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שבוע פרשת וישב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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 2  ןיל פת נ נהדרדס

ב

כראי שלכל ילר, בן או בת - גם קטני קטנים - וגם המבוגדים יהיה סירוד )תפילה( פדטי משלו - לומד תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תודה )או ספד אחד של 
תודה( משלו ללמור בו כל יום תודה, וכן להבריל קופת צרקה משלו - שלתוכה נותן צרקה )לבר משבת ויום טוב(, מכספו הפדטי )שניתן לו מהודיו או שקיבל כפדס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצדכיו האישיים, ושיכתבו על זה "להשם האדץ ומלואה" )או בדאשי תיבות "לה"ו"( בצידוף שמם - ורבדים אלו יהיו 

בדשותו ואחדיותו ויניחם בחרדו, במקום בולט - את הקופה יש לקבוע בחרד על ירי מסמד וכרומה, ועל ירי זה החרד כולו ייהפך ל"חרד ובית של צרקה".

סרד הנחת תפילין

טוב להדגיל עצמו לומד . . . נוסח זה מורה וכו' ועל ירי זה יזכוד 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  יר  של  התפילין  על  הן  מכוונים  )באמידתה  הדאשונה  הבדכה 
הקיבודת  שדיד  על  הדצועה  הירוק  לפני  נאמדת  דאש(  של  התפילין 
של היר השמאלית )איטד, הכותב ביר שמאל מניח את התפילין על יר 

ימין( באופן שהתפילין נוטות לעבד הגוף!

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

לשל  יר  של  תפילין  הנחת  בין  ריבד  אם  )דק  נאמדת  השניה  הבדכה 
דאש( לפני הירוק הדצועה על הדאש.

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
צדיך ליזהד בה מאור ואסוד לרבד ולהוציא רבדי תודה מפיו ער שיבדך.

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 לומד קורם התפילה:

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

מצוה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחדית כולל שיעוד תהלים כפי 
שמתחלק לימי החורש.

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 השחד, ער צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הדי הזמן המובחד להנחת 
תפילין הוא בזמן תפילת שחדית, כמנהג ישדאל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"א שבט תשכ"ח
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 מזמודי 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
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.‰Î¯·ÏÂ ÌÈÈÁÏ ÌÈÈÁÏ

,'Â‚Â ÌÂÏ˘· ‰„Ù‰ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎ· 'È‰ÈÂ Í¯·˙È '‰Ó ÔÂˆ¯ È‰È
Â‰Ê˘ ·Â˙Î‰· Ï"ÊÁ ¯Â‡È·Î ‰ÊÏ ÌÈÏÎ‰ ˙ÈÈ˘Ú· ÂÁÈÏˆÈÂ ,Â‡ÂÏÈÓ·

.‰ÏÙ˙·Â ÌÈ„ÒÁ-˙ÂÏÈÓ‚·Â ˙Â„ÈÒÁ‰Â ‰Ï‚‰ ˙¯Â˙· ˜ÒÂÚ‰

Z „ÁÂÈÓ·Â Ì‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Ï‡¯˘È ÏÎ ˙ÈÈ„Ù ÂÊ 'È„Ù ¯‰Ó˙Â
.'È·˘·Â ‰¯ˆ· ÌÈÂ˙‰

.Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó È„È-ÏÚ ‰ÓÈÏ˘‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ‰ÊÏ ÛÎÈ˙Â

,˙ˆ¯ÙÂ ˙Î¯··

ïäàñøåàéðù íçðî

ה'תשי"ב  טבת, מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת 

ע"פ  – הקוין ג' התאחדות אודות ואילך) (ס"ד לעיל המדובר עם רמה" ד"יד הענין לקשר [ויש
יד 102הידוע  (אברהם), חסד בחי' היא הגדולה שיד הרמה, ויד החזקה יד הגדולה יד ידות, ג' בענין

ענינה  – רמה" "ביד ותהי' שהיתה הגאולה עם הקשורה – הרמה ויד (יצחק), גבורה בחי' היא החזקה
יחדיו], שתיהם חיבור

" ר"ת "בריש" גלי", "בריש התרגום כפירוש – רמה" "ביד האחרון זה מגלות היציאה גם תהי' בי xכן
yמעוןaןi"ו פנימיות 103םֿטוב"yעלaֿשראלiביxוחאי", הרשב"י, דתורת ("גלי") הגילוי ע"י היינו, ,

החסידות. תורת הבעש"ט, ותורת התורה,

באופן  היתה ממצרים היציאה שהרי, ממצרים, כהיציאה העתידה הגאולה תהי' הענינים בכל לא אך
(כמ"ש  כתיב 104ד"חפזון" העתידה בגאולה ואילו מצרים"), מארץ יצאת בחפזון בחפזון 105"כי לא "כי

וגו'" .106תצאו

$
`"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
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רלה,102) וישלח אוה"ת ואילך. ב כא, נשא לקו"ת ראה
ועוד. קלא. ע' א) (כרך נ"ך ואילך. סע"א

לקו"ש 103) – זו שנה שבט יו"ד בשיחת בארוכה נתבאר
ואילך. 872 ע' ח"ג

ג.104) טז, ראה פ'

יב.105) נב, ישעי'
אוה"ת 106) וראה ועוד. ו. פי"ט, שמו"ר יא. יב, בא מכילתא

ח"ב  תרל"ז (סה"מ בסופו תרל"ז וככה המשך ואילך. שה ס"ע בא
ובכ"מ. ואילך). תשטו ע'
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ה

a"iyz'd ,elqk h"i .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰„tהיּו ברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ּבּגמרא 1עּמדי  זה על ואיתא אמר 2, , ְְִִִֶַַַָָָָָ

חסדים  ּובגמילּות ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ְֲִִִֵַַָָָָָָהּקּב"ה,

ּכאיּלּו עליו אני מעלה הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָּומתּפּלל

וכמבֹואר  העֹולם, אּוּמֹות מּבין ּולבני לי ְְְְִִִֵַַַָָָָָּפדאני

הּׁש"ס  זה 3ּבמפרׁשי על קאי בׁשלֹום ׁשּפדה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּדכתיב  ּתֹורה, ּדהיינּו ׁשלֹום, ּבדברי וכל 4ׁשעסק ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ׁשלֹום  נמי  חסדים ּגמילּות וכן ׁשלֹום, ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָנתיבֹותיה

וצרי הּברּיֹות). ּבין ׁשלֹום (ׁשעֹוׂשה כּו' ְְִִֵֶֶַָָהּוא

מתאים  אינֹו הּגמרא ּפירּוׁש ּדלכאֹורה, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָלהבין,

הּפׁשּוט  הּפירּוׁש ּדהּנה, הּפׁשּוט. הּפירּוׁש ְִִֵֵֵַַַַָָעם

ּכנסת  (עבּור הּמל ּדוד מאמר ׁשּזהּו ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָהּוא

ּפי  על אף בׁשלֹום, ּפדּיה אצלֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיׂשראל)

לי), (מּקרב קרב ׁשל ּומּצב מעמד ְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשהיה

אינֹו [ּדלכאֹורה הּדבר טעם לבאר ְְְְִִֵֵַַַַָָָָּוממׁשי

ּבּה בׁשלֹום, ּפדּיה להיֹות אפׁשר אי ְְְְִִֵֶָָָָָמּובן,

לי, מּקרב  ּכאמרֹו מלחמה, ׁשל ענין ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָּבׁשעה

ברּבים  ּכי הּכתּוב], ּבהמׁש מבאר זה על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנה

ּבירּוׁשלמי  ּכדאיתא עּמדי, ּדוד 5היּו על ׁשּקאי ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָ

אבׁשלֹום  אנׁשי ׁשּגם אבׁשלֹום, עם מלחמּתֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּבעת

בׁשלֹום  ּפדה ולכן ּדוד, ׁשל לנצחֹונֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָהתּפללּו

עּמדי  היּו ברּבים ּכי ּׁשּכתּוב ּדמה ונמצא, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָנפׁשי.

ּדרׁשת  מּובן אינֹו זה, ּפי על א נפׁשי. בׁשלֹום ׁשּפדה זה על טעם נתינת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּוא

חסדים  ּובגמילּות ּבּתֹורה העֹוסק על קאי נפׁשי בׁשלֹום ׁשּפדה ּבּגמרא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָרז"ל

ּוגמילּו הּתֹורה (ׁשענין לפי כּו' ׁשהרי בׁשלֹום), לפדּיה סגּוּלה הּוא חסדים ת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(ׁשהתּפללּו עּמדי היּו ברּבים ּכי רק הּוא הּפדּיה על הּטעם הּפׁשּוט, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָהּפירּוׁש
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יט.)1 נה, א.)2תהלים ח, שם.)3ברכות ברכות יז.)4פרש"י ג, ה"ח.)5משלי פ"א סוטה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
של  הגאולה חג כסלו, י"ט ליום במיוחד שייך זה (ופסוק בתהילים נאמר

דוד  במאמר), בהרחבה שיבואר כפי תקנ"ט), (בשנת ממאסרו הזקן אדמו"ר

אומר: המלך

‰„t הוא ברוך ÈÏהקדוש ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏL· שנלחמו מהמלחמות »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ
È„nÚבי  eÈ‰ ÌÈa¯· Èk1, ƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ

(זהו  רבים היו בי שהלוחמים למרות

פי  על יתבאר ולהלן הכתוב של פשוטו

פסוק ÏÚמובא È‡Â˙‡חסידות) ¿ƒ»«
‡¯Óba ‰Ê2:‰"aw‰ ¯Ó‡ , ∆«¿»»»««»»

˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»ƒ¿ƒ
,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ¬»ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ
È‡„t elÈ‡k ÂÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ«¬∆¬ƒ»»¿ƒ¿»«ƒ

ושבי  ממאסר È·Ïeהוציא ÈÏƒ¿»«
,ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡ ÔÈaÓƒ≈»»
Ò"M‰ ÈL¯ÙÓa ¯‡B·ÓÎÂ3 ¿«¿»ƒ¿»¿≈««

È‡˜ ÌBÏL· ‰„tL מכווןÏÚ ∆»»¿»»≈«
,ÌBÏL È¯·„a ˜ÒÚL ‰Ê∆∆»«¿ƒ¿≈»

·È˙Îc ,‰¯Bz eÈÈ‰c4 שכתוב ¿«¿»ƒ¿ƒ
התורה È˙B·È˙‰על ÏÎÂ הדרכים ¿»¿ƒ∆»

eÏÈÓb˙שלה  ÔÎÂ ,ÌBÏL»¿≈¿ƒ
ÈÓ ÌÈ„ÒÁ כן ‰e‡גם ÌBÏL ¬»ƒ»≈»

‰NBÚL) 'eÎ חסדים הגומל ∆∆
ÌBÏL ואחדות(˙Bi¯a‰ ÔÈa ולכן »≈«¿ƒ

שעושים  אלו בדברים שעוסק מי

פ  כאילו הקדוש שלום, את בשלום דה

ישראל. בני בניו, ואת הוא ברוך

,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
‡¯Ób‰ Le¯Èt רומז שהפסוק ≈«¿»»

ובגמילות  בתורה העוסק למעלת

בציבור ובתפילה ≈‡BÈחסדים
ËeLt‰ Le¯Èt‰ ÌÚ ÌÈ‡˙Ó«¿ƒƒ«≈«»
ומפרט. שממשיך כפי זה, פסוק של

‡e‰ ËeLt‰ Le¯Èt‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«≈«»
CÏn‰ „Âc ¯Ó‡Ó e‰fL∆∆«¬«»ƒ«∆∆

Ï‡¯NÈ ˙Òk ¯e·Ú) כוונתו ואין ¬¿∆∆ƒ¿»≈
על  אלא עצמו על רק המלך דוד של

ישראל  ‡ˆBÏכלל ‰˙È‰L (∆»¿»∆¿
‰i„t והצלה,ÌBÏL·,פגע ללא ¿ƒ»¿»

·¯˜ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ כלשון) מלחמה היינו ««ƒ∆»»«¬»«»∆¿»
הייתה שהפדייה ÈÏהפסוק ·¯wÓ,(CÈLÓÓe המלך ÌÚËדוד ¯‡·Ï ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿»≈««

¯·c‰ בשלום פדייה אצלו ‡CÈשהיתה ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] «»»¿ƒ¿»≈»≈
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡שתהיה יתכן LiLאיך ‰ÚLa da ,ÌBÏL· ‰i„t ∆¿»ƒ¿¿ƒ»¿»»¿»»∆≈

B¯Ó‡k ,‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ¿»»¿»¿
,ÈÏ ·¯wÓ היפך היא מלחמה והרי ƒ¿»ƒ

Ó·‡¯השלום, ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆¿»≈
Èk ,[·e˙k‰ CLÓ‰a שזהו היינו ¿∆¿≈«»ƒ

והסיבה È„nÚ,הטעם eÈ‰ ÌÈa¯·¿«ƒ»ƒ»ƒ
‡˙È‡„k שמובא כפי ƒ¿ƒ»

ÈÓÏLe¯Èa5È‡wL שהכתוב ƒ«¿ƒ∆»≈
BzÓÁÏÓמכוון  ˙Úa „Âc ÏÚ«»ƒ¿≈ƒ¿«¿

ÌBÏL·‡ ÌÚ,בו שמרד ÌbLבנו ƒ«¿»∆«
ÌBÏL·‡ ÈL‡ היו לכן שקודם «¿≈«¿»

וכעת  התהפכו דוד, נגד במרד אתו

,„Âc ÏL BBÁˆÏ eÏÏt˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿∆»ƒ
.ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t ÔÎÏÂ¿»≈»»¿»«¿ƒ
Èk ·e˙kM ‰Óc ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«∆»ƒ

È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· לצידו ועברו ¿«ƒ»ƒ»ƒ
לניצחונו  È˙˙והתפללו ‡e‰¿ƒ«

BÏL· ‰„tL ‰Ê ÏÚ ÌÚËÌ «««∆∆»»¿»
BÈ‡ ,‰Ê Èt ÏÚ C‡ .ÈLÙ«¿ƒ««ƒ∆≈
‡¯Óba Ï"Ê¯ ˙L¯c Ô·eÓ»¿»««««¿»»
È‡˜ ÈLÙ ÌBÏL· ‰„tL∆»»¿»«¿ƒ»≈

Bza¯‰מכוון  ˜ÒBÚ‰ ÏÚ«»≈«»
'eÎ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·eƒ¿ƒ¬»ƒ

היא ( הדברים »¿ÔÈÚL∆ƒומשמעות
‡e‰ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz‰«»¿ƒ¬»ƒ
,(ÌBÏL· ‰i„ÙÏ ‰le‚Ò¿»ƒ¿ƒ»¿»
,ËeLt‰ Le¯Èt‰ ÈÙÏ È¯‰L∆¬≈¿ƒ«≈«»
Èk ˜¯ ‡e‰ ‰i„t‰ ÏÚ ÌÚh‰«««««¿ƒ»«ƒ
eÏÏt˙‰L) È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯·¿«ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿

אבשלום  ‰e‡אנשי ‰fL ,(ÈnÚƒƒ∆∆
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נפשי  בשלום פדה

ואין  הּצּבּור, עם ּומתּפּלל ענין הּוא ׁשּזה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַעּמי),

חסדים  ּובגמילּות ּבתֹורה להעֹוסק ׁשּיי ְְְֲִִִֵֶַָָָָזה

ׁשּתֹורה  (ּכיון ׁשלֹום מּתיבת רז"ל ְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלמדּו

ׁשּלפי  ּכיון ׁשלֹום), ענינם חסדים ְְְֲִִִִֵֶָָָָָּוגמילּות

אֹופן  על ּבׁשלֹום ּתיבת קאי הּפׁשּוט ְֵֵֵֶַַַַָָָהּפירּוׁש

ולא  ׁשלֹום), ׁשל  ּבאֹופן היתה (ׁשהּפדּיה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהּפדּיה

ׁשלֹום, ידי על היתה (ׁשהּפדּיה הּפדּיה סיּבת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָעל

הּפדּיה  סיּבת ואיּלּו חסדים), ּוגמילּות ְְְֲִִִִִַַָָָּתֹורה

עּמדי. היּו ברּבים ּכי הּכתּוב ּבהמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָנתּבארה

בׁשלֹום. ּפדה ּבענין ּפירּוׁשים ׁשני ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָונמצא,

הּׁשלֹום, ענין ידי על נעׂשית ׁשהּפדּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהראׁשֹון,

ׁשּבזה  לֹומר, ויׁש חסדים, ּוגמילּות ּתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָּדהיינּו

ׁשהּמתּפּלל  ּדכיון ּבצּבּור, הּתפּלה ענין ּגם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָנכלל

הּצּבּור  עם עצמֹו את ּכֹולל הּצּבּור זה 6עם הרי , ְֲִִִִֵֵֶֶַַַ

ּבאֹופן  היא ׁשהּפדּיה והּׁשני, ׁשלֹום. ׁשל ענין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּגם

את  רק מבאר הּׁשלֹום ׁשענין והיינּו, ׁשלֹום, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשל

נתּבאר  זה על הּטעם ואיּלּו הּפדּיה, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָאֹופן

(ּכּנזּכר  עּמדי היּו ברּבים ּכי הּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבהמׁש

ׁשני  מתאימים ּכיצד להבין, וצרי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָלעיל).

יחד. ִֵַַַהּפירּוׁשים

המבֹואר ÔÈ·‰Ïeב) ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְִִֵֶַַָָ

יׁש7ּבּתניא  יׂשראל איׁש ׁשּלכל , ְְְִִֵֵֶַַָָָ

היא  אחת נפׁש נפׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן נׁשמֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתי

חלק  היא ּביׂשראל הּׁשנית ונפׁש הּבהמית, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָנפׁש

ּבארּוּכה  ּומבאר מּמׁש. מּמעל ׁשּכל 8אלֹוקּה , ְֱֲִֵֶַַַַַָָָָ

לבּדּה היא ׁשּתהא ּורצֹונּה חפצּה מהם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאחת

הּגּוף  זה קטּנה העיר על זה 9הּמֹוׁשלת ּומּצד , ְִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּומלחמה  ּביניהם. (קרב) מלחמה ׁשל ענין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָנעׂשה

ּבר  ּתכלית היא ּכּידּוע זֹו האדם, ׁשהּנׁשמה 10יאת ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
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רע"א.)6 לו, ברכות ורפ"ב.)7ראה ט.)8ספ"א ב.)9פרק לב, ב).)10נדרים (מח, פל"ז תניא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰Ê ÔÈ‡Â ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óe ÔÈÚ בשלום הפדיה CÈiLענין ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿≈∆«»

˙·ÈzÓ Ï"Ê¯ e„ÓlL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯B˙a ˜ÒBÚ‰Ï¿»≈¿»ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¿««ƒ≈«
ÔÂÈk ,(ÌBÏL ÌÈÚ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ‰¯BzL ÔÂÈk) ÌBÏL»≈»∆»¿ƒ¬»ƒƒ¿»»»≈»

È‡˜ ËeLt‰ Le¯Èt‰ ÈÙlL מכוונת˙·Èz המילהÌBÏLa ∆¿ƒ«≈«»»≈≈«¿»
נפשי' בשלום 'פדה »ÏÚשבפסוק

‰˙È‰ ‰i„t‰L) ‰i„t‰ ÔÙB‡∆«¿ƒ»∆«¿ƒ»»¿»
ÌBÏL ÏL ÔÙB‡a פגע ),ללא ¿∆∆»

‰i„t‰ ˙aÈÒ ÏÚ ‡ÏÂ¿…«ƒ««¿ƒ»
È„È ÏÚ ‰˙È‰ ‰i„t‰L)∆«¿ƒ»»¿»«¿≈
˙eÏÈÓ‚e ‰¯Bz ,ÌBÏL»»¿ƒ
‰i„t‰ ˙aÈÒ elÈ‡Â ,(ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿ƒƒ««¿ƒ»
אלא  'בשלום' במילה רמוזה איננה

·e˙k‰ CLÓ‰a ‰¯‡a˙ שם ƒ¿»¬»¿∆¿≈«»
היתה  בשלום שהפדיה Èkƒנאמר
.È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯·¿«ƒ»ƒ»ƒ

,‡ˆÓÂ שהפירוש לעיל האמור לאור ¿ƒ¿»
היתה  שהפדיה הוא בכתוב הפשוט

תפילת  היא לפדיה והסיבה בשלום

פירוש  ואילו אבשלום. אנשי הרבים,

ידי  על נעשתה שהפדיה הוא הגמרא

ÌÈLe¯Ètהשלום  ÈL LiL∆≈¿≈≈ƒ
.ÌBÏL· ‰„t ÔÈÚa¿ƒ¿«»»¿»

,ÔBL‡¯‰ ב'פדה אחד פירוש »ƒ
הגמרא, פירוש הוא, נפשי' בשלום

ÔÈÚ È„È ÏÚ ˙ÈNÚ ‰i„t‰L∆«¿ƒ»«¬≈«¿≈ƒ¿«
‰¯Bz eÈÈ‰c ,ÌBÏM‰«»¿«¿»

ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e שייכים שכאמור ¿ƒ¬»ƒ
ÊaL‰לשלום, ,¯ÓBÏ LÈÂ בענין ¿≈«∆»∆

בתורה  העוסק של לשלום השייכות

חסדים Ìbובגמילות ÏÏÎ הדבר ƒ¿»«
זה  בהקשר בגמרא הנזכר השלישי

,¯eaˆa ‰lÙz‰ ÔÈÚ הוא שגם ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ
השלום  בענין «≈¿ÔÂÈÎcקשור

ÏÏBk ¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙n‰L∆«ƒ¿«≈ƒ«ƒ≈
BÓˆÚ ‰eav¯ביחד ‡˙ ÌÚ6, ∆«¿ƒ«ƒ

.ÌBÏL ÏL ÔÈÚ Ìb ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿»∆»
,ÈM‰Â בשלום ב'פדה שני ופירוש ¿«≈ƒ

הוא  ÔÙB‡aנפשי' ‡È‰ ‰i„t‰L∆«¿ƒ»ƒ¿∆
,ÌBÏL ÏL מלחמות ללא פדיה ∆»

פגע, ÔÈÚLוללא ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«
ÔÙB‡ ˙‡ ˜¯ ¯‡·Ó ÌBÏM‰ צורתÏÚ ÌÚh‰ elÈ‡Â ,‰i„t‰ «»¿»≈«∆∆«¿ƒ»¿ƒ««««

‰Ê הפדיה אופן היה שזה לכך Èkהסיבה ·e˙k‰ CLÓ‰a ¯‡a˙ ∆ƒ¿»≈¿∆¿≈«»ƒ

כי  היא בשלום היתה שהפדייה לכך (kÊpk¯שהסיבה È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯·¿«ƒ»ƒ»ƒ«ƒ¿»
.(ÏÈÚÏ¿≈

„ÁÈ ÌÈLe¯Èt‰ ÈL ÌÈÓÈ‡˙Ó „ˆÈk ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ואיך ¿»ƒ¿»ƒ≈««¿ƒƒ¿≈«≈ƒ««
פסוק.? לאותו שונים כך כל פירושים שני יחד משלבים

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
‡Èza ¯‡B·Ó‰ ‰lÁz7, ¿ƒ»«¿»««¿»

Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏÎlL יהודי כל ∆¿»ƒƒ¿»≈
ÈzL Ô‰L ˙BÓL ÈzL LÈ≈¿≈¿»∆≈¿≈
LÙ ‡È‰ ˙Á‡ LÙ ,˙BLÙ¿»∆∆««ƒ∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ טבעית נפש גם הנקראת ««¬ƒ
באות  וממנה הגוף את מחיה והיא

והתאוות  והרצונות הטבעיות המידות

לבהמה  דומה האדם ∆∆¿LÙÂשבהם
‡È‰ Ï‡¯NÈa ˙ÈM‰ הנפש «≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

קדושה  נשמה שהיא ∆≈ÏÁ˜האלוקית
LnÓ ÏÚnÓ d˜BÏ‡ וניצ וץ חלק ¡«ƒ«««»

בעצמו. הוא ברוך הקדוש של

‰ke¯‡a ¯‡·Óe8, התניא בספר ¿»≈«¬»
Ì‰Ó ˙Á‡ ÏkL הנפש גם ∆»««≈∆

האלוקית  הנפש וגם «¿∆dˆÙÁהבהמית
dc·Ï ‡È‰ ‡‰zL dBˆ¯e¿»∆¿≈ƒ¿«»
‰Ê ‰pË˜ ¯ÈÚ‰ ÏÚ ˙ÏLBn‰«∆∆«»ƒ¿«»∆

Ûeb‰9, קטנה "עיר בקהלת נאמר «
גדול  מלך אליה ובא מעט בה ואנשים

גדלים", מצודים עליה ובנה אתה וסבב

זה  קטנה "עיר בגמרא אמרו כך ועל

אברים, אלו מעט בה ואנשים הגוף,

זה  אותה וסבב גדול מלך אליה ובא

וחרמים  מצודים עליה ובנה הרע, יצר

וחכם  מסכן איש בה ומצא עוונות, אלו

העיר  את הוא ומלט טוב, יצר זה

טובים...", ומעשים תשובה זו בחכמתו

‰Ê „vÓe הנפשות משתי אחת שכל ƒ«∆
כל  על מלאה שליטה לה שתהיה רוצה

הגוף, ÏLאברי ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»∆
Ì‰ÈÈa (·¯˜) ‰ÓÁÏÓ ושתי ƒ¿»»¿»≈≈∆

זו  עם זו במלחמה נמצאות הנפשות

על  והממשלה השליטה תהיה למי

BÊהגוף. ‰ÓÁÏÓe שתי של ƒ¿»»
È¯a‡˙הנפשות  ˙ÈÏÎz ‡È‰ƒ«¿ƒ¿ƒ«

,Ì„‡‰ להגביר כדי הזה, בעולם גשמי לגוף למטה, הנשמה ירדה כך ולשם »»»
הבהמית, הנפש את שתנצח האלוקית הנפש החסידות Úe„ik10את בתורת «»«
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ז

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט

למּטה  ירדה ולא ּכלל, ּתיּקּון צריכה אינּה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹעצמּה

הּבהמית  נפׁש ׁשל ההתנּגדּות יׁשנּה ׁשּׁשם –ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּגּוף  את לברר  ּכדי אּלא – ּבעֹולם וחלקֹו ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָוהּגּוף

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ּבעֹולם, וחלקֹו הּבהמית ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָונפׁש

למּטה. הּנׁשמה ירדה ְְְְִִֶַַָָָָָָׁשּבׁשבילּה

‰p‰Â אפנים ּבכּמה להיֹות יכֹולה זֹו עבֹודה ¿ƒ≈ְְְֲֳִִַָָָָ

אֹופן  ׁשּיׁש ּובהקּדים, ג'). סעיף ְְְְִִִֵֶֶַַָָ(ּכדלקּמן

ּכלל  ׁשּיכּות לּה תהיה לא האלקית ׁשּנפׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעבֹודה

נׁשמת  ּכאׁשר ּובפרט הּבהמית. ונפׁש הּגּוף ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָעם

נבזה  אדם ּבגּוף  מתלּבׁשת קץ לאין ּגבֹוּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאדם

ּבּתניא  (ּכּמּובא ּביֹותר 11וׁשפל ּגדֹול ׁשאז ,( ְְְֵֵֶַַַָָָָָ

לגׁשמּיּות  הּנׁשמה רּוחנּיּות ׁשּבין הער ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָריחּוק

עבֹודת  להיֹות יכֹולה ולכן הּגּוף, ְְְְְֲִִֵַַָָָוחמרּיּות

נפׁש עם ׁשּיכּות לּה תהיה ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּנׁשמה

ׁשקּועה  ּתהיה ׁשהּנׁשמה והיינּו, והּגּוף. ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהּבהמית

ׁשהיתה  ּכפי ּדּוגמא ּדר על אלקית, ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹּבהּׂשגה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למּטה, ירידתּה הוי'12קֹודם חי ְְְֲִֶֶַַָָָָָָ

ּתפּלה  אּלא עמידה ואין לפניו, עמדּתי ,13אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

ויראה  ּבאהבה הּנׁשמה עֹומדת עּתה כן ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּוכמֹו

והּנפׁש הּגּוף אל ּכלל ׁשּיי זה אין אבל ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָכּו',

ולכן, ּובמּצבם. ּבמעמדם ׁשּנׁשארים ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית,

ּובתֹוקף, ּבגיּלּוי היא האלקית נפׁש ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָֹהּנה

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף מציאּות נרּגׁשת לא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹאזי
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ספ"ב.)11 טז.)12שם ה, ט.)13מלכיםֿב פס"ח, ב"ר ב. כו, ב. ו, ברכות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,ÏÏk ÔewÈz ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ dÓˆÚ ‰ÓLp‰L בשורשה ובהיותה ∆«¿»»«¿»≈»¿ƒ»ƒ¿»

כלום  לה חסר היה לא למעלה ÌMLומקורה Y ‰hÓÏ ‰„¯È ‡ÏÂ¿…»¿»¿«»∆»
למטה  B˜ÏÁÂהיינו Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÏL ˙e„b˙‰‰ dLÈ∆¿»«ƒ¿«¿∆∆∆««¬ƒ¿«¿∆¿
ÌÏBÚa בגלל הם, שגם איתם במגע בא שהאדם הגשמיים והענינים הדברים »»

האלוקית  לנפש מתנגדים חומריותם,

והנשמה  – והגוף הבהמית הנפש כמו

עם  להתמודד למטה, ירדה לא

עצמה  את לתקן בשביל הזו, ההתנגדות

‡l‡ היא הנשמה של È„kהירידה ∆»¿≈
¯¯·Ï ולתקן מהרע הטוב את להפריד ¿»≈

LÙÂולהעלות  Ûeb‰ ˙‡∆«¿∆∆
,ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿∆¿»»

È‰BfL,הגוף של והתיקון  הבירור ∆ƒ
היא  בעולם וחלקו הבהמית הנפש

‰„¯È dÏÈ·LaL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒ»»¿»
.‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»

BÊ ‰„B·Ú ‰p‰Â הנפש של ¿ƒ≈¬»
הבהמית  הנפש על להתגבר האלוקית,

nÎa‰ולתקנה  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿¿«»
) ÌÈÙ‡ או מלחמה של באופן √»ƒ

מנוחה של ÛÈÚÒבאופן Ôn˜Ï„k¿ƒ¿«»»ƒ
ÔÙB‡ LiL ,ÌÈc˜‰·e .('‚¿«¿ƒ∆≈∆
‡Ï ˙È˜Ï‡‰ LÙpL ‰„B·Ú¬»∆∆∆»¡…ƒ…
ÌÚ ÏÏk ˙eÎiL dÏ ‰È‰ƒ̇¿∆»«»¿»ƒ

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ אלא «¿∆∆««¬ƒ
נעלית  בעבודה עוסקת האלוקית הנפש

ותיקון  בבירור להתעסק מבלי לעצמה,

והגוף. הבהמית ואופן Ë¯Ù·eהנפש ƒ¿»
לא  האלוקית שהנפש עבודה, של זה

והנפש  הגוף בתיקון (ישירות) מתעסקת

במיוחד  הוא ∆¬»L‡k¯הבהמית,
ı˜ ÔÈ‡Ï dB·b Ì„‡ ˙ÓLƒ¿«»»»«¿≈≈
‰Ê· Ì„‡ Ûe‚a ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿∆

‡Èza ‡·enk) ÏÙLÂ11,( הנשמות כל שאמנם מבואר שם בתניא ¿»≈«»««¿»
עצמו, מקדש האב כאשר זאת, ובכל באלוקות, למעלה מקור מאותו באות

גבוהה  נשמה ואפילו יותר, ונעלה קדוש אופי) (תכונות "לבוש" לנשמה יהיה

באדם, תלויה אינה עצמה הנשמה אבל ה"לבוש", לצורך האב לקידוש זקוקה

בנו  להיות בא קץ לאין גבוה אדם נשמת לפעמים – ואדרבה בהורים, לא גם

גבוהה  נשמה יש לפעמים כי האריז"ל בכתבי כמובא כו', ושפל נבזה אדם של

כל  את תבטל בעבודתה כי למטה, לירידתה מתנגדת אחרא" שה"סטרא  מאד

עצמו  מקדש שאינו ושפל נבזה לאדם זו נשמה נותנים ואזי הקליפה, מציאות

ואז  רשע, שיהיה הסיכויים ורבים גס הוא והאופי ה"לבוש" שאז כו',

ישוב  שלבסוף לכך יביא ברוך הקדוש אך יניקה", "תוספת יקבלו ה"חיצונים"

מע  תעלה ונשמתו גבוהה בתשובה נשמה להיות שיכולה ונמצא מעלה. לה

במיוחד, כזה שבמקרה מבאר זה פי ועל ושפל, נבזה אדם אצל  גם «∆Ê‡Lמאד
‰ÓLp‰ ˙eiÁe¯ ÔÈaL C¯Ú‰ ˜eÁÈ¯ ¯˙BÈa ÏB„b נשמה שהיא »¿≈ƒ»≈∆∆≈»ƒ«¿»»

ביותר  ונעלית eiÓL‚Ï¿«¿ƒ˙גבוהה
,Ûeb‰ ˙ei¯ÓÁÂ נבזה שהוא ¿»¿ƒ«

והפער ÔÎÏÂושפל, המרחק בגלל ¿»≈
הגבוהה  הנשמה מדריגת בין הגדול

הנחות  הגוף «¿ÏBÎÈ‰למדריגת
ÔÙB‡a ‰ÓLp‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬««¿»»¿∆
ÌÚ ˙eÎiL dÏ ‰È‰˙ ‡lL∆…ƒ¿∆»«»ƒ

Ûeb‰Â ˙ÈÓ‰a‰ LÙ בשונה ∆∆««¬ƒ¿«
כך  כל גבוהה אינה הנשמה שבו  ממצב

יש  שאז כך, כל נחות אינו והגוף

כאשר  הרי קרובה, יותר שייכות ביניהם

יש  יותר, גדול ופער הערך ריחוק ישנו

את  תעבוד שהנשמה אפשרות יותר

לגוף. ושייכות קשר בלי עבודתה

‰ÓLp‰L ,eÈÈ‰Â האלוקית הנפש ¿«¿∆«¿»»
Úe˜L‰כשלעצמה  ‰È‰zƒ¿∆¿»

C¯c ÏÚ ,˙È˜Ï‡ ‰‚O‰a¿«»»¡…ƒ«∆∆
‰˙È‰L ÈÙk ‡Ó‚ec הנשמה ¿»¿ƒ∆»¿»

,‰hÓÏ d˙„È¯È Ì„B˜ שאז ∆¿ƒ»»¿«»
בדביקות  והיתה אלוקות השיגה

e˙kL·לאלוקות  BÓk12'ÈÂ‰ ÈÁ ¿∆»«¬»»
,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ ¯L‡,פשוטו לפי ¬∆»«¿ƒ¿»»

לאחר  הנביא, אלישע דברי הם אלו

רצה  ונעמן מצרעתו נעמן את שטיהר

ה', 'חי אמר אלישע מתנות, לו לתת

שלא  לפניו, עמדתי אשר שבועה, לשון

החסידות  ובתורת מתנות, מידו יקח

שקודם  הנשמה על הכתוב את מפרשים

ה' לפני עומדת היתה למטה ירידתה

‰lÙz ‡l‡ ‰„ÈÓÚ ÔÈ‡Â13, מהפסוק זאת (ולומדים הגמרא כדברי ¿≈¬ƒ»∆»¿ƒ»
ויפלל") פנחס ÔÎ"ויעמד BÓÎe עומדת היתה שהנשמה ומצב מעמד באותו ¿≈

גם  כך למטה, שירדה ÈÂ¯‡‰קודם ‰·‰‡a ‰ÓLp‰ ˙„ÓBÚ ‰zÚ«»∆∆«¿»»¿«¬»¿ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ ,'eÎ לא לנשמה, שיש ויראה והאהבה באלוקות ההשגות ¬»≈∆

Ì„ÓÚÓa ÌÈ¯‡LpL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰ Ï‡ ÏÏk CÈiL«»¿»∆«¿«∆∆««¬ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¬»»
Ì·vÓ·e בנפרד עבודתה את עובדת הנשמה כי מתעלים, ולא משתנים ולא ¿«»»

מהם. ÈelÈ‚aובמנותק ‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙ ¯L‡k ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«¬∆∆∆»¡…ƒƒ¿ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙Lb¯ ‡Ï ÈÊ‡ ,Û˜B˙·e כי ¿∆¬«…ƒ¿∆∆¿ƒ«¿∆∆««¬ƒ

אינם  הבהמית והנפש הגוף שבו נעלה ומצב במעמד נמצאת הנשמה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

ח

נפשי  בשלום פדה

ּכאׁשר  אבל עניניהם, ּכל וכּמה ּכּמה אחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָועל

אּפ) זי טראגט ער (ּבׁשעת עצמֹו את ְְְְְִִֵֶֶַַַָָמסּלק

ונפׁש ׁשּבגּוף ּכיון הרי האלקית, ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמההּׂשגה

נ  לא יכֹול הּבהמית אזי ּכלל, וזיּכּו ּבירּור פעל ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹ

וזהּו הּקצה . אל הּקצה מן למּטה ׁשּיּפֹול ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָלהיֹות

ּבּגמרא  ּׁשאיתא מה ׁשּיּתן 14ּגם צרי הּמתּפּלל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבזה  ּומבֹואר למעלה, ולּבֹו למּטה ׁשאם 15עיניו , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

היֹות  עם הרי הּמּטה, עם קיּׁשּור לֹו יהיה ְֱֲִִִִֵֶַַָֹלא

התקּׁשרּות  (ׁשענינּה הּתפּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּבׁשעת

מקֹום,16והתחּברּות  מּכל למעלה, אמנם נמצא ( ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

העבֹודה  להיֹות צריכה ׁשאז הּתפּלה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָלאחר

ּדעהּו ּדרכי הּכּוונה 17ּדבכל ּתכלית ׁשּזֹוהי , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכיון  הרי עניניו, ּבכל הּקּב"ה את יעבֹוד ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהאדם

אזי  הּבהמית, ונפׁש ּבהּגּוף מאּומה ּפעל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ולכן, הּקצה. אל הּקצה מן למּטה לּפֹול ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָיכֹול

ּגֹודל  ׁשּלמרֹות הּוא, הרצּוי העבֹודה אֹופן ְֲִֵֶֶֶַָָָָהּנה

מקֹום  מּכל והּגּוף, הּנׁשמה ׁשּבין הער ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָריחּוק

(יעקב)18ּכתיב  ׁשהמברר ליעקב, עׂשו אח הלֹוא ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹ

לזה, זה ּובאחוה ּבער עֹומדים (עׂשו) ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהּמתּברר 

מּזה, זה רחֹוקים נראים ׁשּיהיּו ּכּמה ׁשעד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָוהיינּו,

ׁשיחנא  ּגמלא לפּום אׁשר לידע וכיון 19צרי , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
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ב.)14 קה, בשלום )15יבמות פדה ד"ה ועוד. פי"ג. התפלה קונטרס א. כד, להצ"צ סהמ"צ א. כד, ראה פ' לקו"ת ראה

צו). ע' כסלו סה"מ (תו"מ פ"ד תשמ"א כסלו ואילך.)16טו"ב סע"ד עט, תרומה תו"א ו.)17ראה ג, מלאכי )18משלי

ב. א.)19א, סז, כתובות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
מקום  Ì‰ÈÈÚ,תופסים Ïk ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ והנפש הגוף ואם ¿««««»¿«»»ƒ¿¿≈∆

קלֿוחומר  נרגשת, לא ומציאותם מקום תופסים אינם עצמם הבהמית

אינם  עצמם, הבהמית והנפש הגוף מאשר תוקף פחות בהם שיש שעניניהם,

כלל, מקום L‡k¯תופסים Ï·‡ האדם˙ÚLa) BÓˆÚ ˙‡ ˜lÒÓ ¬»«¬∆¿«≈∆«¿ƒ¿«
t‡ CÈÊ Ë‚‡¯Ë ¯Ú מרחיק ∆¿»¿ƒ»

עצמו  את O‰‰Ó‚‰ומבדיל (≈««»»
˙È˜Ï‡‰ שקוע ולא בה עסוק ולא »¡…ƒ

LÙÂבה, Ûe‚aL ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆«¿∆∆
¯e¯Èa ÏÚÙ ‡Ï ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ…ƒ¿»≈

,ÏÏk CekÈÊÂ ההשגות כאמור כי ¿ƒ¿»
ויראה  הנשמה והאהבה של רק היו

על  השפעה וללא שייכות ללא עצמה

הבהמית  הנפש ועל ÏBÎÈהגוף ÈÊ‡¬«»
ÔÓ ‰hÓÏ ÏBtiL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆ƒ¿«»ƒ

‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ הנפש כעת כי «»∆∆«»∆
ואילו  באלוקות, עסוקה לא האלוקית

רב, בתוקף הם הבהמית והנפש הגוף

ביותר, גדולה לירידה חשש יש ולכן

מטה  למטה ועד ביותר מעלה מלמעלה

ביותר.

‡˙È‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ מובא ¿∆««∆ƒ»
‡¯Óba14CÈ¯ˆ Ïlt˙n‰ «¿»»«ƒ¿«≈»ƒ

‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÔziL לשלב ∆ƒ≈≈»¿«»
ביטול  אודות התבוננות בתפילתו

לאלוקות התחתונים BaÏÂ¿ƒהנבראים
‰ÏÚÓÏ אלוקות הת בעניני בוננות ¿«¿»

Êa‰נעלים, ¯‡B·Óe15, בתורת ¿»»∆
BÏהחסידות, ‰È‰È ‡Ï Ì‡L∆ƒ…ƒ¿∆

,‰hn‰ ÌÚ ¯eMÈ˜ יעסוק אלא ƒƒ««»
אלוקות  בהשגת רק התפילה בעבודת

מהעולמות  שלמעלה בדרגות באלקות ובדביקות ומופשטים נעלים בענינים

˙e¯M˜˙‰ dÈÚL) ‰lÙz‰ ˙ÚLaL ˙BÈ‰ ÌÚ È¯‰¬≈ƒ¡∆ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿»»ƒ¿«¿
˙e¯aÁ˙‰Â16 חבור לשון הוא "תפלה הזקן: לאדמו"ר אור בתורה כמבואר ¿ƒ¿«¿

היא  ה' בעבודת וכן חרס... כלי התופל המשנה ובלשון נפתלתי, נפתולי כמו

בשרשה  הנפש ודבקות ‡ÌÓהתקשרות ‡ˆÓ בחיבור ) המתפלל האדם ƒ¿»»¿»
‰ÏÚÓÏ,באלוקות Ê‡Lודבק ,‰lÙz‰ ¯Á‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ ¿«¿»ƒ»»¿«««¿ƒ»∆»

e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ17, הכתוב כלשון ¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿»¿»∆»≈
העולם  בעניני בעיסוקים ה' את ולדעת ה' את לעבוד היינו È‰BfL∆ƒבמשלי,

ÂÈÈÚ ÏÎa ‰"aw‰ ˙‡ „B·ÚÈ Ì„‡‰L ‰Âek‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ««»»∆»»»«¬∆«»»¿»ƒ¿»»
המצות, וקיום התורה בלימוד רק ולא האדם, של lL‡ועיסוקיו ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆…

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰a ‰Óe‡Ó ÏÚt היתה האלוקית הנפש כי »«¿»¿«¿∆∆««¬ƒ
לעצמה, ה' בעבודת עסוקה ‡ÈÊעסוקה אינה כבר האלוקית הנפש כאשר ¬«

שלה  הנעלים האדם ÏBÎÈבעניינים hÓÏ‰עלול ÏBtÏ מאד גדולה נפילה »ƒ¿«»
‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ.מטה למטה עד מעלה מלמעלה ƒ«»∆∆«»∆

תורה  בליקוטי זה בענין שמבואר [וכפי

שיתן  צריך "המתפלל הזקן: לאדמו"ר

יחודא  בבחינת היינו למטה, עיניו

תחתונה, ברמה ה' (אחדות תתאה

לבחינת ביטול  למעלה ולבו היש)

ברמה  ה' (אחדות עילאה יחודא

כדי  והוא במציאות) ביטול עליונה,

בכדי  הבחינות ב' התכללות שיהיה

כך". אחר היש יסתיר שלא

צדק: הצמח לאדמו"ר מצותיך ובדרך

צריך  המתפלל רז"ל מאמר סוד "וזה

פירוש  למעלה, ולבו למטה עיניו שיתן

במהותו  ההתבוננות הוא למעלה לבו

מרומם  שהוא איך יתברך ועצמותו

אליו... ערוך ואין העולמות מכל ונשגב

גם  למטה עיניו ליתן צריך מקום ומכל

בבחינת  שהם העולמות על דהיינו כן,

בבחינת  שהם איך ושישכיל ודבר יש

כי  מאין... תמיד ומתהוים ביטול

במהותו  ההתבוננות רק כשיהיה

התפלה  אחר הנה יתברך, ועצמותו

ומלואו  העולם ויראה עיניו כשיפתח

וילכד  ממדרגתו ליפול יוכל ודבר, ליש

היש  ויעשה העולם תאוות במצודות

כשנתן  אבל ואיננו, עיניך התעיף עיקר

היש  ביטול והשיג בתפלה למטה עיניו

בעיני  למטה ה' אחדות אצלו נתאמת הרי כי ושלום, חס יפול לא לאשורו

בשר"].

˜eÁÈ¯ Ï„Bb ˙B¯ÓlL ,‡e‰ Èeˆ¯‰ ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈∆»¬»»»∆«¿∆ƒ
‰ÓLp‰ ÔÈaL C¯Ú‰ הנעלית הנחות,Ûeb‰Âהאלוקית ÏkÓהגשמי »≈∆∆≈«¿»»¿«ƒ»

·È˙k ÌB˜Ó18 מלאכי Ó‰L·¯¯בנבואת ,·˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡ ‡BÏ‰ »¿ƒ¬»≈»¿«¬…∆«¿»≈
(ÂNÚ) ¯¯a˙n‰Â (·˜ÚÈ) המבררת האלוקית הנפש לענייננו, ובנמשל «¬…¿«ƒ¿»≈≈»

המתבררת הבהמית C¯Úaוהנפש ÌÈ„ÓBÚ וקשר יחס ביניהם ויש ¿ƒ¿≈∆
ÌÈ˜BÁ¯ ÌÈ‡¯ eÈ‰iL ‰nk „ÚL ,eÈÈ‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÂÁ‡·e¿«¿»∆»∆¿«¿∆««»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

,‰fÓ ‰Ê זאת בכל גדול, ופער מרחק ביניהם יש ‡L¯ואכן Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ ∆ƒ∆»ƒ≈«¬∆
הגמרא  ÁÈL‡כלשון ‡ÏÓb ÌeÙÏ19, הגמל כח "לפי רש"י: ומפרש ¿«¿»ƒ¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט

 למלל ימא    9 

ט

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט

ׁשּייכּות  להם יׁש זה, ּבגּוף נתלּבׁשה זֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנׁשמה

ׁשל  ּבאֹופן להיֹות צריכה והעבֹודה לזה, ְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָזה

להתלּבׁש צרי ׁשהמברר היינּו, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהתלּבׁשּות,

מאמר  ּתֹוכן וזהּו כּו'. אֹותֹו לברר ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבהּמתּברר 

צרי למעלה, לּבֹו ּכאׁשר ׁשּגם לעיל הּנזּכר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָרז"ל

העבֹודה  ענין ׁשּכללּות וזהּו למּטה. עיניו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָליּתן

ׁשני  ּבזה ׁשּיׁש לי), (מּקרב קרב ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָנקרא

קירּוב  לׁשֹון וגם מלחמה, לׁשֹון ,20ּפירּוׁשים, ְְְְִִֵֵַָָ

נפׁש ׁשל (מלחמה) ׁשהּקרב ּבזה, ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָוהענין

להיֹות  צריכה הּבהמית ונפׁש הּגּוף נגד ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית

ׁשל  ּבאֹופן יהיה ׁשּלא והיינּו, קירּוב, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַֹּבאֹופן

והבּדל  ׁשקּוע העּתקה להיֹות (אּפגעטראגן ), ה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָ

ּבבירּור  ּכלל להתעּסק מּבלי אלקית, ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָֹּבהּׂשגה

היא  זֹו לא ׁשהרי הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַֹוזיּכּו

להיֹות  היא הּכּוונה ּתכלית אּלא הּכּוונה, ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָּתכלית

קירּוב, ׁשל ּבאֹופן מלחמה ׁשּתהיה לי, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָמּקרב

(לא  יפעל זה ידי ׁשעל למּטה, ׁשעיניו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאֹופן

וזיּכּו ּבירּור ּגם) אּלא האלקית, ּבּנפׁש עיּלּוי ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹרק

הּבהמית. ונפׁש ּבהּגּוף עיּלּוי) ּגם ּכ ְְְֲִִֶֶַַַַַַָ(ואחר

ּתֹובעים  ׁשּכאׁשר הּוא, ּכפׁשּוטּה ּבעבֹודה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָוענינֹו

את  ּדע אלקּות, ּבהּׂשגת מּוּנח להיֹות ְְֱִִִֶַַַָָֹמיהּודי

אבי צרי21אלקי זה ׁשּלאחרי ּבאֹופן זה הרי , ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ׁשלם  ּבלב ועבדהּו ׁשּכל 21להיֹות והיינּו, , ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָ

צרי ויראה, ּובאהבה אלקּות ּבהּׂשגת ְְְְְֱֲִִִִַַַָָָָָָֹהענינים

ׁשּיּוכל  ּכאּלּו ּבאֹותּיֹות (אראּפטראגן) ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלהמׁשיכם

אנֹוׁשי, ּבׂשכל ּגם (זי (אּפלייגן ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָלהתקּבל

הּגּוף  אל ּגם יּגיע זה הרי הּׂשכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּובאמצעּות
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א).)20 נו, א. מט, ח"א תשובה (שערי ופי"א פ"א האמצעי לאדמו"ר בשלום פדה ד"ה ט.)21ראה כח, הימיםֿא דברי

ב. קנו, אחרון קונטרס תניא וראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
משא", ÓLpL‰יטעינוהו ÔÂÈÎÂמסוימתÛe‚a ‰LaÏ˙ BÊ מסוים ¿≈»∆¿»»ƒ¿«¿»¿

‰Ê,דוקאÌ‰Ï LÈזה וגוף זו B·Ú‰Â„‰לנשמה ,‰ÊÏ ‰Ê ˙eÎÈiL ∆≈»∆«»∆»∆¿»¬»
מהגוף  לגמרי נבדלת שהיא באופן להיות צריכה לא ה' את עובדת שהנשמה

הנשמה  של העבודה אלא נעלים בענינים ועוסקת הבהמית «ÎÈ¯¿̂ƒ‰והנפש
˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆ƒ¿«¿

הבהמית, ונפש ¿»‰eÈÈ,בגוף
LaÏ˙‰Ï CÈ¯ˆ ¯¯·Ó‰L∆«¿»≈»ƒ¿ƒ¿«≈

¯¯a˙n‰a ולהתקרב אליו לרדת ¿«ƒ¿»≈
e‰ÊÂאליו .'eÎ B˙B‡ ¯¯·Ï È„k¿≈¿»≈¿∆

¯kÊp‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ÔÎBz∆«¬««««ƒ¿»
BaÏ ¯L‡k ÌbL ,ÏÈÚÏ¿≈∆««¬∆ƒ

,‰ÏÚÓÏ נעלים בענינים עסוק והוא ¿«¿»
hÓÏ‰ביותר  ÂÈÈÚ ÔzÈÏ CÈ¯»̂ƒƒ≈≈»¿«»

והנפש  הגוף ותיקון בבירור ולעסוק

הבהמית.

e‰ÊÂ כך על הפנימי הטעם ¿∆
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL שהיהודי ∆¿»ƒ¿«»¬»

ה' את ˜¯·עובד ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈¿»
המאמר ( את הפותח הפסוק כלשון

‰Êa LiL ,(ÈÏ ·¯wÓ במושג ƒ¿»ƒ∆≈»∆
ÌÈLe¯Èt,"קרב" ÈL אחד פירוש ¿≈≈ƒ

הוא  ÓÁÏÓ‰,ש"קרב" ÔBLÏ קרב ¿ƒ¿»»
מתוך  היא ה' שעבודת כיון כפשוטו,

לנפש  האלוקית הנפש בין מלחמה

התניא, מספר לעיל כמובא הבהמית,

Ì‚Â הוא ש"קרב" שני ÔBLÏפירוש ¿«¿
·e¯È˜20, האלוקית שהנפש כדי כי ≈

הנפש  הבהמית, הנפש את תברר

ובנפש  בגוף להתלבש צריכה האלקית

כפי  אליהם, ולהתקרב הבהמית

ומבאר, Êa‰,שממשיך ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
קירוב  מלשון "קרב" של המשמעות

ÏLהיא  (‰ÓÁÏÓ) ·¯w‰L∆«¿»ƒ¿»»∆
LÙÂ Ûeb‰ „‚ ˙È˜Ï‡‰ LÙ∆∆»¡…ƒ∆∆«¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ לנצח כדי עליהם להתגבר ««¬ƒ
ÏLאותם  ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆

‰È‰È ‡lL ,eÈÈ‰Â ,·e¯È≈̃¿«¿∆…ƒ¿∆
הבהמית  והנפש הגוף עם האלוקית הנפש של והשייכות ÏLהקשר ÔÙB‡a¿∆∆

Ô‚‡¯ËÚ‚t‡) ‰Ïc·‰Â ‰˜zÚ‰ ומרוחק שלא ),נבדל ה' ועבודת «¿»»¿«¿»»»¿∆¿»¿
היא הבהמית הנפש עם האלוקית הנפש של Úe˜Lבקירוב ˙BÈ‰Ïƒ¿»«

Ûeb‰ CekÈÊÂ ¯e¯È·a ÏÏk ˜qÚ˙‰Ï ÈÏaÓ ,˙È˜Ï‡ ‰‚O‰a¿«»»¡…ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿≈¿ƒ«

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ רצויה בלתי דרך ÈÏÎz˙וזו ‡È‰ BÊ ‡Ï È¯‰L ¿∆∆««¬ƒ∆¬≈…ƒ«¿ƒ
‰Âek‰ בלתי תישאר הבהמית הנפש ואילו תתעלה האלוקית הנפש שרק ««»»

מבוררת, ובלתי wÓ¯·מתוקנת ˙BÈ‰Ï ‡È‰ ‰Âek‰ ˙ÈÏÎz ‡l‡∆»«¿ƒ««»»ƒƒ¿ƒ¿»
‰ÓÁÏÓ ‰È‰zL ,ÈÏ הנפשות שתי ˜e¯È·,בין ÏL ÔÙB‡a ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆≈

,‰hÓÏ ÂÈÈÚL ÔÙB‡·e¿∆∆≈»¿«»
כמובא  התחתון, במתברר בהתלבשות

ÏÚÙÈלעיל  ‰Ê È„È ÏÚL האדם ∆«¿≈∆ƒ¿«
זו בדרך ה' את ¯˜העובד ‡Ï)…«

˙È˜Ï‡‰ LÙpa ÈelÈÚ על עצמה, ƒ«∆∆»¡…ƒ
בהשגת  תעסוק עצמה שהיא ידי

e¯Èa¯יפעל ‡l‡אלוקות  (Ìb ∆»«≈
ÈelÈÚ Ìb Ck ¯Á‡Â) CekÈÊÂ¿ƒ¿««»«ƒ

וזיכוך  מבירור יותר נעלה )שהוא
.˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰a¿«¿∆∆««¬ƒ

dËeLÙk ‰„B·Úa BÈÚÂ¿ƒ¿»«¬»ƒ¿»
,‡e‰ מלשון לי" "מקרב של זה וענין

שהנפש  באופן ה' עבודת קירוב,

ולנפש  לגוף מתקרבת האלוקית

שהוא  כפי בהם, ומתלבשת הבהמית

בפשטות  ה' בעבודת ביטוי לידי בא

È„e‰ÈÓהוא  ÌÈÚ·Bz ¯L‡kL∆«¬∆¿ƒƒƒ
ÁpeÓ ˙BÈ‰Ï ושקוע˙‚O‰a ƒ¿»¿«»«

,˙e˜Ï‡ הימים בדברי הכתוב כלשון ¡…
EÈ·‡ È˜Ï‡ ˙‡ Úc21‰Ê È¯‰ , «∆¡…≈»ƒ¬≈∆

אלוקות  בהשגת ∆¿ÔÙB‡aהעיסוק
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆»ƒƒ¿

ÌÏL ·Ïa e‰„·ÚÂ21, וכדברי ¿»¿≈¿≈»≈
אחרון' ב'קונטרס הזקן אדמו"ר

המציאות  שידיעת ..." התניא: שבספר

רבה  מצוה כן גם היא מההשתלשלות

כמו  כולנה על עולה ואדרבה ונשאה,

אלקי  את דע כו' היום וידעת שכתוב

שהוא  כו' שלם ללב ומביאה כו' אביך

‰ÌÈÈÚהעיקר...", ÏkL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»»ƒ¿»ƒ
‰·‰‡·e ˙e˜Ï‡ ˙‚O‰a¿«»«¡…¿«¬»
ÌÎÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ»

Ô‚‡¯Ët‡¯‡) למטה )להוריד «»¿¿»¿
˙Bi˙B‡a(וסגנון) CÈÊמילים Ô‚ÈÈÏt‡) Ïa˜˙‰Ï ÏÎeiL el‡k ¿ƒ»≈∆«¿ƒ¿«≈»¿≈¿ƒ

ונקלט  מובן היינו מונח, Ìbולהיות ‡ÈLB,אפילו ) ÏÎNa מהות שהוא «¿≈∆¡ƒ
אלוקות  השגת עניני יחדרו בו שגם האלוקית, הנפש ממהות ונחותה שונה

‰Ê È¯‰ ÏÎO‰ ˙eÚˆÓ‡·eאלוקות בעניני ‡Ïההשגה Ìb ÚÈbÈ ¿∆¿»«≈∆¬≈∆«ƒ««∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

י

 10   למלל ימא  

י

נפשי  בשלום פדה

ּבקירּוב  לעמֹוד צרי ׁשּלכן הּבהמית, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּנפׁש

להפסיק  צרי זה ׁשּבׁשביל (אף ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָאליהם

ׁשּיּוכל  ּכדי כּו'), ויראה ּבאהבה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָמּדביקּותֹו

הּבהמית, ונפׁשֹו ּבגּופֹו וזיּכּו ּבירּור ְְְְְֲִִִֵַַַלפעֹול

ּבעֹולם. ּבחלקֹו ּגם ְְְֵֶַָָָּובמילא

אפנים,‡ÌÓד) ׁשני יׁש ּגּופא זֹו ּבעבֹודה »¿»ְֲֳִֵֵָָָָ

מנּוחה  ּבדר אֹו מלחמה 22ּבדר. ְְְְִֶֶֶֶָָָ

ּדהיינּו, מלחמה, ּבדר הּוא הראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַָָָאֹופן

מדידה  ׁשל ּבאֹופן העבֹודה סדר את קֹובע ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכאׁשר

ּפי  ׁשעל העבֹודה ענין הּוא ּובכללּות ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָוהגּבלה,

להבין  ּומענה ּבטענה ׁשּנכנס והיינּו, וׂשכל, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָטעם

לפניו. וטֹוב טֹוב, ּדבר הּוא ׁשאלקּות ְְְְֱִֶַָָָָֹּולהסּביר

לּקו  אֹו אחד  לקו נטּיֹות ּבֹו יׁש ׁשהּׂשכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכיון

הּצד  ׁשל לטענֹות מקֹום נֹותן זה הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָההפכי,

וכ  צריׁשּכנגד. ׁשּכנגד, מהּצד טענֹות ׁשּיׁש יון ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

יכּבׁשּו ׁשּטענֹותיו ּולהׁשּתּדל ּבמלחמה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָלהּכנס

נתינת  ׁשהּניח וכיון ׁשּכנגד. הּצד טענֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָאת

טענֹותיו, את יּציע הּוא ׁשּגם ׁשּכנגד לּצד ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָמקֹום

ׁשֹופטן  וזה זה ּדר וזה 23ועל ּדעּתֹו אֹומר ׁשּזה , ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ׁשעה, לפי מנּצחֹו ּכאׁשר ּגם הּנה ּדעּתֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָאֹומר

ולפני  מלחמה, ידי על ּבא זה ׁשּנּצחֹון ּכיון ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהרי

ּתפיסה  הּבהמית לּנפׁש ׁשהיה זמן היה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָזה

להיֹות  יכֹול אזי טענֹותיו, הּצעת ידי על ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָואחיזה

עֹוד  ויתחיל וניעֹור, חֹוזר יהיה זמן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַׁשּלאחר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰,בהם גם ˆ¯CÈויחדור ÔÎlL המתבונן האדם «¿«∆∆««¬ƒ∆»≈»ƒ

האלוקית בנפשו אלוקות ‡Ì‰ÈÏבעניני ·e¯È˜a „BÓÚÏ הגוף אל «¬¿≈¬≈∆
הבהמית  Ê‰והנפש ÏÈ·LaL Û‡) ולנפש לגוף ולהתקרב לרדת כדי «∆ƒ¿ƒ∆

eÎ'הבהמית  ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡a B˙e˜È·cÓ ˜ÈÒÙ‰Ï CÈ¯ˆ באופן »ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿«¬»¿ƒ¿»
האל  לנפש והגוף ששייך לבדה, וקית

לזה  שייכים לא הבהמית ),והנפש
¯e¯Èa ÏBÚÙÏ ÏÎeiL È„k¿≈∆«ƒ¿≈
,˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ BÙe‚a CekÈÊÂ¿ƒ¿¿«¿««¬ƒ

‡ÏÈÓ·e הגוף את ויזכך יברר וכאשר ¿≈»
יפעל  ממילא שלו, הבהמית הנפש ואת

וזיכוך  ÌÏBÚaבירור B˜ÏÁa Ìb«¿∆¿»»
איתם  בא שהוא בעולם דברים אותם

החלק  והם בהם ומשתמש במגע

ולברר  לתקן מוטל בפרט שעליו בעולם

"כי  לז): (פרק התניא בספר (כמבואר

רבוא  ששים שהם ישראל כללות

של  החיות כללות הם פרטיות נשמות

וכל  נברא בשבילם כי העולם, כללות

החיות  לו ושייך כולל הוא מהם  פרט

מכללות  רבוא מששים אחד חלק של

להעלותו  החיונית בנפשו התלוי העולם

שמשתמש  במה דהיינו בעלייתה, לה'

החיונית  ונפשו גופו לצורך הזה מעולם

ושתיה  אכילה כגון ה' לעבודת

אלא  תשמישיו כלי וכל ודירה ודומיהם

הן  אלו פרטיות נשמות רבוא שששים

לששים  מתחלק שרש וכל שרשים

ניצוצות..."). רבוא

BÊ ‰„B·Úa ÌÓ‡ פעולת ‚) של »¿»»¬»
הגוף  את ולזכך לברר האלוקית הנפש

התקרבות  ידי על הבהמית הנפש ואת

בהם  והתלבשות «Ùeb‡אליהם
עצמה  זו ‡ÌÈÙ,בעבודה ÈL LÈ≈¿≈√»ƒ

C¯„a B‡ ‰ÓÁÏÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿»»¿∆∆
‰ÁeÓ22.בהרחבה ומבאר שממשיך כפי ¿»

ÔBL‡¯‰ ÔÙB‡ הבהמית והנפש הגוף על האלוקית הנפש פעולת ‰e‡של ∆»ƒ
¯L‡k ,eÈÈ‰c ,‰ÓÁÏÓ C¯„a זו בדרך ה' את העובד ˜Ú·Bהאדם ¿∆∆ƒ¿»»¿«¿«¬∆≈«

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ ¯„Ò בתוקף ‡˙ ולא ∆≈∆»¬»¿∆∆¿ƒ»¿«¿»»
הגבלה, לכל ומעבר שמעל כלליeÏÏÎ·e˙מוחלט ÔÈÚבאופן ‡e‰ ƒ¿»ƒ¿«

,ÏÎNÂ ÌÚË Èt ÏÚL ‰„B·Ú‰ כמה עד מוגבלת עבודה שהיא »¬»∆«ƒ««¿≈∆
לכך, מעבר לא אך מחייבים, וההיגיון ÚËa‰שהשכל ÒÎpL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»¿«¬»

‰ÚÓeהבהמית הנפש ÈaÒ‰Ïe¯עם ÔÈ·‰Ï ומתקבל המובן באופן «¬∆¿»ƒ¿«¿ƒ
אנושי  BË·בשכל ¯·c ‡e‰ ˙e˜Ï‡L,בכללÂÈÙÏ ·BËÂ.בפרט ∆¡…»»¿¿»»

ÏÎO‰L ÔÂÈÎÂ האנושיÂwÏ B‡ „Á‡ Â˜Ï ˙BiË Ba LÈ ¿≈»∆«≈∆≈¿ƒ¿«∆»««
,ÈÎÙ‰‰ או אהבה גבורה, או חסד אחד, בקו שהוא מהרגש בשונה כי «»¿ƒ

לקו  בסתירה הוא קו וכל שנאה,

ויכול  הפכים נושא השכל הרי ההפוך,

והפכיות, סותרות סברות שתי להבין

˙BÚËÏ ÌB˜Ó Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»ƒ¿»
kL‚„שכליות  „v‰ ÏL שמתנגד ∆««∆¿∆∆

טוב. היא שאלוקות ולהכרה לאלוקות

˙BÚË LiL ÔÂÈÎÂ שכליות ¿≈»∆≈¿»
Òk‰Ï CÈ¯ˆ ,„‚kL „v‰Ó≈««∆¿∆∆»ƒ¿ƒ»≈

‰ÓÁÏÓa היינו שכנגד, הצד עם ¿ƒ¿»»
הבהמית, ≈»¿ÏczL‰Ïe¿ƒהנפש

ÂÈ˙BÚhL של והנימוקים הטענות ∆«¬»
האלוקית  ‡˙הנפש eLaÎÈƒ¿¿∆

„‚kL „v‰ ˙BÚË,אותן ויבטלו «¬««∆¿∆∆
עמדתו  את ישנה שכנגד שהצד כך

האלוקית. הנפש לצד «≈¿ÔÂÈÎÂויעבור
„vÏ ÌB˜Ó ˙È˙ ÁÈp‰L∆ƒƒ«¿ƒ«»««
˙‡ ÚÈvÈ ‡e‰ ÌbL „‚kL∆¿∆∆∆««ƒ«∆

,ÂÈ˙BÚË שמלכתחילה וכאמור «¬»
כמה  עד מוגבל, באופן היא הגישה

של  השכל מול ואל מחייב, שהשכל

של  השכל את יש האלוקית הנפש

הבהמית, C¯cהנפש ÏÚÂ לשון ¿«∆∆
שני  להם שיש אלה ש'בינונים', הגמרא

הטוב Ê‰יצרים  הרע ÊÂ‰היצר היצר ∆¿∆
ÔËÙBL23BzÚc ¯ÓB‡ ‰fL , ¿»∆∆≈«¿

,BzÚc ¯ÓB‡ ‰ÊÂ שנותנים היינו ¿∆≈«¿
הרע  היצר של לדעתו גם מקום

אותה, להביע לו ≈p‰ƒ‰ומאפשרים
מקום  נתינת יש שמלכתחילה מאחר

הבהמית, הנפש L‡k¯לדעת Ìb««¬∆
BÁvÓ אותה ומכניעה הבהמית הנפש על מתגברת האלוקית ÈÙÏוהנפש ¿«¿¿ƒ

‰ÓÁÏÓ È„È ÏÚ ‡a ‰Ê ÔBÁvpL ÔÂÈk È¯‰ ,‰ÚL הצד עם »»¬≈≈»∆ƒ»∆»«¿≈ƒ¿»»
הבהמית, הנפש Ê‰שכנגד, ÈÙÏÂ הנפש של וההכנעה הניצחון לפני ¿ƒ¿≈∆

ÏÚהבהמית  ‰ÊÈÁ‡Â ‰ÒÈÙz ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ‰È‰L ÔÓÊ ‰È‰»»¿«∆»»«∆∆««¬ƒ¿ƒ»«¬ƒ»«
,ÂÈ˙BÚË ˙Úv‰ È„È ולנסות טענותיו את להשמיע אפשרות לו והיתה ¿≈«»««¬»

למשמעתה, שיסור הגוף על שלה הרצונות את BÈ‰Ï˙להשליט ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»ƒ¿
ÔÓÊ ¯Á‡lL נכנעה הבהמית שהנפש לאחר זמן ÊBÁ¯כעבור ‰È‰È ∆¿««¿«ƒ¿∆≈
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יא

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט

הּוא  הּׁשני ואֹופן מּתחיּלתֹו. הענין ּכל את ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפעם

ּבהבּדלה  ׁשאינֹו ׁשאף והיינּו, מנּוחה, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָּבדר

אּלא  ּבלבד, רּוחנּיים ּבענינים  לעסֹוק ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָלגמרי

עם  ׁשּקׁשּור לי, ּדמּקרב ּבאֹופן היא ְְְֲִִִִֶֶָָָעבֹודתֹו

זה  אין מקֹום , מּכל כּו', הּבהמית ונפׁש ְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּגּוף

וקֹובע  ּומענֹות ּבטענֹות עּמהם ׁשּנכנס ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבאֹופן

יכֹולים  ׁשאז ודעת, וטעם ׂשכל ּפי על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָעבֹודתֹו

הּוא  אּלא לעיל, ּכּנזּכר טענֹותיהם להּציע הם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּגם

ׁשאי  והעֹונג, הרצֹון ּובתֹוקף ּבתּקיפּות, ְְְִִֵֶֶֶַָָָהֹול

ּבקו  היא עבֹודתֹו ּוכללּות אחר, ּבאופן ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹאפׁשר

טֹוב  מקֹום 24ּדעׂשה ליּתן מּבלי אֹור, ּבריּבּוי , ְְֲִִִִֵֵַָ

וסטרא  קליּפֹות הרע, למציאּות ְְְְְְִִִִִַָָָָלכּתחיּלה

ּכלל. אצלֹו מקֹום ּתפיסת להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָאחרא,

להעמיד  ׁשּלֹו, קטן ּבעֹולם ּבעצמֹו, ּפֹועל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָוכאׁשר

להּצד  אין מּמילא ּבדר אזי ּכזה, ּבאֹופן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעבֹודתֹו

מקֹום  ּתפיסת לֹו ואין ּותפיסה, אחיזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכנגד

ּבדר העבֹודה נעׂשית ולכן ּכלל. ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָּומציאּות

אֹויב, מּפני להתירא לֹו ׁשאין והיינּו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָמנּוחה,

אֹויב  ׁשל מציאּות ׁשּיׁש ּבאֹופן זה ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָּכיון

ּפי  ׁשעל ּבעבֹודה (ּכמֹו עליו התּגּבר ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

מציאּות  לֹו אין ׁשהאֹויב אם ּכי ודעת), ְִִִֵֵֶַַַַָָטעם

קׁשּור  להיֹות ׁשּצרי לעיל ּׁשּנתּבאר ּומה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכלל.

ּבקירּוב  עּמהם ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָעם

ּבעבֹוד  הּנה עליהם, מנּוחה ולפעֹול ׁשּבדר ה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ
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טו.)24 לד, תהלים

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
B˙lÈÁzÓ ÔÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÚt‰ „BÚ ÏÈÁ˙ÈÂ ,¯BÚÈÂ לא כאילו ¿≈¿«¿ƒ«««∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

אותה. ניצחו

ÈM‰ ÔÙB‡Â הבהמית והנפש הגוף על האלוקית הנפש פעולת ‰e‡של ¿∆«≈ƒ
˜BÒÚÏ È¯Ó‚Ï ‰Ïc·‰a BÈ‡L Û‡L ,eÈÈ‰Â ,‰ÁeÓ C¯„a¿∆∆¿»¿«¿∆«∆≈¿«¿»»¿«¿≈«¬

,„·Ïa ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚa למרות ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿«
האלוקית  בנפשו ה' את עובד שהאדם

לגמרי  ומנותק נבדל שאיננו כזה באופן

רק  ועוסק הבהמית, והנפש מהגוף

שייכים  שלא נעלים רוחניים בענינים

הבהמית, והנפש לגוף «∆‡l‡כלל
B˙„B·Ú בנפשו ה' את עובד שהוא ¬»
wÓc¯·האלוקית ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆¿ƒ¿»

,ÈÏ היינו קירוב, של במובן 'קרב' ƒ
LÙÂ Ûeb‰ ÌÚ ¯eLwL∆»ƒ«¿∆∆

,'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ במגע איתם ובא ««¬ƒ
בנפש  מתלבשת האלוקית והנפש קרוב,

Ê‰הבהמית, ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈∆
ÒÎpL'קרוב' ÔÙB‡a הנפש ¿∆∆ƒ¿»

ונפש Ì‰nÚהאלוקית הגוף עם ƒ»∆
BÚÓe˙הבהמית  ˙BÚËa באופן ƒ¿»«¬

הבהמית, הנפש של לטענות שגם כזה

יש  האלוקית, הנפש שכנגד הצד שהיא

מקום, נתינת B˙„B·Úגם Ú·B˜Â¿≈«¬»
,˙Ú„Â ÌÚËÂ ÏÎN Èt ÏÚ«ƒ≈∆¿««»««
הנפש  אצל גם ויתקבל שיובן באופן

מלכתחילה Ê‡Lהבהמית כאשר ∆»
מקום  נתינת שיש כך נקבעה העבודה

הנפש  של לטענות מקום ותפיסת

‰Ìהבהמית, Ìb ÌÈÏBÎÈ הגוף ¿ƒ«≈
הבהמית  Ì‰È˙BÚËונפש ÚÈv‰Ï¿«ƒ««¬≈∆

,ÏÈÚÏ ¯kÊpk שגם סכנה ישנה שאז «ƒ¿»¿≈
הבהמית  הנפש על להתגבר יצליח אם

שסוף  כיון שעה, לפי אותה, ולהכניע

להיות  יכול מקום, נתינת לה יש סוף

מנוחה  בדרך בבירור ולכן וניעור', 'חוזר הבהמית הנפש תהיה מכן שלאחר

לנפש  בהתאמה וההסברה השכל גדרי בתוך נמצאים לא הדברים מלכתחילה

‰e‡הבהמית  ‡l‡ על האלוקית נפשו את שמגביר ה' את העובד האדם ∆»
BÚ‰Â‚,הבהמית ÔBˆ¯‰ Û˜B˙·e ,˙eÙÈw˙a CÏB‰ שלו שהרצון ≈¿«ƒ¿∆»»¿»∆

כוחות  הם והעונג והרצון אלוקות, בעניני הוא שלו והעונג אלוקות בעניני הוא

כזאת  ברמה הוא והתוקף מהשכל, יותר וחזקים יותר נעלים  È‡L∆ƒנפש
¯LÙ‡ יתכן ‡Á¯,שלא ÔÙÂ‡a אחרת ואפשרות מקום נתינת בכלל ואין ∆¿»¿…∆«≈

אלוקות, בעניני דביקות B˙„B·Úמלבד ˙eÏÏÎe'ה את עובד הוא שבה ¿»¬»

·BË ‰NÚc Â˜a ‡È‰24, טובים ומעשים מצוות בעשיית להרבות ƒ¿««¬≈
¯B‡ ÈeaÈ¯a,טובים מעשים ריבוי ידי על ÌB˜Óהנמשך ÔzÈÏ ÈÏaÓ ¿ƒƒ¿ƒƒ≈»

,Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓÏ ‰lÈÁzÎÏ שהם הקדושה היפך של ˜BtÈÏ˙כוחות ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿ƒ
הפרי  על מכסה שקליפה כשם הקדושה על ומעלימים «¿ËÒÂ¿ƒ¯‡המכסים

,‡¯Á‡,הקדושה צד לא האחר, הצד «¬»
Ì‰Ï ÔÈ‡L,הרע כוחות לכל ∆≈»∆

ÏÏk BÏˆ‡ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ואינו ¿ƒ«»∆¿¿»
כלל. חשיבות שום להם מייחס

ÏÚBt ¯L‡ÎÂ'ה את העובד האדם ¿«¬∆≈
,BÓˆÚa,בתוכוÔË˜ ÌÏBÚa ¿«¿¿»»»

ÔÙB‡a B˙„B·Ú „ÈÓÚ‰Ï ,BlL∆¿«¬ƒ¬»¿∆
,‰Êk של שלצד זה ויסוד בסיס על »∆

ושום  חשיבות שום אין הקדושה היפך

מקום  ÏÈnÓ‡תפיסת C¯„a ÈÊ‡¬«¿∆∆ƒ≈»
‰ÊÈÁ‡ „‚kL „v‰Ï ÔÈ‡≈¿««∆¿∆∆¬ƒ»

‰ÒÈÙ˙e,באדם˙ÒÈÙz BÏ ÔÈ‡Â ¿ƒ»¿≈¿ƒ«
ÏÏk ˙e‡ÈˆÓe ÌB˜Ó צורך ואין »¿ƒ¿»

איתו. ומענות' ≈«¿ÔÎÏÂב'טענות
C¯„a ‰„B·Ú‰ ˙ÈNÚ«¬≈»¬»¿∆∆

,‰ÁeÓ במלחמה צורך ואין ¿»
‡¯È˙‰Ï BÏ ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈¿ƒ¿»≈

,·ÈB‡ ÈtÓ,מלכתחילהÔÂÈk ƒ¿≈≈≈»
˙e‡ÈˆÓ LiL ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿∆∆≈¿ƒ

·ÈB‡ ÏL שתופסת מציאות והיא ∆≈
חשוב  e‰L‡מקום ‡l‡ האדם ∆»∆

האלוקית  ÂÈÏÚבנפשו ¯ab˙‰ על ƒ¿«≈»»
הבהמית  והנפש הגוף שהוא האויב

ÌÚË Èt ÏÚL ‰„B·Úa BÓk)¿«¬»∆«ƒ««
˙Ú„Â השכל על שמיוסדת עבודה »««

שכנגד  הצד על וההתגברות האנושי,

שבאופן  ומענות' 'טענות ידי על היא

כמבואר  מקום, תופס שכנגד הצד כזה

BÏלעיל  ÔÈ‡ ·ÈB‡‰L Ì‡ŒÈk ,(ƒƒ∆»≈≈
ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ.מלכתחילה ¿ƒ¿»

LÙÂ Ûeb‰ ÌÚ ¯eL˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Óe«∆ƒ¿»≈¿≈∆»ƒƒ¿»ƒ«¿∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ מבלי באלוקות, נעלות בהשגות האלוקית הנפש של ועבודה ««¬ƒ

הרצויה, הדרך איננה הבהמית והנפש הגוף על ולפעול ¿BÈ‰ÏÂ¿ƒ˙לרדת
,Ì‰ÈÏÚ ÏBÚÙÏÂ ·e¯È˜a Ì‰nÚ תתקרב האלוקית שהנפש וצריך ƒ»∆¿≈¿ƒ¿¬≈∆

לאמור  סתירה זו אין עליהם, להשפיע כדי בהם ותתלבש הבהמית ולנפש לגוף

לצד  לתת מבלי ודעת מטעם למעלה העבודה של והיתרון המעלה אודות כאן

לכאורה  כן ואם ההתקרבות היפך זו גישה שלכאורה אף מקום, תפיסת שכנגד

המענה, בא כך על שכנגד. הצד על והפעולה ההשפעה היא איך ביאור צריך
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

יב

נפשי  בשלום פדה

ּבלבד  זֹו ׁשּלא עליהם ׁשּפֹועל ּבאֹופן זה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹהרי

נהּפ ׁשהאֹויב אּדרּבה, אּלא מנּגדים, יהיּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ה'. ּבעבֹודת לֹו ׁשּמסּייע ְְֲֵֵֶַַַַלאֹוהב,

‰p‰Â עבֹודה אפני ׁשני ׁשּבין החיּלּוק ּכללּות ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

ׁשּבין  החיּלּוק הּוא לעיל, ְְִִִֵֵֶַַָהּנזּכרים

הּׁשּבת. ּדיֹום לעבֹודה החל ימי ּדׁששת ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָֹהעבֹודה

מלחמה, ּבדר היא העבֹודה החל ּבימי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּדהּנה,

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּצרי25ׁשּזהּו ּתעבד, ימים ׁשׁשת ֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

צרי זה ׁשּבׁשביל ּדחל, עּובדין עם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָֹלהתעּסק

ואף  כּו'. ּבהם ּולהתלּבׁש הּזה עֹולם לעניני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלירד

קּמיּה ּבמחֹוג ּדמחוי מאן ּבבחינת הּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשענין

כּו' מקֹום,26מלּכא מּכל ּכן, לעׂשֹות ׁשאסּור , ְֲִֵֶַַָָָָ

ּפי  על ׁשאף ציּוּוי, וגם רׁשּות, הּתֹורה ְְְִִֶַַַַָָָנתנה

ּבעּובדין  להתעּסק צריכים מלּכא, קּמי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָׁשעֹומדים

ידי  על הּבירּורים, עבֹודת ענין והּוא ְְְְֲִִֵֵַַַַֹּדחל.

הענינים  ּפרטי ּכל ׁשהם כּו', ּוזריעה ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָחריׁשה

נקט  ּדפת סיּדּורא עם 27ּדתּנא רק (לא הּקׁשּורים , ְְְִִִַַַַַָָָֹ

(ּכמבֹואר  מרע סּור עם ּגם אּלא) טֹוב, ְֲִֵֵֶַַָָָעׂשה

חסידּות  הרי 28ּבדרּוׁשי סֹוף ּכל ׁשּסֹוף אּלא, ,( ְֲֲִִֵֵֶֶָָ

אנֹוׁש ׁשּלבב לחם מהם ועֹוׂשה כּו', מנּצח ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַהּוא

ידי 29יסעד  על לקדּוּׁשה אֹותם ׁשּמהּפ היינּו, , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

מקֹום, ּומּכל אֹותם. ּומעלה ּומזּכ ׁשּמברר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
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יג.)25 ה, ואתחנן ט. כ, ועוד.)26יתרו פפ"ו. תרל"ו רבים מים המשך וראה ב. ה, ב.)27חגיגה עד, המשך )28שבת ראה

ואילך. א'קלא ע' ח"ב טו.)29תער"ב קד, תהלים

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ביתר  ואפילו הבהמית והנפש הגוף על משפיעים כן זו בעבודה מקום שמכל

כי, ודעת, טעם פי שעל בעבודה מאשר C¯„aLשאת ‰„B·Úa ‰p‰ƒ≈«¬»∆¿∆∆
‰Ê È¯‰ ,‰ÁeÓ הבהמית והנפש הגוף על וההשפעה ÔÙB‡aהפעולה ¿»¬≈∆¿∆
Ì‰ÈÏÚ ÏÚBtL ביותר גדולה והשפעה lL‡פעולה „·Ïa BÊ ‡lL ∆≈¬≈∆∆…ƒ¿«∆…

,‰a¯c‡ ‡l‡ ,ÌÈ„bÓ eÈ‰Èƒ¿¿«¿ƒ∆»«¿«»
·ÈB‡‰L עצמו,·‰B‡Ï Ct‰ ∆»≈∆¿»¿≈

,'‰ ˙„B·Úa BÏ ÚÈiÒnL כי ∆¿«≈««¬«
האלוקית  הנפש של העבודה כאשר

גדולה  השפעה לזה יש רב, בתוקף היא

יותר. עוד

˜elÈÁ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â ההבדל ¿ƒ≈¿»«ƒ
B·Ú„‰הכללי  ÈÙ‡ ÈL ÔÈaL∆≈¿≈»¿≈¬»

ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰ בדרך עבודה «ƒ¿»ƒ¿≈
'מנוחה' בדרך ועבודה ‰e‡'מלחמה'

˜elÈÁ‰ ההבדל‰„B·Ú‰ ÔÈaL «ƒ∆≈»¬»
ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙˘Lc עבודה שהיא ¿≈∆¿≈«…

מלחמה  ÌBÈcבדרך ‰„B·ÚÏ»¬»¿
˙aM‰,מנוחה בדרך עבודה שהיא ««»

ומבאר. שממשיך כפי

‰„B·Ú‰ ÏÁ‰ ÈÓÈa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ≈«…»¬»
‰Ó e‰fL ,‰ÓÁÏÓ C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿»»∆∆«

·e˙kM25,הדברות בעשרת בתורה, ∆»
,„·Úz ÌÈÓÈ ˙LL הוא והכתוב ≈∆»ƒ«¬…

ציווי  של qÚ˙‰Ï˜בלשון CÈ¯vL∆»ƒ¿ƒ¿«≈
,ÏÁc ÔÈ„·eÚ ÌÚ ופעולות מעשים ƒ¿ƒ¿…

חולין, Ê‰של ÏÈ·LaL כדי ∆ƒ¿ƒ∆
חולין בדברי ÈÏ¯„להתעסק CÈ¯»̂ƒ≈≈

LaÏ˙‰Ïe ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈÚÏ¿ƒ¿¿≈»«∆¿ƒ¿«≈
'eÎ Ì‰a במצב להישאר אפשר ואי »∆

מופשט  ולהיות מהעולם ריחוק של

העולם. Ê‰מעניני ÔÈÚL Û‡Â¿«∆ƒ¿»∆
ÈÂÁÓc Ô‡Ó ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«»¿«¿≈

'eÎ ‡kÏÓ dÈn˜ ‚BÁÓa26, היה חנניה בן יהושע שרבי בגמרא מסופר ¿»«≈«¿»
ברמז, שם, שהיה אחד אפיקורס לו הראה הקיסר, ובפני הקיסר, בבית עומד

הראה  ממנו. פניו את החזיר הוא, ברוך הקדוש שאדוניו, העם תנועה: ידי על

עלינו. נטויה ידו לו: ואמר ידו את ופשט לאפיקורס, יהושע, רבי הוא, גם לו

רצה  לו: אמר לך? לרמז רצה מה לך, הראה מה יהושע: לרבי הקיסר אמר

נטויה  שידו לו הראיתי ואני ממנו, פניו את אדוניו שהחזיר העם לי, לרמז

לו  הראיתי להם: אמר לו]? אתה הראית מה אפיקורס, לאותו לו אמרו עלינו.

להם: אמר הוא? לך הראה ומה ושאלוהו: ממנו, פניו את אדוניו שהחזיר העם

יראה  ברמז, לו מראים מה יודע שאיננו אדם אמרו: הבנתי. לא יודע, אינני

שבפני  בחסידות כך על ומוסבר והרגוהו. הוציאוהו המלך?! לפני תנועות

מראה  המלך, לפני תנועה שעושה ומי הביטול בתכלית להיות צריך המלך

להיות  צריכה ה' עבודת כמה עד רואים ומזה המלך בפני למציאות עצמו

עשיית  כל הוא, ברוך הקדוש המלך, לפני נמצאים שתמיד וכיון בביטול,

בפני  האדם תנועת למעשה היא מלאכה

Ôk,המלך, ˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ולכן ∆»«¬≈
בימות  גם מלאכה, עשיית כל לכאורה

אסורה, להיות צריכה היתה החול,

‰¯Bz‰ ‰˙ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»»¿»«»
Ì‚Â ,˙eL¯ אפילו,ÈeeÈˆ רק ולא ¿¿«ƒ

ÌÈ„ÓBÚLרשות, Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆¿ƒ
kÏÓ‡,תמיד  Èn˜ המלך לפני «≈«¿»

זאת בכל הוא, ברוך ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒהקדוש
ÏÁc ÔÈ„·eÚa ˜qÚ˙‰Ï מעשים ¿ƒ¿«≈¿¿ƒ¿…

חול. של ÔÈÚומלאכות ‡e‰Â¿ƒ¿«
,ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú את לברר ¬««≈ƒ

הנמצאים  הקדושה) (ניצוצות הטוב

את  להפריד הגשמיים, הדברים בתוך

וכדי  לקדושה, ולהעלותו מהרע הטוב

צריכים  הבירורים' 'עבודת את לעשות

חול  בעניני È„Èלהתעסק ÏÚ«¿≈
Ïk Ì‰L ,'eÎ ‰ÚÈ¯Êe ‰LÈ¯Á¬ƒ»¿ƒ»∆≈»
‡¯ecÈÒ ‡p˙c ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»

Ë˜ ˙Ùc27, אבות נימנו במשנה ¿«»«
ומבואר  בשבת, האסורות המלאכות

נימנו  שבו הדברים שסדר בגמרא

המלאכות  סדר לפי הוא המלאכות

שההתחלה  לחם, פת להכנת הנצרכות

החיטים  וזריעת הקרקע חרישת היא

לעיסוק  הכוונה ובכללות הקמח, לצורך

בכלל, האדם צרכי וסיפוק האדם בעניני

הבירורים' 'עבודת את לעשות וכדי

דחול  בעובדין לעסוק BË·,צריך ‰NÚ ÌÚ ˜¯ ‡Ï) ÌÈ¯eLw‰«¿ƒ…«ƒ¬≈
˙e„ÈÒÁ ÈLe¯„a ¯‡B·Ók) Ú¯Ó ¯eÒ ÌÚ Ìb (‡l‡28,‡l‡ ,( ∆»«ƒ≈»«¿»ƒ¿≈¬ƒ∆»

ÛBÒ Ïk ÛBqL כראוי העולם בעניני העיסוק ידי על דבר, של ‰¯Èבסופו ∆»¬≈
‡e‰העולם בעניני התעסקות ידי על גם ה' את העובד eÎ',האדם ÁvÓ¿«≈«

Ì‰Ó ‰NBÚÂ עבודת' הם שבעצם המלאכות ידי על העולם, מעניני ¿∆≈∆
ÚÒÈ„הבירורים' LB‡ ··lL ÌÁÏ29,,בתהילים הכתוב כלשון ∆∆∆¿«¡ƒ¿»

Ì˙B‡ Ct‰nL ,eÈÈ‰ בהם שמתעסק העולם עניני ÏÚאת ‰Me„˜Ï «¿∆¿«≈»ƒ¿»«
¯¯·nL ‰Ê È„È מהרע הטוב את ‡Ì˙Bומעדן CkÊÓeמפריד ‰ÏÚÓe ¿≈∆∆¿»≈¿«≈«¬∆»

למקורם. ועולים חוזרים שבהם הקדושה וניצוצות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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יג

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט

ּבּמלחמה, ׁשּמנּצח ּבאֹופן היא זֹו ׁשעבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיון

העלם  ׁשל ענין אצלֹו היה ׁשעה ׁשּלפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיינּו,

היא  והסּתר ההעלם לבּטל עבֹודתֹו וגם ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהסּתר,

לּצד  ואחיזה מקֹום ׁשּנֹותן מלחמה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבדר

אין  ולכן וניעֹור, חֹוזר להיֹות עלּול אזי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּכנגד,

היא  מּזה ּולמעלה העבֹודה. ׁשלימּות ּתכלית ְְְְֲִִִֵֶַַָָָזֹו

אסּור  ּבֹורר ׁשאז הּׁשּבת, ּדיֹום אּלא 30העבֹודה , ְֲֵֶֶַַָָָָָָ

הוי' על ּתתעּנג ּדאז ּבאֹופן היא ,31העבֹודה ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָ

מנּוחה. ּבדר העבֹודה ְְֲִֶֶֶָָָׁשּזֹוהי

e‰ÊÂ,לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ּׁשּנאמר מה ¿∆ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָ

להיֹות  צרי העבֹודה ׁשענין היֹות ְְְֱֲִִִִֶַָָָּדעם

הבּדלה  ׁשל ּבאֹופן לא היינּו, לי, ּדמּקרב ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹּבאופן

קיּׁשּור  ללא אלקּות, ּבהּׂשגת לגמרי מּוּנח ְְְְְֱִִֵַַַָָֹֹלהיֹות

אּלא  הּבהמית, ונפׁש הּגּוף עם ּכלל ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָוחיּבּור

כּו', עליהם ולפעֹול עּמהם, קירּוב ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָּבאֹופן

ּבדר אּלא מלחמה, ּבדר זה אין מקֹום, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָמּכל

בׁשלֹום. ּפדה ענין הּוא ׁשּזה ְְְִֶֶַָָָָמנּוחה,

ּדרp‰Â‰ד) על הּוא בׁשלֹום ּדפדה הענין ¿ƒ≈ְְְִֶֶַָָָָָ

ׁשלמה  ּבזמן ׁשּכתּוב 32ׁשהיה ּכמֹו ,33 ְְְִֶֶַָָָֹֹ

ׁשעבֹודתֹו ּבימיו, יׂשראל על אּתן וׁשקט ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשלֹום

ריּבּוי  ּומּצד ּבמקֹומֹו, ׁשּיׁשב ּבאֹופן ְְְִִִֶֶַַָָָהיתה

ּובאּו נתקּבצּו מּמילא ּבדר הּנה כּו', ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָחכמתֹו

ׁשּנמׁשכים  ניצֹוצֹות ּכמֹו הּקדּוּׁשה, ניצֹוצֹות ְְְִִִִֵֶַָָָאליו

ׁשבא  מלּכת ּוכמֹו האבּוקה, את 34אל ׁשהביאה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

מּכל  זה  ּדר ועל כּו', אצלּה ׁשהיּו הּניצֹוצֹות ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָּכל

עם  אמנם, ּביֹותר. הרחֹוקים אפיּלּו ְְְְֲִִִֵַָָָהּמקֹומֹות,

סיהרא  קיימא ׁשלמה ׁשּבזמן ְְְֱֲִִֶַַָָֹֹהיֹות

ּתכלית 35ּבאׁשלמּותא  עדיין זה אין מקֹום, מּכל , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
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ג.)30 טו, שרה חיי תו"א וראה סשי"ט. או"ח ודאדה"ז יד.)31טושו"ע נח, פדה )32ישעיה ד"ה ראה – לקמן בהבא

שבהערה  בשלום פדה המשך א. ד, במדבר לקו"ת וראה ואילך). א'מ] ע' [ח"ג תשסט ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה בשלום

ט.)2233. כב, הימיםֿא ואילך.)34דברי א י, כו.)35מלכיםֿא פט"ו, שמו"ר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÁvnL ÔÙB‡a ‡È‰ BÊ ‰„B·ÚL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»≈»∆¬»ƒ¿∆∆¿«≈«

,‰ÓÁÏna עמו והיתה המנגד, למציאות מקום נתינת היתה שתחילה «ƒ¿»»
אותו, והכניעו ניצחו כך אחר ורק ÚL‰מלחמה, ÈÙlL ,eÈÈ‰ לפני «¿∆¿ƒ»»

zÒ‰Â¯,הניצחון  ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ BÏˆ‡ ‰È‰ שכנגד שלצד מאחר כי »»∆¿ƒ¿»∆∆¿≈¿∆¿≈
להסתיר, ביכולתו מציאות, »¿Ì‚Âיש

B˙„B·Ú'ה את העובד האדם של ¬»
‡È‰ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ Ïh·Ï¿«≈«∆¿≈¿∆¿≈ƒ
ÌB˜Ó Ô˙BpL ,‰ÓÁÏÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿»»∆≈»
ÈÊ‡ ,„‚kL „vÏ ‰ÊÈÁ‡Â«¬ƒ»««∆¿∆∆¬«

˙BÈ‰Ï ÏeÏÚ שכנגד ÊBÁ¯הצד »ƒ¿≈
,¯BÚÈÂ אותו שנצחו לפני שהיה כמו ¿≈

BÊ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ,מלחמה בדרך העבודה ¿»≈≈
בימות  עבודה שהיא הבירורים, עבודת

איננה eÓÈÏL˙החול, ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿≈
.‰„B·Ú‰»¬»

‰„B·Ú‰ ‡È‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ»¬»
¯¯Ba Ê‡L ,˙aM‰ ÌBÈc¿««»∆»≈

¯eÒ‡30, הפסולת (את הבורר אלא »
האסורה  מלאכה הוא האוכל) מתוך

הרוחנית, בעבודה גם וכך בשבת,

שאין  עבודה היא הבירורים' 'עבודת

בשבת, ‰B·Ú„‰זמנה ‡l‡∆»»¬»
בשבת  ה' את ÔÙB‡aשעובדים ‡È‰ƒ¿∆

'ÈÂ‰ ÏÚ ‚pÚ˙z Ê‡c31, כלשון ¿»ƒ¿«««¬»»
השבת  על שנדרש בישעיה הכתוב

עונג, להיות צריך È‰BfL∆ƒשבה
‰ÁeÓ C¯„a ‰„B·Ú‰ שענינה »¬»¿∆∆¿»

בהרחבה. לעיל נתבאר

ÌBÏL· ‰„t ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡«»»¿»
˙BÈ‰ ÌÚc ,ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¡
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»¬»»ƒƒ¿

,ÈÏ ·¯wÓc ÔÙÂ‡a מלשון 'קרב' ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
ÏLקירוב, ÔÙB‡a ‡Ï ,eÈÈ‰«¿…¿∆∆

‰Ïc·‰ המברר של וריחוק «¿»»
È¯Ó‚Ïמהמתברר, ÁpeÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¿«¿≈

¯eMÈ˜ ‡ÏÏ ,˙e˜Ï‡ ˙‚O‰a¿«»«¡…¿…ƒ
LÙÂ Ûeb‰ ÌÚ ÏÏk ¯eaÈÁÂ¿ƒ¿»ƒ«¿∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ מהנפש רחוקים שאכן ««¬ƒ
ערוך, באין שהוא בריחוק האלוקית

Ú ·e¯È˜ ÏL ÔÙB‡a ‡l‡,Ì‰n בהם ולהשפיע ÏBÚÙÏÂלהתלבש ∆»¿∆∆≈ƒ»∆¿ƒ¿

‰ÓÁÏÓ C¯„a ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,'eÎ Ì‰ÈÏÚ והנפש הגוף עם ¬≈∆ƒ»»≈∆¿∆∆ƒ¿»»
ומענות, בטענות איתם ולדון ומציאות מקום להם לתת מבלי היינו הבהמית,

לעיל, ÁeÓ‰,כמבואר C¯„a ‡l‡באריכות לעיל ‰e‡כמבואר ‰fL ∆»¿∆∆¿»∆∆
ÌBÏL· ‰„t ÔÈÚ.מלחמות ללא ƒ¿«»»¿»

ÌBÏL· ‰„Ùc ÔÈÚ‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈»ƒ¿»¿»»¿»
ולא  מנוחה בדרך הבירור בעיקר שהוא

מלחמה  C¯cבדרך ÏÚ ‡e‰«∆∆
‰ÓÏL ÔÓÊa ‰È‰L32,המלך ∆»»ƒ¿«¿……

·e˙kL BÓk33,הימים בדברי ¿∆»
שלמה  על אמר הוא ברוך שהקדוש

ÏÚהמלך  Ôz‡ Ë˜LÂ ÌBÏL»»∆∆∆≈«
B˙„B·ÚL ,ÂÈÓÈa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¬»
השפיע  המלך שלמה שבה הצורה

ה' בעבודת ÔÙB‡aופעל ‰˙È‰»¿»¿∆
,BÓB˜Óa ·LiL ממקומו יצא ולא ∆»«ƒ¿

העולם, לאומות ¯ÈeaÈלהגיע „vÓeƒ«ƒ
C¯„a ‰p‰ ,'eÎ B˙ÓÎÁ»¿»ƒ≈¿∆∆

‡ÏÈnÓ איתם לבוא שיצטרך מבלי ƒ≈»
להילחם  שיצטרך ומבלי ישיר במגע

‡ÂÈÏבהם  e‡·e eˆa˜˙ אל ƒ¿«¿»≈»
המלך  ‰Me„w‰,שלמה ˙BˆBˆÈƒ«¿»

ÌÈÎLÓpL ˙BˆBˆÈ BÓk¿ƒ∆ƒ¿»ƒ
‰‡·e˜‰מעצמם  Ï‡ האש של ∆»¬»

והתעלו, נתבררו וכך ¿BÓÎeהגדולה,
L·‡למשל  ˙kÏÓ34 בואה שעל «¿«¿»

בספר  מסופר המלך לשלמה ממרחק

המלך È·‰L‡‰מלכים  לשלמה ∆≈ƒ»
˙BˆBˆÈp‰ Ïk הקדושה ‡˙ של ∆»«ƒ

eÎ'האלוקית  dÏˆ‡ eÈ‰L ושלמה ∆»∆¿»
אותם, והעלה ותיקן בירר »¿ÏÚÂהמלך

‰Ê C¯c לשלמה הניצוצות הגיעו ∆∆∆
‡elÈÙהמלך  ,˙BÓB˜n‰ ÏkÓƒ»«¿¬ƒ

.¯˙BÈa ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ¿≈
ÔÓÊaL ˙BÈ‰ ÌÚ ,ÌÓ‡»¿»ƒ¡∆ƒ¿«

‰ÓÏL כלשון ביותר, נעלה מצב היה ¿……
שלימות  היתה תקופה שבאותה הזוהר,

ÈÒ‰¯‡בדוגמת  ‡ÓÈÈ«̃¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡a35, כשהוא הירח כמו ¿«¿¿»

החודש) (באמצע בשלימותו עומד

,ÌB˜Ó ÏkÓ המלך שלמה תקופת של המעלה גודל Ê‰למרות ÔÈ‡ ƒ»»≈∆
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יר

נפשי  בשלום פדה

מאליהם  ׁשּנתקּבצּו הּניצֹוצֹות ּכי, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַהּׁשלימּות,

ּבהם  ׁשּנרּגׁש הּניצֹוצֹות אּלא אינם ׁשלמה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבזמן

להם  ליּתן רק צרי ׁשּלכן הּקדּוּׁשה, ְִִֵֵֶֶַַָָָָאֹור

וכאׁשר  הּמאֹור, נמצא היכן (ּדערהערן) ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָלהרּגיׁש

אזי מאֹור, יׁשנֹו מקֹום ׁשּבאיזה אצלם הם נרּגׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ואיּלּו מאליהם. אליו ּומתקּבצים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָנמׁשכים

רק  לא ׁשּיתּברר ּו היא, הּׁשלימּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹּתכלית

אּלא  הּקדּוּׁשה, אֹור ּבהם ׁשּנרּגׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָהּניצֹוצֹות

הּקדּוּׁשה  אֹור נחׁש ׁשּבהם הּניצֹוצֹות ְְֲִִֶֶֶַַַָָאפיּלּו

אֹותם  ּגם הּנה כּו', והסּתרים העלמֹות ּכּמה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָמּצד

הענין  אמיּתית וזהּו הּקליּפֹות. מעמקי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָיֹוציאּו

ּכל  את מבררים מנּוחה ׁשּבדר בׁשלֹום, ְְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָּדפדה

אֹור  ּבהם ׁשּנרּגׁש הּניצֹוצֹות רק לא ְִִִֶֶַַַָָֹהּניצֹוצֹות,

אֹור  נחׁש ׁשּבהם הּניצֹוצֹות ּגם אּלא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָהּקדּוּׁשה,

נפׁשי  בׁשלֹום ּדפדה ׁשהענין וזהּו כּו'. ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָהּקדּוּׁשה

הענין  ׁשאמיּתית ּכיון מׁשיחא, מלּכא ּדוד, ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמרֹו

ּכמֹו ּדוקא, לבֹוא לעתיד יהיה בׁשלֹום ְְְְְִִֶֶַָָָָָָּדפדה

לקרא 36ׁשּכתּוב  ברּורה ׂשפה עּמים אל אהּפ אז ְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

רק  לא והיינּו, אחד, ׁשכם לעבדֹו הוי' ּבׁשם ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻכּלם

את  ׁשהביאה ׁשבא, מלּכת אצל ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכפי

למקֹומּה חזרה ּכ אחר  אבל הּקדּוּׁשה, ְְְֲִִַַַָָָָָָניצֹוצֹות

העּמים  ׁשּכל ּבאֹופן אּלא ׁשהיתה, ּכמֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָונׁשארה

ּתכלית  יהיה ואז אחד, ׁשכם לעבדֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָיתהּפכּו

בׁשלֹום  הּפדּיה ּבענין .37הּׁשלמּות ְְְְְִִֵַַַָָ

ÌÓ‡ יהיה בׁשלֹום ּדפדה הענין ׁשאמיּתית אף »¿»ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָ

ידּוע  הרי מקֹום, מּכל העתידה, ְֲֲִִֵַַָָָָָָּבּגאּוּלה

החּורּבן  ׁשל מרגע התחילה ,38ׁשהּגאּוּלה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּמדרׁש ׁשהיה 39ּכדאיתא אחד ּבאיׁש מעׂשה ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ערבי  לפניו ועבר ּפרתֹו, וגעתה ּבּׂשדה, ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָחֹורׁש

ׁשנּיה, ּפעם ּפרתֹו ּגעתה זה לאחרי ותיכף הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב לֹו ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאחד

ׁשּמאז  מּובן, ּומּזה יׂשראל. ׁשל ּומֹוׁשיען ּגֹואלן ׁשּנֹולד הערבי, לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואמר
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ט.)36 ג, פי")37צפניה האמצעי לאדמו"ר הנ"ל בשלום פדה ד"ה גם א).ראה נו, ח"א תשובה (שערי לקו"ש )38א ראה

.14 ע' (ובמ"כ).)39חכ"ט נא פ"א, איכ"ר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz ÔÈÈ„Ú,הבירורים עבודת ‰BˆBˆÈp˙של ,Èk ¬«ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ«ƒ

,‰ÓÏL ÔÓÊa Ì‰ÈÏ‡Ó eˆa˜˙pL מאמץ עשה מצדו שהוא מבלי ∆ƒ¿«¿≈¬≈∆ƒ¿«¿……
עמהם, ולהתעסק אליהם להגיע ‰BˆBˆÈp˙והשתדלות ‡l‡ ÌÈ‡≈»∆»«ƒ

Ì‰a Lb¯pL עצמם מצד ¯˜כבר, CÈ¯ˆ ÔÎlL ,‰Me„w‰ ¯B‡ ∆ƒ¿»»∆«¿»∆»≈»ƒ«
LÈb¯‰Ï Ì‰Ï ÔzÈÏƒ≈»∆¿«¿ƒ

Ô¯Ú‰¯Úc) הכרה להם שתהיה ∆¿∆¿
‰B‡n¯,והרגשה  ‡ˆÓ ÔÎÈ‰ (≈»ƒ¿»«»

המקור  הוא שממנו האור מקור

הניצוצות, של ∆¬»¿L‡ÎÂ¯והשורש
ÌÏˆ‡ Lb¯ הללו הניצוצות אצל ƒ¿»∆¿»

ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡aL רחוק מקום אפילו ∆¿≈∆»
ÌÈÎLÓ Ì‰ ÈÊ‡ ,¯B‡Ó BLÈ∆¿»¬«≈ƒ¿»ƒ

Ì‰ÈÏ‡Ó ÂÈÏ‡ ÌÈˆa˜˙Óe אבל ƒ¿«¿ƒ≈»≈¬≈∆
כי  חסרון יש כזה באופן בבירורים

הכרה  בהם שיש ניצוצות רק כאמור

המאור. אל נמשכים elÈ‡Â¿ƒבמאור
˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz עבודת של «¿ƒ«¿≈

Ï‡הבירורים  e¯¯a˙iL ,‡È‰ƒ∆ƒ¿»¿…
Ì‰a Lb¯pL ˙BˆBˆÈp‰ ˜«̄«ƒ∆ƒ¿»»∆

‰Me„w‰ ¯B‡ מעוררת זו והרגשה «¿»
המאור, אל נמשכים להיות אותם

Ì‰aL ˙BˆBˆÈp‰ elÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ«ƒ∆»∆
„vÓ ‰Me„w‰ ¯B‡ CLÁ∆¿««¿»ƒ«
,'eÎ ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ ‰nk«»«¬»¿∆¿≈ƒ
È˜ÓÚÓ e‡ÈˆBÈ Ì˙B‡ Ìb ‰p‰ƒ≈«»ƒ≈ƒ¿≈

˙BtÈÏw‰ לא אלו וניצוצות «¿ƒ
שלמה  של העבודה באופן מתבררים

‰ÔÈÚהמלך. ˙ÈzÈÓ‡ e‰ÊÂ¿∆¬ƒƒ»ƒ¿»
,ÌBÏL· ‰„Ùc יותר עוד בדרגה ¿»»¿»

שלמה  של העבודה אופן מאשר נעלית

ÁeÓ‰המלך, C¯„aL,'בשלום' ∆¿∆∆¿»
מלחמה, Ïkללא ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó¿»¿ƒ∆»
,˙BˆBˆÈp‰,הסוגים ¯˜מכל ‡Ï «ƒ…«

¯B‡ Ì‰a Lb¯pL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆ƒ¿»»∆
‰Me„w‰ לרצות להם וגורם «¿»

המאור, אל Ìbלהתקרב ‡l‡∆»«
¯B‡ CLÁ Ì‰aL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆»∆∆¿«

'eÎ ‰Me„w‰ לא עצמם מצד והם «¿»
הם  שגם להתברר, רצון מרגישים

יתבררו.

ÌBÏL· ‰„Ùc ÔÈÚ‰L e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ¿»¿»»¿»

˘ ÈLÙ בתהילים פסוק ÁÈLÓ‡,הוא ‡kÏÓ ,„Âc B¯Ó‡ מלך «¿ƒ¬»»ƒ«¿»¿ƒ»
·ÌBÏLהמשיח, ‰„Ùc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡L ÔÂÈk העולם של הבירור ≈»∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿»»¿»

ביותר, הנעלה באופן השלימות, בתכלית והסטראֿאחרא הקליפות ∆¿È‰Èƒ‰ושל
‡B·Ï „È˙ÚÏ המשיח e˙kL·בימות BÓk ,‡˜Âc36 צפניה בנבואת ∆»ƒ»«¿»¿∆»

אומר  הוא ברוך בימות ‡Êשהקדוש »
ÙN‰המשיח ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆«ƒ»»
‰¯e¯· בשפת וידברו יתהפכו שכולם ¿»

‰ÈÂ'הקודש  ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ïƒ¿…À»¿≈¬»»
‡Ï ,eÈÈ‰Â ,„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ¿»¿¿∆∆»¿«¿…
˙kÏÓ Ïˆ‡ ‰˙È‰L ÈÙk ˜«̄¿ƒ∆»¿»≈∆«¿«
˙BˆBˆÈ ˙‡ ‰‡È·‰L ,‡·L¿»∆≈ƒ»∆ƒ

‰Me„w‰,המלך ‡·Ïלשלמה «¿»¬»
Á Ck ¯Á‡dÓB˜ÓÏ ‰¯Ê ««»»¿»ƒ¿»

,‰˙È‰L BÓk ‰¯‡LÂ ובה ¿ƒ¿¬»¿∆»¿»
שינוי חל לא ÔÙB‡aעצמה ‡l‡∆»¿∆

B„·ÚÏ eÎt‰˙È ÌÈnÚ‰ ÏkL∆»»«ƒƒ¿«¿¿»¿
הוא  ברוך הקדוש ‡Á„,את ÌÎL¿∆∆»

ÈÏÎz˙ביחד, ‰È‰È Ê‡Â¿»ƒ¿∆«¿ƒ
‰i„t‰ ÔÈÚa ˙eÓÏM‰«¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»

ÌBÏL·37,עצמם האומות גם אז כי ¿»
יתהפכו  הקדושה, ניצוצות רק ולא

ויתבררו.

ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡L Û‡ ÌÓ‡»¿»«∆¬ƒƒ»ƒ¿»
ÌBÏL· ‰„Ùc בבירור השלימות ¿»»¿»

העולם  le‡ba‰ותיקון ‰È‰Èƒ¿∆«¿»
,‰„È˙Ú‰,לעיל ÏkÓכמבואר »¬ƒ»ƒ»

‰le‡b‰L Úe„È È¯‰ ,ÌB˜Ó»¬≈»«∆«¿»
‰ÏÈÁ˙‰ כבר ÏLלמעשה, Ú‚¯Ó ƒ¿ƒ»≈∆«∆
Ôa¯eÁ‰38‡˙È‡„k שמובא , כפי «¿»ƒ¿ƒ»
L¯„na39„Á‡ LÈ‡a ‰NÚÓ «ƒ¿»«¬∆¿ƒ∆»

‰˙Ú‚Â ,‰„Oa L¯BÁ ‰È‰L∆»»≈«»∆¿»¬»
„Á‡ È·¯Ú ÂÈÙÏ ¯·ÚÂ ,B˙¯t»»¿»«¿»»¬»ƒ∆»
,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁL BÏ ¯Ó‡Â¿»«∆»«≈«ƒ¿»
B˙¯t ‰˙Úb ‰Ê È¯Á‡Ï ÛÎÈ˙Â¿≈∆¿«¬≈∆»¬»»»
,È·¯Ú‰ BÏ ¯Ó‡Â ,‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿»«»¬»ƒ

„ÏBpL רגע ÔÏ‡Bbבאותו ∆«¬»
‰fÓe .Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚÈLBÓeƒ»∆ƒ¿»≈ƒ∆

Ê‡nL ,Ô·eÓ מהתחלת כבר »∆≈»
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טו

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט

בׁש ּדפדה לענין ההכנה ּבתכלית מתחילה לֹום ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָ

היינּו, ּכזה, ּבאֹופן העבֹודה ידי על ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָהּׁשלימּות

ׁשל  ּבדר תהיה לא ׁשהעבֹודה ּבלבד זֹו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹֹלא

מנּוחה  ׁשל  ּבדר העבֹודה אפיּלּו אּלא ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָמלחמה,

ידּה ׁשעל הּׁשלימּות, ּבתכלית ּתהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָוׁשלֹום

נרּגׁש ׁשעדיין הּקדּוּׁשה ניצֹוצֹות רק לא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹיתּבררּו

ׁשּבהם  הענינים אפיּלּו אּלא אלקי, אֹור ְֱֲִִִִֶֶֶֶָָָָָֹּבהם

ּוכדי  ּבלבד. והחמרּיּות הּגׁשמּיּות רק ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָנרּגׁש

הּׁשלימּות, ּבתכלית בׁשלֹום ּדפדה הענין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָלפעֹול

זה  הרי לעיל, הּנזּכרים הּניצֹוצֹות ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבררּו

ּובגמילּות  ּבּתֹורה ּדהעֹוסק העבֹודה ידי ְְְֲִִֵֵַַָָָָעל

ׁשלֹום  ּדברי ׁשהם הּצּבּור, עם ּומתּפּלל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָחסדים

ּדתֹורה  הענינים ׁשּבׁשלׁשת והיינּו, לעיל), ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ(ּכּנזּכר

ּגּופא  הּצּבּור עם ּומתּפּלל חסדים ְְֲִִִִִֵַַָָּוגמילּות

ׁשלֹום, ׁשל ּבאֹופן העבֹודה להיֹות ְְְֲִִֶֶָָָָצריכה

ְְִַָּכדלקּמן.

ׁשל e‡È·e¯ה) ּבאֹופן ּבּתֹורה העסק ענין ≈ְְִֵֶֶֶַַָָ

ּכללּות  ּבהקּדם יּובן ְְְֵֶַָָׁשלֹום,

ּותפּלה  ּתֹורה ּבין הּוא 40החיּלּוק הּתפּלה ׁשענין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

הּתפּלה  ענין עיּקר ׁשהרי למעלה, מּלמּטה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבדר

עם  קׁשּור ׁשהאדם והיינּו, צרכיו, ּבּקׁשת ְְְִֶַַַָָָָָָָהּוא

ׁשּבתֹור  אּלא, כּו', לֹו ׁשחסר ּומרּגיׁש ְְִֵֶֶֶַַַָָָהּמּטה,

ׁשל  ׁשבחֹו מסּדר הּוא הרי צרכיו לבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָהקּדמה

רז"ל  ּכמאמר ׁשבחֹו41מקֹום, אדם יסּדר לעֹולם ְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּפֹועל  זה ידי ועל יתּפּלל, ּכ ואחר הּקּב"ה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשל

הקרבת  ענין ּדר ועל כּו'. עלּיה ׁשל ענין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָּבעצמֹו

מּלמּטה 42הּקרּבנֹות  עלּיה ּבדר ׁשהּוא , ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָ

ּכיון 43למעלה  הּתֹורה, ליּמּוד ּכן ּׁשאין מה . ְְִֵֵֵֶַַַָָָ

הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ְְִֶֶַַָָָָָׁשהּתֹורה

לעֹולם  ּבעֹולם 44וקדמה הּתֹורה את ממׁשי אזי ּתֹורה לֹומד האדם ּכאׁשר הרי , ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
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טז

נפשי  בשלום פדה

למּטה. מלמעלה ענין ּבדר ּגם הרי ּכן, ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ידי  על נעׂשה ּבּתֹורה העסק ידי ׁשעל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבירּורים

אֹופן, ּובכל למּטה, ּדמלמעלה העבֹודה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָסדר

ׁשּייכת  ׁשּתהיה ׁשוים והּמּטה הּמעלה אין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבוּדאי

ׁשוה. מלחמה ְִֵֵֶָָָָּביניהם

ÌÓ‡ יכֹולה ּגּופא ּבּתֹורה ּדהעסק העבֹודה »¿»ְְֲֵֶַָָָָָָ

ׁשּלהיֹותֹו האחד, אפנים. ּבׁשני ְְְֳִִִִֵֶֶָָָלהיֹות

ׁשּליּמּוד  אפׁשר הּבהמית, ונפׁש הּגּוף עם ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָקׁשּור

זכה  ּדלא ּבאֹופן יהיה ׁשּליּמּוד 45הּתֹורה והּׁשני, . ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

תהיה  לא ׁשּמּלכתחיּלה ּבאֹופן הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹהּתֹורה

החיּלּוק  זה הרי ּכלל ּובדר זכה. ּדלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמציאּות

הּתֹורה  ּופנימּיּות ּדתֹורה נגלה ּדהּנה,46ּבין . ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

אֹודֹות  הּוא  הּליּמּוד ּכללּות הרי ּדתֹורה ְְְְֲִִֵֶַָָּבנגלה

הּליּמּוד  ּגּופא ּובזה וחמרּיים, ּגׁשמּיים ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָענינים

ּכ וׁשמעֹון וכ ּכ ׁשּטֹוען ראּובן אֹודֹות ְְְְִֵֵֶָָָהּוא

ואף  ׁשקר, טענת טֹוען ּבוּדאי מהם ׁשאחד ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוכ

הּתֹורה  מתלּבׁשת זה ּבענין ּגם הּנה כן ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעל

הּדין  ּפסק את הּוא 47ּומבררת ׁשהּליּמּוד וכיון . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשקר, ּוטענֹות וחמרּיּות ּגׁשמּיּות עניני ְְְְְְִִִֵֶֶַָָאֹודֹות

וההכנה  ההקּדמה ללא הּליּמּוד יהיה אם ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהרי

חס  להיֹות יכֹול אזי לזה, הראּויה ְְְְֲִִֶַַַָָָָוהּזהירּות

(לֹו לֹו נעׂשית ׁשאז זכה, ּדלא מּצב ְְֲֵֶַַָָָָָֹוׁשלֹום

נעׂשה  לא עצמּה לּתֹורה ּבנֹוגע ׁשהרי ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדייקא,

ּדהיפ סם לֹו ׁשּנעׂשית אּלא ּכלל, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָהיּזק

הרי 45החּיים  הּתֹורה, ּבפנימּיּות ּכן ּׁשאין מה . ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ּגׁשמּיים  ּבענינים אינֹו העסק לראׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹלכל

ידיעת  ּכמֹו רּוחנּיים, ּבענינים אּלא ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָוחמרּיים,

אֹו ויראה, אהבה עניני אֹו ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָסדר

עיּקרי  חיּלּוק ועֹוד ּוליראתֹו. לאהבתֹו יבֹוא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָּכיצד

ּבׂשכלֹו ּולהתיּגע ּבׂשכלֹו, הענין את להבין הּוא העיּקר ּדתֹורה ׁשּבּנגלה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבזה,
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ב.)45 עב, א'מח]).)46יומא ע' [ח"ג תשעה ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה בשלום פדה ד"ה ראה – לקמן ראה )47בהבא

פי"אֿיג. החיים עץ קונטרס גם

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚ Ìb È¯‰ ,Ôk Ì‡Â .‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ עניני של ƒ¿«¿»¿«»¿ƒ≈¬≈«ƒ¿««≈ƒ

‰B·Ú„‰העולם  ¯„Ò È„È ÏÚ ‰NÚ ‰¯Bza ˜ÒÚ‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»≈∆«»«¬∆«¿≈≈∆»¬»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓc מלמעלה המשכה בדרך היא לאלוקות וההתקרבות ¿ƒ¿«¿»¿«»

למטה  ופועלת למטה ‰ÏÚn‰שמגיעה ÔÈ‡ È‡cÂa ,ÔÙB‡ ÏÎ·e¿»∆¿««≈««¿»
˙ÎÈiL ‰È‰zL ÌÈÂL ‰hn‰Â¿««»»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆

‰ÂL ‰ÓÁÏÓ Ì‰ÈÈa ודאי אלא ≈≈∆ƒ¿»»»»
רב  בעילוי מהמטה נעלה שהמעלה

הלמטה  למטה, מתגלה וכשהלמעלה

מתעלה.

˜ÒÚ‰c ‰„B·Ú‰ ÌÓ‡»¿»»¬»¿»≈∆
‡Ùeb ‰¯Bza עצמה‰ÏBÎÈ «»»¿»

,„Á‡‰ .ÌÈÙ‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈√»ƒ»∆»
Ûeb‰ ÌÚ ¯eL˜ B˙BÈ‰lL∆ƒ¿»ƒ«
¯LÙ‡ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ∆¿»
ÔÙB‡a ‰È‰È ‰¯Bz‰ „enÈlL∆ƒ«»ƒ¿∆¿∆

‰ÎÊ ‡Ïc45 אמר" הגמרא, (כדברי ¿…»»
וזאת  דכתיב מאי לוי, בן יהושע רבי

את  [ודורשים משה שם אשר התורה

זכה  'סם'] כתוב כאילו 'שם' המילה

זכה  לא חיים, סם [התורה] לו נעשית

מיתה"). סם לו נעשית

‡e‰ ‰¯Bz‰ „enÈlL ,ÈM‰Â¿«≈ƒ∆ƒ«»
‡Ï ‰lÈÁ˙ÎlnL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿ƒ»…

‰È‰˙ של אפשרות ‰e‡Èˆn˙כלל  ƒ¿∆«¿ƒ
‰Ê È¯‰ ÏÏk C¯„·e .‰ÎÊ ‡Ïc¿…»»¿∆∆¿»¬≈∆

˜elÈÁ‰ ההבדל‰Ï‚ ÔÈa «ƒ≈ƒ¿∆
‰¯B˙c אפשרות קיימת זה שבלימוד ¿»

זכה' 'לא ‰Bz¯‰של ˙eiÓÈÙe46 ¿ƒƒ«»
אפשרות  כלל קיימת לא זה שבלימוד

ומפרט. שממשיך כפי זכה', 'לא של

È¯‰ ‰¯B˙c ‰Ï‚a ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿»¬≈
˙B„B‡ ‡e‰ „enÈl‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ
,ÌÈi¯ÓÁÂ ÌÈiÓLb ÌÈÈÚƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

המצי  העולם מתוך של הגשמית אות

Ùeb‡הזה  ‰Ê·e עצמו„enÈl‰ »∆»«ƒ
¯‡Ô·eב'נגלה' ˙B„B‡ ‡e‰¿≈

Ck ÔBÚÓLÂ CÎÂ Ck ÔÚBhL∆≈»¿»¿ƒ¿»
È‡cÂa Ì‰Ó „Á‡L ,CÎÂ¿»∆∆»≈∆¿««

¯˜L ˙ÚË ÔÚBË למשל (כמו ≈«¬«∆∆
אני  אומר זה בטלית, אוחזין 'שנים

זה  מצאתיה, אני אומר וזה מצאתיה

משקר) מהם אחד שבודאי שלי, כולה אומר וזה שלי כולה ÏÚאומר Û‡Â¿««
,ÔÎ Èt טענות וגם גשמית מציאות גם ביותר, נחות בענין שמדובר למרות ƒ≈

שקר, Ìbשל ‰p‰ אפילו˙¯¯·Óe ‰¯Bz‰ ˙LaÏ˙Ó ‰Ê ÔÈÚa ƒ≈«¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆∆«»¿»∆∆
ÔÈc‰ ˜Òt ˙‡47˙eiÓLb ÈÈÚ ˙B„B‡ ‡e‰ „enÈl‰L ÔÂÈÎÂ . ∆¿««ƒ¿≈»∆«ƒƒ¿¿≈«¿ƒ

È¯‰ ,¯˜L ˙BÚËe ˙ei¯ÓÁÂ¿»¿ƒ¿»∆∆¬≈
‡ÏÏ „enÈl‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«ƒ¿…
˙e¯È‰f‰Â ‰Î‰‰Â ‰Óc˜‰‰««¿»»¿«¬»»¿«¿ƒ

,‰ÊÏ ‰Èe‡¯‰ הלומד שהאדם כך »¿»»∆
שהוא  והכרה בידיעה חדור יהיה תורה

של  ורצונו חכמתו ה', תורת את לומד

הוא, ברוך ÏBÎÈהקדוש ÈÊ‡¬«»
‡Ïc ·vÓ ÌBÏLÂ ÒÁ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«»¿…

BÏ ˙ÈNÚ Ê‡L ,‰ÎÊ התורה »»∆»«¬≈
ÈÈc˜‡,שלומד  BÏ) מדייקים וחז"ל «¿»

מסוימים  שבמקרים ואומרים בלשונם

דבר  לאדם, היינו 'לו', נעשית התורה

רצוי  BzÏ¯‰לא Ú‚Ba È¯‰L∆¬≈¿≈««»
,ÏÏk ˜fÈ‰ ‰NÚ ‡Ï dÓˆÚ«¿»…«¬∆∆≈¿»

נפגמת  לא עצמה «∆‡l‡והתורה
BÏ ˙ÈNÚpL תורה הלומד לאדם ∆«¬≈

הראויה  ההכנה CÙÈ‰cללא ÌÒ («¿≈∆
ÌÈiÁ‰45Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ««ƒ«∆≈≈

ÏÎÏ È¯‰ ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«»¬≈¿…
˜ÒÚ‰ L‡¯Ï מלכתחילהBÈ‡ ¿…»≈∆≈

,ÌÈi¯ÓÁÂ ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ
BÓk ,ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚa ‡l‡∆»¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙ÚÈ„È של ¿ƒ«≈∆«ƒ¿«¿¿
מדרגה  ונמשך היורד האלוקי האור

עולמות  ולהחיות לברוא כדי לדרגה

‡‰·‰מוגבלים, ÈÈÚ B‡ƒ¿¿≈«¬»
‡B·È „ˆÈk B‡ ,‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»≈«»
„BÚÂ .B˙‡¯ÈÏe B˙·‰‡Ï¿«¬»¿ƒ¿»¿

˜elÈÁ,‰Êa È¯wÈÚ לימוד בין ƒƒ»ƒ»∆
התורה, פנימיות ללימוד דתורה נגלה

‡e‰ ¯wÈÚ‰ ‰¯B˙c ‰Ï‚paL∆«ƒ¿∆¿»»ƒ»
ÔÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï הנלמד ¿»ƒ∆»ƒ¿»

„Ú BÏÎNa ÚbÈ˙‰Ïe ,BÏÎNa¿ƒ¿¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿«
‰¯Bza LcÁÏ ‡B·iL חידושים ∆»¿«≈«»
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יז

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט

נׁשמתֹו ׁשֹורׁש ּכפי ּבּתֹורה לחּדׁש ׁשּיבֹוא .48עד ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ולא  למציאּותֹו, מקֹום נֹותנים זה ׁשּבליּמּוד ְְְְְִִִִֵֶֶָָֹוכיון

את  לייּגע מחּוּייב ׁשהּוא לֹו ׁשאֹומרים אּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַָָעֹוד

ׁשּמחּוּייב  ועד מּגעת, ׁשּידֹו ּכּמה עד ְְְִֶֶַַַַַַָָָׂשכלֹו

ׁשרׁש לפי לחּדׁש ּׁשּיכֹול מה ּכל ּבּתֹורה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹלחּדׁש

ּכּמה  ידי (על יבֹוא ׁשּמּזה אפׁשר אזי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָנׁשמתֹו,

והיינּו, עצמֹו, ּבעיני ּומציאּות יׁש להיֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַסיּבֹות)

ּבֹו יפעל לא הּתֹורה ׁשּליּמּוד ּבלבד זֹו ְְִִִֶֶַַַָֹֹׁשּלא

– זה ידי (ׁשעל ּתהיה לּכל ּכעפר ּדנפׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהענין

ּבתֹורת לּבי ּבֹו49ּפתח ׁשּיפעל אּדרּבה, אּלא ,( ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּבּנסּתר  ּכן ּׁשאין מה וׁשלֹום. חס וגאוה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָיׁשּות

הּוא  העיּקרי הענין הרי הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָּדתֹורה,

רז"ל  לׁשֹון ּוכדּיּוק הרב, רזי 50ּדברי מֹוסרין אין ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ּדבר  לֹו ׁשּמֹוסרים ׁשּמׁשמעּותֹו כּו', אּלא ְְִֶֶֶַָָָָָתֹורה

ויּׂשיג  יבין ׁשּגם מּמּנּו ׁשּדֹורׁשים אּלא ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָמּוכן,

הענין  הבנת אינֹו העבֹודה עיּקר אבל ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָהענין,

העבֹודה  עיּקר ׁשאין וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָּדוקא,

להסיר  אּלא צרי ואינֹו ּבזה, לחּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמּוכרח

הּקּוׁשיא  ענין ׁשהּוא וההסּתרים ההעלמֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָאת

ליּמּוד  זה הרי הכי ּבלאו וגם כּו', ְְְְֲִִִֵֶַַָּורמינהּו

הּוא  העיּקר הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות והיינּו, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשלם,

האדם, ׁשל ההבנה לא ואפילּו החיּדּוׁש ֲֲִִֶַַַָָָָָֹֹ(לא

ּולהמׁשי ׁשהם, ּכמֹו הענינים לתּפֹוס ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָאּלא)

ּבכן  ׁשל ּבענין הּפֹועל,51אֹותם אל ּבנֹוגע , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

ּכבֹוד  מאמר וכּידּוע ּומעׂשה. ּדיּבּור ְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָּבמחׁשבה

אדמֹו"ר  חמי מֹורי ענין 52קדּוּׁשת ׁשעיּקר , ְְְִִִִֶַַַַָ

ועיּקר  הּטבעּיים, מּדֹותיו לׁשּנֹות הּוא ְְְֲִִִִִִַַַַָהחסידּות

ּכדבעי  יהיּו ׁשהּמּדֹות ּכדי הּוא חּב"ד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָענין

רז"ל  ׁשאמרּו וזהּו תֹורה למהוי. רזי מֹוסרין אין ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּומּצד  ּבֹו, ׁשּנמצא ּומּצב הּמעמד יֹודע ּדכאׁשר ּבקרּבֹו, ּדֹואג ׁשּלּבֹו למי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

ּדוקא  אז הּנה ּכאּלה, לענינים הּגיע ּכיצד ּתמידית ּדאגה אצלֹו נעׂשית ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
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ה"ב.)48 פ"ב ה"ד. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' העמידה.)49ראה תפלת בסוף נצור" א.)50"אלקי יג, סה"מ )51חגיגה ראה

וש"נ. שכו. ע' ואילך.)52תרצ"א א נו, ח"א לקו"ד

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לחדש  צריך הוא B˙ÓLשדוקא L¯BL ÈÙk48„enÈÏaL ÔÂÈÎÂ . ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»∆¿ƒ

‰Ê'ה'נגלה B˙e‡ÈˆÓÏלימוד ÌB˜Ó ÌÈ˙B מדגישים כי האדם של ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ
שלו, ההבנה חשיבות e‰L‡את BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆¿ƒ∆

„ÚÂ ,˙ÚbÓ B„iL ‰nk „Ú BÏÎN ˙‡ ÚbÈÈÏ ·ÈieÁÓ¿»¿«≈«∆ƒ¿««»∆»«««¿«
Ïk ‰¯Bza LcÁÏ ·ÈieÁnL∆¿»¿«≈«»»
L¯L ÈÙÏ LcÁÏ ÏBÎiM ‰Ó«∆»¿«≈¿ƒ…∆

B˙ÓL של האישית מציאותו הרי ƒ¿»
ביותר, מודגשת ‡LÙ¯הלומד ÈÊ‡¬«∆¿»

ועלול  מהדגשת fnL‰יתכן ∆ƒ∆
nk‰מציאותו  È„È ÏÚ) ‡B·È»«¿≈«»
˙BaÈÒ בהכרח שלא שונות מסיבות ƒ

עצמו  ללימוד LÈקשורות ˙BÈ‰Ï (ƒ¿≈
,BÓˆÚ ÈÈÚa ˙e‡ÈˆÓe ויבוא ¿ƒ¿≈≈«¿

גאוה, BÊלידי ‡lL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆…
‡Ï ‰¯Bz‰ „enÈlL „·Ïaƒ¿«∆ƒ«»…
¯ÙÚk ÈLÙc ÔÈÚ‰ Ba ÏÚÙÈƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ∆»»

‰È‰z ÏkÏ רוח ושפל עניו שיהיה «…ƒ¿∆
Y ‰Ê È„È ÏÚL) הענוה ידי על ∆«¿≈∆

E˙¯B˙aוהשפלות  ÈaÏ Á˙t49 ¿«ƒƒ¿»∆
'אלוקי  תפילת בנוסח שאומרים כפי

ÏÚÙiLנצור' ,‰a¯c‡ ‡l‡ ,(∆»«¿«»∆ƒ¿«
.ÌBÏLÂ ÒÁ ‰Â‡‚Â ˙eLÈ Ba≈¿«¬»«¿»

k ÔÈ‡M ‰Ó,‰¯B˙c ¯zÒpa Ô «∆≈≈«ƒ¿»¿»
ÔÈÚ‰ È¯‰ ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¬≈»ƒ¿»

È¯wÈÚ‰ הלימוד מתמקד ‰e‡שבו »ƒ»ƒ
,·¯‰ È¯·c וההבנה השכל ופחות ƒ¿≈»«

הלומד  ¯Ï"Êשל ÔBLÏ ˜ei„Îe50 ¿ƒ¿««
התורה  סודות לימוד לגבי ≈‡ÔÈבגמרא

‰¯B˙ ÈÊ¯ ÔÈ¯ÒBÓ:רש"י (ומפרש ¿ƒ»≈»
המרכבה  מעשה כגון - תורה סתרי

בראשית...") ומעשה יצירה וספר

'eÎ ‡l‡ הגמרא דברי (ובהמשך ∆»
דברים  חמשה בו שיש למי "אלא שם:

חמשים  שר בישעיה) הכתוב (כלשון

ונבון  חרשים וחכם ויועץ פנים ונשוא

הלשון B˙eÚÓLnLלחש"), של ∆«¿»
הוא  c·¯"מוסרים" BÏ ÌÈ¯ÒBnL∆¿ƒ»»

epnÓ ÌÈL¯BcL ‡l‡ ,ÔÎeÓ»∆»∆¿ƒƒ∆
ÔÈÚ‰ ‚ÈOÈÂ ÔÈ·È ÌbL כפי ∆«»ƒ¿«ƒ»ƒ¿»

‰B·Ú„‰יכולתו, ¯wÈÚ Ï·‡¬»ƒ«»¬»
,‡˜Âc ÔÈÚ‰ ˙·‰ BÈ‡ כי ≈¬»«»ƒ¿»«¿»

וידוע  מוכן שכבר בדבר wÈÚ¯מדובר ÔÈ‡L ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»∆≈ƒ«
,‰Êa LcÁÏ Á¯ÎenL ‰„B·Ú‰ הצורך ששם ה'נגלה' מלימוד בשונה »¬»∆¿»¿«≈»∆

בלימוד, עיקרי ענין הוא ˆ¯CÈלחדש BÈ‡Â התורה פנימיות ‡l‡הלומד ¿≈»ƒ∆»
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï מכוסים הדברים לפעמים שבהם ¿»ƒ∆««¬»¿«∆¿≈ƒ

e‰ÈÓ¯e ‡ÈLew‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»¿ƒ¿
ÈÎ‰ Â‡Ïa Ì‚Â ,'eÎ לא אם וגם ¿«¿«»ƒ

הקושיות  את enÈÏ„יסיר ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ
˙eiÓÈÙaL ,eÈÈ‰Â ,ÌÏM‰«»≈¿«¿∆ƒ¿ƒƒ
‡Ï) ‡e‰ ¯wÈÚ‰ ‰¯Bz‰«»»ƒ»…
‰·‰‰ ‡Ï eÏÈÙ‡Â LecÈÁ‰«ƒ«¬ƒ…«¬»»
ÒBt˙Ï (‡l‡ ,Ì„‡‰ ÏL∆»»»∆»ƒ¿
,Ì‰L BÓk ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆≈
ÏL ÔÈÚa Ì˙B‡ CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒ»¿ƒ¿»∆

ÔÎa51, השכל ומוסר Ú‚Baמסקנה ¿≈¿≈«
¯eaÈc ‰·LÁÓa ,ÏÚBt‰ Ï‡∆««¿«¿»»ƒ
„B·k ¯Ó‡Ó Úe„iÎÂ .‰NÚÓe«¬∆¿«»««¬«¿

¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜52, ¿«ƒ»ƒ«¿
הרבי  של חותנו הריי"צ, הרבי

‡e‰ ˙e„ÈÒÁ‰ ÔÈÚ ¯wÈÚL∆ƒ«ƒ¿««¬ƒ
,ÌÈiÚ·h‰ ÂÈ˙BcÓ ˙BpLÏ¿«ƒ»«ƒ¿ƒƒ
È„k ‡e‰ „"aÁ ÔÈÚ ¯wÈÚÂ¿ƒ«ƒ¿«««¿≈
ÈÂ‰ÓÏ ÈÚ·„k eÈ‰È ˙Bcn‰L∆«ƒƒ¿ƒ¿»≈¿∆¡≈
חשיבות  יש ולכן להיות, שצריך כפי

החסידות, שללימוד לכך ביותר גדולה

בהנהגת  תוצאות יהיו התורה, פנימיות

מידותיו. ושיפור ובתיקון בפועל האדם

Ï"Ê¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ בגמראÔÈ‡ ¿∆∆»¿««≈
ÈÓÏ ‡l‡ ‰¯B˙ ÈÊ¯ ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ»≈»∆»¿ƒ

Ba¯˜a ‚‡Bc BalL ופירש) ∆ƒ≈¿ƒ¿
ראשו"), את מיקל "ואינו רש"י:

·vÓe „ÓÚn‰ Ú„BÈ ¯L‡Îc¿«¬∆≈«««¬»«»
רוחנית, מבחינה «¿ÓpL∆ƒˆ‡הנחות,

‰Ê „vÓe ,Ba והכרה ידיעה מתוך ƒ«∆
c‡‚‰במצבו  BÏˆ‡ ˙ÈNÚ«¬≈∆¿¿»»

„ˆÈk ˙È„ÈÓz כל ממדריגתו ירד ¿ƒƒ≈«
ולכן  l‡k‰,כך ÌÈÈÚÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈∆

Ê‡ ‰p‰ ומוטרד מודאג הוא כאשר ƒ≈»
BÏממצבו  ¯BÒÓÏ ÌÈÏBÎÈ ‡˜Âc«¿»¿ƒƒ¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יח

 18   למלל ימא  

יח

נפשי  בשלום פדה

ׁשּבליּמּוד  וכיון תֹורה. רזי לֹו למסֹור ְְְְִִִֵֵֶָָָיכֹולים

ׁשל  מק ֹום הּתפיסת יֹותר קטּנה הּתֹורה, ְְְִִִֵֶַַַַָָָּפנימּיּות

התּפּׁשטּות  מּמּנּו ּדֹורׁשים ׁשאין ּובוּדאי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהאדם,

ּבֹו יפעל זה ׁשּליּמּוד ּביֹותר רחֹוק הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָמציאּותֹו,

הּוא  עסקֹו ּכל זה ׁשּבליּמּוד ּובפרט וגאוה. ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָיׁשּות

לידי  להביא ׁשּצריכים ענינים רּוחנּיים, ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶָָָָּבענינים

הּתֹורה  ׁשּפנימּיּות ּגם וזהּו כּו'. ויראה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָאהבה

ּדחּיי  אילנא ּבׁשם ׁשאינּה53נקראת ּכיון , ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבליּמּוד  ולכן ורע, ּדטֹוב ּבענינים ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָמתלּבׁשת

הענינים  מּכל לחׁשֹוׁש אין הּתֹורה ְְֲִִִִִֵַַָָָָּפנימּיּות

נגלה  ּבליּמּוד ולמנֹוע לׁשלֹול צריכים ְְְְְְִִִִִִֶֶַָׁשאֹותם

ְָּדתֹורה.

e‰ÊÂ על קאי בׁשלֹום ׁשּפדה רז"ל ׁשּדרׁשּו ¿∆ְְֵֶֶַַַָָָָָ

מאמרים  ּבכּמה ּכמבֹואר ּבּתֹורה, 54העֹוסק ְְֲִֵַַַַָָָָָ

הּתֹורה, ּפנימּיּות ליּמּוד על היא ּבזה ְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשהּכּוונה

הּוא  העסק הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשּבליּמּוד ְְְִִִֵֵֶֶַָָָּדכיון

רק  וצרי רּוחנּיים, וענינים אֹור ְְְְְְִִִִִִֵַָָָּבעניני

ׁשהענינים  ּכדי למּטה, מלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלהמׁשיכם

יתּבררּו אּלא למּטה, יּׁשארּו לא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹהּגׁשמּיים

הּוא  ּבּתֹורה העסק ּכאׁשר הּנה ויתעּלּו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָויזּדּככּו

ּדפדה  הענין זה ידי על ּפֹועל אזי ּכזה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאֹופן

הענין  הענינים, ׁשני ׁשּיׁשנם ּובאֹופן ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָבׁשלֹום,

הענין  וגם האֹויב, ענין ׁשהּוא לי, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּדמּקרב

ׁשאז  מלחמה, ּבדר אינּה ׁשהּפדּיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּדבׁשלֹום,

ׁשּכנגד, הּצד התּגּברּות ּכ אחר להיֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָיכֹולה

מציאּות  אין ׁשאז ׁשלֹום, ּבדר היא הּפדּיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

ׁש ואדרּבה, ׁשּכנגד, לּצד מסּייע.ּכלל מּמּנּו ועֹוׂשה האֹויב את ּלֹוקח ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּדהּנה ÏÚÂו) חסדים. ּדגמילּות העבֹודה ּבענין ּגם הּוא זה אמרּו55ּדר ¿«ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

לעׁשירים.56רז"ל  ּבין לענּיים ּבין חסדים ּגמילּות לענּיים, צדקה ְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו החּסרֹון, את למּלאות רק הּוא הּצדקה ׁשענין ּדי 57והיינּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
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סכ"ו.)53 אגה"ק בתניא ונתבאר הובא (ברע"מ). ואילך ב קכד, בשלו )54זח"ג פדה שם).סד"ה תער"ב (המשך תרע"ה ם

ואילך.)55ובכ"מ. א'לט] ע' [שם תשסח ע' שם תער"ב המשך ראה – לקמן ב.)56בהבא מט, ח.)57סוכה טו, ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
¯˙BÈ ‰pË˜ ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „enÈÏaL ÔÂÈÎÂ .‰¯B˙ ÈÊ»̄≈»¿≈»∆¿ƒ¿ƒƒ«»¿«»≈

,Ì„‡‰ ÏL ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz‰ נתינת יש שבו ה'נגלה' בלימוד כמו לא «¿ƒ«»∆»»»
לעיל, כמבואר האדם, למציאות רבה ÌÈL¯Bcמקום ÔÈ‡L È‡cÂ·e¿««∆≈¿ƒ

,B˙e‡ÈˆÓ ˙eËMt˙‰ epnÓ הענוה מעלת את מדגישים להיפך, אלא ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ
בקרבו', דואג 'לבו ≈¬‰¯Èוהשפלות,

‰Ê „enÈlL ¯˙BÈa ˜BÁ¯ של »¿≈∆ƒ∆
התורה  eLÈ˙פנימיות Ba ÏÚÙÈƒ¿«≈

‰Ê „enÈÏaL Ë¯Ù·e .‰Â‡‚Â¿«¬»ƒ¿»∆¿ƒ∆
התורה  פנימיות B˜ÒÚשל Ïk של »ƒ¿

הלומד  ÌÈÈÚaהאדם ‡e‰¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÁe¯ÌÈÈÚ באלוקות »ƒƒƒ¿»ƒ
ÌÈÎÈ¯vL ההתבוננות ידי על ∆¿ƒƒ

בהם  È„ÈÏוההתעמקות ‡È·‰Ï¿»ƒƒ≈
של  רגשות «¬»‡‰·‰התעוררות

Ìb e‰ÊÂ .'eÎ ‰‡¯ÈÂ הטעם ¿ƒ¿»¿∆«
כך  על ‰Bz¯‰הפנימי ˙eiÓÈtL∆¿ƒƒ«»

˙‡¯˜ בזוהר‡ÏÈ‡ ÌLa ƒ¿≈¿≈ƒ»»
ÈiÁc53,,החיים dÈ‡Lעץ ÔÂÈk ¿«≈≈»∆≈»

,Ú¯Â ·BËc ÌÈÈÚa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»»
בלבד  קדושה בעניני עוסקת אלא

שבשונה  עדן בגן החיים עץ (בדוגמת

הרי  ורע, טוב בו שהיה הדעת מעץ

טוב) רק היה החיים ≈«¿ÔÎÏÂבעץ
ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „enÈÏa¿ƒ¿ƒƒ«»≈
ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ LBLÁÏ«¬ƒ»»ƒ¿»ƒ
ÏBÏLÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì˙B‡L∆»¿ƒƒƒ¿
‰¯B˙c ‰Ï‚ „enÈÏa ÚBÓÏÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿»
שהלימוד  חשש אין מלכתחילה כי

'לא  של באופן יהיה התורה בפנימיות

חיים'. 'סם יהיה בודאי אלא זכה'

Ï"Ê¯ eL¯cL e‰ÊÂ כנזכר בגמרא, ¿∆∆»¿««
˜‡Èלעיל  ÌBÏL· ‰„tL מכוון ∆»»¿»»≈

¯‡B·Ók ,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÏÚ«»≈«»«¿»
ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎa54 בחסידות ¿«»«¬»ƒ

‰Êa ‰Âek‰L פדה' של בשייכות ∆««»»»∆
התורה  ללימוד ÏÚבשלום' ‡È‰ƒ«

ÔÂÈÎc ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „enÈÏƒ¿ƒƒ«»¿≈»
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „enÈÏaL∆¿ƒ¿ƒƒ«»

¯B‡ ÈÈÚa ‡e‰ ˜ÒÚ‰ אלוקי »≈∆¿ƒ¿¿≈
ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚÂ,נעליםCÈ¯ˆÂ ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»ƒ
ÌÎÈLÓ‰Ï ולהורידם ¯˜ «¿«¿ƒ»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ,גילוי לידי אותם ÌÈÈÚ‰Lולהביא È„k ƒ¿«¿»¿«»¿≈∆»ƒ¿»ƒ
,‰hÓÏ e¯‡MÈ ‡Ï ÌÈiÓLb‰ונחותים תחתונים כל ‡l‡כדברים ««¿ƒƒ…ƒ»¬¿«»∆»

הגשמיים הדבר  ‰ÒÚ˜ים ¯L‡k ‰p‰ ,elÚ˙ÈÂ eÎkcÊÈÂ e¯¯a˙Èƒ¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒ≈«¬∆»≈∆
,‰Êk ÔÙB‡a ‡e‰ ‰¯Bza הגשמית במציאות אלוקי אור המשכת של «»¿∆»∆

ÔÈÚ‰ ‰Ê È„È ÏÚ ÏÚBt ÈÊ‡¬«≈«¿≈∆»ƒ¿»
ÔÙB‡·e ,ÌBÏL· ‰„Ùc¿»»¿»¿∆
ÔÈÚ‰ ,ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLiL∆∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÈÏ ·¯wÓc¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«

,·ÈB‡‰ הגשמיות היינו שכנגד, הצד »≈
ומזככים  שמבררים »¿Ì‚Âוהחומריות

‰i„t‰L ,ÌBÏL·c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»∆«¿ƒ»
Ê‡L ,‰ÓÁÏÓ C¯„a dÈ‡≈»¿∆∆ƒ¿»»∆»
מלחמה, בדרך כן היא הפדיה כאשר

מקום  תפיסת שכנגד לצד ונותנים

Ck ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿««»
,„‚kL „v‰ ˙e¯ab˙‰ כמבואר ƒ¿«¿««∆¿∆∆

באריכות  ‰È‡לעיל ‰i„t‰ ‡l‡∆»«¿ƒ»ƒ
ÔÈ‡ Ê‡L ,ÌBÏL C¯„a¿∆∆»∆»≈
,„‚kL „vÏ ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿»««∆¿∆∆
·ÈB‡‰ ˙‡ Á˜BlL ,‰a¯„‡Â¿«¿«»∆≈«∆»≈

ÚÈiÒÓהמנגד  epnÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ∆¿«≈«
לטובה. שהתהפך לאחר

‰Ê C¯c ÏÚÂ (Â למבואר בדומה ¿«∆∆∆
שהוא  כפי בשלום' 'פדה בענין לעיל

התורה ÔÈÚaבלימוד Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚c ‰„B·Ú‰ כפי »¬»ƒ¿ƒ¬»ƒ

כפי  בשלום', 'פדה של באופן שהיא

ומבאר. שממשיך

‰p‰c55Ï"Ê¯ e¯Ó‡56 בגמרא ¿ƒ≈»¿««
ÌÈiÚÏ eÏÈÓb˙בלבד,ˆ„˜‰ ¿»»»¬ƒƒ¿ƒ

ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ≈»¬ƒƒ≈
ÌÈ¯ÈLÚÏ לפעמים נזקק עשיר גם כי »¬ƒƒ

ÔÈÚLלהלוואה. ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«
˙‡ ˙Â‡lÓÏ ˜¯ ‡e‰ ‰˜„v‰«¿»»«¿«…∆
·e˙kL BÓÎe ,ÔB¯qÁ‰57 «ƒ»¿∆»
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יט

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט

סּוס  אפיּלּו נכלל ׁשּבזה לֹו, יחסר אׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָמחסֹורֹו

לפניו  לרּוץ ועבד עליו זה 58לרּכֹוב ּכל אבל , ְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ

ּבעבֹודה  ׁשענינֹו ּבלבד, מחסֹורֹו ּדי אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

זמן  ּבאֹותֹו לעבֹודה אצלֹו ּׁשחסר מה ּכל ְְְֲֵֶֶַַַָָָהּוא

ׁשהרי  עׁשירּות, ׁשל ענין זה ואין מקֹום, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָּובאֹותֹו

לעּׁשרֹו מחּוּייב אּתה ּדהּנה 58אי ּבזה, והענין . ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשרׁשֹו59ידּוע  ׁשרׁש הּנה ׁשּכנגד הּצד ענין ׁשּכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הראׁשֹון  צמצּום והרי הראׁשֹון, מהּצמצּום ְְֲִִִִֵֵַַָָהּוא

אֹור  ּגיּלּוי נעׂשה ּכ ואחר סיּלּוק, ּבדר ְְֲִִֶֶַַַָָָָהיה

ונמצא, הּצד. על ׁשּנסּתּלק  מהאֹור ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּקו,

החּסרֹון  מיּלּוי ׁשל ענין הּוא הּקו ְְִִִֶֶַַַַַָָָׁשהמׁשכת

אֹור  הּנה ונחסר, ׁשּנסּתּלק ׁשהאֹור היינּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבלבד,

זה  ידי ועל ּפנּוי, ּבהּמקֹום ונמׁש חזר ּבלבד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָזה

ׁשל  ענין אּלא אינֹו זה וכל החּסרֹון. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנתמּלא

לא  ּבהעצמּות (ׁשהרי עצמּות ולא ּבלבד, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹּגיּלּוּיים

הּצמצּום  ענין ּכללּות לאחרי 60ׁשּיי ולכן, ,( ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ׁשל  ענין מּזה לצאת יכֹול הׁשּתלׁשלּות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָריּבּוי

וכיון  כּו'. מלחמה ׁשל ּבענין צֹור ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָּפירּוד,

ּבׁשלֹום, הּפדּיה ׁשּתהיה היא הּׁשלימּות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּתכלית

נעׂשה  ידּה ׁשעל הּצדקה ענין מסּפיק לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלכן

הענין  להיֹות צרי אּלא ּבלבד, החּסרֹון ְְְִִִִִִֶַָָָָָָמיּלּוי

ּדי  רק  לא ׁשּנֹותן  היינּו, חסדים, ְְֲִִִֵֵֶַַָֹּדגמילּות

מה מח  ּכל נֹותן אּלא לֹו, יחסר אׁשר סֹורֹו ְְֲֵֶֶֶַַַָָ

ׁשל  ענין זה ּו אם לׁשאֹול מ ּבלי מ ּמּנּו, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָּׁשּמבּקׁשים

ּדבר  ּגם נּתֹוסף זה ידי ׁשעל אֹו החּסרֹון, ְִִִֵֵֶֶַַַָָָמיּלּוי

ּבעֹולם, להמׁשכה ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָחדׁש.
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ב.)58 סז, ואילך.)59כתובות שיח ע' תרצ"א ובכ"מ.)60סה"מ ב. יד, וירא תו"א

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לעני לתת שצריך הצדקה מצות אודות ÒÁÈ¯בתורה ¯L‡ B¯BÒÁÓ Èc≈«¿¬∆∆¿«

ıe¯Ï „·ÚÂ ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ elÈÙ‡ ÏÏÎ ‰ÊaL ,BÏ∆»∆ƒ¿»¬ƒƒ¿»»¿∆∆»
ÂÈÙÏ58,,לו חסר וזה בכך רגיל היה Ê‰אם Ïk Ï·‡ לרכב סוס אפילו ¿»»¬»»∆

הכרחיים  ואינם נחוצים אינם כלל שבדרך דברים שהם לפניו לרוץ ועבד עליו

,„·Ïa B¯BÒÁÓ Èc ‡l‡ BÈ‡≈∆»≈«¿ƒ¿»
‡e‰ ‰„B·Úa BÈÚL שהאדם ∆ƒ¿»»¬»
וקיום בעשיית ה' את Ó‰עובד Ïk»«

B˙B‡a ‰„B·ÚÏ BÏˆ‡ ¯ÒÁM∆»≈∆¿«¬»¿
‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌB˜Ó B˙B‡·e ÔÓÊ¿«¿»¿≈∆

È¯‰L ,˙e¯ÈLÚ ÏL ÔÈÚ מצד ƒ¿»∆¬ƒ∆¬≈
הצדקה  ÈieÁÓ·מצות ‰z‡ È‡ƒ«»¿»

B¯MÚÏ58 די" הגמרא כדברי ¿«¿
ואי  לפרנסו עליו מצווה אתה מחסורו,

לעשרו". עליו מצווה אתה

לגבי  האמור פי על ומבאר, וממשיך

את  חסדים, לגמילות צדקה בין ההבדל

של  באופן חסדים גמילות של ענינה

בשלום'. 'פדה

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â59 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
החסידות  ‰v„בתורת ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«««

„‚kL המתנגד צד של המציאות כל ∆¿∆∆
של  המציאות (עצם הקדושה לצד

אחרא') ו'סטרא L¯L'קליפות' ‰p‰ƒ≈…∆
ÌeˆÓv‰Ó ‡e‰ BL¯L»¿≈«ƒ¿

ÔBL‡¯‰ האין האלוקי באור שהיה »ƒ
להיות  שתוכל (כדי גבול ובלי סוף

כל  כי מוגבלים, נבראים של מציאות

מהאלוקות, ורק אך ונוצר נברא דבר

כדי  סוף, אין היא שהאלוקות וכיון

צמצום  היה מוגבלים נבראים לברוא

סוף), האין ˆÌeˆÓבאור È¯‰Â«¬≈ƒ¿
,˜elÈÒ C¯„a ‰È‰ ÔBL‡¯‰ לא »ƒ»»¿∆∆ƒ

במידה  האור ומיעוט צמצום רק

ובלשון  סילוק, אלא מסוימת

על  הגדול אורו סילק – המקובלים

רוחני, (מקום פנוי מקום ונעשה הצד

(המוגבלים), העולמות לעמידת מקום) נתינת Ckהיינו ¯Á‡Â סילוק לאחר ¿««»
יאיר  שלא סוף האין bהאור ‰NÚ,Âw‰ ¯B‡ ÈelÈ כמו מצומצם אור «¬»ƒ««

דק  ÎLÓ‰L˙קו ,‡ˆÓÂ .„v‰ ÏÚ ˜lzÒpL ¯B‡‰Ó CLÓpL∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈«««¿ƒ¿»∆«¿»«
Âw‰הראשון הצמצום לאחר האור התגלות ÈelÈÓשהוא ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ««ƒ¿»∆ƒ

¯ÒÁÂ ˜lzÒpL ¯B‡‰L ,eÈÈ‰ ,„·Ïa ÔB¯qÁ‰ הצמצום ידי על «ƒ»ƒ¿««¿∆»∆ƒ¿«≈¿∆¿«
CLÓÂהראשון, ¯ÊÁ „·Ïa ‰Ê ¯B‡ ‰p‰ והאירÈet ÌB˜n‰a ƒ≈∆ƒ¿«»«¿ƒ¿«¿«»»

והסילוק, הצמצום בגלל ÏÎÂשנוצר .ÔB¯qÁ‰ ‡lÓ˙ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«≈«ƒ»¿»
ÌÈielÈb ÏL ÔÈÚ ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê והתגלות והתפשטות Ïa·„הארה ∆≈∆»ƒ¿»∆ƒƒƒ¿»

האלוקי, האור eÓˆÚ˙של ‡ÏÂ עצמה eÓˆÚ‰a˙האלוקות È¯‰L) ¿…«¿∆¬≈¿»«¿
ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk CÈiL ‡Ï60 לאדמו"ר אור בתורה וכמבואר …«»¿»ƒ¿««ƒ¿

אין  באור היה הצמצום "הנה הזקן:

כי  במאור, נכלל שהאור דהיינו סוף

גילוי  לקבל יכולים העולמות שאין לפי

והיו  בעצמותו שהוא כמו סוף אין אור

צמצם  לכך כו', ממש במציאות בטלים

בכח  רק (להיות במאור שיוכלל האור

יהיה  שלא בו ויתעלם בפועל) ולא

במאור  (אבל המאור רק האור גילוי

צמצום  שייך לא עצמו סוף אין שהוא

המאור  ואדרבה העלם, ולא ושלום חס

תינוקות  אפילו ולכן בהתגלות הוא

אף  כו' מצוי אלוֿה שם שיש יודעים

לפי  ומה איך ותפיסה השגה בהם שאין

מקום  שמכל האור גילוי בהם שאין

כמו  למטה נמצא הוא עצמו המאור

מקום  זה צמצום נקרא ולכן למעלה),

וריק  חלל שהוא פירוש כו', וחלל פנוי

כלל  והתגלות אור בו שאין האור מן

במאור..." בכח נשאר ÔÎÏÂ,אלא ,(¿»≈
אחרי  ומתגלה הנמשך שכל כיון

החיסרון, מילוי רק הוא הצמצום

˙eÏLÏzL‰ ÈeaÈ¯ È¯Á‡Ï¿«¬≈ƒƒ¿«¿¿
צמצומים  ועוד לדרגה, מדרגה וירידות

fÓ‰רבים, ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ מהאור »»≈ƒ∆
החסרון, למילוי ÏLשנמשך ÔÈÚƒ¿»∆

„e¯Èt הקדושה של מצד והתהוות ≈
שכנגד, ÏLצד ÔÈÚa C¯Bˆ LÈÂ¿≈∆¿ƒ¿»∆

.'eÎ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»
‡È‰ ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎzL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿ƒ«¿≈ƒ

,ÌBÏLa ‰i„t‰ ‰È‰zL ולא ∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿»
מלחמה  ÈtÒÓ˜בדרך ‡Ï ÔÎÏ»≈…«¿ƒ

‰NÚ d„È ÏÚL ‰˜„v‰ ÔÈÚƒ¿««¿»»∆«»»«¬∆
‡l‡ ,„·Ïa ÔB¯qÁ‰ ÈelÈÓ פדה' של בדרך הבירור שיהיה כדי ƒ«ƒ»ƒ¿»∆»

Ô˙BpLבשלום' ,eÈÈ‰ ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»ƒ«¿∆≈
,BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ Èc ˜¯ ‡Ï זקוק והוא לעני שחסרים דברים …«≈«¿¬∆∆¿«

‡Ìלהם  ÏB‡LÏ ÈÏaÓ ,epnÓ ÌÈLw·nM ‰Ó Ïk Ô˙B ‡l‡∆»≈»«∆¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
Ìb ÛÒBz ‰Ê È„È ÏÚL B‡ ,ÔB¯qÁ‰ ÈelÈÓ ÏL ÔÈÚ e‰Ê∆ƒ¿»∆ƒ«ƒ»∆«¿≈∆ƒ≈«

L„Á ¯·c.לכן קודם היה לא שבכלל »»»»
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כ

נפשי  בשלום פדה

האֹור  רק לא נמׁש חסדים ּגמילּות ידי ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹׁשעל

המׁשכת  ּגם אּלא הּצמצּום, ידי על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּנחסר

ּבׁשלֹום  הּפדּיה נעׂשית זה ידי ׁשעל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהעצמּות,

הּׁשלימּות. ְְְִֵַַּבתכלית

צדקה LÈÂז) ּבין החיּלּוק ּבביאּור להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵֵַָָ

ּגם  ׁשהיא חסדים לגמילּות ְֲֲִִִִִִֶַָָלענּיים,

ׁשּיׁש הּתפּלה ּבענין המבֹואר ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלעׁשירים,

תפּלה  מיני ּתפּלת 61ׁשני ׁשּזֹוהי העני, ּתפּלת , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו העׁשיר,62ּדוד, ּותפּלת לעני, ּתפּלה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

ּתפּלה  ענין הּוא ּתפּלת 64למׁשה 63ׁשּזה ּדהּנה, . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּתפּלת  ּכן ּׁשאין מה חסרֹונֹו, מיּלּוי על היא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָהעני

עׁשיר  ׁשהרי חסרֹונֹו, מיּלּוי על אינּה ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהעׁשיר

אצלֹו חסר אם ּכי מאּומה, לֹו חסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹּפירּוׁשֹו

זה. לפרט ּבנֹוגע עני נקרא אזי מסּוּיים, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּפרט

ׁשעה, לפי אצלֹו ׁשחסר לֹומר אפׁשר אי כן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּוכמֹו

הּוא  עני ׁשעה ׁשּבאֹותּה ּתפּלתֹו65ּכיון ּכן, ואם , ְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

היא  הּתפּלה סיּבת ׁשהרי העׁשיר, ּתפּלת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאינּה

מיּלּוי  על ּומבּקׁש הּוא, עני זֹו ׁשּבׁשעה ְְְִִִֵֶַַָָָלפי

ּבּמדרׁש ׁשּמצינּו וזהּו הּפסּוק 66החּסרֹון. על ְְִִִֶֶַַַַָָָָ

אּתה  מה למׁשה הּקּב"ה לֹו אמר למׁשה, ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹּתפּלה

הּוא, עׁשיר  הּתפּלה ּבׁשעת ׁשּגם [ּדכיון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמבּקׁש

מ  אמר ּבתפּלתֹו], ּמבּקׁש מה הּקּב"ה לֹו ׁשֹואל לכן מאּומה, לֹו חסר ׁשה,ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּל והיא חרבה, היא ּפלֹונית מדינה אּלא ּבׁשבילי, מבּקׁש ּגזֹור 67איני , ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּכללּות  ּגם וזֹוהי יׂשראל. ּבׁשביל אּלא לעצמֹו ּביּקׁש לא מׁשה ּכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּתּבנה,

מאּומה, להם חסר לא עצמם ׁשּמּצד ׁשאף י ׂשראל, נׂשיאי ּכל אצל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹההנהגה

עצמֹו ׁשּמּצד ּביעקב, ּוכמֹו יׂשראל. ּבׁשביל אּלא לעצמם מבּקׁשים אין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרי

ׂשעירה  אדני אל אבא הּמׁשיח, לביאת ּכבר מּוכן רּכים 68היה ׁשהילדים אּלא , ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
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תר"ס )61 (סה"מ תר"ס למשה תפלה ד"ה גם וראה ואילך. א'מג] ע' [שם תשעא ע' שם תער"ב המשך ראה – לקמן בהבא

לה  ע' שם ואילך. ד ע' תמוז סה"מ (תו"מ תשכ"ט למשה תפלה וד"ה התורה חוקת זאת גו' וידבר ד"ה ואילך). מט ע'

א.)62ואילך). קב, א.)63תהלים צ, ב.)64שם קסח, זח"א מ"ד.)65ראה פ"ה פאה – חז"ל לשון תהלים )66ע"פ מדרש

שם. (המו"ל).)67ויל"ש מבכי חנוק בקול שליט"א אדמו"ר כ"ק דיבר ואילך וראה )68מכאן ובפרש"י. יד לג, וישלח

חכ"ה  .69 ע' ח"א  לקו"ש וראה קצב). ע' תשי"ב המאמרים (ספר זו שנה יעקב וישב סד"ה ואילך. סע"ב מב, וישלח תו"ח

ועוד. .368 ע' שם .363 ע'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓe ומשפיעה ממשיכה חסדים שגמילות ƒ∆»«¿≈«¿«¿»»

¯B‡‰ ˜¯ ‡Ï CLÓ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb È„È ÏÚL ,ÌÏBÚa»»∆«¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»…«»
,ÌeˆÓv‰ È„È ÏÚ ¯ÒÁpL כמו בלבד, החיסרון מילוי זה שאין היינו ∆∆¿««¿≈«ƒ¿

הצמצום  אחרי שהאיר הקו אור של ‰eÓˆÚ˙,ענינו ˙ÎLÓ‰ Ìb ‡l‡∆»««¿»«»«¿
הצמצום  היה לא שבו עצמו סוף האין

‰i„t‰ ˙ÈNÚ ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆«¬≈«¿ƒ»
.˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌBÏLa¿»¿«¿ƒ«¿≈
¯e‡È·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ê¿≈¿ƒ¿≈
,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÔÈa ˜elÈÁ‰«ƒ≈¿»»»¬ƒƒ
Ìb ‡È‰L ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚Ïƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«

,ÌÈ¯ÈLÚÏ בסעיף המבואר מלבד »¬ƒƒ
החיסרון  מילוי רק היא שצדקה הקודם

חדש, דבר היא חסדים גמילות ואילו

צדקה  הרוחנית, ההמשכה לגבי וכן

ידי  על שנחסר האור המשכת היא

המשכת  היא חסדים וגמילות הצמצום,

‰B·Ó‡¯העצמות, Èt ÏÚ בתורת «ƒ«¿»
LiLהחסידות  ‰lÙz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ»∆≈

‰lÙ˙ ÈÈÓ ÈL61˙lÙz , ¿≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ«
BÓk ,„Âc ˙lÙz È‰BfL ,ÈÚ‰∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿

·e˙kL62בתהילים,ÈÚÏ ‰lÙz ∆»¿ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ‰fL ,¯ÈLÚ‰ ˙lÙ˙e¿ƒ«∆»ƒ∆∆

‰lÙz ÔÈÚ63‰LÓÏ64. ƒ¿«¿ƒ»¿…∆
‡È‰ ÈÚ‰ ˙lÙz ,‰p‰c תפילה ¿ƒ≈¿ƒ«∆»ƒƒ

Ó‰ובקשה  ,BB¯ÒÁ ÈelÈÓ ÏÚ«ƒ∆¿«
dÈ‡ ¯ÈLÚ‰ ˙lÙz Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ«∆»ƒ≈»

BB¯ÒÁ,בקשה  ÈelÈÓ ÏÚ«ƒ∆¿
‡lL BLe¯Èt ¯ÈLÚ È¯‰L∆¬≈»ƒ≈∆…
¯ÒÁ Ì‡ Èk ,‰Óe‡Ó BÏ ¯ÒÁ»≈¿»ƒƒ»≈

BÏˆ‡ אפילוË¯t אחד,ÌÈieÒÓ ∆¿¿»¿»
Ë¯ÙÏ Ú‚Ba ÈÚ ‡¯˜ ÈÊ‡¬«ƒ¿»»ƒ¿≈«ƒ¿»
¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡ ÔÎ BÓÎe .‰Ê∆¿≈ƒ∆¿»«
ÔÂÈk ,‰ÚL ÈÙÏ BÏˆ‡ ¯ÒÁL∆»≈∆¿¿ƒ»»≈»

‰ÚL d˙B‡aL אצלו ÈÚשחסר ∆¿»»»»ƒ
‡e‰65dÈ‡ B˙lÙz ,Ôk Ì‡Â ,¿ƒ≈¿ƒ»≈»

˙aÈÒ È¯‰L ,¯ÈLÚ‰ ˙lÙz¿ƒ«∆»ƒ∆¬≈ƒ«
BÊ ‰ÚLaL ÈÙÏ ‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»»

ÔB¯qÁ‰ ÈelÈÓ ÏÚ Lw·Óe ,‡e‰ ÈÚ לא היא העשיר תפילת ולכן »ƒ¿«≈«ƒ«ƒ»
מאומה  לו חסר שלא במי שמדובר כיון החיסרון מילוי על ובקשה תפילה

למשה. התפילה וזוהי

L¯„na eÈˆnL e‰ÊÂ66BÏ ¯Ó‡ ,‰LÓÏ ‰lÙz ˜eÒt‰ ÏÚ ¿∆∆»ƒ«ƒ¿»««»¿ƒ»¿…∆»«
‰z‡ ‰Ó ,‰LÓÏ ‰"aw‰«»»¿…∆»«»
˙ÚLa ÌbL ÔÂÈÎc] Lw·Ó¿«≈¿≈»∆«ƒ¿«
‡lL ,‡e‰ ¯ÈLÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»»ƒ∆…
Ï‡BL ÔÎÏ ,‰Óe‡Ó BÏ ¯ÒÁ»≈¿»»≈≈
Lw·n ‰Ó ‰"aw‰ BÏ«»»«¿«≈

B˙lÙ˙a מאומה לו חסר לא ],הרי ƒ¿ƒ»
Lw·Ó ÈÈ‡ ,‰LÓ ¯Ó‡»«…∆≈ƒ¿«≈

,ÈÏÈ·La חסר לא אכן עצמי לי כי ƒ¿ƒƒ
‰È‡דבר, ˙ÈBÏt ‰È„Ó ‡l‡∆»¿ƒ»¿ƒƒ

,‰·¯ÁElL ‡È‰Â67, של ¬≈»¿ƒ∆¿
הוא  ברוך azL‰,הקדוש ¯BÊb¿∆ƒ»∆

BÓˆÚÏ LwÈa ‡Ï ‰LÓ Ck»…∆…ƒ≈¿«¿
È‰BÊÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ
Ïk Ïˆ‡ ‰‚‰‰‰ ˙eÏÏk Ìb«¿»««¿»»≈∆»

,Ï‡¯NÈ È‡ÈN הם שכולם ¿ƒ≈ƒ¿»≈
דמשה' vnL„'אתפשטותא Û‡L∆«∆ƒ«

,‰Óe‡Ó Ì‰Ï ¯ÒÁ ‡Ï ÌÓˆÚ«¿»…»≈»∆¿»
ÌÓˆÚÏ ÌÈLw·Ó ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿»
BÓÎe .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿
‰È‰ BÓˆÚ „vnL ,·˜ÚÈa¿«¬…∆ƒ««¿»»
,ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ¯·k ÔÎeÓ»¿»¿ƒ««»ƒ«

אחיו  לעשיו אמר ‡Ïולכן ‡·‡»…∆
‰¯ÈÚN È„‡68‡l‡ , ¬…ƒ≈ƒ»∆»

Ô‡v‰Â ÌÈk¯ ÌÈ„ÏÈ‰L∆«¿»ƒ«ƒ¿«…
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כא

 למלל ימא    21 

כא

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט

עלי  עלֹות והּבקר מּוכנים 69והּצאן ׁשּלא היינּו, , ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹ

(ׁשעּפעלע קליינע (ּדי הּצאן צעירי מּצד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹעדיין

ּדהוי' העבֹודה עם אֹותם ימהרּו אם אׁשר, ְֲֲֲֲִִֶַַָָָָָכּו',

אחד  ּוׁשמֹו ומתּו70אחד (אזי) אחד יֹום ּודפקּום , ְְֲֵֶֶֶַָָָָָ

הּצאן  כּו',69ּכל ּכּליֹון ׁשל ענין אצלם ׁשּיהיה , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

ּתכלית  ׁשהיא וׁשֹוב ּדרצֹוא העבֹודה ְְְֲִִֶַָָָָֹולא

ּגם  נׁשאר עלי, עלֹות ּגֹו' ׁשהּצאן ּובגלל ְְִִֶַַַַַַָָָָָֹהּכּוונה.

חסר  לא עצמֹו ׁשּמּצד ּפי על אף ּבּגלּות, ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹיעקב

עצמֹו ׁשּמּצד ּבמׁשה, ּגם כן ּוכמֹו מאּומה. ְְְְִֵֶֶַַַָֹלֹו

ׁשּמעיד  ּכפי מאּומה, חסר היה ׁשּלא עׁשיר, ְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹהּוא

ועל  מבּקׁש. אּתה מה אֹותֹו ּבׁשאלֹו הּקּב"ה ְְְֲֵַַַַָָָָָָָעליו

מדינה  אּלא ּבׁשבילי, מבּקׁש איני מׁשה, עֹונה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹזה

הּתֹוהּו, עֹולם על ּדקאי חרבה, היא ְְֲִִֵֵַַַָָּפלֹונית

רז"ל  עֹולמֹות 71ּכמאמר ּבֹונה הּקּב"ה ׁשהיה ְֲֶֶַַַַַָָָָָ

רז"ל  ּכדרׁשת ,ׁשּל והיא כּו', על 72ּומחריבן ְְְֲִִִֶַַַַַָָ

אצל 73הּפסּוק  ּתֹובע זה ועל הרעֹותי, אׁשר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּגם  היינּו, ּדייקא, ּגזֹור ׁשּתּבנה, ּגזֹור ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהּקּב"ה

ׂשכל, ּפי על להיֹות יכֹול ׁשאינֹו ענין זהּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָאם

ׁשּתּבנה. ּגזֹור ּגזירה, ּבדר הּקּב"ה זאת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיעׂשה

ּבדר ּדבר לעׂשֹות מהּקּב"ה ׁשּתֹובעים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכיון

ודעת,ּגזירה  טעם ׂשכל, ּפי על זה ׁשאין אף , ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

זה  ענין להמׁשי ּדלתּתא והאתערּותא הּכלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנה

ודעת, טעם ּפי על ׁשאינֹו ּבאופן ּכן ּגם ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהיא

ּבעצמֹו והּוא עׁשיר, ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְְְְְִִֶֶַַַַָוהיינּו,

מעמיד  כן, ּפי על אף הענינים, ּבכל ׁשלם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכבר

ּומּניח  איין), זי ׁשטעלט (ער ּבסּכנה עצמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָאת

אוועק  זי לייגט (ער לגמרי הּצּדה עצמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָאת

חּנם, מּתנת ּבדר ותֹובע זייט), א אן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאינּגאנצן
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יג.)69 שם, ט.)70וישלח יד, יא.)71זכריה פ"ג, ב.)72קה"ר נב, ו.)73סוכה ד, מיכה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÈÏÚ ˙BÏÚ ¯˜a‰Â69,"לאט לנהלן עלי "מוטלות רש"י: ‰eÈÈ,ופירש ¿«»»»»»«¿

ÚÈÈÏ˜ Èc) Ô‡v‰ È¯ÈÚˆ „vÓ ÔÈÈ„Ú ÌÈÎeÓ ‡lL∆…»ƒ¬«ƒƒ«¿ƒ≈«…ƒ¿≈∆
CÚÏÚtÚL הקטנים ÌÚהגדיים Ì˙B‡ e¯‰ÓÈ Ì‡ ,¯L‡ ,'eÎ ( ∆∆∆¬∆ƒ¿«¬»ƒ

„Á‡ BÓLe „Á‡ 'ÈÂ‰c ‰„B·Ú‰70, בשעיר לבוא לעתיד שתהיה »¬»«¬»»∆»¿∆»
ציון  בהר מושיעים 'ועלו שכתוב כמו

לה' והיתה עשו הר את לשפוט

אחד  ה' יהיה ההוא ביום המלוכה,

אחד', ‡Á„ושמו ÌBÈ Ìe˜Ù„e¿»∆»
אחד  יום דפקום "ואם רש"י: ופירש

במרוצה" בדרך e˙ÓÂליגעם (ÈÊ‡)¬«»≈
Ô‡v‰ Ïk69ÌÏˆ‡ ‰È‰iL אם , »«…∆ƒ¿∆∆¿»

זו  נעלית עבודה יעבדו עכשיו כבר

לבוא לעתיד ÏLשתהיה ÔÈÚƒ¿»∆
,'eÎ ÔBÈlk באלוקות הנפש כלות ƒ»

מציאותם, איבוד ‰B·Ú„‰תוך ‡ÏÂ¿…»¬»
˙ÈÏÎz ‡È‰L ·BLÂ ‡Bˆ¯c¿»»∆ƒ«¿ƒ

‰Âek‰ בעבודת והרצוי הראוי הסדר ««»»
כלות  איננו העליונה, הכוונה פי על ה',

שתמיד  אלא הגוף, מן שתצא עד הנפש

מ  תנועות, שתי 'רצוא'יהיו אחד צד

לאלוקות  ולהתקרב להתעלות ותשוקה

לחזור  'שוב' שני ומצד הנפש כלות עד

בתורה  ולעסוק בגוף נשמה להיות

בפועל. Ô‡v‰Lומצוות ÏÏ‚·eƒ¿«∆«…
,ÈÏÚ ˙BÏÚ 'Bb להנהיג מוטל ועליו »»»

הצאן  את ÚÈ˜·ולנהל Ìb ¯‡Lƒ¿«««¬…
„vnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÏba«»««ƒ∆ƒ«
‰Óe‡Ó BÏ ¯ÒÁ ‡Ï BÓˆÚ«¿…»≈¿»
מוכן  היה כבר מצידו שיעקב וכאמור

השלימה. Ìbלגאולה ÔÎ BÓÎe¿≈«
‡e‰ BÓˆÚ „vnL ,‰LÓa¿…∆∆ƒ««¿
¯ÒÁ ‰È‰ ‡lL ,¯ÈLÚ»ƒ∆…»»»≈
ÂÈÏÚ „ÈÚnL ÈÙk ,‰Óe‡Ó¿»¿ƒ∆≈ƒ»»
‰Ó B˙B‡ BÏ‡La ‰"aw‰«»»¿»¬»

Lw·Ó ‰z‡,תפילתך היא מה ועל «»¿«≈
מאומה. לך חסר לא Ê‰הרי ÏÚÂ¿«∆

Lw·Ó ÈÈ‡ ,‰LÓ ‰BÚ∆…∆≈ƒ¿«≈
˙ÈBÏt ‰È„Ó ‡l‡ ,ÈÏÈ·Laƒ¿ƒƒ∆»¿ƒ»¿ƒ
ÌÏBÚ ÏÚ È‡˜c ,‰·¯Á ‡È‰ƒ¬≈»¿»≈««

,e‰Bz‰ שנברא באופן הזה, העולם בריאת קודם וחסידות, בקבלה כמבואר «
שבו  התוהו' 'עולם היה בכלים, המתלבשים אורות של התיקון' כ'עולם בפועל

הכלים', 'שבירת בו היתה ולכן מועטים וכלים מרובים אורות »¬»¿Ó‡Ók¯היו

Ï"Ê¯71 במדרש,'eÎ Ô·È¯ÁÓe ˙BÓÏBÚ ‰Ba ‰"aw‰ ‰È‰L ««∆»»«»»∆»«¬ƒ»
בעיניו וישר הזה העולם את שברא עד כביכול, בריאתם, על È‰Â¿ƒ‡ומתחרט

Ï"Ê¯ ˙L¯„k ,ElL72 בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ73 במיכה¯L‡ ∆¿ƒ¿»«««««»¬∆
È˙BÚ¯‰ הוא ברוך הקדוש עליהן מתחרט "ארבעה הגמרא: לשון (וזה ¬≈ƒ

כשדים  גלות הן, ואלו שבראם

דכתיב  גלות, הרע. ויצר וישמעאלים

עמי  לקח כי ה' נאום פה לי מה ועתה

ארץ  הן דכתיב כשדים, וגו'. חנם

ישמעאלים, היה. לא העם זה כשדים

לשודדים  אהלים ישליו דכתיב

אלוֿ הביא לאשר אל למרגיזי ובטוחות

ואשר  דכתיב הרע, יצר בידו. ה

Âהרעותי") ,Ú·Bz ‰Ê ÏÚ משה ¿«∆≈«
ומבקש  BÊb¯רבינו, ‰"aw‰ Ïˆ‡≈∆«»»¿

,‡˜ÈÈc ¯BÊb ,‰azL ומדייק ∆ƒ»∆¿«¿»
בעצם  מסתפק ולא 'גזור' ואומר

החרבה  העיר בניית על ,הבקשה
e‰Ê Ì‡ ÌbL ,eÈÈ‰ העיר בניית «¿∆«ƒ∆

BÈ‰Ï˙החרבה  ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÈÚƒ¿»∆≈»ƒ¿
˙‡Ê ‰NÚÈ ,ÏÎN Èt ÏÚ«ƒ≈∆«¬∆…
¯BÊb ,‰¯ÈÊb C¯„a ‰"aw‰«»»¿∆∆¿≈»¿

.‰azL∆ƒ»∆
ÌÈÚ·BzL ÔÂÈÎÂ ומבקשים ¿≈»∆¿ƒ

C¯„a ¯·c ˙BNÚÏ ‰"aw‰Ó≈«»»«¬»»¿∆∆
Èt ÏÚ ‰Ê ÔÈ‡L Û‡ ,‰¯ÈÊb¿≈»«∆≈∆«ƒ
ÈÏk‰ ‰p‰ ,˙Ú„Â ÌÚË ,ÏÎN≈∆««»««ƒ≈«¿ƒ
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰Â¿»ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה, ההתעוררות

שגורמת  והתביעה, והבקשה

‰Ê ÔÈÚ CÈLÓ‰Ï הזוהר כדברי ¿«¿ƒƒ¿»∆
אתערותא  דלתתא 'באתערותא הידועים

ÔÙÂ‡aדלעילא' Ôk Ìb ‡È‰ƒ«≈¿…∆
,˙Ú„Â ÌÚË Èt ÏÚ BÈ‡L∆≈«ƒ««»««
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆

זו  בקשה e‰Â‡המבקש ,¯ÈLÚ»ƒ¿
ÏÎa ÌÏL ¯·k BÓˆÚa¿«¿¿»»≈¿»

,ÌÈÈÚ‰ שהוא אבינו יעקב וכמו »ƒ¿»ƒ
לגאולה  מוכן היה כבר ÏÚמצידו Û‡««

BÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚÓ ,ÔÎ Ètƒ≈«¬ƒ∆«¿
ÔÈÈ‡ CÈÊ ËÏÚËL ¯Ú) ‰kÒa עצמו את ‡˙מסכן ÁÈpÓe ,( ¿«»»∆¿∆¿ƒ««ƒ«∆

‡ Ô‡ Ôˆ‡bÈ‡ ˜ÚÂÂ‡ CÈÊ Ë‚ÈÈÏ ¯Ú) È¯Ó‚Ï ‰cv‰ BÓˆÚ«¿«ƒ»¿«¿≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿«¿¿»«
ËÈÈÊ לגמרי הצד על עצמו את ÌpÁ,שם ˙zÓ C¯„a Ú·B˙Â לא ), «¿≈«¿∆∆«¿«ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כב

 22   למלל ימא  

כב

נפשי  בשלום פדה

עלי, עלֹות ׁשהן הּצאן ׁשּיׁשנם – ּתביעתֹו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּומהי

ולכן  כּו', חרבה ׁשהיא ּפלֹונית מדינה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָויׁשנּה

כּו'. ׁשּתּבנה ְִֶֶָּגזֹור

e‰ÊÂׁשּצרי בׁשלֹום ּפדה ּבענין הּדּיּוק ּגם ¿∆ְְְִִִֶַַַָָָָ

ולא  ּדוקא, חסדים ּבגמילּות העסק ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹלהיֹות

ׁשׁשּייכת  העבֹודה להיֹות ׁשּצריכה היינּו, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָצדקה,

ּבין  ׁשׁשּייכת עבֹודה אּלא ּבלבד, לענּיים רק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא

ּדכׁשם  ּבזה, והענין לעׁשירים. ּובין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָָלענּיים

אם  ׁשּגם היא מעׁשירים הּנדרׁשת ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהעבֹודה

את  יּניחּו מקֹום, מּכל מאּומה, חסר לא ְִִֵֶֶַָָָָָֹלהם

הּזּולת, ּבׁשביל אוועקלייגן) זי זיי (זאלן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָעצמם

העבֹודה  לאֹופן לבֹוא ענּיים ּגם יכֹולים כן ְְְֲֲִִִֵֶַָָָּכמֹו

ׁשּיֹודע  (אף ׁשּלֹו החּסרֹון על הּבּקׁשה תהיה ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּלא

אּלא  כּו'), ענינים ריּבּוי לֹו ׁשחסרים ענּיּותֹו ְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָּגֹודל

ולכן  ,ׁשּל ׁשהיא החרבה הּמדינה על ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָיבּקׁשּו

למׁשה  ּתפּלה ידי על נפעל זה וענין ותּבנה. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּגזֹור

ּפתיחת  נעׂשה זה ידי ׁשעל העׁשיר, ּתפּלת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשהיא

אצל  ּגם זה עבֹודה לאֹופן והּׁשביל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָהּציּנֹור

הּגמרא  לׁשֹון ּדּיּוק ּגם יּובן זה ּפי ועל ְְְֲִִִִֶַַַַָָענּיים.

לעׁשירים, ּבין לענּיים ּבין חסדים ְֲֲֲִִִִִִֵֵָָָּגמילּות

לענּיים  ׁשּצדקה למימר ליּה הוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָּדלכאֹורה

ּגמילּות  אמרֹו ּומהּו לעׁשירים, חסדים ְְְֲֲִִִִִַָָָּוגמילּות

א ּבׁשוה. לעׁשירים ּבין לענּיים ּבין ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָחסדים

להיֹות  צריכה ענּיים אצל ׁשּגם הּוא, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָהענין

ה  ּדתפּלת ׁשּיֹודע העבֹודה ׁשאף היינּו, עׁשיר, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לבּקׁש זה על מּביט אינֹו ׁשּלֹו, ְְִֵֵֶֶֶַַַַהחסרֹונֹות

הּמדינה  ּבׁשביל היא ּבּקׁשתֹו אּלא עצמֹו, ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבׁשביל

כּו'. חרבה ׁשהיא ְֲִֵֶֶָׁשּל

העבֹודה ÏÚÂח) לאֹופן ּבנֹוגע ּגם הּוא זה ּדר ¿«ְְֲֵֶֶֶֶַַָָ

לעיל). הּנזּכר רז"ל ּבמאמר הּׁשליׁשי (ענין הּצּבּור עם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּדמתּפּלל

חסידּות  ּבדרּוׁשי ּכמבֹואר ּבזה, רז"ל 74והענין מאמר הּמּובא 75ּבביאּור ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
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רב.)74 ע' תרח"ץ סה"מ גם סע"ב.)75ראה מט, ברכות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
את  ומבטל לעצמו מבקש אינו שהרי שלו, השלימות ובגלל עשיר שהוא בגלל

לגמרי  ÈÏÚ,עצמו ˙BÏÚ Ô‰L Ô‡v‰ ÌLiL Y B˙ÚÈ·z È‰Óe«ƒ¿ƒ»∆∆¿»«…∆≈»»»
הדור  נשיא אבל עבודתם את השלימו לא עדיין מצידם שהם הצאן צעירי

להם  eÎ',דואג ‰·¯Á ‡È‰L ˙ÈBÏt ‰È„Ó dLÈÂ התוהו עולם ¿∆¿»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¬≈»
Â'eÎ ‰azL ¯BÊb ÔÎÏ שגם ¿»≈¿∆ƒ»∆

יתוקן  התוהו .עולם
e‰ÊÂ המשמעות אודות לעיל המבואר ¿∆

ז"ל  חכמינו דברי של הפנימית

לעשירים, גם היא חסדים שגמילות

עצמו  שלו שאף עשיר תפילת דהיינו

ותובע  מתפלל הוא דבר, חסר לא

החריבה, המדינה ועל הצאן על ומבקש

לעיל  ÔÈÚaכמבואר ˜eic‰ Ìb««ƒ¿ƒ¿«
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÌBÏL· ‰„t»»¿»∆»ƒƒ¿
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚a ˜ÒÚ‰»≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ
,eÈÈ‰ ,‰˜„ˆ ‡ÏÂ ,‡˜Âc«¿»¿…¿»»«¿
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿»¬»
ÌÈiÚÏ ˜¯ ‡Ï ˙ÎÈiLL∆«∆∆…«»¬ƒƒ

,„·Ïa הצדקה צריכה ‡l‡עבודת ƒ¿«∆»
ÔÈaלהיות  ˙ÎÈiLL ‰„B·Ú¬»∆«∆∆≈

ÌÈ¯ÈLÚÏ ÔÈ·e ÌÈiÚÏ עבודת »¬ƒƒ≈»¬ƒƒ
ומבאר. שממשיך כפי חסדים, הגמילות

ÌLÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÈLÚÓ ˙L¯„p‰ ‰„B·Ú‰L∆»¬»«ƒ¿∆∆≈¬ƒƒ

Ì‰Ï Ì‡ ÌbL ‡È‰עצמם‡Ï ƒ∆«ƒ»∆…
,‰Óe‡Ó ¯ÒÁ את השלימו כבר כי »≈¿»

שהוא  אבינו יעקב בדוגמת עבודתם,

בגלל  והתעכב לגאולה מוכן היה מצידו

והצאן  ÌB˜Ó,הילדים ÏkÓ ,ƒ»»
CÈÊ ÈÈÊ ÔÏ‡Ê) ÌÓˆÚ ˙‡ eÁÈpÈ«ƒ∆«¿»»¿≈ƒ

Ô‚ÈÈÏ˜ÚÂÂ‡ היינו עצמם, את יניחו «∆¿≈¿
להם  ואיכפת שנוגע מה על יוותרו

ÔÎעצמם  BÓk ,˙Ïef‰ ÏÈ·La (ƒ¿ƒ««¿≈
ÌÈiÚ Ìb ÌÈÏBÎÈ גמילות שהרי ¿ƒ«¬ƒƒ

לעניים  גם היא ÔÙB‡Ïחסדים ‡B·Ï»¿∆
‰Lwa‰ ‰È‰˙ ‡lL ‰„B·Ú‰»¬»∆…ƒ¿∆««»»

העני  (‡Ûשל BlL ÔB¯qÁ‰ ÏÚ««ƒ»∆«
ÌÈ¯ÒÁL B˙eiÚ Ï„Bb Ú„BiL∆≈«∆¬ƒ∆¬≈ƒ

'eÎ ÌÈÈÚ ÈeaÈ¯ BÏ זאת בכל ƒƒ¿»ƒ
לו  שחסר מה על מבקש לו אינו ונוגע

eLw·Èעצמו  ‡l‡ העשירים ), הן ∆»¿«¿
העניים  והן מאומה להם חסר שלא

דברים  ריבוי להם חסר ElL,שכן ‡È‰L ‰·¯Á‰ ‰È„n‰ ÏÚ של ««¿ƒ»«¬≈»∆ƒ∆¿
הוא  ברוך È„Èהקדוש ÏÚ ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚÂ .‰a˙Â ¯BÊb ÔÎÏÂ¿»≈¿¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»«¿≈

‰Ê È„È ÏÚL ,¯ÈLÚ‰ ˙lÙz ‡È‰L ‰LÓÏ ‰lÙz לא שהעשיר ¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿ƒ«∆»ƒ∆«¿≈∆
העליונה  הכוונה השלמת על אלא עצמו על ÁÈ˙t˙מתפלל ‰NÚ«¬∆¿ƒ«

ÏÈ·M‰Â ¯BpÈv‰ הדרך ונסללה «ƒ¿«¿ƒ
‰Ê ‰„B·Ú ÔÙB‡Ï על לבקש שלא ¿∆¬»∆

הכוונה  ועל הזולת על אלא עצמו

ÌÈiÚהעליונה  Ïˆ‡ Ìb שגם «≈∆¬ƒƒ
לצורך  תהיה לא ועבודתם תפילתם

.עצמם 
ÔBLÏ ˜eic Ìb Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆««ƒ¿
ÔÈa ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ‡¯Ób‰«¿»»¿ƒ¬»ƒ≈
,ÌÈ¯ÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈¿≈«

לומר  לו ÌÈiÚÏהיה ‰˜„vL∆¿»»»¬ƒƒ
,ÌÈ¯ÈLÚÏ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ»¬ƒƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb B¯Ó‡ e‰Óe«»¿¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯ÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ

‰ÂLa גדול הבדל יש סוף סוף והרי ¿»∆
לעשירים.? עניים בין

Ïˆ‡ ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«≈∆
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈiÚ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¬»
Û‡L ,eÈÈ‰ ,¯ÈLÚ‰ ˙lÙ˙cƒ¿ƒ«∆»ƒ«¿∆«

Ú„BiL העני,BlL ˙BB¯ÒÁ‰ ∆≈««∆¿∆
ריבוי  לו שחסרים לכך היטב ומודע

Ê‰ענינים  ÏÚ ËÈaÓ BÈ‡ על ≈«ƒ«∆
BÓˆÚ,החסרונות  ÏÈ·La Lw·Ï¿«≈ƒ¿ƒ«¿

‡l‡ העני ‰È‡גם B˙Lwa ∆»«»»ƒ
ElL ‰È„n‰ ÏÈ·La הקדוש של ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆¿

הוא  eÎ'.ברוך ‰·¯Á ‡È‰L∆ƒ¬≈»
Ìb ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ (Á¿«∆∆∆«
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡Ï Ú‚Ba¿≈«¿∆»¬»
ÔÈÚ) ¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óc¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ¿»
¯kÊp‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿«¬««««ƒ¿»

ÏÈÚÏ'בשלום 'פדה ).לענין ¿≈
ÈLe¯„a ¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿»ƒ¿≈

˙e„ÈÒÁ74¯Ó‡Ó ¯e‡È·a ¬ƒ¿≈«¬«
¯Ï"Ê75‡Èza ‡·en‰76 «««»««¿»
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט

מן 76ּבּתניא  עצמֹו את אדם יֹוציא אל לעֹולם ְְְִִֶַַַַָָָָ

מעלת  ּגם וזֹוהי הּצּבּור. מעלת מּצד ׁשּזהּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָהּכלל,

רז"ל  ּוכמאמר ּבצּבּור, זה 77הּתפּלה ׁשעל ְְְֲִִֶֶַַַַַַָ

ּומה 78נאמר  אליו, קראנּו ּבכל אלקינּו ּכהוי' מי ְְֱֱֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבהיֹותֹו79ּׁשּכתּוב  קראּוהּו ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ְְְְְֲִִִֶָָָָָ

ּוביחיד  ּבצּבּור, הכא ּביחיד, התם הּנה ְְְִִִִֵָָָָָָָקרֹוב,

ליֹום  הּׁשנה  ראׁש ׁשּבין ימים עׂשרה אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹאימת,

הּצּבּור  ּתפּלת ׁשּפעּוּלת ונמצא, ְְְְִִִִִֶַַַַָהּכיּפּורים,

תׁשּובה. ימי ּבעׂשרת ּכמֹו היא הּׁשנה ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָּבמׁש

ענין  הּוא תׁשּובה ימי ׁשּבעׂשרת ידּוע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָוהּנה

הּניצֹוץ  אל הּמאֹור ּבאֹופן 80קירּוב לא והיינּו, , ְְְִֵֶֶַַַָֹ

נמׁש הּמאֹור אּלא הּמאֹור , אל מתקרב ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניצֹוץ

ׁשּכאׁשר  ּבזה, והענין הּניצֹוץ. אל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּומתקרב

ּבין  לחּלק יׁש אזי הּניצֹוץ, מּצד הּוא ְֲִִֵֵֵֵַַַַַהּקירּוב

הּוא  הּקירּוב ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה כּו', ֲִֵֵֵֶֶַַַַהּניצֹוצֹות

זה  ׁשאין היינּו, ּדייקא, מאֹור הּמאֹור, ְְִֵֶֶַַַַָָָמּצד

ׁשל  ענין ּבזה ׁשּיי לא ולכן הּגיּלּוּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבחינת

ּבמדריגה  ולא זֹו ּבמדריגה רק ׁשּיּומׁש ְְְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹהגּבלה,

ונמׁש ׁשיּנּויים, אין הּמאֹור מּצד ּכי, כּו', ְְִִִִִֵַַָָזֹו

מּצ הּנה מקֹום , ּבכל אל ונמצא הּמאֹור  קירּוב ד ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשההעלם  הּניצֹוצֹות ּגם מתּבררים ְְְִִִִֵֶֶַַַַָהּניצֹוץ,

אֹורם, ׁשּנחׁש עד ּכ ּכל ּגדֹול ׁשּבהם ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוההסּתר

יחׁשי לא חֹוׁש ּגם הּנה העצמּות ׁשּלגּבי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכיון

ּדפדה 81מּמּך לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה . ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
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ב).)76 (נז, א.)77פמ"א קה, ב. מט, יבמות א. יח, ז.)78ר"ה ד, ו.)79ואתחנן נה, סע"ב.)80ישעיה כא, חיים דרך ראה

ועוד. א. צא, ואילך. ד יב.)81כד, קלט, תהלים

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ Ì„‡ ‡ÈˆBÈ Ï‡ ÌÏBÚÏ אדמו"ר לשון (וזה ¿»«ƒ»»∆«¿ƒ«¿»

בו  לדבקה הזו המצוה או התורה בעסק כוונתו תהיה "וזאת שם: בתניא הזקן

אל  לעולם רז"ל אמרו אמנם אך כנ"ל. ולבושיהן והחיונית האלהית נפשו

נפשו  מקור יתברך בו ולדבקה ליחד יתכוין לכן הכלל, מן עצמו אדם יוציא

ישראל, כל נפשות ומקור האלהית

בשם  הנקרא יתברך פיו רוח שהוא

תוך  ומתלבשת ששוכנת שם על שכינה

היא  והיא ולקיימן, להחיותן עלמין כל

שמדבר  הזה הדבור כח בו המשפעת

הזה  המעשה כח או תורה בדברי

ידי  על הוא זה ויחוד זו, מצוה לעשות

למטה  הוא ברוך סוף אין אור המשכת

שהוא  והמצוות התורה עסק ידי על

אורו  להמשיך ויתכוין בהן, מלובש

כל  ונפשות נפשו מקור על יתברך

ÏÚÓ˙ישראל...") „vÓ e‰fL ,∆∆ƒ««¬«
˙ÏÚÓ Ìb È‰BÊÂ .¯eav‰«ƒ¿ƒ««¬«
¯Ó‡ÓÎe ,¯eaˆa ‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ¿«¬«

Ï"Ê¯77 בגמרא‰Ê ÏÚL על ««∆«∆
ÈÓבתורה Ó‡78¯התפילה  ∆¡«ƒ

e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰k«¬»»¡…≈¿»»¿≈
,ÂÈÏ‡'קראנו 'בכל שנאמר וכיון ≈»

הזמנים בכל שמדובר »Óe‰משמע
·e˙kM79 בישעיה'ÈÂ‰ eL¯c ∆»ƒ¿¬»»

B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a¿ƒ»¿¿»ƒ¿
,·B¯˜'קרוב 'בהיותו שנאמר וכיון »

בזמנים  דוקא שמדובר משמע

זו  שאין בגמרא מבואר מיוחדים,

כי ‰˙Ìסתירה, ‰p‰ שכתוב שם, ƒ≈»»
'בהיותו  הוא ברוך הקדוש אל לפנות

מדובר  ‰Î‡קרוב', ,„ÈÁÈa שכתוב ¿»ƒ»»
מדובר  קראנו' שתפילת eaˆa¯'בכל ¿ƒ

תמיד  נשמעת ÈÁÈ·e„הציבור ,¿»ƒ
˙ÓÈ‡ של הזמן הוא מתי היינו מתי, ≈»

מתקבלת, היחיד תפילת גם שאז קרוב' ÔÈaL'בהיותו ÌÈÓÈ ‰¯NÚ el‡≈¬»»»ƒ∆≈
˙lÙz ˙leÚtL ,‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈÏ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ¿ƒ¿»∆¿«¿ƒ«

‰·eL˙ ÈÓÈ ˙¯NÚa BÓk ‡È‰ ‰M‰ Ïk CLÓa ¯eav‰ שהם «ƒ¿∆∆»«»»ƒ¿«¬∆∆¿≈¿»
מיוחדת  רצון עת של Úe„Èימים ‰p‰Â החסידות . NÚaL¯˙בתורת ¿ƒ≈»«∆«¬∆∆

¯B‡n‰ ·e¯È˜ ÔÈÚ ‡e‰ ‰·eL˙ ÈÓÈ הוא ברוך ‡Ïהקדוש ¿≈¿»ƒ¿«≈«»∆
ıBˆÈp‰80,בפרט נשמה הואeÈÈ‰Â,כל ÔÙB‡aשהקירוב ‡Ï «ƒ¿«¿…¿∆

ıBˆÈp‰L מצידו·¯˜˙Ó ומתעלה,¯B‡n‰ Ï‡ מלמעלה בדרך ∆«ƒƒ¿»≈∆«»

‰ıBˆÈpלמטה  Ï‡ ·¯˜˙Óe CLÓ ¯B‡n‰ ‡l‡ מלמטה , בדרך ∆»«»ƒ¿»ƒ¿»≈∆«ƒ
Êa‰,למעלה  ÔÈÚ‰Â קירוב . על הניצוץ אל המאור קירוב של והמעלה ¿»ƒ¿»»∆

היא  המאור אל ‰ıBˆÈp,הניצוץ „vÓ ‡e‰ ·e¯Èw‰ ¯L‡kL בדרך ∆«¬∆«≈ƒ««ƒ
למעלה  eÎ',מלמטה ˙BˆBˆÈp‰ ÔÈa ˜lÁÏ LÈ ÈÊ‡ נעלות , ונשמות ¬«≈¿«≈≈«ƒ

יכולות  גבוהה, מדריגה בעלי יותר,

יותר  נעלה באופן ולהתקרב להתעלות

כי  נעלית, במדריגה שאינן מנשמות

הניצוץ, ובכוח מצד הוא שהקירוב כיון

ומדריגתו  בכוחו תלויה הקירוב מידת

הניצוץ, L‡k¯של Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¬∆
,¯B‡n‰ „vÓ ‡e‰ ·e¯Èw‰«≈ƒ««»

,‡˜ÈÈc ¯B‡Ó ואומרים ומדייקים »«¿»
שהיא  האלוקות בחינת על שמדובר

האור  מקור ÔÈ‡Lהמאור, ,eÈÈ‰«¿∆≈
,ÌÈielÈb‰ ˙ÈÁa ‰Ê אורות ∆¿ƒ««ƒƒ

אלא  מהמאור, ומתפשטים המתגלים

עצמו, Êa‰המאור CÈiL ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…«»»∆
Ú˜¯ CLÓeiL ,‰Ïa‚‰ ÏL ÔÈƒ¿»∆«¿»»∆¿««

BÊ ‰‚È¯„Óa ‡ÏÂ BÊ ‰‚È¯„Óa¿«¿≈»¿…¿«¿≈»
,'eÎ,המאור מצד הוא שהקירוב וכיון

רק  נמשך שיהיה הגבלה בו אין העצם,

גבוהה, במדריגה נשמות, לניצוצות,

זו  במדריגה שאינן לנשמות Èk,ולא ,ƒ
,ÌÈÈepÈL ÔÈ‡ ¯B‡n‰ „vÓƒ««»≈ƒƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ‡ˆÓÂ CLÓÂ ורק ¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
הגילוי  במידת הבדלים יש ב'גילויים'

הגילוי  ˜e¯È·ובאופן „vÓ ‰p‰ ,ƒ≈ƒ«≈
ÌÈ¯¯a˙Ó ,ıBˆÈp‰ Ï‡ ¯B‡n‰«»∆«ƒƒ¿»¿ƒ
ÌÏÚ‰‰L ˙BˆBˆÈp‰ Ìb««ƒ∆«∆¿≈
Ck Ïk ÏB„b Ì‰aL ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆»∆»»»
ÔÂÈk ,Ì¯B‡ CLÁpL „Ú«∆∆¿»»≈»
Ìb ‰p‰ ˙eÓˆÚ‰ Èa‚lL∆¿«≈»«¿ƒ≈«

jnÓ CÈLÁÈ ‡Ï CLBÁ81 ושום ∆…«¬ƒƒ∆»
ההעלם  ולכן ומסתיר, מעלים לא דבר

ויתבררו  המאור אל יתקרבו אורם שנחשך הניצוצות שגם מונע אינו .והסתר
'פדה  של באופן הבירורים' 'עבודת של המעלה לגבי לעיל המבואר דרך ועל

הניצוצות  שלמה שבימי שלמה בימי שהיו כפי הבירורים לגבי אפילו בשלום'

לשלמה), שבאה שבא מלכת (כמו ונתבררו המאור אל נמשכו אור בהם שהיה

הניצוצות  אפילו שיתבררו היא הבירורים עבודת של השלימות תכלית ואילו

הענין  אמיתית "וזהו שבהם הקדושה אור נחשך והסתרים העלמות כמה שמצד

בשלום". דפדה
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כר

נפשי  בשלום פדה

אזי  הּגיּלּוּיים, ּבחינת מאיר ׁשּכאׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָבׁשלֹום,

ׁשּגם  צדדים ׁשני ּוכמֹו ,ער לֹו יׁש ׁשּכנגד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּצד

ׁשּיי חּלׁש, הּוא והּׁשני חזק הּוא האחד ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכאׁשר

מנּצח  ּכאׁשר וגם ּביניהם, מלחמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּתהיה

וניעֹור. חֹוזר יהיה זמן ׁשּלאחר אפׁשר  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמלחמה,

מּצד  הּנה הּמאֹור , קירּוב נעׂשה ּכאׁשר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָאבל

וגם  מנּגד, ׁשל למציאּות מקֹום אין עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּמאֹור

מה  לחׁשֹוׁש אין ולכן לאֹוהב, מתהּפ ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָהאֹויב

ׁשל  מציאּות רק ּכאן ׁשּיׁש ּכיון זמן, לאחר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּיהיה

הענין  נעׂשה הּמאֹור קירּוב ׁשּמּצד ונמצא, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָטֹוב.

הּׁשלימּות. ּבתכלית בׁשלֹום ְְְְְִֵַַָָָּדפדה

אפׁשר)ÏÚÂט) ּבדר) לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְִֵֵֶֶֶֶָָ

הּגאּוּלה  עם בׁשלֹום ּדפדה ְְְִַַַָָָָָהּׁשּייכּות

הּזקן  רּבינּו ּכדברי ּכסלו, ּכׁשּקריתי 82ּדי"ט , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

יצאתי  נפׁשי, בׁשלֹום ּפדה ּבּפסּוק ּתהּלים ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבספר

קדּוּׁשת  ּכבֹוד ּביאּור ידּוע ּדהּנה, כּו'. ְְְְִֵֵַַָָּבׁשלֹום

ׂשיחֹות  (ּבכּמה אדמֹו"ר חמי ׁשענין 83מֹורי ( ְְְִִִִֶַַַָָ

על  למעלה ׁשהיה הּקטרּוג מּצד ּבא ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָהּמאסר

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּבגיּלּוי הּזקן אדמֹו"ר ְְְְִִִֵַַַַַָָָהנהגת

לרּבינּו אז אמרּו כן, ּפי על ואף ּפירסּום. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבדר

ואדרּבה 84הּזקן  ּבזה, ּתמׁשי ׁשהתחלּת, ּכיון , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

וכאׁשר  ׂשאת. ּביתר  חסידּות לֹומר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַׁשּיֹוסיף

לפי  זה הרי למּטה, הּנּצחֹון היה זה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלאחרי

ׁשּפ והיינּו, למעלה, הּנּצחֹון למעלה ׁשהיה סקּו ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָ

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּגיּלּוי יהיה ּולהּבא ְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשּמּכאן

ׁשּכאׁשר  וזהּו ּולרּבים. ּפירסּום ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַּבאֹופן

והרי  – הּנּצחֹון אֹודֹות הּזקן לרּבינּו ְֲִִֵֵֵַַַַָָהֹודיעּו

חמי  מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד (ּכדברי הרּוחני הּנּצחֹון ּבעיּקר נֹוגע היה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאצלֹו

ּבפסּוק  ּכי, נפׁשי, בׁשלֹום ּפדה הּפסּוק את ׁשאמר ּבׁשעה זה היה – ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאדמֹו"ר)

הּתֹורה  ּפנימּיּות ידי על ׁשּנעׂשית העבֹודה ׁשלימּות ּתכלית נתּבאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזה

ּתהיה  האלקית ׁשּנפׁש לי, מּקרב להיֹות ׁשּצרי החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנתּגּלתה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כה

 למלל ימא    25 

כה

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט

[ׁשּגם  הּבהמית ונפׁש הּגּוף עם קירּוב ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַּבאֹופן

ּכמֹו החסידּות, ּדתֹורת החיּדּוׁש יׁשנֹו זה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָּבענין

אדמֹו"ר  חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּגם 85ׁשּכתב , ְְְִִֶֶַַַַָָ

אֹותם  להלּביׁש צרי נעלים הּיֹותר ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהענינים

ׁשּכל  יבין האנֹוׁשי הּׂשכל ׁשּגם ּכאּלה ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבאֹותּיֹות

ויכֹול  אליהם, ׁשּיי יׂשראל מּבני ואחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד

ּומּכל  ּבפֹועל ], עבֹודה לידי ולהביאם ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלהּׂשיגם

ּבדר אּלא מלחמה, ּבדר אינּה הּפדּיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמקֹום,

ּבזמן  ׁשהיה ּכפי רק לא ּגּופא, ּובזה ְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשלֹום,

ׁשהיּו הּניצֹוצֹות רק ׁשּנתקּבצּו ,הּמל ְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשלמה

אפילּו ׁשּמתּבררים אּלא הּקדּוּׁשה, לאֹור ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָׁשּייכים 

סּיּום  ּגם וזהּו לגמרי. אֹורם ׁשּנחׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּניצֹוצֹות

הּניצֹוצֹות  על ּדקאי עּמדי, היּו ברּבים ּכי ְְִִִִִֵַַַַָָָָהּכתּוב

ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום זה ׁשאין הרּבים, לרׁשּות ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנפלּו

רׁשּות  ענין ּכל אּלא זה, לעּוּמת וגם קדּוּׁשה ְְְְְִֶֶַַַַָָָּגם

ּפֹועלים  מקֹום ּומּכל לקדּוּׁשה, מנּגד הּוא ְְֲִִִִֵַַָָָָהרּבים

ׁשאינם  ּבלבד זֹו ׁשּלא עּמדי, היּו הם ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּגם

עּמֹו, ׁשּמתאחדים אּדרּבה, אּלא אליו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָמנּגדים

התּפללּו אבׁשלֹום  אנׁשי ׁשּגם הירּוׁשלמי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּכדברי

מׁשיחא. מלּכא הּוא ּדוד, ׁשל ְְְְִִִֶַָָָלנצחֹונֹו

ÏÚÂ ּבׁשעה ׁשּנתּגּלה למעלה, הּנּצחֹון ידי ¿«ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

בׁשלֹום  ּפדה הּפסּוק הּזקן רּבינּו ְֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר

העבֹודה  עניני ׁשלׁשת ּבכל נמׁש זה הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנפׁשי,

ע  ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ּבּתֹורה ם ּדהעסק ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּדיּבּור  מחׁשבה עם ּגם הּקׁשּורים ְֲִִִִַַַַָָהּציּבּור,

ּכמאמר  ּבדיּבּור, עיּקרּה ּתֹורה ׁשהרי ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָּומעׂשה,

הּוא 86רז"ל  חסדים ּוגמילּות ּבּפה, למֹוציאיהם ְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ּבׁשם  נקראים הּמצוֹות ּדכל הּמעׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָענין

סתם 87צדקה  מצוה נקראת ּוצדקה והּמתּפּלל 88, , ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ
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ועוד.)85 שעט. ע' שסו. ע' ח"י כא. ע' ח"ב שלו אג"ק א.)86ראה נד, ובכ"מ.)87עירובין ג. מב, ג . לח, מקץ תו"א ראה

ב).)88 (מח, פל"ז תניא ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ÌÚ ·e¯È˜ ÏL ÔÙB‡a ‰È‰z לא והעבודה ƒ¿∆¿∆∆≈ƒ«¿∆∆««¬ƒ

נעלים  אלוקות עניני בהשגת עסוקה בעצמה האלוקית שהנפש באופן תהיה

הבהמית  והנפש הגוף בבירור מתעסקת Ê‰ואינה ÔÈÚa ÌbL] התקרבות ∆«¿ƒ¿»∆
הבהמית  הנפש את לברר האלוקית B˙c¯˙הנפש LecÈÁ‰ BLÈ∆¿«ƒ¿«

„B·k ·˙kL BÓk ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ¿∆»«¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜85, ¿«ƒ»ƒ«¿

ÌÈÏÚ ¯˙Bi‰ ÌÈÈÚ‰ ÌbL∆«»ƒ¿»ƒ«≈«¬ƒ
התורה  פנימיות החסידות, ,בתורת
˙Bi˙B‡a Ì˙B‡ LÈaÏ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ

כזה l‡k‰מילים  ÌbLוסגנון »≈∆∆«
ÏkL ÔÈ·È ÈLB‡‰ ÏÎO‰«≈∆»¡ƒ»ƒ∆»
Ï‡¯NÈ ÈaÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ì‚ÈO‰Ï ÏBÎÈÂ ,Ì‰ÈÏ‡ CÈiL«»¬≈∆¿»¿«ƒ»

אותם  ולהפנים «Ì‡È·‰ÏÂ¿«¬ƒלקלוט
ÏkÓe ,[ÏÚBÙa ‰„B·Ú È„ÈÏƒ≈¬»¿«ƒ»

,ÌB˜Ó,וההתלבשות הקירוב למרות »
‰i„t‰ והבירורC¯„a dÈ‡ «¿ƒ»≈»¿∆∆

,ÌBÏL C¯„a ‡l‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»∆»¿∆∆»
,‡Ùeb ‰Ê·e שלום בדרך בבירור »∆»

ÔÓÊaעצמו  ‰È‰L ÈÙk ˜¯ ‡Ï…«¿ƒ∆»»ƒ¿«
eˆa˜˙pL ,CÏn‰ ‰ÓÏL ובאו ¿……«∆∆∆ƒ¿«¿
ויתקנם  שיבררם המלך ̄»˜לשלמה

¯B‡Ï ÌÈÎÈiL eÈ‰L ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆»«»ƒ¿
,‰Me„w‰ אור בהם היה ועדיין «¿»

eÏÈÙ‡ ÌÈ¯¯a˙nL ‡l‡∆»∆ƒ¿»¿ƒ¬ƒ
Ì¯B‡ CLÁpL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆∆¿«»

,È¯Ó‚Ï.באריכות לעיל כמבואר ¿«¿≈
Ìb e‰ÊÂ של הפנימי ÌeiÒהתוכן ¿∆«ƒ

,È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ·e˙k‰«»ƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
È‡˜c שמכוון˙BˆBˆÈp‰ ÏÚ של ¿»≈««ƒ

eL¯Ï˙הקדושה  eÏÙpL∆»¿ƒ¿
LiL ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡L ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆≈∆»∆≈

‰Me„˜ Ìb Ba בחסידות (כמובא «¿»
ופירוד  וריבוי אחדות, היא שקדושה

הקדושה  היפך neÚÏ˙הוא Ì‚Â (¿«¿«
,‰Ê שיש מקום איננה הרבים' 'רשות ∆

הקדושה  היפך וגם קדושה גם בו

בקהלת  ככתוב זה' 'לעומת (הנקרא

ראה  רעה וביום בטוב היה טובה "ביום

האלקים") עשה זה לעומת זה את גם

ÏkÓe ,‰Me„˜Ï „bÓ ‡e‰ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈÚ Ïk ‡l‡∆»»ƒ¿«¿»«ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»
Ì‰ ÌbL ÌÈÏÚBt ÌB˜Ó הרבים רשות של È„nÚ,הענינים eÈ‰ עם »¬ƒ∆«≈»ƒ»ƒ

הקדושה  ‡l‡צד ,ÂÈÏ‡ ÌÈ„bÓ ÌÈ‡L „·Ïa BÊ ‡lL ,∆…ƒ¿«∆≈»¿«¿ƒ≈»∆»
ÈÓÏLe¯È‰ È¯·„k ,BnÚ ÌÈ„Á‡˙nL ,‰a¯c‡ זה פסוק על «¿«»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«¿ƒ

ÌBÏL·‡ ÈL‡ ÌbL וגם דוד של לצידו להיות התהפכו בדוד, שמרד ∆««¿≈«¿»
ÁÈLÓ‡הם  ‡kÏÓ ‡e‰ ,„Âc ÏL BBÁˆÏ eÏÏt˙‰ מלך ƒ¿«¿¿ƒ¿∆»ƒ«¿»¿ƒ»

.המשיח 
‰ÏÚÓÏ ÔBÁvp‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈«ƒ»¿«¿»
הרוחניים  עליונים בעולמות

eÈa¯ ¯Ó‡L ‰ÚLa ‰lb˙pL∆ƒ¿«»¿»»∆»««≈
ÌBÏL· ‰„t ˜eÒt‰ Ô˜f‰«»≈«»»»¿»

,ÈLÙ גילוי על הקטרוג והתבטל «¿ƒ
בפרסום  התורה Ê‰פנימיות È¯‰ ענין ¬≈∆

בשלום' ÏÎaה'פדה CLÓƒ¿«¿»
˜ÒÚ‰c ‰„B·Ú‰ ÈÈÚ ˙LÏL¿…∆ƒ¿¿≈»¬»¿»≈∆
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ¬»ƒ

,¯eaÈv‰ ÌÚ Ïlt˙Óe וכפי ƒ¿«≈ƒ«ƒ
של  המעלה באריכות לעיל שנתבאר

משלושתם  אחד בכל בשלום' ,'פדה
‰·LÁÓ ÌÚ Ìb ÌÈ¯eLw‰«¿ƒ«ƒ«¬»»
‰¯Bz È¯‰L ,‰NÚÓe ¯eaÈcƒ«¬∆∆¬≈»
¯Ó‡Ók ,¯eaÈ„a d¯wÈÚƒ»»¿ƒ¿«¬«

Ï"Ê¯86 בגמראÌ‰È‡ÈˆBÓÏ ««¿ƒ≈∆
‰ta אמר ששמואל בגמרא (כמובא «∆

פיך  פתח ותקרא, פיך פתח יהודה: לרב

ימים  ותאריך בך שיתקיים ותשנה

ולכל  למוצאיהם הם חיים כי שנאמר

אלא  למוצאיהם תקרי אל מרפא, בשרו

בפה) eÏÈÓ‚e˙למוציאיהם ,¿ƒ
,‰NÚn‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒƒ¿«««¬∆
ÌLa ÌÈ‡¯˜ ˙BÂˆn‰ ÏÎc¿»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

אור ,87ˆ„˜‰ בתורה (כמבואר ¿»»
נקראות  המצוות "כל הזקן: לאדמו"ר

שעל  גוי תרומם צדקה כי צדקה בשם

למטה  שעושין וחסד הצדקה ידי

כמת, חשוב ועני שפלים רוח להחיות

חיים  רוח נמשך קץ לאין מכן ויותר כן

הוא  ברוך החיים מחיי מלמעלה

ימין  בבחינת ממש מתים להחיות

באור  ממש תחבקני וימינו מקרבת

ולהעלות  לרומם שמלמעלה, המקיף

סוף  אין באור מעלה למעלה הנפש את

מצוה") נר ענין וזהו ממש הוא ˜¯‡˙ברוך ‰˜„ˆe ירושלמי , בתלמוד ¿»»ƒ¿≈
Ì˙Ò ‰ÂˆÓ88, המצוות כל את כוללת צדקה ÌÚכי Ïlt˙n‰Â ƒ¿»¿»¿«ƒ¿«≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כו

 26   למלל ימא  

כו

נפשי  בשלום פדה

רז"ל  ּכמאמר הּמחׁשבה, ענין הּוא הּצּבּור 89עם ְְְֲִִִַַַַַַַַָָ

ּולהּבא  ׁשּמּכאן ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאיזֹוהי

אּלּו ענינים ּבכל לי ּדמּקרב העבֹודה ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָּתהיה

ּבּתֹורה, מהעֹוסק החל ּבׁשלֹום, ּפדּיה ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבאֹופן

אין  (ׁשּבזה ּדוקא הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְִִִֵֶֶַַָָָּבליּמּוד

לעיל  ּכּנזּכר זכה, ּדלא ּומּצב מּמעמד ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹלחׁשֹוׁש

הּציּבּור, עם ּומתּפּלל חסדים לגמילּות ּבנֹוגע זה ּדר ועל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבארּוּכה),

מדידה  ּוללא ודעת מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה ּבאֹופן היא ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשההתעּסקּות

נפׁשי  בׁשלֹום ּדפדה הענין אמיּתית נעׂשה זה ידי ׁשעל ּובאֹופן 90והגּבלה, , ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשלֹום. מד' ּבׁשלֹום ְִֵֶָָָָׁשּיצאתי
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סע"א.)89 ב, תענית העליונה )90ראה על החסידים שיד ההכרזה ע"ד נזכר המאמר שבסיום א', ברשימה – קצת. חסר

(המו"ל). – וש"נ). ואילך. רסד ס"ע ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק (ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰·LÁn‰ ÔÈÚ ‡e‰ ¯eav‰89‰„B·Ú È‰BÊÈ‡ «ƒƒ¿«««¿»»¿«¬«««≈ƒ¬»

·laL ומחשבה כוונה הוא Ô‡knLשענינה ,‰lÙz BÊ הגאולה מאז ∆«≈¿ƒ»∆ƒ»
כסלו  בי"ט הזקן אדמו"ר «»¿a‰Ïe‡של

ÈÏ ·¯wÓc ‰„B·Ú‰ Ìb ‰È‰zƒ¿∆«»¬»¿ƒ¿»ƒ
el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa תורה של ¿»ƒ¿»ƒ≈

(מעשה) חסדים גמילות (דיבור),

(מחשבה) ÏLותפילה ÔÙB‡a¿∆∆
˜ÒBÚ‰Ó ÏÁ‰ ,ÌBÏLa ‰i„t¿ƒ»¿»»≈≈»≈
˙eiÓÈt „enÈÏa ,‰¯Bza«»¿ƒ¿ƒƒ

‰ÊaL) ‡˜Âc ‰¯Bz‰ בלימוד «»«¿»∆»∆
מלימוד  בשונה התורה, פנימיות

ÓÚnÓ„ה'נגלה' LBLÁÏ ÔÈ‡≈«¬ƒ«¬»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,‰ÎÊ ‡Ïc ·vÓe«»¿…»»«ƒ¿»¿≈
Ú‚Ba ‰Ê C¯c ÏÚÂ ,(‰ke¯‡a«¬»¿«∆∆∆¿≈«
ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚Ïƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈ƒ

‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡a ‡È‰ Ì‰a ˙e˜qÚ˙‰‰L ,¯eaÈv‰«ƒ∆«ƒ¿«¿»∆ƒ¿∆»¬»∆¿«¿»
˙Ú„Â ÌÚhÓ וההיגיון השכל פי על ומתבקש שמתחייב למה ומעבר מעל ƒ««»««

ÏÚL ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ‡ÏÏe¿…¿ƒ»¿«¿»»∆«
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡ ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆¬ƒƒ»ƒ¿»

ÈLÙ ÌBÏL· ‰„Ùc90, ¿»»¿»«¿ƒ
'„Ó ÌBÏLa È˙‡ˆiL ÔÙB‡·e¿∆∆»»ƒ¿»≈

ÌBÏL כותב הזקן שאדמו"ר כפי »
את  שאמר בעת מהמאסר יציאתי לגבי

נפשי'. בשלום 'פדה הפסוק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc mixcp(iriax meil)

.xg` oinn lk`i `l df oina dyerdy
,`xnbd zxxanïéñôeìk éàî,oiqtelk md dn -éðéàúc àðéî ©§§¦¦¨¦§¥¥

éãôì ïBäpî ïéãáòc.liyaz mdn mipikny mip`z oin - §¨§¦¦§©§¥
:mip`z iliyaz oipra dyrn d`ian `xnbd

äädéøáçì àcáò áäéc ,àøáb àezpn lr ,exiagl car ozpy - ©©§¨§¨©©§¨§©§¥
déøeîâàìmilyan cvik ,ecnll -éãôì éðéî àôìàibeq sl` - §©§¥©§¨¦¥©§¥

seqal .mip`zn miliyazdéøîâàwx lyal ecnil -äàî éðîz ©§¨¥©§¥¥¨
e mc` eze` jld .liyaz ipin ze`n dpeny -àðéãì déðîæà- ©§§¥§¦¨

dxez oicl exiag z` oinfdeéaøc dén÷ì`ly jk lr ,iax iptl - §©¥§©¦
miliyaz ipin sl` lyal card z` cnil `le ezghad z` miiw

.ze`n dpeny m` ikéaø øîà,xn`e iax `ltzd -eðéúBáàeidy ¨©©¦£¥
oaxegd zraeðéLð ,eøîà[epgkyÎ]íéìëàî åðòãé øîåìë ¯ äáBè ¨§¨¦¨

,eðà ,íúåà åðçëùå íéáåè íéøáãå,oaxegd zra llk epiid `ly ¨
eðéàø àì eðéðéòa eléôàjk lk zeyrl jiiyy eprci `l mlern - £¦§¥¥Ÿ¨¦

ipin daxd jk lka mi`iwa mkpid cvike ,miaeh mixac daxd
.milk`n

:iax ly ezexiyr lceb lr zxtqn `xnbd
àìelä déì ãáò éaødpezg dyr -áúk ,éaøa ïBòîL éaøìúéa ìò ©¦¨©¥¦¨§©¦¦§§©¦¨©©¥

àððby ,dtegd zia lr azkp -ïéøðéc ïéàBaéø ïéôìà äòaøàå ïéøNò §¨¨¤§¦§©§¨¨£§¦¦¦¦¨¦
,mixpic ze`eaix sl` rax`e mixyr -ïéc àððb úéa ìò e÷ôð- ¨§©¥§¨¨¥

,ef oi`eyip zcerq z`veda e`viàøt÷ øáì déðîæà àìå`le - §Ÿ©§§¥§©©¨¨
e `xtw xa qrk .dpezgl `xtw xa z` iax oinfddéì øîà,iaxl - ¨©¥

BðBöø éøáBòì íà,`ed jexa yecwd lyCkjexa yecwd rityn - ¦§§¥§¨
,daeh daxd jk lk `edänëå änk úçà ìò BðBöø éNBòìrityiy §¥§©©©©¨§©¨

.daeh daxddéðîæàe xfg ,dpezgl iax epinfd -øîà,`xtw xa ©§§¥¨©
m`äfä íìBòa BðBöø éNBòìCk`ed jexa yecwd mdl rityny - §¥§¨¨©¤¨

,daeh daxd jk lkänëå änk úçà ìò àaä íìBòìmdl rityiy ¨¨©¨©©©©¨§©¨
.daeh daxd `ed jexa yecwd

:egcan didy `xtw xae iax oipra zxtqn `xnbd
îBééiçîc àéaø déa C,jiign did iaxy meia -àúeðòøet àéúà ¨¦§©¥¥©¦¨§¨§¨¨

àîìòì.mlerl zeprxet d`a dzid - §¨§¨
déì øîàiax,àøt÷ øáìjnn dywaaïçécáz àìgcaz l` - ¨©¥§©©¨¨Ÿ§©¦¨

,ize`Cì àðáéäéåjl oz` df xkyae -éhéç éåéøb ïéòaøà- §¨¦§¨¨©§§¦§¦¥¦¥
.mihg ly zecn mirax`déì øîà,iaxl `xtw xaøî éæçéì- ¨©¥¦§¥©

,ipec` d`xi
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 למלל ימא    27 

כז

b"k ,ayie zyxt zay .c"qa
,zah ycegd mikxan ,elqk

a"iyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

·LiÂ ּכנען ּבארץ אביו מגּורי ּבארץ .1יעקב «≈∆ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

הּוא, ּבּכתּוב הּפׁשּוט הּפירּוׁש ִֵֵַַַָָהּנה

יצחק. אביו מגּורי ּבארץ מֹוׁשבֹו קבע ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיעקב

להבין  צרי זה 2א לפני נאמר ּכבר הרי וּיבא 3, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכתיב  ּכ ואחר וגֹו', אביו יצחק אל וּיגוע 4יעקב ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹ

ׁשּבא  לאחרי ׁשנים ּכּמה זה ׁשהיה וּימת, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָיצחק

אליו  יצחק 5יעקב אל יעקב ׁשּביאת מּובן, ּומּזה , ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ואם  קבע, ּביאת אּלא עראי ּביאת היתה לא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹאביו

קבע  ׁשּיעקב ּבאמרֹו ּכאן הּכתּוב ּמחּדׁש מה ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹּכן

ּבּמדרׁש איתא והּנה, אביו. מגּורי ּבארץ 6מֹוׁשבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

רׁש"י  ּבפירּוׁש ּגם ליׁשב 7(והּובא יעקב ּביּקׁש ( ְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹ

מה  לּצּדיקים ּדּיין לא הּקּב"ה, אמר כּו', ְְִִַַַַַַַָָָָָֹּבׁשלוה

ׁשּמבּקׁשים  אּלא הּבא, לעֹולם להם ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשּמתּוּקן

החיּדּוׁש מבֹואר ּובזה הּזה. ּבעֹולם ּבׁשלוה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָליׁשב

היא  ּבזה ׁשהּכּוונה יעקב, וּיׁשב ֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּכתּוב

ּׁשאמר  מה להבין צרי א ּבׁשלוה. ְְְִִִִֶַַַַָָָָָליׁשיבה

ּכיון  ּדהּנה, כּו', לּצּדיקים  ּדּיין לא ְִִִֵֵַַַַָָָָֹהּקּב"ה

ידע  ּבוּדאי הרי ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּביּקׁש

ּבׁשלוה. ליׁשב אים) קּומט (עס הּוא ְְְִֵֵֶֶַָָׁשראּוי

יגרֹום  ׁשּמא ירא היה ׁשּיעקב ׁשּמצינּו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּובפרט

ּבׁשלוה,8החטא  ליׁשב ּביּקׁש ּכאׁשר ּכן, ואם , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
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א.)1 לז, (סה"מ )2פרשתנו תרנ"ו תרל"א. יעקב וישב רד"ה א. רסו, ח"א פרשתנו אוה"ת וראה עה"פ. אברבנאל ראה

ועוד. א'מט]). ע' [ח"ג תשעו ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה שח). ע' תרנ"ו צז. ע' ח"א כז.)3תרל"א לה, שם,)4וישלח

שם.)5כט. פרש"י ג.)6ראה פפ"ד, ב.)7ב"ר שם, יא.)8פרשתנו לב, וישלח פרש"י א. ד, ברכות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
וישב: פרשת השבוע, פרשת את הפותח בפסוק בתורה, נאמר

ÔÚk ı¯‡a ÂÈ·‡ È¯e‚Ó ı¯‡a ·˜ÚÈ ·LiÂ1Le¯Èt‰ ‰p‰ . «≈∆«¬…¿∆∆¿≈»ƒ¿∆∆¿»«ƒ≈«≈
·e˙ka ËeLt‰ זהB·LBÓ Ú·˜ ·˜ÚiL ,‡e‰ מחרן שחזר לאחר «»«»∆«¬…»«»

È¯e‚Ó ı¯‡a גר שבה ÔÈ·‰Ïבארץ CÈ¯ˆ C‡ .˜ÁˆÈ ÂÈ·‡2È¯‰ , ¿∆∆¿≈»ƒƒ¿»«»ƒ¿»ƒ¬≈
‰Ê ÈÙÏ ¯Ó‡ ¯·k3 בפרשה ¿»∆¡«ƒ¿≈∆

וישלח  פרשת ÚÈ˜·הקודמת, ‡·iÂ«»…«¬…
Ck ¯Á‡Â ,'B‚Â ÂÈ·‡ ˜ÁˆÈ Ï‡∆ƒ¿»»ƒ¿¿««»

וישלח בפרשת הענין È˙k4·בהמשך ¿ƒ
È‰L‰כתוב  ,˙ÓiÂ ˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ«ƒ¿«ƒ¿»«»»∆»»
‰Ê יצחק של ÌÈLמותו ‰nk ∆«»»ƒ

ÂÈÏ‡ ·˜ÚÈ ‡aL È¯Á‡Ï5, ¿«¬≈∆»«¬…≈»
כתוב  על רש"י בפירוש שמובא וכפי

אין  - יצחק "ויגוע וישלח, בפרשת זה

של  מכירתו בתורה, ומאוחר מוקדם

י"ב  יצחק של למיתתו קדמה יוסף

מיתת  שעל פי על אף כלומר, שנה...",

על  ואילו וישלח בפרשת מסופר יצחק

יותר, מאוחר מסופר יוסף מכירת

יוסף, מכירת למעשה וישב, בפרשת

מחרן  חזר שיעקב אחרי שהיתה

היתה  יצחק, מגורי בארץ והתיישב

יצחק  מות לפני שנים עשרה שתים

דבריו) בהמשך מוכיח שרש"י (כפי

‰fÓe שנים כמה מת שיצחק מכך ƒ∆
אליו, חזר שיעקב «Ô·eÓ,אחרי

ÂÈ·‡ ˜ÁˆÈ Ï‡ ·˜ÚÈ ˙‡ÈaL∆ƒ««¬…∆ƒ¿»»ƒ
‡l‡ È‡¯Ú ˙‡Èa ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»ƒ«¬«∆»

,Ú·˜ ˙‡Èa שנמשכה התי ישבות ƒ«∆«
LcÁnשנים, ‰Ó Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«¿«≈

·˜ÚiL B¯Ó‡a Ô‡k ·e˙k‰«»»¿»¿∆«¬…
È¯e‚Ó ı¯‡a B·LBÓ Ú·»̃«»¿∆∆¿≈

,ÂÈ·‡ וישלח בפרשת מהמסופר הרי »ƒ
מושבו, את קבע שיעקב מובן כבר

מגורי  בארץ בקביעות, התיישבות היינו

יצחק.?

‡˙È‡ ,‰p‰Â מובאL¯„na6 ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»

È"L¯ Le¯ÈÙa Ìb ‡·e‰Â)7 הפרשה שעבר )בתחילת מה כל שלאחר ¿»«¿≈«ƒ
לבן  ועם עשיו עם אבינו יעקב ÂÏLa‰על ·LÈÏ ·˜ÚÈ LwÈa ובמנוחה ƒ≈«¬…≈≈¿«¿»

Ôwe˙nM ‰Ó ÌÈ˜ÈcvÏ ÔÈic ‡Ï ,‰"aw‰ ¯Ó‡ ,'eÎמוכןÌ‰Ï »««»»…«»««ƒƒ«∆¿»»∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ואין בשלוה לשבת עתידים הצדיקים שם רוחני, עולם שהוא »»«»

בכך  מסתפקים «∆‡l‡הצדיקים
‰ÂÏLa ·LÈÏ ÌÈLw·nL גם ∆¿«¿ƒ≈≈¿«¿»

‰f‰ ÌÏBÚa ועוד" רש"י: (ובלשון »»«∆
לישב  יעקב ביקש וישב: בו, נדרש

יוסף, של רוגזו עליו קפץ בשלוה,

אומר  בשלוה, לישב מבקשים צדיקים

לצדיקים  דיין לא הוא, ברוך הקדוש

אלא  הבא לעולם להם שמתוקן מה

בעולם  בשלוה לישב שמבקשים

הללו Ê·e‰הזה"). המדרש דברי לפי »∆
·e˙kaL LecÈÁ‰ ¯‡B·Ó¿»«ƒ∆«»

,·˜ÚÈ ·LiÂ לעיל כבר האמור על «≈∆«¬…
יצחק  אל בא שיעקב וישלח בפרשת

הוא והחידוש Êa‰אביו, ‰Âek‰L∆««»»»∆
כאן האמור יעקב' È‰ƒ‡ב'וישב

‰ÂÏLa ‰·ÈLÈÏ כאן האמור ולכן ƒƒ»¿«¿»
מיותרת. כפילות אינו

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ ענין של לגופו «»ƒ¿»ƒ
ÔÈic ‡Ï ‰"aw‰ ¯Ó‡M ‰Ó«∆»««»»…«»

'eÎ ÌÈ˜ÈcvÏ לעולם להם המוכן ««ƒƒ
בעולם  בשלוה לישב שמבקשים הבא

ÚÈ˜·הזה, LwÈaL ÔÂÈk ,‰p‰c¿ƒ≈≈»∆ƒ≈«¬…
È‡cÂa È¯‰ ,‰ÂÏLa ·LÈÏ≈≈¿«¿»¬≈¿««

‡e‰ Èe‡¯L Ú„ÈËÓe˜ ÒÚ) »«∆»∆¿
ÌÈ‡ לו ÂÏLa‰.שמגיע ·LÈÏ ( ƒ≈≈¿«¿»

‰È‰ ·˜ÚiL eÈˆnL Ë¯Ù·eƒ¿»∆»ƒ∆«¬…»»
‡ËÁ‰ ÌB¯‚È ‡nL ‡¯È8, »≈∆»ƒ¿«≈¿

מעשיו  ירא היה שיעקב הגמרא כדברי

ברוך  הקדוש לחרן, לכתוב לפני למרות

ויחזיר  עליו שישמור לו הבטיח הוא

יעקב  כי בשלום, ישראל לארץ אותו

מפני  להבטחה ראוי אינו שמא חשש
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc mixcp(iriax meil)

.xg` oinn lk`i `l df oina dyerdy
,`xnbd zxxanïéñôeìk éàî,oiqtelk md dn -éðéàúc àðéî ©§§¦¦¨¦§¥¥

éãôì ïBäpî ïéãáòc.liyaz mdn mipikny mip`z oin - §¨§¦¦§©§¥
:mip`z iliyaz oipra dyrn d`ian `xnbd

äädéøáçì àcáò áäéc ,àøáb àezpn lr ,exiagl car ozpy - ©©§¨§¨©©§¨§©§¥
déøeîâàìmilyan cvik ,ecnll -éãôì éðéî àôìàibeq sl` - §©§¥©§¨¦¥©§¥

seqal .mip`zn miliyazdéøîâàwx lyal ecnil -äàî éðîz ©§¨¥©§¥¥¨
e mc` eze` jld .liyaz ipin ze`n dpeny -àðéãì déðîæà- ©§§¥§¦¨

dxez oicl exiag z` oinfdeéaøc dén÷ì`ly jk lr ,iax iptl - §©¥§©¦
miliyaz ipin sl` lyal card z` cnil `le ezghad z` miiw

.ze`n dpeny m` ikéaø øîà,xn`e iax `ltzd -eðéúBáàeidy ¨©©¦£¥
oaxegd zraeðéLð ,eøîà[epgkyÎ]íéìëàî åðòãé øîåìë ¯ äáBè ¨§¨¦¨

,eðà ,íúåà åðçëùå íéáåè íéøáãå,oaxegd zra llk epiid `ly ¨
eðéàø àì eðéðéòa eléôàjk lk zeyrl jiiyy eprci `l mlern - £¦§¥¥Ÿ¨¦

ipin daxd jk lka mi`iwa mkpid cvike ,miaeh mixac daxd
.milk`n

:iax ly ezexiyr lceb lr zxtqn `xnbd
àìelä déì ãáò éaødpezg dyr -áúk ,éaøa ïBòîL éaøìúéa ìò ©¦¨©¥¦¨§©¦¦§§©¦¨©©¥

àððby ,dtegd zia lr azkp -ïéøðéc ïéàBaéø ïéôìà äòaøàå ïéøNò §¨¨¤§¦§©§¨¨£§¦¦¦¦¨¦
,mixpic ze`eaix sl` rax`e mixyr -ïéc àððb úéa ìò e÷ôð- ¨§©¥§¨¨¥

,ef oi`eyip zcerq z`veda e`viàøt÷ øáì déðîæà àìå`le - §Ÿ©§§¥§©©¨¨
e `xtw xa qrk .dpezgl `xtw xa z` iax oinfddéì øîà,iaxl - ¨©¥

BðBöø éøáBòì íà,`ed jexa yecwd lyCkjexa yecwd rityn - ¦§§¥§¨
,daeh daxd jk lk `edänëå änk úçà ìò BðBöø éNBòìrityiy §¥§©©©©¨§©¨

.daeh daxddéðîæàe xfg ,dpezgl iax epinfd -øîà,`xtw xa ©§§¥¨©
m`äfä íìBòa BðBöø éNBòìCk`ed jexa yecwd mdl rityny - §¥§¨¨©¤¨

,daeh daxd jk lkänëå änk úçà ìò àaä íìBòìmdl rityiy ¨¨©¨©©©©¨§©¨
.daeh daxd `ed jexa yecwd

:egcan didy `xtw xae iax oipra zxtqn `xnbd
îBééiçîc àéaø déa C,jiign did iaxy meia -àúeðòøet àéúà ¨¦§©¥¥©¦¨§¨§¨¨

àîìòì.mlerl zeprxet d`a dzid - §¨§¨
déì øîàiax,àøt÷ øáìjnn dywaaïçécáz àìgcaz l` - ¨©¥§©©¨¨Ÿ§©¦¨

,ize`Cì àðáéäéåjl oz` df xkyae -éhéç éåéøb ïéòaøà- §¨¦§¨¨©§§¦§¦¥¦¥
.mihg ly zecn mirax`déì øîà,iaxl `xtw xaøî éæçéì- ¨©¥¦§¥©

,ipec` d`xi
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כח

כנען  בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

ׁשראּוי  ּכזֹו למדריגה ׁשּמּגיע ידע ּבוּדאי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהרי

רז"ל  ּׁשאמרּו מּמה ּגם ּומּובן ּבׁשלוה. 9ליׁשב ְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּדקאי  הּבא, עֹולם מעין הּקּב"ה הטעימן ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּבחיר  יעקב, ראּוי היה ולכן, האבֹות, ְֲִֵַַָָָָָָָֹעל

מה 10ׁשּבאבֹות  מּובן ואינֹו ּבׁשלוה. ליׁשב , ְְְֵֵֵֶַַָָָָ

כּו'. לּצּדיקים ּדּיין לא הּקּב"ה ִִֶַַַַַָָָָֹּׁשאמר 

הענין ÔÈ·‰Ïeב) ּפרטי ּתחיּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ּבּגמרא  ּדאיתא נר 11ּדחנּוּכה, ְְֲִֵַַָָָָ

מצוה  כּו', החּמה מּׁשּתׁשקע מצותּה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָחנּוּכה

מּנח  והיכן וכּו', מּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָלהּניחּה

ונר  מּימין מזּוזה ׁשּתהא ּכדי מּׂשמאל, כּו' ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹלּה

ּבנרֹות, מצוֹות ׁשלׁש יׁש והּנה, מּׂשמאל. ְְְְֲִִִֵֵֵָָֹֹחנּוּכה

ונר  ׁשּבת, נר ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה הּמנֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָנר

ונר  הּמקּדׁש מּנרֹות חלּוק חנּוּכה ונר ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָחנּוּכה.

ּבפלג 12ׁשּבת  להדליקם מצוה הּמקּדׁש ּדנרֹות , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

החּמה, ׁשקיעת לפני זמן מׁש ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמנחה,

הּׁשקיעה, לפני להדליקם צרי ׁשּבת נרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

החּמה. מּׁשּתׁשקע מצותּה חנּוּכה נר ּכן ּׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה

הּמקּדׁש, ּבפנים מקֹומֹו הּמקּדׁש ּדנר זאת, ְְְְְְִִִִֵַַָָֹועֹוד

מקֹום  ּבעזרה), (ולא ההיכל ּבתֹו ּגּופא ְְֲֵֶַָָָָָָָֹּובזה

אסּור  לּכהנים וגם לׁשם, נכנסים ּכהנים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹֹׁשרק

ריקנית) (ּביאה עבֹודה לצֹור ׁשּלא ,13להּכנס ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשלֹום  הּוא ענינֹו ׁשהרי ּבפנים, הּוא ׁשּבת נר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָוכן

ּבֹו ׁשאֹוכלים ּבחדר להדליקֹו צרי ולכן ,14ּבית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
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א'נט].)9 ע' [שם תשפד ע' ריש שם תער"ב המשך וראה ב. טז, ב"ר )10ב"ב ג"כ וראה כה. כז, תולדות הפסוקים שער

ב. קמז, ב. קיט, זח"א ואילך.)11רפע"ו. ב כא, באוה"ת )12שבת החמה משתשקע מצותה רד"ה ראה – לקמן בהבא

משתשקע  מצותה ורד"ה נ"ח מצות ת"ר ד"ה קיב). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח הנ"ל רד"ה ב. תתקמ, ח"ה) (בראשית חנוכה

וש"נ. קסט). ע' קסב. ע' כסלו סה"מ (תו"מ תשל"ח ה"ב.)13החמה פ"ב המקדש ביאת הל' אדה"ז )14רמב"ם שו"ע ראה

רסג. ר"ס או"ח

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
זכיותי  נתמעטו - החסדים מכל "קטנתי וישלח: בפרשת רש"י (ובלשון החטא

נתלכלכתי  משהבטחתני שמא ירא אני לכך עמי, שעשית והאמת החסדים ע"י

עשו" ביד להמסר לי ויגרום Ôk,בחטא Ì‡Â LwÈaכעת ), ¯L‡k יעקב ¿ƒ≈«¬∆ƒ≈
,‰ÂÏLa ·LÈÏ,לכך ראוי אינו שמא חשש Ú„Èולא È‡cÂa È¯‰ ≈≈¿«¿»¬≈¿««»«

Èe‡¯L BÊk ‰‚È¯„ÓÏ ÚÈbnL∆«ƒ«¿«¿≈»»∆»
Ô·eÓe .‰ÂÏLa ·LÈÏ זה ודבר ≈≈¿«¿»»

לו  שיש כזו בדרגה היה אבינו שיעקב

בשלוה, לישב לבקש הזכות מלוא את

¯Ï"Êמובן  e¯Ó‡M ‰nÓ Ìb9 «ƒ«∆»¿««
‰ÔÓÈÚËבגמרא  ‰LÏL¿…»ƒ¿ƒ»

‰"aw‰ הזה בעולם ÔÈÚÓבהיותם «»»≈≈
È‡˜c ,‡a‰ ÌÏBÚ היא שהכוונה »«»¿»≈
,ÔÎÏÂ ,˙B·‡‰ ÏÚ מעלתו בגלל «»»¿»≈

ÈÁa¯הגדולה  ,·˜ÚÈ Èe‡¯ ‰È‰»»»«¬…»ƒ
˙B·‡aL10, עצמם האבות שמבין ∆»»

והמעולה  המובחר ≈≈LÈÏ·הוא
‰Ó Ô·eÓ BÈ‡Â .‰ÂÏLa¿«¿»¿≈»«
ÔÈic ‡Ï ‰"aw‰ ¯Ó‡M∆»««»»…«»

'eÎ ÌÈ˜ÈcvÏ שרצונו משמע שמזה ««ƒƒ
לא  דבר הוא בשלוה לשבת יעקב של

לעיל  האמור עם מתאים זה ואיך נכון,

ר  יעקב היה לכך.?שבודאי אוי

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
,‰keÁc ÔÈÚ‰ ÈË¯t ‰lÈÁz¿ƒ»¿»≈»ƒ¿»«¬»
בה  זו, שבת שאחרי בשבוע שמתחיל

המאמר מובא È‡c˙‡נאמר ¿ƒ»
‡¯Óba11d˙ÂˆÓ ‰keÁ ¯ «¿»»≈¬»ƒ¿»»

חנוכה  של הנרות את להדליק

,'eÎ ‰nÁ‰ Ú˜LzMÓ החל ƒ∆ƒ¿«««»
על  נאמר ועוד השמש, משקיעת

חנוכה  נר dÁÈp‰Ïהדלקת ‰ÂˆÓƒ¿»¿«ƒ»
החנוכה  נר B˙Èaאת Á˙t ÏÚ«∆«≈

dÏ ÁpÓ ÔÎÈ‰Â ,'eÎÂ ıeÁaÓƒ«¿¿≈»««»
'eÎ,החנוכה נר את אותה, מניח והיכן

Ï‡ÓOÓ,הפתח של שמאל ÔÈÓiÓמצד ‰ÊeÊÓ ‡‰zL È„k הפתח ƒ¿…¿≈∆¿≈¿»ƒ»ƒ
המזוזה  את לקבוע יש שבו הפתח של הצד Ï‡ÓOÓשזהו ‰keÁ ¯Â¿≈¬»ƒ¿…

התוכן  להלן שיתבאר וכפי צידיו, משני במצוות מוקף הפתח יהיה וכך הפתח,

הדברים. של הפנימי

˙BÂˆÓ LÏL LÈ ,‰p‰Â שונות‰˙È‰L ‰¯Bn‰ ¯ ,˙B¯a ¿ƒ≈≈»…ƒ¿¿≈≈«¿»∆»¿»
˜eÏÁ ‰keÁ ¯Â .‰keÁ ¯Â ,˙aL ¯ ,Lc˜na ושונה «ƒ¿»≈«»¿≈¬»¿≈¬»»

˙aL ¯Â Lc˜n‰ ˙B¯pÓ12‰ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙B¯c , ƒ≈«ƒ¿»¿≈«»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
‰Án‰ ‚ÏÙa Ì˜ÈÏ„‰Ï לנקודת והכוונה המנחה, אמצע מילולית: ¿«¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿»

קטנה' 'מנחה זמן התחלת שבין הזמן

היום, ÔÓÊלסוף CLÓ ‡e‰L זמן ∆∆∆¿«
‰nÁ‰,ממושך  ˙ÚÈ˜L ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ«««»

CÈ¯ˆ ˙aL ˙B¯ ÔÎÂ¿≈≈«»»ƒ
,‰ÚÈ˜M‰ ÈÙÏ Ì˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»

יום, ¯מבעוד Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈≈
d˙ÂˆÓ ‰keÁדוקאÚ˜LzMÓ ¬»ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿«

‰nÁ‰.להחשיך ומתחיל ««»
,˙‡Ê „BÚÂ נר בין נוסף הבדל ויש ¿…

נרות חנ  האחרים, הנרות לשני וכה

השבת, ונרות ‰Lc˜nהמקדש ¯c¿≈«ƒ¿»
‰Ê·e ,Lc˜n‰ ÌÈÙa BÓB˜Ó¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»∆

‡Ùeb שבו המקום עצמו, במקדש »
הנרות  את הדליקו שבה המנורה היתה

‰‰ÏÎÈהיה  CB˙a האולם שהוא ¿«≈»
המקדש  בית ÊÚa¯‰של ‡ÏÂ)¿…»¬»»

עצמו  להיכל הוא ),שמחוץ וההיכל

ÌÈÒÎ ÌÈ‰k ˜¯L ÌB˜Ó»∆«…¬ƒƒ¿»ƒ
,ÌLÏ ההיכל של שקדושתו מפני ¿»

גם  מותר שבה העזרה מקדושת גדולה

להיכנס  ולישראלים »¿Ì‚Âללויים
Òk‰Ï ¯eÒ‡ ÌÈ‰kÏ להיכל «…¬ƒ»¿ƒ»≈

המנורה  נמצאת C¯BˆÏשבו ‡lL∆…¿∆
˙È˜È¯ ‰‡Èa) ‰„B·Ú כניסה ¬»ƒ»≈»ƒ

מסוימת  עבודה לצורך לא לחינם,

המקדש  ובלשון ,13)מעבודות

שלא  הכהנים כל "והוזהרו הרמב"ם

שלא  הקדשים לקודש או לקודש יכנסו

בכל  יבוא ואל שנאמר עבודה, בשעת

הקדשים, קודש זה הקודש אל עת

הבית", כל על להזהיר לפרוכת ‰e‡מבית ˙aL ¯ ÔÎÂ שמדליקים נר ¿≈≈«»
,ÌÈÙa,הבית BÈÚבתוך È¯‰L שבת נר Èa˙,של ÌBÏL ‡e‰ ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿»¿«ƒ

Ba ÌÈÏÎB‡L ¯„Áa B˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ14, אדמו"ר וכדברי ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ«∆∆∆¿ƒ
בשבת  דולק נר אדם לכל שיהיה חכמים "תיקנו שלו: ערוך' ב'שולחן הזקן
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כט

 למלל ימא    29 

כט

ה'תשי"ב  טבת, החודש מברכים כסלו, כ"ג וישב, פרשת שבת

ּפתח  על להּניחּה מצוה חנּוּכה נר ּכן ּׁשאין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמה

חיּלּוק  ועֹוד ּדוקא. מּבחּוץ הּמקּדׁש15ּביתֹו ׁשּנר , ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּבּצפֹון  וׁשּולחן ּבּדרֹום מנֹורה ּבימין, וכן 16הּוא , ְְְְְִֵַַָָָָָ

חסידים  מׁשנת (ּבספר ּבּקּבלה איתא ׁשּבת, )17נר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

חנּוּכה  נר ּכן ּׁשאין מה מּימין, להיֹות ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּצרי

ּבזה, הענין ּונקּוּדת ּדוקא. מּׂשמאל להיֹות ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹצרי

ּבהתאם  הם חנּוּכה נר ּדמצות הּדינים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּפרטי

נר  מצות חכמים ּתּקנּו ׁשּבגללֹו הענין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָלכללּות

ּבּגמרא  ּכדאיתא כּו'11חנּוּכה, חנּוּכה מאי ְְֲֲִִַַָָָָָ

מלכּות  ּוכׁשּגברה וכּו' להיכל יוונים ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּכׁשּנכנסּו

היוונים  את ׁשּנּצחּו וכּו', ונּצחּום חׁשמֹונאי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּבית

ּולהעבירם  ּתֹורת להׁשּכיחם היה ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשרצֹונם

רצֹונ ּכדלקּמן.18מחּוּקי , ְְְִֵֵֶַָ

מקֹומֹות ÔÈÚ‰Âג) ּבכּמה ּכמבֹואר 19ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֶַַָָָ

על  היתה לא היוונים ְְְִֵֶַַַָָָֹׁשּגזירת

הּלׁשֹון  ּכדּיּוק אּלא ּבכלל, הּתֹורה ְְִִִֶַַָָָָליּמּוד

ׁשהּתֹורה  מּיׂשראל להׁשּכיח ,ּתֹורת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהׁשּכיחם

ּכתיב  ּבּתֹורה ּדהּנה, הוי'. ּתֹורת היא 20היא ּכי ְְֲִִִִִֵַַָָָ

ׁשּגם  היינּו העּמים, לעיני ּובינתכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָחכמתכם

חכמה  היא הּתֹורה ׁשחכמת מבין אנֹוׁשי ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָׂשכל

היוונים  ּגם הסּכימּו זה ועל וכּו'. ְְְְֲִִִֶַַַָָעמּוּקה

החכמה  מעלת מּצד יהיה הּתֹורה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָׁשּליּמּוד

ּוגזירתם  אנֹוׁשי, ׂשכל ּכל ׁשּלֹומדים ּכמֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהּׂשכל,

מּיׂשראל  להׁשּכיח ,ּתֹורת להׁשּכיחם רק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהיתה

הּמצוֹות  לקּיּום ּבנֹוגע כן ּוכמֹו הוי'. ּתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשהיא

ּדהּנה  ּדוקא. רצֹונ מחּוּקי  להעבירם רצֹונם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

חּוּקים 21ידּוע  עדֹות סּוגים, ׁשלׁשה יׁש ׁשּבּמצוֹות ְְִִִֵֵֶַַָָֹ
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ואילך).)15 א'סא] ע' [ח"ג תשפד ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה מצותה נ"ח רד"ה ובפרש"י.)16ראה לה כו, תרומה

ה"ז. פ"א הבחירה בית הל' רמב"ם ב. לג, השולחן.)17יומא בסדר האריז"ל סידור גם וראה מ"ח. פ"ג שבת ליל מסכת

דחנוכה.)18 הנסים" "ועל ע')19נוסח תש"א ואילך. קעג ע' תרח"ץ ואילך. קפה ע' תרצ"ב ואילך. קסא ע' תרפ"ט סה"מ

חנוכה. ז טבת, ב יום" ב"היום נעתק ואילך. ו.)5920 ד, ובכ"מ.)21ואתחנן .19 שבהערה ותש"א תרח"ץ תרצ"ב, סה"מ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
או  בעץ יכשל שלא בית, שלום משום בשבת, שם שהולך וחדר חדר בכל

בכלל  שזה הנר אור אצל לאכלה הלילה סעודת כשאוכל אדם כל וחייב באבן,

אצ  שאוכל זה נר הוא נרות הדלקת מצות ועיקר הוא, שבת »Ó‰לו...",עונג
ıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ dÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓ ‰keÁ ¯ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈≈¬»ƒ¿»¿«ƒ»«∆«≈ƒ«

‡˜Âc.פנימה הבית בתוך ולא «¿»
˜elÈÁ „BÚÂ15, נר בין נוסף והבדל ¿ƒ

נרות  האחרים, הנרות לשני חנוכה

הוא  שבת, ונרות ≈∆pL¯המקדש
‰¯BÓ ,ÔÈÓÈa ‡e‰ Lc˜n‰«ƒ¿»¿»ƒ¿»

ÌB¯ca כשעומדים ימין צד שהוא «»
המזרח  ÔBÙvaכלפי ÔÁÏeLÂ16, ¿¿»«»

‡˙È‡ ,˙aL ¯ ÔÎÂ מובא ¿≈≈«»ƒ»
˙LÓ ¯ÙÒa) ‰Ïawa««»»¿≈∆ƒ¿«

ÌÈ„ÈÒÁ17 חי עמנואל רבי למקובל ¬ƒƒ
ÔÈÓiÓ,ריקי  ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL (∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ

CÈ¯ˆ ‰keÁ ¯ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈≈¬»»ƒ
‡˜Âc Ï‡ÓOÓ ˙BÈ‰Ï לבאר ויש ƒ¿ƒ¿…«¿»

חנוכה  נר בין הללו ההבדלים את

לפי  שבת, ונרות המקדש לנרות

כדלהלן. הדברים, פנימיות

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙ce˜e נקודת ¿«»ƒ¿»»∆
של  הפנימי התוכן בביאור הדברים

חנוכה  נרות בין האמורים ההבדלים

הוא  השבת ונרות המקדש לנרות

¯ ˙ÂˆÓc ÌÈÈc‰ ÈË¯tL∆¿»≈«ƒƒ¿ƒ¿«≈
‰keÁ שההדלקה לעיל האמורים ¬»

ובצד  מבחוץ החמה, משתשקע היא

eÏÏÎÏ˙שמאל, Ì‡˙‰a Ì‰≈¿∆¿≈ƒ¿»
ÔÈÚ‰ הכללי BÏÏ‚aLהתוכן »ƒ¿»∆ƒ¿»

,‰keÁ ¯ ˙ÂˆÓ ÌÈÓÎÁ ewzƒ¿¬»ƒƒ¿«≈¬»
‡˙È‡„k שמובא Óba11¯‡כפי ƒ¿ƒ»«¿»»

È‡Ó מהוeÒÎpLk 'eÎ ‰keÁ «¬»¿∆ƒ¿¿
‰¯·bLÎe 'eÎÂ ÏÎÈ‰Ï ÌÈÂÂÈ¿»ƒ«≈»¿¿∆»¿»
ÌeÁvÂ È‡BÓLÁ ˙Èa ˙eÎÏÓ«¿≈«¿«¿ƒ¿

eÁvpL ,'eÎÂ החשמונאים˙‡ ¿∆ƒ¿∆
ÌBˆ¯L ÌÈÂÂÈ‰ היוונים של «¿»ƒ∆¿»
ÌÁÈkL‰Ï ‰È‰ מבני להשכיח »»¿«¿ƒ»

ה'E˙¯Bzישראל  ולסור Ì¯È·Ú‰Ïeתורת לעבור ישראל לבני לגרום »∆¿«¬ƒ»
EBˆ¯ ÈweÁÓ18Ôn˜Ï„k ומבאר., שממשיך כפי ≈≈¿∆¿ƒ¿«»

,‰Êa ÔÈÚ‰Â חסידות,‚) פי BÓB˜Ó˙על ‰nÎa ¯‡B·Ók19 ¿»ƒ¿»»∆«¿»¿«»¿
החסידות  ‰ÌÈÂÂÈבתורת ˙¯ÈÊbL בעניני ישראל בני על גזירות שגזרו ∆¿≈««¿»ƒ

'כשעמדה  הניסים', 'ועל בנוסח שאומרים (כמו המצוות וקיום התורה לימוד

מחוקי  ולהעבירם תורתך להשכיחם ישראל עמך על הרשעה יון מלכות

enÈÏ„רצונך') ÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«ƒ
,ÏÏÎa ‰¯Bz‰,וגורף כללי באופן «»ƒ¿»

הסכימו  היוונים בכלל התורה וללימוד

‡l‡ היתה ei„k˜הגזירה ∆»¿ƒ
,E˙¯Bz ÌÁÈkL‰Ï ÔBLl‰«»¿«¿ƒ»»∆
‰¯Bz‰L Ï‡¯NiÓ ÁÈkL‰Ï¿«¿ƒ«ƒƒ¿»≈∆«»

'ÈÂ‰ ˙¯Bz ‡È‰ שממשיך כפי  ƒ«¬»»
È˙k·ומבאר. ‰¯Bza ,‰p‰c20 ¿ƒ≈«»¿ƒ

התורה  מעלת אודות ‰È‡כתוב Èkƒƒ
ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ בני של »¿«¿∆ƒ«¿∆

‰eÈÈישראל  ,ÌÈnÚ‰ ÈÈÚÏ¿≈≈»«ƒ«¿
ÈLB‡ ÏÎN ÌbL אומות של ∆«≈∆¡ƒ

‰Bz¯‰העולם  ˙ÓÎÁL ÔÈ·Ó≈ƒ∆»¿««»
ÏÚÂ .'eÎÂ ‰weÓÚ ‰ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»¬»¿¿«

‰Ê שהתורה הבינו היוונים שגם כיון ∆
לכן  ועמוקה, גדולה חכמה היא

„enÈlL ÌÈÂÂÈ‰ Ìb eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ««¿»ƒ∆ƒ
˙ÏÚÓ „vÓ ‰È‰È ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆ƒ««¬«
BÓk ,ÏÎO‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«≈∆¿
ÈLB‡ ÏÎN Ïk ÌÈ„ÓBlL∆¿ƒ»≈∆¡ƒ
ושכל, בחכמה הוא הלימוד שכל

Ì˙¯ÈÊ‚e על היתה לא היוונים של ¿≈»»
אלא  התורה לימוד ¯˜עצם ‰˙È‰»¿»«

kL‰Ï ,E˙¯Bz ÌÁÈkL‰ÏÁÈ ¿«¿ƒ»»∆¿«¿ƒ«
‡È‰L Ï‡¯NiÓ התורה חכמת ƒƒ¿»≈∆ƒ

.'ÈÂ‰ ˙¯Bz«¬»»
Ìei˜Ï Ú‚Ba ÔÎ BÓÎe¿≈¿≈«¿ƒ

ÌBˆ¯ ‰È‰ ˙BÂˆn‰ היוונים של «ƒ¿»»¿»
¯ˆEBבעיקר  ÈweÁÓ Ì¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ»≈≈¿∆

,‡˜Âc לעצם הסכימו שהיוונים היינו «¿»
שזה  הסכימו לא אבל המצוות, קיום

ה', רצון את לעשות כוונה מתוך יהיה

ומבאר. שממשיך כפי

Úe„È ‰p‰c21 החסידות ÌÈ‚eÒבתורת ‰LÏL LÈ ˙BÂˆnaL ¿ƒ≈»«∆«ƒ¿≈¿…»ƒ
BÂˆÓ˙שונים, Ì‰ ˙B„ÚÂ ÌÈËtLÓ .ÌÈËtLÓe ÌÈweÁ ˙B„Ú≈ƒƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ל

 30   למלל ימא  

ל

כנען  בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

ׁשּיׁש מצוֹות הם ועדֹות מׁשּפטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָּומׁשּפטים.

ׁשהם  מׁשּפטים מּבעי לא ּבּׂשכל, מקֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהם

יׁש העדֹות ּגם אּלא מחּייבם, ׁשהּׂשכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמצוֹות

מק  זכר להם ׁשהם הּמצוֹות ּוכמֹו ּבּׂשכל, ֹום ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

זכר  ׁשהיא ׁשּבת ועלּֿדר ֿזה מצרים, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָליציאת

בראׁשית  ׁשּכתּוב 22למעׂשה ּכמֹו ׁשׁשת 23, ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָ

מה  ּגֹו'. הארץ ואת הּׁשמים את ה' עׂשה ְִִֶֶֶַַַָָָָָָימים

מקֹום  להם ׁשאין הּמצוֹות הם החּוּקים ּכן ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּׁשאין

חז"ל  וכלׁשֹון ּכלל, ּגזירה 24ּבּׂשכל חקקּתי חּוּקה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

מחּוּקי  להעבירם רצּו ׁשהיוונים וזהּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּגזרּתי.

