זו. בעיא השמיטו - בעקבותיו ורבינו - והרי"ף
שאם  זו, לבעיא מקום שאין ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו
אין  שהרי בכפל, בניו זכו לא בוודאי - הבעלים בחיי נגנבה
נגנבה  ואם כאן). כסףֿמשנה (ראה לבניו קנס מוריש אדם
כשהשומר  שלדעתם, אפשר שם), פירש"י (וכן שמתו אחר
זה  הרי בחזרה, הפקדון לקחו לא והיורשים בשמירה ממשיך
לבנים, בנים ובשילמו הפקדון. את הם לו מסרו כאילו
בשמירתו  ממשיך והשומר הבעלים כשמתו המדובר



 148  ללראמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ ידיד   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמח ולוה קמח מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו ט"ו שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שני  כאן ויש השומר, מת ואחרֿכך ונגנבה בניו בהסכמת
מיתת  ב. הבעלים; מיתת א. היורשים: של לטובתם נימוקים

הדין]. מה שאלו ולפיכך בהערה 33)השומר, נתבאר
(רש"י).34)הקודמת. מחצה משלם הריני אמר: כשתבעו,

משום  בו, זכה לא או הכפל במחצית זכה אם היא והבעיא
ההפסד. כל את מפצה כשאינו כלום לו הקנה לא שהמפקיד

הדין 35) מה כלום, קנה לא מחצה בשילם אםֿתמציֿלומר
[ידועה  (רש"י). שלם דבר דמי ושילם שלמים דברים בשני
ולמה  כאםֿתמציֿלומר, מקום בכל לפסוק רבינו של שיטתו

כבר זכה? שלא מחצה בשילם כאן פסק רושמיֿלא קבעו
זה  שכלל טז) אות הרמב"ם כללי מלאכי, יד (ראה כללים
"אםֿתמציֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו רק יפה כוחו
השניה]. הבעיא של ממשמעותה יוצא כשזה לא אבל

חלקו,36) כל שילם שהרי הכפל, חצי קנה אם היא הבעיא
באםֿתמציֿלומר  נשאלה זו בעיא שגם [מובן לא? או

כלום]. קנה לא מחצה שלה,37)ששילם מלוג מנכסי
שלה. והקרן פירותיהם אוכל אם 38)שהבעל שם, ושאלו

נכסיה  על כאפוטרופוס שהוא מפני הכפל את קונה הבעל
(ע"פ  שלו אינו שהקרן מפני קנה, לא או פירותיהם אוכל וגם

שם). רש "י שלה.39)פירוש מלוג נכסי צדדי 40)לצורך
הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים אותם הם זו בעיא

שאל). ד"ה שם 'תוספות' (ראה הפוך שאם 41)ובכיוון
המוציא  אומרים היינו הדינים, מבעלי אחד ביד תפוס היה

הראיה. עליו ורבינו 42)מחבירו בהלכותיו, הרי"ף פסק כן
את  לדון שיש ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש דעתו. קיבל
שהוא  מקום בכל שלו הוא הפקדון שהרי כמוחזק, המפקיד
סי' חו"מ יוסף' [וב'בית לו. שייך הכפל כל כך ומשום נמצא,
הוא  המפקיד שאמנם והרמב"ם, הרי"ף שיטת מסביר רצה
כאן, רא"ש (ראה בכפל מוחזק אינו אבל בפקדון, מוחזק

ד)]. אות חריפתא שהרי 43)ופלפולא הכפל, בכל וזכה
בממון. מחזיק בחוץ 44)הוא קנסות מגבים ביתֿדין שאין

אין  הבעלים תפסו אם אףֿעלֿפיֿכן הוא, קנס וכפל לארץ,
בחוצהֿלארץ, "אפילו" רבינו שאמר [מה מידם. מוציאים
התופס, של כוחו הורע שבחוצהֿלארץ בכסףֿמשנה: מפרש
א. הכפל, לחצי בנוגע לחובתו נימוקים שני שישנם משום
אם  אפילו ב. בחוץֿלארץ; כפל כלל מגבים ביתֿדין  אין
רק  יש ישראל בארץ אבל בלבד. חציו מקבל היה מגבים,
ולפיכך  חצי. לו נותנים היו שביתֿדין היינו אחד, נימוק

ואפשר הדג  קצת. דחוק זה פירושו "אפילו". וכתב רבינו יש
"אפילו" המלה והוא: פשוט, יותר באופן רבינו כוונת לפרש
רבותא  שם שהרי והנפקד, המפקיד שבין לדין נמשכת אינה
חצי  נותנים היו והביתֿדין קנס שמגבים בא"י גדולה יותר
אין  הכול אחד תפס אם ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס מגבים שאין אףֿעלֿפי כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ

מידו]. מוציאים אין תפס אם

.Â·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»

B˙¯ÈÓL55B˙¯ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,¯ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»
ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ ¯eËt ¯ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ

.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»»

קח:45) אינו 46)בבאֿקמא שהשומר מזוין בליסטים
שלא  הסתתר אלא בפרהסיא לקח ולא מידו, להציל יכול
כפל  תשלומי המחייבת כגניבה נידון שכזה מעשה יראוהו.
שומר  לפטור כאונס ונידון ה"ד) גניבה מהלכות פ"ד (רבינו

רגילה. בגניבה שחייב את 47)שכר ממנו להוציא ואפשר
דמיה. או דין".48)הגניבה עמו "עושה כתוב: בגמרא

לטרוח  מוטל השומר על כלומר, הגנב", "עם ביאר ורבינו
כלום. מכיסו לשלם מחויב אינו אבל הגנב, מיד ולהוציא
מהגנב  וגובה לבעלים משלם שהשומר שם, מפרש ורש"י
ס"ק  שם וש"ך ז, ס"ק רצד סימן סמ"ע ראה (מגידֿמשנה.

בה 49)ז). שלחתי שלא אשבע לטעון: יכול אינו פירוש,
ואסתלק. - ברשותי שאינה גם ואולי כתוב 50)יד, בגמרא

שהוכר  לפני שקדם רבינו, ומפרש ונשבע", "שקדם סתם:
הרי"ף). פירש (וכן נשבעתי 51)הגנב לטעון: הוא יכול

הזה. הענין מכל והסתלקתי נתבארה 52)ונפטרתי לא
לא  וגם זאת, לעשות מחויב אינו אם יטרח מה לשם כוונתו.
על  שעמד רצד סי' חו"מ ב"ח (ראה כלום מזה ירוויח
מצוה). לעשות שרוצה בדוחק: ותירץ זו, תמיהה

לטרוח 53) עליו מוטל שמירתו, עבור שכר שקיבל מכיון
כשאפשר  כאונס, נידון זה שאין משום הגנב, מיד ולהוציא
שיטות  כמה הובאו שם מקובצת' [ב'שיטה מידו. להוציא
המגידֿ על בעיקר מסתמך כאן ופירושנו זו. סוגיא בפירוש

שם.54)משנה]. נפשטה, שלא כשנגנבה 55)בעיא
שהיה  השמירה חיוב ונפסק לגמרי, השומר נפטר באונס
שניה. שמירה עצמו על קיבל לא וכשהוחזרה עליו, מוטל

לבעלים 56) החזירה לא והוא השומר, ליד שהוחזרה מכיוון
הראשון. השמירה חיוב עדיין קיים -

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

âכסלו ט"ו שישי âיום

-mihtynxtq
äåìå äåìî úBëìä¦§©§¤§Ÿ¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
˙BÂÏ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿

ObÈ ‡lL (· .CÓÂ ÈÚÏ1ObÏ (‚ .B˙B‡2„·BÚ‰ ˙‡ ¿»ƒ»»∆…ƒ…ƒ…∆»≈
(‰ .ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL („ .ÌÈ·ÎBk»ƒ∆…¿«¿≈««ƒ¿«

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓfa ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï3(Â . ¿«¬ƒ««¿ƒ¿»»«¿«∆»ƒ
CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰ ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈««¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈∆»ƒ
ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á .‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL (Ê .BÏ∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ
.˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë .LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL∆ƒ»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ

יום שישי 



ללראמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ ידיד    149 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמט

קמט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו ט"ו שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˜qÚ˙È ‡lL (‡È .˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL (È4Ì„‡ ∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡lL :˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÔÈa≈«¿∆¿…∆¿ƒƒ∆…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È .·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ»≈»ƒ

˙BÂÏ‰Ïe5.˙Èa¯a BÏ ¿«¿¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

יחזיר"1) מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע ילחוץ,
ב). הלכה א פרק לקמן זאת 2)(רבינו אין הרמב"ן לדעת

ה). הלכה שם ביאורנו (ראה ביום,3)מצוה יום כסות
ה). הלכה ג פרק (לקמן בלילה לילה ייתן 4)כסות שלא

פרק 5)יד. ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב"ן לדעת
א. הלכה ה

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ואין 1) לפרוע חייב ושהלווה לעני, להלוות שמצוה מבאר

חוב. לבעל ומסדרין בדין מרחמים

.‡‡¯OÈ ÈiÚÏ ˙BÂÏ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓÏ2Ì‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ
˙eL¯ ÏBÎÈ .CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk3? ∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»»¿

‰ÏB„b BÊ ‰ÂˆÓe .'B‚Â epËÈ·Úz Ë·Ú‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««¬≈«¬ƒ∆¿ƒ¿»¿»
‰˜„v‰ ÔÓ4Ï‡BM‰ ÈÚ‰ Ï‡5C¯ˆ ¯·k ‰fL ; ƒ«¿»»∆∆»ƒ«≈∆∆¿»ƒ¿«

BÊ ‰cÓÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,Ï‡LÏ6‰¯Bz‰Â . ƒ¿…¿∆¬«ƒ…ƒƒ«¿ƒ»¿«»
:¯Ó‡pL ,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰lÓ ÚniL ÈÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ»«ƒ¿«¿∆»ƒ∆∆¡«

'B‚Â ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡a EÈÚ ‰Ú¯Â7. ¿»»≈¿¿»ƒ»∆¿¿

מצויות 2) מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו
ערוך  ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו
בין  נוהג חסד גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן
עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים
אם  וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני, אלא לי אין
מן  יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן
דווקא, לאו ישראל" "לעניי רבינו שכתב ומה העשיר").
הזקוק  עשיר כי להלוואה, וזקוק שצריך מי כל אלא
תמח  מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה

קוק). הרב מוסד יט:3)הוצאת פרשה משפטים מכילתא
מזה  חוץ רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי
כסף  "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד
אלא  אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה"
- תעביטנו העבט ציווי): (בלשון אומר כשהוא רשות?

רשות". ולא "גדול 4)חובה סג (שבת צדקה נתינת מצות
צדקה") הנותן מן יותר מי 6)המבקש.5)המלוה "כי

עניינו  צרת אין האנשים מידי לשאול פניו וגילה שנתבזה
עניינו  יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו)

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" "ולא 7)ולא
חטא". בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן

.·O‚Bp‰ Ïk8¯ÈÊÁi ‰Ó BÏ ÔÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÈÚ‰ »«≈∆»ƒ¿≈«∆≈««¬ƒ
BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - BÏ≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆

‰Lk9ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ObÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»≈»ƒ
BÏ ¯ˆ‰Ïe10È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ,11‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Obz ¿»≈∆∆¡««»¿ƒƒ…ƒƒ«¿»

e„ÓÏ12‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL ,13. »¿∆ƒ¿«¬≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"Bì øöäìe íéáëBk ãáBòä úà Obðì äOò úåöîe."'eë ¦§©£¥¦§Ÿ¤¨¥¨¦§¨¥

פרטי  מצינו העולם לאומות בנוגע גם הרי להבין וצריך
ולדוגמא  והרחמים, החסד במדת הנהגה של דינים
לבני  ובנוגע ישראל. עם עכו"ם עניי ומכסין "מפרנסין

מלכים בהלכות כתב פ"ח)נח האכזריות (סוף "אין שכן
אבל  עבודהֿזרה... עובדי בגויים אלא מצויה והעזות
הכל". על הם רחמנים ... ישראל והם אברהם של זרעו

תורה, הזהירה בעליֿחיים על שאפילו אלא עוד ולא
כמו  התורה, מן הוא בעליֿחיים צער איסור שהלא

נבוכים במורה הרמב"ם ספי"ז)שכתב .(ח"ג

את  לנגוש ה"מצוה עם הנ"ל כל מתאים אין ולכאורה
שכתב: לריבית בנוגע הוא כן וכמו לו", ולהצר העכו"ם

כו'". לעכו"ם להשיך "ומצותֿעשה

כדי  לא היא לנכרי בריבית להלוות שהמצוה לומר ויש
שהרי  ישראל, ממון להפסיד שלא כדי אלא לו להצר
דין  שיש אלא בריבית מלווים עצמם לבין בינם הגויים

בריבית. לישראל להלוות שאין מיוחד

להם, ולהצר העכו"ם את ליגוש בעניין הוא וכן
להשיב  ולאלצו ישראל ממון להציל היא בזה שהכוונה
לישראל, ממון הפסד לגרום שלא כדי בזמנה ההלוואה
ממון. (הגויים) משלמים הפירעון זמן הרווחת על שכן
ט  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

בחזקה.8) תובע בבא 9)לוחץ, (ראה ותובע דוחק כמלוה
עה:). להרוויח 10)מציעא ולא בזמן, החוב לפרוע לאלצו

תמז). חינוך (השווה הפירעון זמן את 11)לו להיות: צריך
קיג.12)הנכרי. - ראה דברים הרמב"ן 13)ספרי ודעת

ובפירוש  השישי בשורש לרבינו המצוות ספר על (בהשגותיו
שאמרו  ומה מצוה, הגוי נגישת שאין טו), דברים התורה
מצוות  משמיענו זה שכתוב הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי
ולא  ליגוש רשאי את לנכרי נדרש: הוא וכך באחיך. עשה
ולומר  עשה, נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך,

תעשה. ולא בעשה עובר הישראל את שהנוגש לך

.‚˙B‡¯‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡14ÔÓÊa B·BÁ ÏÚ·Ï BÓˆÚ »¿»»¿«¿«¿¿««ƒ¿«
B„ÈÁÙÈ ‡lL ,ÂÈÙÏ ¯·ÚÏ elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡L Ú„BiL∆≈«∆≈¬ƒ«¬…¿»»∆…«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÚ·Bz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÈÏÎÈ B‡«¿ƒ««ƒ∆≈¿¿≈»ƒ

BÚ·z Ì‡ ¯ÓBÏ15Ck ,Úa˙Ï ‰ÊÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe . «ƒ¿»¿≈∆»»∆ƒ¿…«»
LaÎÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡16:BÏ ¯ÓBÏÂ B„ÈaL B¯·Á ÔBÓÓ »«…∆ƒ¿»¬≈∆¿»¿«

EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL .BÏ LiL ‡e‰Â .·eLÂ CÏ≈»¿∆≈∆∆¡««…«¿≈¬
d‡ÈˆB‰Ïe ‰‡ÂÏ‰ ÁwÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .·eLÂ CÏ≈»¿≈»«…∆ƒ««¿»»¿ƒ»

d„a‡Ïe C¯ˆÏ ‡lL17·BÁ ÏÚa ‡ˆÓÈ ‡lL „Ú , ∆…¿…∆¿«¿»«∆…ƒ¿»««
‰OBÚÂ .ÏB„b ¯ÈLÚ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰a‚È ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ¿∆««ƒ∆««¿∆»ƒ»¿∆

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ :¯Ó‡pL ;‡e‰ ÚL¯ - ‰Ê18. ∆»»∆∆¡«…∆»»¿…¿«≈
ÌÈÓÎÁ eeˆÂ19.ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È : ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»
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קנ ולוה קנ מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו ט"ו שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"לא 14) - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
לנושה  מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה
תהיה  "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו
שיראה  בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י כנושה לו

ידע 15)וייבוש"). שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
(אבן  ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין

להשהות.16)האזל). מן 17)לעכב, לאבדה וגורם
לא,18)המלווה. רבה שמות ט. משנה ב פרק אבות ראה

יב.19)טו. משנה שם, אבות

.„B˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk20‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „e¯ËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ¯ÈLÚ21ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca22ÏkÓ ‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ BÏ ÔÈ·B‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -23ÔÈÓÈ¯ÁnL ¯Á‡ ,24ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL25‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·È26Û‡ .BÏ LiL Ú˜¯˜ ÏkÓ ÔÈ·B‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
B·BÁ ÏÚ·Ï B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL27‰ÊÏ ÔÈ·Bb -28‡B·È Ì‡Â ,29Û¯ËÈÂ ÔBL‡¯‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
Û¯ËÈ -30ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

- ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈ¯eÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡31‡È·È B‡ ,32‰È‡¯33Ô‰Ó ‰a‚È B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆≈∆

.B·BÁ ÏÚa««

דין.20) בפרק 21)בבית להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
זה  הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד הלכה מסנהדרין כ
לפרנסו  חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו ובעל

בכבוד". מתפרנס ונמצא בדין פד.22)אזכנו כתובות
ונאמר  בריבו" תהדר לא "ודל התורה הזהירה זה "ועל
תורת  פי על שם (רבינו דל" פני תשא "לא טו) יט, (ויקרא

ד). פרק קדושים לגבייה 23)כוהנים קודמים שהמטלטלין
גבייתו  תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, ִמן
יד.). קמא בבא כממון. (שדינם ממטלטלים או מממון
אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון
משלם  רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו
מהלכות  י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
פרק  בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי
כתב  (וכן המטלטלין מן לגבייה קודמים שהממון שישי
בבא  הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם

תם. רבינו בשם ד סימן א פרק חרם 24)קמא "הטלת
ספרי  בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים
משנה  (מגיד אצלם" בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים

ז). הלכה י"א פרק ללווה.25)להלן לו לא 26)שיש או
דין. לבית הבא 27)הודיע מזה שלווה לפני ממנו לווה

הכתובה  וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
אישות  מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה

ג. למנוע 28)הלכה והאשה חוב הבעל ביד ואין מיד,
ולכשיבוא.29)גבייתו. אין 30)כלומר, למה נימוק זה

לאחרים, משועבדת שהיא פי על אף הקרקע גביית מונעים
שהרי  השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי

שכל  ראשון, שגבה מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע
ועיין  רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם

ו). הלכה י פרק כתובות מה 31)ירושלמי כל "חזקה
מצא  זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות אלא 32)רבינו פירוש,
יביא. כדבריו.33)או הוא שכן עדים,

.‰ÏL ÂÈ·e BzL‡ ˙eÒkÓ ‡Ï ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆…ƒ¿ƒ¿»»∆
ÏÂ ,‰ÂÏÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈÚe·ˆ ÌÈ„‚aÓ ‡34ÏÚ Û‡ , …∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿»««

ÌÈL„Á ÌÈÏcqÓ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ eL·Ï ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
Ô‰lL el‡ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓLÏ ÔÁ˜lL35ÌÈ¯·c ‰na . ∆¿»»ƒ¿»∆»¬≈≈∆»∆«∆¿»ƒ

- „ÚBn‰Â ˙aL È„‚a Ï·‡ ;ÏÁ‰ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈«…¬»ƒ¿≈«»¿«≈
·BÁ ÏÚa Ô˙B‡ ‰·Bb36eÈ‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»««¿≈»ƒ«ƒ»

ÛÒk B‡ ·‰Ê ÈÏÎe ˙BÚaË Ô‰a37.B·BÁ ÏÚ·Ï Ïk‰L , »∆«»¿≈»»∆∆∆«…¿««

ובניו.34) אשתו לקחם 35)לשם או שנתנם שמשעה
(רי"ף  שלהם הם והרי בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן

כד.). ערכין פי על ריט, סימן שהם 36)בתשובה מתוך
נותנם  הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים
להם  יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה
א  פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף

ד). ואם 37)הלכה שתתקשט, מנת על קונה "שאדם
רי"ף  פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך

רט). סימן שם

.ÂÈ¯ËL ÂÈÏÚ È¯‰Â ,Ú˜¯˜ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰»ƒ«¿¿ƒ«¿««¬≈»»ƒ¿≈
ÈÒÎ Ïk È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ˙B·BÁ¿¿≈»ƒ¿»«¬≈»¿»«
Ô˙B‡ eÏhÈ Ì‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÔÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È˙B‡ e¯Ò‡È ,Ì·BÁa ÌÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ

È˙Ba¯ e¯B‰ - ‰È·Ma ‰È‰‡Â Ô·BÁa38ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L , ¿»¿∆¿∆«ƒ¿»««∆≈¿ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‡B·iLÎe ;ÌÈÏ‡¯Oi‰ ea‚ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿≈»ƒ

B˙BcÙÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ - e‰e¯Ò‡ÈÂ39. ¿««¿¬≈»ƒ¿»≈¿Àƒƒ¿

שם.38) על 39)הרי"ף מוטלת אינה להצילו המצוה
מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע

.ÊÔÈ¯cÒÓ40·BÁ ÏÚ·Ï41ÔÈÎ¯Úa ÔÈ¯cÒnL C¯„k ,42. ¿«¿ƒ¿««¿∆∆∆¿«¿ƒ«¬»ƒ
‡·‰ :‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk43LiL ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ≈«¿ƒ«…∆»≈»«ƒ«¿¿ƒ∆≈

Ïk‰ ÔÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .˙Á‡ ËÁÓ elÙ‡ ÁÈpz ‡ÏÂ ,EÏ¿¿…«ƒ«¬ƒ««««¿¿ƒƒ«…
ÔBÊÓ44˙eÒkÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ¿¿ƒ¿¿≈»»…∆ƒ¿

˙ÙˆÓ B‡ ÈLÓ È„‚a LaÏiL ‡ÏÂ .BÏ ‰Èe‡¯‰»¿»¿…∆ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆
‰·e‰Ê45epnÓ d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ‡l‡ ,46BÏ ÔÈ˙BÂ , ¿»∆»«¬ƒƒ»ƒ∆¿¿ƒ

BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk47‰hÓe .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ48·LÈÏ ¿»¿»ƒ¿≈»»…∆ƒ»≈≈
Ì‡Â .Ì‰ÈÏÚ ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÚvÓe ‰hÓe ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ»«»»¿ƒƒ…¬≈∆¿ƒ

ıtÓe ‰hÓ - ÈÚ ‰È‰49ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ »»»ƒƒ»«»ƒ…»»¿≈¿ƒ
el‡k ÌÈÏk50ÂÈ·e BzL‡Ï51·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ»≈¿ƒ¿»»««ƒ∆«»
Ì‰È˙BBÊÓa52ÂÈlÙ˙e ÂÈÏcÒ BÏ ÔÈ˙BÂ .53‰È‰ . ƒ¿≈∆¿¿ƒ«¿»»¿ƒ»»»

Ôn‡54.ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
L¯Á ‰È‰L ÔB‚k55ÈzLe ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B - ¿∆»»»»¿ƒ¿≈«¬»ƒ¿≈

˙B¯‚Ó56ËÚeÓ „Á‡ ÔÈÓe ‰a¯Ó „Á‡ ÔÈÓ BÏ ‰È‰ .57 ¿≈»»ƒ∆»¿À∆ƒ∆»»
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קנא

קנא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו ט"ז קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ,‰a¯Ó‰ ÔÓ ÌÈL BÏ ÔÈ˙B -¿ƒ¿«ƒƒ«¿À∆¿»∆≈ƒ
‰a¯Ó‰ ÈÓcÓ ÌÈÏk BÏ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ËÚen‰58‰È‰ . «»¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈«¿À∆»»
BcÓˆ ‡Ï BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¯nÁ B‡ ¯k‡59‡ÏÂ ƒ»«»≈¿ƒ…ƒ¿¿…

B¯BÓÁ60BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡ - ÔtÒ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬¿≈ƒ»»«»≈¿ƒ
B˙ÈÙÒ61- el‡Ó ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ»««ƒ∆≈¿∆»≈≈

ÌÈÏk el‡ ÔÈ‡62ÌÈÒÎ ‡l‡ ,63¯‡L ÌÚ e¯ÎnÈÂ , ≈≈≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
.B·BÁ ÏÚ·Ï e˙pÈÂ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿¿««

שאינו 40) פי על אף עני הוא ואם הלווה, נכסי "מעריכין
משיירין  אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב נשלם
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו

לגבות 41) דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן כשיגיע
כג). צז, סימן ערוך (שולחן לתת 42)חובו שהתחייב מי

רכושו  כל לוקח דין בית אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש
כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו
מציעא  (בבא רבינו בדברי כאן המפורט כל לו שמשאירים

י"ב.43)קיג:). הלכה ב פרק לקמן כד.44)ראה שם
מערכך" הוא מך "ואם ח): כז, (ויקרא הכתוב מן זה דרשו

מערכך. החייהו זהב.45)- מציעא 46)רקומה בבא
לשבתות 47)שם. לא אבל החול, ימי לצורך כמותו לאיש

טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק (רבינו טובים וימים
פי  על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו

שם). בביאורנו הובא קידושין כיסא.48)ירושלמי
בהם 49) להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס מצע

לבד. של מצע לדרוש יכול לא 50)ואינו וגם כסות לא
הקטנים.אפיל 51)מזון. י"ב 52)ו בפרק כמבואר

להחיות  המלוה על הוטל שלא יד. ב, הלכה אישות מהלכות
ולא  מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את

מערכך". ובניו כשם 53)אשתו - (שם) יד ושל ראש של
קיג). פסחים (והשווה כסות לו שם.54)שנותנין

שלושה 57)משורים.56)נגר.55) לו שיש כגון,
האחת. והמגירה המעצד 58)מעצדים מוכרים אין

מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי
שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי

לאיכר.59) בקר (שם).60)צמד חמר היה שם 61)אם
אומנות.62)יח. קמא.63)כלי תנא לדעת בגמרא שם

.Á‰ÂÏÓ64ÔB‚k ,‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯t‰Ï ‡aL «¿∆∆»¿ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆¿
‰M‡‰ ‰ÒÙ˙Â ,‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰L∆»»«…∆ƒ¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ»
ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ó ÔBfzL È„k ÏÚa‰ ÈÒÎpÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒƒƒ¿≈«««¿≈∆ƒ≈∆ƒƒ

d„iÓ Ô˙B‡65dÏÚa ‰È‰ elÙ‡L ;·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ »ƒ»»¿¿ƒ¿««∆¬ƒ»»«¿»
„Ú ÂÈ·e BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï - ‰nÚƒ»…»»»»∆ƒ¿»»«

B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙiL66. ∆ƒ¿«»

צז.64) סימן בטור הובאה הרי"ף פי 65)תשובת על ואף
מיעט  שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב
שקדמו  פי על אף כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון
בשם  משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב

התרומות). ז.66)בעל הלכה למעלה כמבואר

âכסלו ט"ז קודש âשבת
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

לו,1) שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר
לאחרים, שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין
לווה  ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל

ושחררו. מעבדו

.‡Ì‡ :B·BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ Úa˙iL ÔÓÊaL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆∆ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒÓ - ÌÈÒÎ ‰ÂlÏ e‡ˆÓƒ¿¿«…∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««

e¯‡aL BÓk ,¯‡M‰ ˙‡ B·BÁ2‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ∆«¿»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿»
„·Ïa BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·„ BÏ e‡ˆÓ B‡ ,ÌeÏk ‰ÂlÏ«…∆¿ƒ¿¿¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«

B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡Â .Bk¯„Ï ‰Âl‰ CÏÈ -3ÔÈ‡Â , ≈≈«…∆¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,ÈÚ ‰z‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈¿»»∆«»»ƒ¿…«¿ƒƒ

B˙B‡4‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈcL C¯„k ,¿∆∆∆»ƒ»¿≈»ƒ∆∆¡«…
‰Lk BÏ ‰È‰˙5‰z‡ Ì‡ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ . ƒ¿∆¿∆∆»¿ƒ««¿∆ƒ«»

.Ô˙B‡ ÒÙ˙e CÏ - EÏ ·iÁÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÒÎ Ú„BÈ≈«¿»ƒ»∆«¿À»¿≈¿…»

ז.2) הלכה פ"א מצאנו 3)למעלה "לא כי בביתֿהסוהר,
עונש  או מאסר (היינו הגוף חיוב (בתלמוד) מקום בשום

(מגידֿמשנה). ממון" מחמת בזה) וכיוצא שאין 4)מלקות
כלום. הם.5)לו נגישה אמצעי - אלו ודרכים

.·ÔÚË6B˙Èa CB˙a Ô‰ È¯‰Â Ô˙B‡ ‡ÈaÁ‰Â BÏ LiL »«∆≈¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿≈
ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,B˙È·Ï ÒkiL ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‡ -≈ƒ«ƒ∆ƒ»≈¿≈…¿…¿ƒ«

ÔÈc ˙Èa7ıeÁa :¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰¯Bz‰L ; ≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ»«∆∆∆¡««
ÏÚ·Ï ÔzÈ ‡ÏÂ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ .„ÓÚz«¬…¬»«¬ƒƒ«ƒ∆≈¿…ƒ≈¿««

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ e‡¯Lk .B·BÁ8¯Á‡ e„ÓÚL ¿∆»«¿ƒ»ƒƒ∆»¿««
ÌÈ‡n¯‰ ea¯L ,‡¯Ób‰ ¯eaÁ9ÈÙa ˙Ï„ ‰ÏÚÂ , ƒ«¿»»∆«»«»ƒ¿ƒ¿¬»∆∆ƒ¿≈

ÔÈÂÏ10‰¯eÓÁ ‰Úe·L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL eÈ˜˙‰ , …ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆«…∆¿»¬»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz ÏL ÔÈÚk11¯˙È ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L : ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿»≈

,ÌÈ¯Á‡ „Èa Ô‡ÈaÁ‰ ‡lLÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…∆¿ƒ»¿«¬≈ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ Ô˙ ‡lLÂ12‰Úe·La ÏÏBÎÂ . ¿∆…»««»»«¿»¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»

B˙eL¯Ï B‡ B„ÈÏ ‡B·iL ÏÎÂ ÁÈÂ¯iL ÏkL :BÊ∆…∆«¿ƒ«¿…∆»¿»ƒ¿
BzL‡Ï ‡Ï ÌeÏk epnÓ ÏÈÎ‡È ‡Ï - B„È ‚ÈOz ¯L‡Ó≈¬∆«ƒ»…«¬ƒƒ∆¿…¿ƒ¿

ÂÈ·Ï ‡ÏÂ13‡ÏÂ ,Ô‰a ÏthÈ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ LÈaÏÈ ‡ÏÂ , ¿…¿»»¿…«¿ƒ»¿…ƒ«≈»∆¿…
¯L‡ ÏkÓ ‡ÈˆBÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔzÈƒ≈«»»¿»»»»∆»ƒƒ»¬∆
,L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ B„È ‚ÈOz«ƒ»¿¿ƒ¿¿≈»»…∆

BÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎe BÏ Èe‡¯‰ ÔBÊÓ14˙ÏÈÎ‡ ‡Ï , »»»¿»»…¬ƒ«
ÈLeaÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ Èa B‡ ÔÈ‡·Bq‰Â ÌÈÏÏBf‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…«¿≈

ÌÈ‚q‰Â ˙BÁt‰15Bk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,Bk¯„k ‡l‡ , ««¿«¿»ƒ∆»¿«¿¿»«»≈«»¿
.B·BÁ Ïk epa‚iL „Ú ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈƒ≈¿««ƒƒ«∆«¿∆»
ÔÈÈeÏb ,ÌÈÒÎ ÈBÏÙÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ‰lÁz ÔÈÓÈ¯ÁÓe«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰wz‰ ¯Á‡ Ìb .ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BÈ ‡ÏÂ ,ÔÈeÓË B‡¿ƒ¿…ƒ«¿≈ƒ«««««»»
ÏL B˙Èa CB˙Ï Òk‰Ï ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ,˙‡f‰«…≈««»¿ƒ»≈¿≈∆
¯˜ÚÏ ewz ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,‰ÂÏ…∆…¿…¿ƒ«≈ƒ∆…ƒ¿«¬…

‰¯Bz‰ Ûeb16B‡ ,ÂÈÏk ‡ÈˆBÈ BÓˆÚ ‰Âl‰ ‡l‡ . «»∆»«…∆«¿ƒ≈»

שבת קודש
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קנב ולוה קנב מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו ט"ז קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,BÏ Èe‡¯‰ ÔÈÁÈpÓ ;ÈÏ LiL ‡e‰ CÎÂ Ck :¯Ó‡È…«»¿»∆≈ƒ«ƒƒ»»
Ï‡¯OÈ ÔÈc ‰ÊÎÂ .BÊ ‰w˙a Ú·MÈÂ ,¯‡M‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Úe·L ÚaLpL ¯Á‡ ÔBÓÓ BÏ ‰‡¯ .Ô˙BÓB˜Ó ÏÎa¿»¿»ƒ¿»»««∆ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ - È„Èa ‡e‰ ˜ÒÚ B‡ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL :¯Ó‡Â ,BÊ¿»«∆¬≈ƒ≈∆¿»ƒ≈

BÏ ÔÈÚÓBL17È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,18. ¿ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈««

ג.7)המלוה.6) הל' פ"ג לקמן ראה קיג. בבאֿמציעא
מיימוניות).8) (הגהות סבוראי  ממונם,9)רבנן המסתירים

לי. אין לאחרים 10)ואומרים ממון מלהלוות שנמנעו
לי. אין ויטענו: להם אשר כל יחביאו שמא החשש, מפני

ברשותו 11) שאינו השבועה כדוגמת בידו, כשס"ת היינו
מפני  משלם, הריני האומר השומר על חכמים שתיקנו
כמבואר  לשמירתו, שנמסר בחפץ נתן עיניו שמא החשש
א. ס"ק צט סי' (הגר"א א הל' ופקדון שאלה מהל' בפ"ו

שם). דינה 12)עיין להחזיר, עלֿמנת שמתנה ואע"פ
נתנו  שלא לדבר רגלים כי מתנה, מתנתו אין כאן - כמתנה
גובה  בעלֿחוב הדין ומן הבעלֿחוב, מן להבריח כדי אלא
החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,

שם). ז.13)(כסףֿמשנה הל' פ"א למעלה השווה
שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי

חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט.18)פ"א סי' בתשובה מיגאש, הר"י

.‚‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«
ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈ ÁÈÂ¯iM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈

BÚÈaLÓe ‡a ˙B·BÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰Úe·ML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙Â .˙B·BÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈

שבועה.19) אותה ותקנת 20)שנית הואיל כלומר,
היא. מבעלי21ֿ)הגאונים אחד לכל שבועה לחייבו

ומשנהֿ (לחםֿמשנה להם גם יתן שירוויח שכל חובות,
למלך).

.„¯LÎÂ ÈÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ22,Ìza CÏB‰Â ƒ∆À¿«∆»ƒ¿»≈¿≈«…
B·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÌÚ‰ ·¯Ïe ÔicÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ¯·c‰Â¿«»»»¿»«««»¿…»»»««

Ú·Bz‰ ˜ÊÁ‰Â ,BÊ ‰w˙a BÚÈaL‰Ï23˜tzÒÓ BÈ‡L ¿«¿ƒ¿«»»¿À¿««≈«∆≈ƒ¿«≈
‰Ê ˙eiÚa24¯ˆ‰Ï ,BÊ ‰Úe·La B¯ÚˆÏ ‰ˆB¯ ‡l‡ , «¬ƒ∆∆»∆¿«¬ƒ¿»¿»≈

CÏiL È„k B‡ ,epnÓ Ì˜p‰Ï È„k ,ÌÈa¯a BLi·Ïe BÏ¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ∆¿≈∆≈≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰ÂÏÈÂ25BzL‡ ÈÒÎ ÁwÈ B‡ ,26 ¿ƒ¿∆ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿

¯eÒ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - BÊ ‰Úe·MÓ ÏˆpiL „Ú ,‰ÊÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»∆«∆ƒ»≈ƒ¿»≈»∆ƒ∆»
BÚÈaL‰ Ì‡Â ;BÊ ‰Úe·L BÚÈaL‰Ï ÌÈÓL ‡¯È Ôi„Ï¿«»¿≈»«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ
.‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :‰¯Bz ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïha -ƒ≈…«¬∆∆»…ƒ¿∆¿∆

B„¯ËÏe Ú·Bza ¯Ú‚Ï ÔicÏ Èe‡¯ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ27, ¿…∆»»««»ƒ¿…«≈«¿»¿
ewz ‡lL .BaÏ ˙e¯È¯La CÏB‰Â ¯ËB ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿ƒƒ∆…ƒ¿

ÔÈ‡n¯‰ ÈtÓ ‡l‡ BÊ ‰wz ÌÈB‡b‰28È¯‰Â , «¿ƒ«»»∆»ƒ¿≈»«»ƒ«¬≈
¯Ó‡29‡e‰ È‡n¯ Ì‡ e‰L¯c - B˙‡ EÈÁ‡ L¯c „Ú : ∆¡««¿»ƒ…»¿≈ƒ««

BÈ‡LÂ ÈÚ ‡e‰L ‰Ê ˜ÊÁ‰L ¯Á‡Óe ,È‡n¯ BÈ‡ B‡≈««≈««∆À¿«∆∆»ƒ¿∆≈

ÈnL :¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ .BÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡ - È‡n«̄«»¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈∆ƒ
È¯‰Â ,BzÓe B‡OÓa ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈÎ¯„e ,È‡n¯ ˜ÊÁ‰L∆À¿«««¿»»¿À¿»ƒ¿«»«»«¬≈
È¯‰Â ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ÔÚËÂ ,ÔBÓÓ BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰»∆≈»¿»«∆≈¿«¬≈

BÚÈaL‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L - BÊ ‰w˙a Ú·M‰Ï ı¯ ‡e‰30. »¿ƒ»«¿«»»∆≈»¿«¿ƒ
B˙BOÚÏ Ôica Ák LÈ Ì‡ ‡l‡31ÏÚa Ú¯ÙiL „Ú ∆»ƒ≈…«««»¿««∆ƒ¿«««

‡e‰L ¯Á‡Ó ,‰OÚÈ - ÔziL „Ú B˙BcÏ B‡ ,B·BÁ¿««∆ƒ≈¿«∆≈««∆
‰ÂˆÓ ·BÁ ÏÚa ˙ÚÈ¯tL ,„eÓ‡32:¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿ƒ«««ƒ¿»¿»∆»»

˜„v‰ Ûc¯Ï B˙eÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·cÓ Ôic‰ ‰OÚiL Ïk…∆«¬∆««»ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ¿…«∆∆
BÙ„¯Ï eÈeËˆpL ,„·Ïa33¯·ÚÏ ‡ÏÂ ,34ÏÚ ÔÈc‰ ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»¿¿…«¬…«ƒ«

Ïa˜Óe ,˙BOÚÏ ‰L¯Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆À¿∆«¬¿«≈
ÌÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰iL ‡e‰Â .¯ÎO35. »»¿∆ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ

ישר.22) רבים.23)אדם בו ספק,24)יודעים לו אין
באופיו  כלומר זה", של "בענין גורסים: ויש עני. הוא שכן

צט). סי' 'פרישה' (עיין הנתבע של בריבית.25)ובמצבו
שאינם 26) ברזל, צאן נכסי ובין מלוג נכסי בין לו שהכניסה

סי' שו"ע (השווה מהם גובה ואינו לבעלֿחוב משועבדים
כו). סעיף פניו.27)צז מעל לעיל 28)לגרשו כמבואר

ב. אבידה.29)הל' מוצא בענין כח, בבבאֿמציעא
שהוא 30) למי השבועה את נותנין "אין ג: פ"ו, רבה ויקרא

קיב). ס"ק פז סימן (הגר"א השבועה" אחר לכופו.31)רץ
נפשו 32) שתצא עד אותו שמכין נתבאר ושם פו. כתובות

זו. מצוה יקיים צדק 33)או כ): טז, (דברים שנאמר כמו
מרומה  בדין שהמדובר פירשו לו: ובסנהדרין תרדוף. צדק

ג). הל' סנהדרין מהל' פכ"ב רדב"ז להטות.34)(עיין
יהיו 35) מעשיך "וכל יב משנה פ"ב (אבות שאמרו כמו
האחרונים לש  המפרשים בשם המגידֿמשנה וכתב שמים". ם

ב"ד  הוא אלאֿאםֿכן בכך מורשה ב"ד כל "שלא ז"ל:
שאינן  הדיינין ומשרבו וחסידות. בחכמה ומוחזק חשוב
דרך  לו לעשות פורץ אחד כל יהא שלא לחוש יש - מומחין
עצמו: רבינו כתב ב, הל' סנהדרין מהל' ובפכ"ד לעצמו".
כראוי  חכמים אינם וכו' הגונים שאינם דינים בתי "משרבו
ידון  ולא וכו' ישראל דיני בתי רוב הסכימו בינה, ובעלי
מאמין  לבי הדיוט כל יאמר שלא כדי דעתו, בסמיכות הדיין
לפי  דין כתב שכאן ונראה זה". על סומכת ודעתי זה, לדברי

(לחםֿמשנה). שם שכתב מה על וסמך הגמרא,

.‰,ÂÈÏÚL ·BÁ ¯ËL ÈtÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆»»
‰„B‰Â36ÌÈ¯Á‡ ˙B·BÁa ÌÈ¯Á‡Ï37¯˙È B„È ‰‚ÈO‰Â , ¿»«¬≈ƒ¿¬≈ƒ¿ƒƒ»»»≈

˙B¯ËL ÈÏÚa ‡l‡ ¯˙i‰ eÏhÈ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ÏÚ«»»…ƒ¿«»≈∆»«¬≈¿»
„·Ïa38‡Èe˜ ‡nL ,39ÂÈÒÎ ÏÚ B˙‡„B‰a ‰OBÚ ƒ¿«∆»¿¿»∆¿»»«¿»»

.‰Ê ÏL∆∆

עדי 36) יש אפילו או הלוואה עדי כאן ואין מעצמו,
שלא  מודה והוא פרעתי, לטעון יכול שהלווה אלא הלוואה,

ג). צט, סי' ש"ך (ראה -37)פרע לדבריו - הקודמים
שבשטר. והם 38)להלוואה הלוואה עדי יש אם אבל

בעדים  אלא יפרע שלא והלוה המלוה בין שהותנה מעידים
ה"ו). וראה (מגידֿמשנה, לגביה קודמת שטר בלי המלוה -

המלוה.39) מן נכסיו להבריח והאחרים, הלווה בין תחבולה
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כסלו  י'־י"א ראשון־שני יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

.ÂÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L Ô·e‡¯40·iÁ ÈÂÏÂ ,‰‡Ó ¿≈∆»»«»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ«»
.ÔBÚÓLÏ ÔÈ˙BÂ ÈÂlÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰‡Ó Ô·e‡¯Ïƒ¿≈≈»ƒƒƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈÒÎ Ô·e‡¯Ï ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ41·BÁ È¯ËL BÏ eÈ‰Â , ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL :ÈÂÏ ¯Ó‡Â ,ÈÂÏ ÏÚ42‡e‰ Úe¯t ,43, «≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¬»»»«

Ô·e‡¯ BÏ ‰„B‰Â44B˙‡„B‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ -45, ¿»¿≈≈«¿ƒƒ«»»
a‡Ï ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL;ÔBÚÓL ÏL B˙eÎÊ „46 ∆»¿¿»≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¿

ÔBÚÓL Ú·MÈ ‡l‡47Û¯BË Ïk ÔÈ„k ,ÈÂlÓ ÏhÈÂ48 ∆»ƒ»«ƒ¿¿ƒ…ƒ≈ƒ¿ƒ»≈
‰Úe·La ‡l‡ Ú¯Ù BÈ‡L49ÂÈÏÚ LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿≈»ƒ∆≈»»

¯Á‡ ·BÁa BÓˆÚÓ ¯Á‡Ï ‰„B‰Â ,·BÁ ¯ËL50Ì‡ , ¿«¿»¿«≈≈«¿¿«≈ƒ
¯ËM‰ ÏÚa ‰·Bb - Ì‰ÈL ea‚iL È„k ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆«««¿»

‰Ê ÏL B¯ËL ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡lL ,„·Ïa51. ƒ¿«∆…«¬¿¿»«¿»∆∆

וחבירו 40) מנה בחבירו לנושה "מנין נתן: כרבי יט. כתובות
תלמודֿלומר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו,
הלוהו  לאשר (כלומר, לו" אשם לאשר "ונתן ז): ח, (במדבר
שהקרן  למי דהיינו שלו, האשם לאשר אלא כאן, כתוב אין

רש"י). - גובה 41)שלו שמעון אין - נכסים לו יש אם כי
כשאין  אלא נאמרה שלא לפי נתן, רבי של מדרשתו מלוי
(מגידֿמשנה). מ. בבבאֿקמא כמבואר אחרים, נכסים ללוה

יתבענו 42) שלא אימון מתוך לו מסרו אלא כלום, לוה לא
ילווהו. אם ראובן.43)אלא בידי השטר ונשאר

אמנה.44) או פרוע ראובן.45)שהשטר של
ו 46) שם, אביי.כתובות של חפץ,47)כפירושו בנקיטת

רבינו  (ע"פ לאחר מכרו או מחלו ולא זה חוב נפרע שלא
י). הל' פכ"ב משועבדים 48)להלן או המכורים מנכסים

מה).49)לאחרים. שבועות ע"פ שם (פכ"ב לקמן כמבואר
הלוואה 50) עדי כאן ואין - בשטר להלוואה לדבריו, שקדם,

לו). הערה ה"ה למעלה רבינו 51)(ראה לימדנו כבר
הודאתו  מקבלים ואין לקנוניא, שחוששים ה') הל' (למעלה
שאין  לפי שנית, זה דין וכתב רבינו וחזר אחרים. בחובות
בהל' להמבואר דומה כאן הנידון של לקנוניא החשד רקע
הסידור, שבועת כבר כשנשבע המדובר, ה בהל' כי ה,
שאינו  ובניו, אשתו לפרנסת דאגתו הוא לקנוניא והגורם
לבעלֿחובו  ראשון ראשון פורע אלא אותם להאכיל רשאי
עשוי  שאדם זה על מבוסס החשד ובכן שם, כמבואר
שגם  ואפשר ובניו, אשתו פרנסת בגלל לעצמו היתר להורות

קטנים. וילדים אשה לפרנס מצוה בזה רואים האחרים
הגורם  הסידור, שבועת לפני שמודה שלפנינו, ובנידון
ולכן  מנכסיו, ערום ישאר שלא כדי הוא, האפשרית לקנוניא
(ולצד  זו סיבה בגלל גם לקנוניא שחוששים רבינו, מלמדנו
שבנידון  לפי כאן, מהמבואר נלמד ה בהל' הנידון אין שני,
ולכך  קנוניא, שום יעשה שלא בשבועה התחייב כבר ה הל'
– הודאתו לאמת מסייעתו זו שבועה שאין רבינו מלמדנו

ג). ס"ק צט סי' ש"ך עיין כסףֿמשנה.

.ÊÌÈ„Ú ‡Ïa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÂÏ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡52elÙ‡Â , »¿»»¿«¿¿»¿…≈ƒ«¬ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï53ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,54. ¿«¿ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿

¯˙BÈ ÁaLÓ - ¯ËLa ‰ÂÏn‰Â55‡Ïa ‰ÂÏn‰ ÏÎÂ . ¿««¿∆ƒ¿»¿À»≈¿»««¿∆¿…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ - ÌÈ„Ú56, ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â57. ¿≈¿»»¿«¿

(ב"מ 52) להכחיש הלווה של דעתו על עולה כך שמתוך
שם). וברש"י והטעם 53)עה: שיכחיש, בו לחשוד שאין

שהיה). מעשה (שם, ישכח משנתו טרדת מתוך שמא -
הל'54) יג פרק להלן שיתבאר כמו בשבועה, נאמן שהמלוה

במלוה 55)ג. אבל בו, רשום המלוה סכום שבשטר לפי
שלוה  לטעון ללווה ואפשר ידוע, הסכום אין המשכון על
ד). ס"ק ע, סי' (סמ"ע תובע שהמלוה מהסכום פחות

כפירה.56) לידי שמביאהו ללווה מכשול שגורם
שאינו 57) מה מחבירו שתובע על אותו מקללים אדם שבני

לו. חייב

.Á·¯‰58‰ÂÏ B‡ ,B¯¯ÁL Ck ¯Á‡Â Bc·ÚÓ ‰ÂlL »«∆»»≈«¿¿««»ƒ¿¿»»
ÏkL ;ÌeÏk ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ - dL¯b Ck ¯Á‡Â BzL‡Ó≈ƒ¿¿««»≈¿»≈»∆»»¿∆»
‰M‡‰ „ÈaL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ,Ba¯ ‰˜ - „·Ú ‰wM ‰Ó«∆»»∆∆»»«¿»«»∆¿«»ƒ»

dÏÚa ˙˜ÊÁa -59Ô‰L ‰È‡¯ ‰‡È·‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿∆¿««¿»∆»ƒ≈ƒ»¿»»∆≈
d˙Èe„pÓ60. ƒ¿¿»»

נא).58) (בבאֿבתרא העבד של משל 59)בעלו כלומר,
מהם  להוציא כדי הלוואה בתור באמתלא ולקחם הם, בעלה
אישות  מהל' פכ"ב רבינו והשווה שם. ב"ב גמ' (עיין ממונו

שם). ולחםֿמשנה ובמגידֿמשנה כט, נכסים 60)הל'
הימנו  "לוה כח. כתובות (עיין שנישאו בשעה לו שהכניסה

וכו'"). אביה מנכסי

$
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd elqk f"hÎ'i -

âכסלו י' ראשון âיום
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

âכסלו י"א שני âיום
.æ÷ äùò úåöî

יום ראשון ־שני י '־י "א כסלו 
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

 שיעוגי גמב"ם - ספג המצוות 

גמב"ם - ספג המצוות 
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כסלו קנד י"ב־ט"ז שלישי־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

âכסלו י"ב שלישי âיום
.âé÷ .æ÷ äùò úåöî
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

âכסלו י"ג רביעי âיום
.âé÷ äùò úåöî

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

âכסלו י"ד חמישי âיום
.âé÷ äùò úåöî

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

âכסלו ט"ו שישי 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
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ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

âכסלו ט"ז קודש âשבת
.ç÷ äùò úåöî

יום שלישי ־שבת ־קודש י "ב ־ט "ז כסלו 
הקודם ביום נדפסה הק"ח ְִַַָהּמצוה

$
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(‚È).'åâå íéäìà ïâ ïãòá את ותפנוקין טבון בסגי

עותרא  כל שרי את דה' גינתא בעדן כאילו מתפניק
על  מסדרן טבן אבנין כל לך מתיהב ויקרא גיותא

כיסוייך:êúëåñî.לבושך: לבוש ל"א úëàìîחופתך,
.êá êéá÷ðå êéôåú יודע הזה הכבוד לך שנתתי אע"פ

ונקבים  תופים מלאכת בך ועשיתי שתתגאה הייתי
להתבונן: לך היה ובם כתוף זמר בקול רוח המוציאין

(„È).êëåñä çùîî áåøë úà כלומר מדה עוף את
מושל  כלומר רב סכך בכנפיו הסוכך הגדול העוף

מדות אנשי כמו גודל לשון ממשח רב, (במדברממשל

דמשחן:י "ד ) גברי ÷ùãåדמתרגמינן øäá êéúúðå
.úééä íéäìà הר בבנין שם לך לקנות מקום לך ונתתי

ארזים: בעצי שלמה את שסייעת ùàקדשי éðáà êåúá
.úëìäúä שהם ישראל מלכי עם זכרון לך קנית

השרת: êá.(ÂË)כמלאכי äúìåò àöîð אל באמרך
מלאו:åìî.(ÊË)אני: íéäìà.כמו øäî êììçàå גרמת

ביתי: בבנין עוד תצדק שלא אותך êãáàå.שאמחה
ואאבדך: ùà.כמו éðáà êåúî עם חלק תטול שלא

הזה  הענין דרשו אגדה במדרש ורבותינו הצדיקי',
נתגאית  מה לחירם הנביא אמר וכך הראשון באדם

הראשון ברק  אדם שהיה כמו היית עדן בגן שמא יעך
לאדם  עשיתי האלה החופות כל כי וגו' יקרה אבן כל
אחרון: מנוייה שהיא זהב שבכולן ופחותה הראשון

.'åâå êéôåú úëàìî ובך באחרת ולא לו השויתיך בזאת
הראשון: באדם ונקבים תופים ובראתי úàנסתכלתי

.çùîî áåøë גדול שהיה כרוב כאותו אתה שמא
השמים  קצה ועד השמים מקצה כולו הסוכך בממשח

לו: נתתי כאשר קודש בהררי להיות נתתיך ושמא

cec zcevn
(‚È).'Â‚Â Ô‚ Ô„Ú·:'וכו גן בעדן היית  כאילו דבר  חסרת לא 

.Í˙ÎÂÒÓיקרה אבן כל  קבוע  היה אותך המכסה הלבוש על
יקר: אבני שמות והם  וכו' אודם היהÊÂ‰·.והם  הזהב אף 

בו: ˙ÍÈÙÂ.קבוע ˙Î‡ÏÓניגון כלי  ושאר  התופים  מעשה 
ר"ל  שנבראת ביום לך הוכנו כאילו בך  שהיו נקבים המלאים

אתה:אין אלא  בהם להתענג ראוי מי היה  ולא דוגמתם
(„È).Á˘ÓÓ ·Â¯Îהמגין בחשיבות גדול המעלה  רב אדם

ובכרובים מעלתו לרוב כרוב שקראו ולפי  עמו  על  כנפיו  בסכך 
בכנפיהם  סוככים כב)נאמר  סוכך :(שמות לשון אמר  לכן 

.ÍÈ˙˙Âהיית כי על והגדולה המעלה  כל לך  נתתי ואני ר"ל 
בימי שהיה צור מלך  כי על ר"ל  אלהים של  קודש  בהר פעם

ארזים עצי לשלמה  נותן חירום ויהי וכמ "ש המוריה הר הוא אלהים  של  קודש  בהר הנבנה המקדש בית בבנין מסייע היה שלמה
ה)וכו ' ‰˙‰ÎÏ˙.:(מ"א ˘‡ È·‡ ÍÂ˙·שהיו ושלמה דוד  והם ישראל מלכי עם רבה  ובאהבה אחת בחברה מתהלך שהיה ר"ל 

אש : כאבני ומזהירים  בל '˙ÌÈÓ.(ÂË)מחוזקים  ואמר דעתך  על עמדך  מיום ר"ל הבראך  מיום בדרכיך  תמים היית אתה  גם
אנחנה אמי מבטן וכן לא)הפלגה  Óˆ‡.:(איוב „Ú:מאד שנתגאית עוולתה בך שנמצא ההיא  העת  מרבית·¯Â·.(ÊË)עד  בעבור

בה ימצאו  כי עד  לבוא  ימנעו לא  שעכ"ז בבטחון הבאים לכל  עשקו כי ועושק חמס  ארצך  מקומות תוך  נתמלאו שבך  הסוחרי'
להסתחר : מי עם ויש  מרובים בידם :ËÁ˙Â‡.סוחרים מחית שלא על  אתה גם  חטאת ‡ÌÈ‰Ï.ובזה ¯‰Ó ÍÏÏÁ‡Â אחלל ולכן 

המקדש : בית  בבנין מסייע ההוא  המלך שהיה מה הזכות  לך יזכר לא עוד  ר "ל  אלהים  מהר להרחיקך  אותך  Í„·‡Â.ואבזה
עמך  על ומגין גדולה  במעלה שהיית  מה ר "ל  אש  לאבני הנמשלים ישראל  מלכי  חברת מתוך  הסוכך  כרוב אתה אותך  אאבד 

עוד : תגן ולא ההוא הזכות מן ואסירך אאבדך עתה אבל ישראל מלכי ואהבת  בחברת  מאז שהיית  בזכות היה  הכל

oeiv zcevn
(‚È).Ô‚ Ô„Ú·'ה ויטע  כמ "ש  הגן את  המקום  בו שנטע בעדן 

בעדן גן  ב)אלהים  רב:(בראשית ותפנוק עידון מקום והוא 
.Í˙ÎÂÒÓ:וכסוי סכך  בתופים˙ÍÈÙÂ.מלשון כמו נגון כלי שם

טו)ובמחולות רבים:ÍÈ·˜Â.:(שמות נקבים בעלי  ניגון כלי
.ÂÂÎ: הכנה אתה :‡˙.(È„)מלשון פניÂ¯Î·.כמו  יקרא כן

כרוב בלשון  קראו מעלתו גודל  ולפי רביא ת "א תינוק כי אדם
הארון: שעל  בכרובים  כמוÁ˘ÓÓ.המוזכר גדולה ענין  הוא

לכורש מה)למשיחו והגנה:‰ÍÎÂÒ.:(ישעיה סכך  מל'
(ÂË).ÌÈÓ˙: וישר תם  מל 'ÍÏÏÁ‡Â.נתמלאו :ÂÏÓ.(ÊË)מל '

ובזיון: ואאבדך :Í„·‡Â.חלול כמו

בשביל להסביג העניין דא-ל עולם לכל עובג ושב כו', הוצגך אבגהם לצמצם את 
עצמו ביותג, ולא נמשך להם העניין כמו שהוא אצלו מצד עניינו, מהותו ועצמותו

ממאמג שבת פגשת וישלח ה'תשכ"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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oeiv zcevn
(‚È).Ô‚ Ô„Ú·'ה ויטע  כמ "ש  הגן את  המקום  בו שנטע בעדן 

בעדן גן  ב)אלהים  רב:(בראשית ותפנוק עידון מקום והוא 
.Í˙ÎÂÒÓ:וכסוי סכך  בתופים˙ÍÈÙÂ.מלשון כמו נגון כלי שם

טו)ובמחולות רבים:ÍÈ·˜Â.:(שמות נקבים בעלי  ניגון כלי
.ÂÂÎ: הכנה אתה :‡˙.(È„)מלשון פניÂ¯Î·.כמו  יקרא כן

כרוב בלשון  קראו מעלתו גודל  ולפי רביא ת "א תינוק כי אדם
הארון: שעל  בכרובים  כמוÁ˘ÓÓ.המוזכר גדולה ענין  הוא

לכורש מה)למשיחו והגנה:‰ÍÎÂÒ.:(ישעיה סכך  מל'
(ÂË).ÌÈÓ˙: וישר תם  מל 'ÍÏÏÁ‡Â.נתמלאו :ÂÏÓ.(ÊË)מל '

ובזיון: ואאבדך :Í„·‡Â.חלול כמו

 נביאים 
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åè-÷øô à íéîéä éøáãâëèë-

âë:ïBøàì íéøòL äð÷ìàå äéëøáeãëøæòéìàå eäéðáe eäéøëæe éNîòå ìàðúðe èôLBéå eäéðáLe ¤«¤§¨Æ§¤§¨½̈Ÿ£¦−¨¨«§©§¿̈§«¨¿̈§©§¥¿©£¨©¿Â§©§¨§¨¨³¤«¡¦¤Æ¤Æ
:ïBøàì íéøòL äiçéå íãà ãáòå íéýìàä ïBøà éðôì úBøööça íéøöçî (íéøööçî) íéðäkääëéäéå ©´Ÿ£¦½©§§¦Æ©£´Ÿ§½¦§¥−£´¨«¡Ÿ¦®§Ÿ¥³¡ŸÆ¦«¦½̈Ÿ£¦−¨¨«©§¦¬

:äçîNa íãà-ãáò úéa-ïî ýåýé-úéøa ïBøà-úà úBìòäì íéëìää íéôìàä éøNå ìàøNé éð÷æå ãéåã̈¦²§¦§¥¬¦§¨¥−§¨¥´¨£¨¦®©«Ÿ§¦À§«©£º¤£¯§¦§¨²¦¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ§¦§¨«
(ô)åëiå ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà íéýìàä øæòa éäéå:íéìéà äòáLå íéøô-äòáL eçaæ ©«§¦Æ¤§´Ÿ¨«¡Ÿ¦½¤̧©§¦¦½Ÿ§¥−£´§¦§¨®©¦§§¬¦§¨«¨¦−§¦§¨¬¥¦«

æëàOnä øOä äéððëe íéøøLîäå ïBøàä-úà íéàNpä íiåìä-ìëå õea ìéòîa | ìaøëî ãéåãå§¨¦º§ª§¨´¦§¦´À§¨©§¦¦Æ©Ÿ§¦´¤¨¨½§©§´Ÿ§¦½§©§¨²©©¬©©−̈
:ãa ãBôà ãéåc-ìòå íéøøLîäçëøôBL ìB÷áe äòeøúa ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéìòî ìàøNé-ìëå ©§«Ÿ§¦®§©¨¦−¥¬¨«§¨¦§¨¥À©£¦Æ¤£´§¦§½̈¦§¨Æ§´½̈

:úBøpëå íéìáða íéòîLî íézìöîáe úBøööçáeèëìëéîe ãéåc øéò-ãò àa ýåýé úéøa ïBøà éäéå ©£Ÿ§−¦§¦§¨®¦©§¦¦¾¦§¨¦−§¦Ÿ«©§¦À£Æ§¦´§½̈−̈©¦´¨¦®¦©̧
(ô) :daìa Bì æázå ÷çNîe ãwøî ãéåc Cìnä-úà àøzå ïBlçä ãòa | äô÷Lð ìeàL-úa©¨¹¦§§¨´§©´©©À©¥̧¤¤©¤³¤¨¦Æ§©¥´§©¥½©¦¬¤−§¦¨«

i"yx
(ÂÎ).íéäìàä øæòá éäéå שהארון מכאן אמרו רבותינו

עצמו: את ìáøëî.(ÊÎ)נושא ãåãå בדניאל כמו
דתרנגולא: כרבלתא דוגמא íéåìä.בכרבלתהון ìëå כמו

כמו  משורר דוד שהיה ולפי בוץ במעיל מכורבלים כן
וראיה  הם גם שלבשו לבושיהם הוא גם לבש לוים
כוכבים  עובדי של ושרים מלכים מנהג היה כך להבדיל
לובשים  היו כחוקם כהניהם עם שאוכלים ומזלות

כהניהם: ãá.לבושי ãåôà ãéåã ìòå של אפוד כאותו

לאחור  ואחד לפנים אחד לבדין שני כמין שהיה אהרן
בו: וחגרו ממנו ארוג האזור והיה מתניו עד ומגיע

(ËÎ).'åâå ìåàù úá ìëéîå הימים דברי שספר לפי
אמרה  מה כאן כתוב אין לפיכך הוא דוד כבוד בשביל
מלך  היום נכבד מה בשמואל שכתוב כמו לדוד מיכל
כהגלות  עבדיו אמהות לעיני היום נגלה אשר ישראל
לו  שאמרה היה דוד של זילותא כי הריקים אחד נגלות

כן: אשה

cec zcevn
(‚Î).ÔÂ¯‡Ï ÌÈ¯Ú˘שבו ועתה  הארון באהל  שוערים  היו מאז

משוררים: בחצוצרותÌÈ¯ˆÁÓ.(Î„)להיות מנגנים היו
(תהלים שרשיה ותשרש וכן בחצוצרות אמר ביאור ולתוספת

‡„Ì.ע '): „·ÚÂ:למעלה האמור זהו ולא אחר הוא הוא  אולי 
.ÔÂ¯‡Ï ÌÈ¯Ú˘ מ היו המה  להיותגם עתה ושבו שוערים אז 

ויהי·˘ÁÓ‰.(Î‰)משוררים : לומר המקרא תחלת  על  חוזר
בשמחה: וכו ' ומריא·ÊÚ¯.(ÂÎ)דוד השור  מלבד  הללו  הקרבנות זבחו לזה בנשאם, נכשלו ולא האלהים שעזרם בעבור ר "ל 

בש"ב: האמורים הצעדים  ששת כל אחר וכו':Ï·¯ÎÓ.(ÊÎ)שזבחו  הלוים  כל  וכן בוץ של  במעיל  מעוטף ‰Ó˘‡היה ¯˘‰
.ÌÈ¯¯˘Ó‰:המשוררים על הקול בהרמת ·„.השר „ÂÙ‡להמתבודדים מיוחדת  והיא כ "ג של האפוד כעין עשויה לבוש מין

לוי: היה  כי עם  בד  אפוד חגור  שהיה בשמואל  נאמר וכן ה' ˘ÙÂ¯.(ÁÎ)בעבודת ÏÂ˜·Â: פשוט הקול  ·¯È˙.(ËÎ)הוא ÔÂ¯‡
בברית: הנתונים הלוחות בו שמונחים ועםÊ·˙Â.הארון כ"כ  בכבודו להקל  למלך מהראוי שאין בחשבה בלבה אותו בזתה

ה': ארון  לכבוד  שהוא 

oeiv zcevn
(ÊÎ).Ï·¯ÂÎÓפטשיהון ודוגמתו ארמי  מל ' והוא מעוטף

עטופיהון: ור "ל  ג ) (דניאל  מלבוש·ÏÈÚÓ.וכרבלתהון שם
כה "ג: של  המעיל  כעין Ù˜˘‰.(ËÎ)פשתן:·ıÂ.העליון 

והבטה: ראיה  ‰ÔÂÏÁ.ענין „Ú·:החלון עניןÓ¯˜„.דרך 
שמחה: של  וקפיצה  שמחה:Á˘ÓÂ˜.דילוג  ענין 

 כתובים 

הקדמת בגכת התוגה מוגה על חשיבות וחביבות התוגה אצל לומד התוגה, שאז 
הלימוד הוא באופן שזוכג את נותן התוגה, ולא באופן של הגרש עצמו וכו'

ממאמג י"ר כסלו ה'תשכ"ז

d dpyn iyy wxt zay zkqn

„éqa àG Léàä àöé àGó,úLwa àGå,ñéøza àGå,älàa àGå,çîøa àGå.àöé íàå–úàhç áiç.éaø ¥¥¨¦©©¦§©¤¤§©§¦§¨©¨§¨Ÿ©§¦¨¨©¨©¨©¦
øæòéìàøîBà:Bì ïä ïéèéLëz.íéîëçåíéøîBà:éàðâì àlà ïðéà,øîàpL(ã ,á äéòùé):íézàì íúBáøç eúzëå" ¡¦¤¤¥©§¦¦¥©£¨¦§¦¥¨¤¨¦§©¤¤¡©§¦§©§¨§¦¦

úBøîæîì íäéúBúéðçå,"äîçìî ãBò eãîìé-àGå áøç éBb-ìà éBâ àOé-àG.äøBäè úéøéa,úaMa da ïéàöBéå. ©£¦¥¤§©§¥¦¨¤¤¤§¦§§¦§¨¨¦¦§¨§§¦¨©©¨
ïéàîè íéìák,úaMa íäa ïéàöBé ïéàå. §¨¦§¥¦§¥§¦¨¤©©¨

‰øòN éèeça äMà äàöBé,ïéa dlMî ïéaäîäa ìMî ïéa dzøáç ìMî;úôèBháe,ïäL ïîæa ïéèeaðqáe §¨¦¨§¥¥¨¥¦¤¨¥¦¤£¤§¨¥¦¤§¥¨©¤¤©©§¦¦§©¤¥
ïéøeôz,øöçì úéøëð äàôáe ìeáka,dðæàaL CBîa,dìcðñaL CBîáe,dúcðì äðé÷úäL CBîáe,ìtìôa,øébøâáe §¦©¨§¥¨¨§¦¤¨¥§¤§¨§¨§¤§©§¨¨§¤¦§¦¨§¦¨¨§¦§¥§©§¦

cc.`vi `l][:äîçìî êøåöì àì íà.qixz:ùìåùî úéðáúë éåùò ïâî.dl`:ñ"åñã éáøòáå ,æ"òìá à"öî äìà éúòîù éðàå .õò ìù íäéðùå ,ìåâò ïâî
.miz`l mzeaxg ezzke:ãéúòì íéìèá åéäé àì åäðéð ïéèéùëú éàå.zixiaäøåäè êëìä ,äé÷åù åàøéå åìôé àìù íé÷åù éúá ÷éæçäì ÷åùä ìò äãòöà

:íéøåäè ïäù íéìëä úåòáèã àéîåã ,éìë ùîùîä éìë àìà éåä àì éîð ùéîùú éìëå ,àåä éåðì èéùëú åàìã.da oi`veiùçéîì àëéìå ,àéä äùéáì êøãã
:ä÷åù àéìâî àìã àéåçîå àôìù àîìã.oi`nh milakïéá úìùìù åìéèäå ,íéøùåð ïäéìåúá åéäå úåñâ ïäéúåòéñô åéäù íéìùåøéá äúéä úçà äçôùî

éìë ùéîùú àìå àåä íãàã ùéîùú úìùìù êëìéä ,íéøùåð ïäéìåúá åéäé àìå úåñâ ïäéúåòéñô åéäé àìù éãë íéìáë äùòðå äé÷åùáù úéøéáì úéøéá
:äàîåè úìá÷î àéä êëéôì.mda oi`vei oi`eäîå÷îá úéøéá éøäù ä÷åù àéìâî àì úìùìùì àì÷ù éëã ,àéåçîå áäæ ìù àéäù úìùìùì àôìù àîìã

:úãîåò
dd.xry ihegéèåçì éîã àìã ,ïäá äàöåé ,÷ãåäî øù÷ äúçãô ìò ïúåà äøù÷ åìéôà åà ,äøòù ïäá úòìå÷å ïéèåç ïéîë åúåà äúùòù ùåìú øòù

:åäðééåúàì àéúà àìå íøéúúù äëéøö äðéà äìéáè äì àéîøúî éàå ,íäá íéñðëð íéîäù éôì ,ìéòìã ïúùô éèåçå øîöoia dzxag lyn oia dlyn oia
.dnda lynäúøáç ìù àðú éàå ,åäðééåúàì àéúàå åäì àôìù àîìã ùåçéð àîéà äì ñéàîã äúøáç ìáà äì ñéàî àìã íåùî äìùî àðú éàã ,éëéøö

àîéà øëðéîå àéä äðéî úá åàìã äîäáã ìáà ,äééåúàì àéúàå àôìù àîìã ùçéîì àëéì éëä íåùîå äìò éëééçî àìå øëðéî àì àéä äðéî úáã íåùî
:àëéøö ,äééåúàì àéúàå äì àôìù àîìã ùåçéð.oixetz ody onfa:ééåçàì åäì àôìù àì åúã ,äùàøáù äëáùì.xvgl,éà÷ úéøëð äàôàå ìåáëà

:øúåî øöçìã ïðéòîùà àúùäå ,íéáøä úåùøì äéá ÷ôéîì ìéòì äåøñàã.zixkp d`täîéùîå úåøçà íéùð øòù úç÷åì ,øòù áåø äì ïéàù äùà
:äøòù àåä åìéàë äàøðå äùàøá.dipf`ay jena:ïæàä úàåö ìù äçéì òåìáì úðúåðù.dlcpqay:äìâø óëì ìãðñä ÷éæé àìù.dzcplíå÷î åúåàá

ðèé àìå íãä åá òìáéùøåù÷ ë"àà åá àöú àì äìãðñáùå äðæàáù êåî ìáà .åúåñéàî éðôî ééåúàì àéúà àì ìôð éàã ,øåù÷ åðéàù ô"òàå ,äéãâá ó

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

מלחמה, בשעת שלא גם בהם יוצא צבא שאיש שונים נשק בסוגי דנה זו משנה
אליעזר . ורבי חכמים בזה ונחלקו כתכשיט, או כמשא הם נחשבים אם

Léàä àöé àG,הרבים לרשות בשבת –,úLwa àGå ,óéqa àG ÅÅÈÄÇÇÄÀÇÆÆ
ñéøza àGå,במגן –älàa àGå; ככדור עבה שראשו  במקל – ÀÇÀÄÀÈÇÈ

מפרשים: ו "qixz"ויש משולש , בצורת מגן מגן "`dl"היינו  היינו 
מעץ; ושניהם çîøaעגול, àGåכלל נחשבים אינם אלו שכל  – ÀÈÙÇ

כתכשיט, או  àöéכמלבוש  íàå,בשבת הללו מהדברים באחד  – ÀÄÈÈ
úàhç áiç.תורה של  איסור על  שעבר  –:øîBà øæòéìà éaø ÇÈÇÈÇÄÁÄÆÆÅ

Bì ïä ïéèéLëzשנאמר דד))::– ממהה,, ירך((תתההללייםם   על  חרבך "חגור ÇÀÄÄÅ
והדרך ". הודך éàðâìגבור  àlà ïðéà :íéøîBà íéîëçåכלי – ÇÂÈÄÀÄÅÈÆÈÄÀÇ

לו, הם גנאי  אלא לאדם, נוי שאינם תכשיטים, אינם øîàpLÆÆÁÇ:הנשק
àOé-àG ,úBøîæîì íäéúBúéðçå íézàì íúBáøç eúzëå"ÀÄÀÇÀÈÀÄÄÇÂÄÅÆÀÇÀÅÄÈ

"äîçìî ãBò eãîìé-àGå áøç éBb-ìà éBâ היו ואילו  – ÆÆÆÀÄÀÀÄÀÈÈ
אלא  באים אינם חכמים לעתיד . בטלים היו לא לאדם ונוי  תכשיטים

קמא. תנא של  טעמו בתיúéøéaלפרש להחזיק השוק על  אצעדה – ÄÄ
אלא äøBäèהשוקיים, עשויה שאינה לפי  טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

תשמיש ולא כלי של  תשמיש  שהיא והיינו  השוקיים, בתי לשימוש 

úaMaלאדם, da ïéàöBéå בה חוששים ואין היא, שכמלבוש  – ÀÀÄÈÇÇÈ
שוקה. תגלה שלא בחוץ, תשלפנה האשה ביריות íéìákשמא – ÀÈÄ

האצעדות  את המחברת אחרת, מתכת של או כסף של שלשלת להן שיש 
את  לכבול כדי בהן  מתקשטות הבתולות והיו השוקיים, שעל

גסות, פסיעות לפסוע שלא טומאה,ïéàîèפסיעותיהן, מקבלים – ÀÅÄ

לאדם, הם שתשמיש úaMaלפי  íäa ïéàöBé ïéàå שמא גזירה – ÀÅÀÄÈÆÇÇÈ
ברשות  אמות ארבע ותעבירן  לחבירותיה להראות השלשלות את תוריד
לגבי טומאה דיני  גם להשמיע המשנה באה שבת ענין אגב – הרבים.

וכבלים. בירית
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הרבים. לרשות בשבת יוצאה אשה במה לפרט, באה משנתנו

äMà äàöBé,הרבים לרשות –øòN éèeça העשויים בחוטים – ÀÈÄÈÀÅÅÈ
ראשה, שערות בהם לקלוע dlMîמשער ïéa העשויים בחוטים בין  – ÅÄÆÈ

התלושות, שלה dzøáçמשערות ìMî ïéa,חברתה משערות – ÅÄÆÂÆÀÈ
äîäa ìMî ïéaהואיל סוס; משערות העשויים בחוטים כגון  – ÅÄÆÀÅÈ

צריכה  אינה טובלת כשהיא ואף ראשה, מעל לחלצם רגילה ואינה
(במשנה  לעיל שנישנו  ופשתן צמר  מחוטי  הם שונים שכן  לרפותם,
לצאת  לה מותר לפיכך  חוצצים, ואינם ביניהם נכנסים שהמים א),

מצחה,úôèBháeבהם; שעל  בציץ אשה יוצאה וכן –ïéèeaðqáe ÇÆÆÇÇÀÄ
הלחיים, עד הראש מן לה היורדים בסרטים –ïéøeôz ïäL ïîæaÄÀÇÆÅÀÄ

א; במשנה הטעם כמבואר ראשה, שעל בשבכה –ìeáka בכיפת – ÇÈ
א, במשנה לעיל  כמבואר לטוטפת, שמתחת úéøëðהצמר äàôáeÀÅÈÈÀÄ

בעלת  שתיראה כדי  אחרות, נשים משער  העשוייה שער  קליעת –
ההממאאיירריי))שער  יוצאת øöçì,((ררשש""יי;; נכרית ובפאה שבכבול כלומר  – ÆÈÅ

א' במשנה כבר  שבארנו  כמו  הרבים, לרשות לא אבל  לחצר, אשה
כבול  טטוובב""))לענין ייווםם   ""תתווסספפוותת אשה((וועעייייןן   יוצאה וכן  .dðæàaL CBîaÀÆÀÈÀÈ

ליחתה, את לספוג באזנה שנותנת גפן  בצמר  כגון –dìcðñaL CBîáeÀÆÀÇÀÈÈ
הרגל, כף על הסנדל  ילחץ שלא –dúcðì äðé÷úäL CBîáe– ÀÆÄÀÄÈÀÄÈÈ

יוצאה  שאינה מבואר , בגמרא בגדיה; ילכלך ולא הדם בו  שייבלע
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åè-÷øô à íéîéä éøáãâëèë-

âë:ïBøàì íéøòL äð÷ìàå äéëøáeãëøæòéìàå eäéðáe eäéøëæe éNîòå ìàðúðe èôLBéå eäéðáLe ¤«¤§¨Æ§¤§¨½̈Ÿ£¦−¨¨«§©§¿̈§«¨¿̈§©§¥¿©£¨©¿Â§©§¨§¨¨³¤«¡¦¤Æ¤Æ
:ïBøàì íéøòL äiçéå íãà ãáòå íéýìàä ïBøà éðôì úBøööça íéøöçî (íéøööçî) íéðäkääëéäéå ©´Ÿ£¦½©§§¦Æ©£´Ÿ§½¦§¥−£´¨«¡Ÿ¦®§Ÿ¥³¡ŸÆ¦«¦½̈Ÿ£¦−¨¨«©§¦¬

:äçîNa íãà-ãáò úéa-ïî ýåýé-úéøa ïBøà-úà úBìòäì íéëìää íéôìàä éøNå ìàøNé éð÷æå ãéåã̈¦²§¦§¥¬¦§¨¥−§¨¥´¨£¨¦®©«Ÿ§¦À§«©£º¤£¯§¦§¨²¦¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ§¦§¨«
(ô)åëiå ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà íéýìàä øæòa éäéå:íéìéà äòáLå íéøô-äòáL eçaæ ©«§¦Æ¤§´Ÿ¨«¡Ÿ¦½¤̧©§¦¦½Ÿ§¥−£´§¦§¨®©¦§§¬¦§¨«¨¦−§¦§¨¬¥¦«

æëàOnä øOä äéððëe íéøøLîäå ïBøàä-úà íéàNpä íiåìä-ìëå õea ìéòîa | ìaøëî ãéåãå§¨¦º§ª§¨´¦§¦´À§¨©§¦¦Æ©Ÿ§¦´¤¨¨½§©§´Ÿ§¦½§©§¨²©©¬©©−̈
:ãa ãBôà ãéåc-ìòå íéøøLîäçëøôBL ìB÷áe äòeøúa ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéìòî ìàøNé-ìëå ©§«Ÿ§¦®§©¨¦−¥¬¨«§¨¦§¨¥À©£¦Æ¤£´§¦§½̈¦§¨Æ§´½̈

:úBøpëå íéìáða íéòîLî íézìöîáe úBøööçáeèëìëéîe ãéåc øéò-ãò àa ýåýé úéøa ïBøà éäéå ©£Ÿ§−¦§¦§¨®¦©§¦¦¾¦§¨¦−§¦Ÿ«©§¦À£Æ§¦´§½̈−̈©¦´¨¦®¦©̧
(ô) :daìa Bì æázå ÷çNîe ãwøî ãéåc Cìnä-úà àøzå ïBlçä ãòa | äô÷Lð ìeàL-úa©¨¹¦§§¨´§©´©©À©¥̧¤¤©¤³¤¨¦Æ§©¥´§©¥½©¦¬¤−§¦¨«

i"yx
(ÂÎ).íéäìàä øæòá éäéå שהארון מכאן אמרו רבותינו

עצמו: את ìáøëî.(ÊÎ)נושא ãåãå בדניאל כמו
דתרנגולא: כרבלתא דוגמא íéåìä.בכרבלתהון ìëå כמו

כמו  משורר דוד שהיה ולפי בוץ במעיל מכורבלים כן
וראיה  הם גם שלבשו לבושיהם הוא גם לבש לוים
כוכבים  עובדי של ושרים מלכים מנהג היה כך להבדיל
לובשים  היו כחוקם כהניהם עם שאוכלים ומזלות

כהניהם: ãá.לבושי ãåôà ãéåã ìòå של אפוד כאותו

לאחור  ואחד לפנים אחד לבדין שני כמין שהיה אהרן
בו: וחגרו ממנו ארוג האזור והיה מתניו עד ומגיע

(ËÎ).'åâå ìåàù úá ìëéîå הימים דברי שספר לפי
אמרה  מה כאן כתוב אין לפיכך הוא דוד כבוד בשביל
מלך  היום נכבד מה בשמואל שכתוב כמו לדוד מיכל
כהגלות  עבדיו אמהות לעיני היום נגלה אשר ישראל
לו  שאמרה היה דוד של זילותא כי הריקים אחד נגלות

כן: אשה

cec zcevn
(‚Î).ÔÂ¯‡Ï ÌÈ¯Ú˘שבו ועתה  הארון באהל  שוערים  היו מאז

משוררים: בחצוצרותÌÈ¯ˆÁÓ.(Î„)להיות מנגנים היו
(תהלים שרשיה ותשרש וכן בחצוצרות אמר ביאור ולתוספת

‡„Ì.ע '): „·ÚÂ:למעלה האמור זהו ולא אחר הוא הוא  אולי 
.ÔÂ¯‡Ï ÌÈ¯Ú˘ מ היו המה  להיותגם עתה ושבו שוערים אז 

ויהי·˘ÁÓ‰.(Î‰)משוררים : לומר המקרא תחלת  על  חוזר
בשמחה: וכו ' ומריא·ÊÚ¯.(ÂÎ)דוד השור  מלבד  הללו  הקרבנות זבחו לזה בנשאם, נכשלו ולא האלהים שעזרם בעבור ר "ל 

בש"ב: האמורים הצעדים  ששת כל אחר וכו':Ï·¯ÎÓ.(ÊÎ)שזבחו  הלוים  כל  וכן בוץ של  במעיל  מעוטף ‰Ó˘‡היה ¯˘‰
.ÌÈ¯¯˘Ó‰:המשוררים על הקול בהרמת ·„.השר „ÂÙ‡להמתבודדים מיוחדת  והיא כ "ג של האפוד כעין עשויה לבוש מין

לוי: היה  כי עם  בד  אפוד חגור  שהיה בשמואל  נאמר וכן ה' ˘ÙÂ¯.(ÁÎ)בעבודת ÏÂ˜·Â: פשוט הקול  ·¯È˙.(ËÎ)הוא ÔÂ¯‡
בברית: הנתונים הלוחות בו שמונחים ועםÊ·˙Â.הארון כ"כ  בכבודו להקל  למלך מהראוי שאין בחשבה בלבה אותו בזתה

ה': ארון  לכבוד  שהוא 

oeiv zcevn
(ÊÎ).Ï·¯ÂÎÓפטשיהון ודוגמתו ארמי  מל ' והוא מעוטף

עטופיהון: ור "ל  ג ) (דניאל  מלבוש·ÏÈÚÓ.וכרבלתהון שם
כה "ג: של  המעיל  כעין Ù˜˘‰.(ËÎ)פשתן:·ıÂ.העליון 

והבטה: ראיה  ‰ÔÂÏÁ.ענין „Ú·:החלון עניןÓ¯˜„.דרך 
שמחה: של  וקפיצה  שמחה:Á˘ÓÂ˜.דילוג  ענין 

d dpyn iyy wxt zay zkqn

„éqa àG Léàä àöé àGó,úLwa àGå,ñéøza àGå,älàa àGå,çîøa àGå.àöé íàå–úàhç áiç.éaø ¥¥¨¦©©¦§©¤¤§©§¦§¨©¨§¨Ÿ©§¦¨¨©¨©¨©¦
øæòéìàøîBà:Bì ïä ïéèéLëz.íéîëçåíéøîBà:éàðâì àlà ïðéà,øîàpL(ã ,á äéòùé):íézàì íúBáøç eúzëå" ¡¦¤¤¥©§¦¦¥©£¨¦§¦¥¨¤¨¦§©¤¤¡©§¦§©§¨§¦¦

úBøîæîì íäéúBúéðçå,"äîçìî ãBò eãîìé-àGå áøç éBb-ìà éBâ àOé-àG.äøBäè úéøéa,úaMa da ïéàöBéå. ©£¦¥¤§©§¥¦¨¤¤¤§¦§§¦§¨¨¦¦§¨§§¦¨©©¨
ïéàîè íéìák,úaMa íäa ïéàöBé ïéàå. §¨¦§¥¦§¥§¦¨¤©©¨

‰øòN éèeça äMà äàöBé,ïéa dlMî ïéaäîäa ìMî ïéa dzøáç ìMî;úôèBháe,ïäL ïîæa ïéèeaðqáe §¨¦¨§¥¥¨¥¦¤¨¥¦¤£¤§¨¥¦¤§¥¨©¤¤©©§¦¦§©¤¥
ïéøeôz,øöçì úéøëð äàôáe ìeáka,dðæàaL CBîa,dìcðñaL CBîáe,dúcðì äðé÷úäL CBîáe,ìtìôa,øébøâáe §¦©¨§¥¨¨§¦¤¨¥§¤§¨§¨§¤§©§¨¨§¤¦§¦¨§¦¨¨§¦§¥§©§¦

cc.`vi `l][:äîçìî êøåöì àì íà.qixz:ùìåùî úéðáúë éåùò ïâî.dl`:ñ"åñã éáøòáå ,æ"òìá à"öî äìà éúòîù éðàå .õò ìù íäéðùå ,ìåâò ïâî
.miz`l mzeaxg ezzke:ãéúòì íéìèá åéäé àì åäðéð ïéèéùëú éàå.zixiaäøåäè êëìä ,äé÷åù åàøéå åìôé àìù íé÷åù éúá ÷éæçäì ÷åùä ìò äãòöà

:íéøåäè ïäù íéìëä úåòáèã àéîåã ,éìë ùîùîä éìë àìà éåä àì éîð ùéîùú éìëå ,àåä éåðì èéùëú åàìã.da oi`veiùçéîì àëéìå ,àéä äùéáì êøãã
:ä÷åù àéìâî àìã àéåçîå àôìù àîìã.oi`nh milakïéá úìùìù åìéèäå ,íéøùåð ïäéìåúá åéäå úåñâ ïäéúåòéñô åéäù íéìùåøéá äúéä úçà äçôùî

éìë ùéîùú àìå àåä íãàã ùéîùú úìùìù êëìéä ,íéøùåð ïäéìåúá åéäé àìå úåñâ ïäéúåòéñô åéäé àìù éãë íéìáë äùòðå äé÷åùáù úéøéáì úéøéá
:äàîåè úìá÷î àéä êëéôì.mda oi`vei oi`eäîå÷îá úéøéá éøäù ä÷åù àéìâî àì úìùìùì àì÷ù éëã ,àéåçîå áäæ ìù àéäù úìùìùì àôìù àîìã

:úãîåò
dd.xry ihegéèåçì éîã àìã ,ïäá äàöåé ,÷ãåäî øù÷ äúçãô ìò ïúåà äøù÷ åìéôà åà ,äøòù ïäá úòìå÷å ïéèåç ïéîë åúåà äúùòù ùåìú øòù

:åäðééåúàì àéúà àìå íøéúúù äëéøö äðéà äìéáè äì àéîøúî éàå ,íäá íéñðëð íéîäù éôì ,ìéòìã ïúùô éèåçå øîöoia dzxag lyn oia dlyn oia
.dnda lynäúøáç ìù àðú éàå ,åäðééåúàì àéúàå åäì àôìù àîìã ùåçéð àîéà äì ñéàîã äúøáç ìáà äì ñéàî àìã íåùî äìùî àðú éàã ,éëéøö

àîéà øëðéîå àéä äðéî úá åàìã äîäáã ìáà ,äééåúàì àéúàå àôìù àîìã ùçéîì àëéì éëä íåùîå äìò éëééçî àìå øëðéî àì àéä äðéî úáã íåùî
:àëéøö ,äééåúàì àéúàå äì àôìù àîìã ùåçéð.oixetz ody onfa:ééåçàì åäì àôìù àì åúã ,äùàøáù äëáùì.xvgl,éà÷ úéøëð äàôàå ìåáëà

:øúåî øöçìã ïðéòîùà àúùäå ,íéáøä úåùøì äéá ÷ôéîì ìéòì äåøñàã.zixkp d`täîéùîå úåøçà íéùð øòù úç÷åì ,øòù áåø äì ïéàù äùà
:äøòù àåä åìéàë äàøðå äùàøá.dipf`ay jena:ïæàä úàåö ìù äçéì òåìáì úðúåðù.dlcpqay:äìâø óëì ìãðñä ÷éæé àìù.dzcplíå÷î åúåàá

ðèé àìå íãä åá òìáéùøåù÷ ë"àà åá àöú àì äìãðñáùå äðæàáù êåî ìáà .åúåñéàî éðôî ééåúàì àéúà àì ìôð éàã ,øåù÷ åðéàù ô"òàå ,äéãâá ó

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

מלחמה, בשעת שלא גם בהם יוצא צבא שאיש שונים נשק בסוגי דנה זו משנה
אליעזר . ורבי חכמים בזה ונחלקו כתכשיט, או כמשא הם נחשבים אם

Léàä àöé àG,הרבים לרשות בשבת –,úLwa àGå ,óéqa àG ÅÅÈÄÇÇÄÀÇÆÆ
ñéøza àGå,במגן –älàa àGå; ככדור עבה שראשו  במקל – ÀÇÀÄÀÈÇÈ

מפרשים: ו "qixz"ויש משולש , בצורת מגן מגן "`dl"היינו  היינו 
מעץ; ושניהם çîøaעגול, àGåכלל נחשבים אינם אלו שכל  – ÀÈÙÇ

כתכשיט, או  àöéכמלבוש  íàå,בשבת הללו מהדברים באחד  – ÀÄÈÈ
úàhç áiç.תורה של  איסור על  שעבר  –:øîBà øæòéìà éaø ÇÈÇÈÇÄÁÄÆÆÅ

Bì ïä ïéèéLëzשנאמר דד))::– ממהה,, ירך((תתההללייםם   על  חרבך "חגור ÇÀÄÄÅ
והדרך ". הודך éàðâìגבור  àlà ïðéà :íéøîBà íéîëçåכלי – ÇÂÈÄÀÄÅÈÆÈÄÀÇ

לו, הם גנאי  אלא לאדם, נוי שאינם תכשיטים, אינם øîàpLÆÆÁÇ:הנשק
àOé-àG ,úBøîæîì íäéúBúéðçå íézàì íúBáøç eúzëå"ÀÄÀÇÀÈÀÄÄÇÂÄÅÆÀÇÀÅÄÈ

"äîçìî ãBò eãîìé-àGå áøç éBb-ìà éBâ היו ואילו  – ÆÆÆÀÄÀÀÄÀÈÈ
אלא  באים אינם חכמים לעתיד . בטלים היו לא לאדם ונוי  תכשיטים

קמא. תנא של  טעמו בתיúéøéaלפרש להחזיק השוק על  אצעדה – ÄÄ
אלא äøBäèהשוקיים, עשויה שאינה לפי  טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

תשמיש ולא כלי של  תשמיש  שהיא והיינו  השוקיים, בתי לשימוש 

úaMaלאדם, da ïéàöBéå בה חוששים ואין היא, שכמלבוש  – ÀÀÄÈÇÇÈ
שוקה. תגלה שלא בחוץ, תשלפנה האשה ביריות íéìákשמא – ÀÈÄ

האצעדות  את המחברת אחרת, מתכת של או כסף של שלשלת להן שיש 
את  לכבול כדי בהן  מתקשטות הבתולות והיו השוקיים, שעל

גסות, פסיעות לפסוע שלא טומאה,ïéàîèפסיעותיהן, מקבלים – ÀÅÄ

לאדם, הם שתשמיש úaMaלפי  íäa ïéàöBé ïéàå שמא גזירה – ÀÅÀÄÈÆÇÇÈ
ברשות  אמות ארבע ותעבירן  לחבירותיה להראות השלשלות את תוריד
לגבי טומאה דיני  גם להשמיע המשנה באה שבת ענין אגב – הרבים.

