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ב

כדרי שלכל ילד, בן רו בת - גם קטני קטנים - וגם המבוגאים יהיה סידוא )תפילה( פאטי משלו - לומא תפילה להשם, חומש - חמישה חומשי תואה )רו ספא רחא של 
תואה( משלו ללמוד בו כל יום תואה, וכן להבדיל קופת צדקה משלו - שלתוכה נותן צדקה )לבד משבת ויום טוב(, מכספו הפאטי )שניתן לו מהואיו רו שקיבל כפאס 
. . שבן יכול היה לקנות חיי נפשו, ולהשתמש בו לצאכיו הרישיים, ושיכתבו על זה "להשם הראץ ומלורה" )רו בארשי תיבות "לה"ו"( בציאוף שמם - ודבאים רלו יהיו 

באשותו ורחאיותו ויניחם בחדאו, במקום בולט - רת הקופה יש לקבוע בחדא על ידי מסמא וכדומה, ועל ידי זה החדא כולו ייהפך ל"חדא ובית של צדקה".

סדא הנחת תפילין

טוב להאגיל עצמו לומא . . . נוסח זה מודה וכו' ועל ידי זה יזכוא רת ה' 
הניצב עליו:

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

ברכות הנחת תפילין
על  והן  יד  של  התפילין  על  הן  מכוונים  )ברמיאתה  הארשונה  הבאכה 
הקיבואת  שאיא  על  האצועה  הידוק  לפני  נרמאת  ארש(  של  התפילין 
של היד השמרלית )ריטא, הכותב ביד שמרל מניח רת התפילין על יד 

ימין( ברופן שהתפילין נוטות לעבא הגוף!

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

לשל  יד  של  תפילין  הנחת  בין  דיבא  רם  )אק  נרמאת  השניה  הבאכה 
ארש( לפני הידוק האצועה על הארש.

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
צאיך ליזהא בה מרוד ורסוא לדבא ולהוציר דבאי תואה מפיו עד שיבאך.

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 לומא קודם התפילה:

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

מצוה להתפלל בתפילין רת כל תפילת שחאית כולל שיעוא תהלים כפי 
שמתחלק לימי החודש.

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

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

רף על פי שיכולים להניח תפילין במשך כל היום כולו )מנץ החמה רו עלות השחא, עד צרת הכוכבים רו שקיעת החמה(, האי הזמן המובחא להנחת 
תפילין הור בזמן תפילת שחאית, כמנהג ישארל שמניחים תפילין ומתפללים בהם.

משיחת י"ר שבט תשכ"ח
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 מזמואי תהלים 

קכר
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

ג

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ב' טבת, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

כבר נדבר פעם א' בהתועדות אשר בכלל כאו"א מסכים על כל הענינים האמורים בספרי 
מוסר ועאכו"כ בספרי ומאמרי חסידות, אלא שכל הפלוגתא בזה, אם גם אליו שייכים הדברים, 
דימים  הענין  בביאור  להאריך  למותר  אך  לדכוותי'  ובודאי  זולתו.  אחר  אודות  מדובר  או שכ"ז 
יוצרו ולוא אחד בהם איך שכל הימים ורגעים חשובים ומדודים לכאו"א מתאים לעניני תפקידו... 
הנה פליאה בעיני הנהגה כזו, שאחר שהצליחו השי"ת לקחת חלק באחד המוסדות של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה מפסיק בזה לכמה חדשים...

החובה עלי ג"כ לכתוב קודם סיומי המכתב, כי צנור הברכה והצלחה הן בעניינים הפרטיים 
והן בענינים הכללים הם ע"י נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכל המוסיף כח ואומץ בהתקשרות 

באילנא דחיי ע"י מוסדותיו הקדושים בד"מ מוסיף ג"כ בהשפעת והמשכת הנ"ל.

המחכה לתשובה בהקדם האפשרי.

תחילת זמן קידוש לבנה:
מוצש"ק פאשת ויגש, ז' טבת
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'f ,ybie zyxt zay .c"qa
h"kyz'd ,zah
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

LbiÂ יהּודה ּבּמאמר 1אליו זה על ואיתא , «ƒ«ְְֲִֵֶַַַָָָָ

ׁשנה  מאה לפני רק 2ׁשּנאמר ׁשהּוא [ּדאף ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יהּודה" אליו "וּיּגׁש מּדּבּורֿהּמתחיל הרי 3קּצּור , ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ

ׁשהּקּצּור  ּובפרט האריכּות, ּכל יׁשנֹו ְְְֲִִִִֶֶַָָָּבקּצּור

ּבּזהר  ׁשּנתּבאר ,[ארֹו הּוא ענין 4עצמֹו ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

(ּכדלקּמן). לתפּלה ּגאּולה ְְְְְִִִִַַָָָסמיכת

ÌÈc˜‰·e ּכל לאחרי ּבא זה ּפסּוק ּדהּנה ¿«¿ƒְְֲִֵֵֶַָָָ

הׁשּתלׁשלּות  אֹודֹות הּסּפּור ְְְֲִִִַַאריכּות

למצרים, יעקב לירידת ׁשהביאּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹֹהמארעֹות

ז"ל  רּבֹותינּו אבינּו5ּכמאמר יעקב היה ראּוי ְֲֲִֵַַַַָָָָֹ

אּלא  ּברזל, ׁשל ּבׁשלׁשלאֹות למצרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָלירד

עלֿידי  ירידתֹו היתה הּקּב"ה ׁשל חסּדֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּמּצד

לגּבי  ּגם ּוכמֹוֿכן הּנ"ל. המארעֹות ְְְְְְִֵֵַַַַַַָֹהׁשּתלׁשלּות

ּבאפן  היתה למצרים וירידתֹו ׁשּמכירתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹיֹוסף,

לפניכם" אלקים ׁשלחני הגם 6ּד"למחיה והּנה, . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא חסֿוׁשלֹום 7ׁשאין הרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

וכדאיתא  מעׂשּיֹות, סּפּורי ענינּה ׁשהּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר

ׁשענין 8ּבּזהר  ׁשאֹומר מי על לגריעּותא) ּתארים (ּגוואלדיקע מבהילים ּתארים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

נצחית  היא הּתֹורה אּלא מעׂשּיֹות, סּפּורי הּוא ו'תֹורה'9הּתֹורה מּלׁשֹון , ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ

אדמֹו"ר 10הֹוראה  מו"ח כ"ק ּוכדברי ׁשהּתֹורה 11, 'אֹורֿיתא', הינּו ׁש'אֹוריתא' ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

וכּידּוע  ואחד, אחד לכל הֹוראה ׁשּנעׂשית ועד האדם, ּבהנהגת אֹור ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָממׁשיכה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

פרשתנו.)1 טז).)2ריש ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין המאמר.)3ד"ה כותרת ריש )4לשון ח"א

ב). (רה, ב.)5פרשתנו פט, ה.)6שבת מה, א.)7פרשתנו סג, א.)8שבת קנב, רפי"ז.)9ח"ג לתהלים )10תניא רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג וראה הרד"ק. בשם בראשית ר"פ גו"א ירה. ערך להרד"ק השרשים ספר ח. ריש )11יט, תש"ד השיחות ספר

ואילך. 271 ע' ח"כ לקו"ש וראה .116 ע'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
נאמר: השבוע פרשת ‡ÂÈÏבתחילת LbiÂ יוסף e‰È1‡˙È‡Â„‰אל , «ƒ«≈»¿»¿ƒ»

Ó‡na¯מובא  ‰Ê ÏÚ רביעי האדמו"ר שמואל, (רבי מהר"ש הרבי של «∆««¬»
חב"ד) אדמו"רי L‰בשושלת ‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL2 תרכ"ט בשנת ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»

ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacÓ ¯ev˜ ˜¯ ‡e‰L Û‡c] הפותח יותר ארוך ממאמר ¿«∆«ƒƒƒ««¿ƒ
e‰È„‰"בפסוק  ÂÈÏ‡ LbiÂ"3, «ƒ«≈»¿»

¯ev˜a È¯‰ ובתמציתÏk BLÈ ¬≈¿ƒ∆¿»
¯evw‰L Ë¯Ù·e ,˙eÎÈ¯‡‰»¬ƒƒ¿»∆«ƒ

CB¯‡ ‡e‰ BÓˆÚ בוודאי כן, ואם «¿»
המאמר  של התוכן כל את מכיל שהוא

fa‰¯הארוך  ¯‡a˙pL ,[4e‰fL ∆ƒ¿»≈«…«∆∆
ליוסף  יהודה של וההתקרבות הגישה

‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
(Ôn˜Ï„k) ז"ל חכמינו שאמרו ¿ƒ¿«»

להסמיך  שיש להלכה ונפסק בגמרא

להתחלה  ישראל') 'גאל (ברכת גאולה

וכפי  שמונהֿעשרה, תפילת של

להלן. שיוסבר

‰Ê ˜eÒt ‰p‰c ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ¿ƒ≈»∆
יהודה", אליו Ïk"ויגש È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈»

¯etq‰ ˙eÎÈ¯‡ בפרשיות ¬ƒ«ƒ
מקץ  ופרשת וישב פרשת הקודמות,

˙BÚ¯‡Ó‰ ˙eÏLÏzL‰ ˙B„B‡ƒ¿«¿¿«¿…»
·˜ÚÈ ˙„È¯ÈÏ e‡È·‰L∆≈ƒƒƒ««¬…

,ÌÈ¯ˆÓÏ וירידת הרעב יוסף, מכירת ¿ƒ¿«ƒ
וכל  במצרים, אוכל לקנות יעקב בני

האמורי  הפרטים בתורה,שאר ם

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók5 אודות ¿«¬««≈
זו  ‡·eÈירידה ·˜ÚÈ ‰È‰ Èe‡»̄»»«¬…»ƒ

˙B‡ÏLÏLa ÌÈ¯ˆÓÏ „¯ÈÏ≈≈¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»
,ÏÊ¯a ÏL למצרים הירידה שהרי ∆«¿∆

הבתרים' בין ב'ברית נגזרה «∆‡l‡כבר
‰"aw‰ ÏL BcÒÁ „vnL∆ƒ««¿∆«»»
È„ÈŒÏÚ B˙„È¯È ‰˙È‰»¿»¿ƒ»«¿≈
Ï"p‰ ˙BÚ¯‡Ó‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«¿…»««
מרצונו  למצרים ירד יעקב ולמעשה

כבוד. B˙„È¯ÈÂובדרך B˙¯ÈÎnL ,ÛÒBÈ Èa‚Ï Ìb ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿«≈≈∆¿ƒ»ƒƒ»
ÌÈ¯ˆÓÏ וקושי צער של באופן הייתה דבר ‰È˙‰שתחילה של בסופו ¿ƒ¿«ƒ»¿»

"ÌÎÈÙÏ ÌÈ˜Ï‡ ÈÁÏL ‰ÈÁÓÏ"c ÔÙ‡a6 גדולה טובה והביאה ¿…∆¿¿ƒ¿»¿»«ƒ¡…ƒƒ¿≈∆
ובניו. ליעקב

‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡L Ì‚‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈¬«∆≈ƒ¿»≈
BËeLt È„ÈÓ7, את לקבל ויש ƒ≈¿

דברים, של כפשוטם התורה סיפורי

¯ÓBÏ ÌBÏLÂŒÒÁ È¯‰¬≈«¿»«
È¯etÒ dÈÚ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿»»ƒ≈

˙BiNÚÓ,לזה מעבר ולא בלבד «¬ƒ
‡˙È‡„ÎÂ וכמובא¯‰fa8 ¿ƒ¿ƒ»«…«

Ú˜È„Ï‡ÂÂb) ÌÈÏÈ‰·Ó ÌÈ¯‡z¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆
‡˙eÚÈ¯‚Ï ÌÈ¯‡z איומים תארים ¿»ƒƒ¿ƒ»

השבח  היפך ÓB‡L¯של ÈÓ ÏÚ («ƒ∆≈
È¯etÒ ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»ƒ≈

˙BiNÚÓ,בלבד‰¯Bz‰ ‡l‡ «¬ƒ∆»«»
˙ÈÁˆ ‡È‰9 מסיפורי ללמוד ויש ƒƒ¿ƒ

ובכל  זמן בכל והוראות לקחים התורה

ÔBLlÓהיא B˙'Â¯‰'מקום, ¿»ƒ¿
‰‡¯B‰10,ולימוד˜"Î È¯·„Îe »»¿ƒ¿≈

ÓÁ"Â וחמי מורי קדושת כבוד

¯"BÓ„‡11 הריי"צ הרבי «¿
'‡˙È¯B‡'LהתורהŒ¯B‡' eÈ‰ ∆«¿»«¿

,'‡˙È,יבוא אור – מילולית »»
היא «»∆Bz‰L¯‰והמשמעות

‰ÎÈLÓÓומגלה ‡B¯מביאה «¿ƒ»
,Ì„‡‰ ˙‚‰‰a פי על והמתנהג ¿«¿»«»»»
מוארים  חייו ÈNÚpL˙התורה, „ÚÂ¿«∆«¬≈

‡Á„התורה  ÏÎÏ ‰‡¯B‰»»¿»∆»
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יהודה ו אליו ויגש

לּבנים" סימן אבֹות ּבזה 12ׁש"ּמעׂשה והּפרּוׁש , ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

על  ּבפרּוׁשֹו הרמּב"ן ׁשּכתב ּכמֹו רק לא ְְְֵֶַַַַַָָֹהּוא

ּבכל 13הּתֹורה  יׂשראל לכללּות ּכללי סימן ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ואחד  אחד לכל סימן ּגם זהּו אּלא ודֹור, ְְִֶֶֶֶַָָָָָָּדֹור

ּבחּוץֿ ּבהיֹותֹו ּגם עבֹודתֹו, יעבֹוד אפן ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹּבאיזה

ענינים  הּזה ׁשּבּזמן אּלא הּגלּות, ּובזמן ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלארץ

ויגמר  מׁשיח ּוכׁשּיבֹוא ּברּוחנּיּות, רק הם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּלּו

ּכפסקּֿדין  הּגאּולה, את ויתחיל הּגלּות ְְְְִִִֶֶַַַַָָאת

אזי 14הרמּב"ם  יׂשראל, נדחי יקּבץ ׁשּמׁשיח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

הּנ"ל  ּכל  ועלּֿפי ּבגׁשמּיּות. ּגם הענינים ְְְְְְִִִִַַַַַָָָֻימׁשכּו

- ליֹוסף יהּודה הּגׁשת ענין מהּו להבין, ְְְְִִִֵַַַַָָָָצרי

ּבּמאמר, מביא זה ועל האדם. ּבנפׁש ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעבֹודה

ּגאּולה  סמיכת ענין ׁשּזהּו ּבּזהר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּבאר

ְִִָלתפּלה.

הּגאּולה,ÔÈÚ‰Âב) ענין הּוא יֹוסף ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶַַָָ

הּגאּולה  היתה עלֿידֹו ְְֲֵֶַַָָָָׁשהרי

אלקים  ׁשלחני למחיה "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָֹמהרעב,

עלּֿפי  הּוא ׁשהענין ּכפי ּובפרט ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָלפניכם",

ּבחינת  הּוא ׁשּיֹוסף ּבּמאמר, ּכּמבאר ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹקּבלה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו "ּגֹואל", ׁשּנקרא עליֹון' 15'צּדיק ְְְִִֵֶֶֶַָָ

י"ז, ּבגימטרּיא ו"טֹוב" יגאל", טֹוב יגאל ְְְְְִִִִִֵַָָָ"אם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יֹוסף, על ׁשבע16ֿוקאי ּבן "יֹוסף ְְְֵֵֵֶֶַַָָ

ּתפּלת  ּבחינת הּוא ויהּודה ׁשנה". ְְְִִִֵֶַַָָָעׂשרה

"הּפעם  מּלׁשֹון הּוא יהּודה ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָ'ׁשמֹונהֿעׂשרה',

ה'" את ּבּטּול 17אֹודה ּבחינת היא והֹודאה ,18, ְְִִִֶֶַָָ

ׁשּב'ׁשמֹונהֿעׂשרה', ההׁשּתחואֹות ּבחינת הן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהן
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ו.)12 פ"מ, ב"ר ט. לך תנחומא ויחי.)13ראה ס"פ ד. לב, וישלח כ. שם, א. כו, תולדות א. יד, י. שם, ו. יב, לךֿלך

ה"ד.)14 שם ה"א. פי"א מלכים יג.)15הל' ג, ב.)16רות לז, לה.)17וישב כט, ויחי )18ויצא א. כג, ויצא תו"א ראה

ובכ"מ. א. מה,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
,„Á‡Â יהודי מקום לכל ובכל זמן המדרש מאמר Úe„iÎÂבכל ¿∆»¿«»«

˙B·‡ ‰NÚn"L ויעקב יצחק אברהם, האבות של והנהגותיהם מעשיהם ∆«¬≈»
הדורות ÌÈaÏוהוראה ÔÓÈÒהם  בכל ישראל בני 12Le¯t‰Â"כל , ƒ»«»ƒ¿«≈

‰¯Bz‰ ÏÚ BLe¯Ùa Ô"aÓ¯‰ ·˙kL BÓk ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰Êa13 »∆…«¿∆»«»«¿«¿≈««»
ÈÏÏk ÔÓÈÒ e‰fL כללית הוראה ∆∆ƒ»¿»ƒ
Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎÏ ישראל לבני ƒ¿»ƒ¿»≈

כעם  ‡l‡ככלל, ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa¿»»∆»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔÓÈÒ Ìb e‰Ê∆«ƒ»¿»∆»¿∆»

בפרט  ישראל ‡ÔÙמבני ‰ÊÈ‡a¿≈∆…∆
B˙„B·Ú „B·ÚÈ,הרוחנית ה' עבודת «¬¬»

זמן  ובכל מקום B˙BÈ‰aבכל Ìb«ƒ¿
,˙eÏb‰ ÔÓÊ·e ı¯‡ÏŒıeÁa¿»»∆ƒ¿««»

‰f‰ ÔÓfaL ‡l‡ הגלות זמן ∆»∆«¿««∆
el‡ ÌÈÈÚ את לעבוד עלינו שבהם ƒ¿»ƒ≈

האבות  למעשי בדומה ¯˜ה' Ì‰≈«
ÁÈLÓ ‡B·iLÎe ,˙eiÁe¯a¿»ƒ¿∆»»ƒ«

¯Ó‚ÈÂ ויבטל ‰eÏb˙יסיים ˙‡ ¿ƒ¿…∆«»
Œ˜ÒÙk ,‰Ïe‡b‰ ˙‡ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿«

Ì"aÓ¯‰ ÔÈc14ıa˜È ÁÈLnL ƒ»«¿«∆»ƒ«¿«≈
Ï‡¯NÈ ÈÁ„ ללא ישראל בני וכל ƒ¿≈ƒ¿»≈

מהגלות, יצאו הכלל מן »¬‡ÈÊיוצא
ÌÈÈÚ‰ eÎLÓÈ רק קיימים שכיום À¿¿»ƒ¿»ƒ

eiÓL‚a˙.ברוחניות  Ìb«¿«¿ƒ
Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ ההקדמה ¿«ƒ»««

על  התורה וסיפורי נצחית היא שהתורה

לכל  הוראה הם והשבטים האבות

זמן  בכל מקום יהודי CÈ¯»̂ƒובכל
˙Lb‰ ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ¿««»«
‰„B·Úa - ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈»¬»

‰‡„Ì?הרוחנית  LÙa¿∆∆»»»
‡È·Ó ‰Ê ÏÚÂ מהר"ש הרבי ¿«∆≈ƒ

¯Ó‡na,הנזכר¯‰fa ¯‡a˙pL ««¬»∆ƒ¿»≈«…«
e‰fL ליוסף יהודה ÔÈÚגישת ∆∆ƒ¿«

‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ וכפי ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
ומבאר. שממשיך

ÛÒBÈ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
È¯‰L ,‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»∆¬≈

‰Ïe‡b‰ ‰˙È‰ B„ÈŒÏÚ(מצרים כל (ושל ישראל בני Ú¯‰Ó·,של «»»¿»«¿»≈»»»
·e˙kL BÓk של שיוסף בסופו כי מכירתו על להתעצב לא לאחיו אמר ¿∆»

התברר ÈÙkדבר Ë¯Ù·e ,"ÌÎÈÙÏ ÌÈ˜Ï‡ ÈÁÏL ‰ÈÁÓÏ Èk"ƒ¿ƒ¿»¿»«ƒ¡…ƒƒ¿≈∆ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÚ‰Lהרעב בשנות פירנס nk·‡¯שיוסף ,‰Ïa˜ ÈtŒÏÚ ‡e‰ ∆»ƒ¿»«ƒ«»»«¿…»
' ˙ÈÁa ‡e‰ ÛÒBiL ,¯Ó‡na'ÔBÈÏÚ ˜Ècˆ בתורת מבואר ««¬»∆≈¿ƒ««ƒ∆¿

מעולם  (נשמה גבוהה נשמה בעל צדיק הוא ש'צדיקֿעליון' החסידות,

צדיק  ה'. בגדולת גבוהות השגות לו ויש האלוקית באמת הקשור האצילות)

מלמעלה  העולםֿהזה על מביט זה

הגשמיות  התאוות ולכן למטה

להיות  לו מפריעות לא והחומריות

מהוות  לא ואפילו באלוקות בדביקות

דרגתו  זוהי ה'. בעבודת ניסיון לגביו

ניהול  כדי תוך שגם הצדיק יוסף של

בקדושֿ דבוק היה מצרים כלכלת

'צדיקֿ ואילו בתכלית, ברוךֿהוא

של  בדרך לאלוקות מתקרב תחתון'

בנימין  כמו למעלה, מלמטה התעלות

אמו  רחל לו קראה שבלידתו יוסף אחי

והרי  בצער, שנולד להורות "בןֿאוני"

גם  ולכן הגבורה, למידת שייך צער

גבורה  של בדרך הייתה שלו ה' עבודת

ביטול  תוך למעלה, מלמטה והעלאה

וכאמור, לאלוקות. הזה עולם ענייני

עליון' 'צדיק הוא «¿pL∆ƒ˜¯‡יוסף
·e˙kL BÓk ,"Ï‡Bb"15 ≈¿∆»

המשפחה  קרוב לגבי רות במגילת

לרכוש  אמור את שהיה ו'לגאול'

ובניו אלימלך של Ì‡"ƒהנחלה
·BË CÏ‡‚Èשמו היה Ï‡‚È",כך ƒ¿»≈ƒ¿»

È‡˜Â ,Ê"È ‡i¯ËÓÈ‚a "·BË"Â¿¿ƒ«¿ƒ»¿»≈
הרוחנית, במשמעות »ÏÚוהכוונה,

·e˙kL BÓk ,ÛÒBÈ16 בתורה ≈¿∆»
וישב ŒÚ·Lבפרשת Ôa ÛÒBÈ"≈∆¿«

."‰L ‰¯NÚ∆¿≈»»
˙lÙz ˙ÈÁa ‡e‰ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ«¿ƒ«
‰„e‰È Èk ,'‰¯NÚŒ‰BÓL'¿∆∆¿≈ƒ¿»

‡e‰ שמו קריאת לגבי בתורה ככתוב

˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰" ÔBLlÓƒ¿«««∆∆
"'‰17˙ÈÁa ‡È‰ ‰‡„B‰Â ,¿»»ƒ¿ƒ«

Ïeha18, המנהלים שניים למשל כמו ƒ
חבירו  לדברי ומודה דעתו את מבטל ואחד ‰Ôויכוח, Ô‰Â הביטול עניין ¿≈≈

'‰¯NÚŒ‰BÓL'aL ˙B‡ÂÁzL‰‰ ˙ÈÁa לכרוע תיקנו שחכמים ¿ƒ««ƒ¿«¬»∆ƒ¿∆∆¿≈
האדם  קומת של והכיפוף ההשתחוויה כי שמונהֿעשרה בתפילת ולהשתחוות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז

 למלל ימא    7 

ז

ה'תשכ"ט  טבת, ז' ויגש, פרשת שבת

ּכתיב  יהּודה ּבלידת מּלדת",18וגם "וּתעמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

ּתפּלה" אּלא עמידה ("אין היא 19ו'עמידה' ( ְֲֲִִִִֵֶַָָָָ

ּבּטּול  ּבתחּלת 20ּבחינת ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ואחרּֿכ ּגֹו', להוי' הֹודּו אֹומרים ְְְֲִִַַַַָָָָהּתפּלה

ּוקריאתֿ קריאתֿׁשמע ּברכֹות ּדזמרה', ְְְְְְְִִִִֵַַַָ'ּפסּוקי

והּנה, ל'ׁשמֹונהֿעׂשרה'. ׁשּמּגיעים עד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַׁשמע,

ּבפרטי  ההתּבֹוננּות הּוא ּדזמרה' 'ּפסּוקי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָענין

ה'" מעׂשי רּבּו "מה מעׂשי21עניני ּגדלּו ּו"מה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָ

כּו'.22ה'" התּפעלּות לידי ּבא ׁשעלֿידיֿזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַָ

ּבענין  היא ההתּבֹוננּות קריאתֿׁשמע ְְְְְְְְִִִִִַַַַּובברכֹות

ּברעׁש הּקדׁש, וחּיֹות הּׂשרפים הּמלאכים, ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹעבֹודת

"ואהבּת" ענין נעׂשה ּובקריאתֿׁשמע כּו', ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּגדֹול

ויראה', 'אהבה ענין ׁשהּוא לכם", ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָו"הּׁשמרּו

מּצד  הּלב התּפעלּות ׁשל ּבאפן הּוא זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּכל

ליּבא" "ּבינה ענין ׁשּזהּו כּו', ואחר23ֿההּׂשגה . ְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

העמידה  ענין ׁשהּוא ל'ׁשמֹונהֿעׂשרה', ּבאים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּכ

מריּה קּמי ּכעבּדא ּגדֹול, ׁשּמתּבּטל 24ּבבּטּול עד , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מציאּות), אֹויס ווערט (ער לגמרי ְְְְְִִִֵֶֶַמּמציאּותֹו

ענין  הּוא ׁשּיֹוסף וכיון יהּודה. ׁשל ענינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּזהּו

('ׁשמֹונהֿ הּתפּלה ענין הּוא ויהּודה ְְְְִִִֶַַַָָָהּגאּולה,

ענין  הּוא ליֹוסף יהּודה הּגׁשת ענין הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָעׂשרה'),

ּבּמדרׁש וכדאיתא לתפּלה, ּגאּולה 25סמיכת ְְְְְְִִִִִִַַָָָָ

נאמר  זה ׁשעל ליֹוסף, יהּודה הּגׁשת 26ּבענין ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָ

וכן  ּביניהם", יבֹוא לא ורּוח יּגׁשּו ּבאחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ"אחד

ּגאּולה  ּבין מפסיקין ׁשאין ּותפּלה, ּבגאּולה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָהּוא

ְִִָלתפּלה.

הּסדר ‡Cג) ּותפּלה, ּבגאּולה הרי להבין, צרי «ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

(ולא  לתפּלה ּגאּולה ׁשּסֹומכים ְְְְִִִֶָָֹהּוא
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ב.)19 כו, ב. ו, ובכ"מ.)20ברכות ג. כ, נשא לקו"ת ב. כט, וישב תו"א כד.)21ראה קד, ו.)22תהלים צב, תקו"ז )23שם

א). (יז, א.)24בהקדמה י, ב.)25שבת פצ"ג, ח.)26ב"ר מא, איוב

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לאלוקות, שלו להתבטלות ביטוי È˙k·היא ‰„e‰È ˙„ÈÏa Ì‚Â18 על ¿«¿≈«¿»¿ƒ

אמו פסקה"ÓÚzÂ„לאה ÈÓÚ'Â„‰'עצרה, ,"˙„lÓ הגמרא (כדברי ««¬…ƒ∆∆«¬ƒ»
ש  לומדים ויפלל' פנחס "ויעמוד בתהלים ‡l‡שמהפסוק ‰„ÈÓÚ ÔÈ‡"≈¬ƒ»∆»

"‰lÙz19 עמדתי אשר ה' "חי הנביא באליהו האמור בפסוק גם שנרמז כפי ¿ƒ»
Ïehaלפניו") ˙ÈÁa ‡È‰20. ƒ¿ƒ«ƒ

הביטול  עניין את ומפרט וממשיך

בתפילה: לאלוקות

˙lÁ˙a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰Ï e„B‰ ÌÈ¯ÓB‡ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ«¬»»

,'Bb לעיל שהובא כמו הודאה לשון

מלשון  יהודה של שמו "הפעם לגבי

ה'" את 'È˜eÒtאודה CkŒ¯Á‡Â¿««»¿≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎ¯a ,'‰¯ÓÊc¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¿«
ÌÈÚÈbnL „Ú ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜e¿ƒ«¿««∆«ƒƒ

'‰¯NÚŒ‰BÓL'Ï תכלית שזהו ƒ¿∆∆¿≈
שמונהֿעשרה  תפילת וכאמור, הביטול

יהודה. של עניינו היא

ÔÈÚ ,‰p‰Â של הפנימי התוכן ¿ƒ≈ƒ¿«
‡e‰ '‰¯ÓÊc È˜eÒt'¿≈¿ƒ¿»
‰Ó" ÈÈÚ ÈË¯Ùa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈»

"'‰ EÈNÚÓ ea¯21‰Ó"e ««¬∆«
"'‰ EÈNÚÓ eÏ„b22,'ה גדולת »¿«¬∆

כמפורט  מהבריאה, ניכרת שהיא כפי

פסוקיֿדזמרה בפרקי »∆ŒÏÚLבהרחבה
‰ÊŒÈ„È זו התבוננות a‡מתוך ¿≈∆»

ומתבונן  המתפלל ≈È„ÈÏƒהאדם
˙‰˙eÏÚt מגדולת והתרגשות ƒ¿«¬

eÎ'.הבורא
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎ¯··e¿ƒ¿¿ƒ«¿«

˙eBa˙‰‰ המתפלל האדם של «ƒ¿¿
'‰ ˙„B·Ú ÔÈÚa ‡È‰ הרוחנית ƒ¿ƒ¿«¬«

BiÁÂ˙של ÌÈÙ¯O‰ ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ«¿»ƒ¿«
,L„w‰ שונות ודרגות שונים סוגים «…∆

ה' את ועבודתם עליונים מלאכים של

eÎ',היא ÏB„b LÚ¯a¿««»
‰NÚ ÚÓLŒ˙‡È¯˜·e,נפעל ƒ¿ƒ«¿««¬»

של  המיוחדת ההתבוננות עלֿידי

"z·‰‡Â"קריאתֿשמע  ÔÈÚƒ¿«¿»«¿»
ה' ÌÎÏ"אהבת e¯ÓM‰"Â¿ƒ»¿»∆

ה', מיראת כתוצאה ה' מצוות על ÈÂ¯‡‰',מלעבור ‰·‰‡' ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¬»¿ƒ¿»
‰Ê ÏkL'ה ויראת ה' אהבת רגשות של ÏLההתעוררות ÔÙ‡a ‡e‰ ∆»∆¿…∆∆

˙eÏÚt˙‰ התרגשות„vÓ ·l‰ של וההתבוננות ‰‰O‚‰כתוצאה ƒ¿«¬«≈ƒ«««»»
ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ ב'פתח האמור של הפנימית "Èa‰אליהו'המשמעות ∆∆ƒ¿«ƒ»

"‡aÈÏ23 השכלית שההתבוננות הדברים סדר זהו שכן הלב, היא בינה ƒ»
שבלב. הרגש את מעוררת שבשכל הבינה בחלק הוא שעיקרה

CkŒ¯Á‡Â השלבים כל לאחר ¿««»
(הודאה), הודו שהם לעיל, האמורים

והתפעלות  (התבוננות דזמרה פסוקי

ברכות  הבריאה), מתוך ה' מגדולת

בעבודת  (התבוננות שמע קריאת

(התבוננות  שמע קריאת המלאכים),

ויראה) אהבה ÌÈ‡a»ƒשמעוררת
ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰¯NÚŒ‰BÓL'Ïƒ¿∆∆¿≈∆ƒ¿«

‰„ÈÓÚ‰'ה ÏB„b,לפני  Ïeh·a »¬ƒ»¿ƒ»
dÈ¯Ó Èn˜ ‡c·Úk24, כעבד ¿«¿»«≈»≈

משלו  רצונות לו שאין אדונו לפני

מוחלט  בביטול לאדונו בטל »Ú„וכולו
È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈

˙e‡ÈˆÓ ÒÈB‡ Ë¯ÚÂÂ ¯Ú) הוא ∆∆¿¿ƒ
מציאות  מלהיות e‰fLחדל ,(∆∆

‰„e‰È ÏL BÈÚ כדי עד הודאה ƒ¿»∆¿»
האישית. המציאות של מוחלט ביטול

ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈ƒ¿«
‰Ïe‡b‰,(לעיל e‰ÈÂ„‰(כמבואר «¿»ƒ»

Œ‰BÓL') ‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»¿∆
˙Lb‰ ÔÈÚ È¯‰ ,('‰¯NÚ∆¿≈¬≈ƒ¿««»«
ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈ƒ¿«
,‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»

‡˙È‡„ÎÂ וכמובאL¯„na25 ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»«¿»¿≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL26 באיוב„Á‡" ∆«∆∆¡«∆»
‡B·È ‡Ï Áe¯Â eLbÈ „Á‡a¿∆»ƒ»¿«…»

,"Ì‰ÈÈa התקרבות של הגשה היינו ≈≈∆
שום  ביניהם שאין עד ביותר גדולה

Ïe‡‚a‰הפסק  ‡e‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»
,‰lÙ˙e צריכה ביניהם שהסמיכות ¿ƒ»

עד  מוחלטת קירבה ≈∆ÔÈ‡Lלהיות
ÔÈ˜ÈÒÙÓכלל‰Ïe‡b ÔÈa «¿ƒƒ≈¿»

.‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»
C‡ ÔÈ·‰Ïעדיין‚) CÈ¯ˆ פרט «»ƒ¿»ƒ

לתפילה, גאולה לסמיכת ליוסף יהודה הגשת בין ההשוואה של זה בעניין נוסף

‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ÌÈÎÓBqL ‡e‰ ¯„q‰ ,‰lÙ˙e ‰Ïe‡‚a È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ»«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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 8   למלל ימא  

יהודה ח אליו ויגש

- ּגאּולה ענינֹו ׁשּיֹוסף וכיון לגאּולה), ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָּתפּלה

לגׁשת  יֹוסף צרי היה ּתפּלה, ענינֹו ְְִִִִֵֶֶָָָָָָָויהּודה

ולּמה  לתפּלה , ּגאּולה סמיכת עלּֿדר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָליהּודה,

סמיכת  עלּֿדר ׁשּזהּו יֹוסף, אל יהּודה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָנּגׁש

לגאּולה. ְְִִָָּתפּלה

"לכה ÔÈ·‰Ïeד) ענין ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְְִִִִֶַַָָָ

ׁשּבת  ּפני ּכּלה לקראת ְְִִֵַַַָָּדֹודי

ליל 27נקּבלה" ּבכל לאמרֹו יׂשראל (ּכמנהג ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

ידּוע 28ׁשּבת  ּדהּנה ענין 29). הּוא הּׁשּבת ׁשענין ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּדכׁשם  והינּו, הּׁשבּוע, ימֹות ּכל ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּתפּלה

ּכמֹו למעלה, מּלמּטה העלּיה הּוא הּתפּלה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָׁשענין

מּגיע 30ׁשּכתּוב  וראׁשֹו ארצה מּצב "סּלם ְְִֶַַַָָָָֹֻֻ

ּבּזהר  ואיתא צלֹותא",31הּׁשמימה", ּדא - "סּלם ְְְִַַַָָָָָָָֹֻ

העֹולמֹות  עלּית ענין הּוא הּׁשּבת ענין ְְְֲִִִֵַַַַַָָָּכמֹוֿכן

ענין  הּוא הּתפּלה ׁשענין ּוכׁשם למעלה. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּלמּטה

ּכי  ּבׁשּבת, ּגם הּוא ּכן הּנה (ּכּנ"ל), ְִִִֵֵַַַַַָהּבּטּול

ּבמלאכה, ׁשאסּור ׁשביתה, מּלׁשֹון הּוא ְְְִִִֶַָָָָָ'ׁשּבת'

הּבּטּול  ענין להיֹות 32ׁשּזהּו ׁשּתּוכל ּכדי אמנם, . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּכח  נמׁש להיֹות צרי למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹהעלּיה

אֹומרת  יׂשראל' ׁש'ּכנסת וזהּו מּלמעלה. זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעל

ׁשּבת  ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי "לכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָלהּקּב"ה

ה"ּכ ענין להיֹות ׁשּיּוכל ׁשּבכדי ּלה",נקּבלה", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

למעלה, מּלמּטה והעלּיה הּכּליֹון ענין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָׁשהּוא

לקראת  ּדֹודי "לכה להיֹות צרי זה ּבׁשביל ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנה

ל'כנסת  מּלמעלה ההמׁשכה ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּכּלה",

יּוכל  ועלֿידיֿזה "ּכּלה", ׁשּנקראת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראל'

ּכּמבאר  למעלה, מּלמּטה והעלּיה הּכּליֹון ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹלהיֹות
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ואילך.)27 כח ס"ע תרכ"ט סה"מ ראה – לקמן וש"נ.)28בהבא ס"ז. פי"ז הכולל שער א.)29ראה מא, בהר לקו"ת ראה

יב.)30 כח, א).)31ויצא (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, לקו"ת )32זח"א ב. יב, לךֿלך תו"א ראה

ובכ"מ. ד. מב, שם

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
לה  ומסמיכים מקדימים שמונהֿעשרה, בתפילת שפותחים לפני כלומר,

ישראל' 'גאל ברכת היינו ומקדימים (ÏÂ‡'גאולה', lÙz‰סומכים ¿…¿ƒ»
,‰lÙz BÈÚ ‰„e‰ÈÂ - ‰Ïe‡b BÈÚ ÛÒBiL ÔÂÈÎÂ ,(‰Ïe‡‚Ïƒ¿»¿≈»∆≈ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»

לעיל, L‚Ïכמבואר ÛÒBÈ CÈ¯ˆ ‰È‰˙ÎÈÓÒ C¯cŒÏÚ ,‰„e‰ÈÏ ˙ »»»ƒ≈»∆∆ƒ»«∆∆¿ƒ«
‰Ïe‡b והכנה הקדמה בתור ¿»

Ï‡ ‰„e‰È Lb ‰nÏÂ ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»¿»»ƒ«¿»∆
˙ÎÈÓÒ C¯cŒÏÚ e‰fL ,ÛÒBÈ≈∆∆«∆∆¿ƒ«

‰lÙz והתקרבותה?‰Ïe‡‚Ï ¿ƒ»ƒ¿»
ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe („¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
È„Bc ‰ÎÏ" ÔÈÚ ‰lÁz¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
˙aL Èt ‰lk ˙‡¯˜Ïƒ¿««»¿≈«»

"‰Ïa˜27Ï‡¯NÈ ‚‰Ók) ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»≈
B¯Ó‡Ï זה ÏÈÏפיוט ÏÎa ¿»¿¿»≈

˙aL28Úe„È ‰p‰c בתורת 29). «»¿ƒ≈»«
‰e‡החסידות  ˙aM‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«««»

˙BÓÈ Ïk ÏL ‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆»¿
ÔÈÚL ÌLÎc ,eÈ‰Â ,Úe·M‰«»«¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿«

‰iÏÚ‰ ‡e‰ ‰lÙz‰ ההתעלות «¿ƒ»»¬ƒ»
האדם  ÏÚÓÏ‰של ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

e˙kL·לאלוקות, BÓk30 בסולם ¿∆»
vÓ·יעקב שבחלום  ÌlÒ"À»À»
הזה ‡¯ˆ‰ בעולם BL‡¯Âלמטה «¿»¿…

‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ בעולמות למעלה «ƒ««»»¿»
È‡Â˙‡העליונים  fa31‰¯מובא ", ¿ƒ»«…«

,"‡˙BÏˆ ‡c - ÌlÒ" תפילה זו À»»¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ˙aM‰ ÔÈÚ ÔÎŒBÓk¿≈ƒ¿«««»ƒ¿«
‰hÓlÓ ˙BÓÏBÚ‰ ˙iÏÚ¬ƒ«»»ƒ¿«»

לאלקות.ÏÚÓÏ‰והתקרבותם  ¿«¿»
תורה' ב'ליקוטי זה בעניין (וכמבואר

הזקן: בחינת לאדמו"ר הוא דשבת ..."

ומעשים  והתורה העולמות, עליות

מתעלים  החול ימי כל של טובים

שמתכללים  לא ואמנם בשבת, למעלה

למהות  אפשר אי כי ממש בשבת

אלא  בשבת, שתוכלל שבחול העבודה

שכתוב  וכמו שבת, הארת יום בכל שיש

שבה  התפלה והוא השבת, יום את זכור

טובים  ומעשים התורה ועולים נכללים

שעולים  העולמות עליות שם על תמיד עולת נקראת התפלה כי היום, כל של

עליות  שם על שבת עולת נקראת שהשבת כמו התפלה... בזמן מעלה למעלה

ומעשים  התורה כל עם החול ימי כל של התפלות כך ואחר שבשבת, העולמות

באריכות). שם עיין ממש...", בשבת נכללים בהן שנכללו טובים

Ï"pk) Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚL ÌLÎe לידי בא שהדבר ¿≈∆ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿««ƒ««
שבתפילה  העמידה בענין גם Èkביטוי ,˙aLa Ìb ‡e‰ Ôk ‰p‰ ,(ƒ≈≈«¿«»ƒ

‰˙È·L ÔBLlÓ ‡e‰ '˙aL'«»ƒ¿¿ƒ»
ומנוחה, «∆eÒ‡L¯הפסקה
e‰fL ,‰Î‡ÏÓa העבודה העדר ƒ¿»»∆∆

‰Ïehaוהמלאכה  ÔÈÚ32 שהרי ƒ¿««ƒ
ביטוי  אין ויוצר, פועל אינו כשהאדם

ולאישיותו. למציאותו

˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k ,ÌÓ‡»¿»¿≈∆«ƒ¿
‰iÏÚ‰ ביום והעולמות האדם של »¬ƒ»

ˆ¯CÈהשבת  ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»»ƒ
‰Ê ÏÚ Ák‰ CLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»«…««∆

הזו  e‰ÊÂלעלייה .‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿∆
˙¯ÓB‡ 'Ï‡¯NÈ ˙Òk'L∆¿∆∆ƒ¿»≈∆∆
˙‡¯˜Ï È„Bc ‰ÎÏ" ‰"aw‰Ï¿«»»¿»ƒƒ¿«
,"‰Ïa˜ ˙aL Èt ‰lk«»¿≈«»¿«¿»
ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«
ÔBÈlk‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰lk"‰««»∆ƒ¿««ƒ»
הנפש, כלות מלשון וצמאון, תשוקה

להתעלות  שאיפה «iÏÚ‰Â¿»¬ƒ‰מתוך
ÏÈ·La ‰p‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

‰Ê להתעלות יצליח אכן שהאדם כדי ∆
È„Bc ‰ÎÏ" ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿»ƒ

,"‰lk ˙‡¯˜Ï,'שה'דוד היינו ƒ¿««»
ויבוא, ילך הקדושֿברוךֿהוא, הוא

האדם, לקראת ÔÈÚכביכול, ‡e‰L∆ƒ¿«
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ֿמהקדוש ««¿»»ƒ¿«¿»

העליו  ∆∆¿ÒÎ'Ïƒ˙ן ברוךֿהוא
,"‰lk" ˙‡¯˜pL 'Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿≈«»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ההתעוררות בכוח ¿«¿≈∆
מלמעלה  BÈ‰Ï˙וההמשכה ÏÎeÈ«ƒ¿

כך  והתשוקה ‰ÔBÈlkאחר הצימאון «ƒ»
הנפש  כלות ההתעלות iÏÚ‰Â‰עד ¿»¬ƒ»

ÏÚÓÏ‰האדם של  ‰hÓlÓ אל ƒ¿«»¿«¿»
Ê‰האלוקות, ÔÈÚ ¯‡·nk של «¿…»ƒ¿»∆

התעוררות  דלעילא', 'אתערותא

התעוררות  דלתתא', ל'אתערותא כוח הנותנת האלקות, מצד מלמעלה,

האדם, מצד Bz¯‰'מלמטה, ÈËewÏ'a33 הזקן ÈLe¯„·eלאדמו"ר ¿ƒ≈»ƒ¿≈
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ט

ה'תשכ"ט  טבת, ז' ויגש, פרשת שבת

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה אדמֹו"ר 33ענין ּובדרּוׁשי ְְְְִִִֵֵֶַָָ

הּתֹורה'34האמצעי  ּבאריכּות.35ּוב'אֹור ְְֲִִֶַַָָָ

e‰ÊÂ ׁשּכדי לתפּלה, ּגאּולה סמיכת ענין ּגםּֿכן ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

צרי ּבּתפּלה, העלּיה ענין להיֹות ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָׁשּיּוכל

ענין  ׁשּזהּו מּלמעלה, זה על הּכח נמׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות

ויהּודה  ּביֹוסף  ועלּֿדרֿזה הּגאּולה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָסמיכת

ׁשּיּוכל  ׁשּכדי ּותפּלה), ּגאּולה הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ(ׁשענינם

יהּודה), ׁשל (ענינֹו ּבּתפּלה העלּיה ענין ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלהיֹות

והּוא  מּלמעלה, ּכח נתינת ּתחּלה להיֹות ְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹצריכה

ׁשּזהּו ּגאּולה), (ׁשענינֹו מּיֹוסף ההמׁשכה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָענין

ׁשּלפניֿזה  הּפרׁשה ּבסֹוף ּׁשּכתּוב אֹודֹות 36מה ְְִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבנימין. ּבאמּתחת יֹוסף ׁשהטמין הּכסף ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָּגביע

ּתחּתֹון' 'צּדיק הּוא ּבנימין "ּגביע 37ּדהּנה, וענין , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָ

הּוא  ׁש'ּכסף ' ּכּידּוע האהבה, ענין הּוא ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכסף"

ּבּתניא  ׁשּכתּוב ּוכמֹו האהבה, ׁש'ּכסף'38ענין ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ

"אבי לבית נכספּתה "נכסף מּלׁשֹון ,39הּוא ְְְְְִִִִֵַָָֹ

ענין  את ּבבנימין ּופעל המׁשי ׁשּיֹוסף ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהינּו,

לאלקּות  הּמסּתרת 40האהבה האהבה ענין והּוא . ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּיֹוסף  וּזהּו מּיׂשראל, ואחת אחד ּבכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

oinhdאינּה ׁשהאהבה  הינּו הּכסף, ּגביע את ¦§¦ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

היא  אּלא האהבה, את מרּגיׁש ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבהתּגּלּות,

הּדבר  וטעם מסּתרת. ׁשּבנׁשמֹות 41אהבה לפי , ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשּתהיה  איֿאפׁשר מּזה, ּולמּטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָה'ּבינֹונים'

יניקה  מּזה ּתהיה ׁשּלא ּכדי ּבגּלּוי, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹהאהבה

הּוא  ׁשהרע ּדכיון חסֿוׁשלֹום, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָלסטראֿאחרא

ׁשהאהבה  להיֹות יכֹול לכן אצלם, ּבגּלּוי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָעדין
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א).)33 צז, (ברכה בחדשו חודש מדי והי' ג.)34ד"ה ריא, דא"ח עם הנ"ל )35סידור חודש מדי והי' לד"ה קיצורים ראה

א'תשמא. ע' סוכות תתקנ. ע' בלק אוה"ת וראה א'תתצט. ע' ברכה א. כה, ח"א בראשית ואילך.)36באוה"ת ב מד, מקץ

ד.)37 פ, תרומה תו"א ב. קנג, זח"א ל.)39פ"נ.)38ראה לא, אדמו"ר )40ויצא במאמרי הכסף, גביע גביעי ואת ד"ה ראה

א. שמג, מקץ אוה"ת ואילך. רצה ע' מקץ ואילך.)41האמצעי, א צ, מסעי לקו"ת ראה

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
של  החסידות ‰‡ÈÚˆÓמאמרי ¯"BÓ„‡34'‰¯Bz‰ ¯B‡'·e35 «¿»∆¿»ƒ¿«»

צדק' ה'צמח eÎÈ¯‡a«¬ƒ˙.לאדמו"ר
‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ ÔkŒÌb e‰ÊÂ המשמעות לפי ופעולתו ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»

‰iÏÚ‰הפנימית, ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„kL האדם lÙza‰של ∆¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»«¿ƒ»
מלמטה  לאלקות התקרבות שהיא

CLÓלמעלה, ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»
e‰fL ,‰ÏÚÓlÓ ‰Ê ÏÚ Ák‰«…««∆ƒ¿«¿»∆∆

‰Ïe‡b‰ ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ הבאה ƒ¿«¿ƒ««¿»
התפילה. לפני

‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈ƒ»
‰Ïe‡b ‡e‰ ÌÈÚL) שהיא ∆ƒ¿»»¿»

יוסף של עניינו lÙ˙e‰עניינו שהיא ¿ƒ»
יהודה  ÏÎeiLשל È„kL ,(∆¿≈∆«

‰lÙza ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»«¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ,(‰„e‰È ÏL BÈÚ)ƒ¿»∆¿»¿ƒ»

BÈ‰ÏÁk ˙È˙ ‰lÁz ˙ ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«…«
ÔÈÚוהתעוררות ‡e‰Â ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ והתגלות התעוררות ««¿»»
,(‰Ïe‡b BÈÚL) ÛÒBiÓƒ≈∆ƒ¿»¿»
ÛBÒa ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿

‰ÊŒÈÙlL ‰L¯t‰36 בסוף «»»»∆ƒ¿≈∆
ויגש  פרשת לפני שבאה מקץ פרשת

ÔÈÓË‰L ÛÒk‰ ÚÈ·b ˙B„B‡¿ƒ««∆∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈa ˙ÁzÓ‡a ÛÒBÈ ככל ≈¿«¿««ƒ¿»ƒ

שממשיך  כפי שבתורה הסיפור פרטי

ומבאר.

˜Ècˆ' ‡e‰ ÔÈÓÈa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»ƒ«ƒ
'ÔBzÁz37, שיוסף לעיל כמובא «¿

בדרגה  הנמצא עליון' 'צדיק הוא

'צדיק  הוא ובנימין מהעולם שלמעלה

עצמו  התחתון העולם מתוך תחתון',

‡e‰ "ÛÒk‰ ÚÈ·b" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿ƒ««∆∆
‰·‰‡‰ ÔÈÚ,לאלקות האדם של ƒ¿«»«¬»

‡e‰ 'ÛÒk'L Úe„ik על משל «»«∆∆∆
·e˙kL BÓÎe ,‰·‰‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬»¿∆»

‡Èza38ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÛÒk'L ««¿»∆∆∆ƒ¿
ישראל  לארץ לחזור כדי לבן מבית שברח לאחר אבינו ליעקב לבן דברי

‰zÙÒÎ ÛÒÎ" שקשורות תחושות שהם וגעגועים תשוקה לשון ƒ¿…ƒ¿«¿»
‡·EÈ"באהבה  ˙È·Ï39ÛÒBiL ,eÈ‰Â מבנימין , למעלה שנמצא ¿≈»ƒ¿«¿∆≈

CÈLÓ‰למטה ‰‡‰·‰ועורר ÏÚÙeמלמעלה ÔÈÚ ˙‡ ÔÈÓÈ·a ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»«¬»
˙e˜Ï‡Ï40 לעניין בדומה זה הפעולה והרי ועניין לתפלה גאולה סמיכת ∆¡…

בהרחבה. לעיל כמוסבר יהודה, על יוסף של ה'e‰Â‡וההשפעה אהבת ¿
בבנימין  מעורר ‰zÒn¯˙שיוסף ‰·‰‡‰ ÔÈÚ יהודי בכל הקיימת ƒ¿«»«¬»«¿À∆∆

פעולה  כל ללא גם נשמתו, טבע מצד

וזו  האהבה, את לעורר כדי מצידו

ה' באהבת ‡Á„בחינה ÏÎa LiL∆≈¿»∆»
,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â לו שאין מי גם ¿««ƒƒ¿»≈

של  רגשות 'להוליד' והיכולת הכוח

ידי  על בליבו ה' התבוננות אהבת

ה' ‰ÔÈÓËבגדלות ÛÒBiL e‰fÂ¿∆∆≈ƒ¿ƒ
eÈ‰ ,ÛÒk‰ ÚÈ·b להורות ‡˙ ∆¿ƒ««∆∆«¿

כך  לעורר L‰‡‰·‰על שבכוונתו ∆»«¬»
ידי  על «≈‡dÈכך בבנימין

˙‡ LÈb¯Ó BÈ‡L ,˙elb˙‰a¿ƒ¿«∆≈«¿ƒ∆
‰·‰‡ ‡È‰ ‡l‡ ,‰·‰‡‰»«¬»∆»ƒ«¬»

˙¯zÒÓ ברגש ביטוי מקבלת שלא ¿À»∆
קיימת. היא ומכלֿמקום וניכר גלוי

¯·c‰ ÌÚËÂ41, לכך הסיבה ¿«««»»
אהבה  רק בבנימין מעורר שיוסף

וניכרת  גלוייה אהבה ולא מסותרת

היא  BÓLaL˙ומורגשת ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ¿
'ÌÈBÈa'‰'ה'בינוני לדרגת הכוונה «≈ƒ

היינו  התניא, בספר מבוארת שהיא כפי

כי  'בינוני' הוא הרוחניֿנפשי שבמצבו

האלוקית  והנפש שלו הבהמית הנפש

בהנהגתו  אך מלחמה, מנהלות שבו

ובמעשה  בדיבור במחשבה, בפועל,

חוטא  שאינו כצדיק מתנהג הוא

fÓ‰לעולם  ‰hÓÏe ובוודאי ¿«»ƒ∆
שלמטה  מי לגבי נכונים שהדברים

'בינוני', יתכן ‡LÙ‡ŒÈ¯מדרגת לא ƒ∆¿»
‰·‰‡‰ ‰È‰zL'להÈel‚a ∆ƒ¿∆»«¬»¿ƒ

האדם, בלב ונרגש הניכר ≈¿È„kבאופן
‰˜ÈÈ ‰fÓ ‰È‰z ‡lL תוספת ∆…ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»

האחר,Á‡Œ‡¯ËÒÏ¯‡חיות הצד ¿ƒ¿»«¬»
הקדושה  מצד Èel‚aההפוך ÔÈ„Ú ‡e‰ Ú¯‰L ÔÂÈÎc ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿≈»∆»«¬«ƒ¿ƒ

,ÌÏˆ‡ פועלים עדיין הרע והיצר הבהמית הנפש ה'בינוני' אצל גם וכאמור ∆¿»
L‰‡‰·‰בתוקף, ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÏ כאהבת התעוררה שמלכתחילה »≈»ƒ¿∆»«¬»
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יהודה י אליו ויגש

צריכה  ולכן חסֿוׁשלֹום, זרים ּבענינים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּתהיה

אהבה  ענין ׁשהּוא ּדוקא, ּבהעלם האהבה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָלהיֹות

האהבה  המׁשכת ׁשּיׁשנּה ּולאחרי ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּתרת.

מּלמּטה  העלּיה להיֹות יכֹולה אזי ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָמּלמעלה,

ׁשּבּתפּלה. ְְְִֶַַָָלמעלה

ׁשהּגׁשת e‰ÊÂה) והינּו, יהּודה", אליו "וּיּגׁש ¿∆ְְְִֵֶַַַַַָָָ

הּתפּלה  ענין הּוא ליֹוסף ְְְְִִֵַַָָיהּודה

ּגאּולה  סמיכת הקּדמת לאחרי ׁשּבאה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָעצמּה,

הּמסּתרת  האהבה המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻלתפּלה,

ׁשענינֹו יֹוסף, ׁשהטמין הּכסף" ("ּגביע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמּלמעלה

אּלא  כּו', הּדרגֹות ּכל נכללֹות ׁשּבזה ְְְִֶֶֶַָָָָָָּגאּולה),

אחרּֿכ נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבהעלם. עדין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהן

"וּיּגׁש ׁשּזהּו למעלה, מּלמּטה ההעלאה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָענין

עד  יהּודה ׁשל העלּיה ענין ׁשהּוא יהּודה", ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאליו

יֹוסף. למדרגת ְְְִֵֵֶֶַַַׁשּמתעּלה

e‰ÊÂזֹו ּפרׁשה ּבהפטרת ּׁשּכתּוב מה ,42ּגםּֿכן ¿∆ְְֵֶַַַַָָָָָ

עליו  ּוכתוב אחד עץ ל קח ּגֹו' ְְְֵֶַַָָָָֹ"ואּתה

ּגֹו' ליֹוסף עליו ּוכתב אחד עץ ּולקח ּגֹו' ְְְִֵֵֶַָָָָֹליהּודה

והיּו אחד לעץ ל אחד אל אחד אֹותם ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָוקרב

יתעּלה  ׁשּיהּודה מּזה, ויתרה ."ּביד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלאחדים

ׁשּזהּו יֹוסף, מּמדרגת יֹותר נעלית ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלמדרגה

ל 43ׁשּמסּים  להם נׂשיא עבּדי וזהּו"ודוד עֹולם". ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

לעתידֿלבא  ׁשּיהיה ּגדֹול" "מעׂשה ענין נׂשיא 44ּגם עבּדי "ּדוד יהיה ּכאׁשר , ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת לעֹולם", ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹעליהם

מּמׁש. ּבקרֹוב והּׁשלמה האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָּבּגאּולה
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טזֿיז.)42 לז, כה.)43יחזקאל ועוד.)44שם, פרשתנו. ריש אוה"ת שיז. ע' שט. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
מכןÈ‰z‰ה' ÌÈ¯Êלאחר ÌÈÈÚa הקדושה בתחום שאינם ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ

‰·‰‡‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,ÌBÏLÂŒÒÁ אדם לאלוקות של «¿»¿»≈¿ƒ»ƒ¿»«¬»
זו  נמוכה zÒÓ¯˙.בדרגה ‰·‰‡ ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«¿»∆ƒ¿««¬»¿À∆∆

˙ÎLÓ‰ dLiL È¯Á‡Ïe והתעוררות,‰ÏÚÓlÓ מצד ‰‡‰·‰ ¿«¬≈∆∆¿»«¿»«»«¬»ƒ¿«¿»
BÈ‰Ï˙האלקות, ‰ÏBÎÈ ÈÊ‡ אחר ¬«¿»ƒ¿

ÏÚÓÏ‰כך  ‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
מצד  לאלקות האדם של התקרבות

«lÙzaL∆«¿ƒ‰.האדם 
e‰ÊÂ באה ‰) שתחילה לעיל האמור ¿∆

מהווה  והיא מלמעלה ההתעוררות

הוא  מלמטה, להתעוררות כוח נתינת

של  הפנימית למשמעות ההסבר

,eÈ‰Â ,"‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ"«ƒ«≈»¿»¿«¿
‡e‰ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰L∆«»«¿»¿≈

,dÓˆÚ ‰lÙz‰ ÔÈÚ שעיקרה ƒ¿««¿ƒ»«¿»
עבודת  מלמטה הוא בהתעלות האדם

‰˜Óc˙למעלה  È¯Á‡Ï ‰‡aL∆»»¿«¬≈«¿»«
‡e‰L ,‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b ˙ÎÈÓÒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»∆
שקודם  לתפילה הגאולה סמיכות

‰‡‰·‰התפילה  ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»«¬»
ÚÈ·b") ‰ÏÚÓlÓ ˙¯zÒn‰«¿À∆∆ƒ¿«¿»¿ƒ«

,"ÛÒk‰ כיסופים ואהבה מלשון «∆∆
ÈÚL ,ÛÒBÈ ÔÈÓË‰LB ∆ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»

‰ÊaL ,(‰Ïe‡b מסותרת באהבה ¿»∆»∆
כאן  Ïkהאמורה ˙BÏÏÎƒ¿»»

,'eÎ ˙B‚¯c‰ גבוהות דרגות גם «¿»
שכן  האהבה עניין וגם באהבה יותר

ונרגשת  Ô‰Lגלוייה ‡l‡ הדרגות ∆»∆≈
באהבה  ÌÏÚ‰aהשונות ÔÈ„Ú ולכן ¬«ƒ¿∆¿≈

מסותרת'. 'אהבה בהגדרה נכללות כולן

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ מלמעלה ההמשכה ¿«¿≈∆
ÔÈÚלמטה  CkŒ¯Á‡ ‰NÚ«¬»««»ƒ¿«

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
,"‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ" e‰fL∆∆«ƒ«≈»¿»
‰„e‰È ÏL ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»¬ƒ»∆¿»

ÛÒBÈ ˙‚¯„ÓÏ ‰lÚ˙nL „Ú ההמשכה את לו הממשיך שהוא «∆ƒ¿«∆¿«¿≈«≈
בהרחבה. לעיל כמבואר מלמעלה, וההתעוררות

BÊ ‰L¯t ˙¯ËÙ‰a ·e˙kM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ42, שהקדוש בנבואה ¿∆«≈«∆»¿«¿»«»»»
ליחזקאל  אומר הוא ÂÈÏÚברוך ·Â˙Îe „Á‡ ıÚ EÏ Á˜ 'Bb ‰z‡Â"¿«»«¿≈∆»¿…»»

„Á‡ ıÚ Á˜Ïe 'Bb ‰„e‰ÈÏƒ»¿«≈∆»
Bb'נוסף ÛÒBÈÏ ÂÈÏÚ ·˙Îe¿…»»¿≈

EÏ „Á‡ Ï‡ „Á‡ Ì˙B‡ ·¯˜Â¿»«»∆»∆∆»¿
ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰Â „Á‡ ıÚÏ¿≈∆»¿»«¬»ƒ

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ."E„Èa בלבד זו לא ¿»∆ƒ≈»ƒ∆
אלא  ליוסף שווה בדרגה יהיה שיהודה

‰‚¯„ÓÏ ‰lÚ˙È ‰„e‰iL∆¿»ƒ¿«∆¿«¿≈»
,ÛÒBÈ ˙‚¯„nÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈ƒ«¿≈«≈

ÌiÒnL e‰fL43Èc·Ú „Â„Â" ∆∆∆¿«≈¿»ƒ«¿ƒ
יהודה משבט Ì‰Ïשהוא ‡ÈN»ƒ»∆
"ÌÏBÚÏ.לנצח ¿»

"ÏB„b ‰NÚÓ" ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««¬∆»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL44, כמבואר ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

האם  החכמים בין דיון שהיה בגמרא

להיפך  או ממעשה וחשוב גדול תלמוד

ונמנו  מהתלמוד וחשוב גדול שהמעשה

התלמוד  כי (וזאת גדול שתלמוד וגמרו

לעתידֿלבוא  אבל מעשה) לידי מביא

וזהו גדול", "מעשה ∆¬»L‡k¯יהיה
‡ÈN Èc·Ú „Âc" ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ«¿ƒ»ƒ
˙‡È·a ,"ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿ƒ«
eÏ‡‚ÈÂ ‡·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈»…¿ƒ¿»≈

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ ובקומה בגאון ¿ƒ≈¿ƒ
Ïe‡ba‰זקופה  ,eˆ¯‡Ï¿«¿≈«¿»

·B¯˜a ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿»
.LnÓ«»
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לבתים  בנוגע  הן   .  . חדשים  בתים  בניין   .  . עוז  וביתא  שרת  ביתא  להוסיף  יש 
ציבואיים, והן בנוגע לבתים פאטיים דכל רחד ורחד מישארל

משיחת שבת פאשת ויגש, ה'תנש"ר
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יר

.a"iyz'd ,zah 'e ,ybie 't w"yre meil xe` c"x .c"qa
הק'– בחדרו דא"ח, חזרת המסדר –לועד

מוגה  בלתי

הש"ק  ביום דא"ח דחזרת הענין בסידור שמתעסקים ה"גבאים" שהנכם כך,1כיון על לעורר ברצוני –
בחורים  שבעים מתוך בלבד, שמות עשרים מופיעים  דא"ח, לחזור שהולכים הבחורים שמות שברשימת

בביתֿהמדרש. לומדים

לומר  ויכולים – הבחורים לכל שתמסרו כדי הלימוד), סדר סיום (לפני אתכם לקרוא בקשתי ולכן
הבחורים  שבעים שכל הוא ה"סדר" חסידות; חוזרים בחורים עשרים שרק "סדר" זה שאין – בשמי זאת
הבחורים  של טובתם (גם) הוא זה ענין שכן, השבת, ביום חסידות לחזור חייבים בביתֿהמדרש שלומדים

עצמם.

המצב. את ולתקן לכך, המניעה מהי לברר יש

[(כ"ק  אחד מספיק זה בשביל – דופן יוצא לסדר, מחוץ להיות ורוצה שמתעצל מישהו ישנו אם
אלא  העיר, כל את מערבין שאין בשבת, עירוב לענין שמצינו ע"ד בבתֿשחוק:) הוסיף שליט"א אדמו"ר

הרבים  רשות תורת תשתכח שלא כדי "שיור" לעשות יחזרו 2יש בחורים עשרים שרק יתכן לא אבל ,[
בשבת. חסידות

לסדר  יש – הבחורים כל עבור מספיק אינו שבסביבה הבתיֿכנסיות שמספר בגלל היא הסיבה ואם
עשרה  של חבורותֿחבורות הישיבה) בבנין או (ב"770" ושם פה יארגנו בבוקר) או (בערב השבת שבמשך
ויחד  תשעה, בפני (או בחורים עשרה בפני חסידות לחזור יוכל מהבחורים אחד שכל באופן בחורים,

למארז"ל  בהתאם עשרה), יהיו מעשרה".3עמו פחות יהא לא שבקדושה דבר "כל

אודותיו: להעיר שברצוני ענין ועוד

שהבעליֿבתים  ארוכים, מאמרים או וקשים, עמוקים מאמרים שחוזרים כאלו יש – לי שמסרו מה ע"פ
מבינים. אינם

גם  המובן באופן אנושי, בשכל גם לבוא צריך אלא אלקי, שכל שישאר בכך די שלא וכיון
מטעם  הממונים למשפיעים לפנות יש – שכל") בעלֿהבית'שן ("א על לבעליֿבתים הישיבה הנהלת ַ

מהמאמרים  – בבתיֿכנסיות לחזרה יותר מתאימים מאמרים סוג איזה לכם שיורו החסידות, לימוד
שכבר  (כפי התלמידים ע"י המאמרים חזרת אופן את יבחנו וגם סיפור, בתוספת מאמר באידיש, שנאמרו

להם). למסור בקשתי

הבחורים  שכל להשתדל – נקראתם שבגללו העיקרי לענין ביחס טפל ענין הם הנ"ל פרטים אמנם,
בשבת. חסידות יחזרו

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

אויספירן". און זיין מצליח איר וועט וועלן, וועט איר ַ"אז
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ואילך.1) 213 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ע' ואילך. 59 ס"ע ח"ה ואילך. 253 ע' ח"ד .326 ע' .317 ע' ח"ג

ועוד. ואילך. 99

הל'2) רמב"ם והרע"ב. ובפרש"י מ"ו פ"ה עירובין ראה
שצב. ר"ס או"ח ואדה"ז שו"ע ה"כֿכא. פ"ה עירובין

וש"נ.3) ב. כא, ברכות

 התוועדויות 
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יב

.h"kyz'd ,zah 'f ,ybie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

פרשתנו ‡. ישראל,1בהפטרת של לאחדותם בנוגע בנבואתו ליחזקאל הקב"ה דברי אודות מסופר

בפ"ע,– מלך הי' א' ולכל נפרדות, ממלכות ב' שהיו ויוסף, יהודה חלוקות: לב' מחולקים אז שהיו
להתאחד  שיוכלו מקום הי' לא שכל שע"פ כך, זל"ז, מנגדים שהיו –ובאופן

אפרים  עץ ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח חבריו ישראל ולבני ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך "קח
. אותם וקרב חבריו ישראל בית בידך".וכל לאחדים והיו אחד לעץ .

אליהם  "דבר לך", אלה מה לנו תגיד הלא לאמר עמך בני אליך יאמרו "וכאשר בנבואה: וממשיך
. אפרים ביד אשר יוסף עץ את לוקח אני הנה אלקים ה' אמר יהודה כה עץ את עליו אותם ונתתי .

. אחד לעץ .ועשיתים לכולם יהי' אחד ומלך ממלכות".. לשתי עוד יחצו ולא .

את  לומר מיד הנביא נצטווה הנבואות שבכל הנבואות, שאר מכל זו נבואה שונה למה להבין: וצריך
("וכאשר  הדבר לפשר ישאלו בנ"י כאשר ורק כו', העץ ליקח רק לו נאמר כאן ואילו לבנ"י, הנבואה

הנבואה? את להם יאמר אזי לך"), אלה מה לנו תגיד הלא לאמר עמך בני אליך יאמרו

ולהעיר:

איזו  לעשות לנביא צוה שהקב"ה נבואות בכו"כ דוגמתו מצינו – כשלעצמו וגו'" עץ לך "קח הציווי
בלבד, ברוחניות להשאר יכולה עצמה מצד שהנבואה וכידוע כו', בגשמיות אחיזה שתהי' כדי פעולה,
לנבואה  יש שאז לנבואה, בקשר גשמית פעולה שבעשיית התועלת וזוהי בגשמיות, למטה שתומשך מבלי

(כ  בגשמיות למטה תומשך שהנבואה מבטיחים ועי"ז בגשמיות, הראשונים אחיזה בדברי הענין ).2מבואר

וגו'" תלך אשר בכל "ושמרתיך הבטיחו שהקב"ה שאע"פ ליעקב, בנוגע שמצינו האופן גם ,3וישנו
החטא" יגרום "שמא יעקב התיירא –4מ"מ, הוא הדברים פירוש כאן וגם בפועל. הדבר יתקיים ולא ,

שענין  אלא אמת], זה אין זאת בכל אבל החטא, בגלל [אמנם ח"ו האמת היפך אינה הקב"ה שהבטחת
בלבד. ברוחניות נשאר זה

אחיזה  שתהי' כדי גו'", עץ לך ד"קח הפעולה גם הנבואה) (מלבד שתהי' נוגע זה ענין מצד אמנם,
תוכן  (ללא בלבד גו'" עץ לך ד"קח הפעולה על הציווי הי' מדוע מובן אינו עדיין אבל כו', בגשמיות

הנבואה. תוכן את להם יאמר אזי לך", אלה "מה ישאלו בנ"י כאשר ורק הנבואה),

זה):·. בשבוע (שחל בטבת עשרה עם הקשורה יחזקאל של נוספת בנבואה  יותר בולט זה ענין

ביחזקאל  .5מסופר עיניך מחמד את ממך לוקח "הנני לו אמר וגו'",שהקב"ה תבכה ולא תספוד ולא .
. אליהם "ואעש "ואמר עושה", אתה כי לנו אלה מה לנו תגיד הלא העם אלי "ויאמרו צוויתי", כאשר .

. מקדשי את מחלל הנני אלקים ה' אמר כה ישראל לבית אמור לאמר אלי הי' ה' עיניכם דבר מחמד .
.. עשיתי כאשר ועשיתם וגו'".. תבכו ולא תספדו לא .
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ואילך.1) טו לז, יחזקאל
על 2) לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה

שם. לך לך הרקאנטי

טו.3) כח, ויצא
יא.4) לב, וישלח פרש"י וראה סע"א. ד, ברכות
ואילך.5) טו כד,

 התוועדויות 
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ה'תשכ"ט  טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

כי: לנו", אלה מה לנו תגיד "הלא בנ"י שאלת יותר בולטת זה ובענין

. ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך ד"קח גו'"הפעולה אפרים עץ ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח .
אפרים, משבט ולא יהודה משבט לא אינו כהן, להיותו שהרי עצמו, ליחזקאל שנוגע פרטי ענין אינה –

ענין שזהו ועכצ"ל, אפרים. בממלכת והן יהודה בממלכת הן כהנים היו גיסא, לכל illkולאידך שנוגע
תגיד "הלא בנ"י: שאלת מובנת ולכן עלינו בנ"י, הללו הרמזים (מה לך" אלה מה שהבינו 6לנו כיון ,(

אליהם; שנוגע ענין שזהו

להנהגתו ששייך ענין זה הרי – אבילות נהג לא שיחזקאל למאורע בנוגע יחזקאל,zihxtdמשא"כ של
"הוכח  חיוב שישנו כיון אבילות, דיני נוהג אינו מדוע שלו, ההנהגה על (לא הם שואלים ואעפ"כ,

לנו7תוכיח" תגיד "הלא אלא) ,epl dl` dn שזהו בעצמם אומרים שהם כיון ולכאורה: עושה". אתה כי
בנוגע  גם רמז איזה בזה להיות שצריך להם מניין – לנו" אלה "מה שאלתם מהי עושה", ש"אתה ענין

אליהם?

ועוד: זאת

מה  לנו תגיד הלא לאמר עמך בני אליך ש"יאמרו ליחזקאל הקב"ה אמר גו'", עץ לך ל"קח בנוגע
לך", אלה

שישאלו,– כאלו שיהיו אלא ישאלו, בנ"י שכל אמר לא הקב"ה כי, הבחירה, לענין בסתירה זה ואין
וע"ד  בנ"י. של בבחירתם תלוי זה הרי השואל, יהי' מי אבל לשאול, מוכרח יהי' עכ"פ מבנ"י שאחד כך,

אותם" וענו "ועבדום בתורה למ"ש בנוגע .8שמצינו רע לעשות המצריים על גזר "הרי דלכאורה ולמה , .
הרשות  להם, להרע רצה לא אילו לישראל, והמריעים המצירים מאותן ואחד אחד "כל כי, מהן", נפרע

כו'" ידוע איש על גזר שלא –9בידו,

אלא  הדבר, לפשר ישאלו שבנ"י אפילו נאמר לא בטבת, עשרה עם הקשורה לנבואה בנוגע ואילו
mnvrnבנ"י el`y הרי שלכאורה אף לנו", אלה מה לנו תגיד "הלא בנ"י של השאלה יותר שבולטת כך, ,

ענין  כנ"ל.זה שלו, פרטי

הבעש"ט ‚. מאמר עם קשור זה ענין בעבודת 10אך הוראה זה הרי שומע או רואה שיהודי דבר שכל
ה'.

זאת  וגילו אחריו והבאים הבעש"ט שבא עד שנים, אלפי במשך נתגלו שלא ענינים שיש – ובהקדמה
הפשוט. לפירוש ועד מפורש, בפסוק הפירוש שזהו רואים אזי זאת, שגילו ולאחרי החסידות, בתורת

הבעש"ט  לתורת המקור הוא זה שענין לומר, (ויש הנ"ל בפסוקים הפירוש שזהו – בנדו"ד ועד"ז
הנ"ל):

ולכן  ה', בעבודת עבורם הוראה בזה שיש הבינו, וכו', עצים שני לוקח שיחזקאל ראו בנ"י כאשר
הנהגתו  את ראו שכאשר בטבת, עשרה עם הקשורה בנבואה ועד"ז לך"; אלה מה לנו תגיד "הלא שאלו
מסויים, דבר רואה שכאשר יהודי, של טבעו זהו שכן, לנו", אלה מה לנו תגיד "הלא שאלו יחזקאל, של

בעבודתו. הוראה שזהו יודע

עיקריים. ענינים גם אלא טפלים, ענינים רק לא הבעש"ט מתורת ללמוד שיכולים איך רואים וכאן

זו:„. להתוועדות גם נוגע זה וענין

הש"ק  דיום בהתוועדות דובר שכבר גם ומה זה, הש"ק ביום התוועדות תתקיים שלא הודיעו לכתחילה
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עה"פ.6) פרש"י
יז.7) יט, קדושים
יג.8) טו, לך לך

ספ"ו.9) תשובה הל' רמב"ם
(נעתק 10) וש"נ ואילך. סרכ"ג בהוספות טוב שם כתר ראה

אייר). ט יום" ב"היום
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ה'תשכ"ט יד טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

כו'.11שלפנ"ז  לנצלם יכולים שהיו כך זה, הש"ק ביום שנערכת לה"פגישה" השייכים בענינים גם
הדבר  נשתנה בינתיים, שאירע חדש דבר מצד זו.12ואעפ"כ, התוועדות ומתקיימת ,

וכו' וביקשו מכתב שכתבו – הוא בפשטות החדש ;13הדבר

לטוס  שהצליחו – כלל רגיל ובלתי מפתיע אירוע זה, בשבוע שאירע חדש מאורע עוד ישנו אבל
וצילמו  המואר, מהצד והן האפל מהצד הן אותה והקיפו ללבנה, קרוב עד ולהגיע ביותר גדול למרחק

וא  מראש.תמונות, שתיכננו כפי המדוייק ובמקום בזמן ולנחות לארץ, לחזור הצליחו ח"כ

תרגום  ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות החיוב ישנו שבו ועש"ק, ביום אירע זה והרי 14מאורע ,
פירוש  עם הפרשה כל ולומד שה"חוזר מצינו (ולכן וההשגה ההבנה בשביל הוא התרגום בהוספת הצורך

. יותר"רש"י  מפרש שהוא מהתרגום, יותר מועיל זה הרי כאלו 15. ישנם זה מאורע בגלל אך ;(
רש"י!... פירוש ועם תרגום, ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות להם הפריע שזה ועד שנתבלבלו...

גם  הוא שכן מובן הרי ה', בעבודת הוראה בו יש שומעים או שרואים דבר שכל לעיל האמור וע"פ
להפריע  שיכול דבר שזהו היינו, "נסיון", בתור זה על שיסתכלו בלבד זו שלא – הנ"ל למאורע בנוגע
שעל  באופן גופא זה ענין לנצל שיכולים זאת, עוד אלא כו', זה על מתגבר ואעפ"כ מעבודתו, ולבלבל

ה'. בעבודת יתוסף ידו

כו'‰. ("טומל'ניש") לבלבול אצלם גרם זה שמאורע לאלו להתייחס יש – לראש :16ולכל

"איני  לבנה: בקידוש שאומרים לנוסח בסתירה הוא זה שמאורע במכתבֿשאלה, אלי שפנה מי יש
במשך  הרי מקום, בקירוב רק הגיעו אלא בלבנה, נגעו לא עדיין שלעתֿעתה אף שכן, בך", לנגוע יכול
ואם  הנוסח... את לשנות צריכים ובמילא, לזה, גם יגיעו חודש) י"ב לאחרי או מחרתיים או (מחר הזמן

הענין... כל על שאלה מתעוררת אזי לשנות, צריכים כבר

לנגוע  לאדם יכולת שאין כאן נאמר לא הדברים: פירוש כלל יודע אינו הרם, כבודו במחילת ובכן:
כנגדך רוקד שאני ל"כשם בהמשך היא בך" לנגוע יכול "איני הפיסקא אלא לנגוע איני eבלבנה, יכול

זו! רקידה ע"י בך לנגוע יכול איני כנגדך רוקד שאני שבשעה היינו, בך",

דילוגים  שלשה מדלג זקן יהודי כאשר ללבנה), מקום בקירוב שהגיעו (לאחרי עתה שגם הדבר, וברור
בה! לנגוע יכול אינו לבנה, קידוש בעת

מקום  בשום מצינו לא השכל; היפך גם שהיא אלא עוד ולא עםֿהארצות, היא הנ"ל שאלה וא"כ,
ממנה. יותר שמרוחקים לכוכבים אפילו או ללבנה, להגיע האדם ביכולת שאין

.Â וצריך ה', לעבודת ולהפריע לבלבל שיכול "נסיון" כמו זה למאורע להתייחס יכולים עדיין אך
כו': עליו להתגבר

ולהגביר  לעורר עלול – כזה נעלה לענין להגיע שביכלתו האדם, שכל מעלת גודל שמראה כזה מאורע
הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי הרגש שצ"ל 17את התפלה, לענין לבלבל יכול זה הרי וכמו"כ .

עומד" אתה מי לפני ד"דע הכללית הכוונה האדם 18בזה ושפלות האֿל בגדלות להתבונן שהרי 19, –
כו'. האדם וגדלות מעלת רואה זה במאורע
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(11102 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך ס"י מקץ ש"פ שיחת
ואילך).
ס"ט.12) לקמן ראה – הענין לשלימות
לא 13) למה טענות עם מכתב כתבו נוספת: ברשימה

בטענות  לבוא שייך אינו שבעצם אחד זאת כתב – כו'. מתוועדים
כו'. ולטעון לכתוב שצריך אותו פיתו אבל כו',

וש"נ.14) רסרפ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ס"ב.15) שם
אג"ק 16) מילואים). (אג"ק תשכ"ב סיון א' מכתב גם ראה

ואילך. רכג ע' חכ"ז
יז.17) ח, עקב
ב.18) כח, ברכות ראה
וש"נ.19) רסצ"ח. או"ח אדה"ז שו"ע ראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו

 פנההעיהדהנ   15 

טו

ה'תשכ"ט  טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

בכל  לעסוק וממשיך מעבודתו, אותו יבלבל לא זה שמאורע עצמו על ופועל זה, על מתגבר ואעפ"כ,
וכו'. התפלה ענין וכן תרגום", ואחד מקרא "שנים כמו ממנו, הנדרשים הענינים

.Ê וצריכים יכולים אלא עליו, להתגבר שצריך נסיון בתור לזה שמתייחסים בכך די לא באמת, אבל
ה': לעבודת גופא זה ענין לנצל

ה'" מעשיך רבו ב"מה ההתבוננות להיות יכולה זה, מאורע ה'"20לאחרי מעשיך גדלו [כולל 21ו"מה
ובמ  יותר, נעלה באופן תמידי] באופן פרטית והשגחה הבריאה דחידוש הענין חיזוק גם עי"ז נעשה ילא

האמונה.

כאו"א – אצל שישנו האמונה ענין ובכן: לאמונה?! בנוגע חיזוק של ענין לומר שייך איך לכאורה:
גם  יומשך האמונה שענין לפעול צורך ויש בלבד, מקיף של באופן לפעמים להיות יכול מישראל

ומעשה.22בפנימיות  דיבור דמחשבה הענינים פרטי בכל שיחדור ועד ,–

יותר  ניתוסף ה'", מעשיך גדלו ו"מה ה'" מעשיך רבו ב"מה שניתוסף שככל – בזה הענין וכללות
יותר  שרואים ככל וא"כ, מהקב"ה, אלא אינם ועניניו הנברא מציאות כל כי, הקב"ה, של גדולתו בהכרת

הקב"ה. של גדולתו בהכרת יותר עוד ניתוסף הנברא, של גדלותו את

יותר: ובפרטיות

האדם:א) לשכל בנוגע

כזה  ומצב למעמד להגיע ביכלתו שאין שחשבו פחותה, במדה האדם שכל את העריכו עתה עד
לנסוע  אפשר שאי אפשרי, בלתי דבר שזהו ומדע שכל ע"פ ראיות היו ואדרבה: הלבנה), אל (להתקרב
גודל  לדעת נוכחו עתה ואילו וכו'; להישרף או להישבר עלול שכליֿהטיס כיון כ"כ, גדולה במהירות
הקב"ה, של בגדולתו יותר עוד ניתוסף הרי שכן, וכיון כזה. ענין לפעול שביכלתו האדם, שכל מעלת

כ"כ! גדול שכל בעל אדם שברא

(היפך  האדם שכל על לסמוך אפשר אי כמה עד רואים שמזה – גיסא לאידך – בזה נוספת [ונקודה
שבמשך  יתכן הרי נכון, אינו לפנ"ז שחשבו שמה עתה שהתברר כשם שהרי גו'"), ידי ועוצם ד"כחי הענין

נכון]. אינו עתה שחושבים מה שגם יתברר וגדל, הולך שהשכל ככל הזמן,

ה':ב) גדולת לראות כדי מתבוננים שבו לענין בנוגע

אלה" ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו כוננתה"23כתיב  אשר וכוכבים ירח גו' שמיך אראה "כי ,24.
אלה" ברא מי ד"ראו הענין גם הרי יותר, נעלה באופן עיניכם" מרום ד"שאו הענין נעשה שעתה וכיון

באופ  יותר.הוא נעלה ן

הרמב"ם  וברואיו 25וכמ"ש במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו, לאהבתו הדרך היא "היאך :
milecbde mi`ltpd ובפרט) חסידות בדרושי וכמבואר וכו'". קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהם ויראה

לאלפי  עד בהריבוי גם כמודגש הבריאה, מעלת בגודל יותר שמבינים שככל להצ"צ), החקירה בספר
זאת  להשיג שאפשר הקב"ה, של גבול והבלי האיןֿערוך את יותר רואים אזי וכו', רבבן וריבוא אלפים

כו'. השלילה ידיעת של באופן רק

כו' אלפים לאלף אחד מספר בין הקב"ה של גבול הבלי בענין חילוק אין עיוני שכל שמצד 26ואע"פ

וחודרת  גדולה התפעלות בו פועלת אלפים אלף לגבי הבל"ג שמעלת חילוק, יש האדם בהרגש הרי –
יותר. הרבה בו
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כד.20) קד, תהלים
ו.21) צב, שם
ע'22) אדר סה"מ מנחם תורת .16 ע' חט"ז לקו"ש גם ראה

וש"נ. לה.

כו.23) מ, ישעי'
ד.24) ח, תהלים
ה"ב.25) פ"ב יסוה"ת הל'
ב).26) (סז, פמ"ח תניא ראה
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ה'תשכ"ט טז טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

גדולה  שמעלתו גדולה, מדינה על למלך קטנה מדינה על מלך דומה שאינו במוחש, שרואים וכפי
אחר  באופן בודאי זה הרי כו', מלכים על מלך שהוא המלכים, מלכי למלך בנוגע ועאכו"כ יותר, הרבה

לגמרי.

.Á:לעיל האמור מכל המורם

גדולה  להכרה באים עי"ז ואדרבה: הבנין. כל את לערער שיכולה סתירה שום בו אין הנ"ל מאורע
כו'. באמונה חיזוק שפועלת הקב"ה, של בגדלותו יותר

שהלימוד  – שומעים או שרואים ענין מכל ה' בעבודת ללמוד שיש לעיל להאמור בנוגע להוסיף ויש
לקמן. שיתבאר וכפי הנ"ל, למאורע בנוגע ועד"ז הדברים, מפרטי גם אלא הענין, מכללות רק לא הוא

***

.Ë נשתנה ואח"כ זה, הש"ק ביום התוועדות תתקיים שלא הודיעו שתחילה לעיל להאמור בנוגע
האמת. היפך של ענין זה אין – הדבר

הזקן  רבינו תורת (וכידוע אלו שבועות של בפרשיות עד"ז שמצינו – לחיות 27ובהקדמה שצריכים
עמהן): ולחיות זמן לאותו השייכים התורה מעניני הוראות ללמוד היינו, הזמן, עם

האסרו  ואתם אחיכם את ויקח אחד מכם "שלחו לאחיו יוסף אמר שבתחילה הקודמת, בפרשה מצינו
ימים"28גו'" שלשת משמר אל אותם "ויאסוף עשה, וכן בבית 29, יאסר אחד "אחיכם אמר כן ולאחרי ;

גו'" לכו ואתם משמעון.30משמרכם חוץ כולם, את ששחרר –

"את  בדבריו: יוסף שהקדים וכפי לטובה, שינוי להיותו האמת, להיפך נחשב אינו זה שינוי ובכן:
ירא" אני אותם.31האלקים לשחרר החליט ולכן ,

עבד" לי יהי' הוא בידו הגביע נמצא אשר "האיש יוסף אמר שבתחילה לבנימין, בנוגע ;32ועד"ז
וגו'" יהודה אליו "ויגש כאשר כן, חלישות 33ולאחרי שום פועל אינו זה ששינוי ומובן, הדבר, נשתנה ,

טורא" עקר מלכא ש"אמר למלך בנוגע ובפרט דבריו, לטובה.34בקיום שינוי שזהו כיון ,

הרמב"ם  כמ"ש – לנביא בנוגע מצינו .35ועד"ז אומר שהנביא הפורענות דבריו,"דברי עמדו לא אם .
הרעה  על ונחם חסד ורב אפים ארך שהקב"ה בא, ולא דבר הנה אומרים ואין לנבואתו, הכחשה בזה אין

לאח  וגם מלמעלה, שבאה אמת לנבואת בסתירה אינו לטובה ששינוי והיינו, נביא כו'", ה"ה השינוי רי
אמת.

*

.È משך שאירע נוסף ענין עם קשור הלבנה, אל ההתקרבות של החדש המאורע אודות לעיל המדובר
לפנ"ז: זמן

זה  בגלל יענישוהו כשר, בלתי ממאכל כזית אוכל אדם שכאשר יתכן איך שאלה: ששאל מי יש
השאלה, על להשיב צריך שהי' ומי – הפרטיים?! בחייו להתערב היתכן מלקות; ושמונה בשלושים

וכו'. להתחמק וניסה התבלבל,
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חשון).27) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
טז.28) מב, מקץ
יז.29) שם,
יט.30) שם,
יח.31) שם,

מקץ.32) ס"פ
פרשתנו.33) ריש
ב.34) ג, ב"ב ראה
ה"ד.35) פ"י יסוה"ת הל'
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ה'תשכ"ט  טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

רפורמי, מראביי שלו הידע את קיבל הנ"ל השואל החינוך: רמת את מיד רואים שכאן – ַובהקדמה
שלושים על דיבר והדגיש dpenyeולכן דבריו על חזר הוא כי פליטתֿפה, כאן היתה לא – מלקות!...

נאמר  בתושב"כ – ותשע)! שלושים ולא ושבע שלושים (לא מלקות ושמונה שלושים המספר את
יכנו" ובגמרא 36"ארבעים מספר 37, אבל ותשע; שלושים או מלקות ארבעים מלקים אם מחלוקת יש

מעולם! נשמע לא – מלקות ושמונה שלושים

כשר, שאינו מאכל אוכל שכאשר – אדם של הפרטיים בחייו להתערב היתכן היא: הטענה אופן, ובכל
אותו?!... מלקים

שפוגע  ענין אודות מדובר הי' אם או דעות, לשמוע מוכן הי' אזי – כללי ענין אודות מדובר הי' אילו
דבר  לאכול שרוצה אכילה, של ענין אודות כשמדובר אבל ההתערבות; את להבין ניתן הי' – בהזולת
בוגר, אדם בהיותו אותו, לוקחים ואעפ"כ, הפרטיים, לחייו ורק אך שנוגע ענין זה הרי – כשר בלתי
והיפך  החירות היפך זה הרי היתכן?!... – מלקות! ל"ט אריין"...) אים ("מ'צימבלט אותו ַומלקים

הדמוקרטיא!

.‡È.נדיר דבר היא המלקות עונש של המציאות שכל – לו השיבו זה ועל

כי: אמת, של קורטוב בזה יש ואכן

לפנ"ז  התראה היתה אם רק שייך – מלקות יעבור 38עונש שאם אותו ומזהירים שמתרים והיינו, ,
העבירה. את ועבר ההתראה, הועילה לא ואעפ"כ מלקות, ל"ט אותו ילקו העבירה,

דוקא  עדים בפני להיות צריכה ההתראה אלא לבדו, בהיותו בו שמתרים בכך די לא לזה, ,38ונוסף
הקודמת  בפרשה כמ"ש – למקרא חמש בן גם שיודע התראה,39וכפי "לשון רש"י: ופירש העיד", "העד

העבירה  יעבור שאם לו ואמרו עדים בפני בו שהתרו ולמרות עדים"; בפני בו מתרה התראה שסתם
העבירה! את ועובר מתפעל אינו – זאת לקיים הב"ד בכח שיש יודע והוא ב"ד, ילקוהו

מההתראה  דיבור כדי תוך נעשית העבירה אם רק היא ההתראה תועלת ועוד: השיעור 40זאת והרי ,
כמימרי'" "רגע (כמו ביותר מצומצם שיעור הוא דיבור" כדי "תוך ד')41של (או ג' אמירת זמן משך – (

(ומורי)" רבי עליך "שלום ששכח 42תיבות: להיות שיכול כיון מלקות, עונש אין זה, זמן משך ולאחרי ,
ויודע  "למדן", הוא אם גם – דיבור כדי דתוך הזמן משך אפילו ממתין אינו ואעפ"כ, ההתראה. את
וסובא") "זולל (להיות האכילה תאוות אצלו שגדלה כיון – מלקות עונש יקבל לא דיבור כדי שלאחר

כמימרא! רגע אפילו להתאפק יכול שאינו כך כדי עד

שנים! עשרות בכמה פעם אם כי קרובות, לעתים שמתרחש דבר אינו מלקות שעונש מובן, ומזה

נשאלת  הדבר, קורה כאשר הרי כו', הרגיל דבר זה אין אם גם כי, מספיק, אינו זה ביאור אבל,
הפרטיים?! בחייו התערבות זוהי – כשר בלתי ממאכל כזית אכילת בגלל אדם להלקות היתכן השאלה:

.·È המשנה מאמר יסוד על בארוכה, בחסידות המבואר ע"פ – בזה נברא 43והביאור "לפיכך (בקיצור)
העולם": נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד כל "לפיכך וכו'", יחידי אדם

שכל  לדעת עליו אליו; רק שנוגע פרטי ענין שזהו לחשוב לו אין מסויימת, פעולה עושה אדם כאשר
שלו  הפעולה הרי שכן, וכיון בשבילו, נברא – ותחתונים עליונים העולמות וכל הזה עולם – העולם
העולם, בכל היזק עכ"פ) – איבוד לא (אם פועל הוא הרי ח"ו, עבירה זו שאם כך, העולם, לכל נוגעת

העולם. לכל טובה פועל הוא הרי מצוה, זו ואם הרוחניים, העולמות בכל גם אלא בעוה"ז, רק לא
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ג.36) כה, תצא
(במשנה).37) סע"א כב, מכות
ה"ד.38) פט"ז סנהדרין הל' רמב"ם
ג.39) מג, מקץ

ה"ב.40) פי"ב שם רמב"ם
א.41) ז, ברכות
הי"ז.42) פ"ב שבועות הל' רמב"ם ב. עג, ב"ק
סע"א.43) לז, סנהדרין
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ה'תשכ"ט יח טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

הרמב"ם  וכן 44וכפס"ד חייב וחציו זכאי חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה אדם כל "צריך :
כל  את שמכריעה – העולם לכל נוגעת שלו אחת שפעולה כך, וכו'", חייב וחציו זכאי חציו העולם כל

כולו! העולם

להו  קרית זמירות דוד בענין צבאם 45וכמבואר וכל העולמות ש"ריבוי בזה היתה שלו שההתבוננות ,
.. תורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי במציאות בטלים כולם העולמות . כל עולים קל בדקדוק אשר .

ח"ו". להיפך או ושפעם, חיותם ומקבלים

לגמרי: אחרת היא הגישה אזי זאת, יודעים וכאשר

את  גם אלא הפרטיים, חייו את בסכנה שמעמיד בלבד זו לא הנה ח"ו, עבירה עובר שכאשר בידעו
להתאפק  יכול אינו עדים, בפני ההתראה לאחרי גם ואעפ"כ, העולם, וכל המדינה כל העיר, כל משפחתו,
והמדינה  העיר לכל ביתו, ולבני לו היזק וגורם העבירה את עובר דיבור כדי ותוך כמימרא, רגע אפילו
על  שעובר גדול הכי הפושע הוא אלא קלייניקייט"), ("א בכך מה של דבר זה אין הרי – כולו ַוהעולם

חמור! הכי ופשע עון

כשר  "סטייק" לאכול אפשרות לו ניתנת שהרי – מסירתֿנפש של ענין ממנו תובעים לא עצמך: והגע
היפך  רק (לא שזהו כך, כשר, בלתי מאכל דוקא לאכול ורוצה מתעקש שהוא אלא הצהריים, לארוחת

גם) אלא zeiyep`dהדין, jtid!העולם לכל יזיק שלו התאוה שבשביל ,

היא  הקושיא אדרבה: אלא מלקות, לו מגיע מדוע להקשות מקום שאין בלבד זו לא הרי שכן, וכיון
גדול! הכי פשע היא שלו שהעבירה בשעה בה בלבד, מלקות ל"ט  לו נותנים מדוע –

.‚È,בפועל דוגמא לראיית דומה זה שאין ומובן בספרים, המבואר ע"פ הוא לעיל האמור כל אמנם,
הנ"ל: במאורע זאת לראות ויכולים הקב"ה עזר ובכן, לגמרי. אחר באופן הענין מתקבל שאז

דבר  כל ולעשות שלהם, הרצונות את לגמרי לבטל שיצטרכו מראש, להם ואמרו אנשים, שלשה לקחו
ואפילו  וכו', השינה לזמני בנוגע וכן עליהם, שיצוו ומה עליהם, שיצוו בזמן לאכול – עליהם שיצוו כפי

לנעול. נעליים סוג איזה

סכום  בסכנה מעמידים – שנצטוו כפי יעשו לא אם – שלהם ופעולה מעשה שבכל להם, והסבירו
דולר!... בליון של

שלו,– זה אין אמנם הכבוד!... יראת מיד מתעוררת אזי דולר, בליון אודות שמדובר שומעים כאשר
סעם" ל"אנקל שייך שזה כיון מאומה, מזה לו דולר,46ואין בליון אודות שמדובר בשמעו אעפ"כ, אבל , ָ

ביותר! הכבוד יראת שמרגיש בגלל לגמרי, ממציאותו מתבטל –אזי

את  בסכנה ומעמיד אחריהם, הבאים וכל עמו יחד שנמצאים אלו ואת עצמו, את גם בסכנה ומעמיד
ואם  ודרישה, חקירה עריכת לצורך היתה בזה שהכוונה – אותם שלחו שבשבילה והתכלית התועלת כל

כו'. חשוב מידע של מסויימת כמות  תחסר בכך, יצליחו לא

כיון  הרי – וכו' הדבר יזיק וכיצד מסויימת, פעולה לעשות עליו אוסרים מדוע מבין לא שהוא ואע"פ
ויודע  דבריו, את מקבל הוא הרי זמן, משך בזה ועוסק שלומד שנה, ששים בן מבוגר, מאדם זאת ששמע

וכו'. בסכנה להעמיד יכולה שלו אחת שפעולה

מלבדו שהרי מיעוט, רק שהוא לטעון דעתו על יעלה לא שיתנהגו וכמו"כ אנשים, שני עוד ישנם
אלא  לעצמו, רק לא נוגעת שלו שהפעולה בידעו – ההוראות לפי שלא יתנהג הוא ורק "צדיקים", כמו

עמו. יחד שנמצאים לאלו גם
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ב.45) קס, קו"א תניא

(46) ארה"ב לממשלת כינוי – סעם" ).l"end"הדוד
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ה'תשכ"ט  טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

ולמשפחתו, לו רק לא נוגעת יהודי של פעולה שכל – לתומ"צ בנוגע גם הוא שכן ללמוד יכולים ומזה
כולו. העולם וכל והמדינה העיר לכל גם אלא

ה', בעבודת ודרכים הוראות ללמוד יכולים מהם שגם הנ"ל במאורע פרטים עוד ישנם לזה, ונוסף
לקמן. שיתבאר וכפי

***

.„È מצוות ויש פרטי, ציווי שזהו ציצית מצות כמו פרטיות, מצוות יש סוגים: כמה יש במצוות
חיל" אל מחיל "ילכו הציווי הוא מהם וא' הענינים, לכל שנוגעים ציוויים שנעשה 47כלליות, ציווי שזהו ,

בקודש" "מעלין – עלי' צ"ל שתמיד כולם, המצוות בכל .48כלל

אזלינן: דמיני' חנוכה בנרות גם וכמודגש 

. המהדרין מן והולך""המהדרין מוסיף ואילך מכאן אחת, מדליק ראשון יום בימים 49. וכאשר .
אצלו  שאין בלבד זו לא הרי – ראשון ביום כמו הקודם, ביום כמו מדליק אלא מוסיף, אינו שלאח"ז

ירידה  של במצב הוא אדרבה: אלא עלי', של .50ענין

נרות, ב' שהדליק עי"ז המהדרין" מן "מהדר של ומצב במעמד הי' אתמול לטעון: יכול ולכאורה
שיהודי  לפי שזהו לזה, והמענה – המהדרין"? מן "מהדר יחשב לא היום, גם כן יתנהג כאשר ולמה

הרוחנית. בעבודתו להתעלות תמיד צריך

שיש  מצוה, בכל הוא וכן הענינים. שאר על נוסף חנוכה, מנרות ללמוד שיכולים הרמזים א' [וזהו
בפועל]. בעבודה שונים ענינים מהם ללמוד שיכולים רמזים כמה בה

.ÂËהא הרוחניות?אמנם, בענין יתוסף יום שבכל ההכרח מהו מובן: אינו גופא

הן  ויום, יום בכל וגידול צמיחה של שינוי יש והחומריות הגשמיות שבענין שכיון – בזה והביאור
להתגבר  כדי ברוחניות, גם והגידול הצמיחה ענין להיות צריך לכן העולם, לכללות בנוגע והן לגוף בנוגע

והחומריות. הגשמיות בענין והגידול הצמיחה על

הגמרא  בדברי הביאור גם משל 51וזהו כו' מרובה ויום יום ש"בכל הגלות, בסוף הברכה להיפך בנוגע
התורה  הרי – מתושבע"פ) חלק שנעשה (ועד בתורה זה ענין נאמר מדוע מובן: אינו דלכאורה – חבירו"

הוראה  יהי'52ענינה שני שביום שידעו לבנ"י, טובה לא בשורה אם כי הוראה, בו אין זה ענין ואילו ,
ההיפך, בצד וניתוסף שהולך שידעו התורה שכוונת – הוא הענין אך ראשון?! מביום יותר גרוע המצב

הקדושה. בצד גם שיוסיפו כדי

שאי  כיון ירידה, זוהי אדרבה, אלא עלי', זו שאין בלבד זו לא הנה הוספה, אין שכאשר מובן, ומזה
ההפכי. בצד ניתוסף שהרי מקום, באותו להישאר אפשר

.ÊË הנ"ל המאורע מפרטי גם ללמוד יכולים זו :53והוראה

נקיים  יהיו שבתוכה מה וכל החלל שספינת להבטיח הצורך הי' הנ"ל מאורע בביצוע הקשיים אחד
האנשים  לבריאות נזק גרמו לא עתה שעד אף שכן, הארץ, בכדור הנמצאים הבלתיֿרצויים מהחיידקים
כשיבואו  המצב יהי' מה לדעת אפשר אי מ"מ, אותם), שולחים היו לא בריאים, היו לא אילו (שהרי
בתכלית  שונים המעוף) בעת החלל ספינת בתוך התנאים (כולל שבחלל התנאים שהרי חדש, למקום
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וש"נ.47) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.48) א. כח, ברכות
ב.49) כא, שבת
וש"נ.50) .404 ע' ריש חמ"ח מנחם תורת גם ראה

וש"נ.51) .422 ע' חל"ט מנחם תורת גם וראה א. מט, סוטה
(בשם 52) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
סב).53) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה טבת ה' מכתב גם ראה
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ה'תשכ"ט כ טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

מוכן  אינו החדש שהמקום יתכן וא"כ, וכו'. וכו' כולם ולא ידועים קצתם ורק האדמה, גבי על מאשר
שיגר  חיידקים, לכך לאותם הסיבה כי, לשם, שיבואו לאנשים גם היזק יגרם ובמילא להמקום, היזק מו

שלא  יתכן החדש, במקום המצב שינוי מצד אבל הטוב, הצד התגברות בגלל היא, היזק, נגרם לא שכאן
זהירות  להיות צריכה ולכן השונה. ומצב המעמד על גם להתגבר עתה עד שישנם הטוב צד של בכחות די

וכו'. וכו' גדולות והוצאות עבודה בטירחא, שתעלה להתחשב ואין האפשרי, ובתכלית יתירה

הטוב  במדת להסתפק ואין הטוב, בצד עלי' שתהי' צורך יש כו', המצב משתנה שכאשר רואים, ומכאן
החדש. למצב ביחס בכך די שלא כיון עתה, עד אצלו שהיתה

בעצמו  הוא – שינויים תמיד שישנם כיון חיל": אל מחיל ד"ילכו הענין לכללות בנוגע מובן ומזה
לא  עתה עד בה שעמד הקדושה שדרגת  יתכן הרי – משתנה העולם וכל משתנית, משפחתו משתנה,
שתהי' כדי ולהתעלות, להמשיך  תמיד צריך ולכן ההיפך, צד על להתגבר עתה גם שיוכל בשביל מספיקה

כו'. כח תוספת לו

.ÊÈ:'ה בעבודת הוראה ללמוד יש ממנו שגם הנ"ל במאורע נוסף פרט ישנו

להטיס  כדי עמה: להתמודד צריכים שהיו בעי' היתה הנ"ל, מאורע ביצוע ע"ד לחשוב התחילו כאשר
בשביל  אמנם, הטיסה. עבור אנרגי כח שתיצור דלק חומר של כמות בריבוי צורך יש וכבד, גדול כלי
צריך  הטיס, כלי כמות שתגדל ככל אבל, וכו'. יותר גדול במיכל צורך יש דלק חומר של כמות ריבוי
שמצאו  והפתרון – חבירו?! את להשיג מהם א' יוכל איך וא"כ, חלילה. וחוזר וכו', להגבי' אנרגי' יותר
מכליֿהטיס  מתנתקת היא הרי צורך, בה אין שאז מסויימת, כמות של פעולתה סיום לאחרי הוא: לזה
צורך  אין ובמילא להטיסו, כדי כ"כ גדול כח צריך אינו ושוב יותר, קל נעשה הטיס שכלי כך, ונופלת,

וכו'. כ"כ גדולה בכמות

מזה: וההוראה

על  הצורה הגברת יהודי אצל שתהי' הקב"ה של שרצונו כיון מובן: אינו שלכאורה – ובהקדים
שלא  כדי הוא ביצה"ר שהצורך בזה, והביאור – קל?! יותר הי' יצה"ר ללא יצה"ר; בו נתן למה החומר,

דכיסופא" "נהמא יהודי אצל דוקא.54יהי' עבודה ע"י אלא ,

אינ  עדיין מחבירו אך הגדול ש"כל ועד כ"כ, וחזק גדול ביצה"ר הצורך מהו הא, משום אי מובן: ו
הימנו" גדול ד"נהמא 55יצרו הענין נשלל הי' ידו על וגם קטן, יצה"ר לברוא יכול הי' הקב"ה –

שזהו  כמות, בריבוי צורך יש ביותר, למעלה לעוף יוכל שהיצ"ט שכדי – לזה והתירוץ דכיסופא"?!
תהי' כך יותר, גדול הוא אותו) (שמבטלים שהיצה"ר  ככל היינו, הכמות, שתגדל וככל המנגד, היצה"ר

יותר. למעלה העלי'

שלאחרי  לזה, והעצה – שבדבר?! הקושי למרות היצה"ר עם מתמודדים  כיצד השאלה: נשאלת ועדיין
זה. חלק משליכים אזי היצה"ר, עם בעבודה מסויים חלק שמסיימים

– ביניהם הממוצע (ג) אתהפכא, (ב) אתכפיא, (א) בעבודה: אופנים ג' יש שבכללות – ובהקדים
בתענית" .56"הרגו

רק  היא הכפי' כי, היצה"ר, עם תמיד להתעסק צריך – אתכפיא של באופן היא העבודה כאשר ובכן:
יהי' שהקב"ה שברגע לעצמו חושב אבל ליצה"ר, מוותר ואינו מתאפק זו שבשעה והיינו, שעה, לפי
לו  אין מסויים שבענין לדרגא מגיע כאשר משא"כ ליצה "ר; ויוותר "יחטוף " אזי השביעי ... ברקיע עסוק

בעבודתו. ולהמשיך לילך יותר קל נעשה ובמילא מהיצה"ר, חלק משליך אזי בתענית, הרגו כי יצה"ר
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רע"ד.54) ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.

סע"א.55) נב, סוכה
פ"א.56) תניא
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ה'תשכ"ט  טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

להיות  צריך זה הרי ביותר, למעלה ולהתעלות לעוף בכדי ביצה"ר צורך שיש שאע"פ – ההוראה וזוהי
ולהתחיל  עבודתו, עבד שבו הענין את להשליך עליו במקצת, היצה"ר עם ומתעסק שעובד שלאחרי באופן

יותר. בקלות העלי' תהי' ואז כו', אחר בענין היצה"ר, של אחר חלק עם להתעסק

יתמיד  שאם וידיעה) בהבנה או (בשנים לקטן שמבטיחים – למעלה מלמטה החינוך סדר ולדוגמא:
שבערך  בדברים – זה וכל כו', בעונש אותו ומפחידים וכיו"ב, צעצועים שכר, לו יתנו וכו' חכמה בלימוד

והנאתו לזה`fהבנתו שייך אינו – עצמה  מצד החכמה ערך כי, וכו', בזה  מתעלה לזמן ומזמן כלל.
שמתעלה ez`pdeוכו', שלאחרי ומובן, ד"לשמה". לתכלית שבא עד יותר, רוחניים לדברים מתעלית

לו יש יותר, נעלית העבודה.jilydlלדרגא לצורך בה שהשתמש הקודמת החומרית ההנאה את

הבעש"ט – תורת אמנם הפסוק 57ידועה ה"חומר"58על עם שהעבודה וגו'", שונאך חמור תראה "כי
עמו" תעזוב ד"עזוב באופן להיות צריכה "שונאך" הגוף,58שהוא לחומר בנוגע רק הוא זה ענין אבל, ;

כו' להשליכו צריך – ליצה"ר בנוגע .59ואילו

חד  כולא וקוב"ה אורייתא שישראל באופן בגלוי, אצלו נעשה שאלקות ומצב למעמד שמגיעים ,60ועד
היעוד  יקויים שאז צדקנו, משיח בביאת שיהי' לעולם".61כפי להם נשיא עבדי "ודוד

***

.ÁÈ דבר שמכל שכיון לחשוב שלא – גיסא לאידך גם להבהיר צורך יש לעיל, האמור לכל בהמשך
בכדי  בעיתונים... הקריאה ע"י הנ"ל הענינים כל את לידע צורך יש ה', בעבודת הוראה ללמוד צריכים

בעבודה!... הוראה להפיק

הבעש"ט  בעבודה,10במאמר הוראה ללמוד צריך בעולם דבר שהאדם שמכל הכוונה שאין  הדבר ברור
צריך  פנוי רגע כל שהרי – ה' בעבודת הוראות ללמוד כדי בעולם, ומקום מקום בכל להתרוצץ צריך

הכוו  התורה; ללימוד לנצל ללמוד יהודי צריך אזי דברֿמה, שמע או ראה כבר הוא שאם אלא אינה נה
וכו'. עיתונים יקרא זה שבגלל לא אבל בעבודתו, הוראה מזה

יום  אפילו "ח"ו" להחסיר מבלי עיתונים, מקריאת הדברים פרטי כל לידע שלהוטים אלו כמו ולא
העיתון, את לקנות מיד רצים הענין, כללות אודות ברדיו בבוקר שמעו שכבר לאחרי שגם והיינו, אחד,
ילדים  וכמה נשותיהם, שמות האנשים, של שמותיהם מה עדיין; שמעו שלא פרטים עוד שם יש אולי
בבואו  כן, ולאחרי פרטים... עוד יתוספו אולי הרדיו, את עוה"פ לשמוע משתדלים ולכן וכו', להם יש
או  "מפגר" אינו שהרי ופרט, פרט בכל בקי שהוא לכולם להראות עליו הש"ק, ביום לביתֿהכנסת
קודש  הוא רגע שכל הש"ק, ביום בביתֿהכנסת, זה ענין על מדבר ולכן מודרני, אדם הוא אלא "בטלן",

וכו'. אחרים גם אלא) עצמו את רק (לא ומבלבל כו',

כו' בעיתונים מהקריאה הענינים פרטי כל שיודעים לאלו אישור משום בו אין לעיל האמור כל ובכן:
נבראו... שלא להם טוב וכיו"ב, עיתונים כמו ענינים שכן, כו'), עליהם גדולה רחמנות (ואדרבה:

הוראה  ממנו ללמוד צריכים שאז זה, מאורע אודות שיודעים לאחרי אלא אינו הנ"ל בכל הדיבור ואילו
מ"ש  וע"ד ה'. ה'.62בעבודה בעבודת ענינים למצוא צריך מ"דרכו" שגם דרכו", פי על לנער "חנוך

.ËÈ(:בבתֿשחוק סיים שליט"א אדמו"ר (כ"ק

להתעניין  מבלי בביתו, או בביתֿהכנסת ולומד יושב שהי' ליובאוויטש מחסידי זקן יהודי על ַמספרים
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ב"היום 57) (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות טוב שם כתר ראה
שבט). כח יום"

ה.58) כג, משפטים
(59) קצת ).l"endחסר

א.60) עג, זח"ג ראה
זה)61) הש"ק יום (הפטרת כה לז, .יחזקאל
ו.62) כב, משלי
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ה'תשכ"ט כב טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

פעם  אותו הכתירו כבר הרי שאל: לקיסר, ניקאלאי את שהכתירו לו סיפרו שכאשר בעולם, קורה ַָמה
הפעם!... עוד להכתירו הוצרכו ולמה אחת,

הי' שאז וכיון קטן, ילד הנ"ל יהודי הי' שאז הצ"צ, בזמן הראשון, ניקאלאי להכתרת היתה ַָכוונתו
עוד  להכתירו צריכים למה שאל ולכן אותו, הכתירו שכבר זכר המלך, הכתרת לכבוד נרות להדליק נהוג
ולאחריו  הראשון, ניקאלאי מת שבינתיים לפי השני, ניקאלאי אודות עתה שמדובר ידע שלא כיון – ַַָָהפעם

מלכים... כמה עוד היו

בעבר  החיים דרך היתה כיצד גם רואים זכו 63ומכאן ועי"ז התורה, ללימוד פנוי רגע כל שניצלו –
פסיכיאטרים  כמו בימינו, הנדרשים הענינים כל ללא וכו', מנוחה מתוך טובות ושנים ימים לאריכות

אנטיֿביוטיקה!... ללא ואפילו ("טרענקולייזער'ס"), העצבים להרגעת מרפא סמי ופסיכולוגים,

*

.Î:הנ"ל במאורע נוסף מפרט ללמוד שניתן הוראה עוד יש

מן  יותר קל שהוא דבר ע"י (א) אפשרויות: שתי היו – באויר טיסה אודות לחשוב התחילו כאשר
הרמב"ם  מ"ש (וע"ד האויר על לרחף שיוכל פני 64האויר, על מרחף הוא לפיכך המים מן קל ש"הרוח

לעלות, יגבי' בא' ואנה, אנה בכנפיו מנדנד שהוא "ע"י באויר שפורח העוף בדוגמת (ב) וכו'"). המים
כו'" יעלה זה ובנדנוד למטה, האויר לדחות למטה ירד לאוירונים 65ובב' בנוגע בזה הדברים פרטי וכידוע .

הראשונים.

מקצת  רק בו שיש או אויר, בו שאין במקום משא"כ אויר, בו שיש במקום רק שייך זה כל אמנם,
הנ"ל. באופן לטוס אפשר אי אויר,

ועי"ז  מלמטה, כח מעצמו ידחוף שכליֿהטיס היינו, ובי', מיני' הדבר שיהי' – עצה מצאו זה ועל
למעלה. יתרומם

מזה: וההוראה

מלמטה  אותו שדוחף המנגד, דבר ע"י היינו, היצה"ר, ע"י היא היצ"ט של שהעלי' (סי"ז) לעיל נתבאר
ישר  אור מאשר יותר כח בו שיש חוזר אור במעלת וכידוע האויר. דחיפת ע"י שנעשית העלי' בדוגמת –
העליון, באויר מאשר יותר גדולה התחתון באויר השמש שחמימות חסידות, בדרושי המובא [כהמשל

חוזר] דאור המעלה בה שיש יותר.66כיון תוקף בו נעשה אזי לבטלו, שצריך מנגד שישנו דכיון ,

כ  העלי ' נעשית כיצד השאלה: נשאלת עדיין הטומאה אך רוח ש"את לבוא, לעתיד כמו מנגד, אין אשר
הארץ" מן בחסידות 67אעביר ומבואר (ועד"ז 68, גופא בקדושה חיל") אל מחיל ("ילכו העליות יהיו שאז

מנגד? ללא העלי', ענין נעשה איך ולכאורה, גופא), בקדושה עליות לפעמים  יש הזה בזמן

בענין  (כידוע ובי' מיני' גם להיות יכול העלי' שענין – הנ"ל מענין שרואים כפי – הוא הענין אך
ובי' מיני' שהוא שבעתיק ומ "ן מ"ד הפכיים,69זווג כחות ב' ישנם גופא שבקדושה – בעבודה וענינו .(

גופא. בקדושה העלי' נעשית התפארת, שזהו"ע אלו, קוים בב' העבודה וע"י וגבורה, חסד כמו

לבוא  לעתיד שתהי' בקדושה העלי' לתכלית שבאים ממש.59ועד בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***
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ואילך.63) 227 ס"ע חל"ו מנחם תורת גם ראה
ה"ב.64) פ"ד יסוה"ת הל'
ג.65) [קנט], יח תולדות תו"ח
וש"נ.66) .285 ע' חי"ט מנחם תורת ראה

ב.67) יג, זכרי'
ובכ"מ.68) א. קס, קו"א סוסכ"ו. אגה"ק תניא ראה
הערה 69) ז ע' תשרי סה"מ מנחם בתורת הובאו – ע"ח ראה

.44 הערה קסג ע' אב ;54
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כג

ה'תשכ"ט  טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

.‡Î.יהודה אליו ויגש ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·Î הפסוק על רש"י בפירוש שמא 70הביאור אנו דואגים אביו את יעזוב "אם ומת", אביו את "ועזב
"וקרהו  בוודאות יעקב שאמר כפי ולא כו'", שמא אנו "דואגים – מתה" בדרך אמו שהרי בדרך, ימות

רחל 71אסון" ואצל יוסף אצל בדרך אסון אירע שכבר ה"חזקה" מפני יעקב יראת כי, שייכת 72, היתה לא ,
ימות  שמא אנו "דואגים רק אמרו ולכן הדרך, מצד נזק  נגרם לא יוסף שאצל ידעו שהרי יעקב, בני אצל

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – בדרך" מתה אמו (סוכ"ס) שהרי 73216בדרך, ע' ח"ה בלקו"ש
ואילך.

.‚Î וישב בפ' רש"י בפירוש הביאור נכלל 74המשך ושבט", שבט כל עם נולדו תאומות "אחיות בענין
סי"ג  וישב ש"פ .75בשיחת

***

.„Î:עכ"פ בקיצור התשובה, באגרת ענין לבאר לאחרונה רגיל

ונפטר  בעוה"ב ח"ו ע"ז לענשו הדין ביום דבר וחצי דבר לו מזכירין ש"אין נאמר פ"ב בהתחלת
בעוה"ב". הדין מן לגמרי

"בעוה"ב"? רק שזהו (וב"פ) ההדגשה מהי להבין: וצריך

מטה  של ב"ד של לעונש שבנוגע מטה, של ב"ד של העונשים את לשלול שכוונתו – בזה והביאור
תשובה  מועילה רואות"76לא שעיניו מה אלא לדיין לו ו"אין שבלב, דבר היא שתשובה כיון (כמבואר 77,

נו"ב  בשו"ת חסידות).78בארוכה ע"פ הוא שהענין כפי גם  מובן ומזה נגלה, ע"פ –

.‰Î וישב דש"פ בהתוועדות למשנ"ת בנוגע גם להוסיף רק 79ויש שיש הזקן רבינו להדגשת בנוגע
(בשלימותה) כפרה של ענין שאינו כיון בהם, נכלל אינו ה') (חילול הרביעי ואילו כפרה", חילוקי "שלשה

ע  קשור זה שענין לא – ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה "על הנ"ל: הש"ק יום בהפטרת מ"ש ם
.80אשיבנו"

שעבר  הש"ק דיום בהתוועדות משנ"ת עם גם קשור זה שענין אם 81ולהעיר, הדעות חילוקי אודות ,
(ובפעם זימני בתרי היא (ובפעםziyilydחזקה זימני בתלתא או ודאי) דבר דבר ziriaxdנעשה נעשה

הנ"ל: בהפטרה למ"ש בהתאם – הדעות לכל ודאי דבר זה הרי הרביעית שבפעם נמצא שעפ"ז ודאי),
ודאי. דבר נעשה הדעות שלכל כיון אשיבנו", לא (דוקא) ארבעה "על

***

.ÂÎ הפסוק על רש"י פירוש נזכר הדרך, סכנת אודות רש"י בפירוש להמדובר על 82בהמשך "ויבואו
מה  כל שידע יוסף, גם (כולל יעקב בני חששו לא שלכן – זקן" של כחו על היו "בטוחים בטח", העיר
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כב.70) מד, פרשתנו
לח.71) מב, מקץ
מנחם 72) (תורת סי"ד מקץ ש"פ בשיחת בארוכה כמשנ"ת

.(105 ע' חנ"ה
זו.73) שנה מקץ ש"פ שיחת בשילוב
לה.74) לז,
וש"נ.75) .83 ע' חנ"ה מנחם תורת
(7684 הערה ויק"פ ש"פ שיחת גם ראה – הענין לשלימות

.(18 ע' חנ"ו מנחם (תורת
וש"נ.77) סע"ב. ו, סנהדרין
סל"ה.78) מהדו"ק או"ח
ואילך).79) 84 ס"ע חנ"ה מנחם (תורת סט"ז
ו.80) ב, עמוס
(81.(106 ע' חנ"ה מנחם (תורת סי"ד מקץ ש"פ שיחת
כה.82) לד, וישלח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כד

 24   פנההעיהדהנ 

ה'תשכ"ט כד טבת, ז' ויגש, ש"פ שיחת

רש"י  שפירש כפי שכם, במעשה גדול 83שאירע כרך החריבו מכם ששנים שלי בגביע אני "מנחש שאמר
. "שמא שחשש עצמו יעקב (משא"כ הדרך סכנת מפני שכם") כו'"של בחטא נתלכלכתי אמר:84. ואח"כ .(

. ד"בטוחים הואהענין זקן" של כחו על .xzei זיוה הוא הודה הוא בעיר שהצדיק ש"בזמן מהענין
הדרה" ואילו 85הוא העיר, אנשי עבור ומבקש מתפלל שהצדיק פירושו וכו'" הודה ש"הוא הענין כי, ,

שהצדיק  ענין אודות כשמדובר אפילו הוא תפלתו) ולא דייקא, ("כחו" זקן" של כחו על ד"בטוחים הענין
ממנו" עצה נטלו "שלא שכם, כבמעשה – אודותיו יודע כפי 82אינו רצונו, היפך הי' זה דבר ואדרבה: ,

אותי" "עכרתם המעשה: לאחר להם "כחו 86שאמר עליהם הגין שמים, לשם זאת שעשו כיון ואעפ"כ, ,
זקן". של

הרבי: אל חסידים של ההתקשרות לענין בנוגע הוא וכן

של  "בכחו בטוחים להיות יכולים אזי שלו, ו"אב" ל"זקן" אן") אים ("מ'נעמט אותו מקבלים רק ָאם
כיון  – הרצון כפי שאינם ענינים ואפילו אודותם, יודע שאינו ענינים אפילו הענינים, בכל שפועל זקן",

שמים. לשם היא שהכוונה

המעיינות  בהפצת ולפעול שלימה, מדינה או ערים ב' אחת, לעיר להכנס בכח יש הרי שכן, וכיון
כו', הענינים כל ובקיעת פריצת מתוך חוצה,

כל  ועל עלינו הבאים הפורים לימי ומתכוננים חנוכה, מימי אנו באים [שהרי בפורים שהי' כפי ועד
ש"איש  לטובה], בפניהם"87ישראל עמד היהודים 88לא פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי ו"רבים ,

וכמ"ש 89עליהם" ממך",90, ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת והשלימה, האמיתית לגאולה זוכים ועי"ז
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יד.83) מב, מקץ
יא.84) לב, וישלח פרש"י
ויצא.85) ר"פ פרש"י
ל.86) לד, וישלח
ב.87) ט, אסתר

נערך 88) זו, התוועדות התקיימה שבו זמן שבאותו לציין, יש
שבמדינת  ביירות התעופה בנמל צה"ל של "מבצע" בהצלחה

) ).l"endלבנון
יז.89) ח, שם
יו"ד.90) כח, תבוא

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

d`vi xak ,d`yipy xg`l j` .xg`l d`yipe ezeyxn d`vi `l
z` xtin ecal lrad dzrne ,dlra zeyxl dqpkpe dia` zeyxn

.dia` `le dixcp
el rcepy mei eze`a wx xcpd z` xtdl lrad e` a`d gka .a
`le meid eze` lk jyn wzye ,dxcpy rny m` la` .df xcpn

.zxgnl xtdl leki epi` aey ,xtd
znwde .eniwdl ecia ok ,xcpd z` xtin lrad e` a`dy myk .b
miiw' ,xcpd z` ezriny meia dl xne`y ici lr ziyrp xcpd
eze`a elit` xtdl leki epi` aey ,mwen xcpdy xg`le .'jl

.meid
,ezeyxa dzeida ezy` dxcpy mixcpd z` wx xtin lrad .c

.el d`yipy mcew dxcpy mincewd dixcp z` xtin epi` la`

dxcpy oebk ,ytp iepir mda yiy mixcp `l` xtin lrad oi` .d
oebk ,dpial epiay mixaca e` ,oii dzyz `le xya lk`z `ly

.hywzz `ly e` legkz `ly dxcpy
ici lr el d`yip `l oiicre ,yi`l [zycewn] zqxe`nd dxrp .e
jci`n j` ,dia` zeyxn ixnbl d`vi `l ,dtegl enr dzqipk
zeyxl mb zvwna dqpkp xak `l` ,ezeyxa ixnbl dppi` xak
z` xtin in zx`ane ,ef dxrpa dpc epiptly dpynd .qex`d

.dixcp

äðùî
äøòðäñøBànä,xcpa dnvr lr dxq`yïéøéôî dìòáe äéáàcgi ©£¨©§¨¨¨¦¨©£¨§¥¦

z`äéøãð. §¨¤¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

המשך ביאור למס' נדרים ליום שישי עמ' ב
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כה

.c"qa.a"pyz'd zah g"xc 'a ,ybie 't '` mei zgiy
- dkepgc 'g xp zwlcde dgpn zltz ixg`l -

מוגה  בלתי

הרבים א. לרשות הסמוך (פתח ביתו פתח על להניחה ש"מצוה - חנוכה דנר העיקריים )1מהענינים
דתרמודאי"2מבחוץ" רגלא דכליא "עד ,2:

מורדת  אותיות "תרמודאי", של ה"רשות" ש)נעשה ועד בו ש(נמצאים הרבים, ברשות בחוץ, ,3גם
בקדושה  מאיר4מרידה -dkepg xpc xe`d הרבים ברשות שאפילו כך כדי 5zlhazneעד zilkp לגמרי

בקדושה  מרידה של "6המציאות גם אלא ממש, מרידה רק ולא ,`lbx הענינים על שרומז דתרמודאי",
בקדושה, דמרידה מהסיבה דגרם) (וגרם וגרם ומסובב כתוצאה milhazneשבאים milk גודל מפני הם גם

חנוכה  דנר האור .7ותוקף

בלבד זו לא יותר: ו)אדרבה,milhanyובעומק מזה (יתירה אלא בקדושה, דמרידה miktdnyהמציאות
ב" כמרומז - לקדושה ה"תרמודאי" מלשוןilk`את גם שהוא דתרמודאי)" zenilye(רגלא oeilk ע"ד ,

בו  שנאמר השבת דיום גם elekie"8השלימות כולל כולה, הבריאה שלימות צבאם", וכל והארץ השמים
כולם  הענינים כל שכוללת האמיתית השלימות נעשית שעי"ז לקדושה, שנתהפכו הבלתיֿרצויים הענינים

" הבלתיֿרצויים), הענינים דהפיכת השלימות גם אלא מלכתחילה, דקדושה השלימות רק lkn(לא lka
lk"9.

דבחי' לקדושה) ד"תרמודאי" ההפיכה (ע"י והשלימות הכליון שנעשה אלא עוד כמודגש beprzdולא -
") השבת וקיימא"elekieביום ("מקדשא מצ"ע השבת קדושת על שנוסף התענוג 10") ענין גם ישנו ,(

" יהודי של עבודתו ע"י שמים bprndשנעשה כולה, בהבריאה עבודתו שלימות וע"י (לאחרי השבת" את
כמארז"ל  השלימות), בתכלית נתתקנה שלא אחת נקודה אפילו נשארת שלא עד צבאם, וכל "כל 11וארץ

לו נותנין השבת את mixvnהמענג ila dlgp שנאמר נחלת12, והאכלתיך גו' ה' על תתענג אביך",awriאז
שבאבות" "בחיר דוקא, "13יעקב בו שנאמר ,lk"14."ו"מכל "בכל" גם שכוללת האמיתית השלימות ,

בגאולה  לקדושה והפיכתם הבלתיֿרצויים הענינים כל דביטול האמיתית השלימות - ועיקר ועוד
כמ"ש  והשלימה, חשוכא 15האמיתית "אתהפכא מזה, ויתירה הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את

למיתקא" ומרירו והמשולש 16לנהורא השלישי ביהמ"ק חנוכת - ד"חנוכה" הענין שלימות גם יהי' שאז ,
יעקב  עם ידיך"17(שקשור כוננו אדנֿי "מקדש ,(18.
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ס"ה.)1 סתרע"א או"ח שו"ע
ב.2) כא, שבת
ערך 3) קה"י א). (קח, קיא ר"פ ארבע קרית שער עמה"מ

תרמוד.
קלקלו 4) ואח"כ שלמה עבדי תחילה שהיו - מזה ויתירה

מודגש  שבזה ד), ח, דה"ב פרש"י ב. טז, יבמות (ראה בו ומרדו
שלהם. הירידה גודל יותר

שבת.5) להלכות בנוגע - הרבים רשות שנשאר
רשות 6) על "תרמודאי" של בעלותם שמתבטלת רק לא

שלהם. המציאות שמתבטלת אלא בעליֿבתים"), ("אויס הרבים
הפעולה 7) בעת רק לא כן שנעשה - שבדבר והחידוש

סיום  לאחרי גם אלא חנוכה, נר דהדלקת וסופה) (התחלתה
ותוצאותי'. הפעולה

עה"פ.8) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
ואילך.9) סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. ברכת נוסח

א.10) יז, ביצה
ואילך.11) סע"א קיח, שבת
יד.12) נח, ישעי'
תולדות 13) שעה"פ ב. קמז, ב. קיט, זח"א רפע"ו. ב"ר ראה
כה. כז,
שם.14) ב"ב יא. לג, וישלח
ב.15) יג, זכרי'
א.16) ד, זח"א ראה
ועוד.17) שם. מהרש"א ובחדא"ג א פח, פסחים ראה
א.18) רכא, זח"ג וראה יז. טו, בשלח

 התוועדויות 
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ה'תשנ"ב כו טבת דר"ח ב' ויגש, פ' א' יום שיחת

ויגש:ב. פרשת - השבוע פרשת עם זה לקשר ויש

השלישי  ביום הלימוד להמשך ומתכוננים זה, דיום חת"ת בשיעורי ללמוד (שהתחילו ויגש בפרשת
למצרים  יעקב של ירידתו אודות מדובר החמישי) מזה)19ויום ויתירה (לבטל ומטרתה שתכליתה -jetdl

הבלתיֿרצויים הענינים נעשיתmixvncאת שעי"ז ד"תרמודאי"), ההפיכה ובדוגמת zenilyd(ע"ד
zizin`d כמ"ש המיצר 20, (הפיכת) ע"י שדוקא יֿה", במרחב ענני (ועי"ז) יֿה קראתי המיצר "מן

האמיתי. למרחב באים מיצר) מלשון ("מצרים"

(שאז  והשלימה האמיתית דהגאולה השלימות גם מרומזת ויגש פרשת שבהתחלת - ועיקר ועוד
כידוע  לקדושה), הבלתיֿרצויים הענינים כל אל 21יתהפכו עםש"ויגש קשור יהודה" dle`bיו zkinq(יוסף)

dltzl ביניהם להפסיק שאסור כלל,22(יהודה) הפסק (ללא ממש בסמיכות באה שהגאולה מרומז שבזה ,
ו(עד  תצמיח", מהרה עבדך דוד צמח "את זהֿעתה: שהתפללו להתפלה כמימרא) דרגע הפסק לא אפילו

פניך" את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים ב)"אך התפלה .23לסיום

השלימות יהודה"): אליו ("ויגש ויוסף דיהודה השלימות גם תהי' יהי'dcedicואז לבוא שלעתיד -
dcedi ויגש דפרשת בהפטרה (כמ"ש יוסף שבט על גם השבטים, כל על מלך יוסף) והשלימות 24(ולא ;(
sqeic" לבוא שלעתיד -siqei'גו ידו שנית כנפות sq`eאדנֿי מארבע יקבץ יהודה ונפוצות ישראל נדחי

אליו25הארץ" ב"ויגש צורך שאין ועד ,dcediע"י שנעשה כיון בנימין), את לפדות (כדי "d"awd עצמות)
.ecalומהות) עצמו (הקב"ה) ש"הוא שנאמר , כענין ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז ואתם 26.

ישראל" בני אחד לאחד .27תלוקטו

ויחי:ג. פרשת - שלאח"ז בפרשה ההמשך עם גם זה ולקשר להוסיף  ויש

השלימות. בתכלית יעקב" "ויחי נעשה מיצר) (מלשון מצרים" "בארץ שגם - מצרים" בארץ יעקב "ויחי

שבמספר - שנה" ומאת וארבעים שנים שבע חייו שני יעקב ימי zenilydמודגשתf"nw"ויהי zilkz
ד  מהשלימות יותר נעלה שנים f"kwבאופן ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ("ויהיו שרה שנות

לטובה" שוין "כולן שרה", חיי כידוע 28שני ה 29), שלימות על מורה קכ"ז בכל שמספר והבנין צורה
ק  במספר מזה, ולמעלה שנים), (שבע ובמדות שנה) (עשרים במוחין שנה), (מאה בכתר "ז nהדרגות:

במספר גם) אלא עשרים, במספר רק (לא היא דמוחין שהשלימות שרה), של (נכדה יעקב `miraxשנות
דמוחין. השלימות תכלית -

לכך  נוסף כי, - לבוא דלעתיד השלימות עם קשורה ארבעים במספר המוחין ששלימות להוסיף, ויש
המדות) עבודת שעיקרו הזה כבזמן (דלא לבוא לעתיד הוא המוחין דעבודת הזמן לומר 30שעיקר יש ,

במספר תהי' לבוא לעתיד המוחין ששלימות לכך) סמוכין דדעת,`mirax(ויש השלימות תהי' שאז כיון ,
הארץ31כמ"ש  ארבעים drc"מלאה מספר עם שקשור מכסים", לים כמים ה' .32את

אפילו  או שנה, קמ"ז רק (לא יעקב" ד"ויחי השלימות תכלית יהי' לבוא שלעתיד - העיקר והוא ועוד
אלא) האבות, מכל יותר ימים שהאריך יצחק חיי כשנות שנה, miigvpק"פ miiga:
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להוריד 19) (ופרעה) יוסף בדברי - שלישי דיום בשיעור
הירידה  - חמישי דיום ובשיעור מצרימה, יעקב את ולהביא

בפועל. למצרים
ב"הלל"20) אומרים זה שפסוק ולהעיר, - ה. קיח, תהלים

ובברכה  שלם", "הלל אומרים שבהם חנוכה ימי שמונת במשך
ולאח"ז. לפנ"ז

ב.21) רה, זח"א
ב.22) ד, ברכות

יד.2)3 קמ, תהלים
ואילך.24) טז לז, יחזקאל

יאֿיב.25) יא, ישעי'
יב.26) כז, שם
ג.27) ל, נצבים פרש"י
ובפרש"י.28) שרה חיי ר"פ
ובכ"מ.29) ברכה. ר"פ לקו"ת ראה
בתחלתו.30) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי בארוכה ראה
"משנה 31) ספרו וחותם בסיום רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
תורה".
וכ"א 32) מוחין, ד' (חו"ג), לשתים נחלק הדעת מוח כי,

ארבעים. מעשר, כלול
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ה'תשנ"ב  טבת דר"ח ב' ויגש, פ' א' יום שיחת

נעלית  שלימות אצלו ניתוספה שנה", ומאת וארבעים שנים שבע גו' יעקב ד"ויחי השלימות לאחרי גם
השלימות - miigvpיותר miigc מצרים 33(כמארז"ל מארץ עלייתו לאחרי שניתוספה מת") לא אבינו "יעקב

ממצרים" ישראל.34("ונשאתני לארץ (

את יעקב הטריח ישראל לארץ ממצרים העלי' שבשביל הטעם לבאר יש (גם jlnשהי'sqei[ועפ"ז
מלכות  כבוד בו שנהג שמצינו ליעקב העילוי35ביחס עם קשורה ישראל לארץ העלי' כי, - (miigvp miigc

דחיים  ומצב (למעמד ישראל לארץ שעלייתו יעקב רצה ולכן שנה, דקמ"ז השלימות לגבי שבאיןֿערוך
ע"י אלא) השבטים, שאר ע"י רק (לא תהי' הי'sqeiנצחיים) ההוא שבזמן שעל jlnדוקא, שבשבטים,

ישראל לארץ העלי' תהי' דוקא zenilydידו zilkza יעקב התחשב לא זו ושלימות זה עילוי ובשביל ,
המלכות]. בכבוד

לבוא  ולעתיד בגוף, דנשמה החיים בהמשך נצחיים דחיים הענין התבטא לא ההוא שבזמן אלא,
הנשמה  חיי יהיו החיים) דהיפך הענין שיתבטל ועאכו"כ הארץ", מן אעביר הטומאה רוח ש"את (לאחרי 

) כפשוטם.בגוף נצחיים חיים אלא) שנה, ק"פ  אפילו או שנה, קמ"ז רק לא

יעקב ד. של בשמו שנקרא שכיון - מישראל כאו"א בעבודת "ישראל"36ודוגמתו כל 37, אצלו ישנם ,
יעקב: של עניניו

"ארץ  הגלות, בזמן דבנ"י והעבודה ומצב המעמד כללות על רומז - מצרים" בארץ יעקב "ויחי
מצרים" ע"ש נקראו המלכיות ("כל הגלות"38מצרים" משך זמן כל ועבודתינו "מעשינו ע"י אשר, ,(39

ולהפך  לברר מבחוץ" ביתו פתח "על חנוכה  דנר הפעולה ובדוגמת ע"ד דמצרים, וההפיכה הבירור נעשה
ד"תרמודאי". המציאות

ובאים  ממצרים") ("ונשאתני מצרים מארץ כשיוצאים - יעקב" ד"ויחי האמיתית לשלימות באים ועי"ז
הענין  ושלימות אמיתת נעשה מישראל כאו"א שאצל - והשלימה האמיתית בגאולה ישראל לארץ

חיים" לך יתן חיים ש"מחי' עי"ז שנה 40ד"ויחי", שבעים בהם שנותינו "ימי רק לא - השלימות בתכלית
שנה" שמונים בגבורות שנה"41ואם ועשרים מאה ימים "והיו אלא 42, שנה, ק"פ שנה, קמ"ז שנה, קכ"ז ,

- מזה miigvpיתירה miig.