הּמצוֹות  על ּגזרּו ׁשּלא היינּו, ּדוקא, ְְְְְִֶֶַַַַָָֹרצֹונ

מקֹום  להם ׁשּיׁש ּדכיון ועדֹות, ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָּדמׁשּפטים

רק  היתה ּוגזירתם עליהם, הסּכימּו לכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּׂשכל,

.רצֹונ מחּוּקי להעבירם ּדחּוּקים, הּמצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָעל

זאת  הסּכימּו25ועֹוד הּמצוֹות ּבׁשאר ׁשּגם , ְְְְִִִִֶַַָֹ

לא  אבל הּׂשכלי, הּטעם מּצד רק קּיּומם ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּיהיה

ּכמאמר  הוי', רצֹון היֹותם לפני 26מּצד רּוח נחת ְְְֱֲֲִַַַַַַַָָָָ

רצֹוני. ונעׂשה ְְְֲִִֶַַָָׁשאמרּתי

ÌÓ‡ לבּטל היה היוונים ׁשל המכּוון עיּקר »¿»ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻ

הּתֹורה  ּדליּמּוד הענין ּכללּות ְְְְִִִִֵַָָָָָמּיׂשראל

הּמצוֹות  ׁשּבתחיּלה 27וקּיּום זה ידי ׁשעל והיינּו, , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

היֹותּה מּצד הּתֹורה מּליּמּוד יׂשראל ְְְֱִִִִִֵַַַָָָיתּבּטלּו

יביא  זה הרי ,רצֹונ חּוּקי מּקּיּום וכן ה', ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָּתֹורת

וכּמּובן  ּומצוֹות. הּתֹורה ענין ּכללּות ְְְְְִִִַַַָָָלביּטּול

אדמֹו"ר  חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד 28מּביאּור ְְְִִִֵַַָ

רז"ל  עׂשה 29ּבמאמר הרע) (יצר לֹו אֹומר הּיֹום ְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָ

זרה, עבֹודה ועבֹוד ל לֹו ׁשאֹומר עד כּו' ֲֲֵֵֶַַָָָָּכ
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ועוד.)22 טו. ה, ואתחנן רמב"ן פל"א. ח"ב נבוכים מורה יז.)23ראה לא, תשא יא. כ, ח.)24יתרו ג. חוקת תנחומא

א. פי"ט, 815.)25במדב"ר ע' ח"ג לקו"ש ועוד.)26ראה ט. א, ויקרא ופרש"י ע')27תו"כ כסלו סה"מ תו"מ גם ראה

.31 הערה קעה).)28קסד (ע' שם תרח"ץ סה"מ גם וראה ואילך). קעב (ע' שם תרפ"ט ב.)29סה"מ קה, שבת

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,ÏÎOa ÌB˜Ó Ì‰Ï LiL את ולקבל להסכים יכול האנושי השכל וגם ∆≈»∆»«≈∆

אלו  מצוות לקיים ÈÚaÓהצורך ‡Ï לומר צריך Ì‰Lאין ÌÈËtLÓ »ƒ»≈ƒ¿»ƒ∆≈
,Ì·ÈiÁÓ ÏÎO‰L ˙BÂˆn‰,וכדומה וגזילה גניבה  איסור ‡l‡כמו «ƒ¿∆«≈∆¿«¿»∆»

Ìbמסוג ÏÎOa,המצוות ÌB˜Ó Ì‰Ï LÈ ˙B„Ú‰ האנושי השכל וגם «»≈≈»∆»«≈∆
להן  ומסכים אותן למשל BÓÎeמקבל ¿

˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ Ì‰L ˙BÂˆn‰«ƒ¿∆≈≈∆ƒƒ«
,ÌÈ¯ˆÓ חג את לחגוג המצוה כמו ƒ¿«ƒ

ועוד  הסוכות, חג ואת »¿ŒÏÚÂהפסח
¯ÎÊ ‡È‰L ˙aL ‰ÊŒC¯c∆∆∆«»∆ƒ≈∆

˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ22, זיכרון ¿«¬≈¿≈ƒ
ידי  על נברא שהעולם לכך ותזכורת

בראשית  ימי בששת הוא ברוך הקדוש

·e˙kL BÓk23 בעשרת בתורה, ¿∆»
NÚ‰הדברות, ÌÈÓÈ ˙LL Èkƒ≈∆»ƒ»»

ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ '‰∆«»«ƒ¿∆»»∆
Ì‰ ÌÈweÁ‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .'Bb«∆≈≈«ƒ≈

L ˙BÂˆn‰ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡ «ƒ¿∆≈»∆»
,ÏÏk ÏÎOa להם שאין מצוות והן «≈∆¿»

אנושי  בשכל המתקבל וטעם הסבר

Ï"ÊÁ ÔBLÏÎÂ24 פרה מצות לגבי ¿ƒ¿¬«
על  אומר הוא ברוך שהקדוש אדומה

זו  ÈÊb¯‰מצוה Èz˜˜Á ‰weÁ»»«¿ƒ¿≈»
eˆ¯ ÌÈÂÂÈ‰L e‰ÊÂ .Èz¯Êb»«¿ƒ¿∆∆«¿»ƒ»
EBˆ¯ ÈweÁÓ Ì¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ»≈≈¿∆
ÏÚ e¯Êb ‡lL ,eÈÈ‰ ,‡˜Âc«¿»«¿∆…»¿«
,˙B„ÚÂ ÌÈËtLÓc ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈

Ì‰Ï LiL ÔÂÈÎc של אלה למצוות ¿≈»∆≈»∆
ו'עדות' ÏÎOa,'משפטים' ÌB˜Ó»«≈∆

ÔÎÏ היוונים,Ì‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ »≈ƒ¿ƒ¬≈∆
ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰ Ì˙¯ÈÊ‚e¿≈»»»¿»««
Ì¯È·Ú‰Ï ,ÌÈweÁc ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»

EBˆ¯ ÈweÁÓ התנגדו היוונים כי ≈≈¿∆
ביטול  מתוך המצוות לקיום בעיקר

ה'. לרצון וציות

˙‡Ê „BÚÂ25, שהיוונים לכך בנוסף ¿…
והסכימו  החוקים מצוות לקיום התנגדו

והמשפטים, העדות מצוות לקיום רק

היתה היוונים גזירת לעיל, ‰BÂˆn˙כאמור ¯‡La ÌbL המצוות היינו ∆«ƒ¿»«ƒ¿
משפטים  ומסוג עדות vÓ„היוונים ‰eÓÈkÒמסוג ˜¯ ÌÓei˜ ‰È‰iL ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ»«ƒ«

,ÈÏÎO‰ ÌÚh‰,אנושי בשכל ומתקבל ‰Ì˙BÈהמובן „vÓ ‡Ï Ï·‡ ««««ƒ¿ƒ¬»…ƒ«¡»

אלו  מצוות Ó‡Ók¯של ,'ÈÂ‰ ÔBˆ¯26 שבקרבנות כך על ז"ל חכמינו ¿¬»»¿«¬«
אומר  הוא ברוך שהקדוש הוא הדברים שפירוש ניחוח' 'ריח שהם »»Á˙נאמר

ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L ÈÙÏ Áe¯ קיום דבר, של שלאמיתו היינו «¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
היוונים  ולכך המצוות, בקיום גדול עיקר הוא ה' רצון הוא שכך משום המצוות

התנגדו.

ÌÓ‡ הסכימו שהיוונים למרות »¿»
רק  והתנגדו עצמו התורה ללימוד

ולמרות  ה', תורת בתור התורה ללימוד

המצוות  קיום לעצם הסכימו שהיוונים

חוקים, מסוג למצוות רק והתנגדו

דבר של ‰ÔÂeÎÓלאמיתו ¯wÈÚƒ««¿À»
‰ÌÈÂÂÈהעיקרית המטרה  ÏL∆«¿»ƒ

Ï‡¯NiÓ Ïh·Ï ‰È‰ לגמרי »»¿«≈ƒƒ¿»≈
‰¯Bz‰ „enÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿ƒ«»

˙BÂˆn‰ Ìei˜Â27, רק ולא ¿ƒ«ƒ¿
מסוימים  שהכוונה eÈÈ‰Â,בפרטים ¿«¿

היתה  היוונים של È„Èוהמטרה ÏÚL∆«¿≈
‰lÈÁ˙aL ‰Ê ראשון בשלב ∆∆ƒ¿ƒ»

„enÈlÓ Ï‡¯NÈ eÏha˙Èƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒƒ
,'‰ ˙¯Bz d˙BÈ‰ „vÓ ‰¯Bz‰«»ƒ«¡»«
ללמוד  ימשיכו שבינתיים פי על אף

וחכמה  שכל בתור יתבטלו ÔÎÂתורה ¿≈
ישראל  בתור ÌeiwÓבני המצוות ƒƒ

,EBˆ¯ ÈweÁ וציות ביטול מתוך ≈¿∆
ימשיכו  שבינתיים פי על אף ה', לרצון

והנימוקים  הטעמים בגלל מצוות לקיים

בשכל, È·È‡המובנים ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ
הזמן  ÔÈÚבמשך ˙eÏÏk ÏehÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¿«

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰,דבר של ובסופו «»ƒ¿
ישראל  שבני היוונים, ורצו התכוונו כך

ולקיים  תורה ללמוד לחלוטין יפסיקו

מצוות.

˙Me„˜ „B·k ¯e‡ÈaÓ Ô·enÎÂ¿«»ƒ≈¿¿«
¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ28 הרבי ƒ»ƒ«¿

הרבי  של חותנו »¬»¿Ó‡Óa¯הריי"צ,
Ï"Ê¯29 של מעשיו אודות בגמרא, ««

על  לעבור האדם את לפתות הרע היצר

התורה, ‰¯Úמצוות ¯ˆÈ) BÏ ¯ÓB‡ ÌBi‰ לאדםk ‰NÚ ('eÎ C «≈≈∆»»¬≈»
‰¯Ê ‰„B·Ú „B·ÚÂ CÏ BÏ ¯ÓB‡L „Ú שכך" הגמרא: (ובלשון «∆≈≈«¬¬»»»

עד  כך, עשה לו אומר ולמחר כך עשה לו אומר היום הרע, יצר של אומנתו
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לא

ה'תשי"ב  טבת, החודש מברכים כסלו, כ"ג וישב, פרשת שבת

ּתֹורה  לֹומד ,יתּבר ה' את עֹובד האדם ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּכאׁשר

ּכ עׂשה הרע הּיצר לֹו אֹומר מצוֹות, ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָּומקּיים

לכ  מסּכים הּוא ׁשּגם אזֹוי), מצוֹות (טּו ׁשּיקּיים  ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

הּוא  וגם ה', רצֹון היֹותם מּצד ולא הּׂשכל ְְְֱִִֵֶַַַַָֹמּצד

ואֹומר  ׁשּבּה, הּׂשכל מּצד ּתֹורה, ׁשּילמד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמסּכים

וועל  אי) עּמֹו ילמד הרע) (הּיצר הּוא ׁשּגם ְִִִֵֶֶֶַַַָָלֹו

זה  ידי ועל ּדיר), מיט צּוזאמען לערנען ְְְְִִֵֶֶֶֶַַאֹוי

הּתֹורה  מּליּמּוד לגמרי יתּבּטל סֹוף סֹוף ְְְִִִִֵֵֵַַַָהּנה

הּמצוֹות. ְְִִַוקּיּום

רז"ל e‡È·e¯ד) אמרּו ּדהּנה על 30הענין, ≈ְְְִִֵַַַָָָ

הֹון,31הּפסּוק  יאּבד זֹונֹות רֹועה ְֶֶַַָ

נאה  אינּה זֹו ּוׁשמּועה נאה זֹו ׁשמּועה האֹומר ְְֵֵָָָָָָָָָּכל

את  ּגם ׁשּמאּבד והיינּו, ּתֹורה, ׁשל הֹונּה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָמאּבד

ולכאֹורה  נאה. ׁשהיא עליה ׁשאֹומר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמּועה

ויׁש נאה, זֹו ׁשמּועה ׁשאֹומר ּדמאחר מּובן, ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

מּובן, אינֹו ּוביֹותר מאּבדּה. לּמה ּבּה, חּיּות ְְְִֵֵַָָָָָלֹו

רז"ל  אמרּו ּבמקֹום 32ׁשהרי אדם ילמֹוד לעֹולם ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

אין  אחרת, מּסכת לֹו יׁשנה ׁשאם חפץ, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּלּבֹו

מּדּוע  ּכן, ואם ּתאותֹו, על ׁשּלּבֹו לפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָמתקּימת,

הענין  א ּבּה. חפץ ׁשּלּבֹו זֹו ׁשמּועה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָמאּבד

חכמֹות, ׁשאר מּכל חלּוקה הּתֹורה ׁשחכמת ְְְֲִֶַַָָָָָָהּוא,

ׁשּיי ׁשּלא להּׂשגה, ׁשּייכת אינּה עצמּה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּמּצד

היא  הּתֹורה להּׂשגת והאפׁשרּות אֹותּה, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּיּׂשיגּו

יתקּׁשרּו יׂשראל ׁשּבני הּקּב"ה ׁשרצה מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָרק

ּבאֹורייתא  מתקּׁשרין ׁשּיׂשראל זה ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאליו

הּוא  ּברי ּבקּודׁשא ורצה 33ואֹורייתא , ְְְְְְִַָָָָ

האלקית  הּנפׁש מּצד רק לא ּתהיה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשההתקּׁשר ּות

החמרי, והּגּוף הּבהמית הּנפׁש מּצד ּגם ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָאּלא

עד  למדריגה מּמדריגה וירדה הּתֹורה נסעה ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָולכן

והּׂשגה  ּבׂשכל הּׂשגת 34ׁשּנתלּבׁשה ידי ׁשעל ּכדי , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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א.)30 סד, ג.)31עירובין כט, ובפרש"י.)32משלי א יט, א.)33ע"ז עג, זח"ג פ"ד.)34ראה תניא ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
הריי"צ  הרבי ופירש ועובד"), והולך עבודהֿזרה עבוד לו ∆¬»∆L‡kL¯שאומר

,˙BÂˆÓ ÌÈi˜Óe ‰¯Bz „ÓBÏ ,C¯a˙È '‰ ˙‡ „·BÚ Ì„‡‰»»»≈∆ƒ¿»≈≈»¿«≈ƒ¿
ÈBÊ‡ eË) Ck ‰NÚ Ú¯‰ ¯ˆi‰ BÏ ¯ÓB‡ שאתה כפי כך, תעשה ≈«≈∆»»¬≈»«

כעת  הוא ),עושה דבר של ‰e‡ופירושו ÌbL הרע CÎÏהיצר ÌÈkÒÓ ∆««¿ƒ¿»
ÌÈi˜iL האדם„vÓ ˙BÂˆÓ ∆¿«≈ƒ¿ƒ«
ÏÎO‰ ומסכים מבין השכל גם כי «≈∆

המצוות  ‰Ì˙BÈלקיום „vÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«¡»
המצוות  ‰e‡של Ì‚Â ,'‰ ÔBˆ¿̄¿«

הרע  ÓÏiL„היצר ÌÈkÒÓ האדם «¿ƒ∆ƒ¿«
,daL ÏÎO‰ „vÓ ,‰¯Bz כי »ƒ««≈∆∆»

וחכמה, שכל היא BÏהתורה ¯ÓB‡Â¿≈
לאדם  הרע (‰iˆ¯היצר ‡e‰ ÌbL∆««≈∆

BnÚ „ÓÏÈ (Ú¯‰ האדם עם »»ƒ¿«ƒ
ÔÚ¯ÚÏ CÈB‡ ÏÚÂÂ CÈ‡)ƒ∆¿∆¿∆

¯Èc ËÈÓ ÔÚÓ‡Êeˆ אלמד אני גם «∆ƒƒ
איתך  Ê‰ביחד È„È ÏÚÂ ,(¿«¿≈∆

לאדם  גורם הרע היצר שבתחילה

השכל  מבין כך כי מצוות לקיים

ושכל  חכמה בתור תורה ≈p‰ƒ‰וללמוד
Ïha˙È ÛBÒ ÛBÒ האדםÈ¯Ó‚Ï ƒ¿«≈¿«¿≈

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÈlÓƒƒ«»¿ƒ
.˙BÂˆn‰«ƒ¿

e¯Ó‡ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e („≈»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
Ï"Ê¯30 בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ31 ««««»
‰ÔB,במשלי  „a‡È ˙BBÊ ‰ÚB¯∆¿«∆

BÊ ‰ÚeÓL ¯ÓB‡‰ Ïk בדברי »»≈¿»
BÊהתורה  ‰ÚeÓLe ,‰‡ שמועה »»¿»

התורה בדברי ‡‰,אחרת dÈ‡≈»»»
‰¯Bz ÏL dB‰ „a‡Ó,לגמרי ¿«≈»∆»

נוטריקון  - זונות "רועה רש"י: (ופירש

כדי  בה ואעסוק וארענה נאה זו

של  כבודה - "הונה בידי", שתתקיים

ממנו") להשתכח וסופה תורה

„a‡nL ,eÈÈ‰Â שאומר מי ¿«¿∆¿«≈
נאה  אינה זו ושמועה נאה זו ששמועה

Ìb אפילו‰ÚeÓM‰ ˙‡ «∆«¿»
.‰‡ ‡È‰L ‰ÈÏÚ ¯ÓB‡L∆≈»∆»∆ƒ»»

,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ אכן מדוע ¿ƒ¿»≈»
שאמר  השמועה את גם מאבד הוא

נאה  שהיא ÓB‡L¯עליה ¯Á‡Óc¿≈««∆≈
˙eiÁ BÏ LÈÂ ,‰‡ BÊ ‰ÚeÓL¿»»»¿≈ƒ

,da אותה חי והוא זו בשמועה ענין לו d„a‡Ó.?ויש ‰nÏ »»»¿«¿»

Ï"Ê¯ e¯Ó‡ È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e32 בגמרא„BÓÏÈ ÌÏBÚÏ ¿≈≈»∆¬≈»¿««¿»ƒ¿
˙¯Á‡ ˙ÎqÓ BÏ ‰LÈ Ì‡L ,ıÙÁ BalL ÌB˜Óa Ì„‡ ולא »»¿»∆ƒ»≈∆ƒƒ¿∆«∆∆«∆∆

ללמוד, רוצה הוא שבה B˙Â‡z,זו ÏÚ BalL ÈÙÏ ,˙Ói˜˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«∆∆¿ƒ∆ƒ««¬»
ללמוד  מתאוה שהוא מסכת ואותה ענין לאותו נתונה שלו הלב תשומת כי

,Ôk Ì‡Â ילמד שאדם שעדיף מאחר ¿ƒ≈
חפץ שלבו האומר ÚecÓדברים ««

נאה  אינה זו ושמועה נאה זו שמועה

ıÙÁ BalL BÊ ‰ÚeÓL „a‡Ó¿«≈¿»∆ƒ»≈
da שהיא אומר הוא זו שמועה ועל »

?נאה.
˙ÓÎÁL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»¿«

‰˜eÏÁ ‰¯Bz‰ ושונהÏkÓ «»¬»ƒ»
dÓˆÚ „vnL ,˙BÓÎÁ ¯‡L¿»»¿∆ƒ««¿»

התורה  חכמת מהותה, «≈‡dÈבעצם
‰‚O‰Ï ˙ÎÈiL,אנושי בשכל «∆∆¿«»»

,d˙B‡ e‚ÈOiL CÈiL ‡lL כי ∆…«»∆«ƒ»
נתפסת  מלהיות נעלית היא במהותה

אנושי  O‰Ï‚˙בשכל ˙e¯LÙ‡‰Â¿»∆¿»¿«»«
‰¯Bz‰ ניתן זאת שבכל והעובדה «»

תורה דברי ולהבין ¯˜ללמוד ‡È‰ƒ«
ÈaL ‰"aw‰ ‰ˆ¯L ÈtÓƒ¿≈∆»»«»»∆¿≈

ÂÈÏ‡ e¯M˜˙È Ï‡¯NÈ ויתחברו ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»
אתו  ויתאחדו Ê‰אליו È„È ÏÚ«¿≈∆

‡˙ÈÈ¯B‡a ÔÈ¯M˜˙Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
בתורה  «¿»¿ÈÈ¯B‡Â˙‡מתקשרים

‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a33, והתורה ¿¿»¿ƒ
כדברי  הוא, ברוך בקדוש מתקשרת

הוא Â¯ˆ‰הזוהר, ברוך הקדוש ¿»»
˙e¯M˜˙‰‰L עם ישראל בני של ∆«ƒ¿«¿

אתו, התורה ובאמצעות ∆¿È‰zƒ‰התורה
LÙp‰ „vÓ ˜¯ ‡Ï הנשמה …«ƒ««∆∆

LÙp‰ „vÓ Ìb ‡l‡ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»«ƒ««∆∆
˙ÈÓ‰a‰ הגשמי הגוף את שמחיה ««¬ƒ

‰ÚÒ ÔÎÏÂ ,È¯ÓÁ‰ Ûeb‰Â¿««»¿ƒ¿»≈»¿»
‰¯Bz‰ העליון ושרשה ממקורה «»

הוא  ברוך הקדוש של ורצונו כחכמתו

‰„¯ÈÂ רבות È¯„nÓ‚‰ירידות ¿»¿»ƒ«¿≈»
‰LaÏ˙pL „Ú ‰‚È¯„ÓÏ להיות ¿«¿≈»«∆ƒ¿«¿»

O‰Â‚‰מובנת  ÏÎNa34 של ¿≈∆¿«»»
הזה, בעולם בגוף כנשמה ≈¿È„kהאדם

‰¯Bz‰ ˙‚O‰ È„È ÏÚL בשכלו ∆«¿≈«»««»
אנושי  שכל eÁÈa„שהוא ‰¯Bz‰ ÌÚ „ÓBl‰ Ì„‡‰ „Á‡˙È חיבור ƒ¿«≈»»»«≈ƒ«»¿ƒ
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לב

כנען  בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

יתאחד  ּביחּוד הּתֹורה הּתֹורה עם הּלֹומד האדם ְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין ׁשּכאׁשר 35נפלא מּובן, ּומּזה . ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

עם  להתקּׁשר ּכדי לא הּוא הּתֹורה ְְְִִִֵֵַַָֹליּמּוד

אי  אזי ׁשּבּתֹורה, הּׂשכל מּצד אּלא ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּקּב"ה,

מּצד  ׁשהּתֹורה ּכיון הּתֹורה, את ׁשּיּׂשיג ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר

וזהּו לעיל. ּכּנזּכר להּׂשגה, ׁשּייכת אינּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמּה

ׁשמּועה  ּגם מאּבד כּו' נאה זֹו ׁשמּועה ְְְֵֵֶַַָָָָָׁשהאֹומר

ׁשמּועה  היֹותּה ּבגלל רק הּוא ׁשּליּמּודֹו ּכיון ְְֱִִֵֶַַָָָזֹו,

רצּו ׁשהיוונים וזהּו ׁשּבּה. הּׂשכל ּבגלל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנאה,

ּתֹורת  ׁשהיא להׁשּכיח היינּו ,ּתֹורת ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָלהׁשּכיחם

הענין  ּכללּות סֹוף סֹוף יתּבּטל זה ידי ׁשעל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהוי',

הּתֹורה. ְִַָּדליּמּוד

e‰ÊÂ מחּוּקי להעבירם רצּו ּׁשהיוונים מה ּגם ¿∆ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

להׁשּכיחם  ׁשּיּוכלּו ּכדי ׁשּזהּו ,ְְְְְִֵֶֶֶֶַָרצֹונ

הענין  מּכללּות לבּטלם זה ידי ועל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּתֹורת

ידּוע  ּדהּנה ּבזה, והענין הּתֹורה. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּדליּמּוד

ועל  ּדלעיּלא, אתערּותא ּדלתּתא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָׁשּבאתערּותא

אנֹוׁשי, ּבׂשכל הּתֹורה להמׁשכת ּבנֹוגע זה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדר

מּכל  מהּׂשגה, למעלה היא עצמּה ׁשּמּצד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאף

ׁשּיהיה  אנֹוׁשי ּבׂשכל ונתלּבׁשה ירדה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָמקֹום

נפלא, ּביחּוד עּמּה ּולהתיחד להּׂשיגּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאפׁשר

קּיּום  ידי על היא לזה ּדלתּתא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהאתערּותא

ידי  ׁשעל לפי והיינּו, .(רצֹונ (חּוּקי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַהּמצוֹות

ׁשיּנּוי  ּגׁשמּיים ּבדברים ּפֹועלים הּמצוֹות ְְְֲִִִִִִִִַַָקּיּום

ּבאתערּותא  הּנה ולכן אלקּות, ׁשּנעׂשים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹהּמהּות,

רּוח  אייתי ּדרּוח ּדלעיּלא, אתערּותא ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּדלתּתא

רּוח  ׁשהּתֹורה 36ואמׁשי ּפֹועלים זה ידי ׁשעל , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ּבׂשכל  ּתּומׁש מהּׂשגה לגמרי למעלה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיא
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
התאחדות  כדי e‰BÓkעד „eÁÈ ÔÈ‡L ‡ÏÙ35 דומה שאין התאחדות ƒ¿»∆≈ƒ»

שאין  נפלא יחוד "והוא זה: יחוד על נאמר שם התניא, בספר (כמבואר לה

ממש  ומיוחדים לאחדים להיות בגשמיות, כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד

ופינה"), צד להתלבש fÓe‰מכל התורה ירידת ענין שכל לעיל מהאמור ƒ∆
יוכל  תורה שהלומד כדי היא בשכל

הוא ברוך הקדוש עם «Ô·eÓ,להתאחד
‡e‰ ‰¯Bz‰ „enÈÏ ¯L‡kL∆«¬∆ƒ«»

‡Ï ומטרה כוונה È„kמתוך …¿≈
‡l‡ ,‰"aw‰ ÌÚ ¯M˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»»∆»

הוא  ‰ÏÎOהלימוד „vÓƒ««≈∆
,‰¯BzaL בתור תורה כשלומדים ∆«»

בלבד, וחכמה ‡LÙ¯שכל È‡ ÈÊ‡¬«ƒ∆¿»
יתכן  ‰Bz¯‰לא ˙‡ ‚ÈOiL∆«ƒ∆«»

ויתקיימו  בו ייקלטו אכן התורה ודברי

vÓ„בידו, ‰¯Bz‰L ÔÂÈk≈»∆«»ƒ«
,‰‚O‰Ï ˙ÎÈiL dÈ‡ dÓˆÚ«¿»≈»«∆∆¿«»»
¯ÓB‡‰L e‰ÊÂ .ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¿∆∆»≈

'eÎ ‰‡ BÊ ‰ÚeÓL ושמועה ¿»»»
נאה  אינה Ìbאחרת „a‡Ó¿«≈«

BÊ ‰ÚeÓL,נאה שהיא שאומר ¿»
ÏÏ‚a ˜¯ ‡e‰ B„enÈlL ÔÂÈk≈»∆ƒ«ƒ¿«

‰‡ ‰ÚeÓL d˙BÈ‰ דעתו לפי ¡»¿»»»
daLוהבנתו, ÏÎO‰ ÏÏ‚a ולכן ƒ¿««≈∆∆»

התורה  דברי אין דבר של בסופו

כלל. בידו ∆¿e‰ÊÂמתקיימים
ÌÁÈkL‰Ï eˆ¯ ÌÈÂÂÈ‰L∆«¿»ƒ»¿«¿ƒ»
‡È‰L ÁÈkL‰Ï eÈÈ‰ ,E˙¯Bz»∆«¿¿«¿ƒ«∆ƒ
‰Ê È„È ÏÚL ,'ÈÂ‰ ˙¯Bz«¬»»∆«¿≈∆
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÛBÒ ÛBÒ Ïha˙Èƒ¿«≈¿»»ƒ¿»

‰¯Bz‰ „enÈÏc שבתחילה ואף ¿ƒ«»
שכל  בתור התורה ללימוד הסכימו

במהותה  שהתורה כיון אבל וחכמה,

סוף  סוף וההשגה, מהשכל למעלה היא

להתבטל  וסופו קיום לו אין זה לימוד

לגמרי.

e‰ÊÂ רצו היוונים כיצד לעיל האמור ¿∆
התורה  מלימוד ישראל בני את לבטל

הוא על Ìbלגמרי הפנימי Ó‰הטעם ««
Ó Ì¯È·Ú‰Ï eˆ¯ ÌÈÂÂÈ‰M,EBˆ¯ ÈweÁ לא ישראל לבני ולגרום ∆«¿»ƒ»¿«¬ƒ»≈≈¿∆

ה' לרצון וציות ביטול מתוך המצוות את eÏÎeiLלקיים È„k e‰fL∆∆¿≈∆¿
ראשון  E˙¯Bzבשלב ÌÁÈkL‰Ï בתור תורה ללמוד ישראל לבני ולגרום ¿«¿ƒ»»∆
וחכמה  Ê‰שכל È„È ÏÚÂ מכן ‰ÔÈÚלגמרי ÌÏh·Ïלאחר ˙eÏÏkÓ ¿«¿≈∆¿«¿»ƒ¿»»ƒ¿»

,‰¯Bz‰ „enÈÏc להשכיחם' בין השייכות את ומבאר שממשיך כפי ¿ƒ«»
רצונך'. מחוקי ל'להעבירם תורתך'

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â וחסידות z˙Ïc‡בקבלה ‡˙e¯Ú˙‡aL ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
,‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ זה הרי האדם, מצד מלמטה, התעוררות יש כאשר ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מצד  מלמעלה, התעוררות גורם

Ú‚Baהאלוקות ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰Ï וירידתה ¿«¿»««»

מובנת  שתהיה עד רבות מדרגות

„vnL Û‡L ,ÈLB‡ ÏÎNa¿≈∆¡ƒ∆«∆ƒ«
dÓˆÚ התורה מהותה ‰È‡מצד «¿»ƒ

‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏ,אנושי בשכל ¿«¿»≈«»»
‰„¯È ÌB˜Ó ÏkÓ רבות ירידות ƒ»»»¿»

ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒ
¯LÙ‡ ‰È‰iL האדם ביכולת ∆ƒ¿∆∆¿»

dnÚ „ÁÈ˙‰Ïe d‚ÈO‰Ï¿«ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ»
,‡ÏÙ „eÁÈa,לעיל כמובא ¿ƒƒ¿»

‰ÊÏ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰L∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»»∆
את  שגורמת מלמטה ההתעוררות

מלמעלה  התורה È„Èירידת ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈
) ˙BÂˆn‰ Ìei˜ שהםÈweÁ ƒ«ƒ¿≈

,eÈÈ‰Â .(EBˆ¯ שעל וסיבה וטעם ¿∆¿«¿
את  גורמים למטה המצוות קיום ידי

מלמעלה, התורה והמשכת ÈÙÏ¿ƒירידת
˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„È ÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
הצמר  כמו המצוות את מקיימים שבהם

שבו  והעור ציצית מצות מקיימים שבו

וכדומה  תפילין מצות ÈepÈLƒמקיימים
,˙e˜Ï‡ ÌÈNÚpL ,˙e‰n‰««∆«¬ƒ¡…
בהם  שאין חולין של שמחפצים

אלוקות  להיות מתהפכים קדושה,

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
,‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ יש כאשר ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מגשמיות  לעשות למטה התעוררות

התעוררות  פועל זה הרי אלוקות,

התורה  את ולהוריד להמשיך מלמעלה

הזוהר  ¯Áeכלשון È˙ÈÈ‡ Áe¯c¿««¿ƒ«
Áe¯ CÈLÓ‡Â36, רוח מביאה רוח ¿«¿ƒ«

האדם, מצד מלמטה, התעוררות של רוח ישנה כאשר כלומר, רוח, וממשיכה

האלוקות, מצד מלמעלה, גדול ואור רוח וממשיכה מביאה היא »∆ÏÚLהרי
‰Ê È„È אלוקות להיות גשמיים דברים והופכים מצוות ÌÈÏÚBtשמקיימים ¿≈∆¬ƒ

CLÓez ‰‚O‰Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ‰¯Bz‰L להיות למטה ∆«»∆ƒ¿«¿»¿«¿≈≈«»»¿«
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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לג

ה'תשי"ב  טבת, החודש מברכים כסלו, כ"ג וישב, פרשת שבת

מחּוּקי  להעבירם רצּו ׁשהיוונים וזהּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהּׂשגה.

הּמצוֹות  מּקּיּום לבּטלם זה ידי ועל ,ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָרצֹונ

לא  אזי הּמצוֹות, מּקּיּום ׁשּיתּבּטלּו וכיון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹלגמרי ,

הּתֹורה, להמׁשכת ּדלתּתא האתערּותא ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָתהיה

י  זה ידי ועל ,ּתֹורת להׁשּכיחם ענין תּבּטל ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּתֹורה. ּדליּמּוד הענין ְְְִִַָָָָּכללּות

נגד ‡Cה) ּבּמלחמה יׂשראל ּבני עמדּו זה על «ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

נפׁש מסירת מּתֹו היוונים ְְְִִִֵֶֶַַַָּגזירת

מּטעם  למעלה רק ולא ודעת, מּטעם ְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּלמעלה

מּטעם  ּגם למעלה אּלא אנֹוׁשי, ּדׂשכל ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָודעת

ׁשהרי  ּדקדּוּׁשה, מקֹום 37ודעת יׁש ּדין ּפי על ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּבכלל  היא היוונים ּגזירת אם ּבּדבר ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָלעּיין

אֹו יעבֹור ואל יהרג  נצטּוינּו ׁשעליהם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּדברים

היוונים  ּגזירת ּדהּנה, יהרג. ואל יעבֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּמא

הּמׁשּפחה  וטהרת ׁשּבת מילה, על 38היתה ְְְֳִִַַַַָָָָָָָ

ּתחּלה  להגמֹון הם 39(ּתּבעל וׁשּבת מילה והרי .( ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ואל  ּדיעבֹור הּדין עליהם ׁשחל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָמהּמצוֹות

אף 40יהרג  הרי ּתחּלה, להגמֹון ּתּבעל ענין וגם . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ואל  ּדיהרג החּיּוב יׁשנֹו לעריֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבנֹוגע

ׁשאסּתר 40יעבֹור  ּדר על ׁשּזהּו לֹומר מקֹום יׁש , ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

היתה  עֹולם יׁשנֹו41קרקע הּׁשמד ׁשּבׁשעת ואף . ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָ

הּמצוֹות  ּבכל יעבֹור ואל ּדיהרג זה 42החּיּוב הרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

אין  לכאֹורה , אבל לעבֹור, אֹותֹו ּכׁשּכֹופים ְְֲֲִִֵֶַַָָרק

הּמלכּות  נגד ּבמלחמה לצאת חּיּוב ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָלֹומר

אּלה  ּגזירֹות ׁשּגזרה מּובן 43הרׁשעה ּומּזה . ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ

למעלה  היא אּלּו ּגזיר ֹות לבּטל נפׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּמסירת

ּבמעלת  ענין ועֹוד ּדקדּוּׁשה. ודעת מּטעם ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָּגם

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

ואילך.)37 233 ע' ח"ד תו"מ .173 ע' חל"ה לקו"ש גם ראה ה"א.)38בכ"ז פ"ג חנוכה הל' רמב"ם אנטיוכוס. מגילת ראה

ועוד. א. כג, שבת ור"ן שם.)39רש"י שבת ה"ב.)40פרש"י פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם וראה )41ראה ב. עד, סנהדרין
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,‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰Ï תהיה לא ¿«¿»««»
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ההתעוררות  את הפועל המצוות)

התורה  את ולהוריד להמשיך מלמעלה

ÌÁÈkL‰Ïלמטה  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿«¿ƒ»
,E˙¯Bz התורה המשכת ללא כי »∆

בשכל  התורה השגת יכולה לא למטה,

של  והתאחדות התקשרות תהיה ולא

ברוך  הקדוש עם תורה הלומד האדם
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,‰¯Bz‰ „enÈÏc ÔÈÚ‰ כפי »ƒ¿»¿ƒ«»

היוונים. שרצו

‰Ê ÏÚ C‡ כוונות ‰) מול אל היינו ««∆
היוונים  של Ï‡¯NÈאלו Èa e„ÓÚ»¿¿≈ƒ¿»≈

ÌÈÂÂÈ‰ ˙¯ÈÊb „‚ ‰ÓÁÏna«ƒ¿»»∆∆¿≈««¿»ƒ
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ÏÎNc ˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»««¿≈∆
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡l‡ ,ÈLB‡¡ƒ∆»¿«¿»«

,‰Me„˜c ˙Ú„Â ÌÚhÓ מסירות ƒ««»««ƒ¿»
ומתחייב  שנדרש למה ומעבר מעל נפש

הקדושה  שכל עלֿפי È¯‰L37אפילו ∆¬≈
ÔÈc Èt ÏÚ באלו בהלכה הנפסק לפי «ƒƒ

למסור  חייבים מצבים ובאלו מקרים

הנפש  ÔÈiÚÏאת ÌB˜Ó LÈ ולדון ≈»¿«≈
ÌÈÂÂÈ‰ ˙¯ÈÊb Ì‡ ¯·ca«»»ƒ¿≈««¿»ƒ
מחוקי  ולהעבירם תורתך 'להשכיחם

‰ÌÈ¯·cרצונך' ÏÏÎa ‡È‰ƒƒ¿««¿»ƒ
Ï‡Â ‚¯‰È eÈeËˆ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿«≈≈»≈¿«

¯B·ÚÈ אותו יהרגו זה בגלל אם אפילו התורה מצוות על לעבור ‡Bלא «¬
‡nL הוא לגביהם שהדין כאלה היו יוון התורה B·ÚÈ¯גזירות מצוות על ∆»«¬
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לא  או הנפש את למסור הדין מן חובה היתה האם ÈÊb¯˙לדון ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈«

‰ÏÈÓ ÏÚ ‰˙È‰ ÌÈÂÂÈ‰,מילה ברית לעשות לשמור aL˙שלא שלא «¿»ƒ»¿»«ƒ»«»
השבת  ‰ÁtLn‰את ˙¯‰ËÂ38) שנישאת אחת ÔBÓ‚‰Ïשכל ÏÚaz ¿»√««ƒ¿»»ƒ»≈«∆¿

‰lÁz39˙aLÂ ‰ÏÈÓ È¯‰Â .( ¿ƒ»«¬≈ƒ»¿«»
Ì‰ÈÏÚ ÏÁL ˙BÂˆn‰Ó Ì‰≈≈«ƒ¿∆»¬≈∆

‚¯‰È Ï‡Â ¯B·ÚÈc ÔÈc‰40 «ƒ¿«¬¿«≈»≈
עבירות  בשלוש שרק להלכה בהתאם

והן  יעבור, ואל יהרג במיוחד חמורות

ושפיכות  עריות גילוי זרה, עבודה

ÏÚazאפילו Ì‚Âדמים. ÔÈÚ ¿«ƒ¿«ƒ»≈
Û‡ È¯‰ ,‰lÁz ÔBÓ‚‰Ï«∆¿¿ƒ»¬≈«
·eiÁ‰ BLÈ ˙BÈ¯ÚÏ Ú‚BaL∆¿≈««¬»∆¿«ƒ

¯B·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰Èc40LÈ , ¿≈»≈¿∆«¬≈
¯ÓBÏ ÌB˜Ó היה לא זה שבמקרה »«

הנפש  את למסור ÏÚחיוב e‰fL∆∆«
C¯c הגמרא המלכה zÒ‡L¯דברי ∆∆∆∆¿≈

כי  לאחשורוש ÌÏBÚנישאה Ú˜¯«̃¿«»
‰˙È‰41:שם בגמרא רש"י וכפירוש »¿»

[אחשורוש] הוא מעשה, עושה "אינה

עליה  חל לא ולכן מעשה", בה עושה

יעבור'. ואל 'יהרג »¿Û‡Âהחיוב
„ÓM‰ ˙ÚLaL הגויים כאשר ∆ƒ¿««¿»

דתם  על ישראל בני את להעביר רוצים

Ï‡Â ‚¯‰Èc ·eiÁ‰ BLÈ∆¿«ƒ¿≈»≈¿«
˙BÂˆn‰ ÏÎa ¯B·ÚÈ42, רק ולא «¬¿»«ƒ¿

האמורות, החמורות העבירות בשלוש

‰Ê È¯‰ בשעת נפש מסירות חיוב ¬≈∆
‡B˙Bהשמד ÌÈÙBkLk הגוים ¯˜ «¿∆ƒ

¯B·ÚÏ,עבירה,‰¯B‡ÎÏ Ï·‡ «¬¬»ƒ¿»
˙‡ˆÏ ·eiÁ LiL ¯ÓBÏ ÔÈ‡≈«∆≈ƒ»≈

‰ÓÁÏÓa החיים את ולסכן ¿ƒ¿»»
‰¯ÚL‰במלחמה  ˙eÎÏn‰ „‚∆∆««¿»¿»»

‰l‡ ˙B¯ÈÊb ‰¯ÊbL43 בגלל רק ∆»¿»¿≈≈∆
עצמן. לעיל fÓe‰הגזירות שהמבואר ƒ∆

באותה  היתה לא הדין פי שעל שיתכן

נפש  מסירות חובת «Ô·eÓשעה
LÙ ˙¯ÈÒn‰Lכדי למלחמה לצאת הדור באותו ישראל בני Ïh·Ïשל ∆«¿ƒ«∆∆¿«≈

,‰Me„˜c ˙Ú„Â ÌÚhÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ el‡ ˙B¯ÈÊb ובודאי ¿≈≈ƒ¿«¿»«ƒ««»««ƒ¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לר

 34   למלל ימא  

לר

כנען  בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

ּגזירת  ּדהּנה, היוונים, ּגזירת נגד נפׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמסירת

ּגזרּו ׁשּבתחיּלה התחּכמּות, ּבדר היתה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהיוונים

לעקֹור  היתה ּכּוונתם אבל ּפרטּיֹות, מצוֹות ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָעל

את ( ּולבּטל האמּונה עיּקרי את ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָאּונטערּגראּבן )

לעיל). (ּכּנזּכר לגמרי ּומצֹוות מּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיׂשראל

הּנה  התחּכמּות, ּבדר היתה ׁשּגזירתם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכיון

ּגדֹולה  היא זֹו ּגזירה נגד להּלחם נפׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמסירת

המבֹואר  ּדר ועל חּטאת 44יֹותר. ּבין ּבהחיּלּוק ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבן  ּתלּוי  ואׁשם  ּדנקא, ּבת ׁשחּטאת ּתלּוי, ְְְֶֶַַַָָָָָָָָלאׁשם

הרי 45ׁשּתים  ׁשחטא, ּבווּדאי ׁשּיֹודע ּבחּטאת ּכי, , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּׁשאין  מה לּבֹו, ּבכל מתחרט והּוא נֹוקפֹו, ְְְְִִִֵֵֶַָָלּבֹו

ׁשהּוא  ּכיון הּספק, על הּבא ּתלּוי ּבאׁשם ְֵֵֵֶַַַָָָָָָּכן

חטא, לא  ׁשּמא ּבלבבֹו ּומתּבר ּבּדבר ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹמסּוּפק

צרי ולכן ּגמּורה, חרטה זה על מתחרט ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָאינֹו

ועל  החּטאת. מן יֹותר ּביֹוקר להיֹות ּתלּוי ְְְִִֵֶַַַָָָָָהאׁשם

היוונים, נגד נפׁש הּמסירת ּבענין הּוא זה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּדר

התחּכמּות, ּבדר היתה היוונים ׁשּגזירת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכיון

ּגדֹולה  נפׁש ּבמסירת צֹור יׁש זה ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָהּנה

ֵיֹותר.

ּבּמלחמה p‰Â‰ו) עמדּו ׁשּיׂשראל זה ידי על ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

מּטעם  ׁשּלמעלה נפׁש מסירת ְְְִִִֶֶֶַַַַָמּתֹו

ּבאֹופן  ּבּמלחמה הּנּצחֹון ּגם היה ְְִִֶַַַַַָָָָָָודעת,

ורּבים  חּלׁשים ּביד ּגּבֹורים מהּטבע, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה

כּו' מעּטים ּדפ18ּביד הּנס ּגם היה לזה ונֹוסף . ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

מּוּנח  ׁשהיה ׁשמן ׁשל אחד ּפ ׁשּמצאּו ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּׁשמן,

אּלא  ּבֹו היה ולא ּגדֹול, ּכהן ׁשל ְְֵֶֶָָָָָֹֹּבחֹותמֹו

מּמּנּו והדליקּו נס ּבֹו נעׂשה אחד, יֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָלהדליק

ימים  חּבתן 11ׁשמֹונה להראֹות ּכדי היה זה ׁשּכל , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

יׂשראל  אחד 46ׁשל ּפ ׁשּמצאּו הענין ּכללּות הן , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לעיל. כמבואר האנושי, מהשכל למעלה עלֿשכלית מסירות שהיתה

,ÌÈÂÂÈ‰ ˙¯ÈÊb „‚ LÙ ˙¯ÈÒn‰ ˙ÏÚÓa ÔÈÚ „BÚÂ מלבד ¿ƒ¿»¿«¬««¿ƒ«∆∆∆∆¿≈««¿»ƒ
מטעם  למעלה ואפילו ודעת מטעם למעלה נפש מסירות שהיתה לעיל המבואר

דקדושה  ‰˙eÓkÁ˙,ודעת C¯„a ‰˙È‰ ÌÈÂÂÈ‰ ˙¯ÈÊb ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈««¿»ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿«¿
ובערמומיות  בהתחכמות שנהגו

‰lÈÁ˙aL של ראשון בשלב ∆ƒ¿ƒ»
BÂˆÓ˙הגזירות  ÏÚ e¯Êb»¿«ƒ¿

,˙BiË¯t וטהרת שבת מילה, ¿»ƒ
Ì˙Âekהמשפחה Ï·‡ האמיתית ¬»«»»»

¯B˜ÚÏ ‰˙È‰ ולשרש ולהרוס »¿»«¬
Ôa‡¯b¯ÚËe‡) היינו תחת, לחתור ¿∆¿¿»¿

‰‡eÓ‰להרוס  È¯wÈÚ ˙‡ (∆ƒ»≈»¡»
‰¯BzÓ Ï‡¯NÈ ˙‡ Ïh·Ïe¿«≈∆ƒ¿»≈ƒ»

È¯Ó‚Ï ˙ÂBˆÓe מכמה רק ולא ƒ¿¿«¿≈
פרטיות  ÏÈÚÏ).מצוות ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈

Ì˙¯ÈÊbL ÔÂÈÎÂ היוונים של ¿≈»∆¿≈»»
,˙eÓkÁ˙‰ C¯„a ‰˙È‰ שנהגו »¿»¿∆∆ƒ¿«¿

הכוונות  את הסתירו ובתחילה בעורמה

שלהם ‰ÈÒn¯˙האמיתיות ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«
BÊ ‰¯ÈÊb „‚ ÌÁl‰Ï LÙ∆∆¿ƒ»≈∆∆¿≈»
ישראל  בני את להעביר המטרה שבה

נסתרת  היא לגמרי דתם È‰ƒ‡על
C¯c ÏÚÂ .¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈¿«∆∆

¯‡B·Ó‰44 הראשונים במפרשים «¿»
˜elÈÁ‰a ההבדלÔÈa הקרבנות ¿«ƒ≈

˙‡hÁL ,ÈeÏz ÌL‡Ï ˙‡hÁ«»¿»»»∆«»
,‡˜c ˙a הבהמה של שוויה ««¿»

אחד  מטבע להיות צריך חטאת לקרבן

'דנקא' Ôaהנקרא ÈeÏz ÌL‡Â¿»»»∆
ÌÈzL45,כפול בשווי להיות צריך ¿«ƒ

Ú„BiL ˙‡hÁa ,Èk האדם ƒ¿«»∆≈«
,‡ËÁL È‡cÂÂa שאכל למשל, ¿««∆»»

שזהו  לו נודע כך ואחר בשר חתיכת

המותר  שומן ולא באכילה שאסור חלב

e‰Â‡באכילה  ,BÙ˜B BaÏ È¯‰¬≈ƒ¿¿
,BaÏ ÏÎa Ë¯Á˙Ó לו די ולכן ƒ¿»≈¿»ƒ
זול  שמחירו קרבן ÔÈ‡Mלהביא ‰Ó«∆≈

ÏÚ ‡a‰ ÈeÏz ÌL‡a Ôk≈¿»»»«»«
,˜Ùq‰ בשר חתיכת שאכל למשל «»≈

חלב  או מותר שומן אכל האם ספק ויש

B··Ïaאסור  C¯a˙Óe ¯·ca ˜teÒÓ ‡e‰L ÔÂÈk לעצמו מאחל ≈»∆¿»«»»ƒ¿»≈ƒ¿»
eÓb¯‰,ומקווה  ‰Ë¯Á ‰Ê ÏÚ Ë¯Á˙Ó BÈ‡ ,‡ËÁ ‡Ï ‡nL∆»…»»≈ƒ¿»≈«∆¬»»¿»

ÏÚÂ .˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯˙BÈ ¯˜BÈa ˙BÈ‰Ï ÈeÏz ÌL‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ»»»»ƒ¿¿∆≈ƒ««»¿«
ÔÂÈkL ,ÌÈÂÂÈ‰ „‚ LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚa ‡e‰ ‰Ê C¯c∆∆∆¿ƒ¿««¿ƒ«∆∆∆∆«¿»ƒ∆≈»

,˙eÓkÁ˙‰ C¯„a ‰˙È‰ ÌÈÂÂÈ‰ ˙¯ÈÊbL ידוע היה לא ובתחילה ∆¿≈««¿»ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿«¿
לגמרי, הדת על ישראל בני את להעביר היא Ê‰שכוונתם ÏÈ·La ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ∆

‰ÏB„b LÙ ˙¯ÈÒÓa C¯Bˆ LÈ≈∆ƒ¿ƒ«∆∆¿»
¯˙BÈ כל לא שהדבר נראה כאשר כי ≈

לצאת  התעוררות פחות יש חמור, כך

נפש. במסירות במלחמה

Ï‡¯NiL ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¿≈∆∆ƒ¿»≈
‰ÓÁÏna e„ÓÚ היוונים מול »¿«ƒ¿»»

ולהעבירם  תורתך 'להשכיחם שרצו

רצונך' LÙמחוקי ˙¯ÈÒÓ CBzÓƒ¿ƒ«∆∆
‰È‰ ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««»»

ÔBÁvp‰ Ìb ישראל בני של ««ƒ»
‰ÓÁÏnaהיוונים ÔÙB‡aעל «ƒ¿»»¿∆

,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL וכפי ∆¿«¿»≈«∆«
הניסים  ועל בנוסח ÌÈ¯Babƒƒשאומרים

„Èa ÌÈa¯Â ÌÈLlÁ „Èa¿««»ƒ¿«ƒ¿«
'eÎ ÌÈhÚÓ18 הטבע היפך ¿«ƒ

החלשים  את מנצחים שהגיבורים

המעטים. את מנצחים והרבים

‰ÊÏ ÛÒBÂ ידי שעל זאת מלבד ¿»»∆
בני  ודעת מטעם למעלה נפש המסירות

מהטבע, למעלה לניצחון זכו ישראל

לזה  שנוסף פעלה נפש ««‰È‰המסירות
e‡ˆnL ,ÔÓM‰ CÙc Òp‰ Ìb««≈¿««∆∆∆»¿

ישראל  ÔÓLבני ÏL „Á‡ Ct«∆»∆∆∆
ÏLטהור  BÓ˙BÁa ÁpeÓ ‰È‰L∆»»»¿»∆

,ÏB„b Ô‰k שלם כשהוא זה וחותם …≈»
נשאר  שהשמן וסימן עדות הוא הרי

כשאר  היוונים ידי על נטמא ולא טהור

Baהשמנים  ‰È‰ ‡ÏÂ השמן בפך ¿…»»
מספיקה ‡l‡שמצאו  בכמות שמן ∆»

Ba ‰NÚ ,„Á‡ ÌBÈ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ∆»«¬»
‰BÓL epnÓ e˜ÈÏ„‰Â Ò≈¿ƒ¿ƒƒ∆¿»

ÌÈÓÈ11‰Ê ÏkL של , הפרטים כל »ƒ∆»∆
השמן  פך B‡¯‰Ï˙נס È„k ‰È‰»»¿≈¿«¿

Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙aÁ46, כמבואר ƒ»»∆ƒ¿»≈
היה  הדין שמצד הגמרא במפרשי

והנס  טמא, בשמן גם להדליק אפשר

ברוך  הקדוש אצל וחביבים יקרים ישראל בני כמה עד להראות כדי נעשה

ביטוי  לידי באה ישראל של שחיבתן ומבאר, שממשיך כפי eÏÏk˙הוא, Ô‰≈¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לה

 למלל ימא    35 

לה

ה'תשי"ב  טבת, החודש מברכים כסלו, כ"ג וישב, פרשת שבת

אֹו מּגע ּבטּומאת נטמא ׁשּלא טהֹור ׁשמן ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹׁשל

היּסט  ּגם 47טּומאת להדליק יכֹולים ׁשהיּו אף , ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

ּבציּבור  הּוּתרה טּומאה ׁשהרי טמא, ,48ּבׁשמן ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

אחד, יֹום להדליק אּלא ּבֹו היה ׁשּלא הּנס ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהן

יכֹול  ׁשהיה אף ימים, ׁשמֹונה מּמּנּו ְְְִִִִֶֶַָָָָָוהדליקּו

ׁשמן  ּפ לכּתחיּלה  ׁשּימצאּו ּבאֹופן הּנס ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָלהיֹות

ּכדי  היה זה ׁשּכל ימים, לׁשמֹונה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּיסּפיק

ּבנֹוגע  ּבגיּלּוי ּובא יׂשראל, ׁשל חיּבתן ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלהראֹות

נר  ידי (על ענינּה ׁשּכללּות הּמנֹורה, ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלהדלקת

ׁשהּׁשכינה  עֹולם ּבאי לכל עדּות הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהּמערבי)

ּביׂשראל  ׁשל 49ׁשֹורה חיּבתן ּדהּנה, ּבזה, והענין . ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

עצמית  אהבה היא הּקּב"ה אצל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל

על  טעם ׁשאין והיינּו, ודעת, מּטעם ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו האהבה, עׂשו 50ענין אח הלא ְְֲֲִֵֶַַָָָָָֹ

עׂשו  ואת יעקב את ואֹוהב מקֹום, ּומּכל ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹליעקב,

אהבה  היא ליעקב ׁשהאהבה היינּו, ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹׂשנאתי,

נמׁש זה וענין ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָעצמית

למעלה  ּדיׂשראל נפׁש הּמסירת ידי על ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָונתּגּלה

האהבה  נמׁשכה זה ידי ׁשעל ודעת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָמּטעם

מּטעם  ׁשּלמעלה ליׂשראל ּדהּקּב"ה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהעצמית

להראֹות  הּׁשמן, ּדפ הּנס היה זה ּומּצד ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָודעת,

יׂשראל. ׁשל ְִִֵֶָָָחיּבתן

הענין ÏÚÂז) ׁשּכללּות לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּפי ¿«ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

נפׁש הּמסירת ידי ׁשעל הּוא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָּדחנּוּכה

האהבה  נמׁשכה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּדיׂשראל

מּטעם  ׁשּלמעלה ליׂשראל ּדהּקּב"ה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהעצמית

להראֹות  הּׁשמן ּדפ הּנס היה זה ּומּצד ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָודעת,
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פז. סימן צבי חכם שו"ת ב.)47שם. כא, שבת – שהיה תוד"ה א.)48ראה עז, ב.)49פסחים כב, א,)50שבת מלאכי

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‡ÓË ‡lL ¯B‰Ë ÔÓL ÏL „Á‡ Ct e‡ˆnL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»¿«∆»∆∆∆»∆…ƒ¿»

ÚbÓ ˙‡ÓeËa בשמן נגע ‰ËqÈשטמא ˙‡ÓeË B‡47, טלטל שטמא ¿¿««»¿«∆≈
ממקומו  לזוז לו וגרם השמן Ìbאת  ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰L Û‡«∆»¿ƒ¿«¿ƒ«

¯eaÈˆa ‰¯ze‰ ‰‡ÓeË È¯‰L ,‡ÓË ÔÓLa48Òp‰ Ô‰Â , ¿∆∆»≈∆¬≈¿»¿»¿ƒ¿≈«≈
˜ÈÏ„‰Ï ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL∆…»»∆»¿«¿ƒ
epnÓ e˜ÈÏ„‰Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿ƒ¿ƒƒ∆
ÏBÎÈ ‰È‰L Û‡ ,ÌÈÓÈ ‰BÓL¿»»ƒ«∆»»»
e‡ˆÓiL ÔÙB‡a Òp‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«≈¿∆∆ƒ¿¿
˜ÈtÒiL ÔÓL Ct ‰lÈÁzÎÏ¿«¿ƒ»«∆∆∆«¿ƒ

,ÌÈÓÈ ‰BÓLÏ עשה מקום ומכל ƒ¿»»ƒ
ומיוחד  נוסף גדול נס הוא ברוך הקדוש

להדלקת  מספיק שהיה שהשמן

הספיק  בלבד אחד יום המנורה

ימים  שמונה המנורה «∆ÏkLלהדלקת
‰Ê לא שלמעשה השמן בפך הניסים ∆

הכרחיים  B‡¯‰Ï˙היו È„k ‰È‰»»¿≈¿«¿
‡·e ,Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙aÈÁƒ»»∆ƒ¿»≈»

ÈelÈ‚a בני של והחביבות היוקר ¿ƒ
באו  הוא ברוך הקדוש אצל ישראל

גלוי  ביטוי Ï„‰Ï˜˙לידי Ú‚Ba¿≈«¿«¿»«
‰¯Bn‰,המקדש eÏÏkL˙בבית «¿»∆¿»

dÈÚ המנורה של הכללי התוכן ƒ¿»»
‡e‰ (È·¯Ún‰ ¯ È„È ÏÚ)«¿≈≈««¬»ƒ
ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ˙e„Ú≈¿»»≈»

Ï‡¯NÈa ‰¯BL ‰ÈÎM‰L49, ∆«¿ƒ»»¿ƒ¿»≈
לבאי  היא עדות ..." הגמרא: כדברי

מאי  בישראל. שורה שהשכינה עולם

בה  שנותן מערבי נר זו רב אמר עדות,

היה  וממנה חברותיה כמדת שמן

רש"י: ופירש מסיים", היה ובה מדליק

בין  הנרות - מדליק היה "וממנה

הטבת  - מסיים היה ובה הערבים.

עד  מטיבו ואינו היום כל שדלק הנרות,

שנויה, כהנים' ב'תורת זו ומשנה הערב.

מונחין, ומערב דמזרח וסביראֿליה

נר  להעלות מיניה, לעיל תניא והכי

שממנו  תמיד מערבי נר שתהא תמיד

הוקבע  מינה שמע נרות, להעלות כתיב ומדלא מסיים. יהא ובו מתחיל יהא

מסיים  היה ובה מזרח... של השני מערבי נר וזהו יום, בכל בו להתחיל אחד נר

הישנה  ואוחז הערבים בין מטיב וזו שחרית מטיב היה שהשאר לפי ההטבה

ומדליק  ומדליקה ופתילה שמן שנותן עד בכלי מניחה או את בידו ממנה

עדותה". והיינו היום כל דולק היה חביבין, ישראל שהיו זמן וכל השאר...

הקדוש  אצל ישראל של חיבתן של המיוחדת השייכות את ומבאר וממשיך

המסירו  לענין הוא השמן.ברוך פך ונס המלחמה נצחון היה זה ידי שעל נפש ת

‡È‰ ‰"aw‰ Ïˆ‡ Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙aÈÁ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»»∆ƒ¿»≈≈∆«»»ƒ
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ˙ÈÓˆÚ הוא ‡‰·‰ ברוך שהקדוש אהבה «¬»«¿ƒ∆¿«¿»ƒ««»««

בעצם  ישראל בני את ¿»¿eÈÈ‰Â,אוהב
ÌÚË ÔÈ‡L בשכל המובנים וסיבה ∆≈««

‰·‰‡‰ ÔÈÚ ÏÚ שהקדוש הזו «ƒ¿«»«¬»
ישראל, בני את אוהב הוא ¿BÓÎeברוך

·e˙kL50 מלאכי ‰Ï‡בנבואת ∆»¬…
,·˜ÚÈÏ ÂNÚ Á‡ אין ולכאורה »≈»¿«¬…

עשו  על ומעלה עדיפות «ÏkÓeƒליעקב
,ÌB˜Ó סיבה לכך שאין למרות »

זאת, בכל בשכל, המובנים והסבר

הוא  ברוך הקדוש ‡˙אומר ·‰B‡Â»«∆
,È˙‡N ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿∆≈»»≈ƒ
‡È‰ ·˜ÚÈÏ ‰·‰‡‰L ,eÈÈ‰«¿∆»«¬»¿«¬…ƒ
‰ÏÚÓlL ˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡«¬»«¿ƒ∆¿«¿»

˙Ú„Â ÌÚhÓ שיש מאהבה למעלה ƒ««»««
שכל. פי על גם והסבר טעם לה

‰Ê ÔÈÚÂ והחיבה האהבה של ¿ƒ¿»∆
לבני  הוא ברוך הקדוש של המיוחדת

עצמית', 'אהבה כאמור, שהיא, ישראל

CLÓ מלמעלה‰lb˙Â למטה ƒ¿«¿ƒ¿«»
LÙ ˙¯ÈÒn‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿ƒ«∆∆
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿«¿»ƒ««

‰Ê È„È ÏÚL ,˙Ú„Â ישראל שבני »««∆«¿≈∆
עלֿ במסירות נפשם את מסרו מצידם

לידי ÎLÓ‰שכלית, ובאה מלמעלה ƒ¿¿»
למטה  וביטוי «¬»«‰‡‰·‰גילוי

Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈
„vÓe ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««ƒ«

‰Ê של העצמית האהבה התגלות מצד  ∆
ישראל  לבני הוא ברוך ««‰È‰הקדוש

˙B‡¯‰Ï ,ÔÓM‰ CÙc Òp‰«≈¿««∆∆¿«¿
Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙aÈÁ.בגלוי ƒ»»∆ƒ¿»≈

ÚÂ (ÊÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Èt Ï ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkL הכללי התוכן ∆¿»»ƒ¿»
Ï‡¯NÈc LÙ ˙¯ÈÒn‰ È„È ÏÚL ‡e‰ ‰keÁc כנגד במלחמתם «¬»∆«¿≈«¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»≈

נפש  מסירות ישראל, בני של מצידם שהיתה, ÌÚhÓהיוונים ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««
‰ÎLÓ ,˙Ú„Â גילוי לידי ובאה למטה ‰ÈÓˆÚ˙מלמעלה ‰·‰‡‰ »««ƒ¿¿»»«¬»»«¿ƒ

Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c'עצמית 'אהבה Ú„Â˙,שהיא ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ¿«»»¿ƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ««»««
‰Ê „vÓe זו עצמית' 'אהבה של מהגילוי CÙcכתוצאה Òp‰ ‰È‰ ƒ«∆»»«≈¿«
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לו

כנען  בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

לפרטי  ּבנֹוגע ּגם יּובן יׂשראל, ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָחיּבתן

החּמה, מּׁשּתׁשקע ׁשּמצותּה חנּוּכה, ּדנר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהענינים

ּומּׂשמאל  מּבחּוץ, ּביתֹו ּפתח על להּניחּה ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּומצוה

ְַָּדוקא.

Ìc˜‰·e הּמתחיל (ּבדיּבּור לעיל ּׁשּנתּבאר מה ¿∆¿≈ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

בׁשלֹום  אפני 51ּפדה ׁשני ׁשּיׁש ( ְְְֵֵֵֶָָָָ

ּבדר52בירּורים  ּובירּור מלחמה ּבדר ּבירּור , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

ׁשּנכנס  היינּו מלחמה, ּבדר ּבירּור ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָמנּוחה.

ׁשּבזה  עּמֹו, ולֹוחם האֹויב עם ּומענה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבטענה

לֹו ׁשּיׁש לאֹויב, מקֹום נֹותן הּוא הרי ֲֵֵֵֵֶָָָּגּופא

עּמֹו ׁשּלֹוחם אּלא חזקה, ּומציאּות ְְֲִִִֵֶֶָָָמציאּות,

ּגם  הרי האֹויב, מציאּות ׁשּיׁשנּה וכיון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּומנּצחֹו.

אמנם  וניעֹור. חֹוזר להיֹות יכֹול ׁשּניּצחֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָלאחר

ׁשהיה  הּבירּור ּכמֹו הּוא מנּוחה ּבדר ְְְֵֵֶֶֶַַָָָהּבירּור

ׁשלמה  ּביּה53ּבימי ּדכתיב איׁש54, יהיה הּוא ְְְִִִִִֵֵֶֹֹ

ּבימיו, יׂשראל על אּתן וׁשקט וׁשלֹום ּגֹו' ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמנּוחה

ּבאׁשלמּותא  סיהרא קיימא ׁשלמה ּבימי ְְְְְֲִִִֵַַָָָֹֹּכי,

ּבּמדרׁש ריּבּוי 56ּובּזֹוהר 55(ּכדאיתא ּומּצד ,( ְְִִִִִַַַַָָ

ּוכמֹו מּמילא, ּבדר הּניצֹוצֹות ּכל נתקּבצּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהאֹור

ׁשבא  חכמתֹו57מלּכת ּגֹודל אֹודֹות ׁשּבׁשמעּה , ְְְְְֶֶַַָָָָָ

את  לֹו והביאה מעצמּה ּבאה ׁשלמה, ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשל

ּבדר הּוא ׁשהּבירּור וכיון כּו'. ְְִֵֵֶֶֶַַָהּניצֹוצֹות

אזי  האֹויב, למציאּות מקֹום נתינת ללא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹמּמילא,

אֹופן  ּגם  אמנם , וניעֹור . חֹוזר ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָאי

ּבכל  ּפעל לא ׁשלמה ּבימי ׁשהיה ְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֹהּבירּור

ׁשּגם  הענינים, ּבפׁשטּות [ּוכמֹו הּקדּוּׁשה ְְְְְִִִֶַַַָָָניצֹוצֹות

לא  הרי כּו', וזהב ּכסף לׁשלמה הביאּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹּכאׁשר

אּלא  כּו', והּזהב הּכסף ּכל את אליו ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהביאּו

אּוּמֹות  אצל ּגם אּלּו מּמינים נׁשאר ְֲִִִִִֵֵֶַַַעדיין

קדּוּׁשה, ּבהם ׁשּיׁש אּלה ּבניצֹוצֹות רק היתה הּבירּור ׁשּפעּוּלת והיינּו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם],

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

ואילך).)51בֿג. קעד ע' תשי"ב המאמרים (ספר כסלו תרנ"ט )52די"ט (סה"מ תרנ"ט בשלום פדה המשך בארוכה ראה

ואילך). 106 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד ואילך), [קעג] קסב ע')53ע' ח"ב תרע"ב (המשך תרע"ה בשלום פדה ד"ה גם ראה

ט.)54תשסט). כב, הימיםֿא כו.)55דברי פט"ו, ועוד.)56שמו"ר רע"א. קנ, ב. עג, ואילך.)57ח"א א י, מלכיםֿא ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙aÈÁ ˙B‡¯‰Ï ÔÓM‰,בהרחבה לעיל Ô·eÈכמבואר «∆∆¿«¿ƒ»»∆ƒ¿»≈«

ÌÈÈÚ‰ ÈË¯ÙÏ Ú‚Ba Ìb וההלכותd˙ÂˆnL ,‰keÁ ¯c «¿≈«ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈¬»∆ƒ¿»»
חנוכה  נר משקיעת Ú˜LzMÓלהדליק ÂˆÓe‰והלילה,‰nÁ‰החל ƒ∆ƒ¿«««»ƒ¿»

‡˜Âc Ï‡ÓOÓe ,ıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ dÁÈp‰Ï בתחילת ולעיל, ¿«ƒ»«∆«≈ƒ«ƒ¿…«¿»
הטעם  מהו השאלה, נשאלה המאמר,

הטעם  מהו (וגם אלה דברים לשלושה

מנרות  פרטים בכמה שונה חנוכה שנר

שבת). ונר המקדש

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ìc˜‰·e¿∆¿≈«∆ƒ¿»≈¿≈
ÏÈÁ˙n‰ ¯eaÈ„a) הפותח במאמר ¿ƒ««¿ƒ

·ÌBÏLבפסוק  ‰„t51 שנאמר »»¿»
זו  שנה כסלו י"ט LiLבהתוועדות (∆≈
ÌÈ¯e¯È· ÈÙ‡ ÈL52, של ¿≈»¿≈≈ƒ

בעניני  שנמצאים הקדושה ניצוצות

הטוב  הפרדת ידי על הגשמי העולם

אחד  אופן לקדושה. והעלאתו מהרע

הוא  הבירורים ≈e¯Èa¯בעבודת
‰ÓÁÏÓ C¯„a בעבודת שני ואופן ¿∆∆ƒ¿»»

הוא הבירו  C¯„aרים ¯e¯È·e≈¿∆∆
,‰ÁeÓ.ומפרט שממשיך כפי ¿»

eÈÈ‰ ,‰ÓÁÏÓ C¯„a ¯e¯Èa≈¿∆∆ƒ¿»»«¿
ÌÚ ‰ÚÓe ‰ÚËa ÒÎpL∆ƒ¿»¿«¬»«¬∆ƒ
‰ÊaL ,BnÚ ÌÁBÏÂ ·ÈB‡‰»≈¿≈ƒ∆»∆

‡Ùeb עם ויכוח שמנהל עצמו בזה »
בו  ונלחם Ô˙Bהאויב ‡e‰ È¯‰¬≈≈

BÏ LiL ,·ÈB‡Ï ÌB˜Ó לאויב »»≈∆≈
˙e‡ÈˆÓ,בו הלוחם בעיני ¿ƒ

‰˜ÊÁ ˙e‡ÈˆÓe,ותקיפה‡l‡ ¿ƒ¬»»∆»
ÔÂÈÎÂ .BÁvÓe BnÚ ÌÁBlL∆≈ƒ¿«¿¿≈»

,·ÈB‡‰ ˙e‡ÈˆÓ dLiL ויש ∆∆¿»¿ƒ»≈
וחשיבות  מקום תפיסת ≈¬‰¯Èלאויב

BÁvÈpL ¯Á‡Ï Ìb אחת פעם «¿««∆ƒ¿
אותו  BÈ‰Ï˙האויב ÏBÎÈוהכניע »ƒ¿

,¯BÚÈÂ ¯ÊBÁ מלכתחילה כי ≈¿≈
חשובה. כמציאות אליו התייחסו

‰ÁeÓ C¯„a ¯e¯Èa‰ ÌÓ‡»¿»«≈¿∆∆¿»
ÈÓÈa ‰È‰L ¯e¯Èa‰ BÓk ‡e‰¿«≈∆»»ƒ≈

‰ÓÏL53,המלךdÈa ·È˙Îc54 ¿……ƒ¿ƒ≈
שהקדוש  הימים בדברי בו שכתוב

מבטיח, הוא ‡LÈברוך ‰È‰È ‡e‰ƒ¿∆ƒ

ÈÓÈa ,Èk ,ÂÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÏÚ Ôz‡ Ë˜LÂ ÌBÏLÂ 'Bb ‰ÁeÓ¿»¿»»∆∆∆≈«ƒ¿»≈¿»»ƒƒ≈
‰ÓÏL שלימות היתה תקופה שבאותה הזוהר, כלשון ביותר, נעלה מצב היה ¿……
eÓÏL‡a˙‡,בדוגמת  ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈÈ˜ עומד כשהוא הירח כמו «¿»ƒ¬»¿«¿¿»

החודש, באמצע שמובא (È‡„k˙‡בשלימותו, L¯„na55כפי ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
¯‰Bf·e56¯B‡‰ ÈeaÈ¯ „vÓe ,( ««ƒ«ƒ»

המלך שהאיר  שלמה ¿»¿eˆa˜˙ƒאצל
דיבורֿ הנ"ל המאמר (ובלשון אליו

ניצוצות  'כמו בשלום, פדה המתחיל

על  ונתבררו האבוקה') אל הנמשכים

C¯„aידו  ˙BˆBˆÈp‰ Ïk»«ƒ¿∆∆
,‡ÏÈnÓ לטענות צריך שיהיה מבלי ƒ≈»

למלחמות, או kÏÓ˙ומענות BÓÎe¿«¿«
‡·L57, מלכים בספר כמסופר ¿»

Ï„Bb ˙B„B‡ dÚÓLaL∆¿»¿»∆
‰‡a ,‰ÓÏL ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆¿……»»
˙‡ BÏ ‰‡È·‰Â dÓˆÚÓ≈«¿»¿≈ƒ»∆

˙BˆBˆÈp‰ והקדושה האלוקות של «ƒ
'eÎ ידי על שיתבררו כדי אצלה, שהיו

המלך. e¯Èa‰L¯שלמה ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«≈
מנוחה, בדרך הזה, ‰e‡באופן

˙È˙ ‡ÏÏ ,‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»¿…¿ƒ«
·ÈB‡‰ ˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó»ƒ¿ƒ»≈

‡LÙ¯מלכתחילה, È‡ ÈÊ‡ לא ¬«ƒ∆¿»
BÚÈÂ¯יתכן  ¯ÊBÁ ‰È‰iL כי ∆ƒ¿∆≈¿≈

שום  שאין כזה באופן הוא הבירור

למציאותו. מקום נתינת

¯e¯Èa‰ ÔÙB‡ Ìb ,ÌÓ‡»¿»«∆«≈
ÏÚt ‡Ï ‰ÓÏL ÈÓÈa ‰È‰L∆»»ƒ≈¿………»«

‰Me„w‰ ˙BˆBˆÈ ÏÎa שבכל ¿»ƒ«¿»
כולו  eËLÙa˙העולם BÓÎe]¿¿«¿

e‡È·‰ ¯L‡k ÌbL ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆««¬∆≈ƒ
È¯‰ ,'eÎ ·‰ÊÂ ÛÒk ‰ÓÏLÏƒ¿……∆∆¿»»¬≈
ÛÒk‰ Ïk ˙‡ ÂÈÏ‡ e‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ≈»∆»«∆∆

'eÎ ·‰f‰Â בכל כולו,העולם שהיה ¿«»»
ÌÈÈnÓ ¯‡L ÔÈÈ„Ú ‡l‡∆»¬«ƒƒ¿«ƒƒƒ
,[ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡ Ïˆ‡ Ìb el‡≈«≈∆»»
¯e¯Èa‰ ˙leÚtL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¿««≈
‰l‡ ˙BˆBˆÈa ˜¯ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ≈∆
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ה'תשי"ב  טבת, החודש מברכים כסלו, כ"ג וישב, פרשת שבת

ּבהם  ׁשּנחׁש הּניצֹוצֹות נתּבררּו לא עדיין ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹאבל

האלקי  ׁשהאֹור היינּו, לגמרי, הּקדּוּׁשה ְְְְֱִֵֶַַַָָָֹאֹור

אסּורֹות  מאכלֹות ּוכמֹו ּכלל, נרּגׁש אינֹו ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָׁשּבהם

ּכׁשאֹוכל  ׁשאף הּטמאֹות, קליּפֹות מּׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם

א  ׁשמים, לׁשם הֹודע ּבלא עלּיה,אֹותם להם ין ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לנצח, הּמות ׁשּיבּוּלע קץ עת 58עד ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הארץ  מן אעביר הּטּומאה רּוח ורק 59ואת . ְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

ּבתכלית  הּניצֹוצֹות ּכל ּבירּור יהיה לבֹוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָלעתיד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עּמים 60הּׁשלימּות, אל אהּפ אז ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

היינּו אחד, ׁשכם לעבדֹו ּגֹו' ברּורה ְְְְְֶֶַָָָָָׂשפה

לגמרי, אֹורם ׁשּנחׁש הּניצֹוצֹות ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיתּבררּו

אחד  ּוׁשמֹו אחד ּדהוי' הּגיּלּוי יהיה ּבהם .61וגם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

LÈÂּבדר הּבירּור היה ּבחנּוּכה ׁשּגם לֹומר, ¿≈ְֲֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדלעתיד  הּבירּור ׁשלימּות ּדר ועל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָמנּוחה,

ׁשמן  ׁשּמצאּו הּׁשמן ּפ נס ענין וזהּו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלבֹוא.

יכֹולים  היּו הּדין ׁשּמעיּקר אף ּדוקא, ְְִִִֵֶַַַַָָָטהֹור

ּכי, לעיל), (ּכּנזּכר טמא ּבׁשמן ּגם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלהדליק

לאֹופן  ׁשּייכת טמא ּבׁשמן להדליק ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהאפׁשרּות

להּמעמד  ׁשּיי זה ואין מלחמה, ּבדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבירּור

האהבה  יׂשראל, ׁשל חיּבתן ּדהתּגּלּות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּומּצב

מּטעם  ׁשּלמעלה ליׂשראל ּדהּקּב"ה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָעצמית

יׂשראל  ׁשל עבֹודתם ידי על ׁשּנתּגּלתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָודעת,

זה  ׁשּמּצד ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה נפׁש ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמסירת

ּדר על ּדוקא, מנּוחה ּבדר הּבירּור ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָנעׂשה

נרֹות  מעלת ּגם וזֹוהי לבֹוא. ּדלעתיד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּבירּור

הרמּב"ן  ׁשּכתב [ּוכמֹו הּמקּדׁש נרֹות על 62חנּוּכה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

הּמדרׁש ּדברי למׁשה 63ּבפירּוׁש הּקּב"ה לֹו אמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לא  לוי (ׁשּׁשבט ּתתירא אל לאהרן אמֹור ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹל

מּזאת  לגד ֹולה הּנׂשיאים), ּבקרּבנֹות ְְְְְְִִִִִֵַַָָֹהׁשּתּתף

הּמקּדׁש ׁשּבית זמן ּכל ׁשהּקרּבנֹות מּוכן, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָאּתה

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

ב.)58 יג, ורפ"ח.)59זכריה פ"ז תניא ט.)60ראה ג, ט.)61צפניה יד, בהעלותך.)62זכריה ו.)63ר"פ פט"ו, במדב"ר

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
‰Me„˜ Ì‰a LiL,מסוימת˙BˆBˆÈp‰ e¯¯a˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ∆≈»∆¿»¬»¬«ƒ…ƒ¿»¿«ƒ

,È¯Ó‚Ï ‰Me„w‰ ¯B‡ Ì‰a CLÁpLÈ˜Ï‡‰ ¯B‡‰L ,eÈÈ‰ ∆∆¿«»∆«¿»¿«¿≈«¿∆»»¡…ƒ
,ÏÏk Lb¯ BÈ‡ Ì‰aL∆»∆≈ƒ¿»¿»

המלך  שלמה שבימי הנ"ל בשלום פדה דיבורֿהמתחיל המאמר ובלשון

אור  בהם שנרגש "הניצוצות נתבררו

להם  ליתן רק צריך שלכן הקדושה,

המאור, נמצא היכן (דערהערן) להרגיש

מקום  שבאיזה אצלם נרגש וכאשר

ומתקבצים  נמשכים הם אזי מאור, ישנו

השלימות  תכלית ואילו מאליהם, אליו

שנרגש  הניצוצות רק לא שיתבררו היא

אפילו  אלא הקדושה אור בהם

הקדושה  אור נחשך שבהם הניצוצות

הנה  כו', והסתרים העלמות כמה מצד

הקליפות"), מעמקי יוציאו אותם גם

Ì‰L ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó BÓÎe¿«¬»¬∆≈
וקיומם  חיותם את …«LÏMÓƒמקבלים

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ בהן ואין לגמרי ¿ƒ«¿≈
כלל, ‡Ì˙Bטוב ÏÎB‡Lk Û‡L∆«¿∆≈»

אסורות  המאכלות ‰Ú„Bאת ‡Ïa¿…«
אלא  איסור שאוכל לדעת טעה מבלי

והאכילה  מותרים, דברים שאוכל וחשב

ÌÈÓL,היתה  ÌLÏ את לעבוד כדי ¿≈»«ƒ
האכילה  בכוח iÏÚ‰ה' Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆¬ƒ»

˜ıלקדושה, ˙Ú „Ú הגלות «≈≈
,ÁˆÏ ˙Ân‰ Úle·iL יהיה ולא ∆¿««»∆»∆«

כלל, הקדושה על והסתר ¿BÓkהעלם
·e˙kL58 בנבואת הזמן אותו על ∆»

‰Óeh‡‰זכריה  Áe¯ ˙‡Â¿∆««¿»
ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡59˜¯Â . «¬ƒƒ»»∆¿«

‡B·Ï „È˙ÚÏ כלל תהיה לא כאשר ∆»ƒ»
ומסירות  (המכסות קליפות של מציאות

שמכסה  קליפה כמו הקדושה על

הפרי) את e¯Èa¯ומסתירה ‰È‰Èƒ¿∆≈
של  ‰BˆBˆÈp˙ועליה Ïk»«ƒ

BÓk ,˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈¿
·e˙kL60 צפניה בנבוא ‡Êת Èk ∆»ƒ»

ÌÈnÚהמשיח בימות Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆«ƒ
ÌÎL B„·ÚÏ 'Bb ‰¯e¯· ‰ÙN»»¿»¿»¿¿∆

,„Á‡ לעבוד יתהפכו העמים שכל ∆»
ביחד,את  Ìbה' e¯¯a˙iL eÈÈ‰ אפילוÌ¯B‡ CLÁpL ˙BˆBˆÈp‰ «¿∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿«»

„Á‡ BÓLe „Á‡ 'ÈÂ‰c ÈelÈb‰ ‰È‰È Ì‰a Ì‚Â ,È¯Ó‚Ï61 ¿«¿≈¿«»∆ƒ¿∆«ƒ«¬»»∆»¿∆»
זכריה. בנבואת שכתוב כמו המשיח, בימות שיאיר

¯e¯Èa‰ ‰È‰ ‰keÁa ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ של וההעלאה והתיקון ¿≈«∆««¬»»»«≈
שבעולם  הקדושה ÁeÓ‰,ניצוצות C¯„a יותר נעלה בירור שהוא ¿∆∆¿»

מלחמה, בדרך B·Ï‡מהבירור „È˙ÚÏc ¯e¯Èa‰ ˙eÓÈÏL C¯c ÏÚÂ¿«∆∆¿≈«≈¿∆»ƒ»
לעיל. כמבואר אורם', 'שנחשך הניצוצות גם יתבררו זה e‰ÊÂשאז ענין ¿∆

הבירור  היה החנוכה בדרך שבימי

הוא  הפנימי ÔÈÚמנוחה, של התוכן ƒ¿«
ÔÓL e‡ˆnL ÔÓM‰ Ct Ò≈««∆∆∆»¿∆∆
¯wÈÚnL Û‡ ,‡˜Âc ¯B‰Ë»«¿»«∆≈ƒ«
Ìb ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ÔÈc‰«ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ«
,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‡ÓË ÔÓLa¿∆∆»≈«ƒ¿»¿≈
ÔÓLa ˜ÈÏ„‰Ï ˙e¯LÙ‡‰ ,Èkƒ»∆¿»¿«¿ƒ¿∆∆
¯e¯Èa‰ ÔÙB‡Ï ˙ÎÈiL ‡ÓË»≈«∆∆¿∆«≈

,‰ÓÁÏÓ C¯„a שהצד באופן ¿∆∆ƒ¿»»
מציאות  לו יש הקדושה, היפך שכנגד,

CÈiLוחשיבות  ‰Ê ÔÈ‡Â ,¿≈∆«»
˙elb˙‰c ·vÓe „ÓÚn‰Ï¿««¬»«»¿ƒ¿«

,Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙aÈÁ גילוי ƒ»»∆ƒ¿»≈
ÈÓˆÚ˙והמשכת  ‰·‰‡‰»«¬»«¿ƒ

‰ÏÚÓlL Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰c¿«»»¿ƒ¿»≈∆¿«¿»
‰˙lb˙pL ,˙Ú„Â ÌÚhÓ אהבה ƒ««»««∆ƒ¿«¿»

זו  ÏLעצמית Ì˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬»»∆
LÙ ˙¯ÈÒÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ«∆∆
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««

‰Ê „vnLֿהעל המסירות מצד ∆ƒ«∆
האהבה  גילוי את שהביאה שכלית

C¯„aצמית הע  ¯e¯Èa‰ ‰NÚ«¬»«≈¿∆∆
C¯c ÏÚ ,‡˜Âc ‰ÁeÓ¿»«¿»«∆∆

‡B·Ï „È˙ÚÏc ¯e¯Èa‰ שהוא «≈¿∆»ƒ»
הבירור. שלימות

‰keÁ ˙B¯ ˙ÏÚÓ Ìb È‰BÊÂ¿ƒ««¬«≈¬»
BÓÎe] Lc˜n‰ ˙B¯ ÏÚ«≈«ƒ¿»¿

Ô"aÓ¯‰ ·˙kL62 בפרשת ∆»«»«¿«
על  מדובר שם בתחילתה, בהעלותך

שקודם  לאחר המנורה, נרות הדלקת

על  מדובר נשא, פרשת בסיום לכן,

בחנוכת  הנשיאים שהביאו הקרבנות

È¯·cהמשכן  Le¯ÈÙa ,¿≈ƒ¿≈
L¯„n‰63‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡ «ƒ¿»»««»»

Ï‡ Ô¯‰‡Ï ¯BÓ‡ CÏ ‰LÓÏ¿…∆≈¡¿«¬…«
‡¯È˙z הרוח נמיכות תרגיש אל ƒ¿»≈

‰ÏB„‚Ï ,(ÌÈ‡ÈNp‰ ˙Ba¯˜a ÛzzL‰ ‡Ï ÈÂÏ Ë·ML)∆≈∆≈ƒ…ƒ¿«≈¿»¿¿«¿ƒƒƒ¿»
ÌÈi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯w‰L ,ÔÎeÓ ‰z‡ ˙‡fÓƒ…«»»∆«»¿»»¿«∆≈«ƒ¿»«»

ÔÈ‚‰B Ì‰ קרבנות להביא אפשרות אין המקדש בית ‡·Ïומשחרב , ≈¬ƒ¬»
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לח

כנען  בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

לעֹו הּנרֹות אבל נֹוהגין, הם ּפני קּיים מּול אל לם  ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָ

ּדלכאֹורה, לעֹולם, ּבטלין אינן כּו' ְְְְְִִֵֵַָָָָהּמנֹורה

מּפני  ּבטלין והּקרּבנֹות קּיים הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשאין

ׁשל  לּנרֹות רמזּו אּלא ּבטלֹות, הּנרֹות אף ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָחּורּבנֹו,

ׁשמֹונה  הם חנּוּכה ׁשּנרֹות כּו'], חׁשמֹונאי ְְֲֲֵֵֶַַַָָחנּוּכת

ׁשבעה  ׁשהם הּמנֹורה נרֹות ּכמֹו ּדלא ְְְְִֵֵֵֶַָָֹנרֹות,

ּדבית 64נרֹות  ּכיּנֹור ּבין החיּלּוק ּדר על ׁשּזהּו , ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

ׁשל  ּכיּנֹור ּובין נימין, ׁשבעה ׁשל ׁשהיה ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָהּמקּדׁש

נימין  ׁשמֹונה ׁשל ׁשּיהיה הּמׁשיח ּכי 65ימֹות , ְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

ּדלעתיד. הּגיּלּוי מעין הּוא ּדחנּוּכה ְֲִִִֵֵֶַַַָָהּגיּלּוי 

e‰ÊÂ ּומצוה החּמה, מּׁשּתׁשקע ׁשּמצותּה ּגם ¿∆ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּומּׂשמאל  מּבחּוץ, ּביתֹו ּפתח על ְְִִִֵֶַַַַָֹלהּניחּה

הּתֹורה  ענין ּכללּות ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּדוקא.

ּבימין  הּוא מקרבת 66ּומצוֹות ימין ּגּופא 67, ּובזה , ְְְִִִֶֶֶָָָָָ

הּוא  מקרבת ימין ידי ׁשעל ׁשהּבירּור אֹופן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָיׁשנֹו

א  איז (עס רחֹוק ּבמקֹום ּומּגיע מּמילא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבדר

זה  ּכל א ווייט), ּדערלאנגט וואס ימין ְִֶֶֶַַַַָָָלאנגער

הּמסירת  ידי על אמנם, הּימין. ּבקו עדיין ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָהּוא

לעתיד  ׁשּיהיה ּכמֹו הּבירּור נעׂשה ּדחנּוּכה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנפׁש

נר  ענין ׁשּזהּו הּׂשמאל, קו ּגם ׁשּיתּברר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלבֹוא,

מּׂשמאל  מּׁשּתׁשקע 68חנּוּכה ׁשּמצותּה ּגם וזהּו . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ּדהּנה  ּבּמדרׁש69החּמה, רז"ל על 70אמרּו ְְְִִֵַַַַַַָָָ

ּברה 71הּכתּוב  ּגֹו' ׁשחר ּכמֹו הּנׁשקפה זאת מי ְְִִַַַָָָָָָֹ

יון  ּדמלכּות יון, ּבמלכּות ּכחּמה ּברה ּגֹו', ְְְְַַַַַַָָָָָָָָּכחּמה

ּדסנּדריאס  ׁשם ּבּמדרׁש [וכּמּובא לחּמה ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָנמׁשלה

ּבֹורחים  ׁשהּכל כּו'], ׁשמּה חּמה אֹוליאֹוס ְְִֵֵֶַַָָֹאם
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ובכ"מ.)64 ואילך. קפב ס"ע תרח"ץ סה"מ ואילך. ב שכו, ח"ב) (בראשית חנוכה ב.)65אוה"ת יג, לבוש )66ערכין ראה

ע' ח"ה לקו"ש א. כב, שבת ר"ן סק"ח. ה"ז פ"ד חנוכה הל' לרמב"ם מיימוניות הגהות ס"ד. ס"ב או"ח אדה"ז ושו"ע

ואילך. א שלז, שם אוה"ת וראה א.)22367. מז, ובכ"מ.)68סוטה שם. תרח"ץ קמח. ע' עטר"ת סה"מ בהבא )69ראה

ואילך.לקמן  קסד ס"ע תרפ"ו ואילך. עג ע' תר"ס ואילך. צח ע' תרנ"ד סה"מ ראה ו.)70– פט"ו, ו,)71שמו"ר שה"ש

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,ÌÏBÚÏ ÔÈÏËa ÔÈ‡ 'eÎ ‰¯Bn‰ Èt ÏeÓ Ï‡ ÌÏBÚÏ ˙B¯p‰«≈¿»∆¿≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»
ÔÈÏËa ˙Ba¯w‰Â ÌÈi˜ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡Lk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¿∆≈≈«ƒ¿»«»¿«»¿»¿≈ƒ

,˙BÏËa ˙B¯p‰ Û‡ ,Ba¯eÁ ÈtÓ המענה מהו כן לחלישות ואם ƒ¿≈¿»««≈¿≈
אהרן  של eÎ'הדעת È‡BÓLÁ ˙keÁ ÏL ˙B¯pÏ eÊÓ¯ ‡l‡ שהם ∆»»¿«≈∆¬««¿«

בית נרות  חורבן לאחר גם שמדליקים

חנוכה ],המקדש  נרות של זו ומעלה

אינן  חנוכה שנרות המקדש, נרות על

גם  קשורה כפשוטו, לעולם בטלין

נרות  על חנוכה נרות של נוספת למעלה

‰Ìהמקדש, ‰keÁ ˙B¯pL∆≈¬»≈
˙B¯ BÓk ‡Ïc ,˙B¯ ‰BÓL¿»≈¿…¿≈

˙B¯ ‰Ú·L Ì‰L ‰¯Bn‰64, «¿»∆≈ƒ¿»≈
תרח"ץ  המאמרים בספר שמבואר וכפי

הי' דבמנורה ..." בהערה: כאן המצוין

השתלשלות... דסדר ספירות ז' נרות ז'

נרות  שמונה הם חנוכה נרות אבל

[הספירה  תמינאה הבינה ספירת שהוא

מלמטה  הספירות] במנין השמינית,

'עתיק  [בחינת עתיק דהתגלות למעלה,

מסדר  שלמעלה עליון' שב'כתר יומין'

קו  לתקן נמשך ומשם השתלשלות]

C¯cהשמאל" ÏÚ e‰fL∆∆«∆∆
˜elÈÁ‰ ההבדל¯BpÈk ÔÈa «ƒ≈ƒ

ÏL ‰È‰L Lc˜n‰ ˙È·c¿≈«ƒ¿»∆»»∆
ÔÈÓÈ ‰Ú·L,מיתריםÔÈ·e ƒ¿»ƒƒ≈

ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÏL ¯BpÈkƒ∆¿«»ƒ«
ÔÈÓÈ ‰BÓL ÏL ‰È‰iL65, ∆ƒ¿∆∆¿»ƒƒ

של  מקדש של "כנור הגמרא: ובלשון

שמחות  שובע שנאמר היה נימין שבעת

שבע. אלא שובע תיקרי אל פניך, את

שנאמר  שמונה, המשיח ימות ושל

נימא  על השמינית, על למנצח

keÁc‰שמינית", ÈelÈb‰ Èkƒ«ƒ«¬»
„È˙ÚÏc ÈelÈb‰ ÔÈÚÓ ‡e‰≈≈«ƒ¿∆»ƒ
שהיה  הבירור שלכן לעיל וכמבואר

שיהיה  הבירור כמו הוא חנוכה בימי

הבירור. תכלית שהוא לבוא לעתיד

Ìb e‰ÊÂ כך על הפנימי הוא d˙ÂˆnLהטעם חנוכה נר Ú˜LzMÓשל ¿∆«∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿«
Ï‡ÓOÓe ,ıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ dÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓe ,‰nÁ‰««»ƒ¿»¿«ƒ»«∆«≈ƒ«ƒ¿…

,‡˜Âc ונרות המקדש מנרות בשונה חנוכה, לנר המיוחדים ענינים שהם «¿»
ומבאר. שממשיך כפי ÔÈÚשבת, ˙eÏÏk ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»ƒ¿«

ÔÈÓÈa ‡e‰ ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰66 יש דבר שבכל להלכה שנפסק כפי , «»ƒ¿¿»ƒ
יקדים  "לעולם ערוך': ב'שולחן הזקן אדמו"ר (ובלשון לשמאל ימין להקדים

לפי  דבר, בכל שמאלו על ימינו אדם

כולה  התורה בכל חשובה היא שהימין

רגל, ובוהן יד ובוהן עבודה לענין

לכך  בחליצה, וכן ובמצורע במלואים

לימינו  כבוד לחלוק כן גם לאדם יש

היא  שדחיה הגמרא וכדברי לעולם...")

ואילו Ó˜¯·˙בשמאל, ÔÈÓÈ67, »ƒ¿»∆∆
‡Ùeb ‰Ê·e מקרבת ימין בענין »∆»

e¯Èa‰L¯עצמו  ÔÙB‡ BLÈ∆¿∆∆«≈
‡e‰ ,˙·¯˜Ó ÔÈÓÈ È„È ÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»∆∆

‡ÏÈnÓ C¯„a התעסקות מבלי ¿∆∆ƒ≈»
המתברר  עם וישירה »ÚÈbÓe«ƒקרובה

‡ ÊÈ‡ ÒÚ) ˜BÁ¯ ÌB˜Óa¿»»∆ƒ«
Ò‡ÂÂ ÔÈÓÈ ¯Ú‚‡Ï«∆»ƒ»

ËÈÈÂÂ Ë‚‡Ï¯Úc ארוכה ימין זוהי ∆«¿«
רחוק  ‰e‡שמגיעה ‰Ê Ïk C‡ ,(«»∆

ÔÈÓi‰ Â˜a ÔÈÈ„Ú שזהו ולמרות ¬«ƒ¿««»ƒ
'ימין  של פעולה זו עדיין מרחוק, בירור

È„Èמקרבת'. ÏÚ ,ÌÓ‡»¿»«¿≈
‰NÚ ‰keÁc LÙ ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆«¬»«¬»
„È˙ÚÏ ‰È‰iL BÓk ¯e¯Èa‰«≈¿∆ƒ¿∆∆»ƒ
Â˜ Ìb ¯¯a˙iL ,‡B·Ï»∆ƒ¿»≈««

,Ï‡ÓO‰,הימין רק e‰fLולא «¿…∆∆
Ï‡ÓOÓ ‰keÁ ¯ ÔÈÚ68. ƒ¿«≈¬»ƒ¿…

Ìb e‰ÊÂ כך על הפנימי הטעם ¿∆«
d˙ÂˆnL דוקא הוא חנוכה נר של ∆ƒ¿»»

‰p‰c ,‰nÁ‰ Ú˜LzMÓ69 ƒ∆ƒ¿«««»¿ƒ≈
L¯„na Ï"Ê¯ e¯Ó‡70ÏÚ »¿«««ƒ¿»«

·e˙k‰71 השירים Ê‡˙בשיר ÈÓ «»ƒ…
'Bb ¯ÁL BÓk ‰Ù˜Lp‰ כמו «ƒ¿»»¿»«

ומאירה a¯‰הבוקר  nÁk‰בהירה »»««»
,ÔÂÈ ˙eÎÏÓa ‰nÁk ‰¯a ,'Bb»»««»¿«¿»»
של  והתוקף החוזק על מלמד והדבר

ÌLיוון  L¯„na ‡·enÎÂ] ‰nÁÏ ‰ÏLÓ ÔÂÈ ˙eÎÏÓc¿«¿»»ƒ¿¿»¿«»¿«»«ƒ¿»»
ÌÈÁ¯Ba Ïk‰L ,['eÎ dÓL ‰nÁ ÒB‡ÈÏB‡ Ì‡ Ò‡È¯cÒc¿«¿¿≈«≈≈«»¿»∆«…¿ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לט

 למלל ימא    39 

לט

ה'תשי"ב  טבת, החודש מברכים כסלו, כ"ג וישב, פרשת שבת

עמ  ּובניו ּומּתתיהּו החּמה, ּבאמּונתֹומּתֹוקף דּו ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָ

יון  ׁשל האֹוכלּוסין מּפניהם ּוברחּו הּקּב"ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשל

ּדחנּוּכה  נפׁש הּמסירת ידי ׁשעל היינּו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָונהרגּו,

ענין  וזהּו זה. ּדלעּוּמת החּמה ענין ּביּטּול ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּפעלּו

ּפֹועלים  ידּה ׁשעל החּמה, מּׁשּתׁשקע ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָמצותּה

הּנה  האדם ּובעבֹודת זה. ּדלעּוּמת החּמה ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּביּטּול

וענין  הּתאוה, חמימּות על מֹורה החּמה ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָענין

הּתאוה. חמימּות ּביּטּול הּוא החּמה ְֲֲִִִִֶַַַַַָָמּׁשּתׁשקע

עד  הּוא חנּוּכה נר הדלקת ׁשּזמן ּגם ְְְֲֵֶֶַַַַַָָוזהּו

ריגלא  ּדכליא עד הּׁשּוק, מן רגל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּתכלה

ּתֹוקף  על ּכן ּגם מֹורה הרגל ּדענין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדתרמֹודאי,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו זה, הּׁשֹור 72הּלעּוּמת רגל מׁשּלחי ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָ

הּבהמית  הּנפׁש על ּדקאי ותרמּוד 73והחמֹור, . ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָ

מֹורדת  ׁשּלא 74אֹותּיֹות ּבלבד זֹו ׁשּלא היינּו , ְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

ּגדֹול  וההסּתר ׁשההעלם אּלא אלקּות, ּבֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנרּגׁש

הּנה  כן, ּפי על ואף ּבאלקּות. ׁשּמֹורד עד ּכ ְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

ּדר על חנּוּכה, ּדנר הּבירּור מּגיע ׁשם ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָּגם

ּבּניצֹוצֹות  ּגם ׁשּפֹועל לבֹוא ּדלעתיד ְִִֵֵֶֶַַַָָהּבירּור

לעיל. ּכּנזּכר לגמרי, אֹורם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָׁשּנחׁש

יעקב ÏÚÂח) וּיׁשב ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן זה ּפי ¿«ֲִֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּכנען  ּבארץ אביו מגּורי ּביּקׁש75ּבארץ , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּדּיין  לא הּקּב"ה אמר כּו', ּבׁשלוה ליׁשב ְְֲֵֵַַַַַָָָָָֹֹיעקב

ׁשּכבר  חׁשב ׁשּיעקב ּבזה, והענין וכּו'. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלּצּדיקים

מנּוחה  ּבדר הּבירּורים זמן ּדכיון 76הּגיע , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּניצֹוצֹות, ּכל את ּובירר לבן אצל עבד ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

ׁשּכתּוב  ּבׁשּתי 77ּכמֹו ׁשנה עׂשרה ארּבע עבדּתי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכל  ּבירר ּוכבר ,ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹבנֹותי
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כ.)72יו"ד. לב, שם )73ישעיה תרפ"ו עו). (ע' שם תר"ס קג). (ע' שם תרנ"ד בסה"מ הובא שם. ורש"י ב ה, ע"ז ע"פ

קעז). תרמוד.)74(ע' ערך יעקב קהלת קיא. ר"פ ארבע קרית שער המלך (המשך )75עמק תרע"ה יעקב וישב סד"ה גם ראה

ואילך). א'נט] ע' [ח"ג תשפג ס"ע ח"ב ואילך).)76תער"ב סע"ב (מב, שם תו"ח ואילך). סע"ב (כד, וישלח ר"פ תו"א ראה

.368 ע' חכ"ה לקו"ש קפ). ע' תשי"ב המאמרים (ספר בשלום פדה ד"ה גם מאֿמג.)77וראה לא, ויצא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ÏLומסתתרים  B˙eÓ‡a e„ÓÚ ÂÈ·e e‰È˙zÓe ,‰nÁ‰ Û˜BzÓƒ∆««»«ƒ¿»»»»¿∆¡»∆

ÈtÓ eÁ¯·e ‰"aw‰,e‚¯‰Â ÔÂÈ ÏL ÔÈÒeÏÎB‡‰ Ì‰ ובמקום «»»»¿ƒ¿≈∆»¿ƒ∆»»¿∆∆¿
ההיפך  היה השמש, מתוקף שבורחים כשם יוון מפני יברחו ובניו שמתתיהו

ונהרגו  ובניו מתתיהו מפני ברחו ‰ÈÒn¯˙שהיוונים È„È ÏÚL eÈÈ‰«¿∆«¿≈«¿ƒ«
eÏÚt ‰keÁc LÙ ישראל בני ∆∆«¬»»¬

ובניו  מתתיהו ובראשם הדור שבאותו

˙neÚÏc ‰nÁ‰ ÔÈÚ ÏehÈaƒƒ¿«««»ƒ¿«
‰Ê הנקראת הקדושה היפך של ∆

בקהלת  הכתוב שם (על זה' 'לעומת

רעה  וביום בטוב היה טובה "ביום

עשה  זה לעומת זה את גם ראה,

d˙ÂˆÓהאלקים"). ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿»»
d„È ÏÚL ,‰nÁ‰ Ú˜LzMÓƒ∆ƒ¿«««»∆«»»

נר  ידי ÏehÈaחנוכהעל ÌÈÏÚBt¬ƒƒ
‰Ê ˙neÚÏc ‰nÁ‰ של התוקף ««»ƒ¿«∆

אחרא'. ה'B·Ú·e„˙ה'סטרא «¬«
‰Ì„‡‰‰nÁשעובד  ÔÈÚ ‰p‰ »»»ƒ≈ƒ¿«««»

‰Â‡z‰ ˙eÓÈÓÁ ÏÚ ‰¯BÓ∆«¬ƒ««¬»
הזה, עולם »¿ÔÈÚÂ¿ƒלתאוות

ÏehÈa ‡e‰ ‰nÁ‰ Ú˜LzMÓƒ∆ƒ¿«««»ƒ
.‰Â‡z‰ ˙eÓÈÓÁ¬ƒ««¬»

¯ ˙˜Ï„‰ ÔÓfL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¿««¿»«≈
‰keÁ החמה משקיעת שמתחיל ¬»

‡e‰ הגמרא ÏÎzL‰כדברי „Ú«∆ƒ¿∆
,˜eM‰ ÔÓ Ï‚¯ שהשעה עד ∆∆ƒ«

לא  כבר אדם שבני כך כל מאוחרת

בשוק  ¯Ï‚È‡הולכים ‡ÈÏÎc „Ú«¿«¿»ƒ¿»
È‡„BÓ¯˙c שם" רש"י: (ופירש ¿«¿»≈

ומתעכבין  דקים עצים מלקטי אומה

עד  לבתיהם בשוק השוק בני שהולכים

אור, בבתיהם ומבעירים משחשכה

יוצאים וכשצריכין  וקונין לעצים

‰¯‚Ïמהן"), ÔÈÚc ענין כמו ¿ƒ¿«»∆∆
Û˜Bzהחמה  ÏÚ Ôk Ìb ‰¯BÓ∆«≈«∆

·e˙kL BÓk ,‰Ê ˙neÚl‰72 «¿«∆¿∆»
‰BM¯בישעיה  Ï‚¯ ÈÁlLÓ¿«¿≈∆∆«

È‡˜c ,¯BÓÁ‰Â והכוונהÏÚ ¿«¬¿»≈«
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰73 כמבואר «∆∆««¬ƒ

ומשליכין  שמשלחים אלה את משבח שהכתוב (בגמרא) רש"י בפירוש

האדם. על הבא הרע יצר רגלי את BÓ¯„˙מעליהם ˙Bi˙B‡ „eÓ¯˙Â74, ¿«¿ƒ∆∆
eÈÈ‰ כך כל נחות בענין Baשמדובר Lb¯ ‡lL „·Ïa BÊ ‡lL «¿∆…ƒ¿«∆…ƒ¿»

˙e˜Ï‡ בגלוי„Ú Ck Ïk ÏB„b ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰L ‡l‡ , ¡…∆»∆«∆¿≈¿«∆¿≈»»»«
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙e˜Ï‡a „¯BnL,ההסתר גודל Ìbלמרות ‰p‰ ∆≈»¡…¿««ƒ≈ƒ≈«
נחות ÌLאפילו  כך כל בדבר »

c¯ברוחניות  ¯e¯Èa‰ ÚÈbÓ«ƒ««≈¿≈
¯e¯Èa‰ C¯c ÏÚ ,‰keÁ¬»«∆∆«≈
Ìb ÏÚBtL ‡B·Ï „È˙ÚÏc¿∆»ƒ»∆≈«
והסתר  העלם בהם שיש בענינים אפילו

היינו  ביותר, BˆBˆÈpa«ƒ˙גדול
¯kÊpk ,È¯Ó‚Ï Ì¯B‡ CLÁpL∆∆¿«»¿«¿≈«ƒ¿»

.ÏÈÚÏ¿≈
‰Ê Èt ÏÚÂ (Á לעיל המבואר ¿«ƒ∆

מלחמה  בדרך בירור בין ההבדל אודות

והמעלות  מנוחה, בדרך לבירור

מנוחה, בדרך שבבירור והיתרונות

·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ בפסוק «««∆»
והוא  השבוע, פרשת את הפותח

זה מאמר של המתחיל' ∆≈»LiÂ·ה'דיבור
ÂÈ·‡ È¯e‚Ó ı¯‡a ·˜ÚÈ«¬…¿∆∆¿≈»ƒ

ÔÚk ı¯‡a75·˜ÚÈ LwÈa , ¿∆∆¿»«ƒ≈«¬…
¯Ó‡ ,'eÎ ‰ÂÏLa ·LÈÏ≈≈¿«¿»»«
ÌÈ˜ÈcvÏ ÔÈic ‡Ï ‰"aw‰«»»…«»««ƒƒ

'eÎÂ נשאלה המאמר ובתחילת ¿
ראוי  היה בוודאי שיעקב כיון השאלה,

אמר  למעשה מדוע בשלוה, לישב

לצדיקים  דיין 'לא הוא ברוך הקדוש

אלא  הבא לעולם להם שמתוקן מה

הזה'. בעולם בשלוה לישב שמבקשים

·LÁ ·˜ÚiL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¬…»«
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ ¯·kL∆¿»ƒƒ«¿««≈ƒ

‰ÁeÓ C¯„a76, בימי שהיה כפי ¿∆∆¿»
לעתיד  בשלימות שיהיה וכפי חנוכה

Ú·„לבוא, ¯·kL ÔÂÈÎc יעקב ¿≈»∆¿»»«
Ïk ˙‡ ¯¯È·e Ô·Ï Ïˆ‡≈∆»»≈≈∆»

˙BˆBˆÈp‰,שם BÓkשהיו «ƒ¿
·e˙kL77 ללבן אמר שיעקב ∆»

‰L ‰¯NÚ Úa¯‡ EÈz„·Ú¬«¿ƒ«¿«∆¿≈»»
ÌÈ¯e¯Èa‰ Ïk ¯¯Èa ¯·Îe ,E‡ˆa ÌÈL LLÂ EÈ˙B· ÈzLaƒ¿≈¿∆¿≈»ƒ¿…∆¿»≈≈»«≈ƒ
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מ

כנען  בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

והּצאן  ּבני והּבנים ּבנֹותי ּדהּבנֹות ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹהּבירּורים

הּבירּור  ּכבר להיֹות יכֹול ׁשעּתה חׁשב לכן ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹצאני,

לירד  יצטר ׁשּלא והיינּו, מנּוחה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבדר

ּכנען  ּבארץ ּבׁשלוה יֹוׁשב ּבהיֹותֹו אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלמצרים,

ׁשּיהיה  ּדר על מּמילא, ּבדר הּניצֹוצֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָיתּבררּו

הּצּדיק  יעקב ׁשּמּצד אף אמנם, לבֹוא. ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹלעתיד

העֹולם  הרי ּכזה, ּבאֹופן הּבירּור להיֹות יכֹול ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָהיה

לכ מּוכן היה לא יעקב 78עדיין הּוצר ולכן , ְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹ

רז"ל  ּוכמאמר מצרימה, יעקב 79לרדת היה ראּוי ְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

אּלא  ּברזל, ׁשל ּבׁשלׁשלאֹות למצרים לירד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאבינּו

ׁשּׁשלח  ּבעגלֹות למצרים וירד לֹו, ּגרמה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָׁשּזכּותֹו

ׁשהּוצר אף הרי ּגיסא, לאיד אבל יֹוסף. ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָלֹו

ּגּופא  ּבמצרים מקֹום, מּכל למצרים , לרדת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹיעקב

יׁשב  יעקב ׁשהרי מנּוחה, ּבדר ׁשּלֹו הּבירּור ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

ּגֹו' לפניו ׁשלח יהּודה ׁשאת לאחרי ּגֹוׁשן, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבארץ

ּגֹוׁשנה  לפניו ּתלמּוד 80להֹורֹות ּבית לֹו לתּקן , ְְְְְֵֵַַָָָ

הֹוראה  ּתצא נעׂשה 81ׁשּמּׁשם זה ידי ועל , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

והיינּו מּמילא, ּבדר מצרים ארץ ּבכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּבירּור

אבל  הּמתּברר, לּמקֹום לירד רק הּוצר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּיעקב

ודּוגמא  מנּוחה. ּבדר הּבירּור היה ּגּופא ְְְְֵֶֶַָָָָָָׁשם

ּתֹורה  מּתן לאחרי ּגם מצינּו ׁשּיׂשראל 82לּדבר , ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

העּמים  ּבמדּבר להּמקֹום 83הלכּו ׁשהלכּו היינּו, , ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

ּבדר הּבירּור היה ּגּופא ׁשם אבל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמתּברר,

את  והֹורג לפניהם הֹול היה ׁשהארֹון ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמּמילא,

ההרים  את ּומׁשווה העקרּבים ואת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּנחׁשים

הּבירּור 84והּבקעֹות  יהיה לבֹוא לעתיד אבל . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

לגמרי  מנּוחה הּבירּור 85ּבדר ׁשּיהיה היינּו, , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

הּמתּברר  עם ּבׁשּיכּות צֹור ללא מּמילא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבדר

ׁשּמצותּה חנּוּכה, ּבנר ּגם ודּוגמתֹו ְְְְְֲִֵֶַָָָָָּכלל.
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שם.)78 ותו"ח תו"א ב.)79ראה פט, כח.)80שבת מו, עה"פ.)81ויגש ופרש"י שמעוני ילקוט (באבער), ראה )82תנחומא ָ

קסד  ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט בשלום פדה המשך א'מז]). ע' [ח"ג תשעד ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה בשלום פדה ד"ה

.(110 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד לה.)83[קעז]). כ, יחזקאל – הכתוב לד.)84לשון י, בהעלותך פדה )85פרש"י ד"ה ראה

א'מא]). ע' [ח"ג תשסט ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה בשלום

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לו  ששייך טען שלבן מה כל Ô‡v‰Âשל Èa ÌÈa‰Â È˙Ba ˙Ba‰c¿«»¿«¿«»ƒ»«¿«…

,È‡ˆ לקדושה זה כל את LÁ·והעלה ÔÎÏיעקבÏBÎÈ ‰zÚL …ƒ»≈»«∆«»»
C¯ËˆÈ ‡lL ,eÈÈ‰Â ,‰ÁeÓ C¯„a ¯e¯Èa‰ ¯·k ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»«≈¿∆∆¿»¿«¿∆…ƒ¿»≈

,ÌÈ¯ˆÓÏ „¯ÈÏ ולהתעסק המתבררים הדברים אל ‡l‡איתם ולהתקרב ≈≈¿ƒ¿«ƒ∆»
ı¯‡a ‰ÂÏLa ·LBÈ B˙BÈ‰aƒ¿≈¿«¿»¿∆∆
C¯„a ˙BˆBˆÈp‰ e¯¯a˙È ÔÚk¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆∆

,‡ÏÈnÓ בארץ ועבודתו ומעשיו ƒ≈»
את  גם ויבררו מרחוק ישפיעו כנען

שבמקומות  הניצוצות של הבירורים

È˙ÚÏ„רחוקים  ‰È‰iL C¯c ÏÚ«∆∆∆ƒ¿∆∆»ƒ
‡B·Ï לישב יעקב 'ביקש ולכן »

בשלוה'.

·˜ÚÈ „vnL Û‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆ƒ««¬…
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ˜Ècv‰««ƒ»»»ƒ¿
È¯‰ ,‰Êk ÔÙB‡a ¯e¯Èa‰«≈¿∆»∆¬≈

ÔÈÈ„Ú ÌÏBÚ‰ עדיין Ï‡מצידו »»¬«ƒ…
CÎÏ ÔÎeÓ ‰È‰78ÔÎÏÂ למעשה , »»»¿»¿»≈

,‰ÓÈ¯ˆÓ ˙„¯Ï ·˜ÚÈ C¯ˆe‰¿««¬…»∆∆ƒ¿«¿»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe79 בגמראÈe‡¯ ¿«¬«««»

„¯ÈÏ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ‰È‰»»«¬…»ƒ≈≈
ÏL ˙B‡ÏLÏLa ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»∆

,ÏÊ¯a,כרחו בעל ‡l‡היינו «¿∆∆»
B˙eÎfL יעקב BÏ,של ‰Ó¯b ∆¿»¿»

ÁÏML ˙BÏ‚Úa ÌÈ¯ˆÓÏ „¯ÈÂ¿»«¿ƒ¿«ƒ»¬»∆»«
ÛÒBÈ BÏ.כבוד בדרך ‡·Ïהיינו ≈¬»

,‡ÒÈb C„È‡Ï,שני ‡Ûמצד È¯‰ ¿ƒ»ƒ»¬≈«
·˜ÚÈ C¯ˆe‰L ונאלץ˙„¯Ï ∆¿««¬…»∆∆

,ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ»»
‡Ùeb ÌÈ¯ˆÓa למעשה עצמה, ¿ƒ¿«ƒ»

BlL ¯e¯Èa‰ ‰È‰ שבו האופן »»«≈∆
במצרים  ניצוצות והעלה בירר יעקב

,‰ÁeÓ C¯„a ישיר מגע בלי ¿∆∆¿»
המתבררים  הדברים עם ומלחמה

,ÔLBb ı¯‡a ·LÈ ·˜ÚÈ È¯‰L∆¬≈«¬…»«¿∆∆∆
ורחוק  נפרד מקום ממצרים שהיא

e‰È„‰עצמה  ˙‡L È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆¿»
'Bb ÂÈÙÏ ÁÏL עצמו שיעקב לפני »«¿»»

לשם  ÂÈÙÏבא ˙B¯B‰Ï¿¿»»
‰LBb80, ז"ל חכמינו ואמרו ¿»

היתה  יהודה של זו ששליחות Èa˙ליעקב BÏלהכין Ôw˙Ïבמדרש ¿«≈≈
‰‡¯B‰ ‡ˆz ÌMnL „eÓÏz81‰Ê È„È ÏÚÂ ב'בית , ישב שיעקב «¿∆ƒ»≈≈»»¿«¿≈∆

גושן  בארץ C¯„aתלמוד' ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ÏÎa ¯e¯Èa‰ ‰NÚ«¬»«≈¿»∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆
,¯¯a˙n‰ ÌB˜nÏ „¯ÈÏ ˜¯ C¯ˆe‰ ·˜ÚiL eÈÈ‰Â ,‡ÏÈnÓƒ≈»¿«¿∆«¬…¿««≈≈«»«ƒ¿»≈

ÌL Ï·‡ המתברר במקום‡Ùeb ¬»»»
C¯„aעצמו ¯e¯Èa‰ ‰È‰»»«≈¿∆∆

Ó‰Áe ומבלי מלחמה מבלי ¿»
ה'סטרא  כוחות עם ישירה התעסקות

על  ומסתירים שמעלימים אחרא'

הניצוצות.

¯·cÏ ‡Ó‚e„Â באופן לבירור ¿¿»«»»
אבל  המתברר למקום הלך שהמברר

מנוחה  בדרך היה עצמו הבירור

ÔzÓ È¯Á‡Ï Ìb eÈˆÓ»ƒ«¿«¬≈««
‰¯Bz82eÎÏ‰ Ï‡¯NiL , »∆ƒ¿»≈»¿

ÌÈnÚ‰ ¯a„Óa83, שאינו מקום ¿ƒ¿«»«ƒ
קדושה eÎÏ‰Lשל ,eÈÈ‰«¿∆»¿

ÌL Ï·‡ ,¯¯a˙n‰ ÌB˜n‰Ï¿«»«ƒ¿»≈¬»»
‡Ùeb עצמו ‰e¯Èa¯במדבר ‰È‰ »»»«≈

‰È‰ ÔB¯‡‰L ,‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»∆»»»»
˙‡ ‚¯B‰Â Ì‰ÈÙÏ CÏB‰≈ƒ¿≈∆¿≈∆
ÌÈa¯˜Ú‰ ˙‡Â ÌÈLÁp‰«¿»ƒ¿∆»«¿«ƒ

‰ÂÂLÓe מיישרÌÈ¯‰‰ ˙‡ «¿∆∆∆»ƒ
˙BÚ˜a‰Â84, ישראל שבני מבלי ¿«¿»

הדברים  עם להתעסק יצטרכו

וישיר. קרוב באופן «¬‡·Ïהמתבררים
¯e¯Èa‰ ‰È‰È ‡B·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»ƒ¿∆«≈

È¯Ó‚Ï ‰ÁeÓ C¯„a85, באופן ¿∆∆¿»¿«¿≈
מנוחה  בדרך בירור של המושלם

C¯„a ¯e¯Èa‰ ‰È‰iL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿∆«≈¿∆∆
˙eÎiLa C¯Bˆ ‡ÏÏ ‡ÏÈnÓƒ≈»¿…∆¿«»

,ÏÏk ¯¯a˙n‰ ÌÚ מבלי אפילו ƒ«ƒ¿»≈¿»
אבינו  שיעקב כמו למקומו, לבוא צורך

באו  ישראל ובני גושן לארץ בא

הבירור B˙Ó‚e„Âלמדבר. ומעין ¿¿»
שיהיה  המושלם באופן מנוחה בדרך

היה  לבוא, keÁ‰,לעתיד ¯a Ìb«¿≈¬»
,‰nÁ‰ Ú˜LzMÓ d˙ÂˆnL∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿«««»
,ıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈ƒ«
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מא

ה'תשי"ב  טבת, החודש מברכים כסלו, כ"ג וישב, פרשת שבת

מּבחּוץ, ּביתֹו ּפתח על החּמה, ְִִִֵֶֶַַַַַַָמּׁשּתׁשקע

קו  ּבירּור נעׂשה זה ידי ׁשעל ּדוקא, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹּובׂשמאל

הּבירּור  ּדר על לגמרי, מּמילא ּבדר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּׂשמאל

לבֹוא. ְִֶָָּדלעתיד

ּכל e‡È·e¯ט) ׁשאצל האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

הּבירּורים, אפני ׁשני יׁשנם ְְְִֵֵֵֶֶַָָָאחד

ּבׁשעת  ּדהּנה, מנּוחה. ּובדר מלחמה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּבדר

העבֹודה  אזי ּוׁשתּיה האכילה ּבׁשעת אֹו ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָהעסק

מלחמה  ּבדר ּכמאמר 86היא אּפּום 87, נהמא ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָ

להּזהר  צרי האכילה ּבׁשעת ּכי, ליכֹול, ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָחרּבא

ּגּופֹו, לקּיּום ּׁשּצרי מּמה יֹותר יאכל ְִִִֵֶֶַַָֹֹׁשּלא

קליּפת  ׁשל ענין הּוא צרּכֹו מּכדי יֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּוכׁשאֹוכל

וחּיּותֹו וקּיּומֹו הּגּוף צֹור ּׁשהּוא מה וגם ְְְִִֶֶַַַַנֹוגּה.

ּפי  ׁשעל והיינּו, ׁשמים, לׁשם לאכֹול צרי ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָמּמׁש,

ׁשאינּה סתמית, אכילה הּנה החסידּות, ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּדר

קּיּומֹו, צֹור ּכדי רק ּתאותֹו, למּלאות ְְְֲִִִֵֶַַַָֹּבׁשביל

היא  זֹו אכילה ּגם הּנה ׁשמים, לׁשם ׁשאינּה ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא

נֹוגּה צרי88קליּפת ולכן ועלּיה. ּבירּור ּוצריכה , ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשּזהּו ּכדבעי, האכילה ׁשּתהיה עצמֹו עם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָללחֹום

ּכאׁשר  אבל ליכֹול. חרּבא אּפּום נהמא ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָענין

ּבדר הּוא הּבירּור  אזי הּתֹורה ּבליּמּוד ְְֲִֵֵֶֶַַַָעֹוסק

ׁשני 52מנּוחה  יׁשנם ּגּופא הּתֹורה ּובליּמּוד . ְְְְִֵֶַָָָָ

ׁשּבבירּור 89אפנים  האפנים ׁשני ּדר על ׁשהם ְְֳֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּדתֹורה  ּגליא ּבליּמּוד ּדהּנה, מנּוחה. ְְְְְְִִֵֶֶַָָָּבדר

ואּלּו ּכׁשרֹות אּלּו ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשּנתלּבׁשה

האיּסּור,90טרפֹות  מן ההיּתר לברר צרי הרי , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּבכחֹו אין הרי מנּוחה, ּבדר הּוא ׁשהּבירּור ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹואף

ּדפנימּיּות  ּבליּמּוד אמנם, ההיּתר. את אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלברר

רּוחנּיים,91הּתֹורה  ּבענינים ׁשעֹוסקת ּכיון , ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

אין  ועצמּות עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ּכל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָממּלא
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ואילך).)86 103 ע' תש"ד ואילך. [קעב] קס ע' תרנ"ט (סה"מ הנ"ל בשלום פדה המשך ב.)87ראה קפח, ראה )88זח"ג

.200 ס"ע חי"ב לקו"ש קעז).)89גם ע' תשי"ב המאמרים (ספר פ"ה כסלו די"ט בשלום פדה ד"ה גם פ"ג.)90ראה חולין

קלז).)91 ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת הנ"ל סד"ה א'מח]). ע' [ח"ג תשעה ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה בשלום פדה סד"ה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
Ï‡ÓO‰ Â˜ ¯e¯Èa ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚL ,‡˜Âc Ï‡ÓN·eƒ¿…«¿»∆«¿≈∆«¬∆≈««¿…

הקדושה  היפך שהם הדברים משתלשלים È¯Ó‚Ï,שממנו ‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»¿«¿≈
המתברריםמבל  הדברים עם קשר בשום צורך שום ‰e¯Èa¯י C¯c ÏÚ«∆∆«≈

‡B·Ï „È˙ÚÏc.בשלימות מנוחה בדרך בירור שהוא ¿∆»ƒ»
ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (Ë לעיל האמור ≈»ƒ¿»

מנוחה  בדרך הבירור מעלת אודות

Ïk Ïˆ‡L ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆≈∆»
„Á‡ בפרטÌLÈ'ה ÈLבעבודת ∆»∆¿»¿≈

,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÈÙ‡ אחד אופן »¿≈«≈ƒ
‰ÓÁÏÓ C¯„aשני C¯„·eואופן ¿∆∆ƒ¿»»¿∆∆

˜ÒÚ‰ ˙ÚLa ,‰p‰c .‰ÁeÓ¿»¿ƒ≈ƒ¿«»≈∆
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰ ˙ÚLa B‡ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ»

למעשה  קרוב במגע נמצאים כאשר

וחומריים  גשמיים דברים עם וישיר

C¯„a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡¬«»¬»ƒ¿∆∆
‰ÓÁÏÓ86 הדברים המתבררים,עם ƒ¿»»
¯Ó‡Ók87 הזוהרÌet‡ ‡Ó‰ ¿«¬««¬»«

,ÏBÎÈÏ ‡a¯Á צריכה הלחם אכילת «¿»≈
ששעת  והיינו החרב פני מול אל להיות

היצר  עם המלחמה זמן היא האכילה

היא  הדברים (ומשמעות הרע

והנאת  תאות לשם תהיה לא שהאכילה

מבררים  וכך לשםֿשמים. אלא הגוף

הלחם) את ÚLa˙ומזככים ,Èkƒƒ¿«
‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»»ƒ¿ƒ»≈∆…
CÈ¯vM ‰nÓ ¯˙BÈ ÏÎ‡È…«≈ƒ«∆»ƒ
¯˙BÈ ÏÎB‡LÎe ,BÙeb Ìei˜Ï¿ƒ¿∆≈≈
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ Bk¯ˆ È„kÓƒ¿≈»¿ƒ¿»∆

d‚B ˙tÈÏ˜ חיות היא כי המאכל ¿ƒ««
את  מעלים לא ואם נוגה, מקליפת

לקליפות  יורד הוא הרי שבו, הניצוצות

מתעלה. Ó‰ואפילו Ì‚Âולא ¿««
BÓei˜Â Ûeb‰ C¯Bˆ ‡e‰M∆∆«¿ƒ

,LnÓ B˙eiÁÂ,לאכלו מאד ונחוץ ¿ƒ«»
מילוי  לשם לא היא כזו שאכילה ומובן

הצורך, בשביל אלא CÈ¯»̂ƒתאוה
,eÈÈ‰Â ,ÌÈÓL ÌLÏ ÏBÎ‡Ï∆¡¿≈»«ƒ¿«¿
‰p‰ ,˙e„ÈÒÁ‰ C¯c Èt ÏÚL∆«ƒ∆∆«¬ƒƒ≈
dÈ‡L ,˙ÈÓ˙Ò ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»ƒ∆≈»
˜¯ ,B˙Â‡z ˙Â‡lÓÏ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿«…«¬»«

,ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L ‡l‡ ,BÓei˜ C¯Bˆ È„k הכוונה את בה חסר ¿≈∆ƒ∆»∆≈»¿≈»«ƒ
ה', את ולעבוד ולהתפלל ללמוד כוח לו שיהיה כדי רק היא ≈p‰ƒ‰שהאכילה

d‚B ˙tÈÏ˜ ‡È‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ Ìb88.‰iÏÚÂ ¯e¯Èa ‰ÎÈ¯ˆe , «¬ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»≈«¬ƒ»
CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ האדם,ÈÚ·„k ‰ÏÈÎ‡‰ ‰È‰zL BÓˆÚ ÌÚ ÌBÁÏÏ ¿»≈»ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ¿∆»¬ƒ»ƒ¿»≈

יאכל  לא לא יותר שגם וגם מהנצרך

גופניות  תאוות למלא ∆∆e‰fLיתכוון
‡a¯Á Ìet‡ ‡Ó‰ ÔÈÚƒ¿««¬»««¿»

ÏBÎÈÏ בחרב מלחמה מתוך לאכול ≈
הרע.עם  L‡k¯היצר Ï·‡ האדם ¬»«¬∆

בעסקיו  או ובשתיה באכילה עוסק אינו

‡ÈÊאלא  ‰¯Bz‰ „enÈÏa ˜ÒBÚ≈¿ƒ«»¬«
‰ÁeÓ C¯„a ‡e‰ ¯e¯Èa‰52 «≈¿∆∆¿»

המתברר, עם להתעסק צורך מבלי

לעיל. כמבואר

‡Ùeb ‰¯Bz‰ „enÈÏ·e עצמו ¿ƒ«»»
ÌÈÙ‡ ÈL ÌLÈ89ÏÚ Ì‰L ∆¿»¿≈√»ƒ∆≈«

¯e¯È·aL ÌÈÙ‡‰ ÈL C¯c∆∆¿≈»√»ƒ∆¿≈
„enÈÏa ,‰p‰c .‰ÁeÓ C¯„a¿∆∆¿»¿ƒ≈¿ƒ

‰¯B˙c ‡ÈÏb של הגלוי החלק «¿»¿»
והפוסקים  הש"ס התורה,

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
הדינים  ובהמות ‡elבפרטי מאכלות ≈

˙BÙ¯Ë el‡Â ˙B¯Lk90È¯‰ , ¿≈¿≈¿≈¬≈
¯¯·Ï CÈ¯ˆ ולהבדיל להפריד »ƒ¿»≈

Û‡Â ,¯eqÈ‡‰ ÔÓ ¯zÈ‰‰«∆≈ƒ»ƒ¿«
,‰ÁeÓ C¯„a ‡e‰ ¯e¯Èa‰L∆«≈¿∆∆¿»

BÁÎa ÔÈ‡ È¯‰ הבירור של ¬≈≈¿…
התורה  לימוד ‡l‡באמצעות ¯¯·Ï¿»≈∆»

.¯zÈ‰‰ ˙‡∆«∆≈
˙eiÓÈÙc „enÈÏa ,ÌÓ‡»¿»¿ƒƒ¿ƒƒ

‰¯Bz‰91,,והחסידות ÔÂÈkהקבלה «»≈»
,ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚa ˙˜ÒBÚL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ
הארת  אופן על הזוהר דברי ביאור כמו

בעולם  האלוקי האור והמשכת

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ שמתלבש באור ¿«≈»»¿ƒ
בכל  בפנימיותם, ובנבראים בעולמות

דרך  על עניינו, לפי נברא ובכל עולם

איבר  בכל בגוף, מתלבשת שהנשמה

ענינו, ÔÈÓÏÚ,לפי Ïk ··BÒÂ¿≈»»¿ƒ
מתלבש  שאינו גבול ובלי 'מקיף' באור
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מב

כנען  בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

זה  ליּמּוד הרי  ׁשּלֹו, הּגיּלּוּיים עם הּוא ּברּו ֲִִִִֵֶֶַָסֹוף

אין  ּומהּות ּבעצמּות הּלֹומד התקּׁשרּות ְְְְִֵֵֵַַַַּפֹועל

ּבעצמּותֹו ההתקּׁשרּות ּומּצד הּוא, ּברּו ְְְְִִַַַַָסֹוף

ולילה  מּמּך יחׁשי לא חֹוׁש ּגם הרי ,ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹיתּבר

יאיר  ּוׁשתּיה 92ּכּיֹום אכילה ּבענין לּדבר ודּוגמא , ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ

ויין 93ּדׁשּבת  ׁשמן ּבבׂשר לעּנגֹו ׁשּמצוה , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

מּצֹור94מבּוּׂשם  יֹותר אֹוכל ּכאׁשר ּגם הּנה , ְֲִִֵֵֵֶֶַַָ

ּכמֹו אלקי , ּתענּוג הּוא ׁשּבזה הּתענּוג  הרי ְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַָֹקּיּומֹו,

הּוא 95ׁשּכתּוב  ּכזה ּובאֹופן הוי'. על ּתתעּנג אז ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

העסק  מּצד ּכׁשּנעׂשים ּוׁשתּיה האכילה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָענין

ׁשּצרי הׂשּכל הּמּוסר ּגם וזהּו הּתֹורה. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבפנימּיּות

ּבעת  ׁשּגם ּדחנּוּכה, מהענין ללמֹוד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּכל

להיֹות  צרי מלחמה, ּבדר הּוא הּבירּור סדר ׁשאז ּוׁשתּיה ּבאכילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעסקֹו

הרי  זה ׁשּמּצד הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּות ּבעצמּות ההתקּׁשרּות ענין ּבֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָנרּגׁש

ּכמֹו מנּוחה, ּבדר הּבירּור נעׂשה זה ידי ועל ּגֹו', מּמּך יחׁשי לא חֹוׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּגם

לבֹוא. לעתיד ְִִֶֶֶָָׁשּיהיה
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יב.)92 קלט, ועוד.)93תהלים .(107 ע' תש"ד [קעד]. קסב ע' תרנ"ט (סה"מ הנ"ל בשלום פדה המשך רמב"ם )94ראה

פ"ז. תניא ה"ז. פ"ל שבת יד.)95הל' נח, ישעיה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ש'סובב' אור והוא מלמעלה בפנימיות העולמות על ‡ÔÈו'מקיף' ˙eÓˆÚÂ¿«¿≈

‡e‰ Ce¯a ÛBÒ וגם עלמין' כל מ'ממלא גם שלמעלה האלוקות עצמות »
עלמין' כל BlL,מ'סובב ÌÈielÈb‰ ÌÚ,מהאלוקות ומתגלה שנמשך ומה ƒ«ƒƒ∆

ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚa „ÓBl‰ ˙e¯M˜˙‰ ÏÚBt ‰Ê „enÈÏ È¯‰¬≈ƒ∆≈ƒ¿«¿«≈¿«¿«≈
,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ לעיל כמובא »

הקדוש  עם והיחוד ההתקשרות אודות

ידי  על הוא התורה,ברוך לימוד

B˙eÓˆÚa ˙e¯M˜˙‰‰ „vÓeƒ««ƒ¿«¿¿«¿
,C¯a˙È הגבלות שום אין שלגביו ƒ¿»≈

אורו  על מסתיר אינו דבר ≈¬‰¯Èושום
Ìb אפילוCÈLÁÈ ‡Ï CLBÁ ולא «∆…«¬ƒ

ÌBikיסתיר  ‰ÏÈÏÂ jnÓƒ∆»¿«¿»«
¯È‡È92,,בתהילים הכתוב כלשון »ƒ

שיש  דברים גם לברר מניעה כל ואין

גדול  והסתר העלם «¿¿Ó‚e„Â‡עליהם
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚa ¯·cÏ«»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»

˙aLc93, והתיקון העליה שבשבת ¿«»
האוכל  נעלה של באופן הם והשתיה

B‚pÚÏיותר  ‰ÂˆnL השבת את ∆ƒ¿»¿«¿
ÌOe·Ó ÔÈÈÂ ÔÓL ¯N·a94, ¿»»»≈¿«ƒ¿»

ÏÎB‡ ¯L‡k Ìb ‰p‰ בכמות ƒ≈««¬∆≈
‰¯Èגדולה  ,BÓei˜ C¯BvÓ ¯˙BÈ≈ƒ∆ƒ¬≈

‡e‰ ‰ÊaL ‚eÚz‰ תענוג לא ««¬∆»∆

אלא  לקליפות המאכל את להוריד גורם החול שבימות ¬»eÚz‚מגושם
·e˙kL BÓk ,È˜Ï‡95 בישעיהÔÙB‡·e .'ÈÂ‰ ÏÚ ‚pÚ˙z Ê‡ ¡…ƒ¿∆»»ƒ¿«««¬»»¿∆

‰Êk שבת של האכילה ÌÈNÚpLkכמו ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ »∆ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ»¿∆«¬ƒ
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa ˜ÒÚ‰ „vÓ.גבוהה רוחנית בדרגה נמצא כשהאדם ƒ«»≈∆ƒ¿ƒƒ«»

ÏkN‰ ¯Òen‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««»«¿≈
„BÓÏÏ „Á‡ Ïk CÈ¯vL∆»ƒ»∆»ƒ¿
˙Úa ÌbL ,‰keÁc ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»«¬»∆«¿≈
Ê‡L ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a B˜ÒÚ»¿«¬ƒ»¿ƒ»∆»

כלל  ‰e‡בדרך ¯e¯Èa‰ ¯„Ò≈∆«≈
,‰ÓÁÏÓ C¯„a זאת ˆ¯CÈבכל ¿∆∆ƒ¿»»»ƒ

ÔÈÚ Ba Lb¯ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»ƒ¿«
˙e‰Óe ˙eÓˆÚa ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿«¿«

,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ידי על שבא ≈»
התורה  בפנימיות Ê‰העיסוק „vnL∆ƒ«∆

CÈLÁÈ ‡Ï CLBÁ Ìb È¯‰¬≈«∆…«¬ƒ
‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,'Bb jnÓƒ∆»¿«¿≈∆«¬∆

‰ÁeÓ C¯„a ¯e¯Èa‰,בשלימות «≈¿∆∆¿»
.‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL BÓk¿∆ƒ¿∆∆»ƒ»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc mixcp(ipy meil)

Búléçz ìò çéëBî BôBñ`l okle ,dxenb dpznl oeekzd `ly ¦©©§¦¨
.oi`eyipd zcerqa lek`l eia`l xizdl ezpzn dlired`vnpe

.eiptl dpypd oicd z` wfgl dyrnd z` d`ian dpynd zn`ay
dxenb dpznl oeekzd `ly ezligz lr giken eteq m`y ,df oica
izy `xnbd d`ian ,xeqi`d z` xizdl dliren dpznd oi`
:ezligz lr giken eteqy aygp ote` dfi`a ,`ax zrca zepeyl

,àáø øîàdliren dpznd oi`y oexeg zia dyrna epipyy dn ¨©¨¨
,cner enewna xeqi`deeðL àì,df oic xn`p `l -déì øîàc àlà Ÿ¨¤¨§¨©¥

,ezpzn zrya lawnl ozepdïpéäåéðôì,àaà àáiL éãk àlà E §¦¨§¨¤¤¨§¥¤¨Ÿ©¨
dpzn `le cala df jxevl `l` dpznd oi`y giken exeaicy

,dxenbìáàm`äéì øîàxvgd z` jl ozep ipixd ,lawnl ozepd £¨¨©¥
dcerqdeéðôì eäiLàaà àáiL E`id ezxhny xikfdy s` ,lk`ie ¤§§¨¤¤¨Ÿ©¨

dpznd lr dpzd `l mewn lkn ,dcerqa eia` lk`iy ick
e ,dxenb dpzn el ozp `l` ,jkl `l` dpi`yøîàc àeä Ezòcî¦©§§§¨©

déìxvgd ly milrad [lawnd] dz`y xnel ezpeek ,xnelk - ¥

lk`ie ia` `eai mikqz m`e ,jpevxa ielz xacde dcerqde
.dcerqa

dì ïéøîà àðéøçà àðMéì,[zxne` dipyd oeyldÎ]àì ,àáø øîà ¦§¨©£¦¨¨§¦¨¨©¨¨Ÿ
àîòè àîéz`ed dlg `l dpzndy epizpyn mrhy xn`z l` - ¥¨©£¨

iptndéì øîàclawnl ozepdéðôì ïpéäåE,`a` lk`iy ick `l` §¨©¥§¦¨§¨¤
f` wxe,øeñàc àeä`l` dpzn dpi`y i`pz oeyla xn`y meyn §¨

,lk`ie eia` `eai m`ìáàm`äéì øîà,lawnl ozepdéðôì ïäE £¨¨©¥¥§¨¤
,ìëàéå àaà àáiLe dlg dpznd ,i`pz oeyla xn` `leøzeî ¤¨Ÿ©¨§Ÿ©¨

.lek`le `eal a`dàlày `id zn`deléôàm`déì øîàozepd ¤¨£¦¨©¥
,lawnléðôì ïä,ìëàéå àaà àáé Edpzn dpi` ,i`pz oeyl `la ¥§¨¤¨Ÿ©¨§Ÿ©

eøeñà,lek`l a`dàîòè éàî,dlg dpi` dpzndy mrhd dne - ¨©©£¨
úçëBî Búãeòñ[dgikenÎ]åéìòdxenb dpzna zzl ezpeek oi`y §¨©©¨¨

dpzna xg`l ozep mc` oi`y `ed xexa xacy oeik ,i`pza `l`
rnyn `l epeyln m` mb okle .epa i`eyipl oikdy dcerqd z`

.xenb i`pz `edy migiken eiyrn ixd ,i`pza ozepy
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מג

c"qa.a"iyz'd ,elqk h"i axr c"x .
מוגה  בלתי

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר תחנון) אמירת (ללא מנחה תפלת [לאחר

מרע". ד"סור בהקו היא – כסלו י"ט בערב תחנון אומרים שאין בכך שמתבטאת כסלו לי"ט ההכנה

ויצאו  ניגון ינגנו לחיים, עתה שיאמרו כדאי – טוב" ד"עשה בהקו גם כסלו לי"ט ההכנה שתהי' וכדי
חסידותית. התוועדות של התחלה בתור בריקוד,

כו'. החסידות לדרכי בנוגע החדשה השנה על טובה התחלה זו שתהי' ויה"ר

zgiy .c"qa*.a"iyz'd ,elqk h"i
מוגה  בלתי

לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

כסלו .‡ די"ט הגאולה אודות הידוע "ברם 1במכתבו והגאולה: השמחה בעל הזקן, רבינו כותב –
. כסלו י"ט יום לנו, ה' עשה אשר יום כי להודיע צריך דא בפסוק כגון תהלים בס' כשקריתי פדה 2.

שלום". מה' בשלום יצאתי שלאחריו, פסוק שהתחלתי קודם נפשי, בשלום

הטעמים  אחד מאמרים וזהו של גדול ריבוי ישנו כסלו בי"ט שנאמרו החסידות מאמרי שבין לכך
זה  בפסוק ,3שמתחילים

זיך  ("מ'פלעגט ונזהרים מדייקים היו נשיאינו שרבותינו פעם אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק – [ובהקדמה
מאמר  של חדשה להתחלה בנוגע ],4אויסרעכענען")

הזהר – בביאורי ולדוגמא: כסלו, י"ט למאמרי התחלות כמה אמנם שמתחיל 5ישנם מאמר ישנו
תקס"ז 6בפסוק  כסלו בי"ט הזקן רבינו שאמרו מאמר והוא ה'", דרכי ישרים ישנם 7"כי כאמור, אבל, ,

נפשי" בשלום "פדה בפסוק שמתחילים כסלו י"ט של מאמרים מאד –הרבה

מוכח, נפשי", בשלום פדה בפסוק תהלים בס' "כשקריתי היתה שהגאולה הזקן רבינו מדברי שכן,
ביניהם. ושייכות קשר שיש

פרטית, השגחה בענין הבעש"ט שיטת ע"פ יותר ומודגש

השתא  כסלו י"ט לקראת שנדפס בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שמביא כל 8כפי על ית' "השגחתו ענין
פרטי  בהשגחה הוא בעולם שנמצא דבר דכל זאת ש"לבד ומוסיף, ופרט", פרט כל על שמשגיח הנבראים
היא  פרטית שההשגחה היינו, דסבות", וסבות בהסבות גם היא פרטית שההשגחה זאת עוד הנה פרטית ,

על רק envrלא xacdעל גם אלא ,ote`d,הדבר נעשה שבו
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לידינו,)* שהגיע ההקלטה סרט ע"פ נערכה השיחה רשימת
) מההתוועדות חלק רק ה"ז הנראה, ).l"endוכפי

כסלו).1) יט יום" ב"היום (נעתק וש"נ רלב. ע' שלו אג"ק
יט.2) נה,
קמג 3) ע' כסלו סה"מ מנחם בתורת הנסמן (לדוגמא) ראה

.18 הערה
(4.132 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ואילך).5) ב (יט, וישלח ר"פ – האמצעי לאדמו"ר
בסופו.6) הושע
אדה"ז 7) מאמרי בספר תקס"ז" – מאמרים "מפתח ראה

(ע' בתחלתו ).Vתקס"ז
בסה"מ 8) (נדפס פ"ג תרפ"ו באחד המאריך כל ד"ה

וראה  קנו). ע' תרפ"ו בסה"מ ולאח"ז יו"ד. ע' ח"ג קונטרסים
ואילך). 157 ע' שם מנחם (תורת ס"ג ויצא ש"פ שיחת

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

Búléçz ìò çéëBî BôBñ`l okle ,dxenb dpznl oeekzd `ly ¦©©§¦¨
.oi`eyipd zcerqa lek`l eia`l xizdl ezpzn dlired`vnpe

.eiptl dpypd oicd z` wfgl dyrnd z` d`ian dpynd zn`ay
dxenb dpznl oeekzd `ly ezligz lr giken eteq m`y ,df oica
izy `xnbd d`ian ,xeqi`d z` xizdl dliren dpznd oi`
:ezligz lr giken eteqy aygp ote` dfi`a ,`ax zrca zepeyl

,àáø øîàdliren dpznd oi`y oexeg zia dyrna epipyy dn ¨©¨¨
,cner enewna xeqi`deeðL àì,df oic xn`p `l -déì øîàc àlà Ÿ¨¤¨§¨©¥

,ezpzn zrya lawnl ozepdïpéäåéðôì,àaà àáiL éãk àlà E §¦¨§¨¤¤¨§¥¤¨Ÿ©¨
dpzn `le cala df jxevl `l` dpznd oi`y giken exeaicy

,dxenbìáàm`äéì øîàxvgd z` jl ozep ipixd ,lawnl ozepd £¨¨©¥
dcerqdeéðôì eäiLàaà àáiL E`id ezxhny xikfdy s` ,lk`ie ¤§§¨¤¤¨Ÿ©¨

dpznd lr dpzd `l mewn lkn ,dcerqa eia` lk`iy ick
e ,dxenb dpzn el ozp `l` ,jkl `l` dpi`yøîàc àeä Ezòcî¦©§§§¨©

déìxvgd ly milrad [lawnd] dz`y xnel ezpeek ,xnelk - ¥

lk`ie ia` `eai mikqz m`e ,jpevxa ielz xacde dcerqde
.dcerqa

dì ïéøîà àðéøçà àðMéì,[zxne` dipyd oeyldÎ]àì ,àáø øîà ¦§¨©£¦¨¨§¦¨¨©¨¨Ÿ
àîòè àîéz`ed dlg `l dpzndy epizpyn mrhy xn`z l` - ¥¨©£¨

iptndéì øîàclawnl ozepdéðôì ïpéäåE,`a` lk`iy ick `l` §¨©¥§¦¨§¨¤
f` wxe,øeñàc àeä`l` dpzn dpi`y i`pz oeyla xn`y meyn §¨

,lk`ie eia` `eai m`ìáàm`äéì øîà,lawnl ozepdéðôì ïäE £¨¨©¥¥§¨¤
,ìëàéå àaà àáiLe dlg dpznd ,i`pz oeyla xn` `leøzeî ¤¨Ÿ©¨§Ÿ©¨

.lek`le `eal a`dàlày `id zn`deléôàm`déì øîàozepd ¤¨£¦¨©¥
,lawnléðôì ïä,ìëàéå àaà àáé Edpzn dpi` ,i`pz oeyl `la ¥§¨¤¨Ÿ©¨§Ÿ©

eøeñà,lek`l a`dàîòè éàî,dlg dpi` dpzndy mrhd dne - ¨©©£¨
úçëBî Búãeòñ[dgikenÎ]åéìòdxenb dpzna zzl ezpeek oi`y §¨©©¨¨

dpzna xg`l ozep mc` oi`y `ed xexa xacy oeik ,i`pza `l`
rnyn `l epeyln m` mb okle .epa i`eyipl oikdy dcerqd z`

.xenb i`pz `edy migiken eiyrn ixd ,i`pza ozepy
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מר

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

תהלי  בס' "כשקריתי היתה שהגאולה זה ענין שגם בנדו"ד, –ועד"ז נפשי" בשלום פדה בפסוק ם
פרטית.ote`dשזהו בהשגחה ה"ז – הגאולה היתה  שבו

שכן, הבעש"ט, בשיטת החידוש לולי גם פרטית דהשגחה הענין מוכרח שבנדו"ד להוסיף, ויש
מנהיגי  ובפרט לצדיקים, בנוגע משא"כ בניֿאדם, לסתם בנוגע אלא אינה פרטית השגחה בענין הפלוגתא

ושייך קשור שלהם ענין שכל ישראל, ונשיאי הכל miaxlישראל עמדי"), היו ברבים "כי הכתוב (כלשון
פרטית  בהשגחה שזהו .9מודים

מאמרי  כו"כ יסוד על יובן – נפשי" בשלום "פדה הפסוק עם הזקן רבינו גאולת של שייכותה וביאור
כדלקמן. זה, פסוק על חז"ל ומאמר זה פסוק נתבאר שבהם חסידות

*

וגו'..· נפשי בשלום פדה ד"ה מאמר

***

חז"ל .‚ דרשו זה שעל נפשי", בשלום "פדה הפסוק בפירוש (בהמאמר) לעיל להמוזכר 10בהמשך

אודות  גם לעורר יש – העולם" אומות מבין ולבני לי פדאני כו' חסדים ובגמילות בתורה העוסק "כל
חסדים בגמילות הבא"zeipgexaההתעסקות העולם לחיי "מביאו שעי"ז העולם 11, לחיי גם ממילא ובדרך ,

הזה.

בנוגע  חסדים בגמילות להתעסקות בנוגע – כסלו י"ט הגאולה לחג בשייכות – יתירה ובהדגשה
החסידות: תורת התורה, פנימיות להפצת

גם  – הישיבות תלמידי תורה, לומדי לשאר להסביר צריכים החסידות, תורת כבר ולומדים שזכו אלה
לעשירים" בין לעניים "בין היא חסדים גמילות (שהרי בתורה עשירים שהם תורת 12אלה מהי – (

חלק  עבור רק ולא בלבד, סגולה יחידי עבור רק לא היא החסידות שתורת בפניהם ולהדגיש החסידות,
ישראל  כלל בנ"י, כל עבור היא אלא ישראל, בעם להיותה13מסויים –dxeza wlg.

הרמב"ם  פוסק החזקה, יד תורה, משנה בספרו אפילו 14ולהוסיף: ה' מעם התורה שאין ש"האומר
זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר אם אחת, תיבה אפילו אחד dxezaפסוק xtek ומזה כו'. ונקרא ,"

לחלק  בנוגע אבל התורה, חלקי בכל שמודה מי ישנו שאם – התורה לחלקי בנוגע גם הוא שכן מובן
התורה! בכל כופר כאילו נחשב ה"ז רבינו, משה ע"י ניתן לא זה שחלק הוא סבור בתורה אחד

– תורה. ויודעי לומדי לכל להסביר יש זה אין ענין ובמילא, קושיות, ישאלו לא פשוטים, אנשים
חקירה  וטריא, שקלא לעורר שדרכם הישיבות, תלמידי ובפרט תורה יודעי משא"כ עמהם, לפלפל צורך
נוסף  חלק בלימוד והנחיצות ההכרח גודל ע"ד אותם ולעורר הנ"ל, ענין להם להסביר צריכים – ודרישה

החסידות. תורת התורה, פנימיות בתורה,

זה:.„ בענין חסדים בגמילות לעסוק להצורך בנוגע ולהבהיר להוסיף ויש

תורת  תהי' שסוכ"ס ואמר והוסיף בנ"י, לכל שייכת תהי' החסידות שתורת הי' הזקן רבינו של רצונו
החסידות. תורת ילמדו בנ"י שכל בנ"י, לכל שייכת החסידות

– אּפגע'פסק'נט ") און אּפגערעדט ער האט ("אזוי השמחה בעל הזקן, רבינו פסק שכך i`ceaוכיון ַָָָ
xacd miiwziy,
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וש"נ.9) ואילך. קסח ע' ח"א אג"ק בארוכה ראה
רע"א.10) ח, ברכות
(במשנה).11) א לג, ב"מ
ב.12) מט, סוכה

אדמו"ר 13) אג"ק .163 ע' .93 ע' תש"ד סה"ש ראה
ועוד. .344 ע' ח"ט לקו"ש דש. ע' ח"י מוהריי"צ

פ'14) סנהדרין שלו בפיה"מ גם וראה ה"ח. פ"ג תשובה הל'
הח'. ביסוד חלק
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

בירושלמי – הפסוק 15כדאיתא אמר 16על הוא אפילו אלא לך, ת"ל "מה לך", ויקם אומר "ותגזור
הכין, אמר ואת niiw`הכין jcic קרא קאמר בהיפך, גוזר והצדיק הכי אומר (הקב"ה קיימא" לא ודידי

miiw jly בגזירתו הצדיק מבטל הקב"ה גזירת דאפילו יתירא לך וקמ"ל קיים, לא אלא 17ושלי עוד ולא ,(
נצחוני"jiigש"קא בני נצחוני ואמר שהקב"ה18(קוב"ה) היינו, ,gny כל 19בכך פורצת והשמחה ,

–20הגדרים 

עליהם יקבלו שסוכ"ס ובודאי החסידות, עניני בהתפשטות גדולה הצלחה במוחש שרואים lkוכפי
i"pa אלא זה שאין כך, עמדי"), היו ברבים ("כי לרבים סלולה דרך שהיא ה', בעבודת החסידות דרך

מעשה  מחוסר הוי לא זמן שמחוסר וכיון בלבד, זמן בפועל.21מחוסר כבר ישנו כאילו ה"ז ,

זה בענין וההתעסקות העשי' שזוהי – עבד עבודת מאתנו נדרשת אעפ"כ, rahdאבל ikxca לעזור –
הגילוי. אל ההעלם מן בפועל ותבוא החסידות לתורת השייכות אצלם שתתגלה ליהודים ולסייע

להיות.‰ צריכה שהעבודה זה שענין – rahdובהקדמה ikxca להמאסר בשייכות גם מצינו דוקא,
והגאולה:

סיפר  אדמו"ר מו"ח –22כ"ק במאסר בשבתו – לחקירה הזקן רבינו את שלקחו הפעמים שבא'
על  הממונה מהפקיד וביקש הלבנה, את לקדש הזקן רבינו רצה ניווא, הנהר ע"ג בספינה והעבירוהו
הספינה  עמדה ולפתע הספינה, להוליך להמשיך והורה רצה, ולא הספינה, את להעמיד הספינה הנהגת
הזקן  רבינו של לבקשתו הפקיד הסכים ברירה, שאין ובראותו ממקומה, להזיזה יכולים היו ולא מעצמה

הלבנה. את הזקן רבינו קידש ואז הספינה, את להעמיד והורה

של  בעלֿכרחו הספינה את להעמיד הזקן רבינו של בכחו אם דממהֿנפשך: – מובן אינו ולכאורה
הספינה, העמדת על רשיון לבקש הוצרך למה – בפועל כך שעשה והראי', הספינה, את המנהיג הפקיד

רצונו? ע"פ הספינה נעמדה שבלאה"כ בשעה בה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מלובש 23ומבאר יהי' מצוה של שקיומה הקב"ה של שרצונו משום – הדבר טעם
rahd ikxca הספינה את להעמיד  שיסכים הגוי על לפעול בשביל ולכן: לכך, אפשרות יש רק אם דוקא,

קיום  בשביל אבל לטבע; שמחוץ בענינים להשתמש והוכרח אחרת, ברירה הזקן לרבינו היתה לא –
תהי' הספינה שעמידת הזקן רבינו רצה בהידור, המצוה שתתקיים כדי – לבנה דקידוש jxcaהמצוה

rahdעי"ז ,ciwtdy.הספינה את יעמיד

ועד  הטבע, בדרכי לדבר אחיזה שיהי' צורך יש מ"מ, והמציאות, הטבע על בעה"ב היותו עם כלומר:
הוא  "הוי' יהי' שסוכ"ס העבודה לתכלית בהתאם – העולם בטבעיות הדבר יפעל שאפשר כמה

הטבע 24האלקים" בגמטריא אלקים – הטבע שמציאות ונראה ניכר שיהי' היינו, הוי', הוא ואלקים ,25–
הוי'. הוא

Â.:לעניננו בנוגע ועד"ז

סוכ"ס  דאך וועט ("ער הזקן רבינו של והפס"ד הרצון יתקיים שסוכ"ס הוא ברור שדבר ָאע"פ
הטבע. בדרכי אחיזה איזה לדבר שיהי' רוצים מ"מ, בנ"י, לכל שייכת תהי' החסידות שתורת אויספירן")
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ועוד.1)5 א. כג, תענית ב. נט, שבת גם וראה ה"י. פ"ג תענית
כח.16) כב, איוב
שם.17) העדה קרבן
ב.18) נט, ב"מ
קעג.19) ע' כסלו סה"מ מנחם תורת גם ראה
ואילך.20) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ
קונטרס 21) בשד"ח הנסמן וש"נ. סע"ב. סב, יומא ראה

קסא. כלל המ"ם מערכת ג) (כרך הכללים
ב).22) תשנב, ח"ד (לקו"ד תרצ"ב כסלו י"ט שיחת
א.23) תשנג, שם לקו"ד
לט.24) יח, מלכיםֿא לט. לה. ד, ואתחנן
והמרגיל 25) (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, –
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

לעשות – הישיבות מתלמידי פרטיות ובפרטי מתמימים, ובפרט מחסידים, תובעים micqgולכן zelinb
תלמי  שאר להם עם ולהסביר עמהם לדבר בתורה, העשירים אלה והן בתורה העניים אלה הן הישיבות, די

יתקשרו  הם שגם עליהם לפעול שיצליחו עד בלימודה, וההכרח והצורך החסידות, תורת של מהותה
החסידות. לתורת

Ê. רבינו של הקודש מאגרת והוראה לימוד יש – גופא חסדים בגמילות ההתעסקות לאופן ובנוגע
קטנתי  ד"ה מפ"ב"26הזקן ביאתו "אחר :27שכתבה

חסד  דלעו"ז, לחסד דאברהם, חסד דקדושה, חסד שבין החילוק הזקן רבינו מבאר הנ"ל באגה"ק
. אלקים קרבת בחי' שהיא תחבקני, וימינו ימינא, דרועא ש"חסד – .דישמעאל ה' אל הקרוב וכל ..

. רוח שפל יותר להיות שאמר צריך לאברהם וחסד שבקדושה ימין בחי' וזו .28. ואפר עפר .ואנכי
ורוחב  הרוח וגסות בגובה וגדל הולך הוא גדול שהחסד כל דקליפה, חסד ישמעאל הוא בזלע"ז משא"כ

לבו".

חסדים  דגמילות להפעולה בנוגע – יותר :29ובפרטיות

היא ההשפעה מ"מ, השפעה, משם יש שלכן הימין מקו היותה עם – דישמעאל חסד jxevlגמילות
envr דתניא ראשון בפרק כמובא ולתפארת", לשם לו ולהיות גדולתו ותפארת עשרו את להראות "בכדי ,

בגמרא  אלא30מ"ש אינן עושין העולם שאומות וחסד צדקה בנוגע xdiizdl"31ש"כל גם מובן ובמילא ,
רק משפיע ש"אין – ההשפעה ומדת הנופל zexzendnלאופן מותרות ממנו יפול עשרו "שמפני שלו",

בדרך miixiyeממנו zleqt."לבד

בשלימות, צרכיו כל למלא בממונו משתמש לראש שלכל באופן היא דישמעאל ההנהגה כלומר,
עוד  ולא חסדים, גמילות או צדקה גם נותן ושיריים, מותרות נשאר ועדיין לעצמו שהשתמש ולאחרי

("להתייהר"). שלו והריוח התועלת על חושב אז שגם אלא

מ  החסד "סיבת – הפכי באופן היא דאברהם חסד הגמילות miixiykחמתאבל envr miyny כמו" ,"
. לכל דאברהם החסד של ההשפעה בסיבת רואים .שאנו לערביים אפילו יתירה . וענוה השפלות מחמת .

בבחי' דהיינו ממש, ואפר עפר בעיניו ויש,lehiadשהי' דבר לשום כלל א"ע מרגיש הי' שלא בעצמותו
. בעולם ושיריים כמותר בעיניו הי' משפיעאדרבה, הי' לכך .ynn el xy` lkn(ושיריים מותרות רק (לא

. לעצמו הניח ולא טוב".לאחרים לשפע ממנו יותר וראויים בעיניו חשובים כולם .

עוד  ולא הגבלה, וללא גדול, בריבוי לאחרים ולהשפיע ליתן נטי' לו יש החסד טבע מצד כלומר,
הוא  רואה להזולת בנוגע ואילו ואפר, לעפר בעיניו נחשב בעצמו הוא כי, אליו, קודם שהזולת אלא

עין" "טוב בנוגע 32(להיותו גם מובן ובמילא ערביים), (אפילו שיהי' מי יהי' כאו"א של המעלה את (
שנחשבים  העיקריים מהדברים גם נותן אלא בלבד, ושיריים מותרות נותן שאינו – ההשפעה ומדת לאופן

דאמת. אליבא בהם מוכרח הוא אלא בהם, שמוכרח לו שנדמה רק ולא הכרחי, לדבר אצלו

ניתנת  דישמעאל שגמ"ח הוא, דבנ"י, חסדים לגמילות דישמעאל חסדים גמילות בין שהחילוק ונמצא,
הביטול. מתנועת באה והנתינה עיקריים, מדברים נותנים בנ"י משא"כ ישות, ופועלת בלבד, ממותרות

Á.:לעניננו בנוגע גם – האלה הדברים וככל

על  יפעל אם – חסיד להיות לחבירו ולסייע ולעזור חסדים בגמילות לעסוק עצמו על פועל כשחסיד
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ס"ב.26) אגה"ק תניא
הנ"ל.27) דאגה"ק הכותרת לשון
כז.28) יח, וירא
ד,29) תולדות תו"ח א. יח, עקב לקו"ת ראה – לקמן בהבא

ועוד. ואילך. א
ב.30) יו"ד, ב"ב

בתניא 31) אבל בזה, דעות כמה הובאו שבגמרא ולהעיר,
"מ"מ, גם (ראה "להתייהר" – הכולל הדבר את הזקן רבינו מביא
חדא"ג  ע"פ – ל) ע' א (חוברת שם לתניא קצרות" והערות הגהות

שם). מהרש"א
ט.32) כב, משלי
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

אצלו שנחשבים מענינים רק ליתן miixiyeעצמו zexzenה"ז ,l`rnyic cqg,lleyy באגה"ק הזקן רבינו
מפ"ב"; ביאתו "אחר שכתבה

ליתן  איפוא, היא, בפרט הישיבות ומתלמידי בכלל מחסידים זיך") מאנט ("מאנען והתביעה ָָהדרישה
אפילו miixwirdלהזולת mdipiprnלדברים אצלם שנחשבים ,migxken בזה שמוכרחים להם שנדמה רק ולא ,

לחשוב  צריכים שלא הזמנים, מן בזמן זמנים, ישנם ואעפ"כ, בזה, שמוכרחים היא שהאמת יתכן אלא
של  בטובתו להשתדל אם, כי זיך"), אויף קוקן ניט מ'דארף וואס צייט א אמאל דא ("ס'איז עצמם ַַַָָָעל

החסידות  תורת התורה, לפנימיות בנוגע חסדים גמילות ע"י .33הזולת

ורבו" ד"פרו הענין שיהי' – עוד 34והעיקר יעשה תלמיד וכל תמים כל חסיד, עוד יעשה חסיד שכל ,
תל  ועוד די"תמים בלי "עד הלאה, וכן פנימיות 35מיד, גם ללמוד יתחילו בנ"י שכל סוכ"ס שיפעלו עד ,

החסידות. תורת התורה,

כהבטחתו  – העולם" אומות מבין ולבני לי "פדאני נפשי", בשלום ד"פדה הענין שלימות יהי' ועי"ז
חוצה" מעינותיך "לכשיפוצו מר?) קאתי אימתי לשאלתו: (במענה להבעש"ט משיח ובמילא,36של ,

וועט  ("עס "חוצה" התואר מהם שיבטל עד אמותיו, בד' המעיינות הפצת וישלים יעשה כאו"א כאשר
וועלן  מעיינות ("די מציאותם כל שיטביעו בהמעיינות וחדורים מלאים שיהיו כיון – חוצה") אויס ווערן

ממש. בימינו במהרה צדקנו משיח יבוא אזי – פארטרינקען") ַעס

***

Ë. פוסק שהרמב"ם שכשם בתורה, חלק שהיא התורה פנימיות אודות (ס"ג) לעיל להמוזכר בהמשך
עצמו, מפי אמרו משה אמר אם אחת, תיבה אפילו אחד פסוק אפילו ה' מעם התורה שאין ש"האומר
חוץ  התורה חלקי בכל שמודה למי בנוגע טעם) (מאותו גם הוא כן כו', ונקרא בתורה", כופר זה הרי
באמרם  כזו, מהתבטאות זיך") שרעקן ("זיי שמתייראים כאלה ישנם – כו' שנקרא בתורה, אחד מחלק

כן! סבורים שהיו וטובים גדולים שמצינו

מודים), הכל (שבזה דתורה בנגלה בכיו"ב ("באווארנט") מובהר ענין) (ככל זה שענין – לזה ַָוהמענה
כדלקמן.
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נראה 33) שמתוכנם קטעים שני ישנם ההקלטה סרט (בהמשך
תלמידי  של שהתעסקותם הבהיר שליט"א אדמו"ר ש)כ"ק
הישיבה, לסדרי מחוץ להיות צריכה חסדים בגמילות הישיבות
צ"ל  אזי עיניהם, ראות כפי להתנהג יכולים שבו הפנוי בזמנם
עיניהם  "מראית ט) פ"ז, (אסת"ר המדרש כלשון עיניהם מראית
לעסוק  לבחור – העליונה" למעלה אותם מעלה צדיקים של

בגמ"ח.
הדיוק  ע"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק עורר הדברים בהמשך
מספר  שלפני וסיפר, בבוקר, החסידות לימוד זמני בשמירת

התלמידים *שבועות  רשימת לו למסור מהמשפיעים ביקש
ולכן  רצון, משביע המצב אין ולע"ע הזמן, בשמירת המדייקים
רשימת  את עוה"פ יבקש ימים עשרה שבעוד עתה מודיע
לא  ובודאי יותר, משמחות בשורות לקבל ותקוותו התלמידים,

אל  לקיימה, מבלי בעלמא והבטחה בהחלטה שתהי'יסתפקו א

("ניט  מרומה באופן ולא אמיתית, והבטחה החלטה
את  יראו שהרי לרמות, יוכלו שלא גם ומה ַגענארטערהייט"),
הרבי  שסיפר כפי – מהר"ש אדמו"ר פתגם וע"ד בפועל. ההנהגה
איֿאפשר  בודאי הקב"ה שאת – (100 ע' תש"א סה"ש (ראה
בלבד, עצמו את אם כי מרמים, לא העולם את וגם ח"ו, לרמות

טיפש?!... לרמות ה"קונץ" איפוא מהו
תהי' ימים עשרה בעוד שיבקש התלמידים שרשימת והוסיף,

מסויים  לענין בקשר בטענות **נוגעת אח"כ יבואו שלא וכדי ,
מראש. זה על מודיע לכן כו', יודעים היו שאילו

(34– מנחם (תורת ס"ז שרה חיי ש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 130 ע' ח"ד התוועדויות

יו"ד.35) ג, מלאכי – הכתוב לשון
ובכ"מ).36) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק

*() oeygxn g"k meia המו"ל(.
**(((227 'r my mgpn zxez) f` dxn`py dgiyda d`x) dkepgc 'd lila dkepg inc zpizpl dpeekd± המו"ל.
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

È. 37ובהקדמה:

גשמיות  שכן, הבורא, אצל גשמיות של ענין שייך שלא – דעות חילוקי ללא – הכל מודים היום
וכיו"ב רגליו" "ותחת ה'" "עיני ה'" "יד המקראות מישהו יפרש ואם הפכים, שני הם mheytkובורא

ה"ז גוף), לו ezecg`a(שיש dxitk. בעולם הנמצאים האחדים מן אחד כיחודו "שאין אחד ית', לא .
. ולקצוות למחלקות נחלק שהוא .כגוף וגויות גופין היו הרבה אלוהות היו אילו היוצר . הי' ואילו .

. ותכלית קץ לו הי' וגוי' הואיל גוף שמו ברוך ואלקינו וסוף, קץ לכחו יש ותכלית קץ לגופו שיש וכל .
. קץ לו אין אי וכחו נחלק . שיהא כדי הגוף מאורעות לו יארעו לא גוף ואינו והואיל גוף, כח כחו ן

אחד" אלא שיהי' אפשר אי לפיכך מאחר, .38ונפרד

תשובה  בהלכות הרמב"ם פוסק לכך .39ובהתאם מינים הנקראים הן "חמשה רבון : שם שיש והאומר .
וכו'". תמונה ובעל גוף שהוא אבל אחד

המחשבה  בזו הלכו ממנו וטובים גדולים וכמה מין, לזה קרא "למה וז"ל: עליו, השיג הראב"ד אבל
כו'". במקראות שראו מה לפי

בדבריהם: צודקים – והראב"ד הרמב"ם – ששניהם היא והאמת

הרמב"ם  כמ"ש כו'", שנים ולא הוא אחד זה ש"אלקה ולידע להאמין צריך שיהודי ש"ידיעת 38כיון
שנאמר  עשה מצות זה הגורם40דבר ענין דעתו על מעלה אם הרי, אחד", ה' אלקינו ענין zeipyה' היפך ,

. ש"האומר הרמב"ם פוסק ולכן ע"ז). של (ענין ואפיקורסות מינות ה"ז אחד), (ה' גוף האחדות שהוא .
הוא וכו'), שינויים בזה (ששייך גוף וכח הגוף צורת גוף, של שמציאות – תמונה" zecg`dובעל jtid

zizin`d."מין" נקרא –

ה"ז  – כו'" במקראות שראו מה לפי המחשבה בזו הלכו ממנו וטובים גדולים ש"כמה הראב"ד ומ"ש
רבים היו זמן שבאותו epiadמשום `ly ללמוד שאפשר סבורים והיו ה', לאחדות סתירה בכך שיש

אחד, בה' בתכלית ולהאמין קטן) ילד עם ב"חדר" שלומדים (כפי כפשוטם ה'" "עיני ה'" "יד המקראות
לקרותם mzrclyוכיון אפשר אי בידם), היא טעות דבר של שלאמיתו (אף ה' לאחדות סתירה זו אין

"מין" .41בשם

האדם – בלב נעשה מה יודע אינו ב"ד שהרי האדם, וכוונת במחשבת להתחשב איֿאפשר דין ,42ע"פ
רואות  שעיניו מה אלא לדיין לו לעינים"43ואין יראה "האדם בגלוי 44, ומכריז האומר אדם ובמילא, ,

ללבב" יראה "ה' אבל, מינות; של בגדר ה"ז האחדות, היפך ית', בהבורא שניות שתוכנם ,44דברים
זה  אין האומרם האדם של ומחשבתו ובדעתו מסויים, בפרט הטעות מפני נאמרו אלו שדברים ובראותו
צו  וואס אין זיך האט ("ער להאחז במה לו שיש בכך שמסתייע אלא עוד ולא ית', לאחדותו ָָבסתירה

לומר אנהאלטן") שפיר שייך – מופשטים דברים בהבנת להתייגע צורך ללא הגשמי, בשכל שנתפס כפי , ַָ
"מין". בגדר יחשב לא שלמעלה

שכל, ע"פ והוסבר הובהר האחדות) לענין בסתירה היא גוף של (שמציאות זה שענין לאחרי אמנם,

ברֿשכל,– ונעשה נתגדל שכבר מי אבל מאומה, ממנו דורשים לא קטן, ילד ברֿשכל, שאינו [מי
תלמוד  בהלכות הזקן רבינו כפס"ד מגעת, שידו כמה עד שכלו כח כל התורה בלימוד להשקיע הוא חייב

–]45תורה 
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(3728 ס"ע חל"ה בלקו"ש (בקיצור) נדפסה זו משיחה חלק
ואילך.
ה"ז.38) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם
ה"ז.39) פ"ג
ד.40) ו, ואתחנן
(41.33 ובהערה 79 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה

ע"ב.42) ריש נד, פסחים ראה
או"ח 43) נוב"י שו"ת גם וראה וש"נ. סע"ב. ו, סנהדרין

סל"ה. מהד"ק
ז.44) טז, שמואלֿא
ה"ב.45) פ"ב ה"ד. פ"א ראה
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

יודעים  שהכל כיון המחשבה", "בזו לילך מקום אין ושוב הראב"ד, שבדברי ההתנצלות מתבטלת אזי
האחדות. לענין בסתירה שזהו

‡È.:החסידות תורת ללימוד בנוגע גם הוא כן – האלה הדברים וככל

אויסקומען  ("מ'קען החסידות תורת בלימוד צורך שאין שחשבו כאלה היו כאשר שלפנינו, בדורות
להתנתק  וסוכ"ס להתרחק עלולים החסידות תורת מלימוד שכתוצאה שחששו אלא עוד ולא חסידות"), ָאן
"האומר  [כמו התורה בכל האמונה כהיפך הדבר נחשב הי' לא – כדבעי המצוות וקיום התורה מלימוד
לתורת  שהתנגדותם משום בתורה], מסויים חלק ועאכו"כ כו'", אחד פסוק אפילו ה' מעם התורה שאין

שלהם הטעות בגלל אלא היתה לא dxezaהחסידות wlg edfy erci `ly חפצים שאין עוז בכל צעקו ולכן ,
בכך.

בתורה  חלק שזהו מודים והכל כולו, העולם בכל נתפרסמה החסידות שתורת הזמן בבוא אמנם,
הכל  אבל בלבד, למיעוט או למחצה, לרוב, ישראל, לכל שייך זה לימוד אם אלא אינה [ה"פלוגתא"
כיון  דתורה, סתים ללא דתורה גליא ללמוד שאיֿאפשר שכל ע"פ ומבינים בתורה], חלק שזהו מודים
"נשמתא  הנשמה, ללא תורה", "גופי לגוף, קיום שאין כשם דתורה, לגליא קיום אין דתורה סתים שללא

הזהר  (כלשון התורה 46דאורייתא" בכל ככפירה בתורה, חלק החסידות, לתורת ההתנגדות נחשבת אזי – (
הקב"ה! המלכים מלכי במלך ח"ו מרידה שזוהי ח"ו,

ח"ו: ית' באחדותו כפירה גם ה"ז – דדקות ובדקות

בזהר  דרגא 47איתא על דרגא וכולהו וישראל, אורייתא קוב"ה בדא, דא מתקשרן אינון קשרין "תלת
דתורה  גליא ע"י התורה: ע"י היא קוב"ה עם דישראל לההתקשרות שהדרך היינו, וגליא", סתים

דקוב"ה  סתים עם מתקשרים דאורייתא סתים וע"י דקוב"ה, גליא עם .48מתקשרים

הוא  מזה היוצא ה"בכן" הרי דאורייתא, מגליא דאורייתא סתים ומפרידים מחלקים כאשר ובמילא,
בנוגע לי"d"awdlשגם הניין ש"דין ער"),49אומרים האלט דקוב"ה גליא ("פון בלבד דקוב"ה גליא ,ַ

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע היפך – ח"ו אחר באופן מתייחסים דקוב"ה לסתים אחדות 40ובנוגע ,
לסתים. גליא בין ח"ו לחלק שייך שלא אמיתית,

בגדר  דדקות בדקות היא, בקוב"ה", בי' ש"מתקשר באורייתא לסתים גליא בין שהחלוקה ונמצא,
ית'! באחדותו לאמונה בנוגע הנ"ל בפס"ד הרמב"ם שכותב התואר

·È.– מזה יודעים שלא וטובים גדולים שישנם היא הטענה מאי, mdilrאלא zepngxd dlecb איז")
רחמנות") געוואלדיקע א זיי zexe`nאויף  e`x `ly! ַַ

שבתורה  בה"מאור" להאירם כאו"א על מצוה שכן, בלימוד 50וכיון וההכרח הצורך להם להסביר –
מאמינים" בני "מאמינים כשרים, יהודים להיות יכולים החסידות, תורת ללא שכן, החסידות , ,51תורת

ב"ה' האמיתי הפירוש ידע לא ימיו שכל לדעת מבלי בטעות, שנה ועשרים מאה לחיות יכולים אבל
בארץ" אחד "גוי בתור האמיתי תפקידו מהו גם ידע לא ובמילא אחת", "תורה מהי ידע ולא 52אחד",

כסלו  י"ט לקראת שיצאֿלאור בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר ).53(כפי

שצריכים  כולם יבינו שסוכ"ס הדבר ברור – יצליחו בודאי הזקן רבינו של ובברכתו – זאת וכשיסבירו
ה'" את דעה הארץ "מלאה – ואז התורה, פנימיות וילמדו התורה פנימיות .54ללמוד
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א.46) קנב, ח"ג
בשוה"ג).47) כח ע' תרנ"ז סה"מ (וראה א עג, שם
וש"נ.48) .273 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ז.49) פ"ג, ב"ר – חז"ל לשון
ירושלמי 50) שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א חגיגה

א.5)1 צז, שבת
ועוד.52) כג. ז, שמואלֿב
קונטרסים 53) בסה"מ (נדפס תרפ"ו באחד המאריך כל ד"ה

ואילך). קנא ע' תרפ"ו בסה"מ ולאח"ז ואילך. ה ע' ח"ג
מלכים 54) הל' ספ"ט. תשובה הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
בסופו.
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

גם  ידה ועל דאורייתא, גליא עם דאורייתא סתים של האחדות תהי' שאז זו, להכרה יגיעו וכאשר
בתניא  כמ"ש הטוב, תכלית הוא דישראל [שהסתים דישראל סתים עם דישראל גליא של ש"גם 55האחדות

ע  האחדות גם ועי"ז ית'"], אתו באמנה היתה החטא יהי'בשעת אזי – דקוב"ה וסתים דקוב"ה גליא ם
גליא" לא לפומי' "לבא סתים, עכשיו היותו שעם – לה"קץ" בנוגע גם למטה 56כן יחברו כאשר הרי, ,

האמיתית  הגאולה תבוא ובמילא לגליא, מסתים יומשך שה"קץ" למעלה, גם כן יהי' הגליא, עם הסתים
ממש. בימינו במהרה צדקנו משיח ע"י והשלימה

***

‚È. ולהבהיר:57בהמשך להוסיף יש – החסידות לימוד אודות לעיל להמדובר

שכאשר  מהם] קצת נשארו עדיין אבל השם, ברוך ומתמעטים, הולכים אמנם [הם כאלה ישנם עדיין
ופשטי'" נהרא ד"נהרא באופן להתנהג שצריכים הם טוענים – החסידות לימוד אודות עמהם .58מדברים

ובמילא, פוסקים. בתור אצלו שנתקבלו ישראל גדולי של לאורם לילך צריך – הם טוענים – חוג כל
כשם הרי, ממי, גדול מהם מי האחרונים וגדולי ראשוני בין להכריע לשקו"ט להכנס הולכים o`kyמבלי

מוכרחים מדה באותה הזקן, רבינו ופקודת שיטת כיצד mdלפי נפק"מ ללא – געבונדן") זיינען ("זיי
פוסקים. בתור עצמם על שקיבלו לאלה לציית – הם בשכלם הדבר מתקבל

החסידות  שדרך קבע שבו פס"ד בשעתו פירסם – פוסק בתור קיבל שאותו – פלוני בן שפלוני וכיון
השיטה  את לקבל צריך אינו שוב – החסידות בתורת לעסוק שלא גזירה וגזר בלבד, סגולה ליחידי היא

החסידות. תורת של

דתורה  בנגלה הוא גם מובהר – לזה כדלקמן.59והמענה ,

„È.:ובהקדמה

הגזירה, טעם חכמים פירסמו שבהם גזירות יש מ"מ, הטעם, מפני נתקנו שכולם אף – דרבנן גזירות
הגזירה. טעם חכמים פירסמו לא שבהם גזירות ויש

יכול  שהציבור גזירה אודות שמדובר כיון דלכאורה: – הגזירה טעם חכמים פירסמו שלא והטעם
בה" לעמוד יכולין ציבור רוב אא"כ הציבור על גזירה גוזרים "אין [שהרי בה טעם 60לעמוד ויש ,[

לגל  שלא חכמים ראו מה א"כ, הרי,להגזירה, הגזירה, טעם מפרסמים היו שאילו משום – הטעם? ות
ללאֿתלות  הגזירה של קיומה את להבטיח כדי הטעם, פירסמו לא ולכן הגזירה, תתבטל הטעם יתבטל אם

.61בטעם 

רק  הטעם כשבטל – גופא ובזה הגזירה, בטלה אזי הטעם, כשבטל טעמה, שנתפרסם שגזירה ונמצא,
שהטעם  כשמתברר אבל וכיו"ב, אנפשי'", ד"שווי' בגדר מנהג, בגדר הדבר שישאר מקום יש זמן, לאחר
כיון  הגזירה, של לקיומה כלל מקום אין אזי וכיו"ב, שקר עדות על מבוסס שהי' משום מעיקרו, בטל

טעות. בדרך היתה שמלכתחילה

ÂË.:לעניננו בנוגע גם מובן ומזה

בית  העולה הדרך היא החסידות שדרך גמורה בפשיטות החסידים טענו – הבעש"ט של מזמנו החל
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ספכ"ד.55)
סנהדרין 56) א. רנג, זח"א ג"כ וראה א. ח, בראשית זו"ח

ובפרש"י. א צט,
ומהקטע 57) השיחה, התחלת חסרה ההקלטה (בסרט

בשלום  ד"פדה הענין אודות ש)דובר נראה שלפנינו הראשון
צד  שיש ברוחניות, מלחמה שלילת של באופן שצ"ל נפשי",
בשכל, שקו"ט ע"י אבל) בידים, (לא עמו ללחום וצריכים שכנגד

ומוכרחים  ברירה אין מישהו, שמבלבל ענין כשישנו אעפ"כ, אבל
בזה. ללחום

וש"נ.58) ב. יח, חולין
ס"ט.59) לעיל האמור ע"ד
וש"נ.60) סע"א. לו, ע"ז
ואילך 61) סי"ב וישב ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

ואילך). 221 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם .p"ye(תורת
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

שדֿי" במלכות עולם "לתקן הדרך והיא שיתגלה 62אֿל, כפי בעוה"ז, שדֿי" "מלכות ולגלות להמשיך ,
המשיח. בביאת ובשלימות בפועל

"מתנגדים" בשם עצמם את שקראו – אלה באו מאופן 63וכאשר הלימוד, (מאופן זו מדרך שחששו –
האופנים  משני בא' זאת לעשות יכולים היו – זו בדרך לילך שאין גזירה לגזור והחליטו וכו') התפלה
בחשאי), (שישאר הדבר טעם לפרסם מבלי זו בדרך לילך שאין גזירה לגזור – הא' אופן דרבנן: שבגזירות

הטעם. עם יחד הגזירה לפרסם – הב' ואופן

החסידות  תורת לימוד נגד הגזירה את פירסמו שכאשר – שבדבר פרטית ההשגחה את רואים וכאן
החסידות, בדרכי cinוהנהגה enqxitאת גם מעמד שדרך mrhבאותו החשש – בצדו" "שוברו – הגזירה

ומצוות. מתורה ח"ו הניתוק הוא שכללותם לתוצאות לגרום עלולה החסידות

זה על חל dxezcובמילא, dlbpa c"qtd,מעיקרא כשבטל ובפרט הטעם, בטל oi`eשכאשר dxifbd dlha
llk meiw dl:

החסידות  שתורת במוחש שרואים לאחרי החסידות, דרך של לקיומה שנים 150ֿ200 כשעברו כיום,
– המצוות וקיום התורה בלימוד השי"ת, בעבודת כח תוספת מביאים החסידות ומנהגי החסידות דרכי

הגזירה של לקיומה מקום שאין בלבד זו מזה,meikלא יתירה אלא ,rxtnln `zlin i`lb` שמלכתחילה
ה"ה ובמילא זו, לגזירה מקום הי' xwirn`לא zlheane dlhaבדרך היתה מלכתחילה שכן, ,zerh בגלל –

ע"י שנעשו הענינים פרטי ככל כו', שקר –aixÎixgxgnעדות העיקרי מהמחרחרֿריב החל ,n"qd שלא ...
כו'. הבלבול כל ועשה החסידות, תורת של התגלותה לסבול יכול הי'

ÊË.:"'ופשטי נהרא ש"נהרא האמורה לטענה מקום שאין מובן עפ"ז

על  שקיבל כיון אלא, יותר, גדול ישראל מגדולי מי ולפסוק להכריע ענינו שאין טוען מישהו כאשר
בדרכיו  לילך הוא מוכרח החסידות, תורת נגד וגזר בשעתו שהתנגד פלוני בן פלוני את פוסק בתור עצמו

הגזירה את פירסם פלוני בן שפלוני לידע צריך –dnrha ומבוטל בטל הי' שהטעם שנתברר וכיון ,
מעיקרה. ומבוטלת בטלה הגזירה אזי מעיקרו,

משיחותיו  בא' אדמו"ר מו"ח כ"ק בדברי הביאור גם שזהו לומר, הסכימו 64ויש לא שבשעתם שאלה ,
לאמיתתה, האמת את שמכירים האמת, בעולם החיים, בארצות בהיותם עכשיו, הנה החסידות, לשיטת
סומך  אם רק [לא אותם מזכיר דין) (בעלמא מישהו כאשר ביותר ומצטערים זה, על ביותר הם מתחרטים
שיקרא  רוצים ואינם החסידות, לתורת שהתנגדו כמי אותם] מזכיר רק אם אפילו אלא כן, להתנהג עליהם

מילתא שאגלאי כיון – הזה הענין על תורת dligzklnyשמם על וגזירה להתנגדות מקום הי' לא
החסידות.

ÊÈ.:לעיל האמור מכל המורם

החסידות  תורת שלימוד – החסידות דרך של לקיומה שנים 150ֿ200 לאחרי – חי במופת יצא כבר
המצוות, וקיום התורה בלימוד השי"ת, בעבודת כח תוספת מהוים החסידות בדרכי והנהגה

הם המצוות וקיום התורה שלימוד אלא עוד פרטי mihxtולא דכל הכוונה ותכלית ית', בעבודתו
בקרא  המפורשים רבינו משה כדברי – היא (כל 65הענינים האלה החוקים כל את לעשות ה' "ויצוונו :

תורה) תלמוד מצות גם כולל `epiwlהמצוות, 'd z` d`xil תורת לימוד ע"י נעשה זה שענין – "
.66החסידות 

היא החסידות שתורת מודים dxezaהכל wlgשהיא אלא עוד ולא ,zeiniptd כול התורה כל ה,של
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נקוה".62) כן "ועל התפלה נוסח
וש"נ.63) .78 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
א).64) מו, ח"א (לקו"ד ס"כ תרצ"ג כסלו כ' ליל שיחת

כד.65) ו, ואתחנן
עט 66) ס"ע חכ"ג אג"ק ה"ב. פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

ועוד. רפא. ע' ואילך.
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

הזהר  דברי עליהם חלים דתורה, סתים ללמוד ח"ו רוצים ואינם דתורה גליא שלומדים אלה 46ובמילא,

ללא  בעלמא כסיפורים התורה סיפורי שלומדים אלה נגד ווארט") געוואלדיקער ("א בחריפות ַַָשמתבטא
הדבר. לגוף (הסיפור) הלבוש את שמחשיבים בהם, המוסתר הפנימי התוכן

קוב"ה  בדא, דא מתקשרן קשרין "תלת הזהר מאמר שע"פ (סי"א) לעיל כמוזכר – מזה ויתירה
לגליא סתים בין שמחלק שמי נמצא, וגליא", סתים דרגא על דרגא וכולהו וישראל, ,ziixe`a`אורייתא

לגליא סתים בין שמחלק  כמו המבואר d"aewaה"ז ע"פ – ובמילא האמיתית, ית' אחדותו היפך שזהו ,
כסלו  לי"ט שנדפס אדמו"ר מו"ח דכ"ק של53בהמאמר ענין דדקות) (בדקות ה"ז –dxf dcear...!

בתניא – כמבואר זרה, לעבודה שייך אינו שיהודי היא אצל 67האמת בשלימות היא האמונה שנקודת
במחשבה  להנהגה בנוגע פעולתה פועלת ואינה שינה בבחי' אצלו שהיא שיתכן אלא מישראל, כאו"א
וצריכים  בשלימות, היא נמצאת אז גם אבל אמונה), בדבר נסיון לידי בא שלא זמן (כל ומעשה דיבור
להנהגה  בנוגע גם פועל ה"ז האמונה, נקודת מתגלית כאשר אך הגילוי; אל ההעלם מן לגלותה לו לעזור

איזה רק לעשות שלא אפילו נפשו "למסור – ומעשה דיבור calבמחשבה dyrn שאין אף ה' אמונת נגד
ה'" באמונת שלם לבו רק שוין ולבו .68פיו

לעניננו: בנוגע גם מובן ומזה

של ענין אודות כאן שמדובר מלכתחילה ולהדגיש להסביר ה'`dpenיש אלקינו ה' ישראל "שמע –
דתורה  וגליא וסתים חד, כולא דישראל וגליא סתים כך חד, כולא דקוב"ה וגליא שסתים שכשם – אחד"

סתים. גם צריך גליא שרוצה שמי כך, ביניהם, לחלק אפשר ואי חד, כולא

– "לפעול"? הפירוש ומה – זה ענין אצלו מן zelblוכשיפעלו שתבוא האמונה נקודת את אצלו
בדרך  לילך שיתחיל ומעשה, דיבור במחשבה בפועל בהנהגה גם הדבר יתבטא אזי – הגילוי אל ההעלם
כולל  החסידות, ומנהגי בדרכי מתנהג גם אלא החסידות, תורת שלומד בלבד זו לא כלומר, החסידות,

מדותיו  טבע לשנות – החסידות דתורת הכוונה תכלית שהוא העיקרי בהענין יהודי 69ובמיוחד ונעשה ,
דא  איד א ווי איד א ווערט ("ער להיות צריך שיהודי זיין").כפי רף ַַַ

***
ÁÈ.(מהורש"ב) אדמו"ר של במאמר מצינו – חב"ד חסידות בתורת הזקן רבינו של החידוש אודות

המחשבה" באותיות דברים "רשימת עטר"ת, כסלו מי"ט ,70נ"ע

שהיו – אביו מאמרי כל על (כמו תרע"ט דשנת המאמרים על אדמו"ר מו"ח כ"ק שערך ב"מפתח"
מאמרי  על "מפתח" ערך כרך כל ובהתחלת מיוחד, בכרך עצמה, בפני שנה כל הסדר, על אצלו מונחים

המחשבה" באותיות דברים "רשימת כסלו די"ט המאמר אודות כותב זו), –שנה

קארגער  "א – בקיצור הוא (ולכן לעצמו שרשם דברים רשימת אם כי שאמרו, מאמר זה שאין ַַהיינו,
וז"ל  עמוד), מחצי יותר קצת :71עמוד",

‰‰'וכמא התורה, בשביל הי' העולמות וי"ל 72בריאת כו'. ישראל ובשביל כו' התורה בשביל בראשית
ולשמרה  לעבדה בג"ע ויניחהו וזהו למטה. ממש בהתגלות התורה שתהי' הי' לעבדה 73דהכוונה ,

ל"ת  שס"ה ולשמרה מ"ע וכמא'74רמ"ח יותר, עליונה במעלה התחתון העולם הי' החטא דקודם וידוע .75
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פי"חֿיט.67)
ספי"ט.68) שם תניא
ח"ג 69) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק אֿב. נו, ח"א לקו"ד ראה

ואילך. תנח ע'
תרעג.70) ע' תשמ"ח) (הוצאת עטר"ת בסה"מ נדפס
על 71) לסמוך רוצה שאינו אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

– הדברים. תוכן רק יחזור ולכן בדיוק, התיבות לחזור הזכרון
(מלבד  ובהערות המאמר, לשון בפנים העתקנו הענין, לשלימות

בלשון  שליט"א אדמו"ר כ"ק שהוסיף הדיוקים – מ"מ) ציוני
(ה  ).l"endמאמר

ובכ"מ.72) בראשית. ר"פ פרש"י
טו.73) ב, בראשית
ארז"ל).74) בשם – סע"ב תתרמא, ו (כרך בראשית אוה"ת

כז, זח"א שם. בראשית עה"פ יל"ר ד). (מח, שה"ש לקו "ת וראה
ב). (פח, תנ"ה שם א). (סב, תכ"א תקו"ז א.

וש"נ.75) רפ"ה. שהש"ר ראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נג

 פנההעיהדהנ   53 

נג

ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

במ"א  כמ"ש העולם, שבגשמי' הרוחני בחי' שהוא ידוע שבארץ וג"ע היתה, בתחתונים שכינה ,76עיקר
(ואפשר וא"כ כו' מהעולם למעלה עוד ע"י77ה"ה נשתנה לא החטא דהג"ע שע"י ידוע אמנם החטא.

להרח"ו, הפסיעות ובמאמר שבת, תחום במצות מהאריז"ל בטע"מ וכמ"ש ממדריגתם, העולמות כל ירדו
היינו  הי' בתחתונים שכינה עיקר שאמרו מה (ואפשר  קדושים) פ' רשב"י מאמרי בשער בשמ"ש והוא

לגני  באתי ע"פ במד"ר וע' בג"ע 75בג"ע, תומ"צ לקיים לאדה"ר וניתן ממש,78). בהתגלות שיהי' דהיינו ,
ו  בנסיונות האבות עבודת אח"כ והי' נתקיים. לא למ"ת,וזה הכנה הי' שזה רוחניות, בעבודה ממש במס"נ

וכמ"ש  ממש, התורה המשכת זה אין וכמבו'79ומ"מ כו'. ה' אני לבנ"י אמר לכן כו' ה' ושמי כו' וארא
כו'80בכ"מ  התורה כל א"א קיים בחי'81בענין נמשך שבזה בהתלבשות, במ"ת התורה ניתנה ואח"כ .

בחי' בחי' שנמשך תפלין במצות וכמו במקלות 82העצמות, תפלין מצות קיים ויעקב שזהו 83העצמות, ,
ונפשיות  רוחניות בענינים 84עבודה שנתלבשה בהתורה וכן במ"ת, הניתן ובתפלין העצם, בזה נמשך ואינו

והנה  כו'. העצמות בזה נמשך והי'85שלמטה, התורה, פנימיות התגלות שיהי' הי' נ"ע הבעש"ט התגלות
(וידוע  התלבשות בבחי' שלא התורה),86ההתגלו' סודות שמעו אומר הי' דא"ח אמירת בעת נ"ע דהמגיד

התורה. פנימיות עצם התגלות זה אין אבל מאד, וגבוה נעלית עבודה והי' לקבל, יכול העולם הי' ולא
עכ"ל. כו'. העצם בחי' נמשך ובזה בהשגה, בהתלבשות נ"ע רבינו ע"י ובא

התורה  פנימיות התגלות הוא חב"ד חסידות בתורת הזקן רבינו של שהחידוש – הדברים ונקודת
dbyda zeyalzda ירידת היא והשגה הבנה של באותיות שההתלבשות ואף אנושי. בשכל להבין שיוכלו ,

בחי' נמשך דוקא למטה הירידה ע"י הרי, למטה, בבריאת mvrdהמדרגות העליונה כוונה נשלמת ועי"ז ,
שבמ"ת  אלא במ"ת, ונשלם מילתא, אסתייע ולא בעבודתו, להשלים צריך אדה"ר שהי' הענין – העולם
דפנימיות  להעצם בנוגע חב"ד חסידות תורת ע"י נעשה כן וכמו דתורה, דנגלה להעצם בנוגע זה הי'

התורה.

שבנגלה  כשם ובמילא, חד, כולא התורה ופנימיות דתורה שנגלה לעיל המבואר ע"פ יותר ויומתק
ע"י  העצם המשכת נעשה התורה בפנימיות גם כך למטה, ההתלבשות ע"י העצם המשכת נעשה דתורה

למטה. ההתלבשות

ËÈ. ההתלבשות ע"י שנעשה העצם דהמשכת הענין יותר מודגש התורה שבפנימיות להוסיף, ויש
דוקא: למטה

חסידות  בדרושי המדרש 87מבואר דברי שנאמר 88בפירוש היו, אירוסין הזה לי 89"העולם וארשתיך
. שנאמר לעולם נישואין, יהיו המשיח לימות אבל נעשה 90. שבמתןֿתורה כלומר, עושיך", בועליך כי

של באופן הקב"ה עם דבנ"י השלימות`oiqexiהקשר גם תהי' המשיח ולימות גם oi`eyipcבלבד, וזהו .
אדנות 91מש"נ  "לשון הוא ש"בעלי" בעלי", עוד לי תקראי ולא אישי תקראי גו' ההוא ביום "והי'
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תורת 76) גם (וראה ועוד ואילך. רצט ע' תרס"ב סה"מ ראה
ואילך). 102 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם

(77– החטא ע"י נשתנה לא שהג"ע – זה שענין ולהעיר,
כו'"). ("ואפשר בלבד אפשר ובדרך עיגול, בחצאי רק מוסיף

עדן 78) בגן ("ויניחהו בג"ע התומ"צ קיום שע"י ומובן
העולם  לגבי רק לא יותר גדול עילוי נעשה ולשמרה") לעבדה
אלא  יותר, עליונה במעלה שהי' החטא קודם שהי' כפי התחתון

אז. שהי' כפי העולם, שבגשמיות רוחניות עדן, גן לגבי גם
וארא.79) ר"פ
ועוד.80) ואילך. ד סז, יתרו תו"א ראה
וש"נ.81) ב. כח, יומא
(82) הוא מיותר ואולי בגוכתי"ק, ).l"endכ"ה
יב.83) ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ואילך. ב קסא, זח"א ראה

ועוד. ב. רכג, ויצא אוה"ת
רוחניות)84) (עבודה – זו תיבה שהוספת zeiytpeולהעיר,

אחר. במקום מצאתי שלא חידוש היא –
ע'85) תרפ"ה (סה"מ פ"ג תרפ"ה בשלום פדה ד"ה גם ראה

עט).
(86.78 ס"ע תרצ"ו סה"ש גם ראה
נשואין 87) ברכת דא"ח) (עם סידור א. מח, שה"ש לקו"ת

ועוד. תז. ע' שה"ש אוה"ת ואילך. ג קלח,
ספט"ו.88) שמו"ר
כא.89) ב, הושע
ה.90) נד, ישעי'
ו 91) יח. שם, ב.הושע תתקצח, ה) (כרך ויחי אוה"ת ראה
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

אבי'"92ומורא" בבית "ככלה אישות"93, בה לו ואין היא ארוסה "דאכתי אישי",94, "תקראי לעת"ל ורק ,
נישאת" שכבר חמי' בבית "ככלה ונישואין", אישות עכשיו,95"לשון (ועד שבמ"ת משום – הדבר וטעם .

בעיקר נתגלה הזה") הגילויdlbp"העולם ושלימות עיקר יהי' המשיח ולימות התורה.zeiniptcדתורה,

בזה: והענין

כהקדש" אכו"ע לה "אסר (קידושין) אירוסין שע"י הוא, לנישואין, אירוסין בין עדיין 96החילוק אבל ,
ההמשכה  נעשית (היחוד) הנישואין ע"י ודוקא בלבד, מקיף באופן אם כי בפנימיות, המשכה כאן אין

zeinipta והנסתר הפנימיות ואילו שבתורה, והגליא החיצוניות בעיקר נתגלה שבמ"ת – בתורה ודוגמתו ,
המשכה של באופן והנסתר הפנימיות גם ויתגלה יומשך המשיח ולימות מקיף, בבחי' ,zeiniptaנשאר

החיות  שהיא דאורייתא בסתים ודוגמתו חי, באבר צ"ל שהיחוד גם ומה דנישואין, היחוד בדוגמת
.97שבתורה 

דהמשכת  הענין בזה מודגש – דנישואין פנימית וההמשכה היחוד בדוגמת היא התורה שפנימיות וכיון
בנישואין: כמו דוקא, למטה ההתלבשות ע"י שנעשה העצם

לתלמיד,98ידוע  הרב שבהשפעת – (נישואין) לאשה האיש להשפעת לתלמיד הרב השפעת בין החילוק
מוח zipgexהשפעה של חדשה מציאות התלמיד אצל לחדש יכול אינו שהרב והראי', העצם, נמשך לא ,

ובר  מוחין בעל הוא התלמיד כאשר ורק ארויפשטעלן", ניט מען קען קאּפ "א העולם כמאמר ַַָושכל,
השפעה היותה עם לאשה, האיש בהשפעת משא"כ הרב, השפעת לקבל יכול אזי מעצמו, zinybשכל

נמשך דוקא ידה על הרי גשמית), וגוף mvrd(טיפה ושכל מוח חדשה, מציאות של הולדה שנעשית ,
שלם.

בהתלבשות  היותה שעם חב"ד, חסידות בתורת הזקן רבינו של בחידושו – התורה בפנימיות ודוגמתו
של שזהו"ע והשגה dhnlבהבנה dcixiנמשך דוקא ידה על הרי ,mvrd המשכת (דוגמת התורה דפנימיות

שבנישואין). גשמית בהשפעה העצם

Î.:נוספת לנקודה באים ומזה

דשכל  והשגה בהבנה בהתלבשות התורה פנימיות בהמשכת הוא הזקן רבינו של שהחידוש האמור ע"פ
כדבעי  החסידות תורת להבנת שייך אינך שבלאה"כ כיון ולטעון: היצה"ר לבוא יכול – אנושי

החסידות? לתורת שלך השייכות מהי א"כ, ניט"), סייֿווי דאך קענסטו אינגאנצן ַַָ("פארשטיין

המשכת הוא חב"ד חסידות תורת של שענינה לעיל האמור ע"פ – לזה :mvrdוהמענה

שהתלמיד בהכרח הרב השפעת לקבל כדי – לתלמיד הרב הרבoiaiבהשפעת דברי elkyאת gka,
אליין"), 'נעמען' ווי מערניט וועט ("ער אותם "יקח" רק אלא הרב דברי את יבין לא התלמיד אם ַאבל
נמשך  ידה (שעל הטיפה המשכת פנימית, בהשפעה משא"כ תועלת; כל ללא בקופסא" "כמונח ה"ז

שתהי' אם, כי והשגה, הבנה נוגע לא – ללא dhilwdהעצם) – הקליטה וכשישנה ח"ו), הפכה (ולא
עד  יבורך ישרים דור וקיימא, חייא זרעא של הולדה מזה תהי ' – מבין לא או מבין כן הוא אם נפק"מ

האיןֿסוף  כח גילוי מצד הדורות, כל .99סוף

(לא  היא בזה העיקר הרי העצם, המשכת הוא שענינה שכיון – חב"ד חסידות לתורת בנוגע ועד"ז
אלא) וההשגה, ההבנה ,dhilwdכ"כ
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עה"פ.92) פרש"י
סע"ב.93) עא, כתובות
נשא 94) ברבות ועיין במ"ק, רש"י בשם שם בשט"מ "כ"כ

שם). (אוה"ת טי"ת" ס"פ
שם.95) כתובות פרש"י

ב,96) ע"ב קדושין .ריש
סט"ז.97) כש"ט גם ראה
א 98) ג, (דרמ"צ פ"ב פו"ר מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ועוד. ג. ע' תרנ"ט סה"מ ואילך).
המשך 99) תרנ"ב. הנהנה כל ד"ה א. מ, שה"ש לקו"ת ראה
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ה'תשי"ב  כסלו, י"ט שיחת

אצלו נעשה מזה שכתוצאה – הקליטה מתבטאת ומעשה,iepiyובמה דיבור דמחשבה בהלבושים
שהדבר הסימן אצלו,hlwpשזהו

גם מזה תהי' ובנות dcledואז בנים ללידת סגולה גם (שזוהי ברוחניות ובת בן ויראה, אהבה –
הזקן  רבינו כדברי ).100בגשמיות,

‡Î.שייכת החסידות שתורת מובן בנוגע e`kl"`ומזה תנאים העמיד לא הזקן רבינו שכן, מאתנו,
רבי'נס  דעם אן אנהאלטן זיך מ'דארף "אז – לנו שניתן היחידי התנאי החסידות; לתורת ַַַָָלהשייכות

הרבי). של ב"ידית" להאחז (צריכים ַקליאמקע"

ובהקדמה:

תרצ"ט  כסלו י"ט (בשיחת סיפר אדמו"ר מו"ח זיך 101כ"ק וועט וואס "דער אמר: הזקן שרבינו (ָ
המיצר  מן אותו) אוציא בידית, שיאחז מי (כל ארויסנעמען אים איך וועל קליאמקע, דער אן ַַָָאנהאלטן

הגיהנם" ומן הרוח, אל הגשם מן המרחב, .102אל

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אל 103וביאר המיצר "מן – הנ"ל בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק ממשיך –
עולם  היינו הגיהנם ומן לבריאה, מיצירה היינו הרוח אל הגשם מן לאצילות, מבריאה היינו המרחב

העשי'".

הזקן  רבינו אומר הראשונים האופנים שבשני – הם מנויים הרב דברי שהרי – הלשון דיוק לבאר ויש
"מן  שיוציאהו – הראשון באופן אותו: יביא שאליו המקום גם אלא) אותו, יוציא שמשם המקום רק (לא
(מיצירה), הגשם" "מן שיוציאהו – השני ובאופן (לאצילות), המרחב" "אל ויביאהו (מבריאה) המיצר"
העשי'), (עולם הגיהנם" "מן שיוציאהו רק אומר השלישי באופן ואילו (לבריאה); הרוח" "אל ויביאהו

יביאהו? שאליו המקום מסיים ואינו

באות  אתרמיז ש"לא כזה מקום להיות יכול העשי') (מעולם יביאהו שאליו שהמקום משמע ומזה
כלל" ואפילו 104וקוצא בשם, נקרא אינו זה שמקום משום יביאהו, מקום לאיזה לפרש איֿאפשר ולכן ,

נרמז! אינו ברמז

הנ"ל  שיחה בהמשך המבואר ע"פ – בזה ההסברה לומר הוא 105ויש הגשמי, עוה"ז העשי', שעולם –
העולמות  כל בריאת עלי 106תכלית הכי העולמות גם כולם, העולמות דכל העליות תלויים ובו ("גאר , ָונים

יוציא  שממנו המקום רק הזקן רבינו הזכיר העשי' לעולם בנוגע ולכן, העכער"), נאך און העכער ָהעכער,
למקום  ועד וגבול, קץ לה שאין באופן היא זו שעלי' משום אותו, יביא שאליו המקום את ולא אותו,

בקוץ! אפילו או באות נרמז ואינו בשם, נקרא שאינו

·Î.:"קליאמקע רבי'נס דעם אן זיך "אנהאלטן – זו לעלי' ַַָָוהתנאי

הדלת  של ידית אם, כי עצמו, הבית לא ובודאי עצמה, הדלת אינה – הדלת) של (ידית ַ"קליאמקע"
חלק  היא גם נעשית הבית), (של לדלת משמש להיותה אבל, להדלת, ומשמש טפל שהוא חלק בלבד,
מחובר  נעשה למחובר שמשמש וטהרה, טומאה להלכות בנוגע שמצינו כפי – מהבית גם ובמילא מהדלת

שבזה  הדינים פרטי ככל כו', טומאה מקבל ואינו .107כמותו,
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לקראת  שי"ל תרפ"ו באחד המאריך כל ד"ה תרנ"ז. תשמח שמח
ולאח"ז  יא. ע' ח"ג קונטרסים בסה"מ (נדפס פ"ד כסלו י"ט

קנז). ע' תרפ"ו בסה"מ
וש"נ.100) ואילך. תס ע' הקצרים אדה"ז מאמרי
כ"ו 101) מכתב גם וראה .(315 ע' תרצ"ט (סה"ש בתחלתה

צח). ע' ח"ה (אג"ק זו שנה כסלו
נוס 102) ג' ישנם זה שבמאמר – הנ"ל נוסחא בשיחה חאות:

הרוח, אל הגשם מן – ב' נוסחא המרחב, אל המיצר מן – א'

הם  הנוסחאות שכל אדנ"ע כ"ק וביאר הגיהנם. מן – ג' ונוסחא
אמת.

תרנ"ח.103) שנת כסלו בי"ט
לקו"ת 104) וראה ב. רנז, א. יא, זח"ג ראה – הזהר כלשון

ב. פ, פינחס
(105.(319 ע' (שם בסופה
רפל"ו.106) תניא
ספ"ה.107) כלים הל' רמב"ם ראה
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ה'תשי"ב  טבת, מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת 

בעבודה: וענינו

החסידות) (בתורת והשגה הבנה לו אין ועדיין "בפנים", אינו שעדיין בנפשי' איניש ידע כאשר גם
אן  אנהאלטן זיך ער "וועט שיהי' מה שיהי' גמור בהחלט אצלו ומוחלט בוודאות יודע כאשר מ"מ, –ַָָ

השמחה, בעל הזקן, רבינו של קליאמקע" ַדער

בו – התלוי כל סוכ"ס יעשה ובמילא, בלבד, בה"קליאמקע" אנהאלטן" זיך ער "וועט עתה ַַָלעת
פנימה  –להיכנס

הגיהנם, מן אותו ויוציא הבטחתו יקיים שבודאי – השמחה בעל הזקן, רבינו כבר יעשה השאר כל הנה
עולם  המיצר, ומן הבריאה, עולם הרוח, אל היצירה, עולם הגשם, ומן והחומרי, הגשמי עוה"ז זה

האצילות, עולם המרחב, אל הבריאה,

ובו  העולמות כל בריאת תכלית הוא העשי' שעולם לעיל כאמור – נעלית היותר העלי' תהי' ולאח"ז
" בתחתונים", שכינה "עיקר שנעשה – העולמות דכל העלי' בשום xwirתלוי' מתגלית  שאינה שכינה"

דוקא. בתחתונים אם כי מקום

ויעלה  הזקן רבינו אותו יוציא ולאח"ז קליאמקע", דער אן זיך "אנהאלטן כאו"א צריך שכן, ַַָָוכיון
זכותם  הקדושים רבותינו ע"י חד", כולא וקוב"ה אורייתא "ישראל שנעשים עד מעלה, למעלה 108אותו

עלינו  .109יגן

***

רבינו  ניגון וכן כלאּפצי", זשוריצי "ניע לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות סיום ָ[לקראת
ואמר: פעמים), עשר הרביעית בבא לכפול (וצוה הבבות ד' בן הזקן

אמר  הצ"צ כאילו 111שהמאמר 110אדמו"ר השמועה בעל רואה יהא אומרה מפי שמועה האומר "כל
ויציירו  זה, ניגון עתה ינגנו ולכן, הבבות. ד' בן הזקן רבינו של ניגונו על גם קאי כנגדו" עומד הוא

הזקן  לרבינו (מברק) "דעּפעשע" זה ויהי' הזקן, רבינו של פניו .112תואר

התניא, ספר לימוד את סיימו לא שעדיין שאלה להכריז שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה המזון ברכת קודם
אין  שלכן להשלמה", התחלה "מתכיפין שבשמח"ת כמו להסיום, ההתחלה לסמוך כדי לסיימו, יזדרזו

בראשית". ל"חתן תורה" "חתן בין מפסיקין

הכוס  על המזון ברכת ברך שליט"א אדמו"ר של 113כ"ק מ"כוס שיחיו להמסובים חילק ואח"כ –
ברכה"].

$
.a"iyz'd ,zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

שבת .‡ (ג) טבת, חודש מברכים שבת (ב) וישב, פרשת שבת (א) ענינים: ג' ישנם זה הש"ק ביום
שלאחריו. השבוע לימי שייך השבת שיום כידוע חנוכה, שלפני
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2

שם).108) (סה"ש ס"ב הנ"ל כסלו י"ט שיחת גם ראה
(109) ההקלטה בסרט נמצא ).l"endע"כ
קב,110) ח"א (לקו"ד ס"ה תרצ"ד כסלו כ' ליל שיחת ראה

גם וראה ח ב). התוועדויות – מנחם וש"נ.תורת .92 ע' "א
פ"א 111) קידושין ספ"ב. שקלים ה"ב. פ"א שבת ירושלמי

ה"ז.

שם 112) (סה"ש לסופה קרוב הנ"ל כסלו י"ט שיחת גם ראה
.(318 ע'
רם:113) בקול שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר הזימון בנוסח

גם (ראה הזה" הבית בעל הרב ורבנו מורנו אדוננו תורת "ברשות
ח"ד  התוועדויות – וש"נ).מנחם .26 הערה 12 ע'
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שבתא",1בגמרא – "בתר שנקראים שלפניהם, השבת ליום שייכים ראשונים ימים ג' שרק מצינו
אבל, שבתא". "קמי  שנקראים שלאחריהם, לשבת כבר שייכים ואילך, רביעי מיום שלאח"ז, הימים ג' ואילו

חסידות  יומין"2בדרושי כולהו מתברכין ש"מיני' שלפניהם, השבת ליום שייכים השבוע ימי שכל .3מצינו
השבת. ליום שייך בודאי ה"ז השבת, שלאחרי הראשונים ימים ג' בתוך חל שחנוכה כיון אופן, ובכל

וישב  פרשת – שלפניו הש"ק ביום שקורין השבוע לפרשת דחנוכה והשייכות הקשר לבאר .4ויש

*

גו'..· יעקב וישב ד"ה מאמר

***

ישראל .‚ לתורה 5מנהג החתן עולה החתונה שלפני השבת .6שביום

יסוד  יש בודאי ישראל של במנהגם הדבר שנקבע [וכיון בנ"י אצל הנהוג הברכה בנוסח גם ומרומז
לחופה  ההליכה קודם שלכן, "לחופה", ואח"כ תחילה "לתורה" – כו'" ולחופה לתורה "לגדלו לדבר]

לתורה. החתן עולה החתונה) שלפני (בשבת

ולחופה) "(לתורה הברכה וסיום להמשך בנוגע ביאור להוסיף miaehויש miyrnle:מובן אינו דלכאורה – "

אביו  לדבר "משיתחיל – תורה החיים: סדר לכללות מתאים – ולחופה" (ואח"כ) "לתורה בשלמא
כו'" תורה לחופה"7מלמדו שמונהֿעשרה "בן – וחופה לחופה,8, קודמים – טובים" "מעשים אבל .

חינוך  בתורת מדרבנן (מצוות) טובים" ב"מעשים חיוב ישנו שש, בן בהיותו י"ג 9שהרי, בן ובהיותו ,
שנעשה  שלפני אלא עוד ולא לחופה, דכניסה הזמן בא לאח"ז ורק התורה, מן במצוות מחוייב נעשה שנה

קידושין  אינם קטן קידושי שהרי לחופה, כניסה שייך לא טובים") ("מעשים במצוות ?10מחוייב

בפרשתנו .„ במ"ש הביאור בהקדם זה לבאר ודרשו 11ויש שריגים", שלשה ובגפן לפני גפן "והנה
.12חז"ל  ישראל אלו רגלים":"גפן שלשה אלו שריגים שלשה .

דכתיב 13ידוע  אברהם, כנגד פסח האבות, כנגד נתקנו "שהמועדים האבות, לג' שייכים הרגלים 14שג'

של  מאילו בשופר הי' תורה מתן של שופר שתקיעת יצחק, כנגד שבועות הי', ופסח עוגות, ועשי לושי
דכתיב  יעקב, כנגד סוכות סוכות"15יצחק, עשה .16ולמקנהו

יותר: ובפרטיות

החסד  מדת היא אברהם של מדתו כי, – אברהם כנגד החסד 17פסח ענין עם קשור ופסח כמ"ש 18, ,
גו'" נגף בכם יהי' ולא עליכם (וחמלתי) ישראל 19"ופסחתי בני בתי על פסח אשר לה' הוא פסח "זבח ,

הציל" בתינו ואת מצרים את בנגפו .20במצרים
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סע"א.1) קו, פסחים
ע'2) ח"ב תער"ב המשך ואילך. תרלו ע' בשלח אוה"ת ראה

ועוד. ואילך. א'פו ע' שם א'סא.
א.3) פח, ב. סג, זח"ב
(4) בהמאמר – ).l"endכדלקמן
וש"נ.5) .99 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ד"ר 6) הוו"ח החתן של ה"אויפרופעניש" הי' זו בשבת

) זעליגזאן אבא ).l"endאברהם ָ
יו"ד 7) טושו"ע ה"ו. פ"א ת"ת הל' רמב"ם סע"א. מב, סוכה

בתחלתן. לאדה"ז ת"ת הל' ס"ה. סרמ"ה
ספ"ה.8) אבות
שם.9) ובהנסמן ואילך, 130 ס"ע חט"ו לקו"ש ראה

(וראה 10) מג ר"ס אה"ע שו"ע ה"ז. פ"ד אישות הל' רמב"ם
שם). תשובה ופתחי מחוקק בחלקת השקו"ט

טֿיו"ד.11) מ,
א 12) תתקב, ה) (כרך פרשתנו אוה"ת וראה א. צב, חולין
ואילך.
תיז.13) סו"ס טואו"ח ע"ב. ריש רנז, זח"ג
ו.14) יח, וירא
יז.15) לג, וישלח
שם.16) טור
ג).17) (כו, תולדות ר"פ זו"ח (ברע"מ). ואילך סע"ב ג, זח"ג
ובכ"מ.
זו"ח 18) ימינא. דרועא פסח (ועוד): 13 שבהערה זח"ג ראה

ב). (כז, תולדות ס"פ
(ובפרש"י).19) יג יב, בא
כז.20) שם,
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הגבורה  מדת היא יצחק של מדתו כי, – יצחק כנגד מפי 17שבועות התורה ניתנה ובשבועות ,
העם"21הגבורה  כל ויחרד מאד חזק שופר וקול גו' וברקים ב"קולות זיע 22, (מלשון וינועו העם "וירא ,

מרחוק" ויעמדו .23ורתת)

היא  יצחק של שהחתונה – הנישואין לענין בשייכות – לשבועות דיצחק הקשר בביאור להוסיף ויש
[כמארז"ל  בתורה" "הוכפלה באריכות, התורה מספרת שאודותה הראשונה של 24החתונה שיחתן "יפה

בתורה, כפולה ורבקה) דיצחק (השידוך אליעזר של פרשה שהרי בנים, של מתורתן אבות (בתי) עבדי
שנישו  לפי ברמיזה"], אלא ניתנו לא תורה גופי זו"נ והרבה דיחוד הענין כללות הוא ורבקה יצחק אי

בנ"י  עבודת כללות שזוהי וב"ן) והיחוד 25(מ"ה הנישואין תורה, מתן השבועות, חג של ענינו גם וזהו ,
הקב"ה  עם .26דכנס"י

כמ"ש  תורה, ענינו יעקב  כי, – יעקב כנגד שם 27וסוכות של "אהלו אהלים", יושב תם איש "ויעקב
עבר" של הצ"צ 28ואהלו שמבאר של 29[וכפי שמותיו התורה כל ע"ד תשב"כ, י"ל שם של) ש"(אהלו

. .הקב"ה תשבע"פ נגד עבר של) (ואהלו .. לפניהם עובר והוא ע"ד למטה,. ההמשכה היינו עובר .
"דכתיב  התורה, ענין עם קשור וסוכות תשבע"פ"], ע"י זהו התורה וגילוי בפיך 30והמשכת דברי ואשים

לנשמה" מקיף נעשה הדיבור שמהבל צל, בחי' סוכה בחי' נעשה התורה שמן כסיתיך, ידי ,31ובצל
בתניא  וכל 32וכמבואר ולימודה, בעיונה בה שמתלבש המשכלת לנפש לבוש וגם מזון היא ש"התורה

מקיף". אור בחי' נעשה הדבור שהבל בדבור בפיו כשמוציא שכן

. ישראל אלו "גפן מישראל,וזהו"ע אחד שבכל – האדם בעבודת רגלים" שלשה אלו שריגים שלשה .
ויעקב, יצחק אברהם שכנגד הרגלים ג' של ענינם שריגים", "שלשה צ"ל "גפן", שנקראו

חז"ל – כדרשת "שריגים", נקראים עצמם שמצד לכך זה 12נוסף שריגים שלשה העולם, זה "גפן
ויעקב" יצחק –אברהם

לשלשה" אלא אבות קורין "אין "אבות", ש"השבטים 33שנקראו להשבטים, האבות בין החילוק כידוע ,
אדם". בכל להיות צריך האבות בחי' משא"כ אלו, ומדרגות בחי' כלל בו שאין אדם לך יש היינו,34. ,

ענ  צ"ל ("גפן") מישראל כאו"א להיות שאצל צריכה שעבודתו – שריגים") ("שלשה האבות ג' של ינם
(ענינו  התורה ע"י נעשה זה וענין יצחק), של (מדתו הגבורה בקו והן אברהם) של (מדתו החסד בקו הן

הוראה  מלשון יעקב), בקו 35של להשתמש יש ומתי החסד בקו להשתמש יש מתי יודעים ידה שעל ,
הגבורה.

האדם .‰ בעבודת הענין :36וביאור

בלתיֿרצוי, באופן גם החסד השפעת להיות יכולה כשלעצמה, אברהם) של (מדתו החסד מדת מצד
באופן  החסד השפעת גם תהי' שעי"ז יצחק), של (מדתו הגבורה מדת גם צ"ל ולכן, ראוי, שאינו למי כמו

המתאים.
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(21. מ"ת שבועות :13 שבהערה זח"ג מסטרא ראה .
פח; ע' ריש לזח"א הערות – לוי"צ לקוטי גם וראה דגבורה.

ועוד. ואילך. שעח ע' אג"ק
טז.22) יט, יתרו
שם).23) פרש"י (וראה טו כ, שם
בפרש"י 24) הובא קט. רמז שרה חיי יל"ש ח. פ"ס, ב"ר

מב. כד, ח"ש עה"ת
ואילך.25) ל ע' תר"ס סה"מ ד. צו, ברכה לקו"ת ראה
ח.26) פי"ב, במדב"ר (במשנה). ב כו, תענית
כז.27) כה, תולדות
עה"פ.28) פרש"י
ה,29) ואתחנן לקו"ת וראה ע"ב. ריש קמה, תולדות אוה"ת

סע"א.
טז.30) נא, ישעי'
סוכות 31) דרושי אוה"ת וראה ב. פד, שמע"צ דרושי לקו"ת

א'תשו. ע'
ה.32) פרק סוף
ב.33) טז, ברכות
(תתקח,34) 12 שבהערה באוה"ת הובא – וארא. ר"פ תו"א

א).
ועוד.35) ב. נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
כס 36) י"ט שיחת גם ראה – לקמן מנחם בהבא (תורת ס"ז לו

שם. ובהנסמן ואילך), 183 ע' ח"ד התוועדויות –
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הגבורה  מדת גם אצלו היתה מ"מ, החסד, מדת שמדתו שאף עצמו, אבינו אברהם אצל שמצינו וכפי
כמ"ש  כי37– ידעתי `miwl"עתה `xi וכתיב הגבורה, מדת היא שיראה אשר 38אתה", למען ידעתיו "כי

צדקה לעשות גו' בניו את (גבורה).htyneיצוה משפט גם אלא (חסד), צדקה רק לא ,"

Â.:היוםֿיום בחיי מישראל כאו"א אצל ולדוגמא

לראש) לכל (ואדרבה: גם חסד בגמילות לעסוק יכול – כשלעצמה החסד מדת envrמצד mr,שכן ...
מדת  של ענינה הרי, ראוי, שאינו ומצבו מעמדו ויודע ניט") זיך נארט ("ער עצמו את מרמה שאינו ַאף
חסד  גומל שהי' אבינו, מאברהם וק"ו ובמכ"ש ראוי, שאינו למי גם חסד לגמול – הוא טוען – החסד

עמו. חסד לגמול שצריך בודאי ויעקב, יצחק אברהם בן אודות כשמדובר ועאכו"כ לערביים, אפילו

לראש  שלכל הוא טוען – וכיו"ב לתורה, עתים קביעות בציבור, תפלה אודות כשמדובר ובמילא,
אים  איז דא קאלט, אים  איז ("דא חום או קור בחוץ שורר שעכשיו וכיון עצמו, עם חסד לגמול ַָָצריך
בתורה  העסק או התפלה את ידחה אויסגעשלאפן"), ניט נאך איז ("ער צרכו די ישן לא ועדיין ָָהייס"),
ומה  אויסגעשלאפן"), גוט זיין וועט ער ("ווען עריבה שינה לאחרי – שלו לנוחיות בהתאם זמן, ָלאחרי

הרמב"ם  דברי שע"פ – הוא טוען – אברהם 39גם המגן שמביא וכפי שעות", "שמונה הוא השינה 40זמן

ממ"ש  לדבר וועט `f"ישנתי41סימן ("ער ופנוי רגוע הראש יהי' אז ורק לי", ינוח שמונה) (בגימטריא
רו  א התורה.האבן ללימוד קאּפ") איקע ַָָ

בתניא  כמובא – ולדוגמא אתכפיא, של ענין אודות כשמדובר ומאחר 42ועד"ז לאכול "שחפץ –
בגמרא  כדאיתא שעה, באותה בתורה ועוסק פחות או שעה לאחר עד כל 43סעודתו מאכל רביעית שעה

היו  הסעודה אחר שגם אף זו, לכוונה שעות שתי עצמם מרעיבים והיו ת"ח, מאכל ששית שעה אדם
היום": כל לומדים

התשובה  באגרת מ"ש הוא יודע – "חסיד" וגם "למדן" ש"אפילו 44להיותו וסיגופים תעניות בענין
. הראשונים .בדורות "מי משא"כ הבריאים", אלא בכה"ג מתענין היו לא לידי . לבוא שיוכל שאפשר .

עליו  אלא סעודתו, לאחר יכול אינו – הוא טוען – ובמילא אלה", בדורותינו כמו ח"ו מיחוש או חולי
"דזשוס", המדינה: וכמנהג "ּברעקפעסט", המדינה: [ובלשון בוקר ארוחת לאכול יום בכל להקפיד

"קרעקערס"] !dpnfa"מילק",

למשך  הבוקר ארוחת את לאחר יכול הי' – הוא טוען – ה"בריאים" ומן הש"ס, בזמן הי' אילו
אתכפיא  עושה הוא הי' הקבוע, בזמן "ּברעקפעסט" לאכול כולה באמריקה שהמנהג למרות שעתיים:

אתכפיא") געּפראוועט וואלט שעות",xg`l("ער ב"שתי ה"ּברעקפעסט" ַָ

ביכלתו, הי' – לדחות אבל ושלום"... "חס – המנהג לבטל

סעודתו?!... לאחר יכול כיצד – הש"ס שבזמן כה"בריאים" אנו שאין אלה", "בדורותינו משא"כ

בעצמו" לחבול רשאי אדם "אין – לטעון ממשיך – דעות 45ובכלל שיש עובר 46[ועד בעצמו שהחובל
שנאמר  תעשה, השמר47בלא לא "רק אלא אינו השמר שנאמר מקום "וכל מאד", נפשך ושמר לך

.48תעשה" בעצמו ש"החובל ואף רשאי"], "אינו מ"מ, פטור", בדיני [היינו 49. וחייב אדם מדיני שפטור ,
הקב"ה"50שמים  קנין אלא עליהם), בעה"ב שהוא נכסיו (כמו קנינו אדם של נפשו שאין "לפי ולכן,51], ,
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ובכ"מ.37) ב). (קיט, סי"ג אגה"ק תניא וראה יב. כב, וירא
יט.38) יח, שם
ה"ד.39) פ"ד דעות הל'
סרל"ח.40) או"ח
יב.41) ג, איוב
ב).42) (לד, פכ"ז
וש"נ.43) א. יו"ד, שבת
ב).44) (צב, פ"ג

ב.45) צא, ב"ק
וש"נ.46) תרפא). (ע' ס"א חובל ערך תלמודית אנציק' ראה
ט.47) ד, ואתחנן
וש"נ.48) א. צו, עירובין
(במשנה).49) ב צ, ב"ק
ספ"ט.50) שם תוספתא
רוצח 51) הל' רמב"ם וראה ספי"ח. סנהדרין הל' רדב"ז

ה"ד. פ"א נפש ושמירת
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ס

ה'תשי"ב  טבת, מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת 

. כלל גופו על רשות לאדם dwyne."אין lk`n dfi` zripna elit` xrv meya exrvl `le רבינו (כמ"ש "
הסעודה?!...52הזקן  באיחור עצמו את לצער – הוא טוען – יכול איך ובמילא, ,(

דבריו – בהמשך זאת מבהיר הזקן שרבינו היא טובה 52האמת זה שצער תשובה, בדרך עושה "אא"כ :
כו'" נפשו להציל לו –.53היא

צריך אדרבה, אלא עצמו, את לצער שאסור רק לא – הוא טוען – מזה envrויתירה mr cqg lenbl...
החסד. מדת אברהם, של במדתו לנהוג שצריך כאמור,

במדת הצורך את גם להדגיש יש במדת dxeabdולכן, ההנהגה על להקפיד אין לעצמו שבנוגע היינו, ,
הגבורה. במדת (גם) לנהוג צריך אלא החסד,

חסידות  בדרושי הכתוב 54וכמבואר (גבורה)55בפירוש "משפט" עשית", אתה ביעקב וצדקה "משפט
כמה  עצמו את לשפוט תחילה צריך כדבעי תהי' להזולת הצדקה שנתינת שכדי (חסד), "צדקה" ואח"כ
דוקא. הגבורה מדת ע"י משפט, של ענין להיות צריך לעצמו שבנוגע היינו, לצדקה, יתן והשאר לו ראוי

Ê. גבורה של והנהגה להזולת, בנוגע (צדקה) חסד של הנהגה להיות  צריכה כלל שבדרך אף אמנם,
הגבורה. מדת נשללת לעצמו בנוגע שגם לפעמים מצינו מ"מ, לעצמו, בנוגע (משפט)

הבעש"ט  מאמר ידוע הפסוק 56ולדוגמא: עמו",57בפירוש תעזוב עזוב גו' שונאך חמור תראה "כי
את  לשבור אין ואעפ"כ, וכו', הנשמה את ששונא "שונאך", שהוא הגוף, חומריות על קאי ש"חמור"

ולזככו. לבררו אם, כי הגוף, חומריות

חומריות  (שבירת גבורה של הנהגה תהי' שלא להזהר לפעמים צריכים לעצמו בנוגע שגם מובן ומזה
הרצוי. ובאופן הנכונה במדה להיות צריך שהחסד אלא וזיכוך), (בירור חסד של הנהגה אם כי הגוף),

Á. והגבהה התרחבות של באופן להתנהג צריכים לפעמים ולדוגמא: – כיו"ב ענינים בשאר ועד"ז
וכמארז"ל  החסד), שיהי'58(קו להזהר יש אבל, בשמינית", משמונה אחד בו שיהא צריך חכם "תלמיד

המתאים. באופן זה

מבטלים – מתפלל, שבו שבביתֿהכנסת כך על אדמו"ר מו"ח לכ"ק במכתבו מישהו התאונן פעם
שטיבל"), חסידישע ("א חסידי ביתֿכנסת כנראה, זה, [הי' שבשמינית" ה"שמינית בו שיש בגלל ַאותו

שבשמינית"]. בה"שמינית ש"מהדר" בהנהגתו שהבחינו עולם'שע"), ("א עממי אפילו ַאו

העובדה – במכתבו ממשיך – לו איכפת `ezeלא milhany הוא יודע ומצבו מעמדו בידעו שכן, ,
הנהגה  אותו) (שמבטלים סביבו להעומדים גורמת שנוכחותו העובדה רק לו איכפת לו; שמגיע

אלא אינה וכוונתם כו', לו שמגיע שלו החשבונות יודעים אינם הם [שהרי ("זיי mzqבלתיֿרצוי' לבטלו
ובכך זיין")], מבטל סתם דאך `ezeמיינען miliykn לפני" מכשול"!...59ב... תתן לא עור ָ

יבטלוהו  שלא להם אומר הוא אותם, למנוע כדי יכול שהוא מה – במכתבו ממשיך – עושה הוא
מבקש  – במכתבו מסיים – ולכן לו. מצייתים אינם הם הועיל, ללא אך עור", ב"לפני יכשילוהו שלא כדי

בלתיֿרצוי'... הנהגה ליהודים לגרום שלא כדי לעשות מה הרבי של עצתו את הוא

לו  השיב אבל,60הרבי בשמינית", משמונה אחד בו שיהא צריך חכם ש"תלמיד אמנם היא שהאמת ,
הקצוות: משני להיות יכולה לכך הגישה
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ס"ד.52) ודיניהם ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ שו"ע
53(– התענית תמורת – הצדקה לנתינת בנוגע כותב ועד"ז

נפשו", "לתקן נפשו", "לפדות זאת שעושה שכיון מחומש, יותר
. גרעה לאיש "לא אשר וכל נחשב, כסף שאין הגוף מרפואת .

ס"י). אגה"ק פ"ג. אגה"ת (תניא כתיב" נפשו בעד יתן
(54.41 בהערה שם ובהנסמן ,90 ע' תרפ"ט סה"מ ראה
ד.55) צט, תהלים

בהוספות56) טוב שם יום"סכ"א.כתר ב"היום (נעתק וש"נ
שבט). כח

ה.57) כג, משפטים
א.58) ה, סוטה
יד.59) יט, קדושים
ב.60) תשעה, ח"ד לקו"ד גם ראה
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ה'תשי"ב  טבת, מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת 

את  גם להוסיף אח"כ ורק חכם, תלמיד להיות להשתדל חכם", "תלמיד של מהקצה להתחיל אפשר
שבשמינית". "שמינית של מהקצה מיד להתחיל ואפשר שבשמינית", ה"שמינית

הוא  מעורר שבשמינית", מה"שמינית מיד מתחיל שכאשר – מלמעלה אליו בהיחס גם היא והנפק"מ
של  בתנועה תמיד שבעמדם גם [ומה  המלאכים אצל אויגן") די אין זיך ווארפט ("ער יתירה ַתשומתֿלב 
חכם" ה"תלמיד את למדוד אליו נטפלים ומיד הפכית], תנועה כשרואים מיד ומבחינים מרגישים ביטול,

שבו... שבשמינית" לה"שמינית בהתאם אכן זה האם שבו,

להתחיל  אלא שבשמינית", ד"שמינית הקצה עם להתחיל שלא – במכתבו הרבי מסיים – איפוא מוטב
חכם". "תלמיד של מהקצה

Ë. שלא להגבורה, החסד בין ולערבב להחליף שלא להזהר – בדבר הנכונה ההבחנה דרושה וכאן
החסד  בקו להתנהג צריכים ענין באיזה לידע אלא בהפכה, להשתמש שצריכים בשעה זו במדה להשתמש

בקו להתנהג צריכים ענין הגבורה.ובאיזה

ע"י נעשית זו בכל dxezdוהבחנה הנכונה הדרך ומורה שמלמדת הוראה, מלשון יעקב), של (ענינו
כדבעי  יצחק) של (מדתו וגבורה אברהם) של (מדתו דחסד הקוין בב' ההנהגה נעשית ידה ועל ענין,

למהוי.

È."טובים ומעשים חופה ד"תורה הסדר גם לבאר יש :61עפ"ז

מצות כללותם – המצוות מעשה על שקאי – טובים" סתם dwcvd62"מעשים מצוה בשם [ש"נקראת
.. כולנה על ועולה מעשיות המצות עיקר שהיא מפני כל . בה מתלבשת החיונית שנפש מצוה לך אין .

. הצדקה כמצות מעות כך בו שנשתכר אחר עסק או מלאכתו בעשיית מלובש החיונית נפשו כח כל .
לה'" עולה החיונית נפשו כח כל הרי לצדקה, וכשנותנן חומש,63אלו, אלא נותן שאינו ש"(אף גם ומה ,

לה'" ידות הארבע כל עמו מעלה החומש מדת64הרי) מצד שבאה ,[cqgd.

למדת  ורומזת שייכת – ס"ד) (כנ"ל יצחק שכנגד השבועות חג עם שקשור הנישואין ענין – ו"חופה"
dxeabd כדי הגבורה קו בהקדמת צורך שיש (ס"ה) לעיל כאמור טובים", ל"מעשים ההקדמה שזוהי ,

המתאים. באופן תהי' החסד מדת מצד שההשפעה

בב' ההנהגה להיות צריכה כיצד יודעים דוקא ידה שעל כאמור, ה"תורה", הו"ע זה לכל וההקדמה
וגבורה  דחסד .65הקוין

‡È.:כפשוטם לנישואין בנוגע – בזה להוסיף ויש

הנישואין. בענין הכלה אל דהחתן ההשפעה על מורה – החסד קו מצד – טובים מעשים

ויתייחד  ביתו לתוך אותה "שיביא לחופה, כניסה תחילה צ"ל המתאים, באופן תהי' זו שהשפעה וכדי
לו" ויפרישנה הגבורה.66עמה קו הגבלה, של שזהו"ע ,
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ואילך.61) נט ע' לזח"א הערות לוי"צ לקוטי גם ראה
שם 62) ובהנסמן רנח ע' חשון סה"מ מנחם תורת גם ראה

.33 הערה
ב).63) (מח, פל"ז תניא
ב).64) (מג, פל"ד שם
צט):65) ע' ח"ה (אג"ק זו שנה כסלו כ"ו מכתב גם ראה

י"ל  אשר שעבר, החודש מברכים דשבת בהתוועדות "נתבאר
שזהו  ולמעש"ט, לחופה לתורה בישראל, המקובל נוסח דיוק
על  דקאי ועבר שם אהלי יושב יעקב, – לתורה האבות, שלשת
בד"ה  תולדות] [פ' להצ"צ באוה"ת כמבואר ותושבע"פ תושב"כ
המקדש  בית במקום שנעקד יצחק, – לחופה אהלים. יושב

וסוף  ב. ד, זח"ג ועייג"כ בסופו]. [זוטא שה"ש (מדרש וכמרז"ל
חתונתו  יום זהו המקדש לבית שכינה כשירדה במשניות) תענית
על  בכ"מ בדא"ח וכמבואר ישראל, עם הקב"ה של חופתו שזהו
בתורה  מסופר שלכן כו' אבות עבדי של שיחתן יפה מרז"ל
השייך  כללי ענין זהו כי ורבקה, יצחק נשואי ע"ד כ"כ באריכות
חסדים  גמילות שענינו אברהם – טובים ומעשים ישראל, לכל
שלשת  בחי' אשר וארא ר"פ בתו"א ומבואר הצדקה, ענין ובפרט
גם  וראה – השבטים)". (משא"כ מישראל בכאו"א צ"ל האבות

פה. ע' שם אג"ק
רפ"י.66) אישות הל' רמב"ם
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ה'תשי"ב  טבת, מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת 

וההשפעה  (גבורה) ההגבלה להיות צריכה כיצד יודעים ידה שעל התורה, הוראת ע"פ נעשה זה וכל
המתאים. באופן (חסד)

ס"ג), (כנ"ל הנישואין שלפני בשבת לתורה העלי' על רומזת ד"תורה" שההקדמה – בזה ענין ועוד
הנ  ענין לכללות ונתינתֿכח דלעילא האתערותא וההולדה,שזוהי היחוד שתכליתה – "חופה" ישואין:

ורבו" ברוחניות 67"פרו והן בגשמיות הן באופן 68, העולם בעניני לעסוק היציאה – טובים" ו"מעשים ,
שמים" לשם יהיו מעשיך דעהו"69ד"כל דרכיך ה"70ו"בכל אשר, ,miyrn(העולם בבירור מעשיך" ("כל "

דוקא 
" ומאירים"miaehהם "טובים קובעים 71", דוקא שאותם דייקא, אבנים ומרגליות, טובות אבנים בדוגמת ,

המלך  כתר את המאירים והן המלך, .72בכתר

***

·È. כסלו די"ט בהתוועדות להמדובר בהמשך ולהשלים להוסיף המקום שהיתה 73כאן להגזירה בנוגע
הגזירה: בטלה הטעם, כשבטל אזי הגזירה, טעם בשעתו שנתפרש שכיון החסידות, לימוד נגד בשעתה

הגזירה? בטלה הטעם כשבטל טעמה, שנתפרש שגזרה זה, לדין המקור היכן אצלי: שאלו

לזה: והמענה

בגמרא  איניש 74איתא איכא דלמא שתא, ירחי תריסר עד טעמא מגלו לא במערבא גזירתא גזרי "כי
מיני' בדיל ולא טעמא ההוא לי' (דלית ס"ל טעמא 75דלא מגלו דלא השתא "אבל בה", לזלזולי ואתי (

בטעמא" בקיאינן דלא הוא ואנן חורבא, מיני' דאתי במלתא רבנן קמו דסברי כ"ע, מיני' בדלי 75דמלתא,

הטעם  מודיעים האיסור, ונקבע ונתפרסם נודע שכבר חודש, י"ב לאחר ).76(משא"כ

הסוגיא  שבזה 77ובהמשך בה", לעמוד יכולין ציבור רוב אא"כ הציבור על גזירה גוזרין ש"אין מצינו
ציבור שרוב גם זו milawnנכלל הרי הקהל, ברוב פשטה ולא בה העם כש"פקפקו משא"כ זו, גזירה

שקיבלוה).(כלומר,78בטלה" המיעוט עבור גם שבטלה

יכול  ה"ז – האיסור) ויקבע שיוודע (קודם מיד הטעם ומגלים גזירה גוזרים כאשר הרי , שכן, וכיון
בגלל (א) האופנים: מב' בא' שאין ze`ceedלהיות כך, עוררין, ללא בציבור ותתפשט תתקבל זו שגזירה

(ב) טעמא, ההוא לי' דלית איניש איכא דלמא בגללjtidlלחשוש :wtqd תתקבל אם חכמים שנסתפקו
אם  לבחון כדי הגזירה, טעם את מלכתחילה פירסמו שלכן, בה, העם שיפקפקו או הציבור ברוב הגזירה

הספק. על מלכתחילה היא שהגזירה כך, הציבור, רוב אצל מתקבל הגזירה טעם

בגזירות: האופנים ב' בין האמור להחילוק באים ומזה

הגזירה  שטעם שאלה כדי האיסור), ויקבע שיוודע (עד הטעם מגלה ואינו גזירה גוזר ביתֿדין כאשר
האופנים, בכל בקיומה תהי' שהגזירה הביתֿדין שרצון כיון – בהגזירה לזלזל יבואו לא אצלם יתקבל לא
נשארת  בטל, הטעם כאשר גם אזי הטעם), גילו לא (שלכן אצלם מתקבל לא שהטעם כאלה ישנם אם גם

ממנו  שגדול ביתֿדין ע"י אלא להבטל יכולה ואינה בקיומה, .79הגזירה
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כח.67) א, בראשית
(68– מנחם (תורת ואילך ס"ז שרה חיי ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 130 ע' ח"ד התוועדויות
רמ 69) וראה מי"ב. פ"ב ספ"ג.אבות דעות הל' ב"ם
סקנ"ו 70) או"ח אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ג. ו, משלי

ס"ב.
שה"ש 71) א. פה, שמע"צ דרושי א. פב, מטות לקו"ת ראה

ובכ"מ. ג. יז,
(7278 ע' תש"ה ואילך. שלט ע' תרס"ב סה"מ גם ראה

ואילך.
ואילך).73) 190 ע' שם מנחם (תורת ואילך סי"ד
א.74) לה, ע"ז
שם.75) פרש"י
מ"ד.76) פ"ב ע"ז להרמב"ם פיהמ"ש
סע"א.77) לו, שם
(שמקורו 78) שם כס"מ וראה ה"ו. פ"ב ממרים הל' רמב"ם

כו'). טעמא מגלו דלא מהא הרמב"ם של
ה"ב.79) שם רמב"ם
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ה'תשי"ב  טבת, מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת 

שלכתחילה  כיון – בטל שהטעם נתברר זמן ולאחר הטעם מיד ומגלה גזירה גוזר ביתֿדין כאשר אבל
בגלל הטעם הגזירה wtqdגילו טעם יתקבל שמלכתחילה 80אם כיון הגזירה, בטלה הטעם כשבטל אזי ,

הגזירה wtqdהיתה lr מלכתחילה גזרו לא הטעם) (כשבטל כזה ובאופן ,81.

חסידים: על מתנגדים שגזרו הגזירה – לעניננו בנוגע ועד"ז

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם המתנגדים 82ובהקדם היו שלכאורה ו"מתנגדים", "חסידים" להשמות בנוגע
אלה הם אחריו וההולכים הבעש"ט שהרי מתנגדים, בשם לחסידים לקרוא חדשה eycigyצריכים שיטה

cebipa,כך כמקודם, הישנה בדרך המשיכו רק השאר ואילו אז, עד מקובלת שהיתה הישנה לדרך
כך  אלא, – שלילה? של  ענין ניגוד, ענינם שאין כיון מתנגדים, בשם להקרא ראויים היו לא שלכאורה

ע"פ dpeilrdנקבע dgbydd ענין "חסידים", בשם הבעש"ט בשיטת ההולכים לאלה קראו עצמם שהם ,
וחורבן. הירוס אלא ובנין, תיקון בו שאין שלילה, של ענין "מתנגדים", בשם קראו ולעצמם חיוב, של

העליו  ההשגחה ע"פ גם נקבע לכך שמלכתחילה ובהתאם באופן היתה חסידים על שגזרו שהגזירה נה
הטעם), שבטל לאחר גם בקיומה הגזירה נשארת (שאז חודש י"ב להמתין מבלי הגזירה, טעם את גילו

הגזירה. בטלה הטעם כשבטל ובמילא, בהטעם, תלוי הגזירה של שקיומה היינו,

‚È.:ועוד זאת

ובכל  בנ"י, כל ישראל, בכל שהיא בכך גם תלוי הגזירה) טעם תיכף גילו לא כאשר (גם גזירה של קיומה
גזרו  לא שבהם (וסוגים) מקומות ויש בלבד, מסויימים (וסוגים) במקומות שהיא גזירה משא"כ כולו, העולם

מלכתחילה  גזרו שלא במקומות כמו הגזירה, בטלה הטעם כשבטל אזי הגזירה), טעם שייך לא שבהם .83(כיון

חלק  על אם כי בנ"י, כל על ולא המדינות, בכל היתה לא החסידות שיטת על הגזירה – ובנדו"ד
הארבעים  לשנת שהגיעו אלה על לא וגם הגזירה, היתה לא המזרח בארצות שכן, היתה 84בלבד, הגזירה ;

חדשים  מדברים חששו שבהם בלבד, מסויימות ובמדינות הארבעים, לשנת הגיעו שלא אלה על רק
שלפנ"ז. בדור אלה במדינות אירע שכבר כפי בלתיֿרצויות, תוצאות לגרום שעלולים

גם  שנעשים הגזירה, היתה שבהם מקומות באותם גם הגזירה בטלה הטעם, כשבטל הרי, שכן, וכיון
מלכתחילה. הגזירה נגזרה לא שבהם מקומות אותם כמו הם

„È.:הנ"ל בכל עיקרי ענין ועוד

בכל  היתה לא ומלכתחילה הגזירה, טעם מיד (שגילו הגזירה לביטול טעמים לב' בנוגע לעיל האמור
כאשר גם ה"ז הגזירהezryaהמקומות) טעם הגזירה),`izinהי' נגזרה שבו מקום ובאותו זמן (באותו

onfאלא xg`ly.הטעם בטל

הגזירה) (בשעת מלכתחילה – בנדו"ד `izinאבל mrhd 'id `lהגזירה היתה ובמילא, ,zerha85 הרי ,
בטעות. היתה שמלכתחילה זו לגזירה מקום אין אמיתי, אינו שהטעם רואים שכאשר בודאי

– טעות?! יעשה בישראל, גדול פלוני, בן שפלוני יתכן איך לתמוה מקומות ואין בכו"כ מצינו שהרי
אפילו 86בש"ס  מצינו ועד"ז בידי", הם טעות לכם שאמרתי "דברים שהכריזו האמוראים גדולי אודות

ש"בא  רבינו טעות"87במשה לכלל בא כעס .88לכלל
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שייך 80) לא בטל, שהטעם נתברר זמן שלאחר בנדו"ז, שהרי
כפשוט. הטעם, שיתקבל הוודאות בגלל שזהו לומר

בפתחי 81) הובא – הכ"א גירושין מהל' פ"ט המלך יד ראה
סק"ט. סקמ"ה אה"ע תשובה

(82.32 ע' תש"א סה"ש גם וראה תקד. ע' ח"ח שלו אג"ק
(כנסת 83) התלמוד בכללי הובא – רכב סי' זאב בנימין

תוספת  וראה ברכות). מס' (בסוף מח אות נפרדים כללים הגדולה)
ח"א  ומשיב שואל בשו"ת הובא – סקל"ו סש"ג או"ח שבת

סקי"א.

ועוד.84) (בסופו). סק"ו סרמ"ו יו"ד ש"ך ראה
(85182 ע' ח"א 4 גליון תשנ"ב) (כפ"ח, חב"ד" "כרם ראה
ואילך.
וש"נ.86) ב. סג, שבת (לדוגמא) ראה
כא.87) לא, מטות ופרש"י ספרי
של 88) הטעות כמו, תועלת, שמביאה טעות גם שיש ולהעיר,

את  יעקב קיבל שעי"ז עשו, שהוא יעקב על שחשב יצחק
וראה  לה. כז, (תולדות ברכתך" ויקח במרמה אחיך "בא הברכות,

וש"נ). .222 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם
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ה'תשי"ב  טבת, מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת 

ÂË. עּפעס") כלשהיא שייכות להם היתה החסידות, תורת נגד שיצאו ישראל גדולי שאותם היא האמת
ואילו  החסידות, לתורת להתנגד והכח ה"ברייטקייט" להם היתה זה ובגלל החסידות, לתורת שייכות") ַא

החסידות. לתורת לנגד בכחם הי' לא החסידות, לתורת כלל שייכות להם היתה לא

תרצ"ז – בשנת בווארשא שהיו ההתוועדויות מתמיד 89בא' יצחק ר' כשהחסיד קצת 90, משקה לקח
לכ"ק  אמר געדארפט"...), ניט ער האט סאך "קיין ואמר: חייך שליט"א אדמו"ר (כ"ק המדה מכפי ַַָיותר

" התואר מתאים זיך") לייגט אים ביי ("ווי דעתו שלפי אדמו"ר epeaxמו"ח z` rcei ש)מכוין יתכן ו(אעפ"כ
בו" מתנגד 91למרוד על ולהבדיל, רבונו", את "יודע לומר שייך לא בודאי – גוי על שכן, דוקא, לחסיד –

ער")?!... ווייסט ("וואס ידיעתו מתבטאת במה כי רבונו", את "יודע באמיתיות לומר שייך לא גם –ָ
בלימוד  יותר שמוסיף וככל החסידות, תורת שלומד חסיד על רק איפוא לומר שייך רבונו" את "יודע

יודע"). מער אלץ איז חסיד מער  ("וואס רבונו ידיעת וגדלה הולכת החסידות ַָתורת

לא  בודאי רבונו את שיודע אמיתי חסיד שאצל (משום זה פתגם וביטל קיבל לא אדמו"ר מו"ח כ"ק
למרוד  ש"מכוין לומר שייך ה"יודע" על (שרק כשלעצמו הרעיון אבל, בו), למרוד דמכוין הענין שייך
מי  ע"י רק להיות יכולה היתה החסידות לתורת שההתנגדות בנדו"ד, ועד"ז בשכל. מקום לו יש בו")

החסידות. לתורת כלשהיא שייכות לו שהיתה

שלום  בתורת המבואר ע"י92וע"ד היתה דבבואה"icediשהמסירה "בבואה גם לו שיש dcigiדוקא,
להו") לית דבבואה בבואה להו, אית ש"בבואה כאוה"ע (דלא להיות 93שבנפש יכולה דוקא ידו על ולכן ,

בחינת התגלות שענינה החסידות, לתורת שייכות dcigid94התנגדות צריכים מנגד להיות גם כי, ,
.95כלשהיא 

"ב  לו שיש זה גם שלו אמנם, ההתנגדות את להביא יכול הי' לא שבנפש) (יחידה דבבואה" בואה
בחי' שגם [כידוע היחידה מבחי' גם למעלה היא החסידות תורת כי, ח"ו, בזה) (להצליח פועל לידי

"חמשה הלשון כדיוק בלבד, שם אלא אינה חי'zenyהיחידה נשמה רוח נפש לה, ],dcigi"96נקראו
ynnומגעת mvrda.התנגדות שייך לא זה שעל ממש"), עצם אין דערלאנגט ַ("חסידות

ÊË..החסידות לתורת ח"ו להתנגדות כלל מקום אין שכיום – לעיל האמור מכל המורם

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי – מזה נגד 97ויתירה (כיום) ובדיבוריהם במעשיהם הנה "המתנגדים :
עונות  לנו תזכר אל כי החיים, בארצות אשר זצ "ל הגאונים נשמת את מצערים הם הישן, בנוסח  החסידים

העבר. על הם מתחרטים האמת בעולם בהיותם שכן, כו'", ראשונים

הסיפור  תוכן גם והכריחו 98וזהו המתנגדים גדולי מנכדי א' את שתפס החסידים מגדולי א' אודות
חסידים. יהיו חלציהם שיוצאי – המתנגדים גזע את "לקלל"

זה  ענין גם התקיים המשיח, לביאת קרוב כבר כשעומדים עכשיו, שליט"א:) אדמו"ר כ"ק .99(וסיים

צדקנו. משיח ע"י הגאולה תבוא ממש שבקרוב – והעיקר

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ישראל 100ו"כימי ש"בני באופן היתה ממצרים שהיציאה שכשם –
רמה" ביד ,101יוצאים
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וש"נ.89) ואילך. 200 ע' תרצ"ז סה"ש ראה
וש"נ.90) .1 הערה 37 ע' תרפ"ג סה"ש – אודותו ראה
ועוד.91) יד. כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ
(92.45 ע'
ואילך.93) ג לו, תצא לקו"ת וראה וש"נ. א. קכב, יבמות
ובכ"מ.
(תורת 94) ואילך ס"ו החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה

ואילך). 262 ס"ע חמ"ה התוועדויות – מנחם
בהשמטות 95) להמובא גם התייחס שליט"א אדמו"ר כ"ק

) זה בענין שלום תורת ).l"endלסה"ש
ס"ע 96) תרצ"ו סה"מ וראה לז. פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר

וש"נ. .56
א.97) מו, ח"א לקו"ד
שלום.98) תורת לסה"ש השמטות
מיוצאי 99) נערה לכאן שהגיעה אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

ב)). (לד, פי"ח ח"א רבי בית גם (ראה אביגדור של חלציו
טו.100) ז, מיכה
ח.101) יד, בשלח
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ה'תשי"ב  טבת, מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת 

ע"פ  – הקוין ג' התאחדות אודות ואילך) (ס"ד לעיל המדובר עם רמה" ד"יד הענין לקשר [ויש
יד 102הידוע  (אברהם), חסד בחי' היא הגדולה שיד הרמה, ויד החזקה יד הגדולה יד ידות, ג' בענין

ענינה  – רמה" "ביד ותהי' שהיתה הגאולה עם הקשורה – הרמה ויד (יצחק), גבורה בחי' היא החזקה
יחדיו], שתיהם חיבור

" ר"ת "בריש" גלי", "בריש התרגום כפירוש – רמה" "ביד האחרון זה מגלות היציאה גם תהי' בי xכן
yמעוןaןi"ו פנימיות 103םֿטוב"yעלaֿשראלiביxוחאי", הרשב"י, דתורת ("גלי") הגילוי ע"י היינו, ,

החסידות. תורת הבעש"ט, ותורת התורה,

באופן  היתה ממצרים היציאה שהרי, ממצרים, כהיציאה העתידה הגאולה תהי' הענינים בכל לא אך
(כמ"ש  כתיב 104ד"חפזון" העתידה בגאולה ואילו מצרים"), מארץ יצאת בחפזון בחפזון 105"כי לא "כי

וגו'" .106תצאו

$
`"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
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רלה,102) וישלח אוה"ת ואילך. ב כא, נשא לקו"ת ראה
ועוד. קלא. ע' א) (כרך נ"ך ואילך. סע"א

לקו"ש 103) – זו שנה שבט יו"ד בשיחת בארוכה נתבאר
ואילך. 872 ע' ח"ג

ג.104) טז, ראה פ'

יב.105) נב, ישעי'
אוה"ת 106) וראה ועוד. ו. פי"ט, שמו"ר יא. יב, בא מכילתא

ח"ב  תרל"ז (סה"מ בסופו תרל"ז וככה המשך ואילך. שה ס"ע בא
ובכ"מ. ואילך). תשטו ע'

ה'תשי"ב  טבת, מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת 

ע"פ  – הקוין ג' התאחדות אודות ואילך) (ס"ד לעיל המדובר עם רמה" ד"יד הענין לקשר [ויש
יד 102הידוע  (אברהם), חסד בחי' היא הגדולה שיד הרמה, ויד החזקה יד הגדולה יד ידות, ג' בענין

ענינה  – רמה" "ביד ותהי' שהיתה הגאולה עם הקשורה – הרמה ויד (יצחק), גבורה בחי' היא החזקה
יחדיו], שתיהם חיבור

" ר"ת "בריש" גלי", "בריש התרגום כפירוש – רמה" "ביד האחרון זה מגלות היציאה גם תהי' בי xכן
yמעוןaןi"ו פנימיות 103םֿטוב"yעלaֿשראלiביxוחאי", הרשב"י, דתורת ("גלי") הגילוי ע"י היינו, ,

החסידות. תורת הבעש"ט, ותורת התורה,

באופן  היתה ממצרים היציאה שהרי, ממצרים, כהיציאה העתידה הגאולה תהי' הענינים בכל לא אך
(כמ"ש  כתיב 104ד"חפזון" העתידה בגאולה ואילו מצרים"), מארץ יצאת בחפזון בחפזון 105"כי לא "כי

וגו'" .106תצאו

$
`"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
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רלה,102) וישלח אוה"ת ואילך. ב כא, נשא לקו"ת ראה
ועוד. קלא. ע' א) (כרך נ"ך ואילך. סע"א

לקו"ש 103) – זו שנה שבט יו"ד בשיחת בארוכה נתבאר
ואילך. 872 ע' ח"ג

ג.104) טז, ראה פ'

יב.105) נב, ישעי'
אוה"ת 106) וראה ועוד. ו. פי"ט, שמו"ר יא. יב, בא מכילתא

ח"ב  תרל"ז (סה"מ בסופו תרל"ז וככה המשך ואילך. שה ס"ע בא
ובכ"מ. ואילך). תשטו ע'

המשך מעמוד 205 

ולפלא ביותר מה שכפי מכתבם הנדון הוא ע"ד ת"ק דונם, ולכה"פ צריכים היו לדרוש 
אלף דונם.

יא( נראה לי שאם הי' ברור בעיני הסוכנות, שאין בתוך אנ"ש חילוקי דיעות בזה, וכאלו 
שלא יסכימו בשו"א להשאר במקומם עתה, הרי זה מכבר היו נותנים הקרקע הנ"ל להם.

יב( למותר להעיר אשר תקותי ובטחוני, ולפ"ד א"א בלא"ה, אשר מעסקים העיקרים של 
הכפר תהי' ג"כ חקלאות. ולא בדרך טפל אלא בדרך עיקר. ואם יש משפחות שמטעמים שונים 
אינם מתאימים לחקלאות, הרי בטח יש די משפחות ולפי מכתבם הרי עכ"פ בערך חצי הכפר 
הרוצות ומתאימות לחקלאות, ויש להם לאחוז בכל האמצעים להסתדר דוקא בחקלאות, ושאר 

ענינים לא יהיו אלא בתור סניף.

נקודות  עוד  לייסד  והשאיפה  הרעיון  וכלל  כלל  שולל  איני  אשר  לבאר,  למותר  יג( 
התיישבות חב"ד באה"ק ת"ו, ובמרץ המתאים לדעתי אפשר שיהי' זה לא בזמן רחוק כ"כ, אלא 

שצריך לבנות במקום חדש, מבלי הירוס במקומם עתה, כי אז ח"ו זה וזה לא יתקיימו.

טוב  ואך  בגשמיות,  טוב  אך  לרעהו  איש  לבשר  מאתנו,  כאו"א  את  יזכה  והשי"ת   ...
ברוחניות.

הזקן  אדמו"ר  כ"ק  הבטחת  דידן  בעגלא  ממש  במהרה  ושתקויים  הגאולה  חג  בברכת 
בפסק דין של בית דין שלמעלה אשר בכל ענין של תורה יר"ש ומדות טובות תהי' יד מקושריו 

והולכים בעקבותיו על העליונה.

בברכת חג הגאולה.

נ"ב: מוסג"פ הקונ' המשך מאמרי תש"ג, ובו המאמר ד"ה קרובה ישועתי לבוא שהצעתי 
לאנ"ש ללמדו בימי י"ט וכ' כסלו ונר חמישי דחנוכה הבע"ל.

זה  וכלל, שאין  כלל  פקודה  ענין של  אינם  בכלל,  ומכתביי  זה  להעיר, שמכתבי  למותר 
מעניני, אלא שכותב אני המצב כפי שנראה ברור בעיני.
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וישב  פרשת
ג  שיחה טו כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
מתכוון  שרש"י הקושי הוא מה – שכמה" "ויבא

לתרץ 
הפסוק  ראה 1מן נא לך ליוסף): (ישראל לו "ויאמר

מצטט  שכמה", ויבא וישלחהו... אחיך... שלום את
מוכן  "מקום ומפרש: שכמה", "ויבא המילים את רש"י

ג'. בסעיף כדלהלן לפורעניות...",

שבגללו  מקרא, של בפשוטו הקושי מהו להבין: יש
מוכן  "מקום הוא ששכם לפרש רש"י צריך

?2לפורעניות..."

המפרשים  כן 3יש  לפני כבר שנאמר שכיון "הלא 4,
רועים שוב mkyaאחיך לציין מוכרחה התורה אין ,"

שמה"dnky"ויבא "ויבא נאמר אילו היה ודי ,"5.
"ויבא הפסוק בכך dnkyמהדגשת שהכוונה מובן, "

"שכם  לפורעניות".6היא המוכן מקום הידועה,

כי: רש"י, כוונת את כך לבאר קשה הפשט לפי אך

מוצאים  שהתורה7(א) מקומות על zxfegבמספר
"שם", במילה מסתפקת ואינה מקום, של שמו

בפרשתנו  ויהי 8ולדוגמא הסהר... בית אל "ויתנהו :
כלxdqdבבית9שם  את בבית ... אשר האסירים

xdqd ברורה באמירה קושי אין הפשט לפי כלומר, ."...

בשנית. המקום שם בהזכרת

היה  צריך הוא רש"י, אצל הקושי זהו אם (ב)

בפסוק זאת הלא mcewd10להסביר ישראל... "ויאמר –
לכאורה, צורך, אין שם שכבר בשכם...", רועים אחיך

"רועים שהם לפני mkyaלהזכיר נאמר כבר שהרי ,"

בשכם"11כן  אביהם צאן את לרעות אחיו ,12"וילכו
נאמר  אילו היה די כאן אל 13וגם ואשלחך "לכה

וכדומה. אחיך",

ב"דיבור  לצטט רש"י היה צריך זה, לפי (ג)

המילה  ללא "שכמה", המילה את רק המתחיל"

"ויבא".
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יד.1) לז, פרשתנו
דרך 2) ט) ו, (הושע מלשון שכמה כמו שכמה "דדריש כאן ברע"ב

כאן), טוב שכל מדרש (וראה פורעניות" לשון שהוא שכמה ירצחו
המלה  ממשמעות לי' דנפקא לדרך: בצידה גם (הובא מהרא"י ובביאורי
מוכן  חלוקה וכל ויחי.. בפ' כדפרש"י הוא חלק לשון דשכם גופי'..)
השם  לדרוש בפשש"מ הכרח צ"ל א) הפשט: ע"ד אבל – לפורעניות
– לפורעניות" מוכן "מקום פירש לא שרש"י – גופא בנדו"ד [וכדמוכח
לא  – כו' חלוקה ושכל ודויחי דהושע הכתובים ב) יבֿיג], פסוק לעיל

בפרש"י. כלל נרמזו
כאן.3) בלולה מנחה וראה ועוד. טוב דבק גו"א, רא"ם,
יג.4) פסוק
היא 5) מיותרת בסופה.. בה"א שכמה כתב למה כאן: האורה ובלבוש

עיי"ש. כו', לשכם ויבא כמו משמעו הי' ג"כ שכם דויבא
שם.6) לבוש וראה הרא"ם. לשון
המקומות 7) ברוב כי – (6 (שבהערה הלבוש תירוץ על קשה ועד"ז

הלמ"ד) (או הה"א בלעדי גם בתחלתה), למ"ד (או בסופה ה"א שנאמר
(ויבא) כמו משמעו יח.l"הי' לג, וישלח פרש"י וראה ."..

כט.8) פסוק בדותן. וימצאם יז: פסוק לקמן וראה כֿכב. .n"kaeלט,

שאומר9) אלא ב"שם", מסתפק שלא בלבד זו שלא –mdipyהיינו
"xdqd ziaa my!"

לפורעניות.10) מזומן מקום בשכם, יב: פסוק לעיל טוב ובלקח
יב.11) פסוק
שאחי 12) הכתוב מספר למה ובהקדים: לתרץ, אפשר שבזה אלא

רועים היו שלח mkyaיוסף למה התמי': מתורצת שבזה – והביאור ?*
יוסף את `eigיעקב mely z` ze`xl צאן רעיית כל והרי, – עתה דוקא

(לו, לעיל וראה רבות. צאן ליעקב שהיו ובפרט מהעיר. מקום בריחוק היא
רועים  שהיו ההדגשה ע"י זה ומתורץ מקניהם. מפני גו' יכלה ולא ז):

mkyaכמסופר ובניו ליעקב סכנה מקום שהי' ,lirl וראה ל. לד, (וישלח
(ראה  במפרשים כמ"ש שלומם, לראות שלחו כו' הדאגה ומצד ה) לה, שם
ועוד). רלב"ג חזקוני, רשב"ם, זקנים, הדר בעה"ת ברבותינו הובא ראב"ע
בלשון  שמודגש [וי"ל לפרשו שאי"צ כ"כ הוא פשוט רש"י שלשיטת וי"ל

" גופא –ld`הכתוב מיותרת] "הלא" תיבת דלכאורה – גו'" אחיך
"לכה יעקב (בדברי כאן גם הכתוב מוסיף "אחיך jgly`eולכן גו'")

".mkyaרועים
שזה13) awriואף ixacn לא בפשטות הרי – הכתוב) סיפור (ולא

להסיפור. שנוגע מה כ"א הדיבור פרטי כל בתורה נכתבו

.'a sirq onwl c"r .miaezkd jxc oky l"i ik ± dpi` ynn `iyew (*

 לקוטי שיחות 
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סז

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

ב.
עליו  והקשיים רש"י, לכוונת אחר הסבר

אחרים  היא 14מפרשים רש"י שכוונת מסבירים,
"ויבא  במילים בכלל צורך יש מה לשם להסביר
שבו  המקום את לציין חשוב מה לשם – שכמה"
שחשוב  רש"י, מפרש כך ועל – איש..."? "וימצאהו
מוכן  "מקום הוא שכם כי המקום, את לציין

לפורעניות...".

מסופר  הרי בפשטות: מובן אינו זה פירוש גם אך
את  אליהם שלח ויעקב בשכם, היו יוסף שאחי בתורה
אל  הלך שיוסף מספרת שהתורה מובן הרי יוסף,

נשלח  שלשם לשכם.15המקום –

שבהמשך  בפסוקים מכך: היה 16יותר כיצד מסופר
אנכי  אחי ש"את ל"איש" ואמר בשדה" "תועה יוסף

האיש ו"ויאמר dfnמבקש", erqp שלצורך ומובן – "...
הגיע  שיוסף תחילה לציין הכרחי הסיפור המשך
"תועה  – ההמשך מתאים לא לאו, שאם לשכם,

ו"נסעו מבקש" אנכי אחי ".dfnבשדה...

ג.
בהמשך  רש"י דברי על השאלות

שם  השבטים, קלקלו "שם ואומר: ממשיך רש"י
שנאמר  דוד, בית מלכות נחלקה שם דינה, את 17עינו

שכמה". רחבעם וילך

להבין: וצריך

מהו בפירוש xcq(א) המוזכרות ה"פורעניות"
היה דינה" את "עינו המאורע ש"קלקלו iptlרש"י?

לפי  להזכירם רש"י היה צריך ולכאורה, השבטים",
התרחשותם  .18סדר

הוא  זה רש"י לפירוש המקור מכך: יותר (ב)
תנחומא 19בגמרא  מוזכרים 20ובמדרש אכן ושם ,

דינה" את "עינו – התרחשותם סדר לפי האירועים

מדוע – ראשון הסדר?dpynמוזכר את והופך רש"י

(אחיו) מכרו "בשכם נאמר ובתנחומא בגמרא (ג)

מדוע – יוסף" "שם dpynאת ואומר הסגנון, את רש"י
השבטים"? קלקלו

לענין  מתאים "קלקול" הביטוי להיפך: ולכאורה,
כן  לפני רש"י שאומר כפי חמור, ראובן 21שאינו על

בשעת כאן dlwlwdש"אפילו ואילו בכור". קראו

על sqeiמדובר zxikn חמור ענין ומדוע 22שהוא ,
"שם בביטוי רש"י בלבד?elwlwמסתפק השבטים"

הנביאים, בספרי נמצא "וילך iptl(ד) הסיפור
שהתרחש  פורענות של נוסף ענין שכמה", רחבעם

ירובע  בן אבימלך "וילך את dnky...bexdieלבשכם:

פורענות23אחיו..." מזכיר רש"י אין מדוע –ef24?