וכבלים. בירית

ה ה נ ש מ ר ו א ב
הרבים. לרשות בשבת יוצאה אשה במה לפרט, באה משנתנו

äMà äàöBé,הרבים לרשות –øòN éèeça העשויים בחוטים – ÀÈÄÈÀÅÅÈ
ראשה, שערות בהם לקלוע dlMîמשער ïéa העשויים בחוטים בין  – ÅÄÆÈ

התלושות, שלה dzøáçמשערות ìMî ïéa,חברתה משערות – ÅÄÆÂÆÀÈ
äîäa ìMî ïéaהואיל סוס; משערות העשויים בחוטים כגון  – ÅÄÆÀÅÈ

צריכה  אינה טובלת כשהיא ואף ראשה, מעל לחלצם רגילה ואינה
(במשנה  לעיל שנישנו  ופשתן צמר  מחוטי  הם שונים שכן  לרפותם,
לצאת  לה מותר לפיכך  חוצצים, ואינם ביניהם נכנסים שהמים א),

מצחה,úôèBháeבהם; שעל  בציץ אשה יוצאה וכן –ïéèeaðqáe ÇÆÆÇÇÀÄ
הלחיים, עד הראש מן לה היורדים בסרטים –ïéøeôz ïäL ïîæaÄÀÇÆÅÀÄ

א; במשנה הטעם כמבואר ראשה, שעל בשבכה –ìeáka בכיפת – ÇÈ
א, במשנה לעיל  כמבואר לטוטפת, שמתחת úéøëðהצמר äàôáeÀÅÈÈÀÄ

בעלת  שתיראה כדי  אחרות, נשים משער  העשוייה שער  קליעת –
ההממאאיירריי))שער  יוצאת øöçì,((ררשש""יי;; נכרית ובפאה שבכבול כלומר  – ÆÈÅ

א' במשנה כבר  שבארנו  כמו  הרבים, לרשות לא אבל  לחצר, אשה
כבול  טטוובב""))לענין ייווםם   ""תתווסספפוותת אשה((וועעייייןן   יוצאה וכן  .dðæàaL CBîaÀÆÀÈÀÈ

ליחתה, את לספוג באזנה שנותנת גפן  בצמר  כגון –dìcðñaL CBîáeÀÆÀÇÀÈÈ
הרגל, כף על הסנדל  ילחץ שלא –dúcðì äðé÷úäL CBîáe– ÀÆÄÀÄÈÀÄÈÈ

יוצאה  שאינה מבואר , בגמרא בגדיה; ילכלך ולא הדם בו  שייבלע
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çìî,äét CBúì ïzzL øác ìëáe,ãáìáeúaMa älçzëì ïzz àHL.ìôð íàå,øéæçz àG.ïLå úáúBz ïL ¤©§¨¨¨¤¦¥§¦¨¦§©¤¦¥§©§¦¨©©¨§¦¨©©£¦¥¤¤§¥
áäæ ìL–éaøøézî,íéîëçåíéøñBà. ¤¨¨©¦©¦©£¨¦§¦

Âúéðévä ìòL òìña äàöBé,ïéèeça úBàöBé (úBpè÷) úBðaä,ïäéðæàaL ïéîñé÷a elôàå.úBìeòø úBàöBé úBiáøò, §¨§¤©¤©©¦¦©¨§©§§¦©£¦§¦§¦¤§¨§¥¤©§¦§§
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או  לאוזן  קשור המוך  כן אם אלא שבסנדלה ובמוך  שבאזנה במוך
ברם, הרבים. ברשות תוציאנו שמא חוששים אין  זה שבכגון לסנדל,

קשור ; כשאינו אף לצאת לה מותר לנידתה שהתקינה ìtìôaÀÄÀÅבמוך 
הפה, ריח להעביר בפיה שנותנת –çìî øébøâáe בפיה שנותנת – ÀÇÀÄÆÇ

שיניים, מיחוש äétמפני CBúì ïzzL øác ìëáeזנגביל כגון – ÀÈÈÈÆÄÅÀÄÈ
בשבת, לצאת לה מותר älçzëìוכדומה, ïzz àHL ãáìáeÄÀÇÆÄÅÀÇÀÄÈ

úaMaסממנים לשחיקת חוששים לרפואה וזה שהואיל ((תתווסספפוותת  ;;– ÇÇÈ
אאללייההוו  "")) בשבת.""ששננוותת ולהשאירו  יום מבעוד  בפה ליתנו  מותר  אבל  ;

àåìôð í,בשבת הפה מן –øéæçz àGמפני להחזירו , לה אסור – ÀÄÈÇÇÂÄ
בשבת, לכתחילה ליתן  שאסורה הטעם מפרשים ויש  דלעיל. החשש

הרבים לרשות זו  בדרך להוציא כמערמת שנראית ïLÅ((תתווסספפוותת))..מפני 
úáúBz,שנפלה שן  במקום שהושיבוה שן  –áäæ ìL ïLå שן – ÆÆÀÅÆÈÈ

(כתר ). בזהב øézîשכוסתה éaø,בה לצאת –íéøñBà íéîëçå ÇÄÇÄÇÂÈÄÀÄ
יתלוצצו  שיניה, משאר  זו  שן  שמשונה מתוך  שמא הם, שחוששים –

מבארים  ויש הרבים. ברשות ותביאנה השן את ותחלוץ חברותיה עליה
תבקשנה  חברותיה שיניה, משאר  היא שונה והשן שהואיל  הטעם,

השן את להן תפול((ההרר""ןן  ))להראות שמא הטעם, מבואר  ובירושלמי  .
לכך . חושש  אינו רבי ברם, minkgkהשן. dkldd לא אמרו: ובגמרא .

מותר. השיניים) לשאר  ודומה (הואיל כסף של אבל זהב, של אלא שנו

אבל הר"ן. מפרש וכן המשנה, לשון  כפשט זהב" של  ושן תותבת "שן  בארנו 
שכיון חכמים, של  טעמם לו ונראה זהב, של שהיא תותבת שן מפרש: רש"י 
אחר לשון לחברותיה. להראות אותה תחלוץ שמא חוששים חשובה שהשן 
בפלפל אשה יוצאה למעלה: מוסבות תותבת" "שן שהמלים ברש"י, מובא
וחכמים. רבי בה נחלקו  זהב של שן ואילו  תותבת, ובשן  וכו' מלח ובגרגר 

âששנניי âייווםם
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äàöBé,הרבים לרשות בשבת אשה –úéðévä ìòL òìña– ÀÈÀÆÇÆÇÇÄÄ
ש מבואר, ע "zipiv"בגמרא קושרים והיו  הרגל, בכף מכה ליה היא

ברגל מחלה היא הצינית הירושלמי ולפי לרפואה; סלע של  מטבע
"פודגרה". elôàåהנקראת ,ïéèeça úBàöBé (úBpè÷) úBðaäÇÈÀÇÀÀÄÇÂÄ

ïäéðæàaL ïéîñé÷a הבנות של אזניהן  את לנקב היו  רגילים – ÀÄÀÄÆÀÈÀÅÆ
שהנקבים  וכדי  שתגדלנה, לאחר  נזמים בהן להכניס בשביל  קטנות כשהן

המשנה  ובאה קיסמים, או  חוטים בהן  נותנים היו בינתיים, ייסתמו לא

בקיסמים, ואפילו אלו בחוטים בשבת לצאת לבנות שמותר  ללמד ,
מפרשים: ויש תכשיט. שאינם פי  על  mihegaאף ze`vei שבראשיהן –

כגדולות, דינן  אין בקטנות, מצויה טבילה ואין  שהואיל  בצואריהן, או
פשתן. בחוטי או  צמר בחוטי  לצאת להן נשים úBiáøòומותר – ÇÀÄ

ערב, שבארץ úBìeòøיהודיות úBàöBé בראשיהן מעוטפות – ÀÀ
מדי ,úBiãîeובפניהן, שבארץ יהודיות נשים –ze`veiúBôeøt– ÈÄÀ

רצועה  ותולות רחב), עליון בגד (היינו בטלית להתעטף נוהגות שהיו
קטנה  אבן כורכות היו האחרת ובשפתה הצואר, כנגד  האחת בשפתה

הטלית; תיפול שלא כרך, באותו  הרצועה את וקושרות אגוז. ìëåÀÈאו 
íãà דווקא ולאו רעולות יוצאות ערביות דווקא שלאו כלומר – ÈÈ

כך , לצאת לו  מותר אדם כל  אלא פרופות, יוצאות eøacLמדיות àlàÆÈÆÄÀ
äåBäa íéîëç בערב יהודיות שנשים בזמנם, מצוי שהיה בדבר  – ÂÈÄÇÆ

כמדיות  נהגו  שבמדי  יהודיות ונשים רעולות לצאת כערביות נהגו 
פרופות. לצאת

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ללמד משנתנו  מוסיפה פרופות, יוצאות שמדיות הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
בשבת  פריפה שבענין הקודמת) (במשנה לעיל בארנו  וכבר  .dtixt חיבור היינו

ובשפתה  עניבה, כעין עשויה האחת ששפתה לצואר , סביב הטלית שפתי  שתי
כפתור . כעין  המשמשת בזה וכיוצא אגוז  או קטנה אבן קשורה האחרת

úôøBt,טליתה את האשה –ìòå æBâàä ìòå ïáàä ìò ÆÆÇÈÆÆÀÇÈÁÀÇ
òaènä או אגוז  או  אבן  טליתה בשפת היא שקושרת כלומר  – ÇÇÀÅÇ

טליתה, של השניה בשפה העשויה העניבה את עליה ופורפת מטבע,

בשבת. כך  úaMaויוצאה älçzëì óøôz àHL ãáìáe בגמרא – ÄÀÇÆÄÀÙÀÇÀÄÈÇÇÈ
לכתחילה  תפרוף שלא בלבד , המטבע על מוסבה זו שפיסקה מבואר

שאם  אלא מוקצה, משום בשבת לטלטלו  ואסור הואיל המטבע, על 
פי על ואף בה. לצאת מותרת שבת מערב המטבע על  פרופה היא

שייחדה  באבן כאן  מדובר מוקצה, משום בטלטול אסורה אבן שגם
לכתחילה  בה לפרוף מותר ולכן  לטלטול  היא ראויה זה שבכגון לפריפה,

בשבת.

âששללייששיי âייווםם
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òhwä,אחת רגלו שנקטעה –àöBé,בשבת –BlL á÷aברגל – ÇÄÅÇÅÀÇÆ
שוקו , לראש  המותאמת øéàîהמלאכותית éaø éøácרבי שסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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כנעלו. נחשב הקיטע של  שהקב øñBàמאיר, éñBé éaøå לקיטע – ÀÇÄÅÅ
סומך הקיטע שכן כנעלו , נחשב הקב אין שלדעתו  שלו , בקב לצאת

מחוסר ייראה שלא עין למראית אלא אינו והקב מקלותיו, על בעיקר
מבארים, ויש בשבת. בו לצאת לו  ואסור  כמשא, הוא נחשב הלכך  רגל,

ישלפנו  שמא הוא שחושש אלא כנעלו , שנחשב סובר  יוסי  רבי  שאף
לכך חושש אינו מאיר רבי ואילו הרבים, ברשות אמות ארבע ויעבירנו 

בבססווגגייייתתננוו)).. ההרר  ""ןן עעייייןן בב  ;; עעחח,, iqei((ייווממאא   iaxk dkldd  ששבבתת ההלל'' ((ררממבב  ""םם

טטוו)) Bì.ייטט  ,, Lé íàå,הקיטע של לקב –íéúeúk ìea÷ úéa– ÀÄÆÅÄÀÄ
בלאי היינו  כתותים, לקיבול מקום בו שיש  עד  גדול, חלל בו  שנחקק

השוק, עליהם שתנוח רכים, טומאה,àîèבגדים מקבל הוא הרי – ÈÅ
השוק  את לקבל  כדי אלא חקוק אינו  הקב אם אבל קיבול ; כלי כדין 

עץ  ככלי  היינו  עץ", כלי כ"פשוטי שדינו  טומאה, מקבל  אינו בלבד,
השוק, את מקבל  שהקב פי על ואף דבר; איזה לקבל  עשויים שאינם

קיבול בית נחשב דבר  שאין טומאה, לענין קיבול בית נחשב הוא אין 
וכאן  ידו , על שבתוכו מה לטלטל  עשוי קיבולו  שבית השק, כעין  אלא

הקב. ידי על  מיטלטלת השוק BlLאין úBëBîñבשתי קיטע – ÈÆ
של משענות היינו  "סמוכות", לו  עושים ארכובותיו , על ההולך  רגליו 

והואיל עליהם; ויישען  שיסמוך  ולשוקיו, לארכובותיו עץ של או  עור
הם הרי  גופו , ולמשענת לדריסתו הם ñøãîומיוחדים ïéàîè– ÀÅÄÄÀÈ

כלים  מטמא הטומאה, אב שהוא הזב, שכן  זב, הוא הקיטע אם
אב  אותם גם ועושה לרכיבה, או  לשכיבה או  לישיבה המיוחדים

וטומאה  עליהם, נשען  או שוכב או  יושב או  דורס הוא אם הטומאה
מדרס"; "טומאת נקראת ïäaזו  ïéàöBéå,בסמוכות –úaMa– ÀÀÄÈÆÇÇÈ

אדם, בני שאר  אצל כמנעלים שלו, תכשיט ïäaשהם ïéñðëðåÀÄÀÈÄÈÆ
äøæòaלהר אדם יכנס "לא ה): ט, (ברכות ששנינו  פי על  אף – ÈÂÈÈ

כמנעל הסמוכות אין במנעלו ", בגדיו .הבית כשאר  אלא זה, לענין  ים
BlL úBëBîñå àqk לשבת נמוך  כסא כמין לו שעושים קיטע יש  – ÄÅÀÈÆ

גם  לו  ויש  ידיו , על  סומך  כשהוא לפניו  עצמו את דוחף והוא עליו

המשנה  ובאה קצת; שוקיו על גם לפעמים הוא נשען  שכן  סמוכות,
והסמוכות שהכסא ñøãîללמד, ïéàîè שבארנו כמו זב, הוא אם – ÀÅÄÄÀÈ

úaMaלעיל, íäa ïéàöBé ïéàå, לגופו מהודקים שאינם לפי  – ÀÅÀÄÈÆÇÇÈ
לפי הטעם, מבארים ויש להביאם; ויבוא ישתלפו  שמא חשש  ויש 

משא, זה והרי  כך, כל  להם צריך äøæòaשאינו  ïäa ïéñðëð ïéàåÀÅÄÀÈÄÈÆÈÂÈÈ

– האחרונות ההלכות ששתי  מפרשים, יש כמנעלים. הם שנחשבים –
oiqpkp oi`e ,zaya oda oi`vei oi`e""dxfra odaעל רק מוסבות –

בו  להיכנס מותר וכן בשבת לצאת לו  מותר בכסא אבל  הסמוכות,
מדרס" "טמאין לענין  אלא כסא נישנה ולא טטוובב"";;בעזרה, ייווםם ((""תתווסספפוותת  

כתפיהם ïéîè÷ðà.ההממאאיירריי)) על  נושאים שהליצנים חמור  צורת כמין – ÇÀÇÀÄ
על ששמים מסכה מפרשים: ויש  וצחוק, ליצנות מעשי  לעשות כדי 

הילדים, את להפחיד  שאין ïéøBäèפניהם טומאה, מקבלים אינם – ÀÄ
כלי , תורת ïäaלהם ïéàöBé ïéàå,צורך כל בהם שאין  בשבת, – ÀÅÀÄÈÆ
משא. הם והרי

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéøLwa ïéàöBé íéðaä לו שיש  "בן  מבואר: בגמרא בשבת. – ÇÈÄÀÄÇÀÈÄ
בשמאלו". לו  וקושר ימין  של  ממנעל  רצועה נוטל  אביו, על  געגועים

הנער ואין  לאביו רבה אהבה לו  כשיש  הקטן הבן  כי הרמב"ם, ומפרש 
וקו  הימנית נעלו  שרוך האב לוקח אביו , את לעזוב בזרועו יכול שרו 

שמדובר ה"קשרים" הם ואלו  בסגולה, לו ויועיל בנו , של  השמאלית
אביו , מיתת על  מאד  הבן שכשמתעצב מפרשים, ויש  במשנתנו . עליהם

ואומרים  שמאלו , בשל  וקושרה ימין של אביו  ממנעל רצועה נוטל 
לבו  משקיט חחננננאאלל  ))שזה ïéâefa;((ררבבננוו íéëìî éðáe יוצאים – ÀÅÀÈÄÇÄ

במלבושיהם, הם כשארוגים דווקא בגמרא, ומבואר  בפעמונים; בשבת
íãà ìëå בפעמונים בשבת לצאת מותרים הבנים שכל כלומר  – ÀÈÈÈ

äåBäaכדלעיל, íéîëç eøacL àlà שכן המצוי , בדבר כלומר  – ÆÈÆÄÀÂÈÄÇÆ
מלבושיהם. על  פעמונים לשאת נהגו מלכים בני

âררבבייעעיי âייווםם
י ה נ ש מ ר ו א ב

ìBbøçä úöéáa ïéàöBéריפוי לשם ביצתו נושאים והיו  חגב, מין – ÀÄÀÅÇÇÇÀ
האוזן, ìòeLכאב ìL ïLáeלמי חי שועל של שן  תולים שהיו – ÀÅÆÈ

וכותב  שינה. מנדודי  שסובל למי מת שועל  של  ושן בשינה, שמרבה
זו . סגולה הוזכרה הטבע לחכמי  הרפואות בספר  שאף המאירי ,

áeìvä øîñîáe חושבים שהיו אדם, עליו  שנתלה העץ מן מסמר  – ÀÇÀÅÇÈ
על תולים שהיו כותב, והרמב"ם נפוחה. מכה לרפא כסגולה אותו 

בשבת, לצאת מותר  אלו  בכל  שלישית; בקדחת שחלה אדם של  צואר

izdw - zex`ean zeipyn
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çìî,äét CBúì ïzzL øác ìëáe,ãáìáeúaMa älçzëì ïzz àHL.ìôð íàå,øéæçz àG.ïLå úáúBz ïL ¤©§¨¨¨¤¦¥§¦¨¦§©¤¦¥§©§¦¨©©¨§¦¨©©£¦¥¤¤§¥
áäæ ìL–éaøøézî,íéîëçåíéøñBà. ¤¨¨©¦©¦©£¨¦§¦

Âúéðévä ìòL òìña äàöBé,ïéèeça úBàöBé (úBpè÷) úBðaä,ïäéðæàaL ïéîñé÷a elôàå.úBìeòø úBàöBé úBiáøò, §¨§¤©¤©©¦¦©¨§©§§¦©£¦§¦§¦¤§¨§¥¤©§¦§§
úBôeøt úBiãîe,íãà ìëå,eøacL àlàíéîëçäåBäa. ¨¦§§¨¨¨¤¨¤¦§£¨¦©¤

Êòaènä ìòå æBâàä ìòå ïáàä ìò úôøBt,úaMa älçzëì óøôz àHL ãáìáe. ¤¤©¨¤¤§©¨¡§©©©§¥©¦§©¤¦§Ÿ§©§¦¨©©¨
ÁBlL á÷a àöBé òhwä;éøácøéàî éaø.éñBé éaøåøñBà.íéúeúk ìea÷ úéa Bì Lé íàå–àîè.úBëBîñ ©¦¥©¥§©¤¦§¥©¦¥¦§©¦¥¥§¦¤¥¦§¦¨¥¨

:÷ãåäîå.ltlta:äôä çéø éðôî äéôá úðúåðù.gln xibxbae:íéðéùä éìåç úàåôøì úðúåðù.zazez oy:äì ìôðù ïùä íå÷îá íééçìá úáùåðoye
.adf ly:áäæá åúåà äñëî ,ùåôò úîçî åúéàøî äðúùðù ïù.xizn iax:äîåî úåìâì àìù ,àéåçîå äôìù àìã äá úàöì.mixqe` minkgeïåéë

:íéîëçë äëìäå .äééåúàì àéúàå äì àôìùå äìò éëééçî àîìã ,äéðéù øàùî äðåùî àåäù
ee.rlqa:äøåö åéìò ùéù òáèî.zipivd lry:äàåôøì äøåö åéìò ùéù òáèî äá íéøùå÷å ,ìâøä úåñøô úçúù äëî.oihega ze`vei zepadúåðè÷ä

:ïäéðæà åîúñé àìù ïäéðæàá íéîñ÷ åà ïéèåç ïéðúåðå ,åìãâéù ãò ïéîæð ïäì ïéùåò ïéàå ïäéðæà úà úåá÷ðî.minqwa elit`eåàìã â"òà ,øîà÷ àúåáø
:àåä éåàùî åàìå éëäá åäééçøåà ,àåä éåð ìù èéùëú.zeiaxr:àéáøòáù ìàøùé úåðá.zelerx ze`vei,íéðéòä ïî õåç úåñåëî ïäéðôå ïùàøá úåôèåòî

:úåéáøòä êøãë.zeicn:éãîáù ìàøùé úåðá.zetextæåâà åà ïáà úëøåë úéðùä äúôùáå äøàåö ãâðë úçà äúôùá äòåöø úåìåúå úéìèá úåôèòúîù
:äéìòî úìôåð úéìèä ïéàå êøëá äòåöøä úøùå÷å

ff.ztxet:ïéôøåô ,íéñø÷ íåâøú .úøáçî.dlgzkl sextz `ly calae:åìèìèì øåñàù éðôî òáèîä ìò äìçúëì óåøôú àìù ,éà÷ äéãåçì òáèîà
gg.rhwd:åìâø äòè÷ðù.ely awa `veiìòðîã åá úàöì øúåîå .åéìò êîñð åðéàå ,åëåúá å÷åù ùàø íåùì èòî åá ÷÷åçå ìâø ñåôã ïéîë åì íéùåò

`xephxa yexit

או  לאוזן  קשור המוך  כן אם אלא שבסנדלה ובמוך  שבאזנה במוך
ברם, הרבים. ברשות תוציאנו שמא חוששים אין  זה שבכגון לסנדל,

קשור ; כשאינו אף לצאת לה מותר לנידתה שהתקינה ìtìôaÀÄÀÅבמוך 
הפה, ריח להעביר בפיה שנותנת –çìî øébøâáe בפיה שנותנת – ÀÇÀÄÆÇ

שיניים, מיחוש äétמפני CBúì ïzzL øác ìëáeזנגביל כגון – ÀÈÈÈÆÄÅÀÄÈ
בשבת, לצאת לה מותר älçzëìוכדומה, ïzz àHL ãáìáeÄÀÇÆÄÅÀÇÀÄÈ

úaMaסממנים לשחיקת חוששים לרפואה וזה שהואיל ((תתווסספפוותת  ;;– ÇÇÈ
אאללייההוו  "")) בשבת.""ששננוותת ולהשאירו  יום מבעוד  בפה ליתנו  מותר  אבל  ;

àåìôð í,בשבת הפה מן –øéæçz àGמפני להחזירו , לה אסור – ÀÄÈÇÇÂÄ
בשבת, לכתחילה ליתן  שאסורה הטעם מפרשים ויש  דלעיל. החשש

הרבים לרשות זו  בדרך להוציא כמערמת שנראית ïLÅ((תתווסספפוותת))..מפני 
úáúBz,שנפלה שן  במקום שהושיבוה שן  –áäæ ìL ïLå שן – ÆÆÀÅÆÈÈ

(כתר ). בזהב øézîשכוסתה éaø,בה לצאת –íéøñBà íéîëçå ÇÄÇÄÇÂÈÄÀÄ
יתלוצצו  שיניה, משאר  זו  שן  שמשונה מתוך  שמא הם, שחוששים –

מבארים  ויש הרבים. ברשות ותביאנה השן את ותחלוץ חברותיה עליה
תבקשנה  חברותיה שיניה, משאר  היא שונה והשן שהואיל  הטעם,

השן את להן תפול((ההרר""ןן  ))להראות שמא הטעם, מבואר  ובירושלמי  .
לכך . חושש  אינו רבי ברם, minkgkהשן. dkldd לא אמרו: ובגמרא .

מותר. השיניים) לשאר  ודומה (הואיל כסף של אבל זהב, של אלא שנו

אבל הר"ן. מפרש וכן המשנה, לשון  כפשט זהב" של  ושן תותבת "שן  בארנו 
שכיון חכמים, של  טעמם לו ונראה זהב, של שהיא תותבת שן מפרש: רש"י 
אחר לשון לחברותיה. להראות אותה תחלוץ שמא חוששים חשובה שהשן 
בפלפל אשה יוצאה למעלה: מוסבות תותבת" "שן שהמלים ברש"י, מובא
וחכמים. רבי בה נחלקו  זהב של שן ואילו  תותבת, ובשן  וכו' מלח ובגרגר 

âששנניי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

äàöBé,הרבים לרשות בשבת אשה –úéðévä ìòL òìña– ÀÈÀÆÇÆÇÇÄÄ
ש מבואר, ע "zipiv"בגמרא קושרים והיו  הרגל, בכף מכה ליה היא

ברגל מחלה היא הצינית הירושלמי ולפי לרפואה; סלע של  מטבע
"פודגרה". elôàåהנקראת ,ïéèeça úBàöBé (úBpè÷) úBðaäÇÈÀÇÀÀÄÇÂÄ

ïäéðæàaL ïéîñé÷a הבנות של אזניהן  את לנקב היו  רגילים – ÀÄÀÄÆÀÈÀÅÆ
שהנקבים  וכדי  שתגדלנה, לאחר  נזמים בהן להכניס בשביל  קטנות כשהן

המשנה  ובאה קיסמים, או  חוטים בהן  נותנים היו בינתיים, ייסתמו לא

בקיסמים, ואפילו אלו בחוטים בשבת לצאת לבנות שמותר  ללמד ,
מפרשים: ויש תכשיט. שאינם פי  על  mihegaאף ze`vei שבראשיהן –

כגדולות, דינן  אין בקטנות, מצויה טבילה ואין  שהואיל  בצואריהן, או
פשתן. בחוטי או  צמר בחוטי  לצאת להן נשים úBiáøòומותר – ÇÀÄ

ערב, שבארץ úBìeòøיהודיות úBàöBé בראשיהן מעוטפות – ÀÀ
מדי ,úBiãîeובפניהן, שבארץ יהודיות נשים –ze`veiúBôeøt– ÈÄÀ

רצועה  ותולות רחב), עליון בגד (היינו בטלית להתעטף נוהגות שהיו
קטנה  אבן כורכות היו האחרת ובשפתה הצואר, כנגד  האחת בשפתה

הטלית; תיפול שלא כרך, באותו  הרצועה את וקושרות אגוז. ìëåÀÈאו 
íãà דווקא ולאו רעולות יוצאות ערביות דווקא שלאו כלומר – ÈÈ

כך , לצאת לו  מותר אדם כל  אלא פרופות, יוצאות eøacLמדיות àlàÆÈÆÄÀ
äåBäa íéîëç בערב יהודיות שנשים בזמנם, מצוי שהיה בדבר  – ÂÈÄÇÆ

כמדיות  נהגו  שבמדי  יהודיות ונשים רעולות לצאת כערביות נהגו 
פרופות. לצאת

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ללמד משנתנו  מוסיפה פרופות, יוצאות שמדיות הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
בשבת  פריפה שבענין הקודמת) (במשנה לעיל בארנו  וכבר  .dtixt חיבור היינו

ובשפתה  עניבה, כעין עשויה האחת ששפתה לצואר , סביב הטלית שפתי  שתי
כפתור . כעין  המשמשת בזה וכיוצא אגוז  או קטנה אבן קשורה האחרת

úôøBt,טליתה את האשה –ìòå æBâàä ìòå ïáàä ìò ÆÆÇÈÆÆÀÇÈÁÀÇ
òaènä או אגוז  או  אבן  טליתה בשפת היא שקושרת כלומר  – ÇÇÀÅÇ

טליתה, של השניה בשפה העשויה העניבה את עליה ופורפת מטבע,

בשבת. כך  úaMaויוצאה älçzëì óøôz àHL ãáìáe בגמרא – ÄÀÇÆÄÀÙÀÇÀÄÈÇÇÈ
לכתחילה  תפרוף שלא בלבד , המטבע על מוסבה זו שפיסקה מבואר

שאם  אלא מוקצה, משום בשבת לטלטלו  ואסור הואיל המטבע, על 
פי על ואף בה. לצאת מותרת שבת מערב המטבע על  פרופה היא

שייחדה  באבן כאן  מדובר מוקצה, משום בטלטול אסורה אבן שגם
לכתחילה  בה לפרוף מותר ולכן  לטלטול  היא ראויה זה שבכגון לפריפה,

בשבת.

âששללייששיי âייווםם
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òhwä,אחת רגלו שנקטעה –àöBé,בשבת –BlL á÷aברגל – ÇÄÅÇÅÀÇÆ
שוקו , לראש  המותאמת øéàîהמלאכותית éaø éøácרבי שסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéàîè BlLñøãî,úaMa ïäa ïéàöBéå,äøæòa ïäa ïéñðëðå.ñøãî ïéàîè BlL úBëBîñå àqk,íäa ïéàöBé ïéàå ¤§¥¦¦§¨§§¦¨¤©©¨§¦§¨¦¨¤¨£¨¨¦¥§¨¤§¥¦¦§¨§¥§¦¨¤
úaMa,äøæòa ïäa ïéñðëð ïéàå.ïéøBäè ïéîè÷ðà,ïäa ïéàöBé ïéàå. ©©¨§¥¦§¨¦¨¤¨£¨¨©§©§¦§¦§¥§¦¨¤
ËíéøLwa ïéàöBé íéðaä,ïéâefa íéëìî éðáe;íãà ìëå,eøacL àlàíéîëçäåBäa. ©¨¦§¦©§¨¦§¥§¨¦©¦§¨¨¨¤¨¤¦§£¨¦©¤
ÈìBbøçä úöéáa ïéàöBé,ìòeL ìL ïLáe,áeìvä øîñîáe,äàeôø íeMî;éøácéaøøéàî.íéîëçåíéøîBà: §¦§¥©©©§§¥¤¨§©§¥©¨¦§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

øeñà ìça óà,éøBîàä éëøc íeMî. ©©Ÿ¨¦©§¥¨¡¦

:é"øë äëìäå .àåä èéùëú åàìã øñåà é"øå ,éåä äéãéã.oizizk leaw zia el yi m`eå÷åù ùàø çéðäì ïéëåîå ïé÷ã ïéúéúë ìù ìåá÷ éãë åá ÷÷çðù
÷ùã àéîåãã .õò éìë éèåùôë äéì äåäå äàîåèì àåä ìåá÷ úéá åàì ,ïéúéúë àìá ãáìá å÷åù ìåá÷ úéá àìà åì ïéà íà ìáà .òâî úàîåè ìá÷î ,ïäéìò

:éìëä â"ò ìèìèî åðéà å÷åù ìáà ,åá ïéðúåðù äî åãé ìò ìèìèì éåùò åìù ìåá÷ã ïðéòá.ely zekenqåéúåáåëøà ìòå åé÷åù ìò êìåäå åéìâø éúù òè÷ ùé
:åé÷åùá øåò ìù úåëåîñ äùåòå.qxcn mi`nh:äàîåèä áà åùòðå ïä ñøãîå éãéáò åôåâ úåëéîñì àäã ,àåä áæ íà.zaya mda oi`veieèéùëúã

:ïä äéãéã.dxfrl oda oiqpkpe:ïä åéìâø ùàøá åàìã åäðéð ìòðî åàì éðä ,åìòðîá úéáä øäì ñðëé àì ïðúã â"òàå.`qkéãéâ åöååëðå åùáéù òè÷ ùé
óçãðå õøàä ïî åôåâ ø÷åòå íéðè÷ íéìñôñá åéãé ìò êîñð êìäî àåäùëå åéìò áùåéå êåîð àñë ïéîë äùåòå êìéì ìåëé åðéà åéúåáåëøà ìò óàå åé÷åù

:åéøåçàì øåù÷ àñëäå åéøåçà ìò çðå øæåçå åéðôì.zekenqàåäùëå ,ïééåìúä åéìâø åà åé÷åù éùàøì õò ìù åà øåò ìù úåëåîñ åì äùåò ,òèé÷ åúåà ìù
:úö÷ åéìâø ìò íâ ïòùð åîöò ø÷åò àåäå åéãé ìò ïòùð.zaya mda oi`vei oi`eéøîàã úéàå .åäðééåúàì éúàå éôìúùîã ïéðîæ ,éâøàî àìå åìúã éãééàã

:éåàùî ååäå êë ìë åì ïéëéøö ïéàù éðôî.dxfrl oda oiqpkp oi`e:åäðéð ìòðîã.oinhwp`åá úéòáäì íéðôä ìò ïéîéùîù äðåùî íãà óåöøô ïéîë
:ïäéôúë ìò åúåà ïéàùåðå ïéùåò íéðöìäù øåîç ,øçà ùåøéô .úå÷åðéúä.mixedhìá÷ìîùéîùú éìë àìã ,äàîåè:àåä èéùëú àìå

hh.mixywa,åéìòî íéòåâòâä íéøñ åéìò øù÷ åúåàù ïîæ ìëå åìàîùá ïáì åì äøùå÷å ïéîé ìòðî ìù äòåöø áàä ìèåð åéáà ìò íéòåâòâ åì ùéù ïá
:íéðáä åîë ïäéáà ìò íéòåâòâ úåðáì ïéàù ,íéðáä éðú éëäìå .äìåâñá.oibefa:àáäãã àâæ ,áäæ ïåîòô íåâøú .íéðè÷ íéðåîòô ïéîë

ii.lebxgdáéúëãë ,áâç ïéî(à"é àø÷éå):ïæàä áàë åá íéàôøîå ïæàá åúåà ïéìåúå ,åäðéîì ìåâøçä úà.lrey ly oyae,åöé÷äì íééðã ïàîì .àúðéùì éãáòã

`xephxa yexit

כנעלו. נחשב הקיטע של  שהקב øñBàמאיר, éñBé éaøå לקיטע – ÀÇÄÅÅ
סומך הקיטע שכן כנעלו , נחשב הקב אין שלדעתו  שלו , בקב לצאת

מחוסר ייראה שלא עין למראית אלא אינו והקב מקלותיו, על בעיקר
מבארים, ויש בשבת. בו לצאת לו  ואסור  כמשא, הוא נחשב הלכך  רגל,

ישלפנו  שמא הוא שחושש אלא כנעלו , שנחשב סובר  יוסי  רבי  שאף
לכך חושש אינו מאיר רבי ואילו הרבים, ברשות אמות ארבע ויעבירנו 

בבססווגגייייתתננוו)).. ההרר  ""ןן עעייייןן בב  ;; עעחח,, iqei((ייווממאא   iaxk dkldd  ששבבתת ההלל'' ((ררממבב  ""םם

טטוו)) Bì.ייטט  ,, Lé íàå,הקיטע של לקב –íéúeúk ìea÷ úéa– ÀÄÆÅÄÀÄ
בלאי היינו  כתותים, לקיבול מקום בו שיש  עד  גדול, חלל בו  שנחקק

השוק, עליהם שתנוח רכים, טומאה,àîèבגדים מקבל הוא הרי – ÈÅ
השוק  את לקבל  כדי אלא חקוק אינו  הקב אם אבל קיבול ; כלי כדין 

עץ  ככלי  היינו  עץ", כלי כ"פשוטי שדינו  טומאה, מקבל  אינו בלבד,
השוק, את מקבל  שהקב פי על ואף דבר; איזה לקבל  עשויים שאינם

קיבול בית נחשב דבר  שאין טומאה, לענין קיבול בית נחשב הוא אין 
וכאן  ידו , על שבתוכו מה לטלטל  עשוי קיבולו  שבית השק, כעין  אלא

הקב. ידי על  מיטלטלת השוק BlLאין úBëBîñבשתי קיטע – ÈÆ
של משענות היינו  "סמוכות", לו  עושים ארכובותיו , על ההולך  רגליו 

והואיל עליהם; ויישען  שיסמוך  ולשוקיו, לארכובותיו עץ של או  עור
הם הרי  גופו , ולמשענת לדריסתו הם ñøãîומיוחדים ïéàîè– ÀÅÄÄÀÈ

כלים  מטמא הטומאה, אב שהוא הזב, שכן  זב, הוא הקיטע אם
אב  אותם גם ועושה לרכיבה, או  לשכיבה או  לישיבה המיוחדים

וטומאה  עליהם, נשען  או שוכב או  יושב או  דורס הוא אם הטומאה
מדרס"; "טומאת נקראת ïäaזו  ïéàöBéå,בסמוכות –úaMa– ÀÀÄÈÆÇÇÈ

אדם, בני שאר  אצל כמנעלים שלו, תכשיט ïäaשהם ïéñðëðåÀÄÀÈÄÈÆ
äøæòaלהר אדם יכנס "לא ה): ט, (ברכות ששנינו  פי על  אף – ÈÂÈÈ

כמנעל הסמוכות אין במנעלו ", בגדיו .הבית כשאר  אלא זה, לענין  ים
BlL úBëBîñå àqk לשבת נמוך  כסא כמין לו שעושים קיטע יש  – ÄÅÀÈÆ

גם  לו  ויש  ידיו , על  סומך  כשהוא לפניו  עצמו את דוחף והוא עליו

המשנה  ובאה קצת; שוקיו על גם לפעמים הוא נשען  שכן  סמוכות,
והסמוכות שהכסא ñøãîללמד, ïéàîè שבארנו כמו זב, הוא אם – ÀÅÄÄÀÈ

úaMaלעיל, íäa ïéàöBé ïéàå, לגופו מהודקים שאינם לפי  – ÀÅÀÄÈÆÇÇÈ
לפי הטעם, מבארים ויש להביאם; ויבוא ישתלפו  שמא חשש  ויש 

משא, זה והרי  כך, כל  להם צריך äøæòaשאינו  ïäa ïéñðëð ïéàåÀÅÄÀÈÄÈÆÈÂÈÈ

– האחרונות ההלכות ששתי  מפרשים, יש כמנעלים. הם שנחשבים –
oiqpkp oi`e ,zaya oda oi`vei oi`e""dxfra odaעל רק מוסבות –

בו  להיכנס מותר וכן בשבת לצאת לו  מותר בכסא אבל  הסמוכות,
מדרס" "טמאין לענין  אלא כסא נישנה ולא טטוובב"";;בעזרה, ייווםם ((""תתווסספפוותת  

כתפיהם ïéîè÷ðà.ההממאאיירריי)) על  נושאים שהליצנים חמור  צורת כמין – ÇÀÇÀÄ
על ששמים מסכה מפרשים: ויש  וצחוק, ליצנות מעשי  לעשות כדי 

הילדים, את להפחיד  שאין ïéøBäèפניהם טומאה, מקבלים אינם – ÀÄ
כלי , תורת ïäaלהם ïéàöBé ïéàå,צורך כל בהם שאין  בשבת, – ÀÅÀÄÈÆ
משא. הם והרי

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéøLwa ïéàöBé íéðaä לו שיש  "בן  מבואר: בגמרא בשבת. – ÇÈÄÀÄÇÀÈÄ
בשמאלו". לו  וקושר ימין  של  ממנעל  רצועה נוטל  אביו, על  געגועים

הנער ואין  לאביו רבה אהבה לו  כשיש  הקטן הבן  כי הרמב"ם, ומפרש 
וקו  הימנית נעלו  שרוך האב לוקח אביו , את לעזוב בזרועו יכול שרו 

שמדובר ה"קשרים" הם ואלו  בסגולה, לו ויועיל בנו , של  השמאלית
אביו , מיתת על  מאד  הבן שכשמתעצב מפרשים, ויש  במשנתנו . עליהם

ואומרים  שמאלו , בשל  וקושרה ימין של אביו  ממנעל רצועה נוטל 
לבו  משקיט חחננננאאלל  ))שזה ïéâefa;((ררבבננוו íéëìî éðáe יוצאים – ÀÅÀÈÄÇÄ

במלבושיהם, הם כשארוגים דווקא בגמרא, ומבואר  בפעמונים; בשבת
íãà ìëå בפעמונים בשבת לצאת מותרים הבנים שכל כלומר  – ÀÈÈÈ

äåBäaכדלעיל, íéîëç eøacL àlà שכן המצוי , בדבר כלומר  – ÆÈÆÄÀÂÈÄÇÆ
מלבושיהם. על  פעמונים לשאת נהגו מלכים בני

âררבבייעעיי âייווםם
י ה נ ש מ ר ו א ב

ìBbøçä úöéáa ïéàöBéריפוי לשם ביצתו נושאים והיו  חגב, מין – ÀÄÀÅÇÇÇÀ
האוזן, ìòeLכאב ìL ïLáeלמי חי שועל של שן  תולים שהיו – ÀÅÆÈ

וכותב  שינה. מנדודי  שסובל למי מת שועל  של  ושן בשינה, שמרבה
זו . סגולה הוזכרה הטבע לחכמי  הרפואות בספר  שאף המאירי ,

áeìvä øîñîáe חושבים שהיו אדם, עליו  שנתלה העץ מן מסמר  – ÀÇÀÅÇÈ
על תולים שהיו כותב, והרמב"ם נפוחה. מכה לרפא כסגולה אותו 

בשבת, לצאת מותר  אלו  בכל  שלישית; בקדחת שחלה אדם של  צואר

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡úaMa eøîà ìBãb ììk:úaL øwò çëBMä ìk,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå–àlà áiç Bðéà §¨¨¨§©©¨¨©¥©¦©©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥¥©¨¤¨

úçà úàhç;úaL øwò òãBiä,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå–úaLå úaL ìk ìò áiç;òãBiä ©¨©©©¥©¦©©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥©¨©¨©¨§©¨©¥©
úaL àeäL,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå–äëàìîe äëàìî áà ìk ìò áiç;úBëàìî äNBòä ¤©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥©¨©¨©§¨¨§¨¨¨¤§¨

úçà äëàìî ïéòî äaøä–úçà úàhç àlà áiç Bðéà. ©§¥¥¥§¨¨©©¥©¨¤¨©¨©©
·úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà:òøBfä,LøBçäå,øöBwäå,ønòîäå;äøBfäå Lcä;øøBaä,ïçBhä, £§¨©§¨¦¨¥©©©¥©§©¥§©¥§©§©¥©¨§©¤©¥©¥

:úî ìòåù ìù ïù åéìò ïéìåú ,ïùééù éãë íééð àìã ïàîìå .éç ìòåù ìù ïù åéìò ïéìåú.aelvd xnqnaeäëîáù çôð ìò åäåçéðé íà ,éåìúä õòáù øîñî
:åðàôøéå úéùéìù úçã÷ åì ùéù éî øàåöá åúåà ïéîéùîù ùøéô í"áîøå .çôðä øéñé.xeq` lega s` xne` xi`n iaxeøáã ìë ì"é÷ã ,î"øë äëìä ïéàå

:åëìú àì íäéúå÷åçáå åäá ïðéø÷ àìå ,éøåîàä éëøã íåùî åá ïéà äàåôø íåùî åá ùéù
f`̀.zay xwir gkeyd .lecb llk:åçëù åéùëòå òîù àø÷éòîã â"òàå ,äøåúá úáù ïéà øåáñë.zg` z`hg `l` aiig epi`ììçù úåúáùä ìë ìò

áéúëã àéä àãç äââù äìåëã(à"ì úåîù):äáøä úåúáùì úçà äøéîù òîùîå åøåîùú éúåúáù úà.zay xwir rceidåá åøñàðå äøåúá úáù ùéù
øîàð äæ ìòå ,úçà úàèç úáùå úáù ìë ìò áééç ,íåéä úáùù òãåé åðéàù ,úáù úââù é"ò äáøä úåúáùá äáøä úåëàìî äùòå ,úåëàìî(íù)åøîùå

ïðéøîà ,àåä ãçà íìòäå íééúðéá åì òãåð àìù ô"òàå ,úáùå úáù ìë ìò úàèç áééçù øîåìë ,úáùå úáù ìëì äøéîù òîùîã ,úáùä úà ìàøùé éðá
úçà äââù úáùå úáù ìë êëìéä ,åá äùòù úåëàìîá øëæð àìù àìà ,äéä úáù íåéä åúåàù íééúðéá òîù àìù à"àù ,äòéãé ïééåä íééúðéáù íéîé

:àéä.daxd zek`ln dyre zay `edy rceidúàèç äëàìî áà ìë ìò áééç ,úåúáù äîëá íéîòô äîë ïàùòå úåøåñà åììä úåëàìîù òãé àìù
,÷ìçì äòéãé ïééåä íééúðéáù íéîé øîéîì àëéì àëäå ,íééúðéá åì òãåð àì àäã ,àéä äââù àãç ïäî áà ìë ,úåúáù äîëá ïìôëå øæçù ô"òàå ,úçà
úåãìåú 'á ìò áééçù ä"äå .úáù úåëìäá íéîëç éðôì ÷ñòå áùé ë"àà ,úøúåî äëàìî åæéàå äøåñà äëàìî åæéà úòãì åì ïéà íééúðéáù íéîé íåùîã
äùåòä àôéñ éðú÷ãë ,àãç àìà áééçî àì ,ãçà áà ìù úåãìåú 'á åà ,äéãéã äãìåúå áà ãéáò éà ìáà ,úçà úàèç úçà ìë ìò úå÷åìç úåáà 'á ìù
úåàèç ÷åìç ïéàå úçà íìòäá äùåòå øæåçå äùåòë éåäã íåùî ,'à áà ìù úåãìåú 'á ïåâë ,úçà àìà áééç åðéà úçà äëàìî ïéòî äáøä úåëàìî

:úáù úââù ïéðòì úåúáù ÷åìçá åà ,íéîåã ïðéàù äøéáò éôåâá àìà ,úçà íìòäá
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äàeôø íeMî,רפואה לשם בהם כשמשתמשים –éaø éøác ÄÀÈÄÀÅÇÄ
øeñà ìça óà :íéøîBà íéîëçå .øéàî בסגולות להשתמש – ÅÄÇÂÈÄÀÄÇÇÙÈ

éøBîàäאלו , éëøc íeMî,האמורי של מנהגים הם אלו  שכל  – ÄÇÀÅÈÁÄ
עליהם גג))::((ווייקקרראא  ונאמר  בגמרא ייחח,, ברם, תלכו ". לא "ובחוקותיהם

האמורי ". דרכי  משום בו אין רפואה משום בו  שיש דבר "כל אמרו :
הרמב"ם ייגג))::וכותב ייטט  ,, ששבבתת מועיל.((ההלל'' שהוא הרופאים שיאמרו  והוא

שרפואתו  לומר רוצה – רפואה" משום בו  שיש "כל מבאר והמאירי
אסורים  ומיניהם הלחשים אבל מכה, ותחבושת סם שתיית כגון ניכרת,

האמורי. דרכי משום

א ה נ ש מ ר ו א ב

התורה, מן האסורה מלאכה בשבת שהעושה למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  כבר 
ובשוגג  כרת), חייב בו התרו  לא ואם סקילה, חייב בו התרו  (אם מיתה חייב במזיד 
כדין התולדות ודין תולדות, ויש מלאכות אבות שיש הזכרנו  כן חטאת. קרבן חייב
איסור  על  בשוגג העובר בענין כלל  ללמד  באה משנתנו  – שיבואר. כפי האבות.

במשנה. כמבואר  הם, שוגג סוגי שלשה שכן בשבת, מלאכה

úaMa eøîà ìBãb ììk השבת חומרת שמשום מבואר  בגמרא – ÀÈÈÈÀÇÇÈ
"כלל לשון  המשנה lecb:"úaLנקטה øwò çëBMä ìkשסבור – ÈÇÅÇÄÇÇÈ

ששכח  כגון אמרו: בגמרא בתורה; שבת מצוות בכלל  שאין הוא,
גוי או  הגויים, לבין שנשבה תינוק או השבת, על ישראל שנצטוו 

הגויים בין בב  ))שנתגייר זז  ,, ששגגגגוותת   ההלל  '' ררממבב""םם   עעייייןן בב;; ססחח  ,, äNòåÀÈÈ.((ששבבתת
äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî,הרבה בשבתות אפילו כלומר – ÀÈÇÀÅÀÇÈÇÀÅ

השבת, מצוות ענין  לו נודע זמן  úàhçולאחר àlà áiç BðéàÅÇÈÆÈÇÈ
úçà היתה שלא לפי  שחילל, השבתות כל על אחד  חטאת קרבן  – ÇÇ

העלם  והיא שעשה, מה לכל  אותו שהביאה אחת שגגה אלא כאן 
השבת. úaLמצוות øwò òãBiäואסור בתורה שבת מצוות שיש  – ÇÅÇÄÇÇÈ

מלאכה, בה äaøäלעשות úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå– ÀÈÈÀÈÇÀÅÀÇÈÇÀÅ
השבת, יום שהוא ושבת שבת בכל úaLåששכח úaL ìk ìò áiçÇÈÇÈÇÈÀÇÈ

הן , אחת שגגה ושבת שבת בכל  שעשה שהמלאכות אחת, חטאת –
במשך אף כך  על  נזכר  שלא פי  על ואף היום. ששבת ששכח מפני

השבתות, את מחלקות לשבת שבת שבין הימים מקום מכל  השבוע,

אפשר שאי  לפי רש "י , ומבאר עצמה; בפני  כשגגה נחשבת אחת שכל 
שעשה  נזכר  שלא אלא היה, שבת היום שאותו  בינתיים לו יוודע שלא

מלאכה; úBúaLaבו äaøä úBëàìî äNòå ,úaL àeäL òãBiäÇÅÇÆÇÈÀÈÈÀÈÇÀÅÀÇÈ
äaøä,בשבת אסורות אלו שמלאכות ידע שלא –áà ìk ìò áiç ÇÀÅÇÈÇÈÇ

äëàìîe äëàìîבפני שגגה היא מלאכה שכל  חטאת, קרבן – ÀÈÈÀÈÈ
המלאכה  אותה עשה ואפילו בשבת. אסורה שהיא ידע שלא עצמה,

אלא  עליה חייב אינו שבתות, בכמה או שבת באותה פעמים כמה
כל על שחייב תולדות, מיני כמה עשה אם הדין  והוא אחת. חטאת

כמלאכה  אלא נחשב זה אין ותולדתו אב עשה שאם אלא ואחת, אחת
מיד; כמבואר úçàאחת, äëàìî ïéòî äaøä úBëàìî äNBòäÈÆÀÈÇÀÅÅÅÀÈÈÇÇ

כמה  שעשה או אחד, בהעלם ותולדותיה מלאכה אב שעשה כגון –
תולדות  שכולם והרכיב, והבריך  שנטע כגון אחת, מלאכה מאב תולדות

הם, úçà"הזורע" úàhç àlà áiç Bðéàשתי עשה אם אבל  – ÅÇÈÆÈÇÈÇÇ
לזרעים מים שהשקה כגון שונים, אבות משני  rxefd)תולדות zclez)

ביד  צמחים xvewd)ותלש zclez) אבות שתי עשה כאילו זה הרי  ,
ואחת אחת כל  על  וחייב וו))..מלאכות, זז  ,, ששגגגגוותת ההלל'' ((ררממבב  ""םם

âחחממייששיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

מלאכות ועשה שבת שהוא "היודע הקודמת במשנה שלמדנו  בשבתות לאחר  הרבה
dk`lne",הרבה, dk`ln a` lk lr aiig אבות את ולפרט למנות משנתנו  באה

לפרשת  השבת פרשת ונסמכה שהואיל  למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו וכבר המלאכות.
בעשיית  בבניינו, – במשכן  שהיו המלאכות שכל חכמים למדו המשכן , מלאכת
בעשיית  התחשים, ועורות האילים עורות בעשיית עזים, ושל  שש  של היריעות
המלאכות  שאר  בשבת. האסורות המלאכות אבות הן  הן  – לצביעה הסממנים
והמלאכות  המלאכות, אבות אל דמיונן  לפי  לסוגים מתחלקות לאבות הדומות
במשנה  שנפרט כפי אב, אותו  של ה"תולדות" נקראות מהאבות אב כל  אל  הדומות
כעובר  דינו תולדה על שהעובר  הקודמת, במשנה בארנו וכבר מלאכות. במקצת
שאחת  אחדות, מלאכות אחד) (בהעלם בשוגג אדם עשה שאם אלא מלאכה, אב על 
מלאכה) (אב תבואה שקצר כגון שלה, תולדות הן  והאחרות מלאכה אב היא מהן 
הקוצר), תולדות הן  אלו (שכל  ופטריות כמהין ולקט פרחים ותלש פירות וקטף

אחת. חטאת אלא חייב אינו 
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ãwøîäå,läåL,äôBàäå;øîvä úà ææBbä,Bðaìîä,Bötðîäå,BòáBväå,äåBhäå,Cñnäå,ðL äNBòäåéza é §©§©¥§©¨§¨¤©¥¤©¤¤©§©§§©§©§§©§§©¤§©¥¥§¨¤§¥¨¥
ïéøéð,ïéèeç éðL âøBàäå,ïéèeç éðL òöBtäå;øLBwä,øéznäå,úBøéôú ézL øôBzäå,øBtúì úðî ìò òøBwä ¦¦§¨¥§¥¦§©¥©§¥¦©¥§©©¦§©¥§¥§¦©¥©§¨¦§

úBøéôú ézL;éáö ãvä,BèçBMä,BèéLônäå,BçìBnä,BøBò úà ãaòîäå,B÷çBnäå,Bëzçîäå;ézL áúBkä §¥§¦©¨§¦©£§©©§¦©§§©§©¥¤§©£§©§©§©¥§¥

aafd.yxegd rxeáééçî ,åùøçå øæç êë øçàå åòøæå åùøçå äù÷ ò÷ø÷ äéä íàù ïðéòåîùàì ,õøàä ìë êøãë òøåæä øãäå àùéøá ùøåçä àðú àìã àä
:ùøåç íåùî äééðù äùéøçà.xvewd:øöå÷ íåùî áééç ,úåðìéàá è÷ìîäå ,íéòøæá.xnrnd:ãçà íå÷î ìà íøáåöå íéùåìú íéòøæ óñåà.dxefdúçøá

:çåøì.xxead:äøáëá åà åéãéá ,úìåñô.cwxndeååä ïúùìùã íåùî ,ïúùìù åùòð ìëåà êåúî úìåñô ùéøôäìã åäðéð àãç åäìåë éðäã â"òàå ,äôðá
:äæ øçà äæ àìà úçà úáá ïðéàù éôì ð"à .äùôð éôðàá àãç ìë åäì áéùç éããäì åîãã áâ ìò óà ïëùîá.dte`dàìà äééôà ïéàã ,ïëùîá àéåä àì

ïîâøàå úìëú òáö ìù ïéðîîñá ,ïëùîá äåä äôåà úëàìî ïéòî àåäù ìùáî åäéîå ,è÷ð úôã àøåãñ àðú àìà ,ïëùîä úëàìîá àëééù àì úôå úôá
åäìåë ,'åëå ùãä øöå÷ä òøåæä ïéúéðúîá áéùçã éàî÷ êðä ìëå ,ìùáî íåùî áééç ,ùàä ìò úãîåòä äøã÷ â"ò éåñë ïúåðäå ,äøã÷á ñéâîäå .éðù úòìåúå

:ïëùîä úëàìî ìù òáöá ïéðîîñá ååä.xnv ffebd:ïëùîä úëàìî ìù úìëú øîöá éëééù äéúåëàìî øàù ìëå.epalnd:øäðá åñáëî.evtpndåèáåç
:÷øñîá å÷øåñ ð"à èáùá.jqind:æ"òìá ø"éãøåà.oixip izaêåúá ïéèåç éðù ïúåðù:øéð úéáä.rvetdìòî éúùä åà éúùä ìòî áøòä éèåç øéñî

:äâéøà êøåöì ,áøòä.xiznde xyewdeéñåäì åæ úùøî ïéèåç ìåèéì êéøö íéîòôù ,ïéøéúîå ïéøùå÷ úìëúä ïéùåò åðîîù ïåæìç éãö ïëùøéúîå ,åæ ìò ó
:ïàë øùå÷å ïàëî.rxewe xtezdeàäú àìù á÷ðä úà äìòîìå äèîì òåø÷ì êéøö ìåâòå ïè÷ á÷ð åá äá÷ðå ùò äìëàù äòéøé ïëù ,úåòéøéá éåä éîð

:ïéèî÷ ïéèî÷ äéåùò äøéôúä.zexitz izy xtezde:øôåú íåùîå øùå÷ íåùî éúøú áééçîå .éîéé÷ àì ïøù÷ àì éàã ,ïøù÷ù àåäå.iav cvdìëå

`xephxa yexit

úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà ארבעים" נקטה משנתנו  – ÂÀÈÇÀÈÄÈÅÇÇ
הלשון  בעקבות היא שהולכת ותשע", "שלושים ולא אחת" חסר 

שכתוב משום הוא הטעם ושם ו ), (ג, מכות גג))::במסכת ככהה,, ((דדבבררייםם  

אחת" חסר  "ארבעים הקבלה: עליו  ובאה יכנו", ((עעייייןן  "ארבעים

ללככךך  )) ננווסספפייםם טטעעממייםם ששממבבייאא טטוובב  "" ייווםם מלאכה òøBfä:""תתווסספפוותת ובכלל  – ÇÅÇ
שהאילן  כדי  מהאילן  ענפים החותך המרכיב, המבריך , הנוטע, זו :
תולדות  אלו  שכל זרעים, גבי על  מים השופך ויתעבה, יותר יגדל 

הן; (אף LøBçäåהזורע "הזורע" אחרי "החורש" נקטה משנתנו  – ÀÇÅ
לאדם  היה שאם להשמיענו , זורעים) כך  ואחר תחילה חורשים שכרגיל 

השנייה  החרישה על  אף וחרשו , חזר כך  ואחר  וזרעו  וחרשו  קשה קרקע
חורש . משום הוא yxegd:חייב zeclezn המשווה בקרקע, החופר 

הקרקע; את לייפות הנעשית מלאכה כל וכן בשדה, øöBwäåÀÇÅגומות
הב  זו : מלאכה ובכלל  זיתים,– המוסק תמרים, הגודר  ענבים, וצר 

היא; הקוצר  תולדת מגידולו דבר  עקירת כל וכן  תאנים; האורה
ønòîäå האוסף או  עמרים, מהם לעשות שנקצרו שבלים האוסף – ÀÇÀÇÅ

גדיש . מהן  לעשות xnrnd:עמרים zeclezn עצים או פירות המאסף
אותם  וחורז  תאנים הנוקב אחת; ערימה אותם ועושה גידולם במקום

בזה; כיוצא וכל  אחד , לגוף שמתקבצים עד  חבל החובט Lcäעל  – ÇÈ
הזרעים. את מהם להוציא השבלים ycd:את zeclezn פולים המפרק

בזה. כיוצא וכל היבשים השרביטים התבואה äøBfäåמן  את המפזר – ÀÇÆ
המוץ; את ממנה להסיר  כדי  לרוח, הפסולת,øøBaäברחת את – ÇÅ

בכברה; או בידיו  האוכל מתוך  ועפר, צרורות את ïçBhäכגון  – ÇÅ
לקמח. והופכם התבואה ogehd:גרגרי zeclezn במכונת קפה השוחק

עפר; צרור  המפרר לקיסמים, עצים המבקע –ãwøîäåטחינה, ÀÇÀÇÅ
בגמרא  והמורסן . הסובין  את ממנו להוציא בנפה, הקמח את המנפה

– המלאכות ששלש  פי  על  שאף cwxndeמבואר  xxeade dxefd מטרה –

הואיל מקום מכל  האוכל , מתוך  הפסולת את להוציא להן , דומה
מלאכה  כאב אחת כל נימנית לפיכך  המשכן, במלאכת היו ושלשתן

לא  נעשים ואינם שווים מעשיהם שאין  מאחר  כלומר  עצמה; בפני
והברירה  התבן , את להוציא היא הזרייה אלא אחד  בענין ולא אחד בזמן 

והעפר , הצרורות את להוצילהוציא והמורסן וההרקדה הסובין א

הבצק;Lläå.((ההממאאיירריי)) את –äôBàäå לא אמנם זו מלאכה – ÀÇÈÀÈÆ
למלאכת  דרושה היתה לא ופת בפת, אלא אפייה שאין במשכן, היתה
את  לבשל  היו  צריכים שכן במשכן , היה שבישול  אלא המשכן,

שמשנתנו  וכיון  השני, ותולעת והארגמן  התכלת צבע של  הסממנים
בישול, במקום אפייה נקטה לפיכך הפת שבהכנת המלאכות את נוקטת

כגון  האפייה, את או  הבישול  את המחיש  כל  הן. אחת שמלאכה

האש, על העומדת הקדרה גבי  על מכסה שנותן  או  בקדרה שבוחש 
– מבשל. משום חייב opyiyהריהו  zek`ln dxyr zg` epnip o`k cr

,zepefn zpkda.הצבע סממני בהכנת במשכן  היו ylyוכולן  epnip oldl
,dyald zpkda opyiy zek`ln dxyr בעשיית במשכן  היו  וכולן

øîväהיריעות: úà ææBbäשל נוצות התולש  זו : מלאכה ובכלל – ÇÅÆÇÆÆ
תולדות  ודומיהן אלו  שכל  שערות, התולש  העוף, נוצות המורט עזים,

הן; לבן .Bðaìîäהגוזז לעשותו כדי הצמר את המכבס –zeclezn ÇÀÇÀ
:oalndמלוכלך בגד המשרה רטוב, בגד  הסוחט במים, בגד המכבס
שערותיו;Bötðîäåבמים; בין להפריד  כדי  במסרק הצמר את סורק – ÀÇÀÇÀ

עד גמי  או  סיב המנפץ הפשתן , את הסורק הזאת: המלאכה ובכלל
לטוות  כחוטים שנעשים עד הגידים על החובט חוטין, כעין שנעשים

סת"ם); סופרי שעושים (כמו  הצמר,BòáBväåבהם את הצובע – ÀÇÀ
צובע; כל  או äåBhäåוכן מפשתים או מצמר חוטים העושה – ÀÇÆ

וכדומה; האריגה Cñnäåמכותנה בכסא השתי חוטי את המותח – ÀÇÅÅ
התחתון , לכובד  העליון  ïéøéðמכובד  éza éðL äNBòäå שעשה – ÀÈÆÀÅÈÅÄÄ

או  טבעת בכל  מכניס שבהן לולאות, שתי או  טבעות שתי  תיקן או
אחד  שתי  חוט ייששרראאלל""))לולאה חוטי((""תתפפאאררתת המכניס מפרשים: ויש  ;

בתים שני מהם ועושה האריגה שבכלי הנירים דרך אאללבבקק  ))שתי ,((רר  ""חח  
ב), (יג, להלן  שיבואר ïéèeçכפי  éðL âøBàäåחוטי המכניס – ÀÈÅÀÅÄ

בשתי . ef:הערב dk`ln zeclezn לחלונות רשת אריגת חוטים, קליעת
ïéèeçוכדומה; éðL òöBtäå או השתי מעל  הערב חוטי המסיר – ÀÇÅÇÀÅÄ

החוט  שכשנפסק מפרשים: ויש  האריגה. לתקון הערב מעל  השתי חוטי
החוטים  ראשי  שני  פוצע ולהשלימה לחברו ורוצה היריעה באמצע

אצבעותיו  בראשי אותם שגומר((ההממאאיירריי))וטווה שלאחר  מבארים, ויש  .
הנשארים השתי חוטי  את חותך אאללייההוו  ""))האריגה, øLBwäÇÅ;((""ששננוותת

קיימא, של קשר  –øéznäåששתי מבואר בגמרא קיימא. של  קשר – ÀÇÇÄ
צבע  את עושים שממנו  החלזון  בציד  במשכן  היו  הללו המלאכות
מרשת  חוטים לקחת לפעמים צריכים היו החלזון  צדי שכן התכלת,

כאן . וקושרים כאן מתירים ונמצאים האחרת הרשת על ולהוסיף אחת
úBøéôú ézL øôBzäå,קשר עשה שתפר שלאחר  מבואר , בגמרא – ÀÇÅÀÅÀÄ

בן  אינו  תפירות שתי ידי על  החיבור  שהרי חייב, אינו  כן לא שאם
קושר ; ומשום תופר משום מלאכות: שתי  משום שחייב נמצא קיום.

úBøéôú ézL øBtúì úðî ìò òøBwä מנת על מקלקל  שנמצא – ÇÅÇÀÈÄÀÀÅÀÄ
– מחטאת. ופטור  בלבד, מקלקל  הוא הרי סתם, הקורע אבל  לתקן .

xerd ceairl zek`ln ixde במשכן היו  וכולן  כתיבה), צרכי  (להכנת
תחשים: עורות éáöבעשיית ãväולכל החיות לשאר  הדין והוא – ÇÈÀÄ
צידה, הצריכות BèéLônäåהבריות ,BèçBMä את המפשיט – ÇÂÀÇÇÀÄ
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡úaMa eøîà ìBãb ììk:úaL øwò çëBMä ìk,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå–àlà áiç Bðéà §¨¨¨§©©¨¨©¥©¦©©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥¥©¨¤¨

úçà úàhç;úaL øwò òãBiä,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå–úaLå úaL ìk ìò áiç;òãBiä ©¨©©©¥©¦©©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥©¨©¨©¨§©¨©¥©
úaL àeäL,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå–äëàìîe äëàìî áà ìk ìò áiç;úBëàìî äNBòä ¤©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥©¨©¨©§¨¨§¨¨¨¤§¨

úçà äëàìî ïéòî äaøä–úçà úàhç àlà áiç Bðéà. ©§¥¥¥§¨¨©©¥©¨¤¨©¨©©
·úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà:òøBfä,LøBçäå,øöBwäå,ønòîäå;äøBfäå Lcä;øøBaä,ïçBhä, £§¨©§¨¦¨¥©©©¥©§©¥§©¥§©§©¥©¨§©¤©¥©¥

:úî ìòåù ìù ïù åéìò ïéìåú ,ïùééù éãë íééð àìã ïàîìå .éç ìòåù ìù ïù åéìò ïéìåú.aelvd xnqnaeäëîáù çôð ìò åäåçéðé íà ,éåìúä õòáù øîñî
:åðàôøéå úéùéìù úçã÷ åì ùéù éî øàåöá åúåà ïéîéùîù ùøéô í"áîøå .çôðä øéñé.xeq` lega s` xne` xi`n iaxeøáã ìë ì"é÷ã ,î"øë äëìä ïéàå

:åëìú àì íäéúå÷åçáå åäá ïðéø÷ àìå ,éøåîàä éëøã íåùî åá ïéà äàåôø íåùî åá ùéù
f`̀.zay xwir gkeyd .lecb llk:åçëù åéùëòå òîù àø÷éòîã â"òàå ,äøåúá úáù ïéà øåáñë.zg` z`hg `l` aiig epi`ììçù úåúáùä ìë ìò

áéúëã àéä àãç äââù äìåëã(à"ì úåîù):äáøä úåúáùì úçà äøéîù òîùîå åøåîùú éúåúáù úà.zay xwir rceidåá åøñàðå äøåúá úáù ùéù
øîàð äæ ìòå ,úçà úàèç úáùå úáù ìë ìò áééç ,íåéä úáùù òãåé åðéàù ,úáù úââù é"ò äáøä úåúáùá äáøä úåëàìî äùòå ,úåëàìî(íù)åøîùå

ïðéøîà ,àåä ãçà íìòäå íééúðéá åì òãåð àìù ô"òàå ,úáùå úáù ìë ìò úàèç áééçù øîåìë ,úáùå úáù ìëì äøéîù òîùîã ,úáùä úà ìàøùé éðá
úçà äââù úáùå úáù ìë êëìéä ,åá äùòù úåëàìîá øëæð àìù àìà ,äéä úáù íåéä åúåàù íééúðéá òîù àìù à"àù ,äòéãé ïééåä íééúðéáù íéîé

:àéä.daxd zek`ln dyre zay `edy rceidúàèç äëàìî áà ìë ìò áééç ,úåúáù äîëá íéîòô äîë ïàùòå úåøåñà åììä úåëàìîù òãé àìù
,÷ìçì äòéãé ïééåä íééúðéáù íéîé øîéîì àëéì àëäå ,íééúðéá åì òãåð àì àäã ,àéä äââù àãç ïäî áà ìë ,úåúáù äîëá ïìôëå øæçù ô"òàå ,úçà
úåãìåú 'á ìò áééçù ä"äå .úáù úåëìäá íéîëç éðôì ÷ñòå áùé ë"àà ,úøúåî äëàìî åæéàå äøåñà äëàìî åæéà úòãì åì ïéà íééúðéáù íéîé íåùîã
äùåòä àôéñ éðú÷ãë ,àãç àìà áééçî àì ,ãçà áà ìù úåãìåú 'á åà ,äéãéã äãìåúå áà ãéáò éà ìáà ,úçà úàèç úçà ìë ìò úå÷åìç úåáà 'á ìù
úåàèç ÷åìç ïéàå úçà íìòäá äùåòå øæåçå äùåòë éåäã íåùî ,'à áà ìù úåãìåú 'á ïåâë ,úçà àìà áééç åðéà úçà äëàìî ïéòî äáøä úåëàìî

:úáù úââù ïéðòì úåúáù ÷åìçá åà ,íéîåã ïðéàù äøéáò éôåâá àìà ,úçà íìòäá
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äàeôø íeMî,רפואה לשם בהם כשמשתמשים –éaø éøác ÄÀÈÄÀÅÇÄ
øeñà ìça óà :íéøîBà íéîëçå .øéàî בסגולות להשתמש – ÅÄÇÂÈÄÀÄÇÇÙÈ

éøBîàäאלו , éëøc íeMî,האמורי של מנהגים הם אלו  שכל  – ÄÇÀÅÈÁÄ
עליהם גג))::((ווייקקרראא  ונאמר  בגמרא ייחח,, ברם, תלכו ". לא "ובחוקותיהם

האמורי ". דרכי  משום בו אין רפואה משום בו  שיש דבר "כל אמרו :
הרמב"ם ייגג))::וכותב ייטט  ,, ששבבתת מועיל.((ההלל'' שהוא הרופאים שיאמרו  והוא

שרפואתו  לומר רוצה – רפואה" משום בו  שיש "כל מבאר והמאירי
אסורים  ומיניהם הלחשים אבל מכה, ותחבושת סם שתיית כגון ניכרת,

האמורי. דרכי משום

א ה נ ש מ ר ו א ב

התורה, מן האסורה מלאכה בשבת שהעושה למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  כבר 
ובשוגג  כרת), חייב בו התרו  לא ואם סקילה, חייב בו התרו  (אם מיתה חייב במזיד 
כדין התולדות ודין תולדות, ויש מלאכות אבות שיש הזכרנו  כן חטאת. קרבן חייב
איסור  על  בשוגג העובר בענין כלל  ללמד  באה משנתנו  – שיבואר. כפי האבות.

במשנה. כמבואר  הם, שוגג סוגי שלשה שכן בשבת, מלאכה

úaMa eøîà ìBãb ììk השבת חומרת שמשום מבואר  בגמרא – ÀÈÈÈÀÇÇÈ
"כלל לשון  המשנה lecb:"úaLנקטה øwò çëBMä ìkשסבור – ÈÇÅÇÄÇÇÈ

ששכח  כגון אמרו: בגמרא בתורה; שבת מצוות בכלל  שאין הוא,
גוי או  הגויים, לבין שנשבה תינוק או השבת, על ישראל שנצטוו 

הגויים בין בב  ))שנתגייר זז  ,, ששגגגגוותת   ההלל  '' ררממבב""םם   עעייייןן בב;; ססחח  ,, äNòåÀÈÈ.((ששבבתת
äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî,הרבה בשבתות אפילו כלומר – ÀÈÇÀÅÀÇÈÇÀÅ

השבת, מצוות ענין  לו נודע זמן  úàhçולאחר àlà áiç BðéàÅÇÈÆÈÇÈ
úçà היתה שלא לפי  שחילל, השבתות כל על אחד  חטאת קרבן  – ÇÇ

העלם  והיא שעשה, מה לכל  אותו שהביאה אחת שגגה אלא כאן 
השבת. úaLמצוות øwò òãBiäואסור בתורה שבת מצוות שיש  – ÇÅÇÄÇÇÈ

מלאכה, בה äaøäלעשות úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå– ÀÈÈÀÈÇÀÅÀÇÈÇÀÅ
השבת, יום שהוא ושבת שבת בכל úaLåששכח úaL ìk ìò áiçÇÈÇÈÇÈÀÇÈ

הן , אחת שגגה ושבת שבת בכל  שעשה שהמלאכות אחת, חטאת –
במשך אף כך  על  נזכר  שלא פי  על ואף היום. ששבת ששכח מפני

השבתות, את מחלקות לשבת שבת שבין הימים מקום מכל  השבוע,

אפשר שאי  לפי רש "י , ומבאר עצמה; בפני  כשגגה נחשבת אחת שכל 
שעשה  נזכר  שלא אלא היה, שבת היום שאותו  בינתיים לו יוודע שלא

מלאכה; úBúaLaבו äaøä úBëàìî äNòå ,úaL àeäL òãBiäÇÅÇÆÇÈÀÈÈÀÈÇÀÅÀÇÈ
äaøä,בשבת אסורות אלו שמלאכות ידע שלא –áà ìk ìò áiç ÇÀÅÇÈÇÈÇ

äëàìîe äëàìîבפני שגגה היא מלאכה שכל  חטאת, קרבן – ÀÈÈÀÈÈ
המלאכה  אותה עשה ואפילו בשבת. אסורה שהיא ידע שלא עצמה,

אלא  עליה חייב אינו שבתות, בכמה או שבת באותה פעמים כמה
כל על שחייב תולדות, מיני כמה עשה אם הדין  והוא אחת. חטאת

כמלאכה  אלא נחשב זה אין ותולדתו אב עשה שאם אלא ואחת, אחת
מיד; כמבואר úçàאחת, äëàìî ïéòî äaøä úBëàìî äNBòäÈÆÀÈÇÀÅÅÅÀÈÈÇÇ

כמה  שעשה או אחד, בהעלם ותולדותיה מלאכה אב שעשה כגון –
תולדות  שכולם והרכיב, והבריך  שנטע כגון אחת, מלאכה מאב תולדות

הם, úçà"הזורע" úàhç àlà áiç Bðéàשתי עשה אם אבל  – ÅÇÈÆÈÇÈÇÇ
לזרעים מים שהשקה כגון שונים, אבות משני  rxefd)תולדות zclez)

ביד  צמחים xvewd)ותלש zclez) אבות שתי עשה כאילו זה הרי  ,
ואחת אחת כל  על  וחייב וו))..מלאכות, זז  ,, ששגגגגוותת ההלל'' ((ררממבב  ""םם

âחחממייששיי âייווםם
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מלאכות ועשה שבת שהוא "היודע הקודמת במשנה שלמדנו  בשבתות לאחר  הרבה
dk`lne",הרבה, dk`ln a` lk lr aiig אבות את ולפרט למנות משנתנו  באה

לפרשת  השבת פרשת ונסמכה שהואיל  למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו וכבר המלאכות.
בעשיית  בבניינו, – במשכן  שהיו המלאכות שכל חכמים למדו המשכן , מלאכת
בעשיית  התחשים, ועורות האילים עורות בעשיית עזים, ושל  שש  של היריעות
המלאכות  שאר  בשבת. האסורות המלאכות אבות הן  הן  – לצביעה הסממנים
והמלאכות  המלאכות, אבות אל דמיונן  לפי  לסוגים מתחלקות לאבות הדומות
במשנה  שנפרט כפי אב, אותו  של ה"תולדות" נקראות מהאבות אב כל  אל  הדומות
כעובר  דינו תולדה על שהעובר  הקודמת, במשנה בארנו וכבר מלאכות. במקצת
שאחת  אחדות, מלאכות אחד) (בהעלם בשוגג אדם עשה שאם אלא מלאכה, אב על 
מלאכה) (אב תבואה שקצר כגון שלה, תולדות הן  והאחרות מלאכה אב היא מהן 
הקוצר), תולדות הן  אלו (שכל  ופטריות כמהין ולקט פרחים ותלש פירות וקטף

אחת. חטאת אלא חייב אינו 
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ãwøîäå,läåL,äôBàäå;øîvä úà ææBbä,Bðaìîä,Bötðîäå,BòáBväå,äåBhäå,Cñnäå,ðL äNBòäåéza é §©§©¥§©¨§¨¤©¥¤©¤¤©§©§§©§©§§©§§©¤§©¥¥§¨¤§¥¨¥
ïéøéð,ïéèeç éðL âøBàäå,ïéèeç éðL òöBtäå;øLBwä,øéznäå,úBøéôú ézL øôBzäå,øBtúì úðî ìò òøBwä ¦¦§¨¥§¥¦§©¥©§¥¦©¥§©©¦§©¥§¥§¦©¥©§¨¦§

úBøéôú ézL;éáö ãvä,BèçBMä,BèéLônäå,BçìBnä,BøBò úà ãaòîäå,B÷çBnäå,Bëzçîäå;ézL áúBkä §¥§¦©¨§¦©£§©©§¦©§§©§©¥¤§©£§©§©§©¥§¥

aafd.yxegd rxeáééçî ,åùøçå øæç êë øçàå åòøæå åùøçå äù÷ ò÷ø÷ äéä íàù ïðéòåîùàì ,õøàä ìë êøãë òøåæä øãäå àùéøá ùøåçä àðú àìã àä
:ùøåç íåùî äééðù äùéøçà.xvewd:øöå÷ íåùî áééç ,úåðìéàá è÷ìîäå ,íéòøæá.xnrnd:ãçà íå÷î ìà íøáåöå íéùåìú íéòøæ óñåà.dxefdúçøá

:çåøì.xxead:äøáëá åà åéãéá ,úìåñô.cwxndeååä ïúùìùã íåùî ,ïúùìù åùòð ìëåà êåúî úìåñô ùéøôäìã åäðéð àãç åäìåë éðäã â"òàå ,äôðá
:äæ øçà äæ àìà úçà úáá ïðéàù éôì ð"à .äùôð éôðàá àãç ìë åäì áéùç éããäì åîãã áâ ìò óà ïëùîá.dte`dàìà äééôà ïéàã ,ïëùîá àéåä àì

ïîâøàå úìëú òáö ìù ïéðîîñá ,ïëùîá äåä äôåà úëàìî ïéòî àåäù ìùáî åäéîå ,è÷ð úôã àøåãñ àðú àìà ,ïëùîä úëàìîá àëééù àì úôå úôá
åäìåë ,'åëå ùãä øöå÷ä òøåæä ïéúéðúîá áéùçã éàî÷ êðä ìëå ,ìùáî íåùî áééç ,ùàä ìò úãîåòä äøã÷ â"ò éåñë ïúåðäå ,äøã÷á ñéâîäå .éðù úòìåúå

:ïëùîä úëàìî ìù òáöá ïéðîîñá ååä.xnv ffebd:ïëùîä úëàìî ìù úìëú øîöá éëééù äéúåëàìî øàù ìëå.epalnd:øäðá åñáëî.evtpndåèáåç
:÷øñîá å÷øåñ ð"à èáùá.jqind:æ"òìá ø"éãøåà.oixip izaêåúá ïéèåç éðù ïúåðù:øéð úéáä.rvetdìòî éúùä åà éúùä ìòî áøòä éèåç øéñî

:äâéøà êøåöì ,áøòä.xiznde xyewdeéñåäì åæ úùøî ïéèåç ìåèéì êéøö íéîòôù ,ïéøéúîå ïéøùå÷ úìëúä ïéùåò åðîîù ïåæìç éãö ïëùøéúîå ,åæ ìò ó
:ïàë øùå÷å ïàëî.rxewe xtezdeàäú àìù á÷ðä úà äìòîìå äèîì òåø÷ì êéøö ìåâòå ïè÷ á÷ð åá äá÷ðå ùò äìëàù äòéøé ïëù ,úåòéøéá éåä éîð

:ïéèî÷ ïéèî÷ äéåùò äøéôúä.zexitz izy xtezde:øôåú íåùîå øùå÷ íåùî éúøú áééçîå .éîéé÷ àì ïøù÷ àì éàã ,ïøù÷ù àåäå.iav cvdìëå
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úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà ארבעים" נקטה משנתנו  – ÂÀÈÇÀÈÄÈÅÇÇ
הלשון  בעקבות היא שהולכת ותשע", "שלושים ולא אחת" חסר 

שכתוב משום הוא הטעם ושם ו ), (ג, מכות גג))::במסכת ככהה,, ((דדבבררייםם  

אחת" חסר  "ארבעים הקבלה: עליו  ובאה יכנו", ((עעייייןן  "ארבעים

ללככךך  )) ננווסספפייםם טטעעממייםם ששממבבייאא טטוובב  "" ייווםם מלאכה òøBfä:""תתווסספפוותת ובכלל  – ÇÅÇ
שהאילן  כדי  מהאילן  ענפים החותך המרכיב, המבריך , הנוטע, זו :
תולדות  אלו  שכל זרעים, גבי על  מים השופך ויתעבה, יותר יגדל 

הן; (אף LøBçäåהזורע "הזורע" אחרי "החורש" נקטה משנתנו  – ÀÇÅ
לאדם  היה שאם להשמיענו , זורעים) כך  ואחר תחילה חורשים שכרגיל 

השנייה  החרישה על  אף וחרשו , חזר כך  ואחר  וזרעו  וחרשו  קשה קרקע
חורש . משום הוא yxegd:חייב zeclezn המשווה בקרקע, החופר 

הקרקע; את לייפות הנעשית מלאכה כל וכן בשדה, øöBwäåÀÇÅגומות
הב  זו : מלאכה ובכלל  זיתים,– המוסק תמרים, הגודר  ענבים, וצר 

היא; הקוצר  תולדת מגידולו דבר  עקירת כל וכן  תאנים; האורה
ønòîäå האוסף או  עמרים, מהם לעשות שנקצרו שבלים האוסף – ÀÇÀÇÅ

גדיש . מהן  לעשות xnrnd:עמרים zeclezn עצים או פירות המאסף
אותם  וחורז  תאנים הנוקב אחת; ערימה אותם ועושה גידולם במקום

בזה; כיוצא וכל  אחד , לגוף שמתקבצים עד  חבל החובט Lcäעל  – ÇÈ
הזרעים. את מהם להוציא השבלים ycd:את zeclezn פולים המפרק

בזה. כיוצא וכל היבשים השרביטים התבואה äøBfäåמן  את המפזר – ÀÇÆ
המוץ; את ממנה להסיר  כדי  לרוח, הפסולת,øøBaäברחת את – ÇÅ

בכברה; או בידיו  האוכל מתוך  ועפר, צרורות את ïçBhäכגון  – ÇÅ
לקמח. והופכם התבואה ogehd:גרגרי zeclezn במכונת קפה השוחק

עפר; צרור  המפרר לקיסמים, עצים המבקע –ãwøîäåטחינה, ÀÇÀÇÅ
בגמרא  והמורסן . הסובין  את ממנו להוציא בנפה, הקמח את המנפה

– המלאכות ששלש  פי  על  שאף cwxndeמבואר  xxeade dxefd מטרה –

הואיל מקום מכל  האוכל , מתוך  הפסולת את להוציא להן , דומה
מלאכה  כאב אחת כל נימנית לפיכך  המשכן, במלאכת היו ושלשתן

לא  נעשים ואינם שווים מעשיהם שאין  מאחר  כלומר  עצמה; בפני
והברירה  התבן , את להוציא היא הזרייה אלא אחד  בענין ולא אחד בזמן 

והעפר , הצרורות את להוצילהוציא והמורסן וההרקדה הסובין א

הבצק;Lläå.((ההממאאיירריי)) את –äôBàäå לא אמנם זו מלאכה – ÀÇÈÀÈÆ
למלאכת  דרושה היתה לא ופת בפת, אלא אפייה שאין במשכן, היתה
את  לבשל  היו  צריכים שכן במשכן , היה שבישול  אלא המשכן,

שמשנתנו  וכיון  השני, ותולעת והארגמן  התכלת צבע של  הסממנים
בישול, במקום אפייה נקטה לפיכך הפת שבהכנת המלאכות את נוקטת

כגון  האפייה, את או  הבישול  את המחיש  כל  הן. אחת שמלאכה

האש, על העומדת הקדרה גבי  על מכסה שנותן  או  בקדרה שבוחש 
– מבשל. משום חייב opyiyהריהו  zek`ln dxyr zg` epnip o`k cr

,zepefn zpkda.הצבע סממני בהכנת במשכן  היו ylyוכולן  epnip oldl
,dyald zpkda opyiy zek`ln dxyr בעשיית במשכן  היו  וכולן

øîväהיריעות: úà ææBbäשל נוצות התולש  זו : מלאכה ובכלל – ÇÅÆÇÆÆ
תולדות  ודומיהן אלו  שכל  שערות, התולש  העוף, נוצות המורט עזים,

הן; לבן .Bðaìîäהגוזז לעשותו כדי הצמר את המכבס –zeclezn ÇÀÇÀ
:oalndמלוכלך בגד המשרה רטוב, בגד  הסוחט במים, בגד המכבס
שערותיו;Bötðîäåבמים; בין להפריד  כדי  במסרק הצמר את סורק – ÀÇÀÇÀ

עד גמי  או  סיב המנפץ הפשתן , את הסורק הזאת: המלאכה ובכלל
לטוות  כחוטים שנעשים עד הגידים על החובט חוטין, כעין שנעשים

סת"ם); סופרי שעושים (כמו  הצמר,BòáBväåבהם את הצובע – ÀÇÀ
צובע; כל  או äåBhäåוכן מפשתים או מצמר חוטים העושה – ÀÇÆ

וכדומה; האריגה Cñnäåמכותנה בכסא השתי חוטי את המותח – ÀÇÅÅ
התחתון , לכובד  העליון  ïéøéðמכובד  éza éðL äNBòäå שעשה – ÀÈÆÀÅÈÅÄÄ

או  טבעת בכל  מכניס שבהן לולאות, שתי או  טבעות שתי  תיקן או
אחד  שתי  חוט ייששרראאלל""))לולאה חוטי((""תתפפאאררתת המכניס מפרשים: ויש  ;

בתים שני מהם ועושה האריגה שבכלי הנירים דרך אאללבבקק  ))שתי ,((רר  ""חח  
ב), (יג, להלן  שיבואר ïéèeçכפי  éðL âøBàäåחוטי המכניס – ÀÈÅÀÅÄ

בשתי . ef:הערב dk`ln zeclezn לחלונות רשת אריגת חוטים, קליעת
ïéèeçוכדומה; éðL òöBtäå או השתי מעל  הערב חוטי המסיר – ÀÇÅÇÀÅÄ

החוט  שכשנפסק מפרשים: ויש  האריגה. לתקון הערב מעל  השתי חוטי
החוטים  ראשי  שני  פוצע ולהשלימה לחברו ורוצה היריעה באמצע

אצבעותיו  בראשי אותם שגומר((ההממאאיירריי))וטווה שלאחר  מבארים, ויש  .
הנשארים השתי חוטי  את חותך אאללייההוו  ""))האריגה, øLBwäÇÅ;((""ששננוותת

קיימא, של קשר  –øéznäåששתי מבואר בגמרא קיימא. של  קשר – ÀÇÇÄ
צבע  את עושים שממנו  החלזון  בציד  במשכן  היו  הללו המלאכות
מרשת  חוטים לקחת לפעמים צריכים היו החלזון  צדי שכן התכלת,

כאן . וקושרים כאן מתירים ונמצאים האחרת הרשת על ולהוסיף אחת
úBøéôú ézL øôBzäå,קשר עשה שתפר שלאחר  מבואר , בגמרא – ÀÇÅÀÅÀÄ

בן  אינו  תפירות שתי ידי על  החיבור  שהרי חייב, אינו  כן לא שאם
קושר ; ומשום תופר משום מלאכות: שתי  משום שחייב נמצא קיום.