יותר:ה. ובעומק

"43ידוע  ר"ת מישראל) כאו"א נקרא שבו יעקב של (שמו תורה",lותיות`יבואxשיםyשiש"ישראל"
בדוגמת הוא ישראל שכלל dxezהיינו, xtq תורה להספר ועד האותיות, דכל בהשלימות תלוי' ששלימותו

בפ"ע) שבט לכל משה שכתב תורה ספרי י"ב על (נוסף בארון והניח משה שכתב בתוך 44(שבעזרה) ,
הדעות  כב' הארון, מצד או דבר 45הארון ואלו "אלו אמת, ששניהם חיים", אלקים .46י

) שמצד - לתורה") אותיות ריבוא ששים ("יש בישראל ומצבם ueganוענינם מעמדם על קאי ל)הארון
הגלות בזמן ישראל הדעות uegnשל ע"פ (ובפרט הקודש עבודתם 47לארץ שעיקר לבבל), גלה שהארון

החוץ; והפיכת בבירור שעיקר jezaeהיא הקודש, בארץ ישראל של ומצבם מעמדם על קאי הארון
(ארון). קדושה בעניני היא עבודתם
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ב.33) ה, תענית
ל.34) מז, ויחי
ובפרש"י.35) ב מח, שם
ס"ז.36) אגה"ק תניא ראה
יו"ד.37) לה, וישלח
ד.38) פט"ז, ב"ר
רפל"ז.39) תניא
א.40) עא, יומא

יו"ד.41) צ, תהלים
ג.42) ו, בראשית
קפו.43) אופן עמוקות מגלה
ועוד.44) ט. פ"ט, דב"ר
אֿב.45) יד, ב"ב
וש"נ.46) ב. יג, עירובין
וש"נ.47) סע"ב. נג, יומא
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ה'תשנ"ב כח טבת דר"ח ב' ויגש, פ' א' יום שיחת

רק  [לא יחדיו המעלות ב' יהיו תורה) הספר עם הארון ויתגלה (כשיחזור לבוא שלעתיד לומר, ויש
באופן  גם אלא בלבד, אחת כדעה היא ההלכה אבל רבים), (לשון חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו באופן

יחיד  (לשון הוי' ד"דבר באופן הם הדעות הלכה"48שב' זו כל 49) ועבודתינו ד"מעשינו המעלה הן - [
הארון). (בתוך הקודש לארץ הגלות מן כשחוזרים שנעשית המעלה והן לארון), (מחוץ הגלות" משך זמן

זה:ו. בדורנו ביותר מודגש זה וענין

המצבים  דב' החיבור נעשה שבו הגאולה, של הראשון ודור הגלות של האחרון דור הוא זה דורנו
להארון) (מחוץ הגלות מן שיוצאים ברגע - יחד גם הארון") ש"בתוך והמצב לארון" ש"מחוץ (המצב

הארון). (בתוך והשלימה האמיתית הגאולה אל ובאים

לבו" אל יתן ("והחי מישראל כאו"א של בחייו וההוראה הלימוד מובן שאף 50ועפ"ז - זה בדורנו (
היו עתה eizepyשעד aex(ומצב) בזמן תיכף zelbdבכמות באה והשלימה האמיתית שהגאולה כיון מ"מ, ,

נעשים ממש, eizepyומיד aex שכבר ונשים אנשים אצל גם אלא טף, אצל רק [לא מישראל דכאו"א
של ומצב במעמד טובות] ושנים ימים באריכות רקdle`bנתברכו לא ,zeki`aיום בעניני ln`(שכל

חז"ל  ובלשון וגאולה, ארוך"51שמחה הוא בתחלתו "שגם ארוך", שכולו גם52"יום אלא ,(zenka כיון -
אלא) שנה, ק"פ קמ"ז, קכ"ז, ק"כ, שנה, פ' או ע' רק (לא טובות ושנים ימים אריכות אצלם שניתוסף

"cr53xetql lcg ikxtqn oi` ik"54.נצחיים חיים ,

הגאולה ז. על בהבקשה בהקב"ה הבטחון חוזק על (נוסף הגאולה את יותר עוד ולזרז למהר וכדי
הגאולה" את ש"מקרבת הצדקה בענין לכאו"א שליחותֿמצוה בנתינת נסיים - .55כשלעצמה)

וכפי  היא"), (ש"תורה ישראל כמנהג - חנוכה" "מעות גם יתנו לצדקה השליחותֿמצוה עם וביחד
הנישואין  לאחרי גם ובנותיהם לבניהם חנוכה" "מעות ליתן נשיאינו רבותינו שנולדו 56שנהגו לאחרי (וגם

שלהם), לילדים חנוכה" "מעות בעצמם הם נתנו שאז ילדים להם

האפשרי - בהקדם חנוכה מעות ויתנו יחליטו חנוכה" "מעות דנתינת המנהג קיימו לא שעדיין ואלה
שיפעל באופן זאת ויעשו חנוכה), בימי עדיין שנותרו חנוכה"dgny57(בשעות ה"מעות "מקבל" -אצל

ישראל  ל"נער וכו' ומתנות חנוכה" "מעות נותן שבשמים, אבינו האמיתי, אבינו שגם פועלים שעי"ז
שנעשית58ואוהבהו" והשלימה.dgnyבאופן האמיתית הגאולה את ש"נותן" עי"ז - ישראל" "נער אצל

האמיתית  הגאולה באה בהם) ההמשך לפני ועוד אלה, דברים (בסיום ומיד שתיכף - העיקר והוא ועוד
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ו"בנערינו טפחים, מעשרה למטה בדורות 59והשלימה בנ"י גם כולל ,

עפר" שוכני ורננו "הקיצו השלישי 60שלפנ"ז, המקדש בית לחנוכת הולכים - בראשנו דורנו ונשיא ,
ממש. ומיד תיכף והמשולש,
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גם48) יתגלה לבוא שלעתיד מזה, העילוי mleraויתירה
מ"cigiד" שלמעלה "cg` שבהתחלת אחד" ב"יום גם שהי' "

שנקראהבריאה הפירוש ישנו שבעלֿפה שבתורה אחד"[דאף "יום
הקב"ה שהי' (מב"ר cigi"לפי ובפרש"י ה א, (בראשית בעולמו"

ולא  "אחד" הוא שבכתב* בתורה בגלוי המפורש הרי, ח)), פ"ג,
" - עולם".ecigi"יחיד"] של

ב.49) קלח, שבת
ב.50) ז, קהלת
וש"נ.51) ב. לט, קידושין ראה
ובכ"מ.52) סע"ד. יח, תולדות תו"א
מט.53) מא, מקץ

שבחי'54) - מספר" ב"אין הרמז) (ע"ד הפירוש לומר ויש
החיים. דשנות ה"מספר" הוא ִַ"אין"

פל"ז.55) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
הערה 56) 418 ע' חכ"ה .36 הערה 451 ע' ח"כ לקו"ש ראה

.25
חנוכה 57) שימי ה"ג) פ"ג חנוכה (הל' הרמב"ם לדעת ובפרט

"ימי ואילך.dgnyהם 142 ע' ח"י לקו"ש בארוכה (וראה והלל"
וש"נ).

א.58) יא, הושע
ט.59) יו"ד, בא
יט.60) כו, ישעי'

(*iax ly ezxeza mb מאירzepzk" aezk day אzepzk" mewna "xe עly exerny `ktdz`c xexiad zenily lr dxeny ,(k"tq x"a) "xe
."xe`" dyrp ipencwd ygp
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כט

ה'תשנ"ב  טבת דר"ח ב' ויגש, פ' א' יום שיחת

תהי'ח. שהחלוקה הצעה היתה אמר:) מלמטה dlrnl(ואח"כ דהליכה העילוי בזה שיש ואף .
החלוקה תהי' מ"מ, (מעלה), הגאולה אל (מטה) הגלות מן העלי' עם שקשור מצד o`kלמעלה, הן ,

מעט" "מקדש המקום, מעלת מצד - ובעיקר - והן דציבורא, בית 61טירחא המדרש, ובית הכנסת בית ,
צורך  (ללא יותר נקל שאז משולש, בית (גמ"ח), טובים מעשים בו שעושים בית וגם תורה, ובית תפלה

אותנו שיעביר מהקב"ה שמבקשים כיון גאולה, של ומצב למעמד לבוא מיוחדת) yleynבבקשה zian
iyilyd ycwnd zial df.ממש ומיד תיכף - העיקר והוא ועוד ,

ומטבע  לצדקה, דולר של שטר - שיחיו והטף והנשים מהאנשים לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
תשנ"ב)]. חנוכה התאריך: נדפס שעלי' פלסטיק שקית (בתוך חנוכה" "מעות דולר של
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א.61) כט, מגילה ראה

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי" נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר אשר שי'

שלום וברכה!

בענין  ועזרתו  השתתפותו  אודות  במעלבורן  אשר  שיחיו  מאנ"ש  ידיעות  לקל  לי  נעם 
בזה  יעשה  להבא  גם  שבודאי  ואף  שם,  אשר  ליובאוויטש  יצחק  יוסף  אהלי  הישיבה  התפתחות 
במרץ המתאים, הנה ע"פ מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין באתי גם אני בשורותי אלה, אף שבטח 

אינו נצרך אלא להעדפה שכת"ר שי' ישתדל בזה ככל יכולתו וגם למעלה מיכולתו.

וע"פ המבואר בדא"ח חילוק עבודת בני אדם דקודם מתן תורה שריחות היו מלאחר מ"ת 
אשר שמן תורק שמך, אשר קודם מתן תורה קודם דביטול הגזירה דבני סוריא לא יעלו לרומי 
השיג האדם בעבודתו ופעל בזה רק כפי יכולתו ושרשו ושרש שרשו אבל לא יותר ממקום שרש 
הנבראים, משא"כ לאחר מ"ת אשר בטלה הגזירה הנ"ל וירד ה' על הר סיני ומשה עלה גו', הנה 
לדכוותי'  והאריכות  גם למעלה מזה  לפעול לא רק בהמשכה משרש הנבראים אלא  יכול האדם 

בודאי אך למותר.

ומה שכותב הנני עד"ז עתה הוא שכיון שצריך לחול סידור הישיבה שם שינויים עיקרים 
ותקותי אשר סו"ס יתייסדו ויתפשטו בעיר גופא ואח"כ בסביבותי', הנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח 
אדמו"ר, אז ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, ולכן צריך להצביא כל כחות ולהעמיד זה 
תוצאות  וממ]נ[ה  אוסטראליא  בכל  היחידה  הישיבה  שזהו  ובפרט  ולתפארת  לשם  שיהי'  באופן 

חיים בכל עניני הדת במדינה זו.

המחכה לבשו"ט וחותם בכבוד וברכה.
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ל

azah 'd ,ybie 't 'd meil xe` zgiy .c"q*.a"pyz'd
ערבית - תפלת -אחרי

מאידית - -תרגום

השחרור .‡ עם קשור טבת, ה' זה, יום
רבותינו  וכתבי ספרי של שבויים" וה"פדיון
ליובאוויטש, חב"ד חסידי אגודת בספריית נשיאינו
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של ובהנהלתו שבנשיאותו

דורנו. נשיא
שיחת אור ליום ה 'פ 'ויגש ,ה 'טבת ה 'תשנ "ב 

גו'" ונעשים נזכרים האלה שכאשר 1ו"הימים -
" הרי בשנה, שנה מדי זה יום ועי"ז mixkfpמגיע "

"miyrp הראשונה בפעם שנפעלו הענינים "2.

המשנה  דברי פי מצוה"3ועל גוררת "מצוה
את  (המקיים האדם את מביא המצוה (שקיום
- ובעיקר ובפרט נוספת, מצוה לקיים המצוה)
לכל  בנוגע כלל זהו אשר - עצמה) זו מצוה לקיים

לה"מצוה בנוגע עאכו"כ דפדיון dax"4מצוה,
דפדיון  והענין שהמצוה אפוא, מובן - שבויים

[שזהו טבת ה' ביום שנפעל znbecaeשבויים oirn
שבויים דפדיון ("גוררת")zehyta5הענין פועל ,[

פדיון  מצות ובעיקר) ובפרט מצוות, (עוד שיקיימו
עצמו: ספרים) (דפדיון זה ובענין שבויים,

ביחד  ספרים, של "קבוצה" ישנה אלו בימים
שממתינים  אלו, לספרים המצורפים כתביֿיד עם
בעליהם  אל שיוחזרו שלהם, שבויים לפדיון
אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו נשיא הוא האמיתי,
דבית  אמות הד' עם יחד שהן אמותיו, לד' לשוב
(וגמילות  טובים מעשים ובית המדרש ובית הכנסת

שבבבל" רבינו "בית - בפרט) .6חסדים

מובן - מצוה" גוררת ש"מצוה f"crוכיון
- טבת בה' שבויים פדיון מצות) ש(קיום בנדו"ד,

הספרים 7פועל  ושיבת פדיון מצות) (קיום את גם
האמורים. וכתביֿיד

גוררת  [ד"מצוה האמור שהענין  להוסיף, ויש
שני' למצוה שבויים דפדיון אחת ממצוה - מצוה"
אודות  כשמדובר יותר מודגש שבויים] דפדיון

של שבויים :mixtqפדיון

חכמה  של ענין הם תורה -8ספרי גופא [ובזה
ה dyecwחכמה חכמת ספר , שכל מכך, מובן תורה].

עלֿידי  כי הספרים, שאר לכל גם נוגע בתורה
בספר והידיעה בהבנה dfהלימוד הוספה נעשה
הספרים. דשאר והשגה

שהשלימות  היות לעניננו: בנוגע וכמו"כ
טבת) בה' נפעל (שפדיונם שלפנ"ז הספרים דלימוד
בשבי', לע"ע הנמצאים הספרים בלימוד תלוי'
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(בבית *) העמים כל לעיני גלוי באופן נצח" "דידן בו היום
שבספריית  נשיאינו רבותינו וכתבי לספרי בנוגע הפדרלי) המשפט

ליובאוויטש.
כח.1) ט, אסתר - הכתוב לשון
דוד 2) לב בס' ונת' הובא שובבי"ם, תיקון בס' רמ"ז ראה

הר"י  שו"ת דגיטין. ספ"ג ממשנה ולהעיר פכ"ט. (להחיד"א)
בארוכה. ס"ה פתחים) מבוא (בסו"ס אירגס

מ"ב.3) פ"ד אבות
ה"י.4) פ"ח עניים מתנות הל' רמב"ם ע"ב. ריש ח, ב"ב

רנב. ר"ס יו"ד טושו"ע גם וראה
(שפודים 5) שבויים פדיון שבמצות הענין שגודל דמובן,

בתורה  וספר ספר לכל בנוגע ג"כ הוא אוה"ע) ביד השבוי ישראל
של תורתו -d"awd ובפרט זרים. ידי תחת בשבי' הנמצא -

" היא בתורה) ספר כל (כולל (נוסח epiigשהתורה ימינו" ואורך
כ)*. ל, נצבים ע"פ - ערבית דתפלת עולם" "אהבת ברכת

(*fp zekxa) l"fg`nn xirdle,`.(p"ye"`l` dyxen ixwz l`
dyxe`n,"okle"dzin aiig dxeza wqery miakek caer"oixcdpq)

hp,(`.

מעט 6) מקדש בענין קונטרס בארוכה וראה א. כט, מגילה
ואילך). 416 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות שבבבל רבינו בית זה

שם 7) המשנה לשון כהמשך - מהקב"ה הסיוע גם בזה ויש
מצוה", מצוה minyd"שכר ony שעשה מי ביד ומזמינים מסייעין

ועוד), שמואל, מדרש רע"ב, (ראה אחרת שיעשה אחת מצוה
עצמה. זו מצוה שיעשה - ובעיקר כולל

לעיני 8) ובינתכם חכמתכם היא "כי ו) ד, (ואתחנן כמ"ש
העמים".
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לר

ה'תשנ"ב  טבת ה' ויגש, פ' ה' ליום אור שיחת

דספרים הפדיון ששלימות טבת)el`9נמצא, (בה'
האמורים  הספרים של לפדיון מביא זה כאשר -
לפדיונם. עדיין ממתינים אשר הספרים) שאר (וכל

מספרי' חלק ששתיהם ספריית `zg[ובפרט -
אדמו"ר, מו"ח דכ"ק שבנשיאותו חב"ד אגו"ח

דורנו]. נשיא

העיקר):.· הוא - (ואדרבא עיקר וג"ז ועוד

פועלת  - טבת) (בה' שבויים דפדיון המצוה
)c"r אמיתיות את גם מצוה") גוררת "מצוה

דכל  הפדיון - הקב"ה ע"י שבויים הפדיון ושלימות
מהגלות  כולם) הענינים וכל תורה עניני (וכל בנ"י

והשלימה. האמיתית הגאולה אל

דפדיון  (השייכות זה ענין שגם להוסיף, ויש
לפדיון  בנוגע במיוחד מודגש להגאולה) שבויים

כידוע  - ספרים של תלוי 10שבויים הגאולה שענין ,
ניצוצי  דכל והעלאה) וזיכוך (הבירור בהפדיון
והסתר  בהעלם "בשבי'" עכשיו שנמצאים קדושה
ונמשכים  מתחילים הענינים שכל וכיון העולם; של

מענין 11מהתורה  בא לזה שהכח אפוא, מובן -
המצויים  תורה דעניני הפדיון - בתורה דוגמתו

בשבי'.

אלו:.‚ ענינים ב' של בהשייכות נוספת נקודה

הוא, האמיתי הספרים ונצחון שבויים הפדיון
יותר  עוד ניתוסף עי"ז כאשר דוקא ופשוט, כמובן

cenila תורה של בהלימוד 12ספרים - בעיקר [כולל
צריך  טבת ה' שיום מובן, מזה אלו]. בספרים
של  ספרים בלימוד והוספה חיזוק עמו להביא

מה" מתחיל שבע"פ xtq"13תורה, בתורה הראשון
המשניות. ספר -

לידי  מביא הספרים פדיון איך יותר מובן ועפ"ז
בפסוק  כמפורש - דהגאולה הכללי "ציון 14הפדיון

dctz htynaשעלֿידי ז.א. dxezdגו'", cenil]dfay
- הספרים] ופדיון הנצחון אמיתיות כנ"ל מתבטא
לימוד ע"י ובפרט ד"ציון". הפדיון נעשה

המשניות 15הספרים  מספר מתחיל כמאמר 16, -
אלא 17חז"ל  מתכנסות הללו הגליות כל "אין -

המשניות". בזכות

במשפט ע"י dctzוה"ציון - יותר עוד מודגש "
נפדו  שכבר בספרים .18הלימוד

- לפועל בהנוגע גם מובן שמזה ולהוסיף,
חיזוק  לראש לכל להביא צריך טבת דה' שהמאורע

הספרים  בלימוד מלימוד 19והוספה ומתחיל כולל ,
באים  הספרים שמפדיון פועל שזה - המשניות
ההחלטות  עצם וע"י כנ"ל. הגאולה, לפדיון תיכף
אמיתיות  שהחלטות רואה שהקב"ה כיון הנה - בזה
עצמן  ההחלטות הרי אותן, יקיימו ובודאי הן

המשניות 20פועלות  את למדו כאילו .21ממש

„.- הרמז ע"ד - הנ"ל כל ולקשר להוסיף ויש
ויגש: פ' השבוע, לפרשת

בזהר  יהודה"22איתא אליו  ש "ויגש  הענין , הוא
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הוא9) פדיונם ותכלית מטרת mdaשעיקר cenild כדלקמן ,
ס"ג.

ובכ"מ.10) ד. כז, וישב תו"א
ע"ב.11) ריש קסא, זח"ב בתחלתו. ב"ר ראה
תשמ"ח 12) טבת ה' ויגש, ש"פ שיחת בארוכה ראה

שהעיקר  שאף ושם, ואילך). 165 ע' ח"ב תשמ"ח (התוועדויות
כ  מ"מ תורה, ספר הוא ("ולמדה והכלל בפועל הלימוד שיהי' די

שימה ספרים גו' בריבוי  ללמוד  צריך יט)) לא, (וילך, בפיהם"
הענינים כל את בפרטיות ומפרשים וכהפס "ד המבארים שבס"ת .

ס "ת. הל' ריש קטנות הל' שמצות (רא"ש ס"ב) סע"ר יו"ד שו"ע
טבת  ה' שיחת גם וראה ספרים. בכתיבת היא האידנא ס"ת כתיבת

ואילך). 98 ע' ח"ב תשמ"ט (התוועדויות תשמ"ט
משה 13) "מימות - היד) לספר (בהקדמתו הרמב"ם ובלשון

ברבים  אותו שמלמדין חיבור חיברו לא הקדוש רבינו ועד רבינו

. פה שבעל .בתורה הדינים וכל השמועות כל קיבץ והוא ..
המשנה". ספר מהכל וחיבר

כז.14) א, ישעי'
גם 15) הזה ש"בזמן (וש"נ), רפ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה

והש"ע  הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות הלכות
גם  הוא שכן י"ל אולי ועפ"ז יחשבו". משנה בכלל והגהותיו

ועצ"ע. לנדו"ד. ביחס
מאמר16) הוא מצוה" גוררת ש"מצוה .dpyndולהעיר
יח,17) שם תו"ח ג. מט, שמות תו"א וראה ג. פ"ז, ויק"ר

"תשובות  וראה ובכ"מ. ואילך. סע"ב א, דברים לקו"ת אֿב.
ואילך). 19 (ע' ס"ה ס"ד וביאורים"

המשניות"18) "בזכות שנעשה הגליות כינוס שגם לומר, ויש
פס"ד  בספרי ועד"ז במשניות לימוד ע"י יתירה בהדגשה הוא
המשניות  שבזכות הדבר טעם כי, - משבי' שנפדו (15 הערה (ראה
הניצוצות  בירור נפעל ידה שעל לפי הוא מתכנסות הגליות
ב) (סעיף ונת"ל שם). תו"ח - ובארוכה שם. תו"א (ראה שבעולם
ניצוצות  לפדיון בהכח ניתוסף בתורה ספרים פדיון שע"י

שבעולם.
ואילך.19) 168 ע' שם תשמ"ח התוועדויות ראה
ס"ג.20) סתקע"א או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
וב"בית 21) קדוש, במקום מתקבלות שההחלטות ובפרט

(כמדובר  טובים מעשים ובית תורה בית תפלה, בית - המשולש"
כמ"פ).
ע'22) ח"ה מלוקט סה"מ וראה ב). (רה, פרשתנו ריש ח"א

.p"yeקכח.
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ה'תשנ"ב לב טבת ה' ויגש, פ' ה' ליום אור שיחת

ישראל"23דסמיכת  "גאל (שמברכת לתפלה גאולה
העמידה, לתפלת - הפסק שום בלי - תיכף עוברים

הפסוק  עם גו'","אדנֿי24מתחיל תפתח שפתי
).26דמיא"אריכתא25ש "כתפלה 

הוא 27עיקר  לתפלה גאולה סמיכת על הטעם
בירושלמי  כדאיתא התפלה, שתתקבל "כל 28בכדי

דומה  הוא למה תפלה לגאולה תוכף שאינו מי
(ודפק  והרתיק שבא מלך של פתחו 29לאוהבו על (

שהפליג, ומצאו מבקש הוא מה לידע יצא מלך, של
ממנו  הפליג המלך (גם הפליג הוא )".30עוד

בניד  גם הוא זה ועלֿדרך וןֿדידן:מעין

ה" ענין עם שקשור יום הוא טבת -dle`bה' "
(כנ"ל  נשיאינו רבותינו דספרי והפדיון הגאולה
קיימת  לה"גאולה" בסמיכות ותיכף א). סעיף

מחכים dltzה" שעדיין הספרים על כו' ובקשה "
הכללי  הפדיון על התפלה - ועיקר ועוד לפדיונם,

ואילך). ס"א (כנ"ל והשלימה האמיתית בגאולה

ובנדו"ד  לגאולה, בסמיכות באה שהתפלה ועי"ז
להפעולה בסמיכות באים הנ"ל שהתפלות -
ה' זה, ביום שנפעל שבויים הפדיון - ד"גאולה"

בני 31טבת  תפלות את יקבל שהקב"ה פועל, ה"ז -
ומיד  ותיכף את 32ישראל, ויפדה הספרים, כל יפדה

והשלימה; האמיתית בגאולה בנ"י כל

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו 33ו"בנערינו

שכבר  הספרים הן - הספרים כל עם ביחד הולכים
ומיד  תיכף שישובו (וכת"י) הספרים והן הוחזרו,

הקדושה. לארצנו - ממש

במשפט .‰ ל"ציון (בהמשך מ "ש פי על
" ס"ג) כנ"ל שצדקה 14בצדקה"iaye'תפדה", ז.א. ,

(וכמאחז"ל  שבויים דפדיון הענין את 34פועלת

נעשה  - הגאולה") את שמקרבת צדקה "גדולה
שטרות: שתי יתנו לצדקה. שליח מכם כאו"א כעת
בעיניו, כטוב לעשות יכול אחד כל שבו אחד שטר

לצדקה. לתת נוסף ושטר

יותר  ותזרז תקרב הצדקה מצות שקיום ויה"ר
שיעורים  כמה ישנם בזירוז גם אשר הגאולה, את
לתפלה  גאולה כסמיכות ע"ד זירוז שיהי' ואופנים,
הצדקה  מעשה שעלֿידי ז.א. הפסק. שום בלי שזה -
בכל  הדיבור המשך לפני (ועוד ומיד תיכף ישנה
משיח  ע"י והשלימה האמיתית הגאולה אלו) דברים
את  המבשר לטוב זכור הנביא אלי' עם (ביחד צדקנו

המשך 35הגאולה  (וכל לצדקה יתנו ובמילא .(
ובירושלים  הקדושה, בארצנו שלאח"ז) הענינים
יתנו  עיכוב, יהי' ח"ו [ואם - הקודש. ובהר עיה"ק,
ובהוספה  ובעירו, במקומו כאו"א בזריזות זאת

מדילי'].

גו' ובזקנינו ש"בנערינו - העיקר והוא ועוד
"ארו  - והטף והנשים האנשים ובבנותינו", בבנינו

שמיא" ענני טובות 36עם ההחלטות עם ביחד -
- ובפרט בכלל טובים ומעשים לצדקה בנוגע
הקודש, עיר בירושלים - ושם הקדושה, בארצנו

השלישי. המקדש ובבית הקודש, ובהר

ממש. ומיד ותיכף

לכאו "א  נתן שליט"א אדמו"ר  כחים מהנו [כ"ק
כטוב  בו לעשות - הא' דולר, של שטרות ב' שיחיו

לצדקה]. חילופו) (או לתתו - והב' בעיניהם,
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הי"ז.23) פ"ז תפלה הל' רמב"ם ב. ט, שם ב. ד, ברכות
טושו"ע  ס"ט. שם אדה"ז שו"ע ס"ח. סו סי' או"ח טושו"ע

קיא. ר"ס שם ודאדה"ז
יז.24) נא, תהלים
(25.23 שבהערה ברכות
ש"כגאולה 26) - ערבית בתפלת השכיבנו ברכת ועד"ז

(שם). דמיא" אריכתא
זה 27) "לימוד שם): (מב"י ס"ב שם אדה"ז שו"ע ראה

(שם  אחריו וכתיב צורי וגו' לרצון יהיו טו) יט, (תהלים (ממ"ש
סמיכת  ועיקר בעלמא סמך אלא אינו צרה) ביום ה' יענך ב) כ,

וכו'". חכמים מדברי הוא לתפלה גאולה
זה 28) ד"ה ב ד, ברכות בפרש"י הובא ה"א. פ"א ברכות

שם. אדה"ז ושו"ע טור הסומך.
שבהערה 29) במקומות הלשון וכ"ה שם. לירושלמי משה פני

הקודמת.
שם.30) פ"מ
מעין 31) זו, "גאולה" על להשי"ת וההודאה השבח עם ביחד

בתשבחות  (להקב"ה) ש"מרצהו - ישראל" "גאל ברכת וע"ד
לו  יש אליו קרוב ובעודו אליו, מתקרב והוא יצי"מ של וקלוסין

שם). (פרש"י צרכיו" לתבוע
שאין 32) באופן היא לתפלה גאולה שסמיכת שכשם די"ל,

אחז"ל  שלכן תורה, פסוקי באמירת לא [גם ביניהן הפסק שום
כנ"ל  דמיא, אריכתא כתפלה גו' תפתח שפתי אדנֿי שהפסוק

ב. ט, לברכות מרדכי ד. אות פ"ב תפלה הל' הגמ"י (ראה בפנים
למילוי  בנוגע גם הוא עד"ז קיא)], ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע
כבפנים) לתפלה, גאולה סמיכת ע"י (שנפעל שבתפלה הבקשות
אגה"ת  תניא וראה והבקשה. להתפלה ממש בסמיכות שהוא -
מיד  נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא ואילו א): (ק, פי"א
בנוגע  שם לעיל גם (וראה ישראל גואל בא"י מברכין שאנו כמו

לנו). סלח בברכת הסליחה לבקשת
ט.33) י, בא
ב).34) (מח, פל"ז תניא וראה א. י, ב"ב
ועוד.35) מב. כו, בחוקותי פרש"י
א.36) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל
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לג

ה'תשנ"ב  טבת ז' ויגש, ש"פ משיחות

a"pyz'd zah 'f ,ybie t"y zegiyn .c"qa
מאידית - -תרגום

הענינים.‡ שכל רבות, פעמים דובר
הוראה  (מלשון בתורה בתוכם 1המסופרים מכילים (

בכל  זמן, בכל ויהודי יהודי לכל נצחיות הוראות
הוראות  וגם כלליות הוראות מצב; ובכל מקום
של  והשונים המיוחדים למצבים המתאימות כאלו

היהודי. נמצא בו מסוים ומקום זמן אותו

(עימה  בתורה ויגש לפרשת בנוגע גם כך
"לחיות" יהודה",2צריכים אליו "ויגש זה), בזמן

ונותנת  המבהירה נצחית הוראה ישנה שממנה
היהודי  של ההנהגה ואופן העבודה תוכן את להבין
של  האחרונים ברגעים - הנוכחי לזמן בהתאם (גם)
והשלימה  האמיתית לגאולה ממש בסמיכות הגלות,

לאחרונה). ובפרט פעמים כמה (כמדובר

של .· השייכות מודגשת ראשונה, בהשקפה
הגאולה עם יהודה") אליו ("ויגש הפרשה

פרשה" של "מענינה (שהיא השבת ),3בהפטורת
יהודה  (מלכות) של האיחוד אודות מדובר בה

יוסף eal`ו(מלכות) cizrl4:

ולקח  גו', ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך "קח
אחד  אותם וקרב גו', ליוסף עליו וכתוב אחד עץ
הנה  ה', אדנֿי אמר כה גו'. אחד לעץ לך אחד אל
הלכו  אשר הגוים מבין ישראל בני את לוקח אני
לגוי  אותם ועשיתי גו', מסביב אותם וקבצתי שם,
עבדי  ודוד גו', לכולם יהי' אחד ומלך גו', אחד
גו'". ה' אני כי הגוים וידעו גו', לעולם להם נשיא

את  רק מבטאת שההפטורה לכך נוסף אבל,
והוראה  לימוד מכך אין אך לגאולה, השייכות

בהימים dceardaלפועל בעמדנו היהודי של
הסברהiptlyורגעים גם דרושה הגאולה,

דאדרבה: הפרשה, עם ההפטורה של בשייכותה

לכאורה  הוא (שבפרשה) יהודה" אליו "ויגש
לעולם" להם נשיא עבדי מ"ודוד הפוך תוכן

ליוסף5(שבהפטורה יהודה בהגשת שהרי ,(
בעלֿהבית  הוא יוסף איך מודגש בכלל) (ובפרשה
אליו; זקוק ויהודה מצרים, ארץ של למלך ומשנה
ולבקש  אליו") ("ויגש אליו לגשת צריך הוא

בי "ויאמר - בנימין את נא `ipecשישחרר ידבר
jcar"כפרעה כמוך כי בעיני 6גו' אתה "חשוב ,

אר 7כמלך" כל על אותו "נתון שפרעה מכיון ץ -
ואת 8מצרים" ידו את איש ירים לא "ובלעדיך ,

גו'" בכיפה"9רגלו "מושל הי' שפרעה ובפרט ,10.
יהי' בהפטורה) שמדובר (כפי לבוא לעתיד משא"כ

"מלך  - מיוסף) (גם מכולם למעלה יהודה 11(עץ)

יהודה) (משבט דוד ועבדי גו' לכולם יהי' אחד
לעולם"?! להם נשיא עבדי ודוד גו' עליהם מלך

תחלת .‚ של השייכות ביאור בהקדים זה ויובן
הכלל  שע"פ כמ"פ, כמדובר - סיומה עם 12הפרשה

שייכות  ישנה בסופן" ותחלתן בתחלתן סופן "נעוץ
הפרשה. וסוף התחלת בין מיוחדת

הסברה: צריכים בזה וגם

הפרשה  בארץ 13בסיום ישראל "וישב כתוב
מאד", וירבו ויפרו בה ויאחזו גושן בארץ מצרים
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ירה.1) ערך שלו השרשים ספר ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג וראה הרד"ק). (בשם בראשית ר"פ גו"א

(2.29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב יום" "היום
וסרפ"ג.3) שם אדה"ז שו"ע רפד. ר"ס או"ח טושו"ע

ס"ח. שם רמ"א סתכ"ח. טואו"ח
ואילך.4) טו לז, יחזקאל

כה.5) שם,
פרשתנו.6) ריש
עה"פ.7) פרש"י
מג.8) מא, מקץ
מד.9) שם,

א.10) ו, זח"ב ה. יד, בשלח מכילתא ראה
כדֿכה.11) כב. שם, יחזקאל
מ"ז.12) פ"א יצירה ספר
כז.13) מז,
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ה'תשנ"ב לד טבת ז' ויגש, ש"פ משיחות

שאפילו  ובניו, יעקב של התוקף על מראה שזה
מלך  פרעה שליטת שתחת - מצרים בארץ בהיותם
לכם  מצרים ארץ כל "טוב פרעה אומר - מצרים

"במיטב 14הוא" אחוזה הם מקבלים ציוויו וע"פ ,
וירבו15הארץ" ויפרו בה ש"ויאחזו ובאופן ,c`n."

הפרשה, בתחלת יהודה" אליו "ויגש זאת, לעומת
שהם  ירוד במצב הינם ואחיו שיהודה מדגיש,

opgzdl miwewf כל על הבעה"ב שהוא היות ליוסף,
אחיו" אל יוסף ש "התודע ולפני מצרים -16ארץ

הפרשה?! בסיום מהתוכן הגמור ההיפך

בזה:.„ הביאור לומר ויש

שהגשת  נראה, ראשונה שבהשקפה אע"פ
יוסף  של התוקף את מבטאת ליוסף יהודה
זקוק  שיהודה ואיך מצרים) ארץ של (כמנהיגה

ו י אל
התנהג  שיהודה רואים בזה, כשמתבוננים הרי -
מן  יוצאים ("ברייטקייט") ורחבות בתוקף כאן

:17הכלל 

על  "השליט פרעה) של (כבאֿכח אז הי' יוסף
ואת 18הארץ" ידו את איש ירים לא ש"בלעדיך ,

מצרים" ארץ בכל אז 9רגלו הי' שפרעה ובפרט ,
(כפי  כפרעה" "כמוך הי' ויוסף בכיפה", "מושל
שיהודה  רואים, זאת למרות אמר). עצמו שיהודה
מכך, התפעל לא אחיו) יוסף שזהו ידע (שלא
קודם  לבקש בלי שאפילו הרחבות, כל עם והתנהג

ליוסף  הוא ניגש מיוסף של)19רשות וב(הגשה ,
הבהיר 20תוקף  הוא (שלכן "קשות" עמו ומדבר ,

אפך") יחר עצמו 21"אל את הכניס שהוא אע"פ ,

לעשות  יוסף עלול מה בידעו נפשות, לסכנת עי"ז
"חוצפתו" בגלל !22לו

את  דווקא מבטא יהודה" אליו ש"ויגש נמצא,
של !dcediהתוקף

יהודה" אליו "ויגש בין השייכות מובנת עפ"ז
בניֿישראל של בסיום להתוקף מצרים בארץ

"וישב - גושן הפרשה בארץ מצרים בארץ ישראל
עם  השייכות וגם מאד". וירבו ויפרו בה ויאחזו
עבדי  "ודוד - בהפטורה יהודה של והעלי' התוקף

ו  [ומעין לעולם" להם מתבטא נשיא זה בדוגמת
יהודה "]. אליו "ויגש של  בתוקף הדבר 

נתן  יהודה" אליו "ויגש של שהתוקף לומר, ויש
למצרים  לרדת ובניו יעקב יוכלו שאח "כ הכח את
שליטת  תחת יהיו לא שהם רק ש(לא כזה באופן
וירבו  ויפרו בה "ויאחזו (- אדרבה אלא מצרים,

למצב 23מאד" המביאה הכנה שזוהי - מזו ויתירה ,
כדלקמן. לעולם", להם נשיא עבדי "ודוד של

ביאור:.‰ עדיין דורש הענין

אליו  "ויגש של התוקף אודות לעיל האמור
הוא  שיוסף יהודה של הקס"ד לפי הי' הרי יהודה"
אל  יוסף ש"התודע לפני אוה"ע, של למלך משנה
כל  אין יהודה של להתוקף שבנוגע והגם אחיו".
לאחרי  אך - יוסף) שזהו ידע לא הוא (שהרי נפק"מ
הענינים, אמיתת לפי הרי יוסף, שזהו שנתגלה
כדי  יהודה של להתוקף זקוקים לא כבר לכאורה

גו'". בה "ויאחזו לפעול

ואדרבה:

ע"י גו'" ד"ויאחזו התוקף הגיע ,sqeiבפשטות
שארית  לכם לשום לפניכם אלקים ש"וישלחני

גדולה" לפליטה לכם ולהחיות ובזכות 24בארץ .
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58 כ.14) מה, פרשתנו
יא.15) ו. מז, שם
א.16) מה, שם
יז.17) פפ"ד, ב"ר (ראה בשבטים מלך הי' שיהודה ולהעיר

י. דאסת"ר פתיחתא כח. מו, פרשתנו (באבער) אגדה ָמדרש
ואילך.פר  ח מח, ויחי וראה ט). מט, ויחי ש"י

ו.18) מב, מקץ
עה"פ19) שלימה בתורה הובא - מדרש "יהודהראה ס : אות

מנהגו עולם . של  כמנהגו שלא ואחר עשה  רשות ליטול עולם של
זה אבל נכנסין, על כך אלא רשות נטל  ולא ברשות שלא נכנס 

הדיבור ".
(20. יהודה אליו פרשתנו "ויגש (ב"ר למלחמה" הגשה .

לי  אוי אמר ונבהל, "נזדעזע שיוסף ועד ז). שם, וראה ו. פצ"ג,
מצרים! אנשי שם שהיו אף (שם), יהרגני" שמא

ובפרש"י.21) פרשתנו ריש

להנהגתו 22) בהשוואה יותר עוד בולט בזה והחידוש
לפניו  ש"ויפלו שלפנ"ז, בפרשה (ואחיו) יהודה של הקודמת
לאחרי  בפשטות נעשה היחס ושינוי יד). מד, (מקץ ארצה"
לשלום  עלו ואתם עבד לי "יהי' שבנימין יוסף דברי שמע שיהודה
ב"ר  וראה גו'". יהודה אליו "ויגש - ואז מקץ), (ס"פ אביכם" אל
ושאג  יהודה כעס הנ"ל) יוסף דברי יהודה (כששמע מיד שם:

כו'. כולם של שיניהם נשרו יהודה שכעס כיון כו', גדול בקול
"ואת23) דוקא שלכן יוסף dcediוי"ל, אל לפניו שלח

יתיישב  האיך ולהורות מקום לו "לפנות גשנה", לפניו להורות
ג) פצ"ה, פרשתנו ב"ר גם וראה ובפרש"י. כח מו, (פרשתנו בה"

ה. סעיף בפנים לקמן ראה -
ז.24) מה, פרשתנו
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ה'תשנ"ב  טבת ז' ויגש, ש"פ משיחות

sqei,"הוא לכם מצרים ארץ כל "טוב פרעה אמר
ובאופן  הארץ", "במיטב אחוזה להם לתת וציוה

מאד". וירבו ויפרו בה ד"ויאחזו

להפטורה: בנוגע להבין צריך ועד"ז

שעה  באותה רק הי' יהודה של שהתוקף מכיון
לזה  יש שייכות איזו - יוסף) שזהו שנתגלה (לפני
נשיא  עבדי ("ודוד בהפטורה יהודה של לתוקף

לעולם"). להם

הבעה"ב  הוא הצדיק שיוסף מכיון ואדרבה,
ה"ז  לכאורה הרי, אח"כ), שנתגלה (כפי במצרים
עליית  אודות מדובר בה מההפטורה, הפוך תוכן
להם  נשיא עבדי וש"ודוד יוסף, לגבי יהודה

לעולם"?

שיוסף  הענינים אמיתת לפי אחר: בסגנון
יוסף  מבטא - הארץ" על "השליט הוא הצדיק
אין  ואז מצרים, בארץ בנ"י של התוקף את עצמו
אליו  ד"ויגש להתוקף זה בשביל להגיע צורך

יהודה".

נצחיים  הם שבתורה הענינים שכל מכיון אך
בתורה  קס"ד עצם 25(גם הרי שבנדו"ד ובפרט ,

בפועל), מציאות אלא קס"ד אינה יהודה הגשת
אליו  ("ויגש יהודה של שהתוקף לומר צריך
יוסף  של תקפו לגבי אפילו חידוש פועל יהודה")
ה"ויאחזו  להיות יכול זה בכח ודוקא ההוא; בזמן
להם  נשיא עבדי ל"ודוד הכנה גם נעשה וזה גו'",

לע"ל. לעולם"

"ואת  שכתוב ממה גם מובן שזה לומר  ויש
dcedi,"גשנה לפניו להורות יוסף אל לפניו שלח

בה" יתיישב האיך ולהורות מקום לו -26"לפנות
דלכאורה:

(ע"פ מכי  והוא מצרים, ארץ את הנהיג שיוסף ון
- ובניו ליעקב הארץ" "מיטב את נתן פרעה) ציווי
מקום  לו "לפנות ליהודה זקוקים מדוע א"כ

בה" יתיישב האיך מובן,27ולהורות ומזה !?
זאת. לפעול בכוחו יהודה של התוקף שדוקא

בזה: הביאור נקודת לומר ויש

(כל  הגלות ובזמן בעוה"ז היהודי של התוקף
מצרים  שם על נקראות יכול 28המלכיות גופא (

אופנים: בשני להיות

לפי  האפשרי כפי רק הוא שלו התוקף (א)
ועד"ז  העולם. והנהגת הטבע חוקי של הכללים
הגלות, של וההגבלות המדידות לפי - הגלות בזמן
לגמרי  בתוקף עומד הוא (ב) וכיו"ב. המדינה, חוקי
של  ועאכו"כ ואוה"ע העולם עניני מכל למעלה
ועד  בתוקף, עימם מתנהג הוא - ואדרבה הגלות,
המדינה. והנהגת חוקי את גם לשנות בכוחו שיש

שהיהודי  פועל יהודה של שהתוקף לומר, ויש
מושל רק לא בזמןהוא אוה"ע על ובעה"ב ושולט

חוקי הגלות  והגלות, העולם של ה"כללים" לפי
אלא  יוסף), אצל הי' שזה (כפי וכיו"ב המדינה
כדלקמן. מזה, למעלה לגמרי נמצא שהוא באופן

Â. מרדכי הנהגת באופן הביאור לפי זה ויובן
במצב  הי' שהוא - אחשורוש המלך בזמן היהודי

ליהודה  אז 29דומה שבנ"י מכיון יוסף, לפני בעמדו
המלך  שליטת תחת ומדי פרס בגלות היו

אנן" אחשורוש "עבדי כבימי 30אחשורוש, (לא
היתה  ואעפ"כ שני); בית בזמן שהי' חנוכה

ישתחוה" ולא יכרע ש"לא מרדכי אצל ,31ההנהגה
להמן  ומשתחוים כורעים גו' המלך עבדי ש"כל אף

jlndכי el deiv ok"31 בתוקף כך עמד ומרדכי ,
עובר  אתה "מדוע לו אמרו המלך כשעבדי אפילו

המלך" מצות .32את
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וש"נ.25) .88 ע' ח"ב תנש"א התוועדויות (בנדו"ד) ראה
(26.23 בהערה נסמן
גשנה")27) לפניו (ב"להורות השני  פירוש בית דלפי  לו "לתקן

(פרש"י הוראה" תצא שמשם מב תלמוד שזהועה"פ, י"ל  שם ), "ר
יהודה ; של  בכחו  יוסף דוקא לגבי יהודה של החידוש מהו אבל

בה"? יתיישב האיך ולהורות מקום לו ד"לפנות בהפעולה

ד.28) פט"ז, ב"ר
מיהודה"),29) ("אמו קאתי" "מיהודה שמרדכי חז"ל ואמרו

שהי' להדיעה וגם סע"ב). יב, (מגילה יהודי" "איש נקרא ולכן
שם), יעקב לעין הרי"ף פי' וראה ע"א. ריש יג, (שם מבנימין כולי'
היתה  יהודה מלכות שהרי לבנימין, יהודה שייך אופן בכל הרי
מג"א  א. תתקפב, פרשתנו אוה"ת (וראה ובנימין יהודה שבט על
בפרשתנו  גם מודגש זה וענין יג)). ע' - תש"נ (בהוצאת ב'רעג ע'
ש"עבדך  לבנימין, בנוגע הי' יוסף עם יהודה של עסקו שכל -
תחת  עבדך נא "ישב ולכן (בנימין), הנער" את ערב (יהודה)
לזה: ונוסף שם). פרשתנו אוה"ת וראה לֿלג. מד, (פרשתנו הנער"
"הפעם  ע"ש "יהודה" שזהו"ע הודאה, שם על (גם) הוא "יהודי"
ספר  א. צט, מג"א תו"א וראה לה). כט, (ויצא הוי'" את אודה

וש"נ. יהודי. ערך דא"חֿצ"צ הליקוטים
א.30) יד, מגילה
ב.31) ג, אסתר
ג.32) שם,
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ה'תשנ"ב לו טבת ז' ויגש, ש"פ משיחות

אחשורוש  המלך של למשתה כתוב בנוגע 
כרצון  לעשות גו' המלך יסד "כן אסתר במגילת

ואיש" הגמרא 33איש כך על אומרת שהפירוש 34. ,
דכתיב  מרדכי והמן, מרדכי כרצון "לעשות 35הוא

דכתיב  המן יהודי, ואויב".36איש צר איש

פירושים:37במדרש שני  כך  על ישנם

בריותי  מידי יוצא איני אני הקב"ה לו "אמר (א)
בנוהג  ואיש, איש כרצון לעשות מבקש ואתה
אחת, אשה לישא מבקשים אדם בני שני שבעולם
לזה. או לזה או אלא לשניהם? להנשא היא יכולה
מבקשת  אחת בלימן, עולות שהיו ספינות שתי וכן
היא  יכולה דרומית, רוח מבקשת ואחת צפונית רוח
לזה  או אלא כאחת? שתיהן את להנהיג אחת הרוח
איש  בדין, לפניך באים אדם בני שני למחר לזה. או

שניהם?יהוד  ידי לצאת אתה יכול ואויב, צר ואיש י
ז.א. לזה". וצולב לזה מרומם שאתה אלא
"כרצון  לעשות שרצה בכך טעות עשה שאחשורוש
הפכים  שני לבצע שייך זה שאין מכיון ואיש", איש
והן  יהודי") ("איש מרדכי כרצון הן אחת, בבת

"ולכן  ואויב"). צר ("איש המן קנטרו 38כרצון
והמן  מרדכי ידי לצאת יוכל לא כי הכתוב

המתנגדים".

לפי  אמר, לוי בן בנימין ר' בשם הונא "ר' (ב)
רוח  אין מנשבת צפונית שרוח בזמן שבעוה"ז
גליות  בקיבוץ לבוא לעתיד אבל מנשבת, דרומית
לעולם, ארגסטיס רוח מביא אני הקב"ה אמר
שעושה  זה הוא מי בו. משמשות רוחות ששתי

בו  שכתוב הקב"ה זה יריאיו, יראיו 39רצון רצון
"אף  אומרת, זאת כו'". זה 38יעשה ב' שיהיו

יראיו  רצון והיינו שניהם. רצון ה' יעשה זה, לעומת
מנגדת  זה ששאלת שאף ישמע, שועתם ואת יעשה
שלא  אחשורוש משא"כ לשניהם. ה' ישמע לזה,
ואע"ג  המתנגדים. אוהביו ב' רצון לעשות יכול
וכו', א' שפחה לישא מבקשים אדם בני ב' דאמר
אדם, בני כסתם הטבעי העולם במנהג היינו

רצון  יפיק ה' ביראי אבל שבעולם, בנוהג כדקאמר
יתנהג  לע"ל) (בהנהגתו שהקב"ה ז.א. כו'". שניהם

ואיש". איש כרצון "לעשות של באופן

להבין: וצריך

("כרצון הנ"ל  הגמרא לשון  ואיש,מסתימת איש
שלילה  שום בלי והמן", מרדכי כרצון לעשות
מקום  יש אחשורוש מצד שגם משמע בדבר)
דברי  עם מתאים זה איך ולכאורה - כזו להנהגה
שאי  הפירושים), שני (לפי בטעמא מילתא המדרש,

הפכיים  רצונות שני לבצע לפי 40אפשר (ואפילו
של בכחו רק ה"ז במדרש, השני הקב"ה,הפירוש

לע"ל)? דוקא זאת יעשה והוא

Ê.:בזה הענין לומר ויש

(במנהג  שבעולם" "בנוהג אודות כשמדובר
כפי  כביכול הקב"ה מצד ועד"ז - הטבעי) העולם
אכן  - אלקים) (שם העולם בהנהגת מתלבש שהוא
איש  כרצון "לעשות של הנהגה להיות יכולה לא
שני  שהם מכיון והמן", מרדכי "כרצון ואיש",

הפכיים אודות41רצונות כשמדובר משא"כ ;
(כפי  העולם מהנהגת למעלה שהוא כפי הקב"ה
"לעשות  להיות יכול אזי לבוא), לעתיד יתגלה שזה

יחד. הפכיים רצונות שני ואיש", איש כרצון

בגמרא  בזה הפירושים בין החילוק וזהו
ובמדרש:

שזה  כפי מדבר במדרש הראשון הפירוש
שזה  כפי מדבר השני הפירוש שבעולם". "בנוהג
הגמרא  וממשמעות לע"ל; בהנהגתו הקב"ה מצד

ב  שגם בזמן יוצא, ואיש" איש כרצון ה"לעשות
יכול  הזה בזמן שגם מפני תועלת, היתה אחשורוש
להתעלות  הקב"ה) עם שלו הקשר (ע"י יהודי
ואיש", איש "כרצון אצלו שיהי' לע"ל של לדרגא

כדלקמן.
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ח.33) א, שם
סע"א.34) יב, מגילה
ה.35) ב, אסתר
ו.36) ז, שם
תתרמח.37) רמז אסתר יל"ש וראה יד). (פ"ב, עה"פ אסת"ר
שם.38) לאסת"ר השלם ענף יפה פי'
יט.39) קמה, תהלים

(40- במדרש התוכן כמו הוא הגמרא תוכן פשטות והרי
במרדכי  ישראל כלל הכתוב "שתלה והמן", מרדכי כרצון "לעשות
גופי' דמרדכי איסור, דבר ולשתותן להאכילן שלא כרצונו והיינו
העובדי  כלל תלה וכן סעודה, מאותה כלל נהנה הי' דלא ודאי
מגילה  מהרש"א (חדא"ג אכילות" בכל שרצונו בהמן כוכבים

שם).
מידי41) יוצא איני אני הקב"ה ש"אמר מה ",izeixaוזהו

הטבע, ובחוקי בהבריאה בהתלבשות שהיא כפי אלקות היינו
ישבותו". "לא כב) ח, (נח נאמר זה שעל
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לז

ה'תשנ"ב  טבת ז' ויגש, ש"פ משיחות

Á.:(הענינים (בפנימיות בזה והביאור

הקב"ה  על קאי בקדושה בשרשו "אחשורוש"
כמאחז"ל  שאחרית 42כביכול, הקב"ה זה אחשורוש

כרצון  לעשות גו' המלך יסד ו"כן שלו. וראשית
את  קבע הקב"ה בו האופן על קאי ואיש" איש
בחירתו  - ואיש" איש "רצון שיש בעולם, הסדר
המן, כרצון או מרדכי כרצון או להתנהג האדם של
עצמו  להטות רצה אם נתונה אדם לכל "רשות
רצה  ואם בידו הרשות צדיק ולהיות טובה לדרך
הרשות  רשע ולהיות רעה לדרך עצמו להטות

.43בידו"

ד"רצון  המציאות לעצם בנוגע רק זהו אמנם
בוחר  והאדם הפכיים, רצונות (שני ואיש" איש

" משא"כ מהם). ואיש"zeyrlבאחד איש כרצון
כי  בפועל, להתבצע יכול לא שניהם) ידי (לצאת
הוא  המן ורצון קדושה בעניני הוא מרדכי רצון
הרצונות  ששני יתכן לא ובמילא הפכיים, בענינים
רצון  שמתקיים או - בפועל מעשה בשעת יתמלאו

המן. רצון או מרדכי

איש  כרצון ד"לעשות הסתירה - יותר ובעומק
אפשר  אי בפועל שבמעשה בגלל רק אינה ואיש"
"רצון  - מזה יתירה אלא הרצונות, שני כפי לעשות
גישות  שתי הם ואיש") איש ("רצון והמן" מרדכי
לכאורה, לגמרי, שוללת אחת שכל לגמרי, שונות

השני': את

ולא  יכרע ד"לא באופן הנהגה הוא מרדכי רצון
חז"ל 31ישתחוה" כדברי נקרא 44, שמרדכי מה על

הכופר 35"יהודי" שכל בע"ז, שכפר שם "על -
בשם  יהודי כל נקרא ולכן יהודי", נקרא בע"ז
שהוא  בכך מתבטאת שהיהדות מפני "יהודי",

ישתחוה". ולא יכרע "לא בע"ז", "כופר

ממש, זרה" "עבודה רק לא כולל שזה וידוע,
ה' את ל"ועבדתם קשור שאינו דבר כל אלא

היפך45אלקיכם" ו נ אי זה אם (אפילו
"עבודה  - זרה" "עבודה נקרא ה"ז השולחןֿערוך),

לו" של 46שזרה ענינו שכל מכיון ליהודי, זר הדבר .
שבשמים  אביך רצון לעשות - הוא .47יהודי

לא 48כמאחז"ל  אלא 49"אני את 49נבראתי לשמש
של  ורגע רגע כל הוא ש"נבראתי" והיות קוני".
מעבודתו  פרט שכל מובן הרי בעוה"ז, האדם קיום
כציווי  קוני". את "לשמש להיות צריך רגע בכל

" - שמים"lkהתורה לשם יהיו ו"50מעשיך ,lka
דעהו" "51דרכיך ,lk"מעשיך "כל רק ולא דוקא. "

א  שלך, המעשים כל בעצמו - מעשה שכל גם לא
נוסף  דבר ישנו אם שהרי שמים. לשם כולו כל יהי'
שזרה  "עבודה זו הרי - קוני) את (שימוש זה מלבד
השלימות  ועד מ"נבראתי"). ההיפך זהו (שהרי לו"

" רק לא הם ש"מעשיך" - אלא mylבזה שמים",
"דעהו" - גופא ו"דרכיך" ו(יתירה 52שב"מעשיך" ,

והשתי' האכילה (ע"ד עצמו "שמים" (- מזו
גופא שזוהי שבת devnבשבת, עונג מצות ,53.(

ולא  יכרע ש"לא מרדכי, רצון מתבטא ובזה
המותר  דבר (אפילו בעולם דבר לשום ישתחוה"
השם  עבודת שאינו דבר שכל מכיון שו"ע), ע"פ

לו". שזרה "עבודה הוא

לא  זרה. עבודה - הוא המן רצון זאת, לעומת
(עבור  לו שזרה עבודה כל אלא ר"ל, ממש ע"ז
היא: וטענתו השם. עבודת שאינה מכיון היהודי),
נתונים  הרי ובגלות, הזה בעולם שנמצאים מכיון

ברא (שאותם הטבע והגבלות ולכן d"awdלחוקי ,(
רשות  לדברי בנוגע עכ"פ בזה, להתחשב צריך

העולם. ועניני
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יין 42) מחיר גם וראה קפב. אות א ע' במאו"א הובא מדרש
("באגדה  י כט, ויצא מרקאנטי יבֿיג, א, אסתר עה"פ להרמ"א

אחשורוש. ערך הדורות) סדר (לבעל הכינויים ערכי אמרו").
רפ"ה.43) תשובה הל' רמב"ם
ע"א.44) ריש יג, מגילה
כה.45) כג, משפטים

אלא 46) היא, ולא ממש, לע"ז סבר הוא א: קי, ב"ב ראה
אלא  ומכוערה נמבזה והמלאכה חשוב (הוא לו שזרה עבודה ע"ז
ע' ח"ב תנש"א התוועדויות וראה - רשב"ם). - איסור בה שאין

.355
מ"כ.47) פ"ה אבות
קידושין.48) סוף וברייתא משנה
הבבלי,49) תלמוד של כתביֿהיד (אוסף כת"י הש"ס גירסת

במלאכת  הובא וכן הנ"ל. וברייתא במשנה תשכ"ד) ירושלים
שם. למשנה רעו.שלמה רמז ירמי' יל"ש גם וראה ובכ"מ.

טושו"ע 50) ספ"ג. דיעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סרל"א. או"ח

אדה"ז 51) שו"ע שם. וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ס"ב. סקנ"ו או"ח

ואילך.52) 104 ע' ח"י .932 ע' שם .907 ע' ח"ג לקו"ש ראה
ובכ"מ.
רמב.53) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
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ה'תשנ"ב לח טבת ז' ויגש, ש"פ משיחות

היא  ואיש" איש כרצון ש"לעשות ונמצא,
ובי': מיני' סתירה

בזמן  - גופא ובזה בעולם, נמצא כשיהודי
לו  יש שם אנן"), אחשורוש עבדי ("אכתי הגלות
וחוקי  והעולם הטבע הנהגת מצד הגבלות כמה

דינא" דמלכותא ("דינא מנהגי 54המדינה הגבלות ,
התומ"צ)55המדינה  לקיום בסתירה כשאינם וכו'

תורה) וע"פ ה' רצון (ע"פ אותו מכריחים שהם
של  הקיום יתכן לא אזי - מסוים באופן להתנהג
("לא  מרדכי" "רצון שהרי ואיש", איש "כרצון
מעבודת  חוץ דבר כל שכן ישתחוה", ולא יכרע
את  רק לא שולל לכאורה זרה") "עבודה הוא השם
שצריך  הגישה כל את אלא בפועל, המן רצון קיום
אם ולאידך, עולם. של במנהגו להתחשב
בגלות, בנ"י את שלח שהקב"ה בכך מתחשבים
המן", "כרצון להיות ההנהגה לכאורה אז צריכה
סותר  (כשאינו עולם של מנהגו לפי המדודה הנהגה

לתומ"צ).

עם  קשורים שכאשר החידוש, זהו אעפ"כ,
יש  העולם, מהנהגת למעלה שהוא כפי הקב"ה
בעולם  שנמצאים כפי גם הפכים: שני לחבר בכח
כיון  ישתחוה", ולא יכרע "לא יהי' ובגלות,

מזה. למעלה לגמרי שנמצאים

Ë. הפירושים שני המדרש: דברי יובנו עפ"ז
בעבודתו  היהודי של דרכים שתי מבטאים במדרש

הגלות: בזמן

הזה,מכ  לעולם היהודי את שלח שהקב"ה יון
אחשורוש  המלך שליטת תחת בגלות, - גופא ושם
בתורה  דין וזהו אנן"), אחשורוש עבדי ("אכתי
לחשוב  לכאורה אפשר - דינא" דמלכותא ש"דינא
בענינים (לא העולם שבעניני המן) (כרצון
שני  יהיו אחת שבבת שייך לא לתומ"צ) הקשורים
מרדכי  (רצון ואיש" איש "כרצון של ההפכים
אנן" אחשורוש ש"עבדי זה עם שיחד והמן),
ולא  יכרע ד"לא ההנהגה אצלו תהי' בגלות,

העולם, להנהגת ישתחוה"

היהודי  את שלח הקב"ה אם ממהֿנפשך: שכן
בהנהגת  במשהו שמוגבלים אומרת זאת בגלות,

לא  ואם המן), (כרצון המדינה וחוקי הטבע
מרדכי" "כרצון מתנהגים שאז בגלות, נמצאים
שייך  לא הרי ישתחוה", ולא יכרע ד"לא באופן

המן". "רצון כאן שישנו לומר

התומ"צ  בקיום ליהודי שיש לחיובים בנוגע
הרי - השולחןֿערוך heyteע"פ oaen אף זה שעל

הגלות); בזמן (אפילו היהודי על בעה"ב אינו אחד
("מעשיך" העולם ועניני רשות לעניני בנוגע אבל
המן  כרצון הן יתנהג שהוא יתכן איך ו"דרכיך"),
הרי  לא (ואם העולם מנהג לפי הטבע הנהגת ע"פ
מרדכי  כרצון והן המלך"), מצות את "עובר הוא

ישתחוה". ולא יכרע ש"לא

שישנה  אמורים דברים שבמה  המדרש, אומר
מדובר  כאשר - ואיש" איש "רצון בין סתירה
שהוא  (כפי הקב"ה מצד אבל שבעולם"; "בנוהג
שני  להתבצע יכולים הטבע) מהנהגת למעלה

הדברים.

("עבדי ובגלות בעולם יימצא שיהודי
למעלה  לגמרי יהי' זה עם וביחד דאחשורוש"),
ולא  יכרע "לא והגלות, העולם עניני מכל
אוה"ע  מלך על גם יפעל שהוא ועד ישתחוה",

עליו. ה"שולט"

"לעשות  הגמרא לשון בסתימת הפירוש וזהו
והמן" מרדכי כרצון לעשות ואיש, איש כרצון
שעי"ז  מכיון זה), את מבטלת אינה (והגמרא
יכרע  "לא להקב"ה, בביטול עמד היהודי שמרדכי
אותו  קישר זה הרי בע"ז", "כופר ישתחוה", ולא
העולם), מהנהגת (שלמעלה הקב"ה של התוקף עם
תחת  פרס בגלות שבהיותו הכח את נותן שזה
ולא  יכרע ד"לא השלימות תהי' אחשורוש המלך
המן  גזירת ביטול את גם פועל שזה ועד ישתחוה",

למלך" "משנה להיות מרדכי .56ועליית

- היהודי של לרצונו הקב"ה מוסר וזאת
הברירה  את לו יש בגלות, בהמצאו שאפילו

ואיש": איש "כרצון להתנהג

לקיום  המוכרח כפי רק בתוקף עומד שהוא
מרגיש  האחרים הענינים בכל אבל בפועל, התומ"צ
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וש"נ.54) ב. י, גיטין
(התוועדויות 55) ס"ב זו שנה וישב ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך) 399 ע' ח"א 56.59)תשנ"ב הערה לקמן ראה
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לט

ה'תשנ"ב  טבת ז' ויגש, ש"פ משיחות

של  ומנהגו הטבע להגבלות נתון הוא כאילו הוא
ר"ל); המן (כרצון לו" שזרה "עבודה כו', עולם

ש  מרדכי", "כרצון שיתנהג הענינים lkaאו
מהגלות  ולמעלה מהעולם למעלה הוא עומד

קשור ולא (בהיותו יכרע "לא אצלו ולכן להקב"ה),
השם. עבודת שאינם הענינים לכל ישתחוה "

ברצונו. אלא תלוי הדבר ואין

שברוב  הדורות, בין חילוק ישנו בזה [אבל,
המלכות  גזירת החוץ, מן הגבלות כמה היו הדורות
לגמרי  לעמוד יוכל שהיהודי איפשרו שלא וכיו"ב,
תלוי  זה הרי זה בדורנו משא"כ מהגלות, למעלה

כדלקמן]. היהודי, של ברצונו רק

È. ויגש") יהודה של החידוש גם יובן עפ"ז
יוסף: לגבי יהודה") אליו

הארץ", על "השליט הי' הצדיק שיוסף אע"פ
העולם  על בעה"ב הוא שהיהודי כך על מורה שזה
ע"י  לכך הועמד הוא הרי (א) הרי - סביבו ואוה"ע
המלך  גזירת עם קשור שזה ז.א. מצרים, מלך פרעה
הרי  המינוי שלאחרי באופן ו(ב) המדינה, וחוקי

ממך" אגדל הכסא עדיין 57"רק שיוסף מראה שזה .
ומצרים  דעולם ההגבלות עם בדקות .58קשור

התבטא  יהודה" אליו ד"ויגש התוקף משא"כ
תחלה  רשות קבלת בלי ליוסף ניגש שהוא בכך
להתאפק  יוסף יכול (ש"ולא עליו ופעל (כנ"ל),

עם 16גו'" מתחשב שאינו התוקף על מראה שזה ,(
כו' עולם של ומנהגו המדינה אומרת 59הנהגת זאת .

ואיש"). איש ("כרצון הפכים שני של חיבור -

(כדי  ליוסף זקוק שהוא ידע שיהודה זה עם יחד
" לו שאמר ועד בנימין), את drxtkלשחרר jenk"

בקשת  את למלא יוסף) (של בכוחו יש [שלכן

אותו  ישלח שיוסף יהודה שלל שבזה - וגם יהודה.
הוא  הרי ממך"], אגדל "הכסא הטענה עם לפרעה
והתוקף) (הרחבות ה"ברייטקייט" כל עם התנהג
עם  יהודה" אליו "ויגש ליוסף) זקוק אינו (כאילו

וכו'! תוקף

את  קיבלו יהודה" אליו "ויגש אחרי דוקא ולכן
ישראל  "וישב שיהי' - יוסף של בסיועו - הכח
הארץ". "במיטב גושן", בארץ מצרים בארץ
מיצרים  מלשון מצרים, בארץ שנמצאים שאע"פ

שם 60וגבולים  נעשה הרי פרעה, של מלכותו תחת ,
ויתירה  אמיתית, ישיבה של באופן ישראל", "וישב

אחוזה  שם מקבלים הם בה", "ויאחזו - 61מזו

אחיזה  של (אחיזה 62(ובאופן על מורה שזה ,(
שם נעשים שהם באופן ועד a"draב)תוקף ,

ממדידה  שלמעלה באופן מאד", וירבו ש"ויפרו
והגבלה.

מצרים  בארץ יעקב ל"ויחי מיד אח"כ מביא וזה
שנה" עשרה חיים 63שבע לו יש שבמצרים ,

טוב 64טובים  בגימטריא עשרה וחיים 65(שבע (
ובגשמיות. ברוחניות אמיתיים

‡È. אליו "ויגש של השייכות גם תובן בזה
לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד עם יהודה"

(שבהפטורה):

ע"י  שבא - ליוסף יהודה הגשת של התוקף
לה' הודאה מלשון) (יהודה (ע"י שלו עם 66הקשר (

יתגלה  שזה (כפי העולם מהנהגת שלמעלה הקב"ה
להבאת  הכח את הנותנת ההכנה זוהי - לע"ל)
בתכלית  יתגלה שאז והשלימה; האמיתית הגאולה
עבדי  ד"ודוד התוקף כולו העולם בכל השלימות
של  התוקף לשלימות הקשור לעולם", להם נשיא
יעשה", יראיו "רצון לפעול בכחו (שיש הקב"ה
על  גם פועל שזה כך הפכיים), רצונות של החיבור
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מ.57) מא, מקץ
ע'58) ח"א תש"נ (התוועדויות תש"נ ויגש ש"פ שיחת וראה

דהיפך  הענין שייך (תלמוד) יוסף של דרגתו שמצד ואילך), 106
לא  הכהנים אדמת "רק ולכן דדקות, בדקות בשלימות עול קבלת
גם  לברר הכח נעשה יהודה ע"י ודוקא כב), מז, (פרשתנו קנה"

עיי"ש. הכהנים", "אדמת
לגבי 59) גם המעלה היתה יהודה שאצל י"ל, ובפרטיות

משנה  ואח"כ יועצו להיות מרדכי את מינה אחשורוש כי מרדכי,
(בלי  עצמו ובכח בתקפו הי' יהודה" אליו "ויגש משא"כ למלך,
שנתמנה  - ליוסף בדומה הוא מרדכי הרי זה ובפרט מיוסף). רשות

למלך. משנה להיות פרעה ע"י

עא,60) יתרו אֿב. סד, בשלח ואילך. ב נז, וארא תו"א ראה
ובכ"מ. ואילך. ג

עה"פ.61) כפרש"י
וראה 62) רש"י. דפוסי בכמה וכ"ה פי"ז. תדשא מדרש כפי'

ואילך. 405 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה
ויחי.63) ר"פ
ועוד.64) שם. בעה"ט ראה
ויחי.65) ר"פ להאריז"ל הליקוטים וספר ל"ת
(66.29 הערה לעיל ראה
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ה'תשנ"ב מ טבת ז' ויגש, ש"פ משיחות

ה'" אני כי הגוים "וידעו האומות, וכפס"ד 67כל ,
כו'68הרמב"ם  ה' מלחמת "ילחום המשיח שמלך

אהפוך  ש"אז ופועל שסביביו", האומות כל ונצח
ולעבדו  ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל

אחד" .69שכם

בכ"מ  "ודוד 70וכמבואר של להגילוי שהכח ,
מכך  בא יהודה) (מעלת לעולם" להם נשיא עבדי
מקבל  שיהודה יהודה", אליו "ויגש הי' שקודם
יהודה, של המעלה מתגלית ועי"ז מיוסף, ההשפעה
של  הענין וע"ד לעולם". להם נשיא עבדי "ודוד

לתפלה  גאולה בתפלה 71סמיכת שגם שפועל ,
יסוד). (מיוסף, הגאולה ענין נמשך יהודה) (מלכות,

אריכתא" "גאולה שנעשית עצמה 72עד שמלכות ,
"המלאך  להוסיף 74הגואל"73נהיית יש הנ"ל וע"פ .

נוסף  - מודגש יהודה" אליו שב"ויגש בזה,
התוקף  ובעיקר גם - יוסף של והקבלה להביטול
זקוק  שהוא ומה יוסף), על מעלתו (מצד יהודה של
בשלימות, תקפו את לגלות כדי רק זה הרי אליו

לע"ל. שיהי' כפי

·È. וההוראה הלימוד ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
ותקופתנו, לדורנו בנוגע יהודה" אליו מ"ויגש

והשלימה: האמיתית הגאולה לפני מיד בעמדנו

בזמנו  ומרדכי בזמנו יהודה של התוקף למרות
בכל  היו - הדורות בכל ויהודים צדיקים ושל
וגזירותיהם  אוה"ע מצד מבחוץ, הגבלות הדורות
להם  איפשרו תמיד שלא היל"ת, ר"ל ישראל על

והבעה"ב'תיות. התוקף כל עם להתנהג

בפועל  רואים זה, ובזמננו זה בדורנו משא"כ
מאפשרים  ואוה"ע שבעבר, הבלבולים קיימים שלא

כרצונם. להתנהג ליהודים

בני  של ברצונם אלא תלוי הדבר אין ולכן
כפי  מאד", וירבו ויפרו בה "ויאחזו שיהי' ישראל,
התוקף  כל עם מקומות, בכו"כ בפועל שנהוג

(רחבות); וה"ברייטקייט"

חסד, של מלכות הברית), (ארצות זו במדינה הן
ברצונם, החלטתם כפי להתנהג ליהודים המאפשרת
האחרונות  ובשנים בעולם. מדינות בכו"כ ועד"ז

ש  במדינות גם כיצד הגבלות רואים כמה קודם היו
נפלו כמ"פ.כו', וכמדובר אלו , הגבלות ונתבטלו

ואדרבה:

להתנהג  חופשיים שהיהודים בלבד זו לא
אוה"ע  של הממשלות - מזו יתירה אלא כרצונם,

בזה! מסייעות

בדרך  להתנהג יכולים שבנ"י לזה ונוסף
גם  רואים - שלהם הפרטיות אמות בד' התומ"צ
קל  ויותר יותר נעשה האחרונות שבשנים בפועל,
בכל  ומקום מקום בכל בה" ה"ויאחזו את לפעול
אלא  יהודים רק לא - שהעולם מכיון תבל; קצוי
תורה  יהדות של ענינים לקבל כלי הוא - אוה"ע אף

נח  בני מצוות ז' - לאוה"ע ובנוגע .75ומצוות,

לאחרונה  פעמים כמה ועוררו שדובר כפי - ועד
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הודעת שע"פ -
צריכים  וכעת לגאולה, ההכנות כל את סיימו כבר
בגשמיות בפועל הגאולה את להמשיך רק
מגשמיות), שנעשית (חומריות העולם וחומריות

בשר. לעיני בגלוי

בגלות, בנ"י של העבודה תוקף למרות [כי
גאולה  של במצב בגלות נמצאים שהם כפי ואפילו
הגאולה  של השלימות זו אין עדיין הרי רוחנית,
עדיין  ישנם הגשמי; בעוה"ז ממש בגלוי בפשטות,
שולחן  מעל שגלו "בנים דגלות, ההגבלות כל

זו 76אביהם" בתקופה הינם שבנ"י זה - כולל ;
למדינת  הלך (הקב"ה) שבעלה ר"ל, כ"עגונה"

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

פרשתנו.67) הפטורת סיום - כג לו, יחזקאל
ספי"א.68) מלכים הל'
ט.69) ג, צפני'
דרושים 70) ואילך. א צג, שם תו"ח אֿב. מד, פרשתנו תו"א

הבאה. שבהערה
אליו 71) "ויגש דזהו"ע ב) (רה, פרשתנו ריש בזהר כדאי'

ואילך). יג (ע' תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה וראה יהודה".
ע' (שם תרס"ח ואילך), קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש ד"ה
ואילך). תשצד ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה ואילך), תפז

הנ"ל ד"ה גם וראה קיז ועוד. ע' ח"ד מלוקט (סה"מ תשל"ו
ואילך). קכח ע' ח"ה (שם תשכ"ה ואילך),

ב.72) ט, שם ב. ד, ברכות
טז.73) מח, ויחי
ע'74) שלח א'תתעזֿח. ע' תשא ב. שנו, ויחי אוה"ת ראה

תריד.
ה"י.75) פ"ח מלכים הל' הרמב"ם כפס"ד
סע"א.76) ג, ברכות
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מר

ה'תשנ"ב  טבת ז' ויגש, ש"פ משיחות

האירוסין 77הים  שיהיו 79(ביצי"מ 78לאחרי ועד ,(
והשלימה 78הנישואין  האמיתית ].80בגאולה

יראו  ואזי העיניים, את לפתוח רק צריך היום
יהי' כבר יהודי שכל תובע העולם שכל איך

והשלימה. האמיתית דגאולה ומצב בהמעמד

שרואים  לכך הטעם הוא גופא שזה לומר, ויש
עם  יהדות בעניני לעמוד יכולים שיהודים איך כיום
ואין  - אוה"ע על גם והבעה"ב'תיות התוקף כל
מיד  שעומדים דכיון - ברצונם אלא תלוי הדבר
"ודוד  כיצד בפועל יתגלה שבה הגאולה, לפני
ה'" אני כי הגוים "וידעו לעולם", להם נשיא עבדי
כהכנה  דורנו, של במצב בפועל משתקף זה לכן -
ע"י  והשלימה האמיתית לגאולה ישירות המוליכה

צדקנו. משיח

יהודה", אליו ב"ויגש גם מרומז שזה ולהוסיף,
יוסף  של העבודה תוקף של הסיוע עם שיחד
גם  יש דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק - שבדורנו
בקרוב  שיבוא משיח יהודה", אליו ה"ויגש את
בסיוע  שבא לעולם", להם נשיא עבדי "ודוד ממש,
כפרעה", "כמוך (שבדורנו), מיוסף כח ונתינת
כל  מיני' ואתגליין ד"אתפריעו דקדושה) (פרעה

.81נהורין"

לדורנו: מזה הלימוד גם מובן מכך

שמתנהגים  יהודה",עי"ז אליו ד"ויגש באופן
והבעה"ב'תיות  התוקף את יהדות בעניני שמראים

העולם  נברא ישראל" ש"בשביל יהודי, ,82בהיותו
להם  נשיא עבדי ה"ודוד את מביא גופא ה"ז

לעולם".

‚È.התוקף) יהודה" אליו ד"ויגש הענין

זה  בדורנו העולם) על בנ"י של והבעה"ב'תיות
החמישי, ביום (שהי' טבת ה' ביום גם מודגש

שבתא" הג'83"קמי בתוך היא טבת, ז' זו, ושבת ,
טבת): מה' ימים

של  שבויים" ו"פדיון לשחרור קשור זה יום
באופן  נשיאינו, רבותינו של והכתבים הספרים
מ(משפטי) והסיוע המלא ההסכם לכך שהי'
הפדרלי). המשפט (בבית העמים כל לעיני אוה"ע,

ספרים  עדיין ישנם כ"ק 84אך של יד וכתבי
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר אביו ושל אדמו"ר מו"ח
הוחזרו  לא ועדיין ההיא במדינה בשבי' הנמצאים
היתה  כבר אליהם בנוגע שגם אע"פ למקומם,
אותם. שישחררו אוה"ע, של גם המלכות, פקודת

שבימים  העובדה עם גם זאת ומקשרים
ההיא, המדינה של הבירה עיר התבטלה האחרונים
כתיבת  ע"פ אחרת, לעיר אותה שהעבירו ועד
ההיא  המדינה של ומשפטים החוקים וחתימת

דינא  דינא)54(שבכיו"ב .85דמלכותא

את  לזרז כדי בפועל לעשות כאו"א יכול מה
והכתבים? הספרים של וההשבה הפדיון

פשוטה: לכך התשובה

יעשה  וטף, נשים אנשים ואחת, אחד שכל עי"ז
וכיו"ב, ולספרייתו לביתו שיביא ע"י - דוגמתו ענין
בהוספה  תורה, בדברי חדשים קודש (וכתבי) ספרי

ספרים" מלא ב"בית מקודם לו שיש הספרים 86על

שלו.

שבוע  שבכל מכיון לביצוע, קל דבר ה"ז וכיום
הנדפסים  כאלו הן בתורה, חדשים ענינים נדפסים
קל  דבר ה"ז במילא חדשים, - ועיקר ועוד מחדש,
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א,77) (איכה עה"פ איכ"ר סע"א. קד, סנהדרין א. כ, תענית
ב  נח, דא"ח) (עם סידור וראה א. קכב, זח"ב כאלמנה. היתה א)

ואילך. א'מז ע' ב') (כרך נ"ך אוה"ת ואילך.
ספט"ו.78) שמו"ר
יב,79) (ברכות ובלילה ביום - יום בכל יצי"מ מזכירין והרי

סס"ז  או"ח אדה"ז שו"ע ה"ג. פ"א ברכות הל' רמב"ם במשנה. ב
ס"א).

בהיתר 80) ישראל רבני של ההשתדלות גודל ידוע והרי
בזה  ומקילים האפשרי, היתר כל מחפשים זה בשביל אשר עגונות,
עיגונא  "משום וש"נ) ע"א. ריש ג, (גיטין הש"ס ובלשון וכו',
ר"ל  להעיגון בנוגע וק"ו במכש"כ מובן ומזה רבנן". בה אקילו

הגלות. שבזמן בנ"י דכל
א.81) רי, זח"א
ובכ"מ.82) בראשית. ר"פ פרש"י

סע"א.83) קו, פסחים
לספרי 84) שמסייעים חול ספרי (להבדיל) וגם קודש, ספרי

פ"ד  (אבות לאפיקורס" שתשיב מה "דע דבבחי' מסוג ועד קודש,
התוועדויות  - תשמ"ח ויגש ש"פ שיחת גם (ראה וכיו"ב מי"ד)

ואילך). 173 ע' ח"ב תשמ"ח
רצונו 85) שנתקיים אדה"ז, בזמן מהמצב בתכלית ההיפך

כו' ביר"ש שעי"ז המעלה (מפני צרפת נגד רוסי' מדינת בנצחון
מקום  נעשתה צרפת מדינת שגם - החידוש זה ובדורנו בנ"י), של
ש"פ  שיחת (ראה חוצה והמעינות היהדות והפצת ויר"ש תורה
- ועתה ואילך)), 401 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות זו שנה וישב
הבירה  עיר בשינוי רוסי', מדינת של והנפילה המהפכה נעשית

וכו'.
ב.86) קרח תנחומא - חז"ל לשון
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ה'תשנ"ב מב טבת ז' ויגש, ש"פ משיחות

בקבלת  ועוד עוד להוסיף וכן הספרים, את לקנות
ספרים  ובקניית

שספר  בזה דורנו מנשיא ההסברה שידועה [כפי
את  להדפיס הורה שהוא (ועד כסף לעלות צריך
הוא  הדבר ובטעם קונטרסים, כמה ע"ג המחיר

והסתר 87הסביר  העלם מלשון שבעולם, משום ,(88,
במאחז"ל  ויסודו כסף, עולה חשוב דבר -89הרי

=) שוה" מגן במגן, דמגן המרפא "אסיא רופא
צריך  שכן ועאכו"כ חינם), שווה הריפוי בחינם,
רפואה  מביאה שתורה תורה, לדברי בנוגע להיות

].90לעולם 

את  לקבל שיתחילו - משובח זה הרי הזריז וכל
בהקדם  זאת ולקיים עתה, כבר בזה ההחלטות
(וכן  מראש הזמנה עשיית ע"י כולל האפשרי,
שיוצאים  חדשים ספרים לקבלת המינוי על לשלם)
- ספרים בכמה הנדפס הידוע (בלשון אח"כ לאור

ההוצאה  ובשעת של "פרענומעראנטן"), לאור
ומיד. תיכף המנויים אותו מקבלים הספר 

ישראל, מנהג את לנצל הדבר ונכון ראוי כמו"כ
כולל  לאחרים, כמתנה הנדפסים קודש ספרי לתת
חג  לפני או שלהם שמחה לקראת קטנים, ילדים

וכיו"ב.

„È. שכאו"א זה  ידי שעל רצון, את ויהי ירחיב
עוד  יזרז זה - חדשים ספרים בקבלת פעולותיו
יהודה" אליו ד"ויגש בפועל היעוד קיום את יותר

שכל - בנימין של שבויים והכתבים בפדיון הספרים
נשיאינו רבותינו האמיתי,של למקומם חוזרים

שבבבל" רבינו בגימטריא91"בית "770" ,
של 92"פרצת" והכתבים הספרים לכל יצטרפו ושם ,

נשיאינו. רבותינו

עמו  זה שבויים פדיון יביא ממש ומיד ותיכף
קדושה  הניצוצי כל של שבויים הפדיון את

.93בעולם 

היהודים, כל הולכים ממש, ממש ומיד ותיכף
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו ,94"בנערינו

אתם" וזהבם הספרים95ו"כספם כל כולל ,
עיר  לירושלים הקדושה, לארצנו שלהם, והכתבים
לקדש  השלישי, לביהמ"ק הקודש, להר הקודש,
מזמן  שינוי בלי השתי' אבן נמצאת שבו הקדשים,

העולם  ,96בריאת

ממש. ומיד תיכף זה וכל
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(87- מנחם (תורת תשי"ב שבט יו"ד שיחת גם ראה
(התוועדויות  תשמ"ה תבוא ש"פ .(304 ע' ח"ד התוועדויות

.(2958 ע' ח"ה תשמ"ה
ובכ"מ.88) ד. לז, שלח לקו"ת
סע"א.89) פה, ב"ק
ועוד.90) א. נד, עירובין ראה

בית 91) זה מעט מקדש בענין קונטרס וראה א. כט, מגילה
ואילך). 416 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות שבבבל רבינו

ש"פ 92) .(365 ע' (שם סי"ב זו שנה וישלח ש"פ שיחת ראה
.(406 ע' (שם ס"ח וישב

(93.(62 ע' (לעיל ס"ב זו שנה טבת ה' שיחת ראה
ט.94) יו"ד, בא
ט.95) ס, ישעי'
ב.96) נד, יומא ראה

הור  עניינו  כל  רלר  כלל,  עצמו  על  חושב  רינו   .  . התואה  פנימיות  לומד  כרשא 
לקיים אצון הקדוש-באוך-הור

משיחת ליל נא חמישי של חנוכה ה'תשי"ג

הידוא מצווה פיאשו שהרדם מקיים רת המצווה לר בגלל שמוכאח לקיימה, רלר 
יש לו תענוג בדבא

משיחת ליל נא חמישי של חנוכה ה'תשי"ג
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מג

ויגש פרשת
ג  שיחה טו כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
על רש"י כךפירוש  על והשאלות "וינהלם"

יוסף כלכל כיצד התורה  מספרת  כאשר  פרשתנו, בסוף 
בידם היה לא  שכאשר  כנען, וארץ  מצרים ארץ  תושבי  את

יוסף להם  נתן מזון, לרכוש כדי כסף  עבורעוד "לחם "

בתורה נאמר  – שלהם לחם1המקנה  יוסף  להם  "ויתן
ההוא ". בשנה  מקניהם  בכל בלחם  וינהלם  בסוסים...

המילה את מצטט כמורש "י  ומפרש : "וינהלם "
לה מנהל אין לו: ודומה  ינהלני2וינהגם , מנוחות  מי על ,3.

המילה את  לבאר רש"י רוצה  כיבפשטות, "וינהלם ",
מביא אף  ולכן בחומש . כך  כל  נפוצה  שאינה  מילה  זוהי

שבהם נוספים  מקומות  שיש  לפירושו, הוכחות רש "י

הביטוי נהג .משמעות  היא  "נהל"

להבין: צריך אך

גם מופיע  זה  ביטוי  okא) iptlאתנהלה–4בחומש"
ושם  – וממה ֿ`oiלאטי" משמעותו. את מפרש  רש "י

המילה , פירוש  את יודע  למקרא " חמש  ה "בן אם  נפשך:

מדוע – הראשונה  בפעם  זאת לפרש  צריך רש "י אין ולכן 
בפרשתנו זאת לפרש  חייב  למקרא "5הוא  חמש  ה "בן ואם  ?

מבארה רש "י לפיכך אשר המילה , פירוש  את  יודע אינו

בפעם זאת  לבאר רש "י היה  צריך הרי – בפרשתנו
dpey`xdלגבי לאטי"?, "אתנהלה 

ואינו לפירושו הוכחות  שתי  רש "י  מביא  מדוע  ב )
משתיהן ? באחת מסתפק 

הפסוק מן  הראשונה ההוכחה את  רש "י מביא  מדוע  ג )
ישעיהו מפסוק בספר ולא לה ", מנהל בספרmcew"אין

(א)6ישעיהו כאשר  ובמיוחד ינהלם"? מים  מבועי "ועל
לביטוי בדיוק  הזהה ביטוי מופיע שבפסוקנו,שם "וינהלם"

– חיובית  במשמעות  המילה מופיעה  שם  –(ב ) "ינהלם"
בפסוק אשר  בעוד מופיעה`oi"כבעניננו, היא  לה " מנהל

שלילי. באופן

שבמילה כיון אתד) לבאר רש "י מתכוון "וינהגם "
לומר7"וינהלם "המילה צריך רש "י היה  לא ,"enk

אלא8וינהגם ..." אוoeyl"וינהלם ,, "לשוןהנהגה "
וכדומה ?9וינהגם "

רש "י אומר מדוע  el"ה) dnece10,"...לה מנהל אין
רש "יולא בפירוש  כנפוץ דומים ?11"וכן...", במקרים 

הפסוקים שמשמעות  מובן, לה "מזה מנהל "עלו "אין
למילה ממש  זהה  אינה  ינהלני" מנוחות  "וינהלם "מי

שבפסוקנו.
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יז.1) מז,
יח.2) נא, ישעי'
ב.3) כג, תהלים
יד.4) לג, וישלח
לפרש5) מקום שאין (באר eheytaופשיטא רש"י כבדקדוקי דפרש"י

עץ  מין והיינו יט) ז, (ישעי' הנהלולים מלת דמצינו "משום כאן, רחובות)
הנהגה  לשון הוא דזה לפרש הוצרך לכן כאן, יתכן דלא ונבזה שפל

" מכיון כי – o`kוינהלם" okzi `lc שפירושו ולפרש לשוללו צריך אין ,"
eheytk בתי" הוא דהנהלולים הפירוש שם, ישעי' שלרש"י ע"ז (נוסף

שם). כבתרגום תושבחא"
"לכאורה התרגום פי' לשלול בא שרש"י אבל oepipfeי"ל בלחמא".

יג) (טו, בשלח בפ' ובפירושו כאן דהשלילה הלשון שינוי צ"ע לפי"ז
אחר  לפרש דקדק ולא וסבל נושא לשון תרגם ואונקלוס מנהל ל' "נהלת

.31 הערה לקמן וראה העברית". לשון

עלות6) ישא ובחיקו יא): (מ, לפנ"ז שם ועד"ז יוד. .ldpiמט,
"וינהגם"7) בקרא כתוב הי' כאילו – וינהגם" "כמו רש"י כוונת ואין

מצינו  לפרש"י כי – "ג" במקום ה"ל" יג), מז, לעיל פרש"י לדוגמא (ראה
ממוצא  כשהן רק מתחלפות שהאותיות טז) יט, קדושים פרש"י (ראה

אחד.
רש"י 8) בכת"י אבל רש"י. כת"י ובכו"כ ושני ראשון בדפוס גם כ"ה

וינהגם". "וינהלם קעג) (ה"א
כט.9) מו, יח. מה, פרשתנו פרש"י לדוגמא ראה

וינהגם"אבל "כמו כתב ולא מנהל" "לשון שם בבשלח שפרש"י מה
ידוע  כבר כי – לפירושו) ראיות מביא אינו (וגם וכיו"ב הנהגה" "לשון או

בפרשתנו. מפירש"י מנהל לשון פירוש
יג.10) מז, זה לפני בפירושו וכן
כט.11) מו, לעיל בפרשתנו דוגמא

 לקוטי שיחות 
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השבועי מד הלימוד מחזור ע"פ - ויגש פרשת - לקוטי־שיחות

ב.
מיוחדת במשמעות  כאן "וינהלם "

הוא : לכך ההסבר

הקודש בלשון פירושו את כתב  שהיא12רש "י  ומילה  ,
הלומד כי  לבאר, צריך הוא  אין הקודש  בלשון נפוצה 

משמעותה . את  מכיר רש "י פירוש

המילה את  לבאר צריך רש "י  אין כילכן "אתנהלה ",
בלשון רש "י פירוש  את שלומד למקרא ", חמש  ה "בן
ואת עצמי (את  אוביל  אני – משמעותה  את מכיר הקודש ,

והבקר). הצאן את  הילדים ,

נאמר כאשר בפסוקנו, אפשרmgla"13"וינהלם אך אי ,
שהוא  `mzeלפרש  liaed." ב "לחם

מתרגם שהוא התרגום  – בלחמא " אותםlklk"וזנינון 
לפרשבל יכול רש "י אין מקרא  של פשוטו עלֿפי אך  חם.

נאמר כבר כי okכך, iptlלחםבפסוק יוסף  להם "ויתן
כאן מוסיף  הפסוק  אמנם , בשנהבסוסים...". מקניהם  "בכל 

שוב לומר  צורך אין כך לשם  אבל  – "וינהלםההיא "

להוסיף היה  ודי ההיא ".בלחם ", בשנה מקניהם  "ובכל

לפרש רש "י  צריך צריךלפיכך כאן וינהגם ", "כמו
שכאןשycglרש"י כיון הנהגה , מלשון הוא  "וינהלם "

הוא שבכך אלא  כדלעיל, מתאים, מלכתחילה  נראה  זה  אין
לביטוי בעיקר בתהליםמתכוון בתנ"ך, המופיע  14"וינהגם "

אומר– הוא ולכן  במדבר", כעדר  enk""וינהגם 
ולא15וינהגם " וכדומה, הנהגה " .16"לשון

הביטוי גם  מוסבר כדלהלן.ובכך  לחם, לגבי "וינהלם "

ג.
מיוחדת הנהגה – "וינהלם"

הלשון רקמשמעות איננה  בתהלים  "וינהגם "

כפשוטה , רגילה  בהליכה  אותם  הוביל שהקדוש ֿברוךֿהוא 
בהנהגה  אותם  הוביל הוא עםzcgeinאלא במדבר, כעדר  ,

עדר  המוביל כרועה  צרכיהם , רקxacnaכל שאפשרי דבר ,
ינתנו צרכיהם  שכל וכדומה, מיוחדת התמסרות  ידי על

וטוב . מתאים באופן להם 

מספרת שהתורה  לאחר  בעניננו. הכסף ...וכך "ויתום 
היתה שהנתינה התורה  מוסיפה  לחם ...", יוסף להם  ויתן

של בלבדmldpie"באופן זו לא  – ההיא " בשנה  בלחם ...
אותם כלכל הוא*16שהוא  אלא  באופן, ההזנה  את  "ניהל"

שיהא כך ה "לחם" וחלוקת חישוב ידי על ומתאים , מיוחד

שלימה לשנה  אחת17מספיק  בבת הלחם  כל ניצול ולא ,
השנה  .dnecke18בתחילת

בתורה לנאמר  okבדומה  iptl19אביו את יוסף  "ויכלכל
הטף ",ואת לפי  לחם  אביו בית  כל ואת  הצריךאחיו  "לפי

ביתם " בני הטף20לכל שדרך בכך אפילו בהתחשבו ,

הלחם את  .21לפורר

התבואה באיסוף  יוסף  של בדרכו שמוצאים  כשם 

שהתבואה והשגיח דאג  שהוא בכלל, השובע  בשנות 
את רש "י  שמבאר כפי – כולה התקופה  למשך תישמר

בפסוק אשר22הנאמר העיר שדה אוכל בערים  אוכל "ויתן

ארץ ש"כל משום  כך נהג  שיוסף  בתוכה", נתן סביבותיה 
המקום מעפר בתבואה  ונותנין פירותיה  מעמדת וארץ 

מלירקב ". התבואה  את  ומעמיד
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לק 12) וראה קכח. סי' סוף הרמ"א משו"ת 142להעיר ע' חי"א ו"ש
.21 הערה

שבהדיבור13ֿ) רש"י, מכת"י ובא' ב' בדפוס הגירסא תומתק ועפ"ז
"(וינהלם) תיבת גם נעתק (וכ"ה mglaהמתחיל לגירסתנו גם אבל ."

הוא  זה פסוק בכל המדובר שתוכן כיון מובן, כת"י) ובכו"כ א' בדפוס
לחם. ע"ד

נב.14) עח,
רש"י 15) אין – בתנ"ך א' פעם רק נמצאת (וינהגם) זו שתיבה ומכיון

בדיוק. הכתוב לציין כדי מהכתוב (וכיו"ב) תיבה עוד להביא צריך
היא16) וינהגם" ב"כמו רש"י שכוונת לומר אין תיבת wxאבל לתוכן

לפעולה שייכת שהנהלה מפרשים היינו בפשטות כלומר: zinybוינהגם,
לניהול והנהגה לאטי) מוכרח,ipgex(אתנהלה דאינו רש"י מפרש ולכן .

" הוא וינהלם mbdpieכי enk המקומות ברוב כי – והתוכן הענין אותו – "
גשמית  הנהגה על הנהגה לשון נאמר זה, פסוק שלפני ובפרט בתורה

כו). יח. לא, ויצא לדוגמא (ראה
שאמר*16) הוא פרשתנו: סוף מעקידה כי להעיר גו' בלחם וינהלם

בארץ. שארית להם לתת ינהלם ברחמיו
יד.17) מז, פרשתנו בחיי ראה
(18– "וינהלם" תיבת מפרש ש(כנראה) אלא עה"פ. ספורנו גם ראה
לב,h`l"נהלם דה"ב יא*. מ, ישעי' מצודות יג. טו, בשלח בפ' (כפי' "

ראב"ע  יח. נא, ישעי' קרא מהר"י שם. ישעי' ורד"ק ראב"ע וראה כב.
וינהגם". "כמו – (רק) שפירושו רש"י, לדעת משא"כ ד); לא, תהלים

.23 הערה לקמן וראה
יב.19) שם, פרשתנו
שם.20) פרש"י
שם.21) שפ"ח ראה
מח.22) מא, מקץ

."ldpn enk ± ldpi" my i"yxta k"`yn (*
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ד.
אחרים  גשמית;-במקומות  הולכה הוא  "ניהול"

המילה של שהמשמעות  ניהולכיון אינה  כאן "וינהלם "
בהן אשר ודוגמאות  הוכחות  להביא  רש "י צריך  לכן רגיל,

הולכתהלשון של הפשוט  במובן מופיעה אינה  "ניהול"
רש "י אומר לפיכך מיוחד. ניהול אלא  לוהזולת, "ודומה 

של המשמעות שם  שגם  לה ", מנהל dnec"מנהל"אין
בפשטות ,ל  ומובן ישראל, כלל על  שם  מדובר כי "וינהלם",

כללי ובמובן במשמעות לניהול היא  .23שהכוונה 

הקודם הפסוק  את  מביא  רש "י אין מדוע  מובן זה  לפי
ישעיהו נאמריםמספר שם  כי  ינהלם ", מים  מבועי "ועל

למילים בהמשך מרחמם הדברים שכאן*mbdpi"23"כי ,
המילה מסוייםמשמעות  פרט  ציון ללא  הכתובה "ינהגם "

לכאורה , צורך, אין כך, ואם  כללית, הנהגה  היא בהנהגה ,
המילים פירוש  ולכן שוב , זאת  מיםלומר מבועי "ועל

בפועל גשמי ניהול – בפשטות  הוא יוביל24ינהלם" הוא  :
הפסוק לתחילת  בהמשך מים , מעיין של למקום  "לאאותם

e`nviירעבו `le"...25.

הפסוק את מצטט  רש "י אין מדוע  מובן גם  זה  לפי
בשלח  שם26מפרשת  גם כי  קדשך", נוה אל בעזך "נהלת 

של הניהול הוא  ש "נהלת" בפשטות , להסיק  היה  ניתן
קדשך"הליכה נוה  .27"אל

בנביאים אחרים  מקומות  לגבי לכך בדומה 
לניהול28ובכתובים מכוון  "ניהול" הביטוי  אין בהם  אשר ,

כפשוטה . הליכה  של לניהול אלא  הכללי, במובן

ה.
להביןרק ניתן  רש"י שמביא ההוכחות שתי באמצעות 

"וינהלם "את
הפסוק לעניננו,אך ממש  דומה  אינו  לה" מנהל "אין

הרי כפשוטה , הליכה  של לניהול  הכוונה  שאין למרות  כי
המדינה צרכי  כל את  שמנהלים  הכללית , ההנהלה  גם

– כפשוטה  הליכה  של לניהול דומה  והעם ,

הוכחה  מכך אין mgla"לעניננו,dxexaולכן mldpie,"

בביטוי להשתמש  הנהגהשיוכלו על המצביע  "וינהלם ",

מזון. – לחם  של ביותר, מסויים  ענין לגבי כללית ,

אחר מפסוק  הוכחה  רש "י  מביא  מנוחותלפיכך מי "על

הביטוי שבו בקשרינהלני", מופיע  הרחב במובנו "ינהלם "
של  מסויים  מנוחות ".–dizyלענין "מי 

לאחר דוקא רש "י מביא זה מפסוק  ההוכחה  ואת 
הפסוק מן לה "ההוכחה מנהל הפסוק29"אין כי מי, "על

הוא  ינהלני " llklמנוחות  lynשמתחיל כפי האדם , צרכי

רועי הפרק `xqg"ה ' `l"ירביצני דשא ,30בנאות 

שבביטוי להבין היה ניתן  המופיעוממילא "ינהלני "

בפשטות , לניהול  היא  הכוונה  כמשל, מיכאן "על
כמו הפסוקמנוחות", כבתחילת ינהלם " מים מבועי "ועל

דשא  מדובר,ipviaxi"בנאות  שבו התוכן לצורך ולא  ,"

ובראשם כראוי, צרכיו כל את  לו נותן שהקדוש ֿברוךֿהוא 
ושתיה . אכילה –

הפסוק מן שרואים  לאחר  לה ",אך מנהל "אין
הליכה של לניהול רק  מתאים אינו "ניהול" של שהביטוי

גם מפרשים היאגשמית , שהכוונה ינהלני" מנוחות מי "על

וכדומה . ושתיה לאכילה  דאגה  האדם : צרכי כל  לניהול

אז יחדיו אלו פסוקים  שני באמצעות  שדוקא  יוצא ,

שהמילה לו" בקשר"דומה  רק  מופיע  אינה  "וינהלם "
של כללי לניהול בקשר רק  או הליכה , של גשמי לניהול 

אם כללי, שתוכנו ניהול לגבי גם  אלא וכדומה , ועם  מדינה 

כלכלה – מסויים  לענין בקשר .31כי
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ניהול 23) (ובלשון ב"וינהלם" הכוונה אין רש"י שלדעת מובן ועפ"ז
ול  בנחת הנהלה אין בכלל) כי – (18 שבהערה (כמפרשים וכיו"ב אט

(במובנו "מנהל" לומר בלאט.illkdמתאים ומנהיג) מנהל –
"נהלת *23) שם בבשלח לפרש רש"י הוצרך שלכן (עד"ז) י"ל ואולי

" בכתוב לפנ"ז שנאמר כיון מנהל" הנהגה zigpלשון שענינו בחסדך"
"(נהלת) הלשון מצד או "סוברהי". שם ת"א זה שמטעם "jfra[וי"ל

רש"י  מפרש שאעפ"כ אלא וסבל]. נושא לשון להפירוש יותר שמתאים
הם: ענינים ב' כי מנהל" "לשון הוא "נהלת" jcqgaשגם zigp הנהגה)

זו עם נהלתzl`bבחסד) .l` jfra.שם ראב"ע וראה קדשך. נוה
ועל 24) "ודברינון", תרגם ינהגם" "(מרחמם) שעל שם, תרגום ראה

"שרינין". – "וינהלם"
שהיינו 25) ינהל", עלות ישא "ובחיקו להכתוב בנוגע ופשיטא

שבזה. הגשמית פעולה ע"ש מפרשים
יג.26) טו,

(27" שנאמר על `lכיון יותר שמורה מסוים, למקום – קדשך" נוה
" הלשון משא"כ בפועל, מדבר".aכעדרmbdpieהנהגה

מפרשים 28) (ראה בחמורים וינהלום טו: כח, דה"ב ד. לא, תהלים
שם). ותרגום מצודות (ראה מסביב וינהלם כב: לב, שם).

(29" איתא דפרש"י שני שבדפוס (בוא"ו).eלהעיר מנוחות" מי על
פרש"י 30) שם.ראה תהלים ומפרש"י
אינו31) בלחמא", "וזנינון שת"א מה שגם י"ל zaizואולי mebxz

ת"א  בכוונת וכפרש"י בכ"מ, [כדרכו הענין, מפרש כ "א "וינהלם",
בלחם" ב"וינהלם הכתוב שכוונת ועוד], יב) מט, ויחי ו. יד, לך (לדוגמא:
מזון  – בלחמא " "וזנינון היא לחם") יוסף להם "ויתן כבר אמרו (לאחרי
המועיל  באופן המזון ונתינת השתדלות שענינו הרחב, במובן וכלכלה

ד. לא, לתהלים תרגום וראה ומתאים.
לשון וי"ל אחר לפרש דקדק "לא דאונקלוס כאן רש"י כתב לא שלכן

תיבת  לתרגם בא לא שאונקלוס מעצמו מובן כי בשלח, כבפ' העברית"
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ו .
כלליים  סוגים  שני  יש ה' באהבת

רש "י: שבפירוש  תורה" של מ "יינה 

הפסוק בארץ32על הנמצא הכסף  כל את  יוסף  "וילקט
אדמו"ר מבאר פרעה " ביתה הכסף  את  יוסף  ויבא  מצרים ...

אור בתורה כלליים :33הזקן סוגים שני יש  ה ' שבאהבת  ,

האהבה  ידיzxvepdא ) על השכל , ידי על ונולדת 
הקיימת המסותרת  האהבה ב ) וכדומה. ה ' בגדולת  התבוננות 

irah ote`aהנמשכת האלקית , נפשו  מצד  יהודי כל  אצל
היא זו  אהבה  אך ושרשה . מקורה  שהוא  הקב "ה  אל בטבעה 
מעוררים התבוננות  ידי ועל ובהסתר, בהעלם  – מסותרת

הגילוי. אל מההעלם האהבה  את  ומגלים 

שבין להבדל דומה אלו אהבה  סוגי שני בין וההבדל
על הצומחת תבואה  א ) תבואה : צמיחת  של האופנים  שני
מהזריעה לא – מעצמם הגדלים  הספיחים  ב ) זריעה. ידי 

קודמת , מזריעה  כיֿאם  מכבר ".הנוכחית , בה  "שנפל

האהבה האהבות : שתי שבין  ההבדל לכך דומה 
הצומחת לתבואה  דומה  התבוננות, ידי על  המתהווה 
דומה המסותרת האהבה  גילוי  ואילו הנוכחית . מהתבואה
היתה כבר  שהאהבה  כיון  מעצמה , באה  היא  – לספיחים 

בנפש "מכבר "."זרועה"

על נעשית יהודי כל אצל המסותרת  האהבה  וזריעת 
נקרא הוא  כן על אשר עליון, צדיק יוסף  דגינתא "ידי "גננא 

האור את  וממשיך זורע  הוא  נשמותל – למקור "גינתא ",
ישראל.

של המשמעות  הכסף ...זוהי כל את  יוסף  "וילקט 
– החסדים  שכל  פרעה", ביתה הניתניםויבא... – "כסף "

הוא ישראל"ליוסף , נשמות  מקור למלכות  אותם "ממשיך
יהודי, לכל המסותרת האהבה  של המשכה  –

בהרחבה . שם  כמבואר 

ז.
של הפנימית "וינהלם "המשמעות

בפירושו רש "י רומז  זה  שלענין לומר "וינהלםאפשר
לה ...": מנהל אין לו ודומה  וינהגם , כמו 

הלשון בין הפשוט הלשוןההבדל לבין "הנהגה"
לבטא כלל בדרך משמש  "הנהגה " הביטוי הוא : "הנהלה "
שבין הפשוטה  הקירבה  ניכרת  שבה  גלוי, באופן הנהגה 

הלשון למונהג . כלליהמנהיג  אופן על מצביעה  "הנהלה "
וגלוי, בולט באופן ניכר אין שבו הנהגה, של יותר

המנהל ידי על מנוהלים  .34שהדברים 

– המסותרת  האהבה שגילוי מפרש , "וינהלם "ורש "י 
הוא יהודי כל אצל שישנה  נמשך"כמ – הוא  וינהגם ", ו

bdpeneכי אם הצדיק , יוסף  ידי `oi"על el dneceמנהל
לאמיתו אך מעצמם , מתנהלים  שהדברים נדמה , רק  – לה "
מכיון אך כפרט . יהודי כל אצל  זאת  זרע  יוסף  דבר, של

הוא זו אהבה הנעלהששורש קדמאה", "אור 
מלמעלה . באים  שהדברים  בגלוי ניכר אין מהשתלשלות ,

הפסוק את  גם  ומביא רש "י ממשיך מילכן "על
הענינים : שני נרמזים  שבו ינהלני", מנוחות 

הנוכחית , הזריעה  ידי  על אינו המסותרת  האהבה גילוי 
לצמיחה בדומה  היאאלא הצמיחה  ששם  מנוחות ", מי "על

עם יחד אך  – מעצמם  הגדלים ספיחים  של צמיחה  בכלל
הוא המקור דרגתזאת שזוהי  יסוד, בבחינת  מנוחות", "מי

והדברים עליון, צדיק שמעליוסף  מדרגה אליו  "נמשכים "
הנקראת בינה , בחינת  כמבוארלהשתלשלות, מנוחות " "מי

והחסידות הקבלה  .35בתורת 

ח.
המסותרת האהבה לגילוי  מביא  התורה  פנימיות לימוד

הוא המסותרת  האהבה  של המעשי הגילוי  אך
אור בתורה  שמבואר  כפי  התבוננות, מאמר33באמצעות על

האהבה36חז"ל היא  ש "סוד" סוד", יצא  יין "נכנס 
הנקראת התבוננות ידי על הוא זו אהבה וגילוי  המסותרת ,

תורה " של .37"יינה

לימוד ידי על לכך: פנימיותובדומה  תורה ", של "יינה 
גם והנעלםהתורה , הסתום  של  לגילוי  עד – סוד" "יצא 

הגאולה קץ  – לבעל38ֿלחלוטין  המשיח מלך כהבטחת ,
חוצה ,39שםֿטוב מעינותיך לכשיפוצו  בא  שהוא ,

התורה . פנימיות  של המעיינות 

ש" תשל(משיחת ויגש  ו)"פ 
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בשלח. בפ' בתרגומו משא"כ הענין, לפרש כ"א "וינהלם",
יד.32) מז, פרשתנו
ואילך.33) ב מד, פרשתנו
ונהל.34) נהג בשורש בקורקודנציא הנסמן ראה
ואילך.35) קיא ס"ע ויצא להצ"צ ביאוה"ז שם. תהלים אור יהל ראה

וש"נ. תתכה. ע' ח"ב לנ"ך אוה"ת

א.36) סה, עירובין
ואילך).37) א (מז, עינים חכלילי ד"ה ויחי תו"א וראה
ואילך.38) 168 ע' ח"י לקו"ש ראה
טוב 39) שם כתר יוסף. פורת בן בסו"ס נדפסה דהבעש"ט אגה"ק

ועוד. בתחלתו.
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מז

טבת  חודש
טו  כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
"צינה" בזמן  עבודה  – טבת חודש

החנוכה . מימי אחד תמיד הוא טבת  חודש  ראש 

הוא1כידוע (ולכן החודש  ימי כל את ראש ֿהחודש  כולל ,
את הכולל הפשוטה , במשמעותו כ"ראש " "ראש ", נקרא 
הכלולים טבת , חודש  ימי  שכל מובן , ולכן החודש ), ימי כל

לחנוכה . קשורים בר"ח,

עשרה צום  מיוחדים: ימים  שני יש  טבת  בחודש  – וכן 
וכיון טבת, כ "ד – הזקן אדמו"ר של ההילולא  ויום  בטבת ,

הם אלו ביןmireawשימים  קשר שיש  מסתברת  בחודש ,

כמדובר בכלל, טבת  חודש  של מהותו לבין אלו ימים 
פעמים .2מספר

ב.
הגוף  מן  נהנה  שהגוף ירח

הפסוק על חז"ל, אומרים טבת חודש  "ותלקח *3לגבי
חודש הוא  העשירי  בחודש  אחשורוש ... המלך אל אסתר 

"ירח  שזהו – נהנה4טבת " מפי5שהגוף  הגוף ", מן
רש "י כדברי – עז הוא הקור זה  הצינה .6שבחודש  מפני :

הקרירות ובעניננו: מרוחניות , נובע  בגשמיות  ענין כל

אין זו שבתקופה  מפני נגרמת , בגשמיות  טבת  בחודש 
אלקים " ה ' ומגן שמש "כי – הוי '" מאירה7"שמש –

המעלימים הטבע  בלבושי  מכוסה  והאלקות בעולם, בגלוי

אותה . ומסתירים 

היא8וכידוע הקיץ  בחודשי בחזקה  השמש  זריחת ,
"שמש של הקדושה , של וה"חום " האור  לעצמת  סימן

לעבוד9הוי '" יותר קל ולכן  העולם , על אז המשפיעים ,

החורף . בחודשי  מאשר  אלו, בחדשים  ה' את 

פני על טבת  חודש  בעבודת מעלה  יש  זו  מסיבה  דוקא 
אחרים "ירח 10חודשים  בדבריהם  חז"ל  רומזים ולכך ,

משל הם  ואשה  איש  והרי – הגוף " מן נהנה  שהגוף
ישראל וכנסת  ישראל11הקדוש ֿברוךֿהוא שעבודת  –

גורמת  בעולם "צינה" יש  שבו .12למעלהd`pdבחודש 

ג.
עצמו הגוף עם עבודה – טבת

שהדיוק ומובן, ביותר, מדוייק  הוא  בתורה  ענין כל

" מןsebdyבלשון הפנימיsebdנהנה  לפירוש  מתאים  ,"
מעבודת הקדוש ֿברוךֿהוא  להנאת  היא  שהכוונה שלעיל,
טבת בחודש מהעבודה  למעלה  ההנאה  כי – ישראל  בני

גם 1) ומרומז ספ"ב. ר"ה שער ראש עטרת סע"א. נח, ר"ה לקו"ת
ר"ה) מס' (ריש למלכיםcg`aבמשנה ר"ה שבו milbxleבניסן שרגל –

409 ע' ח"ו לקו"ש ראה – א) ד, שם גמרא (ראה החודש באמצע הוא
.4 הערה

וש"נ.2) ,197 ע' לעיל גם ראה
עה"פ.3) מג"א בפרש"י הובא א. יג, מגילה

לוי"צ ביאור לקוטי בארוכה ראה – הקבלה ע"ד זה מחז"ל
דאדה"ז  דהילולא השייכות שם מבאר ועפ"ז ואילך. רמט ע' אגרותֿקודש
אל  אסתר "ותלקח כענין הוא שלו שההילולא (ושם, דוקא טבת לחודש
.34 ,16 הערה לקמן וראה באורך. ע"ש גו'"), העשירי בחודש גו' המלך

טז.*3) ב, מג"א
"חודש".4) כאן הכתוב מלשון השינוי טעם במפרשים וחיפוש צ"ע

יקח  כי ע"ש בגט) (משא"כ חודש כותבים דבכתובה עפמש"כ ובפרט
ס"ג). סקכ"ו ס"ב. סס"ו לאהע"ז (לבוש חדשה אשה איש

וכ"ה 5) שם. למגילה דק"ס – (דהש"ס)" הכ"י ו"בכל בע"י כ"ה
וי"ל  גוף. שנהנה שלפנינו: ש"ס ובדפוסי שם. ומג"א מגילה בפרש"י
הנאה  הנשמה), (ולא גוף קודם): – (שלכן החידוש עיקר מהו הנפק"מ

ואכ"מ. הפכה). (ולא

שם.6) במג"א ועד"ז שם. מגילה
יב.7) פד, תהלים
(הא')8) תרע"ז תרל"ב, השמע"צ ביום ח"א סד"ה לקו"ש .

קצת). באו"א תש"ו שמח"ת ענין להבין מסד"ה (ולהעיר 3 ע' [המתורגם]

שם. ובהנסמן 28 ע' ה'ש"ת סה"מ תרע"ח. ידעו למען סד"ה גם וראה
ואילך. 310 ע' חי"ח 235 ע' [המתורגם] ח"ב לקו"ש

אני 9) שחורה ד"ה ללקו"ת מציין תרל"ב השמע"צ ביום בד"ה
כו'. יחו"ע בחי' הוא השמש שזפתני

עבודת 10) לגבי הריחוק) מצד (שהיא התשובה דעבודת כעילוי
שם). שמח"ת ענין להבין ד"ה (ראה הצדיקים

שגם 11) ולהעיר רז"ל. במדרשי כידוע ע"ז, מיוסד השירים שיר וכל
(ד"ה  הקב"ה על קאי זה) במרז"ל מדובר (שעליהם ואסתר אחשורוש
י, (להרמ"א) למג"א יין במחיר וכ"ה וש"נ. ספ"ד, ה'ש"ת ההוא בלילה

ע"ד). ריש צד, ד. צג, (תו"א וכנס"י א)
שרש"י 12) מה הפנימי טעם שזהו לומר, יש בפנים המבואר ע"פ

"שהיו  – למעליותא הגוף מן נהנה דגוף הענין מפרש שם) ומג"א (מגילה
minyd on oipekzn.(שם בחדא"ג המהרש"א כפי' (ולא בעלה" על לחבבה

 לקוטי שיחות 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מח

 48   רוהיד יד הנ 

השבועי מח הלימוד מחזור ע"פ - טבת חודש - לקוטי־שיחות

דוקא שלetebnהיא בדרגה היא וההנאה  היהודי, של
"גוף ". כביכול, הנקראת, אלקות 

קשור גדול" ב "עולם  המתרחש  כל הוא : לכך  ההסבר 
קטן" "עולם  שהוא  האדם , .13לעבודת 

בעולם , בגלוי מאירה  ה'" "שמש  כאשר  הקיץ , חדשי
עבודת  של תקופה בעיקר הגוףdnypdהם  אין זו בתקופה ,

(ובמילא יהודי יכול ולכן הנשמה , אור את  כלֿכך מסתיר
–(jixvבגילוי יחוש  שהוא באופן הנשמה  בעניני  לעסוק 

הנשמה . אור את 

לא שהגוף  לכך לדאוג  יש  זו עבודה  לצורך אמנם,
והיא בגוף  "מלובשת " הנשמה  כי ביותר, וגס  חמרי  יהיה 
מתאים כלי  להיות הגוף צריך ולכן  ובאמצעותו, בו מתגלה 

– הנשמה  לאור

את מסיר היהודי העיקרית, לעבודה  הכנה רק  זוהי אך
"עובד להיות שיוכל כדי  הנשמה , אור את  המסתיר  הכיסוי

.eznypa"14ה '

אינה ה '" "שמש  כאשר החורף , בחדשי זאת  לעומת 
עבודת עיקר אז קרירות , של תקופה  וזוהי כלֿכך, מאירה 

עבודת  היא  הגוף .sebd14האדם את  ו"לברר" לזכך ,

לבין טבת  חודש  בין הבדל יש  עצמם החורף  ובחדשי
בעולם . "חום " מעט יש  אחרים בחדשים  החדשים: שאר

הנשמה , אור מגילוי נובע  הגוף  זיכוך כלומר,

הקור שיא  שהוא  טבת , חודש  מצב15ואילו על מצביע ,
אור גילוי את  מאפשרת שאינה  כלֿכך, גדולה הסתרה  של
באמצעות הגוף  זיכוך עבודת  מתבצעת  אין ואז הנשמה ,

עצמו הגוף  באמצעות  אלא  הנשמה, אור .16גילוי

ד.
דולקים  קרח " של "נרות גם

ה "צמח ֿצדק ", אדמו"ר בשם  סיפר, אדמו"ר מו"ח כ"ק 
הבעלֿשםֿטוב על מאד17סיפור  חיבב  הבעלֿשם ֿטוב  :

נרות מספיק  לתלמידיו היו לא  חרפי , בליל אחת , פעם  אור,

לקחת הבעלֿשם ֿטוב  הורה  בית ֿהמדרש . את  להאיר  כדי 
עשו כך ואכן ולהדליקם , "נרות ֿהקרח " את  מהגג 
אצל ה"צמחֿצדק ": כך על  ואמר דלקו . והם  התלמידים ,
של "נרות  אפילו הבעלֿשםֿטוב , מורנו ותלמידי  חסידי

והאירו ! דלקו קרח"

קרח " של "נרות  יכולים  כיצד הראה  הבעלֿשם ֿטוב
– וחמימות  אור  של המוחלט הניגוד שהם  – בעצמם 

וחום . לאור קרח,להיהפך  היותם  מציאות את  שינו לא הם
לדבר הפך עצמו והקרח  קרח , תוךֿכדי ֿהיותם  דלקו אלא 

מאיר.

וחשכו הגוף  קרירות  את  להפוך צריך בעניננו: וכך 
הגוף חומריות את  לזכך רק  ולא  עצמו, הגוף מצד לקדושה 

הנשמה . אור באמצעות 

ה.
אלקות עצמות – הגוף  על־ידי דוקא

לגוף וחומרי  מגס  להפכו הגוף , את להפוך ניתן כיצד 
אור באמצעות  ולא  עצמה, ה "גופניות " מצד בגלוי, קדוש 

הנשמה ?

קשור הגוף  דוקא – שאדרבה  הוא , לכך ההסבר 
הקב"ה של לאור*17לעצמותו קשורה  במהותה  הנשמה  .

"גילוי עלֿידי היא  לאלקות  התקשרותה גם  ולכן וגילוי 
הבחירה ישנה  היהודי של הגשמי בגוף  זאת  לעומת  אור".

דוקא ezenvrשל ולכן במדהzeinybיתברך, קשורה  הגוף 
הנשמה , אור שבאמצעות  קשר מאשר  לאלקות  יותר עמוקה
העצמות כוח  כביכול, ישנו, הגוף  בגשמיות  דוקא כי

מהנשמה .18הנעלה 

של בתקופה דוקא  מתגלה  שבגוף  העצמות  כוח אך
בגלוי מאיר אינו הנשמה  אור כאשר ניכר19הסתרה, ואז ,

ח"ו. גילוי של במגבלות  מוגבל שאינו העצמות  כוח

הגוף " מן נהנה  "גוף  של הפנימית  המשמעות  :*19זוהי 
הלכות ", "גופי  (כמו "עצמות" של במשמעות – "גוף "

1
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6
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9
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23

24

25

26

ועוד.13) ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא
ראה 14) – בגופם ה' ועובדי בנשמתם ה' עובדי בין ההפרש ע"ד

וראה  ואילך. 210 ע' תש"ח סה"מ ואילך. קנז ע' תרס"ו המשך בארוכה
תער"ב). (בהמשך עדר"ת תצא כי ד"ה

כב.15) ח, נח, רש"י ראה
אופנים 16) ב' ואילך) א'שטו ע' ח"ג תער"ב (המשך המבואר ע"ד

באורך. ע"ש עצמו, מצד החשך או האור ע"י לנהורא: חשוכא באתהפכא
הו"ע וראה הגוף מן נהנה דגוף שהענין רנב) (ע' שם לוי"צ לקוטי

הגבורות עצמו,oyxyaהמתקת מצד דחושך אתהפכא זהו"ע והרי –
ה. סעיף בפנים לקמן וראה ואילך). א'שכה (ע' שם בהמשך כמבואר

(17.174 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר
ואילך.*17) 120 ע' שלום תורת השיחות ספר בכ"ז ראה

הרמב"ן 18) (כדעת דוקא בגופים לנשמות יהי' השכר תכלית שלכן
פ"א.כ  ציצית מצות להצ"צ סהמ"צ ג. טו, צו לקו"ת אדה"ז כהכרעת ו',

פפ"ח  תרל"ז וככה המשך (ראה הגוף מן ניזונת שהנשמה ועד ובכ"מ),
ואילך).
הקב"ה 19) אין (ד"ה מבראש יותר בעקב הוא שמסנ"פ המבואר ע"ד

5 ע' אידיש סה"מ ואילך. רנז ע' תרפ"ה (בסה"מ תרפ"ה בטרוניא בא
ועוד. ואילך)).

(19*.326ֿ7 ע' חי"א לקו"ש גם ראה
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של ה"הנאה " – וכדומה ) דמלכא" האלקותmvr"גופא 
אור גילוי שיהיה  כדי ההעלם  הסרת עלֿידי  נגרמת אינה 

" דוקא אלא  sebdהנשמה , on"20נהפך עצמו הגוף  כאשר ,
של בתקופה  – הצינה" "מפני דוקא  נעשה  וזה  לקדושה .

והסתר. העלם

ו .
חשכי  יגיה והוי '

החנוכה : לימי  טבת  חודש של הקשר וזהו

חשכי" יגיה ל"והוי' לגרום  היא  החנוכה  נרות 21תכלית

הרבים שברשות  החושך את  וגם  החושך, את  להאיר –
" אשר  עד  ikygמבחוץ , dibi.יאיר עצמו שהחושך – "

מקורו לכך המראהeב "הכוח ביטוי וא "ו), (בתוספת  הוי '"
(והוי' וירידה  ל"השתלשלות " שמעל אלקות  של דרגה  על

דלעילא ).

שמצד הגוף ", מן נהנה "גוף  של לענין בדומה  וזאת 
עצמו הגוף חושך  גם הופך האלקות  ("גוף ") מהות 

לקדושה .

ז.
בגלות עבודה – העשירי וצום חנוכה טבת ,

שבית ֿ בזמן  העבודה בין  ההבדל זהו כללי, באופן
הבית בזמן הגלות : בתקופת  העבודה  לבין קיים , המקדש 
נעשו נסים  עשרה  כנאמר : בעולם , אלקות  גילוי היה 

המקדש בבית  הגלות22לאבותינו  בזמן ואילו  וכדומה.
ראינו..." לא  אשר23"אותותינו עד מוסתרת , האלקות ,

ארץ " יכסה  יגיה24"החושך ש "והוי' היא העבודה ואז –
חשכי ".

חנוכה שנרות לכך  הפנימי  ההסבר שזהו לומר, ויש
חורבן לאחר אף ו"נוהגת  לעולם" בטלים "אינן 

המקדש25בגלותינו" בית  ש "כשאין המקדש  כנרות  שלא  ,

בטלות " הנרות  אף  הם25קיים... חנוכה שנרות  למרות  –
עם  שארע  לנס  ycwndזכר zexp–

נרות האור26כי  והורדת  ל"המשכת " מביאות  המקדש 
העולם כאשר ולכן, בכלי", "אור ל"השתלשלות ", הקשור
לעומת בטלות". "הנרות  – והסתרה  גלות  של במצב  הוא 
שמעל העצמותי, האור  את חנוכה  נרות  מביאות  זאת 
גם "מאירים " הם  שינוי . בהם  אין ולכן להשתלשלות ,
עצמו החושך  את  ומהפכים  ההסתרה , שיא  של במצב 

לאור.

עשרה – העשירי צום  לבין טבת  בין הקשר  מובן בכך
ושורש התחלת על התענית  זוהי כי – 27oiprבטבת  lk

שבפשטות28הגלות כפי טבת , חודש  של לקרירות בדומה  ,
בטבת, בעשרה  שהתחיל ירושלים , על המצור lklגרם 

עבודת הוא  הצום וענין אחרֿכך. שהיה החורבן
ייהפך29התשובה עצמו שהצום עד והגלות , החורבן  על 

טוב " ולמועד ולשמחה  .30"לששון

ח.
לחום  הקור הפיכת  – חב"ד חסידות

השכל זהו הנפש . בכחות גם קיים  ה "קרירות " ענין 
הידוע כפתגם  והגיון31האנושי, טבעי כשכל קר דבר "אין :

אנושי ".

מייסד הזקן, אדמו"ר עלֿידי חב "ד  חסידות  תורת  גילוי 
חב "ד אנושי32חסידות  ושכל אמונה  עניני להורדת  הביא  ,

האנושי השכל שגם עד האדם , עלֿידי המושגים  לכלים
ו"כאשר – באלקות  להבין מבין31יכול הטבעי השכל

האמיתית ". המתים  תחית  זוהי באלקות ...

יום – הזקן אדמו "ר של ההילולא  יום בין הקשר  וזהו
ימי כל עבד אשר  ועבודתו ותורתו מעשיו "כל שבו

טבת33חייו" חודש  לבין  – השלימות  בשיא  :34נמצאים

1

2

3

4

5

ד"20) עוה"ז dee`zpולהעיר .. בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה
ynn ixnegde inybd הוא כו' דנתאווה דהענין וידוע – פל"ו) (תניא "

ועוד). ואילך. תמה ע' ואילך. ז ס"ע תרס"ו (המשך ית' בעצמותו
דרושי 21) ואוה"ת אורה שערי בתו"א, נרי אתה כי ד"ה בארוכה ראה

ועוד. חנוכה.
מ"ה.22) פ"ה אבות
ט.23) עד, תהלים
ב.24) ס, ישעי'
בהעלותך.25) ר"פ רמב"ן
ואילך.26) 65 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ואילך. א לד, תו"א ראה
נאמר27) זה בצום דדוקא ב)mvraלהעיר כד, (יחזקאל הזה היום

– ביוהכ"פ כמו –enevir לטאו"ח בב"י (הובא ובאבודרהם יום. של
שו"ת  (ראה מתענין בשבת חל הראי') ע"פ (כשמקדשים דאם סתק"נ)

לקו"ש  .78 ובהערה ואילך 456 ס"ע לקמן סקע"ט. ח"ג מהד"ק שו"מ
.(29 ובהערה 354 ע' ח"כ

הירידה 28) ע"ד הן טבת בחודש שקורין התורה דפרשיות גם להעיר
מצרים. וגלות למצרים

רפ"ה.29) שם ה"ב. פ"א תעניות הל' רמב"ם ראה
וש"נ.30) שם, לקמן בכ"ז ראה
רפ"ד.31) החסידות תורת קונטרס סא. ע' יום היום
ס'32) [קצא]. נא ע' ח"ד ("התמים" אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון

ובכ"מ). ,188 ע' תש"ג השיחות
סידור 33) כח. סי' שם וראה ז"ך. לסי' ביאור באגה"ק אדה"ז לשון

ואילך. סע"ב דש, דף
דאדה"ז 34) דהילולא השייכות רנד) (ע' שם לוי"צ לקוטי ראה

שזה  ,16 הערה לעיל (ראה הגבורות דהמתקת הענין מצד טבת לחודש
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השבועי נ הלימוד מחזור ע"פ - טבת חודש - לקוטי־שיחות

נגרם , הזקן אדמו"ר  של  ועבודתו" ותורתו "מעשיו עלֿידי
– עצמו והבלתיֿמתרגש  הקר מהמוח – הצינה " ש "מפני

נהנה " "גוף  של מצב קדושה .35יווצר של  וחמימות  הנאה ,

ש" תשל(משיחת וישב ה)"פ 

1

2

3

נהנה "גוף בפי' בפנים להנ"ל sebdשייך on.("(הגשמי)
מעלתולהעיר המבארת – כ סי' כח zeinybdדאגה"ק יש דוקא שבה

דמציאותו שלפני העצמות "בימים הזקן אדמו"ר כתבה – כו' מעצמותו
חט"ז  לקו"ש בארוכה וראה א). קע, (דרמ"צ פייענא" בכפר הסתלקותו

טבת. לכ"ד שיחה
אדמו"ר 35) כ"ק אביו בשם – תרפ"ה בשלום פדה (ד"ה הידוע ע"פ

חסידות  הלביש שאדה"ז שבזה עטר"ת) כסלו י"ט – נ"ע מהורש"ב
נמשךבלבושי העצמית mvrהשגה הכוונה נשלמת ועי"ז התורה, פנימיות

ל" גם השייכות מובנת – לאלקות כלים יהיו שלמטה נהנה sebשהענינים
sebd on סו"ס יח. סעיף החסידות תורת של ענינה קונטרס וראה דוקא. "

ואילך. 308 ע' לעיל כ.

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר יוחנן שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מי"א כסלו, עם הרשימה שמחלק לצדקה, שעשו כהוראתו, וכשהייתי 
על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתיו, והנותן מתנה לחבירו צריך 

להודיעו.

ומתוך  ויחלימו,  יחזקהו השי"ת  הנה  והנסים,  הוא חדש הגאולה  ומתחיל מחדש כסלו, 
בריאות הנכונה ינהג הגבאות בבית הכנסת ליובאוויטש ]ש[בליובאוויטש, שבדרך ממילא יומשך 
המחשבה  כח  יעסיק  שלא   - והעיקר  כדבעי.  במשרתו  הפרטית  עבודתו  לעבוד  שיוכל  ברכה  ג"כ 

והתבוננות שלו כי אם בעניני תורה ומצות.

ואם לפעמים יש לו מחשבות של מרה שחורה, אף שבכלל חידוש הי' אצלי דבר זה, הרי 
ידוע מ"ש בתורה אור שמצד מרה שחורה באה ג"כ התמדה בלימוד החכמה ובפרט בלימוד תוה"ק, 

ובמילא גם הוא יעשה כן ויעבוד את ה' בשמחה בכל דרכיו.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות לו ולזוגתו - שיחיו,

מ. שניאורסאהן
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חודש אדר )א(

רמזים, דצירוף שם הוי' דחודש אדר )נס פורים – יין(, יוצא 
מסופי תיבת )ויחי מט, יא( "עירה ולשרקה בני אתנו"

בחודש רדא הור הנס דפואים, שהי' ביין וחייב1 ריניש 
לבסומי.

ם2 שברדא הור יוצר מסופי תיבות3 עיאה ולשאקה  והשֵׁ
והור  לגפן4  מתחלה  כתיב  כי  ביין,  ג"כ  שהור  רתנו,  בני 

האבוי יין ששותים בפואים.

כי  דתואה,  נגלה  הור  וברדא  דרימר,  מוחין5  הור  יין 
מגילת6 רסתא והלכות רין בטלין, תואת רמך7 דבינה.

1( מגילה ז, ב.

2( פירוש: בכל חודש וחודש יש ציאוף רחא מד' רותיות שם הוי'. ארה 

שיחות  לקוטי  רדא.  מס'  איש  חסידים  משנת  פ"ג.  י"ג  שעא  פאד"ס 

משפטים  פאשת  ה'תשל"ר  קודש  שיחות  ורילך.   90 עמוד  כו  חלק 

ע'  ג'  חלק  ה'תשמ"ה  התוועדויות  מנחם  תואת  גם  )וארה  בהתחלתו. 

.)1886 .1583

3( ויחי מט, יר "רסאי לגפן עיאה ולשאקה בני רתנו".

תיבת  קודם  מיד  בפסוק  דהתיבה  פיאוש,  לגפן:  מתחלה  כתיב   )4

"לגפן" – אמז  והאמז וההמשך בפסוק הור כך:  "עיאה", הור "לגפן". 

בפורים, ורח"כ "עיאה ולשאקה בני רתונו" – סופי תיבות ציאוף  ליין 

ם הוי' שבחודש אדר. שֵׁ

5( יין הוא מוחין דאימא: ארה לקוטי תואה – דאושים לסוכות – עט, ד 

וז"ל: הנה ביין כתיב )שופטים ט( החדלתי רת תיאושי המשמח רלקים 

ורנשים, בהיות ידוע דבינה רם הבנים היר השמחה כמ"ש רם הבנים 

בינה  מבחי'  דוקר  נמשך  לכן  ההעלם  גילוי  היר  השמחה  כי  שמחה. 

שהור כשמבין ומשיג תעלומות חכמה שנמשך בגילוי בהבנה והשגה 

ממש שמשיג רותו בטוב רז יהי' השמחה. משר"כ כשעדיין רינו משיג 

בגילוי  ורינו  חכמתו  בכח  נעלם  עדיין  הור  אק  היטב  בהשגה  הדבא 

רצלו ממש לר יקבל עונג ושמחה כלל..., וזהו ענין יין המשמח רלקים 

שמבין  הבינה  ע"י  דהיינו  לרנשים  גילוי  לידי  רלקות  שמביר  ורנשים 

ומשיג גדולת ה' תתלהב נפשו בה'. וזהו ג"כ בחי' יין הגשמי שגואם ג"כ 

השמחה וגילוי ההעלם נכנס יין כו'. ע"ש. ארה רמאי בינה שעא הק"ש 

סוף פ' נג ורילך. לקמן סי' קכר.

6( ארה אמב"ם הל' מגילה סוף פאק ב. לקוטי שיחות חלק כו ע' 222 

ורילך.

7( ארה תואת מנחם התוועדויות ה'תשנ"ב חלק ר' ע' 433 וז"ל: כתיבר 

רביך  מוסא  וראז"לב  רמך",  תואת  תטוש  ורל  רביך  מוסא  בני  "שמע 

רוא  עוטה  כשלמה,  בחי'8  לבוש  הור  דתואה  ונגלה 
כשלמה, הרוא דתואה בחי' מוחין דרבר, פנימיות9 התואה, 

הור מוסא רביך,

ונגלה בחי' לבוש, וזהו רדא פיאושו לבוש כמו רדאת10 
שעא.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תד

* * *

)"רביך"(  חכמה  בחי'  היר  תושב"כ  תושבע"פ.  רמך  תואת  תושב"כ, 

ותושבע"פ היר בחי' בינה )"רמך"(ג: בתושב"כ – נרמאו כל המצוות, 

אק שהן בקיצוא נמאץ בלי בירוא, כי "אצון העליון ב"ה המלובש בתאי"ג 

)נקודת  ונעלם"ד  ומוכסה תמיא  הור מופלר  מצות שבתואה שבכתב 

החכמה, שלמעלה מהשגה(. ותואה שבע"פ – היר גילוי ופיאוש ובירוא 

הדבאים שנרמאו בתושב"כ בנקודה )האחבת הבינה, שמגלית ומבראת 

נקודת החכמה(. עי"ש המשך הבירוא דהור ג"כ ע"ד החילוק בין נגלה 

דתואה ופנימיות התואה. עי"ש.

וארה לקוטי שיחות חלק כה ע' 162.