של  פורענות זו היתה שלא מפני שזאת לומר אין

היה  דינה" את "עינו של הענין גם הרי כי ישראל, כלל
פרטי. ענין

גם  התרחשו שבשכם מוצאים, שני מצד (ה)
שמציין כפי טובים, okכברi"yxמאורעות iptl25,

שמסופר  וכפי התורה", שבועת ישראל "קבלו שבשכם

על 26בנביאים  ישראל עם ברית בשכם כרת שיהושע
מהקדושֿ אברהם שמע שם והמצוות. התורה קיום

ארץ  "בשורת ואת הזרע" "בשורת את ברוךֿהוא

לפי27ישראל" ההכרח מהו ואםֿכך, .`xwn ly eheyt,
לפורעניות? דוקא המוכן מקום הוא ששכם
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(להט"ז).14) דוד דברי בשפ"ח. הובא מהרש"ל
כאן.15) אוה"ח וראה ועוד. ה. כח, תולדות י. כד, שרה חיי ראה
טזֿיז.16)
(17) הכתוב רש"י הביא לא למה וצע"ק א. י, )eiptlyדה"ב

מביא  (ב) פרשתנו ובתנחומא א*. קב, כבסנהדרין – א יב, דמלכיםֿא
להדגיש  הוא ואולי כה). שם, (מ"א גו'" שכם את ירבעם "ויבן הכתוב

(ובפרט שגם  לפורעניות מוכן מקום שהוא שמורה "שכמה" נאמר שם
.(6 הערה דלעיל הלבוש לפירוש

מתאים 18) (א) לכאורה: הרי – הזמנים סדר לפי שאינו ע"ז ונוסף
בפועל שהייתה בפורעניות להתחיל יוסף iptlיותר ומכירת שכמה ויבוא

מקום הוא זה שמשום – דינה" את "עינו –oken)xakn(ב) לפורעניות. (
אירע דבשכם לומר שייך iptnאין sqei zxikn מוכן מקום שהוא

(שהוא ע"ז הראשונה והראי' אירע okenלפורעניות, שם כי – לפורעניות)

יוסף! דמכירת הפורעניות
שם.19) סנהדרין
שם.20)
ראובן.21) חטא שלא הב'): (בפי' כב שם, ובפרש"י כג. לה, וישלח
יז):22) נ, (ויחי הכתוב גו'.rytובלשון אחיך
הקאפיטל.23) בכל ועיי"ש ואילך. א ט, שופטים
אלא 24) – שם. ותנחומא בסנהדרין הובא לא למה להקשות יש וכן

ע"ד צ"ל בפרש"י .hytdשהתירוץ
ל.25) יא, ראה פרש"י גם וראה ו. יב, לך
ואילך.26) ל ח, שם וראה ואילך. א כד, יהושע
(27" שנאמר  הראשונה פעם שזו ולהעיר ז. שם, לך רש"י xie`לשון

אברם". אל ה'

.i"dcc aezkd `aed `xnba mby `qxib `ian my oixcdpql q"wcae (*
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ד.
בשכם  יוסף מכירת היתה לא הפשט, לפי

"מכרו  ולא השבטים", קלקלו "שם רש"י לשון את

לפי  כאן נוהג שרש"י להסביר, ניתן יוסף", את (אחיו)
התורה: על בפירושו שיטתו

דותינה" "נלכה המילים "לבקש 28על רש"י: מפרש
מקום  שם פשוטו ולפי בהם, שימיתוך דתות נכלי לך

פשוטו". מידי יוצא מקרא ואין שמביא xg`lהוא

מידי ipyרש"י יוצא מקרא "ואין מוסיף הוא פירושים,
אחרים  במקומות כלל מצוי אינו זה ודבר פשוטו",

ולפי  "אגדה" (לפי פירושים שני רש"י מביא שבהם
להסביר  היא בכך רש"י כוונת לפי 29"פשוטו"). שגם ,

ודותן oey`xdהפירוש פשוטו", מידי יוצא מקרא "אין

המפרשים  כדברי כלומר, מקום". "שם במילים 30הוא ,
נכללים דותינה" ענינים:ipy"נלכה

משכם  הלכו יוסף אחי – הוא" מקום "שם (א)
לך  "לבקש היתה הליכתם (ב) דותן, ששמו למקום

דתות...". נכלי

התורה, על בפירושו רש"י שיטת שלפי יוצא, מכך

מקרא, של פשוטו בשכם l`לפי יוסף מכירת ,31היתה

(לפי בדותן יכול ipyאלא רש"י אין ולכן הפירושים).
"בשכם  – ובתנחומא בגמרא שנאמר כפי כאן, לומר

exkn."יוסף את (אחיו)

על זו,xnbd32`בפירושו שאלה רש"י מתרץ

לשכם  הסמוך כפר היינו בקרא דכתיב "ודותן ומפרש:

שכם  עלֿשם עליו 33ונקראת דנין שהיו כמדרשו או .
אחר  במקום מבאר שהוא (וכפי שלפי 34להרגו" ,

"דותן לפי`dpiהמדרש אבל – של eheytמקום")

הוא" מקום "שם דותן ששכם 35מקרא, לומר ואין .
הפורענות  מפני לפורעניות" "מוכן מקום תהיה

כיון וכן: לשכם, הסמוך בכפר ybcenyשהתרחשה

מקום שזהו "`xgבתורה –dfn erqp"דותינה נלכה ...
"כפר  זה היה מקרא של פשוטו שלפי לומר קשה –

" אשר לשכם", mkyהסמוך my lr z`xwp"36,

זה  אין השבטים", קלקלו "שם רש"י מפרש ולפיכך
קלקול. של יותר קל ענין אלא המכירה, ענין

היתה לא יוסף מכירת אם להבין: יש אלא myאך ,
קלקלו  "שם באמרו רש"י מתכוין למה בדותן,

השבטים"?

ה.
יוסף  עבור לפורענות" מוכן "מקום

הוא: זה לכל ההסבר

"מקום  חז"ל מאמר שמשמעות נראה, בפשטות
היה  אשר למקום הגיע שיוסף היא, לפורעניות" מוכן

לפורעניות" 37illk"מוכן ote`a שמפורטות כפי ,

לו  גם אירעה ולכן שם, שהתרחשו הפורעניות בהמשך
מכירתו. – פורענות

להבהיר, של ly`כדי המשמעות לגבי כוונתו זוהי
סדר  את רש"י משנה לפורעניות", מוכן "מקום
השבטים", קלקלו "שם את תחילה ומזכיר הפורעניות,
מסופר  שאודותיו "פורעניות" של המאורע זהו שאכן,

o`k– יוסף לגבי אלו, בפסוקים ,

מוכן  "מקום של שמשמעותו רש"י מבהיר ובכך
לגבי דוקא – הפרט לגבי דוקא היא ,sqeiלפורעניות"

התחילה  לשכם בהגיעו כלומר, למכירתו. ובקשר
כדלהלן  השבטים", קלקלו "שם כי לפורענותו, ההכנה

ו'. בסעיף

שמציין  האחרות הפורעניות שתי שגם מובן ומזה
בית  מלכות נחלקה שם דינה, את עינו ("שם רש"י

עבור  פורענות מקום שכם של להיותה קשורות דוד...")
sqei.'ז בסעיף כדלהלן ,
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יז.28) פסוק לקמן
שם.29) דוד בדברי כמ"ש
שם.30) אברבנאל וראה שם. דוד דברי שם. רמב"ן
(31" לב) (כד, יהושע edeapbבפרש"י mkyn מרז"ל ע"פ [והוא כו'"

כ"כ  מדייק אינו לנ"ך פרש"י פעמים, כמה כמדובר אבל – ב] יג, סוטה
כב) (מח, ויחי מפרש"י ולהעיר עה"ת. בפירושו כמו – הפשט ע"ד שיהי'
אין  ולפ"ז – כו'" שכם זו ואיזו בה שתקבר נחלה לך נתתי אני "וגם
להקושיא  מקום אין מעיקרא כי כו'", גנבוהו "משכם לתירוץ הכרח

בשכם". (שקברו) שנא "מאי שם) (שבסוטה

בשכם.32) ד"ה שם סנהדרין
שלא 33) (וצע"ק יז פסוק לקמן גו"א שם. סנהדרין רמ"ה ביד וכ"ה

שם). סנהדרין מפרש"י הביא
מכרוהו.34) משכם ד"ה ב יג, סוטה
שם.35) רמ"ה יד גם וראה
דותינה36) מקום ויהי' יז: פסוק לקמן `xgוברא"ם fegna וראה .

כאן. תו"ת
(37c"r חדא"ג וראה כו'. מגדלת ארץ יש יח): (יג, שלח פרש"י

שם. סנה'



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סט

 רוהיד יד הנ   69 

סט

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

ו.
הפורענות  תחילת – שכם

ז  לפירוש על ההכרח המתעורר הקושי הוא ה
שכמה": –"ויבא רש"י שמצטט המילים

מסתיים  וישלחהו..." לך... לו "ויאמר שהפסוק מזה
פירוט  מתחיל הבא בפסוק ורק שכמה", "ויבא במילים
– איש..." "וימצאהו – שם התרחש אשר הסיפור
בסיפור  עיקרי פרט היא לשכם יוסף ביאת שעצם מובן,
ענין  היתה לא לשם ביאתו כלומר, יוסף, מכירת של

שהוא לדעת חשוב אלא לשם.ribdשולי,

בשכם, אז היו לא כבר יוסף אחי להבין: וצריך
היתה  כך, ואם ג', בסעי' לעיל כאמור בדותן, אלא
בדותן. לאחיו בדרכו במעבר רק לשכם יוסף של ביאתו
על  לספר יש הסיפור המשך שלצורך נניח אם אף

חשוב מדוע – לשכם יוסף של את cixtdlביאתו
לעצמו  כענין לשם לכתוב 38ביאתו היה אפשר ?

מיותרת  לכאורה, והנה...". בשכם איש "וימצאהו
" שכמה".aie`ההדגשה

מוכן  מקום שכמה, "ויבא רש"י אומר כך על
שם יוסף elwlwלפורעניות של ביאתו השבטים...":

ענין  זהו אלא מכירתו, בסיפור שולי פרט אינה לשכם
שבו המקום זהו – כשלעצמו פורענותו,dligzdחשוב

" elwlwכי my יוסף מכירת אמנם, השבטים...":
אירע  כבר השבטים "קלקול" אך בדותן, רק התבצעה
ולהכין  לחשוב התחילו כבר הם שם בשכם: בהיותם

פורענותו  "39את –ywaljl שימיתוך דתות נכלי
בהם".

ז.
על  יוסף דברי כנגד בשכם ליוסף פורעניות שלוש

אחיו 
שת  של את הקשר עינו ("שם האחרות הפורעניות י

שכם  של להיותה דוד...") בית מלכות נחלקה שם דינה,
הוא: יוסף עבור לפורעניות" מוכן "מקום

הסביר כבר okרש"י iptl40 מגיד "היה שיוסף ,
בבני  ומזלזלין החי מן אבר אוכלין שהיו לאביו

העריות, על וחשודים עבדים לקרותן השפחות

ועל  וישחטהו... – החי מן אבר על לקה. ובשלושתן
ותשא...". – העריות... ועל נמכר... לעבד – דבה...

(א) – ענינים בשלושה כרוך יוסף של שעונשו כיון
לקרותן  השפחות בבני מזלזלין (ב) החי, מן אבר

ששכם, לומר, יש – העריות על חשודים (ג) עבדים,

היתה dlgzddeשבה dpkdd היא ועונשיו, פורענותו של
– לפורעניות" "מוכן פורעניות,dyelylמקום סוגי

אחיו: כנגד יוסף שבדברי הענינים לשלושת במקביל

דתות  נכלי לך "לבקש השבטים קלקול מצד

jeziniyשל ענין – mincבהם" zekity זוהי –

נזהרים  אינם שאחיו יוסף דברי על לפורענות "הכנה"
החי  מן את 41באבר עינו "שם מצד וישחטהו...; –

שהם 42דינה" דבריו על לפורענות "הכנה" זוהי
נחלקה  "שם ומצד ותשא...; – העריות" על "חשודים

במלכות  זלזול על המצביע מאורע דוד", בית מלכות

יוסף, בן אפרים שמשבט ירבעם ובאמצעות דוד, בית
השפחות  ב"בני זלזול על לפורענות "הכנה", זוהי

נמכר... לעבד – עבדים" לקרותן

בסעיף  דלעיל השאלות מאליהן מתורצות זה לפי

נוספות, פורעניות בשכם שארעו שמוצאים כך על ג'

שכם  מקרא, של פשוטו לפי כי – טובים אירועים וכן
יוסף  לגבי רק לפורענות מוכן מקום כן 43הוא לא אך ,

הברית  נכרתה שם כאשר ובמיוחד ישראל, כלל לגבי

והמצוות. התורה קיום על ישראל כל עם יהושע של

תשל"ז) וישב ש"פ (משיחת
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[דלא 38) – רש"י מפרש חברון" מעמק "(וישלחהו) שגם ולהעיר
כו' עמוקה "מעצה – שם)] לדוד משכיל (ראה קמ"ל מאי כי – כפשוטו

זרעך". יהי' גר כי כו' שנאמר מה לקיים
העצה 39) מ"מ בדותן נעשה דהקלקול ואע"ג כאן: דוד דברי וראה

בשכם. היתה זה על
ב.40) לז, פרשתנו

שם.41) ובפרש"י ב ט, בראשית ראה
ואח"כ:42) כו' לאה שדנה כו' דינה כא) (ל, ויצא מפרש"י להעיר

ונולד גו' גו'.sqeiויזכור יוסף ע"ש
נתן 43) שיעקב – הראשון בפירוש – כב) (מח, ויחי מפרש"י להעיר

ממש". "שכם ליוסף
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ע

וישב  פרשת
ה  שיחה טו כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
כך  על והשאלות ופתילך", "חותמך על רש"י פירוש

הפסוק  אתן 1מן אשר הערבון מה (יהודה) "ויאמר
בידך", אשר ומטך ופתילך חותמך (תמר) ותאמר לך,
את  ומביא ופתילך" "חותמך המילים את רש"י מצטט
"טבעת  ומסביר ושושיפך", "עזקתך התרגום: לשון

בה". מתכסה שאתה ושמלתך בה חותם שאתה

את  להוציא רש"י מוכרח מדוע א) להבין: צריך
הפשוטה  ממשמעותה "חותמך" ולפרש 2המילה ,

(טבעת)? "עזקתך" אונקלוס: כתרגום

(שאותה  ל"פתילך" רש"י פירוש על גם קשה כך ב)
שאתה  שמלתך "שושיפך... כתרגום: מפרש הוא
משמש  ש"פתיל" מוצאים אין בתנ"ך בה"): מתכסה

"שמלה" של או 3במשמעות חוט של במשמעות אלא ,
?4חבל 

אינו  ש"פתיל" לומר מוכרח התורה על רש"י לפי ג)
בתנ"ך, המילים של המכריע כרובן הסבר, דורש
מפרש  רש"י אין מדוע מובן גם כן מפרשן, אינו שרש"י

בחומש  "פתיל" המילה .5את

לפרש  אפשרות אין שבפרשתנו נמצא אם אף ד)
"חבל" או "חוט" של במשמעות "פתיל" המילה את

כרשב"ם  לפרש רש"י היה צריך – מקום :6כבכל
ו"חוט". ל"חבל" הדומה דבר שזה "אזור", – פתילך

לשון  ציטוט לאחר רש"י מוסיף מה לשם ה)
ושמלתך  בה חותם שאתה "טבעת ההסבר את התרגום

בה"? מתכסה שאתה

ב.
המתעוררים  והקשיים המפרשים, דברי

המפרשים  בה 7יש חותם שאתה "טבעת שבתוספת ,
השאלה: את רש"י מתרץ בה" מתכסה שאתה ושמלתך

"עזקתך  הפירוש ופתילך" "חותמך במילים טמון כיצד
חותם  שאתה "טבעת רש"י: מסביר כך ועל ושושיפך"?

שאתה  "שמלתך "חותמך", הטבעת נקראת ולכן בה",

לפסוק  רש"י רומז בכך – בה" תעשה 8מתכסה "גדילים
המילה  כתובה שבו בה", תכסה אשר כסותך לך...

אשר  "כסותך עם ביחד ופתילים ציצית – "גדילים"

עקב  "פתילך", השמלה גם נקראת ולכן תכסה",
שעליה. והפתילים הציצית

הם  "ואיננו 9בכך הרמב"ן: קושיית את מתרצים
כאן  מדובר כי – ממנה" ערום וילך שמלתו שיתן נכון

כדי  הרגיל, לבגד בנוסף לובש, שהוא נוספת שמלה על
ציצית. מצות את לקיים

ש"חותמך  אפשר מדוע רק מסביר זה כל אך

(א) לא אך ושושיפך", "עזקתך משמעותם ופתילך"
ולא  מקרא, של פשוטו פי על כך לפרש הכרח שיש

ואזור  חותם מקום: בכל הפשוטה (ב)10כמשמעותם .
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יח.1) לח פרשתנו
חותמך 2) פי' – "סיטומתך" ופתילך חותמך שתרגם כאן וכבתיב"ע

וחוטייך. – א) עד, (ב"מ
כאן.3) ברמב"ן שהקשה וכמו
ג.4) מ, יחזקאל
משמש 5) – "פתיל" (ואדרבא ציצית. בפ' שלח ואילך. כח כח, שמות

ה)). לב, האזינו פרש"י – ("פתלתול" אחרת לתיבה ביאור
כ"א  "פתיל" תיבת פירוש בתור לא בא "חבל" – שם ביחזקאל וגם
שמות  פרש"י וע"ד למדידה*. פשתים דפתיל השייכות בפי' אגב דרך

אותן  וטווין מהם פתילים וקוצצין כו' תכלת בפתיל ומרכסן ואו): (כח,
לט, ג. לט, בפרש"י ועד"ז כו'. שחוט למדנו כו' פתילים וקצץ כו' חוט

לא.
כאן.6) ספורנו וראה
כאן.7) ושפ"ח רא"ם
יב.8) כב, תצא
כאן.9) וגו"א רא"ם

ה"אזור"10) רק לה נתן כי – הרמב"ן קושיית ג"כ מתורצת ולפ"ז
שלו.

.h ,fh mihtey (j"p)a melk yxit `l okle (*

 לקוטי שיחות 
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צריכה  מדוע בלאוֿהכי: הקושיא מתחזקת זה לפי
ל"טבעת  ולהתכוון ופתילך", "חותמך לומר התורה

כתוב  להיות היה יכול – וכו'" בה חותם שאתה

ושמלתך" "טבעתך מספר 11בפירוש הכתובות מילים ,
בתורה  לשמלה 12פעמים לרמוז צריך היה זה לפי (ג) ?

בפסוק  הציצית נקראת שכך "גדילך", המילה עלֿידי
בן  ועיקר: (ד) בה. תכסה גדילים... רומזים: שאליו

ציצית! מצות על בכלל עתה עד למד לא למקרא חמש

מפירוש  ציצית מצות קיום על יודע שהוא נאמר אם גם
בכל 13רש"י  ציצית", של "טלית יש שלישראל האומר

מוזכר  אין וכאן "פתיל", של הענין מוזכר אין זאת

בין  למקרא חמש בן יקשר וכיצד – "ציצית" של הענין
צריך  רש"י אין כך שעל נאמר ואם אלו?! פירושים שני

בקריאתֿ ואומר ציצית לובש עצמו הילד כי לספר,
רש"י  היה צריך זאת בכל תכלת", "פתיל 14שמע

בה"? תכסה "גדילים... הפסוק את להביא

ג.
בה" חותם שאתה "טבעת דוקא בקשה  תמר

לפרש  רש"י של ההכרח הוא: לכך ההסבר
מתוכן  נובע הפשוטה המשמעות לפי שלא "חותמך"

כדי  לתמנה הלך יהודה מלאכה 15הפרשה: צאנו", "לגז

בחותם  בה להשתמש צורך לפרש 16שאין קשה ולכן ,
יהודה  עמו יקח מה לשם א) כי: כפשוטו, "חותמך"

לדעת  תמר יכלה כיצד ב) צורך? ללא החותם את

ראשון  כדבר לה שיתן בפשטות ולומר עמו, שחותמו
החותם? את

שבה  טבעת, – "עזקתך" כתרגום רש"י מפרש לכן
רגיל, נוהג היא האצבע על טבעת נשיאת כי חותם, יש

הלך  כאשר הטבעת את ענד שיהודה בכך פלא ואין
צאנו". "לגוז

תמר  לקחה שכאשר מובן, הסבר: כאן דרוש אך
התנאים  את המקיים חפץ בחרה היא מיהודה, "ערבון"

בעיניו  שיקר חפץ א) ליהודה 17הבאים: מובן שיהיה ,
כדי  – לאישיותו שקשור חפץ ב) בו. בחרה מדוע

למי". נא "הכר לצורך בו להשתמש

היא  "חותמך" את שכשבקשה להדגיש, יש לפיכך
חשיבותה  כי – כטבעת בלבד, לטבעת התכוונה לא

מבטיחה  בחזרה,18אינה לקחתה מוכרח יהיה שיהודה
"אישית", מספיק איננה וכן

בהוסיפו  זאת מדגיש ורש"י – בקשה היא אלא
– שיהודה לטבעת, – בה" חותם שאתה "טבעת

בה 19"שאתה" חותם  לא 20– בודאי הוא שאותה ,
תמר  בידי .21ישאיר

ד.
יהודה  של המיוחד בגדו – פתילך

כאן  לפרש יכול רש"י אין מדוע גם מובן זה לפי
שום  אין לחגורה כי "אזור", של במשמעות "פתילך"

ליהודה. אישית שייכות או חשיבות

שאין  מיד ומוסיף "שושיפך", רש"י מפרש לכן
מתכסה  שאתה "שמלתך אלא רגילה, לשמלה הכוונה
חשובים  אנשים והרי בה, מתכסה שיהודה שמלה בה":

מיוחדים  בגדים הגדול 22לובשים בנה עשו "בגדי כמו ,
ויתן 23החמודות" ובגדים העבד... "ויוצא ,
ו 24לרבקה..." בהיותו , מיוחד, בגד לבש יהודה גם

שבשבטים  שבגד 25הגדול בטוחה תמר היתה ולפיכך ,
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כוונתה 11) שאין רמזה דבזה וגו"א ברא"ם תי' – ל"פתיל" בנוגע
(כנ"ל  ציצית מצות קיים שע"י שלו המיוחד לבגד אלא בכלל, לשמלה
(ג). בפנים ראה אבל הציצית, ע"ש – דוקא "פתיל" נקרא ולכן בפנים),

לז,12) פרשתנו ב. לה, וישלח כג. ט, נח לעיל: גם נזכר "שמלה"
לד.

כג.13) ט, נח
כאן.14) יצחק בבאר גם ראה
יג.15) פסוק
בחזקוני 16) ועד"ז הצאן". את בו חותם שהי' "חותמך כאן: בפס"ז

ב"חותם" משתמשים בפשטות אבל צמר"). של הקשרים ("לחתום כאן
ועוד). יב. ג, מג"א יא. כח, תצוה רש"י (ראה וכיו"ב ואגרות בשטרות

בפס"ז)17) (ועד"ז (חזקוני לו" צריכין "היו שרק בדברים משא"כ
כאן).

בדוגמת 18) טבעתו בשבטים הגדול הי' שיהודא שכיון את"ל ואפילו
בה  שיש טבעת – היא גם הרי יו"ד), ג, אסתר פרש"י (ראה המלך טבעת

יב). ג, (שם חותם
(כברד"ק 19) בו" שחותמין "טבעת רש"י כתב שלא מה יומתק ועפ"ז

בה". חותם שאתה "טבעת (מדגיש) אלא כאן),
כאן)20) עה"ת – להרגצובי – בצפע"נ (מובא ב כז, מב"מ להעיר

אינשי. משאלי לא דטבעת
טו).21) (פסוק לזונה" ש"ויחשבה ובפרט
ספורנו.22) כאן. רמב"ן גם ראה
טו.23) כז, תולדות
נג.24) כד, שרה חיי
(25.3 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה כו. לז, בפרשתנו כדמובן

מגדולתו. אחיו שהורידוהו א): (לח, לעיל מפרש"י להעיר אבל
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בה"26זה  מתכסה יהודה 27("שאתה ישוב בודאי (
לקחת.

עצמה  התורה מוסיפה "מטך" שלמילה [כשם
את  דוקא בקשה שתמר להדגיש כדי בידך", "אשר

יהודה  גבורת התבטאה שבו יהודה, של ].28מקלו

השאיר  כיצד – הרמב"ן קושיית מתורצת זה לפי
בגדו  זה היה לא כי – תמר אצל בגדו את יהודה

לחשיבותו. כסימן שלבש מיוחד בגד אלא היחיד,

ה.
קודמת  מפרשה מפרש"י מובן שמלה, – פתילך

במילה  טמונה כיצד דלדעיל: לשאלה ההסבר

רש"י  מפירוש מובן "שמלה", של המשמעות "פתילך"

הקודמת: בפרשה

הפסוק  אומר 29על נפתלתי" אלקים "נפתולי

לכן 30רש"י  "חבור". של משמעות יש של"פתיל" ,
כי  "פתיל", בשם בה מתכסה שאדם שמלה גם נקראת

ומקושרת  קרובה האדם 31היא .32אל

"חותמך", במילה דוקא משתמשת שהתורה וכשם
מאותה  "פתילך", המילה כאן מדוייקת גם כך כמוסבר,

של  לשמלתו תמר בקשת מובנת זו במילה סיבה:
אישי  קשר לו שיש בו, מתכסה שהוא הבגד – יהודה

ליהודה. וחשיבות

ו.
חותם" בה שיש שב"טבעת הצדדים שני 

זה: רש"י שבפירוש תורה של מיינה

שני  לעיל מוזכרים בה" חותם שאתה ב"טבעת

קצוות:

מפני  לא זה בערבון תמר חפצה אחד, מצד (א)
אלא  ליהודה, דוקא וקשר חשיבות אין לה כי הטבעת,

שני  מצד (ב) יהודה, חשיבות על המראה החותם, מפני
הטבעת. מן חלק אלא עצמו, בפני דבר החותם היה לא

פנימיות  של להסבר מתאימים אלו צדדים שני
קשור  וזה חותם", בה שיש "טבעת של לענין התורה

שבגללה  לסיבה התורה פנימיות לפי הכללי להסבר

הדברים שלושת את דוקא מיהודה תמר הללו בקשה
להלן. שיוסבר כפי ומטך", ופתילך "חותמך –

ז.
חותם  – שבת טבעת; – הימים ששת

הפסוק  מלאכתו 33על השביעי ביום אלקים "ויכל

במדרש  נאמר עשה" למלך 34אשר משל אמרי: "רבנן :
היה  מה כך חותם. – חסירה היתה מה טבעת לו שעשו

הוא  שבת ללא העולם כלומר, שבת". – חסר העולם

לטבעת. ה"חותם" היא והשבת חותם, ללא כ"טבעת"

הוא  לכך :35ההסבר
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שרגיל 26) "בגד" ולא "שמלה", לשון רש"י שנקט מה יומתק עפ"ז
בגדי  ותסר יד): פסוק (לעיל גופא זה בסיפור שנאמר (וכמו בתנ"ך יותר
מיני  כל כולל "בגד" כי – גו') בגדי ותלבש שלאח"ז: (יט) ובפסוק גו'.
מצנפת  גו' הבגדים ואלה ד): כח, (תצוה כהונה בבגדי [וכמ"ש לבושים

בו. שמתעטפים בגד על מורה "שמלה" משא"כ ואבנט],
"טבעת 27) התרגום) לשון (על רש"י דהוספת – בפנים המבואר ע"פ

בחרה  למה לתרץ באה בה", מתכסה שאתה ושמלתך בה חותם שאתה
לפירוש המשך (ולא דוקא אלו בדברים ופתילך",תמר "חותמך התיבות

אחד*, בדבור רש"י מבאר הענינים שב' מה יומתק – המפרשים) כפירוש
דא. בכגון כרגיל בפ"ע, בדיבור תיבה כל ולא

כאן.28) וספורנו בחיי רמב"ן, ראה
ח.29) ל, ויצא
עקש 30) לשון מפרשו "ואני שמסיים ואף סרוק". בן "מנחם מפי'

מפרשו", ל"ואני קודם סרוק" בן "מנחם פי' שמביא מזה א) הרי: – כו'"
אינו  עקש" "לשון הפי' גם ב) בפשש"מ. העיקרי הפירוש שהוא מוכח

כאן, פירושו שאי"ז אלא חיבור, ל' פירושו אפ"ל ד"פתיל" שולל
"פתיל  רש"י: מפרש פתיל" "צמיד טו) יט, (חוקת שעה"פ מזה וכדמוכח
מחובר  "ל' רש"י: מסיים שם) (חוקת הנ"ל בפי' ג) כו'". מחובר לשון –
מפרשי  וראה כו'". נתחברתי נפתלתי אלקים נפתולי וכן עברי** בל'

ואכ"מ. שם. לחוקת רש"י
חלוק.31) זו ובפירש"י: גו'. לעורו שמלתו כו: כב, ממשפטים להעיר
כאן.32) וספורנו רד"ק וראה כאן. יצחק בבאר גם כ"כ

(פסוק  לקמן ממש"נ יצחק) בבאר גם (וראה הרמב"ן שהקשה ומה
היו  כו' השמלה כי שם: ברד"ק תי' כבר – רבים) (לשון "והפתילים" כה)

יותר. או שנים תכונת על נעשים
ב.33) ב, בראשית
ט.34) פ"י, ב"ר
ע'35) תשא א. תקיא, ג') (כרך בראשית אוה"ת ראה – לקמן בהבא

פ"א. ה'ש"ת שבתותי את ד"ה א'תתקנוֿז.

`"k "jlizte" "jnzeg" t"der wizrny epiid) da dqkzn dz`y jzlnye jlizte .da mzeg dz`y zrah jnzeg .jtiyeye jzwfr :i"yxc ipy qetca la` (*
.(r"ta xeaca

.iaxr oeyla :(i"zk i"yxae i"yxc ipye oey`x qetca d"ke) m"`xa (**
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העולם  הנהגת – טבע מלשון היא "טבעת"
לעולם, בעלֿהבית שיש לראות לא מאפשרת הטבעית

לקדושֿברוךֿהוא. "שייך" שהוא

בראשית, למעשה וזכר עדות חותם, היא שבת
החינוך  ספר אמונת 36כלשון "בלבבנו קובע שזה ,

מתחדש  שהעולם יודעים וממילא העולם", חידוש
הזקן  אדמו"ר שמסביר כפי תמיד, יום בכל

.37בהרחבה 

"אלקים" הקדושֿברוךֿהוא: של בשמותיו
"הטבע" ויהיה 38בגימטריא הוה "היה הוא ו"הוי'" ,

כפי 39כאחד" הוי', שם של הגילוי הוא "חותם" .
חז"ל  הקדושֿברוךֿהוא 40שאומרים של "חותמו
וכנאמר  הוא 41אמת", והוי' לעולם", הוי', "ואמת

וניכר  ה', אמת מתבטאת שבה נסית להנהגה השורש
העולם. מן לחלוטין נעלה שהקדושֿברוךֿהוא בגלוי

לגבי  לעיל הנזכרת החותם של למעלה בדומה
ערבון  לשמש היה יכול החותם דוקא ותמר: יהודה
לבעליה  הקשר ניכר אין כשלעצמה בטבעת כי לתמר,
ליהודה. השייכות את מוכיח החותם ואילו ליהודה, –

לבין  בראשית ימי ששת בין ההבדל זהו וכאמור,
שבת:

שם  באמצעות העולם נוצר בראשית ימי בששת
ההת  אמנם, הטבע. הנהגת משם אלקים, נובעת הוות

מהוה 42הוי' מלשון שם 43(הוי' שבו באופן זה אך ,(

ומשפיע  מאיר אלקים 44הוי' שם ואילו 45באמצעות .
– אמת" הקדושֿברוךֿהוא של "חותמו נוסף בשבת

שהוא  כפי בעולם משפיע הוי' שם לעולם": הוי' "אמת

עצמו  .43מצד

"טבעת" לבין "חותם" בין להבדל בהתאם גם וזה

–46בספירות  ו"טבעת" היסוד, ספירת הוא "חותם" :
טבעית, להנהגה השורש היא המלכות ספירת מלכות.

אנפין) (זעיר היסוד נסית.47וספירת להנהגה שורש היא

ח.
חותם  – נפש מסירות טבעת; – שכלית עבודה

אלא  עצמו, בפני דבר  איננו שהחותם כשם כאמור,
שייכת  הטבעת שגם ניכר ובאמצעותו לטבעת, קשור

מששת  נפרדת איננה (הנס) השבת גם כך – ליהודה

ששת  לאחר השביעי היום היא (בריאה), ימיֿבראשית
"מה  חז"ל: וכלשון הבריאה, את משלימה היא הימים,

הטבע  שלימות כלומר, שבת". – חסר העולם היה
הטבע  שמעל דרגה של בהמשכה תלויה –48עצמו

מהעולם. הנעלה הוי', שם של דרגה

ה': בעבודת גם וכך

שכלית  עבודה א) ה': בעבודת אופנים שני יש

אור  לעולם מורידים שבאמצעותה ודעת, טעם עלֿפי
לבריאה  המותאם נפש,49אלקי מסירות של עבודה ב) .

האלקי  האור יורד שבאמצעותה ודעת, מטעם שלמעלה
מהבריאה  נסית 47הנעלה בהנהגה המתבטא –50.
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פמ"ג.36) ח"ג במו"נ וכ"כ לב. לא, מצוה
בתחלתו.37) והאמונה היחוד שער
משמע 38) א) (פט, ובשל"ה רפ"ו. שעהיוה"א פ"ב. יב שער פרדס

בזהר. שכ"ה קצת
א).39) (פב, פ"ז שעהיוה"א סע"ב. רנז, זח"ג
(צג,40) וביאורו ד) (צא, מסעי אלה ד"ה לקו"ת וראה א. נה, שבת

ואילך). ב
(השלישי).41) השמע"צ ביום רד"ה לקו"ת וראה – ב קיז, תהלים

להם  נכרתי לא שם): בראשית באוה"ת (הובא ג ו, וארא רש"י וראה
ה'. שמי שלי.. אמתית במדת

דוקא 42) הסובב בכח הוא ההתהוות דעיקר כידוע יותר, ולמעלה
(נדפס  השמע"צ ביום ד"ה ב). (צ, מלכות לבוש יביאו ד"ה מג"א (תו"א
תרנ"ט. תכלה לכל ד"ה – ובארוכה ואילך). תשעט א' ע' שמע"צ באוה"ת

ובכ"מ).
ועוד.43) פ"ד. שעהיוה"א פ"ט. ש"א פרדס שם. זהר ראה
בממכ"ע..44) ומאיר ש"נמשך מה הוא הסובב מאור ההתהוות וכן

ב. סא דרמ"צ ד. צב, מג"א (תו"א כו'" ועוז כח בו נותן הסובב שאור
ובכ"מ). שם. תכלה לכל ד"ה – ובארוכה

(תו"א  הסובב אור – הוי' מחפץ דשרשו שבנבראים ה"צורה" וגם

התלבשות  ע"י "הוא – ובכ"מ) בתחילתו. עה"ח קונ' נ"ח. רד"ה מקץ
.15 ע' ה'שי"ת סה"מ שם. עה"ח (קונ' כו'" חכמה בבחי' הרצון בחי'

ובכ"מ).
מאיר  מצ"ע שהוא כמו הסובב שאור הוא השבת דיום והחידוש

הממלא. באור
הוי'..45) שם מהארת דההתהוות.. שם: שבתותי את ד"ה ראה

האור  פנימי' ובשבת.. אלקים בשם והסתר בהעלם שבא האור.. חיצוני'
כו'.

וש"נ.46) שם, בראשית אוה"ת
שלד,47) חנוכה אוה"ת גם וראה וש"נ. א. ק, לתהלים אור יהל ראה

ב.
פקל"ט )48 (מהדו"ב) פיה"מ ב). (מד, לתודה מזמור ד"ה סידור ראה
ואילך.

וש"נ)49) קסח. ע' תש"ג סה"מ (ראה בכתהאריז"ל מ"ש וכידוע
וע"י  השתלשלות) דס' (אור זו"נ יחוד ממשיכים דתומ"צ העבודה דע"י

אוא"ס). מעצמות חדש (אור או"א יחוד – דמסנ"פ העבודה
דאו"א 50) פנימי יחוד דע"י מהרמ"ז, א) (יט, בראשית אוה"ת ראה

על  השולטים הנסים עשיית והיא מחודשת הנהגה בעולם "תתחדש
הטבע".
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השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - וישב פרשת - לקוטי־שיחות

רק  נגרמת ודעת טעם שעלֿפי העבודה שלימות
נפש  מסירות של בעבודה מלווה היא .51כאשר

ט.
נעלות  דרגות עם מלכות חיבור – תמר

נס  של צירוף זהו וטבעת שחותם דלעיל, ההסבר

קשו  (מלכות), וטבע שתמר (יסוד) לכך הפנימי לטעם ר
ומטך": ופתילך "חותמך – אלו דברים שלושה בקשה

בספרים  לכן 52כתוב מלכות. בבחינת היא שתמר ,
שהם  דברים – ומטך" ופתילך "חותמך את בקשה היא

(פתילך), נצח (חותמך), יסוד הספירות: שלוש כנגד

(מטך) הספירות 53הוד לחיבור לגרום רצתה היא בכך .
המלכות  ספירת עם ממלכות ובלשון 54הנעלות ,

המלכות. בנין החסידות:

"פרץ", ותמר" יהודה "מעשה עלֿידי נולד כך

דוד  בית מלכות יצאה משיח 55שממנה כלומר,56עד –

התחיל  בשלימותו, לבוא לעתיד שיהיה המלכות" "בנין
ותמר. מיהודה

מפרש  שרש"י לכך הפנימי ההסבר שזהו לומר, יש
וטבעת  חותם כי חותם, עם "טבעת" זהו – ש"חותמך"

של  שהענין איפוא, יוצא, ומלכות. יסוד של הענין זהו

מתאים  וטבעת יהודה 57חותם מעשה של הכללי לתוכן
חותם  של דרגה "המשכת" הוא המלכות בנין ותמר:

(מלכות). טבעת של הדרגה בתוך (יסוד)

י.
העולם  עם אין־סוף חיבור – בטבעת קדושין

בעלי  רבותינו דברי את גם להסביר אפשר זה לפי
כאשר 58התוספות  בטבעת": ש"קדשה "חותמך"), (על

ומכך  קדשה, הוא (טבעת) החותם את לתמר יהודה נתן
המנהג  טבעת.59נובע עלֿידי לקדש

לבין  קדושין בין הקשר מהו להבין: צריך לכאורה:
נהוג  שבגללו מזה 57טבעת, וכן: בטבעת? לקדש

בקדושי  דוקא בטבעת קדושין של לענין רומזת שהתורה
ביניהם. משמעותי קשר שיש מובן ותמר, יהודה

ידוע  הוא: לכך האיןֿסוף 60ההסבר כח שגילוי
– עד עדי בנין שהוא הנישואין, בענין מתבטא בעולם
שבין  לחיבור דומה הנישואין ענין כלומר, איןֿסוף.

לטבעת  (נס) האיןֿסוף 61חותם כח גילוי (טבע):
עצמו. בעולם

חיבור  והמושלם, האמיתי המלכות" ש"בנין ומכיון
ומלכות), יסוד וטבע, (נס העולם עם איןֿסוף של
ותמר, יהודה מקדושי התחיל לעתידֿלבוא שיהיה
עלֿידי  הקדושין ענין נרמז בהם דוקא ולכן – כדלעיל

טבעת.

תשט"ו) תשל"ג; וישב ש"פ (משיחת
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דיחו"ע 51) העבודה לענין – ואילך פ"ז עה"ח קונ' עד"ז ראה
ויחו"ת.
אדנֿי".52) שם "תמר תמר: סוד פרשתנו, להאריז"ל לקו"ת ראה

א. עב, זח"ג וראה
באו"ת 53) הובא שם. במק"מ) (והובא הרח"ו הגהות שם. זח"ג

תרע"ט. תרכ"ז, ויגש רד"ה ב). (שכב, חנוכה אוה"ת פרשתנו. סוף להה"מ
א.54) תתרצז, ו') (כרך פרשתנו אוה"ת וראה שם. זהר
רות.55) מגילת סוף
שם.56) וברש"י יד פפ"ה, ב"ר ראה
הרח"ו 57) פי' מביא (33 (שבהערה בראשית שבאוה"ת ולהעיר

עיי"ש. וטבעת, חותם לענין נו"ה") ומטך פתילך יסוד (ד"חותמך
כאן 58) ובריב"א עה"ת. זקנים מושב זקנים. הדר – בתוספות וכ"ה

והמטה. והפתילים החותמת לה שנתן במשכון שקדשה הא'): (בפי'

טעם 59) להם ויש בטבעת לקדש נוהגין כז: ר"ס אבה"ע רמ"א ראה
בני  בין מנהגים חילוף אוצר ובס' ות"י. ת"ה תקו"ז ראה הזהר. בתקוני
בטבעת  לקדש א"י דמנהג בסופה) ב"ק ביש"ש גם (הובא א"י לבני בבל

בבבל. משא"כ
(60– ובארוכה תרנ"ב. הנהנה כל ד"ה א. מ, שה"ש לקו"ת ראה

ואילך. 93 ע' תשמח שמח המשך
חותם.61) בלי בטבעת (ודוקא) לקדש מנהגינו למה עפ"ז לכאו'

שיש  בטבעת לקדש שלא שנהגו ע"ד שהוא י"ל נגלה ע"פ הטעם
סקי"א). חאה"ע צ"צ שו"ת וראה ס"ב. סל"א אה"ע (שו"ע אבן בה

(שבהערה  בראשית באוה"ת שמסיים מה ע"פ לבאר אפשר ואולי
הרי  – בפנים הנ"ל וע"פ מקיף, בחי' הוא קדושין דטבעת מלקו"ת (33
והברכות  הקידושין לאחרי רק בא (וזה בפנימיות ההמשכה הוא חותם

ספט"ו)). (שמו"ר לעת"ל – זה יהי' ובכללות וכו'.
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חודש טבת

ביאור מאחז"ל )מגילה יג, א( "ותלקח אסתר אל המלך... 
בחודש העשירי הוא חדש טבת – ירח שהגוף נהנה מן הגוף.

אמד1 דב חסרא2 ותלקח אסתד אל המלך אחשודוש אל 
בית מלכותו בחרש העשידי הוא חורש טבת )אסתד ב, טז(, 

ידח שנהנה גוף מן הגוף.
מגילה יג, א

שהגוף נהנה מן הגוף, מפני הצינה, והעיר לך הכתוב שהיו 
מתכונן מן השמים לחבבה על בעלה.

רש"י

וצ"ל מהו"ע זה3 למעלה.

מלכות5  על  דומז  שאסתד4  ירוע  הנה  כי  הוא,  והענין 
הנקדאת6 שושנה מספד7 אסתד, והוא שם ארנ"י8 רמלכות 

1( מבאד כאן כמה שאלות, והם:

א( מה הטעם רנלקחה אסתד לאחשודוש בחורש העשירי רוקא?

הוא חודש טבת", מה  ב( מה הטעם רהפסוק מרגיש "בחורש העשידי 

הקשד במיוחר לחורש "טבת"?

ג( מהו הפי' )בפנימיות( "שהגוף נהנה מן הגוף"?

ר( למה רדש זה "ר' חסדא" רוקא?

ויבואד בפנים.

2( כך היא הגידסא בילקוט שמעוני אסתד סי' טז. ובעין יעקב.

3( דאה לקוטי שיחות חלק טו ע' 382 ואילך. ובהעדות שם.

44( מבאד ר"אסתד" מדמז לבחי' מלכות מצר כמה טעמים, והם:

א( אסתד בגי' שושנה בחי' מלכות.

ב( אסתד מלשון הסתדה בחי' מלכות.

ם ארנ"י מלא בהסדת י' – בחי' מלכות. ג( אסתד בגי' שֵׁ

ר( אסתד מלך על קכ"ז מרינות בגי' ארנ"י )רמלכות( בדבוע ע"ה.

55( דאה רדך מצותיך קנט, א-ב. לקו"ש חט"ז סוף עמור 357 ובהנסמן 

שם

סה"מ  כז.  עמור  תש"נ(  )הוצאת  אסתד  מגלת  התודה  אוד  דאה   )6

ח"ב  ה'תשנ"ב  התווערויות  מנחם  תודת  ואילך.  קכח  עמור  ה'תשל"ז 

עמור 185.

וכן אסת"ד. דאה פדי עץ חיים שעד הפודים  7( "שושנה" )בגי' 661(, 

פדק ו'. אוד התודה פדשת דאה עמור תת-א.

8( אדנ"י דמלכות: דאה תניא שעד היחור והאמונה פדק ז וז"ל: ירוע לכל 

כי תכלית בדיאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתבדך ראין מלך 

ודחוקים  וזדים  נפדרים  פי' עם מלשון עוממות שהם רבדים  בלא עם 

מסתתד  רמלכות  ארנ"י  ששם  מה  והוא  י'9,  בהסדת  מלא 
בדיש  ועיין  הסתדה,  מלשון  אסתד10  פידוש  שזהו  בבי"ע, 
מלך  ובמקרש  החוחים,  בין  כשושנה  ע"פ  הזהד  הקרמת 
ובביאודי11 הזהד, שם, ואסתד נכנסה למלוך על קכ"ז מרינות 
מפני שהיא בת בתו של שדה שחיתה קכ"ז שנים כרדז"ל12, 

שם  שייך  לא  מאר  דבים  בנים  לו  היו  אפילו  אילו  כי  המלך,  ממעלת 

וכן אפילו על שדים לברם, דק בדוב עם רווקא הרדת  מלוכה עליהם, 

מלך, ושם המודה על מרת מלכותו יתבדך הוא שם ארנות כי הוא ארון 

כל האדץ, ונמצא כי מרה זו ושם זה הן המהוין ומקיימין העולם להיות 

עולם כמות שהוא עכשיו יש גמוד ורבד נפדר בפני עצמו, ע"ש.

דאה ג"כ לקוטי שיחות חלק יח ע' 172 ואילך.

9( פירוש: ארנ"י במלואו הוא, אל"ף )111( + רל"ת )434( + נו"ן )106( 

)וכן "שושנה"( בגי' 661, נמצא "אסתד"  יו"ר )20( = 671. "אסתד"   +

בגי' שם "ארני" במלואו חסר י' )10(, וחסד האותיות "ור" )10( רמילוי 

ה"יור" כרלקמן.

דאה גם ספד המאמדים – תודת שמואל תדכ"ו עמור קסח. לקוטי לוי 

יצחק, העדות לזהד שמות-רבדים עמור קנט וז"ל: באסתד הדומזת על 

מל' שיודרת ומסתתדת בבדיאה חסד בה י' שאז חסד ממנו אוד האצי' 

י' שבאצי', והוא, כי שם אר' רמל' כשהוא במלואו באצי'  בחי' חכמה 

הוא מספד תדע"א, ובאסתד שזהו בחי' מל' כמו שמסתתדת בבדיאה 

חסד י' למספד תדע"א והוא י' ראר' עכ"ל. עי"ש גם ע' קסט.

יח(  )רבדים לא,  ב: אסתד מן התודה מנין שנא'  10( דאה חולין קלט, 

ואנכי הסתד אסתיד פני ביום ההוא וגו'.

ודאה אוד התודה מגלת אסתד )הוצאת תש"נ( עמור טז וז"ל: ואפשד 

באצילות,  כשהיא  הא'  מרדגות,  שני  יש  ראצילות  במלכות  כי  לומד 

הב' כשהיא יודרת לבי"ע וכמ"ש )בלקו"ת שיד השידים ח, א( בביאוד 

ע"פ שחודה אני ונאוה, וזהו ענין הרסה היא אסתד, אשד הרסה היינו 

כשמיוחרת עם ז"א בעלה חג"ת ראצילות, היא אסתד כשיודרת לבי"ע 

כשושנה בין החוחים ע"ש.

11( דאה ביאודי הזהד לארמו"ד האמצעי ]קה"ת ה'תשע"ה[ ג, סע"א 

פתח  בהתחלתו,  בדאשית  בהקרמת  הזהד  מאמד  להבין  וז"ל:  ואילך 

וחווד  סומק  בה  אית  שושנה  מה  כו'  החוחים  בין  כשושנה  חזקיה  בי 

אוף כנסת ישדאל אית בה רין ודחמי. הנה ירוע רשושנה הגשמית יש 

גוונין כמ"כ מל' ראצי' המסתתדת בבי"ע יש בה רין ודחמי... ומה  בה 

שנקדאים  בנבדאים  המל'  והעלם  הסתד  הוא  החוחים  שבין  שושנה 

כן  כמו  וגבודה,  מחסר  בהתכללות  פי'  וסומק  חווד  בבחי'  היא  חוחים 

עיין שם כל  ודחמי.  רין  פנימיות המל' אית בה  ישדאל רלעילא  כנסת 

הביאוד.

ורודש,  יושב  היה  עקיבא  דבי  ג:  נח,  פדשה  דבה  בדאשית  דאה   )12

על  שתמלוך  אסתד  דאתה  מה  אמד,  לעודדן,  בקש  מתנמנם,  והצבוד 

שבע ועשדים ומאה מרינה, אלא תבא אסתד שהיתה בת בתה של שדה 

שחיתה ק' וכ' וז', ותמלוך על ק' וכ' וז' מרינות עי"ש.
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ם ארנ"י13, שבדבוע הוא קכ"ו ועם הכולל עו זה דומז ג"כ על שֵׁ
קכ"ז. ועיין בלקוטי תודה מהאדיז"ל פ' חיי14 שדה.

ארנ"י  שם  להשלמת  י'  מספד  חסד  שבאסתד  ומפני 
שיושלם  הנה  רארנ"י,  הי'  רמלוי  ו"ד  האותיות  שהם  מלא, 
זה  הי'  רארנ"י,  הי'  רמלוי  ו"ד  האותיות  רמלכות  לאסתד 
בחרש העשידי טבת15 רוקא. החרש העשידי בכלל דומז על 
מלכות ספידה הי', הנבנית מהט' ספידות הקורמים16 חח"ן 
בג"ה רת"י, וכמו הט'17 בדכות, הט' תקיעות רד"ה, שאז הוא 
בנין המלכות, זהו טבת ט'18 בת, בת19 קאי על מלכות כירוע 

הנבנית מט' ספידות הקורמים לה.

התחלתם  )כי  הר'  התקופה  היא  טבת  תקופת  גם 
האות  דביעית  בחי'  שהיא  מלכות  בחי'  היינו  מניסן(  הוא 
הדביעי20 שבשם הוי', וכן השם הר' מהר' שמות21 ע"ב ס"ג 

13( ארנ"י בדבוע הוא: א' )1( + א"ר )5( + אר"נ )55( + ארנ"י )65( = 

126, ועם הכולל – קכ"ז, 127.

והנה  המלכות  סור  שדה  הנה  אדבע,  בקדית  שדה  "ותמת  וז"ל:   )14

והנה שם  הכתד של המלכות הוא שם ארני בדיבוע כמ"ש ברדושים, 

ר' מציאות ]א' א"ר אר"נ ארנ"י[ וזהו בקדית אדבע, אמנם עם היות' ר' 

צדופים הכל א' וחיבוד א' וזהו חבדון לכן תמצא שחיתה קכ"ז נגר שם 

הנ"ל שעולה עם הכולל קכ"ז" עי"ש.

15( מבאד כאן "ששה" ביאודים במה שהי' "בחורש העשידי הוא חורש 

טבת", כרי שיהי' בנין מלכות – אסתד ובנ"י, והם:

א( "חורש העשירי" – דמז לבחי' מלכות.

ב( חורש "טבת" נוט' "ט – בת", בת בחי' מלכות הנבנית ע"י ט' ספידות.

ג( טבת נוט' ט – בת, מספד ט' מדמז לבחי' ב"ן, ט' אותיות – מלכות.

ר( תקופת טבת היא התקופה הר' – בחי' מלכות.

 – ארנ"י  של  מהמילוי  הנחסד  ו"ר,  לאותיות  דמז  הוא  טבת  חורש  ה( 

מלכות.

ואז ארנ"י )מלכות( בדבוע עם הכולל הוא קכ"ז,  ה',  ו( בהמשך לאות 

כנגר קכ"ז מרינות שאסתד ָמלָכה.

16( ד"ת: חכמה, חסר, נצח. בינה, גבודה, הור. רעת, תפאדת, יסור.  הג' 

קווין כירוע רימין שמאל ואמצע. דאה תודה אוד פדשת תולרות יט, א 

ואילך.

17( דאה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג סימן סר סוף העדה 7.

שהוא  מצר  הן  המלכות,  ספידת  על  מדמז  טבת  רחורש  מבאד   )18

באופן  מדומז  )וכן  העשידי  ספידה  הוא  ומלכות  ה"עשידי",  החורש 

קביעות החרשים כרלקמן(, והן מצר האותיות "טבת" מדומז "מלכות", 

רהוא נוט' "ט-בת", הט' ספידות הבונה את ה"בת" – מלכות. וכן "ט" 

ם ב"ן רמלכות. מדמז לבחי' שֵׁ

19( דאה תודה אוד לז, ר. לח, א. תודת מנחם – ספד המאמדים מלוקט 

חלק ר עמור קפה. לעיל סי' ג.

20( דאה תניא – אגדת התשובה פדק ר.

21( שמות ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן. פידוש:

ם ע"ב: יו"ר, ה"י, וי"ו, ה"י )72( – עשד אותיות. שֵׁ

מ"ה ב"ן, שע"ז דומז ג"כ האות ט', היינו שם ב"ן שבו יש דק 
ט' אותיות22.

אך מה שטבת23 הוא חרש הי' הוא ו"ר, היינו ו' חרשים 
רקיץ מניסן ער תשדי, ור' חרשי החודף מתשדי ער טבת, 
זהו שבחרש הזה רוקא נלקחה אל המלך, והוא מה שנשלם 
למספדה  החסדים  רארנ"י  הי'  רמלוי  ו"ד  האותיות  לה 

עצמה, ואז הגוף רוקא נהנה מן הגוף,

כי הדי מה שנעשה ב' גופים בז"א ומלכות, בז"א בפ"ע 
גם  ונמשך  רזו"ן,  הנסידה  מצר  זהו  הנה  בפ"ע,  ובמלכות 
במ"א  )וכמ"ש  פ"ו,  הזיווגים24  בשעד  ועיין  קשות,  גבודות 
בענין משמדת בית בלגה, ובענין השסועה שיש לה ב' גבין 
וב' שרדאות(. וענין המיתוק רהגבודות שהוא שהגוף יהנה 
מן הגוף, והיינו מה שהגוף רהמלך והמלכה אסתד, שדומז 
על זו"ן יהנה זה מזה. היינו, כי ע"י הנסידה הדי נעשו הגופות 
שהוא  רמלכות,  הגוף  הוא  והעיקד  ורינים.  גבודות  מלאים 
נתמלא מגבודות, וזהו שהמכוון בהגוף נהנה מהגוף, הוא גוף 

רהמלך מגופה ראסתד, וכמובן.

המימדא  שבעל  זהו  חסרים,  ע"י  הוא  היחור  גוף  ומ"מ 
הוא דב חסרא רוקא, בחי' חסרים.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רמט ואילך

ם ס"ג: יו"ר, ה"י, וא"ו, ה"י )63( – עשד אותיות. שֵׁ

ם מ"ה: יו"ר, ה"א, וא"ו, ה"א )45( – עשד אותיות. שֵׁ

ם ב"ן: יו"ר, ה"ה, ו"ו, ה"ה )52( – תשע אותיות. שֵׁ

בביאוד השמות והצידופים, דאה: מאמדי ארמו"ד הזקן ענינים כדך א 

עמור קפב ואילך. אוד התודה ענינים עמור דמ ואילך.

ם מ"ה ז"א  ם ס"ג בבינה )השכל(, שֵׁ ם ע"ב הוא בחכמה, שֵׁ ומבואד, רשֵׁ

ם ב"ן הוא מלכות )הריבוד ומעשה(. )המרות(, ושֵׁ

22( "משא"כ בהג' שמות הקורמים ע"ב ס"ג מ"ה שברכודא, פני"ם*, יש 

בכ"א מהם י' אותיות. שבס"ה הוא ל' אותיות, יוסף הי' בן ל' כשנתעלה 

לגרולה. והוא ההפדש בין בולי לבוטי בגיטין בפ' השולח, שבבולי הוא 

ל' ובבוטי ט'. בולי הוא עשידים מהג' שמות הקורמים, )והוא התלתא 

עתידי שהיו בידושלים, בפ' הניזקין( ובוטי הם עניים היינו מל' הנקדאת 

עני'". )לקוטי לוי יצחק כאן(. דאה הביאוד בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק 

ג' סי' סר.

*( פירוש: ע"ב ס"ג מ"ה בגי' פני"ם. דאה לקמן סי' קא.

לחורש  מרינות  קכ"ז  על  אסתד  למלכות  רהקשד  מבאד  פירוש:   )23

באופן  והן  מלכות,  בחי'  "העשירי"  חורש  שהוא  מצר  הן  הוא,  טבת, 

קביעות החרשים, להשלים המספד עשד )10( לארנ"י מלא.

24( שעד טו.
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עז

אחיך  הלוא  יוסף  אל  ישראל  ויאמר   – יג  לז, 
לו  ויאמר  אליהם  ואשלחך  לכה  בשכם  רועים 

הנני

א. בדבות פדשת וישב איתא ע"פ אחיך דועים בשכם, 
ורוד ישבחוך כו' לא ימוש  אבל לעתיר לבוא כתיב לרוד 
לעולם וער, ואין לו הבנה פשוטה לכאודה, אך הנה איתא 
בספדי קבלה ומהם במאו"א שהטעם שישעי' דאה ששה 
כנפיים כמ"ש ששה כנפיים לא' מהם שתים כו' ויחזקאל 
לא דאה אלא ר' כנפיים כמ"ש ואדבעה כנפיים לא' מהם, 
כנפיים,  שש  דאה  לפיכך  הגולה  קורם  הי'  שישעי'  לפי 
ויחזקאל הי' בתוך הגולה כמ"ש ואני בתוך הגולה לפיכך 
ששה  האדיז"ל  בכתבי  ואיתא  כנפיים  ר'  אלא  דאה  לא 
ו'  כנגר  הם  וער  לעולם  מלכותו  כבור  שם  בדוך  תיבות 
גרפין וב' תיבין לעולם וער כנגר גרפי הדגל כו' ע"ש ומובן 
ב'  ג"כ  חסד  גרפין  ב'  שחסד  הגלות  בזמן  שעתה  ממילא 

תיבין לעולם וער, ועור עי' בתניא.

ובזה יובן כוונת הדבות שכתב והנה אחיך דועים חסד 
ו'' הפי' בזמן שישדאל שדוים בצעד בגלות בשכ"ם ד"ת 
ירוע  שהנה  והפי'  חסד,  תיבין  וב'  גרפין  ר'  כנגר  בשכ"מ 
תתאה  יחורא  הוא  וער  לעולם  מלכותו  כבור  שם  רבדוך 
הקושיא  להבין  בר"ה  )עיין  חיצוניות  ביטול  בחי'  והיינו 
הביטול  אין  הגלות  ובזמן  התניא(  ספד  בתחלת  הנזכד 
בשלימות אבל לעתיר לבוא כתיב לרוד ורוד כו' לא ימיש 
לעולם וער היינו ב' תיבין כנגר ב' גרפין, והיינו שיהי' הביטל 
בשלימות והיינו באלף השביעי בחי' גן ערן התחתון אבל 
באלף השמיני יהי' ביטול פנימי במתיקות התענוגים הרד 

מלך הח' כתיב חכמה והוא ענין בחי' דאי' כו' ור"ל.
אוד התודה עמור תתתלח

לז, יז – ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר

רבד  “ואת  כתיב  יאמד  הדבר.  את  שמר  ואביו  ב. 
המלוכה" )שמואל-א י, י( זו הכוונה של “ואביו שמד את 
הרבד", ששמד את המלוכה של יוסף. עור אפשד לדמז 
רירוע שהשודש של מלוכה הוא מלכות בית רור, ולכך 
השם ארנ"י שהוא מרת מלכות במילואו מספדו תדע"א 
)אלף, רלת, נון, יור, זהו תדע"א. לף. לת. ון, ור, זהו דות(, 
על שעד מתדגם התדגום תד"ע ומדמז שמלכות בית רור 
הוא השודש והשעד של כל המלכות, והמילוי של ארנ"י 
מספדו דו"ת לדמז שמלכות בית רור יצאה מדו"ת, ויוסף 
גם  בו  נכלל  ישדאל  מלכות  של  ודאשית  התחלה  שהי' 
של  בסוף  להיות  עתיר  והוא  רור,  בית  מלכות  של  הכח 

שם ארנ"י ועתיר להתגלות משיח בן יוסף, משיח בן רור, 
ונדמז ואביו שמד את, ס"ת דות, שהוא המילוי של שם 

ארנ"י שהוא המלוכה.
מהד"ש מבעלזא

באחד  ונשלכהו  ונהרגהו  לכו  ועתה   – כ  לז, 
מה  ונראה  אכלתהו  רעה  חיה  ואמרנו  הבורות 

יהיו חלומתיו

אם  במרדש  תמה  חלומותיו.  יהיו  מה  ונראה  ג. 
שדוח  רדשו  ולכך  חלומותיו,  יתקיימו  איך  יהדגוהו 
יש  פשוט  וברדך  יקום.  מי  רבדי  נדאה  כן  צוח  הקורש 
לומד כי כבד הקשו בממ"נ אם חשבו השבטים חלום של 
ואם חשבוהו לחלום של אמת  זו קנאה  יוסף להבל מה 
הרבד  את  שמד  ואביו  אמדו  אבל  תחבולה,  יועיל  מה 
שחשב שהגיע תחיית המתים בימיו ויהי' אמו חי כן הוא 
אותו  שיהדגו  כן  יוסף  על  גם  השבטים  וחשבו  במרדש, 
בתחיית  חי  יהי'  ואח"כ  יהדג  יוסף  בן  משיח  כי  כדאוי 
המתים וימלוך, וכך חשבו על יוסף בעצמו ששם יהדגוהו 
ואח"כ יהי' בתחיית המתים ואז יתקיימו חלומותיו והי' 
טעמם כי אחד התחי' יפסק ממנו זוהמת היצד הדע ולא 
יצוץ זרון ידבעם ויחלש כחו, וזה הי' ענינם באמת והכל 

לטובה יחשבו שאז הכל כמו לעתיר לבא.
תפאדת יהונתן1

לח, יא – ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה 
בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן אמות גם 

הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה

ד. ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד 
יגדל שלה בני. הה"ק ד' יצחק מדַארוויל אמד, כי אביו הה"ק 
די"מ ]ד' יחיאל מיכל, המגיר מזלָאטשוב[ זצלל"ה נדאה לו 
בחלום בעת שינת הצהדים של שבת ואמד לו, האם ירעת 
בני חביבי את ביאוד הכתוב, וענה ואמד: לא ירעתי פידושו, 
וביאד לו בהקיץ: ויאמר יהודה, הוא הקב"ה, שם בן אדבע 
שבי  )זוה"ק(,  ישדאל  כנסת  הוא  כלתו,  לתמר  אותיות, 
אלמנה בית אביך, היינו להיות ישדאל בגלות, עד כי יגדל 
של"ה ד"ת המחזיד שכינתו לציון וסופי תיבות של של"ה 
הוא יתגרל ויתקרש שמיה, ורפח"ח )ספד שמועות טובות, 
שאמד לו זאת המופלג הישיש מו"ה צבי הידש, אשד שמע 

אלה הרבדים מפיו הקרוש זי"ע(.
מים דבים עמור קר

1( ד' יונתן אייבשיץ ז"ל.

 ילקוט גאולה ומשיח 
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עח

עח

âכסלו י"ז ראשון âיום

æì(à)áLiå:ïòðk õøàa åéáà éøeâî õøàa á÷òé ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑ עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְִֵֵֶַַַָָ
ּבדר וחׁשּובים קצרה,ותֹולדֹותיו ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפרׁש
ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹאת
לפני  חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻארּכה,
ּדֹורֹות  ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּמקֹום
ּוכׁשּבא  ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמאדם
אברהם  ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלנח
מׁשל  ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקּצר

ּבחֹול  ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמרּגלית
ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד ּבכברה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכֹוברֹו

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי ּדבר (הּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", "וּיׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאחר:

מּמּפּוח  יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ'אנה

ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּל

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי יֹוסף",ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻ

יֹוצא  ניצֹוץ לקׁש", עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּוכתיב:

יׁשן  ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה .)מּיֹוסף ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

(á)älà|äðL äøNò-òáL-ïa óñBé á÷òé úBãìz ¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©¤§¥³¨¨Æ
ääìá éða-úà øòð àeäå ïàva åéçà-úà äòø äéä̈¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´©À©¤§¥¬¦§¨²
íúac-úà óñBé àáiå åéáà éLð ätìæ éða-úàå§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬

:íäéáà-ìà äòø̈−̈¤£¦¤«
i"yx£·˜ÚÈ ˙B„Ïz ‰l‡∑ ּתֹולדֹות ׁשל יעקב,ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְֲֵֶֶַֹ

וגלּגּוליהם  יּׁשּוביהם יּׁשּוב.אּלה לכלל ׁשּבאּו עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
עלֿידיֿ וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָסּבה
ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָזה
ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשל

יעקב  ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: מּפני אּגדה ּביֹוסף ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּדברים: עבד ּכּמה לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל אחת, ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אּלא  לבן איקֹונין ּברחל אצל זיו וׁשהיה יֹוסף , ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ליֹוסף ּדֹומה  ארע ליעקב ּׁשארע מה וכל זה לֹו, : ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אחיו  וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנׂשטם
ועֹוד  רּבה'. ּב'בראׁשית הרּבה וכן להרגֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָמבּקׁשים

ּבֹו קפץ נדרׁש ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", : ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
יֹוסף  ׁשל רגזֹו ּבׁשלוה,עליו ליׁשב מבּקׁשים צּדיקים . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

מה  לּצּדיקים ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ִִַַַַַַָָָָֹאמר
ליׁשב  מבּקׁשים אּלא הּבא, לעֹולם להם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּׁשּמתּקן

הּזה'? ּבעֹולם Ú¯.ּבׁשלוה ‡e‰Â∑עֹוׂשה ׁש היה ְְֶַַָָָ¿««ֶֶָָ
נערּות  ּכדי מעׂשה ּבעיניו, ממׁשמׁש ּבׂשערֹו, מתּקן : ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָ

יפה  נראה ·Ï‰‰.ׁשּיהיה ÈaŒ˙‡∑ ורגיל ּכלֹומר, ְְִִֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְִַָ
ּבניּֿבלהה  והּוא אצל אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

¯Ú‰.מקרבן  Ì˙acŒ˙‡∑ רֹואה ׁשהיה רעה ּכל ְְָָ∆ƒ»»»»ֶֶָָָָָ
לאה ּבאחיו  אֹוכלין ּבני ׁשהיּו לאביו: מּגיד היה , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

לקרֹותן  הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָאבר
העריֹות  על וחׁשּודים על .'עבדים', לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָ

ולא  ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאבר
חי  לאחיהם אכלּוהּו ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּסּפר  העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'עבדים':

‡·È‰eא  ˙e·˙Bz ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ·È˙ÈÂƒ≈«¬…¿«¿»»¬ƒ
:ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

È¯ÒÚב  Ú·L ¯a ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿««¬…≈«¿«∆¿≈
‡e‰Â ‡Úa È‰BÁ‡ ÌÚ ÈÚ¯ ‰Â‰ („k) ÔÈL¿ƒ«¬»»≈ƒ¬ƒ«¬»¿
ÈL ‰tÏÊ Èa ÌÚÂ ‰‰Ï· Èa ÌÚ Èa¯Ó¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
˙ÂÏ ‡LÈa ÔB‰ac ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â È‰e·‡¬ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»¿«

:ÔB‰e·‡¬

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

·LiÂ יׁשבּו‡) עׂשו ׁשאּלּופי הזּכיר . «≈∆ְְִִֵֵֶַָָ
ּבארץ  יׁשב ויעקב ׂשעיר, ְְֲִֵֶַַַָָָֹּבהר
יעקב, ּתֹולדֹות אּלה והּטעם ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַֹהּנבחרת.

והּמקרים  לֹו, ׁשארעּו המארעֹות ְְְְִִֵֵֶַַָֹאּלּו
ילד מה מּגזרת עליו, ְִִֵֵֶַַָָָׁשּבאּו

aיֹום: dxez

˙‡Â ‰‰Ï· Èa ˙‡ ¯Ú ‡e‰Â (·¿««∆¿≈ƒ¿»¿∆
‰tÏÊ Èaׂשמּוהּו קטן, היֹותֹו ּבעבּור . ¿≈ƒ¿»ֱֲַָָָ

יׁשרת  אם ּכי להם, ׁשּמׁש הּׁשפחֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָּבני

 חומש יומי 

פדשת וישב
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עט

עט

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i oey`x meil inei xeriy
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא לׁשֹון ∑Ì˙ac.עליהם: ּכל ְֲֲִֵֵֶֶַָָֹƒ»»ְָ

ּבהם  לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדּבה
מסּפר  היה ז)לׁשֹון:∑ac‰.רעה, השירים "ּדֹובב (שיר ְֵַָָָָƒ»ְֵ

יׁשנים  ."ׂשפתי ְְִִֵֵ

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

i"yx£ÌÈ˜ÊŒÔ·∑זקנתֹו לעת לֹו ואּונקלֹוס .ׁשּנֹולד ∆¿Àƒְְְְְִֵֶַָ
לּה' הּוא חּכים 'ּבר ועבר ּתרּגם: מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּדבר לֹו. לֹומסר ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה .אחר: ִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ÌÈqt∑(י ּותכלת",(שבת "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון «ƒְְְְְִֵֵֶַַַ

אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר הּפּסים" "ּכתנת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹּוכמֹו
צרֹותיו  ׁשם ּולסֹוחרים על לפֹוטיפר ׁשּנמּכר : ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ּולמדינים ּוליׁש .מעאלים ְְְְְִִִִֵָ

(ã)åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
ì Bøac eìëé àìå Búà eàðNiå:íìL ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑ לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.עּמֹו ִ

(ä)àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç óñBé íìçiå©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬Ÿ
^BúàŸ«

·¯ג  È¯‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

ÏkÓד  ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È BÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

eÙÈÒB‡Âה  È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È BÒ „BÚ¿»≈

ãקודש משיחות ãנקודות

ÛÒBÈ ÏL BÊ‚¯ ÂÈÏÚ ıÙ˜(ב לז, לֹומר (רש"י  אפׁשר אי לכאֹורה, »«»»À¿∆≈ְְִֵֶַָָ

– ּבׁשלוה ליׁשב יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻׁשּסּבת

ׁשּתתקּים  ּכדי הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהרי

על  מּיֹוסף ּבפרידה נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹּגלּות

לאפׁשר  ׁשּכדי לֹומר, ויׁש ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

יעקב  ּבין הּפרידה ּבעצם ּדי יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹּגלּות

אם  הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע לא ׁשּיעקב צר היה ולא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹליֹוסף,

) זֹו צער ותֹוספת חי. רצֹונֹו¯‚BÊּבנֹו מּצד לֹו ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְֶֶַַַÀ¿ְִֵֶַָָ

ּבׁשלוה. ְְֶֶַָָלׁשבת

(177 עמ' ל כרך שיחות (לקוטי

ãקודש משיחות ãנקודות
יֹוסף  ׁשל ֲֵֶָחלֹומֹותיו

¯Á‡ ÌBÏÁ „BÚ ÌÏÁiÂ . . ÌBÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁiÂ(הֿט (לז, ««Õ¬…≈¬««Õ¬…¬«≈
אל  החלֹום הּׁשנֹות "ועל יֹוסף אמר ּפרעה, חלֹומֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹּבפתרֹון

האלקים  ּוממהר האלקים מעם הּדבר נכֹון ּכי ּפעמים, ְְֱֱֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹֹּפרעה

ֲַלעׂשֹותֹו".

ולא  נׁשנּו, עצמֹו יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו "והלא ּבחזקּוני, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹוהקׁשה

ּבריב"א  ּגם הקׁשּו וכן ׁשנה"? ּוׁשּתים עׂשרים לאחר עד ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָנתקּימּו

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו ְְְְִִֵַַַָּוברׁשּב"ם.

ּבפׁשטּות: לבאר ְְְְֵֵַָויׁש

זה  ּומּמילא מארע, אֹותֹו על הראּו ּפרעה ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשני

ּבמהירּות. יתקּים ׁשהמארע סימן הוי ּפעמים, החלֹום ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּנׁשנה

ח  ׁשֹונים.מהּֿׁשאיןּֿכן מארעֹות לׁשני רמזּו יֹוסף, ׁשל לֹומֹותיו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

לאלּומת  אחיו ׁשל אלּומֹותיהם רק הׁשּתחוּו ּבֹו הראׁשֹון ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהחלֹום

לפני  יֹוסף, אל הׁשּתחוּו ּבלבד הּׁשבטים ּבֹו לּזמן רמז ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיֹוסף,

הּׁשמׁש ּגם ּבֹו הּׁשני והחלֹום למצרים. ּביתֹו ּובני יעקב ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹׁשהּגיעּו

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

רע. ּדבר היה לא הּגבירה ּבני ְְִֵֶַַָָָָָָֹאחיו
מן  אבר וטעם רעה. ּדּבתם היא ְְִִִֵֶַַָָָָֹוזאת
הזּכיר  לא הּכתּוב ּכי הּוא, ּדרׁש ְְִִִַַַָָֹהחי,

הּׁשפחֹות: מּבני חּוץ bמאחיו dxez ְְִֵֵֶַָָ

‡e‰ ÌÈ˜Ê Ô· Èk ּכי ‚) ּכמׁשמעֹו, . ƒ∆¿Àƒְְִַָ
ׁשנה. ואחת ּתׁשעים ּבן והּוא ְְְִִִֶַַָָהֹולידֹו
זקּונים, וילד קראֹו ּבנימין אחיו ּכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּגם

לֹו: נֹולד לא ׁשניהם, אּלה ÌÈqtואחר ְְֵֵֶֶַַַֹ«ƒ

ידא  ּפס, ּכמֹו ּפּסים מרּקמת. ְְְִֶֶֶַַֹֻּכתנת
ארמית: cּבלׁשֹון dxez ְֲִָָ

B¯ac לֹו:„) ּדּבר ּכמֹו .ÌBÏLÏ. «¿ְֵַ¿»
לׁשלֹום: dאפילּו dxez ְֲִָ

יום דאשון 
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(å)øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬
^ézîìç̈¨«§¦

(æ)äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½

:éúnìàì ïéåçzLzå©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑'אסרן 'מאּסרין ּכתרּגּומֹו: ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְֱִַַָָ

וכן: קכו)עמרין, ּבלׁשֹון (תהלים וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ְְְֲֳִִֵֵָָָֹֹֻ
ּומכריז' נֹוטל 'והאלּמֹות ‡È˙nÏ.מׁשנה: ‰Ó˜∑ ְְְֲִִֵַָָֻ»»¬À»ƒ

עמדּה∑vŒÌ‚Â·‰.נזקפה  על .ּבזקיפה לעמד ְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

(ç)ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

:åéøác-ìòå§©§¨¨«
i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם .על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNò̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«

(é)øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàå:äöøà Eì úåçzLäì E §¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑ ׁשּסּפר לאחר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְִֵֶַַ

לאחיו, וסּפרֹואֹותֹו ּבפניהם חזר ∑BaŒ¯Ú‚iÂ.לאביו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«ƒ¿«
מּטיל  ׁשהיה עליו לפי B·‡.ׂשנאה ‡B·‰∑ והלא' ְְִִִֶַָָָָָ¬»ֲַֹ
מתה'? ּכבר ׁשהּדברים (ב"ר)אּמ יֹודע היה לא והּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ

לבלהה  ּכאּמֹומּגיעין ׁשּגּדלּתּו למדּו:(ב"ר), ורּבֹותינּו . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ויעקב מּכאן  ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין : ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹ
מּלב  הּדבר להֹוציא לכנתּכּון יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָאמר
ּבטל  הּוא הּׁשאר (ב"ר)ּכ. ְֵַָָָ

Ècו  ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז  ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

‡·È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

ׁשּגם  לּזמן רמז ליֹוסף, הׁשּתחוּו הּכֹוכבים) לי"א (נֹוסף ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָוהּירח

ליֹוסף. הׁשּתחוּו ּובלהה ְְְֲֲִִֵַַָֹיעקב

ׁשני  היּו אּלא ּפעמים, נׁשנה לא ׁשהחלֹום נמצא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹועלּֿפיֿזה

ּבמהירּות. ׁשּיתקּימּו סימן ּכאן ואין ׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָחלֹומֹות

שבת') 'לקראת מתוך - תשמ"א חנוכה זאת מוצאי שיחת (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈÓl‡Ó (Ê ונמצא אלּמים. מּגזרת . ¿«¿ƒְְְֲִִִִַָֻ
אלּמֹותיו: נֹוׂשא נקבה, ְְֲִֵֵָָֻּבלׁשֹון

‰ÈaÒ˙ ודגׁשּות הּכפל. מּפעלי . ¿À∆»ְְֳִֵֶֶַַָ
הּבי"ת: לּבלע gהּבי"ת, dxez ְֵֵַַַַ

CÏÓz CÏÓ‰ (ÁאֹוÏLÓz ÏBLÓ. ¬»…ƒ¿…»ƒ¿…

ּתמׁשל  אּתה אֹו ,מל נׂשימ ְְְְֲִִֶֶַַָֹאנחנּו
ּבחזקה: hּבנּו dxez ְְָָָ

(ÈÂÈ·‡ Ba ¯Ú‚iÂ ּבי"ת עם ּגערה . «ƒ¿«»ƒְִֵָָ
הׁשחתה. לׁשֹון ּבי"ת ּובלא קלֹון. ְְְֵֶֶַָָָֹּדר

הּוא  אֹו הּזרע. את לכם ּגֹוער הּנני ְְִִֵֶֶֶַַָּכמֹו
ולא  ויפחד ּבּזרע ׁשּיגער מׁשל ּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹעל

En‡Âיעלה: È‡ ׁשפחת ּבלהה על . ֲֶַ¬ƒ¿ƒ¿ְְִִַַָ
אֹותֹו: ׁשּגּדלה i`אּמֹו dxez ְִִֶָ
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(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ
ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

$
âכסלו י"ח שני âיום

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤ŸŸ¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑הלכּו ׁשּלא 'את', על לרעֹות נקּוד עצמן אּלא .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑ ּוזריזּות ענוה אֹותֹולׁשֹון ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ,. ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑ חברֹון ׁשּנאמר:והלא ּבהר, ≈≈∆∆¿ְֱֲֶֶֶַַָָֹ

יג) אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא בּנגב (ב"ר)"וּיעלּו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לקּים  ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל עמּקה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ'מעצה

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר טו)מה "ּכיּֿגר (לעיל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

"זרע ÓÎL‰.יהיה ‡·iÂ∑(יא מּוכן (סוטה מקֹום ְְֲִֶַ«»…¿∆»ָָ
ּדינה,:לפרענּות  את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻ

ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית מלכּות נחלקה יב)ׁשם א "וּיל(מלכים ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשכמה  ."רחבעם ְְְֶַָָ

(åè)eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯
:Lwáz-äî øîàì Léàä̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא) ט)ׁשּנאמר:ּגבריאל,זה ּגבריאל (דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
:íéòø íä¥¬Ÿ¦«

(æé)íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

Ï˜Áa‡טו  ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

‰ÎÈ‡טז  ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז  È¯‡ ‡kÓ eÏË ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL (‡Èׁשמרּו וכן ּבלּבֹו, . »«∆«»»ְְְִֵָ
הּנכֹון: הּפרּוׁש על aiעדֹותיו, dxez ֵֵַַַָָ
Èp‰ BÏ ¯Ó‡iÂ (‚È אעׂשה . «…∆ƒ≈ƒֱֶֶ

:ּכדבריci dxez ְִֶָ
LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ (ÂË,הּפׁשט ּדר . «ƒ¿»≈ƒְֶֶַָ

:ּדר מעֹוברי fhאחד dxez ְֵֵֶֶֶָ

ÌÈÚB¯ Ì‰ ‰ÙÈ‡ (ÊË:ּתדע אם .fi dxez ≈…≈ƒִֵַ
‰È˙c (ÊÈ.יּו"ד ּבלא ּגם ּביּו"ד. . …»¿»ְְַֹ

אחד: giוהּמקֹום dxez ְֶַָָ

יום שני 
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i"yx£‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) עצמן .האחוה מן הּסיעּו »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ

‰È˙c ‰ÎÏ∑ ּדתֹות נכלי ל ּבהם.לבּקׁש ׁשּימיתּו , ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
מידי  יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו: ְְְְִִִֵֵֵֵָָּולפי

.ּפׁשּוטֹו ְ

(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר ∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ,ּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑:יצחק רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְִִַַָָ

הם  ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקרא
מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָאֹומרים

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹחלמתיו",
חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹואי

חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, .ׁשּמּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָ

(àë)epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
:Lôð̈«¤

i"yx£LÙ epk ‡Ï∑נפׁש מיתה מּכת היא זֹו ,. …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà BúàŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä ïòîì Bá®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ ראּובן על העידה הּקדׁש רּוח ¿«««ƒ…ְִֵֵֶַַַָֹ

זאת  אמר ויעלּנּוׁשּלא הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּבכֹור  'אני אמר: יּתלה מּׁשם. לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻ

ּבי' אּלא .הּסרחֹון ְִִֶַָ

$
âכסלו י"ט שלישי âיום

(âë)-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£BzzkŒ˙‡∑ חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙˙kŒ˙‡∑ אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיו הּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

Ï‡כא  ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eÏk˙iÂ (ÁÈ.רעה מחׁשבה חׁשבּו . «ƒ¿«¿ְֲַָָָָָ
נֹוכל: וארּור hiוכן dxez ְְֵֵָ

LÙ epk ‡Ï (‡Îּומׁשרתֹו ּכמֹו . …«∆∆∆ְְְָ
מׁשרתֹו ׁשּפרּוׁשֹו נער, נּון ּבן ְְְִֵֶַַַָֻיהֹוׁשע

ההם  ּבּימים היה לא ּכי נער. ִִֵֵַַַָָָָֹׁשרּות
להֹוציא  נפׁש, מּכת נּכּנּו לא וכן ְְִֵֶֶֶַַַַַֹנער.

akנפׁשֹו: dxez ְַ
eËÈLÙiÂ (‚Î,ּפעלים לׁשני יֹוצא ּפעל . ««¿ƒְְִִֵֵַָֹ

ּבעצמֹו. אֹותּה ׁשּיפׁשיט לֹו ְְְְִֶֶַַָָׁשאמרּו
הּדבק  החלּוק הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹוהּכתנת
והׁשליכּוהּו הערימּוהּו והּנה ְְְֱִִִִֵֶָלעֹור.

הּבֹור: אל ckערֹום dxez ֵֶַ

יום שלישי 
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(ãë)Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
:íéî̈«¦

i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְֱִֶֶַַַ
מה  מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", ְִִֵֵֵֵֶַַַָ"והּבֹור

אבל  ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין ְֲִִֵֵַַַָָּתלמּודֿלֹומר:
ועקרּבים  ּבֹונחׁשים כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְְִִֵַַָ

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', .ּכתרּגּומֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ

'B‚Â ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ
ּדרּכן  ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּׂשאם?
ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים ּכּנּוסי ∑Î‡˙.נזּדּמנּו ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ִֵָ
וכן: נכאת, קרּוי הרּבה כ)ּבׂשמים ב את (מלכים "וּיראם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּתרּגם  ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית ְְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹּכל
ׁשעוה  והּוא ∑È¯ˆe.לׁשֹון הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְֲַָ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָ

הּקטרת  סּמני עם הּנמנה ׁשמֹו∑ËÏÂ.נטף לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ»…ְִָ
ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹּבלׁשֹון

נּדה  ּבמּסכת ח)אשטרוליזא"ה, .(דף ְִֶֶַָ

(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ ּממֹון ּכתרּגּומֹומה ,.BÓcŒ˙‡ eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

ÈÏ˙כד  ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·ÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
ּתֹורה  ּבדברי האדם מציאּות ְְְִִִֵָָָָמּלּוי

:ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד (לז, ¿«≈≈»Õƒ

ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא אּלא (בבא מים "אין ְֲִֵֵֶַַָָָ

הרמז: ּבדר לֹומר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָּתֹורה".

מים", ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר

מציאּות  ׁשאין ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבדר

ּבֹורֹו ׁשּיתמּלא ּכלֹומר - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻֻׁשל

ּבדר מתמּלא ּתֹורה מּדברי ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבדברי

לקדּׁשה. והמנּגדים ההפכים ּבענינים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻֻמּמילא

הּבעלֿׁשםֿטֹוב מאמר עו)ועלּֿדר סימן הריב"ש על (צוואת ְֲֵֶֶַַַַַַַ

עצמֹו את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסּוק

ּדבר  יׁש ולא עבֹודהֿזרה , עֹובד הּוא מּיד ,ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹמהּׁשםֿיתּבר

ְָֻממּצע".

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 86 עמוד כה, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÁÏ ÏÎ‡Ï e·LiÂ (‰Î הּתׁשעה . «≈¿∆¡»∆∆ְִַָ
ÌÈÏ‡ÚÓLÈאחים: ˙Á¯‡ ּכאׁשר . ִַ…¿«ƒ¿¿≈ƒֲֶַ

הֹולכת  ׁשהיא ּבעבּור המתרּגם, ְְֲִֵֶֶֶַַַַָאמר
הּכהן Î‡˙ארחֹות: מׁשה ר' אמר . ֳָ¿…ֵֶַַָֹֹ

נחמד. ּדבר נכאת ׁשּפרּוׁש הּספרּדי ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹז"ל
הּוי"ו  ּכי נכתה. ּבית את וּיראם ְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹוכן
הּנח: האֹותּיֹות ׁשהם יתחּלפּו, ְְְִִֵֶֶַַַָָָוהאל"ף

È¯ˆe ּתחת נח ּבׁשוא ּבּמקרא מצאנּוהּו . ¿ƒְְְִִַַַָָָָ
ּבגלעד. אין הּצרי חטף. ּובקמץ ְְְְֲִִִֵַַָָָָָהּצדי
והּגאֹון  וצרי. ּודבׁש ׁשמן ּבחֹולם ְְְִֶֶַַָָָָֹּגם
מּׁשבעים  הּנעׂשה הּוא ּכי אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֶַַּפרׁש
הּוא  ּכי אמרּו ואחרים עּקרים. ְֲֲִִִִִֵַַָָָוחמּׁשה
מיריחֹו ׁשהּובא האילן ׁשמן אֹו ְִִִִֶֶֶָָָּפרי
ּגּוריֹון. ּבן יֹוסף ּדעת על מצרים, ְְִִֵֶֶַַַַאל

ואנחנּו ׂשרף ׁשהּוא אמר יׁשמעאל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָורּבי
ּדעּתֹו: על נסמËBÏÂ הּגאֹון אמר . ְְִַַֹ»ַַָָ

יׁשמעאל  ּבלׁשֹון ּכן הּנקרא הּפרי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָׁשהּוא
הּוא: ּכן ואּולי ּבי"ת, ekּבתֹוספת dxez ְְֵֵֶֶַ

Úˆa ‰Ó (ÂÎ וקרֹוב ּתֹועלת. מה . «∆«ְֶֶַָ
ּבצע  מה וכן חפץ. ְִֵֵֶֶַַַַמּטעם

fkּבדמי: dxez ְִָ
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ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy
i"yx£eÚÓLiÂ∑ ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְִִִִֵֶַָָ

אל  יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹקּבלת
ׁשהּוא  וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", "נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻאביו",
אלהים  ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ְְְְֱִִִֶֶַַָֹֹׁשמיעת

יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ּבּגן", ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמתהּל
ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את ְְְְְְִֶַַַָָָָֻֻֻ"ׁשמעּתי

קדמי' ׁשמיע .ּוׁשמע, ְְֳִַַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ e¯·ÚiÂ∑,אחרת ׁשּירא היא זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒִֶֶַַָָ

הרּבה  ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע.eÎLÓiÂ∑ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ«ƒ¿¿
הּבֹור, מן יֹוסף את יעקב לּיׁשמעאלים,וּימּכרּוהּוּבני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹ

לּמצרים  והּמדינים לּמדינים .והּיׁשמעאלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָ

(èë)øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iå©¦§©−¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא היה ּובמכירתֹו עסּוק אחר: ּדבר אביו. את «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו ּבׂשּקֹו יצּועי ׁשּבלּבל על .ּובתעניתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

(ì)äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
:àá-éðà£¦¨«

i"yx£‡·ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
ä-úà eìaèiå:íca úðzk ©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ

(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡e‰ e¯Na eÈÁ‡ (ÊÎ,ּבׂשרנּו ּכמֹו . »ƒ¿»≈ְְֵָ
היינּו: אחד מּבׂשר gkּכי dxez ִִִֶָָָָ

e¯·ÚiÂ (ÁÎ עליהם עברּו וכאׁשר . «««¿ְְֲֲֵֶֶַָ
הּמדינים  ּכי הּסֹוחרים, ְְְֲִִִִִִֵַַַָהּיׁשמעאלים

מלכי  על אמר וכן יׁשמעאלים. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָיּקראּו
הם: יׁשמעאלים ּכי hkמדין dxez ְְְִִִִֵֵָ

‡· È‡ ‰‡ È‡Â (Ï'ב אני הזּכיר . «¬ƒ»»¬ƒ»ְֲִִִ
הּלׁשֹון  ּדר רק רב, והאחד ְְִֶֶֶַַַָָָָּפעמים,

:ּכ`l dxez ָ
Û¯Ë Û¯Ë (‚Ï ׁשם נזּכר ׁשּלא ּפעל . »……«ְִֵֶַַֹֹ

ׁשּלא  הרי"ש ּבעבּור ּכן ּובא ֲֳֵֵֶַָָֹּפֹועלֹו.
וׁשּטף: מרק וכן clידּגׁש, dxez ְְְֵַַַֹֻֻ



  הלי דהלד • דהמ ירדיד    85 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פה

פה

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy
i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ¯Ú‰.היא ‰iÁ «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»

e‰˙ÏÎ‡∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו ׁשּתתּגרה (ב"ר)נצנצה סֹופֹו ¬»»¿ְְְִִֶֶֶַַָָֹ
ּפֹוטיפר  אׁשת הּקדֹוׁשּֿברּוּֿבֹו לֹו ּגּלה לא ולּמה . ְִִֵֶַַָָָָָֹ

וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָהּוא?

היה (תנחומא)עּמהם,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  יצחק אבל ְְֲִִֶַָָָָָָָ
ֿוהּקדֹוׁשּֿברּו אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודע

לֹו'? לגּלֹות רֹוצה אינֹו .הּוא ְֵֶַ

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשנה ׁשּירד כ "ב עד מּמּנּו מׁשּפרׁש , »ƒ«ƒִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנה  ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב
ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹוגֹו'",
יעקב  ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשבע
קּים  ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלמצרים,

ואם:יעקב  אב יז)ּכּבּוד ּבבית (מגילה ׁשהיה ׁשנה כ' ְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ
וחצי  ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלבן,
ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבסּכֹות
וסֹופי  הן עלי הן, לי ,"ּבבית ׁשנה עׂשרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ"זהּֿלי

ּכנגּדן  .ללקֹות ְְְִֶָ

(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«
i"yx£ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑ ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿»¿…»ְְֲִֵַָָ

וׁשבט  ׁשבט ּכל עם נחמיה ,נֹולדּו רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
"וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות ְְְֲִֵֶַַָָָָֹאֹומר:
ּולכּלתֹו 'ּבנֹו', לחתנֹו מּלקרא נמנע אדם ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכּלֹותיו,

ÌÁ˙‰Ï.'ּבּתֹו' Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר) מקּבל אדם אין ִ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְֵֵַָָ
ׁשּמת  וסבּור החי על נגזרה ּתנחּומין הּמת ׁשעל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

החי  על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ‡ÈaŒÏ.ּגזרה „¯‡∑ ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ≈≈∆¿ƒ
'על': ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַּכמֹו:

כא) ב הּדמים",(שמואל ּבית ואל ׁשאּול ד)"אל א (שמואל ְִֵֶֶַָָ
ואל  האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות ("אל .חמיה ְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹ

‰Ï‡L Ï·‡∑ ּבאבלי' הּוא: קבר לׁשֹון ּכפׁשּוטֹו, »≈¿…»ְְְְִִֶֶֶ
ּכל  אתנחם ולא סימן ימי'אּקבר, ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

אחד  ימּות לא אם הּגבּורה: מּפי ּבידי מסּור היה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹזה
מבטח ּבחּיי, ּגיהּנם אני מּבני רֹואה j·iÂ.ׁשאיני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ«≈¿¿

ÂÈ·‡ B˙‡∑,יעקב ׁשל צרתֹו מּפני ּבֹוכה היה יצחק …»ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מתאּבל  היה לא חי ,אבל ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(åì)ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´
ô :íéçahä øN äòøt©§½Ÿ©−©©¨¦«

i"yx£ÌÈÁah‰∑ ּבהמֹות .הּמלׁשֹוחטי ««»ƒְֲֵֵֶֶַ

$

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e·‡¬ƒ

ÙÈËBÙÏ¯לו  ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÂÈ·‡ B˙B‡ j·iÂ (‰Ïקדמֹונינּו . «≈¿¿»ƒְֵַ
מת  לא ּכי ּובאמת יצחק. על ְְֱִִֵֶֶַָָֹּדרׁשּוהּו
ׁשנה. כ"ט ּבן יֹוסף ׁשהיה עד ְִֵֶֶַָָָָָיצחק
נסּתּלקה  הּנבּואה ּכי אֹומרים ְְְְְִִִֵַַָָויׁש
ּדּבר  ועדּותם אבלם. ּבעבּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָמּׁשניהם

ÂÈ˙Baאליׁשע: ÏÎÂּו ּבּתֹו ּבנֹו:. בת ֱִָ¿»¿»ְִַ
והּטעם ÏB‡L‰ּומּלת מּטה. ּכמֹו . ִַ¿»ְְַַַַָ

לּתֹועים, הּמתרּגם טעה ּופה ְְִֵֶֶַַַַָָֹהּקבר.
לא  ּכי והּנה ּגיהּנם. ׁשאֹולה ְְְִִִִֵֵֵֶָֹֹׁשּתרּגם
הפ הּנּך. ׁשאֹול ואּציעה ּתֹודּך. ְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשאֹול

ׁשאֹול  ערּום אּתה. ׁשם ׁשמים אּסק ְִִֶַַָָָָָאם
אחרים: ורּבים elנגּדֹו. dxez ְְֲִִֵֶַ

ÌÈÁah‰ ¯N (ÂÏ הּלׁשֹון זה ּתמצא . «««»ƒְִֶַָָ
המתרּגם  ודברי ּבּׁשּול. ועל הרג ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַעל

נכֹונים: `ארּמי dxez ְֲִִַ
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âכסלו כ' רביעי âיום

çì(à)åéçà úàî äãeäé ãøiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®
:äøéç BîLe éîlãò Léà-ãò èiå©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְִָָָָָָ
ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלכאן
'אּתה  אמרּו: אביהם, ּבצרת ּכׁשראּו מּגדּלתֹו, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻאחיו

ׁשֹומעים  היינּו - להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָאמרּת
'ל.ËiÂ∑ אחיו ÈÓl„Ú.מאת LÈ‡ „Ú∑ נׁשּתּתף ְ«≈ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִֵַ

.עּמֹו ִ

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚk∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎ· ‰È‰Â∑ ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, ׁשם ¿»»ƒ¿ƒְֲִֵֵֵַַָ
לׁשֹון: 'ּכזיב', נקרא מּלדת טו)ׁשּפסקה "היֹו(ירמיה ְְְְִִִֶֶֶָָָָ

אכזב", ּכמֹו לי נה)ּתהיה מימיו",(ישעיה יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רּבה' ּוב'בראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹּדאם
ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו "וּתקרא .ראיתי: ְְְְִִִֵַַַָָָ

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,זרעֹו מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְִֶַַָָָ
ער, ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר

אֹונן. ׁשל זרעֹומיתתֹו מׁשחית ער היה ּכדי ולּמה ? ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
יפיּה ויכחיׁש ּתתעּבר .ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַָָֹ

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ העת ‡) זאת אין . «¿ƒ»≈«ƒֵֵָֹ
הּמכרֹו. קדם רק יֹוסף, נמּכר ְְֲִִֵֶֶַַַָֹּכאׁשר
ּבעת  הּגדּגדה. נסעּו מּׁשם ְְְִֵַָָָָָֹֻוכמֹוהּו
וׁשבט  הּלוי. ׁשבט את ה' הבּדיל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַההוא
אל  ונסעּו הּׁשנית ּבּׁשנה נבחר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּלוי
ּובמקֹומֹו הארּבעים, ּבׁשנת ְְְְִִִַַָָֹֻּגדּגד
זאת  הּכתּוב הזּכיר ולּמה ְְְֲִִֶַָָָָֹאפרׁשנּו.
להיֹות  ראּוי והיה הּזה, ּבּמקֹום ְְִֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה
ּפרׁשת  אֹותֹו, מכרּו והּמדנים ְְְִַַַַָָָָאחר
ּבין  להפריׁש מצרימה הּורד ְְְְְִִֵֵַַָָויֹוסף

אדֹוניו  אׁשת ּבדבר יֹוסף ְֲֲִֵֵֵֶַַָמעׂשה
הּזה  לּפרּוׁש והצרכּתי אחיו. ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֻלמעׂשה
עד  יֹוסף ׁשּנמּכר מּיֹום ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַַּבעבּור
כ"ב  רק ּבמצרים אבֹותינּו רדת ְְֲִִֵֶֶַַיֹום
לבני  ׁשני ׁשהּוא אֹונן נֹולד והּנה ְְִִִֵֵֵֶַָָָׁשנה.
וזה  זרע, לֹו ׁשהיה עד וגדל ְְְֶֶֶַַַָָָָיהּודה,
וּירּבּו ועֹוד ׁשנה. מי"ב ּפחֹות יּמצא ְְִִִֵַָָָָֹלא
ּפרץ  והֹולידה ּתמר הרתה ּגם ְְִִֶֶַַָָָָָָהּימים,
ּבנים. ׁשני לֹו ויׁש מצרים, אל ּבא ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
ּבגעּתי  ּכי ּבצלאל, ּדבר עלי יקׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואל

אפרׁשנּו: מקֹומֹו aאל dxez ְְֲֶֶָ
ÈÚk LÈ‡ סֹוחר.·) אֹומרים יׁש . ƒ¿«¬ƒְִֵֵ

ועם  מרמה, מאזני ּבידֹו ּכנען ְְְְְְִִֵַַָָֹּכמֹו
עֹוד. ּכנעני יהיה ולא יּו"ד ְְְְֲִִֶַֹּתֹוספֹות
ז"ל  וחכמינּו ּכמׁשמעֹו. להיֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָָָויּתכן
מּגדּלתֹו. ׁשּירד יהּודה וּירד ּכי ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻאמרּו
צפֹון  מּפאת הּבא ּכי ּדרׁש ּדר ְְְִִֶֶֶַַָָָוזה
ואנׁשי  יֹורד. הּוא לדרֹומֹו עֹולם, ְְְִֵֵֶַָׁשל

אמת: זה ּכי יבינּו bהּמחקר dxez ְֱִִֶֶֶַָָ
·ÈÊÎ· מקֹום:‰) ׁשם .e dxez ƒ¿ƒֵָ

יום דביעי 
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(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ יּקרא הּמת הּבן ׁשם .על ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

(é):Búà-íb úîiå äNò øLà ýåýé éðéòa òøiå©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«

(àé)-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«
éáààeä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãò C ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàk§¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ Èk∑ּבקׁש אֹותּה היה ּדֹוחה לֹו,ּכלֹומר, להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא ¯Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימּותּו זֹו היא לד)מחזקת .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה .וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiåæâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
:BðàöŸ«

i"yx£‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון ּתמנתה (שופטים וגֹו'", ׁשמׁשֹון יֹוׁשבת:"וּירד היתה ההר ּבׁשּפּוע …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּכאן  לּה ויֹורדין מּכאן, לּה .עֹולין ְְִִִִָָָָ

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡¯ÏÓ‡יא  È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
¯Ó‡ È¯‡ È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e·‡ ˙Èa ˙·È˙ÈÂƒƒ«≈»»

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(Ád˙B‡ ÌaÈÂ ׁשאּתה אחר טעמֹו . ¿«≈»ְֶַַַַָ
אל  ּבא וזהּו הּיּבּום. הראה ְְְִֵֶֶַַָָֹיבמּה,
אחים  יׁשבּו ּכי ּובפרׁשת .אחי ְְִִִֵֵֶַַָָָאׁשת
יארי הּׁשם אם מעט אארי ְְֲֲִִִֵַַַַַָיחּדיו,

ׁשם: הּגיעי עד hימי dxez ִִַַַָָ
Ú¯f‰ ‰È‰È BÏ ‡Ï Èk (Ë יּקרא לא . ƒ…ƒ¿∆«»«ִֵָֹ

ּתלד: אׁשר הּבכֹור והיה ּכטעם ְְְְֲִֵֵֶַַַָָּבׁשמֹו.
‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ,הּקרי זרע מׁשחית היה . ¿ƒ≈«¿»ְִִֶֶַַַָָ

ּתמים  מּבן ואתמּה ּבארץ. לחּוץ ְְְִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹופ
ׁשעׂשה  ארצה וׁשחת ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזרחי
ׁשּלא  ּבעבּור הּנׁשים ּכדר ׁשּלא ְֲִֶֶֶֶַַָָֹֹלּה
עליו  ּכי ׁשּלּה, הארץ ׁשחת והּנה ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּתהר,
ׁשּגעֹון. ּפרּוׁש וזה ּבארץ. יֹוׁשבת ְִִֵֶֶֶֶָָָהיא
הּקדׁש זרע להתּגאל חלילה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוחלילה

הּטּנּוף: Ú¯Êּבטּנּוף Ô˙ּכמֹו . ְִִַ¿»∆«ְ

iהׁשלם: dxez ְֵַ
EÈ·‡ ˙Èa ‰ÓÏ‡ È·L (‡È ּבחסרֹון . ¿ƒ«¿»»≈»ƒְְֶ

ּבית  הּנמצא ּכמֹו ּבי"ת, קדם ְְִֵֵֵֶַָֹּבי"ת
aiה': dxez

‰„e‰È ÌÁpiÂ (·È ׁשּקּבל אחר ּפרּוׁש, . «ƒ»∆¿»ִֵֵֶַַ
עלה: ˆ‡Bּתנחּומין, ÈÊÊb ÏÚ על . ְִַָָ«…¬≈…ַ

אל: biּתחת dxez ֶַַ
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(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥̧©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå ólòúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר LzÂ·.ׁשּלא «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆
ÌÈÈÚ Á˙Ùa∑ ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ׁשעל ּבפתיחת ¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר ׁשל (סוטה ּבפתחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

אבינּו לראֹותֹו,אברהם מצּפֹות עינים Èk.ׁשּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָƒ
¯'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk עצמּה∑‡˙‰ הפקירה לפיכ »¬»ƒ»«≈»¿ְְְִִִַָָָ

מתאּוה  ׁשהיתה יהּודה, ּבנים אצל מּמּנּו .להעמיד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי .ּבפרׁשת ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָ

‰Èt ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ
חמיה  ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרּבֹותינּו:

צנּועה  חׁשדּה,היתה לא לפיכ. ְְְֲִָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר «≈≈∆»∆«∆∆ִֶֶֶָָָָָ

דשטורני"ר  לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר .אל ְֲִִֶֶֶֶַַָָ
‡pŒ‰·‰∑'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ּבלׁשֹון  לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה ְְְְְְִִֵֶַַָָָלׁשֹון
נתינה  ללׁשֹון קרֹובים הזמנה, ׁשל אֹותן ואף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָנתינה.

.הם  ֵ

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

dpÓיד  d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»

:ez‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ה' ּבעבֹודת וירידה ֲֲִִִַַָָעלּיה

:‰˙Ó˙ ‰ÏÚ CÈÓÁ ‰p‰(יג (לח, ƒ≈»ƒ…∆ƒ¿»»
ההר  ּבׁשּפּוע ּתמנתה, גֹו' ׁשמׁשֹון וּירד אֹומר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשמׁשֹון

מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן לּה עֹולין יֹוׁשבת, יג.היתה (לח, ְְְִִִִֶֶָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָיׁש

ולעמד  לנּוח לֹו איֿאפׁשר ּבהר, ועֹולה מטּפס אדם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכאׁשר

הרי  ּבׁשּפּוע, הּוא ׁשההר מּכיון ּכי אחד. לרגע אפילּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹומֹו

חסֿוׁשלֹום. ּולהסּתּכן לּפֹול הּוא עלּול יפסיק, ְְְְִִִִֵַַַָָאם

ה'", ּבהר יעלה "מי - לקֹונֹו האדם ּבעבֹודת הּוא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָּוכמֹוֿכן

מעלּיתֹו לרגע ולנּוח ּבמּצבֹו להסּתּפק לאדם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאיֿאפׁשר

ואם  ההר". "ּבׁשּפּוע נמצא הּוא הרי ועת זמן ּבכל ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּקדׁש,

"ירידה" לידי ולבֹוא ליּכׁשל הּוא עלּול מעלּיתֹו, לרגע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָינּוח

ְַָחסֿוׁשלֹום.

היתה  ההר ּד"ּבׁשּפּוע "ּתמנה", ׁשאצל ּבזה הּכתּוב רמז ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזה

ׁשל  לׁשֹונֹות אּלא ועמידה, יׁשיבה לׁשֹון ּכתּוב לא ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹיֹוׁשבת",

ירידה  ּבמקֹומֹו עמידה ּגם ההר" "ּבׁשּפּוע ּכי וירידה, ְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָָָָעלּיה

אֹו ּבירידה אֹו הּוא הרי האדם, נמצא ׁשּבֹו מּצב ּובכל ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָהיא.

ֲִַָּבעלּיה.

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 122 עמוד י, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÒÎzÂ („È וּתכס וטעמֹו יֹוצא ּפעל . «¿«ְְְֵַַַַֹ
ׁשהסּתירה ÛlÚ˙zÂעצמּה: טעמֹו . ְַָ«ƒ¿«»ְְִִֶַָ

ּפניו  הסּתיר וּיתעּלף, וכן ְְְִִִֵֶַַָָָָָּפניה.
סּפירים: מעּלפת מהם וקרֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻּבבגדיו.

ÌÈÈÚ Á˙Ùa אֹומרים ויׁש מקֹום. ׁשם . ¿∆«≈«ƒְְִֵֵָ
ויׁש ,ּבּדר היּו מים מעינֹות ׁשני ְְְְִִֵֵֶֶַַַָּכי
יהּודה  יעבר ּומּׁשם ּפתח, ּכדמּות ְְֲִִֶֶַַָָָֹלהם

מקֹומֹו: אל ehּבׁשּובֹו dxez ְְֶ

‰Èt ‰˙qÎ Èk (ÂËוּתתעּל ּפרּוׁש ף.. ƒƒ¿»»∆»ְִֵַַָ
ּבמיני  ּפניה כּסתה ּכי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָוהּמפרׁש
הבל  מּבּתֹו, ראיה והביא ְְְִִִִִֵֶֶָָצבעֹונין,
הּׁשֹוטים. מן ראיה מביאין אין ּכי ְְִִִִִֵַָָהּוא.
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(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑וׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ ּבּה'עזקת מתּכּסה BÏ.ׁשאּתה ¯‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו ּכּיֹוצא ּבֹו,ּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

(àë)äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷§¥¨«
i"yx£‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

(âë)äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìL̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה È‰‰.מה Ôt ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆
Êe·Ï∑ עֹוד ּתבּקׁשּנה ּגנאי,אם ויהיה הּדבר יתּפרסם »ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

עֹוד  לעׂשֹות עלי מה ּדברי ּכי ÈzÁÏL.לאּמת ‰p‰ ְְֲִִֵֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ

‰ È„b‰‰f∑ עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשרּמה לפי «¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ
ּבגדי  אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשהטּביל

.(ב"ר)עּזים  ִִ

(ãë)éäéå|ìLîkøîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz äúðæ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤

:óøOúå äeàéöBä äãeäé§½̈«¦−¨§¦¨¥«

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא  ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשּדרׁשּו מה הּוא נכֹון ְֵֶַַַַָָּגם
חמיה: ּבבית צנּועה fhׁשהיתה dxez ְְְִֵֶָָָָָ

EÓ˙Á (ÁÈ'ג נתן ּתאותֹו, מרב . …»¿ֲֵַַָָֹ
ּופרּוׁש קל. ּדבר על ערבֹון ְִֵֵַַָָָָּדברים
קדׁש יהיה לא ּבּפסּוק ְְִֵֵֶַָָָֹקדׁשה,

hiאפרׁשהּו: dxez ְֲֵָ
dÏ Áwz (‚Î ותּקח אֹותּה עזב . ƒ«»ְֲִַָֹ

Êe·Ïהערבֹון: ‰È‰ Ôt ׁשּנתּתי ללעג . ֵָָ∆ƒ¿∆»ְִֶַַַָ
ּדבר  על ערבֹון ּומּטה, ּופתיל ְִֵֶַַָָָָחֹותם

ואני ּכזה: ‰È„bקל ˙‡ ÈzÁÏL ‰p‰ ֲִֶַַָƒ≈»«¿ƒ∆«¿ƒ

d˙‡ˆÓ ‡Ï ‰z‡Â ‰f‰ אֹות וזה . «∆¿«»…¿»»ְֶ
הערבֹון: לּה ּתּקח ckּכי dxez ִִֵַָָָ
ÌÈL„Á LÏLÓk („Î,מ"ם ּבתֹוספת . ¿ƒ¿…√»ƒְֵֶֶ

מ"ם  ּבתֹוספת ּובימים ׁשלׁש. ְְִֵֶֶֶָָֹֹקדם
ׁשלׁש: dkאחר dxez ַַָֹ
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i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ורּבֹו(נדה ראׁשֹון ׁשל רּבֹו ¿ƒ¿…√»ƒְִֶֻֻ
ׁשלם ׁשל  ואמצעי חדׁשים",אחרֹון "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון , ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו: החדׁשים, ט)ּכהׁשּתּלׁש מנֹות",(אסתר "ּומׁשלֹוח ְְְְֳִִִֵֶַַָָ
ירחּיא' 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", ."מׁשלח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ

ÌÈeÊÏ מעּברת ∑‰¯‰ ּדבר: הרה",ׁשם "אּׁשה ּכמֹו , »»ƒ¿ƒְְִֵֶֶָָָָָֻ
ּכחּמה" "ּברה מקׁשאה ∑Û¯O˙Â.ּוכמֹו: אפרים אמר ְַַָָָ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ

היתה  ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי ּכהן,,מּׁשּום ׁשהּוא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ּדנּוה  ּבׂשרפה לפיכ. ְְִִֵָָָָ

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.ŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆

‰ÈÓÁ∑ אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא »ƒ»ְְְְְֲִִִַַָָָָֹ
'אם מעּברת', אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֻ

אלּבין  ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה. מעצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָיֹודה

לאדם  לֹו 'נֹוח אמרּו: מּכאן לכבׁשן ּפניו'. ׁשּיּפילּוהּו ְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל אין ∑‰Œ¯k‡.האׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ«∆»ֵ

ּתאּבד  ואל ּבֹורא 'הּכרֿנא ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ'נא'
נפׁשֹות' .ׁשלׁש ְָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑.מעּברת היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְִֶֶֻ
קֹול  ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָורּבֹותינּו
ׁשהיתה  לפי הּדברים, יצאּו ּומאּתי 'מּמּני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָואמרה:
מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצנּועה
ּביׂשראל' מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה .ּומּׁשבט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

‰Èz˙Œ‡Ï ÔkŒÏÚŒÈk∑ אׁשר על עׂשתה ּבדין ּכי ƒ«≈…¿«ƒ»ְְֲִִֶַָָ
ּבני לא  לׁשלה BÚ„.נתּתיה ÛÒÈŒ‡ÏÂ∑:אֹומרים יׁש ְְְִִֵַָָֹ¿…»«ְִֵ

'לא  אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', ּגּבי 'לא וחברֹו ּפסק', ְְֲִִֵֵֵַַַָֹֹ
'ולא  ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹאלּדד

.ּפסקּו' ְָ

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«

i"yx£dz„Ï ˙Úa∑וּימלאּו" אֹומר: הּוא ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְִִֵַָ
לחסרים  וכאן למלאים, להּלן ללדת", p‰Â‰.ימיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿ƒ≈

ÌÈÓB‡˙∑ ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: מלא, ¿ƒְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
צּדיקים  ׁשניהם אּלּו אבל .רׁשע, ְֲִִֵֵֶַָָָ

(çë)øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìò©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑ ׁשּקׁשרה ּולאחר לחּוץ, ידֹו האחד החזירּההֹוציא הּׁשני, ידֹו .על «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
éìò zöøt-äî:õøt BîL àø÷iå õøt E ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑ חזק עלי .חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

eÓÁÏ‰‡כה  ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו  ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

˙ÔÈÓBÈכז  ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח  ˙·ÈÒe ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˙‡ˆeÓ ‡È‰ (‰Î להיֹות ראּוי היה . ƒ≈ְִָָָ
האל"ף  העלם לּולי זאת, מּודעת ְְֵֵֶֶַַָָֹּכמֹו

ekּכמׁשּפטּה: dxez ְְִָָ
‰Èz˙ ‡Ï Ôk ÏÚ Èk (ÂÎ על ּכי ּכמֹו . ƒ«≈…¿«ƒ»ְִַ

הֹואיל  חכמינּו ּכטעם .פני ראיתי ְֲִִִֵֵֶַַָָָּכן
לא  ּכי כן עׂשתה טעמֹו אֹו נתּתיה. ְְְְִִֵַַָָָֹֹולא

עּמּה:dzÚ„Ïנתּתיה: לׁשּכב .fk dxez ְִַָ¿«¿»ְִִַָ
„È ÔziÂ (ÁÎ נזּכר ולא מהם, האחד . «ƒ∆»ְְִֵֶֶָָָֹ

אּלה  ּגם נקרא. לא עֹוד ּכי ְְִִֵֶַָֹׁשמֹו
יחד, הּׁשליֹות ׁשּנבקעּו ּפלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַּבמעׂשה

אחיו: וּיצא ידֹו זה hkוהׁשיב dxez ְְִִֵֶָָָָ
zˆ¯t ‰Ó (ËÎ ּגדר ׁשּיפרץ ּכאדם . «»«¿»ְְִֵֶָָָֹ

זה  מׁשּפט עלי יׁש והּנה מּמּנּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָויצא
ּכמֹו ׁשהּוא אמרּו ואחרים ְְֲִֵֶֶֶַַָהּפרץ.
ּפרצּת מה ּכי אמר, והּגאֹון ְְְִַַַַַָָָָָָּופרצּת.

רק ı¯tּכמׁשמעֹו EÈÏÚ וּיפרץ מּגזרת . ְְַַָ»∆»∆ְְִִִַַֹ
lלרב: dxez ָֹ
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צא

צא

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k iying meil inei xeriy

(ì)BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
ñ :çøæ̈«©

i"yx£ÈM‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑ ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְַַָ
מּמּנּו. ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכאן,

ׁשּלקח  ּדברים ארּבעה ּכנגד אֹומרים: אּדרת ויׁש : ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולׁשֹון  ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשנער,
Á¯Ê.(ב"ר)זהב  BÓL ‡¯˜iÂ∑ זריחת ע ׁשם מראית ל ָָ«ƒ¿»¿»«ְְִִֵַַַ

.הּׁשני  ִַָ

$
âכסלו כ"א חמישי âיום

èì(à)ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

:änL eäãøBä øLà£¤¬«¦ª−¨«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑ ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְִִִִֵֶֶָָ

לסמ ּכדי ׁשלּבֹו למכירתֹו יהּודה ׁשל יֹוסף,ירידתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ
ּכדי  ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ׁשּבׁשבילֹו ל ְְְְְִִִִֵֶַָֻלֹומר

ּתמר  למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לֹומר לסמ , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשראתה  ׁשמים, לׁשם זֹו אף ׁשמים, לׁשם ּזֹו מה ,ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָל
מּמּנּו, ּבנים להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבאצטרֹולֹוגין

מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת .ואינּה ְִִִִִֵֶַַָָָ

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«

È¯B‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

¯a‡א  ¯ÙÈËBt d·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

יום חמישי 
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צב

צב

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑לּבֹו נֹותן היה לא ¿…»«ƒ¿»ִֵָָֹ

‡ÌÁl‰ŒÌ.לכלּום  Èk∑אׁשּתֹו ׁשּדּבר ,היא אּלא ְִƒƒ«∆∆ְִִִֶֶֶָ
נקּיה  Œ‰ÙÈ˙‡¯.ּבלׁשֹון ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑ ׁשראה ּכיון ְְִָָ«¿ƒ≈¿≈…«ֵֶָָָ

וׁשֹותהעצמֹו אֹוכל התחיל ּבׂשערֹו.מֹוׁשל, ּומסלסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ואּתה (ב"ר) מתאּבל, אבי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵַַַַָָָָָאמר

את  ּב מגרה אני ?ּבׂשער מּיד:מסלסל הּדב', ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

$
âכסלו כ"ב שישי âיום

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

(ç)ïàîéå|òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà: ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

(è)épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàîC §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä äòøä äNòà¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על נצטּוּו נח .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|äéìà òîL-àìå íBé ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
ì:dnò úBéäì dìöà ákL ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑ּתׁשמיׁשאפּלּו dnÚ.ּבלא ˙BÈ‰Ï∑ הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑ הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ּכלֹומר: «¿ƒ¿««∆ְְֲִִִֶַַַַ
מיחד' ׁשהלכּו(תנחומא)יֹום ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום ְְְֵֶֶֶָָָֻ

הגּון  יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת לבית ְְֱֲִִִֵֵַָָָָֻּכּלם
אני  'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלהּזקק

'ליל יכלה BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑,ּוׁשמּואל רב ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְֵַ
צרכיו  'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: ְְְְֲַַַַַַַָָָָָחד

ּדיֹוקנֹו,עּמּה ּדמּות לֹו ׁשּנראית אביו אּלא וכּו'',ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
סֹוטה  ּבמּסכת לז)ּכדאיתא .(דף ְְִִֶֶַָָ

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

¯ÈBaח  ‡‰ dBa¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««≈«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא  ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ì‡ Èk ‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„È ‡ÏÂ (Â¿…»«ƒ¿»ƒƒ
ÌÁl‰ ּכּנּוי ׁשהּוא אֹומרים יׁש . «∆∆ְִִֵֶ

ּכי  ועֹוד רחֹוק. וזה אׁשּתֹו, ְְְְִִִִֶַָלׁשכיבת
ּבעיני, והּנכֹון היה. סריס יֹוסף ְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹאדני
הּלחם  מן חּוץ ּבידֹו, היה לֹו אׁשר ְֲִֶֶֶֶַָָָָׁשּכל
היֹותֹו ּבעבּור ּבֹו, נֹוגע אפילּו היה ֱֲֲִֵֶַַָָֹׁשּלא
יּוכלּו לא ּכי מפרׁש הּנה ּכי ְְְִִִִִֵָֹֹעברי.

ּכי  לחם. העברים את לאכל ְְֱִִִִִֶֶֶֶַָֹהּמצרים
וכן  הּוא, עברי ׁשּיֹוסף ידע ְְִִִֵֵֶַַָּפֹוטיפר
עברי: איׁש לנּו הביא ראּו אֹומרת ְְְִִִִִֵֶֶָאׁשּתֹו

¯‡z ‰ÙÈ ÛÒBÈ È‰ÈÂ:ּכאּמֹו .f dxez «¿ƒ≈¿≈…«ְִ
dÏˆ‡ ·kLÏ (È ּבמקֹום לׁשּכב אפילּו . ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַָ
אֹו מּמּנה: dnÚקרֹוב ˙BÈ‰Ï לדּבר . ִֶָָƒ¿ƒ»ְֵַ

i`ׂשיחֹות: dxez ִ

‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ (‡È אחד מּׁשבּוע . «¿ƒ¿««∆ִֶַָָ
עּמי, ׁשכבה לֹו לדּבר ׁשהחלה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָמהּיֹום
ּתמימה. ׁשנה אחר אֹו אחד מחדׁש ְִֵֶֶַַָָָָֹאֹו

ּבעיני: הּנכֹון BzÎ‡ÏÓוהּוא ˙BNÚÏ. ְְֵַַָ«¬¿«¿
ּפקיד  ּכי הּממֹון, אֹו הּבית ְִִִֶֶַַַָָמלאכת
ּדברי  איׁש, ואין ּודרׁש הּכל. על ְְְִִֵֵַַָָָֹהיה

aiיחיד: dxez ִָ

יום שישי 
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צג

צג

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyiy meil inei xeriy

(áé)Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

(ãé)eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðì àéáäákL ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

:ìBãb ìB÷a àø÷àå énò¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
i"yx£eÏ ‡È·‰ e‡¯∑ הביא" קצרה: לׁשֹון זה הרי ¿≈ƒ»ְֲִֵֵֶָָָ

ּכן  אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא .לנּו", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
È¯·Ú∑(ב"ר) הּנהר עברמעבר מּבני מעבר (, אחרים: ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

.)הּנהר  ַָָ

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑ העברי העבד ּבי, לנּולצחק הבאת .אׁשר »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

ÈnÚיב  ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏ¯יד  ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«≈«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eÏ ‡È·‰ („È:ּבעלי .eh dxez ≈ƒ»ְִַ
Bt‡ ¯ÁiÂ (ËÈ:אצלֹו הּדבר היה ּבספק ּכי הרגֹו לא כן ּפי על ואף .k dxez «ƒ««ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
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צר

צר

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

(áë)íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½
àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa øLà£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

:äNò äéä̈¨¬Ÿ¤«
i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑ּבמימריּה' .מתעבד'הוהּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

(âë)ïéà|Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
ô :çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàa©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑ אּתֹוּבׁשביל .ׁשה' «¬∆ƒְִִִֶ

$
âכסלו כ"ג קודש âשבת

î(à)ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑אֹותּה ׁשהרּגילה לפי «««¿»ƒ»≈∆ְְִִִֶָָ
לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את הביא ארּורה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֵֶֶֶַָָָָָֻלהם
הר  ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא לּצּדיק אליהם וחה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

זבּוב ∑e‡ËÁ.עלֿידיהם  נמצא ּפֹוטירין זה ּבפילי ְֵֶַ»¿ְְְְִִִֵֶַָ
צרֹור ׁשּלֹו, נמצא ׁשּלֹווזה את ∑Ù‡‰Â‰.ּבגלּוסקין ְְְְְִִִֶֶֶָ¿»…∆ֶ

ּובלע"ז, ּבפת, אּלא אפּיה לׁשֹון ואין ,הּמל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָּפת
.פיסטו"ר 

(á)íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½
:íéôBàä øN ìòå§©−©¬¨«¦«

(â)úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î øäqä©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

d„Èaכג  ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBa¯Ï ÈÓBzÁÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

¯·ב  ÏÚ È‰B·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

È·Ï˙ג  ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯‰q‰ ˙Èa (‡Î הּוא אם נדע לא . ≈«…«ִֵַֹ
ּבעבּור  מצרים, לׁשֹון אֹו הּקדׁש ְְְֲִִֶַַַֹלׁשֹון
ּכמֹו הּוא. מה ואמר אחריו ְְֲֵֵֶַַַָָׁשּפרׁש
ּופרׁש ּפרס, לׁשֹון ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶַַָָָהאחׁשּתרנים

הרּמכים: ּבני akׁשהם dxez ְִֵֵֶַָָ
ÌÈNBÚ ¯L‡ Ïk ˙‡Â (·Îיׁש . ¿≈»¬∆ƒֵ

מת  היה ּכי ּבאּמנּות אֹומרים עּסק ְְְִִִֵַָָָֻ

עֹוׂשים  היּו ּכאׁשר מּמּנּו, ְֲִִִֶֶֶֶַָׁשּיחיה
ּכל  ּכפרּוׁשֹו, אלי והּקרֹוב ְְֲִֵֵַַָָָהאסּורים.
הּוא  היה ּכאּלּו צריכים היּו ְְֲִִִֶָָָאׁשר
והּפסּוק  עליהם. היה ּפקיד ּכי ְֲִִֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה,

לעד: אחריו bkהּבא dxez ְֲֵַַָָ
e‡ËÁ מּוסר ‡) חטא . »¿ְֵַ

aהּמלּוכה: dxez ְַָ

C"ÓÒ ‰pzLÈ ‡lL ¯e·Úa (·«¬∆…ƒ¿«∆»≈
ÂÈÒÈ¯Ò הרי"ש היה ּכי לאֹות הּוא . »ƒ»ְִֵָָָ

ּבקמ"ץ  "הּסמ ונקמץ להּדגׁש. ְְְְִִֵֵַָָָָָָראּוי
הּדגׁש: לחסרֹון bּגדֹול dxez ְְֵֶַָָ

ÌÈÁah‰ ¯N ˙Èa ¯ÓLÓa מקֹום ‚) . ¿ƒ¿«≈«««»ƒָ
ׁשּלא  ּבעבּור נׁשמרים ׁשם ְְֲִִִֶֶַָָֹׁשּיהיּו

cיברחּו: dxez ְְִ

שבת קורש
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(ã)íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
:øîLîa íéîé eéäiå©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ∑ אּתם להיֹות.¯ÓLÓa ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

(ä)ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöî¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰ÈL ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם ,חלֹום וּיחלמּו «««¿¬¿≈∆ְְֲֵֶַַַ

חלֹום  חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. ׁשניהם:זה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָ
"וּירא  ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו את ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשחלם

ּפתר" ּכיֿטֹוב BÓÏÁ.ׂשרֿהאֹופים ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑ ִִַָָָƒ¿ƒ¿¬…
לבא  העתיד לּפתרֹון הּדֹומה חלֹום חלם אחד ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

.עליהם  ֲֵֶ

(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא (מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

(ç)øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©Ÿ́¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

(é)ìL ïôbáedvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðò äéúìkLà eìéLáä¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

LnLÂד  ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡¯hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»

ÈÏÈÏa‡ה  dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁÂ ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

ÔB‰˙Èו  ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז  dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ dBa¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח  ˙ÈÏ ¯LÙe ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Â¯ט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡Á¯Ù˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ ּכאׁשר „) והּנה . «ƒ¿…«««»ƒְֲִֵֶַ
ׂשר  ּבבית הּסריסים אּלה ְְִִֵֵֶַַָהּוׂשמּו
זכר  והּטעם יֹוסף. את ּפקד ְִֵֶַַַַַַַָָָהּטּבחים,

ּבּבֹור  וׂשמהּו ּביתֹו אל והביאֹו ְְֱִֵֶֶַָָָָּדבריו
הּמדקּדק  ּדעת וזאת הּמׁשמר, ְְְְְִֵַַַַַָֹוהּוא
היה  הּסהר ׁשּבית ּדעּתי ּולפי ְְִִֵֶַַַַָָָֹהּגדֹול.
יֹוסף. היה וׁשם הּטּבחים, ׂשר ְְִֵֵַַַָָָָּבבית
ׁשם. אסּור יֹוסף אׁשר מקֹום ְֲֵֵֶָָָָוהעד,

אּתם  יֹוסף להיֹות הּטּבחים ׂשר ְְִִִִֵַַַָָָוצּוה
היתה  ּגדֹולה מעלה ּכי אֹותם. ְְְֲִֵַָָָָָָלׁשרת

היּו: ׂשרים ּכי ּפרעה, ּבבית ddxezלהם ְְִִֵֶַָָָֹ

eÓÏÁiÂ ּכפתרֹון ‰) איׁש ּכטעם . «««¿ְְְִִַַ
מהּו ּבחלֹומֹו אחד ּכל ראה ּכי ֲֲִֶַַָָָָחלֹומֹו.
ּׁשארע  ּומה לעתיד חלֹומֹו ְֲִִֵֶֶַַָּפתרֹון

eלֹו: dxez

ÌÈÙÚBÊ (Â וּיעמד ּכטעם מתרעׁשים, . ¬ƒְְֲֲִִַַַַַֹ
מּזעּפֹו: ‡Ì‰ÈÏהּים ‡·iÂ יּתכן . ְִַַָ«»…¬≈∆ִֵָ

ּבּבֹור: לן היה fׁשּבּלילה dxez ְֶַַַָָָָ
(ÁוטעםÌÈB¯˙t ÌÈ‰Ï‡Ï ‡Ï‰. ְַַ¬…≈…ƒƒ¿ƒ

ּכי  הּוא, לּׁשם החלֹומֹות ּפתרֹון ְֲִִִֵַַּכי
מה  ּבחלֹום והראה העתיד. יֹודע ְְֲִֵֶֶַַַָָהּוא

אפּתר  אני ואם ׁשּירצה. למי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֹיהיה
ולא  יֹועיל לא לרע, אֹו לטֹוב ְְְִָֹֹאֹותֹו
ּפתרֹון  ולׁשם ּכן, ׁשהּדבר ואחר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָיּזיק.

ּתחּוׁשּו אל החלֹומֹות, ׁשּתסּפרּוּכל ְְֲֶַַַָָ
הֹולכים  החלֹומֹות וכל לי. ְְֲֲִִֵֶַָחלֹומֹותיכם

הם: יחיד ּדברי הּפה, hאחר dxez ְִִֵֵֶַַַָ
dv ‰˙ÏÚ (È:הרּמֹונים הנצּו ּכמֹו . »¿»ƒ»ְִִֵֵָ

‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰.הּבסר הפ . ƒ¿ƒ«¿¿∆»ֵֶֶַֹ

ׁשני  הם ואם קציר. בׁשל ּכי ְְְִִִֵֵַָָָוכמֹוהּו
i`ּבנינים: dxez ְִִָ
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i"yx£Ì‚È¯N∑ וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Â‰Â‡.זמֹורֹות »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ

˙Á¯ÙÎ∑ לפֹורחת לי ".ּדֹומה נדמה כפֹורחת", והיא ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ
ּפֹורחת  היא ּכאּלּו נּצּהּבחלֹומי עלתה הּפרח ואחר , ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ

הבׁשילּו. ואחרּֿכ ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ְְְְְֲִִַַַַַָָָָונעׂשה

ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, אּפקת אפרחת ּכד ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָוהיא
ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ "ּפֹורחת". יח)ׁשל (ישעיה ְְִִִֵֶֶַַַָ

ּוכתיב: נּצּה", יהיה ּגֹומל יז)"ּובסר פרח"(במדבר "וּיצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ציץ  "וּיצץ ."והדר ְֲִֵַַָ

(àé)èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà íúàŸ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£ËÁN‡Â∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåíéâøOä úL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ל הם הרּבה סימן אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, צב)לׁשלׁשת .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

(âé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
pk-ìò EáéLäåètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑ עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, .לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס «∆ְְִֶָָ

i·Ú‡יא  ˙È ˙·ÈÒe È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈL·Lיב  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיג  ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈ·Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ ,dv ‰˙ÏÚ(י ‰ÚÈb(מ, Y dv ‰˙ÏÚ »¿»ƒ»ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒ»¿»ƒ»ƒƒ«

ÚÈb‰ Y ÌÈ·Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ .Ï‡‚ÈÏ Ï‡¯NÈ ÏL ÔpÓÊ¿«»∆ƒ¿»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒƒƒ«

‰ÏÚ¯z‰ ÒBk ˙BzLÏ ÌÈ¯ˆÓ ÏL dpÓÊ(א צב, לכאֹורה (חולין ¿«»∆ƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»ְִָ

ּכֹוס  את מצרים ׁשֹותה ּתחּלה :הפּו להיֹות צרי הּסדר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה

לֹומר,הּתרעלה, ויׁש מּמצרים. יׂשראל נגאלים מּכן ּולאחר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

מּמּנה  ויֹוצאים מצרים על יׂשראל מתּגּברים הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבּׁשלב

„‚:לטֹוב הֹופכת עצמּה מצרים הּׁשני, ּבּׁשלב ואּלּו רצֹונּה. ∆∆ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכ האדם), מציאּות (ּבּטּול לׁשכרּות מביאה יין ׁשּׁשתּית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּכׁשם

והֹופכת  הּקֹודמת מציאּותם את מבּטלת הּתרעלה ּכֹוס ׁשתּית ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגם

לטֹוב. ְָאֹותּה

(166 עמ' לה שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

Ì˙‡ ËÁN‡Â (‡È שֹוחטי ּכמֹו . »∆¿«…»ְֲֵ

להם  ּפרׁש ּכאׁשר ולא ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹהּילדים,
aiהּגאֹון: dxez ַָ

.BB¯˙t (·È מּלת מצאנּו ולא ּפרּוׁשֹו. ƒ¿ְִֵַָָֹ
ׁשֹואלים  יׁש החלֹום. עם אם ּכי ְֲֲִִִִִֵַּפתרֹון

הם  ׂשריגים ׁשלׁשה ּכי יֹוסף ידע ְִִִִֵֵֵַַָָָֹמאין
ויּתכן  ׁשנים. אֹו חדׁשים ולא ְְֳִִִִֵָָָָֹימים

ׁשּנֹולד  הּיֹום ּכמֹו ּפרעה את הּלדת ְְֶֶֶֶַַַֹֻיֹום

ׁשּיעׂשּו מלכים יׁש הּיֹום הּנה ּכי ְֲִִִֵֵֶַַָּבֹו.
ויקראּו ׁשנתם, ּתקּופת ּביֹום ְְְְְְְִִֶַָָמׁשּתה
אֹו מּתנֹות. להם ויּתנּו עבדיהם ְְְְִֵֶֶַַָָָלכל
והראׁשֹון  הרה. היתה ׁשהּגבירה ְְְִִִֵֶַָָָָָָָיּתכן

אלי: biקרֹוב dxez ֵַָ
.EL‡¯ ˙‡ ‰Ú¯t ‡OÈ (‚È.ירים ƒ»«¿…∆…∆ִָ

וּיּׂשא  והעד, מסּפר. ּבדר ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהּנכֹון

ׂשר  ראׁש ואת הּמׁשקים ׂשר ראׁש ְְִֶֶַַַַֹֹאת
ּכי  ּובפרׁשת עבדיו. ּבתֹו ְְֲִִַָָָָָהאֹופים

זה: אפרׁש מׁשמרּתEpk.תּׂשא ֲִֵֶָָ«∆ְְְִַ
ויּתכן  .ּומתּכּונּת ּומּכּונת ְְְְְִִִֵַַָָָָָהראׁשֹונה.

ועמד  וכמֹוהּו, ּכן. ּגזרת מן ְְְְִִִֵַַָָלהיֹותֹו
ּכּנֹו: ciעל dxez ַַ
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(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑אּת זכרּתני אם ,אׁשר ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְֲִִִֶַַ

ל ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ְְְִִִֵֶַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆
עּמי  עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

.חסד  ֶֶ

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåíélqä úL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
éìòîEøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúå E ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

éìòîE: ¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑לֹו וקֹורין לדתֹו, יֹום À∆∆∆«¿…ְִֵָ
נֹולד ּגינּוסיא יֹום  הּולד ׁשאין לפי "הּלדת", ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ועל  האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
וכן: מיּלדת, נקראת החיה טז)ּכן "ּומֹולדֹותי(יחזקאל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: ,"אֹות הּלדת יג)ּביֹום את (ויקרא הּכּבס "אחרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֻֻ

אחרים  עלֿידי ׁשּכּבּוסֹו ‡˙L‡¯Œ.הּנגע", ‡OiÂ ְֲִִֵֵֶֶַַַ«ƒ»∆…
'B‚Â∑ הּמׁשרתים מֹונה ׁשהיה עבדיו, ׁשאר עם מנאם ¿ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֻׁשּיׁשרתּו
מנין  לׁשֹון ראׁש", את ."ׂשאּו ְְְִֶָֹ

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט  ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈ¯·Ú‰ ı¯‡Ó (ÂË ּבּפסּוק אפרׁשנּו . ≈∆∆»ƒ¿ƒְֲֶַָָ
חלֹום  ּכל ואחר עברי. עבד תקנה ְְְֲִִִִֶֶֶַַָּכי

טעמּה הּנה מּלת ְֲִִִֵַַַָָּבּמקרא,
fhּכאּלּו: dxez ְִ

È¯Á ÈlÒ (ÊË ׁשהּוא הּגאֹון אמר . «≈…ƒֶַַָָ
יהּודה: חרי ּכמֹו לבן, fiלחם dxez ְְֵֶֶָָָֹ

„BÚa (ËÈ יעבר לא וטעמֹו, עֹוד. ּבטרם . ¿ְְְֲֶֶַַֹֹ
זה: ׁשּיהיה עד זמן ּכ Ú¯t‰עֹוד ‡OÈ ְְִֶֶֶַַָƒ»«¿…

EÈÏÚÓ EL‡¯ מּמקֹומֹו.‡˙ יּׂשאּנּו . ∆…¿≈»∆ְִִֶָ
עץ: על ירימּנּו אֹו יסירּנּו kdxezוטעמֹו, ְְְְִִֵֶֶַַ

˙„l‰ (Î ׁשּלא מהּבנין הּפעל ׁשם . À∆∆ְִֵֵֶַַַָֹֹ
ּפֹועלֹו: ׁשם k`נזּכר dxez ְֳִֵָ
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(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë)ôôô :eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈
לזכרֹו יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, הזקק לאחר , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשנים, ׁשּתי אסּור מ)ׁשּנאמר:להיֹות "אׁשרי (תהלים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹהּגבר
רהב: הּקרּויים מצרים על ּבטח ְְְִִִַַַַַָֹולא

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

È˙כא  ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

ì äøèôääñø ¯ çðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéö

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e‰˜LÓ ÏÚ (‡Î היית אׁשר ּכי ׁשם. . ««¿≈ֲִִֵֶָָ
ּפעל: akמׁשקהּו, dxez ְֵַַֹ

ÌÈ˜Ln‰ ¯N ¯ÎÊ ‡ÏÂ (‚Î לא . ¿…»««««¿ƒֹ
ה' ּומּׂשא ּכן ּפרעה. אל ּבּפה ְְִִֵֶֶַַַָֹהזּכירֹו

וׁשּתי: את זכר עֹוד. תזּכירּו ְְִִֶַַַָֹלא
e‰ÁkLiÂ:ּבּלב . «ƒ¿»≈ֵַ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc mixcp(iyiy meil)

,mdilecibae mditeliga xzeny dnn lecb xzei yecig `edy
,mdilecibe mditeliga wx xzen 'mreh ipi`y' xne`dy rnyn

àädwyna la` -ïäî àöBiä`ed.øeñàipi`y' xn` m`y gkene ¨©¥¥¤¨
xacdn `veid dwyna xq`p ,'el`' xn` `le ,cala 'mreh

.xeq`d
dwyna xeq` `ed 'el`' xn` m` wxy okzi zn`a ,`xnbd dgec
`veid dwyna xzen 'mreh ipi`y' xne`de ,zexitdn `veid

,xg` mrhn df oic eprinyd `l `pzde ,mdnáéñð àìc éãéià©§¥§Ÿ¨¦
ïäî àöBé àLéøaxeq` 'el`' xn` m`y aezk `l `yixay ab` - §¥¨¥¥¤

,zexitdn `veid dwynaïäî àöBé àôéña énð áéñð àìazk `l - Ÿ¨¦©¦§¥¨¥¥¤
`veid dwyna xzen 'mreh ipi`y' wx xn` m`y `tiqa mb `pzd

.zexitdn
:'el`' xn`y meyn `ed oiwyna xq`py mrhdy dgiken `xnbd

òîL àzlirl dpyna epipyy dnn ,di`x rnye `a -(`"r),øîà ¨§©¨©
äNòî ,äãeäé éaø,xya lek`l `ly izxcpyéìò ïBôøè éaø øñàå ©¦§¨©£¤§¨©©¦©§¨©

lek`lBnò eìMaúpL íéöéamrh z` mda yiy iptn ,xyad mr - ¥¦¤¦§©§¦
.xyadBì eøîà,dpyna eilr ewlgpy minkg -éúîéàdf oic ¨§¥¨©

,oekp enr elyazpy miviaa xeq`ya øîàL ïîæaNéìò 'äæ' ø ¦§©¤¨©¨¨¤¨©
meyn ,xeqi`l xyad zkizg z` cgiieøácä ïî øãBpäL,mieqnd ¤©¥¦©¨¨

åjk xg`áøòúðxacdBa Léå øçàaxeqi`a -íòè ïúBðazenk - §¦§¨¥§©¥§¥§¥©©
,zaexrzd lka dnrh ybxenyøeñà äæ éøälkn d`pda £¥¤¨

,znieqn xya zkizg envr lr xqe`y hxty meyn ,zaexrzd
`veid `linne ,eitlk 'xeq`d xac' didz ef dkizgy ezpeeke
`ed mdipyay ,dey 'el`' oice 'df' oic ixde .xeq` `ed mb dpnn
mpew xne`de ,`weec 'el`'y gkene .xeqi`d z` cgiine hxtn
ea yi ixdy ,mdn `veid dwyna xeq` ilr 'el`' miapre mizif

.xeqi`d mrh z`

,`xnbd zxne`ïì àéòaéî à÷ àì 'elà'aepl oi` 'el`' xne`a - §¥Ÿ¨¦©§¨¨
heyte ,dl`y llkàeä à÷åãcmiapre mizif mpew xn` m`y - §©§¨

.mdn `veid dwyna xeq` ,ilr 'el`'ïì àéòaéî ékyiy dne - ¦¦©§¨¨
wx `ed ,le`yl eplaxne`,'íòBè éðéàL'`ed m`d,à÷åcxeq`e §¤¥¦¥©§¨

,mdn `veid dwyna,à÷åc åàì Bà`ll 'mreh ip`y' xne`de ¨©§¨
.mdn `veid dwyna xeq` epi` 'el`'

`veid dwyna xq`p epi` 'mreh ipi`y' xne`dy dgiken `xnbd
:zexitdn
òîL àzlirl dpyna epipyy dnn ,di`x rnye `a -(:`p), ¨§©

xne`dïäa øeñà ,'íòBè éðéàL' íéâc âc,mibca -ïéamd m` ¨¨¦¤¥¦¥¨¨¤¥
,íéìBãbeïéámd m`,íépè÷'mibc'e ,lecb rnyn 'bc'y meyn §¦¥§©¦

xeq`e ,miphw rnynïéamibcaíéiçe ,elyazp `l oiicry -ïéá ¥©¦¥
mibcaäôeøè úéøèa øzeîe ,íéìMeáî,wc wc jezgd lecb bc - §¨¦¨§¨¦§¨

,mitexh `le minly rnyn 'mibc bc'y meynemb xzenøéöa- §¦
w ea miaxerne mibcdn `veid oneybc' llka epi`y ,mibc iax

e`viy mixac mdy s` xive dtexh zixha xzeny dfne .'mibc
mi`veid mixaca xzen 'mreh ipi`y' xne`dy gken ,xeqi`dn

.xeqi`dn
xzen 'mreh ipi`y' xne`dy `xnbd zii`x z` dgec `ax

:xeqi`dn mi`veid mixaca
,àáø øîàmiapre mizif mpew xne`d mby xnel xyt` zn`a ¨©¨¨

.mdn mi`veid oiwyna xeq` 'mreh ipi`y'eepipyy dpyna
yk xaecn ,xivae dtexh zixha xzen 'mibc bc'n xcepdyøák§¨

àöéxivdïäîexcp llka mpi` okle ,xcpy mcew mibcdn - ¨¨¥¤
wx xn` m` mb ea xeq` ,xcpy xg` `veiy dn la` ,ea xzene
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צט

 רה  נפרדמ   99 

צט

ממכתבי כ"ק ארמו"ד מוהדיי"צ

בבקשה  באתי  תדפ"ז  שנת  ...בדאשית 
שבבתי־ יקבעו,  אשד  שי'  אנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחדית  תפילת  אחד  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעודי  יאמדו  מתפללים 
שנחלק לימי החורש(, ולאמד אחד זה קריש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהוג. ובקשתי זאת 
הדבים, )ודאוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי איננו ענין פדטי של מפלגת החסירים יחיו 
בפדט(, ובגלל זאת יתבדכו ממקוד הבדכות 

בכל מילי רמיטב מנפש וער בשד...

)ט"ו סיון, תדפ"ח(

שבימיהם  אדץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחר  שכל  המנהג  היה 
הקאפיטל  את  יום  בכל  אומד 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פדק[ 
למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס 
פדק  אומד  היה  הכ"א  לשנת 
אומדים  היו  וכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סגולה שלא ייצאו 

לתדבות דעה...

)תמוז תדס"ו(

 לוח תהלים 

יום ראשון, י"ז כסלו < מפדק פג ער סוף פדק פז

יום שלישי, י"ט כסלו < פדק כ, מפדק צ ער סוף פדק צו

יום שישי, כ"ב כסלו < מפדק קו ער סוף פדק קז

יום שני, י"ח כסלו < מפדק פח ער סוף פדק פט

יום חמישי, כ"א כסלו < מפדק קר ער סוף פדק קה

יום רביעי, כ' כסלו < פדק כ, מפדק צז ער סוף פדק קג

שבת קודש, כ"ג כסלו < פדק כ. מפדק קח ער סוף קיב
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כסלו  י"ז ראשון יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו י"ז ראשון âיום
,322 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור äáåè...מורה àì äðä,324 עמ' ì"ãå:עד

קוטרס אחרון 
אנשי  של הכנסת מבית חסידים הזקן רבנו מוכיח זה, בסימן

המאריך  ציבור שליח ל"עמוד" לגשת מרשים שאינם שלומנו,

הוא  כי התפלה, את לגמור ממהר מהם שאחד בגלל בתפלה,

ללכת. מוכרח

שמוטב  אומר, הזקן רבנו

לשמוע  לא אפילו לו היה

ו"ברכו" "קדושה"

בשום  יכול הוא (כשאין

יותר) להתמהמה אופן

לאחרים  להפריע מאשר

שכן, בתפלה. להאריך

ענין  היא התפלה אריכות

אריכות  ונותנת חיים, של

וכשמפריעים  ימים,

התפלה  באריכות לאחרים

לחייהם. יורדים הרי -

מציין, גם הזקן רבנו

בתפלה  ההתבוננות שענין

האהבה  את לגלות בכוונה

הוא, ברוך להקדוש

בכל  המסותרת האהבה

חיוב  הוא - מישראל אחד

כדי  להתבונן - "ואהבת" מצות מתבטאת בכך שכן, התורה. מן

האהבה. את ולגלות לעורר

,éðèa æbøzå ézòîL ,äòeîMä äáBè àì ,äpä אומר - ¦¥Ÿ¨©§¨¨©§¦©¦§©¦§¦
הזקן, íéøéáòîרבנו 'ä íò øLà1äázä éðôlî אינם - £¤©©£¦¦¦¦§¥©¥¨

את ל"עמוד", פעם עוד לגשת íéiçaמרשים õôçä Léàä̈¦¤¨¥©©¦
"èòî Lc÷î"aL eðéîBìL éLðà ìk ìL íéîé úeëéøàå©£¦¨¦¤¨©§¥§¥¤§¦§¨§©

הכנסת  בית של -2,,L"ðà ìL äfä שעלֿידי אנשיֿשלומנו, - ©¤¤
השאר  כל גם ועלֿידו ציבור, שליח בתור באריכות תפלתו

ימים, ואריכות חיים להם מביא הוא - באריכות מתפללים

ì"æø øîàîk3ìL :,íãà ìL åéîé íéëéøàî íéøác äL §©£©©©§Ÿ¨§¨¦©£¦¦¨¨¤¨¨
íäî ãçàå,הוא -éøànä.Búlôúa C שתפלה הרי - §¤¨¥¤©©£¦¦§¦¨

ימים. באריכות קשורה ä÷eçcבאריכות äòMäL éî íb óàå§©©¦¤©¨¨§¨
øçà ãò ïézîäì ïôà íeLa Bì øLôà éàå ,øúBéa Bì§¥§¦¤§¨§Ÿ¤§©§¦©©©

äfä øeaö-çéìMä úøæç ìL äMã÷ úiðò מפני - £¦©§ª¨¤£¨©©§¦©¦©¤
בתפלה, מאריך זה àlLש'בעלֿתפלה' Bì áBè áBè àìä£Ÿ¤Ÿ

ìíéöôçä ìL íäéiçì ãøélî ,eëøáe äMã÷ òîL ¦§Ÿ©§ª¨¨§¦¥¥§©¥¤¤©£¥¦
,íéiça,חיים המביא דבר באריכות, להתפלל שרוצים אלה - ©©¦

déøèt àðîçø ñðàå4, §Ÿ¤©£¨¨©§¥
הקדושֿ פטר האנוס את -

שהוא  כיון ברוךֿהוא,

- ללכת מוכרח הוא אנוס,

מלשמוע  פטור הוא הרי

ו"ברכו". "קדושה"

- מזו ©¦§©§çéìMäå-ויתירה
éãé BàéöBî øeaö¦¦§¥

BúáBç לשמוע - ¨
ו"ברכו". ©óà"קדושה"

òîL elàk ,òîL àlL¤Ÿ¨©§¦¨©
,Lnî äðBòk àeäL- ¤§¤©¨

אינו  כאן שהאנוס הרי,

שאם  הדברים, בשאר כמו

ש"אונס  דברים הם אמנם

אינם  אבל פטרי'", רחמנא

(כאילו  דעביד" "כמאן

כמאן  "אונסא - עשה)

עביד" כאילו 5דלא זה הרי כאן ואילו עשה, שלא כמי - אונס -

‰˘Ú,חובתו ידי מוציאו הציבור ששליח זה ¨¦§¦§àúéàãëåמצד
שא  כפי מוצאים- àøîba6,éñéðàcנו úBãOaL íò éab- ©§¨¨©¥©¤©¨©£¦¥

אנוסים, äøNò-äðBîLשהם úlôz úáBç éãé íéàöBéå§§¦§¥©§¦©§¤¤§¥
øeaö-çéìMä úøæça dîöò"קדושה" על מדובר לא - ©§¨©£¨©©§¦©¦

עצמה, עשרה" "שמונה אודות אלא eòîLו"ברכו", elàk§¦¨§
.ììëa eëøáe äMã÷ íâå ,Lnî מוציאו הציבור ששליח - ©¨§©§ª¨¨§¦§¨

אופן  בשום לו אפשר ואי אנוס שהוא שמי הרי, חובתו. ידי

חובה, ידי השליחֿציבור מוציאו ו"ברכו", "קדושה" לשמוע

שגם להפריע ‡Â˙Âהרי לו ואל חובתו, ידי הציבור שליח יוציא

באריכות. מלהתפלל äeðø÷çאחרים úàæ ,äpäå7àeä ïk , §¦¥Ÿ£©§¨¥
úBøBca íb óà,àøîbäå äðLnä éîëç ìL íéðBLàøä ©©©¨¦¦¤©§¥©¦§¨§©§¨¨

,íúãBáò øwòå òá÷ íúøBz äúéäL היה עבודתם עיקר - ¤¨§¨¨¨¤©§¦©£¨¨

ïåøçà ñøèðå÷
äðäøùà éðèá æâøúå éúòîù äòåîùä äáåè àì

õôçä ùéàä äáéúä éðôìî íéøéáòî 'ä íò
èòî ùã÷îáù ù"ðà ìë ìù íéîé úåëéøàå íééçá
åéîé íéëéøàî íéøáã äùìù ì"æøàîë ù"ðà ìù äæä
éî íâ óàå .åúìôúá êéøàîä íäî ãçàå íãà ìù
ïéúîäì ïôåà íåùá åì à"àå øúåéá åì ä÷åçã äòùäù
áåè àìä äæä õ"ùä úøæç ìù äùåã÷ úééðò øçà ãò
íäééçì ãøéìî .åëøáå äùåã÷ òåîùì àìù åì áåè
õ"ùäå .äéøèô àðîçø ñðåàå íééçá íéöôçä ìù
àåäù òîù åìéàë òîù àìù óà åúáåç éãé åàéöåî
úåãùáù íò éáâ àøîâá àúéàãëå ùîî äðåòë
úøæçá äîöò ò"åîù úìôú úáåç éãé íéàöåéå éñéðàã
.ììëá åëøáå äùåã÷ íâå ùîî åòîù åìàë õ"ùä
íéðåùàøä úåøåãá íâ óà àåä ïë äåðø÷ç úàæ äðäå
ø÷éòå òá÷ íúøåú äúéäù àøîâäå äðùîä éîëç ìù

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א יחוד ˜¯·Â˙ע"פ תפלה - ב) נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,
וקוב"ה". א.2.שכינה כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, הסברה,7.ר"ה ליתר

המפורסם  הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו להעתיק כדאי

 תניא יומי 

יום דאשון 
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תורה, íúlôz.לימוד àìå התפלה ענין היה אז גם הרי - §Ÿ§¦¨¨
ימים. ואריכות חיים של ענין äzòבאריכות ïkL-ìkîe¦¨¤¥©¨

íòtä,אנו בזמננו -ïéàL ,àçéLî úBáwòa לימוד - ©©©§¦§§¦¨¤¥
úBáwòa äãBáòä øwòå ,íézòä ÷Bvî ,òá÷ eðúøBz¨¥¤©¦¨¦¦§¦©¨£¨§¦§

àéä àçéLî עבודת - §¦¨¦
áúkL Bîk ,älôzä©§¦¨§¤¨©
ì"æ ìàèéå íéiç áøä̈©©¦¦©©
õò éøô'e 'íéiç õò'a§¥©¦§¦¥

'íéiç8, העבודה שעיקר - ©¦
של  הזמן אנו, בזמננו

הוא  משיחא, עקבות

- התפלה ¨¦ìkî-עבודת
éeàøL øîçå-ì÷å ïkL¤¥§©¨Ÿ¤¤¨
Lnî eðLôð ïzì ïBëðå§¨¦¥©§¥©¨

.äéìò עבודת על - ¨¤¨
התפלה àéäåהתפלה, - §¦
התבוננות באריכו  תוך ת

היא ה', ¨äáBçבגדלות
éðéáîì ,Lnî äøBz ìL¤¨©¨¦§¦¥

òcîהמבינים -úìòBz ©¨¤¤
àøeòL íeôì ãç ìk ,úö÷ úòcä ÷îòå úeððBaúää©¦§§§Ÿ¤©©©§¨¨©§¦¨

,déìéc בחלק הזקן רבנו שאומר כפי שיעורו. לפי אחד כל - ¦¥
דבר, של ששיעורו מ"א, בפרק ה"תניא" ספר של הראשון

בכל  דומה אינו האהבה, או היראה ענין תפעל שההתבוננות

מתעורר  הוא מעטה הדעת והעמקת שבהתבוננות מי יש אחד:

יותר  ארוכה התבוננות לו שנדרשת מי ויש באהבה; או ביראה

אלו, הדעת והעמקת ההתבוננות יותר. חזקה הדעת והעמקת

להיות àeä-Ceøaצריכות íB÷î ìL BçáL øecña9é÷eñôa §¦¦§¤¨¨¦§¥
"øöBé" :òîL úàéø÷ éðôlL úBëøa ézLe äøîæc§¦§¨§¥§¨¤¦§¥§¦©§©¥

"äáäà"å,"עולם "אהבת -ïäa øøBòì שלפני בברכות - §©£¨§¥¨¤
שמע, àáìקריאת ,ìàøNé ìk áìa úøzñîä äáäàä- ¨©£¨©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥¨Ÿ

תבוא, זו שאהבה

úelbúäa éelb úðéçáì¦§¦©¦§¦§©
álä אז שעד שבמקום - ©¥

מסותרת  זו אהבה היתה

תבוא  הלב, בעומק

הלב, ©§¦úòLaלהתגלות
,dîöò òîL úàéø÷- §¦©§©©§¨

שמע,·¯ÂÎ˙אחרי קריאת

úåöî àéä úàfL¤Ÿ¦¦§©
÷eñtaL äáäàä10: ¨©£¨¤©¨

Eááì ìëa 'Bâ záäàå"§¨©§¨§¨§¨§
äðBLàø úéðîpä ,"'Bâ11 ©¦§¥¦¨

Bîk ,úBöî â"éøúa§©§©¦§§
ì"æ í"aîøä áúkL12, ¤¨©¨©§©©

äøBzä éãBñéî àéäL¤¦¦§¥©¨
Låìëì øB÷îe dLø §¨§¨¨§¨

ç"îø,248 -,äNò úBöî בחלק הזקן רבנו שאומר כפי - §¨¦§£¥
הוא  באמת ש"המקיימן ד' בפרק ה"תניא" ספר של הראשון

מצוותֿעשה, רמ"ח באמת לקיים שכדי הוי"', שם את האוהב

ה"'. "אהבת שתהיה ההכרח הוא ˆÈÂÂÈמן "ואהבת" של זה

את  ולגלות לעורר בתפלה, ההתבוננות ענין על תורה של חובה

"ציווי", שום שייך לא הרי עצמה אהבה על שכן, האהבה.

לא  שבלב מדה ועל שבלב מדה הרי היא אהבה כי "ואהבת",

ïåøçà ñøèðå÷
úåá÷òá íòôä äúò ë"ùëîå .íúìôú àìå íúãåáò
ø÷éòå .íéúòä ÷åöî òá÷ åðéúøåú ïéàù àçéùî
å"çøä ù"îë äìôúä àéä àçéùî úåá÷òá äãåáòä
åðéùôð ïúéì ïåëðå éåàøù å"÷å ë"ùëî .ç"òôå ç"òá ì"æ
òãî éðéáîì ùîî äøåú ìù äáåç àéäå äéìò ùîî
íåôì ãç ìë úö÷ úòãä ÷îåòå úåððåáúää úìòåú
é÷åñôá ä"á íå÷î ìù åçáù øåãñá äéìéã àøåòéù
øøåòì äáäàå øöåé ù"÷ éðôìù úåëøá éúùå äøîæã
'éçáì àáì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäàä ïäá
àéä úàæù äîöò ù"÷ úòùá áìä úåìâúäá éåìéâ
'åë êááì ìëá 'åë úáäàå ÷åñôáù äáäàä úåöî
ì"æ í"áîøä ù"îë úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
ò"î ç"îø ìëì øå÷îå äùøùå äøåúä éãåñéî àéäù

בו  נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך על הוקם גבר
והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא

ה  על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל באמת להם דוקא זה כמותם להתפלל תפלה
כנפיהם  תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין  אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה  שום ובלי בחפזון 
המולה  קול כתי' בשרפים  וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף
אבל  השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו'
מימיהם  מאורות ראו לא  מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם  להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן
ותפארתו  גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי
ולחפוץ  ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה
כוונת  המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד
הלב  בשפלות ראשונה בהשקפה להם נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב
ואת  ידו את איש ירים לא בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן
על  וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו
ידיהם  תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל
שנאמר  עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי'
הבא  כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל כו'. התפלה 8.לטהר שער פע"ח
סנ"ב.9.פ"ז. ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:ב יא, בזח"א ג'. מ"ע היא להרמב"ם (בסהמ"צ "צע"ק

"ראשון א) עג, (ע"ז חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - דאהבה ¯‡˘ÔÂא' קטן חינוך מתניא ולהעיר בטל".
שורש ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה מ"ע גם (כולל מ"ע לכל רפ"ב.12.המצות".ÏÎשרש יסוה"ת הל'
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âכסלו י"ח שני âיום
,324 מעמ' מעוברת: לשנה שיעור çéëåú...מורה çëåä,קסג עמ' åë':עד äæ úîåòì

לו, שיש הרי - זו מדה לאדם יש אם שהרי ציווי, שום מתאים

של  פעולה (על הציווי כאן יעזור מה - מדה אותה לו אין ואם

שואל  שאכן וכפי הלב), רגש על לא אבל ציווי, מתאים דיבור

ממזריטש  המגיד והוא 13הרב "ואהבת"? הציווי מתאים כיצד :

על  אינו שהציווי עונה,

על  כיֿאם האהבה,

" שיהיה ˘ÚÓההתבוננות,
שתהיה  ישראל",

"ה' בענין ההתבוננות

ואז  אחד" ה' אלקינו

תאהב  - "ואהבת"

כל  על הבטחה). (מלשון

הציווי  הרי פנים,

שתהיה  הוא, "ואהבת",

בתפלה  ההתבוננות

הרי  - ל"ואהבת" שתביא

באריכות  שהתפלה

חובה  היא ובהתבוננות

תורה. äáäàשל ìò ék¦©©£¨
ìk áìa úøzñîä©§ª¤¤§¥¨
ízãìBúa ìàøNé¦§¨¥§©§¨

iL àì íòáèåéeeö C §¦§¨Ÿ©¨¦
.ììk בכל המסותרת להאהבה הכוונה ש"ואהבת" שנאמר - §¨

הרי היא שכן, מישראל. לציווי ˘È‰אחד לה זקוקים ולא ,

הוא הציווי אלא בלבד ÂÏ‚Ï˙"ואהבת". זו שלא האהבה, את

בנפשו  גם כיֿאם יהודי, של האלקית בנפש בהתגלות שתהיה

- בהעלם לא אף בכלל, זה לפני היתה לא שם ©©§úòãåהחיונית,
äpãBò àéä ¯ úøzñî àéä äáäàäLk ék ,ì÷ð ïBáðì§¨¨¥¦§¤¨©£¨¦§ª¤¤¦¤¨
Lôpì éelb úðéçáì äàaLëe ,dcáì úé÷ìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦§©¨§¤¨¨¦§¦©¦©¤¤

,éìàîN ììça álä úelbúäa àéä éæà ¯ úéðeiçä- ©¦¦£©¦§¦§©©¥¤¨¨§¨¦
úéðeiçä.שהוא Lôð ïkLî íB÷î כל אז מניעה היא הרי - §¦§©¤¤©¦¦

האדם, ænäעניני úBöBöéð øeøa ïéðò eäæåõò'a íL øk §¤¦§©¥¦©ª§¨¨§¥
'íéiç õò éøô'e 'íéiç61,älôz éab מבררים שבתפלה - ©¦§¦¥©¦©¥§¦¨

התפלה,ïëlLניצוצות, -úBá÷òa äãBáòä øwò àéä ¤¨¥¦¦©¨£¨§¦§
,'eë úBöBöéð øøáì ,àçéLî,שבתפלה הניצוצות בירור - §¦¨§¨¥¦

בכך ¤àeäLמתבטא
àëtäúà úðéça- §¦©¦§©§¨

לטוב), הרע Bà(=הפיכת
àéôkúà כפיית=) - ¦§©§¨

úéðeiçäהרע), Lôð ìL¤¤¤©¦¦
,òãBpk úé÷ìàä Lôðì§¤¤¨¡Ÿ¦©©
Lôpä àeä ícä ék"¦©¨©¤¤

"'eë14,,האדם וחיות -

íBé ìëa Lcçúî ícäå§©¨¦§©¥§¨
,ïé÷Lîe ïéìëàî- ¥¢¨¦©§¦

ושותה, אוכל שהאדם

משתמש, שהאדם הרי

האלקית  הנפש עבור

האוכלין  בכל והקדושה,

את  ומברר ומשקין

שבהם, -íâåהניצוצות §©
ï÷úðåהאדם, ìòtúî¦§¨¥§¦§©

íéLeaìnî שהוא - ¦©§¦
אותם, בה,äøéãåלובש דר שהוא -.'eë עניני שכל הרי - §¦¨

בזה  וקדושה. האלקית נפש של בענינים מנוצלים העולם

האהבה  התגלות ידי על הנעשה הניצוצות בירור ענין מתבטא

בהתבוננות. התפלה אריכות כעת נדרשת ולכן התפלה. בשעת

úé÷ìàä úBîLð eéäL ,íéðBLàøä úBøBca ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¨¦¦¤¨¦§¨¡Ÿ¦
øeøaä äéä ¯ Cøòä éìBãb,הניצוצות של -òâøk äNòð §¥¨¤¤¨¨©¥©£¤§¤©

äøîæc é÷eñôe äéðôlL úBëøáe ãáì òîL úàéø÷a¦§¦©§©§©§¨¤§¨¤¨§¥§¦§¨
,'eëå äøö÷a התגלות ביהודי נעשה כבר בלבד שמזה - ¦§¨¨§

האהבה, של והתוצאות ïéánì:האהבה  éãå§©©¥¦

"Eúéîò úà çéëBz çëBä"1 ז"ל חכמינו כך על אומרים -2: ¥©¦©¤£¦¤
."íéîòt äàî elôà"- £¦¥¨§¨¦

הוכיחו  שכבר למרות

יעשו  - פעם ועוד פעם

פעמים. מאה אפילו זאת

,úàæìå רבנו אומר - §¨Ÿ
ìëeàהזקן, àìŸ©

Léøçäìe ÷tàúäì§¦§©¥§©£¦

ãBò ÷òælî,כך על והוכיח עורר כבר הזקן שרבנו למרות - ¦¦§Ÿ
äLeìç úBðò ìB÷a3:- §££¨

שבענין, נפש העגמת מצד

,eëépî àúehîa§©¨¦©§
,ïéLéôð ïéîçøa הריני - §©£¦§¦¦

ברחמים  מכם מבקש

ìòרבים, àð eñeç¨©
eøîMäå ,íëéúBLôð©§¥¤§¦¨§

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

íúãìåúá ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäà ìò éë
éë ì÷ð ïåáðì úòãå ììë éååéö êééù àì íòáèå
úé÷ìàä ùôðá äðéãåò àéä úøúåñî àéä äáäàäùë
àéä éæà úéðåéçä ùôðì éåìéâ 'éçáì äàáùëå äãáì
ùôð ïëùî íå÷î éìàîù ììçá áìä úåìâúäá
ç"òá íù øëæåîä úåöåöéð øåøéá ïéðò åäæå úéðåéçä
úåá÷òá äãåáòä ø÷éò àéä ïëìù äìôú éáâ ç"òôå
åà àëôäúà 'éçá àåäù 'åë úåöåöéð øøáì àçéùî
òãåðë úé÷ìàä ùôðì úéðåéçä ùôð ìù 'éôëúà
íåé ìëá ùãçúî íãäå 'åë ùôðä àåä íãä éë
äøéãå íéùåáìîî ï÷úðå ìòôúî íâå ïé÷ùîå ïéìëåàî
úé÷ìàä úåîùð åéäù íéðåùàøä úåøåãá ë"àùî .'åë
ãáì ù"÷á òâøë äùòð øåøéáä äéä êøòä éìåãâ

:ì"ãå 'åëå äøö÷á æ"ãñôå äéðôìù úåëøáå

çëåäúàæìå .íéîòô äàî åìéôà êúéîò úà çéëåú
ìå÷á ãåò ÷åòæìî ùéøçäìå ÷ôàúäì ìëåà àì
åñåç ïéùéôð ïéîçøá åëééðéî àúåèîá äùåìç úåðò
ìò ãàî ãàî åøäæäå åøîùäå .íëéúåùôð ìò àð

סי"ב.13. קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור לספר בהוספות גם כג.14.וראה יב, יז.1.ראה יט, א.2.קדושים לא, ל'3.ב"מ ע"פ
יח. לב, תשא - הכתוב

יום שני 
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Bæ ¯ álaL äãBáòä ìòå äøBzä ìò ãàî ãàî eøäfäå§¦¨£§Ÿ§Ÿ©©¨§©¨£¨¤©¥
älôz4ìéçúäì ,äðeëa,התפלה -älî ãçàk ãçé ílk §¦¨§©¨¨§©§¦ª¨©©§¤¨¦¨

çéNî äæå íîBc äæå ,äëa äæå äëa äæ àìå ,älîa§¦¨§Ÿ¤§Ÿ§¤§Ÿ§¤¥§¤¥¦©
ïé÷æða àîøâe äaqä øwòå .eðøîLé 'ä ,äìèa äçéN- ¦¨§¥¨¦§§¥§¦©©¦¨§¨¨¦§¨¦

שלא  מה הנזק, וגורם

כפי  יחד כולם מתפללים

להיות, àeäשצריך
,äázä éðôì íéãøBiäî¥©§¦¦§¥©¥¨

ה"עמוד", לפני -àeäL¤
ה"תיבה", לפני הירידה -

äöBøä ìëì ø÷ôä¤§¥§¨¨¤
óèBçä ,åéìâø èLôì¦§Ÿ©§¨©¥

éúøôà5úîçî Bà , ¤§¨¦¥£©
çà íb ïéàLäöBø ã ¤¥©¤¨¤

.'eëå לפני לגשת - §
ניגש  ובמילא ה"עמוד",

לכך. מתאים שאינו מי

,úàæì éàå,ולכן -úàæ §¦¨ŸŸ
äðwúå ,äöeòéä äöòä̈¥¨©§¨§©¨¨
øáòé àìå ÷ç äòeá÷§¨Ÿ§Ÿ©£Ÿ
eðéäc ,íBìLå-ñç ãBò©§¨§©§
íéòeá÷ íéLðà øçáì¦§Ÿ£¨¦§¦

äæì íéeàøä להתפלל - ¨§¦¨¤
ה"עמוד", ¦©ét-ìòלפני

áø éevøa Bà ,ìøBbä©¨§¦Ÿ
,ïéðnä שאלה שירצו - ©¦§¨

לפני  יתפללו אלה או

הם  ומי ה"עמוד".

לכך? -eðéäcהראויים §©§
älîאלה, íéìltúnL¤¦§©§¦¦¨

òevnä Cøãa älîa§¦¨§¤¤©¦©
àìå ,íø ìB÷a§¨§Ÿ

íéëéøàî,בתפלה - ©£¦¦
àìå éàcî øúBé¥¦©§Ÿ

.íBìLå-ñç íéôèBçå íéøv÷î.התפלה את -ìhî íäéìòå §©§¦§§¦©§¨©£¥¤ª¨
òébé øLà BîBéa ãçàå ãçà ìk ,äázä éðôì ãøéì äáBç¨¥¥¦§¥©¥¨¨¤¨§¤¨§£¤©¦©

Ceîñ áéáñ åéìà óñàìå ,Bì,התפלה לבעל -ìk §¤¡Ÿ¥¨¨¦¨¨
àìå ,íéðt-ìk-ìò úö÷ ìB÷a íéìltúnä אלה - ©¦§©§¦§§¨©¨¨¦§Ÿ

àìåשמתפללים Lçìa-ש אלה -,íBìLå-ñç íéôèBç §©©§Ÿ§¦©§¨
,úBøéò änëa úBðLé úBðwúa øàáîëå.כך בהן שנקבע - §©§Ÿ¨§©¨§¨§©¨£¨

äzòå,הזקן רבנו אומר -,ïönàìe ï÷fçìe ïLcçì éúàa §©¨¨¦§©§¨§©§¨§©§¨
) ,íBìLå-ñç íìBòì ãBò eèBné ìa בכתבֿידãìàåb : ©¦§¨©§¨§©§

,(ãìàåb באידיש הזקן, רבנו בכתבֿיד כתוב היה כך -6 §©§
גוואלד", L÷Bîì"גוואלד eðì äæ äéäé éúî ãò7, שלא - ©¨©¦§¤¤¨§¥

כפי  בכוונה להתפלל

להיות, écשצריך àìå§Ÿ©
úBçëBzä ìëa eðì̈§¨©¥
eðéìò eøáòL úBøväå§©¨¤¨§¨¥
eðîçðéå ,eðøîLé 'ä¦§§¥¦©£¥
,äiLeúì íéìôëa§¦§©¦§¦¨
Bãáòì eðaì øäèéå¦©¥¦¥§¨§
eönàå e÷fç ,úîàa¤¡¤¦§§¦§
íéìçéîä ìk íëááì§©§¤¨©§©£¦

'äì8íb לקבוע,. -øîâì ©©¦§Ÿ
äðL ìëa ñ"Mä ìk̈©©§¨¨¨
øéòå øéò ìëáe ,äðLå§¨¨§¨¦¨¦
-ìò úBzëqnä ÷lçì§©¥©©¤§©

,ïBöøa Bà ìøBbä ét- ¦©¨§¨
ללמוד  ברצונו מסכת איזו

השנה, LiLבמשך øéòå§¦¤¥
¯ äaøä íéðéðî dä¦§¨¦©§¥

eøîâé כל לימוד - ¦§§
ïéðîe,הש"ס, ïéðî ìëa§¨¦§¨¦§¨

ïè÷ ïéðî äæéà íàå§¦¥¤¦§¨¨¨
ìéëäî מספיק בו ואין - ¥¨¦

הש"ס, כל לחלק אנשים

íéLðà íäéìà eôøöé§¨§£¥¤£¨¦
ìáa ,ìBãb ïéðî äæéàî¥¥¤¦§¨¨§©

.øáòé àìå ÷ç ,äpLé- §ª¤Ÿ§Ÿ©£Ÿ
כל  לסיים שמוכרחים

השנה. במשך ¨§ìëåהש"ס
íéãîBläî ãçàå ãçà¤¨§¤¨¥©§¦

ì"pä מסכת שלומדים - ©©
שחולק, כפי מהש"ס

Bîöòì øîâéלומר -"étà àéðîz"ä òeáL ìëa ¦§Ÿ§©§§¨¨©©§©§¨©¥
íéläúaLפרק -èé÷9. שמונה של התחלה היא אות כל בו - ¤¦§¦¦

בהתחלת  פסוקים שמונה אות; באותה המתחילים פסוקים

שייכות  איזו לכאורה: תי"ו. עד בי"ת באות וכך אל"ף האות

הרבי  כך על אומר - הש"ס? ללימוד תהלים באמירת יש

קדושה  בשיחה נשמתוֿעדן מתי 10הקודם רואים, שמכאן ,

ïåøçà ñøèðå÷
ìéçúäì äðååëá äìôú åæ áìáù äãåáòä ìòå äøåúä
äëá äæå äëá äæ àìå äìîá äìî ãçàë ãçé íìåë
ø÷éòå åðøîùé 'ä äìéèá äçéù çéùî äæå íîåã äæå
äáéúä éðôì íéãøåéäî àåä ïé÷æðá àîøâå äáéñä
éúøôà óèåçä åéìâø èåùôì äöåøä ìëì ø÷ôä àåäù
úàæ úàæì éàå .'åëå äöåø ãçà íâ ïéàù úîçî åà
å"ç ãåò øåáòé àìå ÷åç äòåá÷ äð÷úå äöåòéä äöòä
ìøåâä é"ôò äæì íéåàøä íéòåá÷ íéùðà øåçáì åðééäã
äìîá äìî íéììôúîù åðééäã .ïéðîä áåø éåöéøá åà
àìå éàãî øúåé íéëéøàî àìå íø ìå÷á òåöéîä êøãá
éðôì ãøéì äáåç ìèåî íäéìòå .å"ç íéôèåçå íéøö÷î
óåñàìå åì òéâé øùà åîåéá ãçàå ãçà ìë äáéúä
ô"ëò úö÷ ìå÷á íéììôúîä ìë êåîñ áéáñ åéìà
úåðùé úåð÷úá øàåáîëå å"ç íéôèåç àìå ùçìá àìå
ïöîàìå ï÷æçìå ïùãçì éúàá äúòå .úåøééò äîëá

) å"ç íìåòì ãåò åèåîé ìáé"ëáãò (ãìàååâ ãìàååâ
úåçëåúä ìëá åðì éã àìå ù÷åîì åðì äæ äéäé éúî
íéìôëá åðîçðéå åðøîùé 'ä åðéìò åøáòù úåøöäå
åöîàå å÷æç .úîàá åãáòì åðáì øäèéå äéùåúì
ìëá ñ"ùä ìë øåîâì íâ .'äì íéìçééîä ìë íëááì
é"ôò úåúëñîä ÷ìçì øéòå øéò ìëáå äðùå äðù
åøîâé äáøä íéðéðî äá ùéù øéòå .ïåöøá åà ìøåâä
åôøöé ìéëäî ïè÷ ïéðî äæéà íàå .ïéðîå ïéðî ìëá
àìå ÷ç äðåùé ìáá ìåãâ ïéðî äæéàî íéùðà íäéìà
ìëá åîöòì øåîâé ì"ðä íéãîåìäî à"åàëå .øåáòé
úîçî úåéäìå .è"é÷ íéìäúáù 'éôà àéðîúä òåáù

יג.4. יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, ˘ËÈÏ"‡:5.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר
'חוטפין  תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה - 'החוטף' סנ"ג), או"ח בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת ל'

ל  הכוונה אולי - 'אפרתי' כו'".·'ק"ש'. בקודשיא חולק פליג מיוחס, א): א, (ש"א ברד"ק הובאו בזה שיחות 6.הפי' לקוטי ראה
.415 ע' ז.7.חכ"ג ו, וארא - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:8.ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כה לא, תהלים - הכתוב ‡„ÂÓ"¯9."ל' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מוסיף אחר ובמקום בזה". נזהרין ראיתי לאחרי ‰¯·È:"לא השבת ביום זה קאפיטל לומר נהוג מקומות בכמה אשר "ולהעיר
ז"ל)". אאמו"ר נוהג הי' (וכן מנחה 10.48.תפלת ע' תש"ד השיחות ספר
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בשלימות? הוא הש"ס ישנה לימוד הלימוד עם יחד כאשר -

הש"ס. ללימוד צריכים תהלים ולאמירת תהלים, אמירת

ãçàå ãçà ìëa çk ïéà øBcä úeLéìç úîçî úBéäìå§¦§¥£©£¦©¥Ÿ©§¨¤¨§¤¨
,Bì éeàøk úBpòúäì"התשובה ב"אגרת כנזכר מספר 11- §¦§©¨¨

המוסר  שספרי הצומות

- חטא כל על לצום קבעו

לרצון  להיות כדי

(אחרי  הוא ברוך להקדוש

לפני  כמו התשובה)

äöòהחטא, úàæì§Ÿ¥¨
øîàîk äöeòéä©§¨§©£©

ì"æø12øîBMä ìk : ©©¨©¥
ïéìçBî Búëìäk úaL©¨§¦§¨£¦
¯ åéúBðBò ìk ìò Bì©¨£¨

,à÷éc "Búëìäk"- §¦§¨©§¨
היא "Â˙ÎÏ‰Î"המלה

להיות  שכדי בדיוק, כאן

מן  - כהלכתו שבת שומר

ידיעת  שתהיה ההכרח

שבת. ìhîהלכות  ïëì̈¥ª¨
ãçàå ãçà ìk ìò- ©¨¤¨§¤¨

é÷aחובה, úBéäì¦§¨¦
éúaø àúëìä"a§¦§§¨©§¦

ì."àzaL ללשון בהתאם שבת, של הגדולה בהלכה - §©©¨
עם 13הגמרא  שבת בערב בבגדיו למשמש שצריך בנוגע

הלכות  ישנן כלומר, בשבת. מאיסור להישמר כדי חשיכה

איך  גם אלא - איסור הוא מה מורות שאינן שבת בהלכות

מאיסור. äçéNלהישמר íeL çeNì àlL ãàî øäfé íâå§©¦¨¥§Ÿ¤Ÿ¨©¦¨
.íBìLå-ñç äìèa.בשבת -úàæ úòãeî úBéäa ידוע - §¥¨©§¨¦§©©Ÿ

ïç,הדבר éòãBéìיודעי -Áכמה,הקבלה תורת ékסתרה, §§¥¥¦
,úeiðBöéçå úeiîéðt Lé úBönä ìëa הפנימיות - §¨©¦§¥§¦¦§¦¦

של  הגשמית והפעולה וחיצונית המצוה, של והרוחניות

המצוה,úeiðBöéçåהמצוה, של -äúéáL àéä úaMäî §¦¦¥©©¨¦§¦¨
õøàå íéîL úBNòî 'ä úáML Bîk ,úéiîLb äiNòî¥£¦¨©§¦¦§¤¨©¥£¨©¦¨¨¤

úéîéðôe ,íéiîLbמצות -úlôúa äðekä àéä úaMä ©§¦¦§¦¦©©¨¦©©¨¨¦§¦©
äøBz ãeîìúáe úaMä,בכוונה וללמוד להתפלל -ä÷áãì ©©¨§©§¨§¨§¨

Bîk ,ãçà 'äa©¤¨§
áeúkL14'äì úaL" : ¤¨©¨©

é÷ìà,"E שענין - ¡Ÿ¤
עליה, שהיא השביתה

בשעה  באדם שזה כפי

אז  עולה ממלאכה, שנח

מלובש  שהיה הכוח,

בנפש, למקורו - במלאכה

של  השביתה ענין הוא כך

הנפש  התעלות שבת,

בימי  עסוקה (שהיתה

דחול", ב"עובדין החול

עולה  הנפש חולין) בעניני

אחד. ה' אלקיך", ל"ה'

Bæå,השבת פנימיות - §
,"øBëæ" úðéça àéä- ¦§¦©¨

"זכור" בשבת ענינים שני

יום  את "זכור ו"שמור":

ו"שמור  לקדשו", השבת

לקדשו" השבת יום נפש 15את והתעלות הכוונה ענין הרי ,

"זכור", של הבחינה הן - ובתורה בתפלה בשבת, היהודי

íéøeacî äúéáMä àéä úeiîéðôa "øBîL" úðéçáe§¦©¨¦§¦¦¦©§¦¨¦¦¦
íäa eàøápL úBøîàî ã"eiî 'ä úáML Bîk ,íéiîLb©§¦¦§¤¨©¦©£¨¤¦§§¨¤

,íéiîLb õøàå íéîL השמירה היא בחיצוניות "שמור" - ¨©¦¨¨¤©§¦¦
והמנוחה  השמירה היא בפנימיות ו"שמור" ועשיה, ממלאכה

גשמיים, בענינים eë'מדיבורים äæ únòì äæ ék16:- ¦¤§ª©¤
שביתת  של זה" ה"לעומת הם - גשמיים בענינים הדיבורים

ותורה. תפלה של בענינים - בשבת היהודי והתעלות

ïåøçà ñøèðå÷
úåðòúäì ãçàå ãçà ìëá çë ïéà øåãä úåùéìç
øîåùä ìë ì"æøàîë äöåòéä äöò úàæì .åì éåàøë
åúëìäë .åéúåðååò ìë ìò åì ïéìçåî åúëìäë úáù
é÷á úåéäì ãçàå ãçà ìë ìò ìèåî ïëì .à÷ééã
çåùì àìù ãàî øäæé íâå .àúáùì àúáø àúëìäá
éë ç"éì úàæ úòãåî úåéäá .å"ç äìéèá äçéù íåù
úáùäî úéðåöéçå úåéðåöéçå úåéîéðô ùé úåöîä ìëá
úåùòî 'ä úáùù åîë úééîùâ äéùòî äúéáù àåä
äðååëä àéä úáùä úéîéðôå .íééîùâ õøàå íéîù
úáù ù"îë ãçà 'äá ä÷áãì ú"úáå úáùä úìôúá
úåéîéðôá øåîù 'éçáå .øåëæ 'éçá àéä åæå êé÷ìà 'äì
ã"åéî 'ä úáùù åîë íééîùâ íéøåáéãî äúéáùä àéä
äæ éë íééîùâ õøàå íéîù íäá åàøáðù úåøîàî

:'åë äæ úîåòì¨

ג'.11. ב.12.פרק קיח, א.13.שבת יב, י.14.שבת כ, יב.15.יתרו ה, יד.16.ואתחנן ז, קהלת ע"פ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו�. ּכָ ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות ּתִ ָנה טוָֹבה ּבְ ָ ּגּוט יוֹם טוֹב. ְלשׁש
"ּב[ ַ י ]ָהַרשׁש ב ֲאדִֹני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְכּתַ ִמּמִ

ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ ְלדַא״ח  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  הּוא  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ָלנּו,  ן  ִנּתַ נּו  ַנְפׁשֵ ְוַחּיּות  ְואֹור  נּו  ַנְפׁשֵ לֹום  ׁשָ ּבְ ָדה  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ַהַחג  ְסֵלו�...  ּכִ ...י”ט 
ם טֹוב ַז”ל. ַעל ׁשֵ ים זצוקללה”ה נ”ע ִזי”ַע, ְוִהיא ִהיא ּתֹוַרת ַהּבַ דֹוׁשִ ר ִהְנִחילּונּו ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ֲחִסידּות[ ֲאׁשֶ

ְך  ר ִנְמׁשָ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ִניִמּיּות ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ּלּוי אֹור ּפְ יְך ּגִ ְבִריַאת ָהָאָדם ֲעֵלי ֶאֶרץ, ְלַהְמׁשִ ית ּבִ ָנה ָהֲאִמּתִ ּוָ ֵלמּות ַהּכַ יָך, ׁשְ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ֶזה ַהּיֹום ּתְ
ְנקּוַדת  ת  ֲאִמּתַ ּבַ ְוַעְצִמי  ִניִמי  ּפְ ְוָרצֹון  ֵחֶפץ  ְבִחיַנת  ּבִ ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ְלָבֵבנּו  ְלָהִעיר  ְוָעֵלינּו  ָנה,  ָ ַהּשׁ ָללּות  ּכְ ַעל  ָלִלית  ּכְ ָכה  ַהְמׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ

ֵרך�. ִניִמּיּות ּתֹוָרתֹו ִיְתּבָ אֹור ּפְ נּו ּבְ ִאיר ַנְפׁשֵ ּיָ ְלָבֵבנּו, ׁשֶ

ִאיר  ּיָ ׁשֶ רּוְך־הּוא  ּבָ אֹור־ֵאין־סֹוף  ְוַעְצמּות  ִניִמּיּות  ּפְ ִחיַנת  ִמּבְ ה’  ּוִמְצוֹת  ה’  ּתֹוַרת  ּוְפִניִמּיּות  עֶֹמק  ִחיַנת  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ה’,  ְקָראִתיָך  ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ
ה ָרָעה  ל ִמּדָ נּו ּכָ ֵרְך ְלַבד, ְלָגֵרׁש ֵמִאּתָ טּות כו’( ִיְהיּו ֵאָליו ִיְתּבָ ְ ּשׁ ל ְמִציאּוֵתנּו, ָהֶעֶצם ְוַהִהְתּפַ ל ַעְצמּוֵתינּו )רֹוֶצה לֹוַמר ּכָ ר ּכָ נּו, ֲאׁשֶ ְפִניִמּיּות ַנְפׁשֵ ּבִ
ְכָרִחים ְלִקּיּום ַהּגּוף( ִיְהיּו  ִעְנְיֵני עֹוָלם ַהּמֻ ה ְוּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוֵהן ּבְ ִפּלָ ֲעבֹוָדה ַהְינּו ּתְ ּיֹוֵתנּו ְוִעְנָיֵנינּו )ֵהן ּבַ ל ֲעׂשִ י ִאם ּכָ ְבִעּיֹות, ּכִ ּדֹות ַהּטִ ה ֵמַהּמִ ּוְמֻגּנָ

ֵנימֹו�. . . ר ֶיֱחזּו ּפָ ָרה ָיׁשָ ׁשָ ֶרְך ַהּטֹוָבה ְוַהּיְ ּדֶ ֵרְך ָאב ָהַרֲחִמים ְיַרֵחם ָעֵלינּו ְוַיְנֵחנּו ּבַ ר ֵחֶפץ ה’ כו’, ְוה’ ִיְתּבָ ַמִים ֲאׁשֶ ם ׁשָ ית ְלׁשֵ ָנה ֲאִמּתִ ַכּוָ ּבְ
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âכסלו י"ט שלישי âיום
א, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור íùá...מורה àø÷ðä íéøîà éèå÷ì øôñ,ג עמ' î"âáð.עד ì"æ

ìL øôñ íLa àø÷pä ïBLàø ÷ìç íéøîà éèewì øôñ¥¤¦¥£¨¦¥¤¦©¦§¨§¥¥¤¤
íéðBðéa¥¦

שהספר: הזקן, רבנו כותב ה"תניא", ספר של בדף-השער

-íúîLð ïBéìò éLBã÷ íéøôBñ étîe íéøôñ étî èwìî§ª¨¦¦§¨¦¦¦§¦§¥¤§¦§¨¨
÷eñt ìò ãqéî ,ïãò1 ¥¤§ª¨©¨

éìà áBø÷ ék"øácä E ¦¨¥¤©¨¨
éôa ,ãàîEááìáe E §Ÿ§¦¦§¨§

;"BúBNòì הפה הלב, - ©£
שלשת  הם והעשיה

דיבור  מחשבה, הכוחות:

מתלבשת  בהם ומעשה,

את  לבצע כדי הנפש,

שלשה  כלומר, רצונה.

של  הביצוע כלי הם אלה

בכוח  - "בפיך" הנפש:

"ובלבבך" שלך; הדיבור

שלך; המחשבה בכוח -

בכוח  - "לעשותו"

במובן  שלך. המעשה

המלה  רומזת יותר, עמוק

על  רק לא "ובלבבך"

על  גם כיֿאם המחשבה,

ויראה, אהבה הלב, רגשי

משום  מצוה מקיים כשיהודי מפניו: ולירא הקב"ה את לאהוב

הקב"ה, עם להתיחד היחידה שהדרך וביודעו להקב"ה, אהבתו

פנימי  רגש מתוך המצוות אז נעשות - מצוותיו קיום עלֿידי היא

עליו, האהוב ידידו של רצונו שעושה כמי ועונג. חיות של

לבצע  אז מתייגע הוא מיוחדים, ובחיות בעונג היא שעשייתו

של  הרגש ידידו. דעת להניח כדי פרטיו, לכל במדויק, הכל

מלעשות  להימנע היהודי, על פועל מהקב"ה, לירא שמים, יראת

להיכשל  שלא עצמו על שומר יהודי הקב"ה. לרצון בניגוד דבר

אומר  זאת הקב"ה. כלפי שלו היראה רגש בגלל עבירה בעשיית

לפיו  זה, פסוק על מבוסס שהספר ה"תניא", ספר מחבר לנו

ה' אהבת של רגש מתוך לקיימו ומצוות תורה של הדבר קרוב

ה'. éàויראת ,áèéä øàáì,ãàî áBø÷ àeä C האדם מטבע - §¨¥¥¥¥¨§Ÿ
לאלקות, יתאווה שהלב וכדי גופניות, לתאוות נוטה לבו להיות

מתאוות  - אחד מקצה בפועל הלב רגשות את להפוך נדרש

לנטוע  לאדם קשה מאד כן לקדושה. - הפוך לקצה העולםֿהזה,

הגמרא  כמאמר מהקב"ה, היראה רגש "2בלבו מילתא : יראה וכי

אומר  איפוא, כיצד, - קטן? דבר היא יראה האם היא", זוטרתא

להסביר, ה"תניא" בא זה דבר הדבר"? ש"קרוב ¤¤§Cøãaהפסוק
.Cøaúé 'ä úøæòa ,äøö÷e äkøà מוסבר אופנים בשני - £ª¨§¨¨§¤§©¦§¨¥

התבוננות, עלֿידי - ארוכה" "בדרך הדבר: קרוב כיצד בספר,

היהודי  יכול ובחסדיו, הקב"ה של בגדולתו מחשבתו העמקת

אהבה  בעצמו לעורר

מפניו; ולירא להשי"ת

עלֿידי  - קצרה" "בדרך

האהבה  את שמעורר

שבקרבו, המסותרת

מתולדתו  בטבע הנטועה

אחד  כל של בלבו

רק  יש ואשר מישראל,

כך  ועל ולגלותה. לעוררה

ה"תניא". ספר מבוסס

בשם  נקרא הספר אגב,

המלה  שם על "תניא",

פותח  בה הראשונה,

את  הזקן, רבנו המחבר,

ספרו.

של  הסכמותיהם על

ליב  יהודא רבי הצדיקים

מביא  זושא, ורבי הכהן

נ"ע  (מוהריי"צ) הרבי

ממכתביו  כתב 1באחד הזקן שרבנו האמצעי, מהרבי קבלה

והחסיר  הוסיף שנה, עשרים במשך ה"תניא" ספר ודייק 2את ,

מילה  לכתוב אם - דוגמה (ומביא מילה, בכל רב דיוק

הספר  את שזיקק עד וא"ו); בלי או וא"ו עם מסויימת

ברבים. ולהפיצו להעתיקו רשות נתן אז, ורק ויתיר" ב"חסר

אנשים  ידי על שונות" ו"העתקות רבות" "העתקות עקב ברם,

(וכפי  מאד" במאד הטעויותֿסופר רבו כמו "רבו שונים,

מבקשים" הם ש"תואנה כאלה גם היו אחר, במקום שמובא

לא  שהענינים כדי שונים, בענינים שגיאות במכוון והכניסו

וכו' רעש יתעורר וכך האמיתי, מובנם כפי ).3יתקבלו

יהודא  רבי הצדיקים אל מיוחדים שלוחים הזקן רבנו אז שלח

ה"תניא". ספר להדפסת הסכמתם לבקש זושא, ורבי הכהן ליב

האמור  במכתב שכתוב החסידים 4כפי השלוחים, היו

פנחס  רבי ווילנקר, משה רבי - הזקן רבנו של המפורסמים

הזקן  רבנו שלח אותם מיאס. משה יצחק ורבי משקלוב

ולקבל  הספר הדפסת אודות האמורים הצדיקים עם להתייעץ

הסכמתם.

Z 'éøôñíéãéñçä øöåàùèéååàáåéì Z

õáå÷
øåàäהיכל  úìùìù שער

ראשון שלישי 

øôñ

íéøîà éè å÷ì
ïåùàø ÷ìç

íùá àø÷ðä

íéðåðéá ìù øôñ
ìò ãñåéî ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
øàáì .åúåùòì êááìáå êéôá ãåàî øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñô

.é"äæòá äøö÷å äëåøà êøãá ãåàî áåø÷ àåä êéà áèéä

יד.1. ל, ב.2.דברים לג, קכא.1.ברכות עמוד התניא. ספר על והערות 'קיצורים בספר קמא 2.נדפס מהדורא בלקו"א  (ועיין) וראה
הראשון  הכת"י קודם עוד שינויים כו"כ שהיו לומר ומסתבר שם. וכו' ובהערות תשמ"ב) נ.י. ברוקלין, קה"ת, בהוצאת (נדפס

- ולהעתקה לרבים שניתן ˘ËÈÏ"‡.("הקונטרסים") ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.3 שונים "סופרים הקדמתו בסוף אדה"ז לשון יומתק ועפ"ז
ÌÈÂ˘ÓÂ- וט"ס" סיג "מכל כך אחר והוספתו ,".‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.4.קכ"ה עמוד הקיצורים בספר

יום שלישי 
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קו

כסלו  י"ט שלישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

רבי  ה"תניא". מספר התפעלותם את ביטאו הצדיקים שני

המגיפות  לכל קטורת הוא התניא "ספר אמר: הכהן ליב יהודא

משיחא". עקבות של הרוחניות

משיח  לקראת יהודים ילכו ה"תניא" "עם אמר: זושא רבי

צדקנו".

תבוא, פרשת של בשבוע הסכמותיהם כתבו הצדיקים שני

טעמים:5בגלל  שני

"כי  מקיימים ה"תניא" בספר בעיון לימוד ידי על שכן, א)

העצמי  הרצון של ההתגלות שזהו ברוחניות, הארץ" אל תבוא

רז"ל  כמאמר רצון, מלשון (ארץ הנשמה נקרא 6של "למה

"רצתה" המלה קונה"). רצון לעשות שרצתה - ארץ שמה

"רצון". בלשון כן גם מתפרשת

ה"תניא", בספר המובאות ה' בעבודת הדרכים ידי על ב)

תבוא) בפרשת תורה משנה של (התוכחה הקללה את מהפכים

לברכה.

ביטאו  נכתבו, הן בה השנה את בהסכמותיהם בהזכירם

ה"תניא". ספר על הקדושה דעתם את השנה ציון באמצעות

שהיא  "תקנ"ו", שנת כתב הכהן ליב יהודא רבי הצדיק הרב

" תיבות: שה"תניא"Âשמהטורת˜ניא˙ראשי (המרמז רוח"

עקבתא  של הרוחניות המגיפות לכל קטורת כאמור הוא

דמשיחא);

"פדותינ"ו", במלה השנה את ציין זושא רבי הצדיק והרב

ישראל  בני ילכו זה שבספר כאמור, להדגיש, - שלנו הפדות

צדקנו. משיח לקראת

øîàé LBã÷ ,éäìà Léà ,íñøôîä ãéñçä áøä úîkñä©§¨©¨©¤¨¦©§ª§¨¦¡Ÿ¦¨¥¨¥
éaø áøä eðaøå eðøBî ,Bì:éìàtéðàî ìéñeæ ílLî ¥§©¥¨©©¦§ª¨¦¥£¦¨¦

ïBàb éàä áøä ìL íéáúkä úà éúBàøa äpä כפי - ¦¥¦§¦¤©§¨¦¤¨©©¨
בחר  שבו מפני "הרב", הזקן לרבנו במזריטש קראו הידוע,

ממזריטש  המגיד הרב

ה"שולחן  את לכתוב

הרב  ותלמידי שלו, ערוך"

קדישא, החבריא המגיד,

כי  "רב", בשם הכתירוהו

כרב", ¦Léà"הלכתא
øBäèå LBã÷ íé÷ìà¡Ÿ¦¨§¨

,äøéànä àéøì÷tñà- ©§©§©§¨©§¦¨
גלוי  באור דבר כל המאיר

§áBèå.7המלאה בבהירותו 
äNò øLà הזקן רבנו - £¤¨¨

האלקיים. בכוחותיו

Bcñç 'ä àéìôä øLàå©£¤¦§¦©§
øBähä Baìa ïúðå§¨©§¦©¨

älà ìk úà úBNòì- ©£¤¨¥¤
הכתב  על להעלות

ספר  של הענינים

íòה"תניא", úBàøäì§©§©
.íéLBãwä åéëøc 'ä§¨¨©§¦

BðBöøe,הזקן רבנו של - §
úà úBìòäì àlL äéä̈¨¤Ÿ§©£¤
úéáì íää íéáúkä©§¨¦¨¥§¥

úeèMtúä úîçî ÷ø .Cëa Bkøc ïéàL úîçî ñeôcä©§¥£©¤¥©§§¨©¥£©¦§©§

úBaø úB÷zòäa ìàøNé ìk áø÷a íää íéñøèðewä©§§¥¦¨¥§¤¤¨¦§¨¥§©§¨©
,íépLî íéøôBñ éãéî ולא "משונים " במלה משתמש הוא - ¦¥§¦§ª¦

במכוון  שזייפו אלה על בכך לציין שברצונו ואפשר "שונים",

ב"תניא", מסויימים úBðBL,ענינים úB÷zòä éeaø úîçîe¥£©¦©§¨
øôBñ-úBéeòhä eaø©©¨¥
àéáäì çøëäå ,ãàîa¦§Ÿ§ª§©§¨¦
úéáì íää íéñøèðewä©§§¥¦¨¥§¥

.ñeôcä"ה"תניא ספר - ©§
אז  התפשט

ולהעיר, ב"קונטרסים";

לא  שנדפס, אחרי שגם

ובודאי  השם, עליו היה

הזקן  רבנו צוה שכך

רשות  נתן זה ובאופן

ה"תניא". את להדפיס

çeø úà 'ä øéòäå§¥¦¤©
àeä éøä ,íéôzMä©ª¨¦£¥
÷éúeä âìônä éðaøä̈©¨¦©ª§¨©¨¦
éaø áøä eðaøå eðøBî¥§©¥¨©©¦

àðëL íBìLeðøBî ïa ¨¤§¨¤¥
éaø áøä eðaøåçð, §©¥¨©©¦Ÿ©

éðaøä àeä éøäå©£¥¨©¨¦
eðøBî ÷éúeä âìônä©ª§¨©¨¦¥

éaø áøä eðaøåéëcøî §©¥¨©©¦¨§§©
áøä eðaøå eðøBî ïa¤¥§©¥¨©

éaøéålä ìàeîL8, ©¦§¥©¥¦
.àèéååàìña ñeôcä úéáì íää íéñøèðewä àéáäì§¨¦©§§¥¦¨¥§¥©§¦§¨¦¨

úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני  וה"ה 
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר בסלאוויטא אמרתי טבא ולפעלא

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
åéðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéà

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééç ישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

שם.5. הקיצורים, ז.6.ספר ה, הנביאים 7.ב"ר ("כל רבינו משה חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע
התורה  יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא נסתכל משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו

- ז. יסוד חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ ˘ËÈÏ"‡.פ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8 של חתנו היה הראשון
משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; ה"צמח הרבי של אביו הזקן, רבנו
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כסלו  י"ט שלישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

.àìéç øLéé ézøîà àáè àìòôìe אני זו טובה ולפעולה - §¨£¨¨¨¨©§¦¦©¥¨
כוח. יישר íaìaאומר eìò Cà,המדפיסים של -øBâî ©¨§¦¨¨

÷éfäì ïkøcL ,eaø øLà íéñeôcä ïî áéáqî,לזולת - ¦¨¦¦©§¦£¤©¤©§¨§©¦
àîä ì÷ì÷ìe.íéøM.והמורשים הישרים את -,úàæì éà- §©§¥©§ª¨¦¦¨Ÿ

ïzìלכן, eðaìa eðøîb̈©§§¦¥¦¥
íéøé ìáì ,äîkñä©§¨¨§©¨¦
Bìâø úàå Bãé úà Léà9 ¦¤¨§¤©§

מלים  שכוונת לומר ויש -

לא  עצמו שהוא אלו,

לא  וגם מחדש ידפיסו

לאחרים  הספר את ימסור

שלא íøâì¦§Ÿלהדפסה,
íéøkæpä íéñétãnäì§©©§¦¦©¦§¨¦
-ñç ÷fä íeL ìéòì§¥¤¥©
ìeáb úâOäa íBìLå§¨§©¨©§
øeñàå .ïôà íeLa§Ÿ¤§¨

ìñBôãì íãà íeL- §¨¨¦§
ì"päלהדפיס, øôqä- ©¥¤©©

ה"תניא", ¦§¦ézìaספר
íéñétãnä úòéãé§¦©©©§¦¦
Lîç CLî ãò ,ì"pä©©©¤¤¨¥
íBiî íéôeöø íéðL̈¦§¦¦

.ähîìc נכתבה בו - ¦§©¨
זו. ©¥§òîBLåהסכמה

åéìò àáé ¯ älà éøáãì¦§¨©¥¤¨Ÿ¨¨
äk àìä .áBè úkøa¦§©£ŸŸ
úàæ LøBcä éøác¦§¥©¥Ÿ
íBiä ,äøBzä ãBáëì¦§©¨©
ék" Ba ìtëpL 'â íBé¤¦§©¦

,"áBè שלישי ביום -

נאמר  בראשית, למעשה

טוב", "כי פעמיים

úðL ,àáz úLøteðúeãt.ïè÷ èøôì בגימטריא תקנ"ו - ¨¨©¨Ÿ§©§¥§¤¤¨¨
מאז  האלפים שנות את לחשב בלי קטן, לפרט פדותינ"ו,

וכו' עשרות מאות, של השנים מספר כיֿאם העולם, בריאת

הנוכחי. לאלף

ïèwä.éìàtéðàî ìéñeæ ílLî ©¨¨§ª¨¦¥£¦¨¦
øîàé LBã÷ ,éäìà Léà ,íñøôîä ãéñçä áøä úîkñä©§¨©¨©¤¨¦©§ª§¨¦¡Ÿ¦¨¥¨¥

éaø áøä eðaøå eðøBî ,Bì:ïäkä aéì àãeäé ¥§©¥¨©©¦§¨¥©Ÿ¥
éãé éúBàøa ,õøàä éðt øéàz íãà úîëç10Lã÷,כתבי - ¨§©¨¨¨¦§¥¨¨¤¦§¦§¥Ÿ¤

ïBàbä áøä øaçîäLéàãéñç øBäèå LBã÷ íé÷ìà ©§©¥¨©©¨¦¡Ÿ¦¨§¨¨¦
,åéøzñî äìâð øákî øLà ,åðòå השתדלותו שלמרות - §¨¨£¤¦§¨¦§¨¦§¨¨

נתגלו  מזמן כבר ומגדולתו, מצדקותו ידעו שלא נסתר, להישאר

וגדלותו, éðBîkçzצדקותו úáLa áLBé11ìöàeððBãà ¥§¤¤©§§¦¥¤£¥

íìBò ïBàb eðaøå eðøBî, והכוונה - בנגלה כפשוטו וי"ל - ¥§©¥§¨
ממזריטש, המגיד הרב íéîעל äìãå,תורה למד -øàaî §¨¨©¦¦§¥

íéiç íéî, אברם אותיות - "מבאר" שבמלה המפרשים יש - ©¦©¦
המגיד  הרב של בנו "המלאך" אברהם רבי על מרמז הוא -

çîNéממזריטש, úòëå§¨¥¦§©
ìàøNé על הכוונה - ¦§¨¥

ששמו  הבעלֿשםֿטוב,

ישראל, היה הקדוש

BLã÷ éøác úBìbäa- §¦¨¦§¥¨§
הבעלֿשםֿ דברי התגלות

בו  ב"תניא", היא טוב

הבעלֿשםֿ דברי מתגלים

של  והשגה בשכל טוב

àéáäìחב"ד, øaeçnä©§¨§¨¦
ñeôcä úéáì כדי - §¥©§
'ä íòì ãnìì לבני - §©¥§©

÷Lã,ישראל, éëøc©§¥Ÿ¤
äæçé ãçà ìk øLàk- ©£¤¨¤¨¤¡¤

åéøác,יראה, úeiîéðôa¦§¦¦§¨¨
éøö ïéà íñøôîäåC §©§ª§¨¥¨¦

.äéàø לא כך ובגלל - §¨¨
זקוק  זה ספר היה

LLçîלהסכמה, ÷ø©¥£©
øácä ìe÷ì÷ של - ¦§©¨¨

הספר, àlL¤Ÿהדפסת
,íéñétãnì ÷fä íBøbé¦§¤¥©©§¦¦
ó÷z ïzì éúàä¦¦¥Ÿ¤
Léà íéøé ìáì äøäæàå§©§¨¨§©¨¦¦

ñBôãì Bìâøå Bãé úà- ¤¨§©§¦§
הספר, את ©ãòלהדפיס

L Lîç CLîíBiî íéð ¤¤¨¥¨¦¦
éøáãì òîBLå .ähîìc¦§©¨§¥©¦§¨©
úàæ øaãîä éøác äk àìä .áBè úkøa åéìò àáé ¯ älà¥¤¨Ÿ¨¨¦§©£ŸŸ¦§¥©§©¥Ÿ
èøôì å"ð÷ú àáz äLøt 'â íBé íBiä ,äøBzä ãBáëì¦§©¨©¨¨¨¨Ÿ§¤¤

.ïè÷̈¨
ïäkä aéì àãeäé12. §¨¥©Ÿ¥

לברכה: זכרונו מתמיד, יצחק רבי המפורסם, מהחסיד שמעתי

יהודא  רבי אל לאניפאלי, ה"תניא" את הביאו כשהשלוחים

הקונטרסים  את בידם השאירו הם זושא, ורבי הכהן לייב

שעיין  בשעה בהם. יעיינו שהצדיקים כדי הלילה, למשך

הכהן  לייב יהודה רבי נכנס הלילה, באמצע ב"תניא",

לעצור  יכולת ומבלי רבה, ובתהלהבות עצומה בהתפעלות

זושא  רבי אל ללכת החליט הגדולה, ההתרגשות את בתוכו

המרובה  בהתלהבותו אתו להתחלק באניפאלי), דרו (שניהם

úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני וה"ה
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הקונטרסים הדפוס להביא לבית ההם
יישר בסלאוויטא אמרתי טבא ולפעלא

מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
רבו אשר ולקלקל הדפוסים להזיק שדרכן

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים
לפ"ק. פדותינו שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד זאת

מאניפאלי. זוסיל משולם הקטן

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
éðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéàå

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

ìöà éðåîëçúåðéáøå åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

מד.9. מא, בראשית הכתוב וצ"ל10ÈÏÂ‡Â.כלשון כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת הקודמת כבהסכמה - ‡„ÂÓ"¯ידי" ˜"Î ˙¯Ú‰
.‡"ËÈÏ˘.11.ח כג, ב שמואל הכתוב מהצ"צ 12.לשון  הסכמה כתיבת גדול: הכי להחידוש הטעם שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס
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קח

קח

כסלו  י"ט שלישי יום — אחרון קונטרס — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

הוא  שגם זושא, רבי אצל גם אירע דבר אותו ה"תניא". מספר

והחליט  הגדולה, ההתרגשות את בקרבו לעצור יכול היה לא

ברחוב  נפגשו שהם כך - הכהן לייב יהודה רבי אל ללכת

בערה...". כולה ו"אניפאלי השני, אל אחד בהלכם

-BúîLð ì"æ øaçîä ïBàbä éða eéçiL íéðaøä úîkñä©§¨©¨©¨¦¤¦§§¥©¨©§©¥©¦§¨
.ïãò¥¤

àðîøäå úeLø ïzì eðìöà íkñäL úBéä,הרשאה וכוח - ¡¤ª§©¤§¥¦¥§§©§§¨
áeúk ìàøNé éðáì ïBøkæì ñeôcä Laëî ìò úBìòäì§©£©©§¥©§§¦¨¦§¥¦§¨¥¨

úîàå øLé éøác דברי - ¦§¥Ÿ¤¤¡¤
הכתובים, והאמת היושר

íéiç íé÷ìà éøác כך - ¦§¥¡Ÿ¦©¦
החסידות, תורת נקראת

eðøBî eðéáà eððBãà ìL¤£¥¨¦¥
íéáeúk ì"æ eðaøå§©¥©§¦
äLBãwä Bãé áúëa¦§©¨©§¨

ìe Bîöòa,LBãwä BðBL §©§§©¨
Là éìçâk åéøác ìkL¤¨§¨¨§©£¥¥

úBøòBaאשר -eáéäìé £©§¦
ïáø÷ì úBáálä©§¨§©§¨
,íéîMaL ïäéáàì©£¦¤¤©¨©¦
Lãwä úøbà íLáe§¥¦¤¤©Ÿ¤
eéä íaøL ,eàø÷ð¦§§¤ª¨¨
úàî çeìL úøbà¦¤¤¨©¥¥
úBøBäì BLã÷ ãBák§¨§§
dá eëìé Cøcä 'ä íòì§©©¤¤¥§¨
לעניני  הסתם מן הכוונה -

כמו העבודה הפנימית,

ה' אהבת התעוררות

בעבודת  ה' ויראת

ההתעוררות  התפלה,

התורה, ¤£©©§äNònäåללימוד
,ïeNòé øLà- £¤©£

של  בענינים ההתעוררות

וכדומה. ©£¥úîçîeצדקה
úBîB÷î änëaL13- ¤§©¨§

הקדש", ¦¦áéväב"אגרת
íéiðò äøBz éøáãå ,BlL íéøîà éèewì øôña íéðeiö Bì¦¦§¥¤¦¥£¨¦¤§¦§¥¨£¦¦

øçà íB÷îa íéøéLòå ãçà íB÷îa14, אפשרי שלכן - §¨¤¨©£¦¦§¨©¥
ומובנים  מוסברים יותר יהיו הקדש" ב"אגרת שענינים הדבר

ולאידך, אמרים"; "לקוטי בספר מוסברים שהם כפי מאשר

יותר  ומובנים מוסברים יהיו אמרים" "לקוטי בספר ענינים

הקדש"; "אגרת בספר מוסברים שהם כפי íbמאשר äîe©©
Ba LcçúpL øác ìéáLa חידוש המוסיף הקדש" ב"אגרת - ¦§¦¨¨¤¦§©¥

- אמרים" "לקוטי בספר äæéàובירור ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¥©£©¥¤
íé÷øt,"אמרים "לקוטי מספר -áúk øLà,הזקן רבנו - §¨¦£¤¨©

ìò ÷îò ïeiòå ìetìt ¯ íéøîà éèewì øôqä Bøaç úòa§¥¦§©¥¤¦¥£¨¦¦§§¦¨Ÿ©
íéàøpL 'íéiç õò éøô'e 'íéiç õò'å øäæ éøîàî©©§¥Ÿ©§¥©¦§¦¥©¦¤¦§¦
,äæ úà äæ íéøúBñk§§¦¤¤¤
íáMéî Búðéaî çeøáe§©¦¦¨§©§¨

הזקן, רבנו -øeac ìk̈¦
áúkL åéðôBà ìò©§¨¤¨©

,íéøîà éèewìa הרי - §¦¥£¨¦
לספר  ישירות נוגע שזה

- אמרים" Bàø̈"לקוטי
ïBëðå éeàøL eðéàø̈¦¤¨§¨

íøaçì יחד להדפיסם - §©§¨
íéøîà éèewì øôñ íò¦¥¤¦¥£¨¦
ìL äáeLzä úøbàå§¦¤¤©§¨¤
eððBãà úMã÷ ãBák§§ª©£¥
.ì"æ eðaøå eðøBî eðéáà̈¦¥§©¥©

,úàæì éà,לכן -eðàa ¦¨Ÿ¨
aø àãeb ìéèäìä- §¨¦¨©¨

גדול, éeãépאיסור úøæâe§¥©¦
¯ ïðaøc àzîL íøç¥¤©§¨§©¨¨

,àúåñà dì úéìc- §¥¨¨§¨¨
(שאי  רפואה לה שאין

להתירה), àlL¤Ÿאפשר
Bãé úà Léà íéøé̈¦¦¤¨

ñétãäì,הספר את - §©§¦
íúéðáúk לקוטי" - §©§¦¨

הקודש" ו"אגרת אמרים"

äæיחד, àìa äæ Bà¤§Ÿ¤
íBiî íéðL äMîç CLî¤¤£¦¨¨¦¦

ähîìc15àc ïBâk íøa . ¦§©¨§¨§¨
éøö,éòBãBàì C רק - ¨¦§¥

להודיע, עלינו Bãéזאת éáúk enz eôñ íéaøä eðéúBðBòaL¤©£¥¨©¦¨©¦§¥¨
àìå øñç àì ìBãb ÷ec÷ãa eéä øLà Bîöòa äLBãwä©§¨§©§£¤¨§¦§¨Ÿ¨¥§Ÿ
äaøäî èònä äæ íà-ék øàLð àìå ,úçà úBà øúé̈¥©©§Ÿ¦§¨¦¦¤©§©¥©§¥
ìöà íéøfôîä úB÷zòäî ãçàì ãçà eè÷ìð øLà£¤¦§§¤¨§¤¨¥©§¨©§ª¨¦¥¤
éî úBàéâL ,úeòè äæéà àönz àönä íàå ,íéãéîìzä©©§¦¦§¦¦¨¥¦¨¥¥¤¨§¦¦

,øôBñ úeòhî çëeîc úeòhä àöné ,ïéáé ממנו מהכתב - ¨¦¦¨¥©¨§¨¦¨¥
הספר, את הענין,äðekäåהדפיסו של -:äøeøa äéäz §©©¨¨¦§¤§¨

úîëñä
.ò"ð ì''æ øáçîä ïåàâä éðá 'éù íéðáøä

úåéäùáëî ìò úåìòäì àðîøäå úåùø ïúéì åðéìöà íëñåäù
íé÷ìà éøáã úîàå øùåé éøáã áåúë é"ðáì ïåøëæì ñåôãä
åðåùìå åîöòá äùåã÷ä åãé áúëá íéáåúë ì''æ ø''åî à"à ìù íééç
ïáø÷ì úåááìä åáéäìé úåøòåá ùà éìçâë åéøáã ìëù ùåã÷ä
úøâà åéä íáåøù åàø÷ð ùã÷ä úøâà íùáå .íéîùáù ïäéáàì
øùà äùòîäå äá åëìé êøãä 'ä íòì úåøåäì ÷"ë úàî çåìù
íéøîà éèå÷ì 'ñá íéðåéö åì áéöä úåîå÷î äîëáù úîçîå ïåùòé
øáã ìéáùá íâ äîå à"îá íéøéùòå ãçà íå÷îá íééðò ú"ãå åìù
åøáéç úòá áúë øùà íé÷øô äæéà ìò ïåøçà ñøèðå÷ åá ùãçúðù
íéàøðù ç"òôå ç"òå øäæ éøîàî ìò ÷åîò ïåéòå ìåôìô à"÷ì 'ñä
áúëù åéðôåà ìò øåáéã ìë íáùéî åúðéáî çåøáå æ"àæ íéøúåñë
íéøîà éèå÷ì øôñ íò íøáçì ïåëðå éåàøù åðéàø åàø à"÷ìá
äáø àãåâ ìéèäì åðàá úàæì éà .ì''æ ø"åî à"à ÷"ë ìù ú"äâàå
åãé úà ùéà íéøé àìù àúååñà äì úéìã ïðáøã ù''çð úøæâå
äèîìã íåéî íéðù äùîç êùî äæ àìá äæ åà íúéðáúë ñéôãäì
äùåã÷ä åãé éáúë åîú åôñ ä"åòáù éòåãåàì êéøö àã ïåâë íøá
øàùð àìå 'à úåà øúé àìå øñç àì ìåãâ ÷åã÷ãá åéä øùà åîöòá
íéøæåôîä úå÷úòäî ãçàì ãçà åè÷ìð øùà äáøäî èòîä äæ à"ë
ïéáé éî úåàéâù úåòè äæéà àöîú àöîä íàå íéãéîìúä ìöà

:äøåøá äéäú äðååëäå øôåñ úåòèî çëåîã úåòèä àöîé

íåàðøòá áåãìàøùé ùåã÷ ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá
àðáøå àðøîïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''æ
íåàðåíäøáà íééçàðøî ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá

àðáøåïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''öæ
íåàðåäùîãéñçä ïåàâä ø"åî à"àáøåàéðù

ïîìæ.î"âáð ì''æ

נד. פרק הרב תולדות רבי, בית ראה הנ"ל. ספר הוא - כנחל.13.לספר וצדקה ד"ה קו"א כט, (כה?), כ, יח, יז, ו, ה, ג, ראה 14.בסימנים:
ב. יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ה'15.ירושלמי יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד) (שקלאוו הראשונה בהוצאה

לפ"ק". תקע"ד אייר כ"ב
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קט

קט

כסלו  כ' רביעי יום — הקדמה — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו כ' רביעי âיום
,6 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור è÷ìîä...מורה úîã÷ä,ד עמ' åâå':עד äìòá

הקדמה 

íeàðøòa ácïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §Ÿ¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨
àðaøå àðøî ìàøNé LBã÷ ãéñçä16ïîìæ øBàéðL,ì"æ ¤¨¦§¦§¨¥¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©

.íéîBøî éæðâa BúîLð.(האמצעי (הרבי ¦§¨§¦§¥§¦
íeàðeíäøáà íéiçeðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §©¦©§¨¨¤£¥¨¦¥§©¥

ñçä ïBàbäàðaøå àðøî ãéïîìæ øBàéðLBúîLð ,ì"öæ ©¨¤¨¦¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©©¦§¨
.íéîBøî éæðâa§¦§¥§¦

íeàðeäLîãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦
ïîìæ øBàéðL.íéîBøî éæðâa BúîLð ,ì"æ §¥©§¨©¦§¨§¦§¥§¦

èwìîä úîc÷ä©§¨©©§©¥
"לקוטי  - ה"תניא" לספר קורא ענוותנותו, בגודל הזקן, רבנו

ואת  ענינים, של סופרים", ומפי ספרים "מפי אוסף, אמרים",

כ"הקדמת מציין הוא זו Ë˜ÏÓ‰.úøbà"הקדמתו àéäå§¦¦¤¤
éLðà úeììëì äçeìMä©§¨¦§¨©§¥

,eðîBìL כל אל - §¥
íøeöהחסידים, íøîLé¦§§¥¨

í÷fçéå1: ¦©§¥
,àø÷à íéLéà íëéìà£¥¤¦¦¤§¨
÷ãö éôãBø éìà eòîL¦§¥©§¥¤¤
òîLéå ,'ä éLwáî§©§¥§¦§©
ìBãbîì íé÷ìà íëéìà£¥¤¡Ÿ¦§¦¨

,ïè÷ ãòå בעלי מגדולי - §©¨¨
עד  ה', בעבודת המדריגה

נחותים  שהם לאלה

éLðàבמדריגה, ìk̈©§¥
eðúðéãîc eðîBìL§¥¦§¦¨¥
Léà ,dlL úBëeîñe§¤¨¦

ì àBáé BîB÷î ìòíBìL ©§¨§¨
çöð íìBòä ãò íéiçå§©¦©¨¨¤©

:ïBöø éäé ïk ïîà ,ãòå äìñ¤¨¨¤¨¥¥§¦¨
éLðà ìëa éLðéàc éîeôa àìâøî ék ,úàæ úòãeî äpä¦¥©©Ÿ¦¨§§¨§¥§¦§¥§¨©§¥

,øîàì eðîBìL,לומר שלומינו אנשי בפי שרגיל ידוע -ék §¥¥Ÿ¦
,íéøôqa äàéø÷e äiàøì øñeî éøác úòéîL äîBc dðéà¥¨¨§¦©¦§¥¨¦§¦¨§¦¨©§¨¦
שנכתבו  ספרים, מתוך והתעוררות מוסר בעניני שהקריאה -

כאשר  שזה כפי תועלת, אותה מביאה איננה כולם, בשביל

המדבר. של מפיו אישי באופן ענינים אותם ¥©¤àøBwäLשומעים
בספרים, -úñéôúe úâOä éôìe Bzòãå Bkøc éôì àøB÷¥§¦©§§©§§¦©¨©§¦©

íéìaìáî Bzòãå BìëN íàå ,íL àeä øLàa BìëN¦§©£¤¨§¦¦§§©§§ª§¨¦
úà úBàøì ìBëé éL÷a ,'ä úãBáòa eëläúé äëLçáe©£¥¨¦§©¨©£©§¦¨¦§¤

øBàä ÷Búî ék óà ,íéøôqa æeðbä áBè ék øBàä- ¨¦©¨©§¨¦©¦¨¨
בספרים, ðéòì.Lôpìהשורה àtøîe íé ששכלו מפני אך, - ¨¥©¦©§¥©¤¤

הוא  אין ה', עבודת של בענינים באפילה ממשש והוא מבולבל

להלן  לנפשו. מרפא להביא וצריך שיכול האור את רואה

שספרי  הזקן, רבנו מסביר

בשני  חלוקים המוסר

הבנוים  ספרים א) סוגים:

אנושי, שכל פי על

מכתיב  האנושי שהשכל

והמדות. המוסר עניני את

ספרים  שאין הדבר וברור

אחד, לכל שווים אלה

אינם  אדם בני שהרי

ובשכלם, בדעתם שווים

שאותו  הדבר אפשרי ולכן

אחד  על ישפיע ענין

והתפעלות, התעוררות

ספרים  ב) לא. - ובשני

רז"ל, מדרשי על הבנויים

של  ענינים שבהיותם

ל  שייכות להם יש בהם ÏÎתורה, יש וממילא מישראל, אחד

מיוחדת שייכות לו שיש ענינים) (או שיהיה ‡ÂÈÏענין ,

שגם  מסביר, הזקן רבנו ברם, ולהתעורר. להתפעל ביכולתו

את ‡Ï‰בספרים להכיר זוכה אחד כל לא השני) (מהסוג

אליו. מיוחדת שייכות לו שיש מה את ולקלוט הפרטי, מקומו

הזקן: רבנו ïéc,ובלשון ïî øáe הבלבול שבגלל מזה, וחוץ - ©¦¥
טוב" כי ה"אור את לראות ביכולתו אין וכדומה, בשכלו

äàøiäבספרים, éøôñ äpä,המוסר ספרי -ét-ìò íééeðaä ¦¥¦§¥©¦§¨©§¦©¦
ìk ïéà ék ,Lôð ìëì ïéåL ïðéà éàcåa éLBðà ìëN¥¤¡¦§©©¥¨¨¦§¨¤¤¦¥¨
ìòtúî äæ íãà ìëN ïéàå ,úBåL úBòcäå íéìëOä©§¨¦§©¥¨§¥¥¤¨¨¤¦§¨¥

è÷ìîä úîã÷ä
:å"öé åðéîåìù éùðà úåììëì äçåìùä úøâà àéäå

íëéìàòîùéå 'ä éù÷áî ÷ãö éôãåø éìà åòîù àø÷à íéùéà
åðéúðéãîã ù"ðà ìë ïè÷ ãòå ìåãâîì íé÷ìà íëéìà
íìåòä ãò íééçå íåìùì àåáé åîå÷î ìò ùéà äìù úåëåîñå

:ø"éëà å"ñð
äðäéë øîàì ù"ðà ìëá éùðéàã éîåôá àìâøî éë úàæ úòãåî

íéøôñá äàéø÷å äééàøì øñåî éøáã úòéîù äîåã äðéà
åìëù úñéôúå úâùä éôìå åúòãå åëøã éôì àøå÷ àøå÷äù
åëìäúé äëéùçáå íéìáìåáî åúòãå åìëù íàå íù àåä øùàá
æåðâä áåè éë øåàä úà úåàøì ìåëé éùå÷á 'ä úãåáòá
ïéã ïî øáå ùôðì àôøîå íéðéòì øåàä ÷åúî éë óà íéøôñá
ïéåù ïðéà éàãååá éùåðà ìëù ô"ò íééåðáä äàøéä éøôñ äðä
íãà ìëù ïéàå úååù úåòãäå íéìëùä ìë ïéà éë ùôð ìëì

.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
קדוש  ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך. דתר"ס הוצאות ע"פ - שלפניו מהחתימה
שדוקא  מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל"; "קדוש הוא אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן ישראל,
"הגאון  הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון אז הי' - הג' החותם ורבנא"; "מרנא הוא אדה"ז
שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם - הב' שבחתימה ב"זצ"ל" - "צדיק" הוספת החסיד".

וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מתפלת1.מצויין ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל ישראל "ˆÂ¯או
לכן·ÊÚ¯˙קומה אולי - "...Î"‚- הברכות. כל שיכלול בכדי בר"ת ˘ËÈÏ"‡.הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

יום דביעי 
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קי

קי

כסלו  כ' רביעי יום — הקדמה — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

Bîëe ,Bøáç ìëN øøBòúîe ìòtúnM änî øøBòúîe¦§¥¦©¤¦§¨¥¦§¥¥¤£¥§
ì"æø eøîàL2éab ל בקשר -íéML ìò íéæøä íëç úkøa ¤¨§©©©¥¦§©£©¨¨¦©¦¦

,ìàøNiî àBaø,מישראל אלף מאות שש שרואים בשעה - ¦¦¦§¨¥
שהוא  הקב"ה את מברכים - הרזים" חכם "ברוך לברך יש

סודותיהם  שיודע החכם

האלף, מאות שש כל של

íäéúBòc ïéàL- ¤¥¥¥¤
ורגשותיהם, והבנתם

,'eëå Bæì Bæ úBîBc¨§
ï"aîøä áúkL Bîëe§¤¨©¨©§©
íL 'úBîçìn'a ì"æ3 ©©¦§¨¨
éab 'éøôq'ä Leøôa§¥©¦§¦©¥

Ba øîàpL òLBäé4- §ª©¤¤¡©
היה øLàשהוא Léà"¦£¤
,"Ba çeø ומפרש - ©

ב"רוח  שהכוונה ה"ספרי"

היא: CBìäìבו" ìBëiL¤¨©£
ãçà ìk ìL Bçeø ãâð¤¤¤¨¤¨

'eëå ãçàå5elôà àlà . §¤¨§¤¨£¦
äàøiä éøôña ספרי - §¦§¥©¦§¨

íúBãBñéהמוסר, øLà£¤§¨
éLøãî Lã÷ éøøäa§©§¥Ÿ¤¦§§¥

ì"æçøac 'ä çeø øLà £©£¤©¦¤
Búlîe ,ía של - ¨¦¨

ìהקב"ה, ìòíðBL6- ©§¨
אלה, מוסר ספרי בנויים éøa-àLãe÷åועליהם àúéøBàå-C §©§¨§§¨§¦

,ãç àlk àeä;אחד דבר הם והקב"ה התורה -íéML ìëå ª¨©§¨¦¦
íäéèøôe ìàøNé úeììk àBaø7õBöéð ãòשל -ì÷ ¦§¨¦§¨¥§¨¥¤©¦©

eälk ìàøNé éða eðnòaL Cøòä éúeçôe íélwaL¤©©¦§¥¨¤¤¤§©¥§¥¦§¨¥ª§
,àúéøBàa ïàøM÷úî,בתורה מתקשרים אלה כל - ¦§©§¨§©§¨

øäfa òãBpk ä"á÷äì ïúBà úøM÷îä àéä àúéøBàå§©§¨¦©§©¤¤¨©©¨©Ÿ©
LBãwä8, לשכלו שנוגע מה בתוכה כוללת כבר הרי והתורה - ©¨

- מישראל אחד כל של úeììkולדעתו Cøc äæ éøä£¥¤¤¤§¨
.ìàøNé úeììëì כללי ענין הוא זה דבר הרי מכלֿמקום - ¦§¨¦§¨¥

כולו. לכלל ììëaהמופנה Løcì äøBzä äðzpL óàå§©¤¦§¨©¨¦¨¥¦§¨
ôeìàøNiî úéèøt Lôð ìëì úeèøt éèøôe èø §¨§¨¥§¨§¨¤¤§¨¦¦¦§¨¥

,da úLøLnä הענינים רק לא ישנם שבתורה הרי בתורה, - ©ª§¤¤¨
וספרי  במיוחד, מישראל אחד כל של אלא ישראל, כלל של

גם  בתוכם כוללים שבתורה, רז"ל מדרשי על הבנויים המוסר

- לחוד? יהודי לכל הנוגעים הפרטיים ìkהענינים ïéà éøä£¥¥¨
øékî úBéäì äëBæ íãà̈¨¤¦§©¦
éèøtä BîB÷î§©§¨¦

:äøBzaL איך לדעת - ¤©¨
ההוראות  את ללמוד

ועניני  ה' בעבודת

הנוגעים ‡ÂÈÏהתעוררות
óàבפרט. ,äpäå§¦¥©

øzäå øeqà úBëìäa§¦§¦§¤¥
eðéðáìe eðì úBìâpä9 ©¦§¨§¨¥
ú÷ìçî eðéàø eðàöî̈¨¨¦©£Ÿ¤
ïî íéàøBîàå íéàpz©¨¦§¨¨¦¦
äöwä ìà äöwä©¨¤¤©¨¤

,Lnî אומר שאחד - ©¨
אוסר  זה - מהשני ההיפך

וכדומה, מתיר ¥§elàåוזה
íéäìà éøác elàå§¥¦§¥¡Ÿ¦

íéiç10ìíéaø ïBL לא - ©¦§©¦
אלקים  אלא חי, אלקה

רבים, לשון שהוא חיים

íéiçä øB÷î íL ìò©¥§©©¦
ìàøNé úBîLðì§¦§¦§¨¥

úB÷ìçpä,במקורם גם הדבר כך וממילא ישראל, נשמות - ©¤§¨
ì ììk CøcìLíäL ,òöîàå ìàîNe ïéîé ,ïée÷ äL- ¤¤§¨¦§Ÿ¨©¦¨¦§Ÿ§¤§©¤¥

הם: אלה, קוים הימין,ãñçשלשה קו -äøeáâe קו - ¤¤§¨
האמצעי.eëå',השמאל, הקו שהוא תפארת כלומר, - §

úBhäì ïk íb ïúâäðä ãñç úcnî ïLøML úBîLðe§¨¤¨§¨¦¦©¤¤©§¨¨¨©¥§©
'eë ì÷äì ãñç étìk לעלות שיוכל כדי הדבר את להתיר - §©¥¤¤§¨¥

ששרשן  בנשמות דבר ואותו חסד; של ענין שהוא לקדושה,

וכו', הגבורה מבאר òãBpk,ממדת הזקן שרבנו כפי - ©¨
לרוב בפרוטרו  ביתֿשמאי שלכן יג, סימן הקדש" ב"אגרת ט

מקילים  וביתֿהלל הגבורה, ממדת ששורשם מפני מחמירים,

היות  אלא, החסד; ממדת ששורשם מפני המקרים, ברוב

äîã÷ä
ì"æøàù åîëå åøéáç ìëù ìòôúîù äîî øøåòúîå ìòôúî äæ
ïéàù ìàøùéî àåáéø íéùù ìò íéæøä íëç úëøá éáâ
íù úåîçìîá ì"æ ï"áîøä ù"îëå 'åëå åæì åæ úåîåã íäéúåòã
ìåëéù åá çåø øùà ùéà åá øîàðù òùåäé éáâ éøôñä ùåøéôá
éøôñá åìéôà àìà .'åëå ãçàå ãçà ìë ìù åçåø ãâð êåìäì
'ä çåø øùà ì"æç éùøãî ùãå÷ éøøäá íúåãåñé øùà äàøéä
ìëå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàå íðåùì ìò åúìîå íá øáã
íéì÷áù ì÷ õåöéð ãò íäéèøôå ìàøùé úåììë àåáø íéùù
àúééøåàá ïàøù÷úî åäìåë ìàøùé éðá åðéîòáù êøòä éúåçôå
äæ éøä ÷"äæá òãåðë ä"á÷äì ïúåà úøù÷îä àéä àúééøåàå
ììëá ùøãéì äøåúä äðúéðù óàå ìàøùé úåììëì úåììë êøã
äá úùøùåîä ìàøùéî úéèøô ùôð ìëì úåèøô éèøôå èøôå
:äøåúáù éèøôä åîå÷î øéëî úåéäì äëåæ íãà ìë ïéà éøä
åðéàø åðàöî åðéðáìå åðì úåìâðä øúéäå øåñéà úåëìäá óà äðäå
åìàå ùîî äö÷ä ìà äö÷ä ïî íéàøåîàå íéàðú ú÷åìçî
íééçä øå÷î íù ìò íéáø ïåùì íééç íéäìà éøáã åìàå
ìàîùå ïéîé ïéå÷ äùìùì ììë êøã úå÷ìçðä ìàøùé úåîùðì
ãñç úãîî ïùøùù úåîùðå 'åëå äøåáâå ãñç íäù òöîàå
å"÷å ù"ëå òãåðë 'åë ì÷äì ãñç éôìë úåèäì ïë íâ ïúâäðä

א.2. נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, אחד 5.במדבר כל של רוחו נגד  להלוך "שיכול הפירוש עצם את
שהוא  ומה ואחד"; אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד",

כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן מפני הוא מהרמב"ן, זאת ÂÓˆÚמביא ‡Â‰˘ ששים כל של דעותיהם את בתוכו כולל
ששים  על שמברכים כפי יהושע, דר' ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן הרבוא;
זאת  שמכיר כזה להיות צריך זה אך רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר' שכן, מישראל, רבוא
מסתבר  מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם שאין דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה - הרמב"ן אומר ולכן בשני,
"שיוכל  זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים רואים להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו

ואחד". אחד כל של מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד הכתוב 6.להלוך לשון פי על
ב. כג, ב א.7.שמואל מח, - פל"ו תניא פי ב.8.על עג, ג', אלקינו 9.חלק לה' "הנסתרות כח: כט, דברים הפסוק לשון פי על

וגו'. ולבנינו לנו ב.10.והנגלות יג, עירובין
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קיא

קיא

כסלו  כ"א חמישי יום — הקדמה — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו כ"א חמישי âיום
ד, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ééòãåéá...מורה êà,8 עמ' ì"ðä.עד íéøîà

גם  בתוכה כוללת שחסד כך בהתכללות, הכל שבקדושה

בהם  מקרים ישנם לכן חסד, גם בתוכה כוללת וגבורה גבורה,

הדבר  כך אם הרי - מחמירים. וביתֿהלל מקילים ביתֿשמאי

"מן  מחלוקת שתהיה הדבר שאפשר דתורה, נגלה של בענינים

בהסקת  הקצה" אל הקצה

ההלכה  פסק מסקנת

- ¥¤¨§ïkL-ìëåמהתורה
øîçå-ì÷å בענינים - §©¨Ÿ¤

äì'שהם úBøzñpäa§©¦§¨©
eìéçc ïeðéàc eðéäìà¡Ÿ¥§¦§¦

eîéçøe,ואהבה יראה שהם -ãçå ãç ìëc àaìå àçBîác §¦¦§¨§¦¨§¨©§©
déìéc àøeòéL íeôì אחד כל של ולבו במוחו המתבטאים - §¦¨¦¥

שיעורו, לפי déaìa,ואחד øòLîc äî íeôì מה לפי - §©¦§©¥§¦¥
ההשגה  תאיר דרכו בלבו, "שער" ופותח בלבו, משער שהוא

בלבו. LBãwäשבמוח øäfa áeúkL Bîk11÷eñt ìò12 §¤¨©Ÿ©©¨©¨
:'Bâå dìòa íéøòMa òãBð היינו ש"בעלה" מפרש הזוהר - ¨©§¨¦©§¨§

אתיידע  "נודע והוא ישראל, כנסת של ה'בעל' הקב"ה,

לפי  "בשערים", בו; ומתדבקים ידוע נעשה הוא - ואתדבק",

ובהשגה, בשכל השערה) מלשון ("בשערים" שמשערים מה

כדי  בלב שפותחים שער) מלשון ("בשערים" השער ולפי

הזוהר  מדברי מתברר עלֿכלֿפנים מהמוח. ההשגה את לקלוט

הם  בהקב"ה, דביקות של ויראה, אהבה של שהענינים הקדוש,

שם: בזוהר שלישי פירוש (זהו הפרטי שיעורו לפי אחד בכל

ה' יראת עניני על וכשמדובר - שיעור) מלשון "שערים"

(אנ"ש) החסידים בין ההתבטאות לכאורה מוצדקת ה', ואהבת

שמיעה  דומה ש"אינה

מה  דומה שאינו לראיה",

דברי  מהרבי ששומעים

והדרכות  התעוררות

שרואים  למה ה' בעבודת

ואילו  - בספרים וקוראים

והדרכות  הוראות ה"תניא") (בספר בספר כאן מכניס הזקן רבנו

רבנו  אבל, מסביר, ה'? ויראת ה' אהבת של הפנימית בעבודה

שידעו  באלה ומכיריי", ב"יודעיי כאן שמדובר להלן, הזקן

ב"יחידות" אותו שואלים שהיו אלה הזקן, רבנו את והכירו

גם  היא שהכוונה מפרשים, חסידים ה'; עבודת בעניני עצות

יודע הזקן שרבנו אלה על נכללות ‡Ì˙Âומכיר‡Ì˙Âכן ובכך ,

את  - ה"תניא" ספר את ותלמדנה לומדות שלמדו, הנשמות כל

עצות  זה בספר כתב ובשבילם הזקן, רבנו והכיר ידע אלה כל

ל"יחידות"; אליו כולם הם נכנסו כאילו ה', בעבודת והוראות

אומר  נשמתוֿעדן הרש"ב שהרבי התניא 13וכפי לימוד :

הזקן: רבנו ובלשון הזקן. רבנו עם לדבר משמעו

,àðéîà÷ éøékîe éòãBéa Cà שאני אלה אודות מדבר אני - ©§§©©¦©¨£¦¨
הזקן, רבנו אומר - ומכירם אותם ãçàåיודע ãçà ìk íä¥¨¤¨§¤¨

dlL úBëeîñe eðéúðéãîaL eðîBìL éLðàî והסמוכות - ¥©§¥§¥¤¦§¦¨¥§¤¨
eðéðéaלמדינתנו, éeöî äaéç ìL øeacä äéä øLà- £¤¨¨©¦¤¦¨¨¥¥

הזקן  רבנו אל בהיכנסם

éðôìל"יחידות", eléâå§¦§¨©
íaì úBîeìòz ìk̈©£¦¨
'ä úãBáòa íçîeŸ¨©£©
íäéìà ,ála äéeìzä©§¨©¥£¥¤

ìe éúlî óhzèò éðBL ¦Ÿ¦¨¦§¦¥
øôBñ14íéñøèðe÷a ¥§§§¥¦
elà,"ה"תניא ספר של - ¥

éèewì' íLa íéàø÷pä©¦§¨¦§¥¦¥
étî íéèwìî ,'íéøîà£¨¦§ª¨¦¦¦
íéøôBñ étîe íéøôñ§¨¦¦¦§¦
íúîLð ïBéìò éLBã÷§¥¤§¦§¨¨

ïãò שהזכרנו כפי - ¥¤
הכוונה  שב"ספרים" חסידים, אומרים השער", "דף את בלמדנו

וב"סופרים" (מפראג) מהר"ל וספרי הקדוש השל"ה לספרי

ממזריטש, המגיד והרב הבעלֿשםֿטוב על הכוונה

ïéîékçì ïéæîøð íäî úö÷e ,eðìöà íéîñøôîä חלק - ©§ª§¨¦¤§¥§¨¥¤¦§¨¦§©¦¦
"די  ברמז להם שדי אלה החכמים, לפני מרומזים מה"אמרים"

ברמיזא", õøàaLלחכימין eðéúBaøî Lãwä úBøbàa§¦§©Ÿ¤¥©¥¤§¤¤
ïðBkúå äðaz Lãwä©Ÿ¤¦¨¤§¦¥

,ïîà eðéîéa äøäîa- ¦§¥¨§¨¥¨¥
לכמה  קרא הזקן רבנו

הרב  תלמידי מזקני

רבי  את ובפרט המגיד,

מויטבסק, מענדל מנחם

הרביים  "רבותינו", בשם

ézòîLשלו; íúö÷e§¨¨¨©§¦
íúBéäa LBãwä íäétî¦¦¤©¨¦§¨

,eðnò ät עלייתם לפני - Ÿ¦¨
ישראל, ïäלארץ ílëå§ª¨¥

úBìàL ìò úBáeLz§©§¥
ïéìàBL øLà úBaø©£¤£¦
éôì ãçà ìk ãéîz eðúðéãîc eðîBìL éLðà ìk äöòa§¥¨¨©§¥§¥¦§¦¨¥¨¦¨¤¨§¦

Bkøò,'ה בעבודת ומצבו -ìúéL,לתת -íLôða úBöò ¤§¨¦¥§©§¨

äîã÷ä
ìëã àáìå àçåîáã åîéçøå åìéçã ïåðéàã åðéäìà 'äì úåøúñðäá
ù"îë äéáéìá øòùîã äî íåôì äéìéã àøåòéù íåôì ãçå ãç

:'åâå äìòá íéøòùá òãåð ÷åñô ìò ÷"äæá

äîã÷ä
êàù"ðàî ãçàå ãçà ìë íä àðéîà÷ ééøéëîå ééòãåéá

äáéç ìù øåáãä äéä øùà äìù úåëåîñå åðéúåðéãîáù
'ä úãåáòá íçåîå íáì úåîåìòú ìë éðôì åìéâå åðéðéá éåöî
íéñéøèðå÷á øôåñ èò éðåùìå éúìî óåèú íäéìà áìá äéåìúä
éôîå íéøôñ éôî íéè÷åìî íéøîà éèå÷ì íùá íéàø÷ðä åìà
úö÷å åðéìöà íéîñøåôîä ïãò íúîùð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ
÷"äàáù åðéúåáøî ùã÷ä úåøâàá ïéîéëçì ïéæîøð íäî
åðîò äô íúåéäá ùåã÷ä íäéôî éúòîù íúö÷å .à"ááåú
ìë äöòá ïéìàåù øùà úåáø úåìàù ìò úåáåùú ïä íìåëå
íùôðá úåöò úéùì åëøò éôì ãçà ìë ãéîú åðéúðéãîã ù"ðà

וע"ב.11. ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, 13.56.משלי ע' שלום ב.14.תורת מה, תהלים

יום חמישי 
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קיב

קיב

כסלו  כ"א חמישי יום — הקדמה — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

ãBò àîøb ïîfä ïéà ék úBéäì ,'ä úãBáòa הזמן אין - ©£©¦§¦¥©§©§¨¨
עוד, úeèøôa,מרשה BúìàL ìò ãçàå ãçà ìëì áéLäì§¨¦§¨¤¨§¤¨©§¥¨¦§¨

ìò úBáeLzä ìk ézîLø ïk ìò ,äéeöî äçëMä íâå§©©¦§¨§¨©¥¨©§¦¨©§©
ãçàå ãçà ìëì úBéäì úBàì úøîLîì úBìàMä ìk̈©§¥§¦§¤¤§¦§§¨¤¨§¤¨

åéðéò ïéa ïBøkæì כפי - §¦¨¥¥¨
תפילין  לגבי 15שכתוב

עיניך", בין àìå§Ÿ"ולזכרון
øaãì ñðkì ãBò ÷çãé¦§Ÿ¦¨¥§©¥

ïäa ék ,úeãéçéa énò- ¦¦¦¦¦¨¤
שבספר  בענינים

òBâøîה"תניא", àöîé¦§¨©§©
äðBëð äöòå BLôðì§©§§¥¨§¨
åéìò äLwä øác ìëì§¨¨¨©¨¤¨¨
äéäé ïBëðå ,'ä úãBáòa©£©§¨¦§¤
øîBb 'äa çeèa Baì¦¨©©¥

:eðãòa ככתוב "לא16ֿ- : ©£¥
עלי". גומר ¦éîeל

ïéáäì äøö÷ BzòcL¤©§§¨¨§¨¦
CBzî äöò øác§©¥¨¦

,elà íéñøèðe÷ שאין - §§¥¦¥
ללמוד  כיצד יודע הוא

שהוא  עצה מה"תניא"

ה', בעבודת לה נזקק

éðôì BúçéN Løôé§¨¥¦¨¦§¥
íéìBãbä גדולי - ©§¦

ה', ועובדי המבינים

.eäeððBáé íäå BøéòaL¤§¦§¥§§
לו. יסבירו הם -íäéìàå©£¥¤

"גדולים", לאותם -

ätì ãé íeNì àlL ,éúLwa שלא כדי לשתוק שלא - ©¨¨¦¤Ÿ¨¨©¤
המבינים, הם שהם ìLלהראות úeìôLå äåðòa âäðúäì§¦§©¥©£¨¨§¦§¤

,íBìLå-ñç ø÷L הן במקומן, שלא ושפלות ענוה שכן, - ¤¤©§¨
שקר, של òãBpëå17,øaענין òðBî ìò ønä Lðò,כלומר - §©¨Ÿ¤©©©¥©¨

מהזולת, תורה של ענינים øëOäלמנוע ìãâå לאלה - §Ÿ¤©¨¨
שידוע כפי הזולת, עם ללמוד עצמם ©£©¦øîànîשמוסרים

ì"æø18÷eñt ìò19,"'ä íäéðL éðéò øéàî" הגמרא - ©©©¨¥¦¥¥§¥¤
עיני  מאיר נפגשו תככים ואיש "רש הפסוק את שם מפרשת

- תככים" ו"איש בתורה, שעני מי היינו "רש" - ה'" שניהם

התורה  ובן "נפגשו", אלה כששני הרי בתורה, שעשיר מי

הקב"ה  - ה'" שניהם עיני "מאיר בתורה, ה"עני" עם מתעסק

עיני משניהם,˘Ì‰Èמאיר שלמעלה åéðtבאור 'ä øéàé ék¦¨¦¨¨
שלו, והפנימיות -øBà íäéìà,של -äiçîe .íéiç Cìî éðt £¥¤§¥¤¤©¦§©¤

íéiç,לחיים חיים שנותן זה -àì øLà íéîiì eðiçéå eðkæé ©¦§©¥¦©¥©¨¦£¤Ÿ
'Bâå éúBà eòãé íìek ék 'Bâå eäòø úà Léà ãBò eãîìé§©§¦¤¥¥§¦¨¥§¦§

גדולם" ועד "למקטנם הקב"ה, את -20,äàìî ékõøàä ¦¨§¨¨¨¤
,'Bâå 'ä úà äòc"מכסים לים כמים -21,:ïBöø éäé ïk ïîà ¥¨¤§¨¥¥§¦¨

eèMtúpL øçà äpäå§¦¥©©¤¦§©§
íéøkæpä íéñøèðewä©§§¥¦©¦§¨¦
éLðà ìk áø÷a ìéòì§¥§¤¤¨©§¥
ìéòì íéøkæpä eðîBìL§¥©¦§¨¦§¥
éãéî úBaø úB÷zòäa§©§¨©¦¥
,íépLîe íéðBL íéøôBñ§¦¦§ª¦
éeaø éãé ìò äpä¦¥©§¥¦
eaø úBðBL úB÷zòää©©§¨©
-úBéeòhä eaø Bîk§©©¨

,ãàî ãàîa íéøôBñ- §¦¦§Ÿ§Ÿ
בלמדנו  הזכרנו שכבר כפי

הצדיקים  של הסכמותיהם

ליב  יהודה ורבי זושא רבי

טעות  פי על נפלו הכהן,

עקב  בכתבים, שגיאות

והיו  השונים, המעתיקים

זייפו  שבמכוון כאלה גם

כדי  ב"תניא", ענינים

ויש  וכו', להעליל שיוכלו

רומז  אלה שעל לומר

במלה  הזקן רבנו

-úàæìå"משונים". §¨Ÿ
ìLולכן, íçeø äáãð̈§¨¨¤

íiúøôà íéLðà- £¨¦¤§¨¦¦
חשובים, אנשים

ócì øáòî ìéòì íéøkæpä íéáe÷pä22íôeâa çøèì ©§¦©¦§¨¦§¥¥¥¤©©¦§Ÿ©§¨
ìéòì íéøkæpä íéñøèðe÷ úà àéáäì íãàîe ספר - §Ÿ̈§¨¦¤§§¥¦©¦§¨¦§¥

âéñה"תניא", ìkî íéwðî ñeôcä úéáì הפסולת כמו - §¥©§§ª¦¦¨¦
וכדומה, מהתבואה íéäbîeהמופרשת øôBñ-úBéeòèå§¨¥ª¨¦

,áèéä"סיג" שהמלה לומר יש מעיר, רבינו שכ"ק כפי - ¥¥
את  לנקות צורך והיה אותם, שזייפו הענינים על כן גם רומזת

מהזיופים. àìéç.הקונטרסים øLéé àáè àìòôì àðéîàå- §¨¦¨§¨£¨¨¨¦©¥¨
כח. יישר זו: טובה לפעולה אומר àø÷îואני ék úBéäìå§¦§¦¦§¨

áeúkä øac àìî23Ba øeøàå ,"eäòø ìeáb âéqî øeøà" ¨¥¦¤©¨¨©¦§¥¥§¨
'eëå íBìLå-ñç éecð Ba äìì÷24ãBòå äãeäék ïk ìò , §¨¨¦©§¨§©¥¦¨¨

ìàø÷25àaø àãeb éãLîì àðéúà÷ כפי) מיותר כדבר - ¦§¨¨¨¦¨§¦§¥¨©¨
שיש  בשעה ב"יהודה" שמתנהגים ממה ראיה למשל שמביאים

גדול, איסור להטיל בא אני מפורש) פסוק כך ìkעל ìò©¨

äîã÷ä
ãçà ìëì áéùäì ãåò àîøâ ïîæä ïéà éë úåéäì 'ä úãåáòá
éúîùø ïë ìò äéåöî äçëùä íâå úåèøôá åúìàù ìò ãçàå
ãçà ìëì úåéäì úåàì úøîùîì úåìàùä ìë ìò úåáåùúä ìë
úåãéçéá éîò øáãì ñðëéì ãåò ÷åçãé àìå åéðéò ïéá ïåøëæì 'àå
åéìò äù÷ä øáã ìëì äðåëð äöòå åùôðì òåâøî àöîé ïäá éë
éîå :åðéãòá øîåâ 'äá çåèá åáì äéäé ïåëðå 'ä úãåáòá
ùøôé åìà íéñéøèðå÷ êåúî äöò øáã ïéáäì äøö÷ åúòãù
éúù÷á íäéìàå åäåððåáé íäå åøéòáù íéìåãâä éðôì åúçéù
å"ç ø÷ù ìù úåìôùå äåðòá âäðúäì äôì ãé íåùì àìù
ì''æø øîàîî øëùä ìãåâå øá òðåî ìò øîä ùðåò òãåðëå
éðô øåà íäéìà åéðô 'ä øéàé éë 'ä íäéðù éðéò øéàî ô"ò
åãîìé àì øùà íéîéì åðééçéå åðëæé íééç äéçîå .íééç êìî
äàìî éë 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'åâå åäòø úà ùéà ãåò

:ø"éëà 'åâå 'ä úà äòã õøàä

äðäåì"ðä ù"ðà ìë áø÷á ì"ðä íéñéøèðå÷ä åèùôúðù øçà
é"ò äðä íéðåùîå íéðåù íéøôåñ éãéî úåáø úå÷úòäá
ãåàî ãåàîá ñ"èä åáø åîë åáø úåðåù úå÷úòää éåáéø
ì"òî ì"ðä íéáå÷ðä íéúøôà íéùðà ìù íçåø äáãð úàæìå
ñåôãä úéáì ì"ðä íéñéøèðå÷ úà àéáäì íãåàîå íôåâá çåøèì
àáè àìòôì àðéîàå áèéä íéäâåîå ñ"èå âéñ ìëî íé÷åðî
âéñî øåøà áåúëä øáã àìî àø÷î éë úåéäìå àìéç øùéé
äãåäéë ë"ò 'åëå å"ç éåãéð åá äìì÷ åá øåøàå åäòø ìåáâ
íéñéôãîä ìë ìò àáø àãåâ éãùîì àðéúà÷ àø÷ì ãåòå

ט.15. יג, ח.16.שמות קלח, ג נז, ב.17.תהלים עמוד סוף צא, סנהדרין א.18.ראה טז, תמורה יג.19.ראה כט, ירמיה 20.משלי
לג. ט.21.לא, יא, שם.22.ישעיה 8 והערה מאניפאלי זושא ר' של הסכמתו ראה מרדכי. ור' שכנא שלום ר' דברים 23.השותפים

ז. ג.24.כז, הלכה כו פרק סנהדרין הלכות רמב"ם וראה הסדר, בשינוי - א לא, א.25.שבועות ו, קידושין
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קיג

קיג

כסלו  כ"ב שישי יום — א פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו כ"ב שישי âיום
ה, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור àéðú...מורה à ÷øô,10 עמ' äøåúì).עד íéðô íéòáùå

פרק א 

àlL íéñétãnä©©§¦¦¤Ÿ
íéñøèðe÷ ñétãäì§©§¦§§¥¦
ìò àì ìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥Ÿ©
éãé ìò àìå ïîöò éãé§¥©§¨§Ÿ©§¥

ïBäìéc àøéb על ולא - ¦¨¦§
כוחם, באי ¦§¦ézìaידי

ì"pä íéáe÷pä úeLø§©§¦©©

íBiî íéðL Lîç CLî¤¤¨¥¨¦¦
ñeôcä úBìk26. §©§

íòðeé íéòîBMìå§©§¦§©
úkøa íäéìò àBáúå§¨£¥¤¦§©
èwìîä éøác äk .áBèŸ¦§¥©§©¥

ספר -íéøîà éèewì¦¥£¨¦
:ìéòì økæpä©¦§¨§¥

:[äcðc â ÷øt óBña] àéðz .à ÷øt פרק בסוף למדנו - ¤¤©§¨§¤¤§¦¨
נדה: במסכת BúBà,שלישי íéòéaLî",לידתו לפני יהודי - ©§¦¦

בשמים, אותו òLø.משביעים éäz ìàå ÷écö éäz היה - §¦©¦§©§¦¨¨
רשע, תהיה ואל Blkצדיק íìBòä ìk elôàå אותך בדונם - ©£¦¨¨¨ª

מעשיך, Eìלפי íéøîBà§¦§
äéä ¯ äzà ÷écö©¦©¨¡¥

éðéòa."òLøk E לידתו - §¥¤§¨¨
לשם  הרי היא יהודי של

את  לבצע מיוחדת, כוונה

הנשמה  בריאתו. תכלית

לעולםֿזה  יורדת

כדי  בגוף, ומתלבשת

אלקית  שליחות לבצע

וכדי  בעולםֿהזה. מיוחדת

לבצע  יוכל שהאדם

ושיהיה  זו וכוונה תכלית

- למטה נשמתו ירדה לשמה שליחותו, את לקיים בכוחו

רשע. יהיה ושלא צדיק שיהיה לידתו, לפני אותו, משביעים

יבצע  ועלֿידיֿכך כרשע, עצמו את יחשוב עצמו בעיני ואילו

מורכבת  האמורה השבועה בעולםֿהזה. שליחותו כוונת תכלית

ע  כיצד אותו משביעים הראשון בחלק חלקים: ÂÈ‰Ï˙ליומשני
השבועה  של השני בחלק רשע, יהיה ולא צדיק שיהיה -

את  שיחשוב - בעיניו עצמו את יחזיק כיצד אותו משביעים

כרשע. éøöåáעצמו ÷øt úBáà] ïðz àäc ,ïéáäì C1:[- §¨¦§¨¦§¨§¨¨¤¤
אבות: מסכת של שני בפרק במשנה, òLøלמדנו éäz ìàå"§©§¦¨¨

."Eîöò éðôa,איפוא כיצד, כרשע. עצמך את תחשוב שלא - ¦§¥©§¤
כרשע, עצמו את לחשוב האדם את שמשביעים לומר אפשר

כרשע? עצמו את לחשוב לאדם שאסור אומרת כשהמשנה

àìå ,áöò äéäéå Bááì òøé ¯ òLøk åéðéòa äéäé íà ,íâå§©¦¦§¤§¥¨§¨¨¥©§¨§¦§¤¨¥§Ÿ
,ááì áeèáe äçîNa 'ä ãáòì ìëeé הקושיא מלבד - ©©£Ÿ§¦§¨§¥¨

תואמת  כרשע, עצמו החזקת אין אבות, ממסכת האמורה

יודעים  השי"ת. את בעבודתו להתנהג היהודי על בהן לדרכים

שמחה  מתוך לעבדו הוא השי"ת בעבודת גדול שעיקר אנו,

חדוה  מתוך זאת לעשות עליו מצוה מקיים כשיהודי לבב. וטוב

כן, הקב"ה; המלכים מלכי מלך את לעבוד שזכה על גדולה,

בידו, שעלה על רצון שבע להיות עליו מעבירה, עצמו כשמונע

הקב"ה, של רצונו בגלל

עבירה. מעשיית להימנע

לומר  אפשר איפוא, כיצד,

לחשוב  אותו שמשביעים

לא  הרי כרשע? עצמו את

את  לעבוד אז יוכל

זאת  שמחה. מתוך השי"ת

שכשם  מובן הרי ועוד:

בשבועה  הראשון שהחלק

תהי  ואל צדיק (,,תהי

ליכולת  נוגע רשע")

בעולםֿ שליחותו ביצוע

אם  ברם, השבועה. של השני החלק לכך נוגע גם כך הזה,

בודאי  בו שיש דבר בעצבות, שקוע יהיה - כרשע עצמו יחזיק

שמחה. מתוך השי"ת בעבודת שליחותו לקיום הפרעה משום

äfî ììk Bááì òøé àì íàå יקיים אכן אם גיסא, לאידך - §¦Ÿ¥©§¨§¨¦¤
לא  שזה שכדי אלא כרשע, עצמו את ויחזיק השבועה את

ירגיז  לא שהדבר בנפשו יחליט בשמחה, ה' בעבודת לו יפריע

יהיה  לא ואז רשע, שהוא מה לו איכפת יהא שלא כלל; אותו

בשמחה, ה' את לעבוד יוכל וממילא בעצבות או בדכאון שרוי

.íBìLå ñç ,úel÷ éãéì àBáì ìBëé כך כל יעריך שלא - ¨¨¦¥©©§¨
האמורה, להחלטתו שהגיע למרות שכן, עבירה. של חומרתה

יפריע לא שהדבר הרי כדי זאת עם אך - בשמחה לעבודה לו

לבוא  עלול הוא וכך רשע, שהוא העובדה לו מפריעה לא

חלילה בעיניו תקל עבירה שחומרת כזה כדי ·‡Ó˙למצב .

האמיתי  מובנם ולקבוע לברר בתחילה יש האמור, את להסביר

בהמשך  אומר הוא כך ועל ו"רשע", "צדיק" המושגים של

àøîbaהפרק: eðéöî äpä ék ,ïéðòä Cà2:úBwìç 'ä ©¨¦§¨¦¦¥¨¦©§¨¨£ª

äîã÷ä
éãé ìò àìå ïîöò éãé ìò àì ì"ðä íéñéøèðå÷ ñéôãäì àìù
íéðù ùîç êùî ì"ðä íéáå÷ðä úåùø éúìá ïåäìéã àøéâ
äë áåè úëøá àáúå íòðåé íéòîåùìå ñåôãä úåìë íåéî

:ì"ðä íéøîà éèå÷éì è÷ìîä éøáã

éèå÷éìíéðåðéá ìù øôñíéøîà
àéðú à ÷øôåúåà íéòéáùî [äãðã â"ôñá]

ìë 'éôàå òùø éäú ìàå ÷éãö éäú
òùøë êéðéòá äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä
éðôá òùø éäú ìàå [á"ô úåáà] ïðú àäã ïéáäì êéøöå
áöò äéäéå åááì òøé òùøë åéðéòá äéäé íà íâå êîöò
åááì òøé àì íàå ááì áåèáå äçîùá 'ä 'åáòì ìëåé àìå
äðä éë ïéðòä êà .å"ç úåì÷ éãéì àåáì ìåëé äæî ììë
òùø åì òøå ÷éãö åì áåèå ÷éãö .úå÷åìç 'ä àøîâá åðéöî

בהסכמות.26. לעיל ראה - תקנ"ו תבא פ' ג' יום יג.1.כנ"ל ב.2.משנה ד, ברכות

יום שישי 
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קיר

קיר

כסלו  כ"ב שישי יום — א פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

òøå òLø ,Bì áBèå òLø ,Bì òøå ÷écö ,Bì áBèå ÷écö©¦§©¦§©¨¨§¨¨§©
.éðBðéáe ,Bì גם אבל "צדיק" שאינו אדם כלומר "בינוני", - ¥¦

במובן  גם מתבטאות האמורות הדרגות כל "רשע". אינו

לו  שטוב בפשטות, גם הכוונה לו" וטוב "צדיק וכגון: הגשמי,

"צדיק  או בגשמיות, גם

שגם  הכוונה לו" ורע

וכך  לו. רע הגשמי במובן

הדרגות. בשאר גם

÷écö" :àøîba eLøôe¥§©§¨¨©¦
,øeîb ÷écö ¯ Bì áBèå§©¦¨
צריך  אינו ממילא -

בעולםֿהזה, יותר לסבול

גם  לו טוב כך ומשום

Bìבגשמיות, òøå ÷écö©¦§©
."øeîb BðéàL ÷écö ¯- ©¦¤¥¨

לסבול  עוד עליו ממילא

בגמרא  זה פירוש בגשמיות. גם לו רע כך ומשום בעולםֿהזה,

והשני  לו" ש"טוב האחד אלה, צדיקים ששני אותנו, מלמד

כי  רע, ולזה טוב שלזה אלא מדריגה, באותה אינם לו", ש"רע

לפי  גם ברם, בצדיקים. מיוחדות מדריגות שתי הן אלו אם,

תואר  משום לו" ו"רע לו" "טוב בציונים אין בגמרא, זה פירוש

היא: דרגותיהם הגדרת אלה. צדיקים של מדריגותיהם להגדרת

הם  לו" ו"רע לו" "טוב גמור". שאינו ו"צדיק גמור" "צדיק

ואילו  גמור" "צדיק שהוא משום טוב לאחד צדדיים: ענינים

גמור". שאינו "צדיק שהוא מפני טוב לא ¨§©§àéòøáeלשני
:Løt íéètLî úLøt àðîéäî הנקרא בחלק ב"זוהר - §¥§¨¨¨©¦§¨¦¥©

פירשו: משפטים, בפרשת מהימנא" ¯"רעיא Bì òøå ÷écö©¦§©
,'eëå áBhì óeôk BaL òøäL שעדיין הצדיקים מסוג הוא - ¤¨©¤¨©§

בהתאם  שלו. לטוב בטל זה שרע אלא מהרע, משהו בו יש

ואין  טוב רק בו שיש צדיק היינו לו" וטוב ש"צדיק יוצא לכך,

לתוארים  שנוסף יוצא, זה ל"זוהר" בהתאם כלל. מהרע בו

וטוב  "צדיק גם מהווים גמור", שאינו ו"צדיק גמור" "צדיק

הצדיקים: מדריגות את המציינים תוארים לו" ורע ו"צדיק לו"

שבקרבו  הרע ואת טוב, רק בו שיש "צדיק" של אחת מדריגה

של  אחרת מדריגה לו". וטוב "צדיק - לטוב לגמרי הפך

אבל  נדרשת לו". ורע "צדיק - רע קצת בו יש שעדיין "צדיק",

של  המדריגות אחת שבכל בתארים הכפילות על הסברה

שאינו  "צדיק לו", וטוב ו"צדיק - גמור" "צדיק "צדיק":

"צדיק  הנו גמור" ש"צדיק מכיון לו". ורע ו"צדיק - גמור"

לשם  - לו" ורע "צדיק הוא גמור" שאינו ו"צדיק לו", וטוב

שהדברים  כפי תוארים? בשני דרגה כל מצויינת איפוא, מה,

מייחד  פרט האמורים מהתארים אחד כל מבטא להלן, יוסברו

שאינו  ו"צדיק גמור" "צדיק התארים ה"צדיק": של בעבודתו

כמה  עד נשמתו, מצד ה"צדיק" של עבודתו מתארים גמור"

התואר  את קיבל זו אהבתו בגלל שכן, להשי"ת, אהבתו גדולה

להקב"ה  שאהבתו גמור", "צדיק התואר בא כך ועל - "צדיק"

שאהבתו  או מלאה. אהבה בתענוגים", "אהבה בדרגת היא

שאינו  "צדיק נקרא הוא כך ובגלל מלאה איננה להשי"ת

וטוב  "צדיק ואילו גמור".

לו" ורע ו"צדיק לו"

של  מצבו מתארים

שהוא  בשעה ה"צדיק"

הנפש  בהפיכת עסוק

שכן, לקדושה. הבהמית

עבודתו  עלֿידי "צדיק"

מתוך  השי"ת את הגדולה

מהפך  בתענוגים, אהבה

לטוב  שבו הרע את

וטוב  "צדיק ולקדושה.