úBøéôú ézL øBtúì úðî ìò òøBwä מנת על מקלקל  שנמצא – ÇÅÇÀÈÄÀÀÅÀÄ
– מחטאת. ופטור  בלבד, מקלקל  הוא הרי סתם, הקורע אבל  לתקן .

xerd ceairl zek`ln ixde במשכן היו  וכולן  כתיבה), צרכי  (להכנת
תחשים: עורות éáöבעשיית ãväולכל החיות לשאר  הדין והוא – ÇÈÀÄ
צידה, הצריכות BèéLônäåהבריות ,BèçBMä את המפשיט – ÇÂÀÇÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBiúBà,úBiúBà ézL áBzëì úðî ìò ÷çBnäå;äðBaä,øúBqäå;äaëîä,øéòánäå;Léhta äknä;àéöBnä ¦§©¥©§¨¦§§¥¦©¤§©¥©§©¤§©©§¦©©¤©©¦©¦
úeLøì úeLøî–úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà elà éøä. ¥§¦§£¥¥£§¨©§¨¦¨¥©©

‚eøîà øçà ììk ãBòå:úaMa BàéöBäå eäBîk ïéòéðöîe òéðöäì øLkä ìk–úàhç åéìò áiç;BðéàL ìëå §§¨©¥¨§¨©¨¥§©§¦©©§¦¦¨§¦©©¨©¨¨¨©¨§¨¤¥
úaMa BàéöBäå eäBîk ïéòéðöî ïéàå òéðöäì øLk–Bòéðönä àlà áiç Bðéà. ¨¥§©§¦©§¥©§¦¦¨§¦©©¨¥©¨¤¨©©§¦

„ïáz àéöBnä–äøô ét àGîk;äöò–ìîâ ét àGîk;øéîò–äìè ét àGîk;íéáNò–éãâ ét àGîk; ©¦¤¤¦§¦¨¨¨¨¦§¦¨¨¨¦¦§¦¨¤£¨¦¦§¦§¦
íéìöá éìòå íeL éìò,íéçì–úøâBøbk;íéLáé–éãâ ét àGîk;äæ íò äæ ïéôøèöî ïéàå,eåL àHL éðtî £¥©£¥§¨¦©¦©§¤¤§¥¦¦§¦§¦§¥¦§¨§¦¤¦¤¦§¥¤¨

:ïäéúåøåòá íéùçúá úâäåð åøåò úëàìî.ecarnde eglendèèøùîù ,åîå÷îá èåèøù ìééòå åäééðéî ãç ÷éôà àìà ,ãáòî åðééä çìåî åðééäã äù÷î àøîâá
:àåä úåëàìî úåáàî.ewgnnd:åøòù ãøâî.ekzgn:íéìãðñå úåòåöøì åëúçîå åòéö÷î.wgene azekeäæéà òãéì íéùø÷á íéîùåø ïëù ,ïëùîá ååä

:÷çåîå äòèù íéîòôå ,äæá úåàå äæá úåà áúåëå åâåæ ïá.xirane dakn:ïéðîîñä ãåã úçúù ùàá.yihta dknäëî ïîåà ïëù ,äëàìî øîâ àåä
àãç åäì áéùç øãäã áâ ìò óà ,úçà øñç íéòáøà úåëàìî úåáà äðîã àùéøã àðéðîå .äëàìî øîâá àìà áééç ùéèôá äëî ïéàå ,äëàìî øîâá ïãñá
úåëàìî øàù åäìåëã ,úåàèç íéòáøàî øúåé áééçúéù øùôà éà ,úçà íìòäá ,úçà úáùá íìåòáù úåëàìî ìë ùðéà ãéáò åìéôàã ïðéòîùàì àúà ,àãç

ç àìà áééçî àìå äéìéã äãìåúå áà ãéáòã çëúùàå ,úåáà êðäì úåãìåú:àã
bb.ripvdl xykd lk:íãàä êøåöì éåùòä øáã àåäù.edenk oiripvne:åòéðöäì éåàøä øåòù åá ùéù.eripvnd `l` aiig oi`ìò áéáç äùòð íà

:àéä äëàìî åàì äéáâìã ,åéìò áééç åðéà øçà íãà ìáà ,åàéöåä íà åúàöåä ìò áééç ,åòéðöäå ãçà íãà
cc.dvr:úåéðè÷ éðéî ìù ïáú.lnb it `elnk:äøôì àéæç àì àäã ,äöòá áééçî àì äøô éô àåìîëå ,äøô éô àåìîî ìåãâ åøåòéù.xinrìù ïéù÷

:ïéìáù.dlh itáééçî äìèìå éãâì éæçå ìéàåä íéáùò ìáà ,äìè éô àìî àëéàã ãò éãâ éô àìîë áééçî àì éãâì éæç àìã øéîò êëìä ,éãâ éôî ùéôð
:éãâ éô àåìîë åìéôà.oigl:íãàì ïééåàøä.zxbexbk:éãâì åæç àì íéçìã ,àì éãâ éô àìîë ìáà ,úáùá íãà ìëàî ìëì øåòéù äæã.oitxhvneìë

`xephxa yexit

עיבודו ,BçìBnäעורו , תחילת שהוא העור את המולח –ãaòîäå ÇÀÀÇÀÇÅ
BøBò úà? מעבד היינו  מולח היינו  שואלים: בגמרא וכדומה. בסיד – Æ

אחת, מלאכה אמנם נחשבים עורו  את והמעבד המולחו ומתרצים:

כאן : מוסיפים זה שערות ehhxyndB÷çBnäå;ובמקום את מגרד  – ÀÇÂ
חלק; עור  בו שצריכים אחר  לשימוש או  קלף לעשותו  ומחליקו  העור

Bëzçîäå. לשימושו לו  שצריך  כפי  לרצועות –ézL áúBkä ÀÇÀÇÀÇÅÀÅ
úBiúBà והיו זוגו , בן איזה לידע המשכן בקרשי רושמים היו שכך  – Ä

זה; בקרש  ואות זה בקרש אות לרשום úðîצריכים ìò ÷çBnäåÀÇÅÇÀÈ
úBiúBà ézL áBzëì מוחקים והיו במשכן טועים היו  שפעמים – ÄÀÀÅÄ

ופטור ; הוא מקלקל בלבד  המוחק ברם, לתקן. מנת –äðBaäעל  ÇÆ
בניין, בניין ;øúBqäåהמקים וההורס –äaëîä, אש –øéòánäå ÀÇÅÇÀÇÆÀÇÇÀÄ

מנת  על  סותר הוא אם דווקא אלא בסותר חייבים שאין סוברים יש  –
בב)),,לבנות ללאא,, מנת ((ששבבתת   על או  להבעיר , מנת על  דווקא במכבה וכן 

פחם ממדדוועע  לעשות ששממבבאארר טטוובב"" ייווםם   ""תתווסספפוותת   וועעייייןן ששםם;; ((""תתווסספפוותת  ""

ללההבבעעררהה  ));; ככייבבוויי   ההממששננהה   Léhtaההקקדדייממהה   äknäגמר לשם – ÇÇÆÇÇÄ
דרך שכן בפטיש ", "מכה מכונה מלאכה גמר כל ומכאן  המלאכה;
מועט  דבר עוד  נשאר  אם בה מעיינים מלאכתם כשגומרים האומנים

השכלול את בו  לעשות כדי הכלי על בפטישם ומכים תיקונו להשלים
úeLøìהסופי ; úeLøî àéöBnä הרבים לרשות היחיד  מרשות – ÇÄÅÀÄÀ

הקודמים. בפרקים בארנו  שכבר כמו להיפך , úBáàאו  elà éøäÂÅÅÂ
úçà øñç íéòaøà úBëàìî גם המניין  את נקטה משנתנו – ÀÈÇÀÈÄÈÅÇÇ

המלאכות  כל אדם עשה שאפילו להשמיענו , כדי המשנה בהתחלת

שהמלאכות  ידע ולא שבת שהוא שידע כלומר  אחד, בהעלם בשבת
אב  כל  שעל  בלבד, חטאות ותשע שלשים אלא חייב אינו  אסורות,

אחת חטאת אלא חייב אינו  ייווםם  ותולדותיו  ""תתווסספפוותת   בבררטטננוורראא  ;; ((עעייייןן  

אאייגגרר"")) עעקקייבבאא   ררבביי ""תתווסספפוותת .טטוובב"";;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

וכהמשך הקודמת, במשנה שנימנו  המלאכות אבות בפרטי  מסכתנו  דנה ואילך מכאן

האחרון: באב לדון  היא חוזרת פרקנו , עד  ששנינו  zeyxl.למה zeyxn `ivendהחל

דברים  מיני לכל  השיעורים בקביעת המשניות עוסקות י "א פרק התחלת ועד במשנתנו

על כלל  לקבוע משנתנו באה לכך  כהקדמה לרשות. מרשות בהוצאתו  החיוב לענין

לרשות. מרשות בשבת הוצאתם על חייב שאדם הדברים, של ושיעורם מהותם

eøîà øçà ììk ãBòå:חכמים –òéðöäì øLkä ìkדבר – ÀÀÈÇÅÈÀÈÇÈÅÀÇÀÄÇ
בו, תועלת לאדם שיש מפני  עליו , ולשמור  להצניעו  ïéòéðöîeÇÀÄÄשראוי

eäBîkבני שרוב שיעור, זה בדבר  שיש  כלומר  זה, של  כשיעורו – È
ולהצניעו , להחשיבו עשויים úaMaאדם BàéöBäåמרשות לרשות – ÀÄÇÇÈ

úàhçבשוגג, åéìò áiçהדבר ואין עשיר , הוא המוציאו אם אף – ÇÈÈÈÇÈ
בעיניו, òéðöäìחשוב øLk BðéàL ìëå, להצניעו ראוי  הדבר  שאין  – ÀÈÆÅÈÅÀÇÀÄÇ

eäBîk ïéòéðöî ïéàå אלא כמותו, מחשיבים אין אדם שבני או – ÀÅÇÀÄÄÈ
והצניעו, החשיבו úaMaאחד BàéöBäå,בשוגג –àlà áiç Bðéà ÀÄÇÇÈÅÇÈÆÈ

Bòéðönä אם אבל חטאת, חייב הריהו שהצניעו, זה הוציאו אם – ÇÇÀÄ
מלאכה. זו  אין שלגביו  חייב, אינו  אחר , הוציאו 

âששייששיי âייווםם
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עליו חייב אינו  לרשות מרשות חפץ שהמוציא הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
באה  להצניעו , שראוי כדבר אותו  מחשיבים אדם שבני כשיעור  בו יש כן  אם אלא

בהוצאתם. החיוב לענין  שונים דברים של השיעורים את לפרט המשנה

ïáz àéöBnä,תבואה של  –äøô ét àGîkמאכל ותבן  הואיל  – ÇÄÆÆÄÀÄÈÈ
אם  אלא חייב תבן  המוציא אין ולכן שיעורה, אחר הולכים הוא, פרה

פיה. את בו למלא יכולה שהפרה כשיעור  לפחות הוציא –äöòכן ÈÈ
קיטנית, מיני של ìîâתבן  ét àGîkפי ממלוא גדול  זה שיעור – ÄÀÄÈÈ

ראויה  שאינה לפי חייב, אינו  פרה פי  כמלוא עצה והמוציא פרה,
הפרה. שבליםøéîòלמאכל  של הקש  בבררטטננוורראא  ))– ויש((ררשש  ""יי  ;; , ÈÄ

תלתן של  הקש  אאללייההוו"")),,מפרשים: ""ששננוותת ששללממהה  "",, àGîkÄÀ((""ממללאאככתת  
äìè étשיעור אחר  הולכים הטלה, למאכל גם ראוי ועמיר הואיל  – ÄÈÆ

הפרה. שיעור אחר  ולא éãâהטלה ét àGîk ,íéáNò שעשבים – ÂÈÄÄÀÄÀÄ
כמלא  אף עשבים המוציא הלכך  הגדי , למאכל  אף וראויים יותר רכים

חייב. הגדי íéçìפי  ,íéìöá éìòå íeL éìò הם שראויים – ÂÅÇÂÅÀÈÄÇÄ
שיעורם אדם, שלúøâBøbkלמאכל  שיעורו שזהו יבשה, כתאנה – ÇÀÆÆ

הוצאה; לענין  אדם מאכל  יבשים,íéLáéכל בצלים ועלי  שום עלי – ÀÅÄ
שיעורם אדם, למאכל  ראויים éãâשאינם ét àGîkגדי שמאכל  – ÄÀÄÀÄ

äæהם, íò äæ ïéôøèöî ïéàå הוציא אם כגון שלם, לשיעור – ÀÅÄÀÈÀÄÆÄÆ
פטור, בעצה, החסר  את והשלים פרה פי  ממלוא פחות éðtîÄÀÅתבן 

ïäéøeòLa eåL àHL אינו גדול ששיעורו  שדבר מבואר , בגמרא – ÆÈÀÄÅÆ
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ïäéøeòLa.íéìëà àéöBnäúøâBøbk–áiç;äæ íò äæ ïéôøèöîe,ïäéøeòLa eåML éðtî;ïäéðéòøâå ïäétìwî õeç §¦¥¤©¦Ÿ¨¦©§¤¤©¨¦§¨§¦¤¦¤¦§¥¤¨§¦¥¤¦§¦¥¤§©§¦¥¤
ïðñøîe ïañå ïäéö÷òå.äãeäé éaøøîBà:ïänò úBìMaúnL íéLãò étìwî õeç. §ª§¥¤§ª¨ª§¨¨©¦§¨¥¦§¦¥£¨¦¤¦§©§¦¨¤

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéé àéöBnä–ñBkä úâéæî éãk;áìç–äòéîâ éãk;Lác–úéúkä ìò ïzì éãk;ïîL–øáà Ceñì éãk ©¦©¦§¥§¦©©¨¨§¥§¦¨§©§¥¦¥©©¨¦¤¤§¥¨¥¤

ïè÷;íéî–ì éãkøBìéwä úà íäa óeL.ïé÷Lnä ìk øàLe–úéòéáøa.ïéëôMä ìëå–úéòéáøa.ïBòîL éaø ¨¨©¦§¥¨¨¤¤©¦§¨¨©©§¦¨§¦¦§¨©Ÿ¨¦¨§¦¦©¦¦§
øîBà:úéòéáøa ïlk,ïäéòéðöîì àlà eìlä ïéøeòMä ìk eøîà àGå. ¥ª¨¨§¦¦§¨§¨©¦¦©¨¤¨§©§¦¥¤
·ìáç àéöBnä–ätwì ïæà úBNòì éãk;éîb–äøákìå äôpì éàìz úBNòì éãk,äãeäé éaøøîBà:éãk ©¦¤¤§¥©£Ÿ¤©ª¨¤¦§¥©£§©©¨¨§©§¨¨©¦§¨¥§¥

:äæ íò äæ íãà éìëåà.oditilwn ueg:øåòéùä ïéîéìùî ïéàå ìëåà ïðéàù.odivwere:àîìòá õò àåäã éøôä áðæ.oaeqeúîçî úøùåðä íéèçä úôéì÷
:äùéúëä.opqxene:ïéáåñî òåøâå äáò àåä ïñøåîã àëôéà ùøéô í"áîøå .äôðá øàùðä.miycr itilwn ueg:[ïéôøèöîù].odnr zelyazn odyé÷åôàì

,úøâåøâ øåòéùì ïéìëåàä íò ïéôøèöî äãåäé éáøì ,ïúôéì÷ íò ïéìùáúîå íéçì ïäù ïîæá ïéìåôä éôéì÷å .ïøåâ íäî äùåòùë úåøùåð ïäù úåðåöéçä úåôéì÷ä
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äøò÷á ïéáåáæë ïéàøð ïäù éôì ïúôéì÷á ïéìëàð ïðéàù àì íéùáé ìáà

g`̀.qekd zbifn ick [oii] `ivendúéòéáø ìò ãåîòéå íéîî àúìú ïéé ìù ãç ìò ïåáùçì åðâæîéù éãë ,éç ïéé úéòéáø òáåø àåäù ,ïåæîä úëøá ìù
:äëøá ìù ñåë øåòéù àåäù âåìä.drinb ick:úçà ïéò ìåçëì éãë åøåòéù äéúùì éæç àìã äàîè äîäá áìçå ,úçà úáá òìåá íãàù äî.zizkd lr

.úéúë éô éåø÷å äìòîì ùàø äùåò àåä ìùáúäì òéâîùë ,øùáä øåòá àöåéä ïéçùù áåúë éúàöîå .éåàùîä úîçî íéøåîçäå íéñåñä éáâ ìòù äëî
:àøîåçì àøèåæ àøåòéù øúá ïðéìæà ,åäùî àåäå ,äéåöî åúàåôøù ïåéë ,äìéëàì åø÷éò ùáãäù ô"òàå.ohw xa`äðè÷ òáöà àåäå åîåé ïá ÷åðéú ìù

:ìâøáù.seyl:ïäá úåçîìå óùôùì.xeliw:ïéòä ìò ïéðúåðù.oiwynd lk x`ye:äàåôø íäî ïéùåò ïéàù.oikteyúà ïäá ìáâì åæçå ,ïéçåøñ íéî
:èéèä.ziriaxa olekçäå ïééä óà'øì äéì àøéáñå .úéòéáøá àìà ïéáééç ïéà íãà ìë øàù ìáà ,ïäéòéðöîì àìà äðùîá ïéøåòù åøîàð àìã ,ùáãäå áì

åéìò áééçúéù åäåîë ïéòéðöî ïéàå òéðöäì øùë ïéàù ìë ïåòîù 'øì äéì úéìã áééçî àì àøåòéù éàäî øéöááå ,àèåæ àøåòéù éòá åîöò òéðöîã ïåòîù
:ù"øë äëìä ïéàå ,àåäù ìëá åòéðöî

aa.dtewl of`:äá äæçåàì.i`lz:äôå÷ì ïæà øåòéùî øéöáå ,åá åúåìúì.lrpn zcn:éàìúî øéöá äéøåòùå ,êéøö éðà åæ äãîë ïîåàì úåàøäì.xiip
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לתבן  מצטרפת העצה שאין  והיינו קטן , ששיעורו לדבר מצטרף

קטן  ששיעורו דבר  אבל  פרה. פי  מלוא של  שיעורו את להשלים
במלוא  להתחייב לעצה מצטרף תבן  שכן  גדול , ששיעורו  לדבר  מצטרף

הגמל . íéìëàפי  àéöBnä,אדם בני  מאכלי –úøâBøbkכשיעור – ÇÄÙÈÄÇÀÆÆ
יבשה, חטאת,áiçתאנה –äæ íò äæ ïéôøèöîe האוכלים כל  – ÇÈÄÀÈÀÄÆÄÆ

אחד בכל  שאין וירק לחם הוציא אם כגון זה, עם זה מצטרפים
חטאת, קרבן  וחייב לכגרוגרת, שניהם מצטרפים הם הרי כגרוגרת,

ïäéøeòLa eåML éðtî,כגרוגרת שיעורם אדם בני מאכלי שכל  – ÄÀÅÆÈÀÄÅÆ
ïäéö÷òå ïäéðéòøâå ïäétìwî õeç,הפרי זנבות –ïañå– ÄÀÄÅÆÀÇÀÄÅÆÀËÀÅÆÀËÈ

הקמח, של הגסה מפרשים ïðñøîeהפסולת ויש הדקה; הפסולת – ËÀÈÈ
מסובין  גסה פסולת הוא שהמורסן  אינם ((ררממבב""םם  ))להיפך, אלו  כל  ;

לכגרוגרת. שיעורו  להשלים לאוכל  מצטרפים אינם ולכן  אדם מאכל
íéLãò étìwî õeç :øîBà äãeäé éaø אינן הקליפות כל – ÇÄÀÈÅÄÀÄÅÂÈÄ

שמצטרפות, עדשים מקליפות חוץ לאוכל, úBìMaúnLÆÄÀÇÀמצטרפות
ïänò עמהן הן  מצטרפות ולכן העדשים, עם שמתבשלות לפי – ÄÈÆ

גרוגרת. dcediלכדי iaxk dkld oi`e.
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שונים. ונוזלים משקים של ההוצאה בשיעורי  דנה משנתנו 

ïéé àéöBnäשיעורו לרשות, מרשות –ñBkä úâéæî éãkשל – ÇÄÇÄÀÅÀÄÇÇ
oefnd)ברכה zkxa) חריף היה שיינם וכיון הלוג, רביעית ששיעורו  ,

שיהא  מים, של  חלקים בשלשה יין  של אחד  חלק למזוג היו  ונוהגים

נמצא  ה), ז , ברכות (עיין לשתיה ראוי הכוס היין למזיגת יין ששיעור
) הלוג רביעית של  רבע שלáìçבלוג).16/1הוא חלב המוציא – ÈÈ

שיעורו טהורה, äòéîâבהמה éãk בבת בולע בינוני שאדם כמה – ÀÅÀÄÈ
הלוג. מרביעית פחות הוא זה שיעור  ìòאחת. ïzì éãk ,LácÀÇÀÅÄÅÇ

úéúkäויש המשאות. לחץ מחמת החמור או הסוס גב שעל מכה – ÇÈÄ
האדם של הרגל  או היד  גב שעל  מכה ררבבוותתייוו))מפרשים: בבששםם   .((ררשש""יי

הקודם), הפרק (בסוף שנינו  והרי לאכילה, עיקרו שהדבש  פי  על  ואף
בו  להשתמש ורגילים הואיל מקום מכל כגרוגרת, שיעורם שהאוכלים

בו  מחמירים לפיכך  מכגרוגרת, קטן רפואתו  ושיעור לרפואה, גם

ושניהם  שימושים, לשני הראוי  דבר שכל  הרפואה, שיעור אחר והולכים

דבר ברם, לחומרא. ביותר הקטן  השיעור  אחר  בו הולכים מצויים,
ולא  השתיה בו שמצוייה יין כגון אחד , שימוש  אלא בו מצוי  שאין

הולכים  אין לרפואה, גם בו  משתמשים שלפעמים פי על  אף הרפואה,
השתיה והיינו  המצוי , השימוש אחר  אלא ההממאאיירריי))..בו  ivend`((גגממרראא  ;;

,ïîLשיעורוïè÷ øáà Ceñì éãkיומו בן  תינוק של ((גגממרראא  )),,– ÆÆÀÅÈÅÆÈÈ
הקטנה  האצבע מפרקי אחד מפרשים: ויש שברגל, הקטנה אצבע והוא

øBìéwäשיעורםivend,íéî`.((ררשש  ""יי)) úà íäa óeLì éãk– ÇÄÀÅÈÈÆÆÇÄ
לעיניים, משחתֿתרופה היינו הקילור, בתוך  נותנים שהיו  המים כשיעור 

לשפ  מקום כדי  מכל לשתיה, עיקרם שמים פי על  ואף (להמחותו). שפו 
מצוייה רפואתם אא  )),,אף עעחח,, ששבבתת   שיעור((עעייייןן אחר  הולכים ולכן

לעיל . שבארנו  כמו  לחומרא, ïé÷Lnäרפואתם ìk øàLe שאין – ÀÈÈÇÇÀÄ
שיעורם לרפואה, בהם הלוג.úéòéáøaמשתמשים –ïéëôMä ìëå ÈÀÄÄÀÈÇÙÈÄ

הטיט, את בהם לגבל  אלא לשתיה, ראויים שאינם הנשפכים, המים –
שיעורם הם הלוג.úéòéáøaאף –ïlk :øîBà ïBòîL éaø– ÈÀÄÄÇÄÄÀÅËÈ

שיעורם וכו ', והחלב היין  אף המשקים, הלוג,úéòéáøaכל  –àGå ÈÀÄÄÀ
eøîà,חכמים –eìlä ïéøeòMä ìk שהם במשנתנו, הנזכרים – ÈÀÈÇÄÄÇÈ

מרביעית, ïäéòéðöîìפחות àlàעל חולק שמעון שרבי  כלומר – ÆÈÀÇÀÄÅÆ
הוצאתו  על  חייב דבר  המצניע שכל הקודם, בפרק ששנינו המשנה
הוצאתו  על חייב אינו דבר  המצניע שאף סובר והוא שהוא, כל בשיעור

מהשיעור הוא קטן  שאמנם מסויים, שיעור  בו יש כן  אם אלא בשבת
ששנינו  השיעורים שכל  שמעון, רבי  שאומר וזהו עליו; חייב אדם שכל 

אף  המשקים את המצניעים אנשים לגבי אלא נאמרו  לא במשנתנו ,
– אלו בשיעורים הוציאו  הם שאם מועטות, zbifnבכמויות ick oii

drinb ick alg ,qekd אינם אדם כל  שאר אבל חייבים. הם הרי  – וכו '
הלוג. רביעית מהם הוציאו  כן אם אלא oerny.חייבים iaxk dkld oi`e

âקקוודדשש âששבבתת
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ìáç àéöBnä ארכו שיעור בשבת, –Nòì éãkätwì ïæà úB– ÇÄÆÆÀÅÇÂÙÆÇËÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBiúBà,úBiúBà ézL áBzëì úðî ìò ÷çBnäå;äðBaä,øúBqäå;äaëîä,øéòánäå;Léhta äknä;àéöBnä ¦§©¥©§¨¦§§¥¦©¤§©¥©§©¤§©©§¦©©¤©©¦©¦
úeLøì úeLøî–úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà elà éøä. ¥§¦§£¥¥£§¨©§¨¦¨¥©©

‚eøîà øçà ììk ãBòå:úaMa BàéöBäå eäBîk ïéòéðöîe òéðöäì øLkä ìk–úàhç åéìò áiç;BðéàL ìëå §§¨©¥¨§¨©¨¥§©§¦©©§¦¦¨§¦©©¨©¨¨¨©¨§¨¤¥
úaMa BàéöBäå eäBîk ïéòéðöî ïéàå òéðöäì øLk–Bòéðönä àlà áiç Bðéà. ¨¥§©§¦©§¥©§¦¦¨§¦©©¨¥©¨¤¨©©§¦

„ïáz àéöBnä–äøô ét àGîk;äöò–ìîâ ét àGîk;øéîò–äìè ét àGîk;íéáNò–éãâ ét àGîk; ©¦¤¤¦§¦¨¨¨¨¦§¦¨¨¨¦¦§¦¨¤£¨¦¦§¦§¦
íéìöá éìòå íeL éìò,íéçì–úøâBøbk;íéLáé–éãâ ét àGîk;äæ íò äæ ïéôøèöî ïéàå,eåL àHL éðtî £¥©£¥§¨¦©¦©§¤¤§¥¦¦§¦§¦§¥¦§¨§¦¤¦¤¦§¥¤¨

:ïäéúåøåòá íéùçúá úâäåð åøåò úëàìî.ecarnde eglendèèøùîù ,åîå÷îá èåèøù ìééòå åäééðéî ãç ÷éôà àìà ,ãáòî åðééä çìåî åðééäã äù÷î àøîâá
:àåä úåëàìî úåáàî.ewgnnd:åøòù ãøâî.ekzgn:íéìãðñå úåòåöøì åëúçîå åòéö÷î.wgene azekeäæéà òãéì íéùø÷á íéîùåø ïëù ,ïëùîá ååä

:÷çåîå äòèù íéîòôå ,äæá úåàå äæá úåà áúåëå åâåæ ïá.xirane dakn:ïéðîîñä ãåã úçúù ùàá.yihta dknäëî ïîåà ïëù ,äëàìî øîâ àåä
àãç åäì áéùç øãäã áâ ìò óà ,úçà øñç íéòáøà úåëàìî úåáà äðîã àùéøã àðéðîå .äëàìî øîâá àìà áééç ùéèôá äëî ïéàå ,äëàìî øîâá ïãñá
úåëàìî øàù åäìåëã ,úåàèç íéòáøàî øúåé áééçúéù øùôà éà ,úçà íìòäá ,úçà úáùá íìåòáù úåëàìî ìë ùðéà ãéáò åìéôàã ïðéòîùàì àúà ,àãç

ç àìà áééçî àìå äéìéã äãìåúå áà ãéáòã çëúùàå ,úåáà êðäì úåãìåú:àã
bb.ripvdl xykd lk:íãàä êøåöì éåùòä øáã àåäù.edenk oiripvne:åòéðöäì éåàøä øåòù åá ùéù.eripvnd `l` aiig oi`ìò áéáç äùòð íà

:àéä äëàìî åàì äéáâìã ,åéìò áééç åðéà øçà íãà ìáà ,åàéöåä íà åúàöåä ìò áééç ,åòéðöäå ãçà íãà
cc.dvr:úåéðè÷ éðéî ìù ïáú.lnb it `elnk:äøôì àéæç àì àäã ,äöòá áééçî àì äøô éô àåìîëå ,äøô éô àåìîî ìåãâ åøåòéù.xinrìù ïéù÷

:ïéìáù.dlh itáééçî äìèìå éãâì éæçå ìéàåä íéáùò ìáà ,äìè éô àìî àëéàã ãò éãâ éô àìîë áééçî àì éãâì éæç àìã øéîò êëìä ,éãâ éôî ùéôð
:éãâ éô àåìîë åìéôà.oigl:íãàì ïééåàøä.zxbexbk:éãâì åæç àì íéçìã ,àì éãâ éô àìîë ìáà ,úáùá íãà ìëàî ìëì øåòéù äæã.oitxhvneìë
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עיבודו ,BçìBnäעורו , תחילת שהוא העור את המולח –ãaòîäå ÇÀÀÇÀÇÅ
BøBò úà? מעבד היינו  מולח היינו  שואלים: בגמרא וכדומה. בסיד – Æ

אחת, מלאכה אמנם נחשבים עורו  את והמעבד המולחו ומתרצים:

כאן : מוסיפים זה שערות ehhxyndB÷çBnäå;ובמקום את מגרד  – ÀÇÂ
חלק; עור  בו שצריכים אחר  לשימוש או  קלף לעשותו  ומחליקו  העור

Bëzçîäå. לשימושו לו  שצריך  כפי  לרצועות –ézL áúBkä ÀÇÀÇÀÇÅÀÅ
úBiúBà והיו זוגו , בן איזה לידע המשכן בקרשי רושמים היו שכך  – Ä

זה; בקרש  ואות זה בקרש אות לרשום úðîצריכים ìò ÷çBnäåÀÇÅÇÀÈ
úBiúBà ézL áBzëì מוחקים והיו במשכן טועים היו  שפעמים – ÄÀÀÅÄ

ופטור ; הוא מקלקל בלבד  המוחק ברם, לתקן. מנת –äðBaäעל  ÇÆ
בניין, בניין ;øúBqäåהמקים וההורס –äaëîä, אש –øéòánäå ÀÇÅÇÀÇÆÀÇÇÀÄ

מנת  על  סותר הוא אם דווקא אלא בסותר חייבים שאין סוברים יש  –
בב)),,לבנות ללאא,, מנת ((ששבבתת   על או  להבעיר , מנת על  דווקא במכבה וכן 

פחם ממדדוועע  לעשות ששממבבאארר טטוובב"" ייווםם   ""תתווסספפוותת   וועעייייןן ששםם;; ((""תתווסספפוותת  ""

ללההבבעעררהה  ));; ככייבבוויי   ההממששננהה   Léhtaההקקדדייממהה   äknäגמר לשם – ÇÇÆÇÇÄ
דרך שכן בפטיש ", "מכה מכונה מלאכה גמר כל ומכאן  המלאכה;
מועט  דבר עוד  נשאר  אם בה מעיינים מלאכתם כשגומרים האומנים

השכלול את בו  לעשות כדי הכלי על בפטישם ומכים תיקונו להשלים
úeLøìהסופי ; úeLøî àéöBnä הרבים לרשות היחיד  מרשות – ÇÄÅÀÄÀ

הקודמים. בפרקים בארנו  שכבר כמו להיפך , úBáàאו  elà éøäÂÅÅÂ
úçà øñç íéòaøà úBëàìî גם המניין  את נקטה משנתנו – ÀÈÇÀÈÄÈÅÇÇ

המלאכות  כל אדם עשה שאפילו להשמיענו , כדי המשנה בהתחלת

שהמלאכות  ידע ולא שבת שהוא שידע כלומר  אחד, בהעלם בשבת
אב  כל  שעל  בלבד, חטאות ותשע שלשים אלא חייב אינו  אסורות,

אחת חטאת אלא חייב אינו  ייווםם  ותולדותיו  ""תתווסספפוותת   בבררטטננוורראא  ;; ((עעייייןן  

אאייגגרר"")) עעקקייבבאא   ררבביי ""תתווסספפוותת .טטוובב"";;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

וכהמשך הקודמת, במשנה שנימנו  המלאכות אבות בפרטי  מסכתנו  דנה ואילך מכאן

האחרון: באב לדון  היא חוזרת פרקנו , עד  ששנינו  zeyxl.למה zeyxn `ivendהחל

דברים  מיני לכל  השיעורים בקביעת המשניות עוסקות י "א פרק התחלת ועד במשנתנו

על כלל  לקבוע משנתנו באה לכך  כהקדמה לרשות. מרשות בהוצאתו  החיוב לענין

לרשות. מרשות בשבת הוצאתם על חייב שאדם הדברים, של ושיעורם מהותם

eøîà øçà ììk ãBòå:חכמים –òéðöäì øLkä ìkדבר – ÀÀÈÇÅÈÀÈÇÈÅÀÇÀÄÇ
בו, תועלת לאדם שיש מפני  עליו , ולשמור  להצניעו  ïéòéðöîeÇÀÄÄשראוי

eäBîkבני שרוב שיעור, זה בדבר  שיש  כלומר  זה, של  כשיעורו – È
ולהצניעו , להחשיבו עשויים úaMaאדם BàéöBäåמרשות לרשות – ÀÄÇÇÈ

úàhçבשוגג, åéìò áiçהדבר ואין עשיר , הוא המוציאו אם אף – ÇÈÈÈÇÈ
בעיניו, òéðöäìחשוב øLk BðéàL ìëå, להצניעו ראוי  הדבר  שאין  – ÀÈÆÅÈÅÀÇÀÄÇ

eäBîk ïéòéðöî ïéàå אלא כמותו, מחשיבים אין אדם שבני או – ÀÅÇÀÄÄÈ
והצניעו, החשיבו úaMaאחד BàéöBäå,בשוגג –àlà áiç Bðéà ÀÄÇÇÈÅÇÈÆÈ

Bòéðönä אם אבל חטאת, חייב הריהו שהצניעו, זה הוציאו אם – ÇÇÀÄ
מלאכה. זו  אין שלגביו  חייב, אינו  אחר , הוציאו 

âששייששיי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

עליו חייב אינו  לרשות מרשות חפץ שהמוציא הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
באה  להצניעו , שראוי כדבר אותו  מחשיבים אדם שבני כשיעור  בו יש כן  אם אלא

בהוצאתם. החיוב לענין  שונים דברים של השיעורים את לפרט המשנה

ïáz àéöBnä,תבואה של  –äøô ét àGîkמאכל ותבן  הואיל  – ÇÄÆÆÄÀÄÈÈ
אם  אלא חייב תבן  המוציא אין ולכן שיעורה, אחר הולכים הוא, פרה

פיה. את בו למלא יכולה שהפרה כשיעור  לפחות הוציא –äöòכן ÈÈ
קיטנית, מיני של ìîâתבן  ét àGîkפי ממלוא גדול  זה שיעור – ÄÀÄÈÈ

ראויה  שאינה לפי חייב, אינו  פרה פי  כמלוא עצה והמוציא פרה,
הפרה. שבליםøéîòלמאכל  של הקש  בבררטטננוורראא  ))– ויש((ררשש  ""יי  ;; , ÈÄ

תלתן של  הקש  אאללייההוו"")),,מפרשים: ""ששננוותת ששללממהה  "",, àGîkÄÀ((""ממללאאככתת  
äìè étשיעור אחר  הולכים הטלה, למאכל גם ראוי ועמיר הואיל  – ÄÈÆ

הפרה. שיעור אחר  ולא éãâהטלה ét àGîk ,íéáNò שעשבים – ÂÈÄÄÀÄÀÄ
כמלא  אף עשבים המוציא הלכך  הגדי , למאכל  אף וראויים יותר רכים

חייב. הגדי íéçìפי  ,íéìöá éìòå íeL éìò הם שראויים – ÂÅÇÂÅÀÈÄÇÄ
שיעורם אדם, שלúøâBøbkלמאכל  שיעורו שזהו יבשה, כתאנה – ÇÀÆÆ

הוצאה; לענין  אדם מאכל  יבשים,íéLáéכל בצלים ועלי  שום עלי – ÀÅÄ
שיעורם אדם, למאכל  ראויים éãâשאינם ét àGîkגדי שמאכל  – ÄÀÄÀÄ

äæהם, íò äæ ïéôøèöî ïéàå הוציא אם כגון שלם, לשיעור – ÀÅÄÀÈÀÄÆÄÆ
פטור, בעצה, החסר  את והשלים פרה פי  ממלוא פחות éðtîÄÀÅתבן 

ïäéøeòLa eåL àHL אינו גדול ששיעורו  שדבר מבואר , בגמרא – ÆÈÀÄÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäéøeòLa.íéìëà àéöBnäúøâBøbk–áiç;äæ íò äæ ïéôøèöîe,ïäéøeòLa eåML éðtî;ïäéðéòøâå ïäétìwî õeç §¦¥¤©¦Ÿ¨¦©§¤¤©¨¦§¨§¦¤¦¤¦§¥¤¨§¦¥¤¦§¦¥¤§©§¦¥¤
ïðñøîe ïañå ïäéö÷òå.äãeäé éaøøîBà:ïänò úBìMaúnL íéLãò étìwî õeç. §ª§¥¤§ª¨ª§¨¨©¦§¨¥¦§¦¥£¨¦¤¦§©§¦¨¤

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéé àéöBnä–ñBkä úâéæî éãk;áìç–äòéîâ éãk;Lác–úéúkä ìò ïzì éãk;ïîL–øáà Ceñì éãk ©¦©¦§¥§¦©©¨¨§¥§¦¨§©§¥¦¥©©¨¦¤¤§¥¨¥¤

ïè÷;íéî–ì éãkøBìéwä úà íäa óeL.ïé÷Lnä ìk øàLe–úéòéáøa.ïéëôMä ìëå–úéòéáøa.ïBòîL éaø ¨¨©¦§¥¨¨¤¤©¦§¨¨©©§¦¨§¦¦§¨©Ÿ¨¦¨§¦¦©¦¦§
øîBà:úéòéáøa ïlk,ïäéòéðöîì àlà eìlä ïéøeòMä ìk eøîà àGå. ¥ª¨¨§¦¦§¨§¨©¦¦©¨¤¨§©§¦¥¤
·ìáç àéöBnä–ätwì ïæà úBNòì éãk;éîb–äøákìå äôpì éàìz úBNòì éãk,äãeäé éaøøîBà:éãk ©¦¤¤§¥©£Ÿ¤©ª¨¤¦§¥©£§©©¨¨§©§¨¨©¦§¨¥§¥

:äæ íò äæ íãà éìëåà.oditilwn ueg:øåòéùä ïéîéìùî ïéàå ìëåà ïðéàù.odivwere:àîìòá õò àåäã éøôä áðæ.oaeqeúîçî úøùåðä íéèçä úôéì÷
:äùéúëä.opqxene:ïéáåñî òåøâå äáò àåä ïñøåîã àëôéà ùøéô í"áîøå .äôðá øàùðä.miycr itilwn ueg:[ïéôøèöîù].odnr zelyazn odyé÷åôàì

,úøâåøâ øåòéùì ïéìëåàä íò ïéôøèöî äãåäé éáøì ,ïúôéì÷ íò ïéìùáúîå íéçì ïäù ïîæá ïéìåôä éôéì÷å .ïøåâ íäî äùåòùë úåøùåð ïäù úåðåöéçä úåôéì÷ä
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äøò÷á ïéáåáæë ïéàøð ïäù éôì ïúôéì÷á ïéìëàð ïðéàù àì íéùáé ìáà

g`̀.qekd zbifn ick [oii] `ivendúéòéáø ìò ãåîòéå íéîî àúìú ïéé ìù ãç ìò ïåáùçì åðâæîéù éãë ,éç ïéé úéòéáø òáåø àåäù ,ïåæîä úëøá ìù
:äëøá ìù ñåë øåòéù àåäù âåìä.drinb ick:úçà ïéò ìåçëì éãë åøåòéù äéúùì éæç àìã äàîè äîäá áìçå ,úçà úáá òìåá íãàù äî.zizkd lr

.úéúë éô éåø÷å äìòîì ùàø äùåò àåä ìùáúäì òéâîùë ,øùáä øåòá àöåéä ïéçùù áåúë éúàöîå .éåàùîä úîçî íéøåîçäå íéñåñä éáâ ìòù äëî
:àøîåçì àøèåæ àøåòéù øúá ïðéìæà ,åäùî àåäå ,äéåöî åúàåôøù ïåéë ,äìéëàì åø÷éò ùáãäù ô"òàå.ohw xa`äðè÷ òáöà àåäå åîåé ïá ÷åðéú ìù

:ìâøáù.seyl:ïäá úåçîìå óùôùì.xeliw:ïéòä ìò ïéðúåðù.oiwynd lk x`ye:äàåôø íäî ïéùåò ïéàù.oikteyúà ïäá ìáâì åæçå ,ïéçåøñ íéî
:èéèä.ziriaxa olekçäå ïééä óà'øì äéì àøéáñå .úéòéáøá àìà ïéáééç ïéà íãà ìë øàù ìáà ,ïäéòéðöîì àìà äðùîá ïéøåòù åøîàð àìã ,ùáãäå áì

åéìò áééçúéù åäåîë ïéòéðöî ïéàå òéðöäì øùë ïéàù ìë ïåòîù 'øì äéì úéìã áééçî àì àøåòéù éàäî øéöááå ,àèåæ àøåòéù éòá åîöò òéðöîã ïåòîù
:ù"øë äëìä ïéàå ,àåäù ìëá åòéðöî

aa.dtewl of`:äá äæçåàì.i`lz:äôå÷ì ïæà øåòéùî øéöáå ,åá åúåìúì.lrpn zcn:éàìúî øéöá äéøåòùå ,êéøö éðà åæ äãîë ïîåàì úåàøäì.xiip

`xephxa yexit

לתבן  מצטרפת העצה שאין  והיינו קטן , ששיעורו לדבר מצטרף

קטן  ששיעורו דבר  אבל  פרה. פי  מלוא של  שיעורו את להשלים
במלוא  להתחייב לעצה מצטרף תבן  שכן  גדול , ששיעורו  לדבר  מצטרף

הגמל . íéìëàפי  àéöBnä,אדם בני  מאכלי –úøâBøbkכשיעור – ÇÄÙÈÄÇÀÆÆ
יבשה, חטאת,áiçתאנה –äæ íò äæ ïéôøèöîe האוכלים כל  – ÇÈÄÀÈÀÄÆÄÆ

אחד בכל  שאין וירק לחם הוציא אם כגון זה, עם זה מצטרפים
חטאת, קרבן  וחייב לכגרוגרת, שניהם מצטרפים הם הרי כגרוגרת,

ïäéøeòLa eåML éðtî,כגרוגרת שיעורם אדם בני מאכלי שכל  – ÄÀÅÆÈÀÄÅÆ
ïäéö÷òå ïäéðéòøâå ïäétìwî õeç,הפרי זנבות –ïañå– ÄÀÄÅÆÀÇÀÄÅÆÀËÀÅÆÀËÈ

הקמח, של הגסה מפרשים ïðñøîeהפסולת ויש הדקה; הפסולת – ËÀÈÈ
מסובין  גסה פסולת הוא שהמורסן  אינם ((ררממבב""םם  ))להיפך, אלו  כל  ;

לכגרוגרת. שיעורו  להשלים לאוכל  מצטרפים אינם ולכן  אדם מאכל
íéLãò étìwî õeç :øîBà äãeäé éaø אינן הקליפות כל – ÇÄÀÈÅÄÀÄÅÂÈÄ

שמצטרפות, עדשים מקליפות חוץ לאוכל, úBìMaúnLÆÄÀÇÀמצטרפות
ïänò עמהן הן  מצטרפות ולכן העדשים, עם שמתבשלות לפי – ÄÈÆ

גרוגרת. dcediלכדי iaxk dkld oi`e.

א ה נ ש מ ר ו א ב
שונים. ונוזלים משקים של ההוצאה בשיעורי  דנה משנתנו 

ïéé àéöBnäשיעורו לרשות, מרשות –ñBkä úâéæî éãkשל – ÇÄÇÄÀÅÀÄÇÇ
oefnd)ברכה zkxa) חריף היה שיינם וכיון הלוג, רביעית ששיעורו  ,

שיהא  מים, של  חלקים בשלשה יין  של אחד  חלק למזוג היו  ונוהגים

נמצא  ה), ז , ברכות (עיין לשתיה ראוי הכוס היין למזיגת יין ששיעור
) הלוג רביעית של  רבע שלáìçבלוג).16/1הוא חלב המוציא – ÈÈ

שיעורו טהורה, äòéîâבהמה éãk בבת בולע בינוני שאדם כמה – ÀÅÀÄÈ
הלוג. מרביעית פחות הוא זה שיעור  ìòאחת. ïzì éãk ,LácÀÇÀÅÄÅÇ

úéúkäויש המשאות. לחץ מחמת החמור או הסוס גב שעל מכה – ÇÈÄ
האדם של הרגל  או היד  גב שעל  מכה ררבבוותתייוו))מפרשים: בבששםם   .((ררשש""יי

הקודם), הפרק (בסוף שנינו  והרי לאכילה, עיקרו שהדבש  פי  על  ואף
בו  להשתמש ורגילים הואיל מקום מכל כגרוגרת, שיעורם שהאוכלים

בו  מחמירים לפיכך  מכגרוגרת, קטן רפואתו  ושיעור לרפואה, גם

ושניהם  שימושים, לשני הראוי  דבר שכל  הרפואה, שיעור אחר והולכים

דבר ברם, לחומרא. ביותר הקטן  השיעור  אחר  בו הולכים מצויים,
ולא  השתיה בו שמצוייה יין כגון אחד , שימוש  אלא בו מצוי  שאין

הולכים  אין לרפואה, גם בו  משתמשים שלפעמים פי על  אף הרפואה,
השתיה והיינו  המצוי , השימוש אחר  אלא ההממאאיירריי))..בו  ivend`((גגממרראא  ;;

,ïîLשיעורוïè÷ øáà Ceñì éãkיומו בן  תינוק של ((גגממרראא  )),,– ÆÆÀÅÈÅÆÈÈ
הקטנה  האצבע מפרקי אחד מפרשים: ויש שברגל, הקטנה אצבע והוא

øBìéwäשיעורםivend,íéî`.((ררשש  ""יי)) úà íäa óeLì éãk– ÇÄÀÅÈÈÆÆÇÄ
לעיניים, משחתֿתרופה היינו הקילור, בתוך  נותנים שהיו  המים כשיעור 

לשפ  מקום כדי  מכל לשתיה, עיקרם שמים פי על  ואף (להמחותו). שפו 
מצוייה רפואתם אא  )),,אף עעחח,, ששבבתת   שיעור((עעייייןן אחר  הולכים ולכן

לעיל . שבארנו  כמו  לחומרא, ïé÷Lnäרפואתם ìk øàLe שאין – ÀÈÈÇÇÀÄ
שיעורם לרפואה, בהם הלוג.úéòéáøaמשתמשים –ïéëôMä ìëå ÈÀÄÄÀÈÇÙÈÄ

הטיט, את בהם לגבל  אלא לשתיה, ראויים שאינם הנשפכים, המים –
שיעורם הם הלוג.úéòéáøaאף –ïlk :øîBà ïBòîL éaø– ÈÀÄÄÇÄÄÀÅËÈ

שיעורם וכו ', והחלב היין  אף המשקים, הלוג,úéòéáøaכל  –àGå ÈÀÄÄÀ
eøîà,חכמים –eìlä ïéøeòMä ìk שהם במשנתנו, הנזכרים – ÈÀÈÇÄÄÇÈ

מרביעית, ïäéòéðöîìפחות àlàעל חולק שמעון שרבי  כלומר – ÆÈÀÇÀÄÅÆ
הוצאתו  על  חייב דבר  המצניע שכל הקודם, בפרק ששנינו המשנה
הוצאתו  על חייב אינו דבר  המצניע שאף סובר והוא שהוא, כל בשיעור

מהשיעור הוא קטן  שאמנם מסויים, שיעור  בו יש כן  אם אלא בשבת
ששנינו  השיעורים שכל  שמעון, רבי  שאומר וזהו עליו; חייב אדם שכל 

אף  המשקים את המצניעים אנשים לגבי אלא נאמרו  לא במשנתנו ,
– אלו בשיעורים הוציאו  הם שאם מועטות, zbifnבכמויות ick oii

drinb ick alg ,qekd אינם אדם כל  שאר אבל חייבים. הם הרי  – וכו '
הלוג. רביעית מהם הוציאו  כן אם אלא oerny.חייבים iaxk dkld oi`e

âקקוודדשש âששבבתת
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ìáç àéöBnä ארכו שיעור בשבת, –Nòì éãkätwì ïæà úB– ÇÄÆÆÀÅÇÂÙÆÇËÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïèwì ìòðî úcî epnî ìhì.øéð–ïéñëBî øL÷ åéìò ázëì éãk.ïéñëBî øL÷ àéöBnäå–áiç.÷eçî øéð– ¦Ÿ¦¤¦©¦§¨©¨¨§¨§¥¦§Ÿ¨¨¤¤§¦§©¦¤¤§¦©¨§¨¨
ïBèéìt ìL äpè÷ úéçBìö ét ìò CBøëì éãk. §¥¦§©¦§¦§©¨¤©§¨

‚øBò–òéî÷ úBNòì éãk;óì÷–ïélôzaL äpè÷ äLøt åéìò ázëì éãk,"ìàøNé òîL" àéäL;Béc– §¥©£¨¥©§©§¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©¦§¨¥§
úBiúBà ézL ázëì éãk;ìBçk–úçà ïéò ìBçëì éãk. §¥¦§Ÿ§¥¦§§¥¦§©¦©©

:åúåà ïéùåò íéáùòî.oiqken ly xywåúåàøäì øäðä ïî øçàä øáòáù ñëåîì úåàøäì íúåç åì øñåî àåäå äæî øäðä ùàøá ñëî ïúåð íãàù íéîòô
:åðìù úåéúåà éúùî úåìåãâ ïäå ,ïîéñì úåìåãâ úåéúåà éúù áåúëì åëøãå ,ñëîä òøô øáëù.wegn xiipìåãâ øåòéù êéøö êëéôì ,áåúëì éåàø åðéà áåù

:úéçåìö éô ìò êåøëì
bb.rinw ea zeyrl:òéî÷ä úà åá úåñëì.dphw dyxt [eilr] aezkl ick slw,úåæåæîå ïéìéôú àìà ïéñëåî øù÷ äéðéî ãáò àì ïéø÷é åéîãã éãééàã

:àèåæ àøåòùá áééçî àìå.zeize` izy aezkl ick eic:ïâååæì íéùø÷ éðù ìò åà éìë ìù úåéìåç éúù ìò íåùøì.zg` oir legkl ickúåòåðö ïëù
:äúåà úåìçåëå úçà ïéò àìà úåìâî ïéà úåôèåòî úåëìåää

`xephxa yexit

בו ; גדול .dtewלאוחזה סל  שמשתמשים ivendéîb`היינו  גומא קנה – ÆÄ
שיעורו  לקשירה, éàìzבו  úBNòì éãk,אחיזה בית תלוי , –äôpì ÀÅÇÂÀÇÇÈÈ

äøákìå.לקופה אוזן משיעור קטן  הוא זה שיעור בו. לתלותן – ÀÇÀÈÈ
נוהגים  שאין  לפי  תלאי, של שיעור בחבל אמרו שלא בגמרא ומבואר 

של בעץ ופוגם קשה והוא הואיל ולכברה, לנפה תלאי  ממנו  לעשות
והכברה. ìòðîהנפה úcî epnî ìhì éãk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÅÄÙÄÆÄÇÄÀÈ

ïèwìרגל למדוד  כדי בארכו  שיהא הוא גמי של ההוצאה שיעור – ÇÈÈ
ושיעורו  צריך ; שהוא הנעל מידת את לסנדלר להראות בשביל  קטן , של

בחבל, גם קמא תנא על חולק יהודה שרבי מפרשים, יש מתלאי . קטן
לקטן מנעל  מדת ממנו ליטול  כדי  הוא ששיעורו  .((ההממאאיירריי))וסובר

`ivend,øéðשיעורוïéñëBî øL÷ åéìò ázëì éãk שהיה – ÀÈÀÅÄÀÙÈÈÆÆÀÄ
שכבר לסימן גדולות אותיות שתי  כותב המכס) על (הממונה המוכס
ללמד, המשנה ובאה מוכסין ". "קשר  נקרא זה וסימן המכס, שולם

האותיות  שתי  עליו  לכתוב כדי בהוצאתו , חיוב לענין  נייר  ששיעור 
מוכסין . קשר áiçשל ,ïéñëBî øL÷ àéöBnäå,מבואר בתוספות – ÀÇÄÆÆÀÄÇÈ

פי על  אף קלף, על  כתוב הוא שאפילו  להשמיע, באה שמשנתנו
(כמבואר שבתפילין קטנה פרשה עליו לכתוב כדי הוא קלף ששיעור 

ברייתא: מובאת בגמרא ג). משנה ly`להלן  cr ,oiqken xyw `ivend
qkenl ed`xdכדי מוכסין קשר המכס על  מהממונה שקיבל (כגון 

שהראהו  קודם בשבת והוציאו המכס, את לתובע היינו  למוכס, להראותו 
xehtלמוכס), ,qkenl ed`xdyn ;aiig.(יותר לו צריך שאינו iax(לפי

el jixvy iptn ,aiig ,qkenl ed`xdyn s` :xne` dcediצריך (שעדיין
יש מכאן  יהודה, כרבי הרמב"ם ופוסק זה). אישור על  לשמור הוא

מוכסין  קשר  שהמוציא זה, דין להשמיע באה משנתנו שאף מפרשים,
חייב למוכס, שהראהו לאחר עעקקייבבאא  אף ררבביי תתווסספפוותת   ממששננהה"";; ((""ככססףף  

ההממווצצייאא eçî÷אאייגגרר)).. øéðיותר שיעורו  לכתיבה, עוד  ראוי שאינו  – ÀÈÈ
מוכסין , מקשר  ìLגדול  äpè÷ úéçBìö ét ìò CBøëì éãkÀÅÄÀÇÄÀÄÀÇÈÆ

ïBèéìt:מפרשים ויש בושם. מי מין –oehiilt למשחה שמן – ÇÀÈ
אחרים ומבשמים ורד  מעלי אאללבבקק  ))שעושים .((רר  ""חח  

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øBò שיעורו עור, המוציא –òéî÷ úBNòì éãk לכסות כלומר  – ÀÅÇÂÈÅÇ
קמיע; ïélôzaL,שיעורו ÷óì,בו äpè÷ äLøt åéìò ázëì éãk ÀÇÀÅÄÀÙÈÈÈÈÈÀÇÈÆÇÀÄÄ

"ìàøNé òîL" àéäL." ובשעריך" עד  "שמע" פרשת כל  היינו – ÆÄÀÇÄÀÈÅ
לתפילין  אלא מוכסין  לקשר בו  משתמשים אין ולכן יקרים דמיו הקלף
עליו  לכתוב כדי  בשבת הוצאה לענין  שיעורו  קבעו הלכך ולמזוזות,

"שמע"; úBiúBàפרשת ézL ázëì éãk ,Bécעל) מפרשים יש  – ÀÀÅÄÀÙÀÅÄ
במו  בין עצמו  בפני דיו  במוציא בין הוא זה ששיעור  הגמרא), ציא פי

בקסת במוציאו  בין הקולמוס כותב((ררשש  ""יי))על  הרמב"ם אבל ((ההלל''.

טט  )):: ייחח,, שתיששבבתת ממנו לכתוב כדי שיעורו  הקולמוס על דיו "המוציא

בו  שיהיה צריך  בקסת או  עצמו בפני הדיו  הוציא אם אבל  אותיות.
אותיות". שתי לכתוב כדי  הקולמוס על ממנו שיעלה כדי  זה, על יתר

`ivendìBçk שיעורו עיניים, צבע פוך , –úçà ïéò ìBçëì éãk ÀÀÅÄÀÇÄÇÇ
מגלות  ואין  מעוטפות (שהולכות צנועות שכן הטעם; מבואר  בגמרא –

– לראות אחת עין  אחת.ררשש  ""ייאלא עין כוחלות (

izdw - zex`ean zeipyn

כשהאדם עושה בדגך הטבע הגי זה צינוג וכלי רם לשלמעלה מדגך הטבע
ממכתב כ"א כסלו תש"כ

ישמוג על התקנה דאמיגת השיעוג תהלים חדשי – כפי שנחלק לימי החודש – 
בכל יום אחג תפילת הבוקג

ממכתב כ"א כסלו תש"כ
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קסה

`nei zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

:`"r g"t sc:`xnbd dywnììkîdfn rnyn -éñBé éaøcony xn`y ¦§¨§©¦¥
,leahl leki oi` dlrnle dgpndøáñdpnfa dliahäåöî åàì.,àéðúäå ¨©¨¦§¨§¨©§¨

íL äéäL éøämydCeñé àìå õçøé àì äæ éøä ,BøNa ìò áeúk £¥¤¨¨¥¨©§¨£¥¤Ÿ¦§©§Ÿ¨
,myd wgni `ly ickúôBphä íB÷îa ãBîòé àìå.myd zyecw meyn §Ÿ©£¦§©¦¤

äåöî úìéáè Bì äðncæð,dxezd eilr dlihdy dliah leahl jxved m` - ¦§©§¨§¦©¦§¨
åéìò CøBkmyd lr -,éîb,mind shy ici lr wgni `ly eilr obdlãøBéå ¥¨¨¤¦§¥

éñBé éaø .ìáBèåe wleg,øîBà`l` inb eilr jexkl jixv epi`ãøBé §¥©¦¥¥¥
óLôLé àlL ãáìáe ,Bkøãk ìáBèå.micia myd z`ïì àîéé÷å §¥§©§¦§©¤Ÿ§©§¥§©§¨¨

zay zkqna(:קכ)éâéìt äåöî dpîæa äìéáèáciaxe minkg zwelgny - §¦§¦¨¦§©¨¦§¨§¦¥
dpi` dpnfa dliahy mixaeq minkg .`l e` devn dpnfa dliah m` `id iqei
dliahy xaeq iqei iaxe .leahie el didiy cr oizni inb el oi` m` okle ,devn
iaxy ,ixd .cin leahi `l` inb xg` xfgl ick akrzi `l jkitl ,devn dpnfa

.lirl epvxizy itk `le ,devn dpnfa dliah xaeq iqei
:`xnbd zvxznàéää`l dlrnle dgpnd on iqei iax xn`y `ziixad - ©¦

,leahi,àéä äãeäé øa éñBé éaøeli`e .devn e`l dpnfa dliahy xaeqd ©¦¥©§¨¦
.`ed `ztlg oa iqei iax ,ekxck laehe cxei [inb ly] `ziixaa xn`y iqei iax

àéðúclg izn zrcei dpi`e ,cvike dpeixd wqtp izn reci `ly dy` iabl §©§¨
dzliah lil(:כט äìéáhì,(נדה dic ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨¥©¨©§¦¨

äðBøçàa àäzLdpi`e ,ixnbl xdhizy xg`l zg` mrt leahzy ic - ¤§¥¨©£¨
dliahy itl ,`ed dzliah lil `ny ea miwteqn ep`y mei lka leahl dkixv

.devn dpi` dpnfa
:mixetkd meia ixw lra oica zeziixaíBéa éø÷ äàBøä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¤¦§

áøòìå ,ìáBèå ãøBé ,íéøetkämixetkd mei i`vena -óLôLéeteb z` ©¦¦¥§¥§¨¤¤§©§¥
:ddnz `xnbd .uevgi `ly ick ea wacpy ixwdny jzrc lr dler ikeáøòì̈¤¤

od ,sytyi,äåä äåäc éàî.sytyiy lirei dn ezliaha uvg xaky xg`le ©©£¨£¨
:`xnbd zx`anáøòaî ,àîéà àlà,mixetkd mei axra xnelk ,lenz` lyóLôLé,ming mina eteb z` mc` lk ¤¨¥¨¦¨¤¤§©§¥

.dvivg el didzy `ll leahl lkei ,mixetkd meia ,xgnl ixw d`xi m`y ickøáñ à÷),`ziixaay `pzdäåöî ¨¨©¦§¨
bdpneìóLôLaeig epi` j` ,dliah iptl ming mina eteb z`.( §©§¥

àpz éðzzeziixa dpey didy minkgd cg` dpy -íéøetkä íBéa éø÷ äàBøä ,ïîçð áøc dén÷`ly ¨¥©¨©¥§©©§¨¨¤¤¦§©¦¦
,dpeekaBì ïéìeçî åéúBðBò.:`xnbd dywnàéðúäåmixetkd meia ixw d`exdy ,zxg` `ziixaaåéúBðBòmicner £¨§¦§¨©§¨£¨
ïéøeãñ:`xnbd zvxzn .mdilr oecl mipkeneéàî`ziixad zpeekìçnéì ïéøeãñ ,ïéøeãñmicnere oixecq - §¦©§¦§¦¦¨¥

.odilr legnl

רש"י 

õåçøé àì.myd z` wegni `ly Ð
éîâ åéìò êøåëshyn eilr oibdl Ð

.mindïì àîéé÷å,zay zkqna Ð
opaxlc .ibilt devn dpnfa dliahac
inb el oi` m`e ,devn e`l dpnfa dliah

.epywaie xgnl cr oizni ÐàéääÐ
dgpnd on xne` iqei 'x lirl opixn`c
dliahc ,jygzy cr leahi `l dlrnle

devn e`l dpnfadcedi xa iqei 'x Ð
.`idäðåøçàá àäúù äìéáèì äéã

dcp zkqna dl opiziinc `id `ziixa Ð
dzviy dy`d (a,hk) "zltnd"c `xnba
epiptl d`iade ,zipwix z`ae d`ln
mireay dxyre ,mixedh mireay dyly

xedh cg`e `nh cg`xe` zynyn Ð
miryz dze` oiliahne ,ynge miylyl
ziae .i`ny zia ixac ,zeliah ynge
edleke .ynge miyly :mixne` lld
dliah meyn `nrhe ,mzd edl yxtn
:xne` dcedi xa iqei iax .devn dpnfa
dliahc .dpexg`a `dzy dliahl dic
'x `ed inbc iqei 'xe .devn e`l dpnfa

.`ztlg oa iqeióùôùé áøòìåÐ
.dvivg meynêúòã à÷ìñ áøòìÐ

seyty dil ipdn i`n wilqe liah ikn?
`iedc dvivg.i`ed Ðáøòáî àîéà

envr mc` lk sytyi lenz`c Ð
xgnl ixw d`xi m`y ,oingaleki Ð
.dvivg `la leahl

 עין יעקב - מסכת יומא 

b dpyn ipiny wxt zay zkqn

ïèwì ìòðî úcî epnî ìhì.øéð–ïéñëBî øL÷ åéìò ázëì éãk.ïéñëBî øL÷ àéöBnäå–áiç.÷eçî øéð– ¦Ÿ¦¤¦©¦§¨©¨¨§¨§¥¦§Ÿ¨¨¤¤§¦§©¦¤¤§¦©¨§¨¨
ïBèéìt ìL äpè÷ úéçBìö ét ìò CBøëì éãk. §¥¦§©¦§¦§©¨¤©§¨

‚øBò–òéî÷ úBNòì éãk;óì÷–ïélôzaL äpè÷ äLøt åéìò ázëì éãk,"ìàøNé òîL" àéäL;Béc– §¥©£¨¥©§©§¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨§©¨¤©§¦¦¤¦§©¦§¨¥§
úBiúBà ézL ázëì éãk;ìBçk–úçà ïéò ìBçëì éãk. §¥¦§Ÿ§¥¦§§¥¦§©¦©©

:åúåà ïéùåò íéáùòî.oiqken ly xywåúåàøäì øäðä ïî øçàä øáòáù ñëåîì úåàøäì íúåç åì øñåî àåäå äæî øäðä ùàøá ñëî ïúåð íãàù íéîòô
:åðìù úåéúåà éúùî úåìåãâ ïäå ,ïîéñì úåìåãâ úåéúåà éúù áåúëì åëøãå ,ñëîä òøô øáëù.wegn xiipìåãâ øåòéù êéøö êëéôì ,áåúëì éåàø åðéà áåù

:úéçåìö éô ìò êåøëì
bb.rinw ea zeyrl:òéî÷ä úà åá úåñëì.dphw dyxt [eilr] aezkl ick slw,úåæåæîå ïéìéôú àìà ïéñëåî øù÷ äéðéî ãáò àì ïéø÷é åéîãã éãééàã

:àèåæ àøåòùá áééçî àìå.zeize` izy aezkl ick eic:ïâååæì íéùø÷ éðù ìò åà éìë ìù úåéìåç éúù ìò íåùøì.zg` oir legkl ickúåòåðö ïëù
:äúåà úåìçåëå úçà ïéò àìà úåìâî ïéà úåôèåòî úåëìåää

`xephxa yexit

בו ; גדול .dtewלאוחזה סל  שמשתמשים ivendéîb`היינו  גומא קנה – ÆÄ
שיעורו  לקשירה, éàìzבו  úBNòì éãk,אחיזה בית תלוי , –äôpì ÀÅÇÂÀÇÇÈÈ

äøákìå.לקופה אוזן משיעור קטן  הוא זה שיעור בו. לתלותן – ÀÇÀÈÈ
נוהגים  שאין  לפי  תלאי, של שיעור בחבל אמרו שלא בגמרא ומבואר 

של בעץ ופוגם קשה והוא הואיל ולכברה, לנפה תלאי  ממנו  לעשות
והכברה. ìòðîהנפה úcî epnî ìhì éãk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÅÄÙÄÆÄÇÄÀÈ

ïèwìרגל למדוד  כדי בארכו  שיהא הוא גמי של ההוצאה שיעור – ÇÈÈ
ושיעורו  צריך ; שהוא הנעל מידת את לסנדלר להראות בשביל  קטן , של

בחבל, גם קמא תנא על חולק יהודה שרבי מפרשים, יש מתלאי . קטן
לקטן מנעל  מדת ממנו ליטול  כדי  הוא ששיעורו  .((ההממאאיירריי))וסובר

`ivend,øéðשיעורוïéñëBî øL÷ åéìò ázëì éãk שהיה – ÀÈÀÅÄÀÙÈÈÆÆÀÄ
שכבר לסימן גדולות אותיות שתי  כותב המכס) על (הממונה המוכס
ללמד, המשנה ובאה מוכסין ". "קשר  נקרא זה וסימן המכס, שולם

האותיות  שתי  עליו  לכתוב כדי בהוצאתו , חיוב לענין  נייר  ששיעור 
מוכסין . קשר áiçשל ,ïéñëBî øL÷ àéöBnäå,מבואר בתוספות – ÀÇÄÆÆÀÄÇÈ

פי על  אף קלף, על  כתוב הוא שאפילו  להשמיע, באה שמשנתנו
(כמבואר שבתפילין קטנה פרשה עליו לכתוב כדי הוא קלף ששיעור 

ברייתא: מובאת בגמרא ג). משנה ly`להלן  cr ,oiqken xyw `ivend
qkenl ed`xdכדי מוכסין קשר המכס על  מהממונה שקיבל (כגון 

שהראהו  קודם בשבת והוציאו המכס, את לתובע היינו  למוכס, להראותו 
xehtלמוכס), ,qkenl ed`xdyn ;aiig.(יותר לו צריך שאינו iax(לפי

el jixvy iptn ,aiig ,qkenl ed`xdyn s` :xne` dcediצריך (שעדיין
יש מכאן  יהודה, כרבי הרמב"ם ופוסק זה). אישור על  לשמור הוא

מוכסין  קשר  שהמוציא זה, דין להשמיע באה משנתנו שאף מפרשים,
חייב למוכס, שהראהו לאחר עעקקייבבאא  אף ררבביי תתווסספפוותת   ממששננהה"";; ((""ככססףף  

ההממווצצייאא eçî÷אאייגגרר)).. øéðיותר שיעורו  לכתיבה, עוד  ראוי שאינו  – ÀÈÈ
מוכסין , מקשר  ìLגדול  äpè÷ úéçBìö ét ìò CBøëì éãkÀÅÄÀÇÄÀÄÀÇÈÆ

ïBèéìt:מפרשים ויש בושם. מי מין –oehiilt למשחה שמן – ÇÀÈ
אחרים ומבשמים ורד  מעלי אאללבבקק  ))שעושים .((רר  ""חח  

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øBò שיעורו עור, המוציא –òéî÷ úBNòì éãk לכסות כלומר  – ÀÅÇÂÈÅÇ
קמיע; ïélôzaL,שיעורו ÷óì,בו äpè÷ äLøt åéìò ázëì éãk ÀÇÀÅÄÀÙÈÈÈÈÈÀÇÈÆÇÀÄÄ

"ìàøNé òîL" àéäL." ובשעריך" עד  "שמע" פרשת כל  היינו – ÆÄÀÇÄÀÈÅ
לתפילין  אלא מוכסין  לקשר בו  משתמשים אין ולכן יקרים דמיו הקלף
עליו  לכתוב כדי  בשבת הוצאה לענין  שיעורו  קבעו הלכך ולמזוזות,

"שמע"; úBiúBàפרשת ézL ázëì éãk ,Bécעל) מפרשים יש  – ÀÀÅÄÀÙÀÅÄ
במו  בין עצמו  בפני דיו  במוציא בין הוא זה ששיעור  הגמרא), ציא פי

בקסת במוציאו  בין הקולמוס כותב((ררשש  ""יי))על  הרמב"ם אבל ((ההלל''.

טט  )):: ייחח,, שתיששבבתת ממנו לכתוב כדי שיעורו  הקולמוס על דיו "המוציא

בו  שיהיה צריך  בקסת או  עצמו בפני הדיו  הוציא אם אבל  אותיות.
אותיות". שתי לכתוב כדי  הקולמוס על ממנו שיעלה כדי  זה, על יתר

`ivendìBçk שיעורו עיניים, צבע פוך , –úçà ïéò ìBçëì éãk ÀÀÅÄÀÇÄÇÇ
מגלות  ואין  מעוטפות (שהולכות צנועות שכן הטעם; מבואר  בגמרא –

– לראות אחת עין  אחת.ררשש  ""ייאלא עין כוחלות (

izdw - zex`ean zeipyn
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc mixcp(oey`x meil)

Léàa Baìç áø.dlg -éúà à÷c àkéà àì-exwal mc` `a `l ©¤§¨¦Ÿ¦¨§¨¨¥
.eilgaeäì øîà,exwal mi`a mz` oi` recn ,minkgl `pdk ax ¨©§

ikeäìçL àáé÷ò éaø éãéîìzî ãçà ãéîìúa äNòî äéä Ck àìŸ¨¨¨©£¤§©§¦¤¨¦©§¦¥©¦£¦¨¤¨¨
eeãaékL ìéáLáe ,Bøwáì àáé÷ò éaø ñðëðå ,Bøwáì íéîëç eñðëð àìŸ¦§§£¨¦§©§§¦§©©¦£¦¨§©§¦§¦¤¦§

äéç åéðôì eöaéøå-,ezxic z` mixwand exciqe ewipy zngn §¦§§¨¨¨¨
,dlegd `ixadBì øîà,`aiwr iaxl cinlzd,éðúééçä éaøoeik ¨©©¦¤¡¦¨¦

,dleg lv` xewia lired ji` `aiwr iax d`xyàáé÷ò éaø àöé̈¨©¦£¦¨
,íéîc CôBL eléàk íéìBç øwáî ïéàL éî ìk ,Løãåici lry oeik §¨©¨¦¤¥§©¥¦§¦¥¨¦

iny `vnp ok m` ,eze` miigne eikxv lk dlegl miyer xewiad
.zeniy el mxeb eli`k `ed ixd exwan epi`y

éîéc áø àúà ék,laal l`xyi ux`n inic ax ribdyk -,øîà ¦¨¨©¦¦¨©
äìBçä úà øwáî BðéàL ìëå ,äéçiL Bì íøBb äìBçä úà øwánä ìk̈©§©¥¤©¤¥¤¦§¤§¨¤¥§©¥¤©¤

.úeîiL Bì íøBb`xnbd zl`ey,àîøb éàîel mxeb ji` ,xnelk ¥¤¨©§¨¨
igiy exwand,exwan epi`y in zeniy el mxeb ji`e ,dàîéìéà- ¦¥¨
y ,xn`p m`äìBçä úà øwánä ìky iptn digiy el mxebLwáî ¨©§©¥¤©¤§©¥

äéçiL íéîçø åéìòäìBçä úà øwáî ïéàL ìëå ,zeniy el mxeb ¨¨©£¦¤¦§¤§¨¤¥§©¥¤©¤
y iptnúeîiL íéîçø åéìò Lwáî,dyw,ok xnelà÷ìñ úeîiL §©¥¨¨©£¦¤¨¤¨¨§¨
,Czòceilr lltzn exwan epi`y in lky xazqn df oi`y ©§¨

`xnbd zvxzn .zeniyàlày `id inic ax zpeekøwáî ïéàL ìk ¤¨¨¤¥§©¥
,úeîiL àìå äéçiL àì íéîçø åéìò Lwáî ïéà äìBç,xnelk ¤¥§©¥¨¨©£¦Ÿ¤¦§¤§Ÿ¤¨

el oi`y ote`a oebke ,zeniy dlegd lr ywal yi minrtly
exwan epi`y dfy inic ax xn` okle ,eilga c`n xqiizne d`etx
ote`a mbe ,ez`etxl lltzdl yiy ote`a digiy el mxeb epi`
d`pd elit` el mxeb epi` ,zeniy mingx eilr ywal jixvy

.ef zhren
Léìçc äàîã÷ àîBé ,àáø,dlgy oey`xd meia -ïBäì øîàxn`- ¨¨¨©§¨¨§¨¦¨©§

,ezia iyp`lLéðéàì elbéz àìmc` s`l elbz l` -ick ,izilgy Ÿ¦©§¦¦
déìfî òøúì àìcik ,elfn rxei `ly -eilr ywai `ny yegl yi §Ÿ¦§©©§¥

siqeie ezywa lawzze el rxiy e`pey.eilg eilrCìéàå ïàkî- ¦¨§¥¨
,jli`e eilgl ipyd meinà÷eLa eæéøëàå e÷et ,ïBäì øîà-e`v ¨©§§©§¦§¨

,izilgy efixkdeéì éðñc ìëc,ize` `peyy iny ick -,éì éãçéì §¨§¨¥¦¤¡¥¦
,izxva gnyiec meyn ,`txz`y xyt` ok ici lráéúëck ilyn) §¦

(gi-fi,'Bâå çîNz ìà EáéBà ìôða'rxe 'd d`xi oR' `ed weqtd seqe ¦§Ÿ¦§©¦§¨§¤¦§¤§©
jk lr eipira rxie 'd d`xi ot ,xnelk ,'FR` eilrn aiWde eipirA§¥¨§¥¦¥¨¨©

ok m`e .dxifbd z` epnn lhaie ,ezlitpa gny dz`yici lr
.ilrn eqrk z` 'd aiyiy xyt` iilega iaie` egnyiyéì íéçøãe§¨¦¦

ernyiyk ,ily miade`d lky ick ,dfxkdd lirez ok enke -
izilgyéîçø éìò éòaéì.`tx`y mingx ilr eywai - ¦¨¥¨©©£¥

ípäéb ìL dðécî ìBvéð äìBçä úà øwánä ìk ,áø øîàøîàpL , ¨©©¨©§©¥¤©¤¦¦¦¨¤¥¦Ÿ¤¤¡©
''ä eäèlîé äòø íBéa ìc ìà ìékNî éøLà',lcl xefrl likynd- ©§¥©§¦¤¨§¨¨§©§¥

,drx eilr `azyk 'd edliviïéàyexit'ìc'df weqta xen`d ¥©
,äìBç àlàdnn ,'lc' `xwp dlegy xacl di`xeøîàpLgl diryi) ¤¨¤¤¤¡©

(ai,dlgy zra ediwfg zlitza'éðòváé älcî'dfd ilegdn - ¦©¨§©§¥¦
.lc `xwp dlegdy micnel ep` dfne .iig z` mily`ïî énð éà¦©¦¦

àø÷ ïéãä-jkl ztqep di`x,lc `xwp dlegdyweqtdnl`eny) ¨¥§¨
(c bi 'adlgpy iptn mirx eipty eze`xa oepn`l acpei xn`y

ezeg` xnz zad`a'Bâå ø÷aa ø÷aa Cìnä ïa ìc äëk äzà òecî'©©©¨¨¨©¤©¤¤©Ÿ¤©Ÿ¤§
`xnbd dkiynn eiykr .xwea lka yegke lc d`xp dz` recn -
dpeekdy mircei okidn ,''d edhlni drx meia' weqtd z` x`al

,mpdibd lreïéàyexitípäéb àlà ,äòørx `xwp mpdibd - ¥¨¨¤¨¥¦Ÿ
øîàpL(c fh ilyn)'äòø íBéì òLø íâå eäðònì 'ä ìòt ìk'lk - ¤¤¡©¨¨©©©£¥§©¨¨§¨¨

drx meil 'd egipd ryxd z` mbe ,eqeliw ornl 'd lrt xac
.eqeliw edfe epnn rxti f`y mpdibd `edyaezkd xe`ia df itle

gwtle exwal dlegd lr gibyny 'lc l` likyn'dy ,`ed
dpicn edlivie ''d edhlni' ,mpdibd `edy ,'drx meia' ,eikxva

.mpdib ly

,dlegd z` xwand ly exky z` yxtl ax jiynnäî øwéa íàå§¦¦¥©
.BøëO,ax zl`y lr `xnbd dywneBøëO äî-,dinzaøîàãk §¨©§¨¦§¨©

-y `ed dlegd z` xwand ly exkyy yxit xak ax ixdìBvéð¦
.ípäéb ìL dðécî`xnbd daiynàlà,`id ax zl`y zpeekäî ¦¦¨¤¥¦Ÿ¤¨©

BøëOxwand lyäfä íìBòa.z` xwandy ax aiyn df lre §¨¨¨©¤
weqta xn`py dnl dkef dlegd(b `n mildz)eäéiçéå eäøîLé 'ä'¦§§¥¦©¥

'åéáéBà Lôða eäðzz ìàå õøàa øMàå,,weqtd z` `xnbd zx`ane §ª©¨¨¤§©¦§¥§¤¤§¨
xn`py dn,'eäøîLé 'ä'edxnyiy epiidòøä øöiî,`hgi `ly ¦§§¥¦¥¤¨¨

xn`py dne,'eäéiçéå'edliviy epiid,ïéøeqiä ïîxn`py dne ¦©¥¦©¦¦
'õøàa øMàå'epiid ,ux`a gaeyi -,Ba ïéãakúî ìkä eäiLdne §ª©¨¨¤¤§©Ÿ¦§©§¦

xn`py'åéáéBà Lôða eäpzz ìàå'epiidíéòéø Bì eðncæiL,mixag - §©¦§¥§¤¤§¨¤¦§©§¥¦
ïîòðk-onrpl epncfdy enk,Bzòøö úà etéøLrenyl el evriy §©£¨¤¦¤¨©§

`txp jkae ocxia leahl el xn`y ryil` ixacl.ezrxvnìàå§©
íòáçøk íéòéø Bì eðncæémragxl epncfdy mixagd enk - ¦§©§¥¦¦§©§¨

,Búeëìî úà e÷léçL,mrd lr eler ciakdl el evriy ,xnelk ¤¦§¤©§
,l`xyie dcedi ,mizyl l`xyi zekln dwlgzp jkn d`vezke
.cala dcedil jln x`ype l`xyi lr ezekln z` mragx cai`e
d`iad ,drx dvr el evriy mragx oipr `xnba `aedy ab`

:df xn`n `xnbd
àéðz,`ziixaaíéãìé Eì eøîàé íà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦Ÿ§§§¨¦
äðaxacke oipak d`xpd xac zeyrl miclid jl exn`i m` - §¥

,lireníéð÷æejl exn`iøBúñxac zeyrl jl exn`i mipwfde - §¥¦§
,mewn lkn ,aeh epi`y xacke dxizqk d`xpdòîLl`e mipwGl §©©§¥¦§©

oeik ,miclIl rnWYíéãìé ïéðaLllk jxca `ed,äøéúñjxca ik ¦§©©§¨¦¤¦§©§¨¦§¦¨
`viy okzie ,clepd z` mi`ex mpi`e zayein mzrc oi` llk

,wfp mzvrníéð÷æ úøéúñe-xack jl d`xp df oir zi`xnly s` §¦©§¥¦
`id ,aeh epi`yïéða.lirene aeh xac mzvrn `vei seqay - ¦§¨

øácì ïîéñåmr rxi`y dnn `ed jkl dgkede -äîìL ïa íòáçø §¦¨©¨¨§©§¨¤§ŸŸ
lr ezekln z` wfgle zepal el evriy mixrpd zvr ici lry -
,ezekln dwlgzpe elek oipad xzqp ,mrd lr eler ciakiy ici
oirk dfy ,mrd on lerd lwdl mipwfd zvrl rney did eli`e

.zwfgzne zipap ezekln dzid ,dxizq
:mileg xewia zevn ipicn zekld dnk d`ian `xnbd
àøéö÷ Léðéà ãBòñéì àì ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà-xwai `l ¨©©¦¨§¥§©¦¦Ÿ¦§¦¦§¦¨

,dlegd z` mc`àúéiîã÷ éòL úìúa àìzery ylya `l - Ÿ¦§¨¨¥©§©¨¨
,zepey`xàúééøza éòL úìúa àìå,zepexg` zery ylya `le - §Ÿ¦§¨¨¥©§©§¨

àîBéc,meid ly -éîçø ïî dézòc çñéì àìc éëéä ék`ly ick - §¨¦¥¦§Ÿ¥©©§¥¦©£¥
yi el` zeryay ,xnelk ,dlegd lr lltzdln ezrc z` giqi
zerya recn `xnbd zx`ane .`txiy eilr lltzi `ly yeygl

,dlegd lr mingx ywal `ly xwand lelr meid ly el`aúìz§¨
àúéiîã÷ éòLmeid ly [zepey`x-]dézòc àçååøzagxzn - ¨¥©§©¨¨©§¨©§¥
gd ly ezrcxeaq okle ,`txzpy d`xpe eileg eilr lwpe dle

iry zlzae ,mingx eilr ywal jixv epi`y xwandàúééøúa©§©§¨
,meid ly [zepexg`-]éwzìeç ódéLxeaqe ,eilg eilr ciakn - ©¦§¥

.mingx eilr ywaln y`iizne dewz el oi`y xwand
äìBçä úà ïæ àeä Ceøa LBãwäL ïéépî ,áø øîà ïéáø øîàøîàpL , ¨©¨¦¨©©¦©¦¤©¨¨¨¤©¤¤¤¡©

(c `n mildz),'Bâå éåc Nøò ìò epãòñé 'ä'enk ,oefn oeyln 'EPcrqi' ¦§¨¤©¤¤§¨§¦§¨¤
xn`py(eh cw mildz).'crqi WFp` aal mgle'§¤¤§©¡¦§¨

ìL Búhnî äìòîì äéeøL äðéëMäL ïéépî ,áø øîà ïéáø øîàå§¨©¨¦¨©©¦©¦¤©§¦¨§¨§©§¨¦¦¨¤
øîàpL ,äìBç(c `n mildz)'éåc Nøò ìò epãòñé 'ä'ep` o`kne- ¤¤¤¡©¦§¨¤©¤¤§¨

.ezhin cil dlegd mr z`vnp dpikydy micneléëä énð àéðz©§¨©¦¨¦
,dleg ly ezhnn dlrnl dxey dpikydy ,`ziixaa mb epcnl
ìñôñ éab ìò àìå ähî éab ìò àì áLé àì äìBçä úà øwáì ñðëpä©¦§¨§©¥¤©¤Ÿ¥¥Ÿ©©¥¦¨§Ÿ©©¥©§¨

óhòúî àlà ,àqk éab ìò àìå`xene ceak ly jxca -ìò áLBéå §Ÿ©©¥¦¥¤¨¦§©¥§¥©
äéeøL äðéëMäL éðtî ,ò÷ø÷ éabøîàpL ,äìBç ìL Búhnî äìòîì ©¥©§©¦§¥¤©§¦¨§¨§©§¨¦¦¨¤¤¤¤¡©

(my)'éåc Nøò ìò epãòñé 'ä'rwxw iab lr akey dlegdyke ¦§¨¤©¤¤§¨
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miwxt dyelya` cenr n sc ± iriax wxtmixcp
.ùéàá.y`a :iqxbc zi`e .dlg.íéîã êôåù åìéàëmiyer exwal oiqpkpy mc` ipay iptn

.eikxv lk dlegl el.úåîéù àìå äéçéù àì.dleg ly epiipra rcei epi` ixdyàìã
.äéìæî òøúéì`nlicc`plvzn.dielir ilin irzyil `lc ,inp i` .xzl`l.êìéàå ïàëî

.efixk`e ewet .edl xn` - `txzn `lc ifg.ïîòðë íéòéøede`tixyoebk ,ezrxvn

dvr e`iyde owfe `iap dedc ryil`.onrplíà
äðá íéøòð êì åøîàé.ycwnd zia.íéð÷æå

.øåúñ íéøîåà.dpaz l`eøáãì ïîéñåíòáçøî.
) aizkc` miklnai" (aefrie"mipwfd zvr z`

,'ebeaxgpe.dvr dze` lr ycwnd ziadxende

ipzwc `ziixa `ki`e ,ycwnd ziaa yxit `l

.ycwnd ziaa `icda.ãåòñì àì) enkxacna

fh.`cerqe :opinbxzn "mc`d lk zcewte" (

.äéúòã àçååø àúééî÷ éòù úìúxn`ck

) `nlra:fh a"a,`xivw ilci` `nei ilci` :(

,dilr ingx iranl jixhv` `l xn` `nlice

.dleg jk lk epi`c.åðãòñéaal mgle" enk

crqi yep`) "mildzcw.('åë äðéëùäù ïéðîå
øîàðùä.åðãòñé 'dia ixwepxrqiinp i` .