ר( משלי ר, ח.

ב( כ"ה )בשם ראז"ל( בסד"ה ראיב"ל סה"מ תש"ב )וכ"ה במטה משה 

שעא השלישי. וארה כנפי יונה ח"ר פ"ד(. וברגה"ק שם )קנר, ר( הור 

בשם הזהא. וארה זח"ב פה, ר וברוה"ח שם. שם אעו, ב. וארה יהל רוא 

ע' תאמר. ועוד. מ"מ ללקו"ת שמע"צ פה, ר.

ג( ארה זח"ב פה, ר: מוסא רביך דר היר חכמה ורל תטוש תואת רמך 

דר היר בינה. וארה רוה"ח שם.

ד( רגה"ק שם )קנ, ב(.

8( ארה יהל רוא ע' שצח וז"ל: בתואה יש סתים וגליר, פנימי' התואה 

וחיצוניות  י"ד  פאשה  בארשית  פ'  במד"א  כמ"ש  מדה  בלי  ר"ס  היר 

התואה יש לה מדה להיותה שואש העולמות. וע' בעאובין פאק עושין 

פסין די"ט, וזהו ג"כ ענין דבא גדול מעשה מאכבה דבא קטן הויות דרביי 

ואבר פי' דבא קטן שהור נמשך מזעיא רנפין שנק' קטן כי קטן יעקב. 

ונק' ג"כ כאוב רחד מקצה מזה כאוב כאביר כמ"ש בת"ר ]פר, ר[ פ' 

תאומה בכ"י רדמו"א נ"ע. ודבא גדול זהו שנמשך מר"ר כי גדול הוי' 

ולגדולתו רין חקא. וזהו פנימיות התואה, וזהו עוטה רוא פנימית התואה 

כשלמה הנגלות שבתואה כו'. עי"ש.

9( ארה לקמן בבירוא חודש רייא – מלשון רוא, אמז לל"ג בעומא גילוי 

פנימיות התואה.

10( תולדות כה, כה. זכאי' יג, ד. ארה גם לקמן חודש רדא )ב(.

 ילקוט לוי יצחק על התואה 
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שמלות  חליפות  לאיש  נתן  לכולם   – כב  מה, 
חליפת  וחמש  כסף  מאות  שלש  נתן  ולבנימין 

שמלות

א. ]תוכן: א"ל הקב"ה ליוסף אתה נתת לבנימין מספר 
ש"י )שלש מאות כסף ועשר חליפות, מספר ש"י(, חייך 

באותה מדה אתנהג עם אוהבי שינחלו ש"י עולמות[

ולבנימין נתן שלש מרות כסף. למה נתן לו שלש מרות 
כסף וחמש חליפות שמלות, נ"ל דמיעוט חליפות שתים 
 .  . י"ש  האי  מרות  וג'  עשא,  האי  שתים[  פעמים  ]וחמש 
ר"ל הקב"ה רתה נתת לבנימין רחיך י"ש לפי שהי' חביב 
עם  רתנהג  מדה  ברותה  חייך  רחיך,  משרא  יותא  בעיניך 
רוהבי, וכל מי שהור חביב לפני רתן לו י"ש עולמות שנר' 
וזש"ה )תהלים פ, ב(  י"ש,  )משלי ח, כר( להנחיל רוהבי 

נוהג כצרן יוסף.
מכתיבת אבינו רפאים ז"ל )מבעלי התוס'(

בארה  ויבא  לו  אשר  וכל  ישראל  ויסע   – א  מו, 
שבע ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק

ב. ]תוכן: פי' הפסוק כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
פ'  אות  ע"י  הי'  מצרים  גאולת  דלכאורה   – נפלאות 
גאולת  דגם  ומבאר  צדיק,  אות  ע"י  העתידה  וגאולה 
וזהו  יצחק(,  של  צ'  אות  )ע"י  צ'  אות  ע"י  הי'  מצרים 
יהי'  ולעתיד  בהעלם  שהי'  רק  יצחק",  אביו  "לאלקי 

בהתגלות וזהו אראנו וכו'[

טו(  ז,  )מיכה  כתיב  רביו.  יצחק  לרלקי  זבחים  ויזבח 
כימי צרתך מראץ מצאים רארנו נפלרות, נ"ל דהנה נרמא 
בשם הרא"י זצוק"ל על פסוק )ישעי' כד, יו( מכנף הראץ 
זמיאות שמענו צבי לצדיק כי ידוע מהמדאש )ילקוט פ' לך 
אמז ס"ד( דע"י הרותיות מנצפ"ך היו כל הגרולות, גרולת 
ויון הי'  מצאים ע"י הפ"ר פקוד פקדתי, גרולת בבל ומדי 
ע"י כמ"נ כמבורא במדאש, וגרולה העתידה ב"ב ע"י רות 
הצד"י צמח רצמיח, ובכל גרולה שואאו והיינו מכנף א"ל 
זמיאות שמענו שהי' כבא רלו הגרולות  מד' רותיות רלו 
רבל צבי א"ל אצונינו הור כי צבי לשון אצון הור כמו צבי 
ב"ב  הצדי"ק  שע"י  להגרולה  שנזכה  לצדיק,  וחמיד  ואגיג 

רכי"א. ע"כ דבאי פה קדוש הרא"י זצוק"ל,

ור"כ רינו כמו צרתם ממצאים שרז בפ"ר ועתה בצד"י.

רך מבורא בפ' דילן בס' פני דוד ובספא ארש דוד בפ' 
שלח על הפסוק ויזבח זבחים לרלקי רביו יצחק ובפאש"י 
וישלח רמא רלקי רבי רבאהם ורלקי רבי יצחק והקדים 
במדאש  וע'  כלל  רבאהם  הזכיא  לר  וכרן  ליצחק  רבאהם 
שתמה ע"ז, וגם השי"ת רמא לו כרן אק רנכי רלקי רביך.

ותיאץ הפני דוד ע"פ המדאש שרמא הקב"ה להרבות 
בגלות  הקץ  על  רדלג  ורני  משמו  רחת  רות  מכם  ר'  יתן 
מצאים, והשיב רבאהם רם רחזיא הה"ר לר רהי' רב המון 
גוים ויעקב רמא רם רתן היו"ד ישרא עקב, ורמא יצחק רני 
רתן השי"ן כי עיקא השם שלו הור ישחק ע"ש השחוק וע' 
באש"י פאשת ויאר בפסוק כל השומע יצחק לי כי האבה 
ליצחק  ושבועתו  כתיב  הימים  ובדבאי  בעולם,  הי'  שחוק 
יותא משמש לשון  ובתהלים כתיב לישחק כי שחוק הור 
שמחה, והחליף יצחק השי"ן בצדי"ק כדי לדלג על הקץ, 
והצד"י הור פחותה מהשי"ן שני מרות ועשא והקטין שמו 
שלר יהי' הגלות אק כפי מה שהקטין שמו והור מנין אד"ו 

ודילג כמנין ק"ץ מראבע מרות ע"כ דבאי המדאש.

בל"ז  רבל  הק"ץ  על  שידלג  גואם  יצחק  הי'  לפ"ז  ר"כ 
באוה"ק  שהאגיש  יעקב  ולכן  שנה,  מרות  ד'  השיעבוד 
שיאידתו למצאים הור הגלות ושיעבוד כמו שרמאו אז"ל 
רומאים  רין  מצאימה  מאדה  תיאר  רל  השי"ת  לו  שרמא 
יאידתו  קודם  הקדים  לכך  שמתייאר  למי  רלר  תיאר  רל 
זבח  ולכך  הקץ  על  לדלג  כדי  יצחק  זכות  לעואא  למצאים 
ידו ורמא לו רנכי  לרלקי רביו יצחק, והשי"ת הסכים על 

רלקי רביך עכ"ד, ובתוספת נופך קצת.

שלקח  הצד"י  ע"י  הי'  מצאים  בגרולת  גם  לפ"ז  ור"כ 
זה הי' ברתכסי' שזה לר הי'  יצחק בעד השי"ן רבל דבא 
פקד  ברתגליר  הגרולה  הי'  הפ"ר  ע"י  אק  להמון  נגלה 
צמח  ברתגליר  הצד"י  ע"י  הגרולה  תהי'  ולע"ל  פקדתי 
כימי  תהי'  הגרולה  טו(  ז,  )מיכה  הפסוק  פי'  וזה  רצמיח. 
העתידה  בגרולה  רז  כי  הור  ההפאש  אק  ממצאים  צרתך 
בגרולת  ומכוסה  נפלר  שהי'  מה  א"ל  נפלרות,  רארנו 

מצאים רארנו ברתגליר.
ישמח משה

 ילקוט גרולה ומשיח 
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נג

נג

âטבת א' ראשון âיום

ãî(çé)àð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
ék Ecáòa Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecáò©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬

:äòøôk EBîë̈−§©§«Ÿ
i"yx£È„‡ ÈÊ‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ ּדברי יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

(ב"ר)ּבאזני.Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â∑ ׁשּדּבר למד אּתה מּכאן ְְֶָ¿«ƒ««¿ִִֵֶֶַָָָ
Ú¯Ùk‰.קׁשֹות אליו  EBÓÎ Èk∑ ּבעיני אּתה חׁשּוב ֵָָƒ»¿«¿…ְֵַַָָ

ּומדרׁשֹוּכמל ּפׁשּוטֹו. זהּו עליו , ללקֹות סֹופ : ְְְְְִִֶֶֶָָָ
ּפרעה  ׁשּלקה ּכמֹו על ּבצרעת ׂשרה זקנּתי עלֿידי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשעּכבּה אחת ּפרעה (ב"ר)לילה מה אחר: ּדבר ּגֹוזר . ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
מקּים, וכי ואינֹו ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּדבר  עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹו
אֹות אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹאחר:

אדֹוני .(ב"ר)ואת ְֲֶֶ

(èé)áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈
:çà-Bà¨«

i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר) ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְֲִִִַָָ
עלינּו היינּוּבאת ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה , ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ

אּתה מבּקׁשים, אחֹותנּו ואףֿעלּֿפיֿכן:אֹו מבּקׁש? ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָ
אדני" אל ּדבר "וּנאמר מּמ ּכחדנּו לא ,. ְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ

(ë)ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

¯ÈBaיח  eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט  ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

e·¯כ  ‡·Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ãקודש משיחות ãנקודות
חּנּו על ּכׁשּמדּבר חׁשּבֹונֹות לעׂשֹות ְְְֲִֵֶֶַַָֻאין

Ec·Úa Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â¿«ƒ««¿¿«¿∆

קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֶֶַָָָָָ

יכֹול  היה הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָיׁש

קׁשֹות? לדּבר אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹלהתחיל

חיצֹוני  ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻא

חׁשּבֹונֹות  עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכלּֿכ נֹוגע ּובּדרכים ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּמׁש, ּבנפׁשֹות הּנֹוגע ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻהמקּבלים

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה ל)"ונפׁשֹו מד, חׁשּבֹונֹות,(פרשתנו עֹוׂשים אין , ְְְְְְִֵֶַַָ

עס  "אז  העֹולם  ּוכמאמר הּתקף. ּכל עם לעבֹוד מּיד ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹּומתחילים

לא  אם אף צֹועקים , ׁשּכׁשּכֹואב מען!", ׁשרייט – וויי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹטּוט

ּבצעקתֹו. מאּומה ְְְֲֶַַָָיׁשּנה

ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּו"מּכאן

מּיד  להתחיל צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָהּילדים,

נפׁש ּבמסירּות ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם הּתקף ּבכל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹלעבֹוד

ׂשכלּיים. וׁשּקּולים חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַלהּציל

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 212 עמוד כ, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

'B‚Â LbiÂ (ÁÈ.‰Ú¯Ùk EBÓÎ Èk. «ƒ«¿ƒ»¿«¿…
ׁשני  ּכל וכן .ּכמֹו והּמל ,ּכּמל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּתה
ּכעּמי  ּכמֹו זה. אחר זה ׁשהן ְְִִֵֶֶֶַַַָּכפי"ן

קצרה: ּדר והיא .כעּמhi dxez ְְְִֶֶֶַָָ
Ô˜Ê ·‡ (Î הּוא ׁשּבכּלם הּגדֹול ּכי . »»≈ְִֶַָָֻ

אביהם  להיֹות ויּתכן ׁשנים. מ"ה ְְֲִִִִֵֶֶָָּבן
k`ּבחּור: dxez ָ

 חומש יומי 

פאשת ויגש

יום ארשון
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נד ybieנד zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` oey`x meil inei xeriy
i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑ ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה מּפני ¿»ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

קּים מּפיו, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם הביאּוהּואמר: יאמר , ֲִִִִֶַַַַָָֹֹ
Bn‡Ï.אצלי' Bc·Ï∑ האם עֹוד ,מאֹותּה לֹו אין ְִֶ¿«¿ƒֵֵֵָָ

.אח  ָ

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב מתה אם ּבּדר. ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן ¿»»»ְְְִֵֶַַַָָ
B‚Â'.הּסּכנה  È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑ ּכׁשהּוא עכׁשו, ַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְֶַָ

אני  אּמֹואצלי, על ּבֹו אחיו.מתנחם ימּות ועל ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּׁשלׁשּתן  עלי ּדֹומה אחד זה, ּביֹום .מתּו ְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÂÈÏÚ ÈÈÚ ‰ÓÈN‡Â (‡Î ׁשאראה . ¿»ƒ»≈ƒ»»ְֶֶֶ
akאֹותֹו: dxez

˙ÓÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ·ÊÚÂ (·Î לא ולּמה . ¿»«∆»ƒ»≈ְָָֹ

להם  ׁשאין החמּׁשה הּמזּכיר ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָהביא
וזה  נעלֹו, וּיׁשלף ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַֹהכרע,

bkעּמהם: dxez ִֶָ

Û¯Ë Û¯Ë C‡ (ÁÎ לא ּכי והעד, . «»……»ְִֵָֹ
הּנה: עד hkראיתיו dxez ְִִֵַָ
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נה

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ipy meil inei xeriy

(ì)eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
:BLôðá äøeL÷ BLôðå§©§−§¨¬§©§«

$
âטבת ב' שני âיום

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

(áì)øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
מנּדה  להיֹות חזק ּבקׁשר עֹולמֹות נתקּׁשרּתי .ּבׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

(âì)éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-íò ìòé øòpäå§©©−©©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁש,לכל  .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäa§¦§©©¬¥−¤¤¨«

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡¬≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
‰kq‰ ˙ÚLa ‚¯Ë˜Ó ÔËO‰L(כט מד, ׁשל (רש"י ּבדבריו ּכאן, ∆«»»¿«¿≈ƒ¿«««»»ְִֶָָָ

·˜ÚÈ ּבדברי לעיל, ואּלּו מּמׁש. ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , «¬…ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

‰„e‰È" ּכתב ,ÌÈ‚‡Bcּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשמא אנּו ¿»ַָ¬ƒֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשני  התרחׁשּו יעקב ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמתה".

ּבּדר מתה אּמֹו :ּבּדר קׁשּורים ׁשהיּו ּבנימין ּבמׁשּפחת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאסֹונֹות

מקֹום  היא הּדר ׁשעבּורֹו מּובן, ּכן ואם ,ּבּדר נטרף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָואחיו

ולכן  ,ּבּדר נטרף לא ׁשּיֹוסף ידע יהּודה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹסּכנה.

לא. ותּו ּבעלמא חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש ְְְֲֵֶַַָָָָָֹאמר

(216 עמ' ה כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

˜t‡˙‰Ï לסּבל:‡) .ÂÈÏÚ ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ:להֹוציאם לקרא והצר עליו. הּנּצבים ּכל ׁשּיצאּו עד טעמֹו, .a dxez ¿ƒ¿«≈ְִֹ¿…«ƒ»ƒ»»ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

יום שני
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נו ybieנו zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם ׁשאחיו  ּבהּודעֹו .מתּבּיׁשין ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑מּמׁש 'ּבית' לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּכמֹו,ּביתֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", ."ּבית ְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
להם  מהּול והראה .(ב"ר)ׁשהּוא ְְֶֶֶָָָ

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ãקודש משיחות ãנקודות

eÈ‰iMÌÈ¯ˆÓÔÈLia˙Ó ÂÈÁ‡L ÔÈÚÓBLÂ ÂÈÏÚ ÌÈ·v,מה (רש"י ∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»»¿¿ƒ∆∆»ƒ¿«¿ƒ

על א) מֹורה "נּצבים" ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבדר

רׁש"י ּפרּוׁש ועלּֿדר מיחדת. כז)עמידה טז, "נּצבים,(קרח ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

הּמצרים, ׁשל סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּבקֹומה

האחים  ּכיצד ׁשֹומעים הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָאּלא

אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק ּפרׁשת עליו"ÌÈ·vמתּבּיׁשים. (ריׁש ְְְֲִִִַַָָָֹƒ»ƒֵַָָָָ

ּומּובן וירא) ּבמלאכים, מדּבר ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻ

סתם. עמידה ּכאן ְֲִֵֶָָָּׁשאין

(262 עמ' יט כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÈÎ·a עני:·) ראה וכמֹוהּו הפסקה. ּבמקֹום .b dxez ƒ¿ƒְְְֳִִַָָָָָ
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âטבת ג' שלישי âיום

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

(è)øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäî©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
ðaäãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

:ãîòz-ìà éìà¥©−©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåE §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
éðá éðáeðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑"מֹוריׁש" לׁשֹון: תתמסּכן", ."ּומעׁשיר ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

(áé)éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîä©«§©¥¬£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑,אחיכם וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְֲֲִִִִֶֶ
אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאני

הּקדׁש ·ÔÈÓÈ.(ב"ר)ּבלׁשֹון ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז (מגילה ְִֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ

ׂשנאה  לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהׁשוה
ּבנימין  אין על ּכ ּבמכירתי, היה לא ׁשהרי אחי ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

עליכם  ׂשנאה .ּבלּבי ְְֲִִִֵֶָ

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa L‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô„kט  dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

ãקודש משיחות ãנקודות
„ÓÚz Ï‡ ÈÏ‡ ‰„¯ ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔB„‡Ï ÌÈ˜BÏ‡ ÈÓN(ט (מה, »«ƒ¡ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒ¿»≈«««¬…

אמרּו קיט)חז"ל לּקטֹו(פסחים יֹוסף ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף "ּכל ּכי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עּמם". העלּום מּמצרים ּוכׁשעלּו כּו', למצרים ְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶַַָָוהביאֹו

מצרים  ּגלּות ׁשל והּתכלית הּמּטרה ּכי חז"ל רמזּו זה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבמאמר

והעלאתם  ּובּזהב ּבּכסף הּמצּויים הּניצֹוצֹות ּבירּור ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהיא

ְִָלקדּוׁשה.

הּכתּוב: ׁשרמז ֶֶַַָָזהּו

ּכל  לקּבץ  ללקטֹו ּובידי – מצרים" לכל לאדֹון אלֹוקים ְְְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָָ"ׂשמני

אל  אלי "רדה ולכן למצרים, ּולהביאֹו ׁשּבעֹולם וזהב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכסף

ׁשל  והּמּטרה הּכּונה ׁשּתתּבּצע אפׁשר מעכׁשיו ּכי – ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּתעמֹוד"

ניצֹוצי  את וּיעלּו יבררּו ׁשּבניֿיׂשראל היינּו מצרים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגלּות

עּמם"). ("העלּום זה וזהב ּבכסף הּנמצאים ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּקדּוׁשה

(823 עמ' ג, כרך (לקוטי־שיחות

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈ‰Ï‡‰ Èk (Á:ׁשלחני .·‡Ïטעמֹו . ƒ»¡…ƒְִַָ¿»ְַ
ּתֹופׂש: ּכל אבי וכן hלמֹורה. dxez ְְֲִֵֵֶָ

L¯ez Ôt (‡È וכן תּכרת. ּכמֹו . ∆ƒ»≈ְְִֵֵָ
ּגֹוים: aiלהֹוריׁש dxez ְִִ

ÈÙ Èk (·È וכאׁשר מכרת. ּפה ּכי ידּוע . ƒƒְְֲִֶֶַַָָֻ
ליּו"ד  הּנעלם הה"א יׁשּוב ,סמּו ְְְִֵֶֶַַָָָיהיה

יום שלישי
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נח ybieנח zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyily meil inei xeriy

(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ ׁשני על «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְֵַ
וסֹופן מקּדׁשֹות  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָ

ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑ ׁשילה מׁשּכן ,על ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְִִַַֹ
ליחרב. וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ולענּיּות (ׁשעתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹּדעּתי,

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא ּבנימין מהּֿׁשאיןּֿכן הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּולכ

יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבכה",

ּדרׁש ּבדר הּוא .)ׁשּׁשם ְְֶֶֶָָ

(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה, ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑'ּבית' לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .מּמׁשּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
ּבבכּיה  להסּתּפק ְְְִִִֵֵַָאין

:ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ ‰Îa ÔÓÈ·e j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ,מה) «ƒ…««¿≈ƒ¿»Õƒ»ƒ«≈¿¿ƒ¿»ƒ»»««»»Õ

יד)

וּיבּך, אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹאיתא

ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּובנימין

על  ּבכה כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלהיֹות

לחרב". ועתיד יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמׁשּכן

ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוצרי

לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובנימין

הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:

הּוא? ְְֶֶׁשּבחלקֹו

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָענין

ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ּבכּיה ׁשּכאׁשר ׁשל ּבכחּה אין לֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּוכמֹו לֹו, ירוח ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לתּקן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזֹו

וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ְְְִִִֶֶֶָָָָׁשּכתּוב

ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻולכן:

ּתלּוי  אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּובֹוכה,

ּבית  חרּבן את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבֹו

אּלא  ּובבכּיה, ּבאנחה להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש

להביא  עבֹודתֹו ׁשּיעבד עלֿידי מחדׁש ולבנֹותֹו לתּקן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלהׁשּתּדל

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה ְְְְִֶַַַָָאת

שבת') 'לקראת מתוך - 148 עמוד י, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

לׁשֹון  ּכן ּגם צּדיק. פי ּכי ּכמֹו ְְְִִִֵֶַַָנעלם,
הּיּו"ד  זה ּובהתחּבר רׁשעים. ּופי ְְְִִִִֵֶַַַָרּבים,
האחד. חסרּו המדּבר סימן יּו"ד ְְִִֵֶַַַָָָעם

ׁשהיה  והּטעם המדּבר. פי ּכי ְְְִִֵֶַַַַַָָּכמֹו
ּבלא  עּמם ּבלׁשֹונם ְְְִִֵַָָֹמדּבר

biמליץ: dxez ִֵ

È¯‡eˆ („È.ויחיד רּבים לׁשֹון יּמצא . «¿≈ְְִִִֵַָָ
לא  האל"ף אכן נּו"ן, ּתֹוספֹות ְְִֵֶָָָֹועם

ehנעּדר: dxez ְֶָ
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(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà eðòè©«£Æ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà íëì̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ׁשאין ארץ .ּבּה ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı¯‡‰ ·ÏÁ∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון "חלב", .ּכל ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáe¨¤«
i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ לֹומר מּפי eNÚ.להם , ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöî¦§©−¦¨¤¬«

(àë)úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìò©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

(áë)ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ
ìL:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L §´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−

:Cøcì©¨«¤
i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑?החׁשּבֹון ּומהּו הּזה, ּכחׁשּבֹון »«¿…ְְֶֶֶַַַַ

וגֹו'. חמֹורים הּדמיֹון,(עׂשרה ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קאמר  הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי על ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹמֹורה

מּׂשא  ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹקרא:

"וּירא  אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ועׂשר חמֹורים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשרה

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", .)את ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓ ·ehÓ∑ יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא מצינּו ƒƒ¿»ƒְִִֶַַַָָָָָָ
זקנים  'ּגריסין ׁשּדעת אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפֹול' ÌÁÏÂ.ׁשל ¯a∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑לפּתן)ּכ ֶ»»∆∆ְְַ»ְִָָ

רא"ם  .)ּגרסת ְִֵַַ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט  e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ  ·Ë È¯‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

ÛÒBÈכא  ÔB‰Ï ·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á¯‡Ï¿»¿»

Le·Ïc‡כב  ÔeÏËˆ‡ ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ·Ïe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLe·Ïc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

ÔÈÈÚËכג  ÔÈ¯ÓÁ ‡¯ÒÚ ‡„k ÁÏL È‰e·‡ÏÂ¿«¬ƒ¿«¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒ
¯e·ÈÚ ÔÈÚË Ô˙‡ ¯ÒÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡·ehÓƒ»¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á¯‡Ï È‰e·‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

eÚË (ÊÈ,חרב ּומטֹועני מּׂשא. ׂשימּו . «¬ְֲִֵֶַָָ
מּמּנּו: וכן ÌÎ¯ÈÚaקרֹוב ּבהמּתכם. . ִֶָ¿ƒ¿∆ְְְְֵֶֶ

ּובעירנּו: giאנחנּו dxez ְְֲִֵַ
ı¯‡‰ ·ÏÁ (ÁÈ:ׁשּמן ּכמֹו .hi dxez ≈∆»»∆ְָֻ

˙BÏÓN ˙BÙÈÏÁ (·Î אין מלּבּוׁשים, . ¬ƒ¿»ְִֵַ
והּפח  זה. ּכמֹו ׁשּתים:זה bkּות dxez ְְְִֶֶַַָ
˙‡Êk ÌÚËÂ (‚Î ׂשמלֹות מחליפֹות . ¿««»…ְֲִֵָ

ּבמצרים: ׁשהיּו ּדגן:a¯מהּטֹובֹות . ְְִִֵֶַַָ»ָָ

ÌÁÏÂ:ּכמׁשמעֹו .ÔBÊÓe ּופֹול אפּונים . »∆∆ְְַָ»ֲִ
ּותאנים  וכסמין ודחן ְְְְֲִִִֵַַָֹֻועדׁשים
הם  לבּדם אּלה ּכי ּותמרים, ְְְִִִִֵֵֶַָָוצּמּוקים

ּוׂשעֹורה: מּדגן חּוץ ckמזֹון, dxez ְִָָָָ
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(ãë)-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøz¦§§−©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑ הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ,אל «ƒ¿¿«»∆ְְְֲִִַַַָָ
ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ׁשל ּפסיעה  ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ּגּסה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
ׁשּמא  ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמקרא,

זה  עם זה להתוּכח מכירתֹו, ּדבר על ּבּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיריבּו
עליו  הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, עלֿיד ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָולֹומר:

לׂשנאתֹו לנּו .וגרמּת ְְְִַָָָֹ

(äë)á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ
:íäéáà£¦¤«

(åë)ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑ הּוא BaÏ.מֹוׁשל ואׁשר ‚ÙiÂ∑ ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒ
אל  ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹנחלף

ּוכמֹו:הּדברים  מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן" "מפיגין לׁשֹון , ְְְְְְֲִִִִִַַָָָ

ג) הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין נמר",(ירמיה לא "וריחֹו ְֲֵֵֵָָֹ
ּפג' לא 'וריחיּה .מתרּגמינן: ְְְְִֵֵַָָָ

(æë)øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´
úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå íäìà£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´

:íäéáà á÷òé çeø éçzå BúàŸ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk היה ∑‡˙ ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָָָ

וזהּועֹוסק  ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ולא  יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר ÚÈ˜·.נאמר: Áe¯ ÈÁzÂ∑ ׁשרתה ְֱֲֶֶַַַָֹ«¿ƒ««¬…ְָָ
ׁשכינה  מּמּנּועליו ׁשּפרׁשה ,. ְְִִֶֶָָָָָ

Ï‡כד  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á¯‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

ãקודש משיחות ãנקודות
ּפֹול  ׁשל ּבגריסין ְִִִֶֶֶָהרמז

ÌÈ¯ˆÓ ·ehÓ . . ÁÏL ÂÈ·‡Ïe¿»ƒ»«ƒƒ¿»ƒ

ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

יֹוסף  ׁשלח מצרים, טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיׁש

ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ְְְֲִִֶַַָֹליעקב

עדין  ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיֹוסף

עלֿזה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻחי,

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה

ּפֹולים  "הם ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָולכן

לחלקים" כאן)ׁשבּורים ׁשּפֹולים,(גורֿאריה ׁשּכמֹו לֹו רמז ּובזה , ְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

ּביֹותר  חׁשּוב היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאף

"ולכן  ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבמצרים,

ּבׁשאר  ּכזה ּגריסין מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹנקרא

ׁשּמכרּו עלֿידיֿזה ּדוקא ּכמֹוֿכן הּמצרי", ּפֹול ונקרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהארצֹות,

אלקים  ׁשלחני "למחיה טֹובה יצאה יֹוסף, את ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּׁשבטים

ה)לפניכם" מה, ׁשּמכרּו(פרשתנו זה על יצטער אל ולכן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

יֹוסף. את ְִֵֶַָהּׁשבטים

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 151 עמוד י, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(„ÎוטעםeÊb¯z Ï‡איׁש ׁשּיכעס . ְַַ«ƒ¿¿ְִִֶֹ
מכירתֹו: ּבעבּור אחיו dkעל dxez ְֲִִַַָָ

BaÏ ‚ÙiÂ (ÂÎ פּוגת ּתּתני אל מּגזרת . «»»ƒְְִִִִַַַ

ּכטעם  ודמם. לּבֹו ׁשעמד והּטעם .ְְְִֶַַַַַַָָָָל
ּכראֹות  ויהי האמין. לא ּכי לּבֹו ְְֱִִִִִֶַַָֹֹוּימת
על  ּתתמּה ואל רּוחֹו. וּתחי ְְְֲִִַַַַָָהעגלֹות

לדּבר, הּנביאים ּדר כן ּכי וּיפג, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּלת
ּבי: נׁשארה לא ּונׁשמה fkּכמֹו dxez ְְְֲִִָָָֹ
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âטבת ד' רביעי âיום

(çë)äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàå§¤§¤−§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי"∑¯· ּבני יֹוסף ו"עֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ּכמֹו ¿≈»»«ְְְִֵֵֵֶַָ
ּבתחּלתּה למ"ד ÁˆÈ˜.ּבמקֹום ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ְְִִִֶָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ

מּבכבֹוד  יֹותר אביו ּבכבֹוד ּתלה זקנֹו,אדם לפיכ ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָ
ּבאברהם  ולא .ּביצחק ְְְְְִַָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
á÷òé|:éðpä øîàiå á÷òé ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לחּוצהֿלארץ לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

ãקודש משיחות ãנקודות
‚Ú‰ ˙‡ ‡¯iÂ ...ÛÒBÈ È¯·c Ïk ˙‡ ÂÈÏ‡ e¯a„ÈÂÁÏL ¯L‡ ˙BÏ «¿«¿≈»∆»ƒ¿≈≈««¿∆»¬»¬∆»«

ÛÒBÈ(כז (מה, ≈
לא  יעקב וכי חי? ׁשהּוא סימן לאביו יֹוסף העביר מה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלׁשם

חז"ל אמרּו והלֹוא סימן? ּבלי לבניו מאמין כג)היה (ר"ה ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָ

אינׁשי". ּבּה מּׁשקרי לא – לאגלּויי ּדעבידא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ"מיּלתא

וׁשּגם  הּצּדיק, ּכיֹוסף חי ׁשהּוא להֹוכיח נֹועד הּסימן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאּלא

ּכמּקדם. עּמֹו וצדקתֹו ּתֹורתֹו הארץ, ּבערות ּבמצרים, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבהיֹותֹו

הּוא  – חי" ּבני יֹוסף "עֹוד הּבא) (ּבּפסּוק יעקב ׁשאמר ְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹזהּו

הּוא  ׁשּבאבֹות, ּבחיר ׁשל לבנֹו ּכראּוי ּומתנהג חי ׁשּיֹוסף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנֹוכח

מצֹותיה  את ּומקּיים חּיים' 'ּתֹורת הּנקראת ּבּתֹורה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעֹוסק

נאמר יח)ׁשעליהן ּבהם".(ויקרא "וחי ֱֲֵֶֶֶֶַַָָ

תשמ"א) חנוכה מוצאי (משיחת

ãקודש משיחות ãנקודות
מהּגלּות  לפחד ְֵֵַַָֹלא

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡ לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה לפי «ƒ»≈Õ¿»ƒ¿«¿»ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

רש"י)לחּוצהֿלארץ ובפירוש ג. (מו, ְֶָָָ

להסיר  היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלכאֹורה

(ׁשלילת  ּתירא" "אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל ְֱֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָֹצערֹו

ועגמת  הּצער (ׁשלילת ּתצטער" "אל ולא העתיד), על ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּדאגה

ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) ְְְֵֶֶֶַַַָָהּנפׁש

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÛÒBÈ „BÚ ·¯ (ÁÎ:הּׂשמחה זאת לי רב .` dxez «≈ְִִַַָֹ
‰„¯Ó (‚:הֹוד ּתנה אׁשר ּכמֹו הּפ"א, חסר והּוא מקֹור, .c dxez ≈¿»ְְְְֲֵֵֶַָָָ

יום אביעי
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(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ להיֹות הבטיחֹו .נקּבר ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

(ä)ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷òé-úà¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLà£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«

(å)eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk õøàa§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ֲֶַַָָ
ּבמערת  חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבפּדן
לי', ּכדאי אינן חּוצהֿלארץ 'נכסי אמר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמכּפלה.

זהב  ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר ְֱֲִִִִִִֶֶֶֶָָָוזהּו:
אּלּו' את 'טל לֹו: ואמר ּכרי, ּכמין ּכסף .וׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

(æ)Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®
:äîéøöî Bzà àéáä¥¦¬¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈa ˙B·e∑ ויֹוכבד אׁשר ּבת לוי סרח .ּבת ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

$
âטבת ה' חמישי âיום

(ç)á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ
:ïáeàø á÷òé øëa åéðáe¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ הּכתּוב להם קֹורא הּׁשעה ׁשם ּבאּו"על "אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", :. «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז  ˙·e d˙a dnÚ È‰B· È·e È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓÏח  elÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

צער  ׁשל ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָויׁש

לֹו ואין הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעל

להסיר  עליו ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהסירֹו

ִִמּלּבֹו.

צרי יׂשראל, ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר:

אביהם"להרּגי  ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים עמוד ׁש סוף ג, (ברכות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻ

מאיד,א) א ּבּגלּות. הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש ,ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מהּמניעֹות  ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאסּור

לֹו נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת על ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָוהעּכּובים

עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמּלמעלה

מּגיע  הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואדרּבה:

ּבּגלּות, ׁשהּוא זה על ׁשּמצטער עלֿידי ּדוקא ּכי ּתירא", ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָל"אל

ּגּופא  זֹו הׁשּתֹוקקּות הּנה יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּומׁשּתֹוקק

לֹו אין ּובמילא מהּגלּות, למעלה האדם את ּומגּביהה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמרימה

ׁשּבּגלּות. והעּכּובים מהּמניעֹות ּופחד ְְְִִִִֵֶַַַַָָָיראה

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 229 עמוד ל, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰ÏÚ Ìb EÏÚ‡ ÌÚËÂ ׁשּיּקבר „) . ¿««««¿«»…ִֵֶָ
יׂשראל: ÏÚּבארץ B„È ˙ÈLÈ ÛÒBÈÂ ְְִֵֶֶָ¿≈»ƒ»«

EÈÈÚ החּיים מנהג כן ּכי ,ּבמֹות . ≈∆ְְְִִִֵַַַ

הּמתים: dעם dxez ִִֵַ
ÂÈ˙Ba (Ê ויּתכן לבּדּה. ּדינה היא . ¿»ְְִִִֵַָָָ

עּמּה. ּגדלּו קטּנֹות ׁשפחֹות לדינה ְְְְִִֶַָָָָָׁשהיּו

יעקב, ּבנֹות הּכתּוב קראם ּבּתֹו ְְֲֲִַַַָָָֹּובעבּור
מיכל. ּבני ּכמֹו ּבביתֹו. ׁשּגדלּו ְְְְֲִֵֵֶַַָּבעבּור

ÂÈaוכן ˙B·e:היא אחת ּכי .g dxez ְֵ¿»»ִִַַ

יום חמישי
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(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ׁשּנבעלה ּדינה, ׁשּנׁשּבע ּבן עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה ל  ׁשמעֹון .(ב"ר)ּה ְִִֶֶָָָ

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå øò¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

(åè)älà|íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:L §¨«
i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְִַָ

'אּׁשה  :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּתלה
יֹולדת  ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת ּתחּלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמזרעת

LÏLÂ.נקבה' ÌÈLÏL∑ מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְֵָ¿…ƒ¿»…ְִִֵַָָָ

ּבין  ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו אּלא ּוׁשּתים? ׁשלׁשים ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא
אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהחֹומֹות
הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה ּבמצרים", ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָללוי

.ּבמצרים  ְְִִַ

ÈÓ¯ÎÂ:ט  Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ליעקב  ׁשאּול ׁשל ְֲִֶַָֹיחּוסֹו

:˙ÈÚk‰ŒÔa Ïe‡LÂ . . ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿»∆«Õ¿«¬ƒÕ

לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ּדינה  היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיׁש

ׁשכם. - לכנעני" ְְְֲֲִִִֶֶַָ"ׁשּנבעלה

ולא  ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻואםּֿכן

'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבכנענית

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו והרי ְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָמהּפסּוק,

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

על  לענֹות ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻׁשּתי

האם, את מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאלה

האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ְְִִֵַַָָָָּובׁשאר

אֹותם  ליחס ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא

ּבני  האב; ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹליעקב.

מׁשמע  אּמֹו, מזּכרת ׁשאּול על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻיעקב.

ליעקב. אֹותֹו מיחסת היא ְְֲִֶֶֶַַַֹׁשאף

ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלכן

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – ְֲִִֵֶֶֶַָָֹ"ּבן"

שבת') 'לקראת מתוך - 228 עמוד ה, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(È˙ÈÚk‰ Ôa הּׁשבטים נׁשי ּכי לעד . ∆«¿«¬ƒְְְִִֵֵַָ
ואדֹומּיֹות  ּומצרּיֹות ארּמּיֹות ְֱֲִִִִֶַָהיּו

ּבעבּור  לבּדּה זֹו והזּכיר ְְְְֲִִִִַַָָּומדינּיֹות.
לקחת  ּכהגן ׁשּלא ׁשמעֹון ְְִֶֶֶַַָָָֹֹׁשעׂשה

ער  מֹות הזּכיר הּדבר זה ועל ְְְֲִִִֵֶַַַָָּכנענית.
ּכנענית: ּבני היֹותם ּבעבּור idxez`ואֹונן ְְְֱֲֲִֵַַָָ
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(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî Làøå̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥−̈ª¦«

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÔÓÚÂ (‡Îיׁש ּכי ּבנימין. ּבן הּוא . ¿«¬»ְִִִֵֶָ
ּבנֹו: ּבן ׁשהּוא akנעמן dxez ְֲֶֶַָ
ÌÈLÁ Ôc È·e (‚Î ׁשנים ׁשהיּו יּתכן . ¿≈»Àƒְִִֵֶַָָ

הּכתּוב  הזּכירֹו ולא מהם, אחד ְְִִֵֵֶֶַָָֹּומת

מסּפר  ּכי אֹומר יׁש הּלׁשֹון. ּדר כן ְִִִֵֵֵֶֶַַָּכי
ּכי  חׁשּבֹון, ס ׁשהּוא ּבעבּור ְְֲִִִֶֶַַׁשבעים
טעה, הּמפרׁש וזה היּו. ותׁשע ְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשים
ּובנֹותיו  ּבניו נפׁש ּכל ׁשּמצאנּו ְֲֶֶֶַָָָָָָּבעבּור
ּוׁשּתים. ׁשלׁשים והם וׁשלׁש, ְְְְְִִִֵַָֹֹֹׁשלׁשים

החֹומֹות. ּבין נֹולדה יֹוכבד ּכי ְְִֵֶֶַַָָּובּדרׁש
הּכתּוב  הזּכיר לא לּמה ּתמּה זה ְִִֶַַַָָָָֹּגם
מׁשה, ּבהּולדת עּמּה ׁשּנעׂשה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּפלא
ּדבר  הזּכיר ולּמה ׁשנה. ק"ל ּבת ְְְְִִִַַָָָָוהיא

לנּו ּדי ולא ּתׁשעים. ּבת ׁשהיתה ְְְִִֶַַָָָָָֹׂשרה

ּפּיּוטים  ּפיטנים ׁשעׂשּו עד הּצער ְִִִֶֶַַַַַָָזה
אחרי  אּמי יֹוכבד ּתֹורה. ׂשמחת ְְֲִִִֵֶֶַַָּביֹום
אחיה  וכי ׁשנה. ר"נ ּבת והיא ְְְֲִִִִִַַָָָָהתנחמי,
ּדברי  אֹו אּגדה ּדר ׁשנים וכ ּכ ְְִִֵֶֶַַָָָָָחי

ּבחׁשּבֹון, ׁשּיעקב ּבעיני והּנכֹון ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹיחיד.
ּבניו  נפׁש ּכל אמר ּכאּלּו יחל, ְִִֵֶֶֶַָָָָָּומּמּנּו
וׁשלׁש. ׁשלׁשים נפׁשֹו עם ְְְְִִַָָֹֹּובנֹותיו
יעקב  ּבתחּלה ׁשאמר זה על ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹוהראיה
הּנה  ּכי ויאמר טֹוען טען ואם ְְִִִֵֵַַָָָֹּובניו.

יעקב  יר יֹוצאי נפׁש ּכל ויהי ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹּכתּוב
חׁשׁש לא הּכתּוב ּכי ּדע נפׁש. ְִִִֶֶַַַָָֹׁשבעים
אמר  ּכאׁשר מּׁשבעים, אחד ְְֲִִִִֶֶַַָָלהֹוציא
נֹולד  ולא ארם, ּבפּדן לֹו יּוּלד ְְֲֲֶַַַָָֹאׁשר

הּפרׁשה  ּבזֹו ּגם ּכי ׁשם. ּבנימין ְְִִִַַָָָָָלֹו
ׁשמֹות  ואּלה ׁשאמר האחד עדים, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשנים
יעקב  מצרימה הּבאים יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹּבני
מּבני  יעקב ּכי הזּכיר והּנה ְְְֲִִִִִֵֵַָָֹּובניו,

אם  ּכי הּכתּוב הל לא ּכי ְִִִִֵַַָָָֹיׂשראל,
לבית  הּנפׁש ּכל הּׁשני והעד הרב. ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחר
ּומנּׁשה  ׁשבעים, מצרימה הּבאה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹיעקב
ׁשם  ּכי מצרים, אל ּבאּו לא ְְְִִִִֶֶַָָָֹואפרים
ּבׁשבעים  אחריו וכתּוב נֹולדּו, וׁשם ְְְְְֲִִַָָָָהיּו

ואּלה  מצרימה, אבֹותי ירדּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָנפׁש
הּכתּוב  זה ּכן ּגם ירדּו. לא ְְֵֵֶֶַַָָֹׁשניהם
נפׁש ּכי ּבחׁשּבֹון, נכנס יעקב ּכי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹלעד,

העּקר: והּוא לֹו, ckיׁש dxez ְִֵָָ
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(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

(åë)pä-ìkBëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð ãálî¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְֵֶֶֶַַָ
לׁשֹון  אּלא עבר לׁשֹון זֹו "הּבאה" ואין למצרים, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלבא

ּכמֹו: ב)הוה, "והּנה (אסתר ּוכמֹו באה", היא "ּבערב ְְְִִֵֶֶֶָָָֹ
למּטה  טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו ְְֲִִִֵַַַָָָָָֹרחל
היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו לפי ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאל"ף,
יעקב  לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא
לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ׁשבעים", מצרימה ְְְְְִִִִַַָָָָָָהּבאה
ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטעמֹו
יֹוכבד  להם ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמצאּו

החֹומֹות. צמאֹונ(ּבין לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור ועּין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

הּׁשבטים',)ּברׁש"י  עם נֹולדּו 'ּתאֹומֹות האֹומר: ּולדברי . ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ
לֹומר אנּו ׁשהרי ׁשּמתּוצריכים למצרים, ירידתן לפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשׁש עׂשו רּבה': ּב'וּיקרא מצאתי ּכאן. נמנּו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹלא
ּביתֹו",נפׁשֹות  "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ְְְֵֵַַָָָָ

יעקב, הרּבה. לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו לפי רּבים, ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹלׁשֹון
לפי  "נפׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשבעים

אחד  לאל עֹובדים .ׁשהיּו ְְִֵֶֶָָ

(æë)íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì Lôpä-ìk̈©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

$
âטבת ו' שישי âיום

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ מקֹום לֹו לפּנֹות ּכתרּגּומֹו, ¿…¿»»ְְְַַָ
ּבּה יתיּׁשב האי לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּולהֹורֹות ׁשּיּגיע קדם ְְִֵֵַָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ

ּבית  לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: ְְְְִֵֵַַַָָָָּומדרׁש
הֹוראה ּתלמּוד  ּתצא ׁשּמּׁשם ,. ְִֵֵֶַָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ את אסר ּבעצמֹו הּוא «∆¿…≈∆¿«¿ְְֶַַָ

לּמרּכבה  אביו הּסּוסים לכבֹוד ‡ÂÈÏ.להזּדרז ‡¯iÂ∑ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ«≈»≈»
אביו נראה יֹוסף  BÚ„.אל ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑ לׁשֹון ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְ

וכן: ּבכּיה, לד)הרּבֹות יׂשים (איוב איׁש על לא "ּכי ְְְִִִִֵַַָָֹ

נֹוספֹות  עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי לׁשֹון ְִִֵָָָָעֹוד",
חטאיו  על על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על נפל לא יעקב אבל ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹהרגיל,
קֹורא  ׁשהיה רּבֹותינּו "ׁשמע"ואמרּו .את ְְְֵֵֶֶַַָָָ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ (ËÎ:הּבית את ׁשלמה וּיבן ּכמֹו צּוּוי, ידי על .l dxez «∆¡…≈ְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ

יום שישי
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(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑ּכתרּגּומֹו ּומדרׁשֹו:,ּפׁשּוטֹו »»«»«ְְְְִַָ
ולעֹולם  הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי ְְִִִֵֶַָָָָָָָסבּור
ׁשּיתּבעני  אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבא,

לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת ְְְִֶַַַָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑לֹו אֹומר וגֹו':ועֹוד צאן" רֹועי ."והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤̧Æ¦§¥´
eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb äzò-ãòå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ

:ïàö äòø-ìk íéøöî úáòBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑,לכם צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְִִֶָָ
ּבקיאין  אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשהיא

ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם אחרת, .ּבמלאכה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ להם ׁשהם .אלהּות לפי ƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

:ïLb õøàa§¤¬¤«¤

(á)éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬
:äòøô©§«Ÿ

i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑,לגבּורה ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְִִִֶֶַָָ
יעׂשה  ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשאין

ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָאֹותם
ׁשמֹותם  מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹלוי,

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰ÚB¯ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ Èk („Ïƒ¬«ƒ¿«ƒ»≈
Ô‡ˆהיּו לא ההם ּבּימים ּכי לאֹות . …ְִִֵַָָָֹ

יעזבּו ולא ּבׂשר. אֹוכלים ְְְְִִִַַַָָֹהּמצרים
הּיֹום  יעׂשּו ּכאׁשר צאן, ׁשּיזּבח ְֲֲִֶֶַַַַָָֹאדם
צאן, רֹועה ׁשהּוא ּומי הֹודּו. ְִֵֵֶַֹאנׁשי

החלב. ׁשֹותה ׁשהּוא היא ִֵֶֶֶָָָּתֹועבה
ּכל  יׁשּתּו ולא יאכלּו לא הֹודּו ְְְְְִֵַָֹֹֹואנׁשי
הּיֹום  עד מרּגיׁש, מחי יצא ְֲִֵֵֵֶַַַַאׁשר

`הּזה: dxez ֶַ

ÔLb ı¯‡a רעמסס ‡) ּבארץ ּכלל. . ¿∆∆…∆ְְְְֵֶֶַָ
רעמסס  ּכי ּדעּתי ּולפי נח. והעי"ן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָּפרט,
ׁשם  ּדרים ׁשהיּו אינּנה, העין ִִֵֶֶַַָָָָָָּפתּוח
ּפרעה  מסּכנֹות מערי ּכי ְְְְִִִֵֵֵַָָֹיׂשראל,

aהיתה: dxez ְָָ
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סז

סז

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e iyiy meil inei xeriy
ליהּודה  "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכׁשּברכם.
ּברּו אמר, "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע ְְְַַַַָָָָֹוּיאמר,
אמר  "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ּגד", ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמרחיב
רּבה', 'ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻּדן",
ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. ארץ אּגדת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא

צב) הם (ב"ק ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם ְִֵֶֶֶַָָָָֹמצינּו
ׁשהכּפל  ויהּודה ּפרעה. לפני הביא ואֹותן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהחּלׁשים,
ּבּדבר  יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ,ׁשמֹו, ְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבּה ׁשנינּו ּד'ספרי' ּובבריתא קּמא'. ּב'בבא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָּכדאיתא
ׁשּלנּו ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְֶַַָָָָָֹ

(â)eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãáò ïàö äòø äòøt-ìà:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
éãáòì øLà ïàvì äòøîõøàa áòøä ãáë-ék E ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

éãáò àð-eáLé äzòå ïòðk:ïLb õøàa E §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
éìà:E ¥¤«

(å)éðôì íéøöî õøàáLBä õøàä áèéîa àåä E ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬
éáà-úàéçà-úàå Ezòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà ía-Léå§¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
i"yx£ÏÈÁŒÈL‡∑ ּבאּמנּותן צאן ּבקיאין צאן ∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.לרעֹות .ׁשּלי על «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ
:äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåíéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬
àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL úàîe§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ
:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«

i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒְָ

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

ÈtL„a¯ו  ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז  dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

CiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e·˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰˜Ó È¯N (Â:ּוכפרד ּכסּוס .f dxez »≈ƒ¿∆ְְֶֶ
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סח ybieסח zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy
i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑:ׂשרים מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם ְְְְְְְִִֵַָָָָמברכים
ׁשֹותה ׁשּיעלה  מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקּה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי
עֹולה  והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיעקב

הארץ את ּומׁשקה .(תנחומא)לקראתֹו ְְִֶֶֶַָָָ

$
âטבת ז' קודש âשבת

(àé)íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:äòøô äeö øLàk©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

(áé)úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
:óhä éôì íçì åéáà̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

(âé)dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî õøà¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

ÈÂ‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
לּנילּוס  יעקב ְֲִִַַַֹּברּכת

‰Ú¯tŒ˙‡ ·˜ÚÈ C¯·ÈÂ«¿»∆«Õ¬…∆«¿…

לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

ּבנֹוגע  ּפרעה את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלכאֹורה

לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי (תנחומא לּנילּוס, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹ

יג) פרשה לעבֹודהֿזרה?וארא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

היה  ׁשהּנילּוס  הּטעם ּדהרי הּנֹותנת'. ׁש'היא לֹומר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָויׁש

מצרים  ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעבֹודהֿזרה

ּומׁשקּה" עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי פרשתנו ׁשֹותה (רש"י ְְִִֵֶֶַָָָָ

ּפרנסתם.שם) להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו ,ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא

יתּבר הּבֹורא מּכח ורק עצמֹו, מּכח עֹולה הּנילּוס ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹראּו

נחלׁשה  יעקב ּברּכת ׁשעלֿידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא

מצרים. ׁשל ְֲִִֶַָָָָהעבֹודהֿזרה

שבת') 'לקראת מתוך - 31 עמוד ו, כרך לקוטי־שיחות (על־פי

ãקודש משיחות ãנקודות
ÈÙÏ ÌÁÏ ÂÈ·‡ ˙Èa Ïk ˙‡Â ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ«¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»¿∆»≈»ƒ∆∆¿ƒ

Ûh‰(יב (מז, «»
ׁשל  ׁשמֹו על נקראים הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד יׂשראל, ׁשּכל ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמצינּו

ּכּכתּוב פ)יֹוסף, את (תהילים ּפרנס יֹוסף ּכי יֹוסף", ּכּצאן "נֹוהג ְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ּכלּכל  ׁשּיֹוסף ּבגלל האם ולכאֹורה, הרעב. ּבימי ּביתם ּובני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחיו

ׁשמֹו? על נקראים יׂשראל ּכל יהיּו אביו ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאת

העניק  ׁשהּוא הּטֹובה הּמידה עלֿׁשם 'יֹוסף' נקראים הם ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא:

אחד  ּבכל  ׁשּיׁש זֹו, להנהגה הּכח ּכלֹומר, מהם. ואחד אחד ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלכל

ּכדאיתא  מּיֹוסף. ּבא – רעה ּתחת טֹובה לׁשּלם מּיׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָואחד

הּתניא פי"ב)ּבספר ּכפעלֹו(סוף לֹו לׁשּלם ׁשּלא "וגם : ְְְְְֳֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו טֹובֹות, לחיבים לגמֹול – אּדרּבה אּלא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָחסֿוׁשלֹום,

אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ְִִִֵֶַַָּבּזֹוהר

(239 עמ' ה, כרך שיחות (לקוטי

שבת קודש
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סט

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑ הראׁשֹון לענין ,חֹוזר ¿∆∆≈¿»»»∆ְִִֵָָָ

הרעב  ׁשני לׁשֹון ∑dÏzÂ.לתחּלת 'וּתלאה', ּכמֹו ְְִִֵַָָָ«≈«ְְְִֶַ
לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו, כו)עיפּות, הּירה "ּכמתלהלּה(משלי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַֹ
."זּקים  ִִ

(ãé)-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

:äòøô äúéa óñkä-úà óñBé¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑לֹו .הּכסף אתנֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' .ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני ‡ÌzŒÌ.ׁשנית Èk «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ«

'B‚Â ÛÒk‰∑ והּמקנה הּכסף ּתם אׁשר הּכל ּכי ּובא , «∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ
אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑ לא 'אם ּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְִֹ

.ּגוּיתנּו' ְִֵָ

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

dÏzÂ (‚È.וּתתע מׁשקל על . «≈«ְִֵַַַַ
וטעמֹו, ּכמתעּתע. ּכמֹו ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַּכמתלהלּה

יעׂשה: מה ידע ׁשּלא ciּכאדם dxez ְֲֵֶֶַַַָָֹ

ÌziÂ (ÂË וּיּדם ּכמֹו הּכפל, מּפעלי . «ƒ…ְֳִִֵֶֶַַָֹ
fhהּׁשמׁש: dxez ֶֶַ

e·‰ (ÊËלהיֹותֹו ראּוי הה"א היה . »ְִֵַָָָ

וחטף. ּבפּתח ÛÒkנע ÒÙ‡ ּפעל . ְֲַַָָָ»≈»∆ַֹ
ּבצער: לׁשבת ירא ּכי ּכמֹו fiעבר. dxez ְְִֵֶֶַָָָָֹ

(ËÈ מות לׁשֹון ׁשּיאמר ּתתמּה ְְְִֶֶַַַָֹואל
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ע ybieע zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑ האדמה ׁשאמר ,לזרע ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָיֹוסף:
לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ׁשּבא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמּכיון

הרעב  וכלה לזרע ּבּתֹוספּתא ,והתחילּו ׁשנינּו וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
˙ÌL.ּד'סֹוטה' ‡Ï∑,"תבּור "לא ׁשממה, ּתהא לא ְָ…≈»ְְְֵָָָֹ

חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה .לׁשֹון ְְֵֵֶָ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(àë)-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
:eäö÷-ãòå íéøöî¦§©−¦§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑ לעיר מעיר ,יֹוסף ¿∆»»∆¡ƒְִִֵֵ
לה  ׁשאין עיר לזּכרֹון ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

אּלא  זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ּבחברּתּה. ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹֹֻזֹו
חרּפה  להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלהֹודיע

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ׁשּלא אחיו, ס)מעל .(חולין ְִִִֵֶֶַָָֹ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ הערים לכל עׂשה ּכן ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְִֵֶָָָָ

מצרים  ּבמלכּות ּגבּולּהאׁשר קצה ועד ּגבּולּה מקצה ,. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

(áë)íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìò©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,'ּכהן' לׁשֹון ּכל מׁשרת הּכֹומרים, «…¬ƒְְִֵֵַָָָֹ

הּוא  ּכמֹו:לאלהּות ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ , ְְְֱֵֵֶֶָָֹֻ
אֹון" "ּכהן מדין", ÌÈ‰kÏ."ּכהן ˜Á∑וכ ּכ חק ְִֵֵָֹֹ…«…¬ƒְָָֹ

ליֹום  .לחם ְֶֶ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úà¤¨«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
‰Ó„‡‰ ˙‡ ÌzÚ¯Êe Ú¯Ê ÌÎÏ ‡‰ ...ÌÚ‰ Ï‡ ÛÒBÈ ¯Ó‡iÂ,מז) «…∆≈∆»»≈»∆∆«¿«¿∆∆»¬»»

כג)

ואחד  אחד לכל נֹותן ּדֹור ׁשּבכל הּצּדיק יֹוסף – זרע" לכם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"הא

לעצמּה ּכׁשהיא זֹו נתינתּֿכֹוח א ה'. ּבעבֹודת חיזּוק ְְְְֲִִִֶַַַַַַָּכֹוחֹות

– האדמה" את "ּוזרעּתם – ּגם להיֹות וצרי מסּפיקה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאינּה

עצמֹו... ּבכח ְְֲַַָֹעבֹודה

(165 עמ' (ב), א כרך תשי"א מנחם תורת תשי"א. ויגש פרשת (משיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

מחּיה  ואּתה זה הפ ּכי האדמה, ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָעל
ּכּלם: והּבמֹות ˙ÌLאת מּגזרת . ֶָֻ≈»ְְִִַַָ

ּבּדרׁש מצאנּו ּתדע. ּומׁשקלֹו ְְְִִֵַַָָָָָָּתיׁשמנה.
ויּתכן  יעקב. ּבזכּות הרעב נסּתּלק ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹּכי

ּכמֹו היּו ולא ׁשנים ׁשלׁש הרעב ְְִֶָָָָָָָָֹֹׁשהיה
ׁשעברּו: kהד' dxez ְֶַָ

¯È·Ú‰ ÌÚ‰ ˙‡Â (‡Î ּכל העּתיק . ¿∆»»∆¡ƒֱִֶָ
על  ּכי אֹומרים ויׁש מּמקֹומֹו. ְְְִִִֵֶַָאחד

הּכתּוב, ּדּבר מצרים ּכר ְְְִִִֵֵַַַַָאנׁשי
לעבד  ּכדי לערים מהּמדינה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהעבירם

האדמה: akאת dxez ֲֶָָָ
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ער

ער

ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(ãë)òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáa§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכם ולאכל ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆
קטּנים  .ּבנים ְִִַָ

(äë)eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:äòøôì íéãáò£¨¦−§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ זאת לנּו ׁשאמרּתלעׂשֹות Ú¯ÙÏ‰.ּכמ ֹו ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑ ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו :להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָָָ
יעבר לחק .ׁשּלא ְֲֶַֹֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:äòøôì äúéä àì¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

(æë)eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´
:ãàî eaøiå eøôiå dá̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת

$

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰e ÈBaƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו  ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d· eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»

æëø ¯ åëø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùì øåáéöì äøèôää

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈ‰k‰ (ÂÎ:ארמית הּמתרּגם ּכדברי הם .fk dxez «…¬ƒְְְְֲִִֵֵֵַַָ
da eÊÁ‡iÂ (ÊÎ:אחּוזה ׁשם ׁשּקנּו . «≈»¬»ֲֶָָָ

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

izwga zyxta xn`p(a fk `xwie)zWtp LMxrA xcp `lti iM yi`'¦¦©§¦¤¤§¤§§§¨Ÿ
ipelt jxr' e` 'ilr ikxr' xn`y 'mzqa' xcpy in xnelk .'ebe ''dl©
jynda my x`eand itk sqk jq ziad wcal ozil jixv ,'ilr
lk mixkeny epiidc ,eze` mipkynn mlyl el oi` m`e .dyxtd
,yinyz ilke zeqk elit`e milhlhnde zerwxwd on el jiiyd
yceg xyr mipyl zeqke mei miyelyl oefn ecia mixi`yn la`
l"fg oeyla `xwp df xace ,eilitz z`e el miie`xd rvne dhine

.xeciq
`xnba ewlgpe(.ciw n"a)zeaeg ilra x`yl mb mixcqn m`d

iax ixacn ,`xnbd zwiicne .oikxra mixcepl mixcqny jxck
jy`x xry xken dz` elit` lral xn`y epizpyna `aiwr

,jizerwxwn dzaezk dl ozep dz` ,lek`l ickaïéà dpéî zòîL̈§©§¦¨¥
,áBç ìòáì ïéøcñîon hrn lral mixi`yn eid ok `l m`y §©§¦§©©

`ly oky lke ,dfa `veike zeqke ,mei miyely oefn icka rwxwd
,`xnbd dgec .oefn liaya exry xeknl eze` mikixvnáø øîà̈©©

,÷çöé éaøa ïîçðlral oixcqny zxaeq epizpyny okzi mlerl ©§¨§©¦¦§¨
dne ,ezqpxt icka rwxw hrn el mixi`yn ok`e ,aegel xn`y

jka dvx ,jy`x xry xken dz` elit` `aiwr iax
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המשך ביאור למס' נדרים ליום חמישי עמ' ב
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עב

 72   רה  נפרדמ 

עב

ממכתבי כ"ק רדמו"א מוהאיי"צ

בבקשה  ברתי  תאפ"ז  שנת  ...בארשית 
שבבתי־ יקבעו,  רשא  שי'  רנ"ש  לכללות 
מנין  בכל  שחאית  תפילת  רחא  הכנסת 
)כמו  תהלים  שיעואי  ירמאו  מתפללים 
שנחלק לימי החודש(, ולרמא רחא זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכות  כנהוג. ובקשתי זרת 
האבים, )וארוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, 
כי ריננו ענין פאטי של מפלגת החסידים יחיו 
בפאט(, ובגלל זרת יתבאכו ממקוא הבאכות 

בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשא...

)ט"ו סיון, תאפ"ח(

שבימיהם  ראץ  מזקני  שמעתי 
היה  רחד  שכל  המנהג  היה 
הקרפיטל  רת  יום  בכל  רומא 
חייו.  שנות  לפי  תהילים  ]פאק[ 
למשל רם מלרו לו כ' שנה ונכנס 
פאק  רומא  היה  הכ"ר  לשנת 
רומאים  היו  וכן  בתהילים  כ"ר 
גם רת התהילים לפי שנות בניו 
ובנותיו שזוהי סגולה שלר ייצרו 

לתאבות אעה...

)תמוז תאס"ו(

 לוח תהלים 

יום ראשון, א' טבת < פאק כ. מפאק ר עד סוף פאק ט

יום שלישי, ג' טבת < מפאק יח עד סוף פאק כב

יום שישי, ו' טבת < מפאק לה עד סוף פאק לח

יום שני, ב' טבת < פאק כ. מפאק י עד סוף פאק יז

יום חמישי, ה' טבת < מפאק כט עד סוף פאק לד

יום רביעי, ד' טבת < מפאק כג עד סוף פאק כח

שבת קודש, ז' טבת < פאק כ. מפאק לט עד סוף פאק מג
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עג

עג

טבת  א' ראשון יום — ה פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת א' ראשון âיום
,18 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äìòî...מורה úàæå,י עמ' ç"òøôá).עד

פרק ה 
úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb äøúé äìòî úàæå§Ÿ©£¨§¥¨§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©

,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäå äøBzä úòéãé- §¦©©¨§©¨¨¨©¨©¦§©£¦
המתבצעות  המצוות כל לגבי התורה והשגת שבידיעת המעלה

עשיה, elôàåעלֿידי ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§§¦©£¦
äøBz ãeîìz úåöî ìò©¦§©©§¨

.øeaãaL שנזכר כמו - ¤§¦
שבלימוד  הקודם, בפרק

הבנת  מצות קיימת תורה

הדיבור  ומצות התורה

הדיבור  מצות בתורה:

מקיימים  בפה, בתורה,

התנ"ך  פסוקי כשאומרים

פירוש  מבינים לא אם גם

ואילו  ומושגן. המלים

שבמצות  הגדולה המעלה

קיימת  אינה התורה, הבנת

גם  אחרת, מצוה בשום

בתורה, דיבור של ¦ékבזו
úBönä ìk éãé-ìò©§¥¨©¦§

äNòîe øeaãaL- ¤§¦©£¤
עלֿידי  מקיים, שיהודי

ועשיה, ¨©LBãwä-דיבור
úà Léaìî àeä-Ceøä©§¦¤

Lôpä,אלקי בלבוש - ©¤¤
'ä øBà dôéwîe©¦¨

,dìâø ãòå dLàøî- ¥Ÿ¨§©©§¨
עד  העליונה מהבחינה

התחתונה  לבחינה

©¦¦úòéãéáeשבנפש.
äøBzä,תורה מבין כשיהודי -Laìî ìëOäL ãálî ©¨¦§©¤©¥¤§ª¨

,'ä úîëça,כך על נוסף אותו, מקיפה הקב"ה של חכמתו - §¨§©
,Baø÷a 'ä úîëç íb äpä ששכלו תורה, המבין האדם של - ¦¥©¨§©§¦§

הו  חכמת ה"תניא":מקיף ובלשון âéOîי', ìëOäM äî©¤©¥¤©¦
éwîe ñôBúåâéOäìe ñtúì Bì øLôàM äî BìëNa ó §¥©¦§¦§©¤¤§¨¦§Ÿ§©¦

BúâOäå Búòéãé çëå BìëN éôk Léà ,äøBzä úòéãéî¦¦©©¨¦§¦¦§§Ÿ©§¦¨§©¨¨
.ñ"cøôa.סוד דרוש, רמז, פשט, התורה: חלקי בארבעה - §©§¥

שקיימת  למעלה בנוסף קיימת, תורה, והבנת שבידיעת הרי,

נוספת, מעלה הנפש, את מקיף הוי' שאור המצוות, בשאר

מקיף  ששכלו עלֿידי הוי', אור את מקיפה שהנפש מה והיא

הקב"ה. של ורצונו חכמתו שהיא תורה של ¦§éôìeשכל
,äøBzä úòéãéaL,והבנתה -Lôða úLaìî äøBzä ¤¦¦©©¨©¨§ª¤¤§¤¤

,íëBúa úôwîe BìëNå íãàä,האדם של ובשכלו בנפשו - ¨¨¨§¦§ª¤¤§¨
úàø÷ð ïëì,התורה - ¨¥¦§¥

ïBæî'e 'íçì' íLa§¥¤¤§
Bîk ék .'Lôpä©¤¤¦§
úà ïæ éîLbä íçläL¤©¤¤©©§¦¨¤
BëBúa BñéðënLk óebä©§¤©§¦§
Ctäðå ,Lnî Baø÷å§¦§©¨§¤§©
øNáe íc úBéäì íL̈¦§¨¨¨
äéçé éæàå ,BøNák¦§¨©£©¦§¤
úòéãéa Ck ,íi÷úéå§¦§©¥¨¦¦©
Lôða dúâOäå äøBzä©¨§©¨¨¨§¤¤
áèéä dãîBlL íãàä̈¨¨¤§¨¥¥
ãò BìëN ïeiòa§¦¦§©
BìëNa úñtúpL¤¦§¤¤§¦§
eéäå Bnò úãçàúîe¦§©¤¤¦§¨

íéãçàì והתורה הנפש - ©£¨¦
ואז: אחד, לדבר נעשות

äNòð,התורה -ïBæî ©£¨¨
,daø÷a íéiçå Lôpì©¤¤§©¦§¦§¨
óBñ-ïéà íéiçä éiçî¥©¥©©¦¥

Laìîä àeä-Ceøa- ¨©§ª¨
מלובש, האיןֿסוף

BúøBúå Búîëça§¨§¨§¨
.daø÷aL בנפש - ¤§¦§¨

ומבין  הלומד היהודי

áeúkLתורה, eäæå2: §¤¤¨
,"éòî CBúa EúøBúå"מזונה נהיית התורה כלומר, הפנימי - §¨§§¥¨

הנפש, â,של ÷øt ãî øòL "íéiç õò"a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©¤¤
,úBönä ïä ïãò-ïâa úBîLpä éLeálL שהנשמה כדי - ¤§¥©§¨§©¥¤¥©¦§

שהוא  בגןֿעדן, השכינה זיו את "לקבל" תוכל מוגבלת, שהיא

תצטייד  שהנשמה ההכרח מן מוגבל, בלתי אלקי אור

בעולםֿ אותן מקיים שאדם המצוות שהם: .Ê‰ב"לבושים",

לבוש  כמו אלקי באור הנפש מוקפת מצוה, שעלֿידי וכאמור,

בגןֿעדן. לנשמה לבוש זה הרי הגוף; את ¨©§äøBzäåהמקיף
ì äøBúa äfä íìBòa e÷ñòL úBîLpì ïBænä àéä,dîL ¦©¨©§¨¤¨§¨¨©¤§¨¦§¨

íéøîà éèå÷éì
úàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì
ïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá

ט.2. מ, תהלים

 תניר יומי 

יום ארשון
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עד טבת עד ב' שני יום — ו פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת ב' שני âיום
שיע  י,מורה מעמ' פשוטה: לשנה äðäå...ור å ÷øô,20 עמ' íìåòì.עד àéøù

פרק ו 

ì"å ;éø óc ìä÷iå øäfa áeúkL Bîëeeðéä ,"dîL3éãk §¤¨©Ÿ©©©§¥©§¦§¨©§§¥
של כוונתו היא,- úâOäהלומד éãé-ìò 'äì BLôð øM÷ì§©¥©§©©§¥©¨©

,BìëN éôk Léà ,äøBzä עם מתקשר הוא עלֿידיֿכך - ©¨¦§¦¦§
íéiç".הקב"ה, õò éøô"a áeúkL Bîk הביא ה"תניא" - §¤¨¦§¦¥©¦

החיים", "עץ מספר כאן

לנפש, מזון היא שהתורה

לבושים. - והמצוות

השאלה: נשאלת ברם,

שלתורה  הרי - כך אם

מזון ‰È‡מעלתה שהיא ,

מעלתן  - ולמצוות לנפש,

Ô‰;לנפש לבושים שהן ,

שלבושים  למדנו, וכבר

להיות  יכולים ברוחניות

מהדבר  במדריגה למעלה

המיוחדת  מעלתה קיימת איפוא, במה, מלבישים. הם אותו

בהגה"ה  להבהיר בא הוא זאת - מצוות? לגבי תורה של

במובנם  ולבוש מזון של משמעותם מה בהסבירו הבאה,

גם  היא המעלות: שתי ישנן שבתורה מוסבר ובכך הרוחני,

הוא  וכך תורה, הלומדת המשכלת לנפש לבוש וגם מזון

éîéðt,אומר: øBà úðéça àéä ïBænäå],לנשמה - §©¨¦§¦©§¦¦
.íéôéwî úðéça íéLeáläå,הנפש את שמקיף אור -ïëìå §©§¦§¦©©¦¦§¨¥

ì"æø eøîà4,úBönä ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , ¨§©©¤©§¨¨§¤¤¨©¦§
íâå ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦§©§©¨¦¨§©

pì Leáì,úìkNnä Lô §©¤¤©©§¤¤
בתורה, העוסקת -

da LaìúnL האדם - ¤¦§©¥¨
בתורה, ¨¦§dðeiòaמתלבש

,dãenìå כשהנפש - §¦¨
ובעיון  בלימוד עוסקת

¥¤¨§ïkL-ìëåבתורה,
àéöBnLk מה את - §¤¦

בתורה, מבין ¦§åéôaשהוא
,øeaãa,בדיבור גם - §¦

øeacä ìáäL היוצא - ¤¤¤©¦
éwîמהפה, øBà úðéça äNòð,ó,לנפש -áeúkL Bîk ©£¤§¦©©¦§¤¨

:['íéiç õò éøô'a ישנן שבתורה יוצא, לאמור, בהתאם - ¦§¦¥©¦
התורה  ממילא הלבוש, ומעלת המזון מעלת המעלות: שתי

לנפש. בלבד לבושים שהן המצוות, מכל למעלה היא

.å ÷øt האלקית שהנפש הזקן, רבנו הסביר הקודמים בפרקים ¤¤

המתחלקים  כוחות, מעשרה מורכבת מישראל, אחד שבכל

ה"שכל" כוחות שלשת ו"מדות". "שכל", כללים: חלקים לשני

התבוננותו  עלֿידי (לרגש): ל"מדות" מקור מהווים

בו  נוצרת - הקב"ה של בגדלותו האדם, של והתעמקותו

רבנו  הסביר כן אליו. אהבה או מהקב"ה יראה רגשית, "מדה"

דיבור  מחשבה, "לבושים": שלשה - אלקית נפש שלכל הזקן,

האלקית. הנפש מתלבשת בהם ומצוות, תורה של ומעשה,

מאחר  עצמה, הנפש מן בדרגתם למעלה הם אלה "לבושים"

תורה  לומד וכשיהודי ממש, אחד דבר הם והקב"ה שהתורה

כשהוא  במיוחד הקב"ה. עם מתקשר הוא - מצוות ומקיים

האלקי  האור כפולה: היא שבכך, שהמעלה תורה, ומבין לומד

תורה. של האלקי האור את מקיפה והנפש הנפש, את מקיף

שגם  הזקן, רבנו יסביר ללמוד, נתחיל אותו הששי, בפרק

האלקית  הנפש של המנוגד הצד שהיא - הבהמית לנפש

ומאחר  לבושים, ושלשה כוחות עשרה - א.) בפרק (כמבואר

הן  שכוחותיה הרי "קליפה", של נפש היא הבהמית שהנפש

טמאים. לבושים כן גם - ולבושיה טומאה, של כוחות

דרגה  בעלת נעשית היא - אלה בלבושים מתלבשת וכשהנפש

המושג  למשמעות ביחס עצמה. היא מאשר יותר נחותה

ומקבל "קליפה", נברא שהכל שלמרות ראשון, בפרק הערנו

בחירה  של אפשרות לאדם שתהיה כדי הרי מאלקות, חיותו

עלֿידי  להיות, שעליו כפי יהיה שהאדם וכדי לרע , טוב בין

כוחות  הקב"ה יצר - לשכרו זכאי ויהיה עצמית, ויגיעה עבודה

דבר  שבכל האלקית החיות על ומסתירים המכסים טומאה, של

כשם  "קליפה": נקראים אלה, מסתירים כוחות ונברא.

כוחות  מסתירים כך הפרי, על ומסתירה מכסה שהקליפה

אלה  קליפות דבר. כל שבפנימיות הקדושה חיות על הטומאה,

אחת  מדריגה מהשניה: למטה אחת מדריגות, לשתי נחלקות

ואותם  טוב, גם בה שיש קליפה זוהי "נוגה", - נקראת בקליפה

אותה  של ה"הסתרה" דרך חיותם את ה"מושכים" הדברים

ביחס  שזה כפי לרע. וגם לטוב גם אותם לנצל אפשר - קליפה

נהפך  הוא ואז מצוה, בו לקיים שאפשר גשמי דבר לכל

יורד  הוא ואז עבירה, חלילה, בו, לעשות ואפשר לקדושה,

יותר. נמוכה טמאה למדריגה היא שבקליפה השניה המדריגה

חיותם  את ש"מושכים" והדברים כלל, טוב בה ואין לגמרי

אפשר  אי כלל, טוב כאמור, בה, שאין זו, קליפה דרך

ÂÎÙ‰È˘אף או דברים ÏˆÏלקדושה, טובים. בענינים אותם

יכולים אינם - באכילה אסורים (אבל ÍÙ‰È‰Ïשהם לקדושה

בהנאה  שאסורים ודברים קדושה) לעניני אותם לנצל אפשר

גם אפשרות אין -ÏˆÏ.לטוב אותם

íéøîà éèå÷éì
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó

.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא היינו ˆ„„È"שולל ולשמה אדרבא כי כנ"ל, ולא דלשמה,
א.4.כו'". משנה א', פרק פאה

יום שני
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טבת  ב' שני יום — ו פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

íéäìà äNò äæ únòì äæ ,äpäå1. הבהמית הנפש - §¦¥¤§ª©¤¨¨¡Ÿ¦
הנפש  לעומת המנוגד, הצד ההיפך, הם ולבושיה וכוחותיה

ולבושיה. וכוחותיה úéäìàäהאלקית LôpL Bîk ék¦§¤¤¤¨¡Ÿ¦
,úBLBã÷ úBøéôñ øNòî äìeìk,הכוחות עשרה - §¨¥¤¤§¦§

לעשר  המכוונים

¤¤©§¦úLaìúîeהספירות,
ìLaíéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¦

,íéLBã÷,מחשבה - §¦
תורה  של ומעשה דיבור

Lôpäומצוות, Ck̈©¤¤
àøçà-àøèñc הנפש - §¦§¨¨¢¨

אחרא  ה"סטרא ",של

(משמעות  שכנגד הצד

אחרא" "סטרא המושג

להלן) ¦§¦úBtìwîיוסבר
dâð מהקליפות - Ÿ©

שכפי  "נוגה", הנקראות

בהן  יש הסברנו, שכבר

טוב, íãaגם úLaìîä©§ª¤¤§©
,íãàä הנפש - ¨¨¨

בפרק  כמוזכר המלובשת,

האדם  בדם ראשון,

נפש  גם גופו, את להחיות

ומורכבת,äìeìkזו -àúeáàñîc ïéøúk øNòî2,- §¨¥¤¤¦§¦¦§¨£¨
הקבלה  שבלשון כוחות (מעשרה טומאה של "כתרים" מעשרה

"כתרים"). - "כתרין" בשם כוחות ïäL:נקראים עשרה - ¤¥
úBòøאלה: úBcî òáL שבטומאה ה"חסד" מדת כגון: - ¤©¦¨

ה"תפארת" מדת בכעס, - ה"גבורה" מדת בתאווה, מתבטאת

הלאה, וכך בהתפארות, -íéòø úBãBñé òaøàî úBàaä©¨¥©§©§¨¦
,ìéòì íéøkæpä מורכב דבר שכל שכשם הראשון, בפרק - ©¦§¨¦§¥

הנפש  גם מורכבת כך ועפר, מים רוח, אש, יסודות: מארבעה

קליפה  של נפש ובהיותה רוחניים, יסודות מארבעה הבהמית

הרעות, המדות כל באות ומהם רעים, יסודותיה -ìëNå§¥¤
ì ÷ìçpä ïãéìBnäìLøB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç ïäL ,L ©¦¨©¤§¨§¨Ÿ¤¥¨§¨¦¨¨©©§

;úBcnä?למדות מקור הן מדוע -Cøò éôì ïä úBcnä ék ©¦¦©¦¥§¦¤¤
,ìëOä לדברים מופנות ה"מדות" - יותר גדול כשה"שכל" - ©¥¤

לדברים  הן ה"מדות" - יותר קטן ה"שכל" ובאם יותר, נעלים

יותר. ïèwäנמוכים ék,הקטן הילד -íéøác áäBàå ÷LBç ¦©¨¨¥§¥§¨¦
âéOäì øö÷å ïè÷ BìëOL éôì ,Cøòä éúeçt íépè÷§©¦§¥¨¤¤§¦¤¦§¨¨§¨¨§©¦

,íäî øúBé íéø÷é íéøác ה החסד, שמדת הרי, מתבטאת - §¨¦§¨¦¥¥¤
מופנית  ואהבה, בתאווה

לדברים  הקטן בילד

ערך, ופחותי פעוטים

קטן. ששכלו -ïëåמכיון §¥
הגבורה, ¥©§¦ñòkúîבמדת

íéøácî óv÷úîe¦§©¥¦§¨¦
ïëå ,íépè÷§©¦§¥

úeøàtúäa מדת - §¦§¨£
úBcî.התפארת, øàLe§¨¦

פועל  שהשכל הרי, -

המדות  של בהתגלותן

צורה  באיזו אותן ומודד

נקראים  כך משום תהיינה.

- השכל כוחות שלשה

המדות  לשבע .3"מקור"

elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥
íãàLk ,úBàîhä©§¥§¤¨¨

ïäa áMçî כשאדם - §©¥¨¤
הנובעות  מחשבות חושב

איך  חושב כשהוא וכגון: האמורים, הכוחות מעשרת מאחד

וכדומה, לו, תאב שהוא מסויים דבר øaãîלהשיג Bà- §©¥
האמורים, הכוחות מעשרת מאחד הבאים äNBòדיבורים Bà¤

הכוחות  מעשרה אחד המשמשת פעולה שלו, המעשה בכוח -

çëåהאמורים, åéôaL Bøeaãå BçîaL BzáLçî éøä£¥©£©§¤§Ÿ§¦¤§¦§Ÿ©
"eáàñî éLeáì" íéàø÷ð ,åéøáà øàLe åéãéaL éiNònä©©£¦¦¤§¨¨§¨¥¨¨¦§¨¦§¥§¨£

נקיים, לא לבושים -,úBàîhä elà úBðéça øNòì§¤¤§¦¥©§¥
.äáLçî Bà øeac Bà äNòî úòLa ïäa úBLaìúnL- ¤¦§©§¨¤¦§©©£¤¦©£¨¨

הנפש  לבושי שהם והמעשים הדיבורים המחשבות, הם אלו

לה  שיש אנו, יודעים האלקית, לנפש ביחס הבהמית?

לעיל, כמוסבר והם, לבושיה, שהם ומעשים דיבורים מחשבות,

לכך, בהתאם ומצוות. בתורה והמעשה הדיבור המחשבה,

הם  אלה הקליפה, שמן לנפש ביחס שגם לומר, היה אפשר

íéøîà éèå÷éì
äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ

øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
ïäù àúåáàñîã ïéøúë øùòî äìåìë íãàä íãá
ì"ðä íéòø úåãåñé òáøàî úåàáä úåòø úåãî òáù
úòãå äðéá äîëç ïäù ùìùì ÷ìçðä ïãéìåîä ìëùå
ïè÷ä éë ìëùä êøò éôì ïä úåãîä éë úåãîä øå÷î
åìëùù éôì êøòä éúåçô íéðè÷ íéøáã áäåàå ÷ùåç
ñòëúî ïëå .íäî øúåé íéø÷é íéøáã âéùäì øö÷å ïè÷
úåãî øàùå úåøàôúäá ïëå íéðè÷ íéøáãî óö÷úîå
åà ïäá áùçî íãàùë úåàîèä åìà 'éçá øùòå
åéôáù åøåáãå åçåîáù åúáùçî éøä äùåò åà øáãî
éùåáì íéàø÷ð åéøáéà øàùå åéãéáù ééùòîä çëå
ïäá úåùáìúîù úåàîèä åìà 'éçá øùòì åáàñî
ìë íä ïäå äáùçî åà øåáã åà äùòî úòùá

ב.1. מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, אומר,3.שם, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים
מפני  המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי בפרק לעיל

שהשכל Â„ÏÂ˙שהמדות ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.
הן שהמדות מפני המדות, "מקור" Í¯Úהוא ÈÙÏ הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש כי הוא, בלשון השינוי טעם השכל.

תואר  שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש של והמדות השכל לבין האלקית
מהותה  עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל.
של  ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של
בהתגלות  כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות,
ואומר  בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות. מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות,

השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא שהשכל
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âטבת ג' שלישי âיום
,20 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äî...מורה ìë ìáà,יא עמ' ä"ô.עד óåñ

ואומר  הזקן רבנו בא - עבירות של ומעשים דיבורים מחשבות,

אלא עבירות, על רק לא כאן שאדם ÏÎשמדובר המחשבות

ש  ועושה, מדבר שהוא והמעשים, הדיבורים וכל ‡ÌÈחושב,
עניני  שאינם אף - לעבדו כדי באים ואינם הקב"ה של לשמו

הם  הרי - ועבירה איסור

של  לבושים עדיין

של  ובלשונו - "קליפה"

הזקן: ìkרבנו íä ïäå§¥¥¨
íéNòð øLà íéNònä©©£¦£¤©£¦

îMä úçz,L זמן כל - ©©©¤¤
לשם  נעשים הם שאין

כדי  או תורה, של ענינים

השי"ת, את ¤£øLàלעבוד
úeòøe ìáä ìkä"©Ÿ¤¤§

"çeø4áeúkL Bîëe , ©§¤¨
çlLa øäfa5ïäL , ©Ÿ©§©©¤¥

,"'eë àçeøc eøéáz"- §¦§¨
הקדושה  שרוח דברים

בהם. ìëשבורה ïëå§¥¨
BðBöøìå änä 'äì àì øLà úBáLçnä ìëå íéøeacä©¦¦§¨©©£¨£¤Ÿ©¥¨§¦§

,BúãBáòìå.הבהמית הנפש לשם הם וממילא -Leøt eäfL §©£¨¤¤¥
ì,"àøçà àøèñ" ïBL,"אחרא "סטרא הביטוי משמעות זו - §¦§¨¨¢¨

,øçà ãö Leøt- "אחרא" צד, - ארמית בלשון "סטרא" - ¥©©¥
äMãwä.אחר, ãö BðéàL הרי הקדושה, צד אינו זה אם - ¤¥©©§ª¨

ש  הרי אחרא", "סטרא אחר צד -ÏÎזה קדושה שאינו דבר

- הקדושה? צד ומהו אחרא". "סטרא Bðéàהוא äMãwä ãöå§©©§ª¨¥
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL BúMãwî äëLîäå äàøLä àlà¤¨©§¨¨§©§¨¨¦§ª¨¤©¨¨
Bìöà ìèaL øác ìò àlà äøBL àeä-Ceøa-LBãwä ïéàå§¥©¨¨¤¤¨©¨¨¤¨¥¤§

Lnî ìòôa ïéa ,Cøaúé,בטל שהוא ניכר בחיצוניות שגם - ¦§¨¥¥§Ÿ©©¨

,íéðBéìò íéëàìîk תמיד שעומדים מלאכים כמו - §©§¨¦¤§¦
ישותם, בכל הקב"ה אל çëaבהתבטלות ïéa שהביטול - ¥§Ÿ©

להקב"ה, בטל הדבר בפנימיותו בכוח, רק Léàהוא ìëk§¨¦
,ähîì ìàøNé,בעולםֿזה -Lnî ìèa úBéäì BçëaL ¦§¨¥§©¨¤§Ÿ¦§¨¥©¨

àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
ìò BLôð úøéñîa¦§¦©©§©

.íMä úMã÷ כמו - §ª©©¥
ב"תניא", להלן שיסביר

בכוחו  יש יהודי שכל

על  נפשו את למסור

כשרוצים  השם: קידוש

לשמד  יהודי להכריח

"קל  גם הרי חלילה,

נפשו  את מוסר שבקלים"

הרי, השם. קדושת על

מצבו  יהיה שלא שאיך

מבחינה  יהודי של

בפנימיותו, הנה חיצונית,

מסור  תמיד הוא בנשמתו,

מכיון  נפש". "מסירות של בזמן מתגלה שזה אלא להקב"ה,

הקב"ה. של קדושתו יהודי בכל שורה - eøîàשכך ïëìå§¨¥¨§
ì"æø6äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL , ©©¤£¦¤¨¤¥§¥©¨§¦¨

,'eë äéeøL ניכרת תורה, לומד כשיהודי שכן, עליו. - §¨
שכלו, את משקיע הוא בחיצוניותו: גם הקב"ה אל התבטלותו

עליו. אז שורה והשכינה - הקב"ה של וחכמתו רצונו להבין

"àéøL àzðéëL äøNò éa ìë"å7.íìBòì במקום - §¨¥£¨¨§¦§¨©§¨§¨
תורה, אז לומדים כשאינם גם יחד, נמצאים יהודים שעשרה

עדה  הם יחד יהודים עשרה שכן, תמיד. השכינה שם שורה

השכינה. להשראת כלי היא שלימה ועדה שלימה,

øác àeä àlà ,Cøaúé Bìöà ìèa BðéàM äî ìk ìáà£¨¨©¤¥¨¥¤§¦§¨¥¤¨¨¨
Bîöò éðôa ãøôð,לעצמו נפרד דבר הוא כאילו נראה הוא - ¦§¨¦§¥©§

úeiç ìa÷î Bðéà¥§©¥©
ìL BúMãwî-LBãwä ¦§ª¨¤©¨

àeä-Ceøa מהיכן אלא , - ¨
חיותו? את מקבל הוא

דבר  שכל ההכרח מן הרי

מן  חיותו את יקבל

שכתוב  כמו :8הקדושה,

את מחיה אתÌÏÂÎ"ואתה מחיה וקדושה אלקות ,"ÏÎ‰-

להקב"ה, ביטול בו שאין זה שה"נפרד", הזקן, רבנו מסביר

מחיצוניותה  כיֿאם הקדושה, של מהפנימיות חיות מקבל אינו

מה  זהו רבות. הסתרות דרך ויורדת עוברת שהיא אחרי בלבד,

מקבל  "אינו אומר: שהוא

úéîéðtחיות", úðéçaî¦§¦©§¦¦
dúeäîe äMãwä©§ª¨¨¨
dãBáëa dúeîöòå§©§¨¦§¨
úðéçaî àlà ,dîöòáe§©§¨¤¨¦§¦©

,íéøBçà שיוסבר כפי - £©¦
כ"ב, בפרק להלן,

מתוך  דבר למישהו לתת היא, פנימית השפעה של משמעותה

היינו: - אחוריים בבחינת השפעה ואילו טוב, עצמי רצון

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìáä ìëä øùà ùîùä úçú íéùòð øùà íéùòîä
àçåøã åøéáú ïäù çìùá øäæá ù"îëå çåø úåòøå
äîä 'äì àì øùà úåáùçîä ìëå íéøåáãä ìë ïëå 'åë
ãö 'éô àøçà àøèñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå åðåöøìå

øçàåðéàùãöäùåã÷äãöåäùåã÷äåðéàäàøùä àìà
äøåù ä"á÷ä ïéàå ä"á÷ä ìù åúùåã÷î äëùîäå
ùîî ìòåôá ïéá 'áúé åìöà ìèáù øáã ìò àìà
äèîì ìàøùé ùéà ìëë çëá ïéá íéðåéìò íéëàìîë
åùôð úøéñîá ä"á÷ä éáâì ùîî ìèá úåéäì åçëáù
áùåéù ãçà 'éôàù ì"æø åøîà ïëìå .'ä úùåã÷ ìò
äøùò éá ìëå 'åë äéåøù äðéëù äøåúá ÷ñåòå

íìåòì àéøù àúðéëù

åìöà ìèá åðéàù äî ìë ìáà
úåéç ìá÷î åðéà åîöò éðôá ãøôð øáã àåä àìà 'úé
äúåäîå äùåã÷ä úéîéðô 'éçáî ä"á÷ä ìù åúùåã÷î
íééøåçà 'éçáî àìà äîöòáå äãåáëá äúåîöòå

יד.4. א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק א.7.אבות לט, דוד".8.סנהדרין "ויברך בתפילת

יום שלישי
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ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò
øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

רצון  מתוך ולא צדדית סיבה בגלל למישהו דבר כשנותנים

את  מפנה הריהו לשונאו, דבר נותן כשמישהו למשל: טוב.

וכשם  פנימיותו, את מסמלים אדם של פניו ממנו. פניו

נותן  שהוא במתנה מתבטאת אינה האדם של שפנימיותו

הוא  כך ומשום לשונאו,

פניו  את גם ממנו מפנה

- מעשה בשעת הגשמיות

להשפעה  ביחס גם כך

כשההשפעה  אלקית:

הקדושה, לצד מושפעת

פנימית, השפעה זו הרי

כביכול,¯Âˆ‰שהקב"ה ,

ואילו  לו. להשפיע

המושפעת  ההשפעה

לצד  אחרא", ל"סטרא

זו  הרי הקדושה, מן שלא

בלבד, חיצונית השפעה

והיא  פנימי, רצון בלי

אחוריים", "בחינת נקראת

äâøãnî íéãøBiL¤§¦¦©§¥¨
äâøãîì ממדריגה - §©§¥¨

לתחתונה, §¦úBááøעליונה
ìzLäa ,úBâøãîúeìL ©§¥§¦§©§§

älò Cøc úBîìBòä̈¨¤¤¦¨
ìeìòå סיבה דרך - §¨

ומסובב  (הגורם)

שהוסבר  וכפי (התוצאה),

כשהמדריגה  כבר,

ממנה. הבאה התחתונה למדריגה וגורם סיבה היא העליונה

התחתונה  המדריגה בין ושייכות ערך עדיין יש זו, בצורה אך,

על  נוסף ישנם כאן ואילו העליונה, המדריגה שהיא לעילתה,

íéaø,כך íéîeöîöå,הצמצום אחרי הבאה המדריגה - §¦§¦©¦
הצמצום, שלפני למדריגה כלל ערך לה שאין כך, כל יורדת

כך, כל ירדה האמורה קדושה של èòîúpLוהחיות ãò©¤¦§©¥
ìBëiL ãò ,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä Ck-ìk̈¨¨§©©¦©©¦©¤¨

úeìb úðéçáa Laìúäìe íöîöúäì שמן החיות - §¦§©§¥§¦§©¥¦§¦©¨
הדבר  היינו: מחיה. שהיא דבר באותו בגלות נמצאת הקדושה,

על  "מושל" הוא אלא הנדרש, כפי שלו לחיות בטל אינו

שמושל  מי גביו על יש - בגלות הנמצא אדם למשל: החיות;

כרצונו. ולפעול כוחותיו את לגלות יכול אינו והוא עליו,

גלות בבחינת היא הקדושה שמן øácהחיות BúBà CBz¨¨
,ãøôpäהחיות מתלבשת ובו הקדושה מן -BúBéçäì- ©¦§¨§©£

הנפרד, הדבר את  øæçéלהחיות  àlL ,Léì ïéàî Bîi÷ìe§©§¥©¦§¥¤Ÿ©£Ÿ
.àøápL íãwî älçzák ñôàå ïéà úBéäì שכל הרי, - ¦§©¦§¤¤§©§¦¨¦Ÿ¤¤¦§¨

מקבל  - נפרד כדבר הוא ובהרגשתו להקב"ה, בטל שאינו דבר

עלֿידי  רק אלא בלבד, הקדושה מפנימיות לא חיותו, את

וצמצומים. לבושים בהרבה íìBòהתלבשותה àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨

.àøçà àøèñå úBtìwä íìBò ,Bàìîe äfä למרות - ©¤§Ÿ¨©§¦§¦§¨¨¢¨
מכיון  אלא העולםֿהזה, את גם המחיה היא היא שהקדושה

כמציאות  לעצמו, כדבר עצמו את מרגיש הגשמי שהעולםֿהזה

עולם  נקרא הוא לכן להקב"ה, הביטול בו נראה ולא נפרדת,

וסטרא  קליפות של

äNòîאחרא, ìk ïëìå§¨¥¨©£¥
íéL÷ äfä íìBò¨©¤¨¦
íéòLøäå ,íéòøå§¨¦§¨§¨¦
Bîk ,Ba íéøáBb§¦§
'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦
.ã ÷øt óBñ áî øòL©©¤¤

הבאה,‰‚‰‰ ב"הגהה" -

כך, על הזקן רבנו עומד

עולם  נקרא הזה שהעולם

ו"סטרא  "קליפות" של

שהקב"ה  למרות אחרא",

גם  מקום, בכל הרי נמצא

שמוסבר Ê‰בעולםֿ וכמו ,

ה"אור  שזהו ב"קבלה"

בעשר  המתלבש סוף" אין

ארבעה  של הספירות

אצילות, העולמות:

עשיה, יצירה, בריאה,

עולמנו, גם מלא ועלֿידן

אין  ב"אור העולםֿהזה,

סותר  זה אין אך, - סוף"

שהעולםֿהזה  לעובדה

"קליפות" של עולם נקרא

אחרא": BëBúaו"סטרא úBéä íò]ֿבעולם שישנן למרות - ¦¡§
äMã÷c,הזה, äiNòc úBøéôñ øNò העשיה עולם שכן, - ¤¤§¦©£¦¨¦§ª¨

העשיה  עולם וגם הגשמי, העולםֿהזה אנו, עולמנו גם בו כלול

נמצאות  קדושה של העשיה עולם של הספירות ועשר הרוחני,

בעולמנו, CBúáeגם ,âî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©§
,äøéöéc úBøéôñ øNò ïä elà äiNòc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦¨¥¥¤¤§¦¦¦¨

ïëBúáe,יצירה של הספירות בעשר -úBøéôñ øNò §¨¤¤§¦
ïëBúáe ,äàéøác,בריאה של הספירות בעשר -øNò ¦§¦¨§¨¤¤

ïëBúaL ,úeìéöàc úBøéôñ,דאצילות הספירות בעשר - §¦©£¦¤§¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà àöîðå ;àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨§¦§¨¥¨
BúeLaìúä éãé-ìò ,äðBzçzä Bælä õøàä ìë àìî§Ÿ¨¨¨¤©¥©©§¨©§¥¦§©§
-äøéöé-äàéøa-úeìéöà :úBîìBò òaøàc úBøéôñ øNòa§¤¤§¦§©§©¨£¦§¦¨§¦¨
øôñ'áe á ÷øt æî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk ,äiNò£¦¨§¤¨§¥©¦©©¤¤§¥¤

[:ë ÷øt 'íéìebìb אין ש"אור הבט מבלי זאת, ולמרות - ¦§¦¤¤
בעולםֿ גם מלא ונראה ‰Ê‰סוף" להקב"ה, בטל הוא אין ,

עולם  העולםֿהזה נקרא ולכן לעצמה, כ"מציאות" נפרד, כדבר

מה  רק מסמלת קדושה שהרי אחרא", ו"סטרא קליפות של

"סטרא  נקרא זה - להקב"ה זה ביטול כשחסר להקב"ה, שבטל

שאין  ומעשים דיבורים שהמחשבות, הוסבר כאן עד אחרא".

íéøîà éèå÷éì
úåìùìúùäá úåâøãî úåááø äâøãîì äâøãîî íéãøåéù
èòîúðù ãò íéáø íéîåöîöå ìåìòå äìò êøã úåîìåòä
ìåëéù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä êë ìë
øáã åúåà êåú úåìâ 'éçáá ùáìúäìå íöîöúäì
øåæçé àìù ùéì ïéàî åîéé÷ìå åúåéçäì ãøôðä

àøáðù íãå÷î äìçúáë ñôàå ïéà úåéäìïëìå
àøçà àøèñå úåôéì÷ä íìåò åàåìîå äæä íìåò àø÷ð
íéøáåâ íéòùøäå íéòøå íéù÷ æ"äåò äùòî ìë ïëìå
úåôéì÷äù àìà *ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åá

éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî
äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
ïéàå éøîâì úåòøå úåàîèä
åàø÷ðå ììë áåè íäá
çåø ìà÷æçé úáëøîá
ïäîå 'åâå ìåãâ ïðòå äøòñ
úåùôð úåëùîðå úåòôùð

ìëúåîåàéãáåòíéìåìâíåé÷å
íééç éìòá ìë úåùôðå íôåâ
äìéëàá íéøåñàå íéàîèä
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עח טבת עח ג' שלישי יום — ו פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò
øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

של  לבושיה והם אחרא", "סטרא נקראים קדושה, - מטרתם

הבהמ  הנפש הנפש של אלה שלבושים יוצא זה ולפי ית.

ב  הם היא ‡Â˙‰הבהמית, עצמה, הבהמית הנפש כמו מדריגה

ו"סטרא  מ"קליפה" הם לבושיה וגם "קליפה ", של נפש -

בהיותם  ברם, אחרא".

הנפש  מלבושי ההיפך

שכבר  וכפי האלקית,

של  מדריגתם הוסבר,

האלקית, הנפש לבושי

ממדריגת  למעלה היא

עצמה, האלקית הנפש

עליה  גורמים והם

צריכים  זו, נפש במדריגת

ביחס  גם כך לומר הרי

הבהמית, הנפש ללבושי

והיינו: ההפכי, בצד אלא

הנפש  של אלה לבושים

במדריגה  הם הבהמית,

נפש  מאשר יותר תחתונה

מורידים  והם עצמה, זו

הבהמית  נפש את

יותר  תחתונה למדריגה

ורבנו  עצמה. היא מאשר

להלן, להסביר בא הזקן

ישנן  עצמה שבקליפה

הנפש  לבושי בין ואשר מהשניה, למטה אחת מדריגות, שתי

- עבירות של ומעשה דיבור מחשבה, לבושי ישנם הבהמית,

עצמה, הבהמית הנפש מאשר במדריגתם בהרבה למטה והם

מהטוב, גם עדיין בה שיש נוגה", מ"קליפת היא זו נפש כי

מהטוב  בהן שאין "קליפות" מאותן הם העבירות לבושי ואילו

יורדת  היא - אלה בלבושים הנפש התלבשות ועלֿידי כלל,

עצמה  היא מאשר יותר תחתונה úBtìwäL:9למדריגה àlà¤¨¤©§¦
ì úB÷ìçð ïääâøãnä .Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî ézL ¥¤§¨¦§¥©§¥§©¨¦©©§¥¨

ìL àéä ,äðBzçzä,éøîâì úBòøå úBàîhä úBtì÷ L ©©§¨¦¨Ÿ§¦©§¥§¨§©§¥
ìà÷æçé úákøîa eàø÷ðå ,ììk áBè íäa ïéàå10- §¥¨¤§¨§¦§§§¤§¤¤§¤§¥

המכסים  הדברים נזכרים בה הנביא, יחזקאל שחזה ב"מרכבה"

קליפות  שלש על המרמזים דברים שלשה ביניהם, אלקות, על

שם: נקראות והן Bâå'".אלו, ìBãb ïðò"å "äøòñ çeø"- ©§¨¨§¨¨¨§

לגמרי  הטמאות הקליפות שלש הן אלו שלש מתלקחת". ו"אש

כלל. מהטוב בהן אלו,ïäîeואין קליפות משלש -úBòtLð ¥¤¦§¨
,íôeb íei÷å ,íìBòä úBnà ìk úBLôð úBëLîðå נוסף - §¦§¨©§¨ª¨¨§¦¨

עצמי, קיום גם לגוף יש הגוף, את המחיה מהנפש החיות על

íéiç éìòa ìk úBLôðå§©§¨©£¥©¦
íéøeñàå íéàîhä©§¥¦©£¦
,íôeb íei÷å ,äìéëàa©£¦¨§¦¨
ìk úeiçå íei÷å§¦§©¨
úBøeñà úBìëàî©£¨£

äìøò Bîk ,çîBväî- ¥©¥©§¨§¨
עצים  על הצומחים פירות

להם  מלאו לא שעדיין

שנים, ¥§¦§éàìëåשלש
íøkä שנזרעה תבואה - ©¤¤

ענבים, עם eë',במעורב
באכילה, שאסור מה כל -

õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
,'å ÷øt èî øòL 'íéiç©¦©©¤¤
האמורים  הדברים שכל -

משלש  חיותם מקבלים

אלו, ÷íeiקליפות ïëå§¥¦
äNònä ìk úeiçå§©¨©©£¤
ìk ìL äáLçîe øeac¦©£¨¨¤¨

äNòú-àì ä"ñL- §¨Ÿ©£¤
וחמש  ששים מאות שלש

ולחשוב, לדבר לעשות, אסרה שהתורה ה"לאֿתעשה" מצוות

,ïäéôðòå לאיסורים "ענפים" בתור החכמים שאסרו הדברים - §©§¥¤
משלש  וקיומם חיותם מקבלים אלה כל הנה התורה. שמן

לגמרי, הטמאות íLהקליפות áeúkL Bîk,"חיים ב"עץ - §¤¨¨
:ä ÷øt óBñ,איסור של ומעשה דיבור שמחשבה, הרי, - ¤¤

הנפש  ואילו שבקליפות. יותר התחתונה מהמדריגה נובעים

להלן, שיוסבר וכמו הראשון, בפרק שנאמר כפי הרי הבהמית,

- מכאן הטוב. מן עדיין בה שיש נוגה, מקליפת היא

גורמים  והם עצמה, מהנפש במדריגה למטה הם שהלבושים

הצד  זה", לעומת "זה לביטוי מדוייק פירוש זהו ירידה. לה

דיבור  מחשבה, לבושי: בה, האלקית, הנפש של ההפכי

מנפש  במדריגה, למעלה הם המצוות, ובקיום בתורה ומעשה

עליה. לה וגורמים עצמה זו

íéøîà éèå÷éì
éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî

äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
ïéàå éøîâì úåòøå úåàîèä
åàø÷ðå ììë áåè íäá
çåø ìà÷æçé úáëøîá
ïäîå 'åâå ìåãâ ïðòå äøòñ
úåùôð úåëùîðå úåòôùð

ìëúåîåàéãáåòíéìåìâíåé÷å
íééç éìòá ìë úåùôðå íôåâ
äìéëàá íéøåñàå íéàîèä

úåøåñà úåìëàî ìë úåéçå íåé÷å íôåâ íåé÷å
ç"òá ù"îëå 'åë íøëä éàìëå äìøò åîë çîåöäî
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå å"ô è"î øòù
ù"îë ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù ìë ìù äáùçîå

:ä"ô óåñ íù

.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰('כו שמביאו מפני - (עכ"פ פ"ג עה"ח בקונ' וכ"מ הוא. כן סתם באוכל גם הרי עפ "ז אם "צ"ע
פי"ג: בערכה".ÊÁ˙˘¯˙ÂÈ˜ובתניא - פ"ז  תניא  קיצור ובל' א'. בסוג הם שסו"ס מפני י"ל אולי עדיפי", "ולא דרק לקמן ומ"ש .

ד.10. א, יחזקאל

יום אביעי
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עט

עט

טבת  ד' רביעי יום — ז פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת ד' רביעי âיום
יא, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ùôð...מורה êà æ ÷øô,22 עמ' ïðáø.עד éçãáå

פרק ז 

ãvnL ìàøNéaL úéîäaä úéðeiçä Lôð Cà .æ ÷øt¤¤©¤¤©¦¦©§¥¦¤§¦§¨¥¤¦©
íãàä íãa úLaìîä ,ätìwä בחיים אותו להחיות - ©§¦¨©§ª¤¤§©¨¨¨

ìéòìגופניים, økæpk1úBôBòå úBiçå úBîäa úBLôðå , ©¦§¨§¥§©§§¥§©§
,äìéëàa íéøzîe íéøBäè íéâãå,תורה דין עלֿפי -íei÷å §¨¦§¦ª¨¦©£¦¨§¦

ìëå íîBcä ìk úeiçå§©¨©¥§¨
øznä çîBvä©¥©©ª¨

i÷ ïëå ,äìéëàaíe ©£¦¨§¥¦
äNònä ìk úeiçå§©¨©©£¤
éðéðòa äáLçîe øeac¦©£¨¨§¦§§¥
íäa ïéàL äfä íìBò¨©¤¤¥¨¤

,øeqà ãö אסור שיהיה - ©¦
או  לדבר לעשותם,

בהם, LøLלהרהר àìŸŸ¤
ðò àìåúBöî ä"ñMî ó §Ÿ¨¨¦§¨¦§

ïäéôðòå äNòú-àìŸ©£¤§©§¥¤
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

בדיבורים  כשבמחשבות,

של  צד אין ובמעשים,

כלל, ïðéàLאיסור ÷ø©¤¥¨
ìíéîL íL כל הרי, - §¥¨©¦

דיבוריו  מעשיו,

יהודי, של ומחשבותיו

של  לשמו להיות צריכים

כשיהודי  למשל: הקב"ה.

אכילתו  צריכה אוכל,

כוח  לו שיהיה כדי להיות

להיות  צריך מסחרו מצוה; ולקיים להתפלל תורה, ללמוד

ילדיו  את לגדל משפחתו, את לפרנס בידו שיהיה בכוונה

ברם, וכדומה. חסדים גמילות צדקה, לתת ולמצוות, לתורה

שלו, והמחשבות הדיבורים המעשים, מן נעדרת זו כשמטרה

àlà,היא מטרתם -elôàå ,Búåàúå Böôçå óebä ïBöø ¤¨§©§¤§§©£¨©£¦
,Lnî Búeiçå Bîei÷å óebä Cøö àeä הגוף אין בלעדיהם - Ÿ¤©§¦§©©¨

לאכול, דורש שהגוף - אכילה כמו: ולהתקיים, לחיות יכול

ההכרח, מן לחיות. באמת יכול הוא אין האכילה ובלעדי

זאת, שיעשה  הוא:àlàאמנם, כאן, שחסר מה -BúðekL ¤¨¤©¨¨
ì dðéàBôeâa 'ä úà ãáòì éãk íéîL íL למה ובהתאם - ¥¨§¥¨©¦§¥©£Ÿ¤§

אכילתו, בשעת יהודי של כוונתו להיות צריכה הרי שאמרנו,

כשכוונה  ברם, ההיא. האכילה בכוח השי"ת את לעבוד שיוכל

ÂÊ,חסרהéôéãò àì,עדיפים אינם -úBáLçne øeac äNòî Ÿ£¦¥©£¤¦©£¨
ìkì øLàk ìkäå ,dîöòa úéîäaä úéðeiçä Lôpî elà¥¦¤¤©¦¦©§¥¦§©§¨§©Ÿ©£¤©Ÿ

ומחשבתה, דיבורה ומעשיה, הנפש -äâøãnî CLîðå òtLð¦§¨§¦§¨¦©§¥¨

àéäL ,àøçà àøèñå úBtì÷aL úéðMä,הקליפות בסדר - ©¥¦¤¦§¦§¦§¨¨¢¨¤¦
÷pä úéòéáø ätì÷,"dâð útì÷" úàø בה שמאיר משום - §¦¨§¦¦©¦§¥§¦©Ÿ©

הקדושה, אור äiNòä",עדיין íìBò" àø÷pä ,äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¦§¨¨¨£¦¨
dëBúa áøòî áBè èòî ÷ø ,òø Blëk Baø קליפת שכן, - ª§ª©©§©§Ÿ̈§¨

טוב  המעורבת "נוגה"

בעולמות  גם קיימת ורע,

שיש  אלא יותר, עליונים

לעולם: עולם בין הבדל

מהווה  אחד בעולם

וה"רע" הרוב, - ה"טוב"

שם  מובדל כן המיעוט, -

אחר, בעולם מהטוב. הרע

קליפת  של והרע, הטוב

על  מחצה הוא "נוגה",

טוב  מחצית מחצה,

עוד  וישנו רע. ומחצית

"נוגה" קליפת בו עולם

ורק  רע ברובה היא

ואילו  טוב. מיעוטה

כל ‰Ê‰בעולם כמעט ,

"נוגה" קליפת של כולה

הוא  קטנטן וחלק רע היא

חלק  ועוד, זאת טוב.

- טוב של זה קטנטן

ברע, -[äpnnLמעורב ¤¦¤¨
שבקליפת  הטוב ממעט

ìàøNéaL,"נוגה", úéîäaä LôpaL úBáBè úBcî úBàä¦¤©¤¤©§¥¦¤§¦§¨¥
.[ìéòì øàaúpL Bîk הטובות שהמדות ראשון, בפרק - §¤¦§¨¥§¥

באות  חסדים, וגמילות כרחמנות ישראל, בבני הטבעיות

מן  היא הבהמית שהנפש למרות שהרי הבהמית, מהנפש

טובות? מדות ממנה באות איפוא, כיצד, - הרע ומן הקליפה

טוב, גם בה שיש "נוגה", מקליפת באה שהיא מכיון אלא, -

הטובות  המדות נובעות הבהמית, שבנפש טוב מאותו הרי

מעורב  "נוגה" שבקליפת ומכיון ישראל. בני שבטבע הטבעיות

במעשים, להשתמש האדם, ביכולת יש - הרע עם הטוב

כפי  לרע, וגם לטוב גם ממנה, הנמשכים ובמחשבות בדיבורים

שמים  לשם נעשה הוא אם עצמו דבר שאותו להלן, שיוסבר

וכך  רע, של מעשה הוא - ולהיפך קדושה, של מעשה הוא -

במחשבה. או בדיבור "נוגה",àéäåגם קליפת -äðéça §¦§¦¨
ìL ïéa úòvîîúðéça ïéáe éøîâì úBàîhä úBtì÷ L §ª©©¥¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥§¦©

ìLa úììëð àéäL íéîòt ,ïëìå .äMãwä úâøãîeL ©§¥©©§ª¨§¨¥§¨¦¤¦¦§¤¤§¨Ÿ

íéøîà éèå÷éì
êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð

íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
åöôçå óåâä ïåöø àìà íéîù íùì ïðéàù ÷ø ïðáøãå
àìà ùîî åúåéçå åîåé÷å óåâä êøåö àåä 'éôàå åúåàúå
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù
úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù
äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷

א.1. פרק
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פ טבת פ ה' חמישי יום — ז פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת ה' חמישי âיום
,22 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור àåäù...מורה éî êà,יב עמ' çöðì.עד

Léø èî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk] úBàîhä úBtì÷§¦©§¥§¤¨§¥©¦©©¥
ä íLa ã ÷øtúðéçáa äìBòå úììëð àéäL íéîòôe ,[øäf ¤¤§¥©Ÿ©§¨¦¤¦¦§¤¤§¨¦§¦©

eðéäc ,äMãwä úâøãîe- בקדושה? נכללת היא מתי - ©§¥©©§ª¨§©§
øøaúð da áøòîä áBhäLk,ונבדל -äìBòå øáBâå òøäî §¤©©§Ÿ̈¨¦§¨¥¥¨©§¥§¤

.äMãwa ììëðå- §¦§¨©§ª¨
משתמש  הענין, להסברת

בדוגמא  הזקן, רבנו עתה

דיבור, או מעשה של

המעשה  של החיות שבהם

מקליפת  היא הדיבור, או

כאן  ישנה כלומר, "נוגה",

גם  אותה לנצל האפשרות

ובשעה  לרע, וגם לטוב

המעשה  את עושה שהוא

היא  קדושה, של בכוונה

ואילו  בקדושה, נכללת

את  עושה שהוא בשעה

גופו  תענוג לשם המעשה

החיות  את מוריד הוא -

שמשלש  גמור לרע

לגמרי. הטמאות àøNaהקליפות ìëBàä :ìLî-Cøc ïBâk§¤¤¨¨¨¥¦§¨
àøBúc àðîL,שמן שור בשר אוכל כשאדם -ïéé äúBLå §¥¨§¨§¤©¦

íOáî,בכוונה כיֿאם תאווה, לשם זאת עושה הוא אין אלא, - §ª¨
,BúøBúìe 'äì Bzòc áéçøäì לעבוד יותר טוב שיוכל כדי - §©§¦©§©§¨

תורה, יותר טוב ולהבין השי"ת "àøîçאת :àáø øîàãk¦§¨©¨¨©§¨
,"'eë àçéøå רבא שאמר כמו דעתו 2- מרחיבים טוב וריח יין , §¥¨

בשר  אחרי מחפש הוא ולכן יותר, טוב להבין שיוכל אדם, של

יותר  טוב להבין הדעת הרחבת לו שתהיה כדי טוב, ויין טוב

קדושה, של בכוונה הן ושתייתו שאכילתו אומרת, זאת בתורה,

Bà או קדושה לשם בכוונה אמצעי, היא שהאכילה רק לא -

שהאכילה אלא מצוה, בשר ÓˆÚ‰לשם אוכל הוא מצוה, היא

המצוה, את לקיים כדי טוב יין ושותה íi÷ìשמן éãk ìéáLa¦§¦§¥§©¥
áBè íBéå úaL âðò úåöî טוב ויום שבת לענג מצוה שכן - ¦§©Ÿ¤©¨§

לשם  הן והשתיה האכילה אם הרי, יין, ובשתיית בשר באכילת

האמורות, מהכוונות אחת

øNaä úeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©©¨¨
òtLð äéäL ïéiäå§©©¦¤¨¨¦§¨
'äì äìBòå ,dâð útìwî¦§¦©Ÿ©§¤©

;ïaø÷ëe äìBòk כמו - §¨§¨§¨
שאז "עול  וקרבן, ה"

שעשה  המעשה של החיות

- והשתיה האכילה מכוח

בקדושה. כך ïëåנכללת - §¥
מדבר: שאדם בדיבור גם

של  בכוונה הם אם

החיות  אז עולה קדושה,

לקדושה, אלה שבדיבורים

àúlîכמו: øîBàä̈¥¦§¨
àúeçéãác המשמיע - ¦§¦¨

בכוונה ©¥©§çwôìבדיחה,
,BúãBáòå BúøBúìe 'äì Baì çnNìe Bzòc את לעבוד כדי - ©§§©¥©¦©§¨©£¨

äçîNa,השי"ת, úBéäì íéëéøvL'ה ועבודת תורה לימוד - ¤§¦¦¦§§¦§¨
כדי  בדיחה, משמיע הוא ולכן שמחה, מתוך להיות צריכים

השמחה, את åéãéîìúìלהגביר àáø äNòL Bîëe3øîàL §¤¨¨¨¨§©§¦¨¤¨©
älçz àúeçéãác àúlî íäéðôì עם ללמוד שישב לפני - ¦§¥¤¦§¨¦§¦¨§¦¨

בדיחה לפניהם אומר רבא היה ïðaø.תלמידיו, éçãáe ודעתם - ¨§¥©¨¨
יותר  טוב שיוכלו כדי עליהם, בדוחה נעשתה תלמידיו של

החיות  הרי כזו, במטרה נאמרת כשבדיחה לימודם. את להבין

ונכללת  מהרע נפרדת "נוגה", מקליפת הבאה אלו שבמלים

בקדושה.

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Cà בשר זולל הוא - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
כדי יין, àeäLוסובא ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì§©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

התאוה, -ãBñé úðéça§¦©§
úBãBñé òaøàî íénä©©¦¥©§©§

daL íéòøä שבנפש - ¨¨¦¤¨
úcîהבהמית, epnnL¤¦¤¦©
äåàzä שהוסבר כמו - ©©£¨

הראשון, בפרק

היסודות  שמארבעה

הנפש  של הרעים

כל  באות הבהמית,

המים, מיסוד באה ותאוה הרעות, äæ-éãé-ìòהמדות äpä¦¥©§¥¤
aL ïéiäå øNaä úeiç ãøBé,Baø÷,ושתה שאכל -ììëðå ¥©©¨¨§©©¦¤§¦§§¦§¨

øeîb òøa äòL éôì§¦¨¨§©¨
ìLaLúBtì÷ L ¤§¨Ÿ§¦

,úBàîhä בהן שאין - ©§¥
כלל, של Bôeâåטוב - §

לשם  ושתה שאכל האדם

ïäìתאוה, äNòð- ©£¤¨¤
§Leáìלקליפות,
äákøîe מרכבה כמו - ¤§¨¨

לגמרי  בטלה שהיא

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
äìåòå øáåâå òøäî øøáúð äá áøåòîä áåèäùë
àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä

ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים

יום חמישי



 נתדמ דהלד • דהמ  לדיד   81 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פר

פר

טבת  ה' חמישי יום — ז פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

מעשה, בשעת האדם, של גופו נעשה כאן, גם כך עליה, לרוכב

רק זהו אבל לקליפה, בטל - וכמרכבה לקליפה, ¦§éôìכלבוש
,BúøBúìe 'ä úãBáòì øæçéå íãàä áeLé øLà ãò .äòL̈¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ©£©§¨
ה', ולעבודת לתורה וחוזר תשובה עושה כשאדם שכן, -

מהקליפות  החיות נפרדת

לקדושה, ועולה וחוזרת

øNa äéäL éôì ék¦§¦¤¨¨§©
,øLk ïééå øzä והאדם - ¤¥§©¦¨¥

לשלש  הורידם בתאוותו

לגמרי, הטמאות הקליפות

øæçì íéìBëé Cëì§¨§¦©£Ÿ
Bnò úBìòìå עם יחד - §©£¦

ושתה  שאכל אדם אותו

úãBáòìאותם, BáeLa§©£©
,'ä אז מנצל הוא שהרי, -

לו  שניתווסף הכוח את

ומהשתיה, מהאכילה

לומד  הוא ובאמצעותו

השי"ת. את ועובד תורה

ì eäfL"øzä" ïBL ¤¤§¤¥
,"øzî"e שמותר דבר - ª¨

נקרא  לעשותו או לאכלו

"מותר", או "היתר"

- המילולית שמשמעותם

קשר, íéðBöéçäהתרת éãéa øeñàå øeL÷ BðéàL øîBìk- §©¤¥¨§¨¦¥©¦¦
שהן ˜˘Â¯שאינו מפני "חיצונים", הנקראות הקליפות, בידי

ברשות  נמצא אינו היתר של דבר הקדושה. לרשות מחוץ

- כך כדי עד בידיהן קשור ואינו ה"חיצונים" àlL¤Ÿהקליפות
.'äì úBìòìå øæçì ìëeé הוא כי אם "היתר", של דבר - ©©£Ÿ§©£©

מ"קליפה", בקדושה.ÏÂÎÈנובע ולהתעלות ברם,ø÷לחזור - ©
בתשובה, חוזר שהאדם עלֿידי לקדושה, חוזרת כשהחיות גם

,óeba øàLð epnî eîéLøäL המותר דבר אכל כשאדם - ¤¨§¦¦¤¦§¨©
באותה  הרי גמור, רע הדבר נעשה מעשה ובשעת תאוה, לשם

חוזר  אדם כשאותו גם ולכן - מגופו חלק נעשה זה שעה

עדיין  נשאר - החיות את גם אתו ומעלה ה', ולעבודת לתורה

בגופו, מהרע éøö"רושם" ïk ìòå,øáwä èeaçì óebä C- §©¥¨¦©§¦©¤¤
מותו, ïn÷ìאחרי øàaúiL Bîk4. כמו הוא הקבר שחיבוט - §¤¦§¨¥§©¨

וחיבוט  הנשמה, את לזכך כדי הבאים שלמעלה העונשים כל

שנשאר  "רושם" מאותו האדם את לזכך במיוחד מכוון הקבר

החיות  כאמור, שמים. לשם שלא הגופניים מהתענוגים בגופו

של  גמור ברע שעה, לפי נכללת, תאוה, לשם ושתיה שבאכילה

תשובה, יעשה שהאדם עד לגמרי, הטמאות הקליפות שלש

,úéîäa äåàúa epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©£¨©£¦
.äøBäè BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlL- ¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§§¨

שלש  של גמור ברע שעה, לפי החיות, נכללת אז שגם

ברם, בתשובה. יחזור שהאדם עד לגמרי, הטמאות הקליפות

שהוא  אלא בעשיה, מותר עצמו שהדבר בשעה הוא האמור כל

שמים, לשם ולא תאוה לשם זאת ¥¥¤©ïk-ïéàM-äîעושה
úBøeñà úBìëàîa§©£¨£

ïäL ,úBøeñà úBàéáe- ¦£¤¥
הם דברים ÌÓˆÚבהיות

÷ìMîúBtìאסורים, L ¦¨Ÿ§¦
íä ¯ éøîâì úBàîhä©§¥§©§¥¥
éãéa íéøeL÷e íéøeñà£¦§¦¦¥

íéðBöéçä בידי - ©¦¦
לרשות  שמחוץ הקליפות

ïéàåהקדושה, ,íìBòì- §¨§¥
אלה, שבדברים החיות

íMî íéìBò- ¦¦¨
àáéמהקליפות , ék ãò©¦¨Ÿ

íîBé שהקליפות - ¨
úånäתיעלמנה, òláéå¦ª©©¨¤

áeúkL Bîk ,çöðì5: ¨¤©§¤¨
äàîhä çeø úàå"§¤©©ª§¨

;"õøàä ïî øéáòà- ©£¦¦¨¨¤
תיבטלנה, כשהקליפות

ניצוצות  ממילא מהן יעלו

אפשר Bàהקדושה, -

שגם מהטומאה Ú˙‰הדבר, האסורים הדברים של החיות תצא

לקדושה, Ck-ìkותעלה äìBãb äáeLz äNòiL ãò©¤©£¤§¨§¨¨¨
äáäàî äáeLz àéäL ,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL¤§©£¦§ª©¨¤¦§¨¥©£¨

àaìc à÷îòî,הלב מעומק היא כשהתשובה -äáäàa ¥¨§¨§¦¨§©£¨
ä÷éLçå äaø,חשק מתוך -Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå ©¨©£¦¨§¤¤¥¨§¨§¨

,äiöå äôéò õøàk 'äì BLôð äàîöå ,Cøaúé הצמאה - ¦§¨¥§¨§¨©§©§¤¤£¥¨§¦¨
להשי"ת, צמאה נפשו גם כך äpäלמים, ãò ék úBéäì עד - ¦§¦©¥¨

תשובה, àéäשעשה ,úåîìöå äiö õøàa BLôð äúéä̈§¨©§§¤¤¦¨§©§¨¤¦
,úéìëúa 'ä éðt øBàî ä÷Bçøe ,àøçà-àøèqä נפשו - ©¦§¨¨¢¨§¨¥§¥§©§¦

הפנימי, האלקי מהאור בתכלית בשעה úàæìeרחוקה ולכן, - §Ÿ
רבה, אהבה מתוך תשובה BLôðשעושה äàîö,להשי"ת - ¨§¨©§

æò øúéa,יותר חזק -,íé÷écvä úBLôð ïBànvî שלא - §¤¤¨¦¦¨©§©©¦¦
והם  הקב"ה, אל תמיד קרובים צדיקים שכן, פעם. אף חטאו

אינו  צמאונו שם מים, של במקום תמיד שנמצא למי דומים

בו  שאין מקום שממה, במדבר שנמצא מי ואילו כך, כל חזק

של  צמאונו גם כך בהרבה. חזק הוא למים  צמאונו - מים

הוא  שהדבר מכפי בהרבה חזק לאלקות תשובה" ה"בעל

ì"æ:ב"צדיק", íøîàîk ז"ל חכמינו שאומרים כמו -6: §©£¨¨©
."'eë íéãîBò äáeLz éìòaL íB÷îa" בה במדריגה - §¨¤©£¥§¨§¦

שם. לעמוד גמורים צדיקים ביכולת אין בעליֿתשובה, עומדים

íéøîà éèå÷éì
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà
úåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð

ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, ברכות
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פב טבת פב ו' שישי יום — ז פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת ו' שישי âיום
יב, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור úåéçä...מורה êà,24 עמ' íãå.עד øùá

שהוא שכן, כפי לאלקות, צמאון אותו בצדיקים חסר כאמור

מאד. רחוקים זה לפני שהיו äáeLzבבעליֿתשובה, ìòå§©§¨
eøîà ,Bæ äaø äáäàî ז"ל חכמינו -7:eNòð úBðBãf"L ¥©£¨©¨¨§¤§©£

,"úBiëæk Bì- למה? כך וכל למצוות, נהפכים חטאיו - ¦§ª
àa äæ-éãé-ìòå ìéàBä¦§©§¥¤¨

.Bæ äaø äáäàìֿעל - §©£¨©¨
עבירות  אותן ידי

מהקב"ה, אותו שהרחיקו

כשעשה  הגיע, הוא

גדולה  לאהבה תשובה,

בו  פעלו העבירות זו.

מצוות, כמו פעולה אותה

לאהבה  אותו הביאו הן

שגם מובן, מהאמור עלֿכלֿפנים להקב"ה. יותר ,ÚÎ˙גדולה

להעלות  דרך ישנה הרע, וביטול הקליפות היעלמות לפני

תשובה  עלֿידי וזאת האסורים, שבדברים החיות את לקדושה

להקב"ה. רבה מאהבה äáäàîהבאה àlL äáeLz ìáà£¨§¨¤Ÿ¥©£¨

,Bì çìñé 'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæ העבירות על - ©¤¦§¨§¨©¦§©
Bìשעבר, eNòð àì íB÷î- ìkî,העבירות -,úBiëæk- ¦¨¨Ÿ©£¦§ª

÷õ,כמצוות, úò ãò éøîâì ätìwäî íéìBò ïéàå- §¥¦¥©§¦¨§©§¥©¥¥
úånäהגלות, òláiL,מות הנקראות הקליפות -.çöðì- ¤§ª©©¨¤¨¤©

שהחיות  הרי, למדנו,

אסורים  שבמאכלים

אינה  אסורות, וביאות

לגמרי  להינתק יכולה

עלֿידי  אלא מהקליפות,

מתוך  הנובעת תשובה

או  רבה, אהבה

תתבטלנה  כשהקליפות

להלן  לגמרי. ותיעלמנה

יכולה  שלו שהחיות אחד איסור שקיים לומר הזקן רבנו בא

רבה, מאהבה הנובעת תשובה עלֿידי שלא גם לקדושה לעלות

שמע  בקריאת רבה כוונה מתוך נכונה תשובה כשעושה אלא

המטה: שעל

óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©
ìLa äììëðå äãøiLéøä ¯ úBàîhä úBtì÷ LäìBò Bæ ¤¨§¨§¦§§¨§¨Ÿ§¦©§¥£¥¨

,äðBëð äáeLúa íMî,כנה אך "רגילה" -äîeöò äðeëáe ¦¨¦§¨§¨§©¨¨£¨
,ì"æ é"øàäî òãBpk ,ähnä ìòL òîL úàéø÷a- ¦§¦©§©¤©©¦¨©©¥¨£¦©

שמע  בקריאת ש"כוונה"

מסוגלת  המטה שעל

זה, חטא ¨ænøîe§ªלתקן
àøîba8::האומרת - ©§¨¨

úàéø÷ àøBwä ìk"¨©¥§¦©
elàk Búhî ìò òîL§©©¦¨§¦
ézL ìL áøç æçBà¥¤¤¤§¥

,"'eë úBit פיות ושתי - ¦
כדי, הן úBôebאלו âøäì©£Ÿ
íéðBöéçä של - ©¦¦
Leáìהקליפות, eNòpL¤©£§

,úBthaL úeiçì- ©©¤©¦
הקליפות  גופות הריגת

הפיות  אחת עלֿידי נעשה

שמע  קריאת של מהחרב

המיטה, ¨§äìBòåשעל
,íäî úeiçä ידי על - ©©¥¤

החרב, של השני ïç.הפה éòãBéì òeãik) -Áכמה,(סתרה ©¨©§§¥¥

הקבלה. äøBzaחכמת äìháì òøæ ïBò økæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©£¤©§©¨¨©¨
,ïäî øeîçL óà ,úBøeñà úBàéa ììëa שבפרט אף - ¦§©¦£©¤¨¥¤

אסורות, מביאות לבטלה זרע עון חמור BðBò,מסויים ìBãâå§¨£
ãéìBnL úBtìwäå äàîhä éeaøå úeìãbä úðéçáa¦§¦©©©§§¦©ª§¨§©§¦¤¦

äaøîe,הקליפות את - ©§¤
úàöBäa ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ§¨©
øúBé ,äìháì òøæ¤©§©¨¨¥

.úBøeñà úBàéaî- ¦¦£
יוצר  הוא בכמות כלומר

עבירה הרבה ÂÊעלֿידי

עלֿ מאשר קליפות יותר

אסורות, ביאות ©ø÷ידי
úBøeñà úBàéáaL¤§¦£

éñBîúeiçå çk ó ¦Ÿ©§©
,øúBéa äàîè ätì÷a¦§¦¨§¥¨§¥
ìBëé BðéàL ãò©¤¥¨
úeiçä íMî úBìòäì§©£¦¨©©

,äáeLúa בתשובה - ¦§¨
-(ääâäרגילה,

מסביר  הבאה, ב"הגהה"

בביאות  מדוע הזקן, רבנו

עלֿידי  רק מהקליפות, החיות את להעלות אפשר אי אסורות

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð
úåîä òìåáéù õ÷ úò ãò éøîâì äôéì÷äî íéìåò

.çöðì

äìèáì åðîî åàöéù òøæ úåôèáù úåéçä êà
äìåò åæ éøä úåàîèä úåôéì÷ ùìùá äììëðå äãøéù óà
òîù úàéø÷á äîåöò äðååëáå äðåëð äáåùúá íùî
ìë àøîâá æîåøîå ì"æ é"øàäî òãåðë äèîä ìòù
ìù áøç æçåà åìàë åúèî ìò òîù úàéø÷ àøå÷ä
ùåáì åùòðù íéðåöéçä úåôåâ âåøäì 'åë úåéô éúù
.ç"éì òåãéë íäî úåéçä äìåòå úåôèáù úåéçì
úåàéá ììëá äøåúá äìèáì òøæ ïåò øëæåä àì ïëìå
úåìãâä 'éçáá åðåò ìåãâå ïäî øåîçù óà úåøåñà
ãàî ãàîá äáøîå ãéìåîù úåôéì÷äå äàîåèä éåáøå
÷ø úåøåñà úåàéáî øúåé äìèáì òøæ úàöåäá

éñåî úåøåñà úåàéááùäàîè äôéì÷á úåéçå çë ó
*äáåùúá úåéçä íùî úåìòäì ìåëé åðéàù ãò øúåéá

א.7. כט, השנה א.8.ראש ה, ברכות

יום שישי
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âטבת ז' קודש âשבת
,24 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ãåòå...מורה ç ÷øô,יג עמ' ùåã÷ä.עד

פרק ח 

ä"äâä
àá÷åðã ãåñéá äèì÷ðù éðôî)
úåéçä úèìå÷å úìá÷îä äôéì÷ã
ïéàù äìèáì òøæá ë"àùî äùåã÷äî
äéúåçëù ÷ø äôéì÷ã àá÷åð 'éçá íù
úåôèáù úåéçì íéùéáìî äéúåìééçå

:(ç"éì òåãéë

אפשר  לבטלה בזרע ואילו רבה, מאהבה הנובעת תשובה

נכונה": "תשובה עלֿידי גם זאת äèì÷pLלעשות éðtî¦§¥¤¦§§¨
ätì÷c àá÷eðc ãBñéa נקלטה אסורות, בביאות שכן, - ¦§§¨¦§¦¨
ה"נקבה" ב"יסוד" החיות

הקליפה, ¤¤©§©úìa÷îäשל
úeiçä úèìB÷å§¤¤©©

,äMãwäî כשם שכן, - ¥©§ª¨
של  הגשמי בצד שהדבר

גם  כך זו, עבירה

החיות  נקלטת ברוחניות,

הקליפה, של ב"נקבה"

òøæa ïk-ïéàM- äî©¤¥¥§¤©
,äìháì הדבר שונה - §©¨¨

לבטלה, íLבזרע ïéàL¤¥¨
,ätì÷c àá÷eð úðéça§¦©§¨¦§¦¨
במובן  כלל, קיימת לא -

העבירה, של הגשמי

קליפה, של "נקבה" äéúBìéçåבחינת äéúBçkL ÷ø של - ©¤Ÿ¤¨§¥¤¨
ומקיפים,íéLéaìîהקליפה, -òeãik ,úBthaL úeiçì ©§¦¦©©¤©¦©¨©

ïç éòãBéì הקבלה חכמת ליודעי -äNòé ïk-íà-àlà :( §§¥¥¤¨¦¥©£¤
Bì eNòð úBðBãfL ãò ,Ck-ìk äaø äáäàî äáeLz§¨¥©£¨©¨¨¨©¤§©£

.úBiëæk זרע של זה, חטא בתורה, נזכר לא כך ומשום - ¦§ª
אפשר  לבטלה זרע בהוצאת כי אסורות, ביאות בכלל לבטלה,

נכונה", "תשובה עלֿידי לקדושה החיות את להעלות לאדם

בלי  גם המטה, שעל שמע בקריאת ו"כוונה" כנה, אך רגילה

רבה. מאהבה הנובעת ì"æø:תשובה øîàî ïáeé äæáe על - ¨¤¨©£©©©
החיות  את להציל אפשר אסורות, שבביאות שאמרנו מה יסוד

רבותינו  מאמר יובן רבה, מאהבה תשובה עלֿידי מהקליפות

ï÷úì:9ז"ל  ìëeé àlL úeòî eäæéà"10ìò àaL äæ ¯ ¥¤§ª¨¤Ÿ©¦§Ÿ¤¤¨©
æàL ,"øæîî ãéìBäå äåøòä,ממזר הוליד כשכבר -íà íb ¨¤§¨§¦©§¥¤¨©¦

äìBãb äáeLz äNòé©£¤§¨§¨
Ck-ìk תשובה כגון - ¨¨

רבה, øLôàמאהבה éà¦¤§¨
úeiçä úBìòäì Bì§©£©©
øákL øçàî ,äMã÷ì¦§ª¨¥©©¤§¨
äfä íìBòì äãøé̈§¨¨¨©¤
-øNa óeâa äLaìúðå§¦§©§¨§¨¨

:íãå הממזר של - ¨¨
בכוח Ê‡˙שנולד. גם אין

רבה  מאהבה תשובה

עבירה  זוהי ולכן לבטל,

למרות  לתקן. אפשר שאי

אחר, במקום מוסבר זאת,

חזקה  היא שכשהתשובה

כלומר  ימות, שהממזר כך לידי להביא בכוחה מיוחד, באופן

שידוע  כפי יתבטל. - הבשרֿודם החסיד 11שגוף בגאון הסיפור

להיעשות  עליו ציווה הזקן שרבנו מבישנקוביץ יוסף רבי

מנסיעותיו, באחת יוסף, רבי כשהתאכסן עגלה": ל"בעל

רב  בכי מתוך והתפלל חצות" "תיקון ערך מסוימת, באכסניה

הישרה, הדרך מן שסטה אחד, יהודי שעה באותה  שם נכח -

חדרו  יוסף רבי של בכיותיו ילד. להם ונולד גויה עם התחתן

לבו  מעומק שהחליט עד יהודי, אותו של ונפשו ללבו כך כל

כל  גדולה היתה  יהודי אותו של תשובתו היהדות. לדרך לחזור

טבע. - לו שנולד שהממזר כך לידי שהביאה כך,

íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦
,"øeqà" íLa,קשור כלומר -éî óàL éðtî §¥¦¦§¥¤©¦
øeqà ìëàî ìëàL¤¨©©£©¦

òãBä àìa מבלי - §Ÿ©
האכילה  וכוונת לדעת,

ì,íéîLהיתה, íL §¥¨©¦
äìéëà çëa 'ä ãáòì©£Ÿ§Ÿ©£¦¨

,àéää מאכל זה היה לו - ©¦
האכילה  היתה היתר, של

הטוב  את מפרידה עצמה

הוסבר, שכבר כפי מהרע;

שבחיות  הרע מן הטוב נפרד שמים לשם אכילה שעלֿידי

של מאכל אכילת על מדובר כאן ברם, לשם ‡ÂÒÈ¯המאכל.