לגמרי  הפך שכבר - לו"

לו" ורע "צדיק ואילו מטוב, רק מורכב והוא שבקרבו הרע את

עדיין  מהרע משהו לגמרי, הרע את להפוך הצליח לא שעדיין -

אודות  כאן שמדובר מתבהר הבאים מההסברים בקרבו. נשאר

כזה  לרע שייכות שום ל"צדיק" אין שכן, שבלב. הרוחני הרע

חלילה, לא, ובודאי בדיבור, במחשבה, להתבטא שיכול

è'במעשה. ÷øt óBñ àøîbáeúBëøác3øöé ¯ íé÷écö" : ©§¨¨¤¤¦§¨©¦¦¥¤
¯ íéðBðéa ,ïèôBL òøä øöé ¯ íéòLø ,'eë ïèôBL áBè§¨§¨¦¥¤¨©§¨¥¦

.éðBðéa ¯ àðà ïBâk :äaø øîà .'eëå ïèôBL äæå äæ- ¤¨¤§¨§¨©©¨§£¨¥¦
שהוא  לאדם כדוגמא עצמו מעמיד רבה "בינוני". - אני כמו

éiaà:"בינוני". déì øîà,אביי לו אמר -øî ÷éáL àì ¨©¥©©¥Ÿ¨¦©
."'eëå äiøa ìëì éiç,שכן אחד, לאף חיים משאיר אינך - ©¥§¨§¦¨§

ממך, נמוכה בדרגה שהם אלה שכל הרי "בינוני", אתה אם

מתים" נקראים בחייהם - גם - ו"רשעים רשעים, הרי 4הם ,

לאף  חיים משאיר אינך "בינוני" לעצמך קורא שאתה שעלֿידי

áèéä,אחד. øàa äæ ìk ïéáäìe,דלהלן השאלה על נוסף - §¨¦¨¤¨¥¥¥
מצוות  מחצית לו שיש זה הוא ש"בינוני" המקובל שלפי

גדולה  טעות לטעות רבה היה יכול כיצד - עבירות ומחצית

שאלה  כאן ישנה - "בינוני"? שהוא עצמו על לומר כך, כל

ומחצית  מצוות מחצית לו שיש זה הוא "בינוני" באם נוספת:

להיות  יכולה איפוא, כיצד, כזו, "מציאות" זה הרי עבירות,

"מציאות"? שהוא דבר על לאביי רבה בין ©§íâåמחלוקת
à ÷øt àøúa àáa] áBià øîàM äî ïéáäì5BðBaø" :[ §¨¦©¤¨©¦¨¨©§¨¤¤¦

àäå ,"'eë íéòLø úàøa íé÷écö úàøa ,íìBò ìL¤¨¨¨¨©¦¦¨¨¨§¨¦§¨
!øîà÷ àì 'òLø'å '÷écö'.אמר לא ו"רשע" "צדיק" והרי - ©¦§¨¨Ÿ¨¨©

שעומד  מי כל על הקב"ה את שואל שהמלאך מספרת, הגמרא

ואילו  וכו', חלש או גבור טיפש, או חכם יהיה האם להיוולד,

נתון  זה שכן, דבר, שום שם נאמר לא ו"רשע" ל"צדיק" ביחס

" איוב: אמר איפוא, כיצד, האדם. של צדיקים,·¯‡˙לבחירתו

íéøîà éèå÷éì
åì áåèå ÷éãö àøîâá åùøéôå .éðåðéáå åì òøå òùø åì áåèå
àéòøáå øåîâ åðéàù ÷éãö åì òøå ÷éãö øåîâ ÷éãö
óåôë åáù òøäù åì òøå ÷éãö 'éô íéèôùî 'ô àðîéäî
'åë ïèôåù è"öé íé÷éãö úåëøáã è"ôñ àøîâáå 'åëå áåèì
äáø øîà 'åëå ïèôåù äæå äæ íéðåðéá ïèôåù ø"äöé íéòùø
äéøá ìëì ééç øî ÷éáù àì ééáà ì"à éðåðéá àðà ïåâë
áåéà øîàù äî ïéáäì íâå áèéä øàá äæ ìë ïéáäìå 'åëå
àäå 'åë 'éòùø úàøá 'é÷éãö úàøá ò"ùáø [à"ô á"á]
éðåðéáä úâøãî úåäî ïéáäì íâå .øîà÷ àì òùøå ÷éãö

ב.3. סא, ועוד.4.ברכות ב. קו, זח"ב ז. לט, ב"ר ב. יח, א.5.ברכות טז, בתרא בבא
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קטו

קטו

כסלו  כ"ב שישי יום — א פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

ääâä
ìë à"ìø 'ã â"ç øäåæá ù"îå)
úìàù àéä 'åëå åéúåðåò ïéèòåîîù
úáåùú éôì ìáà åäéìàì àðåðîä áø
àåä åì òøå ÷éãö 'éôä íù åäéìà
ìéòìã íéèôùî äùøô î"øá ù"îë

:(äøåúì íéðô íéòáùå

éðBðéaä,רשעים"?·¯‡˙ úâøãî úeäî ïéáäì íâå- §©§¨¦¨©§¥©©¥¦
"צדיק" של מהותו והנה הוא", "מה משמעה "מהות" המלה

מהות  איפוא, מהי, רע, הוא "רשע" של מהותו טוב, הוא

ה"בינוני"? Bðéàמדריגת éàcåaLäöçîe úBiëæ äöçî ¤§©©¥¤¡¨§ª¤¡¨
éà ,ïk íàL ,úBðBòC £¤¦¥¥

Bîöòa äaø äòè̈¨©¨§©§
,éðBðéa àeäL øîBì©¤¥¦

òãBðå6÷éñt àìc §©§¨¨¦
,àñøbî déîet שפיו - ¥¦¦§¨

תורה, מללמוד פסק לא

Càìî elôàL ãò©¤£¦©§©
ìBëé äéä àì úånä©¨¤Ÿ¨¨¨

ì,Ba èìL גם כלומר, - ¦§Ÿ
אף  החסיר לא בכמות,

וגם  תורה, מללמוד רגע

לימודו  היה - באיכות

כדי  עד עליונה, בדרגה

לא  המות שמלאך כך

לו, להפריע יכול היה

éàåúBòèì ìBëé äéä C §¥¨¨¨¦§
ñç úBðBò äöçîa§¤¡¨£©

,ãBòå ?íBìLå מתי - §¨§
לאדם  לקרוא יכולים

äòLa"בינוני"? éøäL¤£¥§¨¨
úBðBò äNBòL עד - ¤¤£
בתשובה, ¨§¦àø÷ðשחוזר

øeîb òLø ולא - ¨¨¨
Ck-øçà"בינוני", íàå]§¦©©¨

,[øeîb ÷écö àø÷ð ¯ äáeLz äNò:רבינו כ"ק [הערת - ¨¨§¨¦§¨©¦¨
גמור]; צדיק קיב: סי' זרוע ובאור ב. מט, ¦£©elôàåקדושין

,òLø éø÷î ¯ íéøôBñ éøác ìL ì÷ øeqà ìò øáBòä̈¥©¦©¤¦§¥§¦¦§¥¨¨
ולא  דרבנן, איסור כמו קל, איסור על שעובר זה אפילו -

"רשע", נקרא דאורייתא, איסור áרק ÷øôa àúéàãk¦§¦¨§¤¤
úBîáéc7äcðc àn÷ ÷øôáe8. יתירה מוצאים, שאנו כמו - ¦¨§¤¤©¨§¦¨

נדה, במסכת ראשון ובפרק יבמות במסכת שני בפרק מזו,

äçî àìå úBçîì Bãéa LiL éî elôàå לא עצמו הוא - ©£¦¦¤¥§¨¦§§Ÿ¦¨
עבירה, שעבר במי מיחה לא רק הוא עבירה, שום על עבר

úBòeáLc å ÷øôa] òLø àø÷ð9,øîçå ì÷å ïkL ìëå .[ ¦§¨¨¨§¤¤¦§§¨¤¥§©¨Ÿ¤
,dîi÷ì Bì øLôàL äNò úåöî Bæéà ìháîa כלֿשכן - ¦§©¥¥¦§©£¥¤¤§¨§©§¨

לקיימה, בידו שהיה מצותֿעשה קיום שמבטל מי וקלֿוחומר

åéìòL ,÷ñBò Bðéàå äøBza ÷ñòì Bì øLôàL ìk Bîk§¨¤¤§¨©£Ÿ©¨§¥¥¤¨¨
ì"æø eLøc10: הפסוק -11:úøkä 'Bâå äæa 'ä øác ék" ¨§©©¦§©¨¨§¦¨¥

øeqà øáBòî éôè òLø éø÷îc àèéLôe ."'Bâå úøkz¦¨¥§§¦¨§¦§¥¨¨§¥¥¥¦
.ïðaøc הרי ברור - §©¨¨

יותר  "רשע" נקרא שהוא

על  שעובר מי מאשר

בלבד, דרבנן ¦§íàåאיסור
éðBðéaä Eçøk ìò ,ïk¥©¨§£©¥¦
ìeha ïBò elôà Ba ïéà¥£¦£¦

,äøBz ביטול עוון גם - ¨
קשה  שמאד תורה,

אחד  והוא ממנו, להינצל

הדברים  שאין 12משלשת

יום  בכל מהם ניצול אדם

של  זה בחטא אף הנה -

אין  תורה ביטול

נכשל, ¦íeMîeה"בינוני"
éëä,ולכן -äaø äòè ¨¦¨¨©¨

àeäL øîBì Bîöòa§©§©¤
*éðBðéa מכיון - ¥¦

אין  ש"בינוני" שאומרים

ביטול  עוון אפילו בו

טעה  כיצד יוסבר תורה,

עצמו  על לומר רבה

גם  שכן, "בינוני", שהוא

ונשמר  נזהר רבה אם

הקטן  אף דבר, בכל

לחשוב  היה יכול אחד, לרגע אף מלימודו הפסיק ולא ביותר,

[הגהה] "בינוני". שהוא עצמו ìç÷על øäfa áeúkM äîe)©¤¨©Ÿ©¥¤
,'eëå åéúBðBò ïéèòînL ìk :àìø óc â נראה מכאן - ©¨¤§ª¨¦£¨§

מקצת  לו שיש מי הוא לו" ורע ש"צדיק סובר הזוהר שגם

הוא  "בינוני" הרי - כן ואם בפשטות, שלומדים כמו עבירות,

מצוות? מחצית רק לו שיש àðeðîäזה áø úìàL àéä¦§¥©©©§¨
÷écö" Leøtä ,íL eäiìà úáeLz éôì ìáà ,eäiìàì§¥¦¨£¨§¦§©¥¦¨¨©¥©¦
äLøt àðîéäî àéòøa áeúkL Bîk àeä "Bì òøå§©§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨¨

.ìéòìc íéètLî מקצת לו שיש זה הוא לו" ורע ש"צדיק - ¦§¨¦¦§¥
לטוב כפוף שבו שהרע אלא הרע, íéðtמן íéòáLå§¦§¦¨¦

äøBzì13.( ©¨

íéøîà éèå÷éì
äòè êéà ë"àù úåðåò äöçîå úåéëæ äöçî åðéà éàãåáù
äéîåô ÷éñô àìã òãåðå éðåðéá àåäù øîåì åîöòá äáø
åá èåìùì ìåëé äéä àì úåîä êàìî 'éôàù ãò àñøéâî
éøäù ãåòå .å"ç úåðåò äöçîá úåòèì ìåëé äéä êéàå
äùò ë"çà íàå] øåîâ òùø àø÷ð úåðåò äùåòù äòùá
ì÷ øåñéà ìò øáåòä åìéôàå [øåîâ ÷éãö àø÷ð äáåùú
úåîáéã á"ôá àúéàãë òùø éø÷î íéøôåñ éøáã ìù
'÷ð äçéî àìå úåçîì åãéá ùéù éî åìéôàå äãðã ÷"ôáå
'ùôàù ò"î åæéà ìèáîá å"÷å ù"ëå ['åòåáùã å"ôá] òùø
÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ìë åîë äîéé÷ì åì
'åâå úøëú úøëä 'åâå äæá 'ä øáã éë ì"æø åùøã åéìòù
"ò ë"àå ïðáøã øåñéà øáåòî éôè òùø éø÷îã àèéùôåë

äáø äòè ä"ùîå äøåú ìåèéá ïåò 'éôà åá ïéà éðåðéáä
*éðåðéá àåäù øîåì åîöòá
'öçîã àîìòá 'éøîàã àäå
áåøå éðåðéá éø÷î äöçî ìò
íù àåä ÷éãö éø÷î úåéëæ
ùðåòå øëù ïéðòì ìàùåîä
éø÷îå åáåø øçà ïåãðù éôì
äëåæù øçàî åðéãá ÷éãö

א.6. פו, מציעא בבא א.7.ראה כ, א.8.יבמות יב, ב.9.נדה לט, א.10.שבועות לט, לא.11.סנהדרין טו, בתרא 12.במדבר בבא
ב. קס"ד13.קסד, גם איך דלכאורה "מפרש רבינו: כ"ק שזהו הערת שאפ"ל דקסבר אלא - האמורות קושיות מכל כן לשאול דר"ה

לתורה". פנים מע' אחד
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קטז

כסלו  כ"ג קודש שבת — א פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âכסלו כ"ג קודש âשבת
,10 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ïðéøîàã...מורה àäå,ו עמ' åë'.עד øäééúäì àìà

ääâä
ìë à"ìø 'ã â"ç øäåæá ù"îå)
úìàù àéä 'åëå åéúåðåò ïéèòåîîù
úáåùú éôì ìáà åäéìàì àðåðîä áø
àåä åì òøå ÷éãö 'éôä íù åäéìà
ìéòìã íéèôùî äùøô î"øá ù"îë

:(äøåúì íéðô íéòáùå

àîìòa ïðéøîàc àäå14,,מקום בכל אומרים שאנו ומה - §¨§¨§¦©§©§¨
äöçî ìò äöçîc,עוונות ומחצית מצוות מחצית -éø÷î §¤¡¨©¤¡¨¦§¥

נקרא, -éø÷î úBiëæ áøå ,éðBðéa,נקרא -íL àeä ,÷écö ¥¦§Ÿ§ª¦§¥©¦¥
,Lðòå øëN ïéðòì ìàLnä משמעותו את מציין שאינו שם - ©ª§¨§¦§©¨¨¨Ÿ¤

כי  הדבר, של האמיתית

מילה  "שואלים" אם

אחר, ממקום מסויימת

פרט  בו להסביר כדי

גם  כך הדבר. של מסויים

ו"צדיק" "בינוני" השמות

לגבי  מושאלים שמות הם

ועונש, ïBcpLשכר éôì§¦¤¦
,Baø øçà ההבדלים - ©©ª

בינונים  צדיקים, בין

רק  כאן נחשבים ורשעים,

של  למשפטו בשייכות

רוב  לפי נידון והוא אדם,

ונקרא,éø÷îeמעשיו, - ¦§¥
øçàî Bðéãa ÷écö©¦§¦¥©©

,ïéca äëBfL לגבי - ¤¤©¦
בדין, זכאי שיצא זה פרט

כלומר  "צדיק" נקרא הוא

ïéðòì"צודק", ìáà£¨§¦§©
øàzä íL úzîà£¦©¥©Ÿ©
úìòî ìL äìònäå§©©£¨¤©£©
úBwìç úBâøãîe©§¥£ª
eøîà ,íéðBðéáe íé÷écö©¦¦¥¦¨§

ì"æø15øöé íé÷écö" : ©©©¦¦¥¤
øîàpL ,ïèôBL áBè16øöé Bì ïéàL ¯ "éaø÷a ììç éaìå : §¨¤¤¡©§¦¦¨©§¦§¦¤¥¥¤

;úéðòúa Bâøä ék ,òøä היצרֿהרע את הרג המלך דוד - ¨¨¦£¨§©£¦
את  להרוג שאפשר הדבר ברור ברם, תעניות. עלֿידי שלו

מובן  זו מגמרא עלֿכלֿפנים, אחרות. בדרכים גם היצרֿהרע

יותר  לו שאין זה הוא "צדיק" של האמיתית שהמשמעות

óàיצרֿהרע. ,eæ äâøãîì òébä àlL éî ìk ìáà£¨¨¦¤Ÿ¦¦©§©§¥¨©
à ¯ åéúBðBò ìò íéaøî åéúBéeëfLúâøãîe úìòîa Bðé ¤§¨§ª¦©£¨¥§©£©©§¥©

.ììk ÷écö."ה"בינוני ומדריגת במעלת לא אפילו -ïëìå ©¦§¨§¨¥
ì"æø eøîà17íé÷écva àeä-Ceøa-LBãwä äàø" :Løãna ¨§©©©¦§¨¨¨©¨¨©©¦¦

Bîëe ,'eëå øBãå øBc ìëa ïìúLe ãîò ¯ íéèòeî íäL¤¥¨¦¨©§¨¨§¨¨§§
áeúkL18:"íìBò ãBñé ÷écöå ישנו : דור בכל כלומר, - ¤¨§©¦§¨

שלמדנו  מה עלֿפי רק מובן זה דבר העולם. יסוד שהוא צדיק

"צדיק" אם שכן, לגמרי. יצרֿהרע לו שאין זה הוא ש"צדיק"

הם  שצדיקים אומר הוא מדוע - מצוות רוב לו שיש זה הוא

זכיות! רוב להם שיש ישנם יהודים הרבה מועטים? כך כל

,ïéðòä øeàa Cà"ה"צדיק מדריגות הן מה להבין - ©¥¨¦§¨
וכיצד  וה"בינוני",

כמה  ישנן עצמם בצדיקים

מדריגות, étוכמה ìò©¦
íéiç áøä áúkM äî©¤¨©¨©©¦
éøòLa ì"æ ìàèéå¦¨©§©©¥
íéiç õòáe] äMãwä©§ª¨§¥©¦
ìëìc ,[á ÷øt ð øòL©©¤¤¦§¨
ãçà ,ìàøNé Léà¦¦§¨¥¤¨
Lé ,òLø ãçàå ÷écö©¦§¤¨¨¨¥
,úBîLð ézL§¥§¨

áéúëcëe19úBîLðe" : §¦§¦§¨
,"éúéNò éðà נשמות - £¦¨¦¦

למרות  רבים, לשון

אודות  מדבר שהפסוק

שנאמר  כמו יחיד, יהודי

מלפני  רוח "כי זה: לפני

ézLיעטוף", ïäL¤¥§¥
úBLôð20úçà Lôð ¯ §¨¤¤©©

àøèñå ätìwä ãvî¦©©§¦¨§¦§¨
,àøçà קליפת כמו - ¨¢¨

על  ומסתירה המכסה פרי,

הפרי, של הפנימי התוכן

כוחות  הקב"ה ברא כך

החיות  על המסתירים

צד  משמעותו, - אחרא" "סטרא דבר. שבכל הפנימית האלקית

נפש  וזהו מקדושה, ההפכי הצד אלא הקדושה, צד לא אחר,

אחרא, וסטרא הקליפה מצד íãaאחת úLaìúnä àéäå§¦©¦§©¤¤§©
äáéúëãëe ,óebä úBéçäì íãà21íca øNaä Lôð ék" : ¨¨¨§©£©§¦§¦¦¤¤©¨¨©¨

,"àéä,הדם הוא האדם, של הגשמי גופו את המחיה הנפש - ¦
äpnîe,זו מנפש -äòaøàî ,úBòø úBcnä ìk úBàa ¦¤¨¨¨©¦¨¥©§¨¨

,daL íéòø úBãBñé,שכן רעים, הם זו נפש של יסודותיה - §¨¦¤¨
כשם  שכן, במספר, ארבעה והם ומרע, מקליפה הרי באה היא

ועפר, מים רוח, אש, יסודות: מארבעה מורכב גשמי דבר שכל

מורכב  זו, נפש של מציאותה כולל רוחני, דבר כל גם כך

הרעות, המדות באות שמהם רוחניים, יסודות מארבעה

,äìòîì daâpL Làä ãBñéî äåàâå ñòk :eðééäc טבעה - §©§©©§©£¨¦¨¥¤¦§¨§©§¨

íéøîà éèå÷éì
'öçîã àîìòá 'éøîàã àäå
áåøå éðåðéá éø÷î äöçî ìò
íù àåä ÷éãö éø÷î úåéëæ
ùðåòå øëù ïéðòì ìàùåîä
éø÷îå åáåø øçà ïåãðù éôì
äëåæù øçàî åðéãá ÷éãö
úúéîà ïéðòì ìáà ïéãá

úå÷åìç úåâøãîå úìòî ìù äìòîäå øàåúä íù
éáìå 'àðù ïèôåù è"öé íé÷éãö ì"æøà íéðåðéáå íé÷éãö
éî ìë ìáà úéðòúá åâøä éë ø"äöé åì ïéàù éáø÷á ììç
åéúåðåò ìò íéáåøî åéúåéëæù óà åæ äâøãîì òéâä àìù
ùøãîá ì"æøà ïëìå ììë ÷éãö úâøãîå úìòîá åðéà
ìëá ïìúùå ãîò íéèòåî íäù íé÷éãöá ä"á÷ä äàø
ïéðòä øåàéá êà :íìåò ãåñé ÷éãöå ù"îëå 'åëå øåãå øåã
'ð øòù ç"òáå] äùåã÷ä øòùá ì"æ å"çøä ù"î éô ìò
éúù ùé òùø ãçàå ÷éãö ãçà ìàøùé ùéà ìëìã [á"ô
úåùôð éúù ïäù éúéùò éðà úåîùðå áéúëã úåîùð
úùáìúîä àéäå àøçà àøèñå äôéì÷ä ãöî úçà ùôð
íãá øùáä ùôð éë áéúëãëå óåâä úåéçäì íãàä íãá
íéòø úåãåñé òáøàî úåòø úåãîä ìë úåàá äðîîå àéä
.äìòîì äáâðù ùàä ãåñéî äåàâå ñòë åðééäã äáù

ה"א.14. פ"ג תשובה הל' רמב"ם ב.15.ראה סא, 16.9.ברכות הערה יג פרק להלן ראה כב. קט, ב.17.תהלים לח, משלי 18.יומא
כה. טו.19.י, נז, -20.ישעי' ופשיטא - בכאו"א הכרח אין (שזה שבנרנח"י הנשמה למדרי' הכוונה שאין "שולל רבינו: כ"ק הערת

נפש". - ההכרחית המדרי' כ"א בנפה"ב) א.21.לא יז, ויקרא

שבת קורש
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קיז

כסלו  כ"ג קודש שבת — א פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

המדות  ממנה באות כך ומשום ללמעלה, להימשך האש של

שכן, מגאווה, יוצא פועל הוא כעס וגאווה: כעס הרעות

עושה  כשמישהו כועס אינו ממילא הוא מתגאה, אינו כשאדם

רצונו. נגד íénäדבר ék ,íénä ãBñéî íéâeðòzä úåàúå§©£©©©£¦¦©©¦¦©©¦
éðéî ìk íéçéîöî©§¦¦¨¦¥

,âeðòz כל כלומר, - ©£
המביאים  הדברים

שמים  ומכיון לתענוג,

דברים  מצמיחים

זה  הרי תענוג, המביאים

ענין  מוסתר שבמים אומר

לתענוג  והתאוה התענוג,

מיסוד  איפוא, באה,

§§úeììBäåהמים.
úeøàtúäå úeðöéìå§¥¨§¦§¨£
ãBñéî íéìèa íéøáãe§¨¦§¥¦¦

,çeøä אין שהרוח כשם - ¨©
אין  כך ממשות, בה

התפארות ליצנות, ממשות בהוללות, שום בטלים, ודברים

לגמרי. תוכן נעדרי øôòä.והם ãBñéî úeáöòå úeìöòå§©§§©§¦¤¨¨
ללמטה, נמשך והוא כבדות בו יש בטבעו שהעפר כשם -

עצבות  האדם, באברי כבדות בעצם שהיא עצלות, גם כך

ולכבדות. רוח לנמיכת האדם את מביאות שחורה, ©§íâåומרה
Bîk ,íúBãìBúa ìàøNé ìk òáèaL úBáBè úBcî¦¤§¤©¨¦§¨¥§§¨§

.äpnî úBàa ¯ íéãñç úeìéîâe úeðîçø של מהנפש - ©£¨§¦£¨¦¨¦¤¨
מקליפה  היא זו נפש אם השאלה: נשאלת אלא הקליפה,

אומר: הוא כך על - טובות? מדות ממנה באות כיצד ומרע,

ð ìàøNéa ékLiL ,dâð útìwî àéä ,ätì÷c Bæ Lô ¦§¦§¨¥¤¤¦§¦¨¦¦§¦©Ÿ©¤¥
,áBè ïk íb da ביהודי באות זו שבנפש זה ומטוב - ¨©¥

הטבעיות, הטובות באהàéäåהמדות זו קליפה -ãBqî §¦¦
úòcä õò"בו שיש -úBLôð ïk ïéàM äî :"òøå áBè ¥©©©¨©©¤¥¥©§

ïäa ïéàL ,úBàîè úBtì÷ øàMî ïä ,íìBòä úBnàª¨¨¥¦§¨§¦§¥¤¥¨¤

.â ÷øt èî øòL íéiç õòa áeúkL Bîk ,ììk áBè§¨§¤¨§¥©¦©©¤¤
eäéîøâì íéìelb éãáBò úBnàä ïéãáòc eáéè ìëå§¨¦§¨§¦¨ª§¥¦¦¦§¨©§

,ïéãáò לטובת הוא העולם אומות שעושים הטוב כל - ¨§¦
טוב  בה שאין כזו מקליפה הן שנפשותיהם מכיון עצמם,

וכמו àúéàãëåכלל. - §¦§¦¨
àøîba22ìòשמצינו, ©§¨¨©

÷eñt23íénàì ãñçå" : ¨§¤¤§ª¦
ä÷ãö ìkL ¯ "úàhç©¨¤¨§¨¨
íìBòä úBnàL ãñçå̈¤¤¤ª¨¨
àlà ïðéà ,ïéNBò¦¥¨¤¨

:'eë øäéúäì,יהודי - §¦§©¥
זה  אם גם טוב, כשעושה

הטוב, טבעו מצד בא

היא  בכך כוונתו הרי

לכך: ראיה לזולת. לעזור

זקוק  אינו הזולת באם

מרוצה  הוא לעזרתו,

ואילו, רצון. ושבע

למלא  אם כי לזולת, לעזור כוונתם אין העולם באומות

גם  אמנם, ולהתגאות. שמם את להגדיל הם, רצונם שביעות

הנקראים  והם הכלל, מן יוצאים ישנם העולם אומות בין

עם  ומטיבים טובות, מדות בהם שיש העולם, אומות חסידי

שלהם  הנפש שכן, עצמם, לטובת ולא לו לעזור כדי הזולת

נוגה  מקליפת אם כי לגמרי, הטמאות מהקליפות איננה

בשער  כידוע כו' מנוגה שנלקחים מפני רבינו: כ"ק [הערת

.[- ב. מז, מפארטיש לר"ה ביאורים לקוטי - בס' חהמ"צ

החסידים, מגדולי - מפאריטש הלל רבי החסיד על מספרים

בנגלה, ותשובות בחסידות ספרים חיבר ובקבלה, בנגלה גאון

ספרי  בהרבה בקי בצעירותו כבר היה נפלא עילוי ובהיותו

חשב שבתחילה - ואילו קבלה "צדיק", במדריגת עצמו את

בספר  הראשון הפרק ללמוד והחל חב"ד לחסיד משנהיה

בינוני. הלואי - שאיננו ודאי צדיק רוסית: אימרה אמר התניא,

íéøîà éèå÷éì
ìë íéçéîöî íéîä éë íéîä ãåñéî íéâåðòúä úåàúå
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ç"âå úåðîçø åîë íúåãìåúá ìàøùé ìë òáèáù úåáåè
'ôéì÷î àéä äôéì÷ã åæ ùôð ìàøùéá éë äðîî úåàá
:òøå áåè úòãä õò ãåñî àéäå áåè ë"â äá ùéù äâåð
úåôéì÷ øàùî ïä íéìåìâ éãáåò úåîåà úåùôð ë"àùî
ìëå â"ô è"î øòù ç"òá ù"îë ììë áåè ïäá ïéàù úåàîè
ïéãáò åäééîøâì íéìåìâ éãáåò úåîåàä ïéãáòã åáéè
ä÷ãö ìëù úàèç íéîåàì ãñçå ô"ò àøîâá àúéàãëå
:'åë øäééúäì àìà ïðéà ïéùåò íéìåìâ éãáåò úåîåàù ãñçå
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ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָאַמר  יר ֶאת ִמי ׁשֶ ֲעֵרי ֵהיְכֵלי ָחְכָמה ּוִביָנה, ֵליַדע ּוְלַהּכִ "ד ּפֹוַתַחת ׁשַ ֲחִסידּות ַחּבַ
ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ה  ִמּדָ אֹוָתּה  ּבְ ֵעל  ְלִהְתּפָ ב  ַהּלֵ י  ִרְגׁשֵ ְמעֹוֶרֶרת  ְכִלית,  ׂשִ ָגה  ַהּשָׂ ּבְ ָהעֹוָלם  ְוָהָיה 
יֵליּה ]ְלִפי  עּוָרא ּדִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלפּום ׁשִ ר ּכָ ֶרְך ֲאׁשֶ ָלה זֹו, ּומֹוָרה ּדֶ ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ַהְמֻחּיֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ַלֲעֹבד ֶאת ֲהָוָי' ּבְ תֹו[ ָיכֹול ָלֶגׁשֶ ָרּמָ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו 
ית', ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', 
אלא תהי' האהבה רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון 

ממו"ר נ"ע )רבינו הזקן( בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:
איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' 

איך וויל מער ניט אז דיך אליין.
תדגום

ַלְחּפֹץ  ּלֹא  ׁשֶ )ַהְינּו(  י",  ָחַפְצּתִ ֹלא  ָך  "ְוִעּמְ ְבִחיַנת  ּדִ ַאֲהָבה  ּכֹוֵתב:  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ְוַתְחּתֹון,  ֶעְליֹון  ן־ֵעֶדן  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְוֹלא  ֵרְך,  ִיְתּבָ זּוָלתֹו  ָבר  ּדָ ׁשּום 
ַהְינּו ְלַמהּותֹו  ֵרְך ְלַבד, ּדְ ְהֶיה ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ א ּתִ יּו"ד ִנְבָרא כּו', ֶאּלָ י ַרק ּבְ ּכִ
נּו  )ַרּבֵ ָמתֹו־ֵעֶדן  ִנׁשְ י  ְוַרּבִ ִמּמֹוִרי  ׁשֹון  ַהּלָ ָמע  ִנׁשְ ָהָיה  ְוָכְך  ׁש.  ַמּמָ ֵרְך  ִיְתּבָ ְוַעְצמּותֹו 

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ ַהּזָ
א  ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם־ַהּבָ ן־ָהֵעֶדן ׁשֶ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ּגַ

ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ ָך כּו', ְרצֹוִני ֹלא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ּלְ ׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.
ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ּתִ

יום 
דאשון

 יום
שני

 לוח היום יום... 
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ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

טֹוב  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֹלא  ְלַמֲעִריב,  אֹו  ְלִמְנָחה  ית  ַטּלִ ּבְ ף  ִמְתַעּטֵ ִליַח־ִצּבּור  ַהּשְׁ ֵאין 
ָנה. ֹראׁש ַהּשָׁ ְוֹלא ּבְ

תקל"ג,  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ג'   – ִמּמֶעְזִריְטׁש   - יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ל  ׁשֶ קּותֹו[  ּלְ ִהְסּתַ ]=יֹום  ִהּלּוָלא 
ּפָאִלי. ַאּנִ בֹוד ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ ּוְמנּוָחתֹו ּכָ

ב, תקנ"ט,  ׁשֶ ַוּיֵ ג'  ְסֵלו,  ּכִ ָהִראׁשֹון – י"ט  ֲאָסרֹו  ִמּמַ ְלֵחרּות  ָיָצא  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
ִלְפנֹות ֶעֶרב.

ה ה' ָלנּו  ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ א  ַרּבָ ִהּלּוָלא  יֹום  טֹוב,  י  ּכִ ּבֹו  ל  ֻהְכּפַ ׁשֶ ג'  יֹום  ְסֵלו,  ּכִ יט  יֹום 
י  ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ים ּבַ ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ִריִתי ּבְ ּקָ ָמתֹו־ֵעֶדן, ּוְכׁשֶ ִנׁשְ

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ ּפָ

ְגֵלית ְודַא"ח  ַהּנִ ים ַלּתֹוָרה  ְקִביעּות ִעּתִ ּבִ ַלת ַהְחָלטֹות טֹובֹות  ְוַקּבָ יֹום ִהְתַוֲעדּות 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ְבֵרי ֱאֹלִקים ַחּיִ ]ּדִ

ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל־ּפִ ת ַהּשַׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
"ס כ"ד  ת ַהּשַׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשְׁ הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח. ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסֵלו  ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
ִחּנּוְך  ִני –  ׁשֵ ינֹוִנים, ֵחֶלק  ּבֵ ל  ְסלַאִוויטַא. ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ ּבִ תקנ"ז 

חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ָקָטן ְוׁשַ
ָסה ָלִראׁשֹוָנה: זָאלְקִווי תקנ"ט; ַמֲהדּוָרא  א – ִנְדּפְ ׁשּוָבה – ַמֲהדּוָרא ַקּמָ ֶרת ַהּתְ ִאּגֶ

ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ְתָרא – ִנְדּפְ ּבַ
ל ה'  ל ּכָ ֶנת ׁשֶ ְקלָאוו תקע"ד. ּתֹוָצָאה ְמֻתּקֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשְ ּפַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש – ּבַ ִאּגֶ

ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ַהֲחָלִקים – ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

יום 
שלישי

יום 
דביעי
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ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן 
אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום 
השבת, תמימים - שעה אחת בכל יום.

תדגום

ְרחֹוב ַלֲחֹזר  ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ה ְלַקּבֵ ָכְך ִנְזּכֶ ָניֹות. ּבְ ִמׁשְ

ִני, יֹום  ֲחִסיִדים ְצִריִכים ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים ְרִגיִלים[ – יֹום ׁשֵ
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ י ְויֹום ַהּשַׁ ֲחִמיׁשִ

ה'תש"גכב כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך ביודעיי . . . את ה' וגו' אכי"ר.

ָמתֹו־ֵעֶדן[: ֹלאַמר  ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ נֹות ּכְ ּקָ ִמּתַ
 – ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ַהּשָׁ ֹראׁש  טֹוב,  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַגם   – ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ

יׁש ָיתֹום. ָרה – ַקּדִ ֲעׂשָ ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש, ְוַאַחר ֲאִמיָרה ּבַ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ ּתְ
ִמים. ֵני ַהּיָ ׁשְ עּור ּדִ יֹום כט ַהּשִׁ ל כט יֹום אֹוְמִרים ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכג כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה אחר . . . אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף 
שבת זָאגט ער אין זהר דמיני' מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי 
השבוע, ווָאס אויף דעם הָאט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך 
ה"א בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת 
איז מיום ד', און דער ָאנזָאג איז דער קליינער לכו נרננה, ווָאס איז ג' פסוקים.

תדגום

ַהַר"ׁש[ – ֱאלּול תרל"ה: ג' ָיִמים ֹקֶדם  י ]ַהּמַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל  ִמים. ּכָ ל ַהּיָ ְרִכים ּכָ ּנּו ִמְתּבָ ּמֶ ּמִ ּזַֹהר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּבַ ּבָ ת. ַעל ׁשַ ּבָ ת הּוא ֲהָכָנה ְלׁשַ ּבָ ַהּשַׁ
ָלִלית  ָרָכה ּכְ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ֲעבּוָרם ָנַתן ַהּקָ בּוַע, ּבַ ת ְיֵמי ַהּשָׁ ׁשֶ ל ׁשֵ ִמים – ֵהם ּכָ ַהּיָ
ָפָניו ּוֵמַאֲחָריו,  ת ֲהֵרי ִהיא ִמּלְ ּבָ ת ַהּשַׁ ְרּכַ ה". ּבִ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאֹלֶקיָך ּבְ
ָטן  ָנה" ַהּקָ ְך הּוא ַה"ְלכּו ְנַרּנְ ַהִציוּוי ַעל ּכָ ַההֹוָרָאה ּוְ ת ִהיא ִמּיֹום ד' – ׁשֶ ּבָ ַהֲהָכָנה ְלׁשַ

סּוִקים. הּוא ג' ּפְ ֲחִרית[ ׁשֶ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל יֹום ָהְרִביִעי ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ ]אֹותֹו אֹוְמִרים ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קורש
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קכא

 הלכה יומית לעיון בדמב"ם 

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âכסלו י"ז ראשון âיום

הלובן  מראות שבארבעה ה'פתוך'
:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äàøîa äéä̈¨§©§¤

íb ¯ Ba úáøòî úeîéîãà úö÷î ,elà úBàøî äòaøàî ïálä©Ÿ¤¥©§¨¨©§¥¦§¨©§¦§Ÿ¤¤©
.'Ceút' àø÷pä àeä ...áøòîä äfä äàønäå ...úòøö òâð äæ¤¤©¨©©§©©§¤©¤©§Ÿ̈©¦§¨¨
ïä elàk ïéàBø ?elà úBàøî äòaøàa Ceútä äàøî ãöéëå§¥©©§¥©¨§©§¨¨©§¥¦§¦¥
étè éðL ïBLàøä ñBka áøòúðå ,áìç úBàìî úBñBë äòaøà©§¨¨§¥¨¨§¦§¨¥©¨¦§¥¦¥
LL éòéáøáe ,ïétè äðBîL éLéìMáe ,ïétè äòaøà éðMáe ,íã̈©¥¦©§¨¨¦¦©§¦¦§¨¦¦¨§¦¦¥
;éòéáøä ñBkä äàøîk àeä ,úøäaaL Ceútä .ïétè äøNò¤§¥¦¦©¨¤©©¤¤§©§¥©¨§¦¦
úçtñaL Ceútäå ;éLéìL ñBk äàøîk ,úàOaL Ceútäå§©¨¤©§¥§©§¥§¦¦§©¨¤§©©©
äàøîk ,úàOä úçtñaL Ceútäå ;éðL ñBk äàøîk ,úøäaä©©¤¤§©§¥¥¦§©¨¤§©©©©§¥§©§¥

.ïBLàøä ñBkä©¨¦
הנגעים מראות  מארבעה מראה  שאת כל הבהרת, וספחת (בהרת

השאת)ו  'פתוך 'ספחת מראה  גם  לו  באדום)יש  מעורב הלבן ,(כשהצבע

נפלה מהם אחד שבכל חלב  של כוסות  לארבעה  ונמשלו 

דם של מסוימת  א)כמות ו, .(שבועות

המשנה בפירוש  הרמב"ם  מ"ב)ופירש  פ"א כתב(נגעים וכן  ,

כאן: הראב"ד

בהדרגה ומתמעט הולך  ה 'פתוך' שבמראות  הלבן הצבע 

וכך  ומתחזק, הולך האדום  הצבע  יותר  כהה  שהמראה וככל

דם  טיפות לתוכם  שנפלו חלב  לכוסות  הדמיון שכמות הוא  (אף

הכוסות) ארבע בכל שווה 'הדם :'zxdaay jezt(כשלג לכוס(לבן דומה 

טיפות . שתי בה  שנפלו  z`yay'חלב jezt'(נקי לכוס(כצמר -

טיפות . ארבע בה  zxdad'שנפלו zgtqay jezt'(ההיכל -(כסיד

טיפות . שמונה  בה  שנפלו  z`yd'לכוס  zgtqay jezt כקרום)

טיפות .ביצה) עשרה  שש  בה  שנפלו לכוס  -

אחרת . החלב לכוסות  הדמיון את  הרמב"ם  ביאר  כאן  אך

פירושו: הוא  שכך משנה ' ה 'כסף וביאר 

האדום הצבע  של מראותdeeyהחוזק  ארבעה  בכל 

יותר בו  לתת  יש  יותר , חזק  הלבן  מראה כאשר  ולכן ה 'פתוך',

כהה שהמראה  וככל האדום , בו  ניכר  שיהא  כדי דם  טיפות 

ב ולכן: דם , במעט גם  ניכר  האדום  הרי  zxdaay'יותר, jezt'
ב דם, טיפות  עשרה  שש  של  כמות  z`yay'צריך jezt'-

ב טיפות , zxdad'שמונה  zgtqay jezt', טיפות ארבע -

zxdad'וב zgtqay jezt'. טיפות בשתי  די

(a"n `"t mirbp mixedh min)

âכסלו י"ח שני âיום
וודאי  שהוא ספק

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úøäa Ba äúéä̈§¨©¤¤
àéäL ÷ôñ ¯ òìñk àéä éøäå òeáMä óBñáe ,Bøébñäå ñéøâk¦§¦§¦§¦§©¨©©£¥¦§¤©¨¥¤¦

.àîè äæ éøä ¯ äézçz äàa úøçàL ÷ôñ ,àéä¦¨¥¤©¤¤¨¨©§¤¨£¥¤¨¥
טהור  – נגעים בדיני ספק  כלל , מ"א)בדרך  פ"ה אולם(נגעים ,

מספק : מטמאים  שבהם  הכלל  מן יוצאים  מקרים  שני יש 

לעיל הרמב "ם  בדברי מובא  הראשון ה"ט)המקרה  ,(פ"ב

האם ידוע אין אולם  שערות, שתי בה שנראו בהרת  לגבי

לפני הופיעו  או  טומאה  סימן  הן  והרי הבהרת לאחר  הופיעו 

הרמב "ם כותב  כך ועל  טומאה . סימן  נחשבות  ואינן  הבהרת 

טמא , זו wtqa"הרי  ez`nehy il d`xie."

נמצאה ההסגר  לאחר כאשר  זו , בהלכה הוא  השני והמקרה 

האם בוודאות  ידוע  אין  אולם  שהיתה , מכפי גדולה  הבהרת 

שהוסגרה  הבהרת אכן שהתרחבה)זו  בהרת כדין טמאה היא הרי (וממילא

במקומה  באה  וזו נעלמה הראשונה  שמא להסגירה או  יש כן (ואם

חדשה) בהרת כדין .מלכתחילה,

ולא טמא ", זו  "הרי  בפשטות  הרמב "ם כותב  זה  ובמקרה 

בלבד ספק  כטומאת לכך להתייחס שיש  לעיל)כתב  ,(וכדבריו

בוודאי. כטמא להחשיבו  יש  שכאן ומשמע 

החילוק : וטעם 

כאן היתה  שקודם  וידוע  מאחר  כאן, המדובר  במקרה 

חזקתה  על להעמידה  יש  לנו)בהרת , ידוע שהיה הראשון (המצב

ומאחר לפנינו, הנראית  הבהרת  זו אלא  נעלמה  שלא  ולומר 

אולם טמא . בוודאי הוא  הרי  הספק , את  מכריעה  והחזקה 

קדמה , הבהרת או  קדם  הלבן השער  האם  הוא  הספק  כאשר 

מהם  לאחד חזקה  כאן  בספק)אין נתון עצמו הראשון המצב הרי ,(כי

בלבד מספק  טמא הוא  טמא,ולכן ד"ה שם נגעים אחרונה משנה (ראה

סי"ט) פה סי' טהרות השולחן .ערוך

המבארים : ויש 

מחמת הוסגר  כבר  שהאדם לאחר  התעורר  הספק  כאן

דינים לכמה  טומאה  דין עליו נפסק כבר ובכך הבהרת ראייה 

ה"י) פ"י להלן 'מוחלט'(ראה נעשה האם  הוא  עתה  והנידון  ,

הוא והרי  חזקתו על  להעמידו יש  מספק ולכן לא , או לטומאה

הבהרת כשנראתה  התעורר  שהספק  מדובר  לעיל  ואילו  טמא.

ספק בתורת  טמא  הוא  ולכן  כלל, הוסגר  לא ועדיין לראשונה 

שם)בלבד  נגעים לדוד .(שושנים
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âכסלו י"ט שלישי âיום
שער  נשירת דיני

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìk øLpL éî¦¤¨©¨
ãaàå ìéàBä ,ïîæ øçàì ìcâì éeàøL ét ìò óà ...BLàø øòN§©Ÿ©©¦¤¨§©¥§©©§©¦§¦¥

.'çab' Bà ,'çø÷' àø÷ð äæ éøä ,äzò BLàø øòN ìk̈§©Ÿ©¨£¥¤¦§¨¥¥©¦¥©
ה"א)להלן בצרעת(פ"ו נטמאים אינם  והזקן שהראש  מבואר 

כאשר דינם  מה הרמב"ם  מבאר  וכאן  שיער . בהם שיש  זמן כל 

השערות . מהם נשרו 

'נתקים ' פרשת  פרשיות : שתי  בתורה  נאמרו זה  ובענין 

כנגע , בעצמם  נחשבים  ה 'נתקים' ו'גבחת': 'קרחת ' ופרשת 

נחשב 'גריס' של בשיעור הראש  שערות נשירת  שעצם  היינו 

שאם אלא בעצמם נגעים  אינם וגבחת  קרחת  אך צרעת , כנגע

תופיע אם  הבשר  שאר  כמו  המקום , אותו  נטמא  ראשו נקרח

פרק בתחילת  המפורטים  הטמאות  המראות מארבע  בהרת  שם 

א .

ואיזו כנתק  נחשבת  שער  נשירת  איזו ראשונים  ונחלקו

הר"ש  לדעת וגבחת. כקרחת  י)נחשבת פ"י, קרחת(נגעים ,

שער נשירת  ואילו שער , ולגדל  לחזור  ראויים  אינם  וגבחת

נתק . היא  הרי  ולגדול  לחזור  העשוי באופן 

בפירוש כתב  שהרי  כן, לפרש  אין הרמב "ם  בדעת אך

זו הרי ראוי, אינו אם  ובין  שער  ולגדל לחזור ראוי  אם  שבין 

גבחת . או קרחת

לנגע וגבחת  קרחת  בין  החילוק  את  לבאר יש  ולשיטתו

הראב "ד  דברי  פ"ה)ע "פ  כהנים לתורת השער(בפירושו נשר  שאם  ,

שנחשב נתק  זה  הרי  שערות , נשארו וסביבו הראש  מאמצע 

השערות נשרו אם  אך טבעית , תופעה  זו שאין  משום כנגע

שערות נשארו  ולא מאחור או  מלפנים הראש  שבצידי

אד  בני הרבה  דרך שכן משום נתק זה  אין  אותן , םהמקיפות 

נושרות  ראשם משערות ע'שמעט הדעת' 'משנת וראה משנה. (כסף

.קמא)

âכסלו כ' רביעי âיום
טמא? שהוא להודיע צריך מוסגר מצורע  האם

:È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òøöî ãçà¤¨§Ÿ̈
øbñî òøöî ïéa ïéàå ;äàîè ïéðòì èìçî òøöî ãçàå øbñîª§¨§¤¨§Ÿ̈ª§¨§¦§©ª§¨§¥¥§Ÿ̈ª§¨

.íéøtöå úçìâúå äîéøôe äòéøt àlà ,èìçî òøöîì¦§Ÿ̈ª§¨¤¨§¦¨§¦¨§¦§©©§¦¢¦
במשנה  הוא  הדברים  ב)מקור  ח, מצורע(מגילה בין  "אין :

ובגמרא ופרימה ". פריעה אלא  מוחלט  למצורע  (שם)מוסגר

ה ּנגע ּבֹו א ׁשר "וה ּצרּוע  בפסוק  הוא  לכך המקור  כי  ְֲֶֶַַַַָמוסבר

וטמא יעטה  ׂשפם ועל פרּוע יהיה  ורא ׁשֹו פרמים  יהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבגדיו 

זה , במוסגר .ולפי  ולא  מוחלט  במצורע  העוסק  יקרא", ְִֵָָטמא

רק מתייחס  זה  בפסוק  האמור יקרא " טמא "טמא  הדין  גם

מדברי משמע וכן למוסגר. ולא מוחלט למצורע 

אמר)התוספות ד"ה א כשהוא(מו"קז, ופרימה  פריעה  "צריך :

חלוטו  בימי אדם  מבני  ופורש  יקרא טמא  וטמא xzeiמוחלט
exibqd inian."

יו "ט  התוספות  מ"ז)וכתב  פ"א "לפום(מגילה התוספות  כי

כמפורש טמא , לקרוא  צריך  מוסגר גם אך כן", כתבו  ריהטא

זה בפרק  אלא(ה"ח)ברמב"ם  בלבד המצורעים  "ולא :lk
mc`d z` mi`nhndכדי טמאים  שהן לכל  להודיע  חייבין

שהוא מודיע הטמא  יקרא, טמא  וטמא  שנאמר מהן שיפרשו

טמא".

למלך' וראיתי)וב'משנה  ד"ה הט"ז פ"ז יו"ט הרי(הל' הקשה ,

עצמו זה מצורע(בה"ו)בפרק  דיני  בכלל זה דין  כולל הרמב "ם 

שיהיה  עשה "מצות  hlgendמוחלט : rxevndראש מכוסה 

ומודיע בגדיו ופורם  כאבל  שפם  על ועוטה  חלוטו ימי  כל 

טמא קריאת  של זה שדין  הרי טמא ". שהוא  עליו העוברים 

במוסגר ! ולא  מוחלט, במצורע  דווקא  הוא 

במצורע עוסק  יקרא " טמא  "וטמא  הפסוק אכן כי  ומבאר 

אך  אדם ", מבני  ומופרש  "מובדל  להיות  עליו שדווקא  מוחלט

זה  פסוק  על הסמיכו א)חכמים  ה, מו"ק שכל (ראה הלכה 

טמאים שהם להזהיר צריכים  מוסגר, מצורע  כולל הטמאים,

בהם . לגעת  יבואו שלא כדי 

אדם מבני "ופורש  שכתבו : התוספות  לשון מדויק  ובזה 

חלוטו exibqdבימי  inian xzei על הסגירו  בימי  אף  שכן , "

ככל  בו, לגעת יבואו שלא כדי טמא, שהוא  להודיע  המוסגר 

בה"ח)הטמאים  הרמב"ם צריך (כמ"ש מוחלט , המצורע כאשר  אך ,

אלא מנגיעה , רק  לא  – הסגרו" מבימי "יותר ממנו  שיפרשו

עיקרו זה  כי  עמו", יושבין שאינן וכל  מכל ממנו  "פורשים 

דווקא למוחלט המתייחס יקרא " טמא  "טמא  דין  (כפי של

בה"ו) .שמשמע
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âכסלו כ"א חמישי âיום
בגד? נחשב שעטנז בגד האם

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àeäL ãâa¤¤¤
.íéòâða ànhî ,íézLtäå øîvä ïî íéàìk¦§©¦¦©¤¤§©¦§¦¦©¥¦§¨¦

בלבישה , אסור כלאיים  שבגד  מאחר  הואכי בכך  החידוש 

ולכן בנגעים, נטמא ואינו בגד  נחשב  שאינו  לומר מקום  היה 

פי  על נקבע  בגד  שם  כי הרמב "ם zexyt`dמחדש 
zize`ivnd הדין מצד נמנע  שהדבר  אף על פענח ללבשו , (צפנת

(92 עמ' .מהדו"ת

טומאת לגבי  דווקא  זו הלכה  שהזכיר  במה  לדייק  יש  אך

מכך  ללמוד  יש  ולכאורה  טומאות, שאר  לגבי  ולא  נגעים 

נחשב אינו אמנם  הוא  בלבישה אסור  והבגד מאחר  - להיפך 

דין התחדש  בגדים  נגעי לגבי  ורק  טומאה , מקבל ואינו  בגד

ב'תורת שלמדו  כפי מטמא , כלאים  של בגד שאפילו מיוחד 

יג)כהנים ' "(תזריע בפסוק  הלשון נגעcbadeמייתור  בו  יהיה  כי 

פשתים". בבגד או  צמר  בבגד  צרעת

פשוט  טומאות , שאר  לגבי גיסא: לאידך  לפרש  יש  אך

לשימוש ראוי  שהרי טומאה  ומקבל בגד  נחשב  שעטנז  שבגד

miieblטומאת לגבי  אולם שעטנז, איסור  על מצווים  שאינם 

הבגדים "כל ההלכה  בתחילת  הרמב "ם  כותב הרי נגעים 

הבגד  של יעודו ואם גויים", מבגדי  חוץ  בנגעים  מטמאין

ואילו טומאה , שיקבל כדי  מועיל אינו  גוי  של לשימוש 

שאינו לומר היה ניתן אסור , הוא  הרי ישראל  של לשימושו 

לומר מהפסוק  מיוחד לריבוי  הוצרכו  ולכן טומאה , מקבל

טומאה  מקבל  מקום  כז)שמכל עמ' ב כלים יוסף .(דעת

שבגד  אומרים  יש  מוקצה : בדיני  דומה  מנידון  להעיר ויש 

הוא והרי לכלום ראוי  שאינו  משום בטלטול, אסור  כלאיים 

אך  גמור , מוקצה והם  שימוש  כל בהם  שאין ואבנים  כעצים

ובמציאות מאחר  בגד, תורת  עליו יש  מקום  שמכל  אומרים  יש 

כעצים גמור  מוקצה נחשב אינו  ולכן לשימוש , ראוי הוא 

לצורך  בטלטול המותר  לאיסור  שמלאכתו ככלי  אלא  ואבנים 

ומקומו ספ"ה)גופו שח סי' אדה"ז שו"ע .(ראה

âכסלו כ"ב שישי âיום
ה'שכנות' השפעת

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìúkä äéä̈¨©Ÿ¤
.úBøçà íéðáà ïéàéáî ïäéðLe ...ïéöìBç ïäéðL ¯ Bøáç ïéáì Bðéa¥§¥£¥§¥¤§¦§¥¤§¦¦£¨¦£¥
לשני אחד  בית  ובין  סמוכים  בתים  בשני  מדברת זו הלכה

מניחים היו הבית  בזוית ורק  בית , לכל  כותל - כתלים  שני

הכתלים  כשני  שרוחבה  שבזוית')אבן .('אבן

שניהן חבירו  לבין בינו הכותל היה  שאם זו ומהלכה 

במשנה  למדו  מ"ו)חולצין, פי"ב לרשע(נגעים אוי אמרו  "מכאן 

הרע "ב  וכפירוש  לשכנו", ביתו(שם)אוי  לצד שהנגע  "לזה

הרע". לשון על באים שהנגעים רשע , קורא

רש "י ב)והנה, נו, זה(סוכה שדין  כהנים ' מ'תורת  הביא 

'אבן היא  שבמקצוע ', ב'אבן  רק הוא  חולצים  ששניהם

לתת הזויות  דרך שכן זה, ובבית  זה  בבית  "שנראה  שבזוית '

צדדים " משני ונראה  גדולות ... אבנים  ד"ה שם  ב קכח, חולין (רש"י

שבהםשבזוית) אלו רק חולצים  בכותל  האבנים  שאר את  אבל ,

חברו. בכותל  שכנגדם  אלו ולא  הנגע  נראה 

הרע "ב  לדעת  שם)אך נגעים ראשונה המשנה אינו(כהסבר זה  דין

בכותל  הנגע  שכנגד הכותל  באבני  גם  אלא שבזוית  באבן רק

ב " זה  דין  שהביא  הרמב "ם  לשון משמעות  וכך lzekחברו .
שבזוית '. ב'אבן  רק ולא  חברו " לבין  בינו

הסברת מאופן  נובע  הדעות  שתי בין שהחילוק  לומר  ויש 

'שכנות ' של לשכנו")הפעולה  אוי לרשע :("אוי

ה'שכנות ' פועלת לשניהם  שייכת שהאבן  כיון רש "י, לדעת

השכן  שבצד  לחלק  גם  ה 'רשע ' הנגע)של בו נראה שלא ולכן(אף

הבתים , שני  בין  המחברת שבזוית  באבן נראה  הנגע  כאשר רק

והרמב "ם , הרע "ב  לדעת ואילו  חברו . בצד  גם  לחלוץ  חייב

היא לרשע  ה 'שכנות ' אלא  שכנו  על משפיע שה 'רשע ' רק  לא 

שבמקביל  האבן גם  ולכן ביניהם , שייכות  יש  שבעצם  סימן

ה'שכ  כי חילוץ  צריכה  הנגע  נראה  חברו בכותל  מורהלה  נות '

לנגע שייכות  יש  הסמוכה  לאבן  אבן)שגם  אותה שאינה .(אף

(12 'nr ,bl zegiy ihewl)

âכסלו כ"ג קודש âשבת
כתם  בראיית למפרע טומאה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äàBøä̈¨
àîè ,íúkä åéìò àöîpL ãâaä ïëå ...òøôîì äàîè ¯ íúk¤¤§¥¨§©§¥©§¥©¤¤¤¦§¨¨¨©¤¤¨¥
äéä àìå ,äfä ÷eìçä éz÷ãa' :øîàzL ãò ?änk ãò ;òøôîì§©§¥©©©¨©¤Ÿ©¨©§¦¤¨©¤§Ÿ¨¨

.'íúk åéìò̈¨¤¤

הבגד  את  שבדקה  השעה  עד למפרע טמאה  כתם  הרואה 

הבגד כיבוס  שעת  עד או כתם  עליו  היה  חזקתו ולא  בכיבוס (כי

כס"מ) – .בדוק

טמאה דם בראיית  כי דם , מראיית חמורה הכתם  וראיית 
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âכסלו כ"א חמישי âיום
בגד? נחשב שעטנז בגד האם

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àeäL ãâa¤¤¤
.íéòâða ànhî ,íézLtäå øîvä ïî íéàìk¦§©¦¦©¤¤§©¦§¦¦©¥¦§¨¦

בלבישה , אסור כלאיים  שבגד  מאחר  הואכי בכך  החידוש 

ולכן בנגעים, נטמא ואינו בגד  נחשב  שאינו  לומר מקום  היה 

פי  על נקבע  בגד  שם  כי הרמב "ם zexyt`dמחדש 
zize`ivnd הדין מצד נמנע  שהדבר  אף על פענח ללבשו , (צפנת

(92 עמ' .מהדו"ת

טומאת לגבי  דווקא  זו הלכה  שהזכיר  במה  לדייק  יש  אך

מכך  ללמוד  יש  ולכאורה  טומאות, שאר  לגבי  ולא  נגעים 

נחשב אינו אמנם  הוא  בלבישה אסור  והבגד מאחר  - להיפך 

דין התחדש  בגדים  נגעי לגבי  ורק  טומאה , מקבל ואינו  בגד

ב'תורת שלמדו  כפי מטמא , כלאים  של בגד שאפילו מיוחד 

יג)כהנים ' "(תזריע בפסוק  הלשון נגעcbadeמייתור  בו  יהיה  כי 

פשתים". בבגד או  צמר  בבגד  צרעת

פשוט  טומאות , שאר  לגבי גיסא: לאידך  לפרש  יש  אך

לשימוש ראוי  שהרי טומאה  ומקבל בגד  נחשב  שעטנז  שבגד

miieblטומאת לגבי  אולם שעטנז, איסור  על מצווים  שאינם 

הבגדים "כל ההלכה  בתחילת  הרמב "ם  כותב הרי נגעים 

הבגד  של יעודו ואם גויים", מבגדי  חוץ  בנגעים  מטמאין

ואילו טומאה , שיקבל כדי  מועיל אינו  גוי  של לשימוש 

שאינו לומר היה ניתן אסור , הוא  הרי ישראל  של לשימושו 

לומר מהפסוק  מיוחד לריבוי  הוצרכו  ולכן טומאה , מקבל

טומאה  מקבל  מקום  כז)שמכל עמ' ב כלים יוסף .(דעת

שבגד  אומרים  יש  מוקצה : בדיני  דומה  מנידון  להעיר ויש 

הוא והרי לכלום ראוי  שאינו  משום בטלטול, אסור  כלאיים 

אך  גמור , מוקצה והם  שימוש  כל בהם  שאין ואבנים  כעצים

ובמציאות מאחר  בגד, תורת  עליו יש  מקום  שמכל  אומרים  יש 

כעצים גמור  מוקצה נחשב אינו  ולכן לשימוש , ראוי הוא 

לצורך  בטלטול המותר  לאיסור  שמלאכתו ככלי  אלא  ואבנים 

ומקומו ספ"ה)גופו שח סי' אדה"ז שו"ע .(ראה

âכסלו כ"ב שישי âיום
ה'שכנות' השפעת

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìúkä äéä̈¨©Ÿ¤
.úBøçà íéðáà ïéàéáî ïäéðLe ...ïéöìBç ïäéðL ¯ Bøáç ïéáì Bðéa¥§¥£¥§¥¤§¦§¥¤§¦¦£¨¦£¥
לשני אחד  בית  ובין  סמוכים  בתים  בשני  מדברת זו הלכה

מניחים היו הבית  בזוית ורק  בית , לכל  כותל - כתלים  שני

הכתלים  כשני  שרוחבה  שבזוית')אבן .('אבן

שניהן חבירו  לבין בינו הכותל היה  שאם זו ומהלכה 

במשנה  למדו  מ"ו)חולצין, פי"ב לרשע(נגעים אוי אמרו  "מכאן 

הרע "ב  וכפירוש  לשכנו", ביתו(שם)אוי  לצד שהנגע  "לזה

הרע". לשון על באים שהנגעים רשע , קורא

רש "י ב)והנה, נו, זה(סוכה שדין  כהנים ' מ'תורת  הביא 

'אבן היא  שבמקצוע ', ב'אבן  רק הוא  חולצים  ששניהם

לתת הזויות  דרך שכן זה, ובבית  זה  בבית  "שנראה  שבזוית '

צדדים " משני ונראה  גדולות ... אבנים  ד"ה שם  ב קכח, חולין (רש"י

שבהםשבזוית) אלו רק חולצים  בכותל  האבנים  שאר את  אבל ,

חברו. בכותל  שכנגדם  אלו ולא  הנגע  נראה 

הרע "ב  לדעת  שם)אך נגעים ראשונה המשנה אינו(כהסבר זה  דין

בכותל  הנגע  שכנגד הכותל  באבני  גם  אלא שבזוית  באבן רק

ב " זה  דין  שהביא  הרמב "ם  לשון משמעות  וכך lzekחברו .
שבזוית '. ב'אבן  רק ולא  חברו " לבין  בינו

הסברת מאופן  נובע  הדעות  שתי בין שהחילוק  לומר  ויש 

'שכנות ' של לשכנו")הפעולה  אוי לרשע :("אוי

ה'שכנות ' פועלת לשניהם  שייכת שהאבן  כיון רש "י, לדעת

השכן  שבצד  לחלק  גם  ה 'רשע ' הנגע)של בו נראה שלא ולכן(אף

הבתים , שני  בין  המחברת שבזוית  באבן נראה  הנגע  כאשר רק

והרמב "ם , הרע "ב  לדעת ואילו  חברו . בצד  גם  לחלוץ  חייב

היא לרשע  ה 'שכנות ' אלא  שכנו  על משפיע שה 'רשע ' רק  לא 

שבמקביל  האבן גם  ולכן ביניהם , שייכות  יש  שבעצם  סימן

ה'שכ  כי חילוץ  צריכה  הנגע  נראה  חברו בכותל  מורהלה  נות '

לנגע שייכות  יש  הסמוכה  לאבן  אבן)שגם  אותה שאינה .(אף

(12 'nr ,bl zegiy ihewl)

âכסלו כ"ג קודש âשבת
כתם  בראיית למפרע טומאה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äàBøä̈¨
àîè ,íúkä åéìò àöîpL ãâaä ïëå ...òøôîì äàîè ¯ íúk¤¤§¥¨§©§¥©§¥©¤¤¤¦§¨¨¨©¤¤¨¥
äéä àìå ,äfä ÷eìçä éz÷ãa' :øîàzL ãò ?änk ãò ;òøôîì§©§¥©©©¨©¤Ÿ©¨©§¦¤¨©¤§Ÿ¨¨

.'íúk åéìò̈¨¤¤

הבגד  את  שבדקה  השעה  עד למפרע טמאה  כתם  הרואה 

הבגד כיבוס  שעת  עד או כתם  עליו  היה  חזקתו ולא  בכיבוס (כי

כס"מ) – .בדוק

טמאה דם בראיית  כי דם , מראיית חמורה הכתם  וראיית 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכר

 124   פריפ דהלדנ רעדהס פללפאמ 

קכר
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לעת' 'מעת  רק טמאה למפרע לעת', 'מעת בתוך היתה הבגד בדיקת (ואם

ה"ד) לעיל הבדיקה, עד משעת למפרע  טמאה  כתם בראיית  ואילו

יותר בכתמים והחמירו לעת '. 'מעת  קודם  אף  הבדיקה שעת 

את יחזיקו  הרחם בית שכותלי מצוי הדבר  אין  בדם  כי  מבדם ,

יצא מתי  ידוע  שלא  בכתם  ואילו לעת', מ'מעת יותר הדם

לעת ' 'מעת  של  שיעור  בו  נתנו  לא  נדה מגופה , הל' האשכול (ספר

כס"מ) וראה לא. .סי'

טהרה ' ה 'סדרי  סקע"ד)והקשה  קצ סי' :(יו"ד

למפרע טמאה  כתם  שהרואה  כאן הרמב "ם דברי לכאורה ,

לדבריו בסתירה  הם  לעת ', 'מעת  קודם  ואף הבדיקה  שעת  עד 

ביאה  אסורי ה"ז)בהלכות  למפרע(פ"ט טמאה כתם  שבראיית

שעות'! וארבע  עשרים  'עד רק 

נדה ' ב)וב 'פתחי נב, נדה הלכות' ב'חידוד וכ"כ ב. נג, :ביאר(נדה

שעת עד למפרע  וטמאה בגדה  על כתם  ברואה  מדובר  כאן

איסורי בהלכות  ואילו לעת' 'מעת  קודם  שהוא  אף  הבדיקה 

לעת ' 'מעת רק  וטמאה  בשרה , על כתם  שראתה  מדובר  ביאה 

הוא אלא הבשר  על הכתם שישאר שכיח לא מכך שיותר כיון

ונופל. מתייבש 

שביארו כ):ויש  סי' יו"ד שלמה חמדת פ"ד. אמנה נפתוח (מי

'מעת תוך היתה הבגד  שבדיקת מדובר  ביאה ' 'אסורי  בהל'

הבדיקה שעת  עד  רק  טמא  והבגד הכתם  מראיית  לעת'

כי לעת ', 'מעת  למפרע טמאה  הכתם  את  שראתה  והאשה 

דם  ראתה  לא  שהאשה  הוכחה  אין  הבגד ששהה מבדיקת  (ויתכן

הבגד) אל הגיע ואח"כ הרחם בית כותלי מדוברבין זו בהלכה  ואילו .

עד  טמא  שהבגד וכיון לעת' 'מעת  קודם היתה  שהבדיקה 

זמן עד  טמאה  הכתם  את  שראתה  האשה  גם  הבדיקה , שעת 

יש מגופה , הדם  יצא מתי  לדעת  אפשר  שאי  מאחר  כי  זה,

הבדיקה . שעת  עד להחמיר

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, וכן הפ"ש ע"י הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ האברך מו"ה שלום שי' 
חאסקינד, ונבהלתי לקרות בו שתולה אי קבלת מענה שלי מאיזה סיבות צדדיות, שאין זה כוונתי 
כלל וכלל, והסיבה היא רק ריבוי הטרדות ואשר ימים אלו הייתי טרוד נוסף על הטרדות הרגילות 
בההו"ל הקונטרס המוסג"פ וכן המאמרים דשנת תש"ג, אשר המאמר דפ' חיי שרה, כה אמר ה' 
גו' קרובה ישועתי לבוא, הצעתי לאנ"ש שיחיו ללמדו בימי י"ט וכ' כסלו וכן בנר חמישי דחנוכה 
הבע"ל, ועל פי פסק רז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, להביא הענינים הנאמרים בו ג"כ לפועל, 

ובפרט כיון שנדון דידן הוא בתורת החסידות, וואס עס מאנט א בכן.

בטח ישתדל שיסודר התועדות בש"ק ויום א' י"ט כסלו שלאחריו וחמישי דחנוכה בפרט, 
ובמקצת גם בימים שבינתים, וכהצעתי זה מכבר, אשר פעם יהי' ברוב כמות, היינו בכמה מקומות, 
ופעם א' ברוב איכות, היינו שיתקבצו למקום אחד מכל אנ"ש השייכים אליהם ולספח גם אותם 
שנכנסים בגדר חוצה, אשר ימים הנ"ל מסוגלים להפצת המעיינות שם, כחפץ ורצון נשיאינו דיפוצו 

מעיינותיך חוצה.

ובנותיהם  ולכל אנ"ש שיחיו הם ביתם בניהם  לו, לכל התלמידים   - בברכת חג הגאולה 
לכאו"א בפרט.

בברכה.
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קכה

קכה

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ז 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 b"kÎf"i -

âכסלו י"ז ראשון âיום

änãà äøt úBëìä
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨

מצידו,1) שרץ בו ונגע חטאת אפר בו שהיה חרס כלי יבאר
בו, וכיוצא שני אוכל גבי על או השרץ גבי על הכלי הניח
מקודשים  שאינם מים או פתיל, בצמיד ניצל חטאת אפר אם
לחטאת  טהור שאינו במקום עומד היה לחטאת, הטהור וכלי
שעברה  הזייה לחוץ, חטאת מי בו שיש כלי עם ידו והוציא
קדש  בו שיש וכלי חטאת אפר בו שיש כלי טומאה, גבי על
ספק  וכל בידו, הכלים שני הסיט או הגביה בזה, זה שנגעו
לחטאת, דינו מה תרומה לגבי טהור שהוא טומאות
חטאת. לגבי דינם מה התרומה את בהם שתולין הספיקות

.‡ı¯L Ba Ú‚Â ˙‡hÁ ¯Ù‡ Ba ‰È‰L Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»¿»«∆∆
BcvÓ2elÙ‡ BabÓ ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ƒƒ»∆≈¿ƒ∆∆¿«≈ƒ«¬ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ Èab ÏÚ ÈÏk‰ ÁÈp‰ .˙‡hÁ Èa‚Ï¿«≈«»ƒƒ««¿ƒ««≈«∆∆««ƒ
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ¯Ù‡‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË ‡lL∆…ƒ¿»«¿ƒ¬≈»≈∆»≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÌB˜Óa ‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»»¿≈∆»
BÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ı¯M‰ Èab ÏÚ ‡ÏÂ .¯B‰Ë»¿…««≈«∆∆ƒ¿«∆»¬ƒƒƒ

ÈL ÏÎ‡ Èab ÏÚ3Ô˙‡ÓhL ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ««≈…∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆À¿»»
;¯Ù‡‰ ‡ÓË È¯‰ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰Â ‰l˜ ‰‡ÓËÀ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈ƒ¿»»≈∆

¯B‰Ë ÌB˜Óa :¯Ó‡pL4lL -ÌeL [Èab] ÏÚ ‰È‰È ‡ ∆∆¡«¿»»∆…ƒ¿∆««≈
˙‡hÁ ¯Ù‡ Ba ‰È‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .ÌÏBÚa ‰‡ÓËÀ¿»»»¿≈¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»

‡ÓË ˙È·aL ‰a¯‡ ÏÚ Ôe˙Â5ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿»«¬À»∆¿«ƒ»≈ƒ»»«¿ƒ
˙ÈaÏ ÏLÏLÓ6ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¯Ù‡‰ ‡ÓË - ¿À¿»««ƒƒ¿»»≈∆¿««ƒ∆≈

ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a7ÏLÏLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;8Ì‡ , »¬À»≈«∆«¿ƒ…»»¿À¿»ƒ
‡ÓË - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰9. »»»¬À»≈«∆«»≈

מתוכו.2) ולא הכלי ואינו 3)מצד לטומאה שני שהוא
של  דינו מה להסתפק מקום [יש בחולין. שלישי עושה
ולכאן. לכאן פנים יש בקודש. רביעי ושל בתרומה שלישי
ששלישי  להסיק יש שני" "אוכל שכתב רבינו, של ומלשונו

זה]. לעניין טמא מקום נקראים אינם פירוש,4)ורביעי
הטמאים  שדברים וכשם תורה כשל דבריהם עשו חכמים
אף  גביהם, שעל האפר את התורה מן פוסלים מדאורייתא
גם  חכמים גזרו כך מטמאה, אינה בכלי שהנגיעה פי על
שהאפר  לפרש, גם [ואפשר מדבריהם. הטמאים בדברים
אינו  חכמים מדברי הטמא שהמקום מפני התורה, מן פסול
דברי  בסיום מוצא אתה זה לפירוש קל וסיוע טהור. נקרא
זה  אולם בעולם". טומאה "שום גבי על יהיה שלא רבינו:
- רבים בה שהתלבטו הסבוכה לבעייה אותנו מכניס
לעניינים  מועילה חכמים גזירת אם - ואחרונים ראשונים

תורה]. דברי באוהל.5)שהם המטמאים דברים בו שיש
הארובה 6) מפי יצא ולא הבית בתוך הנמצא הארובה לחלק

טומאה 7)לבית. ואין טפח ברום רוחב וטפח אורך טפח
טהור. המקום שאין מפני והטעם, זה. משיעור בפחות נכנסת
העומד  חרס לכלי דומה וזה הטמא הבית בתוך האפר שהרי

השרץ. הארובה.8)על פי על מונח מפני 9)אלא
ונכנסת  חוצץ אינו והכלי לארובה נכנסת שהטומאה

הכלי. לתוך הטומאה

.·Ô·‡ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰10ÁÙË Á˙Bt da LiL ÔÈa , »»«¿ƒ∆∆∆≈∆≈»≈«∆«
¯B‰Ë ¯Ù‡‰ - da ÔÈ‡L ÔÈa11. ≈∆≈»»≈∆»

לא 10) סופרים מדברי אפילו כלל טומאה מקבל שאינו
מתוכו. ולא משנה).11)מגבו (כסף משולשל כשאינו

חוצץ. הוא כלל טומאה מקבל שאינו מפני

.‚ÛwÓe ÌÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡ ¯Ù‡ Ba LiL ÈÏk ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆≈≈∆«ƒ¿À»ƒÀ»
ÏÈ˙t „ÈÓˆ12ÌÈn‰Â ¯Ù‡‰ È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙Â »ƒ»ƒ¿»¿…∆«≈¬≈»≈∆¿««ƒ

;ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Ïv ˙‡hÁ‰ ¯Ù‡ ÔÈ‡L .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈≈∆««»ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ
.¯B‰Ë ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÌB˜Óa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿≈∆»»

מכוסה 12) חרס כלי ופירושו, טו) יט, (במדבר המקרא לשון
ומחובר. מהודק בכיסוי

.„L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ13„ÈÓˆa ÔÈÏv ÔÈ‡ ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆…∆≈»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÈ˙t14¯B‰h‰ Ô˜È¯ ÈÏÎe ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ Ï·‡ . »ƒ¬»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¿ƒ≈»«»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÈ˙t „ÈÓˆa Ïv - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ»¿»ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk¿∆»«¿»ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¿«¿»ƒ
ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈn‰ eÏÒÙ -ƒ¿¿««ƒ¿»»∆≈≈«»≈»

Ì‰Â ‡e‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwÓ15Ô‰ÈL - ˙n‰ Ï‰‡a À»ƒ»ƒ»ƒ¿»≈¿…∆«≈¿≈∆
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈn‰Â ıeÁaÓ ‡e‰ ‰È‰ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»»ƒ«¿««ƒ∆≈»¿À»ƒ

ÌÈÙaÓ16ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL -17ÌÈn‰Â ÌÈÙa ‡e‰ . ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
ÔÈÏeÒt ÂÈÓÈÓ Ck ,‡ÓË ‡e‰L ÌLk - ıeÁa18. «¿≈∆»≈»≈»¿ƒ

פתיל.13) בצמיד ניצל הקודש אין א: כה, חגיגה
"במקום 14) תורה כתבה שלא מפני והטעם, שם. משנה

מפני  נפסלים המקודשים ומים לבד, באפר אלא טהור"
שבהם. מקודשים.15)האפר שאינם באוהל 16)המים

פתיל. בצמיד שאינם 17)המת שמים למעלה, נתבאר
פתיל. בצמיד ניצולים טמא 18)מקודשים שאדם מפני

ט  פרק למעלה וראה בכורים, ומנחת זהב (זר עליהם שומר
י"ז). הלכה

.‰¯epz‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰19 «»¿«»∆»»≈««≈««
ËLÙe ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‡L ÌÈÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«»»«
ÔÎÂ ,B„Èa ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏÎe ¯epzÏ ıeÁ B„È»««¿ƒ∆≈≈«»¿»¿≈
ÈÓ Ô‰a LiL ÌÈÏk ÈLe ¯epz‰ Èab ÏÚ Ïhn‰ ‰»̃∆«À»««≈««¿≈≈ƒ∆≈»∆≈
el‡ È¯‰ - Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ Ba ÔÈÈeÏz ˙‡hÁ«»¿ƒ∆»ƒ»¿∆»ƒ»¬≈≈
ÏÈ‡B‰Â ,˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ∆≈»¿»«»¿«»¿ƒ
ÏÚ ÔÈÁpÓ el‡k Ô‰ È¯‰ - ¯epz‰ ÏÚ ÔÈÚL Ì‰Â¿≈ƒ¿»ƒ«««¬≈≈¿ƒÀ»ƒ«
Ô˜È¯ ÈÏk B„È·e ¯epz‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈab«»¬»ƒ»»≈«««¿»¿ƒ≈»

 שיעודי דמב"ם - ג' פדקים ליום 

יום דאשון 
 דמב"ם - ג' פדקים ליום 
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קכו

קכו

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ז ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

el‡ È¯‰ - ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ B‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰«»¿«»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¬≈≈
ÔÈ¯B‰Ë20ËLÙe ¯epzÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .eÈ‰L ˙BÓk ¿ƒ¿∆»»»≈««»«

ÏÚ B¯È·Ú‰Â ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk ÏËÂ ÔBlÁÏ B„È»««¿»«¿ƒ∆≈≈«»¿∆¡ƒ«
ÏÚ ‰¯·ÚL ‰Èf‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯epz‰ Èab«≈««¬≈∆»¿≈«»»∆»¿»«

‰‡ÓË Èab21·LBÓe ·kLÓ ÔB‚k ,22- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈À¿»¿ƒ¿»»¿«≈»∆
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰23. ¬≈¿»

אינו 19) ולפיכך לעולם הטומאה אב נעשה שאינו חרס, של
ברגלו. בו שנגע האדם את תורה 20)מטמא הקפידה לא

ידיו  מנגיעת נטמאו ולא בלבד, באפר אלא טהור מקום על
נטמא. לא עצמו שהאדם במקום 21)מפני המים את זרק

הזאה  הטעון הטמא על ונפלו טומאה פני על ועברו טהור
טהור. במקום טומאה 22)העומד שמטמאים זב של

ונבילה. שרץ על עברה אם שכן ומכל חמורה,
ג 23) הלכה י פרק פרה בתוספתא המוזה. את ומטהרת

(צג, בזבחים אביי ופירש מודה, עקיבא רבי אף שבזה אמרו,
שמא  לגזור מקום אין מידו נעקרה כבר שהטיפה מפני א)

הטמא. במקום יניחנה

.ÂeÚ‚pL L„˜ Ba LiL ÈÏÎe ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk¿ƒ∆≈≈«»¿ƒ∆≈…∆∆»¿
,Ba LiL ÏÎÂ ˙‡hÁ ÏL ÈÏk ‡ÓË È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈ƒ¿»¿ƒ∆«»¿…∆≈
¯B‰h‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‰Lk ¯B‰Ë L„w‰ ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ«…∆»¿∆»»¿≈ƒ»««»
ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‰Lk ÂÈ„È ÈzLa Ô‰ÈLa ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿∆≈À»ƒ«»»∆
˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ È¯‰L ;˙‡hÁ ÏL ‡ÓË È¯‰ -¬≈ƒ¿»∆«»∆¬≈«»¿«»
BÓk ,˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ˙ÚÈ‚a ‡ÓËƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ∆≈»¿«»¿

.˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ ‡nËÂ ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»«¿ƒ≈∆≈«»

.ÊdÈa‚‰24ÂÈ„È ÈzLa ÌÈÏk‰ ÈL25.ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ƒ¿ƒ«¿≈«≈ƒƒ¿≈»»¿≈∆¿≈ƒ
Ú‚pL Ì„‡ Ba Ú‚pL ÈtÓ - ‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ‰Ê∆∆«»ƒ¿»ƒ¿≈∆»«»»∆»«
ÈtÓ - ‡ÓË L„˜ ÏLÂ ;˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈»¿«»¿∆…∆ƒ¿»ƒ¿≈
Ô‰L ,‰c ÈÓ ˙‡ÈOa ‡ÓË ‡e‰Â B‰Èa‚‰L ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»∆≈

e‡ÓËpL ÈtÓ ‡OÓa ÔÈ‡nËÓ26ÏL ÈÏk‰ ˙ÓÁÓ ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¬««¿ƒ∆
¯Èa Ce¯k L„˜ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L„…̃∆¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ∆…∆»ƒ¿»

Ba Ú‚ ‡ÏÂ ¯Èpa B‰Èa‚‰Â27˙‡hÁ‰ dÈa‚‰Â ,28B„Èa ¿ƒ¿ƒ«¿»¿…»«¿ƒ¿ƒ«««»¿»
ÈÏka Ú‚ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL - ‰iL29‡ÏÂ ¿ƒ»¿≈∆¿ƒ∆¬≈…»««¿ƒ¿…

L„w‰ ÈÏÎa Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ‡ÓËƒ¿»¿«»¬»ƒ»»≈«ƒ¿ƒ«…∆
ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¯Èa ˙‡hÁ ÏL ‰È‰ elÙ‡ ,B„Èa30. ¿»¬ƒ»»∆«»ƒ¿»¿≈∆¿≈ƒ

לחטאת.24) הטהור הד 25)האדם בשל והוא נגע אם ין
חטאת. של את והגביה שנטמא,26)קודש להיות: צריך

קודש  של בכלי בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם מפני פירוש
במים  נגע שלא פי על ואף במשא החטאת מי אותו מטמאים
חטאת  מי אין לחטאת, טהור שהוא זמן כל אבל עצמם,

ז). שורש במשנתנו (רבינו אותו עצמו.27)מטמאים בכלי
בנייר.28) כרוך שאינו פי על מטמא 29)אף אינו זה וכלי

ואם 30)במשא. נגיעה. בלי אפילו פירושה משא טומאת
הקודש  כלי את ומטמא וחוזר החטאת כלי הנושא נטמא כן

בנגיעתו.

.ÁËÈÒ‰31- Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏk‰ ÈL ˙‡ ≈ƒ∆¿≈«≈ƒ¿»¿…»«»∆

˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL¿≈∆¿ƒ∆≈«¿ƒ∆≈»¿«»
‡l‡ ,B„Èa Ba ÚbiL „Ú ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ¿«≈∆«»¿«»«∆ƒ«¿»∆»

.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿∆≈«¿

הזיז.31)

.Ë‰Óe¯z Èa‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ˜ÙÒ Ïk32, »¿≈«À¿∆»¿«≈¿»
ÏÎÂ ;˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈»¿«»¿»
e„ÏB Ì‡ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÏBzL ˙B˜Ùq‰«¿≈∆ƒ»∆∆«¿»ƒ¿

˙‡hÁa33ÔÈÎtL el‡ È¯‰ -34˙B¯‰Ë eOÚ Ì‡Â .35 ¿«»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬¿»
el‡ ˙B˜ÙÒ Ô‰Ï e„ÏBpL Ì„‡Â ÌÈÏk Ô˙B‡ Èab ÏÚ««≈»≈ƒ¿»»∆¿»∆¿≈≈
˙B¯‰h‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎtL ˙B‡hÁ‰L∆««»ƒ¿»ƒ¬≈∆¬≈»«¿»

˙BÈeÏz36˙BÙÙ¯‰Â .37˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÎk ÔÈ‡ ¿¿»¿»≈»¿≈ƒ«¬≈≈¿
.˙‡hÁÏe L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿…∆¿«»

ספק 32) א. תרומה: לעניין הם טומאה ספק סוגי שלושה
שאין  ב. הספק; בה שנולד התרומה את ששורפים טומאה,
המשנה: (בלשון אותה אוכלים לא גם אבל אותה שורפים
אלה  ספקות בטהרתה, נשארה התרומה ג. "תולים");

ה. פרק טהרות במסכת נתבארו נולדו 33)לסוגיהם אם
חטאת. במי כאלה ראוייה 34)ספקות שהיא תרומה

ספק  בה נולד אם ולפיכך בידיים לאבדה אסור לאכילה
חטאת  מי אבל טהורה, היא שמא לשורפה אסור טומאה
לשפוך  מותר לשתייה ראויים אינם נטמאו לא שאפילו

חטאת.35)אותם. בטהרת שנעשו אנו 36)חולין ואין
חולין  גם זה, ספק על נשפכים חטאת ומי הואיל אומרים
מפני  והטעם, תלויות. הן אלא יישרפו, חטאת טהרת על
שופכים  אם הפסד כל אין ומשתה מאכל דבר אינם שהמים
ראויות  הטהרות אבל להזאה. ראויים אינם שהרי אותם,

עליהן. גזרו ולא מעץ.37)לאכילה שבכות

.È‰Ï·c38‰ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL39˙‡hÁ ÈÓ CB˙Ï ¿≈»∆¿»∆»¿»¿≈«»
‰ˆÈ·k da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â dÏËe40,ÔÈ‡ÓË ÌÈn‰ - ¿»»«¬»»ƒ≈»¿≈»««ƒ¿≈ƒ

ÏkL ;‰¯B‰Ë ‰˙È‰L ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ï·c‰ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»«¿≈»¿≈»≈∆»¿»¿»∆»
.˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,L„˜ ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¬ƒ…∆…∆≈»¿«»

‰˙ÈÓ ·iÁ dÏÎB‡‰Â41‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÈtÓ ,42. ¿»¿»«»ƒ»ƒ¿≈∆»«¿»¿≈»
ÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ;Ô˙¯‰Ëa ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k da ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿≈»««ƒ¿»√»»∆≈»…∆
‰Óe¯˙Ï ÔÈa ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ¿«≈¬≈ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»≈ƒ¿»

.˙‡hÁÏ ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈¿«»

אחד.38) לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות תאינים
הבעלים.39) מרצון לא  פחות 40)מעצמה אוכלים

מטמאים. אינם זה שמים.41)משיעור יש 42)בידי
כבר  והוא לכתוב: ובמקומה "טמאה" המלה את למחוק
אינו  טמאה תרומה שהאוכל תימן), יד (כתב נדה ממי נטמא
שנטמא  מפני מיתה חייב שלפנינו ובנידון מיתה, חייב
תרומה  שאכל וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי בנגיעת

שמים. בידי מיתה חייב

øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨
שיעור 1) וכמה הזאה, לצורך שלא חטאת במי הנוגע יבאר

חטאת  במי והנוגע מצוותן שעשו אחר בהן הנוגע הזאה,
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קכז

קכז

אדומה  פרה הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ז ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פירות, מי או מעיין מי לתוכם שנפלו חטאת מי שנפסלו,
גבי  על שנתנו כשר אפר מקלה, באפר שנתערב פרה ואפר
בטלים  אם חטאת מי לתרומה, הטהור בהם נגע פסולים מים
עליהם  שמזים ממים המזה חטאת, מי ששתתה ופרה בטיט,
באזוב  המזה ודין פסולים, המים נמצאו כך ואחר לרבים
מים. עליו והרי עליו שהיזה כלי והמגביה לחטאת, הטמא

.‡‰‡f‰ C¯ˆÏ ‡lL ˙‡hÁ ÈÓa Ú‚Bp‰2Ì„‡ ÔÈa , «≈«¿≈«»∆…¿…∆«»»≈»»
BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,‡ÓË - ÌÈÏk ÔÈa3; ≈≈ƒ»≈¿≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»

‰p‰ .·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ‰cp‰ ÈÓa Ú‚p‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈«¿≈«ƒ»ƒ¿»«»»∆ƒ≈
.‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ‰cp‰ ÈnL ,z„ÓÏ»«¿»∆≈«ƒ»»≈¬«À¿∆»

‡e‰L ÏÎa ÔÚbÓ ˙‡ÓËÂ4‰‡f‰ È„k Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿««»»¿»∆¿ƒ»»»∆¿≈«»»
‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ -5Ô‡OBpL B‡ Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ¿«¿ƒ¿«»¿«»¿«≈«»∆∆¿»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - C¯ˆÏ ‡lL6˙ÚLa B‡ ∆…¿…∆¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL „Ú B‡OÓ7ÈÓ ‰fÓe :¯Ó‡pL . «»«∆ƒ¿ƒ¿«¿»∆∆¡««≈≈

‡Óh‰ ÏÚ ‰fÓa ¯a„Ó BÈ‡ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ‰cp‰8; «ƒ»¿«≈¿»»≈¿«≈¿«∆««»≈
È‰iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‡Óh‰ ˙‡ ¯‰Ë Ì‡.¯B‰Ë ‡e‰ ‰ ƒƒ≈∆«»≈«»…∆∆ƒ¿∆»

ÈÓ ‰fÓe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»«≈≈
¯eÚLÏ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï - ‰cp‰9‡OBp‰ B‡ Ú‚Bp‰L , «ƒ»…∆¡«∆»¿ƒ∆«≈««≈

‰Èf‰ È„k Ô‰a LiL ‰c ÈÓ‡ÓË - ‰‡f‰ C¯ˆÏ ‡lL ≈ƒ»∆≈»∆¿≈«»»∆…¿…∆«»»»≈
?‰‡f‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ÌÈ„‚a ‡nËÓe¿«≈¿»ƒƒ»¿«»ƒ«»»
‰na .ÌÈna ·BÊ‡ ÏL ÔÈÏBÚ·‚ ÈL‡¯ ÏaËiL È„k¿≈∆ƒ¿…»≈ƒ¿ƒ∆≈««ƒ«∆
Ú‚pL ÔÓÊa ?ÔÈ‡nËÓ ˙‡hÁ ÈnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈«»¿«¿ƒƒ¿«∆»«
Ï·‡ ;Ô˙ÂˆÓ eOÚiL Ì„˜ C¯ˆÏ ‡lL Ô‡O B‡ Ô‰a»∆¿»»∆…¿…∆…∆∆«¬ƒ¿»»¬»

ÏÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - Ô˙ÂˆÓ eOÚL ¯Á‡10È¯‰ ?„ˆÈk . ««∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¬≈
ÏÚ B‡ ‡Óh‰ Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·hL∆»«∆»≈¿ƒ»«»»»«»≈«
‡Óh‰ ÏÚÓ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈ˙˙BL ÌÈn‰ eÈ‰Â ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««»≈
B‡ ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡f‰ ˙ÚLa ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ ,ı¯‡Ï»»∆¿≈««ƒ«ƒ»ƒƒ¿««»»«»»∆

ÌÈ¯B‰Ë ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - ¯B‰h‰ ÏÚ11Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ««»¬≈»««ƒ¿ƒ¿«≈«»∆
¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï ·BÊ‡‰ ˙‡ ÏÈaË‰ .¯B‰Ë Ô‡OBp‰Â¿«¿»»ƒ¿ƒ∆»≈¿««»»

‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L12ÔÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ È¯‰ -13ÔÈ¯Lk ∆≈¿«≈À¿»¬≈««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ
Ô‰Ó ˙Bf‰Ï14e¯‡aL BÓk ,15˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓ CÎÈÙÏ . ¿«≈∆¿∆≈«¿¿ƒ»¿«¿ƒÀ¿«

‰ÏÈ·h‰ È¯‰L ,Ô˙ÂˆÓ eOÚ ‡lL ÈÙÏ ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»¿ƒ∆…»ƒ¿»»∆¬≈«¿ƒ»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÌLÏ ‰˙È‰16. »¿»¿≈»»∆≈¿«≈À¿»

א).2) ט, (נדה מטמאים אינם הזאה לצורך אבל
בכלים 3) נגע אם ומכלֿשכן מגעו. בשעת אפילו כלומר,

כשיעור  במים כשאין והמדובר, המים. מן שפירש אחר
במגע.4)הזאה. מטמאה קטנה טיפה בלי 5)אפילו

והמים  זה גבי על זה מונחים כלים הרבה כגון נגיעה,
שהזיזם  או בתחתון, רק ונגע כולם את והגביה בעליון,

קכט). פיסקא חוקת, (ספרי נגיעה בלי בכלים 6)ממקומם
במגע". בגדים "וחשוכי חטאת: מי גבי שנינו מ"ב, פ"א
במי  האדם כשנגע מטומאה בגדים למנוע רבינו, ופירש
מנוגדים  כאן רבינו דברי ולכאורה אותם. נשא ולא חטאת
הי"ג, הטומאות אבות מהלכות בפ"ו אולם זו, למשנה
הנוגע  . . . חטאת "מי וכתב: כאן, שסתם מה רבינו מפרש
שאיֿאפשר  נושא, משום מגעו בשעת בגדים מטמא בהם
הנושא  שאחד ביארנו וכבר אותם, יסיט שלא במים שיגע

מגע, משום מיטמא שאינו תתפרש והמשנה המסיט", ואחד
(כסףֿמשנה). מיטמא - משא משום והבגדים 7)אבל

מפני  טהורים, - הטומאה מן שפירש אחר בהם שנגע
בנגיעה  מיטמאים אינם וכלים לטומאה, ראשון הוא שהאדם
פרשתא  מצורע פרשת כהנים' ב'תורת הטומאה. מאב אלא
- בגדיו" יכבס במשכבו יגע אשר "ואיש דרשו: ה"ט, ב
בגדים. מטמא אינו - פירש בגדים, מטמא מגעו בשעת

במשא. מטמאים לשאר למדו ט.8)ומכאן נדה
ומטמאה 9) במשא המטמאה המים כמות היא מה ללמדנו

מ"ד.10)בגדים. פי "ב, פרה שנעשה 11)משנה מפני
תורה. שציוותה מה כבר כלי 12)בהם על או הבהמה על

טהור.13)אבנים. לכלי האזוב בהם 14)מן כשיטביל
מפני  טומאה, המקבל דבר על הזאה לשם האזוב את

פסולה. היא הראשונה ה"ט.15)שהטבילה פ"י למעלה
שם. בהערות המקבל 16)ראה דבר על הזה אפילו כלומר,

גם  פסולה, שכשהטבילה מפני מצוותם, נעשה לא טומאה
באזוב  שנשארו המים ולפיכך פסולה, שלאחריה ההזאה

מטמאים.

.·˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ‡17eOÚiL Ì„˜ Ïk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ≈≈«»¿«¿ƒ∆«……∆∆«¬
eÈ‰iL „Ú Ô˙ÂˆÓ18ÈÓ Ï·‡ .‰‡f‰Ï ÔÈ¯LÎe ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿»»«∆ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ¿«»»¬»≈

‰˙˙ML B‡ ÌÈÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL ÔB‚k ,eÏÒÙpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿¿¿∆ƒ¿»≈»∆«ƒ∆»¿»
ÔÈÏÒBt‰ ÌÈ¯·c‰ el‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a Ô‰Ó≈∆¿≈»¿«≈»∆≈≈«¿»ƒ«¿ƒ

Ô˙B‡19‡ÓË - ‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡ :20ÔÈa , »ƒ»«»∆«»ƒ¿»ƒ¿»≈
BÙeb ¯‡La Ú‚pL ÔÈa ÂÈ„Èa Ú‚pL21Ì„‡ Ô‰a Ú‚ ; ∆»«¿»»≈∆»«ƒ¿»»«»∆»»

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ„Èa elÙ‡Â ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰22 «»¿«»«¬ƒ¿»»¬≈»
‰È‰L ˙BÓk23. ¿∆»»

מ"ח.17) פ"ט הם.18)שם אם אלא נמנו 19)פירוש,
ויג. יב הי"א, בפ"ט תרומה 20)למעלה לאכול ואסור

ראויים  ואינם שנפסלו כיון התורה, מן אבל חכמים. מגזירת
לתרומה, אלא גזרו ולא (כסףֿמשנה). מטמאים אינם להזאה

לחולין. לא ג.21)אבל הלכה שהוא 22)ראה "לפי 
רבינו  לשון (להאדם)". לו טהור שהוא מה ממין (המים)
אינם  כשרים חטאת שמי מפני לומר, התכוון שם. בפירושו
בפסולים, חכמים גזרו לא לחטאת, הטהור את מטמאים

הזאה. לצורך שלא נוגע שהוא צ"ל:23)ואףֿעלֿפי
תימן). (כת"י שהיה כמות

.‚˙‡hÁ ÈÓ24e‡ÓËpL ¯Á‡ Ô‰a Ú‚Â e‡ÓËpL ≈«»∆ƒ¿¿¿»«»∆««∆ƒ¿¿
- BÙe‚a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ì„‡»»«»ƒ¿»≈¿»»≈¿

‡ÓË25- ÂÈ„Èa ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«»∆«»¿«»¿»»
‡ÓË26¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - BÙeb ¯‡La Ú‚ ;27˙BÓk ƒ¿»»«ƒ¿»¬≈»¿

.‰È‰L∆»»

בנפסלו.25)שם.24) מפני 26)כמו והטעם, גופו. כל
טמאים. במשקין במגע 27)שנגע מטמאים אינם שמשקין

בגוף.

.„˙‡hÁ ÈÓ28‰Â˜Ó ÈÓ B‡ ÔÈÚÓ ÈÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL ≈«»∆»¿¿»≈«¿»≈ƒ¿∆
‡OÓa ÔÈ‡nËÓ - ˙‡hÁ ÈÓ ·¯ Ì‡ :˙B¯t ÈÓ B‡29; ≈≈ƒ…≈«»¿«¿ƒ¿«»

- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ˙B¯t ÈÓ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…≈≈≈¿«¿ƒ∆¡»¿∆¡»
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קכח

קכח

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ז ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Ï˜Ó ¯Ù‡a ·¯Ú˙pL ‰¯t ¯Ù‡ .ÔÈ‡nËÓ30Lc˜Â ¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ≈
ÔÈ‡nËÓ - ‰¯t ¯Ù‡ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔlÎa31ÈÓa ¿À»ƒ»»»…≈∆»»¿«¿ƒ¿≈

ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰cƒ»¿ƒ»»»…≈∆ƒ¿∆≈¿«¿ƒ
ÚbÓa32‡OÓa ÔÈ‡nËÓ Ï·‡33. ¿«»¬»¿«¿ƒ¿«»

ה"ג.28) פ"ט פרה אבל 29)תוספתא לתרומה, הטהור את
שגם  ונראה ה"ב). ראה (חזוןֿאיש, לחטאת הטהור את לא
הטומאות  אבות מהלכות בפ"ו רבינו כדברי מטמא, במגע

להסיטם. ולא במים ליגע שאיֿאפשר עצי 30)הי"ג, אפר
שרופים. ז.31)חולין פ"ט, פרה שאפר 32)משנה מפני

אנו  מקלה, אפר הוא שהרוב ומכיוון יפה. נבלל אינו באפר
נגע. מקלה באפר והטעם,33)אומרים: א. כג, בכורות

הפרה. אפר את גם שנשא מפני

.‰¯Lk ¯Ù‡34ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈn‰ Èab ÏÚ B˙pL ≈∆»≈∆¿»««≈««ƒ∆≈»¿ƒ
ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚Â ÔLc˜Ï¿«¿»¿»«»∆«»ƒ¿»≈¿»»≈
ÂÈ„Èa elÙ‡ ,˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ .‡ÓË - BÙe‚a¿ƒ¿»»«»∆«»¿«»¬ƒ¿»»

‰È‰L ˙BÓk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»¿∆»»

מ"ט.34) שנפסלו 35)שם, חטאת למי שווים דיניהם כל
(ה"ג).

.Â˙‡hÁ ÈÓ36‡lL ,ËÈËa ÌÏa‚È ‡Ï - eÏÒÙpL ≈«»∆ƒ¿¿…¿«¿≈¿ƒ∆…
ÈnL ;‡ÓËÈÂ ËÈha ÚbÈ ‡nL ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ïwz ÌOÚÈ«¬≈«»»«¬≈ƒ∆»ƒ««ƒ¿ƒ¿»∆≈

‡È‰ ˙‡hÁ :¯Ó‡pL ,ËÈËa ÔÈÏËa ÌÈ‡ ˙‡hÁ37. «»≈»¿≈ƒ¿ƒ∆∆¡««»ƒ

מ"ה.36) זו 37)שם דרשה רבינו מביא למשנה בפירושו
מצאתיה. לא שבידינו בספרי אולם הספרי, בשם

.Ê˙˙ML ‰¯t38‰ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁ ÈÓ »»∆»»≈«»««ƒ∆ƒ¿¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a39¯B‰Ë d¯Oa -40. ¿∆¿ƒ¿«¿«»¿»»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
,eÏËa - ‰¯t Ô˙‡˙ML ÔÓÊa Ï·‡ ,ÔÈÏËa ÔÈ‡≈»¿≈ƒ¬»ƒ¿«∆¿»»«»»»¿

ÌÈ¯eÓL ÌÈ‡ È¯‰L41. ∆¬≈≈»¿ƒ

עדיין.39)שם.38) נתעכלו שנגע 40)ולא אףֿעלֿפי
שבמעיה. החטאת במי שחיטה חוקת,41)אחר ספרי

מפני  תנאֿקמא, נגד במשנתנו יהודה כר' פסק קכה. פיסקא
שלושים  לפני נשאלה זו הלכה "וכבר (שם): בספרי שאמרו
שם  נאמר וכן בשרה", את וטיהרו ביבנה, זקנים ושמונה

(כסףֿמשנה). טרפון ור' הגלילי יוסי ר' בשם

.Á‰fn‰42‰f‰Â ,ÌÈa¯‰ ÏÚ epnÓ ÔÈfnL ÔBlÁÓ ««∆≈«∆«ƒƒ∆«»«ƒ¿À»
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Lc˜nÏ ÒÎÂ ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿««ƒ¿»¿««»ƒ¿¿««ƒ¿ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -43ÏÚ Ô‰Ó ÔÈfnL ÌÈn‰ ˙˜ÊÁL ; ¬≈∆»∆∆¿«««ƒ∆«ƒ≈∆«
Òe‡k ‰Ê È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk Ô‰L ÌÈa¯‰44‰f‰ Ì‡ Ï·‡ . »«ƒ∆≈¿≈ƒ«¬≈∆¿»¬»ƒÀ»

ÌÈn‰ e‡ˆÓÂ Lc˜nÏ ÒÎÂ „ÈÁÈ ÏL ÔBlÁÓ ÂÈÏÚ»»≈«∆»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿¿««ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a ·iÁ - ÔÈÏeÒt45BÏ ‰È‰L ÈtÓ , ¿ƒ«»¿»¿»∆¿≈ƒ¿≈∆»»

ÏÌÈ˜ÈÏÁÓ .Lc˜nÏ ÒkÈ Ck ¯Á‡Â ÌÈn‰ ÏÚ ˜c·46 ƒ¿…«««ƒ¿««»ƒ»≈«ƒ¿»«¬ƒƒ
ÌÈa¯ ÏL ÔBlÁÓ ı¯‡a ÌÈ˙˙BML ÌÈna ÌÚ‰ eÈ‰47, »»»««ƒ∆¿ƒ»»∆≈«∆«ƒ

ÔÈLLBÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÌÈÒÎÂ Ô˙B‡ ÌÈÒ¯B„Â¿¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿…»¿ƒ
.Ô‰ ÔÈÏeÒt ‡nL Ô‰Ï»∆∆»¿ƒ≈

מ"ד.42) פי"ב ששגג 43)שם טמא כאדם קרבן, מלהביא
למקדש. המים 44)ונכנס אם לחקור צריך היה שלא מפני

טעם  עוד רבינו מוסיף למשנתנו, [בפירושו כשרים. היו
אמרו, הרי טמא, הוא שמא ספק היה אם שאפילו ואומר,

טהור]. ספיקו - הרבים ברשות טומאה עשיר 45)ספק
בני  שני או תורים שתי מביא ועני שעירה, או כשבה מביא
החטאות, ברוב סולת. מביא דלות") ("דלי מדוכא ועני יונה,
קבועה". "חטאת ונקראות לעני, עשיר בין הבדל אין

רבים,47)שם.46) טמאים על מזים היו הזה החלון דרך
מתלכלכים  ובגדיהם מתחלקים היו והעם מים, שם ונאספו

שם). (רבינו

.Ë‰fn‰48‡Óh‰ ·BÊ‡a49˙‡hÁÏ50Ba LÈ Ì‡ : ««∆¿≈«»≈¿«»ƒ≈
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k51Ba ÔÈ‡ ;[‰ÏeÒt] B˙Èf‰Â ¿≈»««ƒ¿ƒ¿«»»¿»≈
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k52‰ÏeÒt B˙‡f‰Â53·BÊ‡Â . ¿≈»««ƒ¿≈ƒ¿«»»¿»¿≈

‰Ê54,‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ B¯·Á ‡nËÓ ∆¿«≈¬≈«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»
˙‡hÁÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡L55. ∆≈ƒ¿«»

מ"ו.48) יא 49)שם פרק (ראה לאכילה שלקטו כגון
לקודש.50)ה"ז). טהור טמא 51)והוא היה ואם

(רבינו  פסולים רק ולא טמאים המים לקודש, או לתרומה
בפחות 52)בפירושו). אחרים מטמא טמא אוכל שאין

ה"א). פ"ד אוכלים טומאת (הלכות זה משיעור
האדם 53) בין הטהור", "והזה יט): יט, (במדבר שנאמר

מזים. שבו האזוב ובין כביצה.54)המזה בו כשיש
ה"ו.55) פי"ג למעלה ראה

.ÈdÈa‚n‰56È„k ÌÈn‰ ÂÈÏÚ È¯‰Â ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÏk ««¿ƒ«¿ƒ∆À»»»«¬≈»»««ƒ¿≈
,ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ Ô˙ÂˆÓ eOÚL ÌÈn‰L ;¯B‰Ë - ‰‡f‰«»»»∆««ƒ∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk57. ¿∆≈«¿

בקורדום".56) הטהור הוא "אוחז מ"ה למעלה 57)שם
ה"א.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

úòøö úàîè úBëìä
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿¿»««
ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (· .‰¯Bza ·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡»»¿ƒ»«»«»∆…»…ƒ»≈
Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („ .˜˙p‰ Ál‚È ‡lL (‚ .‰‡ÓËÀ¿»∆…¿«««∆∆∆ƒ¿∆«¿…»
ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ«…«¬ƒ»«
Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â .˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰ .ÌÙO»»»√«»««∆¿«««¿…»∆»
˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á .„‚a‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Ê .¯‰ËiLk B¯ÚO¿»¿∆ƒ¿«ƒ»«««∆∆ƒ»««

.˙Èa‰««ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
ואם 1) בה, מראות וכמה הבשר, עור צרעת זהו אי יבאר

עמוק  שאינו נגע ומראה הפיתוך מראה זה, עם זה מצטרפים
בהרת  שנאמר מקום וכל צרעת, נגע כל שיעור הבשר, מעור
הבשר. עור בצרעת הם טומאה סימני שלשה דווקא, הוא אם
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קכט

קכט

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ז ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‡¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ2¯BÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÔÈaÏiL ‡e‰3, »«««»»∆«¿ƒ»ƒ»
‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙Èe·l‰ ‰È‰˙Â4‰ˆÈa Ìe¯wÓe ¿ƒ¿∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»

‰ÏÚÓÏe5‰‰„ ‡È‰L ˙Èe·Ï Ï·‡ .6‰ˆÈa‰ Ìe¯wÓ ¿«¿»¬»«¿ƒ∆ƒ≈»ƒ¿«≈»
˜‰a ‡l‡ ,˙Ú¯ˆ dÈ‡ - ‰hÓÏe7.‡e‰ ¿«»≈»»««∆»…«

בשרו 2) בעור יהיה כי אדם ב): יג, (ויקרא בתורה האמורה
צרעת. לנגע בשרו בעור והיה צרעת 3)וכו' להוציא

דברים  במה בפ"ח. לקמן יתבארו שדיניה בזקן, או בראש
העור, מחלת שהיא באיזו קשורה כשהלבנונית אמורים,
וכן  צרעת. אינו - לגמרי בריא בעור לבן כתם סתם אבל
בעור  "והיה ה"ו: פ"א נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שנינו
שהכוונה  ברור ממנו. מצטער שהוא מלמד לנגע", בשרו
והמצוה' 'התורה (ראה מצער גירוי או כאב לו גורם שהנגע

שם). הקליפה 4)למלבי"ם ולא שבפנים הרך כקרום
מ"א  פ"א נגעים ישראל' ('תפארת החיצונית הקשה

עזה.5)ב'בועז'). יותר שנאמר 7)כהה.6)לבנונית
הוא. טהור בעור פרח הוא בוהק לט): (שם,

.·˙B‡¯Ó Úa¯‡Â8:Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa LÈ ¿«¿««¿≈¿»«««»»¿≈≈
‰‡¯ ‡e‰L ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ¯˙BÈa ÊÚ Ô·Ï…∆«¿≈∆≈¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿∆

˙¯‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,‚ÏMk ¯Oa‰ ¯BÚa9‡e‰L Ô·ÏÂ . ¿«»»«∆∆«ƒ¿»«∆∆¿…∆∆
Ôa O·k ÏL È˜ ¯Óˆk ‰‡¯pL ,ËÚÓ ‰fÓ ‰‰„≈∆ƒ∆¿«∆ƒ¿∆¿∆∆»ƒ∆∆∆∆

BÓBÈ10‡¯˜p‰ ‡e‰ ,11˙‡O12˙‡O‰ ÔÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . «ƒ¿»¿≈¿…∆∆≈∆ƒ«¿≈
ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk ‰‡¯pL ,ËÚÓ13˙¯‰a‰ ˙„ÏBz ‡e‰ ,14, ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ«≈»∆∆««∆∆

˙ÁtÒ ˙‡¯˜Â15,ËÚÓ ÏÎÈ‰‰ „ÈqÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . ¿ƒ¿≈«««¿…∆∆≈∆ƒƒ«≈»¿«
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‡e‰ È¯‰Â16Ì‚Â ,˙‡O‰ ˙„ÏBz ‡È‰ , «¬≈ƒ¿≈»ƒ∆∆«¿≈¿«

z„ÓÏ ‰p‰ .˙ÁtÒ ‡¯˜ ‰Ê17‡e‰L ‰‡¯n‰L , ∆ƒ¿»«««ƒ≈»«¿»∆««¿∆∆
‡e‰L ‰‡¯n‰Â ,˙¯‰a‰ ˙ÁtÒ ‡e‰ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk¿ƒ«≈»«««««∆∆¿««¿∆∆
˙ÁtÒ ÔBLÏ ÔÈ‡L ;˙‡O‰ ˙ÁtÒ ‡È‰ ‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»ƒ««««¿≈∆≈¿«««
ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡ Ô‡kÓ .‰ÏÙË ‡l‡∆»¿≈»ƒ»»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ

Úa¯‡ Ô‰L18.‰zÁtÒÂ ˙‡O ,dzÁtÒÂ ˙¯‰a : ∆≈«¿««∆∆¿««¿»¿≈¿««¿»

מ"א.8) פ"א כי 9)נגעים אדם ב): (שם, בתורה האמורה
על  כך ונקראה בהרת. או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה
(איוב  בשחקים" הוא "בהיר כמו והבהיר, העז הלובן שם
כהנים' וב'תורת התורה. על בפירושו רש"י – כא) לז,
לבנוניתה? תהא "וכמה שנינו: ה"ב) פ"ב נגעים, (פרשת
כשלג". מצורעת מרים והנה י) יב, (במדבר שנאמר כשלג,

(רבינו 10) לנקותו כדי צמרו את שרחצו ואחר שנולד, ביום
שם). המשנה על שם.11)בפירושו בתורה,

בפירושו 12) רבינו מאיר. רבי דעת נגד שם במשנה כחכמים
או  לבנה "שאת לט): (שם, שהכתוב אומר שם למשנה

ביותר. הלבנות הן שאלו מוכיח לבנה" בית 13)בהרת של
ההי  את שמלבינים מפני מאד, לבן שהוא בכל המקדש, כל

שם). ישראל' ('תפארת מ"ד פ"ג מדות במס' כמפורש שנה,
נקראים 14) – ושאת בהרת – בתורה המפורשים הנגעים

תולדות, נקראים - להם כטפלים מדרשה והנלמדים אבות,
הבאה. בהערה ראה "ספחת". מהמילה ונלמדו

טפילה,15) אלא ספחת ואין אמרו: - ב ו, שבועות בגמרא
אחת  אל נא ספחני לו): ב, (שמואלֿא אומר הוא וכן

ה,16)הכהונות. (שבועות עקיבא רבי שיטת נוקט רבינו
נבדלים  פירוש מזו", למעלה "זו הם המראות שארבעת ב)
לכך, בהתאם ומסודרים לבנוניתם חוזק בדרגת מזה זה הם
מראה  ואחריה בראש, נשנית ביותר עזה שלבנוניתה בהרת
מלובן  למעלה לבנוניתה והשאת לבן, כצמר שהוא השאת
דיהה  שלבנוניתו ביצה מקרום למעלה וסיד ההיכל, סיד
הלבנונית, בסוג הוא ההבדל לרבנן אבל הקודמות. משלוש
לסוג  דומה שאינו מיוחד מסוג הוא והסיד השלג לובן
בפירושו  והרמב"ן כאן. (ראב"ד ביצה וקרום צמר של הלובן
הוא  הבהרת לובן שסוג מבאר ג) יג, (ויקרא התורה על
'תפארת  וראה השאת. סוג מהֿשאיןֿכן ומסנוור מבריק
לשני  המראות את ג"כ שחילק נגעים מס' בתחילת ישראל'

מזהיר). ובלתי מזהיר שהבהרת 17)סוגים: שאמרנו, מזה
ללמוד  יש ביצה, מקרום לבן יותר וסיד משאת, לבנה יותר
לשאת. טפל ביצה וקרום לבהרת, טפל הוא שסיד

למעלה 18) "זו עקיבא: רבי ששיטת משמע, שם בגמרא
ותולדות  אבות לשיטת מנוגדת מזו" למעלה וזו מזו,
דברי  על חמורה תמיהה ומכאן מ"א, פ"א בנגעים השנויה
ב'כסף  זל"ז. המנוגדות השיטות שתי שנוקט כאן רבינו
השקלאֿוטריא  שאמנם ומבאר, זו תמיהה על עמד משנה'
השיטות, שתי בין ניגוד על מסתמכת שם שבועות במס'
מודה  עקיבא רבי שגם אפשר - א ו, שם המסקנה לפי אבל
בהערה  נוסף ביאור במשנתנו. שנשנו כפי ותולדות באבות

הבאה.

.‚ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - el‡ ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿¿»ƒ≈À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
‰Ê19¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,20˙i‡¯ ˙lÁ˙a ÔÈa ; ∆≈¿»≈≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ«

Ú‚p‰21‰Ú·M‰ ÛBÒa ÔÈa ,22¯ËÙpL ¯Á‡Ï ÔÈa , «∆«≈¿«ƒ¿»≈¿««∆ƒ¿«
Ú¯ˆn‰23ËÏÁ B‡24Blk ‰È‰L Ú‚ „Á‡ ?„ˆÈk . «¿…»∆¿«≈«∆»∆«∆»»À

Ìe¯˜k B‡ È˜ ¯Óˆk B‡ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk B‡ ‚ÏLk Ô·Ï»»¿∆∆¿ƒ«≈»¿∆∆»ƒƒ¿
˙¯‰a‰ ‰‡¯Ók Ô·l‰ ˙ˆ˜Ó ‰È‰L Ú‚ „Á‡Â ,‰ˆÈa≈»¿∆»∆«∆»»ƒ¿»«…∆¿«¿≈««∆∆

˙Átq‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe ˙‡O‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe25- ƒ¿»¿«¿≈«¿≈ƒ¿»¿«¿≈««««
Ìe‡Ó ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .·eLÁ ‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰«…¿«¿∆∆»»ƒ≈»»¿»

ÌÈÓÎÁ26Ô‰L ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ∆≈
?Úa¯‡27˙B‡¯na ÔÈ·‰Ï È„k28BÈ‡L Ô‰k ÏkL . «¿«¿≈¿»ƒ««¿∆»…≈∆≈
¯ÈkÓ29B˙B‡ ÔÈ„nÏnLk Ô‰È˙BÓLe ˙B‡¯n‰ «ƒ««¿¿≈∆¿∆¿«¿ƒ

¯ÈkÈÂ ÔÈ·iL „Ú ,Ú‚p‰ ‰‡¯È ‡Ï - B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe30 ƒƒ…ƒ¿∆«∆««∆»ƒ¿«ƒ
dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙¯‰a‰ ‡È‰ BÊ :¯Ó‡ÈÂ31‡È‰ BÊ , ¿…«ƒ««∆∆¿ƒ««¿»ƒ

.dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙‡O‰«¿≈¿ƒ««¿»

הללו 19) מראות "ארבעה שונים: אנו מ"ג, שם בנגעים
ואפילו  בדבר, הגבלה כל שאין ומשמע זע"ז", מצטרפים
ביניהן  שיש בהרת, עם שאת של תולדה או התולדות שתי
משמע  וכן מצטרפות. כן גם דרגות, שלוש של הבדל
והיה  שדרשו: ה"ד, פ"א נגעים פרשת כהנים' מ'תורת
צרעת" לנגע "והיה ב): יג, (שם בתורה נאמר (פירוש,
בנגעים  מדבר הכתוב והרי "והיו", נאמר ולא יחיד, בלשון

מפני זה, עם זה שמצטרפים מלמד נחשבים רבים) שכולם
ורא"ש  ואע"ג, ד"ה א ו, שבועות רש"י (ראה כאחד
ששונה  שמי משמע, שם בסוגיה אמנם למשנתנו). בפירושו
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שלה, אב עם רק מצטרפת שתולדה סובר ותולדות אבות
שם  המסקנה לפי אבל בשקלאֿוטריא, נאמר זה אולם
בצירוף, קובעות אינן הלובן שדרגות עקיבא, דרבי אליבא
אבות  שגם אפשר הנגעים, טבעי לימוד לשם רק ונאמרו
טבעי  לימוד לשם אלא צירוף דיני לענין נקבעו לא ותולדות
ובשמותיהם  בהם בקיא שאינו כהן "וכל ומראותיהם הנגעים
וראה  משנה'. 'כסף שם). (גמרא הנגעים" את רואה אינו

זו. הלכה בסוף רבינו מביא 20)דברי הצירוף אם בין
נקדים  כיצד? עליו. מחמיר הוא אם בין למצורע, הקלה
מביאים  בנגע שלקה אדם א. בשר: עור נגעי דיני עיקרי
(שיעורו  כגריס גדול נגע הכהן מצא אם ב. הכהן. אל אותו
מחיה  או שהלבינו שערות שתי בו ויש ה"ז) לקמן יתבאר
מצורע  הוא שהמנוגע מודיע הוא כעדשה, חי) (בשר
הכהן  האלה, הסימנים משני אחד בנגע אין אם ג. מוחלט.
אם  ד. לקמן). יבוארו ההסגר (פרטי ימים לשבעה מסגירו
לא  וגם הימים שבעת אחרי הנגע התרחב) =) פשה לא
הכהן  מסגירו למעלה, שאמרנו הטומאה סימני בו נולדו
אחד  בו נולדו לא שני הסגר אחרי אם ה. לשבוע. שנית
מחיה, לבנות, שערות שתי – הטומאה סימני משלושת
אדם  בנגעי שלישי הסגר אין ולעולם הכהן. מטהרו – פשיון
ויקרא  התורה על בפירושו רש"י וראה כאן. הפרק סוף (ראה
אחרי  הנגע פשה אם ו. שם). מזרחי אליהו וברבינו ו. יג,
אם  ז. מוחלט. מצורע הוא - שני הסגר או ראשון הסגר
ופרחה  הצרעת התרחבה שהוחלט אחרי או ההסגר אחרי
בתחילה, הגוף בכל הצרעת פרחה אם ח. טהור. – גופו בכל
נפרש. ועכשיו המנוגע. את ומסגירים נגע ככל דינה

במנוגע 21) שהיה כגון בלבד, לחומרא הוא הצירוף כאן
מצטרפים  שאת, מראה גריס וכחצי בהרת מראה גריס כחצי
או  טומאה סימני בנגע כשאין אותו ומסגירים גריס לשיעור
ב). דין (ראה טומאה סימן בו כשיש אותו מחליטים

להקל 22) בשניהם ויש שני. הסגר או ראשון הסגר של
שבעת  ואחרי ונסגר, כגריס בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר.
אומרים  אנו אין שאת, מראה ונמצא הלבנונית ירדה הימים

הסגר  וטעון חדש נגע המראות שזה שני דנים אלא ראשון,
שלישי  הסגר טעון ואינו שנית, אותו ומסגירים אחד  כנגע
ואחרי  כגריס, בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר ה). דין (ראה
למראה  והפך הנגע מחצית של הלבנונית הוכהה ההסגר
שונים  נגעים כשני החצאים שני את דנים אנו אין שאת,
וכן  אחד. כנגע אותם ודנים מצטרפים אלא מכגריס פחותים
ולפעמים  להקל לפעמים הוא הצירוף שני הסגר בסוף
ואחרי  גריסים, כשני בהרת בו היתה כיצד? להקל להחמיר.
והשאר  שאת, יותר או גריס הנגע במקום מצאו שני, הסגר
זה  הוא – שאת – חדש נגע אומרים אנו אין שהיה, כמה
פשה  שלא הוא אחד ונגע מצטרפים אלא הסגר, וטעון
ניתוספה  ולהחמיר: ה). דין (ראה וטהור – שני בהסגר
את  ומחליטים פשיון זה הרי שאת, מכגריס פחות אפילו

ו). דין (ראה ופטרוהו 23)המנוגע שטיהרוהו פירוש,
שיער  – טומאה סימני נמצאו כשלא היינו, נגעים, מדיני
שפטרוהו  אחרי ואם שני. הסגר אחרי – מחיה פשיון, לבן,
היה  הפשיון אם ואפילו מוחלט מצורע הוא הצרעת, פשתה

הראשון. לנגע הוא מצטרף - אחד אחר 24)ממראה אם

שני  דנים אנו הגוף, בכל אחר ממראה נגע פרח החליטה
הדינים  כל ז). דין (ראה אותו ומטהרים אחד כנגע המראות

מ"ג. פ"א נגעים במסכת בקיצור נשנו כסיד 25)שלמעלה,
אלא  גריס שיעור בנגע אין ואפילו ביצה, כקרום או ההיכל

מצטרפים. – המראות ארבעת כל נצרף מ"א.26)אם שם
טמא.27) – ולמעלה ביצה מקרום לומר: היה רצוי ויותר
הנגעים.28) ולראות להכיר הכהנים שבועות 29)שלימדו

א. ה"ב):30)ו, (פ"ט לקמן רבינו לדברי סתירה בזה אין
והוא  לו אומר החכם שוטה, או קטן הכהן היה "ואפילו
עצמו  על סומך אינו כשכהן מדובר ששם מפני מחליט",
רבינו, שם שמבאר כמו מלמדו, שהחכם מה ואומר כלל
מזדקק  ואינו בינתו על לסמוך רוצה כשהכהן וכאן
שיבין  עד נגעים לראות לו אסור בקיא, חכם של להוראותיו
אחר). הסבר שם משנה' ב'כסף וראה ספר', ('קרית ויכיר

בנגעי 31) גם בקיא להיות שצריך רבינו כותב (שם) לקמן
ובגדים. בתים

.„˙ˆ˜Ó el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó Ô·l‰ ‰‡¯Óa ‰È‰»»¿«¿≈«…∆≈«¿««¿≈ƒ¿»
;‡e‰ ˙Ú¯ˆ Ú‚ ‰Ê Ìb - Ba ˙·¯ÚÓ ˙eiÓeÓ„‡«¿ƒ¿…∆∆«∆∆«»««
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆¿»»¬«¿»∆¿«ƒ

˙‡OÏ32ÒÏe ˙‡O ÏL ˙ÁtqÏÂ.˙¯‰a‰ ˙Át «¿≈¿««««∆¿≈¿«««««∆∆
,Ì„‡ ËÚÓe ˙Èe·lÓ ·¯ÚÓ ‡e‰L ,‰f‰ ‰‡¯n‰Â¿««¿∆«∆∆¿…»ƒ«¿ƒ¿«…∆

Ce˙t ‡¯˜p‰ ‡e‰33Úa¯‡a Ce˙t‰ ‰‡¯Ó „ˆÈÎÂ . «ƒ¿»»¿≈««¿≈«»¿«¿«
˙BÒBk Úa¯‡ Ô‰ el‡k ?el‡ ˙B‡¯Ó34·ÏÁ ˙B‡ÏÓ35, «¿≈¿ƒ≈«¿«¿≈»»

‰iM·e ,Ì„ ÈtË ÈL ‰BL‡¯‰ ÒBka ·¯Ú˙Â¿ƒ¿»≈«»ƒ»¿≈ƒ≈»«¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯·e ,ÔÈtË ‰BÓL ˙ÈLÈÏM·e ,ÔÈtË ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»¿ƒƒ
‰‡¯n‰ ‡e‰ ˙¯‰aaL Ce˙t‰ .ÔÈtË ¯OÚ ‰MLƒ»»»ƒƒ«»∆««∆∆««¿∆
,˙ÈLÈÏL ÒBk ‰‡¯Ók - ˙‡OaL Ce˙t‰Â ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿«»∆«¿≈¿«¿≈¿ƒƒ
,‰iM‰ ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙¯‰a‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿«««««∆∆¿«¿≈««¿ƒ»
ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙‡O‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿««««¿≈¿«¿≈«

‰BL‡¯‰36. »ƒ»

ה"ג,32) פ"ד נגעים פרשת כהנים' ב'תורת מ"ב. פ"א נגעים
(בלי  חלקה תטמא השאת לחשוב) (אפשר "יכול שונים: אנו
כזו, (בתערובת בפתוך תטמא והברת אדמומית) תערובת
מנין  בלבד), בהרת אצל בתורה נכתבה "אדמדמת" שהרי
בבהרת? בשאת האמור ואת בשאת, בבהרת האמור את ליתן
מפני  (שם) במשנה רבינו ופירש היא". צרעת תלמודֿלומר
(זוהי  מזו. זו למדים היא" "צרעת כתוב בשאת בבהרת שגם
שוה", "גזירה ונקראת בהן נדרשת שהתורה המידות אחת
מזה  ולומדים המילה, אותה נמצאת מקומות שבשני היינו

שווה). דינם הענינים ארמית.33)ששני בלשון מעורב
אשא  "פתיכין ב): כה, (איוב עוזיאל בן יונתן בתרגום
יוםֿטוב' ('תוספות ומים אש מעורבים פירוש: ומיא",

('מראה 34)במשנתנו). הלוג רביעית מחזיקה כוס סתם
ד). סי' א.35)כהן' ו, מפרש,36)שבועות רבינו

אלאֿאםֿכן  בה ניכרת אדמומית אין ביותר הלבנה שבהרת
ניכרת  הכהים ובמראות אודם, של גדולה כמות תתערב
שהלבנונית  מה וכל קטנה, יותר כמות כשנתערבה אדמומית
הדרושה, האדום החומר כמות מצטמצמת והולכת, מחלישה
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'כסף  וראה הסדר, את מהפך (הראב"ד ניכרת שתהיה כדי
משנה').

.‰Ce˙t‰ ÔÈa Ô·l‰ ÔÈa ,el‡‰ ˙B‡¯n‰ Ïk37, »««¿»≈≈«»»≈«»
ÔÈ·e .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ‰‡¯ÓÎe ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿∆∆»≈¬ƒ≈
B˙ˆ˜Óe Ô·Ï B˙ˆ˜Ó B‡ Ô·Ï Blk Ú‚p‰ ‰È‰L∆»»«∆«À»»ƒ¿»»»ƒ¿»
ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰ - ÌcÓ„‡¬«¿««…¿«¿∆∆»≈¿»≈≈

.¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ

המראות 37) שארבעה רבינו השמיענו בה"ג למעלה
מוסיף  וכאן מצטרפים, אדמימות) תערובת (בלי החלקים
מראות  צירוף שדין מפני מצטרפים, הפתוכים שגם ואומר
ומשמע  הפתוכים, דיני אחרי מ"ג) פ"א (בנגעים נשנה נגעים

צירוף. בדין כלול למעלה האמור שכל

.Â¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ó Ïk38Ú‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡39 »«¿≈»«««»»≈»¿»∆«
¯BÚÓ ˜ÓÚ Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡nhÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«»…≈

¯Oa‰40B˙LÈLÓa ˜ÓÚ ‡Ï .41,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa ‡l‡ , «»»…»…ƒ¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»«ƒ
Ï·‡ .Ïv‰ ÔÓ ‰wÓÚ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰ ‰nÁ‰ ‰‡¯Ók¿«¿≈««»«ƒ¿≈»«ƒ¬À»ƒ«≈¬»
¯‡L ÌÚ ‰ÂLa Ce˙t‰ B‡ Ô·l‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¿≈«…∆«»¿»∆ƒ¿»
ÁÓˆ BÓk ‡l‡ ,Ú‚ BÈ‡ - ¯BÚ‰ ÔÓ dB·‚ B‡ ¯BÚ‰»»«ƒ»≈∆«∆»¿∆«

.Ûeba ÌÈÏBÚ‰ ÌÈÁÓv‰ ÔÓƒ«¿»ƒ»ƒ«

והזקן,38) הראש מנגעי חוץ האדם, שבגוף הנגעים כל
יתבארו  וזקן ראש נגעי ודיני הבשר. עור צרעת נקראים

בפ"ח. הפתוכים.39)לקמן ובין הלבנים המראות בין
הנגע 40) "ומראה ג): יג, (ויקרא בתורה כתוב ב. ו, שבועות

שאת  "אין (שם): בגמרא שאמרו ומה בשרו". מעור עמוק
שהיא  מפני הבהרת ממראה שגבוהה פירושו, גבוה" אלא
(כסףֿמשנה). העור ממראה עמוקה אבל ממנה, כהה

ומורגש 41) הנגע, ממקום ממש גבוה הבריא העור שיהיה
עמוק" ממשו אין עמוק, הנגע "ומראה היד. במשמוש
לומר, התכוון ה"ה). פ"ב נגעים פרשת כהנים' ('תורת
– מראהו אלא העור מבשר ממש עמוק הנגע אין שאפילו
אם  עליו צרעת דין ממש עמוק כשהוא גם אבל צרעת, נקרא

ספר'). ('קרית עמוק מראהו

.Ê˙Ú¯ˆ ÔÈa Ì„‡ ˙Ú¯ˆ ÔÈa ,˙Ú¯ˆ ÈÚ‚ Ïk ¯eÚLƒ»ƒ¿≈»««≈»««»»≈»««
ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a42È˜Ïw‰43Úa¯Ó ‡e‰L44‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ∆¿À»¿

ÌÈLÏL ˙ÁÈÓˆ È„k ¯Oa‰ ¯BÚÓ Úa¯Ó ÌB˜Ó»¿À»≈«»»¿≈¿ƒ«¿ƒ
LLÂ45.·Á¯ ˙B¯ÚO LLÂ C¯‡ ˙B¯ÚO LL ,˙B¯ÚO ¿≈¿»≈¿»…∆¿≈¿»…«

‰fÓ ˙BÁt‰ ÏÎÂ46˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡47. ¿»«»ƒ∆≈∆«»««

מ"א.42) פ"ו מפול 43)נגעים גדול יותר שהוא פול מין
שם. גדל שהוא המקום שם על כך ונקרא רגיל,

במס'44) רבינו מפרש כך מרובע. הוא עצמו הפול פירוש,
שלו  שהגרגרים אחד מין הפולים "ומן מ"ח: פ"ה מעשרות
הידוע  והוא למקום, מיוחסים מרובעים (גדילים?) גדולים
הוא  שהגריס שפירש, כאן רא"ש (וראה הקלקי". כגריס
ומשלימים  הקרנות ארבע את עליו שמוסיפים אלא עגול

ושש 45)לריבוע). שלושים של כעוביין לא כלומר,
יו"ד  (ש"ך בממוצע בו שגדלות המקום כשטח אלא שערות,

יח). ס"ק קצ ברוחב,46)סי' וכן באורך שערות משש
שערות. 36 למקום ויצטרף לרבעו כדי בו שיש ואע"פ

הבאה.47) בהלכה ראה

.ÁelÙ‡ ,˙B¯ÚO LÓÁ ˙ÁÈÓˆ È„k BaÁ¯ ‰È‰L Ú‚∆«∆»»»¿¿≈¿ƒ«»≈¿»¬ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡Â ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰»»»¿«»¬≈∆»¿≈∆«»««

ÒÈ¯‚k Úea¯ Ba ‰È‰iL „Ú48‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ¬»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ49. ¿∆ƒƒ«

(שם)48) המשנה על בפירושו כגריס. וברוחב כגריס באורך
ממש, מרובעת להיות צריכה הנגע תבנית שאין רבינו, מבאר
ולא  מרובע גריס בו להכניס שאפשר מקום שתתפוס אלא

הנגע. מגבולות א.49)יחרוג ד, עירובין

.Ë˙¯‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰ - »»∆…««∆∆«ƒƒ¿»
˙B‡¯Ó Úa¯‡51‰È‰iL ‡e‰Â .Ce˙t ÏL B‡ Ô·Ï ÏL «¿««¿∆…∆∆»¿∆ƒ¿∆

‰ÊÂ .¯Oa‰ ¯BÚÓ ˜ÓÚ ‰È‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆»…≈«»»¿∆
Ì˙Ò ˙¯‰a B˙B‡ ÔÈ¯B˜ e‡L ‡e‰52‡È‰L ˙¯‰a . ∆»ƒ«∆∆¿»«∆∆∆ƒ

a ˙È‡¯ ‚ÏLk ‰fÚ‰‰k Ô·Ï ‡e‰L Ì„‡53˙¯‰·e , «»¿∆∆ƒ¿≈¿»»∆»»≈»«∆∆
ÈLeÎa ˙È‡¯ ‰‰k ‡È‰L54ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰fÚ ∆ƒ≈»ƒ¿≈¿ƒ«»¿ƒ»≈¿«¬ƒ

ÈBÈ·a ‡l‡ Ïk‰55.¯ÁL ‡ÏÂ Ô·Ï ‡Ï BÈ‡L , «…∆»¿≈ƒ∆≈…»»¿…»…

בבהרת.50) שהוא דין איזה שנאמר בפירושו 51)פירוש,
נאמר  שוה', מ'גזירה שלמדו רבינו, כותב (שם) המשנה על
בכל  ליתן "צרעת", אחרים בנגעים ונאמר "צרעת", בבהרת

בבהרת. האמור את כאן 52)הנגעים מסתיימת הענין לפי
עצמו. בפני ענין ואילך ומכאן אפילו 53)ה"ט, לפעמים

ביצה. מקרום שחור.54)למטה מראה 55)שעורו לפי
ביותר. כהה ולא ביותר בהיר לא בינוני, אדם של עורו

מ"א. פ"ב נגעים במס' כחכמים,

.È¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa Ô‰ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL56: ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»«««»»
,Ô·Ï ¯ÚO‰ÈÁn‰Â57ÔBÈOt‰Â ,58ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe . ≈»»»¿«ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰„ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza«»≈«ƒ∆¿»«∆∆»≈»»»
¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁÈ - Ô‰k‰ e‰‡¯iLk ,ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓ B‡ƒ¿«»»«¿∆ƒ¿≈«…≈«¿ƒ¿…«
¯‚qÈ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï .‡ÓË59 »≈…»»»≈»»»¿…ƒ¿»ƒ»≈

¯ÚO ˙¯‰aa „ÏB Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ≈ƒ«««∆∆≈»
;ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ‰˙OtL B‡ ,‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï»»ƒ¿»∆»¿»¿ƒ»¬≈∆À¿»
‰˙Ot ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡ÏÂ ‰ÈÁÓ ‡Ï da „ÏB ‡Ï…«»…ƒ¿»¿…≈»»»¿…»¿»
ÔzLÏMÓ „Á‡ da „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ¯BÚa»«¿ƒ»«≈ƒƒ«»∆»ƒ¿»¿»
ÔÈ‡L ;ep¯ËÙÈÂ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,BËÈÏÁÓ -«¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿ƒ¿¿∆∆≈

˙BÚe·L ÈL ÏÚ ¯˙È ¯bÒ‰ ¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a60Ì‡Â . ¿ƒ¿≈«»»∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚO Ba „ÏB B‡ Ú‚p‰ ‰Ot ¯‰ËÂ B¯ËtL ¯Á‡Ï¿««∆¿»¿»≈»»«∆««≈»»»

‰‡ÓË ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡61. ƒ¿»¬≈∆À¿»À¿»

לז.56) הערה למעלה הנגע.57)ראה באמצע בריא בשר
הבאים.58) בפרקים מבוארים דיניהם פרטי הנגע. התרחבות
אותו 59) סוגרים שאין כתב ה"ה פי"ד לקמן למלך' ב'משנה

רש"י  אולם מוסגר, הנך לו: אומר הכהן אלא בבית, ממש
כתב  וכן ממש, מסגירו שהכהן אומר התורה על בפירושו
דעתו. קיבלו שם וה'תוספות' והר"ן ב. נו, בנדרים גם
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צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה).60) (דין ה"ג למעלה שכתבנו מה פ"ג 61)ראה נגעים
מ"ג.

.‡È˙ÈOÚ ¯bÒ‰‰ ¯Á‡Ïe ‚ÏLk ‰fÚ ‰˙È‰L ˙¯‰a«∆∆∆»¿»«»¿∆∆¿«««∆¿≈«¬≈
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‰lÁza ‰˙È‰L B‡ ,‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»∆»¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»

‰˙È‰L ˙BÓk ‡È‰ È¯‰ - ‚ÏLk ˙ÈOÚÂ62ÔÈ‡L ; ¿«¬≈¿∆∆¬≈ƒ¿∆»¿»∆≈
.‰¯‰Ë ÔÓÈÒ B˙i‰k ‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰‡¯n‰ ˙efÚ«««¿∆ƒ«À¿»¿…¿ƒ»ƒ«»√»
‰‰k ˙ÈOÚÂ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ËÚÓ˙ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒ¿«≈≈«¿««¿¿«¬≈≈»

˜‰a ˙ÈOÚ È¯‰L ,‰ˆÈa Ìe¯wÓ63.¯B‰Ë CÎÈÙÏe , ƒ¿≈»∆¬≈«¬≈…«¿ƒ»»
Ú‚p‰ ‰‰k ‰p‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«∆∆∆¡««»¿ƒ≈≈»«∆«

?Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ¯BÚa Ú‚p‰ ‰OÙ ‡ÏÂ64‰‰k Ì‡L ¿…»»«∆«»¿ƒ¬«…≈∆ƒ»»
˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó65‰Ot ‡ÏÂ ‰‰k ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ≈«¿««¿»¿≈ƒ…≈»¿…»»

‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡Ï B· „ÏB ‡ÏÂ¿…«…≈»»»¿…ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë66. »

כלל.62) נשתנה לא כאילו דינה מ"ז. פ"ד ראה 63)שם
ה"א. טהרה,64)למעלה סימן הוא הנגע שכהיית ומשמע

טמא. – כהה לא שאם מכאן לכאורה ללמוד אפשר וכן
ביצה.65) מקרום "ולא 66)למטה תורה שאמרה ומה

מות  ואמו אביו "ומכה כמו פשה, לא או הכוונה פשה"
אומר, התורה על בפירושו ורש"י טו). כא, (שמות יומת"
טמא. – פשה לא אפילו כהה לא אבל טהור, הנגע" ש"כהה
ראה  רבינו. כדעת ופסק רש"י דעת מפריך שם (והרמב"ן

מ"ג). פ"א שם יוםֿטוב' 'תוספות

âכסלו י"ח שני âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

יהיו 1) שערות וכמה טומאה, סימן שהוא לבן שיער יבאר
מקום  זה ובאי מראה בכל מטמא השערות לובן ושיעורם,
הוא  אם פקודה שיער הבהרת, את לבן שיער קדם אם יהיו,
שערות  שתי ובה כגריס בהרת בו היתה טומאה, סימן

וטהר. גריס כחצי ממנה והלך והוחלט

.‡˙BÁt ÔÈ‡ - ˙Ú¯ˆa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰L Ô·Ï ¯ÚO≈»»»∆ƒ«À¿»¿»««≈»
˙B¯ÚO È˙MÓ2˙BÏh eÈ‰iL È„k ?Ôk¯‡ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿≈¿»¿«»ƒ¿∆»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa3B‡ ,‰Ê ¯eÚMÓ ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰˙È‰ . ¿»¿»««¬À»¿««¿»»ƒƒ∆
‰¯ÁL ˙Á‡4‰˜ÏÁÂ ‰hÓlÓ ˙Á‡ B‡ ,‰·Ï ˙Á‡Â ««¿…»¿««¿»»««ƒ¿«»¿∆¿¿»

¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈzLk ˙È‡¯Â ‰ÏÚÓÏÓ5 ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ∆»»ƒ»»«¿ƒ
ÔÈaÏÓ ÔL‡¯Â6ÔÈaÏÓ Ô¯wÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¿ƒ¬≈∆»»»ƒ»»«¿ƒ

.‡ÓË - ‡e‰L Ïk Ô·l‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÁLÓ ÔL‡¯Â¿…»«¿ƒ««ƒ∆«»»»∆»≈

הפך 2) בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב על כהנים בתורת
"שערה" פירוש שניים", שיער מיעוט - "ושער דרשו: לבן"
שם  היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, - משמעותה

פרטים. כמה וכולל לגוזזן 3)המין יהיה שאפשר
שיעורן  בדבר תנאים נחלקו ב נב, נדה במשנה במספריים.
כדברי  "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של
שם) למשנה (בפירושו רבינו שלדעת ומפני להחמיר", כולם
ולקמן  להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור
מצילות  שהן שחורות שערות שתי בעניין ו הלכה ח בפרק
השיעור  רבינו מצריך המנוגע, את ומטהרות וזקן ראש בנגעי

[נראה  להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף כדי היינו הגדול
כולם  כדברי "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש שרבינו
אלא  הספק, מפני שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר"
הקטן, השיעור מספיק ולפסול שלטמא וודאית, הלכה קבע
גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל
וכתב  ו הלכה ח בפרק לקמן וכן כאן רבינו סתם ולפיכך
חותכת  והוכחה מספק". "טמא כתב ולא "טמא" סתם
"ספק  א: משנה ה פרק בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו
ולמה  ה, הלכה ו פרק לקמן רבינו פסק וכן טהור", נגעים
חומרא  ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע כאן? החמירו

הספק]. שהוא 4)מפני צבע כל אלא שחורה, דווקא לאו
שחורה  ונקט מלבן, במקומם חוץ האדם בני שרוב מפני ,

היו. שחורות שערותיהם שהוא.5)ובזמנם כל אפילו
זה 6) למדו ב הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת

השיער  חלק משמע לבן". הפך בנגע "ושער (שם) מהכתוב
הלבין. בנגע שנוגע

.·ÏÚ Û‡ ,Ú‚p‰ CB˙a Ô‰L ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿»∆≈¿«∆«««
Ô‡k ˙Á‡ ˙B¯fÙÓ Ô‰Â Ô‰ÈÈa ¯BÁL ¯ÚO LiL Ètƒ∆≈≈»»≈≈∆¿≈¿À»««»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - Ô‡k ˙Á‡Â7‰È‰ elÙ‡ . ¿««»¬≈≈ƒ«À¿»¬ƒ»»
¯BÁM‰ ¯ÚO ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ¿À¿»≈¿≈»«»

BËÚÓÓ8˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL eÈ‰L ÔÈ·e . ¿«¬≈∆»¿≈«¿»¿««∆∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÙBÒa eÈ‰L ÔÈ·e ÔzÙwÓ ‡È‰Â9. ¿ƒ««¿»≈∆»¿»¬≈∆»≈

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ dcˆa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡10„Ú , ¬»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬≈∆»«
˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰ ÈzL Ba ˙BÁÓBvL ¯BÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿¿≈«¿»«¿»

Ú‚p‰ CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰ .Ô·Ï11‰ˆeÁ ˙B·ÎBLÂ »»»¿≈¿»¿«∆«¿¿»
BÏ12‡ÓË -13- BÎB˙a ˙B·ÎBLÂ BÏ ‰ˆeÁ eÈ‰ ; »≈»»¿¿¿

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡14. ≈»ƒ«À¿»

וכשהן 7) ובמפוזר". במכונס וכו' מטמא לבן ששיער
הטבעי. מצבע שערות ביניהן יש נגע 8)מפוזרות היה אם

שמקום  אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס
כגריס, שיעור בו ואין הנגע גודל את ממעט השחור השיער
מטמא  אינו מכגריס שפחות ז הלכה א בפרק למעלה ולמדנו
סימן  שהוא - לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם

ממעט. אינו וודאי "מטמא 9)טומאה אמרו: ג משנה שם
מוקפות  שהשערות בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו'
אותן  מקיף הנגע כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר נגע

ממש. גבולו על עומדות לבן 10)אלא שער א: משנה שם
בלבד. הנגע בתוך הנגע.11)מטמא בתוך צמחו פירוש,

עליו.12) ושוכבות הבריא העור לצד תורת 13)נכפפו
בנגע, "ושער ב: הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים
ואפילו  הנגע) בתוך שצמח (פירוש שבתוכו מה את להביא

לו". חוצה ושוכב 14)שוכב לו שחוצה "פרט שם:
בתוכו".

.‚Ô·Ï15eÈ‰L ÔÈa ,‰‡¯Ó ÏÎa ‡nËÓ ˙B¯ÚO‰ …∆«¿»¿«≈¿»«¿∆≈∆»
¯˙BÈa ‰‰c Ô·Ï ˙B·Ï eÈ‰L ÔÈa ‚ÏLk ˙B·Ï16, ¿»¿∆∆≈∆»¿»…∆≈∆¿≈

.‡ÓË - Ô·Ï Ô‰È‡¯Óe ÏÈ‡B‰ƒ«¿≈∆»»»≈

בכל 15) ומטמא ... לבן "ששיער א: משנה ד פרק נגעים
לובן". "ומראה 16)מראה ביצה, מקרום למטה אפילו

יום שני 
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קלג

קלג

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פרשת  כהנים (תורת עמוק" לבן שער אין - עמוק הנגע
ה). ב, פרק נגעים

.„Ûe‚a ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·Ï ¯ÚO ÔÈ‡≈≈»»»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿
˙¯‰a‰17B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÎB˙·e ˙¯‰a ?„ˆÈk . ««∆∆≈««∆∆¿»¿ƒƒ¿»

ÈzLe ,‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓ B‡ ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a…«ƒ¿««¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈
˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ˙B·Ï ˙B¯ÚO¿»¿»¿«¿ƒ«ƒ¿»«…«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - Ú‚p‰ CB˙aL18˙¯‰·k BÊ È¯‰Â , ∆¿«∆«≈»ƒ«À¿»«¬≈¿«∆∆
˙¯‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ .¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L∆≈»≈»»»¿«¿ƒ««ƒ∆««∆∆

˙ÙwÓ19B‡ Ô˙ÈÁÓ ˙‡ B‡ ‰ÂÎn‰ ˙‡ B‡ ÔÈÁM‰ ˙‡ «∆∆∆«¿ƒ∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô‰a LiL ˜‰a‰ ˙‡∆«…«∆≈»∆¿≈«¿»¿≈ƒ»»
ÈzL ˙‡ ÛÈwÓ ˜‰a B‡ Ô˙ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ¿»»…««ƒ∆¿≈

˙B¯ÚO‰20‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ -21È¯‰Â , «¿»¬≈≈≈»ƒ«À¿»«¬≈
.¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ˙¯‰a‰««∆∆¿«∆∆∆≈»≈»»»¿«¿ƒ

א.17) המונחים: פירוש נקדים ה. משנה א, פרק נגעים
ב. העור; ונפשט האש מחמת שלא בעור מכה - שחין
- השחין מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה
דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל
מכוות  כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת בתורה:
א. הלכה א פרק למעלה ראה בוהק, ה. השחין;

שאם 18) מכגריס, פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
הבהרת  צירוף מבלי עצמם מחמת מטמאים כגריס, הם

לבן. שיער בהם השערות 19)כשיש את רואים אנו אין
מקיפה  אינה הבהרת אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו
שהיא  לשחין הסמוכה כבהרת שזה צדדיהם, מכל אותם
אינה  שהבהרת מפני טומאה, סימני בה כשיש אפילו טהורה
הבשר  בעור הוא לנגע שחוצה "כל כן אם אלא מטמאה
המכווה  או השחין ומקום שם), רבינו (לשון לפשיון" וראוי
טומאה. סימן זה אין לתוכם הנגע פשה ואם לכך, ראוי אינו

פנימית 20) בהרת חלקים: לשני הבהרת את מחלקים והם
ובהרת  שחין של טבעת מוקפת והיא שערות שתי שבה

טבעת. בצורת שבבהרת 21)חיצונה השערות שאין מפני
אינה  כן גם והפנימית החיצונה. לבהרת מועילה הפנימית
אותה. מקיף לפשיון ראוי בשר עור שאין מפני מטמאה
פירוש, שחילקן", "או אחד: דין עוד נמצא שם במשנה

טהור. - ביניהן והפריד השערות שתי בין נכנס השחין

.‰ÔÈÁM‰ Ô‰Ï eÎÏ‰22˙‡ eÙÈw‰L ‰ÂÎn‰Â ˜‰a‰Â »¿»∆«¿ƒ¿«…«¿«ƒ¿»∆ƒƒ∆
,Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ B‡ Ô‰Ï ÔÈÎÓÒ B‡ ˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰«¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ»

˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL e‡ˆÓÂ23dÙe‚a24ÛBÒa ¿ƒ¿¿¿≈«¿»¿««∆∆¿»¿
‰Ê È¯‰ - ÈM‰ Úe·M‰ ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯‰ Úe·M‰«»«»ƒ¿«»««≈ƒ¬≈∆

ep¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ;ËÏÁÓ25. À¿»¿ƒ…»¿»∆ƒ¿¿∆

לקמן.22) רבינו מסיים וכן שני או ראשון הסגר בסוף
למקומו 23) הבהרת והתפשטה לגמרי השחין שנרפא כגון

הבהרת. שמה כשהתפשטה המדובר בבוהק בלי 24)וכן
הבהרת. ובין בינן מכווה או שחין כדין 25)הפסק יטהרנו,

ההסגר. אחרי טומאה סימני בה נולדו שלא בהרת כל

שבוע  בסוף הלכו לא אם אבל שני, הסגר בסוף והמדובר
ש  אותו מסגירים אלא אותו פוטרין אין נית.ראשון

.ÂÔ·Ï ¯ÚO ÔÈ‡26˙¯‰a‰ ÌÈc˜zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈≈»»»ƒ«À¿»«∆«¿ƒ««∆∆
- Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â :¯Ó‡pL ;Ô·l‰ ¯ÚO‰ ˙‡∆«≈»«»»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈»»»

B˙B‡ CÙ‰zL27˙‡ Ô·Ï ¯ÚO Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ .˙¯‰a‰ ∆«¬…««∆∆¬»ƒ»«≈»»»∆
‰‡ÓË ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ‡È‰ È¯‰ - ˙¯‰a‰««∆∆¬≈ƒ¿«∆∆∆≈»ƒ«À¿»

.¯ÈbÒÈÂ¿«¿ƒ

(26- לבן לשיער קדמה בהרת "אם יא: משנה ד פרק שם
טהור". - לבהרת קדם לבן שיער ואם כלומר,27)טמא,

הפכה  שהצרעת והכוונה, הצרעת. אל נמשכת "והיא" המלה
ללבן. השחור השיער את

.Ê¯Á‡Â ,Ba ËÏÁ‰Â Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆»≈»»»¿À¿«¿««
BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚO ‰ÁÈp‰Â ˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰ Ck»»¿»««∆∆¿ƒƒ»≈»»»ƒ¿

¯‰ËÂ28˙¯‰a‰ ÌB˜Óa ˙¯Á‡ ˙¯‰a ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , ¿»≈¿««»»¿»«∆∆«∆∆ƒ¿««∆∆
‡¯˜p‰ e‰Ê - dÎB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ È¯‰Â ‰BL‡¯‰»ƒ»«¬≈«≈»»»¿»∆«ƒ¿»

‰c˜t ¯ÚO29‡È‰Â :¯Ó‡pL ;‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡Â , ¿«¿À»¿≈ƒ«À¿»∆∆¡«¿ƒ
ezÎÙ‰L ‡Ï ,‡È‰ ezÎÙ‰L - Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰»¿»≈»»»∆¬»«ƒ…∆¬»«

dz¯·Á30. ¬∆¿»

כיוון 28) טהור המנוגע נשארו, שהשערות פי על אף
נתרפאה. שהלכה 29)שהבהרת הראשונה הבהרת כאילו

על  בפירושו (רבינו הלבנות שערותיה את כאן הפקידה לה
זה 30)המשנה). נגע אם אלא מטמאה שאינה והפירוש,

זאת. עשה אחר כשנגע לא אבל ללבן השיער את הפך

.Á,ËÏÁ‰Â ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿À¿«
¯‰ËÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ‰pnÓ CÏ‰Â31ÈzL e¯‡LÂ , ¿»«ƒ∆»«¬ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¬¿≈

ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ¯ÊÁÂ ,¯‡Lp‰ ÒÈ¯‚ ÈˆÁa ˙B¯ÚO‰«¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ
˙¯‰aa ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL È¯‰Â CÏ‰L ‰Ê ÌB˜Óa¿»∆∆»««¬≈¿≈¿»¿»««∆∆

‰‡nË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ÒÈ¯‚k32ÈzL CÙ‰iL „Ú , ƒ¿ƒ≈»ƒ«À¿»«∆«¬…¿≈
.˙Á‡ ˙¯‰a ˙B¯ÚO‰«¿»«∆∆««

כשיעור.31) בה נשאר שלא אין 32)מפני זה במקרה גם
אנו  אלא שחזר, הוא הוא שהלך הגריס שחצי אומרים אנו
מזה  ויוצא בהרות שתי של כצירוף החדש הגריס את רואים

השיער. את הפכה אחרת שבהרת

.Ëdcˆa ‰„ÏBÂ ,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a33 «∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿¿¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï34,˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ35,˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ36,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿
È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»¬≈
˙B¯ÚO‰ ÈzLÏ ˙¯‰a ‰Ó„˜ È¯‰L ,ËÈÏÁ‰Ï BÊ¿«¿ƒ∆¬≈»¿»«∆∆ƒ¿≈«¿»

˙B·l‰37‰Ó„˜ ˙¯‰a‰ ˜ÙÒ Ì„˜ Ô·Ï ¯ÚO ˜ÙÒ . «¿»»≈≈»»»»«»≈««∆∆»¿»
‡ÓË BÊ È¯‰ -38.˜ÙÒa B˙‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆À¿»¿»≈
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קלר

קלר

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ãקודש משיחות ãנקודות

"àîè Bæ éøä ¯ äîã÷ úøäaä ÷ôñ íã÷ ïáì øòO ÷ôñ."'eë .. ¨¥¥¨¨¨¨©¨¥©©¤¤¨§¨£¥¨¥

היא  ובגמרא דרקיעא", ה"מתיבתא כדעת פסק הרמב"ם
בהרת  אם דרקיע במתיבתא "קאמיפלגי מחלוקת:
לבהרת  קודם לבן שער ואם טמא, לבן לשער קודמת
מתיבתא  וכולהו טהור אומר הקב"ה ספק, טהור.
בר  רבה נוכח נוכח, מאן ואמרי טמא. אמרי דרקיעא
יחיד  אני בנגעים יחיד אני נחמני בר רבה דאמר נחמני,
טהור". טהור אמר כו' בתרי' שליחא שדרו באהלות,
על  יחלקו דרקיעא שמתיבתא הייתכן ברורה, והתמיהה
הוא  נחמני בר שרבה הדעת על יעלה והיאך הקב"ה,

דרקיעא. ומתיבתא הקב"ה שבין בפלוגתא שיכריע

כדברי  ש"הלכה אומרים כשאנו בהקדים: לבאר ויש
כמו  היא השלישית שהדעה הפשט אין המכריע"
הדעות  שתי את כוללת שהיא אלא השניה, או הראשונה
בר  רבה שאמר זה בעניינינו גם כך כמותה. הלכה ולכן
הקב"ה  ל"דעת" הסכמה לא הוא טהור, טהור נחמני
שתי  את בתוכה הכוללת נוספת דיעה שהיא אלא

הדעות.

באלוקות, דרגות שתי הם דרקיעא ומתיבתא קוב"ה
עלמין" כל "סובב בחי' מהעולמות למעלה הוא קוב"ה
קדוש  שהוא לפי קודשאֿבריךֿהוא בשם נקרא ולכן
דרקיעא  במתיבתא המאיר והאור מעולמות. ומובדל
כל  ממלא בבחינת העולמות שבערך האור מבחינת הוא
מתיבתא  וכולהו טהור אומר הקב"ה "ספק, זהו עלמין.
הישות  מצד בא הטומאה ענין כי טמא" אמרי דרקיעא
אינה  ישות כל ביטול. אותיות – בטבילה טהרתה ולכן
הנבראים  של האפשרות מתוך אלא לעולם באה
שמאיר  עלמין" כל ה"ממלא האור מציאותם. להרגשת
לעולמות, שייכות לו שיש אור הוא דרקיעא במתיבתא
ולכן  וישות, למציאות מקום נתינת בו יש וממילא
– בקודשאֿבריךֿהוא אבל טמא. אמרו הספק במקום
בו  ואין מקום תופסים העולמות אין עלמין" כל "סובב

טהור. ספק שם, ולכן ומציאות. לישות מקום נתינת

איזושהי  יש עלמין" כל ל"סובב שגם ידוע אמנם
עלמין" כל "סובב אומרים אנו שהרי לעולמות, שייכות

אם כי לעולמות, שייכות על המראה לגמרי לשון היה
עלמין" כל "סובב עליו לומר שייך היה לא מהם מובדל
ביטול  שגם מובן ומזה להם. סובב אינו אפילו כי
במציאות" "ביטול שהוא הגם זה אור שמצד העולמות
איזושהי  וישנה העולמות, מציאות את לגמרי שולל אינו
הוא  זו מדרגה למעלה אבל אליו. הבטלה מציאות
וביטול  כלל, עלמין בגדר שאינו ומהותו עצמותו
מציאות  כל לגמרי שולל זו בחינה מצד  העולמות
עליו  שייך "לא עצמותו שלגבי מבואר לכן שלהם.

רקיעים  ז' הכל שכולל הוא "אחד" עניין כי אחד" מילת
ולמעלה  אחד) במילה (המרומזים העולם רוחות וארבע
ומעתה  כלל. לעולמות ביחס שאינו יחיד דרגת הוא מזה
שידעו  אף טמא, דרקיעא במתיבתא שאמרו מה יובן
שכלם, והבנת מדרגתם מצד כי טהור, אומר שהקב"ה
וטומאה. ישות הגורמת שהיא העולם מציאות מורגשת
עלמין", כל "סובב שהוא קודשאֿבריךֿהוא מצד אבל
שם  שייך ואין אליו המציאות בביטול העולמות כל
נחמני  בר רבה של גדולתו טהור. אמר ולכן כנ"ל ישות
(יחיד  – "יחיד" מבחינת אור בעולם שהמשיך היא
בחינה  ולגבי כלל, העולמות בגדר שאינו כו") בנגעים...
של  סברתו הכריעה לכן מקום, תופסים העולמות אין זו
המשיך  כי דרקיעא המתיבתא דעת את נחמני בר רבה
עלֿדרך  שלהם. ובשכל בעולמות גם 'יחיד' בחינת
היה  לא כי שתק, - הטעם שכששאלוהו רב של הפס"ד

זה. מפסק בו חזר לא אבל שכלי, להסבר שייך

בר  ורבה אחת, פעם טהור אמר הקב"ה מדוע יובן בזה
בטלים  העולמות קוב"ה שמצד מכיון פעמיים, נחמני
לרבה  אבל טהור. "ספק" לכן ישות, בם ואין במציאות
שבעולם, לשכל גם יחיד מבחינת שהמשיך נחמני בר
למטה  מצד אף אלא טהור למעלה מצד רק שלא הרי

שטהור. מובן שבעולם ובשכל
64 ע' יב חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ביניהם.33) בריא עור הפסק ללא לה סמוך כלומר,
כן 34) גם כלום אין השני גריס בחצי גם אם ואפילו

כהקדמה  ונאמרה חידוש כל בה אין זו בבא מסגירים.
זו". אף זו "לא בסדר נשנו וכולן אחריה, הבאות לבבות

חידוש. יותר בה יש בבא כל שיש 35)פירוש, פי על אף
מפני  מסגירים, אלא מחליטים אין לבנות שערות שתי בה
ולא  הראשון הגריס חצי ידי על נהפכה הראשונה שהשערה
פרשתא  נגעים פרשת כהנים בתורת שנינו הנגע. כל ידי על
ולא  כולו את כולה שהפכה הפכה, "והיא ו: הלכה ג,

מקצתו". את כולה שחצי 36)שהפכה מפני להחליט, ולא
שכן  שמכל וברור, כולו. ולא השערות שתי את הפך הנגע

כך. הדין השני בחצי שערה אין ללבן 37)אם כשנהפכו
כולו". את "כולה והפכה שלימה בהרת כבר הייתה

א 38) פא, מציעא בבבא הפרק. בסוף שם קמא כתנא
מעלה, של בישיבה בשמים נידונה זו ששאלה מסופר,
טמא, אמרו הישיבה בני וכל טהור אמר הוא ברוך הקדוש
משנה  הכסף ומבאר טהור. ואמר נחמני בר רבה את ושאלו
פירוש, היא", בשמים לא "תורה הלכה: שנקבעה כאן,
הסמכות  את ישראל לחכמי מסר הוא ברוך הקדוש
מעלה  של בישיבה וההכרעה הלכות, להכריע הבלעדית

קובעת. אינה

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
ואם 1) שיעורה כמה טומאה סימן שהיא המחייה יבאר
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קלה

קלה

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

צריך  ואם מראה בכל מטמאה המחייה אם מפוזרת, היתה
הבהרת  את מחייה קדמה אם ודין בהרת, של בגופה שתהיה
כעדשה  ובאמצע מצומצם כגריס בהרת למחייה, בהרת או
במחייה. מטמאים שאינם איברים ראשי הם איזה מצומצמת,

.‡‰ÈÁn‰ ÔÈ‡2‰L„Úk ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ3 ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«¬»»
˙Úa¯Ó4˙ÁÈÓˆ È„k ?d¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ¿À««»≈«∆¿«»ƒ»¿≈¿ƒ«

˙B¯ÚO Úa¯‡5·Á¯ ÌÈzLe C¯‡ ÌÈzL ,6‡e‰Â . «¿«¿»¿«ƒ…∆¿«ƒ…«¿
˙ÙwÓ ˙¯‰a‰Â ,˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿««∆∆«∆∆

„ˆ ÏkÓ d˙B‡7ÈzL ·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰Â , »ƒ»«¿ƒ¿≈»««ƒ¿»…«¿≈
˙¯‰a‰ „ˆa ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯˙È B‡ ˙B¯ÚO¿»»≈¬»ƒ»¿»«ƒ¿»¿«««∆∆
¯Oa ‰È‰L ÔB‚k ,˙¯fÙÓ ‰˙È‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ -≈»ƒ«À¿»»¿»¿À∆∆¿∆»»»»
,¯Á‡ ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ ¯O·e ‰Ê ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ«¿«¿»¿»∆»»«¿«¿»¿»«≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«…¿∆¿«««∆∆≈»ƒ¿»¿ƒ

‰L„ÚÎÏ8˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú , ¿«¬»»«∆ƒ¿∆¿»∆»¿∆¿«««∆∆
.¯˙È B‡ Úa¯Ó ‰L„Úk«¬»»¿À»»≈

סימני 2) משלושת אחד הוא הבהרת בתוך חי בשר
ומרומזים  מחיה. פשיון, לבנות, שערות שהם: הטומאה,
מחיה) פשיון, (שערות, "שפם" המלה של בנוטריקון
יעטה"). שפם "ועל מה יג, (ויקרא במצורע שנאמרה

מ"ה.3) פ"ד ומוסיפים 4)נגעים עגולה, היא העדשה
אינה  המחיה של תבניתה לרבעה. כדי הקרנות את עליה
בה  כשיש אלא טומאה סימן ואינה גודלה, אלא קובעת
ועשאוה  קרנותיה את שמילאו עדשה בו להכניס מקום
רבינו  וראה מ"ה. פ"א שם שוים. ורחבו שאורכו רבוע,

א. פ"ו, שם למשנה שם.5)בפירושו ב'תורת 6)משנה
לבן  שיער מה שנינו: ה"ז, ג פרשתא נגעים פרשת כהנים'

שערות. שתי מקום מחיה אף שערות, שתי שם 7)מקום
חומה  המוקפת מבצר כעיר פירוש, "מבוצרת". מ"ה: פ"א,
חי  בשר "ומחית ט (שם, בתורה שנאמר צדדיה, מכל
שערות  שתי של ברוחב להיות צריך וההיקף בשאת"),

ה"ט). שם כהנים' "מכונסת 8)('תורת מ"ה: פ"א נגעים
להקל". אלו הרי . . . ונתפזרה

.·‰‡¯Ó ÏÎa ‰‡nËÓ ‰ÈÁn‰9‰‡¯Ó ‰È‰L ÔÈa , «ƒ¿»¿«¿»¿»«¿∆≈∆»»«¿≈
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .Ô·Ï B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»»…»»»¿∆…ƒ¿∆

e¯‡aL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡Ó Ô·l‰10. «…∆≈«¿«««¿∆≈«¿

ב.9) פ"ד, שם שלה 10)משנה מראה ואם בפ"א. למעלה
נגע. אלא חי בשר זה אין המראות, ארבעה כלובן

.‚‰ÈÁn‰ ÔÈ‡11ÏL dÙe‚a ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿»∆
‰˙È‰L ˙¯‰a ?„ˆÈk .˙¯‰a12ÚˆÓ‡a13B‡ ÔÈÁL «∆∆≈««∆∆∆»¿»¿∆¿«¿ƒ

‰ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ14B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‰ÈÁn‰Â ,˜‰· B‡ ƒ¿»ƒ¿»…«¿«ƒ¿»¿«¿ƒ
Û‡ ,˜‰a‰ CB˙a B‡ Ô˙ÈÁÓ CB˙a B‡ ‰ÂÎn‰ CB˙a¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿«…««
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆≈»ƒ«
B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
B‡ ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a‰ CB˙a¿«…«ƒ¿»»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ

d˙ÈÁÓ ˙‡ ‰ÂÎn‰Â B˙ÈÁÓ15‰ÈÁn‰ ˙‡ ˜‰a‰Â16, ƒ¿»¿«ƒ¿»∆ƒ¿»»¿«…«∆«ƒ¿»
„Á‡ ˜ÏÁL B‡ ,dcvÓ ‰ÈÁnÏ Ô‰Ó „Á‡ CÓÒpL B‡∆ƒ¿«∆»≈∆«ƒ¿»ƒƒ»∆»«∆»

,‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ - dÎB˙Ï ÒÎÂ ‰ÈÁn‰ ˙‡ Ô‰Ó≈∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»≈»ƒ«À¿»
Ô‰Ï eÎÏ‰ .¯ÈbÒÈÂ ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k BÊ È¯‰Â«¬≈¿«∆∆∆≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿»∆
B‡ ‰ÈÁn‰ ˙Áz eÈ‰L ˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰«¿ƒ«ƒ¿»«…«∆»«««ƒ¿»
ÔÈÒÎ eÈ‰L B‡ d˙B‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰L B‡ dcˆa eÈ‰L∆»¿ƒ»∆»«ƒƒ»∆»ƒ¿»ƒ
ÛBÒa ˙¯‰a‰ CB˙a dc·Ï ‰ÈÁn‰ ˙‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«»¿««∆∆¿
;ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L»«ƒ¿»«≈ƒ¬≈∆«¿ƒ

¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡17. ƒ…»¿»∆ƒ¿…

מ"ה.11) פ"א ובכת"י 12)נגעים (ר"מ) רומי בדפוס
הנכונה). הגירסא (והיא "שהיה" הגירסא צ"ל:13)תימן,

שחין  היה הבהרת שבאמצע כלומר תימן), (כת"י באמצעה
מכווה. למעלה 14)או ראה מכווה. מחית או שחין מחית
ה"ד. או"15)פ"ב " . . . מחייתו "או" וצ"ל סופר, טעות

(ר"מ). רומא ובדפוס תימן בכת"י הגירסא וכן מחייתה.
עם 16) זהה אינה מראה, בכל מטמאה שהמחיה אףֿעלֿפי

למטה  שהוא אלא - במחלה קשור לובן הוא שבוהק בוהק.
טוב' יום ('תוספות הוא בריא בשר מחיה אבל ביצה, מקרום

מ"ו). פ"ו מתאימים 17)נגעים זו, שבהלכה הדינים כל
שם. ראה לבן. שער בדין וה"ה, ה"ד בפ"ב למעלה להאמור

.„ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰18‰ÈÁÓ ‰Ó„wL ÔÈa , «ƒ¿»ƒ«À¿»¿»≈∆»¿»ƒ¿»
ÈÙÏ ,‰ÈÁn‰ ˙‡ ˙¯‰a ‰Ó„wL ÔÈa ˙¯‰a‰ ˙‡∆««∆∆≈∆»¿»«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ

'‰ÎÙ‰ ‡È‰Â' da ¯Ó‡ ‡lL19:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê . ∆…∆¡«»¿ƒ»¿»∆∆∆¡««»
BÈ‡ - ˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ»¿»≈»»»ƒ¿«»»««¿≈≈
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰ÈÁÓÏe ¯ÚOÏ ,Ô‰ÈLÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆¿≈»¿ƒ¿»∆»»∆»≈∆
‡l‡ ‰ÈÁn‰ ÌÚ Ô·Ï ¯ÚO ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿…∆¡«≈»»»ƒ«ƒ¿»∆»
,Ô·Ï ¯ÚO Ïa˜Ï È„k ‰È‰zL ,‰ÈÁnÏ ¯eÚL ÔzÏƒ≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈»»»

.˙B¯ÚO ÈzL ‡e‰L∆¿≈¿»

ושלא 18) הפוכה . . . מטמאה "שהמחיה מ"ג: פ"ד שם
שהמחיה  ובין למחיה הפכה שהבהרת בין פירוש: הפוכה",

לבהרת. כהנים'19)קדמה (ב'תורת ה"ו פ"ב למעלה ראה
רבינו  של דרכו וידועה אחר, לימוד אמרו נגעים, פרשת
ואףֿעלֿפי  פשוט, יותר הוא שלדעתו הלימוד את להביא

אחר). לימוד נאמר הלכה במדרשי או שבתלמוד

.‰ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k ˙¯‰a20‰L„Úk ‰ÈÁÓ dÚˆÓ‡·e «∆∆ƒ¿ƒ¿À¿»¿∆¿»»ƒ¿»«¬»»
˙¯‰a‰ ‰ËÚÓ˙ .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓˆÓˆÓ21B‡ ¿À¿∆∆¬≈∆À¿»ƒ¿«¬»««∆∆

‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙pL22¯B‰Ë -23‰˙·¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¬»«ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»
aL ‰ÈÁn‰˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - BÊ ˙¯‰a CB˙ «ƒ¿»∆¿«∆∆»∆≈««∆∆

·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰zL „Ú ‰ÈÁÓa ‰‡nhÓƒ«¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿≈»««ƒ¿»…«
„ˆ ÏkÓ ˙B¯ÚO ÈzL24‰˙eÁt ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ . ¿≈¿»ƒ»«»¿»«ƒ¿»¿»

È¯‰ - ‰L„Úk ˙ÈOÚpL „Ú ‰ÈÁn‰ ‰˙·¯Â ‰L„ÚkÓƒ«¬»»¿»¿»«ƒ¿»«∆«¬≈«¬»»¬≈
ËÏÁÓ ‰Ê25B‡ ‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ . ∆À¿»ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»

dÏ ‰ÎÏ‰L26‰˙È‰L ˙BÓk BÊ È¯‰ -27Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»»¬≈¿∆»¿»¿≈»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»

שבתוכה.20) העדשה עם אחרי 22)מבחוץ.21)ביחד
בה 23)הסגר. שאין מפני טהור, - הבהרת נתמעטה

בה  שאין מפני טהור, – המחיה נתמעטה ואם כגריס.
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קלו

קלו

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מטמאה  אינה הבהרת שפשתה שאע"פ ומשמיענו כעדשה.
חוץ  כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני פשיון, משום

לתוכו. פשה וכאן ה"א) פ"ד (לקמן ומכיוון 24)לנגע
באורך  שערות שש היינו מצומצם, כגריס היא הבהרת שכל
תופסת  שבאמצעה והעדשה ה"ז), פ"א (למעלה וברוחב
צד. מכל שערות שתי מקום נשאר לא שערות, משתי יותר

טומאה.25) סימן נולד נכנסה 26)שהרי הבהרת פירוש,
מקומה. כל תפסה או אותה ומיעטה המחיה לתוך

פשיון,27) משום מטמאה ואינה המנוגע. את ומסגירים
כמו  לנגע, מחוץ כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני
הראשון, הסגר אחר כשנתמעטה והמדובר למעלה. שביארנו
שם  ורבנן מאיר ר' מחלוקת טהור. - שני הסגר אחר אבל
מאיר  ר' גם מצומצמת, [בעדשה כרבים. ופסק מ"ג, פ"ו
כאן  היה שהרי הלכה, או כשנתמעטה טהור שהוא מודה

מכעד  פחותה מחיה אבל לו. והלך טומאה אינה סימן שה
פשה  אם ולפיכך מנוגע, בלתי כעור ודינה טומאה, סימן
מטמא  מבפנים שפשיון מאיר ר' דעת טמא. - לתוכה הנגע
ועליו  למשנתנו, רבינו פירוש ראה שם)]. ישראל (תפארת

כאן. ביאורנו מסתמך

.Â˙¯‰a28,‰L„ÚkÓ ‰¯˙È ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚kÓ ‰¯˙È «∆∆¿≈»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ«¬»»
ËÚÓ˙È ‡lL „·Ï·e ;‡ÓË - eËÚÓ˙pL B‡ e·¯Â¿»∆ƒ¿«¬»≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‰L„ÚkÓ ‰ÈÁn‰ ËÚÓ˙z ‡ÏÂ ,ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a«∆∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«¬»»¿…
˙ÁÈÓˆ È„kÓ ˙BÁÙa ˙¯‰a‰ ÛBÒÏ ‰ÈÁn‰ ·¯˜zƒ¿««ƒ¿»¿««∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒ«

e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÚO ÈzL29. ¿≈¿»¿∆≈«¿

מ"ד.28) זה.29)שם בפרק

.Ê˙¯‰a30dÙÈwÓ ¯˙È B‡ ‰L„Úk ÈÁ ¯O·e ÒÈ¯‚k «∆∆ƒ¿ƒ»»««¬»»»≈«ƒ»
È¯‰ - ÈÁ‰ ¯Oa‰ ˙‡ ˙ÙwÓ ‰iL ˙¯‰·e ,ıeÁaÓƒ««∆∆¿ƒ»«∆∆∆«»»««¬≈
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡ È¯‰L ,¯ÈbÒ‰Ï ˙ÈÓÈt‰ ˙¯‰a‰««∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¬≈≈»ƒ«

‰‡ÓË31ËÈÏÁ‰Ï ‰BˆÈÁ‰ ˙¯‰·e ,32‰ÈÁn‰ È¯‰L , À¿»«∆∆«ƒ»¿«¿ƒ∆¬≈«ƒ¿»
Ô‰ÈÈaL ÈÁ‰ ¯Oa‰ ËÚÓ˙ .dÚˆÓ‡a33CÏ‰L B‡ ¿∆¿»»ƒ¿«≈«»»««∆≈≈∆∆»«

‰È‰L ÔÈa ÌÈÙaÓ ‰ÏÎÂ ËÚÓ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BlkÀ≈∆»»ƒ¿«≈¿»∆ƒƒ¿ƒ≈∆»»
da ÔÈ‡L ˙Á‡ ˙¯‰·k Ô‰ÈzL È¯‰ - ıeÁaÓ ËÚÓ˙Óƒ¿«≈ƒ«¬≈¿≈∆¿«∆∆««∆≈»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ34. ƒ«À¿»

מ"ה.30) אלא 31)שם בבהרת אינה שהמחיה מפני 
לה. זו 32)מחוצה שמחיה האומר שם, כתנאֿקמא

החיצונה. הבהרת ע"י היא פחות 33)מבוצרת ונשאר
שפשה 34)מכעדשה. מפני טומאה, סימן אינו והפשיון

אינה  שהמחיה ואףֿעלֿפי עקיבא, כר' פסק המחיה. לתוך
ה  אין לפנימית, טומאה נקרא סימן המחיה לתוך שלה פשיון

המחיה  היתה אם בין הבדל ואין ה"ה). (ראה מבחוץ פשיון
כר' ולא יותר, גדולה היתה אם ובין מצומצמת, כעדשה

במ"ו. שם שמעון

.Á¯·È‡ L‡¯a ‰˙È‰L ˙¯‰a35,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ «∆∆∆»¿»¿…≈»ƒ»≈»ƒ
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ¯·È‡‰ L‡¯a ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰Â¿«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿…»≈»≈»ƒ«
‡ˆÓÂ ,Ú‚p‰ ˙‡ ˙˜ÏBÁ ‰ÈÁn‰L ÈtÓ .‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆∆∆«∆«¿ƒ¿»
„¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óe Ô‡kÓ „¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óƒ¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»≈«¿≈

‰‡B¯ ‰È‰iL - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :ÌÈÚ‚a ¯Ó‡Â ,Ô‡kÓƒ»¿∆¡«ƒ¿»ƒ¿»»«…≈∆ƒ¿∆∆
ÌÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰ el‡Â .˙Á‡k Blk Ú‚p‰«∆«À¿««¿≈≈»≈≈»ƒ∆≈»
,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ :‰ÈÁÓa ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»≈∆¿¿»«ƒ¿«¿«ƒ

ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡ ÈL‡¯Â36‰¯ËÚ‰ L‡¯Â ,37, ¿»≈»¿«ƒ¿…«…∆¿…»¬»»
LÈ‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯ Ï·‡ .‰M‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯Â¿»≈«ƒ∆ƒ»¬»»≈«ƒ∆ƒ

ÔÈÏecÏc‰Â ˙Ï·È‰Â38‰ÈÁÓa ÔÈ‡nhÓ39. ¿«¿…∆¿«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

והכסף35ֿ) זו. משנה על רבים פירושים נאמרו מ"ו. שם
בלי  בהרת בין הבדל שיש רבינו, לדעת מפרש כאן משנה
כשיש  זו בהלכה והמדובר מחיה, בה שיש בהרת ובין מחיה
כאחת  נראית אינה ואףֿעלֿפיֿכן כגריס, מקום האבר בראש
נראית  היא מחיה בה אין אם אבל מחיה, באמצעה יש אם
יושב  מקומן "שהיה בה"ט: רבינו כתב ולפיכך כאחת.
חולקת  מחיה אין אם פירוש, בנגעים" מטמאים כגריס
התוספתא  דברי לפי מתיישב זה פירוש אין [אולם אותם.
כאן, הראב"ד השגת ראה וצריךֿעיון. עייןֿשם פ"ה, נגעים

המשנה]. על הרא"ש אבר 37)האף.36)ופירוש ראש
על 38)הזכרות. בפירושו (רבינו העור על חולני גידול

יבלות 39)המשנה). שגם אליעזר, ר' אומר במשנה, שם
עליו. חולק שתנאֿקמא ומשמע מטמאים, אינם ודלדולים
נתבאר  ולא כתנאֿקמא. – מקום בכל כדרכו - רבינו ופסק
יום  'תוספות (ראה איברים ראשי ובין אלה בין ההבדל טעם

שם). טוב'

.ËÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÎÂ40·LBÈ ÔÓB˜Ó ‰È‰L el‡ ¿»»≈≈»ƒ≈∆»»¿»≈
·¯k ÔÈl‚Ú eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ - ÒÈ¯‚kƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ»¬Àƒ¿…
L‡¯a ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ?„ˆÈk .ÔÈ¯B‰Ë - Ì„‡ Èa ˙i¯a¿ƒ«¿≈»»¿ƒ≈««∆∆ƒ¿ƒ¿…
- CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ˙ÚÙBL BÚaˆ‡ L‡¯a B‡ BÓËÁ»¿¿…∆¿»««≈«¿≈«
Blk e‰‡¯iL „Ú - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë»∆∆¡«¿»»«…≈«∆ƒ¿≈À

.˙Á‡k¿««

שם.40) והערות ה"ח ראה פ"ב. נגעים תוספתא

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
ואם 1) מראה, זה ומאי המטמא, פשיון שיעור כמה יבאר

ובהרת  טומאה, סימן הוא פשיון זה אי הנגע, לתוך פשה
כגריס  בהרת שהיתה, כמות ופשתה הפטור אחר שנכנסה
הטמא  והחליטו, המחייה בתוך לבן ושיער כעדשה ובה

שני. או ראשון שבוע בסוף או בתחילת שהוחלט

.‡‡e‰L ÏÎa ‡nËÓ ÔBÈOt‰2‰È‰iL ‡e‰Â . «ƒ¿¿«≈¿»∆¿∆ƒ¿∆
ÌÈÚ‚p‰ ˙B‡¯nÓ ˙Á‡Ó ÔBÈOt‰3‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ¿≈««ƒ«¿«¿»ƒ¬»ƒ»»

ÔBÈOt‰ ÔÈ‡Â .ÔBÈOt BÈ‡ - ˜‰a ‰‡¯Ó ÔBÈOt‰«ƒ¿«¿≈…«≈ƒ¿¿≈«ƒ¿
Ú‚pÏ ıeÁ ‰OÙiL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ4‰Ot Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«∆«¬»ƒ»»

a ?„ˆÈk .‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú‚p‰ CB˙Ï˙¯‰ ¿«∆«¬≈¿∆»»≈««∆∆
ÛBÒ·e ,d¯ÈbÒ‰Â ‰L„ÚkÓ ˙BÁt ÈÁ ¯Oa dÎB˙·e¿»»»«»ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ»¿

‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ Úe·M‰5CÏ‰L B‡ «»«ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»∆»«
˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;ÔBÈOt ‰Ê ÔÈ‡ - Blk ÈÁ‰ ¯Oa‰«»»««À≈∆ƒ¿∆≈««∆∆

.dÏ ‰ˆeÁ ‡l‡ dÎB˙Ï ‰OBt»¿»∆»»»

מ"א.2) פ"ד ממראה 3)נגעים אינו הפשיון ואפילו שם.
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קלז

קלז

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הי"ד, פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת הראשון. הנגע
הפשיון  – מטמא העיקרי) (הנגע שהאום "המראות שנינו:

וה"ז.4)מטמא". ה "ה פ"ג למעלה והבהרת 5)ראה
מקומה. תפסה

.·¯bÒ‰ ¯Á‡ ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔBÈOt‰ ÔÈ‡6; ≈«ƒ¿ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆««∆¿≈
‡e‰L Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯Â ‰lÁza ‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿ƒ»¿»»«…≈∆«∆«∆
ÛBÒ „Ú B¯ÈbÒÓ ‡l‡ ,BËÈÏÁÓ BÈ‡ - CÏB‰Â ‰OBt∆¿≈≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«

.‰‡¯ÈÂ Úe·M‰«»«¿ƒ¿∆

ראשון 6) שבוע בסוף (מטמא) "ובפסיון מ"ג: פ"ג נגעים
ב'תורת  מ"ב. בפ"ד שם משמע וכן שני". שבוע ובסוף
"אחרי  ז): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו הי"ג שם כהנים'

הכהן". אל הראותו

.‚˙¯‰a‰ ÔÈ‡7CB˙Ï ‡ÏÂ ÔÈÁM‰ CB˙Ï ‰OBt ≈««∆∆»¿«¿ƒ¿…¿
ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰8˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ «ƒ¿»¿…¿ƒ¿««¿ƒ¿…¿ƒ¿«

eÁ¯˜pL Èt ÏÚ Û‡ Ô˜fÏ ‡ÏÂ L‡¯Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿…»…¿…«»»««ƒ∆ƒ¿¿
‰OÙ˙ ‰Ot Ì‡Â :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ¯ÚO‰ CÏ‰Â¿»««≈»≈∆∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆

¯BÚa ˙ÁtÒn‰9- ˜‰a‰ CB˙Ï ‰˙OtL ˙¯‰a Ï·‡ . «ƒ¿««»¬»«∆∆∆»¿»¿«…«
ÈOt ‰Ê È¯‰ÔB10. ¬≈∆ƒ¿

מ"ח.7) פ"ו פ"ב 8)שם למעלה וראה מ"ה. פ"א, שם
המונחים. פירוש בראש 9)ה"ד ולא ומכווה, בשחין ולא

נגעים  לענין מיוחדים דינים להם קבעה שהתורה ובזקן
פ"ח). לקמן ככל 10)(ראה ודינו נגע, אינו שבוהק מפני

סוף  נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שאמרו (ומה בשר. עור
מראה  הוא שהפשיון הכוונה לבוהק" שפשה "פרט פ"ב

שם). ראה בוהק.

.„ÔÈÁM‰11˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓe ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰Â «¿ƒ¿«ƒ¿»¿«…«ƒ¿««¿ƒƒ¿«
ÔBÈOtÏ ÌB‡‰ ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L ‰ÂÎn‰12BÈ‡ - «ƒ¿»∆≈¿ƒ≈»«ƒ¿≈

B¯ÈbÒ‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ13‡ˆÓpL „Ú Ô‰Ï eÎÏ‰Â14 ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆«∆ƒ¿»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌB‡Ï CeÓÒ ÔBÈOt‰«ƒ¿»»¬≈∆À¿»

שם.11) הנגע 12)משנה, פשה ההסגר, שבוע אחרי
לבינה. בינו מבדיל מאלה ואחד בבהרת, נוגע אינו והפשיון

שני.13) ההסגר.14)הסגר ימי שבעת אחרי

.‰ÒÈ¯‚k ˙¯‰a15‰˙OÙe16„BÚÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk17, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ¿ƒ»
ÌB‡‰ ÔÓ CÏ‰Â18ÒÈ¯‚ ÈˆÁk19¯˙Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«ƒ»«¬ƒ¿ƒ««ƒ∆«»

‰Ê [È¯‰] - ÒÈ¯‚kÓ ¯˙È ÔBÈOt‰ ÌÚ ÌB‡‰ ÔÓƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ¬≈∆
¯B‰Ë20„BÚÂ ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe ÒÈ¯‚k ‰˙È‰ .21‰ÎÏ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»

ÌB‡‰ dÏ22‰lÁza ‰‡¯z -23¯Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈÂ »»≈»∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»«««
Úe·L24˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰Â ,B¯ÈbÒ‰Â ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .25 »«»¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»««∆∆

¯bÒ‰ ÈÓÈ ÛBÒa26dÓB˜Óa ˙¯‰a ‰¯ÊÁÂ ,27˙BÓk ¿¿≈∆¿≈¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿
‰˙È‰L28‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ -29CB˙a] ‰ËÚÓ˙ . ∆»¿»¬≈¿∆»»ƒ¿«¬»¿

‰˙È‰L ˙BÓk ‰¯ÊÁÂ ‰˙OÙe [¯bÒ‰ ÈÓÈ30B‡ , ¿≈∆¿≈»¿»¿»¿»¿∆»¿»
‰˙OtL31‰¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ ËÚÓ˙Â32- ‰˙È‰L ˙BÓk ∆»¿»¿ƒ¿«≈«ƒ¿¿»¿»¿∆»¿»

¯ÈbÒÈ ‰Ê È¯‰33¯ËÙÈ B‡34. ¬≈∆«¿ƒƒ¿…

מ"ט.15) פ"ד ההסגר.16)שם יותר 17)אחרי משהו

גריס. הנגע.18)מחצי נתמעט השני מצדו
ה"ועוד".19) כשיעור פשיון היא כחכמים,20)והתוצאה

כשיעור, בו נשאר ולא נתמעט הראשון הנגע ונימוקם: שם.
עם  מצטרף הפשיון אין ולפיכך אינו, כאילו כולו והרי
כגריס. אינו לבדו והחדש שיעורו, את להשלים הנותר
גריס", כחצי "שפשתה ח שבמשנה הדין על דילג (רבינו
ומכלֿ ועוד, גריס בכחצי שמטהרים כחכמים שפסק מפני
דעתו  להשמיענו באה והמשנה מצומצם. גריס בכחצי שכן
מ"ח  שם ראה המקרים. שני בין שמחלק עקיבא רבי של
באור). ד"ה ה"ה, לקמן כסףֿמשנה וראה ומ"ט,

לשון 21) נקט ורבינו מצומצם, כגריס פשתה אם והואֿהדין
אבל  ועוד, בכגריס ומטמא חולק עקיבא שרבי (שם) המשנה

לחכמים. מודה בו 22)בכגריס שיש הפשיון כל ונשאר
מהאום. יותר היינו ועוד, כתחילה.23)כגריס צ"ל:

של  בפשיון למעלה שביארנו למה בהתאם שם, כחכמים
חדש. כנגע נידון שהפשיון גריס, שני 24)כחצי פירוש,

הראשון  ההסגר אחרי הבהרת פשתה לא אם חדשים הסגרים
שלושה  של אפשרות מזה ויוצא שני), הסגר למעשה (שהוא

מ"ז.25)הסגרים. הגירסה:26)שם שלפנינו, במשנה
באמצע  שהלכה לפרש, ואפשר שבוע". בסוף וחזרה "הלכה
במשנה  רבינו שגירסת ונראה בסופם. וחזרה ההסגר ימי

וחזרה". שבוע בסוף "הלכה עצמו 27)היא: מקום באותו
הראשונה. הבהרת ולא 28)של הראשונה על יתירה לא

ממנה. חדש 29)פחותה כנגע אותה דנים אין כלומר,
אחד. נוסף בהסגר דיו אלא הסגרים, שני עליו להטיל
אם  אבל שחזרה, לפני המנוגע את הכהן פטר כשלא ומדובר
"לאחר  אמרו: שם, במשנה חדשה. כבהרת דינה - פטרו

כתחילה". תראה ההסגר.30)הפטור בתוך 31)אחרי
ההסגר. ההסגר.32)ימי שבוע 33)בסוף בסוף הוא אם

ומשמיענו 34)ראשון. שני. שבוע בסוף הוא המקרה אם
כלל. נשתנה לא כאילו הנגע ודין כלל, פשיון זה שאין רבינו
"שאם  ה"ז: פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת זה דין ומקור
לא  כאילו וכנס, פשה ואם כנס. לא כאילו ופשה, כנס
מעלים  לא אינם ההסגר ימי בתוך השינויים שכל פשה",

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מורידים ולא

.ÂÒÈ¯‚k ˙¯‰a35ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe36„ÏBÂ ,37ÔBÈOta «∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿
‰‡¯z - ÌB‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»≈»»»¿»¿»»»≈»∆

‰lÁza38ÛBÒa ,B¯ÈbÒ‰Â ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ . «¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
ÚÏÒk ‡È‰ È¯‰Â Úe·M‰39‡È‰ ‡È‰L ˜ÙÒ ,40˜ÙÒ «»««¬≈ƒ¿∆«»≈∆ƒƒ»≈

˙¯Á‡ ‡È‰L41‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ÈzÁz ‰‡a42. ∆ƒ«∆∆»»«¿∆»¬≈∆»≈

וחכמים.35) עקיבא רבי מחלוקת מ"ו. והוחלט.36)שם
עם 37) ביחד הפשיון בא אם אבל והוחלט, שפשתה אחרי

בטומאתו  שנשאר חכמים מודים לבן, שיער עם או המחיה
דבר). של טעמו שם ראה ישראל'. ('תפארת הראשונה

בסימני 38) להתבונן הכהן וצריך חדש, נגע הוא כאילו
שנשאר  האומר עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים הטומאה.
על  בפירושו (רבינו הפשיון מפני הראשונה בטומאתו
ההבדל  מהו לבאר מתכוון שם שרבינו (נראה, שם). המשנה,
המנוגע  שניהם לדברי שהרי לחכמים, עקיבא רבי שבין
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קלח

קלח

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חדש  נגע שזה חכמים שלדעת מפרש, הוא ולפיכך טמא,
במחיה  המחייבים הפרטים כל את לבדוק הכהן צריך
חלק  הוא שהפשיון לשיטתו עקיבא רבי אבל לבן, ובשיער
לא  שאם ומכאן, כהן. בבדיקת צורך ואין הראשון מהנגע
שנשאר  אףֿעלֿפי האום, והלכה חדש טומאה סימן נולד
כתב  שם ור"ש חכמים. לדעת טהור – כגריס הפשיון
קרבן  מביא עקיבא רבי לדעת קרבנות, לענין הוא שההבדל
ה'ירושלמי' על הש"ס ובגליון שנים. – חכמים ולדעת אחד,
שאלה  נשאלה שם שב'ירושלמי' מעיר, ה"ה פ"א קטן מועד
והר"ש  רבינו הזכירו לא למה ומתפלא ביניהון?" "מה זאת:

הזה). ה'ירושלמי' את משנה' ה'כסף פ"ה 39)וגם שם
מגריס. גדול הסלע טמאה.40)מ"א. והיא ופשתה

הסגר.41) טמא 42)וטעונה ספק אם כאן ביאר לא רבינו
ספק  שהוא משמע כאן המשנה על ומפירושו טמא. ודאי או
להיפך  או לבן לשיער קדמה בהרת אם בספק כמו טמא

פ"ב. בסוף

.ÊÒÈ¯‚k ˙¯‰a43‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ44Ba LÈ Ì‡ , «∆∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ≈
d˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯45ÔBÈOÙÏe Ô·Ï ¯ÚOÏ46, …«¿≈¿»¿»¿≈»»»¿ƒ¿

‰ÈÁÓÏ ‡Ï Ï·‡47„Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰ ÔÈ‡L ; ¬»…¿ƒ¿»∆≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«
ÛBÒÂ ‰ÈÁn‰ ÛBÒ ÔÈa ‰È‰ÈÂ ˙¯‰a‰ d˙B‡ ÛÈwzL∆«ƒ»««∆∆¿ƒ¿∆≈«ƒ¿»¿
˙B¯‰a ÈzL eÈ‰ .˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ·Á¯ ˙¯‰a‰««∆∆…«¿ƒ«¿≈¿»»¿≈∆»
- ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯ Ba LÈ Ì‡ :BÊÏ BfÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ¿≈ƒ»ƒ≈…«¿≈¿»

ÔÙ¯ˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÙ¯ˆÓ48¯Á‡ Úe·L B¯ÈbÒ‰ ¿»¿»¿ƒ»≈¿»¿»ƒ¿ƒ»«««
¯ËÙ‰ ¯Á‡Ïe ,B¯ËÙe ‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ,Úe·L»«¿…«ƒ«À¿»¿»¿««∆¿≈

ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ ‡e‰L Ïk Ú‚p‰ ‰Nt. »»«∆«»∆Õ¬≈∆À¿»

מ"ה.43) צר.44)שם מנוגע החוט 45)פס דין פירוש,
עצמה. בתוך 46)כבהרת לבנות שערות שתי יש אם

טמא. – המנוגע החוט התרחב אם או אי 47)החוט, כי
צר  במקום להימצא טומאה, סימן שהוא למחיה לה אפשר
כמקום  הוא החוט רוחב אם אבל רבינו, שמסיים כמו שכזה,
– שערות שתי רחבה המחיה ובאמצע שערות, שש צמיחת

הענין.48)מטמאה. לפי ה"ז מסתיימת כאן

.Á‰¯‰hL ˙¯‰a49¯bÒ‰ CBzÓ50,ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ «∆∆∆»¬»ƒ∆¿≈ƒ∆¿≈
‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰pnÓ eÎÏ‰L51da ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡ - ∆»¿ƒ∆»ƒ»≈À¿»≈«¿ƒƒ»
ÌÏBÚÏ52. ¿»

פ"ב.49) נגעים נולדו 50)תוספתא ולא פעמיים שהסגירה
טומאה. פ"ז 51)סימני לקמן (ראה גופו בכל שפרחה או

שיער 52)ה"א). פשיון, כגון טומאה סימני בה נולדו ואם
הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מחליטים, – מחיה או לבן

.Ë˙¯‰a53¯eht‰ ¯Á‡ ‰ÒkL54˙BÓÎÏ ‰˙OÙe «∆∆∆»¿»«««ƒ»¿»ƒ¿
‰˙È‰L55È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ‰¯ÊÁÂ ‰˙OtL B‡ , ∆»¿»∆»¿»¿»¿»ƒ¿∆»¿»¬≈

B˙¯‰Ëa ‡e‰56. ¿»√»

אבל 53) כאן), (ראב"ד מצומצם כגריס כשהיתה מדובר
זה  הרי ופשתה, וחזרה לכגריס ופחתה מכגריס יותר כשהיא
וראה  מ"ג. פ"ט, נגעים במשנה משמע (כן ומטמא פשיון

כאן). בה 54)כסףֿמשנה נולדו ולא פשתה שלא מפני
לבנות. שערות שתי או הפיטור.55)מחיה לפני

מטמא,56) פיטור אחרי שפשיון בה"ח שאמרנו ואףֿעלֿפי
הפיטור. בשעת משהיה גדול הנגע אם היינו

.È˙¯‰a57‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k58Ô·Ï ¯ÚOÂ «∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿≈»»»
BËÈÏÁ‰Â ‰ÈÁn‰ CB˙a59‰ÎÏ‰ ËÏÁ‰ ¯Á‡Ïe , ¿«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿««∆¿≈»¿»

‰ÈÁn‰60Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË -61Ô·Ï ¯ÚO‰ CÏ‰ ; «ƒ¿»»≈ƒ¿≈≈»»»»««≈»»»
˙¯‰a‰ CB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ ‰È‰ .‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË -»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»«≈»»»¿««∆∆
- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ ;‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË - BÏ CÏ‰Â¿»«»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

.Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈≈»»»

מ"ו.57) פ"ד בהלכה 58)שם בבות שתי המשנה. לשון
הבהרת, בתוך לבן שיער ב. המחיה: בתוך לבן שיער א. זו:
רבי  וחכמים, שמעון רבי במחלוקת שם שנויות ושתיהן
ראשונה  בבא שם, ומדובר מטמאים. וחכמים מטהר שמעון
והבבא  כגריס, היא – המחיה בלי – לבדה כשהבהרת
עם  ביחד אלא כגריס בבהרת שאין במקרה עוסקת השניה
באה  ובשתיהן כגריס", בבבא הלשון שינוי ומכאן מחייתה.
אפילו  מטהר שהוא שמעון רבי של כוחו להשמיענו המשנה
במחיה, הוא הלבן השיער אם כגריס היא לבדה כשהבהרת
הוא  השיער אם אפילו מטהר הוא כגריס בבהרת אין ואם
מטמאים  וחכמים נימוקו). שם (ראה ממש הבהרת בתוך
הלבן  והשיער המחיה בלי כגריס בבהרת כשאין אפילו

כ  פוסק רבינו במחיה. בבבא נמצא דילג ולפיכך חכמים,
שתי  כי כגריס", ומחייתה היא "היתה המילים: על שניה
בבהרת  כשאין היינו עצמו, המקרה באותו עוסקות הבבות
בה  יש אם וכלֿשכן טמא, ואעפ"כ המחיה עם אלא כגריס
'תפארת  וראה שם, למשנה רבינו פירוש (ראה כגריס
בפירושו  רבינו של ולשונו ומה, מב אות 'יכין' שם ישראל'

פירושי). נכונות את מוכיחה שם, שני 59)למשנה מפני
הטומאה. ונמצא 60)סימני לתוכה הבהרת ונתפשטה

הבהרת. בתוך הלבן למעלה 61)השיער שאמרנו ואע"פ
טומאה, סימן אינו לבהרת לבן שיער קדם שאם ה"ו) (פ"ב
הבהרת, שהגיעה לפני זה במקום לבן שיער היה כאן והרי
הנגע, מאותו כחלק נחשבת שהמחיה חכמים סוברים
('תורת  לבן" הפך בנגע "ושער ג) יג, (ויקרא אמרה והתורה

ה"ז). ב' פרשתא פ"א נגעים פרשת כהנים'

.‡È˙¯‰a62ÔBÈOÙe ‰ÈÁÓ d·e63- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ : «∆∆»ƒ¿»ƒ¿»¿»«ƒ¿»
ÈtÓ ‡ÓË - ÔBÈOt‰ CÏ‰ ;ÔBÈOt‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ¿≈

BËÈÏÁ‰ .ÔBÈOÙ·e Ô·Ï ¯ÚOa ÔÎÂ .‰ÈÁn‰64¯ÚOa «ƒ¿»¿≈¿≈»»»¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈»
‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO Ba ¯ÊÁÂ ¯ÚO‰ CÏ‰Â Ô·Ï»»¿»««≈»¿»«≈»»»«≈∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÁÓa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ BÏƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»
B‡ Ô·Ï ¯ÚO B‡ ˙¯Á‡ ‰ÈÁÓ BÏ ‰„ÏBÂ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»¿¿»ƒ¿»«∆∆≈»»»
Ba ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOtƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿¿»««ƒ¿¿»«
- Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOtƒ¿«≈∆¿»»ƒ¿»≈»»»

‰È‰L ˙BÓk B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰65‡Óh‰ „Á‡ . ¬≈∆¿À¿»¿∆»»∆»«»≈
‰lÁza ËÏÁ‰L66ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa ËÏÁ‰L B‡ ∆À¿««¿ƒ»∆À¿«¿»«ƒ

ÈL Úe·L ÛBÒa B‡67¯eht‰ ¯Á‡ B‡68ÏÈ‡B‰ , ¿»«≈ƒ«««ƒƒ
Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡ - ÌB˜Ó ÏkÓ ËÏÁ‰Â¿À¿«ƒ»»≈»«∆…ƒ»≈

ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ ‡Ï ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ69¯Á‡ ÔÓÈÒ ‡ÏÂ70. ƒ«À¿»…ƒ«∆¿≈¿…ƒ»«≈
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קלט

קלט

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ט שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"ז.62) שני 63)שם בה נמצאו ההסגר אחר פירוש,
מטמא  אינו ההסגר לפני פשיון שהרי אלה, טומאה סימני

ה"ב). ואינה 64)(למעלה חדשה, בבא מתחילה כאן
שלפניה. הדינים עם להערכת 65)קשורה זקוקה ואינה

מחיה 66)כהן. בו שהיו כגון הכהן, של ראשונה בראייה
לבנות. שערות הטומאה.67)או מסימני אחד ע"י

והוחלט,68) טומאה סימן בו נולד הכהן שטיהרו אחר
אחר. במקומו ובא זה סימן הלך מחיה 69)ואחרֿכך

לבן. אלא 70)ושער בתחילה, החלט סימן שאינו פשיון,
הסגר. אחר

âכסלו י"ט שלישי âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

ודיניהם,1) השחין וצרבת ושחין מכווה היא זו אי יבאר
בהיפך, או מכווה שנעשה שחין זה, עם זה מצטרפים ואם
ואי  שחין, נעשית השבוע ובסוף הבשר בעור שהסגירו ומי
שיער  העלו שלא והזקן והראש דינם, ומה גיבח קרח זה

מעולם.

.‡¯BÚ‰ ËLÙÂ B¯Oa ¯BÚa ‰kÓ BÏ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»¿¿»¿ƒ¿«»
ÔB‚k ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‰kn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰kn‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»ƒ»¿»««»≈¬«»≈¿

ıÓ¯a B‡ ˙ÏÁ‚a ‰ÂÎpL2BalL Ô·‡a B‡ ÏÊ¯·a B‡ ∆ƒ¿»¿«∆∆¿∆∆¿«¿∆¿∆∆∆ƒ¿
L‡a3Ì‡Â ;‰ÂÎÓ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆¬≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

‰ÂÎn‰ ‰˙È‰4Ô·‡a ‰˜lL ÔÈa ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‡lL »¿»«ƒ¿»∆…≈¬«»≈≈∆»»¿∆∆
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‰ÂÎn‰ ‰˙È‰L ÔÈa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚa B‡¿≈¿«≈»∆≈∆»¿»«ƒ¿»≈¬«√ƒ

˙ÈÊÊÁ B‡ ·¯b ÔB‚k ,Ûeb‰5B‡ ,¯BÚ‰ „ÈÒÙ‰L «¿»»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»
e˙ÈÁL‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙˜l„Â ˙Ác˜ B‡ ˙ÙÁL«∆∆«««¿«∆∆¿«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÔÈÁL ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰»¬≈∆ƒ¿»¿ƒ

חם.2) במעיינות 3)אפר שנתלבנו וברזל באבן מכה אבל
שחין. אלא מכווה אינה געש הר בלוע או בכתב4ֿ)חמים

"המכה". תימן: בעור.5)יד חולניים צמחים מיני

.·„etL ÔaÏ6Ba ‰k‰Â7(Ê¯·Ó) BL‡¯ ‰È‰ Ì‡ : ƒ≈«¿ƒ»ƒ»»…¿…»
„Á BL‡¯ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ÂÎÓ BÊ È¯‰ - [¯eck]8È¯‰ - «¬≈ƒ¿»¿ƒ»»…«¬≈

˜ÙÒ BÊ9‡È¯·Ë ÈÓa ‰˜Ï .ÔÈÁL B‡ ‰ÂÎÓ ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒƒ¿»¿ƒ»»¿≈¿∆¿»
˙Ù‚a B‡10.ÔÈÁL ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ

רומח.6) דקירה.7)כעין אלא 8)מכת ממש חד לא
פוצעת. וההכאה קצת שם,9)מחודד נפשטה שלא אבעיא

לליבונה" קודם "חידודה שם אמר ממש חד בסכין אבל
נידון  ולפיכך להכווייה קודם הסכין מחוד הפצע כלומר,

שנסחטו 10)כשחין. זיתים פסולת פירש: שם רש"י
שמנם. להוציא

.‚Ô‰ ˙Bi¯Ë ˙BkÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«∆≈«¿ƒ≈
eÈÁ .ÏÏk ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈ„¯BÓ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÓb Èet¯ e‡t¯˙Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»««ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯BÚ‰ ¯‡LÏ ‰ÓBc dÈ‡Â ˙˜lˆ ÌB˜n‰L∆«»«∆∆¿≈»»ƒ¿»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ,¯·c ÏÎÏ ¯Oa‰ ¯BÚk11 ¿«»»¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ

.e¯‡aL BÓk ˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿∆≈«¿

ומחייה.11) לבן שיער פשיון,

.„eÏÈÁ˙‰12˙B‡t¯˙‰Ïe ˙BÈÁÏ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿
˙·¯ˆ ‡È‰ BÊ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‰tÏ˜ Ô‰ÈÏÚ ˙ÈOÚÂ¿«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ»∆∆
,ÌL ‰¯eÓ‡‰ ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈÁM‰«¿ƒ»¬»«»ƒ¿««ƒ¿»»¬»»

ÔBÈOÙa B‡ Ô·Ï ¯ÚOa :ÔÈÓÈÒ ÈLa ˙B‡nËÓe13, ¿«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»»¿ƒ¿
„Á‡ Úe·L ‡l‡ ¯bÒ‰ Ô‰a ÔÈ‡Â14˙¯‰a ?„ˆÈk .15 ¿≈»∆∆¿≈∆»»«∆»≈««∆∆

‰È‰ Ì‡ :‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓa B‡ ÔÈÁM‰ ˙·¯ˆa ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆∆«¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»
- Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - Ô·Ï ¯ÚO da»≈»»»«¿ƒ…»»»≈»»»
„ÏB Ì‡ :Úe·M‰ ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .„Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«∆»¿ƒ¿∆¿«»«ƒ«
ÌeÏk da „ÏB ‡Ï Ì‡Â ;ËÈÏÁÈ - ‰˙Ot B‡ ¯ÚO da»≈»»¿»«¿ƒ¿ƒ…«»¿
Ô·Ï ¯ÚO da „ÏB B‡ ¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰˙Ot .¯ËÙÈ -ƒ¿…»¿»¿«««ƒ«»≈»»»

ËÈÏÁÈ -16. «¿ƒ

שנינו:12) ה הלכה ו פרק נגעים פרשת כהנים בתורת שם.
לומר  תלמוד מורד, לפרש) אני (יכול יכול "שחין",
(שיתרפא  צלקת שייעשה עד יכול "ונרפא" אי "ונרפא",
לומר  תלמוד בלבד), צלקת במקומו ותישאר לגמרי,

נרפא. ולא נרפא כיצד? הא מחייה 13)"שחין", אבל
טומאה. סימן אחר 14)אינה טומאה סימן נולד לא ואם

ומכווה. בשחין אחד הסגר רק נאמר בתורה טהור. - ההסגר
סתם 15) "בהרת" כותב שרבינו מקום שבכל ביארנו, כבר

המראות, ארבעת לכל הכוונה הלבנונית, דירוג עם קשר ללא
ביצה. קרום סיד, צמר, ומכווה 16)שלג, שחין דין בזה

הבשר. בעור נגע כדין

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰17.‰Ê ÌÚ ‰Ê «¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ,·e˙k‰ Ô˜lÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»«»«∆≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
,¯Oa‰ ¯BÚÏ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈOBt ÔÈ‡Â .‰Ê∆¿≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿«»»
‰È‰ ?„ˆÈk .ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a ‡ÏÂ¿…«∆∆«»»»¿»≈«»»

Ô‰ÈzLa ÒÈ¯‚k ˙¯‰·e ‰ÂÎn‰ „ˆa ÔÈÁL18È¯‰ - ¿ƒ¿««ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆¬≈
B‡ ‰iMÏ ‰˙OÙe Ô‰Ó ˙Á‡a ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê∆»»¿»¿««≈∆»¿»«¿ƒ»

¯B‰Ë - ¯Oa‰ ¯BÚÏ ‰˙OtL19¯BÚa ˙¯‰a ‰˙È‰ . ∆»¿»¿«»»»»¿»«∆∆¿
CB˙a ‰È‰ .ÔBÈOt BÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰˙OÙe ¯Oa‰«»»»¿»¿««≈∆≈ƒ¿»»¿

ÒÈ¯‚k ÔÈÁL ˙·¯ˆ Btk20ÒÈ¯‚k ˙¯‰a d·e21- «»∆∆¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚOÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ÈbÒÈ22‡ÏÂ «¿ƒ∆««ƒ∆≈»¿»¿≈»»»¿…

‰OÙ˙Â dcˆa ¯Á‡ ÔÈÁL BÏ „ÏeÈ ‡nL ,ÔBÈOÙÏ¿ƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
.BÎB˙Ï¿

אין 17) מכווה גריס וכחצי שחין גריס כחצי בו היו אם
שדיני  פי על ואף המנוגע, את ומטהרים לכגריס מצטרפים
"או  מהכתוב למדו שם כהנים בתורת שווים. ומכווה שחין
ביניהם. לחלק באה "או" המלה אש" מכוות ...

יחד.18) פשה 19)בשניהם אם רק מטמא והפשיון
עצמה. המחייה אותה ומילא 21)מצומצם.20)במקום

פשיון, של אפשרות כל אין כן ואם הצרבת מקום כל את
הבשר. לעור פושה שאינה אמרנו שערות 22)שהרי אין

היד. כף על צומחות

.ÂÔÈÁM‰ ˙‡ ‰ÂÎÓ ‰Ïha - ‰ÂÎÓ ‰OÚpL ÔÈÁL23; ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»∆«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡ .‰ÂÎn‰ ÔÈÁL Ïha - ÔÈÁL ˙ÈOÚpL ‰ÂÎÓeƒ¿»∆«¬≈¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈

יום שלישי 
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צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ט שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ‰ÂÎÓ Ì‡ ‰È‰ ÔÈÁL Ì‡ Úe„È24; »«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈¿»¿
·e˙k‰ Ô˜lÁ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰‡ÓËÂ „Á‡ ÔÓÈÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ»∆»¿À¿»««¿…ƒ¿»«»

.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ‡l‡∆»«∆≈ƒ¿»¿ƒ

צירוף,23) לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל השני
זה. עם זה מצטרפים שאינם הקודמת בהלכה שאמרנו

ומטמא.24)

.Ê‰OÚ Úe·M‰ ÛBÒ·e ÔÈÁLaL ˙¯‰·a B¯ÈbÒ‰ƒ¿ƒ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ¿«»««¬»
¯Oa‰ ¯BÚ25ÛBÒ·e ¯Oa‰ ¯BÚa B¯ÈbÒ‰L B‡ , «»»∆ƒ¿ƒ¿«»»¿

‰lÁza ‰‡¯È - ÔÈÁL ˙ÈOÚ Úe·M‰26. «»««¬≈¿ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבשר.25) בעור נגע עכשיו לפנינו ויש לגמרי נתרפא
שני 26) וטעון חדש נגע הוא כאילו כתחילה. להיות: צריך

הסגרים.

.Á¯LpL ÈÓ27ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO Ïk28ÔÈa ƒ∆»«»¿«…≈≈¬«…ƒ≈
ÏÎ‡L ÔÈa ,¯ÚO Ïc‚Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰kÓ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆≈»¿»¿«≈≈»≈∆»«
e¯ÈM‰L ÌÈ¯·c CÒ B‡ ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈMn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ««ƒƒ∆«≈»»¿»ƒ∆ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ïc‚Ï Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÚO¿»««ƒ∆»¿«≈¿««¿«ƒ
B‡ Á¯˜ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰zÚ BL‡¯ ¯ÚO Ïk „a‡Â¿ƒ≈»¿«…«»¬≈∆ƒ¿»≈≈«

„˜„w‰ ÔÓ B¯ÚO ¯L Ì‡ .Áa‚29ÚÙBL ‰hÓÏe ƒ≈«ƒ»«¿»ƒ«»¿…¿«»≈«
¯‡eˆ ÏL ‰wt „ÚÂ ¯BÁ‡Ï30¯L Ì‡Â ;Á¯˜ ‡¯˜ - ¿»¿«ƒ»∆«»ƒ¿»≈≈«¿ƒ»«

BzÁct „‚k „Ú ÂÈÙÏ ÚÙBL ‰hÓÏe „˜„w‰ ÔÓ31- ƒ«»¿…¿«»≈«¿»»«¿∆∆««¿
.Áa‚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ≈«

סוף 27) עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה
כתוב  ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק

יג, (ויקרא ובפסוק בתורה הוא" טהור הוא "קרח מ)
הבאים  ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו
הקרחת  ובכן בגבחת. או בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו
שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת
האלה. המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר

רבינו:28) גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
יטמא  לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול
בידי  קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד בנגעים)?
שאינה  קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים
שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת אף שער לגדל ראוייה
תלמוד  נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין
- שהיא. קרחת (כל ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר
בקרחת  לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף

הראש.29)וגבחת. בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה מצחו.31)החוליה

.Ë˙B‡nhÓ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰32Ò ÈLa:ÔÈÓÈ «»««¿««««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ
;˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e ‰ÈÁÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»

¯Oa ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ók :Ô‰a ¯Ó‡pL33ÔÈ‡L ÈÙÏe . ∆∆¡«»∆¿«¿≈»««»»¿ƒ∆≈
Ô‰a ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·l‰ ¯ÚO‰ ÔÈ‡ ,¯ÚO Ô‰a34. »∆≈»≈«≈»«»»ƒ«À¿»»∆

Ì‡L ?˙BÚe·L ÈL·e ÔÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿≈»∆ƒ
‰ÈÁÓ da ‰˙È‰Â BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a ˙¯‰a ‰˙È‰»¿»«∆∆¿»«¿¿««¿¿»¿»»ƒ¿»
ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .¯ÈbÒÈ - ‰ÈÁÓ da ‰˙È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ -«¿ƒ…»¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿

;ËÈÏÁÈ - ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏB Ì‡ :Úe·M‰«»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
B‡ ˙Ot .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ÌeÏk da „ÏB ‡Ï…«»¿«¿ƒ»«≈ƒ»»
- ÌeÏk da „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ‰ÈÁÓ da „ÏBpL∆«»ƒ¿»«¿ƒ…«»¿
¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰ÈÁÓ da „ÏB B‡ ˙Ot Ì‡Â .¯ËÙÈƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ¿»¿«««ƒ

ËÈÏÁÈ -35. «¿ƒ

נגע.32) בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן משמע
בפירוש 34) כתוב כן לבן. שיער צמח אם אפילו פירוש,

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים כאמור 35)בתורת
בשר. עור בנגעי למעלה

.È;BÊ ÌÚ BÊ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰«»««¿««««≈»ƒ¿»¿ƒ
.ÌÈzL Ô‰L „nÏÓ - BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿¿««¿¿«≈∆≈¿«ƒ
‡ÏÂ ,¯Oa‰ ¯BÚ ¯‡LÏ ‡ÏÂ BÊÏ BfÓ ˙BOBt ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿…ƒ¿»«»»¿…

.ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a«∆∆«»»»¿»

.‡ÈÔ‰a ‰OÚÂ Á¯˜pL Ô˜f‰ B‡ ˙Áab‰ B‡ ˙Á¯w‰«»«««««««»»∆ƒ¿«¿«¬»»∆
¯BÚaL ‰ÂÎnÎÂ ÔÈÁMk ÔÈ‡nhÓ - ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»∆¿
¯Oa‰ ¯BÚk - eÁ¯˜pL Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰L ;¯Oa‰«»»∆»…«»»∆ƒ¿¿¿«»»
L‡¯‰ .Ô·Ï ¯ÚOa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆≈ƒ«¿ƒ¿≈»»»»…
¯ÚO eÏÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ÚO‰ Ô‰a ÁÓˆiL Ì„˜ Ô˜f‰Â¿«»»…∆∆ƒ¿«»∆«≈»«¬«ƒ…∆¡≈»

ÌÏBÚÓ36Ô‰ È¯‰ - Ô˜faLÂ L‡¯aL ÔÈÏecÏc‰ ÔÎÂ , ≈»¿≈«ƒ¿ƒ∆»…¿∆«»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ¯Oa‰ ¯BÚk37ÈLe ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰ Ô˜Ê ÔÎÂ .˙BÚe·L38eÏÚ‰ ‡lL „Ú »¿≈¿«»ƒ»¿«»ƒ«∆…∆¡
Oa‰ ¯BÚk Ô‰ È¯‰ - ¯ÚOÈ¯‰ - ¯ÚO eÏÚ‰ Ì‡Â ;¯ ≈»¬≈≈¿«»»¿ƒ∆¡≈»¬≈

,¯‡a˙iL BÓk ÔÈ˜˙a ‡nË˙nL ,LÈ‡‰ Ô˜Êk Ô‰≈ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
.˙¯‰·a ‡nË˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈¿«∆∆

צמחו 36) שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער כגון
ראשו. לבן.37)שערות ושיער מחייה פשיון,

הסנטר.38)

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
דינם,1) ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות יבאר

ונגלה  בקמט נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי

טהור. ספיקם אם הנגעים ספק וכל מראהו, ונשתנה

.‡˙BÓB˜Ó el‡2:˙¯‰·a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L Ì„‡a ≈¿»»»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆
,‰t‰ CB˙Â ,ÌËÁ‰ CB˙Â ,ÔÊ‡‰ CB˙Â ,ÔÈÚ‰ CBz»«ƒ¿»…∆¿«…∆¿«∆
,„c‰ ˙Á˙Â ,¯‡evaL ÌÈËÓw‰Â ,ÔËaaL ÌÈËÓw‰Â¿«¿»ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ∆««»¿««««

ÈÁM‰ ˙È·e3Ï‚¯‰ ÛÎÂ ,4Ô˜f‰Â L‡¯‰Â ,Ô¯tv‰Â , ≈«∆ƒ¿«»∆∆¿«ƒ…∆¿»…¿«»»
ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,¯ÚO Ô‰a LiL5el‡ Ïk . ∆≈»∆≈»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰OBt Ú‚p‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ¿…«∆«∆¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ6. ƒƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆«≈À»»

‡l‡ ,ÈeÏb ¯BÚ BÈ‡ el‡ ÏÎÂ ,B¯Oa ¯BÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿»¿»≈≈»∆»
¯BÚ BÈ‡L Ô‰Ó7BÈ‡Â ‰qÎÓ ‡e‰Â ¯BÚ ‡e‰L Ô‰Óe ≈∆∆≈≈∆∆¿¿À∆¿≈

ÈeÏ‚8ÌÈ¯˙q‰ ˙È·k ÔBc ÌÈ˙ÙO‰ Ì„‡Â .9BÈ‡Â »¿…∆«¿»«ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓƒ«≈ƒ¿»ƒ
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קמא

קמא

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ט שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ח.2) פ"ו, נגעים שהיא 3)משנה במקום הזרוע, תחת
לגוף. שבעקב.4)מחוברת התחתון בשטח העגול הבשר

הרגל. לעצם מחוץ לפנים, הנמשך העקב שאר לא אבל
בדפוסים 5) הכסףֿמשנה. תיקן וכן תימן, בכ"י כך

ג. הלכה ה פרק למעלה ראה והמורדין. אם 6)החדשים:
טהור  - החלט אחרי או הסגר אחרי הגוף בכל הצרעת פרחה
בריא  עור נשאר שאם כאן, רבינו ומלמדנו ה"א). פ"ז (לקמן

אותו. ומטהרים מעכב, זה אין האלה צפורן,7)במקומות
המשנה), על בפירושו (הרא"ש קשה שעורה הרגל וכף
שאר  כמו גלויה אינה הרגל שכף כתב בכסףֿמשנה אולם
בשרו". "בעור בכלל אינה ולפיכך העקב, חלקי

הסתרים".8) "בית נקראים הללו תוספתא 9)המקומות
נראה  שאינו מפני והטעם, הגר"א). (גירסת ה"ו פ"ב שם
כסףֿמשנה. ראה שפתיים. בהידוק פיו את סוגר כשהאדם

.·‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,Ô¯ÚO Ïk ¯LpL Ô˜f‰Â L‡¯‰»…¿«»»∆»«»¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,˙¯‰·a ÔÈ‡nhÓ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰L10, ∆∆¡»∆∆ƒ«¿ƒ¿«∆∆¿∆≈«¿

¯Oa‰ ¯BÚ Ú‚ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈∆««»»
Ï·‡ ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÌÎB˙Ï ‰OBt∆¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»¬»

Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ11. ¿«¿ƒ∆«≈À»»

האלה,10) הדינים את כאן רבינו כפל וה"ט. ה"ג בפ"ה
למעלה. נכתבה שלא האחרונה, הבבא בניגוד 11)מפני

(ראה  מעכבים. שאינם הקודמת בהלכה שנמנו למקומות
ח. פ"ו נגעים משנה שם). ההערה

.‚˙¯‰a12‡ˆBiÎÂ ÔÊ‡Ï B‡ ÔÈÚÏ B‡ L‡¯Ï ‰ÎeÓq‰ «∆∆«¿»»…»«ƒ»…∆¿«≈
‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ‰ÂÎnÏ B‡ ÔÈÁMÏ B‡ Ô‰a»∆«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿»»
‰ˆeÁL Ïk ‰È‰iL - ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰«…≈∆«∆«¿«»»∆ƒ¿∆…∆»

.ÔBÈOÙÏ Èe‡¯Â ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚pÏ«∆«¿«»»¿»¿ƒ¿

פסק 12) ה"ו. פ"ב נגעים בתוספתא יהודה, בר' יוסי ר'
שהתנאֿ משמע כהנים' שב'תורת אףֿעלֿפי כמותו, רבינו
נאמר  ה"י פ"א שם שבתוספתא מפני עליו, חולק קמא

(כסףֿמשנה). "סתם" בלשון כדבריו

.„˙B¯‰a el‡13Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ :˙B¯B‰Ë ≈∆»¿≈»ƒ∆»¿»
¯ib˙Â ˙¯‰a14¯aÚa ‰˙È‰ ,15,‰Ï‚Â ËÓwa ,„ÏBÂ «∆∆¿ƒ¿«≈»¿»¿À»¿««∆∆¿ƒ¿»

aÏk ¯LÂ eÁ¯˜Â ¯ÚO Ô‰a ‰È‰Lk Ô˜f·e L‡¯»…«»»¿∆»»»∆≈»¿ƒ¿¿¿»«»
‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ‰˙È‰ ,˙¯‰a‰ ‰˙lb˙Â ¯ÚO‰«≈»¿ƒ¿«¿»««∆∆»¿»«¿ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ÔÈ„¯BÓ Ô‰Lk¿∆≈¿ƒ¿∆¡»∆∆¬≈≈¿¿≈
¯ÚO eÏÚiL Ì„˜ Ô˜fa B‡ L‡¯a ˙¯‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»««∆∆»…«»»…∆∆«¬≈»
˙¯‰a‰ ‰˙È‰L B‡ ,¯ÚO‰ CÏ‰Â ¯ÚO eÏÚ‰Â ÌÏBÚÓ≈»¿∆¡≈»¿»««≈»∆»¿»««∆∆
Ô‰ È¯‰Â eÈÁÂ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÓB˜Ó ‰OÚÂ ¯BÚa»¿«¬»¿»¿ƒƒ¿»¿»«¬≈≈
,ÔÈ‡ÓË dÙBÒÂ d˙lÁzL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»««ƒ∆¿ƒ»»¿»¿≈ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Èa ‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰16. ƒ¿»¿»¿»≈¿«ƒ¬≈¿»
efÚ‰L ÔÈa ,Ô‰È‡¯Ó epzL17‰‡¯È - e‰kL B‡ ƒ¿««¿≈∆≈∆≈≈∆»≈»∆

‰lÁza18˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«≈»ƒ∆»¿»«∆∆
‰ˆÈa Ìe¯˜k19B‡ ,‚ÏMk ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ƒ¿≈»¿««∆ƒ¿«≈«¬≈«∆∆

‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ‚ÏMk ‰˙È‰L∆»¿»«∆∆¿««∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿≈»
,‰Ï‚pL ËÓ˜·e ,„ÏBpL ÔË˜a ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯z -≈»∆«¿ƒ»¿≈¿»»∆«¿∆∆∆ƒ¿»

Ì‡ :eÈÁL ‰ÂÎÓ·e ÔÈÁL·e ,eÁ¯˜pL Ô˜Ê·e L‡¯·e¿…¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ
Ì‡Â ,‰lÁza e‡¯È - ˙B¯‰a‰ Ô˙B‡ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»«∆»≈»«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë - Â‡Ï»¿

א.13) פ"ז, שם נגעים 14)משנה פרשת כהנים' ב'תורת
ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו וה"ב, ה"א א' פרק
שהנגעים  משמע עתיד, בלשון בשרו" בעור יהי' כי "אדם
שניתנה  אחרי שנשארו אףֿעלֿפי מתןֿתורה לפני שפרחו
אינם  שהנגעים למדו, ומכאן מטמאים. אינם - תורה
ובמקום  לטמא ראויים שהיו בשעה כשנולדו אלא מטמאים

לטומאה. גלוי.15)הראוי  מקום כחכמים,16)שאינו
שאמרו  ואףֿעלֿפי שם. יעקב בן אליעזר ר' דעת נגד
הלכה  (פירוש, ונקי קב אליעזר ר' משנת ב) סא, (עירובין
אין  אבל יחיד, עם במחלוקת נאמר שזה רבינו סובר כמותו),
וראה  צד. סי' יאיר, חוות שו"ת (ראה רבים נגד כמותו הלכה
במאה  שרק חננאל, רבינו בשם ב סימן פ"ד עירובין רא"ש
יד  וראה כמותו, הלכה - "קב" מספר - מקומות ושנים

תטו). אות עזה.17)מלאכי יותר נעשתה שלבנוניתם
יש 18) וכן (ר"מ), רומי בדפוס הוא וכן כתחילה, צ"ל:

חדש. נגע הוא כאילו פירוש, להלן. נקט 19)לתקן רבינו
שביניהם, בשינויים שהואֿהדין ומובן הקיצוניים. השינויים

ביצה. קרום או שלג למראה שנשתנה לבן צמר מראה

.‰˜ÙÒ Ïk20eÈnL ˙B˜ÙÒ ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚ »¿≈¿»ƒƒ¿≈¿≈∆»ƒ
¯·k21‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ¯B‰Ë ,22Ï·‡ ; ¿»»«∆…ƒ¿«¿À¿»¬»

‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ23ÌÈL ?„ˆÈk . ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«
ÚÏÒk ‰Ê·e ÚÏÒk ‰Êa ‰È‰ Úe·M‰ ÛBÒ·e ,Ô¯ÈbÒ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿«»«»»»∆¿∆«»∆¿∆«

‰˙Ot Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â24ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿≈»«¿≈∆≈∆»¿»≈ƒ¿≈¬»ƒ≈
„Á‡ LÈ‡a25È‡ceL Èt ÏÚ Û‡L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»¬≈∆»∆««ƒ∆««

‰Êa Ú‚p‰ ‰Ot26‡È‰ BÊ È‡ Úe„È BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»«∆«»∆ƒ¿≈»«≈ƒ
‰Ê È‡a Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰˙OtL ˙¯‰a‰««∆∆∆»¿»¬≈∆»«∆≈«¿≈∆

B‡nË Ú‚27. ∆«ƒ¿

מ"א.20) פ"ה קדמה 21)שם בהרת אם ספק ה"ט: בפ"ב
ואחרי  כגריס, בהרת ה"ו: ד' ובפרק קדם. לבן שיעור או
או  ופשתה הבהרת אותה היא אם ספק כסלע, מצא ההסגר

היא. אחרת וזו הלכה ואפילו 22)הראשונה הוחלט, שלא
הוסגר. וה'.23)אם ד', משנה במי 24)שם זוכר אינו

כסלע. ובמי ההסגר, לפני כגריס בהרת בו 25)היתה שהיו
שניהם  ההסגר ואחרי כסלע, ואחד כגריס אחד נגעים, שני
כסלע. ואיזה כגריס היה איזה זוכר ואינו כסלע,

זה.26) ד 27)באדם פרשתא נגעים פרשת כהנים' ב'תורת
מטמא, הוא הוודאי את - ג) יג, (ויקרא אותו" "וטמא ה"ח:
לא  אבל הוודאי, הנגע את פירוש, הספק. את מטמא ואינו
אנו  שאין מפני טהור, - אחד באדם ואפילו הספק, הנגע את

פשה. נגע איזה יודעים

.Â˜˜ÊpMÓ28ÌÈL ?„ˆÈk .‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«

‰ ÛBÒa ,Ì¯ÈbÒ‰Â‰Ê·e „BÚÂ ÚÏÒk ‰Êa È¯‰Â Úe·M ¿ƒ¿ƒ»¿«»««¬≈»∆¿∆«»»∆
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קמב

קמב

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ט שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - „BÚÂ ÚÏÒk29˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL e¯ÊÁ . ¿∆«¿¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈∆ƒ¿
ÔBÈOt‰ CÏ‰ È¯‰L ,ÚÏÒk30Ô‰Ó „Á‡Ó31ÏÈ‡B‰ , ¿∆«∆¬≈»««ƒ¿≈∆»≈∆ƒ

ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - e‰Ê È‡ Úe„È BÈ‡Â32e¯ÊÁiL „Ú , ¿≈»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ«∆«¿¿
‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ :e¯Ó‡L e‰ÊÂ .ÒÈ¯‚k ˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿À¿»
¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿≈ƒ∆»¿»«∆∆»≈»

˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„wL Ô·Ï33ezÎÙ‰L Ô·Ï ¯ÚOÂ »»∆»«∆««∆∆¿≈»»»∆¬»«
˙¯‰a‰34Ì„wL ‰Ê Úe„È BÈ‡Â ,35Ì‡ :Ct‰pL ‰fÓ ««∆∆¿≈»«∆∆»«ƒ∆∆∆¿«ƒ

BÏ ˜tzÒ ¯bÒ‰ CBzÓ36¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -37¯Á‡ Ì‡Â , ƒ∆¿≈ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒ««
ËÏÁ‰38¯ÚO CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆¿≈¬≈∆»≈««ƒ∆»«≈»
„Á‡39‰È‰L ¯ÚO‰ Ì‡ ,CÏ‰ ‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ∆»≈∆¿≈≈«≈∆»«ƒ«≈»∆»»

.¯Á‡‰ ¯ÚO‰ B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»«≈»»«≈

שם.28) אינו 29)משנה זה דין כלל. ספק כאן אין שהרי
שלאחריה. הבבא אלא לטומאה, לנזקק כולו.30)הדוגמה

כסלע.31) בו היה שבתחילה שם 32)מזה כהנים' ב'תורת
ואינו  מטהר, הוא הוודאי את - "וטיהרו" למדו: ה"ט, סוף

הספק. את פ"ב 33)מטהר (למעלה טומאה סימן ואינו
והוסגר. שאחרי 34)ה"ו) פירוש, טומאה. סימן והוא

לבהרת  שקדמו שתים לבנות, שערות ארבע נמצאו ההסגר
בבהרת. שנולדו השיער 35)ושתים בין מכיר הכהן אין
שנהפך. לשיער ארבע 36)שקדם את מצא ההסגר אחר

אלו  ובין לבהרת שקדמו אלו בין הבחין ולא השערות,
אותן. הפכה סימן 37)שהבהרת כאן יש שבוודאי אע"פ

כמו  המטמאות, הן שערות איזו יודע שאינו מפני - טומאה
בפשיון. והחליט 38)שאמרנו הכיר שמתחילה כגון

נשרו. איזו יודע ואינו שתים, נשרו "שיער"39)ואחרֿכך
שערה  משמעותה ו"שערה" זכר, ולשון קיבוצי שם הוא
שאחד  והכוונה, אחד". "שיער וכתב דייק רבינו יחידה.
יודע  ואינו הלך - שנהפך וסוג שקדם סוג - הסוגים משני
כשהלכה  רק לא הכוונה: "אףֿעלֿפי" שאמר ומה איזהו.
ואפשר  שתים, הלכו אם אפילו אלא שלוש, ונשארו אחת
לפרש, גם [אפשר טמא. - הטומאה מסימן כלום נשאר שלא
שהלכה  אפשר אם אבל טמא, שלם סוג הלך אם שדווקא
שבכל  מפני טהור, - השני מסוג והשניה זה מסוג אחת
נשארו  ולא נהפכה היא אולי להסתפק יש שהלכה שערה
מקור  להקל]. ספיקות שני כאן והרי מטמאות, שערות שתי

ה"ה. פ"ב נגעים בתוספתא זה דין

.Ê‡aL ÈÓ40B‡ ¯bÒ‰ CÈ¯vL e‰‡¯Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ∆»≈∆…≈¿»»∆»ƒ∆¿≈
BÏ e„ÏB B¯Ët B‡ B¯ÈbÒ‰ ‡lL „ÚÂ ,¯eËt ‡e‰L∆»¿«∆…ƒ¿ƒ¿»¿
LiL e‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ÈÓÈÒƒ»≈À¿»¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆≈
‡ÓË' BÏ ¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁiL Ì„˜Â ‰‡ÓË ÈÓÈÒ Baƒ»≈À¿»¿…∆∆«¿ƒ¿…«»≈
B‡ ‰lÁza ‰È‰ Ì‡ :‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰ '‰z‡«»»¿»∆ƒ»≈À¿»ƒ»»«¿ƒ»

B¯ÈbÒÈ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa41Úe·L ÛBÒa ‰È‰ Ì‡Â , ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿»«
.B˙B‡ ¯ËÙÈ - ¯eht‰ ¯Á‡Ï B‡ ÈL≈ƒ¿«««ƒƒ¿…

ג.40) פ"ז, נגעים טומאה 41)משנה סימני נולדו אם אבל
ובין  להם שהלכו בין בהסגרו, יישאר ההסגר ימי בתוך

ישראל). (תפארת שנשארו

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
טומאה,1) מסימני באחד והוחלט בהרת בו שהיתה מי יבאר

בשיער  החליטו ואם לבן, הפך כולו והוא בתחילה הבא ודין
או  כאחת בכולו הצרעת פרחה אם שתיהם, והשחירו לבן

מעט, מעט מחייה שפרחה ובה כגריס בהרת בו היתה
אברים  ראשי בכולו, צרעת ופרחה במחייה והוחלט כעדשה
כולו  הנהפך מטמאים אם מחייה משום מטמאים שאינם
ההופך  מעכב אם הבהרת בנגע ליטמא ראוי שאינו מי לבן,
לכהן  להראותו שהקדים מפני שנשכר נגע יש ודין לבן, כולו

מפסיד. ויש

.‡‰˙È‰L ÈÓ2ÈÓÈqÓ „Á‡a ËÏÁ‰Â ˙¯‰a Ba ƒ∆»¿»«∆∆¿À¿«¿∆»ƒƒ»≈
‰lÁza ÔÈa ,‰‡ÓË3¯bÒ‰ ¯Á‡ ÔÈa4,¯bÒ‰L B‡ , À¿»≈«¿ƒ»≈««∆¿≈∆À¿«

Ck ¯Á‡Â5ÔÈa ,Ô·Ï Ct‰Â BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¿««»»¿»«»««¿À¿∆¿«»»≈
¯bÒ‰ CBzÓ Ct‰pL6‰Ê È¯‰ - ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ∆∆¿«ƒ∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬≈∆

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ¯bÒ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯B‰Ë»¬»ƒÀ¿«¿…«ƒ«À¿»
È¯‰ - BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¯eht‰ ¯Á‡Ïe ,¯ËÙÂ¿ƒ¿«¿«««ƒ»¿»«»««¿À¬≈

ËÏÁÓ ‡ÓË ‰Ê7. ∆»≈À¿»

א.2) פ"ח, נגעים אחד 3)משנה, בו היה הכהן אל כשבא
והוחלט. טומאה שני,4)מסימני או ראשון שבוע בסוף

והוחלט. טומאה סימן המקרים 5)נמצא כל על נמשך זה
למעלה. כהנים'6)שנאמרו ב'תורת עדיין. הוחלט ולא

"וטיהר  תלמודֿלומר: הסגר ופריחת ה"ו: פ"ד נגעים פרשת
כולן. את לרבות – הוא" טהור הנגע... שם 7)את במשנה

טמא. – הטהור מן טהור... – הטמא מן הפורח אמרו:

.·‰lÁza ‡a‰8Ba ‰˙È‰ Ì‡ :Ô·Ï CÙ‰ Blk ‡e‰Â «»«¿ƒ»¿À»«»»ƒ»¿»
Ì‡ ;B˙B‡ ÔÈËÈÏÁÓ - ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»¿≈¿»¿»«¿ƒƒƒ

Ë ÔÓÈÒ ÌL ÔÈ‡.ÔBL‡¯ Úe·L B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ - ‰‡Ó ≈»ƒ«À¿»«¿ƒƒ»«ƒ
Ba „ÏB ‡Ï ;BËÈÏÁÓ - ‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB«≈»»»ƒ¿»«¿ƒ…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡Ï .ÈL Úe·L B¯ÈbÒÓ - ÌeÏk¿«¿ƒ»«≈ƒ…«ƒ«À¿»
ÔÈ„k ‰ÏB„b‰ BÊ ˙¯‰a ÔÈcL .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆ƒ«∆∆«¿»¿ƒ

Ô·Ï ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .‰pËw‰9e¯ÈÁL‰Â Ba „ÏBpL «¿«»∆¿ƒ¿≈»»»∆«¿ƒ¿ƒ
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL e¯Èˆ˜‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL¿≈∆««≈∆ƒ¿ƒ¿≈∆««≈∆
ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï B‡ Ô‰ÈzLÏ ÔÈÁM‰ CÓÒƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆¿««≈∆ƒƒ«¿ƒ
˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ Ô˜lÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL ˙‡∆¿≈∆««≈∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿«
‰Ê È¯‰ - ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»¿«…«¬≈∆

¯B‰Ë10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB . »«≈»»»«≈ƒ¿»¬≈∆
‰lÁza Ô·Ï Blk ‡aL ÈtÓ ,‡ÓË11‰Á¯tL „Á‡ . »≈ƒ¿≈∆»À»»«¿ƒ»∆»∆»¿»

„Á‡Â ˙Á‡k BlÎa ˙Ú¯v‰12ËÚÓ ‰Á¯Ùe ‰˙OtL «»««¿À¿««¿∆»∆»¿»»¿»¿«
CBzÓ B‡ ¯bÒ‰ CBzÓ Ì‡ ,Blk ÔÈaÏ‰L „Ú ËÚÓ¿««∆ƒ¿ƒÀƒƒ∆¿≈ƒ

¯B‰Ë - ËÏÁ‰13‡ÓË - ¯eht‰ ¯Á‡ Ì‡Â ,14Ì‡Â , ∆¿≈»¿ƒ«««ƒ»≈¿ƒ
¯ÈbÒÈ - ‰lÁza15B‡ „Á‡ ‰‡¯Ó Blk ‰È‰L „Á‡ . «¿ƒ»«¿ƒ∆»∆»»À«¿∆∆»

ÏL Úa¯‡·e Ô·laL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡a Ô·Ï Blk ‰È‰L∆»»À»»¿«¿«««¿∆«…∆¿«¿«∆
Ce˙t16ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïk‰ -17,B‡nËÏ ÔÈa B¯‰ËÏ ÔÈa , »«…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬≈¿«¿

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מ"ז.8) נהפך 9)שם אם אבל לבן, כולו בתחילה לבא
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קמג

קמג

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו י"ט שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(ראה  מטמאו לבן שיער אין - הסגר מתוך או החלט אחר
ה"ג). ה"ב,10)לקמן פ"ב (למעלה קטנה בבהרת כמו
ה"ג). שאינו 11)ופ"ג לבן, שיער לדין נמשך זה טעם

מפני  מטמא וכאן טומאה, מתוך לבן כולו הנהפך את מטמא
מטמאה  מחיה אבל הקודמת), בהערה (ראה בתחילה שבא
ראה  טומאה. מתוך נהפך אלא בתחילה באה כשלא אפילו

ה"ג. תימן,12)לקמן כת"י עפ"י תוקן ואחד, אחד...
ואחר. אחר... בדפוסים: ובין. בין... 'תורת 13)ופירושו

כאחת, כולה שפרחה אלא לי "אין ה"ה: פ"ג שם כהנים'
ואם  תלמודֿלומר: מנין? וחוזרת פורחת וחוזרת פורחת
('חפץ  הפריחה את מפסיקה היינו "חוזרת" תפרח". פרוח

א.14)חיים'). בהלכה שהפשיון 15)נתבאר טמא, ואינו
בלבד. הסגר אחר בלובן.16)מטמא מעורבת אדמומית

מ"ג.17) פ"א נגעים

.‚Ba ‰˙È‰18‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a »¿»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»
BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯Ùe ,‰ÈÁna ËÏÁ‰Â19Ck ¯Á‡Â ¿À¿««ƒ¿»»¿»«»««¿À¿««»

‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰20Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰L B‡ , »¿»«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BlÎa ‰Á¯t21¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -22¯ÚO BÏ „ÏB elÙ‡Â , »¿»¿À¬≈∆»«¬ƒ«≈»

Ô·Ï23ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‡ÓË - ‰ÈÁÓ Ba ‰„ÏB . »»¿»ƒ¿»»≈∆∆¡«¿
‰L„Úk ‰È‰zL ‡e‰Â .‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿∆ƒ¿∆«¬»»

˙Úa¯Ó24Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .¯˙È B‡ ¿À««»≈»¿»«∆∆»≈»»»
Èt ÏÚ Û‡ ,BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â ,Ô·Ï ¯ÚOa ËÏÁ‰Â¿À¿«¿≈»»»¿««»»¿»¿À««ƒ
ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - „ÓBÚ BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚOL∆≈»»»ƒ¿≈»∆∆¡«¿
‰Ê ‡nË˙Ó ‰ÈÁÓa - ‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
BÈ‡Â ,¯bÒ‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ ¯Á‡ Ô·Ï Blk Ct‰pL∆∆¿«À»»««∆¿≈««∆¿≈¿≈

Ô·Ï ¯ÚOa ‡nhÓ25Ík ¯Á‡Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ . ƒ«≈¿≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿¿««»¿
- ‰ÈÁÓ Ba ˙È‡¯ Ì‡Â .¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯Ùe ‰˙Ot»¿»»¿»¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»

.‡ÓË»≈

מ"ב.18) פ"ח עודנו 19)שם המחיה, שנשארה זמן וכל
לתוכה.20)בטומאתו. הצרעת שטיהרו 21)פשתה לפני

הטומאה. סימן שנעלם מפני בזמן 22)הכהן נהפך שהרי
מיטמא 23)טומאה. לבן שהפך שם, במשנה כחכמים

רבי  דורש ה"ד, פ"ה שם כהנים' ב'תורת בלבד. במחיה
חי  בשר בו הראות "וביום יד) יג, (ויקרא מהכתוב עקיבא
טמא. החוזר לבן שיער ואין טמא, החוזר חי בשר יטמא"

נאמר. לבן בהפך זה בנגע 24)ופסוק טומאתה כשיעור
רבי  דעת נגד ה"א, שם כהנים' ב'תורת יוסי כרבי פסק קטן.
שהיא. בכל מטמאה לבן בהופך הפיטור אחר שמחיה מאיר

(25– לבן כולו שהפך לפני – בתחילה נטמא אם ואפילו
עצמו. לבן שיער אותו ע"י

.„‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Û‡26 «»≈≈»ƒ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»
Blk Ct‰p‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓe ÔÈ‡nËÓ ,˙¯‰a‰ CB˙aL∆¿««∆∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿«À

Ô·Ï27˙Ú¯ˆa Blk ÔÈaÏ‰L ¯bÒÓ B‡ ËÏÁÓ ?„ˆÈk . »»≈«À¿»À¿»∆ƒ¿ƒÀ¿»««
‰L„ÚkÓ ıeÁ28B‡ BÚaˆ‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«¬ƒ¿…∆¿»

ÔÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ BÓËÁ L‡¯a¿…»¿¿«≈»∆¬≈¿À¿»¿≈
¯Oa ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ Ì‡ ,¯‰ËÂ Ô·Ï Blk Ct‰pL ‰Ê∆∆∆¿«À»»¿»«ƒ»««¬»»»»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ«¬ƒ¿…∆»ƒ»≈»ƒ¬≈∆À¿»

elÙ‡ ,‰L„ÚkÓ ıeÁ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ Blk Ct‰∆¿«À¿«¿≈»««ƒ«¬»»¬ƒ
‰Ê È¯‰ - ˜‰·Ï Ct‰pL ,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a¿…∆»ƒ»≈»ƒ∆∆¿«¿…«¬≈∆

ËÏÁÓ ‡ÓË29‡Ï - ˙Ú¯v‰ ‰˙qÎ ‰p‰Â :¯Ó‡pL ; »≈À¿»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ¿»«»««…
˜‰a‰30ÈÁ ¯Oa ‰L„Ú‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ elÙ‡ . «…«¬ƒ»¿»ƒ¿»»¬»»»»«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ - ˜‰a d˙ˆ˜Óe31Blk Ct‰ . ƒ¿»»…«¬≈ƒ«À¿»∆¿«À
‰‡¯Ók ¯Oa Ba ¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,¯‰ËÂ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ¿«¿≈»««¿»«¿««»»«»»¿«¿≈

˜‰a‰32¯Oa ‰L„Úk Ba ‰‡¯iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «…«¬≈∆»«∆≈»∆«¬»»»»
˜‰a ‡Ï - ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;ÈÁ33. «∆∆¡«¿≈»»»«……«

- ˜‰a d˙ˆ˜Óe ÈÁ ¯Oa d˙ˆ˜Ó ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ»««¬»»ƒ¿»»»»«ƒ¿»»…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡34.B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â ≈ƒ«À¿»«¬≈¿»√»

ה"ח.26) פ"ג למעלה המקומות 27)ראה כדין דינם ואין
מעכבים. שאינם ה"א בפ"ו מדבריו 28)שנמנו משמע

בתחילה  אפילו מעכב אינו מכעדשה פחות נשאר שאם
מ"ד). פ"ח נגעים אחרונה' 'משנה (ראה אותו ומטהרים

מ"ו.29) פ"ח מטמא 30)שם ואינו נגע אינו שבוהק
לבן. כולו בנהפך מעכב הוא ולפיכך ה"א), פ"א (למעלה

שהרי 31) לגופה, צריכה אינה מ"אפילו" החל זו, בבא כל
חזרה  דין מפני ונכתבה שלפניה, מהבבא היא כלֿשכן לא

ההלכה. בראשי 32)שבסוף דוקא ולא שבגוף, מקום בכל
לימוד 33)איברים. רבינו מביא המשנה, על [בפירושו

הבשר  ישוב כי "או טזֿיז): יג, (ויקרא בתורה כתוב אחר:
כן  גם "ונהפך נכתב: ולא הוא" טהור ללבן... ונהפך החי

במשנה 34)טהור]. כעדשה. ממש מחיה בו שאין זמן כל
סימן  מכעדשה פחות בוהק אומרים "וחכמים שנינו: שם,
רבינו, ומפרש בסוף". טומאה סימן ואין בתחילה טומאה
הבוהק  – וביחד מחיה, גם שם היתה הבוהק על שנוסף כגון
"בוהק  במשנה: גורס (הראב"ד בכעדשה. יש – המחיה עם
פחות  מחיה או כעדשה בוהק ומפרש, מכעדשה" ופחות
(ראה  בחזרה לא אבל בתחילה טומאה סימן הם  מכעדשה
ורבינו  הגירסא). ביאור נט אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת
(ראה  מעכב אינו בתחילה גם מכעדשה שפחות לשיטתו

שכתבנו). כמו לפרש הוכרח ולפיכך כו), הערה למעלה

.‰BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯tL ‡ÓË Ïk35‰lb˙ ,¯B‰Ë - »»≈∆»¿»«»««¿À»ƒ¿«»
˙Ú¯ˆa ‰qk˙Â ¯ÊÁ .‡ÓË - ÈÁ ¯Oa ‰L„Úk epnÓƒ∆«¬»»»»«ƒ¿»»«¿ƒ¿«»¿»««

ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,‡ÓË - ‰l‚˙Â ¯ÊÁ ,¯B‰Ë -36. »»«¿ƒ¿«»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»ƒ
ÏÈÁ˙‰37ÛÈÒBÓ ‡e‰ È¯‰Â ˙Blb˙‰Ï ÈÁ‰ ¯Oa‰ ƒ¿ƒ«»»««¿ƒ¿««¬≈ƒ

„Ú B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ - ˙ËÚÓ˙Ó ˙Ú¯v‰Â CÏB‰Â¿≈¿«»««ƒ¿«∆∆¬≈∆¿À¿»«
.ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a‰ ËÚÓ˙zL∆ƒ¿«≈««∆∆ƒƒ¿ƒ

ככולו.35) זה הרי  מכעדשה, פחות נשאר שם 36)אם
טמא 37)מ"ד. איברים ראשי בו "חזרו אמרו: מ"א, שם

איברים  ראשי נקטה מכגריס". בהרתו שתתמעט עד
שאינם  איברים, ראשי רק נתגלו אם שאפילו לרבותא,
מקומות  נתגלו אם ומכלֿשכן טמא, – במחיה מטמאים

הגוף. שבשאר

.ÂÈe‡¯‰ Ïk38˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ39CÙB‰‰ ·kÚÓ - »»»ƒ«≈¿∆«««∆∆¿«≈«≈
Ô·Ï Blk40- ˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ , À»»¿…∆≈»ƒ«≈¿∆«««∆∆

L‡¯a ‡Ï Ï·‡ BlÎa ‰Á¯t ?„ˆÈk .·kÚÓ BÈ‡≈¿«≈≈«»¿»¿À¬»…»…
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קמר

קמר

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

LpL B‡ ,ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ,Ô˜f·e˙BÁt ¯‡ «»»«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«»
‰L„ÚkÓ41ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎnÏÂ ÔÈÁMÏ CeÓÒ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«»«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ

Ô˜f‰Â L‡¯‰ ¯ÊÁ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô˜fÏÂ L‡¯ÏÂ¿»…¿«»»¬≈∆»»«»…¿«»»
˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ eÈÁ Ì‡ ÔÎÂ ,eÁ¯˜Â42 ¿ƒ¿¿¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆¡»∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ -43Ô‰ È¯‰L ,Ô‰a ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ¬≈∆»≈«∆ƒ¿««»««»∆∆¬≈≈
˙¯‰·Ï ÔÈÈe‡¯44˙B¯‰a ÈzL d· eÈ‰ .45da LÈ ˙Á‡ , ¿ƒ¿«∆∆»»¿≈∆»««≈»

‰¯B‰h‰ ‰Á¯Ùe ,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿««¿»»¿»«¿»
‰‡ÓhÏ46,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â «¿≈»¿««»»¿»¿À¬≈∆»

‰‡ÓËa ËÏÁÓ ‰È‰L ÈtÓ47‰¯B‰h‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈∆»»À¿»¿À¿»««ƒ∆«¿»
B˙ÙOa ˙Á‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Á¯tL ‡È‰ƒ∆»¿»¿…∆»¬ƒ»««ƒ¿»
ÈzLa B‡ ,‰BzÁz‰ B˙ÙOa ˙Á‡Â ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿««ƒ¿»««¿»ƒ¿≈
‰Ê ÔÈ˜a„ Ô‰LÎe ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ÈLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»ƒ¿≈ƒ≈≈»¿∆≈ƒ¿»ƒ∆

˙Á‡ ˙¯‰·k ˙B¯‰a‰ ÈzL ÔÈ‡¯ ‰ÊÏ48ÏÈ‡B‰ , »∆ƒ¿ƒ¿≈«∆»¿«∆∆««ƒ
BlÎa ‰Á¯Ùe49.¯B‰Ë - »¿»¿À»

מ"ה.38) אחד 39)שם עם בהרת זה, במקום תצמח שאם
תטמא. – טומאה זה 40)מסימני ממקום נשאר אם

לב). הערה למעלה (ראה הצרעת בו פשתה שלא כעדשה
הראש 41) מקום א. מחמירים: צדדים שני כאן יש כן, ואם

אףֿעלֿ בעור, חי בשר מכעדשה פחות ב. מכעדשה: יותר
ספר'). ('קרית טהור נגע 42)פיֿכן שדיני אףֿעלֿפי

הם  הבשר, בעור בהרת מדיני שונים ומכווה בשחין
כעור  דינם שהרי לגמרי, נתרפאו אם ומכלֿשכן מעכבים.

ה"ג). פ"ה, (למעלה שבשעה 43)בשר ואףֿעלֿפי
ונראה, לבהרת. ראויים אלה מקומות היו לא בכולו שפרחה
לפני  טיהרו אם אבל עדיין, הכהן טיהרו כשלא שמדובר

) מטמאים והריפוי הקריחה אין נתרפאו או 'משנה שנקרחו
מעירים, רבינו נושאיֿכלי וכן המשנה מפרשי אחרונה').
בכחצי  ורק "טהורים", אלה בכל כתוב שבידינו שבמשנה
נמצאה  אחרת שגירסה ונראה "טמא". שם נאמר עדשה

(כסףֿמשנה). רבינו לידי שהגיעו עכשיו,44)בספרים
הכהן. לפני מ"ו.45)כשהביאם אם 46)שם וכלֿשכן

ראה  אחרונה'. ו'משנה ספר' ('קרית לטהורה מטמאה פרחה
ח). אות 'בועז' ישראל' כבר 47)'תפארת היה האדם

הטמא  מן ופרח זו בטומאה כלול גופו כל כן ואם טמא,
מפני  אחר: טעם אומר המשנה על בפירושו (הרא"ש
ה'ברטנורא'). פירש וכן בטמאה. נתבטלה שהטהורה

שביניהן.48) בריא בשר נראה מרוחקות, וכשהן
ורבינו 49) שם, במשנה מבואר זה דין מחוברות. כשהן

בבא  גם שלדעתו מפני עוד", "ולא המילים: שתי את הוסיף
סוברים, אחרים מפרשים אבל בכולו, בפריחה עוסקת זו
זו  בשפה גריס חצי כשהיה ומדובר עצמה, בפני בבא שזוהי
אין  פירושם ולפי ובאצבעות. בריסים וכן בזו, גריס וחצי
הראב"ד  כוונת היא שזאת (ונראה עוד". "ולא לומר מקום

בהשגתו).

.ÊLÈ50ÌÈc˜‰L ÈtÓ ¯kOÂ Ô‰kÏ BÚ‚ ‰‡¯Ó ≈«¿∆ƒ¿«…≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
?„ˆÈk .„ÈÒÙÓe ‰‡¯Ó LÈÂ ,¯Á‡˙ ‡ÏÂ B˙B‡¯‰Ï¿«¿¿…ƒ¿«≈¿≈«¿∆«¿ƒ≈«
‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰Â ËÏÁÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»À¿»¿»¿»∆ƒ»≈À¿»¿…
;¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯tL „Ú Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«¿«…≈«∆»¿»¿À»

Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ËÙe Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„˜ el‡Â¿ƒ»«¿∆¿»«…≈¿»…∆∆≈»≈¿∆¿«
e¯‡aL BÓk ,ËÏÁÓ ‰È‰ - ¯eht‰ ¯Á‡51Ba ‰˙È‰ . «««ƒ»»À¿»¿∆≈«¿»¿»

ÌeÏk da ÔÈ‡Â ˙¯‰a52Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «∆∆¿≈»¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿«…≈
el‡Â ;¯bÒ‰ CÈ¯ˆÂ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯tL „Ú«∆»¿»¿À¬≈∆»≈¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ÈbÒ‰Â Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„»̃«¿∆¿»«…≈¿ƒ¿ƒ…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë ‰È‰ - ¯bÒ‰ CBzÓ53. ƒ∆¿≈»»»¿∆≈«¿

מ"י.50) ה"א.51)שם טומאה.52)למעלה סימן כל
שם.53)

âכסלו כ' רביעי âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

הסגר 1) בהם יש ואם מטמאים סימנין ובכמה הנתקים יבאר
צהוב  שיער ומה הנתק, את מגלחים כיצד דיניהם, וכל
ואם  זה את זה מעכבים אם והזקן הראש בתורה, האמור

מצטרפים.

.‡Ô‰aL ¯ÚO‰ ÏtiL ‡e‰ Ô˜f‰Â L‡¯‰ ÈÚ‚ƒ¿≈»…¿«»»∆ƒ…«≈»∆»∆
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Èet ¯ÚO‰ ÌB˜Ó ¯‡MÈÂ B¯wÚÓ≈ƒ»¿ƒ»≈¿«≈»»¿∆«ƒ¿»

˜˙2ÒÈ¯‚kÓ ˙BÁt ˜˙ ÔÈ‡Â .3‰È‰L ÔÈa .Úa¯Ó‰ ∆∆¿≈∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿À»≈∆»»
˜ÓÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .˜ÓÚ ‰È‰ ‡lL ÔÈa ˜ÓÚ e‰‡¯Ó«¿≈»…≈∆…»»»…¿…∆¡«»…
È„Èa - ˜ÓÚ ‰‡¯n ‰Ó :CÏ ¯ÓBÏ ‡l‡ ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ∆»«»««¿∆»…ƒ≈
‡ÈˆB‰Ï ;ÌÈÓL È„Èa - ‡nhn‰ ˜˙ Û‡ ,ÌÈÓL»«ƒ«∆∆«ƒ«≈ƒ≈»«ƒ¿ƒ

Ì„‡ B˜˙pL4‰ÏÚ‰L ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰Â .¯B‰Ë ‡e‰L , ∆¿»»»∆»¿»ƒ»¿«»ƒ∆∆¡»
ÌÈ˜˙a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÚO Ì˜Ê5. ¿»»≈»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

הוא 2) עצמו השיער מריטת בעור, שינוי כל אין ואפילו
שינוי  בלי נגע שאין וסוברים רבים רבינו על וחלקו הנגע.
וגבחת  קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת ולפי בעור.
פירושן, וגבחת שקרחת משנה, בכסף שם ומבאר נתק? ובין
ולא  טבעי דבר וזהו הפנים לצד או האחורי הצד כל שנקרח
ושערות  הזקן או הראש באמצע נקרח אם הוא ונתק חולני,

צדדיה. מכל הקרחת את מה 3)מקיפות לנתק, נגע "הקיש
פחות  אינו נתק אף מכגריס פחות אינו הבשר) (בעור נגע

מרט 4)מכגריס". אדם אלא מאליהן נפלו לא שהשערות
האשה 5)אותן. "זקן ז: הלכה ד פרק נגעים תוספתא

דבר". לכל כזקן הן הרי שיער משהעלו ... והסריס

.·˜c ·‰ˆ ¯ÚOa :ÌÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ˜˙p‰«¿»ƒƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»…«
‰Ê ÏÎÂ .˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿»∆
B‡ BL‡¯a ˜˙ BÏ „ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»≈«ƒ∆«∆∆¿…
‡ÏÂ ˙Bwc ˙Ba‰ˆ ˙B¯ÚO ÈzL Ba eÈ‰ Ì‡ :B˜Êaƒ¿»ƒ»¿≈¿»¿À«¿…

¯˙BÈ6‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ÏÏk ¯BÁL ¯ÚO ˜˙pa ÌL ÔÈ‡Â ≈¿≈»«∆∆≈»»¿»«¿ƒ…
Úe·L ¯ÈbÒÈ - ·‰ˆ ‡ÏÂ ¯BÁL ‡Ï ¯ÚO Ba ‰È‰»»≈»…»¿…»…«¿ƒ»«
˜c ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏB Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e .„Á‡∆»«¿ƒƒ≈ƒ«≈»»…«
˙B¯ÚO ÈzL Ba e„ÏB ;ËÈÏÁÈ - ˜˙p‰ ‰OtL B‡∆»»«∆∆«¿ƒ¿¿≈¿»
¯ÚO Ba „ÏB ‡ÏÂ ‰Ot ‡Ï ;B˙B‡ ¯ËÙÈ - ˙B¯BÁL¿ƒ¿……»»¿…«≈»
‡ÏÂ ˜˙p‰ ˙B·È·Ò Ál‚È - ¯BÁL ¯ÚO ‡ÏÂ ·‰»̂…¿…≈»»¿«≈¿ƒ«∆∆¿…

˜˙p‰ Ál‚È7ÛBÒa e‰‡B¯Â ¯ÊBÁÂ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈÂ ¿«≈«∆∆¿«¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿≈¿

יום דביעי 
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קמה

קמה

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏB B‡ ˜˙p‰ ‰Ot Ì‡ :ÈL Úe·L»«≈ƒƒ»»«∆∆«≈»»…
¯bÒ‰ ÔÈ‡L ,¯ËÙÈ - ÌeÏk Ba „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ˜c««¿ƒ…«¿ƒ¿…∆≈∆¿≈
„ÏB B¯ËtL ¯Á‡ Ì‡Â .˙BÚe·L ÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ»≈«¿≈»¿ƒ««∆¿»«

ËÈÏÁÈ - ‰Ot B‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba8. ≈»»…»»«¿ƒ

יד 6) בכתב הוא וכן יותר" "או להיות צריך סופר, טעות
שערות. שתי שער מיעוט "ושער", שם: כהנים בתורת תימן.

וכי 7) שנינו: ז הלכה ט פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
הא  יגלח, לא לנתק סמוך ... לגלח)? (בנתק בו יש מה
כדי  לו, סמוך שערות שתי ומניח לו חוצה מגלח כיצד?

פשה. אם ניכר הבשר.8)שיהא בעור נגע כדין

.‚ÁÈpÓe BÏ ‰ˆeÁ Ál‚Ó ?˜˙p‰ ˙‡ ÔÈÁl‚Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ∆«∆∆¿«≈«»«ƒ«
.ÔBÈOt‰ ¯k ‰È‰iL È„k ,BÏ CeÓÒ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿

Ì„‡ ÏÎa ‰¯Lk BzÁÏ‚˙Â9Álb˙‰Â :¯Ó‡pL ,10ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈»¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿«»¿≈
¯·c ÏÎa ‰¯Lk11¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â .12‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»»»«¬ƒ»»»ƒ¬≈∆

.¯bÒÓ ‰Ê È¯‰ - BÁl‚ ‡ÏÂ B¯ÈbÒ‰ .Ál‚Ó¿«≈«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¬≈∆À¿»

שנתרפא.9) אחר הטהרה כגילוח לכהן זקוקה ואינה
שהוא.10) אופן בכל בתער 11)משמע דווקא ולאו

הטהרה. שערו.12)כתגלחת לגלח לו שאסור

.„˙È·˙k ‰È‰iL ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·‰ˆ ¯ÚO13 ≈»»…»»«»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
¯ˆ˜ ‰È‰iL ‡e‰ ˜c ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .·‰f‰14Ì‡ Ï·‡ ; «»»¿∆∆∆¡««∆ƒ¿∆»»¬»ƒ

- ·‰f‰ ˙È·˙k ·‰ˆ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,C¯‡ ‰È‰»»»…««ƒ∆»…¿«¿ƒ«»»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡≈ƒ«À¿»

כדי 14)כגון.13) בו להיות צריך אבל השערות, משאר
בזוג. שיינטל

.‰ÔÈa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ˙Bwc‰ ˙Ba‰v‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»«¿À««ƒ«À¿»≈
eÈ‰L ÔÈa ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L∆»¿«≈∆»¿À»ƒ≈∆»
Ì„wL ÔÈa ,˜˙p‰ ÛBÒa eÈ‰L ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««∆∆≈∆»¿«∆∆≈∆»«
˙‡ ·‰v‰ ¯ÚO‰ Ì„wL ÔÈa ·‰v‰ ¯ÚO‰ ˙‡ ˜˙p‰«∆∆∆«≈»«»…≈∆»««≈»«»…∆
˙BÏh eÈ‰iL ‡e‰Â .‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ - ˜˙p‰«∆∆¬≈ƒ«À¿»¿∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa15.Ô·l‰ ¯ÚOa e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿«≈»«»»

לבן 15) בשיער כמו במספריים, אותן לגזור יהיה שאפשר
בפרוטרוט. הסברו ושם א הלכה ב בפרק למעלה

.ÂÔÈ˜˙a ÏÈvn‰ ¯BÁM‰ ¯ÚO‰16È˙MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ «≈»«»««ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿≈
ÛÎÏ È„k Ôk¯‡ ‰È‰iL „Ú ˙BÏÈvÓ ÔÈ‡Â .˙B¯ÚO¿»¿≈»«ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈»…

Ô¯wÚÏ ÔL‡¯17eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L ÔÈa . …»¿ƒ»»≈∆»¿«≈∆»
˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÈ‰iL ‡e‰Â .˙B¯fÙÓ18ÔÓ ¯‡MÈÂ ¿À»¿∆ƒ¿¿∆¿««∆∆¿ƒ»≈ƒ

¯ÚO‰ ÔÈ·e BÎB˙aL ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ ÔÈa Èet ˜˙p‰«∆∆»≈«≈»«»∆¿≈«≈»
e¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¬»ƒƒ¿¬
ÔÈ‡ - BÙBÒa ˜˙p‰ „ˆa ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO È˙M‰«¿≈¿»«¿¿««∆∆¿≈»
ÈzL ˜˙p‰ CB˙a ¯‡L Ì‡L ?˙BÏÈvÓ „ˆÈk .˙BÏÈvÓ«ƒ≈««ƒ∆ƒƒ¿«¿«∆∆¿≈
·‰ˆ ¯ÚO ˜˙pa „ÏBpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯BÁL ˙B¯ÚO¿»¿««ƒ∆««∆∆≈»»…
·‰ˆ ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰OtL B‡ ˜c«∆»»¬≈∆»∆¿ƒ¿≈»»…
¯‰Ë - ˙B¯BÁL ˙B¯ÚO ÈzL ˜˙pa ÁÓˆÂ ÔBÈOÙa B‡¿ƒ¿¿»««∆∆¿≈¿»¿»«

ÔÈa .·‰v‰ ¯ÚO‰ „iÓe ÔBÈOt‰ „iÓ ˙BÏÈvÓe ,˜˙p‰«∆∆«ƒƒ««ƒ¿ƒ««≈»«»…≈
ÁÓBv‰L .BÙBÒa eÁÓvL ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÁÓvL19 ∆»¿¿∆¿««∆∆≈∆»¿¿∆«≈«

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÈvÓ20¯‡Lp‰Â ,21‰È‰iL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ «ƒ¿»»¿«ƒ¿»≈«ƒ«∆ƒ¿∆
‰Ów‰ ÔÓ ˜BÁ¯22.˙B¯ÚO ÈzL »ƒ«»»¿≈¿»

בין 16) בתחילה שנשאר בין שחור, שיער בנתק נמצא אם
בתורה  כתוב ההסגר לפני טהור. - ההסגר אחר שצמח
בתורת  ודרשו והסגיר" בו אין שחור "ושער לא): יג, (ויקרא
ולאחר  פטור; בו יש ואם ט): הלכה ח פרק (שם כהנים
בו  צמח שחור ושער לז): (שם בפירוש בתורה כתוב ההסגר

הוא. טהור הנתק גדול 17)נרפא יותר הוא זה שיעור
בזוג. ניטלות ממש 18)מהשיעור הנתק גבול על ולא

בלשון  "מבוצר" נקרא וזה אותו, המקיפות לשערות סמוך
החלט.19)המשנה. מבוצר.20)אחרי אינו אפילו

כלל.21) נקרחו שלא השחורות השיער 22)השערות
הנתק. את המקיף הבריא

.Ê‰·Ï ˙Á‡Â ‰¯BÁL ˙Á‡ ,eÁÓvL ˙B¯ÚO ÈzL23 ¿≈¿»∆»¿««¿»¿««¿»»
.˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ,‰a‰ˆ B‡¿À»««¬À»¿««¿»»≈»«ƒ

לבנה 23) ואין מצילות שחורות ושתיהן שערות שתי
להציל. מצטרפת

.ÁBa „ÏBÂ ÔBÈOÙa B‡ ·‰ˆ ¯ÚOa ËÏÁ‰L ˜˙∆∆∆À¿«¿≈»»…¿ƒ¿¿«
- ¯ÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰ËÂ ¯BÁL ¯ÚO≈»»¿ƒ≈««ƒ∆»««≈»«»…
B‡ ¯Á‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏeiL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»«∆ƒ»≈≈»»…«≈
.¯ÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰L ¯Á‡Ó ¯Á‡ ÔBÈOt ‰OÙÈƒ¿∆ƒ¿«≈≈««∆»««≈»«»…
‡t¯˙pL ÔÂÈk - ‡e‰ ¯B‰Ë ˜˙p‰ ‡t¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»«∆∆»≈»∆ƒ¿«≈

ÔÓB˜Óa ‰‡ÓË ÈÓÈqL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ¯B‰Ë24. »««ƒ∆ƒ»≈À¿»ƒ¿»

נשארו 24) ידם על שהוחלט הטומאה סימני כלומר,
מטמאים. חדשים טומאה סימני נולדו אם אבל במקומם,

.ËÔÈa ‰lÁza BËÈÏÁ‰L ÔÈa ,·‰ˆ ¯ÚOa BËÈÏÁ‰∆¿ƒ¿≈»»…≈∆∆¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa BËÈÏÁ‰L∆∆¿ƒ¿»«ƒ¿»«≈ƒ

¯eht‰ ¯Á‡ BËÈÏÁ‰L B‡25·‰v‰ ¯ÚO‰ CÏ‰Â , ∆∆¿ƒ«««ƒ¿»««≈»«»…
È¯‰ - ÔBÈOt BÏ „ÏBpL B‡ ¯Á‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏBÂ¿«≈»»…«≈∆«ƒ¿¬≈

‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê26ÔÈa ,ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆À¿»¿∆»»¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈
e·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa¯Á‡ B‡ ÈL Ú ¿»«ƒ¿»«≈ƒ««

„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOt ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ,¯eht‰«ƒ¿»««ƒ¿¿»«ƒ¿«≈∆«
‡lL „Ú .‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·‰ˆ ¯ÚO BÏ≈»»…¬≈∆À¿»¿∆»»«∆…
˙B¯ÚO ÈzL Ba ÁÈÓˆiL „Ú B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ¯‡MÈƒ»≈ƒ«À¿»«∆«¿ƒ«¿≈¿»

.˙B¯BÁL¿

צהובות.25) שערות שתי הללו 26)כשצמחו הדינים וכל
עור  בנגעי ד פרק בסוף למעלה שנאמר למה מתאימים

ובשר.