crqny ,ynn epcrqi,ey`x lr dpiky

dlrnl diexy dpikyy `icda oxn`ck

.ezhinn.úøô äáø àãäñied lecb zxt xdpyk

"`c ,i"`l oicxeiy minybl zecrilkn deab

lcbzne zxta oiltepe minyb oi`ae ,zevx`d

,minybd inn lcbzn xdpc 'ixn`c i`de .odn

.l`enyc` `zbelt ied.'øáúî äéôéëî àøäð
eizecbn raepy.'inyb inn `le

àìà

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

.ùéàádlg.ïéà.zeniy `le digiy `l mingx eilr ywanminrt :w"dc ipira d`xp

el xyt` i`e daxd eilga dlegd xrhvny oebk ,zeniy dlegd lr mingx ywal jixvy

) "`yepd" wxta opixn`ck .digiy.cw zeaezkzial oipnif dnk lrc iaxc dizn` i`fgc oeikc (

xnelk ,mipezgzd z` mipeilrd etekiy oevx idi :dxn` ,xrhvn `we oilitz gp`e `qkd

eliren dleg xwandc xn`w d"yne .iax zenilc

xzei dltz `idy iptn ,zeigl 'it` ezltza

epi`y xnel jixv oi` exwan epi`y ine .zlren

d`pd dil `ki`c `kid 'it` `l` ,zeigl eliren

edpdn epi` izxhef dze` 'it` ,dzina.àì
.yipi` cerqil"mc`d lk zcewte" .xwai `l

`criqe :opinbxzn.àøéö÷iry zlza

.dizrc `geex `ziinw`txzpy xwand xeaqke

eilr mingx ywal jixv oi`e.àúééøúá
.diyleg siwz,dewz qt`a `edy xeaqke

mingxd on y`izne.àìdhn iab lr `l ayi

.lqtq iab lr `le`wecc xn`c o`n `ki`

xwan `vnpy ,rwxw iab lr akey dlegdyk

dpiky mewnn deab.øîàax xn` oia` 'x

.zxt dax `cdq `axrna `xhnxhn cxeiyk

- lecb `edy lky .laaa zxt eilr cirn i"`a

ecxi - o`k minyb ecxi `ly t"r`y recia

itl ,ea leahl xeq`y dpin `wtpe .i"`a minyb

`l` oilgefa oixdhn oithepd minyb in oi`y

i` :ixtqa `ipzck .iniiwe eewc xnelk ,oxeay`a

oilgefa xdhn dewn s` oilgefa xdhn oiirn dn

oilgefa xdhn oiirn ,"xeae oirn j`" l"z -

yginl `ki`c `kid lk ,jklid .oxeay`a dewne

epiide .xeq` - oilgefd lr oithep eax `ny

axd lecb xdpdyk,eh`l jled did m` la` ,d

iwetql `kilc ,hrn `l` daxzp `ly e`

'x cird :`ztqeza `ipzck ,ixy - oithep ziiaxa

oithepd lr eaxy oilgefd lr wecv xa xfrl`

mixyk mdy.àâéìôål`eny xn`c l`enyc

.jixazn ditikn `xdpxnelk ,erlqn - ditikn

mi`ex ep`y t"r`y .lcbzn `ed exewnn

xwir - miaxzn zexdp oicxei minybdyky

"zeiprz xcq" wxta 'ixn`ck ,`ed oxewnn oiieax

):dk scoi`y dlrnln cxei gthe gth lk jl oi` :(

mlerly `vnpe ,miigth ez`xwl dler medz

minyb ly gthl `dc ,oithepd lr oiax oilgef

xzen l`enyl jkld .oiirnc miigth `ki`

oirl d`xyk 'it` ,mlerl zexdpa leahl

xhnd zngn daxd eaxzpy.àâéìôådicic

.oilgefa oixdhn mind oi` l`eny xn`c dicic`

oithepd eaxl yginl `ki`c.
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àáé÷ò 'ø ñðëðå ,BøwáI íéîëç eñðëð àI .äIçL¤¨¨Ÿ¦§§£¨¦§©§§¦§©£¦¨
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øwáî ïéàL éî Ik :Løãå àáé÷ò 'ø àöé .éðúéiçä¤¡¦¨¦¨¨£¦¨§¨©¨¦¤¥§©¥
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גש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

. והם יכולים לדגוש מהקדוש-בגוך-הוא "כל הון   . "כל ישגאל בני מלכים הם" 
דעלמא בבני חיי ומזוני גוויחא"
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la` .oiae`y edl eedc ,zexepiv jxc mind oi`a

oithey odil`n `l` zexepiv jxc oi`a `l

,oda oilaeh - oi`aezcleie dcpe daf :xn`ck

n ly dewn ina ozliah'inyb in 'it`e ,d`q '

,cala afl `l` miig min epivn `ly ,miqpekn

yxtnde ."miig min" ea xn`py.ikd yxit `l

.edpip zeaf dfd onfa miyp lkc ,`wec e`le.éøùú éîåéá éöôîixyzayoihrnzn

ozep dide ,hih oilrne dpyd zeni lk on zexdpdqpki `ly ,xdpd zirwxwa utnd

.dvivg `die odilbxa hihd
çéèùå
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àìà.cala ixyz ineia zxtxqinl `le .mibly zxytd onf `le minyb zr epi`y itl

oeikc .`z` ixyz ineia `l` dpyd lka zxt inp xqinl `le ,`z` zxtn ueg zexdpd lk

ixyz ineia zxta mi`iwa ep`y lk ,`id oilgefd lr mithep eaxi `ny meyn `yyg `lekc

jk xeriyn hrnzn epi` mlerly mda ep` oirceie ,zexdp x`ya oke ,eziilr `id dnk

ik ea mi`ex ep` oi`y lk ,lecb yaei zra 'it`e

`kil `d ?el yegp dnl - xeriy eze` m`

`l` .oilgefd lr oithep eaxi `nyl yginl

ody zexdpc - `cg ;ol rnynw izxz l`eny

oeikc ,mlerl oda milaeh oi` odinin oiafkn

mda oiyyeg mlerl - miafkny minrty

dxt 'qna opzcke ,mibly zxytdl e` minybl

mind md el` .oileqt oiafknd mind :(h"n g"t)

ikde .oixyk zxeva ipyae ze`iqenleta oiafknde .reaya zg` mrt oiafknd - oiafknd

zg` mrt ,zewegx mizrl `l` miafkn oi`y t"r` ,dprh `la oiafkny lkc :eyexit

la` .oxeay`a `l` oilgefa oixdhn oi`e ,od minyb in `ny opiyiigc ,oileqt - reaya

oi`y l`eny xn`w d"yne .oixyk - zxeva ipyae ze`iqenleta oebk ,dprh zngn oiafknd

`ed oiafknd min ihernle .mlerl afkn epi`y ,ea `veike zxt `l` oilgefa oixdhn mind

yd lka mzqd on ea leahl xzen epi` - afkn epi`y ea `veike zxtac inp xn`we .xn`w ea `veike zxte ,zxt xn`wcineiay itl ,cala ixyz ineia `l` ,ea iwa epi`y in dlek dp

`ly d`ex `edy lk ,dpyd lk ea `veike zxta iway inc ,p"d oi` la` .oithep eilr eax `ny yegl el oi` - ea iwa epi`y in 'it` jkitle ,mibly zxytd onf `le minyb zr epi` ixyz

'it` - oithep ea eax `ny yegl el xyt`y cr jk lk daxzpy ixyza d`ex m` inp oke .dpyd lka ea laeh - oithep ieaxl yegl ie`x `diy icka ixyza lgef `edy dn lr daxzp

,jtda azky in izi`xe .l"p ok .yegl el oi` ixyz ineiae ,oziiaxa dpyd lk yegl el yi - oiafkn oi`y zexdpa 'it` xikn epi`y inc ,xn`w `nzq l`eny `l` .ea laeh epi` ixyza

eixac il e`xp `le.äåáà.oqip ineia ze`eewn dizpal edl ciar l`enycoilgefa leahl ogipn did `l mibly zxytdl yyeg didy iptny.éöôîå.ixyz ineiaopzep did xdpa

oqip ineia xn`wc i`ne .oilgefl yginl `kil ixyz ineiac meyn xdpa leahl ogipn dide .`nlra `zeripvl - p"` .dvivg iedil `lc ,hih meyn odilbx zetk zgz-ixyz cre oqipn

`l `ezqa l`enyc dea`c dizpac l"p jkitl .ixyz ineia ivtne ,`zy dlek dizpal ze`eewn edl ciar :xninl dil dedc ,il gep oeyld oi`e .eyxit jk .minybd zenia y"ke ,xn`w

cr oda zelaeh eidy ze`eewn oqip zligza my mdia` mdl owzn dide ,zexdpa leahl zeligzn eid `nlr giexc oqip ineiae .odizaay ze`eewna `l` ,dpv meyn xdpa zelaeh eid

ixyz ini oixaeryke .ivtn odl owzn did jkitle ,oithepl yginl `kilc meyn ,ze`eewnl okixvn did `l ixyz ineiae .ixyz-dpv meyn mdizaa leahl zexfeg eid xak.ïéðòìå
.dkld) ixeqi`a axk dkld l`enye axe ,dilr bilt axc b"r`c .jixan ditikn `xdp xn`c ,l`enyk z"x wqt:hn zexeka`bilt inp l`enyc jci`e ,axk l"q inp l`enyc dea`c cere ,(

dicic`-) "dnda xyrn" 'ta zexekaa `ipzc l`enyk ol `niiw d"t`:dp sczxt eny `xwp dnle ,eny laei :(-.oiaxe oixt eininy ,eny zxt :`"kge .xi`n 'x ixac ,oiaxe oixt eininy

dil riiqnzxta `l` ikd opixn` `l `kde ,ikxan ediitiknc zexdpd lka ikd xn` l`enyc idpc ,xnelk .jixan ditikn `xdp :l`eny xn`c ,l`enyl-oeikc meyn .dil riiqn d"t`

ditikn jixan zxtc-) zexekaa mzd 'ixn`ck ,mikynp md zxtn zexdpd lk ixdy ,mikxazn md zxtc ditikn inp zexdp edlek.dp sczxt inn xcepd :(-,mleray zenin lka xeq`

oiilcnc `zepir 'it`c-iriiqn opaxe xi`n 'xc oeike .oiaxe oixt eininy ,eny zxt ixn` inp opaxc .opaxcn oia xi`n 'xcn oia l`enyl dil `riiqn 'ipzn `idd ,jklid .edpip zxtc inleq

dil-z"x zrc edf ,miigth ez`xwl dler medz oi`y dlrnln cxei gth oi`y itl ,minyb zngn daxd oikxaznyk 'it`e ,zexdpa milaeh mlerly df zrc itl `vnpe .opihwp dizek

oiafkn la` ,oiafkn oi`y zexdpa `l` dxn` `l l"f `ed s`y l"p n"ne .l"f-mind oi`c ,l`enyc dea`ke axk ewqt l"f iqtl` axde g"x la` .ediitikn ikxanc eda xninl `kil

jixan ditikn `xdp l`eny xn`c b"r`c ,ediizlinl `nrh l"f o"anxd aidi `we .cala ixyz ineia zxt `l` oilgefa oixdhn-,dyrnl dkld da oibidp eedc `xeqi`c `xnin opigc `l

oilgefa oixdhn mind oi` xn` inp edi`c oeikc ,dxn` dyrn oiprl e`l inp l`enye .`zcb`c `xnin meyn ,ze`eewn dizpal carc l`enyc dea`k-,ixy `picnc idp :w"dc rnyn

xzen l`eny iac `pze ,xeq` l`eny xn`c `zyd :`nlra xn`cke .yginl `ki` dyrnl dkldl-l`enyc` l`enyc `bilte :xn`c b"r`e .'ireny`l `z` dyrnl dkld l`eny

-`cgl `zi` i`c ,ediipin `cg `l` ,oepi` `hyew `l l`enyc ixnin ediiexzc xnel epiid-.dyrnl dkld yiigc `ed ygin `l` ,dicic` dicic bilt `l edi` la` .jci`l `zil

) "zwepiz" 'ta rnyn p"de.fq dcp`ziixaa ixn` opaxe xi`n 'xc oeik ?yiig i`n` :z"ke .yiig dyrnl inp l`eny `nl` ,dixac `zbelt dlr opiniiqn `le l`enyc dea`c `zlin opiziinc (

) zexekac:dp scigqp `ki`c ,cere .ikd edl `xiaq `lc `nlra i`pz `ki`c irci edpi`c xninl `ki` ?jixan ditikn e`lc ixaq i`n` ,inp l`enyc dea`e axe ,oiaxe oixt einin zxtc (

l`enyl mzd iziinc `zriiq df itle .`l eze ,eny zxt :`"kge ,`l` ,"oiaxe oixt eininy" opaxc `zlina iqxb `lc-oeik ,xi`n iaxcn wiic xity d"t`e .opaxcn `l ,`ied xi`n iaxcn

`l opaxcyiigc `ed ygin inp l`enye ,dilr ibilt opaxc ixaq l`enyc dea`e axe .daxe dxt epi`y xnel ,`icda dilr ibilt.àöîðeiykroi` - oiafknd zexdpdy ,df jxc itl

d`ex `edy lk ,dpyd lk oda laeh - ixyz inia ozkynd xwir rceie oda iwa `edy lk ,oiafkn oi`y milecb zexdpe .mibly zxytde minyb inl odl oiyyeg mlerly ,llk oda oilaeh

,odl yegl jixv - dlek dpyd lka oda iwa epi`y ine .oda laeh oi` ixyz ineia 'it` - jkl yegl yiy oziiax jezn d`ex `edy lk la` .ozkynd xwir lr oithep eaxzpy yegl oi`y

mcew xdp ly ezligf my dzid `ly mewna leahl `wec - oilgefd lr oithep eaxl opiyiig ikc xn`c o`n `ki` ,edin .odilr oiax oithep oi` mzqd on ixyzay ,cala ixyz inein ueg

) ze`eewnc w"ta opzcn dl gkene .ea leahl xzen - oilgefd lr oithep eax eiykry t"r` ,dligzn ezligf dzidy mewna la` ,oklf dpynoiae`y min eilr eaxy oihren eininy oiirn :(

-oxeay`a xdhl dewnl dey ipzwcne .`edy lka liahdl oiirnle ,oxeay`a xdhl dewnl dey-dewnk `ed ixd `l` ,oiirn oic eilr oi`y ,oilgefa xdhn epi`y ea yi mewn `nl`

`edy lka ea liahdl oiirnl deyc ipzwcn i`ceae .`edy lka ea liahdl oiirnle :ipzw xcde .oxeay` jixvy-`l` !`tiq` `yix `iywe ,eilr oiirn zxezc oeik ,oilgefa xdhnc d"d

oiae`y min eilr eaxy df oiirn :w"d i`ce-.dligza ea lgef did `le ,oithepd ieax zngn eiykr oda lgef `edy zenewn oze` epiide ,oxeay` jixve odilr dewn zxezy ea yi zenewn

`edy lka ea liahdl oiirnk `ed ixd `l` ,didy enkn epic dpzyp `ly ea yi zenewne-,oilgefa ea liahdl oiirnle :ipzw `lc i`de .ea lgef did dligzn 'it`y mewn eze` epiide

xeriy jixvy dewnl dey :`yixa ipzilc inp i`-oxeay`a xdhl dewnl dey `yix ipzwcnc .rnyn dixag llkn cg lkae ,oiirnae dewna ipic ixz 'ireny`l ikd `pzc l"p-llkn

`tiq ipzwc oiirnl ea deyy mewn eze`y-`edy lka ea liahdl oiirnle `tiq ipzwcne .oxeay` jixv epi`-`yix ipzwc dewnl deyy mewn eze`c-`xeriy jixv.ìëîåmewn

pcnl) `ztqeza `zi` ikde .ezligzn ea jldn didy mewnd epiide ,eilr oiirn zxez - oithep zngn daxzpy t"r`y ,oiirna mewn yiy efn ed"t ze`eewnceininy oiirn :mzd ipzwc (

eaigxde eilr eaxe oihren
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תקוותי חזקה שלא יסתפק כלל וכלל בפעולות דעד עתה
ממכתב י' כסלו, ה'תשל"ב
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc mixcp(oey`x meil)

ãáìa éøLz éîBéa úøt àlà-ixyz inia zxtd xdpa laehl `l` ¤¨§¨§¥¦§¥¦§¨
zexdp x`ya oicd oke] ,miwqet einin oi` zxty itl .cala
,mda leahl oi` minrtl miwqety zexdp la` ,[miwqet mpi`y
s`e .mibly zxytd e` minyb inl mda yeygl yiy meyn
onf `le minyb onf mpi`y ,ixyz inia `l` leahl oi` zxta
e` minyb zr `ed dpyd zeni x`ya la` ,mibly zxytd
zxytd in e` minybd in eax `ny yeygl yie ,mibly zxytd
minyb in oi`e ,[oilgef mdy] xdpd in lr ,[oithep mdy] mibly

.micner mdyk `l` oilgef odyk mixdhnìàeîLc äeáàeia`-] £¨¦§¥
[l`eny `exn`d lydéúðáì úBàåå÷î ïBäì ãáòze`eewn dpa - ¨©§¦§¨¦§¨¥

eizepalïñéð éîBéaoi` df onfay itl .mda leahl ick ,oqip inia - §¥¦¨
in lr minybd in miaxzn `ny yeygl yi ik ,xdpa leahl
oilgefa oixdhn minyb in oi`y ,ea leahl xeq` ok m`e ,xdpd

,micner mdyk `l`éøLz éîBéa éötîexdpa zelaeh eidyke- ©¨¥§¥¦§¥
did ,[xdpd in lr minyb in ieaixl yeygl oi` f`y] ixyz inia
zgz xdpd jeza mgipdl ick ,ze`lvgn - 'ivtn' odl dyer
xdpay hihd odilbxa waci `ly ick ,dliahd zrya odilbx

.ozliaha uevgie
áø øîà énà éaø øîàáéúëc éàî ,(b ai l`wfgi)yecwd deivyk ¨©©¦©¦¨©©©¦§¦

mrl fnxl ick ,xg` mewnl enewnn zelbl l`wfgil `ed jexa
exfgi jk ici lr `ny ,zelba jlil milyexi iyp` micizry

,daeyzaäìBâ éìk Eì äNò íãà ïá äzàå'l` LnFwOn zilbe 'ebe §©¨¤¨¨£¥§§¥¨§¨¦¨¦§§¤
dn ax hxtne ,'dOd ixn ziA iM E`xi ilE` mdipirl xg` mFwn̈©¥§¥¥¤©¦§¦¥§¦¥¨
mc`l mivegpd milk mdy 'dleb ilk' mi`xwpd milkd md

,zelba jleddøð Bæ,xi`dl ick ony ea mipzepy ilkd -äøò÷e ¥§¨¨
.lega eze` yell ekxhvi `ly ick ,wvad da yell ick dphw
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט חשון, בו מודיע ע"ד סדר לימודו בישיבת תומכי תמימים, ושואל 
דעתי, באשר קשה לו הלימוד בשתי מסכתות בבת אחת, באיזה מהם להמשיך,

הנה כיון שזכה להיות בישיבה וידוע בכ"מ במדרשי רז"ל מעלת לימוד התורה ברבים, וזהו 
ג"כ אחד מהמ"ח דברים שהתורה נקנית בהם )עיין ג"כ אגרת הקדש לאדמו"ר הזקן סי' כ"ג(, הרי 

ילמוד בהמסכת שבסדרי הישיבה.

ב( אם ללמוד הרבה למיגרס ולהיות בקי בהם או ללמוד מעט בעיון טוב:

בגמרא  )ויעוין  ובכשרונותיו  עד עתה,  לו  והידיעות שיש  כ"ז תלוי בהבקיאות  הנה בכלל 
סוף ברכות, סוף הוריות ובירושלמי שם, ובמאמר דא"ח אמר רבא חייב אינש לבסומי בפוריא, 
ה'תש"ח ריש פי"ב ובהערה שם - נדפס בקונטרס נ"ד(, ולכן יתייעץ בזה עם הנהלת הישיבה על 
למיגרס  לימוד  לו  להיות  צריך  אחד  שכל  מכבר  ידוע  הרי  ובכללות  בפרטיות,  יורוהו  והם  אתר 

ולימוד לעיונא הן בנגלה דתורה והן בתורת החסידות.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר והם בחומש 
פרוטות  איזה  התפלה  קודם   - החול  מימות   - יום  בכל  שיתן  ומהנכון  הידועים,  ותניא  תהלים 

לצדקה - בלי נדר - עד עשירי בשבט הבע"ל.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc mixcp(ipy meil)

çéèLå.eilr lek`l ick xer - §¨¦©
dgkeza xn`pd z` zyxtn `xnbd(gn gk mixac)z` Ycare'§¨©§¨¤

mixac elit`y 'lM xqgaE mxiraE `nvaE arxA 'ebe Liai Ÿ̀§¤§¨¨§¨¨§¥Ÿ§Ÿ¤Ÿ
:mdl eidi `l miigxkd

'ìk øñçáe'ïçìL àìáe øð àìa ,áø øîà énà éaø øîà ,didi `ly- §Ÿ¤Ÿ¨©©¦©¦¨©©§Ÿ¥§Ÿª§¨
.eilr lek`l ogleye xi`dl xp mdläMà àìa øîà àcñç áø- ©¦§¨¨©§Ÿ¦¨

.mdl d`eyp dy` didz `ly ,'lk xqega' edfàìa øîà úLL áø©¥¤¨©§Ÿ
LnL.mzxyl yny mdl didi `ly -äòc àìa øîà ïîçð áø. ©¨©©§¨¨©§Ÿ¥¨
àðzeyexit 'lk xqega'y ,`ziixaaááø àìáe ,çìî àìa.ony - ¨¨§Ÿ¤©§Ÿ§¨

àïðéè÷ð ,éiaà øîy ,epizea`n epicia zxeqn -äòãa àlà éðò ïéà, ¨©©©¥©§¦¨¥¨¦¤¨§¥¨
.zrc xqega 'lk xqega' yxity ongp axke

éøîà àáøòîa,zrcd zlrna mixne` eid l`xyi ux`a -àãc §©£¨¨¨§¥§¨
déayiy in xnelk ,zrcd itlk mzpeeke ,ea epyi df xacy in - ¥

drc eadéa àlek,lkd ea yi -déa àc àìc,drc ea oi`y in - ¨¥§Ÿ¨¥
déa äî.melk ea oi` xnelk ,ea yi dn -éð÷ àc,drc dpwy in - ©¥¨¨¥
øñç äî,melk el xqg `l ixd ,eléð÷ àì àc,z`f dpw `ly in- ©¨¥¨Ÿ¨¥
éð÷ äîdn lk el lirei `l drc el oi`y xg`n ik ,dpw dn - ©¨¥
.dpwy

lirl `ibeqd dzidy jezn(.n)o`k e`aed ,mileg xewiaa zwqer
:el mixeywd mixacae ilega miwqerd mixn`n dnk

Béìçî ãîBò äìBçä ïéà ,àaà øa àéiç éaø øîà éøcðñkìà éaø øîà̈©©¦£¤§©§§¦¨©©¦¦¨©©¨¥©¤¥¥¨§
,ezlgnn `ixan -åéúBðBò ìk ìò Bì ïéìçBnL ãòdleg lke , ©¤£¦©¨£¨

,eizepeer elgnpy recia `ixadyøîàpL(b bw mildz)ìëì çìqä' ¤¤¡©©Ÿ¥©§¨
éëðBòokn xg`le.'éëéàìçz ìëì àôøä £¥¦¨Ÿ¥§¨©£ª¨§¦

,øîà àðeðîä áøeilgn cnerdåéîeìò éîéì øæBçinil xfeg - ©©§¨¨©¥¦¥£¨
mcew didy dnn xzei `ixa zeidl erah wfgzny xnelke ,eixerp

,xirv xzei dyrp eli`ke dlgyøîàpL`txzny dleg iablaei`) ¤¤¡©
(dk bl'BøNa Lôèø',zigelgla exya daxzi -øòpîdn lr xzi - ª£©§¨¦Ÿ©

,eixerp inia didy'åéîeìò éîéì áeLé'.eixerp inil xefgi - ¨¦¥£¨
:dleg iab xn`py sqep weqt zyxec `xnbd

weqta xn`p(c `n mildz)'Béìçá zëôä BákLî ìk',óñBé áø øîà , ¨¦§¨¨©§¨§¨§¨©©¥
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el xceqn didy ecenil lk epiid 'eakyn lk' ,jk yxtzn aezkde
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:envra sqei axl rxi` jky zxtqn `xnbd
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lkd ezzin onf ribdy mc` lk ok enke .ebxdl lkd elkei

.ea milyen
:jkl sqep xewn d`ian `xnbd
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קעא

miwxt dyelya` cenr `n sc ± iriax wxtmixcp
.çéèùå.eilr lek`l xer.ááø àìáå çìî àìáztlnc.eda.ááø.oneyàìåë äéá àãã

.äéá.melk xqgp epi`y ,lkd ea yiy ink - zrc ea yiy in.øñç äî éð÷ àãdpwy in

.melk xqg epi` zrc.åéîåìò éîéì øæåçwepizk dyrpc.`hg mrh mrh `ly'àðù
ùôèåø.zryk ,xnelk.ebqe eyet [opinbxzn "eaxe ext"] enk - yte aehxøòåðî.on

.einelr inia didy enk aeyi ilegdåáëùî ìë
.åéìçá úëôäxcq lkel xceqnd ecenl zrvd

.egkyne ,eilga el jtdp.àúëìä éôà øñéìú
b"ia ecenl dpey didy.mipt.äéì åìæà àúéù

.mgkyy.àøö÷.qaekúàå éúåà úéùò äúà
.àééçdxez exag oa z` cnlnd lkc ,edl xnbc

z`e" xn`py ,e`yr eli`k aezkd eilr dlrn

"oxga eyr xy` ytpd..åá ïéìùåî ìëä
.yezi elit` aeaf 'it` ,ezindlåãîò êéèôùîì

íåéä.êéãáò ìëhtypy oeikcly daiyia

rxtil d"awd ly eicar eyrp lkd - dlrn

.epnid.àèåæ àðãøéâ áéëø éåä äåáâ àøáâdcxt

.dphw.àøåúéú.xybèéåúñàå.dcgtzpdcxtd

t"r`e .aikye dpin diicyedcxtdydkenp

- hrn `l` ltp `lc ,jk lk jex` did edi`e

.zn.àú÷åø÷àheyl leki epi` axwre .rcxtv

eilr rcxtv e`ype ,xdpaexiardlxdpajeypl

.yi`d z`
éë
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7

8

9
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

inp epiide .ezligzn jldl leki didy mewnd cr `l` oilgefa xdhn oi`e ,oxeay`a xdhn

ekiynde min eilr dax ,lcpk jyen `edy oiirn :ze`ewnc oey`x wxta opzc-`ed ixd

ekiynde eilr daxe ,cner did .didy zenk-oiirnle ,oxeay`a xdhl dewnl dey

daexn ohw uxy `edy df lcpk ,hrn hrn jyen didy oiirn :t"de .`edy lka ea liahdl

jynp epi` la` ,shya eiykr ekiynde ,milbxd

ezligzn ea jldn didy mewn eze`a `l`-ixd

,cner did m`c ipzw `tiqe .didy zenk `ed

ekiynde eilr daxe ,llk jynp did `ly xnelk

-jldn did `ly mewnac ;ea yi oipic ipy

ezlgzn-d"de ,oxeay` jixvy dewnl dey

cner didy mewnae .`edy lka ea oiliahn oi`y

ezlgzn-,`edy lka ea liahdl oiirnl dey

,df zrc itl `vnp .oilgefa xdhn `edy dpine

miax zexdpdy minyb onfa 'it`y-laeh mc`

ody zenewn oze`a oiafkn opi`y zexdpa

oze`a la` .ixyz ineia 'it` oiklede oikynp

lk ,minybdn xzei miagxzne mikynpy zenewn

oilgefd lr oithepd eaxy yginl `ki`c `kid-

lr oilgef eaxy `kid la` ,mda oilaeh oi`

my jled did `ly zenewn oze`a 'it` ,oithepd

ezlgzn-wecv xa `"xc `idd epiide .ea oilaeh

,'ixyky oithepd lr eaxy oilgefd lr cirdy

daxzpy mewna 'it` i`ceae .oilgefa oixdhne

jldn didy cala mewn eze`a i`c ,xn`w

ezlgzn-wqiz ikidc ,`hiyt ?'izcdq` i`n

zxt elqti min itih dyly e` mipyy oizrc`

zrc edfe .oxn`ck i`ce `l` ?ea leahln

l"f c"a`xd.ìáà.l"f m"anxd zrcipzw ikc

- oiirnk epic oithep eilr eaxy t"r`c ipd lka

myy ,envr oiirnd zneba mind eaxyk `wec

mi`ad mind lk milhane ,einin zeaiyg `ed

lk ,dhnl xdpd jyn mewna dax la` .mdilr

df itle .elek lqtp - oilgefd lr oithep eaxy

mind oi`c ,dhytk l`enyc `xnin `iz`

mewna ,xdpd rvn`a elit` oilgefa oixdhn

ixyz ineia zxt `l` ,dlgza ea jldn didy

`d df itle .dlrnl 'yxity dn itke ,cala

iltncl"p - agxzp `ll agxzp oia `ztqeza b

eaxy lk ikd 'it`c ,i`w oiirnd zneba daix`c

jldn didy mewna `l` xdhn epi` oithep

xdhn epi` - agxzpy mewna la` ,ezlgzn

,`kti` xninl `ki`c b"r`e .oxeay`a `l`

zneba daix la` ,i`w xdpd jynda daix`c

.sicr `xnegl hwpin xyk agxzpa 'it` oiirnd

.`niiw 'ipznc `neb` `ztqezc rnync :cere

itl 'it` wecv xa xfrl` iaxc `zecdq ,edin

agxzpy mewn` 'it`c rnyn i`ce ,ef dhiy

xninl `kilc .xyk oilgef eaxy lkc ,i`w xdpd

zxt elqti min itih 'b ike ,`hiyt izk`c - xyk einin ekynpy mewna `l` oiirnd zneb mewna daix `ly t"r`y `zeax opirny`e ,i`w xdpd jyn mewna daix`c?ïðú'qna

ze`ewn)d"n d"t:(ïéôèåðä.oilgef o`yryoi` :xne` iqei 'x .oixdhne ,oxeay`k edl eede ,el`a mdipta xceb ,xnelk .daf 'it`e af 'it`e dpw 'it`e lwn 'it` jneq ,okiyndy xnelk

) inp opze .iqei 'xk l"iwe ,xcb ea oiyer oi` ,xnelk .d`neh lawnd xaca oiligfnc"n my) inp opze ,oilgefa oixdhn minidy (g"n `"t ze`ewne h"n g"n dxtz`hg inl oileqt oikend mind :(

mikend mind md el`e ,oilgefa oixdhne dliahl oixyke-oixyetde oigelnd..çéèùåeilr lek`l xer.àìáå.aaxony.àìã.dpw dn drc ipwdpwiy dn lk el lirei dn.øæåç
.einelr inileilg mcew didy dnn `ixa xzei zeidl erah wfgzn `txzpe dlgy xg`.øîàðù.ythexyte aehx oewixhep.øîåì.ecenl gkyncdnlrd oiprn ,yixcw einelr ini.

ø÷ééà.dicenil dilegkyy ,ecenl eilr ciakd.úìú.it` ixyrmipt b"ia..àøö÷qaek.êéèôùîì.jicar lkd ik meid ecnr- zenl mvw ribdy ,ecnr jihtynly oeik

htynd xac z` miiwl jicar lkd.áéëù.deab `xab `eddjex` xnelk ,deab didy mc`.áéëø.`xhef `pecxibdphw dcxt akex..àøåúéúxyb..èéåúñéàgex dzfg`

dihwpc `ed `heiq :`nlra xn`cke ,oerby ly gex ,`ihq oeyln hiezqi` .xdpa ezkilyde ,dcxt dze`l zehy..àú÷åø÷àrcxtv..åúöìçù,oiicfnd mc`k ,dng ezyaly

uelg `xwp eilry oiif ilk i"ry.é÷åôàì.`ipzc `dipd iwet`l inp l`enyce ,ipn `wc jpdl oixwan oi`c `ziixa jd ik l`enyl dil `xiaqc.íåùî.`teqikjixvy oipnifc

siqkne eiawpl..à÷ðååøôãmizn eci lry gily.àøæéçë.`lwiclzeige zendan eze` mixneyy ,lwcd aiaqy oived..à÷ééøú`wiixz el oixewe ,liren zgwxn.àìùåç
.ixrycmitelw mixery.ùéøã.`itpdtpd zcwxd zlgza..íãøåádhnln mc glwny ileg `ede ,mc xea :zeaiz izyk zg` daiz.ïéà.eze` oixwan,eiawpl jixvc oipnifc meyn

dil ixrvne.ïéàå.eny oixikfn`ed diwp oeyl e`lc ,mcxea ileg dleg ipelt :xnel.
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"Ik øñça" .çéèLå¯øð àIa :áø øîà éîà ø"à §¨¦©§Ÿ¤Ÿ©¦¨©©§Ÿ¥
úLL áø ,äMà àIa :øîà àcñç áø ,ïçIL àIáe§Ÿª§¨©¦§¨¨©§Ÿ¦¨©¥¤
:àðz .äòc àIa :øîà ïîçð áø ,LnL àIa :øîà̈©§Ÿ©¨©©§¨¨©§Ÿ¥¨¨¨
éðò ïéà ,ïðéè÷ð :ééaà øîà .ááø àIáe çIî àIa§Ÿ¤©§Ÿ§¨£©©©¥¨§¦©¥¨¦

déa àãc :éøîà àáøòîa .äòãa àJà¯,déa àIek ¤¨§¥¨§©©§¨¨§¦§¨¥¨¥
déa àc àIc¯éð÷ àc ,déa äî¯àc ,øñç äî §¨¨¥©¥¨¨¥©¨¥¨

éð÷ àI¯àéiç ø"à éøcðñkIà 'ø øîà .éðw äî ¨¨¥©¨¥¨©£¤§©§§¦¦¨
BI ïéIçBnL ãò BéIçî ãîBò äIBçä ïéà :àaà øa©©¨¥©¤¥¥¨§©¤£¦
àôøä éëðåò IëI çIqä" øîàpL ,åéúBðBò Ik Iò©¨£¨¤¤¡©©Ÿ¥©§¨£Ÿ¥¦¨Ÿ¥
,åéîeIò éîéI øæBç :øîà àðeðîä áø ."éëéàeIçz IëI§¨©£¨§¦©©§¨¨©¥¦¥£¨

øòpî BøNa Lôèø" øîàpLIk" ."åéîeIò éîéI áeLé ¤¤¡©ª£©§¨¦Ÿ©¨¦¥£¨¨
"BéIçá zëôä BákLî¯çkLîc øîBI :óñBé áø øîà ¦§¨¨©§¨§¨§¨©©¥©¦§©¥©

déøãäà ,déãeîIz déI ø÷òéà ,LIç óñBé áø .BãenI¦©¥£©¦£©¥©§¥£©§¥
áø øîà :ïðéøîà àzëec Iëác eðééä .dén÷ ééaà©©¥©¥©§¦§¨§¨¨§¦©£©©
zà :ééaà I"à ,àúòîL àãä éI òéîL àI :óñBé¥¨§¦©¦¨¨§©£¨©©¥©§

àúëIéä étà éøNò úIz 'ø øéîb äåä ék .ïIäéð dúéøîà àúéðúî àäîe ,ïIäéð dúéøîà¯ ¨§¦¨¦£¨¥¨©§¦¨¨§¦¨¦£¨¦£¨¨¥§¨©§¥©¥¦§§¨
étà äòáL eäðä dén÷ àéiç 'ø øãäà ,éaø LIç óBñI .ïBäpî äòáL àéiç éaøI déøîâà©§§¥§©¦¦¨¦§¨¦§§£©©¦©£©¦¨©¥¨§¦§¨©¥
'ø Iæà ,eäI ñéøb äåäãk éaøI déI òéîL äåä ,àøö÷ àeää äåä .eãæà àzéL 'éøîâàc§©§§¥¦¨¨§£¨©©§¨£¨§¦©¥§©¦§©£¨¨¥§£©
àeääI éaø déI éæç äåä ãk .éaø én÷ ïBäúé øãäàå àúàå ,àøö÷ én÷ ïBäúé øîâå àéiç¦¨§¨©©§©¥©§¨©£¨§©£©©§©¥©¦©£¨¨¥¥©¦§©
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äéøæòå IàLéî äéððç IL .äéøæòå IàLéî äéððçI äNòpL ñpä¯Ikäå ,èBéãä IL Là ©¥¤©£¨©£©§¨¦¨¥©£©§¨¤£©§¨¦¨¥©£©§¨¥¤¤§§©Ÿ
äIBç IL Bæå .dúBaëI íéIBëé¯ø"à éøcðñkIà ø"àå ?dúBaëI IBëé éîe ,àéä íéîL IL §¦§©¨§¤¤¤¨©¦¦¦¨§©¨£¤§©§§¦
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miwxtקעב dyelyaa cenr `n sc ± iriax wxtmixcp
.àì÷éãì àøæéç éësiwny ch`d enk- ea ynynl mileki oi`y ,zexitl oibne lwcd

.mc` ly eteb lr dpibn jké÷ééøåú..f"rla `"wiixiz.éøòùã àìùåçmipyi mixery

.mitelw.äôð ùéøã.oda oicwxnyk dxakae dtpa oiwaecny.ñãøåáleyliy ,j"nqa

ixn`c zi`e .mind lk epnn e`vie miiley el oi`y raepd oiirnk ,dry lk `veiy lecb

:ixn`c zi`e .mc raepy xea enk - m"na mcxea

.mc epnid inp `veiy ,h"pln o"ea oixewy dkn

.òáåðä ïééòîë àåäù éðôîutewyyie ,dfl dfn

.exikfdl dpkq ea.[éðú÷ éëéä]e`txne 'ipzn

?ytp z`etx.íðçá`l` d`pd el oi`y ,xnelk

.eytpa daeh el wifgny.[åôåâ] ùôð úàåôø
,eze`txl xcenl xzen xicnd dlg m`y

.dizeig on dixc` `lc lirl opixn`ckúàåôø
.åúîäá ïåîîxeq` eznda dzlg m`y

.dil ipdnwc meyn ,dze`txlåì øîåà ìáà
.'åë.`id melk `le dxin`céðúî'õçåøå
åîò..xicnd mr xcend.äðè÷á àì ìáàmeyn

yitne ,dipin `in iytn `wc.`lad inpìáà
.éåçîúä ïî àìziad lra daxny iptn ,cgia

.eliayaøæåçä éåçîúä ïî àåä ìëåà ìáà
.úéáä ìòáìlek`l okxcy ,`xnba yxtnck

oilik`n odl yiy ,ziad lral exifgne hrn

xifgne hrn `l` lke` oi`c oeike .daxd

m` 'it` ,melk dipin ipdzin `l - xzend

`dc ,ipdzin `l - epnid zegt exiag lke`

`l :`"r .xifgn xzende hrn `l` lke` epi`

dcerqd ipa jxcc - iegnzd on enr lk`i

xzend oiripvn oraey itk elk`y xg`l

,enr lk`i `l mzdc .odizal mnr mi`yepe

,exiagn zegt lke` odn cg` `nyc

oxzen e`iaiykle`vnpe ,deya oiwleg odizal

la` .epnn zegt exiag lk`y dna xkzyn df

oixifgn elk`y xg`l dcerqd ipa jxc m`

oxzen- zexrwa oitiqen oi` aeye ,ziad lral

.enr lek`l xzen'éðúîïî åîò ìëàé àì
.íéìòåôä éðôìù ñåáàälra ea ozepy lecb ilk

meyne ,cgi milretd ea oilke`y zewxi ziad

.iegnzc mrh.ïîåàá åîò äùòé àìå`ly

dprna enr cenri.'nba yxtn zg`'îâà÷ã
.äéî÷ àòøàì äì éôøî.eixg` yexgl el gepe

áåø÷áò"ë.øåñàã éâéìô àìxecrl`wc ,

.'ek `itxn
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úàåôø.mpga ytp) "mkytp z` yi m`" ogky`ck ,oevx eyexit - ipzwc ytpeziy`xa

bklr oixeq` dleg iqkpya 'ipzn `nwezne .xkya `le eal oevxa ed`txny xnelk ,(

`texd.àìà.eteb ytp z`etxikd meyne ,dlegd lr mixeq` `tex iqkpya `nwezne

el xifgn :opz `dc ,dze`txl ixy - `l i`c ,xg` `tex my yiyke .eznda `txi `l

i`ce `l` .efn dlecb dayd jl oi`e ,ezcia`

ed`txn ikd elit`e .opiwqr xg` `tex yiyk

mc` lkd on `ly itl ,eteb epiidc ,ytp z`etx

inlyexia `zi` ikde .ze`txzdl dkef.ìáà
.dl rx ipelt mq dl dti ipelt mq el xne`oeikc

d`pdc ,ixy - dilr mq `edd aidi `l edi`c

meyl elit` eteb z`etxac ,dpine .`iz` `linn

,xcen lyn `diy `wec ,edine .ixy - eicia mqd

el oi`c `kid elit`c ,`l - xicn lyn la`

'it` - ciar `w devnc ,`txziy dnn xcenl

ik .xeq` - cil cin dilicn dil aidic oeik ,ikd

iab lr gipiy irac exiagn d`pd xcenc `idd

enke ,ynn ecil ecin oziy `l la` ,rlqd

) dlrnl izazky:hl scdlegc `kid ,edine .(

`tex ly eiqkp envr lr xq`-elit`c xyt`

dixc` `l dizeig onc ,ixy `tex ly mqd.

'éðúî.dlecb ihan`a enr ugexe`idy oeiky

la` .exiag liaya df lr oiler mind oi` dlecb

ugexyk dphw `idy jezny ,dphw ihan`a `l

edpdne ,eilr mind dlrn - enr.éáødcedi

.dngd zenia xne`yxtn `nw `pzc `zlin

zenia `wec - dhna enr oyie xn`w ikc ,lif`e

zenia `l la` ,eneniga dpdp epi`y ,dngd

aizkck ,edpdne enngn `edy iptn ,minybd

)c zldw"mdl mge mipy eakyi m`" (.áñéîå
i`d ikc ,minybd zenia 'it` .dhnd lr enr

menig `kil `peeb.ogleyd lr enr lke`e .`le

dixagc dizpnn lik` `nlic opixfb.ìáà`l

.iegnzd on,cgia dxrw mdipyl mipzep m`

`vnp - daxd ipyde hrn lke` cg`d m`y

exiag lyn edpdn.ìáàiegnzd on enr lke`

.xfegdjk lk lecb iegnzdy ,ziad lral xfegy

xfeg dxzene ,ekezay dn lk lek`l oileki oi`y

cg ipdzn `l `peeb i`d ikae .ziad lral

dixagn.àì.milret ly qea`d on enr lk`i

jezny ,milretd iptl oipzepy dlecb dxrw

oze` oiqae`e daxd oilke` milnr mdy

mdn cg` m`e .qea` `xwp d"yne ,zendak

oi`y itle .exiag z` dpdn `vnp - hrn lke`

ziad lral mdly qea`d on oixifgn oilretd

xfegd qea`a `zeixy `pz `l..ïîåàázxey

xteg `edyky ,enr dyri `l d"yne .mxkd

dl itxn `wc ,edpdn - rwxwd z` eiptl

`xnba `zi`ck ,aexw meyn wegx xfbc ,n"x xq` epnn wegx elit`e .`rx`l.à"ëçå.epnn wegx `ed dyeraexw eh` wegx ixfb `lc.'îâenr oyi `le ihan`a enr ugxi `l `ipz

.dphw oia dlecb oia dhnaeh` - dngd zenia elit`e dphw oia dlecb oia dhna inp xfbe ,dil ipdnc dphw eh` - dil ipd` `lc ab lr s` dlecb ihan`a xi`n iax xfbc ,i`w ediiexz`

opixfb `lc ,ixy dngd zenia - xeq` minybd zeniac idp ,inp dphwe .dphw eh` opixfb `lc ,ixy minybd zenia elit` dlecbc ,ediiexza bilt dcedi 'xe .dil ipdnc minybd zenia dphw

'xk 'ipzn dleke ,dhna enr oyie `yixa ipzwc i`n yxtn `w iyexit - minybd zenia `l la` dngd zenia :oizipzna xn`c dcedi iaxc rnyn `dne .minybd zeni eh` dngd zeni

opixn`ck i`ce `l` .dcedi 'x `le n"x `l ?ipn "dhna enr oyie" `nzq ipzwc `d - ikd `niz `l i`c ,`iz` dcedi.ìáà.iegnzd on `ljeyni `ny oiyyege ,zg` dxrwa oilke`y

edpdn `vnpe ,exiag ceakl lek`ln eci.øæåçä.ziad lralziad lral xfeg exzeny jk lk ea yiy.áåø÷á.xeq`c ibilt `l r"kxnc ,dixagl dil ipdncxtegyk dinw `rx` it

lecb gka xetgl jixv dld oi`e ,el jenq`rx`l dil itxn `l - epnn wegx `edy oeikc .wegxa ibilt ik ..
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.àôeâI é÷ééøéz éëå ,ïéîBé ïéúIúI ãç ,éI÷éãI àøæéçk§¦§¨§¦§¥©¦§¨¦¦§¦¦©§¦§¨
øîà .d÷ééøéz àIå àéä àI :øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨£©¨¦§¨¦©§¨£©
äIBçI äôé ïñøò :Iàéçé áø øîà ïúðBé øa äaø©¨©¨¨¨©©§¦¥©§¨¨¤©¤
éøòNc àILeç :ïúðBé 'ø øîà ?ïñøò éàî .BúàeôøI¦§¨©©§¨£©¨¨§¨§¨£¥
ïéòk àIeMéa ïééòa :ééaà øîà .àéôð Léøc àú÷éúò£¦¨¨§¥¨§¨£©©©¥¨§¨¦¨§¥
àú÷éúò éøòNc éãéîñ :øîà óñBé áø .àøBúc àøNéa¦§¨§¨©¥£©§¦¥§¨£¥£¦¨¨
.àøBúc àøNák àIeMéa ïééòa :ééaà øîà .àéôð Léøc§¥¨§¨£©©©¥¨§¨¦¨§¦§¨§¨
.BîL ïéøékæî ïéàå ,íéøwáî ïéà íãøea :ïðçBé ø"à¨¨§©¥§©§¦§¥©§¦¦§
ø"àå .òáBpä ïééòîk àeäL éðtî :øæòIà ø"à ?è"î¤§¨¨¦§¥¤§©§¨©¥©

íãøea BîL àø÷ð änI :øæòIà¯ïééòîk àeäL ¤§¨¨¨¨¦§¨§§©¤§©§¨
?éðú÷ éëéä .'åë "Lôpä úàeôø eäàtøîe" .òáBpä©¥©§©§¥§©©¤¤¥¦¨¨¥

Lôð úàeôøc àîéIéà¯ïBîî úàeôø ,ípça¯,øëNa ¦¥¨¦§©¤¤§¦¨§©¨§¨¨
:àJà !øëNa àI Iáà ípça eäàtøî :éëä éðúéI¦§¥¨¦§©§¥§¦¨£¨Ÿ§¨¨¤¨

Lôð úàeôø¯ïBîî úàeôø ,Bôeb¯ø"à .Bzîäa §©¤¤§©¨§¤§
íñ" BI øîBà Iáà :áø øîà äiáBè øa àøèeæ§¨©¦¨¨©©£¨¥©

."dI òø éðBIt íñ ,dI äôé éðBIt'éðúîõçBøå §¦¨¤¨©§¦©¨§¥
Bnò ïLéå ,äpè÷a àI Iáà ,äIBãb éèaîàa Bnò¦§©§¨¦§¨£¨Ÿ¦§©¨§¨¥¦
àI Iáà ,änçä úBîéa :øîBà äãeäé 'ø .ähîa§¦¨§¨¥¦©©¨£¨Ÿ
Bnò áñéîe .eäpäî àeäL éðtî ,íéîLbä úBîéa¦©§¨¦¦§¥¤§©¥¥¥¦
ïî àI Iáà ,ïçIeMä Iò Bnò IëBàå ,ähnä Iò©©¦¨§¥¦©©§¨£¨Ÿ¦
.øæBçä éeçîzä ïî Bnò àeä IëBà Iáà .éeçîzä©©§£¨¥¦¦©©§©¥

'îâBnò ïMé àIå ,éèaîàa Bnò õçøé àI :àéðz©§¨Ÿ¦§©¦§©§¨¦§Ÿ¦©¦
éaø .øéàî éaø éøác ,äpè÷ ïéa äIBãb ïéa ,ähîa§¦¨¥§¨¥§©¨¦§¥©¦¥¦©¦
úBîéa äpè÷e ,íéîLbä úBîéa äIBãb :øîBà äãeäé§¨¥§¨¦©§¨¦§©¨¦

änçä¯òéæîe ,äIBãb éèaîàa Bnò õçBø .øzeî ©©¨¨¥¦§©§¨¦§¨¥¦©
Bnò IëBàå ,ähnä Iò Bnò áñéî Iáà .äpè÷a Bnò¦¦§©¨£¨¥¥¦©©¦¨§¥¦
àeä IëBà Iáà .éeçîzä ïî àI Iáà ,ïçIeMä Iò©©§¨£¨Ÿ¦©©§£¨¥
éeçîzä ïî :àðéðç øa éñBé ø"à .øæBçä éeçîzä ïî¦©©§©¥¥©£¦¨¦©©§

.á"äòáI øæBçä'éðúîñeáàä ïî Bnò Iëàé àI ©¥ŸŸ©¦¦¨¥
éaø éøác ,ïîBàa Bnò äNòé àIå ,íéIòBtä éðôJL¤¦§¥©£¦§Ÿ©£¤¦§¨¦§¥©¦

.epnî ÷Bçøa àeäå äNBò :à"ëçå .øéàî'îâáBø÷a¯éâéIt ék ,øéñàc éâéIt àI¯;÷Bçøa ¥¦¤§§¨¦¤§¨¨§¦¦©£¦¦§¦¦§¨
.'éøæb àI :éøáñ ïðaøå .dén÷ àòøàI dI étøî à÷c ,áBø÷ íeMî ÷Bçø ïðéøæb :øáñ î"ø¨©¨§¦©¨¦¨§¨§©¥¨§©§¨©¥§©¨©¨§¦¨¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc mixcp(ipy meil)

àøæéçkéì÷éãìea milcb mdy ,lwcd url miaeh mitprdy enk - §¦§¨§¦§¥
i lre aiaqnliren megd jk ,zeige zendan xnyp `ed mc

`a `edyk dleglïéîBé ïéúìúì ãç.mei miyelya mrt -åok enk ©¦§¨¦¦§
megd ly ezaeh dnecàôeâì é÷ééøéz ékzgwxndy enk - ¦¦©§¦§¨

.mc` ly etebl daeh 'iwiixiz' diexwd
àéä àì ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø,envr megd `l -d÷ééøéz àìå ©©§¨©¦§¨¨©Ÿ¦§Ÿ¦©§¨

mega utg ipi` xnelk .[zgwxnl dnecd] ely zlrezd `le -
.ely zlrezd lr ip` xzeene envr

.Búàeôøì äìBçì äôé ïñøò ,ìàéçé áø øîà ïúðBé øa äaø øîà̈©©¨©¨¨¨©©§¦¥©§¨¨¤©¤¦§¨
,`xnbd zxxanïñøò éàî,oqxr enyy lk`nd edn -éaø øîà ©©§¨¨©©¦

àú÷ézò éøòNc àìLeç ïúðBé,mipyi mitelw mixery -àéôð Léøc ¨¨§¨§©£¥©¦¨¨§¥©§¨
.ietipd zligza dtpd on miltepy -

,éiaà øîà,dlegd z` mi`txn eidiy ick ,elld mixeryïééòa ¨©©©¥©§¨
àìeMéadaexn leyia mikixv -àøBúc àøNéa ïéòkly xyak - ¦¨§¥¦§¨§¨

.daexn leyia jixvy ,xey
:oqxr edn zxg` drc

,øîà óñBé áø`ed oqxràú÷ézò éøòNc éãéîñly zleq - ©¥¨©§¦¥§©£¥©¦¨¨
zepyi mixeryàéôð Léøcitl mbe .ietipd zligza miltepy - §¥©§¨

ef drcàìeMéa ïééòa ,éiaà øîàdaexn leyia mikixv -àøNák ¨©©©¥©§¨¦¨§¦§¨
àøBúc.xeyd xyak - §¨

,oda dlegd z` mixwan oi`y zelgn ipin dnk epnp dlrnl
:ok dpicy ztqep dlgn `xnbd d`iane

,ïðçBé éaø øîà`xwpy ilega dlegd,ícøBa`edy dlgnd oipre ¨©©¦¨¨§¨
,dhnln mc glwníéøwáî ïéà,x`aziy enk ,eze`ïéøékæî ïéàå ¥§©§¦§¥©§¦¦

BîL,'mcxea ilega dleg ipelt' oebk ezlgn my lr dlegd ly §
,`xnbd zxxan .diwp oeyl epi`y meynàîòè éàîmrhd edn- ©©§¨

.eze` mixwan oi`yàeäL éðtî ,øæòìà éaø øîà- raFPd oiirnM ¨©©¦¤§¨¨¦§¥¤§©§¨©¥©
el mxeb dfe eiawpl jxvp `edy minrte ,oiirnk mc epnn raepy

.exrva eze` mi`exd mixwandn dyea icil `ae ,xrve ae`kn
,ícøBa BîL àø÷ð änì ,øæòìà éaø øîàåiptnòáBpä ïééòîk àeäL §¨©©¦¤§¨¨¨¨¦§¨§§¨¤§©§¨©¥©

edy ,mc xea ,zeaiz izyn zakxen 'mcxea' zaize ,mcxea enk `
.mc raepd

,dpyna epipy'eë Lôpä úàeôø eäàtøîeoenn z`etx `l la`: §©§¥§©©¤¤
:oenn z`etx idne ytp z`etx idn zxxan `xnbdéðz÷ éëéä- ¥¦¨¨¥

,dxe`ia edne dpynd zipyp cvikàîéìéà,xn`p m` -úàeôøc ¦¥¨¦§©
Lôðd`etx epiid ,xzidl dpyna xkfendípçaxky zlihp `la ¤¤§¦¨

eze`txl el xzeny xnelke ,oevx dyexit 'ytp' zaize ,dzxenz
,mpga epiidc ,eal zacpae oevxa wxepipyy dneïBîî úàeôø§©¨

d`etx epiid,øëNadna dlegd on dpdp `texd ik xeq` dfe §¨¨
dlegd iqkpyk dpyna xaecne .ez`etx lr xky epnn lhepy
lr xky lehil `texl xeq` okle ,`texd lr d`pda mixeq`

.d`etxd
oic rinydl `pzd `a eli`y ,ok yxtl xyt` i`y `xnbd dgec

,dféëä éðúéì:jk zepyl el did -,øëNa àì ìáà ípça eäàtøî ¦§¥¨¦§©§¥§¦¨£¨Ÿ§¨¨
'ytp' oeyld hwp dnle ,dpynd ixaca yxetn oicd didiy

.ekxv lk xexa epi`y 'oenn'e
àlàlr xq`y `texa xaecny ,xg` ote`a dpynd yxtl yi ¤¨

ed`txn' dpyna epipyy dne ,eiqkpn zepdil dlegdúàeôø§©
,'Lôðz` ze`txl xicnl xzeny epiidBôebit lr s` ,xcend ly ¤¤

yi` ze`txl devny meyn ,xzidd mrhe .dfa edpdn `edy
eilr zlhend devn meiw myl ok dyer xicndy `vnpe ,l`xyi
dlegl d`pd znxbpy it lr s` xzen dfe ,dlegd z`pdl `le

`l la`' epipyy dne ,ok ici lr,'ïBîî úàeôøxeq`y epiid §©¨
z` ze`txl xicnlBzîäaaeig miiwn epi` dfay itl ,xcend ly §¤§

`ed oi`y ,eilr lhend`vnpe ,exiag znda z` `txl aiiegn
epi`y ,xg` `tex o`k yiy ote`a xaecne .dfa eze` dpdn `edy
,dcia` zayd zevn meyn epenn z` livdl ick dze`txl aiig

envr xicnd m` la` .xg` `tex i"r lvpidl dlekiy oeikn
xzen okle ,xg` `tex yi m` elit` eze`txl devn yi dleg

.eze`txl xicnl
:xcend znda z`etxa riiql xicnl xzeny ote` d`ian `xnbd

,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîàz` ze`txl xicnl xeq`y s` ¨©©§¨©¦¨¨©©
,xcend zndaBì øîBà ìáà,xcenl xicnd -¯ dì äôé éðBìt íñ £¨¥©§¦¨¤¨

e` ,dndal,dì òø éðBìt íñoi` ,eicia dze` `txn epi`y oeiky ©§¦©¨
ozil mq dfi` milrad rci egekny s`e ,eze` dpdnk eaiygdl
`ed oi`e ,epnn d`ad d`pd daeyg ef oi` ,d`txzp ok zngne dl

.milral d`pd mxeb `l`

äðùî
:d`pd xcena mipic iwelig cer d`ian dpynd

Bnò õçBøåxicnd mr uegxl xcenl xzen -äìBãb éhaîàa, §¥¦§©§©¦§¨
,xicnd on dpdp epi`y meynàì ìáàenr ugexaihan`,äpè÷ £¨Ÿ§§©¨

miler my ugex `edy ici lry ,xicnd on dpdpy `vnpy meyn
miler mind oi` dlecb ihan`a la` ,edpdne xcend lr mind

.xicnd on dpdp xcend oi`e ,xicnd zvigx ici lr
:sqep oic

ähna Bnò ïLéå.zg` dhna xicnd mr oyil xcenl xzen -éaø §¨¥¦©¦¨©¦
øîBà äãeäé`wec `l` xizdl `nw `pz zpeek oi`yänçä úBîéa §¨¥¦©©¨

,enr akey xicndy dna dpdp xcend oi`yúBîéa àì ìáà£¨Ÿ¦
eäpäî àeäL éðtî ,íéîLbäixd enr akey xicndy ici lry - ©§¨¦¦§¥¤§©¥

aezkd xn`nk ,mngzn `ed(`i c zldw)mge mipW EaMWi m` mb'©¦¦§§§©¦§©
enr akyl el xzen dngd zenia la` .'mgi Ki` cg`lE mdl̈¤§¤¨¥¥¨

.df meniga jxev el oi`y ,cgi
:sqep oic

ähnä ìò Bnò áñéîedhind lr xicnd mr aqdl xcenl xzen - ¥¥¦©©¦¨
.cgia oyil mdl xeq`y minybd zenia elit`e ,lke`y drya

.daikyd enk znngn dpi` ztzeynd daiqddy
åokïçìeMä ìò Bnò ìëBàlr xicnd mr lek`l xcenl xzen - §¥¦©©§¨

.xicnd lyn lek`l `eai `ny miyyeg oi`e ,cg` ogleyìáà£¨
éeçîzä ïî àìdxrw jezn xicnd mr lek`l xcenl xeq` -zg` Ÿ¦©©§

xzei dxrwa x`yp ,hrn lke` xicnd m`y ,mdiptl migipny
.edpdn `edy `vnpe ,xcend liayaïî Bnò àeä ìëBà ìáà£¨¥¦¦

øæBçä éeçîzäda oefndy dlecb dxrwn enr lek`l el xzen - ©©§©¥
`l` dlek z` mcal mdipy elk`i `l i`ceay cr jk lk ax
dpdp xcend oi` df ote`a ik ,ziad lral oefnd ixiiy z` exifgi
jxev ick da yiy xg`n ,ezlik`a dld hrni m` xicnd on

.evtgiy dnk ,mdipy

àøîâ
:ihan`a dvigx ly oicd z` zx`an `xnbd

àéðz,`ziiixaaähîa Bnò ïMé àìå ,éhaîàa Bnò õçøé àì,zg` ©§¨Ÿ¦§©¦§©§©¦§Ÿ¦©¦§¦¨
ïéadhina e` ihan`aïéa ,äìBãbdhina e` ihan`a,äpè÷epiidc ¥§¨¥§©¨

oi` dfay it lr s` ,enr uegxl el xeq` dlecb ihan`a s`y
xeq` mewn lkn ,mind eilr dlrn epi`y ,xicnd on dpdp xcend
oyil xeq` oke .dphw ihan`a enr uegxl `eai `ny dxifb meyn
dngd zenia e` ,eci lr mngzn epi`y dlecb dhina s` enr
dphw dhina eicgi oyil e`eai `ny dxifb ,meniga d`pd oi`y

el` ,minybd zeniaøéàî éaø éøác,øîBà äãeäé éaø .dhina ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
e ,íéîLbä úBîéa äìBãbdhinaäpè÷elit`øzeî ,änçä úBîéa §¨¦©§¨¦§©¨¦©©¨¨

mpi`e dfa df mirbep mpi` dlecb dhina ik .cgi oyil mdl
dlecb dhin lr exfb `le ,epnn dpdp epi`e ,df z` df minngn
elit` xzen dngd zenia oke .dphw dhina oyil e`eai `ny
zeni lr exfb `le menigd zngn d`pd oi` ik ,dphw dhina
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc mixcp(iyily meil)

äðùî
m` ,epnn dpdi `ly exiag z` xicnd oic x`eai epiptly dpyna
wlgzn dfe .dhinyd zpya eizexite edcyn zepdil el xzen
,ziriayd dpyd iptl exiag z` xicdy ote`a .` ,miwlg ipyl
dribdyk epic dn oecl yie ,xeq` i`cea ziriayd zpy cry
xicdy ote`a .a .ef dpya s` jiynn xeqi`d m` ziriayd dpyd

:llk xq`p m` oecl yiy ,dnvr ziriayd zpya exiag z`
Bøéáçî äàðä øãenä,eiqkpn zepdil xcpa eilr xq`y -éðôì ©¨£¨¨¥£¥¦§¥

d zpyúéòéáL,eäãN CBúì ãøBé Bðéàxeq` -eledcyl qpkdl §¦¦¥¥§¨¥
d`pd aygp exiag ly ezeyx jeza jelidd mb ixdy ,xicnd ly

.d`pd xcenl dxeq`dåokìëBà Bðéàelit`ïîzexitdúBèBpä §¥¥¦©
s`e ,xicnd lyn zepdil el xeq` ixdy ,dcyl uegn jxcd lr

.mlhil ick edcyl qpkdl jixv epi`yåd`pd exicd m` §
úéòéáLáe lg xcpd ,dnvr ziriayd zpya -CBúì ãøBé Bðéà ¦§¦¦¥¥§

eäãN,xicnd ly -úBòéèpä ïî àeä ìëBà ìáàzexitd -úBèBpä ¨¥£¨¥¦©§¦©
mpi`e lkl mixwten zexitd ziriayay oeik ,edcyl uegn

.mdilr lg xcpd oi`e xicnl mikiiy
m` la` ,epnn dpdi `ly exiag z` xicdy ina df lkeepîéä øãð̈©¥¤

ìëàî,lk`n z`pd exiagn dpdi `ly xcp m` -úéòéáL éðôì, ©£¨¦§¥§¦¦
eäãN CBúì ãøBédcyl qpkdl i`yx -jelidd ixdy ,xicnd ly e ¥§¨¥

,lk`n z`pd epi` exiag ly ezeyxaúBøétä ïî ìëBà Bðéàåly §¥¥¦©¥
,`id lk`n z`pd ixdy ,xicndúéòéáLáezpya xcp m` - ¦§¦¦

,dnvr ziriayd¯ ãøBé,edcy jezl qpkdl el xzenìëBàå- ¥§¥
l` dcixia `l ,llk xq`p epi`e ,eizexit z` lek`l el xzene
oeik zexitd zlik`a `le ,lk`n z`pd dpi`y oeikn ,edcy

.xwtd md ziriayay

àøîâ
:dpynd ixac xe`iaa mi`xen`d ewlgp

eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø,oldlck dpynd eyxit mdipy - ©§¥§¨§¥©§©§
exagl xne`delà íéñëð'éìò'Emiqkp mpew ,dfa dpeekde - §¨¦¥¨¤

jk el xn` m` ,jilr el` miniieqnéðôìd dpydúéòéáL,ãøBé ïéà ¦§¥§¦¦¥¥
ïî ìëBà Bðéàå eäãN CBúìzexitdúBèBpäiptl exicdy oeiky , §¨¥§¥¥¦©

cxei epi`e ,xcpd lg ixd ,ely zexitde dcydy ,ziriayd dpyd
e ,lke`eòébäL ét ìò óàd zpy.úéòéáLxcpd lgy oeikn ik ©©¦¤¦¦©§¦¦

.ziriaya s` mxeqi`a micner md ixd zexitd exq`pe
a íàåd dpyd jezøãð úéòéáL,eäãN CBúì ãøBé ïéàs` ixdy , §¦§§¦¦¨©¥¥§¨¥

,df xac xeq`l leki dnvr ziriayaïî ìëBà ìáàzexitd £¨¥¦
,úBèBpä.mxqe`l leki epi`e dhinya ely mpi` zexitd ixdy ©

epiid 'ziriayd zpy iptl' ,jk dpynd yxtzz mdixac itle
,ziriayd `eazyk s` xeq`e ,ziriayd zpy iptl xcpy

.ziriaya xcpy epiid 'ziriayae'
:miwlegd zrc

eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøåxne`dy ,exn` mdipy - §©¦¨¨§¥¨¦§¨§¥©§©§
exiagléìò éñëð'úéòéáL éðôì ,'Eziriayd zpy dribdy mcew - §¨©¨¤¦§¥§¦¦

eäãN CBúì ãøBé ïéàlyxicndïî ìëBà ïéàåzexitd.úBèBpäla` ¥¥§¨¥§¥¥¦©
m`úéòéáL òébä,úà àeä ìëBà ìáà ,eäãN CBúì ãøBé Bðéà ¦¦©§¦¦¥¥§¨¥£¨¥¤

.úBèBpäzpy dqpkpyn ,ziriay mcew eilr exq`py it lr s`e ©
.mxeqi` rwt ziriayd

epiid 'ziriayd zpy iptl' ,jk dpynd yxtzz mdixac itle
dribdy xg`l epiid 'ziriayae' ,ziriayd dribd `l oiicryk
,l`enye ax lr ewlgp dfae .okl mcew xcp m` s`e ,ziriayd
zexitd lr xeqi` lge ziriay mcew xcp m` l`enye ax itly
dxizdy dpynde ,ziriayd ribzyk s` mixeq` md ixd
oi` ely zexitd oi`y oeikny ,ziriaya xcp m` epiid ziriaya
m` s` dpynd dxizd yiwl yixe opgei iax itle ,mxq`l leki

.ziriayd dpyd dribde ziriay mcew xcp
:zwelgnd zxaq z` zxxan `xnbd

éâìôéî÷ àäa àîéì,ewlgp jka `ny -éøáñ ìàeîLe áøc,íãà ¥¨§¨¨¦§§¥§©§¥¨§¥¨¨
BúeLøî àöiLëì eléôà BúeLøaL øác øñBàmc` ly egeka - ¥¨¨¤¦§£¦¦§¤¥¥¥§

x`yp didiy zpn lr ezeyxa dzr ievnd xac lk xeq`l
ziriay mcew xcepd ok m`e ,ezeyxn `viy xg`l s` exeqi`a
,ziriayd zpya s` mxeqi`a micner md ixd ,zexitd z` xq`e
`wec epiid ,zexitd z` dxiznd dpynd ixac jyndy gxkdae
mpi` xaky oeik llk lg xcpd oi`y dnvr ziriaya xcpyk

.xcepy drya ezeyxaéøáñ Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøå,øñBà íãà ïéà §©¦¨¨§¥¨¦¨§¥¥¨¨¥
BúeLøî àöiLëì BúeLøaL øáceyekx z` xeq`l leki mc` oi` - ¨¨¤¦§¦§¤¥¥¥§

rwti ezeyxn `viyk la` ,ely oiicr `edy onfd jynl `l`
xcpa s` 'ziriayae' `tiqd zyxtzn mdixac itle .xeqi`d
ziriayd dpyd dribdy oeikny ,ziriay dqpkpe ziriay mcew

.mxeqi` rwt ,zexitd exwtede
,`xnbd dywnàøañéúåxnel okzi ike xnelk ,ok xeaqz ike - §¦§§¨

,ewlgp dfayBúeLøaL øác øñBà íãà ïéà øîàc ïàîì àkéà éî¦¦¨§©§¨©¥¨¨¥¨¨¤¦§
BúeLøî àöiLëìxac xeq`l leki mc` oi`y xaeqy in yi ike , ¦§¤¥¥¥§

m` s`e ,ezeyxn `viy xg`l exeqi`a x`yiy zpn lr ely¥
,ok epevxy yxtiéâìôéð ,ïk íàmi`xen`d ewlgi -axqe`d mc` ¦¥¦§§¥§

oeyla'elà íéñëð'xeqi`dy yiwl yixe opgei iax exn`i dfa s`e , §¨¦¥
,ziriayd zpy ribzyk rwtpa ïkL ìëåxne`'éñëð',oeikne §¨¤¥§§¨©

,'iqkp' xne`y ina mpic z` erinyd yiwl yixe opgei iaxy
xeqi`dy exn` df ote`a `weecy rnyn ixd ,ily miqkpd epiidc
oiadl yi eixac zernyn jezny itl ,ezeyxn `viyk rwtp
xne`yk la` ,eiqkp mdy onf lk `l` xeq`l ezpeek oi`y

.ezeyxn e`viykl s` xeq`l leki 'el` miqkp'
eúå,dyw cere -ïðz àädpyna epipy ixd -(:gw w"a)øñBà íãàc §¨§©§¨¨¥

BúeLøî àöiLëì BúeLøaL øác.ok zeyrl ezexyt`ay xnelk - ¨¨¤¦§¦§¤¥¥¥§
ïðúcmc` ,Bðáì øîBàäxeqi`a jilr xqe` ipixd ,íðB÷dn lk z` ¦§©¨¥¦§¨

éì äðäð äzàLxeqi` oi` ,epnn zepdil xcpa eilr xq`y epiidc , ¤©¨¤¡¨¦
m` la` ,a`d iiga `l` lg dfúîa`depLøéém` mle` .oad ¥¦¨¤

xn`e a`d siqed'BúBîáe åéiça'xqe`y yxetna xn`y epiidc , §©¨§
,zeniy xg`l ode eiiga od eiqkp z` eilr
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מחודש כסלו זה וכענייניו, יהיה בכל ענייני כבוד תוגתו הוא ובני ביתו שי' באופן 
דמוסיף והולך מוסיף ואוג

ממכתב יו"ד כסלו, תש"כ

צגיך להיות שמוג זמן הקגיאת שמע בבוקג, ובעיקג נורע זה בימות החמה
ממכתב י"ד כסלו, תש"כ
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קעה

miwxt dyelya` cenr an sc ± iriax wxtmixcp
ipzn'.úéòéáù éðôì åøéáçî äàðä øãåîä.ziriay dqpkpy mcew exiag exicdyïéà

.åäãù êåúì ãøåé.lbxd zqixca xeq`c ,ziriay zexitn lek`l.úåèåðä ïî ìëåà ïéàå
ueg oihepd zexit oze`nb"r`e .dcyd jeza qpkil jixv epi`e ,odn gwil lekiy ,dcyl

ezeyxay xac xqe` mc` :`xnba opixn`ck ,odn lk`i `l - ziriay odcelit`

ziriay iptlc oeik ,inp i`de .ezeyxn `viykl

.oda xeq` - 'iriay inp iz` ik ,exiag exicd

.úéòéáùáåcxei `l - ziriaya exicd m` la`

.edcy jezl.úåèåðä ïî àåä ìëåà ìáàli`ed

`xnbae .dil xicn ik `zyd ezeyxa ied `le

`rx` `d ,lke` i`n`e ,cxei epi` i`n` yxtn

!`id xwtdc inp.úéòéáù éðôì ìëàî åðîéä øãð
- ziriay ihn ikl ,d`pd epnid xcp `l la`

.lk`n on `l` exicd `l `dc ,lke` epi`e cxei

xqe` mc`c ,lirl ziyixtck ,lke` epi` la`

.ezeyxn `viy xg`l 'it` ezeyxay xac

.'éòéáùáå.'iriaya exicd.ìëåàå ãøåéeiykrc

d`pd xcend :yxtnc zi`e .ezeyxn `vi

iptl edcy jezl cxi `l ziriay iptl exiagn

on lk`i `le ziriayzehepd.exicdc oeik -

cxi `l - ziriay dribd m` xnelk ,ziriayae

.'ek edcy jezl.xwir `nw `pyile'îâéøîàã
.êéìò åìà éñëð åäééåøújilr iqkp lk ,xnelk

.ody mewn lkaïî ìëåà ïéàåúåèåðä.t"r`e

.od xwtd lye ,ziriay ribdyíàåúéòéáùá
.øãðxicn ivn `le ,`ed ezeyxa e`l `zydc

on lke` - ediipn dl.zehepdøïðçåé '"øåì
.éøîàãon lke` la` ,cxei oi` ziriay ribd

.zehepdåìéôà åúåùøáù øáã øñåà íãà
.åúåùøî àöéùëìdryac oeikcoiied xq`y

owtp ziriay ribd ikl elit` ,dizeyxa

.eilr oixeq` ikd elit` - dizeyxnøïðçåé '
"øåì.'åë íãà ïéà éøáñribd ik ,ikd meyne

on `ed lke` - dizeyxn `wtpc ,ziriay

.zehepd.àøáñúå.ibilt `nrh i`dac'åë øñåà íãà ïéà ã"îì àëéà éîå.opgei 'xe"xel

:edl `xiaq ikd)c(.ïë íà.ziriaya `ed lke`c ixn`e ,ibilt `nrh i`d meync

.åìà íéñëðá éâìôéìx exnile ,"jilr el` miqkp" xn`c `kid 'it`opgei '"xellke`c

mc` oi` ,xn`c mrhd meyn ziriayay"k ,ezeyxn `viykl ezeyxay xac 'qe`

miqkp"a ibilt `lcn `l` !ezeyxa ody onf lk rnync ,"iqkp" 'n`c `kid`l` "el`

- "iqkp"an"yxac xqe` mc` oi`c mlerl xn` ivn ikid :cere .`xaq i`d edl zilc

xqe`c opzde ?ezeyxn `viykl ezeyxay!.éì äðäð äúàù íðå÷ åðáì øîåàä,xnelk

.iqkp lkn il dpdp dz` i`y.åðùøéé úî,ely miqkpdy onf lk `l` eilr xq` `ly
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'éðúî.edcy jezl cxi `l) lirl opzck ,lbxd zqixca 'it` xeq` xcenc ,xicn lysc

:al(.åðéàå.zehepd on lke`dcyl jenq jxcd lr zehepd zexitd on.úéòéáùáå
.edcy jezl cxi `ldl yxtn `xnbae .'eke cxi `l - xcp ziriaya i`e.'îâab lr s`e

.ziriay ribdyoeik ,ikd elit` ,oepi` `xwtdc ixit edlekc b"r`c l`enye ax ixaqwc

'it` `xeqi` liig - ely eid exicdy dryay

;ipzw ipic ixz 'ipzne .ezeyxn e`viy ,ziriaya

- ziriay iptl exicdy oeikc opirny` `yix

`tiqe .ziriay `hn ik elit` dixcp liig

liig `lc idp ,xcp ziriaya m`c opirny`

`rx` iabl - edpip `xwtdc ,ixit iabl dixcp

onwl `nrh `xnba yxtncke ,liig `din.'øå
on lke` la` 'eke ediiexz ixn`c l"xe opgei

.zehepdinwnc `xcp meyn eda xqzn `le

ziriay.àîéìl`enye axc ibltinw `da

mc` oi` ixaq l"xe opgei 'xe 'eke xqe` mc` ixaq

.'eke xqe``wc :`zrnyc 'yexit ikdc il d`xp

l"xe opgei iaxe l`enye axc `zyd oizrc `wlq

l`enye ax .iniiw oizipznc `yexit` edlek

dl iyxtn l"xe opgei 'xe .ziyixtck dl iyxtn

.ziriay iptl exicdyk dleke ,ipzw `cgc

ziriay iptlc ;el yi oipic ipy df xcpc xn`we

la` .lke` epi`e cxei epi`y ,ixnbl `xcp liig -

epi`c idpc ,ezvwn xzed - ziriay ribdyk

'izeyxa izk` `rx`c meyn edcy jeza cxei

,exy ixit d"t` - onwl `nrh 'iyixtck ,`niiw

exicdy t"r`e .dizeyxn iwtp ziriaya `dc

aq ,ziriay iptl epiidc ,ezeyxa didy dryaix

ezeyxay xac xqe` mc` oi`c l"xe opgei 'x

opirny` `l `yixc idpe .ezeyxn `viykl

epi`e cxei epi` ziriay iptlc `hiytc ,icin

,`tiq meyn `yix hwpc edl `xiaq - lke`

eidy ,ziriay iptl exicdy t"r`c opirny`l

e`viy xg`l lg exeqi` oi` - ezeyxa zexit

xqe` mc` oi`c ixaq l"xe opgei 'xc dizrc` wilq ded d"yne .ziriaya epiidc ,ezeyxn

xn`c `kid elit` ,p"` ."el` miqkp" xn`c `kid elit` ,ezeyxn `viykl ezeyxay xac

opgei 'xc b"r` ikd ol `xiaq dede .ezeyxn e`viy xg`l elit` mze` xqe` `edy `icda

miqkp"a ikd ixn` l"xe opgei ixc opixn` i` `nlyac meyn "iqkpa" `l` exii` `l l"xe©

l"xe opgei 'x ixn`c b"r`e .ziyixtcke ,`tiq meyn `yix `pzc xninl `ki` - "el`

,iniiw l`enye ax ixn`c "el` miqkp"` `l` ,cegla "iqkp" xn`c `wec e`l - "iqkp"©©

"iqkp"a `wec l"xe opgei 'xc `zi` m`c .epiptl yxtpy enke ,"iqkp"k epic "el` miqkp"ac©

iptlc opirny`l `kixv `l i`ce `yix ?oizipznc `pz opirny` dn k"` - ixn` `w

xn` `xwirnc oeikc opirny`l ,dl hwp `tiq meyn :`niz ike ,ixnbl `xcp liig ziriay

`l inp `d - dlik` oiprl epiidc ,df xcp ly ezvwn xzed ziriay ribdyk - "iqkp"©

) onwlc `wxita epipy efn dlecbc ,ezeyxa eidy cera `l` rnyn `l "iqkp" oeylac `hiytc ,'irny`l `kixv.en scip`y jzial mpew" exiagl xne`d :oizrnya jenqa dl opiziine ,( ©

xg`l exkny e` zn ,"gwel ip`y jcy ,qpkp-`l "jzia" xn` ikc opixn` ,ezeyxn e`viy xg`l elit` exiag iqkp diytp` xqe` ivnc iwetql `kilc ,xcep iab elit`c oeike .xzen

xcep xn` ik i`cec .ezeyxa ocera `l` xqe` epi` "iqkp" oeylac `zlin `hiytc ,ezeyxn e`viy xzal xiq` ivn i` iwetql `ki`c xicn iabl y"k ,ely `edy cera `l` rnyn©

"iqkp" e` "izia" xicn xn` ike "jiqkp" e` "jzia"-`le `yixa `l icin 'ireny` `l 'ipznc `pz ,xqe` mc` oi`c ixn` "iqkp"a `wec l"xe opgei 'xc `zi` m` ,jkld .od oiey zepeyl ©©

onwl xn`c `nrh meyn ,`zilc l"nwe ,dixwt` `pngx inp `rx`c `niz `lc ,dl hwp edcy jezl cxei epi` ziriayc `pic opireny`l dlek :z"ke .`tiqa-,oikd zxn` zivn `l

oileabd lr zepli` oicnera onwl xn`c `lerl ,ipznl ira `pic i`d i` ?mixcpa diepy i`nlc-`ny dxfb xn`c miwil` oa y"xl 'it`e ,ziriaya p"` ,zepenn ipic iab diipznl l"d

dcinra ddyi-pgei 'x i`ce `l` !`cixb ziriay ipzilc ,`pic i`d meyn dl ipz dlekc `gip `l.xity oizipzn `zyd edl `iz`e ,xqe` mc` oi`c l"q "el` miqkp"a elit` l"xe o

"el` miqkp" oeyla exicd elit`c opireny`l ,`tiq meyn `yix `pzc-zn "qpkp ip`y df zial" xn` ikc ,xcep iab xn`c ikid ikc `niz `lc .ezeyxn e`viy xg`l lg excp oi`

xg`l exkn e`-xicn zeyxn miqkp e`viy xg`l 'it` `xeqi` legilc "el` miqkp" l"`e ,exiag exicd ik inp ikd ,ezeyxn `viy xg`l elit` dilr xqznc ,xeq`-n"dc .`zilc

xicn la` .exiag iqkp edl eed ezeyxn e`viy xg`l elit` ,exiag iqkp diytp` xq` ivnc ,envr xcepa-exiag iqkp xqe` mc` oi`e ,exiag iqkp edl eed ezeyxn e`viy xg`lc ,`l

xqe` mc` oi`c ixaq l"xe opgei 'xc `zi` i`c :opiywne .xity oizipzn `iz`e .exiag lr-`icda xn`c `kidc opz ,cere ."el` miqkp" xn`c `kid elit` `icda ibelti`l edl ded

xqe` mc`.íà.epyxii zn`pngx dil ikfc dizyexin `l` ,ipdzn dicicn e`lc.íà.epyxii `l zni`ce iqkpc ,epyxii `l `wec e`l
dicic
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'éðúîBðéà úéòéáL éðôI Bøéáçî äàðä øcenä©¨£¨¨¥£¥¦§¥§¦¦¥
úéòéáMáe .úBèBpä ïî IëBà Bðéàå ,eäãN CBúI ãøBé¥§¨¥§¥¥¦©©§¦¦

¯úBòéèpä ïî àeä IëBà Iáà ,eäãN CBúI ãøBé Bðéà¥¥§¨¥£¨¥¦©§¦
úéòéáL éðôI Iëàî epîéä øãð .úBèBpä¯CBúI ãøBé ©¨©¥¤©£¨¦§¥§¦¦¥§

,úBøétä ïî IëBà Bðéàå eäãNúéòéáMáe¯ãøBé ¨¥§¥¥¦©¥©§¦¦¥
.IëBàå'îâíéñëð" :eäééåøz éøîàc IàeîLe áø §¥©§¥§¨§¦©§©§§¨¦

éIò eJàúéòéáL éðôI "E¯,eäãN CBúI ãøBé ïéà ¥¨¤¦§¥§¦¦¥¥§¨¥
íàå .úéòéáL òébäL ô"òà ,úBèBpä ïî IëBà Bðéàå§¥¥¦©¤¦¦©§¦¦§¦

øãð úéòéáMa¯ïî IëBà Iáà ,eäãN CBúI ãøBé ïéà ©§¦¦¨©¥¥§¨¥£¨¥¦
éñëð" :eäééåøz éøîàc Lé÷I Léøå ïðçBé 'øå .úBèBpä©¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§§¨©

éIòIëBà ïéàå eäãN CBúI ãøBé ïéà úéòéáL éðôI "E ¨¤¦§¥§¦¦¥¥§¨¥§¥¥
úéòéáL òébä ,úBèBpä ïî¯,eäãN CBúI ãøBé Bðéà ¦©¦¦©§¦¦¥¥§¨¥

,éâItéî÷ àäa àîéI .úBèBpä úà àeä IëBà Iáà£¨¥¤©¥¨§¨¨¦©§¦
eJéôà BúeLøaL øác øñBà íãà :éøáñ IàeîLe áøc§©§¥¨§¦¨¨¥¨¨¤¦§£¦
íãà ïéà :éøáñ I"øå ïðçBé éaøå ,BúeLøî àöiLëI¦§¤¥¥¥§§©¦¨¨¨§¦¥¨¨
?àøañúå ?BúeLøî àöiLëI BúeLøaL øác øñBà¥¨¨¤¦§¦§¤¥¥¥§§¦§§¨
BúeLøaL øác øñBà íãà ïéà ã"îI àkéà éî¦¦¨¥¨¨¥¨¨¤¦§
ù"ëå ,"eJà íéñëð"a éâIôéð ë"à ?BúeLøî àöiLëI¦§¤¥¥¥§¦§§¦¦§¨¦¥
BúeLøaL øác øñBà íãàc ïðz àä :eúå !"éñëð"a¦§¨©§¨§©§¨¨¥¨¨¤¦§
íðB÷" BðáI øîBàä :ïðúc .BúeLøî àöiLëI¦§¤¥¥¥§¦§©¨¥¦§¨
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נדגים. פגק גביעי - אין בין המודג - דף מב עמוד א - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
גש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

"כל ישגאל בני מלכים הם", ולכן . . נחשבת כל טגחה קלה שלהם כעבודת פגך
לקוטי שיחות פגשת וישלח-י"ט כסלו כגך טו
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miwxtקעו dyelyaa cenr an sc ± iriax wxtmixcp
.zn m`.åúåîáå åééçá øãð íàåxqe` mc`c `nl` .epyxii `l ,zn - ezena yxtnc oeik

.ezen xg`l ,ezeyxn `viykl ezeyxay xacàëä éðàù.åúåîáå åééçá øîàã`kid la`

.'eke xqe` mc` oi` mlerl `ni` ,mzqa xn`c.àéù÷ î"î`nrh i`da i` ,opixn`ck

."el` miqkp"a ebltil - ibiltò"ë åìà íéñëðá àìà.éâéìô àìel` miqkp rnync

.mlerl.éñëð øîàã éâéìô éëxopgei '"xe:ixaq l

,'eke xqe` mc` oi` - "iqkp" xn`c `kid

axe .izeyxa ody onf lk rnyn "iqkp"c

mc` (xn`) "iqkp" xn` elit` :ixaq l`enye

.'eke xac xqe`íðå÷.ñðëð éðàù êúéá êåúìlk

oeik ,"jilr iqkp"c `inec iedc ,jzia `edy onf

znya"drazia eze`l exkny e`- xg`l

xn` la` .ely epi` `zydc ,ea qpkil xzen

miqkp" rnyn iedc ,"qpkp ip`y df zial"

zny t"r` ,mlerl eilr ziad xq` `wc ,"el`

eq` - xg`l exkn e`ip`yc `nl` .ea qpkil '

ax ixn`w ikide ,"miqkp"l "iqkp" oial`enye

"iqkp" y"l:'eke ?xqe` mc`c "miqkp" y"le

.l`enye ax ixn` ik `l`ìò úåðìéà íéãîåòá
.ïéìåáâä.uegan zexitd on yelzl lekiy ,uegl

`rx`l dixwt` `pngxc `dc ,cxei epi` d"yn

did `l eiykre ,dlik` jxevl ziriay iab

.dlik` jxevl qpkp.øîà íé÷éìà ïá ù"ø`d

,zxn`wck i`ce - "zehepd on lke`" ipzwc

,oileabd lr oicnerc oebkhiyedl lekiy meyn

oileabd lr oicner oi` la` .uegan gwile eci

.myl cxil el xeq`c ,edcy jezl cxei epi` -

àäùé àîù äøéæâ.äãéîòácner lk`y xg`lc

.xeq`e ,xicnc miqkpn ipdzinwe ,myl el

,lke` `edy onf lk - `pngx dixwt`c i`dc

.dixwt` `l - dlik` jxevl `ly la` .`ed xwtdc ,myl cenrl leki f`'éðúî
ìéàùé àì åøéáçî äàðä øãåîä.åì.zerna - d`eld ,milka - dl`y
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onwlc oiwxita yxtpy enke eed dicicepicy xnel ,epyxii `yix `pzc meyn `l` .c"qa

- miqkpd on zepdil 'it` ,miyxeid x`ykxzen epi`y xnel ,epyxii `l inp `tiq `pz

e`viy xg`l exiag lr eizexit xeq`l mc` lekic `dn 'irny n"ne .ezyexin 'epdil

exiag lr exiag iqkp xqe`k ied `le ,ezeyxn:opixcdne .éðàùeiiga" l"`wc `kd

."ezenaeol `xiaqc i`nn `bxc opizgp `zyde

ipdn `lc `zyd cr ol `xiaq dedc ,`xwirn

meyn ,ezeyxn e`viy xg`l xqinl `pyil mey

ikc opicen `zyde ,exiag lr exiag iqkpk eedc

`iyew jdn i` ,edin .xq` ivn - dipyil yxtn

yxtn ikc idpc ,xninl opivn ded - cegla

`l - "el` miqkp" oeyla d"t` ,xq` ivn dipyil

xn`w ikc b"r`c .ezeyxa ocer `l` rnyn

- "df jzia" xcep xn`w ike ,"el` miqkp" xicn

xn`w ikc xcep iab onwl opze ,od oiey zepeyl

.ezeyxn e`viy xg`l 'it` rnyn - "df jzia"

d p"dexicnc oeik ,"el` miqkp xicn xn`w ik l"l

xg`l elit` xq` ivn dipyil yxtn i` ,inp

xn` ikc meyn .inc `l d"t` - ezeyxn e`viy

xq` zia ly ditebc rnyn - "df zia" xcep

,`zia `edd dilr lawn `lc meyn i` ,diytp`

- `pixg` `nrhn e` ,dilfn rixc meyn i`

dixeq` ilz `lc dipyil rnyn xity jkld

,xicn dil xq` ik la` .dinw dixnn dizi`ca

yixt `lc `kid lk ,"el` miqkp" l"`c idp

rnyn `l - ezeyxn e`viy xg`l elit` `icda

i` dil ztki` i`nc ,dizeyxa edpzi` ik `l`

?llk dlgpe wlg el oi`y dna jci` ipdzin

xn` `l` ,`icda yixt `lc `kid lk ,jkld

,ezeyxa ocera `l` rnyn `l - "el` miqkp"

`l` .`tiq meyn `yix `pze ,ith `zeax iede ,'irny` `pic jdc ,xity 'ipzn ol `iz`e

eed - l"xe opgei iaxl ikd l"qc `zi` m`c ,`ziinw `iyew dyw n"nc ,ol `gip `l izk`c

mc` i`cec ,ibilt `l "el` miqkp"a `l` :opixcdne !`icda "el` 'iqkp"` ibelt`l edl

,"iqkp"` `l` epic oi` - "el`" xn` ik elit` ,"iqkp" xn`c `kid lkc edl `hiytc ,`wec e`l - "el`" ixn` ike ,xqe` mc` "iqkp" elit` ixaq l`enye axc ,"iqkp"a ibilt ik .xqe`

mc` "el` miqkp" `wecc ixaq l"xe opgei 'xe .rwt `l ez - `xeqi` ediilr `liigc oeikc meyn i` .xn`w iqkp eiykr ody el`e ,rnyn mlerl inp "iqkp"c meyn i` ,xqe` mc` d"t`e

ziriay ribdy t"r`c l"nw `zeax `yixe ,dl inwen "el` miqkp"a l"xe opgei 'xc .l`enye axl `zi`ck l"xe opgei 'xl xity 'ipzn `iz` `zyde .xqe` mc` oi` - "iqkp" la` ,xqe`

e`l - 'eke "jilr iqkp" l"xe opgei 'x ixn`w ike .edcy jezl cxei oi` - xcp ziriaya m`c ,l"nw `zeax `tiqe ezeyxn `viykl .ezeyxay xac xqe` mc`c ,lke` epi`e cxei epi` -

,lke` - ziriay ribdyke ,lke`e cxei oi` ziriay iptlc :`pic ied ikd `l` ,ikd ipz ded `l - `pz ixii` "iqkp"a i` :edl w"de ,ixcdnw l`enye axl `l` ,"iqkp"a 'ipznl dl inwenc

miqkp exqzil "iqkp" xn` ik 'it`c l`enye ax exnilc `"`c :opiywne .ziriay ribdy xg`l elit` liig `xcp d"yne "el` miqkp" xne`a oizipzn i`ce `l` .icin opirny` `l ikd i`e

`l` "iqkp" xn` ik rnyn `lc ,xicn iab y"ke .exkny xg`l `l la` ,ely `diy cer lk `l` rnyn `l - "jzial" xn`w ikc opz xcep iab elit` `dc ,ezeyxn e`viy xg`l elit`

b"r` "el`" xn`c oeikc "el` iqkp" xne`a 'ipznl dl inwen l`enye axc ,xnelk .ibilt `le ,"el` iqkp"a l`enye axe ,"iqkp"a l"xe opgei 'x ixn` ik `l` :opixcdne !ezeyxa ediy cera

" xn`celit`c ipzwc 'ipznc oizrc` wqiz `l :w"de ,'ipznl inwen ikd inp l"xe opgei 'xe .l"nw `zeax `yixe .ziriay ribdy xg`l 'it` ixiq`e ,"el` miqkp" xn` eli`k ixd - "iqkp

edpzi` ik `l` ixqzn `l - "iqkp" `l` xn` `lc `kid lk `l` .`zilc - rwt `l ez `xeqi` eda zigpc oeikc meyn `nrhe ,"iqkp"a elit` `nwezn lke` epi`e cxei epi` ziriay ribd

mpew" exiagl xne`dc 'ipznn 'ixnbinl zivn `pic i`dc b"r`e ."el` iqkp"a `l` `nwezin `l 'ipzn i`ce ,jkld .ediixeqi` edl rwtc ,zehepd on lke` - ziriay ribd la` ,dizeyxa

myl xg`l ozep 'eke exiagn d`pd xcend :onwl opzck ,rnyn "iqkp"a exiagn d`pd xcen mzqc meyn ,da irhip `lc ,dxexale dyextl 'ipzn` opgei x"` - 'eke "qpkp ip`y jzial

hwpinl l"dc ,l`enye ax inwn l"xe opgei 'x `pwqna cenlzd hwp i`n` `prci `le .`zrny i`dc `yexit l"pk .da xzen dld oi` - "el` miqkp" xne`a i`e .da xzen dlde ,dpzn

ibelt`l l`enye axc ediizlin` iniiw l"xe opgei 'xc opihwp oiibeqc `ixhe `lwy lkc meyn :ipira d`xpe .l"xe opgei 'x inwn `xwirn edpixninl edl xcqnwck ,`yixa l`enye ax

jdl elit` ,edin ."el` miqkp"a l`enye axe :`kd iqxbc zi`e .llk iniiw ediizlin` e`lc xnel ,l`enye ax inwn l"xe opgei 'xcl opincwn - ibilt `lc xninl ixcd ik d"yn ,dilr

"df" meyn `pwqne ?"df" meyn e` "jzia" meyn ,eqtez dz` dn meyn "df jzia" :inlyexia `zi` ikde ."el`" xn`c oexg` oeyl xg` oikledy ,xqe` mc`c ,"el` iqkp"a d"d `qxib.