çëaשמים, ìltúäå àø÷å ,ïk äNòå ìòt íâåäìéëà §©¨©§¨¨¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©£¦¨
àéää היה שבאם - ©¦

לאכילת  ביחס המדובר

אותה  ובכוח המותר, דבר

ומתפלל  לומד הוא אכילה

של  החיות היתה -

לקדושה, עולה המאכל

מנוצל  המאכל בהיות

ולתפלה; ¥ïéàללימוד
äìBò daL úeiçä©©¤¨¨

,øzää Bîk älôzäå äøBzä úBáúa úLaìúîe וכל - ¦§©¤¤§¥©¨§©§¦¨§©¤¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáåùú äùòé ë"àà
ãò êë ìë äáø äáäàî
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù
ì"æø øîàî ïáåé äæáå
ìëåé àìù úååòî åäæéà
äåøòä ìò àáù äæ ïå÷úì
íà íâ æàù øæîî ãéìåäå
äìåãâ äáåùú äùòé

äùåã÷ì úåéçä úåìòäì åì øùôà éà êë ìë
óåâá äùáìúðå äæä íìåòì äãøé øáëù øçàî

:íãå øùá

ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ
óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá

א.9. ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת

שבת קודש
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למה? døeqàכך éðtî זה מאכל התקשרות מפני כלומר, - ¦§¥¦¨
ìMî àøçà-àøèqä éãéa.úBàîhä úBtì÷ L,לגמרי - ¦¥©¦§¨¨¢¨¦¨Ÿ§¦©§¥

לקדושה. להתעלות שבמאכל לחיות מרשה ¦£©elôàåשאינה
,ïðaøc øeqà àeä הוא ואין לעשותו, אסרו שהחכמים - ¦§©¨¨

מדאורייתא, איסור

íéøôBñ éøác íéøeîçL¤£¦¦§¥§¦
'eë äøBz éøácî øúBé1. ¥¦¦§¥¨

דבר  גם וממילא, -

קשור  אסרוהו שחכמים

לגמרי, הטמאות בקליפות

להעלותו  אפשר ואי

השתמש  אם גם לקדושה,

מבלי  שמים, לשם בו

שהדבר .‡ÂÒ¯שידע

òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©
íéøácì äeàúnä çëå§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦
ãL àeä ,íéøeñàä̈£¦¥

,ïéàøëð ïéãMî שד - ¦¥¦ª§¨¦
גוי, òøäשל øöé àeäL¤¥¤¨©

,íìBòä úBnà ìL¤ª¨¨
ìMî íäéúBLôpLL ¤©§¥¤¦¨Ÿ

.úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥
אסורים, לדברים שלהם, הרע והיצר הם, מתאווים ולכן

רבינו: כ"ק [הערת הטמאות הקליפות משלש חיותם המקבלים

ועוד"]. רנג בזח"ג מדובר òøä"שבהם øöiä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¥¤¨©
,Búåàz úàlîì íéøznä íéøáãì äeàúnä çëå למרות - §Ÿ©©¦§©¤¦§¨¦©ª¨¦§©Ÿ©£¨

הוסבר, שכבר וכפי נפשו, תאות למלא כדי זאת עושה שהוא

שמשלש  הרע אל המותר, הדבר גם עלֿידיֿזה הקליפות "יורד"

זאת למרות ברם, לגמרי; ïéàãeäéהטמאות ïéãMî ãL àeä2, ¥¦¥¦§¨¦
"יהודי", יצרֿהרע -ìéòìãk äMãwì øæçì ìBëiL éôì3.- §¦¤¨©£Ÿ©§ª¨§¦§¥

שמדובר  מכיון, אך, נפשו, תאות למלא כדי כשאכל שגם

חוזר  כשהאדם לקדושה, החיות מתעלה היתר, של במאכל

של  לדבר היצרֿהרע ואילו השי"ת; את ולעבוד תורה ללמוד

יצרֿהרע  זר. יצרֿהרע אלא כלל, יהודי יצרֿהרע אינו איסור,

ידן  על "מותרות", בתאוות השתקעותו בגלל האדם, מקבל זה

טבעי  שאינו דבר איסור, של לדבר רצון בו ונוצר מתגשם, הוא

íB÷î-ìkî,ליהודי. Cà כשאכל היתר, של במאכלים גם - ©¦¨¨
האפשרות  עדיין שקיימת נפשו, תאות למלא כדי אותם

אבל לקדושה, äMãwì,להחזירו øæçL íã÷ חזרת לפני - Ÿ¤¤¨©©§ª¨
בתשובה, Ck-øçà,האדם íâå .ätì÷e àøçà-àøèñ àeä¦§¨¨¢¨§¦¨§©©©¨

חזר  שהאדם לאחר אף -

חיות  את והחזיר בתשובה

לקדושה, המאכל

epnî eîéLøä הרושם - ¨§¦¦¤
óeba,מכך, ÷eác øàLð¦§¨¨©

האדם, -ìkî ék úBéäì¦§¦¦¨
ä÷Lîe ìëàî שאדם - ©£¨©§¤
ושותה, ¤£©äNòðאוכל

.BøNaî øNáe íc óëz¥¤¨¨¨¦§¨
שאכל  שבשעה ומכיון -

כשהדבר  - תאוה לשם

בגופו  ניתוסף - רע היה

בו  נשאר - ובשר דם

לאחרי  גם מכך, "רושם"

והחזיר  בתשובה שחזר

המאכל  חיות את

éøöלקדושה. ïëìåC §¨¥¨¦
øáwä èeaçì óebä4,- ©§¦©¤¤

לגוף, מיוחד עונש ìawLשהוא Búàîhî Bøäèìe BúBwðì§©§©£¦ª§¨¤¦¥
הגוף, -dâð útì÷ úàîhî åéâeðòúå äfä íìBò úàðäa©£¨©¨©¤§©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©

.ïéàãeäé ïéãLå האדם את המגרה היהודי היצרֿהרע - §¥¦§¨¦
מותרים. äfäלתענוגים íìBòî äðäð àlL éî ïk-íà-àlà¤¨¦¥¦¤Ÿ¤¡¤¥¨©¤

åéîé ìk היתה לא שהנאתו או באמת, נהנה לא שאכן או - ¨¨¨
היה‰Ê‰ŒÌÏÂÚ‰מ  שעשה מה שכל משום מצוה ¯˜, לשם

LBãwä.וקדושה, eðaøk שאמר הנשיא יהודה רבי בשעת 5- §©¥©¨
מהעולםֿ נהנה שלא קטנה.‰Ê‰הסתלקותו, באצבע לא אף

חייו, ימי משך בכל מהעולםֿהזה נהנה שלא מי אינו ‰Â‡הרי,

ואילו  גופו; את לנקות כדי הקבר חיבוט של זה לעונש  זקוק

כדי  הקבר", "חיבוט לעונש גופו זקוק - כזו בדרגה שאינו מי

העולםֿהזה  הנאות עלֿידי בו, שנדבקה מהטומאה לנקותו

הדיבור, לבוש ענין הזקן רבנו מסביר להלן, ותענוגיו.

שמים: לשם שלא מותרים דיבורים כשמדברים

íéøîà éèå÷éì
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð

.ùåã÷ä åðéáøë åéîé

יב.1. יד, רבה במדבר ב. פ"ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר קנא,4.פרק ב. חלק זוהר רבי ראה ובמיוחד א.
ב. נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף וויטאל א.5.חיים קד, כתובות

שבת קודש

להוסיף בקביעות עתים לתואה, כולל ובמיוחד – לימוד באבים, "עשאה שיושבים 
ועוסקים בתואה", מתוך "דיבוק חבאים" ו"פלפול התלמידים"

משיחת שבת פאשת ויגש ה'תשמ"ח
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ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ּגֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ ל –  ַהּלֵ ּבְ ְמָבֵרְך –  ִחיד  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ נֹוֲהִגים 
ָמַטת  ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאֹלֵקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ל. ַהּנֻ ֶהם ֶאת ַהַהּלֵ ּבָ
ִסּיּום  עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר  ַהּשִׁ ְמִניִחים ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל  ין  ִפּלִ ַהּתְ ל  ּכָ ַבת "ַעל".  ּתֵ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ ּכָ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר )ב"ר 
פט"ז( כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, 
זָאל מען לערנען תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא 
להזכיר שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ 

דעם ענין פון ג-טליכקייט.
תאגום

ּוְכַמֲאַמר  ְרצֹוֶנָך",  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ "ְלַהׁשְ ָהְיָתה  ָוִנים  ַהּיְ ִמְלֶחֶמת 
ל  ּכָ ָרֵאל".  ִיׂשְ ֱאֹלֵקי  ּבֶ ֵחֶלק  ָלֶכם  ֵאין  ׁשֶ כּו'  ְתבּו  "ּכִ טז(  ה  ָרׁשָ ּפָ ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ
ְוָהֵעדּות,  ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִמְצֹות  מּו  ַקּיְ ּיְ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ֱאֹלקּות.  ֶנֶגד  ָהְיָתה  ְלָחָמה  ַהּמִ
יר  ֵרְך, ֹלא ְלַהְזּכִ י ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשֵׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ַרק ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאֹלקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ ּבַ

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

ל  ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ יִנים", ָצִריְך ִלְהיֹות "ּכִ ַהּדִ

הּוא  ה ָנבֹוא": "ׁשֶ ְתִחיל "ְוַעּתָ ְמִחי", ָסִעיף ַהּמַ י ְוׂשִ ְתִחיל "ָרּנִ אּור ְלִדּבּור־ַהּמַ ם, ּבֵ ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ ִניִמית א"א" ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ ּפְ

יום 
ארשון

 יום 
שני

יום 
שלישי

 לוח היום יום... 
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ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור 
ליום ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר 
זיין די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען 
מעביר זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען 
געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( 

שבת.
תאגום

יֹום  ּבְ ַנִים  ׁשְ ֶאָחד אֹו  ֶקַטע  ְרּגּום"  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  "ׁשְ ָנֲהגּו לֹוַמר  "ד  ַחּבַ יֵאי  ְנׂשִ
י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת  ּשִׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ּשִׁ ֶעֶרב, אֹור ְליֹום ׁשִ י ּבָ ֲחִמיׁשִ
ׁשּוב  ְלַהֲעִביר  ָנֲהגּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַהַהְפטֹוָרה;  ִעם  ָתּה  ִחּלָ ִמּתְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ל  ּכָ
י, ְוֶאת  ּשִׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ י ַהְפטֹורֹות, ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ ּתֵ ָחלּו ׁשְ ׁשֶ ִביִעי. ּכְ ִמּשְׁ

ת. ּבָ ׁשַ ת ֹראׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר ֹחֶדׁש ְוכּו'( ּבְ ּבָ ל ׁשַ ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ

ִקיָדה  י ָהֹרב ַעל ְיֵדי ׁשְ א ַעל ּפִ ֲחלֹום, ּבָ ּמֹוִדיִעים ּבַ ִעְנְיֵני תֹוָרה ׁשֶ ַהֲחלֹומֹות ַהּטֹוִבים ּבְ
ב  ּלֵ ּבַ ֲעבֹוָדה ׁשֶ דֹוָלה, אֹו עֹוֵסק ּבַ ִקיָדה ּגְ ׁשְ ּתֹוָרה ּבִ ר עֹוֵסק ּבַ ַכֲאׁשֶ ּיֹום. ּדְ ּתֹוָרה ּבַ דֹוָלה ּבַ ּגְ
י  ֵמַחּיֵ ים  ַחּיִ ָלּה  ְוׁשֹוֶאֶבת  ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ָמתֹו  ִנׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ ֲעצּוָמה,  יִגיָעה  ּבִ
ַגְלָיא  ּבְ י תֹוָרה  ִחּדּוׁשֵ לֹו  מֹוִדיִעים  ָאז  ה  ִהּנֵ ּזַֹהר,  ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ָהֶעְליֹוִנים[  ים  א ]=ֵמַחּיִ ְלֵעּלָ ּדִ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ִפי ׁשְ ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש ּכְ ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ׁשֶ

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

תמימות,  און  הודאה  פון  מעלה  די  זעהן  מען  וועט  קומען,  וועט  משיח  ווען 
ווָאס אלע גלויבען באמונה טהורה אין ג-ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד 
- פַארשטַאנד - איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - 
גלויבען - גלויבען איז א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו 

פַארשטעהן דעם מעשה גדול פון דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.
תאגום

ַמֲאִמיִנים  ַהּכֹל  ׁשֶ ּוְתִמימּות,  הֹוָדָאה  ל  ׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ ֶאת  ִיְראּו  ָיבֹוא,  יַח  ָמׁשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה  ּלֹו. ּתַ רּוְך־הּוא ּוַבּתֹוָרה ּוִמְצֹות ׁשֶ ה' ּבָ ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה ּבַ ּבֶ
ל.  י ֻמְגּבָ ְלּתִ ֶלת; ַאְך הֹוָדָאה – ֱאמּוָנה – ֱאמּוָנה ִהיא ֶרֶגׁש ּבִ ּה ֻמְגּבֶ יֹוֵתר ִהּנָ ה ּבְ ָהֲעֻמּקָ
ְלָבִבית  ֲעבֹוָדה   – ִמימּות  ַהּתְ ל  ׁשֶ דֹול"  ּגָ ה  ֲעׂשֶ ַה"ּמַ ֶאת  ִוְיָבֵאר  יר  ַיְסּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך 

ּוְרִציִנית.

יום 
אביעי

יום 
חמישי
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ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ָגה,  ל ִעְנַין ְיִדיָעה ְוַהּשָׂ י ּכָ ֵלם", ּכִ ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך, ְוָעְבֵדהּו ּבְ ִתיב "ּדַ ּכְ
ֵברּור  ּבְ ָבר  ּדָ ת  ֻעּלַ ּפְ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבַ ָלבֹוא  ָצִריְך  ים,  ֲעֻמּקִ ַהּיֹוֵתר  ִעְנָיִנים  ּבְ ֲאִפּלּו 

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ִניִמית ַהּנִ רּות ּפְ ּדֹות ְוִהְתַקּשְׁ ְוִזּכּוְך ַהּמִ

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

ֵעת־ְלֵעת ]=ַהְיָמָמה[ ֹיאַמר  י ֵמַהּמֵ ּשִׁ ֵחֶלק ׁשִ ֶבר הּוא, ׁשֶ ֵטר ֵמִחּבּוט ַהּקֶ עּור ְלִהּפָ ַהּשִׁ
ַלע הּוא, ַעל ְיֵדי  ף ַהּקֶ ֵטר ִמּכַ ֶפׁש ְלִהּפָ ים כּו'. ִלְזכֹות ְלִזּכּוְך ַהּנֶ ִהּלִ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ּתְ

ה. ַעל־ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ ה ׁשֶ ּמָ ל ַהּיֹום, ּכַ ֲחָזָרה ּכָ

יום 
שישי

שבת 
קודש

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

äðùî
íãàì ïéçúBtoick dyxbl aiig jk meyny ezy`n d`pd xcpy §¦§¨¨

hrnn excp ici lry cvn ,ez`pdn ezy` z` xicnd lkãBáëa¦§
,åéða ãBáëáe Bîöòjke .dyead jezn xwyiy miyyeg oi`e ©§¦§¨¨

øçîlL òãBé úééä eléà ,Bì íéøîBàjzy` z` yxbzy xg`l - §¦¦¨¦¨¥©¤§¨¨
eidiy ,jceaka zeixad elflfiéìò ïéøîBàBzñåå àéä Ck EÎ] §¦¨¤¨¦¤§

[ezelibxéðBìt ìLyéúBða ìòå ,åéLð úà Løâîeäé Ezeixad ¤§¦§¨¥¤¨¨§©§¤§
úBða ïéøîBàlyúBLeøb,ïä`le on` ikxca od zekled mzqd one §¦¨§¥

ixdy ,onir ozgzdl ie`xäúàø äîoebd epi`y dyrn dfi` - ¨¨£¨
dzyrelà ìL ïnàdkxved jk meynyLøbúäì`ly ,dlran ¦¨¤¥§¦§¨¥

dvex okle ,dexr xac da d`x ghale ,dnr xebl jiyndl dvx
xcepd aiyd m` .dyxblïkL òãBé éúééä eléà ,øîàåjky - §¨©¦¨¦¦¥©¤¥

,exn`i.øzeî äæ éøä ,øãBð éúééä àìŸ¨¦¦¥£¥¤¨
:zerh xcp oipra oic d`ian dpynd

xne`déðàL íðB÷[ipi`y]úéðBìt úà àNBð`idyäøeòk ¨¤£¦¥¤§¦§¨
,[zxreknÎ]éøäåy `vnpe -àéä.äàð`yep ipi`y mpew xn`y e` ©£¥¦¨¨

`idy zipelt z`.äðáì àéä éøäå ,äøBçLe`ipi`y mpew xn`y §¨©£¥¦§¨¨
zipelt z` `yep,äkeøà àéä éøäå ,äøö÷mipte` zyely lka §¨¨©£¥¦£¨

xcepd el`.da øzeîdf ,da xzen `edy dny dpynd zx`ane ¨¨
éðtî àìxn`ye ,äøeòk àéäL`id onf xg`l,äàð úNòðoeike Ÿ¦§¥¤¦§¨©£¥¨¨

`idy xn`y e` ,da xzen `ed dxerk dpi` xak `idy,äøBçL§¨
li`edeäðáì úNòðå`idy xn`y e` ,da xzen `edäøö÷li`ede §©£¥§¨¨§¨¨
úNòðåeiykräkeøàd`p ziyrp `idy dfk ote`ay ,da xzen §©£¥£¨

.da xeq` didi `ed ok` ,excp xg`làlàiptnúeòè øãpäL- ¤¨¤©¤¤¨
,dkex` e` ,dpal e` ,d`p dzid `id xcpy drya xaky xaecny
.dxzd mikixv mpi` zerh ixcpe ,zerha xcpe jkn rci `l `de

excp z` cg`l xizd l`rnyi iaxy dyrn d`ian dpynd
:okn xg`l d`p dzyrpe ,xcpd zrya dxerk dzidy dy`n

,äééðä BúBçà úaî øãpL ãçàa äNòîe`l zxrekn dzidy oeiky ©£¤§¤¨¤¨©¦©££¨¨
,dze` z`yl dvxäetééå ìàòîLé éaø úéáì äeñéðëäå,xg`le §¦§¦¨§¥©¦¦§¨¥§¦¨

,xcepl l`rnyi iax `xw oknéða ,ìàòîLé éaø Bì øîàm`dBfî ¨©©¦¦§¨¥§¦¦

d`p `id zrkyåàì Bì øîà ,zøãðd`p dUrYy rcei izid m` - ¨©§¨¨©¨¥¨¤
,d`pd dpnn xcep iziid `läòL dúBàa .ìàòîLé éaø døézäå§¦¦¨©¦¦§¨¥§¨¨¨

,l`xyi ly ozeipr lceba d`xyìàòîLé éaø äëamingx jezn ¨¨©¦¦§¨¥
l`xyi zepa lrìàøNé úBða ,øîàåmvraúeiðòäL àlà ,ïä úBàð §¨©§¦§¨¥¨¥¤¨¤¨£¦

ïzìåeðî.oze` zxrkn -ìàøNé úBða eéä ìàòîLé éaø únLëe §©©§¨§¤¥©¦¦§¨¥¨§¦§¨¥
äðéëa ìàòîLé éaø ìò ìàøNé úBða ,úBøîBàå äðé÷ úBàNBð- §¦¨§§§¦§¨¥©©¦¦§¨¥§¤¨

,mi`p micbaa okyialdl b`ece mkzeipr lr xrhvn didyïëå§¥
ìeàLa øîBà àeä(ck ` 'a l`eny)äðéëa ìeàL (ìà) ìò ìàøNé úBða' ¥§¨§¦§¨¥©¤¨§¤¨

íëLéaìnäokWEal lr adf icr dlrOd ,mipcr mr ipW.' ©©§¦¤¨¦¦£¨¦©©£¤£¦¨¨©§§¤

àøîâ
zipelt z` `yep ipi`y mpew xn` m`y ,dpyna epipydxerk

m` `weec edfy dpynd dtiqene .da xzen d`p `idy `vnpe
m` la` ,zerha xcpe rci `l dfe d`p dzid xcpd zrya xak

,`xnbd dywn jkitl .`l onf xg`l d`p ziyrpøBzñì äNòî- ©£¤¦§
`eldy ,dxn`py dkldd z` xzeqd dyrn d`ian dpynd ike

.xcpd xg`l wx d`p dzyrpy mbd dxizd l`rnyi iax
,`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçdpynd z` cenll yi - ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥

,jk dilr siqedle ,dxqg `id eli`køîBà ìàòîLé éaøwleg - ©¦¦§¨¥¥
xcpd zrya d`p dzidy `wec e`l xaeqe minkg ixac lr `ed

`l` ,da xzen `edeléôàdzidyäøeòkxcpd zryaúNòðå £¦§¨§©£¥
eiykr,äàðdzidy e`úNòðå äøBçLeiykr,äðáìe`äøö÷ ¨¨§¨§©£¥§¨¨§¨¨

äkeøà úNòðå,mixne`e oigzety ,da xzen `ed elld mixwna mb §©£¥£¨
ziid melk dkex` e` dpal e` d`p dUrYy rcei ziid eli`' el¥¨¤
giky epi`y clep dfy s`e ,eze` mixizn e`l xn` m`e ,xcep
d`ian jk lre .clepa migzety l`rnyi iax xaeq ,`eaiy
dkld ok dyr ezhiyl l`rnyi iaxy xnel dyrnd z` dpynd

jky ,dyrnldidúéáì äeñéðëäå ,BúBçà úaî øãpL ãçàa äNòî©£¤§¤¨¤¨©¦©£§¦§¦¨§¥
,'eëå äetééå ìàòîLé éaø.l`rnyi iax dxizde ©¦¦§¨¥§¦¨§

:l`xyi za dze`l detii cvik zxtqnd `ziixa d`ian `xnbd
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 הלכה יומית לעיון באמב"ם 

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âטבת א' ראשון âיום

הקודש  עם הזב מדרס נשיאת
:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰
ìéàBä Y ãçàk äîeøz Bnò àOì Bì øzî ,ñøãnä úà àNBpä©¥¤©¦§¨ª¨¦¨¦§¨§¤¨¦
éøä ,ñøãna úòâBð äîeøzä àìå äîeøza òâBð àNBpä ïéàå§¥©¥¥©©§¨§Ÿ©§¨©©©¦§¨£¥
úéáç àNpL ãçàa äéä äNòî ...Lãwä àì ìáà ;äøBäè àéä¦§¨£¨Ÿ©Ÿ¤©£¤¨¨§¤¨¤¨¨¨¦
àNBpäL ,eøæb äòL dúBàa .dnò àNpL ñøãna dànèå ,Lãwì©Ÿ¤§¦§¨©¦§¨¤¨¨¦¨§¨¨¨¨§¤©¥
íò ñøãîa àlà eøæb àìå ;Lãwä úà àOé àì ,ñøãnä úà¤©¦§¨Ÿ¦¨¤©Ÿ¤§Ÿ¨§¤¨§¦§¨¦

.äéäL äNònk ,Lãwä©Ÿ¤©©£¤¤¨¨
במשנה  ב)שנינו כ, הזב '(חגיגה 'מדרס  את  הנושא הזב : (נעל

הטומאה) כאב ואיןשדינה התרומה  את  גם  עמו לשאת  לו מותר

בקדשים אבל המדרס , ידי  על  התרומה  תיטמא  שמא  חוששים

היא('קודש') וזו המדרס. עם יחד אותם  לשאת  שאין החמירו

יין חבית  שהעביר באחד שהיה  מעשה  משום  חכמים גזירת 

הזב , מדרס שהיה  סנדלו של  הרצועה  ונפסקה  קודש  של

פי על  הרצועה  את ונטמאהוהניח לתוכה  ונפלה  (והיתה החבית

מאוירה) רק הנטמאת חרס של חבית .זו

הגמרא א)ומבארת  כג, ולא(שם לקודש  רק  היתה  שהגזירה 

כי  עקביא)לתרומה  בן חנניה בדבר(לדעת רק  וגזרו החמירו חכמים

מעשה  באותו  לו(קודש)שהיה  הדומה  בדבר  .(תרומה)ולא 

יצחק' באותה)וה 'שיח ד"ה הרמב "ם(שם, דברי את  הביא 

שם) המשנה הקודש(בפירוש עם  יחד  המדרס  את  לשאת שהאיסור

זה שאין  ואף  אותה", וירים  בלוח  שניהם  "ישים  כאשר  הוא 

המדרס את לבש  שהאדם  שהיה, למעשה ברגלו(סנדל)דומה 

לאויר נפלה  החבית פי  על והניחה הרצועה שנפסקה  ולאחר

ומדרס קודש  יישא  שלא  רק  היתה  הגזירה מכלֿמקום  החבית ,

בנעלי אבל שיגע ", הוא  "קרוב  בזה  כי יחד  סמוכים  כשהם 

הרצועה שתיפסק  רחוק  שדבר  מפני גזרו  "לא  הזב מדרס 

שבידו". בקודש  ויגע  רגלו  מעל ויסירנה

לציון ' ב 'ראשון ביאר  איבעיא)וכן  ד"ה שם חגיגה החיים', (לה'אור

" וכתב  בלשונו  דייק  כאן  –yepd`שהרמב "ם  המדרס" את 

מהמעשה נובע והאיסור  יחד" אותם  לישא  אלא אסרו "שלא 

היה שהמדרס  היינו, החבית ", פי  על הסנדל  את "שנתן שהיה 

לקודש . בסמיכות

âטבת ב' שני âיום
התורה? מן מותר איסור' 'ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ ÊË ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðtî¦§¥
ïéNBò øeavä éøäL ?íéaøä úeLø ÷ôñ íéîëç eøäè äî̈¦££¨¦§¥§¨©¦¤£¥©¦¦
úéàcå äàîè íà .ïéaøî íéàîhäL ïîæa ,äàîèa çñtä©¤©§ª§¨¦§©¤©§¥¦§ª¦¦ª§¨©¨¦
úB÷ôqä ìk øeqàL Y äàîè ÷ôñì øîçå ì÷ ,íäéðtî úéçãð¦§¥¦§¥¤©¨Ÿ¤¦§¥ª§¨¤¦¨©§¥

.íäéøácî¦¦§¥¤
ואסור התורה מן  מותר איסור ספק כל הרמב "ם , לדעת

הר"ן לדעת  ואילו הרי"ף)מדרבנן . בדפי ב טו, והרשב "א(קדושין

א), עג, התורה .(קידושין מן הוא  לחומרא " דאורייתא "ספיקא 

בגמרא לשיטתו: ראיה הר"ן ב)והביא יא, למדו(חולין

עצמות את  לשבור  תורה  שאסרה  מכך הרוב , אחר  שהולכים 

הפס אםקרבן לבדוק  כדי עצם לשבור  אפשר שאי וכיון  ח,

אלא אותו ? מקריבים  איך טריפה , והקרבן המוח קרום  ניקב

אינן הבהמות  רוב  כי  ומקריבים  הרוב  אחר  שהולכים  מכאן 

איסור ספק  ואם  התורהxzenטריפה . הרמב"ם)מן  מה(כדעת

חוששים שאין יתכן הרי הרוב, אחר שהולכים לומר  ההכרח

התורה ! מן מותר ספק כל הדין מצד כי הקרום  ניקב  שמא

המהרי "ט א)וביאר  סי' יור"ד :(שו"ת

לבדוק אפשר  אי  כאשר רק התורה  מן מותר  איסור  ספק 

דבר " של  בוריו  על לעמוד "אפשר  אם אבל הספק , את ולברר

להתיר אין פסח ובקרבן  זה . ספק תורה  התירה  לא  ולבררו ,

שבירת אסרה  שהתורה ואף הקרום , בדיקת  ללא  הספק  מחמת

טריפה והקרבן ניקב  שהקרום  יתברר  דבר  של  בסופו  אם עצם,

ורק  מותרת , העצם  ושבירת  כלל  פסח קרבן  כאן xg`lאין 
xxaziyשעדיין וכעת  עליה, מוזהר  יהא  כשר הפסח שקרבן

כשר הקרבן אם  לברר  יש  פסח כקרבן  הוחזק להתיר לא  (ואין

הספק) הקרום ,מחמת את לבדוק  חובה  אין שלמעשה  וכיון  ,

כשרות . הבהמות ורוב  הרוב  אחר שהולכים  מכאן 

אריה ' ה 'שאגת  ט)גם  סי' החדשות להביא(שו"ת שאין  כתב 

התורה מן  נאסר  איסור  שספק  הרוב  אחר  שהולכים מכך  ראיה 

אמרו  א)שהרי ט, עומדת "(חולין איסור  בחזקת  בחייה  "בהמה 

רש"י) – החי מן אבר משום טריפה(שאסורה ספק  יש  כאשר כן  ואם  ,

היא טריפה שמא  ולחשוש  איסור  בחזקת  להעמידה ראוי היה 

ניקב  שמא חוששים אין טריפה, אינן בהמות ורוב הרוב אחר שהולכים משום (ורק

התורה .הקרום) מן מותר  איסור, חזקת  לפניו שאין ספק  אך ,
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âטבת ג' שלישי âיום
קדירות  ושתי שבילים שני

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰,ïéìéáL éðL§¥§¦¦
àáe ,úBøäè äNòå ïäî ãçàa Cìä ,øBäè ãçàå àîè ãçà¤¨¨¥§¤¨¨¨©§¤¨¥¤§¨¨§¨¨
äæ øçà äæ eìàLðå eàa íà Y úBøäè äNòå éðMa Cìäå ,Bøáç£¥§¨©©¥¦§¨¨§¨¦¨§¦§£¤©©¤
ïäéðL eàa ;øBäè àeäL ,Bîöò éðôa ïäî ãçà ìëì ïéøBî Y¦§¨¤¨¥¤¦§¥©§¤¨¨§¥¤
ïäéðL éøä ...Bøáç ìòå åéìò ìàLå ãçàä àaL Bà ,úçàk§©©¤¨¨¤¨§¨©¨¨§©£¥£¥§¥¤

.ïéàîè§¥¦
דנים בנפרד  נשאלות  השאלות  כאשר  כי  הוא , הדין טעם 

לטהרו יש  עצמו בפני  אדם כל  על  דנים  וכאשר  בנפרד, עליהן

מטהרים שלמעשה  למרות  הרבים ', ברשות טומאה 'ספק כדין

נשאלות השאלות  כאשר  אך הטמא, בשביל שהלך  מי  את  גם

לומר אפשר אי  אחד ובפסק  כאחת , בהן לדון  יש  יחד

טמא . בוודאי האחד כי טהורים  ששניהם 

מהן לאחת  איסור ונפל זו  לצד  זו  העומדות קדירות  ובשתי 

בני לשני  שייכות הקדירות  שאם  אומרים  יש  לאיזו, ידוע ואין

יש שלו , הקדירה  דין  מה  שואל  עצמו  בפני  אחד  וכל אדם

שבילים שני כדין  שלו, את  לאכול אחד לכל להתיר

עצמו  בפני  אחד כל הרמב"ן שמטהרים  בשם יט קיא, סי' יו"ד ).(ש"ך

אומרים  שם)ויש  בש"ך מובא אחת(הרשב"א, אף  להתיר  שאין 

שבילים בשני כי שבילים, לשני  דומה  זה  ואין מהקדירות,

ולכן לזה , זה  שייכות להם  אין שבעצם  מקרים  בשני מדובר

שמדובר קדירות בשתי  אבל בנפרד , אחד  כל על לדון ניתן

ראובן כאשר  כלומר : אחד . ממקרה  הנובעות  שאלות  בשתי

לעצם הרי דינו , מה  לשאול ובא  השבילים  באחד הלך 

השני בשביל הלך ששמעון  העובדה כלל נוגעת  אין  השאלה 

לשאול  שמעון וכשיבוא  טהור , שהוא לראובן  לפסוק  וניתן 

שנפל  באיסור  אך טהור , שהוא  לו גם  ונפסוק בנפרד עליו נדון

לקדירה נפל האיסור  האם  הוא  הנידון  קדירות  משתי לאחת 

את להתיר  ואין ומאחר  שתיהן, על לדון  ובהכרח לזו, או זו

נאסרות  הן הרי שו"ע שתיהן , גם וראה שם, קיא סי' דעת וחוות (פלתי

סקפ"ו) קצ יו"ד .אדה"ז

âטבת ד' רביעי âיום
טומאה? מקבל מתי – שנפסד אוכל

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìëà ìk̈Ÿ¤
ìa÷î Bðéà Y íãà ìëàîì éeàø BðéàL ãò ,çøñðå ãñôpL¤¦§©§¦§©©¤¥¨§©£©¨¨¥§©¥

.äàîèª§¨
לאכילת ראוי  שאינו  עד שנפסד  אוכל הרמב "ם  לדעת

אם אך טומאה , מקבל אינו כלב , לאכילת שראוי אף אדם,

נפסל  מכן  ולאחר אדם, למאכל ראוי כשהיה טומאה  קיבל

שייפסל  עד ממנו יורדת  הטומאה אין  – אדם  מאכילת 

כלב  משנה)מאכילת  .(כסף

אדם לאכילת ראוי שאינו אוכל גם הראב "ד לדעת  אך

רש "י דעת  וכן כלב , לאכילת  שראוי  עוד כל  טומאה  מקבל

מטמאה). ד"ה ב מה, (פסחים

הראויה לתרומה  טומאה לגרום  שאסור  אף והנה ,

שמכשירה)לאכילה  ד"ה שם ורש"י ב לה, סוכה הגמרא(ראה מסתפקת  ,

ב) טו, ראויה(פסחים שאינה  טהורה תרומה  לטמא  מותר  האם

האומרת , הברייתא מדברי ראיה להביא  ורוצה  אדם ? לאכילת 

לאדם מלאכול ונפסלה  שעיפשה  טהורה  תרומה של שפת 

פסח  בערב  טמאה  פת עם לשרפה מותר  לאכלה, יכול  והכלב

אכילה '. 'בת  שאינה לתרומה  טומאה  לגרום  שמותר  והיינו, –

הצל"ח  שם)ומקשה  הרמ (פסחים לשיטת  שאוכל : ב"ם 

שמותר החידוש  מה טומאה, מקבל אינו  אדם מאכילת  שנפסל

שנפסלה פת  והרי טמאה , פת  עם  שעיפשה תרומה  פת  לשרוף 

טומאה ? מקבלת  אינה  אדם  מאכילת 

מטשעבין: הגאון  ומיישב

בערב לשרפה  יש  שעיפשה חמץ שפת  הגמרא  דברי  על

הר "ן מקשה הרי"ף)פסח, מדפי ב יג, לשרפה ,(פסחים צריך מדוע :

פת כן ואם  אסורה , אינה לגר ראויה  שאינה  נבילה  והרי

ותירץ : חמץ? איסור בה  אין אדם  מאכילת  ונפסלה  שעיפשה 

כיון לאכילה , ראוי  שאינו אף  שאור אסרה  שהתורה  כשם

איסור שעיפשה  בפת  יש  כך אחרות , עיסות  בו לחמץ  שראוי

אחרות . עיסות בה  לחמץ  ראויה  שהיא כיון חמץ 

שאוכל  אף  טומאה  מקבלת  שעיפשה פת  עצמו, זה ומטעם 

שראויה כיון – טומאה  מקבל אינו אדם  מאכילת הנפסל אחר

אחרות  עיסות קכח)לחמץ  סי' ח"א מישרים .(דובב

âטבת ה' חמישי âיום
מכביצה? פחות לחם על ידים נוטלים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øeòL änk©¨¦
Bà íLîL elôà ;ïäL ìk ,ïîöò úàîèì ?äàîèì ïéìëà¢¨¦§ª§¨§ª§©©§¨¨¤¥£¦ª§Ÿ

äéäiL ãò ...øçà ìëà ànèî àîè ìëà ïéàå ...ànhî ,ìcøç©§¨¦©¥§¥Ÿ¤¨¥§©¥Ÿ¤©¥©¤¦§¤
.dútì÷ àìa äöéák Ba§¥¨§Ÿ§¦¨¨
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v"ndqeצ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הוא באוכל שנאמר  'כביצה' שיעור  כאן , הרמב "ם  לשיטת 

יקבל  עצמו שהאוכל בכדי אבל  – אחרים  לטמא כדי  רק

לדעת אבל  בכלשהו. די  אלא זה  בשיעור צורך אין טומאה ,

לאימת)התוספות  ד"ה א לג, צריך (פסחים טומאה  לקבל כדי  אף 

שיעור בו  יש  כן אם  אלא  טומאה  מקבל אוכל  ואין שיעור,

'כביצה '.

פחות לחם  האם – הזה  בזמן גם  להלכה  נוגע  זה וענין

ידים ? נטילת  צריך מכביצה 

ה 'רוקח' קנח)לדעת  סי' או"ח בב"י ולא(הובא מספק  "יטול

דפחות דכיון  "משום  הספק : את  ה'בית ֿיוסף ' ומבאר יברך".

אוכלין טומאת מקבל  אינו התוס']מכביצה  למימר[כדעת איכא 

הצריכו דסתם  למימר  ואיכא נטילה , חכמים  בו הצריכו  דלא 

ליתר מכביצה  פחות  בין  חילקו  ולא  פת  לאוכל נטילה 

ברכה בלי ידיים  שיטול  ההלכה , כך  נפסקה  ולכן  מכביצה ",

ס"ב) קנח סי' .(שו"ע

פחות שאוכל הרמב "ם  משיטת  כך על  להקשות  שיש  אלא ,

ידים נטילת  צריך ולדעתו  טומאה , מקבל הרי מכביצה 

יתי מקבל בוודאי! אוכל שאין התוספות  לדעת  גם  מזו : רה 

מדרבנן אבל  התורה , מן רק זהו  – מכביצה  בפחות טומאה 

מכביצה  בפחות  גם  טומאה  מקבל  אוכל (ראה לכוליֿעלמא 

כאן) למשל"מ ליטול המגיה צריך מכביצה  פחות  על  גם  כן , ואם  ,

ולברך! ידים 

אם כי  ידים  נטילת  דין  ש "אין שכיון  המפרשים, וביארו

יברך  לא  זה  ומטעם בו, הקילו לכן פרי מדרבנן " השקל, (מחצית

סק"ג) שם א"א, .מגדים,

השולחן' ב'קצות ד)וכתב  ס"ק לו סי' – השולחן בלשונו(בדי כי 

לא מדוע  היטב  מוסבר – זו הלכה  בהביאו  הזקן, אדמו "ר של

כתב שכך עלמא, לכולי הנטילה  על  ס"ב)מברכים  קנח "יש(סימן

אינו מכביצה  שפחות  לפי  – ידים  נטילת צריך אם להסתפק 

מטמא אינו  זה  שמפני אוכלין, טומאת  לענין אוכל נקרא 

כיון מכביצה  ופחות  בו .. שנגעו אחרים  ואוכלין  epi`yמשקין
zlihp oiprl dlik` daeyg ezlik` oi` d`neh oiprl lke` `xwp

miciאם גם  כי  מזה , ומובן  יברך ". ולא ידיו יטול לפיכך ,

מכביצה  בפחות טומאה  מקבל  לעצמו –אוכל הרמב"ם (כשיטת

מדרבנן) – עלמא ולכולי התורה; שפחותמן זה  מחמת  מקום , מכל –

אכילה חשובה  אכילתו "אין  לכן אחרים , מטמא  אינו מכביצה 

ידים". נטילת  לענין

âטבת ו' שישי âיום
כמשקה? דינו – שקרש שמן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Bà ïîMä©¤¤
ácäïä éøä Y eçBnð Ck øçàå ,eLø÷ Ck øçàå ,eàîèpL L ©§©¤¦§§§©©¨¨§§©©¨¦£¥¥

eàôwL ét ìò óàå ,ïé÷Lîk ïäL éðtî ;íìBòì äàîèì ïBLàø¦§ª§¨§¨¦§¥¤¥§©§¦§©©¦¤¨§
.eàîèpL øçà©©¤¦§§

הנעשה שנטמא  כמשקה  דינם  שנטמאו , הדבש  או השמן 

לטומאה ' שאר 'ראשון הל' ב'שני'. או לטומאה' ב'ראשון נגע אם (אף

ה"ה) פ"ז בטומאתם .אבה"ט נשארים  כך, אחר קרשו  אם  וגם  .

הרמב "ם  לדעת משנה ': ה 'כסף  טהרות וכתב  המשנה, (בפירוש

מ"ב) של פ"ג במצב  הדבש  או כשהשמן אף  היא  זו  הלכה 

ייחשב ומשקה  הקפאה ... אינה שהקפאתו "לפי  התקרשות 

כאן הרמב "ם  שמלשון אף  כי  והוסיף  ההקפאה ". בעת  ואפילו 

שנימוחו בעת  כמשקה "הם  שקרשו  והדבש  שהשמן  משמע

בעת שגם  כוונתו  כי לפרש  אפשר  הקפאתם ", בעת  לא  דוקא ,

המשנה . בפירוש  שכתב  כמו כמשקה , ייחשבו הקפאתם

נחום ' ה 'חזון שם)והקשה  :(טהרות

בעת אף  כמשקה דינו השמן הרמב"ם  לדעת  אם 

לדבריו סתירה  זו הרי  לטומאה ', 'ראשון והוא התקרשותו 

הי"ט)לעיל משקה "(פ"א ולא  אוכל אינו  שקרש  בו"השמן  ואין 

קרוש כשהוא  עליו  "חשב אם  ואף  משקין, או  אוכלין  טומאת 

דעתו"! בטלה  – למשקין  בין לאוכלין בין

דינם שקרשו  דבש  או שמן  הרמב "ם , לדעת ביאר : ולכן 

אין קרישתם בעת אבל ונימוחו , שחזרו לאחר רק  כמשקה 

כמשקה המשנה)דינם בפירוש מדבריו הרמב"ם בו שכתב(וחזר וזהו

בפ"א) היינו(לעיל משקה ", ולא אוכל  אינו  שקרש "השמן

טומאה . בו אין  קרוש  שהוא  שבעת

הזבח' א)וה 'ברכת  לא, מבאר :(מנחות

לעולם , בטומאתו  נשאר לח  בעודו טומאתו שקיבל השמן 

בפירוש הרמב "ם  דברי הם ואלו כך. אחר נקרש  אם גם

לטומאה כראשון  דינו נקפה" ואח"כ  נטמא  "שאם המשנה 

הדבש או  שהשמן  כתב  כאן  וגם  הקפותו ", בעת  "אפילו 

לעולם", לטומאה ראשון "הן ולכן  קרשו" כך ואחר "נטמאו

לעיל  הרמב"ם  ואילו טומאתן . את  מבטלת  אינה  וההקפאה 

ולא(בפ"א) אוכל "אינו ואז  קרוש , כשהוא  בשמן  מדבר 

קה".מש

âטבת ז' קודש âשבת
שנמחת  המלח דין

:· ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úçîpL çìnä©¤©¤¦§©
.ïéøéLëî àìå ïéànhî àì ,úBøt éîk ïä éøä Y£¥¥§¥¥Ÿ¦©§¦§Ÿ©§¦¦

ביהודה ': ה 'נודע של בנו  הגר"ש  הקשה 

כמים ולא  פירות כמי  נחשב  שמלח הרמב "ם  כותב  כאן
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:dlrnl
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ïBôøè éaøceze` xikd `l ixd ,envr ricedy lr xrhvd recn §©¦©§
lra yprii `ly ick ericedl oetxh iaxl xzen dide dcyd lra

oeik oetxh 'xn zeywdl oi`y `xnbd zvxzn .eilr dcydøéLòc§¨¦
íéîãa déñééôì déì äåäå äéä ìBãbdid ,lecb xiyr didy oeiky - ¨¨¨©£¨¥§©§¥§¨¦

did `le eytpl egipn did dfe minca dcyd lra z` qiitl el
.envr z` ricedl jxved `l ok m`e ,eilr yprp

éîø àáø,miweqtd zxizq dywd -áéúkxn`y dicaera ¨¨¨¥§¦
edil`l(my),'åéøòpî 'ä úà àøé Ecáòå'mc`l xzeny rnyn §©§§¨¥¤¦§ª¨

,'d `xie mkg cinlz `edy envr lr xneláéúëe(a fk ilyn)Eìläé' §¦§©¤§
éô àìå øæ,'Euxzn `l` .envr z` gayl mc`l xeq`y rnyn ¨§Ÿ¦

,`axàäepiid envr lldl xeq`y dn -déì éòãéc àøúàa- ¨§©§¨§¨§¥¥
,eze` mixikny mewnaàäxzeny dn -epiid ,envr gayl ¨

déì éòãé àìc àøúàax`azpy enke ,eze` mixikn oi`y mewna - §©§¨§Ÿ¨§¥¥

.dlrnl
:eceak z` reazl mkg cinlzl xzeny yi cer

ïðaøî àáøeöì déì éøL ,àáø øîàøîéîìmkg cinlzl el xzen - ¨©¨¨¨¥¥§§¨¥©¨¨§¥©
,[dxez oicl mipiicd iptl `ay zra] xnel,àðà ïðaøî àáøeölr §¨¥©¨¨£¨

okàLéøa éàøâéz éì eøL,mixg` iptl ,oey`x ipic z` il ewqt - §¦¦§©§¥¨
,iceniln lhaz` `ly ick,'eéä íéðäk ãåã éðáe' áéúëcipa ixde ¦§¦§¥¨¦Ÿ£¦¨
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:lkl mcew odky df oic cnlp oipn zxxan `xnbd
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(géäìà ('ä) íçì úà ék BzLc÷å'éaø éác àðúå ,'áéø÷î àeä E §¦©§¦¤¤¤¡Ÿ¤©§¦§¨¨§¥©¦
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המשך ביאור למס' נדרים ליום שני עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מקוואות בהלכות  ואילו מכשירים" ולא מתטמאין "לא  ולכן

ה"ג) המשנה (פ"ז כדברי מ"א)פסק פ"ז כמים(מקוואות דינו שמלח

סאה ! לארבעים  המקוה  שיעור את  ומשלים 

משה ' ה 'דרכי כתב  חמץ לענין תס"ב)והנה , סי שיש(או"ח

פירות , כמי ודינו מהקרקע  שחופרים  מלח א. מלח: סוגי שני 

ודינו ממים  שבא שלנו המלח ב. המים. מתולדות  אינו כי

הרמב "ם בדברי הסתירה  את ליישב  כדי בכך  אין אבל  כמים .

שבא במלח  מדובר  טומאה  והכשר  טומאה  שלענין ולומר 

מדובר במקוואות  ואילו  כמים , דינו  ואין  בקרקע מחפירות 

ולא סתם הרמב"ם  המקומות  בשני שהרי מהמים , במלח

אחת בכל  לפרט  לו  היה  למלח מלח  בין הבדל יש  ואם  פירש ,

מדובר . מלח באיזה  מההלכות

פישר : הגר"מ של תירוצו את והביא 

הטור תנ"ה)כתב  ס' מלח (או"ח ליתן  שלא  נוהגין "הרבה  :

המהרל"ח  עליו ותמה  לאוסרו ". ברור  טעם  ואין  בפסח.. בפת

הגהות  ב)בחדושי להלן(ס"ק הטור  שכתב  מה  לפי  (בסי'שהרי

נתינתתס"ב) לאסור שיש  ברור  פירות , מי  בכלל הם  מלח שמי 

להחמיץ ? ממהרים  מים  עם  פירות  מי כי המצות  בלישת מלח 

כאשר אבל פירות , מי  נחשב  עצמו בפני המלח  ומיישב:

המלח  כי מים ונעשה  לקדמותו חוזר במים , מתערבב  הוא 

מלח  לתת  נמנעים מדוע  הטור  תמה  ולכן המים. מתולדת 

להיות הוא  חוזר במים  מתערבב  המלח כאשר  והרי בעיסה

בלבד. במים  לישה  זו  והרי  כמים 

והכשר לטומאה  הרמב "ם: בדברי סתירה  אין  זה , ולפי 

עצמו, בפני הוא  המלח כי פירות , כמי  המלח דין  טומאה 

הוא שהרי  כמים  המלח דין מקוה  שיעור להשלמת  ואילו 

המקוה . במי מתערב 

(`Îfp 'iq z"ecdn dcedia rcep)

ועל-רחת-כמה- בהידוא,  ועל-רחת-כמה-וכמה  בשלימותה,  המצווה  עשיית 
וכמה ברופן דמהדאין מן המהדאין, האי זה דווקר כשמקיימה בגלל שכן הור ציווי 

הבואר
ממרמא, מוצרי זרת חנוכה, ה'תשל"ה
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd zah 'fÎ'` -

âטבת א' ראשון âיום
úBàîhä úBáà øàL úBëìä1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
על 1) לקודש חכמים עשו מעלות עשרה שאחת יבאר

התרומה.

.‡˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡2ÏÚ L„˜Ï ÌÈÓÎÁ eOÚ ««∆¿≈«¬»¬»ƒ¿…∆«
CB˙a ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï Ì„‡Ï LÈ :Ô‰ el‡Â ,‰Óe¯z‰«¿»¿≈≈≈¿»»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈÏk3‰È‰È ‡nL ‰¯Êb .L„˜Ï ‡Ï Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ≈ƒƒ¿»¬»…¿…∆¿≈»∆»ƒ¿∆
ÈÏk‰ Èt4„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk Ba ‰È‰È ‡ÏÂ ¯ˆ5e‡ˆÓÂ , ƒ«¿ƒ«¿…ƒ¿∆ƒ¿∆∆«¿ƒ¿¿

‡Ï ,ÈÏkaL ÌÈna eÏ·Ë el‡k BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆«¿ƒ…
ÏB„b‰ ÈÏk‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Â˜na«ƒ¿∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿ƒ«»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰Ë ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ BÎB˙a LiL∆≈¿«≈ƒ«¿≈ƒ»¬»ƒ»»
‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚL CBzÓ - ‡ÓË»≈ƒ∆»¿»¿ƒ»»¿»¿ƒ»

.L„˜a Ô‰a LnzL‰Ï elÙ‡ BÎB˙aL ÌÈÏkÏ«≈ƒ∆¿¬ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿…∆

ãקודש משיחות ãנקודות

"äîeøzä ìò Lã÷ì íéîëç eOò úBìòî äøOò úçà."'eë . . ©©¤§¥©£¨£¨¦§Ÿ¤©©§¨

בין  עשאום ראשונות מעלות  "שש חילק: הפרק ובסיום
וחמש  הקודש, טהרת על שנעשו לחולין בין לקודש
עשר  המספר כו'". בלבד.. בקודש עשאום אחרונות
עשרה  ("אחת י"א ואילו השתלשלות, סדר על מורה
בעניין  כידוע השתלשלות, מסדר למעלה על מעלות")
מבררים  היו שבה סממנים י"א ידי שעל הקטורת עבודת

דלעומתֿזה. הי"א בחינת

היא  הקודש טהרת על שנעשו חולין האדם: ובעבודת
כל  לא כי מעלות שש רק עשו ובה עצמו עם העבודה
בהלכה  שמצינו עלֿדרך זו, נעלית לעבודה ראוי אחד
זו  בדרגא נמצא יהודי כאשר גם אבל כיוהרא". ד"מחזי
הוסיפו  קדשים, ולאכול קרבנות להקריב יכול דין שע"פ
מעלות  עשרה "אחת שיהיו כדי אחרונות" "חמש
הזולת  עם ההתעסקות הם הקודש ענייני כי כו'" לקודש
משורת  "לפנים של באופן בזה ולהוסיף להדר וכדי
להגיע  צריך והפצתה, החסידות עניין שזהו הדין"
מסדר  למעלה - י"א בחינת עם הקשורה לעבודה
מבלי  ההידורים בכל להדר יש זו ובעבודה השתלשלות,

בגדולות. להלך שלא או כיוהרא" ל"מחזי לחשוש
כא  סימן טהרה ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

בטהרת 2) חכמים שהטילו החומרות נשנו א כ, בחגיגה
שם  ובגמרא מספרן. לקבוע מבלי מבתרומה יותר הקודש

קובע  אילא רבי - במספרן ורבא אילא רבי נחלקו ב כא,
במחלוקתם  ויש - עשרה אחת שהן אומר ורבא עשר שהן
שגם  מפני כרבא רבינו ופסק לקמן), (יבואר לדין עניין זו

כמותו. סובר נחמן טמאים 3)רב כלים להניח מותר
וייטהרו. במקווה ולהטבילם טהור גדול כלי בתוך קטנים

הנוד.5)החיצון.4) בפי שנותנים השפופרת כעובי
כשפופרת  מקוואות "עירוב שנינו: ז משנה ו פרק במקוואות
יש  באחד זה, בצד זה מקוואות שני יש אם פירוש הנוד".
זה  מכשיעור פחות ובשני מים) סאה (ארבעים מקווה שיעור
הוא  הצינור כשרוחב אחד כמקווה דינם מחברם, וצינור
הצינור  ואם החסר, במקווה לטבול ומותר הנוד כשפופרת
ושם  המקוואות. שני את מערב אינו זה משיעור פחות
חוזרות  אצבעות "כשתי חללה רוחב הנוד ששפופרת מבואר
של  בחללו אצבעות שתי לגלגל שאפשר פירוש, למקומן",
כלים  יטביל שמא לחשוש, יש כלי בתוך ובכלי הצינור.
המים  כן ואם צר שפיו בכלי וכדומה, מחטים כגון זעירים,
עלתה  לא כך ומתוך למקווה כמחוברים אינם שבתוכו
אמרו  זה נימוק גזרו. לא ובתרומה שבתוכו, למחטים טבילה

רבא. בשם שם

.·ÈÏk6,BÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿¿¬»¿«¿ƒ…ƒ¿»
Úaˆ‡ ˙Èa ‡ÏÂ7B‡ BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â .B˙ÙO È·ÚaL ¿…≈∆¿«∆»√ƒ¿»¿««¿ƒ∆¿

,Ba ‰˙BLÂ .ÔÈ¯B‰Ë B˙ÚÈ·ˆ ˙È·aLLLBÁ BÈ‡Â ∆¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÊÁÈÂ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÂÈÙaL ÔÈ˜LÓ eÚbÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ«¬≈«¿ƒ¿«¿¿
Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz e‡nËÈÂƒ«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»

Ôlk e‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË ,L„˜Ï8. ¿…∆ƒ¿¿¬»ƒ¿¿À»

שם.6) המשנה חכמי ששנו שנייה במשנה 7)מעלה
גורס  שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית כתוב שלפנינו
להשים  כדי הכלי, שפת בעובי שקע שהיה שם ומפרש כך
לתוך  האצבע את יכניס ולא הכלי את להחזיק אצבע שם
כב, (שם יוחנן רבי של פירושו קיבל [כנראה עצמו. הכלי
כהערוך, ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי "מקום ב)
א  כב, יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין

אצבע]. הוציאו אצבע.8)שפירושו ובית תוך אחוריים,

.‚Ò¯„n‰ ˙‡ ‡OBp‰9‰Óe¯z BnÚ ‡OÏ BÏ ¯zÓ - «≈∆«ƒ¿»À»ƒ»ƒ¿»
‰Óe¯za Ú‚B ‡OBp‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,„Á‡k10‡ÏÂ ¿∆»¿ƒ¿≈«≈≈««¿»¿…

‡Ï Ï·‡ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„na ˙Ú‚B ‰Óe¯z¿»«««ƒ¿»¬≈ƒ¿»¬»…
‰È‰ ‰OÚÓ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰11 «…∆««ƒ∆…»««¬∆»»

L„˜ ÏL ˙È·Á ‡OpL ,„Á‡a12Ò¯„na d‡nh ¿∆»∆»»»ƒ∆…∆ƒ¿»«ƒ¿»
˙‡ ‡OBp‰L ,e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .dnÚ ‡OpL∆»»ƒ»¿»»»»¿∆«≈∆
Ò¯„Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .L„w‰ ˙‡ ‡OÈ ‡Ï Ò¯„n‰«ƒ¿»…ƒ»∆«…∆¿…»¿∆»¿ƒ¿»

L„w‰ ÌÚ13ÏÈ‡B‰ ,‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰È‰L ‰OÚnk , ƒ«…∆««¬∆∆»»¿ƒ»«¿»»ƒ
¯B‰Ë L„w‰ È¯‰ - L„wa Ú‚ ‡ÏÂ14. ¿…»««…∆¬≈«…∆»

חכמים 9) בלשון נקרא עליו שכב או ישב עמד, שהזב דבר
הטומאה  אב והוא "מדרס", מקוצר: או הזב" "מדרס

 שיעואי אמב"ם - ג' פאקים ליום 

יום ארשון 
אמב"ם - ג' פאקים ליום 
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צג

צג
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ומשקין. ואוכלין וכלים אדם במשנה 10)ומטמא רבינו
שאינו  עץ לוח על מונחים והתרומה שהמדרס כגון מפרש,
נוגע  האדם אם אבל הלוח, את מרים והאדם טומאה מקבל
את  ומטמא המדרס את שנשא מפני נטמא הוא בשניהם,
שאינו  חרס בכלי מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י התרומה.
ולפיכך  באווירו, נוגע אינו והאדם מתוכו אלא טומאה מקבל
המדרס]. נושא של נגיעתו ידי על התרומה נטמאה לא

הגזירה.11) נימוק ב. כב, להיות:12)שם צריך
"ונטמאה". או אחרת,13)"וטימאה" בטומאה לא אבל

שגזרו  במקום בתרומה. ולא בקודש ורק ונבילה שרץ כגון
ולא  בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, מעשה מפני טומאה

הבחינות. מכל לו דומים שאינם מחלוקת 14)במקרים
דרבנן. ספק בכל כמו להקל ופסק א) כג, (שם אמוראים

.„‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚a15ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈¿≈¿»««ƒ∆≈¿ƒ
L„˜Ï Ò¯„Ó Ô‰È„‚a È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ16. ¿ƒ¿»ƒƒ«À¿¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»¿…∆

תרומה.15) בטהרת וכלים 16)שנשמרו אדם מטמאים
רביעית. מעלה היא זאת הזב. כמדרס

.‰ÏvÙÓ ‡e‰L ÈÏk17,˙B¯M˜Ó ÂÈ˙B¯B˜Â ÂÈ˙BÁeÏÂ ¿ƒ∆¿À»¿»¿»¿À»
BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ‡ÓË Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ ‰hÓ ÔB‚k¿ƒ»¿«≈»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
‡e‰Lk „Á‡k Blk BÏÈaË‰Ï BÏ LÈ - ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿∆»¿∆

¯ÈzÓ - L„˜Ï Ï·‡ ;¯M˜Ó18·bÓe19ÌL LÈ ‡nL , ¿À»¬»¿…∆«ƒ¿«≈∆»≈»
ıˆBÁ‰ ¯·c20.¯LB˜ Ck ¯Á‡Â ÏÈaËÓe , »»«≈«¿ƒ¿««»≈

לפרקם.17) שאפשר שונים  מחלקים את 18)מחובר
לזה. זה הכלי חלקי את הקושרים מנקה 19)החבלים

עצמו. בפני חלק כל המקווה 20)במטלית מי את מפריע
חמישית). (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע

.Â‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk21Ô˙B‡ ‰OBÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿»√»¬ƒ»»»∆»
‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - Ô‰a ¯‰ÊÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ¿»»∆¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»
- ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ ;LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L„˜Ï¿…∆¿≈»¿ƒƒ∆¡≈∆∆¬»ƒ¿»
.‰¯‰Ëa eOÚ È¯‰L ,‰ÏÈ·Ë ‡Ïa Ô‰a LnzLÓƒ¿«≈»∆¿…¿ƒ»∆¬≈«¬¿»√»
˜¯ ÌeMÓ ‰¯Êb ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¿≈»ƒ…

Ô‰a ÚbiL ı¯‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ. עם עשה הכלי 22)לגמר על הרוק נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר אחרי

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי דין

.ÊÛ¯ˆÓ - ÈÏk‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
‰Ú‚Â ,˙B¯‚B¯‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„e¯t¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡26Ì‰ Ì‰È¯·c ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
·‰Ê ‰¯OÚ ˙Á‡ Ûk :‰¯Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓ¯Â¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»

È¯‰ - ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈
CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó Û¯ˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«

B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙B¯t‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי

נשנית  עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי  הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
יום  טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈ¯eav‰ ÈL eÈ‰29¯Á‡ ¯·„Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈ¯ˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙ¯ˆÓ ÈÏk‰ - ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï - ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„·Ïa ‰‡Óh‰ B·«À¿»ƒ¿«

זה 29) בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון
אחר. בצד השני וחציו הכלי מנחה 30)של של סולת לא

משנה). (כסף להקטרה לבונה.31)העומדת כגון
[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון

היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה
שהרי  הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף

ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם

.Ë¯aÁÓ „Á‡‰ ¯eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈ¯eaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ ¯eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ È¯BÁ‡L ÌÈnÏ33- ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ È¯BÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

È¯BÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ È¯BÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈
Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰Â ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË - ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûe¯v‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני אם שם שואל ירמיה רבי

למה  מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי, שבתוך
כלי  וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת
הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין

הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙·e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ

יום ארשון 
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צד הטומאות צד אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת א' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯B‰h‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»
B˙¯‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ Ïe·Ë ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«

¯B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê ¯·„a LÈ - ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆ ÈtÓ ÌBÈ Ïe·Ë ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ Ú·OL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי 37) מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם

טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה. מוסיף
רש"י  (ראה רביעי או שלישי או שני היה הטמא שהחלק

העמוד). בראש שם

.‡È.¯B‰Ë - ‰Óe¯˙a Ï·‡ ;ÏeÒt - L„˜a ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe¯˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»

ראשון.40) עשה

.·ÈB‡ ‰iL B„Èa da Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»««¿»«»¿»¿ƒ»
ÏÒt - B¯·Á „Èa41.ÈLÈÏLk ‡È‰ È¯‰Â ‰iM‰ ˙‡ ¿«¬≈»«∆«¿ƒ»«¬≈ƒƒ¿ƒƒ

‰ÏeÏa B„È ‰˙È‰ Ì‡Â42‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜LÓa ¿ƒ»¿»»¿»¿«¿∆««ƒ∆…
dz¯·Á ˙‡ÓË - Ú‚43Ô‰ÈzL ˙‡ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ .44 »«ƒ¿»¬∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

B„È ˙‡ÓË Ì‡ ,‰Óe¯˙a Ï·‡ .L„˜a ÚbÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ«¿…∆¬»ƒ¿»ƒƒ¿»»
‡È‰Lk da Ú‚ elÙ‡Â ,dz¯·Á ˙‡ÓË ‡Ï - ˙Á‡‰»««…ƒ¿»¬∆¿»«¬ƒ»«»¿∆ƒ

‰·e‚45‡l‡ ,˙‡ÓËpL B„È ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
.‰Óe¯˙a Ú‚BÂ dÏËB¿»¿≈«ƒ¿»

כרבי 41) תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע אם
שם. יהודה בן בנגיעתה 42)יוסי היד ונטמאה רטובה,

משום  ולא משקין טומאת מגזירת שנייה ונעשית במשקה
שבקודש. טעמו,43)המעלה ונראה כמותה. שנייה נעשית

ונעשתה  הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא
רבותיה  "היינו שם: שאמרו ממה זה חשש למד [רבינו שני.

שם]. רש"י ראה ח נת 44)דנגובה". פרק למעלה באר
טבילה  צריכות אלא ידיים בנטילת די לא שלקודש ז הלכה
לידים  "נוטלים ב): יח, (שם ששנינו כמו כשירה במקווה
שאם  מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין
הטמאה  היד את מטביל האחרת בידו נגע לא וגם נגובה היא

לחה 45)בלבד. היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,
תשיעית). (מעלה במשקה נגיעתה מפני השנייה נטמאת
חבירתה  מטמאה יד א. מעלות, שתי כאן מנו לא [למה
ולתרומה  טבילה צריכה לקודש ב. לתרומה; ולא לקודש
חומר  המתחיל דיבור ב כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה

טומאה  לעניין חומרות שהן המעלות רק שנמנו פירשו,
א  ו, נדה תוספות ראה דטומאה", "דררא הגמרא: (בלשון

הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור

.‚Èe¯LÎ‰ ‡lL ÔÈ·e‚ ÔÈÏÎ‡46Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - √»ƒ¿ƒ∆…À¿¿¿ƒ»
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa47;‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«ƒ¿…»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ - L„˜a Ï·‡48ÈÓÏ ¯eÒ‡Â , ¬»¿…∆ƒ««…∆«¿«¿»¿»¿ƒ
‡Ï elÙ‡Â .¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏÎ‡Ï ˙B‡ÓË ÂÈ„iL∆»»¿≈∆¡……∆∆…À¿««¬ƒ…

LBÎa ‡l‡ Ba Ú‚49B¯·Á BÏ ·ÁzL B‡50ÂÈt CB˙Ï »«∆»¿∆»«¬≈¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -51‰Ú‚ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»¿»

,e‡ÓËpL - e¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏL ÔÈÏÎ‡a ‰‡ÓËÀ¿»»√»ƒ∆…∆∆…À¿¿∆ƒ¿¿
.Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ««…∆«¿«¿»

א 46) פרק (ראה המשקין משבעת באחד נרטבו שלא
ב). והלכה א הלכה אוכלין טומאת סתם 47)מהלכות

ה  פרק למעלה (ראה שניות להיות עליהם שגזרו ידיים
האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח, הלכה

משקין 48) הכשר בלי טומאה ומקבלים הקודש אוכלי את
ב). כד, טומאה.49)(שם מקבל שאינו עץ של פלך

טהורות.50) בן 51)שידיו חנינא רבי מנמק שם בגמרא
הקודש  עם ביחד ויאכל לח בצל או צנון יקח שמא אנטיגנוס
בידיו  שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי ויטמאוהו,

עשירית). מעלה היא (זאת ראשון. נעשו

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰naBÓˆÚ ÏÎ‡‰ ÏÒÙÏ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»…∆«¿
È¯‰ - ÈLÂ ÔBL‡¯ Ba ˙BÓÏ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a B¯Ò‡Ïe¿»¿«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈

˜ÙÒ ‰Ê52¯LÎ‰ ‡Ïa ‡ÓËpL ÏÎ‡ Ú‚ ?„ˆÈk . ∆»≈≈«»«…∆∆ƒ¿»¿…∆¿≈
ÈtÓ ,˜ÙÒ ÈM‰ ‰Ê È¯‰ - ¯LÎ‰L ÈL ÏÎ‡a¿…∆≈ƒ∆À¿«¬≈∆«≈ƒ»≈ƒ¿≈

.¯LÎ‰ ‡Ï ÔBL‡¯‰L∆»ƒ…À¿«

מנחות 52) של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא
ראשון  למנות גם מועילה הקודש חיבת אם הוכשר שלא
למעלה  הלא שואל, משנה [הכסף בלבד. לפסול או ושני
בו  שמונים מנחות של בצריד רבינו פסק ג הלכה ח פרק
במנחות  שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר ושני ראשון
והשואל  ושני, ראשון שמונים ספק כל אין שמדרבנן קב,
ומשמע  ספק" זה "הרי כאן כתב ולמה תורה, דין מהו שאל
בטומאה  המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו
מים, הכשר בלי ושני ראשון למנות חכמים גזרו דאורייתא
אפשר  חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל
ושני. ראשון למנות ולא בלבד, לפסול אלא החמירו שלא
ראשון  לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי שכל יוצא ומזה
המדברת  שם שנייה בבא על ובדילוג הקודמת שבהלכה

באוכלין]. טומאה בנגעה

.ÂËÔB‡‰53ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ,B˙eÈ‡ ÔÓÊ ÌzL ¯Á‡ »≈««∆«¿«¬ƒ¿À«ƒƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ - B˙¯tk ‡È·‰L ¯Á‡««∆≈ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ«
ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÔB‡‰L ;‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,L„w‰«…∆¬»…ƒ¿»∆»≈¿À«ƒƒ
ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…∆«¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ ‰zÚ „Ú È¯‰L ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿…∆∆¬≈««»»¬ƒ∆¡…∆

ÔzÚ„ eÁÈq‰Â L„w‰54.eÚ„È ‡Ï Ì‰Â e‡ÓË ‡nLÂ , «…∆¿ƒƒ«¿»¿∆»ƒ¿¿¿≈…»¿
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צה

צה

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת א' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- ‰ÚÈ‚Ï Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ BÊ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡ÏÂ¿…»«¬»∆»«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ»
‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÌÈL„wa ÌÈÚ‚B55. ¿ƒ«√»ƒ…∆¿ƒ»

המת.53) קבורת לפני טהרת 54)אבל על מלשמור
חכמים 55)הקודש. (עשו) עביד באכילה ב: צט, זבחים

מעלה. חכמים עביד לא בנגיעה מעלה,

.ÊËÔÈa L„˜Ï ÔÈa Ìe‡OÚ ˙BBL‡¯‰ ˙BÏÚÓ LL≈«¬»ƒ¬»≈¿…∆≈
,˙BB¯Á‡ LÓÁÂ ;L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÏ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¿»≈«¬
Ìe‡OÚ - ‰‡Ï‰Â BÎB˙aM ‰Ó Û¯ˆÓ ÈÏk‰ ÔÓ Ô‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿»≈«∆¿»»¿»¬»
˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa ‡Ï Ï·‡ ,„·Ïa L„˜a¿…∆ƒ¿«¬»…¿Àƒ∆«¬«»√«
,CÎÈÙÏ .ÔÈlÁk el‡ LÓÁa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,L„w‰«…∆∆»¬≈≈¿»≈≈¿Àƒ¿ƒ»
,Ô‰a ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÀƒ∆«¬«»√««…∆»ƒ»≈»∆
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁa ¯B‰Ë ÈLÈÏM‰Â ,ÏeÒt ÈM‰Â¿«≈ƒ»¿«¿ƒƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿

ìL ÷øtøOò äL1 ¤¤§¨¨¨
צריך 1) ואם בבגדים. חכמים עשו מעלות שחמש יבאר

צריך  ואם הדעת. היסח מחמת ולקודש לתרומה טבילה
בחזקת  שיהיו שגזרו הכלים כל ולנטילה. לטבילה כוונה
מאבות  אב בספק שנטמאו וקדשים תרומה טומאה.
התרומה, את שורפים ספיקות כמה על תורה. של הטומאות

ספיקות. שני על שורפים ואם

.‡˙BÏÚÓ LÓÁ2:Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„‚·a ÌÈÓÎÁ eOÚ »≈«¬»¬»ƒƒ¿»ƒ¿≈≈
Ò¯„Ó - ı¯‡‰ ÈnÚ È„‚a3.‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡Ï ƒ¿≈«≈»»∆ƒ¿»¿¿≈À≈∆¿»√»

ÔÈ·Êk - ÔÓˆÚ ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÎÂ4BÓk ,˙B¯‰ËÏ ¿≈«≈»»∆«¿»¿»ƒƒ¿»¿
e¯‡aL5Ò¯„Ó - ‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ È„‚·e . ∆≈«¿ƒ¿≈¿≈À≈∆¿»√»ƒ¿»

¯OÚÓ ÈÏÎB‡ÏÈL6,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ Ï·‡ . ¿¿≈«¬≈≈ƒ¬»¿≈À≈∆¿»√»
ÌÈ·Êk ÌÈ‡ - ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â7elÙ‡ . ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¬ƒ

da Ú‚ Ì‡ elÙ‡ ,¯B‰Ë Le¯t‰ ‰Ê È¯‰ ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¬≈∆«»»¬ƒƒ»«»
ÈÏÎB‡Ï Ò¯„Ó - ÈL ¯OÚÓ ÈÏÎB‡ È„‚·e .BÙe‚a¿ƒ¿≈¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
Ï·‡ .L„˜Ï Ò¯„Ó - ‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚·e .‰Óe¯z¿»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»¿…∆¬»
È„‚·e .L„˜Ï ÔÈ·Êk ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ‰Óe¯z ÈÏÎB‡¿≈¿»«¿»≈»¿»ƒ¿…∆ƒ¿≈

˙‡hÁÏ Ò¯„Ó - L„˜ ÈÏÎB‡8˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈…∆ƒ¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰n„‡ ‰¯t9·Êk BÈ‡ - L„˜Ï ¯B‰h‰ Ï·‡ . »»¬À»¬»«»¿…∆≈¿»

.˙‡hÁÏ¿«»

ãקודש משיחות ãנקודות

.."ñøãî ¯ õøàä énò éãâa"'eë .. ¦§¥©¥¨¨¤¦§¨

הארץ  עם טומאת על חכמים גזירת הרמב"ם, לשיטת
שהטילו  אלא ספק) (טומאת טומאה חשש מצד רק אינה

הארץ עמי d`neh"על zwfg" בקיאין" שאינם כיון
שהטעם  הרמב"ם סבר ולכן וטומאות" טהרות בדקדוקי
ד"הוה  החשש משום אינו טהרה" "בחזקת הם שברגל
כו'" לעצמו במה עושה ואחד אחד כל והי' לאינצויי
להוציאם  מספיק טעם זה אין כי רש"י) (כשיטת
עצמם  מטהרין ש"הכל מפני אלא טומאה" מ"חזקת
אין  חומרתה מפני חטאת פרת בטהרת וכן ברגל",

ושמן  יין טהרת על גם נאמנים כך ומשום בה, מזלזלין
נזהרים  שבכולם הגתות בשעת התרומה ועל נסכים של
עליהם  החילו לא אלו במקרים ולכן הארץ, עמי גם

טומאה. חזקת חכמים
31 והערה 23 ע' לז חלק לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ב.2) יח, חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב. עליהם שדרס במגע.4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב.5) משכב מטמאי מהלכות בר 6)בפ"י אחא כרב
ב). יט, (שם ה"ז.7)אדא פ"ב שם לפרה 8)ירושלמי

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי"ג

.·ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈ·Ëa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ek ‡Ïa Ï·hL11¯eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

Ï·Ë .¯OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL ¯OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
¯eÒ‡Â ,¯OÚÓÏ ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰ - ‰Óe¯˙Ï Ï·Ë .‰Óe¯˙a12¯eÒ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ ¯eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰ - L„˜Ï Ï·Ë .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰ - ¯eÓÁÏ Ï·Bh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰ - ˙‡hÁÏ Ï·Ë»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ï·Ë .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„·Ïa ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

¯OÚÓÏ13‰ek CÈ¯ˆ - ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È Ï·Bh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï·‡ ,‰ek CÈ¯ˆ ‰ÏÚÓÂ ¯OÚn‰ ÔÓe .¯OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
È¯·cÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»«…

ב.10) יח, שם ולא 11)משנה "טבל כתוב: שם במשנה
בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט, שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני,13)הרי
ממעשר. לחמורים משמע,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË -ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :¯ÓB‡L ÈtÂÈ„È È¯‰ - È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ¯ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈ·Ë CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈ·Le18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ˙B‡ÓË ¯‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë19,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â .‰Óe¯˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰È¯·cÓ ˙BÏÈ·h‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆
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צו הטומאות צו אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת א' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כחכמים.15) מ"ח. ז פרק תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט, זבחים החמה. שקיעת לפני רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע להזות 18)להתעסק צריך
כמו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה אפר מי עליו

ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח המדובר למעלה
עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח

בטומאה. נגע שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙B¯a„na elÙ‡ ,˙B·BÁ¯·e21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ ·Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜¯‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê ˜¯ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa -¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב.20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין

.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ‰„È¯È C¯„ e‡ˆÓ23e¯Ê‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙¯ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL - ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28·BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL - «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈ¯B‰Ë ·BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ"א.22) פ"ח כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח, ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי כר' פסק מטומאתם. לטבילה אותם

מחבריו]. יוסי כר' הלכה אמרו: ב.24)ב יט, פסחים
עשר 25) בשלושה סכין מצא שאם שנינו, שם בשקלים

עשר. בארבעה הפסח לשחיטת להטבילה צריך בניסן,
ומשמיעה  בירושלים, לנמצאה שהכוונה רבינו, ומפרש
סכיניהם  מטהרים ישראל שכל שאףֿעלֿפי המשנה
ומובן  טבילתה. לפני נאבדה שמא חוששים הפסח, לשחיטת

השנה. ימות בכל סכיניהם 26)שמכלֿשכן היו מטבילים
ארבעה  לפני שמשם שיעריב כדי בניסן, עשר בשלושה
לפני  עשר בשלושה נאבדה שמא חוששים, אנו ואין עשר.
שווקי  את היו שמכבדים מפני בי"ד, ונמצא הטבילה,
שעולי  מפני מפרש א ע, בפסחים רש"י יום. בכל ירושלים
רב. זמן הסכין את ראה לא שאיש לחשוש אין מרובים, רגל
והלא  שלמעלה? מהנימוק רש"י נטה למה בעיני, ולפלא
עשויים  ירושלים שוקי א) ז, (בפסחים היא ערוכה גמרא

יום? בכל טמאה 27)להתכבד הסכין שמא חששו לא
השבת  את חילל שהשוחט ונמצא הקדשים, את ותטמא

למשנתנו). בפירושו (רבינו חמורה עבירה כל 28)שהיא
הפסח. לשחיטת סכינו את מטביל שם.29)אדם

.Â‡ˆÓ30‰ÈÏÚ ‰fÓ - ¯OÚ ‰LÏLa ÔÈkq‰31 »»««ƒƒ¿»»»«∆»∆»

ÌBÈa ‰e‡OÚL ÈtÓ ;¯ÁÓÏ da ËÁBLÂ ,dÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¬»»¿
dlL ÈÚÈ·L ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ el‡k ‰Ê32. ∆¿ƒ¿»»»¿ƒƒ∆»

ומפרש 31)שם.30) ומטביל". "שונה כתוב: במשנה
השביעי  ביום שמזים שניה הזאה היינו "שונה" רבינו

ה"ג. למעלה ראה סכינו 32)לטומאה. מטהר אחד שכל
מטומאת  לטהר שצריך יודעים שהם ומפני פסח, לשחיטת
י"ג  לפני ימים ארבעה ראשונה הזאה שהזה לתלות יש מת,

שמ  חששו ולא לטומאה.בניסן. שביעי יום עדיין הגיע לא א
שביעי  י"ג יום כאילו עשאוה באמרו: רבינו התכוון ולזה

שלה.

.ÊBÏˆ‡ ‰Úe„È‰ ÔÈkÒÏ ‰¯eL˜ ÔÈkÒ ‡ˆÓ33ÔÈa , »»«ƒ¿»¿«ƒ«¿»∆¿≈
‰BÓk ‡È‰ È¯‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡La ÔÈa ·BË ÌBÈa34Ì‡ : ¿≈ƒ¿»«»ƒ¬≈ƒ»»ƒ
.‰‡ÓË - ‰‡ÓË Ì‡Â ,‰¯B‰Ë - ‰¯B‰Ë¿»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»

טמאה.33) או היא טהורה אם יודע למד 34)הוא רבינו
אין  שהרי במשנתנו, שנשנה - לסכין הקשור קופיץ מדין זה,
[בכסףֿמשנה  זה. לענין סכין לבין קופיץ בין לחלק טעם כל
במשנתנו. שנאמרו קופיץ דיני רבינו השמיט למה מתפלא
בלתי  במקרה ורק סכין, כדין קופיץ דין שלרבנן מפני ותירץ,
דין  שונה בי"ד, ומת עשר בשלושה גוסס כשנשיא שכיח,

זה]. דין להודיע הקפיד לא לפיכך סכין, מדין קופיץ

.ÁÔÈw¯‰ Ïk35C¯c‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰36 »»Àƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿∆¿««∆∆
‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Êb -37ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ¯‡Lk »¿¬≈∆À¿»ƒ¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ„„va ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÏÎÂ .ÌB˜Ó38- ÌÈÏLe¯Èa »¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ»«ƒ
È„k ,ÔÈ„„va ÔÈÎl‰nL Ô‰ ÌÈLe¯t‰L ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ«¿»ƒ¿≈

Ï‚¯‰ ˙ÚL·e .ı¯‡‰ ÈnÚ ÚbÓa e‡nË˙È ‡lL39: ∆…ƒ¿«¿¿«««≈»»∆ƒ¿«»∆∆
ÌÈ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ÏkL ,ÌÈ¯B‰Ë - C¯c‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈ‡ÓË - ÔÈ„„vaLÂ ;Ï‚¯a40Ï‚¯a ÌÈ‡Óh‰L , »∆∆¿∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆«¿≈ƒ»∆∆
.ÌÈÎ¯c‰ ÈcˆÏ ÌÈL¯Bt Ô‰Â ÌÈhÚÓ¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

העיר.36)שם.35) רחובות של 37)באמצע הוא שמא
הזב. כרוק מדרבנן מטמא שרוקו הארץ, בצידי 38)עם

טובים'.39)הרחובות. שם.40)ב'ימים יוסי כר'

.ËÌLk41‰OBÚ ÈM‰Â ÈL ‰OBÚ ÔBL‡¯‰L ¿≈∆»ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ∆
ÈLÈÏL42ÈL ˜ÙÒe ÈL ˜ÙÒ ‰OBÚ ÔBL‡¯ ˜ÙÒ Ôk , ¿ƒƒ≈¿≈ƒ∆¿≈≈ƒ¿≈≈ƒ

.ÈLÈÏL ˜ÙÒ ‰OBÚ∆¿≈¿ƒƒ

ה"ה.41) פ"ה טהרות בתרומה.42)תוספתא

.ÈÌÈL„˜Â ‰Óe¯z43˙B·‡Ó ·‡ ˜ÙÒa e‡ÓËpL ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈»≈¬
.BÊ ‰‡ÓËa ÔÈÙ¯O el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»

BÏ ˜tzÒpL ÔB‚k44.Ú‚ ‡Ï B‡ ‰Ê ·‡a Ú‚ Ì‡ ¿∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»∆…»«

במשניות 43) מקורם הפרק, סוף עד מכאן הדינים כל
ואילך. ד ממשנה פ"ד, שאמרנו 44)טהרות מה פירוש,

היא  והטומאה לא, או נגע אם בספק המדובר אב", "בספק
תרומה  שורפים תורה של בטומאה רק ולפיכך ודאית,
בטומאה  הוא כשהספק אבל דרבנן, בטומאה ולא וקדשים,
אב  שהוא דבר מי"א): (שם שנינו ודאית, והנגיעה עצמה
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צז

צז

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת א' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נתברר  [ולא טמא. ספיקו - סופרים מדברי והוא הטומאה
או  באדם כשנגעו גם הלא אב", "בספק רבינו כתב למה לי,
לשון  נקט ואולי כן? הדין דאורייתא, ראשון שהם בכלים
ושם  סופרים", מדברי והוא הטומאה, "אב שהבאנו המשנה
ודאית, בנגיעה ואפילו בלבד, הטומאה אב אלא טימאו לא

טמא]. נגיעה ספק אפילו שבדאורייתא רבינו ומלמדנו

.‡ÈÌL LÈÂ45ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ˙B˜ÙÒ ¿≈»¿≈∆≈¿ƒ¬≈∆¿≈
,ÔÈÏBz ‡l‡ ,Ô‰a BÏ ˜tzÒpL ÔÈÏÎ‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ»√»ƒ∆ƒ¿«≈»∆∆»ƒ

ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï46ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ ÌL LÈÂ . …¿ƒ¿…¿ƒ¿≈»¿≈∆¿ƒ
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ47. ¬≈∆∆«¿»¿≈»ƒ«»»ƒ

ר 45) של בסגנונו שכיח ניב במציאות. בינו.ויש
שירקבו.46) עד אותם חכמים 47)מניחים שהחמירו

עלֿ תרומה, לשריפת שגורמת טומאה ולפיכך בטהרתם,
לקדשים. שריפה שתגרום אחתֿכמהֿוכמה

.·È‰‡Óh‰ ˜ÙÒ ˜ÙÒ ÏÚ Ï·‡48ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ¬»«¿≈¿≈«À¿»≈¿ƒ»»
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯z49‡l‡ ; ¿»¿»¿≈»ƒ«»»ƒ∆»
.ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBzƒ…¿ƒ¿…¿ƒ

בבית 48) נגע ספק כגון טהרה, לצד ספיקות שני כשיש
את  מספק חכמים שטימאו קבר) בו שנחרש (מקום הפרס
שני  יש נגע ובספק כשעורה, בעצם נגע שמא בו, הנוגע

שם. יא למשנה בפירושו (רבינו צריך 49)ספיקות ["אין
יא, שבהלכה לומר" צריך ל"אין סותר לכאורה זה, לומר"
לכאן  פנים שיש מבאר, ובכסףֿמשנה שורפים. גבי שנאמר
ההלכה  בסוף מנומק שורפים, בדין לומר" צריך "אין ולכאן.
מוסבר  שורפים, אין בדין כאן, לומר" צריך וה"אין הקודמת.
משריפת  יותר חמור טהורים קדשים לשרוף שהאיסור מפני
במקרה  שהרי הדעת, את מניחים אינם והדברים תרומה.

שניהם]. דין בפירוש לומר צריך ולכאן, לכאן פנים שיש

.‚È˙B˜ÙÒ ‰ML ÏÚ50ÌlÎÂ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO «ƒ»¿≈¿ƒ∆«¿»¿À»
Ì‰È¯·cÓ ‰¯Êb51Ò¯t‰ ˙Èa ÏÚ :Ô‰ el‡Â .52ÏÚÂ . ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿≈≈«≈«¿»¿«

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó ‡a‰ ¯ÙÚ53ı¯‡‰ ÌÚ È„‚a ÏÚÂ .54. »»«»≈∆∆»«ƒ¿«ƒ¿≈«»»∆
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ55ÏÚÂ .ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈw¯‰ ÏÚÂ . ¿««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË Ì„‡ ÈÏ‚¯ ÈÓ56ÈÓa ·¯Ú˙pL‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ≈«¿≈»»»≈∆ƒ¿»≈¿≈«¿≈¿≈»

Ô˙È‡¯Ó eÏËa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ57Ì‡ ∆¡»¿∆¡»¿≈»«ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
‰MMÓ „Á‡ ˙ÓÁÓ ‰Óe¯z ˙‡ÓË Ì‡ ?„ˆÈk .‡Ï…≈«ƒƒ¿»¿»≈¬«∆»ƒƒ»
BÊ È¯‰ - ˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,el‡≈««ƒ∆ƒ«À¿»»¿»≈¬≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙‡ÓË el‡ ˙B˜ÙÒ È‡cÂe ÏÈ‡B‰ ,Û¯Ozƒ»≈ƒ««¿≈≈À¿»»ƒ«»
‰Ú‚pL ‰Óe¯z ˙Á‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‡ÓË ·f‰Â ˙n‰L∆«≈¿«»¿≈ƒƒ«»¿««¿»∆»¿»
˙Á‡ ˙ÓÁÓ ˙‡ÓËpL B‡ el‡‰ ˙B‡ÓË LMÓ ˙Á‡a¿««ƒ≈À¿»≈∆ƒ¿»≈¬«««

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È¯‰Â Ô‰Ó58.Û¯Oz BÊ È¯‰ - ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Ò¯t‰ ˙È·a Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈw¯Â ÌÈ„‚·a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı¯‡·e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË ¯wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈
‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…

ÈL ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ"ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי"א. פ"י מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ שהובא חוץֿלארץ באפר שנגעו

שם. מת מספק,54)טומאת הזב כמדרס טמאים שהם
ב). לח, (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא

ד. בהלכה למעלה כאמור מספק, פ"ד 56)טמאים טהרות
מסברת  הוסיף ורבינו סתם, "אדם" כתוב במשנה מ"ה.
מאדם  שהם לנו שידוע פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני כאן יש הרי לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני  אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע"פ משנתנו מפרש רבינו
במי  טמאים) רגלים (מי "נתערבו שם: שנינו ה"ב. פ"ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע, רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי מי כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב שנטמא חומרות 59)בדבר הי"ב. למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק הספיקות שני ואת כוודאי,

øOò äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

דבר.

.‡˙B˜ÙÒ ¯OÚ ÌÈL2˜ÙÒ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ¿≈»»¿≈ƒ¬¬»ƒ¿≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ .‰Â˜ÓÏ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈À¿»»»«¿≈
˙‡ÓËÏ Ï·‡ .ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ .ÌÈn‰««ƒ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ¬»¿À¿«
˙‡ÓËÏ ÔÈa ,ÌÈ„i‰ ˜ÙÒ .˜ÙqÓ ÌÈ‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ»≈¿≈«»«ƒ≈¿À¿«
.Ô˙‡ÓhÓ ÌÈ„È ˙¯‰ËÏ ÔÈa ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ÔÓˆÚ«¿»≈¿«≈¬≈ƒ≈¿»√«»«ƒƒÀ¿»»
˜ÙÒ .˙Ba¯˜ ˜ÙÒ .ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈«Àƒ¿≈»¿»¿≈
˙eL¯ ˜ÙÒ .ÌÈˆ¯L ˜ÙÒ .„ÓBÚÂ ¯·BÚ ˜ÙÒ .ÌÈÚ‚¿»ƒ¿≈≈¿≈¿≈¿»ƒ¿≈¿

.˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿≈¿≈¿À

שנאמרו 2) ספקות שני השמיט רבינו מ"ז. פ"ד טהרות
שייכות  להם שאין מפני בכורות, וספק נזירות ספק במשנה:
ספק  הוסיף: ובמקומם כאן, עוסק הוא שבהם טומאה לדיני
יבוארו  השניםֿעשר וכל רשויות. שתי וספק ועומד, עובר

הבאות. בהלכות

.·L ?„ˆÈk ‰Â˜nÏ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏ ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈«¿»Àƒ«ƒ
‡Ï ˜ÙÒ eÏÙ ˜ÙÒ .e‰eÏÒt - ‰Â˜ÓÏ eÏÙpL ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»¿¿ƒ¿∆¿»»≈»¿»≈…

eÏÙ elÙ‡Â ;eÏÙ3Ô‰a ÔÈ‡ B‡ ¯eÚL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , »¿«¬ƒ»¿»≈≈»∆ƒ≈»∆
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צח הטומאות צח אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת א' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â .B˙e¯LÎa ‰Â˜n‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë B˜ÙÒ -4 ¿≈»«¬≈«ƒ¿∆¿«¿¿≈ƒ
Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ˙B¯‰Ë ˙BOÚÏÂ ‰Ê ‰Â˜Óa ÏaËÏƒ¿…¿ƒ¿∆∆¿«¬¿»¿«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰OÚÂ Ï·Ë»«¿»»»√»¿

יודעים 3) אנו שאין אלא שנפלו, לנו ידוע אפילו או פירוש,
ספק  א. דינים: שני כאן והרי לוגין. שלושה בהם היו אם
שאין  אלא שאובים, מים נפלו ודאי ב. נפלו; לא ספק נפלו,
בפירושו  (רבינו הזה כשיעור בהם היה אם ידוע הדבר

ה"ג,4)למשנתינו). פ"ב מקוואות בתוספתא יוסי, כרבי
מקוואות. בשני

.‚ı¯L ?„ˆÈk ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ5 ¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ≈«∆∆
ÌÈÏÎa ÌÈn‰ eÈ‰L ÔÈa ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‰È‰L6B‡ ∆»»»«¿≈««ƒ≈∆»««ƒ¿≈ƒ

ÌÈnÏ „¯ÈÂ ,˙BÚw¯˜a7‡ÏÓ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ elÙ‡ , ¿«¿»¿»«««ƒ¬ƒ≈»∆»¿…
‰‡ÓËÂ Ì„‡8¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -9È‡cÂ Ú„iL „Ú , »»¿À¿»¬≈∆»«∆≈«««

ı¯LÏ ‡l‡ ¯B‰Ë ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .Ú‚pL∆»«¿…»¿¿≈À¿»»»»∆»¿∆∆
„·Ïa10ÌÈÏ˙p‰ ÏÎÂ .11ÔÈ¯¯‚p‰Â12Ô‰ È¯‰ - ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬≈≈

ÔÈÁpÓk13. ¿À»ƒ

סתם,5) צפה טומאה כתוב זֿח) פ"ד, (טהרות במשנתינו
ב) (סג, נזיר בגמרא אולם שהיא. טומאה כל לפרש ואפשר
מהכתוב, זה ולמדו שרץ" לענין מטמאה אינה "צפה אמרו:
בפירוש. א) (סד, שם שנינו וכן מטמא, שמת ומשמע

במשנתינו.6) היתה 7)כתנאֿקמא לא אם וכלֿשכן
שעלה. לפני שם ונפלה כשירד, במים הטומאה

שנגע.8) נותנת והדעת מאוד, צר יוסי,9)שהמקום כרבי
בשרץ 10)שם. כט): יא, (ויקרא מהכתוב נלמד שזה מפני

הארץ. על וכדומה.11)השורץ בחבל תלויה הטומאה
נכנס 12) אחר ואדם המים, פני על שרץ גורר מישהוא אם

כל,13)לתוכם. ד"ה שם ב'תוספות' ופירשו שם. נזיר,
כצף. דינו אין בשרץ אוחז שאדם מפני

.„ı¯L14,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ÈÏÎe ÈÏÎa ÁpÓ ‰È‰L ∆∆∆»»À»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈««ƒ
˙n‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L B‡15elÙ‡Â ,‰Ï·p‰ ÏÚ B‡ ∆»»À»««≈««¿≈»«¬ƒ

‰Ï·p‰ ÁBn16ÁpÓ ‰È‰L B‡ ,ÂÈzÁzL ˙Ó ¯Oa B‡ ƒ««¿≈»¿«≈∆«¿»∆»»À»
ÁpÓk ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ«ƒ¿«∆««»»«¿≈««ƒ¬≈∆¿À»
BÓk ,‡ÓË „ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙqL ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆∆¿≈ƒ¿«»ƒ»≈¿
ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ı¯L Èab ÏÚ ı¯L ‰È‰ .¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈»»∆∆««≈∆∆»«¿≈««ƒ
B˜ÙÒe ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ÙvL ‰·Ú ‰‡ÓËk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿À¿»»»∆»»«¿≈««ƒ¿≈

˙‡hÁ ÈÓ Èab ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ .¯B‰Ë17ÔÈÙˆ ˙‡hÁ ÈÓe »»»À»««≈≈«»≈«»»ƒ
BÈ‡ B‡ ÁpÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¬≈∆»≈ƒ¿À»≈

.¯B‰Ë B˜ÙqL ,ÈÏ ‰‡¯È CÎÈÙÏ .ÁpÓk¿À»¿ƒ»≈»∆ƒ∆¿≈»

בעיא 14) וכל שם. בנזיר בעיות הם זו, שבהלכה הדינים
תמצי  "אם של בשרשרת כחוליה לה, שקדמה בזו אחוזה
לומר". תימצי כ"אם מקום בכל פוסק ורבינו לומר".

כן 15) לא שאם במת, נגע שלא לו וברור המת מן כזית על
אלא  טהורה אינה צפה שטומאה רבינו, לדעת - נטמא הרי

בלבד. (עבה).16)בשרץ סמיך כמשקה ונעשתה
האחרון 17) הוא זה דין שבהם. האפר מפני סמיכים שהם

בתיקו. ונשאר הבעיות, בשרשרת

.‰e¯‰hL C¯„k18ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ¿∆∆∆ƒ¬¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ
‰¯‰Ë ˜ÙÒ e¯‰Ë Ck ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa≈¿≈ƒ≈¿«¿»»ƒ¬¿≈»√»

ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰19.˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa «»»«¿≈««ƒ≈¿≈ƒ≈¿«¿»
k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ˙Ó ‡ÓË ‡È‰L ‰·¯Ú ?„ˆÈkCe¯ ≈«¬≈»∆ƒ¿≈≈¿ƒ«¿»»

·ÈÒa20ÈÓ dÎB˙Ï e„¯ÈÂ ,dÎB˙a Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»¿¿»≈
ÏÚ Ûˆ ¯kk‰ È¯‰Â ¯Èp‰ ËLÙÂ ,˙‡lÓ˙Â ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿««¿»«¬≈«ƒ»»«

ÌÈn‰ Èt21Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÌÈn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÏÈc·Ó ¯Èp‰Â ¿≈««ƒ¿«¿»«¿ƒ≈¿≈««ƒ¿»≈»«
Bcˆ22B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ‰·¯Úa23, ƒ»¬≈»»≈…»«¬≈¿»√»

.Ûˆ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»

ה"ד.18) פ"ה טהרות נחה 19)תוספתא, הטומאה פירוש,
נחה. שהיא בטומאה נגעה אם וספק צפה, והטהרה

ואינם 20) אילנות גזעי שעל לחוטים דומים גידולים
טומאה. מקבל אינו נייר וכן טומאה. ולא 21)מקבלים

הכיכר. את המים הכיכר.22)טימאו שם.23)של

.Âı¯L24˙b‰ CB˙a ¯Ba Èab ÏÚ Ûˆ ‡ˆÓpL25: ∆∆∆ƒ¿»»««≈¿««
‡ÓË B˜ÙÒ - ‰Óe¯˙Ï26ÔÈÏÚBÙÏe ,27¯B‰Ë Ô˜ÙÒ -28, ƒ¿»¿≈»≈¿¬ƒ¿≈»»

.‰Ùˆ ‰‡ÓË ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒÀ¿»»»

ה"ט.24) פי"א על 25)שם צף והשרץ יין, בו שדורכים
היין. (ראה 26)גבי לתרומה אף חכמים טיהרו במים

ביין. לא אבל ה), בטהרה.27)הלכה חולין אוכלי
חולין 28) לאוכלי אבל במים, אלא טיהרו לא ממש בתרומה

(כסףֿמשנה). ליין מים בין חילקו לא בטהרה

.ÊÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ29¯B‰Ë - ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ30˙‡ÓËÏ , ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ»¿À¿«
BL‡¯·e B„Èa ÏwÓ ‰È‰ ?„ˆÈk ,‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»»≈≈«»»«≈¿»¿…
˜ÙÒ ,˙B¯B‰Ë ˙B¯kk CB˙Ï Ô˜¯Êe ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ»¿»≈
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ˙B¯kka ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚»¿««¿ƒ«ƒ»»≈…»¿¿¿≈
B‡ ‰Ê ÈÏÎa ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆
Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ÈÏk‰ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï…»¿¬≈«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈ƒ
‡Ï B‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡Óh‰ el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚»¿«¿ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒ…
‡ÓË Ï·‡ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - eÚ‚»¿¬≈««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¬»»≈
˜¯fL B‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï BÏ‚¯ B‡ B„È ËLtL∆»«»«¿¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«

¯kk‡ÓË31ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï ƒ»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ»≈»«««¿ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜ÙÒa ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»«¬≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מ"ט.29) פ"ד אחרים 30)טהרות מטמאים אינם שמשקין
כתנאֿ פסק לקולא. דרבנן וספק מדרבנן, אלא התורה מן
שלא  רבינו, דעת משנה' ה'כסף מבאר (ה"ח) [לקמן קמא.
ספק  אבל לבד, במשקין אלא טמא, – ליטמא ספק אמרו
מפני  טעמו, ונראה עצמם. לטומאת אפילו טהור אוכלין
אוכלין. מבטומאת יותר משקין בטומאת החמירו שחכמים
בהניח  יוד, בהלכה לקמן שהרי מאוד, תמוהים ודבריו
כתב  עליה, שנפלו טמאים ספק משקין שיינגבו עד הכיכר
אלא  משקין כאן אין "והרי ומנמק: טמאה, שהיא רבינו

וצע"ג]. ה"ו.31)כיכר" פט"ו לקמן ראה

.Á˙È·Á32˙‡ ‡Óh‰ ËLÙe ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ»««»≈∆
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צט

צט

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ב' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

d¯ÈÂ‡Ï B„È33Ô‰a Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ , »«¬ƒ»»≈»«««¿ƒ»≈…»«»∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ -34‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,35˜ÙÒ ÔÈ‡L ; ««¿ƒ¿≈ƒ¿∆»ƒ¿»∆≈¿≈

ÔÈ‡ÓË Ô‰L ÔÈ˜LÓ eÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿¿«¿ƒ∆≈¿≈ƒ
˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï ˜ÙqÓ36‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ È¯‰ -37, ƒ»≈«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â38‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L , ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»
˙È·Á‰ ÔÓ39˜Ùq‰ el‡ ÔÈ˜LÓ e·¯Ú˙ Ì‡Â . ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈«»≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ïk È¯‰ - ˙È·ÁaL ÔÈ˜Lna««¿ƒ∆∆»ƒ¬≈»««¿ƒ¿≈ƒ
˜ÙÒa40‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,41el‡ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¿∆»ƒ¿»¿≈ƒ»¿«¿ƒ≈

¯epz‰ CB˙Ï42¯epz‰Â ˙t‰ È¯‰ -ÔÈ¯B‰Ë43. ¿««¬≈««¿««¿ƒ

וה"ז.32) ה"ו פ"ה שם חרס 33)תוספתא, של חבית סתם
נגיעה. בלי מאוירה שמטמאה בהלכה 34)היא נתבאר

טמא. – עצמם לטומאת משקין שספק אף35ֿ)הקודמת,
הגירסא  ה"ו, שם בתוספתא כלים. מטמאים שמשקין עלֿפי
ולכתוב  להגיה יש רבינו בדברי שגם ונראה, יום". "טבול
החבית  את מטמא טמא שהרי "טמא", במקום יום" "טבול
הגירסא  את ליישב אפשר ובדוחק לאוירה. ידו כשהושיט
מטמא  שאינו לטומאה, ראשון שהוא באדם ולפרש שלפנינו

שבה.36)כלים. במשקין ולא בחבית לא נגעו ולא
הקודם.37) בדין משקין 38)כמו שספק אףֿעלֿפי

טמא. – חרס,39)להיטמא כלי לאויר שרץ נפל אם
השרץ  בו נגע כאילו הכלי נטמא בתוכו, משקין או ואוכלין
ישר  מתטמאים אינם והמשקין האוכלין אבל ראשון, ונעשה
ובנידון  שניים, נעשו ולפיכך הכלי, מאויר אלא השרץ מן
כלל. המשקין נטמאו לא טהורה שהחבית מכיוון - שלפנינו

מספק.40) טמאים שהם משקין תערובת  כמו 41)מפני
הקודמים. חרס.42)בדינים שם.43)של

.Ëıa¯Ó‰44ÔÙlfL B‡ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa45eÈ‰Â «¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»
B˜ÙÒ - eÊz ‡Ï ˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ eÊz ˜ÙÒ ,˙B¯‰Ë ÌL»¿»»≈ƒ¿¬≈∆»≈…ƒ¿¿≈

¯B‰Ë46. »

ה"ח.44) טיפות.45)שם טיפות ספק 46)שפך כדין
אחרים. לטמא משקין

.ÈÛlÊ47,˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓËe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ƒ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
ÔÈ˜LÓ Ck ¯Á‡ e‡ˆÓÂ48:‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ¿ƒ¿¿««»«¿ƒ«ƒ»∆¿»

dÏË49‰ÈÏÚ Ï‡LÂ50˜ÙqL ;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¿ƒ¿«»∆»¬≈¿»∆¿≈
e·‚piL „Ú ¯kk‰ ÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‡nËÏ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈»ƒƒ««ƒ»«∆ƒ»¿
‰‡ÓË ˜ÙqL ;˜ÙÒa ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»¬≈¿≈»¿»≈∆¿≈À¿»

¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a51ÔÈ‡ È¯‰Â , ƒ¿«»ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈≈
¯kk ‡l‡ ,ÔÈ˜LÓ Ô‡k52˜ÙÒ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L »«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈¿≈»»≈

.‰¯B‰Ë¿»

טמאים.48)שם.47) ספק טהורים בעוד 49)ספק
הכיכר. על דינה.50)המשקין מה לחכם שאל

וי"ח 51) פט"ז הרואים,52).לקמן יטעו נטהרה ואם
ברשות  שספק ויחשבו לפנינו, משקין שספק יודעים שאינם
ונראה  כאן. [ראב"ד טהור. עצמו לטומאת אפילו היחיד
זמן  שכל רבינו, של סברתו מפרש אלא משיג שאינו
המשקין, מבחינת השאלה את דנים אנו קיימים, שהמשקין

טהור, – אחרים לטמא משקין שספק בידינו, קבלה והרי
משקין, טומאת מדין הענין יצא המשקין, כשנתנגבו אבל

ברה"י]. טומאה ספק ככל הכיכר את דנים ולפיכך

.‡È˜ÙÒ53ÌÈ„È54ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ‡nË˙‰Ï ÔÈa , ¿≈»«ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿«≈¬≈ƒ
Ô˙¯‰ËÏ ÔÈa55˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰ ?„ˆÈk ,¯B‰Ë - ≈¿»√»»»≈«»»»¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe56;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ , ¿»»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ»≈»«»≈…»«
,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L B‡∆»»»¿≈¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ»≈»«»≈…»«∆»»»««¿»
„Á‡a Ú‚Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ‰‡ÓË ˙Á‡Â¿««¿≈»¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿∆»
eÈ‰L B‡ ;‰¯B‰ha ˜ÙÒ Ú‚ ‰‡Óha ˜ÙÒÂ ,Ô‰Ó≈∆¿»≈«¿≈»»«»≈«¿»∆»
„Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿¿»»¿≈ƒ»ƒ∆»»¿∆»
˜ÙÒ Ú‚ ‡Óha ˜ÙÒ ,Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,‡ÓË»≈¿»«¿∆»≈∆»≈«»≈»«»≈
˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ¯B‰ha«»»«∆»»»««¿»¿««
,Ô‰ÈLa Ú‚Â ¯B‰Ë ¯kÎÂ ‡ÓË ¯kk ÂÈÙÏe ‰‡ÓË¿≈»¿»»ƒ»»≈¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈∆
‰‡ÓË B‡ ¯B‰ha ‰¯B‰h‰Â ‡Óha ‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»«»≈¿«¿»«»¿≈»
,eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ„i‰ - ‡Óha ‰¯B‰h‰Â ¯B‰ha«»¿«¿»«»≈«»«ƒ¿∆»

eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ¯kk‰Â57˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈ƒ»»»¿≈
ÔÏÈaË‰Â58ÔÏË B‡59Ô‰a e¯‰hL ÌÈn‰L ˜ÙÒ , ¿ƒ¿ƒ»¿»»»≈∆««ƒ∆»¬»∆

ÔÈÏeÒt Ô‰L ˜ÙÒ ÌÈ„iÏ ÌÈ¯Lk60Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , ¿≈ƒ«»«ƒ»≈∆≈¿ƒ»≈≈»∆
¯eÚMk61ÏÚ ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰L ˜ÙÒ ,Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ «ƒ»≈≈»∆»≈∆»»»»≈«

.˙B¯B‰Ë ÂÈ„È È¯‰ - ‰È‰ ‡lL ˜ÙÒ B„È»»≈∆…»»¬≈»»¿

מ"ד.53) פ"ב למעלה 54)ידים נתבארו ידים, טומאת דיני
אם 55)בפ"ח. שנסתפק אלא וודאית, היא הטומאה אם

כדין. אותן נתבאר 56)טיהר לטומאה, ראשונים שהם
מראשון  אלא מתטמאים אינם שידיים ה"א), (פ"ח למעלה

להתטמא. דוגמא זאת דוגמאות 57)לטומאה. כאן עד
"לטהרתן". דוגמאות ואילך ומכאן לקודש 58)לטמא,

הי"ב). פי"ב למעלה מים 60)לתרומה.59)(ראה כגון
מונה  ה"ז ברכות מהל' בפ"ו [רבינו מלאכה. בהם שנעשתה

המים]. את הפוסלים דברים –61)ארבעה לנטילה שיעור
הגוף. לטבילת כמו סאה, ארבעים – לטבילה הלוג, רביעית

.·È- ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ B„È ‰˙È‰»¿»»««¿≈»¿≈≈«≈ƒ
˙B¯‰Ë ‰OÚÈ ‡lL BÏ ÔÈ¯ÓB‡62ÈzL ÏhiL „Ú ¿ƒ∆…«¬∆¿»«∆ƒ…¿≈

ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ˙B¯‰Ëa Ô‰Ó ˙Á‡a Ú‚ Ì‡Â ;ÂÈ„È»»¿ƒ»«¿««≈∆ƒ¿»…∆∆ƒ…»»
.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë -»√»¿

בתוספתא 62) מקוואות, שני לדין זה דין מדמה רבינו
ה"ב. למעלה שהובאה ה"ג, פ"ב מקוואות

âטבת ב' שני âיום
øOò äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨¨¨

לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבאר
דבר.

.‡ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ ˜ÙÒ ?„ˆÈk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈«»≈»«√»ƒ
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙LÂ ÔÈ‡ÓË2‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ˜ÙÒ ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈ƒ»≈∆…»«¿∆…

eÏÙpL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL ˜ÙÒ ,‰˙L»»»≈∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿

יום שני 
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ק הטומאות ק אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ב' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‡lLÂ ‡a ‡lL ˜ÙÒ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈∆…»¿∆…
B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - eÏÙ»¿¬≈∆»¿≈ƒ»«√»ƒ¿≈ƒ
eÏÙ B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L»»«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿
˙B¯‰Ëa Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ ˙B¯‰Ë È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ el‡≈»≈…»«¬≈¿»≈¿¿≈
Ô‰L ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˜ÙÒ ÏÎB‡‰»≈¿≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ∆≈
‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿»≈¬≈∆»¿≈»≈¿»

‰ÈeÏz3˙B‡ÓË È„ÏeÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë -4 ¿»»¿≈…«≈¿≈ƒ«¿≈À¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L5·‡ Ï·‡ .¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»»¬»«

‡l‡ ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L [‰‡Óh‰]«À¿»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»≈∆»
Ò¯t‰ ˙Èa ÔB‚k ,˜ÙÒa ‡ÓË BÓˆÚ ·‡‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»»«¿»≈¿»≈¿≈«¿»
BÓk ,ÔÚbÓ ˜ÙÒ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â¿∆∆»«ƒ∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

עליו 2) גזרו שחכמים י) הלכה ח (פרק למעלה נתבאר
לטומאה. כשני מדרבנן 3)שיהיה טמאה שהיא תרומה

לשרוף  אסרה שהתורה אותה, לשרוף ואסור באכילה אסורה
ולפיכך  התורה, מן טהורה זו תרומה והרי טהורה תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", הטומאות 4)נקראת כל
הטומאה". "וולד נקראים ולמטה גויים,5)מראשון כגון

חכמים. גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה

.·,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ˙¯‰Ë ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ¿≈«Àƒƒ»√«¿≈À≈∆¿»√»
‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ?„ˆÈk .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈À≈∆¿»√»

˙B¯‰Ëa ‰‡ÓË ˜ÙÒ Ô‰Ï „ÏBpLel‡ È¯‰ - Ô‰È ∆«»∆¿≈À¿»¿»√≈∆¬≈≈
ÏÎk ,ÌÈ¯B‰Ë6‡l‡ ‰‡ÓË Ô‰Ï ÔÈ‡Â .Ôlk ˙B˜Ùq‰ ¿ƒ¿»«¿≈À»¿≈»∆À¿»∆»

.˙È‡cÂ ‰‡ÓËÀ¿»«»ƒ

ר"מ).6) רומא (דפוס "בכל" להיות: צריך

.‚ÂÈÏÚ LiL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ?„ˆÈk ˙Ba¯w‰ ˜ÙÒ¿≈«»¿»≈«¿À«ƒƒ∆≈»»
˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰ ÔB‚k ,˙Ba¯˜ ‰MÓÁ ˜ÙÒ¿≈¬ƒ»»¿»¿»ƒ»∆≈»∆»¿≈

˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ B‡ ˙B·ÈÊ LÓÁ7Ôa¯˜ ‰‡È·Ó - »≈ƒ¿≈»≈≈≈ƒ»»¿»
ÂÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯B‰ËÂ „Á‡∆»¿»∆¡…«√»ƒ¿≈«¿»»»

.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰·BÁ»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿À¿≈«»»

יולדת 7) לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק שהפילה כגון
אסורה  הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה

קודש. לאכול

.„‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ?„ˆÈk ÌÈÚ‚ ˜ÙÒ8- ¿≈¿»ƒ≈««∆…ƒ¿«¿À¿»
˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»¿∆≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿

ÌÈÚ‚9. ¿»ƒ

נטמא 8) אינו מצורע הכהן. שטימאו לפני הספק נולד אם
טמא. שהוא הכהן אמר שלא זמן ה.9)כל הלכה
צרעת"]. טומאת "הלכות נקראו: [במקומן

.‰˙Áz ·LBiL Ú¯ˆÓ ?„ˆÈk ¯·BÚÂ „ÓBÚ ˜ÙÒ¿≈≈¿≈≈«¿…»∆≈««
ÔÏÈ‡‰ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿«»≈»≈∆¡ƒ»»»ƒ»
¯B‰h‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ‡Ï ˜ÙÒ ‡ÓËÂ¿»≈»≈…∆¡ƒ»»¿≈ƒ»»«»

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ·LBÈ10˜ÙÒ ,ÂÈzÁz ¯·BÚ Ú¯Bˆn‰Â ≈««»ƒ»¿«¿»≈«¿»»≈

B˜ÙÒ - „ÓÚ ‡Ï ˜ÙÒ ¯B‰h‰ ‡ÓËÂ Ú¯Bˆn‰ „ÓÚ»««¿»¿ƒ¿»«»»≈…»«¿≈
.¯B‰Ë»

מן 10) למדו יד סימן י"ב הלכה תזריע פרשת כהנים בתורת
והטהור  האילן תחת עומד "הטמא מו): יג, (ויקרא הכתוב
המצורע  ועל עליו מאהיל שהאילן (מפני טמא - עובר
- עובר והטמא האילן תחת עומד הטהור כאן), שמקומו
הוא  שהרי המצורע, של מושבו מקום זה שאין (מפני טהור

טמא". - עמד אם עובר), רק

.ÂÌÈˆ¯L ˜ÙÒ11ı¯L ˜¯Ê ?„ˆÈk .ÔÈ˜¯Êp‰ ˜ÙÒ ‰Ê ¿≈¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ≈«»«∆∆
ÔÈ·Ï ¯kk ˜¯fL B‡ ,˙B¯kk‰ ÔÈ·Ï ‡ÓË ¯·„ B‡»»»≈¿≈«ƒ»∆»«ƒ»¿≈

Ú‚ ˜ÙÒÂ ,˙B‡Óh‰12B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ,¯ «¿≈¿»≈»«»≈…»«¬≈∆»
.‰‡ÓËa Ú‚B BÈ‡L ¯B‰h‰ ¯kk‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ƒ»»«ƒ»«»∆≈≈«¿À¿»
‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk - ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒ∆»
˙ÚLk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,Bcˆa ÏÙ Ck ¯Á‡Â Ba Ú‚»«¿««»»«¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿«

.Ô˙‡ÈˆÓ¿ƒ»»

מציאתן".11) כשעת שרצים "ספק י"ב: הלכה ד פרק שם
שרצים  ספק "ואיזהו אמרו: ה) הלכה ה (פר שם ובתוספתא

הנזרקין". ספק זה חכמים? שעבר 12)שטיהרו בשעה
בכיכרות. נוגע אינו שנח אחר אבל עליהן,

.ÊÏL ˙B¯kk Èab ÏÚ ˙Îl‰Óe ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰«∆∆¿ƒ«À¿»¿«∆∆««≈ƒ»∆
Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Óe¯z13¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ14, ¿»»≈»«»≈…»«¿≈»

‰‡Óh‰ ‰Á ‡lL ÈtÓ15Ú‚BÂ Ba ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ .16 ƒ¿≈∆…»»«À¿»»¿»¿«∆∆¿≈«
‰na .˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ˙Ó ˜ÙÒ ÈÁ ˜ÙÒ ,˙B¯kka«ƒ»»≈«»≈≈¬≈≈¿«∆
Ì‡ Ï·‡ ;dÏ ‰ÎÏ‰Â ezÏËpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»«¿»¿»»¬»ƒ

‰ÈÙa ˙Ó ‡ˆÓ17˙B‡ÓË el‡ È¯‰ -18ÈÁ e‰e‡¯ . ƒ¿»≈¿ƒ»¬≈≈¿≈»«
e‰e‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÙa19el‡ È¯‰ - ‰ÈÙa ˙Ó ¿ƒ»««ƒ∆¿»≈¿ƒ»¬≈≈

˙B¯B‰Ë20ÈÙa ‰Ï·p‰Â ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰ ÔÎÂ . ¿¿≈«∆∆¿ƒ«À¿»¿«¿≈»¿ƒ
ÌÈ¯B‰Ë e¯·ÚL B‡ ÌÈ¯B‰h‰ ÔÈa e¯·ÚÂ ·Ïk‰«∆∆¿»¿≈«¿ƒ∆»¿¿ƒ
ÌB˜Ó ‰‡ÓhÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ¿≈∆≈«À¿»»

Úe·˜21Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ Ô‰a ÔÈ¯wÓ eÈ‰ . »«»¿«¿ƒ»∆«»»∆¬≈≈
ÔÈÁpÓk22˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ ˜ÙqÓ Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡nËÓe , ¿À»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«ƒ»≈ƒ»ƒ¿

¯‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰23. «»ƒ¿∆ƒ¿»≈

המת.13) היחיד.14)השרץ ברשות טומאה 15)אפילו
טהור. שספקם "הנזרקים", בגדר נכללה בתנועה שהיא

בכיכרות.16) נגע שהשרץ ראינו שירדה 17)פירוש אחר
הכיכרות. מציאתן.18)מן כשעת הטומאות שכל

כן.19) חזקת 20)אחר זה) (לשרץ לו שהייתה מפני
הוא 21)טהרה. ולפיכך קבוע, מקום אינו חיים בעלי פי

"נזרקים". השרץ 22)בכלל הניקור שבשעת פי על אף
טומאה 23)מתנועע. אפילו הרבים שברשות ח, בהלכה

מספק. מטמאה אינה מונחת

.Á˙eL¯a ˙ÁpnL ‰‡ÓË ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ¿≈¿»«ƒ≈«À¿»∆À««ƒ¿
.¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒ ,ÌÈa¯‰»«ƒ»≈»«»»≈…»«¿≈»
- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿»≈»«»»≈…»«

˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ24ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ¿≈»≈¿»≈«¿≈∆ƒ¬¬»ƒ
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הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ב' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‡L ÈtÓ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a elÙ‡˙Úc Ô‰a ÔÈ ¬ƒƒ¿«»ƒƒ¿≈∆≈»∆««
Ï‡M‰Ï25¯‡a˙iL BÓk ,26. ¿ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈

לזו.24) הקודמות בהלכות שנמנו הספיקות עשרת
מנימוק 25) חכמים טיהרו הספיקות אלו שכל רבינו, דעת

משנה). (כסף שאין 26)זה שמי ב, הלכה ט"ז פרק לקמן
והטעם, היחיד. ברשות אפילו טהור ספיקו להישאל דעת בו
למדנו  טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה שספק מפני

בה יש ואשה השאלה מסוטה, על ולענות להישאל דעת
בלבד. לה הדומה את ממנה ללמוד ואפשר

.Ë˙eL¯a ‡ÓË ¯·„ ‰È‰ ?„ˆÈk ˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ¿≈¿≈¿À≈«»»»»»≈ƒ¿
¯·c‰ ‰È‰L B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯B‰Ë ¯·„Â „ÈÁi‰«»ƒ¿»»»ƒ¿»«ƒ∆»»«»»
,Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,CÙ‰Ï¿≈∆¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«

ËÈÒ‰L B‡27,ËÈÒ‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ∆≈ƒ∆∆»≈∆¿≈»«≈∆≈ƒ
‡OÓa ‡nËÓ ‡Óh‰ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡28‰È‰L B‡ , ƒ»»«»»«»≈¿«≈¿«»∆»»

ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡a ‡nËÓ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿«≈¿…∆¿∆¡ƒ«∆»≈∆¿≈
Èt ÏÚ Û‡ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆∆¡ƒ¬≈∆»««ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡MÏ ‡B·iLk ,¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL∆¿≈¿»«ƒ»¿∆»ƒ»≈¿ƒ

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ ,zÏ·Ë Ì‡ :BÏ29‰Ê È¯‰ - Ï·Ë Ì‡ . ƒ»«¿»≈¿»∆¿≈ƒ»«¬≈∆
Ô‰ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â ;ÁaLÓ¿À»¿ƒ…»«¿»»¿»¬≈≈

.¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL ,˙B¯B‰Ë¿∆¿≈¿»«ƒ»

ממקומו.27) כמשא.28)הזיז שהיסט רבינו דעת
תטבול.29) ולפיכך

.ÈÛe¯O ‡ˆÓpL ı¯L30ÔÎÂ ,ÔÈÏÎ‡ Èab ÏÚ ÁpÓe ∆∆∆ƒ¿»»À»««≈√»ƒ¿≈
‰ÈeÏa ˙‡ˆÓpL ˙ÈlË31B‡ ‰¯e·L ˙‡ˆÓpL ËÁÓe «ƒ∆ƒ¿≈¿»««∆ƒ¿≈¿»

‰„eÏÁ32˙eL¯a ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÈa ¬»≈«≈ƒ¬≈≈¿ƒ≈ƒ¿
¯Á‡ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿≈¿ƒ∆»««
ÚbÓa ÌÈÏk‰ e‡ÓËpL ¯Á‡Â Û¯O ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL∆»«»√»ƒƒ¿«¿««∆ƒ¿¿«≈ƒ¿««
˙Èlh‰ ‰˙Ï·e ‰„ÈÏÁ‰ B‡ ‰¯aL ËÁn‰Â ˙Èlh‰««ƒ¿«««ƒ¿¿»∆¡ƒ»»¿»««ƒ

‰¯‰hL „Ú33.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL , «∆»¬»∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מטמא.30) שבלתה.31)ואינו לפני שנטמאה וידוע
בה.32) להשתמש ראוייה שאינה מפני מטומאתה ויצאה
נטהר.33) - שבלה טמא בגד

.‡È¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‡ÓË BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»
BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ ‡e‰ - È‡34ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆¡»«¿≈«¿¿««ƒ≈≈

- ˙B¯‰Ë ‰OÚ Ì‡ ‡l‡ ;˙B¯‰Ëa ˜ÒÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¬…ƒ¿»∆»ƒ»»¿»
Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰BÓˆÚÏ LeÁÈ35,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú . ¬≈≈¿¿»¿«¿≈≈ƒ¿»

ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ≈
„ÚÂ ,‡ÓË ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL .¯B‰Ë - „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿≈
˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈…ƒ¿»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿
¯ÓB‡ „ÚÂ ,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,‡ÓË ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ;‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ»∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆∆…
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a :‡ÓËƒ¿»ƒ¿«»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ

¯B‰Ë36. »

"שאדם 34) א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים

עדים" ממאה יותר עצמו על עצמו 35)נאמן הוא פירוש,
(כסף  שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק ולא ייזהר כן גם

דין 36)משנה). מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל
וגם  נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים
כמו  שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה

אחד]. בעד

øOò äML ÷øt1 ¤¤¦¨¨¨
הרבים 1) ברשות טומאה ספק טיהרו מה מפני יבאר

טהור  בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו
בגדי  ודין היחיד. ברשות שורפים חזקה זו אי על טמא. או
גבם  על עושים ואם הארץ עם כבגדי מידרס הם אם התינוק

טהרות.

.‡‰Ó ÈtÓ2˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒ ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ƒ¿≈»ƒ¬¬»ƒ¿≈À¿»ƒ¿
ÔÓÊa ‰‡ÓËa ÁÒt ÔÈOBÚ ¯eav‰ È¯‰L ?ÌÈa¯‰»«ƒ∆¬≈«ƒƒ∆«¿À¿»ƒ¿«

ÔÈa¯Ó ÌÈ‡Óh‰L3˙ÈÁ„ ˙È‡cÂ ‰‡ÓË Ì‡ . ∆«¿≈ƒ¿ÀƒƒÀ¿»«»ƒƒ¿≈
Ïk ¯eq‡L ;‰‡ÓË ˜ÙÒÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ô‰ÈtÓƒ¿≈∆«»…∆ƒ¿≈À¿»∆ƒ»
˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ˙B˜Ùq‰«¿≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

˙B¯eÒ‡4?„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . ¬ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ
‰¯zÒpL ‰ËBÒ È¯‰L5- ˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆¬≈»∆ƒ¿¿»««ƒ∆«»»»≈

dÏÚ·Ï ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰6‰zLzL „Ú7. ¬≈ƒ¿≈»¿«¿»«∆ƒ¿∆

ה"י.2) פ"ו טהרות טמאים 3)תוספתא ישראל שרוב
שני  לפסח נדחים - מועטים טמאים אבל מת, טומאת
[בסוטה  בטהרה. מקריבים והטהורים באייר, עשר בארבעה
שספק  למדו, מסוטה אחר: נימוק אמרו ב ט, ובחולין ב כח,
היחיד  ברשות היא וסוטה טמא, – היחיד ברשות טומאה

לרה"ר]. ממנה ללמוד הי"ז.4)ואין אשה 5)פי"ח
פלוני  איש עם תסתרי אל לה ואמר בעלה, לה שקינא

סוטה. נקראת - עמו -6)ונסתרה שזינתה איש אשת
"טומאה". לזנות קראה והתורה לבעלה, מים 7)אסורה

ואילך). ו ה, (במדבר בתורה ככתוב המאררים

.·ÌÈL dÏÚB·e ‰ËBq‰L ÌLÎe8‰‡ÓË ˜ÙÒ Ck , ¿≈∆«»¬»¿«ƒ»¿≈À¿»
È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰LÏL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈLaƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿»ƒ¿«»ƒ¬≈
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ¯B‰Ë ÌL Ì˙‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»»»»ƒ¿»«ƒ«∆¿»ƒ
˙Ú„ Ba LÈ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ‰Ê ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿»¿»≈≈««

‰ËBÒk ,BÏ Ú¯‡ ‰Ó epnÓ L¯„ÏÂ Ï‡M‰Ï9Ï·‡ ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«¿»¬»
·ÈL‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆»»∆≈≈«¿»ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈÏ‡BMLk ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»¿∆¬ƒ¬≈¿≈»

?„ˆÈk10„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á˙Ú ≈«≈≈∆»»∆≈««
ÈB·Óa B‡ ¯ˆÁa e‡ˆÓpL Ï‡M‰Ï11ÌL LiL ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿»≈¿»∆≈»

el‡ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒÂ eÚ‚ ˜ÙÒÂ ,‰‡ÓËÀ¿»¿»≈»¿¿»≈…»¿¬≈≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈…∆≈««¿ƒ»≈««ƒ

.¯B‰Ë B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL∆««»≈ƒ¿«»ƒ¿≈»

א.8) נז, על 9)נזיר לענות דעת בה ויש גדולה שהיא
מ"ו.10)שאלות. פ"ג חכמי 11)טהרות בתקופת

בתים  אלא לרחוב ישר פתוחים הבתים היו לא התלמוד
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קב הטומאות קב אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ב' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

פתוחות  החצרות ופתחי לחצר, פתוחים היו אחדים
והמבוי. החצר דרך היתה הרבים לרשות והיציאה למבואות,

.‚‡Óeq‰12˙eL¯a Ô˜ÙÒ - ‰ÏÈla Cl‰Ó‰Â ÔLi‰Â «»¿«»≈¿«¿«≈««¿»¿≈»ƒ¿
Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba LiL ÈtÓ ,‡ÓË „ÈÁi‰13‰na . «»ƒ»≈ƒ¿≈∆≈««¿ƒ»≈«∆

B˜ÙÒ Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÏkL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…∆≈««ƒ»≈¿≈
Ïe˜L ¯·c‰ ‰È‰La ?¯B‰Ë14Ï·‡ ;‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡Â »¿∆»»«»»»¿≈»¬»»¬»

‡ÓËpL B˙˜ÊÁL Úe„È ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡15‰Ê È¯‰ - ƒ»»«»»»«∆∆¿»∆ƒ¿»¬≈∆
˜BÈz ?„ˆÈk .‡ÓË16‡ÓË17‰qÚ‰ „ˆa ‡ˆÓpL »≈≈«ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»ƒ»

‰‡ÓË ‰qÚ‰ È¯‰ - B„Èa ˜ˆa‰Â18˜BÈz‰ C¯cL , ¿«»≈¿»¬≈»ƒ»¿≈»∆∆∆«ƒ
ÁtËÏ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â .B˙˜ÊÁ ‡È‰ CÎ·e20‰˜ÊÁ ÏÚ ¿«≈«¿»ƒ∆¿»¿≈¿ƒ«¬»»

BÊ21.

ה"ו.12) פ"ג טהרות שבענין 13)תוספתא ואףֿעלֿפי
שאלות. על לענות אפשרות לו אין שתי 14)הנידון

יותר  לאחת נוטה הדעת ואין שקולות, האפשרויות
אפשרות 15)מלחברתה. את מחזק הדברים מצב

מ"ח.16)הטומאה. פ"ג כתוב 17)טהרות במשנה
יודעים  אנו אין שאם "טמא", הוסיף ורבינו סתם, "תינוק"
הוא  שמא ספיקות: שני כאן יש הרי טמא, או טהור הוא אם
לידו. הבצק נתן טהור אדם אלא נגע לא ושמא טהור,
מפני  טמא שהתינוק אמרו, ה"ה שם בתוספתא [אמנם
ואמרו  התנו אולם אותו, ומנשקות מגפפות נדות שנשים
שאין  מפני טהור, מלוכלך אבל בלבד נקי בילד רק שזה
לכתוב  רבינו העדיף ולפיכך המלוכלך, את לנשק דרכן
מאיזה  טמא שהוא בו כשיודעים זאתֿאומרת טמא, תינוק

שהוא]. בפירושו 19)כחכמים.18)טעם (רבינו בעיסה
מפרש, א פו, בחולין וכן א. פ, בקידושין [רש"י למשנה).
שם, מצויים מתים ושרצים באשפה, לטפח תינוק של שדרכו
מפרש  שם) (בחולין תם ורבינו ודאית. היא בבצק והנגיעה

ה"י. לקמן ראה או 20)כרבינו]. תרומה היה הבצק אם
א.21)חלה. פ, קידושין יוחנן, כר'

.„ÔÈ˜LÓ eÈ‰22‰iÁ B‡ ‰Ó‰·e ,¯B‰Ë ˜ˆ·e ÔÈ‡ÓË »«¿ƒ¿≈ƒ»≈»¿≈»«»
- Ô˙ÎÈL ÌB˜Ó ˜ˆaa ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ˙BÙBÚ B‡««ƒ¿ƒ¿»«»≈¿¿ƒ»»

‰˜ÊÁ23e‰e‡nËÂ ˜ˆaa eÎLÂ ÔÈ˜LÓ e˙ML24. ¬»»∆»«¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿
CÁÏzL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈ·e ,‰¯t ÌL ‰˙È‰»¿»»»»≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«≈

¯B‰Ë ˜ˆa‰ È¯‰ - dBLÏ ˙‡25‰Ó‰a‰ Ïk ¯‡L·e . ∆¿»¬≈«»≈»ƒ¿»»«¿≈»
‰Èt ˙‡ ·bzL È„k -26.‡ÓË ˜ˆa‰ - ‰fÓ ˙BÁt . ¿≈∆¿«≈∆ƒ»»ƒ∆«»≈»≈

È¯‰ - ˜ˆa‰ „ˆa ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,·Ïk ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿««»≈¬≈
CÏÈÏÂ ÔBÊn‰ ÁÈp‰Ï ·Ïk ÏL Bk¯c ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ‰Ê∆»∆≈«¿∆∆∆¿«ƒ««»¿≈≈

ÌÈn‰ Ï‡ BÏ27ÔÈÏB‚¯z‰ ˙¯È˜ ˜ˆaa ‡ˆÓ .28Ì‡ : ∆««ƒƒ¿»«»≈¿ƒ«««¿¿ƒƒ
Ô‰Èt ˙‡ e·biL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈa LÈ≈≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«¿∆ƒ∆

ı¯‡a29Ô˙˜ÊÁL ,‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë ˜ˆa‰ - »»∆«»≈»¿ƒ»»≈∆∆¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈÙaL ÔÈ˜Lna ˜ˆaa e¯wÂ e˙ML∆»¿ƒ¿«»≈««¿ƒ∆¿ƒ∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡30ÏL ‰‡e·aL ,ÔÈÏeÏˆ ÔÈ˜Ln‰ eÈ‰La ¬ƒ¿∆»««¿ƒ¿ƒ∆»»∆
ÌÈ¯eÎÚ Ï·‡ ;Ô‰a ˙¯k ˜BÈz31,¯B‰Ë ˜ˆa‰ - ƒƒ∆∆»∆¬»¬ƒ«»≈»

¯k ÔÈ˜Ln‰ ÌB˜Ó ‰È‰ - ÔÈ˜Lna e¯w el‡L∆ƒƒ¿««¿ƒ»»¿««¿ƒƒ»
t ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÏˆ eÈ‰ Ì‡ .˜ˆaa˙˜ÊÁa ˜ˆa‰L È «»≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆«»≈¿∆¿«

ÔÈÏBz ‡l‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ‰‡ÓË32. À¿»≈¿ƒ«¬»»∆»ƒ

כאן.23)שם.22) יש מכריעה ואףֿעלֿפי 24)הנחה
החזקה. מפני טמא הבצק להישאל, דעת בהם שאין

לבצק,25) שהגיעה לפני לשונה שליחכה תולים אנו
ללחך  פרות של דרכן שכן הטמאים, המשקין את והעבירה

השתייה. אחר לשונן "כדי 26)את הגירסא במשנה
שאר  של דרכן שאין מפני מאליו, שיתנגב פירוש שיתנגב",

בלשונן. הפה את לנגב יעקב 27)הבהמות בן אליעזר כר'
אנו 29)שם.28)שם. ולפיכך תרנגולים, של דרכם כך

מקוריהם. על טמאים מים היו לא הנקירה שבשעת תולים
ב.30) פ, ר'31)קידושין בדברי יוחנן ר' של כפירושו

לבנים  מים בין הבדל כל שאין ומשמע, שם. לוי בן יהושע
בלבד. צלילותם ומכריעה אדומים, שם,32)או יוחנן כר'

לו. מסייעת שברייתא

.‰‡È‰ BÊÈ‡33˙eL¯a ‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ‰˜ÊÁ ≈ƒ¬»»∆¿ƒ»∆»ƒ¿
ÌÈÚc¯Ùˆe ÌÈˆ¯Le ˙Èaa ‰qÚ ?„ÈÁi‰34ÔÈÏtËÓ «»ƒƒ»««ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

·¯ Ì‡ :‰qÚa Ô¯OaÓ ˙BÎÈ˙Á e‡ˆÓÂ ,ÌL»¿ƒ¿¿¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ…
ÌÈˆ¯L ÌÈÏtËÓ‰35Ì‡Â ,Û¯O˙Â ‰‡ÓË ‰qÚ‰ - «¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ

.‰¯B‰Ë - ÌÈÚc¯Ùˆ ·¯‰»…¿«¿¿ƒ¿»

יוחנן.33) כר' בתורה 34)שם, מטמאים. אינם צפרדעים
ושרצים  המטמאים, שרצים שמונה נמנו כטֿל) יא, (ויקרא
מקום, בכל האמור "שרצים" [סתם מטמאים. אינם אחרים

אלה]. לשמונה ורש"י 35)הכוונה יוחנן, ר' של לשונו
שם  מצויים שרצים להיות מוחזק הבית "אם שם: מפרש
לזה  יוחנן ר' קורא למה לבאר התכוון מצפרדעים". יותר
הוא  ולפיכך מחזקה. עדיף ורוב כאן רוב והלא "חזקה",
אם  יודעים אנו אין שהרי ממש, רוב אינו שהרוב מפרש,
שהבית  אלא בבית שרצים רוב היה החתיכות שנפלו בשעה

חזקה. על שסמכנו מזה, ויוצא בכך. מוחזק

.ÂeÈ‰36˙B¯‰Ëe ˙B‡ÓË37Bcˆa38,epnÓ ‰ÏÚÓÏ B‡ »À¿¿»¿ƒ¿«¿»ƒ∆
eÚ‚ ˜ÙÒÂ B˙ÈlËa ÛhÚ˙Â39˙Úa eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈»¿»≈…»¿»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ :ÛhÚ˙pL40; ∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈»≈
‰ÈÏÚ ÔÈÏ‡L - Ì„‡ È„Èa ‰‡a‰ ‰‡ÓË ˜ÙqL41. ∆¿≈À¿»«»»ƒ≈»»ƒ¿»ƒ»∆»

ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ápn‰ ÈÏÎa elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«À»««≈«¿«¬≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba LiL∆≈««ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿≈

ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .¯B‰Ë42.‡ÓË B˜ÙÒ - »¿ƒƒ∆¿»∆…ƒ«¿≈»≈

ב.36) ה, בנדה מובאה ה"א, פ"ד טהרות תוספתא
כגון 37) פירוש, וטומאות". "וטהרות הגירסא שם בגמרא

טהור.38)שרץ. הגירסא 39)והוא ובגמרא , בתוספתא
הדברים: ופירוש רבינו. בדברי גם כך לגרוס ונראה "נגע".
והמדובר  ונטמאה, בטלית השרץ נגע אם הוא הספק
טמאה  הטלית אם והואֿהדין בטהרות, נגעה ודאי כשהטלית
ולא  בה ונתעטף ידיו שפשט בשעה בטהרות נגעה וספק
אופנים  כמה עוד שביארו שם, ותוספות רש"י ראה הרגיש.