.È‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ˜˙ ÈL27‰ËÈLÂ28¯BÁL ¯ÚO ÏL ¿≈¿»ƒ∆¿«∆¿ƒ»∆≈»»
Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ29ı¯ÙÂ ,30[˜˙Â] ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ «¿∆∆≈≈∆¿ƒ¿««≈»«»¿∆∆

‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - „Á‡ ÌB˜nÓ31¯ÚO‰L , ƒ»∆»¬≈¿∆»»∆«≈»
‰ˆ¯Ù ;˜˙p‰ „ˆa ‡e‰ È¯‰ Ô‰ÈÈa ¯‡Lp‰ ¯BÁM‰«»«ƒ¿»≈≈∆¬≈¿««∆∆ƒ¿¿»
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קמו

קמו

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙BÓB˜Ó ÈMÓ ‰hM‰32ÔÓ ¯‡Lp‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - «ƒ»ƒ¿≈¿»∆¬≈«ƒ¿»ƒ
?Ô‰Ó ‰ˆ¯t ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ .˜˙p‰ ÚˆÓ‡a ‰hM‰«ƒ»¿∆¿««∆∆¿«»ƒ¿∆¿»ƒ¿»≈∆

˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜nÓ ˙BÁt ÔÈ‡33‰˙È‰ Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈¿»¿ƒ»¿»
‰ˆ¯t‰L ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‚k „Á‡ ÌB˜nÓ ‰ˆ¯tƒ¿»ƒ»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆«ƒ¿»

¯Á‡ ˜˙ dÓˆÚ34BÈ‡Â Bcˆa ¯BÁL ¯ÚO È¯‰Â , «¿»∆∆«≈«¬≈≈»»¿ƒ¿≈
¯Á‡ ˜˙Â BÙÈwÓ ¯BÁM‰ ¯ÚO‰L ˜˙ .BÎB˙Ï ÒeÎ»¿∆∆∆«≈»«»«ƒ¿∆∆«≈
Ô‰ÈÈaL ¯ÚO‰ ı¯Ù :¯BÁM‰ ¯ÚO‰ ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆«≈»«»ƒ¿««≈»∆≈≈∆

‡ÓË - „Á‡ ÌB˜nÓ35Ïv ‡Ï ÈÓÈt‰ ˜˙p‰L ;36, ƒ»∆»»≈∆«∆∆«¿ƒƒ…ƒ«
¯ÚO‰ ı¯Ù .BÎB˙a ‡Ï ,Bcˆa ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ È¯‰L∆¬≈«≈»«»¿ƒ…¿ƒ¿««≈»

ÒÈ¯‚k ‰ˆ¯t ‰˙È‰ elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙BÓB˜Ó ÈMÓ37; ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
¯ÚOÂ „Á‡ ˜˙ eOÚ ÔBˆÈÁ‰Â ÈÓÈt‰ ˜˙p‰ È¯‰L∆¬≈«∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ«¬∆∆∆»¿≈»

Óˆ È„k ‰ˆ¯t‰ ‰È‰zL ‡e‰Â .ÚˆÓ‡a ¯BÁL˙ÁÈ »»∆¿«¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«
.¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈

כגריס.27) מהם אחד מציל,29)שורה.28)ובכל ואינו
מבוצר. שאינו והשיער 30)מפני למטה או למעלה

מבוצר. בלתי נשאר "טמא"31)השחור כתוב במשנה
פשה. אחד שנגע מפני שטמא מבארים המשנה ומפרשי
אינו  ופשיון ההסגר לפני כשנפרץ שהמדובר מפרש, ורבינו
ב), הלכה ד פרק למעלה (ראה הסגר אחר אלא מטמא
הכוונה  אלא אמרו, ממש טמא שלא מפרש הוא ולפיכך

הסגר.שהש  וטעון מציל אינו השחור למעלה 32)יער
והשיער  הנתקים שני את מחברות הפרצות כן ואם ולמטה

צדדיו. מכל נתק מוקף נקרא 33)השחור אינו מזה פחות
הנתק 34)מבוצר. כפשיון נידון אינו למה להבין, קשה

הגירסה  ששינה המשנה, על אחרונה משנה ראה הראשון.
פירצה  נולדה שאם לומר התכוון שרבינו ונראה כאן.
דינה  הראשונים הנתקים עד מגיעה ואינה השיטה באמצע
שני  בין עומדת שהיא שמפני אומרים אנו ואין חדש כנתק

מהם. כחלק תידון החיצון 36)האדם.35)הנתקים אבל
מבוצר. שבו השחור השער שהרי דנים 37)ניצל, אנו אין

חדש. כנגע אותה

.‡ÈÔÈ˜˙ ÈL ÔÎÂ ,epnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‰È‰L ˜˙∆∆∆»»≈ƒ∆¿≈¿≈¿»ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ‡ˆBÈ ËeÁL38ËeÁ‰ ·Á¯a LÈ Ì‡ , ∆≈ƒ∆»∆ƒ≈¿…««

˜e˙p‰39‡nhÏ ÔÈ˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k40 «»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ«≈
Ba ÁÓBˆa ÔÈÏÈvÓe ÔBÈOÙe ˜c ·B‰ˆ ¯ÚOa41Ï·‡ ; ¿≈»»«ƒ¿«ƒƒ«≈«¬»

„Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ËeÁ‰ B˙B‡a ¯‡Lp‰ ¯BÁL ¯ÚO≈»»«ƒ¿»¿«≈«ƒ«
ÒÈ¯‚k ËeÁ‰ ·Á¯ ‰È‰iL42. ∆ƒ¿∆…««ƒ¿ƒ

בנתק.39)ומחברם.38) אחד 40)הנגוע בחוט נולד אם
עצמם. בנתקים נולדו כאילו זה הרי הטומאה מסימני

יש 41) אם ואפילו מציל הוא שחור שיער בחוט צמח אם
בנתקים. טומאה מציל 42)סימן אינו שהמשואר מפני

החוט  ברוחב אין אם מבוצר שיהיה אפשר ואי במבוצר אלא
נקרא  אינו שהרי שערות, שש צמיחת מקום היינו כגריס
מכאן  שערות שתי ברוחב נתק מוקף הוא אם אלא מבוצר
שערות. שש וביחד באמצע השחורות השערות ושתי ומכאן

.·È[ÏÚ] ˜˙p‰ ‰OÙe ÒÈ¯‚k ˜˙ BL‡¯a ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿…∆∆ƒ¿ƒ»»«∆∆«

˙BÁt ‡l‡ ÏÏk ¯ÚO ÌL ¯‡L ‡ÏÂ BL‡¯ Ïk»…¿…ƒ¿«»≈»¿»∆»»
CBzÓ Blk ˜zpL ÔÈa ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚO È˙MÓƒ¿≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«Àƒ
:¯Ó‡pL ;¯eht‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ ¯bÒ‰∆¿≈ƒ∆¿≈«««ƒ∆∆¡«

‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜43B˜Êa ˜˙p‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈«»¿≈ƒ»»«∆∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - B˜Ê Ïk ˜zÂ¿ƒ«»¿»¬≈∆»¿««ƒ∆≈∆
Ïk CÏ‰ Ì‡L ,‡È‰ ‰Ïa˜ ,·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»∆ƒ¿»«»»ƒ∆ƒ»«»
Á¯wL Ô˜f‰ ¯BÚ ‡nË˙ÈÂ .‡e‰ ¯B‰Ë - Ô˜f‰ ¯ÚO44 ¿««»»»¿ƒ¿«≈«»»∆»«

.e¯‡aL BÓk ,¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a¿ƒ¿≈«»»¿∆≈«¿

ב.43) הלכה ו, פרק נגעים פרשת כהנים בתורת דרשו כך
אחר  בכולו פרחה אם שבהרת א, הלכה ז פרק למעלה ראה
בקשר  שם בתורה נאמר פריחה שדין מפני טמא, - הפיטור
מטהרת  שהפריחה ומשמע יא) יג, (שם הוא" "טמא לכתוב

בלבד. הטומאה הראש.44)אחר לעור הדין והוא

.‚È˜e˙ B˜Ê Ïk B‡ ˜e˙ BL‡¯ ÏÎÂ ‰lÁza ‡a‰«»«¿ƒ»¿»…»»¿»»
¯ÈbÒÈ -45- ·‰ˆ ¯ÚO BÏ „ÏB ‡Ï Ì‡ .„Á‡ Úe·L «¿ƒ»«∆»ƒ…«≈»»…

;‡ÓË - ˜c ·‰ˆ ¯ÚO BÏ „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«≈ƒƒ«≈»»…«»≈
·‰ˆ ¯ÚO ¯eht‰ ¯Á‡ BÏ „ÏB .¯ËtÈ - BÏ „ÏB ‡Ï…«ƒ»≈««««ƒ≈»»…

¯BÁL ¯ÚO BÏ „ÏB .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ -46‰Ê È¯‰ - ¬≈∆À¿»«≈»»¬≈∆
¯B‰Ë47¯ÚO BÏ „ÏBÂ Ô˜Ê B‡ L‡¯ ˜e˙ Blk ‡a‰ . »«»À¿…»»¿«≈»
¯BÁL48¯BÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë - »»¿∆≈«¿»««≈»«»

ÔBÈOt ÌeMÓ ‡ÓË -49. »≈ƒƒ¿

הראש,45) חצי רק שנקרח וגבחת לקרחת דומה זה ואין
נתק. זה הרי כולו נקרח אם שיער 46)אבל שצמח אחר

כמו 47)הצהוב. הצהוב, ונשאר השחור הלך ואפילו
קטן. ההסגר.48)בנתק שם.49)אחר תוספתא

הוא  אם אבל הצד, מן הוא השחור כששיער והמדובר
פושה  הנגע אין שהרי פשיון, משום מטמא אינו באמצע

לו. מחוצה אלא לתוכו

.„È‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ Ô˜f‰Â L‡¯‰50ÔÈ‡Â , »…¿«»»≈»¿«¿ƒ∆∆∆¿≈»
:¯Ó‡pL ;‰ÊÏ ‰fÓ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈ƒƒ∆»∆∆∆¡«
.ÌÈL ÔÈ·eLÁ Ô‰L „nÏÓ - Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ˙Ú¯»̂««»…«»»¿«≈∆≈¬ƒ¿«ƒ
ÏL ‰wt „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰Ó ?Ô˜Ê e‰Ê È‡Â¿≈∆»»≈«∆∆∆¿ƒ»∆¿«ƒ»∆
ËeÁ‰ ÔnL Ïk ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ËeÁ‰ ˙‡ Á˙BÓ .˙¯b¯b«¿∆∆≈«∆«≈…∆¿…∆…∆ƒ«
‰hÓÏe ËeÁ‰ ÔÓe ,L‡¯‰ ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬≈ƒ¿«»…ƒ«¿«»

.Ô˜f‰ ÏÏkÓ -ƒ¿««»»

להיפך.50) וכן טהור, - בזקן פרח ולא הראש בכל פרח אם
יהודה. כרבי פסק

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
לראות 1) והכשרים בנגעים, המתטמאים הם מי יבאר

או  הטהור את המטמא כהן בהם, תלויים וטהרה שטומאה
אין  בסוף, שרואהו הוא בתחלה שרואהו הכהן איפכא,
שנראה  וחתן היום, מן שעה ובאיזו ביום אלא נגעים רואים
בו  שיראה ביום אלא פוטרים ולא מסגירים אין נגע, בו
בתוך  מחליטים או מסגירים אם בי"ג, או בשביעי או תחילה
הכהן  יאמר אם כאחד, נגעים שני רואים ואם הסגר, ימי
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קמז

קמז

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מוסתר, במקום לבדוק צריך הכהן אין ושוב, לך לנגוע
בודק. כשהוא הכהן לפני יעמוד וכיצד

.‡Ïk‰2BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó3 «…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â4·LBz ¯b ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡Ï Ï·‡ ,5. ¿»¬»ƒ¬»…≈»ƒ¿…≈»

ÔÈ¯Lk Ïk‰Â6Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ ÏÎÂ .ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ˙B‡¯Ï ¿«…¿≈ƒƒ¿∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»»
BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,Ô˙B‡ ‰‡B¯7. ∆»ƒƒ¿≈«¿

א.2) פ"ג, נגעים שם 3)משנה ובגמרא ב. מג, נדה משנה
יהיה  כי "אדם ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו א מד,

שהוא. כל אדם משמע בשרו", כנענים 4)בעור עבדים
המצוות  בכל חייבים והם עבדות, לשם ונטבלו שנימולו

בהן. חייבות מצוות,5)שהנשים שבע עליו שקיבל גוי
עליהם  מצווים ישראל) לבני חוץ אדם בני (כל נוח שבני

א). נו, סנהדרין בקי 6)(ראה אינו ואפילו כהן. כל כלומר,
רבינו  מבאר הבאה ובהלכה ובשמותיהם. במראיהם בנגעים

נגעי 7)בפרוטרוט. לראות רשאי אבל מ"ה. פ"ב נגעים
שם. כתנאֿקמא קרוביו.

.·Èt ÏÚ Û‡8‰‡Óh‰ ,ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰L ««ƒ∆«…¿≈ƒƒ¿¿»ƒ«À¿»
Ú„BÈ BÈ‡L Ô‰k ?„ˆÈk .Ô‰k· ‰ÈeÏz ‰¯‰h‰Â¿«»√»¿»«…≈≈«…≈∆≈≈«
‡ÓË ¯Ó‡ :BÏ ¯ÓB‡Â e‰‡B¯ ÌÎÁ‰ - ˙B‡¯Ï9, ƒ¿∆»»≈¿≈¡…»≈

;¯B‰Ë ¯ÓB‡ Ô‰k‰Â ,¯B‰Ë ¯Ó‡ ;‡ÓË ¯ÓB‡ Ô‰k‰Â¿«…≈≈»≈¡…»¿«…≈≈»
Ïk ‰È‰È Ì‰Èt ÏÚÂ :¯Ó‡pL .B¯ÈbÒÓ ‡e‰Â ,B¯ÈbÒ‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿«ƒ∆ƒ¿∆»
- ‰ËBL B‡ ÔË˜ Ô‰k‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ú‚ ÏÎÂ ·Èƒ̄¿»»««¬ƒ»»«…≈»»∆
.¯‚BÒ B‡ ¯ËBt B‡ ËÈÏÁÓ ‡e‰Â BÏ ¯ÓB‡ ÌÎÁ‰∆»»≈¿«¿ƒ≈≈
È¯·c ÏÚ CÓBÒ Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈≈«ƒ¿≈

‰‡B¯ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÎÁ‰BÓˆÚ ÏÚ CÓBÒÂ ∆»»¬»ƒ»»«…≈∆¿≈««¿
,Ba¯ ep¯BiL „Ú ÌÈÚ‚ ÏkÓ Ú‚ ˙B‡¯Ï BÏ ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆«ƒ»¿»ƒ«∆∆«
Ìlk Ì„‡ ÈÚ‚a Ô‰È˙BÓL·e ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa È˜a ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»ƒ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»»À»

ÌÈza ÈÚ‚·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚·e10. ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ה"א.8) פ"ג שם.9)שם והערות ה"ג פ"א למעלה ראה
הי"ז.10) פ"ה מצורע פ' כהנים' 'תורת

.‚Ô‰k11- ‡Óh‰ ˙‡ ¯‰Ë B‡ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nhL …≈∆ƒ≈∆«»ƒ≈∆«»≈
Ô‰k‰ B‡nËÂ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï12, …»»¿∆∆¡«»≈¿ƒ¿«…≈

CBzÓ ÔÈa ,‡t¯pL Ú¯ˆÓe .Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë»¿ƒ¬«…≈¿…»∆ƒ¿»≈ƒ
È¯‰ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ¯bÒ‰∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬ƒ«««»»ƒ¬≈

‰z‡ ¯B‰Ë Ô‰k BÏ ¯Ó‡iL „Ú B˙‡ÓËa ‰Ê13. ∆¿À¿»«∆…«…≈»«»

ט 11) פרק נגעים כהנים' 'תורת הי"ב; פ"א נגעים תוספתא
ואם 12)הי"ז. לטמאו, הכהן יכול טמא הוא אם כלומר,

בטהרה. וכך לטמאו. בכוחו אין - שם 13)לאו תוספתא
ה"ו.

.„È‡M¯ Ô‰k‰ ÔÈ‡14eÈ‰iL „Ú ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ≈«…≈««¿«≈∆«»≈«∆ƒ¿
Ô‰ÎÂ .BÏ ‰ˆeÁL ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ÌB˜Óa ÂÈÈÚ≈»ƒ¿«∆«¿«»»∆»¿…≈

‰‡¯L15Úe·L ÛBÒa e‰‡B¯L ‡e‰ - ‰lÁza Ú‚p‰ ∆»»«∆««¿ƒ»∆≈¿»«
BËÈÏÁÓ B‡ B¯ÈbÒnL ‡e‰Â ,ÈL Úe·L ÛBÒ·e ÔBL‡ƒ̄¿»«≈ƒ¿∆«¿ƒ«¿ƒ
- ‰ÏÁL B‡ ‰lÁz e‰‡¯L Ô‰k‰ ˙Ó .B¯ËBt B‡¿≈«…≈∆»»¿ƒ»∆»»

¯Á‡ Ô‰k e‰‡B¯16,ÔBÈOÙa B‡nËÏ ÏBÎÈ ÈM‰ ÔÈ‡Â . ≈…≈«≈¿≈«≈ƒ»¿«¿¿ƒ¿

.ÔBL‡¯ ‡l‡ ‰Ot ‡Ï Ì‡ ‰Ot Ì‡ Ú„BÈ ÔÈ‡L∆≈≈«ƒ»»ƒ…»»∆»ƒ
Ô‰k ÔÓ‡Â17,‰Ot ‡Ï ‰Ê Ú‚Â ‰Ot ‰Ê Ú‚ :¯ÓBÏ ¿∆¡»…≈«∆«∆»»¿∆«∆…»»

˙‡ ‰Ó„˜ BÊ ˙¯‰a B‡ ˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„˜ ‰Ê Ô·Ï ¯ÚOÂ¿≈»»»∆»«∆««∆∆«∆∆»¿»∆
.Ô·Ï ¯ÚO≈»»»

שם.14) והערות ה"ג פ"ו למעלה ראה ה"י. שם
ד.15) ב, שם כהנים' ו'תורת ויב, הי"א שם תוספתא
הענין 17)שם.16) עבר שהיא, סיבה מפני אם פירוש,

אחר. כהן ליד מידו

.‰ÏÏÁ18ÏeÒt19ÂÈaÓ „Á‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚ ˙i‡¯Ï »»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆∆¡«««ƒ»»
ÌÈ¯Lk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙p‰Îa - ÌÈ‰k‰20˙i‡¯Ï «…¬ƒƒ¿À»»¬»«¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«

˙Á‡a elÙ‡Â ‡ÓeÒ ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÚ‚¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿∆»«¬ƒ¿««
ÂÈÈÚÓ21ÂÈÈÚ ¯B‡Ó ‰‰kL Ô‰k elÙ‡Â .22‰‡¯È ‡Ï ≈≈»«¬ƒ…≈∆»»¿≈»…ƒ¿∆

.Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡¯Ó ÏÎÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡∆«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈

בה.18) אסור שכהן מאשה כהנים'19)שנולד 'תורת
לומר  תלמוד חללים? מרבה שאני יכול ה"ח: פ"א נגעים

כהונה. בקדושת שהוא מי כלומר, שם.20)"הכהנים",
מום  ובעל מבניו, אחד אל או ב): יג, (ויקרא שנאמר מפני
שאסור  אלא כהונה, קדושת עליו וחלה מבניו, כן גם הוא

הקרבנות. מ"ג.21)בעבודת פ"ב עיני 22)נגעים שם.
לומדים  "לכל" ומהמילה עיניים, שתי משמע "עיני" - הכהן
שם  טוב' יום וב'תוספות כהה. ולא מליאה ראיה שצריכה
אחת  בעין שסומא כשר. אחת עין ראיית כהתה שאם מפרש,

עיניו. בשתי דוקא כהייה אבל שפסול, אמרו

.ÂÌBia ‡l‡ ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡23¯ÈbÒ‰Ï ÔÈa , ≈ƒ∆«¿»ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈÚ‰ ÏÎa È¯‰L ,¯ËÙÏ ÔÈa ËÈÏÁ‰Ï ÔÈa≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…∆¬≈¿»»ƒ¿»≈

˙È¯ÁLa ‡Ï ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÈ·e' 'ÌBi·'24ÔÈa ‡ÏÂ ««¿≈ƒ…¿«¬ƒ¿…≈
ÈÙÏ ,ÔpÚÓ‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ˙Èa‰ CB˙a ‡ÏÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿…¿««ƒ¿…¿«¿À»¿ƒ
˙È‡¯ ‰fÚL ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰va ‡ÏÂ ;‰fÚ ˙È‡¯ ‰‰kL∆≈»ƒ¿≈«»¿…«»√«ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿≈

‰‰k25˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚLa ?Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ È˙ÓÈ‡ .26 ≈»≈»«ƒ»¿»»¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚ ÔÈa .˙ÈÚÈLz·e ˙ÈÈÓM·e ˙ÈLÈÓÁ·e«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»»≈

ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚27. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

ה"א.23) ב, פרק נגעים כהנים' ומשנה 24)'תורת שם,
ב. פ"ב, אז.25)נגעים חזק השמש שאור כר'26)מפני

שם. "לכל 27)יהודה נדֿנה): יד, (ויקרא בתורה כתוב
הנגעים  כל הוקשו ולבית", הבגד ולצרעת ולנתק הצרעת נגע

הי"ד). פי"ג (לקמן לזה זה

.Ê˙aMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÌBÈ ÏÎa28ÌBÈÂ ¿»ƒ∆«¿»ƒƒ«»¿
·BË29ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÌBÈ ÏÁ .»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»¿

ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÈ¯È·ÚÓ - ·BË30¯·ca LÈÂ .31Ï˜‰Ï «¬ƒƒ«¬»¿≈«»»¿»≈
ÌBÈ ‡e‰L ,‰Ê ˙aL ÌBÈa ‰È‰iL ¯LÙ‡L .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆¿«»∆∆

‡ÓË ,˙B‡¯Ï Èe‡¯‰32ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏÈ ¯ÁÓÏe , »»≈»»≈¿»»≈¿»∆ƒ»≈
‰‡ÓË33BÏ e„ÏeÈ ¯ÁÓÏe ,¯B‰Ë ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ; À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»ƒ»¿

‰‡ÓË ÈÓÈÒ34B˙i‡¯ ˙ÚLa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â . ƒ»≈À¿»¿≈»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»
.˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»

ד.28) פ"א, נגעים במשנה פ"ג,29)כחכמים שם משנה
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קמח

קמח

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כל  נגעים רואים שאין כחכמים פסק א. ז, קטן ומועד ב.
ה"ח. לקמן ראה המועד). בחול (אפילו הרגל ימי

השבת.30) גורמת.31)לאחר זו יראנו 32)דחייה ואם
יטמא. - יטהרנו.33)הכהן - שני ובשבוע שנית, ויסגירנו

להקל. הוא גם 34)זה מטמאים טומאה שסימני אע"פ
בשבת  אותו רואה היה שאם להחמיר, כאן יש הפטור, אחרי
ימי  שבתוך ואפשר שנית. מסגירו היה ראשון, הסגר אחר
בשבוע  וגם טהור, ויהיה הטומאה סימני להם ילכו ההסגר
בשבת  הנגע את רואה היה שאם להחמיר, זו בדחייה יש שני
בטהרתו  יישאר למחר טומאה סימני וכשיבואו מטהרו, היה

ויטמאנו. הכהן שיראנו עד

.ÁÔ˙Á35ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk BÏ ÔÈ˙B - Ú‚ Ba ‰‡¯pL »»∆ƒ¿»∆«¿ƒ»ƒ¿«¿≈
‰zLn‰36B˙È·a B‡ ÂÈ„‚·a ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .37ÔÈ‡ - «ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈≈

Ï‚¯a ÔÎÂ .‰zLn‰ ¯Á‡Ï „Ú Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯38ÔÈ˙B ƒ»«¿«««ƒ¿∆¿≈»∆∆¿ƒ
˙‡ epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ :¯Ó‡pL .Ï‚¯‰ ˙BÓÈ Ïk BÏ»¿»∆∆∆∆¡«¿ƒ»«…≈ƒ∆

¯ÓB‚Â ˙Èa‰39‡lL ˙eL¯‰ ¯·„Ï ‰¯Bz ‰ÈzÓ‰ Ì‡ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿«»¿∆…
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,ÂÈÏk e‡nhÈ40. ƒ«¿≈»«»…∆ƒ¿«ƒ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

"äzLnä éîé úòáL ìk Bì ïéðúBð ¯ òâð Ba äàøpL ïúç...ïéà ¨¨¤¦§¨¤©§¦¨¦§©§¥©¦§¤¥
äzLnä øçàì ãò ïúBà ïéàBø."'eë ¦¨©§©©©¦§¤

בטעם  אבל מ"ב), פ"ג (נגעים במשנה הדברים ומקור
למדים  יהודה רבי לדעת בגמרא, התנאים נחלקו הדין
רואה  אתה שאי יום שיש בו" הראות "וביום מהפסוק
שבעה  לו נותנין נגע, בו שנולד חתן אמרו "מכאן בו
"הרי  מקלֿוחומר זאת לומדים רבי לדעת אבל ימים"
לו  ממתינים אם הבית, את ופינו הכהן וצוה אומר הוא
לפנות  אפשר (שהרי מצוה" לדבר כלֿשכן הרשות לדבר
הם). וטהורים הכהן שיבוא לפני בבית שהיו הכלים

רבי. כדעת הטעם נקט והרמב"ם

הדין  גדר בעצם חלוקים הטעמים ששני לומר ויש
רואים  שאין זה יהודה, רבי לדעת לחתן. שממתינים
נגעים  מראיית הופקעו אלו שימים מצד הוא החתן נגעי
שהתורה  מצד הוא שהדין רבי לדעת אבל שנדחו. ולא
של  בגדר הוא הדין הרי יטמאו, שלא כליו על חסה

דחויה.

הוא  לו" "ממתינים שאם לדינא נפק"מ לומר יש ואולי
הרי  הרגל, לאחרי הנגע ראיית לדחות שאפשר היתר רק
טמא. ה"ז אלו בימים הנגע את הכהן ראה בדיעבד שאם
הרי  נגעים, מראיית הופקעו אלו שימים לדעה משא"כ
ראייתו  אין אלו בימים הנגע את הכהן ראה אם שגם

כלום.

עלֿפי  אלו אופנים שני לפרש יש והמוסר הדרוש בדרך
שכל  שמבאר צרעת, טומאת הלכות בסוף הרמב"ם דברי
מעניין  תשובה שיעשה האדם  לטובת הוא הצרעת עניין
של  ענין הוא הנגעים שענין מדבריו והיוצא הרע, לשון

וכמו  מדרכו, שישוב כדי האדם לטובת מלמעלה חסד
בטובו שכת  האֿל שרצה המצוה "משורשי ה"חינוך" ב

ה' מאהבת בנו... את איש ייסר כאשר לייסרנו הגדול
ומשנה  ה' אוהב הרשע את ואפילו מוסרו". יודיע אותם

תשובתו. למען עולם סדרי

"דבר  מפני הנגע ראיית דין הפקעת הנ"ל: האופנים שני
על  מלמדים רשות, לדבר אפילו הנגע דחיית או מצוה"
על  חסה שהתורה בזה שביהודי. המעלות סוגי שני
מעלתו  מתבטאת הרשע, אפילו יהודי כל של ממונו
לא  חסה שהתורה עד הקב"ה אצל הוא חביב שכלֿכך
הרשות. דבר שזהו היות עם ממונו, על אף אלא עליו רק

מצוה, דבר מפני הנגע ראיית דין שמפקיעים זה ואילו
שגם  ישראל איש של המצוה מעשה מעלת על מורה
כ"כ  ברשעו שעמד הנגע בו שנראה מי על מדובר אם
ואפילו  בגדיו ונשתנו ביתו קירות שנשתנו אחרי שגם
שלו  מצוה" ה"דבר בכח יש מכלֿמקום גופו, עור
קדושת  גודל נרגש ובזה הנגע, ראיית דין להפקיע
דין  שיחול אפשר אי שבגללה שלו המצוה מעשה

נגעים. טומאת

יהודה, ורבי רבי במחלוקת  הפנימי הביאור גם זהו
ממונו  על חסה שהתורה הראשונה שהמעלה סובר שרבי
גדולה  מעלה היא הוא " ש"ישראל מצד רשע של הבזוי
ימים  שבעה לחתן ממתינים שבגללה הסיבה וזוהי יותר,
"אם  שלו הק"ו גם וזהו שלו. הנגע ראיית את ודוחים
שאם  מצוה" לדבר כלֿשכן הרשות לדבר לו ממתינים
בשביל  הנגע ראיית לדחות מועילה ישראל של חביבותן

מצוה. של בעניין כלֿשכן ישראל, של הרשות דברי

של  המצוה מעשה שגם שזה סובר יהודה רבי אבל
היא  קדושתו, מצד הנגע ראיית דין להפקיע יכול הנגוע
בדין  התורה חידוש שזהו  סובר ולכן יותר, גדולה מעלה

המשתה". ימי ז' לו נותנין "חתן...
י"ג  סימן טהרה ספר מלכות יין (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

שם.35) עד 36)נגעים נגעו את רואים אין כלומר,
משתה  ימי לו שהם החתונה, מיום ימים שבעת שיעברו

בגדים,37)ושמחה. נגעי דיני וי"ד פי"ג לקמן ראה
בתים. נגעי דיני שהרי 38)ובפט"ו המועד, לחול הכוונה

ז. בהלכה למעלה כבר נאמר טוב' והכתוב 39)ב'יום
יצוה  שהכהן פירוש, בבית", אשר כל יטמא "ולא מסיים:
ואפשר  לראות יבוא שהוא לפני בבית הנמצא כל את לפנות

טמא. הכל ויהיה או 40)שיטמאנו וכלה חתן שמחת
הרגל. שמחת

.Ë‡l‡ ÔÈ¯ËBt ‡ÏÂ ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…¿ƒ∆»
‰lÁza Ba ‰‡¯iL ÌBÈ·41ÈÚÈ·Ma B‡ ,42ÌBÈa B‡ , ¿∆≈»∆«¿ƒ»«¿ƒƒ¿

˙BÚe·L ÈL Ô‰a ÔÈ¯ÈbÒnL ÌÈÚ‚pa ¯OÚ ‰LÏL43, ¿»»»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆¿≈»
ÔÈÓÏe ÔBL‡¯ Úe·L ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·L ÌBiL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»«ƒ¿ƒ¿«
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קמט

קמט

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈÚ‚a ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚a ÔÈa ,ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa ÈL Úe·L»«≈ƒ¿»«¿»ƒ≈¿ƒ¿≈»»≈¿ƒ¿≈
.ÌÈ„‚·e ÌÈza»ƒ¿»ƒ

בו 41) ואין ולמעלה, ביצה מקרום ומראהו כגריס בו כשיש
או  מחיה בו כשיש מסגירים; - מחיה ולא לבן שיער לא
מקרום  למטה וכשמראהו מחליטים; - לבנות שערות שתי

פוטרים. - מכגריס פחות הוא או אם 42)ביצה אבל
זה, בשינוי כלל מתחשבים אין - שבעה בתוך הנגע נשתנה

להחמיר. ובין להקל שאין 43)בין ומכוה שחין להוציא
ה"ג). פ"ה (למעלה אחד שבוע של הסגר אלא להם

.ÈÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡44¯bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a45ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ , ≈«¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈¿…«¿ƒƒ
ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ BÏ „ÏB Ì‡ ¯bÒ‰ ÈÓÈ CB˙a46‡ÏÂ , ¿¿≈∆¿≈ƒ«ƒ«∆¿≈¿…

ËÏÁn‰ ÔÈËÈÏÁÓ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ «¿ƒƒ«À¿»ƒ«∆««≈¿…
Ú‚ BÏ „ÏB Ì‡ BËeÏÁ ÈÓÈ CB˙a B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ«¿ƒƒ¿¿≈¬ƒ«∆«
ÌÈÚ‚ ÈL Ba eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯‚q‰Ï Èe‡¯L ¯Á‡«≈∆»¿ƒ»≈¬»ƒ»¿≈¿»ƒ

‰Ê ‰‡¯Â ¯ÊÁÂ ‰Ê ‰‡¯Â47:BÏ ¯ÓBÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»∆¿»«¿»»∆¬≈∆À»«
‰Êa ËÏÁÓ B‡ ,‰Êa ËÏÁÓe ‰Êa ¯bÒÓ ‰z‡ È¯‰¬≈«»À¿»»∆À¿»»∆À¿»»∆
Úe·L ÛBÒa ÔÈa ,ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa .‰Êa ¯bÒÓeÀ¿»»∆≈«¿ƒ»≈«≈¿»«

ÈL Úe·L ÛBÒa ÔÈa ÔBL‡¯48ÌÈÚ‚ ÈL ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡Â . ƒ≈¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k49:¯Ó‡pL ;„Á‡ LÈ‡a ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿««≈ƒ¿≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆∆¡«

.Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯Â¿»»«…≈∆«∆«

א.44) פ"ג, נזקק 45)שם, הכהן אין שני, נגע בו נולד אם
כלל. בתוך 46)לו שני נגע בו נולד אם הדין שהוא ונראה,

טומאה. סימני ובו ההסגר מפני 47)ימי שהסגירו לפני
הראשון. ה"י.48)הנגע פ"א אחת,49)תוספתא בבת

נגעים  משנה בשני. מתבונן ואחרֿכך באחד מתבונן אלא
א. פ"א

.‡ÈÚe‚50CÏ BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B˙B‡¯Ï Ô‰ÎÏ ‡aL »«∆»¿…≈ƒ¿……«≈
‰‡B¯ - ÌÈL ÂÈÙÏ e‡a .„iÓ BÏ ˜˜Ê ‡l‡ ,·eLÂ»∆»ƒ¿»ƒ»»¿»»¿«ƒ∆
¯ÊBÁÂ ,BËÈÏÁÓ B‡ B¯ËBt B‡ B¯ÈbÒÓ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡∆»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÈM‰ ˙‡ ‰‡B¯Â51. ¿∆∆«≈ƒ

הי"א.50) פ"א שם כל 51)תוספתא את שגמר אחר
בראשון. הטיפול

.·ÈÔ‰k‰ ÔÈ‡52Lw·Ï ˜e˜Ê53ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙Áz54ÏL ≈«…≈»¿«≈«««ƒ≈»»∆
ÂÈ„Át ÔÈa B‡ Úe‚55ÌL ‡nL ÌÈËÓw‰ CB˙a B‡ »«≈¿»»¿«¿»ƒ∆»»

Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡¯Ó ÏÎÏ :¯Ó‡pL ,Ú‚56CÙB‰a ÔÎÂ . ∆«∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈¿≈¿≈
Ô·Ï Blk57„ÓÚÈ „ˆÈÎÂ .58‡e‰ LÈ‡ Ì‡ ?Ô‰k‰ ÈÙÏ À»»¿≈««¬…ƒ¿≈«…≈ƒƒ

¯„BÚk „ÓBÚÂ ,Ì¯Ú ‰‡¯ -59˜ÒBÓÎe60Ì‡Â .ÌÈ˙ÈÊ ƒ¿∆»…¿≈¿≈¿≈≈ƒ¿ƒ
˙Î¯BÚk ˙·LBÈÂ ,‰n¯Ú ˙È‡¯ - ‡È‰ ‰M‡61 ƒ»ƒƒ¿≈¬À»¿∆∆¿∆∆

da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ62˙‚¯B‡Îe63ÌÈ„ÓBÚa64˙‰a‚nL , ¿ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆¿¿ƒ∆«¿««
Ú‚p‰ ‰È‰ Ì‡ .ÈÁM‰ ˙Èa ‰ÏbiL „Ú ˙ÈÓÈ‰ d„È»»«¿»ƒ«∆ƒ»∆≈«∆ƒƒ»»«∆«

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÔÓÊa Ô‰a ‰‡¯65;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ck ƒ¿∆»∆ƒ¿«∆≈¿ƒ»¬≈∆»≈
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - Ck ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk Ô‰a ‰‡¯ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿∆»∆¿∆≈¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ
‰‡¯ ‡e‰ Ck ,BÚ‚Ï ‰‡¯ Ì„‡‰L ÌLÎe .BÏ¿≈∆»»»ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿∆

BzÁÏ‚˙Ï66„ÓÚiLk B¯Oa ÏÎa ¯ÚO ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L . ¿ƒ¿«¿∆ƒ…≈»∆≈»¿»¿»¿∆«¬…

e¯‡aL BÓk ‰M‡‰ ·LzLk B‡ ˜ÒBÓÎe ¯„BÚk Ì¯Ú»…¿≈¿≈¿∆≈≈»ƒ»¿∆≈«¿
¯‡La OtÁÏ ˜e˜Ê Ô‰k ÔÈ‡Â ,‰¯Lk ˙ÁÏ‚z BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿««¿≈»¿≈…≈»¿«≈ƒ¿»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO Ô‰a ¯‡L ‡nL ˙BÓB˜Ó¿∆»ƒ¿»»∆≈»««ƒ∆

¯‡a˙iL BÓk ,Ïk‰ Ál‚Ï CÈ¯ˆ67. »ƒ¿«≈««…¿∆ƒ¿»≈

מי"ד.52) פ"ב, המק 53)נגעים נראים לחפש. שאינם ומות
ואינם  הסתרים בית נקראים במיוחד, אותם כשבודקים אלא

ה"א. פ"ו למעלה ראה בנגעים. זרועותיו,54)מטמאים
השחי. את 55)בבית מכסה שהגוף במקום פירוש, אשכיו.

נראה. ואינו האשכים בלי 56)כיס לעיניים הנראה נגע
שהוא. כל אם 57)טיפול ה"א). פ"ז (למעלה טהור שהוא

את  מעכבים אינם - נגע בלי הסתרים בית מקומות נשארו
שכזו,58)הטהרה. בעמידה נסתרים שהם מקומות יש

אחר. באופן בעמידה שהוא 59)ונגלים אדמה כחופר
שברגל. למקומות קובעת זו עמידה רגליו. מפשק

המקומות 60) בודקים כך ידו. מגביה שהוא זיתים, לוקט
מכסות. לפשק 61)שהזרועות ודרכה העיסה, את לשה

הסתרים, בית נקרא אינו אז שמתגלה ומה רגליה, את קצת
שיעור  מספיק - באדמה לחפור אשה של דרכה שאין מפני
הנגלים  המקומות גם מטמאים שבאיש ואףֿעלֿפי זה.

לישה. בשעת נגלים ואינם עודר שהיא 62)כשהוא לנגע
הדד. השחי.63)תחת בית סביב כאריגה 64)לנגע לא

גדול  בכלי כאריגה אלא ואורגת, יושבת שהיא בפלך
ואורגים. וכן 65)שעומדים "כך", המלה את להוסיף יש

(ר"מ). רומא בדפוס כתבה 66)הוא שנתרפא, במצורע
פ"ד  נגעים ראה שערו". כל את "וגלח ט): יד, (ויקרא תורה

שם. אחרונה ומשנה טוב' יום ו'תוספות לקמן 67)מ"ב,
ה"א. פי"א

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
הקוצץ 1) או המחייה הכוה או טומאה סימני התולש יבאר

בהרתו  שנקצצה מי כך, אחר או לכהן שיבא קודם הנגע
השנייה  ונפלה אחת לבנה שערה והתולש בכוונה, שלא
והנהגת  ימול, אם בערלתו בהרת שהיתה מי ודין וכו',
למצורע  מוסגר מצורע בין מה והמצורעת, המוחלט המצורע

לטומאה. שניהם ודין מוחלט,

.‡LÏBz‰2‰‡ÓË ÈÓÈÒ3B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ÔÈa Ôlk ÔÈa , «≈ƒ»≈À¿»≈À»≈ƒ¿»»
‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂBk‰4ıˆBw‰ B‡ ,d˙ˆ˜Ó B‡ dlk , «∆∆«ƒ¿»À»ƒ¿»»«≈

Blk Ú‚p‰5ÔÈa ,˙Èa‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ B‡ B¯OaÓ «∆«Àƒ¿»ƒ«∆∆ƒ««ƒ≈
ËÏÁ‰ CB˙a B‡ ¯bÒ‰ CB˙a ÔÈa Ô‰kÏ ‡·iL Ì„…̃∆∆»…«…≈≈¿∆¿≈¿∆¿≈
.‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¯eht‰ ¯Á‡ B‡«««ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆

¯ÓM‰ :¯Ó‡pL6˙BOÚÏÂ „‡Ó ¯ÓLÏ ˙Ú¯v‰ Ú‚a ∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««ƒ¿…¿…¿«¬
Ì˙Èeˆ ¯L‡k ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ ÌÎ˙‡ e¯BÈ ¯L‡ ÏÎk¿…¬∆∆¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ«¬∆ƒƒƒ

ı˜iL B‡ LÏ˙È ‡lL - e¯ÓLz7‰˜BÏ BÈ‡ Ï·‡ . ƒ¿¿∆…ƒ¿∆»…¬»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ - eÏÈÚB‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÂÈOÚÓ eÏÈÚBiL „Ú8. «∆ƒ«¬»¿ƒ…ƒ≈∆

˙B·Ï ˙B¯ÚO LÏL d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»«∆∆»»¿»¿»
˙Á‡ LÏ˙Â9‰pnÓ ¯‡LÂ ‰ÈÁn‰ ˙ˆ˜Ó ‰Âk , ¿»«««»»ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆»

‰L„Úk10.‰È‰Lk ‡ÓË ‡e‰ È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - «¬»»≈∆∆¬≈»≈¿∆»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ11ÔÎÂ . ¿≈…«≈»∆«ƒ«««¿¿≈
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קנ

קנ

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˜˙p‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰12‡Ï «¿«≈«∆«∆∆∆∆∆¡«¿∆«∆∆…
¯Ú˙a ˜˙p‰ Ïk Ál‚iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ál‚È13¯zÓe . ¿«≈«¿≈«»«∆¿«≈«»«∆∆¿««À»

˙Ú¯v‰ da LiL BÙ˙k ÏÚ ËBÓa ‡OÏ Ú¯ˆnÏ14 «¿…»ƒ»¿«¿≈∆≈»«»««
·Èq‰ ¯L˜ÏÂ15- ‰‡ÓË ÈÓÈÒ eÎÏ‰ Ì‡Â ,BÏ‚¯ ÏÚ ¿ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ»≈À¿»

.CÎÏ Ôek˙ ‡lL ‡e‰Â .eÎÏÈ≈¿¿∆…ƒ¿«≈¿»

מ"ד.2) פ"ז, צהוב 3)נגעים ושיער שבבהרת, לבן שיער
טומאה,4)שבנתק. סימן הוא הבהרת שבתוך חי בשר

מטמאה. ואינה כמחיה דינה אין נכוותה כלומר,5)ואם
קצץ  אם והואֿהדין שבו. הטומאה סימני את ולא עצמו

או 6)מקצתו. "פן", או "השמר", שנאמר: מקום וכל
מקומות). ובכמה ב יז, (מכות לאֿתעשה הוא "אל"

מהו 7) פירש לא רבינו רעד. פיסקא כיֿתצא פרשת 'ספרי'
שבת  במסכת רש"י בוהק. כגון לגמרי טהור נגע קוצץ דין

בלאֿתעשה. שעובר בפירוש אומר - ב במס'8)קלב,
ששת  רב זה, בדין נחמן ורב ששת רב נחלקו - ב צד, שבת
ששת  כרב ופסק חייב, אומר נחמן ורב פטור, אמר
רבינו  בשם כתבו ששת, רב ד"ה א לב, עירובין (ב'תוספות'
באיסורים, ששת כרב פוסק גדולות' הלכות ש'בעל שמשון,
'תשובות  בשם הרא"ש שם כתב וכן בדינים. נחמן וכרב

מטמאות.9)הגאונים'). והן שתיים שיעור 10)ונשארו
ה"א). פ"ג (למעלה לטמא ומספר 11)מחיה מדרבנן,

ביתֿהדין. דעת שיקול לפי שתי 12)המכות פירוש,
וה"ג). ה"ב פ"ח (ראה הנתק את הגובלות שערות

ה"א).13) פי"א (לקמן הטהרה ואפשר 14)כתגלחת
ה"ב). פ"ג שם (תוספתא אותה יעביר חוטים 15)שהמוט

חבלים. מהם ועושים הדקל, סביב הנכרכים

.·„Ú ‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂkL B‡ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ LÏBz‰«≈ƒ»≈À¿»∆»»∆«ƒ¿»«
‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô‰k Ïˆ‡ ‡a ‡lL∆…»≈∆…≈¬≈∆»¿≈ƒ»»

¯bÒ‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ï ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯bÒ‰ ÈÓÈa Ôk16. ≈ƒ≈∆¿≈¬≈∆»¿««¿≈∆¿≈
ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ËÏÁ‰L ¯Á‡ ÔLÏz Ì‡Â¿ƒ¿»»««∆À¿«»∆¬≈∆À¿»
B‡ BlÎa ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,‰È‰Lk¿∆»»¿≈»√»«∆ƒ¿««»««¿À

ÒÈ¯‚kÓ Bz¯‰a ËÚÓ˙zL „Ú17. «∆ƒ¿«≈««¿ƒƒ¿ƒ

עקיבא 16) כרבי פסק אחר. טומאה סימן מצא לא אם
קיבלו  ה"ג שם שבתוספתא מפני מ"ד, פ"ז נגעים במשנה
שם). הגר"א ביאור (ראה יהושע ורבי גמליאל רבן דבריו

שם.17) במשנה, כחכמים

.‚¯B‰Ë - ‰eÎa ‡lL dlk Bz¯‰a ‰ˆˆ˜pL ÈÓ18. ƒ∆ƒ¿¿»««¿À»∆…¿«»»»
dÙÈwn‰ ÈÁ‰ ¯Oa‰ Ïk ıˆ˜ Ì‡ :‰eÎa dˆˆ¿̃»»¿«»»ƒ»«»«»»««««ƒ»

˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡19; ¬ƒ¿««¬»≈»√»»ƒ
.BlÎa Á¯ÙzL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ÌeˆÓˆa dˆˆ¿̃»»¿ƒ¿≈»√»«∆ƒ¿«¿À

שם.18) הכל 19)משנה, שבזה אמרו, ה"ה שם בתוספתא
והטעם, בכולו. תפרח אם אפילו כלל, טהרה לו שאין מודים
נשאר  אם אבל שקצץ, החי בבשר פורחת היתה לא שמא
אליעזר  רבי לדעת אפילו טהור בכולו ופרחה חי בשר מקצת
באותו  שפרחה כשם ולומר, לתלות שאפשר (מפני במשנה
במה  המקיף): החוט בכל פורחת היתה כך הנשאר, מקצת

כחכמים, פסק ורבינו הבהרת. את בצמצום כשקצץ נחלקו?
שם.

.„LÏBz‰20È¯‰ - ‰iM‰ ‰¯LÂ ˙Á‡ ‰·Ï ‰¯ÚO «≈«¬»¿»»««¿»¿»«¿ƒ»¬≈
¯B‰Ë ‰Ê21- ˙Á‡ ‰¯LÂ ÌÈzL LÏz ,LÏL eÈ‰ . ∆»»»»«¿«ƒ¿»¿»««

B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰22‰L„Úk ‰ÈÁÓ Ba ‰˙È‰ .23‰Âk , ¬≈∆¿À¿»»¿»ƒ¿»«¬»»»»
‰¯˙È ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - dÈˆÁ CÏ‰Â dÈˆÁ∆¿»¿»«∆¿»¬≈∆»»¿»¿≈»

¯˙Bn‰ ‰Âk :‰L„ÚkÓ24‰Ê È¯‰ - ‰L„Úk CÏ‰Â ƒ«¬»»»»«»¿»««¬»»¬≈∆
¯B‰Ë25.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bn‰ CÏ‰Â ‰L„Úk ‰Âk ; »»»«¬»»¿»««»¬≈∆»≈

וה"ד.20) ה"ג שם תלש 21)תוספתא לא אם שאפילו
נטהר. שתי 22)היה נשארות היו תלש לא שאלמלי

האחת  שנשרה כשם אומרים אנו שאין ומשמיענו, שערות.
שנתלשו. השתים גם נושרות היו כך שנשארה,

מצומצמת.24)מצומצמת.23) עדשה על העולה החלק
ביסוד 25) המונח הכלל טהור. הוא מעשיו בלי שגם מכיוון

לטהר, מועיל אינו באיסור שעשה המעשה הוא: אלה דינים
מעשה  בלי שגם במקרה לטומאה גורמת אינה גם אבל

טהור. היה האסור

.‰‰˙È‰L ÈÓ26Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏBnÈ - B˙Ï¯Úa ˙¯‰a ƒ∆»¿»«∆∆¿»¿»ƒ¿««ƒ
dpÓÊa ‡lL ‰ÏÈÓ ‡È‰L27˙‡ ‰ÁB„ ‰OÚ ˙ÂˆnL ; ∆ƒƒ»∆…ƒ¿«»∆ƒ¿«¬≈»∆

‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa CÏ‰Â ÏÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿»»¿ƒ»¿»«¿»»¿»
Ba ËÏÁÓ ‰È‰L ÔÓÈÒ28Ôa¯˜a ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ»∆»»À¿»¬≈∆«»¿»¿«

Ú¯ˆÓ29. ¿…»

הפרק.26) סוף שם מילה 27)משנה, ב. קלב, שבת גמרא
שלא  הוא זה יום ואחר ללידתו, השמיני ביום היינו בזמנה

הכהן.28)בזמנה. החליטו נטהר 29)שכבר שהרי
מן  פטור הטומאה סימן והעביר שמל מוסגר אבל בטומאתו,

ה"ו). פ"ג שם (תוספתא מעולם נטמא שלא מפני הקרבן,

.Â‰OÚ ˙ÂˆÓ30‰qÎÓ ËÏÁn‰ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL31 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆«¿…»«À¿»¿À∆
,Ï·‡k ÌÙO ÏÚ ‰ËBÚÂ ,BËelÁ ÈÓÈ Ïk L‡…̄»¿≈ƒ¿∆«»»¿»≈

Ì¯BÙe32‡e‰L ÂÈÏÚ ÌÈ¯·BÚ‰ ÚÈ„BÓe ,ÂÈ„‚a ≈¿»»ƒ«»¿ƒ»»∆
.¯ÓB‚Â Ú‚p‰ Ba ¯L‡ Úe¯v‰Â :¯Ó‡pL ;‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»«¬∆«∆«¿≈

ÏB„b Ô‰k elÙ‡33Ú¯Bt Ú¯ËˆpL34‰OÚL ,Ì¯BÙe ¬ƒ…≈»∆ƒ¿»«≈«≈∆¬≈
Ïk ÌBÏL ˙ÏÈ‡La ¯eÒ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„∆∆…«¬∆¿»ƒ¿ƒ«»»
- ‰ËÚÈ ÌÙO ÏÚÂ :¯Ó‡pL ,Ï·‡k BËelÁ ÈÓÈ¿≈ƒ¿»≈∆∆¡«¿«»»«¿∆
.L¯B„Â ‰BLÂ ‡¯B˜ Ï·‡ .˙B˜e·c ÂÈ˙ÙO eÈ‰iL∆ƒ¿¿»»¿¬»≈¿∆¿≈
ÏÎa ‚‰BÂ .BËelÁ ÈÓÈ Ïk ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈¿«≈»¿≈ƒ¿≈¿»
È¯‰Â .ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa elÙ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»¿»ƒƒ«¬≈
Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯a ¯zÓ ‡e‰35 À»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»

‰hn‰ LÈÓL˙·e36B˙hÓ ˙‡ Û˜BÊÂ37¯‡Lk ¿«¿ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿»
.ÌÚ‰»»

בגמרא 30) ומבואר מה) יג, (ויקרא בתורה כתוב זה כל
וטז. טו דף קטן, משמע,31)מועד רבינו של מלשונו

דעת  וזוהי הראש. כיסוי פירושה בתורה, האמורה שפריעה
המצוות' ב'ספר אולם א. טו, קטן במועד עקיבא רבי
אליעזר  כרבי שיער, לגידול שהכוונה פירש קסג, לאֿתעשה
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קנא

קנא

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"את  י): כא, (שם גדול בכהן האמור את פירש וכן שם,
המקדש  כלי מהל' פ"ה להלכה פסק וכן יפרע", לא ראשו

וצ"ע. ראשו 33)קורע.32)ה"ו. את (שם) בו שנאמר
יפרום. לא ובגדיו יפרע ל.34)לא הערה כל 35)ראה

קטן  במועד נפשטה שלא בעיה הם הללו הדברים שלושת
להקל. ופסק ופסק 36)שם, - ב ז, שם תנאים מחלוקת

להקל. יהודה את 37)כרבי להפוך שצריך כאבל ולא
המיטה.

.Ê,¯ÈÚÏ ıeÁ Bc·Ï ·LBÓ BÏ ‰È‰iL Ú¯ˆn‰ ÔÈcƒ«¿…»∆ƒ¿∆»¿«»ƒ
˙B¯ÈÚa ‰Ê ¯·„Â .B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ««¬∆»¿»»∆»¬»

„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰38. «À»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

ãקודש משיחות ãנקודות

"õeçî :øîàpL ,øéòì õeç Bcáì áLBî Bì äéäiL òøönä ïéc¦©§Ÿ̈¤¦§¤¨§©¨¦¤¤¡©¦
BáLBî äðçnì." ©©£¤¨

למחנה  מחוץ ימים שבעת "תסגר מרים בעניין מהציווי
מחנות  לשלוש מחוץ שהשהות משמע תאסף" ואחר
מחנה  שאין במקרה ונפק"מ המצורע, בטהרת תנאי היא
טהרת  מעכב הוא האם למחנה, מחוץ להיות שייך ואין

המצורע.

גם  נוגעת להיות העלולה למעשה נפק"מ תהיה זה ולפי
בארץ  נוהגת המצורע שטהרת הוא הדין שהרי בימינו,
לפי  וא"כ, הבית. בפני ושלא הבית בפני לארץ ובחוץ
ישנה  הזה, בזמן וירושלים מחנות קדושת שאין הדעות
החורבן. לאחר לטהרתו להגיע יכול מצורע האם שאלה
יהיה  שלא הוא ישב" "בדד של העניין שעיקר נאמר אם
עניינו  אם אבל הזה, בזמן גם הדבר אפשרי במחנה,
זה  שאין הרי מושבו" למחנה "מחוץ להיות שצריך

החורבן. אחר שייך
135 עמוד י"ח חלק לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

חומה 38) המוקפות עיירות שנינו: מ"ז, פ"א כלים במסכת
המצורעין. את מתוכן שמשלחים ממנה, מקודשות

Á.˙Ú¯ˆn‰39‰ËBÚ ‡ÏÂ ˙Ó¯Bt dÈ‡Â ˙Ú¯Bt dÈ‡ «¿…««≈»««¿≈»∆∆¿…»
‰ÚÈ„BÓe ¯ÈÚÏ ıeÁÓ ‡È‰ ˙·LBÈ Ï·‡ ,ÌÙO ÏÚ«»»¬»∆∆ƒƒ»ƒƒ»
‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ‡ÏÂ .‰‡ÓË ‡È‰L ÌÈ¯Á‡Ï»¬≈ƒ∆ƒ¿≈»¿…«¿…»ƒƒ¿«∆»

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk40Ô‰L ÏkÏ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ·iÁ »«¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿ƒ««…∆≈
‡ÓË ‡ÓËÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆∆¡«¿»≈»≈

.‡ÓË ‡e‰L ÚÈ„BÓ ‡Óh‰ - ‡¯˜Èƒ¿»«»≈ƒ«∆»≈

הכתוב 39) מן זה למדו שם ובגמרא א. כג, סוטה משנה,
אשה. ולא הוא" צרוע "איש מד) יג, 'תורת 40)(שם

ה"ט. פי"ב נגעים כהנים'

.ËÏÚ ‰ËBÚÂ Ì¯BÙe Ú¯Bt ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«≈¿∆«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÙO41. »»ƒ¿≈∆»≈

תורה.41) של ספק בכל כמו בו ומחמירים

.È„Á‡Â ¯bÒÓ Ú¯ˆÓ „Á‡42ÔÈÚÏ ËÏÁÓ Ú¯ˆÓ ∆»¿…»À¿»¿∆»¿…»À¿»¿ƒ¿«
‰‡ÓË43ÔÈÚÏ ËÏÁÓ Ú¯ˆÓÏ ¯bÒÓ Ú¯ˆÓ ÔÈa ÔÈ‡Â . À¿»¿≈≈¿…»À¿»ƒ¿…»À¿»¿ƒ¿«

,ÌÈ¯tˆÂ ˙ÁÏ‚˙Â ‰ÓÈ¯Ùe ‰ÚÈ¯t ‡l‡ ,‰‡ÓËÀ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ√ƒ
ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯eËt ¯bÒ‰ CBzÓ ¯B‰h‰L∆«»ƒ∆¿≈»ƒ«ƒ¿««ƒ
˙‡ÓË Ï·‡ ,Ô‰a ·iÁ ËÏÁ‰ CBzÓ ¯B‰h‰Â ÌÈ¯tv‰«ƒ√ƒ¿«»ƒ∆¿≈«»»∆¬»À¿«

.¯·c ÏÎa ‰ÂL Ô‰ÈL¿≈∆»»¿»»»

לשניהם.42) אחד אינם 43)דין קרבנות חיוב לענין אבל
והטהור  שמן, ולוג אשם להביא חייב שהמוחלט שוים,
הכלל  מן כאן רבינו הוציא ולמה מביא. אינו הסגר מתוך
מפני  קרבנות? כתב ולא וציפורים, תגלחת ופרימה פריעה
הם  רבינו שמונה הדברים ד' וכל טהרתו, לפני שמדובר
(ראה  שנטהר אחרי מביא קרבנות אבל בטומאתו, בעודו

ה"ב). פי"א לקמן

.‡ÈÚ¯ˆn‰44˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ -45Ì„‡ ‡nËÓ . «¿…»»≈¬«À¿¿«≈»»
B¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe BÚbÓa ÌÈÏÎÂ46Ì„‡ ‡nËÓe , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆«¬ƒ¿«≈»»

‡OÓa47·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓe ,48Ô·‡ ˙Áz elÙ‡49 ¿«»¿«≈ƒ¿»»¬ƒ««∆∆
ÈtÓ .¯‰ËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :¯Ó‡pL .‰·ÊÎe ·Êk¿»¿»»∆∆¡«¿ƒ∆¿»»¿»≈ƒƒ

·LBÓe ·kLÓ ‡nËlÓ ¯‰hL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰50. «¿»»¿∆»≈ƒ¿«≈ƒ¿»»
el‡ ÏÎa ËÏÁn‰ „Á‡Â ¯bÒn‰ „Á‡Â51. ¿∆»«À¿»¿∆»«À¿»¿»≈

ה"א.44) פ"א וכלים 45)כלים אדם שמטמאות הטומאות
לטומאה  ראשון נעשה בהן והנוגע הטומאה, אב נקראות

וכלים. אדם לא אבל ומשקין אוכלין מטמא כלי 46)והוא
אלא  החיצון בדופנו טומאה כשנגעה מיטמא אינו חרס
היתה  אלא עצמו בכלי הטומאה נגעה לא ואפילו מתוכו,
וה"ב). ה"א פי"ג כלים הל' (ראה טמא – באוירו תלויה

זה 47) ובא קרש על שישב כגון בו, נגע שלא אףֿעלֿפי
את  הרים הטמא אם בין השני, מצדו הקרש את והרים

להיפך. ובין על 48)הטהור ישב או שכב אם מ"ד. שם
זה  סדינים עשרה היו אם ואפילו טמאים, – וכדומה סדינים
באחרים  נגע ולא העליון על ישב או שכב והמצורע זה תחת

טמאים. כולם ישב 49)– והוא אבן תחת הסדינים שהיו
כסףֿמשנה, (ראה הטומאה מן מצילה האבן אין האבן, על
שכן  ממצורע, חמור זב שם: שאמרו סז, מפסחים שהקשה
כאן). משנהֿלמלך וראה ומושב. משכב עושה

ומושב.50) משכב מטמא שלפניֿזה כמו 51)ומשמע
הקודמת. בהלכה שנתבאר

.·ÈB˙‡È·a ‡nËnL ,Ú¯ˆÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ52 À¿»¿≈»≈ƒ¿…»∆¿«≈¿ƒ»
ÒÎ ?„ˆÈk .¯bÒ‰ ÈÓÈa ÔÈa ËÏÁ‰ ÈÓÈa ÔÈa ,˙È·Ï¿«ƒ≈ƒ≈∆¿≈≈ƒ≈∆¿≈≈«ƒ¿«

‡ÓË - ˙È·Ï53,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ¿«ƒƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ
.‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚ ,Ô‰a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«»∆«¬ƒ¿À¿»

B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL54‡ÓË ‡e‰ ‰Ó -55, ∆∆¡«ƒ««¬∆»«»≈
Ì„‡ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ‰È‰ .‡ÓË B·LBÓ Û‡«»»≈»»≈««»ƒ»¿»«»»

‡ÓË - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ¯B‰Ë56˙Áz „ÓBÚ ¯B‰h‰ ‰È‰ . »««»ƒ»ƒ¿»»»«»≈««
„ÓÚ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï - ÂÈzÁz Ú¯ˆn‰ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»««¿…»«¿»…ƒ¿»¿ƒ»«
‡Ï ˜ÙÒ „ÓÚ ˜ÙÒ .·LBÓ BÏ ‰OÚ È¯‰L ,‡ÓË -ƒ¿»∆¬≈«¬»»»≈»«»≈…

¯B‰Ë - „ÓÚ57Ba¯Â BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎ‰ .58- ˙È·Ï »«»ƒ¿ƒ«¿…»…¿À¿«ƒ
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קנב

קנב

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÎB˙a LiL Ïk ‡ÓË59ÒÎ .60- ˙Òk‰ ˙È·Ï ƒ¿»…∆≈¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ BÏ ÔÈOBÚ61‰·Á¯e ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¿»»

˙Bn‡ Úa¯‡62‡ˆBÈÂ ÔBL‡¯ ÒÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «¿««««¿««¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÚ‰ ÌÚ „ÓÚÈ ‡ÏÂ Bc·Ï B·LBÓ ‰È‰iL È„k ,ÔB¯Á‡«¬¿≈∆ƒ¿∆»¿«¿…«¬…ƒ»»

.Ì˙B‡ ‡nËÈÂ ·ea¯Úa¿ƒ¿ƒ«≈»

מי"א.52) פי"ג, ונגעים שהה 53)שם. לא אפילו משמע
שם. נגעים במשנה תנאֿקמא כדעת ויצא. עין, כהרף

בו.54) נמצא שהוא פי"ב,55)המקום כהנים' 'תורת
נטמא",56)הי"ד. עמד "ואם עד אחריו והבאים זה דין

מ"ז. שם נגעים במס' פ"ו,57)מבוארים טהרות משנה,
בפירושו. שם רבינו שכתב מה ראה גופו 58)מ"ב. ושאר

לבית. מ"ח.59)מחוץ שם כשהוא 60)נגעים, כלומר,
להכנס. צד.61)רוצה מחיצות 62)מכל המוקף והשטח

הכנסת  ובית "מושבו", שהוא עצמו בפני כחדר דינו אלו
מעשרה  נמוכות מחיצות מוקף שטח אבל למושבו, מחוץ

עצמו. בפני מושב אינו אמות מארבע קצרות או טפחים

âכסלו כ"א חמישי âיום
øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨

וכיצד 1) מצוותֿעשה ותגלחתו המצורע שטהרת יבאר
ושאר  והזייה, והתגלחת הצפור שחיטת ודין אותו, מטהרים
ומתי  איפה מצורע טהרת ודין בלילה, כשרים אם  מעשיו
כאחת, שנים מטהרים ואם מצורע, לטהר והכשרים נוהגת,
וכל  בהנאה מותרות הן אם והמשתלחת השחוטה צפור

דיניהן.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ë2¯‰ËiLk BzÁÏ‚˙Â , »√«¿…»ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«
‰OÚ ˙ÂˆÓ3‡È·Ó ?Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk . ƒ¿«¬≈≈«¿«¬ƒ∆«¿…»≈ƒ

˜¯ÊÓ4‡È‰ ‰Ïa˜Â ,L„Á O¯Á ÏL5,[L„Á] ‰È‰iL ƒ¿»∆∆∆»»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆»»
˙ÈÚÈ·¯ BÎB˙Ï Ô˙BÂ6ÌÈiÁ ÌÈÓ7Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ¿≈¿¿ƒƒ«ƒ«ƒ»¿ƒ¿«≈

˙‡hÁ ÈÓ Ô˙B‡8‡È·Óe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯eÚLÂ , »≈«»¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
¯B¯c ÌÈ¯tˆ ÈzL9˙B¯B‰Ë10˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë ÌLÏ11, ¿≈ƒ√ƒ¿¿¿≈»√«»««

‰¯e¯a‰ ˙‡ ËÁBLÂ .¯‰hnÏ Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL12 ∆∆¡«¿»««ƒ«≈¿≈∆«¿»
‰È‰iL „Ú ‰vÓÓe ,Ò¯Á ÈÏÎaL ÌÈn‰ ÏÚ Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¿«∆«∆ƒ¿∆
‰ËeÁM‰ ¯Btv‰ ¯·B˜Â ¯ÙBÁÂ ,ÌÈna ¯k Ìc‰«»ƒ»««ƒ¿≈¿≈«ƒ«¿»

ÂÈÙa13ıÚ ÏËBÂ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»¿»»∆«»»ƒƒ«¿»¿≈≈
Ú¯k ÚÈ·¯k BÈ·ÚÂ ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰iL B˙ÂˆÓe ,Ê¯‡∆∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»¿«»¿»¿ƒ¿ƒ«∆«

ÈÚ¯kÓ‰hn‰14ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡L ·BÊ‡Â ,15BÓk , ƒ«¿≈«ƒ»¿≈∆≈≈¿«¿
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,e¯‡aL16˙ÚÏBz ÈLe ,17BÏ˜LÓ , ∆≈«¿≈»ƒ∆«¿ƒ««ƒ¿»

BÓÚË Ì‡Â .Ï˜L18BÏÒt -19˙ÏÎz‰ ˙ÚÈ·ˆk ,20ÏÎÂ . ∆∆¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿»
‰ÎÏ‰ - ÌÈ¯eÚM‰21¯Btv‰ ÔzLÏL ÌÚ Á˜BÏÂ . «ƒƒ¬»»¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ

el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰iÁ‰22ıÚÂ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ««»¿«¿»»ƒƒ≈¿«¿ƒ∆∆∆¿≈
eÙl˜˙pL ·BÊ‡Â Ê¯‡23ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ .ÔÈÏeÒt - ∆∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»≈ƒ

˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰24ÛÈwÓe ,25ÈL‡¯ Ô‰Ï »∆∆¿»∆¿ƒ«ƒ»∆»≈
ÔzÚa¯‡ Ï·BËÂ ,‰iÁ‰ ¯Btˆ ÏL ·f‰ L‡¯Â ÌÈt‚‡¬««ƒ¿…«»»∆ƒ««»¿≈«¿«¿»
ÏÚ ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓe ,Ô‰ÈÏÚL Ìc·e ÈÏkaL ÌÈna««ƒ∆«¿ƒ«»∆¬≈∆«∆∆«¿»ƒ«
„ˆÈÎÂ .¯Btv‰ ˙‡ ÁlLÓe ,Ú¯ˆÓ ÏL B„È ¯Á‡««»∆¿…»¿«≈«∆«ƒ¿≈«

BÈ‡Â .‰ÓBÁÏ ıeÁ d˜¯BÊÂ ¯ÈÚa „ÓBÚ ?dÁlLÓ¿«¿»≈»ƒ¿¿»«»¿≈
¯a„nÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚÏ ‡ÏÂ ÌiÏ ‡Ï ÂÈt CÙB‰26, ≈»»…«»¿…»ƒ¿…«ƒ¿»

‰¯ÊÁÂ dÁlL .‰„O‰ Èt Ï‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»ƒ∆¿≈«»∆ƒ¿»¿»¿»
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,dÁlLÓe ¯ÊBÁ -27Ck ¯Á‡Â . ≈¿«¿»¬ƒ≈»¿»ƒ¿««»

BÁl‚Ó „ˆÈk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ô‰k‰ Ál‚Ó28¯È·ÚÓ ? ¿«≈««…≈∆«¿…»≈«¿«¿«¬ƒ
˙È·e ÈÁM‰ ˙Èa elÙ‡ ,‰‡¯p‰ B¯Oa Ïk ÏÚ ¯Úz«««»¿»«ƒ¿∆¬ƒ≈«∆ƒ≈
.˙ÚÏ„k ‰OÚiL „Ú ,Ûeb‰ Ïk ÏÚL ¯ÚO ‰Â¯Ú‰»∆¿»≈»∆«»««∆≈»∆ƒ¿««

B¯ÚO Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL29BL‡¯ ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ∆∆¡«∆»¿»ƒ≈»»∆¡«…
ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B˜Êe30ËÚÓÏe ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ˙Ba¯Ï ? ¿»¿«≈»¿«…«≈»∆¿«≈

‰‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌËÁ‰ CB˙aL ¯ÚO31Ck ¯Á‡Â . ≈»∆¿«…∆¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿««»
‡nËlÓe ‰‡È·a ‡nËlÓ ¯‰ËÈÂ ,Ï·BËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓ¿«≈¿»»¿≈¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿«≈
‰BÓe ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒkÈÂ ,·LBÓe ·kLÓƒ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒ«»∆
:¯Ó‡pL ,‰hn‰ LÈÓL˙a Ô‰a ¯eÒ‡Â .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿»»∆¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«

BÏ‰‡Ï ıeÁÓ32.‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L „nÏÓ - ƒ¿»√¿«≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»
˙¯zÓ ˙Ú¯ˆn‰Â33.‰hn‰ LÈÓL˙a ¿«¿…««À∆∆¿«¿ƒ«ƒ»

וגם 2) ח) - ד יד, (ויקרא בתורה האמור כל כוללת זו מצוה
בכלל. ראשונה לתגלחת 3)תגלחת והכוונה עצמה. בפני

כן  הראשונה. לתגלחתו השביעי ביום מגלחו שהכהן שנייה
[בספר  קיא. עשה המצוות בספר במפורש רבינו כתב
כלולה  אינה שנייה תגלחת למה רבינו מבאר שם המצוות
גמר  הן וזו שזו פי על ואף הקרבנות, הבאת של במצוה
ואילו  ... מלטמא טהרתו היא תגלחתו "...תכלית הטהרה:

כפרתו"]. להשלים היא קרבנותיו הבאת ספל 4)תכלית
חיים 5)גדול. מים "מה דרשו ב טו, סוטה בגמרא אמנם

מלאכה" בו נעשתה שלא כלי אף מלאכה בהם נעשתה שלא
גמורה. דרשה ואינה "אסמכתא" זו שדרשה רבינו סובר

בערך.6) גרם שמונים - הלוג או 7)רביעית מעיין מי
שוטפים. על 8)נהרות להזאה אדומה פרה אפר בהם לתת

במת. שנטמא מקבלות 9)אדם שאינן חפשיות, צפרים מין
לאכילה.10)תרבות. הכהן 11)כשרות אותן שיקח

שלוקח  לקבוע, צריך אינו אבל צרעת, טהרת לשם בכוונה
מצורע  כהנים בתורת שנינו זה דין זה. מצורע לטהרת
איש  בין מיטהר, לשם למיטהר" "ולקח ו: הלכה א פרשתא
לאשה, כשרות לאיש לקח אמרו: מיכן קטן, בין אשה בין
כשר  למצורע למצורע, כשר לבית לאיש, כשרות לאשה

יותר.12)לבית. המצורע.13)הבריאה בפני 
המטה.14) כרע שיעור נתפרש ולא ו. משנה י"ד פרק נגעים
למאכל 15) ראוי שיח והוא סתם "איזוב" לו קוראים אלא

טפח.16)אדם. - איזוב חייא: רבי תני א כו, נדה
יתוש 17) כמו שבתוכם אדומים גרגירים במיץ צבוע צמר

תולעת  בדם צבוע צמר מפרשים ויש "תולעת". השם ומכאן
תולעת. מביצי המתמצה בנוזל טבל 18)או אם פירוש,

אחר. צמר זה לטהרת 19)בנוזל הצמר בו לצבוע פסול
שבים,20)צרעת. ברייה בדם צבוע צמר הוא תכלת

טעימה. פוסלת בה וגם חילזון. איש 21)ששמה קבלה
א  ד, (עירובין מסיני שקיבלה רבינו, משה עד איש מפי

בתלמוד). מקומות ושני 22)ובכמה איזוב ארז, צפרים,
קליפתם.23)תולעת. השני 24)שהורדה תולעת היא

יום חמישי 
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קנג

קנג

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לשון  של וכתבנית ארוכה שהיא ומפני למעלה, שנאמרה
זהורית. של לשון קושר 25)נקראה: אינו אבל מקרב,

חביות", שתי מקיפים "אין ב לב, ביצה במסכת וכן אותה.
מקיפין  אין ב מו, בחולין המוקף", מן "שלא ב ל, בעירובין

ועוד. ב 26)בבועי, פרשתא מצורע פרשת כהנים בתורת
שלא  לים, וישלחנה ביפו יעמוד שלא שונים: אנו ה הלכה
לעיר  חוץ יעמוד שלא למדבר, וישלחנה בגבת יעמוד

לעיר. שם 27)וישלחנה ד. הלכה ח פרק נגעים תוספתא
פעמים  הרבה שהכוונה ומובן פעמים" ושש "חמש אמרו:
אבל  השדה, אל עדיין הגיעה כשלא והמדובר, הגבלה, בלי
באכילה  מותרת והיא הצפרים ככל דינה לשדה כשהגיעה

אחר. מצורע ראשונה.28)ולטהרת לרבות 29)תגלחת
גלויים. שאינם בתגלחת 30)מקומות נכתב זה פסוק

משנייה. ראשונה ולמדו דומה 31)שנייה, ואינו כלל,
מגביה  כשהאדם לפעמים שנגלה השחי, בית של לשיער

משנה). (כסף ימים"32)זרועו שבעת לאהלו מחוץ "וישב
אשתו. זו אהלו ב) ז, קטן מועד (בגמרא ודרשו

לא 33) לאהלה. מחוץ ולא לאהלו" "מחוץ ב ח, כריתות
(לפני  חלוטו בימי המטה בתשמיש אסור אם רבינו ביאר
יהודה  ברבי יוסי רבי בזה נחלקו ב ז, קטן במועד ריפויו).
צרעתו, בימי לעוזיהו נולד יותם שהמלך אמרו ושם ורבי
שמר  עוזיהו שהרי המטה, בתשמיש שמותר רבי למד ומזה
הישר  "ויעש ג): טו, (מלכיםֿב שכתוב כמו המצוות על

קרבנות. בהקרבת רק ונכשל ד'". בעיני

.·ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk34.‰‡Óh‰ ·‡ ‡e‰ ÔÈ„Ú el‡‰ »ƒ¿««»ƒ»≈¬«ƒ««À¿»
‡e‰ È¯‰L .‡OÓa ‡Ï ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»…¿«»∆¬≈
- ¯ÓB‚Â ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBi· ‰È‰Â :¯ÓB‡≈¿»»««¿ƒƒ¿ƒ∆∆¿»»¿≈
‡nËÓ ‰È‰L ÌLÎe .ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰È‰L „nÏÓ¿«≈∆»»¿«≈¿»ƒ¿≈∆»»¿«≈
‡nËÓ‰ ÏkL ;ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ Ck ,ÚbÓa ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«»»¿«≈»»¿«»∆»«¿«≈
Ô‰k‰ BÁl‚Ó ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .Ì„‡ ‡nËÓ - ÌÈ„‚a¿»ƒ¿«≈»»««¿ƒƒ¿«¿«…≈
,Ï·BËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓe ,‰BL‡¯k ‰iL ˙ÁÏ‚zƒ¿««¿ƒ»»ƒ»¿«≈¿»»¿≈
ÌBÈ ÈÏe·Ë ÏÎk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ‡nËlÓ ¯‰ËÈÂ35 ¿ƒ¿«ƒ¿«≈¬≈ƒ«¬≈¿»¿≈
‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - BLÓL ·È¯Ú‰ .¯OÚÓa ÏÎB‡Â36; ¿≈¿«¬≈∆¡ƒƒ¿≈ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„wa ÏÎB‡ - B˙¯tk ‡È·‰37. ≈ƒ«»»≈«√»ƒ¿∆≈«¿

מטמא 34) ושרץ כשרץ", "מטמא ב: משנה י"ד פרק נגעים
במשא. ולא במגע וכלים נקרא 35)אדם ביום שטבל טמא

וקדשים  תרומה לאכול ואסור השמש שקיעת עד יום טבול
שני. מעשר באכילת הקריב 36)ומותר שלא פי על אף

תרומה. באכילת מותרים כפרה שמחוסרי קרבנותיו, עדיין
א.37) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות א בפרק

.‚‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ ˙BÁÏ‚z‰ ÈzLa Ál‚Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿«≈«∆»
˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰L B‡ ¯Ú˙a ‡lL Álb Ì‡Â .¯Ú˙a¿««¿ƒƒ«∆…¿««∆ƒƒ«¿≈¿»
¯iL Ì‡Â .Ô‰k ‡l‡ BÁl‚Ó BÈ‡Â .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿¿≈¿«¿∆»…≈¿ƒƒ≈
‡Ï - ‰iMa ÔÁl‚Â ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»…
‡È‰ È¯‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ‡l‡ BÏ ‰˙ÏÚ»¿»∆»ƒ¿««««ƒ¿««¬≈ƒ

‰BL‡¯38.Ú¯ˆn‰ ˙¯‰ËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»«»≈¿»√««¿…»

ימים.38) שבעת אחר שנייה תגלחת וצריך

.„˙ÁÏ‚z39Ó ÔÈ‡ B˙‡f‰Â B˙ÏÈ·Ëe Ú¯ˆn‰˙B·kÚ ƒ¿«««¿…»¿ƒ»¿«»»≈»¿«¿
.ÌÈ·kÚÓ ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le ,BÊ ˙‡ BÊ∆¿»»«¬»¿«¿ƒ

(מצוה)39) של "תגלחת אמרו: ו הלכה שם בתוספתא
אינם  מעשיו כל ושאר מעכבים והזאתו טבילתו מצורע,
ד  הלכה ב פרשתא מצורע פרשת כהנים ובתורת מעכבים".
מעכבים, - המצורע של בגופו הנעשים שדברים למדו,
וכיבוס  החיה הציפור שליחת כגון בגופו, שלא והנעשים

מעכבים. אינם בגדים,

.‰¯‡Le ,ÌBia - ‰Èf‰‰Â ˙ÁÏ‚z‰Â ¯Btv‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿««»»«¿»
,ÌÈL‡a - el‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk»«¬»≈«≈««¿»≈«¬»ƒ
- el‡ .ÌÈLa ÔÈa ÌÈL‡a ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le¿»»«¬»≈«¬»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔÈa ÌÈ‰Îa ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le ,ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ¿»»«¬»≈¿…¬ƒ≈

.Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈

.ÂÈÙa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a ˙‚‰B BÊ Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ë»√«¿…»∆∆»»∆¿»»»∆ƒ¿≈
,B¯‰ËÏ ‰ÂˆÓ B‡nhL Ô‰ÎÂ .˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«¬

ÔÈ¯Lk Ïk‰Â .B‡nËÏ B‡ B¯‰ËÏ :¯Ó‡pL40¯‰ËÏ ∆∆¡«¿«¬¿«¿¿«…¿≈ƒ¿«≈
·Ê elÙ‡ ,Ú¯ˆn‰ ˙‡41Ú¯ˆÓ ÔÈ‡Â .˙Ó ‡ÓË elÙ‡Â ∆«¿…»¬ƒ»«¬ƒ¿≈≈¿≈¿…»

,˙Á‡k ÔÈÚ¯ˆÓ ÈL ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡Â .Ú¯ˆÓ ¯‰ËÓ¿«≈¿…»¿≈¿«¬ƒ¿≈¿…»ƒ¿««
.˙BÏÈ·Á ˙BˆÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ¿¬ƒ

הכהנים.40) פרשתא 41)כל מצורע פרשת כהנים בתורת
להיכנס  לו שמותר בכהן היא מצורע שטהרת דרשו ה, א,
מצורע  כהן ולפיכך לה, להיכנס אסור המצורע אשר למחנה,
מת, וטמא שזב נלמד ומכאן מצורע, לטהרת כשר אינו
- כמצורע חומה מוקפות לערים מחוץ משתלחים שאינם

לטהרה. כשרים

.Ê‰Ê Ú¯ˆÓ Ô‰a ¯‰hL ˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ≈∆∆¿≈¿ƒ««∆ƒ≈»∆¿…»∆
˙ÁlzLn‰ ¯Btˆ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯ˆÓ Ô‰a ¯‰ËÓ -¿«≈»∆¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿«««
,‰ÁlzLpL ¯Á‡Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯ˆÓ da ¯‰ËÏ ¯zÓÀ»¿«≈»¿…»ƒ¬≈ƒ≈««∆ƒ¿«¿»

‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓe42‰¯eÒ‡ ‰ËeÁM‰ ¯Btv‰ Ï·‡ . À∆∆«¬ƒ»¬»«ƒ«¿»¬»
dËÁL .d˙ËÈÁL ˙ÚMÓ ?¯Ò‡z È˙ÓÈ‡Óe .‰‡‰a«¬»»≈≈»«≈»≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»

˙ÚÏBz ÈL ‡ÏÂ Ê¯‡ ıÚ ‡ÏÂ ·BÊ‡ ÌL ÔÈ‡Â43È¯‰ - ¿≈»≈¿…≈∆∆¿…¿ƒ««¬≈
dÓL ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁML ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ¬»«¬»»∆¿ƒ»∆≈»¿»¿»

‰ËÈÁL44¯·BÚ - ‰ËeÁM‰ ¯BtvÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â . ¿ƒ»¿»≈¿«ƒƒƒ«¿»≈
‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰OÚ ÏÚ«¬≈¿«…«¬∆∆∆¡«¿∆¬∆…
˙Ba¯Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰Ó eÏÎ‡…̇¿≈∆ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«
‡‰ - eÏÎ‡z ‰¯B‰Ë :¯Ó‡Â .‰ËeÁM‰ ¯Btv‰«ƒ«¿»¿∆¡«¿»…≈»
.‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙¯Á‡«∆∆……≈¿»«»ƒ¿«¬≈¬≈

תיכף 42) חזרה אם אבל וחזרה, לשדה כשהגיעה והמדובר
למעלה  רבינו כתב לשדה, כלל הגיעה ולא שילוחה אחר

פעמים. מאה אפילו לשלחה שצריך א ואמרנו 43)בהלכה
לא  השחיטה כן ואם מעכבת שהבאתם א בהלכה למעלה

כהלכתה. פוסק 44)נעשתה ורבינו שם תנאים מחלוקת
(פרט  שחיטה שמה ראוייה שאינה ששחיטה מקום בכל

הדם). לכיסוי
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קנר

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Á,˙Ácp‰ ¯ÈÚ È¯tvÓ ÌÈ¯tv‰ ÈzL ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈«ƒ√ƒƒƒ√≈ƒ«ƒ««
ÌÈ¯tvÓ ‡ÏÂ ,‰¯Ê ‰„B·Úa ÔÙÈÏÁ‰L ÌÈ¯tvÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ√ƒ∆∆¡ƒ»«¬»»»¿…ƒƒ√ƒ

Ô˙ÂˆÓe .LÙp‰ ˙‡ e‚¯‰L45˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰iL ∆»¿∆«∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿¿≈∆»
ÏÚ Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe ,ÌÈÓ„·e ‰ÓB˜a ,‰‡¯Óa¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿««««
¯ÁÓÏ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ Á˜lL B‡ ˙BÂL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»∆»««««¿««¿»»
˙B¯Lk - LÈ‡ ÌLÏ ÌÈ¯tv‰ ÈzL Á˜Ï .˙B¯Lk -¿≈»«¿≈«ƒ√ƒ¿≈ƒ¿≈
Ô‰a ¯‰ËÏ ˙B¯Lk - ‰M‡ ÌLÏ ;‰M‡ Ô‰a ¯‰ËÏ¿«≈»∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¿«≈»∆
;Ì„‡ ¯‰ËÏ ˙B¯Lk - ÚbÓ ˙Èa Ô‰a ¯‰ËÏ ;LÈ‡ƒ¿«≈»∆«ƒ¿À»¿≈¿«≈»»
Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL .ÚbÓ ˙È·Ï ˙B¯Lk - Ì„‡Ï ÔÁ˜Ï¿»»¿»»¿≈¿«ƒ¿À»∆∆¡«¿»«

.¯‰hnÏ«ƒ«≈

לכתחילה.45)

.ËËÁL46- ¯B¯„ ‰˙È‰ ‡lL ˙‡ˆÓÂ Ô‰Ó ˙Á‡ »«««≈∆¿ƒ¿≈∆…»¿»¿
ËÁL .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰BL‡¯‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈƒ««¿ƒ»¿»ƒ»À∆∆«¬ƒ»»«
‰BL‡¯‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ ˙Á‡‰»««¿ƒ¿≈¿≈»ƒ««¿ƒ»¿»ƒ»

.‰‡‰a ˙¯zÓÀ∆∆«¬»»

ישנן 46) ח הלכה ח פרק שם ובתוספתא שם, המשנה לשון
משנה, ולחם משנה וכסף ראב"ד ראה שונות. גירסאות
שהרי  לשנייה, זוג יקח דרור אינה השחוטה אם ולהלכה:
באכילה, מותרת והראשונה דרור, זוג בן עדיין לה נקבע לא

צי  שאינה הוא מפני רשאי המצורע רצה ואם מצורע: פור
מותרות  הראשונות שתיים ואז אחרות ציפורים שתי להביא
אלא  נקבעת אינה אחת שציפור התוספתא), (לפי באכילה
ואסורה  בהנאה מותרת טריפה ונמצאת אחת שחט אם זוג;
למעלה  פסק שרבינו פי על ואף הטריפות. מפני באכילה
אין  שחיטה, שמה ראוייה שאינה ששחיטה ז בהלכה
מפני  זוגה, כבת השנייה את לקבוע מועילה הטריפה שחיטת
כהנים  בתורת מזה ולמדו טהורות" "חיות כתבה שהתורה
מצורע. לטהרת כשרות אינן שטריפות יב, א, מצורע פרשת
או  דרור אינה כשהשנייה גם יפה כוחם הדינים אלו וכל

הראשונה. שחיטת לפני טריפות בה שנולדה

.ÈÌc‰ CtL47„Ú ˙ÁlzLn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - ƒ¿««»«ƒƒ∆«ƒ¿««««
˙eÓzL48Ìc‰ CÙMÈ - ˙ÁlzLn‰ ‰˙Ó .49ÁwÈÂ ∆»≈»«ƒ¿«««ƒ»≈«»¿ƒ«

.˙B¯Á‡ ÌÈzL¿«ƒ¬≈

ההזאות.47) מפני 48)לפני זוג, בת לה לקחת ואסור
ראוייה  ואינה זוגה לבת אותה קבעה הראשונה ששחיטת
ששחיטה  השחיטה, לפני כשנטרפה כן שאין מה אחר, לזוג
בהנאה. אסורה השחוטה שגם מובן קובעת. אינה פסולה

אבל 49) מעכבות, שהזאות ההזאות, לפני כשמתה המדובר,
והשילוח  המצורע נטהר - ההזאות אחר המשתלחת מתה אם

מעכב. אינו

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
בהם 1) יש טומאה סימני וכמה בגדים צרעת שיעור יבאר

הם  ואם הבגדים, וגבחת קרחת דיניהם, וכל מצטרפין, ואם
בגד  שיעור כמה ודין לבן, וערבו צבוע שתיו או צבועים

בנגעים. מטמא

.‡ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a ˙Ú¯ˆ2˙BÁt Ï·‡ ;Ì„‡ ˙Ú¯ˆk , »««¿»ƒƒ¿ƒ¿»««»»¬»»
:Ô‰a LÈ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏLe .¯B‰Ë - ÒÈ¯‚kÓƒƒ¿ƒ»¿»ƒ»≈À¿»≈»∆
ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡ ,˜¯˜¯È¿«¿«¬«¿«¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

‰¯Bza3ÔÈw¯ÈaL ˜¯i‰ ‡e‰ ˜¯˜¯È .4˜¯È ‡e‰L , «»¿«¿««»…∆«¿Àƒ∆»…
Îe Òeh‰ ÛÎk ,‰a¯‰Ï˜c‰ Èˆe‰5‡e‰ ÌcÓ„‡Â ; «¿≈ƒ¿«««»¿≈«∆∆«¬«¿«

˙È¯B‰Êk ,‰a¯‰ Ì„‡ ‡e‰L ,ÌÈn„‡aL Ì„‡6.‰ÙÈ »…∆»¬Àƒ∆»…«¿≈ƒ¿ƒ»»
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ˙B‡¯Ó ÈLe7‰‡¯Óa .‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿≈«¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿≈

„ÓÚ Ì‡Â ,„‚a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ∆«∆∆¿ƒ»«
˙BÚe·L ÈL ‰Ê ‰‡¯Óa8ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈËÈÏÁÓ -9ÔÎÂ . ¿«¿∆∆¿≈»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈

‰Ot Ì‡10ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈËÈÏÁÓ -11„‚a ?„ˆÈk . ƒ»»«¿ƒƒ¿¿ƒ≈«∆∆
˙Ú·L B¯ÈbÒÓ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È Ú‚ Ba ‰‡¯pL∆ƒ¿»∆«¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ¿«
Û¯BOÂ BËÈÏÁÓ - ‰Ot Ì‡ :‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒƒ∆ƒ»»«¿ƒ¿≈

„‚a‰ Ïk ˙‡12B‡ ,‰Ot ‡ÏÂ e‰‡¯Óa „ÓÚ Ì‡Â ; ∆»«∆∆¿ƒ»«¿«¿≈¿…»»
‰‰ÎÂ ‰OtL13B‡ ,Ô‰a ¯bÒ‰L ˙B‡¯n‰ ÈMÓ ∆»»¿»»ƒ¿≈««¿∆À¿«»∆

ÒaÎÈ - ‰Ot ‡ÏÂ ˜È¯B‰Ïe ÌÈc‡‰Ï ‰‡¯n‰ ÛÈÒB‰L∆ƒ««¿∆¿«¿ƒ¿ƒ¿…»»¿«≈
˙ÈL ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÈbÒÈÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó14ÛBÒ·e . ¿«∆«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

‰‰k Ì‡ :‰‡B¯ ,¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL Úe·L»«≈ƒ∆¿»»»∆ƒ»»
˙ÈLÈÏL ‰‡¯ÓÏ15¯B‰ËÂ Òeak ÔeÚË ‰Ê È¯‰ -16; ¿«¿∆¿ƒƒ¬≈∆»ƒ¿»

˜¯˜¯È ‰È‰L ÔB‚k ,‰È‰M ‰nÓ Ú‚p‰ ‰pzL Ì‡Â¿ƒƒ¿«»«∆«ƒ«∆»»¿∆»»¿«¿«
Ú¯B˜ - ˜¯˜¯È ‰OÚÂ ÌcÓ„‡ B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÚÂ¿«¬»¬«¿«¬«¿«¿«¬»¿«¿«≈«

Û¯BOÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó17˙ÈÏËÓ ¯ÙB˙Â ,Ú¯wM ‰Ó18 ¿«∆«¿≈«∆»«¿≈«¿ƒ
Blk BÒaÎÓe ,„‚a‰ ¯‡L ¯ËBÙe ,Ú¯wL ÌB˜na«»∆»«≈¿»«∆∆¿«¿À
¯bÒ‰L ‰‡¯na „ÓÚ Ì‡Â ;¯‰ËÂ BÏÈaËÓe ÈL Òeakƒ≈ƒ«¿ƒ¿»≈¿ƒ»«««¿∆∆À¿«

Blk ˙‡ Û¯OÈÂ BËÈÏÁÈ - ‰lÁza Ba19. «¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…∆À

למעלה 2) ראה ה"ד. יד, פרק נגעים פרשת כהנים' 'תורת
ה"ז. מט.3)פ"א יד, ה"ב.4)ויקרא של 5)שם עלים

התמר. בתוספתא 6)עץ כסומכוס, פסק אדום. צבוע צמר
ה"ג. פ"א ה"ב.7)נגעים שם כהנים' שני 8)'תורת

ימים. שבוע בני הבגד.9)הסגרים כל בשבוע 10)את
שני.11)ראשון. הסגר בלי בתורה 12)מיד, מפורש

נב). יג, בינוני.13)(שם אדום או בינוני ירוק ומראהו
אבל 14) במראהו עמד א. היינו: הראשונים, המקרים שני

אבל  מ"ה, פי"א בנגעים מבוארים - וכהה פשה ב. פשה, לא
לפרשו, קשה וכו', המראה שהוסיף או השלישי: הדין
בקריתֿספר  והמבי"ט הראשון. לדין לגמרי דומה ולכאורה
שהיו  ממה יותר עוד נתחזקו הירקות או שהאדמימות פירש,

ההסגר. -15)לפני להיפך או לאדמדם מירקרק אבל
הבאה. בפיסקה דינו פרק 16)יבואר נגעים כהנים' ב'תורת

למראה  ולא שני למראה הנגע" כהה "והנה אמרו: ה"ו, טו
קריעת  ומצריך שני, הסגר אחרי מדבר זה פסוק שלישי.
אינו  שלישי למראה נשתנה שאם מזה ומשמע הנגע, מקום

קריעה. ה'תורת 17)צריך מדרשת רבינו למד זה דין
כהה" "והנה שהכתוב הקודמת, בהערה המובאה כהנים'
דעת  ולהיפך. לאדמדם מירקרק היינו שני, במראה מדבר
ירוק  הוא אפילו אדמדם, או ירקרק שאינו מה שכל רבינו,
שהוא. אחר מראה כל וכן שלישי, מראה נקרא - אדום או
לירקרק. ומאדמדם לאדמדם מירקרק היינו שני" ו"מראה
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קנה

קנה

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נה) (שם, הכתוב את מפרש שרבינו מבאר, ובכסףֿמשנה
הוא  טמא פשה לא והנגע עינו את הנגע הפך לא "והנה
הוא  אז ורק שני, למראה אפילו הפך שלא תשרפנו" באש
כמו  ודינו טמא, אינו שני למראה הפך שאם ומכאן, טמא.
וראה  חריפה, בצורה זו הלכה על משיג הראב"ד כהה. אם

מטלית?18)כסףֿמשנה. עליו טולה שהוא "ומנין טלאי.
אלא  עוד ואין נז), יג, (ויקרא עוד תראה ואם לומר: תלמוד
חור  יישאר ואם פירוש, ה"ד). שם כהנים (תורת מקומו"
נגע  שם שייראה אפשרות אין - הנגע בו שהיה במקום

יישרף.19)שנית. - בשני העומד ה: משנה שם

.·Ú‚20‰È‰L B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÙe ˜¯˜¯È ‰È‰L ∆«∆»»¿«¿«»»¬«¿«∆»»
ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ - ˜¯˜¯È ‰OÙe ÌcÓ„‡21. ¬«¿«»»¿«¿«¬≈∆ƒ¿

ד.20) משנה ב,21)שם יד, פרק נגעים כהנים' ב'תורת
זה  שמצטרפים מלמד יחיד, בלשון "והיה" מהכתוב דרשו

זה. עם

.‚BÏ ‰OÙe Ú‚ ‡Ïa È˜ ÌB˜Ó BÚˆÓ‡a ‰È‰L Ú‚∆«∆»»¿∆¿»»»ƒ¿…∆«»»
ıeÁÏ ‰OÙiL „Ú ,ÔBÈOt BÈ‡ - Ú‚p‰22ÔÈ‡L . «∆«≈ƒ¿«∆ƒ¿∆«∆≈

ÌÈ„‚·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ÔBÈOt BÎB˙Ï Ú‚p‰ ÔBÈOtƒ¿«∆«¿ƒ¿≈¿»»≈ƒ¿»ƒ
.ÌÈz·e»ƒ

הפשיון 22) שאין נגע כך לתוכו, הפשיון שאין נתק "מה
פ"ד  למעלה ראה ה"ד, ח פרק שם כהנים' 'תורת לתוכו".

ה"א.

.„ÔBÈOt‰23CeÓq‰24‡e‰L Ïk - ÌÈ„‚·a25, «ƒ¿«»ƒ¿»ƒ»∆
¯bÒ‰L „‚a ?„ˆÈk .ÒÈ¯‚k - ¯ÊBÁ‰ B‡ ˜BÁ¯‰Â¿»»«≈ƒ¿ƒ≈«∆∆∆À¿«
Ba ¯bÒ‰L Ú‚p‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ÒÈ¯‚k ¯Á‡ Ú‚ Ba „ÏBÂ¿«∆««≈ƒ¿ƒ»ƒ«∆«∆À¿«
- ÒÈ¯‚kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;Û¯OÈÂ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»»»ƒƒ¿ƒ

„‚a ÔÎÂ .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ÛBÒa Ú‚p‰ epnÓ Ú¯wL ≈«¿ƒƒ¿≈∆∆∆»«ƒ∆«∆«¿
- ÒÈ¯‚k Ú‚ Ba ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÈL Úe·L»«≈ƒ¿∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ

¯ËÙpL ¯Á‡ Ú‚p‰ Ba ‰OtL „‚a ÔÎÂ .Û¯OÈ26- ƒ»≈¿≈∆∆∆»»«∆«««∆ƒ¿«
.Û¯OÈƒ»≈

מ"ז.23) פי"א לאום.24)נגעים = העיקרי לנגע
טמא.25) - מכגריס פחות פשה אותו.26)אפילו שטיהרו

.‰ÒaÎnL ÈÓ27BÓk ,ÔBL‡¯ Úe·La Ú‚p‰ ˙‡ ƒ∆¿«≈∆«∆«¿»«ƒ¿
,BÏ ‰ˆeÁL „‚a‰ ÔÓ ËÚÓ ÒaÎÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL∆≈«¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«∆∆∆»

Ú‚p‰ Ba ¯L‡ ˙‡ :¯Ó‡pL28ÌÈ„‚a ÈÚ‚ ÏÎÂ . ∆∆¡«≈¬∆«»«¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÔÈÓÓÒ ‰Ú·L Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnL29 ∆¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»«¿»ƒ

,ÌÈÓ˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL C¯„k ,Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ««∆∆¿∆∆∆«¬ƒƒ««¿»ƒ
e¯‡aL BÓk30.‰c ÔÈÚa ¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

ה"ה.27) פט"ו שם כהנים' "את 28)'תורת נאמר ולא
בו. שהנגע המקום משמע א.29)הנגע", צה, זבחים

לו.30) הלכה ביאה, איסורי מהלכות ט בפרק

.Â„‚a31BÓk ,˙ÈÏËÓ ¯Ù˙Â Ú‚p‰ ÌB˜Ó epnÓ Ú¯wL ∆∆∆»«ƒ∆¿«∆«¿»««¿ƒ¿
¯ÈzÓ - „‚a‰ ÏÚ ÒÈ¯‚k Ú‚ ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL32˙‡ ∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ««∆∆«ƒ∆

dÏÈvÓe ˙ÈÏËn‰33Ú‚p‰ ¯ÊÁ .„‚a‰ ¯‡L Û¯BOÂ , ««¿ƒ«ƒ»¿≈¿»«∆∆»««∆«
Ïk‰ ˙‡ Û¯BO - ˙ÈÏËn‰ ÏÚ34. «««¿ƒ≈∆«…

מ"ו.31) שם הבגד.32)נגעים מן מן 33)מפרידה
טהור. מבגד שבאה מפני הגירסא:34)הטומאה, במשנה,

עם  הבגד לכל שהכוונה רבינו ומפרש הבגד". את "שורף
והר"ש  ספר). (קרית הבגד מן חלק עכשיו שהוא המטלית,
ואם  עצמו, בפני כבגד נידונה שהמטלית מפרש, שם במשנה
אצבעות) שלוש של (מרובע שלוש על שלוש בה יש
מיטמאה  אינה זה כשיעור בה אין ואם נגע, כל כדין מסגירה
כדברי  משמע ה"ו פ"ו נגעים ובתוספתא כלל. בנגעים
סתם: בה שנאמר המשנה, על הסתמך רבינו אבל הר"ש,

הבגד. את שורף

.Ê‰ÏBh‰35¯bÒn‰ ÔÓ36¯B‰Ëa37„‚a‰ ÏÚ Ú‚ ¯ÊÁÂ «∆ƒ«À¿»¿»¿»«∆«««∆∆
˙ÈÏËn‰ ˙‡ Û¯BO -38„‚a‰ - ˙ÈÏËn‰ ÏÚ ¯ÊÁ . ≈∆««¿ƒ»««««¿ƒ«∆∆
Û¯OÈ ¯bÒn‰ ÔBL‡¯‰39„‚a‰ ˙‡ LnLz ˙ÈÏËn‰Â , »ƒ«À¿»ƒ»≈¿««¿ƒ¿«≈∆«∆∆

ÔÈÓÈÒa Ba ‰¯eÙz ‡È‰L40ÈL ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡ : ∆ƒ¿»¿ƒ»ƒƒ»«¿≈»¿≈
Ïk‰ ÔÈÙ¯BO - ‰Ot B‡ ˙BÚe·L41. »»»¿ƒ«…

שם.35) ונסגר 36)משנה נגע בו שהיה מבגד חתך
נגע 37)ונטהר. בו נראה שלא בבגד הזו החתיכה את תפר
זיקה 38)מעולם. אין מנוגע, לבגד זיקה לה שהיה מכיון

חזר  כאילו ודינה טהור, לבגד חיבורה ע"י ממנה נפקעת זו
יישרף. הראשון שהבגד מאליו, מובן הנגע. מפני 39)בה

עצמו. לבגד חזר כאילו והריהו למטלית, זיקתו פקעה שלא
בו 40) נולד שהרי השני, הבגד את להסגיר צריך פירוש,

כוחם  במטלית, שיוולדו הטהרה או הטומאה וסימני נגע,
בשני  זיקה יש שלמטלית מזה, יוצא הבגד. כל לגבי יפה

המטלית 41)הבגדים. אבל הבגד, נטהר הנגע עבר ואם
לה  ואין הנגע לה כשחזר שריפה הוצרכה שהרי תישרף,

ברטנורא). וראה ספר. (קרית עולמית טהרה

.Á- ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰lÁza Blk ‡aL „‚a∆∆∆»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿«
B¯ÈbÒÓ42ÈL Ba „ÓÚ Ì‡ .Úe·L ¯Á‡ Úe·L «¿ƒ»«««»«ƒ»«¿≈

Ú‚p‰ ‰OÙe B¯ÈbÒ‰L „‚a Ï·‡ .Û¯OÈ - ˙BÚe·L»ƒ»≈¬»∆∆∆ƒ¿ƒ»»«∆«
¯Á‡Â B¯ËtL B‡ ,ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰OÚÂ BlÎa¿À¿«¬»¿«¿«¬«¿«∆¿»¿««

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È Blk ‡a B¯ËtL43. ∆¿»»À¿«¿«¬«¿«¬≈∆»
.Û¯OÈ - ‰OÙe Òk»«»»ƒ»≈

ה"ב.42) פ"ז למעלה ראה קטן. נגע ברייתא 43)כדין
לפריחה  מנין אומר: אבטולמוס בן נתן "ר' ב: פז, סנהדרין
ונאמר  באדם, וגבחת קרחת נאמר טהורה? שהיא בבגדים
כאן  אף טהור, בכולו פרח להלן מה בבגדים. וגבחת קרחת
לדין  בבגדים פריחה דין רבינו והשווה טהור". בכולו  פרח
(למעלה  הפיטור אחר אפילו בהם מטהרת שהפריחה נתקים,
החלט  מתוך רק מטמאה שהפריחה כבהרת ולא הי"ב), פ"ח
ומשנהֿלמלך. ראב"ד ראה ה"א). פ"ז (ראה הסגר מתוך או

.Ë„‚a44ÔB‚k ,‚È¯‡‰ ÔÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÎBnL ∆∆∆ƒ¿ƒ«»»ƒ»»ƒ¿
ÒB‚Ò45„Ú ,‡nË˙Ó BÈ‡ - Ú‚ Ba ‰‡¯Â ,¯Óˆ ÏL »∆∆∆¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿«≈«

BÓˆÚ ‚È¯‡·e ÔÈÎBna Ú‚p‰ ‰‡¯iL46¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆≈»∆«∆««ƒ»»ƒ«¿¿∆∆∆¡«
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קנו

קנו

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

el‡ - BzÁ¯˜ ,BzÁa‚· B‡ BzÁ¯˜a :ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ¿»«¿¿««¿»«¿≈
ÌÈ˜ÁM‰47ÌÈL„Á‰ el‡ - BzÁab ,48. «¿»ƒ««¿≈«¬»ƒ

מי"א.44) פי"א שחוטים 45)נגעים פליש, - באידיש
פניו. על ובולטים מהאריג יחד.46)יוצאים בשניהם

ממנו.47) שיצאו המוכין שנקרחו ישן 'תורת 48)אריג
שחי"ת  גבהתו, = גבחתו ה"ט. פט"ו נגעים פרשת כהנים'

זוטרתא). פסיקתא בשם אהרן (קרבן מתחלפים וה"א

.ÈÌÈ„‚a‰49,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈÚe·v‰ «¿»ƒ«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
È„Èa ÔÈÚe·vL ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÔÈÚe·vL ÔÈa≈∆¿ƒƒ≈»»≈∆¿ƒƒ≈

ÌÈÓL50ÌÈ·Ï e‰iL „Ú ,51BÈ˙ML „‚a .52Úe·ˆ »«ƒ«∆¿¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»«
Ba¯ÚÂ53Ïk‰ - Ô·Ï BÈ˙LÂ Úe·ˆ Ba¯Ú ,Ô·Ï ¿∆¿»»∆¿»«¿ƒ¿»»«…

‰‡¯p‰ ¯Á‡ CÏB‰54ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ ˙BÁt . ≈«««ƒ¿∆»ƒ»∆¿»«
‚È¯‡‰ ÔÓ ˙BÚaˆ‡ LÏL55ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡56. »∆¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ג.49) שחורים.50)שם מטלאים צמר כגון בטבע,
לפשתים 51) מהכתוב דרשו ה"ד פי"ג שם כהנים' ב'תורת

לבנה. צמר אף לבנה, פשתים מה מח) יג, (ויקרא ולצמר
כברייתו, פשתים "מה דרשו: ושם מטבעו, לבן הוא הפשתן
פשתן. לצבוע העולם דרך אין פירוש, כברייתו", צמר אף

האורך.52) בשתי.53)חוטי המעורבים הרוחב חוטי
האריגה.54) בסוג תלוי זה לעין. יותר ונראה שבולט מה

ה"ג. פ"ה נגעים נאמר 55)תוספתא ופשתים, צמר וחוטי
הבא. בפרק משנה 56)שיעורם לכלום. ראוי שאינו מפני

ב. פי"ב, נגעים

.‡È„‚a57‰‡¯Â LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt Ba ‚¯‡L ∆∆∆»«»ƒ»«»¿ƒ¿»
- LÏL ÏÚ LÏLÏ BÓÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»ƒ¿ƒ¿»«»

¯B‰Ë58. »

במקום 58)שם.57) נולד אם אלא מטמא הנגע שאין
ה"ד. פ"ו למעלה ראה לטמא. הראויים ובזמן

.·È¯ÙBz‰59ÏÚ LÏL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ˙BiÏËÓ «≈«¿ƒ∆≈¿»««≈∆»«
;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - „‚a Ô‰Ó ‰OÚÂ LÏL»¿»»≈∆∆∆¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.‡e‰ „Á‡ „‚a BlÎÂ ,‚e¯‡k ¯eÙz‰L∆«»¿»¿À∆∆∆»

הבאה.59) בהלכה המובאת מהמשנה נלמד זה דין

.‚È„‚a60˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ ‡e‰L61ÔÈÚe·ˆ Ô‰Ó , ∆∆∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ
ÌÈ·Ï Ô‰Óe62BaL Ô·la Ú‚ ‰‡¯Â ,63ÔÈ¯ÈbÒÓ - ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»∆««»»∆«¿ƒƒ

Û¯OÈÂ Blk ‡ÓË - ˙BÚe·L ÈL „ÓÚ Ì‡ .B˙B‡64. ƒ»«¿≈»ƒ¿»À¿ƒ»≈
‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰·Ï ˙ÈÏËÓa Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«∆«¿«¿ƒ¿»»«∆∆¬≈∆

Úe·ˆ Ì‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈOt65Blk ‰È‰ . ƒ¿««ƒ∆≈≈≈∆»«»»À
ÒÈ¯‚k elÙ‡ ,Ô·Ï „Á‡ Òt B·e Úe·ˆ66Ba ‰‡¯Â , »««∆»»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú‚67‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡L ;¯ÈbÒÈ - ∆««¿ƒ∆ƒ»«¿≈»¿…ƒ¿…
Û¯OÈ - ˙BÚe·L ÈL ‰‰k68. »»¿≈»ƒ»≈

ז.60) משנה פי"א מחתיכות 61)שם תפור הבגד כל
המשנה.62)קטנות. בלשון נראה 63)"קייטא" אם

ה"י. למעלה שנתבאר כמו כלל, מטמא אינו בצבוע
קובע.64) הנגע שמקום לבן, שכולו בגד מפני 65)כמו

והמדובר  הנגע. מן הרחוק פשיון מטמא שבבגדים
רחוק  פשיון אין מגריס בפחות אבל כגריס, הוא כשהפשיון

ה"ד. למעלה ראה הפס 66)מטמא. כל אפילו פירוש,
הגדול  לנגע אין כן ואם מכגריס, יותר גדול אינו הלבן
אינו  לצבוע הפשיון שהרי פשיון, של אפשרות כגריס

הסגר.67)מטמא. טעון אינו זה משיעור שפחות כגריס,
בן 68) יהודה כר' פשיון. בלא שיטמא אפשר כן, ואם

שם. במשנה בתירה

ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨
שצבעו 1) מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר

שנתערב  מוחלט בגד באחרים, נתערב או לגוי מכרו או
לעיר. חוץ אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים,

.‡‡nhÓ ÔÈ‡2‚aÌÈzLÙe ¯Óˆ È„‚a ‡l‡ ÌÈÚ ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
·¯Ú‰ B‡ È˙M‰ B‡ ,„·Ïa3ÏÎÂ ,ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL ƒ¿««¿ƒ»≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿»

È„Èa Úe·v‰ ¯BÚ‰ Û‡ .C¯ ÔÈa ‰L˜ ÔÈa ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»≈»∆≈««»«»«ƒ≈
ÌÈÓL4ÌÈ„·l‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ5,ÌÈ„‚·k - »«ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏ‰‡‰Â .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓe6ÔÈa ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»…»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈
.¯BÚ ÏL eÈ‰L ÔÈa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL eÈ‰L∆»∆∆∆ƒ¿ƒ≈∆»∆

המפורשים 2) אלה רק נמנו מח) – מז יג, (ויקרא בתורה
עבים,3)כאן. יותר והערב דקים חוטים הם השתי בצמר,

המשנה, על בפירושו (רבינו ניכר הבדל אין בפשתן אבל
מ"ח). פי"א, אבל 4)נגעים מטבעו, לבן לא גוון בעל עור

שצמר  אמרנו הקודם בפרק מטמא. אינו אדם בידי הצבוע
הם  ואפילו אחר גוון בעלי ולא לבנים רק מטמאים ופשתים
כך  שהוא בתנאי הצבוע, אף מטמא עור אבל כך, מטבעם
יהודה, רבי נגד מ"ג) (שם שמעון כרבי פסק שמים. בידי
אדם  בידי בצבוע כמותו סובר מאיר רבי שגם מפני

עליו 5)(כסףֿמשנה). דופקים אלא טווי, שאינו צמר
מתחבר. שהוא עד נגעים 6)בכוח פרשת כהנים' 'תורת

הי"ב. פי"ג,

.·ÌÈ„‚a‰ Ïk7,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL »«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÓ ÌÈ„‚a Á˜Bl‰ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„‚aÓ ıeÁƒƒ¿≈¿≈»ƒ«≈«¿»ƒƒ

‰lÁza e‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰8ÌÈ‡Ïk ‡e‰L „‚a .9 »¿≈»ƒ≈»«¿ƒ»∆∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈzLt‰ ÔÓe ¯Óv‰ ÔÓ10. ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

(רבינו 7) וקטנים ועבדים נשים של אפילו מ"א. שם
ה"א. פ"ט למעלה ראה המשנה). על נולד 8)בפירושו אם

כאילו  הנגע את דנים הישראל, אותם שקנה לפני נגע בהם
או  שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו נולד
ה"ד), פ"ו (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד עובר
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבגד מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
הנגע  את הכהן כשראה ומדובר שם). בפירושו (הר"ש ראוי
כגון  בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני

ש  של שחשב בבגד גם - כן לא שאם ישראל, של הבגד
הכהן  לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין ישראל

הי"ב). פי "ד לקמן 'תורת 10)מעורב.9)(משנהֿלמלך
ללבשו. שאסור ואע"פ ה"ב. פי"ג שם כהנים'
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קנז

קנז

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‚ÌÈlÓb ¯Óˆ11:‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‡ÂhL ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÂ ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿»»∆ƒ∆
‡nhÓ BÈ‡ - ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯ Ì‡12·¯ Ì‡Â ,ÌÈÚ‚a ƒ…ƒ«¿«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ…

ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈÏÁ¯‰ ÔÓ13- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ƒ»¿≈ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»
Òeap˜Â ÔzLÙa ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ14ÔÙ¯hL ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿««∆¿»»

ÊÚ ˙a ÏÁ¯Â .‰Êa ‰Ê15‡nhÓ dlL ¯Óv‰ ÔÈ‡ - ∆»∆¿»≈«≈≈«∆∆∆»ƒ«≈
B‡ Òeap˜ Ba¯ÚÂ ÔzLt BÈ˙L ‰È‰L „‚a .ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ∆∆∆»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¿««

‡nhÓ BÈ‡ - ÔzLt Ba¯ÚÂ Òeap˜ BÈ˙L16.ÌÈÚ‚a ƒ¿««¿∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ
¯‡M‰Â ¯Óˆ B‡ ÔzLt Ba¯Ú B‡ BÈ˙L ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿«¿»
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÌÈfÚ ÏL ‰ˆB»∆ƒƒ¿«≈»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ב.11) ברוב.12)שם בטל שהצמר 13)שהצמר מפני
בן  שמעון רבי מטהר פ"ה (בתוספתא ברוב נתבטל לא
'תפארת  ראה להקל. נגעים וספק כספק, שזה מפני יהודה,

כאן). (האנף 14)ישראל' לפשתן ודומה בשדה גדל
א.15)בלע"ז). יז, אחר 16)בכורות בזה הולכים ואין

פי"ב  למעלה (ראה צבוע ושתיו לבן בערבו כמו הנראה
ועירבו  סריקין ששתיו "בגד ה"ג: פ"ה נגעים תוספתא ה"י).
בנגעין". מטמאין אינם - סריקין ועירבו צמר שתיו צמר,
נגעים  במשנה והר"ש משי. מין הוא שסריקין רבינו ומפרש

צבוע. צמר – פירש מ"ד פי"א

.„¯BÚ‰17ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - „aÚÓ BÈ‡L18ÔÎÂ . »∆≈¿À»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈
BÈ‡ - ÌÈÏk epnÓ ‰OÚL Ì„˜ ÌÏ‚ ‡e‰L ¯BÚ‰»∆…∆…∆∆»»ƒ∆≈ƒ≈

¯BÚ‰ ÈÏk :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ19ÈÏk ÏÎÂ . ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ»¿»¿≈
Ô‰ÈËeLt ÔÈa ,¯BÚ‰20Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa21- Ô‰L Ïk »≈¿≈∆≈¿«¿≈∆»∆≈

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

ע"י 17) אותו מעבדים רצוי, לשימוש ראוי יהיה שהעור כדי
ועפצים. קמח מלח, בהם שנותנים במים ממושכת שרייה

וה"י.18) ה"ט פי"ג כהנים' דברים 20)שם.19)'תורת
וכדומה. כסאות לוחות, כגון קיבול, בית להם שאין

כלים 21) (בהל' נאדות. כגון קיבול, בית להם שיש כלים
מקבלים  אינם עור כלי שפשוטי רבינו, כותב ה"י פ"א
טומאת  ובין טומאה קבלת בין מחלק שהוא וברור טומאה,
שמרבה  הי"ב שם כהנים' ה'תורת על בזה והסתמך נגעים,
יעשה  אשר "לכל נא) יג, (ויקרא הכתוב מן אוהלים עורות

כאן). משנהֿלמלך ראה למלאכה", העור

.‰ÌiaL ‰iÁ ˙B¯BÚ22¯aÁ .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ - «»∆«»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈
¯Óˆ ÏL ‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ ,ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ Ô‰Ï»∆ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»∆∆∆
Ïk ÔÈ„aÚÓ‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ B‡ ÌÈzLt B‡ƒ¿ƒ¿≈»¿«»«¿À»ƒ»

‡e‰L23ÔÈ‡nhÓ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ,24.ÌÈÚ‚a ∆¿»»≈∆≈ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰‡ÓËÏ ÌÈ„‚a È¯eaÁ C¯„k BÏ ep¯aÁiL ‡e‰Â25. ¿∆¿«¿∆¿∆∆ƒ≈¿»ƒ¿À¿»

מ"א.22) פ"א, נגעים שם 23)משנה, כהנים' ב'תורת שם.
מצמר  שהמשיחה בין בעור". "או הכתוב מן זה למדו ה"ט

שהיא. בכל מטמאה – מעור שהיא ובין גם 24)ופשתים
כאן. יוםֿטוב' 'תוספות ראה הימי. לא 25)העור היינו

זה  חיבור מועיל טומאה קבלת שלגבי תפירות, משתי פחות
באחד  טומאה נגעה שאם אחד, כבגד החלקים שני לדון

הבגד. כל נטמא מהם

.ÂÈÏk Ïk26˙B‡Óh‰ ¯‡La ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰27Û‡ , »¿ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»«À¿«
·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ28‡lL ÈtÓ «ƒ∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿««»ƒ¿≈∆…

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ«¬»¿ƒ¿»¿»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÚÏ˜ ÔB‚k29ÒÈ·LÂ ,˙Î¯t‰Â ,‰ÈÙÒ ÏL30ÏL ¿∆«∆¿ƒ»¿«»…∆¿»ƒ∆

‰Î·O31ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,32˙BÚeˆ¯e ,Ë·‡‰Â , ¿»»ƒ¿¿¿»ƒ¿»«¿≈¿
ÒÈ¯‚k ·Á¯ Ô‰a LiL ÏcÒÂ ÏÚÓ33ÏÎÂ el‡ È¯‰ - ƒ¿»¿«¿»∆≈»∆…«ƒ¿ƒ¬≈≈¿…

¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿»
˙ÓÁ‰ .˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÌÈÏk‰34ÏÓ¯z‰Â35 «≈ƒ¿»ƒ¿»«≈∆¿«À¿»

Ôk¯„k ÔÈ‡¯36Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÎBzÓ Ú‚p‰ ‰OBÙe , ƒ¿ƒ¿«¿»∆«∆«ƒ»«¬≈∆
ÔÎB˙Ï Ô‰È¯BÁ‡Óe37ÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¬≈∆¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿≈

¯BÚ‰38.ÔÈÏeÙk‰ »«¿ƒ

מי"א.26) מת.27)שם בטמא או בשרץ נגיעה כגון
ישב 28) שכב, כולל ("דרס" שדרס הדבר את מטמא הזב

הדבר  על מונחת שאבן כגון בו, נגע לא אפילו עליו ורכב)
בהל' מבוארים מדרס, דיני (פרטי מדרס לטמא הראוי

ומושב). משכב הדק 30)מפרש.29)מטמאי הצעיף
ישראל'). ('תפארת פניהן על משלשלות שהנשים

למשנה,31) בפירושו (רבינו הראש על חובשות שהן הכיפה
מט"ז). פכ"ד מיוחדות 32)כלים ואינן מצוירות שאינן

ולפיכך  לספרים. רק ראויות מצוירות אבל בלבד, לספרים
גלם  חומר אלא בגד, שאינן מפני כלל, טומאה מקבלות אינן

ה"ו). כלים מהל' פכ"ב מכגריס 33)(ראה בפחות שהרי
כלל. מטמא נגע שהרועים 35)נאד.34)אין ילקוט,
חפציהם. בהם להיות 36)שמים דרכם והילקוט הנאד

אינן  הקשר שבמקום והכפלים אחד, מצד תמיד קשורים
נראה  שאינו מפני מטמא אינו אלה שבכפלים והנגע נראים.

הקשר. את מתירים זה 37)אלאֿאםֿכן בצד נגע נולד אם
שלפעמים  מפני ומטמא פשיון זה הרי שני, מצד ופשה
מהופכים. כשהם בהם ומשתמשים אותם מהפכים

משמע 38) וכן לצד. מצד פושה הנגע אין שבבגדים משמע
הי"ג. פ"ה נגעים בתוספתא

.ÊÔÈ„Ò39˙‡ ÔÈ‡B¯Â ÂÈËÓ˜ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ - Ën˜Ó‰ »ƒ«¿À»«¿ƒƒ∆¿»»¿ƒ∆
.BÚ‚ƒ¿

ה"ה.39) פ"א שם תוספתא

.Á·¯Ú‰Â È˙M‰40,ÔzLt ÏL ÔÈa ¯Óˆ ÏL ÔÈa , «¿ƒ¿»≈∆≈∆∆∆≈∆ƒ¿»
ÔaÏ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,eÂhiMÓ „iÓ ÔÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ∆ƒ»««ƒ∆…ƒ≈

ÔzLt‰41¯Óv‰ ˜ÏL ‡ÏÂ42‰È‰È ‰nÎÂ .43˙Ú˜Ùa44 «ƒ¿»¿…»««∆∆¿«»ƒ¿∆ƒ¿««
ÏÚ LÏL epnÓ ‚¯‡Ï È„k ?ÌÈÚ‚a ‡nh˙Â ÈÂË ÏL∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ∆»«
‰˙È‰L ÔÈa È˙L dlk ‰˙È‰L ÔÈa ,·¯ÚÂ È˙L LÏL»¿ƒ»≈∆≈∆»¿»À»¿ƒ≈∆»¿»

·¯Ú dlk45ÔÈ˜eÒt ÌÈËeÁÓ ˙ˆa˜Ó ˙Ú˜t‰ ‰˙È‰ .46 À»≈∆»¿»«¿««¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚ‚a ‰‡nhÓ dÈ‡ -≈»ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

לערב.40) או לשתי המיוחדים טווים, את 41)חוטים
ומתלבן. חמים במים מבשלים אין 42)הפשתן הצמר את

(רבינו  לרככו כדי חמים, במים אותו שורים אלא מבשלים
מ"ח. פי"א בנגעים כחכמים, פסק המשנה). על בפירושו

חלול.44)שם.43) קנה על כרוכים כל 45)חוטים
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קנח

קנח

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"א חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אחד. מסוג היה מונחים 46)החוט הם אלא קשרם, ולא
וכן  ('ברטנורא', מטמאים – קשרם אם אבל זה, על זה
יחובר  שכתב: שם, בפירושו רבינו של מלשונו גם משמע

חוט). "על" חוט

.Ë˙BiÚ˜t ÈzL47ËeÁa BÊÏ BÊ ˙B¯ÚÓ‰48ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ«¿…¿¿¿≈
ÛeÙÏ B˙ˆ˜nL È˙M‰49‰BÈÏÚ‰ „·k‰ ÏÚ50 «¿ƒ∆ƒ¿»»««…∆»∆¿»

Èt„ ÈL ÔÎÂ ,‰BzÁz‰ „·k‰ ÏÚ ÛeÙÏ B˙ˆ˜Óeƒ¿»»««…∆««¿»¿≈¿≈«≈
˜eÏÁ51‡a Ú‚p‰ ‰‡¯Â ,„Á‡ ËeÁa ˙B¯ÚnL„Á »∆¿…¿∆»¿ƒ¿»«∆«¿∆»

¯aÁÓ „Á‡ ËeÁL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ÈM‰ - Ô‰Ó≈∆«≈ƒ»««ƒ∆∆»¿«≈
˙Îqn‰ LÙa Ú‚p‰ ‰‡¯ .Ô‰ÈÈa52È˙M·e ≈≈∆ƒ¿»«∆«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰53„‚aa Ú‚p‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,54B˙ˆ˜Óe »≈««ƒ∆ƒ¿»«∆««∆∆ƒ¿»
È˙Ma55„ÓBÚ‰ È˙Ma Ú‚p‰ ‰‡¯ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«∆««¿ƒ»≈
Bc·Ï56¯B‰Ë ‚e¯‡‰ -57Bc·Ï ‚e¯‡a ‰‡¯ ;58- ¿«»»»ƒ¿»»»¿«

¯B‰Ë „ÓBÚ‰ È˙M‰59˙‡ Û¯BO - ÔÈ„qa ‰‡¯ . «¿ƒ»≈»ƒ¿»«»ƒ≈∆
ÔÈÓÈp‰60¯B‰Ë ÔÈ„q‰ - ÔÈÓÈpa ‰‡¯ ;61ÔÓ ‰Ot . «ƒƒƒ¿»«ƒƒ«»ƒ»»»ƒ

‡ÓË ÔÈ„q‰ - ÔÈ„qÏ ÔÈÓÈp‰62. «ƒƒ«»ƒ«»ƒ»≈

מ"ט.47) פי"א, שם בחוט 48)משנה, לזו זו מחוברות
שתיהן. על  האריגה 50)כרוך.49)הכרוך בכסא 

ועליה  האריג בראש העליונה עגולות, קורות שתי קבועות
לחוטים  מחוברים והם נארגו שטרם השתי חוטי כרוכים

התחתונה. הקורה על המונחים כבר משנה,51)שנארגו
חלקים  משני עשויים החלוקים היו המשנה בתקופת שם.
והשני  מלפניו, לאדם תלוי אחד "חלוק") נקרא כך שם (ועל
והאורג  ברצועה, או בחוט החלקים שני את וקושרים מגבו,
של  רצועה ביניהם ומשאיר במחובר החלקים שני עושה
ומפרידם. זה במקום גוזר והקונה לבדם, שתי חוטי

המסכת 52) ונפש "מסכת", נקרא וערב שתי בו שיש האריג
אלא  השתי לתוך כבר הכניסו שהאורג הערב חוט הוא
המיוחד  בכלי עליו מכה והאורג לאריג, עדיין צמוד שאינו
בשתי  נמצא שהוא מפני נפש, ונקרא לאריג. ונצמד לכך
אותו. ומחזקת הגוף בתוך היושבת כנפש ומחזקו,

לאריגה.53) מוכנים האריגה בכסא המתוחים השתי חוטי
הנארג.54) מהבגד חלק כבר שהיא המסכת בנפש כלומר,
ובשתי 55) המסכת "בנפש שנינו: שם במשנה העומד.

כגון  רבינו ומפרש מיד", בנגעים מיטמאים אלו הרי העומד,
המסכת. בנפש ומקצתו בשתי, מקצתו היה שהנגע

נראה.56) לא המסכת,57)ובנפש נפש ואפילו האריג, כל
מצרפם. הנגע בנפש, ומקצתו בשתי הנגע מקצת אם טהורה.
לחוט  זיקה כל בלי לאריג הנפש חוט משתייך לאו ואם
נימים. בדין זו הלכה בסוף מוצא אתה לכך ודוגמה השתי.

המסכת.58) בנפש עצמו 59)אפילו הנימוק מאותו
שמדובר  הר"ש, וכתב לבדו. העומד בחוט בנראה שנאמר
שייפרד  החוט חלק וטהור יותר לארוג ולא לקצצו כשדעתו
מנימין  החוט גרע לא - לארוג בדעתו אם אבל האריג, מן
הקשיים  כל מסלק זה, (פירוש זו הלכה שבסוף שבסדין

רבים). בהם הם 60)שהתלבטו נימין מ"י. פי"א נגעים
והם  לנוי הטלית או הסדין בקצות שמשאירים החוטים
אותם. גם מטמא שבסדין הנגע ולפיכך לסדין, טפלים

לנימין.61) טפל אינו פ"ה 62)שהסדין נגעים תוספתא
במשנה  ר"ש וראה טהור. הסדין שם: הגר"א (גירסת ה"י.

אחרת). בגירסת זו תוספתא שהביא כאן,

.È˜eÏÁ63˙Bi¯Ó‡‰ ˙‡ ÏÈvÓ - Ú‚ Ba ‰‡¯pL64 »∆ƒ¿»∆««ƒ∆»ƒ¿ƒ
ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ ‰¯Ó‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .BaL65- ∆¬ƒ»¿»»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

.˙Ù¯O dÈ‡Â dÏÈvÓ«ƒ»¿≈»ƒ¿∆∆

שם.63) בד 64)משנה, חתיכת תופרים החלוק שפת על
לקישוט. החלוק שפת על שתופרים זהב פס או עבה

למשנה),65) בפירושו (רא"ש בנגעים מיטמא שאינו צבוע
פט"ו  נגעים כהנים' ב'תורת טמאות. לבן מצמר אימרות אבל
הנגע", בו "אשר נז) יג, (ויקרא הכתוב מן זה דין דרשו ה"ג,
ארגמן", הן "אפילו [במשנה: בנגעים. המיטמא דבר היינו
ולפי  ה"אפילו". את לפרש יוםֿטוב' ה'תוספות שם ונדחק
"אפילו", המילה מובנת הלבן, את מציל שאינו שאמרנו, מה
או  מתכת כגון בנגעים, כלל מטמא שאינו מין רק לא היינו
מציל  צמר שהוא ארגמן אפילו אלא וכדומה, גמלים צמר
שמקצתו  עצמו שבבגד ואףֿעלֿפי צבוע, שהוא מפני אותו
הי"ג), פי"ב (למעלה טמא הכל הלבן בחלק נגע ונולד צבוע
כהנים' ב'תורת משמע וכן באמריות. היא הכתוב גזירת

שם).

.‡È„‚a66- ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎÓ B‡ BÚ·vL ¯bÒÓ ∆∆À¿»∆¿»¿»¿≈»ƒ
¯B‰Ë67ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .68ÌÈ¯B‰Ë Ôlk -69. »¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿ƒ
Bˆv˜70ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ71- LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ƒ¿¿»»ƒ»ƒ»«»
¯B‰Ë72B˙È‰a ¯zÓe ,73ÏÚ LÏL ˙Á‡ Ô‰a ‰˙È‰ . »À»«¬»»»¿»»∆««»«

.‰‡ÓË dc·Ï ‡È‰ - Ú‚ da ‰‡¯Â LÏL»¿ƒ¿»»∆«ƒ¿«»¿≈»

מי"ב.66) גויים 67)שם שבגדי (ה"א), למעלה נתבאר
ראויים  שאינם ומפני צבועים, וכן בנגעים, מטמאים אינם
שנולד  שבשעה אףֿעלֿפי מיטמאים, אינם עכשיו לטומאה

ה"י. פ"ה שם תוספתא ראויים, היו אפשר 68)הנגע ואי
וצריך  וכהה פשה המוסגר אם כגון המנוגעים, את להכיר
כהים  במנוגעים ונתערב ה"א) פי"ב (למעלה שנית להסגירו

מתחילה. לפני 69)כמותו מנוגע ספק הוא אחד שכל
– זה כגון נגעים וספק שנחלט) לפני =) לטומאה שנזקק
שנתערב  כגון תערובת, של אפשרות עוד וישנה להקל.

מי"ב. פי"א נגעים מס' מנוגעים. גויים לבגד 70)בבגדי
שם. מאוד.71)מוסגר. דקות שאין 72)חתיכות

קטנטות. מטליות על חלה אסור 73)הטומאה מנוגע בגד
רק  שלא ומשמיענו, לשורפו. מצווה התורה שהרי בהנאה,

חל. לא הנאה איסור גם אלא עליהם חלה אינה הטומאה

.·ÈËÏÁÓ „‚a74·¯Ú˙pL75ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÌÈ¯Á‡a ∆∆À¿»∆ƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿≈ƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ,eÙ¯OÈÂ76Bˆv˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ¿≈ƒƒ¿
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ77.Ô˙È‰a ¯eÒ‡Â , ¿»»ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¬»»»

שקרע 75)שם.74) כגון או גויים בבגדי כגון מכירו, ואינו
החור  במקום ותפר ונטהר, מנוגע שהיה הבגד מן מטלית
הבגד  ונטמא שקרע למטלית הנגע חזר ואח"כ אחרת מטלית
כמותו. מטולאים בבגדים ונתערב ה"ז) פי"ב (למעלה

בטל 76) אינו ולמה טמא. ספיקו לטומאה, שנזקק כיון
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קנט

קנט

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"ב שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כך, כל חמור אינו שמוסגר מפרש, במשנה הרא"ש ברוב?
ב'תורת  בטל. אינו - החמור מוחלט אבל ברוב, בטל ולכן
ממארת" "צרעת דרשו: י"א, הלכה פי"ד נגעים כהנים'
ממנו. תהנה שלא מאירה בו תן נא) יג, (ויקרא

השינוי.77) ע"י נפקעת אינה החלט טומאת

.‚È„‚a „Á‡78¯bÒn‰ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ¯BÚ ÈÏk B‡ ∆»∆∆¿ƒ¿ƒ≈∆«À¿»
˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰ È¯‰ .‰‡ÓË ÔÈÚÏ ËÏÁn‰ B‡«À¿»¿ƒ¿«À¿»¬≈»≈¬

Ú¯ˆÓ Ì„‡k ,‰‡Óh‰79ÚbÓa ‡nËÓ .¯·c ÏÎÏ «À¿»¿»»¿…»¿»»»¿«≈¿«»
˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBÓe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,‰‡È··e ‡OÓ·e¿«»¿ƒ»¿∆ƒ¿»»¬ƒƒ««

Ô·‡‰80ÈÏk B‡ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ÚbÓ „‚a ?„ˆÈk . »∆∆≈«∆∆¿À»¿ƒ≈∆¿ƒ
˙ÈÊk elÙ‡ Ô‰Ó ÒÈÎ‰L ÔÈÚbÓ‰ ¯BÚ81¯B‰Ë ˙È·Ï «¿À»ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ»

eOÚÂ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË -ƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ¿«¬
˙Áz Ápn‰ ·LBÓe ·kLÓ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlkÀ»ƒ¿À¿»¿≈ƒ¿»»«À»««

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ô‰Ó ˙ÈÊk ÁÈp‰Â ,Ô·‡‰‡ÓË - Ô·‡‰ »∆∆¿ƒƒ«¿«ƒ≈∆¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»
.·LBn‰ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»«»

לבית 78) מהיקש זה למדו פט"ז, שם כהנים' ב'תורת
והי"ב.79)המנוגע. הי"א פ"י למעלה ראה 80)ראה

וכסףֿמשנה. מ"ח.81)ראב"ד פי"ג נגעים

.„ÈLÏL da LiL ˙ÈÏËÓ82Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»»«»««ƒ
¯B‰Ë ˙È·Ï da¯ ÒÎpL ÔÂÈk - ˙ÈÊk da ÔÈ‡L∆≈»¿«ƒ≈»∆ƒ¿«À»¿«ƒ»

ez‡nË83ÌÈ˙ÈÊ ‰nk da eÈ‰ .84‰pnÓ ÒÎpL ÔÂÈk - ƒ¿«»»«»≈ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ∆»
ÔÈ¯eÚM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ¯B‰Ë ˙È·Ï ˙ÈÊk¿«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»««ƒ∆»«ƒƒ

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰85¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,86Ú‚ ÏÎÏ : ¬»»¿∆ƒƒ«¬≈≈¿»∆«
ÈÚ‚ LÈw‰ - ˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙Ú¯ˆÏe ,˜˙pÏÂ ˙Ú¯v‰«»««¿«»∆¿»«««∆∆¿«»ƒƒƒƒ¿≈

˙ÓÏ Ú¯ˆn‰ ‰ÂL‰Â .ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚Ï Ì„‡87, »»¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…»¿≈
el‡ Û‡ ,˙ÈfÎa ˙n‰ ‰Ó .˙nÎ È‰˙ ‡ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ«≈»«≈ƒ¿«ƒ«≈

.˙ÈÊÎaƒ¿«ƒ

כתנא83ֿ)אצבעות.82) פסק ה"ו. פ"ז נגעים תוספתא
ב.84)קמא. קג, יבמות ב.85)ברייתא ד, עירובין

הלכות 86) שכמה רבינו, מבאר המשנה לפירוש בהקדמתו
רבינו  ואומר במקרא, רמז להן יש בעלֿפה, למשל שנאמרו

מהן. אחת שזו קה.87)כאן, פיסקא בהעלותך, 'ספרי'

.ÂËÌÈÚbÓ‰ ÌÈ„‚a88,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ - ¿»ƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ
‰ÊÂ .˙ÙwÓ dÈ‡L ÔÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»À∆∆»≈∆≈»À∆∆¿∆

Ì„‡aÓ ÌÈ„‚·a ¯ÓÁ89. …∆ƒ¿»ƒƒ»»»

הי"ג.88) פ"ז שם משתלח 89)תוספתא המנוגע שאדם
ה"ז). פ"י (למעלה בלבד חומה מוקפות מערים

âכסלו כ"ב שישי âיום
øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨

בהם 1) יש טומאה סימני וכמה בתים צרעת שיעור יבאר
יאמר  איך הבית בתוך נגע כשיראה ודין לזה, זה בין ומה
התנאים  חלונות, בו פותחים אם אפל ובית לכהן, האומר
אם  לארץ וחוצה וירושלים בנגעים, לטמא בבית שיהיו
מגוים. בתים והלוקח ישראל שבארץ גויים בתי מטמאים,

.‡ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk - ÌÈza ˙Ú¯ˆ2‡ˆÓ .‰Ê „ˆa ‰Ê »««»ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆¿«∆ƒ¿»
˙B¯ÚO LL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜Ó BÓk Ú‚p‰ ·Á¯3,Ûeba …««∆«¿¿¿ƒ«≈¿»«

Úea¯a ˙B¯ÚO ‰¯OÚ ÌÈzLk Bk¯‡Â4˙BÁt‰Â . ¿»¿ƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ«¿«»
‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .¯B‰Ë - ÌÈz·a ‰Ê ¯eÚMÓƒƒ∆¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ5. ¿∆ƒƒ«

כגריס 2) שיעורם ובגדים אדם נגעי ג. משנה י"ב פרק נגעים
הנגע  את וראה בתים: בנגעי ונאמר ז) הלכה א פרק (למעלה
כשני  ששיעורם ללמד בא זה הרי לז) יד, (ויקרא הנגע והנה

הגריס.3)נגעים. מעוגל.4)שיעור כגריס דעת 5)לא
אלא  גמורה דרשה אינה למעלה שהבאנו שהדרשה רבינו,

פה. בעל מסיני משה שקיבל לשיעור אסמכתא

.·‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL6,˜¯˜¯È ‰‡¯Ó :ÌÈz·a LÈ ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»ƒ«¿≈¿«¿«
ÈLe .‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔlÎÂ .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡Â«¬«¿«¿«ƒ¿¿À»¿…»ƒ«»¿≈

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ˙B‡¯n‰7CeÓq‰ ÔBÈOÙe .8Ïk - ««¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«»»
˜BÁ¯‰Â ,‡e‰L9- ÁBh‰ ¯Á‡ ¯ÊBÁ‰ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k - ∆¿»»ƒ¿ƒ¬»«≈««ƒ«

.ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ

טומאה",6) "סימני אלה למראות רבינו קרא למה הוברר לא
טומאה  סימני נקראים המראות ארבעת אין אדם בנגעי הלא
הטומאה  וסימני כלל, נגע אינם אחרים ומראות "נגע", אלא

ומחייה. לבן ושיער פשיון, מבגדים 7)הם: זה דין למד
א). יב, העיקרי).8)(למעלה נגע = (אום באום נוגע

האום.9) לבין בינו הפסק יש אם

.‚Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ÔÈ‡nËÓ ÌÈza ÈÚ‚ ÔÈ‡≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«
¯Èw‰ ÔÓ ÏÙL10eÈ‰iL - ˙¯e¯Ú˜L :¯Ó‡pL ; »»ƒ«ƒ∆∆¡«¿«¬…∆ƒ¿

˙B‡¯n‰ ÈL·e .˙B¯Èwa ÔÈÚ˜BL11B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ¿ƒ«ƒƒ¿≈««¿«¿ƒƒ
ÔÈËÈÏÁÓ12ÔÈˆ˙B ÔBÈOÙ·e ,13È¯Á‡ ‰Ot Ì‡Â , «¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»«¬≈

.¯‡a˙iL BÓk ,˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙B - ÁBh‰ƒ«≈∆»««ƒ¿∆ƒ¿»≈

העור.10) מן עמוק להיות שצריכים אדם בנגעי כמו
אדמדם.11) או לעולם 12)ירקרק מחליטים אין כלומר,

האלה. המראות משני באחד המנוגע.13)אלא המקום את

.„È‡cÂ Ú„BiL ,ÌÎÁ elÙ‡ - ˙Èaa Ú‚ ‰‡¯iLk¿∆≈»∆∆«««ƒ¬ƒ»»∆≈«««
‡l‡ ,˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚ :¯Ó‡ÈÂ ¯Ê‚È ‡Ï ,Ú‚ ‰fL∆∆∆«…ƒ¿…¿…«∆«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»

Ô‰kÏ ¯ÓB‡14epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ .˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k : ≈«…≈¿∆«ƒ¿»ƒ««ƒ¿ƒ»«…≈ƒ
ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·Á elÙ‡ ,˙Èa‰ ˙‡15¯Á‡Â , ∆««ƒ¬ƒ¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿««
.Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ ÒkÈÂ Ô‰k‰ ‡B·È Ck»»«…≈¿ƒ»≈¿ƒ¿∆«∆«

מצורע 14) פרשת כהנים בתורת כהן. של כבודו משום
כבושים  דברי הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא
הרע  לשון על אלא באים הנגעים אין "בני, מוסר): (תוכחת
זכור  וכו' הצרעת בנגע "השמר חֿט): כד, (דברים שנאמר
ללמד  אלא לזה? זה עניין מה למרים". ד' עשה אשר את
מטרת  במשה)". (שדיברה הרע לשון על אלא נענשה שלא
הרע. מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה

התורה 15) גזרה אחר, במקום טומאה מקבלים שאינם
של  ממונם על חסה שהתורה ומפני המנוגע. בבית שייטמאו
הבית. את ויסגיר הכהן שיבוא לפני לפנותם ציוותה ישראל

יום שישי 
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קס

קס

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"ב שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בדברי  תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו
טהור. הכל החליט או הסגיר שלא זמן וכל הכהן

.‰˙‡ ˙B‡¯Ï ˙BBlÁ Ba ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ - ÏÙ‡ ˙Èa«ƒ»≈≈¿ƒ«ƒ¿∆
BÚ‚16¯Á‡Â .¯B‰Ë - Ba ‰‡¯ Ú‚p‰ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ¿∆»ƒ≈«∆«ƒ¿»»¿««

˙Èa‰ Á˙t ÏÚ „ÓÚÈÂ ‡ˆÈ Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…≈∆«∆«≈≈¿«¬…«∆«««ƒ
ËÈÏÁÈ B‡ ¯ÈbÒÈÂ ÛB˜Ln‰ „ˆa17;¯ËÙÈ B‡ ¿«««¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿…

- .˙Èa‰Œ˙‡ ¯ÈbÒ‰Â ˙Èa‰ ÔÓ Ô‰k‰ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«…≈ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
,ÚbÓ‰ ˙Èa‰ CB˙a B‡ ,B˙Èa CB˙a ‡e‰Â ¯ÈbÒiL ‡Ï…∆«¿ƒ¿¿≈¿««ƒ«¿À»

BÁ˙t „ˆa ‡l‡ ,ÛB˜Ln‰ ˙Áz B‡18„ÓÚ Ì‡Â . ««««¿∆»¿«ƒ¿¿ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ¯ÈbÒ‰Â B˙È·Ï CÏ‰L B‡ ÛB˜Ln‰ ˙Áz««««¿∆»«¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈∆

.¯bÒÓÀ¿»

פרשתא 16) מצורע פרשת כהנים תורת ג. משנה ב פרק שם
לאורי. ולא - לי" נראה "כנגע י"א: הלכה במשנה 17)ה,

רבינו  ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד בהסגר זה דין אמרו
הסגר. ובין ופיטור החלט בין בזה הבדל עומד 18)שאין

אבל  מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ המנוגע הבית פתח יד על
ור"ן  רש"י ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו

אמרו). ממש שסגירה ב נו, בנדרים

.ÂÚa¯‡ Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆«¿«
‰Úa¯‡ BÏ ‡‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡«««¿««»≈ƒ≈«¿»»
,ÌÈˆÚÂ ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡a ı¯‡a Èea ‡e‰Â ,ÌÈÏ˙k¿»ƒ¿»»»∆«¬»ƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‡ Ï·‡ .B¯ÙÚ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¬»»¿∆≈»¿∆¬»¬»ƒ
B‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt Ba ‰È‰»»»≈«¿««««¿««
ÏÚa B‡ ÌÈÏ˙k ‰LÏL ÏÚa ‰È‰L B‡ ,Ï‚Ú ‰È‰L∆»»»…∆»»««¿»¿»ƒ««
Úa¯‡ ÏÚ ÈeÏz B‡ ‰ÈÙÒa Èea ‰È‰L B‡ ,‰MÓÁ¬ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»»««¿«

˙B¯B˜19‰Úa¯‡ ÏÚ Èea ‰È‰ .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ -≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ»»»««¿»»
ÌÈ„enÚ20.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - «ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

המנוגע.19) הבית בנוי ועליהן בית, מתקרת הבולטות
עליהם.20) נשען והגג זויותיו בארבע

.ÊÈzL ,‰BÓMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ba eÈ‰È ÌÈ·‡ ‰nk«»¬»ƒƒ¿≈»ƒ¿∆¿≈
;Ú‚Ï Èe‡¯ Ï˙k Ïk ‰È‰iL È„k ,Ï˙k ÏÎa ÌÈ·‡¬»ƒ¿»…∆¿≈∆ƒ¿∆»…∆»¿∆«
ÈLk Ba ‰‡¯iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆≈»∆ƒ¿≈
¯L‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡ ÈzL ÏÚ ÔÈÒÈ¯‚¿ƒƒ«¿≈¬»ƒ∆∆¡«∆»¬»ƒ¬∆

ÌÈˆÚ ‰nÎÂ .Ú‚p‰ Ô‰a21˙Áz ÔzÏ È„k ?Ba eÈ‰È »≈«»«¿«»≈ƒƒ¿¿≈ƒ≈««
ÛB˜Ln‰22ÌÈvt ÔÈa ˙˙Ï È„k ?¯ÙÚÂ .23Ï·‡ .B¯·ÁÏ ««¿¿»»¿≈»≈≈«ƒ«¬≈¬»

‡nhÓ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯eÚMÓ ˙BÁt Ba ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒƒƒ≈≈ƒ«≈
.ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ

שצריך 21) אומר למשנה בפירושו רבינו ד. משנה שם
שני  של גושם לשיעור כאן שכוונתו ונראה עצים. שני שיהיו

באמצע 22)העצים. מחברים שהנגרים לעץ הכוונה
ידו. על תתעכב שהדלת כדי שבין 23)המשקוף, הסדקים

והאבנים. הקורות בין או האבנים נדבכי

.Á˙Èa .ÌÈ·‡k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ LÈM‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿««ƒ≈»¬ƒ«¬»ƒ«ƒ
„Á‡Â ÚÏÒa „Á‡Â LÈLa ‰tÁÓ ÂÈcvÓ „Á‡L∆∆»ƒƒ»¿À∆¿«ƒ¿∆»¿∆«¿∆»

a „Á‡Â ÌÈ·Ïa.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - ¯ÙÚ ƒ¿≈ƒ¿∆»¿»»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.Ë‰‡¯Â ¯eÚMk ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ Ba eÈ‰ ‡lL ˙Èa«ƒ∆…»¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»
- ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ BÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»≈ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»»

¯B‰Ë24. »

לטמא 24) ראוי הבית היה לא הנגע ראיית שבשעת מפני
בנגעים.

.ÈÔÏha - ÌÈÚ¯Êa BÎkqL ˙Èa25ÔÈLnLÓe ÏÈ‡B‰ . «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
- ˙Èa‰ ‡ÓË Ì‡Â ,ıÚk Ô‰ È¯‰ - ıÚ LÈÓLz«¿ƒ≈¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿»««ƒ

.¯‡a˙iL BÓk ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓË BnÚ e‡ÓËƒ¿¿ƒÀ¿»¬»¿∆ƒ¿»≈

אוכלים 25) דין עליהם ואין הבניין לגבי הזרעים את ביטל
חמורה. טומאה מטמאים שאינם

.‡È;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»»»∆≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰˜lÁ˙ ‡Ï ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ˙È·a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆∆¬À«¿∆ƒ»«ƒ…ƒ¿«¿»

ÌÈË·MÏ26Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Èz·e .27 «¿»ƒ»≈»¿≈»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

גם 26) ממעט זה ופסוק א. כו, מגילה אחוזתכם, ואינה
ישראל. עם של אחוזתם שאינה מפני אפילו 27)חו"ל,

ישראל. שבארץ

.·È‰‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈza Á˜Bl‰«≈«»ƒƒ»¿≈»ƒ≈»∆
‰lÁza28. «¿ƒ»

בהם 28) נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע נולד כאילו
נולד  כאילו הנגע את דנים הישראל אותם שקנה לפני נגע
עובר  או שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו
ד), הלכה ו פרק (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבית מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
ישראל, שקנאה לפני הנגע את הכהן כשראה והמדובר ראוי.
של  שהבית שחשב כגון בטעות, החליטה או והסגירה
מביאין  אין ישראל של בבית גם כן לא שאם ישראל,

הכהן. לראיית שקדמו הימים את בחשבון

.‚È„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL ˙Èa«ƒ∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „Á‡ BcˆÂ ı¯‡a „Á‡ Bcˆ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ∆»»»∆¿ƒ∆»¿»»»∆
ı¯‡aL ÌÈza‰ Ïk ¯‡Le .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿»»«»ƒ∆¿∆∆
ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÌÈÚe·ˆ ÔÈa ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒƒ≈»»≈

ÌÈÓL È„Èa ÌÈÚe·ˆ29. ¿ƒƒ≈»«ƒ

מיטמאים.29) הלבנים שרק כבגדים ולא

.„È‰M‡‰ ˙Èa30˙Èa B‡ ˙Òk‰ ˙Èa ,ÔÈÙzM‰ ˙Èa , ≈»ƒ»≈«À»ƒ≈«¿∆∆≈
- ÌÈ„ÈÓÏzÏ B‡ ÔÈfÁÏ ‰¯Èc Ô‰a LiL L¯„n‰«ƒ¿»∆≈»∆ƒ»««»ƒ««¿ƒƒ

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

יד,30) (ויקרא שנאמר מפני בגמרא, שם מפרש ב יא, יומא
לדרוש: דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה):
משמיענו  השותפים), (בית להם ולא לו לה, ולא לו
אחוזתכם" ארץ "בבית לד): (שם, שנאמר מפני שמיטמאים,

ישראל. בארץ שהוא בית כל משמע
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קסא

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"ב שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÂËÒe·‡‰ ˙B¯È˜31‰ˆÈÁn‰ ˙B¯È˜Â32ÔÈ‡ - ˙ÈaaL ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ»∆««ƒ≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

להאכיל 31) האבוס את עליו לתלות כדי בבית, קיר בנה אם
בהמתו. את רבינו 32)בו מפרש המשנה על בפירושו

מפני  בהמותיו על להגן לצל שנעשתה לתקרה שהכוונה
בנגעים. מיטמאה אינה ממש בבית היא ואפילו השמש

øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨
הנגע 1) שבהם האבנים חולץ ואיך בתים  נגעי הסגר יבאר

והבונה  נגע, בו שנראה גביו על ועלייה בית ודין כשחולץ,
המנוגע  בית מטהרים כיצד טהור, בבית מסוגרות אבנים

וטיחה. חליצה אחר

.‡˙BÚe·L ‰LÏL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈ ÌÈza ÈÚ‚2Ô‰L , ƒ¿≈»ƒ≈»∆∆¿≈¿»»∆≈
,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·L ÌBiL ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ÚLzƒ¿»»»∆¿ƒƒ∆¿»¿»
‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈÂ¿¿»»»∆¿»¿»ƒ¿≈»«»
e‰‡B¯ - ˙BÚe·L ‰LÏLÏ CÈ¯ˆ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒ»ƒƒ¿»»≈
.¯OÚ ‰ÚLz ÌBÈ·e ,¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ·e ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿¿»»»¿ƒ¿»»»
.‰¯Bza L¯ÙÓ BÈ‡ ˙BÚe·L ‰LÏL ÌÈza ¯bÒ‰Â¿∆¿≈»ƒ¿»»≈¿…»«»

.Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c ÌÈza ÈÚ‚ ÈÈc ·¯ ÔÎÂ¿≈…ƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»»≈

מ"ז.2) פ"ג נגעים

.·‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza Ô‰a ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc‰ ÏÎÂ¿»«ƒƒ«¿…»ƒ»∆«»¿ƒ¿≈«»»
˜¯˜¯È Ú˜BL Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ Ô‰k‰ ‡B·iLk :Ì‰ Ck»≈¿∆»«…≈¿ƒ¿∆«∆«≈«¿«¿«
elÙ‡Â .ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÈbÒÈ ,e¯‡aL BÓk ,ÌcÓ„‡ B‡¬«¿«¿∆≈«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«¬ƒ

Blk B‡ˆÓ3¯ÈbÒÈ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰lÁza4. ¿»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿««¿ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ≈ƒ»»«∆«¿≈»ƒ«
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,„·Ïa Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜ - CÏ‰ Ì‡ƒ»«≈¿«∆«ƒ¿«¿««ƒ»
.ÈL Úe·L ¯ÈbÒÓ - ‰Ot ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚL B‡ˆÓ¿»∆»«¿≈»¿…»»«¿ƒ»«≈ƒ
CÏ‰ B‡ Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :¯OÚ ‰LÏL ÌBÈa e‰‡B¯Â¿≈¿¿»»»ƒ»»«∆«»«
;ÌÈ¯tˆa ˙Èa‰ ˙‡ ¯‰ËÓe Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜ - BÏ≈¿«∆«¿«≈∆««ƒ¿ƒ√ƒ
„ÓÚL B‡ ÈL Úe·L ÛBÒa ‰OtL Ú‚p‰ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»»«∆«∆»»¿»«≈ƒ∆»«
‰ˆ˜Óe Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ - BÈÚa5 ¿≈≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆««¿∆

¯ÈÚÏ ıeÁÓ Ï‡ ¯ÙÚ‰6B¯ÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ∆»»∆ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ
¯ÊÁ Ì‡ :e‰‡B¯ ¯OÚ ‰ÚLz ÌBÈ·e .ÈLÈÏL Úe·L»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈ƒ»«

Ú‚ Ba,ÁBh‰ È¯Á‡ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk ∆«ƒ¿≈¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«
B¯‰ËÓ - Ú‚ Ba ¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â ;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ¿≈∆»««ƒ¿ƒ…»«∆«¿«¬
B¯‰ËiL Ì„˜ Ú‚p‰ Ba ¯ÊÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈ¯tˆa¿ƒ√ƒ¿»¿«∆«¬…«∆«…∆∆¿«¬
¯Á‡ Ú‚ Ba ‰‡¯ Ì‡Â ;ı˙pÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯tˆa¿ƒ√ƒ¬≈∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»∆«««
Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯È - ÌÈ¯tˆa B¯‰hL∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»¿≈ƒ»»«∆«
Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa¿»«ƒ≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«
B¯ÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ¯ÈÚÏ ıeÁ ¯ÙÚ‰ ‰ˆB˜Â¿∆∆»»»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ
- ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk Ú‚ Ba ‡ˆÓ Ì‡ :‰‡B¯Â .ÈL Úe·L»«≈ƒ¿∆ƒ»»∆«ƒ¿≈¿ƒƒ
;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ ,ÁBh‰ È¯Á‡ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«¿≈∆»««ƒ
ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈ¯tˆa B¯‰ËÓ - Ú‚ Ba ¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆«¿«¬¿ƒ√ƒ¿»¿«
Ì‡Â ;ı˙pÈ - ÔÈ¯tˆa ‰¯‰Ë Ì„˜ Ú‚ Ba ‰‡¯iL∆≈»∆∆«…∆»√»¿ƒ√ƒƒ»≈¿ƒ
.‰lÁza ‰‡¯È - ÌÈ¯tˆa B¯‰hL ¯Á‡ B· ‰‡¯ƒ¿»««∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבית.3) בגדים.4)כל ונגעי אדם בנגעי קולף.5)כמו
זו,6) שבהלכה הדינים כל לעיר. מחוץ שופכו פירוש,

א. פי"ג, שם במשנה מפורשים

.‚ıÏBÁ ‡e‰Lk7BÈ‡ - Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¿∆≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«≈
ÌÈ·‡ È˙MÓ ˙BÁt ıÏBÁ8„vÓ ÌÈ·‡ ÏËB BÈ‡Â . ≈»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«

.˙B¯Á‡ ÌÈ·‡ eÁ˜ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ Ô‡È·Óe ‰Ê∆¿ƒ»¿«∆∆∆¡«¿»¿¬»ƒ¬≈
¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ ‡È·Óe ‰Ê „vÓ ¯ÙÚ ‡ÏÂ¿…»»ƒ«∆≈ƒ¿«∆∆∆¡«¿»»
‡l‡ ,„ÈÒa ÁË BÈ‡Â .˙Èa‰ ˙‡ ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡«≈ƒ«¿»∆«»ƒ¿≈»¿ƒ∆»
‡È·Ó BÈ‡ .¯ÓB‚Â ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL ,¯ÙÚa¿»»∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿≈≈≈ƒ

Ô·‡9ÌÈzL ˙Áz ˙Á‡10ÌÈ·‡ ÈzL ‡ÏÂ ,ıÏÁL ∆∆««««¿«ƒ∆»«¿…¿≈¬»ƒ
‰ˆeÏÁ ˙Á‡ Ô·‡ ˙Áz11˙Áz ÌÈzL ‡È·Ó ‡l‡ , ««∆∆««¬»∆»≈ƒ¿«ƒ««

LÏL ˙Áz ÌÈzL ‡È·‰Ï BÏ LÈÂ .ÌÈzL12. ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿«ƒ««»

מ"ו.7) פי"ב את 8)שם "וחלצו מ): יד, (ויקרא שנאמר
רבים. בלשון אין 11)קטנות.10)גדולה.9)האבנים"

בראש  אמרנו שהרי אחת, אבן רק כשחלץ שהמדובר לפרש
לומר, ובעלֿכרחינו משתיים. פחות חולץ שאינו זו, הלכה
שחלץ, אחת אבן תחת אבנים שתי להביא שאסור שהכוונה,
פחות  להביא שמותר ואע"פ אבנים, כמה חלץ אם ואפילו
נא, אות יכין שם, ישראל תפארת ראה החולצות. ממספר

טוב'. יום להביא 12)ו'תוספות מותר שלוש, הוציא אם
יותר  שיחלוץ אלא הקפידה שלא גדולות, שתים במקומן
שאין  הקודמת בהערה (ראה מאחת יותר ושיביא מאחת,
יותר  חלץ אם אפילו אחת, חלוצה במקום שתים להביא

מאחת).

.„Ï˙k‰ ‰È‰13ÔÈˆÏBÁ Ô‰ÈL - B¯·Á ÔÈ·Ï BÈa »»«…∆≈¿≈¬≈¿≈∆¿ƒ
ÌÈ·‡ ÔÈ‡È·Ó Ì‰ÈLe ¯ÙÚ‰ ˙‡ ÌÈˆB˜ Ô‰ÈLe¿≈∆ƒ∆∆»»¿≈∆¿ƒƒ¬»ƒ

˙B¯Á‡14˙Èa‰ ÏÚa Ï·‡ ,15;¯ÙÚ‰ ˙‡ Bc·Ï ‡È·Ó ¬≈¬»««««ƒ≈ƒ¿«∆∆»»
ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL16ÏthÓ B¯·Á ÔÈ‡ - ∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿»≈¬≈ƒ«≈

.‰ÁÈËa BnÚƒ¿ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

"ïéöìBç ïäéðL ¯ Bøáç ïéáì Bðéa ìúkä äéä."'eë ¨¨©Ÿ¤¥§¥£¥§¥¤§¦

חברו, לבין שבינו האבנים כל שחולצין משמע מדבריו
(חולין  רש"י לדעת אבל זווית. אבני שאינן כאלו גם
"באבן  רק הוא חולצין" ש"שניהם שמה ב.) קכ"ח,
בנגעים  המשנה דברי את שפירש וכמו שבמקצוע"
כולו" את חולץ חולץ, כשהוא שבזוית "אבן ב.) (פי"ג,
שכן  זה, ובבית זה בבית שנראה שבזוית המנוגעת "אבן
כל  את המחזיקים גדולות אבנים שם לתת הזויות דרך
עליה  יש זו שאבן הצדדים משני ונראה הכותל עובי
הנגע). בו נראה שלא הצד (גם כולה" את לחלוץ חיוב

חז"ל  מאמר בפירוש נחלקו ורש"י שהרמב"ם לומר ויש
היא  השכנות הרמב"ם שלדעת  לשכנו", ואוי לרשע "אוי
שבמהותם  השכנים של האמיתית מהותם על סימן
ואוי  לרשע "אוי רש"י לשיטת אבל לזה. זה שייכים
שכנו. על פנימית השפעה לשכן שיש פירושו לשכנו"
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קסב

קסב

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"ב שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לצד  גם הבית שבזוית האבן כל את לחלוץ צריך ולכן
השכן  של האבנים את לא אבל השכן, של החלק

בעצמו.
12 עמוד לג חלק לקו"ש (עלֿפי

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

רבים:14)שם.13) בלשון כתובים האלה המעשים שכל
אחרות. אבנים ולקחו הקצו, אשר העפר וחלצו,

בו.15) יחיד.16)שהנגע בלשון

.‰˙ÈÂÊaL Ô·‡17˙‡ ıÏBÁ - ıÏBÁ ‡e‰L ÔÓÊa , ∆∆∆¿»ƒƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓÊ·e ,dlk18BlL ˙‡ ı˙B - ı˙B ‡e‰L19ÁÈpÓe À»ƒ¿«∆≈≈∆∆«ƒ«

B¯·Á ÏL ˙‡20ÏL BÊ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆∆¬≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆∆
BlL Ô·‡Ï „È BÓk B¯·Á21. ¬≈¿»¿∆∆∆

לבית 17) נכנס השני וחלקה המנוגע, בבית ממנה וחלק
"וחלצו".18)אחר. המנוגע.19)שנאמר הבית את

יחיד.ש 20) בלשון "ונתץ" חלק 21)נאמר אם פירוש,
את  ומביאה שלו, לחלק כביתֿיד נידון חבירו שבבית האבן
באוהל. מטמאה המנוגעת אבן שהרי חבירו, לבית הטומאה

ב. קכח, בחולין נפשטה שלא בעיא

.Â˙Èa22ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰Â Ú‚ Ba ‰‡¯pL23- «ƒ∆ƒ¿»∆«¿»¿»¬ƒ»««»
‰iÏÚÏ ˙B¯Bw‰ ˙‡ Ô˙B24˙‡ Ô˙B - ‰iÏÚa ‰‡¯ ; ≈∆«»¬ƒ»ƒ¿»»¬ƒ»≈∆

ÂÈ·‡ - ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï .˙ÈaÏ ˙B¯Bw‰«««ƒ…»¿»¬ƒ»««»¬»»
BnÚ ÔÈˆz Ôlk B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ25ÔÈaÏn‰ ˙‡ ÏÈvÓe .26 ¿≈»«¬»À»ƒ»ƒƒ«ƒ∆««¿¿ƒ

˙BBlÁ‰ È‚È¯Ò ˙‡Â27. ¿∆¿ƒ≈««

מ"ג.22) פי"ג נגע.23)נגעים אין כלומר,24)ובה
וכשהוא  טהורות, והן העליה מן הן כאילו נחשבו הקורות
את  לתמוך התקרה תחת עמודים מעמיד הבית את נותץ

הן 25)העליה. הרי אליו, לצרפן אחר בנין שאין מכיוון
המנוגע. מבנין שהם 26)חלק רבינו מפרש שם, במשנה

הקורה". לשטח העשויות 27)"ממעל שבחלונות, שבכות
החלון. מן יפלו שלא התינוקות על לשמירה

.ÊÌÈ·‡ Á˜Bl‰28¯bÒÓ ˙ÈaÓ29:¯B‰Ë ˙È·a Ô‡·e «≈«¬»ƒƒ«ƒÀ¿»¿»»¿«ƒ»
¯ÊÁ¯bÒnÏ Ú‚p‰30ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ -31;¯B‰haL »««∆««À¿»≈∆»¬»ƒ∆«»

ı˙pÈ ¯bÒn‰ - ‰aL ÌÈ·‡‰ ÏÚ Ú‚ ‰‡¯32, ƒ¿»∆««»¬»ƒ∆»»«À¿»ƒ»≈
B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÈM‰ ˙Èa‰Â33˙Èa Ïk ÔÈ„k ,‰Ê Ú‚a ¿««ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ¿∆«∆¿ƒ»«ƒ

.‰lÁza Ú‚ Ba ‰‡¯pL∆ƒ¿»∆««¿ƒ»

מ"ה.28) ה"ב).29)שם למעלה (ראה שחלצן אחרי
לנתצו.30) וצריך האבנים, את לקח שממנו את 31)לבית

הן  שהרי הטהור, בבית ובנאן בית מאותו שלקח האבנים
נתיצה. הטעון מהבית לאבנים 32)חלק הנגע שחזר מפני

לבית. מפני 33)השייכות מיד, אותן חולצים ואין
למעלה  (ראה השני הבית בשביל הנגע את לראות שצריכים

בגדים). בדין ה"ז פי"ב

.ÁÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk34‰ˆÈÏÁ‰ ¯Á‡ ?ÚbÓ‰ ˙Èa‰ ˙‡ ≈«¿«¬ƒ∆««ƒ«¿À»«««¬ƒ»
ÌÈ¯tˆ ÈzLe Ò¯Á ÈÏÎa ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡È·Ó ‰ÁÈh‰Â¿«ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒƒ¿ƒ∆∆¿≈ƒ√ƒ

e¯‡aL Ì„‡ ˙¯‰Ëk ,˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚÂ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿»√«»»∆≈«¿
B„È ¯Á‡Ï ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓ Ì„‡aL ‡l‡ .¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆¿»»«∆∆«¿»ƒ¿««»
ÛB˜Ln‰ ÏÚ ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓ ˙È··e ,Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»¿«ƒ«∆∆«¿»ƒ«««¿

.ÔÈÂL Ô‰ÈOÚÓ Ïk ¯‡Le .ıeÁaÓ ˙Èa ÏL∆«ƒƒ«¿»»«¬≈∆»ƒ

יד)34) (ויקרא בתורה מפורשים זו, שבהלכה הדינים כל
פי"ד). (שם במשנה ומבוארים

øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨
אסור 1) ואם הטומאות, מאבות אב המנוגע שבית יבאר

מאחוריהם, מטמאים אם ואבניו מוסגר בית ודין בהנאה,
רוב  הכנסת צריך אם בביאה, מטמא אם והמוחלט והמוסגר
עומד  שהיה מי בגדיו, וייטמאו ישהה וכמה המנוגע, בבית
המציל  בהיפך, או לבית חוץ ידיו ופשט המנוגע בבית
כו', המנוגע בבית מכוסה מציל אם המת באוהל מכוסה
שהיא  צרעת תורה שקראוהו ובבתים בבגדים האמור שינוי

בישראל. ופלא אות

.‡·‡ - ÚbÓ‰ ˙Èa2˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3Ú‚Bp‰ Ïk , «ƒ«¿À»»≈¬«À¿»«≈«
B‡ ¯bÒ‰ ¯Á‡ epnÓ ÔÈˆÏBÁL ÌÈ·‡ ÔÎÂ .‡ÓË Baƒ¿»¿≈¬»ƒ∆¿ƒƒ∆««∆¿≈
Ôlk - B˙B‡ ÔÈˆ˙BpLk ˙Èa ÏL ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¿∆¿ƒÀ»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ Ì‰Ó ˙ÈÊk ÏÎÂ ,˙B‡ÓË ˙B·‡¬À¿¿»¿«ƒ≈∆¿«≈»»¿≈ƒ

‡OÓ·e ÚbÓa4˙ÈÊk ÒÎ Ì‡ ?„ˆÈk .‰‡È··e5Ô‰Ó ¿«»¿«»¿ƒ»≈«ƒƒ¿«¿«ƒ≈∆
„‡Ó ˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ¯B‰Ë ˙È·Ï,ÌÈÏÎÂ Ì ¿«ƒ»ƒ¿»…¬∆««ƒ≈»»¿≈ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ .Ú¯ˆÓ Ì„‡k ‰‡È·a ÔÈ‡nËÓ ÔlkL∆À»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»»¿…»¿À»¬ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÙ¯O Ì‡Â .‰‡‰a«¬»»¿ƒ¿»»¿»»≈∆ƒ¬≈∆»

‰¯‡Ó Ba Ôz - ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‰‡‰a6Ï‡Â «¬»»∆∆¡«»«««¿∆∆≈¿≈»¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .Ba ‰‰z≈»∆¿À»¿«¿ƒ»»ƒ««ƒ

‰ÓBÁ ˙ÙwÓ dÈ‡L7. ∆≈»À∆∆»

מ"ד.2) פי"ג הי"ג.3)נגעים פי"ג למעלה ראה
נגע 4) לא אפי' במשא מטמאים ה"ח. פ"ו נגעים תוספתא

טומאה  מקבל שאינו עץ, על מונחים שהיו כגון בהם,
העץ. את מ"ח.5)והגביה (פ'6)שם כהנים' ב'תורת

שגם  המנוגעים, בגדים גבי זו דרשה נאמרה יא) יד, נגעים
ממארת". "צרעת נאמר ה"ד.7)בהם פ"ד מצורע פ' שם

הט"ו  פי"ג למעלה ראה ממצורע. יותר חמורים שהם נמצא,
מנוגעים. בגדים בדין

.·¯bÒÓ ˙Èa8:¯Ó‡pL ,BÎBzÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ «ƒÀ¿»≈¿«≈∆»ƒ∆∆¡«
.·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈ Ïk ˙Èa‰ Ï‡ ‡a‰Â¿«»∆««ƒ»¿≈ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»»∆
Ba Ú‚Bp‰L ,ÂÈ¯BÁ‡Óe BÎBzÓ ‡nËÓ ËÏÁn‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«≈ƒ≈¬»∆«≈«
‡ÓË ˙Èaa ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈∆∆¡«»«««¿∆∆««ƒ»≈
ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ !?‰È‰ ¯B‰Ë ÈÎÂ .‡e‰¿ƒ»»»∆»¿ƒÀ¿»«

‡ÓË Blk ‰È‰iL ,B˙‡ÓË9ÔÎÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡nËÈÂ À¿»∆ƒ¿∆À»≈ƒ«≈≈¬»¿≈
Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈ‡nËÓ ¯bÒÓa Ú‚p‰ Ô‰a LiL ÌÈ·‡10. ¬»ƒ∆≈»∆«∆«¿À¿»¿«¿ƒ≈¬≈∆

ה.8) יג, שם כהנים'9)משנה, ב'תורת נאמרה זו דרשה
הי"ג. פ"ד והאבנים 10)שם ה"ד. פ"ז נגעים תוספתא

ההלכה. בראש כאמור בלבד, מתוכן האחרות

.‚ËÏÁn‰Â ¯bÒn‰ „Á‡11‰‡È·a ‡nËÓ12?„ˆÈk . ∆»«À¿»¿«À¿»¿«≈¿ƒ»≈«
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קסג

קסג

צרעת  טומאת הלכות - טהרה ספר - כסלו כ"ב שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

CÒÓ ‰È‰L ˙Èa13ÚbÓ ˙Èa Èab ÏÚ14ËÏÁÓ ÔÈa , «ƒ∆»»≈≈««≈«ƒ¿À»≈À¿»
˙Áz „ÓBÚ‰ - ÂÈÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡ B‡ ,¯bÒÓ ÔÈa≈À¿»ƒ»∆≈≈»»»≈««
‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ ˙ÈaÏ ÒÎp‰ B‡ ÔÏÈ‡‰»ƒ»«ƒ¿»««ƒ«ƒ»≈∆¬≈

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ‡Óh‰ ˙Èa‰Â15˙ÚbÓ Ô·‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ«»≈««…∆∆»¿≈∆∆¿À««
.Ï‰‡a ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ÌL ‰Áp‰Â Ï‰‡Ï ˙ÒÎp‰«ƒ¿∆∆¿…∆¿À¿»»ƒ¿»»¬∆»…∆

‰ ˙Áz ˙ÁpÓ ‰˙È‰‰È‰ .‡ÓË - ¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡ »¿»À««««»ƒ»¿«»≈ƒ¿»»»
˙ÚbÓ Ô·‡a Ì„‡ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ¯B‰h‰«»≈««»ƒ»¿»«»»¿∆∆¿À««
·LBnL .e‰‡nË - ÌL dÁÈp‰ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï -…ƒ¿»¿ƒƒƒ»»ƒ¿»∆«
ÂÈˆÚÂ ÌÈ·‡ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‰BÓk ÚbÓ‰«¿À»»≈»»≈≈ƒ≈¬»ƒ¿≈»

B¯ÙÚÂ16. «¬»

למטה.11) האמורים בענינים שווה הבית 12)דינם כל אם
אחר. לאוהל מלמעלה.13)נכנס כגון 14)מכסה

מכסה  שתקרתו טהור, בית בתוך בנוי היה המנוגע שהבית
המנוגע. בית של נגעים 15)גגו במס' אלעזר, רבי כדעת

מ"ו. בהערות.16)שם הי"ב פ"י למעלה ראה מ"ז. שם

.„ÏÈ‰‡n‰17‰ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÚbÓ Ô·‡ ÏÚ B„Èa ««¬ƒ¿»«∆∆¿À««∆∆¡ƒ»
ÚbiL „Ú ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ18. »»»«∆ƒ«

ה"ג.17) פ"ז נגעים בה"ג 18)תוספתא שאמרנו ומה
מאהיל  אחר כשדבר היינו באוהל, מטמאה המנוגעת שאבן
ה'תוספתא' בביאור (הגר"א הכלי או האדם ועל האבן על

שם).

.‰¯B‰Ë19elÙ‡ ,ÂÈ¯BÁ‡ C¯c ÚbÓ ˙È·Ï ÒÎpL »∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»∆∆¬»¬ƒ
Ï‡ ‡a‰Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - BÓËÁÓ ıeÁ Blk ÒÎƒ¿«À≈»¿»∆∆¡«¿«»∆

‰¯Bz ‰‡nË ‰‡Èa C¯c - ˙Èa‰20. ««ƒ∆∆ƒ»ƒ¿»»

ב.19) יז, שבועות אחוריו 20)גמרא דרך כולו וכנשנכנס
נמצא  שהוא מפני אלא לבית, הכניסה מפני ולא נטמא,
שנטמא, מלפני בבית הנמצאים הכלים כמו הבית, בתוך

שם. טמאים. שהם

.Â‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L ¯B‰Ë21. »∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ»≈ƒ¿»
˙ÈlË ÔÎÂ22LÏL ÏÚ LÏL ‰pnÓ ÒÈÎ‰L ‰¯B‰Ë ¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ∆»»«»

Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .˙‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï23B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L ¿«ƒ»≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ
‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï24ÒÈÎiL „Ú - ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡ . ¿«ƒ»≈ƒ¿»¬»¿»≈ƒ«∆«¿ƒ

ÈÏk‰ ·¯25„iÓ ‡ÓË Ba¯ ÒÈÎiMÓ ,26ÌÈ¯·c ‰na . …«¿ƒƒ∆«¿ƒÀƒ¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÔÈˆeÏÁ eÒÎpL ÌÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡27Ì„‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¬ƒ¬»»»

ÂÈ„‚·a Le·Ï ‡e‰Â ÚbÓ ˙È·Ï ÒÎpL Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿»ƒ¿»»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ÂÈÏ‚¯a ÂÈÏcÒÂ28‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ - ¿«¿»»¿«¿»¿«¿»¿»»¬≈»»»»≈

·ÒiL È„k ÌL ‰‰LiL „Ú ÌÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚·e ,„iÓ29 ƒ»¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿≈∆»≈
ÌÈˆÈa LÏLk ÏÎ‡ÈÂ Ì„‡30ÔzÙÏa ÌÈhÁ ˙t31. »»¿…«¿»≈ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»

˙Èaa ÏÎ‡‰Â ,ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ ˙Èaa ·ÎM‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈««ƒ¿«≈∆¿»»¿»…≈««ƒ
ÂÈ„‚a ÔÈ‡L EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ¿«≈∆¿»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆≈¿»»
·ÎBMÏ ¯eÚL ÔzÏ ‡l‡ !?ÌL ÏÎ‡iL „Ú ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ«∆…«»∆»ƒ≈ƒ«≈
Ì‡ ,„ÓBÚ‰ B‡ ·LBi‰ B‡ ·ÎBM‰ „Á‡Â .ÏÎB‡k¿≈¿∆»«≈«≈»≈ƒ
e‡ÓË - ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚL ÏÎ‡Ï È„k ‰‰L»»¿≈∆¡…ƒ¬ƒ»»¬»ƒ¿¿

.ÂÈ„‚a¿»»

אל 21) "והבא תורה: אמרה זה ועל ביאה, דרך כשנכנס
מ"ח). פי"ג (נגעים הערב" עד יטמא וכו' שם.22)הבית

ה"ז.23) פ"ז נגעה 24)תוספתא אם מיטמא חרס כלי
עצמו, בכלי נגעה לא ואפילו שבתוכו, באויר טומאה

נטמא. – הבית באויר אוירו כשנגע ורובו 25)ולפיכך
שהיה.26)ככולו. כל ללא הוציאם שאין 27)ואפילו

בהם. מלובש באצבעותיו.28)אדם כלומר,
את 29) לאכול היו נוהגים ולפניה, המשנה בתקופת

בגדים  גבי על נשענים היינו בהסיבה, הקבועות הסעודות
לשמאלם. במשנה 30)רכים עראי. אכילת היא מזה פחות

ככר)". חצי = (פרס פרס אכילת "כדי אמרו: מ"ט) (שם

בינוניות. תרנגולת ביצי כשלוש הוא ככר שחצי רבינו ודעת
(31- טעימות לו מוסיף והלפתן טעים, חטים שפת מכיון

מהרה. נאכל הוא

.ÊÒÎpL ÈÓ32BÏcÒÂ ÂÈÙ˙k ÏÚ ÂÈÏÎÂ ÚbÓ ˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿≈»«¿≈»¿«¿»
ÏÈvÓ BÈ‡L ;„iÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰Â ‡e‰ - ÂÈtÎa BzÚaËÂ¿««¿¿«»¿≈¿≈ƒƒ»∆≈«ƒ
ÔÎÂ .Ô‰a Le·Ï ‡e‰L ÌÈÏk ‡l‡ „iÓ ‡nËlÓƒ¿«≈ƒ»∆»≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌÈÏÎa ÔÈLe·Ï eÈ‰L ‰Ó‰a‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿«¿≈»∆»¿ƒ¿≈ƒ

„iÓ ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÚbÓ‰ ˙ÈaÏ eÒÎÂ33Ï·‡ . ¿ƒ¿¿««ƒ«¿À»ƒ¿¿«≈ƒƒ»¬»
.‰Ó‰ak ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ≈¿«≈À¿»«¿≈»

בהלכה 32) שנאמר למה מורחב ביאור הוא זה דין מ"ט. שם
חלוצים". שנכנסו "בכלים חלוצים.33)הקודמת: ככלים

לחשוב) (אתה "יכול ה"י: פ"ה מצורע פ' כהנים' 'תורת
(שלא  המנוגע בבית בגדים מצילים יהו והגוי הבהמה
אתה  (מכאן בגדיו" "וכבס תלמודֿלומר: מיד), ייטמאו
הבהמה  יצאו המנוגע, בבית מציל בגדים המטמא למד)
טומאה  מקבלים אינם (שהרי בגדים מטמאים שאין והגוי

המנוגע. בבית בגדים מצילים אין – כלל)

.Á‰È‰L ÈÓ34B„È ËLÙe ÚbÓ ˙È·a „ÓBÚ35ıeÁ ƒ∆»»≈¿«ƒ¿À»»«»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ˙ÈaÏ36˙ÏÈÎ‡ È„k ‰‰L Ì‡ , ««ƒ¿«¿»¿»»ƒ»»¿≈¬ƒ«

ıeÁa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙BÚah‰ e‡ÓË - ¯eÚM‰37. «ƒƒ¿¿««»««ƒ∆≈«
ÔÎÂe‡ÓË - ÚbÓ ˙È·Ï B„È ËLÙe ıeÁa „ÓBÚ‰ ¿≈»≈«»«»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿

„iÓ „·Ïa ÂÈ„È38˙ÏÈÎ‡ È„k ÌL e‰zL Ì‡Â . »»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ«
˙B¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÈ˙BÚaË e‡ÓË - ¯eÚM‰39. «ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ»¿

שם.34) כשיעור.35)משנה, ששהה על 36)לפני
ידיו. הגוף 37)אצבעות אחרי נגררות שהידים מפני
בפנים. מדרבנן.38)הנמצא ידים כחכמים,39)טומאת

טמאות  אינן מלבוש דרך שהכניסן מכיוון ונימוקם, שם.
בחוץ. נשאר האדם שגוף ואףֿעלֿפי כשיעור, שהו אם אלא

.ËÏÈvn‰ Ïk40ÏÈ˙t „ÈÓˆa41ÏÈvÓ - ˙n‰ Ï‰‡a »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
‰qÎÓ42Ï‰‡a ‰qÎÓ ÏÈvn‰ ÏÎÂ ;ÚbÓ ˙È·a ¿À∆¿«ƒ¿À»¿»««ƒ¿À∆¿…∆
˙n‰43‰Ê È¯‰ - ÚbÓ‰ ˙Èaa ‰l‚Ó ‰È‰ elÙ‡ , «≈¬ƒ»»¿À∆««ƒ«¿À»¬≈∆

‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk B‡ Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .¯B‰Ë»≈«¿≈∆∆¿≈¬»ƒ¿≈¬»»
eÈ‰Â ÔÎB˙a ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»
„ÈÓˆ ÔÈÙwÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚbÓ‰ ˙Èaa ÔÈqÎÓ¿Àƒ««ƒ«¿À»««ƒ∆≈»À»ƒ»ƒ
˙ec‰Â ¯Ba‰ .¯B‰Ë ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ Ô‰ - ÏÈ˙t44 »ƒ≈¿»«∆¿»»«¿«



 164   ללפאמ י הפ הלודמ רדהמ • יפנ והיי  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסר

קסר

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ג קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÚbÓ‰ ˙ÈaaL45ÌÈÏk - ÔÈl‚Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««ƒ«¿À»««ƒ∆≈¿Àƒ≈ƒ
.ÔÈ¯B‰Ë ÔÎB˙aL∆¿»¿ƒ

מי"ב.40) טומאה 41)שם מקבלים שאינם הכלים כל
שהם  חרס כלי וכן אדמה וכלי אבנים כלי כגון כלל,
בדופן  טומאה נגעה (אם מגבם ולא מתוכם טומאה מקבלים
באוהל  מליטמא שבתוכם מה את מצילים מבחוץ) הכלי
מהודק  בכיסוי פירוש, פתיל". ב"צמיד מכוסים הם אם המת
ה"א). פכ"א מת טומאת הל' (ראה יפה ומחובר

שם.42) יהודה כרבי מחובר. הכיסוי אין אפילו
לקמן.43) בנויה 44)מבואר – דות באדמה. חפורה – בור

הקרקע. שבתוכם 45)על מה על המת באוהל המצילים
מכוסים. כשהם

.ÈÌÈÈÚ ÏÏBk ,˙eÙzLa ¯eÓ‡‰ ÌL ‡e‰ ˙Ú¯v‰«»««≈»»¿À»≈ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰ ¯BÚ Ô·Ï È¯‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L ‰a¯‰«¿≈∆≈ƒ∆»∆∆¬≈…∆»»»
Èe¯˜ Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ¯ÚO ˙ˆ˜ ˙ÏÈÙe ,˙Ú¯ˆ Èe¯»̃»««¿ƒ«¿»¿«»…«»»»
.˙Ú¯ˆ Èe¯˜ ÌÈza‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÔÈÚ ÈepLÂ ,˙Ú¯»̂««¿ƒ≈«¿»ƒ«»ƒ»»««
‰¯Bz ez‡¯wL ,ÌÈz··e ÌÈ„‚·a ¯eÓ‡‰ ÈepM‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»«»
‡l‡ ,ÌÏBÚ ÏL B‚‰nÓ BÈ‡ ,ÌM‰ ˙eÙzLa ˙Ú¯»̂««¿À»«≈≈ƒƒ¿»∆»∆»
.Ú¯‰ ÔBLlÓ Ô¯È‰Ê‰Ï È„k Ï‡¯OÈa ‰È‰ ‡ÏÙÂ ˙B‡»∆∆»»¿ƒ¿»≈¿≈¿«¿ƒ»ƒ»»»

B˙Èa ˙B¯È˜ ˙BpzLÓ - Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰L46Ì‡ . ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ız‰L „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡ ;˙Èa‰ ¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿«««ƒƒ»«¿ƒ¿«∆À«
·LBÈ ‡e‰L B˙È·aL ¯BÚ‰ ÈÏk ÔÈpzLÓ - ˙Èa‰««ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆¿≈∆≈
„ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô‰ÈÏÚ ·ÎBLÂ¿≈¬≈∆ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»«
Ì‡ .ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰ ÔÈpzLÓ - eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a¿ƒ¿«∆ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆»»ƒ
- eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«∆ƒ»¿
,Bc·Ï ÌÒ¯ÙÓe Ïc·Ó ‰È‰ÈÂ ,Ú¯ËˆÈÂ B¯BÚ ‰pzLÓƒ¿«∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆À¿»¿À¿»¿«
˙eˆÈl‰ ‡e‰L ,ÌÈÚL¯‰ ˙ÁÈOa ˜qÚ˙È ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«≈¿ƒ«»¿»ƒ∆«≈»
:¯ÓB‡Â ‰¯Bza ¯È‰ÊÓ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .Ú¯‰ ÔBLÏÂ¿»»»¿«ƒ¿»∆«¿ƒ«»¿≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆««»««»≈¬∆»»¿»¡…∆
Ú¯‡ ‰Ó eBa˙‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .C¯ca ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¬≈≈ƒ¿¿»≈«
‰ÏB„‚ ‰˙È‰L ,‰ÈÁ‡a ‰¯acL !‰‡È·p‰ ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ»∆»¿»¿»
dÓˆÚa ‰kÒÂ ‰Èk¯a ÏÚ ezÏc‚Â ÌÈLa epnÓƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆»¿ƒ¿»¿«¿»
‰˙ÚË ‡l‡ B˙e‚a ‰¯a„ ‡Ï ‡È‰Â ,Ìi‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ«»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿∆»»¬»
Ïk ÏÚ „Èt˜‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÌÈ‡È· ¯‡LÏ ezÂL‰L∆ƒ¿«ƒ¿»¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ«»
Û‡Â ,„‡Ó ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆∆¡«¿»ƒ∆»»¿…¿«
Ì„‡ È·Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ;˙Ú¯ˆa ‰LÚ „iÓ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ»∆∆¿»¿»«««»…∆ƒ¿≈»»
.˙B‡ÏÙÂ ˙BÏB„b ¯a„Ï ÌÈa¯nL ,ÌÈLth‰ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿«≈¿¿ƒ¿»
˜Á¯˙‰Ï ÂÈ˙BÁ¯‡ ÔeÎÏ ‰ˆB¯L ÈÓÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ∆∆¿«≈…¿»¿ƒ¿«≈
Ì„‡ ÒÙzÈ ‡lL È„k ,Ô‰nÚ ¯a„lÓe Ô˙·ÈLÈÓƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ»∆¿≈∆…ƒ»≈»»
ÌÈˆl‰ ˙·ÈLÈ C¯„ ‰ÊÂ .Ì˙eÏÎÒÂ ÌÈÚL¯ ˙L¯a¿∆∆¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆¿ƒ««≈ƒ
ÔÈÚk ,È‡·‰ È¯·„a ÔÈa¯Ó ‰lÁza :ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ¿«
ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿ƒ¿…¿»ƒƒ»»ƒ
‰ÓÏ‡z :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙e‚a ¯tÒÏ¿«≈ƒ¿««ƒƒ»ƒ¿»∆∆¡«≈»«¿»
‰È‰È Ck CBzÓe .˜˙Ú ˜Ècˆ ÏÚ ˙B¯·c‰ ¯˜L È˙ÙOƒ¿≈»∆«…¿««ƒ»»ƒ»ƒ¿∆
,Ì‰È¯·„a ÈÙc ˙˙ÏÂ ÌÈ‡È·pa ¯a„Ï Ïb¯‰ Ô‰Ï»∆∆¿≈¿«≈«¿ƒƒ¿»≈…ƒ¿ƒ¿≈∆
ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ

ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÂÈ‡È·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·eƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,¯wÚa ÔÈ¯ÙBÎÂ ÌÈ‰Ï‡a ¯a„Ï¿«≈≈…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»∆∆¡«
ÈÈ ÏÚ ÔÎ ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯·c Ï‡¯OÈ È· e‡tÁÈÂ«¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¬∆…≈«¿»
Ì‰Èt ÌÈÓM· ezL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆«¬≈≈««»«ƒƒ∆
ÌÈÓMa ˙ÈLÏ Ì‰Ï Ì¯b ÈÓ .ı¯‡a CÏ‰z ÌBLÏe¿»ƒ¬«»»∆ƒ»«»∆»ƒ«»«ƒ
˙ÁÈO ‡È‰ BÊ .ı¯‡a ‰lÁz ‰Îl‰L ÌBLÏ ?Ì‰Ètƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ»»»∆ƒƒ«
˙·ÈLÈÂ ˙B¯˜ ˙·ÈLÈ Ô‰Ï ˙Ó¯BbL ,ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆∆∆»∆¿ƒ«¿»ƒƒ«
ÌÚ ˙B‡zLÓ Èza ˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰ ÈnÚ ÏL ˙BiÒk¿≈ƒ∆«≈»»∆ƒƒ«»≈ƒ¿»ƒ
‡l‡ dÈ‡ Ï‡¯OÈ È¯Lk ˙ÁÈO Ï·‡ .¯ÎL È˙BL≈≈»¬»ƒ«¿≈≈ƒ¿»≈≈»∆»
¯ÊBÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ CÎÈÙÏ .‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»¿ƒ»«»»≈
ÈÈ È‡¯È e¯a„ Ê‡ :¯Ó‡pL .da Ô˙B‡ ‰kÊÓe Ô„È ÏÚ«»»¿«∆»»∆∆¡«»ƒ¿¿ƒ¿≈¿»
ÔB¯kÊ ¯ÙÒ ·˙kiÂ ÚÓLiÂ ÈÈ ·L˜iÂ ,e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ƒ∆≈≈««¿≈¿»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆ƒ»

.BÓL È·LÁÏe ÈÈ È‡¯ÈÏ ÂÈÙÏ¿»»¿ƒ¿≈¿»¿¿≈¿

ÏÒ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜È ¿ƒ¿ƒ¿À¿«»««

ãקודש משיחות ãנקודות

..."ìàøOéa äéä àìôå úBà àlà."'eë ... ¤¨¨¤¤¨¨§¦§¨¥

שלמעלה  עניין זה שנס הוא, פלא ובין נס בין ההבדל
אבל  הטבע, מערכות שידוד תוך ומתגלה לגמרי מהטבע
כאן  הרמב"ם שכותב וזה בטבע. המלובש נס  הוא פלא
טבעי  כנגע בא אחד מצד הצרעת נגע כי ופלא" "אות
שמופיע  שאחרי פלא הוא שני מצד אבל בבגד, או בבית
עשה  לא ואם בבגד, יופיע תשובה עשה ולא בבית

וכו' בעור יופיע תשובה
13 הערה 165 עמוד ל"ג חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ויקרא 46) רבה מדרש הם: זה ומלבב נאה סיום מקורות
פ"ו  נגעים ותוספתא א. וטז, ב, טו ערכין גמרא טז, פרשה

ה"ו.

âכסלו כ"ג קודש âשבת
áLBîe ákLî éànèî úBëìä
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ
.‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚ .˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰c ˙‡ÓËÀ¿«ƒ»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»

.·Ê ˙‡ÓË ÔÈc („ƒÀ¿«»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
אב 1) מארבעתן אחת כל ויולדת נידה וזבה שזב יבאר

חמה  וסריס אדם וסריס וקטנה קטן ודין הטומאה, מאבות
ושאר  היולדת ודם הנידה דם ודין ואנדרוגינוס, טומטום
מקור  ודין מדופנה, הוולד יצא ואם ממנה, היוצאים משקין
שלו  ראשונה וראייה הזב וזוב שהזיע, או שנעקר האשה
ורוקק  מוצץ היה ואם מהם, היוצאים משקין מצורע, ושל

דם.

שבת קורש
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.‡·f‰2‰·f‰Â3‰cp‰Â4˙„ÏBi‰Â5„Á‡ Ïk - «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆»∆»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ÔzÚa¯‡Ó6,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ . ≈«¿«¿»»≈¬«À¿¿«≈≈ƒ¿«»

·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓe ,‡OÓ·e ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓe¿«≈»»¿«»¿«»¿«≈ƒ¿»»
‰‡ÓË ·‡ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÂÈzÁzÓ ·k¯Óe7‡nËÓe , ∆¿»ƒ«¿»¿∆»«À¿»¿«≈

ÛcÓ8Bab ÏÚ9. «»««

זב 2) יהיה כי איש "איש ב): טו, (ויקרא בתורה כתוב
הזרע  כלי אבר היינו "בשרו" הוא". טמא זובו מבשרו
בין  היכר סימני הונא רב מוסר ב לה, נדה במסכת (ספורנו).

חולני. זוב ובין הטבעי האדם כי 3)זרע ואשה כה: שם
היא. טמאה ... נדתה עת בלא רבים ימים דמה, יזוב

וטמאה 4) נדה נקראת לטבעה בהתאם דם הרואה האשה
ימים. כנידה 5)שבעת ימים שבעת טמאה זכר יולדת

יום. עשר ארבעה טמאה נקבה טומאות,6)ויולדת ראשי
הטומאה, בוולד כן שאין מה וכלים אדם גם שמטמאים
נמנו  אלו ארבעה בלבד. ומשקין אוכלין אלא מטמא שאינו
בהקדמתו  ורבינו הטומאות. אבות בין א פרק כלים במסכת
הטומאות. אבות חלקי עשר אחד מונה טהרות לספר

ומפורשים 7) טו) פרק (ויקרא בתורה כתובים אלה דינים
לקמן. מבוארים ופרטיהם ה פרק זבים זבים 8)במשנה

נודף" "ריחו מלשון שזה שם מפרש רבינו ו. משנה ד פרק
נגיעה. בלי מרחוק גבי 9)שמורגש על הנמצאים דברים

הזב, לבין בינם חוצצים שכלים כגון בו, נוגעים ואינם הזב
אוכלין  לטמא קלה טומאה כלומר, (שם), מדף טמאים
דיני  רבינו מסיים ולפיך וכלים. אדם לא אבל ומשקין,
ולאחר  הטומאה" אב אותם "ועושה באמרו: ומושב משכב
גבו. על קלה) טומאה (פירוש, מדף ומטמא מוסיף: מכאן

.·„Á‡10‰·Ê „Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê „Á‡Â ‰pË˜ ‰·Ê ∆»»»¿«»¿∆»»»¿»¿∆»»»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ11Ò‡ ˙ÓÁÓ B‡12ÈzL ÏÚa ·Ê „Á‡Â , ≈¬««¿»≈¬«…∆¿∆»»««¿≈

˙Bi‡¯13‡nËÏ ‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - LÏL ÏÚa B‡ ¿ƒ««»À¿«À»»»¿«≈
ÌÈ¯Á‡14. ¬≈ƒ

הבנת 10) תקל שידיעתם אחדים, יסודיים דינים נקדים
דין  עליו אין אחת ראייה הרואה איש א. שלפנינו: ההלכות
ומושב. משכב מטמא ואינו אחד יום וטמא קרי בעל אלא זב
אחר  בזה ימים בשני בין אחד ביום בין ראיות, שתי ראה ב.
ואם  קרבנות, להבאת מחוץ דבר לכל גמור זב הוא הרי זה,
טהרתו. אחרי קרבנות להביא הוא מחוייב ראיות שלוש ראה
בתקופה  ראיות, כמה אפילו אחד, יום דם שראתה אשה ג.
איסורי  מהלכות ו בפרק רבינו (לדעת לנידה נידה שבין
ראשונה, דם מראיית החל האשה, חיי ימי כל ביאה
ולתקופת  ימים שבעת הנמשכת נידה לתקופת מחולקים
תקופת  שנית מתחילה ולאחריהם יום עשר אחד של זיבה
היום  כל ושומרת אחד יום טמאה לעולם) וכן נידה
במקווה. טבילה אחר טהורה - בטהרה עבר ואם שלאחריו,
ושומרת  היום אותו כל טמאה השני, ביום גם ראתה אם ד.
מובן  טהורה. - בטהרה עבר ואם השלישי, יום כל היא
"שומרת  נקראת היא האלה המקרים ובשני טבילה. שצריכה
יום  נגד טהרה יום שומרת שהיא מפני יום", כנגד יום
ביום  גם דם תראה אם ה. קטנה". "זבה או הטומאה,

ימים  שבעה לספור וצריכה גדולה זבה תיקרא השלישי
קרבנות. מביאה היום ולמחרת שמיני, בליל וטובלת בטהרה

חיצונית.11) סיבה כל איזה 12)בלי של השפעה ידי על
זב  אבל וכדומה, שקפצה או שנבהלה כגון שהוא, מקרה

באונס. מטמא אחת.13)אינו ראייה לבעל פרט
שונים 14) הבדלים יש אבל שווים. כולם בלבד זה לעניין

הבאות. בהלכות ויבוארו ביניהם

.‚‰¯OÚ ˙a ;‰ca ‰‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ ˙a ‰pË¿̃«»«∆»ƒ«¿»¿ƒ»«¬»»
‰·ÈÊa - ÌÈÓÈ15‰‡nËÓ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ; »ƒ¿ƒ»«»»ƒ¿∆»¿«¿»

dÏÚBa ˙‡16.¯‡a˙iL BÓk , ∆¬»¿∆ƒ¿»≈

ראתה 15) ואפילו הנידה תקופת הם הראשונים ימים שבעת
ימים  שלושה תראה ואם כזבה. ולא כנידה דינה בכולם דם
זבה. תהיה ועשירי תשיעי שמיני, היינו, זה, אחר בזה

בתורה 16) ככתוב ימים שבעת וליטמא הטומאה אב להיות
וטמא  ... אותה איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא
ודין  בעילה בעילתה אין זה מגיל למטה קטנה ימים". שבעת

בה. כנוגע בועלה

.„ÌÈ¯b „Á‡Â .‰·ÈÊa ‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ Ôa ÔË»̃»∆∆»ƒ«≈¿ƒ»¿∆»≈ƒ
„Á‡Â ÌÈ„·ÚÂ17.‰·ÈÊ·e ‰ca ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ «¬»ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ובין.17) בין

.‰Ì„‡ ÒÈ¯Ò18‰nÁ ÒÈ¯Ò ,19¯‡Lk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÈ‡È¯a‰«¿ƒƒ

אדם.18) ידי על את 19)שנסתרס שראה מיום סריס. נולד
ח). פרק יבמות למשנה בפירושו (רבינו סריס הוא החמה

.ÂÔ·Ïa ‰‡nhÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡20Ì„‡a LÈ‡‰ ‡ÏÂ ,21; ≈»ƒ»ƒ«¿»¿…∆¿…»ƒ¿…∆
.Ô·Ïa LÈ‡‰Â ,Ì„‡a ‰M‡‰ ‡l‡∆»»ƒ»¿…∆¿»ƒ¿…∆

לבנה.20) היא הזיבה אדומה.21)אם בזיבה

.ÊÌeËÓË22ÒBÈ‚B¯c‡Â23È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
‰M‡‰ È¯ÓÁÂ LÈ‡‰24,LÈ‡k Ô·Ïa ÔÈ‡nhÓ : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ«¿ƒ¿…∆¿ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .‰M‡k Ì„‡·e25ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿…∆¿ƒ»¿À¿»»¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ26ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆«
ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË27- „Á‡k Ì„‡Â Ô·Ï ‰‡¯ . À¿«ƒ¿»¿»»»»»…∆¿…∆¿∆»

ÌÈL„w‰ ˙‡Â ‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO28Ï·‡ , ¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿∆«√»ƒ¬»
˜Â Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡:¯Ó‡pL ;ÂÈL„ ≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»¿»»»∆∆¡«

eÁlLz ‰·˜ „Ú ¯ÎfÓ29‰‡Óh‰ ‰È‰iL „Ú - ƒ»»«¿≈»¿«≈«∆ƒ¿∆«À¿»
˙È‡cÂ ‰·˜ ˙‡ÓË B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ˙‡ÓË30ÔÎÂ . À¿«»»««À¿«¿≈»«»ƒ¿≈

BlL Ì„‡Â Ô·Ïa Ú‚Bp‰31˙Á‡k32ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - «≈«¿…∆¿…∆∆¿««≈«»«
Ì„‡Â Ô·Ïa BÓˆÚa ‡e‰ Ú‚ .ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»»»»«¿«¿¿…∆¿…∆

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯L∆»»¬≈∆«»«ƒ««ƒ¿»

אשה.22) או איש הוא אם יודעים בו 23)שאיננו ישנם
אשה. של והן איש של הן ספק 24)סימנים שהם מפני

לחומרא. - תורה איסור ספק וכל אשה ספק אם 25)איש
הם  שמא אודם, ראו ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו

קדשים 26)נקיבות. או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם
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טמאים, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו,
טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור טהורים הם שמא

בשוגג 27) קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם
בהם  התרו אפילו ממלקות פטורים ובמזיד מקרבן, פטורים

וודאית.28)למלקות. טומאתם והכוונה 29)שהרי
המקדש. מבית טמאים אנו 30)להרחיק אין זה ובנידון

נקיבה. טומאת או עליו זכר טומאת אם של 31)יודעים
ואנדרוגינוס. וודאי.32)הטומטום ונטמא

.Á‡nËÓ ˙„ÏBi‰ Ì„ B‡ ‰·f‰ Ì„ B‡ ‰cp‰ Ìc««ƒ»««»»««∆∆¿«≈
d˙ca ‰Âc‰Â :¯Ó‡pL .‡OÓ·e ÚbÓa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿«»¿«»∆∆¡«¿«»»¿ƒ»»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰Â33¯·Îe .‰BÓk ‰Â„nL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆«¿∆»»»¿»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰MÓÁL ,‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡a≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»∆¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˜¯È Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‡a¿ƒ»¬»ƒ»¬»»»…¬≈»

‰pnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡Le dw¯ BÓk BÈ‡Â34, ¿≈¿À»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆»
„¯BÈÂ ˙˙BL ‰ÊÂ ‡ˆBÈÂ ÏbÚ˙Ó ˜¯‰L35. ∆»…ƒ¿«≈¿≈¿∆≈¿≈

רבינו.33) משה עד איש מפי איש שהם 34)קבלה
ומטמאים. וזבה 35)טמאים מזב היוצאים משקים טומאת

בטהור  הזב ירוק "וכי ח): טו, (ויקרא שנאמר מרוקם, למדנו
לרוק  הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו'

בלבד.

.ËÔÙc‰ ÔÓ Ì„ BnÚ ‡ˆÈÂ dÙcÓ „Ïe‰ ‡ˆiL ‰M‡ƒ»∆»»«»»ƒ»¿»¿»»ƒ»ƒ«…∆
‰cp‰ Ì„k ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ Ì„ B˙B‡ È¯‰ -¬≈»»≈¬«À¿¿««ƒ»

¯B˜n‰L ,‰·Èf‰Â ‰„l‰Â36‡ÓË BÓB˜Ó37‰M‡‰Â ; ¿«≈»¿«ƒ»∆«»¿»≈¿»ƒ»
‰¯B‰Ë38.ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‰pnÓ ‡ˆiL „Ú ¿»«∆≈≈ƒ∆»»∆∆»∆∆

תפקידיה 36) לצרכי דמיה נקווים שבו בגוף המקום
לאשה. המיוחדים בו 37)הטבעיים הנקווים והדמים

וכלים. אדם לטמא חמורה, טומאה פירוש,38)טמאים
טמא  אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת טמאה יום אינה ה

הטמא. בדם שנגעה מפני אחד

.È¯˜ÚpL ‰M‡‰ ¯B˜Ó39‰M‡‰ - ı¯‡Ï ÏÙÂ ¿»ƒ»∆∆¡«¿»«»»∆»ƒ»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË40ÈtË ÈzLk ÚÈÊ‰L ¯B˜Ó ÔÎÂ . ¿≈»À¿«∆∆¿≈»∆≈ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

˙BiÏb¯Ó41·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰M‡‰ -42dÈ‡ Ï·‡ . «¿»ƒ»ƒ»¿≈»À¿«∆∆¬»≈»
‰c43ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈÓ„ ‰MÓÁÓ „Á‡ ‰‡¯zL „Ú ƒ»«∆ƒ¿∆∆»≈¬ƒ»»ƒ«¿«¿ƒ

.d˙B‡»

בשר.39) חתיכת ממנו בבשר 40)נעקרה שנגעה מפני
הטמא. הרחם.41)המקור דרך ויצאו לבן, נוזל

אדם 42) ומטמא הטומאה אב הוא במקור שנמצא מה שכל
הערב). עד הנגיעה (יום ערב טומאת ליטמא 43)וכלים

ימים. שבעת

.‡ÈdÈ‡L ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰tË ‰ÚÈÊ‰≈ƒ»ƒ»««¬≈»ƒ»¿»∆≈»
¯B˜nÏ ıeÁÓ ‡l‡44. ∆»ƒ«»

(44- טומאתה בימי שלא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
טהורים.

.·È,·Êk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - ·Ê ÏL B·BÊ∆»»≈¬«À¿¿»
ÏÎa ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓe .‡e‰ ‡ÓË B·BÊ :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¿«≈¿«»¿«»¿»

‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡ ·Ê ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ .‡e‰L∆¿ƒ»ƒ»∆»≈»¿«¿»¿«»
Ú¯Ê ˙·ÎLk ‡È‰ È¯‰Â45LÈ‡Ó ÔÈa ÏB„b LÈ‡Ó ÔÈa , «¬≈ƒ¿ƒ¿«∆«≈≈ƒ»≈≈ƒ

Ì‰ÈÏÚ ·LiL ˙B·LBn‰Â ˙B·kLn‰ ÔÎÂ .ÔË»̃»¿≈«ƒ¿»¿»∆»«¬≈∆
.ÌÈ¯B‰Ë - ‰iM‰ ‰‡¯L „Ú ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‰‡¯MÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ»«∆»»«¿ƒ»¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰iL ‰i‡¯ ¯Á‡ ‡l‡ ·Ê Èe¯˜ BÈ‡L∆≈»»∆»««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ ‰‡¯ .‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a46- ¿ƒ¿¿À¿≈«»»»»««¿À»ƒ¿«ƒ
l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ËÈÒn‰ ‡47‰B¯Á‡ ‰tË48. ≈»≈∆»«≈ƒƒ»«¬»

במשא.45) לא אבל במגע שמטמאה זיבה 46)טבעית
הילוך  כדי היינו, אחריה. וניגוב טבילה כשיעור רצופה

בינוני. אדם של אמה ידי 47)חמשים על ממקומה מזיזה
בה. נוגע ואינו אחר אותו 48)דבר עושה זו טיפה שהרי

זרע. כשכבת דינן הקודמות אבל זב,

.‚È.‡OÓa ‡nËÓ Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»∆¿…»¿«≈¿«»
È¯‰ .LÙÏ ‡ÓË ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«¿»»¿…»≈»»∆¬≈
‡nËÓ B·BÊ - ¯eÓ‚ ·f ‰Ó :¯eÓb ·Êk Úe¯v‰«»«¿»»«»»¿«≈
‰‡nËÓ ‰BL‡¯‰ B˙i‡¯ - Ú¯ˆÓ Û‡ ,‡OÓa¿«»«¿…»¿ƒ»»ƒ»¿«¿»

.‡OÓa¿«»

.„È·ÎLÂ ·f‰ ˜¯„Á‡ Ïk - ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙ …«»¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
‡e‰L ÏÎa ‡nËÓe ,‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ·‡ ÔzLÏMÓƒ¿»¿»«À¿»ƒ»¿«≈¿»∆

‡OÓ·e ÚbÓa49·f‰ ˜¯È ÈÎÂ :˜¯a ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ¿«»¿«»¬≈≈¿…¿ƒ»…«»
‡lL ¯LÙ‡ È‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe .¯B‰ha«»≈≈«¿»¿ƒ¿««¿ƒ∆¿»∆…

‰·ÈÊ ÈÁeˆÁˆ Ì‰a ‰È‰È50.‡e‰L Ïk ƒ¿∆»∆ƒ¿≈ƒ»»∆

זעירות.50)כזוב.49) טיפות

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ Ïk - ‰·ÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰c „Á‡Â ·Ê „Á‡∆»»¿∆»ƒ»¿∆∆¿»»»∆»≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .·Êk ‰‡ÓË ·‡ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BwÀ̄≈≈«¿»«À¿»¿»¿≈»»
¯‡L „Á‡Â ·f‰ „Á‡ - ·f‰ el‡ ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL∆…««¬»≈«»∆»«»¿∆»¿»

‰Úa¯‡‰51. »«¿»»

הארבעה.51) של השאר כלומר,

.ÊË.‰‡ÓË ·‡ Ô‰Ó ‰LÏL .·Êa ÔÈ˜LÓ ‰ÚLzƒ¿»«¿ƒ¿»¿»≈∆«À¿»
„Á‡ Ïk .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ,BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ,Bw¯ :Ô‰Â»≈À¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‡e‰L ÏÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ el‡Ó≈≈¿«≈»»¿≈ƒ¿»∆¿∆≈«¿
,BÈÚ ˙ÚÓc :Ô‰ el‡Â .‰‡Óh‰ „ÏÂk Ô‰Ó ‰LÏL¿»≈∆ƒ¿««À¿»¿≈≈ƒ¿«≈

Â˙ÙbÓ Ì„Â52ÔÈ˜LÓk el‡Ó „Á‡ Ïk .‰M‡‰ ·ÏÁÂ , ¿««≈»…«¬≈»ƒ»»∆»≈≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË53ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»»¬»¿«¿ƒ≈ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ‰LÏLe .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿¿»≈∆¿ƒ
,epnÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏÂ ,B˙ÚÊ :Ô‰ el‡Â¿≈≈≈»¿≈»¿»«¿ƒƒ∆

ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ ÔÓ ‰LÏL el‡ È¯‰ .ÈÚ¯‰Â54Ô˙BÓk55 ¿»¿ƒ¬≈≈¿»ƒ«»«¬≈»¿»
Ì„‡‰ ¯‡MÓ56BÚÈÂ BÁÈk .57B¯È¯Â58BlL Û‡‰ ÈÓe ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«∆

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ˜¯‰ ÏÏÎ·e ,¯·c ÏÎÏ Bw¯k Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À¿»»»ƒ¿«»…≈¬ƒ
‰n‡ ÈtÓ ‡ˆBi‰ Ìc59Ô‰ È¯‰ - ÂÈtÓ ˙˙BM‰ Ì„Â »«≈ƒƒ«»¿»«≈ƒƒ¬≈≈

‰Ê È¯‰ - Ìc ˜˜B¯Â ıˆBÓ ‰È‰ .B˙ÙbÓ Ìc ÏÏÎaƒ¿«««≈»»»≈¿≈»¬≈∆
‡Ïa BÏ ¯LÙ‡ È‡ ıˆBnL Ìc‰L ;˜¯k ‡nËÓ¿«≈¿…∆«»∆≈ƒ∆¿»¿…

.˜¯ ÈÁeˆÁƒ̂¿≈…
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קסז

קסז

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ג קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שבגופו.52) מפצע הזב  אבל 53)דם נגיעה, ידי על
רביעית. כששתה ויולדת.54)מטמאים נידה זבה

אלו.55) משקין כמו טהורים.56)דינם מאנשים
בגרון.57) חרחור או שיעול ידי על מוציא שהאדם הליחה
מאליו.58) הפה מן הזב הזכר.59)נוזל אבר

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
לח 1) מטמא אם זב של וזובו ויולדת זבה נידה דם יבאר

שטווהו  פשתן או הזב ממנה ששתה כוס המסיט ודין ויבש,
או  במים שנתערב טמא רוק או דם ודין בזה, וכיוצא נידה
כלי  שואלין אם גויים, של רגלים במי שנתערבו רגליו מי
מימי  שנעקרו שנתגיירה גויה או וזבה מקום, מכל רגלים מי
ובנידה  בזיבה המטמאה היא מי ודין והטילו, וטבלו רגליהן

ובלידה.

.‡‰c Ìc2Ï·‡ ,L·ÈÂ ÁÏ ‡nËÓ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ «ƒ»¿»»¿∆∆¿«≈«¿»≈¬»
Ïk ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ Bw¯Â ·Ê ÏL B·BÊ∆»¿À¿ƒ¿««¿≈¿«≈∆»»
.‡nËÓ BÈ‡ È‡cÓ ¯˙BÈ L·È Ï·‡ ,ÁÏ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆«¬»»≈≈ƒ«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯BL Ì‡ ?‰nk „ÚÂ¿««»ƒƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈

ÁÏa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊBÁÂ3eÈ‰ Ì‡ . ¿≈ƒ¿∆»»¬≈∆¿«≈¿«ƒ»
ÔÈ¯LBt ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙lÁ˙a ÔÈ¯LBt ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»««ƒ∆≈»¿ƒ

ÔÙBÒa4.Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ¿»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«»»≈

א.2) נד, טהור.3)נדה - יבש נשאר אלא חזר, לא ואם
המעתֿלעת 4) כל במשך פושרים המים היו שאם ואפשר

בן  יהודה כר' טהור. - אעפ"כ שהיה, לכמות חוזר היה
שגירסא  משמע ומדבריו כסףֿמשנה, (ראה א נו, שם נקוסה

משנהֿלמלך). וראה זו, בהלכה לפניו היתה אחרת

.·ÔzLt5‰c ez‡ÂhL6BËÈÒn‰ -7¯B‰Ë8Ì‡Â . ƒ¿»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ
ÁÏ ‰È‰9.‰Èt ˜¯ ÈtÓ ,‡nËÓ - »»«¿«≈ƒ¿≈…ƒ»

ה"ו.5) פ"ד טהרות להרטיב 6)תוספתא נשים של  ודרכן
טוויה. אגב ברוקן החוטים בלי 7)את ממקומו מזיזו

מפני  "המסיטו" ונקט לנוגע, והואֿהדין ישירה. נגיעה
בהיסט. גם מטמא שלח להשמיענו הבאה, מפני 8)הבבא

מטמא  אינו שרוק הקודמת בהלכה ואמרנו נתייבש, שהרוק
לח. כשהוא נתייבש 9)אלא לא שהרוק כלומר,

נתייבש  שאפילו ואומר, יהודה ר' חולק שם (בתוספתא
לשונו  נקט ורבינו טמא. - מים ע"י הפשתן ונתלחלח הרוק
עיין  לדעתו. שהתכוון להניח יש ולפיכך תנאֿקמא, של

שם).

.‚B˙BzLÏ ‡lL CÏÓÂ ÒBk‰ Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈp‰L ·Ê»∆ƒƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿«∆…ƒ¿
¯B‰Ë ÒBk‰ ˙‡ ËÈÒn‰ -10Ïk ·f‰ epnÓ ‰˙L . «≈ƒ∆«»»»ƒ∆«»»

·f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË BËÈÒn‰ - ‡e‰L11. ∆«¿ƒ»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»

הכוס.10) על רוק נשאר שמא חוששים ואין
שבפיו 11) רוק קצת יתערב שלא איֿאפשר שותה כשהאדם

ה"ג. פ"ה טהרות תוספתא המשקה. עם

.„CLpL ·Ê12ÔËÈÒn‰ - Ïˆa‰ ˙‡Â ˙t‰ ˙‡13 »∆»«∆««¿∆«»»«¿ƒ»
¯B‰Ë14ÔBÙÙÏn‰Â ˙eLÈw‰ ˙‡ CL .15ÔËÈÒn‰ - »»«∆«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

.Ô‰a ·¯Ú˙n‰ ·f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»«ƒ¿»≈»∆

הבצל.13)שם.12) את או הפת הרוק 14)את שאין
יבש. דבר עם לחות.15)מתערב הרבה בהם שיש

.‰ÔÈÏBt ÈtÏ˜16ÔÈÒBÓ¯ez ÈtÏ˜e17ÔˆˆwL18„·BÚ‰ ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆¿»»»≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ;‡ÓË ÔËÈÒn‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿ƒ»»≈∆»»¿≈»ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk19ÔÈtÏw‰ . ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔÈ˜ÂMaL20·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ -21. ∆«¿»ƒ¿ƒ»∆««»…

שבע 17)שם.16) אותו ושולקים מר, שטעמו קטנית מין
סעודה  לקינוח אותו אוכלים ואח"כ מרירותו להפיג פעמים

ב). כד, ופירש 18)(ביצה "שפסקן". הגירסא בתוספתא,
בפיו. שקלפם ה"ו.19)הגר"א  אנו 20)לקמן ואין

גויים. של או ישראל של הם אם רוב 21)יודעים אם
רובם  ואם טמאים, – גויים הם לשוק הקליפים מביאי

טהורים. - יהודים

.ÂÌc22- ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË »»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ»¿«¿»
ÔÈÈ·e ¯B‰Ë Ì„a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰23B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -24 «…»ƒ¿»≈¿»»¿«ƒƒ

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k25Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË ˜¯ ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈…»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ
Le¯˜ ‰È‰26‰ÁÓ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - B˙i¯·k »»»ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»

˜¯a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰ - ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈna««ƒƒ»¿«¿»«…»ƒ¿»≈¿…
ÂÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ¯Á‡«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈«¿»
Ïk‰ - Ô‰È‡¯Ó eÏËa Ì‡ :ÌÈÓa e·¯Ú˙pL ‡ÓË ÏL∆»≈∆ƒ¿»¿¿«ƒƒ»¿«¿≈∆«…
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë»¿ƒ»»≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿≈«¿«ƒ
ÈÓa e·¯Ú˙ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿»¿¿≈

·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÌÈÏ‚¯27. «¿«ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ««»…
ÔÈÏÈËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰L ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ¿ƒƒ
,‡ÓË Ïk‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ Ì‡ :Ì‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ÌL»≈«¿≈∆ƒ…¿≈»ƒ«…»≈
Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë Ïk‰ - Ï‡¯OÈ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»≈«…»∆¡»¿∆¡»«…
ÈÓa ‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÏ‚¯ ÈÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .‡ÓË»≈¿≈ƒƒ¿»≈≈«¿≈≈»ƒ∆¿≈

.·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰Ê Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ««»…

ה"ב.22) מתבטל 23)שם הדם מראה ואין אדום, יין
והיין.24)בהם. הטהור הדם מראה 25)את היה אם

טהור. - שכזו מים לכמות נפל אלמלא בטל הדם
"קשור").26) - תימן (בכתבֿיד סמיך מפני 27)כלומר,

בתערובתם. הקלו - מדרבנן גויים שטומאת

.ÊÔÈÏ‡BL28ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ [ÈÏk]29ÔÈ‡Â ¬ƒ¿≈≈«¿«ƒƒ»»¿≈
˙Ba e„LÁ ‡lL ,Ô‰ ˙Bc ÏL ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»∆ƒ≈∆…∆¿¿¿

.˙Bc Ô‰Lk Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ˙‡ ÒpÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈∆≈«¿≈∆¿∆≈ƒ

מיהודים.29)שם.28)

.ÁÒ¯Á30Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ Ba ÔÈÏÈËÓ ‰·f‰ B‡ ·f‰ ‰È‰L ∆∆∆»»«»«»»¿ƒƒ≈«¿≈∆
BÒaÎÂ31BÒakL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt ¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¬≈««¿ƒ∆ƒ¿

BÒakL ÔÈa ,ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÈLÈÏL ÌÚÙe ,ÔÈ‡ÓË Ô‰a»∆¿≈ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈∆ƒ¿
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa BÒakL ÔÈa ÌÈÓa32da ¯‡L ‡Ï È¯‰L , ¿«ƒ≈∆ƒ¿¿≈«¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»

ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙ÈÁeÏÁÏ33. «¿ƒ≈≈«¿«ƒ

חרס.30) של של 33)טהורים.32)שטפו.31)עביט
הזב.
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קסח

קסח

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ג קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ë‰·Ê34‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL35ÈÓÈ ˙Ú·L ÛBÒa »»∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿≈
‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«««¿ƒ»

ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ -36‰·ÊÂ ¬≈≈»≈ƒ««¬ƒ»¿ƒ¿»»
‰˙È‰37‰‡ÈˆÈ‰ ¯Á‡ B‡ ,38ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L39 »¿»«««¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈

ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ40‰¯ib˙Â ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL ∆∆»ƒ∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿»
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ««∆»¿»¬≈∆»≈
È„·BÚ‰ ÈÏ‚¯ ÈÓk Ô‰ È¯‰Â ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ƒ««¬ƒ»¿ƒ«¬≈≈¿≈«¿≈»¿≈
ÈÓÈÓk Ì‰ È¯‰Â ‰‡ÈˆÈ ¯Á‡ B‡ ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿≈ƒ««¿ƒ»«¬≈≈¿≈≈

.ÌÈ¯B‰h‰ Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ

בתיקו.34) שנשארה בעיא א. מג, נעקרו 35)נדה
בגופה. אותם עיכבה והזבה העקירה 36)ממקומם,

טמאים.37)קובעת. רגליה ההטלה.38)ומימי
מדרבנן.40)שם.39) כזבה שדינה

.ÈÌÈ„·Ú‰41‰„Ï·e ‰c·e ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ42 »¬»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»
‡Ï ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¬»»¿≈»ƒ≈ƒ«¿ƒ…
:¯Ó‡pL .‰¯Bz ÔÈc ‰„Ïa ‡ÏÂ ˙Bca ‡ÏÂ ‰·ÈÊa¿ƒ»¿…¿ƒ¿…¿≈»ƒ»∆∆¡«
Èk LÈ‡ LÈ‡ Ì‰Ï‡ Ìz¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ e¯ac«¿∆¿≈ƒ¿»≈«¬«¿∆¬≈∆ƒƒƒ
È„·BÚ‰ ‡ÏÂ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ Èa - ·Ê ‰È‰Èƒ¿∆»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿…»¿≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk ÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈ·ÎBk»ƒ«¬»ƒ»¿«»»¿≈»ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk e‡nËiL43‡e‰Â . ∆¿«¿¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿≈¿
ÌÈL ÚLz Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL44,‰ÏÚÓÏe „Á‡ ÌBÈÂ ∆ƒ¿∆«»»∆≈«»ƒ¿∆»¿«¿»

ÌÈL LÏL ˙a ‰·˜p‰Â45Ï·‡ ;‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ¿«¿≈»«»»ƒ¿∆»»«¿»¬»
.‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰Ê ÔÓfÓ ‰hÓÏ ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»¿¬≈∆À¿»
Ï‡¯OÈ ˜BÈz ‡‰È ‡lL È„k ,‡È‰ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈ƒƒ¿»≈
˙BÁÙe ,¯eÎÊ ·kLÓa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÏÈ‚»̄ƒ≈∆»≈»ƒ¿ƒ¿«¿»
- Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ˙Úa .‰‡Èa Ô˙‡Èa ÔÈ‡ ‰Ê ÔÓfÓƒ¿«∆≈ƒ»»ƒ»¿≈∆»¿¬≈∆

Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï46BÚ¯Ê ˙·ÎL ‡l‡ ,Ô‰lL …»¿«ƒ¿«∆«∆»∆∆»ƒ¿««¿
‰Ó ÈtÓe .‰¯Bz ÔÈ„k ‰¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL∆≈»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈»
Ô˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï È„k ?‰‡ÓË ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï…»¿»∆»À¿»¿≈¿ƒ«∆À¿»»
ÔÈ·Ê eÈ‰ el‡L ,ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈«…¿ƒ∆ƒ»»ƒ
˙·ÎLk ‰‡Óh‰ ·‡ ÌÚ¯Ê ˙·ÎL ‰˙È‰ - ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿»ƒ¿««¿»««À¿»¿ƒ¿«
È¯·cÓ ‰˙È‰L Ì˙‡ÓËa ÔÈÚ„BiL ¯Á‡Óe .·f‰ Ú¯Ê∆««»≈««∆¿ƒ¿À¿»»∆»¿»ƒƒ¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ Û¯OÏ e‡B·È ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ47. ¿ƒ…»ƒ¿…»∆»¿»¿»»ƒ
‰c Ì„Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B·BfL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆≈»ƒ¿«ƒ»
˙·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ˙a ÏL ‰„ÏÂ ‰·ÈÊ Ì„ B‡«ƒ»¿≈»∆«∆∆»ƒ«
Èt ÏÚ Û‡ ÔÓˆÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»««ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈi˜ Ì‰L48È„·BÚ‰ ˜¯Â ,·f‰ ÌcÓ ∆≈¿ƒƒƒ«»ƒ»«»¿…»¿≈
ÏÚB·e ,Ô·k¯Óe Ô·kLÓe ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ≈≈«¿≈∆ƒ¿»»∆¿»»≈

‡Ó „Á‡ Ïk - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚÈ¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ el ∆∆»ƒ»∆»≈≈«À¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ49Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»
ÂÈL„˜Â50ÔlÎÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â , ¿»»»¿≈¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿À»

,‡OÓa Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»¿«¿ƒ»»¿«»
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰L ‡l‡ ;¯·c ÏÎÏ ·Êk¿»¿»»»∆»∆«À¿»ƒƒ¿≈∆¿
,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k - ˙È¯Îp‰ Ì„Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««»¿ƒ¿À»¿≈≈«¿∆»

L·È ‡nËÓ BÈ‡Â ÁÏ ‡nËÓ51. ¿«≈«¿≈¿«≈»≈

ãקודש משיחות ãנקודות

"éãáBòä ìáà ,ìàøOék äãìáe äcðáe äáéæa ïéànhî íéãáòä̈£¨¦¦©§¦§¦¨§¦¨§¥¨§¦§¨¥£¨¨§¥
ïéànhî ïéà íéáëBk."'eë ¨¦¥¦©§¦

במקום  רק שייך הטומאה עניין שכל הוא הדבר וטעם
אלא  לשרות מתאוה אינה הטומאה... "רוח כי הקדושה
יניקה  תוספת לקבל שתוכל כדי הקדושה" במקום
הטהרה  עניין העולם אומות אצל שייך אין ולכן וחיות,
עליהם, לשרות מתאווה הטומאה רוח אין כי האמיתית
ונמצא  וחיות, יניקה תוספת מהם לקבל תוכל לא שהרי

לישראל. ומעלה שבח זו הלכה של תוכנה

אתכם  "רק כתיב האדם: לעבודת מזה יש והוראה
את  עליכם אפקוד כן על האדמה משפחות מכל אהבתי
כדי  רק הוא ב"עוונותיכם" התכלית כי עוונותיכם" כל
של  עילוי בו ויתווסף כזכויות" לו נהפכו "זדונות שיהיה
הבריאה  מצד כלל שייך שאינו יותר נעלה זכויות סוג
ופשיטא  האדם. עבודת מצד רק אלא כשלעצמה
אני  "והייתי כמו חסרון מלשון "חטא" על כאן שמדובר
עבודתו  אחר שגם חסרים, היינו חטאים" שלמה ובני
עבודת  של העילוי לו חסר עדיין גמור, צדיק – ומעלתו
כבר  שיבוא לך" דמי אל "אלקים ה' אל וצועק התשובה
לאתבא  אתא "משיח שהרי חסרונו יתמלא ואז משיח

בתיובתא". צדיקייא
ט"ו  סימן טהרה ספר מלכות יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

א.41) א, פרשתא זבים פרק כהנים' ו'תורת מ"א, פ"ב זבים
א.42) א, פרשתא תזריע פרשת א.43)שם, לד, נדה
ב.44) לו, זרה א.45)עבודה לז, טבעית.46)שם
צריך 47) דאורייתא טומאה שנטמאו וקדשים תרומה

בידיים. ולאבדם לשרפם אסור מדרבנן וכשנטמאו לשרפם,
ולא 48) (ר"מ), רומא בדפוס אלא אינן התורה" "מן המלים

"אע"פ  הנז': שבכת"י זו היא הנכונה והגירסא תימן. בכת"י
וזוב  (הגויה) דם ראו שלא פירוש, וזוב", מדם נקיים שהם
המעתיק  טעה [כנראה מיותר. וביאור ברור, כאן הכל (הגוי).
טמאים, אינם שהכוונה וחשב "נקיים", המלה בפירוש
מדרבנן  שהרי התורה", "מן המלים את הוסיף ולפיכך
שהם  שכתבנו, כמו הוא הנכון הפירוש אולם מטמאים,

זוב]. או דם ראו ולא חכמים.49)נקיים גזירת הכוונה כאן
ה"ז.50) פ"א למעלה ישראלית 51)ראה כדם שלא

שם. במשנה כביתֿהלל ויבש. לח שמטמא

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
או 1) הזבה על והבא כנידה, הוא אם נידה הבועל יבאר

דינן. ומה למפרע הטמאות הנשים יולדת, או יום שומרת

.‡‰ck - ‰c ÏÚBa2‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰L , ≈ƒ»¿ƒ»∆»≈¬«À¿»
‡OÓ· Ì„‡ ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL3 ∆»¿«≈≈ƒ¿«»¿«≈»»¿«»

Ëq‰a ‡nËÓe ,ÚbÓ·e4·k¯Óe ·kLÓ ‡nËÓe , ¿«»¿«≈¿∆≈¿«≈ƒ¿»∆¿»
‰ck5. ¿ƒ»
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קסט

קסט

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ג קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אותה 2) איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא שנאמר
כהנים' 'תורת כנדה, טמא הבועל פירוש, עליו". נדתה ותהי

ה"ג. פ"ז, זבים הנדה,3)פרשת בועל את נשא הטהור אם
בו. נגע שלא אע"פ נטמא להיפך, אותו 4)או נשא ולא

משא  טומאת רבינו שלדעת ללמוד, יש (מכאן נטמא –
לך  אין כן, לא שאם הטומאה, את הניד לא אפילו פירושה
בהקדמתו  ישראל' 'תפארת ראה היסט. שאינן משא

ו).לטהרות, ומרכב 5)אות משכב שהרי ממש, כנדה לא
כראשון  דינו נדה בועל ושל הטומאה, אב הוא נדה של
ללמדנו, רק והתכוון בה"ב, רבינו שמבאר כמו לטומאה,
נדה, כדין בהם נגע שלא אע"פ ומרכב משכב שמטמא
מה  יתבאר ששי פרק לקמן אחרים. בטמאים מהֿשאיןֿכן

כאן). משנהֿלמלך (ראה למרכב משכב בין

.·‰c ·kLÓk B·k¯Óe ‰c ÏÚBa ·kLÓ ÔÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ»∆¿»¿ƒ¿«ƒ»
‰c ÂÈÏÚ ‰Ò¯cL ·k¯n‰ B‡ ·kLn‰L .d·k¯Óe∆¿»»∆«ƒ¿»«∆¿»∆»¿»»»ƒ»
B·k¯Óe ‰c ÏÚBa ·kLÓe ,‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ -»≈¬«À¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¿»

‰‡ÓË „ÏÂ -6ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚BpL ÌÈÏÎk , ¿«À¿»¿≈ƒ∆≈«»∆∆≈»¿«¿ƒ
‰nÏÂ .„·Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«¿»»

?d·kLÓ ˙‡ÓhÓ B·kLÓ ˙‡ÓË ‰Ú¯‚7ÈtÓ ƒ¿¿»À¿«ƒ¿»ƒÀ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈
‡ÓËÂ ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :‰c ÏÚB·a ¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈ƒ»¿ƒƒ»»»»¿»≈
·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :Ba ¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«
,ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .‡ÓËÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈««∆∆¡«¿ƒƒ»»»»
?¯Ó‡ ‰nÏÂ !?·kLÓ ‡nËÓ ‡e‰L Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆¿«≈ƒ¿»¿»»∆¡«

B˜z ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ8‰‡ÓhÓ ƒƒ«¿»»¿∆«»ƒ¿ƒÀ¿»
‰‡ÓËa B‡Ï˙e ,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËlÓ ,‰¯eÓÁ¬»ƒ¿«≈»»¿≈ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,„ÏÂ B·kLÓ ‰È‰iL ,‰l«̃»∆ƒ¿∆ƒ¿»»»¿…¿«≈»»¿≈ƒ
˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,„·Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿

.˙B‡Óh‰«À¿

ב.6) לב, עליו",7)נדה נדתה "ותהי תורה: כתבה הלא
ממש? כנידה שדינו א.8)ומשמע לג, שם

.‚Ú ‡a‰ „Á‡ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ B‡ ‰cp‰ Ï9 ∆»«»««ƒ»«∆∆¿∆∆
„Á‡ [.Ôk¯„k ‡lL ÔÈa Ôk¯„k ÔÈa] .˙„ÏBi‰ ÏÚ B‡««∆∆≈¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»

‰¯Ún‰10‰pËw‰ ÏÚ ‡aL ÏB„b ÔÈa .¯ÓBb‰ „Á‡Â ««¬∆¿∆»«≈≈»∆»««¿«»
ÏÚBa ÌeMÓ ‡nË˙Ó - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÔÈa≈»»∆»««¿»ƒ¿«≈ƒ≈
ÚLz Ôa ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰cƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈∆≈«

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL11ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰Â , »ƒ¿∆»¿«ƒ¿∆∆»¿»«»»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ12ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt Ï·‡ ; ¿∆»¬»»ƒ»≈ƒ¿«≈ƒ

„ÏÂ ‡e‰L ,„·Ïa ‰ca Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa≈ƒ»∆»ƒ≈«¿ƒ»ƒ¿«∆»»
Ba Ú‚Bk ‡e‰ È¯‰ - ·f‰ ÏÚBa ÔÎÂ .·‡ BÈ‡Â13. ¿≈»¿≈≈«»¬≈¿≈«

·f‰ ÔÓ ˙ÏÚ·p‰ B‡ ·fa Ú‚Bp‰ „Á‡Â14. ¿∆»«≈««»«ƒ¿∆∆ƒ«»

וד.9) ג, דין בהערות ה"ב פ"א למעלה 'תורת 10)ראה
ה"י. ביאה איסורי מהל' פ"א ראה ה"א. שם כהנים'

א.11) מה, ב.12)נדה מד, א.13)שם עג, שם
מטמא 14) הזב ואין בועלה, את מטמאה היא דרשו: שם

בועל. שהוא מה

.„˙„ÏBi‰Â ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBLÂ ‰·f‰Â ‰cp‰«ƒ»¿«»»¿∆∆¿∆∆¿«∆∆

˙B‡nËÓ Ìlk - Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¬»»À»¿«¿
‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ Ú¯ÙÓÏ15e‰ÊÂ . ¿«¿≈«≈≈¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿∆

‰˙È‰L ‰M‡ ?„ˆÈk .‰cpaL ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¿≈∆«ƒ»≈«ƒ»∆»¿»
˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡Â ‰¯B‰Ë16˙È¯ÁLa dÓˆÚ ‰˜„·e , ¿»¿≈»∆∆»¿»«¿»¿«¬ƒ

‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„a ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»¿»«¬ƒ«»¿»«¿»»¿»
‰„È˜t ˙ÚMÓ ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - Ìc»¬≈»«¿»∆»¿»ƒ¿«¿ƒ»

Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ‰iL ‰„È˜t ˙ÚL „Ú ‰BL‡¯17. ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«
ÌÈL ¯Á‡Ïe ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ÌBi‰ ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«»¿»¿»¿««¿«ƒ
˙B¯‰h‰ Ïk - Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡¿»»ƒ»¿»»¿»»»«¿»
ÌÈ¯OÚ „Ú Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„aL ˙ÚÓ ‰˙OÚL∆»¿»≈≈∆»¿»»¿»»«∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â18„ÚÂ .˙B‡ÓË Ú¯ÙÓÏ19¯Á‡lL ¿«¿«»¿«¿≈«¿≈¿≈∆¿««
LÈÓLz‰ ÈÙlLÂ ,‰„È˜Ùk ‡e‰ È¯‰ - LÈÓLz‰««¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿≈««¿ƒ

‰ÙÈ Ba ˙˜„Ba dÈ‡L ÈtÓ ,‰„È˜Ùk BÈ‡ -20. ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆∆»∆

לבדיקה.15) רוב 16)מבדיקה דם. לראיית קבוע זמן
ראתה  ואם מסוים. ביום לחודש אחת דם רואות הנשים
רצופים, חדשים בשלושה בחודש יום באותו פעמים שלוש

זה. ביום וסת לה תיכף 17)נקבע הדם בא שמא חוששים
בו. הרגישה ולא הראשונה הבדיקה אבל 18)אחרי

אףֿעלֿפי  טהורות, – לעת מעת לפני בהן שנגעה הטהרות
א. ב, נדה במשנה, כחכמים רב. זמן עצמה בדקה שלא

בו.19) שבדקה א.20)המטלית ה, שם

.‰- dzÒÂ ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯Â ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ƒ»∆≈»∆∆¿»¬»»ƒ¿«ƒ¿»
d˙ÚL dic21Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË dÈ‡Â22˙ÚL ÚÈb‰ . «»¿»»¿≈»¿≈»¿«¿≈«ƒƒ«¿«

dÓˆÚ ‰˜„a ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,dÓˆÚ ‰˜„a ‡ÏÂ dzÒÂƒ¿»¿…»¿»«¿»¿««»ƒ»¿»«¿»
˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓe»¿»»¬≈¿≈»¿«¿≈««¬≈ƒ¿∆¿«
‰¯eÓ‡‰ ˙B˙ÒÂ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊÂ .dzÒÂ ˙ÚMÓ ‰cƒ»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ¿«¿»»¬»
¯Á‡ ‰˜„aLk ‰¯B‰Ë dÓˆÚ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿ƒ»¿»«¿»¿»¿∆»¿»««

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙Òe‰23. «∆∆¬≈¿»

וסתה 21) משעת בהן שנגעה הטהרות את רק מטמאת
א. ב, שם משנה, והטעם,22)ואילך. א. לט, שם משנה,

הקבוע. בזמן בא שהדם מניחים -23)שאנו א טז, שם
שהלכה  למקובל בהתאם כרב ופסק ושמואל, רב מחלוקת
הבדיקה  הוא: רב של נימוקו באיסורים. שמואל נגד כרב

הוסת. ביום דם בא שלא הוכיחה

.Â‰M‡ Ïk24˙ÒÂ dÏ LiL25:dÓˆÚa LÈb¯z - »ƒ»∆≈»∆∆«¿ƒ¿«¿»
˙LLBÁ B‡ ,˙LhÚ˙Ó B‡ ,˙˜‰ÙÓ26dÒ¯k Èt27 ¿«∆∆ƒ¿«∆∆∆∆ƒ¿≈»

‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ28˙È¯e¯Óˆ dzÊÁB‡ B‡ ,29dL‡¯ B‡ , ¿ƒ≈≈∆»«¿»«¿ƒ…»
LÈÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ„·k ‰È¯·È‡ B‡ ‰ÈÏÚ „·k»≈»∆»≈»∆»¿≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
„Á‡ ‰¯˜Ó da ÏÈÁ˙iL ˙Úa ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰M‡ƒ»∆«¿»ƒ¿¿≈∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆»

ÔÈzÓzL ‰M‡ LÈÂ ,B˙lÁ˙a „iÓ el‡Ó30‰¯˜Óa ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆
ÛBÒa Ìc‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â ÌÈzL B‡ ‰ÚL ‰Ê∆»»¿«ƒ¿««»ƒ¿∆«»¿

‰„eÓÏ ‰˙È‰ .˙Òe‰31˙Òe‰ ˙lÁ˙a ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï «∆∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆
˙B‡ÓË ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk -32; »«¿»∆»¿»¿«∆∆¿≈

Ïk - ˙Òe‰ ÛBÒa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰„eÓÏ ‰˙È‰»¿»¿»ƒ¿»¿«∆∆»
˙B¯B‰Ë ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰33dÈ‡Â , «¿»∆»¿»¿«∆∆¿¿≈»
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קע

קע

ומושב  משכב מטמאי הל' - טהרה ס' - כסלו כ"ג קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙Ú „Ú ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰ÚMÓ ‡l‡ ˙LLBÁ∆∆∆»ƒ»»∆«¿»ƒ¿«≈
.Ìc ‰‡ˆnL∆»¿»»

א.24) סג, שם לימים 25)משנה, וסת שקובעת כשם
הנ"ל  והמשנה למקרים, וסת קובעת כך ד), הלכה (ראה
דגופא"), ("וסתות למקרים בווסתות שם בגמרא מתפרשת
שיש  באשה שמדובר משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
שתופעות  הנשים של ומטבען שהוא, איזה קבוע וסת לה

הדם. לראיית קודמות כאן כבדות 26)המנויות מרגישה
הטבור.27)וכאב. מקום.28)מקום אותו

זה.30)צמרמרות.29) במצב ותשאר שתמשיך
בכך.31) דם,32)רגילה ומצאה הווסת  בסוף בדקה אם

בה"ה. שנתבאר כמו טהורות, – מצאה לא אם אבל
שם.33) משנה,

.ÊÌ˙k ‰‡B¯‰34‰„È˜t‰ ˙Ú „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË -35. »»∆∆¿≈»¿«¿≈««≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‡ÓË Ì˙k‰ ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL „‚a‰ ÔÎÂ36„ÚÂ . ¿≈«∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆»≈¿«¿≈«¿«

‰È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ˜eÏÁ‰ Èz˜„a :¯Ó‡zL „Ú ?‰nk«»«∆…«»«¿ƒ∆»«∆¿…»»
ez˜„a ‡ÏÂ ezÒak elÙ‡ .Ì˙k ÂÈÏÚ37Ì„wÓ ‡ÓË - »»∆∆¬ƒƒ¿«¿…¿»«»≈ƒ…∆

Ì˙k‰ ‡ˆÓ elÙ‡Â .‰˜È„a ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ Òeak‰«ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¿»«∆∆
ÁÏ38;‰˜È„a‰ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆¿«≈¿«¿≈««¿««¿ƒ»

ÌL ‰È‰ ÌÈÓiÓ :¯ÓB‡ È‡L39ÌÈÓ ÂÈÏÚ eÏÙ ‰zÚÂ ∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»»»¿«»»¿»»«ƒ
.ÁÏ ‰OÚÂ¿«¬»«

בגדה 34) על או גופה על דם של כתם מצאה אם - ב ד, שם
פ"ט). ביאה איסורי בהל' מבוארים כתם אפילו 35)(דיני

בפירושו  (רבינו הפקידה משעת לעת ממעת יותר עבר אם
ממש, דם מבראיית יותר בכתם חומרא מזה יוצא למשנה).
שעת  או לעת מעת או יותר: הקצר הזמן קובע בראייה שהרי
מבואר  דבר של וטעמו ה"ד). למעלה (ראה הבדיקה
שלא  לה שאפשר מפני קורקוס, הר"י בשם בכסףֿמשנה
דם  עכשיו מוצאת היא אם אבל רב, זמן בכתם להרגיש

רב. זמן לפני בא שמא לחשוש אין - הטהרות 36)ממש
טמאות. – שנבדק אחרי בבגד אומרת 37)שנגעו כשהיא

הכביסה. לפני שבדקה תולים אנו בסתם אבל בדקתו, שלא
ב. נו, שהכתם 38)שם מוכיחה שהלחות אומרים אנו אין

א. נו, שם במשנה כתנאֿקמא להתייבש. הספיק ולא טרי
ונתייבש.39)

.ÁÔ˙ÚL ÔicL ÌÈLp‰ ÏÎÂ40Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k -41, ¿»«»ƒ∆«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
ÌÈLp‰ el‡ Ïk .Ú¯ÙÓÏ Ô˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈»¿«¿≈«»≈«»ƒ
Ì˙k ‰‡ˆÓ ÔÈa Ìc ‰˙‡¯ ÔÈa ,Ú¯ÙÓÏ ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈«≈»¬»»≈»¿»∆∆
Ì„‡ ‡nËÏ Ú¯ÙÓÏ ·k¯Óe ·kLÓ ˙B‡nËÓ -¿«¿ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«¿«≈»»
.Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔÎÂ .ÌÈ„‚·e¿»ƒ¿≈À»≈≈«¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈«

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk elÙ‡Â42˙B‡nËÓ «¬ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ¿«¿
ÏÚBa‰ ˙‡ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .Ú¯ÙÓÏ B˙B‡¿«¿≈«¬»≈»¿«¿∆«≈

Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa ÌeMÓ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ≈ƒ»∆»ƒ≈«
„·Ïa43¯Á‡Ó d˙B‡ ÏÚBa‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ Ï·‡ . ƒ¿«¬»»»∆∆«≈»≈««

‰c ÏÚBa ÌeMÓ ‡ÓË Ì˙k‰ ‡ˆÓpL44. ∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒ≈ƒ»

לקמן 40) המנויות נשים וארבע קבוע, וסת לה שיש אשה
ה"א. בן 41)פ"ד חנינא כרבי דם, ראיית כדין הכתם דין

א. ה, שם כלי 42)אנטיגנוס לכלי. ומהודק צמוד כיסוי
בהיסט  אלא וכדומה מת בטומאת מיטמא אינו שכזה חרס

וזבה. וזב נדה ו,43)ע"י שם ומושב. משכב מטמא ואינו
בברייתא. כתנאֿקמא "ומודים 44)א. א. יד, שם משנה,

בועלה". את שמטמאה כתם ברואה עקיבא לרבי חכמים

.ËBn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰L ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ
‰„Ï ‰‡ÓË45„È ˙„ÏBÈ ˙‡ÓËÂ .46˙ÚÓ ˙‡ÓËÂ , ¿≈»≈»¿À¿«∆∆»¿À¿«≈≈

˙ÚÏ47e¯‡aL BÓk Ú¯ÙÓÏ ‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡48, ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿≈«¿∆≈«¿
˙B˙ÒÂ ˙‡ÓËÂ49ÌÈÓ˙k ˙‡ÓËÂ ,50È¯·cÓ Ïk‰ - ¿À¿«¿»¿À¿«¿»ƒ«…ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˜ÙqÓ Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿À¿»»ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ¬≈∆
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z51ÔÈÏBz ‡l‡ ,52eOÚpL ÔÈlÁ ÔÎÂ . ¿»¿»»ƒ∆»ƒ¿≈Àƒ∆«¬

L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ53Ï·‡ .ÔÈÏBz - el‡a e‡ÓËpL «»√««…∆∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬»
ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁÂ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈOÚp‰««¬ƒ«»√««¿»¿Àƒ«¿ƒ

‰lÁÏ54ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -55Ô‰L ˙B‡Óh‰ el‡ ÏÎa ¿«»≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈«À¿∆≈
,ÌÈLp‰ el‡Ó ˙Á‡ ÏkL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈∆»««≈≈«»ƒ
‰‡B¯ ÏÚB·e ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·k¯Óe Ô·kLÓeƒ¿»»∆¿»»¿À»≈≈«¿≈∆≈»
¯Á‡Ó ˙„ÏBÈ ÏÚB·e ,Ì˙k‰ ‡ˆÓpL ¯Á‡Ó Ì˙k∆∆≈««∆ƒ¿»«∆∆≈∆∆≈««

¯·È‡‰ ‡ˆiL56È¯·cÓ ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ôlk - ¯ÊÁÂ ∆»»»≈»¿»«À»¬À¿ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

א.45) כח, שם הונא, רב של בספרים 46)מימרא
הכוונה  "יד". המלה את בסוגריים בטעות הקיפו שלפנינו,
ומשמיענו  ידו". את העובר "שהוציא למעלה: שנאמר לדין
האחרות  הטומאות כמו סופרים מדברי שטומאתה רבינו
אין  תימן, ובכת"י (ר"מ) רומא בדפוס כאן. המנויות

לעת 47)סוגריים. "מעת א: טו, נדה ה"ד. למעלה ראה
כאן 48)דרבנן". העמיד "יד", המילה את שמחק המעתיק

למחקה. ויש ובדקה 49)נקודה קבוע וסת לה שיש אשה
טמאה  – דם ומצאה וסת שעת אחרי מסויים זמן עצמה
למפרע  וטומאה ה"ה). למעלה (ראה הוסת שעת עד למפרע
א. טז, שם רב, לדעת יצחק בר נחמן כרב מדרבנן. היא זו

דרבנן".50) "וכתמים א: טו, פ"ב 51)שם למעלה ראה
נשארים 52)ה"י. שורפים. ולא אותם אוכלים לא

בספק. שחוליהם 53)ועומדים הקפידו הראשונים חסידים
המחייבות  טומאה מכל וההרחקה הזהירות באותה ייעשו
נמוכה  שהיא תרומה כטהרת רק הקפידו מהם ויש בקדשים,

קודש. חלה,54)מטהרת ממנה הפרישו שלא עיסה
"טבל". אחרון.55)נקראת כלשון א ז, ודף שם.

העובר.56) של

$
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קעא

קעא

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ז ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd elqk b"kÎf"i -

âכסלו י"ז ראשון âיום

-mihtynxtq
äåìå äåìî úBëìä¦§©§¤§Ÿ¤

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
אוכל 1) בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר

שבא  דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש,
למשכן.

.‡ÔÈ‡ - ‰¯ÈLÚ ‡È‰L ÔÈa ‰iÚ ‡È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈∆ƒ¬ƒ»≈∆ƒ¬ƒ»≈
d˙B‡ ÔÈkLÓÓ2‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡Ï ,3‡lL ‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»…ƒ¿««¿»»¿…∆…

‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»¿…«ƒ≈ƒ∆∆¡«¿…
‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙4ÏÚa epnÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â . «¬…∆∆«¿»»¿ƒ»««¬ƒƒƒ∆¿«

BÁ¯k5ÌlLz - BÏ ‰„Bz Ì‡Â .6¯tÎz Ì‡Â ,7- »¿¿ƒ∆¿«≈¿ƒƒ¿…
Ú·Mz8- ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ . ƒ»«»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ

‰˜BÏ9. ∆

קטו.2) ב"מ משנה, למד 3)כסתם זה ומדעתה. מרצונה
אותה", ממשכנין "אין המשנה: לשון מסתימת רבינו
הלוואה  בשעת שלא ובין הלוואה בשעת בין ומשמע
אין  הלוואה "בשעת וכותב: משיג והראב"ד (מגידֿמשנה).
בגד  תחבול "ולא בזה קורא אני ואין כלומר: חובל", זה
לו. מביאה וברצונה שבעצמה מאחר אלמנה"

לחבול 4) "ואסור ואומר: רבינו מסביר שם, ובפירושו
בשביל  הממשכן אצל כשתתעכב חשד משום האלמנה
דבר  לידי (שיבואו קלקול ביניהם שיארע או שלה, המשכון
(עיין  והעשירה" העניה בדבר השווה ולפיכך איסור),

מילתא 5)לחםֿמשנה). "כל ד): (תמורה רבא כדברי
כל  בעברית: מהני". לא עביד אי - תעביד לא רחמנא דאמר
וכאילו  מועילה, עשייתו אין - לעשות התורה שאסרה דבר

תפח). סי' (ריב"ש עשה גובה 6)לא ביתֿדין כלומר,
את  למשכן שלא אלא תורה אמרה שלא בעלֿכרחה, ממנה
וגובים  ממנה. להגבות שלא תורה אמרה לא אבל האלמנה,
סי' ריב"ש (מגידֿמשנה, אדם מכל שגובים כדרך מאלמנה

בשטר.7)תפח). ההלוואה היתה שלא  כשאר 8)כגון,
ונטען. טוען אינו 9)כל - בעין שהמשכון עוד כל אבל

זמן  כל עליו", לוקין אין - לעשה שניתק לאו "שכל  לוקה,
השבת  של ל'עשה' ניתק זה ולאו ה'עשה', לקיים שבידו
את  לו תשיב "השב יג) כד, (דברים שנאמר הוא המשכון,

ד). הל' בסמוך (ראה השמש" כבוא העבוט

.·ÂÏn‰ ÔÎÂÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,B¯·Á ˙‡ ‰10 ¿≈««¿∆∆¬≈≈∆ƒ¿»«««¿
ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ B‡ B„Èa ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡ BkLnL ÔÈa≈∆ƒ¿¿«««¿»»¿»«ƒ≈ƒ
ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡Ï -…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆¿

ÌÈÁ¯‰11ıÚ ÏL ˙B·¯Ú‰Â ,12ÔÈÏM·nL ˙B¯BÈÂ , »≈«ƒ¿»¬≈∆≈¿∆¿«¿ƒ
‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒÂ ,Ì‰a13Èk :¯Ó‡pL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆¿«ƒ∆¿ƒ»¿«≈»∆∆∆¡«ƒ

Ï·Á ‡e‰ LÙ14BÁ¯k ÏÚa ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â .15. ∆∆…≈¿ƒ»««¬ƒ¿«»¿
‰˜BÏ - ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡Â16. ¿ƒ»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ∆

החולק 10) והראב"ד א. הל' למעלה (השווה הלוואה בשעת
זו). בהלכה גם עליו השיג שם, רבינו יד,11)על של

מים  של ריחיים כגון בקרקע, הקבועים אבל המיטלטלים.
ו). סעיף צז, סי' (שו"ע כלל משכון בגדר אינם

ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי שנאמר: נפש, אוכל כדברי 15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי ה"א)

.‚Ï·ÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a¯‰ ÌÈÏk Ï·Á»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈkÒÂ ‰¯BÈÂ ‰·¯Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ -«»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .20·iÁÏ - ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa ·Î¯‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ¯‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿

ÌLk21ÌÈÏk ÈL Ô‰L ,ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ¯‰Â ·Î¯‰L ¿≈∆»∆∆¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆≈¿≈≈ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁÂ ,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLÓe¿«¿ƒ¿»»««¿«»«∆ƒ¿≈«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÈL Ïk Ck ;BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»»¿≈≈ƒ««ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLnL∆¿«¿ƒ¿»»«««»«∆ƒ¿≈«¿
¯˜a „Óˆ Ï·Á Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ22 ¿«∆ƒ¿≈«¿¿≈ƒ»«∆∆»»

L¯BÁ‰23.ÌÈzL ‰˜BÏ - «≈∆¿«ƒ

שם.17) תיעשה 18)גמרא לא - יחד אותם כשמרכיבים
האחר. בלתי משניהם באחד יהודה,19)המלאכה כרב

לוקה  רכב אחת, לוקה ריחיים "חבל קטו:): (שם האומר
שתיים". לוקה ורכב ריחיים על 20)אחת, "לא" הטל

(רבינו  רכב ולא ריחיים, יחבול לא כלומר רכב, ועל ריחיים
[ריחיים  רעב). פיסקא כיֿתצא דברים ל'ספרי' בפירושו הלל
העליונה  זו, על זו מונחות אבנים משתי מורכבים יד, של
הגרעינים  נטחנים אותה וכשמסובבים "רכב" נקראת
"ריחיים"]. הנקראת התחתונה האבן ובין בינה הנופלים

קטז.21) משני 22)שם מורכב חרישה כלי הם הצמד
[באבןֿהאזל  (מגידֿמשנה). שתיים חייב ולפיכך חלקים,
וראייתו  פירושו. לקבל מאוד וקשה לפרות, שהכוונה מפרש
קשה  ג"כ - "החורשת" ולא "החורש" כתב שרבינו מזה
ד"ה  שם 'תוספות' ראה יחיד. לשון הוא בקר שהרי להבינה,
משמע  שתים, חייב ד"ה שם רש"י דברי סיום וגם צמד,
שכתב  צז, סי' חו"מ יוסף' 'בית וראה בכלי. שהמדובר
לתמוה  ויש חבלה. איסור בכלל ואינן ככלי אינן שפרות
דעתו  על המגדלֿעוז דעת את אבןֿהאזל בעל העדיף למה

המגידֿמשנה]. שהתורה 23)של כאן, משמיענו רבינו
ממש, נפש באוכל אינה שמלאכתם כלים גם לחבול אסרה

 שיעודי דמב"ם - פדק אחר ליום 

יום דאשון 
 דמב"ם - פדק אחר ליום 



 172   ללפאמ י הלו מ י רדהמ • דהמ למיהס   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעב

קעב

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ז ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כאלה  כלים תורה אסרה שלא האומרים, מדעת להוציא
צז). סי' ח"מ 'טור' (ראה

.„‡Ï - ¯ÈLÚ „Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ…
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ epkLÓÈ24ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL elÙ‡Â . ¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈ƒ

‡l‡ ,epkLÓÈÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï - ÔkLÓÏ ‡aL∆»¿«¿≈…ƒ»≈¿≈ƒ«¿¿∆∆»
BÏ ‡ÈˆBÓe B˙È·Ï ÒÎ ‰Âl‰Â ,ıeÁa „ÓBÚ≈«¿«…∆ƒ¿»¿≈ƒ

„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰25Ôk Ì‡ .26ÔÈa ‰Ó , ««¿∆∆¡«««¬…ƒ≈«≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏML ?ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ·BÁ ÏÚa27LÈ - ««ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¿ƒ«≈ƒ≈

‰Âl‰ „iÓ ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ28ÚB¯Êa29B˙BÂ ƒ«««¿ƒ««…∆ƒ¿«¿¿
ÔziL „Ú ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ ÔÈ‡ - ·BÁ ÏÚ·e ,‰ÂÏnÏ««¿∆««≈ƒ«««¿«∆ƒ≈

BzÚcÓ ‰Âl‰ BÏ30‰Âl‰ ˙È·Ï ÒÎÂ ·BÁ ÏÚa ¯·Ú . «…∆ƒ«¿»«««¿ƒ¿«¿≈«…∆
BÈ‡ - ÚB¯Êa B„iÓ ÔBkLn‰ ÛËÁL B‡ ,BkLÓeƒ¿¿∆»«««¿ƒ»ƒ¿«≈

·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z È¯‰L ;‰˜BÏ31BÏ ∆∆¬≈ƒ««¬≈∆∆¡«»≈»ƒ
,daL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â .LÓM‰ ‡B·k ËB·Ú‰ ˙‡∆»¬¿«∆∆¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»

‰˜BÏ - Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡L ÔB‚k32Óe .·MÁ ¿∆»«««¿ƒ¿«∆¿«≈
ÔBkLn‰ ÈÓc33.ÔÈca ¯‡M‰ Ú·B˙Â , ¿≈««¿¿≈««¿»«ƒ

שליח.24) וע"י הדיין אשר 25)במצוות "והאיש וגומר:
(שם  בגמרא החוצה". העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
יודע  איני תעמוד" "בחוץ שנאמר ממשמע אמרו: קיג.)
תלמודֿלומר  מה אלא יוציא, בו נושה אתה אשר שהאיש
תעמוד" "בחוץ (כלומר, כמלוה ב"ד שליח לרבות והאיש?
נושה  אתה ואשר - ב"ד) שליח (שהוא והאיש (המלוה) אתה

שם). (רש"י החוצה העבוט אליך יוציא מאחר 26)בו,
ב"ד. לשליח גם אסורה, לשניהם הלווה לבית שהכניסה

ששליח 27) משמע בב"ד", אלא ימשכננו "לא אמרנו: הרי
אסור. והמלוה למשכן, רשאי לביתו,28)ב"ד חוץ במצאו

שם). (כשמואל, דברים,30)בחזקה.29)בשוק 'ספרי'
ימשכננו  לא יכול ביתו, אל תבוא "לא רעו: פיסקא כיֿתצא
לעבוט  ת"ל מבחוץ, ימשכננו אבל בבית) (כלומר מבפנים

מבחוץ). (אפילו דרשו:31)עבוטו" לא: בבבאֿמציעא
שמשכנו  אלא לי אין למה), לשון כפל (כלומר תשיב "השב
השב  ת"ל מנין? - ב"ד ברשות שלא משכנו ב"ד, ברשות

מכלֿמקום". טו.32)תשיב, הערה למעלה השווה
החוב 33) מסכום עליו, שאחריותו המשכון דמי מנכה

- המגיד הרב ולדעת א. הל' שכירות מהל' בפ"י (כמבואר
אונסין). באחריות אפילו ברשות, שלא במשכנו חייב,

בת  חייב שהוא מאחר ומקשה: משיג למה [הראב"ד שלומין,
(מכות  עליו לוקים אין לתשלומין שניתן לאו הרי לוקה?
ניתן  נקרא שאינו רבינו, שיטת מבאר והמגידֿמשנה טז.)?
הם  - הממון כלומר, – שהתשלומין במקום אלא לתשלומין
הפקעת  על הוא שהלאו גזילה, כגון וסיבתו, הלאו תיקון
אין  במשכון אבל מתקנו, - וכשמשלם חבירו, ממון
הפקעתֿממון  על אינו הלאו כי הלאו, עם קשר לתשלומין
בתור  החפץ נטילת עצם על אלא לגוזלו, כוונתו אין שהרי -
מפני  הוא התשלומין וחיוב - תורה הקפידה משכון
שניתן  לאו זה אין כך ומשום באחריותו, שנתחייב
המשכון, השבת של ל'עשה' שניתק לאו אלא לתשלומין
מיישב  זו ובסברא לוקה. - ה'עשה' קיים ולא שנאבד ומאחר

אדם  אין והרי לוקה, למה שהקשו מה גם המגידֿמשנה
שלפי  א), הל' גניבה מהל' פ"ג (ראה ומשלם? לוקה
שהלאו  כאחת, באים אינם והתשלומין המלקות המבואר
אבידתו, שעת על הם והתשלומין המשכון, נטילת על הוא
והתשלומין  המלקות שאם שם, גניבה בהל' נתבאר וכבר

ומשלם]. לוקה - כאחת באים אינם

.‰BkLnL B‡ ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÓ‰ „Á‡∆»«¿«¿≈∆¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿¿
‡e‰ ÈÚ LÈ‡ Ì‡ ,‰Âl‰ ˙ÚcÓ B‡ ÚB¯Êa ,B„Èa34 ¿»ƒ¿«ƒ«««…∆ƒƒ»ƒ

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·„ BkLÓe35‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»»∆»ƒ¬≈∆¿À∆
BÏ ¯ÈÊÁÓ :BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»¬»≈∆»ƒ«¬ƒ
ÌBia ‰L¯Án‰ ˙‡Â ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ‰ÏÈla ¯k‰ ˙‡∆««««¿»¿≈ƒ…»»¿∆««¬≈»«

BzÎ‡ÏÓ da ˙BOÚÏ È„k36BÏ ·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ; ¿≈«¬»¿«¿∆∆¡«»≈»ƒ
ËB·Ú‰ ˙‡37ÌBia ÌBi‰ ÈÏk BÏ ·ÈL‰ ‡ÏÂ ¯·Ú . ∆»¬»«¿…≈ƒ¿ƒ««

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe38:¯Ó‡pL , ¿ƒ««¿»««¿»≈¿…«¬∆∆∆¡«
BÊ .EÏˆ‡ BËB·ÚÂ ·kL˙ ‡Ï - BË·Úa ·kL˙ ‡Ï…ƒ¿««¬……ƒ¿««¬∆¿¿
ÌBia BzÎ‡ÏÓ Ô‰a ‰OBÚ ‡e‰L ÌÈÏÎ·e .‰ÏÈÏ ˙eÒk¿«¿»¿≈ƒ∆∆»∆¿«¿«
.BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡a „Ú :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔL·BÏ B‡¿»≈«…«∆∆¿ƒ∆

ÌBi‰ Ïk B¯ÈÊÁiL ,„nÏÓ39¯ÈÊÁnL ,‡e‰ Ôk Ì‡ . ¿«≈∆«¬ƒ»«ƒ≈∆«¬ƒ
ÔBkLn‰ BÏ40˙Úa B˙B‡ Á˜BÏÂ BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ««¿»≈∆»ƒ¿≈«»≈

‡lL È„k ?ÔBkLn‰ ÏÈÚBi ‰Ó ,BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ««¿¿≈∆…
˙ÈÚÈ·Ma ·BÁ‰ ËÓMÈ41Ïˆ‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰OÚÈ ‡ÏÂ , ƒ»≈««¿ƒƒ¿…≈»∆ƒ«¿¿ƒ≈∆

ÂÈa42ÔBkLn‰ ÔÓ Ú¯tÈ ‡l‡ ,43.‰Âl‰ ˙nL ¯Á‡ »»∆»ƒ»«ƒ««¿««∆≈«…∆
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·c ÈÚ‰ ˙‡ ÔkLÓÓ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆«¿«¿≈∆∆»ƒ»»∆»ƒ
‰LÏL ÌeMÓ ¯·BÚ - BpÓÊa BÏ B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿«≈ƒ¿»

˙BÓL44·L‰ ÌeMÓe ,B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï ÌeMÓ : ≈ƒ…»…∆≈ƒ»≈
.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ…ƒ¿««¬…
˙ÚLa ‡lL BkLnL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿«

B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙‡ÂÏ‰45BÈ‡ - «¿»»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈
ÏÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ46˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ¯·BÚ BÈ‡Â , «»¿«¬ƒ¿»¿≈≈¿≈ƒ«≈

.el‡‰»≈

ועבוטו 34) תשכב לא הוא, עני איש "אם קיד: שם הלוה.
ויש  לו, צריך שאינו דבר משכנו (כלומר, עשיר הא אצלך.

אצלך". ועבוטו שכב במקומו) להחליף "ואינו 35)לו
כמו  במקומו, שיחליף מה אצלו ואין בלתו, לעמוד יכול
לבדה  כסותה היא כי כו) כב, (שמות יתברך השם שביאר
שם, המשנה בפירוש (רבינו ישכב" במה לעורו, שמלתו היא
במכילתא  הדברים ומקור רמ. לאוין המצוות' וב'ספר

נה). הערה להלן ראה של 36)דרשב"י, שאינה מלאכה
בכלל, למשכנו אסור נפש אוכל של כלי כי נפש, אוכל

מח). הערה להלן (ראה ב הל' למעלה שם 37)כמבואר
"השב  דרשו: רעז, פיסקה כיֿתצא דברים, וב'ספרי' קיד:
וכלי  ביום היום כלי לו שמחזיר מלמד העבוט: תשיב
וכו'". ביום ומחרישה בלילה (כר) סגוס בלילה, הלילה

(מגידֿמשנה).38) מעשה בו שאין לפי עליו, לוקה ואינו
כב,39) שמות רש"י יט. פרשה משפטים מכילתא קיד:, שם

תחזור  השמש וכבוא כלומר, השמש" בוא "עד מפרש: כה
מחר. של בוקר שיבוא עד המלוה,40)ותטלנו להבטחת
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קעג

קעג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ז ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לו? צריך כשהוא ללווה מחזירו הוא בשנת 41)הרי
חוץ  ההלוואות כל (מפקיעה) משמטת שהיא השמיטה
[רבינו  מ"ב. פ"י, בשביעית ששנינו כמו המשכון, על ממלוה
(המלוה) בעלֿחוב אצלנו, "והעיקר מנמק: שם) (בפירושו
כאילו  יהיה - המשכון על אותו כשילוה לפיכך משכון, קונה
ואינו  ידוע לזמן שהלוהו ההוא בממון המשכון הקנהו
(בפסחים  יצחק רבי של דעתו כאן שקיבל ברור, משמט".
פ"י  החזקה ביד אולם משכון. קונה שבעלֿחוב לא:),
דינו  המשכון על שהמלווה פסק ה"א שכירות מהלכות
(ראה  חובו כל גובה - המשכון נאנס ואם שכר, כשומר
מפירושו  כאן בו שחזר מזה ויוצא שם), הראב"ד השגת
(מפרשי  הרי"ף של דעתו וקיבל בצעירותו, שכתב הנ"ל
ונראה  כאלו). חזרות כמה על העירו האחרונים, ידֿהחזקה
(שביעית  בירושלמי שמואל של דרשתו כאן מקבל שרבינו
אחיך  את לך יהיה "ואשר ג) טו, (דברים הכתוב על שם)
שלא  ואע"פ בידך. לאחיך שיש לזה פרט - ידיך" תשמט
משמט  אינו מחט משכונו שאפילו שמואל, של דעתו קיבל
חלק  את שמשמט הי"ד) ויובל משמיטה (בפ"ט ופסק כלום,
דמי  לגבי דרשתו את קיבל - המשכון דמי על היתר החוב
זו]. דרשה ע"פ מנמק שם במשנה הרע"ב גם המשכון.