àòøà.dixwt` `pngx inpdizexit hewll dkezl cxi `l dnle ,zexitd zhiwll xnelk:?øîà.oileabd lr zepli` oicnera `lerdcyd rvn`ay zepli` hewllc ,inp ikd oi`

cxi `l - mze` hwll leki elld zepli`y oeik ,jkld .dizexit hewll `l` `rx`l dxwt` `l `pngxc ,`l - oileabd lr oicnery zepli` hewll la` .dkezl cxil xzen.ù"øoa

.dcinra `dyi `ny dxfb xne` miwil`opixfb `kdc b"r`e .xeq` dxfb meyn - dxwt` `pngx `rx`c ,ixy `picnc idpc ,dkezl cxi `l dcyd rvn`ay zepli` hwll 'it` d"yne

) lirle ,dcinra ddyi `ny.hl scg iab (cner 'it` exwal xqzil k"`c ,xfb `l dcinra la` ,daiyia ddyi `ny `l` l`eny xfb `l dle-xwan jxcc oeikc meyn :`nrh epiid mzd

cenrl ekixvn dz`e ,ayil-`kd la` .dcinra ddyi `le ,`xkid dil zi`-ddyi `ny xfbinl jiiye ,dcinra `l` zexitd z` hewll jxc oi` `d ?dil zi` `xkid i`n.'éðúî
.epli`yi `l`nrh yxtn `xnbae ,xicnl xcen.àìå.epnn l`yixcd `lc icina `kiiy d`eld ,milke dndak dipira xcdc icina `kiiy dl`y .dipin ipdzn `dc ,xicnn xcen

zern z`eldk ,dipira.
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קעז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc mixcp(iyily meil)

epLøéé àì úî íà,s` miqkpd on zepdil yexita exq`y oeik ¦¥Ÿ¦¨¤
mb eiqkp z` xeq`l mc`l el xyt`y yxetn ixd .ezen xg`l
lr yiwl yixe opgei iax ewlgiy okzi `le ,ezeyxn e`viy xg`l

.jk
xnel xyt` oiicr ,`nw `aaa dpyndn di`xd z` `xnbd dgec
`le 'jilr el` miqkp' xne`a mb yiwl yixe opgei iax ewlgpy
,l"pd dpyndn dyw `le ,ziriayd dpyd ribzyk exiag xq`ii

ikdéì øîà à÷c àëä éðàLepal a`d,'BúBîáe åéiça'df ote`ae ©¦¨¨§¨¨©¥§©¨§
,mpn` .ezeyxn e`viy xg`l s` mixq`p md ixd ok yxtny
oiekzp `ly yiwl yixe opgei iax mixaeq 'el` miqkp' xn`yk
itly ,l`enye ax mr ewlgp dfae .ezeyxa mdyk `l` mxqe`l
e`viy xg`l mb miqkpd z` xeq`l ezpeek l`enye ax zrc
yiwl yixe opgei iaxle ,ziriaya rwtp xeqi`d oi` okle ,ezeyxn

.xeqi`d rwtp ziriay ribnyk
la` ,dpynd on dipyd `iyewd z` `l` ayiin epi` df mle`

íB÷î ìkîdpey`xd `iyewd,àéL÷yixe opgei iax mixaeq m` ¦¨¨©§¨
,ezeyxn e`viy xg`l mixeq` mpi` 'el` miqkp' xne`dy yiwl

.'iqkp' oeyld ehwp recn ok m`
:xg` ote`a zwelgnd z` zx`ane da zxfeg dzr `xnbd

àlày gxken dfnaoeyla exiag z` xqe`élek 'elà íéñëð' ¤¨§§¨¦¥¥
éâéìt àì àîìò,ezeyxn e`viy xg`l rwtp xeqi`d oi`yék ¨§¨Ÿ§¦¥¦

a éâéìtxne`àì 'elà íéñëð' àðL àì ,éøáñ ìàeîLe áø ,'éñëð' §¦¥§§¨©©§¥¨§¥Ÿ§¨§¨¦¥Ÿ
øñBà íãà 'éñëð' àðLxne`a s`y ,ezeyxn e`viy xg`l s` §¨§¨©¨¨¥

exq`i - iqkp eiykr mdy el`' xnel ezpeeky miyxtn ep` 'iqkp'
,'iqkp mdy onf lk wx' xnele hrnl ezpeek oi`e ,'mlerl jilr

.ely miqkpl ezpeeky zexedle eixac yxtl `l`Léøå ïðçBé éaøå§©¦¨¨§¥
,éøáñ Lé÷ìxn` m`íéñëð''el`øñBà íãàe`viy xg`l s` ¨¦¨§¥§¨¦¨¨¥

gken ,'el` miqkp' mzq `l` 'iqkp' yxit `ly oeikny ,ezeyxn
xne`d la` ,mlerl xeq`l ezpeeky epeylnøñBà íãà ïéà ,'éñëð'§¨©¥¨¨¥

,mlerl mze`onf lk `l` exq`i `ly epeyl zernyny oeik
.xg`l xekni e` zeniy xg`l `le ,eiqkp mdy

xn`a oia dpynd z` micinrn l`enye ax ,ef `zniwe` itle
mcew xcp m`y epic mdipyae ,'iqkp' xn`a oiae 'el` miqkp'
ziriaya xcp m` wxe ,ziriayd zpya rwtp xcpd oi` ziriay
zxacn dpynd yiwl yixe opgei iax zrcle .lg xcpd oi` dnvr
ribnyk rwtp xeqi`d oi` f`e ,'el` miqkp' xne`a `weec

.ziriaya xq`p epi` 'iqkp' xn` m` la` ,ziriay
:l`enye ax ixaca epyxity dn lr dywn `xnbd

øîàc ïàîì àkéà éîe,xaeqy in yiy okzid -elà íéñëð àðL àì ¦¦¨§©§¨©Ÿ§¨§¨¦¥
,éñëð àðL àìåoeyla xqe`k epic 'iqkp' oeyla xqe`d s`y §Ÿ§¨§¨©

,ezeyxn `viykl s` lge 'el` miqkp',ïðz àäåmc`øîBàä §¨§©¨¥
,ñðëð éðàL Eúéa CBúì íðB÷ ,Bøéáçìz` envr lr xq`y ,xnelk ©£¥¨§¥§¤£¦¦§¨

mpew ,el xn`y e` .eil` qpkidl el xeq` `diy ,exag ziaEãN̈§
,ç÷Bì éðàLipya .epnn dzepwl dcyd z` envr lr xq`y ¤£¦¥©

m`y epic el` mipte`úî,dcyd e` ziad lraøçàì BøënL Bà ¥¤§¨§©¥
,dcyd e` ziad z` -øzeîz` gwile zial qpkidl xcepl ¨

,dcyd`wec ,ernyny ,'jcy' oke 'jzia' excp oeyla hwpy oeik
,xn` m` la` .zxg` zeyxl xary xg`l `le ,jly `ed xy`k

mpew,ñðëð éðàL äæ úéáìe`,ç÷Bì éðàL Bæ äãNm` s`úîlra §©¦¤¤£¦¦§¨¨¤¤£¦¥©¥
,dcyd e` ziad,øeñà ,øçàì BøënL Bàexcpa xikfd `ly oeik ¤§¨§©¥¨

.eidiy zeyx lka envr lr mze` xq`e ,dcyd e` ziad in ly
oeekzp `l 'jcy' e` 'jzia' xn`y oeikny dpyna yxetn ixd
exiag lr xqe`d ok enke ,milrad zeyxa mdy onfa `l` xeq`l
`l` ,mlerl eilr xeq`l ezpeek oi`y xnel epl yi ,'iqkp' oeyla

.ezeyxa mdyk wx

:`xnbd dwiqn ef `iyew gekne
Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø éøîà ék ,àlàyixe opgei iax exn` izni` - ¤¨¦¨§¥©¦¨¨§¥¨¦

exicnyk `weec ,ezeyxn `viykl xqe` mc` oi`y yiwlaoeyl §
,éñëð,mlerl xq`py micen 'el` miqkp' xn`i m`eez`f znerl §¨©

ìàeîLe áøok exn` `l ,ezeyxn `viykl xqe` mc`y exn`y ©§¥
`l`axne`elà íéñëð,lk `l` xeq` `di `l 'iqkp' xn`i m`e §§¨¦¥

,ezeyxa miqkpdy onféâéìt àìåcg` lk `l` ,ewlgp `le - §Ÿ§¦¥
.xg` ote`a xg` oic rinyd

xe`iaa `l ,mi`xen`d oia zwelgn lk oi`y ,epicia dlrixac
`viykl xeq`l leki mc`y micen lkde .`picl `le dpynd
'iqkp' xn`i m` la` ,'el` miqkp' xne` xy`k epiide ,ezeyxn
xne`a zxacn epizpyne .ezeyxa mdy onf lk `l` ezpeek oi`
mb excp jiyni ziriay iptl xicn m` ,okle ,'el` miqkp'
xeq`l excp lg `l ,dnvr ziriaya exicn m` wxe ,ziriaya

.xwtd mdy zexitd
dpyna epipyúéòéáLáe,ziriaya exicd m` -CBúì ãøBé ïéà ¦§¦¦¥¥§

.'eë eäãN`ed la` ,xwtd mdy ,zexitd lr lg xcpd oi` mpn`y ¨¥
ok lre ,xicnd ly edcyl cxil xcend xq`pe ,dcyd seb lr lg
jixv epi`y ,uegl zehepd zexitd z` `l` hwll leki epi`

:mzhiwl jxevl dcyd jezl qpkdl
,`xnbd dywnúBèBpä ïî ìëBàc àðL éàîwelg `xaq dfi`a - ©§¨§¥¦©

,uegl zehepd zexitd on lek`l xzeny ,rwxwd oicn zexitd oic
meyn¯ ïepéà àøé÷ôäc éøéôcixde ,md xwtd zexityénð àòøà §¥¥§¤§¥¨¦©§¨©¦

dø÷ôà,zekf mb dxwted jk ,dxezd on zexitd exwtedy myky ©§§¨
dxq`l leki xicnd oi` ok m`e .mhwll ick dcyd l` dqipkd

.xwtd ly `l` ely df oi`y ,eilr
:df oipr xe`iaa mi`xen`d ewlgpe

:zg`d drcdíéìeábä ìò úBðìéà ïéãîBòa ,àìeò øîàdpynd- ¨©¨§§¦¦¨©©§¦
zeevwa mirehpd zepli`a zxacn ,xicnd rwxwl cxil zxqe`d
l` qpkidl `la mdn hewlle mdil` zybl zexyt` yie dcyd
elkeiy ick dcyd z` aezkd xiwtd `l el`ae ,dcyd jez
,mle`e .mhwll xyt` uegan mb ixdy ,zexitd l` ribdl
jxevl qpkidl xcend xzen dcyd rvn`a micnerd zepli`a

.jk jxevl dxwted dcyd s`y ,mzhiwl
:zxg`d drcdàäLé ànL äøéæb ,øîà íé÷éìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¦¨©§¥¨¤¨¦§¤

.äãéîòa,dcyl qpkidl el xzen dxezd on mpn` ,xnelk ©£¦¨
exq` minkg la` ,zexitd zhiwl jxevl aezkd dze` xiwtdy
xg`l ,jxevl `ly cenrl my ddzyi `ny dxifb meyn z`f
rwxwn dpdp `vnpe ,dxwted `l dfle ,zexitd z` hwll miiqiy
dcyd rvn`a micnerd zepli`a s` df itle .xeqi`a xicnd

.dcyl qpkidl dpynd dxq`

äðùî
xeq` xicnl s`y d`pd ipipr dnk mihxetn epiptly dpyna
lr `l` xeqi`d oi` oicd xwirny s`e ,xcend z`n mlawl
mrhd on ,jtidl mb exq` el` ze`pda mewn lkn ,xcend

.`xnba x`eand
Bøéáçî äàðä øãenäepìéàLé àì ,,milkepåìé àì .epnî ìàLé àìå ©¨£¨¨¥£¥Ÿ©§¦¤§Ÿ¦§©¦¤Ÿ©§¤

,zernåìé àìåepnî çwé àìå ,Bì øBkîé àìå .epnî ämdipy - §Ÿ¦§¤¦¤§Ÿ¦§§Ÿ¦©¦¤
.xac mey dfl df xeknl mixeq`

lr xq`py myky ,mdipy lr mixeq`y mixac dyely ixd
,xicnd on dxegq zepwl e` zern zeell e` milk le`yl xcend
z` li`ydl mb eilr xq`p ok enk ,epnn dpdp `ed dfa ixdy
xacd mrh .xicnl dxegq xeknl e` ,eizern z` zeeldl e` eilk
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc mixcp(iriax meil)

àøîâ
epi`y wx `l ,exiagn d`pd xcend mc`y dler dpynd ixacn
.xicnl zeeldl `ed xeq` s` `l` ,d`eeld epnn lehil i`yx

:`xnbd dywn jk lr .gwne dl`y oiprl oke
àîìLay df oicepåìé àì,ahid oaen ,xcenl xicnddéì épäî à÷c ¦§¨¨Ÿ©§¤§¨§©¥¥

.d`eeldd zlawa dpdp xcend ixdy -àlày df oicäåìé àì ¤¨Ÿ¦§¤
epîéäixdy ,oaen epi` ,xcend on xicnd -déì épäî à÷ éàî- ¥¤©¨§©¥¥

.xicnl zern deln `edy dfa xcenl yi d`pd efi`
`xnbd:`iyewd z` hxtl dtiqen

,epîéä çwé àìå epîéä äåìé àì àîìLáexyt` did el` ipya ¦§¨¨Ÿ¦§¤¥¤§Ÿ¦©¥¤
okzi minrty oeik ,`ed xeqi`d mrhy wgeca uxzlépäúéî÷c§¨¦§©¥

dépéîoebke ,xicnl dxiknd e` d`eeldd on xcend dpdiy - ¦¥
oiprl oke ,zeti el aiyne zerx zerahn xicnd epnn dely ote`a
`ed xy`k xkend dpdp ,oivtew dl oi`y dxegq `id m` ,gwn

.dxkenle eci zgzn d`ivedl gilvnepîéä ìàLé àì àlà- ¤¨Ÿ¦§©¥¤
,xcend on xicnd.dépéî épäúéî à÷ éàîd`pd mey oi` ixd ©¨¦§©¥¦¥

.mixg`l eilk li`ynd mc`l
,epnî ìàLé àìå epnî çwé àìå epnî äåìé àì àîìLaon xcend ¦§¨¨Ÿ¦§¤¦¤§Ÿ¦©¦¤§Ÿ¦§©¦¤

,xicnddépéî éðäúéî à÷ce` deel `edy jka dpdp xcendy - §¨¦§£¥¦¥
.xicnd on l`ey e` gweløBkîé àìå epåìé àìå epìéàLé àì àlà¤¨Ÿ©§¦¤§Ÿ©§¤§Ÿ¦§

Bì,xicnl xcend,dépéî éðäúéî à÷ éàîxcenl el yi d`pd efi` ©¨¦§£¥¦¥
.xicnl xken e` deln e` li`yn `edy dna

:dpynd ixac aeyia zehiy izy d`ian `xnbd
:zg` drcàðéðç éaøa éñBé éaø øîàzxacn epizpynïBâkipy ¨©©¦¥§©¦£¦¨§

miyp`.äfî äæ äàðä eøãpLli`ydl mdn cg` lk xeq` ok lre ¤¨§£¨¨¤¦¤
exiagl li`ydl xzen exiagn d`pd xcend mpn` la` .exiagl

.ok mb epnn xcen dld oi` m`
:zxg`d drcd,øîà éiaàdxq` epnn d`pd xcen exiagy in lk ©©¥¨©

ixac zehytke el` ze`pd zyelya xcendn zepdil dpynd el
on ilk l`yi xicndy dfa xeqi` oi` oicd xwirn ok`e ,dpynd

,edexq` mixteq ixacne ,xcendì äøéæbìéàLäì íeMî ìBàL- §¥¨¦§¦§©§¦
.eli`ydl mb `eai xcend on xicnd l`yi m`y minkg eyyg

eäleëa ïëåmeyn exq` ok mb ,d`eelde gwn -:äøéæb §¥§§§¥¨

äðùî
dpynd jynd `ed ,oey`xd .miwlg ipy da yi ef dpynzncewd

(:an lirl)`le epli`yi `l exiagn d`pd xcendy da xn`py
le`yl xcend xeq`y s`y x`al d`a ef dpyne ,epnn l`yi
x`al `a ipyd wlgde .le`yl leki `ed ea ote` miiw ,exiagn
`edy mc` eze`n zepdil xcend xzen mda minieqn mipte`
zexiyi `le ,oitiwra d`a d`pddy ici lr ,ez`pda xeq`

.ez`pda xeq` `edy mc`dn
:exiagn le`yl xzen xcend ea ote`d edn zx`an dpynd

y mc`Bì øîà,exiagn ywia -éðìéàLäz`,Eúøteøîàaiyd- ¨©©§¦¥¦¨¨§¨©
Bìizxt ,exiag.äéeðt dðéàdvex epi`y exiag lr ywand qrk ¥¨§¨

,el li`ydle,øîàéãN íðB÷ef dxt iablíìBòì da LøBç éðàL ¨©¨¨¦¤£¦¥¨§¨
`le ,exiag zxta edcy zyixg z` envr lr xq` ,xnelk -
mb e` ,envr lr wx dxta dyixgd z` xq` m`d eixaca x`azp

,ok lre .mixg` lrLBøçì Bkøc äéä íà,envraøeñà àeä ¦¨¨©§©£¨
,dyixgaíéøzeî íãà ìëå.p`y oeikezpeek dzid `ly milez e §¨¨¨¨¦

.envr lr `l`LBøçì Bkøc ïéà íàå,envraïéøeñà íãà ìëå àeä, §¦¥©§©£§¨¨¨£¦
dyrn z` envr lr xeq`l oeekzp `l ,yexgl ekxc oi`y oeikny
mb zepdil xeq` ok lre ,dyixgdn d`pdd z` `l` ,dyixgd

.mixg` zyixgn
zepdl mc` leki mda mipte` dyely mpyiy ,zx`an dpynd

:d`pd epnn xceny in z` oitiwra
:oey`xd ote`d

mc`,Bøéáçî äàðä øãenäBì ïéàåxcenl -äîyìëàiCìBä , ©¨£¨¨¥£¥§¥©Ÿ©¥
xicndéðåðçä ìöàøãBð éðBìt Léà ,øîBàå ,,äàðä épnîòãBé éðéàå ¥¤©¤§¨¦§¥¦§¦¥¦¤¦£¨¨§¥¦¥©

àeäå .äNòà äîipepgd -ïúBðoefnBì,xcenl -àáepgdipeìèBðå ¨¤¡¤§¥¨§¥
äfî`vnpe .xcenl ozpy dn xear melyzd z` ,el xn`y ¦¤

dtiqene.d`pd epnn xceny mc` eze` z` oitiwra dpddy
,lek`l dn xcenl oi`y dxwna wx `l ,xn`p df oicy ,dpynd

m` oebk ,mixg` mikxvl s` `l`úBðáì Búéa äéäxcend did- ¨¨¥¦§
,ezia z` zepal jixve`øBcâì Bøãbz` xecbl jixv didy - §¥¦§

,excbe`øBö÷ì eäãN.edcy z` xevwl jixv didy -CìBä ¨¥¦§¥
xicnd,íéìòBtä ìöàøîBàå,mdl,äàðä épnî øceî éðBìt Léà ¥¤©£¦§¥¦§¦¨¦¤¦£¨¨

.äNòà äî òãBé éðéàåBnò ïéNBò ïäå-,excb z` e` ezia z` mipea §¥¦¥©¨¤¡¤§¥¦¦
,edcy mixvew e`äfî øëN ïéìèBðå ïéàáe.mdl xn`y ¨¦§§¦¨¨¦¤

:oitiwra xcend z` zepdl ozipy ipyd ote`d
eéäepnn zepdil xeq` `edy mc`de xcend,êøca ïéëläîïéàå ¨§©§¦©¤¤§¥
Bì-xcenläîyìëàiïúBð ,oefn xicndãçàìmi`vnpd miyp`d ©Ÿ©¥§¤¨

mdnrìíeL[myl-]äläå ,äðzî,xcend -da øzeî.dpzna - §©¨¨§©¨¨¨
oefnd z` laiwy dfn `l` ,xicnd on dpdp xcend oi` df ote`ae

.dpzna
:iyilyd ote`d

íàe ,jxca mikldn eidøçà íänò ïéàxicnd lkeiy ,sqep mc` - ¦¥¦¨¤©¥
,dpzna oefn el zzlçéðîoefnd z` xicnd,øãbä ìò Bà òìqä ìò ¥¦©©©¤©©©¨¥

,øîBàåõBtçiL éî ìëì íéø÷ôeî ïä éøä,mze` lehiläläå- §¥£¥¥§¨¦§¨¦¤©§§©¨
,xcendìèBðoefnd z`.ìëBàåon dpdpk aygp epi` `edy oeik ¥§¥

.xwtdd on dkefk `l` ,xicndøñBà éñBé éaøåly df ote`a §©¦¥¥
.xwtd

àøîâ
:iqei iax ly enrh z` zxxan `xnbd

,ïðçBé éaø øîàéñBé éaøc àîòè éàîxicndy ote`ay xaeqd ¨©©¦¨¨©©§¨§©¦¥
.xwtdd on zekfl xcend xeq` ,oefnd z` xiwtniax cinrne

iqei iaxy opgeiøáñ÷yø÷ôäepic,äðzîkäîy enke -äðzn ¨¨©¤§¥§©¨¨©©¨¨
ozepd zeyxn z`vei dpi`àéúàc ãòdribn `idy -úeLøî ©§¨§¨¥§

dúeLøì ïúBðd,ìa÷îø÷ôä óàxiwtnd zeyxn `vei epi`ãò ¥¦§§©¥©¤§¥©
éúàcribn `edy -úeLøìd,äëBæon dkf `ly onf lk la` §¨¥¦§¤

.xiwtnd zeyxn xwtend xacd `vi `l ,xwtddxeq` ,ok lre
zeyxn oiicr `vi `l oefnd ixdy ,xwtdd on zekfl xcend

.xicnd on dpdp `ed ea dkef `edyky `vnpe ,xiwtnd
iqei iax ly enrh z` x`iay opgei iax ixac lr dywn `xnbd

:dpznk xwtdy meyn
áéúîdywd -,àaà éaødvex xicnd m`y ,`ziixaa epipy ¨¦©¦©¨

,oefnd z` xiwtdl leki ,xcend z` zepdläläå-,xcendìèBð §©¨¥
oefnd z`,ìëBàå.øñBà éñBé éaøåe,éñBé éaø øîàéúîéàxqe` ip` §¥§©¦¥¥¨©©¦¥¥¨©

,xwtdd on oefna zekfl xcend lrBøãpL ïîæaxq`y xicnd ly ¦§©¤¦§
,d`pda xcend z`Bøé÷ôäì íãB÷,oefnd z` ¥§¤§¥
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miwxt dyelya` cenr bn sc ± iriax wxtmixcp
îâ'.åðåìé àì àîìùá.znqxetn d`pd dil ipdnw i`cec ,xcenl xicnäåìé àì ìáà

.åðîî.xcend on xicnd.äàðä éàîsife`c i`nn xcenl dil ihn `wxicnl?àîìùáå
.åðîî äåìé àìb"dka ipdzin `wc xninl inp ivn`we zerxd zern ditfe`c oebk ,

.dit` lr inxc `piafa - ipdzn `wc dl zgkyn epnn gwi `le .zeti j`id dil mlyn

.åðîî ìàùé àì àìàik xcenl ihn d`pd i`n

`iddl i`ce zigtn `w `d ?eilk el li`yn

.`ed ikd dl`y mzqc ,dl ilrn `le ,ilkïåâë
.äæî äæ åøãðù.dfa df mixeq` mdipycäøéæâ

.'åë ìåàùìinp iz` le`yl dil zixy i`c

.li`ydléðúî'.êúøô éðìéàùä åì øîàe`l

.opiwqr xicne xcena.äéåðô äðéàezk`lnc

,li`ynd cbpk l`eyd avrzpe .dyer did

.il dli`ydl zaxqe li`ed :xne`eäãù íðå÷
.ùøåç éðàù.zinler jzxta icy yexg` `ly

ifxt `ed m` ,oi`ex .el dli`yd k"g`eekxce ,

dze`a edcy yexgl xeq` `ed - edcy yexgl

.dxt.øúåî íãà ìëådizrc` - xcp ik i`cec

mc` lke .`nlrc `zrc` `le ,xcp diytpc

.dxt dze`a edcy el yexgl mixzenïéà íàå
.ùåøçì åëøãoiqix` el yiy.eliaya oiyxegd

.íéøåñà íãà ìëå àåä`zrc` - xcp ik i`cec

.xcp `nlr ilekcåì ïéàå åøéáçî äàðä øãåîä
éðåðç àáå 'åëå éðåðç ìöà øéãîä êìåä ìëàé äî

.øéãîä ïî åéúåòî ìèåðåxeq` yexita la`

egelye ,gily ipepgd dil ded ok m`c ,el xnel

.ezenk mc` ly.øñåà éñåé 'øåegipna ,dalr

.xcbd lr e` rlqd'îâàîòè éàî ïðçåé ø"à
.éñåé 'øãdil xq` `wc ,xwtd dil aiyg `lc

.xeq`e ,inc ynn dipin ipdzn ikc ,elhiläî
.äðúî.dicil `iz`c cr lawn da ikf `lóà
.ø÷ôäiz`c cr xiwtn zeyxn witp `l inp

lrn j`id dil liwyc icda ,jklid .dkef icil

inc ynn ecin dil liwyc o`nk - rlqd

.xeq`eø áéúî.àáà 'inp ipzwc ,`id `ziixa

. "lke`e lhep dlde rlqd lr gipn"éñåé ø"à
.éúîéàmcew excpy onfa - xqe` ip`exwtdl.

ik elit`e ,exicd eiqkp lkn - exicdykc meyn ,xeq`c `nrh `xazqn `zydc

.oda xeq` oxiwtd
ìáà
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'îâepnn l`yi `le epnn gwi `le epnn deli `l `nlyaipdzn `wc xicnn xcen xnelk

ipdzin `w i`n el xekni `le epeli `le epli`yi `l `l` xeq` ikd meyne dipin

dil iwen `le ,ikd dil rnyn d"yne ,`tixg `piafa 'ipznc dil rnync l"p .dipin

.xkna icin dil iywz `le `zrivn `piafa p"` .`kti` jextile dit` lr inxc `piafa

,`d inwn ipzwc ipdac ikid ikc `xiaqc meyn

,icin ipdn `l - epeli `le epli`yi `l epiidc

epiide ,icin ipdzn `l - el xekni `la inp ikd

ikd jixt d"yne ,`tixg `piafa.ø"à'xa iqei

.dfn df d`pd excpy oebk `pipgm` :`niz ike

xezie xn`c `"xk ol mzqc d`xp ?l"nw i`n ok

dizeek ol mzq xakc b"r`e .d`pd xcena xeq`

) oiwxit yixa:al sc(-`l inp ipd lkc l"nw

`"xl ixiq`e ,xezien irixb.ééáàdxifb xn`

.dxifb oedlek oke li`ydl meyn le`yld"ync

opzc b"r`e .epnn gwil eh` el xeknl inp opixq`

) "mixcp 'c" wxta lirl.`l scdpdp ipi`y" :(

"l`xyil-l`xyiy" ,zegta xkene xzia gwel

"il oipdp-opixn`e .xzia xkene zegta gwel

`tixg `piaf iedc `kid lkc lirlc oiibeqa dlr

-opixfb `le ,xicnl xeknl xcen ixy-xak

l`xyi edlknc oeik ,mzdc l"f m"anxd azk

xcp-lr opixfb `l`pikixvne dlr opixfb i`c ,d

mixkpl zepdil dil-la` .`zlin dil `gixh

cala exiag z`pdl `l` xeq` epi`y ,o`k-

`de :z"`e .opixfbe ,`zlinc dlr mwinl ivn

wxta onwl opz cala exiagn d`pd xcena 'it`

) "oitzeyd":fn sc"mxg jilr ipixd" :(-xcend

xicn la` :rnyne ,xeq`-dil ded ?i`n`e ,`l

e`lc l"i !dxifb meyne ,oixeq` mdipy ipzinl

`kd 'ixfb ikc ,`id `iyew-cegla ipda n"d

exqzilc iypi`l edl rnyn `lc ,'ipzna opipzc

inp iz` xicnl xcen edl ciar i`e ,d`pd xcena

dxenb d`pda la` .xicnn edl lwyinl

da `veike zexit zlik`k-jkld ,xfbinl `kil

oixeq` mdipy ipz ivn `l.'éðúîdcy mpew

.mlerl da yxeg ip`y,exiagl jk xn` l`ey

el dli`ydl dvx `ly ,eilr qrky jezn.íàmc` lke xeq` `ed yexgl ekxc did

.oixzencala ezyixg `l` epeyl zernyna oi` - yxeg `ed oeiky.íàåekxc oi`

.oixeq` mc` lke `ed yexgl`ly `l` ,yexgl ekxc oi`y oeik ,ezyixgl oiekzp `ly

dzyixga dpdi `ly ick ,eliaya yexgl mixeq` mc` lke `ed d"yne .oiek` ezyixga dpdi.êìåä.elv` libxd ipepg lv``l - xicz etiwne elv` libxc b"r`c ,l"nw `zeax

"xicnd" wxta `zi`ck ,ixy - "ciqtn epi` ofd lk" xn`c `l` ,cgein mc`l xn` `l m`y y"ke .ciarw dizegily 'ixn`.àáå.dfn lhepeseqalc ab lr s`c xnele .xn`w ,dvx m`

) "xicnd"a `zi`ck ,"oefi ilew rneyd lk" xne`a `l` gily ied `lc ,ciarw dizegily e`l - ikda ediizrce ,dfn lhep:r sc zeaezk`picn "dfn lhepe `ae" ipzw ikc xninl `kil la` .(

inelyl aiign ikc .xn`w-xeq`e ,dil ipdne ,ciarw dizegily `nl`.äéä.zepal eziaoipa jxevl elit`c l"nw `tiqe ,ixy zepefn jxevlc opirny` `yixa .ipzw ef s` ef `l

exizd ezia.ïúåðg`l.dpzn meyn xdpzn lawnn `l` ,dipin ipdzn `l ikd xzalc.àåäå.lke`e lhep`xwtdn `l` ,ipdzn dicicn e`lc`nrh yxtn 'nba .xqe` iqei 'xe ..

'îâ.lawn zeyxl ozep zeyxn iz`c cr dpzn dnlawn ly ecil ribiy cr ea xefgl leki - "ipeltl ef dpzn ozep ipixd" xn` m`y.óà.dkef 'eyxl iz`c cr xwtd[`vei] epi`y

ipdzn `w xicnn - xcen da ikf ik ,jkld .xcd ivn - 'cdinl ira i`e ,xg` ea dkfiy cr 'ilra zeyxn.åøãðù.exwtdl mcewexiwtd k"g`e exq`y.äî.excpl mcew exwtd il

xzen f"d ipzw i`n`e ,dilr dixcp legilc `ed `pice ,ied xiwtnc ea dkf `ly onf lk `dc:?
lk
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'îâepåIé àI àîILa¯àJà .déI épäî à÷c ¦§¨¨Ÿ©§¤§¨§©¥¥¤¨
àI àîILáe ?déI épäî à÷ éàî ,epîéä äåIé àIŸ¦§¤¥¤©¨§©¥¥¦§¨¨Ÿ

epîéä çwé àIå epîéä äåIé¯,dépéî épäúéî÷c ¦§¤¥¤§Ÿ¦©¥¤§¨¦§©¥¦¥
?dépéî épäúéî à÷ éàî ,epîéä IàLé àI àJà¤¨Ÿ¦§©¥¤©¨¦§©¥¦¥
ééaà .äfî äæ äàðä eøãpL ïBâk :àðéðç 'øá éñBé ø"à¥£¦¨§¤¨§£¨¨¤¦¤©©¥
.äøéæb eäJeëa ïëå ,IéàLäI íeMî IBàLI äøéæb :øîà£©§¥¨¦§¦§©§¦§¥§§§¥¨

'éðúî.äéeðt dðéà :BI øîà .Eúøt éðIéàLä :BI øîà̈©©§¦¥¦¨¨§¨©¥¨§¨
äéä íà ."íIBòI da LøBç éðàL éãN íðB÷" :øîà̈©¨¨¦¤£¦¥¨§¨¦¨¨

LBøçI Bkøc¯ïéà íàå ,íéøzeî íãà Iëå øeñà àeä ©§©£¨§¨¨¨¨¦§¦¥
LBøçI Bkøc¯äàðä øcenä .ïéøeñà íãà Iëå àeä ©§©£§¨¨¨£¦©¨£¨¨

:øîBàå éðåðçä Iöà CIBä ,Iëài äî BI ïéàå Bøéáçî¥£¥§¥©Ÿ©¥¥¤©¤§¨¦§¥
.äNòà äî òãBé éðéàå ,äàðä épnî øãBð éðBIt Léà¦§¦¥¦¤¦£¨¨§¥¦¥©¨¤¡¤
Bøãb ,úBðáI Búéa äéä .äfî IèBðå àáe ,BI ïúBð àeäå§¥¨§¥¦¤¨¨¥¦§§¥

øBö÷I eäãN ,øBcâI¯:øîBàå ,íéIòBtä Iöà CIBä ¦§¨¥¦§¥¥¤©£¦§¥
.äNòà äî òãBé éðéàå äàðä épnî øceî éðBIt Léà¦§¦¨¦¤¦£¨¨§¥¦¥©¨¤¡¤
ïéëJäî eéä .äfî øëN ïéIèBðå ïéàáe ,Bnò ïéNBò ïäå§¥¦¦¨¦§§¦¨¨¦¤¨§©§¦

Iëài äî BI ïéàå Cøca¯,äðzî íeLI ãçàI ïúBð ©¤¤§¥©Ÿ©¥§¤¨§©¨¨
òIqä Iò çépî øçà íänò ïéà íà .da øzeî äJäå§©¨¨¨¦¥¦¨¤©¥©¦©©©¤©
,õBtçiL éî IëI íéø÷ôeî ïä éøä :øîBàå ,øãbä Iò Bà©©¨¥§¥£¥¥§¨¦§¨¦¤©§

.øñBà éñBé 'øå .IëBàå IèBð äJäå'îâîà:ïðçBé 'ø ø §©¨¥§¥¥¥£©¨¨
äðzn äî ,äðzîk ø÷ôä :øáñ÷ éñBé 'øã è"î¯ãò ¥¨¨©¤§¥§©¨¨©©¨¨©

éúàc ãò ø÷ôä óà ,Ia÷î úeLøI ïúBð úeLøî àéúàc§¨§¨¥§¥¦§§©¥©¤§¥©§¨¥
éñBé éaøå ,IëBàå IèBð äJäå :àaà 'ø áéúî .äëBæ úeLøI¦§¤§¦©¨§©¨¥§¥§©¦¥

éúîéà :éñBé ø"à .øñBà¯.Bøé÷ôäI íãB÷ BøãpL ïîæa ¥¥¥¨©¦§©¤¦§¥§¤§¥
Iáà
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בוודאי מוסיף מזמן לזמן בשעות לימוד בתוגה בכלל ובתוגת החסידות בפגט
ממכתב י"ד כסלו, תש"כ
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miwxt dyelya` cenr bn sc ± iriax wxtmixcp
îâ'.åðåìé àì àîìùá.znqxetn d`pd dil ipdnw i`cec ,xcenl xicnäåìé àì ìáà

.åðîî.xcend on xicnd.äàðä éàîsife`c i`nn xcenl dil ihn `wxicnl?àîìùáå
.åðîî äåìé àìb"dka ipdzin `wc xninl inp ivn`we zerxd zern ditfe`c oebk ,

.dit` lr inxc `piafa - ipdzn `wc dl zgkyn epnn gwi `le .zeti j`id dil mlyn

.åðîî ìàùé àì àìàik xcenl ihn d`pd i`n

`iddl i`ce zigtn `w `d ?eilk el li`yn

.`ed ikd dl`y mzqc ,dl ilrn `le ,ilkïåâë
.äæî äæ åøãðù.dfa df mixeq` mdipycäøéæâ

.'åë ìåàùìinp iz` le`yl dil zixy i`c

.li`ydléðúî'.êúøô éðìéàùä åì øîàe`l

.opiwqr xicne xcena.äéåðô äðéàezk`lnc

,li`ynd cbpk l`eyd avrzpe .dyer did

.il dli`ydl zaxqe li`ed :xne`eäãù íðå÷
.ùøåç éðàù.zinler jzxta icy yexg` `ly

ifxt `ed m` ,oi`ex .el dli`yd k"g`eekxce ,

dze`a edcy yexgl xeq` `ed - edcy yexgl

.dxt.øúåî íãà ìëådizrc` - xcp ik i`cec

mc` lke .`nlrc `zrc` `le ,xcp diytpc

.dxt dze`a edcy el yexgl mixzenïéà íàå
.ùåøçì åëøãoiqix` el yiy.eliaya oiyxegd

.íéøåñà íãà ìëå àåä`zrc` - xcp ik i`cec

.xcp `nlr ilekcåì ïéàå åøéáçî äàðä øãåîä
éðåðç àáå 'åëå éðåðç ìöà øéãîä êìåä ìëàé äî

.øéãîä ïî åéúåòî ìèåðåxeq` yexita la`

egelye ,gily ipepgd dil ded ok m`c ,el xnel

.ezenk mc` ly.øñåà éñåé 'øåegipna ,dalr

.xcbd lr e` rlqd'îâàîòè éàî ïðçåé ø"à
.éñåé 'øãdil xq` `wc ,xwtd dil aiyg `lc

.xeq`e ,inc ynn dipin ipdzn ikc ,elhiläî
.äðúî.dicil `iz`c cr lawn da ikf `lóà
.ø÷ôäiz`c cr xiwtn zeyxn witp `l inp

lrn j`id dil liwyc icda ,jklid .dkef icil

inc ynn ecin dil liwyc o`nk - rlqd

.xeq`eø áéúî.àáà 'inp ipzwc ,`id `ziixa

. "lke`e lhep dlde rlqd lr gipn"éñåé ø"à
.éúîéàmcew excpy onfa - xqe` ip`exwtdl.

ik elit`e ,exicd eiqkp lkn - exicdykc meyn ,xeq`c `nrh `xazqn `zydc

.oda xeq` oxiwtd
ìáà
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'îâepnn l`yi `le epnn gwi `le epnn deli `l `nlyaipdzn `wc xicnn xcen xnelk

ipdzin `w i`n el xekni `le epeli `le epli`yi `l `l` xeq` ikd meyne dipin

dil iwen `le ,ikd dil rnyn d"yne ,`tixg `piafa 'ipznc dil rnync l"p .dipin

.xkna icin dil iywz `le `zrivn `piafa p"` .`kti` jextile dit` lr inxc `piafa

,`d inwn ipzwc ipdac ikid ikc `xiaqc meyn

,icin ipdn `l - epeli `le epli`yi `l epiidc

epiide ,icin ipdzn `l - el xekni `la inp ikd

ikd jixt d"yne ,`tixg `piafa.ø"à'xa iqei

.dfn df d`pd excpy oebk `pipgm` :`niz ike

xezie xn`c `"xk ol mzqc d`xp ?l"nw i`n ok

dizeek ol mzq xakc b"r`e .d`pd xcena xeq`

) oiwxit yixa:al sc(-`l inp ipd lkc l"nw

`"xl ixiq`e ,xezien irixb.ééáàdxifb xn`

.dxifb oedlek oke li`ydl meyn le`yld"ync

opzc b"r`e .epnn gwil eh` el xeknl inp opixq`

) "mixcp 'c" wxta lirl.`l scdpdp ipi`y" :(

"l`xyil-l`xyiy" ,zegta xkene xzia gwel

"il oipdp-opixn`e .xzia xkene zegta gwel

`tixg `piaf iedc `kid lkc lirlc oiibeqa dlr

-opixfb `le ,xicnl xeknl xcen ixy-xak

l`xyi edlknc oeik ,mzdc l"f m"anxd azk

xcp-lr opixfb `l`pikixvne dlr opixfb i`c ,d

mixkpl zepdil dil-la` .`zlin dil `gixh

cala exiag z`pdl `l` xeq` epi`y ,o`k-

`de :z"`e .opixfbe ,`zlinc dlr mwinl ivn

wxta onwl opz cala exiagn d`pd xcena 'it`

) "oitzeyd":fn sc"mxg jilr ipixd" :(-xcend

xicn la` :rnyne ,xeq`-dil ded ?i`n`e ,`l

e`lc l"i !dxifb meyne ,oixeq` mdipy ipzinl

`kd 'ixfb ikc ,`id `iyew-cegla ipda n"d

exqzilc iypi`l edl rnyn `lc ,'ipzna opipzc

inp iz` xicnl xcen edl ciar i`e ,d`pd xcena

dxenb d`pda la` .xicnn edl lwyinl

da `veike zexit zlik`k-jkld ,xfbinl `kil

oixeq` mdipy ipz ivn `l.'éðúîdcy mpew

.mlerl da yxeg ip`y,exiagl jk xn` l`ey

el dli`ydl dvx `ly ,eilr qrky jezn.íàmc` lke xeq` `ed yexgl ekxc did

.oixzencala ezyixg `l` epeyl zernyna oi` - yxeg `ed oeiky.íàåekxc oi`

.oixeq` mc` lke `ed yexgl`ly `l` ,yexgl ekxc oi`y oeik ,ezyixgl oiekzp `ly

dzyixga dpdi `ly ick ,eliaya yexgl mixeq` mc` lke `ed d"yne .oiek` ezyixga dpdi.êìåä.elv` libxd ipepg lv``l - xicz etiwne elv` libxc b"r`c ,l"nw `zeax

"xicnd" wxta `zi`ck ,ixy - "ciqtn epi` ofd lk" xn`c `l` ,cgein mc`l xn` `l m`y y"ke .ciarw dizegily 'ixn`.àáå.dfn lhepeseqalc ab lr s`c xnele .xn`w ,dvx m`

) "xicnd"a `zi`ck ,"oefi ilew rneyd lk" xne`a `l` gily ied `lc ,ciarw dizegily e`l - ikda ediizrce ,dfn lhep:r sc zeaezk`picn "dfn lhepe `ae" ipzw ikc xninl `kil la` .(

inelyl aiign ikc .xn`w-xeq`e ,dil ipdne ,ciarw dizegily `nl`.äéä.zepal eziaoipa jxevl elit`c l"nw `tiqe ,ixy zepefn jxevlc opirny` `yixa .ipzw ef s` ef `l

exizd ezia.ïúåðg`l.dpzn meyn xdpzn lawnn `l` ,dipin ipdzn `l ikd xzalc.àåäå.lke`e lhep`xwtdn `l` ,ipdzn dicicn e`lc`nrh yxtn 'nba .xqe` iqei 'xe ..

'îâ.lawn zeyxl ozep zeyxn iz`c cr dpzn dnlawn ly ecil ribiy cr ea xefgl leki - "ipeltl ef dpzn ozep ipixd" xn` m`y.óà.dkef 'eyxl iz`c cr xwtd[`vei] epi`y

ipdzn `w xicnn - xcen da ikf ik ,jkld .xcd ivn - 'cdinl ira i`e ,xg` ea dkfiy cr 'ilra zeyxn.åøãðù.exwtdl mcewexiwtd k"g`e exq`y.äî.excpl mcew exwtd il

xzen f"d ipzw i`n`e ,dilr dixcp legilc `ed `pice ,ied xiwtnc ea dkf `ly onf lk `dc:?
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'îâepåIé àI àîILa¯àJà .déI épäî à÷c ¦§¨¨Ÿ©§¤§¨§©¥¥¤¨
àI àîILáe ?déI épäî à÷ éàî ,epîéä äåIé àIŸ¦§¤¥¤©¨§©¥¥¦§¨¨Ÿ

epîéä çwé àIå epîéä äåIé¯,dépéî épäúéî÷c ¦§¤¥¤§Ÿ¦©¥¤§¨¦§©¥¦¥
?dépéî épäúéî à÷ éàî ,epîéä IàLé àI àJà¤¨Ÿ¦§©¥¤©¨¦§©¥¦¥
ééaà .äfî äæ äàðä eøãpL ïBâk :àðéðç 'øá éñBé ø"à¥£¦¨§¤¨§£¨¨¤¦¤©©¥
.äøéæb eäJeëa ïëå ,IéàLäI íeMî IBàLI äøéæb :øîà£©§¥¨¦§¦§©§¦§¥§§§¥¨

'éðúî.äéeðt dðéà :BI øîà .Eúøt éðIéàLä :BI øîà̈©©§¦¥¦¨¨§¨©¥¨§¨
äéä íà ."íIBòI da LøBç éðàL éãN íðB÷" :øîà̈©¨¨¦¤£¦¥¨§¨¦¨¨

LBøçI Bkøc¯ïéà íàå ,íéøzeî íãà Iëå øeñà àeä ©§©£¨§¨¨¨¨¦§¦¥
LBøçI Bkøc¯äàðä øcenä .ïéøeñà íãà Iëå àeä ©§©£§¨¨¨£¦©¨£¨¨

:øîBàå éðåðçä Iöà CIBä ,Iëài äî BI ïéàå Bøéáçî¥£¥§¥©Ÿ©¥¥¤©¤§¨¦§¥
.äNòà äî òãBé éðéàå ,äàðä épnî øãBð éðBIt Léà¦§¦¥¦¤¦£¨¨§¥¦¥©¨¤¡¤
Bøãb ,úBðáI Búéa äéä .äfî IèBðå àáe ,BI ïúBð àeäå§¥¨§¥¦¤¨¨¥¦§§¥

øBö÷I eäãN ,øBcâI¯:øîBàå ,íéIòBtä Iöà CIBä ¦§¨¥¦§¥¥¤©£¦§¥
.äNòà äî òãBé éðéàå äàðä épnî øceî éðBIt Léà¦§¦¨¦¤¦£¨¨§¥¦¥©¨¤¡¤
ïéëJäî eéä .äfî øëN ïéIèBðå ïéàáe ,Bnò ïéNBò ïäå§¥¦¦¨¦§§¦¨¨¦¤¨§©§¦

Iëài äî BI ïéàå Cøca¯,äðzî íeLI ãçàI ïúBð ©¤¤§¥©Ÿ©¥§¤¨§©¨¨
òIqä Iò çépî øçà íänò ïéà íà .da øzeî äJäå§©¨¨¨¦¥¦¨¤©¥©¦©©©¤©
,õBtçiL éî IëI íéø÷ôeî ïä éøä :øîBàå ,øãbä Iò Bà©©¨¥§¥£¥¥§¨¦§¨¦¤©§

.øñBà éñBé 'øå .IëBàå IèBð äJäå'îâîà:ïðçBé 'ø ø §©¨¥§¥¥¥£©¨¨
äðzn äî ,äðzîk ø÷ôä :øáñ÷ éñBé 'øã è"î¯ãò ¥¨¨©¤§¥§©¨¨©©¨¨©

éúàc ãò ø÷ôä óà ,Ia÷î úeLøI ïúBð úeLøî àéúàc§¨§¨¥§¥¦§§©¥©¤§¥©§¨¥
éñBé éaøå ,IëBàå IèBð äJäå :àaà 'ø áéúî .äëBæ úeLøI¦§¤§¦©¨§©¨¥§¥§©¦¥

éúîéà :éñBé ø"à .øñBà¯.Bøé÷ôäI íãB÷ BøãpL ïîæa ¥¥¥¨©¦§©¤¦§¥§¤§¥
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לשוב  צגיך  הרוף,  חלישות  ברלל  תוגה  מתלמוד  שמתבטל  רמוג  צדיק  אפילו 
בתשובה שלימה מעומקא דליבא
משיחת שבת פגשת וישלח, ה'תשכ"ה
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miwxtקפ dyelyaa cenr bn sc ± iriax wxtmixcp
.øúåî åøãðì íãå÷ åøé÷ôä äéä íà ìáàdil zi`c dn lr - ypi` xicn ik ,`nzqnc

ikdc`e ,xiwtd xaky dn lr `le ,dixc`c `ed dizeyxaiaxc `nrh zxn` i`e .xzen

xcp ik `d ,'ek mcew excp il dn - dkef zeyxl `iz`c cr xwtd ied `lc meyn iqei

?xzen i`n`e ,mc` mey dia dkf `l izk` i`dåúòã ïéà øéãîä ìëã éøùã àîòè åðééä
.øé÷ôäù äî ìò,ezeyxa oiicry dn lr `l`

.xzen ikdc`eïåùàøì ïúö÷î 'åë àáø áéúî
.éðùì ïìåëå,cg`l eiqkp zvwn azky n"ky

.ipyl azk olek x`ydeàì éðù äð÷ ïåùàø
.äð÷.oey`xa xfeg epi`e ipya xfeg - cnr m`e

azkyky itlozpy dn envrl xiiy oey`xl

xiiy `lc - xfeg ipyd one .ipyl jk xg`

dpzn ied `l zxn` i`e .dpw `l d"yne ,melk

ith oey`x dpw i`n` ,lawn cil ihnc cr

.ely ied `l - dicil iz` `lc oeik `d ?ipyn

`ki` - oey`xl xeiy ied ipy lyc ikid ike

li`ed ,ipyl xeiy ied oey`x lyc inp xninl

iz` `lc onf lk izk` od ozep ly ezeyxae

,`l` !i`dc dicildpwcncr lawn ikf `l xn`c ,opgei 'xc `dl `zil n"y - oey`x

.dicil `iz`c.àáø øîà àìà,xzl`l dpzn `ied dxezd onc iqei iax xaqw mlerl

iqei 'xc `nrh i`ne .xwtd ied exiwtdy dryne li`ede ,dkef zeyxl iz` `lc b"r`

.oizipzna `kd xq`c.éñåé éáøã àîòè åðééä.xwtd iedilc xn` `lcúéá úðúî íåùî
.ïåøåç) onwl oiwxta opzck.gn scliaya `l` exagl dpzp `lc `zlin `gkenc ,(

xg` my oi`c oeik ,xwtd ied opixn` i` ,inp `kde .lk`ie eia` `aiy-liayac ifgin

cr xwtd ied `lc ,opaxc` opinwe` jkld .oexeg ziac `inec epiide ,xiwtd ynn xcen

mlerl :`ax xn` `l` :iyxtnc zi`e .dkef zeyxl iz`cied `l `ziixe`cn iqei 'xl

inc `le ,dkef zeyxl iz`c cr xwtdiz` `lc b"r` xwtd iedc `ed opaxcne .dpznl

.'ek 'ipzna `kde ,xwtd zxez gkzyz `ly ick onwl 'ixn`ck ,dkef zeyxløé÷ôîä
ìë åäãù úàâ.åá øåæçì ìåëé íéðåùàøä íéîé 'xfgc ,"xwtd `diy ipevx oi`" xn` oia

b jeza edi` ea dkf oiae ,ea.xyrn icin dil rwt `le dia liig `l xwtd mye ,mini '

) opixn`wck ,xyrnd on xeht xwtdczaysc.gq:(xnype-.xwtdl hxtêìéàå ïàëî
.åá øåæçì ìåëé åðéà.dia ikfc o`n lk xyrnd on xehte
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ìë.xiwtdy dn lr ezrc oi` xcepdded i`e ,ied dilicc ,dia xcd ivnc inp ikd oi`

lkc meyn ,`nrh epiid `kd `l` .excp liig - yexita xiwtdy xac eze`l dil xq`

xiwtdy dn lr ezrc oi` mzq eiqkp xqe`d:opiqxb ikd .áéúîoey`xl ozvwn `ax

.oey`xa carzydl dkf ipy ipyl oleke:eyexit ikde ,`xza `aac `ztqeza `id `ziixae

,oey`xl eiqkp zvwn ozpe ,micar ipy el yiy in

ipyl ozp k"g`e-diteba `nlcc .oey`x dpw `l

dpw `l envry oeike ,xiiy-,dpw `l inp miqkp

envra dkf ipy la` .`ed iqkp ipwc `carc

diablc ,oey`xa carzydl inp dkfe ,miqkpae

dn lr ezrc oi`c zxn` i`e .`xeiy `kil

xiwtdy-xak ozpy dn lr ezrc oi` p"d!

àìà`ax xn`zpzn meyn iqei 'xc `nrh .

,ixy iqei 'xl elit` i`ce `picne .xn` oexeg zia

oeikc `l` .dizeyxn dil `wtp dixwt` iknc

,xcen dkfiy ick `l` dixwt` `lc icdq op`c

xn`c `kid 'it` ixyinl iz` - dil opixy i`

oiwxta opzc oexeg ziac dyrnke ,yexita

dl mcew excpa `wec d"yne .epnr lk`ie `a` `aiy ick `l` jiptl opi`e :onwlcexwt

ixy excpl mcew exwtd la` .xfbnl `ki`c ,xeq`.àéðúmini 'b lk edcy z` xiwtnd

.ea xefgl leki.izrc zeipr itl l"f mipey`xd ixaca dti dxxazp `ly ef dreny izi`x

.ea xefgl leki oi` - jli`e o`kn ,ea xefgl leki mini dyly lk :dyexita il d`xp jke

ipzwc ,dkf `ll dkf oia 'eke cg` meil zxwten ef dcy `dz xn` m`c `tiqa biltn `wcn

`l` ,ikda biltn `l `yixae ,ea xefgl leki oi` dkfyne ea xefgl leki dkf `ly cry

elit`e ,exiwtdn ea xefgl leki mini 'b lk :ipzw ikd n"y - 'b xg`le 'b mcewa dxfg dlez

xwtdc meync .oeda oixcde oixwtnc :onwl `nrh yxtne .dpw `l - ezxfg mcew xg` dkf

oxiwtd zrya ozrc dide ,xhtdl ick odizecy oixiwtn oi`nxd eid xyrnd on xeht

xnel ekxved jkitle ,cala dnxrdl `l` oxiwtd did `ly `vnpe ,oda ekfie oda exfgiy

`l - xg` ea dkfi elit`y xnel ok mb ekxvede .xwtdd on mikefk edi `l - mda ekfi m`y

- d"t` ,oi`nxl yginl `kil xg` iablc b"r`e .'b jez ea xefgl leki xiwtn `die ,dpwi

ixacl ernyi `l - dpw xg` ea dkfiyky oi`nxd e`xi m`y ,`d `niiw `l `d `l i`

:cere .opikf `xwtdn inp op` - `xwtdn ikf xg`c ikid ik :exnilc ,epwi `l mdy minkg

yginl `ki`c ,xwtd `diy xxazn epi` - mini 'b lk df oze`nxa oi`nxd ebdpy oeiky

'it`e ,ea xefgl leki oi` - jli`e o`kn .exiwtd xnbp `l oiicry ,ea xefgl xiwtn leki - xg` ea dkf 'it`c xnel ie`x jkitle .xwtd ied `le ,cala dnxrdl `l` ixwtn ediizrcn `lc

'bn xzei ea zekfl oixg`n milrad oi` - ze`nxa xwtdd dyrpy lky ,oi`nxl yginl `kil ez dyly xg`lc meyn ,ea xefgl epnid lk `l - mc` ea dkf `l.
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BøãðI íãB÷ Bøé÷ôä äéä íà Iáà¯.øzeî äæ éøä £¨¦¨¨¤§¥¥§¦§£¥¤¨
äëBæ úeLøI éúàc ãò zøîà éàå¯Bøãð éJ äî §¦¨§©§©§¨¥¦§¤©¦¦§

àeä ?BøãðI íãB÷ Bøé÷ôä éJ äî ,Bøé÷ôäI íãB÷¥§¤§¥©¦¤§¥¥§¦§
øãBpä Ik :dI épLî àeäå dI áéúBî¯Bzòc ïéà ¦¨§§©¥¨¨©¥¥©§

ïJeëå ïBLàøI ïúö÷î" :àáø áéúî .øé÷ôäM äî Iò©©¤¦§¦§¦¨¨¦§¨¨¨¦§¨
"éðMI¯,àáø øîà àJà !äð÷ àI éðL ,äð÷ ïBLàø ©¥¦¦¨¨¥¦Ÿ¨¨¤¨£©¨¨

úéa úðzî íeMî äøéæb :éñBé éaøc àîòè eðééä©§©§¨§©¦¥§¥¨¦©§©¥
:àéðz .ïBøBçíéîé äLIL Ik ,eäãN úà øé÷ônä ©§¨©©§¦¤¨¥¨§¨¨¦

¯CIéàå ïàkî ,Ba øBæçI IBëé¯.Ba øBæçI IBëé ïéà ¨©£¦¨§¥¨¥¨©£
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

יציאה  היתר  לו  נותנים  אין  לע"ע  אשר  ומתאונן  מודיע  בו  חשון,  מכ"ט  מכתבו  קבלתי 
לנסוע לכאן, ויעוין בהמשך מים רבים תרל"ו בתחלתו, ובטח היתה ידועה לו השקפתי וכמדומה 
נרחב  כר  יש בשבילם  בלוד  דישיבת תומכי תמימים  בזה, שהתלמידים  שגם אליו בפרט כתבתי 
לפעול באה"ק ת"ו ולהאיר עי"ז חלקם בעולם ובמילא להמשיך ג"כ הצלחה בעניניהם הפרטים, 
היינו בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות וכן בהצלחה בעבודת השי"ת, והנה למרות זה הנה 
שאל וחזר ושאל, ושאל ג"כ בעקיפין בדרך שלא ע"ד הרגיל, ועניתי ע"ז, שמהיכי תיתי, אם רוצה 
ינסה ומסכים הנני ע"ז, ואם אחכ"ז הראו לו עוד הפעם שיש בשבילו עבודה )מלשון עורות עבודים 
וכמבואר בכ"מ בדא"ח בתו"א ר"פ משפטים וכו'( היינו שזהו ענינו וואו מען דארף עם האבען, און 
אויף דעם דארפמען הארעווען, ולא ששכלו תובע זה ויש בזה געשמאק מצד הגוף ונה"ב, הנה גם 
אחרי הוראה זו עוד הפעם מתאונן ומחפש לו עצות ותחבולות לנסוע דוקא, בה בשעה ווען ער וויל.

המשך בעמוד הבא
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קפא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc mixcp(iriax meil)

Bøãðì íãB÷ Bøé÷ôä äéä íà ìáàxq`y mcew oefnd z` xiwtdy - £¨¦¨¨¤§¥¥§¦§
,d`pda xcend z`,øzeî äæ éøäoefn lr xeqi`d lg `ly oeik £¥¤¨

oefnd did `l xak eiqkpn xcend z` xicdy drya ixdy ,df
.xwtd did `l` ,elyzøîà éàåepi` xwtdy xne` dz` m`e - §¦¨§©§
xiwtnd zeyxn `veiéúàc ãòqpkp `edy -úeLøìdäëBæ,eaäî ©§¨¥¦§¤©

,Bøé÷ôäì íãB÷ Bøãð élBøãðì íãB÷ Bøé÷ôä él äîoi` ,xnelk - ¦¦§¥§¤§¥©¦¤§¥¥§¦§
ipya `ldy ,jtidl e` xwtdl xcpd mcw m` oia dfa welig
.xicnl jiiy oiicr `edyk oefnd on d`pd xcend dpdp mixwnd
`vei xwtend xac iqei iax zrcl s`y ,gken ef `iyew gkne

.ea ekfy mcew s` xiwtnd zeyxn
,`xnbd dgecàeä`a` iax -dì áéúBî,ef `iyew dywn -àeäå ¦¨§

envrdì épLîayiin -,dze`iqei iax zrca x`al ozip ok`y §©¥¨
it lr s`e ,ea ekf `ly onf lk xiwtn zeyxn `vei epi` xwtdy

y oeik ,xwtddn zepdl xcend xzen xcpl xwtdd mcw m` okìk̈
mc`øãBpäez`pda mixg` xeq`l,øé÷ôäM äî ìò Bzòc ïéàlre ©¥¥©§©©¤¦§¦

xcend lr xeq`l xicnd oeekzd `l ,excpl xwtdd mcw m` ,ok
.xiwtdy dn z`

dn lr xcepd ly ezrc oi`y df ceqi lr `xnbd dywne
:xiwtdy

áéúîdywd -áúëù òøî áéëù ,úøîåàù àúééøáî àáø ¨¦¨¨
,äæë ïôåàá ,íéùðà éðùì åéñëð ìë úà [åúàååöá]azk dligza

z` wxïúö÷îmiqkpd ly,ïBLàøìåz` azk okn xg`lïleë ¦§¨¨¨¦§¨
éðMì-dy ,`ed oicd .eilegn `ixade ,xg` mc`läð÷ ïBLàøz` ©¥¦¦¨¨

`idy miqkp zvwna rxn aiky zpzn oick ,miqkpd zvwn
d eli`e ,ea xefgl leki epi`e ,`ixa zpznkäð÷ àì éðL,dne`n ¥¦Ÿ¨¨

`ly mipc ep`y ,dpzna eiqkp lk z` ozepd rxn aiky oick
`ixad m` ok lre ,zeniy geha didy zngn `l` zzl oeekzp

.ea xefgl leki
lk z` ipyl ozp xy`ky gken ,zvwna dkf oey`xdy df oicne
eiqkpn xzepy dn lr wx dzid ezpeeky mixne` ep` oi` ,miqkpd
dpizpdn ea xfgy ep` mixne` `l` ,oey`xl dpizpd ixg`
ezpizpay yxtp m`y .ipyl eiqkp lk z` zzl oeekzde ,oey`xl
z` el ozp `l` ,oey`xl dpizpdn ea xefgl oeekzd `l ipyl
oey`xd s` dkfi `l ok m` ,oey`xl ozp xaky dnn ueg eiqkp

k wlgny rxn aiky df ixdy ,ewlgadfl ozvwn] eiqkp l
.ezpizpn ea xefgl leki `ixad m`y oicdy ,[dfl ozvwne
dvxe ,ynn miqkpd lkl oeekzd 'ipyl olek' ezxin`ay ,gxkdae
,ipyl el`d miqkpd z` s` zzle oey`xl dpizpdn ea xefgl
lk z` wlgl oeekzd `l oey`xl dpizpd zryay giken df xace

.laiwy zvwna oey`xd dkf ok lre ,eiqkp
dn lr mb ezrc [ipyl] ozepdy enky ,o`kn gikedl yi ,ok m`e

mb ezrc ,eiqkpn exiag z` xicna oicd `ed ,[oey`xl] xak ozpy
.xiwtd xaky dn lr

áéúîdywd -àáøz` ozpy `ixa mc` ,zxne`y `ziixan ¨¦¨¨
ïúö÷îeiqkp lyïBLàøì,eicarn cg`l -ez` ozp okn xg`l ¦§¨¨¨¦
ì ïleëecard,éðLenvr z` `l s` dpw `l oey`xdy ,`ed oicd ¨§¥¦

xiiy oec`dy oeik .miqkpd z` dpw `ly oky lke ,zexigl z`vl
okzie ,xiiyn `ed dn yxit `le ,miqkpd on zvwn envrl
xexa jky oeike exxgyl `le card z` envrl xiiyl oeekzdy
.eax dpw car dpwy dn ixdy ,miqkpa zekfl leki card oi`y

d card j`éðL,miqkpd lk z` laiwyäëæxxgzype envra ¥¦¨¨
el ozp epec`y oeike ,epec` ly eiqkpn wlg `ed ixdy ,ezecarn
dkf oke ,llka envr `ed s` ,melk xiiy `le miqkpd lk z`

Làøa ãaòzLäì,ïBz` dpw `l ixdy ,epec` iqkpn wlg `ed s`y §¦§©§¥¨¦
.zexigl z`vl envr

el`a s`e ,miqkpd lka dkf ipyd cardy mixne` ep`y jkne
z` s` zzl oec`d zpeeky mi`ex ,ok m` ,oey`xd carl epzipy
lr mb ezrc ,eiqkpn exiag z` xicna oicd `ede ,xak ozpy dn

.xiwtd xaky dn
iax zrcl mb ok`y zxaeqe ,`xnbd da zxfeg ,ef `iyew gkne
,mixg` ea ekfy mcew s` xiwtnd zeyxn `vei xwtd iqei
mrh o`k yiy `l` ,xwtdd on zekfl xcend xzen oicd xwirne

:xeq`l xg`
,àáø øîà àlàxcend oicd xwirny xaeq iqei iax s` zn`a ¤¨¨©¨¨

,xicnd xiwtdy dna zekfl xzeneàîòè eðééäenrh edf -éaøc ©§©§¨§©¦
éñBé,xicnd xiwtdy dna zekfl xcend lr xqe`díeMî äøéæb ¥§¥¨¦

a didy dyrndïBøBç úéa úðzî,`edy yxetna xicnd xn`y ©§©¥
ote`ae ,zepdil xcend lkeiy ick wx xg`l dpzn zzl oeekzn
xeq`e ,dlg dpznd oi`e ,ezeyxn `ivedl llk oeekzn epi` dfk
ezpeek lky yxetna xn`yk ,xwtda oicd oke ,zepdil xcend
xeq`l exfb jk meyne ,xwtdd lg `l ,zepdl xcend lkeiy ick

.yxetna ok xne` epi` m` s` ,xwtdd on d`pda xcend z`
mcew excpy ote`a `l` ,dfa xeq`l mewn oi` ,jky oeike
,la` ,xcend jxevl wx xiwtn `ed `ny yygd miiwy ,exiwtdl
exiwtd `le ,dfa yyg lk oi`y i`ce ,excpl exiwtd mcw m`

.xcend jxevl
:opaxk e` iqei iaxk `id m`d zxxane ,`ziixa d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaa,eäãN úà øé÷ônäìL ìkíéîé äL,mipey`xd ©§¨©©§¦¤¨¥¨§Ÿ¨¨¦
ìBëéxiwtnd,Ba øBæçìoeik ,dcya xg` mc` dkf xak m` s` ¨©£

.mipey`xd minid zyelya llk lg xwtdd oi`y minkg epwzy
Cìéàå ïàkî-,mini dyely xg`lïéàxiwtnd,Ba øBæçì ìBëé ¦¨¨¥¨¥¨©£

oia] dcya dkfiy in lke ,dcya mc` s` dkf `l oiicr m` elit`
.xyrnd on xehty xwtd oick ,xyrnn xeht [xg` mc` oiae `ed
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המשך מעמוד הקודם

... ליום הולדתו שמזכיר... הנה בודאי ידוע לו הסדר דיום הולדת, והוא בכלל - העלי' 
לתורה, ובפרט שיום הולדתו חל ביום הש"ק, חזרת דא"ח ברבים, אמירת ספר תהלים, ונתינה 
לצדקה קודם התפלה - אם חל בימות החול - או ביום שלפני זה - אם חל בש"ק ויו"ט -, ובודאי 
ראה ג"כ בהמובא בהיום יום - י"א ניסן - בענין ההתבודדות אשר מועתק הוא ממכתבי כ"ק 

מו"ח אדמו"ר,

והשי"ת יזכהו למלאות שליחותו בעלמא דין לאריכות ימים ושנים טובות ויהי' חסיד 
הנגלה  בתורת  גם  כ"א  החסידות  בתורת  רק  לא  למדן,  במלת  והכוונה  ולמדן,  שמים  ירא 
ובתוספות נו"ן ארוכה הוא ע"ד דרז"ל בענין רבצן, הרגיל בכך ולא בדרך מקרה )ב"מ ל"ג ע"א( 
וע"ד המובא בדא"ח בענין גרשון ותדבקון בתוספת נו"ן ארוכה )לקו"ת נשא כא, א. ראה כ, ב( 

להמשיך הענינים בפועל ממש למטה.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפב

 182  הללמ עמ רדמהל 

xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc mixcp(iying meil)

m`eøîà,xiwtndúø÷ôeî Bæ äãN àäzwx,ãçà íBéìe`ìúaL ¨©§¥¨¤§¤¤§¤¨§©¨
úçàe` ,cg` reay -,ãçà Lãçìe`ì,úçà äðLe`ìúçà òeáL ©©§Ÿ¤¤¨§¨¨©©§¨©©©

y oicd el` lka .mipy ray epiidc ,dhiny -da äëæ àlL ãò- ©¤Ÿ¨¨¨
,ef dcyaàeä ïéaxiwtnd -eïéamc`,øçàìBëéxiwtndøBæçì ¥¥©¥¨©£

Bam`e ,dpwi `l ,xg` da dkfi m` ,ea xfgy xg`le ,xwtdd on
d`vi `l cer dcydy iptn ,xyrna aiig `di dkfi envr `ed
dkefl aygp `le ,mc` da dkfy mcew cer ea xfgy oeik ,ezeyxn

j` .xwtdd onàeä ïéa da äëfMîe xiwtnd -ïéamc`,øçàïéà ¦¤¨¨¨¥¥©¥¥
xiwtnd,Ba øBæçì ìBëé`ed m`e ,dpw xg` mc` dfa dkf m`e ¨©£

ixac o`k cr .xwtdd on dkefk xyrnd on xeht ,da dkf envr
.`ziixad

lirl opgei iax ixac itly ,`xnbd dywne(.bn)iax ly enrhy
xiwtnd zeyxn `vei epi`e ,dpznk `ed xwtdy meyn `ed iqei
xnel migxken dxe`kl ,xwtdd on dkefd zeyxl qpkiy cr

dyàLéøk `id `ziixad lyïðaøzeyxn `vei xwtdy mixaeqd ¥¨©¨¨
d eli`e ,dkefd cil `eaiy mcew s` xiwtndàôéñk `idéñBé éaø ¥¨©¦¥

.dkefd cil `eaiy cr xiwtnd zeyxn `vei xwtdd oi`y xaeqd
,xn`p [mlerl xiwtn iabl] `ziixad ly `yixa ixdy
j` ,mi`nxd iptn xwtdd lg `l mipey`xd minid zyelyay
s` ea xefgl leki oi`e ,xiwtnd zeyxn dcyd z`vei okn xg`l
iabl] `tiqa ,z`f znerle .opaxk epiide ,dcya mc` dkfy mcew
cr xiwtnd zeyxn z`vei dcyd oi`y xn`p [onfl xiwtn
xiwtnd leki ,mc` da dkf `ly onf lke ,dkefd cil ribzy
zrck `id `ziixady ,dyw ok m`e .iqei iaxk epiide ,ea xefgl

.mi`pz ipy
zrck `ziixad z` cinrdle uxzl mipte` ipy `xnbd d`iane

` `pz:cg
,oey`xd ote`d,àìeò øîààôéñ-,onfl xiwtn iablénðmb - ¨©¨¥¨©¦

kàéä ïðaøea dkfy mcew s` ezeyxn `vi xwtddy mixaeqd ©¨¨¦
,dywe .xg`éëä éà,ok m` -éànàrecn -ïéa da äëæ àlL ãò ¦¨¦©©©¤Ÿ¨¨¨¥

ïéa àeämc`,øçàìBëéxiwtnd,Ba øBæçì`vi xak xwtdd `ld ¥©¥¨©£
,dfa xe`iad `l` .ezeyxnéðàLl xwtd oic dpey -å äðLlòeáL ©¦¨¨§¨©

oeik ,onfa laben epi`y xwtdnéçéëL àìc.miievn mpi`y- §Ÿ§¦¥
` xiwtiy xacd ievn oi` ,xnelkoeike .mieqn onf wxtl wx mc

xiwtd `ly dfny ,ezrc z` ep` micne` ,ievnd on dpiyy
lre ,utgd on ixnbl wzpidl epevxa oi`y gken ,mlerl utgd

.dkefd cil ribiy cr ezeyxn utgd `ivedl epevxa oi` mb ,ok
epi`y iqei iaxl opax micen ,onfl xiwtn ly df ote`a ,`linne
ahid zayeine ,dkef zeyxl ribiy cr milra icin `vei

.opax zhiy itl dlek `ziixad

,ipyd ote`d,øîà Lé÷ì Léøàôéñcî`tiqd z` epcnrd m` - ¥¨¦¨©¦§¥¨
k,éñBé éaøénð àLéøk `yixd z` mb cinrp -.éñBé éaøok m`e ©¦¥¥¨©¦©¦¥

xwtdd `vi mini dyly xg`ly xn`p `yixa recn ,dywi
.dkefd cil `eaiy mcew s` ,ezeyxn,àLéøåàîòè eðééäedf - §¥¨©§©§¨

,da xn`pd oicd mrhickçkzLéì àìcgkyz `ly -úøBz §Ÿ¦§©©©
.ø÷ôäxiwtnd zeyxn `vei xwtdd oi` ,`ziixe`cn ok` ,epiidc ¤§¥

xefgl xiwtnd lekie dkefd cil `eaiy cr mini dyly xg`l s`
leki xiwtndy miyp`d mi`exy xg`ny ,minkg eyyg la` .ea
s`e ,llk xwtd o`k oi`y xnel e`eai ,xg` dkfiy mcew ea xefgl
dkf `ly exn`i ,xiwtnd ea xefgiy mcew mc` dfa dkfy ote`a
`vze .`ziixe`cn xyrl aiige ,dpzn zxeza `l` xwtd zxeza
zexit lr ,xyrnn mixehty el` zexitn xyrl e`eaiy dlwz
lr xyrna miaiigy mixg` zexitn e` ,xyrna miaiigy mixg`
lkei `ly minkg epwz okle .xyrnn mixehty el` zexit
on dkef `ed ixd dkefdy xexa didi f`e ,llk ea xefgl xiwtnd
edcy z` xiwtna df lke .`ziixe`cn xyrnn xehte xwtdd
,giky df oi`y oeik ,reayl e` dpyl xiwtna la` ,mlerl
epipyy enk ,ea xefgl leki xiwtndy ,dxez oic lr edecinrd

.`ziixac `tiqa
,`xnbd dywnéëä éà,yiwl yixk `ed `ziixaa xe`iad m` - ¦¨¦

oiicry s` mini dyely xg` ea xefgl leki oi`y `yixa mrhde
ok m` ,minkg zxifbn `ed ,mc` ea dkf `líBiî eléôàoFW`xd £¦¦¨¦

d legi xak - iedil iOp,ø÷ôä`le ,[xwtd zxez gkyz `ly ick] ©¦¤¡¥¤§¥
.mini dyely xg`l wx

xzn,`xnbd zv,äaø øîàgkyz `ly] minkg zxifb cvn ,ok` ¨©©¨
,mini dyely jeza s` legl xwtdd jixv did [xwtd zxez

`ed ,lg epi`y mrhdeïBäa ïéøãäå ïéøé÷ôîc ïéànøä éðtîeidy- ¦§¥¨©¨¦§©§¦¦§¨§¦§
ick ,uegle dtyd on mdizecy z` xiwtdl mi`nxd mibdep
okle ,dcya mikefe mixfeg eid okn xg`le ,zexyrnd on xhtidl
,mipey`xd minid zylya llk xwtdd legi `ly minkg epwz
,ok yeygl oi` xak mini dyely xg`le .xyrnd on exhti `le

.dcya zekfle xefgl jk lk mixg`n mpi` mi`nxdy oeik
iaxk `id `ziixady ,yiwl yix ly exe`ia lr dywn `xnbd

:iqei
leki did oicd xwirn iqei iax zrcly ,yiwl yix ixaca x`azp
,xg` ea dkfiy mcew mini dyly xg`l s` xwtdd on ea xefgl
dlwz yyg awr ea xefgl lkei `ly minkg epwzy `l`

,[lirl x`eank]ìáànéåä àì àúééøBàcd lg `l -ø÷ôä,m`e £¨§©§¨Ÿ¨¥¤§¥
.`ziixe`cn zexyrna el` zexit miaiig ok
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miwxt dyelya` cenr cn sc ± iriax wxtmixcp
.äãù àäú øîà.zxwtenà òåáùì.'dhinylzg`øçà ïéá àåä ïéá äá äëæ àìù ãò

.åá øåæçì ìåëé.ycg seqa e` zay seqa elit`.øçà ïéá àåä ïéá äá äëæùîjez elit`

xwtd meyl envra `ed e` ,mc` mey da dkf exiwtdyn dry-xaqwc .xwtd ied

wtxc cr icin `aiyg `l xg`c e` dicic dikf .dkef zeyxl iz`c cr xwtd ied `lc

wxta oiaexir zkqna xn`ck ,`zxet da

) "oiqt oiyer"scdk.`carc `zzi` `idda ,(

da wtx `xab `edd `z` ,xbd iqkpa dvign

.`xab `eddc dicia opax denwe`e ,`zxet

.éñåé éáø àôéñå ïðáø àùéø:xn`c `yix

zeyxl `z` `l elit` ,jli`e mini dylyn

xwtd iedc ,ea xefgl leki oi` dkef-,`id opax

`l` ,xwtd ied oey`x mein elit`c `ed oicae

.lkd ixacl ,onwl dax xn`ck ,mi`nxd iptn

da dkf `ly cr :xn`c ,iqei iax `tiqe-oia

ied `lc xn`c ,ea xefgl leki xg` oia `ed

,dkef zeyxl iz`c cr `ziixe`cn xwtd

.i"xk ,ea xefgl leki ipzw ikd meyneøîà
àôéñ àìåò.àéä ïðáø éîð`ziixe`cn i`cec

dkef zeyxl `iz` `lc b"r`-xwtd ied

lk xn`c i`de .oey`x mein elit`e ,xzl`l

xwtd `aiyg `l diablc ,xefgl leki mini dyly-zi` `nlr ileklc .oi`nxd iptn

dyly cr xwtd ied `lc opixn`e ,eda iwfgne ixcdc oi`nxd iptn xn`c daxc edl

dkef zeyxl iz`c cr rnync ,xwtd ied `l da dkf `ly cr xn`c `tiqe .mini-

,onfl xiwtdl mc` ipa ly okxc oi`c ,ogiky `lc reaye dpye ycg ip`yc ,`nrh epiid

dpiy dfc oeike-`lc onf lk ,xyrnn irewt`l ,xwtd iedil `lc minkg exn` jkl

.dkef zeyxl iz`.é"ø àôéñãî øîà ì"øzeyxl iz`c cr xwtd iedil `lc rnync

.dkef.éîð àùéøb jezab xg`le ''-b xg`lc mrh epiid `yixe .`id iqei iaxoi` mini '

. dkef zeyxl iz` `lc b"r` xwtd iedc ,ea xefgl lekiúøåú çëúùéì àìã íåùî
ôä.ø÷`z` `lc onf lk mlerle ,dkef zeyxl iz`c cr xwtd ied `l i`ce `ziixe`cnc

dkef icil-opax denwe`c i`de .xyrne dnexzc aeig aiige ,xenb xwtd ied `lzxez`

xwtd-`ed xwtd e`lc ,aiig `ziixe`cnc oeikc ,xyrne dnexzn irewt`l meyn e`l

-irwtn `lzxez gkzyz `ly ick `l` ,dipink lk e`lc ,xyrne dnexzn opax dil

igiky `lc oeik ,reaye dpy iab n"ne .xwtd-xwtd ied `lc ,`ziixe`c` opax denwe`

opax dia exfb `lc ,dkef icil iz`c cr-.xwtd zxez gkzyz `ly meynéëä éà
ïåùàø íåéî åìéôà.ø÷ôä éåäéì.'ek gkzyz `ly ick.äáø øîàxwtd iedlc `ed oica

i`e ,edl ixwt`e xyrne dnexzn mzecy irewt`l irac oi`nxd iptn `l` ,opaxcn

xyrnd on xehte xwtd ied xzl`lc opixn`-dyly lk ,ikdc`e .eda iwfgn ixcd

`le irpnine ,dilic iede dia wifgne iz` jk jezn ixaqc ,edi` iabl xwtd ied `l mini

zeyxl iz`c cr ,`ziixe`cn xwtd ied `l mini dyly xg`l elit` mlerle .ixwtn

.jixte :dkefàì àúééøåàãî ìáàø÷ôä éåä
àîìéãå
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éàå.xn`oia `ed oia da dkf `ly cr 'eke zg` zayl cg` meil zxwten ef dcy `dz

ea xefgl leki xg`.àùéø.iqei iax `tiqe opaxxq`c iqei iaxc `nrhc `zyd c"qw

zeyxn witp `l dkef zeyxl iz`c crc ,dpznk xwtdc lirl xn`c ,opgei iaxck - 'ipzna

`yix xn`w d"yne .xiwtn,xity `ziixa dlek dil `iz` ikdae .iqei iax `tiqe opax

iptn - xefgl leki mini dyly lk ipzw `yixc

xefgl leki oi` jli`e o`kn .ziyixtcke ,oi`nxd

`pcirn xwtdc opaxl l"qc ,`picn - ea

ipzw `tiqe .dizeyxn dil wtp xiwtn dixwt`c

- "cg` meil zxwten ef dcy `dz" xn` m`c

`pcira dizrc i`c ,oi`nxl yginl `kil b"dka

dil dnl - xzl`l dia ikfile xcdilc dixwt`c

oeikc ,ixnbl dixwt`l ?reci onfl exiwtdl

dil `wtp `l - dia ikfnle xcdinl dizrcc

xnb - exiwtdy onf eze`l i`ce `l` .icin

oia dkfyn ,jkitle .llk dnxrd `la xiwtde

`iz` `de .ea xefgl leki oi` - xg` oia `ed

`ly cr :ipzwc i`n ,edin .opaxl elit` xity

iqei iax - ea xefgl leki xg` oia `ed oia da dkf

witp `l dkef zeyxl iz`c crc l"qc ,`id

witpc ixn`c oeik ,opaxlc .xiwtnd zeyxn

`ed oia da dkf `ly cr :iqei iaxl ipzw ikc inp ikd oi`e ?ea xefgl leki j`id - ezeyxn

xwtda elit`c .`tiqc `peebk ,onfl `edy xwtda `wec e`l - ea xefgl leki xg` oia

dkfync `picac meyn ,edine .da dkf `ly cr ea xefgl lekic - `yix epiidc ,zinler

jixhv`e ,`paizkcke ,zinler xwtd mr onfl `edy xwtd eey `l ea xefgl leki epi` da

dkfyn :`niz ike .da dkf `ly cr `peeb `eddk inp `pz - zg` zayl cg` meil ipzinl

xyrnd on xehte ,iqei iaxl elit` xwtd iede xnelk ,ea xefgl leki epi`c ipzwc ,`ed da

witp `l dkef zeyxl iz`c cr xwtdc iqei iaxl l"qc oeik `dc ?xity dil `iz` ikid -

`wtp `l mlerlc ,`xwtdn `le ,ikf `w dicicn - dia ikf xcd ikc `vnp - xiwtn zeyxn

zeyxn witp `l dkef zeyxl iz`c crc iqei iax xaqwc idpc :xnel xyt` !'izeyxn

xyt` didy oeik ,dpznn `le `xwtdn ikf xg` da ikf i`c ikid ik ,ikd elit` ,xiwtn

`le ,xwtd zxezn yexita dia ikfe diteb edi` xcd ik inp ikd - ea zekfl k"b xg`l

`l oiicry oeik ,ixwin xwtdd on dkef envr `ed s` - dxfga ilzip `lc ikid ik ,mzqa

`tiqe opax `yix i` ,jkld .xg` il dn `ed il dnc .ea zekfl leki xg` dide ,ea xfg

ixzc `ail` `pz dl hwp ikid `ed `dinzc `zlin ,edin .xity dil `nwezn - iqei iax

oia da dkf `ly crc `nrhe ,`id opax inp `tiqc xn`e `ler uxzn ikd meyne .i`pz

giky `lc ,xnelk .ogiky `lc zaye reay ip`yc meyn - ea xefgl lekic xg` oia `ed

c dizrcl opicn` - df dpWy oeike .`peb i`d ika iypi` ixwtncexiwtdl dvx `ly oeik ¦¨

wetilc dil `gip `l - exiwtdy onf eze`a elit` ,diab cib` izk`e ,mler xwtd

`xiaqc i`n onfl `edy xwtda opaxl edl `xiaq jklid .jci` dia ikfc cr dizeyxn

ixdy ,iqei iaxl `nweznck opaxl xity `tiq `iz`e .zinler xwtda iqei iaxl dil

ewlgp `l onfl `edy xwtda.ì"øå.iqei iax inp `yix iqei iax `tiqcn xn``wce

epiid `l` .ea xefgl leki dyly xg`l elit` iqei iaxl `picnc inp ikd oi` ,xnelk .xwtd zxez gkzyil `lc :`nrh epiid - ea xefgl leki oi` i`n` dyly xg`l ,ikd i` :jl `iyw
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בענין מ"ש במצבו הוא ברוחניות כו' ובמילא בא בטענה איך ביכולתו להשפיע לאחרים, 
הנה דער הארטער ענטפער הוא בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר מה שענה וכו' וואס מאנסטו בא מיר 
מאן בא זיך, אבל תקותי שבנד"ז זהו הארטקייט שאינה נחוצה, וכשיסיח דעתו מרצונותיו ועניניו 
ובאהבה להחדירם ברוח החסידות  ובקירוב  יותר איך להשפיע להמושפעים שלו בנחת  ויתעסק 
ישתפר מצבו  גיסא  כי מחד  טענה,  א  וועמען האבען  צו  ניט האבען  ער  וועט  בד"מ  הרי  וטעמה, 

ולאידך גיסא לא יהי' זה נוגע לו כ"כ כי יהי' טרוד במצב זולתו, והא בהא תליא.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטיים.
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קפר

miwxt dyelya` cenr cn sc ± iriax wxtmixcp
.äãù àäú øîà.zxwtenà òåáùì.'dhinylzg`øçà ïéá àåä ïéá äá äëæ àìù ãò