ספיקות. דעת 40)של בה אין שהטלית ואףֿעלֿפי
להישאל  דעת בו שאין שדבר למעלה ואמרנו להישאל,
שהספק  מפני טמא כאן טהור, ספיקו היחיד ברשות אפילו

שם). (נדה ידיו שפשט האדם עלֿידי האנשים 41)בא
להישאל.נשא  דעת בו שיש כמי הדין ולפיכך עליה, לים
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קג

קג

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ב' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מאליו 42) מובן ממש, איֿאפשר אם שנגע. לוודאי קרוב
(כסףֿמשנה). להשמיענו צריך ולא טמא שהוא

.Ê‰Óe¯z ÏL ¯kk43Ò¯„Óe Ûc‰ Èab ÏÚ Ôe˙pL44 ƒ»∆¿»∆»««≈««ƒ¿»
,Ò¯„na ÚbÈ ‡lL ÏtiLk BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,ÂÈzÁz Ôe˙»«¿»¿ƒ∆¿»¿∆ƒ…∆…ƒ««ƒ¿»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡45¯kk‰ ‡ˆÓe ‡·e , ««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»»«ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa46B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ -47:¯ÓB‡ È‡L ; ¿»«≈¬≈¿»√»∆¬ƒ≈

‰Ê ÌB˜Óa B˙e BÏËe ‡a Ì„‡48È¯a :¯Ó‡ Ì‡Â . »»»¿»¿»¿»∆¿ƒ»«»ƒ
Ú‚Â ÏÙ È‡ceL ;‡ÓË - Ô‡ÎÏ Ì„‡ ‡a ‡lL ÈÏƒ∆…»»»¿»»≈∆««»«¿»«

.ÏÙpLk Ò¯„na«ƒ¿»¿∆»«

א.43) ד, נדה ונטמא.44)ברייתא, הזב עליו שדרס דבר
למקום 45) מתגלגלת עליו הנופלת והכיכר משופע, מקום

הטהור.46)טהור. הכיכר 47)במקום אומרים אנו ואין
למקום  והגיעה נתגלגלה השיפוע ומפני המדרס, על נפלה

ותיטמא.48)הטהור. תיפול שלא כדי

.Á˜BÈz49ÌÈpLBM‰Â ˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ‡ˆÓpL ƒ∆ƒ¿»¿«≈«¿»¿««ƒ
ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈpLBL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa¿»««ƒ∆≈»«ƒ∆»ƒ¿

¯B‰Ë B˜ÙÒ - ‰‡Óh‰50Ì˙e ÔËwÏ ¯Á‡ ‡nL , «À¿»¿≈»∆»«≈ƒ¿»¿»»
BÏ51ÂÈÏk - ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ‰ ¯BÓÁ ÔÎÂ .52 ¿≈¬»≈¿≈«¿»≈»

Ô‰a CÚÓ˙ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë53eÚ‚Â ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈»∆¿»¿
‡Ï e‡ˆÓpLÎe ,Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯·˜a¿∆∆ƒ¿≈∆≈««ƒ»≈¿∆ƒ¿¿…

ÔÈÚ‚B e‡ˆÓ54.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏÎÂ , ƒ¿¿¿ƒ¿»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מ"ז.49) פ"ג אומרים 50)טהרות אנו ואין טהור, התינוק
ונטמא. וקטפן הקברות לבית בהלכה 51)שנכנס נתבאר

היחיד  ברשות אף ספיקו להישאל, דעת בו שאין שקטן ב,
שעליו.52)טהור. החמורים 53)הכלים כדרך

ולכאן. לכאן ומתגלגלים הארץ על במקום 54)ששוכבים
טומאה.

.Ë˜BÈz55‰È‰L B‡ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa OÙBz ‰È‰L ƒ∆»»≈¿»∆»ƒ∆»»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙÒ - ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k Èab ÏÚ ·ÎB¯≈««≈¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ

‡ÓË56ÂÈÏÚ Ï‡L ÂÈ·‡L ÈtÓ ,57. »≈ƒ¿≈∆»ƒƒ¿»»»

ה"ד.55) פ"ג טהרות דעת 56)תוספתא בו שאין אע"פ
אביו.57)להישאל. את שואלים לתינוק, הנוגע בכל

.È˙B˜ÙÒ ‰Úa¯‡Â58˜BÈz :˜BÈ˙a ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¿«¿»»¿≈»¿¬»ƒ¿ƒƒ
ÏBÎÈ BÈ‡LBÓk ez‡ˆÓe ‰‡·e Bn‡ ezÁÈp‰L Cl‰Ï ∆≈»¿«≈∆ƒƒ«ƒ»»¿»«¿

‰‡ÓË ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - BÓB˜Óa ‡e‰L59 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿≈»
ezÙt‚Â ez˜MÂ ‰‡a60˙‡ˆÏ ˜BÈz‰ ÏÈÁ˙‰ . »»¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»≈

Òk‰Ïe61ÌÚ È„‚a ¯‡Lk Ò¯„Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a - ¿ƒ»≈¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈«
ı¯‡‰62ÏÚ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»∆¿««ƒ∆≈¿ƒ≈ƒ«

˙B¯‰Ë Ô‰Èab63- Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ . «≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««ƒ»≈
˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ .„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ¿≈»≈ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««

BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ64˙B¯‰Ë BÙeb ·b ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -65Ú„BÈ ; ƒ¿…∆¿ƒ««¿»≈«
ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ66Ôab ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -67„ˆÈk .˙B¯‰Ë ƒ¿…∆»»¿ƒ««»¿»≈«
?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba68ÌLÏ ÔÈlÁ BÏ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒÀƒ¿≈

‰Óe¯z69Ú„BÈ Ì‡ .70·b‡ ÔÈÏÎB‡ - BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ ¿»ƒ≈«ƒ¿…∆¿ƒ««

·b‡ ÌÈÏÎB‡ - ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ Ú„BÈ Ì‡Â ;˙B¯‰Ë BÙeb¿»¿ƒ≈«ƒ¿…∆»»¿ƒ««
.˙B¯‰Ë ÂÈ„È»»¿»

ה"ה.58) שם נדה".59)תוספתא "אשה בתוספתא:
נקי 60) בין יהודה ר' מחלק שם [בתוספתא אותו. וטימאה

תינוק?]. סתם: רבינו כתב למה היא ופליאה למלוכלך,
ולהיכנס.61) רומא: עליהם 62)בדפוס גזרו שחכמים

למ  (ראה מדרס ה"א).טומאת פי"ג לכתחילה,63)עלה
נטמאו. לא עשו שנגעו 65)מטומאה.64)ואם טהרות

טהורות. - בידיו נגעו ולא (פ"ט 66)בגופו למעלה נתבאר
שמירה  נשמרו שלא ידיים סתם על טומאה שגזרו ה"ח)
להישמר  שיודע קטן ויש תרומה, טהרת לשם מעולה
ידיו  את מעולה שמירה לשמור לא אבל בטומאה מלנגוע
א). מב, סוכה (רש"י ידיים כסתם תהיינה שלא כדי עד

בידיו.67) נגעו גופו 68)אם את לשמור יודע הוא אם
ידיו. בטהרת 69)ואת אותם לשמור שצריך לו אומרים

ישמור  לא שמא ממש, תרומה לו מוסרים אין אבל תרומה,
ותיטמא. כראוי הוא 70)אותם כיצד ומסתכלים מתבוננים

שומר.

øOò äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨
או 1) האדם על האהיל ספק העורב בפי המת מן כזית יבאר

ונתן  אזניים לו שיש בכלי הממלא היחיד. ברשות לא
בתחתון. השרץ ונמצא לכלי מכלי המערה או כלים בעשרה
מיקרצת  הקורץ וכו'. חביות ממנו וממלא הבור את הזולף
שנמצאה  טמא אוכל או במיקרצת שרץ ונמצא העיסה מן
היו  וכו'. רותח תבשיל גבי על או הכיכר בתוך שלה גרעינה
וכו'. בבית גרעינה ונמצאה וטהורים טמאים אוכלין בבית

.‡˙ÈÊk2ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,·¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ3ÏÚ ¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈»≈∆¡ƒ«
ÏÈ‰‡‰ ‡lL ˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌÈÏk‰ ÏÚÂ Ì„‡‰»»»¿««≈ƒƒ¿«»ƒ»≈∆…∆¡ƒ
˙Ú„ Ba ‰È‰iL ‡e‰Â ,˜ÙqÓ ‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ -¬≈»»»»≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆««

Ï‡MÏ4˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â , ƒ»≈¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆««
‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .Ï‡MÏ5ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ÈÏÎa6 ƒ»≈¿≈«¿«≈ƒ¿ƒ¿»««¬»»≈ƒ

Ô‰Ó „Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ7‡ÓË ‡e‰ -8ÌÈÏk‰Â9 ¿ƒ¿»«∆∆¿∆»≈∆»≈¿«≈ƒ
ÈÏka ı¯M‰ ‡nL ˜ÙÒ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆À»»≈∆»«∆∆«¿ƒ

‡lnL‰lÁz ‰È‰ Ba10Ô‰a ÔÈ‡Â ÌÈÏk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»∆
ÌÈÊ‡ Ba ‡lnL ÈÏkÏ ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Úc11, ««ƒ»≈¿ƒ»»«¿ƒ∆ƒ≈√¿«ƒ
ı¯M‰ Ba ¯Á‡˙ÈÂ ÌÈn‰ e‡ˆiL ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰12- ƒ¿∆¿»∆≈¿««ƒ¿ƒ¿«≈«∆∆

ÌÈ‡ÓË Ôlk13ÌÈÈÏ„ ‰¯OÚa ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .14¯Á‡ ‰Ê À»¿≈ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ∆««
„Á‡ ÈÏcÓ ,ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ‰Ê15ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏÎÏ ∆¿»««¬»»≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈¿≈

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ÔBL‡¯‰ Úe„È16ÈÏÎa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , »«»ƒƒ»«¬¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈÈÏc‰ ˙¯OÚ ÌÚ ÌÈÏk ‰ÚLz‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈«ƒ¿»≈ƒƒ¬∆∆«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë17‰Ê ÈÏÎa ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;18ı¯M‰ ‰È‰ ¿ƒ∆¬ƒ≈∆»ƒ¿ƒ∆»»«∆∆
ÌÈÊ‡ ÌÈÈÏcÏ LÈ Ì‡Â .B˙lÁzÓ19ÌÈÈÏc‰ Ïk È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«¿»ƒ√¿«ƒ¬≈»«¿»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ20ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓ‰ .21 ƒ»«≈ƒ¿≈ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÔBÈÏÚ‰ - ÔBzÁza ı¯M‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆««¿»∆¿»¿≈¿ƒ
Ô‰L ÈtÓ .‰È‰ ÔBzÁza ‡nL ‡l‡ ,ÏÙ ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿»«∆»∆»««¿»»ƒ¿≈∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ï‡MÏ ˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÏk≈ƒ¿≈»∆««ƒ»≈¿≈…«≈»∆
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קד הטומאות קד אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ב' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"ד.2) פ"ד אדם 3)טהרות על המאהיל המת מן כזית
ה"י). פ"א מת טומאת (הל' נטמאו – כלים ולא 4)או

טומאה  הלא שואל, משאנץ [הר"ש קטן. או שוטה חרש,
מספק? מטמאה שאינה נזרקת טומאה היא פורח עורב בפי
ולא  חמורה, אוהל שטומאת ותירץ ה"ו). פט"ו למעלה (ראה

נזרקת]. טומאה ספק  בה במשנה 6)שם.5)טיהרו
אותו  שמילא רבינו ומפרש דליים", בעשרה "הממלא כתוב:
כל  ואחרי ב) ג, בנדה פירש (וכן פעמים עשר עצמו הדלי

אחר. לכלי שבדלי המים כל שפך הכלים 7)מילוי באחד
לתוכם. השרץ.8)ששפך בו שנמצא תשעת 9)הכלי

שבהם. והמים שנתמלאו האחרים מתקבל 10)הכלים וזה
מאשר  בבור יותר מצויים מתים ששרצים מפני הדעת , על
מפני  הכלים תשעת טהורים ואףֿעלֿפיֿכן ריקנים, בכלים
וסברא  בראשונה. לתוכו ששפך לכלי נופל שבדלי שהשרץ
בכלים, ולא בבור מצויים ששרצים הסברא נגד שקולה  זו
שאר  טהורים האחרון, בכלי השרץ נמצא אם אפילו ולפיכך
באין  טהור שהוא השקול כספק נידון זה שספק מפני הכלים
בו. שמילא הכלי של דינו נתבאר [לא לישאל. דעת בו
בראשונה, לתוכו ששפך בכלי השרץ נמצא שאם ומסתבר,
ששרצים  הסברא מכריעה כאן שהרי בו, שמילא הכלי נטמא
נמצא  אם אבל כמובן, נגדית, סברא כל ואין בבור מצויים
עצמו  הטעם מאותו טהור זה כלי גם הכלים משאר באחד

הכלים]. תשעת את כתוב 11)שמטהרים ושם ב. ג, נדה
אמר  שם פנים. כלפי כפופה שפה רש"י ופירש "אוגנים",
לדין  גם ממנו למד ורבינו הברייתא, על זאת לקיש ריש

אחרונה.12)שבמשנתינו. בשפיכה שנפל ואפשר
על 13) המתקבלת הסברא את נוגדת סברא כאן שאין מפני

[לפי  בו. שמילא בכלי ונשאב בבור היה שהשרץ הדעת,
על  משנה' ה'כסף של התמיהות שתי מתיישבות זה, פירוש

שם]. ראה זו. שם.14)בבא נדה צ"ל.15)ברייתא, כן
אחר. בדפוסים: אחד. מדלי כלים לשני נתן לא פירוש,

אחרון.16) מילא ואיזה ראשון, מילא כלי איזה יודע אינו
ברו 17) הכלים הגיעו תשעת לא שהרי טהורים, שהם ר

טהורים, והדליים בתוכו. שהשרץ מדלי המים אליהם
שזה  מפני נטמא לא בדלי, ונשאב בבור היה אם שאפילו
נגע  לא ושמא ה"ו) פי"ד למעלה (ראה צפה טומאה ספק
גם  ולפיכך שפיכה, אגב המים עם יצא אלא בדלי השרץ
ודאית  לטומאה מכריעה אינה בבור היה שהשרץ האפשרות
מפני  שבתוכו, הטמאים ממשקין נטמא [ולא הדלי. של
חכמים  החמירו לא טהור, – אחרים לטמא משקין שספק

היה]. שבכלי ותולים בדלי.18)כלֿכך מתקבל 19)ולא
הדלי, ונטמא בו ונגעו השרץ את עיכבו שהאזנים הדעת, על
למעלה, שאמרנו מהטעם בכלי, שהיה תולים אנו ואין
מזה, ויוצא השרץ. היה שבבור הדעת על מתקבל שיותר
ולפיכך  איזהו, יודעים אנו ואין טמא ודאי אחד שדלי
שפך  דלי מאיזה ידוע כשלא זאת וכל כולם. את מטמאים
אין  הרי - זאת יודעים כשאנו אבל השרץ, בו שנמצא לכלי

האחרים. הדליים תשעת את לטמא יודע 20)טעם אינני
לא  הכלים לתשעת הרי טמאים. הכלים כל למה לפרש
ולא  משנה' ה'כסף כבר השמיע זו (תמיהה הטומאה? הגיעה

יישוב). לה השקול 21)מצא ספק – כלים בשני – כאן
כל  ואין בתחתון, או העליון בכלי השרץ היה אם הוא,

לכאן. או לכאן מכריעה סברא

.·‰t˜22ı¯L da ‡ˆÓÂ ˙B¯‰Ëa da LnzLpL23, À»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆∆
ÌÈÊ‡ B‡ ,ÌÈÏeL dÏ LÈ Ì‡24dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ≈»«ƒ√¿«ƒ««ƒ∆≈»

ÌÈÏeL25da eLnzLpL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - «ƒ¬≈»«¿»∆ƒ¿«¿»
˙B‡ÓË26‰˜e„a ‰˙È‰ elÙ‡ .27ÌÚ ‡nL ,‰qÎÓe ¿≈¬ƒ»¿»¿»¿À»∆»ƒ

ı¯M‰ ÏÙ ‰˜È„a‰ ÔÓ B„È ˙‰a‚‰28elÙ‡Â . «¿»«»ƒ«¿ƒ»»««∆∆«¬ƒ
˙¯Á‡ ˙ÈÂÊÏ dÏËÏËÂ BÊ ˙ÈÂÊa ˙B¯‰Ëa da LnzLƒ¿«≈»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿»ƒ«∆∆

˙B‡ÓË Ôlk - ı¯M‰ da ‡ˆÓÂ29ÔÈ˜ÈÊÁnL ÈÙÏ ; ¿ƒ¿»»«∆∆À»¿≈¿ƒ∆«¬ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰‡ÓË30.Û¯OÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BÏ˙Ï À¿»ƒ»¿»ƒ¿¬»…ƒ¿…

פירות.22) בה שנותנים את 23)חבית שהוציא אחר
תוכה,24)הטהרות. כלפי כפופים החבית קרשי ראשי

ט. הערה למעלה אפשר 25)ראה לארכה מונחת וכשהיא
פירות. בה והטעם,26)להניח ב. ג, בנדה יוחנן, כרבי

הפירות, את שהוציא לפני שם היה השרץ אומרים: שאנו
עיכבו  הפירות, את להוריק כדי החבית, את וכשהיטה

בחבית. ונשאר השרץ את בה 27)האוגנים ששמו לפני
שרץ. שם היה ולא בדקוה הפירות, החבית 28)את לתוך

בו. הרגיש תרומה,29)ולא של הן אם באכילה אסורות
רבינו. שמסיים כמו לשורפם, אסור כשהעבירו 30)אבל

העברתו, אחר בכלי טומאה ונמצאה למקום ממקום טהרות
למעלה  ראה העברתו. לפני עוד בכלי שהיתה מניחים אנו

לזמן. מזמן טומאה מחזיקים שאין ה"ו, פט"ו

.‚ÛÏBf‰31¯Ba‰ ˙‡32Ì‡ :˙Bi·Á epnÓ ‡lÓÓe «≈∆«¿«≈ƒ∆»ƒƒ
,Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯Baa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk ÚÈ˜LÓ ‰È‰»»«¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ«¿«≈»

‰BL‡¯a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ33˙B‡ÓË Ôlk -34‡ˆÓ . ¿ƒ¿»«∆∆»ƒ»À»¿≈ƒ¿»
:¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰B¯Á‡a»«¬»ƒ¿≈»¿À»¿∆¬ƒ≈

¯BaÏ ı¯L ÏÙ ˙BBL‡¯‰ ˙‡ ‡lnL ¯Á‡35‰È‰ . ««∆ƒ≈∆»ƒ»«∆∆«»»
‡ˆÓÂ ,Ô‡ÏnL „Ú ˙Bi·Á‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎa ÛÏBÊ≈ƒ¿ƒ¿≈¿∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔlÎÂ ,‰‡ÓË „·Ïa ‡È‰ - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰«∆∆¿««≈∆ƒƒ¿«¿≈»¿À»

ı¯M‰ ÏÙ „·Ïa BÊa :¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë36B‡ ¿∆¬ƒ≈»ƒ¿«»««∆∆
˜„Ba ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÎB˙Ï ÛÏÊ ‡lL „Ú da ‰È‰»»»«∆…»«¿»¿ƒ»ƒ»»≈
d˙B‡ ‰qÎÓe ÔÈi‰ da Ô˙B Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó ˙È·Á Ïk»»ƒ≈∆¿««»≈»««ƒ¿«∆»
Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï ÛÏBfL ¯Á‡««∆≈¿»¿ƒ¿»«∆∆¿««≈∆À»

‡ÓË˙B37ÈÏka B‡ ¯Baa ı¯M‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈¿≈ƒƒ¿»«∆∆««¿ƒ
‡ÓË Ïk‰ - Ba ÛÏBfL38. ∆≈«…»≈

מ"ז.31) פ"י והוא 32)טהרות שמן, או יין מלא הבור
לחביות. קימעא קימעא המשקה את אחר 33)מעביר

כולן. את היה 34)שמילא אם או בבור היה השרץ אם בין
שבבור, היין כל נטמא – בה ששאב לפני הראשונה בחבית
מפני  השאיבה, אחר לחבית שנפל אומרים אנו ואין
החביות  את בדק אם ואפילו לזמן, מזמן טומאה שמחזיקים
יפה, בדק שלא תולים – שרץ מצא ולא השאיבה לפני

שבבור. היין כל את השרץ טימא היה 35)וכששאב או
החביות  כל טמאות באמצעית, נמצא שאם מובן זו. בחבית
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קה

קה

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ב' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אחריה. א.36)שנתמלאו בהלכה ברור 37)נתבאר
בבור. היה שהשרץ מזמן 38)הדבר, טומאה מחזיקים

השאיבה. מתחילת בכלי היה שהשרץ ואומרים לזמן,

.„‰È‰39‰ˆB˜40ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ41Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe »»∆≈ƒƒ««¬»«¬∆»
‚bÏ42ÔËÚnaL ÌÈ˙ÈÊ - ‚ba ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , ««¿ƒ¿»«∆∆««≈ƒ∆««¬»

ÌÈ¯B‰Ë43‡ÓË ÔËÚn‰ - ÔËÚna ‡ˆÓ .44‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿»««¬»««¬»»≈ƒ¿»
ÌÈ˙ÈÊÏ Ï˙k ÔÈa45ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ -46ı¯M‰ ‡ˆÓ . ≈…∆¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆∆

ÌÈ˙ÈÊ ÏL Leb CB˙a47˙LÏL CB˙a Ì‡ :‚ba Leb‰Â ¿∆≈ƒ¿«««ƒ¿¿∆
ÌÈÓÈ48ÔÓ ‰Ê Leb :¯ÓB‡ È‡L ,‡ÓË ÔËÚn‰ Û‡ - »ƒ«««¬»»≈∆¬ƒ≈∆ƒ

BÎB˙a ı¯M‰Â ‰ÏÚ ÔËÚn‰49¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â ; ««¬»»»¿«∆∆¿¿ƒƒ¿»««
ÔËÚn‰ È¯‰ - ‚bÏ ÌÈ˙ÈÊ‰ ‰ÏÚ‰MÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ∆∆¡»«≈ƒ««¬≈««¬»
‰LÏM‰ CB˙a Le‚ eOÚÂ eˆa˜˙ ‚ba ‡nL ,¯B‰Ë»∆»««ƒ¿«¿¿«¬¿«¿»

ÌÈÓÈ50. »ƒ

ה"א.39) פי"א טהרות מלקט.40)תוספתא,
בחפירה 41) אותם נותנים הזיתים את (קוטפים) "כשמוסקים

בשעת  שמן הרבה ויוציאו שיתרככו כדי לכך, שהוכנה
לטהרות  בפירושו [רבינו מעטן" נקראת זו וחפירה סחיטתם.
הזיתים]. בו שנותנים כלי מפרש, שם והר"ש מ"א. פ"ט

שעליהם.42) הזיעה שתתייבש אומרים 43)כדי אנו
[ואין  שבגג. הזיתים על נפל אלא במעטן היה לא שהשרץ
ב, שבהלכה בטהרות בה שנשתמש קופה לדין דומה זה
זזה  אמנם עצמה שהקופה מפני למקום, ממקום שמחזיקים
שבתוך  מקומם את עזבו לא והשרץ הטהרות אבל ממקומה,
אבל  טומאה. שמחזיקים לזמן מזמן כעין זה ולפיכך הקופה,
מחזיקים  אין זה וכגון שבמעטן, מקומם עזבו הזיתים כאן
סד]. אות 'יכין' פ"ט טהרות ישראל' 'תפארת ראה טומאה.

נפל 44) שהשרץ תולים שאנו מפני טהורים, שבגג והזיתים
שם. בתוספתא, כחכמים לגג. הזיתים שהעלה אחר למעטן
טילטל  כשלא רק זה לזמן, מזמן שמחזיקים ואףֿעלֿפי
אותו  טילטל אם אבל הספק, בו שנולד הדבר את ממקומו
למה  מתפלא, משנה' [ב'כסף למקום. ממקום כעין זה הרי
משנה' ה'סתם נגד שם בתוספתא כחכמים רבינו פסק
ב) מב, (יבמות בידינו כלל והלא מ"ט)? (פ"ט, בטהרות
ואולי  כסתם? הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה שסתם
בדין  חכמים על החולק היחיד הוא רבי - שבתוספתא מפני
לבדו  רבי כדעת המשנה את לראות שיש רבינו סובר זה,
לדין  זה בין מה לפרש, יודע (אינני ה'סתם']. את שסידר

ג). בהלכה בבור בזיתים.45)נמצא נוגע ואין 46)ואינו
שם). (טהרות, השרץ בהם נגע שמא זיתים 47)חוששים
ביניהם. לחוץ והשרץ יחד, מדובקים משעת 48)אחדים

מהמעטן. זיתים 49)הוצאתם של דרכם שאין מפני
שכזה. קצר בזמן לגוש במשך 50)להתדבק פירוש,

הימים. שלושת

.‰ı¯Bw‰51˙ˆ¯˜Ó52ı¯L ‡ˆÓÂ ‰qÚ‰ ÔÓ «≈ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»¿ƒ¿»∆∆
˙ˆ¯˜na53‰‡ÓË dc·Ï ˙ˆ¯˜n‰ -54‰qÚa ‡ˆÓ . «ƒ¿∆∆«ƒ¿∆∆¿«»¿≈»ƒ¿»»ƒ»

‰‡ÓË dc·Ï ‰qÚ‰ -55Û‡ - ˙ˆ¯˜n‰ CB˙a ‡ˆÓ . »ƒ»¿«»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿∆∆«
‰‡ÓË ‰qÚ‰56. »ƒ»¿≈»

שם.51) תוספתא, תולש. או עיסה.52)חותך חתיכת

לעין.53) הנראה במקום גבה, על 54)על אומרים שאנו 
נפל. שהשרץ 55)המקרצת תולים, אנו טהורה. והמקרצת

שם. כחכמים, המקרצת. את שנטל אחר לעיסה נפל
על 56) נפלה שאם נפלה, שלעיסה הדעת על מתקבל

הגר"א  (ביאור במקרצת כלֿכך שוקעת היתה לא המקרצת
בתוספתא).

.Â‡ÓË ÏÎ‡57BlL ‰ÈÚ¯b ‡ˆÓpL58B‡ ¯kk‰ CB˙a …∆»≈∆ƒ¿»«¿ƒ»∆¿«ƒ»
‰˜LÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Á˙B¯ ÏÈL·z Èa‚ ÏÚ««≈«¿ƒ≈«««ƒ∆≈»∆»«¿∆

ÁÙBË59Ô‰ È¯‰ -60ÌÈ‡ÓË61ÏÎ‡‰ :¯ÓB‡ È‡L ; ≈«¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈»…∆
‰ÁÈ˙¯‰ ˙ÓÁÓ B‡ ¯kk‰ CB˙a ÁBnÂ ÌL ÏÙ BlkÀ»«»¿ƒ«¿«ƒ»≈¬«»¿ƒ»
B‡ ¯kk‰ Èab ÏÚ ‰ÈÚ¯b‰ ˙‡ˆÓ .B˙ÈÚ¯‚ ‰¯‡LÂ¿ƒ¿¬»«¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ»««≈«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔBˆ ÏÈL·z CB˙a¿«¿ƒ≈¬≈≈¿ƒ««ƒ

‰˜LÓ ‰ÈÏÚ LiL62dc·Ï BÊ ‰ÈÚ¯b :¯ÓB‡ È‡L ; ∆≈»∆»«¿∆∆¬ƒ≈«¿ƒ»¿«»
dÈ‡ È¯‰L ,‰ÈÏÚÓ ÏÎ‡‰ „·‡L ¯Á‡ ‰ÏÙ»¿»««∆»«»…∆≈»∆»∆¬≈≈»

.‰‡nËÓ¿«¿»

ה"ו.57) פ"ד שם של 58)תוספתא, או תמרה של גרעין
במקום  "גרעינה" בתלמוד פעמים כמה [מצאנו וכדומה. זית
מ"ב  פ"ב עוקצין וכגרעינתה: כמוה – יומא (משנה "גרעין"
גפת]. של גרעינה – כאן ובתוספתא רוטב, של גלעינה –

בה.59) הנוגע את להרטיב כדי בה שיש משקה
והתבשיל.60) יבישה 61)הכיכר שגרעינה אףֿעלֿפי

טמאה. מן 62)אינה בא זה שמשקה אומרים אנו אין
גפת  של "גרעינה שנינו: שם, [בתוספתא הטמא. האוכל
שנמצאת  סחיטתם) אחר זיתים של פסולת = (גפת טמאה
עליה  שאין אףֿעלֿפי רותח, תבשיל גבי על או הכיכר בתוך
על  או צונן כיכר בתוך נמצאת טימאתה. – טופח משקה
טהורה". – טופח משקה עליה שיש אע"פ צונן תבשיל גבי
לתוספתא  בביאורו והגר"א למעלה. כמבואר רבינו ופירשה
קצת  נבלע הזיתים, סחיטת בשעת הלחץ שמכוח מפרש,
את  פולט הוא רותח דבר גבי על נתון וכשהוא בגרעין שמן
פולט. אינו בצונן אבל בו, הנוגע את ומטמא בו הבלוע
גבי  על או כיכר גבי "על בתוספתא: לגרוס רצוי ולפירושו,

התבשיל"].

.ÊeÈ‰63ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙Èaa »««ƒ√»ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿ƒ
˙Èaa ‰ÈÚ¯b ˙‡ˆÓÂ64·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -65ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈«¿ƒ»««ƒ¿ƒ««»…¿≈

eÈ‰ Ì‡66˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ„ ƒ»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
‰OÚÓ .·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ÏÎ‡‰ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»«»…∆¿ƒ««»…«¬∆
‰OÚÓ ‡·e ,Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ¯kÎa ‰È‰»»¿ƒ»∆¿»∆ƒ¿»»»»»«¬∆
ı¯L Ìc :¯Ó‡ elÙ‡L .e‰e¯‰ËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¬∆¬ƒ…««∆∆
.¯B‰Ë ‡e‰L ,‡e‰ ÈÁ ı¯L Ìc :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ ,‡e‰¬≈ƒ≈«∆∆«∆»

שם.63) ואין 64)תוספתא, רותח, תבשיל על או בכיכר
טהור. או טמא מאוכל הגרעינה אם יודעים אם 65)אנו

ואם  והתבשיל, הכיכר נטמאו טמאים שבבית האוכלין רוב
זהב' ו'זר הגר"א ביאור (ראה טהורים הם – טהורים הרוב

ה"א.66)שם). פ"ו שם תוספתא,

.Á¯ÈÚ67‡ˆÓp‰ ¯Oa - ˙BËeÁLe ˙BÏ· da LiL ƒ∆≈»¿≈¿»»«ƒ¿»
da68·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰69da ‡ˆÓp‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿ƒ««»…¿≈ƒ»»«ƒ¿»»
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קו הטומאות קו אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ג' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

LiL ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Úc¯Ùˆ ˜ÙÒ ı¯L ˜ÙÒ¿≈∆∆¿≈¿«¿≈«¿ƒ««»…∆≈
‡ˆÓa :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÓf‰ B˙B‡a ¯ÈÚ‰ d˙B‡a70Cl‰ ¿»»ƒ¿«¿«∆«¿»¿ƒ¿»«≈

.·¯‰ ¯Á‡««»…

בחוץ.68)שם.67) ובין 69)מושלך לקולא בין
גמליאל  בן שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק לחומרא.
שנבילות  מפני טמא, – שחוטות רוב שאפילו האומר

מושלכות. משחוטות יותר שכיחות להוציא 70)מושלכות
בחנות, או במחסן כגון לו, המיוחד במקומו שהוא בשר
אסורות  מאכלות הל' (ראה מחצה על מחצה דין בו שדנים

הי"א). פ"ח

.Ë‰M‡‰71‡··b ˙·a‚nL72ı¯L ‡ˆÓÂ ,¯ˆÁa »ƒ»∆¿«∆∆¿»»∆»≈¿ƒ¿»∆∆
‡nËÓ ı¯M‰ ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‡··b CB˙a¿¿»»¬≈¿»∆≈«∆∆¿«≈

‡OÓa73‡nL ,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‡··‚ Èab ÏÚ ‡ˆÓ . ¿«»ƒ¿»««≈¿»»¬≈¿≈»∆»
˙¯·Bk ‰˙È‰ .Ba ‰Ú‚74CB˙a ı¯L ‡ˆÓÂ ‰¯·Îa »¿»»¿»∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿»∆∆¿

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯·kaL ˙B¯t‰75Èab ÏÚ ‡ˆÓ . «≈∆«¿»»¬≈¿»ƒ¿»««≈
ÏÎÂ ,Ba ‰Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰¯·k‰«¿»»¬≈¿≈¿≈»∆»»¿»¿»

e¯‡aL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ76. »≈ƒ¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ה"ג.71) פ"ג מפרש 72)שם פ"ג, שבת למשנה, בפירושו
לחלק  שהתכוון ונראה השדות. זבל – גבבא רבינו:
זבל  משמש והוא הקצירה אחר בקרקע שנשאר השיבולת

בו.73)לשדה. נגעה שלא אומרים ואנו במגע, אלא
גרעינים.74) בפירות 75)מנקה לנגוע אשה של דרכה אין

פט"ז.76)שבכברה. למעלה

âטבת ג' שלישי âיום
øOò äðBîL ÷øt1 ¤¤§¨¨¨

ספיקות 1) וספק ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל יבאר
וכיצד. טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות

.‡,˙B˜ÙÒ È˜ÙÒe ˙B˜ÙÒ ˙Ba¯Ï ÏBÎÈ ‰z‡L Ïk…∆«»»¿«¿≈¿≈≈¿≈
?„ˆÈk .‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈≈«

ÈB·ÓÏ ÒÎ2˜ÙÒ ¯ˆÁÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,¯ˆÁa ‰‡Óh‰Â ƒ¿«¿»¿«À¿»¿»≈»≈ƒ¿«∆»≈»≈
‡Ï ˜ÙÒ ˙ÈaÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,˙Èaa ‰‡ÓË ;ÒÎ ‡Ï…ƒ¿«À¿»««ƒ»≈ƒ¿«««ƒ»≈…
‰˙È‰ ˜ÙÒ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ˜ÙÒ ,ÒÎ elÙ‡Â ;ÒÎƒ¿««¬ƒƒ¿«»≈∆…»¿»»»≈»¿»
da LÈ ˜ÙÒ ,ÒÎpL ˙Úa ÌL ‰˙È‰ ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌL»¿ƒ…«»¿»»¿≈∆ƒ¿«»≈≈»
‡È‰L ˜ÙÒ ,da LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ;da ÔÈ‡ ˜ÙÒ ¯eÚMk«ƒ»≈≈»¿ƒ…«≈»»≈∆ƒ
˜ÙÒ ,‰‡ÓË ‡È‰ elÙ‡Â ;‰‡ÓË dÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡ÓËÀ¿»»≈≈»À¿»«¬ƒƒÀ¿»»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚3˙eL¯ ÈB·n‰L , »«»≈…»«¿≈»≈∆«»¿
.„ÈÁi‰«»ƒ

לתוכו.2) פתוחות הבתים  בבא 3)שחצרות התוספות
תם  רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא
מסוטה  למדו היחיד ברשות טומאה ספק שדין מפני נימקו:
האשה  את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם
אין  ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני
למעלה  כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין הבדל
שהתורה  מסוטה, למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק

טומאה. - לזנות קראה

.·˙eL¯a Ô‰ÈÈa „Á‡ ı¯LÂ ÌÈÚc¯Ùˆ ‰ÚLzƒ¿»¿«¿¿ƒ¿∆∆∆»≈≈∆ƒ¿
B˜ÙÒ - e‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,„ÈÁi‰«»ƒ¿»«¿∆»≈∆¿≈≈«≈∆¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÈa Úc¯Ùˆe ÌÈˆ¯L ‰ÚLz .‡ÓË»≈ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈«≈≈∆ƒ¿»«ƒ
˜ÙÒ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¿≈»∆«¿»»»≈
È‡cÂa È˙‡ÓË ¯Ó‡iL „Ú ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a4; ƒ¿»«ƒ»«∆…«ƒ¿≈ƒ¿««

È‡cÂ ¯Ó‡iL „Ú ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿«»ƒ»≈«∆…«««
˙n‰ ˙BÓˆÚ ,CÎÈÙÏ .È˙‡ÓË ‡lL5‰Ï· ÌˆÚÂ6 ∆…ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«≈¿∆∆¿≈»

˙ÈaÓ ÌÈLe‚Â ‰¯B‰Ë ı¯‡Ó Le‚ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈∆∆¿»¿ƒƒ≈
Ò¯t‰7ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó B‡8B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â , «¿»≈∆∆»«ƒ¿»«¿∆»≈∆
BËÈÒ‰9Ô‰Ó Ú‚ ‰na Úe„È ÔÈ‡Â ,10‰n·e11;ËÈÒ‰ ¡ƒ¿≈»««∆»«≈∆«»≈ƒ

„Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ,‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«≈¿«ƒƒ«¿≈»¿∆¡ƒ«∆»
,ÔÈÏÈ·L ÈL ;ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿≈»««≈∆≈∆∆¡ƒ¿≈¿ƒƒ

‡ÓË „Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡12Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a CÏ‰ , ∆»»¿∆»»≈»«¿∆»≈∆¿≈»«
Úe„È ÔÈ‡Â ,C¯ca ‰Ê Ì„‡a Ú‚pL B‡ ;CÏ‰ ‰Ê È‡a¿≈∆»«∆»«¿»»∆«∆∆¿≈»«
„Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL eÈ‰L B‡ ;¯B‰Ë B‡ ‡ÓË ‡e‰ Ì‡ƒ»≈»∆»¿≈¬»ƒ∆»
È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË»≈¿∆»»¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈

.¯B‰Ë ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎa - Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê∆≈∆»«¿»≈«¿≈»

טהור.4) - לטומאה רוב במגע 5)ואפילו שמטמאים
הלכה  ב פרק מת טומאת (הלכות כשעורה בשיעור ובמשא

כלל.6)ט). מטמאה קבר 7)שאינה בה שנחרש שדה
טומאה. עליו גזרו לארץ,8)וחכמים חוץ אדמת גוש

מדרבנן. מטמאה היא ישראל, לארץ דין 9)שהובא הזיזו.
במשא. מטמאים אלה וגושים משא, כדין אם 10)היסט

בטהור. או הטמא במה.11)בגוש או כגון 12)פירוש,
למשנה). בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל

.‚·kLÓ ˙Ó ‡ˆBn‰13¯„ ÏL BaÁ¯Ï‰È‰ Ì‡ C «≈≈À¿»¿»¿∆∆∆ƒ»»
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÌÏL»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆»≈

Ú‚pL B˙˜ÊÁL ,‰Óe¯˙Ï14B‡ ,¯·ÚÏ ÌB˜Ó BÏ ‰È‰ ; ƒ¿»∆∆¿»∆»«»»»«¬…
ÂÈ˜BL ÔÈa ¯·ÚL ¯LÙ‡L ˜¯ÙÓe ¯aLÓ ‰È‰L∆»»¿À»¿…»∆∆¿»∆»«≈»
·Á¯ ÏÎÏ ¯·˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˜¯Ùe¿»»¬≈∆»¿ƒ»»∆∆¿»…«

BÙ¯ˆÓ ¯·w‰ - C¯c‰15ÌL ¯·BÚ‰Â ,16ÔÈ‡L .‡ÓË «∆∆«∆∆¿»¿¿»≈»»≈∆≈
.Ú‚pL B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B˜ÙÒ ¯‡Lk ‰Ê∆ƒ¿»¿≈∆»∆¿»∆»«

בו.13) הרגיש עליו שעבר הדעת 14)אחר על מתקבל
"וודאי  כתב ולא שנגע" "שחזקתו וכתב רבינו [דייק שנגע.
כגון  נגע, שלא שהיא אפשרות כשיש שהמדובר מפני נגע",
הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי שנטה
טהור. הרבים ברשות טומאה שספק פי על אף טמא ולפיכך
הדינים  נתבארו פסח ועושה ולנזיר לתרומה, זה וכל
פרק  נזירות ובהלכות י"א הלכה ו פרק פסח קרבן בהלכות
סתם  כמו זו חזקה לפרש ואין י"ט. והלכה י"ח הלכה ט
מכריע  ואינו מחזקה עדיף רוב שהרי מקום, בכל חזקה
חזקה]. שכן ומכל קודמת בהלכה כמבואר לטמא,

טומאה.15) מלא הקבר וכאילו החלקים כל את מצרף
שאין 16) במקום, ושעבר במת נגע שלא יודע הוא ואפילו

המת. מן כלום שם

.„˙Ú‰ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ - ÈB·Óa ‡ˆÓpL ı¯L∆∆∆ƒ¿»¿»¿«≈¿«¿≈««»≈

יום שלישי 
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קז

קז

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ג' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰È‰ ‡ÏÂ ÈBÏt ÌBÈa ‰f‰ ÈB·n‰ ˙‡ Èz˜„a :¯Ó‡iL∆…«»«¿ƒ∆«»«∆¿¿ƒ¿…»»
ı¯L Ba17B„ak elÙ‡ .18‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - B˜„a ‡ÏÂ ∆∆¬ƒƒ¿¿…¿»¬≈∆¿«≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„eak‰ Ì„˜Ó Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ…∆«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‡nËÓ BÈ‡ - ÁÏ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;L·È B‡ˆnL∆¿»»≈¬»ƒ¿»«≈¿«≈
‰È‰ÈÂ da ˙eÓiL ¯LÙ‡L ‰ÚL „Ú ‡l‡ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«∆»«»»∆∆¿»∆»»¿ƒ¿∆

‡ˆÓpL ˙Úa ÁÏ ‰zÚ19. «»«»≈∆ƒ¿»

זה 17) שרץ שהרי ואילך, הבדיקה משעת אלא מטמא ואינו
הבדיקה. אחר לכאן הכיבוד 18)הגיע אומרים, אנו אין

כאן. היה אילמלי השרץ את מעביר שמעון 19)היה כרבי
[בפיר  כרבי שם. הלכה "ואין רבינו: מסיים למשנה ושו

(שם  אלעזר שרבי מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן שמעון"
דבריו]. את מבאר ב) עמוד

.‰ÔÓ „Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈw¯ ÈL¿≈Àƒƒ¿«»ƒ∆»»¿∆»ƒ
,e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰»Àƒ«ƒ¿»ƒ∆»¿¬≈∆À¿»¿∆≈«¿
- e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â BËÈÒ‰ B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¡ƒ¿≈»«≈∆

ÔÈÏBz20˙B˜ÙÒ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÂÈÏÚ21: ƒ»»∆«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈
,‡ˆÓpa ¯Ó‡z Ì‡Â ;‡ˆÓpa ˜ÙÒ Ú‚ ¯B‰ha ˜ÙÒ»≈«»»«»≈«ƒ¿»¿ƒ…««ƒ¿»
ÔÈw¯‰ ÈL eÈ‰ .¯B‰Ë ‡e‰L ˜ÙÒ ‡ÓË ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»≈»≈∆»»¿≈»Àƒ
Ú‚Â ÌL ÔÈÁpÓe ÔÈ·e‚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»¿ƒÀ»ƒ»¿»«
ÔÈÏBz - Ô‰Ó „Á‡ ‡O ;¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿≈»»»∆»≈∆ƒ
ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ BÈ‡ B‡OpMÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈ƒ∆¿»≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈
ÔÈÏBz - Ál‰ ˜¯‰ Ba ‰Ï˙Â ÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ¿»»…««ƒ
‰È‰iL È„k ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ BÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈∆ƒ¿∆
,e¯‡a ¯·k .B„‚a ÏÚ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»∆»¬≈«ƒ¿¿»≈«¿
ÏÎa BËÈÒ‰ B‡ B‡O B‡ ‡ˆÓp‰ ˜¯a Ú‚ Ì‡L∆ƒ»«¿…«ƒ¿»¿»¡ƒ¿»

ÌB˜Ó22Ò¯t‰ ˙È·k ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO - »¿ƒ»»∆«¿»¿≈«¿»
ÔÚbÓ È‡cÂ ÏÚ ÔÈÙ¯BOL da ‡ˆBiÎÂ23.ÌB˜Ó ÏÎa ¿«≈»∆¿ƒ««««»»¿»»

שורפים.20) ולא אוכלים גם 21)לא אם רבינו ביאר לא
ולא  תולין א בהלכה למעלה שנמנו הספיקות באותם
מדרבנן, שעיקרן בטומאות אלא תולין אמרו לא או שורפין,

הפרס. ובית רוקים ובין 22)כגון היחיד ברשות בין
הרבים. שגזרו 23)ברשות הספיקות מששת הם אלה

שם. שנמנו וקדשים תרומה עליהם לשרוף חכמים

.Â„Á‡ ‡·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ·LiL ÈÓ24ÏÚ Ò¯„Â ƒ∆»«ƒ¿»«ƒ»∆»¿»««
Ba Ú‚Â ˜˜¯L B‡ ÂÈ„‚a25ÔÈÙ¯BO Bw¯ ÏÚ - ˜¯‰ ¿»»∆»«¿»«»…«À¿ƒ

‰Óe¯z‰ ˙‡26·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÂÈ„‚a ÏÚÂ , ∆«¿»¿«¿»»¿ƒ««»…ƒ…
ÔÈ‡ÓË ¯ÈÚ‰27ÌÈ¯B‰Ë ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡Â ,Ò¯„Ó ÂÈ„‚a - »ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ…»ƒ¿ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»

טמא.24) או טהור הוא אם יודעים אנו ביושב.25)ואין
רוקים.26) ספק מן 27)כדין כמעט זה [אמנם זבים.

אפשר  אי אבל זבים, יהיו העיר תושבי שרוב הנמנעות
ומה  מדרס, מטמא גופו אין הארץ עם שהרי אחרת, לפרש
נידה  שאשתו מפני הוא בגדיהם על מדרס טומאת שגזרו
שדינם  גויים לרוב שהכוונה לפרש ואין עליהם, יושבת

עליה. שורפים ואין מדרבנן היא גויים טומאת שהרי כזבים,
טוב]. יום תוספות ובעל הברטנורה פירשו וכן

.Ê‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe ÈÏk BÏ „·‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¬≈∆
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ „·‡ .˙Ó ‡ÓË ‡ÓËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË»≈ƒ¿»¿»≈¿≈≈»«ƒ¿»«ƒ
B·Ï B‡ˆÓe ÌBia B„a‡ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe¿»ƒ¿»«ƒƒƒ¿«¿»¿
‰ÏÈla ,‰ÏÈla B‡ˆÓe ÌBia „·‡ ;¯B‰Ë - ÌBia«»»««¿»««¿»««¿»
ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBia B‡ˆÓe ÌBia „·‡L B‡ ,ÌBia B‡ˆÓe¿»«∆»««¿»«∆«¬»
ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«»≈∆«¿»…∆»«»»

.‡ÓË - B˙ˆ˜Ó B‡ ‰ÏÈl‰««¿»ƒ¿»»≈

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÎL B‡ ÈÏk ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ««ƒ
˙eL¯a BÁÎL B‡ BÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‰ÏÈl‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL∆»«»»««¿»»ƒƒ¿»ƒ¿
.˙Ó ‡ÓhÓ ¯B‰ËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰«»ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈

a‡Ók ÁÈpÓe ÁÎBLa e¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÈtÓ ?„ ƒ¿≈»…∆¿ƒ¿≈««ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L∆≈»»»»ƒ…»¿»»

.ËÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ CB˙a ‡ˆÓe „a‡Ó‰«¿«≈»»¿««ƒ¬≈∆»ƒ¿≈
.¯enL ˙˜ÊÁa ‡e‰L∆¿∆¿«ƒ

.È;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏk ÁËBM‰«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ¬≈≈¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰a eÚ‚ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯·eƒ¿«»ƒ¿≈ƒ∆»»¿»∆¿≈ƒ
- Ì‡È·‰Ï CÏ‰Â eÏÙ .ÌÈ¯B‰Ë - Ô¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»¿«¿»¿ƒ»¿¿»««¬ƒ»
ÂÈÏk e„·‡L ÈÓ ÔÎÂ .ÂÈÈÚÓ eÓÏÚpL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¿≈»
Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ÌBia Ba elÙ‡ Ô‡ˆÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.e¯‡aL BÓk ,˙Ó ‡ÓËe¿≈≈¿∆≈«¿

.‡È¯ÈÚaL ÔÈw¯‰ Ïk - ˙È¯Î B‡ ¯ÈÚa ˙Á‡ ‰ËBL»««»ƒ»¿ƒ»»Àƒ∆»ƒ
.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«À¿»¿»¿»»

.·ÈBnÚ ‰·LiL B‡ ÂÈ„‚a ÏÚ ‰M‡ ‰Ò¯cL ÈÓƒ∆»¿»ƒ»«¿»»∆»¿»ƒ
ÂÈÏk - ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ez¯ÈkÓ Ì‡ :‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»ƒ«ƒ«∆≈ƒ¿»≈»

.‰pÏ‡LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆»

.‚È.ÌÈ¯B‰Ë ÂÈÏk - „ÓÚÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈ƒ¿»«ƒ¿»«≈»¿ƒ

.„ÈÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ÏÈla „Á‡a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ú‚»«ƒ¿»«ƒ¿∆»««¿»¿≈»«ƒ
,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓe „ÓÚ ¯ÁM·e ,˙Ó Ì‡ ÈÁ«ƒ≈«««»«¿»≈¬≈∆»≈
ÈÁ e‰e‡¯ Ì‡Â .Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«
˙eL¯a ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓ ¯ÁM·e ,·¯Úa»∆∆«««¿»≈¬≈∆»≈ƒ¿

.¯B‰ËÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿»

.ÂËÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÛlÚ˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔkÒÓ‰«¿À»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï e‰e‡ÈˆB‰Â ,ÈÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú B‡ ˙Ó≈¬«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯a ‡e‰Lk :„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï e‰eÒÈÎ‰Â e¯ÊÁÂ¿»¿¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿

Ái‰- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ - „È «»ƒ¿≈»≈¿∆ƒ¿»«ƒ
e‰eÎÈÏB‰Â ÔkÒÓ ‰È‰L „Á‡a ‰OÚÓ .¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»«¬∆¿∆»∆»»¿À»¿ƒ



 108  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ ירדיד   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קח הטומאות קח אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ג' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,ÂÈzÁz ˙BÙlÁ˙Ó ˙Bzk eÈ‰Â ,‰hÓa ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿«¿»
˙k ‡l‡ ÌÈÓÎÁ e‡nË ‡ÏÂ ,˙Ó ‡ˆÓ ‰B¯Á‡·e»«¬»ƒ¿»≈¿…ƒ¿¬»ƒ∆»«

.„·Ïa ‰B¯Á‡«¬»ƒ¿«

.ÊË‡¯Bpˆ ‰ÊzÂ ¯Ba‰ ÏÚ ¯a„Óe „ÓBÚ ‰È‰L ‡ÓË»≈∆»»≈¿«≈««¿ƒ¿»ƒ»
¯Ba ‰È‰ Ì‡ :ÚÈb‰ ‡Ï ˜ÙÒ ¯BaÏ ÚÈb‰ ˜ÙÒ ,ÂÈtÓƒƒ»≈ƒƒ««»≈…ƒƒ«ƒ»»
¯Ba ‰È‰ Ì‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ - ÔÓL ÏL∆∆∆¿≈»≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ»»
¯Ba‰ ˙ÙOL ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¿««

.˙ËÏB˜∆∆

øOò äòLz ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨
באחד 1) והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני יבאר

אחד  שבילים, שני ודין וכו'. הלך זה באי יודע ואינו מהם
וחבירו  טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור
בתשע  שנתערבה טמאה כיכר וכו'. טהרות ועשה בשני הלך
כיכרות  חמש ואכלו אדם בני חמישה ובאו טהורות כיכרות
והלכו  טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני ודין וכו'. מהן

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני בהם

.‡ÔÈÏÈ·L ÈL2‡ÓË „Á‡ ,3¯B‰Ë „Á‡Â4CÏ‰ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
CÏ‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a5‰OÚÂ , ¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«¿»»

eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë6ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰Â ,7¯‰ËÂ Ï·ËÂ8, ¿»¿∆∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»≈
˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa CÏ‰Â9Ì‡ . ¿»««≈ƒ¿»»¿»¬≈≈¿ƒ

˙BBL‡¯‰ ˙BÓi˜10˙BÈeÏz el‡Â el‡ -11È‡cÂaL , «»»ƒ≈»≈¿∆¿««
‡ÓË ˙B¯‰h‰ ÔÓ „Á‡L12ÌÈ˙Èa ¯‰Ë ‡Ï Ì‡Â .13 ∆∆»ƒ«¿»»≈¿ƒ…»«≈»«ƒ

˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -14Ô‰ È¯‰L ,eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â , »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿∆¬≈≈
ÈLa CÏ‰L ÈtÓ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL ,È‡cÂa ˙B‡ÓË¿≈¿««∆∆»≈ƒ¿≈∆»«ƒ¿≈

ı¯M‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÈ·M‰15Úc¯Ùv‰Â16ÌÈa¯‰ ˙eL¯a17 «¿ƒƒ¿≈«∆∆¿«¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ
Ú‚Â ,ı¯M‰ e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˙¯k Ô˙¯eˆ ÔÈ‡Â¿≈»»ƒ∆∆¿≈»«≈∆«∆∆¿»«
ÈMa Ú‚Â ,Ï·ËÂ ,eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ,Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»¿∆∆¿¿»«¿»««≈ƒ
˙BÓi˜ Ì‡Â .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬≈≈¿¿ƒ«»
ÌÈ˙Èa Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â .˙BÈeÏz el‡Â el‡ - ˙BBL‡¯‰»ƒ≈»≈¿¿ƒ…»«≈»«ƒ

.eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -»ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿

מ"ג.2) פ"ה מת.3)טהרות ברשות 4)טומאת ושניהם
או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,

לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע אבל הטמא,
כתב  שהרי הלך, שביל באיזה יודע שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע אינו הוא ואם בשני", "והלך לקמן

בשני. הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע"פ

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט). טבולֿיום 8)פט"ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב'). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני 9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי, טמאה אף11ֿ)מהן
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי.12) טמא לטהר קיימות.13)ואיֿאפשר והראשונות

שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת
שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ"ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס וכן במשנה.
שהשניות  אףֿעלֿפי מהן, אחת אף לטהר אין קיימות,

השלמות). (ראה ודאי מ"ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו
זה  להודיע לנחוץ מצא לא ורבינו טמאים, הספיקות

הם. הרבים רשות שבילים שסתם מפני בפירוש,

.·ÔÈÏÈ·L ÈL18CÏ‰ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
ÈMa CÏ‰Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»»¬≈¿»««≈ƒ
ÔÈ¯BÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡LÂ e‡a Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒ»¿ƒ¿¬∆««∆ƒ
Ô‰ÈL e‡a ;¯B‰Ë ‡e‰L BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»≈∆ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆
B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LÂ „Á‡‰ ‡aL B‡ ,„Á‡k19 ¿∆»∆»»∆»¿»«»»¿«¬≈

ÈzLe eÎÏ‰ ÌÈÏÈ·M‰ ÈL·e eÈÈ‰ ÌÈL :¯Ó‡Â¿»«¿«ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒƒ»«¿¿≈
eOÚL ˙B¯‰Ëe ,ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL È¯‰ - eÈOÚ ˙B¯‰Ë¿»»ƒ¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿»∆»

˙BÙ¯O20ÔÎÂ .21?„ˆÈk .‰l˜ ‰‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ ƒ¿»¿≈ƒƒ¿¿¿À¿»«»≈«
ÌÈ¯kk ÈL22„Á‡ ˙‡ ÏÎ‡ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈ƒ»ƒ∆»»≈¿∆»»»«∆∆»

Ì‰Ó23ÈM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ≈∆¿»»¿»»¬≈¿»«∆«≈ƒ
Ô‰ÈL - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡L Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒƒ¿¬∆««∆¿≈∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë24‡e‰L , ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ˙B˜Ùq‰ ÏÏkÓ25; ƒ¿««¿≈∆ƒ¬¬»ƒ¿∆≈«¿

- B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LpL B‡ ˙Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡Lƒ¿¬¿≈∆¿««∆ƒ¿«»»¿«¬≈
È‡cÂ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì˙B¯‰ËÂ ,˜ÙqÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL¿≈∆¿≈ƒƒ»≈¿»√»ƒ¿»∆¬≈««

„Á‡ ¯kk elÙ‡Â .‰‡ÓË Ô‰Ó ˙Á‡26·¯Ú˙pL ‡ÓË ««≈∆¿≈»«¬ƒƒ»∆»»≈∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰‡Óa27.eÙ¯OÈÂ ¿≈»ƒ»¿ƒÀ»¿≈ƒ¿ƒ»¿

מ"ה.18) את 19)שם מפרש א  י, בפסחים רבא,
עצמו  על בשאל במשנתנו, יוסי ור' יהודה ר' של מחלוקתם
טמאים. - שאמר יוסי כר' רבינו ופסק חבירו, ועל

אדם 20) בני ובשני "תלויות", במ"ג שנינו אחד, באדם
שדינן  רבינו למד זה, לשון ומשינוי "טמאים". שנינו
וההגיון  זה, הבדל של טעמו נתבאר ולא ממש. כטמאות
בזה  בשאל שהחמרנו כשם אחד, באדם יותר להחמיר מחייב
שבגליון  חדשים' [ב'תוספות תלויות. שכולן זה, אחר
לשני  הכוונה "טמאים" במשנה שאמרו מה מפרש המשניות,
"וטהרות  כותב רבינו אולם תלויות. הטהרות אבל האנשים,

נשרפות"]. מ"ו.21)שעשו המשנה.22)שם לשון 
טמאים,23) אוכלין שהאוכל הי"א), (פי"א למעלה ונתבאר

מ  תרומה לאכילת זה 24)דרבנן.פסול נימוק לכאורה
בזה  הרגיש כן. פסק דאורייתא בטומאה גם שהרי מיותר,
שגם  בזה לרמז התכוון שרבינו ופירש המשנהֿלמלך,

טהור. היחיד ה"א.25)ברשות פט"ו זה 26)למעלה
ד, הלכה שם ובתוספתא נשרפות. למה הנימוק המשך

וכו'. אחד ככר "שאפילו" יוסי 27)הגירסא: ר' דברי
ה"ד. שם בתוספתא

.‚e‡·e ,ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰ÚL˙a ·¯Ú˙pL ‡ÓË ¯kkƒ»»≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
Ì„‡ Èa ‰MÓÁ28e‡·e ,Ô‰Ó ˙B¯kk ‰MÓÁ eÏÎ‡Â ¬ƒ»¿≈»»¿»¿¬ƒ»ƒ»≈∆»
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קט

קט

הטומאות  אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ג' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

- ÌÈ¯‡Lp‰ ‰MÓÁ‰ eÏÎ‡Â ÌÈ¯Á‡ Ì„‡ Èa ‰MÓÁ¬ƒ»¿≈»»¬≈ƒ¿»¿«¬ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈»∆¬»ƒ¬≈ƒ

Ô‰a eÏ˙iL29ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ‰Â ; ∆ƒ¿»∆¿«¬ƒ»»¬»ƒ»«¬ƒ
ÌÈBL‡¯a ÔÈÏBz Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë30. ¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»ƒƒ

ה"ה.28) שם טמאה,29)תוספתא התערובת שכל ומפני
אכלו  שהרי נטמאו, - הקודמת ההלכה בסוף כלמעלה

טמאים. שטימאנו 30)אוכלין שהראשונים אומרים אנו
את  אכלו והם הטמאות, הכיכרות את אכלו - אותם

הטהורות.

.„ÔÈÏÈ·L ÈL31eÎÏ‰Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»¿»¿
,‡ÓË „Á‡ LÈ‡Â ¯B‰Ë „Á‡ LÈ‡ ,ÌÈL‡ ÈL Ô‰a»∆¿≈¬»ƒƒ∆»»¿ƒ∆»»≈
‰ÏBz ¯B‰h‰ ‰Ê È¯‰ - ÈeÏz „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»»∆»»¬≈∆«»∆
¯B‰h‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ¯B‰h‰ ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÈeÏza«»¿¿ƒ∆«»»««¿ƒ«»
.‡Óh‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ÈeÏz‰ ‰ÊÂ ,B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿»√»¿∆«»»««¿ƒ«»≈

.„Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡LpL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ¿¬¿≈∆¿∆»

ברשות 31) המדובר א. ס, נדה חנינא, בר יוסי ר' של מימרא
הרבים.

íéøOò ÷øt1 ¤¤¤§¦
דברים 1) טומאה. לענין הרבים רשות שהם המקומות יבאר

ברשות  וחמור הרבים. כרשות דינם אם הרבים ברשות שהם
רוכב  זה היה ודין עליו. וטומאה טפחים עשרה גבוה הרבים

וכו'. בדרך ומהלכים חמורו על רוכב וזה חמורו על

.‡‡e‰L ÌB˜Ó Ïk˙aL ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯2Ck , »»∆¿»«ƒ¿ƒ¿««»»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰3. ¿»«ƒ¿ƒ¿«À¿»

לרשות 2) היחיד מרשות בשבת להוציא תורה שאסרה
להיפך. וכן יש 3)הרבים, אבל טהור. ספיקו שיהיה

הרבים  רשות ואינם לטומאה הרבים רשות שהם דברים,
הבאות. בהלכות שיתבאר כמו לשבת,

.·˙Bn‡ Úa¯‡4Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ˙BÎeÓq‰ «¿«««¿ƒ¿»«ƒ¬≈≈
‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k5˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÎÂ .6Ìi‰ ÔB‚k , ƒ¿»«ƒ¿À¿»¿≈««¿¿ƒ¿«»

˙ÈÂËˆ‡‰Â7‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ -8. ¿»ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»

א.4) יב, שספק 5)בבאֿבתרא למדנו, שנסתרה מסוטה
ולפיכך  טהור, סתירה) מקום (שאינה הרבים ברשות טומאה

טהור. ספיקו - סתירה בו שאין מקום שאינו 6)כל מקום
"כרמלית". נקרא היחיד, רשות ולא הרבים רשות לא
ספר  בהערות לעם' ב'רמב"ם נתבאר זו תיבה של [מקורה

ה"א]. פי"ד שבת הל' פירוש,7)זמנים מ"ו. פ"ו טהרות
רגילים  הציבור וראשי ציבורי רכוש שהוא גדול, אולם
זה. כנגד זה מכוונים ופתחיו התייעצות, לשם בו להתאסף

בה.8) להיסתר שאיֿאפשר מפני

.‚ÌL LÈ9˙BÓB˜Ó10˙eL¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡L , ≈»¿∆««ƒ∆≈¿
ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ˙aLÏ „ÈÁi‰«»ƒ¿«»¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«

‰‡ÓË11ÔÈÁÈLÏ ÔÈLlÙÓ‰ ÔÈÏÈ·M‰ :Ô‰ el‡Â . À¿»¿≈≈«¿ƒƒ«¿À»ƒ«ƒƒ
˙BzbÏÂ ˙B¯B·ÏÂ12‰Ú˜a‰Â ;13˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ ¿¿¿«ƒ¿«ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ

‰nÁ‰14È˜ÏÈÒ·e ;15‰a¯‰ ·Á¯ ÔÈa ‡e‰L ,ÌÈÎÏÓ ««»»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»»»«¿≈

‰·k¯n‰ ÈL‡ Ba „ÓÚÏ16‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LÈÂ «¬…«¿≈«∆¿»»¿≈¿»ƒ«¿≈
ÏB„b‰ ÔÈa‰ ‡e‰Â ,Ô¯Bt‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈÁe˙t¿ƒƒ¿»«ƒ¿«»¿«ƒ¿»«»
ÌÈa¯‰L ,¯ˆÁÂ ‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL BÏ LiL∆≈¿≈¿»ƒ∆¿∆∆∆¿»≈∆»«ƒ
˙B‡B·Ó ÔÎÂ .¯Á‡ Á˙Ùa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÔÈÒÎ17 ƒ¿»ƒ¿∆«∆¿¿ƒ¿∆««≈¿≈¿
ÔÈ¯e„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰pÏ B‡ ÌiÏ ÌÈ„¯Bi‰18 «¿ƒ«»«»»««ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈa¯Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ19,Ô‰a ÔÈÏBÚÂ ÔÈÒtËÓ ƒ»ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆
˙BÒBÓÈa‰Â20˙B‡ˆÁ¯n‰Â21ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿«∆¿¬»¬≈≈ƒ¿»«ƒ

‰¯ÊÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ22.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k - ¿À¿»¿≈»»¬»»ƒ¿»«ƒ¿À¿»

ערבי).9) (סיגנון במציאות מ"וֿט.10)יש לא 11)שם
שהיא  אמרו לשבת, היחיד רשות שאינה בלבד, בכרמלית

אלא  לטומאה, הרבים רשות כרשות שהם מקומות גם ישנם
לענין  הרבים רשות הם ואעפ"כ שבת לענין ממש היחיד

משני 12)טומאה. (פתוח מפולש מבוי פירוש, מ"ו. שם
ושביל  היציאה, את החוסמת גת או בור ובסופו צדדים)
הבורות  מן לשאוב אדם בני בו שהולכים מבוי באותו עובר

למשנה). בפירושו בו 13)(רבינו שיש במישור גדול שטח
שדות. את 14)הרבה לקצור פועלים לשם ובאים

היחיד  כרשות דינה כזו בקעה ולדוש. לאסוף התבואה,
הפועלים. מעיני להיסתר מקום שם אין אבל לשבת,

"בסיליאוס".15) ביוונית "מלך" יוונית. מלה
המלך.16) מרכבות על ה"ד.17)הממונים פ"ז תוספתא
הכניסה.18) את המכבידות צידיהם משני גדירות
רבים.19) אם פירוש,20)פירוש, והדימוסות. צ"ל:

טבריה. חמי כגון חמים, מעיינות מי של מרחצאות
ה"ה.21) פ"ז שם (פסחים 22)תוספתא, המקדש שבבית

ב). יח,

.„¯ÈÚ‰ ˙Bpb23˙eL¯ - Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚ ¯ÈÚ‰ C¯cL «»ƒ∆∆∆»ƒ∆∆¬≈∆¿
.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰»«ƒ¿À¿»

שם.23) תוספתא,

.‰‰pb‰24˙¯nzLÓ ‡È‰L ÔÓÊa ,25,„ÈÁi‰ ˙eL¯ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿«∆∆¿«»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - ˙¯nzLÓ dÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿À¿»¿≈

‰ÏB„‚ È˜ÏÈÒa26˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÁ˙BtL ÔÓÊa , »ƒ¿≈¿»ƒ¿«∆¿ƒ»¿
Ï ÌÈa¯‰˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÏÚBpL ÔÓÊ·e ,‰‡ÓË »«ƒ¿À¿»ƒ¿«∆¬ƒ»¿

.ÏkÏ „ÈÁi‰«»ƒ«…

ייכנסו 25)שם.24) שלא עליה שומרים מסוימות, בשעות
אדם. בני ביום.26)לה ונפתחת בלילה שננעלת

.Â‰Ú˜a‰27˙eL¯ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ «ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ«¿»ƒ¿
‰‡ÓËÏe ˙aLÏ „ÈÁi‰28- ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; «»ƒ¿«»¿À¿»¿ƒ…»¿»À∆∆

„·Ïa ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡È‰ È¯‰29‰Ú˜·e . ¬≈ƒ¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯·ÚL30˙BÓÈa ‰ÈÏÚ31ÌÈÓLb‰32˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿»∆»ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰33Ô‰ eÏ‡Â .34 «»ƒ¿À¿»¬ƒƒ««»¿≈≈
Ô‰ eÏ‡Â .dÎBzÓ ‰‡e·z‰ ¯˜ÚzMÓ ?‰nÁ‰ ˙BÓÈ¿««»ƒ∆≈»≈«¿»ƒ»¿≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zMÓ ?ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ35ÔÈa . ¿«¿»ƒƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»≈
ÌÈÏebÚ‰36ÔÈ‚efÏ ÌÈ·Ú ÏL37ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - »ƒƒ∆¬»ƒ«ƒ¿»«ƒ

‰‡ÓËÏ38. ¿À¿»
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קי הטומאות קי אבות שאר הל' - טהרה ספר - טבת ג' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(שבת 27) אשי רב של פירושו פי על פ"וֿז, טהרות משנה
א). לשדות,28)ז, נכנסים אדם בני אין הגשמים בימות

התבואה. את לדרוס שלא לא 29)כדי אינה לשבת אבל
שדינה  ככרמלית, אלא הרבים כרשות ולא היחיד כרשות
מצויה  תבואה אין החמה בימות גם שבת. בהל' נתבאר
וגם  התבואה את לקצור לתוכם נכנסים אדם ובני בשדות,

סת  מקום אינם ולפיכך הרבים לטייל, כרשות ודינם ירה,
לטומאה. ב.30)אפילו קנג, בבבאֿבתרא רבא

גם 31) כך לגרוס ונראה "ימות". הגירסא שם, בבבאֿבתרא
רבינו. רשות 32)בדברי דין עליה וחל הגדר, הקמת אחר

חוזרת 33)היחיד. אינה היחיד, רשות שנעשתה מכיוון
עלֿפי  הוא זה [ביאור ה"י. לקמן ראה הרבים. רשות להיות
שני  הביאו אמר, ד"ה ב'תוספות' שם. הרשב"ם של פירושו
את  פיהם על ליישב אפשר ואי רבא, לדברי אחרים פירושים

כאן]. רבינו ה"ד.34)דברי פ"ז טהרות תוספתא,
במרֿחשון 35) ושלושה בעשרים מתחיל שזמנו השני הגשם

הי"א). פ"ו נדרים בהל' מ"ח.36)(רבינו פ"י, שם משנה,
הענבים  בהם שמונחים עגולים גדולים כלים רבינו: ופירש

בגת. לדריכה אחר 37)המוכנים הענבים של הפסולת
שם). (רבינו, גדולה לערימה שמתקבץ מפני 38)הדריכה

הדורכים. לעיני גלוי זה שמקום

.ÊÌ¯k39ÌÈ¯ˆBa‰ ÈÙlL40„ÈÁi‰ ˙eL¯ -41¯Á‡Ïe , ∆∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿««
ÌÈ¯ˆBa‰42?È˙ÓÈ‡ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ -43ÔÓÊa «¿ƒ¿»«ƒ¿À¿»≈»«ƒ¿«

dc‚kL Áe¯a ÌÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÌÈÒÎ ÌÈa¯‰L44. ∆»«ƒƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»«∆¿∆¿»
ÌLk - ÌÈ„ e¯‡aL el‡Ó ıeÁ ˙BÓB˜n‰ Ïk ¯‡L¿»»«¿≈≈∆≈«¿ƒ»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ Ck ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰L∆≈¿«»ƒ¿«»»≈¿«»ƒ

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

עדיין.40)שם.39) נבצרו שלא מפני 41)המקומות
בהם  יחשדו שלא כדי שמה, מלהיכנס נמנעים אדם שבני
שהגפנים  הבוצרים, לעיני גלוי אינו והמקום ענבים, בגניבת

שנבצר.42)חוצצים. דינו 43)השטח הבוצרים לאחר
הרבים? לקצר 44)כרשות כדי שם נכנסים רבים כן ואם

('תפארת  הרבים רשות עושה אינו אחד פתח אבל הדרך, את
רשות  המקום אין למה המשנה מפרשי ביארו לא ישראל').

בוצרים. שם כשאין מדובר ואולי הבוצרים. מפני הרבים

.ÁÛ‡Â ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆≈»¿«»ƒ¿«»¿«
ÌÚ‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿≈∆≈»»

Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL¯ È¯BÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa¯‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡¯Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49¯BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב, ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אףֿעלֿפי

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ı¯L BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .¯B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
- ¯B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬
‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL¯56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»

,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O d·e ,‰a¯‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
ÈzÒÎ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â BÊ ‰Ú˜·Ï ÈzÒÎ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ
˜ÙqL ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÈzÒÎ ‡Ï B‡ ‰„O d˙B‡Ï¿»»∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿≈

‡ÓË - ‰‡Èa ˜ÙÒ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË57. À¿»ƒ¿«»ƒ¬ƒ¿≈ƒ»»≈

מ"ג.52) פ"ו באוהל.53)שם נטמא והנכנס בה, מונח מת
דומה 54) הרבים לרשות הפתוחה לחנות הכניסה פירוש,

עמד  ודאי האדם שהרי הרבים, ברשות המונח השרץ למגע
ולפיכך  הטומאה, למקום נכנס אם וספק הרבים, ברשות
הרבים  ברשות המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונית

בפירושו). היחיד,55)(רבינו לרשות נכנס שוודאי מפני
הספק  ואםֿכן נכנס, טמא למקום אם יודעים אנו שאין אלא
הן  היחיד רשות החנויות שתי שהרי היחיד, ברשות הוא

וכסףֿמשנה). ראב"ד מ"ה.56)(ראה  נחלקו 57)שם
לדעת  היחיד, ברשות טומאה ספק בדין וחכמים אליעזר רבי
נגע  לא ספק בה, המונחת בטומאה נגע ספק - אליעזר רבי
(ספק  בו שהטומאה למקום נכנס אם ספק אבל טמא, –
ופסק  ביאה, בספק גם מטמאים וחכמים טהור, – ביאה)

כחכמים. רבינו

.ÈÌB˜Ó58˙eL¯ ‰OÚÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰È‰L »∆»»¿«»ƒ¿«¬»¿
ÌÈa¯‰59„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ60‡e‰Lk - »«ƒ¿»«¿«¬»¿«»ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿≈»≈¿∆¿»«ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»

מ"א.58) לרבים.59)שם שמכרו וקנאו 60)כגון חזר
בקעה  לדין דומה זה ואין ישראל'). ('תפארת מהרבים

ה"ו). למעלה (ראה הגשמים בימות עליה שעברו

.‡ÈÌÈ¯·c61˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰L ¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¬≈≈ƒ¿
‰¯OÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰t˜ ?„ˆÈk .ÌÈa¯‰»«ƒ≈«À»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»

ÌÈÁÙË62Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙a ‰‡Óh‰Â63Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»ƒ¿«À¿»¿»»≈»«»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ -64˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï B„È ÒÈÎ‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»»≈»«»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï65‰LÈÙk ‰˙È‰ .66ÏÚ ‰e˙ …»«¿≈»≈»¿»¿ƒ»¿»«
·ÈÒa Ce¯k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ,BÙ˙k67Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿»

¯Á‡ da Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï68B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»»≈»«»«≈»≈…»«¿≈
‡ÓË69. »≈

ה"ב.61) פ"ז שם היחיד.62)תוספתא, רשות שיעור
הקופה.63) לתוך ידו הכניס אם ספק זה 64)פירוש, ואין

ברשות  מונחת עצמה שהקופה מפני ביאה, לספק דומה
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קיר

קיר

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ט. שבהלכה ראשון לדין דומה זה והרי הרבים,
ספק 65) זה הרי שם, והטומאה היחיד ברשות שידו מכיוון

טמא. וספיקו - היחיד ברשות אבן 66)טומאה כלי
טומאה. מקבל שאינו על 67)וכדומה, המטפסים חוטים

מקבל  אינו נייר וכן טומאה, מקבלים ואינם האילנות גזעי
שלא  תרומה של לכיכר מעולה שמירה נעשתה ובכן טומאה,

לתרומה.68)תיטמא. טהור אם  ידוע כמו 69)ואין
רשות  אינה שהכפישה ואע"פ הקופה. לתוך ידו בהכניס
אדם  של כתיפו על שהיא מפני טמא ספיקו היחיד,
הכוונה  בנייר" או בסיב "כרוך שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
נגע  שמא אנו חוששים שאףֿעלֿפיֿכן רבותא, להשמיענו

עצמה. בכיכר

.·È¯BÓÁ70ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¬ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»ƒ
Ò ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂÚ‚ ˜Ù71B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈…»«¿≈

- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈab ÏÚ B„È ËLt .¯B‰Ë»»«»««»»≈»«»≈…»«
‡ÓË B˜ÙÒ72dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ÚÏÒ ÔÎÂ . ¿≈»≈¿≈∆««À»ƒ¿»«ƒ»«

˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ¬»»¿»ƒ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈
ÚÏq‰ L‡¯a ‰ÏÚ .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï73˜ÙÒ , …»«¿≈»»»¿…«∆«»≈
.‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«¿≈»≈

רשות 72)אדם.71)שם.70) לאויר ידו שהושיט מכיוון
ידו",73)היחיד. "פשט כתוב בחמור למה נתבאר, לא

טמא. אינו ידו שפשט ומשמע "עלה". כתב וכאן

.‚È‰È‰74‰ÊÂ B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ ·Ê75B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ »»»≈«¬¿∆≈«¬
˜BÈz ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ·fa Ú‚ ˜ÙÒ ,C¯ca ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ«∆∆»≈»««»»≈…»«ƒ
·k¯Ó ¯B‰Ë ˜BÈ˙Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó ‡ÓË»≈À¿»«¿≈∆»ƒ¿ƒ»À¿»
˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eÎÏ‰Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»¿∆¿«∆»≈»«»≈

Ï˙ka ˜a„Ó ˜¯‰Â BÙ˙k ÏÚ ‰ÏÈ·Á ;Ú‚ ‡Ï76˜ÙÒ , …»«¬ƒ»«¿≈¿»…À¿»«…∆»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁeËL ÌÈÏk ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ

‰¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ77‡Ï ˜ÙÒ ËÈÒ‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ‡Óh‰Â ¿«¿»≈¬»»¿«»≈≈»≈≈ƒ»≈…
ËÈÒ‰78¯B‰Ë Ïk‰ -79. ≈ƒ«…»

ה"ג.74) טהור.75)שם טמא.76)אדם רוקין וספק
היחיד.77) כרשות נידון זה הזיז.78)ומקום
יעקב 79) רבי מחלוקת בהיסט. שמטמא זב הוא אם ואפילו

דרך  שהוא "שכל האומר יוסי, כרבי ופסק שם, יוסי ורבי
טהור". – הילוכו

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

âטבת ד' רביעי âיום
ïéìëà úàîè úBëìä

oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq
¦§ª§©¢¨¦

ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒÀ¿«√»ƒ«¿ƒ
.Ô¯LÎ‰Â¿∆¿≈»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
אין 1) מיוחד ושאינו אדם, למאכל המיוחד אוכל יבאר

אינם  או האוכלין את שמכשירים המשקין טומאה. מקבל

שבני  פי על אף טומאה מקבלים שאינם הדברים מכשירים.
דעתו  בטלה עליהם חשב שאם הדברים אותם. אוכלים אדם

מחשבה. הזק או

.‡¯O·e ÌÁÏ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ‰ ÏÎ‡ Ïk»…∆«¿À»¿«¬«»»¿∆∆»»
ÏÎÂ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆¿«≈À¿»¿…
BÈ‡Â ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L∆≈¿À»¿«¬«»»¬≈∆»¿≈
ÏÎ‡ÓÏ B„ÁÈÂ ÂÈÏÚ ·MÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»ƒ≈ƒ≈»»¿ƒ¬¿«¬«
‰lÁz ÏÏaiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‰ÊÂ ‰ÊÂ .Ì„‡»»¿∆»∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ»
:¯Ó‡pL .¯LÎ‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÔÈ˜LÓ ‰Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿»«¿ƒ¿∆«ƒ¿»∆¿≈∆∆¡«

Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ2. ¿ƒÀ««ƒ«∆«

משמע,2) לכם", הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל ומסיים
פרק  שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא

.·ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎnL ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»√»ƒ
,·ÏÁ‰Â ,ÔÈi‰Â ,ÔÓM‰Â ,Ïh‰Â ,ÌÈn‰ :‰‡ÓËÏ¿À¿»««ƒ¿««¿«∆∆¿««ƒ¿∆»»

L·c‰Â ,Ìc‰Â3ÏÚ eÏtiL „Ú ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡Â . ¿«»¿«¿«¿≈»«¿ƒƒ«∆ƒ¿«
,ÔÈÁe¯Ò eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ

¯ÈLÎÓ BÈ‡ Áe¯q‰ ‰˜Ln‰L4¯LÎ‰L ÔÂÈÎÂ . ∆««¿∆«»«≈«¿ƒ¿≈»∆À¿«
Ú Û‡ ,ÏÎ‡‰‰Ê È¯‰ - ·e‚ ‡e‰ È¯‰Â L·iL Èt Ï »…∆««ƒ∆»≈«¬≈»¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

א 3) הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
נוסף) (שם לוואי שם להם שאין המשקין שכל אמרו,
דבש  אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי להוציא מכשירים,
שסתם  מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים
רגליים, שמי שנינו, שם ה במשנה דבורים. דבש הוא דבש
מפני  כאן רבינו מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק

מים. תולדות "אשר 4)שהם ד: הלכה שם כהנים תורת
סרוח. למשקה פרט ישתה"

ãקודש משיחות ãנקודות

:ïéìëåà úàîåèì í"áîøä ïééö íéàðú äùåìù

באחד  תחילה שיבלל ב: לאדם. מיוחד אוכל שיהיה א:
אפילו  לקרקע מחובר יהיה שלא ג. המשקין. משבעת
שכל  בזה הפנימית והסיבה ב'). פרק (ריש קטן כשורש
אפשרות  או קדושה שיש במקום רק שייך הטומאה גדר
חיות  לקליפות הוקצבה הבריאה טבע מצד כי לקדושה,
למקום  להגיע משתדלים הם ולכן מאוד, מצומצמת
את  שמורידים ידי על חיות תוספת ולקבל הקדושה

ובטומאה. בקליפה האדם

אדם  ומאכל האדם, צרכי כל היא הרחב במובן אכילה
רק  ולכן ומצוותי', התורה ענייני הם נשמתו צרכי היינו
בו  יש כי טומאה לקבל יכול לאדם המיוחד אוכל
כי  והשפעה חסד על מורים משקין, קדושה. תוספת
ולהשפיע  נמוך למקום ולירד גבוה מקום לעזוב טבעם
בגוף  האוכל את המוליכים הם ובנוסף, מטה. למטה

דם"). אכילתו שתה ולא "אכל חז"ל אמרו (שלכן

יום אביעי 
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קיב אוכלין קיב טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כדבעי  היא יהודי של ה' עבודת כאשר האדם, ובעבודת
הסביבה  את ומחברת המדבקת לחלוחית בו יש
"אוכל" של זה בסוג ולכן, לו. הקרובים  על ומשפיעה
בו  יש כי עצמו מהאוכל יותר להתדבק הקליפה רוצה
גזירות  ריבוי מצינו כך ומשום לרבים קדושה השפעת

אוכלין. מעל יותר משקין על

שבטומאת  השלישי בתנאי היא מכך להינצל העצה
קטן... כשורש אפילו מחוברין שהן זמן "...כל אוכלין:
מקושרות  האדם פעולות כשכל טומאה" מקבלין אינן
במטרה  וההכרה הידיעה עם כלומר נשמתו, פנימיות עם
לגעת  יכולה הטומאה אין בעולם, תפקידו של האמיתית
לעולם  היא יהודי של נשמתו פנימיות כי כלל בו

בשלימות.

הוא  זה עניין של מקורו גם ה' בעבודת עניין ככל
ובכדי  התורה, בידיעת די שאין מצינו שבה בתורה.
נותן  עם לימודו לקשר חייב החיים" "סם לו שתהיה
נגלה  חיבור ידי על תחילה" בתורה "ברכו התורה
שהיא  התורה פנימיות עם תורה גופי שהן דתורה
מעשה" לידי שמביא תלמוד "וגדול דאורייתא. נשמתא
בכל  נפעל התורה ופנימיות דתורה גליא חיבור שע"י
בגדר  שאינו עד הנשמה פנימיות עם חיבור עבודתו

כלל. טומאה קבלת
סימן  טהרה ספר מלכות' 'יין פי על .74 ע' כז חלק לקו"ש (ע"פ

המלך"כב "פרדס רמב"ם )מתוך

.‚ÏeÏa ‰È‰L ÏÎ‡5ÌÈ˙ez ÈÓ ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa …∆∆»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈBn¯Â6ÏeÏa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,7B‡ ·f‰ Ba Ú‚Â ¿ƒƒ««ƒ∆»¿»««»

¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˙n‰ ¯Oa8 ¿««≈¬≈»ƒ¿≈∆…À¿«
.ÔÈ˜Ln‰ ˙Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿«««¿ƒ

ומי 6)רטוב.5) תותים מי אני "ומוציא א: הלכה שם
לוואי". שם להם שיש פירות מיני כל ושאר רימונים

לומר 7) ואפשר בטומאה שנגע בשעה רטוב עודנו
נטמא. ובסמוך 8)שהמשקה האוכל. נטמא לא למה נימוק

האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר

.„˙Ú·L ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜nL ‰˜LÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¿∆∆¿«≈À¿»∆»ƒ¿«
ÔÈ˜Ln‰9C¯„k - ˙B¯t ÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa eÈnL ««¿ƒ∆»ƒƒ¿«¬»¿»≈≈¿∆∆

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ck ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L10. ∆≈«¿ƒƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿»

הקודמת.9) שבהלכה לדין הנימוק סיום הם כאן רבינו דברי
כשהוא  האוכל את לטהר רק מספיק שם שנאמר הנימוק
את  ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו,
ולפיכך  האדם? שבפי הרוק ידי על שיוכשר אחר האוכל
גם  אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף

טומאה. מקבלים א 10)אינם הלכה שם כהנים בתורת
ישתה  אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב את דרשו
מי  לחשוב) (אפשר יכול משקה כל אי יטמא". כלי בכל
פירות, מיני כל ושאר רימונים מי או פירות מי או תותים

שם  להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד
שם  להם שיש וכו' רמונים ומי תותים מי ומוציא לוואי,
טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי".

.‰ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ11LÈÏL e‡È·‰ ‡lL12ÔÈ˜LÓ - ≈ƒ«¬»ƒ∆…≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰13, «¿ƒ≈∆≈»«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒÀ¿»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙B¯t ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈ƒ¿»≈≈∆≈¿ƒ¿»

ג.11) הלכה סוף א פרק מעשרות יסחוט 12)ירושלמי אם
שיוציאו  ממה שליש כדי ושמן יין יוציאו לא אותם

שאינם 13)כשיובשלו. אמרו למעלה המובא בירושלמי
טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף ורבינו מכשירים.
אינו  מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע וכן טומאה. מקבל

.ÂÌÈ¯·„ el‡14ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»««
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡ ÈaL Ètƒ∆¿≈»»¿ƒ»¿ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÔÙeb ˙‡‰Ï15˙BÏÎ‡na ÌÚË ÔÈ˙BpL ÈtÓ ‡l‡ , «¬»«»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ««««¬»
ËLw‰ :Ô‰ el‡Â .‰‡¯n‰ B‡ ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ƒ¿≈»≈«««¿∆¿≈≈«¿¿
˙ÈzÏÁ‰Â ‰‡Èz‰Â ÌÈÓOa ÈL‡¯Â ÒÓÁ‰Â¿«¬«¿»≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿ƒ

ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ ÔÈÏtÏt‰Â16.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿≈…«≈»∆

ה.14) משנה ג אלה.15)פרק דברים מגוף ליהנות
לשיפור 16) בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני אלה כל

התבשיל. של הגוון או הריח או הטעם

.Ê˙·M‰17˙B˜¯È ¯‡Lk BÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï BÓ˙Ò - «∆∆¿»«¬ƒ«ƒ¿»«¿
‡nË˙Ó BÈ‡ - ‰¯„wÏ ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;‰„O‰«»∆¿ƒ»«»»«¿≈»≈ƒ¿«≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË18È¯‰ - ‰¯„wÏ ÌÚË ‰˙pMÓ ˙·M‰Â . À¿«√»ƒ¿«∆∆ƒ∆»¿»«««¿≈»¬≈
Ï·Êk BÊ19.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó dÈ‡Â ¿∆∆¿≈»ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ

שנקרא 17) ירק מין שהוא שם רבינו ופירש ד. משנה שם
הגמרא  פי (על חי כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן
אותו  נותנים ואם עשוייה"). לכמך שבת "סתם ב: נא, נדה
כפסולת  הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל

אדם. למאכל ראוייה לקדירה 18)שאינה עליו חישב אם
מקבלים  אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין, הוא הרי

החלק 19)טומאה. מפני טומאה מקבל אינו למה נימוק
כתבלין. ואינו בקדירה נימוח שאינו

.ÁÌÈ¯Óz‰20˙B¯‚B¯b‰Â21˙k ‰¯„wÏ Ô˙pL- ÔÈÏ· «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»«¿≈»¿«¿ƒ
ÏÎ‡lÓ e„ÒtiL „Ú ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ«∆ƒ»¿ƒ∆¡…

Ì„‡22. »»

ח.20) הלכה ג פרק עוקצין יבשות.21)תוספתא תאנים
גורס 22) ורבינו לכלב" "שיפסלו כתוב: שלפנינו בתוספתא

ד, הלכה ב פרק לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב כמו
שנפסלו  ולפני טומאה. מקבל אינו לאדם שנפסל שדבר
מתורת  להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים
אוכל  שהם מפני - הקודמת שבהלכה שבת כמו - אוכל

חשוב.

.ËÌÈÈL¯k‰23ÔÈ‡nË˙Ó - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Ô„ÁÈ Ì‡ , ««¿ƒƒƒƒ¬»¿«¬«»»ƒ¿«¿ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ
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קיג

קיג

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

גרעינים 23) ובתוכם עדשים לשרביטי דומים שרביטים
ידי  על גם נאכלים הדחק ובשעת בהמה, מאכל והם קטנים

אדם. בני

.È¯Bw‰24B˜ÏL Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ıÚk ‡e‰ È¯‰ - «¬≈¿≈¿»»»¿ƒ¿»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - BbËÂ¿ƒ¿ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בני 24) אותו ואוכלין ... רך לבן עץ והוא הדקל "ראש
ז). משנה ג פרק עוקצין למשנה בפירושו (רבינו אדם"

.‡ÈÔÈpˆ¯Á‰25ÔÈbf‰Â26ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ ,27 ««¿«ƒ¿««ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -28.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

הענבים.25) הענבים.26)גרעיני אחר 27)קליפות
יינם ויצא הענבים החרצנים שנדרכו הפסולת, את כנס
אותם. לאכול וחישב בני 28)והזגים של דרכם שאין מפני

זה. של דעתו בטלה לאכלם אדם

.·ÈÔÈˆ¯ÙpL ÌÈLw‰ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ29˙ÁzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ ≈ƒ«¬»ƒ«»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ««
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯c‰ ˙ÚLa ‰¯Bw‰30„ÚÂ . «»ƒ¿««¿ƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿»¿«

‰nk31¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ „Ú ?32ı¯Ùp‰ ‰È‰ . «»««¿»»«ƒ¿»»»«ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‰fÓ ¯˙È33Û‡ ,ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk Ì‡Â . »≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»»√»ƒ«

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈«¿»»«ƒ¿«¿ƒÀ¿»

עליהם.29) הלוחצת הקורה מתחת מפני 30)קופצים
ויין. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם

טומאה.31) יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור 32)תהא
מחזיק  שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא
לכור  קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה
מוותר  אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים או זיתים

אוכל,33)עליהם. מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
מועילה. המחשבה

.‚È˙BiÙk‰34ÔÈbt‰Â35¯Òa‰Â36Áˆw‰Â37Ô‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿««ƒ¿«…∆¿«∆«¬≈≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÏÎ‡k»√»ƒ¿«¿ƒÀ¿»

(לשון 34) צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה שם
שם). בפירושו בשלו.35)רבינו שלא ענבים 36)תאנים

עקיבא. כרבי ופסק ו. משנה שם בשלו. כמון 37)שטרם
(ערוך). שחור

.„ÈÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ38Ûel‰ ÈÏÚÂ Ï¯Ú ÏLÂ ÔÈ·e¯ÁÂ ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿∆¬»«¬≈«
e˜zÓ˙iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ËBM‰39. «∆≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿«¿

(הענפים 38) השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת טעמם 39)הדקים) שישופר

וכדומה. כבישה ידי על

.ÂËÔÈÒBÓ¯ez‰Â Ïc¯Á‰40- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ««¿»¿«¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓ‰MÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ≈«∆…

e˜ÈzÓ‰41. ƒ¿ƒ

אותו 40) ששולקים אמרו ב כה, ביצה במסכת קטנית. מין
סעודה. בקינוח אותו ואוכלים פעמים של 41)שבע דרכם

אוכלין  תורת עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני
כבישתם. לפני אפילו

.ÊËÔÈÏÚ‰ ÔÈ‡ - Ô‰lL ÔÈÏÚa ÔL·kL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»∆»ƒ∆»∆≈∆»ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó42‡l‡ ÔÈÏÎ‡Ï ÔL·k ‡lL ; ¿«¿ƒÀ¿»∆…¿»»¿√»ƒ∆»

‰‡¯ÓÏ43. ¿«¿∆

נאכלים.42) שאינם ויפים 43)מפני טריים נראים הזיתים
לעלים. מחוברים כשהם

.ÊÈ˙eM˜ ÏL ˙eLk44ıp‰Â45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - dlL ¿∆ƒ¿«≈∆»≈¿«¿ƒ
‰‡ÓË46.ÏÎ‡ BÈ‡L ÈtÓ , À¿»ƒ¿≈∆≈…∆

שערות 44) כעין עליהם יש קטנים וכשהם קישואים
לאכילה. ראויות ואינן כשות שבראש 45)ונקראות הפרח

הקישות,46)הקישוא. נטמאו לא טומאה בהם נגעה אם
הלכה  ה פרק לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני

ב. והלכה א

.ÁÈBz¯eÎa L·c47ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ -48‡lL ¿«¿««¿ƒ«≈À¿«√»ƒ∆…
L·c‰ ‰„¯ .‰·LÁÓa49˙BlÁ‰ ˜q¯iMÓ -50 ¿«¬»»»»«¿«ƒ∆¿«≈««
‰˜LÓ ÌeMÓ ‡nË˙Ó51·f‰ L·c .52- Bz¯ekÓ ƒ¿«≈ƒ«¿∆¿««»ƒ««¿
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó53- ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ; ƒ¿«≈À¿««¿ƒ»«»»»√»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó54. ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בכוורת.47) משקין 48)כשעודנו טומאת כמשקה. אינו
אוכלין. מטומאת הדבש 49)חמורה את אוגרות הדבורים

גדולות  לחתיכות המדובקות לשעווה משושות בשפופרות
נקראת  מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות
דבש  חלות הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה.

דובשן.50)מהכוורת. להוציא לפני 51)כדי אבל
אוכל. דין עליו יש חלות 53)מאליו.52)הריסוק כדין

דובשן. להוציא מחשבת 54)שריסקן אין החלות כשריסק
שנתכוון  המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה אוכלין

מחשבתו. מועילה מאליו בזב אבל למשקה,

.ËÈLe¯w‰ ÔÓM‰55·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - «∆∆«»≈…∆¿…«¿∆»«
‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Le¯˜ ‡e‰Lk ÂÈÏÚ»»¿∆»≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„56.‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - L¯wL Ìc‰ ÔÎÂ . «¿¿≈«»∆»«≈…∆¿…«¿∆
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ57·LÁ ; »«»»»√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ»«

.BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿»«¿

מדעתו 55) הוסיף ורבינו "השמן" סתם כתוב בתוספתא
המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש",

אין 56) קרוש שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון
[הראב"ד  משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת
מן  מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג
כדעת  תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים.

הפשוט 57)רבינו]. וההגיון לשמן, דם בין מה נתפרש לא
ואולי  קרוש. מדם לאכילה ראוי יותר קרוש ששמן מחייב
אמרו  והרי קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם

דם". כולו "כבד

.ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - L¯wL ·ÏÁ»»∆»«……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡Ï58- ÔÈ˜LÓÏ ;ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó -‰ÏËa »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

.BzÚ„«¿
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קיד אוכלין קיד טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

צריכין 58) "אין הגירסא: ב) הלכה (שם שלפנינו בתוספתא
שלישי]. בפרק לקמן יתבארו חלב [דיני לאוכלין". ֵֶמחשבה
ואין  קרוש חלב לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת
שהרי  רך, עגל במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש
לקמן  (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו

ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה

.‡ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - ÌÈ¯Óz L·c¿«¿»ƒ……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï59‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ; »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„60‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - Ôlk ˙B¯t ÈÓ Ïk ¯‡Le . «¿¿»»≈≈À»……∆¿…
- ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Ô‰ÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ«¿∆»«¬≈∆≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ

.BzÚ„ ‰ÏËa»¿»«¿

מועילה 59) ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד אדם 60)מחשבתו שאין מפני

תמרים. דבש שותה

.·ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - ‚ÏM‰«∆∆≈…∆¿…«¿∆»«»»
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈ˜LÓÏ ;BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈÏÎ‡Ï»√»ƒ»¿»«¿¿«¿ƒƒ¿«≈À¿«

Blk ‡ÓË ‡Ï - B˙ˆ˜Ó ‡ÓË .ÔÈ˜LÓ61B¯È·Ú‰ ;62 «¿ƒƒ¿»ƒ¿»…ƒ¿»À¡¡ƒ
‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk Èab ÏÚ63Blk ‡ÓË -64. ««≈¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿»À

אינו 61) שהשלג מפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא
בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש

השלג.62) הכלי.63)את אוויר לתוך שהכניסו פירוש ,
אמרה 64) והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני

שם  בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא
מטמא  (שהוא חרס כלי על העידה התורה מסיימים:
הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו),
כלי  גבי "על וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו
מטמא  אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס".

מגבו].

.‚ÎÏÁkaL ·ÏÁ‰65,BzÚ„ ‰ÏËa - ÂÈÏÚ ·MÁL ∆»»∆«¿»∆ƒ≈»»»¿»«¿
‰·waL ·ÏÁ‰ ÏÚ ·LÁ .¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â66È¯‰ - «¬≈»»««∆»»∆«≈»¬≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‰Ê67. ∆ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

הבהמה.65) יונק.66)שד עגל בקיבת רוב 67)הנמצא
אין  עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני
האוכלים  איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו
ראה  איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,
כ  בהלכה [למעלה ט). פרק אסורות מאכלות בהלכות
כרחנו  ובעל בו מועילה מחשבה אין קרוש שחלב אמרנו,
קצת  תמוה אולם ניגר. בחלב המדובר שכאן לפרש, עלינו
אוכלין  ומחשבת מועילה אינה משקין מחשבת למה
אלא  לשתותו אדם בני של דרכם אין ואולי מועילה.

וכדומה]. לחם בו מטבילים

.„ÎÔÎ¯cL ÌÈ·Ú68È˙L C¯Bc‰ Ô‰a Cl‰iMÓ - ¬»ƒ∆¿»»ƒ∆¿«≈»∆«≈¿ƒ
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ·¯ÚÂ69ÔÈ¯b¯b Ô‰a ¯izL . »≈∆ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆«¿¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ¯b¯b Ô˙B‡ - ÌÈÓÏL70. ¿≈ƒ»«¿¿ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ
ÌeÚËiMÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ71.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈«≈ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒ

˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÓÏL ÔÈ¯b¯b Ô‰a e¯izLƒ¿«¿»∆«¿¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«
.ÔÈÏÎ‡√»ƒ

יינם.68) להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר אפילו
שנשארו 70) בענבים שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו

הדריכה. במקום הקורה 71)שלמים את עליהם יטעינו
הכבידה.

.‰Î‰Ï¯Ú‰72È‡ÏÎÂ ,73Ï˜Òp‰ ¯BLÂ ,Ì¯k‰74 »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿«ƒ¿»
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,ËÁLpL75ÔÈa ‰ËÁLpL ÔÈa ∆ƒ¿«¿∆¿»¬»≈∆ƒ¿¬»≈

‰Ù¯ÚpL76¯BÓÁ ¯ËÙe ,Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ ,77¯O·e , ∆∆∆¿»¿ƒ√≈¿…»∆∆¬»»
‰n„‡ ‰¯t ¯O·e ,·ÏÁa78Ïebt‰Â ,79¯˙Bp‰Â ,80Û‡ , ¿»»¿«»»¬À»¿«ƒ¿«»«

ÔÈ‡nË˙Ó Ôlk - ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»≈¬ƒ«¬»»À»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË81. À¿«√»ƒ

לנטיעתו 72) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
קדושים  (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים

ג). התבואה 73)יט, נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
הלכות  זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים

בסקילה,74)כלאיים. דינו אשה רבע או אדם שנגח שור
בשרו  לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם

ובהנאה. באכילה רצחו 75)אסור מי נודע ולא הרוג נמצא
באכילה  אסור ובשרה אותה, ועורפים עגלה דין בית מביא
פרק  רוצח הלכות נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה.

נבילות.76)ט. טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר
במקום  עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני

את 77)שחיטה. ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור
בתורה  ככתוב אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן, השה
ואינו  מפרכס, ועודו כשנשחט והמדובר, יג). יג, (שמות
על  ואף חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא
בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה מקבל כאוכלין, דינו כן פי
לגוי, טמאה בהמה "השוחט ב): (קיז, בחולין ששניניו כמו

או  טומאת עד מטמאה נבילות טומאת לא אבל כלין
טומאה  ומטמא נבילה הוא הרי שמת אחר אבל שתמות".
גם  זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע לא אפילו חמורה
החמור  מנבלת מכזית פחות שלקח כגון החמור, מיתת אחר
והשלים  טהור אוכל וצירף מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות
מכביצה) בפחות מטמאים אינם טמאים (אוכלין לכביצה
האוכלין  את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ, ונגעו

בהם. ובהנאה.78)שיגעו באכילה אסור בשרה
או 79) אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב קדשים

כולל  (לפעמים למקום מחוץ או הזמן אחר בשרם לאכול
תורה. שקבעה למקומם), חוץ מחשבת גם "פיגול" המונח

בזמנו.80) נאכל שלא קדשים שכל 81)בשר פי על אף
יצאו  לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו הדברים
בתוספתא  שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק אוכל. מתורת

שם.

éðL ÷øt1 ¤¤¥¦
טומאה 1) מקבלים אם הקרקע מן הגדלים האוכלין יבאר

מחוברים  כשהם שהוכשרו אוכלין ודין שייעקרו. לפני
על  שנפלו טמאים משקין ודין שבקרקע. במים או לקרקע
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קטו

קטו

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וכו'. לאכילה ראוי שאינו עד ונסרח שנפסד ואוכל האוכלין,
נפסד  שנטמא ואחר שנטמא ומשקה שזרעם טמאים זרעים
ופשט  המקווה בתוך ונתונה משקין מלאה קדירה ונסרח.
הם  אם שפיכות מי וכו'. בה ונגע ידו לטומאה ראשון

גשמים. עליהם ירדו ואם טומאה בחזקת

.‡ÔÈÏÎ‡‰ Ïk2ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏ„b‰ »»√»ƒ«¿≈ƒƒ««¿«≈»¿«¿ƒ
,ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ï·‡ ;e¯˜ÚiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆≈»¿¬»»¿«∆≈¿À»ƒ

epnÓ ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎiL ÔË˜ L¯La elÙ‡3ÔÈ‡ - ¬ƒ¿…∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ∆≈»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

מ"ח.2) פ"ג ומעורה 3)עוקצין סתם: כתוב במשנה
לחיות  יכולה התבואה אין שאם רבינו, וסובר קטן". בשורש

לגמרי. כעקורה היא הרי זה, משורש

.·¯eÁÈ4‰‡z ÏL5ÁLÙpL6BÈ‡L ‰tÏ˜a ‰¯ÚÓe ƒ∆¿≈»∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿ƒ»∆≈
‰pnÓ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ7ÔÈ‡nË˙Ó BaL ÔÈÏÎ‡‰ Ïk -8. »ƒ¿ƒ∆»»»√»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

„È BÓk ÔÏÈ‡‰ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ9‰ÊÏ ¿≈«»»»≈ƒ»»¿»»ƒ»¿»¿∆
Â‡Ï B‡ ¯aLpL ¯eÁi‰10. «ƒ∆ƒ¿«»

בו.5)שם.4) תלויות ותאנים אם 7)נשבר.6)ענף,
עלים, להוציא לשוב יתרפא לא לקליפתו, הענף את תקשור

ופירות. נגעה 8)פרחים לא שהטומאה שם. חכמים כדעת
לאוכל. יד נקרא וזה טומאה 9)באוכל. נגעה אם פירוש,

בעיא  בייחור. התלויות התאנים נטמאו אם הוא ספק באילן,
ראשון  [בלשון בתיקו. ונשארה ב קכח, בחולין פפא רב של
והייחור  הייחור, זה נפשח אם היא, שהבעיא רש"י מפרש
טומאה, מקבלות שבו ופירות לחיות, יכול אינו השני
פפא, רב ושאל כמחובר. ודינו לחיות, יכול הראשון והייחור
בו  הנוגעת וטומאה לשני, יד נעשה הראשון הייחור אם
פפא  רב של ולשונו השני. שבייחור הפירות את מטמאה
שתעשה  "מהו אמר: שהרי זה, פירוש לפי יותר מתיישבת

לחברתה?"]. מובאה 10)יד ה"ג, פ"ב עוקצין תוספתא
ב. קכז, בחולין

.‚eL·iL ˙B˜¯È11Ô‰Èa‡a12,˙ÚÏ„e ·e¯k ÔB‚k ¿»∆»¿¿ƒ≈∆¿¿¿««
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Èa‡a eL·iL13. ∆»¿¿ƒ≈∆≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

ÔËwÏ14eÈ‰Lk ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÔLaÈÏ15eL·ÈiL „Ú ƒ¿»¿«¿»¬≈≈√»ƒ¿∆»«∆ƒ¿
.ıÚk eOÚÈÂ¿≈»¿≈

שנקצצו.11) לאכילה.12)טרם ראויים שאינם מפני
התוספתא]. לשון נקט ורבינו "שצמקו", כתוב שם [בחולין

לאכילה.13) וראויים לחים המחשבה 14)כשהם ואין
ד). הלכה (ראה אוכל תורת מהם להוריד שם 15)מועילה

ה"ד.

.„ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÁLÙpL ÔÏÈ‡16ÔÎÂ . ƒ»∆ƒ¿«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÔÏÈ‡‰ L·È Ì‡17. ƒ»≈»ƒ»≈¬≈≈ƒ¿ƒ

אוכלין.16) טומאת ומטמאים בתוספתא 17)מתטמאים
שהמדובר  פירשו שם בגמרא אבל "כמחוברין", כתוב שם
השיג  [הראב"ד כתלושים. דינם לטומאה אבל שבת, לענין
את  קיבל שהוא ברור זה, דין מקור נמצא שלא ואומר

רבינו  אולם הפירות. פירוש, "יבשו". שם שבגמרא הגירסא
יבש. האילן פירוש, "יבש". התוספתא גירסת על הסתמך
ברייתא  של הרישא שהרי הדעת, על יותר מתקבלת וגירסתו
"יבש", ואומרת: ממשיכה והיא שנפשח, באילן מדברת זו
שמואל, על הגמרא וקושיית כמחוברין". הן "הרי ומסיימת:
האילן  יבש אם מקלֿוחומר: היא שיבשו, פירות על המדבר
לא  - לבדם הפירות כשיבשו כמחוברים, הפירות דין - כולו

משנהֿלמלך]. וראה בגמרא, שם ע' כלֿשכן.

.‰ÌÈ‡z18eL·iL19˙‡ÓË ˙B‡nhÓ - Ô‰Èa‡a ¿≈ƒ∆»¿¿ƒ≈∆ƒ«¿À¿«
ÔÓB˜Óa ÔÈÏÎ‡20. √»ƒƒ¿»

שם.18) שמואל של כתוב 19)מימרא שם בגמרא
שיבשו. שם) רש"י (וכן רבינו ומפרש "שצמקו",

באילן.20) מחוברים כשעודם אפילו

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈiÁ ÈÏÚaÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ∆≈ƒ«¬≈«ƒ≈»¿«¿ƒ
e˙eÓiL „Ú ‰‡ÓË21ËÁL .22Û‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a À¿»«∆»»«¿≈»«»»«

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ23ÌÈ‚„Â . «ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿»ƒ
e˙eÓiMÓ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó24Ô‰a „ÏB .25 ≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆»«»∆

‰Ù¯Ë26e‡nË˙Â27¯·ca LÈ È¯‰ - ÔÈ„„˙Ó Ô‰Lk ¿≈»¿ƒ¿«¿¿∆≈ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈«»»
eÙ¯ËÂ ÏÈ‡B‰ ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ Ô‰ Ì‡ ,˜ÙÒ28B‡ , »≈ƒ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿

.e„„˙È ‡ÏÂ Ô·‡k eÓciL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿¿∆∆¿…ƒ¿«¿¿
ÔÈ‡L ‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·È‡‰»≈»«»»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»∆≈»

˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ29e¯LÎ‰ Ì‡ ,30‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¿ƒƒ¿ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»
‰ËÁL .L¯tL ÏÎ‡k ÔÈ·eLÁ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿…∆∆≈≈ƒ¿¬»

Î‰ - ‰Ó‰a‰‰ËÈÁMa e¯L31BÓk dlk ‰Ó‰a‰L ; «¿≈»À¿¿«¿ƒ»∆«¿≈»À»¿
BÓk ,Blk ¯·È‡‰ ¯LÎ‰ - ¯LÎ‰L „ÈÂ ,‰Ê ¯·È‡Ï „È»¿≈»∆¿»∆À¿«À¿«»≈»À¿

¯‡a˙iL32‰ÈiÁa ‰Ó‰a‰ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆ƒ¿»≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆«¿≈»¿«∆»
ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa B‡ ¯·È‡Ï „È BÓk33.da ¿»¿≈»»»«¿À¿»ƒ»

אוכל.21) תורת עליהם אין חיים, שהם זמן שם 22)כל
ב. לגוי.23)קיז, טמאה בהמה בשוחט שם, שנינו זה דין

לאכילה  טהורה בהמה מתירה ששחיטה מפני והטעם,
להוריד  טמאה בבהמה גם היא מועילה מפרכסת, כשעודה
שניתרת  טהורה, בהמה השוחט ומכלֿשכן אוכל, תורת לה

שתמות. לפני בשחיטה מ"ח,24)לאכילה פ"ג עוקצין
או 26)בדגים.25)כביתֿהלל. מום בהם נולד פירוש,

טריפה. - ועוף חיה בבהמה בהם שכיוצא מחלה,
בטומאה.27) א).28)נגעו עה, (חולין נפשטה שלא בעיא
שנמנו 30)להתרפא.29) המשקין משבעת באחד נרטבו

ה"א. בפ"א בשעת 31)למעלה שיצא בדם פירוש,
יד  נעשית שבהמה ב) קכז, (שם מאיר כר' פסק שחיטה.

תאנה. של ייחור דין ה"ב למעלה ראה לקמן 32)לאבר.
ה"ג. א.33)פ"ה קכח, שם נפשטה, שלא בעיא

.ÊÌca ¯Oa‰ Ïk ¯LÎ‰ - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»À¿«»«»»«»
‰ËÈÁMa ‡ˆiL34Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…»»≈∆»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ô¯Oa Ïk È¯‰ - ‰ËÈÁMa35ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎk «¿ƒ»¬≈»¿»»»ƒ∆¿≈¿»»√»ƒ
¯LÎ‰ ‡lL.e ∆…À¿¿

לדין 34) מבוא כעין כאן ונכפל כבר, נתבאר זה דין
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קטז אוכלין קטז טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דעת 35)שלאחריו. נגד א) לג, (שם במשנה כתנאֿקמא
מכשירה. עצמה שהשחיטה שמעון ר'

.ÁÔÈÏÎ‡36Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk e¯LÎ‰L37B‡ , √»ƒ∆À¿¿¿∆≈¿À»ƒ««¿«
ÌÈ¯aÁÓ‰ ÌÈna e¯LÎ‰L38,¯LÎ‰ BÈ‡ - Ú˜¯waL ∆À¿¿««ƒ«¿À»ƒ∆««¿«≈∆¿≈

Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ÌÈÓa e¯˜ÚpL ¯Á‡ e¯LÎiL „Ú«∆À¿¿««∆∆∆¿¿«ƒ«¿ƒƒ««¿«
¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ÈÏk ÏÎa :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜LÓ ¯‡La B‡ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ≈«¿ƒ

ÌÈÏÎaL ÌÈn‰ ÔÈÚk Ú˜¯w‰ ÔÓ LÏziL „Ú39·‡L . «∆ƒ»≈ƒ««¿«¿≈««ƒ∆¿≈ƒ»«
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯wa Ô˙e ÈÏÎa ÌÈn‰40. ««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿«≈»«¿ƒƒ

ב.36) קיח, שנוגבו.37)שם אחר מים 38)ונעקרו
במים  בעודם טומאה בהם ונגעה ובמערות, שבבורות
שעל  במים הוכשרו הבור מן הוציאם אם אבל המחוברים,
מכשירים. מחוברים שמים אמרו, א טז, [בפסחים גבם.
כשהוציאו  שהמדובר חד, ד"ה שם ב'תוספות' ריב"א ופירש
מכשירין  המשנה על ומסתמך המחוברים, המים מן האוכל

מ"ו]. ב.39)פ"ד ח, פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
להכשרה 40) ראויים והיו בכלי, כן לפני שהיו אףֿעלֿפי

ב'תורת המקור מציין נפלו (הכסףֿמשנה אולם שם, כהנים'
ראה  הנכונה. הגירסא את לקבוע וקשה שיבושים, כמה שם

שם). אהרן קרבן

.Ë˙eM˜41ıÈˆÚa dÚËpL42Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈc‚‰Â ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»««ƒ
ıÈˆÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiL43‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -44. ∆»»∆»ƒ≈»¿«∆∆À¿»

Ba ‡ˆiL È„k ·e˜ ‡e‰L ıÈˆÚÂ45ÔË˜ L¯L46- ¿»ƒ∆»¿≈∆≈≈…∆»»
ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Ba ÚeËp‰Â ,ı¯‡k ‡e‰ È¯‰¬≈»»∆¿«»«≈¿«≈À¿»¿≈

ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓ Ba eÈ‰ Ì‡47. ƒ»«ƒ≈»«¿ƒƒ

מ"ט.41) פ"ב דינם 42)עוקצין שבו והזרעים נקוב,
לקרקע. חוץ 43)כמחובר ממנה חלק ויצא הגדילה,

העציץ,44)לעציץ. מן נתלש זה שחלק אומרין אנו אין
ראה  במשנתנו. רבינו פירוש (עלֿפי תלושים כפירות ודינו
בעציץ  שהמדובר לפרש, גם [ואפשר וכסףֿמשנה). ראב"ד
ממנה  חלק יצא ואפילו כתלושה, הקישות ודין נקוב, שאינו
שכנגד  האוויר מן יונקת שהיא אומרים אנו אין לעציץ, חוץ
על  יותר מתקבל זה ופירוש כמחוברת. היא והרי הקרקע,
נקוב", שהוא "ועציץ מתחילה: הבאה שהבבא מפני הדעת,

נקוב]. באינו המדובר כאן שעד הנקב.45)משמע דרך
מ"ו.46) שם.47)שם

.ÈıÈˆÚ48Ïa˜Ó Ba ÚeËp‰ È¯‰ - ·e˜ BÈ‡L »ƒ∆≈»¬≈«»«¿«≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ - BÎB˙a ÌÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ

שם.48)

.‡ÈÈÏk49ÌÈÏÏ‚50‰Ó„‡ ÈÏÎe51ÔÈÏBÎÈ ÌÈL¯M‰L ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»∆«»»ƒ¿ƒ
Ô‰a Ú˜·Ï52ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏÂ53, ƒ¿…«»∆¿»≈≈»«¿ƒƒ∆«¿»ƒ

.ÔÈ·e˜k Ô‰ È¯‰ - ÔÈ·e˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ

מיובש.50)שם.49) בהמות מרפש העשויים כלים
באש.51) מוסקים רכים.52)בלתי שהם מפני
ואינם 53) לקרקע כמחובר דינם בהם, הגדלים הזרעים

(במשנתנו  מכשירים אינם שבתוכו והמים הכשר, מקבלים
בו). חזר וכאן מאד, מסובך אחר פירוש רבינו כתב

.·Èe‰‡ÏnL ıÈˆÚ54·eLÁ BÈ‡ - B˙ÙO „Ú ¯ÙÚ »ƒ∆ƒ¿»»»«¿»≈»
ÈÏk55BÈ‡L ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡L ‡Ï·Ëk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¬≈¿«¿»∆≈»»»∆≈

Ïea˜ ÈÏk56. ¿ƒƒ

ביטלו 55)שם.54) שהעפר מפני נקוב, אינו אפילו
כלי. טומאה 56)מתורת מקבלים אינם חרס וכלי עץ כלי

שהמים  כאן ומשמיענו קיבול, בית להם יש אם אלא
מכשירים. אינם - עפר שמילאהו זה בכלי הנמצאים

.‚ÈÔÈ˜LÓ57ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ eÏÙpL ÔÈ‡ÓË58,e‡ÓË - «¿ƒ¿≈ƒ∆»¿«»√»ƒƒ¿¿
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL eÏÙpL Èt ÏÚ Û‡59È¯‰L , ««ƒ∆»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ∆¬≈

˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰60eÈ‰È ‡lL ‡e‰Â . «À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿∆…ƒ¿
Ú˜¯wa61. ««¿«

מ"א.57) פ"א טומאה.58)מכשירין לקבל הוכשרו שלא
לח)59) יא, (ויקרא הכתוב מן למדו ב כב, מציעא בבבא

בעלים. רצון צריך לדין 60)שהכשר גם נמשך זה נימוק
את  בארוכה רבינו מבאר במשנתנו לרצון. שלא מכשירים
בעלים  שרצון מכיוון היא: דבריו ותמצית הזה, הנימוק
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי הכתוב מן למדנו
לפני  שבא בהכשר נאמר זה כתוב והרי לכם", הוא טמא
אחת  בבת באים והטומאה כשההכשר אבל הטומאה, נפילת
גזירת  שהוא דבר על מדעתנו להוסיף ואין שמענו, לא

למדנו 61)הכתוב. מכשירים, אינם שמחוברים הדין
לד). ו, (שם כלי" בכל ישתה "אשר מכתוב

.„ÈÏÎ‡ Ïk62ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L „Ú Á¯ÒÂ „ÒÙpL »…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿««∆≈»¿«¬«
‰˜LÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡63Á¯ÒpL »»≈¿«≈À¿»¿≈«¿∆∆ƒ¿«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ˙i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡Â „ÒÙÂ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«»»≈¿«≈À¿»
¯ÈLÎÓ BÈ‡L C¯„k64‰˙MÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,65. ¿∆∆∆≈«¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ»∆

בטהרות:62) אמרו "כלל מ"ו: פ"ח טהרות במסכת שנינו
כלב". מאכילת שייפסל עד טמא אדם, לאוכל המיוחד כל
טומאה  לאסוקי "ההוא א: כא, בכריתות זו משנה על ואמרו
כבר  שישנה הטומאה את ממנו להעלות (פירוש, מיניה
לאדם  ראוי אינו שאם כאן שאמרנו (מה הכא עליו),
ליה  לאחותי טמא) אינו לכלב ראו שהוא אףֿעלֿפי
הלכה  מקור וכאן טהור). אוכל על טומאה (להוריד טומאה"

ה"ד.63)זו. ח פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ה"ב.64) בפ"א למעלה פרט 65)שאמרנו שם: ודרשו

להכשר, בעיקר שם בתו"כ נדרש זה [פסוק סרוח. למשקה
"יטמא"]. מסיים שהרי טומאה, גם כולל אבל

.ÂË¯BÚ‰66‰ÈÏÚ ·MÁL ‡ÈÏM‰Â B˜ÏML »∆¿»¿«ƒ¿»∆ƒ≈»∆»
‰ÏÈÎ‡Ï67ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó -68. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒƒ¿≈«¿»

ב.66) עז, חולין עור 67)ברייתא שלקה, שלא אףֿעלֿפי
רכה, היא שליא אבל שליקה, בלי נאכל אינו קשה שהוא
בלי  אוכל תורת לה להוריד המחשבה מועילה ולפיכך

אחר.68)שליקה. אוכל עם עירבם לא אפילו

.ÊË¯BÓÁ‰ ¯BÚ69,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - B˜ÏMLÌ‡ «¬∆¿»¬≈∆»≈ƒ
B‡ ,B˜ÏML ÈtÓ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Óƒ¿«≈À¿«√»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆¿»

.‰a¯‰ Òe‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ‡nË˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»«¿≈
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קיז

קיז

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אמרו,69) שם בגמרא נפשטה. שלא בעיא א, עמוד שם
שליקה. ע"י אפילו אותו אוכלים ואין מאוס החמור שעור

.ÊÈÌÈhÁ70¯˜a ÈÏÏ‚aL71ÈÏÏ‚aL ÌÈ¯BÚOe ƒƒ∆¿∆¿≈»»¿ƒ∆¿∆¿≈
ÔËwlL ‰Ó‰a‰72·MÁ Ì‡Â .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -73 «¿≈»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙B‡nË˙Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬ƒ»ƒ¿«¿À¿«√»ƒ

א.70) סט, מנחות הבקר 71)ברייתא, את להאכיל רגילים
- וגמלים סוסים כגון האחרות, הבהמות ואת חטים, -

(רש"י). לאכלן.72)שעורים חישב בשעה 73)ולא
(כ"מ). מועילה אינה הליקוט שלאחר והמחשבה שליקטן.
אינן  לאכילה, עליהן שחשב אע"פ כתוב: שם [בברייתא
טומאת  מטמאין - לאוכלין כנסן אוכלין. טומאת מטמאין
פירשם  הברייתא, לאותה רבינו דברי להתאים וכדי אוכלין.

כך]. הכסףֿמשנה

.ÁÈÏÎ‡ Ïk74:Á¯ÒÂ ÏÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL »…∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
O¯Ák L·iL B‡ ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡75‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿«ƒ∆¡…«∆∆∆»≈¿∆∆¬≈∆

¯B‰Ë76Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ Ì„‡ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡Â ; »¿ƒƒ¿«ƒ∆¡…»»«¬«ƒ»
e‡ÓËpL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈∆»≈¿∆»»¿»»√»ƒ∆ƒ¿¿

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ -77. ≈»∆»√»¿ƒ¿∆

יד.74) בהלכה למעלה ראוי 75)נתבאר אינו כך ומתוך
מציין  [הכסףֿמשנה נסרח. שלא אףֿעלֿפי כלב, לאכילת
המדובר  שם אולם א, נה, נדה בגמרא כחרס, יבש דין מקור
(לדעת  כקמח נעשה או יוחנן) ר' (לדעת שנפרך המת בבשר
ורבינו  כחרס, יבש בדין כלום שם נאמר ולא לקיש), ריש
המת  שבשר פסק ה,א) מת טומאת מהלכות (בפ"ב עצמו
כאן. לדבריו סתירה בזה יש ולכאורה מטמא. כחרס יבש
קשה  אבל אוכלין, לטומאת מת טומאת לדמות אין אולם
להלכה  מקור זו בסוגיא הכסףֿמשנה מצא כיצד להבין

כאן]. בה עוסקים טומאתו.76)שאנו פקעה
טהרה 77) להן "ואין ה"ב: פ"א טבולֿיום תוספתא

מטומאתן".

.ËÈÌÈÚ¯Ê78Ô‰Ó ÁÓBv‰ È¯‰ - ÌÚ¯fL ÌÈ‡ÓË ¿»ƒ¿≈ƒ∆¿»»¬≈«≈«≈∆
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ,¯B‰Ë79‡e‰Â . »«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆¿

eLÈ¯L‰L80,Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - ‰L¯L‰ Ì„˜ Ï·‡ ; ∆ƒ¿ƒ¬»…∆«¿»»¬≈≈¿À¿»»
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a elÙ‡81. ¬ƒ¿»»∆«¿»∆

מנין 78) דרשו: ה"ב, פי"א שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
יזרע  "אשר לומר תלמוד טהרו? שזרען טמאים לזרעים
השרישו, שלא אףֿעלֿפי יכול לז). יא, (ויקרא טהור"

"הוא". לומר בצלצל 79)תלמוד ששותלים בצלים כגון
"בצלים  שנינו: מ"ב, פ"ה [במעשרות והולך. גדל והוא קטן,
הר"ש, ומפרש מלטמא". טהרו - בעליה משהשרישו
שעפר  המעזיבה, גבי על בעלייה מונחים היו שהבצלים
שבסל, בצלים אבל עפר. באותו והשרישו עליה שטוח
א) לד, (פסחים ורש"י טהרו]. לא עלים הוציאו אפילו
ויצאו  לגבה בטלו - לקרקע שחוברו שכיוון הטעם, מפרש

אוכל. שרשים.80)מתורת באדמה.81)הוציאו נרקב

.ÎÔÈÏÎ‡82ÌÈÏÎÏ ÔÈ¯aÁnL83.ÏÎ‡ ˙¯BzÓ eÏËa - √»ƒ∆¿À»ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«…∆

˙‡ÓËa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿À¿«
ÈÏk‰84ıÚ LÈÓLz ÔÈLnLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ;85È¯‰ - «¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ≈¬≈

.ıÚk Ô‰≈¿≈

א.82) קכט, הדבוקים 83)חולין עיסה שיירי כגון
לאכלם. דעתו ואין של 84)בעריבה הטומאה בדרגת

הטומאה. אב האוכל שיירי גם הטומאה, אב הכלי אם הכלי.
הכלי.85) מדופן חלק נעשו

.‡ÎÁ¯ÒÂ „ÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL ‰˜LÓ Ïk»«¿∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÏBÚÏ B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ -86‡ˆBÈ ‰˜Ln‰ ÔÈ‡L ,87 ¬≈∆¿À¿»¿»∆≈««¿∆≈

·Ïk‰ È„È ÏÚ88‰¯‰Ë ‡ÓËpL ‰˜LÓÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚÏ «¿≈«∆∆¿»¿≈¿«¿∆∆ƒ¿»»√»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÏÈaË‰ Ì‡L ,„·Ïa ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁƒ««ƒƒ¿«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ eÙvL ÔÂÈk - ‰Â˜Óa89e¯‰Ë90. ¿ƒ¿∆≈»∆»≈ƒ¿∆¬≈∆»¬
ÌÈÙÈa ÌÈÚ¯Â ,ÔÈnÁa ÔBˆÂ ÔBˆa ÔÈnÁ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÚ¯a ÌÈÙÈÂ91. ¿»ƒ¿»ƒ

שמשקה 86) הי"ד) (למעלה רבינו פסק טומאה, קבלת לענין
אבל  טומאה. מקבל אינו אדם מאוכל נפסד ואם כאוכל, דינו
כתב  באוכל ביניהם. רבינו מחלק - מטומאתו יציאה לענין
משקה  אבל נטהר, כלב מאכילת ונפסד נטמא שאם (בהי"ח)
פרשת  כהנים' ב'תורת הדין ומקור טומאתו. מידי יוצא אינו
"אשר  אומר אליעזר ר' שם: שנינו ה"ד. ח, פרשתא שמיני
יוצאים  משקין אין לו, אמרו סרוח. למשקה פרט ישתה",
ומפרש  מידי). גורסים: (יש פרה לידי ולא עופות לידי לא
- טומאה מכל התורה מיעטה אליעזר ר' שלדעת רבינו
לפני  נטמא אם ואפילו אדם, לשתיית ראוי שאינו משקה
לו  ואמרו כשנפסל; מטומאתו יוצא - אדם משתיית שנפסל

לעופות  ראוי זה משקה הרי כבר חכמים, אם ולפיכך ולפרה,
שנפסל  שמשקה הם מודים אבל מטומאתו, יוצא אינו נטמא
לו. כאמרו רבינו ופסק טומאה. מקבל אינו אדם משתיית

שהוא,88)מטומאתו.87) סרוח משקה כל מלקק שהכלב
[וב'תורת  כלב. משתיית שנפסל משקה בכלל אין ולפיכך
בהמה  לכל שהכוונה סובר, ורבינו "פרה". כתוב כהנים'

השלמות)]. (ראה מים 89)שהיא מלא כלי השקיע אם
המקוה. במי שנגעו עד במקוה ביצה 90)טמאים משנה

מים  טהרת והיא "השקה", נקרא זה חכמים בלשון ב. יז,
מ"ח). פ"ד (מכשירין משקין שאר לא אבל בלבד

ו.91) פ"ו, מקוואות במשנה כביתֿהלל

.·ÎÏwÓ92ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L93ÏÈaË‰Â «≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Â˜Óa d˙ˆ˜Ó94d˙ˆ˜Ó ÏÚL ÌÈn‰ e¯‰Ë ‡Ï -95 ƒ¿»»¿ƒ¿∆…»¬««ƒ∆«ƒ¿»»

.dlk ˙‡ ÏaËiL „Ú«∆ƒ¿…∆À»

מ"ט.92) פ"ח טמאים.93)טהרות במים נרטב המקל כל
אמרנו  שהרי בלבד, למים הכוונה "משקין" שכתב [מה
בלבד]. מים אלא מטהרת אינה שהשקה בהכ"א) (למעלה

המקל.94) שעל המים במצקת המקוה מי שעל 95)ונגעו
שבחלק  למים מחוברים שהם אע"פ הוטבל, שלא המקצת
טמאים, המוטבל בחלק הנמצאים המים שגם [ונראה המושק.
דבר, של וטעמו בטומאתם]. שנשארו במים נגיעתם מפני
שסופם  אףֿעלֿפי משופע, במקום הנמצאים שמשקין מפני
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קיח אוכלין קיח טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

"הניצוק  שם: ששנינו כמו חיבור, בגדר אינם למטה, לרדת
פני  על לאט לאט הזוחלים (משקין חיבור" אינו והקטפרס
- כלי אבל מקל, ודווקא "קטפרס"). נקראים משופע, שטח
המים  מקצת רק נגעו ואפילו בגומא), (מים כאשבורן דינו
המקוה  מי עם אחד שטח שנעשו מפני כולם, נטהרו במקוה
המשקין  טימאו לא למה לי נתבאר [ולא שם). בפירושו (רבינו
שנטהרו  אחר המשקין את ויטמא יחזור והכלי הכלי, את

טומאה]. מקבל שאינו לכלי רבינו התכוון ואולי בהשקה?

.‚Î‚ÏL96- ‰Â˜Ó ÈÓÏ B˙ˆ˜Ó ˜ÈM‰Â ‡ÓËpL ∆∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ¿∆
Blk ¯‰Ë ,B˙ˆ˜Ó ¯‰ËÂ ÏÈ‡B‰97. ƒ¿»«ƒ¿»»«À

א.96) יז, נדה למדנו 97)ברייתא, הכ"ב) (פ"א  למעלה
פתיתי  את דנים שאין מפני כולו, נטמא לא מקצתו שנטמא
לענין  אחד כגוף נחשב ולמה אחד, לגוש כמחוברים השלג
ב, פ"ג, טהרות למשנה בפירושו משאנץ הר"ש השקה?
המקוה  את משלים ששלג מפני הזה, ההבדל את מסביר
השלג  כל ואםֿכן מ"א), פ"ז (מקוואות סאה לארבעים

נטהר. ולכן מהמקווה, חלק נעשה המושק

.„Î„Óz‰98ÔÈa B„nzL ¯Á‡ ‡ÓËpL ÔÈa ,‡Óh‰ «∆∆«»≈≈∆ƒ¿»««∆ƒ¿≈
B˜ÈMÓ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú :ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B„nzL∆ƒ¿¿«ƒ¿≈ƒ«∆…∆¿ƒ«ƒ
È¯‰ - ıÈÓÁ‰MÓ ;ÌÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯‰ËÈÂ ‰Â˜Óa¿ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¬≈¿«ƒƒ∆∆¿ƒ¬≈

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈk ‡e‰99. ¿«ƒ¿≈»√»¿ƒ¿∆

יין.98) ושמרי ממים שעושים חולין 99)משקה ברייתא,
ב. כו,

.‰Î‰¯„˜100ÔÈÈÂ L·c ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL ¿≈»∆¿≈»«¿ƒ¿¿«¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ101‰Â˜n‰ CB˙a ‰e˙e ,102ËLÙe , ¿«≈»∆¿»¿«ƒ¿∆»«

da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰103‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¿À¿»∆»¿»«»¬≈∆¿«≈
˙‡ÓËÂ ,‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˜Ln‰ ˙‡∆««¿ƒ««ƒ∆≈¿«ƒ¿∆¿ƒ¿≈

‰¯„w‰104‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ «¿≈»≈¬«««¿ƒ∆¿»««ƒ∆ƒ
‰Â˜n‰ CB˙a105‰¯„w‰ - ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰ . ¿«ƒ¿∆»¿»¿≈»«ƒ«¿≈»

‰¯B‰Ë106,ÌÏBÚÏ Ò¯Á ÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¿»
ÌÈn‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡ÓË dÎB˙aL107ÌÈ·¯ÚÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿≈««ƒ∆¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿…»ƒ

‰Â˜n‰ ÈÓa108da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡Óh‰ ·‡ ËLt . ¿≈«ƒ¿∆»«««À¿»∆»¿»«»
Ò¯Á ÈÏk ¯‰ËÓ ‰Â˜n‰ ÔÈ‡L ,‰¯„w‰ ˙‡ÓË -109. ƒ¿≈«¿≈»∆≈«ƒ¿∆¿«≈¿≈∆∆

היא.100) חרס של קדירה סתם מ"ח. פ"ד מכשירין
למים.101) חוץ טומאה המקבלים המשקין כל
למים 102) אלא מועילה אינה שהשקה כ"א בהלכה נתבאר

עצמה 103)בלבד. בקדירה נגע ואם שבקדירה. במשקין
כלי. מטמא אינו שראשון מפני טהור, משום 104)הכול

ה"ב). ז פרק הטומאות אבות (הלכות משקין גזירת
(ויקרא 105) בתורה ככתוב במקוה, טהרה לו אין חרס שכלי

תשבורו". ואותו . . . חרש כלי "וכל לג): אפילו 106)יא,
עצמה. בקדירה בהם.107)נגע נגע אם אפילו

בהשקה.108) המים 109)ונטהרים את מטמאה והקדירה
במקוה  העומד לאדם דומה זה ואין המקוה, מן כשמוציאה

שבתוכה. בטומאה ונגע

.ÂÎÈÓ110˙eÎÈÙL111e„¯È .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿«À¿»»¿

;ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓL‚ ÈÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿»ƒƒ«¬≈∆¬≈≈¿ƒ
ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»«…»≈≈¿≈ƒ≈

˙BÚ˜¯˜a112Ï·‡ ;‰ÎÈÙL ÈÓ eÓ„wL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ¿«¿»≈»«ƒ¿«∆»¿≈¿ƒ»¬»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ eÓ„»̃¿≈¿»ƒ¿»¿¬≈∆»∆ƒ≈

‡ÓË Ïk‰ - ˙eÎÈÙL113e„¯iL ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ¿ƒ«…»≈∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»¿
.‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡nËÓ - ÌÈ¯B‰ËÏƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆

מ"ג.110) פ"ב שופכים.111)מכשירין רבינו 112)מי
מיטמאים  מחוברים שמשקין ה"י, בפט"ו לשיטתו

בעלים. ברצון נגעו אם במשנה הרא"113)ומטמאים, ש
מי  את האדם החשיב לא השפיכה מי כשקדמו מסביר,
לרצונו  נפלו לא ולפיכך בשופכין, יוזהמו שהרי הגשמים,
לרצונו  גשמים, מי קדמו אם אבל טומאה. מקבלים ואינם

טומאה. ומקבלים הם

.ÊÎÛ¯Bh‰114Bbb ˙‡115B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â116È¯‰Â «≈∆«¿«¿«≈∆¿«¬≈
˙BÙÈËp‰ ea¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È ,ÌÈÙhÓ Ô‰117- ≈¿«¿ƒ»¿¬≈∆¿»ƒ¿««¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈÙËBp‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯ È¯‰¬≈«≈¿»ƒ¬≈∆¿«¿ƒ≈∆¿ƒ

מ"ד.114) הגג.115)שם על שטח הטיט את מחליק
במקום  הגג על חדש טיט נותנים היו הגשמים, ימות בפרוס
ומחליקים  מים עליו ושופכים החום, מחמת שנפרך הישן

במעגילה. משמע 116)אותו (כך כשופכין דינם אלה ומים
שהמדובר  מפרש שם והרא"ש למשנתנו, רבינו של מפירושו

טמאים). טפטוף 117)במים התגבר הגשמים, ירידת עם
המים.