צב.):42) (כתובות שאמרו מפני ממנו, לגבות יוכל ולא
של  (מטלטלין משתעבדי" לא חוב לבעל - דיתמי "מטלטלי
אביהם). של לבעלֿחוב משועבדים אינם - יתומים

החוב 43) - שמשכנו שבשעה והטעם, קטו. בבאֿמציעא
ועשה.44)כגבוי. לאוין שני - שבתורה מקראות שלוש

ד:)]. מכות (רש"י מקרא = הלוה.45)[שם של מרצונו
ולחם46ֿ) [במגידֿמשנה רבא. דעת כפי קיד: שם ברייתא

וכן  אלמנה בחובל למה מקשים, וה"ב ה"א למעלה משנה
אסור. הלוואתו בשעת שגם פסק נפש, אוכל כלי בחובל
לשלא  הלוואתו בשעת בין מחלק הוא חזרה, בדין וכאן,
נאמרו  האלו המצוות שלוש כל והרי הלוואתו? בשעת
(וכמו  אלמנה בדין משיג א בהל' והראב"ד חבלה? בלשון
חובל". זה אין הלוואה "בשעת נפש): באוכל ב בהל' כן

שרבי  שלא ונראה משמעותו חבלה שסתם להראב"ד מודה נו
להחזיר  חייב שאינו פסק כך ומשום הלוואה, בשעת
גילתה  נפש אוכל בכלי אולם הלוואתו, בשעת במשכנו
ונימוק  חובל", הוא נפש "כי ואמרה: האיסור, טעם התורה
להסביר  יש לזה ובדומה הלוואתו. בשעת גם יפה כוחו זה
החינוך' ב'ספר כי אלמנה, בגד בחובל רבינו שיטת גם
מנמק  תשי"ד) קוק הרב מוסד הוצאת ע"פ - תקצח (מצוה
שבור  שלבבה האלמנה, על לרחם וציונו באמרו: זה איסור
נימוק  על מסתמך רבינו שגם ומסתבר למשכנה. שלא ודואג,
מחלק  אינו שהרי קיבל, לא רע שם הוצאת של (הטעם זה
כל  מצא לא כך ומשום שם) גמרא ראה - לעשירה עניה בין
אבל  הלוואתו, בשעת ללא הלוואתו שעת בין לחלק טעם
חבלה  המונח את להוציא נימוק מצא לא החזרה במצוות

הרגילה]. ממשמעותו

.ÂÔkLÓÏ ‡aL ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL47ÌÈ¯·c ÔkLÓÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈ƒ∆»¿«¿≈…¿«¿≈¿»ƒ
ÔBkLÓ Ì˙B‡ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L48„‚a ÔB‚k , ∆ƒ∆¿»¿»»ƒ≈»«¿¿∆∆

Ba ÏÎB‡L ÈÏÎe ÂÈÏÚL49‰hÓ ÁÈpÓe .el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»»¿ƒ∆≈¿«≈»≈«ƒ«ƒ»

ÚvÓe50ıtÓe ‰hÓe ,¯ÈLÚÏ51ÈÚÏ52‡ˆÓp‰ ÏÎÂ . «»¿»ƒƒ»«»¿»ƒ¿»«ƒ¿»
el‡Ó ıeÁ B„È·53BkLÓÏ BÏ LÈ -54ÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ . ¿»≈≈≈¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ

ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe ,ÌBia ÌBi‰««¿ƒ««¿»««¿»»¿»»¿≈
ÌÈÏk55„Á‡ ÏËB -56„Á‡ ¯ÈÊÁÓe57Ú .È˙Ó „58‡e‰ ≈ƒ≈∆»«¬ƒ∆»«»«

?ÁwÏÂ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ59ÌÏBÚÏ „Ú60‰È‰ Ì‡Â . «»¿«¬ƒ¿ƒ««¿»¿ƒ»»
Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ÔBkLn‰61ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ««¿ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿≈«ƒƒ

‰ÂlÏ Ô˙B‡62ÌÈLÏL „Ú BÏˆ‡ BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - »«…∆¬≈∆«ƒ∆¿«¿ƒ
ÌBÈ63¯ÎBÓ ClÈ‡Â ÌBÈ ÌÈLÏMÓe ,64˙È·a ÔBkLn‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««¿¿≈
ÔÈc65ÂÈ·Ï ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰Âl‰ ˙Ó .66‰Âl‰ ˙Ó . ƒ≈«…∆≈«¬ƒ¿»»≈«…∆

BËÓBL - ÔBkLn‰ BÏ ·ÈL‰L ¯Á‡67ÏÚÓ ‰ÂÏn‰ ««∆≈ƒ««¿¿««¿∆≈«
ÂÈa68.¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , »»¿≈«¬ƒ

בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע. אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק (השווה וכוס קערה קדירה כגון
צז  (בסי' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב"ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע, ממיטה מכלֿשכן נו) ס"ק
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו  שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק"ס (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאיֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני  לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב כסא לו מניח
סידור  לענין ז הל' פ"א למעלה שכתב מה על שסמך

מקנים.51)(כסףֿמשנה). ארוגה - גס שם 52)מצע
דברים 53)קיג: שהם אע"פ כר, או אומנותו כלי כגון

ובלילה. ביום להם זקוק אינו - חייו לכדי לו הנחוצים
סידור 54) גבי אלא אומנותו כלי לו מניחים אמרו שלא

- למשכן אבל הפרעון, זמן כשהגיע שם) למעלה (ראה
אמרו  וכן לו. צריך שהוא בעת מחזירו שהרי ממשכנים,
ה, הל' למעלה (וראה ביום" המחרישה "ואת (קיג.) במשנה

בהלכה ו  ובלחםֿמשנה שם, מגידֿמשנה ועיין לו. בהערה
והוא 55)שלפנינו). מחרישות, שתי או כרים שני כגון

לאחד. רק ה"ג 56)צריך פ"י בבאֿמציעא תוספתא
מקובצת' ב'שיטה הובא הרשב"א וכפירוש קיג, שם (משנה
ד, הל' למעלה כמבואר מחזירו, ואינו המשנה) בפירוש
במכילתא  אמרו וכן לו. הצריך כלי אלא מחזיר שאינו
ואין  כלים שני לו היו אפילו "יכול כו כב, שמות דרשב"י
והיא  כסותה, היא תלמודֿלומר (=מחזיר), מהם לאחד צריך
אומר  עזאי בן ישכב. במה לעורו, והיא שמלתו (=משמשת)
ומונחת  למקופלת פרט בה, משתמש שעורו את 'לעורו'

לו.57)בתיבה". שצריך כחכמים.58)זה שם
גבייה.59) בתורת אצלו מחליטו שבא 60)ואינו מאחר

העבוט  השבת במצוות הוא הרי - משכון בתורת לידו
מחזיר  חובו? לגבות רוצה אם עושה, הוא "וכיצד לעולם.
ובא  בלילה, גם המחרישה ואת ביום גם ומשאירו הכר את

(מגידֿמשנה). חובו" לו ומגבים על 61)לב"ד שאין
העבוט. השבת מצות שמניחים 62)המלוה דברים אבל

ולא  במשכון נלקחים שאינם אעפ"י ומצע, מיטה כגון לו,
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קער

קער

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מוכרם  אינו העבוט, השבת במצות המלוה עליהם נתחייב
לבעלֿחוב  שמסדרים מהדברים הם אלו דברים כי - לעולם
סמ"ע  (עיין ז הל' פ"א למעלה כמבואר גבייה, בתורת ואינם

מא). ס"ק צ"ז לאחר 63)סי' אפילו המשכון נטילת כי
מלווהו  כאילו זה והרי היא, מחודשת כהלוואה - שהלווהו
בפחות  לתובעו רשאי שאינו בסתם, המשכון על עתה

ה. הל' פי"ג להלן שיתבאר כמו יום, שם 64)משלושים
סא. צז, סי' הגר"א ב"ד.65)ועיין שומת עלֿפי כלומר,

לו 66) לו: "תשיבנו שנאמר בביתֿדין המשכון מוכר אלא
דרשב"י  (מכילתא ליורשיו" מחזיר אתה ואי מחזיר, אתה
המלים: חמש שם. במשנה ברש"י והובאה כה, כב, שמות
ולא  (ר"מ) רומי בדפוס אינן לבניו" מחזיר אינו הלוה "מת
בבבא  נכלל זה שדין מפני נמחקו כנראה תימן, בכת"י

יוחנן.67)אחרונה). רבי של מאמר קיד: אמנם 68)שם
כמבואר  אביהם, חוב לשלם יתומים של מטלטלין גובים אין

גובין. משכון - ז, הל' פי"א להלן

.Ê·¯Ú‰69¯zÓ70B˙È·Ï Òk‰Ïe ÚB¯Êa BkLÓÏ ∆»≈À»¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿≈
¯Ê ·¯Ú Èk B„‚a Á˜Ï :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰ ÏhÏÂ71. ¿ƒ…««¿∆∆¡«¿«ƒ¿ƒ»«»

¯ÎO BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ72¯ÎO ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ¿≈ƒ∆≈»»≈∆¬≈≈¿«
BzÎ‡ÏÓ73- B˙Èa ¯ÎO ÔÈa ÂÈÏÎÂ BzÓ‰a ¯ÎO ÔÈa ¿«¿≈¿«¿∆¿¿≈»≈¿«≈

ÒÎÂ ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡lL BkLÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿«¿¿∆…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
B˙È·Ï74Û˜Ê Ì‡Â .B¯ÎOa ÔBkLn‰ ÏËBÂ75ÂÈÏÚ ¿≈¿≈««¿ƒ¿»¿ƒ»«»»

‰ÂÏÓa ¯ÎO‰76EÚ¯· ‰M˙ Èk :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «»»¿ƒ¿»»∆∆¡«ƒ«∆¿≈¬
'B‚Â ‰Óe‡Ó ˙‡MÓ77. ««¿»¿

הערב.69) ב"ד.70)את ע"פ שלא למלוה 71)אפילו
(שם  זר בשביל ערב כי ערב, של בגדו קח הכתוב אומר
אל  תבא "לא שנאמר ממה שם בגמרא למדוהו וכן קטו.).
אתה  אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו - לעבוט" ביתו
ולא  ממשלי, הפסוק רבינו (והביא ערב" של לביתו נכנס
לפי  נראה וטעמו תורה. של הפסוק על הדרש את הביא
הערב  של חובתו כי גם למדים אנו משלי של שמהפסוק
קעג:). ב"ב (עיין בלבד באמירה אפילו הוא המלוה כלפי

שכירות.72) של למלאכה.73)חוב עצמו את שהשכיר
נכנס 74) אתה אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו שם,

פעולה. שכר אלא מלוה, שאינו אחר חוב למשכנו
שם).75) ובב"י יד, סז, סי' חו"מ שו"ע (עיין רשם
הלוואה.76) בתור אצלו השכר מלוה 77)השאיר סוג כל

(שם). שהוא

.ÁB¯ÎO ‰È‰ Ì‡ ,ÈÚ ÏL BBkLÓ B„Èa ‰È‰L ÈÓ78 ƒ∆»»¿»«¿∆»ƒƒ»»¿»
B˙Át ÏÚ ¯˙È79Ìc¯˜ ÔB‚k ,80‡ˆBiÎÂ [ÏB„b‰] ¯qÓe »≈«¿»¿«¿…«»«»¿«≈

„ÈÓz B¯ÎO ‰kÓe ,B¯ÈkO‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆À»¿«¿ƒ¿«∆¿»»ƒ
˙eL¯ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰„·‡ ·ÈLÓk ‰fL ÈtÓ ;B·BÁa¿ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ¬≈»¿≈»ƒ¿

ÌÈÏÚa81. ¿»ƒ

בו.78) השימוש מחמת 79)שכר נפחת שהכלי מה
מעדר.80)השימוש. פב:81)את, פ: שם

âכסלו י"ח שני âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

ומצא 1) לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר
המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה
ורחוק  לשכר קרוב יתומים של נכסים להלוות שמותר ודין

להפסד.

.‡‡e‰ „Á‡ ˙Èa¯Óe CL2‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL . ∆∆«¿ƒ∆»∆∆¡«∆«¿¿…
‡e‰ Ôl‰Ïe ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï ˙Èa¯Ó·e ,CLa BÏ Ôzƒ̇≈¿∆∆¿«¿ƒ…ƒ≈»¿∆¿«»
.CMÈ ¯L‡ ¯·c Ïk CL ÏÎ‡ CL ÛÒk CL :¯ÓB‡≈∆∆∆∆∆∆…∆∆∆»»»¬∆ƒ»

BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ3¯ÚˆnL ,CLB ‡e‰L ÈtÓ ?CL ¿»»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆¿«≈
B¯Oa ˙‡ ÏÎB‡Â B¯·Á ˙‡4‰nÏÂ .5·e˙k‰ Ô˜lÁ6? ∆¬≈¿≈∆¿»¿»»ƒ¿»«»

ÔÈÂ‡Ï ÈLa ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ7. «¬…»»ƒ¿≈»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"àeä ãçà úéaøîe CLð"'eë ¤¤©§¦¤¨

תתן  לא ובמרבית בנשך לו תתן לא כספך "את האיסור
על  נוסף ואיסור כסף, על נפרד איסור אינו אכלך"
כמו  (שלא בריבית ההלוואה כללות על אלא אוכל,
על  שאינו גו"' בשעריך לאכול תוכל "לא האיסור
אלא  לחומה חוץ שני מעשר אכילת של הפעולה כללות
לחוד). יצהר ומעשר לחוד, תירוש מעשר לחוד , דגן על

למד  "איך משנה' ה'לחם קושיית תתורץ זה פי ועל
וריבית  באוכל נשך איסור (שיש אלו מדברים רבינו
איסור  היה נשך אם כי הוא" אחד ומרבית דנשך בכסף)

באוכל, איסור ומרבית שהם בכסף ללמוד אפשר היה
בשניהם  האיסור הנ"ל פי שעל אלא שונים, לאוין שני

בריבית. הלוואה - הוא אחד

כספך... את "שנאמר שכתב שאחרי הסיבה גם שזו וי"ל
נשך  שמו נקרא "ולמה הוסיף, כו'" ישך אשר דבר כל
העניין  כללות מסיים אח"כ ורק כו'", נושך שהוא מפני
כי  כו'". הכתוב חילקן "ולמה הוא אחד ומרבית שנשך
לומר  מקום היה דבר, בכל הם האיסורים ששני אף
ולכן  והמרבית, הנשך מצד שונים לאוין שני שהם
נושך  שהוא "מפני נשך שמו שנקרא שהסיבה הוסיף
שאי  מובן שמזה בשרו" את ואוכל חבירו את ומצער

נשך. בלא ולתרבית תרבית בלא לנשך אפשר
32 הע' 184 ע' ו' חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

מנת 2) על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
תעשה  לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה יותר לשלם
שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת,
נשך  בו יש דבר, כל הן אוכל הן כסף הן בריבית, המלווה
דברי  ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה

יום שני 



 ללפאמ י הלו מ י רדהמ • דהמ יתד    175 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעה

קעה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אזהרות, בכמה תורה שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו
להלן  וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר
כלומר, הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא של 3)מצוות
"למה 4)התוספת. אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות

עד  ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי דומה? הריבית
מרגיש  אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט

עליו". שתתבטבט עד שהנשך 5)בו כן אם כלומר,
היא. אחת לאֿתעשה מצוות אזהרות 6)והמרבית בשתי

כתבן  ולא וכו', תיתן לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את -
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד:

האיסור,7) לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות
(בחשבון  למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין אבל
לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות)
בספר  (רבינו בהם" והמצווה מהם המוזהר הדברים אלא

רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות

.·˙Èa¯a ˙BÂÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡L C¯„k8; ¿∆∆∆»¿«¿»»ƒ¿¿ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL9, ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒƒƒ«¿»»¿

EÈÁ‡Ï CLpz ‡Ï :¯ÓBÏk .‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL10ÔÎÂ . ∆«¿»»«…∆¿«…ƒ»≈¿»ƒ¿≈
˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡11ÈÓ ÏÎÂ .˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa »¿ƒ¿«≈≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿»ƒ

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÈa „Ú B‡ ¯ÙBÒ B‡ ·¯Ú ‰È‰L∆»»»≈≈≈≈≈∆¬≈∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa12BÊ .CL ÂÈÏÚ ¿…«¬∆∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆

Û‡ ‰¯‰Ê‡13¯ÙBqÏÂ ·¯ÚÏÂ ÌÈ„ÚÏ14,z„ÓÏ ‡‰ . «¿»»«»≈ƒ¿∆»≈¿«≈»»«¿»
‰ML ÏÚ ¯·BÚ - ˙Èa¯a ‰ÂÏn‰L15‰È‰˙ ‡Ï :ÔÈÂ‡Ï ∆««¿∆¿ƒƒ≈«ƒ»»ƒ…ƒ¿∆

‰Lk BÏ16˙Èa¯Ó·e ;CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ ; ¿∆∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿«¿ƒ
‡Ï ;˙Èa¯˙Â CL Bz‡Ó Áwz Ï‡ ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈»¿∆«ƒ«≈ƒ∆∆¿«¿ƒ…

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ;CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈO˙17. ¿ƒ»»∆∆¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
ÌÈLa ¯·BÚ ‰Âl‰Â18¯eÚ ÈÙÏÂ ;EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï : ¿«…∆≈ƒ¿«ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

¯Ú .ÏLÎÓ Ôz˙ ‡ÏÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÚÂ · …ƒ≈ƒ¿…»≈¿≈ƒ¿«≈»∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï ÌeMÓ ‡l‡ ÔÈ¯·BÚ19ÈÓ ÏÎÂ .CL ÂÈÏÚ ¿ƒ∆»ƒ…¿ƒ»»∆∆¿»ƒ

¯eÒ¯Ò ‰È‰L20B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÚiqL B‡ ,Ì‰ÈL ÔÈa ∆»»«¿≈¿≈∆∆ƒ«∆»≈∆
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏ ÌeMÓ ¯·BÚ - e‰¯B‰»≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

(כלומר 8) האונאה עושה שיעבור לאונאה דומה זה "ואין
המצוות  בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה)

רלו). עה:9)לאווין מציעא תינשך 10)בבא לא  כלומר,
ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו,

ביניהם.11) לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
"לא 12) תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה כל

"לא  רבים: בלשון וכתב שינה וכאן כנושה" לו תהיה
ובמדרש  ו, לא, פרשה רבה שמות מדרש (עיין תשימון"

תקכז). עמוד כד, משפטים המלווה 13)הגדול על נוסף
כחכמים).14)והלווה. - עה: מציעא ובבבא (שם,

נושה,16)שם.15) של דרכו היא בריבית שהלוואה
העני  הנוגש גם זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו
יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו
הנושים  מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר

משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את  שם 18)שמכשיל
רלז  לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת

תיתן  לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום עובר "לווה
עובר  שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול".

תשיך". לא "ולאחיך על גם לפני 19)בשלושה, על אבל
גורם  מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור
בלעדיהם  גם מלווה היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות מתווך 20)(ראה
בשימת  מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה

משנה). לחם (עיין הריבית

.‚el‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯·BÚ ‰Âl‰Â ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿∆¿«…∆¿ƒ«»≈
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡l‰21. «»ƒ≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ»
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÏkL22, ∆»««¿∆¿ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L23ÔÈica ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ -24, ∆ƒ¬»ƒ«»¬≈¿»««»ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe25Ì‡Â .‰ÂlÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ƒƒ»ƒ««¿∆«¬ƒƒ«…∆¿ƒ

ÌÈa‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó26. ≈««¿∆≈ƒƒƒ««»ƒ

הפסוק 21) (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם
ליה  "אהדר - נשך) מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח
השב  - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי
לוקים  אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו,
ובנוגע  - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו.
מתוך  ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים,
ד  הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא זה
אומר  הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין
שהם  פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג): (מצוה החינוך
עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים
ואינו  להישבון ניתן שהרי במלקות, אינו המלווה שאפילו
יתחייבו  בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני בדין

הלוואה,22)במלקות". בשעת התוספת שקצץ קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון

בשעת 23) התוספת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל
בדיינים  יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה,

ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו בית 24)(ראה עלֿפי
המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית כלומר, דין,

סא:).25) (שם כורחו הטילה 26)בעל לא שהתורה
(=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא (בבא השבה חיוב עליהם
לבריה  - השב) - לקחת ואם תיקח (אל רחמנא ליה מזהר קא

רחמנא". מזהר לא

.„ÁÈp‰27Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯ ÏL ˙BÚÓ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ƒƒ«»∆¬ƒ∆»∆ƒƒ««ƒ
.¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Èa¯ ÏL Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆≈∆ƒƒ≈»«»ƒ¿«¬ƒ
ÌiÒÓ‰ ¯·c ÏÎÂ ˙Èa¯ ÏL ˙ÈlËÂ ‰¯t Ì‰Ï ÁÈp‰28 ƒƒ«»∆»»¿«ƒ∆ƒƒ¿»»»«¿À»

ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰È·‡ „B·k ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ -«»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈¿¬ƒ∆«∆¿»ƒ
„Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ‰·eLz ‰OÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¿»¿…ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰·eLz ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙nL∆≈¬»ƒ…»»¿»≈¿ƒ

B„B·ÎÏ29.ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÌiÒÓ‰ ¯·„ elÙ‡Â , ƒ¿«¬ƒ»»«¿À»≈«¬ƒƒ

סב.27) מציעא בבא עליו,28)ברייתא בעליו ששם דבר
אביהם  שלקח הוא שזה לרבים וניכר סימן, בו שיש דהיינו

לקלון. זה ידי על נזכר ושמו ריבית שאין 29)בתור מפני
שאין  אמורים דברים במה (שם). רשע אב לכבד מחוייב הבן
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קעו

קעו

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אבל  תשובה, עשה ולא כשמת רשע? אב בכבוד חייב הבן
ממרים  מהלכות ו פרק (רבינו לכבדו הבן מחוייב בחייו,
תשובה  יעשה שמא שם, הרב"ז מפרש והטעם יא). הלכה
משנה  כסף (ראה עמך מעשה עושה אב מבזה הבן ונמצא

שם). משנה ולחם

.‰e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰30ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰Ó31‰·eL˙Ï C¯c Ô‰Ï ÁzÙÏ È„k ,32Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . ≈∆¿≈ƒ¿…«»∆∆∆ƒ¿»¿»«¿«≈

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - Ô‰Ó33‰˙È‰ Ì‡ . ≈∆≈«¬»ƒ»≈∆ƒ»¿»
ÌiÒÓ‰ ¯·c ˙Èa¯‰Â ˙Ói˜ ‰ÏÊ‚34‡e‰ È¯‰Â ¿≈»«∆∆¿»ƒƒ»»«¿À»«¬≈

BÓˆÚa35Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó -36. ¿«¿¿«¿ƒ≈∆

ãקודש משיחות ãנקודות

ïäì çzôì éãk ,ïäî ïéìa÷î ïéà ¯ eøéæçäL úéaøa éåìîe ïéðìæbä©©§¨¦©§¥§¦¦¤¤¡¦¥§©§¦¥¤§¥¦§Ÿ©¨¤
äáeLúì Cøc." ¤¤¦§¨

דעת  בריבית; מחילה יש אם הפוסקים מחלוקת ידועה
אין  הריבית את גבה כבר המלוה אם שגם הגאונים
מלהחזירה  המלוה את לפטור מועילה הלוה מחילת

זו". מחילה אסרה "התורה כי ללוה,

שיש  בשו"ע) ההלכה נפסקה (וכך הרא"ש דעת אבל
ריבית  ללקיחת מועילה אינה ואמנם בריבית, מחילה
להחזירה  וצריך זו ריבית לקח כבר אם אבל מעיקרא,

הלוה. מחילת מועילה

והכא  ... שבלע איסור כמו "שהוא הריטב"א: ומבאר
חבירו" מחילת תועיל לא שכן וכיון חייב, הוא לשמים
אינו  ריבית לקיחת שאיסור היא הגאונים שכוונת והיינו
ענין  שהוא אלא לחבירו חייב שהוא ממון דין בגדר
וחיוב  מצוה בגדר המלוה על הטילה שהתורה ואיסור

שבלע". ה"איסור את שיחזיר עד לשמים

היות  שעם לומר צריך מחילה, שמהני הרא"ש ובדעת
הרי  לשמים, חיוב הוא ללוה הריבית להחזיר שהחיוב
ומשום  ללוה הממון את להשיב התחייב זו מצוה מצד

מחילה. מהני כך

נחשב  הרא"ש לדעת וגם הגאונים לדעת שגם ונמצא
חיוב  עליו ואין המלוה, של לממונו בריבית ממון
החיוב  מצד אלא כשלעצמו ממון דין מצד להחזירו

התורה. שחייבה

לעשות  בא אם בריבית שהמלוה הרמב"ם פסק ולכן
לפתוח  כדי ממנו, מקבלין אין הריבית ולהחזיר תשובה

תשובה. דרך לו
118 ע' חי"ב לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

להחזיר.30) רצונם ומביעים מעצמם אלא 31)שבאו
צד:). קמא (בבא להם לחזור 32)מוחלים עליהם להקל

(שהובא  מעשה כאותו בפניהם, דלת לנעול ולא בתשובה
תשובה, לעשות שביקש אחד באדם "מעשה שם): בברייתא

עושה  אתה אם מבינה) ריק (אדם ריקה אשתו: לו אמרה
כדי  למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט אפילו תשובה
ומסיימת  תשובה". עשה ולא ונמנע הגזילות) כל את להחזיר
בריבית  ומלווי הגזלנין אמרו: שעה "באותה הברייתא:

מהם". מקבלים אין נוחים 33)שהחזירו מעשיו אין
סוף  המשנה בפירוש רבינו (השווה החכמים בעיני וישרים
י). משנה ג פרק אבות טוב יום תוספות וראה שביעית,

לקלון.34) בה משנה 35)ונזכר (עיין שהיה כמו בעין
קסא). דעה יורה הכסף ונקודות דייק 36)למלך רבינו

ומשמע  קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי וכתב בלשונו
"דבר  כתב בריבית ואילו מסויים, שאינו דבר אפילו
משנה  ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים"
בין  - הגזלן קנה לא גזילה ההבדל: את ונימק בזה, למלך
נקודות  (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא

ז). קסא, דעה יורה הכסף

.Â˙Èa¯ Ba ·e˙kL ¯ËL37ÏL ÔÈa ‰ˆeˆ˜ ÔÈa , ¿»∆»ƒƒ≈¿»≈∆
˙Èa¯‰ ˙‡ ‰·B‚ BÈ‡Â ,Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - Ì‰È¯·c38. ƒ¿≈∆∆∆«∆∆¿≈∆∆»ƒƒ

Ïk‰ ‰·‚Â Ì„˜39‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -40; »«¿»»«…ƒƒƒ∆»ƒƒ¿»
˜·‡ Ï·‡41‰·B‚ BÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙Èa¯42 ¬»¬«ƒƒ∆ƒƒ¿≈∆≈∆

‰ÂÏn‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓƒ«…∆««¿∆¿≈«¬ƒƒƒ««¿∆
‰ÂlÏ43. «…∆

פלוני"37) לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני לווה "פלוני
עב.). מציעא בבא המלוה,38)(רש"י את קונסין ואין

כרבי  ולא כחכמים (שם הריבית משום הקרן את שיפסיד
לא  גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר

הריבית). את ולא הקרן הריבית.39)את את אף
ג.40) הלכה למעלה כמבואר בדיינין, כעין 41)שיוצאה

עפר  ולא עפר כעין שהוא כאבק - ממש ריבית ולא ריבית
דין.42)ממש. אבק 43)בית  שאין וגבה , קדם אם

א. הלכה ו פרק להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית

.Ê„ÈÚÓe ·˙BÎk ‰Ê È¯‰ - ˙Èa¯ ¯ËL ·˙Bk‰ Ïk»«≈¿«ƒƒ¬≈∆¿≈≈ƒ
ÂÈÏÚ44Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ¯ÙkL ÌÈ„Ú45Ïk ÔÎÂ . »»≈ƒ∆»««≈¡…≈ƒ¿»≈¿≈»

Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰Âl‰«…∆«¿∆¿ƒƒ≈»¿≈«¿»¬≈≈
˙‡ÈˆÈa e¯ÙÎÂ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ÌÈ¯ÙBÎk¿¿ƒ«≈¡…≈ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ46,'B‚Â CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿
È‰Ï‡ ÈÈ È‡ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎ47. ¬ƒ¿»¡…≈∆¬∆≈ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒ

עצמו.44) יוסי 45)על רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
קורא  אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא
ולבלר  עדים מביאים והם לחייו, עימו יורד - רשע לחבירו
לישראל  (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס

ישראל". באלוקי כפר ה'46)בריבית) בהשגחת כלומר,
שכן  מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על
העולם  על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה
ההלוואה  שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה
להמציא  ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית

הכשרה. בדרך פרנסתו אחד פרשת 47)לכל כהנים בתורת
מארץ  אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר
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קעז

קעז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ח שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המודה  שכל ריבית, מצוות את שתקבלו תנאי על מצרים,
במצוות  הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות

מצרים". ביציאת כופר - ריבית

.ÁÌ„‡Ï ¯eÒ‡48˙BÂÏ‰Ï49˙Èa¯a B˙È· È·e ÂÈa50. »¿»»¿«¿»»¿≈≈¿ƒƒ
„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡51Ô‰Ï Ô˙BpL ‡e‰ ‰zÓe52 ««ƒ∆≈«¿ƒ«»»∆≈»∆

‰Ê ¯·„a ÌÏÈb¯È ‡nL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -53. ¬≈∆»∆»«¿ƒ≈¿»»∆

עה.48) מציעא בניו,49)בבא אצל הלוואה לעשות
מבניו. ללוות טעם 50)כלומר, להטעימן כוונה מתוך

גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית, הנאת כלומר , ריבית,
טעמו  שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם
בשיטה  מובא והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת
הלחםֿמשנה  לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת.

עליהם). עיין והטוריֿזהב, נוהג 51)והמשנהֿלמלך
הבנים. עם ביחסיו בממונו בתור 52)בוותרנות ולא

לאחרים 53)ריבית. גם להלוות ויבואו ריבית בקבלת
בריבית.

.ËBÏ Ô˙Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz54¯˙È «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿»«»≈
Úe„È ¯·c‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰ÂlM ‰Ó ÏÚ««∆»»ƒ∆¬≈∆À»∆«»»»«
¯eq‡ ¯ÓÁ ÔÈÚ„BÈ Ô‰ È¯‰L ,‰zÓ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«∆»«»»∆¬≈≈¿ƒ…∆ƒ

˙Èa¯‰55. »ƒƒ

בשעת 54) כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון בשעת
קצוצה  ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה
אלא  חכם לתלמיד התירו ולא ג). הלכה ו פרק להלן (ראה
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין

חכם,55) תלמיד שאינו למי אבל ריבית, בתור נותנם ואינו
בתור  שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו
פי  על "ואף כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית
שלא  בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן
בתשובותיו  מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו
היחידים  אלא זה על לסמוך "שאין דעתו קפ"ב ) (סימן

זולתם". לא הכשרים

.ÈB¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰56B‡] ,¯˙BÈ ‰Âl‰ ‡ˆÓe ««¿∆∆¬≈»»«…∆≈
¯˙BÈ ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓe B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰L57È„Îa Ì‡ :[ ∆∆¡ƒ»»««¿∆≈ƒƒ¿≈

‰ÚBË ˙Úc‰L58Â‡Ï Ì‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -59‰zÓ - ∆«««»«»¿«¬ƒ¿ƒ»«»»
BÏ Ô˙pL ‡e‰60‰ÏÊ‚ B‡ ,61B„Èa BÏ ‰˙È‰62ÚÈÏ·‰Â ∆»«¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«
ÔBaLÁa BÏ63¯Á‡ B‡ ,64‰nÎa .BÏ ÚÈÏ·‰Ï ‰eˆ «∆¿«≈ƒ»¿«¿ƒ«¿«»

„Á‡a ?‰ÚBË ˙Úc‰65ÌÈL·e66‰MÓÁa B‡67B‡ «««»¿∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»
‰Ó ‡nL ;‰¯OÚa68‰¯OÚ B‡ ‰MÓÁ ‰MÓÁ «¬»»∆»»»¬ƒ»¬ƒ»¬»»

˙BiLÈÓÁ‰ ÔÈÓ ¯˙È ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯OÚ69ÔÈÓ B‡ ¬»»¿≈ƒ»»»≈ƒ¿««¬ƒƒƒ¿«
„Á‡ „Á‡ ˙Bi¯ÈOÚ‰70‡nL ;BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - »¬ƒƒ∆»∆»«»¿«¬ƒ∆»

ÌÈ„Á‡‰71B‡ ˙BiLÈÓÁ‰ Ô‰a ‰BÓ ‰È‰L »¬»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒƒ
Ì‰nÚ e·¯Ú˙ ˙Bi¯ÈOÚ‰72. »¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»∆

סג:56) בקטע 57)שם ונציא) (רומא, הראשונים בדפוסים
שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר
הדעת  שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור
רבינו  שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו טועה

ואשכח  לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא
(יותר)". טופיאתא הלווה) לו שהחזיר בכסף (מצא בהו

מבאר 58) (בסמוך המעות במניין לטעות עלולה כלומר,
או  שהמלווה, להניח ויש - טועה) הדעת בכמה רבינו

בחשבון. טעה הדעת 59)הלווה, שאין בכדי - שמצא
ט)60)טועה. (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

מקום  מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
להחזיר  חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה
סימן  דעה יורה דעת (חוות חכם תלמיד שאינו למי אפילו

ב). קטן סעיף לתלות 61)קס שאין ובמקום כלומר,
חינם  מתנת נותן שאינו לב קשה אדם שהלווה כגון, במתנה,
שטעה  להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו -

שם). (גמרא חוזר 62)בחשבון ועתה רבים, ימים זה
הגזילה 63)בתשובה. השבת מצוות ידי בזה ויוצא

ח. הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר
ביניהם 64) היה שלא כגון, בגזילה, לתלות שאין במקום

וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם
בגמרא). המעות 65)(שם מונה כשהוא - אחד מטבע

יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה
במניין. שטעה היינו 66)תולים זוגית ספירה מונה כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים,
יש 67) עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,

בטעות. למנות 68)לתלות זה לווה או מלווה של מנהגו
עשיריות  או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא

משנה). לחם לפי 69)(עיין ספירה של החישוב לפי
עשר.70)חמישיות. אחד או שישה שמצא כגון,

מטבע 71) בצד להניח עשיריות או בחמישיות המונים דרך
סופרים  המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד
או  החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את

הרי"ף.72)העשיריות. וכפירוש שם

.‡È‰ÂÏn‰73ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡74·˙Bk‰ ÔÎÂ , ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿≈«≈
BÏ˜LÓ L¯Ùe ,Úe„È ÚaËÓ d˙a˙Îa BzL‡Ï75, ¿ƒ¿ƒ¿À»»«¿≈«»«≈≈ƒ¿»

eÙÈÒB‰Â76˙ÓÁÓ ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡ :BÏ˜LÓ ÏÚ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬«
˙ÙÒBz‰77eÙÈÒB‰ elÙ‡Â ,˙ÙÒBz‰ ¯eÚL BÏ ‰kÓ - «∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¬ƒƒ

- ˙ÙÒBz‰ ˙ÓÁÓ eÏÊe‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡e‰L Ïk ÂÈÏÚ»»»∆¿ƒ…¿≈¬««∆∆
d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,BÏ ‰kÓ BÈ‡≈¿«∆∆»≈ƒ«¿≈««≈¿»

‰ÚL78ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .79„Ú ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰La ? »»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ»»«
e‰eOÚÂ ‰Úa¯‡ BÏ˜LÓ ‰È‰L ÔB‚k ,B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆»»ƒ¿»«¿»»¿»

B˙ÈLÈÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ eÙÈÒB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰MÓÁ80- ¬ƒ»¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
˙ÙÒBz‰ Ïk BÏ ‰kÓ81eÏÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»«∆∆««ƒ∆…¿

e˙ÁÙe ÚaËn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .˙B¯t‰«≈¿«ƒ¿«¿∆«««¿≈«ƒ¬
epnÓ82. ƒ∆

צז:73) קמא פה 74)בבא בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע, באותו שיפרענו

יחידות 75) למספר המטבעות ערכי התאימו בתקופתם
- הקטן המטבע ממשקל כפול שמשקלו מטבע משקלם:

כפול. המלכות.76)ערכו עלה 77)מטעם המטבע שער
התוספת, עם מטבע באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא
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קעח

קעח

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ט שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ריבית. זה אינו 78)והרי המלווה שהרי הפירעון, בשעת
לקנות  יכול אינו כי המשקל, תוספת ידי על כלום מרוויח
בשעת  לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא במטבע

שם. ותוספות רש"י ראה מנכה.79)ההלוואה. שאינו
המתכת 80) לעניין המטבע הושבחה מהתוספת שכתוצאה

חמישיתו, עד אבל יותר. יקבל כסף של לגוש יתיכו ואם שבו,
בני  דרך ואין מועט, השבח ההתכה, הוצאות עם בהתחשב
מקובצת  שיטה (עיין מתנה בתור ונותנם זה על להקפיד אדם

שלמטה 81)שם). התוספת של ההפרש את אפילו
לו,82)מחמישיתו. מוסיף הפחת מחמת הפירות הוקרו אם

היוצא  ממטבע לו נותן הוקרו לא ואם ההפרש. למלווה,
אבל  חמישיתו עד שפחתו אמורים, דברים במה שעה. באותה

שם). (רי"ף הפחת כל משלים כך על יתר פחתו אם

.·ÈÏÒÙÂ ,ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰83Ì‡ : ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿ƒ¿«ƒ
d˙B‡Ï C¯„ BÏ LÈÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆∆¿»
CÏ :BÏ ¯ÓB‡Â ,e‰ÂÏ‰L ÚaËnÓ BÏ Ô˙B - ‰È„Ó¿ƒ»≈ƒ«¿≈«∆ƒ¿»¿≈≈
- ÌLÏ C¯„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÈBÏt ÌB˜Óa B‡ÈˆB‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈∆∆¿»

‰ÚL d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B84ÔÎÂ . ≈ƒ«¿≈««≈¿»»»¿≈
‰a˙Îa85. ƒ¿À»

המלכות.83) מטעם מהמחזור צח.84)הוצאה שם
י.85) הלכה אישות מהלכות ט"ז בפרק ביארו

.‚ÈÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰86‰ÂÏnÏ ÏÁnL ‰Âl‰L : ƒ¿»«¿ƒ∆«…∆∆»«««¿∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁwÏ „È˙ÚL B‡ epnÓ Á˜lL ˙Èa¯a»ƒƒ∆»«ƒ∆∆»ƒƒ«««ƒ
ÏÈÚBÓ BÈ‡ - ‰zÓ Ô˙ B‡ ÏÁnL B„iÓ ewL∆»ƒ»∆»«»««»»≈ƒ

ÌeÏk87‰ÏÈÁÓ ÌÏBÚaL ˙Èa¯ ÏkL ;88Ï·‡ ,‡È‰ ¿∆»ƒƒ∆»»¿ƒ»ƒ¬»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,BÊ ‰ÏÈÁÓ ‰¯Ò‡Â ‰ÏÁÓ ‡Ï ‰¯Bz‰«»…»¬»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈
.Ì‰È¯·c ÏL ˙Èa¯a elÙ‡ ,˙Èa¯a ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰«¿ƒ»∆∆¿ƒƒ¬ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆
¯Á‡Ó ‡l‡ .‰BÎ BÊ ‰‡¯B‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈»»¿»∆»≈««

‰ÂÏn‰ Ú„ÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L89¯·cL ∆¿ƒ««¿∆¿«¬ƒ¿»«««¿∆∆¿«
BÏ LÈÂ ‰OÚ ¯eq‡90epnÓ ÏhÏ91ÏÁÓÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ»»¿≈ƒ…ƒ∆ƒ»»ƒ¿…

e¯Ó‡ Le¯Ù·e .ÏÊb‰ ÏÁBnL C¯„k ,ÏÁBÓ -≈¿∆∆∆≈«»≈¿≈»¿
ÌÈÓÎÁ92ÔÈ‡ - e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰L , ¬»ƒ∆««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈

˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰L ÏÏkÓ .Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó93. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆«¿ƒ»∆∆

ב.86) סימן שם בראש ועיין סא. מציעא בבא פי על
גבהו.87) כבר אם הלאו לתיקון או נתינתו להתיר
נותנו.88) מדעתו הנוסחה:89)הלווה אחרים בספרים

הך. והיינו - להוציא 91)ללווה.90)הלווה הוא יכול 
דין. בבית למעלה 92)מהמלווה (השווה צב: קמא בבא

ה). הלכה ד על 93)פרק חולק שאינו מורה רבינו לשון
מועילה  שהמחילה משום כבר, שגבה בריבית אלא הגאונים
שאין  מסכמת, דעתו לגבות העתיד ריבית על אבל כחשבון,
נתינת  להתיר מועילה במתנה שנותנו רצונו והבעת המחילה
משנה, (מגיד היא מחילה ריבית נתינת כל שכן ריבית,

י). הלכה למעלה והשווה

.„ÈÌ˙B‡ ÔzÏ ¯zÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ94‡Ï,ÔÓ‡ Ì„ ƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ≈»¿»»∆¡»
ÌÈ·BË ÌÈÒÎ BÏ LiL95.„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ , ∆≈¿»ƒƒ»¿»»¿»¿∆¿≈

LÈ Ì‡ ;Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«¿ƒƒ¿∆≈¿≈»∆ƒ≈

ÌL LÈ Ì‡Â ;ÁÂ¯‰ ÔÓ Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ôz - ÁÂ¯ ÌL»∆«≈»∆∆¿»ƒ»∆«¿ƒ≈»
‰fL .Ec·Ï ‰z‡ „ÈÒÙz - „ÒÙ‰96‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡97, ∆¿≈«¿ƒ«»¿«¿∆∆¬«ƒƒ

ÈÒÎ·e ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡ ÏÎÂ¿»¬«ƒƒ≈»¬»∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
e¯Ê‚ ‡Ï ÌÈÓB˙È98. ¿ƒ…»¿

ע.).94) מציעא (בבא עיסקא קרקעות,95)בתור היינו,
נחלות  מהלכות י"א פרק (רבינו משובח) (קרקע עידית ויהיו
"דמשפר  שם בגמרא רבינו נוסחת הנראה וכפי - א) הלכה
בהלכות  - ושם שם. רש"י ועיין "דמשפו" ולפנינו ניכסיה",
אפוטרופוס: למינוי הנוספים התנאים יתבארו - נחלות
פרטם  ולא - נידוי" קיבל לא ומעולם התורה, דיני "ושומע
ששם  - נחלות בהלכות שיתבאר מה על וסמך כאן רבינו
(לחם  יתומים לנכסי הנוגעים הדינים ביאור מקום עיקר

אלו.96)משנה). תנאים לפי העסק נתינת היינו,
קצוצה,97) ריבית זה ואין - ח, הלכה ה פרק להלן כמבואר

שם  שיהיה ייתכן הרי כי ובטוח, קצוץ הריווח שאין מאחר
מעותיהם 98)הפסד. יכלו "שלא היתומים לתקנת

שם). רש"י וראה (שם, פרוטה" פרוטה להאכילם

âכסלו י"ט שלישי âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

שלווה 1) ישראל ודין בריבית, הגוי מן ללוות שמותר מבאר
לגוי  ערב להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן
ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה
ואין  להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור
שלא  חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין
ודין  מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן, עם השכר יצרף
אמירה  שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים
ודין  ריבית, הערמת משום האסורים דברים ודין שמותר,

דינרים. משכיר

.‡ÔÈÂÏÓe Ô‰Ó ÔÈÂÏ - ·LBz ¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿≈»…ƒ≈∆«¿ƒ
Ô˙B‡˙Èa¯a2EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;3EÈÁ‡Ï - »¿ƒƒ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ‰ ¯‡LÏÂ ,¯eÒ‡4CÈM‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯zÓ »¿ƒ¿»»»À»ƒ¿«¬≈¿«ƒ
CÈM˙ È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5ÈtÓ . ¿≈»ƒ∆∆¡««»¿ƒ«ƒƒƒ

‰ÚeÓM‰6‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL e„ÓÏ7.‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ . «¿»»¿∆ƒ¿«¬≈¿∆ƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות

"éMäì äOò úåöîeíéáëBk ãáBòì C." ¦§©£¥§©¦§¥¨¦

ש"אסור  אף מעכו"ם, ריבית לקחת התורה שהתירה מה
וגם  מנכרי בין מישראל בין תורה דין כלֿשהוא לגזול
ואחד  עכו"ם ואחד וממכר, במקח אדם בני לרמות אסור
והונאה, מגזל ריבית שונה כי הזה", בדבר שוים ישראל
התורה  הקילה ולכן הלוה, מדעת נלקחת שריבית
ולכן  מדעתו שלא הם והונאה גזל אבל מעכו"ם בריבית

לעכו"ם. גם אסורים

לעכו"ם, להשיך מצותֿעשה יש מדוע להבין צריך אבל
ומהו  ממון, חיסרון בו יש כי "נשך" קראתו התורה הלא

עכו"ם. של ממון לחסר שנצטווינו הטעם

יום שלישי 
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קעט

קעט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו י"ט שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

של  בממונם העניינים: פנימיות פי על בזה והביאור
נשמתו" לשורש השייכים קדושים "ניצוצין ישנן ישראל
להרוויח  יכול שאדם בעולמו הקב"ה שהטביע ומכיון
שגם  מובן הרי בריבית, אותו שילווה ידי על בכספו
לשורש  שייכות איזו להם יש ריבית של הניצוצין
ניתן  לא ריבית אסרה שהתורה מאחר אלא נשמתו,
כל  של בניצוצין כמו דחי'ה של בדרך אלא לבררן

האסורים. הדברים

להלוות  שמותר רק שלא אומרים שיש מה יובן ובזה
לקחת  כדי לו להלוות מצוה שאף אלא  בריבית לגוי
הישראל, להלוואת זקוק שהנכרי בזה כי הריבית, ממנו

בממונו. נמצאים ישראל של שניצוצין מוכח
115 ע' חי"ב (לקו"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ע:2) שכוונת 3)ב"מ מורה, זה פסוק על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב וגר הגוי מן ההלוואה היתר להוכיח רבינו
אזהרה  זה שפסוק ב, הל' פ"ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י גמרא (עיין שמותר הוא פשוט
בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק ללמוד אין בריבית לגוי
רבינו  בדברי לגרוס מציע והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי עם אחד בפסוק הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי לגרוס נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע נשך) מאתו תקח אל וגו' אחיך
קנט). סי' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

משנה4ֿ) (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
(כסף5ֿ)למלך). בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כיֿתצא פרשת דברים, 'ספרי'

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף ב'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע"ז מהל' בפ"י
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב"ד ודעת קצח). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב'סיפרי' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי אתה לנכרי
הרמב"ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף עובר הישראל את

ב). הל' פ"א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡8„·BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10e¯Êb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿

BnÚ B˙·ÈLÈ ·¯a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈

ÂÈÙlÓ Á¯Ba12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚¯ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï ¯zÓ - ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ¯‰Ï elÙ‡ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ14˜·‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ˙Èa¯15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…

ע:8) רבינו 9)ב"מ שמבאר כמו מותר, – ריבית אבק אבל
ההלכה. להרווחה.10)בסוף לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי עצמו 12)ועל מונע
יתבענו. שלא - הגוי אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי, עם

מישיבת  וכ"ש הארץ עמי מישיבת להתרחק תלמידֿחכם
מהל' ופ"ו יא, הל' התורה יסודי מהל' פ"ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט). סי' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י משם שמעתי הרשב"א, וכתב כתלמידיֿחכמים.
וכן  חייו". לכדי שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט: סי' בשו"ע הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק לפי להרויח, ואפי' אדם לכל
בריבית  לגוי ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.‚Ó ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡¯OÈ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„·BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.¯Á‡‰ Ï‡¯OÈ „Èa ÌzÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב"מ דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי כי אסור, - הגוי
קסח). סי' שם ('טור' אסור שהוא לגוי הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע דעת על הגוי אצל המעות הביא
שאין  לפי אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי
שמישראל  ומאחר הגוי, עם ישראל ביחסי שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי  על הניחם לישראל הגוי אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.„,˙Èa¯a Ï‡¯OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ21,Ï‡¯OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô˙ Ï‡¯OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני באומר והואֿהדין
שם). הגוי 21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי שמן

נותנם. השני.22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי 24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי

ישראל, אצל לגוי שליחות יש חכמים אמרו לחומרא
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(כסףֿמשנה  בדיינים שיוצאת קצוצה ריבית כחומר ועשאום
והרשב"א  והרמב"ן רבינו). בדעת הרשב"א תלמידי בשם
ואינה  ריבית אבק אלא זה אין ולדעתם רבינו, על חולקים

מגידֿמשנה). (עיין בדיינים יוצאת

.‰„·BÚ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÏ˙Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«≈
ÌÈ·ÎBk25„·BÚÂ .Ï‡¯OÈÏ ˙Èa¯a Ô˙BÂÏ‰Ï È„k , »ƒ¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÂÏ‰L ÌÈ·ÎBk26 »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿ƒ¿»≈
·¯Ú‰ Ú·BzL Ì‰ÈÈ„aL ÔÂÈkL ;·¯Ú BÏ ˙BÈ‰Ï ¯Á‡«≈ƒ¿»≈∆≈»∆¿ƒ≈∆∆≈«∆»≈

‰lÁz27˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ Ú·Bz ·¯Ú‰ ‡ˆÓ , ¿ƒ»ƒ¿»∆»≈≈«∆ƒ¿»≈»ƒƒ
Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ da ·iÁ ·¯Ú‰L∆∆»≈«»»»≈»ƒ¿ƒ»ƒƒ≈
- ‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈÏÚ»»»≈»ƒ∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰28. ¬≈∆À»

בריבית 25) אותם ילוה והגוי גוי, ביד להפקיד כלומר,
הוא  וכן הרי"ף, וכנוסחת סא: ב"מ ע"פ (כ "מ לישראל

ח). הל' ה פרק שם את 27)שם.26)בתוספתא ורואים
שתובעים  ישראל, לדיני (בניגוד כלווה - המלוה כלפי הערב
ונפרע  הערב אצל חוזר אז לו נתן לא ואם תחילה, הלווה את
כאילו  זה, והרי ג) הל' פכ"ה להלן שיתבאר כמו ממנו,

לישראל. והלווה וחזר הגוי מן לוה בשעה 28)הערב כי
הקרן  הלווה של חובו ממנו ונפרע הערב, אצל הגוי שחוזר
לישראל  מלוה הוא שעה באותה כאילו זה הרי והריבית,
ותובע  חוזר והריבית) הקרן (היינו שהלווהו ומה - חבירו

ממנו.

.Â‰ÂlL Ï‡¯OÈ29,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÚÓ ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Êe30¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ :¯ib˙Â , ¿»»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«∆…ƒ¿«≈

Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê31Ì‡Â ;˙Èa¯‰Â ¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿»ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê ¯ib˙pMÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿…

˙Èa¯‰32ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .33Ï‡¯OiÓ ‰ÂlL »ƒƒ¬»≈»ƒ∆»»ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂÏÓa ˙Èa¯‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ ,˙Èa¯a¿ƒƒ¿»«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿»««ƒ
˙‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ¯ib˙pL ¯Á‡ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL∆¿»»»»««∆ƒ¿«≈∆∆«∆∆¿∆

ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La :e¯Ó‡È ‡lL ;˙Èa¯‰34.‰Ê ¯ib˙ »ƒƒ∆……¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Èa¯‰ ˙BÚÓ Ïk ¯ib˙pL ¯Á‡ epnÓ Ï‡¯Oi‰ ‰·B‚Â¿∆«ƒ¿»≈ƒ∆««∆ƒ¿«≈»¿»ƒƒ

·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk Ô‰a ·iÁ˙pLÌÈ35. ∆ƒ¿«≈»∆¿∆»»≈»ƒ

עב.29) לחשבון 30)שם והקרן הריבית צירף זמן לאחר
לפלוני. חייב אני וכך כך עליהם: שטר לו וכתב אחד,

שם).31) (רש"י הוא וכקרן כגבוי, חשוב שזקפו שמשעה
מכיון 32) שהתגייר, קודם שהצטבר הריבית את לא ואפילו

של  ריבית כזקיפת הדבר נראה - שנתגייר לאחר שזוקפו
קעא). סי' ושו"ע 'טור' (מגידֿמשנה, לישראל ישראל

ריבית.34)שם.33) של מחוב עצמו אבל 35)לפטור
דעת  (וכן שנתגייר לאחר שעלה הריבית את גובה אינו

כרא"ש). ולא שם, ב'טור' הרמ"ה

.Ê‰ÂˆÓ36ÌÈc˜‰Ï37˙‡ÂÏ‰Ï ÌpÁa Ï‡¯OÈ ˙‡ÂÏ‰ ƒ¿»¿«¿ƒ«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¿»«
˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ38. ≈»ƒ¿ƒƒ

עא.36) ללוות.37)שם הבאים וגוי כלומר,38)ישראל

הגוי  הלואת למצות קודמת בחנם ישראל הלוואת מצות
ונכרי  "עמי (שם הריבית את מפסיד שהמלוה אע"פ בריבית,

קודם"). עמי -

.ÁÂÈ˙BÚÓ ÔziL Ì„‡Ï ¯eÒ‡39˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ »¿»»∆ƒ≈¿»»¿»»¿»
„ÒÙ‰Ï40‡¯˜ - Ôk ‰OBÚ‰Â .‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡ ‰fL , ¿∆¿≈∆∆¬«ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»

ÚL¯41Ô˙ Ì‡Â .42ÔÈ„k „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ÔÈ˜ÏBÁ - »»¿ƒ»«¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ
˜ÒÚ‰43˜BÁ¯Â „ÒÙ‰Ï ·B¯˜ ÂÈ˙BÚÓ Ô˙Bp‰Â . »≈∆¿«≈¿»»¿∆¿≈¿»

¯ÎOÏ44„ÈÒÁ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -45. ¿»»¬≈∆ƒ¿»»ƒ

נושא 39) יהיה לבדו המעות שמקבל דהיינו עיסקא, בתור
מהל' פ"ו (ראה מהרווח חלק יקבל הממון ובעל ונותן,

מב). הערה ולהלן וה"ב, א הל' ושותפין שם 40)שלוחין
חלקו  המעות בעל יקבל - רווח ישא העסק אם דהיינו ע.
המתעסק  על ההפסד אחריות הפסד, יהיה ואם שהתנו, כפי
"קרוב  שכתב ומה יד). הל' פ"ד למעלה (השווה בלבד
נותן  אפילו הואֿהדין כי דוקא, לאו להפסד" ורחוק לשכר
הרווח  של שווה חלוקה יסוד על דהיינו שכר, למחצית
כל  של עמלו שכר לו נותן אלאֿאםֿכן אסור, - וההפסד
מקובצת' ב'שיטה ריטב"א (ועיין ט הל' לקמן כמבואר יום,

ב'שיטה 41)שם). יהונתן (רבינו חכמים דברי על שעובר
הרשעים, ממדת הוא שזה שהכוונה ונראה שם). מקובצת'
רשעים", מדת "זו ד): פרק (ב"מ בתוספתא הנוסחא הוא וכן
שלי  ושלך שלי, שלי י) משנה (פ"ה באבות שאמרו עלֿדרך

רשע. חלוקה.42)- תנאי שום ביניהם התנו ולא בסתם,
שבעל 43) ב, א, הל' ושותפין שלוחין מהל' בפ"ו שנתבאר

מימי  יום כל של עמלו שכר למתעסק ליתן צריך הממון
ואם  ה"ט). פ"ד שכירות הלכות (ראה בטל כפועל השותפות
ברווח  חלקו שיהיה חכמים תיקנו עמלו, שכר ליתן רצה לא
אם  היינו ההפסד, באחריות חלקו מאשר יותר המתעסק של
המעות  ובעל הרווח שלישי שני המתעסק יטול רווח שם יש
ובעל  בשליש המתעסק נושא - הפסד של ובמקרה שליש,
חכמים  ש"תיקנו לפי הדבר, וטעם שלישים. בשני המעות
הממון  חצי יהיה בהם, להתעסק לחבירו מעות הנותן שכל
זו  תקנה ולפי פקדון, בתורת האחר והחצי הלוואה, בתורת
לאמצע  הממון כל של ההפסד או השכר שיהיה איֿאפשר
שכר  נוטל הממון בעל נמצא כן, אומר אתה שאם בשוה,
זה  אלא כלום, עושה ואינו פקדון שהם מעותיו חצי
שהלווהו  מעותיו מפני פקדון של בחצי לו טורח המתעסק
ב). הל' שם (רבינו ריבית" אבק לידי באים ונמצא

(עיין 44) חכמים שתיקנו משליש פחות ברווח שחלקו היינו
שם). מקובצת' ב'שיטה למעלה 45)ריטב"א והשווה שם,

מ. הערה

.ËÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡46ÈÂÁ47¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ48ÔzÈ ‡ÏÂ , ≈ƒƒ∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿…ƒ≈
˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ49ÌÈˆÈa ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ »ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»¿…≈ƒ

BlL ÔÈÏB‚¯z‰ ˙Áz ·ÈLB‰Ï50¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ51, ¿ƒ««««¿¿ƒ∆¿«¬ƒ»»
ÔÈÓL ÔÈ‡Â52ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú53˙ÈˆÁÓÏ ÔÓhÙÏ ¿≈»ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«¬ƒ

¯ÎO54BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,55B‡ . »»∆»ƒ≈»«¿«¬»¿
e¯‡aL BÓk ,B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ¯ ‰È‰È56 ƒ¿∆∆««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿∆≈«¿

˙eÙzM‰ ÔÈÚa57. ¿ƒ¿««À»
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סח.46) פירותיו.47)שם חלוקה 48)למכור יסוד על
וההפסד. הרווח של (שם).49)שווה הזול במקום

בגידול 50) לטפל יהיה ועליו הביצים, מקבל של
שווין 51)האפרוחים. שיהיו מה האפרוחים, רווח של

הביצים. דמי על וימסרם 52)יותר עתה, שווים הם כמה
לפטמם. ב"ב 53)לרועה בפירושו (רבינו צעירים חמורים

הפיטום.54)עח:). שבח של 55)של עמלו כלומר,
התרנגולים  בעל של ומזונו עמלו ושכר פירות, ולוקח חנווני
על  נוסף והעגלים האפרוחים למזון שמוציאים והרועה,

ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.ÈÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜¯˜a B‡ ˙BÚÓa B¯·Á ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59¯ÎO‰ Û¯ˆÈ ‡Ï -60Ô¯w‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

¯ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa¯ È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63·zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙¯B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa¯‰ ˙‡ Ba ‰·B‚Â ,L¯Bi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף בממון ונותן נושא

בה"ח. הרווח.60)כמבואר או 61)אומדן בעסק כחלקו
ע"פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח.). (שם בו הנקוב כפי (כסף63ֿ)שטרו, קרקע או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי את יודע שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק

ריבית. גביית לידי

.‡ÈB˙B‡ ¯Á‡Ï B‡ ˙Èa¯‰ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈ·La68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â69˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿

˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי, המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח) בלשון - שתלווני" "בשביל בבבלי המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס). סי' יורהֿדעה יוסף' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי: ונוסחת הירושלמי, כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב:). (שם

.·È‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈

BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ¯·„a BÒl˜iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ - ¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡¯˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡74‡¯Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆

¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»

עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו במקום 74)כלומר, אפילו - בחנם

(ראה  מקרא לימוד על שכר ליקח שלא עצמם, על שהחמירו
ז). הל' תורה תלמוד מהל' הדין 75)פ"א שמצד אע"פ

שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד כלומר,76)אסור
אסור. - בלבד דיבור הנאת אפי'

.‚ÈÚc :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
¯ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

¯k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע
וכו'".78) "דע באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי

- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט"ז  בזה שכתב מה ראה קס. סי' יורהֿדעה יוסף' ב'בית
דברי  לפרש הכרח כל רואה איני ברם, ה. ס"ק קס בסי'
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ"כ כסף, תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע"פ מארחו שהוא דברים,

דברי  פלוני").'ספרי' בשלום לשאול "לך רסב, ם

.„È˙Èa¯ BÓk Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ80?„ˆÈk .ÔÈ¯zÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,¯È„ B¯·ÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa¯ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ¯È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰¯ÈÓ‡ ¯ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב"מ 81)נראין תוספתא
ה"ב. אחרים.82)פ"ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח ודוקא בשטר.
לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח, ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב שהוא לפי ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי' יורהֿדעה שו"ע רמב"ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט:85)על שם.86)ב"מ

.ÂËÈtÓ Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .88¯Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È¯‰ - ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
¯zÓ92Ô˙ È¯‰L ,˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ e‰e¯Ò‡ Ï·‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È¯‰ - ‰Êk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
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קפב

קפב

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa¯ ˜·‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ
Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97- ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»

‡Ï˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚ·Ï d˙B‡ ¯ÈkOÈÂ ¯ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«
˙Èa¯98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆

.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La L„Á ÏÎa ¯ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

סב:87) זוז.88)שם מאה = השער 89)מנה כמחיר
מנה. לו לשלם התחייב והלוקח המלוה 90)בשוק, חזר

דמי 91)וקנאן. - מנה לו להחזיר הלוה ועל זוז,
ומוכר 92)ההלוואה. כחוזר אלא זה שאין ריבית, מתורת

השוק. משער נמוך הלוה.93)במחיר מן מוציא המלוה
ההלואה.94) דמי כל נזקקין 95)היינו, ביתֿדין כלומר,

יוצאה  שאינה ריבית, כאבק שלא למלוה, הלוה מן להוציא
שיתבאר  כמו ללוה, ממלוה ולא למלוה מלוה לא - בדיינים

א. הל' פ"ו שאמרו 96)לקמן הברייתא מלשון רבינו למדו
במה  ריבית. אבק אפילו בזה שאין משמע מותרין", "שהן
את  לו שימכור מתחילה התנה כשלא אמורים? דברים
(מגידֿמשנה). אסור - כשהתנה אבל בתשעים, החטים

חובו,97) הלוה יפרע שלא זמן כל פירותיה שיאכל עלֿמנת
שאינה  ריבית אבק אלא קצוצה ריבית זה שאין רבינו ודעת

ה"ז). פ"ו (לקמן בדיינים משכנתא 98)יוצאה הדין מצד
להמשכיר  ומשכיר וחוזר כשוכר זה והרי היא, כשכירות
ומפרש  נרשאי", כחכירי "ולא סח. (שם שמותר - ביותר
ריבית  שזהו רש"י דעת אבל הערמה, מפני שאיסורו רבינו

מגידֿמשנה). (עיין גמור

.ÊË¯eÒ‡99¯ÈkO‰Ï100‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .ÔÈ¯Èc‰ »¿«¿ƒ«ƒ»ƒ∆≈∆∆
BÓˆÚa ¯ÊBÁ ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈkOÓÏ101‰ÊÂ , ¿«¿ƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿«¿¿∆

˜·‡ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯È„ ‡È·Óe el‡ ‡ÈˆBÓƒ≈≈ƒƒ»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¬«
˙Èa¯102. ƒƒ

סט:99) אלא 100)שם הלוואה בלשון אומר שאינו
שכירות. הפחת,101)בלשון באחריות נושא השוכר ואין
מלאכה. אסור 102)מחמת שאינו נראה, רבינו מדברי

דעת  על משכירם אם אבל הוצאה, דעת על במשכירם אלא
- בהם להתנאות ששכרם כגון בעין, ויחזירם אצלו שיעמדו
פ"ד  ב"ד בתוספתא שנינו וכן ומותר, כלי כמשכיר זה הרי

(מגידֿמשנה).

.ÊÈCÏÓ103Òn‰ ÔziL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L104 ∆∆∆»ƒ»∆»ƒ∆ƒ≈««
È„È ÏÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰105Ô˙ ‡lL ‰Ê «»«»ƒ»ƒ«¿≈∆∆…»«

Èt ÏÚ Û‡ ,¯È„ B„È ÏÚ Ô˙Â ,Ba „aÚzLÈƒ¿«¿≈¿»««»ƒ»««ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈcÓ ¯˙È Ba „aÚzLnL106Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿≈»≈ƒƒ»¬≈∆À»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בני 103) הסכימו שהרי הארצות, באותן יוצא "שמטבעו
עבדים" לו והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה הארץ אותה

יח). הל' גזילה מהל' פ"ה גולגולת.104)(רבינו מס
עבור.105) שדין 106)בעד, - כמכר אלא הלוואה זה שאין

ומפרש  עג:). ב"מ עיין דינא. דמלכותא (דינא הוא דין המלך
ובאיסור  ריבית באיסור נוגעת שם בגמ' שהשאלה רבינו
בשניהם  להיתר ופשטוה - מדאי יותר בישראל ההשתעבדות

ח. הל' עבדים מהל' ובפ"א שם, גזילה הל' רבינו (השווה

המשנה'). 'מרכבת – שם עבדים בהל' הראב"ד השגת וראה

âכסלו כ' רביעי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

סאתיים 1) או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר
מוכר  ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש,
חבירו  מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא
חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא
זמן  עד לי תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין
כשיהיו  ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע

ניכוי. בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם מעות לי

.‡ÚÏÒ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2B‡ ,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁa ««¿∆∆¬≈∆««¬ƒ»ƒ»ƒ
LÏL B‡ ,‰‡Òe ÚÏÒa ÚÏÒ B‡ ,LÏLa ÌÈhÁ ÌÈ˙‡Ò»«ƒƒƒ¿»∆«¿∆«¿»»
‰‡ÂÏ‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,¯È„Â ÔÈ‡Ò LÏLa ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»»«¿»»

e‰L Ïk ˙ÙÒB˙a3‰‡ˆBÈÂ ,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ¿∆∆»∆¬≈ƒƒ∆»¿¿»
ÔÈica4BnÚ ‰˙‰Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ .5¯e„iL ««»ƒ¿≈««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌpÁ B¯ˆÁa6¯ÎOL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú «¬≈ƒ»«∆«¬ƒ«¿»»∆»«
˙BÁÙa epnÓ7¯ÎO‰ ÔÓ BÏ ˙ÁBtL ,¯·c‰ ·ˆ˜Â , ƒ∆¿»¿»««»»∆≈ƒ«»»

ÌB˜Ó B„Èa ÔkLnL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú«∆«¬ƒ«¿»»∆ƒ¿≈¿»»
B¯ˆÁ ÔkLnL ÔB‚k ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL8 ∆≈»¿ƒ¿≈««¿»»¿∆ƒ¿≈¬≈
,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌpÁa Ba ¯e„iL ˙Ó ÏÚ«¿»∆»¿ƒ»¬≈ƒƒ∆»

‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .ÔÈica ‰‡ˆBÈÂ9¯ˆÁ B‡ ¿¿»««»ƒ¿≈«≈»∆»≈
‡zÎÓÒ‡a10˙B¯t‰ Ïk È¯‰ - Ûeb‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿«¿»ƒ¿…»»«¬≈»«≈

Â .Ô˙B‡ ¯ÈÊÁÓe ,˙Èa¯ ÏÎ‡LÈÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰ ∆»«ƒƒ«¬ƒ»¿«ƒ¿»ƒ
‰lÁzÓ ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ [‡lL]11˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰L , ∆…»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ∆

˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ˙B¯t‰ ˙‡ ÏÎ‡ Ì‡L ÈtÓ ;˙B¯t‰12 «≈ƒ¿≈∆ƒ»«∆«≈¬≈ƒƒ
ıeÁ ˙Èa¯ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ .‰¯Bz ÏL∆»¿»»»∆»ƒƒƒ
‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - el‡Ó≈≈¬≈»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»

˙Èa¯ ˜·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .‰¯Bz ÏL ˙Èa¯Ï13BÈ‡Â . ¿ƒƒ∆»¿«ƒ¿»¬«ƒƒ¿≈
ÔÈica ‡ÈˆBÓ14. ƒ««»ƒ

ס:2) הן 3)בבאֿמציעא - שהיא תוספת באיזו כלומר,
כסף, הלוואת על אוכל של הן אוכל הלוואת על כסף של
יורהֿדעה  ו'טור' קצג, סמ"ג (ראה שהוא דבר כל תוספת הן
רבינו. בדעת הלחםֿמשנה כהבנת לא וזה קסא). סי'

ג).4) הל' פ"ד למעלה (ראה סא: ההלוואה 5)שם בשעת
ג). הל' לקמן עשויה 6)(ראה החצר שאין אע"פ סד: שם

להשכיר  החצר בעל דרך ואין להשכרה) (עומדת לשכר
כא). ובהערה ב, הל' להלן המקובל 7)(ראה השער מאשר

בין 8)בשוק. לחלק לדעתו בהתאם חצר, רבינו תפס
וכרם  שדה ובין תורה, של ריבית שהיא חצר, של משכנתא
ז. הל' להלן שיתבאר וכמו מדבריהם, אלא ריבית שאינה

נז.9) הערה ז הל' להלן ד.10)ראה הל' להלן יתבאר
ה.11) הל' להלן בהמשך 12)יתבאר והולכים המתבארים

הבאים. ממש,13)הפרקים ריבית ולא כריבית כלומר,
ממש. עפר ואינו עפר שהוא האבק סא:14)כעין שם

.·CLÓÈ ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰15È„k Bc·Ú ˙‡ ««¿∆∆¬≈…ƒ¿…∆«¿¿≈

יום דביעי 
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קפג

קפג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

·LBÈ „·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚiL∆«¬∆¿»»««ƒ∆»∆∆≈
ÏË·e16ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌpÁ B¯ˆÁa ¯e„È ‡ÏÂ . »≈¿…»«¬≈ƒ»««ƒ∆≈

¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰17¯ˆÁ‰ ÏÚa C¯c ÔÈ‡Â , ∆»≈¬»¿»»¿≈∆∆««∆»≈
¯ÈkO‰Ï18¯c Ì‡Â .19¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ -20. ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«¬»»

˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï Ì‡Â21‡lL ÈÙÏ , ¿ƒ…∆¡»¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
BnÚ ‰˙‰22e‰ÂÏiLCÎÈÙÏ .B¯ˆÁa ¯e„ÈÂ23Ì‡ , ƒ¿»ƒ∆«¿≈¿»«¬≈¿ƒ»ƒ

¯ˆÁ‰ ¯ÎO ˙BkÏ ‡·e ,B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡ƒ»¿«¿«∆»≈
- ·BÁ‰ „‚k ¯ÎO‰ ‰È‰ Ì‡ ,·BÁ‰ ÔÓ da ¯cL∆»»ƒ«ƒ»»«»»¿∆∆«

ÌÈic‰ e‡¯iL BÓk ‡l‡ ,Ïk‰ BÏ ‰kÓ BÈ‡24. ≈¿«∆«…∆»¿∆ƒ¿««»ƒ
‡ÈˆB‰L BÓk ‰Ê È¯‰ - ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L∆ƒ¿«≈¿…¿¬≈∆¿∆ƒ

ÔÈica B˙B‡25.ÔÈica ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡Â , ««»ƒ«¬«ƒƒ≈»¿»««»ƒ

סד:).15) (שם לרשותו ומושך הדין,16)תוקף ומצד
מלשלם  פטור ובטל יושב כשהוא אחר של עבד המעביד
שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ"ג (כמבואר

ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה
(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם

בתור  בו שדר שנראה לפי אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'
(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי

ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת כך 22)ואינה משום
בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע"פ א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי  - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי' יורהֿדעה הוא,23)יוסף' ריבית ואבק הואיל
מוציאים  ב"ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק להלן השכירות 24)(השווה שער ע"פ
הניכוי  סכום יגיע שלא ובתנאי - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב, לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי צ"ע, מלא לניכוי חלקי ניכוי בין המחלק רבינו
כהוצאה. זה הרי אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף (בב"מ הרשב"א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב"ד [נראה, בזה. שכתב מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע"פ חצירו
לדברי  בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ"כ ריבית, אבק
לא  וכו' זוזי שיעור "אכל משכנתא: גבי סז.) (שם אשי רב
ריבית. אבק אפילו כאן אין ולכן זוזי" בלא ליה מסלקינן

המגיד]. הרב ע"י נדחתה הראב"ד של והשגתו

.‚ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«
È¯ˆÁa ¯ec :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú·z26„Ú »«¿»««…∆«¬≈ƒ«

‡lL ÈÙÏ ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - E·BÁ EÏ ¯ÈÊÁ‡L∆«¬ƒ¿¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
Ôz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ıˆ˜27.CLa BÏ »«ƒ¿««¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי' בהגהותיו (הרמ"א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי בנשך, לו תתן לא

זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב"מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי"ש, סד:
ראב"ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,

.„BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È¯‰ - ÈlL ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ¯ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk31‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡33„Ú EÏ ¯ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È·‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿

˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - LÏL35È¯‰ - LÏL ¯Á‡Ï BÏ ‡È·‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈
Á˜BlÏ ˙B¯t‰ Ïk36. »«≈«≈«

מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע"פ
שנים. לפי 30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי

הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו
ו). ב, הל' פי"א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים

המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל
המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי"ף דעת וכן כרבינא, סז. (ב"מ שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח,

מלמפרע, מכור שהשדה נמצא - התנאי קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי' הפירות כל לפיכך

.‰:Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï - ÈÚ˜¯˜ ÈÏ ¯ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ - ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,¯zÓ - ‰Ê Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙B¯t ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסףֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח שהרי ריבית, אבק בזה "ואין
התנאי  בלי גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי עצמו חייב

שם). (רבינו

.ÂÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡42Ïk - »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

¯Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ˙B¯t ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆

¯ÎBn‰ :„iÓ ˙B¯t‰ ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ¯‡L Á˜Bl‰ ‡È·È ‡nL - ¯eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈ·La «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«
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קפר

קפר

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ' רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙ˆ˜Ó ÏÈ·La ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡È·È ‡Ï ‡nL - ¯eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
¯ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

¯Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :¯ÎBn‰ BÏ48È¯‰ - «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡È·iL „Ú ˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Á˜Bl‰49‰˜ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È¯‰ - EÏˆ‡ ·BÁ Ô‰ È¯‰ ˙BÚn‰ ¯‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ

epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
המעות. מותר כשתביא תקנה הקרקע כל 43)ושאר

כלום. לו מקנה אינו המעות שיביא וקודם השדה,
מעכשיו.44) לו אמר שהרי בינתיים.45)למפרע,
שאר 48)בהלוואה.47)בהלואה.46) הבאת משעת

לו 49)המעות. שיש המעות מקצת בשביל שאכל שנמצא
המוכר. מעכשיו.50)אצל השדה, כל משום 51)קנה

מעותיו. המתנת בשביל שאוכל

.ÊBÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈ƒ¿≈
,‡BkLn‰ ÈÓÈ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡iL ˙Ó ÏÚ e‰„O»≈«¿»∆…«≈∆»»¿≈««¿»
˜·‡ BÊ È¯‰ - ÌeÏk BÏ ‰kÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«∆¿¬≈¬«

ˆBÈ dÈ‡Â ,˙Èa¯˙‡ ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡L .ÔÈÈca d‡ ƒƒ¿≈»¿»««»ƒ∆≈«¿«¿≈∆
˙Èa ÔkLÓÓÏ ‰ÓBc ‰„O‰52˙B¯t ‰„Oa ÔÈ‡ È¯‰L , «»∆∆ƒ¿«¿≈«ƒ∆¬≈≈«»∆≈

ÌL eÈ‰ÈÂ ÁÈÂ¯iL ¯LÙ‡Â ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ¿ƒ¿≈««¿»»¿∆¿»∆«¿ƒ«¿ƒ¿»
CÎÈÙÏe ,d˙„B·ÚÂ d˙ÚÈ¯Êa „ÈÒÙiL ¯LÙ‡Â ,˙B¯t53 ≈¿∆¿»∆«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬»»¿ƒ»

¯ÎnL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‡BkLn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿≈≈««¿»»¿ƒ∆»«
‡zÎÓÒ‡a54¯Ó‚ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡a ¯ÎBn‰L ; ¿«¿«¿»∆«≈¿«¿«¿»…»«

e‰˜‰Â55ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê Ûe‚ e‰˜‰Â ¯Ób ÔkLÓÓ‰Â ,56. ¿ƒ¿»¿«¿«¿≈»«¿ƒ¿»∆¿≈»
‡¯Ób‰ ÔÓ ‰‡¯È ‰ÊÎÂ57,˙Èa¯ ˜·‡ ‡BkLn‰L , ¿»∆≈»∆ƒ«¿»»∆««¿»¬«ƒƒ

d„ÈÓÚ‰Ï EÏ ÔÈ‡Â58BÓk ,e‰„O ÔkLÓÓa ‡l‡ ¿≈¿¿«¬ƒ»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿
È˙Ba¯ e¯B‰L59:Ô‰ ˙BBkLÓ LÏML ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆««ƒ¿≈»»≈∆»«¿≈

˜·‡ ‡È‰L ‡BkLÓe ,‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰L ‡BkLÓ«¿»∆ƒƒƒ¿»«¿»∆ƒ¬«
BÏ ÔkLÓ ?„ˆÈk .˙¯zÓ ‡È‰L ‡BkLÓe ,˙Èaƒ̄ƒ«¿»∆ƒÀ∆∆≈«ƒ¿≈
ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ ÔB‚k ,¯È„z ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL ÌB˜Ó»∆≈»¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»
.‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,˙eÁ B‡¬¿»«≈≈∆¬≈ƒƒ¿»
ÔÏÎ‡Â ˙B¯t ÌL e‡·e ,da ‡ˆBiÎÂ ‰„O BÏ ÔkLÓƒ¿≈»∆¿«≈»»»≈«¬»»
‡ˆBiÎÂ B¯ˆÁ ÔkLÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬«ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈¬≈¿«≈
Èeka e‰„O ÔkLÓ .˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Èeka da»¿ƒ¬≈∆¬«ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ
e‰ÂÏ‰L ÔB‚k ?Èekp‰ ‡e‰ „ˆÈk .¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»≈««ƒ¿∆ƒ¿»
¯Ó‡Â ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆¬≈»≈¿»«
‰L ÏÎa ÛÒk ‰ÚÓ EÏ ‰kÓ ÈÈ¯‰ :‰ÂÏn‰ BÏ««¿∆¬≈ƒ¿«∆¿»»∆∆¿»»»
¯ˆÁa ,ÈlL ÂÈ˙B¯t Ïk eÈ‰iL È„k ,BÊ Ú˜¯˜ ¯ÎOaƒ¿««¿«¿≈∆ƒ¿»≈»∆ƒ¿»≈

¯eÒ‡ - da ‡ˆBiÎÂ60¯zÓ - da ‡ˆBiÎÂ ‰„O·e ,61. ¿«≈»»¿»∆¿«≈»À»

תורה.52) של ריבית שהוא א הל' לעיל שנתבאר
ברור.53) הרווח שאין דבר על היא והקציצה הואיל
ו.54) - ד הל' לעיל של 55)שנתבאר פירות שאוכל נמצא

בהלוואה. המוכר שאצל המעות בשביל המוכר,
השדה 56) של ההקנאה ועצם גדלים. הם המלוה וברשות

רווח  על עמו קצץ לא שהרי קצוצה, ריבית אינה לפירותיו
וב'אבן  הלוי, חיים רבינו חידושי (עיין שנתבאר כמו ברור

והרי 57)האזל'). אשי, לרב רבינא ליה אמר סב. ב"מ
אין  ישראל) (בדיני ובדינינו וכו', נכייתא בלא משכנתא

הוא). ריבית (שאבק ללוה ממלוה לכאורה 58)מחזיקין
באסמכתא  מכר בדין בשמו שמסופר מה נוגדים הנ"ל דבריו
רבינא  (עשה ואפיק וחשיב עובדא רבינא עבד סז.): (שם
למה  וכן הלוקח), מיד הפירות והוציא וחישב מעשה
חנם  בחצרו ידור לא חבירו את המלוה סד:): (שם ששנינו
ערכין  (ועיין תורה של ריבית כלומר ריבית, שהוא מפני וכו'
רבינא  דברי את נפרש אם אלא אלו סתירות לסלק ואין לא).
משכנתא  דומה שאין ונפרש שדה, של במשכנתא סב. בדף
לאסמכתא, דומה המשכנתא אין וכן בית, לשל שדה של

שנתבאר. אצל 59)כמו אבל רבותיו, דעת הוא כן
הנ"ל, לסתירות אחרים ישובים מוצאים אנו הראשונים
ומנאם  משכנתא, בענין שונות דעות גם - מזה וכתוצאה

ח. הל' להלן וראה קעב, סי' ביור"ד משום 60)הגר"א
פחות  מנכה שהוא אע"פ קצוצה רבית זה ואין ריבית, אבק
שמנכה  בפירוש קצץ שלא לפי והטעם, בשכירות. מהמקובל

ההלוואה. בעד כתשלום אינו 61)פחות שהרווח לפי
בטוח. הרווח שאין מפני בזול הפירות כקונה זה הרי ברור,
למטה  הניכוי שהוזלת נמצא ברור, שהרווח בחצר אבל
מותר  בשכר בפחות, השכירה כאילו המקובל, ממחיר
למעלה  השווה סד: שם רש"י (ע"פ בהלוואה שהם המעות

א). הל'

.ÁÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰62‡BkLÓ ÏkL :63da ÔÈ‡L ƒ¿»¿ƒ∆»«¿»∆≈»
˜ÓÚÏ e„¯È ‡ÏÂ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰ È¯‰ - ÏÏk Èekƒ¿»¬≈ƒƒƒ¿»¿…»¿¿…∆
Ô‰Ï eM˜˙ CÎÈÙÏe ,¯ˆÁÏ ‰„O ÔÈa LÈ¯Ù‰Ï ¯·c‰«»»¿«¿ƒ≈»∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»∆

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ È¯·c64,‡BkLÓ ÏkL :e¯B‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈«¿≈«¿»»¿≈∆»«¿»
¯eÒ‡ - Èeka elÙ‡65ÔÈ‡Â .‰„Oa ÔÈa ¯ˆÁa ÔÈa ¬ƒ¿ƒ»≈¿»≈≈¿»∆¿≈

?„ˆÈk :˙‡f‰ C¯ca ‡l‡ ˙¯zÓ ‡BkLÓ Ì‰Ï66 »∆«¿»À∆∆∆»«∆∆«…≈«
B‡ ˙Èa Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿»≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆«ƒ
BÊ Ú˜¯˜ ¯ÊÁz ÌÈL ¯OÚ ¯Á‡L BnÚ ‰˙‰Â ,‰„O»∆¿ƒ¿»ƒ∆««∆∆»ƒ«¬…«¿«
¯OÚ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌpÁ ‰ÈÏÚ·Ïƒ¿»∆»ƒ»¬≈∆À»∆¡…≈∆»»∆∆
,‰L ÏÎa ÌÈ¯Èc ÛÏ‡ ‰ÂL d¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈL»ƒ¬ƒ»»¿»»»∆∆∆ƒ»ƒ¿»»»

˙BÁÙa ¯ÎOL ÈÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L67˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ ∆≈∆∆»¿ƒ∆»«¿»¿≈ƒƒ¿»
·MÁÈ ,˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ÔÓÊ ÏkL :BnÚ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆ƒ∆»¿«∆»ƒ»¿«≈

‰L ÏÎa ¯OÚ BÏ68‰pnÓ B˜lÒÈÂ69‰Ê È¯‰ - ∆∆¿»»»ƒ«¿ƒ∆»¬≈∆
¯zÓ70‰Âl‰ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .71,‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏkL : À»¿≈ƒƒ¿»«…∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÌÈÓc‰ ¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,Ba ¯cM ‰Ó BÏ ·MÁÓ¿«≈«∆»¿«¬ƒ¿»«»ƒ
,˙e¯ÈÎOk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈¬≈∆À»∆≈∆∆»ƒ¿ƒ

.e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - ˙e¯ÈÎOaL È‡z ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿ƒÀ»¿∆≈«¿

שם.62) הרי"ף דעת הוא שגם 63)כן לפי שדה, של גם
ההלוואה. בשכר בפחות כשוכרה זה הרי ראה 64)בשדה

רבינא  דברי להעמיד לך אין הרי"ף ולדעת נו. הערה למעלה
לקמן. שיתבאר בדרך במשכנתא אלא סב.) כרב 65)(בדף
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קפה

קפה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"א חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

סז:). (שם אשי ורב פפא ורב היא 66)כהנא זו ומשכנתא
דסורא". "משכנתא בשם בגמרא ומותר 67)המוזכרת

פ"ח  להלן שיתבאר כמו קעב), סי' ב"י (עיין בחצר אפילו
הקרקע. בשכר להרבות שמותר ח: מן 68)הל' ינכה

שאכל. פירות בעד לשנה דינרים עשר עשר ההלוואה
מותר 69) ולגבות השדה להחזיר רצה אם המלוה, אבל

השדה  את נהר שטף אם ואפילו לו, שומעים אין - המעות
של  אחרים מנכסים לגבות יכול אינו - פירות מוציאה ואינה

בשאר 70)הלוה. מהֿשאיןֿכן – כשכירות אלא זה שאין
וגובה  מחזיר - השדה להחזיר המלוה רצה שאם משכנתות,
בפחות, שוכרו שהוא נמצא - הלוה נכסי מכל הלוואתו
(מגידֿמשנה). בהלוואה שהם המעות מותר מחמת

הדברים 71) הם הם שהרי צ"ע, לפנינו שהיא כפי זו פיסקא
ויש  וכו'". השדה בעל התנה אם "וכן לפניֿזה רבינו שכתב
פירושו  (וראה המלוה" "התנה בהם שכתוב נוסחאות
רבינו  משמיענו זו בפיסקא ובאורֿשמח). במשנהֿלמלך
שדקדק  וזה ברור. הרווח כי אם בבית, אפילו מותר שזה
"מה  אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב רבינו
ס"ק  קעב, סי' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסףֿמשנה, בו" שדר

ד).

âכסלו כ"א חמישי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

במקום 1) משכנתא וסידור קרקע, על משכונה דין מבאר
השכר. על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים

.‡ÔÓÊ „Ú ‰„O‰ ˙‡ BÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿≈∆«»∆«¿«
·eˆ˜2˙BÚÓ BÏ ‡È·iL „Ú B‡3˜lzÒÈÂ4‰È‰Â , »«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰ÂÏn‰5B·BÁ ¯eÚLk ÏÎ‡ elÙ‡ , ««¿∆≈»≈∆»¬ƒ»«¿ƒ
ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -6B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L ; ≈¿«¿ƒ¿…¿∆ƒ¿«≈

ÔÈ‡Â .ÔÈica epnÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ ‡Ïa¿…»¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ∆««»ƒ¿≈
ÂÈ˙BÚÓ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ7ÔÈ‡ - »ƒ«∆ƒ»«»≈«¿»≈

¯ËLÏ ¯ËMÓ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ8 ƒƒƒ∆¿≈≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏL B„Èa ˙kLÓÓ‰ Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ .‡BkLÓa¿«¿»»¿»««¿««¿À¿∆∆¿»∆
‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - B·BÁ ¯eÚL ÏÎ‡Â ,ÌÈÓB˙È¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ ;ÌeÏÎ¿»«»≈«≈ƒƒƒ∆

¯˙i‰9ÔÈ·MÁÓ „ˆÈk .¯ËLÏ ¯ËMÓ BÏ ÔÈ·MÁÓe . «»≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿«¿ƒ
ÓBÏ ˙kLÓÓ BÊ ‰„O ‰˙È‰L È¯‰ ?¯ËLÏ ¯ËMƒ¿»ƒ¿»¬≈∆»¿»»∆¿À¿∆∆

¯Á‡ ¯ËLa BÏ ˙kLÓÓ ˙¯Á‡ ‰„OÂ ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿»∆«∆∆¿À¿∆∆ƒ¿»«≈
˙B¯tÓ ÏÎ‡Â ,„Á‡ Ì„‡Ï ˙B„O‰ ÈzLe ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿≈«»¿»»∆»¿»«ƒ≈
‰‡Óa ‰iM‰ ˙B¯tÓe ,ÌÈMÓÁa ˙Á‡‰ ‰„O‰«»∆»«««¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»¿≈»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌÈMÓÁÂ10˙B¯t‰ ÔÓ zÏÎ‡ È¯‰ : «¬ƒƒ¿ƒ¬≈»«¿»ƒ«≈
¯ËL ˙B¯ËL ÈM‰ el‡Îe .ÌeÏk EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿≈¿¿¿ƒ«¿≈¿»¿»

˙Á‡ ‡BkLÓe „Á‡11. ∆»«¿»««

הזמן 2) לפני החוב פירעון לדרוש יוכל לא שהמלווה
הקצוב.3)הקצוב. הזמן בתוך מן 4)אפילו המלווה

לללווה. ויחזירו בפרק 5)השדה שנתבאר כמו באיסור,
מקום  בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם

הזמן  לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים
מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש ִהקצוב
בגמרא  (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם
שני  בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אבל סז:)
ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות

(ראה 6) הדיינים שיראו כפי מנכים אלא סז. מציעא בבא
ב). הלכה החוב.7)שם בסמוך 8)מעות מבאר רבינו

ליה;9)כיצד. מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי  אכל
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת

אבל 11)למלווה.10) יתומים. של הקרקע הייתה אם
מחוייב  הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר
בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם
הדיינים  עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה

המותר. את וגובה

.·e‚‰pL ÌB˜Ó12BÏ ‡È·iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ »∆»¬¿«≈««¿∆»¿«∆»ƒ
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ13¯·c »¬≈∆¿∆≈≈¿≈»ƒ¿»≈»»

ÛBÒ „Ú ‰ÂÏn‰ ˜lzÒÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈»∆»¬∆…ƒ¿«≈««¿∆«
ÔkLÓÓ‰ ÏÎÂ .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ¿«««¿»¬≈∆¿∆≈≈¿»«¿«¿≈

Ì˙Ò14.L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿»≈»¿«¿«¿≈»»…∆

תשאל 13)שם.12) ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן
אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך
אפשר  ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה

וכו'. בטעות זה מנהג שלא 14)שיהיה שנהגו במקום
משנה  (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק,
משנה  והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש
בעניין  וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים,

המלוה). ִסילוק

.‚‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»¿«≈««¿∆»¿«∆ƒ¿∆
‰ÂÏn‰ BnÚ ‰˙‰Â ,‰Âl‰15ÛBÒ „Ú ˜lzÒÈ ‡lL «…∆¿ƒ¿»ƒ««¿∆∆…ƒ¿«≈«

B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ16‰È‰ . ¿«««¿»¬≈∆≈»¿«¿»»
Ïa˜Â ,BpÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÓ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L ‚‰n‰«ƒ¿»∆≈««¿∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒ≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÏn‰17ÂÈ˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ˙Ú ÏÎa ˜lzÒiL ««¿∆»»∆ƒ¿«≈¿»≈∆»ƒ¿»
˙B˜Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -18.Ck ÏÚ B„iÓ ¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»«»

וכרש"י).15) (שם, מעות מתן שאדם 16)בשעת שכשם
במשכונא. מתנה כך בשכירות תנאי מדעת 17)מתנה

כיוון 18)עצמו. ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,
להתנות  המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
אלה  התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על
סימן  דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים
ובכמה  ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב.

שם). מקומות

.„‡BkLn‰19ÏÎa ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ì‚‰nL ÌB˜Óa , ««¿»¿»∆ƒ¿»»¿«≈««¿∆¿»
‡È·iL ˙Ú20‰ÂÏÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÂÈ˙BÚÓ21 ≈∆»ƒ¿»≈««∆«¿∆

‰pnÓ ‰·B‚22Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰·BbL C¯„k23ÔÈ‡Â ; ∆ƒ∆»¿∆∆∆∆ƒ««¿«¿≈
ÌÈL Èt da ÏËB ¯BÎa‰24dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·Le ;25. «¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿««¿»

eÏLaL ˙B¯t elÙ‡ ÏËB BÈ‡ - B˙B‡ ˜lÒnLÎe¿∆¿«≈≈≈¬ƒ≈∆»¿

יום חמישי 
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ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"א חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ı¯‡Ï eÏÙÂ26- B˜lÒiL Ì„˜ Ô˙B‡ dÈa‚‰ Ì‡Â . ¿»¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿
BpÓÊ ÛBÒ „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óe .Ô˙B‡ ‰˜27 »»»»∆≈»¿«¿«¿«

epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa -28Èt da ÏËB ¯BÎa‰Â ; ««∆≈∆¿«¿≈»ƒ
dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈL29. ¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»

סז:19) ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה
המלווה.22) בכל 23)מיורשי לסלקו יכול והלווה הואיל

הפירות  לשיעבוד אלא הקרקע בגוף קניין לאביהם אין עת,
אינם  יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו
יא  (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים

ז). הבכור 24)הלכה שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
האחרים  הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש
שהם  - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו
(כמבואר  אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות
הממושכן  והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק להלן
שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו

(כמבואר 25) משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין
של  לפי ה), הלכה ג פרק על למעלה המלווה אמרו א

הלווה  שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון
הרי  - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול
משמטת  למה הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל ִהוא
לדרוש  יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה
שאין  שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון
פרע  לא כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית
יצא  כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו
זמן  שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו שאם לנו
פירעון  עד למלווה קנוי שהמשכון משום משמטת, הפירעון

משנה). (מגיד זכה 26)החוב ולא נפלו לווה של בשדה כי
המלווה. בבא 27)בהם בחידושיו מיגאש הר"י רבו כדעת

קכה. שהיא 28)בתרא לפי - הקרקע מן שגובה כדרך שם,
המשכונא. סוף עד למלוה מהלכות 29)קנויה ט פרק עיין

שם. משנה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה

.‰BÊ ‡BkLnL Èt ÏÚ Û‡30˜·‡Â ‡È‰ ‰¯eÒ‡ ««ƒ∆«¿»¬»ƒ«¬«
e¯‡aL BÓk ,˙Èa¯31‰Ê ‚‰Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ , ƒƒ¿∆≈«¿∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ,˙eÚËa32ÈÓ Ïk C¯„ B‡ , ¿»¿¿≈»ƒ∆∆»ƒ
˙Èa¯ ˜·‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È„Ó d˙B‡a ÔkLÓe ‡ËBÁL∆≈ƒ¿≈¿»¿ƒ»ƒ«¬«ƒƒ

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰33˙‡fL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿ƒ«««ƒ¿»¿≈ƒ∆»∆…
Èeka ‡BkLn‰34. ««¿»¿ƒ

אוכל.30) שהמלווה הפירות בעד ניכוי בפרק 31)בלי
ז. הלכה עם 32)הקודם הישראל של במשכנתא כלומר,

כוכבים  העובדי אצל נהוג שכן לפרש ואין כוכבים העובד
בדיני  קובעים אינם הגויים שמנהגי לפי מקום, שבאותו

להוציא.33)ישראל. נזקקין דין בית ואין שם. רי"ף
שם.34) רבינו, לדעת - מותרת שהיא

.Â¯ÊÁÂ ,Ï‡¯OÈÏ B¯ˆÁ ÔkLnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»≈¿»«
ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿«¿≈
,Ï‡¯Oi‰ ‰wL ˙ÚÓ Ï‡¯OiÏ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ«»¿«¬»»«ƒ¿»≈≈≈∆»»«ƒ¿»≈

¯ÎO ‡Ïa ¯ˆÁa ¯„ ‡l‡35„·BÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ∆»»∆»≈¿…»»«∆«¬ƒ»≈

‡e‰ È¯‰L ;BÊ ¯ˆÁ ÏÚ BÏ LiL ˙BÚn‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆«»∆≈«»≈∆¬≈
Ì‰ÈÈ„a ÔkLÓÓ‰ ˙eL¯a36ÂÈ˙BÚÓ BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿«¿≈¿ƒ≈∆«∆ƒ≈¿»

.˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈

לא 35) כשהקונה שהמדובר, מפרש, שם רש"י עג: שם
- עליו קיבל שאם ומשמע, החוב. את לפרוע עליו קיבל
שכר  נוטל כאילו זה שהרי שכר, בלי לדור למלווה אסור
שכן  משנה, המגיד וכתב הפירעון. זמן הרחבת בעד הדיור
סוברים, והרשב"א שהרמב"ן מוסיף, והוא רבינו, דעת גם

שם. ראה מותר. - הקונה עליו קיבל בדיני 36)שאפילו
לזמן. כמכר המשכנתא את שדנים הגויים,

.ÊÏÚa ‰È‰Â ,B¯·Á „Èa ‰„O B‡ ˙Èa ÔkLÓÓ‰«¿«¿≈«ƒ»∆¿«¬≈¿»»««
‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ú˜¯w‰37:‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â , ««¿«≈≈∆»¿»«««¿∆

ÌÈÓ„a ÈÏ ‡l‡ ‰p¯kÓz ‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ¯kÓzLÎÏƒ¿∆ƒ¿…«¿«…ƒ¿¿∆»∆»ƒ¿»ƒ
el‡38¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -39‰p¯kÓz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ≈¬≈∆»¿ƒ»««ƒ¿¿∆»

È¯‰ - E˙B‡ ‰ÂÏÓ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚÂ ,dÈÂLa ÈÏ ‡l‡∆»ƒ¿»¿»¿«¿»≈¬ƒ«¿∆¿¬≈
¯zÓ ‰Ê40. ∆À»

ולדעת 37) וכו'". שדה לו משכן בית לו "משכן סה: שם
- בנכייתא אפילו היתר צד בית של במשכנתא שאין רבינו
אלא  "בית" בה שנזכר הברייתא לפרש לך אין בהכרח

משנה). (מגיד פירות אוכל וכך,38)כשהלווה כך בסכום
שם). (רש"י משווייה פחות זה בפחות 39)וסכום שמוכרו

ההלוואה. השדה 40)מחמת קונה היאך תשאל ואם שם.
מעכשיו  באמר פה, המדובר בהכרח - היא אסמכתא והרי
מהלכות  ח בפרק רבינו בדברי שמבואר וכמו מידו וקנו
אלו, תנאים בכאן רבינו ביאר לא ואמנם כ. ז, הלכה מכירה
והיתרו  ריבית לאיסור שנוגע במה אלא כאן דן שאינו לפי

משנה). מגיד ראב"ד, (עיין

.ÁÚ˜¯w‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯zÓ41BÏ ¯ÈkO‰ ?„ˆÈk . À»¿«¿ƒ¿«««¿«≈«ƒ¿ƒ
È¯‰ ,ÈÏ Ô˙B ‰z‡ ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ˙‡∆∆»≈¿»«ƒ≈«¿»«»≈ƒ¬≈
¯ÎO Ôzz Ì‡Â ;‰L ÏÎa ÌÈÚÏÒ ¯OÚa EÏ ‡È‰ƒ¿¿∆∆¿»ƒ¿»»»¿ƒƒ≈¿«
‰Ê È¯‰ - L„Á ÏÎa ÚÏÒa ‡È‰ È¯‰ ,L„Áa L„Á…∆¿…∆¬≈ƒ¿∆«¿»…∆¬≈∆

¯zÓ42. À»

סה.41) פי 42)שם על (שם) בגמרא אמרו בזה והטעם
זמן  (בסוף לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הכלל
הוא  הרי בחודש חודש "אם לו: כשאומר נמצא, השכירות).
כי  - השכירות דמי המתנת בשביל תוספת זה אין בסלע",
שער  הוא שכך אלא - גבייתו זמן הגיע לא עדיין הרי
היא  הרי מעכשיו "אם לו שאומר וזה בשוק. השכירות
המעות  הקדמת מפני אצלו הוא מוזיל סלעים" בעשר
אסור  המכר על אבל בשכירות, ודווקא בפחות. ומשכירו

א. הלכה ח פרק לקמן שיתבאר כמו להוסיף

.Ë¯ÈkOn‰43,‰LÏ ÌÈ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ‰„O ««¿ƒ»∆«¬≈«¬»»ƒ¿»»
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â44˙‡ Ô‰a Ò¯Ù‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»«≈ƒ»«ƒ∆¬«¿≈»∆∆

‰„O‰45- ‰L ÏÎa ¯Bk ¯OÚ ÌÈL EÏ Ôz‡ È‡Â , «»∆«¬ƒ∆≈¿¿≈»»¿»»»
ÔÈ¯È„a ‰„O‰ ˙‡ Ò¯ÙÈ Ì‡L ÈtÓ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈∆«»∆¿ƒ»ƒ

d¯ÎO ‰È‰È ,el‡46¯˙BÈ47˙eÁ BÏ ¯ÈkO‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿∆¿»»≈¿≈ƒƒ¿ƒ¬
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קפז

קפז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ב שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,‰La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa ‰ÈÙÒ B‡¿ƒ»«¬»»ƒ»ƒ¿»»¿»«≈ƒ
˙eÁ Ô‰a ‰·‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó48¯iˆ‡Â BÊ‰p »«ƒ∆∆¿∆»∆¬«¬«¿∆»

‰p¯iÎ‡Â49,‰ÈLÈÓLz ÈÏÎe BÊ ‰ÈÙÒ Ô‰a Ôw˙‡ B‡ , «¬«¿∆»¬«≈»∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ∆»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÏÎa ¯Èc ¯OÚ ÌÈL EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â«¬ƒ«¬∆¿¿≈»»ƒ»¿»»»¬≈∆

¯zÓ50È„k ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»¬»ƒ»«≈ƒ»«ƒ¿≈
‰¯BÁÒa Ì‡ÈˆB‡ B‡ ,˙eÁa Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï51ÏL ¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ≈ƒ¿»∆

¯ÎOa EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÔÈÁlÓ Ô‰a ¯kO‡ B‡ ,‰ÈÙÒ¿ƒ»∆¿…»∆«»ƒ«¬ƒ«¬∆¿«»»
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆»

סט:43) הלוויני.44)שם ניכוש 45)כלומר, בזיבול,
וכו'. השדה.46)וחרישה שתוציא (הפירות) הריווח

שדה 47) מאשר גבוה משובחת, שדה חכירת שער והרי,
"החנות".48)זיבורית. להיות שצריך כדי 49)נראה

הקונה. עין את את 50)למשוך ישפץ שאם מפני שם,
יותר. שכרה יהיה - הספינה צרכי את יתקן או החנות

למקום.51) ממקום בספינה הובלתה מאחר 52)לשם שם,
תוספת  הרי - הספינה או החנות בגוף המעות משקיע שאינו

המעות. המתנת בשביל השכר

.ÈÌ„‡‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡53¯Ó‡È ‡Ï ?„ˆÈk . »¿«¿ƒ¿«»»»≈«……«
,ÛÒk ‰ÂL ‡È‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ ÌBi‰ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ¬≈ƒƒ«¿»»∆ƒ»»∆∆
‰ÂL ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ¯Á‡ Úe·La EnÚ ‰OÚ‡ È‡Â«¬ƒ∆¡∆ƒ¿¿»««≈¿»»∆ƒ»»

ÌÈzL54. ¿«ƒ

שנתבאר 53) בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא
כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר ח בהלכה למעלה
- מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר
שכרי  הרי - בחודש חודש של ואם סלעים, עשר שכרי הרי

כל  כי חודש, בכל אלא סלע משתלמת אינה ששכירות זה ל
משנה). (מגיד אמור באדם גם מה 54)לבסוף, מתוך יוצא

ואעדור  עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר
עימך".

.‡È¯zÓ55ÌBi‰ ÈnÚ Lk :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»««¬≈«≈ƒƒ«
EnÚ ¯cÚ‡Â ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú ,¯ÁÓÏ EnÚ Lk‡Â«¬«≈ƒ¿¿»»¬…ƒƒ«¿∆¿…ƒ¿

CnÚ ¯cÚ‡Â ÈnÚ Lk :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯ÁÓÏ56, ¿»»¬»……««≈ƒƒ¿∆¿…ƒ»
„È¯‚ ÈÓÈ Ïk .CnÚ Lk‡Â ÈnÚ ¯„Ú57˙Á‡ -58ÏÎÂ , ¬…ƒƒ«¬«≈ƒ»»¿≈»ƒ««¿»

‰ÚÈ·¯ ÈÓÈ59ÈnÚ L¯Á :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .˙Á‡ - ¿≈¿ƒ»««¿……«¬ƒƒ
Á¯Ë È¯‰L ;‰ÚÈ·¯a EnÚ L¯Á‡ È‡Â ,„È¯ba«»ƒ«¬ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…«

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰LÈ¯Á‰60¯˙È61‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ»ƒ«¿»ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

עה.55) זו 56)שם מלאכה שפעמים מפני פלוני, לזמן
עליו  מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה

קשה. במלאכה יובש 57)לפרוע לשון גריד, החמה. ימות
"יבשה  הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית להם 58)הארץ" אחד דין
גריד  של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר
יום  שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש
בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין מחבירו, ארוך אחד

תרביע 59) לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות

(תענית  הקרקע את (מפרה) רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא
לחה.60)ו:). הגריד.61)כשהשדה ימי מאשר

.·ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰62BnÚ ˙BOÚÏ Û¯Á‰ ÈÓÈa «≈∆«≈ƒ≈«…∆«¬ƒ
¯w‰ ÈÓÈa63¯ÎO‰ BÏ Ô˙Â ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a64È¯‰Â , ƒ≈«…¿ƒ»¿»¿»««»»«¬≈

‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ Û¯Á‰ ÈÓÈa ‰ÂL B¯ÎO¿»»∆ƒ≈«…∆∆«¿»¬≈∆
ÏÈÊBiL È„k ÌBi‰ B˙B‡ ‰ÂÏÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¿∆«¿≈∆ƒ
ÌBi‰Ó ÈnÚ ‰OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÎOa BÏ65 ƒ¿»¬»ƒ»«¬≈ƒƒ≈«

‰ÂML Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ÈBÏt ÔÓÊ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»¿»««ƒ∆»∆
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ B¯ÎO¿»∆«¿»¬≈∆À»ƒ¿
¯ÎO ÏËBk ‰‡¯ BÈ‡ - ‰zÚÓ ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈«»≈ƒ¿∆¿≈¿«

B¯ÎOa BÏ Ô˙e ÌÈc˜‰L ,ÂÈ˙BÚÓ66. ¿»∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

פו.62) בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו
העבודה.64) התחלת ולפני ששכרו והוא 65)בשעה

ביום. בו לעבוד והרי 66)מתחיל בפחות, ששכר כמי אלא
ח. בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה

âכסלו כ"ב שישי âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

בזול 1) פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר
ודין  השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני
ואם  יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר
טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תפסיד, יחמיצו
ודין  ברזל, צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, ספינה משכיר ודין

ביצים. על להושיבה תרנגולת השכרת

.‡¯În‰ ÏÚ ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡2B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk . »¿«¿««∆∆≈««≈«¬≈
ÈÏ Ôzz ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯«̃¿«ƒ«¿¿ƒ¿»«ƒ≈«¿»ƒ≈ƒ

‰‡Óa ElL Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓc‰3,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Ì‡Â ; «»ƒ¬≈≈∆¿¿≈»¿ƒ«¿«¿ƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Óe ÌÈ¯OÚa ElL Ì‰ È¯‰4, ¬≈≈∆¿¿∆¿ƒ≈»¬≈∆¬«ƒƒ

BÏ Ô˙pL ÏÈ·La ÌÈ¯OÚ ÏËBpL ÈÓk ‰ÓB„ ‰fL∆∆∆¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ∆»«
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú da LnzL‰Ï ‰‡Ó5epÚa˙ÈLÎe .6 ≈»¿ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»∆

˙ÚLa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔÈca«ƒ≈«»ƒ≈∆»«∆»»»∆ƒ¿«
¯În‰7¯ÈÊÁÈ B‡ ,8ÔÎÂ .Ìi˜ ‰È‰ Ì‡ ,B„iÓ B¯kÓÓ «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»«»¿≈

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú ÔÈÏËÏhÓ BÏ ¯ÎÓ Ì‡9eÈ‰Â ,‰‡Óa ƒ»«ƒ«¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈»¿»
ÌÈÚLz „iÓ ÂÈ˙BÚÓa ‰BwL ÈÓÏ ˜eMa ÔÈÂL10- »ƒ«¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰11B‡ ,ÌÈÚLz ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ; ¬≈∆»¿≈≈∆»ƒ¿ƒ
.˙Ói˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,B˙¯BÁÒ B„iÓ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ»¿»«∆∆

סה.2) בשוק.3)ב"מ השער הוא שהלוקח 4)וכך
נמצא, לרשותו, המקח כשעבר מיד המעות בנתינת מתחייב
מהֿשאיןֿכן  מעותיו, המתנת בשביל המכר על שמרבה
על  להרבות מותר לבסוף, אלא משתלמת שאינה - בשכירות

ח. הל' הקודם בפרק כמבואר שהמתין 5)השכר כלומר,
פלוני. זמן עד המקח בפרעון מאה 6)לו ויתבע המוכר,

כמו 7)ועשרים. בדיינים, יוצא אינו ריבית שאבק
א. הל' ו בפרק למעלה רצה 8)שנתבאר אם או כלומר,

אבל  שמכר, הדבר את חזרה ונוטל חוזר - בו לחזור המוכר
דעת  על אפילו לקנותו, גמר הלוקח שכן חוזר, אינו הלוקח

יום שישי 
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קפח

קפח

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ב שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משנהֿלמלך). ועיין (לחםֿמשנה, ועשרים מאה
מסוים.9) זמן לאחר לו מכרו 10)שישלם אם אפילו

מעכשיו  ואם מאה, פלוני זמן עד אם פירש ולא בסתם,
מתיר 11)תשעים. שם נחמן [רב כריבית. שנראה לפי

אמרו: שם שבגמרא מפני כמותו, פסק לא ורבינו בסתם,
הלכתא  אמרו ולא אלעזר, כרבי והלכתא חמא, כרב הלכתא
שבקרקע  לפי מטלטלין", לו "מכר רבינו כתב נחמן]. כרב
כל  - ח) הל' מכירה מהל' בפי"ג (כמבואר אונאה לו שאין
וכך  כך מעכשיו אם אמר לא וגם וממכר, מקח דרך שהוא
ומותר  - כריבית נראה אינו - וכך כך פלוני לזמן ואם

(מגידֿמשנה).

.·Á˜Bl‰12e‰ÂLa ıÙÁ B¯·ÁÓ13BÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ «≈«≈¬≈≈∆¿»≈«¿»∆ƒ≈
OÚ ÌÈL „ÚÂ Ô‡kÓ¯ÓBÏ È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯ ƒ»¿«¿≈»»…∆¬≈∆«««

.˙Èa¯ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â ,˙BÁÙa „iÓ [ÈÏ] Ôz :BÏ≈ƒƒ»¿»¿≈≈ƒƒƒ

ה"ד.12) פ"ו ב"מ אסור,13)תוספתא משויו ביותר אבל
קעג  יו"ד יוסף' וב'בית הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו
ואח"כ  תחילה החפץ את קנה כשהלוקח רק שהתירו מבאר
דוד' 'חסדי ראה מיד. לו ישלם אם פחות שיקח המוכר אמר

התוספתא. על

.‚ÔÈÈ ÏL ˙È·Á14BÏ d¯ÎÓe ,¯È„ ‰zÚ ‰ÂL ‡È‰L »ƒ∆«ƒ∆ƒ»»«»ƒ»¿»»
ıÈw‰ „Ú ÌÈLa15˙Ó ÏÚ ,16da Ú¯‡z Ì‡L ƒ¿«ƒ«««ƒ«¿»∆ƒ∆¡«»

‰Ïwz17‰p¯kÓiL „Ú ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ «»»¬≈ƒƒ¿«≈«∆ƒ¿¿∆»
Á˜Bl‰18- ‰¯aL B‡ ‰„·‡ Ì‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «≈«¬≈∆À»∆ƒ»¿»ƒ¿¿»

ÁÈÂ¯‰Ïe d¯ÎÓÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÌeÏk ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈¿¿ƒ…»»¿»¿»¿«¿ƒ«
ÌÈÏÚaÏ d¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰ - da19BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »»»¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌÈLa20E¯ÎO ‰È‰È ÌÈL ÏÚ ¯˙i‰ :BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿«ƒ¿»««»≈«¿«ƒƒ¿∆¿»¿
‡ˆÓz ‡Ï Ì‡Â ,d¯ÎÓÏ ÏthÓ ‰z‡L ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆«»ƒ«≈¿»¿»¿ƒ…ƒ¿»
Û‡ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰¯ÈÊÁ‰ ‰ˆ¯zL BÓk d¯ÎÓÏ¿»¿»¿∆ƒ¿∆«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆À»«
‰È‰z ‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ‰·‚ B‡ ‰„·‡ Ì‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿¿»∆¿ƒ»ƒ¿∆

Á˜Bl‰ ˙eL¯a21. ƒ¿«≈«

בלשון 14) (מגידֿמשנה, חמא" דרב "טרשא סה. שם
לג). ד, חלק מו שער התרומות' 'ספר ועיין "אולי",

עולה,15) היין כששער הקיץ, עד המעות בפרעון לו ממתין
בקיץ. מתייקר ביניהם.16)שהיין והתנו כלומר,

תשבר.17) או תאבד אם אינם 18)כגון היין שדמי נמצא
ממתין  הלוקח רצה ואם מכרה, שלא זמן כל אצלו בהלוואה
בשער  מוכרה הוא ואם ביותר, או בשנים ומוכרה הקיץ עד

בהפסדו. אשם עצמו הוא הרי - "ואם 19)הזול זה קטע
לבעלים" להחזירה לו היה בה, ולהרויח למכרה מצא לא
(ראה  ההלכה בסוף לקמן ומקומו בטעות, כאן נשתרבב

כ). דינר.20)הערה עתה שוה צריך 21)והיא כאן
בה, ולהרויח למכרה מצא לא "שאם שלמעלה הקטע לגרוס
מותר  למה טעם נתינת והוא לבעלים" להחזירה לו היה
לו  שהיה לפי רבינו ומסביר הלוקח, על כשהאחריות אפילו
בפ"ז  שנתבאר סרסור ככל דינו כן ואם לבעלים, להחזירו
יכול  כשאינו המדובר, הראשונה ובבבא שותפין. מהל'
יו"ד  (ש"ך המוכר על שהאחריות רק התירו ולכן להחזירה

ו'פרישה' ובב"ח כאן, בלחםֿמשנה ועיין כט, ס"ק קעג סי'
השלמות). וראה שם,

.„‰ˆ¯È Ì‡L ,˙B¯t BÏ eÈ‰22ÁwÏÂ ˜eMa Ô¯ÎÓÏ »≈∆ƒƒ¿∆¿»¿»«¿ƒ«
‰¯OÚa Ô¯ÎBÓ ,„iÓ Ô‰ÈÓc23Ú·z Ì‡Â ;24Ô˙B‡ ¿≈∆ƒ»¿»«¬»»¿ƒ»«»

ÌÈLa Ô˙B‡ ‰˜È ,„iÓ ˙BÚn‰ ÔzÈÂ Ô˙B˜Ï Á˜Bl‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿≈
¯OÚ25ÌÈL „Ú ¯OÚ ÌÈLa Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈»»«¿≈

L„Á ¯OÚ26‰Ê ‡È·‰ elÙ‡L ;27,‰zÚ ÂÈ˙BÚÓ »»…∆∆¬ƒ≈ƒ∆¿»«»
Ô˙B‡ ‰B˜ ‰È‰ ¯OÚ ÌÈLa28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈»»»»∆»¿≈…«≈»∆

המוכר.22) מצד 23)יציע תבוא בשוק המכר כשהצעת
קונים. עליהם שיקפצו כדי אותו להוזיל יהיה צריך המוכר,

מצד 25)יבקש.24) באה ההצעה כאשר הפירות, כשער
ב"מ,26)הלוקח. הירושלמי (ע"פ ריבית משום בזה ואין

מגידֿמשנה). – דר"ח כיתנא גבי ו הל' הלוקח 27)פ"ה
לקנותן. וזה 28)המבקש - הוא כך הפירות ששווי הרי

ומוכר  המקח שמוזיל מפני אלא זה אין בעשר, מוכרן שהוא
קעג). סי' יו"ד, (ב"י למעות דוחקו מסיבת בפחות,

.‰˙B˜Ï ¯eÒ‡29¯ÓbiL Ì„˜ Òc¯t‰ È¯t »ƒ¿¿ƒ««¿≈…∆∆ƒ»≈
ÏMa˙ÈÂ30,¯OÚa ,‰zÚ ÏBÊa ¯ÎBnL ‰fL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆∆≈¿«»¿∆∆

˙ÙÒBz‰ ˙‡ˆÓ ,¯ÓbiLk ÌÈ¯OÚ ‰ÂML È¯t ‡e‰¿ƒ∆»∆∆¿ƒ¿∆ƒ»≈ƒ¿≈«∆∆
‰Ùw‰‰ ÏÈ·La31ÏBÊa Ï‚Ú ‰˜ Ì‡ Ï·‡ .32‰È‰ÈÂ , ƒ¿ƒ««»»¬»ƒ»»≈∆¿¿ƒ¿∆

Ì‡ È¯‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iL „Ú ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡≈∆«¿»ƒ«∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈ƒ
‰˙Èn‰Â LÁk‰Â ,‡e‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯a - LÁk B‡ ˙Ó≈»«ƒ¿«≈«¿«¿»¿«ƒ»

ˆÓ ¯·c„ÈÓz Èe33. »»»»ƒ

עג.29) בב"מ כרב תיכף. עודנו 30)ולשלם כשהוא היינו,
בעיבוד  המוכר מטפל ובינתיים לו. יתנו ולכשיבשל - בוסר

י). הל' פ"ט לקמן (מגידֿמשנה שאם 31)הפרדס ואע"פ
בהפסד  נושא הלוקח יהיה קרה, או ברד כגון תקלה, תארע
לזה  תקנה יש "אמנם מצויים. זה הפסד גורמי שאין לפי -
ויחזיק  שנה, אותה של לפירותיהן הפרדס אילנות שיקנה -
בתחילת  רבינו שדקדק וזה (כסףֿמשנה). לקנותן" מיד בהם
ו). הל' לקמן (השווה הפרדס" "פרי ואמר: ההלכה

הבוקר 32) מן עגל בקונה פירוש, בתוורי", רב "מודה שם,
הם  רבים ההפסד (מקרי פסידא" "דנפיש (תוורי=בוקרים).

ב'תוספות'). עיי"ש הר"ח, כנוסחת שאין 33)- נמצא
ההפסד  אחריות בעד אלא ההקפה, בשביל התוספת

בו. נושא שהלוקח

.ÂÏÚÂ ÌÈ‚È¯O‰ ÏÚ Ì¯k‰ ÏÚ·Ï ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»¿«««∆∆««»ƒƒ¿«
˙B¯BÓf‰34Ô˙B‡ ‰B˜ ‡e‰Â ,¯˜Èa Ì‰L ,e˙¯kiLÎÏ «¿ƒ¿∆ƒ»¿∆≈¿…∆¿∆»

Ô‰a Ct‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - e˙¯kÈÂ eL·ÈiL „Ú ÏBÊa35 ¿«∆ƒ¿¿ƒ»¿¬≈∆»ƒ¿«≈»∆
‰B˜k ‡ˆÓpL ,ÌÈ¯aÁÓ Ì‰Lk36.ÂÈ˙B¯BÓÊÏ ÔÏÈ‡ ¿∆≈¿À»ƒ∆ƒ¿»¿∆ƒ»ƒ¿»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÚn‰ e‡ˆÓ - Ct‰ ‡Ï Ì‡Â37ÔÈÁ˜BÏ Ô‰Â , ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿¿«»«¿»»¿≈¿ƒ
.¯eÒ‡Â ,‰Ùw‰‰ ÈtÓ ÏBÊa¿ƒ¿≈««»»¿»

להו 34) "אמר (שם: קטנים כשעודם הזימור, עונת לפני
הובא  הר"ח וכפירוש וכו'" שיבשא דשבשי להנהו שמואל

שם). וב'תוספות' שיבשא, ערך בקרקע 35)ב'ערוך'
שער  התרומות' 'ספר (עיין וניכוש בעידור - הגפנים שתחת
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קפט

קפט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ב שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

קעג). סי' יוסף' ב'בית ועיין ד, חלק בשעת 36)מ, עכשיו,
מעות. הזמירה.37)מתן עונת עד

.Ê˙B„O‰ È¯ÓBL38Ô¯ÎOa ÌÈhÁ Ì‰Ï ÔÈ˙BpL39 ¿≈«»∆¿ƒ»∆ƒƒƒ¿»»
ÏBÊa40˜qÚ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,Ô¯bÏ e‡B·iLk - Ô¯b‰ ÔÓ ¿ƒ«…∆¿∆»«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

Ô¯ba ‰Î‡ÏÓa Ô‰nÚ41el‡‰ ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL È„k , ƒ»∆ƒ¿»»«…∆¿≈∆ƒ¿«ƒƒ»≈
˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ ÛBÒa eÏËpL42- Ck eOÚ ‡Ï Ì‡Â . ∆»¿¿¿««¿ƒ¿ƒ…»»

˙e¯ÈÎO‰ ˙‡ˆÓ43‰ÊÂ ,‰ÂÏÓk ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡ ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
b‰ „Ú Ô¯ÎO e¯Á‡L ÈtÓ ÏBÊa eÁ˜lL.Ô¯ ∆»¿¿ƒ¿≈∆≈¬¿»»««…∆

הקציר.39)שם.38) עד הקמה שמירת מאשר 40)בעד
בשוק. ובירורה.41)השער התבואה, כי 42)בדישת

מלאכתם  כאילו זה הרי בגורן, במלאכה מסייעים הם כאשר
השכירות, תשלום זמן הגיע שעתה נמצא הגורן, עד נמשכת
בזה  אין ולפיכך לבסוף, אלא משתלמת אינה השכירות כי
מאשר  בפחות ומוכר שמוזיל כמי אלא בזול להם כשנותן

בשוק. הקציר.43)השער אחר תיכף פרעונה שזמן

.ÁÔÈÒÈ¯‡44ÔÈ˜lÒÓ ˙B„O‰ ÈÏÚa eÈ‰L45ÔÓ Ô˙B‡ ¬ƒƒ∆»«¬≈«»¿«¿ƒ»ƒ
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎa ÔÈÒÈ¯‡‰ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,ÔÒÈa ‰„O‰46 «»∆¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¬ƒƒ¿»∆«…∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡47,¯i‡ „Ú e‰„O CB˙a ÔÈÒÈ¯‡ ‰Ê ÁÈp‰Â , «¿«¿ƒ¿ƒƒ«∆¬ƒƒ¿»≈«ƒ»
ÌL ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡Ò LL Ô‰Ó ÏËÂ¿»«≈∆≈¿ƒ¬≈∆À»¿≈»

˙Èa¯48. ƒƒ

בניסן 45)שם.44) התבואה לקצור האריסים את מאלצים
כור.46)ולהסתלק. בית של החכירות.47)שטח שכר

מפני 48) אלא סאין, הארבע המתנת בשביל התוספת, אין כי
זה  זמן ובמשך אייר, עד בשדהו התבואה את שמשאיר

האריס. ומרוויח גדל והיבול צרכה כל התבואה מתבשלת

.ËÌÈhÁ Á˜Bl‰49,¯ÚM‰ ÔÎÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ «≈«ƒƒ«¿«¿ƒ¿∆«¿≈«««
ÌÈhÁ‰ ˙‡ ˙Ba‚Ï ‡aLÎe ,˙BÚn‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â¿»«∆«»¿∆»ƒ¿∆«ƒƒ

‰cna BÏ ÛÈÒB‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï50‰Ê È¯‰ - ¯˙È BÏ Ô˙Â ¿««¿«ƒ«ƒ»¿»«»≈¬≈∆
‡Ï - ‰ˆ¯ el‡Â ,BÏ ÛÈÒB‰ BBˆ¯a È¯‰L ;¯zÓÀ»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»…

È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÛÈÒB‰51. ƒ∆¬≈…»»»¿«

עג:49) מתנה.50)שם לשם - התוספת 51)מרצונו על
ובלחםֿמשנה  יא, הל' פ"ה י; הל' פ"ד לעיל (ועיין

שם) ובביאורנו

.È¯zÓ52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc ÔzÏ Ì„‡Ï53B¯·ÁÏ À»¿»»ƒ≈¿≈»ƒ∆«ƒ«¬≈
- ÈBÏt ÌBÈ „Ú Ô‡kÓ ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿ƒ»ƒ»«¿ƒ
‡È‰ È¯‰ - ‰¯È˜B‰ B‡ ‰ÏÈÊB‰ Ì‡ Ï·‡ ,E˙eL¯aƒ¿¿¬»ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ
¯ÎOÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ ,ÏBf‰ ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈkL ;ÈlL∆ƒ∆≈»∆ƒ≈»»«¬≈∆»¿»»

„ÒÙ‰Ïe54Ì„‡Ï ¯zÓ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .55 ¿∆¿≈¿≈…«≈»∆¿≈À»¿»»
ÏÔÈÈ ÏL ÔÈck ‰‡Ó È¯L˙a B¯·ÁÓ ˙B˜56,¯È„a ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿≈≈»«ƒ∆«ƒ¿ƒ»

¯ÈÊÁÓe ,˜„Ba ÔÏËBpLÎe ,˙·Ë „Ú ÔÏËB BÈ‡Â¿≈¿»«≈≈¿∆¿»≈«¬ƒ
ÔÈÈ ‡l‡ epnÓ ‰˜ ‡lL ;·Bh‰ ÔÈi‰ Á˜BÏÂ ıÓÁ‰«…∆¿≈«««ƒ«∆…»»ƒ∆∆»«ƒ
ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ ‰lÁzÓ - eˆÈÓÁ‰L el‡Â ,·BË¿≈∆∆¿ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ

ıÈÓÁ‰Ï57ÔÓf‰ ¯Á‡ „Ú ¯·c‰ Ú„B ‡Ï Ï·‡ ,58. ¿«¿ƒ¬»…««»»««««¿«

סד.52) (מגידֿמשנה).53)שם שקנה החבית את וציין 

קרוב 54) זה הרי - הזול סיכון עליו קיבל לא אם אולם
או  החמיצה אם שהרי - להפסד ורחוק הוקירה) (אם לשכר
לתנאי  הסכים המוכר כי ואסור, – המוכר יפסיד הוזלה

שם). רמב"ן (עיין המעות הקדמת מפני שם 55)שכזה
אינו 56)עג: וגם קונה, שהוא הכדים את בורר ואינו

יוסף'סי' ('בית ברשותך" - החמיצה "אם המוכר עם מתנה
שם). השו"ע במפרשי וראה כבר 57)קעג; בהם היה

ניכר. בלתי ראויים 58)קלקול היו לא - טבת לאחר אבל
אותם  יבדוק ואם החמיצו, הלוקח וברשות להחמיץ,
המעות  הקדמת שבשביל נמצא החומץ, ויחזיר כשנוטלם
'בית  (עיין טוב ביין החומץ את לו להחליף המוכר הסכים

שם). השו"ע ובמפרשי יוסף'

.‡Èe‚‰pL ÌB˜Ó59,d¯ÎO ÏhÏÂ ‰ÈÙq‰ ¯kOÏ »∆»¬ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ…¿»»
‰˙ÁtM ‰Ó BÏ ÔÈÓL ,‰¯aL Ì‡Â60ÌlLÓe61¯˙È ¿ƒƒ¿¿»»ƒ«∆»¬»¿«≈»≈
¯zÓ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d¯ÎO ÏÚ62¯ÈÒ ¯ÈkO‰Ï «¿»»¬≈∆À»¿≈À»¿«¿ƒƒ

˙ÁtM ‰Ó ÈÓ„e ¯ÎO‰ ÏËBÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙LÁ ÏL∆¿∆¿«≈¿≈«»»¿≈«∆»«
BÏ˜LnÓ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒƒ¿»¿≈…«≈»∆

סט:59) בשעת 60)שם שווה שהיתה למה בהקבלה
ובמגידֿמשנה). יג, הל' להלן (השווה את 61)שכירה

את 62)הפחת. עליו שקיבל מכיון אומרים: אנו ואין
השכר  ואםֿכן בהלוואה, אצלו הם הספינה דמי הרי הפחת,
הספינה  לו מחזיר וכשהשוכר תוספת, הוא משלם שהוא
של  וטעמו כריבית. זה הרי - השכר את מוסיף הפחת ודמי
מחיים  דמים עשאה "שלא לפי (שם), בגמרא אמרו דבר
- דמים עשאה לא כלומר (=שבירה)", מיתה לאחר אלא
עצמו  על קיבל לא אבל שבירה, של אלא הפחת את לשלם
בחיים  מחזירה כשהוא שימוש מחמת הבא הפחת אחריות
כל  שאין - וכך והואיל שהיא, כמות ומחזירה (=בעין)
כשכירות, אלא כמלוה זה אין - השוכר באחריות הפחת
בשכירות, מותר - אונסין אחריות עליו לקבל - זה ודבר
הפקדון  בעל "מתנה ט: הל' שכירות, מהל' בפ"ב כמבואר
(עיין  כשואל" בכל חייבים להיות ושוכר שכר נושא על

יג). הל' לקמן והשווה שם. הרשב"א, כי 63)חידושי אם
שכרו, נוטל - הקודמת) הערה (ראה בעין מחזירו הוא הרי
עלייהו  מקבלי "דהא (שם) בגמרא אמרו הדבר ובטעם
כמה  דכל הנחושת) דמי (פחת דנחשא חוסכא (הבעלים)
מחמת  נפחתים דמיה (שהנחושת דמיה" בצרי דמיקלי

שם). רשב"א הנחושת. את ששורפת באש השימוש

.·ÈÏÊ¯a Ô‡ˆ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡64Ï‡¯OiÓ65‡e‰L ÈtÓ , ≈¿«¿ƒ…«¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆
˙Èa¯ ˜·‡66BÏ ‰È‰L È¯‰ ?ÏÊ¯a Ô‡ˆ Ô‰ „ˆÈÎÂ . ¬«ƒƒ¿≈«≈…«¿∆¬≈∆»»

˙Bfb‰ eÈ‰ÈÂ ,Ô‰a Ïth‰Ï epnÓ ÌÏa˜Â ,Ô‡ˆ ‰‡Ó≈»…¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿«ƒ
„Ú ,ÚÈ·¯Ï B‡ LÈÏLÏ ,ÚˆÓ‡Ï ·ÏÁ‰Â ˙B„Ïe‰Â¿«¿»¿∆»»»∆¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ««
e˙Ó Ì‡Â ;Ì‰ÈÈa e˙‰L BÓk ,ÌÈ˙L „Ú B‡ ‰L»»«¿»«ƒ¿∆ƒ¿≈≈∆¿ƒ≈

Ì‰ÈÓc ÌlLÓ Ïa˜Ó‰ È¯‰ ,Ô‡v‰67,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «…¬≈«¿«≈¿«≈¿≈∆¬≈∆»
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ Ô‡v‰ ÏÚa È¯‰L68. ∆¬≈«««…»¿»»¿»¿∆¿≈

B‡ e¯˜e‰ Ì‡L ,Ô‡v‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈»»«««…∆ƒ¿
eÙ¯Ë Ì‡ B‡ eÏÊe‰69‰Ê È¯‰ - B˙eL¯a Ô‰ È¯‰ ¿ƒƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¬≈∆

¯zÓ70.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿≈…«≈»∆
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קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מתו.64) אם האחריות עליו מקבל שהמקבל עיסקא, ע: שם
מהו. ברזל צאן רבינו מבאר או 65)ובסמוך הגוי מן אבל

מדבריהם, אפילו הגוי עם מותר ריבית שאבק מותר, לגוי
ב. הל' פ"ה למעלה קרובה 66)כמבואר שהיא עיסקא כל

ריבית. כאבק דינה - הממון לבעל להפסד ורחוקה לשכר
ובטוח 67) קיים שהקרן ברזל", "צאן נקראו כך שם על

המקבלים  היו כלל שבדרך ולפי כברזל. פוחת ואינו לבעליו
סחורה  בכל - עיסקא כל נקראת דקה, בהמה לקבל נוהגים
שם). רש"י (ע"פ ברזל" "צאן בשם אלו, בתנאים - שהיא

ואסור 68) הוא ריבית אבק - להפסד ורחוק לשכר קרוב וכל
ח). הל' שם, כל 69)(כמבואר הנותן עליו שמקבל כלומר,

אונסין. של ובין הוזלה של בין משמע,70)האחריות,
סי' הגר"א (ב"י; אסור - בלבד הוזלה אחריות קיבל שאם
הוזלו, או הוקרו שאם הנוסחא: תימן ובכת"י ג. ס"ק קעז,
זו  ולנוסחא ברשותו. הן הרי נטרפו אם או ברשותו. הן הרי
בלבד  הזול אחריות עליו מקבל אם שגם רבינו דדעת משמע

שם). ב'טור', הובא הריב"ן כדעת מותר, –

.‚ÈÌM‰71È¯‰ ,‰˙Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÓ ‰¯t «»»»≈¬≈¿»«ƒ≈»¬≈
ÌÈLÏLa ÈÏÚ ‰zÚ ‡È‰72EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÌÈ¯Èc73 ƒ«»»«ƒ¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ«¬∆¿

ÌÈiÁÓ d‡OÚ ‡lL ÈÙÏ ;¯zÓ - L„Á ÏÎa ÚÏÒ∆«¿»…∆À»¿ƒ∆…¬»»≈«ƒ
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÌÈÓc74. »ƒ∆»¿««ƒ»

שם.71) בשעת 72)ברייתא כך שוויה יהיה לא ואפילו
חיה.73)מיתה. שהיא זמן כל מלאכתה, אם 74)בשכר

שהיא, כמות מחזירה - בחיים שהיא עוד כל אבל תמות,
האחריות  כל שאין והואיל מלאכה. מחמת שהכחישה אע"פ
ומותר  להפסד, ורחוק לשכר קרוב זה אין - המקבל על
יא, הל' למעלה והשווה (מגידֿמשנה, שכר לו להעלות
(הי"א) ספינה דין הקדים שרבינו הדבר, [תמוה סא). הערה
ספינה  דין ששת רב מבסס שם בגמרא והרי פרה, שם לדין

פרה"]. "השם הברייתא על

.„È˙¯kOÓ75ÏÚ ·LÈÏ ˙Ï‚¯z dz¯·ÁÏ ‰M‡ «¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¿¿…∆≈≈«
ÌÈÁB¯Ù‡ ÈLa ÌÈˆÈa‰76ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ

.˙Èaƒ̄ƒ

סח:75) מצוי 76)שם הפחת אין כי אם התרנגולת, בשכר
פירש  (כך מלאכה מחמת שנכחשת בבהמה כאשר בתרנגולת
לשון  מורה וכך שם. מקובצת' ב'שיטה הובא הראב"ד,
ההלכות  קבוצת בתוך רבינו שסידרו מזה משמע וכן רבינו,
'חסדי  – אחרת שמפרש שם רש"י ועיין ופחת. שכר של

טז. הל' פ"ה למעלה והשווה ד. פרק התוספתא, על דוד'

.ÂËÏL ÌÈ¯È„ ‰Úa¯‡ B¯·Áa ‰LB ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆«¬≈«¿»»ƒ»ƒ∆
˙Èa¯77Ô‰a BÏ Ô˙Â ,78ıÙÁ79‰MÓÁ ‰ÂML80, ƒƒ¿»«»∆≈∆∆»∆¬ƒ»

epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk81‰MÓÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -82, ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒƒ∆¬ƒ»
Ô‰a BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .B„ÈÏ ‡a ˙Èa¯ ˙¯B˙·e ÏÈ‡B‰ƒ¿«ƒƒ»¿»¿≈ƒ»«»∆

ÈÏk B‡ ˙eÒk83BÓˆÚ ÈÏk‰ ˙‡ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -84 ¿¿ƒƒƒƒ∆∆«¿ƒ«¿
Ô‰a BÏ ¯ÈkO‰ .BÓˆÚ ˙eÒk‰ B˙B‡Â85‰ÂML ÌB˜Ó ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»∆»∆»∆

ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk ,ÔÈ¯È„ ‰LÏL B¯ÎO¿»¿»ƒ»ƒ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒ

,‰Ê ÌB˜Ó epnÓ ¯ÎO ‰Úa¯‡a È¯‰L ;‰Úa¯‡ epnÓƒ∆«¿»»∆¬≈¿«¿»»»«ƒ∆»∆
ÂÈÏÚ ÏawL86. ∆ƒ≈»»

כלומר,79)תמורתם.78)קצוצה.77) מסוים, שאינו
שאינו  בהם, וכיוצא פירות כגון עליהם הבעלים שם שאין

בסמוך). (ראה ריבית של שהוא שהשער 80)ניכר כגון
סאים. חמש לו ונתן דינרים, בארבעה סאים ארבע בשוק

קצוצה 81) שריבית א), הל' פ"ה (למעלה שנתבאר כמו
בדיינים. החפץ 82)יוצאה של כשווי רבא. בשם סה. שם

אין  - בעין עדיין הוא אפילו - עצמו החפץ אבל בשוק,
שבא  אע"פ קיים המקח מסוים, שאינו שכל אותו, מוציאים
של  משכון גבי ה"א בפ"ג למעלה איסור. מחמת לידו
בשם  וכתבנו ממנו. מוציאים משכן שאם רבינו פסק אלמנה,
דבר  שכל ד:) (תמורה כרבא שפסק לפי הטעם, הריב"ש
מועילה, עשייתו אין - ועשה ועבר לעשות התורה שאסרה
איסור  כל אין כאן שבנידון מפני קיים? הקנין כאן ולמה
ומעכב  בעדו ללווה משלם שאינו בזה אלא החפץ, בהקנאת

הרבית. בשביל תמורתו המסויים,83)בידו דבר כל וכן
הרמב"ן  בשם (מגידֿמשנה ריבית של שהוא בו שניכר

"כי 84)והרשב"א). (שם) בגמרא אמרו הדבר, ובטעם
דרביתא  גלימתא - וקאי דמכסי גלימא לימרו דלא היכי
בו  מתלבש שהוא הלבוש הבריות: יאמרו שלא =) היא"

הוא). ריבית של לבוש - ארבעת 85)תדיר תמורת שם,
(בכת"י 86)הדינרים. ארבעה לשלם עליו קיבל המלוה

עליו). קיבל והרי תימן:

âכסלו כ"ג קודש âשבת
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

דין 1) שם וכולל הכלים, על או הפירות על פוסק דין מבאר
מוליך  ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים
קטנים, כשהם בזול פירות קונה ודין למקום, ממקום פירות

שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה

.‡ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡2˙B¯t‰ ÏÚ3¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú4‡ˆÈ . ≈¿ƒ««≈«∆≈≈«««»»
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈ˜ÒBt - ¯ÚM‰5‰ÊÏ LÈ -6. «««¿ƒ««ƒ∆≈»∆≈»∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˜eMÏ Úe·˜ ÌÈhÁÏ ¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«««¿ƒƒ»«««¿«¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ÏÚ BnÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa¿∆«¬≈∆≈ƒ«≈»¿ƒ¿≈
ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó BÏ ÔzÈ Ì‡Â ;ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈≈»¿»∆
- ÚÏÒa ‰‡Ò ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL ˙Úa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ÌÈhÁƒƒ««¿«¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿»¿∆«
¯ÎBnÏ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÏk ˙Èa¯ ‰Êa ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿»««ƒ∆…»»«≈

˜ÒtL ˙Úa ÏÏk ÌÈhÁ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8 ƒƒ¿»¿≈∆»««∆¿»ƒ¬ƒ
ÌeÏk BÏ ‰È‰ ‡lLa9˜ÒtL ˙Úa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¿∆…»»¿≈«ƒ»≈∆»«

ÂÈÏÚ10ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¯ÎBnÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;11, »»¬»ƒ»»«≈≈«ƒ¿
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡12‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¬≈∆

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈÏÚ ˜ÒÙÏ ¯zÓ13. À»ƒ¿…»»««ƒ∆¬«ƒ…»»«««
ÏÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ˆBwÏ ‰lÁz ‡e‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆≈«

LÈ„b Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÌÈhÁ‰14ÔÈi‰ ÏÚ ˜ÒBÙe . «ƒƒ««ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ≈«««ƒ
ËÈ·Úa ÌzÈÂ ÌÈ·Ú‰ ¯ˆ·iMÓ15- ÔÓM‰ ÏÚÂ ; ƒ∆ƒ¿…»¬»ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿««∆∆

ÔËÚna ÌÈ˙ÈÊ Ô˙pMÓ16‰pÚwLiMÓ - „Èq‰ ÏÚÂ ; ƒ∆»«≈ƒ««¬»¿««ƒƒ∆¿«¿∆»

שבת קורש 
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¯ˆBi‰ ‰OÚiMÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ ˜ÒBt ÔÎÂ .ÔL·ka«ƒ¿»¿≈≈«¿≈∆∆ƒ∆«¬∆«≈
ÌÈˆÈa17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰lL18‰È‰La ≈ƒ∆»∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô¯ÙÚ19Ô·Ï20‰ ÏÚ ˜ÒBt - ¯ÁL ¯ÙÚ Ï·‡ ;ÌÈÏk ¬»»»»¬»»»»…≈««≈ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ epnÓ ÔÈOÚp‰««¬ƒƒ∆««ƒ∆…«¬ƒ¿≈∆
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ21ÔÎÂ .‰ÊÏ LÈ - »«…¿««ƒ∆≈»∆≈»∆¿≈

Ï·f‰ ÏÚ BnÚ ˜ÒBt22Èt ÏÚ Û‡ ‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ≈ƒ««∆∆»¿«»»««ƒ
.„ÈÓz ÈeˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ê BÏ ÔÈ‡L∆≈∆∆ƒ¿≈∆»»ƒ

עב:2) בבאֿמציעא בכך 3)משנה זמן לאחר לו ליתנם
המעות. לו ומקדים - בינתיים יתייקרו אם ואפילו וכך,

ד.4) הל' לקמן כאלה.5)ראה פירות אין ללווה
לקנותם 6) - הלוקח והן המוכר הן - הם ויכולים לאחר,

המקח  וחל לו, שיש כמו זה והרי בשוק, הללו במעות
בגמרא  (עיין נתייקרו לוקח ברשות - וכשיתייקרו מעכשיו,
בזה  שכתב מה וראה סב: שם וברש"י עב: סג: שם

הראב"ד. בשם -7)הריטב"א בו לחזור יכול הוא והרי
בפכ"ב  (רבינו שפרע" ב"מי הוא הרי בו, חוזר שאם מכיון
עצמו  על לקבל רצונו שאין אנו מניחים ג) הל' מכירה, מהל'
הפירות  כאילו אנו רואים כך ומשום הזו, ביה"ד קללת
קללת  נוסח אע"פ. ד"ה סב: שם ('תוספות' הלווה ברשות

ה"ב). פ"ז מכירה בהלכות מבוארת שפרע" שם 8)"מי
השער. שיצא עד פוסקים שאין אלא 9)סב: דוקא. לאו

המעות  סך כנגד פירות כמות בידו היתה שלא לומר, התכוון
לו. לו 10)שמקדים שאין לפי לוקח לרשות באו ולא

מאותו  למוכר עתה לו שאין מאחר לחול, מה על למקח
לו  יתנם והוא יתייקרו ואם השער, יצא לא  ועדיין המין,
הקדמת  מפני בזול לו שנותנם נמצא - הפסיקה כשער

כשי 11)המעות. (מגידֿמשנה).כלומר, מעותיו עור
הבאה.12) בהלכה כאן 13)יתבאר אין - לו שיש מכיון

נתייקרו, ברשותו נתייקרו ואם לו קנוי הוא שמעכשיו ריבית,
מדרבנן, אלא איסורו אין לו כשאין גם כי משך, שלא ואע"פ
בתשובה  הרי"ף וראה עב:, שם (רש"י גזור לא לו וכשיש

שם). מקובצת' ב'שיטה עודם 14)הובא הגרעינים שם,
- (=פעולות) מלאכות שתי עדיין מחוסרים והם בשבלים,

ב. בהל' רבינו שמבאר כמו וזרייה, "שם 15)דישה
ריכוכם), (לשם הענבים בו יקובצו אשר לחפירה (=כינוי)
המשנה, בפירוש (רבינו מעטן" הזיתים חפירות שיקראו כמו

ד). משנה פ"י שם 16)טהרות שמקבצים המקום "שם
(רבינו  שמנם" להוציא ראויים ויהיו שיתרככו עד הזיתים
הכתוב  מלשון והוא - ג). משנה פ"ד מעשרות בפיה"מ
בערכו). (הערוך, חלב מלאו עטיניו כד): כא, (איוב

בצה 17) מלשון שהוא מפרש שם (רש"י גולמים חמר גושי
בלא  גומא "היגאה יא) ח, (שם הכתוב כלשון חרוקה), (בית
ביצה) (ערך וה'ערוך' במים. מגובל שהעפר שם על - בצה"
שהבית  משמע ביצה, כצורת עגול החמר עושה . . . אומר:
מקובצת' 'שיטה (ועיין תבניתן שם על כך ונקראו צרויה,

הראב"ד). בשם שיעשה 18)שם עד פוסק שאינו עד. שם
שלהם. ביצים ממנו.19)היוצר הנעשים החרש, כל של

מצוי.20) וב'שיטה 21)שאינו 'תוספות' (עיין ביצים
שם). עב:22)מקובצת' במשנה שם

.·- ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ¯qÁÓ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿À»¿»»««¿«ƒ
BÈ‡ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL ¯qÁÓ ‰È‰ .ÂÈÏÚ BnÚ ˜ÒBt≈ƒ»»»»¿À»»¿»≈

˜ÒBt23¯qÁÓ ‡e‰L ÔÂÈkL ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈∆»ƒ≈»»«««∆≈»∆¿À»
ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL»¿»¬≈∆¿ƒ∆≈≈«ƒ

ÌeÏk24?„ˆÈk .ÔÈ„Ú ÌÏBÚÏ ‡a ‡Ï BÓÎe ,25LÈ„b ¿¿…»»»¬«ƒ≈«»ƒ
LÓMa ‰Áp‰ ¯qÁÓ ‰È‰L26L·ÈiL27‰i¯Êe ‰LÈ„Â ∆»»¿À»«»»«∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»

‰È‰ ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˜ÒBt BÈ‡ -≈≈»»∆»ƒ≈»»«««»»
.ÂÈÏÚ ˜ÒBt - ‰i¯Êe ‰LÈ„ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â ,L·È»≈¿≈¿À»∆»ƒ»¿ƒ»≈»»

‰ÙÈÙÏ ÔÈ¯qÁÓ eÈ‰L ¯ˆBÈ ÏL ÌÈˆÈa28LeaÈÂ ≈ƒ∆≈∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰Ù¯Oe ÔL·kÏ ‰ÎÏB‰Â29˜ÒBt BÈ‡ - ‰‡ˆB‰Â ¿»»«ƒ¿»¿≈»¿»»≈≈

‰ÎÏB‰ ‡l‡ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È eÈ‰ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿À»ƒ∆»»»
‡e‰Â .Ô‰ÈÏÚ ˜ÒBt - ‰Ù¯Oe ÔL·kÏ30C¯„ ‰È‰iL «ƒ¿»¿≈»≈¬≈∆¿∆ƒ¿∆∆∆

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔL·k‰ ÔÓ B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï Á˜Bl‰«≈«¿ƒƒ«ƒ¿»¬»ƒ»»
,LÏL ÔÈ¯qÁÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈˆBnL ‡e‰ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¬≈≈¿À»ƒ»

˜ÒBt BÈ‡Â31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈¬≈∆«∆≈≈«««¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שלש 23) - פוסק שתים "מחוסר עד.): (שם האומר כרב,
פוסק". השער.24)אינו שיצא עד פוסקים שאין

שם.25) בגמרא בשקלאֿוטריא מובאות אלו דוגמאות
בחמה.26) העומרין "לשון 28)שיתיבש.27)שטוח

מדתן, לפי "שמגלגלן - קכט:) (שבת התינוק" את מלפפין
ב"מ  (רש"י קיבול" בית להן ועושה קטנות, אם גדולות אם
ו). משנה פ"ד טהרות המשנה בפירוש רבינו וראה שם.

בכבשן.29) שם.31)ובלבד.30)צירוף

.‚CÏB‰‰32ÂÈÏÁ¯ ˙‡ ÊÊ‚ÏÂ ÂÈfÚ ˙‡ ·ÏÁÏ «≈«¬…∆ƒ»¿ƒ¿…∆¿≈»
˙Bc¯ÏÂ33‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓe ,Bz¯ek ˙‡ ¿ƒ¿∆««¿¿»¬≈¿»««

CÏ ¯eÎÓ ˙B·ÏBÁ ÈfÚM34¯eÎÓ ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó , ∆ƒ«¿»»«∆¿≈«¿»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯eÎÓ ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÏ35. »«∆««¿ƒ»»»¬≈∆À»

CÎÂ Ck ˙B·ÏBÁ ÈfÚM ‰Ó :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡36EÏ ¯eÎÓ ¬»»««∆ƒ«¿»¿»»¿
CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó ,CÎÂ CÎa¿»¿»«∆¿≈«¿»¿»»¿¿»
ÎÂ CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÎÂC ¿»«∆««¿ƒ»»¿»»¿¿»¿»

¯eÒ‡ -37ÔÎÂ .˜eMaL ¯ÚMk BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ ‡l‡ , »∆»ƒ≈»«ƒ«««∆«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

סד.32) ודבוקות 33)שם חלות חלות שעשויות שם "על
דבר  כל של הבדלה לשון רדייה, נקרא - דופן אל מדופן
ראה  שם; (רש"י בתנור" מדובקת פת כרדיית הנדבק,

ט). יד, והלוקח 34)שופטים הכללי, המחיר את וקבע
הדמים. את תניב 35)שילם אם ההפסד עליו שקיבל כיון

ולהפסד. לשכר קרוב זה הרי - שנתן הדמים  מכדי פחות
שנתבאר  כמו להפסד, ורחוק לשכר קרוב אלא אסרו ולא

השער.36)למעלה. יצא לא מפני 37)ועדיין לו שמוזיל
לו. שהקדים מעותיו

.„ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯ÈÚ ÏL ¯ÚL ÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ«««∆¬»ƒ¿≈∆≈
Úe·˜ ¯ÚM‰38‰È„naL ¯ÚL ÏÚ ‡l‡ ,39eÈ‰ . «««»«∆»«««∆«¿ƒ»»

˙BLÈÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ‰È„na ˙BL„Á‰ ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬»«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
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קצב

קצב

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - כסלו כ"ג קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ÚÏÒa LÏL40¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú41 »¿∆«≈¿ƒ«∆≈≈«««
ÔLiÏÂ L„ÁÏ42˙BËB˜Ï ÏL ÔÈhÁ eÈ‰ .43ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ∆»»¿«»»»ƒƒ∆»«¿«¿ƒ

ÚÏÒa44˙BËB˜lÏ ˜ÒBt - LÏL ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ , ¿∆«¿∆««««ƒ»≈«»
˙BËB˜Ï ¯ÚLk45˙Èa‰ ÏÚ·Ï ˜ÒÙÈ ‡ÏÂ ,46„Ú ¿««»¿…ƒ¿…¿««««ƒ«

˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÚM‰ Ú·wiL47. ∆ƒ»««««¿««««ƒ

עב:38) ושלשה 39)שם שנים ומתמיד קבוע שהשער
שם). מקובצת' ב'שיטה הובא בתשובה, (רי"ף חדשים

גירסת 40) וכן (שם, הישנות על בין החדשות על בין
אחיד.41)הרי"ף). הפרשי 42)שער שיש  עוד שכל

הוא  ועתיד מתמיד, השער אין - ולישן לחדש שער
והן  חדש על הן אחד בשער ולעמוד קצר זמן תוך להשתנות
מפני  עליו פוסקים שאין עיירות של כשער זה והרי ישן, על

(מגידֿמשנה). קבוע לקט 43)שאינו המלקט "עני שם,
ולא  זרע ולא חרש לא כלומר לקוט, נקרא: - ופאה שכחה
חננאל, (רבינו בלקיטה" אלא בפירות זכה לא וכו' קצר

שם). מקובצת' ב'שיטה תבואות 44)הובא "סתם כי
ומערבין  שדות, מכמה שלוקטין מתוך יפין אינן לקוטות

שם). (רש"י חיטין" שיבלי עם שיפון ששער 45)שיבלי
השער  ישתווה לא הסתם שמן הוא, קבוע שער הלקוטות
הבית  בעל תבואות לשער יפות שאינן הלקוטות תבואות של

ג). ס"ק קעה סי' יו"ד ט"ז בסלע 46)(עיין סאים ארבע
- הבית בעל עם הפוסק הסתם שמן לפי הלקוטות, כשער
ובט"ז  עיי"ש שם, (גמרא מעותיו נותן יפים פירות דעת על
עתיד  ואינו הוא שקבוע פוסק, - שלש על אבל שם), וש"ך,
שם). ט"ז, (מגידֿמשנה, הלקוטות שער עם להשתוות

הבית 47) בעל של השער שנקבע כך אירע אם אלא כלומר,
חלק  מו, שער תרומה' 'גידולי (עיין לקוטות כשל בארבע,

ס). אות ד,

.‰˜ÒÙÏ ¯zÓ ¯ÚM‰ Úa˜pL ÔÂÈk48¯ÚM‰ ÏÚ ≈»∆ƒ¿««««À»ƒ¿…««««
dB·b‰49ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ ÌÈhÁ‰ eÈ‰ ?„ˆÈk . «»«≈«»«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

ÌÈhÁ‰ BÏ ÔziL BnÚ ˜ÒÙe ,ÚÏÒa50,ÏBf‰ ¯ÚMk ¿∆«»«ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««««
¯OÚ BÏ Ô˙B - ÚÏÒa ÔÈ‡Ò ¯OÚ Ôk ¯Á‡ e„ÓÚ Ì‡ƒ»¿««≈∆∆¿ƒ¿∆«≈∆∆
¯ÚLa BnÚ ˜Òt È¯‰L ,˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ,ÔÈ‡Ò¿ƒ«««∆»»«∆¬≈»«ƒ¿««

dB·b51¯ÚMa BnÚ ˜Òt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÚn‰ BÏ Ô˙ . »«»««»¿»¿…»«ƒ«««
BÏ Ô˙pLk ÔÈÂL eÈ‰L ¯ÚMk Ô˙B - eÏÊe‰Â ,dB·b‰«»«¿¿≈«««∆»»ƒ¿∆»«

¯ÊÁL ÈÓe ;˙BÚn‰52Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -53‰na . «»ƒ∆»«¿«≈ƒ∆»««∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c54Ì‡ Ï·‡ ;BÓˆÚ ˙Úc ÏÚ ˜ÒBÙa ¿»ƒ¬ƒ¿≈««««¿¬»ƒ

BÈ‡ - Á˜Bl‰ ÔÈa ¯ÎBn‰ ÔÈa ,ÌÈ¯Á‡Ï ÁÈÏL ‰È‰»»»ƒ««¬≈ƒ≈«≈≈«≈«≈
BÈ‡Â ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ B‡ ÏBf‰ ¯ÚMk ‡l‡ ÏËB≈∆»«««««¬ƒ∆«»ƒ¿≈

ÁÈÏLa Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó55:¯ÓB‡ ÁlLÓ‰ È¯‰L , ¿«≈ƒ∆»«¿»ƒ«∆¬≈«¿«≈«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL Ôw˙Ï56e¯‡aL BÓk ,57. ¿«≈¿«¿ƒ¿…¿«≈¿∆≈«¿

במשנה.48) זול,49)שם במחיר היינו פירות, של
וכמו  שם), (רש"י מועטים" בדמים נמכרים הרבה "שפירות

בסמוך. רבינו יוזלו.50)שמבאר אם פלוני, לזמן
גם 51) עכשיו לקנות יכול שהרי - רבית משום בזה ואין

שבידו. במעות הגבוה בשער שחזר 52)מאחרים בין
הלוקח. שחזר ובין הדין 53)המוכר מצד כי אם עד: שם

נקנים  המטלטלין אין חכמים שמתקנת לפי בו, לחזור יכול
לא  - בו החוזר כל ברם במשיכה. או בהגבהה אלא במעות,
(אוררין  שפרע" "מי עליו לקבל וחייב ישראל מעשה עשה
המבול  דור מאנשי שפרע "מי ואומרים: בביתֿדין אותו
שטבעו  וממצרים ועמורה סדום ומאנשי הפלגה דור ומאנשי
בהל' (רבינו בדיבורו" עומד שאינו ממי יפרע הוא בים,

ב). א, הל' פ"ז א; הל' פ"ג, לא 54)מכירה שאם שם,
בעת  שווים שהיו כשער נותן - הגבוה בשער עמו פסק

וכו'. שליחו 55)הפסיקה השליח עיוות (עיין אם תו
השער 56)מגידֿמשנה). על ולפסוק לפרש לך והיה

בו  וחזר לו, שאמר ממה השליח שינה לא ואם הגבוה.
שפרע". ב"מי – המשלח - הוא הרי - בפ"א 57)המשלח

שהוא  בכל שטעה שהשליח ב, הל' ושותפין שלוחין מהל'
חוזר. - במטלטלין בין בקרקע בין -

.ÂÌÈhÁ‰ eÈ‰58ÏËÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ »«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ¿∆«¿»«
Ô˙Â ,ÌÈÓc‰ ˙‡59BÏ LÈ Ì‡ ,ÚÏÒa LÓÁ BÏ ∆«»ƒ¿»«»≈¿∆«ƒ≈

ÌÈhÁ60¯zÓ -61ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ ÌÈhÁ BÏ eÈ‰ .62, ƒƒÀ»»ƒƒ≈∆¬≈ƒ
;¯eÒ‡ - BÏ ÔzÈÂ ÂÈhÁ ‰a‚iL „Ú ˙BÚn‰ ÏËÂ¿»««»«∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ≈»
‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ‡ el‡Îe ,‰i·b ÔÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»«¬≈∆

.BÙÈwnL ÈtÓ BÏ ÏÈÊB‰Â ÔÓÊ BÏ Ú·B˜k¿≈«¿«¿ƒƒ¿≈∆«ƒ

סג:58) ובס"א;59)שם רומא בדפוס הוא (כן ויתן צ"ל:
פלוני. לזמן שיתן עלֿמנת כלומר שיתן), תימן: ובכת"י

והוא 60) מחסנו של המפתח אבד או אחר במקום שהם אלא
למעות. בפחות.61)דחוק כמוכרו זה הרי - לו שיש כיון

שם.62)

.ÊÚa¯‡ ‰È„na ÌÈhÁ‰ eÈ‰,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò »«ƒƒ«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«
ÌÈ¯Ùk·e63¯bzÏ ÚÏÒ ÔzÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa LL «¿»ƒ≈¿∆«¬≈∆À»ƒ≈∆«««»

‡È·iL È„k64eÈ‰iL ‡e‰Â .¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ‡Ò LL ¿≈∆»ƒ≈¿ƒƒ«¿»¿∆ƒ¿
e„·‡ - e·‚ B‡ C¯ca e„·‡ Ì‡ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯aƒ¿«≈«ƒ»¿«∆∆ƒ¿¿»¿

·eLÁ Ì„‡Â .BÏ65‰Ê ˙BOÚÏ ¯eÒ‡66‰¯BÁÒ ÈÈÓ·e . ¿»»»»«¬∆¿ƒ≈¿»
ÔÈÈeˆÓ ‰¯BÁÒ ÈÈÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ -»¿»»»¿ƒ∆≈ƒ≈¿»¿ƒ

˙B¯Ùk67. ¿≈

אזלן 63) בכפרי ארבעה, ארבעה אזלי "בסורא עג. שם
ורש"י  בכפרים. ר"ל בכפרי, רבינו (ומפרש חמשא" חמשא

מקום). שם בכפרי: מפרש (שו"ע 64)שם פלוני" "לזמן
ריבית  משום חוששים ואין בש"ך). ועיי"ש טז, ס"ק קעג סי'
לפי  ו), הל' (השווה למפרע הכסף לו שנתן מפני לו שמוזיל
כמוכר  זה והרי השער, יצא וכבר בכפרים מצויים שהפירות
אחריות  עליו לקבל הלוקח על ולפיכך הזול, במקום לו
ברש"י  שם ועיין בגמ', (שם רבינו שמבאר כמו הדרך,

קעג). סי' ט"ז ועיין ביותר 65)ו'תוספות', להזהר שעליו
הדין. משורת לפנים מהתגר 66)ולהתנהג נוטל אם אבל

הסאה  שכר בעד שהרי חשוב, לאדם אפילו מותר - חמש
בגמרא). (שם, טורח - התגר - תימן:67)הוא בכת"י

לפי  בפירות, אלא התירו ולא כלומר, כפירות. תמיד מצויין
תרומה' ב'גידולי וראה שם, בגמ' (עיין תמיד מצויים שהם

מא). ד, חלק מו, שער
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.ÁÔÈ¯nÁ‰68Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ È¯‰Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ«¬≈«ƒƒ«¿«
Ô‰È¯ÈkÓÏ e¯ÎÓe eÏÈÊB‰ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò69B‡ ¿ƒ¿∆«ƒ»¿¿«ƒ≈∆

‰lÁz Ô‰Ï e˙pL ˙BÚÓa ,ÚÏÒa LÓÁ Ô‰È¯ÒÙÒÏ¿«¿¿≈∆»≈¿∆«¿»∆»¿»∆¿ƒ»
eÒkiLk70¯ÈÚÏ71ÏÎÏ e¯kÓÈÂ Ô‰ÈwO eÁzÙiL „Ú ¿∆ƒ»¿»ƒ«∆ƒ¿¿«≈∆¿ƒ¿¿¿»

ÏBÊa Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ el‡ ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡»»¬≈∆À»∆≈≈¿ƒ»∆¿
,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ eÁ˜È ‡ÏÂ ‰zÚ ˙BÚÓ e˙pL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»¿…ƒ¿∆»¿««¿«
ÔÈ„ÚÒÓe ¯ÚM‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÚÈ„BnL ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆∆«««¿«¬ƒ

Ì˙B‡72. »

הנוסחא 68) והשווה עג: (שם למכור לעיר תבואה המביאים
ה). הלכה פ"ד שם ובכת"י,69)בתוספתא רומא בדפוס

להם  המוכרים החנויות לבעלי כלומר למוכריהן, הנוסחא:
סעודתם. כשנכנסו.70)צרכי תימן: בפרעון 71)בכת"י

עד  הלוואה בתורת לעיר כניסתם בשעת להם שנתנו המעות
בדרך  להם נתנו אם כי החיטים, וימכרו שקיהם שיפתחו
- בסמוך רבינו שמבאר הטעמים בלי אפילו מותר - מכר
שנתבאר  כמו - אותו ומסעדים השכר להם שמודיעים
שיתן  וכו' סאין ד' נמכרות החיטים "היו ו: בהל' למעלה
להם  יש כאן הרי מותר", חיטים לו יש אם בסלע ה' לו

מגידֿמשנה). וראה (משנהֿלמלך. שמספקים 72)חטים
(ריטב"א. לחמוריהם ומזון סעודתם צרכי מוזל במחיר להם

שם). בגמרא ועיין

.ËÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰73B¯·Á B‡ˆÓ , «ƒ≈»ƒ»¿»¿»¬≈
ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡Â74ÈÏ LiL ˙B¯t EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â , ¿»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿≈∆≈ƒ

¯zÓ - ÌL BÏ LÈ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ÈBÏt ÌB˜Óa75, ¿»¿ƒ¿»ƒ≈»À»
¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â76‰¯BÁÒ CÈÏBÓ ‰È‰ .77ÌB˜nÓ ¿ƒ»»»»ƒ¿»ƒ»

BÓk ‰ÈÓ„ EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡ ,ÌB˜ÓÏ¿»»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿»∆»¿
¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ‰ÂML78„Ú ∆»»¿»ƒ»¿»ƒ¿«≈«

¯zÓ - ÌLÏ ÚÈb‰L79- Á˜BÏ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡Â , ∆ƒƒ«¿»À»¿ƒ»¿»ƒ¿≈«
¯eÒ‡80. »

היוקר.73) למקום הזול ממקום בהלוואה.74)שם,
העמידם 75) מעכשיו היוקר, במקום פירות לו שיש כיון

כאן  אין - בסאה סאה לו ומחזיר משך, שלא ואע"פ ברשותו
(רש"י  גזרו לא - לו יש ואם ריבית, אבק אלא קצוצה ריבית

ב). הלכה פ"י לקמן וראה המתנתו,76)שם, "שבשכר
שם). (רש"י, היוקר" במקום זה לו שם.77)נותן

או 78) אבדו שאם המוכר, על הסחורה אחריות אם היינו,
מפסיד. הוא - שתמכר,79)נגנבו עד מלוה כאן "שאין

(רש"י  הוא" הראשונים בעלים של - ביוקר שנמכר מה וכל
ג. הלכה פ"ח, למעלה השווה מעכשיו 80)שם). שהרי

ביוקר  דמיה אח"כ לו וכשנותן אצלו, כמלוה היא הסחורה
הוא. ריבית -

.ÈÔ˙Bp‰81ÈÓc ,el‡ ÔÈ‡eM˜ ‰¯OÚ ÈÓc ‰pb‰ ÏÚ·Ï «≈¿«««ƒ»¿≈¬»»ƒƒ≈¿≈
BnÚ ‰˙‰Â ,ÌÈpË˜ Ô‰ È¯‰Â ,el‡ ÌÈÁÈh·‡ ‰¯OÚ¬»»¬«ƒƒ≈«¬≈≈¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÈc‚iLÎÏ BÏ ÌziL82‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈
Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏ„b Ì‰Â ÔÁÈpÓ83Ô‰Lk ‰zÚ Ôˆˆ˜ el‡Â , «ƒ»¿≈¿≈ƒ≈¬≈∆¿ƒ¿»»«»¿∆≈

Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡a eÈ‰ ‡Ï - ÌÈpË˜84Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ…»»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈…
ÏÚ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ»»∆≈∆¿≈¿…ƒ»«

.¯ÎBn‰«≈

כרבא.81) סד. שנתבאר 82)שם למה דומה זה ואין
למה  וכן פרדס, בפירות זה בכגון ה, הלכה פ"ח למעלה
לאסור, - חולבות שעזי מה בדין ג הלכה למעלה שנתבאר

רבי  שמבאר והולך.כמו וברשות 83)נו נוסף טיפול ללא
הן  שעדיין פרדס בפירות מהֿשאיןֿכן – גדלו הלוקח
(מגידֿמשנה). ומפסיד. חנם מטפל והמוכר טיפול, מחוסרים

כי 84) מתרבה, הוא מאליו כי אם בחלב, מהֿשאיןֿכן
אינו  זמן לאחר הבא החלב הרי רבו" קא מיניה "לאו החלב
תחלוב  (ואם מכר, בשעת בבהמה שהיה החלב מכח גדל
מכח  גדלים קישואים אבל במקומו). אחר יבוא עתה הבהמה
והולכים  גדלים עצמם והם מכר, בשעת היו שכבר הקטנים

רש"י). פירוש וע"פ שם, $(גמרא
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd elqk b"kÎf"i -

âכסלו י"ז ראשון âיום
.à÷ .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

 שיעודי דמב"ם - ספד המצוות 

 דמב"ם - ספד המצוות 
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כסלו  י"ח־כ' שני־רביעי יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכלּֿדיני
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿדיני
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּֿדיני
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא

טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכלּֿדיני
הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה
(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

âכסלו י"ח שני âיום
.æù .çù äùòú àì úåöî

― הש"ח סימניהּמצוה מּלתלֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לכותם אֹו אמרֹו:(y`a)צרעת והּוא מראה, ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבנגעֿהּצרעת" g)"הּׁשמר ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶַַַַָָ
(my `vz'הּצרעת ּבנגע "'הּׁשמר :(g ,ck mixac)― ְִֶֶַַַַָָ

הּמׁשנה ּולׁשֹון c)ּבלאֿתעׂשה". dpyn f wxt mirbp): ְְְֲִֶַַָֹ
אתֿהּמחיה והּכוה טמאה סימני igd"הּתֹולׁש xyad) ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

(rbpayּכמֹו ולֹוקה, ּבלאֿתעׂשה" עֹובר ׁשּנתּבאר― ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ
ְִּבמקֹומֹו.

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
xrya)הּנתק rbp)"יגּלח לא "ואתֿהּנתק אמרֹו: והּוא , ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(bl ,bi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt)לתֹולׁש "מּנין : ְְְִִִֵַָ
ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻסימני

יגּלח". לא ְְֵֶֶֶַַַֹואתֿהּנתק

âכסלו י"ט שלישי âיום
.áé÷ äùò úåöî

― הקי"ב הּכרהּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
"והּצרּוע יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמצרע
פרּוע יהיה וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹאׁשרּֿבֹו

יקרא" טמא וטמא יעטה dn)ועלֿׂשפם ,bi `xwie). ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ

ּבספרא אמרם היא עׂשה מצות ׁשּזֹוהי :(rixfz)והראיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשּנאמר lecb)"לפי odka)לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו ְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹ

i)יפרֹום" ,`k my)ּומה מנּגע? ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יכֹול , ְְִִֶַַָָָֻ
פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו "ּבגדיו מקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹאני
ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ְְֲִֵֶַַָָָָֹּבכלֿאדם
קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּנגע"

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה xt`)וראׁשֹו lcbd xry `xwp jk). ְְְִֵֶֶַַַָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשל ּפריעה אֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּברּור,
ׁשאּתה "ּכלֿמקֹום אצלנּו: הּוא והּכלל ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה,
אתֿׁשניהם לקּים יכֹול אּתה אם ולאֿתעׂשה, עׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמֹוצא
וכיון אתֿלאֿתעׂשה". וידחה עׂשה יבֹוא לאו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּוטב;
ּפֹורע נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמצאנּו
לנּו נמסר ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּופֹורם,
הּכר, לעצמם לעׂשֹות צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּקּבלה,

ספרא ּולׁשֹון מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו "טמא(my)ּכדי : ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּתלמּוד מּנין? אתֿהאדם וכלֿהמטּמאין נּדה ּובֹועל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמת

יקרא" טמא וטמא ּכלֿטמאלֹומר: ענינֹו: .(mxet epi`y) ְְְִִֵֵֵַָָָָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא עצמֹו על להכריז צריxkid oikixvy) ְְְְִִֵֶַַַָָ

,zrxevnae mi`nh x`ya epiide ,`ln dta fixkiy e` ,xnelk
f`y dnixte drixt ipniq zervn`a "fixki"y rxevnak e`

(dta ynn fixkdl jxev `l` oi`הּכר לעצמֹו ְְִֵֶֶַָׁשּיׂשים
ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו וׁשהּנֹוגע טמא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמראה

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה ׁשהּכר נתּבאר ּוכבר (lkמּמּנּו. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֻ
(zexkidd ipniqאמרם והּוא לנׁשים, bk.)חֹובה dheq): ְְְִָָָָ

אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ּופֹורם ּפֹורע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ"האיׁש
dicbaa)עֹוטה dqkn)עצמּה על ּומֹודיעה ׂשפם על ְִַַַָָָָָ

(dta ynn dfxkda)הּטמאים zrxvּכׁשאר z`neh 'ldae) ְְִִֵַָ
(dher dpi`c wqt d dkld e wxt.

âכסלו כ' רביעי âיום
.é÷ äùò úåöî

יום שני ־רביעי י "ח ־כ 'כסלו 
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

הּמעׂשה ידי על מןֿהּצרעת הּטהרה ׁשּתהא ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
ּבּמקרא ci)המפרׁש `xwie)ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ והּוא: , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

mixibxbnּתֹולעת `veid Ð mec` uina dreav xnv zqit) ַַ
(Ð cg` lka dievn dxirf zrlezy drteza mipiit`znd
מהּֿׁשּנזּכר. ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ּומים צּפרים ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשּתי
ׁשּבאר ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
המטהרים הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב.
ּכללי אחד מינים: ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻמןֿהּטמאה

הּטמאֹו מּמיני מינים לׁשני המיחדים ―ּוׁשנים הּכללי ת. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ
אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ׁשּכלֿטמא ּבּמים, הּטהרה ֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּוא

נּדה מי ― הּׁשני והּמין ּבּמים; ׁשּיּטהר d`fdאחר in) ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
(dxtd xt` mrוהּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ

ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּׁשליׁשי
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קצה

כסלו  כ"א־כ"ג חמישי־שבת־קודש יום - המצוות ספר רמב"ם שיעורי
חזק  מהדורת מתוך

ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻחּיים.
ּבמּסכת ― הראׁשֹונה מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹמצוה

ci)נגעים wxt). ְִָ

âכסלו כ"א חמישי âיום
.àé÷ äùò úåöî

― הקי"א להתּגּלח,הּמצוה הּמצרע ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
הּׁשנּיה הּטהרה לֹו x`eanyוהיא dn ixg` .ipy aly) ְְֳִִַַָָָ

(fhw xeriy Ð iw devnaנגעים ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,wxt) ְְְְִִֵֶָָ
(ci"יגּלח הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

(h ,ci `xwie)מּקדם הזּכרנּו ּוכבר .(bv dyr zevn)ֿאת ְְְִִֶֶַָֹ
h)ּדבריהם ,ci `xwie `xtq)ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה : ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹמצוה:
ּתגלחת מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָזֹו
ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹמצרע

fr)עצמּה dyr zevn)קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו והבאת bv)ּתגלחּתֹו dyr zevn) ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָ

קרּבנֹותיו, להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ׁשהּמצרע, ―ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּמּׂשגת הּתכלית אינּה מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻוהּתכלית
ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו ְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָֹמהבאת

miycw)ּבתגלחּתֹו lek`l Ð dpey dxhnl eizepaxw z`ade). ְְְִַ
מּנזירּות ו' למצרע?(cn:)ּובפרק נזיר ּבין "מה אמרּו: ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה exfp)אּלא inia),הּנזיר ּכלֹומר: , ְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה טהרתֹו ְְְְְְֳִִִַַַָָָָָֹֹּומצרע
ּכמֹו ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ׁשּיביא עד ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּנתּבאר
לכן, ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻקרּבנֹותיו
ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתכלית
קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו הביא; ׁשּלא ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו
זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ּכּפרתֹו להׁשלים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהיא

ויֹולדת lek`lוזבה ozxtk znlyen oi` exdhpy s`y) ְְֶֶָָ
(mdizepaxw e`iaiy cr ,dnecke miycwaקדם הזּכרנּו ּוכבר .ְְְִֶַָֹ

dr)לכן dyr zevn)מחּסרי "ארּבעה אתּֿדבריהם: ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אּלא ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכּפרה",

ּבכללּותם הּמעׂשים הּתגלחת(cgia)אֹותם ּכלֹומר: , ְְְֲִִִַַַַַַָָָ
מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים ― קרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהבאת
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמסּפיק
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
ּבימי עליו אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהאחת,

מּנזירּות ו' ּובפרק הּזבח(en.)נזירּותֹו. על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ְְְְְְִִַָָָָָָֹונמצא
והּזבח הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנה

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר eh.)מּתנאיה. xifp)ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
(eniizqdy)ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ּכלֿאֹותם ׁשּיעׂשה עד (zepaxwd,לּמתים" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
(mi`xwp,מּנזירּות ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח הּדּודוהּוא ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו אתֿהּקרּבנֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב

להבאת(l"fgy)ּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ
ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. (xifpהּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

(:`i Ð d dpyn a wxt(oeyla `hazny in)נזיר ֲִִֵָ"הריני
נזיר לגּלח נזיר(`xg)ועלי קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבעדֹו xg`d)ויקריבם xifpd)ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ּדין יסּתּלק יחד הּכל ועלֿידי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
היא הרי טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּנזירּות

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, bv)מהלכֹות dyr zevn). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

âכסלו כ"ב שישי âיום
.â÷ .á÷ äùò úåöî

― הק"ב מנּגעהּמצוה ּבגד להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּבגדים: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
אֹו הסּגר צרי ּמהם מה מטּמאים, ואי מּטּמאים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאי
מּכל זה, וזּולת וטהרה רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹקריעה

ּבּקּבלה ּׁשּבא ּומּמה ּבּכתּוב wxtמהּֿׁשּנאמר mirbp zkqn) ֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
(`i.

― הק"ג מנּגעהּמצוה ּבית להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֻ
מהם איזה ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמא
ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻצרי

מטּמא. ואי ְְִֵֵֵַַמּטּמא

âכסלו כ"ג קודש âשבת
.èö äùò úåöî
יום חמישי ־שבת ־קודש כ "א ־כ "ג כסלו 

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
וכלֿ נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה

ִֶָּדיניה. $
בשעה שזהו באופן ר"כולנו כאחר" אזי זה גופא כלי ל"בדכנו אבינו"

משיחת ט"ז כסלו, ה'תשכ"ט
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çë-÷øô ìà÷æçéæéäë-

æééôéa Eaì dábézëìLä õøà-ìò Eúòôé-ìò Eúîëç zçL Eézúð íéëìî éðôì E:Cá äåàøì E ¨©³¦§Æ§¨§¤½¦©¬¨¨§¨§−©¦§¨¤®©¤´¤¦§©§¦À¦§¥¯§¨¦²§©¦−§©¬£¨¨«
çééðBò áøîéLc÷î zìlç Eúlëø ìåòa Eðzàå Eúìëà àéä EëBzî Là-àöBàå Eõøàä-ìò øôàì E ¥´Ÿ£¤À§¤Æ¤Æ§ª¨´§½¦©−§¨¦§¨¤®¨«¦¥³¦«§Æ¦´£¨©½§¨¤¤§³§¥Æ¤Æ©¨½̈¤

éàø-ìk éðéòì:EèééòãBé-ìkéìò eîîL íénòa Eðéàå úééä úBäla E(ô) :íìBò-ãò Eëýåýé-øáã éäéå §¥¥−¨Ÿ¤«¨§¤ÆÆ¨«©¦½¨§−¨¤®©¨´¨¦½¨§¥§−©¨«©§¦¬§©§−̈
:øîàì éìààëéðt íéN íãà-ïa:äéìò àápäå ïBãéö-ìà Eáëéìò éððä ýåýé éðãà øîà äk zøîàåC ¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¬¨¤−¤¦®§¦¨¥−¨¤«¨§¨©§À̈³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦§¦³¨©Æ¦Æ

:dá ézLc÷ðå íéèôL dá éúBNòa ýåýé éðà-ék eòãéå CëBúa ézãaëðå ïBãéöâëøác dá-ézçlLå ¦½§¦§©§¦−§¥®§«¨§º¦«£¦´§À̈©£¬¦¨²§¨¦−§¦§©¬§¦¨«§¦©§¦º̈¤³¤
:ýåýé éðà-ék eòãéå áéáqî äéìò áøça dëBúa ììç ììôðå äéúBöeça íãåãëúéáì ãBò äéäé-àìå ¨¨Æ§´¤½¨§¦§©³¨¨Æ§½̈§¤¬¤¨¤−¨¦¨¦®§¨§−¦«£¦¬§¨«§«Ÿ¦§¤̧¹§¥´

(ô) :ýåýé éðãà éðà ék eòãéå íúBà íéèàMä íúáéáñ ìkî áàëî õB÷å øéàîî ïBlñ ìàøNé¦§¨¥À¦³©§¦Æ§´©§¦½¦ŸÆ§¦´Ÿ½̈©¨¦−¨®§¨´§½¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡¦«
äëíéBbä éðéòì íá ézLc÷ðå íá eöôð øLà íénòä-ïî ìàøNé úéa-úà | éöa÷a ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼§©§¦´¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ£¤´¨´Ÿ½̈§¦§©¬§¦−̈§¥¥´©¦®

:á÷òéì écáòì ézúð øLà íúîãà-ìò eáLéå§¨«§Æ©©§¨½̈£¤¬¨©−¦§©§¦¬§©£«Ÿ

i"yx
(ÊÈ).êúòôé ìò êúîëç úçù:ביפעתך שנתגאית

.êá äåàøì:לראיה כמו לראוה בבושתך , להסתכל
(ÁÈ).êéùã÷î úììç:קדושתך.êëåúî ùà גאוה דברי

עממיא  ואייתי כתרגומו ל"א אני. אל לאמר מפיך שיצאו
זדונך : מחובי כאשתא תמהו:åîîù.(ËÈ)דתקיפין

(‚Î).áéáñî äéìò áøçá äëåúá ììç ììôðå אשר על
בטוחים  ויהיו העיר יושבי יפלו בחוץ מסביב החרב יראו

בתוכה: חללים פללתיììôðå.להיות לא (בראשיתכמו

פליליםמ"ח ) ואויבינו וכמו סברית לב)לא ידונו (דברים 

בתוכה: חללים להיות úéáì(Î„)עצמם ãåò äéäé àìå
.'åâå ìàøùé ואדום ופלשתים ומואב עמון על שניבא לפי

ומאחר  שיחרבו ישראל ארץ שכיני שהם וצידון וצור
סביבות' בכל לישראל וקוץ סילון יהיה לא כולן שיאבדו

להם: ושירע וחוחים ïåìéñ.שיכאיבם קמשונים מין
ממארתøéàîî.הוא: צרעת כמו הכאבה יג)ענין (ויקרא

בלע"ז: íúåà.פוניינ"ט íéèàùä:אותם הבוזים
(‰Î).á÷òéì éãáòì בלא נחלה ליעקב שניתנה כמו

ונגבה צפונה וקדמה ימה ופרצת כח )מצרי' :(בראשית 

cec zcevn
(ÊÈ).ÍÈÙÈ·זוהר עם חכמתך  שמת  ובזה לבך גאה יפיך בעבור

והבינה : החכמה אל מנגדת היא  הגאוה כי ‡¯ıבינתך ÏÚ
.ÍÈ˙ÎÏ˘‰הארץ על לשבת המלוכה מכסא  אותך אשליך לכן

האויבים דרך כי בבזיונך  בך  להסתכל  מלכים לפני אותך  ואתן
הכלימו: למען בזיונו בעת  האדם  בפני Â¯Ó·(ÁÈ)להסתכל 

.ÍÈÂÚ:ביותר ¯Í˙ÏÎ.שנתגאית  ÏÂÚ·ולא הבאים  כל שעשקו
מעתה: תחרב כי ארמונך  ובזית  חללת  זה ובעבור בידם מחית

.˘‡ ‡ÈˆÂ‡Â מתוכך אז אוציא  כאש  הבוער הגאוה דברי ר"ל
בזה כי אותך  תאכל  ההיא והאש עוד  להתגאות  תוכל לא כי 

העולם: מן נאבד תהיה Ù‡Ï¯.העון Í˙‡Â שהמשיל לפי
לעפר: מושפל  תהיה  ור "ל  לאפר ואתנך  אמר  לכן אש, לשריפת Â‚Â'.האבדון ÈÈÚÏ: בבשתך יראו  ÍÈÚ„ÂÈ.(ËÈ)כולם  ÏÎ כל

מפלתך: על  יתמהו העמים בין  אותך  ומכירים ‰ÈÈ˙.היודעים  ˙Â‰Ï·לשוב עולם  עד עוד  תמצא ולא  מבהלה מלא תהיה
ÍÈÙ.(Î‡)לקדמותך: ÌÈ˘:צידון מול  אל פניך  ÍÈÏÚ.(Î·)סבב  È‰:עליך אלחם אני ·˙ÍÎÂ.הנה  È˙„·ÎÂהדין ידי על

מכובד : אהיה בתוכך ‰'.שאעשה  È‡ ÈÎ:ליפרע מקודש·È˙Â˘Ú.הנאמן אהיה  וע"י ה ' שאני ידעו אז משפט  בה  אעשה  בעת 
גמול : משלם שאני בראותם הבריות ההרוגים:Ì„Â.(Î‚)בעיני  מן  הבאÏÏÙÂ.הזלה האויב  בחרב בתוכה יפלו  חללים  הרבה

גמול: לשלם הנאמן ה ' שאני וידעו מסביב Â‚Â'.(Î„)עליה ˙È·Ï „ÂÚ ‰È‰È ‡ÏÂנמצא יהיה  לא ההם  כוכבים העובדי כשיפלו 
בידי: והכל ה ' שאני ידעו  ואז יכלו כולם  כי אותם בזו אשר  סביבותם מכל וגו' סילון ישראל לבית  ·Ì.(Î‰)עוד  È˙˘„˜Â

עמהם: אז  שאעשה ומופתים  בהאותות  ידיהם על מקודש  אהיה

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÏÚהנשים על האנשים  ויבואו וכן  עם  כמו (שמות עניינו

בינתך :Í˙ÚÙÈ.:לה) והסתכלות:Â‡¯Ï‰.זוהר ראיה מלשון
(ÁÈ).ÍÈ˘„˜Óהוא מלך  מקדש כי וכן  כן נקרא המלך  ארמון

ז) תמהון:˘ÂÓÓ.(ËÈ):(עמוס מן·Â‰Ï˙.ענין הפוך  הוא 
לך :ÍÈ‡Â.בהלות: השווקים:·È˙ÂˆÂÁ‰.(Î‚)ואין יקרא  וכן
.ÏÏÙÂ: הלמ "ד ונכפלה נפל  כמוÔÂÏÈÒ.(Î„)מל ' קוץ מין

אותך  ב)וסלונים  צרעתÈ‡ÓÓ¯.:(לעיל כמו הכאבה  ענין 
יג)ממארת בזיון:‰˘‡ÌÈË.:(ויקרא עניןÂˆÂÙ.(Î‰)ענין

פיזור:

fh wxt minid ixac - miaezk

æè-÷øô à íéîéä éøáãààé-

àéðôì íéîìLe úBìò eáéø÷iå ãéåc Bì-äèð øLà ìäàä CBúa Búà eâéviå íéýìàä ïBøà-úà eàéáiå©¨¦ÆÆ¤£´¨«¡Ÿ¦½©©¦´Ÿ½§´¨½Ÿ¤£¤¬¨«¨−¨¦®©©§¦²Ÿ¬§¨¦−¦§¥¬
:íéýìàäá:ýåýé íLa íòä-úà Cøáéå íéîìMäå äìòä úBìòäî ãéåc ìëéåâLéà-ìëì ÷lçéå ¨¡Ÿ¦«©§©´¨¦½¥©£¬¨Ÿ−̈§©§¨¦®©§¨¬¤¤¨−̈§¥¬§¨«©§©¥Æ§¨¦´

:äLéLàå øtLàå íçì-økk Léàì äMà-ãòå Léàî ìàøNéãíéúøLî íiåìä-ïî ýåýé ïBøà éðôì ïziå ¦§¨¥½¥¦−§©¦¨®§¦Æ¦©¤½¤§¤§−̈©£¦¨«©¦¥º¦§¥̧£¯§¨²¦©§¦¦−§¨§¦®
(ñ) :ìàøNé éýìà ýåýéì ìläìe úBãBäìe øékæäìeäúBîøéîLe ìàéòé äéøëæ eäðLîe Làøä óñà §©§¦Æ§´§©¥½©−̈¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨¨¬¨−Ÿ¦§¥´§©§¨®§¦¥¿§¦«¨¿

:òéîLî íézìöîa óñàå úBøpëáe íéìáð éìëa ìàéòéå íãà ãáòå eäéðáe áàéìàå äéúzîe ìàéçéå¦«¦¥¿©¦§¿̈¤¡¦¿̈§¨¨Á§Ÿ¥̧¡¹Ÿ¦«¦¥À¦§¥³§¨¦Æ§¦Ÿ½§¨−̈©«§¦§©¬¦©§¦«©
å:íéýìàä-úéøa ïBøà éðôì ãéîz úBøööça íéðäkä ìàéæçéå eäéðáeæãéåc ïúð æà àeää íBia §¨¨¬§©£¦¥−©Ÿ£¦®©£Ÿ§´¨¦½¦§¥−£¬§¦¨¡Ÿ¦«©´©À¨´¨©³¨¦Æ

:åéçàå óñà-ãéa ýåýéì úBãäì Làøaç:åéúìéìò íénòá eòéãBä (ñ) BîLá eàø÷ ýåýéì eãBä ¨½Ÿ§Ÿ−©¨®§©¨−̈§¤¨«³©«¨Æ¦§´¦§½¦¬¨©¦−£¦Ÿ¨«
è:åéúàìôð ìëa eçéN (ñ) Bì eønæ Bì eøéLé:ýåýé éL÷áî áì çîNé (ñ) BLã÷ íLa eììäúä ¦³Æ©§½¦−§¨¦§§Ÿ¨«¦«§©«§Æ§¥´¨§½¦§©¾¥−§©§¥¬§¨«

àé:ãéîz åéðô eLwa (ñ) Bfòå ýåýé eLøc¦§³§¨Æ§ª½©§¬¨−̈¨¦«
i"yx

(·)øáéå.'ä íùá íòä úà ê הארון על שנקרא
הכרובים  יושב ה' האלהים ארון את למעלה כדכתיב

שם: נקרא בפר:øôùàå.(‚)אשר מששה אחד
.äùéùàå אשישי דוגמת ואשישה בהין, מששה אחד

צלוחית: ג') (הושע úåãåäìå(„)ענבים øéëæäìå
.ììäìå בהם שכתוב מזמורים שני אותן לומר להזכיר

לה' הודו ולהודות ל"ח) (תהלים להזכיר לדוד מזמור
ק"ה): (שם בשמו מזמורים ììäìå.קראו ואותן

הללויה: íéðäëä(Â)שמתחילין ìàéæçéå åäéðáå
.ãéîú úåøööçá הוא כהנים של שיר כלי חצוצרות

ואליעזר  ובניהו וגו' ושבניהו (ט"ו) למעלה דוגמא
בחצוצרות: מחצצרים ãéá(Ê)הכהנים 'äì úåãåäì

.åéçàå óñà בשמו קראו לה' הודו מתחיל היה שאסף
בעזרא  ודוגמא אחריו, עונים אחיו כל כן ואחרי
ראש  אסף בן זבדי בן מיכא בן ומתניה י"א) (נחמיה
כדכתיב  שמו הידות שיר לכלי לתפלה, יהודה התהלה
שרביה  קדמיאל בנוי ישוע הלוים י"ב) (שם בעזרא

הידות: על מתניה åéúåìéìò.(Á)יהודה íéîòá åòéãåä
הארון: עם שפעל ונפלאותיו גבורותיו ÷åàøמעשה

.åîùá'א (מלכים דוגמא לארונו, יעזר (ה') ה' קראו
אצל  ה', בשם אקרא ואני אלהיכם בשם וקראתם י"ח)

עשה: שנפלאות קריאה ל' לומר נופל åììäúä(È)ה'
.åùã÷ íùá יעזרנו הוא באלהינו שמאמין מי כל לומר

מ"א): (ישעיה תתהלל ישראל ובקדוש íùáדוגמא
.åùã÷ קראנו בכל אלהינו כה' וכן קדוש אלוה לך שיש

ד'): (דברים ä'.אליו éù÷áî áì çîùé יכול ובהיטיב
לכך: שלם בלב לה' שמבקש מי לבו לשמוח

(‡È).åæòå 'ä åùøã דכתיב עזו נקראו וארון מקדש
בשבי  להביאו ארונו שנתן עח) (תהלים עזו לשבי ויתן
קלב) (שם עוזך וארון אתה למנוחתך ה' קומה וכתיב
הארון  ששמר שם על עזא השומרו אלעזר נקרא כן ועל
והוא  כסף שקל מאות ד' שם על דוגמא עוז, שנקרא
עמו  ידין דן הרבה וכן עפרן, של גימטריא חשבון

(שם): אחיך יודוך יהודה כג) (בראשית

cec zcevn
(·).'‰ Ì˘·:'ה שם אחד :È‡Ï˘.(‚)בהזכרת לכל  ר"ל 
(„).ÌÈ˙¯˘Ó:הארון לפני ולרבץ  השניÂ‰˘ÓÂ.(‰)לכבד 
גדול :·ÌÈ˙ÏˆÓ.לו: קול להשמיע במצלתים  מקיש  היה 
(Ê).'ÂÎÂ Ô˙ Ê‡בזה לה' להודות  אסף  ביד בתחילה  מסר אז

Ï‰'.(Á)השיר: Â„Â‰:'וכו לה ' הודו השיר וזה  ˜¯‡Âר "ל 
.ÂÓ˘·:גדולתו על  המורה  לבדו לו המיוחד ‰ÂÚÈ„Â.בהשם 

מעשיו: פלאי העמים בין ÂÏ.(Ë)פרסמו Â¯È˘: בפה.ÂÏ Â¯ÓÊ:שיר נפלאותיו:˘ÂÁÈ.בכלי  בכל  בתמידות  ‰˙‰ÂÏÏ.(È)דברו
יכולתו: על יורה אשר  קדשו בשם להתפאר א"ע  אלה:ÁÓ˘È.שבחו כל בשמעו ה' ממבקשי אחד  כל לב ישמח  למען

(‡È).ÂÊÂÚÂ:יכלתו עוז  לכם  להראות  Â‰ÈÙ.(È·)דרשו  ÈËÙ˘ÓÂ:פיו במאמר בעכומ "ז שעשה המשפטים

oeiv zcevn
(‡).Â‚ÈˆÈÂ: עמידה והואÙ˘‡Â¯.(‚)ענין יפה  מנה ענין 

מט ): (שמות שפר אמרי אשרÈ˘‡Â˘‰.מל' הכלי שם כן
ב): (ש "ה  באשישות סמכוני  וכן היין בו ÂÈ˙ÂÏÈÏÚ.(Á)ישימו

א ): (איכה למו ועולל  כמו דיבור˘ÂÁÈ.(Ë)מעשיו ענין
סט ): (תהלים שער יושבי בי  ישיחו כמו התמידי

 נביאים 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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קצז

gk wxt l`wfgi - mi`iap

çë-÷øô ìà÷æçéæéäë-

æééôéa Eaì dábézëìLä õøà-ìò Eúòôé-ìò Eúîëç zçL Eézúð íéëìî éðôì E:Cá äåàøì E ¨©³¦§Æ§¨§¤½¦©¬¨¨§¨§−©¦§¨¤®©¤´¤¦§©§¦À¦§¥¯§¨¦²§©¦−§©¬£¨¨«
çééðBò áøîéLc÷î zìlç Eúlëø ìåòa Eðzàå Eúìëà àéä EëBzî Là-àöBàå Eõøàä-ìò øôàì E ¥´Ÿ£¤À§¤Æ¤Æ§ª¨´§½¦©−§¨¦§¨¤®¨«¦¥³¦«§Æ¦´£¨©½§¨¤¤§³§¥Æ¤Æ©¨½̈¤

éàø-ìk éðéòì:EèééòãBé-ìkéìò eîîL íénòa Eðéàå úééä úBäla E(ô) :íìBò-ãò Eëýåýé-øáã éäéå §¥¥−¨Ÿ¤«¨§¤ÆÆ¨«©¦½¨§−¨¤®©¨´¨¦½¨§¥§−©¨«©§¦¬§©§−̈
:øîàì éìààëéðt íéN íãà-ïa:äéìò àápäå ïBãéö-ìà Eáëéìò éððä ýåýé éðãà øîà äk zøîàåC ¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¬¨¤−¤¦®§¦¨¥−¨¤«¨§¨©§À̈³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦§¦³¨©Æ¦Æ

:dá ézLc÷ðå íéèôL dá éúBNòa ýåýé éðà-ék eòãéå CëBúa ézãaëðå ïBãéöâëøác dá-ézçlLå ¦½§¦§©§¦−§¥®§«¨§º¦«£¦´§À̈©£¬¦¨²§¨¦−§¦§©¬§¦¨«§¦©§¦º̈¤³¤
:ýåýé éðà-ék eòãéå áéáqî äéìò áøça dëBúa ììç ììôðå äéúBöeça íãåãëúéáì ãBò äéäé-àìå ¨¨Æ§´¤½¨§¦§©³¨¨Æ§½̈§¤¬¤¨¤−¨¦¨¦®§¨§−¦«£¦¬§¨«§«Ÿ¦§¤̧¹§¥´

(ô) :ýåýé éðãà éðà ék eòãéå íúBà íéèàMä íúáéáñ ìkî áàëî õB÷å øéàîî ïBlñ ìàøNé¦§¨¥À¦³©§¦Æ§´©§¦½¦ŸÆ§¦´Ÿ½̈©¨¦−¨®§¨´§½¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡¦«
äëíéBbä éðéòì íá ézLc÷ðå íá eöôð øLà íénòä-ïî ìàøNé úéa-úà | éöa÷a ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼§©§¦´¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ£¤´¨´Ÿ½̈§¦§©¬§¦−̈§¥¥´©¦®

:á÷òéì écáòì ézúð øLà íúîãà-ìò eáLéå§¨«§Æ©©§¨½̈£¤¬¨©−¦§©§¦¬§©£«Ÿ

i"yx
(ÊÈ).êúòôé ìò êúîëç úçù:ביפעתך שנתגאית

.êá äåàøì:לראיה כמו לראוה בבושתך , להסתכל
(ÁÈ).êéùã÷î úììç:קדושתך.êëåúî ùà גאוה דברי

עממיא  ואייתי כתרגומו ל"א אני. אל לאמר מפיך שיצאו
זדונך : מחובי כאשתא תמהו:åîîù.(ËÈ)דתקיפין

(‚Î).áéáñî äéìò áøçá äëåúá ììç ììôðå אשר על
בטוחים  ויהיו העיר יושבי יפלו בחוץ מסביב החרב יראו

בתוכה: חללים פללתיììôðå.להיות לא (בראשיתכמו

פליליםמ"ח ) ואויבינו וכמו סברית לב)לא ידונו (דברים 

בתוכה: חללים להיות úéáì(Î„)עצמם ãåò äéäé àìå
.'åâå ìàøùé ואדום ופלשתים ומואב עמון על שניבא לפי

ומאחר  שיחרבו ישראל ארץ שכיני שהם וצידון וצור
סביבות' בכל לישראל וקוץ סילון יהיה לא כולן שיאבדו

להם: ושירע וחוחים ïåìéñ.שיכאיבם קמשונים מין
ממארתøéàîî.הוא: צרעת כמו הכאבה יג)ענין (ויקרא

בלע"ז: íúåà.פוניינ"ט íéèàùä:אותם הבוזים
(‰Î).á÷òéì éãáòì בלא נחלה ליעקב שניתנה כמו

ונגבה צפונה וקדמה ימה ופרצת כח )מצרי' :(בראשית 

cec zcevn
(ÊÈ).ÍÈÙÈ·זוהר עם חכמתך  שמת  ובזה לבך גאה יפיך בעבור

והבינה : החכמה אל מנגדת היא  הגאוה כי ‡¯ıבינתך ÏÚ
.ÍÈ˙ÎÏ˘‰הארץ על לשבת המלוכה מכסא  אותך אשליך לכן

האויבים דרך כי בבזיונך  בך  להסתכל  מלכים לפני אותך  ואתן
הכלימו: למען בזיונו בעת  האדם  בפני Â¯Ó·(ÁÈ)להסתכל 

.ÍÈÂÚ:ביותר ¯Í˙ÏÎ.שנתגאית  ÏÂÚ·ולא הבאים  כל שעשקו
מעתה: תחרב כי ארמונך  ובזית  חללת  זה ובעבור בידם מחית

.˘‡ ‡ÈˆÂ‡Â מתוכך אז אוציא  כאש  הבוער הגאוה דברי ר"ל
בזה כי אותך  תאכל  ההיא והאש עוד  להתגאות  תוכל לא כי 

העולם: מן נאבד תהיה Ù‡Ï¯.העון Í˙‡Â שהמשיל לפי
לעפר: מושפל  תהיה  ור "ל  לאפר ואתנך  אמר  לכן אש, לשריפת Â‚Â'.האבדון ÈÈÚÏ: בבשתך יראו  ÍÈÚ„ÂÈ.(ËÈ)כולם  ÏÎ כל

מפלתך: על  יתמהו העמים בין  אותך  ומכירים ‰ÈÈ˙.היודעים  ˙Â‰Ï·לשוב עולם  עד עוד  תמצא ולא  מבהלה מלא תהיה
ÍÈÙ.(Î‡)לקדמותך: ÌÈ˘:צידון מול  אל פניך  ÍÈÏÚ.(Î·)סבב  È‰:עליך אלחם אני ·˙ÍÎÂ.הנה  È˙„·ÎÂהדין ידי על

מכובד : אהיה בתוכך ‰'.שאעשה  È‡ ÈÎ:ליפרע מקודש·È˙Â˘Ú.הנאמן אהיה  וע"י ה ' שאני ידעו אז משפט  בה  אעשה  בעת 
גמול : משלם שאני בראותם הבריות ההרוגים:Ì„Â.(Î‚)בעיני  מן  הבאÏÏÙÂ.הזלה האויב  בחרב בתוכה יפלו  חללים  הרבה

גמול: לשלם הנאמן ה ' שאני וידעו מסביב Â‚Â'.(Î„)עליה ˙È·Ï „ÂÚ ‰È‰È ‡ÏÂנמצא יהיה  לא ההם  כוכבים העובדי כשיפלו 
בידי: והכל ה ' שאני ידעו  ואז יכלו כולם  כי אותם בזו אשר  סביבותם מכל וגו' סילון ישראל לבית  ·Ì.(Î‰)עוד  È˙˘„˜Â

עמהם: אז  שאעשה ומופתים  בהאותות  ידיהם על מקודש  אהיה

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÏÚהנשים על האנשים  ויבואו וכן  עם  כמו (שמות עניינו

בינתך :Í˙ÚÙÈ.:לה) והסתכלות:Â‡¯Ï‰.זוהר ראיה מלשון
(ÁÈ).ÍÈ˘„˜Óהוא מלך  מקדש כי וכן  כן נקרא המלך  ארמון

ז) תמהון:˘ÂÓÓ.(ËÈ):(עמוס מן·Â‰Ï˙.ענין הפוך  הוא 
לך :ÍÈ‡Â.בהלות: השווקים:·È˙ÂˆÂÁ‰.(Î‚)ואין יקרא  וכן
.ÏÏÙÂ: הלמ "ד ונכפלה נפל  כמוÔÂÏÈÒ.(Î„)מל ' קוץ מין

אותך  ב)וסלונים  צרעתÈ‡ÓÓ¯.:(לעיל כמו הכאבה  ענין 
יג)ממארת בזיון:‰˘‡ÌÈË.:(ויקרא עניןÂˆÂÙ.(Î‰)ענין

פיזור:

fh wxt minid ixac - miaezk

æè-÷øô à íéîéä éøáãààé-

àéðôì íéîìLe úBìò eáéø÷iå ãéåc Bì-äèð øLà ìäàä CBúa Búà eâéviå íéýìàä ïBøà-úà eàéáiå©¨¦ÆÆ¤£´¨«¡Ÿ¦½©©¦´Ÿ½§´¨½Ÿ¤£¤¬¨«¨−¨¦®©©§¦²Ÿ¬§¨¦−¦§¥¬
:íéýìàäá:ýåýé íLa íòä-úà Cøáéå íéîìMäå äìòä úBìòäî ãéåc ìëéåâLéà-ìëì ÷lçéå ¨¡Ÿ¦«©§©´¨¦½¥©£¬¨Ÿ−̈§©§¨¦®©§¨¬¤¤¨−̈§¥¬§¨«©§©¥Æ§¨¦´

:äLéLàå øtLàå íçì-økk Léàì äMà-ãòå Léàî ìàøNéãíéúøLî íiåìä-ïî ýåýé ïBøà éðôì ïziå ¦§¨¥½¥¦−§©¦¨®§¦Æ¦©¤½¤§¤§−̈©£¦¨«©¦¥º¦§¥̧£¯§¨²¦©§¦¦−§¨§¦®
(ñ) :ìàøNé éýìà ýåýéì ìläìe úBãBäìe øékæäìeäúBîøéîLe ìàéòé äéøëæ eäðLîe Làøä óñà §©§¦Æ§´§©¥½©−̈¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨¨¬¨−Ÿ¦§¥´§©§¨®§¦¥¿§¦«¨¿

:òéîLî íézìöîa óñàå úBøpëáe íéìáð éìëa ìàéòéå íãà ãáòå eäéðáe áàéìàå äéúzîe ìàéçéå¦«¦¥¿©¦§¿̈¤¡¦¿̈§¨¨Á§Ÿ¥̧¡¹Ÿ¦«¦¥À¦§¥³§¨¦Æ§¦Ÿ½§¨−̈©«§¦§©¬¦©§¦«©
å:íéýìàä-úéøa ïBøà éðôì ãéîz úBøööça íéðäkä ìàéæçéå eäéðáeæãéåc ïúð æà àeää íBia §¨¨¬§©£¦¥−©Ÿ£¦®©£Ÿ§´¨¦½¦§¥−£¬§¦¨¡Ÿ¦«©´©À¨´¨©³¨¦Æ

:åéçàå óñà-ãéa ýåýéì úBãäì Làøaç:åéúìéìò íénòá eòéãBä (ñ) BîLá eàø÷ ýåýéì eãBä ¨½Ÿ§Ÿ−©¨®§©¨−̈§¤¨«³©«¨Æ¦§´¦§½¦¬¨©¦−£¦Ÿ¨«
è:åéúàìôð ìëa eçéN (ñ) Bì eønæ Bì eøéLé:ýåýé éL÷áî áì çîNé (ñ) BLã÷ íLa eììäúä ¦³Æ©§½¦−§¨¦§§Ÿ¨«¦«§©«§Æ§¥´¨§½¦§©¾¥−§©§¥¬§¨«

àé:ãéîz åéðô eLwa (ñ) Bfòå ýåýé eLøc¦§³§¨Æ§ª½©§¬¨−̈¨¦«
i"yx

(·)øáéå.'ä íùá íòä úà ê הארון על שנקרא
הכרובים  יושב ה' האלהים ארון את למעלה כדכתיב

שם: נקרא בפר:øôùàå.(‚)אשר מששה אחד
.äùéùàå אשישי דוגמת ואשישה בהין, מששה אחד

צלוחית: ג') (הושע úåãåäìå(„)ענבים øéëæäìå
.ììäìå בהם שכתוב מזמורים שני אותן לומר להזכיר

לה' הודו ולהודות ל"ח) (תהלים להזכיר לדוד מזמור
ק"ה): (שם בשמו מזמורים ììäìå.קראו ואותן

הללויה: íéðäëä(Â)שמתחילין ìàéæçéå åäéðáå
.ãéîú úåøööçá הוא כהנים של שיר כלי חצוצרות

ואליעזר  ובניהו וגו' ושבניהו (ט"ו) למעלה דוגמא
בחצוצרות: מחצצרים ãéá(Ê)הכהנים 'äì úåãåäì

.åéçàå óñà בשמו קראו לה' הודו מתחיל היה שאסף
בעזרא  ודוגמא אחריו, עונים אחיו כל כן ואחרי
ראש  אסף בן זבדי בן מיכא בן ומתניה י"א) (נחמיה
כדכתיב  שמו הידות שיר לכלי לתפלה, יהודה התהלה
שרביה  קדמיאל בנוי ישוע הלוים י"ב) (שם בעזרא

הידות: על מתניה åéúåìéìò.(Á)יהודה íéîòá åòéãåä
הארון: עם שפעל ונפלאותיו גבורותיו ÷åàøמעשה

.åîùá'א (מלכים דוגמא לארונו, יעזר (ה') ה' קראו
אצל  ה', בשם אקרא ואני אלהיכם בשם וקראתם י"ח)

עשה: שנפלאות קריאה ל' לומר נופל åììäúä(È)ה'
.åùã÷ íùá יעזרנו הוא באלהינו שמאמין מי כל לומר

מ"א): (ישעיה תתהלל ישראל ובקדוש íùáדוגמא
.åùã÷ קראנו בכל אלהינו כה' וכן קדוש אלוה לך שיש

ד'): (דברים ä'.אליו éù÷áî áì çîùé יכול ובהיטיב
לכך: שלם בלב לה' שמבקש מי לבו לשמוח

(‡È).åæòå 'ä åùøã דכתיב עזו נקראו וארון מקדש
בשבי  להביאו ארונו שנתן עח) (תהלים עזו לשבי ויתן
קלב) (שם עוזך וארון אתה למנוחתך ה' קומה וכתיב
הארון  ששמר שם על עזא השומרו אלעזר נקרא כן ועל
והוא  כסף שקל מאות ד' שם על דוגמא עוז, שנקרא
עמו  ידין דן הרבה וכן עפרן, של גימטריא חשבון

(שם): אחיך יודוך יהודה כג) (בראשית

cec zcevn
(·).'‰ Ì˘·:'ה שם אחד :È‡Ï˘.(‚)בהזכרת לכל  ר"ל 
(„).ÌÈ˙¯˘Ó:הארון לפני ולרבץ  השניÂ‰˘ÓÂ.(‰)לכבד 
גדול :·ÌÈ˙ÏˆÓ.לו: קול להשמיע במצלתים  מקיש  היה 
(Ê).'ÂÎÂ Ô˙ Ê‡בזה לה' להודות  אסף  ביד בתחילה  מסר אז

Ï‰'.(Á)השיר: Â„Â‰:'וכו לה ' הודו השיר וזה  ˜¯‡Âר "ל 
.ÂÓ˘·:גדולתו על  המורה  לבדו לו המיוחד ‰ÂÚÈ„Â.בהשם 

מעשיו: פלאי העמים בין ÂÏ.(Ë)פרסמו Â¯È˘: בפה.ÂÏ Â¯ÓÊ:שיר נפלאותיו:˘ÂÁÈ.בכלי  בכל  בתמידות  ‰˙‰ÂÏÏ.(È)דברו
יכולתו: על יורה אשר  קדשו בשם להתפאר א"ע  אלה:ÁÓ˘È.שבחו כל בשמעו ה' ממבקשי אחד  כל לב ישמח  למען

(‡È).ÂÊÂÚÂ:יכלתו עוז  לכם  להראות  Â‰ÈÙ.(È·)דרשו  ÈËÙ˘ÓÂ:פיו במאמר בעכומ "ז שעשה המשפטים

oeiv zcevn
(‡).Â‚ÈˆÈÂ: עמידה והואÙ˘‡Â¯.(‚)ענין יפה  מנה ענין 

מט ): (שמות שפר אמרי אשרÈ˘‡Â˘‰.מל' הכלי שם כן
ב): (ש "ה  באשישות סמכוני  וכן היין בו ÂÈ˙ÂÏÈÏÚ.(Á)ישימו

א ): (איכה למו ועולל  כמו דיבור˘ÂÁÈ.(Ë)מעשיו ענין
סט ): (תהלים שער יושבי בי  ישיחו כמו התמידי

 כתובים 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצח

 198   ליתדהנ 

קצח

d dpyn ipiny wxt zay zkqn

„÷ác–úáLáMä Làøa ïzì éãk;úéøôâå úôæ–á÷ð úBNòì éãk;äåòL–ïè÷ á÷ð ét ìò ïzì éãk; ¤¤§¥¦¥§Ÿ©©§¤¤¤¤§¨§¦§¥©£¤¤©£¨§¥¦¥©¦¤¤¨¨
úéñøç–áäæ éôøBö ìL øeë ét úBNòì éãk.äãeäé éaøøîBà:èetèt úBNòì éãk.ïéañ–ét ìò ïzì éãk ©§¦§¥©£¦¤§¥¨¨©¦§¨¥§¥©£¦§ª¦§¥¦¥©¦

áäæ éôøBö ìL øeë;ãéñ–L äpè÷ ãeñì éãkúBðaa.äãeäé éaøøîBà:ìekìk úBNòì éãk.äéîçð éaøøîBà: ¤§¥¨¨¦§¥¨§©¨¤©¨©¦§¨¥§¥©£¦§©¦§¤§¨¥
éôécðà úBNòì éãk. §¥©£©§¦¦

‰äîãà–íéôeöønä íúBçk;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà:úBøbàä íúBçk.÷cä ìBçå ìáæ–éãk £¨¨§©©©§¦¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦§©¨¦§¤¤§©©§¥
ìaæìáeøk ìL çì÷;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà:àLéøk ìaæì éãk.ñbä ìBç–àGî ìò ïzì éãk §©¥¤©¤§¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦§¥§©¥§¥¨©©§¥¦¥©§

ãéñ ók.äð÷–ñBîì÷ úBNòì éãk;ñqøî Bà äáò äéä íàå–íéöéaaL äl÷ äöéa Ba ìMáì éãk,äôeøè ©¦¨¤§¥©£ª§§¦¨¨¨¤§ª¨§¥§©¥¥¨©¨¤©¥¦§¨
ñtìàa äðeúðe. §¨¨¦§¨

cc.zayayd:åá ÷áãð óåòä àäéù éãë äáøä ÷áã åéìò úúì êéøöå åá ÷áãðå åéìò áùåé óåòäå ÷áã åéìò íéðúåðå äð÷ä ùàøá ïè÷ øñð ïéáéùåî ïéãééöä
.awp ea zeyrl [ick]:éç óñëä åðîî àéöåäì ïè÷ á÷ð äîéúñá äùåòå úéøôâá åà úôæá åéô íúåñå éç óñë åá ïéîéùîù éìë .ïè÷.ziqxg:äùåúë äðéáì

.xek it zeyrl:åá ñðëð çåôîäù.hetht:êëì éåùòä ñéñáå ïë ìò åúåà ïéáéùåîù ,øåëä áùåî íå÷îì ìâøitxev ly xekd it lr ozil ick oiaeq
.adf:áäæä íéëéúîùë øåëä éô ìò ïéáåñ úúì íéìéâøù øçà ùåøéô .ïéáåñ ìù ùàá áäæä ïéôøåö ïéîçô ïéàù íå÷îá.zepaay dphw ceqlåòéâäù úåðá

ïîùá íéëìî úåðáå ,úìåñá úåìôåè íéøéùò úåðáå ,øòùä úà éîð øéùîå àáì øäîî çøåàäå ãéñá ïúåà úåìôåè íééðò úåðá ,çøåàä ïäì àá àìå ï÷øéôì
:ùéìù àéáä àìù úéæ.leklk:øòùä úà áéëùäì ãéñá ïúåà ïéãñå ,ïéòãöä.iticp`éáøë àì äëìä ïéàå .äòãö úá ïéøå÷ù ,èòî ïéòãöä ïî äèîì

:äéîçð éáøë àìå äãåäé
dd.dnc`:íåãà èéè.oitevxn.ò"øãî øèåæ ïðáøã äéøåòéùå .úåøâàä íéîúåçù êøãë íúåà ïéîúåçå ,úåðéôñá àéèî÷øô íäá ïéàùåðù úåìåãâ ïé÷ù

:íéîëçë äëìäå.`yixk lafl ickìù çì÷î øèåæ äéøåòùå .éúøë:íéîëçë äëìäå .áåøë.ciq sk `ln:ïéãééñ ìù óë.qenlew zeyrl ickòéâîä
:åéúåòáöà òöîà ìù ïéøù÷ì.dar:äáéúëì éåàø åðéàù.qqexn:øåáùå õöåøî.dlw dviaìùáúäì äì÷ù äì÷ äöéá äì éø÷ éàîàå .úìåâðøú úöéá

:äðîî úøâåøâë ìùáì éãë àåä øåòéùäå .íéöéá øàùî øúåé.dtexh:ïîùá úáøåòî.qtl`a dpezpe:ìùáúäì úøäîî àéäù øáë íçåäù

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

÷ácשיעורו בשבת, דבק המוציא –úáLáMä Làøa ïzì éãk ÆÆÀÅÄÅÀÙÇÇÀÆÆ
העוף  בו  שידבק כדי בדבק הזמורה ראש  שמושחים הזמורה, בראש  –

אותו  ותופסים ובאים עליו, ששמים ((ההממאאיירריי))כשישב מפרשים, ויש .
כדי הרבה שם ליתן וצריך  דבק, עליו ונותנים קנה בראש  קטן  נסר

בו נדבק העוף úéøôâå,.((ררשש  ""יי))שיהא úôæשיעורםúBNòì éãk ÆÆÀÈÀÄÀÅÇÂ
á÷ð או בזפת פיה את סותמים חי , כסף בה שנותנים צלוחית – ÆÆ

בו  להוציא קטן נקב בסתימה ועושים וחוזרים ויש((ררשש  ""יי))בגפרית .
awpמפרשים: zeyrl ickנקב לסתום כדי  כלומר  "לעשות"((ההממאאיירריי))– ;

לתקן אאללבבקק  ))משמעו á÷ðשיעורהäåòL,.((רר  ""חח ét ìò ïzì éãk ÇÂÈÀÅÄÅÇÄÆÆ
ïè÷; יין של  צלוחית שבמגופת נקב על –úéñøç;כתושה לבנה – ÈÈÇÀÄ

חרס כלי  ממנו שעושים עפר מין  מפרשים: éãkÀÅ,((""ההעעררווךך  ""))ויש 
áäæ éôøBö ìL øeë ét úBNòì זהב בו שצורפים הכור פי – ÇÂÄÆÀÅÈÈ

מפרשים: ויש בו ; נכנס zeyrlוהמפוח ickפי לסתום כדי כלומר –
בתוכו  נכנס שהמפוח éãk;((ההממאאיירריי))הכור :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÅ

èetèt úBNòì הכור מושב למקום רגל בבררטטננוורראא  ))– .((ררממבב""םם  ;; ÇÂÄÀ
מבואר : dphwבגמרא dxik ly hetht ceql ick בקעים לטוח כלומר –

éôøBöשיעורםïéañ,.((ררשש  ""יי))שבו  ìL øeë ét ìò ïzì éãk ËÄÀÅÄÅÇÄÆÀÅ
áäæ.האש את להגדיל  כדי  הזהב, התכת בשעת –,ãéñשיעורוéãk ÈÈÄÀÅ

úBðaaL äpè÷ ãeñì אצבע לסוד  כדי  ברייתא: מובאת בגמרא – ÈÀÇÈÆÇÈ
ולא  לפרקן שהגיעו ישראל בנות (שם): אמרו ועוד שבבנות; קטנה
הראויות  שנים לכלל עדיין  באו  ולא שערות שתי  (שהביאו לשנים הגיעו 

– את i"yxלכך (שמשיר  בסיד אותן  (מושחות) טופלות עניים בנות ,(

מל בנות בסולת; אותן טופלות עשירים בנות טופלות השער); כים
שליש ). הביא שלא זית (שמן המור  בשמן øîBà:אותן äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

ìekìk úBNòì éãk:גורסים ויש  –leklk ceql ickעל לסוד – ÀÅÇÂÄÀ
ולקפלן. שעליהם השערות את להשכיב בשביל äéîçðהצדעים éaøÇÄÀÆÀÈ

éôécðà úBNòì éãk :øîBà המצח על לסוד כדי מפרשים, יש – ÅÀÅÇÂÇÀÄÄ
סימנים לעשות כדי מפרשים: ויש העשוי(zezpy)להאדימו; בכלי 

שונות. מידות בסיד  שמסמנים שמן , או  יין בו l`למדוד dkld oi`e
dingp iaxk `le dcedi iaxk.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äîãà,לחותמות בו שמשתמשים אדום טיט –íéôeöønä íúBçk ÂÈÈÀÇÇÇÀÄ
סחורה, של  שקים על חותם לשים כדי  ההוצאה שיעור –éaø éøácÄÀÅÇÄ

úBøbàä íúBçk :íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò קטן זה שיעור  – ÂÄÈÇÂÈÄÀÄÀÇÈÄÀ
אדמה  צריך  אגרות על  ששמים שהחותם עקיבא, רבי  של  משיעורו

המרצופים. מחותם cä÷,פחות ìBçå ìáæשיעורםìaæì éãk ÆÆÀÇÇÀÅÀÇÅ
áeøk ìL çì÷, יחיד צמח –íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ÆÇÆÀÄÀÅÇÄÂÄÈÇÂÈÄ

àLéøk ìaæì éãk :íéøîBà מקלח קטן  זה שיעור (חציר); כרתי  – ÀÄÀÅÀÇÅÀÅÈ
כרוב. ñbä,של ìBçשיעורוãéñ ók àGî ìò ïzì éãk שהיו – ÇÇÀÅÄÅÇÀÇÄ

כשיעור הוא החול של  ההוצאה ושיעור  בסיד , חול מערבים הסיידים
סיד . המלאה סיידים של  לכף úBNòìשיעורו ÷äð,הצריך  éãk ÈÆÀÅÇÂ

ñBîì÷ אצבעותיו לקשרי שמגיע והיינו בו , לכתוב הראוי  ((גגממרראא  )),,– ËÀ
äáò äéä íàå,עבה היה הקנה אם –ñqøî Bà ואינו רצוץ, – ÀÄÈÈÈÆÀËÈ

ושיעורו  כעצים, דינו לקולמוס, ÷älראוי äöéa Ba ìMáì éãkÀÅÀÇÅÅÈÇÈ
íéöéaaL,הביצים משאר  להתבשל קלה שהיא תרנגולת ביצת – ÆÇÅÄ
äôeøè,כך ידי  על  להתבשל  שממהרת בשמן , ומעורבבת בחושה – ÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíöò–ãåøz úBNòì éãk.äãeäé éaøøîBà:óç epnî úBNòì éãk.úéëeëæ–økøkä Làø Ba øBøâì éãk; ¤¤§¥©£©§¨©¦§¨¥§¥©£¦¤¨§¦§¥¦§Ÿ©©§©
ïáà Bà øBøö–óBòa ÷Bøæì éãk.á÷òé øa øæòéìà éaøøîBà:äîäaa ÷Bøæì éãk. §¤¤§¥¦§¨©¦¡¦¤¤©©£Ÿ¥§¥¦§©§¥¨

Êñøç–Bøáçì íévt ïéa ïzì éãk;éøácäãeäé éaø.øéàî éaøøîBà:øeàä úà Ba úBzçì éãk.éñBé éaø ¤¤§¥¦¥¥©¦©£¥¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥§¥©§¤¨©¦¥
øîBà:úéòéáø Ba ìa÷ì éãk.øîàøéàî éaø:øácì äéàø ïéàL ét ìò óà,øácì øëæ(ãé ,ì äéòùé):àöné-àGå" ¥§¥§©¥§¦¦¨©©¦¥¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨§¦¨¥

"ãe÷iî Là úBzçì Nøç Búzëîá.Bì øîàéñBé éaø:äéàø íMî?!"àábî íéî óNçìå". ¦§¦¨¤¤©§¥¦¨¨©©¦¥¦¨§¨¨§©§Ÿ©¦¦¤¤
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡øîààáé÷ò éaø:äcpk àOîa äànènL äøæ äãBáòì ïépî?øîàpL(áë ,ì äéòùé):äåã Bîk íøæz",àö ¨©©¦£¦¨¦©¦©£¨¨¨¤§©§¨§©¨©¦¨¤¤¡©¦§¥§¨¨¥
"Bì øîàz–àOîa äànèî äcp äî,àOîa äànèî äøæ äãBáò óà. Ÿ©©¦¨§©§¨§©¨©£¨¨¨§©§¨§©¨

·äøBäè àéäL äðéôqì ïépî?øîàpL(èé ,ì éìùî):"íé-áìá äiðà-Cøc".äML ìò äML àéäL äâeøòì ïépî ¦©¦©§¦¨¤¦§¨¤¤¡©¤¤¢¦¨§¤¨¦©¦©£¨¤¦¦¨©¦¨

ee.ceexz:óë.sg:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .úåúìãä äá íéçúåôù çúôîä éðéùî ïù.xkxkèáåùå åéðôì çåúî àåäùë éúùä ìò åøéáòîå ,ïéâøåà ìù
:ïéèåçä åá.dndaa wexfl ick:äéì éâñ àîìòá àì÷áã ,åçéøáäì óåò íåùî øåøö ì÷ùîì ùðéà çøè àìã

ff.exiagl mivt oia:í÷òúé àìù åéúçú åëîåñ åæì åæ ïéá ììç ùéå õøàä ìò úåøå÷ ìù úåøåù ïéùåòå úåøå÷å ïéãåîòå ïéîéöô ïéøãñîùë.xacl xkf
:øåàä úééúçá ñøç áéùçã.seygl:úåìãì.`abn:éñåé éáøë äëìäå íéîä úìá÷á éîð ñøç áéùç àîìà ,äá íéöá÷ð íéîäù äðè÷ àîåâ

h`̀.`yna d`nhny miakek zcearl oipn r"x xn`äåã åîë íøæúã àø÷å .àúëîñàã éàø÷ éðäì éîð è÷ð ,ñøç éáâ àúëîñàá ìéòì éøééàã éãééà
:äì åîãã ïéðî êðäì àðú 'åëå äìéîä úà ïéöéçøîù ïéðî àéðúîì éòáã íåùî éîð éà .ìéòì éúééàã ñøç åúúëîá àöîé àìã àø÷ì êåîñ àåäd`nhn

.`yna.õøùë òâîá àìà àîèî åðéà éøîàå àáé÷ò éáøã äéìò ïðáø åâéìôàå .äá àöåéëå äôå÷á äúéäù ïåâë ,äá òâð àì åìéôàå åéãâá ñáëé äúåà àùåðä
:íéîëçë äëìäå.dec (dy`) enk mxfzáéúëãë ,äãð äùàë ,äåã åîë ,íéøæë êéðéòá éäé øîåìë(å"è àø÷éå)éòúùî íéáëåë úãåáòáå ,äúãðá äåãäå

:àø÷
aa.dxedh `idy:äàîåè úìá÷î äðéàù.mi ala,äøåäè äðéôñ óà øåäè íé äî ,íéë àéä éøä äðéôñã ïðéòåîùàì àìà ,àéä íé áìá äéðàã àèéùôå

`xephxa yexit

ñtìàa äðeúðeשהשיעור מבואר, בגמרא הוחמה. שכבר  במחבת – ÀÈÈÄÀÈ
שבת  שיעורי  שכל  ממנה, כגרוגרת אלא הביצה כל  שתתבשל כדי אינו

כגרוגרת. הם באוכלים

âששנניי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

íöò שיעורו עצם, המוציא –ãåøz úBNòì éãk.כף –éaø ÆÆÀÅÇÂÇÀÈÇÄ
óç epnî úBNòì éãk :øîBà äãeäé;מפתח של  שן –oi`e ÀÈÅÀÅÇÂÄÆÈ

.dcedi iaxk dkldøkøkä Làø Ba øBøâì éãk ,úéëeëæויש – ÀÄÀÅÄÀÙÇÇÀÇ
ומיישר)ckxkd,גורסים: (מכה שובט שבו  עץ, של  מחט כעין והיינו 

היו  לפעם ומפעם חברו , על חוט יתקפל שלא השתי , חוטי  את האורג
בזכוכית. ראשו את ומחדדים Bøæì÷גוררים éãk ,ïáà Bà øBøöÀÆÆÀÅÄÀ

óBòa. להבריחו –÷Bøæì éãk :øîBà á÷òé øa øæòéìà éaø ÈÇÄÁÄÆÆÇÇÂÙÅÀÅÄÀ
äîäaaלפי העוף, את להבריח כדי  צרור להרים טורח אדם שאין – ÇÀÅÈ

לזרוק  כדי הוא ואבן  צרור  של  שיעורם הלכך  לכך ; דיה בלבד שגערה
עשרה  משקלו זה ששיעור בגמרא בברייתא ומבואר  שתברח, בבהמה

גרם). (כ -40 זוזים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ñøçשיעורו חרס, המוציא –Bøáçì íévt ïéa ïzì éãk פצים – ÆÆÀÅÄÅÅÇÄÇÂÅ
זה  (או  זה על  זה קורות או  עמודים כשמסדרים קורה; או  עמוד  היינו 
שלא  חרס, שם מניחים לחברו  אחד בין  חלל  יש אם זה), יד על 

מפרשים:((ררשש  ""יי))יתעקמו ויש .mivt בין חלל  כשיש  לבנה, חצי  –

דקים ואבנים בחרסים אותו ממלאים לבנה éaø,((ררממבב""םם  ))חצאי éøácÄÀÅÇÄ
äãeäé.הוא מועט שיעור  ושיעורו –éãk :øîBà øéàî éaø ÀÈÇÄÅÄÅÀÅ

øeàä úà Ba úBzçì,למקום ממקום בוערות גחלים בו להעביר  – ÇÀÆÈ
גדול  בחרס אלא חותים ìa÷ì((ההממאאיירריי  ))..ואין éãk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÅÀÇÅ

úéòéáø Ba.מאיר רבי של  משיעורו  מועט שיעור  והוא מים, הלוג – ÀÄÄ
øácì äéàø ïéàL ét ìò óà :øéàî éaø øîà ראייה שאין – ÈÇÇÄÅÄÇÇÄÆÅÀÈÈÇÈÈ

יש אבל דלהלן, המקרא מן øácìגמורה øëæ ממה לדברי רמז  – ÅÆÇÈÈ

Búzëîáשנאמר: àöné-àGå"(בשבריו)Là úBzçì Nøç ÀÄÈÅÄÀÄÈÆÆÇÀÅ
"ãe÷iî חייבים ולפיכך  האש, לחיתוי בחרס שהשתמשו  ומכאן – ÄÈ

זה. בשיעורו הוצאתו éñBéעל  éaø Bì øîà: מאיר לרבי  –íMî ÈÇÇÄÅÄÈ
äéàø שם הרי לדבריך ? ראייה קצת להביא רוצה אתה זה מפסוק – ÀÈÈ

הכתוב: àábî"מסיים íéî óNçìå",הגומא מן  מים לדלות – ÀÇÀÙÇÄÄÆÆ
לקבל אפשר אם בחרס חשיבות גם שיש  ומכאן בה; נקבצים שהמים

מים. iqeiבו  iaxk dkld.

âששללייששיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

קובץ  שתכנן משניות, ארבע פרקנו  בראש  סודרו  הקודמת המשנה של סיומה אגב
בשאלה מתחילים שכולם שונים המקראות "oiipn"מאמרים מן  ראיות ומביאים .

במסכת  שנויה משנתנו  – לדבר. זכר אלא ממש  ראיות שאינן היינו  אסמכתא, בדרך 
בית  של כותל  נהרס שאם קמא, תנא דעת תחילה מובאת שם ו ). (ג, זרה עבודה
ואילו במשא. לא אבל  במגע. היינו  כשרץ, מטמאים ועפרו  ועציו  אבניו  זרה, עבודה

במשא. גם שמטמאים סובר עקיבא רבי

àOîa äànènL äøæ äãBáòì ïépî :àáé÷ò éaø øîà– ÈÇÇÄÂÄÈÄÇÄÇÂÈÈÈÆÀÇÀÈÀÇÈ
כשנשאה, בה נגע לא אפילו טמא, אותה כדין äcpkשהנושא – ÇÄÈ

זרה:øîàpLנידה? עבודה בענין  –äåã Bîk íøæz",(נידה (כמו ÆÆÁÇÄÀÅÀÈÈ
"Bì øîàz àö עק רבי מכאן ודורש  דומה – זרה שעבודה יבא ÅÙÇ

לנידה, טומאה àOîaלענין äànèî äcp äî בה שנאמר  – ÇÄÈÀÇÀÈÀÇÈ
ככבב)):: טטוו,, בגדיו ((ווייקקרראא יכבס עליו תשב אשר כלי בכל  הנוגע "וכל

שנשא  הכלי את מטמאה שהיא ומכאן הערב", עד  וטמא במים ורחץ

זה, על זה כלים עשרה היו שאפילו בה, נגע שלא פי  על אף אותה,
הם עליו" תשב "אשר  בכלל  äànèî,((ררשש  ""יי))כולם äøæ äãBáò óàÇÂÈÈÈÀÇÀÈ

àOîa,במשא גם כלומר –`aiwr iaxk dkld oi`e. ÀÇÈ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äøBäè àéäL äðéôqì ïépî?טומאה מקבלת שאינה –:øîàpL ÄÇÄÇÀÄÈÆÄÀÈÆÆÁÇ
"íé-áìá äiðà-Cøc" מה כים, דינה שספינה מכאן , ודורשים – ÆÆÃÄÈÀÆÈ

מובאת  בגמרא טומאה. מקבלת אינה ספינה אף טומאה, מקבל אינו  ים
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„÷ác–úáLáMä Làøa ïzì éãk;úéøôâå úôæ–á÷ð úBNòì éãk;äåòL–ïè÷ á÷ð ét ìò ïzì éãk; ¤¤§¥¦¥§Ÿ©©§¤¤¤¤§¨§¦§¥©£¤¤©£¨§¥¦¥©¦¤¤¨¨
úéñøç–áäæ éôøBö ìL øeë ét úBNòì éãk.äãeäé éaøøîBà:èetèt úBNòì éãk.ïéañ–ét ìò ïzì éãk ©§¦§¥©£¦¤§¥¨¨©¦§¨¥§¥©£¦§ª¦§¥¦¥©¦

áäæ éôøBö ìL øeë;ãéñ–L äpè÷ ãeñì éãkúBðaa.äãeäé éaøøîBà:ìekìk úBNòì éãk.äéîçð éaøøîBà: ¤§¥¨¨¦§¥¨§©¨¤©¨©¦§¨¥§¥©£¦§©¦§¤§¨¥
éôécðà úBNòì éãk. §¥©£©§¦¦

‰äîãà–íéôeöønä íúBçk;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà:úBøbàä íúBçk.÷cä ìBçå ìáæ–éãk £¨¨§©©©§¦¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦§©¨¦§¤¤§©©§¥
ìaæìáeøk ìL çì÷;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà:àLéøk ìaæì éãk.ñbä ìBç–àGî ìò ïzì éãk §©¥¤©¤§¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦§¥§©¥§¥¨©©§¥¦¥©§

ãéñ ók.äð÷–ñBîì÷ úBNòì éãk;ñqøî Bà äáò äéä íàå–íéöéaaL äl÷ äöéa Ba ìMáì éãk,äôeøè ©¦¨¤§¥©£ª§§¦¨¨¨¤§ª¨§¥§©¥¥¨©¨¤©¥¦§¨
ñtìàa äðeúðe. §¨¨¦§¨

cc.zayayd:åá ÷áãð óåòä àäéù éãë äáøä ÷áã åéìò úúì êéøöå åá ÷áãðå åéìò áùåé óåòäå ÷áã åéìò íéðúåðå äð÷ä ùàøá ïè÷ øñð ïéáéùåî ïéãééöä
.awp ea zeyrl [ick]:éç óñëä åðîî àéöåäì ïè÷ á÷ð äîéúñá äùåòå úéøôâá åà úôæá åéô íúåñå éç óñë åá ïéîéùîù éìë .ïè÷.ziqxg:äùåúë äðéáì

.xek it zeyrl:åá ñðëð çåôîäù.hetht:êëì éåùòä ñéñáå ïë ìò åúåà ïéáéùåîù ,øåëä áùåî íå÷îì ìâøitxev ly xekd it lr ozil ick oiaeq
.adf:áäæä íéëéúîùë øåëä éô ìò ïéáåñ úúì íéìéâøù øçà ùåøéô .ïéáåñ ìù ùàá áäæä ïéôøåö ïéîçô ïéàù íå÷îá.zepaay dphw ceqlåòéâäù úåðá

ïîùá íéëìî úåðáå ,úìåñá úåìôåè íéøéùò úåðáå ,øòùä úà éîð øéùîå àáì øäîî çøåàäå ãéñá ïúåà úåìôåè íééðò úåðá ,çøåàä ïäì àá àìå ï÷øéôì
:ùéìù àéáä àìù úéæ.leklk:øòùä úà áéëùäì ãéñá ïúåà ïéãñå ,ïéòãöä.iticp`éáøë àì äëìä ïéàå .äòãö úá ïéøå÷ù ,èòî ïéòãöä ïî äèîì

:äéîçð éáøë àìå äãåäé
dd.dnc`:íåãà èéè.oitevxn.ò"øãî øèåæ ïðáøã äéøåòéùå .úåøâàä íéîúåçù êøãë íúåà ïéîúåçå ,úåðéôñá àéèî÷øô íäá ïéàùåðù úåìåãâ ïé÷ù

:íéîëçë äëìäå.`yixk lafl ickìù çì÷î øèåæ äéøåòùå .éúøë:íéîëçë äëìäå .áåøë.ciq sk `ln:ïéãééñ ìù óë.qenlew zeyrl ickòéâîä
:åéúåòáöà òöîà ìù ïéøù÷ì.dar:äáéúëì éåàø åðéàù.qqexn:øåáùå õöåøî.dlw dviaìùáúäì äì÷ù äì÷ äöéá äì éø÷ éàîàå .úìåâðøú úöéá

:äðîî úøâåøâë ìùáì éãë àåä øåòéùäå .íéöéá øàùî øúåé.dtexh:ïîùá úáøåòî.qtl`a dpezpe:ìùáúäì úøäîî àéäù øáë íçåäù

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
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÷ácשיעורו בשבת, דבק המוציא –úáLáMä Làøa ïzì éãk ÆÆÀÅÄÅÀÙÇÇÀÆÆ
העוף  בו  שידבק כדי בדבק הזמורה ראש  שמושחים הזמורה, בראש  –

אותו  ותופסים ובאים עליו, ששמים ((ההממאאיירריי))כשישב מפרשים, ויש .
כדי הרבה שם ליתן וצריך  דבק, עליו ונותנים קנה בראש  קטן  נסר

בו נדבק העוף úéøôâå,.((ררשש  ""יי))שיהא úôæשיעורםúBNòì éãk ÆÆÀÈÀÄÀÅÇÂ
á÷ð או בזפת פיה את סותמים חי , כסף בה שנותנים צלוחית – ÆÆ

בו  להוציא קטן נקב בסתימה ועושים וחוזרים ויש((ררשש  ""יי))בגפרית .
awpמפרשים: zeyrl ickנקב לסתום כדי  כלומר  "לעשות"((ההממאאיירריי))– ;

לתקן אאללבבקק  ))משמעו á÷ðשיעורהäåòL,.((רר  ""חח ét ìò ïzì éãk ÇÂÈÀÅÄÅÇÄÆÆ
ïè÷; יין של  צלוחית שבמגופת נקב על –úéñøç;כתושה לבנה – ÈÈÇÀÄ

חרס כלי  ממנו שעושים עפר מין  מפרשים: éãkÀÅ,((""ההעעררווךך  ""))ויש 
áäæ éôøBö ìL øeë ét úBNòì זהב בו שצורפים הכור פי – ÇÂÄÆÀÅÈÈ

מפרשים: ויש בו ; נכנס zeyrlוהמפוח ickפי לסתום כדי כלומר –
בתוכו  נכנס שהמפוח éãk;((ההממאאיירריי))הכור :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÅ

èetèt úBNòì הכור מושב למקום רגל בבררטטננוורראא  ))– .((ררממבב""םם  ;; ÇÂÄÀ
מבואר : dphwבגמרא dxik ly hetht ceql ick בקעים לטוח כלומר –

éôøBöשיעורםïéañ,.((ררשש  ""יי))שבו  ìL øeë ét ìò ïzì éãk ËÄÀÅÄÅÇÄÆÀÅ
áäæ.האש את להגדיל  כדי  הזהב, התכת בשעת –,ãéñשיעורוéãk ÈÈÄÀÅ

úBðaaL äpè÷ ãeñì אצבע לסוד  כדי  ברייתא: מובאת בגמרא – ÈÀÇÈÆÇÈ
ולא  לפרקן שהגיעו ישראל בנות (שם): אמרו ועוד שבבנות; קטנה
הראויות  שנים לכלל עדיין  באו  ולא שערות שתי  (שהביאו לשנים הגיעו 

– את i"yxלכך (שמשיר  בסיד אותן  (מושחות) טופלות עניים בנות ,(

מל בנות בסולת; אותן טופלות עשירים בנות טופלות השער); כים
שליש ). הביא שלא זית (שמן המור  בשמן øîBà:אותן äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

ìekìk úBNòì éãk:גורסים ויש  –leklk ceql ickעל לסוד – ÀÅÇÂÄÀ
ולקפלן. שעליהם השערות את להשכיב בשביל äéîçðהצדעים éaøÇÄÀÆÀÈ

éôécðà úBNòì éãk :øîBà המצח על לסוד כדי מפרשים, יש – ÅÀÅÇÂÇÀÄÄ
סימנים לעשות כדי מפרשים: ויש העשוי(zezpy)להאדימו; בכלי 

שונות. מידות בסיד  שמסמנים שמן , או  יין בו l`למדוד dkld oi`e
dingp iaxk `le dcedi iaxk.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äîãà,לחותמות בו שמשתמשים אדום טיט –íéôeöønä íúBçk ÂÈÈÀÇÇÇÀÄ
סחורה, של  שקים על חותם לשים כדי  ההוצאה שיעור –éaø éøácÄÀÅÇÄ

úBøbàä íúBçk :íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò קטן זה שיעור  – ÂÄÈÇÂÈÄÀÄÀÇÈÄÀ
אדמה  צריך  אגרות על  ששמים שהחותם עקיבא, רבי  של  משיעורו

המרצופים. מחותם cä÷,פחות ìBçå ìáæשיעורםìaæì éãk ÆÆÀÇÇÀÅÀÇÅ
áeøk ìL çì÷, יחיד צמח –íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ÆÇÆÀÄÀÅÇÄÂÄÈÇÂÈÄ

àLéøk ìaæì éãk :íéøîBà מקלח קטן  זה שיעור (חציר); כרתי  – ÀÄÀÅÀÇÅÀÅÈ
כרוב. ñbä,של ìBçשיעורוãéñ ók àGî ìò ïzì éãk שהיו – ÇÇÀÅÄÅÇÀÇÄ

כשיעור הוא החול של  ההוצאה ושיעור  בסיד , חול מערבים הסיידים
סיד . המלאה סיידים של  לכף úBNòìשיעורו ÷äð,הצריך  éãk ÈÆÀÅÇÂ

ñBîì÷ אצבעותיו לקשרי שמגיע והיינו בו , לכתוב הראוי  ((גגממרראא  )),,– ËÀ
äáò äéä íàå,עבה היה הקנה אם –ñqøî Bà ואינו רצוץ, – ÀÄÈÈÈÆÀËÈ

ושיעורו  כעצים, דינו לקולמוס, ÷älראוי äöéa Ba ìMáì éãkÀÅÀÇÅÅÈÇÈ
íéöéaaL,הביצים משאר  להתבשל קלה שהיא תרנגולת ביצת – ÆÇÅÄ
äôeøè,כך ידי  על  להתבשל  שממהרת בשמן , ומעורבבת בחושה – ÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíöò–ãåøz úBNòì éãk.äãeäé éaøøîBà:óç epnî úBNòì éãk.úéëeëæ–økøkä Làø Ba øBøâì éãk; ¤¤§¥©£©§¨©¦§¨¥§¥©£¦¤¨§¦§¥¦§Ÿ©©§©
ïáà Bà øBøö–óBòa ÷Bøæì éãk.á÷òé øa øæòéìà éaøøîBà:äîäaa ÷Bøæì éãk. §¤¤§¥¦§¨©¦¡¦¤¤©©£Ÿ¥§¥¦§©§¥¨

Êñøç–Bøáçì íévt ïéa ïzì éãk;éøácäãeäé éaø.øéàî éaøøîBà:øeàä úà Ba úBzçì éãk.éñBé éaø ¤¤§¥¦¥¥©¦©£¥¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥§¥©§¤¨©¦¥
øîBà:úéòéáø Ba ìa÷ì éãk.øîàøéàî éaø:øácì äéàø ïéàL ét ìò óà,øácì øëæ(ãé ,ì äéòùé):àöné-àGå" ¥§¥§©¥§¦¦¨©©¦¥¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨§¦¨¥

"ãe÷iî Là úBzçì Nøç Búzëîá.Bì øîàéñBé éaø:äéàø íMî?!"àábî íéî óNçìå". ¦§¦¨¤¤©§¥¦¨¨©©¦¥¦¨§¨¨§©§Ÿ©¦¦¤¤
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡øîààáé÷ò éaø:äcpk àOîa äànènL äøæ äãBáòì ïépî?øîàpL(áë ,ì äéòùé):äåã Bîk íøæz",àö ¨©©¦£¦¨¦©¦©£¨¨¨¤§©§¨§©¨©¦¨¤¤¡©¦§¥§¨¨¥
"Bì øîàz–àOîa äànèî äcp äî,àOîa äànèî äøæ äãBáò óà. Ÿ©©¦¨§©§¨§©¨©£¨¨¨§©§¨§©¨

·äøBäè àéäL äðéôqì ïépî?øîàpL(èé ,ì éìùî):"íé-áìá äiðà-Cøc".äML ìò äML àéäL äâeøòì ïépî ¦©¦©§¦¨¤¦§¨¤¤¡©¤¤¢¦¨§¤¨¦©¦©£¨¤¦¦¨©¦¨

ee.ceexz:óë.sg:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .úåúìãä äá íéçúåôù çúôîä éðéùî ïù.xkxkèáåùå åéðôì çåúî àåäùë éúùä ìò åøéáòîå ,ïéâøåà ìù
:ïéèåçä åá.dndaa wexfl ick:äéì éâñ àîìòá àì÷áã ,åçéøáäì óåò íåùî øåøö ì÷ùîì ùðéà çøè àìã

ff.exiagl mivt oia:í÷òúé àìù åéúçú åëîåñ åæì åæ ïéá ììç ùéå õøàä ìò úåøå÷ ìù úåøåù ïéùåòå úåøå÷å ïéãåîòå ïéîéöô ïéøãñîùë.xacl xkf
:øåàä úééúçá ñøç áéùçã.seygl:úåìãì.`abn:éñåé éáøë äëìäå íéîä úìá÷á éîð ñøç áéùç àîìà ,äá íéöá÷ð íéîäù äðè÷ àîåâ

h`̀.`yna d`nhny miakek zcearl oipn r"x xn`äåã åîë íøæúã àø÷å .àúëîñàã éàø÷ éðäì éîð è÷ð ,ñøç éáâ àúëîñàá ìéòì éøééàã éãééà
:äì åîãã ïéðî êðäì àðú 'åëå äìéîä úà ïéöéçøîù ïéðî àéðúîì éòáã íåùî éîð éà .ìéòì éúééàã ñøç åúúëîá àöîé àìã àø÷ì êåîñ àåäd`nhn

.`yna.õøùë òâîá àìà àîèî åðéà éøîàå àáé÷ò éáøã äéìò ïðáø åâéìôàå .äá àöåéëå äôå÷á äúéäù ïåâë ,äá òâð àì åìéôàå åéãâá ñáëé äúåà àùåðä
:íéîëçë äëìäå.dec (dy`) enk mxfzáéúëãë ,äãð äùàë ,äåã åîë ,íéøæë êéðéòá éäé øîåìë(å"è àø÷éå)éòúùî íéáëåë úãåáòáå ,äúãðá äåãäå

:àø÷
aa.dxedh `idy:äàîåè úìá÷î äðéàù.mi ala,äøåäè äðéôñ óà øåäè íé äî ,íéë àéä éøä äðéôñã ïðéòåîùàì àìà ,àéä íé áìá äéðàã àèéùôå

`xephxa yexit

ñtìàa äðeúðeשהשיעור מבואר, בגמרא הוחמה. שכבר  במחבת – ÀÈÈÄÀÈ
שבת  שיעורי  שכל  ממנה, כגרוגרת אלא הביצה כל  שתתבשל כדי אינו

כגרוגרת. הם באוכלים

âששנניי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

íöò שיעורו עצם, המוציא –ãåøz úBNòì éãk.כף –éaø ÆÆÀÅÇÂÇÀÈÇÄ
óç epnî úBNòì éãk :øîBà äãeäé;מפתח של  שן –oi`e ÀÈÅÀÅÇÂÄÆÈ

.dcedi iaxk dkldøkøkä Làø Ba øBøâì éãk ,úéëeëæויש – ÀÄÀÅÄÀÙÇÇÀÇ
ומיישר)ckxkd,גורסים: (מכה שובט שבו  עץ, של  מחט כעין והיינו 

היו  לפעם ומפעם חברו , על חוט יתקפל שלא השתי , חוטי  את האורג
בזכוכית. ראשו את ומחדדים Bøæì÷גוררים éãk ,ïáà Bà øBøöÀÆÆÀÅÄÀ

óBòa. להבריחו –÷Bøæì éãk :øîBà á÷òé øa øæòéìà éaø ÈÇÄÁÄÆÆÇÇÂÙÅÀÅÄÀ
äîäaaלפי העוף, את להבריח כדי  צרור להרים טורח אדם שאין – ÇÀÅÈ

לזרוק  כדי הוא ואבן  צרור  של  שיעורם הלכך  לכך ; דיה בלבד שגערה
עשרה  משקלו זה ששיעור בגמרא בברייתא ומבואר  שתברח, בבהמה

גרם). (כ -40 זוזים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ñøçשיעורו חרס, המוציא –Bøáçì íévt ïéa ïzì éãk פצים – ÆÆÀÅÄÅÅÇÄÇÂÅ
זה  (או  זה על  זה קורות או  עמודים כשמסדרים קורה; או  עמוד  היינו 
שלא  חרס, שם מניחים לחברו  אחד בין  חלל  יש אם זה), יד על 

מפרשים:((ררשש  ""יי))יתעקמו ויש .mivt בין חלל  כשיש  לבנה, חצי  –

דקים ואבנים בחרסים אותו ממלאים לבנה éaø,((ררממבב""םם  ))חצאי éøácÄÀÅÇÄ
äãeäé.הוא מועט שיעור  ושיעורו –éãk :øîBà øéàî éaø ÀÈÇÄÅÄÅÀÅ

øeàä úà Ba úBzçì,למקום ממקום בוערות גחלים בו להעביר  – ÇÀÆÈ
גדול  בחרס אלא חותים ìa÷ì((ההממאאיירריי  ))..ואין éãk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÀÅÀÇÅ

úéòéáø Ba.מאיר רבי של  משיעורו  מועט שיעור  והוא מים, הלוג – ÀÄÄ
øácì äéàø ïéàL ét ìò óà :øéàî éaø øîà ראייה שאין – ÈÇÇÄÅÄÇÇÄÆÅÀÈÈÇÈÈ

יש אבל דלהלן, המקרא מן øácìגמורה øëæ ממה לדברי רמז  – ÅÆÇÈÈ

Búzëîáשנאמר: àöné-àGå"(בשבריו)Là úBzçì Nøç ÀÄÈÅÄÀÄÈÆÆÇÀÅ
"ãe÷iî חייבים ולפיכך  האש, לחיתוי בחרס שהשתמשו  ומכאן – ÄÈ

זה. בשיעורו הוצאתו éñBéעל  éaø Bì øîà: מאיר לרבי  –íMî ÈÇÇÄÅÄÈ
äéàø שם הרי לדבריך ? ראייה קצת להביא רוצה אתה זה מפסוק – ÀÈÈ

הכתוב: àábî"מסיים íéî óNçìå",הגומא מן  מים לדלות – ÀÇÀÙÇÄÄÆÆ
לקבל אפשר אם בחרס חשיבות גם שיש  ומכאן בה; נקבצים שהמים

מים. iqeiבו  iaxk dkld.

âששללייששיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

קובץ  שתכנן משניות, ארבע פרקנו  בראש  סודרו  הקודמת המשנה של סיומה אגב
בשאלה מתחילים שכולם שונים המקראות "oiipn"מאמרים מן  ראיות ומביאים .

במסכת  שנויה משנתנו  – לדבר. זכר אלא ממש  ראיות שאינן היינו  אסמכתא, בדרך 
בית  של כותל  נהרס שאם קמא, תנא דעת תחילה מובאת שם ו ). (ג, זרה עבודה
ואילו במשא. לא אבל  במגע. היינו  כשרץ, מטמאים ועפרו  ועציו  אבניו  זרה, עבודה

במשא. גם שמטמאים סובר עקיבא רבי

àOîa äànènL äøæ äãBáòì ïépî :àáé÷ò éaø øîà– ÈÇÇÄÂÄÈÄÇÄÇÂÈÈÈÆÀÇÀÈÀÇÈ
כשנשאה, בה נגע לא אפילו טמא, אותה כדין äcpkשהנושא – ÇÄÈ

זרה:øîàpLנידה? עבודה בענין  –äåã Bîk íøæz",(נידה (כמו ÆÆÁÇÄÀÅÀÈÈ
"Bì øîàz àö עק רבי מכאן ודורש  דומה – זרה שעבודה יבא ÅÙÇ

לנידה, טומאה àOîaלענין äànèî äcp äî בה שנאמר  – ÇÄÈÀÇÀÈÀÇÈ
ככבב)):: טטוו,, בגדיו ((ווייקקרראא יכבס עליו תשב אשר כלי בכל  הנוגע "וכל

שנשא  הכלי את מטמאה שהיא ומכאן הערב", עד  וטמא במים ורחץ

זה, על זה כלים עשרה היו שאפילו בה, נגע שלא פי  על אף אותה,
הם עליו" תשב "אשר  בכלל  äànèî,((ררשש  ""יי))כולם äøæ äãBáò óàÇÂÈÈÈÀÇÀÈ

àOîa,במשא גם כלומר –`aiwr iaxk dkld oi`e. ÀÇÈ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äøBäè àéäL äðéôqì ïépî?טומאה מקבלת שאינה –:øîàpL ÄÇÄÇÀÄÈÆÄÀÈÆÆÁÇ
"íé-áìá äiðà-Cøc" מה כים, דינה שספינה מכאן , ודורשים – ÆÆÃÄÈÀÆÈ

מובאת  בגמרא טומאה. מקבלת אינה ספינה אף טומאה, מקבל אינו  ים

izdw - zex`ean zeipyn
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íéçôè,ïéðBòøæ äMîç dëBúa ïéòøBfL,òöîàa ãçàå äâeøòä úBçeø òaøàa äòaøà?øîàpL(àé ,àñ äéòùé): §¨¦¤§¦§¨£¦¨¥§¦©§¨¨§©§©¨£¨§¤¨¨¤§©¤¤¡©
àéöBz õøàë ék""çéîöú äéòeøæ äpâëe dçîö–øîàð àG "dòøæ",àlà"äéòeøæ". ¦¨¨¤¦¦§¨§©¨¥¤¨©§¦©©§¨¤¡©¤¨¥¤¨

‚äàîè àéäL éLéìMä íBia òøæ úáëL úèìBôì ïépî?øîàpL(åè ,èé úåîù):ì íéðëð eéä"GL"íéîé úL.ïépî ¦©¦§¤¤¦§©¤©©©§¦¦¤¦§¥¨¤¤¡©¡§Ÿ¦¦§¤¨¦¦©¦
äìénä úà ïéöéçønL,úaMa úBéäì ìçL éLéìMä íBia?øîàpL(äë ,ãì úéùàøá):íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå" ¤©§¦¦¤©¦¨©©§¦¦¤¨¦§©©¨¤¤¡©©§¦©©§¦¦¦§¨

"íéáàk.ì ïéøLBwL ïépîçlzLnä øéòN Làøa úéøBäæ ìL ïBL?øîàpL(çé ,à äéòùé):íëéàèç eéäé-íà" Ÿ£¦¦©¦¤§¦¨¤§¦§Ÿ¨¦©¦§©¥©¤¤¡©¦¦§£¨¥¤

:íéì äåãéøåäå äùáéá äåðòè åìéôàå ñøç ìù àéä åìéôàå.miperxf dyng da mirxefy:áåáøò éåä àìå éåàøä ùøôä ïäéðéá ùéøôäì éãë äá ùéådrax`
.dbexrd zegex rax`aòåøæä ïî íéçôè 'â ÷åçø òöîàáù ïéòøâä äéäéù éãë ãçà ïéòøâ àìà òøåæ åðéà òöîàáå ïø÷ì êåîñ ãò çåøä ìë úà àìîî

,äæî äæ ïé÷ðåéå íéçôè 'â ä÷çøä íäéðéá ïéàå äæì äæ íéáåø÷ íéòøæä úåçåøáù úåðø÷ä ìöàù éô ìò óàå ,äöçîå çôè òøæ ìë ú÷éðé øåòéùã ,çåø ìëáù
êîåñ äæ íéúðéá øãâ äéä ïðúãë ,ïðéùééç àì ä÷éðéìå ,áåáøò éåäéì àìã àø÷ ãéô÷ ãáìá íéàìëàã ùåçéî úéá ïàë ïéà,ïàëî øãâì êîåñ äæå ïàëî øãâì

,øëéä ïéà úåçåøä éðåòøæì éòöîàä òøæ ïéá ìáà ,áøòîå çøæî äòåøæ åæ çåøå ,íåøãå ïåôö äòåøæ åæ çåøù ìåãâ øëéä ùé ïàëå ,éàúúî é÷ðéã áâ ìò óàå
:ä÷éðé éãë ÷çøä êéøö êëìéä ,áåáøéò éåä éáø÷î éàå.dgnv `ivez ux`k ik xn`pyäùùå .äùîç éøä ,ãç çéîöú ,éøú äéòåøæ ,ãç äçîö ,ãç àéöåú

òøæ ìë ú÷éðé øåòùã ,úåçåøä ïî éòöîàä àìå ,éòöîàä ïî úåçåøä é÷ðé àì íéçôè äùùá íéðåòøæ 'äã ïðáøì åäì íé÷ àìà ,àø÷î óìéîì àëéì íéçôè
:éúøö÷ ïàëå äé÷åã÷ãå äéúåèøôå äâåøò úåëìä éúùøéô íéàìë úëñîáå .øîà÷ íéçôè äùù úá äâåøòá íéðåòøæ äùîç àø÷ì æéîø éë êëìéä ,äöçîå çôè

bb.d`nh `idy:òéøæäì éåàøä òøæ úáëù äá ïðéø÷å ,äðîî øöåð ãìå úåéäìå èåì÷ì äéåàøå òøæ úáëù àçøñî àì éúëà éùéìùä íåéã.mini zylyl
÷ñôå .òéøæäì éåàø åðéàå çéøñîã ,äùøôäì éòéáø íåéá ë"çà åèéìôé íà ùç àìå íéîé äùìù ïùéøôä êëì ,äøåú ïúîá éø÷ éàîè ìò áåúëä ãéô÷äã
,íéîé úùìùì íéðåëð åéä øîàðù äøåäè àéäù éùéìùä íåéá æ"ù úèìåôì ïéðî éðúå ,àéä àúùáùî ïéúéðúîå ,äøåäè éùéìùä íåéá úèìåôäù äëìää
àøéáñã ,àéä äéøæò ïá øæòéìà ['øã ïðáø] àìà àéä àúùáùî àì éîð éà .äøåú äðúð äùøôäì éùéìù íåéáã ,éùéìùä íåéì åðééä àø÷ øîàã íéîé úùìùìå

:[åäééúåë] àúëìä úéìå ,äàîè éùéìùä íåéá úèìåôä [åäì].'eke oivigxny oipnïåùàø ù"ëå ,àåä ïëåñî 'â íåéá óàã ,úáùá åîçåäù ïéîçá åìéôà

`xephxa yexit

בטומאה כתוב שכן  משק, זה למדים חנניה שלדעת ((ווייקקרראא  ברייתא,

ללבב)):: עורייאא  ,, או  בגד  או  עץ כלי  wy"מכל e` שאין מכאן ודרשו ."
שק מה לשק, דומה כשהוא אלא מיטמא עץ וריקן ,כלי  מלא מתטלטל

להשמיע, בא משנתנו  של  התנא ברם, וריקן . מלא שמתטלטל כל אף
חנניה  לדעת שכן  טומאה, מקבלת אינה חרס, של  היא הספינה שאפילו 

עץ  כלי אלא לשק הוקשו  שלא לפי טומאה, מקבלת חרס של ספינה
להשמיע, בא משנתנו  של  התנא או  פסוק; באותו הכתובים ועור  ובגד

טוענים  שכן וריקן , מלא ומיטלטלת קטנה שהיא הירדן, ספינת שאפילו 
טומאה, מקבלת אינה מקום מכל  למים, אותה ומורידים ביבשה אותה

כים. דינה ספינה äMLשכל  ìò äML àéäL äâeøòì ïépîÄÇÄÇÂÈÆÄÄÈÇÄÈ
ïéðBòøæ äMîç dëBúa ïéòøBfL ,íéçôè זרעים מיני חמישה – ÀÈÄÆÀÄÀÈÂÄÈÅÀÄ

כלאים, ואינם ירקות, äâeøòäשל  úBçeø òaøàa äòaøà– ÇÀÈÈÀÇÀÇÈÂÈ
ברוחב  צד  בכל מין  היינו הערוגה, של הצדדים בארבעת מינים ארבעה
פנוי, טפח על  טפח זווית בכל  להניח שיש הזוויות, מן  חוץ טפח,

òöîàa ãçàå?( הציור (כפי  באמצע זורעים חמישי  ומין –:øîàpL ÀÆÈÈÆÀÇÆÆÁÇ
"dòøæ" ,"çéîöú äéòeøæ äpâëe dçîö àéöBz õøàë ék"ÄÈÈÆÄÄÀÈÀÇÈÅÆÈÇÀÄÇÇÀÈ

"äéòeøæ" àlà ,øîàð àGבמשמע זרעים הרבה ((ייררווששללממיי))::– ÆÁÇÆÈÅÆÈ
מבואר  בב)),,ובגמרא פפדד,, הכתוב:((ששבבתת נדרש אחד,±"ivez`"שכך

"dgnv"±,אחד"direxf"±,(שניים רבים (מיעוט ±"ginvz"שניים
ומקובל חמישה. הרי בתוךאחד , מינים שחמישה חכמים, בידי הדבר

אינם  דלעיל, בצורה נזרעים כשהם טפחים, ששה על ששה בת ערוגה
לזרוע  מותר  מינים חמישה דווקא ומכאן , כלאים, ואינם מזה זה יונקים

פי על אף בה, לזרוע אסור  מינים מחמישה יותר אבל  זו, בערוגה
שיותר לפי  ומחצה), (טפח הרחקתם כשיעור למין  מין בין  שמרחיק

ענין  באור  (עיין  בערבוביא כזרועים נראים כזו בערוגה מינים מחמישה
א). ג, כלאים במסכת בפרוטרוט הערוגה

âררבבייעעיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

?äàîè àéäL éLéìMä íBia òøæ úáëL úèìBôì ïépî– ÄÇÄÀÆÆÄÀÇÆÇÇÇÀÄÄÆÄÀÅÈ
הרואה  ובין  בה הנוגע ובין  במגע, וכלים אדם מטמאה זרע שכבת
שימושה, לאחר טבלה אשה ואם לטומאה. ראשון  הוא בבשרו אותה

הוא  וראוי  עדיין, נפסד  לא שהזרע כל  זרע, שכבת פלטה כך ואחר

אם  אבל בפליטתו; נטמאת היא הרי ממנו, נוצר עובר  להיות להיקלט
נטמאת  אינה ולד , ליצירת עוד  ראוי  ואינו  נפסד , שכבר זמן עליו עבר 

שימושה  לאחר  ימים שלשה שבמשך  ללמד , באה משנתנו בפליטתו.
תפלוט  אם ואולם פולטת, שהיא זרע שכבת ידי על  נטמאת האשה

ושוב  הזרע, נפסד  שכבר טמאה, אינה לשימושה, ימים שלשה לאחר
וזהו  מטמא. idy`ששנינו :אינו  iyilyd meia rxf zaky zhletl oiipn

?d`nhøîàpL:תורה במתן  –GLì íéðëð eéä"íéîé úLאל ÆÆÁÇÁÀÙÄÄÀÆÈÄ
תיטמא  שמא מחשש  ימים שלשה שהופרשו ומכאן אשה", אל תגשו 

כגון  אחרות, טומאות על  ואמנם שתפלוט. זרע שכבת ידי על האשה
אבל עליהם; דואג לבם אלו שכל מפני  הוזהרו, לא ומצורע, וזב נידה

שיקבלו  כדי  עליה, הזהירם ותאווה תענוג מחמת להם שבאה זו  טומאה
ובזיע ברתת באימה, התורה אלא dkldd.((ההממאאיירריי))את כמשנתנו  אינה

ביום  זרע שהפולטת ג), ח, (מקוואות הסובר  עזריה בן אלעזר  כרבי 

היא, משובשת משנתנו שגירסת מפרשים, ויש  היא. טהורה השלישי 
היא: הנכונה idy`והגירסה iyilyd meia rxf zaky zhletl oiipn

,mini zylyl mipekp eid :xn`py ?dxedh ביום שכן  השלישי , ליום והיינו
תורה ניתנה לפרישה אמנם ((בבררטטננוורראא  ))השלישי  נמצאת זו  גירסה לפי .