.åá øåæçì ìåëé.ycg seqa e` zay seqa elit`.øçà ïéá àåä ïéá äá äëæùîjez elit`

xwtd meyl envra `ed e` ,mc` mey da dkf exiwtdyn dry-xaqwc .xwtd ied

wtxc cr icin `aiyg `l xg`c e` dicic dikf .dkef zeyxl iz`c cr xwtd ied `lc

wxta oiaexir zkqna xn`ck ,`zxet da

) "oiqt oiyer"scdk.`carc `zzi` `idda ,(

da wtx `xab `edd `z` ,xbd iqkpa dvign

.`xab `eddc dicia opax denwe`e ,`zxet

.éñåé éáø àôéñå ïðáø àùéø:xn`c `yix

zeyxl `z` `l elit` ,jli`e mini dylyn

xwtd iedc ,ea xefgl leki oi` dkef-,`id opax

`l` ,xwtd ied oey`x mein elit`c `ed oicae

.lkd ixacl ,onwl dax xn`ck ,mi`nxd iptn

da dkf `ly cr :xn`c ,iqei iax `tiqe-oia

ied `lc xn`c ,ea xefgl leki xg` oia `ed

,dkef zeyxl iz`c cr `ziixe`cn xwtd

.i"xk ,ea xefgl leki ipzw ikd meyneøîà
àôéñ àìåò.àéä ïðáø éîð`ziixe`cn i`cec

dkef zeyxl `iz` `lc b"r`-xwtd ied

lk xn`c i`de .oey`x mein elit`e ,xzl`l

xwtd `aiyg `l diablc ,xefgl leki mini dyly-zi` `nlr ileklc .oi`nxd iptn

dyly cr xwtd ied `lc opixn`e ,eda iwfgne ixcdc oi`nxd iptn xn`c daxc edl

dkef zeyxl iz`c cr rnync ,xwtd ied `l da dkf `ly cr xn`c `tiqe .mini-

,onfl xiwtdl mc` ipa ly okxc oi`c ,ogiky `lc reaye dpye ycg ip`yc ,`nrh epiid

dpiy dfc oeike-`lc onf lk ,xyrnn irewt`l ,xwtd iedil `lc minkg exn` jkl

.dkef zeyxl iz`.é"ø àôéñãî øîà ì"øzeyxl iz`c cr xwtd iedil `lc rnync

.dkef.éîð àùéøb jezab xg`le ''-b xg`lc mrh epiid `yixe .`id iqei iaxoi` mini '

. dkef zeyxl iz` `lc b"r` xwtd iedc ,ea xefgl lekiúøåú çëúùéì àìã íåùî
ôä.ø÷`z` `lc onf lk mlerle ,dkef zeyxl iz`c cr xwtd ied `l i`ce `ziixe`cnc

dkef icil-opax denwe`c i`de .xyrne dnexzc aeig aiige ,xenb xwtd ied `lzxez`

xwtd-`ed xwtd e`lc ,aiig `ziixe`cnc oeikc ,xyrne dnexzn irewt`l meyn e`l

-irwtn `lzxez gkzyz `ly ick `l` ,dipink lk e`lc ,xyrne dnexzn opax dil

igiky `lc oeik ,reaye dpy iab n"ne .xwtd-xwtd ied `lc ,`ziixe`c` opax denwe`

opax dia exfb `lc ,dkef icil iz`c cr-.xwtd zxez gkzyz `ly meynéëä éà
ïåùàø íåéî åìéôà.ø÷ôä éåäéì.'ek gkzyz `ly ick.äáø øîàxwtd iedlc `ed oica

i`e ,edl ixwt`e xyrne dnexzn mzecy irewt`l irac oi`nxd iptn `l` ,opaxcn

xyrnd on xehte xwtd ied xzl`lc opixn`-dyly lk ,ikdc`e .eda iwfgn ixcd

`le irpnine ,dilic iede dia wifgne iz` jk jezn ixaqc ,edi` iabl xwtd ied `l mini

zeyxl iz`c cr ,`ziixe`cn xwtd ied `l mini dyly xg`l elit` mlerle .ixwtn

.jixte :dkefàì àúééøåàãî ìáàø÷ôä éåä
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éàå.xn`oia `ed oia da dkf `ly cr 'eke zg` zayl cg` meil zxwten ef dcy `dz

ea xefgl leki xg`.àùéø.iqei iax `tiqe opaxxq`c iqei iaxc `nrhc `zyd c"qw

zeyxn witp `l dkef zeyxl iz`c crc ,dpznk xwtdc lirl xn`c ,opgei iaxck - 'ipzna

`yix xn`w d"yne .xiwtn,xity `ziixa dlek dil `iz` ikdae .iqei iax `tiqe opax

iptn - xefgl leki mini dyly lk ipzw `yixc

xefgl leki oi` jli`e o`kn .ziyixtcke ,oi`nxd

`pcirn xwtdc opaxl l"qc ,`picn - ea

ipzw `tiqe .dizeyxn dil wtp xiwtn dixwt`c

- "cg` meil zxwten ef dcy `dz" xn` m`c

`pcira dizrc i`c ,oi`nxl yginl `kil b"dka

dil dnl - xzl`l dia ikfile xcdilc dixwt`c

oeikc ,ixnbl dixwt`l ?reci onfl exiwtdl

dil `wtp `l - dia ikfnle xcdinl dizrcc

xnb - exiwtdy onf eze`l i`ce `l` .icin

oia dkfyn ,jkitle .llk dnxrd `la xiwtde

`iz` `de .ea xefgl leki oi` - xg` oia `ed

`ly cr :ipzwc i`n ,edin .opaxl elit` xity

iqei iax - ea xefgl leki xg` oia `ed oia da dkf

witp `l dkef zeyxl iz`c crc l"qc ,`id

witpc ixn`c oeik ,opaxlc .xiwtnd zeyxn

`ed oia da dkf `ly cr :iqei iaxl ipzw ikc inp ikd oi`e ?ea xefgl leki j`id - ezeyxn

xwtda elit`c .`tiqc `peebk ,onfl `edy xwtda `wec e`l - ea xefgl leki xg` oia

dkfync `picac meyn ,edine .da dkf `ly cr ea xefgl lekic - `yix epiidc ,zinler

jixhv`e ,`paizkcke ,zinler xwtd mr onfl `edy xwtd eey `l ea xefgl leki epi` da

dkfyn :`niz ike .da dkf `ly cr `peeb `eddk inp `pz - zg` zayl cg` meil ipzinl

xyrnd on xehte ,iqei iaxl elit` xwtd iede xnelk ,ea xefgl leki epi`c ipzwc ,`ed da

witp `l dkef zeyxl iz`c cr xwtdc iqei iaxl l"qc oeik `dc ?xity dil `iz` ikid -

`wtp `l mlerlc ,`xwtdn `le ,ikf `w dicicn - dia ikf xcd ikc `vnp - xiwtn zeyxn

zeyxn witp `l dkef zeyxl iz`c crc iqei iax xaqwc idpc :xnel xyt` !'izeyxn

xyt` didy oeik ,dpznn `le `xwtdn ikf xg` da ikf i`c ikid ik ,ikd elit` ,xiwtn

`le ,xwtd zxezn yexita dia ikfe diteb edi` xcd ik inp ikd - ea zekfl k"b xg`l

`l oiicry oeik ,ixwin xwtdd on dkef envr `ed s` - dxfga ilzip `lc ikid ik ,mzqa

`tiqe opax `yix i` ,jkld .xg` il dn `ed il dnc .ea zekfl leki xg` dide ,ea xfg

ixzc `ail` `pz dl hwp ikid `ed `dinzc `zlin ,edin .xity dil `nwezn - iqei iax

oia da dkf `ly crc `nrhe ,`id opax inp `tiqc xn`e `ler uxzn ikd meyne .i`pz

giky `lc ,xnelk .ogiky `lc zaye reay ip`yc meyn - ea xefgl lekic xg` oia `ed

c dizrcl opicn` - df dpWy oeike .`peb i`d ika iypi` ixwtncexiwtdl dvx `ly oeik ¦¨

wetilc dil `gip `l - exiwtdy onf eze`a elit` ,diab cib` izk`e ,mler xwtd

`xiaqc i`n onfl `edy xwtda opaxl edl `xiaq jklid .jci` dia ikfc cr dizeyxn

ixdy ,iqei iaxl `nweznck opaxl xity `tiq `iz`e .zinler xwtda iqei iaxl dil

ewlgp `l onfl `edy xwtda.ì"øå.iqei iax inp `yix iqei iax `tiqcn xn``wce

epiid `l` .ea xefgl leki dyly xg`l elit` iqei iaxl `picnc inp ikd oi` ,xnelk .xwtd zxez gkzyil `lc :`nrh epiid - ea xefgl leki oi` i`n` dyly xg`l ,ikd i` :jl `iyw
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נדגים. פגק גביעי - אין בין המודג - דף מד עמוד א - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
גש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

לאחגי  בעיקג  התחיל  הזקן  אדמו"ג  ידי  על  חוצה"  מעיינותיך  ד"יפוצו  העניין 
ביאתו מפטגבוגר

משיחת שבת פגשת וישלח, ה'תשכ"ה

של  הילולא  יום  הוא  כסלו  שי"ט  בכך  קשוגה  כסלו  בי"ט  הזקן  אדמו"ג  ראולת 
המריד

משיחת שבת פגשת וישלח, ה'תשכ"ה
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miwxtקפד dyelyaa cenr cn sc ± iriax wxtmixcp
.øåèôä ìò áåéçä ïîå áåéçä ìò øåèôä ïî éøåùòì éúà àîìéãålkc zxn`c oeikc

mexzilc dil opixn`e ,opaxcn `le `ziixe`cn `l xwtd ied `l mini dylyi`d

xeht xwtde ,xwtd ied `ziixe`cn i`ce :xiwtnd xaq ,xiwtdciyext`lndipin

on ixeyrl ez`e .oi`nxd iptn ,iyext`l iaiignc `ed opaxcn `l` ,xyrne dnexz

aeigdepi`y uivr dil zi` `nlicc .xehtd lr

,`ziixe`cn `le opaxcn ixeyrl aiigc aewp

i`d :xn`e ,"dcyd `veid" dia `pixw `lc

xwtdc i`dn yixtne ,opaxcn i`de opaxcn

dxn` dxezde ,aewp epi`y uivr i`d`

""epnn mzenxde-on `le ,aeigd lr aeigd on

dcetk d`xpy iptn ,aeigd lr xehtd,dnexz

dcety df mc`kdnexze ,zerna eycwd

on elit` ,jkld .mlerl oeict mdl oi` xyrne

,n"ne .swend on `l` mexzl exn` `l aeigd

swend on `ly df lr dfn mxz m`-,dnexz

ied opaxcnc ,ea xefgl leki oi` jli`e o`knc zxn` m` :`"l .`ed aiig dfe dfy li`ed

xwtd ied `l `ziixe`cn la` xwtd-:xaq xiwtn i`dc ,`axeg dipin iz` inp `zyd

xyrne dnexz aiignc i`de ,xwtd ied `ziixe`cn elit`-iyext`l iz`e ,`ed opaxcn

d`n eid m`c ,xehtd lr aeigd on iyext`l iz` `nlic :`"r .aeigd lr xehtd on

p ,oixekrwtn `zydc ,xek xehtd lr aeigd on yixtde ,xeht ly miynge aeig ly '

'ixn`c dlwz icil iz` `l :mlerl `axeg dipin iz`e ,dlg zxezn xek `eddl dil

ik dil.diae dipin xwtd i`dn zxyrn.åøöáå ãîò øçùìå åîøë úà øé÷ôîä éáéúéî
.envr edi` dia dkfeèøôá áééçúåììåòå..mxk x`yn enk.øùòîä ïî øåèôåopiaygc

xyrnn ith ipdn aiigin ikdc`e .xwtd dil-opixn`ck ,`xizi "aefrz" eda aizkc

) "lfebd" wxta w"aasccv.xen`" zyxta cg ,dxizi "aefrz" dia aizkc hxt ip`y :(

`lc ,xyrna la` .aiig xwtdc elit` rnync ,"eidz miyecw"a cge ,"mipdkd l`

"aefrz" dia aizk`xizi-.aiig opaxcn la` ,`ziixe`cn xeht.àìåòì àîìùámiwenc

b lk :ipzwc lirlc `ziixalea xefgl leki mini '-`lc b"r` ,xwtd ied `ziixe`cnc

iptn mini dyly xg`l cr xwtd ied `lc xen`c `ed opax la` ,dkef zeyxl iz`

xwtd iede xyrnn xeht :`kd ipzc inp `d ,oi`nxd-opaxcn la` ,xn`w `ziixe`c

.oi`nxd iptn aiig.ùé÷ì ùéøì àìà,iqei iaxc `ail` lirlc `ziixal dl miwe`c

b :xn`cb xg`lc ,`ziixe`cn elit` xwtd ied `l mini '`l` xwtd ied `l mini '

xwtd zxez gkzyz `ly exfbc ,opaxcn-exva m` i`n`?xyrnd on xeht xgnl

x xn`d!mini dyly xg`l cr xwtd ied `l opaxcn elit`c iqei 'éë ì"ø êì øîà
.éñåé éáøì àðà éøîà. xyrnd on xeht exvae mikyd xgyle :ipzwc jd la`.àéä ïðáø

.dkef zeyxl iz` `lc b"r` ,xwtd ied xzl`l :oizipzna ixn`c
úéòáéàå
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oeikc .ikf `w `xwtdn `l - xg` ea dkfe ,inp ea xfg `l ikc xninl ez` - ikd opixn` i`c

df oi`y `vnpe ,i`w ded dizeyxa `nl` - ea xefgl xiwtn leki did dia ikfilc inwnc

xg` mewnn ixeyrl ez`e ,xyrna aiignc ixaq `we .dpzn lawn `l` xwtdd on dkef

.aeigd lr xehtd on dil dede xg` mewn lr epnne ,xehtd lr aeigd on dil dede ,eilr

leki `di `l mini dyly xg`ly oewz ikdl

xwtd iedl opaxcnc ikid ik ,ea xefgl.éàikd

.xwtd iedl oey`x mein 'it`ol ded ,xnelk

i`dn xwtd iedl oey`x mein 'it`c ipewzl

,opiwxtne ?'b xg`n 'b jez y"ne ,diteb `nrh

.oeda oixcde oixwtnc oi`nxd iptn :`ax xn`

ick `l` oixiwtn opi` ozlgzn elit`y ,xnelk

`l` xwtd oxwtd oi`y `vnpe ,oda exfgiy

mdixac ecinrd - 'b lk ,jkitle .cala dnxrd

,ikdl yginl `kil - 'b xg`l la` ,dxez oic lr

iptn `nrh i`dc ,p"d oi`e .lirl ziyixtck

`l` ,lirl ziyixtck ,dil oikixv - opax `yix oizrny yixa inp opinwen ik ,oi`nxd

i`dl inp dl yxtn iqei iaxk mewizc xyt`c ikid ik ,`yixa ith `wiic `zydc oeikc

dil oikixv ,dxez oic lr ecinrdl ick iqei iaxl dil oikixvc ikid ikc ,p"d oi`e .`nrh

ipewzle dxez oicn iwet`l opaxl inp:'ikxte .ìáàxwtd ied `l `ziixe`càîìãå
xehtd lr aeigd on ixeyrl iz`.idpc xn`wc ,jixt ea xefgl leki oi` jli`e o`kn`

edeaiigy i`ceae .xwtd iedilc opax oewz ,xwtd ied `le ea xefgl leki iqei iaxl `picnc

did c"a xwtdc meyn exhtl mileki eidy idpc .xwtd ied `l `ziixe`cnc oeik ,xyrna

.dxezd on ea aiig `edy dn xyrnd on xehtle lwdl minkg e`a `l ikd elit` ,xwtd

oeik ,i`ce :df dkef xn`c ,xehtd lr aeigd on ixeyrl iz` `nlc yginl `ki` ,oky oeike

izikfy dna minkg ipekfy-dfe ,`ed melk `l `picn jci`c dxfge ,did xenb xwtd

xyrna ipeaiigy-dzidy eayge ezxfg ernyy mi`nxd zxifb iptn ,mdixacn `l` epi`

ok eli`y ,melk dpi`e .dxfg-xeaq `edy df xacn ixeyrl iz`e ?exwtda ipekf j`id

xeaqe ,aewp epi`y uivra elcby oihg oebk ,oicd on xeht `edy xg` xac lr ,xeht `diy

dkef dia ikfc i`nc ,`zile .opaxcn ediiexz eedilc `ed-ezxfgc oeikc ,aiign `ziixe`cn

oze` lr elld zexitn xyrn ike ,xwtdd on dkef df oi`y `vnp ,`picn `ipdn xiwtnc

aewp epi`y uivr ly-:jxtinl ivn dedc `ed oicae .xehtd lr aeigd on xyrn dil ded

`cge ,df lr aewp epi`y uivr ly zexitn xnelk ,aeigd lr xehtd on ixeyrl iz` `nlic

zxyrn ik :'ixn`c ,ikxit edlek iwxtin inp opiwxtnc i`nae .hwp ediipn-dipin xyr

dipin xyr `l` ,eilr xg` mewnn `le xg` mewn lr epnn xyrz `l ,xnelk ,diae.

éáéúéî.d`tae dgkyae zellerae hxta aiig exvae cnr xgyle enxk z` xiwtnd

) `nlra 'ixn`cke ,edlekn xeht xwtdc b"r`c meyn.gq sc zayxnyp :(-,xwtd ihernl

`xizi "aefrz" aizk ipd edlekac meyn ikd 'it`-`ed ea wifgdy `kid lk eda aiign

) "lfebd" 'ta `zi` ikde .envr.cv w"a(xg` `py `le `ed `py `l ,`xizi "aefrz" xyrna aizk `lc oeikc .xyrnd on xehte .-xeht.àîìùá`ziixe`ce dl ipzw opaxc `lerl

.dl ipzw`ziixe`cn xn`wc xehtc ,xity - ediiail` jd `iz` ik ,ikd elit` ,opaxcn xyrna aiign - `ed da dkf ik oky oeike ,ea xefgl leki dyly jezc opax oewzc b"r`c ,xnelk

aiignc inp ikd oi` opaxcn la` ,ipzw.àìà.yiwl yixlicn ea xefgl leki xiwtnc xn`c oeik iqei iaxl `dc ?diail` izizc xyt` ikid jd ,iqei 'xk jci`l dl miwenciz`c cr `p

iqei iaxl dil `xiaqc idpc !xwtdd on `le xva elyny `vnpe ,dia xcd `w xcdnc `nip - xwtdd on ea dkef `edy yixt `lc oeikc ?xeht i`n` exvae df mikydyk ,dkef zeyxl

xvea `ed ely - ea xefgl eciay oeik ,mzq xvayk la` ,yxityk ilin ipd - diytpc `xiwtdn xwtd zxeza ikf ivn inp edi`c.øîà.`id opax `d iqei iaxl `p` ixn` ik jl,xnelk

iqei iax `le `id opax - `d jigxk lr - iqei iaxk dlek dl miwen `ziixa jci`c idpc.
zirai`e
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øeètä ïîe ,øeètä Iò áeiçä ïî éøeOòI éúà àîIãå§¦§¨¨¥§©¥¦©¦©©§¦©§
.déáe dépéî øNò zøNòî ék :déI 'éøîàc !áeiçä Iò©©¦§¨§¦¥¦©©§©§£©¦¥¥

Bøöáe ãîò øçMIå ,Bîøk úà øé÷ônä :éáéúéî¯áéiç ¥¦¥©©§¦¤©§§©©©¨©§¨©¨
.øNònä ïî øeèôe ,äàéôáe äçëLáe úBIIBòáe èøôa§¤¤§§§¦§¨§¥¨¨¦©©£¥

àJeòI àîILa¯éðú÷ àúééøBàãe ,dI éðú÷ ïðaøc ¦§¨¨§¨§©¨©¨¨¥¨§©§¨¨¨¥
øîà ?øNònä ïî øeèt éànà ,Lé÷I LéøI àJà .dÏ¤¨§¥¨¦©©¨¦©©£¥¨©

àðà éøîà ék :CI¯àä ,éñBé 'øI¯.àéä ïðaø ¨¦£©¦£¨¥¨©¨©¦
úéòáéà
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נדגים. פגק גביעי - אין בין המודג - דף מד עמוד ב - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       גש"י

בטח שומג שלושת השיעוגים דחומש תהלים ותניא הידועים ועל כל פנים ישמוג 
עליהם מכאן ולהבא
ממכתב ח' כסלו, תש"כ

מהנכון שימשיך בעבודה הקדושה דהדגכת הנועג במקומו עתה והגי-זה ברדג 
דהצלת נפשות ממש

ממכתב ד' כסלו, ה'תשל"ב
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קפה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc mixcp(iying meil)

yeygl epilry ,dyw df itleéøeOòì éúà àîìãå`eai `ny - §¦§¨¨¥§©¥
xyrl xwtdd on dkefdáeiçä ìò øeètä ïîe øeètä ìò áeiçä ïî, ¦©¦©©§¦©§©©¦

xg`n dxezd on xyrna miaiig zexitd oi`y xeaq `edy oeik
x`yp zn`ay cera ,opaxcn `l` ,exwtedyxyrnd aeig o`k

epi`y uivra elcby zexit lr mdn xyrl `eaie ,`ziixe`cn
yixtdl `eaiy ,jtidl e` ,opaxcn zexyrna maeigy aewp
miaiigd el` zexit lr aewp epi`y uivra elcby zexitn
lke` `ed ixde ,dliren dpi` ef dyxtde ,`ziixe`cn xyrna

.milah
meyn `ed df leyknl miyyeg `ly mrhdy ,`xnbd zvxzn

déì ïðéøîàc,xwtdd on dkefl mixne`y -dépéî øOò ,zøOòî ék §©§¦¨¥¦§©§©§©¥¦¥
déáe,mnvr lr el` zexitn xyr ,ef dcy zexit z` xyrzyk - ¥

rpni ,jkae ,mdilr mixg` zexitn e` mixg` zexit lr mdn `le
.leykn ly yyg lk

,yiwl yix ly exe`ia lr ztqep `iyew dywn `xnbd
:iqei iaxk `id `ziixady

éáéúéî,eywd -mc` ,`ziixaa epcnl,Bîøk úà øé÷ônäøçMìå ¥¦¥©©§¦¤©§§©©©
[xweaa zxgnl-],Bøöáe ãîò,xwtdd on ea xfgy d`xn dfay ¨©§¨

äàéôáe äçëLáe úBììBòáe èøôa áéiç,xeht xwtdy it lr s`e ©¨§¤¤§§§¦§¨§¥¨
mrt 'aefrz' dlind z` dazky jka dxezd dzaix ,el` zeevnn
,el` lka aiigzn ,dkefe xfege xiwtnd mc`y ,epcnll ,ztqep

ez`f znerløNònä ïî øeèô,ieaix xn`p `l xyrn iably oeik ¨¦©©£¥
envr `edy ote`a s` ,xyrnd on xeht xwtdy oicd x`ype ,df

.dkefe xfeg
zylya s` xyrnn xiwtnd z` zxhetd ef `ziixa dxe`kle

lirl z`aend] `ziixad z` zxzeq ,mipey`xd minid(:bn)[
`ler zwelgna ,ef `iyew dlez `xnbde .mi`nxd iptn zaiignd

:lirl `ziixad z` cinrdl cvik yiwl yixe
àìeòì àîìLaedcy xiwtn iabl `ziixady ,`lerk x`ap m` - ¦§¨¨§¨

,ezeyxn dcyd z`vei xiwtnyk ciny mixaeqd ,opaxk `id
,xwtdd legi `l mipey`xd minid zylyay minkg exfby `l`
oeik ,zeziixad oia dxizqd dyw `l ,opaxcn xyrna aiige

,xyrna zaiignd dpey`xd `ziixadydì éðz÷ ïðaøcoic `ed - §©¨¨¨¨¥¨
,mi`nxd iptn opaxcnå,xyrnn zxhetd dipyd `ziixad eli` §

dì éðz÷ àúééøBàãxacn -xwtdd lgy `ziixe`c oicd itlk z §©§¨¨¨¥¨
.xyrnd on dxehte ,cin

ì àlàitLé÷ì Léøiqei iaxk dpey`xd `ziixad z` cinrnd ¤¨§¥¨¦
ea dkfiy mcew ezeyxn xwtdd `vi `l `ziixe`cn s`y xaeqd

,dyw ,xwtdd on ea xefgl lekie ,xg`éànàz` xiwtnd recn - ©©
exvae cnr xgyle enxk,øNònä ïî øeèton ea xfg `ed `ld ¨¦©©£¥

,xyrna aiigzdl jixv `ziixe`cn s` iqei iax zrcle ,xwtdd
.ezeyxn `vi `l xwtddy oeik

Eì øîà,yiwl yix uxzn -àðà éøîà ékizxn`y s` - ¨©§¦¨§¦£¨
`id dpey`xd `ziixadyìit,éñBé éaøàä,dipyd `ziixad - §©¦¥¨

ky dcen ip` mb,àéä ïðaø,xiwtndn cin `vei xwtdy mixaeqd ©¨¨¦
.`ziixe`cn xyrnd on xeht okle
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  אדר"ח כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע בקשת... להתברך בבנים זכרים חו"ק:

יתברך,  השם  ואהבת  התורה  אהבת  ישראל,  באהבת  אומץ  הנ"ל  שיוסיף  מהנכון  הנה 
וכידוע בספרי הקבלה והחסידות, אשר הולדת אהבה ברוחניות ה"ה סגולה להולדת בן בגשמיות, 
כלשון  ית'  בגדולתו  התבוננות  ע"י  והוא  ברוחניות,  האהבה  וחיזוק  קיום  אשר  מובן  ובמילא 
הרמב"ם )הל' יסוה"ת רפ"ב( ה"ז ממשיך חיים ארוכים לאורך ימים ושנים טובות לבנים זכרים 

בגשמיות,

ולכן בלי נדר עד אחר שתלד זוגתו תחי' בן זכר יתן בכל יום מימות החול קודם תפלת 
תלמידים  של  ושתי'  באכילה  הקשורה  צדקה  שתהי'  ומהנכון  לצדקה,  שנים  או  פרנק  שחרית 
עניים, וכשיולד לו בן זכר יתן לו שם ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע יסו"ע, 

שהוא יוסף יצחק, והשי"ת יזכה את כת"ר לבשר בשו"ט בכל הנ"ל...

בברכת הצלחה בענינים הכלליים ובעניניו הפרטיים.
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc mixcp(iyiy meil)

:zeziixad zxizqn dziiyew lr sqep uexiz zvxzn `xnbd
àîéà úéòaéàmb cinrdl ozipy ,xnele uxzl lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

iqei iaxk ,exvae cnr xgyle enxk xiwtnd ly `ziixad z`
`aiy cr milrad zeyxn `vei xwtdd oi`y xaeqd [epizpyna]
,xyrnn xiwtnd xhtp recn zeywdl oi` ok it lr s`e .dkef cil

.mipey mixwn ipya xaecny oeikàäz` xiwtnd'c `ziixad - ¨
,xg` e` envra `ed dkf `ly cry dly `tiqa aezky 'edcy
`ziixe`cn elit` xyrna aiigzie xwtdd on ea xefgl leki

,xaecn ,[yiwl yix itl ezenk `ziixady iqei iaxl]déø÷ôàc§©§§¥
ïéøz étðàadfk ote`ae ,miyp` ipy ipta wx xiwtdy dxwna - §©§¥§¥

xefgl leki okle .xg` ea dkfiy cr ezeyxn `vei xwtdd oi` ok`
.xyrna aiig ea xfg m`e ,eaàäå'enxk z` xiwtnd'c `ziixad - §¨

xaecn ,xyrnd on xeht ea xfg m`y da aezkyétàa déø÷ôàc§©§§¥§©¥
àúìzdcen dfk ote`ae ,miyp` dyly ipta xiwtdy dxwna - §¨¨

xeht `ed okle ,milrad zeyxn cin `vei xwtddy iqei iax

.xwtda dkfe xfgyk xyrnn
xiwtnl mipy ipta xiwtn oia welig yi ok`y `xnbd dgikene

:dyly ipta
,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàcéðôa øé÷ônä ìk §¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¨©©§¦¦§¥

ìLø÷ôä éåä äLxiwtnd j` .xyrnd on xehtl s` xenbéðôa §Ÿ¨¨¥¤§¥¦§¥
ø÷ôä éåä àì íéðL`le ,ecin dpzn milawnk md ixd `l` ,xenb §©¦Ÿ¨¥¤§¥
.xyrnd on exhtp

:df oica wlgpd `xen` `xnbd d`iane
,øîà éåì ïa òLBäé éaøåäøBz øác,dxez oicn -eléôàxiwtn m` §©¦§ª©¤¥¦¨©§©¨£¦

aiptãçàø÷ôä éåääîe ,díòhyeøîàjixv xwtd lky minkg ¦¤¨¨¥¤§¥©©©¨§
zeidlaiptìLäLãçà àäiL éãk ,mdníéðLe äëBæmixg`d ¦§Ÿ¨§¥¤§¥¤¨¤§©¦
ïéãéòî.dyry dna xetkl xiwtnd lkei `le ,xwtdd dyrn lr §¦¦

øãåîä ïéá ïéà êìò ïøãä
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miwxt dyelya` cenr dn sc ± iriax wxtmixcp
.àîéà úéòáéàåx bilt ik.xwtd ied `l ixn`c ,opaxc ediilr iqei 'äéø÷ôà àìã ïåâë
.éøú éôàá àìàx ipzw ikd ikdc`e`lc onf lk xwtd ied `lc ,xeq`c oizipzna iqei '

cil `z` `lc b"r`e ,xwtd ied - `zlz ia it`a dixwt`c `kid la` .dkef cil `z`

.`zlz ia it`a dixwt`c - xyrnd on xehtc ipzw ike .dkeføîà éåì ïá òùåäé 'øå
.ø÷ôä éåä ãçá 'éôà äøåú øáã`lc b"r`c

.xzl`l xwtd ied - dkef zeyxl ribdäîå
.ïéãéòî íéðùå 'åë åøîà íòè`l` `kil i`c

dldc dilr cirn o`n - cg ikf ik ,ixz

epiide ,xwtd ied xzl`l mlerle ?exiwtd

.opaxk dil `xiaq iel oa ryedi iaxc .opaxk

øãåîä ïéá ïéà êìò ïøãä
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úéòáéàå.`zlz it`a dixwt`c `d ixz it`a dixwt`c `d `ni`jd ,xnelk

leki xiwtnc iqei 'x xn`w `l o`k crc ,`iz` iqei 'xk - enxk z` xiwtndc inp `zipzn

ipzwc ,oizipznc `inec ,dyly my oi`y xnelk - ixz it`a dixwt`c `l` - ea xefgl

,dpznk xwtd b"d ik lkc dil `xiaqc ,iqei 'x xq`c `ed cegla `dae ,xg` mdnr oi`c

.xiwtn zeyxn witp `l dkef zeyxl iz`c crc

`kilc ,p"` ,xg` mdnr oi`c meyn dinrhe

cegla jpdnc cgc `zrc` - ixz `l` dicda

inc ikd meyn .`lw `kil ixz ia lkc ,dixwt`

dil witn `l dpznac ikid ikc ,dpznl

`l ,`kd p"d - jci`c `zrc` `l` dizeyxn

cgc `zrc` e` jci`c `zrc` `l` xiwtn

witp `l dpznac ikid ik ,jklid .ediiexzn

xwtda p"d - lawn zeyxl iz`c cr dizeyxn

xiwtndc 'ipzne .inc dpznl df xwtdc ,i`d ik

ikd meyne ,`nwezn xwtd i`d ika - edcy z`

leki - xg` oia `ed oia ,dkf `ly crc ipzw

,jkld .dpznl llk inc `le ,dixwt` `nlr ilekc `zrc`e ,`zlin `yee` - `zlz `ki`c `kid lke ,`zlz it`a dixwt`c `nwezn - enxk z` xiwtndc `zipzn jd la` .ea xefgl

dizeyxn witp xzl`lc dcen iqei 'x 'it` i`d ik xwtda ,dkef zeyxn witp `l lawn zeyxl iz`c cr dpznac b"r`.øîàã.xwtd ied dyly ipta xiwtnd lk opgei 'xmeyn

dixwt` `nlr ilekc `zrc`c.éðôá.xwtd ied `l mipyizazky dna yie .dlek `zrnyc `yexit il d`xp ok .dpznl ince ,dixwt` cegla edcic `zrc` - `lw `kilc oeikc

dkxal mpexkf mipey`xd ixacn izcnly mixac zvw.êäå`ibeqlirl ikd xn`c opgei 'xe ,`iz` dpznk xwtd xaqwc meyn iqei iaxc `nrhc ,`xwirn dizrc `wlqc i`nl dlek

bilt `l iqei 'xc ,`id inp iqei 'xe ,`id opax dlekc `lerc `znwe` edcy z` xiwtndc `ziixal `yexitl opihwpe ,`ibeq jd lk dl `igc` lirlc `pwqnl ,oky oeike .azezi` `d -

iz`c cr xiwtn zeyxn witp `l ogiky `l dpye reayc oeikc meyn ,ea xefgl leki xg` oia `ed oia da dkf `ly crc ipzwc `tiqc `nrh epiide .llk xwtdc `pica opaxc ediilr

lirl ziyixtck dleke ,dkef zeyxl.ïéðòìå.dklddylya exn` mrh dne xwtd ied cg`a 'it` dxez xac xn`c iel oa ryedi 'xk opihwp - iel oa ryedi 'xe opgei 'xc ediizbelta

) mixcp zekldn a"ta l"f m"anxd azk oke .dyly ipta xiwtiy cr xwtd epi` mixteq ixacn jklid .micirn mipye dkef cg` `diy ickfh dkld(.
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  י"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.
 הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...ב( במ"ש שהי' אצלם הצעות ממנהלי בתי ספר... שכיון שמכמה סיבות לא יחזיקו בבית 
לודאי  קרוב  כי  בזה  להזהר  יש  הנה  בהרשת.  להכניסם  להם  מציעים  תשי"ד  בשנת  פלוני  ספר 
שמוסרי ביה"ס אף שיש להם רשות ויפוי כח ע"ז, הנה כאשר יודע הדבר לעוד מי שהוא ולאחר 
עיון לא יישר הדבר בעיניו ובמילא יתנפל עליהם בכל תוקף ועוז, הנה אזי גם אלו שמסרו להם את 

הענין ימשיכו ידם מזה וכו'.

ג( מזכירים במכתבם שנפגשו... ידוע מכבר שיטת ליובאוויטש שאין היא נכנסת כלל בענין 
של מפלגה, ובודאי יש להסביר את זה בנעימות ובאופן של שלום, או אם מספיק הענין דשב ואל 

תעשה יש להסתפק גם בזה אבל בכל אופן לא לקבל על עצמם כל ענין שיש איזה זיקה מפלגתית.

מתאים  אחרים,  זרמים  של  ספר  מבתי  להם  שימסרו  מקומות  יש  אשר  כותבים  כן  ד( 
להחוק החדש שצ"ל רק בי"ס אחד, ובודאי למותר לעורר את תשומת לבם על הזהירות הדרושה 
שזה לא יגע כלל וכלל הרבונות והמרות והבעלות שתהי' להם בהבית ספר, והרי ידוע שלפעמים מי 
שרוצה להרס, הנה נשען על הפסוק מהרסיך כו' ממך יצאו, הנה מתחיל הוא בהענין דהיום אומר 
לו כך, היינו שמסכים על הכל וכשנכנס בפנים הרי מביע דעתו ומזמן לזמן בתקיפות יותר וד"ל. 
אפשר שאין לזה יסוד בנדון דידן ורק על אתר יש להחליט בזה ולא באתי אלא לעוררם להתבונן 
בהענין גם מנקודת מצב זה, ובודאי השי"ת ישמרם מכל ענין של תקלה ח"ו וחפץ ה' בידם יצליח 
לאבינו  ישראל  ובנות  בני  לבם של  ע"י שיקרבו את  ישראל סבא  ברוח  ולהאדירה  להגדיל תורה 

שבשמים בהחנוך הפנימי שיקבלו על ידם במוסדות הרשת.

ה( במכתבם דסיום שנה העברה כותבים תקותם שבקרוב יקבלו המגיע להם מהמשרדים 
השונים להבת"ס דהרשת שבמקומות השונים וכו' והסכום הוא יותר מי"ב אלף ל"י, ולפלא שאינם 
כותבים בפרטיות מה מזה נתגשם כי בודאי אוחזים באמצעים האפשריים לקבל הסכומים במילואם.

המשך בעמוד הבא
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קפז

miwxt dyelya` cenr dn sc ± iriax wxtmixcp
.àîéà úéòáéàåx bilt ik.xwtd ied `l ixn`c ,opaxc ediilr iqei 'äéø÷ôà àìã ïåâë
.éøú éôàá àìàx ipzw ikd ikdc`e`lc onf lk xwtd ied `lc ,xeq`c oizipzna iqei '

cil `z` `lc b"r`e ,xwtd ied - `zlz ia it`a dixwt`c `kid la` .dkef cil `z`

.`zlz ia it`a dixwt`c - xyrnd on xehtc ipzw ike .dkeføîà éåì ïá òùåäé 'øå
.ø÷ôä éåä ãçá 'éôà äøåú øáã`lc b"r`c

.xzl`l xwtd ied - dkef zeyxl ribdäîå
.ïéãéòî íéðùå 'åë åøîà íòè`l` `kil i`c

dldc dilr cirn o`n - cg ikf ik ,ixz

epiide ,xwtd ied xzl`l mlerle ?exiwtd

.opaxk dil `xiaq iel oa ryedi iaxc .opaxk
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úéòáéàå.`zlz it`a dixwt`c `d ixz it`a dixwt`c `d `ni`jd ,xnelk

leki xiwtnc iqei 'x xn`w `l o`k crc ,`iz` iqei 'xk - enxk z` xiwtndc inp `zipzn

ipzwc ,oizipznc `inec ,dyly my oi`y xnelk - ixz it`a dixwt`c `l` - ea xefgl

,dpznk xwtd b"d ik lkc dil `xiaqc ,iqei 'x xq`c `ed cegla `dae ,xg` mdnr oi`c

.xiwtn zeyxn witp `l dkef zeyxl iz`c crc

`kilc ,p"` ,xg` mdnr oi`c meyn dinrhe

cegla jpdnc cgc `zrc` - ixz `l` dicda

inc ikd meyn .`lw `kil ixz ia lkc ,dixwt`

dil witn `l dpznac ikid ikc ,dpznl

`l ,`kd p"d - jci`c `zrc` `l` dizeyxn

cgc `zrc` e` jci`c `zrc` `l` xiwtn

witp `l dpznac ikid ik ,jklid .ediiexzn

xwtda p"d - lawn zeyxl iz`c cr dizeyxn

xiwtndc 'ipzne .inc dpznl df xwtdc ,i`d ik

ikd meyne ,`nwezn xwtd i`d ika - edcy z`

leki - xg` oia `ed oia ,dkf `ly crc ipzw

,jkld .dpznl llk inc `le ,dixwt` `nlr ilekc `zrc`e ,`zlin `yee` - `zlz `ki`c `kid lke ,`zlz it`a dixwt`c `nwezn - enxk z` xiwtndc `zipzn jd la` .ea xefgl

dizeyxn witp xzl`lc dcen iqei 'x 'it` i`d ik xwtda ,dkef zeyxn witp `l lawn zeyxl iz`c cr dpznac b"r`.øîàã.xwtd ied dyly ipta xiwtnd lk opgei 'xmeyn

dixwt` `nlr ilekc `zrc`c.éðôá.xwtd ied `l mipyizazky dna yie .dlek `zrnyc `yexit il d`xp ok .dpznl ince ,dixwt` cegla edcic `zrc` - `lw `kilc oeikc

dkxal mpexkf mipey`xd ixacn izcnly mixac zvw.êäå`ibeqlirl ikd xn`c opgei 'xe ,`iz` dpznk xwtd xaqwc meyn iqei iaxc `nrhc ,`xwirn dizrc `wlqc i`nl dlek

bilt `l iqei 'xc ,`id inp iqei 'xe ,`id opax dlekc `lerc `znwe` edcy z` xiwtndc `ziixal `yexitl opihwpe ,`ibeq jd lk dl `igc` lirlc `pwqnl ,oky oeike .azezi` `d -

iz`c cr xiwtn zeyxn witp `l ogiky `l dpye reayc oeikc meyn ,ea xefgl leki xg` oia `ed oia da dkf `ly crc ipzwc `tiqc `nrh epiide .llk xwtdc `pica opaxc ediilr

lirl ziyixtck dleke ,dkef zeyxl.ïéðòìå.dklddylya exn` mrh dne xwtd ied cg`a 'it` dxez xac xn`c iel oa ryedi 'xk opihwp - iel oa ryedi 'xe opgei 'xc ediizbelta

) mixcp zekldn a"ta l"f m"anxd azk oke .dyly ipta xiwtiy cr xwtd epi` mixteq ixacn jklid .micirn mipye dkef cg` `diy ickfh dkld(.
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נדגים. פגק גביעי - אין בין המודג - דף מה עמוד א - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
גש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

המשך מעמוד הקודם

ו( מצער אותי במקצת ותקותי שאולי החשש שלי אין לו יסוד והוא שכפי מה שכותבים 
אודות הדו"ד שהי' להם עם ב"כ... עשה עלי רושם שנכנס גם אצלם הענין בגדר של נצחון חיצוני, 
ובמילא רוצים להתפשט עד כמה שאפשר ולהראות שיצאו נוצחים. והנה אף שלפעמים נצרך גם 
ענין זה כי ע"י ואתהלכה ברחבה אפשר שיבטלו מניעות ועכובים בלי כל פעולה נוספת, אבל בנדון 
דידן )שהמטרה היא חינוכם של כמה ילידי ישראל ברוח של יר"ש( אין להגדיל את הקישויים בזה 
אפילו במדה קטנה, ונודע ורואים בחוש שכשהולכים בדרכי שלום ובנעימות, במילא אין רגש של 

הנצחון אצל הצד השני, וכשהצד השני מדבר רק ע"פ שכל קל יותר להתדבר אתו...

מובן שאין כוונתי כלל בזה לעזוב את ביה"ס שם, אבל מה שנצרך כפי שיש ואפשר לשער 
בריחוק מקום, הוא להסיר עד כמה שזהו בידם את הענין שזהו מלחמה נטושה ורוצים לכבוש 
את כל הכפר וכו' אלא שכיון שההורים דורשים חינוך מסויים ובעלי הרשת מומחים לזה בטוחים 

הם שימלאו רצון ההורים ולא שיכפו אותם על דעתם וכו' וכו'...

ח( מובן שהאמור בסעיף ד' אודות הזהירות בלקיחה לרשותם בי"ס של מפלגה או זרם 
אחר, הנה אם כבר נעשה מעשה הרי אז אדרבה השינוי עלול להחריף היחסים כו' ובמילא אז יש 
רק לנקוט באמצעים ובצורה המתאימה שלא יהי' כל מקום לחששות הנ"ל, אבל גם זהו פשיטא 
ואין  שכרום  הם  שלא  היינו  אחרים  מורים  ברשות  העומד  לבי"ס  שברשותם  הילדים  לשלוח 

עליהם המרות שלהם, זהו מופרך ואי אפשר לקבל אחריות כלל וכלל בעד חינוך שע"י אחרים.

ט( בשאלתם במכ' מששי בחשון אם כדאי להגיב על ענינים הנדפסים בעתונים, הנה כפי 
שהראה הנסיון להכנס בשקו"ט וכו' בעתונים ה"ז דבר שאין לו סוף, ועוד זאת שסו"ס העתונים 
נמצאים ברשות אחרים ולא שלהם. ובנוגע להגיבה בבית משפט כו' הנה ידועה שיטתי מאז שלזה 

מקום לחשוב רק אחרי שניצלו כל האפשריות האחרות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט בהקדם היותר אפשרי.
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miwxtקפח dyelyaa cenr dn sc ± iriax wxtmixcp

ïéôúåùä.äæî äæ äàðä åøãðùyxtn'nba

.ixiin exicda i` excpa i`

.øöçì ñðëéì íéøåñàcg lkc ,odipy ly xvga

oi` :xaq `we .exiag ly lbxd zqixca xeq`

:xeni`c ,dxixai`dwlgli`de ,liir exiag

.liir exiag wlgl.'åë ñðëð äæ øîåà á÷òé ïá à"ø.dxixa yi :xaqwc
íäéðùå
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ïéôúåùä.xvgl qpkil mixeq` dfn df d`pd excpyd`pd xcena xeq` xezie :`pz i`d xaqwc.éáø.ely jezl qpkp dfe ely jezl qpkp df xne` awri oa xfril``xnba `pniwe`

) "dxtd z` gbpy xey" wxtae .xeq` lkd ixac - dwelg oic da yiy xvga la` ,dwelg oic da oi`y xvga:`p sc w"a`"xc ,dxixa oi` e` dxixa yia ediizbelt `pniwe` (

oic da oi`y xvgc oeik `dc ?xvgl qpkil oixeq` i`n` ,dxixa oi` opax ixaq `wc idp :ipdnze .dxixa oi` :ixaq opaxe .liir `w diytpcl i`de liir `w diytpcl i`de ,dxixa yi :xaq

xvgl qpkil `ly eilr akrl `le ,welgl exiag z` sekl leki szey oi`e ,`id dwelg-onvr od k"b excp elit`e !ely epi`y xac xqe` mc` oi` `d ?eilr dxq`l leki `ed j`id-

xvgl qpkp cg` lkyk ixd ?mixeq` od dnl-

dld oi`y oeik ,exiag lyn `le ,dpdp `ed elyn

,opaxc ediinrh epiidc :l"pe !eilr akrl leki

dilekl ipw cg lkc xnel xyt` i`c oeikc meyn

`"`e ,[xnc e`l xnc] i`c ,mlerl sebd oipw xvg

`zlin ilbi` ea ynzyny dryac k"b xnel

sebd oipw `zry `iddl dl dpw dipw zryac rxtnl-jpdn cg lk `l` .dxixa oi`c

oi`y ,exiag ly ewlga ceary oipwe .ewlg epiidc ,sebd oipw df xvga mlerl el yi oitzey

exiag ly ewlg lr el yiy ceary oipw eze`c opax ixaqw jkld .`teb dil ipw `lc b"r` oicd on eilr akrl leki dld-icin oiriwtn zenpewc ,xeq` d"yne ,eze` oiriwtn zenpew

xvgl qpkpy drye dry lkc opixn` d"yne .dxixa yic dil `xiaqc meyn ,ediilr bilt awri oa xfril` iaxe .oizlikn seqa `zi`ck ,ceary-diepw xvgd sebe ,liir `w diytpca

sebd oipw cg` lkl yiy xnel leki ip`y lky .sebd oipwn `l` ceary oipwn da ynzyn epi`y ,yinyz eze`l ixnbl el-ceary oipw `xwp oi`y ,ceary oipw `diy xnel ie`x oi`

dxixaa izrc cer d`xz jenqae .dxixa oi`c ,sebd oipwk epecl mdl xyt` i`y iptn `l` ceary oipwk dil ipiic `l inp opaxe .mdn cg` lk ly egxk lra mlerl ok cner `edy dn

jci`l iaekrl ivn `l `picn xikync b"r` .`inyc `zriiqa epiptl aezkpy enke ,mipey`xd dfa ewlgpy t"r` ,xkeyd lr ezia xeq`l leki xikync dxexa di`x il d`xp o`kne .ef

-oi`y yiy t"r` .xikynl ezexiky inc xkeyd micwdy `kid 'it` ,xkeyd ceary icin riwtn mpewa inp xikyne ,ceary icin oiriwtn zenpewc meyn ,mpewa dil xq` ivn ikd 'it`

exiagl minc ozil jixv szey oi` `kd `dc .`inyc `zriiqa epiptl aezkpy enk ,ok oixaeq-`ira df z` df exicda `dc .`paizkc `nrhn ,opaxl jci` dil xq` ivn ikd elit`e

`inyc `zriiqa df oica jix`p epiptle ,il d`xp ok .`xnba `id `hiyti` `le.àëéàå:eywnc`piax `nwe` ikdc ,`id dxixa oi`e dxixa yia opaxe xfril` iaxc ediizbeltc oeik

) "dxtd z` gbpy xey" wxta:`p sc my) "oiliyn" wxta `de ?dxixa yic dil `xiaqc awri oa xfril` 'xk `xnba opiwqt ikid (.gl sc dviadxixa `irye` iaxl dil zil ikc `pwiq` (-

.opixn`w dinrhn `le ,xfril` 'xk dkld `kdc :l"f z"x uxiz !`zkld` `zkld `iywe ,dxixa oi` `ziixe`ca `nl` .`irye` 'xk `zkld `wiqt`e .dil zi` opaxca la` ,`ziixe`ca

a xeq` xeziee ,dxixa yic xaq edi`c'it` `l` ,ixii` cala dwelg oic da oi`y xvga e`l jkld .d`pd xcena xzenc ol `xiaq xezie la` ,dxixa oi`c ol `xiaq op`e .d`pd xcen

lbxd zqixcn 'it` yexita d`pd excp m` ,df 'it itle .ixy inp dwelg oic da yi-enzqpy zenzq dnk zegcl `xazqn `lc ,eixac el d`xp `l l"f wgvi epiaxe .xvgl qpkil oixeq`

`wiqt`c `de .oizrnyc `dn dxixa yi `ziixe`ca 'it` xn`c o`nk l"iw i`cec :l"f `ed uxiz jkitl .lif` dizeek lirlc oiwxit dleke ,d`pd xcena xeq` xezie xn`c o`nk oizlikna

"oiliyn" wxta `irye` 'xk `zkld-lk" 'ta dxenza opzcn xacl di`xe .mzd ediizbelt xwir `id idi`c meyn ,`zkld `wiqt`c `ed cegla dxixa yi opaxcac xn`c i`nn

alkd mry ,'` alke mi`lh dryz lhp cg`e mi`lh dxyr lhp cg` ,oitzey ipy oke :alk xign iab "oileqtd-alkd cbpky ,oixzen olek-lewype :`xnba dlr opiyw`e .oixeq` olek

) xn`c l`enyk l"iw `dc ,dxixa oi` `ziixe`ca i`cec ,xeegn `le .dxixa yi 'iixe`ca 'it` `nl` !jpi` exzyle alk cbpk cg.h w"aewlgy oig`d :(-dfl df] oixifgne od ,zegewl

) gleyd wxta dizeek ongp ax wqtcke ,[laeia.gn oihib) "hbd lk" wxt yixa oihiba `icda `zi`cke ,dxixa oi` xaqwc meyn l`enyc `nrhe ,(.dk sce`lc ,`iyw `l dxenzc `idde .(

axd azk !dzkecl `iyew `xcd k"` :`niz ike .`aeh q"yda dizeekce ,dl aiqp `w "`nlya zxn` i`" jxcae .dxixa yi `ziixe`ca xn`c o`nc `ail` `l` ,jixt `zkldc `ail`

xvgc ,`ed `zydca `l` .rxtnl `zlin `xixaz` `nipc ,`ed xgnl xxazne `pci`d xxazn `lc icin e`l `kdc ,`nlrcl `kdc dxixa jd `inc `lc :eizeklda l"f dyn epiax

edpip oitzeyc oeike ,dleka ynzyn cg lke ,`ed dwelg oic da oi`y-xeq`z m`y .dixagca ynzyn `le ,`ed diytpca liirc o`nk opixn` `zydn ,ediizyinyz ied `peeb i`d ik

eilr-dil ecen opax elit` `nlc exicda `kd dl `ira `irain `dc ,rcz .`xnba mzd xnz` `peeb i`d ikae .odilra lr exiag iqkp xqe` mc` oi`e ,exivgn eze` `iven df `vnp

`zi` m`c ,il gep epi`e .l"f epeyl df ,eilr exiag iqkp xq`c dipink lk e`le ,enc miqpe`kc meyn ,awri oa xfril` iaxl-wxta mzd opixn`c dxixa yie dxixa oi`c `pyil i`n

lk dxixa yi meyn awri oa xfril` iax ly enrh oi` ixd ?"dxtd"dxixac ,ohytk mixac il oi`xp jkitl !mdn cg` lkl iepw xvgd lk dpey`x dryny xne` dz`y iptn `l` ,l

i`d` xninl `kilc meyn ,`nlrc dxixak ,rxtnl `zlin ilbi`c dxixal oikixv ep` inp `kd ,edin .awri oa `"xk `kd opiwqt `ticr dxixa jdc meyn `l` .`nlrc dxixak `kdc

xnc i`c ,xnc dleke xnc dlek xvg-xnc i`e ,xnc e`l-xvgd egwly drya elld oitzeyy :opixn`w ikd `l` .xnc e`l-mdn cg` da ynzyiy dryay ,degwl ok zrc lr

-mdn cg` lk ea ynzyi dry efi`ae mei df i`a oircei ep` oi` dpey`x dryny itle .yinyzl ely dlek `dz-da ynzyn mdn cg`y eiykry xnel ,dxixal oikixv ep`-xxaed

jl iqkp" epiidc ,ixnbl el `ed iepw cg`e cg` lk onfae ,oernyl cg` ycge oae`xl cg` ycg dzepwdl mc` leki i`ceae .ef dryl dlek dze` dpw dpey`x dryny rxtnl xacd

reci cg`e cg` lk onf oi` `kdc meyn `l` ."ipeltl jixg`e-dxixac oeike :`niz ike .elld mipnfl epw dpey`x drync `zlin ilbi`c opixn`c ,dxixa dil zi`c o`nl `l` ipdn `l

dxixac meyn ,`nrh epiid ?dxixa oi` `ziixe`cac ol `xiaq `nlrac oeik ,awri oa xfril` iaxk opiwqt ikid ,dipw zrya ol rici ded `lc i`n `zyd ilbi`c ,`nlrc dxixak `kdc

dxixa oi`c `nlra opixn`c `nrh epiidc .`nlrc dxixan `ticr `kdc-"yxb` dvx`y odn dfi`le izy`l hb aezk" xteql xne`d jkitle .wtqd lr xac legiy ie`x oi`y itl

-"axrnl iaexr axrnl gxfnl iaexr gxfnl mkg `a m`" inp oke .lg in myl hbd xwira dpey`x dryn wtq yiy itl ,ea yxbl leqt-`l aexird ziipw zryac meyn ,ipdn `l

xacd xxazi okn xg`ly t"r` ,llk dpwi `l `ny xninl `ki` iaexir jpdn cg lkac oeik jkitle ,dpwi odn dfi` llk xxazn did-oeik ,ewlgy oig`d iab inp oke .dxixa oi`

llk df wlga dkfi `l `ny iwetql `ki` dpey`x drync-eherine ,dpey`x dryn xxazn xac ly exwr `kd la` .dxixa oi` dfa `veik lke ,dpey`x dryn xenb wtq `edy `vnp

da dkfi `l ipelt zekfl dvxi elit` `ny ok mb miwteqn ep` oi`e ,df xvg seb lka mdn cg` lk dkfi `ly oiwteqn ep` oi` dpey`x dryn s`y itl .okn xg`l-dryn ixdy

dlgzn dxxazp `ly okn xg`l xxazn `edy dne ,ezlgzn xxazn xac ly exwry oeik ,jkld .dvxiy dry lk ea dkfiye ,df xvg seb lka zekfl cg` lk cizry oircei ep` dpey`x

da dkfe xvg ly dteba zekfl dvxy onfd epiidc ,`herin `l` epi`-oi`y ,dxixa yi `peeb i`dk lk
herind
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נדגים. פגק חמישי - השותפין - דף מה עמוד ב - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       גש"י

בכל חסד וחסד שהקדוש-בגוך-הוא עושה לאדם צגיך להיות שפל גוח במאוד
ממאמג שבת פגשת וישלח ה'תשכ"ח
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קפט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc mixcp(iyiy meil)

zwqer ef dpyn .exiagn d`pd xcen ipica oecl jiynn df wxt
md mixcene ,ztzeyn xvg mdl yiy mipy .` .mipipr dylya
xcen xf mc`y e` ,exiagn xcen mdn cg`y e` ,dfn df d`pd
mixzen el`ae mixeq` md ze`pd el`a `ed oecipde .mdn cg`n
m`d ,exiagn d`pd xcend mc` .a .mdipyl ztzeynd xvga
mixkyen mdy `l` xicnl mikiiyd mivtgn zepdil el xzen
z` xkn e` zn xicnde ,exiag zian d`pd xcepd .b .xg` mc`l

.zia eze`n d`pda xeq` x`yp xcend m`d ,xg` mc`l ziad
mixeq` md m`d ,dfn df zepdil mixeq`y mitzeya dpc dpynd

:mdipyl ztzeynd xvgl qpkidl

äðùî
ïéôzeMäoi`e dphw `id xvgde] zetzeya xvg mdl yiy mipy - ©¨¦

,[mipyl dwelg ick da,äfî äæ äàðä eøãpLcg` lky `vnpe ¤¨§£¨¨¤¦¤
,exiag iqkpn zepdil xeq` mdnïéøeñàmdipyøöçì ñðkéì £¦¦¨¥¤¨¥

`ed xvgl qpkp `ed xy`k mdn cg` lky meyn ,mdl zkiiyd
citwdl `ly `id mc` ipa jxcy s`e .exiag ly ewlgn mb dpdp
,xicnd ly exvgl qpkidl xcend xeq` ,mxvga lbxd zqixc lr
xcenl mixeq` dfl df xzeel mc` ipa jxcy mixac mby meyn
qpkidl cg` lkl zekf yi zetzeyd ipic xwirny s`e .d`pd

el yiy zekfa xcend z` xeq`l leki xicnd oi` ok m`e ,xvgl
xac xqe` mc` oi` ixdy ,mdipyl ztzeynd xvgl qpkidl
szey lkl yiy ceariyd zekf z` mewn lkn ,ely epi`y
miriwtn mixcpy oeik ,riwtn xcpd exiag ly ewlgl qpkidl
ep` oi`y xnelk ,'dxixa oi`'y minkg mixaeqe .ceariy icin
lr dze` epw ,dcyd z` oitzeyd epwy dipwd zryay mixne`
ely dlek `dz mdn cg` da ynzyiy dryay ok zrc
onfay meyn ,el jiiyy onfd dfy rxtnl xxazie ,yinyzl
,cg` lk da ynzyi dry dfi`ae mei dfi`a reci oi` dipwd
lk mdipyl dpwp `l` ,dfk ote`a oipwd legl leki `l `linne
dcyl qpkpyke ,eicgi mdipyl zkiiy dcyd onf lkae ,dcyd

.exiag wlgn s` dpdpá÷òé ïa øæòéìà éaøe wlgp,øîBàxzen ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
xnelk ,'dxixa yi'y `id dklddy oeik ,xvgl qpkidl oitzeyl
drya cg` lky zrc lr xvgd z` epw dipwd zryay
`dz da ynzyiyk exiag oke ,ely dlek `dz da ynzyiy
ynzyi izn mircei ep` oi` dipwd zryay it lr s`e ,ely dlek
xxazi f` da ynzyiy dryay mixne` ep` ,mdn cg` lk da
,qpkidl mdn cg` lkl xzen jk meyne ,oipwd lg ji` rxtnl

ixdyBlL CBúì ñðëð äæBlL CBúì ñðëð äæåcg` lky - ¤¦§¨§¤§¤¦§¨§¤
eze`ay xacd xxazn ,xvga ynzyn `edy drya mitzeydn

.exiag xvgn llk dpdp epi`e ,cala ely `id xvgd onf
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר דוד

מאיר שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מער"ח כסלו... ובמענה על שאלתו בהמשך דר"ה תש"ג ההולך ונדפס 
עתה, מה שמחלקים שם כמה בחי' רצון למע', והוקשה לו דאיך יתאים זה עם החלטה המקובלה 

בכ"מ שהוא פשוט בתכלית הפשיטות וכו'.

הנה מבואר ענין זה בכ"מ, כי נקודת השאלה היא לאחר שפשוט הוא בתכלית הפשיטות, 
שלש  הנק'  הצ"צ  בדרוש  בזה  והתירוצים  השיטות  והובאו  בעולם,  הריבוי  התהוות  אפשר  איך 
הנני  שי'  כת"ר  אצל  נמצא  אם  יודע  שאיני  וכיון  ב'(,  חלק  מצותיך  דרך  ס'  בסוף  )נדפס  שיטות 
מעתיק פה שמות איזה מהספרים שמובא שם, והם: ספר החייט פרק שלישי, פרדס שער ד' פרק ד', 
עבודת הקדש חלק א' פרק ב', ועיין ג"כ לקו"ת לג' פרשיות ל"ה סוף ע"א, ובכמה מקומות בדא"ח, 
ובכ"א הבחי' בהמדריגות המבוארות בבחי' הרצון בהמשך הנ"ל הוא מיוסד ע"מ שנתבאר בשער 

היחוד לאדמו"ר האמצעי ובכ"מ מדרושיו.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה, אשר בטח ימצא בו רוב ענין כי הוא מהמאור שבתורה.

בברכה ופ"ש בניו שי'.
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc mixcp(ycew zay meil)

xzen m`d wx wlgp awri oa xfril` iaxy zx`an dpynd
zrcl s` mixeq` mixg` miyeniy la` ,xvgl qpkidl oitzeyl

:awri oa xfril` iax
íäéðLe,dfn df d`pd excpy mitzeyd ipy -ãéîòäì íéøeñà §¥¤£¦§©£¦

mdl zkiiyd xvga,øepúå íéçéøåmixeq` ok,íéìBâðøz ìcâì ¥©¦§©§§©¥©§§¦
repnl leki did ,jk lr citwn mitzeyd cg` did m`y meyn
oi`y `id jxcdy s`e ,el` miyeniy xvga zeyrl exiagn
meyn ,xvga el` miyeniy zeyrl mdl xeq` ,jk lr micitwn
oicde ,exiag z` cg` mipdn md jk lr micitwn mpi`y dfay

.d`pd xcena xeq` xeziey `ed
oa xfril` iaxe minkg ewlgpy mipte` zx`ane zxfeg dpynd

:dxixa oica awri
äéäwxíäî ãçà[mitzeyd on-],Bøéáçî äàðä øceîexiag la` ¨¨¤¨¥¤¨£¨¨¥£¥

minkg zrcl ,epnn xcen did `lñðké àìxcend,øöçìmeyn Ÿ¦¨¥¤¨¥
e .'dxixa yi'y mixne` `le ,exiag wlgn dpdp `edyøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

á÷òé ïae wleg,øîBày meyn ,xvgl qpkidl xcenl xzenìBëé ¤©£Ÿ¥¨
Bì øîBì àeä,etzeyl -,ClL CBúì ñðëð éðéàå ñðëð éðà élL CBúì ©§¤¦£¦¦§¨§¥¦¦§¨§¤¨

dcya ynzynyky mixne` ep`y xnelk ,'dxixa yi'y oeik
lk z` dpw ,dcyd z` mitzeyd epwy dryay rxtnl xxazn
dcya wlg xicnl oi` onf eze`ae ,ea ynzyny df onfl dcyd

.llk
e,exiagn xcp mdn cg` wxy ,df ote`aøãBpä úà ïéôBëxq`y ¦¤©¥

exiag z`pd envr lrB÷ìç úà øBkîìonf lky meyn ,xvga ¦§¤¤§
i`yxy exiaga `pwi `ny yeygl yi xvga mitzey mdy
`ed mb ynzydle xcp xeqi` lr xearl `eaie ,xvgl qpkidl
meyn ,xeknl mitek oi` dfn df mixcen mdipyyk la` .xvga
iax zrcl elit`e .d`pw o`k oi`e qpkidl mixeq` mdipyy
xeknl eze` mitek xvgl qpkidl xcenl xizny awri oa xfril`
lcble miigix cinrdl lekiy exiaga `pwi `ly ick ,ewlg z`
xeqi`a lykie ,miigix cinrdl `ed mb `eaie ,xvga milebpxz

.xcp
m` ,minkg zrcl ,ok enk÷eMä ïî ãçà äéäxf mc` -el oi`y ¨¨¤¨¦©

xvgd lr zelraíäî ãçàa øceî[mitzeydn cg`n-],äàðäàì ¨§¤¨¥¤£¨¨Ÿ
ñðkéxfd,øöçìlr xvgl dqipkd z` minkg exq` m` ixdy ¦¨¥¤¨¥

xcendyk mixqe` mdy i`ce ,xvgd lr zelra el yiy szeyd
.xf yi` `edá÷òé ïa øæòéìà éaøe wlgp,øîBàdf ote`a elit` ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

ìBëéxf mc` eze`Bì øîBì,epnn d`pd xcen `edy szeyl - ¨©
CBúìwlgdCBúì ñðëð éðéàå ñðëð éðà Eøéáç ìLwlgd,ClL §¤£¥§£¦¦§¨§¥¦¦§¨§¤¨

yiy szeyl wx `le .cala elyn `l` jlyn dpdp ipi` `linne
xvgl qpkidl awri oa xfril` iax xizd xvgd lr zelra el
szey epi`y xg` mc` elit` `l` ,etzeyn d`pd xcen `edyk

.xvgl qpkidln eze` akrl leki szeyd oi` ,xvga
mdy `l` ,xicnl mikiiyd mivtg ly mpic dn zx`an dpynd

:mdn zepdil xcend xzen m`d ,xg` mc`l mixkyen
,Bøéáçî äàðä øcenäBì Léå[xicnl-]ãaä úéáe õçøîmdy ©¨£¨¨¥£¥§¥¤§¨¥©©

ïéøkNeîxg` mc`l,øéòa,jk `ed xcend oicBì Lé íàxicnl- §¨¦¨¦¦¥
[xikynd]ãé úñéôz ïäaxikynl yiy `ed zexikyd ote`y - ¨¤§¦©¨

,mixg`l mixkyen mdy s` ,cad ziaae ugxna zeiekføeñà̈
,xicndn dpdp xcendy aygp dfy meyn ,mda ynzydl xcend

m` la`Bì ïéà[xikynd] xicnl -,ãé úñéôz ïäaøzeîxcend ¥¨¤§¦©¨¨
zaygp dpi` ezeynzydy meyn ,cad ziaae ugxna ynzydl

.xicnd on d`pd
jk xg`e ,mieqn mc` ly edcy e` ezian xcepa dpc dpynd

:mdn zepdil xcepd xzen m`d ,el mikiiy mpi`e ezeyxn e`vi

,Bøéáçì øîBàäñðëð éðàL Eúéáì íðB÷qpkidl envr lr xq`y - ¨¥©£¥¨§¥§¤£¦¦§¨
,exiag ly ezialEãNå[jcy e`-]ç÷Bì éðàLenvr lr xq`y - §¨§¤£¦¥©

e ,eze` dpwi m` exiag dcyn zepdilúî,dcyde ziad lraBà ¥
øçàì BøënL,,el mikiiy mpi` xak dcyde ziady `vnpeøzeî ¤§¨§©¥¨

meyn ,dze` dpwiy xg` dcydn zepdile zial qpkidl xcepd
.edcye ezia df oi` eiykre ,'jcy'e 'jzia' lr `l` xcp `ly
xeq` ,envr xcepl ziad xkn m` la` ,xg`l exkn m` `weece

xn`e xg` oeyla xcp m` la` .zial qpkidl xcepdäæ úéa íðB÷¨©¦¤
,ñðëð éðàLmpew e`,ç÷Bì éðàL Bæ äãNexcp oeyla xikfd `le ¤£¦¦§¨¨¤¤£¦¥©

m` mb ,ipelt ly dcye zia lr `ed xeqi`dyúîziad lra ¥
,dcyde,øçàì BøënL Bàøeñàzepdile zial qpkidl xcepd ¤§¨§©¥¨

'df zia' envr lr xq`y meyn ,dze` dpwiy xg` dcydn
.`l m` oiae eilra `ed ipelt m` oia ,'ef dcy'e

àøîâ
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -éâéìt eøãðalky ote`a - ¦©§¨§§¨§§¦¥

r lr xq` mdn cg`iax ewlgpy i`ce ,exiag z`pd z` env
la` .xvgl qpkidl mixzen md m`d opaxe awri oa xfril`

y ote`aäæ úà äæ eøécä,ewlgn d`pd exiag lr xq` cg` lky - ¦¦¤¤¤
éàî,oicd dn -ïðéøîà éîwxy mixne` ep` m`d -eøãðaexq`e ©¦©§¦¨§¨§

mnvr lréâéìôc àeä,opaxe awri oa xfril` iax ewlgp -ìáà ¦§¦¥£¨
déì eãBî äæ úà äæ eøécäa[micen-]á÷òé ïa øæòéìà éaøì ïðaø §¦¦¤¤¤¥©¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

yi'y micen md mby meyn ,xvgl qpkidl mdn cg` lkl xzeny
`l` ,xvgl dqipkd z` mdl xizdl yi oicd xwirne 'dxixa
qpkidl eilr exq`e ,xcpa envr xq`y szeyd z` eqpw opaxy
dqipk mdilr xeq`l oi` exiag z` yi` exicd xy`k la` ,xvgl

,xvgleîc ïéñeðà éëcxeqi`a qep` `ed mdn cg` lky oeik - §¦£¦¨
daiq oi`e ,exicd exiag `l` envr lr xcp `l ixdy ,xcpd

,mqpewlàîìéc Bà[`ny-]ïðaø éâéìt äæ úà äæ eøécäa eléôà- ¦§¨£¦§¦¦¤¤¤§¦¥©¨¨
oitzeyl xeq`y mixaeq mde ,awri oa xfril` iax lr opax ewlgp

.'dxixa oi`' oicd xwirny meyn ,xvgl qpkidl
:df z` df exicda mb ewlgpy gikedl dvex `xnbd

òîL àzqdn di`x rnye `a -,da xn`py ,epizpyn ly `ti ¨§©
,Bøéáçî äàðä øceî ïäî ãçà äéäxcenl xeq`y mixaeq minkg ¨¨¤¨¥¤¨£¨¨¥£¥

'xcen' dpynd oeylne .xizn awri oa xfril` iaxe xvgl qpkidl
,exicd exiag `l` envrn xcp `ly rnynåok it lr s`éâéìô §§¦¥

ïðaøgkene ,xvgl qpkdl eilr mixqe`e ,awri oa xfril` iax lr ©¨¨
.exicd exiag `l` envrn xcp `l m` mb ewlgpy

,`xnbd dgecéðz[dpy-],äàðä Bøéáçî øeãðgikedl oi` ,xnelk §¥§¥¨¥£¥£¨¨
,envrn xcepd lr mb zyxtzn ef oeyly oeik ,'xcen' oeyln
exicdyk `le envrn xcepa `weec zxacn dpynd zn`ae

.exiag
:df z` df exicda ewlgp `ly xnel xazqny zx`an `xnbd

àøazñî énð éëäxcepa `weec zxacn epizpyny ,xazqn jk - ¨¦©¦¦§©§¨
,envrnéðz÷ca epipy ixdy -,àôéñúà øBkîì øãBpä úà ïéôBëå §¨¨¥¥¨§¦¤©¥¦§¤

.B÷ìçàîìLa zøîà éàote`a xaecny xn`z m` -àeä øãðc ¤§¦¨§©§¦§¨¨§¨©
,envrnéðz÷c eðééärecn x`ean -ïéôBk,ewlg z` xeknl eze` ©§§¨¨¥¦

,xeqi`d z` envrl mxb `edy oeikzøîà éà àlàm` `l` - ¤¨¦¨§©§
xaecny xn`zdéøcàcdywi ,exicd exiagy -éànà[recn-] §©§¥©©

BúBà ïéôBk,ewlg xeknlñéðà ñðéî àäixdy ,qep` xcend `ld - ¦¨¥©¨¦
.eqpewl oi`e ,xeqi`d z` envrl mxb `l `ed

awri oa xfril` iaxe opax ewlgp xvg efi`a zx`an `xnbd
:epizpyna

,éøéòæ øîà äaø øîà̈©©¨¨©§¦¦
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קצא

miwxt dyelya` cenr en sc ± iriax wxtmixcp
ïéøåñà íäéðùåãéîòäìî.øåðúå íéçéøikd :xvg dze`a milebpxz lcble migix reawl

.opiqxb.øãåðä úà ïéôåë åøéáç ìò äàðä øãåî íäî ãçà äéäxeknl ,exiag z` xicdy

.xvgl qpkil mixeq` :ixn`c ,opaxl o`z` .ewlg z`à ïî øãåî ÷åùä ïî ãçà äéä.'
onmitzeyd.qpki `l ,'îâ.éâéìôã àåä åøãðáexcpc `kidxn` dfc ,dfn df mdipy

mpew" xne` dfe "jl dpdp ip`y mpew" exiagl

.ynn dfn df excp eiykrc ,"jl dpdp ip`y

edi`c ,xvgl qpkil opax ixq` `wc `ed mzde

lkc ,df z` df exicd la` .dilr xq`w envr

dpdp dz`y mpew" xn`e exiag z` xicd cg`

lkc ,miqep` ediiexzc ,"jilr iqkp mpew ,il

mzd - dizrcn `ly dixag dil xq` cg`

ely jezl qpkp dfc xfril` 'xl opax dil ecen

.ely jezl qpkp dfeåøéãäá åìéôà àîìéã åà
.éâéìô éîð [äæ úà äæ]oiqep` `py `lcy"le

.oivex.àøáúñî ð"ä`ed excpae ,ixiin excpac

.xcepd z` oitek :ipzwc ,ibiltcúøîà éà
.åøãðã àîìùáikdl ,exiagn dpdi `ly xcpy

.diytp` xq`c `ed edi`c ,oitekéà àìà
.åúåà ïéôåë éàîà åøéáç åøéãäã úøîà`d

excpa i`ce `l` .qip` mpinc ,ryt `l edi`

:ibilt.ä÷åìç éãë äá ùéùëdfl zen` rax`

li`ed - xq`c o`nc `nrhe .dfl zen` rax`e

.dwelga xyt`eéøáã ä÷åìç éãë äá ïéà ìáà
.øúåî ìëä.carinl dil xyt` i`nc

øáãá
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.ezlgzn xexa didy aexd z` akrn o`kn xg`l xxazne ezligzn wteqnd herind

dxixa oi` `ziixe`cac ol `xiaq `nlrac idp ,d"yne-,awri oa xfril` 'xk `kd opiwqt

eiykr xacd xxaedy xnel jixv dz` n"knc oeikc ,dilr ibilt opaxe .dxixa yi `d ikac

dlgzn df xxazn did `ly ,ixnbl el diepw dzid zipelt dryay-`peeb i`d ika elit`

exiag ly ewlga '` lkl oi`y `vnpe ,dxixa oi`

jk .eze` oiriwtn zenpewy ,ceary oipw `l`

il d`xp.íäéðùåmigix cinrdl oixeq`

.oilebpxz lcble xepzewxta 'ixn`c b"r`c

,ictw `l ick dcnrd` oitzeyc "mizad zwfg"

ictw i` n"n-t"r`e .df lr df akrl oileki

xzel okxcy-d`pd xcena xeq` xezie.äéä
.'eke exiagn d`pd xcen odn cg``l `aa jd

oiac ,awri oa `"xl `le opaxl `l `kixhv`

cg` xcp il dn mdipy excp il dn xnl oiae xnl

oiteke :ipzwc ,dhwp `tiq meyn `l` .mdn

cg` xcpyk `wecc .ewlg z` xeknl xcepd

- xzen dixage xeq` edi`c oeikc meyn ,mdn

,`ed s` da ynzyie exaga `pwzi `ny opiyiig

la` .xeknl eze` oitek - lyki `ly ick jkitle

`l - oixeq` mdipyc ,dfn df d`pd excpyk

xqe`a oke .dixeq`a xdcfn cge cg lkc ,opiyiig

eze` oitek oi` `teb `nrh jdn ,envr lr eiqkp

`ed mdn cg` xcpy oitzeya `wecc - xeknl

ixyc ,inp awri oa xfril` iaxl elit`e .oiteky

inp diciclc ,xeknl eze` oitek - xvgl qpkil

cinrn exag z` d`exy jezny yginl `ki`

`aie ea `pwzi - i`yx epi` `ede xepze migix

dil ixq`c opaxl `nlya :z"ke .ok zeyrl

,`pwzi `nyc `nrh `ki` lbxd zqixca elit`

oi`e ,xzen exiage lbxd zqixca xeq` `edy itl

i`n ,awri oa xfril` iaxl la` .zegnl ecia

i`e !ixy inp edi` ?lbxd zqixca dil ztki`

,dilr akril - migix zcnrda dixaga `pwn

niwe` dfn df excpa `tiq jd `dc .iaekrl `zlin dia `lif - ictw `l `peeb i`d ik oitzeydc oeikc :xninl `ki` !akrl oileki oitzey `peeb i`d ik `dcexiagy oeike ,`xnba dl `p

:xnel ,ea `pwzi - migix cinrn exiagy jezne ,`zlin dil `tiqk - iaekrl jklid ?ea oicitwn oitzeyd oi`y xacn exiag akri dnl - xcpy ,mxb envr `ed `l` xeqi` el mxb `l

ip` mb ok dyr`.äéä.xvgl qpki `l df ixd d`pd mdn cg`n xcen weyd on cg`on cg` lr - akrl leki exiag lr m` :`hiyt diciclc ,`nw `pz meyn dl `pz `l `aa jd

edin .dil `pz opaxc `zeaxl elit`c ,izrc d`xz epiptle .akrl leki szey oi` weyd on cg` lr elit`c ,dil `pz awri oa xfril` 'xc `zeax opireny`l `l` !?xninl `kixv weyd

on cg` ekeza qpkil la` .mdl jixvy in lkle ,mdn cg` lkl iepw xvgdy itl ,el jixv szeydy e` szeyl jixv `edy oia ,szeyd jxevl qpkp `edyk `wecc l"f `"ayxd azk

`le ,ixy oipr lkac azk l"f d"`xd la` .mlerd lkl eze` epwd `l - mdl jixvy in lkle mdilbx zqixcl xvgd z` df z` df epwd m`y ,xeq` - szeyd jxevl `ly ,envrl weyd

eixac il e`xp(`.'îâ.enc miqep`kc awri oa xfril` 'xl opax dil ecen exicda la` opax ibiltc `ed excpa opixn` inelit` `picne ,dxixa yic edl `xiaq edlek `nlic ,xnelk

wxta ediizbelt iwe`c ,`piaxk `lc `d `iz`e .dxixa yic ,`picn ixy - `qpw jiiy `lc ,exicda la` .opiqpw `lc xaq awri oa xfril` 'xe ,edl opiqpw ixaq opaxc `l` ,ixy excpa

mzd `piaxc dixaqke ,opax ibilt inp exicda `nlic e` .dxixa oi`e dxixa yia "dxtd z` gbpy xey".ù"ú.opax ibilte exiagn d`pd xcen odn cg` did,ipzw exiagn xcen mzqe

ibilt exicda elit` `nl`.éðú.exiagn xecpmixg` itn oia envr itn oia rnyn xcenc ,dil ixw "xcen" inp xcepc ,xnelk.éà.oitekc epiid `ed xcpc `nlya zxn``edy itl

ipzw ike ,opiwqr exiag exicda mlerl dil `nile :xn`z m`e !qip` qpin `d ?oitek i`n` - `ed xcp `lc zxn` i` `l` .envrl mxb:xnel yi !xn`w xicnd z` - xcepd z` oitek

`ny yginl `ki`e ,[exiag ly] eiqkp envr lr xeq`l el yi d`pd dnc ,sekl ie`x envr xcepl la` .exiag lr eiqkp xq`y iptn ely z` xeknl mc` sekl oica `diy ol `xiaq `lc

m` ,edine .l"f c"a`xd eilr biyd xake ,eply `xnbd jxc df oi` - inlyexid jxc `ed dfy t"r`y .oiteky `ed xicnlc azky l"f oeniin xa dyn epiax axd lr denzl yie .lyki

) `ztqeza `ipz ikde .xeknl eze` oitek - xicdl libx dida"tewlg lr d`pd xicdl libx mdn '` did :(-,libx ixwin oipnif ixzac inlyexia yxtne .ewlg xeknl libxd z` oitek

jli`e o`kn ,jlr exare `piipz ,jlr exare `ziinw jl zxar :mzd opixn`c-opzcn dil heytile :z"`e .exicda 'it` opax ibilt i` oiira `hyti` `le .jxcp ixy e` jwlg xekn e`

) onwl:fn sc"ilr z`e mxg jilr ipixd" (-xird dze` ly xac dfi`e ,xird dze` ly xaca mixeq`e laa iler ly xaca mixzen mdipy-elit` `nl` ,zqpkd ziae ugxnde dagxd

xeq`e qip` `l xcepc oeik ,qip` xcenc b"r`c meyn `nrh epiid mzdc :l"f dpei 'x axd uxiz !ibilt exicda-xcen zixy i`c ,mixeq` mdipy-belt `l ikd meyne ,xcep ziiv `l

opax.
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IcâIe øepúå íéçéø ãéîòäI íéøeñà íäéðLe§¥¤£¦§©£¦¥©¦§©§©¥
Bøéáçî äàðä øceî íäî ãçà äéä .íéIBâðøz¯ ©§§¦¨¨¤¨¥¤¨£¨¨¥£¥

IBëé :øîBà á÷òé ïa øæòéIà éaø .øöçI ñðké àIŸ¦¨¥¤¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨
ñðëð éðéàå ,ñðëð éðà éJL CBúI :BI øîBI àeä©§¤¦£¦¦§¨§¥¦¦§¨
.B÷Iç úà øBkîI øãBpä úà ïéôBëå .EJL CBúI§¤§§¦¤©¥¦§¤¤§

äàðä íäî ãçàa øceî ÷eMä ïî ãçà äéä¯àI ¨¨¤¨¦©¨§¤¨¥¤£¨¨Ÿ
øîBI IBëé :øîBà á÷òé ïa øæòéIà éaø .øöçI ñðké¦¨¥¤¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©
CBúI ñðëð éðéàå ,ñðëð éðà Eøéáç IL CBúI :BI§¤£¥§£¦¦§¨§¥¦¦§¨§
ãaä úéáe õçøî BI Léå Bøéáçî äàðä øcenä .EJL¤§©¨£¨¨¥£¥§¥¤§¨¥©©

ãé úñéôz ïäa BI Lé íà ,øéòa ïéøkNeî¯,øeñà §¨¦¨¦¦¥¨¤§¦©¨¨
ãé úñéôz ïäa BI ïéà¯:BøéáçI øîBàä .øzeî ¥¨¤§¦©¨¨¨¥©£¥

Bà úî ,"ç÷BI éðàL EãNå ñðëð éðàL EúéáI íðB÷"¨§¥§¤£¦¦§¨§¨§¤£¦¥©¥
øçàI BøënL¯.øzeî,ñðëð éðàL äæ úéa íðB÷" ¤§¨§©¥¨¨©¦¤¤£¦¦§¨

øçàI BøënL Bà úî ,"ç÷BI éðàL Bæ äãN¯.øeñà ¨¤¤£¦¥©¥¤§¨§©¥¨
'îâäæ úà äæ eøécä ,éâéIt eøãða :eäI àéòaéà¦©£¨§§¨§§¦¦¦¦¤¤¤

eøécäa Iáà ,éâéIôc àeä eøãða :ïðéøîà éî ?éàî©¦¨§¦©§¨§¦§¦¦£¨§¦¦
äæ úà äæ¯ïéñeðà éëc é"áàøI ïðaø déI eãBî ¤¤¤¥©¨©§¦£¦

øceî ïäî ãçà äéä :ù"ú ?ïðaø éâéIt äæ úà äæ eøécäa eJéôà :àîIéc Bà .eîc̈¦§¨£¦§¦¦¤¤¤§¦¦©¨©¨¨¤¨¥¤¨
:àôéñ éðú÷c ,àøazñî éîð éëä .äàðä Bøéáçî øeãð :éðz .ïðaø éâéIôe ,Bøéáçî äàðä£¨¨¥£¥§¦¦©¨©§¥¨¥£¥£¨¨¨¦©¦¦§©§¨§¨¨¥¥¨

àeä øãðc àîILa zøîà éà .B÷Iç úà øBkîI øãBpä úà ïéôBëå¯,ïéôBk éðú÷c eðééä §¦¤©¥¦§¤¤§¦¨§©§¦§¨¨§¨©©§§¨¨¥¦
déøcàc zøîà éà àJà¯:éøéòæ øîà äaø øîà !ñéðà ñðéî àä ?BúBà ïéôBk éànà ¤¨¦¨§©§§©§¥©©¦¨¥©£¦¨©©¨¨©§¥¥

ú÷åIçî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

נדגים. פגק חמישי - השותפין - דף מו עמוד א - מתוך מהדוגת "אבן ישגאל - )שטיינזלץ(" 
גש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

יותג, אזי מה שמקודם לא היה חטא, הנה במעלתו  כאשג עולים לדגרה נעלית 
עתה, הגי זה חטא

משיחת שבת פגשת וישלח, ה'תשכ"ה
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miwxtקצב dyelyaa cenr en sc ± iriax wxtmixcp
.øéòä äúåà ìù øáãá.'eke daizde zqpkd zia :yxtnck.ä÷åìç éãë äá ïéàùo`ne

ziakc meyn - xq`ci`e li`ed - ixyc o`ne .mixeq` mdipyc ipzwc ,inc zqpkd

.dwelga xyt`.øåñà ìëä éøáã ä÷åìç éãë äá ùé ìáà.dwelga dil ibqcäîëå
.ãé úñéôúel yi.i`d dia xqzilc ,ugxn eze`a xicnl.øéöáá ìáàaiyg `l riaxn

eda aizkc mixtqe .xcend ea xzene ,ci zqitz

oivaa"iqxbc zi`e .mivaa inp rnyn - "

oiviaa"oivia enk ,") n"aa xn`ck ,xvei lysc

cr.xveidy (mdne xneg ly mivia oink dyer

dil zi`c :dil rnyn ikde .zexcw dyer

ly mivia gipdl ick la` ,melk `zyinyz

mzdl xveimyaiil.ci zqitz ef oi` -ééáà
.øéöáá 'éôà øîàxeq`e ,ci zqitz ied riaxn

ipd lk yxtl `ki` inp ikde .xcend mda

.ipyil.à÷ñèá ìá÷îãzzl xkeyd elaiwy

zqitz ied `l i`dc ,dpye dpy lka qn epnn

.llk ci
â"ä
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ú÷åìçî.dwelg ick da yiyaxxaed 'ixn` `le ,dxixa oi` ixaqc meyn ixq` opaxc

zrya dwelg oic da yiy oeikc meyn .eyinyzl el iepw xvgd sebc ynzynyk xacd

xaq `"xe .ewlgl `ai `l `nyc ,df wlga ynzydl df i`yx `diy xxaed `l - oziipw

cer lky ,de`pw ok zrc lr - dze` epwyk dlgzay itl ,dxixa opixn` `d ika 'it`c

iepw xvgd seb lk `di dze` ewelgi `ly

mdn cg` lk yinyzl.ìáàoic da oi`

.xzen lkd ixac dwelgoic da oi`c oeikc meyn

,zetzeya cenrz mlerly reci xacde ,dwelg

lk da ynzydl mdn cg` lkl zeyx yiye

aexy itl ,dxixa yic ecen r"k - dvxiy dry

x`yl `inc `le .dzligzn dxxaed ef dipw

epizpyna ip` izyxity enke ,`nlrc zexixa.