.ÁÎCq‰118È¯‰Â Ï·ËÂ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ÓËÂ ¯B‰Ë ÔÓL «»∆∆»¿ƒ¿»∆»»»¿»««¬≈
ÔË˜ ¯·È‡ ˙ÎÈÒ È„k ‰È‰ Ì‡ ,B¯Oa ÏÚ ÔÓM‰119- «∆∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«≈»»»

Ì„wÓ ‰È‰Lk ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰120‡ÓË ÔÓL CÒ . ¬≈»¿∆»»ƒ…∆»∆∆»≈
¯‡L Ì‡ ‡l‡ ;ÂÈÏÚL ÔÓM‰ ¯‰Ë ‡Ï - Ï·ËÂ¿»«…»««∆∆∆»»∆»ƒƒ¿«

ÁÙBË ‰˜LÓ epnÓ121Ì‡Â ,B˙‡ÓËa ÔÓM‰ È¯‰ - ƒ∆«¿∆≈«¬≈«∆∆¿À¿»¿ƒ
.BËeÚÓa ÏËa - epnÓ ÁÈtË‰Ï È„k epnÓ ¯‡L ‡Ï…ƒ¿«ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ

מ"ו.118) פ"ד בפירושו 119)עדיות (רבינו קטנה אצבע
אגב 120)למשנה). נתבטל שהשמן לפי הסיכה, לפני

נתבטל, לא - זה שיעור מכדי יותר היה אם אבל הגוף,
משקין. מטהר אינו והמקוה הטמא, הגוף מן ונטמא

מקולי 121) הם אלה דינים תורטב. - אצבע בו תיגע אם
כביתֿהלל, רבינו ופוסק ביתֿהלל, ומחומרי ביתֿשמאי

לחומרא. ובין לקולא בין מקום, בכל כמותם שהלכה

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
מיוחד 1) ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר

מחשבה  שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום
לא  או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא הכשר והכשר,

זה. ולא זה

.‡e¯‡a ¯·k2„Ú ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»√»ƒƒ¿«¿ƒ«
- Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎ‡ ÏkLÂ ;e¯LÎiL∆À¿¿¿∆»…∆∆≈¿À»¿«¬«»»

È‡.Ì„‡Ï B„ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó B ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¬¿»»

ה"א.2) פ"א,
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קיט

קיט

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·ÏÎ‡3BÈ‡Â ‰f‰ ÌB˜na Ì„‡Ï „ÁÈÓ ‡e‰L …∆∆¿À»¿»»«»«∆¿≈
Ba „ÁÈÓ ‡e‰L ÌB˜na - ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì„‡Ï „ÁÈÓ¿À»¿»»¿»«≈«»∆¿À»
BÈ‡L ÌB˜n·e ,Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¬»»¿«¬¿»»«»∆≈
Ïa˜È Ck ¯Á‡Â Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ Ba „ÁÈÓ¿À»»ƒ«¬»»¿«¬¿»»¿««»¿«≈

‰‡ÓË4ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ BÙBqL ÏÎ‡ ÏÎÂ .5BÈ‡ À¿»¿»…∆∆¿«≈»»¿≈ƒ≈
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ6. »ƒ∆¿≈

מ"ג.3) פ"ג והכשר 4)עוקצין טומאה מדיני ברבים
מכריע. משקל בעלת היא האדם מחשבת כגון 5)טומאה,

מטמאה  אינה - מפרכסת והיא לגוי, טמאה בהמה השוחט
לאחר  אבל ב). קיז, חולין (משנה, הפירכוס זמן כל כנבילה
ראה  וכלים. אדם חמורה טומאה תטמא – מלפרכס שתפסיק

ה"ד. אוכלין.6)לקמן טומאת מטמא וגם ומתטמא

.‚ÔÈÏÎ‡ LÈ7ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯vL ≈√»ƒ∆¿ƒƒ∆¿≈¿≈»¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,‰·LÁÓ«¬»»¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡L LÈÂ ,¯LÎ‰Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,¯LÎ‰∆¿≈¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿∆¿≈¿≈∆≈
ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ?„ˆÈk .¯LÎ‰ ‡ÏÂ ‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈≈«»»√»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰8ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ - «¿À»ƒ¿»»¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿≈
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‚c .‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¬»»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„Â ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚ÁÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa9 ¿»»«¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÏÂ ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆe ,Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿…

‰·LÁÓ10CÈ¯ˆ - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . «¬»»¿≈≈∆¿≈»¿»∆≈»»ƒ
¯LÎ‰11ÌB˜Ó ÏÎa ‰·LÁÓ ‡ÏÂ12ÔÈÎÈ¯ˆ el‡Â . ∆¿≈¿…«¬»»¿»»¿≈¿ƒƒ

‰Â ‰·LÁÓ¯LÎ13ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa :14ÔÓ ÔÈa , «¬»»¿∆¿≈»»«≈ƒ««≈ƒ
ÛBÚ‰ ˙Ï·Â ,ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa Ì„‡‰»»»≈ƒ«¿≈»≈ƒ»¿ƒ¿«»

‡Óh‰15ÌÈ¯Ùka ‰ËeÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ ,16. «»≈¿≈∆¿≈»¿»¿»«¿»ƒ
‰ËÈÁMa ¯LÎ‰L Èt ÏÚ Û‡17ÈL ¯LÎ‰ CÈ¯ˆ , ««ƒ∆À¿««¿ƒ»»ƒ∆¿≈≈ƒ

‰·LÁn‰ ¯Á‡18‰„O‰ ˙B˜¯È Ïk ¯‡Le .19ÔB‚k ,20 ««««¬»»¿»»«¿«»∆¿
ÌÈ·‚Á ÔÎÂ .˙Bi¯Ët‰Â ¯˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ«»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â21ÔÈLÏÚ .ÌÈ¯Ùka ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ -22 ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¬»»«¿»ƒÀ¿ƒ
‰Ó‰·Ï ÔÚ¯fL23ÔÈ‡ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»≈»

,eLÏziL ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·LÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»«∆«¿…¬≈∆««∆ƒ»¿
¯eaÁ ˙·LÁnL24ÔËwÏL ÔÈLÏÚ .‰·LÁÓ dÈ‡ ∆«¬∆∆ƒ≈»«¬»»À¿ƒ∆ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯ˆ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,ÔÁÈ„‰Â BzÓ‰·Ïƒ¿∆¿∆¡ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»¿ƒƒ
‰·LÁn‰ ¯Á‡ ÈL ¯LÎ‰25.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈≈ƒ««««¬»»¿≈…«≈»∆

ÏÏ‡‰26˙‡ÓË Ïa˜Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡ , »¬»ƒ»«»»«¬ƒ»¿«≈À¿«
ÔÈÏÎ‡27ıÚk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,28Ïa˜Ó BÈ‡Â √»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈¿«≈

,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿≈»¬»«¿À»ƒ«»»¿«ƒƒ
ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â29, ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ«¿»«ƒ

k‰ÂÌÈÙ30‰ˆBp‰Â31ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â , ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»¿ƒƒ
‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L el‡Â .‰·LÁÓe ¯LÎ‰∆¿≈«¬»»¿≈∆≈¿ƒƒ…«¬»»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï· :¯LÎ‰ ‡ÏÂ32, ¿…∆¿≈ƒ¿«¿≈»¿»¿»»
¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·Â33‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ34 ¿ƒ¿«»«»¿≈∆¿≈»¿»

ÌÈk¯ka35„Á‡ ÔÈ‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÈÙÏ . «¿«ƒ¿ƒ∆≈¿À»ƒ¿«¬«»»≈∆»
ÈtÓ ,¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;‰·LÁÓ CÈ¯ˆ el‡Ó≈≈»ƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿≈

‡nËÏ ÔÙBqL36˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡37‡nËÓ‰ ÏÎÂ , ∆»¿«≈»»¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«≈
ÌÈÎÈ¯ˆ el‡Â .¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»≈»ƒ∆¿≈¿≈¿ƒƒ

¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ38¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· : «¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿«»«»
‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·Â ,ÌÈ¯Ùka«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿≈»¿»»¿
‰‡ÓË ·‡ - ˙ÈÊk Ï·‡ ;˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ·MÁL∆ƒ≈«»ƒ¿«ƒ¬»¿«ƒ«À¿»

.‡e‰

מ"א.7) פ"ג בין 8)עוקצין בערים בין הם נאכלים
לאוכלם.9)בכפרים. רגילים אינם הערים תושבי

"צריכים 10) הגירסא שלפנינו במשנה ה"א. שם תוספתא,
רבינו, לעיני היתה אחרת שגירסא ברור בכפרים". מחשבה

המשנה. על התוספתא את להעדיף אין חלב 11)שהרי
כד): ז, (ויקרא שנאמר נבילות, טומאת מטמא אינה נבילה
ואפילו  מלאכה", לכל יעשה טריפה וחלב נבילה "וחלב
בפירושו  אוכלין. טומאת מטמא אבל קודש, למלאכת
טומאת  מטמא הוא במים הוכשר שאם רבינו, כתב למשנה
אותו  טיהרה שהתורה מפני בטומאה נגע שלא אע"פ אוכלין
חולקים  וכלים. אדם יטמא שלא כדי בלבד, נבילות מטומאת
שרץ, הכשר גם שצריך ודעתם המשנה, מפרשי כל עליו
אבות  הל' (ראה יטמא ואחרֿכך בשרץ שיגע פירוש,

ה"ה). פ"א בכפרים.12)הטומאות ובין בכרכים בין
צריכה  מקום בכל מתה "חלב שונים: אנו שם, בתוספתא
(ראה  כגופה" שהיא מפני מחשבה צריכה ואינה הכשר,

טו). הערה ב.13)לקמן פ"ג, שם במשנה 14)משנה,
בשר  וכתב דייק ורבינו וכו'" האדם מן "החותך כתוב:
יש  - אדם חתכו אם אבל מאליו, שפרש פירוש הפורש,
לכלב, להאכילו ובין לאדם להאכילו חתכו בין הבדל
היא  חתיכתו לאדם חתכו שאם בה"ט, לקמן כמבואר
תתפרש  ומשנתינו שניה. מחשבה צריך ואינו מחשבתו
לכלב. במתכוון או כוונה כל בלי או מאליו, בנחתך

אוכל.15) ככל טומאה מקבל אבל כלל, מטמא שאינו
בין16) מחלק חלב רבינו ובין שנתנבלה טהורה בהמה חלב

מחשבה  צריכה שאינה למעלה כתב נבילה בחלב שחוטה,
צריכה  שבכפרים כאן פוסק ובשחוטה בכפרים, אפילו
למעלה  שהבאנו בתוספתא הוא זה הבדל מקור מחשבה.
צריך  בכפרים שחוטה "חלב ואומרת: הממשיכה יא) (הערה
נאכל  אינו לבדו חלב דבר: של וטעמו והכשר". מחשבה
שמרובים  בכרכים אבל מחשבה, צריך ולפיכך בכפרים
שפורש  בחלב זה וכל לחלב. גם קונים נמצאים תושביהם
ומכאן  בכפרים. גם נאכל לבשר מחובר חלב אבל הבשר, מן
שנשחטה  בהמה שחוטה. וחלב נבילה חלב בין ההבדל
ומוכרים  חותכים החלב ואת ליהודים נאכל בשרה כהלכה,
לגויים  כולה אותה מוכרים - שנתנבלה בהמה אבל לגויים,
איש'. ('חזון שעליו החלב עם ביחד הבשר את אוכלים והם

השלמות). הכשירה.17)ראה  השחיטה  ההכשר 18)דם
אז  היה לא שהחלב מפני מועיל, אינו המחשבה שלפני
עלֿידי  אוכל שנעשה אחר הכשר טעון הוא ולכן אוכל,

בה"א.19)מחשבתו. נמנו שלא אלה פירוש,
"חוץ 20) הגירסא: מ"ב) פ"ג (שם שלפנינו במשנה

גירסת  אולם ופטריות". מאוד) חריפים (בצלים משמרקעין
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קכ אוכלין קכ טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אלה  שני נקטה שהמשנה מפרש והוא "ושמרקעין" רבינו:
דגים 21)לדוגמא. כתוב: שלפנינו, ט) (שם במשנה

קטנים. רבינו: וגירסת ראוי 22)טמאים. שהוא ירק מין
בהמה. מאכל משמש הוא ובעיקרו אדם, למאכל בדוחק
לקפה  תחליף ממנו שעושים לירק "עולש" קוראים כיום

בלעז). את 23)(ציקוריה להאכיל חישב זריעה בשעת
לבהמה. היה 24)הגידולים כשהירק שחישב המחשבה

לקרקע. מחובר 25)מחובר בדבר מועיל אינו שהכשר
המים  כשנתייבשו מדובר שחוטה). חלב בדין למעלה (ראה
אם  אבל אדם, לאכילת עליהם שחישב לפני שעליהם
הנוגעת  האצבע את להרטיב כדי לחלוחית עליהם נשארה

זו. בלחלוחית הוכשרו – למשנה 26)בהם בפירושו
דבוק  הנשאר הבשר הוא שאלל רבינו, כותב ב) קיז, (חולין
דעת  נגד שם, לקיש כריש הבהמה. את כשמפשיטים בעור

יוחנן. א.27)רבי קכא, זה 28)שם דבר אמרו שם
והצואר  השדרה (גיד מרקטא הוא שאלל יוחנן, רבי לדעת
משום  הוא הנימוק לקיש, ריש של לפירושו אבל רש"י). –
רבי  של נימוקו רבינו נקט למה קצת ותמוה חשוב. שאינו

לקיש. ריש של ופירושו הטלפיים 29)יוחנן, חלקי
הם. רכים בבשר, המובלעים הנוצה 30)והקרניים

הגדולה. הנוצה מריטת אחר הדקה 31)הנשארת מן הדקה
במס' רבינו פירוש (עלֿפי הנוצות כל מריטת אחר הנשארת

שם). הגר"א וכגירסת מ"ב, פ"א פ"ג 32)טהרות עוקצין
טהורה 34)שם.33)מ"ג. בהמה חלב דין שחוטה.

למעלה. נתבאר - שתושביהם 35)שנתנבלה בכפרים
דבוק  שאינו חלב ולא עוף נבלת אוכלים אין מועטים,

למעלה. שנתבאר כמו לנבלת 36)לבשר, נמשך זה נימוק
– נבילה של אפילו – חלב שהרי לחלב, ולא ועוף, בהמה
אינו  שחוטה חלב ולמה לעולם. חמורה טומאה מטמא אינו

בשחיטה. שהוכשר מפני הכשר? בהמה 37)צריך בנבלת
והשלימו  אחר, טמא לאוכל וצירפו מכזית, בפחות מדובר
שאם  מכביצה), בפחות אחרים מטמא אינו (אוכל לכביצה
חמורה  שהיא נבילות טומאת מטמא הוא הרי כזית בו יש
(ראה  אוכלין בטומאת דנים אנו מה ולשם אוכלין, מטומאת
נבילה  מכזית שהפחות רבינו, ומשמיענו זו)? הלכה סוף
שלם  שכזית מפני הכשר, בלי אוכלין טומאת לענין מצטרף

ה"ו). לקמן (ראה חמורה טומאה שם.38)מטמא משנה,

.„ËÁML Ï‡¯OÈ39da ËÁLÂ ,È¯ÎÏ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»¿≈»¿»¿ƒ¿»«»
ÌÈL40˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - [ÌÈL ·¯ B‡] ¿«ƒ…¿«ƒ¬≈ƒ¿«¿»À¿«

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÎ‡41‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈¿ƒ»
„·BÚ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï dËÁL Ï‡¯OÈ È¯‰L ,‰·LÁÓ«¬»»∆¬≈ƒ¿»≈¿»»«¬ƒ«»≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ;BfÓ ‰ÏB„‚ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈¿«¬»»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»
da ËÁL .‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÏ dÙBqL ÈÙÏ ,¯LÎ‰∆¿≈¿ƒ∆»¿«≈À¿»¬»»«»

„Á‡42d¯ÁpL B‡43ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡ÓhÓ dÈ‡ -44. ∆»∆¿»»≈»ƒ«¿»À¿«√»ƒ
,Ï‡¯OÈÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿≈»¿»¿ƒ¿»≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÌÈL ·¯ B‡ ÌÈL da ËÁLÂ¿»«»¿«ƒ…¿«ƒƒ¿«≈À¿«

ÔÈÏÎ‡45‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»¿ƒ»
‰‡nËÓ dÈ‡ - d¯Á B‡ „Á‡ da ËÁL .¯LÎ‰∆¿≈»«»∆»¿»»≈»¿«¿»

.˙BÏ·p‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ«¬≈ƒƒ¿»«¿≈

ב 39) קיז, וקנה.40)חולין וושט הסימנים: שני
טהורה 41) בהמה המתירה שחיטה שחטה שישראל מפני

מפרכסת, שעודנה אףֿעלֿפי כאוכל היא הרי באכילה,
טומאת  מטמאה שתמות ולאחר אוכלין, טומאת ומטמאה

קנה.42)נבילות. או וושט אחד, דקרה.43)סימן
גם 44) עושה באכילה, מפרכסת טהורה המתירה שחיטה

נחירה, או שחיטה אבל כאוכל, מפרכסת טמאה בהמה
מועילה  אינה – באכילה מתירה אינה בטהורה שדוגמתן

עלֿידי 45)בטמאה. שכזו ששחיטה מפני ב. קכא, שם
גוי  שחיטת מועילה באכילה, המפרכסת את מתירה ישראל
וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה (רש"י. אוכל תורת עליה להוריד

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰46¯Á‡Â ‰Ó‰a ÏL «≈»»≈≈»ƒ««∆¿≈»¿««
ÂÈÏÚ ·MÁ Ck47¯LÎ‰ CÈ¯ˆ -48¯Á‡Â ÂÈÏÚ ·MÁ . »ƒ≈»»»ƒ∆¿≈ƒ≈»»¿««

BÎ˙Á Ck49‡nËnL ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ - »¬»≈»ƒ∆¿≈ƒ¿≈∆¿«≈
Á ‰‡ÓË‰Ï·k ‰¯eÓ50‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ‰ ÏÎÂ , À¿»¬»ƒ¿≈»¿»«¿«≈À¿»¬»

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ∆¿≈

ממנו 46) הפורש והבשר כנבילה, מטמא החי מן שלם אבר
עצמו. טומאת טמא אוכל.47)אינו ואף48ֿ)ונעשה

בתורת  חמורה טומאה עליו היתה שחתכו שלפני עלֿפי
אבר  מתורת יצא הזה שהבשר מפני מועיל, זה אין אבר,
טומאה  טימא לא אוכל שנעשה ומשעה אוכל, ונעשה
ב). קכח, בחולין רש"י (סברת חדשות כפנים והוא חמורה

לאבר.49) מחובר בעודו אוכל, תורת עליו וירדה
שלאו 50) מכאן, למדנו אוכל. כבר כשהיה שחתכו לפני

צריך  אינו חמורה טומאה לטמא "שסופו אמרו דווקא
כך. הדין - חמורה טומאה תחילתו אם גם אלא הכשר"
רבינו  אולם הכשר, שצריך משמע, א) (קכט, שם [בגמרא
שרבינו  מציין (הראב"ד המפורשת התוספתא את מעדיף
נמנע  רבינו שבגמרא. שקלאֿוטריא על כזו) תוספתא מצא
ראה  שקלאֿוטריא. מתוך הלכות מלהוציא כלל בדרך

וכסףֿמשנה]. ראב"ד

.Â˙ÈÊkÓ ˙BÁt51·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ »ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈
ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¬≈ƒ≈

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰52˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe ÏÈ‡B‰ ;53ÏÎaL «…»ƒ∆¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ∆¿»
.‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ ,˙ÈÊÎÏ BÓÈÏL‰ Ì‡ ,‰ˆÈa‰«≈»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈À¿»¬»

˙ÈÊk ÔÎÂ54,ÂÈÏÚ ·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ ¿≈¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈»»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆÈ·ÎÏ ÌÈÏL‰L „Ú ˜ˆ·a dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»≈«∆ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈

˜ˆa‰ ÈtÓ ÚbÓa ‡nËÓ55.‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ¿«≈¿«»ƒ¿≈«»≈¬≈∆»ƒ«¬»»
¯eÚM‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ‰f‰ ˜ˆa‰ ÔÈ‡Â¿≈«»≈«∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»«ƒ

‡OÓa ‡nËÓ ‰f‰56Û‡ ,BÎB˙aL ‰Ï· ˙ÈÊk ÈtÓ «∆¿«≈¿«»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈»∆¿«
BÙBÒ È¯‰ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ57‡nËÏ «ƒ∆≈¿«≈¿«»¬≈¿«≈

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»¿ƒ»≈»ƒ∆¿≈

א.51) כא, אחרים.52)כריתות אוכלין של החלק אפילו 
בהמה 53) בנבלת [גם לה"ז). השלמות (ראה הנבילה של

עליו", "חישב משום טמאה, בהמה ונקט כך, הדין טהורה
רמז  רבינו מחשבה. צריכה אינה טהורה בהמה נבלת שהרי

ביארנו]. ושם ה"ג, בסוף זה דין ב.54)על עמוד שם
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קכר

קכר

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הנוגע.55) ובין הנבילה בין מטמא 56)החוצץ משא
ה"ז). פ"א מת טומאת (הל' נגיעה בלא פירוש,57)אפילו

למעלה  ראה חמורה. טומאה לטמא סופו בדין נכלל זה הרי
נא. הערה

.Ê˙ÈÊkÓ ˙BÁt58‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ˙n‰ ¯OaÓ »ƒ¿«ƒƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»
Ïk‰ - ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ59ÏË· È¯‰L ,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ƒ¿»√»ƒ«…»ƒ«¬»»∆¬≈»«

Ïk‰60ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÈ‡Â ;Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ «…≈∆»»»¿≈«…»ƒ∆¿≈ƒ¿≈
.BÏÏÎaL ˙n‰ ¯Oa¿««≈∆ƒ¿»

שעליו.59)שם.58) הבצק גירסת 60)אפילו היא כך
שכתוב  כמו ולא להמבי"ט) ספר' ('קרית שם בגמרא רבינו
[ולעיני  אדם" כל אצל דעתו "בטלה שלפנינו: בספרים
שמחשבה  כתב ולפיכך שלפנינו, הגירסא היתה הראב"ד
שההבדל  יוצא ומדבריו דעתו]. בטלה שהרי מועילה, אינה
הבצק  אין נבילה שבבשר הוא, המת לבשר נבילה בשר בין
מהֿשאיןֿכן  אדם, למאכל ראוי הוא כי מחשבה, צריך
המת, בשר ממולא שהיה בצק אוכל אדם שאין המת, בבשר
לא  לעצמו שכשהוא מפני מחשבתו, מועילה ואףֿעלֿפיֿכן
לבשר  כיסוי ששימש ידע ואילמלא אדם, מאכילת נפסל

השלמות). (ראה אוכלו היה המת

.Á˙ÈÊk61‡nË˙Ó Ïk‰ - ˜ˆ·a e‰tÁL ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆ƒ»¿»≈«…¿¿«≈
‰¯eÓÁ ‰‡ÓË62. À¿»¬»

מפני 62)שם.61) בבצק, שנגעו וכלים אדם אפילו
ויורדת. ובוקעת ועולה בוקעת מת שטומאת

.Ë·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÈÁ Ì„‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰63Ì‡ , «≈»»≈»»«¿«¬ƒ¿∆∆ƒ
ÂÈÏÚ ·MÁ64,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ƒ≈»»¿«¬«»»¬≈∆»ƒ«¬»»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â65. ¿≈»ƒ∆¿≈

לענין 63) כאוכל הבשר את לעשות מועילה אינה זו מחשבה
טומאה  מקבל אינו לאדם ראוי שאינו שאוכל מפני טומאה,

שם). כריתות מס' וחישב 64)(ראה נמלך שחתכו לאחר
שהרי  מיותרות, מחשבה" "צריך המילים אדם. למאכל עליו
עוקצין  מס' המשנה לשון שנקט אלא עליו, בחישב מדובר
והכשר. מחשבה צריך וכו' האדם מן החותך ב: פ"ג,

רבינו 65) כתב וכן הכשר". "צריך וגורס מגיה איש' ה'חזון
ולענין  החי, מן הפורש בשר בדין ה"ג, למעלה בפירוש

מאליו. פורש לבין חותך בין לחלק סברא אין הכשר

.ÈÏÊBb66˙‚Ï ÏÙpL67˙b‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÓÂ »∆»«¿«»≈««ƒ∆««
‰È„na68˙ba Ò‡Ó È¯‰ -69CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , «¿ƒ»¬≈ƒ¿«««¿ƒ»»ƒ
‰·LÁÓ70- È¯ÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï e‰ÏÚ‰Lk ÂÈÏÚ ·MÁ . «¬»»ƒ≈»»¿∆∆¡»¿«¬ƒ¿»¿ƒ

·MÁ .Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁ È¯‰L ,‡nËÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈∆¬≈ƒ≈»»¿«¬«»»ƒ≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó BÈ‡ - ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ»»¿«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈À¿«

ÌÈÏÎ‡71L¯Á Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ‰Ê ‰È‰ . √»ƒ»»∆∆ƒ≈»»¿«¬ƒ»»»≈≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔË˜Â ‰ËBL72È„k e‰eÏÚ‰ . ∆¿»»¬≈∆»∆¡¿≈

‰OÚÓ Ô‰Ï LiL ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï73, ¿«¬ƒ¿»»¬≈∆»≈∆≈»∆«¬∆
.‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆«¬»»

קטן.66) מ"ו.67)עוף פ"ח בעיר 68)טהרות

טהור. עוף נבלת ואוכלים מרובים, נדה 69)שאוכלוסיה
ב. צריכה 70)נ, אינה טהור עוף שנבלת אףֿעלֿפי

ה"ג). סוף למעלה (ראה בכרכים שלא 71)מחשבה מפני
ה"א). פ"א למעלה (ראה אדם למאכל ייחדו

מועילה.72) אינה מועילים 73)שמחשבתם מעשיהם
נשנו  זו שבהלכה הדינים כל ומבוגר. בריא אדם כמעשה

שם.

âטבת ה' חמישי âיום
éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦

או 1) עצמם לטמא ומשקין אוכלין שיעור כמה יבאר
לשיעור. מצטרפים והמשקין האוכלין כל אם ודין אחרים.
ונתפחו. בגשמים הניחם או ונתמעטו בחמה שהניחם דברים
שיעורם  ולא טומאתם או שוים וטומאתם ששיעורם כל ודין

טומאתם. ולא שיעורם או

.‡‰nk2Ïk - ÔÓˆÚ ˙‡ÓËÏ ?‰‡ÓËÏ ÔÈÏÎ‡ ¯eÚL «»ƒ√»ƒ¿À¿»¿À¿««¿»»
Ïk :¯Ó‡pL .‡nË˙Ó Ïc¯Á B‡ ÌeLÓL elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒÀ¿«¿»ƒ¿«≈∆∆¡«»

‡e‰L Ïk - ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰3‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . »…∆¬∆≈»≈»∆¿≈…∆»≈
Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ„È B‡ ÔÈ˜LÓ B‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈…∆«≈«¿ƒ»«ƒ«∆ƒ¿∆

d˙tÏ˜ ‡Ïa ‰ˆÈ·k4- ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»¿…¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÏÒÙ BÈ‡5‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ÏÎ‡iL „Ú6ÈˆÁ e‰ÊÂ . ≈ƒ¿»«∆…«¿≈»∆¡»¿∆¬ƒ

.Ò¯t¿»

א.2) הלכה ט פרק שמיני פרשת כהנים דרשו 3)תורת
המיותרת. "כל" מהתיבה פסק 4)זאת הקשה. הקליפה

א. פג, בעירובין וקדשים.5)כחכמים תרומה מלאכול
שחכמים  נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק
משקין  שותה או טמאים אוכלין האוכל על טומאה גזרו
זו  טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים,

גווייה". כתב 6)"פסול שם הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו

.·ÔÈ‡nËÓe ,Ô‰L Ïk ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ˜Ln‰7ÏÎa ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿»
‰Ú‚pL Ïc¯Ák ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙tË elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿«¿»∆»¿»
Û‡Â .e‡ÓË - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa B‡ ÌÈÏÎa B‡ ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿«
„Ú ÏÒÙ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»«

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL8.e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿

הלוג.8)אחרים.7) רביעית שהן וחצי כביצה

.‚b‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ Ïk.˙ÈÚÈ·¯Ï ‰iÂ »««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
˙‡ÓË ‡nËÏ ‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»¿«≈À¿«
‰hÁ elÙ‡ .‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ Ò¯t ÈˆÁÎÏe ,ÌÈÏÎ‡√»ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»¬ƒƒ»
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ¯O·e ‰‡z ÌÚ ˜ˆa ÌÚ ÁÓ˜ ÌÚƒ∆«ƒ»≈ƒ¿≈»»»¿«≈¿≈

.Û¯ËˆÓ Ïk‰«…ƒ¿»≈

.„¯BÚ‰9¯Oaa ¯aÁÓ‰10˜¯n‰Â ,11ÔÈÏ·z‰Â12, »«¿À»«»»¿«»»¿««¿ƒ
ÏÏ‡‰Â13ÂÈÏÚ ·MÁ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ -14 ¿»¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ≈»»

‰iÁ ezËÏt B˙ˆ˜Ó ,ÂÈÏÚ ·MÁ ‡Ï B˙ˆ˜Óe15 ƒ¿»…ƒ≈»»ƒ¿»¿»««»
ÔÈkÒ ezËÏt B˙ˆ˜Óe16˙B¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰Â - ƒ¿»¿»««ƒ¿»¬»«¿À»

יום חמישי 
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קכב אוכלין קכב טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa«»»¿«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ
ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,‰ˆBp‰Â ÌÈÙk‰Â ,ÌÈÙÏh‰«¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
„Á‡ Ïk - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»»∆»

‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡Ó17B‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»
Ò¯t ÈˆÁÎÏ18. ¿«¬ƒ¿»

והאלל 9) והקופה והרוטב העור שנינו: קיז, בחולין
לטמא  מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות
שנאמרו  הדינים את כאן מביא ורבינו אוכלין. טומאת

בגמרא. שנתבארו כפי לעצמו 10)במשנה כשהוא עור
דבוק  הוא אם אבל לאכילה, ראוי שאינו מפני מטמא, אינו
מפני  ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות
א  פרק (עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא

א). בגמ 11)משנה "הרוטב". כתוב: (קכ,במשנה שם רא
פירש  ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי פירש א)
"מרק" וכנראה המרק) שעל השומן רש"י (פירש "שומנא"

אלה. משני אחד כרב 12)הוא שבמשנה, "קיפה" פירוש
שם. דבוקות 13)פפא שנשארו בשר של קטנות חתיכות

הפשטו. אגב א.14)בעור קכא, שם חיה 15)לאכילה.
דבוקים  בשר ושרידי העור את והשאירה הבשר את אכלה

פי 16)בו. מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
מקצתו  א. היינו: הללו הפירושים שני נאמרו שם הסכין.
ומקצתו  חיה פלטתו מקצתו ב. חישב; לא ומקצתו חישב

להלכה. שניהם את רבינו וקיבל אוכלין.17)סכין, לטמא
אינם 18) זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול

את  משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש השיעור

.‰eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·k19 ¿≈»√»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
‰Ï·p‰ ÔÓ B‡ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÔÎÂ .ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ¿≈¿«ƒƒ«≈ƒ«¿≈»

ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎÂ20- eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«¬»»ƒ«∆∆∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

בהם 19) נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתייבשו
הטומאות 20)כביצה. אבות מהלכות ד בפרק נתבאר

מטמאים  בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה
זו  הלכה פרטי והערות, פנים י"ג, הלכה שם (ראה בכעדשה

ו). והלכה

.Â¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ˙ÈÊk21ÏebÙe22‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«ƒ≈∆¿»¿»ƒ∆ƒƒ»««»
ÌÈÓLba ÔÁÈp‰ .˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - eËÚÓ˙Â23 ¿ƒ¿«¬≈«»ƒ¬≈∆»≈ƒƒ»«¿»ƒ

eÁt˙Â24‰‡ÓËÏ ÔÈa .eÈ‰L ˙BÓÎÏ e¯ÊÁ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»≈¿À¿»
‰¯eÓÁ25‰l˜ ‰‡ÓËÏ ÔÈa ,26¯eq‡Ï ÔÈa ,27. ¬»≈¿À¿»«»≈¿ƒ

התורה 21) שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים בשר
בשעת 22)לאכילתו. חישב הקרבן את המקריב הכהן אם

הרי  - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו
עונשו  כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה

שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם בהם 24)את  ויש
ונבילה.25)כזית. אוכלין.26)מת טומאת

ותפח 27) מעיקרו מכזית פחות בגשמים הניח ואם אכילה.
סופרים. מדברי אסור לכזית עד

.ÊÌÈÏˆa ÈÏÚ28ÌÈÏˆa È·e29LÈ Ì‡ :ÔÈÏeÏÁ Ô‰L ¬≈¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈¬ƒƒ≈
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ - ¯È¯ Ì‰a30ÔÈÏeÏÁ eÈ‰ Ì‡Â ; »∆ƒƒ¿«¬ƒ¿∆≈¿ƒ»¬ƒ

ÔÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - ÌÈ˜È¯Â31. ¿≈»ƒ¿«≈∆¬»»

לקנים 28) דומים אלה עלים ח. משנה ב פרק עוקצין
סמיך. ריר ובתוכם מבצלים 29)חלולים היוצאים העלים

לקרקע. מחוברים ולכן 30)שאינם נאכל הריר שגם מפני
כביצה. לשיעור אחר 31)מצטרף כשיעור אין ואם

מטמא. אינו שמיעכו

.ÁÔÈbÙÒ ˙t32‡È‰L ˙BÓk ˙¯ÚzLÓ -33LÈ Ì‡Â . «À¿»ƒƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿ƒ≈
ÏÏÁ da34.dÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - »»»¿«≈∆¬»»

כספוג.32) הקטנים.33)נקבובי הנקבים מקום 34)עם
גדול. ריק

.ËÁt˙pL Ï‚Ú‰ ¯Oa35‰ËÚÓ˙pL ‰˜Ê ¯O·e36- ¿«»≈∆∆ƒ¿«¿«¿≈»∆ƒ¿«¬»
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ37. ƒ¿«¬ƒ¿∆≈

הרבה 35) אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.
שם). בבישול.36)(רבינו ומתמעט מצטמק כזה בשר

ורבי 37) חייא ורבי רב כגירסת הנגיעה. בשעת כמותם כפי
א. נד, במנחות יוחנן

.ÈÌÈL˜¯˜˙n‰ „˜M‰Â ÌÈ¯Óz‰Â ÊB‚‡‰38- »¡¿«¿»ƒ¿«»≈«ƒ¿«¿¿ƒ
.Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓƒ¿«¬ƒ¿∆≈

וכשהם 38) מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים מתייבשים

.‡ÈB˙‡ÓhL Ïk39ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈÂL B¯eÚLÂ …∆À¿»¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ
Ï·‡ Ô¯eÚL ,Ô¯eÚL ‡Ï Ï·‡ ÔÈÂL Ô˙‡ÓË eÈ‰ .‰Ê∆»À¿»»»ƒ¬»…ƒ»ƒ»¬»

¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô˙‡ÓË ‡ÏÏwk ‡nËÏ elÙ‡Â ÔÈÙ …À¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿«≈««
Ô‰ÈLaL40¯Oa ÔB‚k ?B¯eÚL ‡ÏÂ B˙‡ÓË „ˆÈk . ∆ƒ¿≈∆≈«À¿»¿…ƒ¿¿«

˙n‰41BlL ·˜¯Â42¯Oa ÔB‚k ?B˙‡ÓË ‡ÏÂ B¯eÚL . «≈¿»»∆ƒ¿…À¿»¿¿«
‰Ï·p‰ ¯O·e ˙n‰43eÈ‰ ‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈¿««¿≈»¿≈»ƒ«∆ƒ…»

‰Ï· ¯Oa ÔB‚k ,‰‡Óha ‡ÏÂ ¯eÚMa ‡Ï ÌÈÂL44 »ƒ…«ƒ¿…«À¿»¿¿«¿≈»
ı¯M‰ ¯O·e45.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L - ¿««∆∆∆≈ƒ¿»¿ƒ

הטומאה.39) הטומאה 40)חומרת הרי אומרים אנו ואין
להצטרף  לחמורה לה וראוי קלה טומאה גם כוללת החמורה
יצטרף  בשיעורים הבדל לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם
כשיש  גדול, יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר
מפני  מצטרפים? אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם

טומאה. מיני שני בכזית.41)שהם בשר 42)שמטמא
מת  טומאת (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת
טומאתן  אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק
[ואף  ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה,
בעצם  שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת פי על
שלם  בכזית ליגע לו אפשר שאי מפני אלא הטומאה, חומרת
זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי חפניו, במלוא או

שבעה 43) טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל בלי 44)ומטמא במשא מטמא
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קכג

קכג

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בכזית. ושיעורו מטמא 45)נגיעה ואינו בכעדשה שיעורו
במשא.

.·È‡ÓË ÏÎ‡ ÏkL ,‰ÂL Ì¯eÚL - ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒƒ»»∆∆»…∆»≈
‡nËÓ BÈ‡46‰ÂL Ì˙‡ÓËÂ ,‰ˆÈ·k ‡l‡47ÏkL , ≈¿«≈∆»¿≈»¿À¿»»»»∆»

‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ ‡ÓË ÏÎ‡…∆»≈≈¿«≈∆»¿«»¿≈¿«≈…
Ïwk ‡nËÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«≈««

ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk ?„ˆÈk .Ô‰ÈLaL48ÈˆÁÎÂ ∆ƒ¿≈∆≈««¬ƒ≈»…∆ƒ¿«¬ƒ
Ì‡Â ,ÈL ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆»∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ

dÏÒt - ‰Óe¯˙a Ú‚49ÈˆÁÎÂ ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk . »«ƒ¿»¿»»«¬ƒ≈»…∆≈ƒ¿«¬ƒ
ÈLÈÏL ‰Ê È¯‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈa50ÔÎÂ . ≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»¬≈∆¿ƒƒ¿≈

ÈˆÁÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¬ƒ¬ƒ≈»…∆ƒ«¬ƒ
È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL L„˜ ÏL ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆¿ƒƒ∆…∆∆¿»»∆»∆¬≈

ÈÚÈ·¯ Ïk‰51. «…¿ƒƒ

אחרים.46) טומאתם 47)אוכלין חומרת האוכלין כל
אין  רביעי והשני לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה
נגע  וזה באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות

ראשון 48)בשלישי. נעשה הטומאה באב הנוגע אוכל
הלאה. וכן לטומאה שני בו הנוגע את היא 49)ועושה

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל פסולה, עצמה
רביעי 50) שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ופוסל

בקודש 51)לתרומה. חמישי שאין הקודש, את פוסל ואינו
את  תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא
כוחה  את במקצת להעלות משפיע הראשון לומר הממוצע

הרביעי. טומאת של

.‚È‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆
ÔBL‡¯ Ïk‰ - ‰Êa52Ô˜lÁ .53ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -54. »∆«…ƒƒ¿»»∆»≈∆≈ƒ

- ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆¿»
e‰eÏÒt55ÈL e‰e‡OÚ - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .56. ¿»»¿¿≈∆¿∆»¬»≈ƒ

ראשון.52) של שלם שיעור כאן שיש לשני 53)מפני
כשיעור.54)חלקים. לבדו בראשון אין שהרי

שאתה 55) מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי נעשה
פוסל  ואינו מטמא שאינו הכוונה פסול, של ההגדרה  מוצא

של 56)אחרים. שלם בשיעור אחת בבת נגע שהרי
ראשון.

.„ÈÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆≈ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈«…≈ƒƒ¿»»∆»≈∆
ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ .ÈLÈÏL¿ƒƒ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆
,e‰eÏÒt - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z¿»…¿»»¿¿≈∆¿∆»¿»

.ÈLÈÏL e‰e‡OÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬»¿ƒƒ

.ÂËÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
ÔBL‡¯ - ‰Êa ‰Ê57,ÈL ‰ÊÂ ÈL ‰Ê - Ô˜lÁ . ∆»∆ƒƒ¿»∆≈ƒ¿∆≈ƒ

.ÈL ‰OÚ ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬»≈ƒ

כראשון.57) כולו

.ÊËÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLÎÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLkƒ¿≈≈ƒ…∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ…∆

„Á‡ Ïk - ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈL≈ƒ∆¿»»«…ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ»∆»
- ‰Úa¯‡Ï B‡ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ô‰Ó≈∆ƒƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»»
ÈzLÎÂ ÈL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLk ÔÎÂ .ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ…∆≈ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa≈ƒ…∆¿ƒƒ∆¿»»«…≈ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ
Ïk È¯‰ - ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ ;ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈∆≈ƒƒ¿»¿«¿»»¬≈»

.ÈLÈÏL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿ƒƒ

éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦
מי 1) דינם. ומה ושומריהם האוכלין ידות הן מה יבאר

אם  זה ולא זה לא או יד ולא שומר שומר, ואינו יד שהוא
או  ידות לו יש אם לגת הבוצר ומצטרף. ומטמא מתטמא
שומר  ודין בגורן. שבססם האוכלין וידות לסיכוך, הקוצר
ודין  ומצטרפים. שמטמאין והגרעינים והקליפות שומר ע"ג
או  מצטרפים שאינם או ומצטרפין ומטמאים המתטמאים

מצטרפים. ולא מטמאים ולא מתטמאים שאין

.‡ÌÈÏÎ‡‰ ˙B„È2ÔÈÎeÓq‰ ÔÈk¯‰ ÌÈˆÚ‰ Ô‰ - ¿»√»ƒ≈»≈ƒ»«ƒ«¿ƒ
ÏÎ‡‰L ÏÎ‡Ï3‰ ÔÓ Ô‰a ‰Ï˙Èˆ˜Ú BÓk ,ÔÏÈ‡ »…∆∆»…∆ƒ¿∆»∆ƒ»ƒ»¿À¿≈

ÏBkL‡‰ ˙ˆ˜e ÌÈqb‡‰Â ÌÈ‡z‰4ÌÈÈÚ¯b‰ ÔÎÂ , «¿≈ƒ¿»¬«ƒ¿«»∆¿¿≈««¿ƒƒ
È¯ÓBLÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÏÎ‡‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»…∆»ƒ»∆¿¿≈
.ez¯ÓBL ‡È‰L ÏÎ‡‰ ÏÚL ‰tÏw‰ Ô‰ - ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ≈«¿ƒ»∆«»…∆∆ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ5. ¿≈…«≈»∆

מ"א.2) פ"א בהלכה 4)הפרי.3)עוקצין לקמן יבואר
ובהלכות 5)כ. המונחים, את רבינו מבאר זו בהלכה

דיניהם. יבוארו הבאות

.·„È ‡e‰L Ïk6‡ÏÂ ‡nËÓe ‡nË˙Ó - ¯ÓBL BÈ‡Â …∆»¿≈≈ƒ¿«≈¿«≈¿…
Û¯ËˆÓ7- „È BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓBL ‡e‰L ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿…∆≈««ƒ∆≈»

‡ÏÂ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡L ÏÎÂ ;Û¯ËˆÓe ‡nË˙Óe ‡nËÓ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿…∆≈…≈¿…
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‡nËÓ ‡ÏÂ ‡nË˙Ó BÈ‡ - „È»≈ƒ¿«≈¿…¿«≈¿≈»ƒ«

Û¯ËˆÓ BÈ‡L8BÈ‡Â ‡nËÓe ‡nË˙Ó „ˆÈk . ∆≈ƒ¿»≈≈«ƒ¿«≈¿«≈¿≈
ÏÎ‡‰ ‡ÓË - „ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L ?Û¯ËˆÓƒ¿»≈∆ƒ»¿»À¿»«»ƒ¿»»…∆

Ba ÈeÏz‰9„i‰ ‡ÓË - ÏÎ‡a ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ;10; «»¿ƒ»¿»À¿»»…∆ƒ¿»«»
‰ˆÈ·ÎÏ BÓÈÏL‰Ï ÏÎ‡‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ „i‰ ÔÈ‡Â11B‡ ¿≈«»ƒ¿»∆∆ƒ»…∆¿«¿ƒƒ¿≈»

Ò¯t ÈˆÁÎÏ12Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿»¬»ƒ»»≈¬≈∆ƒ¿»≈
.Ò¯t ÈˆÁÎÏe ‰ˆÈ·ÎÏƒ¿≈»¿«¬ƒ¿»

זו.7)שם.6) בהלכה לקמן שלמדנו 8)יתבאר מכיוון
יש  מצטרף, אינו ואףֿעלֿפיֿכן ומטמא, שמיטמא ביד
אינו  ומטמא מיטמא שאינו שהדבר בקלֿוחומר ללמוד
שאינו  במשנה נאמר לא למה לתרץ רבינו [כותב מצטרף.
לומר"]. צריך "ואין וכתב: הדגיש ולפיכך מצטרף,

"מטמא".9) "מתטמא".10)היינו למדנו 11)היינו
כביצה. בו אין אם אחרים מטמא אינו שאוכל הקודם, בפרק
- היד בלי - עצמו באוכל אין שאם כאן, רבינו ומשמיענו
השיעור. את להשלים היד את מצרפים אין שלם, כזית

ראה 12) בתרומה, מלאכול האוכלו האדם את לפסול
ושומר  יד דיני למדו א קיח, בחולין ה"א. פ"ד למעלה

מהמקרא.



 124  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ  לדיד   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכד אוכלין קכד טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‚ÌLk13¯LÎ‰Ï „È LÈ Ck ,‰‡ÓËÏ „iL14Ì‡L . ¿≈∆»¿À¿»»≈»¿∆¿≈∆ƒ
Ba ÈeÏz‰ ÏÎ‡‰ Ïk ¯LÎ‰ - „i‰ ¯LÎ‰15„È LÈÂ . À¿««»À¿«»»…∆«»¿≈»

˙ÈÊkÓ ˙BÁÙÏ16ÏBÙkÓ ˙BÁÙÏ ¯ÓBL LÈÂ .17¯ÓBLÂ . ¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿≈
B˜lÁL18ÏÎ‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -19. ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»…∆

ב.13) קיח, מקבל 14)חולין אינו שאוכל כבר, נתבאר
שנמנו  המשקין משבעת באחד הורטב שלא זמן כל טומאה

ה"ב). (פ"א שם.15)למעלה יוחנן הכוונה 16)כר'
ה"א) בפ"ד (למעלה רבינו לדעת בהתאם עצמו, לטומאת
יד). אין ד"ה שם 'תוספות' (ראה שהן בכל עצמם שטומאת

מכפול.17) לפחות יד שאין משמע מלשונו שם. יוחנן כר'
ד"ה  שם רש"י (ראה זית כחצי בו ואין שעועית, מין = פול

יוחנן). ב.18)ור' קיט, בפני 19)שם חלק שכל מכיוון
שמירה. כדי בו אין עצמו

.„ÔÈpÓe20È¯ÓBLÏ21ÌÚ ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡ ƒ«ƒ¿¿≈√»ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ
Ú¯Ê Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ?Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿∆≈¿À»ƒ»∆∆∆¡««»∆«

Ú¯fÈ ¯L‡ Úe¯Ê22ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì„‡ ÈaL C¯„k - ≈«¬∆ƒ»≈«¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ
Ô‰È¯BÚOa ÌÈhÁ :‰ÚÈ¯ÊÏ23Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈ¯BÚOe ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈∆

.ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈL„ÚÂ«¬»ƒƒ¿ƒ≈∆¿«ƒƒ¿»«¿ƒ

ב.20) קיז, רומי.21)שם ודפוס תימן כת"י ע"פ
לשמורי. "ונפל 22)בדפוסים: כתוב: שלאחריו ובפסוק

לכם". הוא טמא עליו, לפרש 23)מנבלתם יודע אינני
רבינו  וגם בקליפתה, חיטה כתוב שם בגמרא זו. תיבה
שהשין  להניח [יש כך. גורס מ"א פ"א לעוקצין בפירושו
לחיטה  קליפה אין כי "בעוריהן" לקרוא ויש מיותרת,
שאיֿאפשר  דקיק עור אלא עדשים, או לשעורים בדומה
ומלשונו  וניפוי. טחינה בלי שבחיטה הקמח מגוש להפרידו
שהכוונה  משמע קליפת, ד"ה ב ע, במנחות רש"י של
אגב  ונופלת הדישה לפני בה טמונה שהחיטה לקליפה

דישה].

.‰˙B„ÈÏ ÔÈpÓe24˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ ƒ«ƒƒ»√»ƒ∆≈ƒ¿«¿¿«¿
ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ?ÔÈÏÎ‡‰ ÌÚ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk¿∆≈¿À»ƒƒ»√»ƒ∆∆¡«»≈»∆

ÌÎÈÎ¯ˆaL ÏÎÏ -25. ¿…∆¿»¿≈∆

א.24) קיח, עם 25)חולין בקשר לכם הנצרך דבר כל
אוכל. אותו

.Â¯ˆBa‰26˙bÏ27C¯ˆ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B„È BÏ ÔÈ‡ - «≈««≈»∆¬≈≈…∆
ÈtÓ ,„ia‰˜Ln‰ ˙‡ ıˆBnL28. «»ƒ¿≈∆≈∆««¿∆

ב.26) יג, בגת 27)סוכה אותם לדרוך כדי ענבים הקוטף
יין. רוצה 28)לעשיית האדם אין ולפיכך יין, סופגת היד

בו.

.Ê¯ˆBw‰29CekÒÏ30˙B„È BÏ ÔÈ‡ -31BÈ‡ È¯‰L , «≈¿ƒ≈»∆¬≈≈
.„iÏ CÈ¯»̂ƒ«»

סוכתו.30)שם.29) בו שם.31)לסכך מנשיא כרב

.Á˙B„È Ïk32ÔÒÒaL ÔÈÏÎ‡‰33.ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯ba »¿»√»ƒ∆¿»»«…∆¿ƒ

מ"ה.32) פ"ג בוססו 33)עוקצין מלשון ורצצן, "מכתתן

יוחנן  כר' שם). בפירושו (רבינו יח)" סג, (ישעיה מקדשך
א. יד, בסוכה

.Ë‰‚ÈÒt34dw¯L ÏBkL‡ ÏL35Ì‡Â .‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ
¯b¯b da ¯izL36¯b¯‚ B˙B‡Ï „È BÊ È¯‰ - „Á‡ ƒ¿«≈»«¿≈∆»¬≈»¿«¿≈

ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe37‰¯Óz ËÈ·¯L38- Bw¯L ¿«∆∆À¿»¿≈«¿ƒ¿»»∆ƒ¿
ËÈ·¯L ÔÎÂ .‡ÓË - ˙Á‡ ‰¯Óz Ba ¯iL .¯B‰Ë»ƒ≈¿»»««»≈¿≈«¿ƒ

˙BiË˜39Ïa˜Ó - „Á‡ ¯b¯‚ Ba ¯iL .¯B‰Ë - Bw¯L ƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈«¿≈∆»¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

של 34) האמצעית משידרה היוצא קטן ענבים אשכול
בו. תלויים וענבים הענבים 35)האשכול, את ממנה הוריד

שם). תלויות 38)שם.37)ענב.36)(משנה תמרים
גדולה  שידרה ענבים, לאשכולות דומה באופן בדקל,
ענפים  כעין צומחים וממנה לאילן, ישר מחוברת מרכזית
"שרביטים". ונקראים בהם מחוברות שהתמרים קטנים

אבל 39) לאכילה, ראויים שאינם בשרביטים המדובר שם.
שלא  זמן כל לאכילה ראויים וכדומה אפונה שרביטי

אוכל. בתורת טומאה ומקבלים נתייבשו,

.ÈÌÏBÚÏ40¯ÓBL Èab ÏÚ ¯ÓBL ÔÈ‡41¯ÓBL ‡l‡ , ¿»≈≈««≈≈∆»≈
.BnÚ ·LÁp‰ ‡e‰ ÏÎ‡Ï CeÓq‰ „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿««»»…∆«∆¿»ƒ

ב.40) קיט, גבי 41)חולין שעל הירוקה הקליפה כגון
האגוז. קליפת

.‡ÈLÏL42˙ÈÓÈt :Ïˆ·a ˙BtÏ˜43‰ÓÏL ÔÈa - »¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈¿≈»
‰¯e„˜ ÔÈa44˙Ù¯ËˆÓ45˙ÈÚˆÓ‡ ;46‰ÓÏL - ≈¿»ƒ¿»∆∆∆¿»ƒ¿≈»

˙Ù¯ËˆÓ47˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ ‰¯e„˜ ,48ÔÈa - ‰BˆÈÁ‰ ; ƒ¿»∆∆¿»≈»ƒ¿»∆∆«ƒ»≈
‰¯B‰Ë Ck ÔÈ·e Ck49. »≈»¿»

מ"ד.42) פ"ב הבצל.43)עוקצין של הלבן בשר
נקובה.44) מובן 45)חתוכה, אוכל. עצמה שהיא מפני

ונקט  צירוף. צריכה ואינה עצמה, מחמת מיטמאה שהיא
הבאים. הדינים משום צירוף, שאינה 46)לשון קליפה

אותה. מקיפה (חיצונה) שניה וקליפה מדין 47)נאכלת,
ונקלפת 48)שומר. הבצל, על שומרת אינה חתוכה קליפה

בידים. משמוש גבי 49)אגב על שומר שאין מפני א.
כר' פסק בה. כשנוגעים ליפול נוחה שהיא מפני ב. שומר;
"ואין  שם: שמסיים בפירושו עצמו מדברי בו וחזר יהודה,
תנאֿקמא? נגד יהודה כר' פסק ולמה יהודה". כר' הלכה
(כסףֿ דבריו על הגמרא מסתמכת ב) (קיט, שבחולין מפני

משנה).

.·ÈÔÈtÏw‰ Ïk50,˙BÙ¯ËˆÓe ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »«¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿
ÔÈÏBt ÈtÏ˜ .¯ÓBL Ô‰L ÈtÓ51ÔÈÒBÓ¯e˙Â52- Ô˜¯Ê : ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»»

¯‡L Ì‡Â .ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk ,˙B‡nË˙Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÏÎ‡ Ô‰aÔBÙÙÏÓ ÈtÏ˜ .ÔÈ‡nË˙Ó Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -53, »∆…∆≈»≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»¿

ÔBÙÙÏn‰ CBzÓ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡54˙B‡nË˙Ó - ««ƒ∆≈»∆ƒ«¿»¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯BÚO‰ .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË55Ô˙tÏ˜ - ÔÈL·È Ô‰L ÔÓÊa , À¿«√»ƒ«¿ƒƒ¿«∆≈¿≈ƒ¿ƒ»»

˙Ù¯ËˆÓ56.˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰L ÔÓÊ·e ,Ô‰nÚ ƒ¿»∆∆ƒ»∆ƒ¿«∆≈«ƒ≈ƒ¿»∆∆
.˙Ù¯ËˆÓ d˙tÏ˜ - ‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa ,‰hÁ‰ Ï·‡¬»«ƒ»≈«»≈¿≈»¿ƒ»»ƒ¿»∆∆
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קכה

קכה

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם.50) ה"ג.51)עוקצין פ"ב עוקצין מין 52)תוספתא
ואוכלים  ששולקים אדם בני יש הט"ו). פ"א (ראה קטנית

אלו. מאוד,54)שם.53)קליפות דקה קליפה שקלף
עצמו. המלפפון מבשר כלום עליה נשאר ולא

מצטרפת".55) אינה קלופה שאינה שעורה ב: ע, במנחות
ישמעאל  ר' דבי תנא של מהדרשה זו ברייתא על והקשו
הא  בלחות, (כאן) "הא ותירצו ד, בהלכה למעלה המובאה
מצטרפות. יבשות מצטרפות, אין לחות פירוש, ביבשות".
ששעורה  מפני טעמו ואולי זה. הבדל של טעמו נתבאר ולא
אינן  יבשות להיפך: מפרש שם [רש"י בנקל. מתקלפת רכה
ראויות  לחות אבל לאכילה, ראויות שאינן מפני מצטרפות

ומצטרפות]. ה"ד.56)לאכילה למעלה ראה

.‚ÈÔÈÈÚ¯b‰ Ïk57‡ÏÂ ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »««¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿¿…
˙BÙ¯ËˆÓ58·Ë¯‰ ˙BÈÚ¯bÓ ıeÁ ,59ÏL Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»…∆¬»∆

.˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ‰L·È ‰¯Óz¿»»¿≈»≈»ƒ¿»∆∆

מ"ב.57) פ"ב (ראה 58)עוקצין כשומר ולא כיד נידונים
את 59)ה"ב). תוציא ואם ולחה. צעירה רטובה, תמרה

(רבינו  ומצטרף כשומר הגרעין דין ולפיכך תתקלקל, גרעינה
למשנה). בפירושו

.„ÈÏ˙BÁ‰60·Ë¯ ÏL ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚL61ÔÈ‡ - «»∆«««¿ƒ»∆…∆≈
Û¯ËˆÓ62Û¯ËˆÓ - ‰L·È‰ ˙ÈÚ¯b ÏÚLÂ ,63ÈtÓ ; ƒ¿»≈¿∆««¿ƒ««¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÏÎ‡k ·LÁ ,ÏÎ‡a ˜e·„ ‡e‰L64. ∆»»…∆∆¿»¿…∆

גרעינה.60) לבין התמרה בשר בין המבדיל דק קרום
ד): טז, (יחזקאל המקרא מלשון ליפוף, משמעותו "חותל"

חתלת". לא  לחה.61)"והחתל תמרה משום 62)של
שביארנו. כמו הגרעין, אלא הפרי על שומר הוא שלא

שומר.63) שאינו עצמו 64)אףֿעלֿפי שהוא משמע,
התמרים  בעצם דבק "הוא כתב: למשנה [בפירושו אוכל.

הגרעין"]. לא השומר, והוא

.ÂË‰ÈÚ¯b65d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ·Ë¯ ÏL66Ïk - «¿ƒ»∆…∆∆»»ƒ¿»»…
ÔÎÂ .Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆBi‰Â ,Û¯ËˆÓ ÏÎ‡‰ „‚kL∆¿∆∆»…∆ƒ¿»≈¿«≈≈ƒ¿»≈¿≈

¯Oa‰ „‚kL Ïk - ¯Oa ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ67.Û¯ËˆÓ ∆∆∆≈»»»»…∆¿∆∆«»»ƒ¿»≈
„Á‡ „vÓ ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ‰È‰68epnÓ Û¯ËˆÓ BÈ‡ - »»»»«»»ƒ«∆»≈ƒ¿»≈ƒ∆

ÌˆÚ‰ ÏÏÁ „Ú ¯Oa‰ ˙ÁzL ÌˆÚ‰ ‡l‡69‡Ï Ì‡Â . ∆»»∆∆∆«««»»«¬«»∆∆¿ƒ…
È·Úk ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÏÏÁ ÌˆÚÏ ‰È‰»»»∆∆»»ƒ¿ƒ»√ƒ

·BÊ‡‰70˙BÓˆÚ‰L ,Û¯ËˆÓ ÔÈ‡ ÌˆÚ‰ ¯‡Le .71 »≈¿»»∆∆≈ƒ¿»≈∆»¬»
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯ÓBLk ¯OaÏ«»»¿≈≈¬ƒ

שנאכל 66)שם.65) "רוטב שנינו: ה"א שם בתוספתא
האוכל  כנגד ושלא מצטרף. האוכל כנגד קיים, וחציו חציו
דוגמא, מביאה שהתוספתא רבינו וסובר מצטרף", אינו -
הדין  - מהגרעין חלק ויצא קיימת התמרה כל אם גם אבל

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מהעצם 67)כך שחלק כגון,
צד. מכל בשר מוקף וחלק לגמרי, אינו 68)מגולה הבשר

סביב. סביב העצם את הן 69)מקיף חלולות עצמות רוב
ה"א). שם שמתחת 70)(תוספתא העצם נחתכה כאילו

דק  וחלק לבשר, מודבקת איזוב כעובי ממנה ונשאר לבשר,

כדי  מספיקה דקה עצם כי מצטרף. אינו והשאר מצטרף זה
למשנה). רבינו פירוש (ע"פ הבשר על נימוק 71)לשמור

מצטרפת. העצם למה

.ÊË˙ÈÏe˜72¯¯Bb - ÏBÙk elÙ‡ ¯Oa ‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ∆»»»∆»»»¬ƒ¿≈
‰‡ÓËÏ dlk ˙‡73. ∆À»¿À¿»

א).72) קיט, (חולין הירך לפי 73)עצם שם, כחכמים
ה"ג. למעלה ראה הגר"א. גירסת

.ÊÈÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b74Ô˜ÏML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ó˙e «¿ƒ≈≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡Ï75. »√»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

ה"ג.74) פ"ב עוקצין יג 75)תוספתא בהלכה למעלה
מיטמא  אבל מצטרפת, אינה יבישה תמרה שגרעיני אמרנו
התמרה, בתוך כשהגרעין שם המדובר יד. משום ומטמא

הפרי. מן לגמרי כשיצא וכאן

.ÁÈÔÈ·e¯Á ÈÈÚ¯b76- ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ , «¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï Ô˜ÏL ;ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡77. ≈ƒ¿«¿ƒ¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ

וראויים 77)שם.76) בבישול, מתרככים שהם משום
אדם. למאכל

.ËÈel‡Â78ÈL¯L :ÔÈÙ¯ËˆÓe ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿≈
˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰79‰L ÔÓÊa,ÔÈÁÏ Ô «¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈«ƒ

‰ÓËt‰Â80„enÚ‰Â ,‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa Ô‰lL81 ¿«ƒ¿»∆»∆≈«»≈¿≈»¿»«
ÔÈ¯ÊÁ‰ ÈL¯LÂ .ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ ‡e‰L82ÒeÙp‰Â83. ∆¿À»¿∆∆»…∆¿»¿≈««¿ƒ¿«»

BlL ·Èq‰Â ,Û¯ËˆÓ - ÏB„b ÔBˆ L¯LÂ84BÈ‡ - ¿…∆¿»ƒ¿»≈¿«ƒ∆≈
‡zn‰ ÈL¯LÂ .Û¯ËˆÓ85Ì‚Èt‰Â86˙B˜¯È ÈL¯LÂ . ƒ¿»≈¿»¿≈«ƒ¿»¿«≈»¿»¿≈«¿

‰„O87‰pb ˙B˜¯ÈÂ88Ô¯˜ÚL89ÌÈÏ˙LÏ90‰¯eM‰Â .91 »∆¿«¿ƒ»∆¬»»ƒ¿»ƒ¿«»
dlL Le·l‰Â ˙ÏaL ÏL92˙B¯‚B¯‚e ÌÈ‡z Èˆ˜ÚÂ . ∆ƒ…∆¿«¿∆»¿À¿≈¿≈ƒ¿»
ÌÈÒÏk‰Â93ÔÈ·e¯Á‰Â94. ¿«¿»ƒ¿∆»ƒ

מ"ב.78) פ"א (הרא"ש 79)עוקצין קטנים בצלים מין
הבצל.80)במשנה). שבראש כפתור קנה 81)כעין כעין

הבצל. זרע ובתוכו כיס ובראשו הבצל, של מאמצעותו יוצא
צנון.83)חסא.82) היוצאים 84)מין חוטים כעין

(מם 85)מהצנון. "מנתה" שפות בכמה ושמו עשב, מין
דגושה). ותיו רבינו 86)סגולה בערבית. פג'אן אל

בשדה.87)בפיה"מ. מעצמם או 88)הגדלים שזורעים
בגינה. אותה הגירסא 89)שותלים וכן תימן, בכ"י כך

שעיקרם. בדפוסים: ולפיכך 90)במשנה. אחר, במקום
לשרשיהם. צריך וכן 91)הוא תימן, (כת"י והשדרה צ"ל

נשאר  מהשיבולת, החיטה את כשמוציאים במשנה). הגירסא
כשידרה  חוליות חוליות עשויה שלשלת כעין במקומה שם

במשנה). טמונים 92)(רבינו התבואה שגרעיני הקליפה
"קרום", כתוב [בפיה"מ דישה. בשעת נופלת והיא בה,

שאמרנו]. לקליפה התכוון רבינו תאנים 93)אולם מין
שם). למשנה בפירושו (רבינו של 94)דקות עוקצין

מקדימים  עוקציהם שניטלו וחרובים כלוסים חרובים.
כשומר. העוקץ דין ולפיכך להתייבש,

.Îel‡Â95ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÌÈ‡nË˙Ó96: ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
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קכו אוכלין קכו טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ô‰L ÔÓÊa ˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰ ÈL¯L»¿≈«¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈
ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ BÈ‡L „enÚ‰Â ,ÌÈL·È97ÔÈÚÏÓe . ¿≈ƒ¿»«∆≈¿À»¿∆∆»…∆«¿ƒ

L‡¯aL ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO‰ Ô‰Â .ÌÈÏaL ÏL∆ƒ√ƒ¿≈«¿»«¿∆¿…
¯qÓ BÓk ÔÈÓBcL ˙ÏaM‰98ÌÈÒb‡‰ Èˆ˜ÚÂ . «ƒ…∆∆ƒ¿«»¿À¿≈»«»ƒ

ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â99ÔÈLÈ¯t‰Â100ÔÈ„¯ÊÚ‰Â101ı˜ÚÂ . ¿«¿¿¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»À¿»ƒ¿…∆
Ò„e˜ ı˜ÚÂ .ÏÎ‡Ï CeÓq‰ ÁÙË - ˙ÚÏc102.ÁÙË - ¿««∆««»»…∆¿…∆¿»∆«

ÏÈk¯t‰Â .Ô‡kÓ ÁÙËÂ Ô‡kÓ ÁÙË - ÏÈk¯t‰ „È ÔÎÂ¿≈«««¿ƒ∆«ƒ»¿∆«ƒ»¿««¿ƒ
‚È¯O‰ ‡e‰103„ÈÂ .Ba ÔÈÈeÏz ˙BÏBkL‡‰L «»ƒ∆»«¿¿ƒ¿«

ÏBkL‡‰104ÏBkL‡‰ ·Êe .‡e‰L Ïk -105Bw¯L106 »∆¿»∆¿«»∆¿∆ƒ¿
„aÎn‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ‰¯Óz ÏL „aÎn‰ „ÈÂ¿«««¿≈∆¿»»«¿»»¿»ƒ¿««¿≈
ÔÈ¯Óz‰Â ,Ba ÔÈÈeÏz ÔÈËÈ·¯M‰L Ì„‡‰ ıÚ‰ ‡e‰»≈»»…∆««¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙ÏaM‰ ‰˜e .ÔÈËÈ·¯Ma ˙B˜e·c107‰LÏL - ¿««¿ƒƒ¿≈«ƒ…∆¿»
ÔÈ‡LÂ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈ¯ˆ˜p‰ Ïk „ÈÂ .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿∆≈

¯ˆw‰Ï Ôk¯c108Ô‰L Ïk Ô‰ÈL¯LÂ Ì‰È„È -109Ïk . «¿»¿ƒ»≈¿≈∆¿»¿≈∆»∆≈»
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙B„È¿√»ƒ

מ"ג.95) כשומר.96)שם ולא כיד, רבינו 97)דינם
הבצל  שבמרכז הפנימי הגוש את רק "אוכל" במונח מגדיר
הגוש  את הסובבים הבצל חלקי כל את להוציא בלבד,

נאכלים. הם שגם ואףֿעלֿפי משור.98)הפנימי,
מ"ו).99) (שם זעירים תפוחים חבושים.100)מין

בישראל.101) המדוברת בשפה ירק 102)"זערורים" מין
במים  שרייה עלֿידי מתנדפת ומרירותו חי, כשהוא מר

(ערוך). שריגים,103)חמים נקראים הדקים הגפן ענפי
ליד  הוא צריך שריג בכל תלויים אשכולות שכמה ומפני

מכאן. וטפח מכאן טפח המחובר 104)באורך העוקץ
האשכול.105)לשריג. את 106)סוף ממנו הוריד

מחובר  שהיה בקצהו שבאשכול הענבים ונשארו הענבים,
הנשאר  שבחלק והענבים דק, הוא הזנב שעץ מפני לשריג,
את  להחזיק כדי גדול שיעור צריך - וגדולים מרובים

התבואה,107)האשכול. של העליון החלק הוא שיבולת
נקרא  - מהשיבולת שלמטה וכל הגרגירים. טמונים שבו

אותו.108)קנה. עוקרים קטן.109)אלא ובין גדול בין

.‡Îel‡Â110‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ¿≈…ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿…
.·e¯k‰ ÈÁÏ˜ ÈL¯LÂ .ÌÈˆ˜Ú‰ Ïk ¯‡L :ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»»À¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿

ÌÈ„¯z ÈÙÏÁÂ111e¯‡LpL ÔÈ¯wÚ‰ Ô‰Â .˙Ùl‰ ÈÙÏÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿¬
eÙÈÏÁ‰Â e¯ÊÁÂ ˙Ùl‰Â ·e¯k‰ eËwlLk Ú˜¯wa112. ««¿«¿∆ƒ¿«¿¿«∆∆¿»¿¿∆¡ƒ

ÊÊb‰Ï Ôk¯cL ÔÈL¯M‰ ÏÎÂÏÎ‡‰ ÌÚ e¯˜ÚpL113. ¿»«»»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈∆∆∆¿ƒ»…∆
‰ÓËt‰114ıp‰Â ,˙Ù¯ËˆÓ - ÔBn¯ ÏL115BÈ‡ - BlL «ƒ¿»∆ƒƒ¿»∆∆¿«≈∆≈

.Û¯ËˆÓƒ¿»≈

מ"ד.110) בפירושו 111)שם (רבינו "סלק" בערבית
ולפת.112)למשנה). תרד שנית ואין 113)הצמיחו

כלל. להם צריך כעין 114)האוכל נמצא הרימון בראש
כשומר. דינו ולפיכך לפרי, נזק ייגרם יינטל ואם כפתור,

הפיטמא.115) סביב הגדלות השערות

.·ÎÔBn¯‰116˜BnpL ÁÈh·‡‰Â117ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Ó »ƒ¿»¬«ƒ«∆ƒƒ¿»≈

˜BnpL B˙B‡Ï ¯eaÁ ¯‡Lp‰118ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
‰tÏw‰119˙ÏÚBÓ B˙¯ÈÓL ÔÈ‡ È¯‰L ,Û¯ËˆÓ «¿ƒ»ƒ¿»≈∆¬≈≈¿ƒ»∆∆
ÌeÏk120˜BnÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»»»≈ƒ»ƒ»¿ƒ

ÚˆÓ‡a121B˙tÏ˜ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡ - »∆¿«≈«¿»ƒƒ∆»∆¿≈¿ƒ»
ÔÈw¯È :˙B˜¯È ÈÏÚ .˙Ù¯ËˆÓ122,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿»∆∆¬≈¿»¿Àƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈ·Ïe123.ÌeÏk ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - ¿»ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¬≈≈»¿

מ"ג.116) פ"ב הרקיב.117)שם ואין 118)נמס,
שומר. ולא יד נרקבה.119)הנימוק שהרי 120)שלא

עליו. שמרה שהיא הפרי חלק אותו פירוש,121)הרקיב
נימוק  שלא הרימון שחלק באופן הרימון מבשר חלק נימוק

ביניהם. מפריד והרקב חלקים, לשני ראויים 122)נחלק
הירק. על שומרים או נכמשו.123)לאכילה

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
חיבור.1) אדם חיבור ואם לאוכל חיבור שהוא הדבר יבאר

לכביצה  מצטרף אם בזה זה ודבק מכונס שהוא פירות אוכל
אב  ונגע זה בצד זה הרבה גושים היו אחרים. אוכלין לטמא

וכו'. מהם באחד הטומאה

.‡ÔÈÊB‚‡‰2‡e‰ ÔÈ„Ú - Ô˙tÏ˜ ‰˜cÒpL ÌÈ„˜M‰Â »¡ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»»¬«ƒ
ÏÎ‡Ï ¯eaÁ3ıv¯iL „Ú4.‰tÏw‰ ˙‡ ƒ»…∆«∆¿«≈∆«¿ƒ»

מ"ה.2) פ"ב, לאוכל,3)עוקצין כמחוברת היא הקליפה
שומר. תורת עליה ישבר.4)ויש

.·‰ˆÈa5˙ÏbÏ‚Ó6·wiMÓ -7dÚÓ‚Ï ÌB˜Ó da ≈»¿À¿∆∆ƒ∆ƒ…»»¿»¿»
¯eaÁ d˙tÏ˜ ¯‡L ÔÈ‡ epnÓ8‰˜eÏLe .9d˙tÏ˜ - ƒ∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ»»

‰tÏw‰ ˙‡ ıv¯iL „Ú ¯eaÁ10‰Ïaz Ì‡Â .11 ƒ«∆¿«≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ«¿»
d˙tÏ˜a12¯eaÁ - dlk dˆv¯L Èt ÏÚ Û‡ ,13. ƒ¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿»À»ƒ

מ"ו.5) משנה,6)שם (ראה עדיין נקרשה ולא קצת צלויה
ב). לב, רבינו 7)שבת ומפרש שיגוס", "עד שם: בעוקצין

נקב. שיעשה האוכל 8)עד על שומרת שאינה משום
הנקב. דרך יצא שהרי קצת,9)שבביצה, ונקרשה נתבשלה

קטן. נקב ע"י לגומעה הקליפה 10)ואיֿאפשר כי
הביצה. על שומרת תבלין.11)השלימה בה נתן

הביצה 12) לתוך נספגים והם קליפה, על התבלין את הדביק
הקליפה. בתוך 13)דרך להחזיקה רוצה שהאדם מפני

(ע"פ  התבלין את שתספוג כדי המתובלת הקליפה שברי
משנה'). 'כסף

.‚ÌˆÚ14ıv¯iL „Ú ¯eaÁ - ÁÓ Ba LiL15¯Óˆ .16 ∆∆∆≈…«ƒ«∆¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ÌÈO·k‰ ÈL‡¯aL∆¿»≈«¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ««ƒ
.LÏ˙Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ¯e‡a ÔÎ¯ÁL∆¬»»»¬≈≈ƒ«∆«¿ƒƒ¿

שם.14) העצם.15)משנה, עוקצין 16)את תוספתא
ה"ו. פ"ב

.„ÌÈ·‚Á ÈÙk17¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‚„ ÈO˜O˜Â «¿≈¬»ƒ¿«¿«≈»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈkÒ18ÔBn¯‰ .Ûl˜Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ - «ƒ¬≈∆ƒ«∆«¿ƒ¿«≈»ƒ
B„¯tL19‰˜a ÂÈÏÚ LÈwiL „Ú ¯eaÁ -20. ∆¿»ƒ«∆«ƒ»»¿»∆

טבולֿיום 17) תוספתא מציין: משנה' [ה'כסף שם. תוספתא,
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קכז

קכז

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משני  יותר טבולֿיום במס' אין שלפנינו, בספרים פ"ד.
הפרקים  שני את עליהם הוסיף משנה' וה'כסף פרקים,
ממס' פ"ד הוא מעוקצין שפ"ב לו ויצא מעוקצין, הראשונים
מוכיח  הללו הפרקים שני שתוכן להעיר, יש טבולֿיום.

עוקצין]. במסכת הוא הנכון קצת 18)שמקומם והפרידן
הבשר. עשוי 19)מן רימון של תוכו מ"ו. פ"ב שם משנה,

בקליפותיהם, דבוקים הנאכלים והגרגירים חדרים חדרים
הגרעינים  נפרדים אותו ומנענעים הרימון את וכשמייבשים

בפירושו). (רבינו הקליפה נפרדים 20)מן אינם הגרעינים
במקל. עליה מכים אם אלא היבשה, הקליפה מן לגמרי

בקנה. הקיש שלא זמן כל כשומר הקליפה דין ולפיכך

.‰ÌÈËÈ·¯M‰21‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Óz ÏL22. ««¿ƒƒ∆¿»ƒ≈»ƒ∆»∆

הדקל 21) מגזע היוצא במכבד ה"ד. פ"א שם תוספתא,
תלויות  שהתמרים דקים) (שבטים שרביטים כמה צומחים

ה"כ). פ"ה למעלה (ראה טומאה 22)בהם נגעה ואם
יוצאות  שכולן ואףֿעלֿפי האחרים, נטמאו לא מהם באחד

המכבד. מאותו

.ÂÔBÙÙÏÓ23BÎ˙ÁL24¯eaÁ - ÔÁÏM‰ ÏÚ B˙e25 ¿»¿∆¬»¿»««À¿»ƒ
˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙iL „Ú26ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á - ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ»¿»

dnÚ ‰ÏBÚ‰27¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ28‰wt . »∆ƒ»ƒ¿«¿»≈ƒƒ»
‰BzÁz‰29.˙BÎÈ˙ÁÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,dÓˆÚÏ ¯eaÁ - ««¿»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«¬ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk C˙ÁÂ ,˙BBÙÙÏÓ ‰LÏL B‡ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿»¿»¿¿»«»∆»≈∆
‰Ê - Ô‰Ó „Á‡a ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÁÈp‰Â¿ƒƒ»««À¿»¿ƒ¿ƒ¿∆»≈∆∆

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L30:¯Ó‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ¬ƒ»«
˙È¯ÁL ÏÎB‡ È‡ BÈˆÁ31ÈˆÁ‰ ‰Ê - ˙È·¯Ú BÈˆÁÂ ∆¿¬ƒ≈«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L32. ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ

ה"ה.23) פ"ב אלא 24)שם החתיכות את הפריד ולא
למטה. קצת מחוברות טומאה 25)נשארו נגעה אם

כולן. נטמאו אחת זו 26)בחתיכה הפרוסות את להפריד
שתים 27)מזו. עוד עמה עולות אחת, פרוסה כשמגביהים

לזו. זו דבוקות שהן מפני פרוסות, שלוש לחלק 28)או
לזו. זו חיבור שנשארו הפרוסות אבל במקום 29)שעלה,

הקנה. מן הן 30)הצומח כאילו דינן שבו, הפרוסות כל
ומלפפון.31)מחוברות. מלפפון מכל החצי פירושו,

עכשיו.32) לאכלו שבדעתו מהמלפפון השני חציו אפילו
החצאים  כל לאכול שבדעתו שמכיוון אומרים אנו ואין
לפי  התוספתא [דברי אחת. כחתיכה דינם - לאכול והתחיל
ולהסבירם, להבינם מאוד וקשה סתומים הם רבינו, גירסת
ולהגר"א  מאוד. דחוקים הם בהם שנאמרו הפירושים וכל
לר"ש  ראשונים' 'תוספת ראה זו. בתוספתא אחרת גירסא

ליברמן].

.Ê˙B˜¯È CzÁÓ‰33Èt ÏÚ Û‡ ,ÏM·Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈¿»¿«≈»∆¿«≈««ƒ
˜¯Ó ‡lL34ÏÈc·‰Â35¯eaÁ BÈ‡ -36Ì‡ ‡l‡ ; ∆…≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»ƒ

‰¯ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‡ÓË ‡Ï - ‰Ê ‡ÓË37 ƒ¿»∆…ƒ¿»∆««ƒ∆¿…∆
˜ÏLÏ B‡ LaÎÏ C˙Á .Ba38- ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï B‡ »«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ«««À¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰39C˙ÁM ‰Ó ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â ,40. ¬≈∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆»«

ה.33) פ"ב, שם החיתוך,34)משנה, את גמר לא
במשהו. מחוברות הבדיל.35)והחתיכות ולא – פירוש

ל"והבדיל". גם נמשכת "שלא" הוא 36)התיבה יודע
כלל  מעוניין אינו ולכן בבישול, תתפרקנה שהחתיכות
פעמים, כמה [נתבאר לטומאה. חיבור אינו ולפיכך בחיבורן
הגורמים  אחד היא המחשבה וטהרה, טומאה שלענין

קצת.37)המכריעים]. רבינו 38)מחובר קל. לבישול
כאן  והר"ש מבישול. פחותה ששליקה מקום, בכל מפרש
מבושל  משמעותו ששלוק פירשו, מקומות בכמה רש"י וגם

ה"ב. למעלה ראה בכך 39)הרבה. מעוניין שהוא מפני
אחת. בבת שלא 40)שיינטלו החתיכות אףֿעלֿפיֿכן

שרוצה  דעתו גילה הרי אומרים אנו ואין חיבור, הן פירק
שם). למשנה, רבינו פירוש פי (על הכול את לפרק

.ÁÏÎ‡ Ïk41‡ÓË Ì‡Â ,¯eaÁ - B˜¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL »…∆∆¬«ƒ…≈¿ƒ¿ƒƒ¿»
.Blk ‡ÓË - B˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿»À

הקודמת.41) ההלכה סיום הוא זו בהלכה האמור

.ËÏÎ‡42Ò¯ÙpL43‡ÓË Ú‚Â ,˙ˆ˜Óa ‰¯ÚÓe …∆∆ƒ¿«¿…∆¿ƒ¿»¿»«»≈
‰ÏBÚ ÈM‰Â Ba Ú‚pL ‰Êa ÊÁB‡ Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆ƒ≈»∆∆»«¿«≈ƒ∆

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ - BnÚ44‡Óh‰ ‰Êa ÊÁB‡Lk Ì‡Â ; ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿∆≈¿∆«»≈
¯eaÁ BÈ‡ - ÏtÈÂ ¯Á‡‰ ËÓMÈ B‰Èa‚Óe45È¯‰ ‡l‡ , «¿ƒƒ»≈»«≈¿ƒ…≈ƒ∆»¬≈

.‡ÓËpL ÔBL‡¯a Ú‚Bk ¯Á‡‰ ‰Ê∆»«≈¿≈«»ƒ∆ƒ¿»

מ"א.42) פ"ג שם.44)נחלק.43)טבולֿיום כחכמים,
בטומאה.45) נגע שלא זה עם עולה שהטמא ואףֿעלֿפי

שבה"ז  ירקות המחתך דין את לפרש עלינו זה, ולפי
הטמא. עם עולה כשהטהור

.ÈÔÈÏÎ‡‰ Ïk46ÔÈÏÚ eÈ‰L47:Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ ÔÈÁÏ˜ B‡ »»√»ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ»∆
,‰ÏÚa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚa ÊÁ‡‰Ï Bk¯cL ˙‡∆∆«¿¿≈»≈∆»∆¬ƒ∆»∆

Ïwa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ÁÏwaÈ¯‰ - BnÚ ‰Ï˙ Ì‡ ;Á «∆«¬ƒ«∆«ƒƒ¿»ƒ¬≈
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ‰Ê48¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ¿¿≈»ƒ«ƒ¿»

„ia B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - „È BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B‡ÓË‰«À¿¿≈ƒ»»»¬ƒ«»
BlL49Ô‰Ó ‰Ê È‡a B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚÂ „È BÏ ‰˙È‰ . ∆»¿»»¿»∆¬ƒ¿≈∆≈∆

‰ˆ¯iL50Ì‡ :e¯Ó‡ ‰Êa - ‰ÏÚ ‡ÏÂ „È BÏ ‰˙È‰ ‡Ï . ∆ƒ¿∆…»¿»»¿…»∆»∆»¿ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,¯eaÁ - BnÚ ‰ÏBÚ ÈM‰Â ‡Óha ÊÁB‡≈«»≈¿«≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ»

.¯eaÁ BÈ‡≈ƒ

שלו.47)שם.46) 'טבול 48)עלים נקרא שטבל טמא
הלילה. עד קלה טומאה עליו ונשארה ואם 49)יום',

חיבור. זה הרי היד, את כשמגביהים עולה האוכל
ויעלה 50) – בעלה או ביד – מהם באחד יאחז אם פירוש,

ה"ג). פ"ב שם (תוספתא חיבור זה הרי עמו, הכול

.‡ÈÔÈÊB‚‡‰51Ô‰Èˆ˜Úa ÔˆˆwL52ÔÈk¯ Ô‰Lk »¡ƒ∆¿»»¿À¿≈∆¿∆≈«ƒ
ÔÓ‡Â53Ï·Á BÓk Ôlk54C¯ca Ô¯aÁL ÌÈÏˆa‰ ÔÎÂ , «¬»»À»¿∆∆¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»«∆∆

¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙‡f‰55ÌÈÊB‚‡a ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «…¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»¡ƒ
ÏwÙÏe56¯eaÁ ¯‡M‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆaa57eÈ‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ¬ƒ»

ÁÈÎB‰ È¯‰L ,¯eaÁ Ôlk ÔÈ‡ - ¯Bk ‰‡Ó ÂÈÙÏ¿»»≈»≈À»ƒ∆¬≈ƒ«
.Ïk‰ ˜¯ÙÏ BzÚcL∆«¿¿»≈«…
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קכח אוכלין קכח טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"ה.51) פ"ב העוקצים.52)עוקצין חרזם 53)עם
מלשון  כותב, למשנה בפירושו [רבינו למחרוזת. וחיברם
מאסף  ומשמעותה ב) אסתר (מגילת הדסה" את אומן "ויהי

זה,54)ומקבץ]. יד על זה בחוט בעוקציהם אותם קשר
אגוזים. מלא ארוך חבל עלֿמנת 55)ויצא שנתחברו מפני

רב. זמן יחד את 56)לקיימם ולהסיר שלו עלין "להכרית
מ"ו). פ"א, מעשרות למשנה, בפירושו (רבינו בו" הנתלה

כאילו 57) דינם כמקודם, מחוברים עדיין שהם אףֿעלֿפי
והטעם, חיבור). שאינם כלֿשכן (והנפרדים מזה זה נפרדו
הי"ב) (ראה חיבור אינו אדם בידי מלאכותי שחיבור מפני
במשנה). נחום' ('חזון קבע של לקיום נתחברו אלאֿאםֿכן

.·È‰ÚÈÏ˜58ÌeL ÏL59„Á‡ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ¿ƒ»∆∆»¿«¿ƒ«∆»
Ô‰Ó60‡ÓË ‡e‰ -61B¯eaÁÂ62È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ≈∆»≈¿ƒ»∆≈ƒ≈

¯eaÁ Ì„‡63L¯ÙpL ‚B¯˙‡ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ64B·Á˙e »»ƒ¿»»»¿≈∆¿∆ƒ¿«¿»
LBÎa65.¯eaÁ BÈ‡ - ÌÒÈ˜a B‡ ¿¿≈»≈ƒ

ה"ד.58) פ"א שם לחבר 59)תוספתא, רגילים שום מגדלי
שער. קליעת כעין המיובשים השומים עלי על 60)את

אחד. טומאה.61)שום לקבל השומים 62)הוכשר
קליעה. באותה אליו לקיום 63)המחוברים נתחברו כשלא

נחום'). ('חזון הוא עראי חיבור שום וקליעת רב, זמן
נחתך.64) הפלך.65)נתחלק, שבראש הברזל

.‚È‰qÚ66a dLlL˙B¯t ÈÓ67ÔÈ‡L ;¯eaÁ BÈ‡ - ƒ»∆»»¿≈≈≈ƒ∆≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ¯aÁnL ¯·„ EÏ¿»»∆¿«≈∆»√»ƒ∆»ƒ¿»«¿ƒ

.„·Ïaƒ¿«

ה"ב 67)שם.66) בפ"א למעלה נמנו שלא פירות מיצי
טומאה. לקבל האוכלין את המכשירים המשקין שבעת בין

.„ÈCÚÓÓ‰68‰Ï·c‰ ÔB‚k ,Ôˆa˜Â ‰Êa ‰Ê ÔÈÏÎ‡69 «¿«≈√»ƒ∆»∆¿ƒ¿»¿«¿≈»
„Á‡ Ûeb Ô‡OÚÂ ÔˆawL ÔÈ˜env‰Â ÌÈ¯Óz‰Â70- ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»«¬»»∆»

‰Ï·c ÏL ÏebÚ ,CÎÈÙÏ .¯eaÁ ÔÈ‡71ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ≈»ƒ¿ƒ»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿ƒ
ÌB˜Ó epnÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«ƒ¿»¬≈∆≈ƒ∆¿

¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,„·Ïa ÔÈ˜Ln‰72. ««¿ƒƒ¿«¿«¿»»

ה"א.68) פ"א טהרות יבישה 69)תוספתא, תאינה
חזק.70)('ערוך'). לחץ את 71)על ֿידי לקבץ דרכם

ונקראים  - עגולים לגושים לחץ, עלֿידי ולחברן, התאנים
דבילה". ה"ו.72)"עיגולי פ"ב טבולֿיום תוספתא,

.ÂËÌÈ¯Óz‰73˙B¯‚B¯b‰Â74ÌB‡ eOÚÂ Ô˜ÏML75- «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»¿«¬
¯eaÁ ‰Ê È¯‰76. ¬≈∆ƒ

ה"ב.73) פ"ב עוקצין נפרדת.74)תוספתא, יבישה תאנה
אחד.75) גדול קבע.76)גוש של חיבור שזה מכיוון

.ÊËÌÈ˙Èf‰77ÔËÚL78Â‰Ê È¯‰ - „Á‡ Le‚ eOÚ «≈ƒ∆¬»»¿«¬∆»¬≈∆
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ÔËÚnÏ Ô˙ ‡Ï ‰lÁznL ÈtÓ ,¯eaÁƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»…¿»»««¬»∆»«¿»

‰fÓ ‰Ê e˜ÈiL79ı¯L ,CÎÈÙÏ .80ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓpL ∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»«
elÙ‡ ,„Á‡ Ûeb Ôlk eOÚpL ÌÈ˙Èf‰ Ô‰Â ,ÌÈ˙ÈÊ ÏL∆≈ƒ¿≈«≈ƒ∆«¬À»∆»¬ƒ
‰˙È‰ .„Á‡ Ûeb Ïk‰L ,‡ÓË Ïk‰ - ‰¯BÚOÎa Ú‚»«¿ƒ¿»«…»≈∆«…∆»»¿»

BÏ81dÎÙ‰Ï „È˙ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌB‡82Ú˜zL ÔÂÈk - ∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿»≈»∆»«

„˙i‰ ˙‡ da83‰a¯‰ ÌÈLeb da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,84, »∆«»≈««ƒ∆≈»ƒ«¿≈
¯eaÁ ÔÈ‡85ÌB‡ eOÚ dÎÙ‰MÓ Ì‡Â .86ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿ƒƒ∆¬»»«¬≈»

¯eaÁ87. ƒ

ה"ב.77) פ"א טהרות בה 78)תוספתא, שנותנים החפירה
"מעטן" נקרא שיתרככו, כדי לסחיטה העומדים הזיתים את
את  נתן ופירושו, "עטנן", המונח ומכאן המשנה, בלשון
מ"א. פ"ט לטהרות רבינו פירוש ראה במעטן. הזיתים

בהם,79) האצור השמן כל מוציאים אינם נפרדים זיתים
מזית  השמן טיפות עוברות אחד כגוש נעשים כשהם אבל
בלחץ  הגוש מן המתמצית ניכרת לכמות ומתקבצות לחבירו

והאבנים. ח.80)הקורה פ"ט טהרות משנה,
ה"ז.81) פ"י שם תתפרק.82)תוספתא, אותה וכשיהפוך
זיתים.83) גושי להפיכת מיוחדת נתפרקו.84)יתד שטרם
שבגוש,85) הזיתים שאר נטמאו לא אחד בזית נגע ואם

ולפרקם. להפכם שדעתו מאליהם.86)מפני שנית נתחברו
ועוד:87) בחיבורם, מעוניין האדם אין שמנם, הוצאת אחר

האדם  של מיוחדת פעולה בלי מאליהם שנתחברו מפני
לתוספתא). בפירושו (הגר"א

.ÊÈÏÎ‡88„e¯t89,‰Êa ‰Ê ˜·„Â ÒpÎÓ Blk ‡e‰L …∆»∆À¿À»¿»≈∆»∆
‡nË˙‰Ï ¯eaÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡90Ûe‚k BÈ‡Â ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿≈¿

e¯‡aL BÓk „Á‡91‰ˆÈ·ÎÏ Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - ∆»¿∆≈«¿¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡ ˙‡Óh ‡nËÏ92BÒk ‡Ï Ì‡Â .93 ¿«≈À¿«…»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿»

‰¯„˜ ‰OÚÓk ,„¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡94- ˙ÈËw‰Â ∆»¬≈¿…»¿«¬≈¿≈»¿«ƒ¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡95„Á‡ Leb ÌOÚÈÂ Ìˆa˜iL „Ú96. ≈ƒ¿»≈«∆¿«¿≈¿«¬≈∆»

‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ‰a¯‰ ÌÈLe‚ eÈ‰»ƒ«¿≈∆¿«∆¿»«««À¿»
,ÈL BcˆaL Leb‰Â ,ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¬≈ƒ¿«∆¿ƒ≈ƒ

ÈÚÈ·¯ ÈLÈÏM‰ „ˆaLÂ ,ÈLÈÏL ÈM‰ „ˆaLÂ97. ¿∆¿««≈ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿ƒƒ

מ"ב.88) פ"ג עדיות או 89)משנה, תאנים כמה ובו גוש
יחד. דבוקים וכדומה אחד 90)תמרים בפרי נגע אם
האחרים. נטמאו לא יד.91)שבגוש, בהלכה למעלה

מכביצה 92) פחות שאוכל ה"א) (פ"ד למעלה נתבאר
שם. כחכמים, פסק אחרים. מטמא אינו אבל מתטמא,

מ"ה.93) פ"ב וגרגירים 94)טבולֿיום תבואה גרעיני
בפירושו  (רבינו בקדירה אותם שמבשלים אחרים קטנים

טמאים.95)למשנה). כולם אם אפילו אחרים, לטמא
הכוונה 96) חיבור" "אינו במשנה שאמרו מה מפרש רבינו

אחרים. ופירש 97)לטמא יימנו". אלו "הרי במשנתנו:
הלאה. וכן ושני, ראשון בהם מונים רבינו:

.ÁÈ¯kk98‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰˙È‰L ‰Óe¯z ÏL ƒ»∆¿»∆»¿»ƒ¿À¿»
CÈM‰Â99ÔBL‡¯ Ìlk - ˙B¯Á‡ dÏ100- ‰L¯t ; ¿ƒƒ»¬≈À»ƒ≈¿»

ÔlÎÂ ÔBL‡¯ ‡È‰101˙BiL102CÈM‰Â ‰iL ‰˙È‰ . ƒƒ¿À»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ
ÔlÎÂ ‰iL ‡È‰ - ‰L¯t ;˙BiL Ôlk - ˙B¯Á‡ dÏ»¬≈À»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿À»

˙BiLÈÏL103- ˙B¯Á‡ dÏ CÈM‰Â ˙ÈLÈÏL ‰˙È‰ . ¿ƒƒ»¿»¿ƒƒ¿ƒƒ»¬≈
˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ˙ÈLÈÏL ‡È‰104ÔÈa eL¯tL ÔÈa , ƒ¿ƒƒ¿À»¿≈∆≈¿≈
eL¯Ù ‡lL105. ∆…≈¿

מ"ח.98) פ"א בבצק,99)טהרות, מדובר והדביק. קירב
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קכט

קכט

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בשעה  מחברתה נושכת שאחת מפני נשיכה, לשון ונקט
(הרא"ש  מכאן לאחר ובין אפיה לפני בין אותן, שמפרידים

נגע 100)מ"ז). כאילו שני, נעשה אוכל בה נגע אם
מפני  והטעם, ממש. אחד גוש נעשו שלא אע"פ בראשונה,

חיבור. עושה האחרות.101)שהנשיכה כל
שנשאר 102) אחיד גוש כמו מלא חיבור אינה הנשיכה

רק  מועילה (הנשיכה) והיא שנחלק, אחר אפילו בטומאתו
כנוגע  דינו יהיה נפרדו, שלא זמן כל בהן שהנוגע לענין

הראשונ  -103)ה.בכיכר בחולין אבל בתרומה, מדובר
לטומאה. שלישי בתרומה.104)אין רביעי שאין

פוסלת 105) שאינה קלה, היא הראשונה שטומאת מפני
[והר"ש  כחיבור. נשיכה לעשות יפה כוחה אין אחרים,
טומאה  כל בהן תישאר לא יפרשו שאם מכיוון מפרש,
שפירשו, לפני אפילו מועיל זה קל חיבור אין לפיכך שהיא,
אחר  גם טומאה בהן שנשארה ושני בראשון מהֿשאיןֿכן

שפירשו].

.ËÈ˙B¯kk106BÊa BÊ ˙BÎLB ‰Óe¯z ÏL107˙‡ÓË , ƒ»∆¿»¿»ƒ¿»
eL¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔBL‡¯ Ôlk - ı¯La Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿∆∆À»ƒ¿««ƒ∆≈¿

Ô‡kÓ ¯Á‡108Ôlk - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ˙Á‡ ˙‡ÓË] . ««ƒ»ƒ¿»««¿«¿ƒ¿≈ƒÀ»
˙BiL109˙‡ÓË [.Ô‡kÓ ¯Á‡ eL¯tL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈¿««ƒ»ƒ¿»

˙BiLÈÏL Ôlk - ÌÈ„Èa Ô‰Ó ˙Á‡110Èt ÏÚ Û‡Â , ««≈∆¿»«ƒÀ»¿ƒƒ¿««ƒ
eÈ‰L ÈtÓ .eL¯tL111.Ô˙‡ÓË ˙ÚLa „Á‡ Ûe‚ ∆≈¿ƒ¿≈∆»∆»ƒ¿«À¿»»

את 106) והקדים שבמשנה, מהסדר שינה רבינו מ"ז. שם
נימוקו. לנו נתבאר ולא מפרש,107)המאוחר, שם רבינו

וחותכים  גדולים, ללוחות דומות גדולות עוגות עושים שהיו
חיבור  ונשאר לגמרי, להפרידן מבלי חתיכות לכמה אותם
תנועה  ידי על נפרקות הן האפייה ואחר החתיכות, בין קל

"נושכות". נקרא וזה השיך 108)קלה. לדין דומה זה אין
מחוברות  החתיכות כל היו שכאן מפני הקודמת, שבהלכה
נשיכה, שנשארה זמן כל החיבור, כוח בטל לא מלא, חיבור
כשלא  מדובר בהשיך אבל השרץ, בהן נגע כאילו דינן ולכן
מלא. חיבור עושה הנשיכה ואין ממש, מחוברות מעולם היו
כשהטומאה  מדובר בהי"ח והי"ט, הי"ח בין הבדל עוד [ויש
היו  כשהכיכרות הטומאה נגעה ובהי"ט שהשיך, לפני נגעה

לטומאה 109)מחוברות]. ראשון תמיד הם שמשקין מפני
ה"ה). פ"ז הטומאות אבות טומאה 110)(הל' גזרו חכמים

ה"ב). פ"ח (שם ידים סתם דיני 111)על לכל נימוק
זו. שבהלכה "פירשו"

âטבת ו' שישי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

מחם 1) ולטהרה לטומאה חיבור הוא אם הניצוק יבאר
יום  בטבול חיבור שאינם דברים ודין לחם. מצונן או לצונן
שהם  אוכלים ודין דברים. לשאר חיבור שהם פי על אף

יום. בטבול טהורים והם הטומאות בכל מתטמאים

.‡˜Bvp‰2.‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡ «ƒ≈ƒ…¿À¿»¿…¿»√»
,‡ÓË ÈÏk CB˙Ï ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈
,¯B‰Ë ˜Bvp‰ „enÚ‰ È¯‰ - ı¯M‰ Èab ÏÚ elÙ‡Â«¬ƒ««≈«∆∆¬≈»««ƒ»

¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ÔÈ¯bp‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ËÏ˜ Ì‡Â3‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ««¿ƒ«ƒ»ƒƒ»¬ƒ¬≈∆
‰¯ÚnL ÔÈ˜Ln‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë ËÏwL∆»«»¿≈»ƒ«∆««¿ƒ∆¿»∆

Ô‰Ó4.ÔÈ¯B‰Ë ≈∆¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
"äøäèì àìå äàîèì àì øeaç Bðéà ÷Bvpä." ©¦¥¦Ÿ§ª§¨§Ÿ§¨¢¨

אופנים: שלושה מצינו הניצוק מהות zribpבהסבר :`
עובדיה  רבנו (כפירוש ההבל ידי על בעליון התחתון

oezgzdמברטנורא). xeaig :a לשון) ההבל ע"י לעליון
המשניות). בפירוש גורםb:הרמב"ם xeaigההבל

wevipd.(הי"ד בספר (כפירושו לתחתון העליון שבין
חם, כשהוא גבר' ש'תתאה ביניהם השווה והצד
חיבור  אינו ש"הניצוק הוא הכלל שהרי קשה ולכאורה

לטהרה". ולא לטומאה לא

על  רומז "עליון" העניינים: פנימיות פי על הוא והביאור
על  רומז ו"תחתון" ממנו, למעלה עליון שאין הקב"ה
לתחתון  העליון בין ניצוק הגשמי. הזה והעולם הנבראים
העולם, עם הקב"ה של התמידי החיבור על רומז
לטומאה  לא חיבור אינו ש"הניצוק התורה דין ומלמדנו
התהוות  לעניין רק הוא שהחיבור היינו לטהרה" ולא
של  וטהרתו לטומאתו בנוגע לא אבל רגע, בכל העולם
ואף  בחיים" "ובחרת בבחירתו רק תלוי זה כי האדם
של  מצב אצלו להיות יכול העליון עם מחובר שהתחתון
טהרה  של מצב אצלו להיות יכול לאידך וכן "טומאה"
העליון" "קילוח ידי על מחיבורו נובעת אינה זו אבל

עצמו. בכח העליון עם שמתחבר ע"י אלא

המערה  אבל לצונן, מצונן שעירה אמורים דברים ו"במה
מצד  שהם כפי המים כי חיבור" לחמין צונן משקין
בה  שנעשתה מראה המים חמימות אבל קרים הם עצמם
הנ"ל  האופנים ושלושת האדם. ידי על ועבודה פעולה
בעבודת  שלבים שלושה הם ניצוק, דין בהסבר האמורים

למטה. האדם

שהתחתון שכתב מברטנורא עובדיה רבנו dlrnדברי
lad בעבודת הראשון לשלב מתאימים הצונן, לעליון

ואין  עצמו, ובכח חופשית בחירה מצד שכולה האדם
בפירוש  הרמב"ם פירוש לעליון. החיבור בזה נראה

פועלת החם ההבל שעליית עם xeaigdהמשניות
(ו  פועלת העליון התחתון שעבודת מגלה נגיעה) רק לא

האדם  שעבודת נרגש כבר  ובה מלמעלה העזר עם חיבור
היד  בספר הרמב"ם ודברי הקב"ה. ובעזרת בכח היא

"הרי xeaigהחזקה wevipd עבודת ידי שעל מדגישים "
הניצוק  של ענינו הוא זה כל סוף שסוף מתגלה התחתון
היתה  הקב"ה ידי על והתהוותו בריאתו כל כי גופא
"למעשה  האדם לעבודת היינו זו, לכוונה מלכתחילה

תכסוף". ידיך

הרי  טומאה, לעניין נאמר הנ"ל החיבור עניין שכל והגם

יום שישי
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קל אוכלין קל טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ידי  על נעשית החיבור עבודת שעיקר זה בפרט הרמז
ולא  עצמו בכח העבודה עיקר שהיא התשובה עבודת
עבודתם  ידי ועל הצדיקים, כעבודת אור גילוי ידי על
יתיר" "בחילא העליון עם חיבור הבעליֿתשובה פועלים

החמימות. עניין ישנו זו בעבודה דווקא כי
27 עמוד לז חלק (לקו"ש

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

את 2) המחבר הקילוח עמוד ט. משנה ח פרק טהרות
המקבל  שבכלי הנוזלים עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים

"ניצוק". נקרא ונפלו 3)אותם, העמוד באמצע כלי הכניס
הטמא. לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו

העליון.4) מהכלי יצאו שטרם

.·B‡ ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ≈¿≈
ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ Ï·‡ ;ÔBˆÏ ÌÁÓ B‡ ÌÁÏ ÌÁÓ≈«¿«≈«¿≈¬»«¿»∆«¿ƒ
˜Bvp‰ È¯‰ - ÔÈnÁ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ CB˙Ï ÔBˆ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈«ƒ
,Ô‰Ó ‰¯ÚÓ ‡e‰L Ôlk ÔBv‰ ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËÂ ,¯eaÁƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ«≈À»∆¿»∆≈∆
,BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ epnÓ ‰¯ÚnL ÈÏk‰ ‡ÓËÂ¿ƒ¿»«¿ƒ∆¿»∆ƒ∆≈¬«««¿ƒ∆¿
ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .e‡ÓË È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿ƒ¿≈»»¿«¿»∆«¿ƒƒ

ÔÈnÁ‰ ÔLÚL ÈtÓ ?¯eaÁ - ÔÈnÁÏ5˙B¯ÓÈ˙k ‰ÏBÚ ¿«ƒƒƒ¿≈∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿
ÔLÚ6‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈn·e ˜Bvpa ·¯Ú˙Óe »»ƒ¿»≈«ƒ««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈
ÈÏk‰7.·eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L , «¿ƒ∆∆»»»∆ƒ««ƒ«¿ƒ»

ה 5) המים הקיטור אד שהוא החמים, מהמים עולה
עשן.6)המתנדפים. ואת 7)כעמוד שבתוכו מה וכל

אדי  את סופג הניצוק אין חם לתוך בחם אבל הניצוק,
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון

.‚‰ÒÈ‚‰Â ˙B¯B‰Ë ‰È„È eÈ‰L ‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ8 ¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿¿≈ƒ»
‰¯„˜a9e‡ÓË - ‰¯„w‰ Ï·‰Ó ‰È„È eÚÈf‰Â ‰‡ÓË ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ»∆»≈∆∆«¿≈»ƒ¿¿

‰¯„waL ‰˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰È„È10eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿ƒ»¿»««¿∆∆«¿≈»¿≈ƒ»
‡ÓË - ‰È„È eÚÈf‰Â ‰¯„wa ‰ÒÈ‚‰Â ˙B‡ÓË ‰È„È»∆»¿≈¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒƒ»∆»ƒ¿»
.‰¯„waL ÔÈ˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰¯„waM ‰Ó Ïk»«∆«¿≈»¿ƒ»¿»««¿ƒ∆«¿≈»

בכף.8) נוגעת 9)בוחשת ואינה שבקדירה חם בתבשיל
ביד. במשקין 10)בו שנגעו ידיים על טומאה גזרו חכמים
טמאים.

.„ÏÈÁ11L·c12˙Átv‰ L·„e ÌÈÙÈf‰13˜Bvp‰ - ¿ƒ¿««ƒƒ¿««««««ƒ
ÈtÓ ,ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,¯eaÁ Ô‰lL∆»∆ƒ«¬ƒ»»¿»∆ƒ≈¿≈ƒ¿≈

ÔÈÎLÓ Ô‰ È¯‰Â ¯È¯ Ô‰Ï LiL14CÎÈÙÏ .˜·„k15, ∆≈»∆ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»
eÈ‰ elÙ‡Â ¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ≈«ƒ∆»∆ƒ«¬ƒ»
‡ˆBiÎÂ Czn‰ ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰ ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒ¿«≈∆«À»¿«≈
- ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .¯È¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰a»∆¿ƒ∆≈»∆ƒ¿≈¿»»««¿ƒ
ÔBvÓ ‰¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡≈«ƒ∆»∆ƒ∆»ƒ≈≈»ƒ≈

.e¯‡aL BÓk ,ÌÁÏ¿«¿∆≈«¿

משמעותה 11) "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
סתם: כתוב במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת

"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" משנה 12)"דבש שם

וצפחת"13)ט. ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו
היה  מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות
יוחנן  ורבי לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה מאוד. סמיך

ז  היה מפרש אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון יפים
כרבי  הלכה מקום שבכל פי על אף מים. ולהוסיף לזייפו
לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן
להלכה, הבדל בזה שאין מפני דעתו, על יותר שנתקבל

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת בכל 14)שהרי נוגע כשאדם
שהוא  ברגע המשקה ובין שבינו הקשר ניתק שהוא, משקה
ידו  את ומסלק סמיך בדבש כשנוגע אבל ידו, את מסלק
נידון  ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק עמוד נמשך
היא  טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק עמוד

עצמו. בפני מנומק 15)גוש דבש של ניצוק שחיבור מפני
ניצוק  יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים
ואין  ניצוק להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין
קובעים  שרירים שם ומשמע רירים, לו שיש לדבש לדמותם

כאן]. רבינו בדברי ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ולא

.‰‰¯‰ËÏ ¯eaÁ BÈ‡ ˜Bvp‰16‰¯Ú Ì‡L ?„ˆÈk . «ƒ≈ƒ¿»√»≈«∆ƒ≈»
Ô·‡ ÈÏkÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ17Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18CB˙Ï «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¿«≈»∆¿

˜Bvp‰ ˙ˆ˜ ÚÈb‰MÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰Â˜n‰«ƒ¿∆≈¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»«ƒ
ÌÈn‰ e¯‰Ë ‰Â˜nÏ19„Ú Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ¿∆»¬««ƒ∆»¬≈≈¿À¿»»«

˜ÈMiL20„Á‡ „vÓ ÔlÎÏ ‰Â˜n‰21e¯‡aL BÓk ,22. ∆«ƒ«ƒ¿∆¿À»ƒ«∆»¿∆≈«¿
Ò¯ÙËw‰ ÔÎÂ23ÁÙBË ‰˜LÓ ÂÈÏÚ LiL24BÈ‡ - ¿≈«¿«¿≈∆≈»»«¿∆≈«≈

ÔB¯„naL ÔÈ˜Ln‰ ¯‡LÏ Ô¯aÁÓ25‰‡ÓËÏ ‡Ï26 ¿«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆»ƒ¿…¿À¿»
‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ27Ô¯aL‡aL ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ .28Ôlk - ¿…¿»√»¬»««¿ƒ∆»«¿…∆À»

.‰¯‰ËÏe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¿»√»

ולא 16) לטומאה לא חיבור אינו הניצוק אמרנו א בהלכה
לטומאה, ניצוק דיני נתפרשו וֿד ג ב, ובהלכות לטהרה,

כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו מקבל 17)ומבאר שאינו
בהמה.18)טומאה. גללי וכלי אדמה מדין 19)כלי

כא). הלכה ב פרק למעלה (ראה מי 20)השקה שיגעו
הטמאים. המים במי העליון.21)המקווה השטח כל כגון

המקבלים 22) שבכלים משום אבן? כלי נקט ולמה שם.
שהרי  חיבור, ניצוק אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה
את  ומטמא הכלי וחוזר הכלי, את טימאו הטמאים המשקין
המקבלים  בכלים והשקה ניצוק. ידי על שטהרו המשקין
שמי  עד במקווה הכלי הטבלת ידי על נעשית טומאה
הכלי  נטהר ואז הטמאים המים גבי על צפים המקווה

בהשקה. והמים והמים 23)בטבילה משופע מקום
כלל. מתעכבים ואינם למטה תיכף יורדים עליו שנשפכו

בה.24) הנוגעת היד את המרטיב משקה שיש 25)קצת
טופח. ממשקה יותר במשקה 26)בהם טומאה נגעה אם

המדרון. שבמקום המשקין נטמאו לא נגעו 27)טופח אם
להיפך. וכן טופח המשקה נטהר לא מקווה בבקע 28)במי

שבאדמה.

.ÂÒ¯ÙË˜ ‡È‰L ‰·¯Ú29,ÁÙBË ‰˜LÓ ‰ÈÏÚÂ ¬≈»∆ƒ»«¿≈¿»∆»«¿∆≈«
‰ˆÈ·Îa ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙BÎÈ˙Á LÏLÂ30‰ÈÏÚ ÔÈÁpÓ ¿»¬ƒ√»ƒ¿≈ƒƒ¿≈»À»ƒ»∆»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BfÓ ‰hÓÏ BÊ31È¯‰ - ÌÈzL eÈ‰ ; ¿«»ƒ≈»ƒ¿»¿»¿«ƒ¬≈
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קלר

קלר

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

˙BÙ¯ËˆÓ el‡32„ÓBÚ ‰˜LÓ Ì‰ÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .33, ≈ƒ¿»¿¿ƒ»»«¿≈∆«¿∆≈
Ïc¯Á‰ ÔÈÚk elÙ‡34Ôlk ˙‡ Û¯ˆÓ ‰Ê È¯‰ -35. ¬ƒ¿≈««¿»¬≈∆¿»≈∆À»

מדרון.29) מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
זו 30) כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד שלשתן

נושכות. ואינן ויטמאו 31)בזו יחזרו והם המשקין לטמא
שהם  בכל אחרים שמטמאים משקין כל כדין העריבה, את

הכלים. את שתי 32)ואפילו שבין המשקין שטיפת מפני
נוגעת והיא קטפרס דין עליה אין אוכלין החתיכות בכביצה

בשלוש  אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים
נוגעת  אינה והאמצעית העליונה שבין הטיפה חתיכות
והטיפות  והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה וכן בכביצה

קטפרס. שהן מפני מתחברות, ששולי 33)אינן כגון
עומד  המשקה כך ומתוך ישר, שטוח מקום הם העריבה

החתיכות. כל כחרדל 34)תחת קטנות הן הבצק חתיכות
כביצה. הן ביחד כל 35)וכולן את מצרף המשקה

מטמא  וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים
למעלה. שנתבאר כמו העריבה את

.Ê,ÏÏk ÔÈlÁ ‡nËÓ BÈ‡ ÌBÈ Ïe·hL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆¿≈¿«≈Àƒ¿»
ÏÒBt ‡l‡36‰OBÚÂ ‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ∆»≈»¿≈¿»«¿≈¿»¿∆

Ïk‰37ÈLÈÏL38‰˜LÓ B‡ L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ , «…¿ƒƒ¿≈ƒ»«¿»¿≈…∆«¿≈
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚÂ ÔÏÒt - L„…̃∆¿»»«¬»»¿ƒƒ

בנגיעתו.36) אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, נתבאר
המשקין.37) את ז 38)אפילו פרק (שם שאמרנו ומה

(פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע שני שאפילו ה) הלכה
ונעשה  בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון
את  ולא התרומה את מטמא אינו יום טבול אבל שני,
משמשת  זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש,

אחריה. לבאות הקדמה

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»ƒƒ¿¿««ƒ
Ïe·Ë Ô‰a Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯eaÁ Ô‰L∆≈ƒ¿»«À¿∆»ƒ»«»∆¿
Ú‚Bp‰ ‰È‰ el‡Â ,Ba Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ…»«∆»∆∆»«¿ƒ»»«≈«

¯Á‡ Ì„‡ ÌBÈ Ïe·Ë ÌB˜Óa39.Ïk‰ ÏÒBt ‰È‰ - ƒ¿¿»»«≈»»≈«…
‰˙L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L Ì„‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»«≈«»»∆»«√»ƒ¿≈ƒ»»

‰l˜ ‰‡ÓË ‡È‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ40ÏÒt ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¿≈ƒ∆ƒÀ¿»«»¬≈∆»«
Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌBÈ Ïe·Ë BÏÒt ‡lL ,Ïk‰«…∆…¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ
‡nËÓ ‡e‰L ,ÔBL‡¯ B‡ ‰‡ÓË ·‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰»»«≈««À¿»ƒ∆¿«≈
¯·kL ÈtÓ ?ÌBÈ Ïe·Ëa el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .Ïk‰«…ƒ¿≈»≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿»

¯‰Ë41LÓL ·¯Ú‰ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â42el˜‰ „BÚÂ . »«¿≈¿À»∆»∆¡≈∆∆¿≈≈
Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡ LiL ,ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿∆≈√»ƒ∆≈¿À»ƒ¿»»
.ÌBÈ Ïe·Ëa ˙B¯B‰Ë Ô‰Â ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¿≈¿ƒ¿
.ÔÈÙeÏ˜ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Óqk‰Â ‰¯BÚO‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»¿«À∆∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ

‰hÁ‰Â ,ÔÈÙeÏ˜ Ô‰L ÔÓÊa Ï·‡43dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¬»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿«ƒ»««ƒ∆≈»
Áˆw‰Â ,‰ÙeÏ˜44,ÌBÈ Ïe·Ëa ÔÈÏÒÙ - ÌeLÓM‰Â ¿»¿«∆«¿«À¿ƒ¿»ƒƒ¿

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿

טבל.39) שלא אחר טמא ראה 40)אדם חכמים. גזירת
י"א. והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות

טבילה.41) ידי מאליו.42)על ויטהר השמש שקיעת
לגופה.43) וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון מין

.ËÈ¯‰ - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ „È Ïk»«»√»ƒ∆≈ƒ¿««À¿»¬≈
‰¯ÚÓe Ò¯ÙpL ÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ Ô‰≈ƒƒ¿¿≈»»…∆∆ƒ¿«¿…∆

˙ˆ˜Óa45¯eaÁ ‡e‰ Ck - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ ‡e‰L , ¿ƒ¿»∆ƒ¿««À¿»»ƒ
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ BÈ‡L ÏÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa46È¯‰ - ƒ¿¿…∆≈ƒƒ¿¬≈

ÌÈ„ia ¯eaÁ ‡e‰47ÌÈ„È ˙‡ÓËa ¯ÓÁ ‰Ê Ì‚Â . ƒ«»«ƒ¿«∆…∆¿À¿«»«ƒ
ÌBÈ Ïe·hÓ48. ƒ¿

באב 45) ונגע שנפרס אוכל דין ט הלכה ו פרק למעלה ראה
לקמן 46)הטומאה. (ראה טומאות. בשאר חיבור והוא

א). הלכה ח שווים 47)פרק יום וטבול שידיים פי, על אף
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול

חומר 48) נתבאר ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות
של  משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר
לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין

éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦
שנגע 1) והדברים יום, לטבול חיבור שהם הדברים יבאר

נידה  ומבעילת מת מטומאת יום טבול ודין פוסלם. אם בהם
בטהרות. עושה אם

.‡˙BlÁ2ÌÈ¯kk B‡3BÊa BÊ ˙BÎLB eÈ‰Â ÔÒkL4 «ƒ»ƒ∆¿»»¿»¿»
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,ÔLÈ¯Ù‰Ï BzÚ„Â5 ¿«¿¿«¿ƒ»∆»»«»««≈«»

‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯epza6˙Á‡a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â , «««¬«ƒ…»¿»∆»¿»«¿¿««
da Ú‚pL ‰lÁ‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰Ó7ÌÈn‰ ÔÎÂ . ≈∆…»«∆»««»∆»«»¿≈««ƒ

‰a˜k eOÚÂ eÁÈz¯‰L8,ÔÈÒÈ¯b‰Â9eÁÈz¯‰L ∆ƒ¿ƒ¿«¬¿À»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ
‰BL‡¯ ‰ÁÈ˙¯10L„Á ÔÈÈÂ ,11Ê¯‡Â12,eÁÈz¯‰L ¿ƒ»ƒ»¿«ƒ»»¿…∆∆ƒ¿ƒ

‡l‡ ÏÒt ‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ‰ÁÈ˙¯a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿»¿ƒ»≈ƒ¿…»«∆»
˙Bl˜ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡L·e .„·Ïa ‰ÁÈ˙¯‰13ÔÈa »¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»«À¿≈«≈

BÊ ˙BÎLB eÈ‰L ˙BlÁ Ï·‡ .¯eaÁ Ïk‰ - ˙B¯eÓÁ¬«…ƒ¬»«∆»¿
Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,LÈ¯Ù‰Ï BzÚc ÔÈ‡Â BÊa»¿≈«¿¿«¿ƒ∆»»«»««≈

¯epza eÓ¯˜Â eÎLÂ ‰lÁ14dÈ‡L ÌÈn‰ ˙ÁÈ˙¯e , «»¿»¿¿»¿««¿ƒ«««ƒ∆≈»
‰a˜k ˙ÏÁÏÁÓ15‰iL ÔÈÒÈ¯b‰ ˙ÁÈ˙¯e ,16˙ÁÈ˙¯e , ¿À¿∆∆¿À»¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔLÈ ÔÈÈ17ÔÈa ÔÓM‰ ˙ÁÈ˙¯e ,˙ÁÈ˙¯e ,L„Á ÔÈa ÔLÈ «ƒ»»¿ƒ««∆∆≈»»≈»»¿ƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ÌÈL„Ú¬»ƒ¬≈≈ƒƒ¿¿≈»ƒ

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ«¿»«À¿

חלה 2) עריסותיכם "מראשית כ): טו, (במדבר בתורה כתוב
כתרומה. וקדושה לכהן, ליתן צריך זו חלה תרומה". תרימו

תרומה.3) ככר 4)של מכל חתיכה תשאר תפרידן, ואם
ממנה. נשכה כאילו בחברתה, "חלה"5)דבוקה

ושטוח. דק בצק על 6)משמעותה קרום שעלה לפני
שבדעתו  ומובן שניה. חלה עליה הניח התחתונה, החלה
מכובד  התחתונה תבנית תתקלקל שלא כדי להפרידן,

למשנה). בפירושו (רבינו בטבול7ֿ)העליונה כביתֿהלל
בשאר  אבל טבולֿיום, בנגיעת נאמר וזה מ"א. פ"א יום
במשנתנו  [הר"ש האחרות. נטמאו באחת נגע אם טומאות,
זו  אלא מטמאות אינן טומאות שאר אפילו שכאן מפרש,
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קלב אוכלין קלב טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שכתבנו]. כמו רבינו ודעת בה, אבעבועות 8)שנגע העלו
זעיר. לאוהל ודומות ריק, שתוכן פולים 9)גדולות

המים 10)כתושים. את לספוג הגריסים שהספיקו טרם
מים. כבועות ריקות הבועות ולפיכך מיקפה, ולהיעשות

בועות.11) במשנתנו.12)שהעלה יהודה כר'
חכמים.13) שגזרו טומאות הקשה 14)ואפילו והקרום

התחתונה. החלה על ואינן 15)מגן זעירות הן שהבועות
הרתיחות 16)חלולות. מעלות קצת, עבה כשהתבשיל

המיקפה. בהן 17)חלקי ויש סמיכות, הן אלה רתיחות
היין.ממשו  ת

.·˜ˆa18‰iÙ‡ ˙ÚLa ‡ˆiL19¯kk‰ ÚˆÓ‡a ‡ˆÓÂ »≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿««ƒ»
CLÓpL ˜ˆa‰ ˙ˆ˜ ÔÎÂ ,‡ˆBÈ ¯ÓÒÓ BÓk20C¯ÁÂ ¿«¿≈≈¿≈¿»«»≈∆ƒ¿«¿∆¡«

ÌÈ˙eÁt eÈ‰ Ì‡ ,¯eÁ¯Á ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰iÙ‡ ˙Úa¿≈¬ƒ»¿«ƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .¯kk‰ Ïk ÏÒt - Ô‰a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«¿»«¿»∆»«»«ƒ»¿≈

Ú‚ Ì‡21Ïk ÏÒÙ - ¯kkaL ÔË˜ ÁÏÓ ¯b¯‚a ƒ»«¿«¿≈∆«»»∆«ƒ»ƒ¿«»
¯B¯ˆ Ï·‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯kk‰«ƒ»¿≈»ƒ«¿»«À¿¬»¿

ÒBÓ¯ez B‡ ¯kkaL22¯˙È ¯eÁ¯ÁÂ ÏB„b ÁÏÓ ¯b¯‚Â ∆«ƒ»¿¿«¿≈∆«»¿«¿»≈
¯kk‰ - ‰‡Óh‰ ·‡ elÙ‡ Ô‰a Ú‚pL Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«∆»«»∆¬ƒ««À¿»«ƒ»

¯B‰Ë23.ÌBÈ Ïe·Ëa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿≈»ƒ«ƒ¿

מ"ג.18) ויצא 19)שם הכיכר, נסדקה הרב החום מפני
בצק. קצת פניה בצק,20)על קצת הככר מצידי נמשך
נחרך. דקותו למעלה 22)טבולֿיום.21)ומתוך ראה

הט"ו. ואינם 23)פ"א הם, עצמם בפני גופים אלה כל
הכיכר. לגבי בטלים

.‚˜È˜¯24C¯ÁpL25BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi˜ dÈˆÁÂ dÈˆÁ »ƒ∆∆¡«∆¿»¿∆¿»«»¬≈∆≈
¯eaÁ26ÚˆÓ‡‰ C¯Á .27¯eaÁ ÔÈ‡ - ÔÈÓi˜ ÔÈ„„v‰Â ƒ∆¡«»∆¿«¿«¿»ƒ«»ƒ≈»ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ·‡a elÙ‡ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬ƒ¿««À¿»¿≈»ƒ«
L„˜ ¯Oa .ÌBÈ Ïe·Ëa28Ì¯wL29Ú‚Â ˜¯n‰ ÂÈÏÚ ƒ¿¿«…∆∆»«»»«»»¿»«

‰ÙÈwa ÌBÈ Ïe·Ë30‰ÎÈ˙Áa Ú‚ .˙B¯zÓ ˙BÎÈ˙Á‰ - ¿«ƒ»«¬ƒÀ»»««¬ƒ»
dnÚ ÔÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á‰ -31ÏÈL·˙a ÔÎÂ .¯eaÁ «¬ƒ»¿»»ƒƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ

˙BÒe¯t Èab ÏÚ Ì¯wL ˙BiË˜32ÔÓL .33ÏÚ ÛvL ƒ¿ƒ∆»«««≈¿∆∆∆»«
È Èab.ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ÔÈ «≈«ƒ¿»«¿«∆∆…»«∆»«∆∆

דקה.24) עוקצין 25)עוגה בתוספתא רבינו גירסת היא כך
(ראה  שנימוק רימון דין נאמר זו בבא של ובסיפא ה"ג, פ"ב

וכסףֿמשנה). לא 26)ראב"ד שנחרך בחלק נגע ואם
השני. החלק אחד 27)נטמא מקצה פס כעין נחרך פירוש,

הצדדים  שני בין מפסיק זה ופס השני, לקצהו עד הרקיק של
שנימוק). רימון בדין הכ"ב פ"ה למעלה (ראה נחרכו שלא

מ"ה.28) פ"ב הקרוש.30)נקרש.29)טבולֿיום במרק
אותה.31) כשיגביה החתיכה עם שיעלה מה של 32)כל

שם.33)לחם.

.„˜¯È34‰Ùe¯Ë ‰ˆÈ·e ‰Óe¯z35ÂÈab ÏÚ ‰e˙36, ¿«¿»≈»¿»¿»««»
ÁÏ˜ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ‰ˆÈaa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿«≈»…»«∆»∆«

Bc‚kL37Ú·Bk ÔÈÓk ‰˙È‰ Ì‡Â .38¯eaÁ BÈ‡ -39. ∆¿∆¿¿ƒ»¿»¿ƒ«≈ƒ

מ"ב.34) פ"ג החלבון 35)טבולֿיום יפה שנתערבו
הביצה. מקליפת שהוצאו אחר ומפני 36)והחלמון

והמדובר  מהירק. נשמטים אינם והחלמון החלבון שנתערבו
ירק  של קלחים כמה שם הנגיעה,37)כשיש מקום שכנגד

טבולֿיום, במגע נפסלת ואינה חולין היא שביצה ואע"פ
מחברת  אינה שביצה נטמאו, לא האחרים הקלחים אבל
שזה  משום שכנגדו? הקלח נפסל ולמה לטומאה. אוכלין
הקלח  שנפסל מפרש [הרא"ש עצמו. בקלח נגע כאילו

הר"ש]. ע"פ הוא ופירושנו הביצה, היתה 38)שכנגד ולא
הנגיעה. במקום לירק הקלח 39)דבוקה אפילו נטמא ולא

תרומה, שאינה מפני נפסלה, לא עצמה הביצה וגם שכנגדו.
רבינו  לדעת כן, על יתר טבולֿיום. במגע נפסלת ואינה
כלל, טומאה מקבלים אינם פירות שמי הי"ד), פ"א (למעלה
שהרי  ממש, טמא בה נגע אם אפילו הביצה נטמאה לא

פירות. כמי דינה ביצה

.‰ËeÁ40ÒtÏ‡ ÏL dÙc ÏÚ Ì¯wL ‰ˆÈa ÏL41 ∆≈»∆»««»¿»∆ƒ¿»
‰ÙO‰ ÔÓ :ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â42¯eaÁ - ÌÈÙÏÂ43, ¿»«¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒƒ

˙BiË˜a ÔÎÂ .¯eaÁ BÈ‡ - ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ44 ƒ«»»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.‰¯„w‰ ˙ÙO ÏÚ eÓ¯wL∆»¿«¿««¿≈»

מ"ג.40) תרומה.41)שם של תבשיל ובה גדולה, מחבת
שבאילפס. התבשיל עד מגיע כשהחוט של 42)המדובר

האילפס 43)האילפס. משפת הדבוק החוט בחלק נגע אם
התבשיל. כל נפסל - לתבשיל בכיוון תבשיל 44)ולמטה

סמיך. קטניות של

.Â˙È·Á45Ì˙ÒÂ ,‰ÈcvÓ ÔÈa ‰ÈÏeMÓ ÔÈa ,‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»≈ƒ∆»≈ƒƒ∆»¿»«
dlk ‰ÏÒÙ - B„Èa ·˜p‰ ÌBÈ Ïe·Ë46. ¿«∆∆¿»ƒ¿¿»À»

מ"ז.45) בטומאה 46)שם כאן מחמיר [רבינו כתנאֿקמא.
ה"י  פי"ב אסורות מאכלות בהלכות שהרי נסך, מביין יותר
- בידו גוי וסתמה מצידה, יין של חבית ניקבה שאם פסק,

כסףֿמשנה]. ראה ולמטה. הנקב שממקום היין נאסר לא

.Ê‰¯ÚÓ‰47ÈÏÎÏ ÈÏkÓ48Áelwa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â49 «¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ«
‰‡Óe „Á‡a Ba Ú‚pL ‰Ê ÔÈ¯ÚLÓ -50‰Óe¯zL ; ¿«¬ƒ∆∆»«¿∆»≈»∆¿»

,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óe „Á‡a ‰·¯Ú˙pL ‰‡ÓË¿≈»∆ƒ¿»¿»¿∆»≈»»¿»¿ƒ»
˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿

תרומה.48)שם.47) של היורד 49)משקה בעמוד
ה"א. בפ"ז למעלה האמור "ניצוק" וזהו לכלי, מכלי

ואחד 50) מאה פי התחתון שבכלי המשקה בכל יש אם
הטיפה  אותה בטלה ונפסלה, בה שנגע המשקה בכמות

טהור. השלמות).51)והכל (ראה הי"ד פי"ד

.ÁÌBÈ Ïe·Ë52¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz ‰È‰L53epnÓ ‰ÏÙÂ ¿∆»»≈∆«¿»¿»ƒ∆
ÔÈÈ ÏL ¯Baa ‰Ú˜LÂ ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á54ÔÈia Ú‚Â »ƒ∆¿»¿»¿»«∆«ƒ¿»«««ƒ

ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ :¯BaaL55¯eaÁ BÈ‡ -56ÔÓ , ∆«ƒ«»»¿«≈ƒƒ
ÌÈÙÏÂ ‰ÙO‰57¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯eaÁ -58ÒËÈt59, «»»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»«ƒ»

Blk - ¯k ‰‡Ó ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ»∆«¬ƒ≈»…À
¯eaÁ60‰Óe¯z‰ ÏÒt - ÔÈi‰ ˙ˆ˜Óa Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»««ƒ»««¿»

.ÈÏk‰ Ú˜¯˜aL ˙È·ÁaL∆∆»ƒ∆¿«¿««¿ƒ

מ"ו.52) ונזהר 53)שם יין, של מבור תרומה מפריש היה
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קלג

קלג

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

תרומה. שם עליו שקרא ביין חולין.54)מלנגוע
מצידיה.55) או החבית משפת אףֿעלֿפי 56)למעלה

שהוא  מפני נפסלה, לא - התרומה פני על צף הבור שיין
שאינו  טבולֿיום, ודוקא שבבור. ליין חיבור ואינה בכלי
ביין  שנגע טמא אבל ה"ו), פ"ז (למעלה כלל חולין מטמא
הלכות  (ראה משקין גזירת מדין ראשון היין נעשה - שבבור
התרומה. חבית את ומטמא ה"ה) פ"ז הטומאות אבות

החבית,57) בתוך התרומה גבי על הצף חולין של ביין נגע
ונתמלאה  לבור, כשנפלה מלאה היתה לא שהחבית כגון
(ברטנורא). הכל נפסל - שהתווסף ביין ונגע שבבור מיין

ה"א.58) פ"ב שם שלפנינו 59)תוספתא בתוספתא
יש  רבינו בדברי שגם ונראה פיטס". היה "ואם הגירסא:
נפלה  לא שהחבית פירוש, כסףֿמשנה). (ראה כך לגרוס
מאוד. גדול כלי = פיטס לפיטס. אלא בקרקע חפור לבור

סוגים 60) ובור שחבית הוא, לפיטס בור בין ההבדל טעם
ולפיכך  כלים, שניהם ופיטס חבית אבל הם. שונים

(כסףֿמשנה). מתחברים

.Ë˙Ïq‰61l‰Â ˙BÁÓ ÏL‰B·62˙¯Ëw‰Â «…∆∆¿»¿«¿»¿«¿…∆
ÌÈÏÁb‰Â63˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL ¿«∆»ƒ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆

Blk64‰˙BÁL ÌÈÏÁba ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À«∆¿»ƒ¬ƒ«∆»ƒ∆∆
‰˙BÁL ‰zÁn‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰zÁna65da - ««¿»¿«ƒƒ∆««¿»∆∆»

ÏÎÈ‰Ï ÒÎ66,ÌBÈ ÏÎa ‰˙BÁL ÌÈÏÁb Ï·‡ ; ƒ¿»«≈»¬»∆»ƒ∆∆¿»
Ì‡ ,·‰Ê ÏLÏ ÛÒk ÏL ‰zÁÓa ‰¯ÚÓ ‡e‰Lk¿∆¿»∆¿«¿»∆∆∆¿∆»»ƒ

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ e¯ft˙67‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡ -68‡l‡ , ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ≈»∆¿À»∆»
‰n‡Ï Ô„aÎÓ69. ¿«¿»»«»

ב.61) כג, חגיגה בבלי מ"א; פ"ח בושם 62)עדיות מין
הסממנים  אחד והיא המנחות, קומצי עם שמקטירים

הקטורת.63)שבקטורת. את עליהן שנותנים אש גחלי
עצמו.64) בפני גוף הוא וקורט קורט שכל אףֿעלֿפי

שהכלי  אדומה) פרה באפר (וכן בקדשים מעלה עשו חכמים
על  זו מעלה והסמיכו זה, לענין אחד כגוף להיות מצרפם
הכתוב  עשה זהב", עשרה אחת "כף יד): ז, (במדבר הכתוב
הטומאות  אבות שאר הלכות (ראה אחת - שבכף מה כל
שאין  כלי שגם רבינו, כותב למשנתנו [בפירושו ה"ז). פי"ב
א  כד, בחגיגה הדין ומקור שעליו, מה כל מצרף תוך לו
שם]. טוב' יום 'תוספות ראה עקיבא. ר' של לדעתו

הגחלים.65) את יום משנה 66)שגורף "בכל מג: יומא
(ביום  והיום זהב, של בתוך ומערה כסף, בשל חותה היה
הגחלים  ואותן מכניס", היה ובה זהב בשל חותה הכיפורים)

זהב.67)נתקדשו. של למחתה הגיעו מכיוון 68)שלא
יש  להקטרה.שלא בהן העזרה.69)תמשו שברצפת מרזב

בון. כר' ה"ב. פ"ג חגיגה ירושלמי

.È‰t˜Ó70ÔÈlÁ ÏL71˜È˜¯ B‡72ÔÓLÂ ÔÈlÁ ÏL ƒ¿»∆Àƒ»ƒ∆Àƒ¿∆∆
- ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ,Ô‰Èab ÏÚ Ûˆ ‰Óe¯z ÏL∆¿»»««≈∆¿»«¿«∆∆

„·Ïa ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï73ıaÁ Ì‡Â .74ÌB˜Ó Ïk - …»«∆»«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ≈»»
.ÏÒt ÔÓM‰ Ba CÏ‰L∆»««∆∆»«

סמיך.70) מ"ד.71)תבשיל פ"ב עוגה.72)טבולֿיום

ונכתב 73) חולין, מטמא אינו טבולֿיום שהרי פשוט, זה דין
שלאחריו. לדין הקדמה השמן 74)כעין את עירבב

ר"ש  (ראה השמן באותו הרקיק את לש או והמקפה,
במשנתנו). שלמה ומלאכת

.‡È˜¯È75‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÏMaL ÔÈlÁ ÏL76 »»∆Àƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¿»
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â77. ¿»«¿…»«∆»¿«»

מ"ה.75) פ"ג ירק,76)שם קלחי הרבה בתבשיל והיו
השמן. כל בהם ואין 77)ונבלע בלבד, בו שנגע הקלח

מפני  אחיד, כגוש דינם להיות הקלחים כל את מחבר השמן
הוא  עומד, שמן קצת נשאר אם אבל בירק. בלוע שכולו
וראה  ה"ו. פ"ז למעלה (ראה הקלחים כל את מצרף

יהושע. ר' בשם עקיבא כר' פסק השלמות).

.·È‰t˜n‰78ÔÈlÁ ÏL ÔÓM‰Â ÌeM‰Â ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆¿»¿«¿«∆∆∆Àƒ
Ôlk ˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL79. ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆À»

מ"ג.78) פ"ב מחבר 79)שם והוא עיקר, שהמקפה מפני
אחד. לגוש הכל את

.‚ÈÔÈlÁ ÏL ‰t˜n‰80ÔÓM‰Â81Ú‚pL ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆Àƒ¿«∆∆∆¿»∆»«
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë82. ¿¿ƒ¿»»…»«∆»¿«»
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰a¯Ó ÌeM‰ ‰È‰ Ì‡83. ƒ»»«¿À∆¿ƒ««»…

?È˙ÓÈ‡84‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ú˜a Le‚ ‡e‰L ÔÓÊa ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»»¬»ƒ»»
‰ÎB„Óa ¯fÙÓ85ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - B˙ˆ˜Óa Ú‚Â ¿À»ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»…»«∆»¿

BÚbÓ86B¯efÙa ‰ˆB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,87¯‡Le .88Ïk «»ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»»
,ÔÓLa ÌeM‰ ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓa ÔÎe„Ï Ôk¯cL ÔÈÎBcp‰«ƒƒ∆«¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿∆∆
Leb Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôˆa˜Â ÔÈ˜LÓa ‡lL ÔÎc Ì‡ƒ»»∆…¿«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈
;BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰a Ú‚Â ,‰¯Ú˜aƒ¿»»¿»«»∆…»«∆»¿«»

‰Ï·c ÏL ÏebÚk Ì‰ È¯‰L89- B˙ˆ˜Ó ‡ÓË Ì‡L , ∆¬≈≈¿ƒ∆¿≈»∆ƒƒ¿»ƒ¿»
.Blk ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»À

וכת"י 81)שם.80) ר"מ רומא (דפוס והשמן והשום צ"ל
במשנתנו). הגירסא וכן חולין 82)תימן, שהוא התבשיל

השום אינו כל את מצרף אינו ולפיכך טבולֿיום, במגע נפסל
מגעו  מקום נפסל ואףֿעלֿפיֿכן להיפסל, אחד לגוש והשמן
השמן  כל כשנבלע [והמדובר שבו. והשמן השום מפני
כל  את מצרפת היא - בעין טיפה נשארה אם אבל בתבשיל,
בהלכה  למעלה שביארנו כמו כולו, ונפסל תרומה של השום
שם]. ותוספות ורש"י א. מד, פסחים בבלי ראה יא.