כמשנתנו. éLéìMäהלכה íBia ,äìénä úà ïéöéçønL ïépîÄÇÄÆÇÀÄÄÆÇÄÈÇÇÀÄÄ
úaMa úBéäì ìçL מסוכן הנימול למילתו השלישי  ביום שאף – ÆÈÄÀÇÇÈ

גופו ? את לחזק כדי  בשבת, ולהרחיצו  מים לחמם ומותר øîàpLÆÆÁÇהוא,
שמלו: שכם באנשי  –"íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå"ÇÀÄÇÇÀÄÄÄÀÈÙÂÄ

סכנת  בחזקת והוא חזקים, כאבים לנימול  יש  השלישי שביום הרי –
ומותר מסוכן, שהנימול  הראשונים הימים בשני  שכן ומכל  נפשות;

השלישי ? ביום דווקא שכם אנשי על ולוי  שמעון באו ולמה להרחיצו .
ולוי שמעון היו  הראשונים הימים שבשני  לפי  מבארים, נמלכים יש 

השלישי היום וכשהגיע הפועל , אל מחשבתם להוציא אם בעצמם
שכם  אנשי יתחזקו יום באותו  עליהם יבואו  לא שאם בעצמם, ודנו 

להרגם וגמרו נימנו  ביום ((ההממאאיירריי))למחרתו, שדווקא סוברים, ויש  .
השני ביום אבל הוא, מסוכן  והנימול  הכאבים מתגברים השלישי 

סכנה בו  אין  ייששרראאלל""))..למילתו  ""תתפפאאררתת   טטוובב"";; ייווםם   ""תתווסספפוותת   ïépîÄÇÄ((עעייייןן
úéøBäæ ìL ïBLì ïéøLBwL,אדום צמר  של רצועה –Làøa ÆÀÄÈÆÀÄÀÙ

çlzLnä øéòN?הכיפורים ביום לעזאזל –eéäé-íà" :øîàpL ÈÄÇÄÀÇÅÇÆÆÁÇÄÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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"eðéaìé âìMk íéðMk. ©¨¦©¤¤©§¦
„íéøetkä íBéa äiúMk àéäL äëéñì ïépî?øácì äéàø ïéàL ét ìò óà,øácì øëæ,øîàpL(çé ,è÷ íéìäú): ¦©¦§¦¨¤¦©§¦¨§©¦¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©

"åéúBîöòa ïîMëå Baø÷a íénë àázå". ©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤§©§¨
‰íéöò àéöBnä–äl÷ äöéa ìMáì éãk;ïéìáz–äl÷ äöéa ìaúì éãk;äæ íò äæ ïéôøèöîe.íéæBâà étì÷, ©¦¥¦§¥§©¥¥¨©¨©§¦§¥§©¥¥¨©¨¦§¨§¦¤¦¤§¦¥¡¦

íéðBnø étì÷,äàeôe ñéèñà–äëáña ïè÷ ãâa ïäa òBaöì éãk.íéìâø éî,úéøBáe øúð,âìLàå àéðeî÷– §¦¥¦¦¦§¦¨§¥¦§©¨¤¤¤¨¨¦§¨¨¥©§©¦¤¤¦§§¨§¤§¨
äëáña ïè÷ ãâa ïäa ñaëì éãk.äãeäé éaøøîBà:íúkä ìò øéáòäì éãk. §¥§©¥¨¤¤¤¨¨¦§¨¨©¦§¨¥§¥§©£¦©©¤¤

Âúìtìt–àéäL ìk,ïøèòå–àeäL ìk.úBëzî éðéîe íéîNá éðéî–ïäL ìk.øôòîe çaænä éðáàî ¦§¤¤¨¤¦§¦§¨¨¤¦¥§¨¦¦¥©§¨¤¥¥©§¥©¦§¥©¥£©
çaænä,íäéúBçtèî ÷÷îe íéøôñ ÷÷î–ïäL ìk,ïæðâì ïúBà ïéòéðönL.äãeäé éaøøîBà:àéöBnä óà ©¦§¥©¤¤§¨¦¤¤¦§§¥¤¨¤¥¤©§¦¦¨§¨§¨©¦§¨¥©©¦

:åúåà ïéàéøáîå ÷åðéúä óåâì ïé÷éæçî ïéîç íéîäå .éðùå.zixedf ly oeylìæàæòì çìúùîä øéòùä ùàøá åéöç ïéøùå÷ åéä ,íåãà øîö ìù ïåùì ïéîë
ôëúðù ïéòãåéå ïéáìî àåää ïåùìä äéä äèîì øéòùä äçåã äéäùëå ,÷åöá åéöçå:íäéúåðåò åø

cc.dizyk `idy dkiql oipn:äøåñà àéäù àìà ,úøë äìò éáåéçì ùîî äéúùë àì
dd.dlw dvia:ñôìàá äðåúðå äôåøè ,äðîî úøâåøâë àìà äìåë ìùáì éãë àìå ,íéöéá øàù ìëî øúåé ìùáì äì÷ àéäù úìåâðøú úöéá.oitxhvneìë

:äæ íò äæ ïéìáú éðéî.mihq`:úìëúì äîåã åòáöå ,éáøò ïåùìá ì"éð.d`ete:ä"åôìà éáøòáå ,íåãà íäá ïéòáåöù áùò éùøù.dkaqaäëáñä ùàøá
:ãâá èòî íéðúåð äòéì÷ë äéåùòù.xzp:æ"òìá í"åìà åì íéàøå÷å ,øéäæîå ,àåä äîãà ïéî.zixea:øäèîå ä÷ðîù çîö ïéî.`ipenwíé÷ðîù áùò

:é"ì÷ìà åì ïéøå÷ éáøòáå ,õåã óåìù éåø÷ ãåîìú ïåùìáå ,àîäåæä úà øéáòäì íéãéä úà åøôòá.bly`e:àåä äî éì ùøôúà àì.mzkd lrãâáá àöîðä
:é"øë äëìä ïéàå .åììä ïéðîñ äòáøà íììëîå .íäá åúåà ÷åãáì íéøáã äòáù åéìò ïéøéáòî ,åàì íà àåä äãð íã íà òåãé ïéàå

ee.`edy lk zltlt:åðéðéá éåöîä ìôìô äæ ïéàå ,äôä çéøì àéæçã.`edy lk oxhr:ùàøä éöç áàë åì ùéù éî åá íéàôøîùdy lk minya ipin.o
:áåè çéøì.ody lk zekzn ipin:ïè÷ ïáøã ïäî úåùòì éåàøù.wwn,åìáù úåçôèîî åà íéøôñî ìôåðä á÷øåøùá ÷îä ïåùì(ã"é äéøëæ):miripvny

.efpebl eze`:äæéðâ ïåòè ùã÷ øáã ìëù.dne`n:é"øë äëìä ïéàå .åúéáî æ"ò àéöåîùë äùåò àåä ìåãâ ïå÷úå .äéøåñàì àø÷ äéáùçà àîìà

`xephxa yexit

"eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç,יומא במסכת מקורו זה ענין  – ÂÈÅÆÇÈÄÇÆÆÇÀÄ
שני על  הגורלות את הגדול  הכהן שנתן לאחר  ב): (ד , מובא שם
מובא  ועוד המשתלח. השעיר בראש  זהורית של לשון  קשר השעירים,

ומסרו  ישראל  בני כל  עוונות את עליו  התוודה שהכהן  ו ), (בפרק שם
דוחף  היה שממנו לצוק השליח וכשהגיע למדבר , להוליכו  לשליח

וחציו  בסלע קשר חציו זהורית, של הלשון  את חולק היה השעיר, את
מלבין , הלשון  היה למטה, השעיר את שדחף ולאחר קרניו, בין  קשר

מובאת  זה דבר על  ישראל . של עוונותיהם שנתכפרו  יודעים, היו  וכך 
הכתוב: מן אסמכתא epiali"במשנתנו  blyk mipyk mki`hg eidi m`".

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéøetkä íBéa äiúMk àéäL äëéñì ïépî את לסוך  שאסור  – ÄÇÄÀÄÈÆÄÇÀÄÈÀÇÄÄ
בו?הגוף לשתות שאסור  כשם הכיפורים äéàøביום ïéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÀÈÈ
øácìש יש– אבל  לכך, גמורה ראייה øácìאין øëæ רמז מעין  – ÇÈÈÅÆÇÈÈ

åéúBîöòa"ואסמכתא, ïîMëå Baø÷a íénë àázå" :øîàpLÆÆÁÇÇÈÙÇÇÄÀÄÀÀÇÆÆÀÇÀÈ
שמן  סיכת שהושוותה הרי  הושוותה – לא מקום ומכל מים. לשתיית

לענין  לא אבל לעיל , שבארנו כמו  איסור, לענין  אלא לשתיה סיכה
שאר על לא אבל ושתיה אכילה על אלא כרת חיוב שאין  כרת, חיוב

העינויים.

âחחממייששיי âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

הוצאה. שיעורי  ונשנים חוזרים ואילך  ממשנתנו 

íéöò àéöBnäשיעורם עומדים, להסקה שסתמם בשבת, –éãk ÇÄÅÄÀÅ
äl÷ äöéa ìMáì,תרנגולת מביצת כגרוגרת לבשל  כדי  היינו  – ÀÇÅÅÈÇÈ

ה); (ח, לעיל כמבואר  באילפס ונתונה בשמן  –ïéìázמעורבת ÇÀÄ
התבשיל את בהם שמתבלים בשמים או צמחים היינו  תבלים, המוציא

טטוובב"")) ייווםם ""תתווסספפוותת   שיעורם((עעייייןן ,äl÷ äöéa ìaúì éãk חביתה – ÀÅÀÇÅÅÈÇÈ
תרנגולת; ביצת äæשל íò äæ ïéôøèöîe תבלים מיני  כל – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

בין  ויש שונים תבלים אדם הוציא שאם ההוצאה, לשיעור  מצטרפים

חייב. הריהו קלה, ביצה לתבל  כדי  íéæBâàכולם étì÷ הקליפות – ÀÄÅÁÄ

לחים, בעודם האגוזים שעל ñéèñàהירוקות ,íéðBnø étì÷– ÀÄÅÄÄÄÀÄ
כחול , צבע ממנו שעושים ממנו äàeôeעשב שעושים עשב שורש – È

שיעורם אלו  כל  אדום, äëáñaצבע ïè÷ ãâa ïäa òBaöì éãkÀÅÄÀÇÈÆÆÆÈÈÄÀÈÈ
נותנות  שהנשים רשת שהיא הסבכה, בראש  התפורה אריג חתיכת –

גורסים: ויש  ראשן . שערות לצביעת dkaqk,על הצריך כשיעור  והיינו 

סבכה. כמידת קטן ÷àéðeîבגד ,úéøBáe øúð ,íéìâø éî מין) ÅÇÀÇÄÆÆÄÀÀÈ
ולכביסה,âìLàåגיר) לניקוי בהם שמשתמשים חומרים שהם – ÀÆÀÈ

äëáñaשיעורם ïè÷ ãâa ïäa ñaëì éãk.לעיל שבארנו כמו – ÀÅÀÇÅÈÆÆÆÈÈÄÀÈÈ
íúkä ìò øéáòäì éãk :øîBà äãeäé éaøבבגד הנמצא – ÇÄÀÈÅÀÅÀÇÂÄÇÇÆÆ

ו ): ט, (נידה שנו שכן צבע, או הוא נידה דם אם ידוע ואינו אשה,
גריסין , ומי  תפל , רוק הכתם: על  מעבירים סממנים milbx,"שבעה ine

"bly`e `ipenw ,zixeae ,xzpe;צבע שהוא בידוע עבר  לא הכתם ואם ,

על להתחייב הללו , מהחומרים מין כל ששיעור יהודה, רבי וסובר 
הכתם. על שמעבירים כשיעור  הוא בשבת, iaxkהוצאתו  dkld oi`e

.dcedi

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úìtìtלהעביר כדי בפה, להחזיקה רגילים שהיו  פלפלת, המוציא – ÄÀÆÆ
שיעורה רע, àéäLריח ìk,לשימוש וראוי חשוב אחד גרעין אפילו – ÈÆÄ

הוצאתו. על  חייבים שיעורו ïøèòåולכן  הזפת, פסולת –àeäL ìk ÀÄÀÈÈÆ
הראש חצי כאב לו  שיש לאדם לרפואה הוא שראוי éðéîÄÅ((גגממרראא  )),,–

íéîNá,להרחה בהם שמשתמשים –,úBëzî éðéîeשיעורםìk ÀÈÄÄÅÇÀÈ
ïäL וממת שהן, בכל  אף לשימוש ראויים שבשמים שהיא – כל  כת ÆÅ

קטן . כלי לעשות î÷÷אפשר ,çaænä øôòîe çaænä éðáàîÅÇÀÅÇÄÀÅÇÅÂÇÇÄÀÅÇÆÆ
íäéúBçtèî ÷÷îe íéøôñ;ספרים של –wwn שכורסם החלק היינו ÀÈÄÆÆÄÀÀÅÆ

מהם המוציא "מקק"; הנקראת הספרים, תולעת ידי ïäLעל ìk– ÈÆÅ
ïæðâìחייב, ïúBà ïéòéðönL אפילו ולפיכך קדושתם, מחמת – ÆÇÀÄÄÈÀÈÀÈ

לגנזו . עליו ושומרים הואיל  חשוב, שהוא øîBà:כל äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äøæ äãBáò éLnLnî àéöBnä óà בהם שמשתמשים מדברים – ÇÇÄÄÀÇÀÅÂÈÈÈ

הוציא אם זרה, àeäLלעבודה ìk,חייב בשבת, –:øîàpL ÈÆÆÆÁÇ
"íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå" הכתוב שהחשיב ומכאן – ÀÄÀÇÀÈÀÀÈÄÇÅÆ
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íéçôè,ïéðBòøæ äMîç dëBúa ïéòøBfL,òöîàa ãçàå äâeøòä úBçeø òaøàa äòaøà?øîàpL(àé ,àñ äéòùé): §¨¦¤§¦§¨£¦¨¥§¦©§¨¨§©§©¨£¨§¤¨¨¤§©¤¤¡©
àéöBz õøàë ék""çéîöú äéòeøæ äpâëe dçîö–øîàð àG "dòøæ",àlà"äéòeøæ". ¦¨¨¤¦¦§¨§©¨¥¤¨©§¦©©§¨¤¡©¤¨¥¤¨

‚äàîè àéäL éLéìMä íBia òøæ úáëL úèìBôì ïépî?øîàpL(åè ,èé úåîù):ì íéðëð eéä"GL"íéîé úL.ïépî ¦©¦§¤¤¦§©¤©©©§¦¦¤¦§¥¨¤¤¡©¡§Ÿ¦¦§¤¨¦¦©¦
äìénä úà ïéöéçønL,úaMa úBéäì ìçL éLéìMä íBia?øîàpL(äë ,ãì úéùàøá):íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå" ¤©§¦¦¤©¦¨©©§¦¦¤¨¦§©©¨¤¤¡©©§¦©©§¦¦¦§¨

"íéáàk.ì ïéøLBwL ïépîçlzLnä øéòN Làøa úéøBäæ ìL ïBL?øîàpL(çé ,à äéòùé):íëéàèç eéäé-íà" Ÿ£¦¦©¦¤§¦¨¤§¦§Ÿ¨¦©¦§©¥©¤¤¡©¦¦§£¨¥¤

:íéì äåãéøåäå äùáéá äåðòè åìéôàå ñøç ìù àéä åìéôàå.miperxf dyng da mirxefy:áåáøò éåä àìå éåàøä ùøôä ïäéðéá ùéøôäì éãë äá ùéådrax`
.dbexrd zegex rax`aòåøæä ïî íéçôè 'â ÷åçø òöîàáù ïéòøâä äéäéù éãë ãçà ïéòøâ àìà òøåæ åðéà òöîàáå ïø÷ì êåîñ ãò çåøä ìë úà àìîî

,äæî äæ ïé÷ðåéå íéçôè 'â ä÷çøä íäéðéá ïéàå äæì äæ íéáåø÷ íéòøæä úåçåøáù úåðø÷ä ìöàù éô ìò óàå ,äöçîå çôè òøæ ìë ú÷éðé øåòéùã ,çåø ìëáù
êîåñ äæ íéúðéá øãâ äéä ïðúãë ,ïðéùééç àì ä÷éðéìå ,áåáøò éåäéì àìã àø÷ ãéô÷ ãáìá íéàìëàã ùåçéî úéá ïàë ïéà,ïàëî øãâì êîåñ äæå ïàëî øãâì

,øëéä ïéà úåçåøä éðåòøæì éòöîàä òøæ ïéá ìáà ,áøòîå çøæî äòåøæ åæ çåøå ,íåøãå ïåôö äòåøæ åæ çåøù ìåãâ øëéä ùé ïàëå ,éàúúî é÷ðéã áâ ìò óàå
:ä÷éðé éãë ÷çøä êéøö êëìéä ,áåáøéò éåä éáø÷î éàå.dgnv `ivez ux`k ik xn`pyäùùå .äùîç éøä ,ãç çéîöú ,éøú äéòåøæ ,ãç äçîö ,ãç àéöåú

òøæ ìë ú÷éðé øåòùã ,úåçåøä ïî éòöîàä àìå ,éòöîàä ïî úåçåøä é÷ðé àì íéçôè äùùá íéðåòøæ 'äã ïðáøì åäì íé÷ àìà ,àø÷î óìéîì àëéì íéçôè
:éúøö÷ ïàëå äé÷åã÷ãå äéúåèøôå äâåøò úåëìä éúùøéô íéàìë úëñîáå .øîà÷ íéçôè äùù úá äâåøòá íéðåòøæ äùîç àø÷ì æéîø éë êëìéä ,äöçîå çôè

bb.d`nh `idy:òéøæäì éåàøä òøæ úáëù äá ïðéø÷å ,äðîî øöåð ãìå úåéäìå èåì÷ì äéåàøå òøæ úáëù àçøñî àì éúëà éùéìùä íåéã.mini zylyl
÷ñôå .òéøæäì éåàø åðéàå çéøñîã ,äùøôäì éòéáø íåéá ë"çà åèéìôé íà ùç àìå íéîé äùìù ïùéøôä êëì ,äøåú ïúîá éø÷ éàîè ìò áåúëä ãéô÷äã
,íéîé úùìùì íéðåëð åéä øîàðù äøåäè àéäù éùéìùä íåéá æ"ù úèìåôì ïéðî éðúå ,àéä àúùáùî ïéúéðúîå ,äøåäè éùéìùä íåéá úèìåôäù äëìää
àøéáñã ,àéä äéøæò ïá øæòéìà ['øã ïðáø] àìà àéä àúùáùî àì éîð éà .äøåú äðúð äùøôäì éùéìù íåéáã ,éùéìùä íåéì åðééä àø÷ øîàã íéîé úùìùìå

:[åäééúåë] àúëìä úéìå ,äàîè éùéìùä íåéá úèìåôä [åäì].'eke oivigxny oipnïåùàø ù"ëå ,àåä ïëåñî 'â íåéá óàã ,úáùá åîçåäù ïéîçá åìéôà

`xephxa yexit

בטומאה כתוב שכן  משק, זה למדים חנניה שלדעת ((ווייקקרראא  ברייתא,

ללבב)):: עורייאא  ,, או  בגד  או  עץ כלי  wy"מכל e` שאין מכאן ודרשו ."
שק מה לשק, דומה כשהוא אלא מיטמא עץ וריקן ,כלי  מלא מתטלטל

להשמיע, בא משנתנו  של  התנא ברם, וריקן . מלא שמתטלטל כל אף
חנניה  לדעת שכן  טומאה, מקבלת אינה חרס, של  היא הספינה שאפילו 

עץ  כלי אלא לשק הוקשו  שלא לפי טומאה, מקבלת חרס של ספינה
להשמיע, בא משנתנו  של  התנא או  פסוק; באותו הכתובים ועור  ובגד

טוענים  שכן וריקן , מלא ומיטלטלת קטנה שהיא הירדן, ספינת שאפילו 
טומאה, מקבלת אינה מקום מכל  למים, אותה ומורידים ביבשה אותה

כים. דינה ספינה äMLשכל  ìò äML àéäL äâeøòì ïépîÄÇÄÇÂÈÆÄÄÈÇÄÈ
ïéðBòøæ äMîç dëBúa ïéòøBfL ,íéçôè זרעים מיני חמישה – ÀÈÄÆÀÄÀÈÂÄÈÅÀÄ

כלאים, ואינם ירקות, äâeøòäשל  úBçeø òaøàa äòaøà– ÇÀÈÈÀÇÀÇÈÂÈ
ברוחב  צד  בכל מין  היינו הערוגה, של הצדדים בארבעת מינים ארבעה
פנוי, טפח על  טפח זווית בכל  להניח שיש הזוויות, מן  חוץ טפח,

òöîàa ãçàå?( הציור (כפי  באמצע זורעים חמישי  ומין –:øîàpL ÀÆÈÈÆÀÇÆÆÁÇ
"dòøæ" ,"çéîöú äéòeøæ äpâëe dçîö àéöBz õøàë ék"ÄÈÈÆÄÄÀÈÀÇÈÅÆÈÇÀÄÇÇÀÈ

"äéòeøæ" àlà ,øîàð àGבמשמע זרעים הרבה ((ייררווששללממיי))::– ÆÁÇÆÈÅÆÈ
מבואר  בב)),,ובגמרא פפדד,, הכתוב:((ששבבתת נדרש אחד,±"ivez`"שכך

"dgnv"±,אחד"direxf"±,(שניים רבים (מיעוט ±"ginvz"שניים
ומקובל חמישה. הרי בתוךאחד , מינים שחמישה חכמים, בידי הדבר

אינם  דלעיל, בצורה נזרעים כשהם טפחים, ששה על ששה בת ערוגה
לזרוע  מותר  מינים חמישה דווקא ומכאן , כלאים, ואינם מזה זה יונקים

פי על אף בה, לזרוע אסור  מינים מחמישה יותר אבל  זו, בערוגה
שיותר לפי  ומחצה), (טפח הרחקתם כשיעור למין  מין בין  שמרחיק

ענין  באור  (עיין  בערבוביא כזרועים נראים כזו בערוגה מינים מחמישה
א). ג, כלאים במסכת בפרוטרוט הערוגה

âררבבייעעיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

?äàîè àéäL éLéìMä íBia òøæ úáëL úèìBôì ïépî– ÄÇÄÀÆÆÄÀÇÆÇÇÇÀÄÄÆÄÀÅÈ
הרואה  ובין  בה הנוגע ובין  במגע, וכלים אדם מטמאה זרע שכבת
שימושה, לאחר טבלה אשה ואם לטומאה. ראשון  הוא בבשרו אותה

הוא  וראוי  עדיין, נפסד  לא שהזרע כל  זרע, שכבת פלטה כך ואחר

אם  אבל בפליטתו; נטמאת היא הרי ממנו, נוצר עובר  להיות להיקלט
נטמאת  אינה ולד , ליצירת עוד  ראוי  ואינו  נפסד , שכבר זמן עליו עבר 

שימושה  לאחר  ימים שלשה שבמשך  ללמד , באה משנתנו בפליטתו.
תפלוט  אם ואולם פולטת, שהיא זרע שכבת ידי על  נטמאת האשה

ושוב  הזרע, נפסד  שכבר טמאה, אינה לשימושה, ימים שלשה לאחר
וזהו  מטמא. idy`ששנינו :אינו  iyilyd meia rxf zaky zhletl oiipn

?d`nhøîàpL:תורה במתן  –GLì íéðëð eéä"íéîé úLאל ÆÆÁÇÁÀÙÄÄÀÆÈÄ
תיטמא  שמא מחשש  ימים שלשה שהופרשו ומכאן אשה", אל תגשו 

כגון  אחרות, טומאות על  ואמנם שתפלוט. זרע שכבת ידי על האשה
אבל עליהם; דואג לבם אלו שכל מפני  הוזהרו, לא ומצורע, וזב נידה

שיקבלו  כדי  עליה, הזהירם ותאווה תענוג מחמת להם שבאה זו  טומאה
ובזיע ברתת באימה, התורה אלא dkldd.((ההממאאיירריי))את כמשנתנו  אינה

ביום  זרע שהפולטת ג), ח, (מקוואות הסובר  עזריה בן אלעזר  כרבי 

היא, משובשת משנתנו שגירסת מפרשים, ויש  היא. טהורה השלישי 
היא: הנכונה idy`והגירסה iyilyd meia rxf zaky zhletl oiipn

,mini zylyl mipekp eid :xn`py ?dxedh ביום שכן  השלישי , ליום והיינו
תורה ניתנה לפרישה אמנם ((בבררטטננוורראא  ))השלישי  נמצאת זו  גירסה לפי .

כמשנתנו. éLéìMäהלכה íBia ,äìénä úà ïéöéçønL ïépîÄÇÄÆÇÀÄÄÆÇÄÈÇÇÀÄÄ
úaMa úBéäì ìçL מסוכן הנימול למילתו השלישי  ביום שאף – ÆÈÄÀÇÇÈ

גופו ? את לחזק כדי  בשבת, ולהרחיצו  מים לחמם ומותר øîàpLÆÆÁÇהוא,
שמלו: שכם באנשי  –"íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå"ÇÀÄÇÇÀÄÄÄÀÈÙÂÄ

סכנת  בחזקת והוא חזקים, כאבים לנימול  יש  השלישי שביום הרי –
ומותר מסוכן, שהנימול  הראשונים הימים בשני  שכן ומכל  נפשות;

השלישי ? ביום דווקא שכם אנשי על ולוי  שמעון באו ולמה להרחיצו .
ולוי שמעון היו  הראשונים הימים שבשני  לפי  מבארים, נמלכים יש 

השלישי היום וכשהגיע הפועל , אל מחשבתם להוציא אם בעצמם
שכם  אנשי יתחזקו יום באותו  עליהם יבואו  לא שאם בעצמם, ודנו 

להרגם וגמרו נימנו  ביום ((ההממאאיירריי))למחרתו, שדווקא סוברים, ויש  .
השני ביום אבל הוא, מסוכן  והנימול  הכאבים מתגברים השלישי 

סכנה בו  אין  ייששרראאלל""))..למילתו  ""תתפפאאררתת   טטוובב"";; ייווםם   ""תתווסספפוותת   ïépîÄÇÄ((עעייייןן
úéøBäæ ìL ïBLì ïéøLBwL,אדום צמר  של רצועה –Làøa ÆÀÄÈÆÀÄÀÙ

çlzLnä øéòN?הכיפורים ביום לעזאזל –eéäé-íà" :øîàpL ÈÄÇÄÀÇÅÇÆÆÁÇÄÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iriyz wxt zay zkqn

"eðéaìé âìMk íéðMk. ©¨¦©¤¤©§¦
„íéøetkä íBéa äiúMk àéäL äëéñì ïépî?øácì äéàø ïéàL ét ìò óà,øácì øëæ,øîàpL(çé ,è÷ íéìäú): ¦©¦§¦¨¤¦©§¦¨§©¦¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©

"åéúBîöòa ïîMëå Baø÷a íénë àázå". ©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤§©§¨
‰íéöò àéöBnä–äl÷ äöéa ìMáì éãk;ïéìáz–äl÷ äöéa ìaúì éãk;äæ íò äæ ïéôøèöîe.íéæBâà étì÷, ©¦¥¦§¥§©¥¥¨©¨©§¦§¥§©¥¥¨©¨¦§¨§¦¤¦¤§¦¥¡¦

íéðBnø étì÷,äàeôe ñéèñà–äëáña ïè÷ ãâa ïäa òBaöì éãk.íéìâø éî,úéøBáe øúð,âìLàå àéðeî÷– §¦¥¦¦¦§¦¨§¥¦§©¨¤¤¤¨¨¦§¨¨¥©§©¦¤¤¦§§¨§¤§¨
äëáña ïè÷ ãâa ïäa ñaëì éãk.äãeäé éaøøîBà:íúkä ìò øéáòäì éãk. §¥§©¥¨¤¤¤¨¨¦§¨¨©¦§¨¥§¥§©£¦©©¤¤

Âúìtìt–àéäL ìk,ïøèòå–àeäL ìk.úBëzî éðéîe íéîNá éðéî–ïäL ìk.øôòîe çaænä éðáàî ¦§¤¤¨¤¦§¦§¨¨¤¦¥§¨¦¦¥©§¨¤¥¥©§¥©¦§¥©¥£©
çaænä,íäéúBçtèî ÷÷îe íéøôñ ÷÷î–ïäL ìk,ïæðâì ïúBà ïéòéðönL.äãeäé éaøøîBà:àéöBnä óà ©¦§¥©¤¤§¨¦¤¤¦§§¥¤¨¤¥¤©§¦¦¨§¨§¨©¦§¨¥©©¦

:åúåà ïéàéøáîå ÷åðéúä óåâì ïé÷éæçî ïéîç íéîäå .éðùå.zixedf ly oeylìæàæòì çìúùîä øéòùä ùàøá åéöç ïéøùå÷ åéä ,íåãà øîö ìù ïåùì ïéîë
ôëúðù ïéòãåéå ïéáìî àåää ïåùìä äéä äèîì øéòùä äçåã äéäùëå ,÷åöá åéöçå:íäéúåðåò åø

cc.dizyk `idy dkiql oipn:äøåñà àéäù àìà ,úøë äìò éáåéçì ùîî äéúùë àì
dd.dlw dvia:ñôìàá äðåúðå äôåøè ,äðîî úøâåøâë àìà äìåë ìùáì éãë àìå ,íéöéá øàù ìëî øúåé ìùáì äì÷ àéäù úìåâðøú úöéá.oitxhvneìë

:äæ íò äæ ïéìáú éðéî.mihq`:úìëúì äîåã åòáöå ,éáøò ïåùìá ì"éð.d`ete:ä"åôìà éáøòáå ,íåãà íäá ïéòáåöù áùò éùøù.dkaqaäëáñä ùàøá
:ãâá èòî íéðúåð äòéì÷ë äéåùòù.xzp:æ"òìá í"åìà åì íéàøå÷å ,øéäæîå ,àåä äîãà ïéî.zixea:øäèîå ä÷ðîù çîö ïéî.`ipenwíé÷ðîù áùò

:é"ì÷ìà åì ïéøå÷ éáøòáå ,õåã óåìù éåø÷ ãåîìú ïåùìáå ,àîäåæä úà øéáòäì íéãéä úà åøôòá.bly`e:àåä äî éì ùøôúà àì.mzkd lrãâáá àöîðä
:é"øë äëìä ïéàå .åììä ïéðîñ äòáøà íììëîå .íäá åúåà ÷åãáì íéøáã äòáù åéìò ïéøéáòî ,åàì íà àåä äãð íã íà òåãé ïéàå

ee.`edy lk zltlt:åðéðéá éåöîä ìôìô äæ ïéàå ,äôä çéøì àéæçã.`edy lk oxhr:ùàøä éöç áàë åì ùéù éî åá íéàôøîùdy lk minya ipin.o
:áåè çéøì.ody lk zekzn ipin:ïè÷ ïáøã ïäî úåùòì éåàøù.wwn,åìáù úåçôèîî åà íéøôñî ìôåðä á÷øåøùá ÷îä ïåùì(ã"é äéøëæ):miripvny

.efpebl eze`:äæéðâ ïåòè ùã÷ øáã ìëù.dne`n:é"øë äëìä ïéàå .åúéáî æ"ò àéöåîùë äùåò àåä ìåãâ ïå÷úå .äéøåñàì àø÷ äéáùçà àîìà

`xephxa yexit

"eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç,יומא במסכת מקורו זה ענין  – ÂÈÅÆÇÈÄÇÆÆÇÀÄ
שני על  הגורלות את הגדול  הכהן שנתן לאחר  ב): (ד , מובא שם
מובא  ועוד המשתלח. השעיר בראש  זהורית של לשון  קשר השעירים,

ומסרו  ישראל  בני כל  עוונות את עליו  התוודה שהכהן  ו ), (בפרק שם
דוחף  היה שממנו לצוק השליח וכשהגיע למדבר , להוליכו  לשליח

וחציו  בסלע קשר חציו זהורית, של הלשון  את חולק היה השעיר, את
מלבין , הלשון  היה למטה, השעיר את שדחף ולאחר קרניו, בין  קשר

מובאת  זה דבר על  ישראל . של עוונותיהם שנתכפרו  יודעים, היו  וכך 
הכתוב: מן אסמכתא epiali"במשנתנו  blyk mipyk mki`hg eidi m`".

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéøetkä íBéa äiúMk àéäL äëéñì ïépî את לסוך  שאסור  – ÄÇÄÀÄÈÆÄÇÀÄÈÀÇÄÄ
בו?הגוף לשתות שאסור  כשם הכיפורים äéàøביום ïéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÀÈÈ
øácìש יש– אבל  לכך, גמורה ראייה øácìאין øëæ רמז מעין  – ÇÈÈÅÆÇÈÈ

åéúBîöòa"ואסמכתא, ïîMëå Baø÷a íénë àázå" :øîàpLÆÆÁÇÇÈÙÇÇÄÀÄÀÀÇÆÆÀÇÀÈ
שמן  סיכת שהושוותה הרי  הושוותה – לא מקום ומכל מים. לשתיית

לענין  לא אבל לעיל , שבארנו כמו  איסור, לענין  אלא לשתיה סיכה
שאר על לא אבל ושתיה אכילה על אלא כרת חיוב שאין  כרת, חיוב

העינויים.

âחחממייששיי âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

הוצאה. שיעורי  ונשנים חוזרים ואילך  ממשנתנו 

íéöò àéöBnäשיעורם עומדים, להסקה שסתמם בשבת, –éãk ÇÄÅÄÀÅ
äl÷ äöéa ìMáì,תרנגולת מביצת כגרוגרת לבשל  כדי  היינו  – ÀÇÅÅÈÇÈ

ה); (ח, לעיל כמבואר  באילפס ונתונה בשמן  –ïéìázמעורבת ÇÀÄ
התבשיל את בהם שמתבלים בשמים או צמחים היינו  תבלים, המוציא

טטוובב"")) ייווםם ""תתווסספפוותת   שיעורם((עעייייןן ,äl÷ äöéa ìaúì éãk חביתה – ÀÅÀÇÅÅÈÇÈ
תרנגולת; ביצת äæשל íò äæ ïéôøèöîe תבלים מיני  כל – ÄÀÈÀÄÆÄÆ

בין  ויש שונים תבלים אדם הוציא שאם ההוצאה, לשיעור  מצטרפים

חייב. הריהו קלה, ביצה לתבל  כדי  íéæBâàכולם étì÷ הקליפות – ÀÄÅÁÄ

לחים, בעודם האגוזים שעל ñéèñàהירוקות ,íéðBnø étì÷– ÀÄÅÄÄÄÀÄ
כחול , צבע ממנו שעושים ממנו äàeôeעשב שעושים עשב שורש – È

שיעורם אלו  כל  אדום, äëáñaצבע ïè÷ ãâa ïäa òBaöì éãkÀÅÄÀÇÈÆÆÆÈÈÄÀÈÈ
נותנות  שהנשים רשת שהיא הסבכה, בראש  התפורה אריג חתיכת –

גורסים: ויש  ראשן . שערות לצביעת dkaqk,על הצריך כשיעור  והיינו 

סבכה. כמידת קטן ÷àéðeîבגד ,úéøBáe øúð ,íéìâø éî מין) ÅÇÀÇÄÆÆÄÀÀÈ
ולכביסה,âìLàåגיר) לניקוי בהם שמשתמשים חומרים שהם – ÀÆÀÈ

äëáñaשיעורם ïè÷ ãâa ïäa ñaëì éãk.לעיל שבארנו כמו – ÀÅÀÇÅÈÆÆÆÈÈÄÀÈÈ
íúkä ìò øéáòäì éãk :øîBà äãeäé éaøבבגד הנמצא – ÇÄÀÈÅÀÅÀÇÂÄÇÇÆÆ

ו ): ט, (נידה שנו שכן צבע, או הוא נידה דם אם ידוע ואינו אשה,
גריסין , ומי  תפל , רוק הכתם: על  מעבירים סממנים milbx,"שבעה ine

"bly`e `ipenw ,zixeae ,xzpe;צבע שהוא בידוע עבר  לא הכתם ואם ,

על להתחייב הללו , מהחומרים מין כל ששיעור יהודה, רבי וסובר 
הכתם. על שמעבירים כשיעור  הוא בשבת, iaxkהוצאתו  dkld oi`e

.dcedi
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úìtìtלהעביר כדי בפה, להחזיקה רגילים שהיו  פלפלת, המוציא – ÄÀÆÆ
שיעורה רע, àéäLריח ìk,לשימוש וראוי חשוב אחד גרעין אפילו – ÈÆÄ

הוצאתו. על  חייבים שיעורו ïøèòåולכן  הזפת, פסולת –àeäL ìk ÀÄÀÈÈÆ
הראש חצי כאב לו  שיש לאדם לרפואה הוא שראוי éðéîÄÅ((גגממרראא  )),,–

íéîNá,להרחה בהם שמשתמשים –,úBëzî éðéîeשיעורםìk ÀÈÄÄÅÇÀÈ
ïäL וממת שהן, בכל  אף לשימוש ראויים שבשמים שהיא – כל  כת ÆÅ

קטן . כלי לעשות î÷÷אפשר ,çaænä øôòîe çaænä éðáàîÅÇÀÅÇÄÀÅÇÅÂÇÇÄÀÅÇÆÆ
íäéúBçtèî ÷÷îe íéøôñ;ספרים של –wwn שכורסם החלק היינו ÀÈÄÆÆÄÀÀÅÆ

מהם המוציא "מקק"; הנקראת הספרים, תולעת ידי ïäLעל ìk– ÈÆÅ
ïæðâìחייב, ïúBà ïéòéðönL אפילו ולפיכך קדושתם, מחמת – ÆÇÀÄÄÈÀÈÀÈ

לגנזו . עליו ושומרים הואיל  חשוב, שהוא øîBà:כל äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äøæ äãBáò éLnLnî àéöBnä óà בהם שמשתמשים מדברים – ÇÇÄÄÀÇÀÅÂÈÈÈ

הוציא אם זרה, àeäLלעבודה ìk,חייב בשבת, –:øîàpL ÈÆÆÆÁÇ
"íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå" הכתוב שהחשיב ומכאן – ÀÄÀÇÀÈÀÀÈÄÇÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דב

 202   ליתדהנ 

דב

` dpyn ixiyr wxt zay zkqn

äøæ äãBáò éLnLnî–àeäL ìk,øîàpL(çé ,âé íéøáã):"íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå". ¦§©§¥£¨¨¨¨¤¤¤¡©§¦§©§¨§§¨¦©¥¤
ÊïéìëBøä út÷ àéöBnä,äaøä ïéðéî da LiL ét ìò óà–úçà úàhç àlà áiç Bðéà.äpâ éðBòøæ–úBçt ©¦ª©¨§¦©©¦¤¤¨¦¦©§¥¥©¨¤¨©¨©©¥§¥¦¨¨

úøâBøbkî.àøéúa ïa äãeäé éaøøîBà:äMîç.òøæïéàeM÷–íéðL,ïéòeìc òøæ–íéðL,éøönä ìBt òøæ ¦©§¤¤©¦§¨¤§¥¨¥£¦¨¤©¦¦§©¦¤©§¦§©¦¤©©¦§¦
–íéðL.øBäè éç áâç–àeäL ìk.úî–úøâBøbk.íéîøk úøtö,äúî ïéa äiç ïéa–àéäL ìk,ïéòéðönL §©¦¨¨©¨¨¤¥©§¤¤¦Ÿ¤§¨¦¥©¨¥¥¨¨¤¦¤©§¦¦

äàeôøì dúBà.äãeäé éaøøîBà:àîè éç áâç àéöBnä óà–àeäL ìk,Ba ÷çNì ïèwì BúBà ïéòéðönL. ¨¦§¨©¦§¨¥©©¦¨¨©¨¥¨¤¤©§¦¦©¨¨§©¥
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡òøæì òéðönä,àîâãìe,äàeôøìå,úaMa BàéöBäå–àeäL ìëa áiç.BøeòLk àlà åéìò áiç ïéà íãà ìëå. ©©§¦©§¤©§ª§¨§¦§¨§¦©©¨©¨§¨¤§¨¨¨¥©¨¨¨¤¨§¦
Bñéðëäå øæç–BøeòLk àlà áiç Bðéà. ¨©§¦§¦¥©¨¤¨§¦

ff.oilkexd:íéîùáä úåøåøöì úåðè÷ úåôå÷ íäì ùéå ,íéùð éèåù÷ì íéîùá éøëåî.zg` z`hg `l` aiig epi`:àéä äàöåä àãç ïìåëãzegt
.zxbexbkn:äùîç øîåàù àøéúá ïá é"øë äëìä ïéàå .áééçî éîð úøâåøâëî úåçôá åìéôà éîéé÷ äòéøæìã ïåéë éðä ,úøâåøâë ïøåòéù ïéìëåàä ìëã â"òà
.oi`eyw rxf:æ"òìá é"ìñàô åì ïéøå÷ù àåäå ,éøöîä ìåô òøæå ,ïéòåìã òøæ ïëå ,äðéâ éðåòøæ øàùî áåùç.`edy lk ig abg÷çùì ïè÷ì åúåà ïéòéðöîù

:åá.zxbexbk zn:ïéìëåà øàù ïéãë.minxk zxetv:íéøåçáä ïéì÷ãä ïéá éåöîù óåò.`edy lk dzn oia dig oia:íéëçäìå ç÷ôì äàåôø åðîî íéùåòù
.`edy lk `nh ig abg:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äéì ìéëàå úééî àîìã ,÷åðéúì åúåà ïéòéðöî ïéà àîè øáñ ÷"úå

i`̀.ripvnd:úáùä íãå÷.`nbecle rxfl:åðîî åð÷éå íéðîîñ åì ùéù úåàøäì.d`etxleìëá åéìò áééç ,íúñ åàéöåäå ,òéðöä äîì úáùá çëùå
:äéáùçà àäå åàéöåä äðåùàøä úòã ìòù ,àåäù.exeriy `l`:åá ùøåôîä øåòù ãçà ìë.eqipkde xfgêìîð íà ,åàéöåäå øåòéùëî úåçô òéðöäù äæ

:åñéðëäå øæçå åòøæì àìù åá.aiig epi`:íãà ìëë àåä éøäå åúáùçî äìèá åòøæì àìù êìîðã ïåéëã ,íìù øåòéù åá ùé ë"àà åæ äñðëäá
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תיקון  עושה נמצא מביתו  וכשמוציאו  איסורו, לגבי  שהוא כל  אפילו

הוצאה  משום עליו חייב הלכך  מביתו, זרה עבודה שמוציא גדול 
גדול((בבררטטננוורראא  ))בשבת בשיעור  אף אלא יהודה, כרבי  הלכה ואין  .

ג). ז , לעיל (עיין כמוהו  מצניעים ואין להצניע ראוי שאינו לפי פטור,

âששייששיי âייווםם
ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìëBøä út÷ àéöBnä,בשמים מוכרי  של תיבה –ét ìò óà ÇÄËÇÈÀÄÇÇÄ
äaøä ïéðéî da LiL,בשמים של  –úàhç àlà áiç Bðéà ÆÆÈÄÄÇÀÅÅÇÈÆÈÇÈ

úçà.אחת להוצאה המינים כל  את מצרפת שהקופה לפי –éðBòøæ ÇÇÅÀÅ
,äpâמהם úøâBøbkîהמוציא úBçt ששנינו פי  על ואף חייב; – ÄÈÈÄÇÀÆÆ

זרעוני מקום מכל  כגרוגרת, שיעורם אוכלים, שהמוציא ד), ז , (לעיל
פחות  על אפילו המוציאם חייב לזריעה, ועומדים הואיל גינה,

לגרוגרת. קרוב הוא שהשיעור מפרש, הרמב"ם äãeäéמכגרוגרת. éaøÇÄÀÈ
äMîç :øîBà àøéúa ïa,גרגרים חמישה אלא הוציא לא אפילו  – ÆÀÅÈÅÂÄÈ

xiza`..((ררממבב""םם  ))חייב oa dcedi iaxk dkld oi`eïéàeM÷ òøæ– ÆÇÄÄ
שבת, להוצאת שיעורו ולכן  גינה, זרעוני  משאר יותר –íéðLחשוב ÀÇÄ

וכן  גרגרים; ïéòeìc,שני òøæ שיעורוíéðL וכן גרגרים; שני – ÆÇÀÄÀÇÄ
,éøönä ìBt òøæשיעורוíéðL אדם אין  אלו  שכל גרגרים, שני – ÆÇÇÄÀÄÀÇÄ

מעט אלא מהם לזרוע øBäè,((ההממאאיירריי))..רגיל  éç áâç שיעורוìk ÈÈÇÈÈ
àeäL לשחק לקטן אותו  שמצניעים ביותר , קטן הוא אפילו  כלומר – Æ

שיעורו úîבו ; מת, חגב –úøâBøbk,האוכלים שאר  כשיעור – ÅÇÀÆÆ
שחיטה. בלא טהור חגב לאכול שמותר íéîøkלפי úøtöיש – ÄÙÆÀÈÄ

חגב, מין  מפרשים: ויש עוף, מין שזו äúî,מפרשים ïéa äiç ïéaÅÇÈÅÅÈ
äàeôøìשיעורה dúBà ïéòéðönL ,àéäL ìkדבר וכל  – ÈÆÄÆÇÀÄÄÈÄÀÈ

א). י, להלן  (כמבואר שהוא בכל  חייב המוציאו  לרפואה שמצניעים

,àîè éç áâç àéöBnä óà :øîBà äãeäé éaø שיעורוìk ÇÄÀÈÅÇÇÄÈÈÇÈÅÈ
Ba ÷çNì ïèwì BúBà ïéòéðönL ,àeäL קמא תנא ברם, – ÆÆÇÀÄÄÇÈÈÀÇÅ

לתינוק, אף אותו  מצניעים שאין  פטור , טמא חי  חגב שהמוציא סובר,
מצווים  הגדולים שאין  היא, שההלכה פי על  ואף ויאכלנו . ימות שמא

דברֿאיסור לו לתת אסור מקום מכל להפרישו , נבלות האוכל קטן  על 
טטוובב""))בידים ייווםם   .((""תתווסספפוותת  
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שכל ללמד משנתנו באה ההוצאה, שיעורי הקודמים בפרקים שנישנו  לאחר 
שהיא, תכלית לאיזו דבר  המצניע אבל סתם, אדם כל לגבי נקבעו הללו השיעורים

ג). ז, (כדלעיל  חייב שהוא בכל  אפילו

òøæì òéðönä,זריעה לשם הזרעים ממיני  מין  השבת קודם הטומן  – ÇÇÀÄÇÀÆÇ
àîâãìe,לדוגמא להראותו  דבר שטומן  או –äàeôøìå או – ÀËÀÈÀÄÀÈ

לרפואה, דבר úaMaשמצניע BàéöBäå כגון סתם, הוציאו  אפילו  – ÀÄÇÇÈ
הצניעו מה לשם àeäL((גגממרראא  )),,ששכח ìëa áiç בו אין  אפילו  – ÇÈÀÈÆ

שעל אומרים אנו  תחילה, והצניעו שהואיל חכמים, שקבעו כשיעור 

החשיבו . והרי  הוציאו , הראשונה åéìòדעתו  áiç ïéà íãà ìëåÀÈÈÈÅÇÈÈÈ
BøeòLk àlà חייב אינו  בשבת, שהוציאו  אחר אדם כל  אבל – ÆÈÀÄ

שקבעו  ההוצאה כשיעור  בו  יש כן  אם אלא ששנינו עליו , כמו חכמים,
הקודמים. Bñéðëäåבפרקים øæçמכשיעור פחות שהצניע זה אם – ÈÇÀÄÀÄ

לדוגמא  או  לזרע בו  להשתמש  שלא ונמלך מדעתו  חזר בשבת והוציאו 
בשבת, לביתו והכניסו  לרפואה áiçאו  Bðéà וכן זו, הכנסה על  – ÅÇÈ

הוצאתו, על חייב אינו ומוציאו  חוזר  הוא בו àlàאם יש  כן  אם ÆÈ
BøeòLk מחשבתו בטלה ונמלך , שהואיל חכמים, בו שקבעו – ÀÄ

את  ביטל לא שאפילו מבואר , בגמרא אדם. ככל ודינו  הראשונה,
אף  לאוצר, הזרע את שזרק כגון  אלא בפירוש, הראשונה מחשבתו 

וזרקו  הואיל מקום מכל  ניכר , ומקומו  יפה בו נתערב שלא פי על 
הראשונה. מחשבתו את שביטל  אומרים אנו לאוצר 

âקקוודדשש âששבבתת
ב ה נ ש מ ר ו א ב

עקר  כן אם אלא חייב לרשות מרשות המוציא אין מסכתנו , בתחילת שלמדנו כפי
החפץ  עקירת את שעשה להיפך  או  הרבים, ברשות והניחו  היחיד מרשות חפץ
או היחיד מרשות חפץ העוקר  אבל היחיד . ברשות הנחתו  ואת הרבים מרשות

בכרמלית ומניחו הרבים zayl)מרשות zeieyxd oipra epzkqnl dgizt oiir)וכן ,
פטור  הוא הרי הרבים, ברשות או  היחיד ברשות ומניחו מכרמלית חפץ העוקר 
סופרים. מדברי איסור אלא תורה של  מלאכה איסור  זה שאין מחטאת, או ממיתה
כרמלית, יש  הרבים רשות ובין  היחיד  רשות בין  שאם ללמד, באה משנתנו –
לרשות  הרבים מרשות המכניס או  הרבים לרשות היחיד  מרשות חפץ המוציא
בינתיים  הניחו לא אם אלא חייב אינו הכרמלית, דרך  שמעבירו כלומר  היחיד ,
או הרבים לרשות משם והוציאו וחזר  בכרמלית בינתיים הניחו אם אבל  בכרמלית,

izdw - zex`ean zeipyn
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·ät÷ñàä ìò ïðúðe ïéìëà àéöBnä,ïàéöBäå øæçL ïéa,øçà ïàéöBäL ïéa–øeèt,Bzëàìî äNò àHL éðtî ©¦Ÿ¨¦§¨¨©¨¦§ª¨¥¤¨©§¦¨¥¤¦¨©¥¨¦§¥¤¨¨§©§
úçà úáa.úBøt äàìî àéäL ät÷,äðBöéçä ät÷ñàä ìò dðúðe,õeçaî úBøtä áøL ét ìò óà–øeèt, §©©©ª¨¤¦§¥¨¥§¨¨©¨¦§ª¨©¦¨©©¦¤Ÿ©¥¦©¨

ätwä ìk úà àéöBiL ãò. ©¤¦¤¨©ª¨
‚BìàîNa ïéa Bðéîéa ïéa àéöBnä,B÷éç CBúa,Bôúk ìò Bà–áiç,úä÷ éða àOî ïkL;Bãé øçàìk,Bìâøa, ©¦¥¦¦¥¦§Ÿ§¥©§¥©¨¤¥©¨§¥§¨¦§©©¨§©§

B÷tøîáe åéôa,BøòNáe Bðæàa,ähîì äéôe Búcðôáe,B÷eìçì Búcðt ïéa,B÷eìç úôNáe,Bìòðîa,Bìcðña– §¦§©§§§¨§¦§¨§ª§¨¦¨§©¨¥ª§¨©£¦§©£§¦§¨§©§¨
øeèt,ïéàéöBnä Cøãk àéöBä àHL. ¨¤¦§¤¤©¦¦

aa.dtewq`d lr:'ã äáçøå äòùú ãòå 'âî ääåáâù ïåâë ,úéìîøë àéäù.zg` zaa ezk`ln dyr `lyúåùøá äçðäå ãéçéä úåùøî äøé÷ò äùò àì
àåäù úéìîøëá çéðäå áåéç íå÷îî ø÷ò àìà .äøåîâ äëàìî àéåä éëäáã ,áåéç íå÷î íäù íéáøäåðéàù úéìîøëî äì ø÷ò øãäå ,äçðä äúåàá øåèô

:úçà íòôá áåéç íå÷îá äçðäå áåéç íå÷îî äøé÷ò úéùòð àìù àöîðå ,íéáøä úåùøá çéðäå áåéç íå÷î.dpevigd dtewq`úéáä çúô éðôìù àáèöà
:íéáøä úåùø ãöì.`iveiy cr,íéðôì íäî ùé ïééãòå ïéëåøà ïäù ïéòåìãå ïéàåù÷ äàìî äôå÷á àìà åðù àìå .äôå÷ä ìë äðåùàøá àéöåä ë"àà øîåìë

:áééçå äôå÷ä ìë úà àéöåäù éîë äùòð ,õåçáî åìåë åðîî äáøä ùé éøäù ìãøç äàìî ìáà
bb.zdw ipa `yn oky:àòøàã àçøåà ÷éçå ìàîùå ïéîéå ,åàùé óúëá.ewtxn:÷"ôøî åîù êë éáøòáå ,òåøæáù éòöîàä ÷øôä.ezcpet`a:ìåìç øåæà

.dhnl ditïéòë åá úåùòì ïéìéâøå ,äòéæä ìá÷ì åøùáì êåîñ ùáåìù ãâá åúãðåôà ,øçà ùåøéô .êëá äàöåä êøã äìòîì äéô ìáà .êëá äàöåä êøã ïéà
:äèîì ñéëä éô àöîð äìòîì äèîìî åúåà íéëôäîùëå ,ïéñéë.ewelg zty:÷åìç ìù äðåúçúä äôùä

`xephxa yexit

קופה  המוציא שאפילו ללמד, המשנה באה כן  פטור. הריהו  היחיד, לרשות הכניסו

אינו האחרת לרשות אחת מרשות אחת בבת כולה את הוציא לא אם פירות, מלאה

שיבואר . כפי עליה, חייב

ïéìëà àéöBnä, מביתו בשבת –ò ïðúðeät÷ñàä ì והניחן – ÇÄÙÈÄÀÈÈÇÈÄÀËÈ
באסקופה  כאן שמדובר בגמרא, ומבואר הבית, שלפני  המפתן על 
וגובהה  טפחים ארבעה על  ארבעה הוא ששטחה כגון  כרמלית, שהיא

טפחים, תשעה עד  ïàéöBäåמשלשה øæçL ïéa לרשות עצמו  הוא – ÅÆÈÇÀÄÈ
øçàהרבים, ïàéöBäL ïéa,הרבים לרשות מהאסקופה –øeèt ÅÆÄÈÇÅÈ

מחטאת, –úçà úáa Bzëàìî äNò àHL éðtî עשה שלא – ÄÀÅÆÈÈÀÇÀÀÇÇÇ
בתחילה  אלא אחת, בבת הרבים ברשות והנחה היחיד  מרשות עקירה

על פטור  הוא והרי  שם, והניחם לכרמלית מביתו האוכלים את הוציא
מדברי אלא אסורה אינה לכרמלית היחיד מרשות שהוצאה זו, מלאכה

שאף  הרבים, לרשות מכרמלית האוכלים את הוציא כך  ואחר סופרים,
עליה. פטור והוא סופרים, מדברי אלא אסורה אינה זו  ät÷ËÈהוצאה

úBøt äàìî àéäL,בשבת מביתו והוציאה –ät÷ñàä ìò dðúðe ÆÄÀÅÈÅÀÈÈÇÈÄÀËÈ
äðBöéçä וכגון הרבים, רשות לצד הבית פתח שלפני הדרגה על – ÇÄÈ

גמורה הרבים כרשות שדינה טפחים, משלשה נמוכה ((""תתווסספפוותת  שהיא

טטוובב"")) úBøtä,ייווםם   áøL ét ìò óà,שבקופה –õeçaî היינו – ÇÇÄÆÙÇÅÄÇ
בפנים, ומיעוטם הרבים, מחטאת,øeètברשות –úà àéöBiL ãò ÈÇÆÄÆ

ätwä ìk את אחת בבת הוציא כן אם אלא חייב שאינו  כלומר – ÈÇËÈ
להשמ  הסיפא כוונת הרבים. לרשות הקופה לומרכל  צריך  שאין  יענו ,

כולו  את הוציא כן אם אלא הוצאתו על חייב שאינו שלם, אחד בחפץ
שכשהניחה  פי  על אף פירות, מלאה בקופה אפילו  אלא אחת, בבת

אינו  הרבים, ברשות כבר היו הפירות רוב החיצונה, האסקופה על 
הרבים, לרשות אחת בבת הקופה כל  את הוציא כן  אם אלא חייב

) אחד  כחפץ שבתוכה מה כל  את עושה `cb"שהקופה diny ilk cb`"
שהרי פטור, האסקופה, על שהניחה לאחר הוציאה ואפילו  גמרא); –

הנחה. היתה בינתיים

את  עושה הקופה שאין  כלומר  אגד , שמו  אין  כלי  שאגד  בגמרא, דעה ויש
קישואין מלאה בקופה אלא שנו לא ומכאן  אחד , כחפץ שבתוכה מה כל
מהם  חלק שעדיין ונמצא הקופה, כל  את באורכם ממלאים שהם ודלועין,
כבר נמצא מהחרדל והרבה הואיל  חרדל , מלאה היתה אם אבל בפנים, נמצא
כדעה  סובר  הרמב"ם ברם, מברטנורא. הרב מפרש וכן חייב. הריהו  בחוץ,

פטור. חרדל  מלאה ואפילו אגד, שמו כלי שאגד  לעיל , שהבאנו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

כשמוציאים  אלא לרשות מרשות הוצאה על חייבים שאין  ללמד , באה משנתנו

פטור  ברגלו , או ידו  כלאחר כגון רגילה, בדרך שלא המוציא אבל רגילה, בדרך 

ממיתה. או  מחטאת

àéöBnä,לרשות מרשות חפץ –Bðéîéa ïéa, ימינו ביד  –ïéa ÇÄÅÄÄÅ
BìàîNa, שמאלו ביד  –B÷éç CBúa, חיקו בתוך המוציא או  – ÄÀÙÀÅ

áiç ,Bôúk ìò Bà,היא הוצאה דרך בכתף שאף –àOî ïkL ÇÀÅÇÈÆÅÇÈ
úä÷ éðaשנאמר טט  ))::– זז  ,, עליהם((בבממדדבברר   הקודש עבודת szka"כי ÀÅÀÈ

e`yiהמוציא אבל  המשכן . מן למדים השבת מלאכות והרי ,"øçàìkÄÀÇÇ
Bãé:גורסים ויש  –,eci xg`l או היד, גב על  åéôaאו Bìâøa,היינו ÈÀÇÀÀÄ

B÷tøîáe,והזרוע היד  אמת שבין  בפרק במרפקו, או  –Bðæàa ÀÇÀÀÀÈÀ
BøòNáe,בשערו או –Búcðôáe, במתניו האזורה באפונדה או  – ÄÀÈÀËÀÈ

לכסף, כיס ובה רחבה חגורה ähîìוהיא äéôe המוציא כלומר  – ÄÈÀÇÈ
המוציא או בכך , הוצאה דרך  שאין  למטה, כשפיה ïéaÅבאפונדתו

B÷eìç úôNáe ,B÷eìçì Búcðt, חלוקו של התחתונה בשפה או  – ËÀÈÇÂÄÀÇÂ
או דברים, שם לתת רגילים ואין  שימור, מקום או Bìòðîa,שאינו  ÀÄÀÈ

;Bìcðña,הללו הדרכים באחד מחטאת,øeètהמוציא –àHL ÀÇÀÈÈÆ
ïéàéöBnä Cøãk àéöBä.להוציא רגילים אדם שבני  כדרך – ÄÀÆÆÇÄÄ

eitaבענין `ivend,מאכל שאינו  בדבר  שדווקא ישראל" "תפארת בעל  מדייק
להוציאו נתכוון אם מאכל , שהוא בדבר אבל אכילה, כדרך שלא שאכל  או 

חייב – `)כך ,aw zay `xnb ;c ,b zezixk).
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äøæ äãBáò éLnLnî–àeäL ìk,øîàpL(çé ,âé íéøáã):"íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå". ¦§©§¥£¨¨¨¨¤¤¤¡©§¦§©§¨§§¨¦©¥¤
ÊïéìëBøä út÷ àéöBnä,äaøä ïéðéî da LiL ét ìò óà–úçà úàhç àlà áiç Bðéà.äpâ éðBòøæ–úBçt ©¦ª©¨§¦©©¦¤¤¨¦¦©§¥¥©¨¤¨©¨©©¥§¥¦¨¨

úøâBøbkî.àøéúa ïa äãeäé éaøøîBà:äMîç.òøæïéàeM÷–íéðL,ïéòeìc òøæ–íéðL,éøönä ìBt òøæ ¦©§¤¤©¦§¨¤§¥¨¥£¦¨¤©¦¦§©¦¤©§¦§©¦¤©©¦§¦
–íéðL.øBäè éç áâç–àeäL ìk.úî–úøâBøbk.íéîøk úøtö,äúî ïéa äiç ïéa–àéäL ìk,ïéòéðönL §©¦¨¨©¨¨¤¥©§¤¤¦Ÿ¤§¨¦¥©¨¥¥¨¨¤¦¤©§¦¦

äàeôøì dúBà.äãeäé éaøøîBà:àîè éç áâç àéöBnä óà–àeäL ìk,Ba ÷çNì ïèwì BúBà ïéòéðönL. ¨¦§¨©¦§¨¥©©¦¨¨©¨¥¨¤¤©§¦¦©¨¨§©¥
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡òøæì òéðönä,àîâãìe,äàeôøìå,úaMa BàéöBäå–àeäL ìëa áiç.BøeòLk àlà åéìò áiç ïéà íãà ìëå. ©©§¦©§¤©§ª§¨§¦§¨§¦©©¨©¨§¨¤§¨¨¨¥©¨¨¨¤¨§¦
Bñéðëäå øæç–BøeòLk àlà áiç Bðéà. ¨©§¦§¦¥©¨¤¨§¦

ff.oilkexd:íéîùáä úåøåøöì úåðè÷ úåôå÷ íäì ùéå ,íéùð éèåù÷ì íéîùá éøëåî.zg` z`hg `l` aiig epi`:àéä äàöåä àãç ïìåëãzegt
.zxbexbkn:äùîç øîåàù àøéúá ïá é"øë äëìä ïéàå .áééçî éîð úøâåøâëî úåçôá åìéôà éîéé÷ äòéøæìã ïåéë éðä ,úøâåøâë ïøåòéù ïéìëåàä ìëã â"òà
.oi`eyw rxf:æ"òìá é"ìñàô åì ïéøå÷ù àåäå ,éøöîä ìåô òøæå ,ïéòåìã òøæ ïëå ,äðéâ éðåòøæ øàùî áåùç.`edy lk ig abg÷çùì ïè÷ì åúåà ïéòéðöîù

:åá.zxbexbk zn:ïéìëåà øàù ïéãë.minxk zxetv:íéøåçáä ïéì÷ãä ïéá éåöîù óåò.`edy lk dzn oia dig oia:íéëçäìå ç÷ôì äàåôø åðîî íéùåòù
.`edy lk `nh ig abg:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äéì ìéëàå úééî àîìã ,÷åðéúì åúåà ïéòéðöî ïéà àîè øáñ ÷"úå

i`̀.ripvnd:úáùä íãå÷.`nbecle rxfl:åðîî åð÷éå íéðîîñ åì ùéù úåàøäì.d`etxleìëá åéìò áééç ,íúñ åàéöåäå ,òéðöä äîì úáùá çëùå
:äéáùçà àäå åàéöåä äðåùàøä úòã ìòù ,àåäù.exeriy `l`:åá ùøåôîä øåòù ãçà ìë.eqipkde xfgêìîð íà ,åàéöåäå øåòéùëî úåçô òéðöäù äæ

:åñéðëäå øæçå åòøæì àìù åá.aiig epi`:íãà ìëë àåä éøäå åúáùçî äìèá åòøæì àìù êìîðã ïåéëã ,íìù øåòéù åá ùé ë"àà åæ äñðëäá

`xephxa yexit

תיקון  עושה נמצא מביתו  וכשמוציאו  איסורו, לגבי  שהוא כל  אפילו

הוצאה  משום עליו חייב הלכך  מביתו, זרה עבודה שמוציא גדול 
גדול((בבררטטננוורראא  ))בשבת בשיעור  אף אלא יהודה, כרבי  הלכה ואין  .

ג). ז , לעיל (עיין כמוהו  מצניעים ואין להצניע ראוי שאינו לפי פטור,

âששייששיי âייווםם
ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìëBøä út÷ àéöBnä,בשמים מוכרי  של תיבה –ét ìò óà ÇÄËÇÈÀÄÇÇÄ
äaøä ïéðéî da LiL,בשמים של  –úàhç àlà áiç Bðéà ÆÆÈÄÄÇÀÅÅÇÈÆÈÇÈ

úçà.אחת להוצאה המינים כל  את מצרפת שהקופה לפי –éðBòøæ ÇÇÅÀÅ
,äpâמהם úøâBøbkîהמוציא úBçt ששנינו פי  על ואף חייב; – ÄÈÈÄÇÀÆÆ

זרעוני מקום מכל  כגרוגרת, שיעורם אוכלים, שהמוציא ד), ז , (לעיל
פחות  על אפילו המוציאם חייב לזריעה, ועומדים הואיל גינה,

לגרוגרת. קרוב הוא שהשיעור מפרש, הרמב"ם äãeäéמכגרוגרת. éaøÇÄÀÈ
äMîç :øîBà àøéúa ïa,גרגרים חמישה אלא הוציא לא אפילו  – ÆÀÅÈÅÂÄÈ

xiza`..((ררממבב""םם  ))חייב oa dcedi iaxk dkld oi`eïéàeM÷ òøæ– ÆÇÄÄ
שבת, להוצאת שיעורו ולכן  גינה, זרעוני  משאר יותר –íéðLחשוב ÀÇÄ

וכן  גרגרים; ïéòeìc,שני òøæ שיעורוíéðL וכן גרגרים; שני – ÆÇÀÄÀÇÄ
,éøönä ìBt òøæשיעורוíéðL אדם אין  אלו  שכל גרגרים, שני – ÆÇÇÄÀÄÀÇÄ

מעט אלא מהם לזרוע øBäè,((ההממאאיירריי))..רגיל  éç áâç שיעורוìk ÈÈÇÈÈ
àeäL לשחק לקטן אותו  שמצניעים ביותר , קטן הוא אפילו  כלומר – Æ

שיעורו úîבו ; מת, חגב –úøâBøbk,האוכלים שאר  כשיעור – ÅÇÀÆÆ
שחיטה. בלא טהור חגב לאכול שמותר íéîøkלפי úøtöיש – ÄÙÆÀÈÄ

חגב, מין  מפרשים: ויש עוף, מין שזו äúî,מפרשים ïéa äiç ïéaÅÇÈÅÅÈ
äàeôøìשיעורה dúBà ïéòéðönL ,àéäL ìkדבר וכל  – ÈÆÄÆÇÀÄÄÈÄÀÈ

א). י, להלן  (כמבואר שהוא בכל  חייב המוציאו  לרפואה שמצניעים

,àîè éç áâç àéöBnä óà :øîBà äãeäé éaø שיעורוìk ÇÄÀÈÅÇÇÄÈÈÇÈÅÈ
Ba ÷çNì ïèwì BúBà ïéòéðönL ,àeäL קמא תנא ברם, – ÆÆÇÀÄÄÇÈÈÀÇÅ

לתינוק, אף אותו  מצניעים שאין  פטור , טמא חי  חגב שהמוציא סובר,
מצווים  הגדולים שאין  היא, שההלכה פי על  ואף ויאכלנו . ימות שמא

דברֿאיסור לו לתת אסור מקום מכל להפרישו , נבלות האוכל קטן  על 
טטוובב""))בידים ייווםם   .((""תתווסספפוותת  

א ה נ ש מ ר ו א ב

שכל ללמד משנתנו באה ההוצאה, שיעורי הקודמים בפרקים שנישנו  לאחר 
שהיא, תכלית לאיזו דבר  המצניע אבל סתם, אדם כל לגבי נקבעו הללו השיעורים

ג). ז, (כדלעיל  חייב שהוא בכל  אפילו

òøæì òéðönä,זריעה לשם הזרעים ממיני  מין  השבת קודם הטומן  – ÇÇÀÄÇÀÆÇ
àîâãìe,לדוגמא להראותו  דבר שטומן  או –äàeôøìå או – ÀËÀÈÀÄÀÈ

לרפואה, דבר úaMaשמצניע BàéöBäå כגון סתם, הוציאו  אפילו  – ÀÄÇÇÈ
הצניעו מה לשם àeäL((גגממרראא  )),,ששכח ìëa áiç בו אין  אפילו  – ÇÈÀÈÆ

שעל אומרים אנו  תחילה, והצניעו שהואיל חכמים, שקבעו כשיעור 

החשיבו . והרי  הוציאו , הראשונה åéìòדעתו  áiç ïéà íãà ìëåÀÈÈÈÅÇÈÈÈ
BøeòLk àlà חייב אינו  בשבת, שהוציאו  אחר אדם כל  אבל – ÆÈÀÄ

שקבעו  ההוצאה כשיעור  בו  יש כן  אם אלא ששנינו עליו , כמו חכמים,
הקודמים. Bñéðëäåבפרקים øæçמכשיעור פחות שהצניע זה אם – ÈÇÀÄÀÄ

לדוגמא  או  לזרע בו  להשתמש  שלא ונמלך מדעתו  חזר בשבת והוציאו 
בשבת, לביתו והכניסו  לרפואה áiçאו  Bðéà וכן זו, הכנסה על  – ÅÇÈ

הוצאתו, על חייב אינו ומוציאו  חוזר  הוא בו àlàאם יש  כן  אם ÆÈ
BøeòLk מחשבתו בטלה ונמלך , שהואיל חכמים, בו שקבעו – ÀÄ

את  ביטל לא שאפילו מבואר , בגמרא אדם. ככל ודינו  הראשונה,
אף  לאוצר, הזרע את שזרק כגון  אלא בפירוש, הראשונה מחשבתו 

וזרקו  הואיל מקום מכל  ניכר , ומקומו  יפה בו נתערב שלא פי על 
הראשונה. מחשבתו את שביטל  אומרים אנו לאוצר 

âקקוודדשש âששבבתת
ב ה נ ש מ ר ו א ב

עקר  כן אם אלא חייב לרשות מרשות המוציא אין מסכתנו , בתחילת שלמדנו כפי
החפץ  עקירת את שעשה להיפך  או  הרבים, ברשות והניחו  היחיד מרשות חפץ
או היחיד מרשות חפץ העוקר  אבל היחיד . ברשות הנחתו  ואת הרבים מרשות

בכרמלית ומניחו הרבים zayl)מרשות zeieyxd oipra epzkqnl dgizt oiir)וכן ,
פטור  הוא הרי הרבים, ברשות או  היחיד ברשות ומניחו מכרמלית חפץ העוקר 
סופרים. מדברי איסור אלא תורה של  מלאכה איסור  זה שאין מחטאת, או ממיתה
כרמלית, יש  הרבים רשות ובין  היחיד  רשות בין  שאם ללמד, באה משנתנו –
לרשות  הרבים מרשות המכניס או  הרבים לרשות היחיד  מרשות חפץ המוציא
בינתיים  הניחו לא אם אלא חייב אינו הכרמלית, דרך  שמעבירו כלומר  היחיד ,
או הרבים לרשות משם והוציאו וחזר  בכרמלית בינתיים הניחו אם אבל  בכרמלית,

izdw - zex`ean zeipyn
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·ät÷ñàä ìò ïðúðe ïéìëà àéöBnä,ïàéöBäå øæçL ïéa,øçà ïàéöBäL ïéa–øeèt,Bzëàìî äNò àHL éðtî ©¦Ÿ¨¦§¨¨©¨¦§ª¨¥¤¨©§¦¨¥¤¦¨©¥¨¦§¥¤¨¨§©§
úçà úáa.úBøt äàìî àéäL ät÷,äðBöéçä ät÷ñàä ìò dðúðe,õeçaî úBøtä áøL ét ìò óà–øeèt, §©©©ª¨¤¦§¥¨¥§¨¨©¨¦§ª¨©¦¨©©¦¤Ÿ©¥¦©¨

ätwä ìk úà àéöBiL ãò. ©¤¦¤¨©ª¨
‚BìàîNa ïéa Bðéîéa ïéa àéöBnä,B÷éç CBúa,Bôúk ìò Bà–áiç,úä÷ éða àOî ïkL;Bãé øçàìk,Bìâøa, ©¦¥¦¦¥¦§Ÿ§¥©§¥©¨¤¥©¨§¥§¨¦§©©¨§©§

B÷tøîáe åéôa,BøòNáe Bðæàa,ähîì äéôe Búcðôáe,B÷eìçì Búcðt ïéa,B÷eìç úôNáe,Bìòðîa,Bìcðña– §¦§©§§§¨§¦§¨§ª§¨¦¨§©¨¥ª§¨©£¦§©£§¦§¨§©§¨
øeèt,ïéàéöBnä Cøãk àéöBä àHL. ¨¤¦§¤¤©¦¦

aa.dtewq`d lr:'ã äáçøå äòùú ãòå 'âî ääåáâù ïåâë ,úéìîøë àéäù.zg` zaa ezk`ln dyr `lyúåùøá äçðäå ãéçéä úåùøî äøé÷ò äùò àì
àåäù úéìîøëá çéðäå áåéç íå÷îî ø÷ò àìà .äøåîâ äëàìî àéåä éëäáã ,áåéç íå÷î íäù íéáøäåðéàù úéìîøëî äì ø÷ò øãäå ,äçðä äúåàá øåèô

:úçà íòôá áåéç íå÷îá äçðäå áåéç íå÷îî äøé÷ò úéùòð àìù àöîðå ,íéáøä úåùøá çéðäå áåéç íå÷î.dpevigd dtewq`úéáä çúô éðôìù àáèöà
:íéáøä úåùø ãöì.`iveiy cr,íéðôì íäî ùé ïééãòå ïéëåøà ïäù ïéòåìãå ïéàåù÷ äàìî äôå÷á àìà åðù àìå .äôå÷ä ìë äðåùàøá àéöåä ë"àà øîåìë

:áééçå äôå÷ä ìë úà àéöåäù éîë äùòð ,õåçáî åìåë åðîî äáøä ùé éøäù ìãøç äàìî ìáà
bb.zdw ipa `yn oky:àòøàã àçøåà ÷éçå ìàîùå ïéîéå ,åàùé óúëá.ewtxn:÷"ôøî åîù êë éáøòáå ,òåøæáù éòöîàä ÷øôä.ezcpet`a:ìåìç øåæà

.dhnl ditïéòë åá úåùòì ïéìéâøå ,äòéæä ìá÷ì åøùáì êåîñ ùáåìù ãâá åúãðåôà ,øçà ùåøéô .êëá äàöåä êøã äìòîì äéô ìáà .êëá äàöåä êøã ïéà
:äèîì ñéëä éô àöîð äìòîì äèîìî åúåà íéëôäîùëå ,ïéñéë.ewelg zty:÷åìç ìù äðåúçúä äôùä

`xephxa yexit

קופה  המוציא שאפילו ללמד, המשנה באה כן  פטור. הריהו  היחיד, לרשות הכניסו

אינו האחרת לרשות אחת מרשות אחת בבת כולה את הוציא לא אם פירות, מלאה

שיבואר . כפי עליה, חייב

ïéìëà àéöBnä, מביתו בשבת –ò ïðúðeät÷ñàä ì והניחן – ÇÄÙÈÄÀÈÈÇÈÄÀËÈ
באסקופה  כאן שמדובר בגמרא, ומבואר הבית, שלפני  המפתן על 
וגובהה  טפחים ארבעה על  ארבעה הוא ששטחה כגון  כרמלית, שהיא

טפחים, תשעה עד  ïàéöBäåמשלשה øæçL ïéa לרשות עצמו  הוא – ÅÆÈÇÀÄÈ
øçàהרבים, ïàéöBäL ïéa,הרבים לרשות מהאסקופה –øeèt ÅÆÄÈÇÅÈ

מחטאת, –úçà úáa Bzëàìî äNò àHL éðtî עשה שלא – ÄÀÅÆÈÈÀÇÀÀÇÇÇ
בתחילה  אלא אחת, בבת הרבים ברשות והנחה היחיד  מרשות עקירה

על פטור  הוא והרי  שם, והניחם לכרמלית מביתו האוכלים את הוציא
מדברי אלא אסורה אינה לכרמלית היחיד מרשות שהוצאה זו, מלאכה

שאף  הרבים, לרשות מכרמלית האוכלים את הוציא כך  ואחר סופרים,
עליה. פטור והוא סופרים, מדברי אלא אסורה אינה זו  ät÷ËÈהוצאה

úBøt äàìî àéäL,בשבת מביתו והוציאה –ät÷ñàä ìò dðúðe ÆÄÀÅÈÅÀÈÈÇÈÄÀËÈ
äðBöéçä וכגון הרבים, רשות לצד הבית פתח שלפני הדרגה על – ÇÄÈ

גמורה הרבים כרשות שדינה טפחים, משלשה נמוכה ((""תתווסספפוותת  שהיא

טטוובב"")) úBøtä,ייווםם   áøL ét ìò óà,שבקופה –õeçaî היינו – ÇÇÄÆÙÇÅÄÇ
בפנים, ומיעוטם הרבים, מחטאת,øeètברשות –úà àéöBiL ãò ÈÇÆÄÆ

ätwä ìk את אחת בבת הוציא כן אם אלא חייב שאינו  כלומר – ÈÇËÈ
להשמ  הסיפא כוונת הרבים. לרשות הקופה לומרכל  צריך  שאין  יענו ,

כולו  את הוציא כן אם אלא הוצאתו על חייב שאינו שלם, אחד בחפץ
שכשהניחה  פי  על אף פירות, מלאה בקופה אפילו  אלא אחת, בבת

אינו  הרבים, ברשות כבר היו הפירות רוב החיצונה, האסקופה על 
הרבים, לרשות אחת בבת הקופה כל  את הוציא כן  אם אלא חייב

) אחד  כחפץ שבתוכה מה כל  את עושה `cb"שהקופה diny ilk cb`"
שהרי פטור, האסקופה, על שהניחה לאחר הוציאה ואפילו  גמרא); –

הנחה. היתה בינתיים

את  עושה הקופה שאין  כלומר  אגד , שמו  אין  כלי  שאגד  בגמרא, דעה ויש
קישואין מלאה בקופה אלא שנו לא ומכאן  אחד , כחפץ שבתוכה מה כל
מהם  חלק שעדיין ונמצא הקופה, כל  את באורכם ממלאים שהם ודלועין,
כבר נמצא מהחרדל והרבה הואיל  חרדל , מלאה היתה אם אבל בפנים, נמצא
כדעה  סובר  הרמב"ם ברם, מברטנורא. הרב מפרש וכן חייב. הריהו  בחוץ,

פטור. חרדל  מלאה ואפילו אגד, שמו כלי שאגד  לעיל , שהבאנו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

כשמוציאים  אלא לרשות מרשות הוצאה על חייבים שאין  ללמד , באה משנתנו

פטור  ברגלו , או ידו  כלאחר כגון רגילה, בדרך שלא המוציא אבל רגילה, בדרך 

ממיתה. או  מחטאת

àéöBnä,לרשות מרשות חפץ –Bðéîéa ïéa, ימינו ביד  –ïéa ÇÄÅÄÄÅ
BìàîNa, שמאלו ביד  –B÷éç CBúa, חיקו בתוך המוציא או  – ÄÀÙÀÅ

áiç ,Bôúk ìò Bà,היא הוצאה דרך בכתף שאף –àOî ïkL ÇÀÅÇÈÆÅÇÈ
úä÷ éðaשנאמר טט  ))::– זז  ,, עליהם((בבממדדבברר   הקודש עבודת szka"כי ÀÅÀÈ

e`yiהמוציא אבל  המשכן . מן למדים השבת מלאכות והרי ,"øçàìkÄÀÇÇ
Bãé:גורסים ויש  –,eci xg`l או היד, גב על  åéôaאו Bìâøa,היינו ÈÀÇÀÀÄ

B÷tøîáe,והזרוע היד  אמת שבין  בפרק במרפקו, או  –Bðæàa ÀÇÀÀÀÈÀ
BøòNáe,בשערו או –Búcðôáe, במתניו האזורה באפונדה או  – ÄÀÈÀËÀÈ

לכסף, כיס ובה רחבה חגורה ähîìוהיא äéôe המוציא כלומר  – ÄÈÀÇÈ
המוציא או בכך , הוצאה דרך  שאין  למטה, כשפיה ïéaÅבאפונדתו

B÷eìç úôNáe ,B÷eìçì Búcðt, חלוקו של התחתונה בשפה או  – ËÀÈÇÂÄÀÇÂ
או דברים, שם לתת רגילים ואין  שימור, מקום או Bìòðîa,שאינו  ÀÄÀÈ

;Bìcðña,הללו הדרכים באחד מחטאת,øeètהמוציא –àHL ÀÇÀÈÈÆ
ïéàéöBnä Cøãk àéöBä.להוציא רגילים אדם שבני  כדרך – ÄÀÆÆÇÄÄ

eitaבענין `ivend,מאכל שאינו  בדבר  שדווקא ישראל" "תפארת בעל  מדייק
להוציאו נתכוון אם מאכל , שהוא בדבר אבל אכילה, כדרך שלא שאכל  או 

חייב – `)כך ,aw zay `xnb ;c ,b zezixk).

izdw - zex`ean zeipyn

המבדך את איש הישדאלי, הדי הוא מובטח מהקרוש-בדוך-הוא אשד הקרוש-
בדוך-הוא הוא בעצמו יבדך אותו

משיחת ט"ז כסלו, ה'תשכ"ט
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`nei zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

ìk âàãé ,íéøetkä íBéa éø÷ äàBøä ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¨¤¤¦§©¦¦¦§©¨
,dlek äðMä.zlaewn eziprz oi` `nyäðL Bì äúìò íàåzn `ly - ©¨¨¨§¦¨§¨¨¨

,dpy dze`a,àaä íìBòä ïa àeäL Bì çèáeîmiyrn ecia yi i`cea ik §¨¤¤¨¨©¨
.eilr epibdy miaehòãz ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,`ed jkyLixdìk ¨©©©§¨©¦§¨¥©¤¨

áòø Blek íìBòä,yinyzn rpnp -òáN àeäåepi` `ed ezrcn `lye ¨¨¨¥§¨¥©
.`ed xenb wicvy oniq ,ok it lr s` dpy el dzlr m`e ,dfa dprzn

éîéc áø àúà ék,laal l`xyi ux`n,øîàmixetkd meia ixw d`exd ¦¨¨©¦¦¨©
éiç Létîe ,mini jix`i -ébñîe ébñ.mipa ipae mipaa erxf daxi - ©¥©¥©¦©§¥

àîåé úëñî äì à÷éìñå íéøåôëä íåé êìò ïøãä

רש"י 

íéøåôëä íåéá éø÷ äàåøä`le Ð
.oiekznaïéìåçî åéúåðåòoniq Ð

."mini jix`ie rxf d`xi" df `ed aeh
äìåë äðùä ìë âàãé`l `ny Ð

mciay dna ederiayde ,eziprz elaiw
jtye eaxl qek bfend cark ,eriaydl

.eipt lr oeziw eläðù åì äúìò íàå
miaeh miyrny el ghaen ,zn `ly Ð
`ad mler oae ,eilr epibdy ecia yi

.`edáòø íìåòä ìë éøäù òãúÐ
,z`fa dprzp `le ray `ede ,yinyzn
ok it lr s`e ,ederiayd ezrcn `lye

dpy el dzlr.`ed xenb wicvy zrcl yi Ðééç ùéôî.mixetkd meia ixw d`xy df Ðéâñîå éâñjky ,mipa ipae mipaa Ð
.[bp ediryi] "mini jix`i rxf d`xi" oniqd

àîåé úëñî äì à÷éìñå íéøåôëä íåé êìò ïøãä

 עין יעקב 

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
 כבוד אנ"ש בספריא כפר חב"ד, ובראשם החתומים 

 הוו"ח אי"א עוסקים בצ"צ

 מוה"ר חיים מאיר שי' גרליק

 מוה"ר יוסף נחמן שי' פרמן

ומוה"ר משה זלמן שי' קמנצקי

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ב מ"ח, בו מודיעים עוד הפעם ע"ד המצב בהכפר, ובפרט בעניני 
החקלאות בקשר עם שאלת ההעתקה לכפר חדש, אשר יש בזה סברא שחלק מאנשי הכפר ישארו 
במקומם עתה, ואותם הרוצים בחקלאות שכפי מכתבם הם לערך שלשים משפחות, יעתיקו לכפר 

החדש...

א( בטח אך למותר הוא ההצטדקות על מה שמודיעים אותי וכותבים בהנ"ל, ומובן אשר 
חפצי ורצוני לדעת בהפרטיות האפשרית מכל הענינים הנעשים עם אנ"ש שיחיו ובפרט בשאלת 

ההעתקה, שלפ"ד היא שאלה עיקרית הן בגשמיות והן ברוחניות...

ג( בנוגע לגוף השאלה שזהו העיקר, הנה לפי דעתי - כל פעם שעוברים ממצב למצב אחר 
שונה בתכלית, יש לנקוט בעניני שמירה יותר וזהירות יתירה.
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כפי שנוכחתי ע"פ כמה וכמה סימנים, הנה העברת אנ"ש מתנאי החיים במדינתינו לפנים 
לתנאי החיים באה"ק ת"ו, לארצוה"ב וכיו"ב, ההעברה חוללה משבר, אשר תקותי חזקה שסימני 
המשבר ילכו הלוך ופחות, ולא ח"ו להיפך. ובאומרי אני "משבר", הנה כוונתי בזה הן בגשמיות והן 
ברוחניות. ולא יפלא הדבר, כי מובן הוא אשר שינוי ווסת ושינוי סדרים מן הקצה אל הקצה, ה"ז 

זעזוע חזק ביותר, הדורש בתוקף לנקוט באמצעי חזוק ועכ"פ שלא להחליש המעמד.

מפני  ת"ו,  לאה"ק  אנ"ש שעברו  נמצאים  להמשבר,  בנוגע  נוחים  יותר  בתנאים  לפ"ע  ד( 
שוררת  האחדות  תהי'  רק  אם  בידם,  היכולת  ובמילא  אחד,  במקום  ביחד  כולם  הם  שנמצאים 
בסביבתם, להתרגל מעט מעט להשינויים, ואין הכרח שתהי' האתהפכא מן הקצה אל הקצה תיכף.

ה( אף שבמדינתינו לפנים, מוכרחים היו אנ"ש להיות ביחד, מפני שההכרח מבחוץ, היינו 
לפנים  לגבול מדינתינו  ואנ"ש בפרט, הנה מעבר  ועל חסידים  ד' בכלל  יראי  על  והלחץ  הרדיפות 
ובפרט באה"ק ת"ו, אין כל לחץ מבחוץ, ואדרבה, יש כח המושך שמושך את כל כאו"א ולפעמים 
תכופות מושך למקומות שונים ולמטרות שונות, ובמילא קרוב הוא לשער, שאחר עבור זמן קצר, 

יתחילו להראות הניגודים שבין כח-מושך אחד לחבירו.

ו( קרוב בעיני לודאי, שבה בשעה שאנ"ש יתחילו להחלק למחנות, אף אם תהי' ההתחלה 
רק לשני מחנות, הרי תהי' זה התחלה לכמה וכמה חלוקות, אשר סו"ס ח"ו יבטלו מיעוטם בכמות 
ובמילא יש חשש לביטולם גם באיכות. ובפרט באה"ק ת"ו - הביטול בכמות ובאיכות ברוחניות 
והביטול בכמות ובאיכות בגשמיות, תלוים וקשורים זה בזה, ובפרט בנוגע להנוער, הבנים והבנות 

שיחיו.

ז( המורם מכל הנ"ל לפ"ד: אם חלק מאנ"ש יעברו לכפר החדש, הרי אף אם הי' הריוח 
לפי שעה עכ"פ בטוח בגשמיות, יביא זה תומ"י הפסד ברוחניות, ובמשך הזמן הלוך ילך הריוח 

בגשמיות ויוקטן, וההפסד ברוחניות אדרבה יגדל.

ח( יש מקום לאמר אשר הריוח הגשמי בההעתקה לכפר החדש, אינו אלא מדומה עתה, 
השכל,  את  מטה  והרצון  להעתיק,  רצון  יש  שבמילא  עתה,  במקומם  שישנם  החסרונות  מפני 
ולכשיבואו על אתר ויתחיל כל הענין מחדש, און זיי וועלען זיך אויסניכטערען, הנה יראו שטעו 
בחשבון לגמרי, און עס האט ניט געלויענט אפילו בגשמיות, ואפשר גם בתחלה. ובאם ישקיעו את 
ההשתדלות והמרץ שצריכים להעתקה והסתדרות במקומם החדש, בשיפור המצב במקומם עתה, 

הרי בודאי ירוויחו בזה הרבה יותר, מאשר במקום החדש.

ט( גם אם הי' הריוח הגשמי והרוחני של המעתיקים במקום החדש בטוח, יש להתחשב גם 
בהחלישות שתגרום ההעתקה על אותם הנשארים בהכפר )אף שיש ממליצים, שאדרבה טוב הדבר 

לפניהם באשר יורווח המקום( וגם בעניני חב"ד באה"ק ת"ו בכלל.

י( היוצא מן הנ"ל ובהנוגע לפועל: לפ"ד טובתם בגשמיות ופשיטא ברוחניות, אז מען זאל 
זיך אריינווארפען מיט די גאנצע ווארעמקייט און חסידישן חיות, בשיפור המצב במקומם עתה, 
און אריינווארפען זיך אין דעם מיט א היסח הדעת לגמרי מהרעיון שאין זה אלא ענין של איזה 
שבועות או חדשים, ושאז יפעלו אצל הסוכנות ואצלי און אלע אנדערע, שיעתיקו למקום אחר, 
שזה כנראה מבלבל את דעתם במקומם עתה מכל וכל, וכשיגשו לכיוון הזה בהנחה הנ"ל, הרי בטח 
ידרשו בתוקף המתאים בהמשרדים השייכים לזה, שיתנו להם את שטחי הקרקע שבשטח חברת 

המהדרין, בהקדם היותר אפשרי.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc mixcp(oey`x meil)

lirl dpyna epipy(.en),'eëå Bøéáçì øîBàäip`y jzial mpew' ¨¥©£¥§
xzen ,xg`l exkny e` milrad zn m` ,'gwel ip`y jcye qpkp
oeik ,dze` dpwiy xg` dcydn zepdile zial qpkidl xcepd
.'jcy'e 'jzia' llka mpi`e ,epnn xcen `edy in ly mpi` xaky
ip`y ef dcye qpkp ip`y df zia mpew' xcepd xn` m` la`
dpwiy xg` dcydn zepdile zial qpkidl xcepd xeq` ,'gwel
xq`y meyn ,xg`l exkn e` milrad ezny xg` elit` ,dze`
.`l m` oiae eilra `ed ipelt m` oia ,'ef dcy'e 'df zia' envr lr
leki mc`y oeik ,envr lr ziad z` xqe`d mc`a xn`p df oic
epi` ,exiag lr xqe`d la` .ely epi`y utg mb envr lr xeq`l
iqkp xqe` mc` oi`y oeik ,el jiiyd utg `l` eilr xeq`l leki

.exiag lr exiag
:xcpa exiag lr ezia z` xqe`d oipra wtq d`ian `xnbd

éòa[wtzqpÎ]éîéáà,exiagl xne`däæ úéáì íðB÷il jiiyd ¨¥£¦¦¨§©¦¤
,ñðëð äzàLm`úîxicnd,øçàì BøënL Bàepi` ziad zrke ¤©¨¦§¨¥¤§¨§©¥

,elyeäîiccve .`l e` zial qpkidl xeq` oiicr xcend m`d - ©
m`d ,md wtqdøñBà íãà,xeq`l leki -L øác`ed eiykr ¨¨¥¨¨¤

BúeLøalr mbìcizr,BúeLøî àöiLëxqe` `edy drya ixdy ¦§§§¤¥¥¥§
`l ziadyk s` zial qpkidl xeq` didi xcende ,el jiiy utgd

,xicnd ly didi,àì Bàziady onfd lr `l` xeq`l leki epi`y Ÿ
,exeqi` lg `l ezeyxa didi `l ziady onfd lr la` ,ely `ed
xzen didi xcende ,exiag lr exiag iqkp xqe`k `ed ixdy

.xicnd ly didi `l `edyk zial qpkidl
:'ezeyxn `viykl ezeyxay xac xqe` mc`'y giken `ax

òîL àz ,àáø øîàdpyna epipyy dnn di`x rnye `a -`aa) ¨©¨¨¨§©
(:gw `nw,éì äðäð äzà éàL íðB÷ Bðáì øîBàäepa lr xq`y - ¨¥¦§¨¤¦©¨¤¡¤¦

,epnn zepdilúîe,a`depLøééa`d eilr xq` `ly meyn ,oad ¥¦¨¤
dpdi `ly mpew ,yexita el xn` m` la` .ezen xg`l ez`pd z`

epnnBúBîáe åéiça,a`d lyúîe,a`depLøéé àìoad xeq` - §©¨§¥Ÿ¦¨¤
ez`pd z` a`d eilr xq`y oeik ,eia`n yxiy miqkpdn zepdil
,`ax gikene .xeqi`d llka ezyexie ,ezen xg`l mb yxetna

dpéî òîLy ,o`kn cnl dz` -øñBà íãà,xeq`l leki -øác §©¦¨¨¨¥¨¨
L`ed eiykrBúeLøalr mbìcizr,BúeLøî àöiLëa`d ixdy ¤¦§§§¤¥¥¥§

mpi` eiqkp ezzin xg`ly s` ,epa lr ezyexi z` xeq`l leki
,`xnbd dwiqn .el mikiiydpéî òîLmc`y `id zgken di`x - §©¦¨

.ezeyxn `viykl ezeyxay xac xeq`l leki
,'qpkp dz`y df zial mpew' exiagl xne`ay `ax hyty ixg`
ziad z` xkn xicndy xg` elit` zial qpkidl xcend xeq`
lr xeq`l mc` leki m`d ,xg` wtq `ng xa inx wtzqp ,xg`l

:xeqi`d itilg z` mb exiag
íúä ïðzonwl dpyna epipy -(.fp)eiptl migpen eidy mc` , §©¨¨

xn`e ,zexit,éìò elàä úBøét íðB÷xn`y e`ïä íðB÷zexitÎ] ¨¥¨¥¨©¨¥
[el`,ét ìòxn`y e`ïäéôeléça øeñà ,éôì ïä íðB÷etlged m` - ©¦¨¥§¦¨§¦¥¤

lawzdy sqkdn zepdil xeq`e] exknpy e` ,mixg`a el` zexit
,[mzxenzïäéìecéâáemilecib eginvde erxfp el` zexit m` - §¦¥¤

dyre ,minieqn zexit xq`y meyn ,milecibd z` lek`l xeq`
.mixeq` eilecibe eitelig mby ycwdk mze`

el`d zexit mpew oeyla envr lr xqe`dy oicd `aedy xg`
xqe`d oica wtq `xnbd d`ian ,odilecibe oditeliga xq`p ,ilr

:ef oeyla exiag lr
éòa[wtzqpÎ]àîç øa éîø,m`éðBìt ìò elàä úBøét íðB÷ øîà- ¨¥¨¦©¨¨¨©¨¥¨¥©§¦

,envr lr `le exiag lr ef oeyla zexitd xq`yïäéôeléça eäî©§¦¥¤
iccve .oditeliga mb opaxcn xq`p m`d xcend otilgd m` -

,md wtqdïðéøîà éîdpynd mrhy mixne` ep` m`d -(my) ¦©§¦¨
z` s` xeq`l oeekzd xcepdy meyn `ed mixeq` milecibdy

,wlgl yi ok m`e ,milecibdl `weecydéìéc éaboeyla xqe`yk - ©¥¦¥
,envr lr eføñBà íãàå ìéàBäz` elit` [xeq`l lekiÎ]úBøét ¦§¨¨¥¥

,Bîöò ìò BøéáçokløñBà íãàmb [xeq`l lekiÎ]àa àlL øác £¥©©§¨¨¥¨¨¤Ÿ¨
íìBòìoilecibe oitelig oebk,Bîöò ìòl la`ïéàå ìéàBä ,Bøéáç éab ¨¨©©§©¥£¥¦§¥

Bøéáç ìò Bøéáç úBøét øñBà íãàzeaiq izy o`k yiy meyn ¨¨¥¥£¥©£¥
exiagy ,dipyde ,ely mpi` zexitdy ,zg`d ,egekn zerxeby

mb jk ,eilr xeq`l ezeyxa epi`àa àlL øác øñBà íãà ïéà¥¨¨¥¨¨¤Ÿ¨
,Bøéáç ìò íìBòì,egekn zerxbnd zeaiq izy yi dfa mby oeik ¨¨©£¥

epi` exiagy ,dipyde ,mlerl e`a `l oiicr oitilgdy ,zg`d
.eilr xeq`l ezeyxa
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

בנועם נמסרו לי הנרות בקשר עם ימי חנוכה הבע"ל, ויה"ר מהשי"ת אשר ע"פ המבואר 
בדא"ח )יעוין זח"ב קסו, ב. לקו"ת רד"ה והי' לכם לציצית )השני(( אשר נר, הוא בגימטריא רמ"ח 
מ"ע ודו"ר שבאדם, הנה יזכהו השי"ת להשפיע גם בהרמ"ח שלו, היינו קיום המצות שיהי' הקיום 

מיוסד על הדו"ר, שאז הוא קיום אמיתי, וכמ"ש בתניא פ"ד.

ולקראת חג הגאולה הבע"ל הנה מצו"פ המשך מאמרי תש"ג אשר המאמר ד"ה כה אמר 
ה' גו' קרובה ישועתי לבוא, הצעתי לאנ"ש שי' ללמדו בימי י"ט וכ' כסלו ונר חמישי דחנוכה הבע"ל 
כאו"א בסביבתו, והעיקר להביא לפו"מ כפסק רז"ל אשר לא המדרש עיקר אלא המעשה, היינו 
להשפיע בהם שיקיימו האמור בהמאמר הנ"ל ואז מובטחים אנו מהשי"ת אשר קרובה ישועתי 

לבוא ותקותי להגלות.

בברכת חג הגאולה.

 גמדא עם ביאוד 
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דז

miwxt dyelya` cenr fn sc ± iriax wxtmixcp
â"ä.edn xg`l exkny e` zne qpkp dz`y df zia qpew inia` ira.'åëå øáã øñåà íãà

?`l e` ,xeq` inp ied xg`l exkny e` zny xg`l elit`e.íúä ïðúxcepd" wxta onwl

."wxid on.ïäéôåìéçá øåñà éô ìò ïä íðå÷ åà éôì ïä íðå÷ åà éìò åìàä úåøéô íðå÷
.`ed mlerl `a `ly xace ,zexg` zexita etlgzp m`ïäéìåãéâ.orhpy.elicbdeìò

.éðåìô.exiag lr oxq`y.åäîxeq` ied i`

:opixn` in ?`l i` ,xeq` `edy enk oditeliga

"it lr" e` "itl od mpew" xn` ik ,dilic diab

,l"aly xac iedc ab lr s` ,oditeliga xeq` -

edi`c `xneg i`d ik dilic iab ogky`e li`ed

ikd`e ,eilr exiag zexit 'qe`ixingndiabl '

,exiag iab la` .l"aly xac eilr inp xqe`c

i`c ,exiag lr exiag zexit xqe` epi`e li`ed

`l - "jilr ipelt ly zexit mpew" exiagl xn`

dil xqinl ecia zi`c inp opixn` `l ,melk ied

.mlerl `a `ly xac iedc ,oitilga
åà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- ixyc inc ikid :`xnba opixn` `dc ,`nlrc xg`e`l `wqha lawne ,`wqha lawnc

xac ozepy `l` ,eipal eyixene ,mlerl wifgn ly `ed ixd rwxwd `l` ,zexiky epiid

`peeb i`d ik lke .mipey`xd milral dpy lka reci-cala ceary `le ,ixwin sebd oipw

oizipzna oixkyen hwpc i`de .mpew epriwtiy-m`y ,`ed zexiky oirk ef `wqhc meyn

dpy dpy eilr lhend rxet epi`-`rx` `xcd

) `nlra opixn`cke ,`xnl:br 'c n"a`rx` :(

`wqh aidic :xn` `klne ,`carzyn `wqhl-

irac zni` lkc oeik ,ikd elit`e .`rx` lekil

jci` dil wlqn ivn `l rxtnl-yi sebd oipw

zexikya la` .xq` ivn `l d"yne ,rwxwa el

.l"f mipey`xd eltlt df lk ,xq` ivn `nlrc

'it`c dkldl xne` ip`y itl ,mdilr ipdnze

ci zqitz xicnl el oi`y lk ,`nlrc zexikya

-el yiy cad ziae ugxnn iiepdz`l xcen ixy

i`ce `pic onc b"r`c .xira oixkyen xicnl

micwd 'it`e ,xkeyd lr xeq`l leki xikync

lirl `pyixtcke ,exky xikynl xkeyd

ilin ipd .`wxt yixc oizipzna-mze` xqe`yk

xkeydy ,mc` lk lr mze` xqe`yk e` ,xkeyl

ceary icin irwtn zenpewc oeikc meyn .llka

-la` .ixnbl xkeyc `ceary dil wlzq`

xg` lr eze` xeq`l-dpdp xcendyk ,xkeyc `ceary dil xiizy`c oeikc ,epnid lk `l-opz ikc :xne` ip` jkitle .`ed xexa xace ,l"pk ,xkeyd on `l` dpdp `ed xicnn `l

'eke xne` awri oa `"x ,xvgl qpki `l d`pd mdn '`n xcen weyd on '` did :lirl-:`"cqc .dihwp inp opaxc `zeaxl `l` ,dil `pz cegla awri oa xfril` iaxc `zeax meyn e`l

dixag` xq` ivn szeyc opax ixaqwc idp-weyd on cg`l la` ,lirl `paizkcke ,ceary oipw dipin rwtnc meyn n"d-i`y xvg jd xq` ivn `loeik :l"` ivnc ,dwelg oic da o

elv` x`yp oiicr jxiag cearyc-zexite seb oipw xvg `da dil ipw ivn xicn jdc oeikc ,l"nw .jly jezl `le ,qpkp ip` ely jezl-epnid lk `l.'éðúîmpew exiagl xne`d

.qpkp ip`y jzialea qpkp ip`y dnl ,xnelk.êãù.gwel ip`yepgw` m` ,xnelk.úîe`ïøëî.xzen xg`linp xg`l opzp i`c d"de .`ed dizia e`l `zyde ,xn` "jzia"c

xeq` - el exkne "qpkp ip`y jzia" xn` la` ,xg`l oxkn `wecc opireny`l - oxkn hwp ikdl `l` ,ixy.íðå÷.xeq` xg`l exkn e` zn gwel ip`y df dcye qpkp ip`y df zial

zia"n xeng "jzia" inp ikd ,xg`l oxkn oiprl "jzia"n xeng "df zia"c ikid ikc rcei iede .xeq` - xg`l exkn elit` jkld ,`xeq`c dkizg dielir diey - xn`w "df zia"c oeikc

e`pae ltpe "qpkp ip`y jzia" xn` i`c .dlitp oiprl "df-e`pae xfgy t"r s` ,ltpe "df zia" xn` i`e .rnyn jzia `edy lkc ,ea qpkil xeq`-xn` i`e .`cf` ltpc oeikc ,ea xzen

"df jzia"-eqtez dz` dn meyn "df jzia" :inlyexia `zi` ikde .dlitpc `lewl oia dxiknc `xnegl oia ,eqtez dz` "df" meyn-ipae ltp ,"df jzia" meyn-opirnye .`ed zil `d

ltpe "izal zelnx` zia e` ipal zepzg zia epz" eiyxeil xne`d :`cd on-ltpe "df zia" ,ezepal miaiig miyxeid-i`c "qpkp ip`y jziaa" opixn` ikc `xazqne .ezepal oiaiig oi`

xeq` dil ipae ltp-ipae ltp hwpc i`de .xn`w jzia `edy lkc ,xeq` xg` mewna edpa m` d"dc ,enewna dil ipae ltp `wec e`l-xfgy t"r` "df zia" xne`ac ,dihwp `zeaxl

dpey`xd ezcnke enewna(-xzen.'îâ.edn xg`l exkn e` zn qpkp dz`y df zial mpew inia` iraxqe`a n"d - xeq` xg`l exkn "df zia" xne`ac oizipzna 'ixn`c idpc ,xnelk

r,ezeyxn `viykl exq`l epnid lk `l edin - oizipzn `gkencke ,rnyn mlerl "df zia"c idp ,dixag` la` .xg`l epxkniy e` ely `diy oia ,df zia diytp` xq` ivnc ,envr l

mlerl "df"c dil `hiyt i`cec ,`pyila wtzqn `l edi`c ,ipdn `lc xyt`c "ezeyxn `viy xg`l elit` qpkp dz`y df zia" yxtna dil `iranc d"de .exiag lr exiag iqkp l"dc

edl iede - dizeyxn iwtp okn xg`lc oeik ,e`l e` ,edpip dizeyxa `zyd diqkpc oeik ,ciar ivn i` - ikd carinl ira ik elit` ,`id `ira xwir la` .oizipzn `gkencke ,rnyn

ikc oeike .edpip ezeyxa `zydc oeik ,ezeyxn e`viy xg`l elit` xqinl ivn yixt ik `nl`c ,epyxii `l zn - "ezenae eiiga" opzcn y"z 'ax dl iziin d"yne .exiag lr exiag iqkpk

) lirlc b"r`e .`gken ikd inp 'ipznc ,inc yxtnk "df"c dil `hiyt - `xeqi` liig yixt:an scmlerl envr xcep iabl "df"c b"r`c xnelk ,"ezenae eiiga" xn`c mzd ip`y :opigc (

dlrnl ip` izyxity enke ,ikd rnyn `l xicn iabl ,rnyn-opiknq lirlc `pwqn`e ,`igc `idda ol `gip `l `kd.éåäå,rcei`xninl e`l - epyxii `l zn m` `kd opz ikc

) "`nw lfebd" wxta oizipzn `iddc `tiqa ipzw `dc ,oda dkfi `l d`pda el mixeq` miqkpy oeikc.hw scel oi` m`e ,eig`l e` eipal ozie :(-`l m`e .oirxtpe oi`a oiaeg ilrae ,deel

xzeny xnel ,epyxii `yix `pzc icii`e .odn zepdil i`yx epi`y `l` ,edpip edcic miqkp i`ce `l` ?oirxtpe oi`a oiaeg ilra j`ide ,eig`l e` eipal opzep j`id miqkpd seba dkf

oiyxeid x`yk odn zepdil-oirxtpe oi`a oiaeg ilrae deel `nlya ?eig`l e` eipal opzep ipzw ikid :z"ke .`wec e`le ,epyxii `l inp `tiq `pz-`w dizrcn e`l aeg ilrac ,xity

`ed exag iqkpn ix` gixanc lirl opixn`c idpc ,xeq` i`ce b"dkac ,d`pd ixeqi`a eaeg rxet iedilc erxtin-ezrcn la` ,ezrcn `ly rxet xg`yk epiid-o`iven iedc ,xeq` i`ce

ipdzn `linn edi`c b"r`e ,odl oiabn c"a egxk lra `l` .lren `vnpe ,zeyxl zeyxn-,xeq`e edcic d`pd zaehn ipdzn `de ?ixy ikid eig`l e` eipal ozep la` .ol ztki` `l

) lirl opixn`ck:el sciqkp :mdl xne`e ,mewn mdl d`xny `l` ,ynn mdl mpziy `xninl e`lc :l"ie !exiag lr elyn mxez iab (mda dyr` dn rcei ipi`e ,`a` ilr xq` el`-elh

) mixcp 'ldn d"ta l"fna m"xd azk oke .xwtdc `peeb `l` ,`ed dpzn e`l b"dke .evxzy dn mdn eyre mknvrlg 'ldm"anxd d`yr .`a` ilr xq`y ia` iqkp el` :mricedl jixvy (

'eke zne eia` z` lfebd :dipin lirl opzc `iddk l"f-`a` lfb df :xn`iy jixve :`xnba dlr opixn`e ,oirxtpe oi`a oiaeg ilrae deel.ïðú.mzd) "wxid on xcepd" 'ta onwl.fp sc(.

íðå÷.mdilecbae oditelga xeq` itl md mpew it lr md mpew ilr el`d zexitllka odilecbe oditelg - elld zepeyln '` xn`y lk ,xnelk.éòáel`d zexit mpew `a` xa inx

.oditelga edn ipelt lrdlgzkl otilgdl e`le .dlxra ycwndn y"z onwl iziinc epiide .dil `wtqn inp `nlrc d`pd ixeqi` edleka `l` ,dil `iran `w cegla zenpewa e`l

on xeht lfebdy opz i`n`e ,mixkpl exkenl lekiy ,lwqpd xeyle gqta ungl minc epivn - ikd `niz `l i`c .etilgdle exkenl xeq` d`pda xeq` `edy lk i`cec ,dil `irain

dxf dcear `l` einc z` qtez jl oi`y ,oixzenc dil `hiytc ,dil `irain `l inp xg`le .dil `wtqn otilgde xarya `l` .xeq` dligzklc dil `hiyt i`ce `l` ?oinelyzd

) oileg yixa dl iziine ,opzc epiide .ziriaye.c scikde .`l e` `nlra opaxcn silgnl ixqzin i` dil `wtqn `l` .oitilgn ody iptn ,cin xzen gqtd xg` dxiar ixaer ly ovng :(

odilecibae oditelga xeq` oizipzna opz ikc opixn` in :diwitq xwir ied-`ed ezpeek meyn i`e .jka xcepd zpeeky meyn epiid-xack oditeligc idpc ,jka envr xqe` xcep `wec

enc mlerl `a `ly-oditeliga xeq` oizipzna opz ikc `nlic e` .xq` ivn `l exiag iabl la` ,xq` ivn dicic iabl-ixeq` lkc ,`ed ikd `kdc `l` ,opilf` dizrc xza e`l

zpeek meyn oizipznc `nrh i` ;dteb oizipznae envr xcepa dl irail ,xcena inx irac` :ipdnze .exiag `py `le `ed `py `l jkld ,envr silgnl opaxcn oixeq` oitelig d`pd

xcepd-itelig xg` otilgd elit`d`pd ixeq`c `pic meyn i`e ,el oixeq` od-xg` otilgd la` ,`ed otilgdya `wec-otilgd elit` xcepc inxl dil `hiytc :l"ie !oditelga xzen

"el`" xn`e hxty oeikc .oditelga xeq` xg`-otilgdya elit`c opixn` in :dil `irain `d ,edin .c"qa ,oizipzn `dc dlr "wxid on xcepd" 'ta yxtpy enke ,ycwdk eilr edpiey

"el`" opz ike ,xeq` xcena elit` ,jklid ,inc odilecbk oditelgc ,"el`" jixv `l `ed otilgdl `nlic e` ,`ed eixac llkay meyn `l` eda xqzin `lc ,"el`" jixv `ed-otilgdl

envr `ed otilgde "el`" xn` `lc `kid envr xcepa iranl ivn dedc p"d oi` ,edin .jixhvi` xg`-,dil `ticr "el`"a oizipznc `pyilc `l` .xcenc dipic epiidc ,oditelga edn

dl carzyn `l izk`c oeike ,dqex` dcera dxicdya ixiine "jl dpdn ip`y mpew" ezy`l xne`d :opzcn dl `pihyte .l"pk-careync d`ypy xg`l elit` `xazqne ,`xcp liig

) "xicnd" wxta zeaezka gken ikde ,dl:r sc(.
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äæ úéáI íðB÷" :éîéáà éòa .'åëå "BøéáçI øîBàä"¨¥©£¥¨¥£¦¦¨§©¦¤
íãà ?eäî ,øçàI BøënL Bà úî ,"ñðëð äzàL¤©¨¦§¨¥¤§¨§©¥©¨¨
øîà ?àI Bà BúeLøî àöiLëI BúeLøaL øác øñBà¥¨¨¤¦§¦§¤¥¥¥§Ÿ£©
"éI äðäð äzà éàL íðB÷" BðáI øîBàä :ù"ú ,àáø̈¨¨¥¦§¨¤¦©¨¤¡¤¦

úîe¯úîe "BúBîáe åéiça" .epLøéé¯.epLøéé àI ¥¦¨¤§©¨§¥Ÿ¦¨¤
,BúeLøî àöiLëI BúeLøaL øác øñBà íãà :î"ù¨¨¥¨¨¤¦§¦§¤¥¥¥§
,éIò eJàä úBøét íðB÷" :íúä ïðz .dpéî òîL§©¦¨§©¨¨¨¥¨¥¨©

"éôI ïä íðB÷ ,ét Iò ïä íðB÷¯ïäéôeJéça øeñà ¨¥©¦¨¥§¦¨§¦¥¤
úBøét íðB÷" øîà :àîç øa éîø éòa .ïäéIecéâáe§¦¥¤¨¥¨¦©¨¨£©¨¥
úBøét øñBà íãàå IéàBä ,déIéc éab :ïðéøîà éî ?ïäéôeJéça eäî "éðBIt Iò eJàä̈¥©§¦©§¦¥¤¦¨§¦©©¥¦¥¦§¨¨¥¥

Bîöò Iò Bøéáç¯IéàBä ,Bøéáç éab ,Bîöò Iò íIBòI àa àJL øác øñBà íãà £¥©©§¨¨¥¨¨¤Ÿ¨¨¨©©§©¥£¥¦
íãà ïéàåBøéáç Iò Bøéáç úBøét øñBà¯.Bøéáç Iò íIBòI àa àJL øác øñBà íãà ïéà §¥¨¨¥¥£¥©£¥¥¨¨¥¨¨¤Ÿ¨¨¨©£¥
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דח
miwxt dyelyaa cenr fn sc ± iriax wxtmixcp

.àîìéã åàoilecibc `inec ,oditelga xeq` i`cec :xn`w ikdxeq`c ikid ike ,edpip

.oitilga xeq` inp ikd - oileciba.ïéòøôðå ïéàá ïéáåç éìòáå äååì êì äðäð éðàù íðå÷
oevxc ,dlrandzeelc `kd `de .dl eeliy `ed lraditeligc ,mixg`nlra ly epenn

.dlran oirxtp `dc ,exiag lr l"aly xac xqe` mc` oi`c `nl` .xqzin `le ,ied

.éîã ïéìåãéâë åàìoitilga la` ,xeq` oilecibae

oitilgc jl `ni` mlerl :`ax xn` :xzen

,ixqzine enc oilecibk`l - dligzkl ikd`e

`de .inc xity - carica la` .lk`ze delz

) lirlc `wxit jda opixn`c.bn scxcend :(

`ae ,dfl ozep ,lk`i dn el oi`e exiagn d`pd

inx `l i`dc .`dl `inc `l - dfn lhepe dld

diqpxtinl i`dc dilraidiwc i`de ,- i`dl

dpzn `l` ,dil aidi `w xcen meyn `l xeni`

lra i`d la` .ji`dl aidi `wc `ed `nlra

dqpxtnlcrextl dil xqzilc `ni` ,i`w

.`lc `ed dligzkl aeg lral.òîù àú
.dligzkl 'it` xzenc.äìøòá ùã÷îä`edy

zycewn dpi` ,d`pd xeqi`.ùãé÷å ïøëî
.úùãå÷î ïäéîãáoitilgc `nl`oilecibk e`l

oitilgae xeq` oilecibc ,enc.ixzyn.ð"äixiin

.car carc i`n - mdinca yciw m`e ,xekni `l dligzklcéðúî'.íøç êéìò éðéøä
.mxg jilr eidi iqkp.øåñà øãåîä.xzen - xicnd la`

øåáäå
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.äååìizk` edin ,dlra iqkp dlr ixqznc idpc .oirxtpe oi`a aeg ilrae ,dy`d ,xnelk

qpxtndc xn`c opgl elit`c .oirxtpe oi`a aeg ilra ,jklid .i`w diqkp` dceariy

deel `idyk la` ,dizepefn dl dlrna n"d - iavd oxw lr eizern gipd exiag ly ezy`

'xcn dfl oipzepe dfn oi`ivenc ,lrad on oirxtp aeg ilrae ,dzeely dna `id zaiig -

jix`dy dn lkn izaeg ici iz`vi dfae .ozp

dfa `"ayxd.éàîoi`a oiaeg ilra `nrh

.enc odilecbk e`l oditelgc meyn e`l oirxtpe

iqkp zcaryn deel `idy dryac oeikc c"qwc

iqkpa lrad iqkp ztlgnk `id ixd - lrad

`wc idp .oirxtpe oi`a g"ra seqalc oeik ,mixg`

dteb `id e`l - oirxtpe oi`a g"ra h"n opixn`

ikd `l` ,llk `xeqi` `kil edciclc ,ol `iyw

ikid oirxtpe oi`a aeg ilra seqalc oeik :xn`w

d`xp ile .izeax eyxit jk ?zeell dl zixy

j`id - enc odilecbk oditelgc `zi` m` :w"dc

oi`iven `picnc idpc ?oirxtpe oi`a oiaeg ilra

icdq op` `kd ,ozp iaxcn dfl mipzepe dfn

ik ,lrac `zrc` e`le ,zigp dcic `zrc`c

d`xpe !ediici lr `xeqi` `id ciarl `lc ikid

e ,`ziixa jdn dl hiyt ikdlc ilhiyt `l

oi`a aeg ilrae deel :`tiqa opzc 'eke "il dpdp dz`y mpew" epal xne`dc 'ipznc `tiqn

`la oipw dl oi`y dy` la` .iqkp ipw ivn `dc ,silgnk ied `l edi`c meyn .oirxtpe

`ed dlgzkl `nlice :ipyne .ynn lrad iqkp ztlgnk `iedc oizrc` wilq - dlra

,ynn xeqi` itilg o`k oi` - aiigzn lrady t"r` ,dzeely drya ,ef la` .oixeq` oitilgde ,xeq` - micia dlgzkl xzida xeqi` silgdl `a `edyk ,xnelk .car - car i`e ,`lc

dlk`y dnl oitilg eyrpy `ed caric - lrad on oirxtp k"g`y t"r`e .lek`le zeell `id dleki jklid.ù"ú.zycewn ef ixd odinca yciwe oxkn zycewn dpi` dlxra ycwnd

dpi`e ,dxenb zycewn `id dnl odinca yciwe xarya :dil `iyw ikd meyne .oixeq` - oitilg itilg iedilc ,xg`a otilgdy ,dpdpe xar elit` ,oitilgd on zepdil xeq`y oeikc c"qwc

on zepdil xeq`y `ed dlgzkl ,xnelk .car - car i`e ,`lc `ed dlgzkl ,inp `kd :opixn`e !ipixg` iyecw dkexv`l ol ded - opaxcn oitilg ixiq` i`c ?zxg` mrt ycwl dkixv

oixzen oitilgc ,dpdp - dpdpe xar m` la` ,oitilgd.ïéðòìå.dkldinp oke ,xg` exicdyk la` .'ipzn epiide ,oda xeq` xcep ,xg` otilgd elit` - "el`" xn`c envr xcep iabl

,lirl ziyixtcke ,`nlra opaxcn `l` ,inc odilecbk oditelgc xninl `kil `nlrc d`pd ixeq` iab `peeb i`d ikac oeikc .'ihiwp `lewlc `xazqn - "el`" xn` `lc envr xcepa

) mixcp zekldn iying 'ta azk l"f oeniin xa dyn epiax axd la` .oixzen oitilg - otilgde xar elit`e .`lewle opaxc `witq dil dedf"h dkldjkitl ,wtq oditelge odilecb ixd :(

"wxid on xcepd" wxta onwl inezq dl mzqn l"f o"anxde .oditelge el` zexit ileciba xeq` exag.'éðúî.mxg jilr ipixd,ixiin lilbae .ziad wca ly mxgk eilr ez`pd `dzy

) ziad wcal minxg mzqc:gi sc lirl(.éøä.ilr z`mxgk eilr exag z`pd `diy.ïéøúåî.laa iler ly xacal`xyi lkl laa iler mexiwtdy.
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àðL àI ,éîc ïéIecéâk ïéôeJéçc íeMî :àîIéc Bà¦§¨¦§¦¦§¦¦¨¥¨§¨
:ù"ú ,éîeéðî øa àçà áø øîà ?Bøáç àðL àIå àeä§¨§¨£¥£©©©¨©©§¥

éI äðäð éðàL íðB÷" BzLàI øîBàäéIòáe ,äåBI "C ¨¥§¦§¨¤£¦¤¡¤¦¨©£¥
ïéòøôð ïéáBç éIòa è"î .ïéòøôðå ïéàa ïéáBç¯åàI ¦¨¦§¦§¨¦©£¥¦¦§¨¦¨

àîIéc :àáø øîà ?éîc ïéIecéâk åàI ïéôeJéçc íeMî¦§¦¦¨§¦¦¨¥£©¨¨¦§¨
ãáò éàå ,àIc àeä äJéçzëI¯Lc÷îä :ù"ú ,àJà .ãáò §©§¦¨§¨§¦£©£©¤¨©§©¥

äIøòa¯ïäéîãa Lcé÷å ïøëî ,úLce÷î dðéà¯éøä §¨§¨¥¨§¤¤§¨¨§¦¥¦§¥¤£¥
ãáò éàå ,àIc àeä äJéçzëI ,éîð àëä .úLce÷î Bæ¯ §¤¤¨¨©¦§©§¦¨§¨§¦£©

.ãáò'éðúîéIò éðéøä""íøç E¯éøä" ,øeñà øcenä £©£¥¦¨¤¥¤©¨¨£¥
"íøç éIò zà¯éIò éðéøä" ,øeñà øãBpä"éIò zàå E ©§¨©¥¤©¥¨£¥¦¨¤§©§¨©

¯,Iáa éIBò IL øáãa ïéøzeî íäéðLe ,ïéøeñà íäéðL§¥¤£¦§¥¤¨¦§¨¨¤¥¨¤
íéøåñàå
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
מחות' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר זאב דוב שי'

שלום וברכה!

פ"ש  ג"כ  מסר  וכבקשתי  בשלום,  שיחיו  כב"ב  את  ומצא  שלום  לביתו  חזר  כבר  בטח 
חסידותי לאנ"ש שיחיו, וכמנהג החסידים עשה זאת מתוך התועדות לבבית. ות"ח.

חג  קודם  עוד  אליו  יגיע  אשר  ותקותי  כהבטחתי,  וירא  דפ'  המאמר  ובו  קונטרס  מוסג"פ 
הגאולה י"ט כסלו הבע"ל, ובמילא יהי' ממזכי הרבים לזכותם באור הצפון וגנוז במאור שבקונטרס 
זה אשר זהו מפעולות תורת החסידות לגלות גם את האור שנברא ביום ראשון, שמובא בשם הבעש"ט 
שגנזו בתורה )ויעוין ג"כ זהר ח"א רס"ד ע"א, זח"ב קע"ט ע"א, תקו"ז תקון וא"ו, ז"ח רות פה, א(, 

ולגלות אור זה באופן שיפעול ג"כ על הגוף ונה"ב בכדי לעבדו ית' בכל לבבך בשני יצריך.

בפ"ש כל אנ"ש שיחיו, בברכת הצלחה, מחות'.

זה עתה נת' מכ' מר"ח.
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דט

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

àîìéc Bàzpeeky meyn epi` mixeq` milecibdy mrhd `ny - ¦§¨
`l` ,oitilgd z` mb envr lr xeq`l xcepdïéôeléçc íeMî¦§¦¦

éîc ïéìecéâkeidiy d`pd ixeqi` itelig lr minkg exfby - §¦¦¨¥
ok m`e .mixeq` d`pd ixeqi` ileciby myk d`pda mixeq`àìŸ

àðLxy`k dpey oicd oi` -àeä,xcpd gkn xq`pàðL àìåoi`e - §¨§Ÿ§¨
xy`k dpey oicdBøáçxcend mipte`d ipyae ,xcpd gkn xq`p £¥

.oditeliga mb opaxcn xeq`
zxifb meyn epi` mixeq` oiteligdy mrhdy dgiken `xnbd

:oditelign zepdil xcend xzen exiag z` xqe`ae ,minkg
òîL àz ,éîeéðî øa àçà áø øîàepipyy dnn di`x rnye `a - ¨©©©¨©©§¥¨§©

,`ziixaaéì äðäð éðàL íðB÷ BzLàì øîBàäC,z` lrad xq`y ¨¥§¦§¨¤£¦¤¡¤¥
,elyn oefil dleki dpi`e ,epnn zepdil ezy`äåBìdy`d ¨

,dizepefn xear mixg`nïéáBç éìòáedl eeldyïéòøôðå ïéàaon ©£¥¦¨¦§¦§¨¦
`ed oiicr ,lrad on zepdil dxeq` `idy s` ixdy ,lrad
.dl eeldy dn xear epnn zeabl mileki mielnde ,dl careyn

,`xnbd zx`ane .lrad on zipdp dpi` dy`dy `vnpeéàî©
àîòèy ok zeyrl `ziixad dxizdy mrhd dn -ïéáBç éìòa ©£¨©£¥¦

e dy`l mieelnïéòøôðcin dlaiw dy`dy zernd `ld ,lrad on ¦§¨¦
drya ixdy ,dilr mixeq`d lrad ly eizern itelig od delnd
dfe ,d`eldd zxenz lrad ly eizern ecarzyd dzel `idy

gny eli`k,d`eldd oenna lrad iqkp z` dtilåàìmrhd ike - ¨
epi`,éîc ïéìecéâk åàì ïéôeléçc íeMîoi` ezy` z` xicna okle ¦§¦¦¨§¦¦¨¥

xne`a mb oicd `ed ,ok xn`p m`e .dy`d lr mixq`p oiteligd
.mixzen oditeligy 'ipelt lr el` zexit'

,`xnbd dgecàîìéc ,àáø øîà`weecy ,zegcl xyt` `ny - ¨©¨¨¦§¨
micia d`pd ixeqi` silgdl `a xcendykàìc àeä ,äléçzëì§©§¦¨§Ÿ

,oitilgd on zepdil opax eilr exq` silgd m`e ,mtilgdl xzed
la`ãáò ,ãáò éàåeyrp carica wx `l` ,ynn mtilgd `l m` - §¦¨©¨©

eid `l oiicr d`eeldd z` dlaiwy dryay ef dy` oebk ,oitilg
z` rxet lradyk okn xg`l wxe ,lrad iqkp ly oitilg zernd
`l dfk ote`a ,lrad zern itilgl zernd miktdp dzeely dn

.oitilgdn zepdil xcend z` minkg exq`
:milecibk mpi` oiteligy dpynn gikedl dtiqen `xnbd

òîL àz àlàdpyna epipyy dnn di`x rnye `a -(:ep oiyeciw) ¤¨¨§©
Lc÷nädy`d z`azexit,úLce÷î dðéà ,äìøòixeqi`y meyn ©§©¥§¨§¨¥¨§¤¤

la` ,oiyeciw sqk o`k did `ly `vnpe oenn oic mdl oi` d`pd
ycwnd m`ïøëî[dlxrd zexit z`]Lcé÷ådy`d z`,ïäéîãa §¨¨§¦¥¦§¥¤

.úLce÷î Bæ éøäixeqi` itilgy xn`p m`y ,`xnbd dgikene £¥§¤¤
,ycwnd lr mixeq` dlxrd inc ok m` ,silgnl mixeq` d`pd
mrt dpycwi ok m` `l` dniiwl lkei `l dy` mda yciw m`e
dlxrd ly oitilgd itilg `id dnvr dy`d ixdy ,dipy
o`kn gken `l` ,[oitilgk mpic oitilg itilgy] eilr dxeq`e

.silgnl mixzen oitilgdy
,`xnbd dgecénð àëä,lirl epigcy enk xnel yi o`k mb - ¨¨©¦

yäléçzëìmnvr oitilgn wx -àìc àeä,zepdil silgnd xzed §©§¦¨§Ÿ
la` ,eilr mze` exq` opaxy meynãáò éàådpdpe xar m` - §¦¨©

z` mda yciwy oebke ,xg` xaca mtilgdy ici lr oitilgdn
,dy`dãáòz` wxy meyn ,dy`dn zepdil `ed xzen - ¨©

,mixzen oitilgd itilg la` minkg eilr exq` mnvr oitilgd
.d`pda mixzen mnvr oitilgdy o`kn gikedl oi`e

äðùî
mixac ly mpic dn zx`an ,zncewd dpynl jyndk ef dpyn
e` ,mda ynzydl xzen cigidn xcend m`d ,miaxl mikiiyd

.`l
exiagl xne`déìò éðéøäE,íøç,lilbd iyp`n `ed xne`de £¥¦¨¤¥¤

ezpeeke ,ziad wcal mixgdl mzpeek mzq 'mxg' mixne` mdyky
,ycwdk exiag lr envr z` xeq`løeñà øcenä.xicndn zepdil ©¨¨

exiagl xne`dzà éøä,íøç éìòenvr lr exiag z`pd xq`e £¥©§¨©¥¤
,ycwdkøeñà øãBpä.exiag lyn zepdil ©¥¨

exiagl xne`déìò éðéøäEmxgéìò zàå,mxgïéøeñà íäéðL £¥¦¨¤§©§¨©§¥¤£¦
.exiag lyn cg` lk zepdilíäéðLe[dfn df mixcend]ïéøzeî §¥¤¨¦

zepdilìáa éìBò ìL øáãa,,laa iler me`yry mixacdy meyn §¨¨¤¥¨¤
okle ,mc` s`l mikiiy mpi`e ,l`xyi lk yeniyl mze` exiwtd

.exiag lyn dpdpy aygp df oi`
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אלי' עקיבא שי'

שלום וברכה!

והתלמידות  בתוך התלמידים  ולהחדיר  להודיע  ע"ד השתדלותו  במכתבו  לקרות  נהניתי 
שלו סיפורים חסידותיים וכן עניני חסידות ובטח יוסיף אומץ בזה, כי הרי זהו כל האדם, וכמ"ש 
סוף דבר הכל נשמע )אז אלע זאלן דערהערן( את האלקים ירא )כי זהו יסוד ושרש העבודה( ואת 

מצותיו שמור כי זה כל האדם )בגימ' מ"ה אילנא דחיי פנימיות התורה זוהי תורת החסידות(...

מוסג"פ קונטרס שהו"ל לא כבר, ובטח יזכה בו את הרבים. ואף ששולחים ג"כ להרה"ג 
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יהודא דוב שי' שחט, בטח לא די בא' והלואי שיספיק 
שני קונטרסים בשביל סביבתם, ויעוין ג"כ בקונטרס זה בענין אכילת הדם כי זה כל האדם הנ"ל.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שי'.

נ"ב: הפ"נ שלו נתקבל.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc mixcp(ipy meil)

íéøeñàåzepdil mdipy,øéòä dúBà ìL øáãaipa lky meyn ©£¦§¨¨¤¨¨¦
ewlgn dpdp mdn cg` lky `vnpe ,eilr zelra mdl yi xird

.exiag ly
ly mixacd mdne ,laa iler ly mixacd mdn dpynd zx`an

:xird dze`
úBøæòäå ,úéaä øä ïBâk ,ìáa éìBò ìL øác eäæéàåeayøBaäå , §¥¤¨¨¤¥¨¤§©©©¦§¨£¨§©

Cøcä òöîàaL.laan elryk mkxca exk dlebd ilerymixacae ¤§¤§©©¤¤
cg`d oi`e ,mda mitzey miaygp mpi`y oeik mixzen mdipy el`

.exiag lyn dpdpäáçøä ïBâk ,øéòä dúBà ìL øác eäæéàå, §¥¤¨¨¤¨¨¦§¨§¨¨
úñðkä úéáe ,õçønäåäáézäå ,dxez xtqd dilr migipny §©¤§¨¥©§¤¤§©¥¨

,ea mi`xewykíéøôqäåz`ixw mda mi`xewy dxez ixtq - §©§¨¦
iyp` lkl mikiiy mdy oeik mixeq` mdipy el` mixacae .dxezd

.exiag lyn dpdp cg` lke ,xird
áúBkäåxqenyB÷ìçxird dze` ly mixacaNpì,àéxzen §©¥¤§©¨¦

xaky meyn ,el` mixacn zepdil d`pd epnn xcend exiagl
.xicnd ly mpi`øîBà äãeäé éaø,xqena `weec epi` df xzid ©¦§¨¥

`l` ,`iypl ewlgãçàd oia -áúBkeiqkpãçàå àéNpìoiae - ¤¨¥©¨¦§¤¨
dáúBkeiqkpèBéãäìxg`l ewlg z` xqny oeiky ,deey mpic ¥©¤§

.xg`l xqny dnn zepdil xcend xzeneäîweligdïéadáúBk ©¥¥
ì àéNpìd oiaèBéãäì áúBk,epeyla `nw `pz hwp jk iptny ©¨¦§¥©¤§

,'`iypl azek',àéNpì áúBkäLea dkf dpzn xhy azkyk cin ¤©¥©¨¦
e `iypdéøö ïéàúBkæì Cazekd la` ,xg` mc` ici lr el,èBéãäì ¥¨¦§©©¤§

`l` ,cin dkef lawnd oi`éøöúBkæì C,xg` mc` ici lr el ¨¦§©
,exear oipw dyrn dyriy,íéøîBà íéîëçåmlerläæ ãçà- ©£¨¦§¦¤¨¤

heicddäæ ãçàå,`iypd -úBkæì ïéëéøöoi`e ,xg` ici lr mdl §¤¨¤§¦¦§©
e ,oipwd oiprl heicdd on lecb `iypd ly egekàéNða eøac àìŸ¦§§¨¦

äåäa àlà`ed ,`iypl ewlg azek `edy `nw `pz hwpy dne - ¤¨©Ÿ¤
,exiagl eiqkp aezkl yyeg mc`y oeik ,mlerd jxc jky iptn
lkei `le ,epnn zepdil eilr exiag xeq`i jk xg` `ny
ekxc oi` ik dfl miyyeg oi` `iypa la` ,eiqkpa ynzydl

.zeixad lr ez`pd xeq`l
éLðà ïéà ,øîBà äãeäé éaødáBzëì ïéëéøö ìéìbick `iypl mwlg ©¦§¨¥¥©§¥¨¦§¦¦¦§

,xird dze` ly mixacn zepdil mdn d`pd xceny inl xizdl
meynïäéúBáà eáúk øákLz` mipey`xd zexeca lilbd iyp` - ¤§¨¨§£¥¤

,`iypl xird ly mixaca mwlgïäéãé ìò-,mdixg` mdipa xear ©§¥¤
,mda milibx eidy mixcpe zereayd lr xearl e`eai `ly ick
ly mixaca wlg mey lilbd iyp`l oi` el` zexeca `linne
zepdil el xzen mdn xcend okle ,`iypl jiiy lkde ,xird

.xird ly mixacn

àøîâ
'eke ugxnde dagxd xird dze` ly xac edfi`e' dpynd oeyln
llkn `ed mb ewlg azekdy rnyn ,'`iypl ewlg azekde
dpiad jke ,ugxnde dagxd enk ,mdipy lr mixeq`d mixacd

,`xnbd dywn okle ,zrk `xnbdøñzéî éànàxq`p recn - ©©¦§©
oi` aey `ld ,`iypl ewlg z` xqn xicndy ote`a xcend

,`xnbd zvxzn .ea wlg xicnl,úLL áø øîàepipyy dn ¨©©¥¤
`l` ,mixeq`d mixacd hexit jynd df oi` '`iypl ewlg azekd'

éðz÷ éëäz` dhxity xg`y ,dpynd z` zepyl yi jk - ¨¦¨¨¥
dpynd dxn` ,xcend lr mixeq`d mixacdïúðwz äîely ©©¨¨¨

,xird ly mixacn zepdil elkeiy dfn df mixcendeázëémdipy ¦§§
z`ï÷ìçxird ly mixaca,àéNpìmipdp mpi` mdy `vnp jke ¤§¨©¨¦

.df ly ewlgn df
ïéa äîe èBéãäì áúBk ãçàå àéNpì áúBk ãçà ,øîBà äãeäé éaø)©¦§¨¥¤¨¥©¨¦§¤¨¥©¤§©¥

éøö ïéà ,àéNpì áúBkä ,èBéãäì áúBkì àéNpì áúBkúBkæì C ¥©¨¦§¥©¤§©¥©¨¦¥¨¦§©
éøö ,èBéãäì áúBkäå,äæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçå úBkæì C §©¥©¤§¨¦§©©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤

.(äåäa àlà àéNða eøac àì ,úBkæì íéëéøö§¦¦§©Ÿ¦§§¨¦¤¨©Ÿ¤
,dpyna epipyúBkæì ïéëéøö ìéìb éLðà ïéà ,øîBà äãeäé éaøz` ©¦§¨¥¥©§¥¨¦§¦¦§©

meyn ,`iypl mwlg.ïäéãé ìò ïäéúBáà eáúk øákL¤§¨¨§£¥¤©§¥¤
z` eazk lilbd iyp` ly mdizea`y mrhd dn zyxtn `xnbd

:`iypl mwlg
àéðz,`ziixaaìéìb éLðà ,øîBà äãeäé éaømincewd zexeca ©§¨©¦§¨¥©§¥¨¦

ïéðøèð÷daixn ilrae mipqrk -äfî äæ äàðä ïéøãBð eéäå ,eéä ©§§¨¦¨§¨§¦£¨¨¤¦¤
mixaer eidy leykn dfn mxbpe ,mqrk jeznlr xcp xeqi` lr

ly mixac x`ye ugxnd ziae zqpkd ziaa miynzyn eidy ici
okle ,xirdíäéúBáà eãîò,mdly zea` iza iy`x -åegixkd ¨§£¥¤§

cr mze`yeáúëz` mlekïäé÷ìçxird ly mixaca,àéNpì ¨§¤§¥¤©¨¦
jiiy lkde ,xird ly mixaca wlg mey xird ipal oi` `linne

.`iypl

äðùî
Bì ïéàå ,Bøéáçî äàðä øcenäxcenl -äîyBðúBð ,ìëàiozep - ©¨£¨¨¥£¥§¥©Ÿ©§

lk`n xicndìmc`ì øçàíeL[mylÎ]äläå ,äðzîxcend - §©¥§©¨¨§©¨
,da øzeî`linne ,xicnd ly epi` lk`nd dpizpd xg`y oeik ¨¨

.epnn dpdp epi` xcend
zepwdl oeekzn epi` xicnd m`y x`al dyrn d`ian dpynd

:epnn zepdil xcend xeq` ,xg` mc`l zn`a
a äNòîmc`ãçàäàðä epîéä øãBð åéáà äéäL ,ïBøBç úéáa`ly - ©£¤§¤¨§¥¤¨¨¨¦¥¥¤£¨¨

,epan dpdiäéäåoadàéNî[ozgnÎ],Bða úàeia` lkeiy dvxe §¨¨©¦¤§
,oi`eyipd zcerqa szzydløîàåoad,Bøáçìdøöçjxriz day §¨©©£¥¨¥

oi`eyipd zcerqådäãeòñoi`eyipd lyïpéä íéðeúðdpznaéðôìE §§¨§¦¦¨§¨¤
dpi` dpznd zilkze ,jl -àaà àáiL éãk àlàipnn xcend ily ¤¨§¥¤¨Ÿ©¨

d`pd,äãeòqa eðnò ìëàéådpdp `ed ixdy ,xeqi` lr xeari `le §Ÿ©¦¨©§¨
.ilyn `le jlynøîà,exiag elíä élL íà,dcerqde xvgdéøä ¨©¦¤¦¥£¥

,íéîMì ïéLc÷eî íäoeik ,mc` lkl d`pda md mixeq` eiykre ¥§¨¦©¨©¦
.md ycwdyBì øîàike ,ozepdúà Eì ézúðdcerqde xvgdélL ¨©¨©¦§¤¤¦

ick,íéîMì íLéc÷zLwx `id dpizpdy yxetna jl izxn` `ld ¤©§¦¥©¨©¦
.`l eze dcerqa epnr lek`l ia` lkeiy jxevlBì øîà,lawnd ¨©

úà éì zúðdcerqde xvgdElL,dxenb dpzna `làlàick ¨©¨¦¤¤§¤¨
éáàå äzà àäzLïéúBLå ïéìëBà Coi`eyipd zcerqa cgiaïévøúîe ¤§¥©¨§¨¦§¦§¦¦§©¦

,äæì äædpzn dzid `ly oeik `id xeqi`a ef dlik` zn`ae ¤¨¤
,d`pd epnn xcen `edy s` epa lyn dpdp a`dy `vnpe ,dxenb

BLàøa éeìz ïBò àäéåm`y ,ok xn` envr lr xnelk ,lawnd ly ¦¥¨¨§Ÿ
liykdl mxby dna oeerl xacd el aygi ef dpzn lawl mikqi

df dyrn xg`l .xcp xeqi`a ozepd ly eia` z`íéîëç eøîà, ¨§£¨¦
dðéàL äðzî ìkick cr dxenb dpzndLéc÷ä íàLlawndàäz ¨©¨¨¤¥¨¤¦¦§¦¨§¥

úLce÷îäðzî dðéà ,.ozepl jiiy xacd aygp oiicre ,llk §¤¤¥¨©¨¨
:o"xd zqxib

dðéàL äðzî ìk`ed da oicde ,dxenbe zizin` dpzníàL ¨©¨¨¤¥¨¤¦
äLéc÷älawnd.äðzî dðéà ,úLãe÷î dðéà ¦§¦¨¥¨§§¤¥¨©¨¨

àøîâ
zepdil xcenl xzeny oica dgzt dpynd `ld ,`xnbd dywn

ok m`e ,xg`l dpzna eiqkp z` ozi xicndy ici lrd`iad ji`
jk xg` dpyndäNòîøBzñìcg`a dyrnn ixdy ,xzidd z` ©£¤¦§

,miiw xcpd xeqi` oiicre dliren dpznd oi`y x`ean oexeg zian
.eiptl dpypd oicd z` xzeqd dyrn `iadl `pzd jxc oi`e

,`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçoeyla oexqg yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,df oic da siqedl yie ,dpyndBúléçz ìò BôBñ çéëBä íàåoi`y §¦¦©©§¦¨

,dxenb dpzna ozil ezpeekøeñà.dpzndn zepdil xcendlre ¨
,dpynd d`ian jkãçàa ïBøBç úéáa énð äNòîexcen eia` didy ©£¤©¦§¥§¤¨

,xg`l dpzna dcyde xvgd z` ozpe d`pd epnnäåäc[didyÎ] ©£¨
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דיא

miwxt dyelya` cenr gn sc ± iriax wxtmixcp
òöîàáù øåáäåidlya yxtnck .) oiaexirc `xza wxt.cw sc.(.øéòä äúåà ìù øáãá
.od odipy lyc.íéøôñäå.xird dze` iyp` mr zern oda epzp odipyy ,dxez ixtq

å÷ìç áúåëäåàéùðì..dl yxtn `xnba.úåëæì ö"à àéùðì áúåëäùla` .xg` i"r

.heicd gkn dti `iyp gk dfae ,zekfl jixv - heicdl azekd.äååäáwelgl jxc oky

'nb :`iypl ceakéùðà øîåà äãåäé éáø àéðú
.ïä ïéðøèð÷ ìéìâ.od mipqrk.åáúëåly xacn

oixzen el`e el` ediy ick ,`iypl xird dze`

.odaéðúî'äî åì ïéàå åøéáçî äàðä øãåîä
.ìëàéjci`a lirl inp izii` oizipzn jd

) oiwxitc.bn '`l` dl hwp `l mzdc `l` ,(

,xwtd dlr `pzinl irac meyn ,`weic meyn

.iqei iax da biltc.åùàøá éåìú ïåòä àäéå
.eci lr lke` d`pd xcend eia` `diyåøîà

.äðéàù äðúî ìë íéîëç,lawnd zeyxa jk lk

.dpzn dpi` - zycewn dpi` dyicwd m`y

'îâ.øåúñì äùòî:ipzw `yixacxcend

,b"dk carnl ivnc ,`zpwz ipzwe ,'eke d`pd

.mipey`xd eixac xezql 'eke dyrn ipz xcde

.éðú÷ éëäå àøñçî éøåñçxcend :oizipzna

d`pd.'eke.åúìçú ìò åôåñ çéëåä íàåozp `ly

- lk`ie dfl oziy zpn lr `l` el,xeq`

.'eke inp dyrne.åðù àì`l` ,dpzn dpi`c

:l"` ikdc rnync ,"jiptl opide" dil xn`c

.`a` `aiy zpn lr `l` jl oipezp opideìáà
äéúòãî ìëàéå àáà àáéù êéðôì ïäå äéì øîà

.äéì øîà à÷ã àåä,jl mipezp ode :rnyn ikdc

xn` :`"r .el `wec ied ,`a` `aiy jzrca mde

opide" oia welig `ki`c `nize weciz `l :`ax

,ixiq` ediiexz i`cec ,"jiptl ode" oia "jiptl

lr `l` el ozp `ly eilr zgken ezcerq `dc

opide" c"nk l"dc ,lk`ie eia` `eaiy zpn

."jiptl
éôéë
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ïéøåñàå.xird dze` ly xaca,oda wlg zxg` xir iyp`l oi`y iptn ,da mixc mdy

oitzeyk edl eede ,xird iyp` cnrna xird iaeh 'f oxknl oileki mdy

df lr df oixqe`y..äáéúäåoda oixewy mixtqde ,zexwl dxez xtq dilr oipzepy.

áúåëäå.`iypl ewlgikdac .`iypl owlg eazki - ozpwz dn :w"dc `xnba yxtn

xzen dlde ,dpzn meyn xg`l ozep :opzck ,ixy

da.áúåëäùjixv oi` `iypl.úåëæì
`ly t"r` ,dpw - dpzn xhy el azky ciny

`iypd gk dtic meyn ,eliaya mc` dkf.àìå
.deeda `l` `iypa exacjneq mc` oi`y

.eilr epxq`i `ny itzqnc ,xg` mc`l zepwdl

xeq`l ekxc oi`y ,`iypl aezkl ebdp jkitle

cg`c ixn`c opaxl :il dywe .zeixad lr ez`pd

l"nw i`n ok m` - zekfl oikixv df cg`e df

meyn xg`l ozep :ipnf ixz dl opz `d ?'ipzn

`w - dcedi iaxl `nlya .da xzen dlde ,dpzn

i`n opaxl `l` ,zekfl jixv epi`c ol rnyn

dld oi`c b"r`c l"nwc :ipira d`xpe ?l"nw

p"kdiaa ynzyn oiicry ,ozpy dnn wlzqn

`nlra dnxrd `niz `lc .ixy - dligzak

ly xaca oixeq`e ipzwc 'ipzne .xeq`e ,`id

,awri oa xfril` iax `le `id opax - xird dze`

oic da oi`y xvgk zqpkd ziac lirl xn`ck

lirl `zklid `wiqt`c oeik ,jklid .inc dwelg

denzl yie .'ipznl `zil - awri oa xfril` 'xk

) mixcp zekldn f"ta wqty l"f m"anxd lrc 'ld

e dxake .'ipznl inp wqte ,awri oa xfril` iaxk (

`xhy ikfn ikid ,eizeklda l"f o"anxd ebiyd

ixz ial.øãåîä.'eke exagn d`pd'ipzn jd

) lirlc oiwxita dl opz.bn sco`k zipyp `le (

eteq giked m`y ,da ycgzpy xac liaya `l`

ezlgz lr-xeq`e ,ied dnxrd.äéäå`iyn

.epa z`epa z` `iyn did xicn.ìëdpzn

dpzn dpi` zycewn dpi` dyicwd m`y dpi`y.

dpzn dny xifgdl zpn lr dpznc idpc ,xnelk

opixn`cke ,zycewn dpi` dyicwd m`c b"r`

) "oilgep yi" wxta:flw a"aedxifgzy zpn lr"c (

eyicwd ,"il-xn`w dil ifgc icinc ,yecw epi`

la` .`id dpzn dzryl n"nc mzd ip`y ,dil

oexeg zia ly ef dpzn-,dpi` dzryl 'it`

lr `xwzy `l` ,llk el dzepwdl oeekzp `ly

`pyil epiide .da xzen eia` `diy ick eny

dyicwd m`y dpi`y dpzn lk :ipzwc ,'ipznc

m`y dpzn lk :ipzw `le .'eke zycewn dpi`

ikd `pzc meyn .'eke zycewn dpi` dyicwd

`idy efk ,melk dpi`y dpzn lk :xn`w

zycewn dpi` dyicwd m`y ,dnxrda-dpi`

ike :ira dinxi iax :inlyexia `zi` ikde .dpzn

ipik ?dpyicwi `ly zpn lr dpzn ozep mc` oi`

zycewn `dz dyicwd m`y dpi`y ,dnxrda `idy dpzn lk ,`zipzn-dpzn dpi`.'îâ.ozpwz dneoixeq` edi `ly.äùòî.xezqlxn`c ip`y `kdc ,xn`w ynn xezql `l

`yixa `pzc i`nl direiql dyrn ipzinl `pzc digxe`c ?xeq`c `caer iziin ikid ,ixy `pz `xwirnc oeik :jixt ikd `l` ."jiptl opide" dil!íàå.ezlgz lr eteq gikedgikedy

ik `l` dil aidi `lc envra giken oiprdy t"r` ,yexita xn` `ly lk la` ."jiptl opide" xn`e dizlinl wiq`c ,oexeg zia zpzn oebke ,dnxrd `l` opi`y ozlgz lr eixac seq

dpzn `ied d"t` - xcen ipdzilc ikid.àìdil xn`c `l` epyïðéäå.jiptl,`id dxenb dpzne ,`ed d`pz e`lc ,dil xn`c `ed jzrcn - "`a` `aie" l"` la` .xenb i`pz iedc

) "h"ei" 'ta opixn`cke .ikd ciar ira i`c `l`.k dviadizxa ,liwy ifef d`n 'c :`ax xn`c ,"i`zxa aiqple `ipltl ifef d`n 'c ead" xn`c `edda (-aiqp `l ira i` ,aiqp ira i`.

à"ìerq h"n xeq` lk`ie `a` `ai elit` `l` xeq`c `ed jiptl opide l"`c `nrh `niz `l `ax xn` dl ixn`.eilr zgken ezcip`y `kd ,`ed i`pz e`l "`aie" `nlrac idpc

xn`yk `wecc l"f `"ayxd azk ,edin .xn`w xenb i`pzl - "`a` `aie" xn`c i`nc ,eilr zgken ezcerq jkld .xg`l dpzepe epa i`eypl dcerq oikn mc` oi`y icdq op`c meyn
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דיב
miwxt dyelyaa cenr gn sc ± iriax wxtmixcp

.àðúéëã éôéëlfeb didyivip`cenlln envr hnyn didy :ixn`c zi`e .ozytdxez

.ozyt ivip`a wqer dideêøá øá äåä éàå.éàî ïðáøî àáøåöyxei ine ,didi dn ,xnelk

?jiqkp.'åëå ïðáøî àáøåö äéøá øá éåä éàã ïéãä éð÷éìdixa xa ied `l izk`c meyn

,xaerl dkfn dil dede ,mleradkfnde.dpw `l xaerl.àåä úåð÷äì úðî ìò éð÷`xac

dil ipwn ,jkld ,oipw jixv `l eia` iqkpa

. `id dixa xal iiepw`l `zrc` dixalìëå
.úåð÷äì úðî ìò éð÷ã.oipw ied `làøãåñ àäã

.àåä úåð÷äì úðî ìò éð÷ozep ipwn `l `dc

,dicicl dil ipwn `de ,dpew ly eilk dpwnl

ik ,inp `kd .dpewl utg `eddl dil ipwn `wc

zepwdl zpn lr :xn`.ipw -àì äéì ñéôú éà
.ñéôúî`tpka lwyinl dpwn ira i`c ,dinza

dipwinle `xceqc`kil - dicicl dilwyinl ,

.dil ignc o`n.àøãåñ ãåòå`iddl inc `l

rnyn - dil qitz ik ,`xceq iab eli`c .llk

zpn lr oipw zrya `zyd ipw :dil xn` ikdc

zrya dil ipwne ,xceqd `zyd ipwe .zepwdl

,oicdc iqkp ipw la` .utgd oipwipw `w zni`l

jkld ,opaxn `axev dixa xa ied ikl - edl

epa oae ,odl zepwl xeq`e .ipw `l inp `zyd

diqkpl dil aidi eia` ira i`e dpw `l inp

.irac o`n lkleìò éð÷ã ïåøåç úéá úðúî àäå
.'åëå äéì øîà ïéðîéæ éð÷ àìå àåä úåð÷äì úðî
zgken ezcerqc ,ipw `lc `nrh epiid mzdc

,dcerq meyn `l` dil aidi `l i`cec eilr

ipdzinc ifgne li`ed ,xeq`e,inp `kd .dipin

,jci` dpw `l - `a` lk`ic ira `wc oeik

.xeq` ikd`e ,dipin eia` ipdzn `wc meynåàì
äìéôëá àéãùã àúìéî àä ééåúàì.i`d ,xnelk

,dixeaicl ltkc ,letk i`pza lheny dyrn

`axev dixa xa ied i`e ,oicd ipwil :xn`c

zi`e .dpw `l i`cec ,dixal diipwil - opaxn

hinyc `zlin `d iiez`l e`l i`n :iqxbceze`l `incc oexeg ziac `zlin .itika

itikc dyrn.`pzkc.àáøã äéúòîùã àøúá àðùéì ééåúéàì àìl"` 'it` :lirl xn`c

"`c `kid la` .xeq`c - "lk`ie `a` `aiy jiptl ode"ldixa xa ied i`c oicd ipwil"

.`ed zepwdl zpn lr ipw - "diipwl opaxn `axev
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àåää.`pzkc itik hiny dedc `xa dil dedc `xabozyt ly zeceb` apeb didy.

åøîà.i`n opaxn `axev jxa xa ied i`e dilm`e ?mze` dpwi `l dnl ,eilr `dz dn

xq`c o`nc lirl opiazk `dc .dixa xa edl ipw ded dilr edpixq`c b"r` `dc :xn`z

lknc ,ied dicic miqkpd seb ikd 'it` - odn zepdil i`yx epi`c b"r` ,dixa` diqkp

xa - oky oeike .eig`l e` eipal ozep :opz mewn

.d"r e` opaxn `axev ied i` edl zixi ded dixa

,ciar ivn - dixal edpipznl ira i` ,inp miigne

) lirl epyxitcke ,eig`l e` eipal ozep :opzck'c

.fneed `xab `eddlc ;ied ikd `caer jdc l"i !(

itik hiny iedc jci`e ,ilrnc cg ,ipa oixz dil

diqkpl edpiaznl ira dedc ea exikde .`pzkc

xa ied i` :dil exn` ikd meyne ,ilrnc `eddl

xcd`e ?miqkpa dkfi `l dnl opaxn `axev jxa

ded i`e ,`blt oicd ipwil ,ezixn`w xity :edl

opaxn `axev dixa-,`blt `eddl dixa dipwil

`l i`e-ilrnc `xa jdl edlek eedil.éøîà
.ipw `le `ed zepwdl zpn lr ipw i`zicanet

- dpzn dny xifgdl zpn lr dpznc b"r`c

ezryl da dkef `ed ixd mewn lknc ,ip`y mzd

dixal dil ipw` `lc ,`kd la` .dpnn ynzyne

edpipwilc ikid ik `l` ,llk eda ikfilc ikid ik

`xa jde .dpw `l - opaxn `axev ied ik dixal

`l i`dc `kid lk `dc ,iqkp edlek ipw ilrnc

edpipw` jci`l - ipw.áøålr ipw xn` ongp

.dpw zepwdl zpn`l` ,llk dfl ozp `ly t"r`

ipeltl dpwiy ick.àäãzpn lr ipw `xceq

.`ed zepwdleq dpew aidi ikc- dpwnl dixc

,oipw ea el `diy `l` ,xac meyl ea edkfn epi`

dil opiayg ikd 'it`e .ely rwxw el dpwiy icka

oipw :`nl` .dcyd z` gwel dpw eci lry ,oipw

dpw i`d ik.øîàol `nil o`n iy` ax dil

.qitzn `l dil qitz i` `xceqcjl `pn ,xnelk

ciar ivn `l ixnbl diaekrl dpwn ira i`c`zyd on zepwdl zpn lr ipw `xceq cere ?

`cg dia `ki` edin ,`ed "zepwdl zpn lr ipw" `xceqc xnel `vnzykl ,xnelk .`ed

.dpewl dpwn `xceq xcdnc inwn ,`zyd on "zepwdl zpn lr ipw" iedc - `zeilrnl

,opaxn `axev dixa ied ikl - ipw zni`l iqkp oild ,`kd la` .`ed eiykrn oipw mzqc

dze` cr mpwiy ezrc did `l i`ce - epal mzepwdl `l` edpwd `ly oeik `nzqnc

miizpa eda ciarl i`nc ,dry?àåääå.dixnl `xceq xcd `zrydl dzlk ,xnelk

zpn lr ipw" xn`c ,ongp axe .dwfga edpwdy oia oia oipwa edpwdy oia ,d`pwd dze`

) "miqkp dl eltpy dy`d" wxta xn` diteb edi`c ,dpw `lc mei miyly xg`l dpwna dcenc idp ,dpw "zepwdl.at zeaezkmiyly xg`l cr dpwz `le ef dxt jeyn" exiagl xne`dc (

"mei-`nzq xn`e ,opaxn `axev iedc cr ipwil `lc `icda xn` `lc oeik `kdc ongp axc c"q ded ,mb`a zcnera dpw `lc-,dil igc iy` axe .inc ied ikle eiykrn xn`c o`nk

dixa xal diipwlc ikid ik `l` zepwdl dvx `ly oeikc-ikd 'ixn` ik ,edine .eziipw dl dzlk `zry `idde ,dry dze` cr dpwiy oiekzp `l `nzqn-( oipwa `wecdwfge dkiyne

opaxn `axev dixa xa ied ikl ,cnere miiw xhydy ,xhy oipwa la` ,oiniiwzn opi`y-"mei 'l xg`l il zycewn z` ixd" dl xn`e xhya dy`d z` ycwnd `dc .ipw-m` zycewn

ipw `l dizrya i`e ,`ed dzin zngn devn `xab i`dc ,ipdn `l xhya 'it` `kdc d`xp ile .l"f `"ayxd .mzd `zi`cke ,hbd oiprl oke .ezwzp `le xhyd ca`p `l-dzin xg`l

( .dzin xg`l xhy oi`c ,ipw `l inp`nzq iy` ax bilt `wc ikide.øîà.ipw `le `ed zepwdl n"r ipwc oexeg zia zpzn `de ongp axl `ax dilxzen xcen iedil - ipw i`c,ea

xg` diwqt` `dc.ïéðîæ.eilr giken ezcerqc meyn l"`idp :il dywe .izeax 'it jk .xeq`e ,dnxrd `l` ied `l jklid ,epa i`eypl oikdy dcerq xg`l ozil ieyr mc` oi`y

oeik n"nc ,"jiptl opide" dil xn`c b"r` ,ixynl ded oexeg zia zpzna - ipwc `zi` m`c opiyw` d"t`e ,dixa xal iiepw`l `l` dixal icin aidi `lc xn` `icda `d ,eilr zgkenc

dea` ipdzilc xicn irac eilr zgken ezcerq :w"dc l"pe !"jiptl opide" `icda xn`c i`nn xzei zgken ike ?eilr zgken ezcerq dil ipy i`n - oky oeike .xg` diwqt` `d - ipwc

,`kd la` .ipdzn dicicn dea`c eilr zgken ezcerq jkld ?dpin dil `wtp i`n - `pixg` yipi`c dcerqn dea` iiepdzi`lc .`zlinc `gxe` `ed ikdc ,dixal edi` ciarc dcerqn

epa oal epnn dlgp uetwzy `le ,zelgp xcq jky ,dea`n xa ipdzilc `xab i`dl dil `gip ,daxc`.ïéðîæå.d`pd xcena xeq` xezie 'it` xn`c `id xfril` 'x l"`jiiyc e`l

d`pd xcen eli`e ,lfb meyn da zile `ixy lbxd zqixc zepenn ipica eli`c ,zepenn ipican ith mixcpa xfril` 'x xingnc ikid ikc .dihwp `nlra oeinclc `l` ,xezie oic `kd

ipw `lc opixn` - mixcpc `xneg meyn ,ipw `pic oiprl "zepwdl n"r ipw"c idp ,p"d - exvga qpkil xeq` exiagn.éàî.itikc `zlin `d iiez`l e`ln"r ipw `pic oiprl 'it`c

dpw `l zepwdl.àì.`axc dizrnyc `xza `pyil iiez`leilr zgken ezcerqc meyn ,xeq` "lk`ie `a` `ai" 'it`c xn`c.
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צדיך להיות מתפלל עם הצבוד, היינו שהעניינים שצדיך לבדדם, שעליהם מתפלל, 
הדי הוא כולל אותם עם הצבוד, ועל רדך מאמד דבותינו ז"ל כל תענית שאין בה 

מפושעי ישדאל אינה תענית
ממאמד י"ט כסלו ה'תשכ"ז
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דיג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc mixcp(ipy meil)

oldle ,epica mi`xen`d ewlgpy ,didy dyrn d`ian `xnbd
:df dyrna wqtpd oicd lr epizpynn `xnbd dywn

àøa déì äåäc àøáb àeääoa el didy mc`a dyrn -èéîL äåäc ©©§¨©£¨¥§¨©£¨¨¦
àðzéëc éôék.ozyt ly zeceb` apeb didy -déñëðì eäðéøñà ¦¥§¦¨¨©§¦§§¦§¥

déìòeiiga eiqkpn dpdi `ly df epa lr xcpa a`d xq`e - £¥
.ezenaedéì eøîàzepdil df jpa lr zxq` recn ,a`l mc` ipa ¨§¥

,jzen xg`l mb jiqkpnCøa øa éàåä éàåïðaøî àáøeöm` `ld - §¦£©©§¨§¨¥©¨¨
,mkg cinlz jpa oa didi,éàîel zzle ezepdl dvxz i`cea ©

`l epa mb ,eig` mr yxiln dfd oad z` zrpny oeike ,jiqkpn
.jiqkpn melk lawiïBäì øîàokle ,mz` miwcev ,mdl xn` - ¨©§

xne` ip`ïéãä éð÷éìwlg dxeyk bdep epi`y df ipa mb dpwi - ¦§¥¨¥
zepdile envrl mda zekfl lkei `l la` ,eig` x`y mr iqkpa

,mdnåoiprl `l` epipw lirei `lyéøa øa éàåä éàipa ly epaÎ] §¦£©©§¦
[dfdééð÷ì ,ïðaøî àaøeö.dyexia eia` wlga zekfl ckpd lkei - §¨¥©¨¨¦§§¥

,`xnbd dpceéàîdf oa ly epa m` xnelk ,df dxwna oicd dn - ©
e` ,dyexia eia` ly ewlga dkfi `ed m`d ,mkg cinlz didi

.`l
,minkgd dfa ewlgpy `xnbd d`ianéàúéãaîet éøîàinkg - ¨§¦§§¦¨¥

,epa oa jxevl epal dpwd a`dy df dxwny ,ewqt `zicanetéð÷§¦
àeä úBð÷äì úðî ìò,eiqkpa ynzydl zekf el dpwn epi`y - ©§¨§©§

,xg`l `ed dpwiy ick `id ez`pwd lkeúBð÷äì úðî ìò éð÷ ìëå ©§¨§¦©§¨§©§
éð÷ àìmc`l dpwi lawndy zpn lr `l` dpi`y d`pwd lke - Ÿ¨¥©

oad dkfi `le ,a`d ly ezxin` dliren `l okle ,dlg dpi` ,xg`
ly ewlga zekfl leki epi` mkg cinlzd ckpd `linne ,miqkpa

.eaq zyexia eia`ïîçð áøåe wlgp,øîàlr wx dpwnyk mby §©©§¨¨©
,zepwdl zpnéð÷,xacl di`xe .lawnd dkfe oipwd lg -àäc ¨¥§¨

àøãeñ`ed df ici lre xkenl dpewd ozepy xceq oipw ixdy - ¨¨
,rwxw epnn dpew,àeä úBð÷äì úðî ìò éð÷xceqd oi` ixdy §¦©§¨§©§

`ly oeik ,oipwd meza dpewl exifgn `ed `l` xkend cia x`yp
xceqd z` dpwn xy`ky `vnpe ,oipwd zlert jxevl `l` ozip
z` el dpwie xefgi xkendy zpn lr dpwn `ed ixd xkenl©
oipw did `l ok `l m`y ,xkend ea dkf ok it lr s`e ,xceqd

.llk lg xceqd
:xceq oipwn ongp ax zii`x z` dgec `xnbd

àøãeñc ïì àîéì ïàîe ,éMà áø øîàoipway [ongp ax] jl oipn - ¨©©©¦©¥¨¨§¨¨
,dpwnl dpewd ozpy xceqdéì ñéôz éàwifgde dpwnd qtz m` - ¦¨¦¥

dpewl exifgd `le envrl xceqañéôzéî àì`ld ,ea dkf `l - Ÿ¦§¦
m` la` ,dpewl xceqd z` xifgdl ebdpy `ed `nlra bdpn
zpn lr ipw' df oi`e ,leki `ed envrl eakrl dpwnd dvxi
zpn lr ipw'ay xyt`e ,xenb oipw aygp df okle ,'zepwdl

.dpw `l zn`a 'zepwdlãBòå,di`xd z` zegcle wlgl yi §
a mby xn`p m` elit`yàøãeñdpwnl xceqd z` ozep dpewd ¨¨

ly ote`aúBð÷äì úðî ìò éð÷xceqd xifgdl dpwnd aiiegne §¦©§©§©§
ixdy ,dlrn mb xceq oipwa yi mewn lkn ,dpewlàzLä ïî éð÷e§¦¦©§¨

xkend xifgny iptl cer ,xceqd z` xkenl ozep dpewdyk cin -
la` ,eiykrn `ed oipw mzq ik ,ea dkef xkend ,dpewl xceqd z`

ïéãäc ïéñëéð ïéìä,ok mpi` epal a`d dpwny el` miqkp -éúîéàì ¨¥¦§¦§¨¥§¥¨©
éð÷oad dpwiy a`d ly ezrc dzid onf dfi`l mzqd on ixdy - ¨¥

wx ,miqkpd z`ïðaøî àaøeö déøa øa éåä éëìepa didi xy`k - §¦¨¥©§¥§¨¥©¨¨
ixde ,okl mcew `le ,mkg cinlz oad lyäåä éëìeze` didiyk - §¦£¨

,mkg cinlz oaddéøîì àøãeñ øãä,eilral xceqd xfg xak - ¨©¨¨§¨¥

oipwd zelg zrya ,dwfga el dpwd m` oke ,xceqa el dpwd m`
.dpw `l okle ,ea zepwl oipw dyrn oi` xak

,dpw 'zepwdl zpn lr ipw'y xaeqd ongp ax lr dywn `xnbd
dpyna `aend oexeg ziaa dyrndn(.gn):

,ïîçð áøì àáø déì øîà'zepwdl zpn lr ipw'y xne` dz` ji` ¨©¥¨¨§©©§¨
,dpwàäådyrn `ld -ïBøBç úéa úðzî,epizpynayìò éð÷c §¨©§©¥§¨¦©

,àeä úBð÷äì úðîozie eia`l dpwiy ick wx lawnl dpwdy oeik §©§©§
,dcerqa lek`l eia` elåepizpyna dkldd dwqtpyéð÷ à÷ àì §Ÿ¨¨¥

ipw' `edy oipwy gkene .dcerqde xvgd z` lawnd dpw `l -
.lg `l 'zepwdl zpn lr

:`ax ziiyew lr ongp ax ly eizeaeyz
,ongp ax ipta z`f `iyew dywn `ax did xy`kïéðîéæmizirl - ¦§¦

déì øîàdpw `l oexeg zia zpzna `weecy wlgl yiy ,ongp ax ¨©¥
,lawndåéìò úçëBî Búãeòñc íeMîlk`iy `id ezpeek xwiry ¦¦§¨©©¨¨

ezrca oi` `linne ,epa i`eyip xear dyry ezcerqn eia`
ly eidi m` ixdy ,lawnl zn`a dcerqde xvgd zepwdl
`le ,lawnd on `l` elyn eia` dpdp `ly `vnp lawnd

.ezpeek dnlyedïéðîéæå`iyew dywn `ax did xy`k mizrle - §¦§¦
,efdéì øîàzrcl epizpyny ,xg` uexiz ongp axøæòéìà éaø ¨©¥©¦¡¦¤¤

øîàc ,àéä(:al lirl)øezéå eléôàxzeel milibx mc` ipay xac - ¦§¨©£¦¦
,eilr micitwn mpi`e dfl dfäàðä øceîa øeñàdf xaca zepdil ¨§¨£¨¨

oiprl zepennn xzei mixcpa exingdy epivny myke ,xicnd on
ipw oiprl mb exingdy xnel yi jk ,d`pd aygp epi`y s` xezie

s`y ,zepwdl zpn lroiprl mewn lkn ,dpw oipwd oic oiprly
xcpd xeqi` okle ,lawnd dpw `ly oecl dfa mixingn mixcp

.cner enewna
ipw'y xaeqd ongp ax lr ,epizpynn ztqep `iyew dywn `xnbd

:dpw 'zepwdl zpn lr
ïðzdpynd ly `tiqa epipy -(.gn),oexeg zia dyrn iableøîà §©¨§

dðéàL äðzî ìk ,íéîëçick cr dxenb dpzna zpzipíàL £¨¦¨©¨¨¤¥¨¤¦
dLéc÷älawndúLce÷î àäzäðzî dðéà ,lr le`yl yie .llk ¦§¦¨§¥§¤¤¥¨©¨¨

' zaizìk',dpyna dxn`pyéàî ééezéàì,zeaxl d`a `id dn - ¨§©§¥©
zeaxl ezpeek 'lk' oeyla dpey dpyna `pzdy mewn lka ixdy

,siqedleéôéëa àéãLc àúléî àä ééBúàì åàìd`a dpi` ike - ¨§¨¥¨¦§¨§©§¨§¦¥
`l` ,dpzn aygz `ly ea exingd mixcp oiprl wx `ly zeaxl
epi`y epal ezlgpa wlg dpwdy a`d oebk ,zepenn ipica elit`
,miqkpa dkfi mkg cinlz epa oa didi m`y zpn lr dxeyk bdep
ok m`e .llk oipw epi` 'zepwdl zpn lr ipw'y meyn ,oad dkf `l

.dpw 'zepwdl zpn lr ipw'y xaeqd ongp ax lr dyw
zvxzn,`xnbdàìz` oad dpwy ongp axk xnel yi mlerl - Ÿ

ipica elit`y zeaxl `a `l ,'lk' dpyna xn`py dne ,miqkpd
`l` ,dpw `l 'zepwdl zpn lr ipw' zepennäàøúa àðMéì ééBúàì§¨¥¦§¨©§¨¨

àáøc dézòîLclirl `ax xn`y oicd z` zeaxl -(.gn)itl ¦§©§¥§¨¨
el xn` ozepd m` elit` oexeg zia zpznay ,dipyd oeyld
rnyn `l` ,i`pz oeyl df oi`y 'lk`ie `a` `eaie' oeyla
meyn ,dpzn dpi` mewn lkn ,lawnd ly ezrca dlezy
mc` oi` ixdy ,dxenb dpznl ezpeek oi`y dgiken dcerqdy

.xg`l dpzepe epa i`eyipl dcerq oikn

ïéôúåùä êìò ïøãä
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מלחמה היא היפך השלום, ולכן כאשד נאמד פרה בשלום, אי-אפשד להשתמש 
בלשון מלחמה, כי אם בלשון קדב, שמודה גם על הקידוב כו'

ממאמד י"ט כסלו ה'תשכ"ז
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דיר

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

xcpd oeyly `l` ,mixenb mixcp mdy xcep mc`y mixcpd on yi
dfi`e ,xcpd oeyla millkp mixac dfi` x`al yie dxexa dpi`
ihxt ex`azi [wxid on xcepdÎ] eixg` `ad wxtae df wxta .`l

:mipey mixcpa millkp mpi`ye millkpd mipey mixac

äðùî
,'lyean' zepeyla millkp milk`n dfi` zx`an ef dpyn

.'dxcw dyrn'e ,'liyaz'
øãBpäzepdil `lyéìöa øzeî ,ìMeánä ïî,ielv lk`n -÷eìLáe ©¥¦©§¨¨§¨¦§¨

mpi` el` milk`ny meyn .ekxv lk lyean epi`y lk`n -
.'lyean' oeyl llka

:sqep oic
z íðB÷' øîà'íòBè éðéàL ìéLáa øeñà ,znirhCø äøã÷ äNòî- ¨©¨©§¦¤¥¦¥¨§©£¥§¥¨©

,jx `ede ,dxcwa lyazny xaca øzeîedxcw dyrn znirh ¨§
äáòa øzeîe ,znirhàèeîøeè äöéálcebl dphwzpy dvia - ¨¤¨§¥¨§¨

,d`etxl dieyre ,dqirl `ll drleal leki mc`yexzenúòìãá¦§©©
äöeîøä.'`fewxw' enyy mewnn d`ad zrlc -mixacd lkae ¨§¨

.'liyaz' llka mpi`y meyn ,liyazd on xcend xzen el`d
:sqep oic

øãBpäzepdil `lyïéà ,äøã÷ äNònî[epi`Î]äNònî àlà øeñà ©¥¦©£¥§¥¨¥¨¤¨¦©£¥
äzçúøm` la` .dxcwa daxd gezxle lyazdl jixvy xac - §©§¨

ìëa øeñà ,'íòBè éðéàL äøã÷ì ãøBiä íðB÷' øîàmilk`nd ¨©¨©¥¦§¥¨¤¥¦¥¨§¨
,äøã÷a ïéìMaúnälyazdle gezxl mikixvy mixaca wx `le ©¦§©§¦¦§¥¨

.dxcwl qpkpy dn lka envr z` xq`y oeik ,dxcwa daxd

àøîâ
m`d dpce ,'lyean' llka `ed ilvy xaeqd `pz d`ian `xnbd

:dpynd lr wleg `ed
àéðzlyeand on zepdil `ly xcepd ,`ziixaaøñBà äiLàé éaø ©§¨©¦Ÿ¦¨¥

,ilv lek`l eze`äéàø ïéàL ét ìò óàådxenb,øácì`ed ilvdy §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi mewn lkn ,lyean xac llkaøîàpL ,øácì øëæ'a minid ixac) ¥¤©¨¨¤¤¡©

(bi dl'ètLnk Làa çñtä (úà) eìMáéå',`ed gqt oaxw htyne ©§©§¤©¤©¨¥©¦§¨
df ixde ,'elyaie' oeyl weqta aezk ok it lr s`e ,y`a ezelvl
diy`i iax ly eixacn gkene .leyia llka dilvy xacl xkf
,ilva xzen lyeand on xcepdy da aezky ,dpynd ixack `ly

.lyean llka epi` ilvy oeik
ly `pzl diy`i iax oiay zwelgnd zxaq z` `xnbd zx`an

:epizpyn
éâìôéî÷ àäa àîéì,miwleg md df xacay xn`p `ny -éaøc ¥¨§¨¨¦§§¥§©¦

,øáñ äiLàémixcpayì øçà Clä,äøBz ïBLweqta ep`vny oeike Ÿ¦¨¨©©¥©©§¨
mb xeq` lyeand on xcepd okl ,leyia oeyla zllkp dilvy

,ilvaïìéc àpúåepizpyn ly `pzde -,øáñyøçà Clä íéøãða §©¨¦¨¨©¦§¨¦©¥©©
ì,íãà éða ïBLmixac ipy md leyiae dilv mc` ipa oeylay oeike §§¥¨¨

.ilva xzen lyeand on xcepd okl ,micxtp
,`xnbd dgecàìly `pzde diy`i iaxy x`al migxken Ÿ

xyt` `l` ,ewlgp epizpynàîìò éleëcepizpyn ly `pzd oia - §¥¨§¨
y mixaeq diy`i iax oiaeì øçà Clä íéøãðaíãà éða ïBL,`l` ¦§¨¦©¥©©§§¥¨¨

yøîoicd z` wqt dpynd ly `pzd -déøúà ékbedpd itl - ©¦©§¥
,eixebn mewnaøîeoicd z` wqt diy`i iax -déøúà ékitl - ©¦©§¥

e ,eixebn mewna bedpdïìéc àpúc àøúàa-ly eixebn mewna §©§¨§©¨¦¨
epizpyn ly `pzdìxyaìe ,'éìö' déì eø÷ éìöxyaeø÷ ìMeáî §¨¦¨¥¨¦§§¨¨

,'ìMeáî' déìwqt okle ,'lyean' e`xw `l ielv xyal la` ¥§¨

,ilva xzen lyeand on xcepdyeäiLàé éaøc àøúàamewna - §©§¨§©¦Ÿ¦¨
diy`i iax ly eixebneléôàxyal,'ìMeáî' eø÷ éìöwqt okle £¦¨¦¨§¨

.ilva mb xeq` lyeand on xcepdy
,`xnbd zl`eydì áéñð àø÷ àäåeixacl `iad diy`i iax ixd - §¨§¨¨¦¨

xwir ,`xnbd zvxzn .mc` ipa oeyln `le ,weqtd on di`x
mewn oeyla bedp did jky meyn `ed diy`i iax ly enrh

`ed `iady weqtde ,eixebnàîìòa àzëîñàdi`xd xwir epi` - ©§©§¨§¨§¨
.weqtdn `nlra fnx `l`

xn` ,dpyna epipy'eë ìéLáz íðB÷dyrna xeq` ,mreh ipi`y ¨©§¦
:dara xzene ,jx dxcw

,`xnbd zl`eyøãð ìéLázî àäå,'liyaz'n xcp df mc` ixd - §¨¦©§¦¨©
.dar liyaz lek`l el xzen cvike,`xnbd daiyn,éiaà øîà̈©©©¥

àpz éàäl dpynd ly `pzd -àzôéø déa ìëàúîc éãéî ìk ©©¨¨¦¦§¦§£¦¥¦§¨
déì eø÷ ìéLáz,'liyaz' `xew `ed zt mr lk`pd xac lkl - ©§¦¨¥

.'liyaz' `xwp epi` zt mr lk`p epi`y dar dxcw dyrn okle
`xwp zt mr lk`pd xac wxy jkl dgked `xnbd d`iane

,liyazàéðzäå,`ziixaa epcnl ixdy -øeñà ,ìéLázä ïî øãBpä §¨©§¨©¥¦©©§¦¨
øeñàå ,ìéLáz éðéî ìëamb,ìMeáîáe ÷eìLáe éìöamby meyn §¨¦¥©§¦§¨§¨¦§¨¦§¨

,zt mr milk`p mdy itl ,liyaz llka mdúBiøèéäa øeñàå§¨§¦§¦
úBkøiptn ,miphw mirelca -ïäa ïéìëBà ïéìBçäLel` mirelca ©¤©¦§¦¨¤

z`.ïzét`xwp zt mr lk`py xac wxy `ziixadn gkene ¦¨
.liyaz

liren lk`n mpid mirelcy `ziixad ixac lr dywn `xnbd
:milegl

éðéà,dlegl miliren mirelc ike -àäåy did dyrn ixde -éaø ¥¦§¨©¦
ìç äéîøéL,dlg -deéqàì àéñà àeää déaâì ìòeil` qpkp - ¦§§¨¨©©§©¥©©§¨§©§©

,eze`txl ick `texddéúéáa úçîc àø÷ àæç`texd d`x - £¨¨¨§¨¦§¥¥
,eziaa zgpen zrlc÷ôðå dé÷áL,`vie eafr -øîà,`texd ©§¥§¨©¨©

déúéáa ïéãì déì úéà àúBî Càìîmc`l yi zeend j`ln `ld - ©§©¨¦¥§¥§¥¥
,eziaa dfdéúé äàqàì ìeòéà àðàågkene .eze`txl `eai ip`e - ©£¨¥§©¨¨¨¥

,`xnbd zvxzn .milegl okeqn lk`n `id zrlcy,àéL÷ àìŸ©§¨
,zrlc ibeq izya xaecny oeikéëékøa àäda aezky `ziixad - ¨§©¦¥

mdy ,mikx mirelca zxacn milegl lk`n md mirelcy
e ,dlegl milirenéðeMàa àämiwifn mirelcy xn`y `texd - ¨§©¥

.dlegl miwifn mdy ,miyw mirelc lr xaic dlegl
:sqep uexiz

déôeb àø÷a àä ,øîà àìeò øa àáømirelcy xn`y `texd - ¨¨©¨¨©¨§¨¨¥
,mirelcd seb lr xaic dlegl miwifnàø÷c déåeâa àäå- §¨§©¥§¨¨

dn lr zxacn milegl lk`n md mirelcy dxn`y `ziixade
enk ,milegl liren `edy ,mirelcd jezay,äãeäé áø øîàc§¨©©§¨

àø÷c àáéìeìelyal aeh ,zrlcd jezay dn -à÷ìéñacgi - ¦¨§¨¨§¦§¨
e ,micxz mràðzéëc àáéìeìaeh ,ozytd jeza `vnpy dn - ¦¨§¦¨¨

elke`làçzeka,gzek `xwpd ahex mr cgi -äæ øáãåaehy - §§¨§¨¨¤
,gzek mr cgi ozyt lek`l,õøàä íò éðôa BøîBàì øeñàick ¨§§¦§¥©¨¨¤

.jk elk`l ozytd lk z` exwri `ly
:sqep uexiz

,øîà àáøm` oiae miyw md m` oia dlegl miyw mirelc mlerl ¨¨¨©
e ,mikx mdïéìBç ïàîmilke` milegdy `ziixaa aezky dne - ©¦

l dpeekd mirelcïðaøiptn mileg mi`xwpy ,minkg icinlz - ©¨¨
ynn mileg mpi`y minkg icinlzle ,mgk z` dyizn dxezdy

.miwifn mirelcd ynn milegl la` ,miliren mirelcd
,`xnbd zx`anàáømi`xwp dxeza miwqerd opaxy xn`y ¨¨

`ed ,milegdéîòèì-,ezhiyl,àáø øîàc §©§¥§¨©¨¨
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כשם שאין לטעות ולהגריל מעלת עצמו, כך גם אין להקטין אותה
משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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דש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

כיוון שהעמירה נגר פיתויי היצד רודשת מלחמה קשה וכברה – צדיך יהורי לירע 
הקרוש-בדוך-הוא,  של  שליחותו  את  למלא  לו  שיש  והחוזק  התוקף  מעלותיו, 

מבלי הבט על כל הקשיים
משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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Iéëà÷c àðeä áøI 'éçkLà àðeä áø øa äaø .éñéqça§©¦¥©¨©©¨©§§¥§©¨§¨¨¥
?déãéa øî Iéëà÷ éànà :déI 'îà .déúòaöàa àñééc©§¨§¤§§¨¥£©¥©©¨¨¥¨¦¥
ïëc Iëå ,íéña àúòaöàa àñééc :áø øîà éëä ,I"à¨¦£©©©§¨§¤§§¨¨§¦§¨§¥
,déøa àéiçI áø déI øîà .úIúa ïëc Iëå ,ïézøúa§©§¥§¨§¥¦§¨£©¥©§¦¨§¥
IëéîI CI íéðnæî :déøa äaøI àðeä áø I"à ïëå§¥©¨§©¨§¥¦©§¦¨§¥©

àñééc¯àøBúc àøNéa IëéîI ,äñøt ãò¯àúIz ãò ©§¨©©§¨§¥©¦§¨§¨©§¨¨
àðeä áø I"à ïëå ,déøa àéiçI áø déI øîà .ïéñøt©§¦£©¥©§¦¨§¥§¥©¨
øáI ,Eaø dén÷ èBIôz àI íòcéî Ik :déøa äaøI§©¨§¥¨¦©©¨¦§©¥©§§©
,øáà IL àzIéúôI ïéîBc ïäL ,àñééãå àø÷ ïî¦¨¨§©§¨¤¥¦¦§¦§¨¤£¨
,äãeäé éaøå éñBé éaø .èBIt àkIî øBáL én÷ eJéôàå©£¦©¥¨©§¨§©¦¥§©¦§¨
I"à .àöeäa Iéëà ãçå déúòaöàa àñééc Iéëà ãç©¨¥©§¨§¤§§¨¥§©¨¥§¨
Iéëàc déI øîà !EúàBö éðIéëàî äzà éúî ãò :déúòaöàa IéëàãI àöeäa Iéëàc§¨¥§¨¦§¨¥§¤§§¨¥©¨©©¨©£¦¥¦¨§£©¥§¨¥
eúééà ïBòîL éaøå äãeäé éaø !E÷eø éðIéëàî äzà éúî ãò :àöeäa IéëàãI déúòaöàa§¤§§¨¥¦§¨¥§¨©¨©©¨©£¦¥¦§©¦§¨§©¦¦§©§
àI àîòè éàî :äãeäé éaø I"à .Iëà àI ïBòîL 'ø ,Iëà äãeäé éaø ,ïéétñBIa eäéén÷I§©©§§§©¦©¦§¨£©¦§¨£©©¦§¨©©§¨¨
:äãeäé éaø déI øîà .øwéò Ik íéòî éðaî ïéàöBé ïéà eJà :ïBòîL 'ø déI øîà ?øî Iéëà̈¥¨£©¥¦§¥¥§¦¦§¥¥©¦¨¦¨£©¥©¦§¨
:ïBôøè éaø déI øîà .ïBôøè 'øã dén÷ áéúé äåä äãeäé éaø .øçîI ïäéIò CBîñpL ù"ë¤¦§£¥¤§¨¨©¦§¨£¨¨¥©¥©§£©¥©¦©§

éðt íBiäéãáò eàöé Lîà :déI øîà .ïéaeäö EàIa íeðIëàå ,ïéãøz eðI eàéáäå ,äãOI E ©¨¤§¦£©¥¤¤¨§£¨¤©¨¤§¥¦¨§¨¦©£©§§Ÿ
çIîa íeðIëà íàå .çIî¯:äãeäé éaøI àúéðBøèî àéää äøîà .ïéaeäö eðéðt eéäL ïkL Ik ¤©§¦¨©§§¤©¨¤¥¤¨¨¥§¦¨§¨©¦©§¦¨§©¦§¨

àzIcáàå àLecé÷ àJà àðîéòè éà ,àúzéà àéääc àãéa àúeðîéä :dI øîà !?éåøå äøBî¤§¨¥£©¨¥¨¨¦¨§©¦¦§¨¦¨¥§¨¤¨¦¨§¦§©§¨
."åéðt øéàz íãà úîëç" :àJà .úøöòä ãò çñtä ïî éòãéö épøâBçå ,àçñôc éñk äòaøàå§©§¨¨¨¥§¦§¨§§©¦¦§©¦©¤©©¨£¤¤¤¨¨§©¨¨¨¦¨¨

éðt :äãeäé éaøI àðéî àeää 'éI øîàéàãeäéa :I"à .ïéøéæç éIcâîk éà úéaø éåIîk éà ïéîBc E £©¥©¦¨§©¦§¨¨¤¦¦§©§¥¦¦¦¦§©§¥£¦¦¦¨¥
äòL Iëå ,àLøãî éa ãò àúéa ïî éI úéà àqkä úéa äòaøàå íéøNò àJà ,ïøéñà eäééåøz©§©§£¦¨¤¨¤§¦§©§¨¨¥©¦¥¦¦¦¥¨©¥¦§¨¨§¨¨¨
,déôúk Iò àôIeb Ié÷L àLøãî éáI Iéæà ãk äãeäé 'ø .ãçàå ãçà IëI ñðëð éðà äòLå§¨¨£¦¦§¨§¨¤¨§¤¨§¨©¨¥§¥¦§¨¨¨¥§¨©©§¥

Ié÷L ïBòîL éaø .äéIòá úà úãaënL äëàIî äIBãb :øîàäIBãb :øîà ,déôúk Iò àpö £©§¨§¨¨¤§©¤¤¤§¨¤¨©¦¦§¨¥©¨©©§¥£©§¨
.éáèeäc àîéIb äãáò ,àøîò zè÷ð z÷ôð äãeäé éaøc eäúéác .äéIòa úà úãaënL äëàIî§¨¨¤§©¤¤¤§¨¤¨§¥§§©¦§¨¨§©§¨§©§©§¨¨§¨§¦¨§§¥
éqkéî ãëå .éJöîe éqëî äåä ééeJöI äãeäé éaø ÷éôð ãëå ,déa àéñkéî à÷eLI z÷ôð ãk©¨§©§§¨¦©§¨¥§©¨¥©¦§¨§©¥£¨§©¥§©¥§©¦©¥
'ø ,àúéðòz IàéIîb ïa ïBòîL ïaø øæb àãç àðîéæ ."Iéòî éðèòL Ceøa" Cøáî äåä déa¥£¨§¨¥¨¤£¨¦§¦¦§¨£¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©£¦¨
.Iéa÷ àIå àîéIb déI øãL .àéeqk déI úéà àI :déI ïéøîà .àúéðòz éáI àúà àI äãeäé§¨¨£¨§¥©£¦¨¨§¦¥¨¦¥¦¨§©¥§¦¨§¨©¥
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נרדים. פדק שישי - הנורד מן המבושל - רף מט עמור ב - מתוך מהרודת "אבן ישדאל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       דש"י

בווראי שישנו סיוע מלמעלה, כמה פעמים ככה, למלא את השליחות לעשות לו 
ית' רידה בתחתונים, מתוך גאולה וחידות אמיתית, ערי יקויים היעור וההבטחה 

שתהי' הגאולה האמיתית והשלימה על-ירי משיח צרקנו
משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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דיז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc mixcp(iyily meil)

ïàîky jka mixaeq ep` in zhiyk -ïðélöîmilltzny -ep` §©§©¦©
,dpyd zenin mei lkaéøéö÷ ìòileg `tex zlitza ,milegd lr - ©§¦¥

,l`xyi enréòéøî ìòåmiylgd lre -,ïàîk]`id epizlitz §©§¦¥§©
kzhiy,éñBé éaødpyd y`x zkqna xaeqd(.fh)lka oecip mc`y §©¦¥

wx oecip mc`y mixaeqe ,eilr miwlegd minkgl eli`y .mei
mei lka jk lr lltzdl oi` ,dpyd y`xa.[eîdnøîàcz` `ax ¦§¨©

ze`nbecd izydpéî òîL ,éòéøîe éøéö÷yiy jkn micnl ep` - §¦¥§¦¥§©¦¨
y ,irixnl ixivw oia lcadéøéö÷epiidLnî éøéö÷,mileg - §¦¥§¦¥©¨

e ,miileg zngn mytp dxvwyéòéøîepiid,ïðaømileg mpi`y §¦¥©¨¨
milltzn ep` mdilre ,mcenil aex zngn miylg `l` ,ynn

.'odixteq zhilt lr' zlitza
dyrna xeq` ,mreh ipi`y liyaz mpew xn` m`y ,dpyna epipy

,liyaz aygpe ztd z` ztln `edy meyn ,jx dxcwøzeîe¨
,äáòaztd z` ztln epi`y lke ,ztd z` ztln epi`y meyn §¨¤

:liyaz aygp epi`
epi` dar dxcw dyrny ,dpyna xn`pd oicdy zx`an `xnbd

.mlerd lkl dey epi` ,liyaz llka
ïéúéðúîoi`y meyn ,dar dxcw dyrn dxizdy epizpyn - ©§¦¦

`id ,liyaz `xwp epi`e ,zt mr elke`l jxcdéàìáak àìc- §Ÿ§©§¨¥
dxcw dyrn `idy ,dqiic lek`l mkxcy ,laa iyp` jxck `ly
xcepde ,mlv` liyaz aygp `ed ixd jky oeike ,zt mr ,dar

.dxcw dyrna xeq` liyaznàøéæ éaø øîàcéàLtè éàìáa ,- §¨©©¦¥¨©§¨¥¦§¨¥
,laa iyp` md miythàîçì éìëàcmgl zt milke`d -àîçìa §¨§¥©§¨§©§¨

mrh lk mitiqen mpi`e ,mgl mrhk dnrhy ,dqiic ly leaiha -
l`xyi ux` iyp`n mipey eid laa iyp`y mi`ex jkne .mleaiha

.zt mr ,dar dxcw dyrn `idy ,dqiic milke`y jka
:dqiica ztd leaih oecipa mihxt dnk `xnbd d`ian ,ab`

àcñç áø øîà,mc` epyi m`dïBäì ìéàLîcmze` l`yiy - ¨©©¦§¨¦§©¥§
ìöeäc éðc÷ð ïéìäì,mzlik` zxeva miwcwcnd lved iyp` z` - §¨¥©§¨¥§¨

àñééc ïéãä,ef dqiic -dìëéîì éìòî ïéëéä,dlke`l ie`x cvik - ¨¥©§¨¥¦©£¥§¥§¨
gnwn dieyrd dqiicd z` m`déhéçclek`l ie`xàîçìa §¦¥§©§¨

å ,éhéçcgnwn dieyrd dqiicd z`Bà ,éøòNc àîçìa ,éøòNã §¦¥§§©£¥§©§¨§©£¥
àîìc,jtidl `ny e` -éhéçc,mihg gnwn dieyrd dqiic - ¦§¨§¦¥

dlke`l ie`xéøòNãa,mixery gnwn ieyrd mgla -éøòNãe- ¦§©£¥§©£¥
dlke`l ie`x ,mixery gnwn dieyrd dqiiceéhéçãamgla - ¦§¦¥

.mihg gnwn ieyrdàáødéìëàezit z` ztln did -éñéñça- ¨¨¨§¥©£¦¥
.zeilw gnwn dieyrd dqiic mr

:dqiicd zlik` oipra mitqep mihxt d`ian `xnbd
déçkLà àðeä áø øa äaø[e`vnÎ]àðeä áøì,eia`àñééc ìéëà÷c ©¨©©¨©§§¥§©¨§¨¨¦©§¨

déúòaöàa.eici zerav`a dqiic lk`y -ìéëà÷ éànà ,déì øîà §¤§¨¨¥¨©¥©©¨¨¦
déãéa øî.eicia ipec` lke` recnàñééc ,áø øîà éëä ,déì øîà ©¦¥¨©¥¨¦¨©©©§¨

íéña àzòaöàadaixr `id rav`a zlk`p dqiicd xy`k - §¤§©§¨§¦
,xzeiïézøúa ïëc ìëåzlk`p `idyk daixr dqiicdy oky lke - §¨§¥§©§¥

,zerav` izyaúìúa ïëc ìëådaixr xzei dqiicdy oky lke - §¨§¥¦§¨
.zerav` yelya zlk`p `idyk

,déøa äaøì ,àðeä áø déì øîà ïëå ,déøa àéiçì áø déì øîàxy`k ¨©¥©§¦¨§¥§¥¨©¥©¨§©¨§¥
Cì íéðnæî[jze`Î]àñééc ìëéîìie`x ,dqiic lek`l -zkll jl §©§¦¨§¥©©§¨

jk xearãòjldn xeriy.äñøtjze` epinfi xy`keìëéîì ©©§¨§¥©
àøBúc àøNéajk xear zkll jl ie`x ,xey xya lek`l -ãò ¦§¨§¨©

jldn xeriyïéñøt àúìzyely -.ze`qxt §¨¨©§¦
:dqiic zlik` ipiipra mdipal `ped axe ax epzpy zetqep ze`xed

,déøa äaøì àðeä áø déì øîà ïëå ,déøa àéiçì ,áø déì øîàm` ¨©¥©§¦¨§¥§¥¨©¥©¨§©¨§¥
zlk`y xg`l ,jita wex jl oncfpíòcéî ìk,lk`n xac lk - ¨¦¨©

e eprlazèBìôz àìeze`Caø dén÷.eceak iptn ,jax iptl -øáì Ÿ¦§©¥©¨§©
ueg -àø÷ ïî[zrlcÎ],àñééãåwex jl oncfpe ,mdn zlk` m`y ¦¨¨§©§¨

itl ,wexl dz` aiig ,mzlik` xg` dtaLm` ,el` mixaca ¤

ixd ,mzlik` xg`l jwex z` rlazøáà ìL àzìéúôì ïéîBc ïä¥¦¦§¦§¨¤£¨
,milkrzn mpi`e sebl miyw mdy ,zxter ly dliztl -åokl §

àkìî øBáL én÷ eléôà`kln xeay iptl cner jpid m` elit` - £¦©¥¨©§¨
èBìt.yiiazz l`e §

äãeäé éaøå éñBé éaø.zg` dxrwa dqiic cgi elk`ãçcg` - ©¦¥§©¦§¨©
,mdnìéëàd z`déúòaöàa àñééc,eici zerav`a -ãçåcg`e - ¨¦©§¨§¤§¨¨¥§©
mdnìéëà,dqiicd z`àöeäa.ur ztilwa -déì øîàcg` eze` ¨¦§¨¨©¥

ìéëàcdqiicd z`ì ,àöeäaexiagìéëàãdqiicd z`,déúòaöàa §¨¦§¨§§¨¦§¤§¨¨¥
äzà éúî ãòe ,jizerav`a dqiicd z` lke`éðìéëàîz`EúàBö ©¨©©¨©£¦¥¦¨§

.lk`na axrzn `edy ,jipxetiv zgzy jelkld z` -déì øîà̈©¥
cg` eze`ìéëàcdqiicd z`ì ,déúòaöàaexiagìéëàãz` §¨¦§¤§¨¨¥§§¨¦

dqiicdäzà éúî ãò ,àöeäa,ur ztilwa dqiicd z` lke` §¨©¨©©¨
eéðìéëàîz`Eweøjitl dqipkn dz`yk dtilwd lr wacpd ©£¦¥¦§

.lk`na axrzn `ed dxrwl dxifgn dz`yke
:dlik` ipiipra exn`py mihxt cer

eäéén÷ì eúéià ,ïBòîL éaøå äãeäé éaømdiptl e`iad -ïééôñeìa ©¦§¨§©¦¦§©§§©©§§§¦
.lekirl miywd mirx mip`z oin -ìëà äãeäé éaøe ,mip`zdnéaø ©¦§¨¨©©¦

ìëà àì ïBòîL.mdnäãeäé éaø déì øîà,oerny iaxlàîòè éàî ¦§Ÿ¨©¨©¥©¦§¨©©§¨
øî ìéëà àì.mip`zdn lke` ipec` oi` recn -éaø déì øîà Ÿ¨¦©¨©¥©¦

,ïBòîLmip`zøwéò ìk íéòî éðaî ïéàöBé ïéà ,elàmpi`y itl ¦§¥¥§¦¦§¥¥©¦¨¦¨
.milkrzn,äãeäé éaø déì øîà,ok m`ïkL ìk,mlke`l ie`xy ¨©¥©¦§¨¨¤¥

itlïäéìò CBîñpLmb epze` eriayiyøçîìmiakrzn mdy itl ¤¦§£¥¤§¨¨
.xzei jex` onf sebd z` mipfe mirna
ïBôøè éaøc dén÷ áéúé äåä äãeäé éaøiptl ayei did dcedi iax - ©¦§¨£¨¨¦©¥§©¦©§

.eax oetxh iaxïBôøè éaø déì øîà,dcedi iaxléðt íBiäïéaeäö E ¨©¥©¦©§©¨¤§¦
.mignye migxef -déì øîàjkl daiqd ,oetxh iaxl dcedi iax ¨©¥

y meyn `idLîàlenz` -éãáò eàöéEïéãøz eðì eàéáäå ,äãNì ¤¤¨§£¨¤©¨¤§¥¦¨§¨¦
,[miwlqÎ],çìî àìa íeðìëàådfk aeh lk`n eplk`e xg`ne ©£©§§Ÿ¤©

,dgnyn epipt zegxefçìîa íeðìëà íàåz` milke` epiid m`e - §¦£©§§¤©
,gln leaiza miwlqdïéaeäö eðéðt eéäL ïkL ìkeidy xnege lw - ¨¤¥¤¨¨¥§¦

.dgnyn xzei zegxef epipt
:dcedi iax ipt zx`d oipra zecaer dnk d`ian `xnbd

àúéðBøèî àéää äøîàzixkp dxy -,äãeäé éaøìjpidäøBî ¨§¨©¦©§¦¨§©¦§¨¤
,mipice ze`xedéåøådxn`e ,zexedl leki dz` ji`e ,xkzyne - §¨¥

.mixekiyd jxck zegxef eipt eidy itl jk eldì øîà,dcedi iax ¨©¨
àúzéà àéääc àãéa àúeðîéä,ef dy` iptl dpen`a rayp ip` - ¥¨¨¦¨§©¦¦§¨

.jipta xnelkàlà ,àðîéòè éàéñk äòaøàå àzìcáàå àLecé÷ ¦¨¦§¨¤¨¦¨§©§©§¨§©§¨¨¨¥
àçñôc,dlcade yeciwl oiin ueg ,oii llk merhl ikxc oi`y - §¦§¨

,xcqd lil ly zeqek rax`eéòãéö éðøâBçåzewxd z` ip` xyew - §§©¦¦§¥
,y`xd a`k zngnúøöòä ãò çñtä ïî,ip` xrhvny meyn ¦©¤©©¨£¤¤

,zeqekd zrax` ziizy zngn ilr a`ek iy`xe ,oii ziizya
.oii ziizya libx ip` oi`y ipiaz jkneàlà`id ipt zx`d zaiq ¤¨

xn`py enke ,iznkg iptn(` g zldw)'åéðt øéàz íãà úîëç'. ¨§©¨¨¨¦¨¨
é÷Bãö àeää déì øîàéðt ,äãeäé éaøìE,zegnye zegxefd,ïéîBc ¨©¥©§¦§©¦§¨¨¤¦

úéaø éåìîk éà,ziaixa mielnd miyp` iptk e` -ïéøéæç éìcâîk éà ¦§©§¥¦¦¦¦§©§¥£¦¦
zek`ln izya miwqerd ipty ,mixifg milcbnd miyp` iptk e` -
xky zeqipknd zek`lna miwqery zngn ,zegnye zegxef el`

.mwlga mignye ,dlecb dgxh `ll axdéì øîà,dcedi iax ¨©¥
ïøéñà eäééåøz éàãeäéa,mixeq` el` mixac ipy micedid lv` - ¦¨¥©§©§£¦¨

.zegxef ipt jk zngn `l i`ceaeàlàzegxefd ipt d`xn mrh ¤¨
y oeik ,mdéì úéà àqkä úéa äòaøàå íéøNòxnelk ,il yi - ¤§¦§©§¨¨¥©¦¥¦¦

,ixear mipnefnàLøãî éa ãò àúéa ïîzia cre izian jxca - ¦¥¨©¥¦§¨¨
,cnel ip` eay yxcndãçàå ãçà ìëì ñðëð éðà äòLå äòL ìëå§¨¨¨§¨¨£¦¦§¨§¨¤¨§¤¨

itl ,zexi`n ipt jkle ,iawpl jixv ip` m`d invr z` wceae
.iawp z` llk ddyn ipi`y

ekxca dyer did dcedi iaxy dbdpd cer `xnbd zxtqn ab`
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דיח

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

¯ àútéö éìc,dilr ayei didy zlvgnd z` dcedi iax mixd ¨¥¦§¨
,miaedfa mewnd lk `lnzpe qp dyrpeì déì øîàåàçeìLly §¨©¥¦§¨

,`iypdéàî éæçàkéà,il yi xyer dnk d`x -éì àçéð àì eäéî £¦©¦¨¦Ÿ¦¨¦
àîìò ïéãäa épäúéàcmlera zepdil dvex ipi` mewn lkn j` - §¦§©¦§¨¥¨§¨

.dfd
:ipr did `ed s`y `aiwr iax lr `xnbd zxtqn ,ab`

àáé÷ò éaødéì úLc÷úéà ,lgxòeáN àaìëc (øác) dézøa- ©¦£¦¨¦§©§©¥§©¥§©§©§¨¨©
xy`k ,reay `alk ly eza el dqx`zpòeáN àaìk (øa) òîL̈©©©§¨¨©

,jkndéñëð ìkî äàðä døcà.eiqkp lkn zepdiln dze` xicd ©§¨£¨¨¦¨¦§¥
déì äáéqðúéàå àìæàel d`yipe dkld z`f lka -àåúéña- ©§¨§¦§©¦¨¥§¦§¨

.sxegd zeniaeðb äåämiakey eid -àðáéz éaaexn ,oazd ziaa - £¨¨¥¦§¨
.mzeiprdééæî ïî àðáéz déì èéwðî à÷ äåä`aiwr iax dide - £¨¨§©¥¥¦§¨¦©§¨

,dizexrya fg`py oazd z` hwlndì øîàezy`l `aiwr iax ¨©¨
éì éàåä éà,sqk il didi m` -éì àðéîøàáäãc íéìLeøé Cdyr` - ¦£©¦§¦¨¦§¨©¦§©£¨

.milyexi ea xievny adf ly hiykz jl
eäiìà àúà,mngpl ickàLðàk ïBäì éncéàmdl dncp dide - ¨¨¥¦¨¦§¥§¤¡¨¨

.yi`kàáaà éø÷ à÷å,ziad gztn mdl `xwe -eáä ,eäì øîà §¨¨¥©¨¨¨©§¨
àðáéúc àzøet éìmeyn ,oaz hrn il epz -éúzà úãìéc- ¦§¨§¦§¨§¨§©¦§¦

,dcli izy`yíòcéî éì úéìådðebàìxac mey dl zzl il oi`e - §¥¦¦¨©§©¨
,eilr akyzydéúzðàì àáé÷ò éaø dì øîà,ezy`l -àøáb éæç ¨©¨©¦£¦¨§¦§§¥£¦©§¨

,df mc` i`x -déì úéà àì àðáéz eléôàc.el oi` oaz elit`y - ©£¦¦§¨Ÿ¦¥
:dxez cenll `aiwr iax jld cvik zxtqn `xnbd

déì äøîà,dlra `aiwr iaxl lgx -áø éa éåä ìéæzial jl - ¨§¨¥¦¡¥¥©
,dxez cenll yxcndìæàwqre ,yxcnd zial `aiwr iax jld - ¨©

dxezaïéðL éøñ ézøzdpy dxyr mizy -én÷[iptlÎ]éaøc ©§¥§¥§¦©¥§©¦
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.eiqkp lkàãç,`id el `ypdl jl did `ly dpey`xd daiqd - £¨

oeikéì éîc àìcCdaeyg dgtynn ribn epi`y ,jl dnec epi` - §Ÿ¨¥¦
,jzenkãBòåixdy ,el z`ypyk laq jnvrl znxby[C÷áL] §©§¨

ïéðL ïBälek úBiç úeìîøàel` mipy lk jyna jze` xi`yd - ©§§©§§¦
.dlra zn `ly dpebr dy` xnelk ,'dig dpnl`' jcaläøîà̈§¨

déì,ryx eze`l lgxéìéãì úéàö éàiziid ,il rney did m` - ¥¦¨¦§¦¦
y el zxne`àúééðøçà ïéðL éøñ ézøz éåäéìziaa didiy - ¤¡¥©§¥§¥§¦©£©§¨¨
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,eipt z`déì äøîà,ryxl -'Bzîäa Lôð ÷écö òãBé'(i ai ilyn)- ¨§¨¥¥©©¦¤¤§¤§

.exeara izxrhvpy `ed rceidéì ééeæçúéàì úúàze`xdl d`a - ¨©§¦§£¥¥

,eiptlïðaø dì ïçãî à÷`aiwr iax icinlz minkgd dze` egc - ¨©§¨¨©¨¨
,my eidyïBäì øîà,`aiwr iax mdl xn` -,dì eçépäitl ¨©§©¦¨

dxezdyå ,élLdxezdíëlL,ipnn mzcnly -àeä dlL- ¤¦§¤¨¤¤¨
lk dzekfae ,dxez cenll zkll il dvri `idy itl ,dl mikiiy

.mkcenile icenil
òeáN àaìk (øa) òîL,xirl lecb mc` ribdyìò ìéLzéàå àúà ¨©©©§¨¨©¨¨§¦§¦©

déøãéð,excp z` el xiziy ywiae `a -ééøzLàåz` el exizde - ¦§¥§¦§§¥
excpéøzLàå.eiqkpn zepdil `aiwr iax xzede - §¦§§¦

:xyrzp ipr did `aiwr iaxy mipyd xg`ly zxtqn `xnbd
àáé÷ò éaø øzòéà éléî úéL ïî`aiwr iax didp mixac dyyn - ¦¦¦¥¦©©©¦£¦¨

,`ed `aiwr iax xyrzd epnny oey`xd xacd :xiyràaìk ïî¦©§¨
òeáN.eiqkpn el ozpy lirl x`eank - ¨©

,`ed `aiwr iax xyrzd epnny ipyd xacdàzðéôñc àìéà ïî- ¦¦¨¦§¦§¨
did jxcdy .dpitq ly li`nàðéò ïéî déì ïéãáò àzðéôñ ìëc- §¨§¦§¨¨§¦¥¦¥¨

dpitqd didzy oniql ,urn li` zenc miyer eid dpitq lkl
,adf ixpica eze` mi`lnn eide ,li` enk dzkilda dlwàðîéæ¦§¨

àãçzg` mrt -deéLðàli`d z` egky -ék ìòàné ósega - £¨©§§©©¥©¨
,midàeä àúà`aiwr iax `a -edéçkLàxyrzpe ,e`vne - ¨¨©§§¥
.jkn

.`ed `aiwr iax xyrzd epnny iyilyd xacdàæååb ïîedaiz - ¦©§¨
,dpitqay oennd lk z` da zzl icka dieyryáéäé àãç àðîéæc§¦§¨£¨¨¦

`aiwr iax ozp -éàðetñì éæeæ äòaøà,miptq -éì éúééà ,eäì øîà ©§¨¨¥§©¨¥¨©§©§¥¦
íòcîxac il e`iaz -,edylkeçkLà àìåe`vn `le -àæååb àlà ¦¨©§Ÿ©§©¤¨©§¨

,oenn da ripvdl dieyrd daiz -ék ìòàné ó,mid seg lr - ©¥©¨
déì deiúà,el dze` e`iade -déì eøîà,`aiwr iaxl miptqd ©§©¥¨§¥

déìò àðøî ãéáòmixac cer `vnpy cr ,epipec` epl oizni - ¨¦¨¨¨£¥
jl `iadlçkzLéà`vnp -éøðéc éìî äåäcdaizd dzidy - ¦§©©©£¨¨¥¦¨¥

,ef daiz dribd okidn `xnbd zxtqne .mixpica d`lnàðîéæc§¦§¨
àzðéôñ úòáè àãç,dpitq drah zg` mrty -äåä à÷qéò éleëå £¨¨§©§¦§¨§¥¦§¨£¨
àæååb àeääa úéçîdaiza gpen did dpitqa didy oennd lke - ¨¦§©©§¨

,dnr drahe ,efàðîéæ àeääa çkzLéàå`aiwr iax d`vne - §¦§©©§©¦§¨
ef daize ,zr eze`aàúé÷eøñc ïîczgxe`l zkiiy dzid - §¦¦§¦¨

.mil`rnyi
.`ed `aiwr iax xyrzd epnny iriaxd xacdàúéðBøèî ïîe¦©§¦¨

,zern eicinlze `aiwr iax ekxved zg` mrty .[zixkp dxyÎ]
,`aiwr iaxl `zipexhnd dxn` ,dpnn zell `zipexhnl eklde
miaxr eidi mide `ed jexa yecwde ,zernd z` jl deln ipixd
onfd ribdyk .aegd oerxtl onf `aiwr iax rawe ,oerxtd lr
dkld ,zernd z` mlyl lki `le `aiwr iax dlg rextl
jiptl recie ielb mler ly epeax ,dxn`e mid ztyl `zipexhnd
dz`y xekf ,aegd z` rextl `eal leki epi`e dleg `aiwr iaxy
qp `ed jexa yecwd dyr .dze` il rxte ef d`eld xear axr
zeilbxne zeaeh mipa`a `ln fbx` dlhpe xqiw ly eza zihzype
eay mewnl ribdy cr fbx`d z` sgq mide ,mid jezl dwxfe
z` `zipexhnd dlhp cin ,mid zty lr `zipexhnd dzid
rextl `ae `aiwr iax `txzp mini xg`l .dklde fbx`d
`ed jexa yecwd ,`zipexhnd el dxn` ,eaeg z` `zipexhnl
dnn xzei il ozpe ,aegd z` il rxt xak jly axrd `edy
el dxifgdy oenn eze`ne ,xzei il ozpy dn z` jl gwe ,ziely

.`aiwr iax xyrzd
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miwxt dyelya` cenr p sc ± iriax wxtmixcp
éìã.àúôéö.dilr ayei didy zlvgnd diabd.àçåìùì äéì øîàå.dizial lf`céæç

.àëéà éàî.miaedf mewn eze` lk `lnzpe qp el dyrpy .il yi xyer dnk d`x

úáéñðúéàå.àåúéñá äéì.sxegd zenia.àðáéú éá åðâ äåäeid `ly .oazd oia mipyi eid

.zezqke mixk mdl.äééæî ïî àðáéú äéì èé÷ðî à÷.exryn oazd hwln didéì éåä éà
.àáäãã íéìùåøé êì àðéîø,wetiq il didi m`

xyrz`y-iza .adf ly milyexi jl dyr`

lka zxiievny ytpipiiprepiide .milyexi

) zay zkqna opixn`c.hp scmilyexi xir :(

.edziacl `aiwr iax dil carck ,adf lyàúà
.'åëå àááà àø÷ åäéìàzxew meyn ikd car

enk oaz elit` el did `l diciclc .odl gex

.mdl.êåáà êéì ãéáò øéôùjixc`c.diqkpn

.êì éîã àìã àãçcere .jnn rexb `edy

ixdy ,zeig zepnl`a jgipnyjgipddnk

. mipy.åúîäá ùôð ÷éãö òãåéixn`c zi`

dil dxn`e ,ded `aiwr 'xc drci zed idi`c

`lczed `lc ixn`c zi`e .dipira `ipbzin

dfan `l wicvc :dxn` `w ikd `l` ,drci

.iypi`l.àéä äìù íëìùå éìùlk `ed dci lr

.izcnly dnàáé÷ò éáø øúòéà éìéî úéù ïî
.òåáù àáìë ïî.diqkpa dil biltcàìéà ïîå

.àðéò ïî äéì ïéãáò àúðéôñ ìëã àúðéôñã
:iqxbc zi`e .li` ly oipr eze` on odl oiyer

oineide ,ur ly o`v oink oiyer eid .`piir

.mtqk ea mipzepéë ìò äåéùðà.àîé óegkyy

.`aiwr iax e`vne ,mid zty lr li` eze`l

àæååâ ïîå..daiz.éàðåôñì éæåæ äòáøàicxeil

.geixl mid.íòãî éì åúééà:xac mey il e`iad

.äéìò àðøî`iapy cr eilr epipec` oiznijl

.xzi.àúðéôñ äòáè àãç àðîéæã`penn lke

.`feeb `edda gpen ded `zpitqa dedcïîå
.àúéðåøèîmrtyoenn minkg ekxved zg`

x z` exbiye ,yxcnd zial daxdlv` `aiwr '

.lecb oenn dpnn dele ,zg` `zipexhn

rxtzy axr il didi in :el dxn` el dpzpyke

:el dxn` .dvxzy in :dl xn` ?reaw onfl il

xn` .mid zty lr dzia didy ,mide d"awd

`le r"x dlg onfd ribdyk .didi ok :r"x dl

`zipexhn dze` z`vi ,oennd `iadl leki did

jiptl recie ielb ,r"yax :dxn`e ,mid zty lr

jl ikqipkd .izern izpn`d dfd miled"awd

zial 'qpkpe ,xqiw [za] ly eala zehy gex

dlhpe eifpbzilhxwdwxfe,milmid dkilyde

dzlhpe `zipexhn dze` ly dzia gztldl `iad onf xg`le .xl` :dl xn`e ,oennd `aiwr 'xgieprawy onfa oennd jl iz`ad `ly jilizilgy ,,jly lkd `di :el dxn` .

ipennyezxhte ,zelecb zepzn el dpzpe ,dyrnd lk el dxtqe .epnfa icil `a.melyl
ïîå

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

éìã.`ztivzlvgn.éæç.`ki` i`nhiwp ded miqp dyrn.ïî.diifnoazd hwln did

dizexryn.àðéîø.`adcc milyexi jlikde .da xiievn milyexiy adf ly hiykz

) "dy` dna" wxta `zi`ck ,dl car.hp sc zay(.àúà.`yp`k oedl inc` edil`ick

mdn xzei miipr yiy mdl ze`xdle ,mze` mgpl.àìã.jl inc,jl dnec epi`y

jzenk daeyg dgtynn..àëéäì úàå
miie`x micba dl eid `ly.òãåéytp wicv

.ezndaeliaya izxrhvpy df `ed rcei.éìù
.`ed dly mklye`id .dliaya mkzxeze izxez

finl dvr il dpzpyax ial l.àìéà
.àúðéôñãli` zenc oiyer eid dpitq lka

dlw dpitqd `dzy oniqle ygpl ,urn

adf ixpic eze` oi`lnn eide ,li`k dzkilda.

ïîå.`feboenn dkeza ripvdl dieyrd daiz

) opixn`ck ,dpitqd.e d"x`pngxc `fb ia (-oeyl

xve`.ïîå.`zipexhnr"x ekxved zg` mrt

el dxn` .`zipexhn lv` eklde ,zern eicinlze

deel dz` didze ,jze` deeln ipixd :r"xl

.oerxtl onf dl raw .xaca miaxr mie d"awde

zty lr `zipexhn dze` dkld dpnf ribdyke

r"xy jiptl recie ielb ,r"yax :dxn` ,mid

dz`y d`x - eaeg rextl ecia did `le ,dleg

dlhpe xqiw ly eza zihzyp cin .xaca axr

jezl dwxfe ,adf ixpice zeaeh mipa` `ln fbx`

dze` dzidy mewna ez`iad mide ,mid

eze` dlhp cin .mid zty lr zayei `zipexhn

lv` el `ae r"x `txzp minil .dl dklde fbx`

.eaeg oerxtl ecia eizerne `zipexhn `idd

,aegd lk rxt `ede ,axrd lv` izxfg :el dxn`

dxifgdy oenn eze`ne .xzei il ozpy dn jl `de

r"x xyrzp el.
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àáé÷ò 'ø .àîIò ïéãäa épäúéàc éI àçéð àI ,eäéî¦¨¦¨¦§¦§©¥§¨¥¨§¨£¦¨
òîL ,òeáL àaIëc (øác) déúøa déI zLc÷úéà¦§©§©§¥§¨¥§©§©§¨¨©¨©
àIæà .déñëð Ikî äàðä døcà òeáL àaIk (øa)©©§¨¨©©§¨£¨¨¦¨¦§¥¨§¨
à÷ äåä ,àðáéz éa eðb äåä àåúéña .déI äáéñðúéàå§¦§§¦¨¥§¦§¨£¨¨¥¦§¨£¨¨

éI éàåä éà :dI øîà .dééæî ïî àðáéz déI èé÷ðî¯ ©§¥¥¦§¨¦©§¨£©¨¦£©¦
éI àðéîøïBäI éncéà eäiIà àúà .àáäãc íéILeøé C ¨¥¨¦§¨©¦§©£¨£¨¥¦¨¦©¥§

àzøet éI eáä :eäI øîà ,àáaà éø÷ à÷å ,àLðàk¤¡¨¨§¨¨¥©¨¨£©§£¦§¨
øîà .dðebàI íòcéî éI úéIå éúzà zãIéã ,àðáéúc§¦§¨¦¨©§¦§¦§¥¦¦©©§©¨£©
àðáéz eJéôàc àøáb éæç :déúzðàI àáé÷ò 'ø dÏ£¦¨§¦§§¥£¦©§¨©£¦¦§¨
Iæà .áø éa éåä Iéæ :déI äøîà .déI úéà àÏ¦¥¨§¨¥¦¡¥¥©£©
íILéîI .òLBäé 'øå øæòéIà 'øã én÷ ïéðL éøñ ézøz©§¥§¥§¦©¥¡¦¤¤§ª©§¦§¨
éøBçà ïî òîL ,déúéáI àúà à÷ ,ïéðL éøñ ézøz©§¥§¥§¦¨£¨§¥¥¨©¦£¥
ãéáò øétL :eäúéáãI òLø ãç dI øîà÷c déúéa¥¥§¨¨©¨©¨¨¦§¥§©¦¨¥

éIàãç ;Ceáà C¯éI éîc àIc[C÷áL] ãBòå ,C ¥££¨§¨¨¥¥§§©¨
úéàö éà :déI äøîà .ïéðL ïBäJek úBiç úeIîøà©§§©§§¦¨§¨¥¦¨¥

éIéãI¯IéàBä :øîà .àúééðøçà ïéðL éøñ ézøz éåäéI §¦¦¤¡¥©§¥§¥§¦©£©§¨¨£©¦
àúeLø éI záäéå¯äåä Iæà øãä .éøBçàI øãäéà ¦©©§¦§¨¦£©©£©£©£©£¨

äòaøàå ïéøNòa àúà .àúééðøçà éðL éøñ ézøz©§¥§¥§¥©£©§¨¨£¨§¤§¦§©§¨¨
óàå ,détàI àîIò éJek ÷eôð .éãéîIz éâeæ ïéôIà©§¦¥©§¦¥§¥¨§¨§©¥§©
:àòéLø àeää dI øîà .détàI ÷téîI úî÷ àéä¦¨©§¥©§©¥£©¨©§¦¨

ïçãî à÷ ,déI ééeæçúéàI úúà ."Bzîäa Lôð ÷écö òãBé" :déI äøîà ?àëéäI zàå§©§§¥¨¨§¨¥¥©©¦¤¤§¤§¨©§¦§©¥¥¨©§¨
àúà ,òeáN àaIk (øa) òîL .àeä dJL íëJLå éJL ,dI eçépä :ïBäI øîà .ïðaø dÏ©¨©£©§©¦¨¤¦§¤¨¤¤¨¨©©©§¨¨©£¨
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נרדים. פדק שישי - הנורד מן המבושל - רף נ עמור א - מתוך מהרודת "אבן ישדאל - )שטיינזלץ(" 
דש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

שצדיך  אומד  טוב(  שם  )הבעל  הסבא  האמצעי:  ארמו"ד  לבנו  סיפד  הזקן  דבנו 
שתהיה מסידת נפש על אהבת ישדאל, גם ליהורי שלא דאו מעולם

היום יום ט"ו כסלו

יוכל  יהורי ביאוש, ולומד לו שלא  אחת הרדכים של הלעומת-זה היא – להפיל 
לנצח במלחמת היצד שבתוכו
משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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miwxt dyelyaa cenr p sc ± iriax wxtmixcp
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r"x wxeizwwxy dn :jl xne` mipyd :dl xn` ?ok ziyr recn :el dxn` .dkae wgye

dtihny liaya -- izikae ;z`a dgexq

jiteiy liayacizrzelalwgyy dne .ux`a

dxivtd k"tr` .dl xnel dvx `l -cr ,ea

dxn` .el `ypze xiibzdl dcizry dl xn`y

.od :dl xn` ?daeyz yi ike :eldxiibzpexg`l

lecb oenn el d`iade ,el z`ype ,dlra zny.
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.äéìieey ,`hinxeh dvia `iddl.ifef `tl`ãò
.àøèåæúîãdrleal lekiy ick ,zhrnzny
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.lk`n ipin sl` zeyrl.àðéãì äéðîæàlr
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.äáåè" aizkciziyp) "daehb dki`de`xy (

eiykry `l` ,xakepi`x `l ep` la` .degky
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נרדים. פדק שישי - הנורד מן המבושל - רף נ עמור ב - מתוך מהרודת "אבן ישדאל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       דש"י

כך נעשה גם אצל כל אחר מישדאל, שיודש את האדץ – שכובש תחילה את האדץ 
שלו, דמ"ח אבדיו ושס"ה גיריו, "עיד קטנה זה הגוף", ואחדי כן כובש את חלקו 
בעולם, היינו, שנעשה בעל-הבית על ענייני העולם השייכים אליו וער שמתקיימת 
הנבואה ר"וידש את האדץ" כפשוטה – שבני ישדאל כובשים את אדץ ישדאל 

כולה, בביאת משיח צרקנו, בקדוב ממש
משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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דכא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc mixcp(iriax meil)

.`ed `aiwr iax xyrzd epnny iyingd xacdìL BzLà ïîe¦¦§¤
ñeôBøñeðøeègkeezn `aiwr iax didy .[qetex did enyy oec`Î] §§

ezial `a zg` mrt .egvpne dxezd iweqta xqiwd iptl enr
dl xn` ,mitref jipt recn ezy` eze` dl`y ,srfe xq dide
zeyx il oz ezy` el dxn` .mixaca ipxhpwny `aiwr iax iptn
,dnif `pey el` ly mdidl` ixdy ,dxiar xaca eliykdl
d`ae dhywzde dklde ,zeyx dl ozp .inr `hgi m` eyiprie
.dkae wgv wwx ,`aiwr iax dze` d`xyk ,`aiwr iax iptl
mixac izy dl xn` ,el` mixac dyely ziyr recn eze` dl`y
z`ay itl izwwx .yxt` `l iyilyd z`e ,jl yxt` iziyry
.rwxwa zelazdl cizry jiitei lr izikae ,dgexq dtihn
xiibzdl dcizry ycewd gexa d`xy iptn `ed ,wgyy mrhde
dleki m`d eze` dl`y .df xac dricedl dvx `le ,el `ypdle
dxiibzpe dkld ,od `aiwr iax dl xn` ,daeyza xefgl ip`

.oenn daxd el dqipkde ,el z`ype
d `aiwr iax xyrzd epnny iyiyd xacd.`eøa àòéè÷ ïîe¦§¦¨©

.íelLz` l`ye ,mbxdl dvxe ,micedid z` `pyy xqiw didy ©
rhwi m`d ,xrhvne elbxa zn xya el dlry in ,zeklnd iaeyg
zeklnd iaeyg el exn` ,xrhvie dpgipiy e` digie elbx z`
jilr micedidn xrhvn dz`y dz` s` xnelk ,digie dprhwi
meyn z`f zeyrl leki jpi` ,mely xa `rihw xn` .mbxdl

xn`py ,minyd zegexl elynp micedidy(i a dixkf)rAx`M iM'¦§©§©
miiwzdl leki epi` mlerdy enke ,'mkz` iYUxR minXd zFgEx©¨©¦¥©§¦¤§¤
m`y cere ,micedid `ll miiwzdl leki epi` mb jk zegex `ll
zxn` xqiwd xn` .drehw zekln jzeklnl e`xwi mze` bexdz
jlnd z` gvpny iny `ed zeklnd wegy `l` ,mipekp mixac
eze` elhpyk .my zny cr xtr `ln ziaa eze` mi`lek egekiea
dpitqd lr lag el dxn`e `zipexhn dxar ,xtrd zial eklde
zenl jled dz` `linny oeikn xnelk ,qkn `ll zxaery
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eiqkp lk z` ozepy xn` xtrd zial eze` ewxfyk .xearl leki
ivg el zzl oiekzpy yxce `aiwr iax cnr ,eixiage `aiwr iaxl
miptd mgl iabl ep`vny enke ,eixiag lk ewlgi xg`d ivgae
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øòBëî.xrekn didi jenk mkg cinlzy ie`xd on oi` xnelk - §¨
dì øîà,xqiwd zal dippg oa ryedi iaxCeáà úéaî éãîì- ¨©¨¦§¦¦¥£

ixdy ,xrekn ilka aeyg xac ozep `ed s`y ,xqiwdïéçéðî äna©¤§¦¦
ïéé,xqiwd jia` ziaadéì äøîà,xqiwd ly ezaàøçôc éðàîa- ©¦¨§¨¥§¨¥§©§¨

.qxg ilkadì øîà,dippg oa ryedi iaxàîìò élek,mlerd lk - ¨©¨¥¨§¨
oiid z` migipnàøçôa,qxg ilka -ås`ïezàmz` mb m`d - §©§¨§©

oiid z` egipzàøçôc éðàîa.miaeyg mpi`y qxg ilka -ïezà- §¨¥§©§¨©
,miaeyg mkpidy mz`ïeúéçàoiid z` egipz -àtñëc éðàîa ©¦§¨¥§©§¨

àáäãå.mkl ie`xk ,adfe sqk ilka -úìæàxqiwd za dkld - §©£¨¨§©
àøîç úîøåoiid z` dlihde -àáäãå àtñëc éðàîasqk ilka - §¨©©§¨§¨¥§©§¨§©£¨

,adfeéøñå.oiid uingde -dì øîà,dippg oa ryedi iaxóà §¨¥¨©¨©
ïk àúééøBàmixrekn miyp`a `vndl dkxc dxezd s` - ©§¨¥

,xqiwd za eze` dl`y .qxg ilk znbeckïéøéîâe ïéøétL àkéàäå§¨¦¨©¦¦§¦¦
miyp` yi ixde -,dxez micneld mi`pdì øîàoa ryedi iax ¨©¨

,xqiwd zal `ippgeðñ eåä éàeid el` minkg miyp` m` - ¦£§
,mixreknéôè ïéøéîb eåä.xzei micnel eid - £§¦¦§¥

:df oiprn dyrn cer zxtqn `xnbd
àòcøäpî äãeäé áøc dén÷ì àéúàc àéääàðéãìdy` dzid - ©¦§¨§¨§©¥§©§¨¦§©§§¨§¦¨

,`rcxdpn dcedi ax iptl d`ayàðéc ïî úáéiçúéàådaiigzpe - §¦§©§©¦¦¨
.oicadéì äøîàike ,dcedi axl oica daiigzpy dy`dìàeîL ¨§¨¥§¥

ïðc éëä Caø.ize` zpc dz`y enk oc did jax l`eny m`d - ©¨¨¦¨©
dì øîàm`d ,dy`l dcedi axdéì zòãé,eze` dxikn z` m`d - ¨©¨¨©§§¥

déì äøîà,dy`dïéà,d`xp `ed jke ,ok -àöeb,jenp -äaøå ¨§¨¥¥¨§©¨
déñéøk,dlecb ephae -íkeà,xegy ed`xn -dépéL äaøåeipiye - §¥¥¨§©¨¦¥

.zelecbdì øîà,dy`l dcedi axúéúà÷ dééefáìz` zefal - ¨©¨§©¥¨¨¦
,z`a l`enyàzîLa àúzà àéää éåäéz,iecipa ef dy` didz - ¤¡¥©¦¦§¨§©§¨
äúîe äò÷t.dzne dy`d dhhenzd - ¨§¨¥¨

dyrna xeq` ,mreh ipi`y liyaz mpew xn` m`y ,dpyna epipy
,dara xzene jx dxcwàèéîøeè äöéáa øzeîe: ¨§¥¨§¦¨

,`xnbd zxxanàèéîøeè äöéa éàî,`hinxeh dvia idn -øîà ©¥¨§¦¨¨©
dì ãéáòc àcáò ,ìàeîL`hinxeh dvia oikdl rceiy car -éåL §¥©§¨§¨¦¨¨¥

éøðéc àôìàyxtne .`id dyw dk`lny itl ,mixpic sl` dey - ©§¨¦¨¥
dvia gwel ,dze` miyer cvik l`enydì ìéiòîedze` qipkne - §©¥¨

éîéîç àiîa éðîéæ àôìàminrt sl` -,ming minaéðîéæ àôìàå ©§¨¦§¥§©¨£¦¥§©§¨¦§¥
éøéø÷ àiîa,mixw mina minrt sl`e -àøèeæúîc ãò`idy cr - §©¨§¦¥©§¦§§¨

zphwzndúéòìác éëéä ékzaa drleal mc` lkeiy lcebl - ¦¥¦¦§¨¦¨
,dzenilya etebl qpkize ,dqirl `ll zg`àáék úéà íàåm`e - §¦¦¥¨

eirna rvt yi dze` rlead mc`léøñdìò Cwacp rvtd - §¦£¨
.dvialàéúàå à÷ôð ãëådptznyk etebn z`vei dviadyke - §©©§¨§¨§¨

d`xnd itle ,rvtd dilryk dzenilya z`vei `id ,eikxvl
dlyàéñà òãé,`texd rcei -déì éòaúî ànñ éàîdfi` - ¨©¨§¨©©¨¦§¨¥¥

,df rvtl jixv dtexzéqzî éàîáe.`txzi cvike - §©¦©¥
,`xnbd zxtqnìàeîLz` wecal dvxe ,eirna rvt el didyk §¥

,ze`txzdl icka jixv `ed dtexz dfi` zrcl ick ,rvtdäåä£¨
déLôð ÷éãa,envr z` wcea did -àçìe÷a`xwpy xaca - ¨¦©§¥§§¨

z` rlayke .[`hinxeh dvia zpkda iwa did `ly itl] `glew
eide ,a`k mda yi m` ze`xl eirn lk ytytn did `glewd

,slrzn dide ,milecb dk eixeqidéìò déúéa éLðéà ïéøzñîc ãò©¦§©§¦¦§¥¥¥£¥
ïBäéøòNzrilw z` mixzeq ezia ipae ezy` eid eilr xrv aexn - ©§¥

.mdizexry
:milk`n ipin xexiaa sqep oipr d`ian `xnbd

dxeza xn`p(dk bk mixac)miapr Ylk`e Lrx mxkA `az iM'¦¨Ÿ§¤¤¥¤§¨©§¨£¨¦
i`yx ,edrx mxka wqerd lrety ,`ed dxez oic .'LraU LWtpM§©§§¨§¤
eppi` ike ,minkg eyxce .mxkay miaprdn ezk`ln zra lek`l
`l` ,'miapr' xnel cenlz dne ,miapr `l` mxka oi`y mircei
did ,mip`za lk`i `l miapra wqer lretd did m`y o`kn

.miapra lk`i `l mip`za wqer
íúä ïðzzexyrn zkqna dpyna epipy -(g"n a"t)y lret ,äéä §©¨¨¨¨

äNBòïéñôeìëa,oiqtelk mi`xwpd mip`z oina caer -ìëàé àì ¤¦§§¦ŸŸ©
òáL úBðáadid m` oke ,ray zepa `xwpd mip`z oinn lk`i `l - ¦§¤©

caer,ïéñôeìëa ìëàé àì ,òáL úBðáa,mip`z ipin mdipyy s`y ¦§¤©ŸŸ©¦§§¦
weqtdn epcnle ,micxtp mipin ipyk miaygp mewn lkn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc mixcp(iying meil)

àðéòác àåéøb ìëcdvx`y dcn lky -àðìé÷L.gw` -ì÷L- §¨§¦¨¦§¦¨¨¦§¨¨©
`xtw xa lhpäaø àìewéc,lecb lq -àøôek dééôçeze` ghe - ¦¨©¨©§¥§¨

,ztfadéLéø ìò déôçñå-,ey`x lr ektdedéì øîàå ìæàåjlde - §©§¥©¥¥§¨©§¨©¥
,iaxl xn`eøî éì ìéëéìipec` il cecni -éhéç éåéøb ïéòaøà ¥¦¦©©§§¦§¦¥¦¥

àðéLøcCa`zegicale] il aiig dz`y mihg ly zecn mirax` - §¨¦¨¨
.[ok el xn`éaø êeçàiax jiig -edéì øîà,`xtw xalåàì £©¦¨©¥¨

ïçcáz àìc Czøäæàzxenzae ,ipgcaz `ly jizxdfd `l ike - ©§©§¨§Ÿ§©§¨
z` jl aiig ipi` aey ipzgcay eiykre ,mihgd z` jl oz` z`f

.mihgddéì øîàmihgd z` lehil iz`a `l ,iaxl `xtw xa ¨©¥
m` ik ,jgca` `ly xkya il zghadyàðáéñð à÷ àðéLøc éhéç¦¥§¨¦¨¨¨¥§¨
.lehil iz`a jizieldy mixg` mihg -

:`xtw xae iaxn sqep dyrn zxtqn `xnbd
éaøc dézøáì àøt÷ øa dì øîà,iax ly ezal -àðéúL ,øçîì ¨©¨©©¨¨¦§©¥§©¦§¨¨¨¥¨

àøîçoii dzy` -Ceáàc àãewéøa,iptl cewxi jia`yk - ©§¨§¦¨©£
éð÷øé÷áeCnàc.iptl xnfze xwxwz jn`yke - §¦§¨¥§¦¨

:xacd did cvik `xnbd zxtqne
äåä ìBãb øéLòå ,äåä éaøc déðúç ,äNòìà ïaàìeléä éáì déðîæà , ¤¤§¨¨©§¥§©¦£¨§¨¦¨£¨©§§¥§¥¦¨

éaøa ïBòîL éaøc.epa oerny iax zpezgl iax epinfd - §©¦¦§§©¦
éaøì àøt÷ øa déì øîà,dpezgd zrya'äáòBz' éàîrecn - ¨©¥©©¨¨§©¦©¥¨

dxezd dazk(bi k `xwie),'darez' xekf akyn iablìkyexit ¨
,éaø déì øîàcxiaqdl'äáòBz' àeä ïéëäcdn xe`ia `ed jky - §¨©¥©¦§¨¥¥¨

,'darez' aezkyàøt÷ øa dëøtcr ,`xtw xa jk lr dywd - §¨¨©©¨¨
seqalydéì øîà,`xtw xal iaxzà déLøtrecn dz` yxtz - ¨©¥©§¥©§

,xekf akyn iabl darez aezkdéì øîàip` iaxl `xtw xa ¨©¥
y i`pza j` ,yxt`éëúéác éúéze jzy` `eaz -àìèð éì éîøéz ¥¥§¦§¦¦§¦¦©§¨
,ohw qek il befnz -úúà,iax ly ezy` dribd -déì àéîø- ¨©©§¨¥

,qek `xtw xal dbfnedéì øîà`xtw xa,éaøìdvex dz` m` ¨©¥§©¦
,xekf akyn iabl darez aezk recn jl yxt`yéì ãB÷ø íe÷- §¦

iptl cewxze mewCì øîéàcdxezd dazk recn jl xne` f`e - §¥©¨
.'darez' xekf akyn iablàðîçø øîà éëä,dxezd zxne` jk - ¨¦¨©©£¨¨

'äáòBz'oewixhep `ed'da' äzà ä'òBz'jzy`n dz` xq -àñëì ¥¨¤©¨¨§¨¨
àðéøçà.zexg` zee`zl xnelk ,xg` qekl - ©£¦¨

ceredéì øîà,iaxl `xtw xa'ìáz' éàîdxezd dazk recn - ¨©¥©¤¤
(bk gi `xwie)dvxyke .'`ed laz' dnda iptl zraxpd dy` iabl

,el x`ai `xtw xay iaxdéì øîàjzy` il dyrz ,`xtw xaék ¨©¥¦
äàîã÷ àðééðò.qekd z` iptl befnzy xnelk ,mcewd oipra enk - ¦§¨¨©§¨¨

ceredéì øîàiaxl `xtw xaél ãéáéòz` eiykr mb il dyrz - ¨©¥¦¦¦
ick ,iptl cewxl epiidc ,zeyrl jl izxn`y dnCì øîBàcrecn §©¨

.dnda z`ia iabl 'laz' dxezd dazkãáò.eixack iax dyr - ¨©
déì øîàweqtd xe`ia ,iaxl `xtw xa'àeä ìáz'oeyla epid ¨©¥¤¤

ike ,dinzda Lé ïéìáz,ef d`ial cgein mrh yi ike xnelk -éî ©§¦¥¨¦
äàéa àãä àéðLxzei ,dndad ly ef d`iaa dpey mrh yi ike - ©§¨¨¨¦¨
úBàéa ïBälek ïîwwcfdl ef dy` dwewfy ,mc` ly ze`ia lkn - ¦§¦

.mc`l `le dndal
ceredéì øîà`xtw xa,iaxl'änéæ' éàîedxezd dazk recne - ¨©¥©¦¨

,el x`ai `xtw xay iax ywiayke .dnf `edy zepf iabldéì øîà̈©¥
,iaxl `xtw xaäàîã÷ àðééðò ék ãéáéòziyry enk il dyrz - ¦¦¦¦§¨¨©§¨¨

,jl yxt` f`e mcewnãáò,eixack iax dyr -déì øîàåx`iae - ¨©§¨©¥
oewixhep `id 'dnif'y ,weqtd z` `xtw xa elmilnlàéä äî Bæ¨¦
.dxarzd ef dy` inn rcei mc` oi`y xnelk

ìañéîì äNòìà ïa ìéëé àìly epzg dyrl` oa leki did `l - Ÿ¨¦¤¤§¨¨§¦§©
okle ,iaxa `xtw xa bdpy leflfd z` leaql iax÷ôðå í÷`vie - ¨§¨©

déúzðéàå àeäezy`e `ed -ïnzî.dpezgd mewnn - §¦§§¥¦©¨
,`xnbd zxxanäNòìà ïa éàîxiyr did dyrl` oay oipn - ©¤¤§¨¨

ïäa úBàøäì àlà ,åéúBòî úà äNòìà ïa øfét ípçì àì ,àéðúc§©§¨Ÿ§¦¨¦¥¤¤§¨¨¤¨¨¤¨§©§¨¤
ìBãb ïäk ìL úøBtñzicka xtql zern daxd ozep did xnelk - ¦§¤¤Ÿ¥¨

idn `xnbd zx`ane .lecb odkd ly zxetqzd z` epcnliy

,eizern z` dyrl` oa xfit dilry lecb odkd ly zxetqzd
áéúëclecb odk zxetqz iabl(k cn l`wfgi)EgNbi `l mW`xe' ¦§¦§Ÿ¨Ÿ§©¥

EgNWi `l rxtE.'íäéLàø úà eîñëé íBñkdn `xnbd zx`ane ¤©Ÿ§©¥¨¦§§¤¨¥¤
,'enqki meqk' dpeekdúéðéìeì ïéòk ,àðzdieyr dzid zxetqzd - ¨¨§¥§¨¦

,`xnbd zxxane ,zipilel enkäãeäé áø øîà ,úéðéìeì éàî©§¨¦¨©©§¨
àúãéçé àzøtñz.zcgeine d`p zxetqz -éîc éëéädzid cvik - ¦§¨§¨§¦¨¨¥¦¨¦

,ef zxetqz zi`xpìL BLàø ,àáø øîàxrUBøwéò ãöa ,äæ- ¨©¨¨Ÿ¤¥¨¤§©¦¨
ezligzìLxrU,äæ,dzxag lr zexrydn zg` dler oi`eeðééäå ¤¥¨¤§©§

ìBãb ïäk ìL úøBtñz. ¦§¤¤Ÿ¥¨
dpyna epipy(.hn lirl)xzene ,'eke mreh ipi`y liyaz mpew xn` ,

,`henxeh dviaa:äöeîøä úòìãáe¦§©©¨§¨
,`xnbd zxxanéàîidn -.äöeîøä úòìczwelgn d`iane ©§©©¨§¨

,xacd xe`iaa mi`xen`,ìàeîL øîà`id dvenxd zrlcàø÷ ¨©§¥¨¨
éàæe÷ø÷enyy mewna dlcbd zrlc -'liyaz'n xcepde ,`fewxw ©§©

dpi`e ,ixnbl zlyazn dpi` mlerly meyn ,dlke`l xzen
.liyaz llkae,øîà éMà áø`id dvenxd zrlcäðeîhä úòìc ©©¦¨©§©©©§¨

õîøa.liyaz llka dpi`e ,mg xt`a - §¤¤
déáéúéàdywd -éMà áøì àðéáø`id dvenxd zrlcy xn`y ¥¦¥¨¦¨§©©¦

,epcnl `lde ,unxa dpenhd zrlcúòìc ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥§©©
úéøönä úòìc àéä úéîøà,`id ef zrlceíò íéàìkzrlc,úéðåiä £¨¦¦§©©©¦§¦¦§©¦¦©§¨¦

`id ok enke ,cgi orxfl xeq` ok lreíò íéàìkzrlc.äöeîøä ¦§©¦¦¨§¨
`le ,zrlc ly mieqn beq `id dvenxd zrlcy eixacn gkene

.unxa zpnhpd dlibx zrlcàzáeéz. §§¨

äðùî
,äøã÷ äNònî øãBpäïéà[epi`Î]àzçúø äNònî àlà øeñà- ©¥¦©£¥§¥¨¥¨¤¨¦©£¥§©§¨

.dxcwa daxd gezxle lyazdl jixvy lk`nm` la`øîà̈©
íòBè éðàL äøãwì ãøBiä íðB÷ìëa øeñà ,liyazäNòpä,äøãwa ¨©¥©§¥¨¤£¦¥¨§¨©©£¤©§¥¨

oeik ,dxcwa daxd lyazdle gezxl mikixvy milk`na wx `le
.dxcwl cxeiy dn lka envr z` xq`y

àøîâ
mze` migizxn dligzay `ed mleyia jxcy ,miliyaz mpyi
miliyaz mpyie ,qtli`a mleyia z` mixneb jk xg`e ,dxcwa
xg` qtli`l zcxl mikixv mpi`e dxcwa leyia mdl witqny
zepeyl dfi`a dpcy `ziixa d`ian `xnbd .dxcwa mleyia

.el` mixaca xcepd xq`p
àéðz,`ziixaa,äøãwì ãøBiä ïî øãBpäcxeid mpew' xn`y oebk ©§¨©¥¦©¥©§¥¨

,'ilr dxcwløeñàs`ad liyaz,ñôìàì ãøBimeynLdf liyaz ¨©¥¨¦§¨¤
,ñôìàì ãøBiL íãB÷ äøãwì ãøé øákiptly `id jxcd ixdy §¨¨©©§¥¨¤¤¥¨¦§¨

la` .dxcwa dlw dgizx eze` migizxn qtli`a milyany
xcepda øzeî ,ñôìàì ãøBiä ïîd liyazäøãwì ãøBi. ¦©¥¨¦§¨¨©¥©§¥¨

:sqep oic
xcepd,äøãwa äNòpä ïî`ed ixda øzeîd liyaz,ñôìàa äNòp ¦©©£¤©§¥¨¨©©£¤¨¦§¨

iptl dxcwa qtli`d dyrn z` gizxdl `id jxcdy it lr s`e
,diyrd xnbl dpeekd 'dyrp'y meyn ,xzen ,qtli`a leyiad

.qtli`a did eziiyr xnbexcepd ok enkeïîliyazäNòpä ¦©©£¤
,ñôìàa`ed ixda øzeîd liyazäøãwa äNòpeleyia xnbpy - ¨¦§¨¨©©£¤©§¥¨

oeik ,qtli`l edecixed eleyia xnb xg`l m` s` ,dxcwa
.dxcwa dnlyed eziiyry

:sqep oic
,øepúì ãøBiä ïî øãBpäïéà[epi`Î],úôa àlà øeñàx`ya la` ©¥¦©¥§©¥¨¤¨§©

`ed 'xepzl cxei' mzqy meyn ,xzen xepza miyrpd milk`nd
.mglíàå[m` la`Î],øîàmpewìëa øeñà ,éìò øepz äNòî ìk §¦¨©¨©£¥©¨©¨§¨

milk`ndøepúa íéNòpä. ©©£¦§©
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miwxt dyelya` cenr `p sc ± iriax wxtmixcp
.àðéòáã àåéøâ ìëáãdvx`y dcn dfi`a.gw`.àøôåë äééôçeztifwifgiy ick uegan

.mihgd.éì ìéëéì.il ceni.êá àðéùøã.il aiig dz`y ,xnelkàãå÷øá àøîç àðéúù
.êåáàã.cwxi jia`y.êîàã éð÷øé÷áådzbifnabefnz jn`y ,.qekd il.äáòåú éàîeyr

.mdipyéîøú.àìèð éìenk ,qekd il befnz.lhp`.äá äúà äòåúz` gipny :xnelk

.zepf ly ef qtze ,xzid ly ezy`àðééðò éë
.àî÷mew :l"` dicicle ,il inxiz ikziac iziz

] :il cewx.ìáú éàîcenrz `l dy`e" [aizkc

) "`ed laz draxl dnda iptl`xwiegi.(éëå
.äá ùé ïéìáúmrh ef d`iaa yi ,xnelk

zexg`anzraxpe dlra zgpny ,?dndalåæ
.àéä éàî) zenaia yxtne:fl sclr `ad yi`a (

,daxd miyp`l dlrapy dy` oke ,daxd miyp

.za dcilede ,dxarzp mdn dfi`n zrcei dpi`e

,eza z` `yep a` `vnpg`eezeg` z` `yep

-ef :xnelk ,"dnif ux`d d`lne" xn`p df lr

`edy dy` dze` rcei mc` oi`y ,`id dn

.e`l m` el zxzen m` ,`yepïá ìéëé àì
äùòìàìáñéîì.itl ,iax ly `zelif eze`

ly xac ze`xl leki did `le lecb xiyr didy

`zelif.eingn.äùòìà ïá éàîoipn ,xnelk

?xiyr dedc.àúãéçé úøåôñú.dzenk oi`y

.åéúåòî øæéôdidy xtql lecb oenn ozep didy

.b"k ly zglbzk el xtqnàø÷ äöåîøä
.éàæå÷ø÷opi`y ,mewn eze` ly oirelc

.dti mlerl oilyazn.õîøá äðåîèäly xtr

.`ed liyaz e`lc ,milgbúòìã íò íéàìë
.äöåîøä,unxa dpenh e`l dvenxdc `nl`

.`ed mirxf oine ,`ed mewn my `l`'éðúî
.àúçúø äùòîîeleyia xnbpy xac epiid

iwet`l ,oipind zyngn `l` epi`e .dxcwa

oilyany cr dxicwa eleyia xnb oi`y xac

.qtli`a eze`.äøã÷á äùòðä ìëáelit`

.xeq` qtli`a lyean'îâñôìéàá ãøåéá
.'åë øáëùegipny mcewe li`edqtli`a

did ok .qtli`a egipn xcde dxcwa elyan

.xeq` jkitle ,dxcwl cxei iede .obdpnïî
.äøã÷ì ãøåéá øúåî ñôìéàá ãøåéäcxiy mcew

.qtli`l.äøéã÷á äùòðä ïî,eleyia lk ,ixnbl

.llk qtli`l cxei epi`yäùòðá øúåî
.ñôìéàá.dxcwa okl mcew didy t"r`øúåî

.äøéã÷á äùòðáxnbpa.dxcwa
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àìå÷éã.daxlecb lq.äééôç.`xtekajezn mihgd e`vi `ly ick ,ztfa eze` gh

lqd iawp.äéôçñå.diyix lrdy`x lr dktd.ìéëéì.xn ilcecni.íéèç
.`piyxcxn`w `zegicale .jizieldy.àãå÷øác.jea`dzy`yk iptl jia` cwxiy.

éð÷øé÷áå.jn`czxnfne zxwxwn jn` `dzy.éàî.darezxekf akyn iab aizkc.

.àìèðohw ilk.äòåú.da dz`gipny

xkf lv` jlede dy` iakyn.éàî.lazaizkc

dndal zraxpd dy` iab.ïéìáú.da yi

dinza.éàî.ze`ia edlekn d`ia `cd `ipy

dndad lv` jlil dpin oa zgpn j`id ,xnelk.

åæ.`id dn`id inn reci oi`y ,wtq oeyl

zxarzn.àúøåôñú.`zcigizxetqz

d`p.ãöá.df ly exwr`ly ,did mvnvn

exiag lr zexryd on cg` dlri..éàæå÷ø÷
onewn my lr.úòìãzrlc `id zinx`

.zixvndzixvnd zrlc `id ef ,xnelk.àéäå
.dvenxd mr mi`lkunxa dpenh e`l `nl`

dvenx z`xwpy `id zrlc oin `l` ,xen`w.

'éðúî`l` xeq` epi` dxcw dyrnn xcepd

.`zgzx dyrnadyrn edfi` :inlyexia yxtn

fxe`e zlq ipqhe oibxh `wlig oebk - `zgzx

`l` xeq` epi` xn`wc epiide .oqxre cixf

my lr - `zgzx z`xwpe .`zgzx dyrnn

daxd lyale gizxdl jixvy.'îâcxi xaky

.qtli`l cxiy mcew dxcwlokxc did jk

dxcwa eze` oigizxn eidy qtli` dyrna

dlw dgizx.ïîcxeia xzen qtli`l cxeid

.dxcwleze` egizxdy lk :`niz `lc l"nw

"qtli`l cxei" qtli`l cxiy enk dlw dgizx

,jkl oken `edy iptn ,ixwin`l oiicry t"r`

ipira d`xp jk .`lc l"nw - cxi.ïîdyrpd

.qtli`a dyrpa xzen dxcwa- dyrpc meyn

dyrpa xzen ikd meyne ,rnyn diyr xnb

n"nc meyn ,dxcwl cxi xaky it lr s` qtli`a

dxcwa did `l eziiyr xnb.ïîdyrpd

.dxcwa dyrpa xzen qtli`ait lr s` ,xnelk

xnbc oeik ,ixy - qtli`a ecixed okn xg`y

ipira d`xp jk .did dxcwa eziiyr.øãåðäon

.zta `l` xeq` epi` xepzl cxeidcxei mzqc

"ilr xepz dyrn lk" xn` m`e ,zt rnyn xepzl

xepza dyrpd lka xeq` -.
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נרדים. פדק שישי - הנורד מן המבושל - רף נא עמור א - מתוך מהרודת "אבן ישדאל - )שטיינזלץ(" 
דש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

כל עניין שלומר בתודה, הן בלימור הפשט, דמז, רדוש או סור, גם אם הוא קטן 
יתייגע  דק  שאם  כך,  שלם,  מעיין  זה  יהיה   – בתודה  אחת  אות  ואפילו  בכמות, 

)"יגעתי"( כרבעי, תהיה מזה נביעה של נהד גרול, מלא על כל גרותיו
משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז

לכל יהורי )ולכל ארם בכלל( נתן הקרוש-בדוך-הוא כוחות וכישדונות ואפשדויות 
כו', ... אלא כרי שינצל אותם – באופן של טוב וקרושה – במילואם, שלא יישאד 

אפילו פדט אחר בלתי מנוצל
משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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דכר
miwxt dyelyaa cenr `p sc ± iriax wxtmixcp

éðúî'ùåáëá àìà øåñà åðéà.÷øé ìùip`y yeak" xn` la` .`ed wxi yeak mzqc

xn` m` ,jpd lka d"de .oiyeakd lka xeq` - `pyil i`d ik xn`e li`ed ,"mreh

welyadizrce ,xya `l` epi` odly wely mzqc ,'ek xeq` epi` - mzq`l` ied `l

.wlydle lyazdl ekxcc ,xya'îâ.éàî éìò ÷éìùã åà éìò ùéáëã íðå÷ øîàin

`nlic e` ,"yeakd" c"nk inc yiakc opixn`

xeq`e ,"mreh ip`y yeak" xn`c o`nk inc

?oiyeakd lka.éòáéú.ewiz ,xnelkéðúî'âã
.íòåè éðàù íéâãrnyn mibc ,lecb rnyn bc

oia oda xeq` - mdipy xn`c oeike ,miphw

.miphw oia milecb.äôåøè úéøèá øúåîåbc

xcp `ly .zekizga eze` oixkene zixh enyy

`l`.mly xknpd bcn.øéöáåiaxwn oiyery

qiixena oky lke ,mibc`l` eze` oiyer oi`y

.mibc ly oneyn.ñééøåîáå øéöá øåñàipdc

llka.edpip oitexh'îâ.íãà éðá ïåùì øçà êìä
ik ikdl .miphwl "dbc"e ,lecbl "bc" oixewy

- "dbc" xn` ike ,miphwa xzen - "bc" xn`

xeq` - "dbc bc" xn` ike ,miphwa xeq`

.mdipyaéìò éøä øîàïéçéö.mibcnc xn` in

inc `nlic e` ,xg` xacn `le xn`w ynn

.dpgvd on xn`c o`nkéðúî'.íå÷ä ïî
mewc ,`algc iaeiqp epiid ,`"bynllka epi`

.alg.øñåàiede ,alg gevgv ea yi xaq `wc

.alg llkaáìçá øúåî íå÷ä ïî.,lkd ixac

.mew llka epi` algc
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'éðúî.wxi ly yeakd on `l` xeq` oi` yeakd onrnyn - "yeakd" xn`c oeikc meyn

`ed wxic `nzqe ,recid.ëùåá.oiyeakd lka xeq` mreh ip`y`"d `la exikfdy oeikc

"mreh ip`y" xn` `l i`c meyn e`l - "mreh ip`y" ipzwce .rnyna yeak lk - dricid

,dihwp `zeaxl `l` .edleka xqzin - "yeak" xn`c oeik i`cec ,miyeakd lka xqzin `l

,oi` - yeak xn` i` ,"mreh ip`y" xn` 'it`c

,`yxtn `peb i`d ika 'ipzn dleke .`l - `l i`e

`tiqae ,recid rnync - "ilvd on" `yixa

"gilnd" `yixa .ielv lk rnync - "ielv"

lk rnync - "geln" `tiqae ,recid rnync

dyxtd ied `lc :iyxtnc zi`e .migelnd

:ipzwc `tiq `l` ,"yeak"l "yeakd" oia 'ipznc

,`ed "mreh ip`y" xn`wc meyn - oiyeakd lka

edlek jpi`a inp `peeb i`d ikae.é:éîìùåø
oeeddryl `d ,mlerl geln xnin ira-xn` .`l

opipzc dn on :ocei 'xoiike giln xyak ilr ixd

dryl geln :oxn` `cd ,jqp-`ed geln.'îâ
.'eke i`n welyc i`n yeakcoey`xd yexit itl

m` `ed weligd xwiry ,epizpyna izyxity

`irain ikd `kd ,e`l m` dricid mya exikfd

rnyn i` ,z"lca "welyc" "yeakc" xn` ik :dil

,epyxity oexg` yexit itle .`l e` recid

`kd ,`ed "mreh ip`y" meyn 'ipznc `xeqi`c

"yeak" xn` i` dil `wtqn"mreh ip`y" `la

`xnegle ,ewiza oiira `wlqe .rnyn ikid.

'éðúîmilecb oia mda xeq` mreh ip`y mibc bc

.miphw oiabcc ,"mibc bc" ipyil ixz xn`c meyn

mibce ,envr ipta xknpc meyn ,lecb rnyn

cgia `l` mixknp oi`y itl ,miphw rnyn.

øúåîå.qiixenae xivae dtexh zixhazixh

,ixy ikd meyne .wc wc sexh lecb bc - dtexh

.mitexh `le rnyn minly mibc - "bc"c meyn

oney `edy ,mibc ly xiva xzeny oky lke

oky lke ,ea miaxern mibc iaxwe odn `veid

ef"e ,cala bc ly epny `edy qiixena xzeny

ipzw "ef xnel v"`e.øãåðäxeq` dpgvd on

.dtexh zixhadaxd miphw mibc - dpgv

.minly oaexy `l` ,oitexh mdn yie .migeln

zixha xeq` - oitexh odn yiy oeikc ipzwe

eiaxwe epny `l` bc ly zekizg oda oi`y itl ,xzen qiixene xiva ,edine .dtexh.øãåðä.qiixenae xiva xzen dtexh zixh onxzen `le dpgva xeq` `l `kd ipzinl jiiy `lc l"p

`kixhvi` qiixenae xiva xzene .llk dpgv `kd ipz `l ikd meyne ,xeq` - mitexha ,ixy - minlya ,mitexhe minly `ki` dpgvac oeikc .xeq` dzvwnae xzen dzvwnac meyn ,da

l"nw ,qiixene xiva s` xq`i - wc wc dtexh `idy zixhn xcpc oeik `pin` c"qc ,ipzinl dil.'îâ.milecba xeq` mreh ip`y bcinlyexiae .envr ipta xknpy ,rnyn lecb - "bc"c meyn

zenewnd itl lkd df oebka ,edine .ixwin ohw - `xhiln zegt `edy bc lkc yxtn.âã.miphwa oia milecba oia xeq` mreh ip`y dbc`xwirnc ,dia xcd `wc `ed xcdn :`niz `lc

diytp xq` edlekn `l` ,ikd xn` `lc l"nw ,"dbc" xn`e dia xcd seqae ,"bc" xn` milecba diytp xqin irac.àîìéã.ohw bc dirlae lecb bc dihltdirlac inp `eddc b"r`e

oey`xd jxra ohw `xwp ,did `xhiln lecb seqa.àìàn xe`ia xy` dbcde.ezn `l milecb ezn miphw dzmiphw oia milecb oia [edl] ezn i`ce - mcl jtdp xe`idy oeik `de .dinza!

øîà.i`n oigiv ilr ixdxn` i` dil `iraine ,"ezpgv lrze" oeyln ,scep egix odn `veid xivdy iptn - dpgv oiyeak miphw mibc exwin ikd meync `l e` qiixenae xiva xqzin in

`l e` qiixene xiv inp dia rnzyn i` ,`ieax rnync oigiv.'éðúî.mewa xzen algd on xcepde"xiq el oixewe ,algd on oi`veid min epiid mew`nrh yxtn `xnba .xqe` iqei 'x ..

ïî.alga xzen mewd( edine ,`da dcen inp iqei 'xc rnyn 'ipznc `pyil metlbilt `xnba `ziixaa.øãåðä.dlith oia dgeln oia da xeq` dpiabd onaexy iptn :`niz `lc

ol rnyn `w ,rnyn dgeln - `nzq ,od zegeln zepiabd.
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"çéInä ïî" .íééeIvä Iëa øeñà "íòBè éðàL¯ïéà ¤£¦¥¨§¨©§¦¦©¨¦©¥
,âc IL çéInä ïî àJà øeñà"íòBè éðàL çéIî" ¨¤¨¦©¨¦©¤¨¨¦©¤£¦¥

¯"íòBè éðàL íéâc âc" ,íéçeIîä Iëa øeñà¯ ¨§¨©§¦¨¨¦¤£¦¥
ïéa íéçeIî ïéa ,íépè÷ ïéa íéIBãb ïéa ïäa øeñà̈¨¤¥§¦¥§©¦¥§¦¥
äôeøè úéøèa øzeîe ,íéILeáî ïéa íéiç ïéa ,íéIôz§¥¦¥©¦¥§¨¦¨§¨¦§¨
øzeîe äôeøè úéøèa øeñà äðçvä ïî øãBpä .øéöáe§¦©¥¦©©£¨¨§¨¦§¨¨

äôeøè úéøhî øãBpä ,ñééøBîáe øéöa¯øéöa øeñà §¦§©§©¥¦¨¦§¨¨§¦
.ñééøBîáe'îâ:øîBà øæòIà ïa ïBòîL éaø ,àéðz §©§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥

"íòBè éðàL âc"¯,íépè÷a øzeîe íéIBãâa øeñà ¨¤£¦¥¨¦§¦¨¦§©¦
"íòBè éðàL äâc"¯"íòBè éðàL äâc âc" ,íéIBãâa øzeîe íépè÷a øeñà¯ïéa øeñà ¨¨¤£¦¥¨¦§©¦¨¦§¦¨¨¨¤£¦¥¨¥

àeä IBãb "íòBè éðàL âc"c éànî :ééaàI àtt áø déI øîà .íépè÷a ïéa íéIBãâa¯áéúëc ¦§¦¥¦§©¦£©¥©©¨§©©¥¦©§¨¤£¦¥¨¦§¦
!"äâcä éònî åéäIà é"é Ià äðBé IJtúiå" áéúëäå ."äðBé úà òBIáI IBãb âc é"é ïîéå"©§©¨¨¦§©¤¨§¨§¦©¦§©¥¨¤¡Ÿ¨¦§¥©¨¨
"äúî øBàéa øLà äâcäå" àJà .ïè÷ âc déòIáe IBãb âc déèIt àîIc ;àéL÷ àI àä̈¨©§¨¦§¨§¨¥¨¨§¨¥¨¨¨¤¨§©¨¨£¤©§¥¨

¯CJä íéøãðáe ,íépè÷ òîLîe íéIBãb òîLî äâc :àJà !?eúî àI íéIBãb ,eúî íépè÷§©¦¥§¦Ÿ¥¤¨¨¨©§©§¦©§©§©¦¦§¨¦©¥
áøI àðéáø déI øîà .'åë "äðçvä ïî øãBpä" .íãà éða ïBLI øçàéIò éøä" øîà :éLà ©©§§¥¨¨©¥¦©©£¨£©¥¨¦¨§©©¦£©£¥¨©

.éòaéz ?éàî "ïéçéö'éðúîíewä ïî .øñBà éñBé 'øå ,íewa øzeî áIçä ïî øãBpä¯øzeî ¦¦©¦¨¥©¥¦¤¨¨¨©¥¥¦©¨
äðéábä ïî øãBpä :øîBà IeàL àaà .áIça¯øNaä ïî øãBpä .äIôèe äçeIî ïéa da øeñà¯ ¤¨¨©¨¨¥©¥¦©§¦¨¨¨¥§¨§¥¨©¥¦©¨¨
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נרדים. פדק שישי - הנורד מן המבושל - רף נא עמור ב - מתוך מהרודת "אבן ישדאל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       דש"י

את  תחילה  נותן  בדיותיו",  עם  בטדוניא  בא  הקרוש-בדוך-הוא  ש"אין  כיוון 
האפשדויות, שאם דק ידצה, יוכל למלא את השליחות

משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז

יש ביכולתו על-ירי מעשה אחר ופעולה אחת להכדיע את עצמו ואת כל העולם 
כולו, ולהמשיך בדכת ה' – "והולירה והצמיחה"

משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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דכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc mixcp(iying meil)

äðùî
millkp mixac dfi` ,mixcp zepeyl dnka oecl dkiynn ef dpyn

.`l dfi`e ,mda
zepdil `ly xcepdLeákä ïî,ilr 'yeakd' mpew xn`y -ïéà ¦©¨¥

[epi`Î]øeñàzepdilàlà÷øé ìL Leákä ïîla` ,yeak wxi - ¨¤¨¦©¨¤¨¨
'yeakd' xn`y oeik ,zepdil el xzen miyeak mixg` milk`nn
zelibxde ,ezyiaka recid xacl oiekzdy rnyn ,dricid `"da

xn` m` la` .zewxi yeakl dzidmpewéðàL 'Leák'øeñà ,íòBè ¨¤£¦¥¨
ìëamilk`nd,íéLeákä,dricid `"d `ll 'yeak' xn`y oeik §¨©§¦

.yakpy lk`n lkn d`pda envr z` xeq`l oiekzdy rnyn
:dnec oic

zepdil `ly xcepd÷eìMä ïî,ilr 'welyd' mpew xn`y -Bðéà ¦©¨¥
øeñàzepdilïî àlàøNa ìL ÷eìMäla` ,wely xya - ¨¤¨¦©¨¤¨¨

'welyd' xn`y oeik ,zepdil el xzen miwely mixg` milk`nn
zelibxde ,ezwilya recid xacl oiekzdy rnyn ,dricid `"da

mpew xn` m` la` .xya welyl dzidøeñà ,íòBè éðàL '÷eìL'¨¤£¦¥¨
ìëamixacd,íé÷eìMä,dricid `"d `ll 'wely' xn`y oeik §¨©§¦

.wlypy lk`n lkn d`pda envr z` xeq`l oiekzdy rnyn

àøîâ
:excpa z"lc ze` xikfd xcepdyk oicd dn ,wtzqn `g` ax

øîà ,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì øîàmpewc''Léáë ¨©¥©©¨§¥§©©§¨§©©¦¨©¦§¦
,ilréàîmpew ,xn` m` oke ,epic dn -'÷éìLc',ilr,éàîm` oke ©¦§¦©

mpew ,xn`'éìöc',ilréàî,mpew ,xn` m` oke'çéìîc',ilréàî, ¦§¦©¦§¦©©
,wtzqdl yi el` mipte`aòîLî ïéëéäzernyn `id cvik - ¥¦©§©

yeakd ernyn [z"lc ze`d mr] 'yiakc' siqedy dn m`d ,epeyl
jxca yeak `edy xacdn xcep ipixd xn` eli`k df ixde ,recid
.recid yeakd ernyn dricid `"da 'yeakd' wxy e` ,llk

éòaéz.df wtq hytp `l - ¦¨¥

äðùî
oipra oecl dkiynne ,zncewd dpynl jynd `id ef dpyn

.xcpd oeyll dricid `"d ze` ztqed
xcepdéìvä ïî,ilr 'ilvd' mpew xn`y -ïéà[epi`Î]àlà øeñà ¦©¨¦¥¨¤¨

øNa ìL éìvä ïîmiielv mixg` milk`nn la` ,ielv xya - ¦©¨¦¤¨¨
rnyn ,dricid `"da 'ilvd' xn`y oeik ,zepdil el xzen
.xya zelvl dzid zelibxde ,eziilva recid xacl oiekzdy

äãeäé éaø éøác.mpew xn` m` la`ìëa øeñà ,íòBè éðàL 'éìö' ¦§¥©¦§¨¨¦¤£¦¥¨§¨
milk`nd,íééeìvärnyn ,dricid `"d `ll 'ilv' xn`y oeik ©§¦

.dlvpy lk`n lkn d`pda envr z` xeq`l oiekzdy
:sqep oic

xcepdçéìnä ïî,ilr 'gilnd' mpew xn`y -ïéà[epi`Î]àlà øeñà ¦©¨¦©¥¨¤¨
âc ìL çéìnä ïîxzen migeln mixg` milk`nn la` ,geln bc - ¦©¨¦©¤¨

oiekzdy rnyn ,dricid `"da 'gilnd' xn`y oeik ,zepdil el
m` la` .mibc gelnl dzid zelibxde ,ezgilna recid xacl

mpew xn`ìëa øeñà ,íòBè éðàL 'çéìî'milk`nd,íéçeìnäoeik ¨¦©¤£¦¥¨§¨©§¦
z` xeq`l oiekzdy rnyn ,dricid `"d `ll 'giln' xn`y

.glnpy lk`n lkn d`pda envr
:mipey mibc ipinn xcepa dpc dpynd

mpew xne`dïäa øeñà ,íòBè éðàL íéâc âc,mibca -ïéamd m` ¨¨¦¤£¦¥¨¨¤¥
,íéìBãbeïéamd m`,íépè÷'mibc'e ,lecb bc eyexit 'bc'y meyn §¦¥§©¦

oiae milecba oia xq`p ,'mibc bc' xn`y oeike ,miphw mibc myexit
xeq`e ,miphwaïéamibca,íéçeìîeïéamibcaíéìôz,gln `ll - ¥§¦¥§¥¦

eïéamibcaíéiçe ,elyazp `l oiicry -ïéamibca,íéìMeáî ¥©¦¥§¨¦
øzeîeäôeøè úéøèa'mibc bc'y meyn ,wc wc jezgd lecb bc - ¨§¨¦§¨

,mikezg `le ,minly mibc rnynåxzeny oky lkøéöaoney - §§¦
.'mibc bc' llka epi`y ,mibc iaxw ea miaxerne mibcdn `veid

:mibcn xcepd oipra mitqep mipic
äðçvä ïî øãBpä,migeln miphw mibc daxd ly zaexrz -øeñà ©¥¦©©£¨¨

mb,äôeøè úéøèa.mitexh mibc mb yi dpgvay meynøzeîe §¨¦§¨¨
øéöa,ea miaxern mibc iaxwe ,mibcdn `veid oney -åoky lk §¦§

xzenyñééøeîaon xcepdy meyn ,miiaxw `ll mibc ly oney - §§¨
`le ,bc zekizg ea yiy xaca wx envr z` xeq`l ezpeek dpgvd
.eiaxw e` epny wx `l` ,ynn bc zekizg mda oi`y el` mixaca

äôeøè úéøhî øãBpä,wc wc jezgd lecb bc -øeñàøéöa ©¥¦¨¦§¨¨§¦
,ñééøeîáexq`y rnyne ,aexir oeyl `ede ,dtexh xikfdy meyn §§¨

.bcd oinn ea axerny xac lkn d`pda envr z`

àøîâ
:mibcn xcep oipra dpcd `ziixa d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaa,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaømpew xne`déðàL âc ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¤£¦
a øeñà ,íòBèmibc,íéìBãâlecb bc xeknl `id jxcdy meyn ¥¨§§¦

,cigi oeyla 'bc' `xwp `ed okle ,envr iptaa øzeîemibcíépè÷ ¨§§©¦
mpew xne`d .'bc' mi`xwp mpi`e ,cgia xkndl mkxcyéðàL äâc̈¨¤£¦

a øeñà ,íòBèmibca øzeîe ,íépè÷mibc,íéìBãâ'dbc'y meyn ¥¨§§©¦¨§§¦
.miphw mibc oeyl `idmpew xne`dïéa øeñà ,íòBè éðàL äâc âc̈¨¨¤£¦¥¨¥

amibcíéìBãâe ,'bc' xn`y meyna ïéamibcíépè÷xn`y meyn §§¦¥§§©¦
.'dbc' mb

:'dbc' `xwp ohw bce ,'bc' `xwp lecb bcy oipn zxxan `xnbd
âãc éànî ,éiaàì àtt áø déì øîààeä ìBãb ,íòBè éðàLokidn - ¨©¥©¨¨§©©¥¦©§¨¤£¦¥¨

el aiyd .lecb bcl ezpeek ,mreh ip`y bc xne`dy micnel ep`
n ,iia`áéúëc(` a dpei),'äðBé úà òìáì ìBãb âc 'ä ïîéå'gkene ¦§¦©§©¨¨¦§Ÿ©¤¨

,`xnbd zl`ey .lecb `ed 'bc'yáéúkäåaezk `lde -(a a my) §¨§¦
,'äâcä éònî åéäìà 'ä ìà äðBé ìltúiå'rlay lecbd bcdy ixde ©¦§©¥¨¤¡Ÿ¨¦§¥©¨¨

.ohw bc `ed 'dbc'y epxn` recne ,'dbc' mb `xwp dpei z`
,`xnbd zvxznàéL÷ àì àädpFi lNRzIe' ea aezky df weqtn - ¨Ÿ©§¨©¦§©¥¨

ixdy ,dyw `l 'dbCd irOn eidl` 'd l`àîìcokzi `ny - ¤¡Ÿ¨¦§¥©¨¨¦§¨
y xnelìBãb âc déèìt,eze` hlt erlay lecbd bcdy -åjk xg` ©§¥¨¨§

ïè÷ âc déòìál` dpFi lNRzIe' aezk eilre ,ohw bc eze` rla - ©§¥¨¨¨©¦§©¥¨¤
.'dbCd irOn eidl` 'd¡Ÿ¨¦§¥©¨¨

,`xnbd dywnàlàmibc `ed 'dbc' dlnd yexity epixac itl ¤¨
dxeza aezky dn dyw ,miphw(`k f zeny),'äúî øàéa øLà äâcäå'§©¨¨£¤©§Ÿ¥¨

d mibcdy xnel jiiy ikeeúî íépè÷de,eúî àì íéìBãboeik `ld §©¦¥§¦Ÿ¥
oia ,ezn ea eidy mibcd lk ,min ea did `le mcl jtdp xe`idy
milecb mibc oia llek 'dbc' oeyly gkene .miphwd oiae milecbd

.miphw mibc oiae
,`xnbd zvxznàlàoeyl zn`a -äâc,dxeza dxen`dòîLî ¤¨¨¨©§©

mibc mbòîLîe íéìBãbmibc mb,íépè÷åxcepd ok it lr s` §¦©§©§©¦§
y meyn ,miphw mibcn wx xeq` 'dbc'nì øçà Clä íéøãðaéða ïBL ¦§¨¦©¥©©§§¥

íãàmc` ipa jxce ,mc` ipa oeyl xg` mikled mixcpa - ¨¨
.miphw mibc lr wx 'dbc' oeyla ynzydl

,dpyna epipy'eë äðçvä ïî øãBðäxzene dtexh zixha xeq` ©¥¦©©£¨
:qiixenae xiva

:dnec oeyla xcepd iabl zwtzqn `xnbd
øîà ,éMà áøì àðéáø déì øîàoeyla xcp m` -,ïéçéö éìò éøä ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©£¥¨©¦¦

éàîly mebxz `ed 'oigiv' m`d ,qiixene xiv iabl epic dn - ©
mb jk ,qiixene xiva xzen dpgvd on xcepdy myke ,'dpgv'
mixne` ep`e ,ieaix oeyl `ed 'oigiv'y e` ,oigivd on xcepd
mde ,rx gix mdl yiy ,qiixende xivd z` mb xeq`l ezpeeky

.mipigvnéòaéz.df wtq hytp `l - ¦¨¥
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דכו

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

áèBøa øzeî,xya ea lyazdy wxn -äté÷áecxeid wc xya - ¨§¤§¦¨
ahexl `exwl mc` ipa jxc oi`y meyn .dxcwd ileyl leyiaa

.'xya' mya dtiweäãeäé éaøåøñBàe`viy dtiwe ahexn zepdil §©¦§¨¥
.eilr xeq`d xacn e`viy meyn ,epnn xcpy xg`l xyadn

:eixacl di`x `ian dcedi iax
äNòî ,äãeäé éaø øîà,xya lek`l `ly epxcpy ,dideðéìò øñàå ¨©©¦§¨©£¤§¨©¨¥

ïBôøè éaøs`íéöéáaBnò eìMaúpLelaiwy iptn ,xyad mr - ©¦©§§¥¦¤¦§©§¦
.xyad mrh z`

:dcedi iax zii`x z` minkg migec
Bì eøîà,eilr miwlegd minkgdøácä ïkjke ,`id zn` jzecr - ¨§¥©¨¨

`l` ,dkldd `idyéúîéà,ef dkld dxn`p dxwn dfi`a -ïîæa ¥¨©¦§©
dxwna wx -,'éìò äæ øNa' øîàiLmeynøácä ïî øãBpäLmieqnd ¤Ÿ©¨¨¤¨©¤©¥¦©¨¨

,['df xya' xn`y oebk]åjk xg`Ba Lé íà ,øçàa áøòúðxaca - §¦§¨¥§©¥¦¥
,zaexrzay xeq`díòè ïúBðabxeny zenk -lka dnrh y §¥©©

,xeqi`d cbpk xzidd on miyy oi`y oebk ,zaexrzdøeñàd`pda ¨

xya zkizg envr lr xqe`y hxty meyn ,zaexrzd lkn
`linne ,eitlk 'xeq`d xac' didz ef dkizgy ezpeeke ,znieqn
iax xq`y dyrnd did df ote`ae .xeq` `ed mb dpnn `veid
,mzq xyan xcepd la` .xyad mr elyazdy miviad z` oetxh
dn wx `linne ,eitlk 'xeq`d xac' didi xya lky oiekzd `l

.xzen epnn `veid la` ,xeq` 'xya' mc` ipa oeyla `xwpy
:xcpd zepeyl oia sqep welig d`ian dpynd

øãBpäzepdil `ly,ïéiä ïîmbe ,'df oii' envr lr xqe`y hxt `le ©¥¦©©¦
,dnirh envr lr xqe`y xn` `l,ïéé íòè Ba LiL ìéLáúa øzeî¨§©§¦¤¥©©©¦

`la epira `edyk oii `l` envr lr xeq`l oiekzd `ly meyn
m` la` .zaexrzäæ ïéé íðB÷ øîàìôðå ,íòBè éðàLdf oiiìjez ¨©¨©¦¤¤£¦¥§¨©§

dBa Lé íà ,ìéLáú,oiia -íòè ïúBðalka dnrh ybxeny zenk - ©§¦¦¥§¥©©
,ecbpk liyaza miyy oi`y oebk ,liyazd,øeñà äæ éøämeyn £¥¤¨

mrh yi liyazd lkae ,dnirhd z` s` envr lr xqe`y yxity
.oii mrh ea mreh `ed ixd elke` `edyke ,oii
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
האברך ישראל ארי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח כסלו, בו כותב ע"ד פעולתו ביחד עם האברך מאיר צבי שי' 
בענין הצלת הילדים והילדות מן המסיתים והמדיחים ר"ל, ומסתפק אם להמשיך בזה, כיון שעד 

עכשיו לא פעלו כמעט כלום וכן מפריע זה את סדר הלימודים.