øîàoi`y inkc zqpkd zia `de sqei ax dil

ly xaca mixeq` mdipy opze inc dwelg ick ea

.xird dze`wxtc oizipzn `da lif`e yxtneoi

).gn onwl.zqpkd zia oebk ,xird dze` ly xacc (

dwelg oic da oi`y xvgac zxn` i` `nlyae

ibilt-xvgac zxn` i` `l` .`id opax ipn `d

xzen lkd ixac dwelg oic da oi`y-oizipzn

diinxz o`n`.?àìàixirf xn` sqei ax xn`

.dwelg ick da oi`y zwelgn- welgl etekl `le ,mlerl ea ynzydln exiag z` akrl oitzeyd on cg`l xyt` i`y oeikc xaq xfril` 'xe ,dxixa oi` `d ika 'it`c ixaq opaxc

xfril` 'xl l"qe .ef dryl el diepw dzid dlgzny rxtnl xacd xxaed 'ixn` - da ynzynyke eyinyz zrya ,eyinyzl cg` lkl ixnbl diepw dteb `dzy ,de`pw ok n"r dlgzn

dpey`x dryn dxxazp dipwd xwiry itl ,dxixa yi `d ika ,dxixa oi` `nlrac idpc.ìáà.xeq` lkd ixac dwelg oic da yii` - zcner `id dwelgl ef xvgy oeikc meyn

`l` ,mixeq`c dwelg mcew `irain `lc :l"f `"ayxd azke .oixeq` awri oa xfril` 'xl 'it` ,jkld .exiag z` seki '`d `nyc ,eyinyzl cg` lk dlek de`pw dlgzny xnel xyt`

x`yk dxixa jd dil `ied - d"`c .exag wlga `l` xq`p `l `ede ,dpey`x dryn eribnd ewlg `edy rxtnl xacd xxaed ewlgy oeik xninl `kilc .oixeq` inp dwelg xg`l elit`

) xn`c l`enyk l"iw `d ,n"n :z"ke .dxixa oi` `ziixe`ca l"iwe ,`nlrc zexixa.h w"aewlgy oig`d :(-,dxeq` epnn dgwl elit`c ,`zil !epnn dgwl eli`k df ixde ,od zegewl

) lirl 'ixn`ck:cl scxg` diwqt` `lc `kid lk ,dpzna dildip 'iadic b"r`c "jilr ixkk" iab (-,"gwel ip`y jcy" ,"qpkp ip`y jzia mpew" opzcke .dpznk `id ixd dxikne .xeq`

xg`l exkn e` zn-"qpkp ip`y jzia mpew" xne`a 'it` ,el exkn `d .xzen-) mixcp 'ldn f"ta azk l"f m"anxd la` .l"f `"ayxd zrc edf ,xeq`c"dm` ,xvga oitzey odipy eid :(

dwelg oic da yi-dxixa oi` `ziixe`cac l"iiwc b"r`c ,l"f enrha l"pe .ixy dwelg xg`lc l"f l"q `nl` .ewlgl '`e '` lk qpkie ,ewelgiy cr da qpkil mixeq` el` ixd-d"t`

d"`c .dwelg xg`l eilr zxq`p `dzy oipra exag lr dxq`l odn cg` lkei `ly ,etzzyp ok n"ry icdq op`-oica epi`e ,dcic iqkp dilr xq`.'éðúîyie exiagn d`pd xcend

.xira mixkyen ,cad ziae ugxn elxg`l oxikydy `l` cad ziae ugxn xicnl el yie.íà.ci zqitz oda el yizqitz mda xicnl el yic oeikc .mdn zepdil xcen xeq` ,xicnl

ci zqitz inc ikid yxtn `xnbae .dicick edl eed - ci.íàå.xzen ci zqitz mda el oi`zqitz oda el oi`yac 'ixn` ikc :l"f `"ayxd azke .[xkeydn] `l` ipdn dicicn e`lc

.`l - zexikya la` ,ixyc `ed dxikna `wec ,xzen - xg`l exkn e` zn "qpkp ip`y jzial" :jenqa opzc b"r`c .`l - okn xg`l oxikyd la` ,xak oixkyen eidyk `wec - xzen ci

oda el oi`y lk jkitle ,xak oxikyda 'ipzn la` .zexiky i"r wlzqn xeqi`d oi` ezexikyl excp mcwy lk i`ce `l` .oxkn y"ke ,oxikyd ipzil - ixy zexikya 'it`c `zi` m`c

mdilr lg xeqi`d oi` - ci zqitz.'îâ.riaxle yilyl dvgnl ongp ax xn` ci zqitz dnkedicick dil ded - giexn ugxndy dn itk xkzyn ugxnd lrac oeikc.ìáàmiviaa

.xzeneze` envrl xiiy `l` ,llk ugxnd geixa xkzyn ugxnd lra oi` m`y xn`w d"yne ,epnn mze` migwel eid my uegxl mi`ady ,miviaa xkzyn ugxnd lray did okxc

ugxnd sebn epi`y itl ,[xzen] - mivia ly geix.ééáà.xeq` miviaa 'it` xn`ci zqitz ixwn b"dk 'it`c.éëéä.`wqha lawnc ixyc inc,ugxnd geixa recid wlg lhep epi`y

lekie ,`ed xikyn ly ugxnd seb n"n `dc ?ixy ikid b"dk 'it`e :oizrny` wcinl `ki`e .ixnbl evgxnn ugxnd lra dil wlzq` b"dk lke ,dpyl aevw xac xky el ozepy `l`

) "ilr ilwyn xne`d" 'ta oikxra opixn`ck ,envr xkeyd lr eze` xeq`l.`k scxkeyc ,xikyn eyicwdyk dl opinwene .ycwdl xky dlrn ea xcd ,eyicwde exiagl zia xikynd :(

rna ?ea xiic ikid !?ycwdl xky dlrn ea xcd :mzd opiyw`e .ycwdl xky dlrn,mixg` lr dxq`l lekiy y"ke ,ely rwxwd sebdy oeik ,xkeyd lr dxq`l leki `nl` !i`w dli

ci zqitz mda el oi` ike-'ita ugxnd eze` xq` m`y ,p"d oi`c :zetqeza evxz ?ixy i`n`-la` .envr ziad yicwdy "ilr ilwyn" wxtc `idd ik ,ely sebdy oeik ,dixeq` liig

) "xcend oia oi`" wxta lirl `dc :jl `iyw i`e .xikydy dn lr ezrc oi`e ,ixii` mzq eiqkpn d`pd xcena `kd:bn sc!dil digc`e ,xiwtdy dn lr ezrc oi`c jzrc `wlq ded (

mzq eiqkp xqe` mc`yk i`cec ,inc `lc xninl `ki`-dpzn dpznd `le ,xwtd oiicr xwtdd oi`y oeik jkitle ,ezeyxa `edy dn lk lr ezrc-dn la` .xeqi`d llka md s`

i`w dizeyxa e`l zdin `zydc oeik ,zexikya ezryl ezeyxn `viy-"ilr ilwyn" wxtc `iddc :uxiz l"f z"xe .exq`l ezrc oi`-icin riwtn ycwdc meyne ,ycwd iab `wec

) "t"r`" 'ta `zi`ck ,ceary icin oiriwtnc b"r` ,zenpew iab `kd la` .ceary:hp zeaezk) oizliknc `xza wxtae (:et scinc `lc oeik ,ihxt mpewa la` ,ycwd oirk illk mpewa n"d (

ycwdl-"ilr ilwyn" wxtc `iddc :evxiz mixg`e .l"f z"x dxed jke .lrac dicearyl opax denl`c mzd xn`c ikid ik ,dil rwtil `lc jci`c dicearyl opax denl`-`lya

ycwdl xky zzl xkeyd aiigzi `ly `ibq `lc oeike .xikynl exky micwd-dia xiic ike ,ziad lr ycwd lg jkitle ,xikynl didy enk ziad lka zekfe ci ycwdl yiy `vnp-

'ipzn la` .i`w dlirna-ixnbl xikyn dil wlzq`c oeike ,exky xikynl xkey micwdyk-`iddc i`ceae .micwd `ll exky el micwd oia b"dk biltn inp inlyexiae .xq` ivn `l

xacl di`xe .opiwqr mzq zia xikyna mzdc ,`iyw `l "ilr ilwyn" wxtc-ltp :mzd ipzwc-ltp ,"df zia"a i`e ,zia el cinrdl aiig-d"yne ,opiwqr mzq ziaa i`ce `l` .`cf`

mzq zia `l` reci zia el xikyd `lc oeikc !i`w dlirna ,dia xiic ivn ikid :opikxt-"df zia"a la` .`pixg` `zia xkeyl dil aidie ,xikyn dil yicwn ivn i`ce-ivn `l i`ce

ceary icin riwtn ycwdc b"r` `dc ,dil yicwn xikyn-ziad wca ycwd la` ,gafn ycwd n"d-ziad wca ycwd 'it`y xaeq `edy l"f z"x ixack `lye ,l"f i"yx zrck ,`l

dcy" exiagl xne`l `l` `inc `l `d :oizlikn seqae "t"r`" wxta xn`cn xacl di`xe .ceary icin riwtn,`nl` .dycwc "yecwz jnn dpct`ykl mipy xyrl jl izpkyny ef

okl mcew la` .dpctiykl `wec-`zi`ck ,oiinc sebd zyecwk zenpew `dc ,`gip `l oizipzn izk` ,edine .oizipzn` llk `iyw `l "ilr ilwyn" wxtc `idd ,jklid .dycw `l

) "t"r`" wxtamy'it`e ,ihxt mpew elit`c epizpyna izazk xak ip`e .`paizkc `wexit jpdn cga `l` 'ipzn `wxtn `l jklid ?ceary icin oiriwtn `l i`n`e ,oizlikn seqae (

xkey xky micwd-`kdc mixkyen i`dc :cer evxiz mixg`e .i`xza iwexit ixz edl o`igc`e ,eilr exq`l xikyn ivn-zexiky oirk mixkyen e`l
xg`
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éãk da ïéà Iáà ,ä÷eIç éãk da LiL ú÷BIçî©£¤¤¥¨§¥£¨£¨¥¨§¥
ä÷eIç¯éøä :óñBé áø I"à .øzeî Ikä éøác £¨¦§¥©Ÿ¨©¥£¥

,éîc ä÷eIç éãk Ba ïéàL éîëc ,úñðkä úéa¥©§¤¤¦§¦¤¥§¥£¨¨¥
àJà !øéòä dúBà IL øáãa ïéøeñà ïäéðL :ïðúe§©§¥¤£¦§¨¨¤¨¨¦¤¨
éãk da ïéàL ú÷BIçî :éøéòæ øîà óñBé áø øîà̈©©¥¨©§¥¥©£¤¤¥¨§¥

ä÷eIç éãk da Lé Iáà ,ä÷eIç¯.øeñà Ikä éøác £¨£¨¥¨§¥£¨¦§¥©Ÿ¨
ø"à ïëå ,á÷òé ïa à"øë äëIä :àðeä áø øîà̈©©¨£¨¨¤©£Ÿ§¥

øcenä" .á÷òé ïa øæòéIà 'øë äëIä :øæòIàäàðä ¤§¨¨£¨¨¡¦¤¤¤©£Ÿ©¨£¨¨
úñéôz änëå .'åëå "õçøî íL BI Léå Bøéáçî¥£¥§¥¨¤§¨§©¨§¦©
Iáà ,òéáøIå LéILI äöçîI :ïîçð áø øîà ?ãé̈£©©©§¨§¤¡¨¦§¦§¦§¦©£¨

øéöáa¯éøLc éîã éëéä .øeñà øéöáa eJéôà :øîà ééaà .àI¯.à÷ñèa Ia÷îc ¦§¦¨©©¥£©£¦¦§¦¨¥¦¨¥§¨¥¦§©¥§©§¨
øîåàä"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc mixcp(ycew zay meil)

ú÷Bìçîxvga wx `id epizpyna awri oa xfril` iaxe minkg ©£¤
äweìç éãk da LiL,zen` dpenyn zegt `l `ed xvgd lceby - ¤¥¨§¥£¨

oitzeyd oia xvgd z` wlgle zetzeyd z` wxtl ozipy jk
rax` dlcby xvg x`yiz cg` lkle ,dfl dvgne dfl dvgn
mrhn xvgl dqipk xizdl oi`y minkg mixaeq df ote`ae ,zen`
xnel oi` ,cizra wlgiz dcyd ile`y oeiky meyn ,dxixa
diepw dcyd df onfay rxtnl xacd xxaed xvga ynzynyky
df wlg exiag lawi dcyd ewlgiy xg`y zeidl leki ixdy ,el

,dzr ea ynzynyìáày xvgaäweìç éãk da ïéàwlgp m`y - £¨¥¨§¥£¨
,zen` rax` cg` lkl ex`yi `l oitzeyd ipyl xvgd z`

,zetzey ly avna mlerl cenrz xvgdy `vnpeìkä éøác¦§¥©Ÿ
øzeîxnelk ,'dxixa yi' xn`p dfk ote`ay micen minkg mb - ¨

`ed dpw dcyd epwy onfay rxtnl xxazn ynzyny dryay
.xvga etzzyp ok zrc lry ,df onfl dcyd lk z`

,`xnbd dgecóñBé áø déì øîàjixack xnel xyt` i` ,daxl ¨©¥©¥
y ,'dxixa yi'y minkg micen dwelg ick da oi`y xvgayéøä£¥

úñðkä úéaxird ipa ly,éîc äweìç éãk Ba ïéàL éîëclky oeik ¥©§¤¤¦§¦¤¥§¥£¨¨¥
,ewlgl xyt` i`e zqpkd zia z` mikixv xird ipaïðúeepipye - §©

onwl dpyna(.gn),dfn df d`pd mixcend miyp` ipy iabl
y,øéòä dúBà ìL øáãa ïéøeñà ïäéðLon cg`y dpynd zyxtne §¥¤£¦§¨¨¤¨¨¦

o`kn gken jgxk lre ,zqpkd zia `ed xird dze` ly mixacd
.xizdl oi` dwelg ick ea oi`y xaca elit` minkg zrcly

:dax ixacn jtidl dpynd oic z` sqei ax x`an eziyew gkn
ú÷Bìçî ,éøéòæ øîà óñBé áø øîà àlàoa xfril` iaxe minkg ¤¨¨©©¥¨©§¦¦©£¤

xvga wx `id epizpyna awriäweìç éãk da ïéàLdwlgp m`y - ¤¥¨§¥£¨
minkg zrcly ,oitzeydn cg` lkl zen` rax` da eidi `l
oa xfril` iaxe ,xizdl dxixa lr mikneq oi` df ote`a elit`
lkei `le ,mdipy ly x`yz xvgd mlerly oeiky xaeq awri
da etzzyp dligzny i`ce ,welgl exiag z` sekl mdn cg`
didz dlek xvgd da ynzyiy drya mdn cg` lky zrc lr

,elyìáày xvgaäweìç éãk da Lérax` da eidi dwlgp m`y - £¨¥¨§¥£¨
` lkl zen`z` sekl leki mdn cg` lky oeik ,oitzeydn cg

`l awri oa xfril` iax zrcl elit` ,xvgd z` welgl etzey
drya mdn cg` lky zrc lr da etzzyp dligzny mixne`
mdn cg` seki `ny ixdy ,ely didz dlek xvgd da ynzyiy

l df ote`a okle ,welgl exiag z`,øeñà ìkä éøáczrcl elit`e ¦§¥©Ÿ¨
.awri oa xfril` iax

:epizpyna mi`pzd zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbd
á÷òé ïa øæòéìà éaøk äëìä ,àðeä áø øîàmixcend oitzeyy ¨©©¨£¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,mdipyl ztzeynd xvgl qpkidl mixzen dfn df d`pdøîà ïëå§¥¨©
á÷òé ïa øæòéìà éaøk äëìä ,øæòìà éaø. ©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

lirl dpyna epipy(.en),Bì Léå Bøéáçî äàðä øcenä[xicnlÎ] ©¨£¨¨¥£¥§¥
'eëå õçøî íL`edy] xikynl yi m` ,xira oixkyen cad ziae ¨¤§¨§

.mdn zepdil xcend xeq` ,ci zqitz oda [xicnd
:dpynd ixac z` zxxan `xnbd

änëåea el yiy aygiy ick ugxna xikynl didiy xeriyd §©¨
.ãé úñéôz,ïîçð áø øîàugxnd igeexn lawn xikynd xy`k §¦©¨¨©©©§¨
cad ziaeì äöçîì,òéáøìå LéìLzqitz mda el yiy aygp f` §¤¡¨¦§¦§¦§¦©

,ciøéöáa ìáà,df xeriyn zegta -àìci zqitz aygp df oi` - £¨¦§¦Ÿ
.cad ziane ugxndn zepdil xcenl xzene ,xicnl

øéöáa eléôà ,øîà éiaàel yiy aygp oiicr ,riaxn zegta - ©©¥¨©£¦¦§¦
e ,ci zqitz mdaøeñàe ,mdn zepdil xcenléøLc éîc éëéä- ¨¥¦¨¦§¨¥

,mdn zepdil xcenl xzen ote` dfi`aà÷ñèa ìa÷îcm` - ¦§©¥§©§¨
wlg mey el oi`e ,dpy lka mireaw zexiky inc lawn xikynd

.ci zqitzl aygp df oi` f`y ,ugxnd igeexa
:o"xd zqxib

änëåea el yiy aygiy ick ugxna xikynl didiy xeriyd §©¨
.ãé úñéôz,ïîçð áø øîàugxnd igeexn lawn xikynd xy`k §¦©¨¨©©©§¨
cad ziaeì äöçîì,òéáøìå LéìLzqitz mda el yiy aygp df f` §¤¡¨¦§¦§¦§¦©

,ciíéöéáa ìáà,ugxnd igeexa wlg ugxnd lral oi` xy`k - £¨§¥¦
mi`ay miyp`l mivia xeknl zekfd z` wx envrl xiiy `l`

,uegxlàìaygp df oi` -epi` xikyndy oeik ,xicnl ci zqitz Ÿ
.cad ziane ugxndn zepdil xcenl xzene ,ugxnd sebn dpdp

íéöéáa eléôà ,øîà éiaàxeknl zekfd z` wx xikynl yiy - ©©¥¨©£¦§¥¦
e ,ci zqitz mda el yiy aygp oiicr ,ugxnd i`al miviaøeñà̈

e ,mdn zepdil xcenléøLc éîc éëéäxcend xzen ote` dfi`a - ¥¦¨¦§¨¥
,mdn zepdilà÷ñèa ìa÷îczexiky inc lawn xikynd m` - ¦§©¥§©§¨

df oi` f`y ,ugxnd igeexa wlg mey el oi`e ,dpy lka mireaw
.ci zqitzl aygp
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  א' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
הנהלת התלמוד תורה דכפר חב"ד ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

פנו אלי בבקשה בענין הילד... הרוצה להתקבל להת"ת, וכפי שהודיעוני משתוקק לזה אף 
שכפי הנראה עדיין אינו בן חמש שנה, אבל כיון שאין חסר אלא איזה חדשים, הרי אם הרופא 
מסכים לזה מצד בריאות הנ"ל, אין החדשים האלו מעכבים )יעוין ג"כ בהלכות ת"ת לרבינו הזקן 
רפ"א ד"ה בשנה חמישית כו'. ואף שמסיים שם בביתו, הנה בכלל ידוע שהמנהג מאז ועד עתה 
בזה נשתנה, כי אז הי' המנהג להוליך אצל מלמד תינוקות כשהי' בן שש או שבע שלימות משא"כ 
ואילך, ואף שפשיטא שאין זה  ג"כ בספר שיחת קיץ ת"ש עמוד ס"ה  ויעוין  בדורות האחרונים, 

הוראה לרבים כיון שהי' הצ"צ כבן שלש(. ואולי יש להם טעמים מיוחדים, ומטובם להודיעני.

בברכת הצלחה בעבוה"ק.
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  יו"ד כסלו, ה'תשי"ד
ברוקלין, נ.י.

 אל אנ"ש ואל כל אחינו בני ובנות ישראל
 באשר הם שם,
ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בקשר עם חג הגאולה יום יט כסלו, גאולת רבנו הזקן, בעל התניא והשלחן ערוך, ממאסרו 
על הפצת תורת חסידות חב"ד הדרכותי' ומנהגי',

אשר גאולתו ויציאתו לחירות הן התחלת היציאה למרחב, ההתרחבות וההתפשטות של 
שיטת ואורח חיים של חסידות חב"ד בפרט, ושל החסידות בכלל,

הנני בזה להביע ברכה פנימיית, אשר כל אחד ואחת מאתנו ייגאל ויגאל את עצמו מכל 
הענינים - שמבפנים ושמבחוץ - האוסרים ומנגדים על חלק הטוב והחסד שבכל אחד מישראל, והי' 
חלק זה למושל ושולט, והי' האדם לחסיד, כי חסדים יאהב ויעשה, גומל חסד עם נפשו וגומל חסד 
עם זולתו - על ידי האהבה המשולשת: אהבת ישראל אהבת התורה אהבת השם, אשר - כולי חד.

* * *

ידועים מאמרי רז"ל - כל נשמתא ונשמתא הווה קיימא בדיוקנאה קמי' מלכא קדישא; 
הנשמות גזורות מתחת כסא הכבוד.

מאמרי רז"ל אלו מדגישים ביותר את המובן ופשוט - את זכות ובהירות הנשמה, שכולה 
רוחניות, ואיך שאין לה, מצד עצמה, כל שייכות כלל לענינים גשמיים וחומריים, ומכל שכן לעניני 

תאוה וכו' המתעוררים ובאים אך ורק מצד הגוף ונפש הבהמית.

אף על פי כן, רצה הקדוש ברוך אשר נשמה זו, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, תרד למטה 
ותתלבש בגוף גשמי וחומרי להיות קשורה ומאוחדת בו במשך כמה עשיריות שנים. זאת אומרת, 

אשר במשך עשיריות שנים תהי' הנשמה במצב שהוא בניגוד גמור לטבעה העצמי.

הגשמי  הזה  עולם  עניני  ולהאיר  הגוף  את  לזכך  הבורא,  שליחות  למלא  כדי   - זה  וכל 
השייכים לאדם, באור אין סוף, לעשותם מקדש ומשכן לשכינתו יתברך,

ואז - הרי כל ענויי ויסורי הנשמה מהיותה בגוף ובעולם גשמיים כאין ואפס נחשבו, כי 
שכרה ואשרה הנצחיים שהיא זוכה להם על ידי מילוי שליחותה - הם שלא בערך לגבי יסורי העולם 

הזה החולפים.

* * *

בגוף  הנשמה  של  והענויים  היסורים  את  כאשר  ועומקו  הנשמה  צער  גודל  להבין,  נקל 
מקבלים ועוד מגבירים אותם על ידי הרדיפה אחרי הגשמיות והחומריות, והכוונה ותכלית דירידת 

המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד הקודם

הנשמה למטה, שאפשר להשיגם רק על ידי חיי יום-יום על פי התורה ומצותי' - הנה אין שמים לב 
לזה, ואם גם לעתים ולפרקים מתעורר - הרי זה כמצות אנשים מלומדה ולצאת ידי חובתו בלבד.

מלבד העיקר שבדבר, שמאבדים את ההזדמנות למלא רצון הבורא ואת השכר והאושר 
הנצחי הבא על ידי זה, הרי הוא היפך השכל הבריא לרדוף ולתפוש בחלק הקשה הרע אשר בחיים, 
היינו לשעבד את הנשמה ולדכאה בירידתה בגוף, ולדחות בשתי ידים את החלק הטוב שבירידת 

הנשמה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, היא העלי' הגדולה הבאה על ידי קיום רצון הבורא.

וזהו שאמרו רז"ל אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, כי דעת לנבון 
חי, מאחר שהנשמה שהיא חלק  כלל, אשר מכיון שבעל-כרחך אתה  בלי התעמקות  נקל, אפילו 
אלקה ממעל ממש מוכרחת להתלבש בגוף גשמי עפר מן האדמה על משך כמה עשיריות שנים - 
השכל הפשוט מחייב להשתדל ביגיעה עצומה להשיג את הטוב הצפון בזה, על ידי חיים יום יומיים 

כהוראות תורת אלקינו, שיהי' - בכל דרכיך דעהו.

* * *

ועוד ענין בדבר: מכיון שהשם יתברך, שהוא עצם הטוב, מכריח את הנשמה לרדת מאיגרא 
רמא לבירא עמיקתא בשביל לימוד התורה וקיום המצות, הרי זה ראי' והוכחה גמורה - כמה גדול 

התלמוד וגדול המעשה )דהמצות(.

ומזה מוכרח גם כן, אשר אי אפשר להגיע אל התכלית אלא על ידי הירידה הגדולה - להיות 
על פי תורה דוקא פה עלי אדמות. אילו הי' דרך קל ונוח יותר לא הי' השי"ת מכריח את הנשמה 

לרדת ירידה אחר ירידה מתחת כסא הכבוד עד לעולם הזה התחתון, תחתון שבכל העולמות.

ממעלת  אפילו  למעלה  מעלתה,  לרום  להגיע  הנשמה  יכולה  עמיקתא  בבירא  כאן  רק 
המלאכים, וכמרז"ל צדיקים לפנים ממלאכי השרת.

* * *

וכאשר יעמיק האדם במחשבתו בגודל מעלת התורה והמצות, ובעולם הזה דוקא, ואשר 
בחלקו  גדולה  לשמחה  יבוא  בוא   - המקווה  לתכלית  להגיע  היחידי  הדרך  הוא  והמצות  התורה 
וגורלו - למרות רבוי ההעלמות וההסתרים, מבית ומחוץ, אשר בעולמו זה, ואז רק אז יוכל לקיים 

באמת ובפנימיות את הציווי: עבדו את ה' בשמחה.

דרך עבודה שהוא אבן פינה בשיטת הבעש"ט, וכמבואר בארוכה בתורת חסידות חב"ד, 
וכמו שהורה אדמו"ר הזקן, בעל השמחה, בספר התניא, פרק כו' ואילך, פרק לא' ואילך, בשורות 

מועטות המחזיקות את המרובה.

בברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן

רם עכשיו, כפי שעשו הוא קודם הביגוג, במצב ש"הלכה היא בידוע שעשו שונא 
ליעקב", נתבטל עשו ליעקב ונשקו בכל ליבו

ממאמג שבת פגשת וישלח, ה'תשכ"ה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצו

 196   לנהלנ לרהנדתה תידמד  ראי 

חב"ד קצו נשיאי רבותינו מתורת

א.
זלמן  שניאור ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

והשו"ע  התניא בעל - הזקן אדמו"ר

â וציונים הלכה ביאורי עם  ערוך שבתשולחן הלכות -â

áòpèî øác ìkó[ixzíäá àöBiëå íéìBâðøz ìL ïéa íãà ìL ïéa ,äàBöå àé÷å éòø ïBâk ,[`ixzeéä íà , ¨¨¨§ª¨§§¦§¦§¨¥¤¨¨¥¤©§§¦§©¥¨¤¦¨
eäfL ,øéãz dëBúì ñðëðå àöBé àeäL úéaä ìöàL Bà úéaä éðôì øöç eðéäc ,da øã àeäL øöça§¨¥¤¨¨§©§¨¥¦§¥©©¦¤¥¤©©¦¤¥§¦§¨§¨¨¦¤¤

ätLàì íàéöBäì øzî ¯ óepè Ba àäé àlL åéìò ïéãét÷nL íB÷î[aixzLnî åéãéa elôà ,àqkä úéáì Bà ¨¤©§¦¦¨¨¤Ÿ§¥¦ª¨§¦¨¨©§¨§¥©¦¥£¦§¨¨©¨

הלכה  ביאורי
ðåèî øáã [éøúó שלא כדי עד מלוכלך מאוד דבר –

אליו  בסמיכות תדיר לעבור או לשבת ואפילו 548נסבל ,
ריח  נודף .549אינו

íäá àöåéëå [àéøú אלא בעיניו, מאוס שאינו דבר –
תנור  כמו ואיֿנוחות לצער גורמת במקום שהימצאותו
העתידים  אורחים בפני לאיֿנעימות או חום, המפיץ
בכלל  אינו – השלחן על המונח מוקצה חפץ כגון לבוא

רעי' של 'גרף של הטלטול .550היתר
מאוס  אם לפנותו מותר מטונף כלי או לכלוך כל אמנם,

או לשהות אליו אצלו בסמיכות תדיר .551לעבור
äôùàì íàéöåäì [áéøú רעי של גרף לפנות מותר –

מקום  שאינו אף – מפריעה לא שהימצאותו למקום
יהיה 552האשפה  שם שגם למקום לפנותו אסור אבל ,

ואם  לכתחילה; רעי של גרף עושים שאין בעיניו, מאוס
הוזזת  וכגון לפניו נשאר אלא אחר למקום מסלקו אינו

בכלל 553פסולת  זה אין – הצלחת בתוך לצד מצד
כלל  רעי' של 'גרף טלטול .554היתר

והוספות  ציונים
שהות.548) ללא אותו מפנים החול שבימות והיינו,
וגרעינין,549) קליפין לעניין סז סעיף לעיל כדמשמע

שכבה  נר לטלטל לאיסטניס שמותר ס"ג רעט בסי' ועד"ז
שהרי  מפני אצלו, מונח שיהא לסבול יכול אינו אם בשבת
להוציאו  לטלטלו שהתירו אדם לכל רעי של כגרף לו זה נר
וקיא  'רעי של בדוגמאות להלן דנקט הא ולכאורה מבית,
אפילו  אדם כל אצל בשווה מאוסים שהם משום וצואה'
שאר  אבל בתדירות, עובר רק אלא יושב שאינו במקום
מאוסים  שאינם יש אדם, כל אצל שווים אינם לכלוכים
רק  או גדולה בכמות רק אצלם שמאוסים או כלל, אצלם
אין  מקום ומכל שם: רעט סי' וראה ממש, לידם יושב אם
שהוא  שידוע מי אלא אני איסטניס לומר יכול אדם כל

איסטניס.
המאוס,550) בדבר אלא אינו רעי של גרף טלטול היתר

מאוס, שאינו בדבר הנעימות אי מחמת שהתירו מצינו ולא
אם  לשקול יש ביותר גדולה נעימות אי או צער של ובמקום
הערה  כדלהלן שונה (שגדרו הבריות' 'כבוד של בגדר הוא
מחמת  פינוי אם לשקול יש לאיסור שמלאכתו ובכלי תקסא,

מקומו). לצורך כטלטול נחשב איֿנעימות
של 551) הצטברות שרק משמע סז סעיף שלעיל אף

ביותר  נקיים שהבתים בזמננו מאוס, כדבר נחשבת קליפות
של  כ'גרף נחשב וכיוצאֿבזה מקק או מועט לכלוך אפילו -

הלכלוך, רוב פינה (ואם עליהם מקפידים עוד כל - רעי'
קורי  (או עליהם מקפידים שלא מעטים פירורים ונותרו
אפילו  מיד) ולנקותם להקפיד רגילים שלא במקום עכביש
מותר  אם וצ"ע רעי', של 'גרף גדר להם אין - נקי בבית
להם  ואין תשמיש לשום ראויים שאינם משום לפנותם

מקצותֿהשלחן). תצה הערה לעיל עיין חשיבות.
לחלק.552) שיש אף מבוי, לעניין להלן משמע כן
ביצים.553) כקליפות בהמה, למאכל אפילו ראויה שאינה
זבוב 554) לעניין יח ס"ק קכה סי' השלחן קצות עיין

לשבתא'הנמצא  רבתא ב'הלכתא שמבואר מים, בכוס
ואז  הדופן אל לקרבו כדי הזבוב על לנפוח שמותר שבסידור
רעי' של 'גרף היתר משום מותר אם מים, מעט עם לשפכו
דמותר  שהא והסיק ניפוח), ידי על (ולא בכף הזבוב לקרב
מנגד  להסירו כדי דווקא דהיינו פשוט רעי, של גרף לטלטל
וסוףֿ למקום ממקום בקערה הזבוב כשמטלטל אבל עיניו,
לכאורה  (והנה, לטלטלו, היתר אין לפניו הגרף נשאר סוף
ב'הלכתא  זה אופן רבינו הביא שלא הטעם שעיקר לומר יש
מעט  שיוציאנו קרוב כף ידי על כשדוחף כי לשבתא' רבתא
מהמשך  גם עכ"פ אבל בורר, איסור על ויעבור מהמים
ההימנעות  בעניין לשבתא' רבתא ב'הלכתא הדברים
מאיסור  להיזהר שקשה בשבת ולוזים אגוזים מאכילת
שלא  לחלק) שיש (אף קצת משמע הקליפות, בהזזת מוקצה

 מתוגת גבותינו נשיאי חב"ד 
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éìë àìa[bixzàeä äæå ,[cixzóøb" íB÷î ìëa àø÷pä[ehxzìâøä úñéøc íB÷îa éBáîa íä íà ïëå ."éòø ìL §Ÿ§¦§¤©¦§¨§¨¨¨¨¤§¦§¥¦¥§¨¦§§¦©¨¤¤
.ïéããvì í÷lñì øzî ¯ª¨§©§¨©§¨¦

íL øã BðéàL úøçà øöça íéçpî íä íà ìáà[fhxzïéàL íB÷î eäfL ,úéaä éøBçàL øöça íä íà ïëå , £¨¦¥ª¨¦§¨¥©¤¤¤¥¨¨§¥¦¥§¨¥¤£¥©©¦¤¤¨¤¥
ïéãét÷î ïéà íL íéáLBé ïéàLk ìáà ,íL íéáLBé ïk íà àlà ,óepè Ba Lé íà åéìò íéãét÷î[fixzóà ©§¦¦¨¨¦¥¦¤¨¦¥§¦¨£¨§¤¥§¦¨¥©§¦¦©

áLBé ïk íà àlà ,íMî íàéöBäì øeñà Cëéôì ,øéãz íL ïéàöBéå ïéñðëð ïéàå ìéàBä ,íL ïéàöBéå íéñðëpL¤¦§¨¦§§¦¨¦§¥¦§¨¦§§¦¨¨¦§¦¨¨§¦¨¦¨¤¨¦¥¥
.íL̈

ìéáLa óà ìhð éìkäL ,éìk íäéìò úBtëì øzî ¯ íäa Cìëìúéå änL Cìé àlL ÷Bðézä éðtî àøé íàå§¦¨¥¦§¥©¦¤Ÿ¥¥¨¨§¦§©§¥¨¤ª¨¦§£¥¤§¦¤©§¦¦¨©¦§¦
úaLa ìhð BðéàL øác[gixz.æ"òø ïnña øàaúpL Bîk , ¨¨¤¥¦¨§©¨§¤¦§¨¥§¦¨

íàéöBäì øeñà ¯ ïéìBâðøúì Bà ätLàì øöçäî äö÷nä ÷ìça íäL àlà ,da øcL øöça íä íà óàå§©¦¥§¨¥¤¨¨¤¨¤¥§¥¤©ª§¤¥¤¨¥¨©§¨§©§§¦¨§¦¨
.íMî¦¨

úBðtì øLôà éàå àìî àeäL àlà ,Ck ãîBò àeäLk åéìò íéãét÷î ïéàL íB÷îa ãîBò éòø ìL óøb íàå§¦¨¨¤§¦¥§¨¤¥©§¦¦¨¨§¤¥¨¤¨¤¨¥§¦¤§¨¦¨
úBiøaä ãBák íeMî ,øàaúiL Cøãa Bøéæçäìe BàéöBäì øzî ¯ íL åéìò[hixz: ¨¨¨ª¨§¦§©£¦§¤¤¤¦§¨¥¦§©§¦

עב  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

$
הלכה  ביאורי

éìë àìá [âéøú,ממש בכלי לסלקו שמותר שכן וכל –
להוציאם  צריך אין וכן הכלי, אגב טלטול שהוא

בזה  וכיוצא נכרי ידי על או יד .555כלאחר
àåä äæå [ãéøú דבר (טלטול זה טלטול היתר היינו –

רעי' של 'גרף נקרא הוא בו) שדרים ממקום .556המאוס
óøâ íå÷î ìëá [åèøú שהוא 'גרף' מקום בכל נקרא –

לעניין 557כלי  אבל בכלי, מונחת צואה שסתם משום
שמוציאו  או בכלי מונח בין חילוק אין הטלטול היתר

בידיו.
íù øã [æèøúֿוכיוצא ביתֿכנסת או ציבורי מקום –

כן  אם אלא – רעי של גרף היתר בכלל אינו בזה
על  ומקפידים תדיר ויוצאים נכנסים או שם יושבים

.558זה 
ïéãéô÷î ïéà [æéøú אחד אדם שאצל דבר לפעמים –

כדי  עד מאוס אינו רעי', של 'גרף משום בטלטול מותר
לטלטלו  לו ואסור – אחר אדם אצל .559כך

úáùá ìèéð [çéøú הכלי יגע שלא המחמירים יש –
.560במוקצה 

úåéøáä ãåáë [èéøú או) התירו חכמים כבודו משום –
להתיר  שאין במקום אף רעי' של 'גרף טלטול גזרו) לא
לשבת  שיכול וכגון הבריות', 'כבוד היתר מצד זאת
אם  גם וכן שבת, מערב לסלקו שיכל או אחר, במקום
שבת  למוצאי עד לחזור בדעתו ואין מביתו כעת יוצא

לפנותו  מותר –561.

והוספות  ציונים
להזזת  רעי' של 'גרף טלטול היתר על להסתמך ניתן
אלא  מולו), ממש כשהן לו מפריעות אם (אף מעט הקליפות
טיטול  החלפת בעת ועלֿפיֿזה אחר; למקום בפינויין רק
למקום  בסמיכות להניחו שמותר אף וכיוצאֿבזה, מלוכלך
לאשפה  להשליכו כדי מכן לאחר שוב וליטלו ההחלפה
השלחן  על להניחן שמותר אגוזים של בקליפות שהוא (כמו
אחר  צורך לשום להזיזו אין מכן), לאחר שוב ולפנותם

זה. ממקום סילוקו מלבד
לכל 555) רעי' של 'גרף טלטול על) גזרו לא (או התירו כי

תקסא. הערה להלן עיין צורותיו,
וכיוצא 556) מצערו אלא מאוס שאינו דבר טלטול אבל

ממקום  מאוס דבר טלטול או תקנ), הערה לעיל (ראה בזה
שם, יושב כן אם (אלא זה היתר בכלל אינו בו דר שלא
'כבוד  משום הוא מקומות בכמה התירו ואם כדלהלן),

הבריות'.
מי 557) של החרס וכלי 'גרף', נקרא רעי של החרס כלי

גרף). ד"ה ב כה, ברכות (רש"י 'עביט' נקרא רגלים

וכיוצא 558) מחסן כגון הבית, מחדרי לחדר הדין והוא
בזה.
שהתירו 559) רעי של כגרף לו שהם ב: סעיף שלז סי' ראה

(הובא  ס"ג רעט סי' וראה כבודו, מפני לאשפה להוציאו לו
שמותר  קכג הערה פכ"ב ובשש"כ תקמט) הערה לעיל
ידי  על גם אצלו מאוס שהוא מי עבור רעי של גרף לטלטל

אצלו. מאוס שאינו מי
נחשב 560) זה טלטול ולכאורה קנד; הערה לעיל ראה

כלי  גם לטלטל מותר ואםֿכן גופו' לצורך כ'טלטול
שאינו  דבר לצורך לאיסור בשבת.שמלאכתו ניטל

רעי',561) של 'גרף טלטול כל גורף באופן התירו חכמים
ואז  לטינוף בסמיכות לכתחילה לשבת אפילו מותר ולכך
לא  הבריות' 'כבוד היתר מצד אך (כדלהלן), משם לפנותו
'גרף  במקום התירו לא ומאידך, בזה, כיוצא בכל מתירים
של  גרף לטלטל אסור אבל מוקצה, טלטול אלא רעי' של
נכלל  שזה במקום אלא אחר פתרון אין אם אף לכרמלית רעי

דרבנן. איסורים כל הדוחה הבריות' 'כבוד בהיתר
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â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÁÒÙ‰ ÍÂ˙· ıÓÁ ˙Â·Â¯Ú˙ ÔÈ„ ÊÓ˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

èéúéøùðù éô ìò óà ïéððåö íéîì äìôðù õîç úñéò
ùùî çñô áøòá ïúåúùì øúåî úòì úòî ïëåúá
àåä õîç ìù äñéò íúñä ïîù éðôî ïððéñù øçà äìòîìå
íéîá íâôì íòè íéðúåð íéøåòù ïëå íéîá íâôì íòè ïúåð

:íúåà ïéùéàáî ïäù

ëìù úåøëë óìàá åìéôà áøòúðù õîç ìù íìù øëë
úáåøòúäî ìåëàì øåñàå íëåúá ìèáúî åðéà äöî
øáã àåä íìù øëëù éôì êìéàå úéùéîç äòùî çñô áøòá
åðéàå åúåáéùç úîçî ïéðîá åøëîì êéøöù ùåøéô) ïéðîáù
ìëå (ïéáåùç ïðéàù íéøáã øåëîì êøãù åîë ãîåàá øëîð
äòã äøåéá øàáúéù åîë ìèá àì óìàá åìéôà ïéðîáù øáã

:é"÷ 'éñ

àëåîöò úîçî øåñà àåä øëëäùë íéøåîà íéøáã äîá
òìáðù úîçî øñàðù äöî ìù øëë ìáà õîç àåäù
åëåúá úéôàðù äöåîç äèç åá åàöîù ïåâë øåñéà åá
äöî ïëå äöî ãåò äðîî øéñäì êéøöå äðîî äøéñäå
àåäù ìåôëä íå÷î äðîî êúçù øçàå äúö÷î äìôëúðù
ïîéñá øàáúéù åîë äìéèð éãë ãåò äðîî øéñäì êéøö õîç
äðîî øéñäù íãå÷ íàå õîçä íòè äá òìáðù éðôî à"ñú
íìëàì øúåîå ïéøúåî íìåë úåøçàá äáøòúð äìéèð éãë
äúåàù íåìë íäî øéñäì êéøö ïéàå äìéìä ãò çñô áøòá

øåñéàî äòåìáä äöîøáã àåäù éô ìò óà áåøá äìèáúð
àéä éøä íå÷î-ìëî ,èòî åðîî êúçðù øçàì óà ïéðîáù

:ïéðîáù øáã åðéà äëåúáù øåñéàäå àéä úøúåî äîöòá

âשני âיום
áëåúåáéùç ìèáúðå äáøä åðîî êúçðù øëë åìéôà

ìåëàì øåñà äöî ìù úåøçà úåñåøôá áøòúð ë"çàå
åìéôàå êìéàå å"è ìéìî çñôä êåúá úáåøòúäî úåðäéìå
á"îú 'éñá øàáúðù åîë øåñà çñôä øçàì ãò íúåäùäì
ïéàù ïåéë çñôä íãå÷ áåøá øåñéàä ìèáúð øáëù ô"òàå
åîöò éðôá ãîåò àåä àìà øúéää óåâá ììáð øåñéàä óåâ
øåòéðå øæåç àåä éøä çñôä òéâîùë êëéôì úáåøòúä êåúá
ùéå) çñôá åéùëò áøòúð åìéàë úáåøòúä ìë úà øñåàå

÷ìåç.(øàáúéù åîë ÷çãä úòùá íäéøáã ìò êåîñì ùéå ïé

íãå÷ ìèáúðå ïéììáð ïäù çìá çì øúéäá áøòúðù õîç ìáà
åìëàì øúåî íâôì íòè ïúåð àåäù úîçî åà 'ñá çñôä
ìèáúðå øúéää óåâá ìåìá øåñéàä óåâù ïåéëã çñôä êåúá
øåòéðå øæåç åðéàå ììë íìåòá åðéàù éîë àåä éøä åëåúá
úåùîî åäùî ùéù ïåéë íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå çñôá

àåä øúéää óåâá ìåìá àåäù ô"òà úáåøòúä êåúá õîçä
ãåò ïéøéîçî ùéå úáåøòúä úà øñåàå çñôá øåòéðå øæåç
åìéôà õîçä úåùîîî íåìë úáåøòúä êåúá ïéà íà åìéôàã
åëåúá ìèáúðå õîç åäùî íòè íùì èìôðù àìà åäùî
úìåâðøú ïåâë çñôá øåòéðå øæåç àåä éøä çñôä íãå÷
íãå÷ äèçä äðîî øéñäå úöîåçî äèç äá àöîù úìùåáî
èìôðù åäùî íòèù éðôî çñôä êåúá äìëåàì øåñà çñôä
úìåâðøúä ìë úà øñåàå øåòéðå øæåç úìåâðøúì äèçä ïî
éúùî úçàë øéîçäì äöåøù éîå äðåùàøä àøáñë äëìäå

.íéøçàì ïë äøåé àì ìáà åîöòì øéîçé úåðåøçàä úåøáñ
çñôä ñðëðù ãò úìåâðøúä ïî äèçä øéñä àì íà ìáà
çñôä úñéðë íãå÷ äøéã÷äî úìåâðøúä úà àéöåäù ô"òà
äúéä çñôä ñðëðùë íà áèåø àìá äøò÷á äçéðäå
äúéä àì åìéôà åá úãìåñ ãéäù éãëá äîç ïééãò úìåâðøúä
äøæç çñôä êåúáù òâø äúåàá éøä ãçà òâø àìà äîç
úà úøñåàå úìåâðøúä êåúì åäùî íòè äèìôå äèçä
êéøö äùåçë àéä íàå äðéîù àéä úìåâðøúä íà äìåë
úåðéãî âäðîìå ìãåâ áçåø éáåòë äèçä íå÷îá äðîî øéñäì
úìåâðøúä ìë éøä äðéîùì äùåçë ïéá ïé÷ìçî ïéàù åìà

:ïéðò ìëá äøåñà

âשלישי âיום
âëåðéà íéøçà íéìëá äáøòúðù õîçî òåìá àéäù éìë

íìåë úà ìéòâäì êéøöå óìà ïä åìéôà íëåúá ìèáúî
åà çñôä úìéëà êøåöì ïéîçá ïäá ùîúùäì äöåø íà
éãé ìòù ïåéëã êìéàå 'ä äòùî çñô áøò úìéëà êøåöì
éìëá òåìáä øåñéàä úà íéìëä ïî ãéøôäì øùôà äìòâä
â"òàå) íìåòì ìèá åðéàù ïéøéúî åì ùéù øáãë äæ éøä
á"÷ 'éñ ã"åéá ù"îë éëä ïì àîéé÷ àì ïéøåñéà øàùáã

.(éôè ïéøéîçî çñôá õîçá íå÷î-ìëî

øùëð åðéàù ñøç éìë õîç åá òìáðù äæ éìë äéä íà êëéôì
øúéä ìù íéøçà ñøç éìë áåøá ìèáúî àåä éøä äìòâäá
äìéìä ãò çñô áøòá ïéîçá íéìëä ìëá ùîúùäì øúåîå
ùîúùäì øåñà ìáà çñôä êåúá åììä ïéîç ìåëàì øúåîå
íãå÷ áåøá ìèáúðù ùáéá ùáé ïéãë çñôä êåúá ïéîçá ïäá

:çñôá øåòéðå øæåç àåäù çñôä

ãëíãå÷ íùî äìèðù ô"òà ïðåö ïééì ìôðù úô úñåøô
ïéøåøéô åðîî åøøôúð àîù ùåçì ùé íå÷î-ìëî ,çñôä
ãò ïééä úà åððéñ àì íà êëéôìå ïééä êåúá åøàùðå ïé÷ã
ìò çñôá ïééä êåúì ïéøåøéôä íòè èìôð éøä çñôä ñðëðù
ãò åëåúì ìôðù äòùî åðééäã úòì úòî åëåúá åùáëðù éãé
äùòð úòì úòîä óåñáù çñôä êåúá åððñîù äòù
åîòè êìåäå èìåô àåä æàå ä"÷ 'éñ ã"åéá ù"îë ìùåáîë
ãò åúåäùäì øåñàå äàðäá åìéôà ïééä ìë øñàðå ïééä êåúì

.çñôä øçàì
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ïéøåøéô åá àöîå çñôä êåúá åððéñùë íéøåîà íéøáã äîá
øçàì ãò åúåäùäì øúåî åððéñ àì ïééãò íà ìáà ïé÷ã
çñôä êåúá úåàðä éðéî ìëá åðîî úåðäéì øúåî ïëå çñôä
åëåúì ìôðù úôä úà çñôä íãå÷ åðîî øéñä øáëù ïåéë
éãå ïéøåøéô åá åøàùð àîù àîìòá ùùç àìà åá ïéàå
àåä íâ øçà ïééì äæ ïééî áøòúð íàå äéúùá åúåà øåñàì

.äéúùá øåñà

âרביעי âיום
ïéðò ìëá çñôá åúåúùì øúåî çñôä íãå÷ åúåà ïðéñ íàå
äòù ãò åëåúì úôä ìôðù äòùî íéîé äîë ùé åìéôà
ìèáúð øáë éøä ïééä êåúì úôä íòè èìôðù óàù åððñîù

:øåòéðå øæåç åðéàå çñôä íãå÷ íéùéùá

ìò øåøéô íåù àöî àìå çñôä êåúá åððéñ íà åìéôàå]
ãàî ÷ã øåøéô åá äéä àîù ùåçì ùé ïë éô ìò óà úððñîä
ïéé úéçåìçìá áøåòî àåäù úîçî ïéòä úåàøá ùâøð åðéàù

.ïééä êåúì çñôá åîòè èìôðå úððñîä éô ìòù

êåúì úôä ìôðù äòùî úòì úòî ïéà íà íå÷î-ìëîå
èìôð àîù ùåçì ïéà çñôä êåúá åððñîù äòù ãò ïééä
ùéù éô ìò óàå ïðåö àåäù åîë ïééä êåúì ïéøåøéôä íòè
åîë ïðåöá õîçä äøùð åìéôà çñôá õîçá ïéøéîçî
øåîâ õîç ïàë ïéàù ïåéë íå÷î-ìëî æ"ñú ïîéñá øàáúéù
øáãá ì÷äì ùé ïé÷ã ïéøåøô åá åøàùð àîù ÷ôñ àìà
éô ìò ïéøåøéô àöî çñôä êåúá åððéñùë íà åìéôàå
àåä íà íå÷î-ìëî ,çñôá ïééä êåúá åéä éàãåáù úððñîä
åà úåñåë òáøàì äæ ïééì êéøö àåäù ïåâë ÷çãä úòù
çñôá õîçù íéøîåàä ìò êåîñì ùé äìãáäìå ùåãé÷ì

[.úòì úòîî úåçôá øñåà åðéà

äëøäæéì êéøö çñôä êåú ïéá çñôä íãå÷ ïéá åððñîùëå
øåáòì ÷ã øåøéô íåù ìëåé àìù úö÷ áò ãâáá åððñì
àåä íà ùáã éî êåúì úô ìôð íà êëéôì ãâáä éá÷ð êåú
äð÷ú åì ïéà úö÷ áò àåäù ãâá øåáòì ìëåé àìù úö÷ áò
åëåúì ìôðù úôä úà åðîî øéñäù ô"òà çñôá åúåúùì

:ïé÷ã ïéøåøéô íù åøàùð àîù

åëíåù àìá ïéãä ïî çñôá íìëàì øúåî íéçåìî éðéî ìë
õåîéçî ïäá åøäæð àìù ô"òà ììë äçãäå äééøù
àöîäì êøãù õîç éøåøéôî çìîä úà å÷ãá àìù åðééäã
åçåîéðå åñåîéð øáë õîç éøåøéô åá åéäù ô"òà éøäù åá

.çñôä íãå÷ íéùéùá åìèáúðå

åùîúùðù åðééäã åîåé ïá õîç ìù éìë êåúá åçìîð åìéôàå
õîç íâôð àì ïééãòù äçéìîì ò"ìòî êåú ïéîçá õîç åá
åòéìáîå éìëä ïî åèéìôî çìîä ïéà ïë éô ìò óà éìëá òåìáä
ìäåî èéìôäì àìà çìîá çë ïéàù éôì åëåúá çìîðä ìëåàá

:äù÷ àåäù éìëä ïî àì ìáà êø àåäù ìëåàä ïî

âחמישי âיום
æëäðéáâ ïåâë íéùáé íéçåìî éðéîá íéøåîà íéøáã äîá

úòî øéöá åà íéîá íéåøù ïðéàù íéçåìî íéâãå äçåìî
úòî øéöá åà íéîá íéåøù åéä íà ìáà õîç éìë êåúá úòì
çéìîä åðúðù äòùá åîåé ïá éìëä äéä àì åìéôà úòì
äî àìà øñàð àìã ä"÷ 'éñ äòã äøåéá ïééòå) øåñà åëåúì
õåç àöåéù úö÷îä ìáà øéöäå íéîä êåúá åðîî çðåîù
ìù ïåøçàä è"åéá åìéôà åìëàì (øñàð àì øéöäå íéîäî
åçéãäå çñôä íãå÷ õîç ìù éìëäî àéöåäù ô"òà úåéìâ
ïåéë íå÷î-ìëî ,åá ÷åáãä çìîä ïî çñô ìù éìëá äôé äôé
õîçä íòè èìôð éøä õîç ìù éìë êåúá úòì úòî ùáëðù
úòì úòî ùåáëä ìëù åæ äùéáë éãé ìò åëåúì éìëä ïî

.ìùåáîë àåä éøä
,åëåúáù õîçä íòè íâôðå åîåé ïá äéä àì éìëäù ô"òàå
éøç àåäù çéìîä êåúì òìáð íåâôä íòèäùë íå÷î-ìëîó

êôäð äæ íåâô íòè éøä åá ñðëðù çìîä íòè úîçî ÷æçå
:åúîéâô úà ìèáî úåôéøçäù çáùì åá

çëãàî äáøä çåìî àåäù çéìîá íéøåîà íéøáã äîá
åîéé÷úéù éãë íéâã åà øùá çåìîì êøã àåäù åîë
íéîá ïéåøù ïäù óà êëéôìå çìî íäá íéáøîå äáåøî ïîæ

ä ïéàåðéà êë ìë çåìî åðéà íà ìáà ïúåôéøç ïéìèáî íéî
éøç øáã àø÷ðúà ïéìèáî ïä íéîá éåøù àåäù ïåéë ó

äòùá åîåé ïá éìëä äéä íà åìéôà êëéôìå åúåôéøç
õîçä èìôð àì éøäù çñôá åìëàì øúåî åëåúì åäåùáëù
àéää òâøáå ùáëðù äòùî úòì úòî óåñ ãò åëåúì éìëäî
òìáðù äòùî úòì úòîî øúåé ùé øáë úòì úòîä óåñáù

:åîòè íâôð øáëå éìëä êåúì õîçä

âשישי âיום
èëäàøðù íãå÷ íéîä åéìò ïúðùë íéøåîà íéøáã äîá

åìéôà åà åëåúá ùáëðù õîç ìù éìëä êåúá øéöä
éìëä êåúá øéö äàøðù øçàì ãò íéîä úà åéìò ïúð àì
(íéî åéìò ïúðù íãå÷) éìëä êåúá øéöä ääù àìù àìà
øéöä íò éìëä ïúåð äéä íàù éãëá åðééäã ìåùéá øåòéùë
íà ìáà çéúøäì ìéçúî øéöä äéä øåàä éáâ ìò åëåúáù
øåòéùë éìëä êåúá øéöä ääùù øçàì ãò íéî åéìò ïúð àì
ùáëðù çéìîäî ìåëàì øåñà åîåé ïá éìëä äéä íà ìåùéá
éøç øáã àåä øéöäù éôì ïåøçàä áåè íåéá åìéôà åëåúáó

ìë éøä åéìòù çìîä çë éãé ìò çéìîäî àöåé àåäù ïåéë
'éñ äòã äøåéá ù"îë øåîâ çúåøë åðéãå øéöá çìîä çë
àåä éøä ìåùéá øåòéùë éìëá øéöä ääùù ïåéëå à"öå è"ñ
ìòå éìëä êåúá øéöä úåôéøç òìáðå åëåúá ìùáúð åìéàë

éøç éìëá òåìáä õîçä íòè äùòð ïë éãééãé ìò èòî ó
éìëá òåìáä õîçä íòèù ïåéëå åëåúá ñðëðù øéöä úåôéøç

éøç äùòðïá àåä éìëäù ãåòá åðééäã çáåùî åãåòá èòî ó
:íéîé äîë øçàì åìéôà íìåòì íâôð åðéà åîåé
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ìäéäù éìëä ïî íå÷îä øåòéù òãåé àåä íà íå÷î-ìëîå
íéùù ùéù åì øåøáå íéîä åá ïúðù íãå÷ øéöä åá
éìëä ïî íå÷î åúåà ãâðë äùéáëä éî íò ùáëðä çéìîá
ñðëð àì éøäù çñôá äæ çéìî ìåëàì øúåî åéáåò ìëá
åéìò çðåî äéäù éìëä ïî íå÷î åúåàá àìà øéöä úåôéøç
äòùá íâôì íòè ïúåð àåä éìëä øàùá òåìáä õîçä øàùå
ùáëðù äòùî úòì úòî øçàì åðééäã çéìîä êåúì èìôðù

:äæ éìë êåúá íéîá çéìîä

âקודש âשבת
àìíòè ïúåð ïéøñåàù åìà úåðéãî âäðî éôì íå÷î-ìëîå

åñà çñôá íâôìïë íà àìà ïéðò ìëá çñôá åìëàì ø
åëåúá éåøù äéäù õîç ìù éìëä ïî çñôä íãå÷ åàéöåä
øáò àìù éô ìò óà çñôä êåúá åëåúá éåøù àåäùë ìáà
äöåø àåäù äòù ãò åëåúá äøùðù äòùî úòì úòî ïééãò
èéìôî åðéà éìëá éåøù àåäù ïðåö ìëå çñôá åìëàìå åúåð÷ì
æ"ñú 'éñá øàáúéù åîë úòì úòî[î] úåçô éìëäî íåìë
úòù íù ïéà íà åúåð÷ìî øäæéì áåè äìçúëì íå÷î-ìëî
çñôá åìëàìå åúåð÷ì øúåî ÷çãä úòù ùé íà ìáà ÷çãä
õîç ìù éìëá äøùðù äòùî úòì úòî øáò àì ïééãò íà

.çñôá åëåúî åàéöåîù äòù ãò

ìò åìéôà çñôá åìëàì øåñà úòì úòî øáò øáë íà ìáà

ùáëðù äæ õîç ìù äæ éìë íà åìéôàå äçãäå äééøù éãé
øáãá äéäé àìù õîç êë ìë íìåòî åá òìáð àì åëåúá
ïåéë íå÷î-ìëî éìëá òåìáä õîçä ãâðë 'ñ åëåúá ùáëðù
ïéàå åäùîá çñôá õîçå çñôä êåúá åëåúá ùåáë àåäù
:åðéâäðî éôì íâôì íòè ïúåð àåä åìéôà íìåòì ìåèéá åì

áììò óà çñôä íãå÷ õîç ìù éìëäî åàéöåä íà ìáà
éìëä êåúá ùåáë äéäå ãåàî äáøä çåìî àåäù éô
éìëá õîç êë ìë íìåòî òìáð àì íà íå÷î-ìëî íéîé äîë
óàù çñôá åìëàì øúåî åãâðë 'ñ äæ çéìîá äéäé àìù äæ
çñôä íãå÷ 'ñá ìèáúð éøä åëåúì éìëäî õîçä èìôð íà

:çñôá øåòéðå øæåç åðéàå

âìåîåé ïá àåä åìéôà õîç ìù éìë êåúá åäåçìîù øùá
óà åðîî èìôðù øéöä êåúá íéîé äîë åëåúá ùáëðå
úîéâô ìèáî åúåôéøç éøäå ãàî äáøä øùáä çìîðù éô ìò
ùáééúð êë øçà íà íå÷î-ìëî ,åëåúì èìôðù õîçä íòè
äáåøî ïîæì íéé÷úéù éãë øùá ùáééì êøã àåäù åîë øùáä
õîçä íòè ìèáúð ùáééúðù ïåéëã çñôá åìëàì øúåî

:åëåúáù

ãìçî÷ íù ïéã÷øîù øãçá éåìú äéä äæ ùáé øùá íàå
çî÷äù çñôá åøéúäì åì ìéòåî äçãäå äééøù ïéà
éøåøéô äùòðå ÷áãúî àåä äáøãàå äçãä é"ò øáåò åðéà

:øùáá ãàî ïé÷áãðå ãàî ïé÷ã ÷öá$
âהחסידית הפרשה - וישלח פרשת אור' â'תורה

בידֹו הּבא מן 1וּיּקח ְִִַַַָָ

çwiå"ïîåéçà åNòì äçðî Bãéá àaä'eë",áì eðúLøt) ©¦©¦©¨§¨¦§¨§¥¨¨¦¨¨¨¥

(ãé:
áeúkL Bîk ."äçðî" íLa íéàø÷ð úBðaøwä ìk äpä¦¥¨©¨§¨¦§¨¦§¥¦§¨§¤¨

(ã ,ã úéLàøa)Bðàö úBøBëaî àeä íâ àéáä ìáäå" : §¥¦§¤¤¥¦©¦§Ÿ
ìàå ìáä ìà 'ä òLiå ,ïäáìçîeBúçðî'eë," ¥¤§¥¤©¦©¤¤¤§¤¦§¨

äçðî ïaø÷ äéäL íâä)2úìñ úçðî Bîk ,Bîöò éðôa £©¤¨¨¨§¨¦§¨¦§¥©§§¦§©Ÿ¤
úáçîe'eëälôz ïëå .èøôe ììk àéä äøBzä ìk Cà Y ©£©©¨©¨¦§¨§¨§¥§¦¨

úBðaø÷ ãâðkL3,äçðî íéàø÷ð ììëa úBlôzä ìk , ¤§¤¤¨§¨¨©§¦¦§¨¦§¨¦¦§¨
èøt àéä dîöò éðôa äçðî úlôúe4(. §¦©¦§¨¦§¥©§¨¦§¨

.äçðî íLa íéàø÷ð "Bðàö úBøBëa" eéäL éøä£¥¤¨§Ÿ¦§¨¦§¥¦§¨

àì ä''éåä éðà ék" òãBð ék :äîc÷ä ét ìò äæ ïáeéå§©¤©¦©§¨¨¦©¦£¦£¨¨Ÿ
"éúéðL(å ,â éëàìî)"déá àñéôz äáLçî úéì"å ,áéúk5, ¨¦¦©§¨¦§¦§¥©§¨¨§¦¨¥

"ìkä Enî ék" ïë ét ìò óàå ,ììk ïéîìò øãâa Bðéàå§¥§¤¤¨§¦§¨§©©¦¥¦¦§©Ÿ
(ãé ,èë 'à íéîiä éøác)Y äøàäå åéæ éãé ìò àeä Cà .áéúk ¦§¥©¨¦§¦©©§¥¦§¤¨¨

íéîLå õøà ìò BãBä"'eë"(âé ,çî÷ íéläz)äøàä íâå .6Bæ ©¤¤§¨¨¦§¦¦§©¤¨¨
ìa÷ì íéìBëé úBîìBòä eéä àì ,Cøaúé Búeîöòî dîöò©§¨¥©§¦§¨¥Ÿ¨¨¨§¦§©¥
ìò íà ék ,úBîìBò éeléb úðéçáa ïúBéäì ,òôLå úeiç©§¤©¦§¨¦§¦©¦¨¦¦©

éãéìzLäúeìL. §¥¦§©§§

.1úBôñBð úBàçñeð 'á .ä"ñ÷ú åìñk ã"é ,çìLiå úLøt Lã÷ úaL ìéì øîàð)¤¡©¥©©Ÿ¤¨¨©©¦§©¦§¥§¨¨
äøBz] ìéòì äàøe .ñ ãenò ä"ñ÷ú íéøîànä øôña ìéa÷îa eñtãð øîànäî¥©©£¨¦§§§©§¦§¥¤©©£¨¦©§¥§¥¨
úøBúa úeëéøàa øàaúð .1 äøòä "á÷òé çìLiå" ìéçúnä øeac à ,ãë [øBà¦©©§¦©¦§©©£Ÿ¤¨¨¦§¨¥©£¦§©

.(ã ,âî ãenò Cìéàå è ÷øt "á÷òé çìLiå" ìéçúnä øeac eðúLøt íéiç©¦¨¨¨¥¦©©§¦©¦§©©£Ÿ¤¤¨¥¨©

.2.(àé äëìä à ÷øt äléâî éîìLeøé)§©§¦§¦¨¤¤£¨¨

.3.(á ,åë úBëøa)§¨

.4[:óñBð øéîàèéæ ñeôãa]'ë ïîéñ ìàeîL úðeîà úBáeLúa ïéiòåïøäà áøäì) ¦§¦¨¦©§©¥¦§¡©§¥¦¨§¨©©£Ÿ
ìàBL .â"îú úðLa èøeô÷ðøôa äðBLàøì ñtãð ,øáBðãéà÷ ìàøNé 'ø ïa ìàeîL§¥¤¦§¨¥¥§¤¦§©¨¦¨¦§©§§§¦§©¥

úlôz úàø÷ð änìäçðî.(øàáîe , ¨¨¦§¥§¦©¦§¨§¨¥

.5.(à ,æé äîc÷äa øäæ éðe÷z)¦¥Ÿ©©©§¨¨

.6:äøàä]éøö øLôà Cøãa éì äàøð:úBéäì CäøàäîúMeã÷ ãBák úøòä Y ¤¨¨¦§¤¦§¤¤¤§¨¨¦¦§¥¤¨¨¤¨©§§©
.[ø"eîãà©§
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ìLk eðééäcäî ìëå .äøàäã-äøàäå ,äøàä Y úìL §©§§©§¤¤¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¨©
ìzLîe ãøBiMäøàäã-äøàä àeä ähî ähî ìL ¤¥¦§©§¥©¨©¨¤¨¨§¤¨¨
epnî ïBéìòäî'eëúe÷lçúä éeaøa úBâøãî épéî ìëå . ¥¨¤§¦¤§¨¦¥©§¥§¦¦§©§

,äøàäå åéæ úðéçáa àeä ìkä ,úBãéøéå úBiìòå úBîìBòä̈¨©£¦¦¦©Ÿ¦§¦©¦§¤¨¨
äìòîì Bæ úBâøãî épéî änk äæa Léå .èòî íàå áø íà¦©§¦§¨§¥¨¤©¨¦¥©§¥§©§¨
íBé" Y 'æä óìàå ,íéúnä úiçúe ,àaä-íìBò :Bîk ,Bfî¦§¨©¨§¦©©¥¦§¤¤©

"í[éî]ìBòä éiçì äçeðîe úaL BlekL7éeléò àeäL , ¤©¨§¨§©¥¨¨¦¤¦
äøàääå åéæa àeä ìkäå ,éeléò øçà'eë. ©©¦§©Ÿ§¦§©¤¨¨

ìzLä épéî 'á Lé äpäåìzLä :úeìLúBøBàä úeìL §¦¥¥¦¥¦§©§§¦§©§§¨
éìkäL ,éìkä Cøò éôì àeäL ,úeéîéðt úðéçáa íéìëa§¥¦¦§¦©§¦¦¤§¦¥¤©§¦¤©§¦

éwî úðéçáa Léå ;Bìéaâäì ìBëéìaâeî BðéàL eðééäc ,ó ¨§©§¦§¥¦§¦©©¦§©§¤¥§¨
.éìëa¦§¦

äæ ïáeéå'ä úãBáòa:Là étLøa älôú Bæ álaL §©¤©£©¤©¥§¦¨§¦§¥¥
àeä ék" úeððBaúäî äàa äáäàä øLàkLéiçE" ¤©£¤¨©£¨¨¨¥¦§§¦©¤

(ë ,ì íéávð)äfî CLîð ,úBîìBòä ìk ìL íéiçä éiçå ¦¨¦§©¥©©¦¤¨¨¨¦§©¦¤
î éôì úàN ìëez øLàk Lôpä ú÷eLz.dúðeëúe dbæ §©©¤¤©£¤©§¥§¦¦§¨§¨¨

Baì ìà íéNiL úîçî äàa äáäàäLk ïk ïéàM äî©¤¥¥§¤¨©£¨¨¨¥£©¤¨¦¤¦
'ä éðà ék" àaìã à÷îBòa ÷éîòéåéúéðL àì,áéúk " §©£¦§§¨§¦¨¦£¦Ÿ¨¦¦§¦

"åàñéôz äáLçî úéì'eëåéìà äìëz ïk ìò øLà ," §¥©§¨¨§¦¨£¤©¥¦§¤¥¨
.Lnî "ãçà"a ììkúäìe úeàéöîa ìèaäì éç ìk Lôð¤¤¨©§¦¨¥¦§¦§¦§©¥§¤¨©¨
óBñ-ïéàî B÷eçéø ïk íb Baì ìà íéNé øLàk ,ïëìå§¨¥©£¤¨¦¤¦©¥¦¥¥

"íéàìt ãøzå" Lôpä äãøé øLà ,àeä-Ceøa8àîìò"a ¨£¤¨§¨©¤¤©¥¤§¨¦§¨§¨
"àãeøôã9'eëøLàî øúBéa äáäàä úeøabúä äéäz , §¥¨¦§¤¦§©§¨©£¨§¥¥£¤

.äaø äáäàä úà àBìëì Lôpa çk ïéàL ãò ,úàN ìëez©§¥©¤¥Ÿ©©¤¤¦§¤¨©£¨©¨
"Eãàî ìëa" úðéça eäæå(ä ,å ïpçúàå)øézé àìéça" Y'eë": §¤§¦©§¨§Ÿ¤¨¤§©©§¥¨©¦

äpäåáéúë(é ,à ìà÷æçé)éðôe [..] ïéîiä ìà äéøà éðt" : §¦¥§¦§¤§¥§¥©§¥¤©¨¦§¥
úâøãnî ähîì àeä øBMä éðt úðéçaL ,"ìàîOäî øBL¥©§Ÿ¤§¦©§¥©§©¨¦©§¥©
"ïéîiä ìà" àeä "äéøà éðt" úðéçaL ,äákøna äéøàä̈©§¥©¤§¨¨¤§¦©§¥©§¥¤©¨¦

'eëàeä øBMä éøä ,äfä-íìBòa ähîì ,ïë ét ìò óàå ;§©©¦¥§©¨¨¨©¤£¥©
.äàîè äiç àeä éøàäå ,äøBäè äîäa§¥¨§¨§¨£¦©¨§¥¨

øúBé äâøãîa äìòîì àeäM äî ,äaøcà ék :ïéðòäå§¨¦§¨¦©§©¨©¤§©§¨§©§¥¨¥
Búðéça éeléb úBéäì ähîì éìëa úeLaìúä Bì ïéà ,dBáb̈©¥¦§©§¦§¦§©¨¦§¦§¦¨

.äMeã÷a äìòîì àeäL Bîk§¤§©§¨¦§¨

"éøàk øBab" Y äøeáb úðéça àeäL äéøà Bîëe10, §©§¥¤§¦©§¨¦©£¦
øLôà éàL ãò ,ãàî ãàîa øBàä úeøabúä àeäL¤¦§©§¨¦§Ÿ§Ÿ©¤¦¤§¨
ììëpL éìëa ähîì BúMeã÷ älbúîe äøBL úBéäì¦§¨¦§©¨§¨§©¨¦§¦¤¦§¨
úìéôð Cøã éãé ìò àlà ,äøBäè äîäá Bîëe ,äMeã÷a¦§¨§§¥¨§¨¤¨©§¥¤¤§¦©
úBtéì÷ 'âa íéìkä-úøéáLaL ïéöBöð ç''tøa øBàä̈§©©¦¦¤¦§¦©©¥¦§§¦
úeiç ìa÷nL ,äàîè äiç úðéça àeä æàå ,úBàîhä©§¥§¨§¦©©¨§¥¨¤§©¥©
úelbúäa àì ìáà ,äMeã÷c éøàî íéöBöpä úBìéôpî¦§¦©¦¦¥£¦¦§¨£¨Ÿ§¦§©

ìzLä Cøãa äéøà úðéçaäîäáák úeLaìúäå úeìL §¦©©§¥§¤¤¦§©§§§¦§©§§¦§¥¨
éwî úðéça ÷ø ,äøBäè"äðBáì" úðéça àeäå .äìòîìî ó §¨©§¦©©¦¦§©§¨§§¦©§¨

øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,'eë11. §¤¦§¨¥§¨©¥
Cìî Cìî éðôì" úðéçaî àeäL ,øBëá äéä åNòL eäæå§¤¤¥¨¨¨§¤¦§¦©¦§¥§¨¤¤

'eë"12íBãà õøàa" øéòN øäa'eë'æä øB÷î äéä åNòå ," §©¥¦§¤¤¡§¥¨¨¨§©
eëìnL íéëìî'eë[..] úîiå [..] CBìîiå [..] úîiå" : §¨¦¤¨§©¨¨©¦§©¨¨

CBìîiå'eë"(Cìéàå áì ,íL)àéìL úðéça àeäL Y ©¦§¨¨¥©¤§¦©¦§¨
ãìeä àeä øwéòäå ,ãìeì äîãwL ,ãìeä ìò úôwnä©©¤¤©©¨¨¤¨§¨©¨¨§¨¦¨©¨¨

àéìMä ïé÷øBæ Búàöáe ,ãìBpL'eë÷ø ìa÷î BðéàL , ¤¨§¥§¦©¦§¨¤¥§©¥©
éwî úðéçaøîàð íäéìò Cëéôì .ó(ã ,âé÷ íéläz)" :íøìò §¦©©¦§¦¨£¥¤¤¡©§¦¦¨©

;"ä''éåä íéBb ìk̈¦£¨¨
åá÷òéYé-ã''eá÷ò13,ä''éåä"eðé÷ìàúà záäàå [..] §©£Ÿ¨¥£¨¨¡Ÿ¥§¨©§¨¥
'äé÷ìàE'eë"(ä-ã ,å ïpçúàå)äøàä àéä ã''eiL íâä . ¡Ÿ¤¨¤§©©£©¤¦¤¨¨

"àéä øòöî àìä" Y úîöîeöî14ñðkéì äìBëéå , §§¤¤£Ÿ¦§¨¦¦¨¦¨¥
,íeöîö éãé ìò àlà ìa÷ì äìBëé éìkä ïéàå ,úeéîéðôa¦§¦¦§¥©§¦§¨§©¥¤¨©§¥¦§

ã''eé Bîk'eëúeáäìúäå Là étLø Bì äéäé äfnL éãk , §§¥¤¦¤¦§¤¦§¥¥§¦§©£
çk Lé úèòeî äøàä àéäL éðtnL .da àöBiëå älôza©§¦¨§©¥¨¤¦§¥¤¦¤¨¨¤¤¥Ÿ©

.dìéëî úBéäì ála©¥¦§§¦¨
úeLaìúä éãé ìò ïk íb Y äìòîìî úe÷ìà úëLîäå§©§¨©¡Ÿ¦§©§¨©¥©§¥¦§©§

eðLc÷ øLà" ,íéìkåéúBöîaïéøáà ç''îø" Y " ¥¦£¤¦§¨§¦§¨§©¥¨¦
"àkìîc15íäì eéä äøBz äðzéð àlL úBáàä éîéáe . §©§¨¦¥¨¨¤Ÿ¦§¨¨¨¨¤

úBì÷îe úBøàa Bîk íéøçà úBãáBò'eë. ¨£¥¦§§¥©§
úBìfîe íéáëBk éãáBò ïk ïéàM äî16íø àeäL éôì , ©¤¥¥§¥¨¦©¨§¦¤¨

éwnä úðéça eðééäc ,íäéìò àOðåCBz ñðëð Bðéà ,ãáìa ó §¦¨£¥¤§©§§¦©©©¦¦§¨¥¦§©
,Bîöò éðôa ãøôðå Lé àeä ÷ø ,åéìà ìèa úBéäì íúeiîéðt§¦¦¨¦§¨¥¥¨©¥§¦§¨¦§¥©§

"àé÷ìàã à÷ìà déì eø÷"c íâä ,ììk úeëéiL Bì ïéàL17.: ¤¥©¨§¨£©§¨¥¡¨¨¤¡¨©¨

.7.(dôBña ãéîz)¨¦§¨

.8.(è ,à äëéà)¥¨

.9.(á ,àë úéLàøa à ÷ìç øäæ äàø .íéãøôpä ,íéìcápä íìBò)¨©¦§¨¦©¦§¨¦§¥Ÿ©¥¤§¥¦

.10.(ë ,ä úBáà)¨

.11.("éða çéø äàø" ìéçúnä øeac úBãìBz úLøt ìéòì)§¥¨¨©§¦©©§¦§¥¥©§¦

.12úBãìz älàå .íBãà àeä åNò ,øéòN øäa åNò áLiå" :àì .è-ç ,åì eðúLøt)¨¨¨¥©¥¤¥¨§©¥¦¥¨¡§¥¤Ÿ§
Cìî éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå . . øéòN øäa íBãà éáà åNò¥¨£¦¡§©¥¦§¥¤©§¨¦£¤¨§§¤¤¡¦§¥§¨

.("ìàøNé éðáì Cìî¤¤¦§¥¦§¨¥

.13.(à ,àë ìéòì ïîñð)¦§¨§¥

.14ì ."éLôð éçúe").(íL é"Lø .äpè÷ Y øòöî .ë ,èé àøiå áeúkä ïBL §¦©§¦§©¨©¥¨¦§¨§©¨©¦¨

.15ãeîò óBñ ,ãò ì ïewz øäæ éðewz äàø .íéðewzä íLa âë ÷øt Léø àéðz)©§¨¥¤¤§¥©¦¦§¥¦¥Ÿ©¦©
.(à

.16.(íìBòä úBnà)ª¨¨

.17.(à ,é÷ úBçðî)§¨
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äpäå"çBçéð çéø" úBéäì ï''î úàìòä íä úBðaøwä18. §¦¥©¨§¨¥©£¨©©¦§¥©¦©
úBðaøwä Ck ,Lôpä úà áéLî àeäL çéø Bîk ,eðééäc§©§§¥©¤¥¦¤©¤¤¨©¨§¨
Y "ä''éåäì çBçéð" äéäiL çéø úðéçáa ï''î íéìòî íä¥©£¦©¦§¦©¥©¤¦§¤¦©©£¨¨
älbúîe äøBL àäiL BúðéëL úàøLäå úëLîä éeléb¦©§¨©§©§¨©§¦¨¤§¥¤¦§©¤

ì Y "çBçéð" eäæå .BLôða úe÷ìà úðéçaäãéøé ïBL19, §¦©¡Ÿ§©§§¤¦©§§¦¨
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ìzLää íãB÷ àeä Ceøaì Y àeä àø÷pL ,ïewéúå eäBúã úeìLBîk ,øzñð ïBL ¨¤©¦§©§§§§¦¤¦§¨§¦§¨§

,"'eë eðNò àeä ék" (â ,÷ íéläz) øîàL Bîëe ,"'eë àeä Ceøa íB÷nä Ceøa"¨©¨¨§¤¨©§¦¦¦¨¨
Bîëe) "ììk äéa àñéôz äáLçî úéì"c "ïéîéúñ ìëc àîéúñ" àø÷pä àeäL¤©¦§¨§¦¨§¨§¦¦§¥©£¨¨§¦¨¥§¨§
Lnî à÷ézò àc" Y "àeä éålä ãáòå" (âë ,çé çø÷) ÷eñt ìò øäBfa øîàL¤¨©©©©¨Ÿ©§¨©©¥¦¨©¦¨©¨
äìòî äìòîì Y "íäéðôì øáò" Y ì"pä ïBLàøä á÷òé LøLa eäfL ,("'eë¤¤§Ÿ¤©£Ÿ¨¦©©¨©¦§¥¤§©§¨©§¨

.(á ,äî íL íéiç úøBz Y ."ïewézä úðéçaî¦§¦©©¦©©¦¨

.39éìBàå" :íìòpä Løãna á ,çö àøiå 'à ÷ìç øäæ)é÷eñôc íéîòè å''éø déì ó Ÿ©¥¤©¥¨©¦§¨©¤¡¨§¦¥§¨¦¦§¥
."àéî ïéúçð àáé÷ò éaøã éBðéò Båäå ,íéøéMä øéLãíebøzíéúàî BúBà ãnìå : §¦©¦¦©£¥§©¦£¦¨©£¦©¨©§§¦¥¨©¦

.(úBòîc úBâìBæ àáé÷ò éaø éðéò eéäå ,íéøéMä øéL é÷eñt ìL íéîòè øOò äMLå§¦¨¨¨§¨¦¤§¥¦©¦¦§¨¥¥©¦£¦¨§§¨

.40àòa .ìééò àì Y àðéøçàì àîééñîì àòa ,éðàñî ãç íééñ äåä :à ,åð ïéhéb)¦¦£¨¨¥¨§¨¥§¨¦§©§¨§©£¦¨Ÿ¨¥§¨
äòeîL ,øòèöú àì :déì øîà ?éàä éàî :øîà .÷ôð àì Y Cãéàì àôìLîì§¦§§¨§¦¨Ÿ§©¨©©©¨©¥Ÿ¦§©¥§¨

.("íöò ïLãz äáBè äòeîL" :áéúëc .Cì àéúà äáBè¨©§¨¨¦§¦§¨¨§©¥¨¤
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àéä æà ,äçîOä ìa÷ì ähîì éìk LiLk äpäå§¦¥§¤¥§¦§©¨§©¥©¦§¨¨¦
èMtúî äæ éãé ìò ïëå ;íéLãç ïéçBî úðúBðå úèMtúî¦§©¤¤§¤¤¦£¨¦§¥©§¥¤¦§©¥
ïè÷ ähîlL éìkäLk ìáà .ì''pk íöò ïMãì íéiçä çeø©©©¦§©¥¤¤©©£¨§¤©§¦¤§©¨¨¨
úBçéla úBøúBnä äçBãå çBna õa÷úî éæà ,ìéëäî¥¨¦£©¦§©¥©©§¤©¨§¥

.úBòîcä©§¨

úelbúä äéäL ,åNòå á÷òé éab ïk íâ äéä äæ ïéðòå§¦§¨¤¨¨©¥©¥©£Ÿ§¥¨¤¨¨¦§©
äìòî äìòîì øúk úðéça'eëäçîN áBø äéäå , §¦©¤¤§©§¨©§¨§¨¨¦§¨

ähîì ìôpM äî íò äìòî äìòî Y Ck ìk eáø÷úpL¤¦§¨§¨©©§¨©§¨¦©¤¨©§©¨
ïéçà éðL Bîk á÷òéå åNò ;íéìkä-úøéáLa ÷eçéøa ähî©¨§¦¦§¦©©¥¦¥¨§©£Ÿ§§¥©¦

.íéìkä-úøéáL äéä æàî áø ïîæ äæ úà äæ eàø àlL¤Ÿ¨¤¤¤§©©¥¨¨¨§¦©©¥¦

àáì-ãéúòì áeúkL eäæå(ç ,àì äéîøé)" :éëáa,"eàáé §¤¤¨¤¨¦¨Ÿ¦§§¨¦§¦¨Ÿ
úelbúä éãé ìò àeäL ,à÷åã äiëa úðéça éãé ìòL¤©§¥§¦©§¦¨©§¨¤©§¥¦§©

úBäBábä úBâøãî'eëéìçð ìà [..] íìéáBà íéðeðçúáe" ; ©§¥©§§©£¦¦¥¤©£¥
"íéî(íL).: ©¦¨

$
.ב 

האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

בראשית  פרשת - יובל את עדה ותלד

(áî)øçàåäéä àåä ìáé úà äãò ãìúå ù"î ïáåé ì"ðä ìë
äðäã .'åë ìáåé åéçà íùå äð÷îå ìäà áùåé éáà
ïéáå ã"åéä úçú õî÷á ìáé ïéá ùøôä ùé ÷"äì ÷åã÷ã ô"ò
ìáé øîà ïàëå íåôàìîá ìáåé ïéáå ã"åéä ìò íìåçá ìáåé
éòöîàä 'éçá àåä íìåçá ìáåéã 'åë íåôàìîá ìáåéå õî÷á
íìåçá ìáåé 'éôã àåä ïéðòä .íåôàìîá ìáåé ïéáå õî÷á ìáé ïéá
íåôàìîá ìáåé 'éôå åãé ìò âäðúî ìëäå ìòåôá âéäðîä åäæ
ìòôð ïéðò åâéäðîù åðîî ïåéìòä ô"ò ìáåéå âäðúîù éî åäæ
àåäù åîë íöòä íù ïéðò åäæ å"éå àìáå õî÷á ìáé 'éôå òåãéë
äâäðää øå÷î êùîð åðîîù àìà ìòåôá âéäðî åðéà ïééãòù
ìò äøåî å"åäù å"éå àìáå ã"åéä úçú õî÷ ãå÷ð ë"ò ìòåôá
çúôå øúëá õî÷äù òåãéå .ìòåôá äâäðäå 'ëùîää 'éçá
éåìéâì àáù 'ëçã øúë åäæ øúëá àåäù íìåçä íâå äîëçá
íìòäå úåîéúñá àåäù õî÷ä ë"àùî ô"ëò íìòää ïî
éåìéâì 'ëçã íìòää úëùîäì øå÷î äéäé åðîîù ÷ø éøîâì
ìáåé ïéáå å"éåáå íìåçá ìáåéì õî÷á ìáé ïéá ùøôää ø÷éò åäæå
ã"åéä àåäù 'ëçã ïéàî øáë êùîð øùàë åäæù íåôàìîá
éåìéâ àåäù ìòôð ïéðò àåäù íåôàìîá ãå÷ð ë"òå 'åë ùéì
äðéáì 'ëçî åðééäã åðîéä ïåéìòî âäðúîù äëùîäå äâäðää
õî÷á ìáé ïéá òöåîîä 'éçá àåä íìåçá ìáåé ë"àå úåãîå
ìáåé ïéáå øúëä úéîéðôáù éøîâì íìòääå úåîéúñä àåäù
àì ïàëå 'åë íìòää ïî êùîðå äìâúîä àåäù íåôàìîá
íìåçá ìáåé øéëæä àìå íåôàìîá ìáåéå õî÷á ìáé ÷ø øéëæä

'â ïéðòá à"îá ù"îë åäæå) 'åë íåôàìîá ìáåé àìàïéöå÷

ïééãò äìòîìù øúëáù øúë 'éçá àåä ïåéìòä õå÷ ã"åéáù
åäæù ã"åéã äãå÷ð àåäù ë"àã ã"åéä àåäù äëùîä øå÷îî
àåäù ã"åéá ïåúçúä õå÷å ì"ðä ìáåéã å"éåä ìòù íìåçä åîë
'ëçã äãå÷ðã ïéàî äëùîä ìù éåìéâä åäæù à"ää éáâì äðåô
äðéáá íëçå 'ëçá ïáä ïéðòë 'åë úåãîå äðéáã äâùäá ùéì
äìéìá ïåùì ìáé 'éô íâå ('åë íåôàìîá ìáåé ë"â åäæå
'ìî àåäå 'åë íéøåîçì ìáéå (àë ,èé íéèôù) åîë úåáåøòúå
ìáé íù åäæå .'åë ììá íù éë ìáá íù úàéø÷á åîë ìåìá
ìë úåîéúñå íìòäá íéìåìë íùù ì"ðë íöòä ù"ò õî÷á
úåãîå äðéáì 'ëçî íìòäá 'ìîì éåìéâá àáì ãéúòù 'åâøãîä
ãçàë ìëä úåáåøòúá íù ìåìë ìëä íéðåù íéðôåà éåáøá
ìáåéå 'åë éåìéâá òéôùäì øå÷î íâ úåéäî äìòîì àåäù éðôî
íéììëúîù äðéáá ùéì ïéàî êùîð øáë øùàë åäæ íåôàìîá
äìéìá '÷ð äæù íéðåù íéðôåàá ãçé íéáøòúîå ú"âçã úåãîä
úåììëúäëå ãçé íéðååâä ìë éåìéâë éåìéâá àåä ìáà úåáåøòúå
äùåòù éî àåä íìåçá ìáåé ìáà éåìéâá æ"òæ úåçåø 'ã
âéäðîä øå÷î àåäù úåììëúää ïôåàá úåáåøòúå äìéìáä
ïéðòë åäæå .ì"ðë 'ëçã ã"åéã äãå÷ð 'éçá àåäå ì"ðë ìòåôá
ïéðò äæá ùé ìáà à÷åã øãñë 'åììëúä '÷ðù úåáåøòúå äìéìá
ìåáìá ïéðòá ì"ðë øãñë àìù íéìáìáúîù úåáåøòúå ìåáìá
øå÷îä çë ïî äìòîìî àá äæ 'åë äøòñ çåø é"ò úåçåøä
ìáé '÷ðù øúëä øåà úåîöò 'éçáá àåäå à÷åã øãñë âéäðîä
äìòîì àåäù éôì øãñä êåôä àåäù ìåáìáä ù"ò õî÷á

:ãçà ïéðòì äìåò ìëäå 'åë úåãîä úåàéöî øå÷îî

$
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.ג 
צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(çëäðäåïéàî ùé äàéøá '÷ð ÷"à íâù ì"ùî ïéáäì
íãà '÷ð ÷"àù ì"æéøàä éáúëá øàåáîëå
úåìéöàã ñ"éã íéìë åìéôà àìä äåîú äøåàëìã äàéøáã
í"áîøä ù"îëå ãç éäåîøâå åäéà øîàîë ùîî úå÷ìà íä
åðéà 'éöàù òåãéå ,ãçà ìëä 'åë äòéãä àåäå òãåéä àåäù
íìåòå äàéøáã íãà '÷ð ÷"à éë ÷"à éáâì ììë êåøò
íãà '÷ð 'éöàä íìåòå ,'éöéã íãà '÷ð íéãå÷ð íéãå÷òä
äîë ùéù à"÷ìá ë"â àáåäå ç"òá øàåáîëå äéùòã
ïåéë ë"àå ,'éöàä íìåò äåäúéù ãò êìéàå ÷"àî íéîåöîö
ïéàî ùé äàéøá ë"â åàø÷éù ïëúé êéà úå÷ìà àåä 'éöàäù
'éçá àìä ,'éöàî äìòî 'òîìù ÷"à ìò ïë ïëúé êéà ù"ëîå
äæ ïéáäì éãë äðäå ,íééëôä 'á íä úå÷ìà 'éçá íò àøáðä
ù"îò ä"âäá á"ô à"ç à"÷ìá ù"îì øåàéá íéã÷äì ùé
ì"æå æ"ò 'ëå ,òåãéä àåäå äòéãä àåäå òãåéä àåäù í"áîøä
íâå ÷"îøäî ñãøôá ù"îë äæá ë"â äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ñ"à øåà úåùáìúä ãåñá àúìéî àáéöé ì"æéøàä úìá÷ éôì
äìòîì àì êà 'éöàã ã"áçã íéìëá íéáø 'åöîö é"ò ä"á
àùðúîå íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå úåìéöàäî
ãò ã"áç 'éçáå úåäîî äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø
ù"îëå 'úé åìöà úéðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç 'éçáå úåäîù
íù 'ëå äæá êéøàä è"ô á"çáå ì"ëò úéùò äîëçá íìåë
ãåñ íéìéëùîì òåãé äîå êéàå äëùîää ïéðòå êøãå ä"âäá
ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä
,ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì íéîåöîöä ìë