יותר 83) השום היה "ואם שם: מפרש ורבינו המשנה, לשון
במקצת  נגע וכאשר תרומה, כדין הכל דין יהיה המקפה, מן
אמרו  בלבד שלחומרא מלשונו משמע הכל". פסול
והשום  תרומה, של כשהמקפה אבל הרוב, אחר שהולכים
מפני  כולו, את פסל - רוב הם אפילו חולין של והשמן

במשנתנו). טוב' יום ('תוספות עיקר פסל 84)שהמקפה
כולו? אותו.85)את שכותשים החתיכה 86)בשעה

שהחלק  רבינו ומפרש "טהור". כתוב: במשנה בה. שנגע
טמא. מגעו מקום אבל טהור, בו נגע הוא 87)שלא רוצה

חלקי  כל את רואים אין ולפיכך זעירים, לפירורים לכותשו
אחד. כגוש שאר 88)השום "וכן במשנתנו: גורס הגר"א
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קלד אוכלין קלד טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כאן. גם כך לתקן יש שלדעתו ומובן הנידוכין", כל
הדברים  כל ושאר ומפרש: גירסתנו, מקיים [בכסףֿמשנה
ולפי  כך. דינם כן גם בשמן, שום כמו במשקין נידוכים שהם

דכן"]. "ואם ולגרוס: וא"ו, להוסיף יש ראה 89)פירושו,
הי"ד. פ"ו למעלה

.„È‰qÚ90d˙lÁ ÌL ‡¯wL91,dÓB¯„a B‡ dBÙˆa ƒ»∆»»≈«»»ƒ¿»ƒ¿»
˙eMw‰ ÔÎÂ92B‡ dBÙˆa ‰Óe¯z ÌL ‡¯wLdÓB¯„a ¿≈«ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ -93˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿ƒ»«¿¿ƒ¿»
‰qÚ‰94‰¯ÊÁÂ dÎBzÓ d˙lÁ ‰Ïh .‰lÁ‰ ‰ÏÒÙ - »ƒ»ƒ¿¿»««»ƒ¿»«»»ƒ»¿»¿»

¯eaÁ BÈ‡ - dÎB˙Ï95. ¿»≈ƒ

א.90) הלכה פ"ב טבולֿיום חלה 91)תוספתא קדושת
מן  החלה את עדיין הפריש לא אם ואפילו תרומה. כקדושת
זו  אמירה - בעיסה מקומה את באמירה קבע אלא העיסה
שם". "קרא נקרא וזה התרומה, בקדושת החלה את מקדשת

"קוסה".92) אומרים ואחרים מלפפון, מפרשים יש ירק. מין
ששני 93) מפני והטעם, חולין. שהוא בחלק שנגע אףֿעלֿפי

ברייתם. מתחילת מחוברים שבה.94)החלקים בחולין
רוצה 95) אינו עכשיו וגם העיסה, מן פעם שהופרשה מכיוון

שם). (הגר"א בעיסה שתתערב

.ÂË‰qÚ96‰ÚncpL97ÏL ¯B‡Oa ‰ˆnÁ˙pL B‡ ƒ»∆ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‰Óe¯z98˙ÏÒÙ dÈ‡ -99ÌBÈ Ïe·Ëa100. ¿»≈»ƒ¿∆∆ƒ¿

ד.96) פ"ג, שם יותר 97)משנה תרומה בה שנתערבה
מי  = (זר לזרים ונאסרה חולין, חלקי ממאה אחד מחלק

הכהן). אהרן מזרע אם 98)שאינו אפילו לזרים, ונאסרה
פ"ב  בערלה ששנינו כמו בעיסה, מאלף אחד השאור  היה

ניכרת. השאור שפעולת מפני והטעם, שפעולת 99)מ"ד.
לאיסור, יפה כוחה לטומאה.השאור לא אבל

שאור 100) היה שאם ביתֿהלל מודים שם ערלה במשנה
שאפילו  ומשמע חילקו. לא וכאן מטמא. ביצה כשיעור
המדובר  שם כי סתירה, כל בזה ואין מטמא, אינו בכביצה
בה  יש ואם שם) רבינו פירש (כך טמאה תרומה של בשאור
אוכלין  מכביצה פחות אבל העיסה, כל את טימאה כביצה

טהורה. בתרומה המדובר וכאן מטמא, אינו

.ÊË‰qÚ101‰¯LÎ‰L102ÔÈ˜LÓa103ÈÓa ‰LBlÂ ƒ»∆À¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈
˙B¯t104ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚Â ≈¿»«»¿…»«∆»¿

„·Ïa BÚbÓ105. «»ƒ¿«

טומאה.102)שם.101) נרטבו 103)לקבל החטים
בפירושו  (רבינו המכשירים המשקין משבעת באחד

המכשירים.104)למשנתנו). המשקין משבעת שאינם
הי"א,105) למעלה [ראה חיבור. עושים אינם פירות שמי

אינו  המכשירים, המשקין משבעת שהוא שמן שאפילו
מזה, ויוצא בעין. טיפה נשארה לא אם חיבור עושה
אינו  ואעפ"כ בעין, טופח משקה כשנשאר כאן שהמדובר
מכשירים]. שאינם כשם חיבור אינם פירות שמי מפני חיבור

.ÊÈ¯OÚÓ106ÔBL‡¯107ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â ¯LÎ‰L «¬≈ƒ∆À¿«¿»«¿
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„È B‡108¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - »«ƒ¿…»«¿ƒƒƒ∆¿««¬≈

‰¯‰Ëa109OÚnL ÈtÓ .ÌBÈ Ïe·Ëe ,ÔÈlÁk ÔBL‡¯ ¯ ¿»√»ƒ¿≈∆«¬≈ƒ¿Àƒ¿
ÈLÈÏM‰L ;ÔÈlÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ‡ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„ÈÂ¿»«ƒ¿…»≈»¿ƒ∆«Àƒ∆«¿ƒƒ

¯B‰Ë - ÔÈlÁa110e¯‡aL BÓk ,111‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿Àƒ»¿∆≈«¿¿≈»ƒ»∆ƒ
‰qÚ‰ ˙‡ ‰LÏ - ÌBÈ ˙Ïe·Ë112‰ˆB˜Â113‰lÁ dÏ114 ¿«»»∆»ƒ»¿»»«»
ÌÈÏka ‰zÁÈpÓe dzLÈ¯ÙÓe115Bz˙BÂ ,116¯‡L ÌÚ «¿ƒ«»«ƒ«»«≈ƒ¿¿«ƒ¿»

˙Á‡k ‰qÚ‰117˙ÙwÓe118ÔÓ Ì¯˙Ï È„k Ïk‰ ÏÚ »ƒ»¿«««∆∆««…¿≈ƒ¿…ƒ
Ûwn‰119BÊ È¯‰ :˙¯ÓB‡Â ÌL dÏ ‰‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â , «À»¿««»¿»»≈¿∆∆¬≈

‡lL ,da Úbz ‡Ï ÌL dÏ ‡¯˜zMÓe .‰lÁ«»ƒ∆ƒ¿»»≈…ƒ«»∆…
‡È‰L ‰·¯Úa ‰LÏ Ì‡ ‰OBÚ ‡È‰ CÎÂ .‰pÏÒÙz120 ƒ¿¿∆»¿»ƒ»ƒ»»«¬≈»∆ƒ

.ÌBÈ ˙Ïe·Ë¿«

מ"ב.106) פ"ד אחד 107)שם ממנו להפריש וצריך
גדולה. כתרומה שדינה מעשר, לתרומת מעשרה

שני 108) דין עליהן חכמים וגזרו טהרתן. על שמר שלא
וקודש. תרומה לפסול טהורה.109)לטומאה, ותהיה

שלישי.110) עושים - וידים בפי"א 111)וטבולֿיום
הטומאות. אבות החייבת 112)מהלכות חולין עיסת

שבדעתה חתי 114)חותכת.113)בחלה. הבצק כת
חלה. שם עדיין עליה קוראת אינה אבל חלה, לעשותה

בכלי.115) תימן: הזה.116)בכת "י הכלי את
אחד.117) גדול הסמוך,119)ומקרבת.118)בכלי

מפירות  או מעיסה להפריש צריך תרומה וכן (חלה, הקרוב
פ"א, חלה משנה ראה עליהם. שמפרישים לאלה הסמוכים

בכלי 120)ט). החתיכה לתת הצריכוה ולמה העריבה.
"חלה" השם קריאת אחר בה תיגע שלא כדי מיוחד,
[בפירושו  טבולֿיום. במגע ניטמא אינו כלי אבל ותיפסל,
אינו  אבן (כלי אבן בכלי שמניחתו רבינו אומר למשנתנו,

נימוקו]. מבינתי ונשגב טומאה). מקבל

.ÁÈÔÈ‚Ï121¯OÚÓ ˙È·ÁÓ e‰‡ÏnL ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰L »ƒ∆¿∆ƒ¿»≈»ƒ«¬≈
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL122¯OÚÓ ˙Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ∆…ƒ¿»¿»¿»«¬≈¿««¬≈

CLÁzL ¯Á‡ ˙È·ÁaM ‰Ó ÏÚ123‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ««∆∆»ƒ««∆∆¿«¬≈¿»
„Ú ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÈOÚ dÈ‡L ÈÙÏ ;‰¯B‰Ë¿»¿ƒ∆≈»«¬≈¿««¬≈«
ÏL BLÓL ·È¯ÚÈ CLÁzL ¯Á‡Â ,B‡z ÈÙk CLÁzL∆∆¿«¿ƒ¿»¿««∆∆¿««¬ƒƒ¿∆

˙È·Á‰ ‰¯aL .¯‰ËÈÂ ÔÈ‚Ï124- CLÁzL Ì„˜ »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆»ƒ…∆∆∆¿«
BÏ·Ëa ÔÈ‚l‰125dÏ·Ëa ˙È·Á‰ - ÔÈ‚l‰ ¯aL ;126. «»ƒ¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»

מ"ד).121) (שם מעשר.122)כד קדושת 123)תרומת
השמש. שקיעת לפני עליה יחול לא מעשר תרומת

שבתוכו.124) המשקה כל שלא 125)ונשפך מעשר
שנאבד  מפני טבל. נקרא - מעשר תרומת ממנו ניטלה
נשאר  כך ומתוך תרומה, שבכד המשקה נעשה לא המעשר
מעשר. תרומת ממנו להפריש וצריך שהיה, כמו טבל

שם 126) עליו שחל לפני נשפך שבכד השמן או שהיין מפני
מעשר. תרומת

.ËÈ‰OBÚ - ‰c ˙ÏÈÚaÓe ˙Ó ˙‡ÓhÓ ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒÀ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆
„a‰ ˙È·a127ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L ÔÎÂ .128ÔÈOBÚ - eÏ·hL ¿≈««¿≈¿»«¿≈ƒ∆»¿ƒ
˙B¯‰Ëa129‰·ÊÂ ·fÓ ıeÁ .130Ô‰lL ÈÚÈ·Ma131, ƒ¿»ƒ»¿»»«¿ƒƒ∆»∆

‡ÏÂ „a‰ ˙È·a eOÚÈ ‡Ï - eÏ·hL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»¿…«¬¿≈««¿…
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קלה

קלה

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

e‡¯È ‡nL ,˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È132ÌÈ‡ÓË e‡ˆÓÂ ƒ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ È¯‰L ;Ú¯ÙÓÏ133e¯‡aL BÓk ,134. ¿«¿≈«∆¬≈¿ƒ∆«…¿∆≈«¿

שמנם.127) להוציא זיתים בו שסוחטין כגון 128)מקום
ובעילת  מת טומאת מפרט רבינו בשרץ. או בנבילה נוגע
הטמאים  כל כלל ואחרֿכך ימים, שבעת טמאים שהם נדה,

שהרי 129)האחרים. לגופה, צריכה אינה זו בבא
לנגוע. מותרים במעשר שאפילו יז) (בהלכה כבר השמיענו
[ואפשר  השניה. לבבא הקדמה כעין כאן הדברים וכפל
שנעשו  חולין פוסל אינו שטבולֿיום להשמיענו שהתכוון

תרומה]. טהרת שבעה 130)על לספור מחוייבים שהם
זוב. מראיית נקיים ספירת 131)ימים של השביעי ביום

ואעפ"כ  טבולֿיום, ככל ודינם ביום, לטבול שמותרים נקיים
בטהרות. יגעו החמה.132)לא שקיעת לפני זוב

הספירה 133) ימי כל סותרים הטבילה, אחר ראו אם אפילו
להתחיל  וצריכים לטומאתם וחוזרים מזוב, נקיים שהיו
ב  כט, בנדה ולטבול. אחרים נקיים ימים שבעת ולספור
לבעלה. טהרה לענין שמעון, ר' בשם זו חששא נאמרה

הי"ד.134) פ"ו ביאה איסורי בהלכות

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
כך 1) ואחר קרשו כך ואחר שנטמאו והדבש השמן יבאר

אוכל  בהם ונגע שקרשו והחלב והגריסים הרוטב נימוחו.
קפואים  כשהם או וקפאו, משקין כשהם נטמאו ראשון.
ממנו  ונפל מוכשרים ענבים אוכל שהיה טמא וכו'. ונימוחו

טמא  זיתים של גוש וכו'. לגת מקובץ גרגיר שהיה ים
משקין  בהם בלועים שהיו עצים והוסק. לתנור והשליכו
זיתים. של בריחיים שנמצא שרץ בתנור. והסיקם טמאים
כיכרות  טמאים. עליהם והלכו בטהרה שנעשו והזגים הגפת
באחד  שרץ ונגע משקין ובגומות גומות, בהן שהיו הקודש
הטומאה  אב ונגע החבית בעובי הנעשה אבעבוע ודין מהן.

שבאבעבוע. במשקה

.‡L·c‰ B‡ ÔÓM‰2e‡ÓËpL3eL¯˜ Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿«∆ƒ¿¿¿««»»¿
,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - eÁBn Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿»

ÔÈ˜LÓk Ô‰L ÈtÓ4¯Á‡ e‡ÙwL Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ¿««ƒ∆»¿««
.e‡ÓËpL∆ƒ¿¿

תחילה 2) השמן אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ג בטהרות
שם, רבינו ופירש הדבש". אף אומרים, וחכמים לעולם.

קרשו. ואחרֿכך שנטמאו ודבש בשמן ונעשו 3)שמדובר
משקין. כדין לטומאה שהם 4)ראשון בזמן אפילו

לדבריו  סתירה בזה ואין למשנתנו). בפירושו (רבינו קרושים
מפני  משקה, ולא אוכל לא אינו קרוש ששמן הי"ט פ"א
אדם, למאכל עי"ז ונפסל שקרש טהור בשמן שם שמדובר
שנטמא  בשמן מדובר וכאן טומאה, מקבל אינו ולפיכך
שייפסל  עד ממנו יורדת הטומאה אין קרש ואחרֿכך
שאמר: ומה הי"ח. פ"ב למעלה כאמור כלב, מאכילת
וקפאו  נימוחו שאפילו להשמיענו, בא נימוחו" "ואחרֿכך

כאן). כסףֿמשנה (ראה כמשקה דינם - פעמים אלף

.··Ë¯‰5Ô‰ È¯‰ - eL¯wL ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰Â »…∆¿«¿ƒƒ¿∆»»∆»¿¬≈≈

ÔÈÏÎ‡k6‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆe ,7ÏÎ‡ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . »√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿ƒ»«»∆…∆
‰˜LÓ Ô‰a ‰È‰ .ÌÈiL eOÚ - ‰˜LÓ B‡ ÔBL‡ƒ̄«¿∆«¬¿ƒƒ»»»∆«¿∆

ÁÙBË8.‰‡ÓËÏ ‰lÁz Ô‰Â ÔÈ˜LÓk Ô‰ È¯‰ - ≈«¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»¿À¿»
È¯‰ - eL¯˜Â Ôk ¯Á‡ e‡Ù˜Â ÔÈ˜LÓ Ô‰Lk e‡ÓËƒ¿¿¿∆≈«¿ƒ¿»¿««≈¿»¿¬≈

ÌÈiL Ô‰9ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡ BÓk ,10. ≈¿ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
ÌÈÈeÙ˜ Ô‰Lk e‡ÓË11Ì‡ :ÔÈ˜LÓ eOÚÂ eÁBnÂ ƒ¿¿¿∆≈¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿ƒƒ

ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰12ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -13eÈ‰ ; »¿≈»¿À»¬≈««¿ƒ¿ƒ»
‰tË ‰ÁBnpLkL ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿≈»««¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ƒ»ƒ»

‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯14‰ÁBnpL ‡ÓË ÏÎ‡ ƒ»ƒ¿≈¿«≈»…∆»≈∆ƒ»
epnÓ15eÁBnpL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËz ‰th‰ ‰˙B‡Â , ƒ∆¿»«ƒ»¿«≈»««¿ƒ∆ƒ

ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ËÁqL ˙Ó ‡ÓË ÔÎÂ .‰È¯Á‡«¬∆»¿≈¿≈≈∆»«≈ƒ«¬»ƒ
‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ :e¯LÎ‰L16ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ∆À¿¿ƒ»¿≈»¬≈««¿ƒ«¿ƒ

‰˜Ln‰ ÌB˜Óa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó17; ≈∆¿ƒƒ¿«∆…ƒ«ƒ¿««¿∆
‰˜Ln‰L18ÏÎ‡a „˜ÙÓk19¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ el‡Îe20. ∆««¿∆¿À¿»»…∆¿ƒ«≈

ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ Ô˙B‡ eÈ‰»»≈ƒ«¬»ƒ»≈ƒ¿≈»¬≈««¿ƒ
‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;ÔÈ‡ÓË Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿≈ƒ∆≈»∆»»ƒ»ƒ»

‰ˆÈ·kÓ ˙‡ÓË21‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‰‡nËÂ ƒ¿≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ»»
ËÁBq‰‰·ÊÂ ·Ê22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23¯b¯b ËÁÒ elÙ‡ , «≈»¿»»¿«≈»∆¬ƒ»««¿≈

‰˜Ln‰ - ‰˜Lna Ú‚ ‡ÏÂ ¯LÎ‰ ‡lL È„ÈÁÈ „Á‡∆»¿ƒƒ∆…À¿«¿…»«««¿∆««¿∆
‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«»
BÓk ,ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‡OpL ·f‰L ,·f‰«»∆«»∆»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿

e¯‡aL24‡ÓË ·ÏÁ‰ - ÊÚ‰ ˙‡ ·ÏÁL ·Ê ÔÎÂ .25; ∆≈«¿¿≈»∆»«∆»≈∆»»»≈
·f‰ ‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯‰ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL26. ∆≈»∆»»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈¿«»«»

מ"א.5) משקין.6)שם גזירת עליהם חל ולא
אינם 7) כך חישב שלא זמן וכל לאוכלם, יחשוב שהאדם

(למעלה  כלל טומאה מקבלים ואינם משקין ולא אוכלין
ה"ד). ופ"ד ה"כ, הנוגעת 8)פ"א היד את להרטיב כדי

להטפיח" עלֿמנת ל"טופח שהכוונה מפרש [הרע"ב בו.
רבינו  שגם ואפשר בנגיעתה, תרטיב שנרטבה שהיד פירוש,
במקומות  כדרכו המשנה, לשון שנקט אלא לכך, התכוון

שהאוכל 9)רבים]. מפני הראשונה, בטומאתם נשארו לא
חדש. גוף במגע 10)הוא נטמאה שנקרשה טיפה שכל

שהוא, בכל טומאה מקבל שאוכל הטמאים, במשקין
אם  אפילו ולפיכך שהם, בכל אחרים מטמאים ומשקין
לשמן  אלה בין ומה הקרוש. נטמא מכביצה פחות המשקין
דינם  קפאו שאפילו שם שאמרנו הקודמת, שבהלכה ודבש
שלא  עד כלֿכך נקפאים אינם ודבש ששמן מפני כמשקין?
בפירושו). (רבינו שהיא לחלוחית כל בהם תישאר

מכביצה.12)שם.11) פחות היה אם וכלֿשכן
הם 13) שהמשקין מפני ממש, טהורים שהם מפרש רבינו

בדין  ג, הערה למעלה (ראה מעולם נטמא שלא חדש גוף
לא  כן גם הטמא באוכל והנגיעה משקין), כשהן נטמאו
באוכל  נשאר לא כלשהוא כשנימוח כי המשקין, את טימאה
אחרים  מטמא אינו אוכלין מכביצה ופחות כביצה, שיעור

ה"א). פ"ד בכביצה.14)(למעלה שמשקין 15)בנגיעה
ה"ב). (שם שהן בכל אחרים מטמאים וגם מתטמאים

ממנה.16) פחות שנעשה 17)או משקה במקום כבר
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קלו אוכלין קלו טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כביצה. בו שאין טהורים.18)אע"פ לדין נימוק
נתון 19) הוא כאילו אלא אוכל, שהוא לזג מחובר אינו

הטמא,20)בכלי. בזג מהנגיעה מתטמא המשקה ואין
פסחים  יוחנן, (רבי סחיטתו לפני משקה נעשה שאינו מפני

לשיעוריה. ליתיה להו סחיט לכי ב): אףֿעלֿפי 21)לג,
עצמם  ובזגים טהור, הוא ובזיתים בזגים המופקד שהמשקה
את  להשלים הטהור המשקה עמהם מצטרף כביצה, אין

מת). טמא ד"ה שם, פסחים (רש"י המשך 22)השיעור
שם. ויולדת.23)המשנה, משכב 24)נדה מהל' פ"ח
ה"ב. בו.25)ומושב נגע לא את 26)אפילו שהזיז מפני

ממקומו. החלב

.‚‰¯„˜27ÔÈL·k ‰‡ÏnL28e‡ˆÈÂ ÔÈlÁ ÏL ¿≈»∆¿≈»¿»ƒ∆Àƒ¿»¿
Ì‰ÈÏÚ29‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰¯„wÏ ıeÁ30ÔBL‡¯ B‡ ¬≈∆«¿≈»¿»«««À¿»ƒ

LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·e‚p‰ ÌB˜na ‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa¿»∆∆«¿≈»«»«»««ƒ∆≈
¯B‰Ë Ïk‰Â ‡ÓË ‡e‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa31¯ÊÁ .32 ∆»∆¿≈»»≈¿«…»»«

daL ÔÈ˜Ln‰ ˙‡ ‡nË - ‰¯„wÏ33˙‡ÓËÂ , «¿≈»ƒ≈∆««¿ƒ∆»¿ƒ¿»
‰¯„w‰34‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa Ú‚ .ÔÈL·k‰ ÏÎÂ «¿≈»¿»«¿»ƒ»«¿»∆∆«¿≈»

‰˜LÓ Ba ‰È‰Â35Ïk‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa LÈ Ì‡ , ¿»»«¿∆ƒ≈∆»∆¿≈»«…
‰˜Ln‰Â ,ÂÈÏÚL ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰ÏÚ‰L ;‡ÓË»≈∆∆»∆¿«≈«¿∆∆»»¿««¿∆

‰¯„waL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËÓ36.‰¯„w‰ ˙‡ ‡nËÓe , ¿«≈»««¿ƒ∆«¿≈»¿«≈∆«¿≈»
‰¯„w‰ ‰˙È‰37‰Óe¯z ÏL ÌÈL·k ‰‡ÏÓ38¯ÚÂ »¿»«¿≈»¿≈»¿»ƒ∆¿»¿ƒ≈

ÔÓ ˜ÙÒ ,B„È ÏÚ ÔÈ˜LÓ ‰‡¯Â ÌBÈ Ïe·Ë d˙B‡»¿¿»»«¿ƒ«»»≈ƒ
ÏeÒt ˜¯i‰ - B„Èa Ú‚ ÁÏw‰L ˜ÙÒ eÊz ‰¯„w‰39 «¿≈»ƒ¿»≈∆«∆«»«¿»«»»»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â40. ¿«¿≈»¿»

מ"א.27) פ"ב בחולין 28)טהרות ומדובר כבושים. ירקות
בפירושו). הירקות.29)(רבינו של במשנה 30)העלים

"אב  המילים את הוסיף ורבינו "ונגעה", סתם כתוב
יתבאר. לקמן הוא 31)הטומאה". הטמא שהעלה מכיוון

וכאילו  שבקדירה, לירק לטומאה חיבור אינו לקדירה, מחוץ
ולפיכך  הקדירה, שבתוך העלה מחלק לגמרי מובדל הוא

בנגיעתו. מטמאו כביצה.32)אינו בו ויש שנטמא אחר
מטמא 33) בחולין שני שאפילו כבר נתבאר ראשון. ונעשו

תחילה. להיות מטמאים 34)משקין טמאים שמשקין
ה"א). פ"ז הטומאות אבות (הל' היה 35)כלים העלה על

במשקה. נגע ולא העלה 36)משקה שעל שהמשקה מפני
רבינו  פירוש לפי [ביארנו שבקדירה. למשקה מחובר
"היתה  הבבא: על רבינו דילג למה נתבאר ולא למשנתינו.
לגמרי  אחרת שיטה משאנץ ולהר"ש מת". טמא מגע
כ, (ברכות עליה אמר יהודה שרב זו, חמורה משנה בפירוש

הכא]. חזינא ושמואל דרב הוויות של 37)א): סיפא
שם. בתרומה,38)המשנה, הסיפא את מפרש כאן רבינו

פוסל  אינו וטבולֿיום יום" טבולת "היתה בה שכתוב מפני
בסיפא  שגם רבינו כותב למשנה, [בפירושו החולין. את
ומיישב  הידיים, טומאת מפני נפסל והירק בחולין, מדובר
כאן  בו שחזר ונראה יום". "טבולת המילים את גדול בדוחק
מ"ב) פ"ב יום (טבול ששנינו מפני כנראה במשנה, מפירושו
ולא  מספק. העלה את מטמא וכאן טהור". ספיקן "והידים
"בידים  במשנתינו שכתוב מה רבינו יפרש כיצד לי  נתבאר

אבות 39)מסואבות"]. (הל' פסול ספיקו טבולֿיום שספק
ה"ה). פ"י טבול40ֿ)הטומאות במגע שנטמאו שמשקין

ה"ג). שם (רבינו כלים מטמאים אינם יום

.„‡ÓË41ÌÈ¯LÎÓ ÌÈ·Ú ÏÎB‡ ‰È‰L42epnÓ ÏÙÂ »≈∆»»≈¬»ƒÀ¿»ƒ¿»«ƒ∆
˙bÏ È„ÈÁÈ ¯b¯‚43epnÓ ËÓL ‡ÏÂ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ : «¿≈¿ƒƒ««ƒ»»»≈¿…ƒ¿«ƒ∆

Bˆ˜Ú44¯B‰Ë ˙b‰ -45Bˆ˜Ú Ïh Ì‡Â ;46eÈ‰Â , À¿««»¿ƒƒ«À¿¿»
ÌÈ·Ú47ËÈ·Úa ÌÈÎeÓ48È¯‰L ,ÔÎ¯„Ï Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈¿»¿»∆¬≈

Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Lna ‰ˆB¯49˙tËa ˙b‰ ‡ÓË - ∆««¿∆«≈≈∆ƒ¿»««¿ƒ«
ı˜Ú‰ ÌB˜Óa ¯b¯b‰ L‡¯aL ‰˜LÓ50epnÓ eÏÙ .51 «¿∆∆¿…««¿≈ƒ¿»…∆»¿ƒ∆

ÌÈ·Ú52‰ÙÓ ÌB˜Óa ÔÎ¯„e53ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ : ¬»ƒ¿»»¿»À¿∆ƒ»¿≈»¿À»
BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -¬≈««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ¿

e¯‡aL54;‡ÓË Ô‰Ó ‡ˆBi‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È eÈ‰ . ∆≈«¿»»≈ƒ¿≈»«≈≈∆»≈
,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«≈»

.‰È¯Á‡ ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ Ïk ˙‡ ˙‡nËÓe¿«≈∆»««¿∆«≈«¬∆»

מ"ה.41) פ"י טומאה.42)טהרות ענבים 43)לקבל ובה
לדריכה. יצאה 44)מוכנים ולא הגרגר, פי את הסותם

משקה. טיפת ואוכל 45)ממנו כביצה, בגרגר שאין מפני
ישראל' 'תפארת (ראה אחרים מטמא אינו מכביצה פחות

ומשקה 46)שם). הגרגר, בפי משקה מעט יש כך ומתוך
שהוא. בכל הגרגיר.47)מטמא את לקח שמהם

הולך 48) אינו מהענבים הזב והמשקה מנוקב, בלתי כלי
טומאה.49)לאיבוד. לקבל הענבים את הכשירו ולפיכך

אלא  מכשירים אינם שמשקין שנינו, מ"א פ"א [במכשירין
בעלים]. בה 50)מרצון כשנגע נטמאה המשקה וטיפת

הטמא.51)הטמא. שם 53)טמאים.52)מן היו שלא
אחרים. ה"ב.54)ענבים למעלה

.‰Leb55ÌÈ˙ÈÊ ÏL56¯aÁÓe ıa˜Ó ‰È‰L ÔÈ‡ÓË ∆≈ƒ¿≈ƒ∆»»¿À»¿À»
˜q‰Â ¯epz CB˙Ï BÎÈÏL‰Â57ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k ‰È‰ Ì‡ : ¿ƒ¿ƒ¿«¿À«ƒ»»¿≈»¿À»

,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆≈»√»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
‰È‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰Â¿««¿∆«≈≈∆»¿∆≈«¿»»
‰tË ‰‡ˆiLkL ;¯epz‰ ‡ÓË - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È Leb‰«»≈ƒ¿≈»ƒ¿»««∆¿∆»¿»ƒ»
,CÎÈÙÏ .¯epz‰ ˙‡ ‰‡nËÂ ,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ˙Á‡««ƒ¿≈¿«≈»¿ƒ¿»∆««¿ƒ»

ÔÈ¯e¯t ÔÈ‡Óh‰ ÌÈ˙Èf‰ eÈ‰ Ì‡58elÙ‡ ,Leb ÔÈ‡Â ƒ»«≈ƒ«¿≈ƒ≈ƒ¿≈»¬ƒ
¯B‰Ë ¯epz‰ - ‰‡Ó Ô‰59. ≈≈»««»

מ"ב.55) פ"ג אחד.56)שם גוש ונעשו נדבקו הזיתים
הגוש.57) מן שמן הפליט הגירסא 58)והחום במשנה,

מתכוונות  הגירסאות ושתי במשמעות, הבדל ואין "פרודין".
אחד. לגוש נתחברו שלא לא 59)לזיתים הנפלט שהשמן

כביצה. בשיעור נגע

.ÂÌÈˆÚ60- Ô˜Èq‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ì‰· eÚÏ·pL ≈ƒ∆ƒ¿¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»
‡ÈˆB‰ elÙ‡Â .ÌÈˆÚa eÏËa È¯‰L ,¯B‰Ë ¯epz‰««»∆¬≈»¿»≈ƒ«¬ƒƒ

eÏÙpL ÌÈˆÚ‰61,BBˆ¯Ï eÏÙÂ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ »≈ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿
Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯epz‰ - Ô˜Èq‰Â¿ƒƒ»««»¿≈««ƒ∆¬≈∆

Ì‰a ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ÔÈ‡nË˙Ó62Ì˜ÈqÈ ‡ÏÂ .63 ƒ¿«¿ƒƒ««¿ƒ«¿ƒ»∆¿…«ƒ≈
˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa ‡l‡64‡Óh‰ Ì˜ÈqÈ ‡lL ‰¯Êb .65, ∆»¿»«ƒ¿¿≈»∆…«ƒ≈«»≈

.¯epz‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ì‰ÈÏÚL ÔÈ˜Ln‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿««¿ƒ∆¬≈∆¿«¿ƒ∆««
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קלז

קלז

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"י.60) פ"ד שיפלו.61)מכשירין מפני 62)צ"ל
האש. מחום במקומם ּכלים הטמאים עצים 63)שהמשקין ִָ

משקין. עליהם ואףֿעלֿפי 64)שנפלו בטהרה. שנשמרו
כלים. מטמאים אינם ידיים טומאת מחמת שנטמאו שמשקין

טופח.65) משקה כשעליהם

.Êı¯L66ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌÈÁ¯a ‡ˆÓpL67‡ÓË ÔÈ‡ - ∆∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ∆≈ƒ≈»≈
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡68Cl‰Ó ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡ .69Ïk‰ - ∆»¿«»ƒ»»«¿∆¿«≈«…

,Blk ‡ÓË ‰˜Ln‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆ƒ¿»ƒ¿»««¿∆ƒ¿»À
Èab ÏÚ ‡ˆÓ .ÌÈ˙Èf‰ Ïk ˙‡ ‡nËÓ ÔÓM‰Â¿«∆∆¿«≈∆»«≈ƒƒ¿»««≈

ÔÈÏÚ‰70ÔÈ„ca‰ ÔÓ eÏ‡LÈ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ71. ∆»ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒƒ¿¬ƒ««»ƒ
eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡ Ì‡72ÔÈÓ‡ -73ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓ .74 ƒ»¿…»«¿∆¡»ƒƒ¿»«

Leb‰ Ïk ‡ÓË - ÌÈ˙ÈÊ ÏL75e¯‡aL BÓk ,76. ∆≈ƒƒ¿»»«¿∆≈«¿
‡ˆÓ77ÔÈ¯e¯t ÌÈ˙ÈÊ Èab ÏÚ78‰ˆÈ·Îa Ú‚B ‡e‰Â79 ƒ¿»««≈≈ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿≈»

‰˜Ln‰ ‡nËÓ ‰ˆÈ·k ‡e‰L ÏÎ‡‰L ;‡ÓË Ïk‰ -«…»≈∆»…∆∆¿≈»¿«≈««¿∆
Ô‰a ·¯ÚÓ‰80eÈ‰ .ÌÈ˙Èf‰ ¯‡L ‡nËÓ ‰˜Ln‰Â , «¿…»»∆¿««¿∆¿«≈¿»«≈ƒ»

‰hÓlÓ ‰˜Ln‰Â ÔÈ¯e¯t Èab ÏÚ ÔÈ¯e¯t81ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««≈≈ƒ¿««¿∆ƒ¿«»««
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰ˆÈ·Îa Ú‚pL Èt82. ƒ∆»«ƒ¿≈»≈»≈∆»¿«»

מ"ח.66) פ"ט הזיתים 67)טהרות את שנותנים לפני
בבית  שיוציאו כדי בריחיים, אותם טוחנים סחיטתם, במקום

והאבנים. הקורות בלחץ שמנם כל שנגע 68)הבד הזיתים
הטהורים, את מטמאים אינם הטמאים והזיתים השרץ, בהם

כביצה. מהם באחד שאין הזיתים.69)מפני בכל ונוגע
כלל.70) טומאה מקבלים ואינם אוכלין, שאינם
חבר,71) שטיהרם הארץ בעמי ומדובר הבד. בית פועלי

הבד. בבית אותם גורס 72)ומעסיק [הגר"א בשרץ.
בזיתים]. נגע לא השרץ פירוש: נגע", "לא במשנתנו

היינו 73) הטהרות, על נאמן אינו עםֿהארץ שאמרו מה
משכב  הל' (ראה נאמן אחרים של על אבל שלו, בטהרות

ה"ג). פי"ג אחד.74)ומושב לגוש שנדבקו זיתים
אחד.75) כגוף שבאום הזיתים כל את למעלה 76)דנים

שם. הערות, ראה הט"ז. מ"ט.77)פ"ו האום 78)שם
קטנים. גושים לכמה שיש 79)התפורר בפירור נגע השרץ

רבינו  של לשונו את ולפרש לדחוק [עלינו כביצה. בו
פסק  שהרי כאן, ביאורנו לפי מפורדים" "זיתים במשנתינו
מן  זיתים חצאי ששני הי"ב, הטומאות אבות מהל' בפ"א
ואפילו  אחת, בבת נגעו אם אפילו מטמאים אינם הנבילה
אבל  דבוקים, הזיתים שאין וכלֿשכן אדם בידי נדבקו
פ"ו  ראה חיבור. שהם למעלה נתבאר גוש, ונעשו כשנדבקו

דבר]. של טעמו שאינו 80)הט"ז מועט במשקה מדובר
אם  אבל אחד, כגוש דינם שיהיה הפירורים כל את מחבר
מונח  כשהשרץ אפילו הכול, נטמא בעין שמן כולם תחת יש
מצרפם. שהמשקה מפני מכביצה, פחות פירור על

השרץ.81) בו שנגע בפירור נוגע שהפירור 82)ואינו מפני
במשקה. נוגע אינו הטמא

.Áı¯‡‰ ÌÚ83˙BÏBkL‡a Ú‚Â ˙‚Ï ÂÈ„È ËÈLB‰L «»»∆∆ƒ»»¿«¿»«¿∆¿
˙b‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ÏBkL‡ -84dlk ∆¿¿»¿ƒ»¿≈ƒ¿««À»

˙BÏBkL‡‰ ÔÈ˜ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë85‰Ê ˙B·È·qL ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ∆
.˙b‰ ¯‡L ÔÈ·e BÈa ÏBkL‡‰»∆¿≈≈¿»««

ב.83) עה, זרה עבודה שאינם 84)בבלי, שבגת הענבים
זה. באשכול אשכולות,85)נוגעים להם אין זיתים אבל

ונראה  בו. הנוגעים כל נטמאו - אחד בגוש נגע אם ולפיכך
עםֿהארץ, בטומאת חכמים שהקילו מהדברים אחד שזה
שבגת  האשכולות כל נטמאו - באשכול טמא נגע אם אבל

מחברם. כשהמשקה

.Ë˙Ùb‰86ÌÈbf‰Â87‰¯‰Ëa eOÚpL88Ô‰ÈÏÚ eÎÏ‰Â «∆∆¿««ƒ∆«¬¿»√»¿»¿¬≈∆
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈ‡ÓË89el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿««»»¿≈∆«¿ƒ¬≈≈
‰¯‰Ëa eOÚ ‰lÁznL ,ÔÈ¯B‰Ë90eOÚ Ì‡Â . ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»«¬¿»√»¿ƒ«¬

‰‡ÓËa ‰lÁzÓ91ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈÂ92. ƒ¿ƒ»¿À¿»¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ

מ"ו).86) פ"ט (כלים שמנם סחיטת אחר זיתים של פסולת
דריכתם.87) אחר הענבים ונדרכו 88)פסולת נסחטו

טהורים. את 89)עלֿידי במשנתינו גורס אינו הגר"א
ומפרש  "ויצאו". וגורס ואו, ומוסיף "ואחרֿכך", המלים
שגם  להניח ויש המשקין. יצאו הטמאים דריכת שעלֿידי
בתוספתא  הגירסא היא וכך כך. גורס הוא כאן רבינו בדברי

ה"א. פ"ג שהמשקין 90)טהרות מבואר, שם בתוספתא
סר  וכאשר ודריכה, סחיטה בשעת יצאו הפסולת שבתוך
הטמאים  דריכת מחמת יוצאים וכשהם ונבלעו, חזרו הלחץ
מ"ח) (פ"ו במכשירין ושנינו בעלים, רצון בלי יוצאים
טומאה  מקבלים אינם בעלים, לרצון שלא שיצאו שמשקין
לרצון, יצאו שמתחילה ואףֿעלֿפי שם). רבינו, פירוש (ראה
כמשקין, ואינם כפסולת דינם הפסולת בתוך שנבלעו כיון

(הגר"א). לרצון שיצאו צריך שם.91)ולפיכך תוספתא,
וכשנבלעו 92) לרצון, שהיו ראשונה בדריכה שנטמאו מפני

(הגר"א). טומאתם מהם ירדה לא בפסולת

.ÈÔÈ„ca‰93ÔÈÒÎpL94ÔÈ‡ˆBÈÂ95ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓe ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
„a‰ ˙Èa CB˙a96ÌÈ˙ÈÊÏ ÔÈ˜LÓ ÔÈa LÈ Ì‡ ,97È„k ¿≈««ƒ≈≈«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

ı¯‡a Ô‰ÈÏ‚¯ ˙‡ e·biL98;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ È¯‰ - ∆¿«¿∆«¿≈∆»»∆¬≈«≈ƒ¿ƒ
¯B‰Ë - ÂÈ„Èa ‡lL ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚Bp‰L99 ∆«≈«¿«¿ƒ¿≈ƒ∆…¿»»»

˙B¯kk .L„˜Ï elÙ‡Â100˙Bnb Ô‰a eÈ‰L L„w‰ «¬ƒ¿…∆ƒ¿«…∆∆»»∆À
ı¯M‰ Ú‚Â ,L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓ eÈ‰ ˙Bnb‰ CB˙·e¿«À»«¿ƒ∆…∆¿»««∆∆
‰iLe ‰iLa ‰BL‡¯ ‰Ú‚Â ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈLÈÏLa101, ƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»À»ƒ¿À¿»
Ôlk Ô‰ È¯‰ L„w‰ ˙aÁÂ ˙BnbaL ‰˜Ln‰ ÈtÓƒ¿≈««¿∆∆«À¿ƒ««…∆¬≈≈À»

Ô‰a ÔÈBÓ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓk102˙B¯kk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆≈ƒ»∆¬»ƒ»ƒ¿
‰ÏeÒt „·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ¯kk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z103, ¿»¬≈«ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿»

¯B‰Ë ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÈÏMÓe104ÁÙBË ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒƒ»»¿»»¿ƒ»»«¿∆≈«
ÔlÎÂ .˙B‡ÓË Ïk‰ ‰Óe¯˙a Û‡ - ˙B¯kk‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ»«ƒ¿»«…¿≈¿À»

˙BiL105‡È‰L ı¯M‰ da Ú‚pL ‰BL‡¯‰ ÔÓ ıeÁ , ¿ƒƒ»ƒ»∆»«»«∆∆∆ƒ
ÔBL‡¯106. ƒ

מ"ב).93) פ"י (טהרות 71 הערה ה"ז, לעיל ראה
הבד.94) שבחוץ.95)לבית בזיתים נוגעות ורגליהם
רגליהם.96) פנוי.97)ונרטבו מקום אגב 98)שבחוץ

נטמאו 99)הילוך. הרגלים, לנגב כדי מקום וכשאין
ברגלים  ומדובר רגליהם. שעל הטמאים המשקין מן הזיתים
משקין  שהרי הנעליים, נטמאו נעליים כשעליהן אבל יחפות,
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קלח אוכלין קלח טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הזיתים. את מטמאות והן כלים, פ"א 100)מטמאים שם
אם 101)מ"ט. אפילו לטומאה, ראשון שהם משקים, כדין

הטומאה. בולד [במשנתינו 102)נגעו וכו'. ושני ראשון
נעשו  שהמשקין רבינו, שם ומפרש טמאות", "כולן כתוב
בו  חזר וכאן שניות, והן הכיכרות את ומטמאים ראשון
כאן  שהתכוון לומר, אפשר ובדוחק ראשון. שכולן ואומר

שבגומות]. המשקין היא 103)לכל שהראשונה מובן
שם: ששנינו כמו לטומאה, שני היא והשנייה ראשון,

אחד". ופוסל שנים תרומה.104)"מטמא אוכל כדין
משקים 105) כדין ראשון, ונעשו נטמאו שעליהם המשקין

שניות. נעשו בהם שנגעו והכיכרות בשני, או בראשון שנגעו
בשרץ.106) שנגעה מפני

.‡ÈÚeaÚ·‡107È·Úa ‰OÚp‰108˙È·Á‰109È¯‰Â ¬«¿«««¬∆»√ƒ∆»ƒ«¬≈
ÚeaÚ·‡‰ ·w Ì‡ ,dcˆa ¯Á‡ ÈÏk BÓk ‡e‰¿¿ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ«»¬«¿«

‰Ê „‚k ‰Ê ıeÁÏ ¯Á‡ ·˜ ·wÂ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï110, «¬ƒ∆»ƒ¿ƒ«∆∆«≈«∆¿∆∆∆
ÔBˆÈÁ‰Â ‰hÓlÓ ÈÓÈt‰ ·˜p‰ ‰È‰L B‡∆»»«∆∆«¿ƒƒƒ¿«»¿«ƒ

‰ÏÚÓÏÓ111ÌÈ‡ÏÓ ˙È·Á‰Â ÚeaÚ·‡‰ ‰È‰Â , ƒ¿«¿»¿»»»¬«¿«¿∆»ƒ¿≈ƒ
‰˜Lna ‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ˜LÓ«¿ƒƒ»«««À¿»««¿∆

˙BÚeaÚ·‡aL112aL ÔÈ˜Ln‰ Ïk e‡ÓË -˙È·Á113. ∆»¬«¿ƒ¿¿»««¿ƒ∆∆»ƒ
ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰ ‰˙È‰114Ï‰‡a ‰e˙e »¿»∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»¿…∆

˙n‰115,‰Ê ÚeaÚ·‡aL ·˜p‰ ÈtÓ ˙‡ÓË - «≈ƒ¿≈ƒ¿≈«∆∆∆«¬«¿«∆
d¯ÈÂ‡Ï LlÙÓ ‡e‰ È¯‰L116·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¬≈¿À»«¬ƒ»¿≈ƒ»»«∆∆

- ‰hÓlÓ ÔBˆÈÁ‰Â ‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÙaL ÚeaÚ·‡aL∆»¬«¿«∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»¿«ƒƒ¿«»
ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Ïv dÈ‡ BÊ È¯‰117Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ; ¬≈≈»ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ¬»ƒ»«

ÚeaÚ·‡a ‰‡Óh‰ ·‡118ÔÈ˜LÓ e‡ÓË ‡Ï - ««À¿»»¬«¿«…ƒ¿¿«¿ƒ
Ô‰Ó ÔÈÏc·Ók Ìp‰Â ,˙È·ÁaL119. ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À¿»ƒ≈∆

מ"ח.107) פ"ב של 109)בדופן.108)טבולֿיום חביות
הן  ולפעמים בכבשן, אותן ושורפים מטיט, נעשות חרס
בדפנותיהן. חלולים אבעבועות כעין מעלות

ונשפכים 110) הפנימי, בנקב נכנסים שבחבית והמשקין
החיצון. הנקב דרך הללו,111)לחוץ המקרים בשני

הנקב  למקום עד שבאבעבוע לחלול הנכנסים המשקין
שם. מתעכבים החיצון.112)החיצון בנקב נגע

למשקין 113) מחוברים שבאבעבוע שמשקין מכיון
טבולֿיום  אפילו אלא הטומאה, אב דווקא ולאו שבחבית.
להשמיענו  האחרונה הבבא משום הטומאה אב ונקט מטמא.
ראה  ישראל'. ('תפארת מטמא אינו הטומאה אב שאפילו

יפה.114)ראב"ד). ומחובר מהודק כלי 115)כיסוי
באוהל. מתטמא אינו פתיל צמיד מוקף ואינה 116)חרס

צד. מכל אוויר 117)סגורה לכניסת פתוחה היא שהרי
שמלמטה.118)ומשקין. החיצון המשקין 119)בנקב

לחוץ  תיכף יוצאים שמלמעלה הנקב דרך לאבעבוע הנכנסים
למעלה  שאמרנו כניצוק זה והרי הימנו, שלמטה הנקב דרך
מפרש, שני בפירוש [הר"ש חיבור. שאינו ה"א) (פ"ז
כלי  תורת עליו אין בו מתעכבים אינם שהמשקין שאבעבוע

מגבו]. מטמא אינו חרס וכלי הדופן, כגב ודינו כלל,

âטבת ז' קודש âשבת
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

בהם,1) כיוצא המכשירים המשקין שבעת תולדות דין יבאר
הכשר. צריך הקודש ואם התולדות. הן ומה

.‡e¯‡a ¯·k2Ô‰ „·Ïa ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿«≈
˙B¯t ÈÓ ÔÈÈe¯˜ ¯‡M‰Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ B‡ ÔÈ‡nË˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ≈≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·LÂ .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ì‰È˙B„ÏBz - eÈnL3Ì‰a ‡ˆBik4. ∆»ƒ¿≈∆«≈»∆

אלו.2) מהלכות ב הלכה א הבאות 3)בפרק בהלכות
הן. מה תולדות -4)יבואר המשקין לדין שווה דינם

האבות.

.·ÔÓe ÔÊ‡‰ ÔÓe ÔÈÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ì‰ ÌÈn‰ ˙B„ÏBz¿««ƒ≈«≈ƒ»«ƒƒ»…∆ƒ
ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,Ì„‡ Èa ÈÏ‚¯ ÈÓe ,‰t‰ ÔÓe ÌËÁ‰«…∆ƒ«∆≈«¿≈¿≈»»≈¿ƒ≈
ÔÈa ,Ô‰ ÔÈ˜LÓ - Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ el‡ Ïk .ÌÈpË¿̃«ƒ»≈«¿ƒƒ»»»«¿ƒ≈≈
.BzÚ„Ï ‡lL e‡ˆiL ÔÈa Ì„‡ ÏL BzÚ„Ï e‡ˆiL∆»¿¿«¿∆»»≈∆»¿∆…¿«¿

˙ÁÓpL ÁÏn‰Â ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ÈÓ Ï·‡5ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¬»≈«¿≈¿≈»¿«∆«∆ƒ¿«¬≈≈¿≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ,˙B¯t≈…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

נוזל.5) ונעשה נמס

.‚˙˙BM‰ Ìc‰ ‡e‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ Èen‰ Ìc‰6˙ÚLa «»«»ƒ««¿ƒ«»«≈ƒ¿«
‰ËÈÁL7Ï·‡ ;ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÙBÚ‰Â ‰iÁ‰Â ‰Ó‰a‰ ÔÓ ¿ƒ»ƒ«¿≈»¿««»¿»«¿ƒ¬»

Áelw‰ Ìc8¯ÈLÎÓ BÈ‡ -9È¯‰Â Ô‰ ÌÈiÁ ÔÈ„ÚL , ««ƒ«≈«¿ƒ∆¬«ƒ«ƒ≈«¬≈
Ìc ÊzÂ ËÁBM‰ .‰Êw‰ Ì„Ï B‡ ‰kÓ Ì„Ï ‰ÓB„ ‡e‰∆¿««»¿««»»«≈¿ƒ«»

ÔÓÈÒ ÔÈa Ìc‰ Áp˜˙Â ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ10ÔÓÈÒÏ11È¯‰ - «»√»ƒ¿ƒ¿«««»≈ƒ»¿ƒ»¬≈
˜ÙÒ ‰Ê12‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÂÈÏÚ ÔÈÏBz CÎÈÙÏ . ∆»≈¿ƒ»ƒ»»…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO13B‡ÈˆB‰L Ì„‡ ÏL ‰Êw‰ Ìc :Ìc‰ ˙B„ÏBz . ¿ƒ¿«»««»»∆»»∆ƒ
‰i˙LÏ14BÈ‡Â ¯B‰Ë - ‰‡eÙ¯Ï B‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒƒ¿»»¿≈

˙BÙBÚ·e ‰iÁ·e ‰Ó‰aa ‰ËÈÁL Ìc ÔÎÂ .¯ÈLÎÓ«¿ƒ¿≈«¿ƒ»«¿≈»««»»
ÔÈ‡Óh‰15Ì„Â ,ÈÚ¯‰ ÌÚÂ ‰Ál‰ ÌÚ ‡ˆBi‰ Ìc‰Â , «¿≈ƒ¿«»«≈ƒ«≈»¿ƒ»¿ƒ¿«

ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯Oa‰ ˙ÈˆÓ˙Â ,˙BÚeaÚ·‡‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿»¬«¿¿«¿ƒ«»»»≈≈»
ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»¬≈≈ƒ¿»≈

B¯O·k - ı¯M‰ Ì„Â .˙B¯t16.¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‡nËÓ , ≈¿««∆∆ƒ¿»¿«≈¿≈«¿ƒ
Ba ‡ˆBik eÏ ÔÈ‡Â17. ¿≈»«≈

לאט.6) לאט בין 7)זב שחיטה דם מנו שם במכשירין
שנינו: י"ד הלכה ט פרק שבת ובתוספתא הדם, תולדות
ודם  כד): כג, (במדבר שנאמר משקה שהוא לדם "מניין
אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע ישתה". חללים

בכוח.8) הפצע מן -9)המתפרץ ישתה" חללים "ודם
א). לו, (חולין מכשיר שאינו הקילוח לדם פרט

רוב 10) לשחוט וצריך שחיטה סימני שני הם והקנה הוושט
בבהמה. לפני 11)שניהם שיצא והדם אחד סימן חתך

אוכלין. על נפל השני אם 12)חיתוך שם איבעייא

שבת קודש
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קלט

קלט

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לא. או האוכלין לפני 13)הוכשרו בנתקנח ודווקא
גמר  אחר הוכשרו נתקנח כשלא אבל השני, הסימן שחיטת

שם. הגמרא מסקנת הדם. באותו לבהמה,14)השחיטה
משקה. אותו עושה מחשבתו לגוי, מכשיר.15)או אינו

איש. מפי איש בקבלה נמסרו אלה דינים כל
מכשיר 17)בכעדשה.16) ואינו שמטמא לו, דומה

במשנתנו). (הרא"ש

.„·ÏÁ‰ ÈÓ18BÈ‡L Ì„‡‰ ·ÏÁÂ .·ÏÁk Ô‰ È¯‰ - ≈∆»»¬≈≈¿»»«¬≈»»»∆≈
.‡nË˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈLÎÓ ‡Ï ,‰˜LÓ BÈ‡ - BÏ CÈ¯»̂ƒ≈«¿∆…«¿ƒ¿…ƒ¿«≈

¯Îf‰ ·ÏÁ CÎÈÙÏ19‰˜LÓ BÈ‡20‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈«»»≈«¿∆¿≈¬≈¿≈»
B‡ ÂÈÏ‡Ó „c‰Ó ·fL ÔB‚k ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ‰iÁÂ¿«»∆»»∆…¿»¿∆»≈««≈≈»

˜qÚ˙Ók B·ÏÁL21‡ˆiL ÔÈa ,‰M‡‰ ·ÏÁ Ï·‡ . ∆¬»¿ƒ¿«≈¬»¬≈»ƒ»≈∆»»
‰˜LÓ BÓ˙Ò - ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ÔBˆ¯Ï¿»≈∆»»∆…¿»¿»«¿∆

Óe˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ B‡ ‡nË˙22. ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿≈∆»¿ƒ

גבינה.18) לעשות אותו כשמקפיאים החלב מן הנפרד נוזל
מדדי 19) חלב שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם

שהיה. כזה מעשה על מסופר ב נג, שבת במסכת הזכר.
אותו.20) שותה אדם ללא 21)אין הבהמה בדדי מטפל

חליבה. חלב 22)כוונת הלא עקיבא רבי שאל במשנה
גם  שראוי יתירה מעלה בו ויש לתינוק ראוי כן גם בהמה
שדם  יתירה מעלה יש אשה שבחלב לו, וענו לגדולים?
מכשיר. שחיטה דם רק בבהמה אבל מכשיר, מפצעה היוצא
דם  שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י

זה]. פירוש דוחה כאן והר"ש חלב ונעשה נעכר

.‰ÔÈ‡Óh‰ Ô˙B‡Ó ÔÈ‡ˆBiL ÔÈ˜Ln‰23Ô˙B‡L ««¿ƒ∆¿ƒ≈»«¿≈ƒ∆»
ÔÈ˜Ln‰24,¯LÎ‰ ‡Ïa ÌÈ‡nËÓ - ‰‡ÓË ˙B·‡ ««¿ƒ¬À¿»¿«¿ƒ¿…∆¿≈

·f‰ ·BÊ :Ô‰ el‡Â .˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿≈≈«»
,˙n‰ ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯e ,ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ¿ƒ¿««¿≈≈«¿»¿ƒƒ»ƒ«≈

‰cp‰ Ì„Â25ÔÎÂ .26B˙ÙbÓ Ìc27,ÂÈ¯·ÁÂ ·Ê ÏL ¿««ƒ»¿≈««≈»∆»«¬≈»
˙B„ÏBz ¯‡L ÌÚ ÌÈÈÚ ˙ÚÓ„Â ,‰M‡ ÏL ·ÏÁÂ¿»»∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿»¿

ÌÈn‰28ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ÔÈ‡nËÓ - Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰29 ««ƒ«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ‡nËnL30‰ek ‡Ïa31ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ∆¿«¿ƒ¿…«»»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÛËpL ‰·Ê B‡ ‰c ,CÎÈÙÏ .ÔBˆ¯Ï ‡lLÂ ÔBˆ¯Ï32 ¿»¿∆…¿»¿ƒ»ƒ»»»∆»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈccÓ ·ÏÁ33‰Ó ÏÎÂ ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒ«∆»«¬ƒ««ƒ¿»««¿»«

.BÎB˙aM∆¿

שיפורטו 23) הטמאים האלה.24)לקמן.מן שהמשקין
אדם 25) גם ומטמאים הטומאה אבות הם כאן המנויים כל

וולדות 26)וכלים. הם ואילך, מכאן המנויים אלה כל
ב.28)פצעו.27)הטומאה. בהלכה למעלה המבוארים

הטמאים 29) המשקין כמו הכשר בלי מטמאים פירוש,
[כל  הטומאה. אב שכולם למעלה שנמנו עצמם מחמת
הטמא, גוף מנגיעתם טומאתם זו, בבבא המפורטים המשקין

יצאו. מתחילה 30)שממנה כאן ומטמאין. להיות: צריך
בין  למעלה המפורטים המשקין לכל ונמשכת חדשה בבא

הטומאה. וולדות ובין הטומאה פי 31)אבות על אף
הבעלים  של לרצונם ושלא כוונתם בלי הטהרות על שנפלו

ונטמאו. הוכשרו חרס.33)מעצמו.32)- של

.ÂÌÈ‡ ÌBÈ Ïe·hÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆««¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ elÙ‡ eÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿¬ƒ«ƒ»∆¿»
ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Lk ,ÔBˆ¯Ï eÏtiL „Ú ¯LÎÓ BÈ‡ -≈À¿»«∆ƒ¿¿»ƒ¿»««¿ƒ

.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆≈»«¿ƒƒ∆»¿»

.ÊÈÚ¯‰Â ‰Áe¯q‰ ‰Ál‰Â ‰Úf‰34ÔÈ˜Ln‰Â , «≈»¿«≈»«¿»¿»¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÔaÓ ÔÈ‡ˆBi‰35‰È¯·Ë ÈÓ ‰˙BM‰Â ,36 «¿ƒƒ∆¿»√»ƒ¿«∆≈¿∆¿»

el‡ Ïk - ÌÈi˜ ÔÈ‡ˆBiL Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ»≈
ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ,‰˜LÓ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ≈»¬ƒ«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

כזה 35)צואה.34) נפל לעיבור. השמיני בחודש שנולד
קיימא. בן שאינו מפני דומם, כדבר דינו חי שהוא פי על אף

יוצאים 36) ולפעמים רב שלשול מביאים הם טבריה. חמי
בפירושו). (רבינו זכים בטומאה.37)כשהם נגעו אם

.ÁÔÈ˜LÓ ¯‡L ‰˙BM‰38Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈÂ «∆¿»«¿ƒ¿»¿¬≈≈
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÈ‡L ,eÈ‰Lk ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿∆»∆≈¿»««¿ƒ¿ƒ

Ûeba39È¯‰ - Ô‡È˜‰Â ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‰˙L ?„ˆÈk . «≈«»»«ƒ¿≈ƒ∆¡ƒ»¬≈
Ô˙‡ÈˆÈa e¯‰Ë ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË el‡40‰˙L . ≈¿≈ƒƒ¿≈∆…»¬ƒƒ»»»»

eÁ¯ÒpL B‡] ,Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·ËÂ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿»«¿««»¡ƒ»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ ,[Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â¿««»¡ƒ»∆»¿ƒ¿«»««

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ï·Ë ‡lL Èt41¯‡L ‰˙L . ƒ∆…»«¬≈≈¿ƒ»»¿»
ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ¯‡L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»√»ƒ¿≈ƒ««
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË - Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·hL Ètƒ∆»«¿««»¡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ∆≈»

Ûeba ÔÈ¯B‰Ë42È¯‰ - ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ eÁ¯Ò . ¿ƒ«ƒ¿¿∆»¿ƒ¿«»¬≈
.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰≈¿ƒ

למים.38) חוץ המכשירים המשקין שאר 39)ששת
טומאתם. בטלה ולא בגוף בטלים אינם בדפוס 40)משקין

הגירסא: תימן יד בכתב וכן קושטא ובדפוס (ר"מ) רומא
הראב"ד  גירסת היא וכן ביציאתן" במגעו שנטמאו "מפני
שיעור  הלוג רביעית ששתה כגון מפרש, והוא בהשגותיו,
האדם  במעי כשהם עצמם והמשקין האדם, את שמטמא
האדם  במגע שנית נטמאו כשהקיאם אולם טומאתם, בטלה
משקין, לשאר מים בין בזה מחלק שהראב"ד וברור הטמא.
שנינו  וכדבריו לא. משקין ושאר טומאתם בטלה מים
במשקין  חומר ז: הלכה א פרק יום טבול בתוספתא בפירוש
מה  בגוף טהורין ואין טהרה להם אין שהמשקין (מבמים),

במים. כן כמו 41)שאין בגוף המים נטהרו והקיאם בטבל
ונטהר. טבל האדם שהרי הקאה, אגב נטמאו ולא שאמרנו,
מפני  טבל שלא פי על אף טהורים מלמטה יצאו או ונסרחו

טומאה. מקבלים אינם לשתייה ראויים לא 42)שאינם
בגוף. בטלים אינם שמשקין מכיוון בגוף, בעודם נטהרו

.Ë‰˙L elÙ‡ .‰˜LÓ dÈ‡ ‰Úf‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«≈»≈»«¿∆¬ƒ»»
‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈf‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ43‡a‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈»¿»¬»«»

‰‡ÓË B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓa44‚tzÒ Ì‡Â .45 ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«≈»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
.‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿ƒ¿««»≈ƒ«≈»¿»

אינה 43) וגם גופו, ונטמא רביעית ששתה פי על ואף
שבלע  מהמשקין ולא מגופו באה שהזיעה מפני מכשירה,
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קמ אוכלין קמ טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם). אפילו 44)(רבינו שאובים במים ורובו ראשו הבא
א). הלכה ט פרק הטומאות אבות (הלכות טמא טהורים
התערובת  נטמאה השאובים במים מעורבת שהזיעה ומכיוון

מכשירה. גם והיא הטמא, בגוף התנגב.45)מנגיעתה

.ÈÌÈza ˙ÚÊ46,‰˜LÓ ÔÈ‡ - ˙B¯B·e ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ≈«»ƒƒƒ¿»≈»«¿∆
ıÁ¯n‰ ˙ÚÊ Ï·‡ .‰¯B‰Ë Ô˙ÚÊ - ÔÈ‡ÓË Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿≈ƒ≈»»¿»¬»≈««∆¿»

‰‡ÓË ıÁ¯n‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓk -47d˙ÚÊ - ¿«ƒƒ»¿»«∆¿»¿≈»≈»»
‰‡ÓË48‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡Â ;49- ˙B¯t da ÒÈÎ‰Â ¿≈»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»≈
e¯LÎ‰50Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÏk dÏ eÒÈÎ‰ . À¿¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¬≈««ƒ∆¬≈∆

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k51.ÔÈ¯ÈLÎÓe ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ

לחלוחית 46) מוציאים נמוכים במקומות שנבנו בתים קירות
זיעה. לטיפות דומות לטיפות לפעמים המתגבשת

טמאים.47) היו שבתוכה מכשירה,48)המים וגם
החום. מחמת שהתנדפו המים מן הבא קיטור היא שהזיעה

טהורים.49) היו בקיטור.50)המים שהורטבו מפני
בעלים משק 51) ברצון שלא חיבורם ממקום שנתלשו ין

שאם  ומשמיענו, ג), הלכה י"ב פרק (לקמן מכשירים אינם
מפני  בעלים רצון זה הרי והורטבו למרחץ כלים הכניס

מרצונו. והכניסם שיורטבו יודע שהוא

.‡È‰Î¯a‰52Ì‡ ,d˙ÓÁÓ ÚÈfÓ ˙Èa‰Â ˙ÈaaL «¿≈»∆««ƒ¿««ƒ«ƒ«≈¬»»ƒ
‰‡ÓË ‰Î¯a‰ ‰˙È‰53d˙ÓÁnL ˙Èa‰ Ïk ˙ÚÊ - »¿»«¿≈»¿≈»≈«»««ƒ∆≈¬»»

.‰‡ÓË¿≈»

מים.52) בה ויש הבית בקרקע שבתוכה 53)חפירה המים
טמאים.

.·È:‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙Èaa ˙BÎ¯a ÈzL¿≈¿≈««ƒ««¿≈»¿««¿»
ÚÈfn‰54‰‡ÓhÏ ·B¯˜55- ‰¯B‰hÏ ·B¯˜ ,‡ÓË - ««ƒ«»«¿≈»»≈»«¿»

.‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ,¯B‰Ë»∆¡»¿∆¡»»≈

ואוכלין.54) וכלים לבריכה 55)אדם יותר קרובים
הטמאה.

.‚ÈÏ‰n‰56ÔÓLk -57ÌÈ˙ÈÊ ÈlqÓ ÔÈÙhÓ‰ ÔÈ˜LÓ . «…«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿ƒƒ«≈≈ƒ
‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ‰˜LÓ BÈ‡ - ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ≈«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈLÎÓ58ÌÒÈÎiL „Ú ,59.ÈÏÎa «¿ƒƒ«∆«¿ƒ≈ƒ¿ƒ

גורסים 56) ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה לחלוחית
ה). משנה ו פרק (מכשירין שאין 57)"מוחל" פי על ואף

במשנתנו. מאיר כרבי שמן. שיורי שאינם 58)עימו
לאיבוד. הולכים והם עליהם מקפיד שאינו לפי משקה,

עליהם.59) משקה תורת ואז אותם ויחשיב בכלי

.„ÈÈ‡ ÛkaL ÔÈi‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ÌÈ·Ú Ï˜BM‰B «≈¬»ƒ¿«…¿«ƒ««ƒ∆««≈
ÈlÒÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰Â ,ÈÏk‰ CB˙Ï ep¯ÚiL „Ú ‰˜LÓ«¿∆«∆¿»∆¿«¿ƒ«¬≈∆∆¿«≈

.ÔÈÙhnL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆¿«¿ƒ

.ÂËÒ¯Bc‰60Èt ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ‰Óe¯z ÏL ÌÈ·Ú «≈¬»ƒ∆¿»¿»ƒ««ƒ
ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L61¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -62. ∆««ƒ»««≈»»¬≈«…»

ענבים.60) הרבה להכניס כדי עליהם, וסתם 61)לוחץ

התרומה. את פוסלות הלחיצה 62)ידים אגב היוצא שהיין
היין. שיצא רוצה אינו שהאדם מפני משקה אינו

.ÊËÌ„ ‡e‰Â ,‰¯ÊÚaL ÌÈÁaËÓ ˙Èa ‰˜LÓ«¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆»¬»»¿«
ÔÈ¯B‰Ë - ÌL Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈn‰Â ÌÈL„w‰63 «√»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ64‰Ê ¯·„Â .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿»»∆
BÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÓc Ïk ,CÎÈÙÏ .‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ««»»¿ƒ»»¿≈«¿»ƒ≈
ÌÈL„w‰ Ì„Â ÏÈ‡B‰Â .¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««√»ƒ
e¯LÎ‰ ‡Ï ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÌÈL„˜ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡≈«¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¬»¬»»…À¿¿
‡l‡ ¯LÎ‰ ÌÈL„w‰ ¯O·Ï ÔÈ‡Â ;‰ËÈÁL Ì„a¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿««√»ƒ∆¿≈∆»
˙Èa ‰˜LnÓ ıeÁ ¯Oa‰ ÏÚ eÏtiL ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ∆ƒ¿««»»ƒ«¿≈≈

.ÌÈÁaËn‰«ƒ¿»«ƒ

משקה 63) על צרידה איש יועזר בן יוסי "העיד שם: שנינו
(טהור)". דכן מטבחיא א 64)בית טז, בפסחים כרב

ואפילו  לגמרי טהור פירוש, ממש" דכן דכן? "מה שאמר:
להם. אין עצמם טומאת

.ÊÈÔÈ„ÚÂ dËÁLe ¯‰a d¯È·Ú‰L ÌÈL„˜ ˙¯t65 »«»»ƒ∆∆¡ƒ»¿»»¿»»«¬«ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ66Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯LÎÓ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ «¿∆≈«»∆»¬≈À¿∆∆¿ƒ»ƒ

‰‡ÓË ËÁÓ ˙‡ˆÓ67.‡ÓË ¯Oa‰ È¯‰ - d¯O·a ƒ¿»««¿≈»ƒ¿»»¬≈«»»»≈
‰ÓeÒÁ ‰¯t‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ68ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ69, ¿≈ƒ»¿»«»»¬»ƒƒ»«ƒ
‰Úe„È ËÁn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡70¯Oa‰ È¯‰ -,‡ÓË ««ƒ∆≈«««¿»¬≈«»»»≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏka Ú‚pL ÈtÓ71. ƒ¿≈∆»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ»«ƒ
L¯ta ËÁn‰ ˙‡ˆÓ72ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯B‰Ë ¯Oa‰ - ƒ¿≈««««∆∆«»»»≈»≈

BÓk ,Lc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„i‰ Ck»«»«ƒ¿∆≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»¿
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL73‡ÓË ¯Oa‰ ˙BÈ‰Ï ? ∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«»»»≈

L„w‰ ÔÈ‡ - Ô‰È¯·cÓ ‡nË˙‰Ï Ï·‡ ;‰¯Bz ÔÈ„a¿ƒ»¬»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆≈«…∆
Ì‡Â .¯Oa‰ ˙¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ ‡l‡ ,¯LÎ‰ CÈ¯»̂ƒ∆¿≈∆»ƒ««…∆«¿∆∆«»»¿ƒ
Û‡ ,‰ÏÒÙ - ‰¯eÓÁ ÔÈa ‰l˜ ÔÈa ,‰‡ÓË da Ú‚»«»À¿»≈«»≈¬»ƒ¿¿»«

.e¯‡aL BÓk ,‰˜LÓa ¯LÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…À¿«¿«¿∆¿∆≈«¿

שחיטתה.65) אמרו 67)רטוב.66)אחר ב יט, בפסחים
הכירה. המחט כשבעל רב רבי 68)בשם שם מפרש כך

המשנה. את אבין בר חסומה 69)יוסי בעודה ונשחטה
לירושלים. מחוץ המחט את בלעה כן אנו 70)ואם אין

טמאה. היא אם כלים 71)יודעים על טומאה גזרו חכמים
לירושלים. מחוץ המעוכלים 72)שנמצאו האוכלין

טומאה.ש  מקבל אינו שהפרש מפני שבשר 73)במעיה,
לבית  שמחוץ במשקין הוכשר אם אלא מטמא אינו קדשים

המקדש.

øOò ãçà ÷øt1 ¤¤©©¨¨
אימת 1) הוכשרו. אם לגת או למכור ענבים הבוצר יבאר

בית  בצד עומד שהוא כרם מהן. היוצא המשקה עם הוכשרו
מלאכתם  נגמרה שלא זיתים המוסק לגת. ממנו ובוצר הפרס
של  זיתים הפוצע ודין מלאכתם. גמר ואימתי הוכשרו, אם
וחתם, ונעל הארץ עם ברשות העוטן טמאות. בידיים תרומה

הבד. בית כלי לטהר ורצה בטומאה והדורך

.‡¯ˆBa‰2ÔLaÈÏ B‡ ˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú3‡Ï - «≈¬»ƒƒ¿…«¿«¿»…
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קמר

קמר

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰‡ÓËÏ e¯LÎ‰4,BBˆ¯Ï ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú À¿¿¿À¿»«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒƒ¿
C¯„Ï ¯ˆBa‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡Lk5¯LÎ‰ - ƒ¿»»√»ƒ¬»«≈ƒ¿…À¿«

‰‡ÓËÏ6¯Èˆa‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿À¿»¿««ƒ∆…»¿«¿ƒ««»ƒ
‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â .‡ÓË - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ Ì‡Â ,ÏÏk¿»¿ƒ»¿»À¿»ƒ¿»¿»»∆¿≈»

e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ7˙bÏ ¯ˆBa‰ ÏÚ ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»»¿««≈««
Ú„ÈÏ BÓ¯ÎÏ ÒÎ Ì„‡L ÌÈÓÚtL ?¯LÎÓ ‡e‰L∆À¿»∆¿»ƒ∆»»ƒ¿»¿«¿≈«
˜c·Ï ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡ ËÁBÒÂ ,¯ˆa‰Ï ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ«¿ƒ»≈¿≈∆¿∆¬»ƒƒ¿…
Ïk‰ È¯‰L ,˙B¯eˆa‰ ÌÈ·Ú‰ Èab ÏÚ BÙlÊÓe Ba¿«¿««≈»¬»ƒ«¿∆¬≈«…

„ÓBÚ ‰ÎÈ¯„Ï8ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ ,„BÚÂ .9È¯‰ ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈∆≈«¿ƒ»»¬≈
CÚÓ˙Ó ‡e‰10Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰ È¯‰Â ÂÈÓÈÓ e‡ˆÈÂ ƒ¿«≈¿»¿≈»«¬≈«¿ƒ¬≈∆

Ô‰a ¯LÎÓ ‡ˆÓÂ ,Ú˜¯wa e·eÊÈ ‡lL11CÎÈÙÏ . ∆…»««¿«¿ƒ¿»À¿»»∆¿ƒ»
.¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰L ,e¯Êb»¿∆«≈««À¿«

בלשון2ֿ) "בצירה". נקראת ענבים קטיפת א. טו, שבת
- בוצר שונים: פירות לקטיפת שונים שמות ניתנו הקודש
תמרים. - גודר תאנים, - אורה זיתים, - מוסק ענבים,

צימוקים.3) שזב 4)לעשות במיץ שהורטבו אףֿעלֿפי
מרצון  עליהם נפל לא זה שמיץ מפני והטעם, מהם.
ה"א). פי"ב (לקמן בעלים רצון טעון והכשר הבעלים,

יין.5) והלל,6)לתעשיית שמאי מחלוקת שם, בשבת
לשמאי". הלל ליה "שתק שם: שאמרו מפני כשמאי, ופסק
הלל, שתק שמאי, של התקיפות טענותיו אחרי פירוש,
והלל  שמאי שתלמידי אמרו, א נז, ושם לו. שהודה משמע

נתקבלה. וגזירתם הבצירה, על א.7)גזרו יז, שם
בעלים.8) לרצון הורטבו כן, להניחו 9)ואם האשכול על

האחרים. האשכולות עליו יכבידו ושלא בסל 10)בנחת,
לדריכה. שעומד מפני מקפיד? אינו ולמה הלחץ. מפני

ראב"ד 11) (ראה מרצונו יוצאים (המיץ) מימיו שהרי
"הבצורות", הענבים על כאן כותב [רבינו וכסףֿמשנה).

נבצרו. שכבר אבוה:משמע בר רבה אמר שם, בגמרא אבל
מזה  ומשמע עליהם". טופח משקה עדיין בצירה, "ובשעת
פירושו  "הבצורות", ואולי בצירתם. לפני הענבים שמזלף
לא  אבל הוא, דחוק פירוש אמנם לבצירה. ועומדות בשלות

אחר]. ביאור מצאתי

.·¯ˆBa‰12ÌÈ·Ú13˜eL Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡L «≈¬»ƒ∆ƒ…»»»∆
˙bÏ Ô¯ÈÊÁÓ14˙eL¯Ï e‡B·iL „Ú e¯LÎ‰ ‡Ï - «¬ƒ»««…À¿¿«∆»ƒ¿

˙b‰15ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .16,e¯LÎ‰ - „a‰ ˙eL¯Ï e‡aL ««¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿««À¿¿
¯‡a˙iL BÓk17. ¿∆ƒ¿»≈

ה"ה.12) פי"א טהרות למוכרם.13)תוספתא עלֿמנת
יוכל 14) לא שאם וחשב קונים, שימצא בטוח היה לא

יין. לעשות לגת אותם יעביר - שלא 15)למוכרם עוד כל
רוצה  אינו ולפיכך קונים, שימצא אפשר לגת, הגיעו

מהענבים. משקה מוכשרים 16)שיתמצה אינם זיתים שם.
כל  כשימסוק מלאכתם? גמר ואימתי מלאכתם. גמר עד
(לקמן  הבד בבית אחת בבת לסוחטם שבדעתו הזיתים
גמר  שלא מפני מוכשרים, אינם למוכרם דעתו ואם ה"ח),
ומלמדת  ה"ו). (לקמן מכירתם חסירה שהרי מלאכתם,
למוכרם, בדעתו היה אבל זיתיו כל מסק שאם התוספתא,

הוכשרו  לא לסחיטה, יעבירם קונים ימצא לא שאם וחישב
לשון  והביא קיצר, ורבינו הבד. בית לרשות שיבואו עד

אין 17)התוספתא. - למוכרם דעתו שאם ו, הלכה לקמן
מלאכה  גמר שלפני בהי"ב, ולקמן מלאכה, גמר המסיקה
בטומאה, הבד לבית ולהוליכם בטומאה, ליטלם מותר
עד  אלא ממש, הבד בית לתוך מכניסם אינו שהטמא ומובן

הבד. בית

.‚¯ˆBa‰18ËÈ·Úa Ì˙e ÌÈ·Ú19ÏÚ ÔÁËML B‡ «≈¬»ƒ¿»»¿»ƒ∆¿»»«
ÔÈÏÚ‰ Èab20È¯‰L ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Lna e¯LÎ‰ - «≈∆»ƒÀ¿¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆∆¬≈

Ô˙ B‡ ÔÈÏÚ‰ ÏÚ ÁËL CÎÈÙÏe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ BzÚ„«¿«««¿ƒ¿ƒ»»««∆»ƒ»«
¯Ba BÓk ‡e‰L ,ËÈ·Ú‰ CB˙Ï21ÏË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆»ƒ∆¿¿ƒ»ƒ»«

‡ÓË Ô‰Ó22˙B‡ÓË ÂÈ„iL ÈÓ B‡23¯ˆa .Ô‡nË - ≈∆»≈ƒ∆»»¿≈ƒ¿»»«
ÌÈlÒÏ Ô˙Â24‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡25,e¯LÎ‰ ‡Ï - ¿»«¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»…À¿¿

CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈«¿ƒ«««¿∆«≈≈∆¿ƒ»
˙BÚw·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÎB‡Â Ô‰Ó ‡Óh‰ ÏËB≈«»≈≈∆¿≈¿««ƒ∆≈¿À»

˙BÙhÓe26‰¯B‰Ë ˙b‰ È¯‰ - ˙bÏ27‡Ï È¯‰L , ¿«¿««¬≈««¿»∆¬≈…
e¯LÎ‰28‰ÏÈÎ‡Ï e¯ˆ· È¯‰Â29ÏËBp‰ ÔÎÂ .30ÔÓ À¿¿«¬≈ƒ¿¿«¬ƒ»¿≈«≈ƒ

‰Ó„‡ ÏL ÁËLn‰ ÔÓe ÌÈlq‰31¯È˙B‰Â ÏÎ‡Â ««ƒƒ««¿≈«∆¬»»¿»«¿ƒ
˙bÏ Ô˜¯Êe ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk32ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,33 ƒ¿»¿»«ƒ¿»»««¿««ƒ∆««ƒ

e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ÊzÓ34. ¿«≈«»¬»ƒ…À¿¿

מ"ד.18) פ"י הענבים 19)טהרות את בה שנותנים חפירה
והר"ש  למשנתנו. בפירושו (רבינו בגת לדריכה העומדים

גדול). כלי - הענבים 20)פירש את לגת ליתן עלֿמנת
מיץ. עליהם שנטף העלים עם שם 21)ביחד שמתאסף
לגת. ונותנים אותו ומוציאים שנטמא 22)המיץ, אדם

לטומאה,23)גופו. בראשון שנגעו כגון טהור, והגוף
עליהן  שמר שלא ידיים, סתם או אדם, מטמא שאינו

אבות ה,בטהר  הלכות ראה שניות. שתהיינה גזרו וחכמים
וה"י. ה"ח, פ"ח דולף 24)הטומאות והמיץ קלועים,

לאיבוד. לשטוח 25)והולך המיוחד הקרקע פני על מקום
הענבים. מ"ה.26)עליו לא 27)שם שבגת הענבים

מוכשרים. הם אם אפילו הענבים 28)נטמאו פירוש,
לרצון. שלא נוטף שהמיץ מפני הוכשרו, לא אוכל שהוא

כמי 29) ודינו המנטף, המיץ על משקה תורת אין ולפיכך
ה"א). פ"י (למעלה מכשירים ואין מטמאים שאין פירות
מחמת  המיץ טיפת נטמאת לא למה מנמקת זו פיסקא
מטמאים  משקין שהרי שבגת, הענבים את ותטמא הידיים

שהם. ה"ז.30)בכל פי"א טהרות המדובר 31)תוספתא
לרצונו. שלא יוצא והמיץ לאכילה, בידיים 32)כשבצרם

לגת.33)טמאות. שזרקם לפני דעת 34)שהתמצה
מכשיר  אינו כלל משקה תורת עליו שאין שהמיץ רבינו,
"טהור", כתוב שלפנינו בתוספתא לגת. כשירד אפילו
מכיוון  הטמאות, מידיו נטמאו שלא כפשוטו לפרש ואפשר
לאכילה, נבצרו שהרי לגת, שהגיעו לפני הוכשרו שלא
גלויה  סתירה כאן ולכאורה הוכשרו", "לא כותב רבינו אולם
הוכשרו  לדורכן הסלים מן לקח שאם ד, בהלכה לדבריו
עלֿמנת  נטל בין לחלק יש אולם הראב"ד). השגת (ראה
עלֿמנת  נטל לבין לגת, לבוצר דומה זו שנטילה לדורכם,
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קמב אוכלין קמב טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דבר  על חכמים גזרו ולא גדולה, לא כמות ונשתיירה לאכול
הבדל  על ברמיזה מעיר עצמו ורבינו כסףֿמשנה). (ע"פ זה
כתב  וכאן לדורכן", מהן "ולקח כתב ד בהלכה זה. הגיוני
בכמות  כאן שהמדובר מלמדנו זה לשון שינוי לגת". "וזרקו
תשומת  בלי לגת אותם "זורקים" שהבעלים חשובה, בלתי
אבל  לאכילה, בבוצר המדובר זו הלכה בכל מיוחדת. לב
אףֿעלֿפי  חכמים מגזירת הוכשרו הרי לגת כשבצר

הכשירם. לא מהם הנוטף שהמשקה

.„ÌÈ·Ú35‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡ ÌÈlÒa eÈ‰L ¬»ƒ∆»¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»
e¯LÎ‰ - ÔÎ¯„Ï Ô‰Ó Á˜ÏÂ36Ô‰Ó ÁwÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿»«≈∆¿»¿»À¿¿¿ƒ»»ƒƒ«≈∆

.Ô‡nËÈÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ÁwÈ ‡lL È„k ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa¿»«ƒ¿¿≈∆…ƒ«≈∆«»≈ƒ«¿≈

(כסףֿמשנה).35) שם כמו 36)תוספתא חכמים, מתקנת
הקודמת. בהלכה שכתבנו מה ראה לגת. הבוצר

.‰Ì¯k37Ò¯t‰ ˙È·a „ÓBÚ ‡e‰L38¯ˆBa‰ - ∆∆∆≈¿≈«¿»«≈
¯LÎÓ BÈ‡ ˙bÏ B˙B‡39˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ««≈À¿»»¿«∆¿≈

Ò¯t‰40Ì‰È¯·cÓ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ .41, «¿»ƒ¿À¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯·cÓ ¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰Â42BÊ ‰¯Ê‚a el˜‰ , ¿«≈««À¿«ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»

˙ÈaÓ ‡ˆiL „Ú ¯LÎÓ ‰È‰iL ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆ƒ¿∆À¿»«∆≈≈ƒ≈
Ò¯t‰43˙bÏ Ò¯t‰ ˙È·a ¯ˆ·Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿ƒ»»∆ƒ¿…¿≈«¿»««

ÌÈÏk‰ ˙‡Â ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ¯‰ËÓ - ‰¯‰Ëa44‰fÓe , ¿»√»¿«≈∆«¿ƒ¿∆«≈ƒ«∆
Ì‰ÈÏÚ45ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL46ÔLÓL ·È¯ÚÓe47È„k , ¬≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»¿≈

ÈtÓ ‡l‡ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ÔÈl˜Ó ÔÈ‡L ¯Èk‰Ï¿«ƒ∆≈¿ƒƒ¿À¿«≈«¿»∆»ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡e‰L48ÔÈ‡ÈˆBÓe ÔÈ¯ˆB·e ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â , ∆»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ

Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ49Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡Â , ¿≈«¿»«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆
˙bÏ ÔÈÎÈÏBÓe50a el‡ eÚ‚ Ì‡Â .el‡51ÔÈ‡ÓË - ƒƒ««¿ƒ»¿≈¿≈¿≈ƒ

ÔÈ‡nËÓe52Ò¯t‰ ˙È·aL ÌÈL‡‰L .ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆»¬»ƒ∆¿≈«¿»
Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ıeÁaL Ô˙B‡Ï ÔÈ‡nËÓe ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆«¿ƒ»
e¯LÎ‰ È¯‰L ,ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ô‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆¬≈À¿¿

.Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ e‡ˆiMÓƒ∆»¿¿≈«¿»

מ"א.37) פי"ח וגזרו 38)אהלות  קבר, בו שנחרש שדה
כגודל  בעצם נגע שמא לתוכו, הנכנסים על טומאה חכמים
התורה  מן מטמאה כשעורה ועצם בה, הרגיש ולא שעורה
נתבארו  הפרס, בית ודיני ה"י. פ"ב מת טומאת (הלכות

שם). יוד בית 39)בפרק בטומאת נטמאו לא ולפיכך
חכמים, מגזירת מוכשר לגת הנבצר שכל אףֿעלֿפי הפרס,

א. בהלכה בית 40)כלמעלה משטח הענבים שיצאו וברגע
מאליהם. מוכשרים ונעשו זו גזירה עליהם חלה הפרס,

חכמים.41) גזירות 42)מגזירת לשתי אנו צריכים כן, ואם
ולטמאם. כמוכשרים הענבים את לדון כדי חכמים,

הבצירה.43) את לאפשר טהורים 44)כדי הם ואפילו
בטמאים). שהמדובר מפרש, והר"ש שם. בפירושו (רבינו

מת.45) טמא כדין פרה, אפר מיום 46)מי השלישי ביום
ממנו. ובשביעי בטהרתם, מכניסים 47)שהתחיל ואין

מת  טמא כדין השמש, שקיעת אחר עד בכרם לעבודה אותם
נגע 48)ממש. שמא הספק, מפני היא הפרס בית טומאת

הטורח  כל ולמה למעלה. שביארנו כמו כשעורה בעצם
מותר  ודאי לטמא שגם יחשבו לא שהבוצרים כדי הזה?

לגת. למעלה.49)לבצור שנתבאר כמו הוכשרו, ומיד
שיפלטו 50) במיץ דאורייתא הכשר יוכשרו שהענבים מפני

בית  שטומאת הבוצרים, בנגיעת ויתטמאו הולכתם, אגב
- אחת חכמים גזירת אלא כאן אין שהרי עליהם, הפרס
[ר"ש  גזירות. בשתי אלא הקלו ולא - הפרס בית גזירת

מפני מפרש והרא"ש שם. לא בפירושו בטהורים, שאפשר
בטמאים]. בטהורים.51)התירו הטמאים, האנשים

"ומטמאין".52) תימן: בכת"י וכן (ר"מ), רומא בדפוס

.Â˜ÒBn‰53‡Ï - ˜eMa Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔL·ÎÏ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ «≈∆≈»¿»¿»¿»¿»«…
¯‡Lk ,ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú e¯LÎ‰À¿¿«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒ¿»ƒ¿»

ÂÈ˙ÈÊ ˜ÒBn‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÎ‡‰54„a‰ ˙È·a C¯„Ï55‡Ï - »√»ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿…¿≈««…
ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú e¯LÎ‰56e¯LÎÈ ‰Ó ÈtÓe . À¿¿«∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿≈»À¿¿

e¯LÎ‰L Ô˙˜ÊÁL ?ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»∆∆¿»»∆À¿¿
Ï‰na57ÔÈÁB eÈ‰iL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰lL «…«∆»∆∆¬≈∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ Ï·‡ .C¯„Ï58Ï‰n‰ ÔÈ‡ - ƒ¿…¬»…∆∆ƒ»≈¿«¿»≈«…«
BÓei˜a ‰ˆB¯ BÈ‡L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰59. «≈≈∆«¿ƒƒ¿≈∆≈∆¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈÊ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿¬≈∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ60ÏÎk ,ÌÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - «¿ƒ¿≈ƒ≈»≈∆»¿«»»¿»

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ .e¯LÎ‰ ‡lL ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ∆…À¿¿»¿¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ
Ôlk e‡ÓË - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡61ÔÈ˜Ln‰L ; ««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿À»∆««¿ƒ

‡nËÓ Ï‰n‰Â ,Ô‰aL Ï‰n‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«…«∆»∆¿«…«¿«≈
ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ Ô‰Ó ‡ˆiL Ï‰n‰L .Ôlk ˙‡∆À»∆«…«∆»»≈∆««¿«¿«¿»

.¯ÈLÎÓe ‡nË˙Óe ‰˜LÓ ·eLÁ»«¿∆ƒ¿«≈«¿ƒ

זיתים 53) למסוק שמותר מודים הכל אמרו א טו, בשבת
הבד, בבית לסחיטה עומדים כשהם אפילו טמאות, בידיים

בשוק. למוכרם או לאכילה פ"ט 54)ומכלֿשכן טהרות
יהיה ונו 55)מ"א. ונוח שיתרככו כדי במעטן, אותם תן

שמנם. שם.56)להוציא במשנה וחכמים גמליאל כרבן
במעטן  ולהניח למסוק משיגמור מלאכתם? גמר ומאימתי
(ראה  לסחיטה הבד לבית להעבירם שבדעתו הזיתים כל את

ח). במעטן.57)הלכה הזיתים מן המתמצה נוזל
כדי 58) מעטן, לאותו זיתים עוד להוסיף הזיתים בעל בדעת

ביחד. רוצה 59)לסוחטם אינו ה"א. פ"י טהרות תוספתא
למעטן, האחרונים שיגיעו לפני הראשונים הזיתים שיתרככו
ישראל  (תפארת ויתקלקלו מדאי יותר יתרככו שלא כדי

שם). כמו 60)במשנתנו הוכשרו, שלא אוכלין שנטמאים
הי"ג. בפ"ב למעלה מטמאים 61)שנתבאר טמאים משקין

מ"ג. פ"ט בטהרות כחכמים פסק כו). הלכה (שם שהם בכל

.Ê˙È·Á62ÌÈÏbÏ‚Ó ÌÈ˙ÈÊ ÏL63·˜Ï CÈ¯ˆ - »ƒ∆≈ƒ¿À¿»ƒ»ƒƒ¿…
el‡ È¯‰ - ·w ‡Ï Ì‡Â ;Ï‰n‰ ‡ˆiL È„k ˙È·Á‰∆»ƒ¿≈∆≈≈«…«¿ƒ…ƒ≈¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ64Ìp‰Â ÌÈ¯ÓL ‰eÓ˙Òe d·w .65ÌÈÏeÏa À¿»ƒƒ¿»¿»»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ
È¯‰L ,BBˆ¯a ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯LÎÓ ÌÈ‡ - Ï‰na«…«≈»À¿»ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿∆¬≈

d·w66. ƒ¿»

מ"ו.62) פ"ד ועומדים 63)עדיות ומקובצים מלוחים
שם). בפירושו (רבינו אינו 64)לאכילה שהוא ואףֿעלֿפי

ואם  הזיתים. יתקלקלו שלא כדי בו הוא רוצה למוהל, צריך
זו  הלכה במוהל. רוצה שאינו דעתו גילה החבית את ניקב
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קמג

קמג

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

וביתֿהלל  מקילים שביתֿשמאי ההלכות בין שם מנויה
ובין  להקל בין כביתֿהלל, מקום בכל והלכה מחמירים.

שהכוונה 65)להחמיר. לפרש גם ואפשר הזיתים.
ביתֿהלל 66)לשמרים. מודים שבזה אמרו, שם במשנה

מוכשרים.שאי  נם

.Á?ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób È˙ÓÈ‡Ó ,‰ÎÈ¯„Ï Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»≈≈»«¿«¿«¿»
Ô˙˜ÈÒÓ ¯ÓbzMÓ67.‰ÎÈ¯„Ï ÌÈÎeÓe ÌÈÁpÓ eÈ‰ÈÂ ƒ∆ƒ»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À»ƒ»ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ó e‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿¬≈∆«¿ƒ¿…»¿≈∆
e¯LÎ‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ68Ï·‡ . «¿ƒƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»À¿¿¬»

eÚÈÊ‰Â eÎÚÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL Ì„…̃∆∆ƒ¿¿»¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«¬¿≈ƒ
Á˙Â˜ÒÓlÓ ¯Ób .ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰È˜LÓa e¯a ¿ƒ¿«¿¿«¿≈∆≈»À¿»ƒ»«ƒƒ¿…
ÂÈ˙ÈÊ69ÁwÏ „È˙Ú Ï·‡70ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙ÈÊ ≈»¬»»ƒƒ«≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ

·˜ B‡ ‡l‡ ÛÈÒB‰Ï „È˙Ú BÈ‡ elÙ‡ ,Ì‰ÈÏÚ71B‡ ¬≈∆¬ƒ≈»ƒ¿ƒ∆»«
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈa˜72el‡ È¯‰ - ««ƒ…À¿¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ73¯Ób .74ÁwlÓ75˙BÂÏÏ „È˙Ú Ï·‡76 À¿»ƒ»«ƒƒ«¬»»ƒƒ¿
ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰zLÓa ˜qÚ˙ B‡ Ò‡ BÚ¯‡Â ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿≈¿…∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆¿…ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„Ú -¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿≈»¿«¿ƒÀ¿»

˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê elÙ‡Â77.ÌÈ¯B‰Ë - Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎl‰Ó «¬ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ

הבד 67) לבית להעבירם אלא עליהם, להוסיף בדעתו שאין
ב). משנה שם סתם 68)(ראה אמר (שם) גמליאל רבן

ומשמע  אחר, תנאי כל הוסיף ולא מלאכתן", "משתיגמר
כאן  בדבריו לראות [יש מכשיר. עצמו מלאכה שגמר מזה
במוהל  שהוכשרו "שחזקתן בה"ו: שכתב למה סתירה
רואים  אנו כשאין כאן כוונתו לפרש אפשר ובדוחק שלהן".
נתייבש. או בזיתים ונבלע שהיה אפשר אבל משקה, שם
בני  זיתיו את "הגומר שנינו: ה"א, פ"י טהרות ובתוספתא
ביתֿ לדברי חזרנו למעטן), והכנסתם מסיקתם (ביום יומן
מפני  התוספתא, מבארי ופירשו ביתֿהלל". ולדברי שמאי
שאינם  כחכמים הלכה נפסקה מלאכתם גמר שלפני
שאם  זו, תוספתא מלמדת ביתֿהלל, דעת נגד מוכשרים,
חוזרים  אנו מוהל, להוציא הספיקו וטרם מלאכתם נגמרה
שביתֿשמאי  שם, במשנה וביתֿהלל ביתֿשמאי למחלוקת
זה  שלושה משיתחברו אומרים וביתֿהלל משיזיעו, אומרים
להקל, באו וחכמים גמליאל שרבן מבאר, שם והגר"א לזה.
לא  אבל מוכשרים, אינם מלאכתם נגמרה שלא זמן שכל
מוכשרים  אינם מלאכתם נגמרה שאפילו וסוברים להחמיר.
ויש  ב"ה. לדברי שיתחברו עד או ב"ש, לדברי - שיזיעו עד
זו]. תוספתא מדברי נטה למה רבינו על לתמוה

ה"ח.69) פ"י אחר.70)תוספתא מכרם להביא או לקנות
בסאה.71) מששה אחד עתיקה, להוסיף,72)מדה רצונו

יוכשרו. לא שזיתיו כוונה מתוך בזה 73)בא ראו חכמים
לו. תועיל שערמתו להסכים ואין פ"ט 74)ערמה, טהרות

כספו.75)מ"ב. כל כבר שהוציא היה 76)מפני בדעתו
ההכשר. מניעת לשם ולא רווח, הוספת לשם כך לעשות

חמורה.77) טומאה שמטמאים

.ËÔËBÚ‰78ÌÈca ÈLa ÂÈ˙ÈÊ79˙Á‡ ¯ÓbL ÔÂÈk -80 »≈≈»ƒ¿≈«ƒ≈»∆»«««
.‰‡ÓË Ïa˜Ï e¯LÎ‰ Ô‰Ó≈∆À¿¿¿«≈À¿»

ה"ב.78) פ"י תוספתא למעטן. הרבה 79)נותן לו יש
אחת. בבת כולם את לסחוט בדעתו ואין זיתים,

בבת 80) לסוחטם שבדעתו הזיתים את במעטן ולתת למסוק
אחת.

.È˜ÒBn‰81Ì„È¯B‰Ï „È˙ÚÂ ÔBÈÏÚ‰ ÏÈÏba ÂÈ˙ÈÊ «≈≈»«»ƒ»∆¿¿»ƒ¿ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰ ÏÈÏbÏ82Ì„È¯BiL „Ú83 «»ƒ««¿≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ≈

¯Á‡ Ï·‡ ;˜ÒÓiL Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ ·MÁL ‡e‰Â .ÌLÏ¿»¿∆ƒ≈¬≈∆…∆∆ƒ¿…¬»««
¯Ób .e¯LÎ‰ ‡l‡ ,˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ˜ÒÓiL∆ƒ¿…≈««¬»»∆∆∆»À¿¿»«

Ô¯ÎÓÏ „È˙ÚÂ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡84e¯LÎ‰ ‡Ï -85„È˙Ú . ∆≈»¿»ƒ¿»¿»…À¿¿»ƒ
ÔÈÏÚa Ô˙BtÁÏ86e¯LÎ‰ -87.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ¿«»¿»ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

להוסיף.82)שם.81) דעתו אין הנתינה 83)אפילו
שבדעתו  מפני מלאכה, גמר אינה העליון, בגליל במעטן
תחתון  וגליל עליון גליל אחר. למקום הזיתים את להעביר
לשני. אחד ממקום העברה מחשבת כל אלא דוקא, לאו
השמן. תעשיית שם שגשגה שבתקופתם מפני "גליל" ונקט

ה"ב.84) לסחוט 85)שם כשדעתו מכשירה מלאכה גמר
סז). הערה ה"ח, למעלה עליהם 86)(ראה לשמור כדי
האבק. מפני או הגשם שדעתו 87)מפני אףֿעלֿפי

נגמרה, עצמה הזיתים שמלאכת מפני בעלים, חיפוי להוסיף
היא. בפני מלאכה והחיפוי

.‡ÈÁ˜Bl‰88Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ ÔËÚÓ «≈««¬«≈ƒƒ»≈»ƒƒ
˜ÒBÓ LÈ89‰‡ÓËa eOÚÈ - ‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ90‰fL , ≈≈«¿≈»¬»»«¬¿À¿»∆∆

¯ÓbL ˙˜ÊÁa91ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡Â .92‰Ê ÔËÚÓ :¯ÓBÏ ¿∆¿«∆»«¿∆¡»«»»∆««¬»∆
ÂÈz¯Ó‚ ‡Ï93. …¿«¿ƒ

ה"ג.88) הגוי 89)שם של מוסקים זיתים שם  ונמצאים
שבמעטן. הזיתים עם נמכרו אפשר 90)שלא פירוש,

הגוי, במגע נטמאו שכבר מפני טמאות, בידיים בהם לטפל
הזיתים  את למעטן להוסיף רצה שהגוי אומרים אנו ואין
ולא  מלאכתם נגמרה לא ואםֿכן האדמה, פני על הנמצאים
"יעשו  [המלים: מוסק. שם אין אם וכלֿשכן הוכשרו.
ראה  אחרים. מבמקומות אחרת כאן מתפרשים בטומאה"

הי"ב]. מה 91)לקמן למכור אלא להוסיף בדעתו היה לא
במעטן. נתן בדעתי 93)שם.92)שכבר היה  פירוש,

אנו  אין וטהרה טומאה על נאמן שאינו פי על ואף להוסיף
פ"י  ומושב משכב הלכות (ראה בזדון שישקר בו חושדים

ה"א).

.·ÈÏhÏ ‰ˆB¯‰94ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ »∆ƒ…ƒ≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»
‰‡ÓËa Ô‰Ó ÏËB ‰Ê È¯‰ - C¯„ÏÂ95˙È·Ï CÈÏBÓe ¿ƒ¿…¬≈∆≈≈∆¿À¿»ƒ¿≈
‰‡ÓËa ¯‡M‰ ‰qÎÓe ‰‡ÓËa „a‰96,LLBÁ BÈ‡Â ««¿À¿»¿«∆«¿»¿À¿»¿≈≈

.‰‡ÓË eÏa˜iL È„k e¯LÎ‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…À¿¿¿≈∆¿«¿À¿»

ז.94) פ"ט, טהרות ובכלים 95)משנה טמאות בידים
יתטמאו. ולא הוכשרו שלא מפני הזיתים 96)טמאים,

כבית  מהם. שנטל לפני שהיה כמו דינם במעטן, שנותרו
הילל: בית מסיימים ה"ח פ"י שם [בתוספתא במשנתנו. הלל
טמאים  אלו הרי עקר ואם האם כל את יעקור שלא "ובלבד
פירוש, טמאים". אלו הרי הערים ואם יערים שלא ובלבד ...
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קמד אוכלין קמד טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

תנאי: ועוד שבמעטן. הגוש כל את הבד לבית יעביר שלא
מחשבה  ולא כנה רצון יהיה להוסיף, שברצונו שאמירתו
השמיט  למה הדבר ותמוה יוכשרו. שלא כדי ערמומית,
על  סמך שב"הערים" ונראה אלה? ביתֿהלל תנאי שני רבינו
מזה  ללמוד אפשר האום כל ועקירת בה"ח, שכתב מה

"השאר"]. ומכסה שאמר

.‚ÈÁÈpn‰97L˙BÎa ÂÈ˙ÈÊ ˙‡98eÈzÓiL È„k99eÈ‰ÈÂ ««ƒ«∆≈»¿∆¿≈∆«¿ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - L˙k‰Ï ÌÈÁB100ÔÁÈp‰ . ƒ¿ƒ»≈¬≈≈À¿»ƒƒƒ»

ÔÈ‡ - eÈzÓiL ¯Á‡ ÌÁÏÓiLÂ eÈzÓiL∆«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈««∆«¿ƒ≈»
ÔÈ¯LÎÓ101ÔL·ÎÏ Ô‰ÈÏÚ BzÚ„ È¯‰L ,102. À¿»ƒ∆¬≈«¿¬≈∆¿»¿»

מ"ה.97) זיתים 98)שם בה שכותשים גדולה במכתשת
לאכילה. "שימתונו",99)העומדים הגירסא במשנתנו

אמרו: א יח, בתרא [בבבא ויתרככו. שיתלחלחו פירוש,
הכותל. את מזיקה לחלוחית פירוש לכותל", קשי "מתנותא
"שימתינו" מפרש מ"ב, פ"ו למכשירין בפירושו רבינו אמנם
כך]. לפרש קשה כאן אבל ארוך, זמן שיתקיימו -

מהם.100) היוצא במשקה שם.101)הוכשרו כביתֿהלל
מלאכתם.102) נגמרה ולא

.„ÈÚˆBt‰103‰Óe¯z ÏL ÌÈ˙ÈÊ104- ˙B‡ÓË ÌÈ„Èa «≈«≈ƒ∆¿»¿»«ƒ¿≈
ÔÏÒt105ÔÚˆt .ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡È‰ Ô˙ÚÈˆtL ,106 ¿»»∆¿ƒ»»ƒ¿«¿«¿»¿»»

ÁÏÓa Ô‚ÙÒÏ107e¯LÎ‰ ‡Ï -108ÔÎÂ .109ÔÚˆt Ì‡ ¿»¿»¿∆«…À¿¿¿≈ƒ¿»»
˜Òn‰Ï eÚÈb‰Â ÔÓL Ô‰a LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ110‡Ï - ≈«ƒ≈»∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»≈…

e¯LÎ‰111. À¿¿

שם.103) סתם,104)מבקע. "זיתים" כתוב במשנתנו
הבאה). ההערה (ראה תרומה" "של הוסיף: ורבינו

[גם 105) התרומה. את פוסל ושני לטומאה, שניות ידיים
משמע  "טימאן", בה שכתוב המשנה מלשון רבינו שינה כאן
לאו  "טימאן" שלדעתו ונראה אחרים. פוסלים שהזיתים
טמאות. בידיים ממגעם שנפסלו - המשנה וכוונת דוקא,
הנפצעים  הזיתים שעל הלחלוחית רבינו שלדעת מזה, ויוצא
שהיא  מפני גם ואולי הזעירה, כמותה מפני נטמאה לא
נאלץ  כך ומתוך משקה, תורת עליה חלה לא לאיבוד הולכת
פוסלות  אינן ידיים שהרי בתרומה, משנתנו להעמיד רבינו
אולם  פציעתם. לפני כשהוכשרו והמדובר חולין. אוכל
הבבא  כמו - הוכשרו שלא בחולין פירשו והרא"ש  הר"ש
מטמאות  שידיים מידיו, נטמאו שיצאו והמשקין - הראשונה
להיות  משקין מטמא התרומה את הפוסל שכל חולין, משקה
בכל  מטמאים שמשקין הזיתים, את מטמאים והם ראשון,

א.106)שהם]. קמה, יפה 107)שבת נדבק אינו המלח
- פציעתם ע"י היוצא במוהל נרטבו ואם יבשים, בדברים

וכן 108)יידבק. זו, בבא מלאכתם. נגמרה לא שהרי
הכשר  ולענין הוכשרו, שלא בזיתים עוסקות שאחריה הבבא

לחולין. תרומה  בין הבדל בשלו 110)שם.109)אין
למסיקה. וראויים כלל 111)כבר, מעוניין שאינו מפני

לאיבוד. הולך והוא היוצא, במשקה

.ÂËÁÈpn‰112Ô¯b¯‚Ï ˙ba ÌÈ˙ÈÊ113elÙ‡ ,ÔLaÈÏe ««ƒ«≈ƒ««¿«¿¿»¿«¿»¬ƒ
‰n‡ Ìe¯ Ì‰114ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -115˙Èaa Ô˙ . ≈«»≈»À¿»ƒ¿»»««ƒ

e˜ÏiL116‚bÏ Ô˙BÏÚ‰Ï „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,117B‡ , ∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿«¬»««
ÌÁ˙ÙÏ „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ÏiL ‚ba Ô˙pL∆¿»»««∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»¿»

Ô˙B‡ ÒÈ¯ÙÈÂ118ÌÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -119˙Èaa Ô˙ . ¿«¿ƒ»¬≈≈À¿»ƒ¿»»««ƒ
¯BÓLiL „Ú120¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÎÈÏBiL „Ú B‡ Bbb ˙‡ «∆ƒ¿∆««∆ƒ≈¿»«≈

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -121. ≈»À¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»

ה"ו.112) פ"ו נקראים 113)טהרות מיובשים פירות
גרגרים  שייעשו עד לייבש פירוש "לגרגר", ומכאן גרגירים,

למשנתנו). בפירושו (רבינו לאכילה כן,114)טובים ואם
מתמצה  ובינתיים להתייבש, ממהרים אינם התחתונים

ומרטיבם. רוצה 115)משקה אינו לייבשם שהתכוון מפני
גורס  [הר"ש הייבוש. את מעכבת הרטיבות שהרי שיורטבו,
את  מייפה שהמיץ ומפרש, מוכשרים" אלו "הרי במשנתנו

בו]. רוצה הוא ולפיכך הזיתים, קצת 116)טעם שיכמשו
שם). שיתייבשו.117)(רבינו כדי כמישתם, אחרי

לחצאים.118) בזיעה 119)יחתכם רוצה שהוא מפני
לעיפוש. במשנה.120)הגורמת כגירסתנו "ׁשיׁשמר" ְֵֶַצ"ל

עליו, השטוחים הפירות על לשמור ראוי שיעשהו פירוש,
על  שישמור לשומר, סוכה יבנה או מעקה שיקיפהו כגון

הגנבים. מפני מיץ,121)הזיתים כאן שיוציאו רוצה ואינו
אחר. למקום הזיתים את כשיעביר לאיבוד, ילך שהרי
היא  ומסיקתם לאכילה, העומדים בזיתים עוסקת זו [הלכה
הוכשרו]. - בעלים ברצון כשהורטבו ולפיכך מלאכתם, גמר

.ÊËÔËBÚ‰122ÂÈ˙ÈÊ123Ì˙ÁÂ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a »≈≈»ƒ¿«»»∆¿»«¿»«
.¯Á‡ Ì˙BÁÂ ¯Á‡ ÁzÙÓ BÏ LÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡ -≈≈∆»≈«¿≈««≈¿»«≈
È¯‰ - Áe˙t ÁzÙÓe Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»»¿À¿»«¿≈«»«¬≈

ÔÈ¯B‰Ë el‡124¯B¯ˆ elÙ‡ ,e¯Ó‡L Ì˙BÁÂ .125B‡ ≈¿ƒ¿»∆»¿¬ƒ¿
ÌÒÈ˜126ÌL eÈ‰ .127LLBÁ BÈ‡ - ÔÈ˜„Òe ÔÈ¯BÁ ≈»»»ƒ¿»ƒ≈≈

ÏL ˙BBlÁ ÌL eÈ‰ .ÔËÈÒÓe ‰˜ ÒÈÎÓ ‡nL∆»«¿ƒ»∆¿ƒ»»»«∆
ÌÈÁ˙Ùk ˙BBc - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡128. «¿»»¿»ƒƒƒ¿»ƒ

עז.122) הערה ה"ד.123)ראה פ"י טהרות תוספתא
כגנב,124) ייתפס שלא שם, להכנס ירא שעםֿהארץ מפני

נכנסו  ולא ונמלכו החותם את שברו שגנבים אומרים ואנו
וחתם  נעל לא ואם הט"ו). פי"ב ומושב משכב הלכות (ראה
ולומר: להתנצל שיכול מפני להיכנס, מפחד עםֿהארץ אין
טמאים. הזיתים ולפיכך שאכנס, מקפיד שאינך חשבתי

קטנה.125) עץ.126)אבן שבו 127)חתיכת בבית
שאפשר 128)המעטן. לפי טמאים, - וחתם נעל לא שאם

שכזה. חלון דרך יתירה התאמצות בלי להיכנס לאדם

.ÊÈC¯Bc‰129‰‡ÓËa130„a‰ ˙Èa ÈÏk ¯‰ËÏ ‰ˆ¯Â «≈¿À¿»¿»»¿«≈¿≈≈««
Ï˜Ú‰Â131„ˆÈk ,Ô‰a eÚÏ·pL ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ¿»≈∆ƒ««¿ƒ«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»∆≈«

ÏLÂ ,ÁÈ„Ó - ÌÈ·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ÈÏk ?‰OÚÈ«¬∆¿ƒ∆≈¿∆¬»ƒ≈ƒ«¿∆
ÌÈ¯Ò132Ô‰a ‡ˆBiÎÂ133Ô·bÓ -134ÈÓb ÏLÂ ,135- ¿»ƒ¿«≈»∆¿«¿»¿∆¿ƒ
ÔMÈÓ136‡ ÔÈnÁa ÔËÏBÁ B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏkB ¿«¿»»¿≈»»…∆¿»¿«ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÈÓa137ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ , ¿≈≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»
ÔÈÁl˜Ó138ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓ CB˙Ï B‡139ÌÈzL ¿«¿ƒ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â ,˙BÚL ‰¯OÚ∆¿≈»¿««»«¿ƒ∆«≈ƒ∆¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë140.‰¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈»∆¿»√»
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קמה

קמה

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה"י.129) פי"א שם ותוספתא ח. פ"ו, טהרות משנה
ונטמאו.130) הטמא ביין הגת כלי כל רבינו 131)ונרטבו

לקבצם  הדריכה בשעת הזיתים סביב "היקף מפרש: במשנה,
בה  ונותנים מסורגת, קופה כעין מפרש והר"ש ולחברם".
ויוצא  כבדים דברים עליהם ומניחים דריכתם, אחרי הזיתים

הסריגה. נקבי דרך השמן נראה 132)מותר קרשים.
מהוקצעים. שאינם לקרשים להם,133)שהכוונה והדומים

שעליהם. הרטיבות את מעבירה אינה שהדחה
באוויר.134) או הרבה.135)בשמש שסופג עשב מין
ישראל).136) (תפארת וניגוב הדחה מים 137)וצריכים

א). עה, זרה עבודה במסכת (רש"י זיתים בהם שנתבשלו

השלמות). (ראה חמים זיתים למי שהכוונה מובן
חזק.138) גמליאל 139)בזרם בן שמעון כר' זורמים.

"אם  יוסי: ר' אמר [במשנתנו שם. בתוספתא יוסי ר' בשם
מסיים  ורבינו זרם). = (שיבולת דיו" הנהר, בשיבולת נותנן

ברו  יוסי". כר' הלכה "ואין ואולי שם: כאן. בו שחזר ר
12 בנהר שישהו מצריך אינו במשנתנו יוסי שר' דעתו,

בית 140)שעות]. להם שאין עץ כל פשוטי להוציא
קיבול.

øOò íéðL ÷øt1 ¤¤§¥¨¨
ואחר 1) בעלים, ברצון שיהיה צריך אוכלין שהכשר יבאר

ברצון  בתחילה האוכל על שנפל משקה מהקרקע. שנעקרו
ברצון. שלא מהקרקע שנתלשו משקין בהיפך. או בסוף ולא
ילקה  שלא או שתודח כדי הכותל על קערה הכופה ודין

הכותל. שיודח או הכותל,

.‡ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c - ÔÈÏÎ‡ ¯LÎ‰ È¯·c Ïk»ƒ¿≈∆¿≈√»ƒƒ¿≈«»»≈ƒƒ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆∆∆∆¡«¿ƒÀ««ƒ«∆«

ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ¯‡L „Á‡Â ÌÈn‰ „Á‡ -2‡e‰Â . ∆»««ƒ¿∆»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
ÌÈÏÚa ÔBˆ¯a Ì‰ÈÏÚ Ô˙piL3ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡Â ∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿¿»ƒ¿««∆∆∆¿ƒ

Ú˜¯w‰4‡a ‡lL Ú¯Ê EÏ ÔÈ‡L ‡e‰ Úe„È ¯·cL . ««¿«∆»»»«∆≈¿∆«∆…»
¯aÁÓ ‡e‰Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ5'ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ' ¯Ó‡ ‡Ï , »»«ƒ¿∆¿À»…∆¡«¿ƒÀ««ƒ

.ÔÈ˜Ln‰ eLÏ˙Â ÔÈÏÎ‡‰ e¯˜ÚpL ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««∆∆∆¿»√»ƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ

שבעה.2) הם המים עם שביחד המשקין לששת הכוונה
דבש, טל, חלב, שמן, דם, יין, המשקין: שבעת הם ואלה

דם). שחט יד תיבות: (ראשי מ"א.3)מים פ"א מכשירין
"לרצון  מפרש ורבינו סתם, "לרצון" אמרו שם במשנה
רצון  קובע - ברצון התלוי שבדבר מחייב, ההגיון כי בעלים,
ה"ב). פ"א למעלה (ראה אחרים של רצונם ולא בעלים

אני 4) "ומוציא ה"ג: ח פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת
שאינן  ומערות שיחין לבורות שירדו את הכשר) (מדין
"צנון  שנינו: מ"ו, פ"ד מכשירין ובמס' הקרקע". מן תלושין
והוא  שבמערה) מכונסים (במים מדיחתו נדה שבמערה,

(רא  טמא" – המים מן שהוא כל העלתו 'תוספות'טהור, ה
ופירות). ד"ה - ב לא, זרעים 5)חולין תמצא לא כן ואם

מוכשרים. שאינם

.·‰˜LÓ Ïk6ÔBˆ¯a ‰lÁza ÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÙpL »«¿∆∆»««»…∆«¿ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÚa7‰È‰L B‡ ,ÔBˆ¯a BÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈¿»∆»»

ÔBˆ¯a B˙lÁz ÔÈ‡Â ÔBˆ¯a BÙBÒ8‡lL ÏÙ .¯ÈLÎ‰ - ¿»¿≈¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»«∆…

ÈtÓ ÂÈ˙B¯t ‡e‰ ÏÏa elÙ‡ .¯ÈLÎÓ BÈ‡ - BBˆ¯aƒ¿≈«¿ƒ¬ƒ»«≈»ƒ¿≈
‰kq‰9C¯v‰ ÈtÓ B‡10eÈ‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡ ‡e‰Â , ««»»ƒ¿≈«…∆¿≈¿∆ƒ¿

ÂÈ˙B¯t ÔÓBh‰ ?„ˆÈk .e¯LÎ‰ ‡Ï el‡ È¯‰ - ÔÈÏeÏa¿ƒ¬≈≈…À¿¿≈««≈≈»
ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ÌÈÓa11˙ÏaLÏ ÂÈ˙B¯t Ô˙Bp‰ B‡ , ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ«≈≈»¿ƒ…∆

BnÚ Ô‡È·‰Ï ¯‰p‰12.ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - «»»«¬ƒ»ƒ≈»À¿»ƒ

שם.6) האוכל 7)משנה, על "שנפל ואומר: מדייק רבינו
ברצון  אחר במקום נפלו אם אבל בעלים", ברצון בתחילה
לא  - ברצונו שלא הפירות על ונפלו חזרו ומשם בעלים,
רצון  שמספיק מפרש, והוא הר"ש, דעת כן ואין הוכשרו.

הראב"ד. דעת וכן ראשונה. בנפילה על 8)בעלים נפלו
מזה. מרוצה היה ואחרֿכך בעלים כוונת ללא הפירות

יתבאר.9) לא 10)לקמן אבל במים, שיהיו לכן צריך הוא
שיורטבו. לסכנה).11)כדי (דוגמא בפירות ירגישו שלא

מלא 12) שק ונותן הזרם, בכיוון הנהר שפת על הולך הוא
הצורך). למפני (דוגמא הזרם עם שט והוא בנהר פירות

.‚ÔÈ˜LÓ13ÔÈ‡ - ÔBˆ¯a ‡lL Ú˜¯w‰ ÔÓ eLÏ˙pL «¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ««¿«∆…¿»≈»
eÏÏ·pL ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ Ì„‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈ƒ≈∆ƒ¿¿
eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆ¯a ‡lL eLÏ˙Â ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ¿ƒ¿¿∆…¿»««ƒ∆»¿
È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô˙B‡a ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿»«¿ƒ¿»…À¿¿∆¬≈

n‰ Ô˙B‡ÔÈ„Ú Ô‰ el‡Îe ,eLÏ˙ ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈ »««ƒ∆…¿»ƒ¿¿¿ƒ≈¬«ƒ
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L Ú˜¯wa14Ì„‡‰ ÏÚL ÌÈn‰ eÈ‰ . ««¿«∆≈»«¿ƒƒ»««ƒ∆«»»»

Ô‰a eÚ‚Â ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ˙B¯t‰ ÏÚÂ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ¿««≈ƒ¿««≈¿ƒ¿»¿»¿»∆
e¯LÎ‰ - ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡15‰¯Ú˜ ‰ÙBk‰ ?„ˆÈk .16ÏÚ √»ƒ¿»À¿¿≈««∆¿»»«
Á„ezL ÏÈ·La Ï˙k‰17Ì‡Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ daL ÌÈn‰ - «…∆ƒ¿ƒ∆«««ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ

ÈÏka ÔÈLeÏz Ô‰L ÈtÓ ,e¯LÎ‰ - ˙B¯t Ô‰a ÁÈp‰ƒƒ«»∆≈À¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ«¿ƒ
˙Ú„Ï18Ï˙k‰ ‰˜ÏÈ ‡lL ÏÈ·La d‡Ùk .19ÌÈn‰ - ¿««¿»»ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆«…∆««ƒ

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ daL20- ÔÈÏÎ‡ da Ô˙ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»«»√»ƒ
Ï˙k‰ Á„eiL Ôek˙ .e¯LÎ‰ ‡Ï21Ï˙k ‰È‰ Ì‡ : …À¿¿ƒ¿«≈∆««…∆ƒ»»…∆

˙Èa22- B¯aÁL LeÏz‰L ;ÔÈ¯ÈLÎÓ el‡ È¯‰ - «ƒ¬≈≈«¿ƒƒ∆«»∆ƒ¿
ÏÚL ÌÈÓ e‡ˆÓÂ ,LeÏ˙k ‡e‰ È¯‰ ¯LÎ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆«

ÌÈÏkaL ÌÈnk ‰Ê ˙Èa Ï˙k23,‰¯ÚÓ Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â . …∆«ƒ∆««ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»»…∆¿»»
‰ÈÏÚL ÌÈn‰ - Ú˜¯˜ ÏL dÓˆÚ ‡l‡ ÔÈa BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆»«¿»∆«¿«««ƒ∆»∆»

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡24.Ú˜¯w‰ ÔÓ ≈»ƒ¿ƒƒ««¿«

מ"ג.13) פ"ד לדין 14)שם דומה זה ואין בה"א. כמבואר
אותו  הוציאה שאם ג, בהערה למעלה שהובא שבמערה צנון
והם  ברצון המים נתלשו ששם מפני נטמא, – המים מן

שנתלשו. אחרי הנגיעה 15)מכשירין וגם התלישה גם
רצון  טעונה אינה שהתלישה [נראה ברצון. להיות צריכות
הנגיעה  ורק שהוא, אדם כל של רצונו ומספיק בעלים,
ההלכה  בתחילת כמבואר הפירות, של הבעלים רצון טעונה

לתוכה 17)שם.16)הקודמת]. גשמים מי שירדו כדי
לרצונו.18)וידיחוה. לקערה 19)בהתאם יעברו שהמים

הכותל. את ירטיבו בכך 20)ולא מעוניין אינו שהוא מפני
זה  והרי הכותל, על יפלו שלא אלא לקערה, המים שיגיעו

הקודמת. שבהלכה הצורך למפני פירושו 21)דומה לפי
למשנתינו. א) טז, (חולין פפא רב שממנו 22)של והחומר
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קמו אוכלין קמו טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לקרקע. שחיברו תלוש היה הכותל שנתלשו 23)נבנה
הכותל. על שיפלו רוצה הוא שהרי מפני 24)ברצון,

מעולם. תלוש היה לא זה שכותל

.„‰ÁBM‰25˙BzLÏ26BÓÙOa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - «∆ƒ¿¬≈««ƒ»ƒƒ¿»
BBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÙ·e27‰˙BM‰L ‡e‰ Úe„È ¯·cL ; ¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»»«∆«∆

- BBˆ¯· ‰˙LÂ ÏÈ‡B‰Â ,BÓÙO·e ÂÈÙa ÌÈn‰ ‰ÏÚÈ«¬∆««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿
BÓËÁa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ Ï·‡ .ÔBˆ¯· eLÏ˙ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿¿¿»¬»««ƒ»ƒ¿»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - BL‡¯·e B˜Ê·e28. ƒ¿»¿…≈»¿ƒ¿»

מ"א.25) פ"ד מן 26)מכשירין לשתות כדי ראשו, מרכין
וכדומה. אלא 27)המעיין מעוניין אינו שהוא אףֿעלֿפי

בלבד. למעיו המים בזהירות,28)בכניסת לשתות שאפשר
מים. שם יגיעו ולא

.‰‡lÓÓ‰29˙È·Á‰ ˙‡30‰È¯Á‡ ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ :31, «¿«≈∆∆»ƒ««ƒ»ƒ«¬∆»
ÔBÎÓ ‡e‰L Ï·Á·e32d¯‡eˆ ÏÚ33‡e‰L Ï·Á·e , «∆∆∆¿»««»»«∆∆∆

dk¯ˆÏ34ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰ -35Ï·ÁaL ÌÈn‰Â ; ¿»¿»¬≈≈¿ƒ¿»¿««ƒ∆«∆∆
˙Áz d˙ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - dk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰«»≈«»¿»≈»¿ƒ¿»¿»»««

¯Bpv‰36ÔÈLeÏz ÔÈ‡ Ï·Á·e dab ÏÚL ÌÈn‰ Ïk - «ƒ»««ƒ∆««»«∆∆≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿»¿ƒ»≈«¿ƒƒ

[החביות 30)שם.29) בבור. ומשקיעה חבל סביבה קושר
וקושרים  שפה, ומוקפות למעלה צרות היו המשנה בתקופת
יפול]. שלא מעכבת והשפה הצר במקום החבל את

החבית.31) כרוך.32)אחורי המקום 33)לפוף,
"צואר". נקרא לשפה, החבית.34)שמתחת מילוי לצורך

מפני  למטה החבית את משקיע הבור מן מים דולה כשהוא
בן  שמעון רבי אמר [במשנה, החבל. מן חלק ומרטיב המים
רבינו  השמיט למה ותמוה טפח". לצורכה? "וכמה אלעזר:

במשנתינו]. עליהם חולק שאין דבריו שהרי 35)את
ועל  גבה על מים שיעלו מבלי החבית את למלא איֿאפשר
שבהלכה  ובפיו השותה שבשפת למים דומה וזה החבל,

לחבית.36)הקודמת. ישר מעצמם המים שיקלחו
או 37) גבה הרטבת ללא לחבית יפלו שהמים שאפשר מפני

צוארה. סביב הקשור החבל

.Âe„¯iL ÈÓ38‰‡Óh‰ ·‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ƒ∆»¿»»¿»ƒ¬ƒ»»««À¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚL ÌÈn‰ -39ÔBÈÏÚ‰ „vÓ e„¯iL ««ƒ∆»»««ƒ∆»¿ƒ«»∆¿

ÔBzÁzÏ40ÔÈ¯B‰Ë ,41ÏÎa ÂÈÏÚÓ Ì˜ziL ‡e‰Â . ««¿¿ƒ¿∆¿«¿≈≈»»¿»
BÁk42ÔÈ˙˙BL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;43˙ÚLa - ÌÈ„¯BÈÂ …¬»ƒ»¿ƒ¿¿ƒƒ¿«

ÔÈ‡nË˙Ó Ì˙LÈ¯t44ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÔÓÊ·e . ¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆≈¿ƒ≈»
z ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ¯ÈLÎÓÌ‡Â ;BBˆ¯Ï ÂÈÏÚ ÔÈLeÏ «¿ƒƒ∆¬≈≈»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ

¯Ú45ÔBˆ¯Ï el‡ È¯‰ -46¯˜‰Ï ¯Bpv‰ ˙Áz „ÓÚ . ƒ≈¬≈≈¿»»««««ƒ¿»≈
ÌÈn‰ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBˆ¯Ï ‰Ê È¯‰ - ÁBcÏ B‡ƒ«¬≈∆¿»¿ƒ»»»≈««ƒ

.ÔÈ‡ÓË ÂÈÏÚL∆»»¿≈ƒ

מ"ב.38) ה"ג.39)שם פ"א מכשירין תוספתא,
מבגדיו.40) או מגופו ירדו עליו 41)אפילו שנפלו מפני 

לרצון. עין.42)שלא כהרף לאט.43)ונותקו לאט
בהעברתם 44) רוצה שהוא מפני הטמא, בבגד בנגיעתם

בשעת  נגיעה כאן אין - עין כהרף כשנותקו אבל מבגדיו,

ב  טו, בכריתות יוסף רב דברי רבינו מפרש כך ההעברה.
ראב"ד). מן 45)(ראה ניתזים והם המים את להוציא כדי

הם 46)הבגד. ולפיכך הניעור, ע"י לרצונו נתלשו שהרי
שאינם  אףֿעלֿפי כוחו, בכל כשנותקו גם מכשירים

מטמאים.

.Ê˙È·Á47ÛÏc‰ „¯ÈÂ ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰˙È‰L48 »ƒ∆»¿»¿≈»≈¿»««∆∆
dÎB˙Ï49‰¯ÚÈ ‰Ê È¯‰ -50ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ¿»¬≈∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆¿≈»

ÔÈ¯ÈLÎÓ51„Ú dÎB˙a eÈ‰iL BBˆ¯L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿∆ƒ¿¿»«
Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ‰¯ÚiL52. ∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆

מ"ד.47) הגג.48)שם מן הנוטפים גשמים שלא 49)מי
יצאו.50)לרצונו. והמים צידה על החבית את מטה

שם.51) רבינו 52)כביתֿהלל, מבאר למשנתינו בפירושו
הוא  שאם החבית, את ישבר שאמרו ביתֿשמאי של טעמם
ורצון  לאט, לאט נשפכים המים צידה, על אותה מטה
ישבר  ולפיכך במים, מעט עוד ישהו שפירותיו בכך הבעלים
וביתֿ האפשרית, במהירות יצאו שהמים כדי החבית, את

חולקים. הלל

.Á‰·¯Ú53dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL54ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ -55 ¬≈»∆»««∆∆¿»««ƒ«ƒ»ƒ
ÔÈÙv‰Â56ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏÚÓ57dÏË . ¿«»ƒ≈»∆»≈»¿ƒ¿»¿»»
dÎÙLÏ58dÎB˙aL ÌÈn‰ -59dÁÈp‰ .ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ¿»¿»««ƒ∆¿»≈»¿»ƒƒ»

dÎB˙aL ÔÈÙv‰Â ÔÈÊzp‰ - dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL60ÔÈ‡ ∆≈≈«∆∆¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ∆¿»≈»
el‡ È¯‰ - dÎÙLÏ dÏË Ì‡Â .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»¿»¬≈≈
ÔLÏz È¯‰ dÓB˜Óa dÎÙL ‡lL ÔÂÈkL ,ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆≈»∆…¿»»ƒ¿»¬≈¿»»

BBˆ¯a61. ƒ¿

מ"ה.53) בעלים.54)שם לרצון כשנופלות 55)שלא
זעירות  טיפות ניתזות שבעריבה, המים לתוך עבות טיפות

לעריבה. מחוץ צפים 56)ונופלות העריבה, כשנתמלאה
ונשפכים. הנוספים הגשמים מי גבה ואינם 57)על

המשנה  ונקטה העריבה. שבתוך למים והואֿהדין מכשירים.
בכוונה  בהניח העוסקת השניה, הבבא מפני וצפין" "ניתזין
וביתֿהלל  ביתֿשמאי נחלקו שבה לתוכה, המים שירדו כדי

כדרכו. המשנה, לשון נקט ורבינו וצפין. כדי 58)בניתזין
המשנה  את תחילה לבאר יש רבינו, דברי את יפה להסביר
שירד  "עריבה שם: שנינו זו. להלכה מקור לו ששימשה
לא  (פירוש, בכיֿיותן אינן והצפין הניתזין לתוכה, הדלף
זרע  על מים יותן וכי לח): יא, (ויקרא שכתוב במה נכללו
לשפכה, נטלה לכם). הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל
בכיֿ אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים ביתֿשמאי
ביתֿשמאי  והצפין הניתזין לתוכה, הדלף שירד הניחה יותן.
נטלה  בכיֿיותן. אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים
לפי  ופירושה בכיֿיותן". שהן מודים ואלו אלו - לשפכה
שלא  הדלף כשירד עוסקת הראשונה הבבא הוא: רבינו דעת
ולא  מכשירים, אינם שהמים מודים, ושניהם בעלים. לרצון
(כן  העריבה שבתוך אלה גם אלא והצפים הניתזים רק
"הניתזין  כתבה והמשנה במשנה), והרא"ש הר"ש גם פירשו
וביתֿ ביתֿשמאי נחלקו שבה השניה הבבא מפני והצפין"
המים  את לשפוך העריבה את נטל ואם וצפין. בניתזין הלל
בו  המים שפך שלא מכיון ביתֿשמאי סוברים אחר, במקום
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קמז

קמז

אוכלין  טומאת הלכות - טהרה ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

רצה  הרי אחר, למקום העריבה את העביר אלא במקום,
לרצונו  נקרא וזה בעריבה, מה זמן למשך שיישארו
מכיוון  נגדית: סברא כאן שיש ביתֿהלל, ודעת ומכשירים.

רוצה שאינו דעתו, גילה - המים את שופך בכלל שהוא בהם
שניה  בבבא מכשירים. שאינם אמרו ולכן כאן) רא"ש (ראה
כאן  המים. לתוכה שירדו בכוונה העריבה כשהניח מדובר,
ולא  הכל, לדברי מכשירים שבתוכה שהמים פשוט, הדבר
נחלקו. וצפין ובניתזין זאת. להשמיענו המשנה הוצרכה
אע"פ  לרצונו, לעריבה שירדו מכיון אומרים ביתֿשמאי
מפני  חולקים, וביתֿהלל מכשירים, – נשפכו או שניתזו
ובנטלה  בעריבה. שיישארו למים אלא להם התכוון שלא
מודים  ביתֿהלל שגם המשנה, אותנו משמיעה לשפכה
גילה  הרי אומרים, אנו ואין מכשירים, שבתוכה שהמים
נטלה  כשלא ומכלֿשכן אלה, במים כלל רוצה שאינו דעתו
ועכשיו  המשנה, פירוש כאן עד למעלה. כמבואר לשפכה,

רבינו: דברי בפירוש אינה 59)נמשיך "שבתוכה" המילה
שהמחלוקת  לומר תטעה שלא אותה, הוסיף ורבינו במשנה,
העריבה  שבתוך במים אבל וצפים, בניתזים היא במשנה

לשפכה. כשנטלה ביתֿהלל לדעת גם נראה 60)מכשירים
ומקומה  בטעות, ממקומה נעתקה "שבתוכה" שהמילה
אפשר  גדול (בדוחק אלו" "הרי המילים אחר למטה הנכון
יש  אבל שנשפכו, לפני בתוכה שהיו לצפים שהכוונה לפרש
השלמות). ראה שכתבנו. כמו למטה העברתה להעדיף

למעלה 61) ונאמר במשנה, אינו זה נימוק הראשון. ממקומם
ראשונה, בבבא ביתֿשמאי לדעת למשנתינו בפירושנו
דעת  על נתקבל לא ושם בכוונה, העריבה את הניח כשלא
ושתי  שביארנו, כמו נגדית, סברא גם שיש מפני ביתֿהלל
מעלה  לא לשפכה הנטילה מעשה ולכן שקולות, הסברות
למה  רבינו, מסביר מרצונו, כשהניח כאן, אולם מוריד. ולא
- במים רוצה שאינו דעת כגילוי מועילה השפיכה אין
כך  ומשום מרצונו", "שתלשן נגדית סברא כאן שיש ואומר,
אותו  ומתוך בכוונה. שהניח הראשון, דעתו גילוי מכריע
פוסק  זו, את זו ומבטלות שקולות הסברות ששתי הטעם
ה"א  למעלה (ראה מכשירים אינם בתוכה הניח בלא רבינו,

וה"ב).

.Ë:‰¯ÚÓa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â ÂÈÏk ˙‡ ÏÈaËn‰««¿ƒ∆≈»¿«¿«≈∆¿ƒ¿»»
ÔBˆ¯a - ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰62ÔÈ‡ - ÂÈÏ‚¯·e , ««ƒ»ƒ¿»»¿»¿«¿»≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k63. ƒ¿ƒ¿»

כתלושים 62) נידונים כביסה, אגב בידיו שעלו המים פירוש,
מבלי  להטביל או לכבס שאיֿאפשר מפני ומכשירים, ברצון

ידיו. על המים רגליו 63)שיעלו שיתלחלחו רצונו אין
במים.