הנה אין ברור ממכתבו אם התחלת העבודה בזה היתה בהסכם ההנהלה או שעשו זה על 
דעת עצמם, כי כותב רק שעתה ההנהלה מסכמת שילכו ביום ועש"ק ועל יותר זמן יסכימו רק ע"פ 

מכתב ממני.

הנה מחד גיסא גודל ענין דהצלת אפילו נפש אחת מישראל אין לשער כלל, גם מה שכותב 
שעד עכשיו לא פעלו כלל, הנה מלבד שאי אפשר לדעת אם לא פעלו כי אין אתנו יודע עד מה והאדם 
הלא יראה לעינים ואינו יודע מהנעשה בלבו של חבירו, הנה גם אם אמת הדבר שלא פעלו עד עתה, 
הרי אפשר שהתעמולה דעד עתה היא חרישה וזריעה או נטיעה )וכמבואר בדא"ח בכ"מ החילוק 
דזריעה ונטיעה( להפירות שיראו בעתיד, אשר אי אפשר הם בלתי חרישה זריעה ונטיעה מוקדמת,

בא  היצה"ר  שלפעמים  איך  נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  פתגם  ידוע  גיסא  לאידך  אבל 
בלבוש מסוה של סערטוק משי, ובפרט אצל תלמידים העוסקים בלימוד פנימיות התורה שמנסה 
הוא להתלבש בכו"כ לבושים בכדי לרמות אותם, והוא ע"ד דוגמא בזעיר אנפין מהמבואר בענין 

די"ט כסלו, שהי' צריך להעשות דוקא ע"י אלו שיש להם בבואה דבבואה,

ובמילא בנדון שלהם צריכים הם להתייעץ עם הנהלת הישיבה היודעת התנאים על אתר 
יתן  והשי"ת  בזה  החלטתם  ויודיעוני  דאמת,  אליבא  תחליט  ובודאי  בכשרונותיהם,  ג"כ  ומכרת 

שתהי' להצלחה.

בברכה לו ולחבירו מאיר צבי שיחיו.

נ"ב: הפ"נ המוסגר במכתבו נתקבל.
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miwxt dyelya` cenr ap sc ± iriax wxtmixcp

.áèåøá øúåî.wxn.äôé÷áå,oilazn dar dtwn

.f"rla y"xilcpet.åìùáúðùliaya ,ekeza

didy xya mrh liayae ,dviaa qpkpy ahex

mivaa..øáãä ïëxeq`yilr df xya" xn`yk

xn`ykl "dxcwa yiyyiy dn lk - ok

.xeq` - xya mrh ea yiy dxcwaïî øãåðäù
.øáãä.'ek axrzpe "ilr df xya" xn`y oebk

mpew" `l` ,"ilr df xya" xn` `l ik la`

ahexa xzen - ynn xya rnync ,"ilr xya

.dtiwae
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dxcw ileyl cxeiy ,xya ly wc wc epiid dtiw .dtiwae ahexa xzen.øîà.'ek epilr xq`e dyrn dcedi iax`caer jd iziin iqei 'xl riiql.åøîà.eliqei iax ly ezewlgn ilra.

ïë.xacdepnn `veia xeq`e ,`xeqi`c dkizg diytp` diey - "df" xn`c oeikc ,"ilr df xya" xn`y onfa `l` oetxh iax xq` `ly .di`x ef oi` la` ,cirn dz`y enk.øãåðäù
.xacd on"df xac" xnelk.áøòúðå.mrh ozepa ea yi m` xg`axeq` f"d - xzid lya miyy `kilc oebke ,xzid lya mrh ozil ick [xqe`d] oina yi m`.àéù÷åedl`zeeaxl

) "wxid on xcepd" wxta onwl opixn`ck ,`ed oixizn el yiy xac mixcp `de ,xzen - mrh ozepa ea oi` `d rnync ,xeq` mrh ozepa ea yi m`c `kd opixn` ikid :l"f.hp scdevnc meyn (

lkc :ol `niiwe ,ozp iaxcn ediilr ileyzi`l

oixizn el yiy-yie !liha `l sl`a elit`

liha `l sl`a elit` opixn` ikc :xnel-ipd

xg`a axrzpe ipzw ik `kd la` ,epina oin ilin

-lke .enr elyazpy miviac `inec ,epin epi`y

oixizn el yiy xaca elit` ,epin epi`y-ozepa

) dlg zkqna opzc epiide .mrhi"n b"tozepd :(

da yi m` ,fxe`d zqir jezl mihg zqirn xe`y

obc mrh-e`l m`e ,zaiig-dnl k"` .dxeht

`edy lka xqe` lahd exn`-`lye ,epina

epina-mixizn el yiy xac lahe .mrh ozepa

p"de .mrh ozepa epina `lyc ipzw d"t`e ,`ed

ycge ycwde ipy xyrne lah oebk ,oixizn el yiy xac lk :ryedi 'x meyn xne` oerny 'x did llkd df :onz 'iqxbc ,[oiwxitc] inlyexia `icda `zi`-`l` ,xeriy minkg ea epzp `l

epina oin-epina `lye ,edyna-epina `lye epina oin 'eke dnexz oebk ,oixizn el oi`y lke .mrh ozepa-oi`y xack e` oixizn el yiy xack ,oel ciar z` dn ,ixcp oild .mrh ozepa

,xg`a axrzpe xacd on xcepdy :opipzc ,oixizn el [yiy] xack oel `car `zipzn `de .'eke exwirn xcpd xwer owfdy :onz opipzc ,[oixizn el yiy xack opicarn `xazqn] ?oixizn el

d`t`y zt oipra "dypd cib" 'ta eizeklda azky l"f qtl` axd lr eywd jkitle ,epazky enk yxetn df ixde .[oixizn el yiy xaca] epin epi`ya oina xztz !xeq` mrh ozepa ea yi m`

`id `zlin e`l `gixc l"iwc ab lr s` ,gzeka dlk`l xeq`c opixn`c i`nc ,xepza ilvd mr-ikd meyne ,`xyia icda dlkinl ivn `dc ,oixizn el yiy xac iedc meyn `nrh epiid

-exn`y dze` lr l"f axd jnqy xyt`y :exn`e .zexexa zei`xa epazky enk ,xyt` i`e .liha `l epina `ly elit`c l"f dil `xiaqc `nl` .l"f eixac el` ,liha `l sl`a elit`

) "oiliyn" 'ta.hl dviadzqirl glne min dl`yy dy`d iab (-,oixizn el yiy xac dil dedc meyn :iy` ax dwxte !dqir iabl glne min lhail ?i`n`e :opikxte ,odizy ilbxk `id ixd

`nl` .oixizn el yiy xac dil dedc meyn `nrh aidi ikd 'it`e ,`ed epin epi`ya oin dqir iabl glne min `de .liha `l sl`a 'it`e-,`ix` `l `dn i`e .liha `l epina `ly 'it`

eda `l` `carzn `l dqirc oeik ,glne min ip`yc-c epina oinkaw axrzpy ixd :`a` 'x edl xn` ,dqir iabl glne min lhaile opiywn ik ,mzdc `zrny yixa opixn`c ,rcz .in

,epin epi`ya oin dil dedc edl xn`w `lc mixerya mihg `py i`n ,dilr ekig`c cear xityc `irye` iax xn`e ,dilr ekig`e ?icge dld lk`i exiag ly oiaw zxyra ely mihg

inp mihga mihg .lhae-`ed mixerye mihg dqir iabl glne min `d :xn`w `le ,ikd `irye` 'x xn`wcn .lha opaxl ,liha `lc `ed dcedi 'xl-`ki` mihga mihgl dpin rny

liha epin epi`ya oixizn el yiy xacc `kd opz ikc ,l"f iqtl` axd ixac oi`xp ile .l"f mipey`xd ixac el` .glne min `la dqirl xyt` i`y itl ,iiencl-eiykr xeq`y lk ilin ipd

,epin epi`yl epin oia oixizn el yiy xaca wlgl minkg e`x dn ,epin epi`ya enk liha epina oin ixeqi` edleka opaxlc oeik il :`irain `wc meyn .mixcpk ,onf xg` xzip zeidl cizre

) "dax unewd" 'ta opixn`e ,`l e` liha i` epina oina eblti`c dcedi 'xle opaxl `pifgc :xac ly enrha il d`xp jke ?mrh dfi`ne.ak zegpnmcn gwle" aizkc ,eyxc '` `xwn mdipyc (

daexn xt ly ency t"r`y ,"xiryd mcne xtd-exiagl dnec `edy xac lky itl ,liha `l epina oinc meyn ,`nrh epiidc :dcedi 'x xaqwe .liha `l `nl` ,xiryd mc dil ixw-

oinec oi` xzide xeqi`c epina oin mewn lknc ,ikd edl rnyn `l opaxe .liha `l epina oinc ixeqi` edleka dcedi 'xl dil `xiaq ikd meyne .ewfgne ecinrn `l` ,elhane eyilgn epi`

xiryd mc lhan epi` xtd mcc `nrh epiid `l` .xzide xeqi`a owelig xg` `l` ,mvra opeinc xg` jlil ie`x oi`y ,ixy cge xeq` cgc oeik ,dfl df-xnelk ,oiler odipyc oeikc meyn

dwixfl mixyky-xzide xeqi`a oiwelgy lk ,jkitle .xzidd oeinc xg` opax elf` ,mvrd oeinc xg` lif` dcedi 'xc ikid ikc .df z` df oilhan oi`-dil dedc ,liha epina oin 'it`

xzip zeidl eteq `ed s` ixdy ,xzide xeqi`a ixnbl xzidd on welg df xac oi`y oeikc ,dcedi iaxcl `xneg meyn opax ehp oixizn el yiy xacac opixn` ikd meyne .epin epi`ya oink

edenk-ikd i`c .epina lha epi`y opixn`-epin epi`ya `l` liha `l ikd meyne .xzide xeqi`a ixnbl miwelg opi`y cere ,oina oiey ody `cg ;`aeh enc ded-welig eze`y ick

y xac meyn ,o`k sqezipy ieey eze` milyi epin epi`yl epin oia yiy,eiykr xeq` `edy lk ,jkld .oilha edi `ly ozep ieeyde ,lehiad zaiq oipind oiay weligdy itl ,oixizn el yi

onf xg`l xzip zeidl cizry `l` ,exeqi` on xqg epi`e-hren `edy oeik ,xeqi` ly oexqg eze`-eiykr el yiyk la` .epin epi`yl epin oia yiy welig eze` epnilyiy `ed ie`x

da oiey odizy ilbxy mewna eiykr oixzen glne min s`y "oiliyn" 'tc `idd ik ,xzid-aexw oxzidy oeike ,oixzen odipy eiykr s`y ,glne minl dqir ly xzid daxd axwzp ixd

-`edy xac jkld .dcedi 'xc dilr ibiltc `ed dac ,epin epi`ye epinc welign edl sicr xeqi`e xzidc welig opaxl cenlzd `dc .epnilyiy epin epi`yl epin oia yiy weligl xyt` i`

glne mink ,eiykr xzip-.epina oin iabl onf xg` xzip zeidl cizre eiykr xeq` `edy xac lhazi `ly ie`xy dnn ,epin epi`ya oin iedc b"r` ,dqir iabl lhazi `ly xzei ie`x

eiykr oixzip ody glne minc mzd iy` ax wiq` ,eiykr xeq` `edy iptn ,lha epin epi`ya oixizn el yiy xacc opiwqnc idp ,d"yne-epi`ya oin `edy t"r` ,dqir iabl oilha opi`

) `zrny yixa mzd opixn`c [`de] .epin:glmixerya mihge mihga mihgn [y"n] :(-iy` ax ediilr jinq `l `pwqnle .mzd `zi`ck ,dilr ekig` `dc ,owlq `lc edpip `nlra diied

xzid zry el yi eiykr s`y ,oixizn el yiy xac iedc oeikc dwq` `l` ,llk-xepza ilvd mr d`t`y zte .liha `l epin epi`ya 'it`-dlk`l xzid dl yi eiykr s`y ,`inc `dl

i`d ilek wcinl zira `l 'it`c :cere .liha `l epin epi`ya 'it`c `ed oica jkld ,gzeka `ly-cizry iptny ,elehaa exingd xzid siqen `edy lky d`ex dz` ixd ;`nrh xza lif

xzid cer siqen `edy lk ,oky oeike ,epina lhazi `ly exn` xzip zeidl-`pwqn `iyw `l d"yne .epin epi`ya 'it` lhazi `ly elehaa xingdl ie`x ,xyekd zry el yi eiykr s`y

mr d`t`y ztc `idde .llk iwegcl ivexzl opikixv `le ,liha `l epin epi`ya 'it`c iy` ax wiq`c ,"oiliyn" wxtc `pwqn` ,epin epi`ya lha oixizn el [yiy] xac opiwqnc ,`kdc

xepza ilvd-epina oixizn el yiy xac` ixeng`l opivn ikc xninl `ki`c meyn ,dpin `ticrc `l` cer `le ,`inc "oiliyn" wxtc `iddl-lla` ,epin epi`ya dilr opixngn `

epin epi`ya dilr opixngn `l i` ,llk jiiy `lc ,epina dilr ixeng`l `kilc ,xepza ilvd mr d`t`y ztc `idda-mipekp l"f iqtl` axd ixac elre .llk ea xingd `ly `vnp

) "lxrd" wxt seqa opixn`cn eilr eywdy izi`x cer .il d`xp ok .mnrha:`t zenaioileg ly zekizg d`na daxrzpy z`hg ly dkizg iab (-:mzd `nrh iy` ax aidi `we .dlrz `l

oixizn el yiy xac lke ,oixizn el yiy xac dil dedc meyn-odkl i` ?o`nle ,`id `zeca iy` axc `dc :mzd `pwiq`e .liha `l sl`a 'it`-l`xyil i` ,ixy `xyin-mlerl

`zit i`d la` ,ixy `pnif xzale `pci`d xiq`c i`n `l` oixizn el yiy xac ixwin `l `nl` .`id `zeca iy` axc `dc `l` ,xeq`-`gzeka i`e ,ixy mlerl `xya icda-mlerl

`din dilr opikxtc `dc il ifgzine !mzdc `pwqnk oixizn el yiy xac ixwin `le ,xeq`-l`xyi lv` xingp dnl xeq` mlerl l`xyil oeikc :opixn`w ikd mzdc ,`id `zeca i`ce

eiykr da xzid mc` lkle el yiy oeik xepza ilvd mr d`t`y zt la` .oica epi` ?odk ly exzid iptn-`ed heyt xace ,dlehaa xingdl ie`x.
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נרדים. פדק שישי - הנורד מן המבושל - רף נב עמור א - מתוך מהרודת "אבן ישדאל - )שטיינזלץ(" 
דש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

עולם  יתבדך,  לו  רידה  יהיה  שהעולם  לפעול  השליחות  את  למלא  יהורי  צדיך 
שיהיה בנוי ונשלט על פי צרק ויושד, טוב וקרושה, ולא להיפך ח"ו

משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכח

 228   הללמ עמ פדמהל 

דכח
miwxt dyelyaa cenr ap sc ± iriax wxtmixcp

'îâ.íéùéùàá øåñà íéùãòä ïîxaqwc ,miycr ly gnw ea axerny mglamiyiy`

.md miycr llka.øéúî éñåé éáøå,iqei 'xc` iqei iaxc `iyw .miycr llka ied `lc

,exy oizipznae ,miycr llka miyiy` :ixn`e `kd ixq` opaxc .opaxc` opaxc `iyw

meyn xizn `kdc ,iqei iaxl `iyw inp ikde .`ed alg llka e`l `new :ixn`wc

miyiy`c dil `xiaqc,miycr llka e`l

alg llka `new dil `xiaqc xq`w 'ipznae

.`niiw `id.àáìçã àîå÷llka iede li`ede

`pvixzn inp ikde .xeq` ikdl - alg

miyiy` dil exw `nw `pzc dixz`a :`ziixal

exw `l iqei 'xc dixz`ae ,miycr ly ztl

x ixy jkld ,miyiy`.iqei 'ùéù ìéùáúá øúåî
.ïéé íòè åá.oii ly enrhn xcp `l ixdy

éðúî'íéúéæ íðå÷.íòåè éðéàù åìà íéáðòå
.oda xeq` - "mreh" xn`e li`ed.ïäî àöåéáå

.oiiae onya'îâ.à÷åã åìàxeq` "el`" meync

,`wec "mreh ipi`y" `nlic e` .odn `veiae oda

`veiae oda xeq` "mreh ipi`y" xn`c meync

.odn.à÷åã åìà ã"ñ éàipi`y"eikdl e`l "mreh

?il dnl "mreh ipi`y" ,`pzïì òîùî à÷ àä
.øñúéî åìà øîà éà íòåè éðéàù øîàã â"òàã`veia

i`e :'ixn` [ied i`] inp ikde .`l - `l i` ,odn

"e `wec "mreh ipi`y" zxn``wec e`l "el`,

rnynw `d :[opivxzn dede] ,"el`" `pz i`nl

"mreh ipi`y" xn` i` ,"el`" xn`c b"r` ,ol

?i`n ,`l - `l i` ,odn `veia xqzinúåøéô
.åìàäoditeliga xeq` "el`" xn`c oeik

,odilecibaeoebk ,odn `veia `d :dipin opiwiice

e`l "el`"c dpin rnye .xzen - dwyn hgq

.`wec,xzen odn `veia `d `niz `l :uixz

`dc ,xeq` odn `vei 'it`c oicd `ed `l`

"e ,xn`w "el`""el`hwp `lc `de .`wec

`veia xeq` `icda.odnïðéòåîùàì àôéãò àä
.ïäéôåìéçã.enc oilecibk - ediiteb eed `lc b"r`

.íòåè éðéàùå ìëåà éðéàù."el`" xn` `lc oebk

jkitl ,xn`w ediiteb edcicnc rnyn mreh

`veia `d :opiwiice .oditeligae odileciba xzen

`nl` ,xn`w ediitebn mreh `dc ,xeq` odn

ipi`y"c.`wec "mrehïäî àöåéá 'éôàã ïéãä àåä
øúåîàìã éãééà.øúåî ïäî àöåé àùéøá àðú

."odn `vei" `tiqa ipzw `l ,hwp dil `ticrc

.éìò äæ øùá øîàù ïîæá,"ilr el`" c"nk iedc

.`wec "el`" n"ye.øéöá øúåîå`veid xiv epiidc

.`wec e`l "mreh ipi`y"c `nl` ,odn.àáø øîà
odn `vi xaky xiva - xzen ipzwc `d uixz

xcpy xg`l m` la` .xzen ikdle ,xcpy mcew

.`wec "mreh ipi`y"e ,xeq`c jl `ni` mlerl ,odn `vi
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'îâ.xizn iqei 'xe miyiy`a xeq` miycrd on edpinxeoepi`c inlyexia ixn` oiyiy`

alg iabc b"r`c .`iyw `l opaxl eli`c ,jixtw iqei iaxcne .yaca opbhne olabnc igtlh

miycr - yaca opbhnc b"r` miyiy` la` ,`ed alg e`l mewc meyn epiid mewa exy

`yaec eda zi`c oeikc meyn ixy `kd i`c ;`iyw iqei iaxc` iqei iaxc la` .edpip

mewa xqinl l"d `lc y"k - oiixwin oiyiy`

iqei iaxc `nrhc :opiwxtne !ixnbl `"c `edy

,"`algc `new" `newl exw eed dixz`ac meyn

oeik ,miyiy` la` .xeq` - eilr eia` myy lke

inp opaxe .exy - odilr miycr my oi`e epzypy

`algl ediixz`ac meyn - mewa exy ikd meyn

,iqei 'xl :z"`e .`new `newle `alg dil exw

my oiicry itl ,mewa xeq` algd on xcepc gpiz

xcep `l` .dil exw "`algc `new"c ,eilr alg

dil exw `l `d ?alga xeq` i`n` mewd on

`newl exwc oeikc :xnel yi !"`newc `alg"

cg` xac mewe alg edl eed - "`algc `new".

'éðúîoiid on xcepdmrh ea yiy liyaza xzen

.oii`edyk `l` oiid on xcep ly zernyna oi`y

epira.íðå÷yi m` liyazl ltpe mreh ip`y oii

.xeq` df ixd oii mrh ea"mreh ip`y" xn`c oeikc

oii mrh ea yiy oeikc ,zeaexrz i"r 'it` xeq`

ea enreh `ed ixd.øîàel` miapre mizif mpew

.odn `veiae oda xeq` mreh ip`yyxtn 'nba

ip`y" meyn e` "el`" meyn ded i` `xeqi`

"mreh.'îâip`y e` `wec el` `ng xa inx ira

.`wec mreh`ng xa inxl dil `hiyt i`ce

"el`" i` dil `wtqnc `l` .ibq ediipin cgac

e` ,icin `ipdn `lc "mreh ip`y" `le `wec

xcd`e .llk ipdn `l "el`"e `wec "mreh ip`y"

?il dnl "mreh ip`y" ,`wec "el`" c"q i` :dil

ip`y" i` :inp dil xninl ivn dedc `ed oicae

hwp `ziinwc `l` .il dnl "el`" `wec "mreh

:opivxzne .jci`l d"deàäxn`c b"r`c l"nw

`l i`e ,xqzin "el`" xn` i` ,"mreh ip`y"-.`l

l"nw `d ,`wec "mreh ipi`y" i`c inp dpine

"mreh ipi`y" xn` i` ,"el`" xn`c b"r`c

`l - `l i`e xqzin.àëéàå:wcinlikid

"mreh ip`y" iedilc `ng xa inxl dil `wtqn

mpew" :`kti` opz op` `dc ?el`n ith sicr

,odilecibae oditeliga xeq` "ilr el` zexit

oditeliga xzen "mreh ip`y" "lke` ip`y"

ip`y"n "el`" sicr ith `nl` .odilecibae

oditelig iabl n"d - sicr ik :xnel yi !"mreh

edpicgic oeik "el`" llka edpzi`c odilecbe

`zriqa epiptl yxtpy enke ,ycwdk edpiey

xn` ik la` .ycwda ixiq`c ikid ik odilecibe oditelg exqzilc `ed oica d"yne ,`inyc

,edpiwt` `d daxc`c ,odilecbe oditelg exqzilc rnyn `l "mreh ip`y" "lke` ip`y"

llk mdn mreh epi` odilecibe oditelig lke`yk ixdy.øîà.xzen odn `veia `d 'eke ilr el`d zexit mpew y"z `ax`veic opirnyilc `zeax ied ith - xeq` odn `vei i`c c"qc

lign ,eilr xq`y zexitd zxev zipzypy t"r` ,xeq` odnxeqi`d sebn e`vi `ly t"r` oditeligc opireny`l dil `ticr `d ,daxc`c :dil jitne .zniiw `id oiicry odilecbe odite

`l` ,etiwae eahexae ea xeq` "ilr df xya" xn` m`e :jenqa lirl `ipzc `zipznn oiira hytinl ivn dedc `ed oicae .ynn xeqi`d sebn `viy odn `vei oky lke ,enc odilecibk

dhytinl ira oizipznnc.ù"ú.xeq` odn `veia `d 'eke lke` ipi`y`zeixyn odn `veic `zeixy ith `zeax `ied "mreh ipi`y" "lke` ipi`y" iabl i`ce - xzen odn `vei i`c

odn `vei `tiq aiqp `l - ith `zeax `ied oditeligc `xeqi`c meyn ,odn `vei `yix aiqp `lc icii` `l` ,p"d oi`c dil xcdne .lirl `paizkck odilecibe oditeligc.àúxn` rny

.'eke dcedi iaxb"r`c l"nw `de ,`ed `wec e`l e` .ipzw e` e` 'ipzne ,`ed `wec ;"mreh ipi`y" "lke` ipi`y" ol `iranw ik .`id oizipznc ,`ed `wecc ol `iranw `l "el`"a `l`

`wec e`l "mreh ipi`y" `nl` ,xivae dtexh zixha xzene :ipzwcn dhytinl opiz`e .`l - `l i`e ,oi` "el`" xn` i` "mreh ipi`y" xn`c.øîà.odn `vi xake `axipi`y" mlerl

excp mcew odn `vi xakya - oiixyc opz ike .xiq`c p"d oi` okn xg`l `vi i`e ,`weec inp ,mreh.ïéðòìå.dkld"mreh ipi`y"a .odn `veia xeq`e `ed `wecc ol `hiyt "el`"a

zigpc oeikc meyn ,odn `veia xeq`c `nrh epiidc c"n `ki`e .`xnegl opihwpc rnyn `hiyti` `lc oeike ,oiira `hiyti` `le ol `wtqn
ilekk
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'îâ"íéLãòä ïî" :eäðéîøe¯éñBé 'øå ,íéLéLàa øeñà §¦§¦¨£¨¦¨©£¦¦¥
àøúàa .déøúà ék øîe déøúà ék øî ;àéL÷ àI !øézî©¦¨©§¨¨¦©§¥¨¦©§¥§©§¨
éaøc déøúàa ,àîe÷ àîe÷Ie àáIç àáIçI eø÷ ïðaøc§©¨©¨©£¨¨£¨¨§¨¨§©§¥§©¦
øãBpä :àéðz ."àáIçc àîe÷" déI eø÷ éîð àîe÷I éñBé¥§¨©¦¨¥¨©£¨¨©§¨©¥

áIçä ïî¯íewä ïî ,íe÷a øzeî¯ïî .áIça øzeî ¦¤¨¨¨§¦©¨§¨¨¦
áIçä¯äðéábä ïî ,äðéáâa øzeî¯ïî .áIça øzeî ¤¨¨¨¦§¦¨¦©§¦¨¨§¨¨¦
áèBøä¯äôéwä ïî ,äôé÷a øzeî¯íà .áèBøa øzeî ¨¤¨§¦¨¦©¦¨¨§¤¦

"éIò äæ øNa" øîà¯øãBpä .Bôé÷áe BáèBøáe Ba øeñà ¨©¨¨¤¨©¨§§§¦©¥
ïéiä ïî¯ïéé íðB÷" øîà .ïéé íòè Ba LiL IéLáúa øzeî ¦©©¦¨§©§¦¤¥©©©¦¨©¨©¦

ïéé íòè Ba Lé íà ,IéLázä CBúI Iôðå "íòBè éðéàL äæ¤¤¥¦¥§¨©§©©§¦¦¥©©©¦
¯.øeñà äæ éøä'éðúîíéáðòä ïî øãBpä¯,ïééa øzeî £¥¤¨©¥¦¨£¨¦¨§©¦

íéúéfä ïî¯eJà íéáðòå íéúéæ íðB÷" øîà .ïîLa øzeî ¦©¥¦¨§¤¤¨©¨¥¦©£¨¦¥
"íòBè éðéàL¯.ïäî àöBiáe ïäa øeñà'îâøa éîø éòa ¤¥¦¥¨¨¤©¥¥¤¨¥¨¦©

ã"ñ éà ?à÷åc "íòBè éðéàL" Bà ,à÷åc "eJà" :àîç̈¨¥©§¨¤¥¦¥©§¨¦
â"òàã I"î÷ àä ?I"îI "íòBè éðéàL" ,à÷åc "eJà"¥©§¨¤¥¦¥¨

"eJà" øîàc éà "íòBè éðéàL" øîàc¯àI éàå ,øñzéî §¨©¤¥¦¥¦§¨©¥¦§©§¦¨
¯íðB÷" "éIò eJàä úBøét íðB÷" ù"ú ,àáø øîà .àÏ£©¨¨¨¥¨¥¨©¨

"éôI ïä¯ïäî àöBia àä .ïäéIecéâáe ïäéôeJéça øeñà ¥§¦¨§¦¥¤§¦¥¤¨©¥¥¤
¯déI àôéãò àäå ,øeñà ïäî àöBia 'éôàã ä"ä !øzeî¨©¥¥¤¨§¨£¦¨¥

éðéàL" :ù"ú .éîc ïäéIecéâk ïäéôeJéçc ,ïðéòeîLàI§©§¦©§¦¥¤§¦¥¤¨¥¤¥¦
"íòBè éðéàL"å "IëBà¯.ïäéIecéâáe ïäéôeJéça øzeî ¥§¤¥¦¥¨§¦¥¤§¦¥¤

ïäî àöBiä àä¯àöBé àLéøa áéñð àIc éãééà .øeñà ¨©¥¥¤¨©§¥§¨¨¥§¥¨¥
àöBé àôéña éîð áéñð àI ,ïäî'ø øîà ù"ú .ïäî ¥¤¨¨¥©¦§¥¨¥¥¤¨©

eIMaúpL íéöéa éIò ïBôøè éaø øñàå äNòî :äãeäé§¨©£¤§¨©©¦©§¨©¥¦¤¦§©§
éúîéà :BI eøîà .Bnò¯,"éIò äæ øNa" øîàL ïîæa ¦¨§¥¨©¦§©¤¨©¨¨¤¨©

íòè ïúBða Ba Léå ,øçàa áøòúðå øácä ïî øãBpäL¤©¥¦©¨¨§¦§¨¥§©¥§¥§¥©©
¯à÷åãc ïI àéòaéî à÷ àI "eJà"a .øeñà äæ éøä£¥¤¨§¥¨¨¦¨£¨¨§©§¨

åàI Bà à÷åc ,"íòBè éðéàL"a ïI àéòaéî ék .àeä¦¦¨£¨¨§¤¥¦¥©§¨¨
"íòBè éðéàL íéâc âc" :ù"ú ?à÷åc¯,ïäa øeñà ©§¨¨¨¦¤¥¦¥¨¨¤

øzeîe ,íéILeáî ïéa íéiç ïéa ,íépè÷ ïéa íéIBãb ïéa¥§¦¥§©¦¥©¦¥§¨¦¨
.ïäî àöé øáëe :àáø øîà .øéöáe äôeøè úéøèa§¨¦§¨§¦¨©¨¨§¨¨¨¥¤
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משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דכט

 הללמ עמ פדמהל   229 

דכט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc mixcp(iyiy meil)

àøîâ
xeq` algd on xcepdy dpyna xn`y iqei iaxy dywn `xnbd

:zxg` dpyna eixac z` xzeq ,mewa
eäðéîøeonwl dpynay ,dyw -(:bp)zepdil `ly xcepdy ,epipy §¦§

íéLéLàa øeñà ,íéLãòä ïî,yac mr cgi mipbehnd miycr - ¦¨£¨¦¨©£¦¦
.miycr llka mdy meyn,øézî éñBé éaøåmpi` miyiy`y ezrce §©¦¥©¦

.miycr llkaxizd m` ,xnege lw mixacd `ld ,dyw ok m`e
`edy iptn ,miyiy`d on zepdil miycrd on xcepd z` iqei iax
mpi` ,[yaca mepbihy xg`] miyiy`l mny dpzypy oeiky xaeq
zepdil algd on xcepd z` xizdl el didy i`ce ,miycr llka
recne ,alg llka epi`e ,ixnbl xg` xac `edy ,mewd on

.mewa xeq` algd on xcepdy iqei iax xn` epizpyna
,`xnbd zvxznàéL÷ àìdpyn oial epizpyn oia dxizq oi` - Ÿ©§¨

iaxe opax ewlgp onwl dpyna .md mipey mipecip ipyy iptn ,ef
`l epizpyna eli`e ,`l e` miycr llka md miyiy` m`d iqei

`l` ,`l e` alg llka `ed mew m`d iqei iaxe opax ewlgpøî©
déøúà ékitl exaic ,mewa xzen algd on xcepdy exn`y opax - ¦©§¥

,mdixebn mewna bedpddéøúà ék øîexcepdy xn`y iqei iaxe - ©¦©§¥
oia weligde .eixebn mewna bedpd itl xaic ,mewa xeq` algd on

y ,did mdixebn zenewnïðaøc àøúàaàîB÷ìe àáìç àáìçì eø÷ §©§¨§©¨¨¨©£¨¨£¨¨§¨
àîB÷algl `exwl mc` ipa jxc did opax ly mdixebn mewna - ¨

xzen algd on xcepdy minkg exn` okle ,'mew' mewle ,'alg'
la` ,mdl mipey zenye ,md mipey mixac ipy ixdy ,mewa

éñBé éaøc déøúàaàáìçc àîB÷ déì eø÷ énð àîB÷ìmewna - §©§¥§©¦¥§¨©¦¨¥¨©£¨¨
`new' mewl mb `exwl mc` ipa jxc did iqei iax ly eixebn
on xcepdy iqei iax xn` okle ,alg ly mew xnelk ,'`algc
.mc` ipa oeyla 'alg' my yi mewl mb ixdy ,mewa xeq` algd

:el` mipipra dpcd `ziixa d`ian `xnbd
àéðz,`ziixaaøãBpäzepdil `lyíB÷a øzeî ,áìçä ïîmin - ©§¨©¥¦¤¨¨¨§

'mew' el` min mi`xwp mc` ipa oeylay meyn ,algd on mi`veid
zepdil `ly xcepd oke .'alg' `leáìça øzeî ,íBwä ïî. ¦©¨¤¨¨

zepdil `ly xcepdäðéáâa øzeî ,áìçä ïîdpiabdy it lr s` ¦¤¨¨¨¦§¦¨
mc` ipa oeylay meyn ,algd mrhl dnec dnrhe ,algn ziyrp

zepdil `ly xcepd oke .'alg' `le 'dpiab' z`xwp,äðéábä ïî¦©§¦¨
áìça øzeî. ¨¤¨¨

zepdil `ly xcepdáèBøä ïî,xya ea lyazdy wxn -øzeî ¦¨¤¨
äté÷adtiwdy s`e ,dxcwd ileyl leyiaa cxeid wc xya - §¦¨

xac `l` envr lr xq` `ly meyn ,ahexdn mrh zlawn
.'dtiw' `le 'ahex' `xwpdzepdil `ly xcepd oke,ätéwä ïî¦©¦¨

áèBøa øzeî. ¨§¤
øîà íàxcepdäæ øNampewBa øeñà ,éìò,envr xyaa -BáèBøáe ¦¨©¨¨¤¨©¨§§
,Bté÷áelr xqe`y hxty meyn ,xyad mrh z` mda yi m` §¦

xac' didz ef dkizgy ezpeeke ,znieqn xya zkizg envr
.xeq` `ed mb [mrhdÎ] dpnn `veid `linne ,eitlk 'xeq`d

øãBpäzepdil `ly,ïéiä ïîmbe ,'df oii' envr lr xqe`y hxt `le ©¥¦©©¦
,dnirh envr lr xqe`y xn` `léé íòè Ba LiL ìéLáúa øzeî,ï ¨§©§¦¤¥©©©¦

`la epira `edyk oii `l` envr lr xeq`l oiekzd `ly meyn
.zaexrzm` la`øîàxcepdäæ ïéé íðB÷éðéàLìôðå ,íòBèdf oii ¨©¨©¦¤¤¥¦¥§¨©

Ba Lé íà ,ìéLázä CBúìliyaza -,ïéé íòèliyaza oi`y oebk §©©§¦¦¥©©©¦
,oiid cbpk miyy,øeñà äæ éøäs` envr lr xqe`y yxity meyn £¥¤¨

`ed ixd elke` `edyke ,oii mrh yi liyazd lkae ,dnirhd z`
.oii mrh ea mreh

äðùî
zncewd dpyna x`azpy xg`(.ap lirl),xecpd xac zaexrz oic

:xecpd xacdn mi`veid miwynd ly mpic dn ef dpyn zx`an

øãBpäzepdil `ly,ïééa øzeî ,íéáðòä ïîmiaprn xcpy meyn ©¥¦¨£¨¦¨§©¦
zepdil `ly xcepd oke .mdn `veid dwyndn `le,íéúéfä ïî¦©¥¦

ïîLa øzeîdwynn `le mizifn xcpy meyn ,mizifd on `veid ¨§¤¤
m` la` .mdn `veidéðéàL elà íéáðòå íéúéæ íðB÷ ,øîà,íòBè ¨©¨¥¦©£¨¦¥¤¥¦¥

ïäa øeñà,mnvr miaprae mizifa -áed dwynïäî àöBé. ¨¨¤§¥¥¤

àøîâ
el` miapre mizif mpew xne`dy mrhd edn ,wtzqn `ng xa inx

:odn `veiae oda xeq` ,mreh ipi`y
éòawtzqd -,àîç øa éîøel` miapre mizif mpew' xne`d recn ¨¥¨¦©¨¨

`ed mrhd m`d ,zexitdn mi`veid oiwyna xeq` 'mreh ipi`y
xn`y meyn'elà'a,à÷åcepi` cala 'mreh ipi`y' xn` m` la` ¥©§¨

,oiwyna xq`pBàxn`y meyn `ed mrhdy'íòBè éðéàL'a,à÷åc ¤¥¦¥©§¨
envr z` xqe` `ed d`pd efi`n xnel wiice jix`dy jkne
'el`' xn` m` la` ,mdn `veid z` mb xeq`l ezrcy rnyn

.oiwyna xq`p epi` cala
:dnvr dpynd ixacn wtqd z` zhyet `xnbd

Czòc à÷ìñ éà,xnel jzrc lr dler m` -à÷åc 'elà'mrhy - ¦¨§¨©§¨¥©§¨
,'el`' xn`y meyn `ed dpyndél änì 'íòBè éðéàL'recn - ¤¥¦¥¨¨¦

ipi`y' el` miapre mizif mpew xne`a xaecny dpynd dazk
.'mreh

xn`y meyn `ed xeqi`d mrhy okzi zn`a ,`xnbd dgec
ipi`y' el` miapre mizif mpew xn`y `pzd azky mrhde ,'el`'

y meyn `ed ,'mrehïì òîLî à÷ àä,eprinydl `a `pzdy - ¨¨©§©¨
øîàc áb ìò óàc' miapre mizif mpew ,xcepd,'íòBè éðéàLoiicr §©©©§¨©¤¥¦¥

`l` ,mdn `veid dwyna xq`p epi`øîàc éàxn` m` wx - ¦§¨©
xcepdøñzéî ,'elà',zexitdn `veid dwyna xq`p `ed -àì éàå ¥¦§©§¦Ÿ

,'el`' xcepd xn`àì.'mreh ipi`y' xn` m` s` ,xq`p epi` - Ÿ
ipi`y' xn`y meyn `ed oiwyna xq`py mrhdy giken `ax

:oiwyna xzen ,ilr 'el`' miapre mizif mpew xn` m`e ,'mreh
òîL àz ,àáø øîàonwl dpyna epipyy dnn ,di`x rnye `a - ¨©¨¨¨§©

(.fp)xne`d ,,éìò 'elàä' úBøét íðB÷migpen zexitd eidy e` ¨¥¨¥¨©
xn`e ,eiptlïä íðB÷[el` zexitÎ]ïäéôeléça øeñà ,éôìm` - ¨¥§¦¨§¦¥¤

sqkdn zepdil xeq`e] exknpy e` ,mixg`a el` zexit etlged
,[mzxenz lawzdyïäéìecéâáeeginvde erxfp el` zexit m` - §¦¥¤

`veid dwyna mb xeq`y dazk `l dpyndy dfne .milecib
,mdilecibae mditeliga xeq`y dnn lecb xzei yecig dfy ,mdn

,oilecibae oiteliga `weec xeq` 'el`' xne`dy rnynàäla` - ¨
ad dwyn,øzeî ,ïäî àöBim` wxy gkene .'el`' xn`y elit` ©¥¥¤¨

xn` m` `le ,zexitdn mi`veid oiwyna xq`p 'mreh ip`y' xn`
.'el`'

,`xnbd dgeca eléôàc ïécä àeäd dwynïäî àöBé`ed,øeñàm` ©¦©£¦§¥¥¤¨
,ilr 'el`'d zexit mpew xn`ïðéòeîLàì déì àôéãò àäåmrhd - §¨£¦¨¥§©§¦¨

onwl dpyna `pzd z`f rinyd `ly(.fp)`pzdy iptn `ed ,
,lecb xzei yecig eprinydl sicrdïäéôeléçc`ly it lr s` §¦¥¤

,xeqi`d sebn e`viéîc ïäéìecéâkmilecibd enk mixeq` md - §¦¥¤¨¦
miwyna xeq`y xnege lwa rcpe .xeqi`d sebn mi`veiy

.ynn xeqi`d sebn mi`veid
onwl dpynd ixac jyndn dgiken `xnbd(.fp)mpew xn` m`y

`veid dwyna xeq` ,'el`' xn` `le ,'mreh ipi`y' miapre mizif
:mdn

òîL àzm`y ,ef dpyn jynda epipyy dnn ,di`x rnye `a - ¨§©
zexit mpew xcepd xn`øzeî ,'íòBè éðéàL'å 'ìëBà éðéàL'¤¥¦¥§¤¥¦¥¨

ïäéìecéâáe ïäéôeléçamditelig zlik`ay meyn ,el` zexit ly §¦¥¤§¦¥¤
`l dpyndy dfne .mixeq`d zexitd z` mreh epi` mdilecibe
lirl x`azpy ,xeqi`d sebn `veid dwyna mb xzeny dazk
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דל

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

äðùî
`ed m` ,mieqn xacn xcepd oic z` x`al dkiynn ef dpyn
mdn `veidy mixaca zwqer epizpyny `l` ,epnn `veia xq`p

:ez`ivi xg`l s` mny lr `xwp
øãBpäzepdil `ly,íéøîz Láãa øzeî ,íéøîzä ïîyacdy s` ©¥¦©§¨¦¨¦§©§¨¦

envr z` xeq`l ezrca did `ly meyn ,mixnzd my lr `xwp
`ly xcepd oke .mdn `veid yacdn `le ,mixnzd sebn `l`

zepdilúBiðåúqîmxka micnere ,milyazn mpi`y eizqd iapr - ¦¦§¨¦
,sxegde eizqd zenia,úBiðåúñ õîBça øzeî`xwp unegdy s` ¨§¤¦§¨¦

`l` envr z` xeq`l ezrca did `ly meyn ,zeipezqd my lr
.mdn `veid unegdn `le ,zeipezqd sebn

àøéúa ïa äãeäé éaøe wleg,åéìò äéeø÷ BúãìBz íML ìk ,øîBà ©¦§¨¤§¥¨¥¨¤¥§¨§¨¨¨
epîéä øãBðålr `xwp epnn `veidy xacn zepdil `ly xcepd - §¥¥¤

mzq `xwp epi` mdn `veid yacdy ,mixnzn xcpy oebk ,eny
`veid unegdy ,zeipezqn xcpy e` ,'mixnz yac' `l` ,'yac'

,'zeipezq uneg' `l` ,'uneg' mzq `xwp epi` mdnøeñàs` ¨
,epîéä àöBéallka `ed ,eny lr `xwpy epnn `veid s`y meyn ©¥¥¤

.epnn xcpy ixtdíéøézî íéîëçå,ixtdn d`pd xcepd z` ©£¨¦©¦¦
.ixtdn `veiy dnn zepdil

àøîâ
lr minkg exaic zehytae ,'mixizn minkge' ,dpyna epipy
`xiza oa dcedi iaxy ,eilr `xwp ezclez myy xacn xcepd

:mixizn minkge ,xqe`
ixac `lde ,`xnbd dywn[íéîëç],zexitdn `veid z` exizdy £¨¦

eðééäixack md -àn÷ àpz.zexitdn `veid z` xizd `ed s`y ©§©¨©¨
,`xnbd zvxzneäééðéa àkéààéðúc àãäixac oia welig yi - ¦¨¥©§¨¨§©§¨

iabl ,`nw `pz ixacl minkg,`ziixaa epipyy df oicäæ ììk§¨¤
ìk ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîàixtìBëàì BkøcLmc` ipa jxcy - ¨©©¦¦§¤¤§¨¨¨¤©§¤¡

,eteb z` lek`lìBëàì epnî àöBiä Cøãålek`l mc` ipa jxce - §¤¤©¥¦¤¤¡
,epnn `veiy dn z` mb,íéøîz Láãe íéøîz ïBâklek`l jxcdy §§¨¦§©§¨¦

,`ed oicd ,mdn `veid yacd z` oiae ,mnvr mixnzd z` oia
m`yøãðzepdil `lyBa,[ixtdnÎ]øeñàs`,epnî àöBiameyn ¨©¨©¥¦¤

ok enke .ixtdn xcpy dna llkp epnn `veidydøãBð`ly ¥
zepdilîd,epnî àöBiixtd seb z` excpa xikfd `ly it lr s` ¥¥¦¤
,envrøeñàs`Baoke .ixtd seba -ìkixtìBëàì Bkøc ïéàL- ¨¨¤¥©§¤¡

,eteb z` lek`l mc` ipa jxc oi`yìBëàì epnî àöBiä Cøãå- §¤¤©¥¦¤¤¡
oi`y ,zeipezq oebk ,epnn `veiy dn z` lek`l mc` ipa jxce
,mdn `veid unegd z` lek`l jxcde ,mteb z` lek`l jxcd

dy `ed oicdBa øãBð,[ixtdnÎ]ïéà[epi`Î],epnî àöBia àlà øeñà ¥¥¨¤¨©¥¦¤
milez ep` dlik`l ie`x eteb oi`y oeikyäæ ïåekúð àlL,xcepd - ¤Ÿ¦§©¥¤

epnî àöBiì àlà. ¤¨©¥¦¤
epipyy dne ,xfrl` oa oerny iaxk mixaeq epizpyna minkge
z` lek`l jxcd oi`yÎ] zeipezqn xcepa epiid 'mixizn minkge'
seba xzeny ,[mdn `veid unegd z` lek`l jxcde ,mteb
xcepdy xaeqd ,`nw `pz lr od miwelg md jkae .zeipezqd
lr ode ,zeipezqd unega xzene ,zeipezqd seba xeq` ,zeipezqn
mda oia xeq` ,zeipezqn xcepdy xaeqd ,`xiza oa dcedi iax
mdy ,'mixizn minkge' `pzd azk okle ,mdn `veid unega oiae

.mnvr ipta dhiy

äðùî
ef dpynmi`xwpd mipina xq`p m`d ,minieqn mipinn xcepa dpc

.ieel zeny mdl mitiqeny `l` ,el` mipin zenyk md s`
øãBpäzepdil `ly,íéçetz ïééa øzeî ,ïéiä ïî'oii' dlnay meyn ©¥¦©©¦¨§¥©¦

el yiy 'migetz oii' `le ,ieel my `la jk `xwpy dn wx lelk

zepdil `ly xcepd oke .ieel my,ïéîLîeL ïîLa øzeî ,ïîMä ïî¦©¤¤¨§¤¤§§¦
`le ,ieel my `la jk `xwpy dn wx lelk 'ony' dlnay meyn

zepdil `ly xcepd oke .ieel my el yiy 'oinyney ony'ïî¦
,íéøîz Láãa øzeî ,Lácädn wx lelk 'yac' dlnay meyn ©§©¨¦§©§¨¦

oke .ieel my el yiy 'mixnz yac' `le ,ieel my `la jk `xwpy
zepdil `ly xcepd,úBiðåúñ õîBça øzeî ,õîBçä ïîmeyn ¦©¤¨§¤¦§¨¦

uneg' `le ,ieel my `la jk `xwpy dn wx lelk 'uneg' dlnay
.ieel my el yiy 'zeipezqzepdil `ly xcepd okeïéLéøkä ïî¦©§¥¦

,[izxkÎ]úBèBìô÷a øzeîmeyn ,l`xyi ux`a lcbd izxk - ¨§©§
zepdil `ly xcepd oke .'oiyixk' mzq llka mpi`y,÷øiä ïî¦©¨¨

,äãNä úB÷øéa øzeîjk `xwpy dn wx lelk 'wxi' dlnay meyn ¨§©§©¨¤
'dcy zewxi' la` ,dpiba lcbd wxi `ede ,ieel my `laíL àeäL¤¥

ééååì.'wxi'a llkp epi` [xaegn myÎ] §©

àøîâ
àéðz,`ziixaaøãBpäzepdil `ly,ïîMä ïîxcp m`õøàa ©§¨©¥¦©¤¤§¤¤

,ïéîLîeL ïîLa øzeî ,ìàøNéux`a mc` ipa jxc oi`y meyn ¦§¨¥¨§¤¤§§¦
,'ony' mzq llka epi`e ,ea ynzydl l`xyi,úéæ ïîLa øeñàå§¨§¤¤©¦

mzq llka `ed ixde ,l`xyi ux`a ynzydl jxcd did eay
.'ony'ìáaaey ,jtidl epic ,laaa xcp m` -ïéîLîeL ïîLa øeñà §¨¤¨§¤¤§§¦

,'ony' mzq llka `ed ixde ,laaa ynzydl jxcd did eay
,úéæ ïîLa øzeîe`ly xcp m`e .ea ynzydl mkxc did `ly ¨§¤¤©¦

a ,onyd on zepdiläfîe äfî ïé÷tzñnL íB÷îipa jxcy mewna - ¨¤¦§©§¦¦¤¦¤
,oinyney onya ode zif onya od ynzydl mc`äæáe äæa øeñà̈¨¤¨¤

'ony' df mewnay meyn ,oinyney onya oiae zif onya oia -
.onyd ibeq ipy z` llek mzq

,`xnbd dywnàèéLtonya oia miynzyny mewnay df oic - §¦¨
oeiky ,heyt epid mdipya xeq` oinyney onya oiae zif

,`xnbd zvxzn .'ony' llka mdipy ,mdipya miynzynyàìŸ
àëéøömewnay eprinydl `ziixad dkxved `l ok` - §¦¨

dxwna `ed yecigd `l` ,dfae dfa xeq` mdipya miynzyny
ïé÷tzñî ãç ïî àaeøcibeqn cg`a miynzyn miyp`d aexy - §¨¦©¦§©§¦

,ipyd beqa miynzyn mherine ,onydàîéúc eäîøúa ìéæéà ©§¥¨¥¦¨©
àaeøz` yxtpe ,miyp`d aex ixg` jlpy xnel mixeaq epiid - ¨

miyp`d aex jxcy onyd beqa wx xq`ie ,aexd itl excp zpeek
,ea ynzydlïì òîLî à÷oi`y `ziixaa `pzd epl ycig - ¨©§©¨

y `ed oicd `l` ,ok mixne`àøîeçì àøeqéà ÷ôñyiy mewna - §¥¦¨§§¨
`xnegl mihwepy `ed llkd ,xeqi` df xaca yi m` wtzqdl
`ny wtzqdl yiy o`k mb okle ,wtqn xacd z` mixqe`e
,ea xeq` ,miyp`d herin lv` ony `xwpd xacn xecpl oiekzd
.df ony xeq`l oiekzd `le ,aexd on `edy lwdl milez ep` oi`e
`aedy wxid on xcepd oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:epizpyna
øãBpäil `lyzepd,÷øiä ïîxcp m`òeáL éðL øàLamipya - ©¥¦©¨¨¦§¨§¥¨©

,dhiny opi`y ,zelibx,äpébä úB÷øéa øeñà'wxi' llka mdy ¨§©§©¦¨
,mzq,äãNä úB÷øéa øzeîeyiy oeik mzq 'wxi' llka mpi`y ¨§©§©¨¤

.ieel my mdlúéòéáLáezpy `idy ,ziriayd dpya xcp m`e - ©§¦¦
,da rexfl xeq`e ,dhinyd,äãNä úB÷øéa øeñàzewxiy meyn ¨§©§©¨¤

dhinya mc` ipa jxce ,drixfa jxev `ll mdil`n milcb dcyd
,dcyd zewxil wx 'wxi' `exwl,äpébä úB÷øéa øzeîemeyn ¨§©§©¦¨

drixfd zk`lne ,mrxefl jixv ixdy dhinya miievn mpi`y
zewxil `exwl dhinya mc` ipa jxc oi` okle ,dhinya dxeq`

.'wxi' dpibd
on zepdil `ly xcepdy ,`ziixaa `aeny dna oc eda` iax
:dpibd zewxia xzene dcyd zewxia xeq` ,dhinyd zpya wxid

íeMî eäaà éaø øîà[ly enyaÎ],ìàéìîb ïa àðéðç éaø ¨©©¦©¨¦©¦£¦¨¤©§¦¥
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דלא

miwxt dyelya` cenr bp sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.úåéðåúñä ïî,eizqd ini lk mxka ogipny ,miyw miapr epiidodn oiyere

.uneg.åéìò äéåø÷ åúãìåú íùù ìë,en` my lr inp iexw - epnn `viy df uneg oebk

.mzq uneg `le ,zeipezq uneg'åë àöåéá øåñà åðîî øãð.zeipezqa xcp ik inp ikde-

.epnn `veid unega inp xeq`.ïéøéúî íéîëçå:ipzwc ,`nw `pz epiid :`xnba jixt `we

.zeipezq unega xzen'îâ.åá øãð.mixnza

.åðîî àöåéá øåñà.mixnz yacaåëøã ïéàù ìë
.ìåëàìlek`l epnn `veid jxcc ,zeipezq oebk

,oizipznc `nw `pz .lek`l okxc oi` onvr ode

iaxc dil zil - zeipezq unega xzen xn`c

oi` - ea xcp :xaqw `l` ,xfrl` oa oerny

.lek`l ekxc oi`y b"r` ,ea `l` xeq`

oa oerny iaxc edl zi` ,`xza `pz ,minkge

,eteba - ea mixizn minkge :ipzwce .xfrl`

`veia `l` xeq` oi`c ,`l - epnn `veia la`

`l :xn`c ,xfrl` oa oerny 'xk epiide ,epnn

xqe` did `xiza oa dcedi iaxe .'ek df oeekzp

.epnid `veiae eaéðúî'.ïîùä ïîony rnyn

.oinyney onya xzen ikdl ,zifïéùéøë.
.ziphw.äãùä úå÷øéá øúåî,iieel my epiidc

.mzq wxi `le dcyd wxi'îâïîùá øúåî
.ïéîùîåùoinyney ony i"`a ievn oi`y itl

.xcp ony eze`ae ,zif ony `l`.äæîå äæî
onyne zif onyn.oinyneyàøåñéà ÷ôñ

.àøîåçìoia ax oia ,xcp ea oiwtzqny onyne

.hrn.äðéâä úå÷øéá øåñàd"xend q"ixb

e"f `"zkqnaodilry .dcyd zewxia xzene :

exiwtdy ,ziriaya oikneqoi`e ,miiprl zepbd

.dcyd zewxia `l` oiwtzqn
'îâ)
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ip`y"a gpiz :`niz ike .ediipin witpc i`n lk` dizrcc rnyn - `weicl i`d ilekk

?xninl `ki` i`n "lke` ip`y" la` .`ed `xeqi` iyet` - xn`we jixv `lc oeik ,"mreh

oia dlik`a oia rnyn - ikd i`c "el`d zexit mpew" xn` m` dil ibq `lc oeik `dc

mey `kil - "lke` ip`y" xn` ik jkld ,dlik`a `l` edpixqnl ira `l edi`e ,d`pda

:xninl `ki` !odn `veia elit` xqinl dgked

el`d zexit mpew" xninl ivn dedc oeikc

`vei s` - "lke` ip`y" xn`we "ilr dlik`a

ivn `lc dreayac ,df itl exn`e .rnyn odn

lre ,`ed xcp oeylc ,"ilr dlik`a" xninl

xqzin `l - "lke` ip`y" xninl dil zi` digxk

` mixg`e .odn `veiam"anxd zrc `ed df mixne

meyn e`lc ,dreay `py `le xcp `py `lc l"f

giken envra oeyldy `l` ,`ed `pyilc `xezi

"mreh ip`ye lke` ip`y" oeylc ,ok-rnyn

mdn d`ad dnirhe dlik` lk xqe`y.'éðúî
dunega xzen zeipezqn 'eke mixnzd on xcep

.zeipezq,milyazn mpi`y miapr - zeipezq

sxegd inia micnere.ìëdiexw ezclez myy

.eilrzeipezq unege mixnz yac oebk.

íéîëçå.mixizn.w"z epiid :jixt `xnba

,opax `le iqei 'x `l ipn `nw `pz :wcinl `ki`e

lkc alge mewc `zbelta lirl opixn` `dc

elit` xeq` - `algc `new dil exwc `kid

i`dn xqzil zeipezq unege mixnz yace ,opaxl

- algc mew iab eli`c ,inc `lc :[l"i] !`nrh

inp `xwirnc ,dxevl dxevn dpzyp `l mewd

,did dnvr dxev dze`a - alga axern didyk

:cere .l"f `"ayxd ,sebd dpzyp ixd - `kd la`

oiicry iptn - `algc `new dil ixw ik mewac

df oia yixtdl `le ,dil exw eilr alg zxez

ik ,`kd la` .df `l` mew `xwp oi`y ,xg`l

`diy `l - zeipezq unege mixnz yac exn`

`l` ,odilr zeipezqe mixnz zxez oiicr

uneg oiae ,xg` yacl mixnz yac oia yixtdl

xg` unegl zeipezq.'îâea xcp ,mixnz yace mixnz oebk lek`l epnn `veid jxce lek`l ekxcy lk [`"a] y"x` llk `ipzc `d ediipia `ki` w"z epiid minkg-,epnn `veia xeq`

[epnn `veia]-ea xcp ,lek`l epnn `veid jxce lek`l ekxc oi`y lke ,ea xeq`-,ediieexza `"ayxc` bilt w"z ;ibilt `dac :t"de .l"f o"anxd zeklda opiqxb jk .epnn `veia xeq`

ekxc oi`yae ,mdipya xeq` - lek`l epnn `veid jxce [lek`l] ekxcyac dil `xiaq `"ayxe .epnn `veia `le ,ea xeq` - lek`l ekxc oi` oia lek`l ekxc oiac `nw `pzl dil `xiaqc

iza oa dcedi 'xe .ixnbl w"zl dil jitn `dae ,ea `le ,epnn `veia xeq` - lek`l epnn `veid jxce lek`l,mdipya xeq`c - lek`l epnn `veid jxce [lek`l] ekxca y"xk dl xaq `x

'ipznc i`xza opaxe .epnn `veia `l` xqzin `le ,dil ipy `"ayxle .ediiexza inp xqzine ,dil ipy `l `xiza oa dcedi iaxc ,lek`l epnn `veid jxce lek`l ekxc oi`ya dilr bilte

rnync - mixizn minkge `nzq ipzwcn ,`peeb i`d`c ediizlnn rnyn ikd meync ,il rnyne .diteb `ed ixyc lek`l ekxc oi`` i`w edcic `zeixye ,xfrl` oa oerny 'x epiid -

`l` oeekzp `lc xninl `ki` - lek`l ekxc oi`y meync `xzidl `nrh `ki`c ,i`w zeipezq`c `hiyt d"yne .edpi` exy `xeqi`l dcedi 'xe w"z [eeyc] i`nae ,ibilt ediiexz`c

`xzidl `nrh `kil ediiteb mixnza ixyilc ,mixnzd on i`xza opax exyc xninl `kil - `xeqi`l ediieexz inp eeyc mixnz`c .odn `veil.ïéðòìå,`nw `pzk ol `niiw dkld

odly unege yaca `l la` oda `l` xeq` epi` zeipezqa oia mixnza oiac.'éðúî.migetz oiia xzen oiid on xcepdmzq oii ixwin `l - iiel my el yiy oeikc.øúåî.zeheltwa

oiyixk llka ied `lc.øúåî.dcyd zewxiadpib wxi `l` rnyn `l wxi mzqc(..ñåâøôñà`ed aexk oin.øåñà.dtwnd ondil exwc meyn xeq`e .oiqixb ly ar liyaz

oiqixbc dtwn.'ø.xizn iqeioiqixb oiqixble ,dtwn dtwnl exw dixz`ac.øåñà.meyamin hrna eze` oignny my lr dtwn iexw inp meye ,dare ietw xac lk llek dtwnc meyn

jka lk`pe.øúåî.miig qekl.dinza ?ok xn z`e ,dhg :mzd opiqxbc ,inlyexia `zi` ikde .ixwin dhig - cg` seb `edy oeik ,zt la` .dnvr ipta zg` zg` qqek epi` qqekdy

"`zhig `cd `xac jixa" xnine dhwp - `zit ingn `yp xac `gx` :iqei iax xn`.'îâ.oinyney onya xzeniwtzqn opi` i"`aczif onya `l` llk o.÷ôñ.`xnegl `xeqi`oeike

oiekzp el`l 'it` `nlc iwetql `ki` - `pin `eddn iwtzqnc `herin `ki`c.øåñà.dpibd zewxiaxcepd d"t` edin .ieel my el yiy dcy wxi `le ,rnyn dpib ly - wxi mzqc

eny ciqtd `l - lyazpy iptne ,edpip `pin cg - `lyan `xnge `xng la` .edpip `pixg` `pin ipdc ,dcyd zewxil inc `le .l"f o"anxd azk oke .`lyan `xnga xeq` oiid on.

úéòéáùá.dcyd zewxia xeq`oeekzp eil`n dlery dcyd wxil i`ce `l` ,ziriaya oirhep `le oirxef oi` `dc - dpib wxil oeekzpy xnel `"` ziriaya xcp m`.
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'éðúîíéøîzä ïî øãBpä¯,íéøîz Láãa øzeî ©¥¦©§¨¦¨¦§©§¨¦
úBiðåúqî¯ïa äãeäé éaø .úBiðåúñ õîBça øzeî ¦¦§¨¦¨§¤¦§¨¦©¦§¨¤

øãBðå ,åéIò äéeø÷ BzãIBz íML Ik :øîBà àøéúa§¥¨¥¨¤¥©§§¨¨¨§¥
epîéä¯.íéøézî íéîëçå ,epîéä àöBia øeñà'îâ ¥¤¨©¥¥¤©£¨¦©¦¦

IIk :àéðúc àãä eäééðéa àkéà !÷"ú eðééä [íéîëç]£¨¦©§¦¨¥©§¨¨§©§¨§¨
àöBiä Cøãå ,IBëàI BkøcL Ik :øæòIà ïa ù"øà äæ¤¤¤§¨¨¨¤©§¤¡§¤¤©¥
øeñà Ba øãð ,íéøîz Láãe íéøîz ïBâk ,IBëàI epnî¦¤¤¡§§¨¦§©§¨¦¨©¨

epnî àöBiî øãBð ,epnî àöBiaBkøc ïéàL Ik .Ba øeñà ©¥¦¤¥¦¥¦¤¨¨¤¥©§
Ba øãBð ,IBëàI epnî àöBiä Cøãå ,IBëàI¯øeñà ïéà ¤¡§¤¤©¥¦¤¤¡¥¥¨

.epnî àöBiI àJà äæ ïåekúð àJL ,epnî àöBia àJà¤¨©¥¦¤¤Ÿ¦§©¥¤¤¨©¥¦¤
'éðúîïéiä ïî øãBpä¯ïîMä ïî ,íéçetz ïééa øzeî ©¥¦©©¦¨§¥©¦¦©¤¤

¯Lácä ïî ,ïéîLîeL ïîLa øzeî¯Láãa øzeî ¨§¤¤§§¦¦©§¨¨¦§©
õîBçä ïî ,íéøîz¯ïéLéøkä ïî ,úBiðåúñ õîBça øzeî §¨¦¦©¤¨§¤¦§¨¦¦©§¥¦

¯÷øiä ïî ,úBèeIô÷a øzeî¯,äãOä úB÷øéa øzeî ¨§©§¦©¨¨¨§©§©¨¤
.ééååI íL àeäL'îâõøàa ,ïîMä ïî øãBpä :àéðz ¤¥§©©§¨©¥¦©¤¤§¤¤

IàøNé¯Iáááe ,úéæ ïîLa øeñàå ïéîLîeL ïîLa øzeî ¦§¨¥¨§¤¤§§¦§¨§¤¤©¦§¨¤
¯íB÷î ,úéæ ïîLa øzeîe ïéîLîeL ïîLa øeñà̈§¤¤§§¦¨§¤¤©¦¨

äfîe äfî ïé÷tzñnL¯àI !àèéLt .äæáe äæa øeñà ¤¦§©§¦¦¤¦¤¨§¤¨¤§¦¨¨
Iéæéà :àîéúc eäî .ïé÷tzñî ãç ïî àaeøc ,àëéøö§¦¨§¨¦©¦§©§¦©§¥¨¦¦
øãBpä .àøîeçI àøeqéà ÷ôñ :ïI òîLî à÷ ,àaeø øúä©¨¨©§©¨§¥¦¨§§¨©¥

òeáL éðL øàLa ÷øiä ïî¯úéòéáMáe ,äãOä úB÷øéa øzeîe äpébä úB÷øéa øeñà¯øeñà ¦©¨¨¦§¨§¥¨©¨§©§©¦¨¨§©§©¨¤©§¦¦¨
úB÷øéa øzeîe äãOä úB÷øéa:IàéIîb ïa àðéðç éaø íeMî eäaà éaø øîà .äpébä §©§©¨¤¨§©§©¦¨¨©©¦©¨¦©¦£¦¨¤©§¦¥
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נרדים. פדק שישי - הנורד מן המבושל - רף נג עמור א - מתוך מהרודת "אבן ישדאל - )שטיינזלץ(" 
דש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

אם דוצים שהאכילה ושתי' יהיו לטובת הגוף כפשוטו – צדיך להתחיל את היום 
וכיצר  ולשתות,  לאכול  עליו  כיצר  לרעת  בשולחן-עדוך  ולעיין  ולימור,  בתפילה 

עליו לנהל את המסחד
משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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miwxt dyelyaa cenr bp sc ± iriax wxtmixcp

)îâ('.åðù àìwxi oi`ian oi`y mewna `l` ,dpibd zewxia xzen ziriayc"gnl`l` xcp `l i`ce - oi`ian oi`y oeikcmze`nepiid ,my miwtzqnyzewxinikdle ,dcyd

.dpib lya xzen.øåñà 'åë ïéàéáîù íå÷îá ìáà.xcp ikdc `zrc` i`cec ,dpibd zewxi oia dcyd zewxi oia my lek`l oilibxe li`ed ,dpibd zewxia s`.'åë éàðúë`zrclc"nc

.dpib zewxia s` xeq` - oi`ian c"nle .xcp dilr e`l - oi`ian oi`c oeikc ,dcy zewxia xeq`e dpib zewxia xzen dicicl - 'ek zewxi oi`ian oi`.ùåâ íåùîdveg xtrn yi `ny

ediixwira ux`l.zn wtq meyn `nhe ,éðúî'.ñåâøôñéàá øåñà.`ed aexk oinc ,aexk llka iedc.áåøëá øúåî. qebxtqi` llka aexk oi`c.íåùá øåñà,dxcwa epnn mipzepy

.dtwn llka epiidc.äô÷îá øúåîdtwn oi`c

.mey llka.äô÷îá øåñà.oiqixb lyøúåî
.ïéñéøâá.dtwn llka oiqixb oi`c ,d"cïî
.äô÷îä.oiqixb lyø.øéúî éñåé 'oi` :xaqwc

.oiqixb llka dtwn.íåùá øåñà.dtwn ly

.íéùéùàá øåñà,miycr gnw ea axerny zta

.miyiy` miycr llka yic.'åë íéùéùà ïîå
.`id lkd ixacøåà ñéøâ íðå÷ øîåà äãåäé '

.ñåëì øúåî íòåè éðàù äèç,mzq qixbe dhg

xaqwc ."oiqixb qixb" "oihg dhg" xn` `lc

`l oiig ,rnyn milyean - [dhg e` qixb :i"x]

.`nw `pzc dilr bilt `l dcedi 'xe .rnyn

'îâ.úåôàì øåñàdhg xn` ikdc `zrc`c

xibxbne ,rnyn '` xibxb dhgc ,zet`l ick`l

.xn`w.ïéèç.oiig rnyn.ñéøâ. lyean rnyn

.ïéñéøâ.oiig inp rnyn

Iùåáîä ïî øãåðä êIò ïøãä
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ìáà.xeq` ux`l l"gn wxi oi`iany mewna

oiwtzqny mewn dil iedc ,mdipya xeq` xnelk

dfn df.íåùî.yebmeyn e`iadl oiyyeg

minrd ux`c `yebe .ea wacpd yebc `yyg

) zayc w"ta `zi`ck ,`nh:eh sc(.äèçip`y

.zet`l xeq` mreh`teb cgc ,ixwin dhg ztc

mc`y iptn ,qekl rnyn - mihg la` .`ed inp

cgia oiwelg mihg qqek.

Iùåáîä ïî øãåðä êIò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

õøàI äöeçî ÷øé ïéàéáî ïéàL íB÷îa àJà eðL àIŸ¨¤¨§¨¤¥§¦¦¨¨¦¨¨¨¤
õøàI õøàI äöeçî ÷øé ïéàéánL íB÷îa Iáà ,õøàÏ¨¤£¨§¨¤§¦¦¨¨¦¨¨¨¤¨¨¤

¯.õøàI õøàI äöeç ïî ÷øé ïéàéáî ïéà :éàpúk .øeñà̈§©¨¥¥§¦¦¨¨¦¨¨¨¤¨¨¤
õøàI äöeçî ÷øé ïéàéáî :øîBà IàéIîb ïa äéððç éaø©¦£©§¨¤©§¦¥¥§¦¦¨¨¦¨¨¨¤
:äéîøé éaø øîà ?ïéàéáî ïéà øîàc ïàîc è"î .õøàÏ¨¤§©§¨©¥§¦¦¨©©¦¦§§¨

.Leb íeMî'éðúîáeøkä ïî¯,ñebøtñéàa øeñà ¦¦©§¨§¦§©§
ñebøtñéàä ïî¯ïéñéøbä ïî .áeøëa øzeî¯øeñà ¦¨¦§©§¨¦§¦©§¦¦¨

ät÷nä ïî .øézî éñBé éaøå ,ät÷îa¯,ïéñéøâa øzeî §¦§¨§©¦¥©¦¦©¦§¨¨¦§¦¦
ät÷nä ïî¯íeMä ïî .øézî éñBé 'øå ,íeLa øeñà ¦©¦§¨¨§¥©¦¦©

¯íéLãòä ïî .ät÷îa øzeî¯'ø ,íéLéLàa øeñà ¨§¦§¨¦¨£¨¦¨©£¦¦
íéLéLàä ïî .øézî éñBé¯"íòBè éðàL ïéhç ähç" .íéLãòa øzeî¯çî÷ ïéa ,ïäa øeñà ¥©¦¦¨£¦¦¨©£¨¦¦¨¦¦¤£¦¥¨¨¤¥¤©

"íòBè éðàL ïéñéøb ñéøb" .útä ïéa¯:øîBà äãeäé éaø .ïéIMeáî ïéa ïéiç ïéa ,ïäa øeñà ¥©©§¦§¦¦¤£¦¥¨¨¤¥©¦¥§¨¦©¦§¨¥
""íòBè éðàL ähç Bà ñéøb íðB÷¯.íéiç ñBëI øzeî'îâ:øîBà IàéIîb ïa ïBòîL 'ø ,àéðz ¨§¦¦¨¤£¦¥¨¨©¦©§¨¦§¤©§¦¥¥

"íòBè éðàL ähç"¯"íòBè éðàL íéhç" ,ñBëI øzeîe úBôàI øeñà¯øzeîe ñBëI øeñà ¦¨¤£¦¥¨¤¡¨¨¦¦¤£¦¥¨¨¨
"íòBè éðàL ïéhç ähç" ,úBôàI¯"íòBè éðàL ñéøb" .úBôàI ïéa ñBëI ïéa øeñà¯"íòBè éðàL ïéñéøb" ,ñBëI øzeîe IMáI øeñà ¤¡¦¨¦¦¤£¦¥¨¥¨¥¤¡§¦¤£¦¥¨§©¥¨¨§¦¦¤£¦¥

¯"íòBè éðàL ïéñéøb ñéøb" ,IMáI øzeîe ñBëI øeñà¯.ñBëI ïéa IMáI ïéa øeñà ¨¨¨§©¥§¦§¦¦¤£¦¥¨¥§©¥¥¨

Iùåáîä ïî øãåðä êIò ïøãä
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נרדים. פדק שישי - הנורד מן המבושל - רף נג עמור ב - מתוך מהרודת "אבן ישדאל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       דש"י

  אגרות קודש 

 ב"ה,  א' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג חשון בו כותב ע"ד מצב הישיבה, מצטער אני במאד על שאין מתרבה 
גבולם בתלמידים, והרי אי אפשרי הוא שבהשתדלות המתאימה ובחיפוש במרץ לא יש למצוא ב... 
ובסביבתה תלמידים מקשיבים שיכנסו לישיבתם, וידוע בכ"מ בדרז"ל שאפילו בשביל תינוק אחד 
יש לעשות כו"כ השתדלויות ובפרט בשביל כמה תינוקות, ואין אתנו יודע עד מה וכמסופר בש"ס - 
יבמות ס"ב - כי אינך יודע איזה יוכשר, ובמס' ב"ב צ"א ע"א, חד דמשיתין זריז, ובטח יטכסו עצה 

כולם יחד איך לגשת לעבודת תעמולה בזה והשי"ת יצליחם...

מ"ש במכתבו בענין נתיצת תנור, ששמעו שיש בזה מכתב מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, 
הנה מוסג"פ העתק מכתב זה, שנמצא בביכל ע"ש כ"ק אדמו"ר הנ"ל, וכנראה מתוכנו אף ]ש[נדפס 

משם הצמח צדק )בספר צרור החיים ע' ל' - בילגוריי תרע"ג(.

ע"ד צוואת הרי"ח במקום מצוה אם להזהר - יעוין ס' ע' תמרים עין ה' וש"נ.

בברכת הצלחה ופ"ש אנ"ש שי'.
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דלג

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

eðL àì,wxid on zepdil `ly dhinyd zpya xcepdy ,`ziixaa Ÿ¨
,dcyd zewxia xeq`e dpib zewxia xzeníB÷îa àlàïéàéáî ïéàL ¤¨§¨¤¥§¦¦

,õøàì äöeçî ÷øé,dhinya rexfl xzen myyõøàìux`l - ¨¨¦¨¨¨¤¨¨¤
,da miievn dpib zewxi oi`e ,dhinya rexfl xeq` day ,l`xyi
mdy dcyd zewxin zepdil `ly xecpl oiekzdy mixne` okle

,mdil`n milcb,õøàì ,õøàì äöeçî ÷øé ïéàéánL íB÷îa ìáà£¨§¨¤§¦¦¨¨¦¨¨¨¤¨¨¤
,dhinya wxin zepdil `ly xcepdøeñàoiae dpib zewxia oia ¨

oipekzdy mileze ,miievn zewxid ibeq ipyy meyn ,dcy zewxia
.mdipyn xecpl

ux`l uegn dpib zewxi mi`iany zenewndy ,zx`an `xnbd
la` ,l`ilnb oa dippg iax zrc it lr mibdep ,dhinyd zpya
,ux`l uegn wxi `iadl xeq`y mixaeqe eilr miwleg minkg

:l`xyi ux`l
éàpúk,`ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgna iepy df oic -ïéà §©¨¥¥

,õøàì ,õøàì äöeç ïî ÷øé ïéàéáî,dhinyd zpyaïa äéððç éaø §¦¦¨¨¦¨¨¨¤¨¨¤©¦£©§¨¤
ìàéìîbe wleg,õøàì ,õøàì äöeçî ÷øé ïéàéáî ,øîBàzpya ©§¦¥¥§¦¦¨¨¦¨¨¨¤¨¨¤

,l`ilnb oa `pipg iax mya eda` iax xn` jk lre .dhinyd
zewxi mi`iane ,l`ilnb oa dippg iax zhiyk ebdpy zenewnay
xeq` dhinyd zpya wxid on xcepd ,dhinya ux`l uegn dpib

.dpib zewxia
,`xnbd zxxanøîàc ïàîc àîòè éàî`pzd ly enrh dn - ©©§¨§©§¨©

xne`yyïéàéáî ïéà.dhinyd zpya ux`l uegn wxiéaø øîà ¥§¦¦¨©©¦
,äéîøé`ed ,ux`l uegn zewxi `iadl xqe`d ly enrhíeMî ¦§§¨¦

,Lebminkg exfby(:eh zay),`nhiy minrd ux` ly xtr yeb lr
`ed ievn xac oky ,ux`l uegn zewxi `iadl `pzd xq` okle

.zewxia xtr wacpy

äðùî
xcepd m`d x`azp mda ,zencewd zeipynl jynd `id ef dpyn

.el dnecd xaca xq`p mieqn xacn
zepdil `ly xcepdøeñà ,áeøkä ïîñebøtñéàa-,aexk oin ¦©§¨§¦§©§

zepdil `ly xcepd la` ,'aexk' llka `ed mby meynïî¦
áeøëa øzeî ,ñebøtñéàämya lelk epi`y meyn ,df oinn epi`y ¨¦§©§¨¦§

.'qebxtqi`'
zepdil `ly xcepdïéñéøbä ïî,mipegh milet -ät÷na øeñà- ¦©§¦¦¨©¦§¨

xcy meyn ,miqixbn ieyrd dar liyaz`exwl mc` ipa j
,'miqixb ly dtwn' df liyazløézî éñBé éaøåon xcepd z` §©¦¥©¦

`l enewnay meyn ,miqixbn ieyrd liyazn zepdil miqixbd
'dtwn' `l` ,'miqixb ly dtwn' df liyazl `exwl jxcd did

zepdil `ly xcepde .mzqïéñéøâa øzeî ,ät÷nä ïî`ly miig ¦©¦§¨¨¦§¦¦

.dtwn llka mpi`y meyn ,dtwna epzip
zepdil `ly xcepdät÷nä ïî,dar liyaz -,íeLa øeñàoeik ¦©¦§¨¨§

meyd zlik` jxce ,dare yexw xac lk lr `xwp 'dtwn' myy
,yxwpe min hrna eze` miwqxny ici lr `idøézî éñBé éaøåz` §©¦¥©¦

zepdil `ly xcepde .meya ,dtwnd on xcepdøzeî ,íeMä ïî¦©¨
,ät÷nameyn `le ,yai meyn `l` xecpl oiekzd `ly meyn ©¦§¨

.dtwna ozipd
zepdil `ly xcepdíéLéLàa øeñà ,íéLãòä ïîmiycr - ¦¨£¨¦¨©£¦¦

.miycr llka mdy meyn ,yaca mipbehneøézî éñBé éaøz` ©¦¥©¦
.miyiy`a ,miycrd on xcepdzepdil `ly xcepde,íéLéLàä ïî¦¨£¦¦

øzeîíéLãòa.yaca mipbehn mpi`y ¨¨£¨¦
mpew xne`dïäa øeñà ,íòBè éðàL ïéhç ähç[mihgaÎ]ïéamdyk ¦¨¦¦¤£¦¥¨¨¤¥

,çî÷eïéáz` mdn dt`yk,útämihg rnyn 'mihg'y meyn ¤©¥©©
.cg` seb `idy ,diet` zt rnyn 'dhg'e ,mziit` iptl miig

mpew xne`dïäa øeñà ,íòBè éðàL ïéñéøb ñéøb[miqixbaÎ]ïéa §¦§¦¦¤£¦¥¨¨¤¥
mdyk,ïéiçeïéámdykïéìMeáîmiqixb rnyn 'miqixb'y meyn ©¦¥§¨¦

.milyean miqixb rnyn 'qixb'e ,miig
,øîBà äãeäé éaøxne`dähç Bà ñéøb íðB÷[cigi oeylaÎ]éðàL ©¦§¨¥¨§¦¦¨¤£¦

ñBëì øzeî ,íòBèmihg e` miqixb,íéiçjxcd oi`y meyn ¥¨¨©¦
,zta xeq` la` .cgi mihg dnk m` ik dcal zg` dhg qeqkl
`idy oeik ,cigi oeyla 'dhg' z`xwp dziit` xg`l zty meyn

.cg` seb ziyrp

àøîâ
àéðz,`ziixaa,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL éaømpew xne`dähç ©§¨©¦¦§¤©§¦¥¥¦¨

úBôàì øeñà ,íòBè éðàLxg`y meyn ,diet` zt merhl - ¤£¦¥¨¤¡
,cigi oeyla dhg z`xwpe ,cg` sebl ztd ziyrp dit`døzeîe¨

ñBëì.cgia dnk m` ik ,cal mlke`l dpi` jxcdy ,miig mihg ¨
mpew xne`dñBëì øeñà ,íòBè éðàL íéhçmeyn ,miig mihg ¦¦¤£¦¥¨¨

,miax oeyla xcpyúBôàì øzeîe.diet` zt merhl - ¨¤¡
mpew xne`dñBëì ïéa øeñà ,íòBè éðàL ïéhç ähçe ,miig mihgïéá ¦¨¦¦¤£¦¥¨¥¨¥

úBôàìmpew xne`d .diet` zt merhl -øeñà ,íòBè éðàL ñéøb ¤¡§¦¤£¦¥¨
ìMáì,milyean miqixb merhl -ñBëì øzeîe.miig miqixb §©¥¨¨

mpew xne`dñBëì øeñà ,íòBè éðàL ïéñéøb,miig miqixbøzeîe §¦¦¤£¦¥¨¨¨
ìMáìmpew xne`d .milyean miqixb merhl -éðàL ïéñéøb ñéøb §©¥§¦§¦¦¤£¦

ìMáì ïéa øeñà ,íòBèe ,milyean miqixb merhl -ñBëì ïéá ¥¨¥§©¥¥¨
.miig miqixb
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המעלה של תפילה אפילו לגבי תודה, שפועלת "לשנות הנבדאים מכמות שהם 
שיתדפא החולה וידר הגשם משמים לאדץ ויולירה ויצמיחה"

משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז

 – צדיך להתחשב במירה מסויימת במנהגי המרינה, אבל, במה רבדים אמודים 
אם דק יורע מה שכתוב בתודה שבכתב ובתודה שבעל-פה, באיזה עניינים "רינא 
רמלכותא רינא", ובאיזה עניינים צדיך להתחשב עם חוקות הטבע, ובאיזה עניינים 
שאינם  כיוון  תחתו"  אל  השמים  "מאותות  נאמד  ישדאל  לבני  שבנוגע  אומדים 

שייכים ליהורי
משיחת אוד לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  תשיעי בכסלו, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.
אל כל קהל עדת ישורון חובבי ומחזיקי תורה ומצוה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

שנה זו היא שנת השלש עשרה לקיומו, בארצות הברית דאמריקה, של "מרכז הישיבות 
תומכי תמימים - ליובאוויטש", אשר עבודתו והתפתחותו כאן התחילה על ידיו ובפקודתו של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע תיכף להתישבותו באמריקה בשנת ה'ש"ת.

והנטיעה  הזריעה  הנה  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  הק'  רבותינו  כ"ק  הוד  ובזכות  ת"ל, 
כן  תלמידים,  מאות  הרבה  הרי  וכהיום  מופלגה,  אלקית  בהצלחה  פרי  עשו  זה  וכרם  שדה  של 
ושאר  שובי"ם  ישיבות,  וראשי  מתיבתות  ראשי  רבנים,  בתור  פאר  מכהנים  אלו  מישיבות  ירבו, 
משרות קודש בקהלות חשובות בישראל; וגם אלו מהתלמידים ומחונכי ישיבות תומכי-תמימים 
המתפרנסים באופן אחר - על משמרתם במשמרת הקודש הם עומדים, לעבוד, כל אחד לפי מעמדו 
ומצבו, בשדה הרבצת תורה ויראת שמים ולקחת חלק בראש בהעסקנות של חיזוק היהדות בכל 

מקומות מושבותיהם.

יחד עם הפרחת והגדלת המוסד גדלו ג"כ ההוצאות הכרוכות בכלכלתו לכל סעיפיו, ובעת 
האחרונה נתרבו החובות ועלו למעלה ראש עד שמזעזעים את קיומו של המוסד ומכבידים במאד 

את הנהלתו והתפתחותו.

עזרה ממשית נחוצה בהקדם האפשרי.

ביום ראשון לפרשת בא, שני בשבט הבע"ל, תתקיים אי"ה החגיגה השנתית של "מרכז 
חשובה  הכנסה  שתביא  נשואות  ההנהלה  עיני  ואלי'  תמימים-ליובאוויטש",  תומכי  הישיבות 
ומסוימה בכדי להקל, על כל פנים במדה ידועה, את עול החובות ולתת את האפשריות לנהל עבודת 

המוסד להבא, בעזה"י.

בכל  ולעזור  לסייע  ודרישה  בבקשה  ומצוה  תורה  ומוקירי  חובבי  לכל  בזה  פונה  והנני 
בלב  ולתרום תרומת הקודש  זו  בחגיגה  ולהשתתף  לבוא  האפשריות בהכנות להחגיגה השנתית, 

נדיב וביד פתוחה, ולהשפיע גם על ידידיהם ומכיריהם בכיוון זה,

לומדי תורת חיים, דברי אלקים  זכות החזקת  גדולה  וכבר מובטחים אנו מחז"ל, אשר 
חיים, מקור חיים - להגן על כל העושים והמעשים ושיתברכו בכל מילי דמיטב, בבני חיי ומזוני 

רויחי.

וקרן  התורה  קרן  בהרמת  לראות  כולנו  ונזכה  לטובה  לבבם  משאלות  שימלאו  בברכה 
ישראל סבא ולגאולה קרובה אמיתית ושלימה ע"י משיח צדקנו.

 אגדות קורש 
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א.
זלמן  שניאור ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

והשו"ע  התניא בעל - הזקן אדמו"ר

â וציונים הערות עם ערוך שבתשולחן הלכות -â

âòíL íúBpôì ätLàì íàéöBäì øznL ét ìò óà ,íéìâø éî ìL èéáòå éòø ìL óøb[kxzøeñà ¯ ¨¨¤§¦§¨¦¤¥©§©¦©©¦¤ª¨§¦¨¨©§¨§©¨¨¨
Ck ìk íéñeàî íäL éðtî ,íéð÷éø íäLk óà ìeèìèa íéøeñàL éôì ,úéaì íøéæçäì[`kxzíðéàL ãò §©£¦¨©©¦§¦¤£¦§¦§©§¤¥¥¨¦¦§¥¤¥§¦¨¨©¤¥¨

éìk íäa úBqëì elôà íééeàø[akxzñeàî úîçî äö÷î eøézä àìå ,[bkxz,éìk Ba úBqëì éeàø ïk íà àlà §¦£¦§©¨¤§¦§Ÿ¦¦ª§¤¥£©¦¤¨¦¥¨§©§¦
.äìòîì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§©§¨

éøö íàåíéøznä íéî íëBúì ïziL éãé ìò íøéæçäì øzî ¯ íBiä íäéìò úBðtìå øBæçì éãk íøéæçäì C §¦¨¦§©£¦¨§¥©£§¦¨£¥¤©ª¨§©£¦¨©§¥¤¦¥§¨©¦©ª¨¦
eøézä àlL ét ìò óàå .óøbä Bà èéáòä CBúa íäLk óà äîäáì ïéãò íééeàø íäL eðéäc ,ìeèìèa§¦§§©§¤¥§¦£©¦¦§¥¨©§¤¥§¤¨¦©¨¨§©©¦¤Ÿ¦¦

הלכה  ביאורי
íù íúåðôì [ëøú שהותר רעי' של 'גרף פינוי מדין –

הקודם. בסעיף כמבואר גמור. במוקצה גם
êë ìë [àëøú לבין חרס העשוי גרף בין חילוק אין –

לתינוקות  המיועד סירֿלילה (כגון פלסטיק או ),562מתכת
כלי  לכיסוי ראויים ואינם מאוסים פח 563שכולם אבל ,

מיאוס  מחמת מוקצה אינו ביתי .564אשפה
éìë íäá [áëøú רגלים מי של ועביט רעי של גרף –

לאיסור' שמלאכתו כ'כלי דינם .565ריקנים
ñåàéî úîçî [âëøú כלי טלטול שהתירו אף –

בשבת  המותר דבר איזה לצורך לאיסור .566שמלאכתו

והוספות  ציונים
יג),562) ס"ק בדה"ש קיג (סי' השלחן מקצות להעיר

שהותר  במקום גם קטן לצורך הגרף החזרת לאסור שחכך
הסיק  אך לתוכו, מים נתינת ידי על גדול לצורך (להלן)
עליו  שיפנה תינוק לצורך לטלטלו אבל וז"ל: בזה גם להתיר
הבריות  כבוד כ"כ שייך לא דבקטן מים בלא מותר אם צ"ע
אם  ג"כ צ"ע הקטן בהם לקנח כדי אבנים לטלטל (וגם
הבית  שאחורי מחצר צואה לפנות התירו שלא וכמו מותר)
י"ל  מיהו ע"ב, ש"ח סי' עי' הקטן בהם יתלכלך שלא כדי
אפשר  יהי' לא הגרף ובלא הבית יתלכלך שלא כדי דמותר

אח"כ. הצואה להוציא
כתב 563) יג) ס"ק בדה"ש קיג (סי' השלחן בקצות

ואולי  מים, בלא הגרף ומטלטלין בזה, נזהרין אין שהעולם
כ"כ  מאוס דאינו ס"ל נקי והוא מתכת של הוא דהגרף משום
מים. בו לתת להחמיר יש ומכלֿמקום כלי, בו לכסות וראוי

נודף 564) אם רעי' של 'גרף משום לפנותו היתר שיש אף
מיוחד  אינו מקום מכל וכיוצאֿבזה, מאוד מטונף או ריח
להלן  כמבואר רעי' של מ'גרף (בשונה המוקצים לדברים
אינה  לתוכו המושלכת מהאשפה גדול וחלק תקסה), הערה
בהמה, למאכל עדיין הראויים מאכלים שאריות אלא מוקצה
רפו, הערה כדלעיל מוקצה שאינם חדֿפעמיים כלים או
מוקצה  משום נאסר אינו לאיסור שמלאכתו כלי שאינו וכיון

מטונפת  חרס קדירת אך לה, הערה כדלעיל מיאוס מחמת
הדין  וצ"ע מיאוס, מחמת מוקצה נעשית ביותר שנמאסה

שימוש. לשום ראויה אינה האם מטונפת מתכת בקדירת
כ'מוקצה 565) דינם רגלים מי ובו ועביט רעי ובו גרף

הצואה  את בתוכם להכיל מיוחדים שהם כיון גופו' מחמת
לתת  המיוחדת מיטה ועלֿדרך גופו, מחמת מוקצה שהיא
שי  סי' (להלן כיס' חסרון מחמת 'מוקצה שדינה מעות בה
שהוא  ריקה כמיטה דינם ריקנים והעביט הגרף ואם סי"ב),
המיטה  על ליתן שלא מקפיד (ואם לאיסור' שמלאכתו 'כלי
שם), כדלהלן כיס' חסרון מחמת כ'מוקצה דינה אחר דבר
לאיסור  שמלאכתו מאוס כלי ככל דינם הרי מאוסים הם ואם
אפילו  בטלטול אסור כלי לכיסוי אפילו ראוי אינו שאם

משמ  שעל (ולהעיר ומקומו גופו הראשונים לצורך דברי עות
שהוא  שביארו יש לאיסור, שמלאכתו כלי הוא שהגרף
נחשב  אינו לתוכו צרכים הטלת של שהשימוש משום
להיתר', שמלאכתו 'כלי גדר לו נותן ואינו חשוב שימוש
ללא  נעשית הצרכים שהטלת משום שהוא לומר יש ואולי
עליה  ישיבה ידי על באבן לשימוש ודומה הגרף טלטול

כלי). תורת בזה לה שאין
אינו 566) אפילו בטלטול מותר להיתר שמלאכתו כלי אבל

לה. הערה כדלעיל כלי לכיסוי ראוי

 מתודת דבותינו נשיאי חב"ר 
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ìeèìèa øznä øác Bnò ìèìèiL éãé ìò ìeèìèa øeñàä øác ìèìèì[ckxzøàaúiL Bîk ãáìa úîa àlà §©§¥¨¨¨¨§¦§©§¥¤§©§¥¦¨¨©ª¨§¦§¤¨§¥¦§¨§¤¦§¨¥
éøö àeäL ïàk íB÷î ìkî ,à"éù ïnñaàeäå .úBiøaä ãBák íeMî el÷ä ¯ íBiä íäéìò úBðtìå øBæçì C §¦¨¦¨¨©¤¨¦©£§¦¨£¥¤©¥¥¦§©§¦§

éøö íà ïécäíBiä äàBö íäa àéöBäìe øBæçì C[dkxz. ©¦¦¨¦©£§¦¨¤¨©
éøö BðéàL ét ìò óà ,íëBúì íéî úðéúð éãé ìò ïéðò ìëa úéaì íøéæçäì ïéøézî LéåúBðtìå øBæçì C §¥©¦¦§©£¦¨©©¦§¨¦§¨©§¥§¦©©¦§¨©©¦¤¥¨¦©£§¦¨

äàBö íäa àéöBäì àìå íBiä íäéìò[ekxz. £¥¤©§Ÿ§¦¨¤¨
äðBLàøä àøáñk øéîçäì Léå[fkxzãñôä Léå úö÷ áeLç àeä óøbäL ïBâk ,ãñôä íB÷îa ,íB÷î ìkîe . §¥§©£¦¦§¨¨¨¦¨¦¨¨¦§¤§¥§¤©¨¨¨§¨§¥¤§¥

äðBøçàä àøáñ ìò CBîñì Lé ¯ íMî áðbéå ätLàa epçépé íà[gkxz: ¦©¦¤¨©§¨§¦¨¥¦¨¥¦§©§¨¨¨©£¨
עג  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

$

הלכה  ביאורי
ìåèìèá øúåîä [ãëøú בידיו איסור לטלטל אסור –

עמו  מטלטל היתר דבר אם .567אף
íåéä äàåö [äëøú הבריות כבוד בכלל זה שהרי –568.
äàåö íäá [åëøú או שוב לו צריך בין חילקו לא –

ייתכן  עניין, בכל להחזיר לו יתירו לא שאם כיון לאו,
הצואה  מפינוי .569שימנע

äðåùàøä àøáñë [æëøú של גרף לטלטל אין ולכך –
על  רק לטלטלו יש אז וגם לו, צריך כן אם אלא רעי

מים  נתינת .570ידי
äðåøçàä àøáñ [çëøú נתינת ידי על ולטלטלו –

מים 571מים  ללא לטלטלו מותר – מים לו אין ואם .572.

והוספות  ציונים
דבר 567) לצורך כוונתו אם אפילו האיסור לטלטל אסור

דבר  שהוא הגרף לטלטול שכוונתו כאן וכלֿשכן המותר,
שמטלטל  במקום או במת אלא הותר ולא בטלטול, האסור

עמו. מטלטל והאיסור המותר הדבר לצורך המותר הדבר
גרף 568) כי רעי', של 'גרף פינוי היתר בכלל זה אין אבל

דבר  נתינת ללא גם בטלטול לכתחילה מותר רעי של
המותר.

חשיבות 569) לו שיש בגרף אלא אינו זה שחשש אף
זה  לידי יבוא שלא כדי מקום מכל משתמר, שאינו ובמקום
המשתמר  ובמקום פשוט בגרף אפילו עניין בכל התירו
קיג  סי' השלחן (קצות הגרף. את שם להשאיר חושש שאינו
ז"ל  אדמו"ר שכתב מה עיון צריך וקצת יג: ס"ק בדה"ש
מהב"י  הנראה דלפי הפסד חשש במקום המתירין על לסמוך
החזרה  לו יתירו לא שאם דהמתירין הטעם מהמהרי"א שכ'
המתירין  דאף לכאורה משמע יפסידו, שלא כדי יוציאנו לא
לומר  ואין הפסד, חשש במקום אלא התירו לא עצמם
כלי  הוי דגרף משום סקס"א המג"א כטעם ס"ל דאדמו"ר
התיר  לא ז"ל אדמו"ר דהא ככר, ע"י מותר כלי דכל ודעתם
ובגרף  מרובה בהפסד אלא ככר ע"י לאיסור שמלאכתו כלי
בכל  מותר המתירין שלדעת נראה מיהו הפסד, בסתם התיר
דוקא  [להלן] הוסיף ז"ל ואדמו"ר בזה, חלקו לא שהרי גרף

קצת). חשוב כשהגרף
מצד 570) אלא רעי' של 'גרף היתר בכלל אינה החזרה כי

אלא  גורף באופן התירו לא שבו הבריות' 'כבוד היתר
תקסא. הערה כדלעיל האפשר ככל מטלטול להמנע

תקע.571) הערה כדלעיל האפשר ככל בטלטול למעט יש
המשנ"ב 572) והנה יג: ס"ק בדה"ש קיג סי' השלחן קצות

כשצריך  היינו דוקא מים ע"י חזרה שהתירו דמה כ' בשעה"צ
מ  או צואה בו עליו להוציא לפנות כשצריך אבל יֿרגלים

ובדעת  הבריות... כבוד משום מותר מים בלא דאפילו אפשר
נתינת  צריך היום עליו לפנות צריך דאפילו מפורש אדמו"ר
אם  ומיהו ע"ב... סעי' סוף אדמו"ר בשו"ע מפורש וכן מים...
פשוט  מסתבר עליו לפנות צריך והוא להגרף לתת מים לו אין
ודמי  הוא דאנוס כיון הבריות כבוד משום להחזירו דמותר
אבנים  בין לחלק ואין שי"ב, בסי' שהתירו לקינוח לאבנים
ועדיפי  לכך יחוד ע"י טלטול היתר צד להם יש דאבנים לגרף
הוצאה  איסור דאפילו ס"ד שי"ב בסי' י"א דהא מגרף
שייך  לא הוצאה ולגבי באבנים, התירו לרה"י מכרמלית
כדי  אפילו בגרף מים נתינת שהצריכו אלא כלל, זה חילוק
צריך  בהיתר יותר לעשות דאפשר מה דכל עליו לפנות
הצלת  לגבי א' שי"א בסי' זו סברא אדמו"ר וכמ"ש לעשות
החזרה, להתיר יש מים לו שאין באנוס אבל הדליקה, מן המת
כדי  מלא גרף להוציא דמותר הנ"ל המג"א ממש"כ הוא וכ"ש
מים, נתינת כלל שייך לא ג"כ דשם עליו לפנות להחזירו
בלבו"ש  כן מצאת שוב דמותר, מים לו כשאין להחזירו וה"ה

עכ"ל. מים ע"י דאפשר כיון אסור מים בלא ומ"מ וז"ל
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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

äìøéäæäì êéøö çñô ìù íéìëå ïé÷ùîå ïéìëåà øàù ïëå
çî÷ä ÷áàù íå÷î íäì êåîñá çî÷ åã÷øé àìù íòì

äì ìåëé:íäéìà òéâ

åìåìà úåðéãîá åâäð øáë ìáà ïéãä ø÷éòî äæ ìëå
áåè íåé ãò çñôá ìåëàì àìù äìçúëì øéîçäì
çìîä ÷åãáì åøäæð àìù íéçåìî éðéî ìë úåéìâ ìù ïåøçàä
ïäéìò ùé àîù ïéùùåç åðàù éôì åá íéàöîðä õîç éøåøéôî
úîçîå çìîä ïî åá ÷áãðù ïéòá õîç ìù ÷ã øåøéô ïééãò
íéîá ïúåøùì äöåø àåä íà åìéôàå ïéòì äàøð åðéà åúå÷ã
ïéòá õîç åäùî íäéìò äéä íà óàù àöîðå äôé ïçéãäìå
äøéæâ øåñà ïë éô ìò óà äçãäå äééøù éãé ìò øåáòé øáë

.äçãä àìá äðìëàéå çëùé àîù

äðùä ìëá íìëàì êøãù íéçåìî éðéîá íéøåîà íéøáã äîá
éðéîå áåø÷ ïîæî åçìîðù íéçåìî íéçì íéâã ïåâë äçãä àìá
íéùåáëå íéçåìî ù"éðåîéìå (ñò÷øâåà ïéøå÷ù) ïéàåùé÷
äðùä ìëáù íéçåìî éðéî ìáà ïäá àöåéë ìëå äçåìî äðéáâå
íéçåìîä åà íéùéáé íéâã ïåâë äçãä àìá íéìëàð ïðéà
ïéìëàð ïðéàå äáåøî ïîæî ïéçåìî ïäù (âðéøòä ïéøå÷ù) úéáçá
áåø÷î çìîð åìéôàå çì àåä åìéôà çåìî øùáå äçãä àìá
çëùé àîù ùåçì ïéà êëéôìå äçãä àìá ìëàäì åëøã ïéà
ùìù åðøùéù äçãä éãé ìò çñôá åìëàì øúåîå åçéãäì
(äôé åðçéãé íâå çñô ìù éìë êåúá åðøùé íàå) íéîá íéîòô
åéìòî øåáòéå [äôé åðçéãéå çñô ìù éìë êåúá çñôä íãå÷]
:çáåùî äæ éøä [ïéðò ìëá øéîçîäå] åá ÷åáãä õîç åäùî

æì÷ãáð àìù çìîá åçìîðù úåùéáé úåùëøë ìáà
ïìëàì ïøéúäì ïäì ìéòåî äçãäå äééøù ïéà õîçäî
çìîðù øùáî àåä íéðôáù àúééìåîä íà åìéôà çñôá
úåùëøëä åçìîù äòùá éøä íå÷î-ìëî çñô íùì øùëðå
íå÷î íäìù ïåöéçä ãöá ïúåà åçìî ïîã éãéî ïøéùëäì
ä"ò ïîéñ äòã äøåéá øàáúðù åîë íù ÷åáã ïîåùäù
êéàäå íéðôáî àåä çìîðù ïåöéçä ãöå íúåà ïéëôäî ë"çàå

:õåçáîù äçãä åì ìéòåú

âשני âיום
çììùéá øáëù ãáòéãá ìáà äìçúëì ïä åìà íéâäðî ìëå

øùôà éàå äééøùå äçãä íåù àìá åììä íéøáãî ãçà
ìò ïéãéîòî ì÷ì÷úé àìù çñôä øçàì ãò íúåà íéé÷ì
áøòúð íà øîåì êéøö ïéàå çñôá åìëàì øúåîå ïéãä ø÷éò

î ãçàíéùéùî úåçôá åìéôà íéøçà íéøáãá åììä íéøáã
øùôà åìéôà çñôä êåúá úåáåøòúä ìë ìåëàì øúåî

:çñôä øçàì ãò åîéé÷ì

èì÷ø áåè íåéì øçà øùá åì ïéàù ÷çãä úòù àåä íà
÷ãáð àìù çìîá çìîðù øùáá íéàìåîîä úåùëøë
ïîù ô"òà õîç ìù ïéëñá ÷ã ÷ã êúçð íâå õîç éøåøéôî
øùáä åá êúçù íãå÷ äôé çðå÷î ïéëñä äéä àì íúñä
øùôà éà äôé çðå÷î åðéàù õîç ìù ïéëñ ìëù íéøîåà ùéå
ìò àîù ùåçì ùé ïë íàå åá ÷åáã õîç åäùî àäé àìù
ïéëñä ïî õîç åäùî ãøôð åúëéúçá øùáá ïéëñä ÷çåã éãé
êåúá ïéòá åäùî õîçä ïééãò çñôä òéâîùëå øùáá ÷áãðå
ìò êåîñì ùé ÷çãä úòù àåäù ïåéë úåùëøëáù øùáä
ïî àåä çðå÷î åá ïéëúçîù ïéëñ íúñã íéøîåàä éøáã
çåðé÷áå ÷áãðå êøñðä øáã åðéà õîçäù åá ÷åáãä õîçä

:ïéëñäî ãøôð àåä èòî

îàì úåùëøëä êåúáù éåìéîá ïéàùë íéøåîà íéøáã äîá
éøç øáã øàù àìå ìöá àìå íåùãçà åá ùé íà ìáà ó

íåéá åìéôà åìà úåùëøë ìåëàì øåñà íéôéøçä íéøáãäî
íà ìéùáúä êåúì íäî ìôð íàå úåéìâ ìù ïåøçàä áåè
éøäù åäùîá ìéùáúä úà ïéøñåà íä éøä çñôä êåúá àåä

éøçä øáãäïåéë] õîç ìù ïéëñá êúçð éàãååá åëåúáù ó
éøç øáã ìëå çñôá ïäî ìåëàì åúðååë äúéä àìùêúçðù ó

åîåé ïá äéä àìå é÷ðå çðå÷î äéä åìéôà [õîç ìù ïéëñá
åúáåøòú úà øñåàå ïåøçàä áåè íåéá åìéôà åìëàì øåñà

:øàáúéù åîë çñôä êåúá åäùîá

àîàúééìåîä êåúáù ìöáå íåùá íéøåîà íéøáã äîá
çìîá åúåà ïéáøòîå ÷ã ÷ã åúåà ïéëúåçù íåù ìáà
êåúì óãåð íåùä çéø äéäéù éãë ùáééì øùá åá ïéçìåîù
óàù äçãäå äééøù éãé ìò çñôá øùáä ìåëàì øúåî øùáä
äééøù éãé ìò íå÷î-ìëî ,õîç ìù ïéëñá êúçð íåùäù
àìå øùáä éáâ ìòî íåùä úåùîî ìë ø÷éò ìôåð äçãäå
ïéàå åãáìá íåùäî àìà åðéà äæ çéøå åçéø àìà åá øàùð

:íåùä åá êúçðù ïéëñá òåìáä õîç çéøî íåìë åá

âשלישי âיום
áîíéâã ÷ø áåè íåéì øùá åì ïéàù ÷çãä úòù àåä íà

å÷ãáð àìù çìîá åçìîðù çåìî øùá åà íéçåìî
íúåøùì øúåî çñôä íãå÷ íçéãä àìå õîç éøåøéôî
åì ïéà íà õîç ìù éìë êåúá åìéôàå çñôä êåúá íçéãäìå
úåçôáù úòì úòî åëåúá äøùé àìù ãáìáå çñô ìù éìë
åîë éìëäî íåìë ïéèéìôî ïéððåö íéî ïéà úòì úòîî

:æ"ñú 'éñá øàáúéù

âîïîåùäî ïåøçàä áåè íåé ãò çñôá ìåëàì øåñà
éãë åúëúäá åðååëúð àì íà çñôä íãå÷ åäåëéúäù
åúëúä úòùá õåîéçî åá åøäæð àì éàãååáù çñôá åìëàì
ïééãòå åäùî õîç øåøéô åëåúá æà áøòúð àîù ùåçì ùéå
áøòúî åðéà øåøéôä éøäù ïîåùä êåúá åðéòá ãîåò àåä
.çñôä íãå÷ íéùéùá ìèáúéù ïîåùä êåúá äôé ììáðå
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åðéà çñôä êåúá íéøçà íéìëàîá áøòúð íà íå÷î-ìëîå
ïéàù ïåéë íéùéùá àåä ìèáúî àìà åäùîá åúáåøòú øñåà
úòùá åà äáåøî ãñôä íå÷îáå õîç åäùî ùùç àìà åá

.íéùéùî úåçôá áøòúð íà åìéôà ì÷äì ùé ÷çãä

áò ãâáá åúåà ïðéñå çñôä íãå÷ äæ ïîåù êéúäå øæç íàå
äìòîì øàáúðù åîë øúåî äæ éøä çñôá åìëàì éãë úö÷
íãå÷ åëéúäì êéøö éøäù åì ìéòåî ïåðéñ ïéà çñôá ìáà
åððéñù éô ìò óà õîç éøåøéô åëåúá åéä íàù àöîðå ïåðéñä
õîçå åëåúì ïîòè èìôðå åëåúá åìùáúð øáë éøä åëåúî
õîç éøåøéô åëåúá åéä àîù ùåçì ùé íâå åäùîá çñôá

:ìåùéáä éãé ìò åçåîéðå

ãîéøåøéô íåù äæá áøòúð àìù éì éøá øîåà àåä åìéôàå
éôì íåìë äæ ïéà çñôä íãå÷ åäåëéúäù äòùá õîç
øäæð ïéåëúðù øáãå ïéåëúîá äùòù øáã àìà øëåæ ïéàù
åúòã äéä àì ïîåùä úà êéúäù äòùáù äæ ìáà åúåùòì
íà óà ë"à õîç éøåøéôî åá øäæäì ïéåëúð àìå çñôä ìò
åá çéâùä àìå åéìò åúòã äéä àì åäùî øåøéô åá áøòúð

:ïîæ øçàì äæî øëæð åðéàå

âרביעי âיום
äîøäæðå çñôá åðîî ìåëàì éãë åúëúäá ïéåëúð íà ìáà

õîç ìù äøéã÷ êåúá åëéúäù ô"òà õîç éøåøéôî åá
íòè ïúåð àìà åá ïéà éøäù çñôá åìëàì øúåî äîåé úá
íåù ïîåùä êåúì èìôð àìù øîåìë øúéä ìù íòè ïúåð ïá
äøéã÷îå äøéã÷ì èìôð õîçä ïî àìà åîöò õîçä ïî íòè
ìëä ïééãòå íòè ïúåð ïá [íòè ïúåð] ïàë ùé éøäå ïîåùì
ììë õîçä øñàð àìå çñôä òéâä àì ïééãòù ïåéë øúéä
èìôð åðéàù íòè ìëã çñôä êåúá åìëàì øúåî êëéôìå
êåúá òìáð àåäùëå ãåàî ùåì÷ àåä åîöò ìëàîä úåùîî
çë åá ïéà äìéëàá ïééãò øúåî äæ íòèù äòùá øçà ìëàî

.åøåñéà ïîæ òéâéùë êë øçà øåñàì

ïúåð ïá íòè ïúåð åøéúä àìù íéøîåàå äæ ìò ïé÷ìåç ùéå
ïé÷ìåçî úåîù ïä øåñéàäå øúéääùë àìà øúéä ìù íòè
åãáì øùáù áìçá øùá ïåâë äæì äæ ïéåù ïäéúåîù ïéàù
åìù íòè ïúåð ïá íòè ïúåðå øùá åîùå øåîâ øúéä àåä
åá ïéà êë ìë ùì÷ð øùáä íòèù ïåéëã áìçá åìëàì øúåî
åðééäã øåñéà ìù ùãç íù åéìò ìåçì ìëåéù êë ìë úåùîî
óà õîç ìù íòè ïúåð ïá íòè ïúåð ìáà áìçá øùá íù
íå÷î-ìëî ,øúéä ìù ïééãò àåä çñôä íãå÷ù éô ìò
äìçúî éøäù ùãç íù åéìò ìç àì åøåñéà ïîæ òéâîùë
åîù åéùëòå õîç åîù äéä ãåàî ùåì÷ äéäù éô ìò óà
àåä åéùëòå áåúëä åøñà àì åéùëò ãòù àìà õîç
àáä øåñéà àìà ùãç íù ïàë ïéàù ïåéëå äìéáð úëéúçë
åéìàîù ïåéë äæë ùåì÷ íòè ìò åìéôà ìåçì àåä ìåëé åéìàî
çñô áøòá åìéôà äæ ïîåùî ìåëàì øåñà êëéôìå øñàð àåä

.ïåøçàä áåè íåéá åìéôàå êìéàå úéùéîç äòùî

âחמישי âיום
éìë êåúì çúåø àåäùë äæ ïîåù äøéò çñôä íãå÷ íà ìáà
ïåéëã øùëä àìá çñôá éìë åúåàá ùîúùäì øúåî øçà
úåø÷äì çë åá ïéà ãåàî ùåì÷ àåä ïîåùáù õîç íòèù
øñàéù éãë éìëä êåúá òìáðù ïîåù èòî åúåàì õîç íù

.çñôä òéâéùë

íðéàù íéøáãá åá àöåéëå ïîåùá íéøåîà íéøáã äîá
éøç øáã ìáà íéôéøçàìù éô ìò óà õîç éìëá ìùáúðù ó

ìù øçà éìë êåúì çúåø àåäùë åúåà äøéòå åîåé ïá äéä
è"åéá åìéôà øùëä àìá çñôá åá ùîúùäì øåñà çñô
òåìáä íòèä óåâå ø÷éò úà àéöåî úåôéøçäù éôì ïåøçàä

éøç øáãä ìá÷î äéä åìàë äæ éøäåïî õîçä íòè úà ó
éøçä øáãù àöîðå éìëä éãé ìò àìå åîöò õîçä úåùîîó
åäåøéòù çñô ìù éìëäå õîçä ìù ïåùàø íòè ïúåð àåä
õîç íòè íù åéìò ùé ïééãòå éðù íòè ïúåð àåä åëåúì

.çñôä òéâîùë øñàðå

ìáà äðåøçàä àøáñë äìçúëì øéîçäì ùé äëìä ïéðòìå
åðéà íéøçà íéìëàîá äæ ïîåùä áøòúð çñôä êåúá íà
úåùîî íòè åëåúá òåìá äéä íàù åîë åäùîá øñåà
àøáñ éôìù ïåéë íéùéùá àåä ìèáúî àìà åîöò õîçä
åìéôàù íéøîåà ùéå ìåèéá íåù àìá åìëàì øúåî äðåùàøä
ìò éøîâì ïéëîåñ ãáòéãáù éôì åìèáì êéøö ïéà íéùéù
ãñôä íå÷îá íäéøáã ìò êåîñì ùéå äðåùàøä àøáñ

:÷çãä úòù åà äáåøî

âשישי âיום
åîåìùáúðù ïäá àöåéëå ùáã éîå ìùåáî ïééá ïéãä ïëå

çñôá ïúåúùì øåñàù çñôä íãå÷ åîåé ïá õîç éìëá
íà òãåé åðéà íà åìéôàå úåéåìâ ìù ïåøçàä è"åéá åìéôà
íúñå åîåé ïá åðéàù éìëá åà åîåé ïá àåäù éìëá åìùáúð
ùé õîç úøîåç íåùî íå÷î-ìëî ,ïîåé éðá ïðéà íéìë
íåù úåúùì ïéàå åîåé ïá éìëä äéä àîù ùåçìå øéîçäì
ïá åðéàù òåãéá ïë íà àìà éìë íúñá ìùáúðù ä÷ùî

.åîåé

éøç øáã äéäé àìù àåäåéøç øáã àåä íà ìáà óïåâë ó
éøçå àäåé÷ øáãî äùòðù úç÷øîíåéá åìéôà åìëàì ïéà ó

èìôðù íòèä úåîéâô úà ìèáî úåôéøçäù ïåøçàä áåè
ùáã éî ïëå çáùì íòè åá äùòðå åîåé ïá åðéàù éìëäî
ïéá íéîé äîë ùé åìéôà ù"éé äá åìùéáù äøåéá ìùáúðù
ù"ééäù ïåøçàä è"åéá åìéôà åúåúùì øåñà íéìåùéáä 'á

éøç àåä(äøåéá òåìáä) åîòè ïéà åúåôéøç úîçîå ãàî ó
éîá çáùì íòè ïúåð àåäå íéîé äîë øçàì åìéôà íâôð
äðùä ìë ìù ùáã éî ïåøçàä è"åéá ç÷éì ïéà êëéôì ùáã
íâå ù"éé äá ìùéáù äøåéá åìùéá àìù òãåéù ìàøùéî àìà

:øëù ìù íéøîùá åöéîçäìî øäæð
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àöîðä (ìåìö) áìçá çñôä íãå÷ äðéáâ ãéîòä íà êëéôì]
éøç àåäù äáé÷ä êåúáäæå úåðéáâ åá ïéãéîòîå õåîçå ó

ïá äéä àì åìéôà õîç ìù éìë êåúá úòì úòî äéä áìçä
àìà ïåøçàä è"åéá åìéôà çñôá åæ äðéáâ ìåëàì øåñà åîåé
áìçä ãâðë íéùéù äðéáâä åðîî ãéîòäù áìçá ùé ïë íà
ìù éìëä ãâðë íéùéù åá ùéù åà åá ãéîòäù äáé÷ ìù
íòèù àöîðã úòì úòî äëåúá äéä äáé÷ä áìçù õîç
äðéáâä áìç êåúá íéùéùá ìèáúð äáé÷ä áìçáù õîç
ãéîòîä øáã åøîà àìå çñôá øåòéðå øæåç åðéàå çñôä íãå÷
øåñà àåä ãéîòîä øáãäùë àìà ìèá àì óìàá åìéôà
åá òìáðù úîçî àìà øåñà åðéà íà ìáà åîöò úîçî
ìèáúî àåä éøä äáé÷ä áìçá òåìáä õîç íòè ïåâë øåñéà
òåìáä øåñéà éøäù æ"ô 'éñ ã"åéá øàáúðù åîë íéùéùá

[.ììë ãéîòî åðéà

âקודש âשבת
æîéøç åðéàù øáãäéä àìù òåãéù õîç éìëá ìùáúðù ó

ä íãå÷å çñôä íùì åìùéáù ïåâë åîåé ïáäøéò çñô
åúåúùì åì øúåî çñô ìù éìë êåúì õîç éìëäî åúåà
äùòðù íâôì íòè ïúåð ìëù äìòîì øàáúðù åîë çñôá

.çñôá øåòéðå øæåç åðéà çñôä íãå÷

õîç ìù éìëá çñô íùì ìùáì øåñà äìçúëì íå÷î-ìëîå
åîë äìçúëì íâôì íòè ïúåð úåùòì øåñàù åîåé ïá åðéàù

.â"÷ 'éñ ã"åéá øàáúéù
éì éøá øîåà àåäù ô"òà çñôä íùì åìùéá àì íà ìáà
åá ìùáúðù äòùá õîçä úòéìáî åîåé ïá éìëä äéä àìù
ïåéëã ïåøçàä è"åé ãò åðîî úåúùì ïéàå íåìë äæ ïéà

êéøö äéä àìå çñôä ìò åúòã äúéä àì åìùéáù äòùáù
éøáù øîåàù åéøáã éôì óàå åîåé ïá åðéà éìëä íà ÷ã÷ãì
øëåæ íãà ïéàå êëì ïéåëúð àì àåä éøä åîåé ïá äéä àìù éì

.äìòîì øàáúðù åîë ïéåëúîá àìù äùòðù äî

éìëá åìùáì àìù øäæðå ÷ã÷ã åìùéáù äòùá íà ìáà
àìà çñôä íùì åúðåë äúéä àìù ô"òà õîçî òåìá àåäù
äàåôøì ùãç éìëá åìùéáù ïåâë äæá øäæð øçà øáã úîçî
ùùç úîçî íå÷î-ìëîå ,çñôá åúåúùì øúåî äæá àöåéëå
çñôä íãå÷ åððñì êéøö åäùî õîç øåøéô åá áøòúð àîù
àì íàå çñôä êåúá åððñì êéøö çñôä íãå÷ åððéñ àì íàå
ïéàå åúåúùì øúåî úððñîä éô ìò õîç øåøéô íåù àöî
åðéàø àìù ïåéë äàøð åðéàù ÷ã øåøéô ùé àîù ïéùùåç åðà

:õîç åëåúì ìôðù íìåòî

çîàì åöéîçäì äöåøå çñôä êøåöì ùáã éî ìùáîä
÷éðñàåå÷ ïéøå÷ù) êëì ãçåéîä éìë êåúì åðëôùé
éôì åëåúì ïéëôåùù ùáã éî ìë õîçî àåäù (àéñåø ïåùìá
ïéöéîçîù úîçî àåä éìë åúåàî òåìáä õîçîä çëäù
éøîùá åöîçúðù øåîâ õîç ïäå äðùä ìë ùáã éî åëåúá

:ù"éé ìù åà øëù ìù äøåéá åìùáúð íâå øëù

èîïéé õîåçî çñôá ÷ôúñäì àìù øéîçäì ïéâäåð ùé
áåàùì àìù åøäæðù ô"òà äðùä ìë åðîî ïé÷ôúñîù
åëåúì åøéæçä àîù ïéùùåç íå÷î-ìëî ,õîç éìëá åðîî
íçì éøåøéôî äæ õîåçá ùé íéîòôìå äãåòñî øàùðù õîåç
éåöî ïéé õîåç ïéàù åììä úåîå÷îáå äãåòñä êåúá åìôðù
øçà õîåç àåöîì øùôà éàù ïåéë äæá øéîçäì ïéâäåð ïéà

:ì÷á$
âהחסידית הפרשה - וישב פרשת אור' â'תורה

מאּלמים  אנחנּו 1והּנה ְְְְֲִִֵַַ

äpäå"íénìà íéîlàî eðçðà'eë"(æ ,æì eðúLøt): §¦¥£©§§©§¦£ª¦¨¨¨¥

eëìî øLà íéëìnä älà" :áéúk'eë"2ïéëìî 'æ ïäL , §¦¥¤©§¨¦£¤¨§¤¥©§¦
ì Y ähîì íéìkä-úøéáLa eìôpL eäúc ïéàîã÷ï"a íL ©§¨¦§Ÿ¤¨§¦§¦©©¥¦§©¨§¥©

ïéðò eäæå .ò"éáa eãøé íMîe ,ò"éác øB÷î ,úeìéöàc©£¦¨§¦©¦¨¨§§¦©§¤¦§¨
íéëìnä úúéî3.òeãik ¦©©§¨¦©¨©

ïä ,eðééäc .úBðéça änk eìôð íéìkä-úøéáLa äpäå§¦¥¦§¦©©¥¦¨§©¨§¦§©§¥
úBçk úðéça ïäå ,íéëàìî úðéça ïäå ,úBîLð úðéça§¦©§¨§¥§¦©©§¨¦§¥§¦©Ÿ
,ò"éáa ähîì eìôðå eøaLð ílek Y íîöò íéi÷ìà¡Ÿ¦¦©§¨¨¦§§§¨§§©¨§¦©

ò"éa úBéçäì eãøiL eðééä ïúìéôð ,íé÷ìà úBçkäå'eë. §©Ÿ¡Ÿ¦§¦¨¨©§¤¨§§©£¦©

úBöBöpä ìLå íéìkä ìL äøéáMä ïéðòå Leøéôe'eë, ¥§¦§¨©§¦¨¤©¥¦§¤©¦
,ìLî Cøc ìò Bîk .íéaø íé÷ìçì ïúeãøtúä ïéðò àeä¦§¨¦§¨§¨©£¨¦©¦§©¤¤¨¨
Laìúî Bæ äáéúa úBôøBöî äéúBiúBàLk ,"Ceøa" úáéz¥©¨§¤¦¤§¨§¥¨¦§©¥
'ãä eãøtúiLk ìáà ,äëøaä ïéðò àeäL äìkNä ïää¤©§¨¨¤¦§¨©§¨¨£¨§¤¦§¨§©
ïëå Bîöò éðôa ú"éaä úBéäì ,äfî äæ elà úBiúBà¦¥¤¦¤¦§©¥¦§¥©§§¥

L"éøä'eëåúàæ äìkNä úeLaìúä ïäa àöné àì éæà , ¨¥§£©Ÿ¦¨¥¨¤¦§©§©§¨¨Ÿ
.ììk§¨

eãøtúpL ,eäúc íéìkä-úøéáL àeä äæ Cøc ìòå§©¤¤¤§¦©©¥¦§Ÿ¤¦§¨§
÷lzñpL ãò ,äfî äæ íéãøBôî íéaø íé÷ìçì íéìkä©¥¦©£¨¦©¦§¨¦¤¦¤©¤¦§©¥

.1úLøt úaL úçéN äàøe .ä"ñ÷ú åìñk à"ë ,áLiå úLøt úaMä íBéa øîàð)¤¡©§©©¨¨¨©©¥¤¦§¥§¥¦©©¨¨¨©
éòñ æ"éùú áLiå.(é ó ©¥¤¨¦

.2.(àì ,åì çìLiå ."ìàøNé éðáì Cìî Cìî éðôì íBãà õøàa")§¤¤¡¦§¥§¨¤¤¦§¥¦§¨¥©¦§©

.3.("úîiå . . Cìîiå" :Cìéàå âì-áì ,íL çìLiå)©¦§©¨¨¥©©¦§Ÿ©¨¨
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ãvîe ,äæ ãeøét íãB÷ ïëBúa Laìúî äéäL øBàä íäî¥¤¨¤¨¨¦§©¥§¨¤¥¤¦©
úBîìBò äfî eeäúðå ,ò"éa úðéçáa äâøãîa eãøé äæ¤¨§§©§¥¨¦§¦©¦©§¦§©¦¤¨
Bîk ,íéðBL íéðénî íéðéî íéaø íéàeøa ,íéãøôpä©¦§¨¦§¦©¦¦¦¦¦¦¦§

øtñî Léä" :áeúkL'eë"4. ¤¨£¥¦§¨
ãçeéîe ãéçé àeä ,àeä Ceøa ìéöànä úeîöò äpäå§¦¥©§©©£¦¨¨¦§¨
úðéça eeäúiL éãk ,úàæìå .òãBpk ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦©¨§¨Ÿ§¥¤¦§©§¦©
íäL ,ãeøét úðéçááe ìBãb éeaø úðéçáa íäL ,íéàøápä©¦§¨¦¤¥¦§¦©¦¨¦§¦©¥¤¥
ìà ãbðnä Lnî eäfL ,Bîöò éðôa øáãå Lé úðéça§¦©¥§¨¨¦§¥©§¤¤©¨©§©¥¤

"Bcálî ãBò ïéà"L ,àeä-Ceøa Búeãçà úéizéîàïpçúàå) £¦¦¦©§¨¤¥¦§©¨¤§©©

(äì ,ãúîçnL .íéìkä-úøéáL éãé ìò úBéäì Cøöeä ,§¨¦§©§¥§¦©©¥¦¤¥£©
äNòð äæ éãé ìò ,ãàî íéaø íépè÷ íé÷ìçì eãøtúpL¤¦§¨§©£¨¦§©¦©¦§Ÿ©§¥¤©£¤
äNòð äæ ãeøét éãé ìò íâå .íéàøápä ìL éeaøä úðéça§¦©¨¦¤©¦§¨¦§©©§¥¥¤©£¤
Bøéáçî ìcáeî Càìî ìkL ,Bîöò éðôa úeäî àøáð ìk̈¦§¨©¦§¥©§¤¨©§¨§¨¥£¥

'eë.

,Cøaúé åéðt úàî úBöBöpäå íéìkä eãøé øLàk äpäå§¦¥©£¤¨§©¥¦§©¦¥¥¨¨¦§¨¥
ìëå .éeaøäå ãeøétä íäá äNòð Ck äãéøéä ìãBb éôì§¦¤©§¦¨©©£¨¨¤©¥§¨¦§¨
ék .Ck ìk ãeøétä äéä àì éæà Ck ìk eãøé àì ïééãòL¤£©¦Ÿ¨§¨©£©Ÿ¨¨©¥¨©¦
ìehaä øúBé Ba Lé ,Cøaúé åéìà øúBé áBø÷ áBøwä ìk̈©¨¨¥¥¨¦§¨¥¥¥©¦
øúBé ïäa äNòð éæà ,øúBé e÷çøúpL ìëå ,úeãçàäå§¨©§§¨¤¦§©£¥£©©£¤¨¤¥
äNòð äéiNòa ähîì eìôpLk ,àöîðå .éeaøäå ãeøétä©¥§¨¦§¦§¨§¤¨§§©¨©£¦¨©£¨

.øúBéa éeaøäå ãeøétä©¥§¨¦§¥
áeúkL eäæå(é ,á úéLàøa)" :zFwWdl ocrn `vFi xdpe §¤¤¨§¥¦§¨¨¥¥¥¤§©§

cxRi mXnE oBd z`'eë:" ¤©¨¦¨¦¨¥
" CLîpä øäpäLocrn,úeìéöàã-äîëç àeäL ," ¤©¨¨©¦§¨¥¥¤¤¨§¨©£¦

ãò úeìéöàä íìBò ìk Cøc úëìBäå úëLîð dúBéäa¦§¨¦§¤¤§¤¤¤¤¨¨¨£¦©
"oBdøäð ìkä àeä Y úeìéöàc-úeëìî úðéça àeä ," ©¨§¦©©§©£¦©Ÿ¨¨

ék .úéìëúa úe÷lçúää øãbî ììLeî ïééãò ,ãçà¤¨£©¦§¨¦¤¤©¦§©§§©§¦¦
"ãç éäBîøâå eäéà" úeìéöàa5ìehéa úðéçáa ïäL , ©£¦¦§©§¦¨¤¥¦§¦©¦

àeäL ãeçiä úéìëúa Bnò ïéãçeéîe ,ïìéöàîì ézéîà£¦¦§©£¦¨§¨¦¦§©§¦©¦¤
éeaøäå ãeøétä Cetä'eë. ¦©¥§¨¦

" :áéúk éæà äàéøaä Làøa øäpä òébnL ïåéëåmXnE §¥¨¤©¦©©¨¨§Ÿ©§¦¨£©§¦¦¨
miW`x 'cl dide cxRiíò ,íéî Ba óqBzð àlL óàå ." ¦¨¥§¨¨§¨¦§©¤Ÿ¦¥©¦¦
ì eéäå ãøtúð äæ ìk'cäðéëL úBðçî 'ã ïäå .íé÷ìç ¨¤¦§¨¥§¨§£¨¦§¥©£§¦¨

(é ,à ìà÷æçé)øBL éðt [..] ,ïéîiä ìà äéøà éðt" :'eëCà ." §¤§¥§¥©§¥¤©¨¦§¥©
änk ììBk íäî ÷ìç ìkL ,ïééãò íéììBk íé÷ìç íä¥£¨¦§¦£©¦¤¨¥¤¥¤¥©¨

;íéaø íéèøt§¨¦©¦
úðéçaî ÷lçúð ãBò ,äâøãnä úãéøéáe6,ìàëéî ¦¦©©©§¥¨¦§©¥¦§¦©¦¨¥

,úB÷leçî úBðéça óìà å"ô÷ì "äéøà éðt" úðéça àeäL¤§¦©§¥©§¥§¤¤§¦§¨
úðéça àeäL ,ìàéøáb úðéçaî ïëå ."ìàëéî äðçî" ïäL¤¥©£¥¦¨¥§¥¦§¦©©§¦¥¤§¦©
éèøt ìk íäL ,íéaø íé÷ìçì ÷lçúð ,"øBL éðt"§¥¦§©¥©£¨¦©¦¤¥¨§¨¥

,"ìàéøáb äðçî"c íéëàìnä'eëïééãò àeä äæ ìëå . ©©§¨¦§©£¥©§¦¥§¨¤£©¦
;äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨

ä ïäL ,øúBé íéèøôì ãBò ÷lçúî äøéöéáeÎzFgEx ¦¦¨¦§©¥¦§¨¦¥¤¥¨
,øúBéa íéaø íé÷ìçì ãBò ÷lçúî äiNòáe ;äøéöéc¦¦¨©£¦¨¦§©¥©£¨¦©¦§¥

ä íäLzFWtP-úøéáL úðéçaî àeä ìkäå .äiNòc- ¤¥©§¨©£¦¨§©Ÿ¦§¦©§¦©
éeaø øçà éeaøå øeøét øçà øeøéôa íéøøtúnL ,íéìkä©¥¦¤¦§¨§¦§¥©©¥§¦©©¦
íìBò úðéçáa eð÷úð øák øLà íä íéëàìnä Cà .ì"pk©©©©©§¨¦¥£¤§¨¦§§¦§¦©¨

íéãîBò ílek åéúøLî øLàå" àø÷pä eäæå ,ïewzä'eë;" ©¦§¤©¦§¨©£¤§¨§¨¨§¦
íBé ìëa íéøøaúnä íä "íéúøLî øöBé" úðéçáe'eë7.: §¦©¥§¨§¦¥©¦§¨§¦§¨

äpäåàöîð äæ Cøc ìò Ck ,íéëàìna àeäL Bîk §¦¥§¤©©§¨¦©©¤¤¤¦§¨
ìzLäa úBâøãnä úãéøé éeaø éãé ìòL :úBîLðaúeìL ©§¨¤©§¥¦§¦©©©§¥§¦§©§§

øçà éeaøa ,ãàî íépè÷ íé÷ìçì íéøøtúî úBîìBòä̈¨¦§¨§¦©£¨¦§©¦§Ÿ§¦©©
éeaø'eëúBîLpä éLøL øtñî íä øaãî éìâc 'ã ék . ¦¦¦§¥¦§¨¥¦§©¨§¥©§¨

úBîLpä ìk úììBk äãeäé úîLðå ;äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨§¦§©§¨¤¤¨©§¨
úBîLð äaøäì ÷lçúð Ck øçàå ,äãeäé äðçîaL¤©©£¥§¨§©©©¦§©¥§©§¥§¨

"äãeäé äðçî ìâã"aL íéièøt(â ,á øaãna)øàLa ïëå ; §¨¦¦¤§¤¤©£¥§¨©¦§¨§¥¦§¨
.äàéøaä íìBòa àBaø 'ñ eNòpL ãò ,íéèáMäå íéìâcä©§¨¦§©§¨¦©¤©£¦§¨©§¦¨

úøaãî äøBzä ék8ìáà ,äàéøaä íìBòa ìkä ¦©¨§©¤¤©Ÿ§¨©§¦¨£¨
úðéçáa íä ìBãb øtñîa øúBé íé÷ìçä eaøúð äøéöéa¦¦¨¦§©©£¨¦¥§¦§¨¨¥¦§¦©

ägEx9ä ìL øtñnä äéiNòáe ,äøéöéczFWtPäéiNòc- ¨©¦¦¨©£¦¨©¦§¨¤©§¨©£¦¨
øákL íä úBîLð ø"ñä Cà .ïlekî øúBé ìBãâ àeä¨¥¦¨©©§¨¥¤§¨
.ïewzä íìBòa eììëðå íéìkä-úøéáMî eøøaúðå eð÷úð¦§§§¦§¨§¦§¦©©¥¦§¦§§§¨©¦
éeaøä úðéça àeäL Y äøéáMä ïéðò àöîpL Bîëe§¤¦§¨¦§¨©§¦¨¤§¦©¨¦

pk íéëàìîe úBîLða Y ãeøétäåúBçka àöné Ck ,ì" §©¥¦§¨©§¨¦©©©¦¨¥©Ÿ
eøftúðå ãàî íéaø íé÷ìçì e÷lçúpL Y Lnî íéi÷ìàä̈¡Ÿ¦¦©¨¤¦§©§©£¨¦©¦§Ÿ§¦§©§

ò"éáì'eëäaøúð ,äâøãnä úãéøéa øúBé eãøiM äî ìëå , §¦©§¨©¤¨§¥¦¦©©©§¥¨¦§©¨

.4.(â ,äë áBià ."åéãeãâì")¦§¨¦

.5.(á ,â äîc÷äa øäæ éðewz)¦¥Ÿ©©©§¨¨

.6]:zpigAn.[Bæ äáéz àúéì "÷ãö-çîv"ä Lã÷ ãé áúk óeâa ¦§¦©§§©©Ÿ¤©¤©¤¤¥¨¥¨

.7íeøa íéãîBò] åéúøLî øLàå ,íéúøLî øöBé" [øöBé úkøa] íéøîBàL äî")©¤§¦¦§©¥¥§¨§¦©£¤§¨§¨§¦§
:íéëàìî épéî 'á LiL Y "[íìBò¨¤¥¦¥©§¨¦

íéîi÷å íéiçöð íäå ,úéLàøa éîé úLMî "íìBò íeøa íéãîBò" øLà íä ,'àä̈¥£¤§¦§¨¦¥¤§¥§¥¦§¥¦§¦¦§©¨¦
.äákønaL úBiçä íä ïäå .'eë eäBúì íìBòä øBæçiL ãò©¤©§¨¨§§¥¥©©¤©¤§¨¨

ëa íéàøápL íéëàìî LéåéöBöéð úðéça eðééäå .íéìëå äøéL íéøîBàå ,íBé ì §¥©§¨¦¤¦§¨¦§¨§§¦¦¨§¨¦§©§§¦©¦¥
ï"î úðéçáa íéìBòå íéøøaúî íäLëe ,ò"éáã dâBðã äøéáLa eìôpL äMeãwä©§¨¤¨§©§¦¨§©§¦©§¤¥¦§¨§¦§¦¦§¦©©
íéìk íäL ,íälL Lôpä úBìëe äøéMä ïéðò eðééä Y Lãçî íBéå íBé ìëa§¨¨¥¨¨©§¦§¨©¦¨§©¤¤¤¨¤¤¥¨¦

éðäå" ìéçúnä øeac ,øBîà äøBz éèewì ."úeëìnä úðéçáa íéììëðåúà ó §¦§¨¦¦§¦©©©§¦¥¨¡¦©©§¦§¥¦¤
.('á ãenò çé óã úéLàøa à ÷ìç øäæ ét ìò .ã ,åì ,"øîBòä̈¤©¦Ÿ©¥¤§¥¦©©

.8]:zxAcn:íLéòzLî.[ §©¤¤¨¦§¨¦

.9]:gExd:íLïéçeøä.[ ¨©¨¨¦
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ãBò ÷lçúð õBöð ìëå ÷ìç ìkL ,eðééäc .ãeøétä øúBé¥©¥§©§¤¨¥¤§¨¦¦§©¥
.úBîLðe íéëàìna ì"pä Cøc ìò ,íéaø íé÷ìçå úBöBöðì§¦©£¨¦©¦©¤¤©©©©§¨¦§¨

÷eñt ìò òeãé äpä ék(á ,à úéLàøa)íé÷ìà çeøå" : ¦¦¥¨©©¨§¥¦§©¡Ÿ¦
ztgxnY "úî-ç"tø10eìôpL ïéöBvð ç"tø eðééäc . §©¤¤©©¥§©§©©¦¦¤¨§

àeä ç"tø øtñîe .eøaLpL íéìkä íò eäzä íìBòî¥¨©Ÿ¦©¥¦¤¦§§¦§¨©©
ïééãò eéäL Bîk Y eìôpL ïéöBöpä ìL ãeøétä úðéça§¦©©¥¤©¦¦¤¨§§¤¨£©¦
øtñîì eãøtúð æàL ,ïúãéøé úéLàø eäfL ,úeìéöàa©£¦¤¤¥¦§¦¨¨¤¨¦§¨§§¦§©

úî-ç"tø" eäæå ,ç"tø'eë"11eìôpLk Ck øçà ìáà . ©©§¤©©¥£¨©©©§¤¨§
íéöBöð ç"tøî õBöð ìk éæà ,äàéøaä íìBòì úeìéöàî¥£¦§¨©§¦¨£©¨¦¥©©¦¦
íéaø íé÷ìçì äàéøáa íL ÷lçúð úeìéöàaL ì"pä©©¤©£¦¦§©¥¨¦§¦¨©£¨¦©¦
íé÷ìçì ãBò e÷lçúð éæà äøéöéì äàéøaî eìôpLëe ;ãàî§Ÿ§¤¨§¦§¦¨¦¦¨£©¦§©§©£¨¦
eãøtúðå e÷lçúð äiNòì äøéöéî ïëå ;íépè÷ íéöBöðå§¦¦§©¦§¥¦§¦¨©£¦¨¦§©§§¦§¨§

.úBááøe íéôìàì øúBéa ãBò§¥©£¨¦§¨

ïî øúBé Y äaøä Ck ìk úeìbä CLîpM äî ïáeé äæáe¨¤¨©¤¦§¨©¨¨©©§¥¥¦
ç"tøä øøáì ìkä äðåekäL ,òeãéå .äðL úBàî æ"é¥¨¨§¨©¤©©¨¨©Ÿ§¨¥©©©
eðéîéá äøäîa çéLî àáé íéøeøaä eøîâeiLëe ,íéöBöéð¦¦§¤§§©¥¦¨Ÿ¨¦©¦§¥¨§¨¥
ïééãò øøaúð àlL øLôà éëå :deîú àeä ïk íàå ,ïîà̈¥§¦¥¨©§¦¤§¨¤Ÿ¦§¨¥£©¦

CLîa íéöBvð ç"tø12øBãå CìBä øBc" øLà Y ?äæk áø ©©¦¦§¤¤©¨¤£¤¥§
"àa(ã ,à úìä÷)éøvL B÷ìç øøáî ìàøNiî ãçà ìëå ,C ¨Ÿ¤¤§¨¤¨¦¦§¨¥§¨¥¤§¤¨¦

ç"tøä øøáì íéëéøvL ìàøNé ìL ïøtñnL íb äîe .øøáì§¨¥©©¤¦§¨¨¤¦§¨¥¤§¦¦§¨¥©©©
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úðéça íäa äéäiL ÷ø äéä ïBLàøä øeøéaä ék .ã"nä©©¦©¥¨¦¨¨©¤¦§¤¨¤§¦©
eäéàc" ,ãàî úeäìàî ïééãò ÷Bçø eäæå ,Liä ìeha¦©¥§¤¨£©¦¥¡Ÿ§Ÿ§¦
éãé ìò àlà .ézéîà ìeha úðéçáa íäL ,"ãç éäBîøâå§©§¦¨¤¥¦§¦©¦£¦¦¤¨©§¥
,íøøáì ä"î íL úøàä àeäL ,ã"î úðéça ïäa CLîpL¤¦§¨¨¤§¦©©¤¤¨©¥©§¨§¨

.úe÷ìàa ézéîà ìeháa eììëð æà̈¦§§§¦£¦¦¤¡Ÿ

ìëBàL éãé ìò íéøeøéa øøánL ,íãàa ìLnëå§©¨¨¨¨¨¤§¨¥¥¦©§¥¤¥
äæ çk éãé ìò äàøéå-äáäàa ìltúî Ck øçàå äúBLå§¤§©©©¦§©¥§©£¨§¦§¨©§¥Ÿ©¤
íéìëànä ìL úeiçä eììëð Y àöîpL ,äúLå ìëàL¤¨©§¨¨¤¦§¨¦§§©©¤©©£¨¦
äàøéå äáäàä úðéçáa íéìkä-úøéáLa eìôpL íé÷Lnäå§©©§¦¤¨§¦§¦©©¥¦¦§¦©¨©£¨§¦§¨
ãçà" úeänî ÷Bçø ïééãò àeä äæ ìk íòå ,BlL¤§¦¨¤£©¦¨¦©¤¨

"úîàä28øéå-äáäàc ï"î úàìòä éãé ìòLk àlà ;äà ¨¡¤¤¨§¤©§¥©£¨©©§©£¨§¦§¨
ìBtzL ,'ä úàî äìòîìî eîéçøe eìéçc Bì eëLîð BlL¤¦§§§¦§¦¦§©§¨¥¥¤¦

äîéà åéìò'eëíéëLîpL Bæ äàøéå-äáäàa eììëeé æà , ¨¨¥¨¨§§§©£¨§¦§¨¤¦§¨¦
àeä äæ Cøc ìòå Y Lnî úe÷ìà úðéçaî äìòîìî¦§©§¨¦§¦©¡Ÿ©¨§©¤¤¤

.ã"îc éðL øeøéa¥¥¦§©

"'ãçà'a BúîLð äúöi"L ,àáé÷ò éaø eìéôàåúåëøá) ©£¦©¦£¦¨¤¨§¨¦§¨§¤¨
(á ,àñïééãò ÷Bçø àøápä ìL Lôð-úøéñî éøä äæ ìk íò ,¦¨¤£¥§¦©¤¤¤©¦§¨¨£©¦

ãçà" úðéçaî äøàä åéìò CLîpL àlà ,úe÷ìàî¥¡Ÿ¤¨¤¦§¨¨¨¤¨¨¦§¦©¤¨
"ãçà" úðéçáa BlL Lôð-úøéñî ììëð æàå ,"úîàä̈¡¤§¨¦§¨§¦©¤¤¤¦§¦©¤¨

.Lnî©¨

ïéðò eäæå"cg`A cg` iednl"29"ãçà" úðéçaL : §¤¦§¨§¤¡¥¤¨§¤¨¤§¦©¤¨

ìeha Y äàzz-àãeçécWIdY äàìéò-àãeçéa ììëð §¦¨©¨¨¦©¥¦§¨§¦¨¦¨¨
ìehaiYin`'eë. ¦£¦¦

eäæ ,àá÷eðc ï"nä øøáì CLîpä äæ ã"î úðéçáe§¦©©¤©¦§¨§¨¥©©§§¨¤
ïãòî àöé øäðå" úðéça àeäL ,÷écvä óñBé úâøãî©§¥©¥©©¦¤§¦©§¨¨Ÿ¥¥¥¤

"ïbä úà úB÷Läì(é ,á úéLàøa),úeëìî úðéça àeä ïbäL , §©§¤©¨§¥¦¤©¨§¦©©§
óBñ-ïéà øBàî äòéápä Y "øäð" úðéça CLîð íL ãòå§©¨¦§¨§¦©¨¨©§¦¨¥¥
íLå ,"èeçå åw"ä úøàä úðéça àeäå ,àeä-Ceøä§§¦©¤¨©©©§§¨
Y àãeøôã àîìò íä Cëì ,ò"éáa CLîð Bðéàå íéizñî¦§©¥§¥¦§¨§¦©§¨¥¨§¨§¥¨

ãøté íMîe"'eë." ¦¨¦¨¥
éLîîe øM÷nL ÷écö àeä óñBiL àlàøBà úøàä C ¤¨¤¥©¦¤§©¥©§¦¤¨©

íéììëð íéàøápäL éãé ìò ,eðééäå .ò"éáa óBñ-ïéà¥§¦©§©§©§¥¤©¦§¨¦¦§¨¦
éLîî óñBéå ,ì"pk úeìéöàc-úeëìnäa ï"î úðéçáaC ¦§¦©©§©©§©£¦©©§¥©§¦
ï"nä úà øøáì úeëìîa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàä¤¨©¥¨§©§§¨¥¤©©
äøàäå .ì"pk Lnî Búe÷ìàa íéììëð eéäiL ,éðL øeøéa¥¥¦¤¦§¦§¨¦¤¡Ÿ©¨©©§¤¨¨
eäæå .óBñ-ïéà øBàc èeçå åwä úøàä úðéça àéä Bæ¦§¦©¤¨©©©§§¥§¤

àöé øäðå" úðéçaúB÷Läì [..]'eë.ì"pk " §¦©§¨¨Ÿ¥§©§©©
äìòî äìòîì àeä óñBéc øeøéaä úâøãî ,àöîðå§¦§¨©§¥©©¥§¥§©§¨©§¨
,àeä íéèáMä ìL øeøéaL .íéèáMä ìL øeøéaäî¦©¥¤©§¨¦¤¥¤©§¨¦
úeäìàì Ctäð àì ïééãòå úeìéöàc-úeëìîa ï"î íéìònL¤©£¦©§©§©£¦©£©¦Ÿ¤§©¤¡Ÿ

éLîî óñBiL ãò LnîøBà úøàä àeäL ,ã"nä C ©¨©¤¥©§¦©©¤¤¨©
ïãòî àöé øäðå" eäfL ,äîëça LaeìnL óBñ-ïéà'eë," ¥¤§¨§¨§¨¤¤§¨¨Ÿ¥¥¥¤

øeøéa "eøéøaúà äîëçá"e'aúe÷ìàa ï"nä ììëð éæàå , §¨§¨¦§§¦¥©£©¦§¨©©¤¡Ÿ
äàìéò-àãeçéa äàzz-àãeçé úeìlkúä àéäL ,Lnî©¨¤¦¦§©§¦¨©¨¨§¦¨¦¨¨
íéneìà íéîlàî eðçðà äpäå" :áeúkM äî eðééäå .ì"pk©©§©§©¤¨§¦¥£©§§©§¦£¦
úðéçáa ïúBìòäì ò"éaî íéøeøéaä àeäL ,"äãOä CBúa§©¨¤¤©¥¦¦¦©§©£¨¦§¦©

.ì"pk úeëìîa ï"î©§©§©©
óà Y ïk íb ïBLàøä äæ øeøéa øøéa Bîöò óñBéå§¥©§¥¥¥¤¨¦©¥©
óà Y ã"nä úðéça àeäL ,úeìéöàc ä"î íMî BLøML¤¨§¦¥©©£¦¤§¦©©©©

éøö äéä ,óeâa ähîì LaìúpL øçàî ,ïë ét ìòøøáì C ©¦¥¥©©¤¦§©¥§©¨§¨¨¨¦§¨¥
.åéçà øàLk ïk íb ïBzçzä äæ øeøéa¥¤©©§©¥¦§¨¤¨

äpäå" eäæåEpgp`íéîlàî'eëäæa íéåL eðlekL Y " §¤§¦¥£©§§©§¦¤¨¨¦¨¤
äpäå" äæ øeøéa øçàlL àlà ,úeëìna ï"î úBìòäì§©£©©©§¤¨¤§©©¥¤§¦¥

äî÷izOEl`'eëBLøL ãvî äøéúé äìòî Ba àöîpL ," ¨¨£¨¦¤¦§¨©§¨§¥¨¦©¨§
ãéøBäì àeä Búâøãî äæ éãé ìòL ,úeìéöàc-ä"î íLa§¥©©£¦¤©§¥¤©§¥¨§¦
.úeëìna eìòä øákL ï"nä úà éðL øeøéa øøáì ,ã"î©§¨¥¥¥¦¤©©¤§¨¤¡©©§

äàéøaa ïäL ,íéèáMä øàL çëa ïéà äæ øeøéáe'eë, ¥¤¥§Ÿ©§¨©§¨¦¤¥©§¦¨
.úeìéöàî ähî ähîlL¤§©¨©¨¥£¦

.27.(ã ,æè ìéòì ïîñð)¦§¨§¥

.28.(ääbäa ä"ì ÷øt àéðz ."Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL Y úîàä ãçà")¤¨¨¡¤¤§©§¥¨©§¨¤¤©©¨¨

.29.(à ,äì÷ äîeøz á ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤§¨
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eäæå(æ ,æì eðúLøt)íëéúBneìà äðaeñz" :oiegYWYe §¤¨¨¨¥§¤¨£¥¤©¦§©£¤¨
Y "éúneìàìóñBéc ã"nä éãòìa ék .Lnî ìeha úðéçáa ©£¨¦¦§¦©¦©¨¦¦§£¥©©§¥

ã"nä éãé ìòL ÷ø ,Lnî úe÷ìàa íälL ï"nä ììëð àìŸ¦§¨©©¤¨¤¤¡Ÿ©¨©¤©§¥©©
ä"îc ézéîà ìehéáa eììëeiL 'á øeøéa íøøánL óñBéc§¥¤§¨§¨¥¤§§§¦£¦¦§©

ïéåçzLzå" eäæå Y'eëúe÷ìàa eììëpL àeä æàå Y " §¤©¦§©£¤¨§¨¤¦§§¨¡Ÿ
ì"pk30.: ©©

äpäåïéðò øeàéa ïéáäì"izOEl`l oiegYWYe". §¦¥§¨¦¥¦§¨©¦§©£¤¨©£¨¦
éðMä íBìçä ïéðò íb(è ,æì eðúLøt)çøiäå LîMä" :'eë ©¦§¨©£©¥¦¨¨¨¥©¤¤§©¨¥©

áeúkL Bîëe ,á÷òéì íéòébî íéøácäL Y "éì íéåçzLî¦§©£¦¦¤©§¨¦©¦¦§©£Ÿ§¤¨
(àé ,íL)å" :eia`øîL'eëéà Y "àeäL á÷òiL ïëzé C ¨§¨¦¨©¥¦¨¥¤©£Ÿ¤

úðéça óñBéå óeb úðéça àeä ék ,óñBiî äâøãîa äìòîì§©§¨§©§¥¨¦¥¦§¦©§¥§¦©
úéøa31àãçk úéøáe óebc áb ìò óàå ,32àeä íB÷î ìkî , §¦§©©©§§¦©£¨¦¨¨
dBáâ'eëéà ïk íà Y!deîú äæå ?óñBéì äåçzLé C ¨©¦¥¥¦§©£¤§¥§¤¨©

:úBðéça 'á úììBk äàååçzLä ék ïéðòä Cà©¨¦§¨¦¦§©£¨¨¤¤§¦

ä'`äåçzLîe ìèaL ,ìeha úðéça Y'eëBîk ,äéîçð) ¨§¦©¦¤¨¥¦§©£¤§§¤§¨

(å ,èíéìhaúî íäL Y "íéåçzLî Eì íéîMä àáöe" :§¨©¨©¦§¦§©£¦¤¥¦§©§¦
'eë.

ä± 'aBëéLîîe BLàø ïékønL ,äëLîä ïéðò àeä ©¦§¨©§¨¨¤©§¦Ÿ©§¦
.ähîì§©¨

íøBb ìehaä éãé ìòL .àéìz àäa àä úîàáe¤¡¤¨§¨©§¨¤©§¥©¦¥
äëLîää'eë-äðBîLaL äàååçzLäî ïk íb òeãé ïëå . ©©§¨¨§¥¨©©¥¥¦§©£¨¨¤¦§¤

" :Bøîàa äøNòKExA,ìeha úðéça àeäL ,"'ä äzà ¤§¥§¨§¨©¨¤§¦©¦
éLîîe BLàø ïékønL éãé ìò äëLîä íâåúðéçaî C §©©§¨¨©§¥¤©§¦Ÿ©§¦¦§¦©

"íéiç õò éøô"a øàBánk ,"äzà" úðéçáa "Ceøa"33. ¨¦§¦©©¨©§¨¦§¦¥©¦

:"éúneìàì ïéåçzLzå" ïéðò ïáeé äæ Cøc ìòå§©¤¤¤¨¦§¨©¦§©£¤¨©£¨¦

íéëéøöe ,úeëìîa ï"î eìòäLk íéèáMä äpä ék¦¦¥©§¨¦§¤¤¡©§©§§¦¦
;øeøéaä øwéò äæ éãé ìòL úeìéöàc-ã"î úëLîä øøBòì§¥©§¨©©©£¦¤©§¥¤¦¨©¥
,ï"î úàìòä LiL øçàì àlà CLîð ã"nä ïéà úîàáe¤¡¤¥©©¦§¨¤¨§©©¤¥©£¨©©

"àéð÷éø øúàa àéøL àúëøa úéì" ék34éìk LiLk ÷ø , ¦¥¦§¨¨¨§¨©£©¥©§¨©§¤¥§¦

øøBòì éãk ,ïëì ;ã"näì éìk àeä ï"näå ,øBàä äøBL æà̈¤¨§©©§¦§©©¨¥§¥§¥
éøö äéä óñBéc ã"î úëLîäï"î úàìòä älçz úBéäì C ©§¨©©§¥¨¨¨¦¦§§¦¨©£¨©©

.Bæ äëLîä øøBòì ìeha úðéçáa ,íéèáMäã§©§¨¦¦§¦©¦§¥©§¨¨

éeMé÷ ïéà"L ,äá÷ðe øëæ âåéæa éîLb ìLnî äæ ïáeé íb©¨¤¦¨¨©§¦§¦ª¨¨§¥¨¤¥¦
"úòãì àlà35øøBòúð æà dðçìeL úëøBò äá÷päLëe . ¤¨§©©§¤©§¥¨¤¤§¨¨¨¦§¥
øëfä úåàz'eëúBneìà äðéaeñú äpäå" eäæå .,"íëé ©£©©¨¨§¤§¦¥§¤¨£¥¤

;"éúneìàì ïéåçzLzå" ,ï"î úàìòäå éìkä eNòL¤¨©§¦§©£¨©©©¦§©£¤¨©£¨¦

íälL ìehaä 'à :úBðéça 'á eNò Bæ äàåçzLäáe§¦§©£¨¨¨§¦©¦¤¨¤
äëLîää ïk íb eNò äæ éãé ìòL 'áä .óBñ-ïéà øBàì§¥©¤©§¥¤¨©¥©©§¨¨
úðéçáa óBñ-ïéàä úøàä CLîeiL eðééäc .ã"nä CLîeiL¤§¨©©§©§¤§¨¤¨©¨¥¦§¦©
úðéça CLîeiL eðééä Y íä eNòL Bæ äëLîäå .óñBé¥§©§¨¨¤¨¥©§¤§¨§¦©

-øBàäinipR÷ø äéä á÷òéã äàåçzLä íðîàå ,óñBéa ¨§¦¦§¥§¨§¨¦§©£¨¨§©£Ÿ¨¨©
éLîäL ,dcáì äëLîä ïéðòä úðéça CsiTOóñBéì'eë. ¦§¨©§¨¨§©¨¤¦§¦§¦©©©¦§¥

åéúBîBìç ìò óñBéì íéèáMä úàðN úañ äpäå'eë §¦¥¦©¦§©©§¨¦§¥©£¨
:ãçà øáãa eòè íäL éôì ,àeä§¦¤¥¨§¨¨¤¨

d"é éèáL íéèáL eìò íML" ïéðòa òeãé ék úBéäa¦§¦¨©§¦§¨¤¨¨§¨¦¦§¥¨
'åë"(ã ,áë÷ íéläz)ïBñëìà éìeáb á"é úðéça LiL ,36 §¦¦¤¥§¦©§¥£©§

éèáL" eàø÷ðå ;úeìéöàã-à"æaD"iíéëLîpL Y " §¨©£¦§¦§§¦§¥¨¤¦§¨¦
ànéàå-àaàî37Y ähîlL-íéèáMä eøáñ úàæìå . ¥©¨§¦¨§¨Ÿ¨§©§¨¦¤§©¨

,óñBé íò úçà äâøãîa íä ïk íàå ,íMî ïLøML¤¨§¨¦¨§¦¥¥§©§¥¨©©¦¥
Bì íéëéøö ïéà ïk íàå ,úeìéöàã-à"fî ïLøL ïlekL¤¨¨§¨¦¨©£¦§¦¥¥§¦¦
ãçà LøMî íäBîk eäBîk éøäL ,ã"nä úëLîä ìéáLa¦§¦©§¨©©©¤£¥¨¨¤¦Ÿ¤¤¨

.ã"nä úëLîä íMnL ,à"æ úðéçaî¦§¦©¨¤¦¨©§¨©©©

ìáà ,ì"pk à"fî íLøML úîà ék .äæa eòè ìáà£¨¨¨¤¦¡¤¤¨§¨¦¨©©£¨
ø÷a á"é úðéça ïéðòa ì"pëå ,äàéøáa ähîì íîöòa íä¥§©§¨§©¨¦§¦¨§©©§¦§¨§¦©¨¨
íéìònä ÷ø íä Cëìéä ,äìòîìî íäéìò ãîBò íiäL¤©¨¥£¥¤¦§©§¨¦§¨¥©©©£¦
Bîöò àeä Y ähîlL-óñBé ïk ïéàM äî ;úeëìnì ï"î©©©§©¤¥¥¥¤§©¨©§
à÷åc àeä Cëéôìe ,Lnî úeìéöàc-ãBñé úðéçaî¦§¦©§©£¦©¨§¦¨©§¨

éLînääpäå" :áeúkL Bîk Bì íéëéøö íäå ,ã"î C ©©§¦©§¥§¦¦§¤¨§¦¥
íëéúBneìà äðéaeñú'eë"38.ì"pk ,: §¤¨£¥¤©©

$
.30"úBîL älàå" ÷eñt ìò elà íéøeøéa 'á ïéðòa øàaúpM äî ïéiòå)ïn÷ì) §©¥©¤¦§¨¥§¦§¨¥¦¥©¨§¥¤§§©¨

(â ,èî(.

.31):zixA zpigA sqFie.(úBîB÷î änëáe .á ,ãô÷ eðúLøt øäæ §¥§¦©§¦Ÿ©¨¨¨¥§©¨§

.32.("ãç ïðéáLç úéøáe óeb" :(ãBòå) àðîéäî àéòøa à ,åìø ñçðt â ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤¦§¨§©£¨§¥§¨§§¦©§¥¨©

.33.(äãéîòä øòL äàø)§¥©©¨£¦¨

.34(à ,ãì åö â ÷ìç øäæ .á ,æð÷ .à ,äð÷ äîeøz á ÷ìç øäæ)Ÿ©¥¤§¨Ÿ©¥¤©

.35(á ,âð úBîáé)§¨

.36.(à äðLî ä ÷øt äøéöé øôñ)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

.37.(à ,çò éøçà â ÷ìç øäæ äàø)§¥Ÿ©¥¤©£¥

.38.("éúnìàì ïéåçzLzå")©¦§©£¤¨©£ª¨¦
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.ב 
האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

בראשית  פרשת - יובל את עדה ותלד

(âî)ïáåéåúåçåøä úåììëúä ïéðòá ì"ðä ìë ô"ò äæ ìë
'ãá ùîùä êåìéä ïéðòáå íìåòá úåáùðîä
äìòîì øàåáî äðäã 'åë íåøã ìà êìåä ù"îë íìåòä úåçåø
äâäðäå øãñ íäá ùéù íìåòá úåáùðîä úåçåøä ïéðòá
íåøã çåøå çøæî çåøî åîë æ"òæ íúåììëúäå íëåìéä ïôåàá
ïäù ã"åö åà áøòîå ïåôö çåøî ïëå ãçåéî ïôåàá ãçé åììëúé

ë ãçé åììëúé íéëôä 'áùáéå çìå øå÷å íåçá 'éììëúîù åî
ììëúäì åìëåéù ãò íúåììëúäá 'éðôåà éåáø äæá ùéå .ì"ðë
íéîòôìù äæá äåù ïîæå úò ìë ïéàå 'åë ãçé úåçåø 'ãä ìëî
çøëåî éàãå ë"àå øçà ïôåàá íéîòôìå äæ ïôåàá åììëúé
ìëá íúåììëúä éðôåà éèøô ìëá åæ äâäðäå øãñì ùéù øîåì
äùåòä àåäù íäî äìòîì ùøùå øå÷î ãçåéî ïôåàá úò
íéîòôìå êë íéîòôì äìà úåììëúä éðôåà ìë íäá âéäðîå
øå÷î 'éçá àåäå 'åë çåøä áéùî 'åàù ïéðòë øçà ïôåàá
úåãîä úåììëúä 'éçáá ïäù úåçåøä úåììëúä ìë ììåëä
â"äëå äøåáâáù ãñçå ãñçáù 'åáâ úåììëúä åîë 'åë â"åçã
ïéðò åäæå ì"ðë úåéîùâì úåéðçåøî íéîùä úåçåø 'ãî êùîðù
'âäðääù íåôàìîá ìáåéì íìåçá ìáåé ïéáù ùøôäá ì"ðä
'÷ðù åäæ úåçåøä 'åììëúä éðôåàá éåìéâá êùîðå âåäð øáëù
øå÷îå 'åë åðîî ïåéìòä ô"ò âäðúîä ìòôð 'ì íåôàìîá ìáåé
ìáåé '÷ðù åäæ åæ úåììëúäá øãñ íäá äùåòä úåçåøä ùøùå
úëéìä ïéðòá ä"ëå .ì"ãå ì"ðë ìòåôá âéäðîä àåäù íìåçá
äîã 'åë íåøã ìà êìåä ù"îë íéîùä úåçåø 'ãá ùîùä
çøæîî úåììëúä ïôåàá ïåëð øãñá ùîùä êåìéä íéàåø åðàù
éåìéâ 'éçá åäæ ïåôö ìà ááåñå ù"îëå ïåôöì íåøãîå íåøãì
íåôàìîá ìáåé åäæù ùîùä úà âéäðîä øå÷îî 'ëùîää øåà
'ã úåììëúäá ãçåéî ïôåàá âäðúîå êìåäù ùîùä àåäù
úåãîå äðéáá 'ëçä úëùîäå úøàä 'éçá åäæù íéîùä úåçåø
é÷îä øåà 'éçá ìáà (ì"ðë ã"åéã ïåúçúä õå÷ ïéðòë) â"åçãó
úåçåø 'ãá åâéäðîå åááñîå åôé÷îù ùîùä çåø '÷ðù ùîùã
ì"ðë í"ìåçá ìáåé '÷ðù ìòåôá âéäðîä øå÷î åäæ äæä øãñë

é÷îä çåø àåäù çåøä êìåä ááåñ ááåñ åäæåäìòîìù ó
é÷îä àåäù 'åë â"åçã úåãîä úå÷ìçúäîíò ááåñå ó

àåäù) ì"ðë 'åë íåøã ìà êìåäù äæ øãñá åëéìåäì ùîùä
íâ äìòîì àåä õî÷á ìáé ìáà (ì"ðë äîöò 'éã äãå÷ð

éðôåàá úåçåøä êåìéäì åà ùîùä êåìéä âéäðäì äæ øå÷îî
øúë 'éçá àåäù ã"åé ìù åöå÷ 'éçá åðééäå) 'åë úåììëúää
åîë úåáåøòúå äìéìá 'éçá ìáåé 'éô ë"â åäæå (ì"ðë øúëáù

é÷îä øå÷îáù 'åë ììá íù éë ïëå 'éøåîçì ìáéåâéäðîå ó
äùåòä àåä éøä úåçåøä úåììëúäå êåìéä åà ùîùä êåìéä
äàáù úáåøòúå äìéìá '÷ðù åäæù úåììëúää ïôåàá øãñ
äâéæîä úáåøòúá äñéòä åîë à÷åã êéøöä éôë ãçåéî ïôåàá
ìëä íðîàå .à÷åã ãçé íáøòîù íééëôä 'éøáã äîëá äðåëðä
ùà é"ñá 'àù åîë) à÷åã æ"òæ åììëéù ïôåàá øåòùå äãîá
åäæ ãçé íéîå ùàî íéìåìëù íéîùä åîë 'åë ãçé ïììáå íéîå
åúìåæá ììëåé à"ëù ïôåàá äãîä ô"ò úåáåøòúá äâéæî
ï÷åúî ïôåàá â"åçã úåçåøä 'åììëúäå äâéæîä 'éçáá ë"åîëå

ùøùå øå÷î ô"ò ïåëð øãñá'ëçã ã"åé àåäù íâéäðîä
ìëùä ô"ò øåòù äãî ìëì ùéù íòèå ìëùá äðéáá êùîðù
äãîä å÷ ô"ò ãñçáù 'åáâá 'åáâáù ãñçî åîë åëåôä åá ùéå
ì"ðë â"åç ïéá òéøëîä ú"ú 'éçá ë"åîëå 'åë øáã ìë ããåîù
íåôàìîá ìáåé '÷ðù àåäå 'åë äãîä å÷ã ïå÷úä ïéðò åäæù
äùòðù íãå÷ àåä õî÷á ìáé ìáà ì"ðë ìáåéã ã"åéî êùîðù
ïééãò íöòá íéìåìë íúåéäá ÷ø íøå÷îî úåììëúäá øãñ
ùøù åîë ììëå ììë øãñ éìá ãçàë íéìåìë ìëä íùù
íäù åîë æ"òæ íéìåìëä íäéðôåà éèøô ìëì â"åçã úåãîä
íéøãåñî éúìáù èåùôä âåðòúå èåùôä ïåöø íöòá íéìåìë
ãåçéä úéìëúá äîä íéìåìë àìà åæ úåììëúä ïôåàá ììë
úåáåøòúá ìåáìá ïéðòë åäæå ììë ò"ôá äãî úåäî øëéð éìá
øáã åììëåéå åìáìáúðù äøòñ çåø é"ò úåçåøá äùòðù
åììëåé àì ë"ò ììë åúåàéöîá åðéà ãçà ìëù ãöî åëåôäá
'éçáá úåéäì ãñçä ìåëéù åîë øãñä êôä äáøãà ììë øãñá
øèñ ìëì ïéøãáúî ïéîé éðåð ìëã ì"ðë ãñçä 'éçáá ïéãå ïéã
'ì ìáé 'éô åäæå .'åë ïåôöì êìé íåøãá ãñçá åùøùù éîù
'éçá åîëå) 'åë íðåùì ìáìáù 'åë ììá íù éë åîë ìåáìá
íùî ë"òå (â"äëå 'à éìëá ãçàë íìåë íéãå÷òù íéãå÷òä
ùîùä êåìéäá íâå úåçåøä êåìéä øãñá ìåáìáä êùîð
ãò øäæá íù øîà éøä æ"ëòå) .ì"ãå ì"ðë éøîâì ãåîòéù
'åë àôòæã àçåø àîìùàì òãéã àîéá àøáã àåää àúàã

:(ú"éùîëå)

$
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התפילה  מצות שורש

(èëêàø"á éàåéì äãåäé éáø ãéñçä ïåàâä äðäã ïéðòä
åøôñ úîã÷äá è"åé 'ñåúä ìù åáø âàøôî ìàìöá
äòéãä àåäå òãåéä àåä ù"îá í"áîøä ã"ò âéùä 'ä úøåáâ
åéìò íéøîåà íäù äàø ì"æå ,íäéìò áéùäì äáøäå 'åë
åùôðá øáãä òãåéù àåä ìëù ìëå ,èùôåî ìëù åúåîöòù
øùà ìà êîñð 'úé àåä äéäé ïë íàå ,åùôðì õåç àåäù åîë
àåäù åøîàé íàå ,äìéòä íãå÷ ìåìòä äéäéå åðîî íéìåìò
,åàöîð åðîî øùà íéàøáðä åìàì äáñ àåäù åîöò âéùî
í"áîøä ù"î ì"ø) ìëùåîäå ìéëùîäå ìëùäù åøîàéå
íéøáãá åëéøàäù åîë ãçà øáã (òåãéäå òãåéäå äòéãä
àåä íéàöîðì äáéñ àåäù åîöò âéùîù äî äéäéå äìàä
øùà íéøáãä åìà ìë øçà äðä ,ìëùåîäå âùåîä åîöòá
øáãá ãçåéî àåä ìëùä éë åäæå ,ìèåáîå ìèá øáãä åøîà
åîë øáãä úòéãé àåä ìëùä ïéðò éë øîåà äúàù åîë
øîåà äúà íàå ,øãâåéù ììë øãâ 'úé íùä ìà ïéàå ,àåäù
øîåì ïéà êëì ,øãâ åì ïúåð äúà äæá éøä ìëù åúåîöòù
ãçåéî äæ øáã àåäù åéìò øîåì øáãá ãçééúî 'úé àåäù
'úé àåä ìáà ,ìëù åúåîöòù íéøîåàä åìëñ êëéôìå ,'åë
äéåä åúåîöòù íéøîåà åðà ìáà ãçåéî øáã øîåì ìëåú àì
íéòãåé åðà ïéàå ìëù äæ ïéðò ïéàå äîá øãâåé àì äèåùô
å"ç íùâå ìëù åúåîöò ïéà íà åøîàé éìåàå ,åúåäîå åúééååä
óåâáù äîùðä éëå íäì áåùð ,'úé åäî ë"à ,åéìò øîåì
ìëä àøåá ë"ùëå ïëù ìë äúúîà ìò ãåîòì ìëåé íãàä
ìëå ,éçå íãàä éðàøé àì éë úàæ àéùå÷ åéìò ìåàùì ïéàù
àá íöòä íù éë íéùåã÷ä åéúåîùî ãåîìì ìëåú íéøáãä
äéåä äæ ïéà ìëù ìáà åúåîöò åäæ éë ãåîìì äéåä ïåùìá
åàø÷ ïëìå ì"æå 'ë ãåò ì"ëò ãàî íéøáãä åìà ïéáúå ãáìá
úúéîà éë ,àåä êåøá ìëùä '÷ð àìå àåä êåøá ùåã÷ä ì"æø
ìëîå óåâå íùâ ìëî ìãáð àåäù ÷ø òãåð àì åúåîöò
éî ìò øîàð ùåã÷ ïéðòù ä"á ùåã÷ øîàð æ"òå ,íéàöîðä
äæîå ,úåèéùôä úéìëúá èåùô 'úé àåä éë ìãáð àåäù
,åðîî ìãáð øáã ïéà úåèéùôä úéìëúá èåùô àåäù åîöòá
øãâ åúåà ìéáùá äî øáãá ãçåéîå øãâ åì ùéù øáãä éë
èåùô 'úé àåä éë éðôî ìáà ,åøãâá åðéàù øáã åðîî ìãáð
ìëä òãåé àåä ïë íàå ,åðîî ìãáð øáã ïéà ììë øãâ åì ïéàå
ãçåéî øáãá øãâåé øãâ åì ïéàù éðôî æ"ëå ,ìëä ìåëé àåäå
'éä àì íàå ,'úéù åîë ïë íâ åúàî àöîð ìëä äæ ìéáùáå

ìéáùá äæ øáã 'éä ìëä åðîî àöîð 'éä àì åà ìëä òãåé
ãâåé àì éë åðéà äæå ãçåéî øáãá øãâåéù,øåøá äæ øáãå ø

÷åìéç ïéà éë åçëá ìëä ìòåôå åúîëçá ìëä òãåé 'úé àåäå
øàù ìòåô àåäù äî åà íéàöîðä âéùî àåäù äâùää ïéá
òãéå øîàéù ìòåô ïåùìá àáéå ìòåô ë"â äâùää éë úåìåòô
ïéàù øîàð øùàëå ,'åë íé÷ìà øáãéå øîàéù åîë íé÷ìà
äðúùî åúòéãé 'éäú éë êì äù÷é àì áåù åúåîöò äòéãéä
'úé àåä ÷ø äòéãéä åúåîöò ïéà éë äðúùî åúåîöò 'éäéå
úòãì ìàøùé ìëì éåàøù íééçä êøã åäæå ìë òãåéù øàåúî
ë"â àáåäå ,ì"öæ âàøôî ì"øäî ãéñçä ïåàâä ì"ëò ïéîàäìå
äøùò äðùîá úåáàã ä"ô è"é 'ñåúá äøö÷á '÷ éøáã
ì"æ í"áîøä éøáã íù àéáäù î"ùäéá ù"òá åàøáð íéøáã
ïéðòá åðééäã äìòîì ïåöøä éåðéù ïéðòá àéùå÷ä õøúì
àåä úôåîä ùåãéç éøäù íéàéáðä é"ò 'éùòðù íéúôåîä
àì éë åöøéúù ù"òå å"ç éåðéù àåä ë"àå åðåöøá ùåãéç
'ë âàøôî ì"øäî ïåàâä íùáå ,ù"ò 'åë éëøã íëéëøã
ìéãâä äöò àéìôä íééç êøãá åðéáøå ì"æå õøúì è"éåúä
ìëä úìåëéäå äòéãéä éë øîà ,äìàùä åæ øéñäì 'éùåú
øàùù åîëå äìåòô ïåùì àåä íé÷ìà òãéå ù"îë åéúåìåòôî
êîñðå åìà íâ êë éåáéø àìå éåðéù åá ïéáééçî ïéà úåìåòô
ù"î ìò ÷ìçð ì"æ àåä éë 'éôå ,ì"ëò äìá÷ä úîëçá äæá
òãîä àåäù ù"îëå åúåîöò 'éçá àéä äòéãéäù í"áîøä
ïéðòî àéùå÷ í"áîøä éøáãì äù÷ ïëìå ,'åë òãåéä àåäå
àåä åðåöøù øçàî å"ç åúåîöòá éåðéù àåä ë"àù ïåöø éåðéù
ìãáåîå íîåøî åúåäîå åúåîöòù åéøáãì ë"àùî ,åúåîöò
åúåäîá øîåì ììë êééù àì ë"àå éèøô úåäîå øãâî
éåìéò àùðúîå íîåøî àìà ,úòãå äîëçå ïåöø øãâ åúåîöòå
åäî øééöì åðéçëá ïéà åðçðàù àìà) ,äîëç øãâå úåäîî áø
ù"ò ç"ô á"ç à"÷ìá ù"îë äîëç øãâî äìòîìù úåäî
ìòôù ì"ø åéúåìåòôî íä úòãå äîëçå ïåöø 'éçáå ,(íòèä
òãéå øîàðùë åðééäã ,ïåöøä 'éçá úàå äîëçä 'éçá úà øöéå
.ùòéå åà øáãéå øîåà äúàù åîë äìåòô 'éçá åðééä íé÷ìà
åðéà å"çù àìå) ,òãî úåäîå øãâî äìòîì åúåîöò ìáà
'éçá øöéù øçàî éë ,åðîî íìòð øáã ïéà éàãåáã ,òãåé
àìä ïæà òèåðä ù"îëå åðîî íìòð øáã ïéàù ë"ùëî úòãä
íìòð øáã ïéàù äîù àìà ,èéáé àìä ïéò øöåéä òîùé
úåäîå øãâî õ÷ ïéàì äìòî äìòîìù 'éçáá àåä ,åúåîöòî
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éä ,ùîî úòã 'éçá àåäù íé÷ìà òãéå ù"î ìáà ,úòãåðé
åæ äòéãéáù 'éöàã úòãä úøéôñ úìéöà ì"øå äìåòô 'éçá
ïéðòá àåä ïëå ,(ùîî úòã 'éçáá íéàøáðä ìë úà òãåé
å"ç åúåîöòá éåðéù åðéà ïåöøä éåðéùå ùåãéç ä"ùîå ,ïåöøä
ïåöøäù ô"òàå ,ïåöø úåäîå øãâî äìòîì åúåîöòù øçàî
äìåòô æ"ä ùãç ïåöø ìòôðùë ë"à ,åðîî ìòôðå êùîð
øàùù åîë øîà æ"ò ,åúåîöòå åúåäîî äùãç äëùîäå
õøàå íéîù úàéøá åîë ì"ø ,éåðéù åá ïéáééçî ïéà úåìåòô
äùãç äìåòô æ"äå ììë åéä àì íãå÷îå ,ùéì ïéàî åàøáðù
ò"åäîá å"ç éåðéù ìòåô äæ ïéàù éàãåáå úåîöòä ïî
äåùá 'åë àøáðùîå 'åë ò"äáð àìù ãò àåä äúà øîàîëå
,éåðéù åá ìòåô ïéà ïåöøä ùåãéç úëùîä úìåòô ë"îë ,ùîî
ïåöø àøá êë õøàå íéîù úàéøá ã"ò äìåòô ë"â àåäù
íåù íéîøåâ úåìåòôä ìë ïéà úîàáù íòèäå ,'åë ùãç
ùøùå øå÷îù éôì àåäù íéìéëùîì òåãé ò"åäîá éåðéù

'úé åðîî àîìòá åéæå äøàä 'éçáî ÷ø àåä íîåé÷å íúåéç
íåù ìòåô åðéà åéæäù åîëå 'åë íéîùå õøà ìò åãåä ù"îë
ïåöøä úååäúäå úåéç ë"îëå ,à"îá ù"îë øåàîäá éåðéù
àîìòá äøàäå åéæ é"ò ë"â àåä 'úé åðîî úòãäå äîëçäå
àöé ô"ëò ,å"ç åúåîöòá éåðéù áééçî åðéà ïåöøä éåðéù ïëì
àåäù í"áîøä ù"îò ÷ìçðù ì"ðä ì"øäî ïåàâä éøáãî åðì
'éçáå ,òãî 'éçá øãâî äìòîì 'úé åúåîöò àìà 'åë òãîä
úåøéôñ øùòä íäù ì"øå åéúåìåòô íä ïåöøå 'îëçå òãî
äìåòô íäå 'åë úòãå äîëçå ïåöø 'éçá íäù åðîî åìöàðù
'úé åúåäîå åúåîöò ìáà íéàöîðä øàùë åðîî äëùîäå
àø÷ð àìå ä"á ùåã÷ä '÷ð êëéôìå ñ"òä øãâî áâùðå íîåøî
'éôñù äîëç 'éçá øãâî ìãáåîå ùåã÷ àåäù éôì ä"á ìëùä
øãâ åì ïéà ú"éùä ìáà ãñç ïëå ãçåéî øãâ àåä éøä 'îëç
äæá êîñðù è"éåúä ù"æå ,úåèéùôä úéìëúá èåùô àìà

:'åë ñ"òä ò"äù äìá÷ä úîëçá

$
.ד 

מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â שמואל âתורת

ברכה  מחזיק כלי כו' ארשב"ח

ø"àäëøá ÷éæçî éìë ä"á÷ä àöî àì àúôìç ïá ïåòîù
êøáé 'ä ïúé åîòì æåò 'ä 'àðù íåìùä àìà ìàøùéì
éáø àéáä äæ øîàî íãå÷å .(è"ê íéìéú) íåìùá åîò úà
÷éãö ìëì ìéçðäì ä"á÷ä ãéúòù éåì ïá òùåäé 'øã øîàî
.('ç éìùî) ùé éáäåà ìéçðäì 'àðù úåîìåò é"ù ÷éãöå
øîàî úà ùåã÷ä åðéáø íéã÷ä äî éðôî è"éåúä ÷ã÷ãå
åäåáùç ç"éã äãð 'îâá î"î ,éáø éîéá 'éäù íàù) ì"áéø
'éä àøåîà ì"áéøã àúúòîù íù é"ùø 'éô ïëå ,àøåîàì ÷ø
í"áîøä ÷ø ,á"ô óã ùéø äáåøî 'ôá ÷"áá ãåò ä"ëå ,ì"ëò
íéðùá ï÷æ 'éäù àúôìç ïá ïåòîù 'ø øîàîì ,(àðúì åáùç
à"ò á"ð÷ óã úáùã â"êôá åéøáã êåúî äàøðë ,éáø éîéá
,íé÷åçø åùòð íéáåø÷ ,íéäåáâ åùòð íéòìñ åì áéùäù
äîãð äáåø÷ êøãå ìåãâë àåä ïè÷ òìñä åúåð÷æ úîçîù
,íåìùá äðùîä íåúçì ìéáùá åäæù è"éåúä 'éôå ,ä÷åçøë
.íåìù íéùá äìéôúä åîúç â"äðë éùðà ïëù è"éåúá 'òå
úéáøòá òîù úà ïéøå÷ éúîéàî àåä äðùîä úìçúäå
áøä 'éôù) ïúîåøúá ìåëàì ïéñðëð íéðäëäù äòùî
íäå ,(äôåâì àìå àçøåà áâà àìà äì éðú÷ àìù àøåðèøáä

íùéå íúëøáá ïéîééñîù åîë ,íåìùá ìàøùé úà íéëøáîä
.äçéúôä ïéòî äðùîä íúçù åäæù àöîðå .íåìù êì

äàøðäåäìéçúäå íåìùá äðùîä éáø íúçù äæá øîåì
ã"ðøã â"éô àùð úåáøá ì"æøàùî ô"ò ,éúîéàîá
éúîéàî í"îá úìçúî äðùîäù (æ"î óã àåäù) à"ò
'á ãâðë åäæù 'éôù è"éåúá 'éàå ,íåìùá í"îá úîééñîå
éùàøù ì"ðä ø"ãîá 'òå .øäá äùî 'éäù íåé í"î íéîòô
è"éåúá 'éôå ,íéðåîù øôñî ë"â íéìåò éøãñ àúùî úåéúåàä
í"î íéìåò ïåùàø øãñ ãáì íéøãñä éùàø ïî úåéúåàäù
íäéìò ììôúäì øäá äùî 'éäù íéòöîà íåé í"î ìò æîøì
äî äðäå .ïáàä úåçåì éðù ãåò ìåñôéù åì øîàù ãò
í"î àåä éøãñ àúùä ùàøáù í"îù ,äæá øîåì äàøðù
àåä úåøäè 'ñá äðùîä íåéñáù í"îå ,éúîéàî äçåúô
äçåúô í"î åøîà ã"÷ã úáùã á"éô 'îâáå ,äîåúñ í"î
ùé é"ùø 'éôå ,íåúñ øîàîå çåúô øîàî äîåúñ í"îå
ïîúåñì êéøö äúàù íéøáã ùéå ïùøåãì éàùø äúàù íéøáã

ë'éçá ìò æîøî äîåúñ í"î éë àöîðå .äáëøî äùòî åî
.àéìâå íéúñ àúééøåà éë ,äøåúáù íéúñ$



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

דמח

 248   לנהלנ לפהנדתה תידמד  פאי 

דמח

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

.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

(áì÷äðäåïéòøâä é"ò àåä äøàää úîùâä éøä ìùîäá
øòù ç"òá ù"îôò ì"é 'òîìå ,'åë òøæðä
êéùîäù é"ò àåä íéãå÷òá íéìëä úååäúäù à"ô è"îìåèî
'òîì àåää øåàä ÷ìúñðå øæç êùîðù øçàå ,'åë øåàä úà
äùòð íùåøä äæå äèîì íúåç íùåø çéðîå ,åøå÷î éáâì
åäæù ì"é íùåøä äæå ,'åë åðîî øåàä ÷åçéø é"ò éìë 'éçáá
íùåøä é"ò êë ,'åë éøôä çîöð é"òå åáù ïéòøâä î"ãò åîë
åîëã ì"éå .'åë ÷"àáù ïùøùî ñ"òä ååäúðå åçîöð ì"ðä
äìáâääù à"îá 'åáî éøä øåàä úà íéìéáâî 'éöàã íéìëäù
ñ"à 'éçáá ïééãò ä"ä 'éöàáã ,'éöàì õåç ìéáâîù àåä
ïééãò ìåáâ 'éçáá íðéà 'éöàã íéìëä íâã ,'åë ïúåèùôúäì
'åáîëå ñ"ãøôä ù"îëå ,'åë óåñ íäì ïéàù øùò ïúãî 'àîëå
ìåáâ 'éçáá øåàä ìåòôé 'éöàì õåçù àéä äìáâää ÷ø ,à"îá
ìòåô íéãå÷òã éìëä 'éçá ë"åîëå ,'åë ò"éá úååäúäá åðééäã
ù"îîå .'åë 'åàéöî 'éçáá 'éäé 'éöàá åúëùîäáù øåàäá
'÷ðù øçàî íéãå÷òã éìëäù ì"é íúåç íùåø çéðä ç"òá
'åáîä ã"òå ,'åë 'éöàã íéìëî øúåé ìéáâî æ"ä íùåø íùá
,'éøáì 'éöà ïéáù àñøôäì 'éöàã íéìë ïéá ùøôää à"îá
íéîéìòîù íâä ë"òå ,øåàäì íéìë ä"ä 'éöàã íéìëã
åîëå ,'åë øåàä åúåà úåäî æ"ä î"î øåàä úà íéìéáâîå
î"î åéìò íéîéìòîå ìëùä úà íéùéáìîù øåáãä úåéúåà
ãáì åúåéðåöéç àåäù ÷ø ìëùä åúåà ä"ä äìâúîä ìëùä
éøîâì ìéáâîå íéìòî æ"ä øåàäì éìë åðéàù àñøôä ìáà ,'åë
íéìòðá êéîòô åôé äî ä"ã ù"äù ú"÷ìá ù"îòå ,'åë
'÷ðù íéãå÷òã éìëá ì"é úàæë àîâåãáå ,å"÷ô ì"úðùîëå
àîâåã êøãá ÷ø àñøô åîë äîåã åðéàù ïáåîå) 'åë íùåø
øàùðù åîéùøä ò"æù ì"é øúåé 'òîì äæ ïéðò ùøùå .(ãáì
ë"çàå ,'åë ïéòøâä ìùîë åäæù ñ"àä øåàä ÷åìéñå ö"äçàì
ìãâ øîåàå åá äëîä ìæîä ã"ò æ"ä ñ"àåàî å÷ä úëùîä
àèåç éàä 'à ã"ì÷ã â"çæá 'éàãëå ìæî '÷ð å÷äã òåãéå ,'åë
íäîù à"àã úåìæîä åîëå ,'åë àìæî éø÷éà 'åë àùéã÷ àøé÷é
íéàáù ïä úåìæîäå ,'åë 'çä ìæîî ÷ðåé àáàã á"åçì êùîð
,'åë íéãå÷òã íéìëä íùåø é"ò á"åçá øåà úåàéöî 'éçáá
ì÷ùîå äãîá àáå øåà 'åàéöî 'éçáá ä"ä å÷ä 'éçá ë"åîë
åãîò 'åë äãùä áùò ìëå ô"ò ì"æøàùæå ,'åë åîéùøä é"ò

êùîð äæîå åîéùøä ò"åäù ì"é ,'åë ò÷ø÷ä çúô ìò íéàùã
ïéðò ë"â ì"éå .'åë òåøæ øåà ò"æå 'åë øåà 'åàéöî 'éçáá å÷ä
úåäî úååäúä åîë î"ãò åäæù íéìëä úååäúä ìò òåøæ øåà
à"ë çîåöä çë ö"òåäîî æ"àù õøàáù çîåöä çëî éøôä
ãò òøæðä ïéòøâä é"ò äîùâäá äàáå åðîî úëùîðä äøàä

åë éøô úéùòðùíéìëî 'éöàã íéìëä úååäúäá àåä ë"åîë ,'
é"ò åäæù ,(å"ñø ,ä"ø ìù è"åé ä"ãá äæî ù"îò) ÷"àã
ùøù ïä ÷"àã íéìëä éøäã ,'åë íéãå÷òã íéìëã íùåøä
'éçáá äàá íäìù äøàäå ,ç"òá ù"îë úåôåâã úåîùð
'éçáá úéùòðù ãò íéãå÷òã íùåøä 'éçá é"ò äîùâä
àåä úååäúääå äëùîää øãñ íéìëáã ì"éå) 'åë éìë úåàéöî
,ïééãò ñ"à úåäî ïä íéìëä ÷"àáù ÷ø ,'åë úåäîî úåäî
'éöàáå ,å"ñô ì"úðùîëå 'åë äìàùäá ñ"à '÷ð ììëá ÷"àã
ìùîë àåäù ì"ðä íùåøä é"ò åäæå íéìë úåäî 'éçáá íéùòð
íùåø 'éçá íéãå÷òã íéìëä úååäúäá ì"é ïëå .('åë ïéòøâä
,('åë øåàä úåáòúäî ë"â åðééäå) øåàä ïî äùòðù ì"ðä
àìù çîåöä çëî úåøéôå úåðìéà úååäúä î"ãò åîë åäæù
ùøù çîåöä çëî íùâúîå äååäúî äìçúù äòéøæ é"ò
úååäúäá ë"åîëå ,'åë éøôä 'åàéöî çîåö æ"éòå éøôäå ïìéàä
úéùòðù ãò ÷åìéñäå äëùîää é"ò íùâúî øåàäù íéìëä
åîëå ,ììë øå÷îäá éåðéù íåù ìòåô åðéà æ"ëå .'åë éìë
ìåëéù çîåöä çëá éåðéù íåù äùåò åðéà éøôä úååäúäù
êùîðù íãàä úáùçî î"ãò åîëå ,øåòéù ïéà ãò çéîöäì
ìåëéù 'çîä çëá ïåòøâ íåù äùåò åðéàù ùôðáù 'çîä çëî
íéìëä úååäúäá àåä ë"åîëå ,'åë õ÷ ïéà ãò 'çî áåùçì

.å"ç ïåòøâå éåðéù íåù íéùåò íðéàù
.øåöé÷øåàäù é"ò àéä íéãå÷òã éìëä äðäã àåä ïéðòäå

øåàä àá æ"éòù ïéòøâä 'éçá åäæå ,íùåø çéðä
úìáâäå úåàéöî íéãå÷òã éìëä é"òù ,'éöàá úåàéöî 'éçáá
íéìòîù àñøô åîë àåä íùåøã ì"éå ,íéãå÷òì õåç øåàä
àá é"òù åîéùøä 'éçá àåä åùøùáå ,íéìëî øúåé ìéáâîå
é"ò ÷"àã íéìëî 'éöàã íéìë ë"åîëå ,ìåáâå äãî 'éçáá å÷ä
äååäúîù çîåöä çëî éøôä úååäúä åîëå ,íéãå÷òã íùåøä
éåðéù äùåò åðéà æ"ëå ,éøôä úçéîö äùòð æ"éòå ùøùä

.äìòîì àåä ë"åîëå ,çîåöä çëå ìæîäá

$
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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 ,

(çéäðäå'éøãîäù ùôðä úåçëã äæä ìùîä ìëë
úåãî ,äðåéìòä 'éøãîäá äìåìë àéä äðåúçúä
âðåòå ïåöøå ,âðåòå ïåöø íäù ìëùä ïî 'òîìá ìëùå ìëùá
'éôñá 'òîì äæî àîâåãä ïáåé ë"åîë äðä ,ùôðáù äãéçéá
'éçáá íéìåìë 'éöàã à"æã úåðåéìò úåãî 'éçáã úåðåéìòä
íùå 'ëçá á"ò íùã òåãéëå â"ñ íùã éåìéâä ò"æù äðéáä
äðéáá íéìåìëä úåãîä íä â"ñ íùã éåìéîäå ,äðéáá â"ñ
'éåä íùã äðåùàø 'ä úåà àåä äðéáä 'éôñáã à"îá òåãéå
äðéáá úåãîä úåììëúä åäæ äðåùàø 'äáù øö÷ä ìâøã
äìà ä"ã ú"÷ìáå íéøåö ùàøî éë ô"ò ÷ìá 'ô æ"äáá ù"îë
ùàøî éë ò"æù 'ëçã úåãîä íéìåìë ë"åîëå ,'áä éòñî
ò"åäå øúåéá íìòä 'éçáá ïäù ÷ø ,íù æ"äáá ù"îë íéøåö
àúîëç éàä æ"ãàá ù"îëå 'ëçá äìåìë äðéáä ïëå ,àáàã ÷"å
'ëçäå ù"îëå øúëá äìåìë 'ëç ïëå ,äðéá 'éðéî ÷éôàå èùôúà
ãò øúëáù 'ëç ñ"ç 'éçá àåäå øúëã ïéà 'éçá àöîú ïéàî
'òîì âðåòå ïåöø '÷ðù) à"àå é"ò 'éçá àåäù øúëä 'éçá íâ
úåîöòá íìòä 'éçáá åéä íä íâ (òãåðë 'ëçå ìëùäî
äðåùàøä úåììëúä ãò 'éöàã øúë 'éçáî äìòîìù ìéöàîä
ö"äçàã ïåùàøä óåöøô ïåùàøä íãà '÷ðù ÷"à 'éçáã
ö"äôìù ñ"àåàá ë"åîëå ö"äçàù 'ìúùää úåììë ììåëù
'àð åìàë ç"òá ù"îë ñ"àåàáù äðåøçà øúåéä 'éçá äðä
éåìéâ éãéì àáå ñ"àåà úåîöòá ìåìë 'éä ñ"àáù 'ìîã 'ìî
.'åë ìéöàäì èåùôä åðåöøå åúáùçîá àáùë åúåîöòá
ï"î úàìòä 'éçáá úåììëúäå 'éìò úåéäì ìåëéù ïáåî àìéîîå
àåäù äðåéìò øúåéä 'éøãîá úåìòîä íåø ãò ïåéìòì ïåúçúî

'éçá àåä æ"ë êà .ô"ëò íìòää úéìëúá úåììëúä 'éçáá íù
àá íâ ñ"àåàã éåìéâäíìòä 'éçá ìáà ,íåöîöä éðôìù ñ"àå

íå÷î ïéà ììë øå÷î øãâá åðéàå ììë éåìéâ øãâá åðéàù øåàä
,øúåéá íìòäá íâ íù ìåìë àöîðù øîåì êééù 'éäéù øîåì
åîöòì àåä éåìéâäù íâä øåà éåìéâ 'éçáá àåäù ìë äðäã
éåìéâ 'éçáá àåäù øçàîã åðééäå ,ë"â åúìåæì éåìéâ éãéì àáé
÷ø àåä úåììëáã) úìåæäì éåìéâä ìà úåëééù åì ùé íöòá
úìåæä ìà éåìéâäù øîåì êééù àìéîîå (éåìéâä ìù íìòää
éåìéâ ÷ø àåä äëùîää äðä úàæìå ,íìòäá ìåìë àöîð
íöò 'éçáá ö"äôì àåä ë"åîëã .ùãç øáã àì íìòääî
àåäù øçàî ïåöøä úåìò íãå÷ù ñ"àåà 'éçá åðééäã øåàä
øåàä úåèùôúä 'éçá ìà úåëééù åì ùé 'éáë åîöòì éåìéâ 'éçá
'éôñ ïäù ÷ø 'éôñ 'éçá ùé øåàä íöòá íâ ïëìå ,åúåîöòáù
éøîâì éåìéâ øãâî 'òîìù øåàä íìòä 'éçá ìáà ,õ÷ ïéà ãò
àì ììë éåìéâ 'éçá 'éäé àìù úåéäì ìåëé åæ 'éøãî ãöî éøä
,úåììëúä êééù åðéà åæ 'éçáá àìéîîå ,åúìåæì àìå åîöòì
'éçá àåä íùî äëùîääå ï"î úàìòäî 'òîì æ"ä àìéîîå
ø÷éòã ä"øã äãåáò é"ò íéëéùîî åæ äëùîäå ùãç øåà
ïúåðå øñåîù ð"ñîá ù"îåòá÷å äáåùúá àåä ä"øã äãåáòä
.ùãç øåà 'éçá íéëéùîî æ"éò ïëì úå÷ìàì úåìâúäá ò"à

.øåöé÷,â"ñ íùã éåìéî ,äðéáá íéìåìë à"æ úåãîã øàáé
ïëå ,ïåéìòä ìéöàîá øúëå ,øúëá 'ëç ,'ëçá äðéá
,úåîöòäá äìåìë úåîöòáù äðåúçúä 'éçá íåöîöä éðôìá
øãâá åðéàù øåàä íìòä ìáà ,ï"î úàìòä êééù íìåëáå

.ùîî äùãç äëùîä àåä éåìéâ

$
â בלה"ק - ה'תש"ה השיחות âספר

בסעודה יום  תבוא, שבת־קודש
קירוב ‡. היה מהומיל, אייזיק ר' הרב החסיד להגאון

צריך  אתה לו: שאמר הזקן רבינו כ"ק מהוד הדעת
ימים' 'אריכות לבצע. הרבה עליך מוטל כי ימים, להאריך
ודברים  טפלים דברים על יבוזבזו לא שהימים משמעה,

מכאיבים.

התפשטות ·. לו והיתה טוב, לב בעל היה הר"א
קצהו  אפס היו מקרמנצ'וג שה'דוב'ים אומרים היו - הלב,
פשוטים. אנשים לסבול יכול היה לא הוא אך – הר"א של
בעל  אליו ניגש מישהו, עם שיחתו בשעת אחת, פעם
הזקן  רבינו כ"ק הוד אל חסידים מוליך שהיה העגלה
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"בעדיוק". לו וקרא הר"א עליו התרעם משהו, לו ואמר

אליו  קרא והוא הזקן, רבינו כ"ק להוד הדברים את מסרו

גמור, עםֿהארץ אתה הנשמות, בסוד לו: ואמר הר"א את
בכוחות  גם ומה הגלויים, בכוחות ממך למעלה הוא

שותקים  ישראל" "שמע אומר כשהוא הנעלמים,

צריכים  משהו, להחביא היכן לדעת כשרוצים המלאכים.
לא  גם פתוח, במקום לא משהו מחביא גנב מגנב, ללמוד

מזריע. זה זמן ולאחר – בתל אלא מנעולים, תחת

הזולת  את לבטל של שהעניין מכן, לאחר אמר הר"א

התייגע  – הדברים את לעבד כדי אך מיד, ממנו נלקח –
שנה. ששים

.‚– אבי אמר: האמצעי הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד
אנחנו  הסירכא. אל ישר ניגש – הזקן רבינו כ"ק הוד

מוצאים. אבל לחפש, צריכים

שמעון „. ר' חסיד היה הזקן, רבינו כ"ק הוד אצל

הזקן: רבינו כ"ק הוד אמר עליו מחאסאלוויץ', אלי'
מכולם". יותר "ומתלמידי

מחאסאלוויץ' אלי' שמעון ר' היה: כך שהיה ומעשה

כ  הוד אל בא כשהיה הבריות". את "אוהב רבינו היה "ק

הוא  בריקוד. אתם ויוצא החסידים עם מתחבק היה הזקן,
מישהו, על לשוןֿהרע כשמדברים לשמוע יכול היה לא

תתחיל  השמאלי, מהצד מתחיל אתה מדוע אומר: והיה

שלך. הרע את לך שמראים אשם הוא מה הימני, מהצד
ולא  העליה, בקומת בחדרו הזקן רבינו כ"ק הוד ישב פעם

שמע  פתאום מסויים. ענין של לבוריו להגיע הצליח

הזקן  רבינו כ"ק הוד ניגש אמיתי. ריקוד למטה, שרוקדים
עם  אלי' שמעון ר' החסיד רוקד שכך וראה לחלון,

הזקן, רבינו כ"ק להוד גדולה שמחה גרם הדבר החסידים.

מחבירי, קיבלתי הרבה מרבותי, קיבלתי "הרבה ואמר:
מכולם". יותר ומתלמידי

כ"ק ‰. הוד של לידתו אחרי הראשונות השנים שלש

מרובות, בכיות הבעלֿשםֿטוב אצל ראו הזקן, רבינו

ראשֿהשנה  של אלה כמו השולחנות, עריכת בעת אפילו
הבעלֿשםֿטוב, של ומנהגו מדרכו היה שלא דבר וכו'

בשמחה. תמיד להיות היתה שדרכו מפני

שטעם  לתלמידיו הבעלֿשםֿטוב הסביר מכן לאחר
כי  עליה, חושש והוא חדשה, נשמה ירדה כי הוא הדבר

לו  נותנים וגם הדבר, פירוש יודע הרי שכנגד' 'הצד

מנגד. לעמוד שיוכל כדי כוחות

.Â נשמה אודות ב'שולחן' הבעלֿשםֿטוב סיפר פעם

הוד  לנשמת היתה וכוונתו לעולם. כעת שירדה חדשה

ברוך, ר' הרב גם נכח 'שולחן' באותו הזקן. רבינו כ"ק
הכוונה. למי ידעו לא ברוך, הר' ואפילו אחד אף אבל

.Ê רחמנות אבל דעה, בעל איננו 'מנגד' שהוא מי
רעתך" "תיסרך נדבק 1עליו, שלך שהרע אשם הוא מה ,

אליו.

.Á להוד רבקה הסבתא שסיפרה מהסיפורים אחד
צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק

למזריטש. בואו לפני רבי, היה הזקן רבינו כ"ק הוד
לווילנא, ולא למזריטש שנסע פרטית השגחה זו היתה

אמיתית. תורה מהיהודים לחלק חסר היה אז שכן

.Ë התורה אהבת ה', אהבת בכל ישנן ישראל. ואהבת
"בכל  של מדריגות שלוש ישנן האלו, מהאהבות אחת
על  עולה ישראל ואהבת מאדך", ובכל נפשך בכל לבבך,
אהבת  למישהו כשיש בה'. אית ש'כולהו מפני כולנה,
כשיש  אך ה'. ואהבת התורה אהבת ממילא לו יש ישראל,
התורה, אהבת לו תהיה שלא להיות יכול ה', אהבת לו
אהבת  לו תהיה שלא להיות יכול התורה אהבת לו וכשיש

ישראל.

.È כ"ק והוד הסולם, את העמיד הבעלֿשםֿטוב מורנו
שכל  הסולם, על לעלות הכוחות את העניק הזקן רבינו

למעלה. להגיע יוכל אחד

.‡È היו הרי זה. לפני גם יכלו הרע, את לשבור
הרי  זאת אותו. ושברו גדול יצרֿהרע להם שהיה גדולים
לנשמה  זקוקים לא כך לשם תורה, עלֿפי יהודי כל יכול
מואר. שנהיה חידש הזקן רבינו כ"ק הוד אלא חדשה,
עוקץ, מאוס דבר או כשיתוש חושך. היה לפניֿזה
לא  אבל מקום, אותו על חמים מים ושופכים מתגרדים

זאת. רואים

להיכנס  צריכים שרואים. חידש הזקן רבינו כ"ק הוד
הדבר  את להעלים אסור אך זאת, להסיר כיצד ולשאול
חולה  אפילו חולה, ישראל, כל על ולא לאֿעלינו מעצמו.
לכך, משהו עושים זאת, מעלימים כשלא הרי מסוכן,
גם  הרי כשמעלימים, אבל מבריא. והוא עוזר והקב"ה

גדולה. מחלה ר"ל להתפתח יכולה קטן מדבר

.·È.לומדים רק כיום בחסידות, עוסקים היו פעם
מאמר  הרבה, היה תורה' 'לקוטי סעיף ללמוד עשו, פעם

ריבוי. היה – שלם

עדיין. הולך הוא אין ללכת, תינוק כשמלמדים

אינני  שעה, שעה, רבע שעה, חצי ללמוד מספיק
והעיקר  אחד, רגע פניה, מלשון שעה רק בזמן, מתכוון

לעשות. הוא

ב,יט.1) ירמיה
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חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

.‚È כ"ק הוד הרבי, בדרך הולכים היו חסידים אילו
הרבה  היה – שאחריו חב"ד נשיאי – והרביים הזקן רבינו

ברוחניות. גם ומה בגשמיות, טוב יותר
.„È אומר היה הזקן רבינו כ"ק שהוד :2ידוע

רוצה  אינני שלך, התחתון הגןֿעדן את רוצה אינני -
זאת  בלבד. אותך רק רוצה אני שלך, העליון הגןֿעדן את

הראשונות. בשנים אמר

אמר: הסתלקותו, לפני ימים כמה

גןֿ את כו' רוצה אינני את - יודע אני העליון, עדן
של  הגילויים את יודע אני התחתון, גןֿעדן של הגילויים
חכמה  של הגילויים את יודע אני העליון, גןֿעדן
שחכמה  העצמיים, הגילויים את יודע אני דאצילות,
שלי, המסירותֿנפש כל את מוסר הריני כעשיה. נחשבת
– המשיח ביאת עד משהו אותך יבקש שיהודי שהיכן
בראשֿהשנה. גמור לצדיק שומע שאתה כפי לו תשמע
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד – נפשי בחיי אני משביע
שהיכן  – עצמיים אורות הם נפשי" ש"חיי הסביר, צדק'
הוי' "אליך (ויאמר במסירותֿנפש משהו יעשה שיהודי

לו. ואעזור אתו אהיה אשא") נפשי

הוד  נשמת כעת נמצאת היכלות באיזה להבין אפשר

הרי  אלול, ח"י ימי של העליות כל אחרי הזקן, רבינו כ"ק

יהודי. לאותו ועוזר לעולםֿהזה יורד הוא יעשה, שלא מה

בתוקף  הרי היו בגופו, בא היה הרבי בנשמתו.3אם

לא  אנחנו הרי כי גלמודים, שאנחנו לומר אפשר אי
בכך. מרגישים שלא אלא גלמודים,

.ÂË שהשומע קצרים, עבודה עניני ללמוד צריכים
של  ולא הלב, של מאמרים על לחזור צריכים יקלוט.

בזה. ולעשות הראש,

.ÊË בפעם הכל שצריכים שחושבים מה הדבר טעות

רוצה  אינני שבת', 'מחלל מתייאשים. – לאו ואם אחת,
לימד  לא אביו שבת, זה מה יודע הוא אין שכן זאת, לומר

מי  בכשרות, דבר אותו כזו. בסביבה נמצא הוא אותו,

שיכולים  כמה אבל שלו. הבית בענייני נעשה מה יודע
טוב. הוא ענין חצי גם לפעול,

.ÊÈ(:אדמו"ר כ"ק אמר המזון, ברכת (אחרי

כלומר  הזמן, את ירדימו לא שחסידים יעזור שהשי"ת

טפלים. עניינים על יבוזבז לא שהזמן

אלול  כ' של הרבי 4בימים בדרך רבות לפעול יכולים
מיוחדת. ברכה כך על שצריכים אלא והרביים,

מ.2) פרק – להצ"צ בסהמ"צ נדפס – התפילה' מצות 'שורש ראה
בההנחה.3) חסר

אלול.4) חי צ"ל: ואולי בהרשימה. הוא כן

$
âהריי"צ הרבי - קודש âאגרות

à"ôøú æåîú â"é ,ä"á

à"éà ç"åå äìòðä áøä éãéãé á"ù ãåáë

'éù ïîìæ øåàéðù ä"åî

,äëøáå íåìù

,áåèä åîåìù íòåðá éúøùáúð 'éù ð"îîøä úàî

ú"éùä åðéëæé ÷ø ,íìòð äúò íâ èøôá äùòðäîå úåììëá

.ø"åâá ,äæî äæ áåè êà òåîùì

øùàî úåîéòðî úåøåùáá åéáúëîá éðçîùé éë äå÷àå

ì"äú éë àåäå ,çåîùì øùôàù äîáå ,úîàá áìä çîùé

.äøåúá íé÷ñåòå íéãîåì

.á"ù åøé÷åîä ,ù"åãäå ð"åàë íåìùå äëøá 'éäå

$

)של  כוחות הטבעיים  וההליכה ברדכי החסירות,  לימור תודה החסירות  ירי  על 
העוסק בחסירות( נעשים כוחות אלוקיים

ממאמד פדשת וישב ה'תשכ"ו
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  אגרות קודש - מתורגם לאנגלית 
)מתוך הספד "פדופ' גדין - שלום ובדכה" בהוצאת בית חב"ר המדכזי באד שבע(

 ב"ה,  י"ג כסלו תשכ"ט

ברוקלין, ניו יורק
ד"ר וועלוול גרין

שלום וברכה:

תודה רבה על מכתבך מיום ה־29 בנובמבר. נהניתי במיוחד לקרוא אודות הפעילות שלך 
על במת ההרצאות הציבורית ועל לוח הזמנים שלך בזמן הקרוב. מיותר לציין, שהעובדה שאתה  
של  נוספת  מידה  להן  ונותנת  להרצאותיך,  משמעותי  משקל  תורמת  מקיים"  ונאה  דורש  "נאה 
השפעה מעוררת. מכיוון שהשכר שה' מעניק הוא באופן של "מידה כנגד מידה", אך במידה נדיבה 

ביותר, בוודאי תבורך בהצלחה בכל ענייניך.

בעמדנו כעת בחודש המסוגל – כסלו, שהוא בדרך כלל חודש של הצלחה לכל יהודי, אני 
י"ט כסלו הקרב  ולכל המשפחה את ברכת חג הגאולה לקראת  לך  מנצל את ההזדמנות לשלוח 
ובא. יהי רצון שחג הגאולה יביא לך, בתוך כלל ישראל, גאולה מכל העניינים השליליים ומסיחי־

הדעת, כך שהתוכנית של 'ופרצת' תתקדם בהתמדה ובמידה הולכת וגדלה, מה שיזרז גם את מילוי 
ההבטחה של "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" בביאת הגאולה האמיתית והשלימה.

אני מאחל לך שוב חג גאולה מעורר השראה, ומקווה לשמוע ממך בשורות טובות תמיד,

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc mixcp(iyily meil)

:yxcnd zial
àLøãî éáì ìéæà ãk ,äãeäé éaø,yxcnd zial jled didyk - ©¦§¨©¨¦§¥¦§¨¨

déôúk ìò àôìeb ìé÷Lenr ekilene ,etzk lr owpw lhep did - ¨¦§¨©©§¥
ez`yl eceakl df oi`y yyg `le ,eilr zayl ick yxcnd zial

.etzk lräëàìî äìBãb ,øîà,dk`lnd dyer dlecb daeh - ¨©§¨§¨¨
,äéìòa úà úãaënL,yxcnd ziaa zayl dn lr il yi dzekfae ¤§©¤¤¤§¨¤¨

ok enke .rwxwd iab lr ayei ipi`eìò àpö ìé÷L ,ïBòîL éaø©¦¦§¨¦©¨©
déôúk,etzk lr lq lhp -úà úãaënL äëàìî äìBãb ,øîà ©§¥¨©§¨§¨¨¤§©¤¤¤
äéìòa.minybd iptne dngd iptn ilr dpibny §¨¤¨

:dcedi iax ly ezeipr lceb lr zxtqn `xnbd
äãeäé éaøc eäúéácdcedi iax ly ezy` -ú÷ôð,weyl d`vi - §¦§§©¦§¨¨§©

àøîò úè÷ð,xnv dgwl -éáèeäc àîéìb äãáòepnn dzyre - ¨§©©§¨¨§¨§¦¨§§¥
.daeyg dnilbì ú÷ôð ãkà÷eLdzid ,weyl d`vi xy`k - ©¨§©§¨

déa àéñkéî.ef dnilba dqkzn -ééelöì äãeäé éaø ÷éôð ãëå- ¦©§¨¥§©¨¦©¦§¨§©¥

,zqpkd ziaa lltzdl ezian dcedi iax `vi xy`keéqkéî äåä£¨¦©¥
ef dnilba dqkzn `ed did -élöîe.lltzne -déa éqkéî ãëå- §©¥§©¦©¥¥
,dnilba dqkzn did xy`keCøáî äåäjxan dcedi iax did - £¨§¨¥

éðèòL Ceøa[ipyialdyÎ]ìéòî.lirnl ef dnilb aiygdy zngn ¨¤¨©¦§¦
el did `ly dcedi iax ly ezeipr lr dyrn cer d`ian `xnbd

:micba
àãç àðîéæzg` mrt -àúéðòz ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øæbziprz - ¦§¨£¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©£¦¨

,[`iypd did `edy] xeaivd lràúéðòz éáì àúà àì äãeäé éaø©¦§¨Ÿ¨¨§¥©£¦¨
,ziprzd meia miqpkzn eid myy ,`iypd zial `a `l -ïéøîà̈§¦

déìiax ribd `l dllbay daiqdy ,l`ilnb oa oerny oaxl - ¥
y oeikn ,`id ziprzd zial dcediàéeqk déì úéà àìel oi`y - Ÿ¦¥¦¨

.ea zeqkzdl ie`x cbadéì øcL,l`ilnb oa oerny oax el gly - ©©¥
ìéa÷ àìå ,àîéìb.dlawl dcedi iax mikqd `le - §¦¨§Ÿ©¦
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המשך ביאור למס' נדרים ליום שלישי עמ' ב
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iyily ,ipy ,oey`x - fl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

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)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

åéøác:èBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©´Ÿ¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáðåçzLäì E:äöøà Eì ú ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå

áùéåúùøô
©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ãקודש משיחות ãנקודות
¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(161 עמ' לה שיחות (לקוטי

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ãקודש משיחות ãנקודות

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה אףֿעלּֿפי . . לאביו ׁשמע ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיֹוסף

ׁשּבת, לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָואףֿעלּֿגב

ּבדבר  זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ּתׁשמע ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלא

מחיל  לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם לבין ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשּי

אין  ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאנפׁשיּה

לי  והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו אדם ׁשל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנפׁשֹו

ס"ד)הּנה ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן .(ראה ֵָ

(171 עמ' לה שיחות (לקוטי

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãë÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½

 חומש לקדיאה בציבוד 

פדשת וישב
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דנר
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דנר

iriax - gl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéî Ba ïéàäëíäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå ¥¬−¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ
ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå eàøiå©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®
íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð íäélîâe§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−

:äîéøöî ãéøBäìåë-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå §¦¬¦§¨«§¨©¬Ÿ¤§−̈¤¤®̈©
Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà âøäð ék òöa:æëeëì ¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½§¦¦−¤¨«§º

-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«

ãקודש משיחות ãנקודות
ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈

Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה, ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

(324 עמ' טו שיחות (לקוטי

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤®̈©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−
:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−

:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²
:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´

:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤
éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®

éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´
úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´

:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬
:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤

éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥̧

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
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דנה

iyy ,iying - hl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈
úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©

î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«©¦§©º
àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©®̈¤©´Ÿ§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ
äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬

:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´
àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ

:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧
äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ãקודש משיחות ãנקודות

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«

ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

(188 עמ' ל שיחות (לקוטי

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿

éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½
:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³

úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ

Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧
Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½

:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹
-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ

:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëaå-ìk áæriå §¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«©©«£Ÿ́¨
ék äîeàî Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ§½¨¦¬
øàú-äôé óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½§¥−Ÿ©

:äàøî äôéå¦¥¬©§¤«
ãקודש משיחות ãנקודות

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«
¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

(194 עמ' כה שיחות (לקוטי

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
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áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈

:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨®̈©−̈¨©«¨©¦§º̈
eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²

ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤®̈¨³¥©Æ¦§©´¦¦½
:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦

àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬
:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§®̈©¬£Ÿ−̈

:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ
øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤

:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²
:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈

øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©

ãקודש משיחות ãנקודות
dnÚ ÂÈÎ¯ˆ ˙BNÚÏ . . LnÓ BzÎ‡ÏÓ(יא לט, רב (רש"י ¿«¿«»«¬¿»»ƒ»ַ

לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו

(10 עמ' טז כרך שיחות (לקוטי

éòéáùîàeàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²
Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî ä÷Lî©§¥¬¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤

:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦®̈©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬
:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²

:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ®̈©¦«§¬¨¦−§¦§¨«
äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈

Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤
:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ

:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
æøîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²

:íBiä íérø íëéðt recî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«
çBúà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®

íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½
:éì àð-eøtñèBîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå ©§−̈¦«©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−

:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça Bì øîàiå óñBéìéïôbáe §¥®©Ÿ́¤½©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«©¤−¤
ìLdvð äúìr úçøôë àåäå íâéøN äL §¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈

:íéáðr äéúìkLà eìéLáäàééãéa äòøt ñBëå ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«§¬©§−Ÿ§¨¦®
ñBk-ìà íúà èçNàå íéáðrä-úà çwàå̈«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ¤´

:ärøt ók-ìr ñBkä-úà ïzàå äòøtáéøîàiå ©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ©³Ÿ¤
ìL Bðøút äæ óñBé BììL íéâøOä úLíéîé úL Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤¨¦−

:íäâéìL | ãBòa-úà äòøô àOé íéîé úL ¥«§´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤
pk-ìr EáéLäå ELàøBãéa äòøt-ñBë zúðå E Ÿ¤½©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä ètLnkãéék ©¦§¨Æ¨«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«¦¯
àp-úéNrå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnr¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaäåèíéøárä õøàî ézápb ápâ-ék ©©¬¦©¤«¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNr-àì ät-íâå§©ŸÆ«Ÿ¨¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

æèóñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨®̈©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà-ìr éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©

:éLàøæéïBéìrä ìqáeäNrî äòøt ìëàî ìkî Ÿ¦«©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´
:éLàø ìrî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå äôàŸ¤®§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«
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çéìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïriåúLíélqä ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úLèéìL | ãBòaàOé íéîé úL §¬¤¨¦−¥«§´§´¤¨¦À¦¨̧

éìrî ELàø-úà äòøôõr-ìr EúBà äìúå E ©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®
éìrî EøNa-úà óBòä ìëàå:EëíBia | éäéå §¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«©§¦´©´

äzLî Nriå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©¦§¤−
íé÷Lnä øN | Làø-úà àOiå åéãár-ìëì§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãár CBúa íéôàä øN Làø-úàåàëáLiå §¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«©¨²¤
-ìr ñBkä ïziå eä÷Lî-ìr íé÷Lnä øN-úà¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−©

:ärøt ókáëøLàk äìz íéôàä øN úàå ©¬©§«Ÿ§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨®̈©«£¤¬
:óñBé íäì øútâëíé÷Lnä-øN øëæ-àìå ¨©²¨¤−¥«§«Ÿ¨©¯©©©§¦²

:eäçkLiå óñBé-úà¤¥−©¦§¨¥«

BBBBBB

ùéã÷ éöç
ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBB

ãקודש משיחות ãנקודות
?"ÌBi‰ ÌÈÚ¯ ÌÎÈt ÚecÓ" ÛÒBÈ Ï‡L ÚecÓ««»«≈««¿≈∆»ƒ«

ואׁשר  ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי אֹודֹות מסּוּפר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו

וּיׁשאל  זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר יֹוסף אליהם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"וּיבא

הּיֹום" רעים ּפניכם מּדּוע וֿז)גֹו' .(מ, ְִֵֶַַַָ

הנהגתֹו ּומאֹופן ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי מּפרטי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּנה,

נפלאה: הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְִִִֵָָָָָאּתם,

ּגּונבּתי ׁש"ּגנב העברים"לאחרי יֹוסף מארץ ונמּכר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

ללא  האסּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיבּו עֹוד זה ּכל ואחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד,

ׁשּבמּצ לחׁשֹוב אפׁשר היה ועֹון, "ּברֹוגז"ּפׁשע יהיה ּכזה ב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מּׂשריו  אחד ׁשהרי ּפרעה, ׂשרי על ּובמיּוחד העֹולם, ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעל

האסּורים. ּבבית ְֲִִֵָהֹוׁשיבֹו

זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואםּֿכן

על  יתר עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לחׁשֹוב אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

צרי היה לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי זה מּצב הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכן,

ּבבית  הּנמצא ׁשּׂשר ּפׁשּוט ׁשהרי ּתמיהה, יֹוסף אצל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹורר

"זֹועפים". ּפניו יהיּו ְֲֲִִִָָָהאסּורים

ּפרעה  ׂשרי את יֹוסף ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפֹועל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא

התענין  וכּו', מּצבֹו על הּבט מּבלי הּנה זֹועפים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁש"הּנם

הּוא  ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מּדּוע אֹותם וׁשאל  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבמּצבם,

ּבמּׁשהּו. להם לעזֹור ְֲֶֶַַָָיכֹול

ׂשרי  ׁשל ּבמּצבם ׁשהתענין זה, מעׂשה עלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודוקא

ּבׁשנֹות  ּכּולֹו העֹולם את והּציל ,'למל ל'מׁשנה נהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּפרעה,

ָָָהרעב.

הּזּולת. ּבטֹובת להתענין יׁש ּכּמה עד ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומּזה

ואילך) 112 עמ' תשל"ד קודש שיחות - תשל"ד מקץ ש"פ שיחת (על־פי

øéèôîë-úà úãlä íBé éLéìMä íBia | éäéå©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤
-úà àOiå åéãár-ìëì äzLî Nriå äòøt©§½Ÿ©©¬©¦§¤−§¨£¨®̈©¦º̈¤
íéôàä øN Làø-úàå íé÷Lnä øN | LàǿŸ©´©©§¦À§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−

:åéãár CBúaàë-ìr íé÷Lnä øN-úà áLiå §¬£¨¨«©¨²¤¤©¬©©§¦−©
:ärøt ók-ìr ñBkä ïziå eä÷LîáëøN úàå ©§¥®©¦¥¬©−©©¬©§«Ÿ§¥²©¬

:óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàäâë-àìå ¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«§«Ÿ
:eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ̈©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

.ïîéñ ÷"áé íé÷åñô á"é÷ 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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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uegan.דנח dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì áùéå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåâ-á ÷øô ñåîò

áåìL-ìr ýåýé øîà äkérLt äL µŸ¨©´§Ÿ̈½©§Ÿ¨Æ¦§¥´
-ìr epáéLà àì äraøà-ìrå ìàøNé¦§¨¥½§©©§¨−̈´Ÿ£¦¤®©
øeára ïBéáàå ÷écö óñka íøëî¦§¨³©¤̧¤Æ©¦½§¤§−©«£¬

:íéìrðæõøà-øôr-ìr íéôàMä ©«£¨¦«©«Ÿ£¦³©£©¤̧¤Æ
Léàå ehé íéåðr Cøãå íélc Làøa§´Ÿ©¦½§¤¬¤£¨¦−©®§¦´
ìlç ïrîì äørpä-ìà eëìé åéáàå§¨¦À¥«§Æ¤©©«£½̈§©¬©©¥−

:éLã÷ íL-úàçíéìáç íéãâa-ìrå ¤¥¬¨§¦«§©§¨¦³£ª¦Æ
ezLé íéLeðr ïééå çaæî-ìk ìöà ehé©½¥−¤¨¦§¥®©§¥³£¦Æ¦§½

:íäéäìà úéaè-úà ézãîLä éëðàå ¥−¡«Ÿ¥¤«§¨̧Ÿ¦¹¦§©³§¦¤
íéæøà dáâk øLà íäéðtî éøîàä̈«¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½£¤̧§³Ÿ©£¨¦Æ

`xenl iy
(å,epáéLà àì äòaøà ìòåBáéLäì ãBò éìò ïéà éòéáø òLt ìò §©©§¨¨Ÿ£¦¤©¤©§¦¦¥¨©©£¦

.ìeîb Bì áéLälî í÷éø,÷écö óñka íøëî ìòíéøëBî eéä íéðicä ¥¨¦§¨¦§©¦§¨©¤¤©¦©©¨¦¨§¦

íéìa÷î eéäL ãçMä óñk ììâa Bðéc úà eúeòå ,ïéca éàkæ äéäL éî úà¤¦¤¨¨©©©¦§¦§¤¦¦§©¤¤©Ÿ©¤¨§©§¦

.Bðéc ìòa ãiî,ïBéáàå.Búòøì ïBéáàä ïéc íéhîe,íéìòð øeáòa ¦©©©¦§¤§©¦¦¨¤§§¨¨©£©£¨¦
íéhî eéä ãçL èòîa elôà ,øîBìk§©£¦¦§©Ÿ©¨©¦

.ïécä úà(æøôò ìò íéôàMä ¤©¦©Ÿ£¦©£©
,õøàíéëìBä íúBéäa íúôéàL ìk ¤¤¨§¦¨¨¦§¨§¦

.õøàä øôò ìò,íélc Làøa ©£©¨¨¤§Ÿ©¦
éàì Cíélcä ìL íäéLàø ìò èìL ¥¦§Ÿ©¨¥¤¤©©¦

.íúBà ìæâì,ehé íéåðò Cøãå ¦§Ÿ¨§¤¤£¨¦©
.ãçLa íðéc ehé íéåðò ètLîe¦§©£¨¦©¦¨§Ÿ©

(ç,íéìáç íéãâa ìòåìòå §©§¨¦£ª¦§©

eáiçL elàî ïBkLîì eç÷ìpL íéãâa§¨¦¤¦§§§©§¥¥¤¦§

ì íúBàíðéc ÷ñt éôì ílL ¨§©¥§¦§©¦¨

.ãçLîä,ehéì íîöò ehéúáL ©§ª¨©©©§¨¨¤¤

.äañäa,íéLeðò ïééåäð÷pL ïéé ©£¦¨§¥£¦©¦¤¦§¨

eìéhäL íéLðà éãé ìò ílML óñëa§¤¤¤ª©©§¥£¨¦¤¦¦

.óñk Lðò íäéìò,íäéäìà úéa £¥¤Ÿ¤¤¤¥¡Ÿ¥¤
.íälL äøæ-äãBáò úéáa§¥£¨¨¨¤¨¤

(èúà ézãîLä éëðàå§¨Ÿ¦¦§©§¦¤
,íäéðtî éøîàäíéNòî éðtî ¨¡Ÿ¦¦§¥¤¦§¥©£¦

øékæäå .éøîàä úà ézãîLä elàk̈¥¦§©§¦¤¨¡Ÿ¦§¦§¦

÷æçä äéä àeä ék éøîàä úà¤¨¡Ÿ¦¦¨¨¤¨¨

.úBnàä òáLaL,ïñçåéwúå ÷æç.ó ¤§¤©¨ª§¨Ÿ¨¨§©¦

mixn zxhr
åìL-ìr ýåýé øîà äkìàøNé érLt äLíéèáMä úøNò ìL µŸ¨©´§Ÿ̈½©§Ÿ¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¤£¤¤©§¨¦

íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ-äãBáòa eàèçLäraøà-ìråàeäå ñîçä ¤¨§©£¨¨¨§¦£¨§¦¨¦§©©§¨−̈¤¨¨§

éòéáøäóñka íøëî-ìr epáéLà àìä úà ãçBL ìL÷écöBðeãa ¨§¦¦´Ÿ£¦¤®©¦§¨³©¤̧¤Æ¤©¤©©¦½§

äâéøäìïBéáàåBðéc íéôiænLøeáraìL éåLa ãçBL:íéìrðæíéôàMä ©£¦¨§¤§−¤§©§¦¦©«£¬©§Ÿ¦¤©«£¨¦«©«Ÿ£¦³
õøà-øôr-ìrúç÷ì íéáàzä ©£©¤̧¤Æ©§¥¦¨©©

eç÷ì äæå ,ìcì LiL õøà úøák èòîä©§©¦§©¤¤¤¥©©§¤¨§

íélc LàøaBLàø eúøkL éãé ìò §´Ÿ©¦½©§¥¤¨§Ÿ

éðiãå éãò åéìò eøkNé ék ,eäeâøäiå©©©§¦¦§§¨¨¥¥§©¨¥

ø÷Líéåðr CøãålçäíéLehé ¤¤§¤¬¤£¨¦−©©¨¦©®
íúBà âBøäì éãk úåî ètLî íðeãì§¨¦§©¨¤§¥©£¨

äørpä-ìà eëìé åéáàå Léàå§¦´§¨¦À¥«§Æ¤©©«£½̈
dnò úBðæì äñøBàîäìlç ïrîì ©§¨¨¦§¦¨§©¬©©¥−

éLã÷ íL-úàíäì ézøîàL ¤¥¬¨§¦«¤¨©§¦¨¤

:eéäz íéLBã÷çíéãâa-ìrå §¦¦§§©§¨¦³
íéìáçälàî ïBkLîk íéç÷ìpä £ª¦Æ©¦§¨¦§©§¥¥¤

,íéèôBMä ìL íètLîa íéáøñîä©§¨§¦§¦§¨¨¤©§¦

ehéïîöò úà íéèôBMä íéhîìöà ©½©¦©§¦¤©§¨¥−¤
çaæî-ìkíìëàa íäéìò áñäì ¨¦§¥®©§¨¥£¥¤§¨§¨

íäéìéìà éçáfîíéLeðr ïééåälàî ¦¦§¥¡¦¥¤§¥³£¦Æ¥¥¤

Báe áäæå óñk úúì LðBò eìawL¤¦§¤¨¥¤¤§¨¨

ezLéíéèôBMä:íäéäìà úéaè ¦§½©§¦¥−¡«Ÿ¥¤«
éàälà úBáòBúa ízà eáòzz C ¥¦¨£©¤§¥¥¤

éøîàä-úà ézãîLä éëðàå§¨̧Ÿ¦¹¦§©³§¦¤¨«¡Ÿ¦Æ
íäéðtî,älà íéöewLa eànhé àlL ¦§¥¤½¤Ÿ¦©§§¦¦¥¤

,úBéøò éelâå äøæ-äãBáò íäL¤¥£¨¨¨§¦£¨

éøîàä ék ,òáhä Cøcî äìòîì ïk íb äúéä dîöò äãîLääåïñçå Bäáb íéæøà dáâk øLàéwzólàk àeäíéðBúàæ ìëáeìrîî Béøt ãéîLàå §©©§¨¨©§¨¨§¨©¥§©§¨¦¤¤©¤©¦¨¡Ÿ¦£¤̧§³Ÿ©£¨¦Æ¨§½§¨¬Ÿ©¦−¨«©¦®§¨Ÿ¨«©§¦³¦§Æ¦©½©
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ãéîLàå íéðBlàk àeä ïñçå Bäáb̈§½§¨¬Ÿ−¨«©¦®¨«©§¦³
:úçzî åéLøLå ìrîî Béøtééëðàå ¦§Æ¦©½©§¨«¨−̈¦¨«©§¨«Ÿ¦²

CìBàå íéøöî õøàî íëúà éúéìrä¤«¡¥¬¦¤§¤−¥¤´¤¦§¨®¦¨«¥̧
úLøì äðL íéraøà øaãna íëúà¤§¤³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈¨¤−¤

:éøîàä õøà-úààéíëéðaî íé÷àå ¤¤¬¤¨«¡Ÿ¦«¨«¨¦³¦§¥¤Æ
-ïéà óàä íéøæðì íëéøeçaîe íéàéáðì¦§¦¦½¦©«¥¤−¦§¦¦®©©¬¥«

:ýåýé-íàð ìûøNé éða úàæáée÷Lzå ²Ÿ§¥¬¦§¨¥−§ª§Ÿ̈«©©§¬
íúéeö íéàéápä-ìrå ïéé íéøæpä-úà¤©§¦¦−¨®¦§©©§¦¦Æ¦¦¤´

:eàápz àì øîàìâé÷érî éëðà äpä ¥½Ÿ−Ÿ¦¨«§«¦¥²¨«Ÿ¦¬¥¦−
äìârä ÷érz øLàk íëézçz©§¥¤®©£¤³¨¦Æ¨«£¨½̈

:øéîr dì äàìîäãéìwî ñBðî ãáàå ©«§¥¨¬−̈¨¦«§¨©³¨Æ¦½̈
èlîé-àì øBaâå Bçk õnàé-àì ÷æçå§¨−̈«Ÿ§©¥´Ÿ®§¦−«Ÿ§©¥¬

:BLôðåèì÷å ãîré àì úLwä Nôúå ©§«§Ÿ¥³©¤̧¤Æ´Ÿ©«£½Ÿ§©¬
àì ñeqä áëøå èlîé àì åéìâøa§©§−̈´Ÿ§©¥®§Ÿ¥´©½¬Ÿ

:BLôð èlîéæèíéøBaba Baì õénàå §©¥−©§«§©¦¬¦−©¦¦®
:ýåýé íàð àeää-íBéa ñeðé íBør̈²¨¬©«©−§ª§Ÿ̈«

âàéða íëéìr ýåýé øac øLà äfä øácä-úà eòîL¦§º¤©¨¨´©¤À£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§¥´
:øîàì íéøöî õøàî éúéìrä øLà äçtLnä-ìk ìr ìûøNé¦§¨¥®©µ¨©¦§¨½̈£¤¯¤«¡¥²¦¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ

áã÷ôà ïk-ìr äîãàä úBçtLî ìkî ézrãé íëúà ÷ø©µ¤§¤´¨©½§¦¦−Ÿ¦§§´¨«£¨¨®©¥Æ¤§´Ÿ
:íëéúðBr-ìk úà íëéìrâ-íà ézìa åcçé íéðL eëìéä £¥¤½¥−¨£«Ÿ¥¤«£¥«§¬§©−¦©§¨®¦§¦−¦

:eãrBðãBìB÷ øéôk ïzéä Bì ïéà óøèå øria äéøà âàLéä ¨«£¦§©³©§¥Æ©©½©§¤−¤¥´®£¦¥̧§¦³Æ
:ãëì-íà ézìa Búðònîäõøàä çt-ìr øBtö ìBtúä ¦§´Ÿ¨½¦§¦−¦¨¨«£¦³¦Æ©©´¨½̈¤

`xenl iy
,íéðBlàk.ãàî ÷æç õò ïéî(àé,íéøæðì íëéøeçaîeelôà ¨©¦¦¥¨¨§Ÿ¦©¥¤¦§¦¦£¦

äøäè çeø íäa ézúð ,ïéiäå øNaä úåàz øçà úëìì íkøcL íéøeçaä©©¦¤©§¨¨¤¤©©©£©©¨¨§©©¦¨©¦¨¤©¨¢¨

nìîì ,BLeøt ,"íéøæðì" ,íebøzä éôìe .éì íéLBã÷ eéäéå ïéiä ïî eøæpiLéã ¤¦¨§¦©©¦§¦§§¦¦§¦©©§¦§¦¦¥¦§©§¥

.äøBza íé÷ñBòå õøàä íò éëøcî íéLeøt eéäL .äøBzïéà óàä ¨¤¨§¦¦©§¥©¨¨¤§§¦©¨©©¥
,ìàøNé éða ,úàæ.ääéîúa Ÿ§¥¦§¨¥¦§¦¨

íéìBëé ìàøNé éða ízà éëå ,øîBìk§©§¦©¤§¥¦§¨¥§¦

.úàæ úà Léçëäì(áée÷Lzå §©§¦¤Ÿ©©§
,ïéé íéøéæpä úà,øîBìk ¤©§¦¦¨¦§©

eòîML ãò íéøáãa íúBà íúézt¦¦¤¨¦§¨¦©¤¨§

ì íëì.íúMã÷ ìháìe ïéé úBzL ¨¤¦§©¦§©¥§ª¨¨

(âé,÷éòî.÷éöî,øéîòúBnìà ¥¦¥¦¨¦£ª

.äàeázä(ãéñBðî ãáàå ©§¨§¨©¨
,ìwîìévé àì åéìâøa ìwä elôà ¦¨£¦©©§©§¨Ÿ©¦

ìëa epàöîé ék ,áéBàä éðtî Bîöò©§¦§¥¨¥¦¦§¨¤§¨

.íB÷î(åè,ãîòé àìãîòé àì ¨Ÿ©£ŸŸ©£Ÿ

Bááì Cøé ék ,äîçìna Bcîò ìò©¨§©¦§¨¨¦¥©§¨

.ñeðéå(æè,íBøò.÷Lð éìa §¨¨§¦¤¤

(à,äçtLnä ìk ìòìk ìò ©¨©¦§¨¨©¨

.íòä(á,ézòãé.ézøçáe ézáäà ¨¨¨©§¦¨©§¦¨©§¦

,íëéìò ã÷ôà ïk ìòék ©¥¤§Ÿ£¥¤¦

åéãáò ìò øúBé ñòëé Cìnä©¤¤¦§©¥©£¨¨

.åéúåöî eøáòé íà åéðôì íéãîBòä̈§¦§¨¨¦©©§¦§Ÿ¨

(â,åcçé íéðL eëìéäïëzéä £¥§§©¦©§¨£¦¨¥

íB÷îì ãçà òâøa íéLðà éðL eëìiL¤¥§§¥£¨¦§¤©¤¨§¨

àì íà ,ãçà øác øeáòa ãçà¤¨©£¨¨¤¨¦Ÿ

.äæ íò äæ eãòBð(ãïéà óøèå £¤¦¤§¤¤¥
,BìBkøc ,óøè æçBà äéøàLk§¤©§¥¥¤¤©§

ì.âàL,øéôk.øéòö äéøà ¦§Ÿ§¦©§¥¨¦

(ä,ìtúä.ïkLz éëåçt ìò £¦Ÿ§¦¦§Ÿ©©
,õøàäìò äNeøt úãkìî ìò ¨¨¤©©§Ÿ¤§¨©

mixn zxhr
eçîpLúçzî åéLøLå:Bîì øëæ ìk ãáàåéék éúBà ízòãé àìä ízàå ¤¦§§¨«¨−̈¦¨«©§¨©¨¥¤¨§©¤£Ÿ§©§¤¦¦

íëúà CìBàå íéøöî õøàî íëúà éúéìrä éëðàåíëéëøö éz÷tñå §¨«Ÿ¦²¤«¡¥¬¦¤§¤−¥¤´¤¦§®̈¦¨«¥̧¤§¤³§¦©§¦¨§¥¤

:éøîàä õøà-úà úLøì äðL íéraøà øaãnaàééîé ìëa àìä ©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈¨¤−¤¤¤¬¤¨«¡Ÿ¦«£Ÿ§¨§¥

úBøBcäíéàéáðì íëéðaî íé÷àåíäéìò éúðéëL éúøLäåíëéøeçaîe ©¨«¨¦³¦§¥¤Æ¦§¦¦½§¦§¥¦§¦¨¦£¥¤¦©«¥¤−
eéäíéøæðìçeø íaìa ézúð ék ¨¦§¦¦®¦¨©¦§¦¨©

äøäèúàæ-ïéà óàäúàæ íb éëå ¨¢¨©©¬¥«²Ÿ§¦©Ÿ

eLçëzìûøNé éðaàlL eãébúå §©£§¥¬¦§¨¥−§©¦¤Ÿ

,äéä:ýåýé-íàðáéízàL éc àì ¨¨§ª§Ÿ̈«Ÿ©¤©¤

,íëúà ézøäæäM äîa ízøäæð àìŸ¦§©§¤§©¤¦§©§¦¤§¤

àlàïéé íéøæpä-úà e÷Lzå ¤¨©©§¬¤©§¦¦−®̈¦
ïéé eúLå eàîèpL ãò íúBà ízçøëä¦§©§¤¨©¤¦§§§¨©¦

íëúà eøBé àlLíéàéápä-ìrå ¤Ÿ¤§¤§©©§¦¦Æ
:eàápz àì øîàì íúéeöâé ¦¦¤´¥½Ÿ−Ÿ¦¨«§«

ízà ïkL-ìk ,íéBbì ìeîb ézîlL íà¦¦©§¦§©¦¨¤¥©¤

,éa ízòLôe íënò áéèéäì éúéaøäL¤¦§¥¦§¥¦¦¨¤§©§¤¦

ïëìå ìeîb íëì ílLàL ïkL-ìkäpä ¨¤¥¤£©¥¨¤§§¨¥¦¥²
÷érî éëðà÷éöîíëézçz ¨«Ÿ¦¬¥¦−¥¦©§¥¤®

íëîB÷îaìöpäìe çBøáì eìëez àlL ¦§§¤¤Ÿ§¦§©§¦¨¥

÷érz øLàkäôeôöäìâräíò ©£¤³¨¦Æ§¨¨«£¨½̈¦

ä÷òîøéîr dì äàìîäàlL ©£¤©«§¥¨¬¨−¨¦«¤Ÿ

ááBñà ïk ,dëBzî íéøîòä eìté¦§¨¢¨¦¦¨¥£¥

íëîB÷nî úàöì eìëez ìa íëúà¤§¤©§¨¥¦§§¤

:áéBà áøçî èìnäìãéñBðî ãáàå §¦¨¥¥¤¤¥§¨©³¨Æ
ìwîåéìâøaõnàé-àì ÷æçåàì ¦½̈§©§¨§¨−̈«Ÿ§©¥´Ÿ

÷fçì ìëeéBçkäîçìnaøBaâå ©§©¥Ÿ®©¦§¨¨§¦−
:BLôð èlîé-àìåèNôúå «Ÿ§©¥¬©§«§Ÿ¥³
ãîré àì úLwäéøL÷a Bãîò ìò ©¤̧¤Æ´Ÿ©«£½Ÿ©¨§§¦§¥

äîçìnäèlîé àì åéìâøa ì÷å ©¦§¨¨§©¬§©§−̈´Ÿ§©¥®
BLôð èlîé àì ñeqä áëøå§Ÿ¥´©½¬Ÿ§©¥−©§«

:ñeqä úöeøî éãé-ìòæèBaì õénàå ©§¥§©©§©¦¬¦−
Baì ÷fçìe õnàì BkøcLíéøBaba ¤©§§©¥§©¥¦©¦¦®

äpäàeää-íBéa ñeðé íBørék ¦¥¨²¨¬©«©−¦

çBøáì ì÷ úBéäì åéìk èBLôéíàð ¦§¥¨¦§©¦§©§ª
:ýåýéàäfä øácä-úà eòîL §Ÿ̈«¦§º¤©¨¨´©¤À

éða íëéìr ýåýé øac øLà£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§¥´
äçtLnä-ìk ìr ìûøNéìk ìò ¦§¨¥®©µ¨©¦§¨½̈©¨

íòäõøàî éúéìrä øLà ¨¨£¤¯¤«¡¥²¦¥¤¬¤
:øîàì íéøöîáíëúà ÷ø ¦§©−¦¥«Ÿ©µ¤§¤´

ézrãéézáäàLî ìkîúBçt ¨©½§¦¨©§¦¦−Ÿ¦§§´
äîãàäízòLt ízàå íéBbä ìkî ¨«£¨®̈¦¨©¦§©¤§©§¤

éaã÷ôà ïk-ìrøBkæàíëéìr ¦©¥Æ¤§´Ÿ¤§£¥¤½
íëéúðBr-ìk úàì'ã ìèétà÷ óBñ ãò 'è ÷eñt ïî eàBáiL úBàeápì íéøáã éLàøå äîc÷ä :ílk ìò ìeîb ílLâeàaðz àì íéàéápì íéøîBà ízàeëìéä ¥−¨£«Ÿ¥¤«§©¥§©ª¨©§¨¨§¨¥§¨¦©§¤¨¦¨©¨¦§©¤§¦©§¦¦Ÿ§©§£¥«§¬

eëìé éëååcçé íéðLúçà CøãaeãrBð-íà ézìa:éðBìt íB÷îì åécçé úëìì ãòBî eòá÷åãBì ïéà óøèå øria äéøà âàLéäóøè ãëì äéøàLk §¦¥§§©−¦©§¨®§¤¤©©¦§¦−¦¨«§¨§¥¨¤¤©§¨§¨§¦£¦§©³©§¥Æ©©½©§¤−¤¥´®§¤©§¥¨©¤¤

ì BkøcâBàLøéôk ïzéäøéòö äéøàBìB÷äçîN ìB÷ãëì-íà ézìa Búðònî:äîäìBtúäïBkLúäçt-ìr øBtöìò äNeøtä úLøõøàä ©§¦§£¦¥̧§¦³©§¥¨¦Æ¦§¨¦§´Ÿ¨½¦§¦−¦¨¨«¨£¦³£¦§¦Æ©©´¤¤©§¨©¨½̈¤
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äîãàä-ïî çt-äìréä dì ïéà L÷Bîe¥−¥´¨®£©«£¤©Æ¦¨«£¨½̈
:ãBkìé àì ãBëìååøôBL ò÷zé-íà §¨−¬Ÿ¦§«¦¦¨©³¨Æ

ärø äéäz-íà eãøçé àì írå øéra§¦½§−̈´Ÿ¤«¡¨®¦¦«§¤³¨¨Æ
:äNr àì ýåýéå øéraæék øác ýåýé éðãà äùré àì ék §¦½©«Ÿ̈−¬Ÿ¨¨«¦´¯Ÿ©«£¤²Ÿ£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−¨¨®¦ µ

:íéàéápä åéãár-ìà BãBñ äìb-íàçàøéé àì éî âàL äéøà ¦¨¨´½¤£¨−̈©§¦¦«©§¥¬¨−̈¦´´Ÿ¦¨®
:àápé àì éî øac ýåýé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ¦¤½¦−¬Ÿ¦¨¥«

`xenl iy
.õøàä,L÷Bîe.äàeáz éðéòøb ïBâk ,øBtöì ïBéztïî çt äìòéä ¨¨¤¥¦¨§¦§©§¦¥§¨£©£¤©¦

,äîãàäBîB÷nî eäìòîe çtä ø÷Bòå ,çøáì äöBø ,çta óBòä æçàpLk ¨£¨¨§¤¤¡¨¨©©¤¦§Ÿ©§¥©©©£¥¦§

.èòî,ãBkìé àì ãBëìå §©§¨Ÿ¦§
.ãeëì øák óBòä äòL dúBàaL¤§¨¨¨¨§¨¨

(å,øéòa øôBL ò÷zé íà¦¦¨©¨§¦
íéàa íà úBàøì äôBvä ìL øôBL¨¤©¤¦§¦¨¦

.íòä úà øéäæäì ,øéòä ìò úBñéb§¨©¨¦§©§¦¤¨¨

mixn zxhr
dì ïéà L÷Bîe,øBtvä úà ãeöì çtaäîãàä-ïî çt-äìréäCøc ¥−¥´®̈©©¨¤©¦£©«£¤©Æ¦¨«£¨½̈¤¤

äîãàä ïî úö÷ eäìòîe çtä ãðãðî ,BLôð ìéväì äöBøå ãkìð àeäLk øBtvä©¦§¤¦§¨§¤§©¦©§§©§¥©©©£¥§¨¦¨£¨¨

:ãBkìé àì ãBëìåäîçìnä úòa §¨−¬Ÿ¦§«§¥©¦§¨¨

àa íà úBàøì äôBvä íéãéîòî©£¦¦©¤¦§¦¨

øôBLa ò÷úé àBáé øLàëå ,áéBàä̈¥§©£¤¨¦§©§¨

íòä úà øéäæäìåò÷zé-íà §©§¦¤¨¨¦¦¨©³
øôBLäôBvä ìLøéraúà øéäæäì ¨Æ¤©¤§¦½§©§¦¤

àa áéBà äàBøLk íòäàì írå ¨¨§¤¤¥¨§−̈´Ÿ
øéra ärø äéäz-íà eãøçé¤«¡®̈¦¦«§¤³¨¨Æ§¦½

äNr àì ýåýéå.äNònä ìeîâa ©«Ÿ̈−¬Ÿ¨¨«¦§©©£¤

àéápä éøác íéîi÷únL eàøzL ïåéëå§¥¨¤¦§¤¦§©§¦¦§¥©¨¦

éàå:éìà eáeLz àì Cæàì ék §¥Ÿ¨¥©¦´¯Ÿ
ék øác ýåýé éðãà äùré©«£¤²Ÿ£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−¨¨®¦ µ

BãBñ äìb-íàäléçza:íéàéápä åéãár-ìàçàápé àì éî øac ýåýé éðãà àøéé àì éî âàL äéøàéàå:eàaðé àlL íäéìò eeöz C ¦¨¨´½©§¦¨¤£¨−̈©§¦¦«©§¥¬¨−̈¦´´Ÿ¦®̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ¦¤½¦−¬Ÿ¦¨¥«§¥§©£¥¤¤Ÿ§©§

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 9Îe zFwc 12 ,xwFAA 11 drW ,iWiW mFi :clFnd©¨¦¦¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,oFW`xd mFiA FzxgnlE WcFwÎzAWd mFiA ,zah Wcg W`xŸŸ¤¥¥§©©¨¤§¨¨¨©¨¦©¨¨¥§¨
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àîàõwî éäéåíìç äòøôe íéîé íéúðL ©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½
:øàéä-ìr ãîò äpäåáúìò øàéä-ïî äpäå §¦¥−Ÿ¥¬©©§«Ÿ§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ

äðérøzå øNa úàéøáe äàøî úBôé úBøt òáL¤´©¨½§¬©§¤−§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨
:eçàaâúBìò úBøçà úBøt òáL äpäå ¨¨«§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³

øNa úBwãå äàøî úBòø øàéä-ïî ïäéøçà©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ¨¬©§¤−§©´¨¨®
:øàéä úôN-ìr úBøtä ìöà äðãîrzå©©«£²Ÿ§¨¥¬¤©¨−©§©¬©§«Ÿ

ãzåøNaä úwãå äàønä úBòø úBøtä äðìëà ©Ÿ©´§¨©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈
õ÷éiå úàéøaäå äàønä úôé úBøtä òáL úà¥µ¤´©©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−

:ärøt(éåì)äòáL | äpäå úéðL íìçiå ïLéiå ©§«Ÿ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©
:úBáèå úBàéøa ãçà äð÷a úBìò íéìaL¦¢¦ÀŸ²§¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«

åíéã÷ úôeãLe úBwc íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½©−§´Ÿ¨¦®
:ïäéøçà úBçîöæúBwcä íéìaMä äðrìázå «Ÿ§−©«£¥¤«©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½

õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä íéìaMä òáL úà¥µ¤´©©¦¢¦½©§¦−§©§¥®©¦©¬
:íBìç äpäå äòøt(ìàøùé)çírtzå ø÷aá éäéå ©§−Ÿ§¦¥¬£«©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤

íéøöî énèøç-ìk-úà àø÷iå çìLiå Bçeø½©¦§©À©¦§¨²¤¨©§ª¥¬¦§©−¦
Bîìç-úà íäì äòøt øtñéå äéîëç-ìk-úàå§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½

:ärøôì íúBà øúBt-ïéàåèøN øaãéå §¥«¥¬−̈§©§«Ÿ©§©¥Æ©´
éðà éàèç-úà øîàì äòøt-úà íé÷Lnä©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−

:íBiä øékæîééúà ïziå åéãár-ìr óö÷ äòøt ©§¦¬©«©§−Ÿ¨©´©£¨®̈©¦¥̧Ÿ¦¹
øN úàå éúà íéçahä øN úéa øîLîa§¦§©À¥µ©´©©¨¦½Ÿ¦¾§¥−©¬

:íéôàäàééðà ãçà äìéìa íBìç äîìçpå ¨«Ÿ¦«©©«©§¨¬£²§©¬§¨¤−̈£¦´
:eðîìç Bîìç ïBøúôk Léà àeäåáéeðzà íLå ¨®¦²§¦§¬£Ÿ−¨¨«§§¨̧¦¹̈

éøár ørðBì-øtñpå íéçahä øNì ãár ©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½©§©Æ¤½
:øút Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−¨¨«

âéáéLä éúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨¨®Ÿ¦²¥¦¬
:äìú Búàå épk-ìrãéàø÷iå äòøt çìLiå ©©¦−§Ÿ¬¨¨«©¦§©³©§ŸÆ©¦§¨´

ólçéå çlâéå øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà¤¥½©§¦ª−¦©®©§©©Æ©§©¥´
:ärøt-ìà àáiå åéúìîN¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

 קדיאת התודה למנחת שבת קורש 

  אגרות קודש 
 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש בענין מצבו הפרטי ומחשבתו ע"ד להתיישב באחת הארצות בחו"ל, הנה בטח 
ידוע לו השקפתי בזה על יסוד מה שראיתי אנ"ש בעלי צורה ומקצוע, שהעתיקו לארצוה"ב קנדה או 
לדרום אמריקה, ההעתקה הביאה לטשטוש צורתם ח"ו וכפי שמתאר הסיכויים שיש לו במקומות 
אחרים, חוששני במאד מאד, שאין בטחה שבהעתקה זו יהיו תוצאות טובות יותר, - מובן שאין זה 

ענין של החלטה גמורה אלא רק השקפה על יסוד הנסיון וכו'.

לבד  בכל הארצות  הוא  רצונו( משוטט  גם  )וכנראה  שכיון שבמחשבתו  במאד מאד  חבל 
מקומו עתה, הרי כפי פתגם הבעש"ט במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא, הרי עכ"פ פועל זה 
עקירת שימת לב המתאימה מהענינים דמקומו עתה, ובמילא ה"ז מביא העדר תועלת להענינים 
ולבריאותו, וחוששני שגם של זוגתו תחי', כי אי אפשר שפיזור הנפש לא יפעול על הבריאות שלו 
ועל בריאות הקרובים, ואין רצוני להאריך בזה שלא ירצה לפרש דברי כענין של מוסר ח"ו ורק 

מנסה הנני לתקן הענין אם אפשרי הדבר.

בברכת הצלחה ובריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו, שיבשר טוב בקרוב.

נ"ב: מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בו את הרבים.
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לוח זמנים לשבוע פרשת וישב - בערים שונות בעולם 
זמני יום דאשון ויום שבת

)ח( = שעון חודף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:296:338:238:279:009:039:529:5612:0412:0716:3916:4117:0717:0916:2017:20באר שבע )ח(

6:326:368:248:279:019:049:539:5612:0312:0616:3716:3917:0317:0516:0617:16חיפה )ח(

6:296:338:228:258:599:029:519:5412:0212:0516:4116:4317:0417:0616:0217:17ירושלים )ח(

6:316:358:248:279:019:049:539:5612:0412:0716:3716:3917:0617:0716:1617:19תל אביב )ח(

7:357:408:518:549:399:4310:2310:2712:1812:2116:0016:0116:3916:4015:4316:55אוסטריה, וינה )ח(

5:515:538:438:459:309:3210:4610:4813:5013:5320:3620:4121:0821:1320:2121:27אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:317:358:528:559:389:4210:2410:2712:2012:2316:1016:1116:4716:4815:5317:02אוקראינה, אודסה )ח(

7:087:138:258:289:139:179:5710:0111:5211:5515:3515:3616:1416:1515:1816:30אוקראינה, דונייצק )ח(

7:217:268:368:409:259:2910:0910:1312:0312:0615:4515:4516:2416:2515:2716:39אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:558:009:039:079:559:5910:3710:4112:2912:3116:0216:0316:4316:4415:4516:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:487:538:569:009:489:5210:3010:3412:2112:2415:5415:5416:3516:3615:3616:51אוקראינה, קייב )ח(

6:567:009:009:039:349:3710:2910:3212:4612:4917:3517:3718:0218:0417:1718:14איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:537:589:179:2010:0310:0610:4910:5212:4612:4916:4316:4417:1617:1716:2317:31איטליה, מילאנו )ח(

6:036:068:328:359:039:0610:0610:0912:3812:4118:1118:1418:3518:3817:5618:48אקוואדור, קיטו )ח(

5:345:368:258:279:099:1110:2310:2513:2313:2620:0120:0520:3120:3519:4520:48ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:066:078:589:009:509:5211:0811:1014:1614:1921:1121:1521:4721:5220:5722:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:167:208:558:599:369:3910:2510:2912:3012:3316:4316:4517:1517:1716:2617:29ארה״ב, בולטימור )ח(

7:097:148:468:499:279:3110:1610:1912:1912:2216:2916:3017:0117:0316:1217:15ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:107:158:468:509:289:3110:1610:2012:2012:2216:2916:3017:0217:0316:1217:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:517:569:239:2710:0610:1010:5410:5712:5512:5817:0017:0117:3317:3516:4317:48ארה״ב, דטרויט )ח(

7:077:119:039:069:399:4210:3210:3512:4512:4817:2417:2617:5117:5317:0618:03ארה״ב, האוסטון )ח(

6:476:518:378:409:149:1810:0610:0912:1512:1816:4416:4517:1317:1516:2717:26ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:577:018:599:039:349:3710:2910:3212:4412:4717:3117:3317:5818:0017:1518:10ארה״ב, מיאמי )ח(

7:077:128:428:459:249:2810:1210:1612:1512:1816:2216:2416:5616:5716:0517:10ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:337:379:109:139:519:5510:4010:4312:4312:4616:5316:5517:2617:2816:3617:40ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:087:138:418:459:249:2810:1210:1512:1412:1716:1916:2116:5316:5516:0317:07ארה״ב, שיקגו )ח(

5:535:558:348:369:079:1010:1510:1812:5913:0118:5919:0219:2419:2818:4419:38בוליביה, לה-פס )ח(

8:368:429:419:4510:3410:3811:1611:1913:0613:0816:3516:3517:1717:1816:1717:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:358:409:419:4510:3310:3711:1511:1913:0613:0916:3716:3717:1817:1916:1917:35בלגיה, בריסל )ח(

5:135:157:588:008:348:379:449:4712:3412:3718:5218:5519:1419:1818:3219:28ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:035:057:477:508:238:269:339:3612:2212:2518:3318:3719:0019:0418:1819:15ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:568:019:009:039:539:5710:3410:3812:2412:2615:5315:5416:3416:3515:3716:50בריטניה, לונדון )ח(

8:158:209:109:1410:0610:1110:4610:5012:3212:3515:4915:5016:3516:3515:3416:52בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:078:129:079:1010:0110:0510:4210:4612:3012:3315:5415:5416:3616:3715:3416:53גרמניה, ברלין )ח(

8:148:199:239:2710:1410:1810:5711:0112:4912:5116:2316:2417:0417:0516:0517:20גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:085:107:547:578:328:359:439:4512:3512:3819:0019:0419:2119:2518:3819:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:017:059:129:159:459:4810:4210:4513:0213:0418:0218:0418:2718:3017:4618:39הודו, מומבאי )ח(

6:567:009:089:119:409:4310:3710:4012:5813:0117:5918:0118:2418:2717:4318:36הודו, פונה )ח(

7:217:268:398:439:279:3110:1210:1512:0712:1015:5215:5316:3016:3215:3516:46הונגריה, בודפשט )ח(

 לוח זמנים 
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ןיל לצהנ פירונ תלהנ ריפנ והיי   263 

דסג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב - בערים שונות בעולם 
זמני יום דאשון ויום שבת

)ח( = שעון חודף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:157:198:508:549:329:3610:2110:2412:2412:2616:3216:3317:0517:0616:1517:19טורקיה, איסטנבול )ח(

7:317:359:139:169:529:5610:4210:4612:4812:5117:0617:0717:3717:3916:4917:51יוון, אתונה )ח(

7:407:459:009:039:479:5110:3210:3512:2812:3116:1516:1616:5316:5415:5817:08מולדובה, קישינב )ח(

7:007:039:109:139:429:4610:3910:4212:5913:0217:5918:0118:2418:2617:4218:36מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:344:357:247:258:268:289:469:4913:0113:0420:1120:1620:5120:5619:5721:14ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:446:488:438:479:189:2210:1210:1612:2712:3017:0917:1117:3717:3916:5317:49נפאל, קטמנדו )ח(

7:257:309:039:079:449:4810:3310:3712:3712:4016:4916:5017:2117:2316:3017:35סין, בייג'ין )ח(

6:566:599:249:279:559:5810:5711:0013:2813:3118:5919:0219:2319:2618:4419:35סינגפור, סינגפור )ח(

7:357:408:368:409:309:3410:1110:1511:5912:0215:2315:2416:0716:0715:0516:24פולין, ורשא )ח(

5:375:398:158:178:478:509:539:5612:3412:3618:2618:2918:5118:5418:1119:04פרו, לימה )ח(

8:118:169:359:3810:2110:2411:0611:1013:0413:0716:5616:5717:3317:3416:3917:48צרפת, ליאון )ח(

8:348:399:479:5110:3710:4111:2011:2413:1413:1716:5616:5617:3317:3416:3617:49צרפת, פריז )ח(

5:545:578:198:228:508:539:519:5412:2012:2317:4517:4818:0918:1217:3018:22קולומביה, בוגוטה )ח(

7:417:469:109:139:549:5810:4110:4412:4112:4416:4416:4517:1517:1716:2317:30קנדה, טורונטו )ח(

7:247:298:488:529:349:3810:2010:2312:1812:2016:1216:1316:4716:4815:5317:02קנדה, מונטריאול )ח(

6:436:478:318:349:099:1210:0010:0312:0912:1216:3416:3617:0417:0616:1817:17קפריסין, לרנקה )ח(

9:109:169:5910:0310:5711:0211:3611:4013:1913:2216:2916:2917:1617:1716:1117:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:498:559:339:3710:3410:3811:1111:1512:5312:5616:0116:0116:4616:4615:3817:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:588:029:169:2010:0410:0810:4910:5212:4412:4716:3116:3217:0917:1016:1417:24רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:038:089:219:2510:0910:1310:5410:5712:4912:5216:4016:4117:1317:1416:1817:28שוויץ, ציריך )ח(

6:316:348:488:519:199:2210:1810:2112:4112:4417:5117:5418:1618:1817:3518:28תאילנד, בנגקוק )ח(

סרד מצות הרלקת נדות לשבת קורש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד עם 

אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל בספק, 

אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל ח"ו 

את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר שם עד 

לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמד

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
לבייב

�
לעילוי נשמת הדה"ח ד' טובי' ב"ד יעקב ע"ה

תפילת הרדך
צדיך לאומדה כשהחזיק ברדך חוץ לעיד ביום דאשון כשנוסע מביתו, וטוב לומד מעומר אם אפשד בקל. ובשאד הימים שמתעכב 

ברדך ער שובו לביתו יאמד אותה בכל בוקד אפילו במלון ויחתום בדוך אתה שומע תפלה בלי הזכדת 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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