ë 'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäåêééù æà ã"áçã íéì
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä í"áîøä ù"î øîåì
äîùð íéùòð 'éöàã íéìë 'éçáù éôì 'åë åîöò úòéãéáå
ì"ðä äùáìäå íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå ò"éáì úåéçå
åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä àåä øîåì ììë êééù àì
éåìéò äìòî äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå 'éçáá

äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå 'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø
ïáåî éøä .ì"ëò úåéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà úáùçð
ùé äàéøá '÷ð ñ"éä 'éçáù ì"ùî ìë åùã÷ éøáãî áèéä
'éçáë 'úé åìöà úáùçð äîëç 'éçáù áúëù ïåéë ïéàî
ïéàî ùé äàéøá éàãå àéä úåéîùâ äééùòäå ,úåéîùâ äééùò
íééìëù éáâì åìéôà éøîâì êøòä âåìéã àéäù úåëéøàá ì"ðë
,ä"á ñ"à éáâì ù"ëîå úåøéôñä éáâì ù"ëîå øîåçî íéìãáð
äééùò 'éçáë 'úé åìöà úáùçð äîëç 'éçáù áúëãî ë"àå
ñ"à éáâì éøîâì êøòä âåìéã 'éçá ë"â àéäù ïáåî ,úåéîùâ
ùé åðéìöàù ô"òàå ,ä"á ñ"à éáâì 'éùòä êøò âåìéãë ä"á
î"î ,ì"ðë äîëçä éáâì úåéîùâ äééùòî íéëøò äîë âåìéã
ùîî õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå íîåøîù ä"á ñ"à éáâì
äééùòä íò ò"çä 'éçá ùîî äåùîå äåù àåä úåøéôñäî
íò úçà ïéåù ùîî ìåáâ éìáù øáã éáâìù î"ãò ,úåéîùâ
âåìéã àéä äîëçäù ìéàåäå ,à"îá ù"îëå íéôìà éôìà
ùé äàéøá 'éçá åæ éøä ä"á ñ"à øåà úåäîî éøîâì êøòä
áúëãîå ,å"ç äìéòì äìéòî úåìùìúùä 'éçá àìå ïéàî
ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìëá ñ"à øåà ùáìúðù øçàù
åúîëçå àåäù éøä ,'åë òãîä àåäå òãåéä àåä í"áîøä
äøåàëì äæå ,íéðôá íù øàåáîëå úåäìà ïäå ùîî 'à åúòãå
åéúåãî íò ãçééúîù åãåçéù íù 'ëù úîàå ,éøúñã éúøú
êéà âéùäì äâùä 'éçáá åðéà ë"â 'úé åúàî ìéöàäù
àéäù àúåðîéäîã àæø úåøéôñä '÷ð ïëìå ïäá ãçééúî
é"òù é"ô íù øàåáî ë"ôòà êà ,ìëùäî äìòîìù äðåîàä
÷"äâàá 'òå .ù"åòé 'åë ãåçéä ïéðò úö÷ åðì ïáåé øåàä ìùî
'åë éäåîøâ íò ãç ñ"àä êéà ë"â äù÷ä éäåîøâå åäéàã
åîë ïéàî ùé àåøáì úå÷ìà íäù øîåì äðååëäù íù 'éúå
ì"ùîôì ì"öå 'åë ìåìòå äìéò úåìùìúùä 'éçáá àìå ñ"àä
ùé àåøáì íéìåëé êéàå ïéàî ùé äàéøá 'éçá ë"â ïîöò ïîù

:'åë ïéàî

$
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.ד 
מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â שמואל âתורת

תרל"ג  וישלח מזבח, שם ויצב

êàìò é"ùø 'éôù åîë 'éåä àìå ìà åàø÷ äîì ì"ö ïééãò
ïéðòä êà .'éåä íîù 'éäéù 'éôù ì"ðä 'éãéúòã ì"æøàî
ô"ò à"ò å"ôã 'éùåã÷ â"çæã æ"äàî ìò åðéáø ù"î ô"ò ïáåé
àø÷ ä"á÷ ïðéðúã (æ"äáì äôñåäá ñôãð) ìà øöåð àì éðôì
åðééä ìà éë íù 'éôù ,'åë ìà åì àø÷éå 'éúëã ìà á÷òéì

,àúîëçã àøåäð'îéâá äð÷ ô"á äðéá äð÷ äîëç äð÷ éë
,à"åàá íéùáìúîù øúëã úåøåà ê"øúî äöçî àåäù ùé
øùòî àåä ìà éë åðééä àúîëçã àøåäð '÷ðù ìà 'éçáå
'éçá á÷òéá êùîðä àåäù àáàã 'ìî 'éçá àåäå ùé úåéúåàî

.'åë ú"ú 'éçá 'éöàã úåãî
ïáåéåäòøô éðà ô"ò ö"ô õ÷î 'ô úåáøá ù"î ã"ò äæ

ìù éðà ãîì äúà ã"åá ìù éðà ïî ,'åë êéãòìáå
ä"á÷ä éáâì ö"îåú éîéé÷î íé÷éãöä 'éäéù åðééäå ,'åë ä"á÷ä
'éô ,êîî ìãâà àñëä ÷ø øîàù äòøô ìöà óñåé úîâåã
àì êéãòìáå ïëìå ,'åë óñåéì ïúð êìéàå äîëçîå ,øúë 'éçá
ë"åîëå .'åë úåãîå ã"áç é"ò àåä äëåìîä úâäðä éë íéøé
íëåúáå äðéá äð÷ 'ëç äð÷ 'éçá 'é÷éãöì úåîìåò é"ù ì"òì
'éôå .é"úò 'éçá êîî ìãâà àñëä ÷ø ,à"à 'éçá øúëäî éöç

ùåáì ùéà ù"îë íéëàìîä íä ùéà ,ùéà íéøé àì êéãòìáî
ìàéøáâ ùéàäå ,(â"é 'ä 'éñ òùåäé) åãâðì ãîåò ùéà ,íéãáä
'éäéù é"ùø 'éôù 'åë 'é÷éãö 'éãéúò åäæå .(à"ë 'è 'éñ ìàéðã)
,õøà ãñé äîëçá 'ä ù"îëå ,êìéàå 'ëçî åãåñù 'éåä íîù
ë"åîëå ,ä"á÷ä ìù åéçåìù íäù úåöîä íåé÷ é"ò àåäå
ïéðòù ,'é÷ìà éëàìî '÷ð à"åàù í"î úåà à"åàîá àúéà
'÷ð úåçéìùä úòá êàìîäù åîëå ,çéìù àåä êàìî 'éôå
'éðåúçúá 'úé åúøéã êéùîäì ìàøùé åçìúùð ïë 'éåä íùá
äî íìùåé æ"éòù ö"îåúá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø íåé÷ é"ò
äùåòù úòá ïëìå ,'éðåúçúá äøéã åì 'éäéù ä"á÷ä äåàúðù
÷ø .ùîî 'éåä íùá '÷ð æà ä"ä äøåú ãîåì åà äåöîä

éñåäì àåä åéùëòã ö"îåúá ÷ñòä ìëù éðôîùúåøåà ó
,ì"ðëå ä"á÷ä ìù ù"ò åàø÷éù 'é÷éãö 'éãéúò ì"æøà 'éöàá
øéàä ë"à á"äåò ïéòî æ"äåòá ä"á÷ä ïîéòèäù úåáàäå
ìà á÷òéì ä"á÷ä åàø÷ ïëì ì"òìã éåìéâä ïéòî íúîùðá
,ìàøùé é÷ìà ìà åì àø÷éå åäæå .'åë óåâá æ"äåòá åúåéäá íâ

.'åë ìà á÷òéì åàø÷ ìàøùé é÷ìàù

$
.ה 

מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

אלקיך, ה' תער"ג אנכי דחגה"ש ב' ליל

éëðàò"åäî ì"öå ,íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä
äðëä 'éä î"éöéã ä"ò ú"îá î"éöé ïéðò íéòéãåîù
úàæ íéòéãåîù ú"îì î"éöé úåëééù äî ì"ö î"î ú"îì
éëðàã òåãé àìä 'ä éëðà ù"î ì"ö íâ .'åë ïåùàøä øåáãá
'òîìù ä"á ñ"àåà 'åîöò 'éçá åäæ éëðàã 'éðéðò 'á íä 'éåäå
ì"ö ë"àå ,'åë øåà éåìéâ 'éçá àåä 'éåä íùå ,'åë éåìéâ 'éçáî
äîì éëðà ò"æù 'åîöòä éåìéâ 'éä íà ú"îá 'éä éåìéâ äæéà
'éåä íù éåìéâ 'éä íàå ,'åë êé÷ìà éëðà ì"ìåäå 'éåä ïàë 'àð
ïéðòá ì"úðùî ÷"äìö äæ ïéáäìå .'åë 'éåä éëðà åøîåà åäî

'úðå ,éãù 'ùá 'éä úåáàäì éåìéâäã 'åë íäøáà ìà àøàå
øåàä úìáâä 'éçá åðééäã ,éã åîìåòì 'àù àåä éãù íùã
íéìòäì ñ"àåàá 'éäù íåöîöä ò"åä ïåùàøä ùøùáå ,'åë
ìëåéù øåàä èåòéî ò"åä 'éöàáå ,'åë øåàä úà ìéáâäìå
'éìá÷îù 'éìëä ïéðòå ,'åë íåöîöä é"ò ë"â åäæù ìá÷úäì

.'åë éãù íù 'éçá åäæ åúåà 'éìéáâîå øåàä úà
(àì÷äðäåìéçúä íäøáà àá 'éà å"èô àá 'ô ø"ãîá

óà ÷çöé àá ,'åë çøæîî øéòä éî 'àðù øéàäì
á"ò ä"î à"çæáå ,'åë ÷éãöì òåøæ øåà øîàðù øéàä àåä
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úåáàäù åðééäå ,'åë òåøæ øåà ò"åä øéòä éî ù"îã òîùî
,'òîì òåøæ øåà ïéðòå .'åë òåøæ øåà úðéçá åëéùîä ììëá
ïéáî àòéãé 'ëçá àìå íéëç àåä úðà 'éà äðäã àåä ïéðòä
äðäã ,'éöàî 'òîìù á"åç 'éçá ìò éà÷å ,àòéãé äðéáá àìå
àçåî 'ëç äæ éðôì 'åàù åîëå àòéãé 'éçáá ïä 'éöàã á"åç
àéä äðéáäù éøä ïéáî áìä äáå àáéì äðéá åàâìî 'çî éäéà
'çî éäéàã 'åàù 'ëçá ë"åîëå ,àòéãé 'éçáá ïéáî áìä äáù
,ë"áúî úéì íãå÷ 'åà àòéãé äðéàù äîáã àòéãé 'éçáá æ"ä
íåúñù ñ"ëò àîéúñå ïéàìéò ìë ìò äàìéò 'éçáá åðééäå
æ"ä åàâìî 'çî éäéà 'àðù ïàëå ,'åë á"úî úéìã 'éà íìòðå
,íìòää éåìéâ 'éçáá àåä 'éöàã òåãéå .'åë àòéãé 'ëç 'éçáá
'åììëáå ,'åë 'éöàä 'éøãîî äèîì íìòää éåìéâ ïéðò ùé àìå
ïäù åøå÷îå åùøùî íìòää éåìéâ 'éçá àåä å÷ä ïéðò ìë éøä
'éöàã ñ"òä 'éèøôáå ,êøåàá ì"úðùîëå 'åë úåæåðâä ñ"òä
àòéãé 'ëç 'éçáá àéä 'ëçä éøä ë"àå ,íìòää éåìéâ 'éçáá ïä
á"åçá åðééä àòéãé 'ëçá àìå íéëç àåä úðà ù"îå .'åë
àìã ÷"àã 'ëç åà íéãå÷òã á"åç 'éçáá åðééäå ,'éöàî 'òîìù
ñ"òã ,'åë ïéøåäð ïåðéà åàìã øäæá ù"îëå ,ïééãò àòéãé 'ëçá
ïåðéà åàì úåæåðâä ñ"ò ìáà úåøåà 'åàéöî 'éçáá ïä 'éöàã
úåøåà øùò íúåéä íò 'éãå÷òã ñ"òä éøäù ,'åë ïééãò ïéøåäð
'åàéöî 'éçáá àì ïäù 'åì çøëäáå 'à éìëá íìåë 'éãå÷ò ä"ä
'éçáá ä"ä ùôðä íöòá 'éìåìëä ùôðä úåçëá åîëå ,'åë øáã
àåä ë"åîëå ,'åë ãçé íìåë åðëùé êéà ë"ìàã ,'åàéöîä øãòä
'éçáá ïäù ÷"àã ñ"òá ù"ëå ,à"îá ù"îëå 'åë íéãå÷òá
àùåð ùôðäù åîë î"ãò åäæù à"îá ù"îëå ,ïééãò 'åèéùô
'éöàã ñ"ò úååäúä àåä êéà ì"ö æ"ôìå ,'åë åîöòá úåçëä
íùå) åäéìà çúô ä"ã à"åúá øàåáî äðä .úåæåðâä ñ"òî
ì"éã 'åáî à"îáå ,'éöàã 'ëçî 'éøáã 'ëç úååäúäá 'åáî
ìò äðååëä ïàëå ,'åë 'éöàã íéìëä 'éçá ìò íù äðååëäã
à"åúá ù"îòå ,'åë 'åæåðâä ñ"òäî 'éöàã úåøåàä úååäúä
ìù ïéòøâ úòéøæ åîë î"ãò åäæù (ãçà íò ïä øîàéå ä"ã
äðäå ,õøàáù çîåöä çë é"ò çåôú åðîî çîåöå õøàá çåôú
ììë 'éä àì êéçì ùâøðä çåôúáù úå÷éúîä äúåàù ø"ðà
íðéà äðéâ éðåòøæ áåøå ,'åë äååäúð åðîîù øîàðù ïéòøâäá
'å÷éúî äååäúð çîåöä çëîù 'àð íàå ,'åë ììë íéìëàð
'åë éðçåøä çîåöä çëá ììë úå÷éúî 'åàéöî ïéà àìä úàæä
åäæå ,úå÷éúîä åá ùé çîåöä çëá íâù 'åáî à"îáå)
÷ø 'åë øôòä úà íéîòåè åéäù õøàä éáùåé ô"ò é"ùøôù
çîåöä çëîù 'ë 'ë 'éñ ÷"äâàáå ,'åë éðçåø úå÷éúî àåäù
'å÷éúîäå ,úåéçä ò"åäù äçéîöäå ,éøôä úåùé íöò àåä
áùò êì ïéà ì"æøàîë àåä ïéðòä êà .('åë ìæîäî àåä
ìæîä åúåàáå ,åìãâîå åá äëîä 'òîì ìæî åì ïéàù äèîìî

åîëå ãàî éðçåø 'å÷éúî àåä íðîà ,'å÷éúîä åá ùé éðçåøä
'å÷éúî åðéàå ,â"äëå ìëù øåàáù 'å÷éúîå ïåâéðáù úå÷éúî
éðçåøä êéçì äùâøä 'éçáá à"ë éîùâä êéçì úùâøðä éîùâ
ïééãò åì 'éä àìùë ø"äãà ìëàù éðçåø çåôú ïéðò åîëå ,'åë
ä"ä ìæîáù 'éðçåøä úå÷éúîäå ,'åë éøîåçå éîùâ óåâ
,éîùâ 'å÷éúî äùòðå òøæðä ïéòøâä é"ò íùâúîå äáòúî
.'åë éîùâä êéçì ùâøðä çåôúáù éîùâä 'å÷éúîä àåäå
î"ãò åîë ïä úåæåðâä ñ"òã 'òîì ïáåé äæî àîâåãäå
íðéàù åðééäå ,ïééãò 'éðçåø 'éçáá àåäù ìæîáù úå÷éúîä

øåà 'éçááàåä ñ"ç 'éçáã ã"éô ì"úðùîëå ,ïééãò 'ëçä
'ëç 'éçá ù"ëå 'éöàã 'ëçä 'éçá éáâì ïééãò 'ëçäî 'òîì
åäæù 'éöàã 'ëçä øåà 'éçá íùî äååäúð î"îå ,'åë ÷"àã
äðäå .'åë íùâúðå äáòúð 'å÷éúîäù î"ãò äòéøæä åîë
ìæîäã éðçåøä çë úåäîå úåéîöò æ"à çåôúäáù úå÷éúîä
çëã éðçåøä úåäîå 'åîöòî úèùôúîä äøàä ÷ø àìà
ãò ë"ë äîùâúðå äáòúð åæ äøàäå ,'åë åá äëîä ìæîä
'åèùôúä åîë åæ 'åèùôúä ïéàå ,'åë éîùâ úå÷éúî äùòðù
åëùîðù àåä íéîä úåäîã ,íå÷îì íå÷îî íéëùîðä íéîä
íå÷îá åøàùð àì íéëùîðä íéîä ë"òå ,íå÷îì íå÷îî
ììë øñçð àì éøä éðçåøä ìæîä çëá ë"àùî ,ììë ïåùàøä
,ãáìá äøàä úåèùôúä åäæù éðôî éøôä úìãâäå úçéîöá
àîâåãäå .'åë éîùâ úå÷éúî äùòðå íùâúîù àéä äøàäå
äøàä ïäù úåøåäì úåøåà '÷ð ñ"òäù äî àåä 'òîì äæî
,'åë å"ç éåðéù íåù íéùåò íðéàå ,íøå÷îå íùøùî ãáì
åðéàù àåä øåà ïéðòã òôùå øåà ïéðòá ã"ðô ì"úðùîë åðééäå
àåä ñ"òä úååäúäù òåøæ øåà åäæå ,'åë å"ç éåðéù äùåò
úëùîä ìùîë ãáì äøàä 'éçá íúåéäì òåøæä øåà ìùîë
íùâúð àì øåàäù ùîùä øåàë àì êà ,'åë øåàîäî øåàä
äáòúî äøàää òåøæä ïéòøâä é"òù òåøæ øåà åîë à"ë ììë
àáù òåøæ øåà åîë ïä ñ"òã úåøåàä ë"åîë ,'åë íùâúîå

.'åë 'ëçä øåà íùá '÷ðù ãò åøå÷î éáâì äîùâäá
.øåöé÷ò"æù øäæáå ,øéàäì ìéçúä íäøáà àá ø"ãîáå

åäæ àòéãé 'ëçá àìå íéëç äðäã ïéðòäå ,òåøæ øåà
úåçåëä åîëå ,ïéøåäð ïåðéà åàìã ,íéãå÷òå ÷"àã 'ëç 'éçá
'ëç àéä 'éöàã 'ëçå ,åîöòá àùåð ùôðäùå ùôðá íéìåìëä
ã"ò àåä ïéðòä ,íúååäúä àåä êéàå ,íìòää éåìéâ àòéãé
àá ïéòøâä úéòöîà é"òù ìæîäî çåôúä ú÷éúî úååäúä
úå÷éúîî äøàä ÷ø àéä çåôúä úå÷éúî äðäå ,äîùâä éãéì
àáù à"ë ùîùä øåà åîë àìå ,øáã øñçð àìù ìæîä
íøå÷îî äøàä ïä úåøåàä ë"åîë ,ïéòøâä é"ò äîùâäá
ò"åäå ,øåà úåàéöî 'éçáá íéàáù ÷ø éåðéù íåù äæî ïéàù

.òåøæ øåà

$
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.ו 
מוהריי"צ  אדמו"ר - יצחק יוסף ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרפ"ט המאמרים âספר

בתרועה  אלקים תרפ"ט עלה חגה"ס ,

(æéïéðòäå'éøãîäã òåãé éøä ñ"òä 'ìúùäá äðäã ,àåä
äðåéìòä 'éøãîá äìçú äìåìë úàöîð äðåúçúä
íãàá úåãîå ìëù î"ãò åîëå ,éåìéâä ìà íìòääî úàöåéå
ò"åò êøãá àåä íúãéìå ,ìëùä ïî íéãìåð áìáù úåãîäù
åúìéòá ìåìë ìåìòä úåéäáù ÷ø åúìéòá ìåìë àåä ìåìòäù
àåä ïëã úåìâúäá àáù åîëî øúåé úåéðçåøå úå÷ãá àåä
úåãîä ìù íúåàéöî ø÷éòá ùãç ìë ïéàù úåãîå ìëùá
÷ø çåîáù ìëùá íéìåìë 'éä øáë éë áìáù úåìòôúääá
ø÷éòäù ø÷éò éáâì ìôèë íù íéáùçðå íù íéãçàúî 'éäù
íéãçàúîå ùâøåîá íðéà úåãîä àìéîîå ìëùä éåìéâ àåä

ä íòíãå÷ã äãåáòá ùçåîá íéàåø åðà øùàëå ,ìëù
äàøéå äáäàá ìòôúî ä"ä áìá ùâøåîá ø"éåäàá ìòôúðù
äåãçá åçåîá ìòôúðù åàøåá âéùîå øéëî åúåéäìã ,åìëùá
ìëùá íéñåëîä â"åç 'éçá ïäå úé÷ìà äàøéá åà úé÷ìà
øùàëå áìá 'çîä 'éúåà úåììëúäá àåä ïëå ùâøåîá íðéàù
øåäøäá ùãç ìë ïéà éøä àáéì éøåäøä '÷ðù áìá ìòôúî
íúåéäáù àìà áìä ìáäá íéìåìë åéä øáë éë 'çîä úåéúåà
æà åáìá ìòôúî øùàëå ,íéøëéð 'éä àì áìä ìáäá íéìåìë
áìä ìáäá äìçú ìåìë 'éä øåáãä ìáä ïëå ,íéøëéð íéùòð
åúìåæì ùâøåîá øåáãä ìå÷ ìáäáù ø"îàá 'éîùâ äáëøä éë
'éäù ÷ø 'éðçåø ø"îàá äáëøäá áìáù ìáää åúåà àåä
ïéìáä 'æå ïéàìéò ïéìáä 'æ ò"åäæù òåãéëå ,éåìéâì àöéå íìòäá
íéìáä 'æù åîëã úåìòîä íåø ãò øåáãä ìáäî ïéàúú
øåáãá íéìáä 'æ éáâì ïéàìéò íéìáä 'æ '÷ðù áìáù úåãîáù
'éàúú íéìáä 'æ '÷ð úåãîã íéìáä 'æ êë ïéàúú íéìáä 'æ '÷ðù
ïéàúú '÷ð äðéáã íéìáä 'æ íâ ë"åîëå ,äðéáã íéìáä 'æ éáâì
éáâì ïéàúú íéìáä 'æ '÷ð 'ëçã íéìáä 'æ íâù ãò ,'ëç éáâì
ïéðòá òåãéëå 'åìòîä íåø ãò êëå øúëáù úåãîã íéìáä 'æ

äðä ìëùá íìòäá íéìåìë úåãîäù åîë äðäå .÷"àã íéìáä
úåçëäá åðééäå ìëùä ïî 'òîìá ìëùã úåììëúä ùé ïë åîë
êøòá íéìãáð íä âåðòúå ïåöø úåçëäã úåéä íòå âåðòúå ïåöø
ïåöø ë"àùî ,éìëá áùééúîä ô"åà àåä ìëùã ìëùä ïî
ìëî ìëùä ïî êøòá íéìãáð íäå íéôé÷î úåçë íä âåðòúå
íéàåø åðàù åîëå ìëùã úåììëúää íù ùé éøä íå÷î
äæá ùé î"îã íòèäî 'òîìù ïåöøä úãå÷ðá áìáù äãåáòá
î"î ìáà ãàî íìòäá àåä äæ íòèã úåéä íòå ïåöøì íòè
äæã ,äæ ïåöøì íòè øîåàùë ë"çà åîìòäî éåìéâì àöåé ä"ä
,úåììëúäá ìëù àöîð ìëùä ïî 'òîìáã äàøåä àåä àôåâ
äðä ,ìëùä ïî äìòîìá íìòäá ìåìë àåä ìëùäù íùëå
ïåöøä øå÷îá âåðòúå ïåöø úåçëä ìù úåììëúä ùé ë"åîë
ïåöø ìë àöîé íùîã ùôðáù äãéçé 'éøãîá åðééäå âåðòúäå
ìëù íâäã ïéáäì ì÷ð ïåáðì úòã íðîà .äî øáãá âðò ìëå
úåììëúää éøä î"îå ,ïåéìòá ïåúçú æ"áæ íéììëúî úåçëä
úåãîä úåììëúä äîåã åðéàã åðééäå 'éøãîä ìëá äîåã åðéà
íâ úåãîäã ,ìëùä ïî 'òîìá ìëùä úåììëúäì ìëùá
ò"åäù ùîî úåãî úåàéöîá ïä ìëùá ïúåììëúäá

òôúä'òîìá åúåììëúäá ìëùä ë"àùî éìëù àåäù ÷ø úåì
àåäù ñ"ç ïéðòá òãåðëå ,ùîî ìëù úåàéöîá åðéà ìëùä ïî
÷åúù ò"æù ìëù éáâì ìëùä ïî 'òîì àåäù ïåöøäáù íòèä
ììë ìëù úåàéöî åðéàù ìéëùîä çë ã"òå .'çîá äìò êë
øúåé àåä ïåöøä ïî 'òîìá ïåöøä ïëå éìëù ïéðò ÷ø àåäå

.ïåöøì øå÷îäá ìåìë ä"ä î"îå ,úåàéöîä øãòäá
.øåöé÷äìåìë äðåúçúä 'éøãîä ñ"òä 'ìúùäáã øàáé

ìëù ,ìëùá úåãî ,'çîá øåáã ,äðåéìòä 'éøãîäá
íé÷åìç íäù øàáéå äãéçéá âåðòúå ïåöø ,ìëùä ïî 'òîìá

.íúåììëúä ïôåàá

$
â בלה"ק - ה'תש"ה השיחות âספר

בסעודה  אלול, ט"ז תבוא, ש"ק ליל
אלול,‡. בח"י נולד הזקן רבינו כ"ק שהוד ידוע

עצמו  את להעלים מסירותֿנפש לו היתה והבעלֿשםֿטוב
הזקן. רבינו כ"ק מהוד

היו ·. צדק' ה'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל

הספר  של השני שבצד כלומר כריכות, שתי עם ספרים
של  ההנחות רשומים היו אלה, בספרים מנעול. היה
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

ה'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד – שהוא המאמרים

המגיד  מהרב ששמע הזקן, רבינו כ"ק מהוד שמע – צדק'

אאזמו"ר  כ"ק הוד ששמע סיפורים וכן כסדרם, ממזריטש
של  אמו רבקה, הרבנית מהסבתא צדק' ה'צמח הרה"ק

הזקן. רבינו כ"ק הוד

בן ‚. היה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק כשהוד
ילד, אינך הזקן: רבינו כ"ק הוד לו אמר שנים, עשר

לשמוע  לו הורה וכן בצנעה, תפילין להניח לו והורה

מהסבתא  את סיפורים וכן ביום, שעות 2-3 במשך רבקה
שהיא  מה את לו שתספר ביקש – רבקה הרבנית – אמו

יודעת.

אאזמו"ר „. כ"ק להוד סיפר הזקן רבינו כ"ק הוד

שהיא  למטה, הנשמה ירידת שבשביל צדק', 'צמח הרה"ק
של  הכנה מספיקה בקלות, שליחותה את לבצע תוכל

לפני  למעלה הנשמה עיבור זהו חדשים, שניםֿעשר
דאצילות, דמ"ה חדשה נשמה ואילו האם, בבטן העיבור

הוד  לידת התאחרה ולכן חדשים, 13 של להכנה זקוקה

כסלו  בי"ט היה היחוד כי אחד, בחודש הזקן רבינו ,1כ"ק
מעוברת. שנה היתה תק"ה ושנת

הרה"ק ‰. אאזמו"ר כ"ק להוד סיפרה רבקה הסבתא

החתונה  זמן את הגביל ברוך ר' הרב שבעלה צדק', 'צמח

אלול  בשבת,2לח"י אלול ח"י חל שנה שבאותה וכיוון ,
י"ז  שבתֿקודש לערב החתונה את ברוך ר' הרב הקדים

"קומי  לקראת היה שזה פרטית, השגחה זו היתה  אלול.
.3אורי"

.Â,אמר צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
יכולה  הזקן רבינו כ"ק הוד של נשמתו היתה שבאמת

קודם  אחת שנה הזה בעולם צריך 4לרדת היה שהוא אלא ,
מעוברת. בשנה להיוולד

.Ê,בילד נפקדה לא רבקה והרבנית שנה, כשעברה

לשנות  אם לשאול הבעלֿשםֿטוב אל ברוך ר' הרב נסע
שישאר  נכון שיותר הבעלֿשםֿטוב, לו ענה מקומו. את

אצלו  להיוולד שצריכה שלנשמה מפני בישובו, לגור
אנשים  בו שיש במקום שתהיה יותר טוב הזה, בעולם

מעטים. חוטאים כלומר: מעטים,

.Á את להעלים מסירותֿנפש היתה לבעלֿשםֿטוב
רבקה, הרבנית הסבתא הזקן. רבינו כ"ק מהוד עצמו

הבעלֿשםֿטוב  אך אותו, יברך שהבעלֿשםֿטוב רצתה

עצמו  את אילו 5העלים אמרה, רבקה הרבנית הסבתא .

היו  לא הבעלֿשםֿטוב, אצל הזקן רבינו כ"ק הוד היה
חג"ת'ניקים. כיֿאם חב"ד'ניקים החסידים

:‰Ï‡˘ .Ëֿהבעל אצל היתה רבקה הרבנית האם
שםֿטוב?

:‰·Â˘˙.הבעלֿשםֿטוב אצל פעמיים היתה היא

.È וגיסו ברוך ר' אל 6הרב שניהם נוסעים היו
מהשני. הדבר את העלים האחד בסוד. הבעלֿשםֿטוב
הבעלֿשםֿ אצל יחד נפגשו הם תק"ז, בשנת אחת, פעם
נחשב  היה ברוך ר' הרב כי מאד, התפעל והגיס טוב,
הזמן  כל ממנו להעלים יכול היה וכיצד מדות', ל'בעל

הבעלֿשםֿטוב. אל נוסע שהוא

.‡È מצד ישראל אהבת היתה הבעלֿשםֿטוב עד
בןֿתורה. יהודי אהבו כלומר התורה,

יהודי  לאהוב ישראל', 'אהבת חידש הבעלֿשםֿטוב
הנשמה. מצד ישראל' 'אהבת יהודי, שהוא מפני

אהבת  – ישראל' 'אהבת חידש הזקן רבינו כ"ק הוד
פשוט. יהודי כל אצל ששייך דבר הצדיקים,

.·È אאזמו"ר כ"ק להוד אמר הזקן רבינו כ"ק הוד
על  מסירותֿנפש עצמי על לוקח אני צדק': 'צמח הרה"ק
על  המסירותֿנפש ישנה המשיח. ביאת עד ישראל אהבת
לי  שמע, קריאת אמירת בשעת רק שהיא שמע, קריאת

תמיד. זה את יש

:‰Ï‡˘?עצמו על זאת אמר הזקן רבינו כ"ק הוד

:‰·Â˘˙ לא שבזה נשמה, של שפה היתה זו כן,
ההגבהה. ענין שייך

.‚È לא שלו המאסר שענין פחד הזקן רבינו כ"ק הוד
לצאתו  הראשונים בחדשים בגוף. פשוט ליהודים יזיק

החסידים. את להשקיט מכתבים כתב מהמאסר,

.„È."יאיר כיום "לילה היה הזקן רבינו כ"ק הוד אצל
הלוואי  פעם: אמר צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

שלו. הלילה כמו יהיה שלנו שהיום

.ÂË שהיו הלב כפי לשמוח אפשר ואי ממורמר,
מה  אלול, בח"י הזקן רבינו מגילוי לשמוח צריכים

והתחדש. שנפעל

.ÊË איך החיים, דרך את הראה הזקן רבינו כ"ק הוד
התכלית  את הגוף עם ולפעול בגוף, נשמה שתתלבש

למעלה. הנרצה

.ÊÈ:אדמו"ר כ"ק וענה שבת , גוט ואמר: נכנס (אחד
יוםֿטוב  הכוס).7גוט על שלא בעצמו, ברהמ"ז בירך .

ק"ז.1) ס"ק ח"א נסתרות בגנזי מהסיפור להעיר
(2.151 ע' תש"ג השיחות ספר ג"כ ראה
אלול).3) (ח"י תבוא פ' הפטרת
תק"ג.4) בשנת היתה רבקה והרבנית ברוך ר' הרב חתונת

(5.1 הערה 72 ע' לעיל ראה
לאה.6) דבורה אחותו בעל יצחק, יוסף רבי
(7.140 ע' תש"ג השיחות ספר ראה
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âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

á"ô ç"î è"é 'à ,ä"á

ã"èø

ãáëð íñøåôîä â"äøä ò"éãé ãåáë

'éù íäøáà ø"äåî à"éà ç"åå íîåøîå

,äëøáå íåìù

ãàî éúðäðå ,éúìá÷ äúò ,æ"ç 'ëî åãåáë áúëî

.áåèä åîåìù íòåðî òåîùì

øùà úà úìåæ ,øáã éì ãéâä àì 'éù íééç 'ø ùéàä

áéàëäù øáã ,íðçîá äìéáèä úéá øâñä øáã éì øôéñÈÈ

åìå ,äæá úåùòì éìò äî éúòãé àìå ,ãàî ãàîá éáì úà

.åúåùòì éúàî áâùð øáã 'éä àìå ,éúéùò ìëä éúìåëé

íéìåëé ÷åç äæéàáå ,ïôåà äæéàá ,ãàîá éì àìôé øáãäå

,äô éúø÷çù äîë ãò .òãà àì ,äìéáèä úéá øåâñì åéä

,ìòéìáå òø ùéà äùòî ÷ø àåäå ,äæî òãåé ùéà ïéà

øùôàå .é÷åç ãåñé íåù éìá åîöò ïåáùç ìò úàæ äùòù

.òãà àì øùà ,äæá íéøáã ùé

åîéùé àìù ùãå÷ä íòå á"òáä ìò øúåé ãåò àìôäå

òâåð ìàøùé úéá úøäè éë íéòãåé 'ä íò ìë àìä .äæì áì

íìåãâî ,íéùåã÷ íìåë 'ä íòå ,ìàøùéî ãçàå ãçà ìëì

úåøøåòúäáå ,åúøåúìå 'äì äáäà äàìî íáì íðè÷ ãòå

.àåä àìô øáãä ï÷úúð àì ãåò íàå ,íéøøåòúî äì÷

åøøåòúéå ,íéîçøáå ãñçá øéòä éùðà áì øøåòé ú"éùäå

.åçéìöé ú"éùäå ,éøùôàä íã÷äá äæ úà ï÷úì

'ëî éúìá÷ 'éù óàäðòåéìî áøä éãéãé åéçà ãåáëî

'åáëì ùéù íàá) éì áåúëì 'åáë àð ìéàåé .åì 'åìù ì"úå

.'éù íééç 'ø é"ò ô"òá éì çìùù æ"ò (äæá ïéðò

ø"åî ïá ,ù"åãäå ð"åàë 'åìùå äëøá 'éäå

ù"éé

$
  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מד' כסלו, וכבקשתו אקרא את הפ"נ שלו על הציון הק' של 
כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

והנה בטח לדכוותי' אך למותר הוא לבאר פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שענין הברכה הוא 
ע"ד הגשם שמועיל לאחר החרישה והזריעה, ועד"ז הוא ענין הפ"נ הוא ע"י התקשרות שיש בין 
המבקש והמתבקש, וכיון שחפצו ורצונו הוא שאקרא הפ"נ שלו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, 
מהקונטרסים  וכמה  האחרונות  השנים  במשך  שהו"ל  תורתו  בלימוד  שיעור  יקבע  בודאי  הרי 

והספרים הנ"ל נמצאים בירושת"ו עיה"ק אצל אנ"ש והישיבה.

חב"ד  חסידות  תורת  מייסד  הזקן  רבינו  של  הגאולה  חדש  הוא  זה  חדש  מסוגל  וביחוד 
אנושי שבמילא  בשכל  גם  ובהסברה המובנת  דא"ח בהתפשטות  תורת  עמו התחלת הפצת  ויחד 
גורר אחריו החיוב ללמוד התורה עד שתובן ותבוא בקליטה בחב"ד שבנפש ולא רק חב"ד של נפש 

האלקית אלא גם של נפש הבהמית, וידוע מרז"ל שאינו מבקש אלא לפי כחם כו'.

 בברכה,
 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,
המזכיר:
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  אגרות קודש - מתורגם לאנגלית 
)מתוך הספג "פגופ' רגין - שלום ובגכה" בהוצאת בית חב"ד המגכזי באג שבע(

 ב"ה  ט"ו חשוון תש"מ
ברוקלין, ניו יורק

פרופסור זאב גרין

שלום וברכה!

בגלל סיבה לא ברורה, מכתבך מיום ה־22 יולי כנראה הונח שלא במקומו והגיע לידיעתי 
רק היום.

אתחיל בברכה בקשר לבשורות הטובות שהיו במכתבך בקשר לבשורה שבתך רחל נעמי 
נעשתה כלה בשעה טובה לבנין עדי עד מבוסס על יסודות התורה והמצוות שלנו.

יעניק ה' לך ולאשתך נחת יהודי אמיתי ממנה ומכל אחד ואחד מילדיכם.

אינני יודע אם השאלה במכתב עדיין אקטואלית. בכל מקרה אביע את דעתי כפי שביקשת.

)ישיבה  הפקולטה  כדיקן  מסוימת  במכללה  תפקיד  הצעת  לשקול  האם  היא  שאלתך 
יוניברסיטי בניו־יורק(.

גם  מתאימה  בבאר־שבע  לתפקיד  בקשר  שהבעתי  עמדה  שאותה  במסקנתך  צודק  אתה 
בו תמשיך  ובתחום המדעי  כיוון שאני מאמין שעליך להמשיך בעבודתך הנוכחית  במקרה הזה, 
ליהנות מברכת ה' להצלחה. במקביל, תמשיך כמובן בתפקידך החשוב להפצת וחיזוק אידישקייט 

בהתלהבות במידה גֵדלה ואף בהצלחה גדולה יותר מאשר עד עכשיו.

בברכת כל טוב ודרישת שלום אישית

בברכה

חתימת יד-קודשו של הרבי

נ.ב. בגלל העיכוב יוצא־הדופן אני שולח את המכתב בדואר מהיר.

על  והיא  האדם,  ובקשת  תפילת  הוא  עניינה  קגבנות(  )ועל-דגך-זה  תפילה 
העניינים שחסגים לו

ממאמג שבת פגשת וישלח, ה'תשכ"ה

לקיים  ויחשוב  הקדוש-בגוך-הוא,  ציווה  שלא  דבג  מעצמו  יעשה  האדם  אם 
מצוות ה', הגי הוא עובג על "בל תוסיף"

ממאמג שבת פגשת וישלח, ה'תשכ"ה
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áìãåNr-ìà åéðôì íéëàìî á÷ré çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈
:íBãà äãN øérN äöøà åéçàäíúà åöéå ¨¦®©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©§©³Ÿ¨Æ

øîà äk åNrì éðãàì ïeøîàú äk øîàì¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ
:äzr-ãr øçàå ézøb ïáì-ír á÷ré Ecár©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

åäçôLå ãárå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§®̈
éðéra ïç-àöîì éðãàì ãébäì äçìLàå:E(éåì) ¨«¤§§¨Æ§©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

æ-ìà eðàa øîàì á÷ré-ìà íéëàìnä eáLiå©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤
éçà-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNr-ìà E ¨¦̧Æ¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©

:Bnr Léà úBàîçBì øöiå ãàî á÷ré àøéiå ¥¬¦−¦«©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®
-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLà írä-úà õçiå©©¹©¤¨¨´£¤¦À§¤©¯Ÿ§¤

ì íélîbäå ø÷aä:úBðçî éðLè-íà øîàiå ©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«©¾Ÿ¤¦
äéäå eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNr àBáé̈¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®§¨¨²

:äèéìôì øàLpä äðçnä(ìàøùé)éá÷ré øîàiå ©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼
ýåýé ÷çöé éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º
äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä̈«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨

:Cnràéúîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷ ¦¨«¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½
ézøár éì÷îá ék Ecár-úà úéNr øLà£¤¬¨¦−¨¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ

iä-úàì éúééä äzrå äfä ïcø:úBðçî éðL ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬©«£«
áééëðà àøé-ék åNr ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥®̈¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ

:íéða-ìr íà éðkäå àBáé-ït Búàâéäzàå Ÿ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´
Erøæ-úà ézîNå Cnr áéèéà áèéä zøîà̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦®̈§©§¦³¤©§£Æ

:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk
çìùéåúùøô

§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ
ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ(ד (לב, «ƒ¿««¬…«¿»ƒ

מלאכים  ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

יעקב  ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר עׂשו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאל

הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ׁשֹור  לי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ"ויהי

והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ורֹוכב עני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר

והתּברר  לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו נתּברר. לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשעׂשו

יעקב  הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו עׂשו", "אל ׁשּבאנּו ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלנּו

לאּטי". אתנהלה "ואני – ארּכה עֹוד הּגאּלה אל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשהּדר

(155 עמ' א תשנ"ב השיחות (ספר

,ïåùàø
éðùãéBãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²

:åéçà åNrì äçðîåèíéLéúe íéúàî íéfr ¦§−̈§¥¨¬¨¦«¦¦´¨©½¦§¨¦−
:íéøNr íéìéàå íéúàî íéìçø íéøNr¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬¤§¦«

æèìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbúBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³
íøérå íéøNr úðúà äøNr íéøôe íéraøà©§¨¦Æ¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−

:äøNræéBcáì øãr øãr åéãár-ãéa ïziå £¨¨«©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®
ïéa eîéNz çåøå éðôì eøár åéãár-ìà øîàiå©³Ÿ¤¤£¨¨Æ¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬

:øãr ïéáe øãrçéék øîàì ïBLàøä-úà åöéå ¥−¤¥¬¥«¤©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´
äzà-éîì øîàì EìàLe éçà åNr ELâôé¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ

éðôì älà éîìe Cìú äðàå:EèéEcárì zøîàå §¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«§¨«©§¨Æ§©§§´
äpäå åNrì éðãàì äçeìL àåä äçðî á÷réì§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈©«Ÿ¦−§¥®̈§¦¥¬

:eðéøçà àeä-íâëíb éðMä-úà íb åöéå ©−©«£¥«©§©º©´¤©¥¦À©µ
éøçà íéëìää-ìk-úà íb éLéìMä-úà¤©§¦¦½©µ¤¨©´Ÿ§¦½©«£¥¬
åNr-ìà ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãrä̈«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´¤¥½̈

:Búà íëàöîaàëEcár äpä íb ízøîàå §Ÿ©«£¤−Ÿ«©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬
äçðna åéðô äøtëà øîà-ék eðéøçà á÷ré©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ
àOé éìeà åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈©−¦¨¬

:éðôáëïì àeäå åéðt-ìr äçðnä øárzå ¨¨«©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬
:äðçna àeää-äìélaâëàeä äìéla | í÷iå ©©«§¨©−©©«£¤«©¨´̈©©´§¨À

-úàå åéúçôL ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´¦§Ÿ½̈§¤
:÷aé øárî úà øáriå åéãìé øNr ãçà©©¬¨−̈§¨®̈©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

ãë-øLà-úà øáriå ìçpä-úà íøáriå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©®̈©©©«£¥−¤£¤
:Bìäëãr Bnr Léà ÷áàiå Bcáì á÷ré øúeiå «©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−

:øçMä úBìråëòbiå Bì ìëé àì ék àøiå £¬©¨«©©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−
:Bnr B÷áàäa á÷ré Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

æëàì øîàiå øçMä äìr ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éðzëøa-íà ék EçlLàçë-äî åéìà øîàiå £©¥«£½¦−¦¥«©§¨«¦©¬Ÿ¤¥−̈©

:á÷ré øîàiå EîMèëøîàé á÷ré àì øîàiå §¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬
íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà ék EîL ãBòÆ¦§½¦−¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²

:ìëezå íéLðà-íråìøîàiå á÷ré ìàLiå §¦£¨¦−©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ

 חומש לקגיאה בציבוג 

פגשת וישלח
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גיר

iriax ,iyily - bl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

f änì øîàiå EîL àp-äãébäì ìàLz äéîL ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®
:íL Búà Cøáéå©§¨¬¤Ÿ−¨«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÏÎezÂ . . ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk(כט (לב, ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ«»

ולטען  ּכ על להצטּדק עלּול רע, מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיהּודי

לפני  עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדבר

נמצאת  זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד

"יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל הּצחּות): ּבדר) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבפסּוקנּו

אם  ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. אפילּו לנּצח ּבכחֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּובן

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו טּפׁש, ׁשּיהיה עליו הכריז ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמלא

תשד"מ) יתרו ש"פ (שיחת

éùéìù
éòéáø,

àì-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷ré àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû éúéàø̈¦³¦¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

áìàeäå ìûeðt-úà øár øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìr rìöâììûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìr Ÿ¥−©©§¥«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹

íBiä ãr Cøiä ók-ìr øLà äLpä ãéb-úà¤¦´©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´
:äLpä ãéâa á÷ré Cøé-óëa òâð ék äfä©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−©¨¤«

âìààa åNr äpäå àøiå åéðér á÷ré àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈
íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà Bnrå§¦¾©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À

ôMä ézL ìrå ìçø-ìrå äàì-ìr:úBçáíNiå ©¥¨Æ§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«©¨¯¤
äàì-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

âòáL äöøà eçzLiå íäéðôì øár àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©
:åéçà-ãr BzLb-ãr íéîrtãåNr õøiå §¨¦½©¦§−©¨¦«©¨̧¨¥¨³

-ìr ìtiå eä÷açéå Búàø÷ìáéúëåøàåöéø÷åéøàeö ¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léå:ekáiå eää-úà àøiå åéðér-úà àOiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«©¦¨´¤¥À̈©©³§¤

øîàiå Cl älà-éî øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾
:Ecár-úà íéýìû ïðç-øLà íéãìéä©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈÓÚt Ú·L ‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ(ג (לג, «ƒ¿««¿»∆«¿»ƒ

אֹופּנים. ׁשני יׁש הרע ‡B¯ּבברּור Èelb C¯„a הּמברר – ְְִֵֵֵַַָ¿∆∆ƒְֵַָ

ּכי  למברר, ּיתרֹון יׁש זה ּבאפן ּגדֹול. אֹור הּמתּברר על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאיר

הּמתּברר. אל יֹורד ואינֹו ּבדרּגתֹו נׁשאר ‰˙eLaÏ˙הּוא C¯„a ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ¿∆∆ƒ¿«¿
יתרֹון  יׁש זה ּבאפן הּמתּברר. למקֹום יֹורד הּמברר –ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מפסיק  ּובדרּגתֹו, ּבמּצבֹו ׁשהּוא ּכפי עצמֹו, הּוא ּכי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלמתּברר,

ּבדר הּברּור נפעל הראׁשֹון ּבאפן (ואּלּו לּקדּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלהתנּגד

הׁשּתחואֹות  ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות זֹוהי ּובּטּול). ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָּדחּיה

הּמתּברר'. ּבלבּוׁשי ו'התלּבׁש עׂשו אל ירד יעקב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלּו:

(298 עמ' טו שיחות (לקוטי

éòéáøå:ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨
æLbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬

:eåçzLiå ìçøå óñBéç-ìk Eì éî øîàiå ¥²§¨¥−©¦§©«£«©¾Ÿ¤¦¬§²¨
ïç-àöîì øîàiå ézLât øLà äfä äðçnä©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−

:éðãà éðéraèéäé éçà áø éì-Lé åNr øîàiå §¥¥¬£Ÿ¦«©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´®̈¨¦¾§¦¬
:Cì-øLà Eìéàð-íà àð-ìà á÷ré øîàiå §−£¤¨«©´Ÿ¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧

éðéra ïç éúàöîék éãiî éúçðî zç÷ìå E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´
éðô éúéàø ïk-ìr:éðöøzå íéýìû éðt úàøk E ©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦

àééðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìûáéøîàiå ¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«©−Ÿ¤

:Ecâðì äëìàå äëìðå ärñðâééðãà åéìà øîàiå ¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³
éìr úBìr ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék rãéŸ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈¨´¨¨®

:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãeãéàð-øáré §¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ©«£¨¨¬
ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcár éðôì éðãà£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤̧¤

ãr íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä-øLà ©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤
:äøérN éðãà-ìà àáàåè-äâévà åNr øîàiå ¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨©´Ÿ¤¥½̈©¦«¨

äf änì øîàiå ézà øLà írä-ïî Enr àp̈´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½
:éðãà éðéra ïç-àöîàæèàeää íBia áLiå ¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«©Á̈¨Á©¸©¬

:äøérN Bkøãì åNræéïáiå äúkñ òñð á÷réå ¥¨²§©§−¥¦«¨§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤
àø÷ ïk-ìr úkñ äNr eäð÷îìe úéa Bì−®̈¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ©¥²¨¨¬

:úBkñ íB÷nä-íLñçéøér íìL á÷ré àáiå ¥«©¨−ª«©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´
ïçiå íøà ïctî Bàáa ïrðk õøàa øLà íëL§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−¦©©´£®̈©¦−©

:øérä éðt-úàèéøLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå ¤§¥¬¨¦«©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³
íëL éáà øBîç-éða ãiî Bìäà íL-äèð̈«¨¨Æ¨«¢½¦©¬§¥«£−£¦´§¤®

:äèéN÷ äàîaëìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå §¥−̈§¦¨«©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−
:ìàøNé éýìûñ ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈk¯ ÌÈ„ÏÈ‰(יג (לג, «¿»ƒ«ƒ

הּיעּוד  לקּיּום מּוכן לּמׁשיח, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹיעקב

עׂשו" הר את לׁשּפט . . מֹוׁשיעים הּבא)"ועלּו ּפסּוק .(רש"י ְְִִִֵֶַַָָָָֹ

זה  ּומעין עדין. מּוכנים אינם יׂשראל, עם "הילדים", ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאבל



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

גיד

 214    הלי רולדמפ רצדרהל 

iyingגיד - dl ,cl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּתבֹות: (ראׁשי יׂשראל נׂשיא ‡·eÈּבכל ·˜ÚÈ ÏL BˆBv,( ְְְִִֵֵֵָָָƒ∆«¬…»ƒ

צאן  עם ּבּגלּות הּוא מתעּכב לּגאּלה, מּוכן עצמֹו ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאף

ׁשּמנּוחתםּֿכבֹוד  הּטעם וזהּו ּבּגלּות. עדין הּׁשקּועים ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָמרעיתֹו,

לצאן  לעזֹור ּכדי - לארץ ּבחּוץ הּוא חּב"ד נׂשיאי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל

ּכל  על ּומבּקׁשים ה'ּצּיֹון' אל ׁשהֹולכים ידי על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמרעיתם,

.ְִֵַָהּמצטר

(29 עמ' יא מנחם (תורת

éùéîçãìàäãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈
:õøàä úBðáa úBàøì á÷réìádúà àøiå §©«£®Ÿ¦§−¦§¬¨¨«¤©©̧§Ÿ¹̈

dúà çwiå õøàä àéNð éeçä øBîç-ïa íëL§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨®̈¤©¦©¬Ÿ¨²
:äpréå dúà ákLiåâäðéãa BLôð ÷aãzå ©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨©¦§©´©§½§¦−̈

-úà áäàiå á÷ré-úaáéúëøòðäéø÷äørpä ©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£¨½
áì-ìr øaãéåáéúëøòðäéø÷:äørpäãøîàiå ©§©¥−©¥¬©©«£¨«©Ÿ́¤

äcìiä-úà éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬
:äMàì úàfäääðéc-úà ànè ék òîL á÷réå ©−Ÿ§¦¨«§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´

á÷ré Løçäå äãOa eäð÷î-úà eéä åéðáe Bzá¦½¨¨²¨¬¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ
:íàa-ãråá÷ré-ìà íëL-éáà øBîç àöiå ©Ÿ¨«©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ

:Bzà øaãìæäãOä-ïî eàa á÷ré éðáe §©¥−¦«§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ
ék ãàî íäì øçiå íéLðàä eávrúiå írîLk§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´

ì ìûøNéá äNr äìáðïëå á÷ré-úa-úà ákL §¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−
:äNré àìçéða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå ¬Ÿ¥«¨¤«©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À

:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa BLôð ä÷Lç̈«§¨³©§Æ§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«
è-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤

:íëì eç÷z eðéúðaéõøàäå eáLz eðzàå §Ÿ¥−¦§¬¨¤«§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ
:da eæçàäå äeøçñe eáL íëéðôì äéäz¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨§¥¨«£−¨«

àéïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéraáééìr eaøä §¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«©§¸¨©³

éìà eøîàz øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−¥¨®
-úà éì-eðúeáéúëøòðäéø÷:äMàì ørpäâéeðriå §¦¬¤©©«£−̈§¦¨«©©«£¸

äîøîa åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷ré-éðá§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²§¦§−̈
øLà eøaãéå:íúçà äðéc úà ànèãéeøîàiå ©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«©«Ÿ§´

úúì äfä øácä úBNrì ìëeð àì íäéìà£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ
ätøç-ék äìør Bì-øLà Léàì eðúçà-úà¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåäåèeéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà ¦−¨«©§−Ÿ¥´¨¤®¦µ¦«§´

:øëæ-ìk íëì ìnäì eðîëæèeðéúða-úà epúðå ¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−¨¨¨«§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ
íëzà eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå íëì̈¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©®̈§¨©´§¦§¤½

eðééäå
éùéîç

:ãçà írìæéeðéìà eòîLú àì-íàå §¨¦−§©¬¤¨«§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−
:eðëìäå eðza-úà eðç÷ìå ìBnäìçéeáèéiå §¦®§¨©¬§¤¦¥−§¨¨«§©¦«§¬

:øBîç-ïa íëL éðéráe øBîç éðéra íäéøáã¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«
èéõôç ék øácä úBNrì ørpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−

:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷ré-úáaëàáiå §©©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«©¨¬Ÿ
-ìà eøaãéå íøér ørL-ìà Bða íëLe øBîç£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²¤

:øîàì íøér éLðààëíéîìL älàä íéLðàä ©§¥¬¦−̈¥«Ÿ¨«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯
õøàäå dúà eøçñéå õøàá eáLéå eðzà íä¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤
eðì-çwð íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ¦©¨´

:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðìáëúàæa-Cà §¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«©§ÂÂŸ
ì íéLðàä eðì eúàéírì úBéäì eðzà úáL ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−§©´

:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì ìBnäa ãçà¤®̈§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«
âëíä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®

:eðzà eáLéå íäì äúBàð CàãëeòîLiå ©µ¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«©¦§§³
Bøér ørL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®

:Bøér ørL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniåäëíBiá éäéå ©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«©§¦Á©¸
á÷ré-éðá-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«Â©«£ÂŸ
eàáiå Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øérä-ìråëøBîç-úàå ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«§¤£Æ
äðéc-úà eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯¤¦¨²

:eàöiå íëL úéaîæë-ìr eàa á÷ré éða ¦¥¬§¤−©¥¥«§¥´©«£ÀŸ¨µ©
:íúBçà eànè øLà øérä efáiå íéììçä©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−£¨«

çëúàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéra-øLàèë-úàå £¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«§¤

efáiå eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk̈¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−©¨®Ÿ
:úéaa øLà-ìk úàåìïBòîL-ìà á÷ré øîàiå §¥−¨£¤¬©¨«¦©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´

õøàä áLéa éðLéàáäì éúà ízøër éåì-ìàå§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤
éìr eôñàðå øtñî éúî éðàå éføtáe éðrðka©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ

:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäåàìäðBæëä eøîàiå §¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«©«Ÿ§®©§¾̈
:eðúBçà-úà äNréôäìàíéýìû øîàiå ©«£¤−¤£¥«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

-äNrå íL-áLå ìû-úéá äìr íe÷ á÷ré-ìà¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−§¤¨®©«£¥
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גטו

iyy - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìà äàøpä ìàì çaæî íLéðtî Eçøáa E ¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½§¨̧§£½¦§¥−
éçà åNrE:áìàå Búéa-ìà á÷ré øîàiå ¥¨¬¨¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−

øLà øëpä éýìû-úà eøñä Bnr øLà-ìk̈£¤´¦®¨¦¹¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´
:íëéúìîN eôéìçäå eøähäå íëëúaâäîe÷ðå §«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«§¨¬¨

äðòä ìûì çaæî íM-äNràå ìû-úéa äìrðå§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³
:ézëìä øLà Cøca éãnr éäéå éúøö íBéa éúàŸ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦

ãøLà øëpä éýìû-ìk úà á÷ré-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´
íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå íãéa§¨½̈§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ

:íëL-ír øLà äìàä úçz á÷réäeòqiå ©«£½Ÿ©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«©¦®̈
øLà íéørä-ìr íéýìû úzç | éäéå©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ

:á÷ré éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñåàáiå §¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ©¨¸Ÿ
àeä ìà-úéa àåä ïrðk õøàa øLà äæeì á÷ré©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®−

:Bnr-øLà írä-ìëåæàø÷iå çaæî íL ïáiå §¨¨¨¬£¤¦«©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ
íéýìûä åéìà eìâð íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½

:åéçà éðtî Bçøáaçú÷ðéî äøác úîzå §¨§−¦§¥¬¨¦«©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́
ïBlàä úçz ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−©´©¨«©®

:úeëa ïBlà BîL àø÷iåôèíéýìû àøiå ©¦§¨¬§−©¬¨«©¥¨̧¡Ÿ¦³
:Búà Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBò á÷ré-ìà¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£®̈©§−̈¤Ÿ«

éEîL àøwé-àì á÷ré EîL íéýìû Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷ré ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

ìàøNé BîL-úà:àéìû éðà íéýìû Bì øîàiå ¤§−¦§¨¥«©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³
jnî äéäé íéBb ìä÷e éBb äáøe äøt écL©©Æ§¥´§¥½²§©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨

éöìçî íéëìîe:eàöé E §¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«
ãקודש משיחות ãנקודות

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿
הּׁש"ס על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י כט, את (נזיר מּפסּוקנּו לֹומד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

היּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", עׂשרה ׁשלׁש "ּבן ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּדין

נלמד  מּדּוע לׁשאל, ויׁש "איׁש". הּכתּוב ּוקראם ׁשנה, י"ג ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבני

ּכׁשּנער  ּדהּנה לֹומר, ויׁש מראּובן. ולא ולוי, מּׁשמעֹון זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹּדין

ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה עֹומד הּוא אין מצוֹות, לגיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמּגיע

ּומּטרת  ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמעֹון, ּבדרּגת אּלא ּבאלקּות, ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹראּיה

ּדרּגת  העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי אֹור המׁשכת היא ְְְֱֲִִִִַַַַָָָָָֹהעבֹודה

אלי"). איׁשי יּלוה "הּפעם ׁשם על ּכן (ׁשּנקרא ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלוי

קסח) עמ' ב קודש (אגרות

éùùáé÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈

éøçà Erøæìe äpðzà Eì:õøàä-úà ïzà E §´¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤
âé:Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìrî ìriå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
ãéBzà øac-øLà íB÷na äávî á÷ré áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−

:ïîL äéìr ÷öiå Cñð äéìr Cqiå ïáà úávî©¤´¤¨®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤
åèBzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷ré àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬

:ìà-úéa íéýìû íLæè-éäéå ìà úéaî eòñiå ¨²¡Ÿ¦−¥«¥«©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦
ìçø ãìzå äúøôà àBáì õøàä-úøák ãBò¬¦§©¨−̈¤¨´¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−

:dzãìa L÷zåæédzãìa dúL÷äá éäéå ©§©¬§¦§¨«©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®
Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½¦«©¤¬−̈

:ïaçéBîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå ¥«©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå éðBà-ïaèéìçø úîzå ¤¦®§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«©−̈¨¨¥®

:íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzåëáviå ©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤©©¥¯
-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìr äávî á÷ré©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©

:íBiä-ãr ìçøàëäìäà èiå ìûøNé òqiå ¨¥−©©«©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ
:øãr-ìcâîì äàìäîáëìàøNé ïkLa éäéå ¥−̈§¨§¦§©¥«¤©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ

ääìa-úà ákLiå ïáeàø Cìiå àåää õøàä¨´¤©¦½©¥´¤§¥½©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ
ìàøNé òîLiå åéáà Lâìétôá÷ré-éðá eéäiå ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ

:øNr íéðLâëïáeàø á÷ré øBëa äàì éða §¥¬¨¨«§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®
:ïeìáæe øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîLåãëéða §¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈§ª«§¥´

:ïîéðáe óñBé ìçøäëìçø úçôL ääìá éðáe ¨¥½¥−¦§¨¦«§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½
:éìzôðå ïcåëøLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe −̈§©§¨¦«§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®

:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷ré éða älàæëàáiå ¥µ¤§¥´©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«©¨³Ÿ
àåä òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷ré©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´

:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáççëeéäiå ¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«©¦«§−
:äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîéèëòåâiå §¥´¦§®̈§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«©¦§©̧

íéîé òáNe ï÷æ åénr-ìà óñàiå úîiå ÷çöé¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®
:åéða á÷réå åNr Búà eøa÷iåôåìàälàå ©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«§¥²¤

:íBãà àeä åNr úBãìzáåéLð-úà ç÷ì åNr «Ÿ§¬¥−̈¬¡«¥¨²¨©¬¤¨−̈
-úàå ézçä ïBìéà-úa äãr-úà ïrðk úBðaî¦§´§¨®©¤¨À̈©¥Æ©«¦¦½§¤

:éeçä ïBòáö-úa äðr-úa äîáéìäàâ-úàå ¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©¦§−©«¦¦«§¤
:úBéáð úBçà ìàrîLé-úa úîNaããìzå ¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«©¥¯¤

-úà äãìé úîNáe æôéìà-úà åNrì äãr̈¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈¤
:ìàeòøääãìé äîáéìäàåáéúëùéòé-úàéø÷-úà §¥«§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤
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øLà åNr éða älà çø÷-úàå íìré-úàå Leòé§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬
:ïrðk õøàa Bì-eãléååéLð-úà åNr çwiå ª§−§¤¬¤§¨«©©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈

Búéa úBLôð-ìk-úàå åéúða-úàå åéða-úàå§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨©§´¥¼
Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ¨¦§¨½
éðtî õøà-ìà Cìiå ïrðk õøàa Lëø øLà£¤¬¨©−§¤´¤§®̈©©¥¤́¤¤½¤¦§¥−

:åéçà á÷réæåcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék ©«£¬Ÿ¨¦«¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§®̈
éðtî íúà úàNì íäéøeâî õøà äìëé àìå§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−

:íäéð÷îçàeä åNr øérN øäa åNr áLiå ¦§¥¤«©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬
:íBãàèøäa íBãà éáà åNr úBãìz älàå ¡«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−
:øérNéäãr-ïa æôéìà åNr-éða úBîL älà ¥¦«¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ

:åNr úLà úîNa-ïa ìàeòø åNr úLà¥´¤¥½̈§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«
àé:æð÷e ízrâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦®̈¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«
áéãìzå åNr-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä | òðîúå§¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤

:åNr úLà äãr éða älà ÷ìîr-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«
âénL çøæå úçð ìàeòø éða älàåälà äfîe ä §¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤

:åNr úLà úîNá éða eéäãééða eéä älàå ¨½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«§¥´¤¨À§¥̧
ãìzå åNr úLà ïBòáö-úa äðr-úá äîáéìäà̈«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−¥´¤¥¨®©¥´¤

åNrìáéúëùéòé-úàéø÷íìré-úàå Leòé-úà §¥½̈¤§¬§¤©§−̈
:çø÷-úàååèæôéìà éða åNr-éðá éôelà älà §¤«Ÿ©¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ

Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà åNr øBëa§´¥½̈©³¥¨Æ©´½̈©¬§−
:æð÷ óelàæèóelà ízrb óelà çø÷ óelà ©¬§©«©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´

éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà älà ÷ìîr£¨¥®¥´¤©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬
:äãræéúçð óelà åNr-ïa ìàeòø éða älàå ¨¨«§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ

éôelà älà äfî óelà änL óelà çøæ óelà©´¤½©©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³
úLà úîNá éða älà íBãà õøàa ìàeòø§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤

:åNrçéóelà åNr úLà äîáéìäà éða älàå ¥¨«§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬
éôelà älà çø÷ óelà íìré óelà Leòé§²©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º

:åNr úLà äðr-úa äîáéìäàèé-éðá älà ¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤¥¨«¥¯¤§¥«
:íBãà àeä íäéôelà älàå åNrñ ¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ(א (לו, ≈»¡

והיא  ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכתיב

ּברם, העֹולם. את ּומזּככת מבררת זֹו מלאכה ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמצוה,

ּדם  ענין והּוא ׁשלילי. ּדבר היא זֹו ּבמלאכה 'וה'ּקא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהחּיּות

ּדוקא  (ולכן רצּוי ּבלּתי ּבאפן הּדם רתיחת על ׁשרֹומז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנּדה,

הּוא מ"עׂשו ּבאה זֹו ּורתיחה מטּמא). אדם ",‡„ÌBמראה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ¡
" ׁשם על ּכן ‰‡„Ìׁשּנקרא Ì„‡‰ לוי לּקּוטי (ּוראה הּזה". ְִֵֵֶַָ»»…»»…ְִִֵֵֵֶַ

אדֹום). מלכי ז' ּכמֹו הם נּדה ימי ׁשז' שנט, עמ' לזח"ג ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָיצחק

(19 עמ' יב (רשימות

éòéáùëïèBì õøàä éáLé éøçä øérN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬
:äðrå ïBòáöå ìáBLåàëälà ïLéãå øöàå ïBLãå §−̈§¦§¬©«£¨«§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤

:íBãà õøàa øérN éða éøçä éôelàáëeéäiå ©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−§¤¬¤¡«©¦«§¬
:òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

âëBôL ìáérå úçðîe ïåìr ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥®̈§−
:íðBàåãëäðrå äiàå ïBòáö-éðá älàåäðr àeä §¨«§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈

-úà Búòøa øaãna íîiä-úà àöî øLà£¤̧¨¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤
:åéáà ïBòáöì íéøîçääëïLc äðr-éðá älàå ©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ

:äðr-úa äîáéìäàååëïcîç ïLéã éða älàå §¨«¢¦«¨−̈©£¨«§¥−¤§¥´¦®̈¤§¨¬
:ïøëe ïøúéå ïaLàåæëïåræå ïäìa øöà-éða älà §¤§−̈§¦§¨¬§¨«¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈

:ï÷råçë:ïøàå õeò ïLéã-éðá älàèëälà ©«£¨«¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«¥−¤
óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬

:äðr óelà ïBòáöìóelà øöà óelà ïLc óelà ¦§−©¬£¨«©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´
õøàa íäéôlàì éøçä éôelà älà ïLéc¦®̈¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤

:øérNôàìõøàa eëìî øLà íéëìnä älàå ¥¦«§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôì íBãàáìCìîiå ¡®¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ

:äáäðc Bøér íLå øBòa-ïa òìa íBãàa¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨
âìçøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©

:äøöaîãìíLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå ¦¨§¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈
:éðîézä õøàîäìåézçz Cìîiå íLç úîiå ¥¤¬¤©¥«¨¦«©−̈¨ª®̈©¦§¸Ÿ©§¹̈

áàBî äãNa ïéãî-úà äknä ããa-ïa ããä£©´¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ¦§¥´½̈
:úéår Bøér íLååìåézçz Cìîiå ããä úîiå §¥¬¦−£¦«©−̈¨£®̈©¦§´Ÿ©§½̈
:ä÷øNnî äìîNæìåézçz Cìîiå äìîN úîiå ©§−̈¦©§¥¨«©−̈¨©§®̈©¦§´Ÿ©§½̈

:øäpä úBáçøî ìeàLçìCìîiå ìeàL úîiå ¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ
:øBaër-ïa ïðç ìra åézçzèìïðç ìra úîiå ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«©»̈¨»©´©¨¨´

eòt Bøér íLå øãä åézçz Cìîiå øBaër-ïa¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«

îíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ®̈©¬¦§¨²©¬©§−̈
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xihtn - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úúé óelààîóelà äìà óelà äîáéìäà óelà ©¬§¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬
:ïðétáî:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelà ¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«

âîíBãà éôelà | älà íøér óelà ìûécâî óelà©¬©§¦¥−©´¦®̈¥´¤©¥´¡À
:íBãà éáà åNr àeä íúfçà õøàa íúáLîì§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

ãקודש משיחות ãנקודות
מ"ה, אֹותּיֹות יׁש מהיטבאל ׁשּבתיבת ּבּקּבלה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאיתא

ּדהיינּו ּוב"ן, מ"ה יחּוד ענין והּוא ב"ן. ּבגימטרּיא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָויטבאל

המׁשכה  עלֿידי ׁשּזהּו ו'תֹוהּו', 'ּתיקּון' והּמתּברר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמברר

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ו'תיקּון', מ'ּתֹוהּו' ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינה

'ּתיקּון'. עם ׁשּיתאחד ּד'תֹוהּו' ְְִִִֵֵֶַַהּבירּור

ה'תשכ"ז) כסלו י"ט (ממאמר

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

øéèôîîíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ®̈©¬¦§¨²©¬©§−̈

:úúé óelààîäìà óelà äîáéìäà óelà ©¬§¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈
:ïðét óelàáîóelà ïîéz óelà æð÷ óelà ©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©¬

:øöáîâî| älà íøér óelà ìûécâî óelà ¦§¨«©¬©§¦¥−©´¦®̈¥´¤
àeä íúfçà õøàa íúáLîì íBãà éôelà©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬

:íBãà éáà åNr¥−̈£¦¬¡«
ãקודש משיחות ãנקודות
Ì¯ÈÚ Ûel‡(מג (לו, «ƒ»

ÁÈLn‰ CÏnÏ (˙B¯ˆB‡) ˙BÈ¯ÂÒz Ì¯ÚÏ „È˙Ú ‡e‰L∆»ƒ«¬…«¿»ƒ»«∆∆«»ƒ«

רּבה) ְִֵַָ(ּבראׁשית

אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּכסלו  י"ט הּגאּלה ּבחג אף והּנה, זֹו. ּגלּות מּטרת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשהּוא

ּכֹותב  הּזקן רּבנּו העֹולם: אּמֹות על והׁשּפעה ּפעּלה ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻמצינּו

ּבעיני . . לעׂשֹות והגּדיל ה' ‰ÌÈnÚ"הפליא ÏÎÂ ÌÈ¯O‰ Ïk ְְְְֲִִִִֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒ

החּיּוב  עלּֿדבר למדים ּומּכאן ."הּמל מדינֹות ּבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאׁשר

ׁשּנצטּוּו מצוֹות לקּים העֹולם אּמֹות על להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻלהׁשּתּדל

הרמּב"ם ּכפסקּֿדין נח, ספ"ח)ּבני מלכים .(הלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

(109 עמ' א תשמ"ט השיחות (ספר

.ïîéñ ä"èéì÷ .íé÷åñô ã"ð÷ ôôô

.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§¨¨¬§¦§¥¤−
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Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

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 çìùéå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåà ÷øô äéãáåòá

ààýåýé éðãû øîà-äk äéãár ïBæç£−«Ÿ©§¨®«Ÿ¨©Á£Ÿ¨̧¡Ÿ¦¹
ýåýé úàî eðrîL äreîL íBãàì¤«¡À§¨̧¨©¹§¥¥³§Ÿ̈Æ
äéìr äîe÷ðå eîe÷ çlL íéBba øéöå§¦Æ©¦´ª½̈²§¨¬¨¨¤−¨

:äîçìnìáézúð ïè÷ äpäíéBba E ©¦§¨¨«¦¥¬¨²Ÿ§©¦−©¦®
:ãàî äzà éeæaâEàéMä Eaì ïBãæ ¨¬©−̈§«Ÿ§³¦§Æ¦¦¤½

øîà BzáL íBøî òìñ-éåâçá éðëL«Ÿ§¦¬§©§¥¤−©§´¦§®Ÿ¥´
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eòìå eúLåúBiðòøetä ïî íéìaìáî eéäéeéä àBìk eéäå:íìBòî eéä àì elàk íéìk eéäéæéìáàäèéìô äéäz ïBiö øäáeíéLðà eøàMéLã÷ äéäå §¨´§¨½¦§§ª§¨¦¦©§¨¦§¨−§¬¨«¦§¨¦§¦Ÿ¨¥¨£¨§©¬¦²¦«§¤¬§¥−̈¦¨££¨¦§¨´¨®Ÿ¤

éñBé àì ékàîè da àBáì óíäéLøBî úà á÷ré úéa eLøéå:æàî íúBà eLøiL íéiìáaä úàçéLà á÷ré-úéá äéäåáBøwî øòBaäóñBé úéáe ¦Ÿ¦¨¨¨¥§¨«§Æ¥´©£½Ÿ¥−¨«¥¤«¤©©§¦¦¤¨§¨¥¨§¨¨Á¥«©£¸Ÿ¥¹©¥¦¨¥¯¥´
äáäì÷Bçøî øòBaäì åNr úéáeL÷øäî óøNpäíäá e÷ìãåíécNkä úéa úà e÷éìãé ìàøNéíeìëàåíeôøNéåék åùr úéáì ãéøN äéäé-àìå ¤«¨À̈©¥¥¨¥³¥¨Æ§©½©¦§¨©¥§¨§¬¨¤−¦§¨¥©§¦¤¥©©§¦©«£¨®§¦§§§Ÿ¦«§¤³¨¦Æ§¥´¥½̈Ÿ¦¬
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גכ

:øac ýåýé ék åùrèé-úà áâpä eLøéå ¥½̈Ÿ¦¬§Ÿ̈−¦¥«§¨«§¸©¤¹¤¤
ìt-úà äìôMäå åùr øäeLøéå íézL ©´¥À̈Ÿ§©§¥¨Æ¤§¦§¦½§¨«§Æ

ïBøîL äãN úàå íéøôà äãN-úà¤§¥´¤§©½¦§¥−§¥´«Ÿ§®
:ãrìbä-úà ïîéðáeë-øLà ìûøNé éðáì äfä-ìçä úìâå ¦§¨¦−¤©¦§¨«§¨ª´©¥«©Â¤Â¦§¥̧¦§¨¥³£¤

éør úà eLøé ãøôña øLà íéìLeøé úìâå úôøö-ãr íéðrðk§©«£¦Æ©¨´§©½§¨ª¬§«¨©−¦£¤´¦§¨¨®¦§¾¥−¨¥¬
:áâpäàëì ïBiö øäa íérLBî eìråäúéäå åùr øä-úà ètL ©¤«¤§¨³«¦¦Æ§©´¦½¦§−Ÿ¤©´¥¨®Ÿ§¨«§¨¬

:äëeìnä ýåýéì©«Ÿ̈−©§¨«

`xenl iy
(ë,äfä ìçä.úeìbäî eáeLé øLà ìàøNé éða ìL äfä ìéçäøLà ©¥©¤©©¦©¤¤§¥¦§¨¥£¤¨¥©¨£¤

,íéðòðkéîéa ïòðk õøàî eçøaL íéiðòðk íénò íò úeìba eéä øLà §©£¦£¤¨©¨¦©¦§©£¦¦¤¨§¥¤¤§©©¦¥

.òLBäé,úôøö ãò.úôøö ãò eòébäå íé÷Bçø úBîB÷îa eáLéå e÷çøúäL §ª©©¨§©¤¦§©£§¨§¦§§¦§¦¦©¨§©

,ãøôña øLà íéìLeøé úìâåeáLé øLà íéìLeøé ìL äìBbä éðáe §¨ª§¨©¦£¤¦§¨©§¥©¨¤§¨©¦£¤¨§

.ãøôña(àë,íéòLBî eìòå ¦§¨©§¨¦¦
.åéøNå çéLnä Cìnä íääúéäå ¥©¤¤©¨¦©§¨¨§¨§¨

,äëeìnä 'äì'ä úeëìî älbúúå ©©§¨§¦§©¤©§

úeëìî éäúe ,íìBòä éáLBé ìk ìò©¨§¥¨¨§¦©§

.íéîìBò éîìBòìe íìBòì 'ä§¨§§¥¨¦

mixn zxhr
øac ýåýé:äéäé ïk éàcåáeèéeLøéåéáLBé ìàøNéåùr øä-úà áâpä §Ÿ̈−¦¥«§©©¥¦§¤§¨«§¸¦§¨¥§¥©¤¹¤¤©´¥À̈Ÿ
äìôMäåeLøéé ÷îòäìt-úàeLøéå íézLíbúàå íéøôà äãN-úà §©§¥¨Æ¨¥¤¦§¤§¦§¦½§¨«§Æ©¤§¥´¤§©½¦§¥−

:ãrìbä-úà ïîéðáe ïBøîL äãNëìàøNé éðaî éîå éî ,ãéúòì äàeáð §¥´«Ÿ§®¦§¨¦−¤©¦§¨«§¨¤¨¦¦¨¦¦§¥¦§¨¥

:øîàå .íéLøBiä eéäéúìâåäìBbä éðaìçäìéçä ìLìûøNé éðáì äfä- ¦§©§¦§¨©§¨ª´§¥©¨©¥«¤©¥©Â¤Â¦§¥̧¦§¨¥³
øLàíL eáLéíéðrðk-eçøaL £¤¥§¨§©«£¦Æ¤¨§

íB÷î øLà òLBäé éîéa íöøàî¥©§¨¦¥§ª©£¤§

òébä íáLBîúôøö-ãrà"öðøô ¨¨¦¦©©¨´§©½
úìâåìL äìBbä éðaøLà íéìLeøé §¨ª¬§¥©¨¤§«¨©−¦£¤´

úeìâa eáLéãøôñaíä ,àéîtñà ¥§§¨¦§¨¨®©§©§¨¥

áâpä éør úà eLøéåNò øä úà ¦§¾¥−¨¥¬©¤«¤¤©¥¨

:íBãà õøààëíérLBî eìråCìî ¤¤¡§¨³«¦¦Æ¤¤

åéøNå çéLnäì ïBiö øäaètL ©¨¦©§¨¨§©´¦½¦§−Ÿ
åùr øä-úàeòøäM äî ìò ¤©´¥®̈Ÿ©©¤¥¥

ìàøNéìäúéäåæàýåýéì §¦§¨¥§¨«§¨¬¨©«Ÿ̈−
äëeìnäeäeìa÷éå Búeëìîa eãBé ìkä ©§¨«©Ÿ§©§¦©§

:eðéîéa äøäîa¦§¥¨§¨¥

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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גכא

æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤
:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©

àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãeàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´

eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−
ì Bøac eìëé àìå Búà:íìLäóñBé íìçiå Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«
åøLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬

:ézîìçæCBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäå ¨¨«§¦Â§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´

äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå äãOä©¨¤½§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³
:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà äðéañú(ìàøùé) §ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«

ç-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦
Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz ìBLî̈¬¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½

:åéøác-ìrå åéúîìç-ìrèíBìç ãBò íìçiå ©£«ŸŸ−̈§©§¨¨«©©«£¬ŸÆ£´
ézîìç äpä øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦
øNr ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ

:éì íéåçzLî íéáëBké-ìàå åéáà-ìà øtñéå «¨¦½¦§©«£¦−¦«©§©¥´¤¨¦»§¤
íBìçä äî Bì øîàiå åéáà Ba-ørâiå åéçà¤¨¼©¦§©´¨¦½©´Ÿ¤½¨²©«£¬
Enàå éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ§¦§´

éçàååçzLäì E:äöøà Eì úàéBá-eàð÷éå §©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨©§©§−
:øácä-úà øîL åéáàå åéçà¤®̈§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר אברהם יעקב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אודות הסדר שלו בלימודו עם 
כתות השונות והשי"ת יצליחו להחדיר בתלמידיו תורת אלקים חיים ורוח של יראת שמים טהורה.

הבר  תהי'  איפוא  כותב  אינו  הנה  להבר מצוה של אחד מתלמידיו,  ילך  ב( בשאלתו אם 
בעת  מצוה  הבר  יערכו  המדינה  וכמנהג  שם  להתפלל  שאסור  הכנסת  בבית  תהי'  אם  כי  מצוה, 
התפלה ביחד עם עליות כו' שיש בזה כו"כ שאלות, אין כדאי להשתתף בזה בכדי שלא יחשב זה 
כהכשר שכיון שבא הוא, הרי האחד עאכו"כ שיוכל לבוא לשם וגם להתפלל כו' וכו'. אבל אם הבר 
מצוה נערכת במקום אחר ולא בשעת התפלה, בטח יש למצוא אופן שיוכל להשתתף ושלא יהי' בזה 

ענין של הכשר לדברים אסורים.

בברכת הצלחה בענינים הכללים והפרטים המחכה לבשו"ט.

נ"ב. מוסג"פ קבלות על המחאות ששלח. וכן העתק מכתבי כללי בקשר עם חג הגאולה י"ט 
כסלו שבאמת תוכנו כל השנה זמנו הוא, ובטח יפרסם תוכנו לאנשים המתאימים לזה.

 קגיאת התוגה למנחת שבת קודש 
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לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח - בערים שונות בעולם גכב
זמני יום גאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוגף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:246:298:198:238:558:599:499:5212:0112:0416:3816:3817:0617:0716:1817:18באר שבע )ח(

6:276:318:208:238:569:009:499:5212:0012:0316:3716:3717:0217:0316:0417:14חיפה )ח(

6:246:288:188:218:548:589:479:5111:5912:0216:4016:4117:0317:0416:0117:15ירושלים )ח(

6:266:318:208:238:569:009:499:5312:0112:0416:3616:3717:0417:0516:1417:16תל אביב )ח(

7:287:348:468:509:349:3910:1910:2312:1512:1716:0216:0016:4016:3915:4216:54אוסטריה, וינה )ח(

5:515:518:428:439:299:3010:4410:4613:4713:5020:3020:3621:0221:0820:1621:21אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:237:308:478:519:339:3810:1910:2312:1712:2016:1116:1016:4716:4715:5217:01אוקראינה, אודסה )ח(

7:017:078:208:249:089:129:539:5711:4911:5215:3715:3516:1516:1415:1816:28אוקראינה, דונייצק )ח(

7:147:208:318:359:209:2410:0410:0812:0012:0315:4615:4516:2416:2415:2716:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:477:548:589:039:499:5410:3310:3712:2512:2816:0416:0216:4416:4315:4416:58אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:407:478:518:559:429:4710:2510:2912:1812:2115:5615:5416:3616:3515:3616:50אוקראינה, קייב )ח(

6:516:558:568:599:309:3310:2610:2912:4312:4517:3417:3518:0018:0117:1518:12איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:467:529:129:169:5810:0210:4410:4812:4312:4616:4316:4217:1617:1616:2217:30איטליה, מילאנו )ח(

6:006:038:298:329:009:0310:0310:0612:3512:3718:0818:1118:3218:3517:5218:44אקוואדור, קיטו )ח(

5:345:348:248:259:079:0810:2110:2213:2013:2319:5520:0020:2520:3119:4020:43ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:066:068:588:589:499:5011:0611:0714:1314:1621:0521:1021:4021:4620:5122:01ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:107:158:518:559:319:3510:2110:2512:2712:2916:4316:4317:1517:1516:2517:27ארה״ב, בולטימור )ח(

7:037:098:418:459:239:2710:1210:1512:1612:1916:2916:2817:0117:0116:1017:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:047:098:428:469:239:2710:1210:1612:1712:1916:2916:2917:0117:0216:1117:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:457:509:199:2310:0210:0610:5010:5312:5212:5517:0017:0017:3317:3316:4117:46ארה״ב, דטרויט )ח(

7:027:068:599:029:359:3810:2810:3212:4212:4417:2217:2317:4917:5017:0418:01ארה״ב, האוסטון )ח(

6:426:468:338:369:109:1410:0210:0512:1212:1516:4316:4317:1217:1316:2517:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:536:578:568:599:309:3310:2510:2812:4112:4417:3017:3117:5617:5717:1218:08ארה״ב, מיאמי )ח(

7:017:078:388:419:199:2410:0810:1212:1212:1516:2216:2216:5516:5516:0417:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:277:329:059:099:469:5010:3610:3912:4012:4316:5316:5317:2617:2616:3517:38ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:027:078:378:419:199:2310:0810:1112:1112:1316:2016:1916:5316:5316:0117:06ארה״ב, שיקגו )ח(

5:515:538:328:339:059:0710:1210:1512:5512:5818:5518:5819:2019:2418:4019:34בוליביה, לה-פס )ח(

8:288:359:369:4110:2810:3311:1111:1513:0213:0516:3616:3517:1817:1716:1717:32בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:278:349:369:4010:2810:3211:1111:1513:0313:0516:3816:3717:1917:1816:1917:34בלגיה, בריסל )ח(

5:125:137:567:588:328:349:429:4412:3112:3318:4718:5119:0919:1318:2819:24ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:027:457:478:218:239:309:3312:1912:2118:2918:3318:5519:0018:1419:10ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:487:558:558:599:479:5210:2910:3412:2112:2315:5515:5316:3516:3415:3716:49בריטניה, לונדון )ח(

8:068:149:059:0910:0010:0610:4110:4612:2912:3215:5215:5016:3616:3515:3516:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:598:069:029:069:5610:0110:3710:4112:2712:2915:5615:5416:3816:3615:3516:52גרמניה, ברלין )ח(

8:068:139:189:2310:0910:1410:5210:5612:4612:4816:2416:2317:0517:0416:0517:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:087:537:548:308:329:419:4312:3212:3418:5619:0019:1619:2018:3419:32דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:577:019:089:119:419:4410:3810:4112:5913:0118:0018:0118:2518:2717:4318:37הודו, מומבאי )ח(

6:526:569:049:079:369:4010:3410:3712:5512:5717:5717:5918:2218:2417:4018:34הודו, פונה )ח(

7:147:208:348:389:229:2610:0710:1112:0412:0615:5315:5216:3116:3015:3416:45הונגריה, בודפשט )ח(

לוח זמנים
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*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח - בערים שונות בעולם 
זמני יום גאשון ויום שבת

)ח( = שעון חוגף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:097:148:468:509:289:3210:1610:2012:2012:2316:3216:3217:0517:0516:1417:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:257:309:089:129:489:5210:3810:4212:4512:4817:0517:0617:3717:3716:4717:49יוון, אתונה )ח(

7:337:398:558:599:429:4610:2710:3112:2512:2716:1616:1516:5316:5315:5717:07מולדובה, קישינב )ח(

6:556:599:069:099:399:4210:3610:3912:5612:5917:5717:5818:2218:2417:4018:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:364:347:257:248:268:269:459:4612:5813:0120:0420:1020:4320:5019:5121:07ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:396:438:408:439:149:1810:0910:1212:2412:2617:0817:0917:3517:3716:5117:47נפאל, קטמנדו )ח(

7:197:258:599:039:409:4410:2910:3312:3412:3716:4916:4917:2117:2116:2917:34סין, בייג'ין )ח(

6:536:569:219:239:529:5410:5410:5713:2513:2718:5618:5919:2019:2318:4019:32סינגפור, סינגפור )ח(

7:277:348:318:359:249:2910:0610:1011:5611:5915:2515:2316:0816:0715:0516:23פולין, ורשא )ח(

5:355:378:128:148:458:479:519:5312:3012:3318:2218:2618:4718:5018:0719:00פרו, לימה )ח(

8:048:119:309:3410:1610:2011:0211:0613:0113:0316:5716:5617:3317:3216:3817:46צרפת, ליאון )ח(

8:268:339:439:4710:3210:3611:1611:2013:1113:1316:5716:5617:3417:3316:3617:48צרפת, פריז )ח(

5:515:548:168:188:478:499:489:5112:1712:1917:4317:4518:0618:0917:2618:18קולומביה, בוגוטה )ח(

7:347:409:059:099:499:5310:3710:4012:3812:4016:4416:4317:1517:1516:2217:28קנדה, טורונטו )ח(

7:177:238:438:479:299:3310:1510:1912:1412:1716:1316:1216:4716:4715:5317:00קנדה, מונטריאול )ח(

6:376:428:278:309:049:089:569:5912:0612:0816:3416:3417:0317:0416:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

9:019:099:539:5810:5110:5711:3111:3513:1613:1916:3216:2917:1817:1616:1117:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:398:489:289:3210:2710:3311:0611:1112:5012:5216:0416:0116:4816:4615:3917:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:507:579:129:169:5910:0310:4410:4812:4112:4416:3216:3117:0917:0916:1317:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:568:029:169:2010:0410:0810:4910:5312:4612:4916:4116:4017:1417:1316:1717:27שוויץ, ציריך )ח(

6:276:318:448:479:169:1910:1510:1712:3812:4117:4917:5118:1418:1617:3318:25תאילנד, בנגקוק )ח(

סדג מצות הדלקת נגות לשבת קודש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד עם 

אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל בספק, 

אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל ח"ו 

את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר שם עד 

לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזורתו אולגה שרח בת תמג

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזורתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזורתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזורתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת הגה"ח ג' טובי' ב"ג יעקב ע"ה

תפילת הדגך
צגיך לאומגה כשהחזיק בדגך חוץ לעיג ביום גאשון כשנוסע מביתו, וטוב לומג מעומד אם אפשג בקל. ובשאג הימים שמתעכב 

בדגך עד שובו לביתו יאמג אותה בכל בוקג אפילו במלון ויחתום בגוך אתה שומע תפלה בלי הזכגת 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

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
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Israel@DvarMalchus.org :לבקשות ושינויים

USA@DvarMalchus.org :בארה"ב וקנדה

Lahak.orgChasidut.tvOtzar770.com
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