.È˙B¯t64- ÔÏËe ÂÈ„È ËLÙe ÌÈn‰ CB˙Ï eÏÙpL ≈∆»¿¿««ƒ»«»»¿»»
e¯LÎ‰ ‡Ï65e¯LÎ‰ - ÂÈ„È eÁ„eiL ·MÁ Ì‡Â . …À¿¿¿ƒƒ≈∆¿»»À¿¿

˙B¯t‰ ÏÚLÂ ÂÈ„ÈaL ÌÈn‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna66È¯‰ ««ƒ∆¿»»∆««ƒ∆¿»»¿∆««≈¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k Ô‰67. ≈ƒ¿ƒ¿»

מ"ז.64) בעלים.65)שם ברצון שלא שנפלו מפני 
ידיו.66) שעל מהמים רוצה 67)שנרטבו שהוא מכיוון

אלו  בידיו בפירות שיגע כן גם ורוצה לידיו, המים שיגיעו
המים  הרי ידיו שיודחו נתכוון כשלא אבל להוציאם, כדי
שתגענה  רוצה שהוא אע"פ ולפיכך לרצון, אינם ידיו שעל

הוכשרו. לא – בפירות

.‡ÈÔ˙Bp‰68eÈ‰ Ì‡ ,BBˆ¯a ÌÈn‰ CB˙Ï ÂÈ˙B¯t «≈≈»¿««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - ˙BÚ˜¯˜aL ÌÈÓ«ƒ∆¿«¿»≈»À¿»ƒ»¿«∆≈

ÌÈna69ÏÚL B‡ Ô‰ÈÏÚL ÌÈna e¯LÎ‰ - Ô‡ÈˆB‰ ; ««ƒƒ»À¿¿««ƒ∆¬≈∆∆«
˙ÙÏ B‡ ÔBˆ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a eLÏ˙ È¯‰L ,ÂÈ„È»»∆¬≈ƒ¿¿¿»≈«¿∆∆
;¯B‰Ë ‡e‰Â ÌL ezÁÈ„Ó ‰c - ‰¯Ún‰ CB˙a ‡e‰L∆¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿»

dÚbÓa ‡ÓË - ÌÈn‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk e‰˙ÏÚ‰70. ∆¡«¿»∆ƒ««ƒƒ¿»¿«»»

מ"ו.68) מכשירים,69)שם אינם בקרקע מחוברים שמים
בעלים. מרצון נרטבו שהפירות שלאחר 70)אע"פ בנגיעה

המים. מן הוצאתם

.·È‰t˜71ÔÈÒBÓ¯ez ‰‡ÏÓ ‡È‰L72‰e˙e73CB˙Ï À»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿
ËBÂ ‡Óh‰ B„È ËÈLBÓ - ‰Â˜n‰dÎBzÓ ÔÈÒBÓ¯ez Ï «ƒ¿∆ƒ»«»≈¿≈¿ƒƒ»

ÏË dÎBzÓ È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Â¿≈¿ƒƒ¿≈∆…À¿¿∆¬≈ƒ»»«
Ô‰ÈÏÚL ÌÈna BBˆ¯ ÔÈ‡Â74ÌÏÚ‰ .75- ÌÈn‰ ÔÓ ¿≈¿««ƒ∆¬≈∆∆¡»ƒ««ƒ

ÔÈ‡ÓË ‰twa ÔÈÚ‚Bp‰76ÌÈna e¯LÎ‰ È¯‰L , «¿ƒ«À»¿≈ƒ∆¬≈À¿¿««ƒ
BBˆ¯a eLÏ˙pL ‰twaL77ÔÈÒBÓ¯ez‰ Ïk ¯‡Le , ∆«À»∆ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ‰tw‰ CB˙aL78. ∆¿«À»¿ƒ

קטנית.72)שם.71) לרצונו.73)מין ואין 74)שלא
מדיחה  ששם מפני הקודמת, שבהלכה צנון לדין דומה זה

וכן 75)ברצון. תימן, וכת"י ר"מ רומא (דפוס העלה צ"ל
כל  את העלה הטמא פירוש, יוםֿטוב'), ה'תוספות גורס

המקווה. מן הטמא,76)הקופה מנגיעת נטמאה שהקופה
התורמוסים. את מן 77)ומטמאה הקופה את כשהוציא

שהקופה 78)המקווה. מפני הטומאה, אב הוא אם אפילו
שני  ואין שני, הוא בה הנוגע והתורמוס ראשון, נעשית
ויוצא  למשנתינו). בפירושו (רבינו בחולין שלישי עושה
שנגעו  אלה גם נטמאו תרומה, התורמוסים שאם מזה,

בקופה. בנוגעים

$
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd zah 'fÎ'` -

âטבת א' ראשון âיום

-mihtynxtq
äåìå äåìî úBëìä¦§©§¤§Ÿ¤

øOò äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨
ליפרע 1) הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא דין מבאר

שטרות  ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן
קורעים  ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של
לנו  אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם,
בו  שיש בשטר ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא
עליו  ויצא לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות,
בבבל  כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר

בבל. ממעות שמגבהו

.‡˙nL ‰ÂÏÓ2¯ËLa ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï L¯Bi‰ ‡·e , «¿∆∆≈»«≈ƒ¿…«∆«…∆ƒ¿»
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ L¯Bi‰Â ,EÈ·‡Ï ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚL∆»»¿»«»«¿ƒ¿»ƒ¿«≈≈≈ƒ

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - Ú„BÈ3BÏ ÌlLÂ „ÓÚ :4Ú·MÈ :¯Ó‡ . ≈«¿ƒ¬…¿«≈»«ƒ»«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÈÏ5e„˜t ‡lL : ƒ¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»

‡a‡6‡lLÂ ÂÈÙa ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ ¯Á‡ È„È ÏÚ «»«¿≈«≈¿∆…»«»«»¿ƒ¿∆…
eÈˆÓ7‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa8Úe¯t ‰Ê ¯ËML9, »ƒ≈¿»»∆«»∆¿»∆»«

.‰·B‚Â¿∆

מח.2) שם וגמרא מה. שבועות הדיינים 3)משנה,
ללווה. זה 4)אומרים דין אותו. משביעים ואין ליורש,

שקיל  אבוהון תמיהה: בלשון ששאלו שם, בגמרא מבואר
בלא  נוטל היה (אביהם בשבועה שקלי ואינהו שבועה, בלא
נתבאר  בשבועה)? רק נוטלים (היתומים) והם שבועה,
זה  "שטר לומר נאמן אינו שהלווה ה"ב פי"ד למעלה
הלווה  כשדורש אלא המלוה את משביעים ואין פרוע",

שישבע. מחויב 5)מעצמו היה שאביו מכיון מצוה. של
פרעתי  שלא לי ישבע טוען: כשהלווה כזו חמורה שבועה

כזו. בשבועה יורשיו גם מחוייבים לנו 6)- הודיע שלא
מותו. שהוא.8)מצאנו.7)לפני כתב נמשך 9)כל

ושלא  אמר שלא פקדנו, שלא שלמעלה: הטענות שלוש לכל
כוח  הורע שלא רק למדנו שם, הגמרא מתמיהת וכו'. מצאנו
יפה  כוחם שיהא שמענו לא אבל המוריש, מכוח היורשים
היה  שמורישם מקרה בכל נשבעים הם ולפיכך מכוחו,
זו  ושבועה אחר. הוא שבועתם שתוכן אלא להשבע, מחויב
(לקמן  [במגידֿמשנה יורשים. שבועת חכמים: בפי נקראת
תנאים: שני צריך - השטר את לפסול שכדי מבאר, ה"ב)
בין  שנמצא ב. פרועים, שטרות בין נמצא שהשטר א.
משמע  וכן החוב. פרעון המאשר כתב המוריש של ניירותיו
השטר  "נמצא שכתב: ה"י) פט"ז (למעלה רבינו של מלשונו
עדים  שאין אףֿעלֿפי פרוע, זה הרי - פרועים שטרות בין
שני  שרק ברור, יוצא פרעון)". (אישור הנמצא הכתב על
מלוה  בידי שובר וגם פרועים שטרות בין נמצא - הדברים

וה'שולחן  ה'טור' להלכה פסקו וכן השטר. את פוסלים -
יב]. ס"ק שם ש"ך וראה קח, סי' חו"מ ערוך'

.·‰Âl‰ ˙Ó10L¯Bi‰ ‡·e ,‰ÂÏn‰ ˙nL ¯Á‡ ≈«…∆««∆≈««¿∆»«≈
,‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ«≈…ƒ»«∆»ƒ¿»

ÔÈ¯ÓB‡Â11BÏ12‡a‡ e„˜t ‡lL Ú·M‰ ‰lÁz : ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«∆…¿»»«»
ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ¿∆…»«»«»¿…»ƒ≈¿»»∆
ÔË˜ L¯Bi‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Úe¯t ‰Ê ¯ËML ‡a‡«»∆¿»∆»««¬ƒ»»«≈»»

BLÈ¯BÓ ˙nLk ‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰13ÚaL ‰Ê È¯‰ - «À»«¬ƒ»¿∆≈ƒ¬≈∆ƒ¿»
ÏËBÂ14‰ÂÏn‰ ‰eˆ Ì‡Â .15‰Ê ¯ËML B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¿≈¿ƒƒ»««¿∆ƒ¿«ƒ»∆¿»∆

ÔÓ elÙ‡ ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ Ú¯tÈ - Úe¯t BÈ‡≈»«ƒ»««≈¿…¿»¬ƒƒ
.L¯Bi‰«≈

שם.10) פירוש,11)בגמרא "ואומרין". תימן: בכת"י
המלוה. ליורשי אומרים שיורשי 12)הדיינים אףֿעלֿפי

ובין  קיים לווה בין ההבדל הוא וזה דורשים. אינם הלווה
היורש  מן שביורש הבדל, עוד מוסיף שם ב'טור' הלווה. מת
חי  וכשהלווה עצמו, לו פרע לא שהלווה גם להישבע צריך
זאת. טוען אינו הלווה אם זו, משבועה המלוה יורש פטור

שם. ב"ח בן 13)ראה יוחנן "רבי כתוב: שבידינו במשנה
זה  הרי האב, מיתת אחר הבן נולד אפילו אומר: ברוקה
היה  "ואפילו שכתב: רבינו של ומלשונו ונוטל". נשבע
מיתת  לאחר בנולד כמותו פוסק שאינו משמע קטן", היורש
בשעת  קטן ורק שבועה, בלא שנוטל דעתו ונראה האב.
גורסים  והרא"ש [הרי"ף להשבע. צריך האב מיתת
ב'ספר  וכן וכו' ברוקה בן יוחנן רבי העיד במשנתנו:
ככתוב  היא רבינו שנוסחת ונראה ב. חלק יד שער התרומות'
הלכה. - העיד שכל בידינו כלל שהרי שבידינו, בספרים

מגידֿמשנה]. של 14)ראה שטרותיו בין מצא שלא נשבע
אינו  - לי אמר ושלא פקדנו שלא אבל פרוע, זה ששטר אבא
סעיף  שם ושו"ע ('טור' ברֿצוואה אינו שקטן מפני נשבע,

במשנתנו.15)ו). גמליאל בן שמעון רבן דברי

.‚‰lÁz ‰Âl‰ ˙Ó16ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ≈«…∆¿ƒ»¿««»≈««¿∆≈
ÌeÏk ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ ÔÈÏËB ‰ÂÏÓ ÈL¯BÈ17aL ;‰ÚM ¿≈«¿∆¿ƒƒ¿≈…∆¿∆«»»

,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ú·M‰Ï ‰ÂÏn‰ ·iÁ˙ ‰Âl‰ ˙nL∆≈«…∆ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ»«¿««»ƒ…
e¯‡aL BÓk18LÈ¯BÓ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó ¯·Îe , ¿∆≈«¿¿»≈¿≈»»ƒ

‰Úe·L19ÂÈ·Ï20Ú¯Ù ‡lL Ú·M‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L , ¿»¿»»∆≈»¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ¿«
ÌeÏk Ì‰È·‡21ÈL¯BÈ ÚÈaL‰Â Ôic‰ ¯·Ú Ì‡Â . ¬ƒ∆¿¿ƒ»«««»¿ƒ¿ƒ«¿≈

Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô·BÁ ˙‡ e·‚Â ,‰ÂÏÓ22. «¿∆¿»∆»≈ƒƒƒ»»
CÎÈÙÏ23ÔÓ Ú¯t‰Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÓB˙È ÏL ·BÁ ¯ËL , ¿ƒ»¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ

ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ‰lÁz ‰Âl‰ Ô‰È·‡ ˙nL ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ∆≈¬ƒ∆«…∆¿ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L - Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ;Ba ÔÈa‚Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈«¿ƒ≈ƒ∆≈»»
ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,e¯‡aL BÓk ,ÂÈ·Ï ‰Úe·L LÈ¯BÓƒ¿»¿»»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ba ‡ÈˆBÈÂ Ôe„iL Ôi„ ‡B·È ‡nL - B˙B‡∆»»«»∆»¿ƒ

שם.16) וכן 17)גמרא שם. ושמואל כרב בשבועה, אפילו

 שיעואי אמב"ם - פאק רחד ליום 

אמב"ם - פאק רחד ליוםיום ארשון 
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קמט

קמט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת א' ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
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הרי"ף. דעת ה"ב.18)גם שאין 19)למעלה כסף
שבועה. בלי והכוונה 20)לגבותו בניו, דוקא לאו

ומה  אבא, פקדנו שלא לי מה אומר: מח: שם רבא ליורשיו.
אחא. פקדנו שלא לא.21)לי או נפרע אם יודעים אינם

ואומר:22) ושמואל, רב על אלעזר רבי חולק שם בגמרא
אמרו, שם ובמסקנא ונוטלין. יורשין שבועת נשבעין יורשין
- ושמואל כרב שפסק דיין ולפיכך כמי, הלכה נקבעה שלא

קיים. דינו - אלעזר כרבי והפוסק קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב של

.„elÙ‡24·¯Ú ÌL ‰È‰25‡Ï - ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚ¯tÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;·¯Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈL¯BÈ eÚ¯tÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

·¯Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯ÙÂ ¯ÊBÁ ·¯Ú‰ È¯‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆

הערב.25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי
שם.26) יהושע, רב בר הונא רב 27)כרב של נימוקו

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב, סעיף שם ב'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב גם וממילא אביהם, חובות לפרוע
האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע"פ אביהם חוב לפרוע היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי הערב, מן גובה אינו הדין) מן חייבים
אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב לערב, לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב"ן רז"ה (ראה

בזה.

.‰ÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È¯‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
B¯ËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰·B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰Úe·La ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
ÔÈa ¯ËM‰ ¯‡L ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,Úe¯t ‰f‰ ¯ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈

ÂÈL¯BiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב שאמרו מה על להוסיף שלא
הכתוב 31) מהחוב חלק שנפרע בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי ליפרע הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואףֿעלֿפי שטרו, את פוגם
שמת  לפני הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע באו ויורשים
מיורשי  גובים שטרו שפגם המלוה יורשי אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב המלוה שהרי הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסףֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.ÂL¯BÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈL¯BÈ e¯Ó‡Â ,L¯Bi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈL¯BÈ È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰Úe·La ‡lL ÔÈ·B‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :e¯Ó‡Â ,‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰Úe·L ‡Ïa e‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

¯Ó‡L ÔÓÊ Ïk ¯ËMa BÈÓ‡‰40¯ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚ¯t ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח.35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב. בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע.
ה"ג). פ"ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי. לא אומר: עצמו הוא

.Ê‡aL L¯BÈ42Ba LiL ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
¯t ¯Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È¯‰ - ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆

˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËÙÂ ‰Ê ¯ËLÏ Ú¯tL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ
¯wÚL ;ÈL¯BÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È¯‰Â :BÏ ·˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«

‰È‰ ‰Ê È‡z ÏÚ ¯ËM‰44‡‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . «¿»«¿«∆»»¿ƒƒ¿»»»∆¿≈
ÈL¯BÈÏ elÙ‡ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿»≈ƒ¿»¬ƒ¿¿≈

.‰ÂÏÓ«¿∆

שמו.42) סי' כתובות בהלכותיו, (פט"ו 43)רי"ף למעלה
למה. זו שבועה נתבאר "דשטר 44)ה"ו) כתוב: ברי"ף

פרעתן  אי ליה למימר מצי דלא כוחו), (נעקר עקיר מיעקר
משום  עילויה, תברא מיכתב נמי אי שטרא, למיקרע לך הוה
פקע  (בעברית: סמכי לי דכתבת אהימנותא אנא ליה דאמר
פרעת  אילמלי לטעון: יכול המלוה שאין השטר, של כוחו
לך  שאכתוב לדרוש או השטר את לקרוע צריך  היית לי,
יטען: שהלווה משום כך?), לטעון יכול אינו (ולמה שובר
גבי  לאֿשנא הלכך בשטר), הכתובה הנאמנות על הסתמכתי
(לפיכך  נאמן פרעתיה אמרה כי ירתיה, גבי לאֿשנא דידיה,
נאמן  - יורשו לגבי בין עצמו הלווה לגבי בין הבדל אין
התכוון  רבינו שגם הדעת על ומתקבל פרעתי)". לומר
ונראה  המעתיקים. שיבשו וכאן ההלכה, שבמקור זה לנימוק
קמוצה), (ע' "יוד" (בלי שעקר צ"ל: כאן הנכונה שהנוסחה

זה. תנאי עלֿידי ר"מ) רומא בדפוס הוא וכן

.ÁÔË˜ L¯BÈ45ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈ·‡Ï ·BÁ ¯ËL ‰È‰L ≈»»∆»»¿«¿»ƒ¿»»»»
ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯·BL≈««ƒ«»ƒ≈¿ƒ∆«¿»¿≈
‰Ê ¯·BL ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú Ba ÔÈa‚Ó«¿ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»≈∆

ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰Âl‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÛiÊÓ46. ¿À»¿ƒ»…ƒ«…∆¿«≈»ƒ

ז:45) בשם 46)בבאֿבתרא קח) סי' (חו"מ הטור כתב
בחייו, הפרעון זמן הגיע לא שאפילו מיג"ש, יוסף הר'
השובר  את להוציא הלווה מיהר לא כך שמפני לומר ואפשר
לתבוע  לו היה מזויף אינו שאם מזויף, הוא שמא חוששים -
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קנ ולוה קנ מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ב' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הלוי  מאיר והר' השטר. קריעת ולדרוש לביתֿדין המלוה את
הוציא  ולא לפרוע בביתֿדין האב כשתבעו דוקא שזה אומר,
מביא  כאן [במגידֿמשנה פרע. שכבר להוכיח השובר את
בפנינו  מעידים השובר עדי אם שאפילו רשב"א, דעת
מקבלים  שאין מפני עליהם, סומכים אין השובר על שחתמו
ומרן  בפניו. לשלא דומה וקטן בעלֿדין, בפני שלא עדות

הר  שואל, שם שלו הבית' ב'בדק קארו ביתֿדין הר"י י
במקרה  משיב, והוא בעלֿדין? בפני שלא שטרות מקיימים
שלא  מקיימים אין - מזויף שהשובר לדבר רגליים שיש זה,

כאן]. משנהֿלמלך ראה בעלֿדין. בפני

.Ë‡ÈˆBn‰47·e˙k ‰È‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL «ƒ¿««¬≈¿»»»
Ï··a48Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -49ı¯‡a ·e˙k ‰È‰ ; ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆»»»¿∆∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï‡¯OÈ50ÔÈ‡M ‰Ó . ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«∆≈
‰a˙Îa Ôk51B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ¯ËMa ‰È‰ ‡Ï . ≈ƒ¿À»…»»«¿»≈»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ÈˆB‰ ;Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï··a¿»∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÚnÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿

¯ËM‰ Ba ‡ˆiL ÌB˜n‰52˙BÚn‰L :‰Âl‰ ÔÚËÂ , «»∆»»«¿»¿»««…∆∆«»
ÚaËn‰ ‰fÓ ˙eÁt ‡e‰L ÛÒkÓ BÏ ·iÁ È‡L53- ∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆««¿≈«

ÏhÈÂ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ54Ì˙Ò ÛÒk Ba ‰È‰ .55‰Ó - ƒ»«««¿∆¿ƒ…»»∆∆¿»«
e‰a‚Ó ‰ÂÏ ‰ˆ¯iM56Ô‡kÓ .57¯ËML ,„ÓÏ ‰z‡ ∆ƒ¿∆…∆«¿≈ƒ»«»»≈∆¿»

.¯·c ÏÎÏ ¯Lk - Ba ·zÎpL ÌB˜Ó ÌL Ba ÔÈ‡L∆≈≈»∆ƒ¿«»≈¿»»»
ÏÏk ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L ¯ËLÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â58,¯Lk ‡e‰L - ¿«ƒƒ¿»∆≈¿«¿»∆»≈

dnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡ BÊ ˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡59ÔÈ‡L ; ««ƒ∆≈ƒ«»»«¬ƒ»∆≈
‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈ˜c˜„Ó60BÓk , ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿

¯‡a˙iL61ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k ,62. ∆ƒ¿»≈¿≈∆…ƒ¿…∆∆ƒ¿≈…ƒ
ÔÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL ,CÎÈÙÏe63Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯Lk - ¿ƒ»ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ««ƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L64. ∆≈«»»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

קי:47) כתובות שם 48)ברייתא, בשטרות כותבים
נכתבו. שבו יותר 49)המקום משקלם שבבבל הדינרים

שערך  לפי יותר, שוים הם כך ומתוך ישראל, ארץ מדינרי
שבו. הזהב או הכסף משקל לפי נקבע צריך 50)המטבע
נשתעבד. שבה המדינה של במטבע דיני 51)לשלם

ה"ו. אישות מה' בפט"ז נתבארו כדינו.52)כתובה,
זה.53) מקום ממטבע פחות שמשקלו מטבע לויתי
מתקבל 54) בסתם מנמק: יט, אות מב סי' שם יוסף' ב'בית

ואם  השטר, שנכתב במקום היוצאת מטבע שלוה הדעת על
אמר  כאילו אותו דנים מזה, פחות חייב שהוא טוען הלווה

ההפרש. את המטבע.55)פרעתי שם נקבע ולא
כסף.56) שבמטבעות בדין 57)הפחות כאן שלמדנו ממה

המקום. שם בשטר היה תאריך.58)שלא בלי שטר
בפניהם 59) שנעשה מה על מעידים עדים פירושה: "הזמה"

והעידו, אחרים עדים ובאו מסוים, ובמקום מסוים ביום
(מלשון  אחר במקום אתם אלה עדים היו זמן שבאותו
וכלל  זמם). כאשר לו ועשיתם יט): יט, (דברים הכתוב
לא  אם כגון להזימה, יכול אתה שאין עדות שכל בידינו,

עדות. אינה - והזמן המקום את העדים אין 60)מסרו
ואין  עדותם, פרטי כל על העדים את חוקרים ביתֿדין
עליה. מעידים שהם בעובדא אלא בתאריכים מדקדקים

ה"א.61) פ"ג עדות המלוים 62)בהלכות על יכבידו אם
- העדים של מדוקדקת וחקירה דרישה ידי על החוב גביית

מלהלוות. מיום 63)יימנעו מאוחר תאריך בהם רשום
השטר. ה"64)כתיבת פכ"ג א.לקמן

âטבת ב' שני âיום
øOò äðBîL ÷øt1 ¤¤§¨¨¨

משעבד 1) ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי שכל מבאר
עושה  ודין ודאיקני", "דקנה ומטלטלין מקרקעי נכסים
שמפקיע  הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי ועבדו שדהו
לסלקו  יכול שהלוקח הלקוחות מן טורף ודין שעבוד, מידי
מכר  ואחרֿכך אחת ומכר שדות שתי ללווה היו ודין בכסף,
שערכה  שדה המניח ודין אפדני"), "תרי (בגמרא: השנייה
היתומים  וסילקוהו המלווה אותה וגבה מהמלוה ִפחות

בכסף.

.‡ÂÈÒÎ Ïk È¯‰ - Ì˙Ò B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2ÔÈ‡¯Á‡ ««¿∆∆¬≈¿»¬≈»¿»»«¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ3CÎÈÙÏ .‰Ê ·BÁÏ4Ú·Bz - ˙Ba‚Ï ‡B·iLk , ¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆»ƒ¿≈«

‰lÁz B·BÁ ÏÚa ˙‡5ÔÈa ,ÌÈÒÎ BnÚ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆««¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
‰Âl‰ ÔBˆ¯a Ô‰Ó ‰·Bb - ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓ6. ƒ«¿¿ƒ≈«¿»∆≈∆ƒ¿«…∆

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈa‚Ó - BzÚcÓ ‰Âl‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««…∆ƒ«¿«¿ƒ≈ƒ
B·BÁ ¯ËL „‚k ‡ˆÓp‰ Ïk BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï7È¯‰ - …ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«¬≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂlÏ eÈ‰L ˙BÚ˜¯w‰ ÏkÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ»««¿»∆»«…∆««ƒ∆≈
ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ¯eÎÓ ‰zÚ8‰zÓa ÌÈe˙ B‡9ÏÈ‡B‰ . «»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿«»»ƒ

È¯‰ ,‰Ê ·BÁa „aÚzLpL ¯Á‡ Ô˙ B‡ ‰Âl‰ ¯ÎÓe»««…∆»«««∆ƒ¿«¿≈¿∆¬≈
zn‰ ÈÏÚa „iÓ B‡ ˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ‰Ê.˙B ∆ƒƒ««»ƒ««¬≈««»

˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Û¯BË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡Ï BÏ ÔÈ‡a‰ ÌÈÒÎ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»¿»ƒ«»ƒ¿««

·BÁ ÏÚ·Ï e„aÚzL ‡Ï - ‰ÂlL10ÔÙ¯BË BÈ‡Â11. ∆»»…ƒ¿«¿¿¿««¿≈¿»
ÔÈ„aÚLÓ eÈ‰È ‰˜iL ÌÈÒÎ ÏkL :ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»∆»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿À¿»ƒ
È¯‰ - Ô˙ B‡ ¯ÎÓe ,‰ÂlL ¯Á‡ ‰˜Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï¿ƒ»«≈∆¿»»««∆»»»«»«¬≈

Ô‰Ó Û¯BË ·BÁ ÏÚa12. ««≈≈∆

קרקעות.2) ובין מטלטלין את 3)בין לשלם השעבוד
הנכסים  על גם אלא הלווה של גופו על רק לא מוטל החוב,

ערב 4)עצמם. מדין הוא הנכסים של ששעבודם מפני
הלווה 5)(כסףֿמשנה). את לתבוע שצריך ערב, אדם כדין

שלא 6)תחילה. כפיה בדרך ממנו לגבות רשאי אינו אבל
בשטר 7)בביתֿדין. במלוה בין המדובר הקודם, בדין

בלבד. בשטר במלוה ואילך ומכאן עלֿפה, במלוה ובין
משועבד 8) אינו אם ולדעת להזהר צריך - קרקע הקונה

אחראים 9)לאחרים. שקרקעותיו בשטר, כתב לא ואפילו
אחריות  שאמרו: יד. בבבאֿמציעא כרבנן החוב. לפרעון
הסופר  שם: ופירש"י טעותֿסופר, בשטר) כתובה (שאינה
לו  הספיק "לא וכתב: רבינו, [דייק לכותבה. ושכח טעה
ברשותו  שהם נכסים הלוה ביד יש שאם ללמדך, וכו'"
המשועבדים  מן גובים אין חורין) בני המשנה: (בלשון
(גיטין  היא מפורשת משנה לאחרים). ניתנו או (שנמכרו
נכסים  שיש במקום משועבדים מנכסים נפרעין אין מח:):

יום שני 
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קנר

קנר

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ב' שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חורין]. (בבאֿבתרא 10)בני בגמרא שאמרו ממה זה למד
שאקנה  מה לו אמר (שמא ליה אמר דאקני "דילמא מד:)
כך  לו אמר לא שאם מכאן לך)", משועבד כן גם יהיה
מיגש  הר"י רבו כתב וכן עליהם. חל השעבוד אין - בפירוש
ובמגידֿמשנה  ה"ב, פכ"ג לקמן (ראה קנז: בבבאֿבתרא

גם 11)שם). גובה עצמו הלווה מן אבל הלקוחות, מיד
"טורפן  וכתב רבינו, דייק ההלוואה. אחר שקנה ",נכסים

"זה  למעלה: להגדרתו בהתאם מהן", "גובה כתב ולא
טורף". שם.12)הנקרא הגמרא מסקנת

.·Ï·‡ ;Ú˜¯˜a ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿«¬»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhn‰13ÔÈÏËÏhÓ elÙ‡ . «ƒ«¿¿ƒ≈¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ

·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - BzÚLÏ Ô¯ÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
·b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk B·BÁ ÏÚ·Ï ‰˜‰ .Ô˙B‡ Û¯BË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ Ú¯Ù B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜¯˜14‰Ê È¯‰ - «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
Û¯BË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16¯ËLa BÏ ·zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

·b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :B·BÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜¯w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈

˙B¯ËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :·˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈

EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ˙BÚ˜¯w‰ ·b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL- ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי. לא - לבעלֿחוב מטלטלי מד:): (שם לווה

המטלטלין.14) מן ובין הקרקע מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף" שהמונח הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב (מאמר בתנאי
איזו 17) לחזק כדי לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח.):

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי מקום ולהשאיר
קרקע, אגב מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב ונהגו
אע"פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי  מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב"ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק עשוי שטר "היינו דשטרי"

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע מכר שאפילו מוסיף, ובמגידֿמשנה קרקע.
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את  שעבד
בידו. היה שהקרקע בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.‚‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»

‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï ·zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»
¯‰23.Ô˙B‡ Û¯BËÂ ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»

BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24- BfÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ
ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆

L¯Ùe26‰·B‚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆
ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י
תהא  זו ("על קאי תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב
לכאן?]. קנין ענין מה כי המתרגם, או המעתיק

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי 23)"אפותיקי" ואינו
מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי שכל

קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב מה
נסכי  "כל בשטר כתב כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי בפירוש כשכתב אבל אחראין",

.„e‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‰¯eÎÓ BÊ È¯‰ - d¯ÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡B·iLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««

Û¯ËÈ - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï ·BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…
d˙B‡31dzÚLÏ ¯ÎnLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»

ÌÏBÚ ¯kÓÓ d¯ÎÓ Ï·‡33‰¯eÎÓ dÈ‡ -34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ"ז יבמות וירושלמי מא. גיטין בבלי
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי

רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אףֿעלֿפי
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי באחרונה, שנמכרו הנכסים
מהם, לגבות חורין בני נכסים בשבילך השארנו לו: אומרים
מצא  כשלא הלקוחות מן אותה טורף אפותיקי שדה אבל
שם, גיטין (ר"ן ראשונה שנמכרה ואףֿעלֿפי חורין, בני

כאן). היא 32)ומגידֿמשנה שהשדה ללוקח הודיע
המלוה. אותה יגבה שדותיו כל וכשימכור אפותיקי,

לאפשרות 33) הלוקח לב תשומת העיר ולא סתם, מכר ככל
הכתובה. או החוב פרעון זמן כשיגיע ממנו שתילקח

שהשדה 34) הלוקח ידע שאלמלי לגמרי, בטל המכר
ומגידֿמשנה). שם, (ר"ן אותה קונה היה לא - אפותיקי
כאן: ברי"ף מובא ה"א, פ"ז יבמות בירושלמי זה דין [מקור
לבעלֿחוב  או בכתובתה לאשה אפותיקי שדהו "העושה
הוי  וכו' לעצמו יחוש והלוקח מכורה, - ומכרה בחובו
מכרן  לא אם אבל עומדין), (אנו קיימין אנן לשעה כשמכרו
זו  שברייתא רבינא ודעת מכורין". אינן הכול דברי - לשעה
ומה  למעלה. כאמור ופירושה סתם, באפותיקי עוסקת
צריך  שהלוקח הכוונה, לעצמו" יחוש "והלוקח שאמרו
אותה. יטרוף האפותיקי בעל שהמלוה לאפשרות לב לשים

מעי  הוא במגידֿמשנה אבל קצת, דחוק רבינו של שפירושו ר
כאן, ראב"ד (ראה זו שבסוגיא התמיהות כל את מיישב

שם)]. גיטין לרמב"ן הזכות' ו'ספר
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.‰Bc·Ú ‰OÚ35·BÁ ÏÚa È¯‰ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡ »»«¿«≈≈¿»¬≈««
ÏB˜ BÏ LiL ÈtÓ ,epnÓ ‰·Bb36B¯BL ‰OÚ .37 ∆ƒ∆ƒ¿≈∆≈»»

ÔÎÂ ,epnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡«≈≈¿»≈««∆ƒ∆¿≈
.ÏB˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»∆

מד:35) אפותיקי,36)בבאֿבתרא עבדו עושה כשאדם
גרם  - נזהר וכשלא להזהר, ללוקח והיה פרסום לזה יש
גובה  סתם, שבאפותיקי מבאר, במגידֿמשנה לעצמו. הפסד
(ראה  מפורש ובאפותיקי חורין. בני נכסים שאין במקרה רק
אפותיקי. שדה כדין כאלה נכסים יש אפילו גובה ה"ג)
מספר  עצמו שהעבד מפרש, יז כלל בתשובותיו [הרא"ש
קול, לדבר יש כך ומשום אפותיקי, עשהו שרבו אדם, לכל
בחושןֿ חדש' ה'בית למד ומדבריו להזהר. צריך והלוקח
אפותיקי  רבו עשהו כשלא א. דינים: שני קיז סי' משפט
עבד  מקום שבכל אףֿעלֿפי טורפו בעלֿחוב אין - ומכרו
כשעשהו  ב. זה; לשעבוד פרסום אין שהרי כקרקע, דינו
גביה  שלענין משום עלֿפה, במלוה אפילו טורף אפותיקי
כמגידֿ ולא פרסום. יש וכאן הפרסום, מכריע ממשועבדים
עשיית  ורק בשטר, במלוה שהדברים כאן שפסק משנה,

שטר]. צריכה אינה שם.37)האפותיקי

.Â„·Ú38Èt ÏÚ Û‡ ,B¯¯ÁLÂ È˜È˙Bt‡ Ba¯ e‰OÚL ∆∆∆»»««≈≈¿ƒ¿¿««ƒ
‰fÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t EÏ ‰È‰È ‡Ï :BÏ ·˙kL39‡ˆÈ - ∆»«…ƒ¿∆¿≈»∆»ƒ∆»»

BLÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ40ıÓÁ‰L .41¯e¯ÁM‰Â «≈¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆»≈¿«ƒ¿
„eaÚL „iÓ ÔÈÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰Â42·BÁ ÏÚa È¯‰Â . ¿«∆¿≈«¿ƒƒƒ«ƒ¿«¬≈««

‰Âl‰ ÔÓ B·BÁ ‰·Bb43B·BÁa ¯ËL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,44, ∆ƒ«…∆¿≈»»¿»¿
Û¯BËÂ45¯ËM‰ ‰Ê ÔÓfÓ46?ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰ÓÏÂ . ¿≈ƒ¿«∆«¿»¿»»«»¿«≈

b‰ ÏÎÂ ,B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯BbL ÈtÓ˜Èf‰Ï Ì¯B ƒ¿≈∆≈¿«≈»¬≈¿»«≈¿«ƒ
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,ÌlLÓ -47ÔÈÙBÎÂ .48Ba¯ ˙‡ ¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿¿ƒ∆«

ÈM‰49B¯¯ÁLÏ50‡lL ;ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ , «≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»»∆…
ep‡ˆÓÈ51‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ˜eL·52. ƒ¿»∆«¿…««¿ƒ«»

מ:ֿמא.38) גיטין וגמרא לגבוי.39)משנה ודומה
שעבוד 40) מידי מפקיעה דמים קדושת שגם - רבינו דעת

הבאה). הלכה לנכרי 41)(ראה חמצו ששעבד ישראל
ישראל. של כחמצו בהנאה נאסר - הפסח עליו ועבר בחובו,

ככלל 42) בגמרא פעמים כמה ונכפלה שם, רבא של מימרא
הכל. על העבד.43)מקובל של מחויב 44)שויו הלווה

נזק. תשלום של החדש החוב על שטר למלוה לתת
מהלקוחות.45) טורף הנכסים 46)המלוה טורף ואינו

הראשון  שהחוב משום החדש, השטר של זמנו לפני שנמכרו
קיז). סי' חו"מ ('טור' העבד שחרור עלֿידי נפרע כבר

הי"ג.47) ומזיק חובל מהלכות שם.48)בפ"ז
עלֿידי 50)המלוה.49) לחירות יצא שכבר אףֿעלֿפי

הראשון. רבו השני.51)שחרור מכוח 52)רבו
האפותיקי.

.ÊÂÈÒÎ LÈc˜n‰53ÔÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ««¿ƒ¿»»≈««»ƒ¿…ƒ
„eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L ,Lc˜‰‰54ÔÈ„BtLÎe . «∆¿≈∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿¿∆ƒ

ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ,Lc˜‰‰ „iÓ Ú˜¯w‰««¿«ƒ««∆¿≈¿ƒ«»»»∆ƒ≈
‰M‡Ïe B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ÔziL ˙Ó ÏÚ BÊ ‰„Oa¿»∆«¿»∆ƒ≈¿««∆¿ƒ»

d˙a˙k55„Èa ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tzLÎÏ ,CÎÈÙÏ . ¿À»»¿ƒ»ƒ¿∆ƒ»∆¿≈≈«Àƒ¿«
‰M‡‰ B‡ ,d˙B‡ Û¯ËÈÂ ·BÁ ÏÚa ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»««¿ƒ¿…»»ƒ»

ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,d˙a˙Îa56. ƒ¿À»»¿∆≈«¿«¬»ƒ

כג:53) ערכין עליהם 54)משנה, חלה שלא נכסים אפילו
על  חלה הגוף (קדושת דמים קדושת אלא הגוף קדושת
דברים  פירושה, דמים וקדושת המזבח. על הקרבים דברים
מפקיעים  קרבים) אינם עצמם והם הקדש, של ממונו שהם
דין  רבינו מבאר הי"דֿטז ערכין מהלכות [בפ"ז השעבוד.
שם]. לעם" "רמב"ם פירוש וראה באריכות, זה

רק 55) נפקע שהשעבוד רבינו מבאר (שם) ערכין בהלכות
וכשיצא  הנכס, על ועומד תלוי אבל בלבד הקדש לגבי
למקומו, השעבוד חוזר - פדיון עלֿידי הקדש מרשות
הנכס  את לפדות הבא ולפיכך יגבוהו, האשה או והמלוה
על  להוסיף רוצה שהוא מה אלא שויו כל לשלם יסכים לא
נותן  הוא הזה המועט הסכום ואת הכתובה, או החוב דמי

הכתובה. או החוב את ומשלם בו ופודה שם.56)להקדש
אינה  דמים שקדושת כותב, שם למשנה בפירושו [רש"י
שאינו  דבר מקדיש אדם שאין מפני שעבוד מידי מוציאה
אלא  הקדש, מידי טורפים והאשה המלוה הדין ומן שלו,
הקדש  יאמרו: שלא כדי מועט, בסכום שיפדו גזרו חכמים
הראב"ד  דעת גם וכן שם). אבהו (כרבי פדיון בלי יוצא
לשיטת  וסמוכין המפרשים. ורוב הי"ד) (שם בהשגותיו
אבוהו  רבי ה"י: פ"ח כתובות בירושלמי מוצאים אנו רבינו,
(בנכסים  גמורה מעילה מועלין - יוחנן רבי בשם
ורדב"ז  כסףֿמשנה ראה הלווה). שהקדישם המשועבדים

כאן]. ומשנהֿלמלך שם, ערכין בהל'

.Á·BÁ ÏÚa57Û¯ËÏ ‡aL58Á˜BlÏ ˙BÚÓ LÈ Ì‡ , ««∆»ƒ¿…ƒ≈»«≈«
Û¯BË ‡e‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ ÔzÏÂ B˜lÒÏ ÏBÎÈ -59, »¿«¿¿ƒ≈¿≈«∆≈

¯ÎBnÏ Ú·B˙Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ60B˙B‡ ‰OÚ Ì‡Â . ¿≈«≈«¿≈««≈¿ƒ»»
ÌÈÓ„a B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - È˜È˙Bt‡61. «≈≈≈»¿«¿¿»ƒ

צא:57) הלוקח.58)כתובות בא 59)מן שהוא הסכום
זו. משדה זו 60)לגבות שדה לו שמוכר הלווה כרבא,מן .

מפורש,61)שם. באפותיקי המדובר טו: בבאֿמציעא
באפותיקי  אבל מזה", אלא פרעון לך יהיה "לא לו: כשאמר

שם). (גמרא לסלקו יכול - סתם

.ËÔ·e‡¯62BÏ eÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»«ƒ¿»
¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰Óa ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ¯ÎÓe ,˙B„O ÈzL¿≈»»«««≈∆¿≈ƒ¿»∆¿»«»«
,‰Óa ˙Á‡ Û¯ËÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰Óa ‰iM‰ BÏ«¿ƒ»¿»∆»ƒ¿¿»«««¿»∆

BÏ ¯‡Lp‰ ‰na ‰iM‰ Û¯ËÏ ¯ÊÁÂ63BÏ ‡È·‰Â ,64 ¿»«ƒ¿…«¿ƒ»«»∆«ƒ¿»¿≈ƒ
zÙ¯hL ‰„O‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«ƒƒ¿∆ƒ¿«»∆∆»«¿»

EÏ LiL ÌÈ˙‡n‰ ÏÎa EÏ ‰ÓeL65Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ , »¿¿»«»«ƒ∆≈¿¬≈»¿ƒ
˜lzÒ‰Â E·BÁ ÏL ÌÈ˙‡Ó CÏÈ‰ ,Â‡Ï66ÌÚ ÔÈc‰ - »≈»»«ƒ∆¿¿ƒ¿«≈«ƒƒ

ÈÂÏ67da „ÓÚÂ ÔBÚÓL ‰ˆ¯ .68dÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,69 ≈ƒ»»ƒ¿¿»«»««ƒ∆ƒ¿»
Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ÈÂÏ ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa70‡l‡ Ô·e‡¯ ¿»«ƒ≈≈ƒ≈¿≈«¿≈∆»

‰Óa71. ¿»∆

שהיה.62) מעשה שם, החוב.63)כתובות מותר



לל אמ ם הלו מ י רדהמ• דהמ ירדיד    153 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנג

קנג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ג' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המלוה.64) - לשמעון הביא השדות, קונה - לוי
מראובן.65) לך שכבר 66)המגיע השדה את לי והחזר

שהרי 67)טרפת. סתם, באפותיקי המדובר שם. כרבא,
בדמים. לסלקו יכול אינו את 68)במפורש בידו השאיר

החוב. לכל מלא כתשלום שטרף -69)השדה שמעון
השדה 70)המלוה. דמי המוכר, מראובן ותובע בא כשלוי

בעלֿחובו. כרב 71)שטרף לראובן. ששילם כמחירה
שם. עוירא,

.ÈÔ·e‡¯ ˙Ó72‡·e ,‰‡Ó ‰ÂL ˙Á‡ ‰„O ÁÈp‰Â , ≈¿≈¿ƒƒ«»∆««»»≈»»
ÔBÚÓL73ÔÓ ‰‡Ó ÌÈÓB˙È‰ BÏ e˙Â ,dÙ¯Ëe ƒ¿¿»»¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

e‰e˜lÒÂ Ô‰È·‡ ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰74¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¬ƒ∆¿ƒ¿¬≈∆≈
B·BÁ ¯‡La d˙B‡ Û¯BËÂ75- BÏ e˙pL ‰‡nL ; ¿≈»ƒ¿»∆≈»∆»¿

eOÚ ‰ÂˆÓ76˙B·BÁ Ú¯ÙÏ ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‰ÂˆnL , ƒ¿»»∆ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«
Ì‰È·‡77BÏ e¯Ó‡ Ì‡Â .78‰„O‰ ÈÓ„ ‰‡Óa el‡ : ¬ƒ∆¿ƒ»¿≈¿≈»¿≈«»∆

d˙B‡ ÛB¯ËÏÂ ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - zÙ¯hL79ÌÚt ∆»«¿»≈»«¬¿ƒ¿»««
.B·BÁ ¯‡La ˙¯Á‡¬∆∆ƒ¿«

מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין

(כאמור  אבא שהניח המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק שעבוד לך והיה ה"ז), פי"א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי שלמתם המאה לטעון:

הקרקע. על לי שיש פסק,77)השעבוד ה"ח) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע היתומים על שמצוה
ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו
אביהם". שהניח המטלטלין "מן כאן: וכתב דייק כך
וכו']. ליה יהבי יתמי אזול סתם: נאמר שם [בגמרא

שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי
לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף אינו מאוחר, בעלֿחוב שגם מזה ויצא

והרשב"א). הרמב"ן בשם (מגידֿמשנה

âטבת ג' שלישי âיום
øOò äòLz ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨

נפרעים 1) ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר
ודין  זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים
נכסיו  מוכר ודין גובים, הם ממה אשה וכתובת ניזקין
ושייר  עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים
עימך, לי אין ודברים דין שני ללוקח כותב ודין בינונית,
כתב  והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין

בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון

.‡ÔÈ„¯BiLk2- Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰Âl‰ ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ¿∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆ƒ¿≈∆
˙ÈBÈa‰ ÔÓ ‡l‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ea‚È ‡Ï3 …«¿¿««∆»ƒ«≈ƒ

ÂÈ˙BÚ˜¯˜aL4‰¯Bz ÔÈ„Â .5ÔÓ ·BÁ ÏÚa ‰a‚iL , ∆¿«¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿∆««ƒ
‰z‡ ¯L‡ LÈ‡‰Â „ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;˙È¯eaf‰«ƒƒ∆∆¡«««¬…¿»ƒ¬∆«»
?‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏL Bk¯c ‰Ó - 'B‚Â ‡ÈˆBÈ B· ‰L∆ƒ¿««¿∆»»¿ƒ
È„k ,˙ÈBÈ·a ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ .ÂÈÏÎaL ˙eÁt»∆¿≈»¬»ƒ¿¬»ƒ¿≈ƒ¿≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL6?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯tÏ ‡·a¿»ƒ»«ƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ…ƒ»«∆»

˙È¯eaf‰ ÔÓ7. ƒ«ƒƒ

מח.2) גיטין קרקעות:3)משנה של סוגים שלושה נקבעו
מעדיף  אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית
קרקע  של גדול יותר שטח על יפה קרקע של מצומצם שטח

בשלו 4)גרועה. שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא
סוגי  לפי גובים פירוש, שמין? הן עולם בשל או שמין הן
בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות
מוגדרים  הלווה של ביותר הטובים כשהקרקעות למשל,
העולם  בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך
או  שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג
שכתב  רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של
בפירוש  פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו"
קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) הלכה כ"ד פרק לקמן
ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה

נ.5) גיטין עולא של במזומן 6)מימרא מעות לו שיש מי
כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות משנה 7)יסרב

הזיבורית". מן אלא יתומים מנכסי נפרעין "אין מח: שם
צריך  ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא
מן  וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר
זה  דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"
דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל
ויצטרך  הלווה ימות שמא כך, כדי עד חושש אינו שהמלווה

היורשים. מן זיבורית לגבות

.·ÌÈÚ¯Ù ÔÈ‡8ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ9LiL ÌB˜Óa ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»∆≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ10˙È¯eaÊ ÔÈ¯BÁ Èa eÈ‰ elÙ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»¿≈ƒƒƒ

˙ÈBÈa ÌÈ„aÚLÓ‰Â11˙ÈcÚ B‡12ÔÈa Ì¯ÎnL ÔÈa , ¿«¿À¿»ƒ≈ƒƒƒ≈∆¿»»≈
Ì˙pL13eÙczL .14ÔÓ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Èa ∆¿»»ƒ¿«¿¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ

ÔÈ„aÚLÓ‰15.ÌÈ‡ el‡k e˙ÁLpL ÔÂÈkL ; «¿À¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿¬¿ƒ≈»

שם.8) ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות הנמצאים
כתקנת 11) נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

הפסד  שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום חכמים,
גבייה 12)לאחרים. לדין נוגעות עידית" "או המלים

עידית  גובה אינו חוב בעל אבל בעידית, שדינו ממזיק,
לקמן  כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו
בני  כשיש ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה

בניזקין. גם נאמר נ:13)חורין נשתטפו,14)שם כמו
ואינה  ונשחתה השדה את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש,

לזריעה. [במגיד 15)ראויה שנפשטה, בעייה צה: כתובות
לקח  גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה
של  שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני נכסים בזרוע

לי  את גזלן לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי פול
חובו].

.‚¯ÎnL Ô·e‡¯16ÔBÚÓL ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÏ ÂÈ˙B„O Ïk ¿≈∆»«»¿»¿ƒ¿¿»«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰„O ¯ÎÓe»«»∆««≈∆¿≈ƒ»««∆¿≈

יום שלישי 
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קנד ולוה קנד מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ג' שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ ,‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ - Û¯ËÏ17‰na . ƒ¿…»»ƒ∆∆»»ƒ∆∆«∆
˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c18Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ≈ƒ¬»ƒ

‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓ Û¯BË BÈ‡ - ˙È¯eaÊ B‡ ˙ÈcÚ Á˜Ï»«ƒƒƒƒ≈≈ƒ≈ƒ∆¬≈∆
EÈc ÔÈ‡L ‰„O ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÁ¯Ë ‰Ê ÈtÓ :BÏ ¯ÓB‡≈ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆≈ƒ¿
Ïˆ‡ ÁÈp‰Â ,˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ«≈∆

Á˜lL ˙ÈBÈa‰ BÓk ˙ÈBÈa ÔBÚÓL19Û¯BË BÈ‡ - ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ∆»«≈≈
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓƒ≈ƒ∆¬≈∆≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿

.epnÓƒ∆

דין 16) נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות רבה של מימרא
רבא). בשם לבאר 17)זה רצוי ההבנה את להקל כדי

פיסקא  כל כך אחר ולפרש הדין פרטי כל את מתחילה
בשטר  מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא
והיו  לשמעון שדותיו כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו
את  ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן
לגבות  החוב) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל
(ואם  שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו
פי  על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י
השדה  את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו
דומה  זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל שהרי לו, המשועבדת
מהלוקח  נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה
זיבורית  הם חורין כשבני אפילו חורין בני שיש במקום
בא  כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים
מן  לטרוף אין - זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות
שמעון  גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות,
מכוחו  גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא
השדה  את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך לוי, של
גובה  רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה
אחרים  נכסים בידו נשארו לא אם מעידית, אפילו משמעון
כל  קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה
על  לי שהיה השעבוד לכל ונכנסת ראובן של קרקעותיו
לידך  שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן,
לי  שהניח מלוי לתבוע רצוני ואין גובה, אני - ראובן מיד
שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך
לוי  כשקנה או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה
קנה  אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את משמעון
לוי  יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי
אצל  מקום לך הניח זו שדה שמעון כשקנה למלווה: לומר
נשארה  שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן
משועבדים  מנכסים גובים אין שהרי ראובן, ביד בינונית
והר"י  זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום
ואומר, זה על חולק ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות
תקנת  על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה

ח  בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין כדעת חכמים ורין,
חכמים  בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא רבא
פקע  לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה
ביאר  לא ורבינו שם). (ראה לוי שקנה מהשדה השעבוד

בזה]. בסמוך 18)כלום השעבוד. עיקר רובץ שעליה
מראובן. שמעון שקנה הבינונית כל שלקח שהכוונה יבואר

ונראה 19) דכוותה". "בינונית שם: (רבא) רבה כלשון
שדה  שמעון בידי נשארה שאם ללמדנו, בא זה שסגנון
כזיבורית, להגדירה ושיש שבידו, מהזיבורית קצת מעולה
הבינונית  ללוי שמכר אחר אולם ללוי, שמכר לבינונית ביחס
שיטת  (לפי קרקעותיו של בינונית לסוג להכניסה אפשר
מפני  מלוי, גובה - א) הלכה למעלה ראה שמין", הן "בשלו
ולפיכך  שמעון. ביד כשהייתה השעבוד חל זו בינונית שעל
רבינו  דייק וכן (כמותה). "דכוותה" ואמר (רבא) רבה דייק

שלקח". הבינונית "כמו וכתב:

.„˙ÈcÚa Ô‰Ï ÔÈÓL - ÔÈ˜fp‰L ,e¯‡a ¯·k20ÏÚ·e , ¿»≈«¿∆«ƒ»ƒ»ƒ»∆¿ƒƒ««
˙ÈBÈ·a - ·BÁ21˙È¯eaÊa - ‰M‡ ˙a˙Îe ,22eÈ‰ . ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ»

BÏ23˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa ÔÈ˜f - ˙È¯eaÊÂ ˙ÈcÚƒƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ««¿À«
ÔÈ˜f - ˙ÈBÈ·e ˙ÈcÚ BÏ eÈ‰ .˙È¯eaÊa ‰M‡ƒ»¿ƒƒ»ƒƒ≈ƒƒ»ƒ
BÏ eÈ‰ .˙ÈBÈ·a ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa¿ƒƒ««¿À«ƒ»¿≈ƒ»

„·Ïa ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ24·BÁ ÏÚ·e ÔÈ˜f - ƒƒ≈ƒƒ¿«ƒ»ƒ««
˙ÈBÈ·a25.˙È¯eaÊa ‰M‡ ˙a˙Îe , ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ

ז.20) הלכה ממון נזקי מהלכות א בפרק נתבאר
א.21) הלכה זה אישות 22)בפרק מהלכות ט"ז בפרק

ג. ח.23)הלכה קמא בבא למעלה 24)ברייתא שם.
למה  קשה לכאורה כן ואם שמין, שבשלו למדנו א בהלכה
כבינונית  שבקרקעותיו המעולה הקרקע את מגדירים אנו
האומר  לשיטת כך הקשו (ח.) שם בגמרא כעידית? ולא
עידית  גם לו כשהיו שהמדובר, ותירצו, שמין. הן בשלו
מכירת  לפני מוגדרת הייתה בידו שנשארה וזו ומכרה ממש
יש  וכן החוב. שעבוד עיקר עליה וחל כבינונית העידית
משפט  בחושן הטור פסק וכן כאן רבינו דברי את גם להבין

משנה). לחם (ראה קכ שתי 25)סימן מובאות שם בגמרא
בבינונית  חוב בעל אומרת, אחת זו, את זו הסותרות ברייתות
שנחלקו  שם הגמרא ומסקנת בזיבורית. אומרת והשנייה
רבינו  (והביאה דעולא" "תקנתא בשם הנודעת בתקנה
לא  ב וברייתא זו תקנה קיבלה א ברייתא א) בהלכה למעלה
ורבינו  מזיבורית. שגובה התורה דין ונשאר אותה קיבלה
להיפך: מפרשים העיטור ובעל [והראב"ד כעולא. פוסק
שיטתם  קיבלה. ב וברייתא התקנה את קיבלה לא א ברייתא

לק  י].תתבאר הלכה כ"ד בפרק מן

.‰Ô¯ÎÓ26˙Á‡ ˙·a Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ27Ôlk È¯‰ - ¿»»ƒ¿»¿≈»»¿«««¬≈À»
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰Â ,ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ28, ƒ¿¿«««¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ

˙Ù¯BË ‰M‡ ˙a˙Îe ,˙ÈBÈa‰ ÔÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚ·e««≈ƒ«≈ƒ¿À«ƒ»∆∆
ÔÓ ÔÈÙ¯BË Ôlk - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ Ô¯ÎÓ .˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»»»∆««∆À»¿ƒƒ

ÔB¯Á‡‰29‡Ï ;ÂÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ ‡Ï ; »«¬…ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆¿»»…
ÔB¯Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .ÂÈÙ ÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈»»¬ƒ»»»«¬

˙È¯eaf‰ Á˜lL ‡e‰30¯ÓB‡ Ì„Bw‰ Á˜Bl‰ È¯‰L . ∆»««ƒƒ∆¬≈«≈««≈≈
epnÓ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :Û¯BhÏ31. «≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆

שם.26) אחד,27)ברייתא ביום מכר הסוגים שלושת כל
זיבורית. ולזה בינונית ולזה עידית, בהגהות 28)לזה

על  מלוה הלא מהלוקח, טורף ניזק למה שואל ִמיימוניות
בדין  שעמד שמזיק ותירץ חורין? מבני אלא טורף אינו פה
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קנה

קנה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שאמרו  כמו בשטר, כמלוה דינו לשלם דין בית ִוחייבוהו
בתורה  הכתובה "מלוה מקומות): (ובכמה יג: ִבקידושין
כתבו  תירוצה וגם זו [קושייא דמיא" בשטר ככתובה

כולן]. המתחיל: דיבור שם קמא בבא ואין 29)התוספות
השדות. בסוג כלל לטעון 30)מתחשבין יכול אינו

בהלכה  שאמרנו (כמו אותה אגבה - לי משועבדת הבינונית
עצמו, הלווה אצל מקום השאיר הבינונית שהלוקח משום ג)

הלוקח. מן לוקח בדין ג בהלכה כן שאין כמו 31)מה
ב. בהלכה שאמרנו

.Â˙Áz ÒÎ Á˜Bl‰ È¯‰ - BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï Ô¯ÎÓ¿»»¿∆»««¬≈«≈«ƒ¿«««
˙ÈcÚ Á˜lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ
ÔÈ·Bb Ôlk - ‰B¯Á‡a ˙È¯eaÊ Á˜Ï Ï·‡ ;‰B¯Á‡a»«¬»¬»»«ƒƒ»«¬»À»ƒ
ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡B·iLk Û¯BhÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ∆¬≈≈«≈¿∆»ƒ¿ƒ
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ È¯‰ :‰lÁz Á˜lL ‰„O‰«»∆∆»«¿ƒ»¬≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
Á˜Ï Ì‡ Ck Û¯Bh‰ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .epnÓƒ∆¿»»≈≈«≈»ƒ»«
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰a‚˙Â ,‰B¯Á‡a ˙ÈcÚƒƒ»«¬»¿ƒ¿∆»ƒ»««ƒ»ƒƒ

‰B¯Á‡a Á˜lL32Á˜BlÏ ‡È‰ ‰wz BfL ?33È¯‰Â , ∆»«»«¬»∆«»»ƒ«≈««¬≈
BÊ ‰w˙a ÈLÙ‡ È‡ :Ô‰Ï Á˜BÏ ¯ÓB‡34Ïk ‡l‡ , ≈≈«»∆ƒ∆¿ƒ¿«»»∆»»

.BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ‰a‚È ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»»

על 32) אף האחרונה אצל הטורף את דוחים אנו אם כלומר,
שהיא  מכירת פי אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית,

בעל  יגבו לא באחרונה עידית בלקח למה והבינונית, העידית
עליה? רובץ השעבוד הרי ממנה? כתובתה והאשה חוב

תקנת 33) מקום, לך הנחתי לטעון: יכול שהלוקח זה, דין
שדות  כשנשארו ממנו יגבו שלא הלוקח, לטובת היא חכמים

המוכר. ג.34)ביד בהלכה למעלה שהבאנו רבא כדברי
ח: שם בגמרא אמרו זה נימוק

.ÊÔ¯ÎÓ35˙ÈcÚ BÏ ¯ÎÓe ,BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï ¿»»¿∆»««»«ƒƒ
¯iLÂ ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ ¯ÎÓe Á˜Bl‰ ¯ÊÁÂ ,‰B¯Á‡a»«¬»¿»««≈«»«ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔÓ ÔÈ·Bb Ôlk - ÂÈÙÏ ˙ÈcÚBÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙ÈcÚ‰ ƒƒ¿»»À»ƒƒ»ƒƒ∆¬≈≈
Ì˙B‡ ‰Á„È ‰na36˙ÈBÈa ÁÈp‰Â ˙ÈcÚ ¯ÎÓ . «∆ƒ¿∆»»«ƒƒ¿ƒƒ«≈ƒ

Á˜BÏ „ÈaL ˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰ - ˙È¯eaÊÂ¿ƒƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ∆¿«≈«
ÈM‰37˙ÈBÈaÓ ÔÈ·Bb ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e , «≈ƒ««¿À«ƒ»ƒƒ≈ƒ

ÂÈÙÏ ¯iML ˙È¯eaÊÂ38. ¿ƒƒ∆ƒ≈¿»»

מקום 36)שם.35) הניח לא באחרונה זו שלקח מכיוון
רצה 37)לגבות. כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר

עידית. עדיף שהניזק ומובן גובה, מזה רצה גובה מזה
כדינם.38) - מזיבורית ואשה מבינונית חוב בעל

.Á‰ÂlL ÈÓ39ÂÈÒÎ ‰Âl‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡Ó ƒ∆»»≈∆»¿««»»««…∆¿»»
ÌÈLÏ40ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÈL Á˜BÏÏ ·BÁ ÏÚa ·˙ÎÂ , ƒ¿«ƒ¿»«««¿≈«≈ƒƒ¿»ƒ

Á˜BlÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜Â ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿…ƒ≈«
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÔBL‡ƒ̄∆¬≈≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
ÈL Á˜BÏ ‰wL ÌÈÒÎp‰ ÔÓ E·BÁ ÏÚa Ïˆ‡ epnÓƒ∆≈∆««¿ƒ«¿»ƒ∆»»≈«≈ƒ
EÓˆÚ z˜lÒ È¯‰L ,EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ ‰z‡Â ,È¯Á‡«¬«¿«»ƒ¿«¿»««¿¿∆¬≈ƒ«¿»«¿¿

Ô‰Ó41d˙a˙Îa ‰M‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .42‰·˙k Ì‡ , ≈∆¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»»ƒ»¿»
Ì‡ Ï·‡ .Û¯ËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ,d˙a˙k ‰„a‡ - ÈMÏ«≈ƒƒ¿»¿À»»¿≈»¿»ƒ¿…¬»ƒ

ÈM‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË - ÔBL‡¯Ï e·˙k43‰„O ‰Âl‰ ¯ÎÓ . »¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ»««…∆»∆
ÈL Á˜BÏÏ ÔBL‡¯ Á˜BÏ d¯ÎÓe ,Á˜BÏÏ44·˙ÎÂ , ¿≈«¿»»≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿»«

,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯ Á˜BÏÏ ‰ÂÏn‰««¿∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
d˙B‡ ÈL Á˜BlÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa È¯‰ - B„iÓ e˜Â¿»ƒ»¬≈««≈ƒ≈«≈ƒ»

‰„O‰45·BÁ ÏÚaÓ d˙B‡ Û¯BË ÔBL‡¯ Á˜BÏÂ ,46, «»∆¿≈«ƒ≈»ƒ««
BÏ ·˙k È¯‰L47Á˜BlÓ d˙B‡ Û¯BË ÈL Á˜BÏÂ , ∆¬≈»«¿≈«≈ƒ≈»ƒ≈«

ÔBL‡¯48BÏ d¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ,49¯ÊBÁ ·BÁ ÏÚ·e , ƒ∆¬≈¿»»««≈
ÈMÓ Û¯BËÂ50‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,51‰¯Lt eOÚiL „Ú , ¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ»«∆«¬¿»»

.d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ»ƒ¿À»»

צה.39) כתובות זה.40)ברייתא אחר בגמרא 41)בזה
לבין  כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם
הלכה  למעלה (ראה ממשועבדים שגובה חורין בני נשתדפו

לעניין 42)ב). חוב לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא
והמדובר  זו בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה.
והשדות  מנה לווה כגון השדות שתי כנגד הוא כשהחוב בה
שתי  נמצאות תימן יד ובכתב חמישים. בחמישים נמכרו

נפרדות]. הלכות בשתי וקשה 43)הגירסאות פשוט. זה
טורפים  כן גם לראשון כתב כשלא הרי משמיענו, מה להבין

השני? "וכן 44)מן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש כך
לקוחות". ושני חוב אלא 45)בעל הסתלק לא שהרי

בלבד. ראשון לוקח כלפי שלוקח 46)מזכותו אחר פירוש,
השדה. דמי את בחזרה ממנו הוציא שלא 47)שני התחייב

בעקיפין. אמנם - ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה
מעותיו.48) לו על 49)ומחזיר אף לו להחזירה ומחוייב

החוב. בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה שהרי 50)פי
כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי עד

âטבת ד' רביעי âיום
íéøOò ÷øt1 ¤¤¤§¦

שטרות 1) ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר
כתוב  שבאחד חוב שטרי שני ודין אחד, ביום שזמנם

סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה

.‡B·BÁ Ì„wL Ïk - ‰a¯‰ ˙B·BÁ BÏ LiL ÈÓ2 ƒ∆≈«¿≈…∆»«
‰lÁz ‰·Bb3.˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÔÈa BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈa , ∆¿ƒ»≈ƒ«…∆«¿≈ƒ«»

B„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ - ‰·‚Â ÔB¯Á‡‰ Ì„˜ Ì‡Â4ÏkL ; ¿ƒ»«»«¬¿»»ƒƒƒ»∆…
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÎÊ - B·BÁ Ì„wL∆»«»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰wL ˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»««¿»∆»»««

·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ ‰ÂlL5ÏÎÏ ∆»»ƒ«¬≈«¿≈««ƒ∆»«¿»
ÔÈ‡ - EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó :Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿≈

ÔÈÂL Ôlk ‡l‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a6‰·‚Â Ì„wL ÏÎÂ , »∆ƒ¿ƒ»∆»À»»ƒ¿…∆»«¿»»
ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ -7. »»««ƒ∆«¬

קבלת 2) זמן שקדם או תחילה, החוב שטר לידו שהגיע מי
שלו. קודם 3)הקנין השני של הפרעון שזמן ואףֿעלֿפי

וכדבריו  קטז, אלף בתשובה (הרשב"א הראשון של לזה
בא  ואם שם). יוסף' 'בית וראה קד סי' בחו"מ ה'טור' כתב
מגבים  - הראשון של הפרעון זמן שהגיע לפני לגבות השני

יום אביעי 
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קנו ולוה קנו מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ד' רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(רשב"א  ממנו יטרוף הראשון של הפרעון זמן וכשיגיע לו,
עלֿפה  מלוה לבין בשטר מלוה בין הבדל בזה ואין שם).

מודים 4)(מגידֿמשנה). הכל נחמן, רב אמר צד. בכתובות
ופסק  גבה. לא שגבה מה - וגבה שקדם מאוחר בבעלֿחוב
גאון. שרירא רב דעת גם שכן וכתב כמותו, שם הרי"ף

הבאה.5) בהלכה הערותינו (בבא6ֿ)ראה יחלוקו כלומר,
יחלוקו). והילכתא . . וקנה. וחזר ולוה לוה קנז: בתרא
אותה  שקנה בשעה הקרקע על חל שהשעבוד מפני והטעם,

שוה. זכותם המלווים כל ואז עצמו.7)הלווה, סברת
לא  שגבה "מה שם) כתובות (בגמרא, אמרו שלא ונימוקו:
- שוים כולם שאם ומשמע, מאוחר. בבעלֿחוב אלא גבה"

רשב"א). בשם (מגידֿמשנה גבה שגבה מה

.·,EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ‰ÂÏ»»¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿
¯Á‡Ó ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ ,‰„O ‰˜ Ck ¯Á‡Â8‰„O‰ È¯‰ - ¿««»»»»∆¿»«¿»»≈«≈¬≈«»∆

ÔBL‡¯Ï „aÚLÓ9˙Ba‚Ï Ì„B˜ ‡e‰Â ,10elÙ‡ ÔÎÂ . ¿À¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡ .‰‡Ó eÈ‰11Ïk ‡l‡ , »≈»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ∆»…

.ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ - Ô‰Ó ‰·‚Â Ì„wL∆»«¿»»≈∆»»««ƒ∆«¬
‰Ê ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÒÙ˙Â Ì„‡ ¯‡MÓ „Á‡ Ì„»̃«∆»ƒ¿»»»¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆∆
ÏkL ;‰ÎÊ ‡Ï - ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï ˙BkÊÏ È„k¿≈ƒ¿¿∆»ƒ«¬≈…»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ LiL ÌB˜Óa ·BÁ ÏÚ·Ï ÒÙBz‰«≈¿««¿»∆≈»»«¬≈ƒ

‰˜ ‡Ï -12BÏ ‰˜ - ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ï·‡ .13. …»»¬»≈»»«¬≈ƒ»»
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ14- ÈBÏÙÏ ‰Ê ıÙÁa ‰ÎÊ :‰Âl‰ ¿≈ƒ»««…∆¿≈¿≈∆∆ƒ¿ƒ

˙Ba‚Ï ÔÈÏBÎÈ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ;BÏ ‰ÎÊ»»¿≈∆»ƒ«¬≈¿ƒƒ¿
.¯Á‡ Ô‰a ‰ÎÊ ¯·kL ,ÔÈÏËÏhn‰ el‡Ó≈≈«ƒ«¿¿ƒ∆¿»»»»∆«≈

"יחלוקו"8) שם) (בבאֿבתרא אמרו ולא השדה. קניית אחר
עליה  חל קנייתה שבשעת קנה, ואחרֿכך ולוה בלוה אלא
לשעבוד, שעבוד קדם ולא ההלוואות, כל שעבוד אחת בבת
השדה  נשתעבדה - לקניה קדמה אחת כשהלוואה אבל
שנית. שלווה לפני הלוה, שקנאה ברגע הלוואה לאותה

השני.9) השעבוד ב'בדק 10)לפני (וכן כאן בכסףֿמשנה
אם  שהואֿהדין כתב, ח) ס"ק קד, סי' בחו"מ שלו הבית'
תהיינה  ולהבא מכאן שאקנה (השדות "דאקני" לראשון כתב
"דאקני", לו כתב ולא משני, ולוה - לך) משועבדות
לשני. ולא לראשון משועבדת היא הרי - שדה קנה ואחרֿכך
שם  ובש"ך ארבעים. שער התרומות' 'ספר על בזה ומסתמך
וכן  ח, חלק ו בנתיב ירוחם רבינו מדברי הוכיח טו ס"ק
מן  לגבות באו שאם ד, חלק מג שער התרומות' מ'בעל
משועבדת  שאינה שאמרו ומה שוים. שניהם - עצמו הלווה
הלווה, מן הלוקח מיד מוציא השני שאין הכוונה - לשני
ביד  שהשדה זמן כל אבל "דאקני", לו כתב שלא משום
"אפילו  שאמרו: כמו לשני, גם משועבדת היא הלווה
שעל  מהגלימה אפילו גובה (בעלֿחוב כתפיה דעל מגלימא
שלו, היא בידו נמצאת שהיא זמן כל שהרי הלווה)" גבי
לא  ובין "דאקני", לו כתב אם בין ממנה גובה בעלֿחוב וכל
לא  מ, שער התרומות' שב'שער מוסיף, והש"ך לו. כתב
"גידולי  עם שבידי התרומות' (ב'שער זה בדין כלום מצא
שהביא  מה כן גם מצאתי לא תקסט, ויניציאה דפוס תרומה"

בשמו). שם.11)הכסףֿמשנה כתובות, רי"ף,

ומשם 12) פד: ובכתובות יא: בגיטין יוחנן רבי של מימרא
קנה. לא - שליח המלוה כשעשאו שאפילו ראיה,
שכתב  רש"י על תמהו התופס, ד"ה שם גיטין [ב'תוספות'
והוכיחו  קנה. - לתפוס שליח עשאו שאם י. בבבאֿמציעא
ירוחם  רבינו פסק וכן שם, בגיטין הר"ן דעת וכן קנה. שלא
שם  וסמ"ע קד, סי' חו"מ יוסף' 'בית ראה ז. חלק ח בנתיב

א]. בעל 13)ס"ק לאו ולטעון: להתנגד יכול אינו והלווה
בתשובה  והרי"ף שלי). דברים בעל (אינך את דידי דברים
רק  נאמר זה שדין מבאר, י.) בבאֿמציעא ברא"ש (מובא
המטלטלין, את יתפוס לא אם למלוה הפסד שנשקף במקום
אין  כי לגבות, המלוה יוכל לא וכשימות גוסס, שהלווה כגון
ה"ח  פי"א למעלה (ראה יתומים של ממטלטלין גובים
מבוסס  חשש כשאין אבל נכסיו, מפסיד כשהלווה או והי"א)
את. דידי דברים בעל לאו לטעון: הלווה יכול - להפסד

ה"ב).14) פט"ז למעלה (ראה יא: גיטין

.‚˙Á‡ ‰ÚL B‡ ,„Á‡ ÌBÈ Ôlk ÔÓfL ˙B¯ËL¿»∆¿«À»∆»»»««
ÔÈa ,‰·‚Â Ô‰Ó Ì„wL Ïk ,˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa¿»∆¿ƒ»…∆»«≈∆¿»»≈

‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜15. «¿«≈ƒ«¿¿ƒ»»

וכו'15) אחת בשעה יוצאות כולן "היו צג: בכתובות שנינו
שבמקום  א, הלכה בסוף לשיטתו ורבינו בשוה", חולקות
ראב"ד). (ראה זכה - וגבה שקדם כל יחלוקו, שאמרו
שטרות  שני בדין ושמואל רב נחלקו צד, שם בגמרא
שודא  אמר ושמואל יחלוקו, אמר רב אחד. ביום היוצאים
רש"י), - דעתם חוות לפי הזכות יטילו (הדיינים דדייני
בידינו, כלל הלא כרב, פסק למה רבינו על קשה ולכאורה
העיר  כבר אולם רב? נגד כשמואל הלכה ממונות שבדיני

על הרי"ף חולק אינו ששמואל שמא), (אות בכתובות
אבל  בלבד, ומתנות במכירות נאמרו ודבריו המשנה,
ממה  לדבריו, הוכחה ומביא שיחלוקו. לרב מודה בהלוואות
ולא  מברייתא, שמואל על ב) עמוד (שם בגמרא שהקשו
דחזינן  "ואףֿעלֿגב וכותב: מוסיף והרי"ף ממשנתנו. הקשו
על  בה דאקשי ה"ד) פ"י (שם בירושלמי רואים ) (שאנו
חולקת) (משנתנו פליגא מתניתין (ואמר) וקאמר שמואל,
שלנו  הגמרא (על סמכינן" דילן אגמרא - וכו' אדשמואל
כדרכו  הרי"ף, דעת קיבל ורבינו סומכים), אנו (הבבלית)

מקום. בכל כמעט

.„˙Ba‚Ï „ÁÈa Ôlk e‡a16ÏkL ˙B·BÁ ÈÏÚa ÔÎÂ , »À»¿««ƒ¿¿≈«¬≈∆»
ÔÓ ˙Ba‚Ï e‡aL B¯·Á ÔÓÊÏ Ì„B˜ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿ƒ

‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhn‰17e‡aL B‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈»∆ƒ¿ƒ»∆»
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL Ú˜¯wÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ«¿«∆»»«…∆¿««∆»»ƒ»«¬

Ô‰aL18˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰a‚iL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â , ∆»∆¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»≈∆∆
Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ - B·BÁ19?ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk .20Ì‡ ¿«¿ƒ≈≈∆≈«¿ƒƒ

˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈÓ ÏÚ ‡ˆÓp‰ ÔBÓn‰ ˜lÁ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ¿»«ƒ¿»»«ƒ««»
ÌÈÓ ÈÙÏ ÌÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ B·BÁ ¯eÚLk Ô‰aL21 ∆»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÂLa22B·BÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ì‰aL ˙eÁtÏ ÚÈbÈ Ì‡Â ;23- ¿»∆¿ƒ«ƒ««»∆»∆≈«
˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k Ì‰ÈÈa ÔBÓn‰ ÏkÓ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ»«»≈≈∆¿≈∆«ƒ««»

B·BÁ ¯eÚLk Ì‰aL24ÈÏÚaÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆»∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¬≈
?„ˆÈk .˙‡f‰ C¯ck Ô‰ÈÈa ¯˙i‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ˙B·BÁ¿¿ƒ«»≈≈≈∆«∆∆«…≈«
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קנז

קנז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

,ÌÈ˙‡Ó ‰Ê ÏLÂ ,‰Ó ‰Ê ÏL ,˙B·BÁ ‰LÏL eÈ‰»¿»∆∆»∆¿∆∆»«ƒ
LÏL ‡ˆÓp‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙B‡Ó LÏL ‰Ê ÏLÂ¿∆∆¿≈ƒ»»»«ƒ¿»¿
˙BÁt ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ ;‰‡Ó ‰‡Ó ÔÈÏËB - ˙B‡Ó≈¿ƒ≈»≈»¿≈ƒƒ¿»»»
ÏÚ ¯˙È ÌL ‡ˆÓ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»»≈«
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈
ÏÚ ÌÈM‰ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔBÓn‰ ¯‡Le ,‰‡n‰ ÏÚa«««≈»¿»«»¿ƒ«¿«ƒ«
B‡ ˙B‡Ó LÓÁ ÌL e‡ˆÓ ?„ˆÈk .C¯c‰ d˙B‡»«∆∆≈«ƒ¿¿»¬≈≈
,„Á‡‰ ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈»∆»
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙BÁt‰ B‡ ÌÈ˙‡n‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»«ƒ«»¿»∆¿ƒ¿«≈

ÈM‰25˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LL ÌL ‡ˆÓ . «≈ƒƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa¿»∆¿ƒ¿«≈«««»∆¿¿ƒ¿¿ƒ
,ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ÌÈM‰ ÔÈa ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ≈«¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈«««»«ƒ
‡ˆÓÂ ,˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯‡Lp‰ ‰‡n‰ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«≈»«ƒ¿»ƒ¿«««¿≈¿ƒ¿»

„·Ïa ˙B‡Ó LÏL B„Èa26elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿»¿≈ƒ¿«¿«∆∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .˙Á‡k ˙Ba‚Ï e‡B·iLk ,‰‡Ó Ô‰≈≈»¿∆»ƒ¿¿««¿≈ƒ«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁL ,e¯B‰L27. ∆∆¿ƒ¿ƒ»»

א 16) הערות ה"א (ראה שוים שטרותיהם זמני שהיה כגון
שם.17)וֿב). דין 18)כמבואר שאין למעלה, נתבאר

אלה. בקרקעות שכל 19)קדימה הקודמת, בהלכה נתבאר
זכה, - הכל וגבה הקודם כל יחלוקו, שאמרו מקום
באו  אם זכה, הקודם כל שאמרו במקום להיפך: והואֿהדין

יחלוקו. לגבות, צג.20)ביחד שם ורבי נתן רבי מחלוקת
כרבי  ופסק השיטות, שתי בפירוש שם הרי"ף והאריך
כאן. רבינו שיטת היא וכך בשוה. חולקות שאמר:

החובות.21) בעלי מספר מקבל 22)לפי מהם אחד כל
לקטן. גדול חוב בין הבדל בלי הסכום, כשנחלק 23)אותו

הגובים. מספר הנכסים 24)לפי מן חלק בשוה חולקים
הפחות. החוב כשיעור מלוה לכל לתת כדי בו שיש

מאה.25) מפסיד והשלישי חובו, כל המלה 26)גבה
השלישי  שהרי שלמעלה, בדוגמא מקום לה אין "בלבד"
משלוש  גדול יותר לחוב מרמזת ואולי לו, המגיע כל גבה

הלווה 27)מאות. ונכסי לאלף, עולים החובות כל אם
שוים  ואם חובו. מחצית אחד כל מקבל - מאות חמש שוים
מאה, כל בעד ארבעים חוב בעל כל מקבל - מאות ארבע
הלכה  ונפסקה לשיטתם. מסכים אינו ורבינו הלאה. וכן

ה. סעיף קד סי' חו"מ ערוך' ב'שולחן כמותו

.‰ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯28·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ , ¿≈¿ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈∆¿«
B¯ËL ÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈa ‰MÓÁa B¯ËL Ô·e‡¯ ,ÈÂÏ ÏÚ«≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»
ÏL ·BÁ È„k dÈ‡L ‰„O ÈÂÏÏ LÈ È¯‰Â ,Ì˙Ò ÔÒÈa¿ƒ»¿»«¬≈≈¿≈ƒ»∆∆≈»¿≈∆

Ô·e‡¯ dÎB˙Ï ÔÈ„È¯BÓ - Ì‰ÈL29ÏL B¯ËL ‡nL , ¿≈∆ƒƒ¿»¿≈∆»¿»∆
Û¯ËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰È‰ ÔÒÈ ÛBÒa ÔBÚÓLƒ¿¿ƒ»»»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…

EÏÈ‡Â ¯i‡Ó30„Á‡a ‡nL :BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L , ≈ƒ»»≈»∆¬≈«≈«≈∆»¿∆»
ÔÈ¯BÁ ˙a ‰„O È¯‰Â ,E¯ËL ÏL BpÓÊ ‡e‰ ÔÒÈa¿ƒ»¿«∆¿»¿«¬≈»∆«ƒ

Ô·e‡¯ „Èa31¯Á‡ ‡e‰L Ô·e‡¯ ‡B·ÈÂ ,d˙B‡ ‰a‚zL ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆««
ÈpnÓ Û¯ËÏ BÏ LiL ‡e‰Â EÓÊ32e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿¿∆≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿

‰‡L¯‰33‰ÊÏ ‰Ê34ÏkÓ CÏÈ‡Â ¯i‡Ó ÔÈÙ¯BË - «¿»»∆»∆¿ƒ≈ƒ»»≈»ƒ»
„ˆ35ÔÈc‰ ‡e‰Â .36ÈÂÏ Ô‰Ï ¯ÎnL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯a «¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»«»∆≈ƒ

‰MÓÁa ‰Ê ÏL B¯ËL ,˙B¯ËL ÈLa ˙Á‡ ‰„O»∆««ƒ¿≈¿»¿»∆∆«¬ƒ»
.Ì˙Ò ÔÒÈa ‰Ê ÏL B¯ËLe ÔÒÈa¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ»¿»

צד:).28) (שם שהיה שם.29)מעשה יוסף, רב פסק כן
אחר 30) שנשארו ואילך, אייר מחודש לוי שמכר מהנכסים

חובו. ראובן היתה 31)שגבה מראובן, לוי שלוה בשעה
השדה  נשתעבדה ולא - שמעון שגבה זו - חורין בת שדה לו

זו. שעה אחר יש 32)שנמכרה לו פירוש, "ממני". צ"ל
זו. זכות אין ולך ממני, לטרוף כוח.33)הזכות ייפוי

לשני.34) אחד חמשה 35)מלוה שזמנו השטר של מכוחו
סתם. ניסן שזמנו זה של מכוחו או מפרש 36)בניסן רש"י

פירש, רבינו מכירה. בשטרי שם, שבגמרא המעשה את
מכר. דין לזה השווה ומסברא חוב. בשטרי כנראה,

âטבת ה' חמישי âיום
íéøOòå ãçà ÷øt1 ¤¤¤¨§¤§¦

גובה 1) שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר
גובה. אינו שבח ואיזה

.‡·BÁ ÏÚa2Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb3Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L4, ««∆∆«∆«∆ƒ¿ƒ««≈«
‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰L ÔÈa5ÌÈÒÎ eÁ·ML ÔÈa ≈∆ƒ¿ƒ≈¬«»»≈∆»¿¿»ƒ

Ïk Û¯BË - Ô‰ÈÏ‡Ó eÁ·L Ì‡L ‡l‡ .Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆»∆ƒ»¿≈¬≈∆≈»
ÈˆÁ ‰·Bb - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰ Ì‡Â ,Á·M‰«∆«¿ƒƒ¿ƒ≈¬«»»∆¬ƒ

Á·M‰6ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk . «∆«≈«¿≈∆»»«ƒ¿
‡ÈˆB‰Â ,‰Óa ‰„O ÈÂÏÏ ÔBÚÓL ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ»∆¿»∆¿ƒ
‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â dÁÈaL‰Â ,˙B‡ˆB‰ ÈÂÏ ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰pnÓ Û¯BË - ÈÂlÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ‡B·iLk ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿∆»¿≈ƒ¿…ƒ≈ƒ≈ƒ∆»
‰ÁÈaL‰ Ì‡Â .Á·M‰ ÈˆÁ ÏL ÌÈMÓÁÂ ,‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ∆¬ƒ«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
d· eÏÚ B‡ ÌÈÓ„a ‰¯˜e‰L ÔB‚k ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿∆¿»¿»ƒ»»
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ e¯B‰ .dlk ˙‡ ‰·Bb - ˙BÏÈ‡7 ƒ»∆∆À»¬»ƒ¿ƒ
‰„OÏ „¯Bi‰Ó BÁk Ú¯ Á˜Bl‰ ‡‰È ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…¿≈«≈««…≈«≈ƒ¿≈

˙eL¯a ‡lL B¯·Á8BÏ ÔÈÓML ,9.‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ ¬≈∆…ƒ¿∆»ƒ¿»«««¿»
ÌÈMÓÁ ‡ÈˆB‰Â ‰‡Ó ÁÈaL‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÏËB -11 ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¬ƒƒ≈

ÈˆÁ‰Â ,‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ Á·M‰ ÈˆÁÂ ‰‡ˆB‰‰ Ïk»«»»«¬ƒ«∆««»≈««»»¿«¬ƒ
‰ ÌÚ·BÁ ÏÚa Û¯BË Ô¯w12,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e] . ƒ«∆∆≈««¿»ƒ∆««≈

Ôe„Ï Èe‡¯ CÎÂ13Ô¯w‰ ˙‡ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ [.14 ¿»»»¿≈«≈«¿∆∆«∆∆
Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Û‡ ,ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ15 ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ«¿À¿»ƒ∆»«»«

ÈÂÏÏ Ba ¯ÎnL ÔÓÊ ¯Á‡Ó16Û¯hL Á·M‰ Ï·‡ ; ≈««¿«∆»«¿≈ƒ¬»«∆«∆»«
ÈÂÏ ÔÈ‡ - BlÎa ÔÈa BÈˆÁa ÔÈa ,·BÁ ÏÚa epnÓƒ∆««≈¿∆¿≈¿À≈≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ e‰·B‚17˙wzL .ÔBÚÓL ÏL ≈∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆«»«
‡È‰ ÌÏBÚ18ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ‡ÏÂ ,Á·M‰ ‰a‚È ‡lL : »ƒ∆…ƒ¿∆«∆«¿…«≈∆»«

ÔÏÊb‰19˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓ ‡ÏÂ ,20ÌÈÒÎpÓ , ««¿»¿…¿»ƒ»¿«»ƒ¿»ƒ
‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡L ;ÔÈ„aÚLÓ21ÈlwÓe . ¿À¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒÀ≈

‰a˙k22‰nÏÂ .d˙a˙k Á·M‰ ÔÓ ‰M‡ Û¯Ëz ‡lL , ¿À»∆…ƒ¿…ƒ»ƒ«∆«¿À»»¿»»
˙ÓÁÓ ‡a‰ „·Ïa Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈƒ¿…««¬ƒ«∆«ƒ¿««»≈¬«

?dÓˆÚ ‰‡ˆB‰23‰ÂlL ¯Á‡Ï ‡a Á·M‰L ÈÙÏ »»«¿»¿ƒ∆«∆«»¿««∆»»
Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏÏ ¯ÎnL ¯Á‡Ïe Ô·e‡¯Ó24ÈÂÏÂ25 ≈¿≈¿««∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ

יום חמישי 
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קנח ולוה קנח מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÌÈÒÎk Á·M‰Â ,ÔBÚÓLÏ ˙B·BÁ ÈÏÚa ÈLk26e‡aL ƒ¿≈«¬≈¿ƒ¿¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»
Ì‰ÈMÓ ‰ÂlL ¯Á‡ BÏ27BÓk „Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L , ««∆»»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ¿∆»¿

e¯‡aL28CÎÈÙÏ .29,‰Ó ÔBÚÓMÓ ‰ÂlL Ô·e‡¯ , ∆≈«¿¿ƒ»¿≈∆»»ƒƒ¿»∆
˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ30ÈÂlÓ ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ , ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»«¿»»ƒ≈ƒ

Ck ¯Á‡ ‰˜Â ,˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»»««»
dÁÈaL‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa ‰„e‰ÈÏ d¯ÎÓe ‰„O»∆¿»»ƒ»¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
Û¯BË - ˙B‡Ó LÏL ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â B˙‡ˆB‰a ‰„e‰È¿»¿»»«¬≈ƒ»»¿≈≈

Ô¯w‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL31‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ32‡ˆÓÂ , ƒ¿¿≈ƒ«∆∆¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
;ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „È·e ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èa¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈ¯ÊBÁÂ33‰‡Ó ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔzLÏL ¿¿ƒƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿»¿¿ƒ≈»
eL¯tL C¯c‰ ÏÚ Á·L ÏL ÌÈMÓÁÂ34‡ˆÓ . «¬ƒƒ∆∆«««∆∆∆≈«¿ƒ¿»

‰‡Ó Û¯BË ÈÂÏÂ ,BÊ ‰„OÓ BlL ‰Ó Û¯BË ÔBÚÓLƒ¿≈»∆∆ƒ»∆¿≈ƒ≈≈»
Á·M‰ ÔÓ ÏËB ‰„e‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ‰Ú·LÂ ÌÈLÏLe35 ¿ƒ¿ƒ¿»∆¡»ƒ»≈ƒ«∆«

Ô‰ elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰ ‰ÊÎÂ .‰ˆÁÓe ÌÈMLÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ∆¡»¿»∆≈¿ƒ¬ƒ≈
.‰‡Ó≈»

[במגידֿמשנה 2) מקומות. ובכמה טו. בבאֿמציעא ברייתא
את  גובה חוב "בעל שם, שמואל של מימרא המקור: ציין
א. טעמים, משני הברייתא על להסתמך העדפנו השבח".
כותב  קנז: בבבאֿבתרא הרשב"ם ב. עדיפה; ברייתא
כמותו. הלכה ואין השבח, כל גובה שמואל שלדעת

(ראה 3) שהשביחה אחר השדה ערך כנגד הוא כשהחוב
אפותיקי). שדה בדין ה"ו שהשביחה 4)לקמן כלומר,

הלוקח. ביד כדי 5)השדה כסף השקיע שהלוקח
רבינו,6)להשביחה. על חלקו (רבים קנז: בבאֿבתרא

יותר  גובה חוב בעל אין הוצאה בלי משבח שגם ודעתם
זרחיה  רבינו בשם קטו סימן חו"מ יוסף' ('בית  ממחצה
ראה  א. סעיף שם הרמ"א פסק וכן והרשב"א. הראב"ד הלוי,

ה). וס"ק א ס"ק שם ברי"ף שיט 7)ש"ך מובאה זו ה
נימוקו  מהלכה. אותה ודחה מציאות, אלו פרק בבאֿמציעא

לקמן. כגזלן.8)יתבאר השבח 9)שדינו הוא כמה
את  נוטל - ההוצאה על יותר השבח ואם הוציא, וכמה
השבח. רק נוטל - יתירה ההוצאה ואם ההוצאה,

חמשים.10) בשיעור מההוצאה גדול השבח ואםֿכן
רק 12)הלוקח.11) ביניהם ומחלקים שמחשבים נמצא

ההוצאה. על העודף השבח ו 13)את הערה למעלה
דומה  זה שאין - ונימוקו זו. שיטה דוחה שהרי"ף כתבנו
מבעל  ליטול שדעתו ברשות, שלא חבירו שדה לתוך ליורד
שלפנינו  בנידון אבל השדה, את לו להחזיר כשיצטרך השדה
יגבה  שאם וחשב המוכר, של אחריותו על סומך הלוקח
נוטל  ולכן ממנו, הכל ויגבה יחזור - השדה את בעלֿחוב
הפסדו  כל יגבה והלוקח ההוצאה, את גם בעלֿחוב
הרמב"ם  שבספר כתב, ט ס"ק קטו סי' שם [בש"ך מהמוכר.
רב  שגם ומוסיף הרי"ף, כשיטת היא הגירסא מגדלֿעוז עם
כשיטה  פסק כח דף כז שער וממכר' 'מקח בספר גאון האי

למעשה]. להלכה כן והכריע בעד 14)זו. ששילם הכסף
טרף 15)השדה. המוכר של שבעלֿחובו לוקח כל כדין

שקנה. שנמכרו 16)השדה נכסים ישנם אם לשאול: ויש
הוא  הרי מלוי, בעלֿחוב טרף כיצד ללוי, המכירה זמן אחר

הרגיש  במגידֿמשנה לגבות? מקום לך הנחתי לטעון: יכול
אחר  הקרקעות אותם שמעון כשקנה שהמדובר ומבאר בזה,
רבינו  שיטת לפי השעבוד עליהם וחל מראובן, שלוה
ההלוואה  אחר הלווה שקנה שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה
בפירוש  התנו לא אם ההלוואה, לאותה משועבדים אינם
התנו  כשלא - כאן האמור הדין איפוא יתקיים "דאקני".
הקרקעות  כשקנה או ללוי, הקרקע במכירת והתנו בהלוואה,
ולא  ללוי השדה אותה שמכר ולפני ההלוואה, אחר

ללוי. ונשתעבדו לראובן מח:1)7נשתעבדו גיטין משנה,
מקובל 18) (מונח העולם" "תיקון מפני זאת תיקנו חכמים

עוול  למנוע שמגמתן תקנות בו להגדיר התלמוד חכמי בפי
המקובל, מהחוק כתוצאה הדינים מבעלי לאחד בולט

וכדומה). ומתן משא יחסי לשיבוש במשנה:19)שיגרום
משועבדים", מנכסים וכו' פירות לאכילת מוציאים "אין
ואכל  פירות, מליאה שדה שגזל כיון רבינו, שם ומפרש
בני  מנכסים הפירות דמי הנגזל גובה - שהוציאה פירות
שגזל  כגון מפרש, שם ורש"י כאן. כתב וכן בלבד, חורין
הנגזל  ובאה פירות, והוציאה זרעה והלוקח ומכרה, שדה
וחוזר  הוצאותיו, ללוקח שהחזיר אחר הפירות עם וטרפה
דמי  מותר וגם השדה, דמי את מהגזלן ותובע הלוקח
של  משועבדים מנכסים גם השדה דמי לו מגבים - הפירות

חורין. מבני רק הפירות דמי אבל אלמנה 20)הגזלן,
המזונות  דיני פרטי המוריש. מנכסי מזונות מקבלות ובנותיה

אישות. מהלכות טז בפרק במקומם נתבארו הסכום 21)-
אינה  שרמתן לתביעות נכסים שעבוד תיקנו ולא קצוב, אינו
עליו  כמה עד יודע אינו הלוקח שהרי וקצובה, ידועה
שם  נתן ועולא נ:. שם חנינא רבי אמרו זה נימוק להזהר.
בשטר  נכתבו לא פירוש, כתובין" שאין "מפני אחר: טעם
שהנימוק  אמרו נא.) (שם ובמסקנא אשה, בכתובת ולא מכר
נימוקו  רבינו וקיבל יוסי. ורבי תנאֿקמא בין במחלוקת שנוי
רבים  נגד אפילו מקום בכל כמותו שהלכה יוסי, רבי של

מו:). עירובין את 22)(ראה דברים בכמה הקילו חכמים
מהן  אחת וזו הכתובה, מתנאי הנובעות ההתחייבויות

נב.). השיטות 23)(בכורות לשתי יפה כוחה זו תמיהה
השבח. מן ההוצאה ניכוי בדין למעלה, שנאמרו

לשמעון.24) כסף השדה 25)שהלוה משמעון שקנה
כנכסים.26)באחריות. השבת 27)צ"ל: את לדון יש

משניהם. שלוה אחר לו שבא שמעון של חדש כנכס
ה"א.28) בפ"כ דינו 29)למעלה שהלוקח שאמרנו, מזה

של  נכס הוא כאילו נידון והשבח המוכר, של כבעלֿחוב
יוצא. - המכירה אחר לידו שהגיע הלווהֿהמוכר

הבאים 30) שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה לשיטתו רבינו
בפירוש. הותנה לא אם נשתעבדו, לא ההלוואה אחר ללווה

(31.150 היינו שהשביחה, לפני השדה של שוויה
ה"ד)32) (פ"כ למעלה שנתבארה רבינו לשיטת בהתאם

שם). (ראה חלוקה של 33)בדין בעלֿחוב שנעשה הלוקח
מראובן. שקנה השדה טרפו ולוי ששמעון אחר ראובן,
של  דעתם קיבל שלא ללמוד, יש כאן רבינו של מלשונו
ונותנים  השבח מן ההוצאה כל את שמנכים גדולים, חכמים
שיטה  לפי שהרי ביניהם, מחלקים השבח מותר ואת ללוקח,
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קנט

קנט

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הש"ך  כדעת וזה מאות, השלש כל את חולקים אין זו
שם, המגידֿמשנה ולגירסת יב). (הערה למעלה שהבאנו
הדחוק  פירושו לקבל אנו מוכרחים - דעתם קיבל שרבינו
ההוצאה  ניכוי אחר מאות, שלוש עכשיו שוה שהשדה כאן,

יהודה. מחלקים 34)שהשקיע שבתחילה היינו שם,
שגבה  שמעון ונסתלק 25 אחד כל ונוטל בשוה, 75 שלשתם
75 את ביניהם ומחלקים ויהודה לוי וחוזרים חובו, כל כבר

וחצי. 37 וזה וחצי, 37 זה ונוטל ממאה 35)הנותרים,
מן  הקרן כל גובה אלא כלום, נוטל אינו הקרן של וחמישים
היינו  האחרונות, חלוקות בשתי רק ומשתתף המוכר,
ביחד  - וחצי 37 נוטל ומהשניה ,25 נוטל ראשונה מחלוקה
ראשונה, מחלוקה 75 עוד כך על נוסף קיבל ולוי וחצי; 62

בסמוך. רבינו שמסכם כמו וחצי 137 של סכום לו ויצא

.·˙B¯t‰ Ïk36.epnÓ ÔÈÙ¯Ë ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ ÏÎ‡L »«≈∆»««≈«≈»ƒ¿»ƒƒ∆
Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ Ï·‡37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈»

ÏÚa È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Úk ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿««¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈««
.Á·M‰ ÔÓ ‰·BbL BÓk Ô‰Ó ‰·Bb ·BÁ∆≈∆¿∆∆ƒ«∆«

את 36) גובה בעלֿחוב שמואל, אמר יד: בבאֿמציעא
ומבאר  לא. פירי (כן), אין שבח מדבריו: ולמדו השבח.
או  הלוקח שאכל לפירות שהכוונה שם, בהלכותיו הרי"ף

גובה. - לקרקע המחוברים אבל נראה,37)שנתלשו,
פירי  "אבל שם: שכתב הרי"ף, של מלשונו זה למד שרבינו
(פירות  בעלֿחוב להו גבי בארעא, מיחברי האידנא דאיתנהו
אותם)", גובה בעלֿחוב – בקרקע מחוברים עכשיו שהם
[רבה  צריכים. אינם ובין לקרקע צריכים בין מחלק ואינו
טוען  בהלכות לקרקע. צריכים שאינם פירות בדין המבוכה
דינם  לקרקע צריכים אינם שאם רבינו, פסק ה"ד פ"ה ונטען
קנין  לענין הי"ז פ"א מכירה בהל' גם פסק וכן כמטלטלין,
הי"ז, פ"א מכירה ובהלכות כאן במגידֿמשנה אונאה. ולענין
את  ליישב נדחקו ה"ד שכירות מהל' פ"ב ובלחםֿמשנה
מב: לשבועות בפירושו עצמו רבינו אולם הללו. הסתירות
והקושיות. הסתירות כל את מסלק וביאורו שיטתו, מבאר
שקיבל  שומר בדין וחכמים מאיר רבי חולקים שם במשנה
רבי  התביעה. במקצת ומודה לשמירה, מחוברים פירות
וחכמים  שבועה, ומחויב כמטלטלין דינם אומר: מאיר
ובגמרא  הקרקעות. על נשבעים ואין כקרקע שהם אומרים
וכתב  ליבצר. העומדים בענבים שמחלוקתם פירשו מג. שם
בענבים  היא מאיר ורבי חכמים "מחלוקת רבינו: שם
והלכה  המפרש) - לקרקע צריכים (שאינם להיבצר העומדים
מקח  ולענין שמירה בתורת לו כשימסרם אבל כחכמים,
ט) ס"ק צה סי' חו"מ הש"ך (גירסת ההונאה ודיני וממכר
שמירה, בתורת שלא התביעה עיקר כשהיה במקצת והודייה
ליבצר  העומד שכל במטלטלין, שהם אליו המכוון העיקר
שהמלה  שם הש"ך וביאר הלשון". זה ושמור דמי, כבצור
זה  (אבל אמורים דברים במה כמו: כאן מתפרשת "אבל"
אלא  כקרקע שהם אמרו שלא רבינו, ואומר רק), נאמר
אחרים  בענינים אבל שמירה, בתורת הפירות כשנמסרו
דינם  - במלוה במקצת הודאה גם וביניהם שם, שמנה
והש"ך  בזה). מודים חכמים שגם כוונתו (כנראה כבצורות

הלוי, יהוסף רבי רבו שיטת לפי הם שדבריו ומבאר, ממשיך
דין  ובין שמירה בין ההבדל את שמנמק שם ב'טור' הובאה
לאו  שומר גבי "כאן ואומר: בהן, וכיוצא ושבועה אונאה
לקרקע  מחוברין כשהן הן דלשמירה כיון דמיין, כבצורות
כדי  לא (שהרי ניהליה מסרינהו למיתלשינהו לאו דהא וכו'
ומחדש  שהם)". כמו לשמרם אלא לידו, מסרם לתלשם
את  לטרוף הבא שבעלֿחוב יח), ס"ק קטו בסי' (שם הש"ך
בא  אינו שהרי כשומר, לדונו יש - הפירות עם השדה
לומר  ויכול שהם, כמו ליטלם אלא הפירות את לתלוש
שיגיעו  אחר הפירות עם אעשה מה ענינך זה אין ללוקח:
פסק  זו לשיטה ובהתאם אותם. תולש אינני עכשיו לידי,
כקרקע. דינם - לקרקע צריכים אינם שאפילו כאן, רכינו
פירושו  על כמטלטלין. שדינם פסק באונאה, וכן ובמכירה

עוד, להוסיף עלינו הש"ך של הזה טוען הנפלא שבהל'
ולא  ולוה, במלוה במקצת להודאה רבינו התכוון שם ונטען
צריכים  אינם שאם ודעתו רבינו, על חולק והרמב"ן בשומר].
כבצורות  "לאו אמרו ולא כמטלטלין, הם הרי - לקרקע כלל
מפרש  וכן קצת. להשביחם תוסיף כשהקרקע אלא דמיין"
והרשב"א  הלוי זרחיה ורבינו רש"י. דעת גם הרמב"ן
אין  לקרקע הצריכים שאפילו וסוברים, לכת מרחיקים
דמיהם  ומשלם נוטלם אלא בחובו אותם גובה בעלֿחוב

(מגידֿמשנה). ללוקח

.‚‰zÓ38·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ‰Á·ML «»»∆»¿»≈¬«»»≈««
‰ÂL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯ ‡l‡ ,ÌeÏk dÁ·MÓ ‰·Bb∆ƒƒ¿»¿∆»ƒ«»»¿»»»
·BÁ ÏÚa - ‰ÈÏ‡Ó ‰Á·L Ì‡Â .‰·B‚Â ‰zÓ ˙ÚLaƒ¿««»»¿∆¿ƒ»¿»≈≈∆»««

dlk ˙‡ ‰·Bb39- ‰zn‰ ˙eÈ¯Á‡ Ô˙Bp‰ Ïa˜ Ì‡Â . ∆∆À»¿ƒƒ≈«≈«¬»««»»
ÔÈ·BbL C¯„k Á·M‰ ˙‡ ‰pnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa È¯‰¬≈««∆ƒ∆»∆«∆«¿∆∆∆ƒ

˙BÁB˜l‰ ÔÓ40Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈ ‰nÏÂ . ƒ«»¿»»ƒ¿…««¬ƒ«∆«
Á˜Bl‰ ÔÓ41ÈtÓ ?ÌeÏk ‰zÓ Ïa˜nÓ Û¯ËÈ ‡ÏÂ42 ƒ«≈«¿…ƒ¿…ƒ¿«≈«»»¿ƒ¿≈

·iÁÓ È‡L :‰¯ÈÎÓ ¯ËLa Á˜BlÏ ·˙Bk ¯ÎBn‰L∆«≈≈«≈«ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ¿À»
ÈÏÚÂ ,ÁÈaLzL Á·M·e ÏÓÚzL ÏÓÚ·e Ô¯wa EÏ¿«∆∆∆»»∆«¬…«∆«∆«¿ƒ«¿»«

‰Ê ¯·c Ïa˜Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â ;Ïk‰ ˙eÈ¯Á‡43È¯‰L , «¬»«…¿»»«≈«¿ƒ≈»»∆∆¬≈
Á·M‰ epnÓ Á˜lÈ Ì‡L ,‰Ê È‡z ÏÚ „¯È Á˜Bl‰«≈«»««¿«∆∆ƒƒ»«ƒ∆«∆«

·˙k ‡Ï elÙ‡Â .¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ44‰fL Ú„B ¯·k - «¬…««≈«¬ƒ…»«¿»»∆∆
Á˜Bl‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ÔÈ„45ÌL ÔÈ‡L ,‰zn‰ Ï·‡ . ƒ«≈ƒ«≈«¬»««»»∆≈»

B˙‡ˆB‰a dÁÈaL‰L Á·MÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰Ê È‡z¿«∆≈∆ƒ∆«∆ƒ¿ƒ»¿»»
.ÌeÏk¿

טו.38) שאין 39)ב"מ סתם רבא אמר שם, בגמרא
שם: הרי"ף וכתב ממתנה, השבח את גובה בעלֿחוב
דאתי  שבחא - ממתנה גבי דלא שבחא דהאי "ומסתברא
(מתקבל  טריף ממילא דאתי שבחא אבל הוא, הוצאה מחמת
מחמת  הבא שבח - ממתנה גובה שאינו שהשבח הדעת על
קיבל  ורבינו טורף)". - מאליו הבא שבח אבל הוא, הוצאה
לדבריו. מסכים כאן בהשגותיו והראב"ד סברתו.

אחר 40) השבח חצי שגובה א, בהלכה למעלה שנתבאר
ההוצאה. הוצאה.41)ניכוי מחמת נימוק 42)כששבחה

שם. בגמרא, נתבאר השבח.43)זה גם יקח שבעלֿחוב
בשטר.44) הזה התנאי שנתקבל 45)את שבממון דבר וכל



 160  לל אמ ם הלו מ י רדהמ• דהמ  לדיד   מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קס ולוה קס מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ה' חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

התנו  כשלא אפילו הצדדים, שני את מחייב - קבוע כמנהג
גובה  אינו למה רבינו, ביאר א בהלכה למעלה בפירוש. כן

השבח. כל את

.„ÌÈÓB˙È ÔÎÂ46·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÌÈÒÎp‰ eÁÈaL‰L ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ≈««
ÌÈÒÎ eÁ·L Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk Á·M‰ ÔÓ ‰·Bb∆ƒ«∆«¿¬»ƒ»¿¿»ƒ

.Blk Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆∆«∆«À

על 46) להם שאין מפני מתנה, למקבל יתומים מדמה רבינו
שכזה. תנאי קיבלו לא וגם שנטל, מה ולגבות לחזור מי
זה  למד שרבינו כתב, ה אות כאן מיימוניות ובהגהות
השבחנו, אנו אומרים: יתומים שם: שאלו קי. ב"מ מגמרא
יוצא  ראיה? להביא מי על השביח, אביכם אומר: ובעלֿחוב
וה'תוספות' יתומים. שהשביחו משבח גובים שאין מזה,
כתבו  והאמר, ד"ה נב. ובבכורות חוב, בעל ד"ה שם ב"מ
"כרעי  שהם מפני היתומים, מן השבח גובה שבעלֿחוב
אליהם, עוברים האב של וחובותיו אביהם) (ירך דאבוהון"
[במגידֿ מיימוניות. הגהות בשם שהבאנו הראיה את ודחו
ראה  מקומו. גילה ולא כרבינו, הרי"ף שדעת כתב, משנה

לא]. ס"ק קטו סי' חו"מ וש"ך כאן, לחםֿמשנה

.‰Èe‡¯M ‰Ó Á˜Bl‰ „iÓ B·BÁa Û¯hL ·BÁ ÏÚa««∆»«¿ƒ««≈««∆»
ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡B¯ - Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏƒ«∆∆«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚz Ba LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰47Á˜BlÏ48¯‡LpL ÔB‚k , ««¿«ƒ≈¿»»«≈«¿∆ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‰„Oa BÏ49·˜ ÈˆÁ ˙Èa ‰p‚·e ,50 ¿»∆≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈¬ƒ«

Ì‰ÈL da eÙzzLÈ -51¯·„ BÏ ¯‡L ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿»¿≈∆¿ƒ…ƒ¿«»»
ÂÈÏÚ Blk ÌL ‰È‰È ˜ÏÁÈ el‡L52ÏÚa BÏ Ô˙B - ∆ƒ≈»≈ƒ¿∆≈À»»≈««
ÂÈÓc ˙‡ ·BÁ53. ∆»»

ראוי 48)תועלת.47) הלוקח, ביד שנשאר השדה חלק
פירות. להוציא קבים 49)לעיבוד תשעה בה לזרוע אפשר

והלוג  לוגים, ארבעה הוא [הקב וחצי. סאה שהם תבואה,
בינוניות]. ביצים מספיקה 50)שש כזו, קטנה קרקע חלקת

מהם 51)לגינה. האחד ואין השדה, את ויחלוקו כלומר,
ממנו. לקנות או חלקו את לו למכור השני את לכוף יכול

יחלק 52) שאילו כל הכלל, "זה יא: בבבאֿבתרא משנה
אחד, בדבר שותפים שנים אם פירוש, חולקין". - עליו ושמו
הדבר  כשם חלק כל יקרא חלקים, לשני הדבר את וכשיחלקו
ומלמדנו  ממש. חלוקה לדרוש שותף כל יכול אז - השלם
שדה. נקרא אינו - קבים תשעה מבית קטן שקרקע רבינו,
זה  ולמד גינה. נקראת אינה - קב חצי מבית פחותה וגינה

הנ"ל. ושם 53)ממשנה טו: ב"מ ברי"ף זה דין מקור
מבעלֿ דמיו (לוקח מבעלֿחוב לדמיה ליה שקיל נאמר:
קרקע, לוקח רצה קובע, הלוקח של שרצונו משמע חוב).
אולם  קטו. סי' חו"מ ב'טור' מבואר וכן כסף. לוקח רצה
דמיו", את בעלֿחוב לו "נותן וכתב: הלשון, שינה רבינו
וב'שולחן  מעות. לקבל הלוקח את שכופה לכאורה ומשמע
והרמ"א  כאן, כלשונו רבינו דברי מביא ס"ב שם ערוך'
מבאר, אלא חולק שאינו ונראה הלוקח". ירצה "אם מוסיף

כך. יתבארו רבינו דברי שגם הדעת על ומתקבל

.Â‰„O‰ ‰˙È‰54È˜È˙Bt‡55˙‡ ÏËB ·BÁ ÏÚa - »¿»«»∆«≈≈««≈∆

dlk56Á˜BlÏ ¯‡Lp‰ Á·M‰ ÈˆÁ ÔÈ‡B¯Â ,57Ì‡ : À»¿ƒ¬ƒ«∆««ƒ¿»«≈«ƒ
B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰‰‡ˆB‰‰ ÏË58 »»¬ƒ«∆«»≈««»»≈«»»

·BÁ ÏÚaÓ59‡È‰ È„O :·BÁ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L , ƒ««∆¬≈≈««»ƒƒ
‰ÁÈaL‰L60BÏ ¯‡Lp‰Â ,61Á·M‰ ÔÓ62ÔÓ ÏËB ∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«∆«≈ƒ

- ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ˙BÁt Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡Â ;¯ÎBn‰«≈¿ƒ»»¬ƒ«∆«»ƒ«»»
Á·M‰ ÈˆÁ ÈÓ„ ‡l‡ Û¯Bh‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡63¯ÊBÁÂ , ≈ƒ«≈∆»¿≈¬ƒ«∆«¿≈

„·Ïa Û¯ËpL Á·M‰ ÈˆÁ ¯ÎBn‰ ÔÓ ‰·B‚Â64. ¿∆ƒ«≈¬ƒ«∆«∆ƒ¿«ƒ¿»

טו.54) לך 55)ב"מ יהא לא למלוה: לוה שאמר כגון
ה"ג). פי"ח למעלה (ראה זו משדה אלא עם 56)פרעון

לפני  כשהשדה והמדובר לו. כקנויה היא שהרי השבח,
מהחוב. יותר שוה אינה ללוקח,57)שהשביחה המגיע
ה"א. בתחילת למעלה שנתבאר ההוצאה.58)כפי כל על

שבע  חלק משמע ניכוי בלי הראשון השבח חצי נוטל לֿחוב
רגיל. שעבוד מכוח אפותיקי כוח יפה ובזה ההוצאה,

השבח.59) חצי את שדה 60)ולא לתוך כיורד ודינך
בלבד. ההוצאה לו שמחזיר - והשביחה חבירו

שנטל 62)ללוקח.61) ההוצאה ניכוי אחר השבח, מכל
נימוק.63)מבעלֿחוב. שלא 64)מאותו החצי כלומר,

רבות  [תמיהות השבח. כל קיבל ובכן בעלֿחוב. לו החזיר
הראב"ד  ובראשם זו, בהלכה ואחרונים ראשונים מצאו
נמנע  שהראב"ד ומעניין ליישבה. בידם עלה ולא בהשגותיו,
שטעותֿ משער אלא חריף, השגה בסגנון להשתמש כאן
מרן  השמיט - השערתו על שבהסתמך ונראה כאן. סופר

הזו]. ההלכה את ערוך' ב'שולחן

.Ê·BÁ ÏÚa65ÌÈÓB˙È ,ÔÈÓB˙È‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‡aL ««∆»ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ
eÁaL‰ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡66‡nL :¯ÓB‡ ·BÁ ÏÚ·e , ¿ƒ»ƒ¿«¿««≈∆»

ÁÈaL‰ ÌÎÈ·‡67‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ -68. ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
Á·M‰ ˙‡ Ô‰Ï ÔÈÓL - eÁÈaL‰ Ì‰L ‰È‡¯ e‡È·‰≈ƒ¿»»∆≈ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆«∆«

Ô‰ÈLaL ˙BÁt‰ ÔÈÏËBÂ ,‰‡ˆB‰‰ ˙‡Â69‰ÏÚÓe , ¿∆«»»¿¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆«¬∆
ÌÈÓ„a Ô˙B‡70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .71‰OÚLa »¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ ,È˜È˙Bt‡ dOÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;È˜È˙Bt‡ BÊ ‰„O»∆«≈≈¬»ƒ…»»«≈≈ƒ
ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓ„a ·BÁ ÏÚa ˜lÒÏ ÔÈÓB˙È‰ eˆ»̄«¿ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«¿ƒ
Á·L ¯eÚL Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏËB - eˆ¯ Ì‡Â ,B˙B‡¿ƒ»¿ƒƒ««¿«ƒ∆«

Ô‰lL72. ∆»∆

קי:65) והשביחה.66)ב"מ הוצאות השקענו
גם 67) כתב וכן השביח", אביכם "אומר אמרו: שם בגמרא

בטוען  שאפילו רבינו אמר עצמו מסברת כנראה שם. הרי"ף
השביחו. שהם ראיה להביא היורשים מחויבים 'שמא' טענת

וטעמו 68) השבח. את המלוה גובה ראיה, הביאו לא ואם
המשועבדת  שדה יוחנן: רבי בשם שם אמרו דבר של
כבר  נכנסה כאילו זה לענין היא הרי לגוביינא, ועומדת
ברורה. הוכחה בלי מידו להוציאה ואין המלוה, לרשות
עשאה  כשלא אבל אפותיקי, בשדה נאמר שזה יבואר, לקמן
בעלֿחוב  על ולכן היתומים, בחזקת היא הרי - אפותיקי

ראיה. מובן 69)להביא השבח, על יתירה כשההוצאה
על  יתר וכשהשבח מהשבח, יותר נוטלים שאינם מאליו
ואני  שלי שדה השבחתם לטעון: בעלֿחוב יכול - ההוצאה
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קסר

קסר

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לשבח. שגרמה ההוצאה את ומחזיר השבח, את נוטל
השדה 70) חלק לדרוש יכולים ואינם דמים, ליתומים משלם

להם. המגיע הכסף הבאת 71)כשיעור לדין גם נמשך
דעת  וכן המגידֿמשנה). של מלשונו משמע (כן ראיה
את  מוציא אינו גרידא ששעבוד מפני והרשב"א, הרמב"ן

היתומים. מחזקת כמבואר 72)השדה השבח, כל כלומר,
מהשבח  כלום גובה אינו שבעלֿחוב בה"ד, למעלה
מבאר, [במגידֿמשנה בהוצאותיהם. יתומים שהשביחו
אלא  שבשניהם הפחות נוטלים אמרו לא רבינו שלדעת
מן  גדול כשאינו אבל ושבחה, השדה כנגד הוא כשהחוב
שדה  מן אפילו כלום, בשבח נוטל בעלֿחוב אין הקרן
במקרה  שגם גאון, האי ורב הרי"ף לשיטת בניגוד אפותיקי,
שלי  שדה טוען: שהוא מפני שבשניהם הפחות נוטלים  זה
בהשביחו  המלוה של כוחו יפה ולשיטתם, השבחתם.
יתומים: יטענו שאז ומובן, עצמו. הלוה מהשביח יתומים
אתם  יטעון: והוא החוב, מערך יותר לך ואין השביח, אבינו
על  שהשיג קטו סי' חו"מ יוסף' 'בית (ראה השבחתם

המגידֿמשנה)].

âטבת ו' שישי âיום
íéøOòå íéðL ÷øt1 ¤¤§©¦§¤§¦

ודיני 1) טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר מבאר
שומא.

.‡B¯ËL ‰ÂÏn‰ ‡È·iLk :‡e‰ Ck ·BÁ‰ ˙i·b ¯„Ò≈∆¿ƒ««»¿∆»ƒ««¿∆¿»
Ìi˜˙ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï2ÔÈ‡Â .ÌlL :‰ÂlÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«…∆«≈¿≈

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ3epÚa˙iL „Ú ‰lÁz4Ôic‰ ‰ÚË Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«∆ƒ¿»∆¿ƒ»»««»
ÔÈ˜lÒÓ - epÚa˙iL Ì„˜ ‰ÂÏ ÈÒÎÏ ‰ÂÏn‰ „È¯B‰Â¿ƒ««¿∆¿ƒ¿≈…∆…∆∆ƒ¿»∆¿«¿ƒ

B˙B‡5‰Âl‰ ¯Ó‡ .6È„k ÔÓÊ ÈÏ eÚ·˜ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »««…∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÔkLÓ‡ B‡ ¯Á‡Ó ‰ÂÏ‡L7˙BÚn‰ ‡È·‡Â ¯kÓ‡ B‡ ∆∆¿∆≈«≈¬«¿≈∆¿…¿»ƒ«»

B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ -¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔBkLÓ ÔzÏ8eÈ‰ „iÓ - ÌÈÏËÏhÓ ÌL eÈ‰ el‡L ; ƒ≈«¿∆ƒ»»ƒ«¿¿ƒƒ»»

Ì‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈc ˙Èa9ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ‰ÂÏn‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒƒ≈∆¿ƒ»»««¿∆¿«¬ƒ«
B˙B‡ ‚ÈÏÙÓe ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ

ÌÈ¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·„a10‰Âl‰ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ƒ¿»ƒ¬≈∆«¬ƒ¿≈¿«¿ƒ«…∆
M‰ eÓÏL .ÔziL „Ú ·¯Ú ‡È·‰Ï- ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌÈLÏ ¿»ƒ»≈«∆ƒ≈»¿«¿ƒ¿…≈ƒ

‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa11‰lÁza ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ«¿«¿»¿≈ƒ»««¿ƒ»
ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ÌlLÓ ÈÈ‡ :BÚ·zLk¿∆¿»≈ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¿»«¿»»

„iÓ12‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ≈»∆»
‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ13‰„B‰L B‡14ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ƒ¿»«∆∆»¿ƒ«¿«¿»«

ÔÈ¯BÁ Èa ÈÒÎ15.BÏ LiL ƒ¿≈¿≈ƒ∆≈

העדים.2) חתימת יאשר דין יורד 3)בית אינו דין בית
להגבות  כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה לנכסי

החוב. פירעון ויבקש 4)מהם הדין לבית יבוא שהמלוה
בבבא 5)הגבייה. הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים

ונימקו  חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא
תחילה  הערב מן גובים ואין כערב דינם הלווה שנכסי שם:

עצמו). הלווה את שתבע שבהלכה 6)(לפני הדינים מקור

משנה). (מגיד הרי"ף בתשובות שלי.7)זו קרקע
הגבייה 9)מטלטלין.8) שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית

זמן  כן גם יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על
מייד. לו שמים מטלטלין אבל סתם 10)מסויים, חרם

הגאונים  תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי
בגמרא. נזכר למלוה 11)ולא כוח ייפוי כותבים דין בית

מפרש  ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס
למלוה  רשות שנותנים "דורך", מלשון הוא ש"אדרכתא"
רשות  פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות
הדריכוהו  מג): כ. (שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף
ה  סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית
הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר,

ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא בבא
התביעה.14)בעדים.13) של בנכונותה הלווה
שמלוה 15) כבר נתבאר לאחרים. נשתעבדו ולא נמכרו שלא

משועבדים. מנכסים גובים אין פה על

ãקודש משיחות ãנקודות

"àeä Ck áBçä úiáb øãñ" ¥¤§¦©©¨

טעה  ואם שיתבענו, עד תחילה לנכסיו יורדין "אין
אותו" מסלקין הדיין...

ליעקב  דבריו "מגיד הפסוק על חז"ל דרשת ידועה
אומר  הוא עושה שהוא מה לישראל" ומשפטיו חוקיו
"מאי  בבאֿבתרא בגמרא ומפורש לעשות". לישראל
אפשר  אי כתוב מקרא אלמלא דל, חונן ה' מלוה דכתיב
ובשו"ע  מלוה". לאיש לוה "עבד כביכול, לאומרו
אנו  "בשגם באמונה עיקר שזה כתב הזקן אדמו"ר
הלוואה  אלא אינה שהצדקה מאמינים בני מאמינים
לו  ישלם וגמולו דל, חונן ה' מלוה כדכתיב לקב"ה

הזה. בעולם בכפליים

תחילה, שיתבענו שצריך הוא כך החוב גביית וסדר
לתבוע  ישראל צריכים שבגלות, הכוונות כל שלאחרי
מתי  "עד הכתוב ובלשון בפשטות, הגלות ביטול את

משיחך". עקבות חרפו "אשר צר" יחרף אלקים

עניין  זהו שהרי ההכרח, גודל ולבאר להאריך צורך ואין
בעצמו  לקב"ה גם ונוגע מישראל ואחד אחד לכל הנוגע
תלויה  השכינה וגאולת בגלותא" "שכינתא שהרי
את  אלקיך ה' "ושב שנאמר ישראל, של בגאולתם
אלא  והשיב, לכתוב לו שהיה רש"י, ופירש שבותך"
גלותם  בצרת ישראל עם שרויה שהשכינה כיון

לעצמו". גאולה הכתיב וכשנגאלין

בני  שכל הוא הגאולה את עדיין שמעכב היחיד הדבר
את  להביא מהקב"ה ויתבעו וידרשו יבקשו ישראל

והשלימה. האמיתית הגאולה
יב  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

.·ÔÚË16ÛiÊÓ ÌÎÈÙa Ìi˜˙pL ‰Ê ¯ËL :¯Ó‡Â »«¿»«¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿À»

יום שישי 
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Ú‰Â ,epÏh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ È‡ ,‡e‰,ÈBÏt ÌB˜Óa „ ¬ƒ»ƒ¿»»«¬«¿∆¿»≈¿»¿ƒ
ÈBÏÙe ÈBÏt Ì‰Â17LnÓ LiL ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈¿ƒ¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆≈«»

ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ - ÂÈ¯·„a18‰‡¯ Ì‡Â ;ÂÈ„Ú ‡È·‰Ï ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿∆
ÏL ˙BÚË·e ÌÈ¯·c ˙BÏÈÏÚa ‡l‡ ‡a BÈ‡L Ì‰Ï»∆∆≈»∆»«¬ƒ¿»ƒƒ¿»∆
‰È‡¯ BÏ LÈ Ì‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌlL :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÈÙc…ƒ¿ƒ«≈¿««»ƒ≈¿»»

¯ÊÁÈ19Ìl‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .20ÏBÎÈ BÈ‡ ‡nLÂ , «¬…¿ƒ»»««¿∆«»¿∆»≈»
LÈÏL È„È ÏÚ ÔÈÁÈpÓ - B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï21. ¿ƒƒ»«ƒƒ«¿≈»ƒ

שם.16) רבא של הלווה 17)מימרא טען סתם: אמר רבא
שמות  להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא
הראשונה  מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים
עומד  ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
אין  מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח".
זמן  לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך ורבא לו. שומעים
ברישא  גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר
פשוט, הדבר כן לא שאם הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר
פירש  ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין
כשפירש  עדים") (אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו

ומקומם. חושן 18)שמותם ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
יום. שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט

מעותיו.19) המלוה לו  תקיף.20)יחזיר אדם
וכל 21) ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

להם  כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין לדיינים כשנראה זה
שם  יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש
(ויניציאה  התרומות [בבעל ג). שער התרומות בעל בשם
אלים  גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט)
של  מעשה כפי חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים
ואפשר  כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא
והלכה  ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה

ה)].

.‚eÚ·˜22¯ËM‰ Ïh·Ïe ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÓÊ BÏ23, »¿¿«¿»ƒ¿»»¿«≈«¿»
ÈLÈÓÁÂ ÈL BÏ ÔÈÈzÓÓ - ‡a ‡ÏÂ ÔÓf‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««¿«¿…»«¿ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ

ÈLÂ24‡ÁÈ˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‡a ‡Ï .25ÔÈ˙nLÓe26 ¿≈ƒ…»¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz BÈeca ‡e‰Â BÏ ÔÈÈzÓÓe ,B˙B‡27: «¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÌÈÚˆÓ‡ ;˙BÂÏÏ Á¯BË ‡nL - ÌÈBL‡¯ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ
¯kÓÏ Á¯BË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL - ÌÈB¯Á‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«

‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È·‰Ï Á¯BË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…
Î¯„‡ BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa - ‡aÔÈ¯ÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף. אדם אינו שני 24)החוב ביום יושבים דין בתי

יבוא  שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. וחמישי
ונראה 25)וישלם. (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

סנהדרין  מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך התכוון רבינו שגם
ה). מבוארים 26)הלכה ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי

ז. פרק תורה תלמוד שם.27)בהלכות כשלא 28)גמרא
לקרקעותיו. קונה מחפש הוא ללוות מצא

.„ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡29ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBML „Ú ‡zÎ¯„‡ ≈¿ƒ«¿«¿»«∆¿ƒƒƒ

ÌÈÓÈ ÈL CÏ‰Ó ÔÈc ˙È·Ï ·B¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ30 ¿∆ƒ¿∆»¿≈ƒ«¬«¿≈»ƒ
‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BÁt B‡31BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -32. »»≈«∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ ÌÈÚLz‰ Ïk ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«ƒ¿ƒ
ËÓL33;¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»»«¬«≈«¿»

‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk „iÓ - ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ï·‡¬»»«≈ƒ»¿≈ƒƒ»¿ƒ«¿«¿»
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ÔÈa ,ÂÈÒÎ ÏÚ34. «¿»»≈«««¿»≈««ƒ«¿¿ƒ

ÔB„wt‰ ÏÚ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ35BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¿≈ƒ»»«¿»««ƒ»≈«¿ƒƒ
„iÓ ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÌBÈ ÌÈÚLz36. ƒ¿ƒ∆»¿ƒ«¿«¿»«¿»»ƒ»

ללכת 30)שם.29) יספיק שהשליח כדי מפרש, בגמרא
ויוכל  אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע
יש  אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא

ישלם. או לטעון מה רחוק 31)לו במקום נמצא כשהלווה
ימים. שני ממהלך כבר 32)יותר לו שהמתינו מכיוון

עשה  שרבינא אמרו, שם [בגמרא בא. ולא יום תשעים
זמן  והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה
השמיט  שרבינו היא, ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה

הודעה]. לעניין אלים גבר דין ודוחה 33)לגמרי משתמט
הדין. בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום ראה 34)מיום

ה. אצלו.35)הלכה שהופקד דבר להחזיר נתבע
מעות 36) ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה

בהלוואה  כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים ולפיכך לשלם,
ואסור  לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או
בא  כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו בו, להשתמש לנפקד
דינ  פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ו ותובע.

ופיקדון  שאלה בהלכות כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע
ז. הלכה ד פרק

.‰ÔÈ·˙Bk ÌÈÚLz‰ ÛBÒa ‡a ‡Ï Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ…»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ Ï·‡ ;˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ - ‡zÎ¯„‡37, «¿«¿»«««¿»¬»««ƒ«¿¿ƒ

‰zÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌBÈ ÌÈÚLz ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ««ƒ¿ƒ»¿«∆≈«»
¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡38‰ÂÏn‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿»»«¬«≈«¿»≈ƒƒ««¿∆

‰È‡¯ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,Ì˙B‡ ÏÎ‡È ‡nL ,ÔÈÏËÏhnÏ«ƒ«¿¿ƒ∆»…«»¿»ƒ∆¿»»
‰È‰ elÙ‡Â .Ïhi ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ,¯ËM‰ Ïh·ÈÂƒ«≈«¿»¿…ƒ¿»«ƒ…«¬ƒ»»

Ú˜¯˜ ‰ÂÏnÏ39ÛÈÒÎ˙ ‡nL ,40Û„zLz B‡41. ««¿∆«¿«∆»«¿ƒƒ¿«≈

שם.37) קמא בית 38)בבא לפקודת לסרב מתחצף ואינו
ממנה.39)הדין. לגבות תוציא 40)ויוכל ולא תכחש

-41)פירות. המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש
באומר  הקודמת בהלכה קדים). ושדופות - ו מא, בראשית
על  גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני
שאין  משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין

מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה עושים

.ÂÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎÏ Ì‡ ?‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒ»«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ - e‰e„È¯B‰42ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

BÏ e·˙ÎÂ ,BÓˆÚÓ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ÔÈca«ƒ»¿»¿…»«≈«¿¿»«¿
ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â .BlL ˙ÈBÏt ‰„O ÏÚ BÊ ‡zÎ¯„‡«¿«¿»«»∆¿ƒ∆¿««»»ƒ

‰LÏL BÏ43B·BÁ „‚k ‰„O d˙B‡Ó44ÔÈÊÈ¯ÎÓe . ¿»≈»»∆¿∆∆«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ45e‡¯iM ‰Ó ÈÙk46.ÔÈÙÈÒBn‰ e˜ÒÙiL „Ú , »∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆ƒ¿¿«ƒƒ
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קסג

קסג

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

B˙B‡ eÓML ˜ÏÁÏ B·BÁa B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe47ÔÈÚ¯B˜Â . ƒƒ¿«≈∆∆»¿¿ƒ
·BÁ‰ ¯ËL48BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL ÌL ‰È‰ Ì‡ , ¿««ƒ»»»¿»¿ƒ…»

LÈ‡ :Ck ‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«¿»»ƒ
,B„Èa LiL ·BÁ ¯ËLa CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«∆≈¿»
,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,B·BÁ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ¿…»«¿…»»¿»ƒ¿≈ƒ

¯ËMÏ eÚ¯˜ ¯·Îe49ÈBÏÙÏ ep˙Â ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ¿»»«¿«¿»∆»»»»¿»«ƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ‰ÈeË B„È ˙BÈ‰ÏÂ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï ˙eL¿̄ƒ¿¿«¿…¿ƒ¿»¿»«»
ÔÓfÓ ¯ÎnL ˙BÚ˜¯˜ ÏÎÂ ,BÏ e‡ˆniL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆ƒ»¿¿»«¿»∆»«ƒ¿«

ÈBÏt50.Ïk‰ ÔÓ B·BÁ ˙Ba‚Ï Ú¯t‰Ï BÏ LÈ ‰‡Ï‰Â ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«…

בשטר.42) קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם בני
החוב.44) לסכום שווה שערכו הקרקע שטח קובעים
אולי 45) למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים

השומא. על ויוסיפו קונים יתבאר,46)יבואו ט בהלכה
רבינו  ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים
קובעים  הדיינים אלא קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן
קונים  שיבואו הסיכויים פסקו מתי ומקרה מקרה בכל

המקח. על ויוסיפו קונים 47)חדשים באו לא אם כלומר,
למלוה  הדיינים נותנים - הבקיאים שלושת ששמו במחיר
קונים  נמצאו ואם החוב, כל נפרע ובזה ששמו החלק את
השדה  את להם מוכרים השומא מן למעלה או השומא כפי
השומא  על כשהוסיפו - והיתר חובו, את למלוה ומשלמים

משנה). (מגיד השדה לבעל כדי 48)- קסט. בתרא בבא
שנייה. פעם החוב ויתבע אחר דין לבית המלוה יפנה שלא

הכת 50)שם.49) בשטר.מזמן וב

.Ê‰ÂÏn‰ CÏB‰ ,BÊ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«¿«¿»≈««¿∆
BÏ ÔÈÓL - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ .OtÁÓe¿«≈ƒ»»¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ
- B¯ËL ÔÓÊ ¯Á‡Ó ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ .Ô‰Ó≈∆»»¿»ƒ¿À¿»ƒ≈««¿«¿»

Ô‰Ó Û¯BË51‡zÎ¯„‡‰ ¯ËL ÔÈÚ¯B˜Â .52BÏ ÔÈ·˙BÎÂ , ≈≈∆¿¿ƒ¿«»«¿«¿»¿¿ƒ
.‡t¯h‰ ¯ËL¿««ƒ¿»

מן 51) הלוקח מייד קרקע גביית מגדיר "טורף" המונח
משנה). מגיד (ראה הנימוק 52)הלווה מאותו שם.

השטר. בקריעת שאמרנו

.ÁÔÈca ‰ÎÊ ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ?ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»»«ƒ
‰„OÓ ,CÎÂ Ck ‡e‰L ,BÏ ·iÁ ÈBÏtL ·BÁa Û¯ËÏƒ¿…«∆¿ƒ«»∆»¿»ƒ»∆
¯·Îe .ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt Á˜lL ˙ÈBÏt¿ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡zÎ¯„‡‰ eÚ¯˜53Û¯ËÏ e‰eÈL¯‰Â ,B„Èa ‰˙È‰L »«¿»«¿«¿»∆»¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ¿…
.CÎÂ CÎa ‰fÓƒ∆¿»¿»

ולפיה 53) אחרת גירסא קסט.) בתרא (בבא שבידינו בספרים
לאדרכתא. קודמת טירפא

.Ë‰LÏL ÔÈ„È¯BÓ ,Û¯ËÏ ‡t¯h‰ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
‰pnÓ BÏ ÔÈÓLÂ ,‰„O d˙B‡Ï ÔÈ‡È˜a54¯eÚLk ¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒƒ∆»¿ƒ

BÓk ,Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk B·BÁ¿ƒ«∆»ƒ«∆∆«¬ƒ«∆«¿
e¯‡aL55ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe .56C¯„k , ∆≈«¿«¿ƒƒ»∆»¿ƒ¿∆∆

.ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ

חורין.54) בני בדין ו בהלכה שנתבאר למעלה 55)כפי

א. הלכה כ"א "שום 56)פרק שנינו: כא: בערכין
להגבות  עומדים דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים
יום  שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי חוב לבעל
למלאכתם  יוצאים אדם שבני בשעה ובערב, בבוקר רצופים
בנכסים  הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
קצבה  אין בחיים והלווה חורין בני בנכסים אבל משועבדים,
עיניהם, ראות כפי זמן קובעים והדיינים ההכרזה, לזמן
סימן  משפט חושן יוסף [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר
חורין  בבני שגם ג שער התרומות בעל בשם כתב קג

יום]. שלושים מכריזים

.ÈÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â57, ¿««»«¿ƒƒ∆«…∆∆≈¿
.‰È„na enÚ ‰Âl‰ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈB‡b‰ ˙w˙k¿«»««¿ƒƒ»»«…∆ƒ»«¿ƒ»

Û¯Bh‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓe58ıÙÁ ˙ËÈ˜a59Ú¯Ù ‡lL «¿ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒ¿«
¯Á‡Ï B¯ÎÓ ‡ÏÂ ,BÏÁÓ ‡ÏÂ ,‰Ê ·BÁ60Ck ¯Á‡Â . ∆¿…¿»¿…¿»¿«≈¿««»

B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ61BlL ‡ÓeMa Á˜Bl‰ ÈÒÎÏ62, ƒƒ¿ƒ¿≈«≈««»∆
.‰„¯B‰ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ»»

אין 57) - מטלטלין ובין קרקע בין - נכסים לו יש שאם
מלקוחות. פז.58)גובים כתובות מצוה,59)משנה של

ונוטלים. הנשבעים כל תקנת 60)כדין היא זו שבועה
הקדמונים. המשנה במחיר 61)חכמי קונים נמצאו לא אם

את  כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה
מוכרים  אלא הגבוה המחיר לפי מהקרקע חלק לקבל המלוה
הקרקע. לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע את

בשבילו.62) הבקיאים ששמו מה כפי

.‡È˙Bk „ˆÈÎÂÔÈ·63‡ÓeMa ÈBÏÙÏ eÓML ¯Á‡ ? ¿≈«¿ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ«»
B„Èa ‰˙È‰L64,Èe‡¯k ÌBÈ ÌÈLÏL eÊ¯Î‰Â , ∆»¿»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»

e‰e„¯B‰ ,·BÁ ÏÚa ˙‡Â Û¯Bh‰ ‰Ê ˙‡ eÚaL‰Â¿ƒ¿«¿∆∆«≈¿∆«««¿
LnzLnL C¯„k da LnzLÓ ˙BÈ‰Ï ˙ÈBÏt ‰„OÏ¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»¿∆∆∆ƒ¿«≈

.BÈ˜a Ì„‡»»¿ƒ¿»

ההורדה.63) שומא 64)שטר לשטר שהכוונה נראה
שטר  שכותבים כלל כתב לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו
שומא  שטר בכלל כותבים אם מסופק משנה והמגיד שומא,
בטור  ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני
הורדה  שטר של מפורט נוסח מביא קג סימן משפט חושן

כן. לפני שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו

.·ÈÈ˙ÓÈ‡Óe65?BÊ ‰„O ˙B¯t Û¯Bh‰ ÏÎB‡ ≈≈»«≈«≈≈»∆
‰Ê¯Î‰‰ ÈÓÈ e˜ÒtiMÓ66. ƒ∆ƒ»¿¿≈««¿»»

לה:65) מציעא הוא 66)בבא שרבא משום שם, כרבא
יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה אחרון,
חולק  רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה

רבו). רבה על בזה

.‚È‡zÎ¯„‡ Ïk67¯ËLÏ e‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ÔÈ‡L »«¿«¿»∆≈»»¿«¿ƒ¿«
‡zÎ¯„‡ dÈ‡ - ‰‡ÂÏ‰‰68·e˙k ÔÈ‡L ‡t¯Ë ÏÎÂ . ««¿»»≈»«¿«¿»¿»ƒ¿»∆≈»

‡ÓeL ÏÎÂ .‡t¯Ë dÈ‡ - ‡zÎ¯„‡Ï ‰eÚ¯˜ :da69 »¿«¿»»«¿«¿»≈»ƒ¿»¿»»
.‡ÓeL dÈ‡ - ‡t¯hÏ ‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ‡Ïc¿»»»¿«¿»«ƒ¿»≈»»

קסט.67) בתרא יוכל 68)בבא השטר את קרעו לא שאם
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קסד ולוה קסד מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ו' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שנייה. פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת ראה 69)המלוה
כותבים  שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה למעלה
בשטר  השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר

הורדה. לשטר כאן הכוונה - ההורדה

.„È‰LÏL70‰Óa ¯ÓB‡ „Á‡ ,ÌeLÏ e„¯iL71 ¿»∆»¿»∆»≈¿»∆
ÌÈ˙‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆»≈¿»«ƒ

BËeÚÓa „ÈÁÈ ÏËa - ‰Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe72„Á‡ . ¿«ƒ¿ƒ¿»∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈBÓLa ¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰Óa ¯ÓB‡≈¿»∆¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈

‰‡Óa ÔBc - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa73,‰‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ . ¿≈»¿∆¿ƒƒ¿≈»∆»≈¿≈»
- ÌÈLÏLe ‰‡Ó ¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈÚLz ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈≈»¿ƒ

‰¯OÚÂ ‰‡Óa ÔBc74.Ô‰ÈÈa ÔÈÓL BÊ C¯c ÏÚÂ . ƒ¿≈»«¬»»¿«∆∆»ƒ≈≈∆

קז.70) בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השדה
השניים.72) שומת 73120)מקבלים לֿ 80 שבין ההפרש

מה120ֿ 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא
שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך כפי 74)ויוצא

הקודמת. בבבא החשבון

.ÂËeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa Û¯BËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa Ô¯ÎÓ - ‡e‰L75Û¯BhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï·‡ Ôw˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.e¯B‰ ‰Êk ÌÈ¯Bn‰ ÏÎÂ . ¿»ƒ«¿»«ƒ»∆

דומה 75) זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת
י"א) הלכה י"ב פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום
חייבים  שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות
בשומא  רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם
הדיינים  ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל עליכם היה
וכן  היתומים. של שלוחים ואינם עצמם דעת על עושים
אין  הלוקח על אבל עצמו, מהלווה כשגובים גם הדין
הדיינים  את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל
כממונים. מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים

כוח 77)לקלקל.76) בתוקף פועל שאינו שליח כדין
טעה  שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות
וגם  משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
שם  זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע
משום  בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא מפרש,
היתומים  כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם
בין  חורין מבני גובה כשהוא בין - חוב בבעל אבל עצמם,

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים

.ÊËÔÈc ˙Èa78ÔÈa ‰ÂÏ ÈÒÎa ÔÈa ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È·‰Â ,Ô‰ÈL¯BÈ ÏL B‡ Û¯Ë ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï79d˙B‡Ó ¿««∆¿»¿«¿ƒ≈»
Ú˜¯˜80ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ ‡ÓeM‰L ; «¿«∆«»∆∆«¿»ƒ¿»ƒ

.·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«

לה.78) מציעא הדרא 79)בבא שומא "הילכתא שם:
עצמו  הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת)
הדין  שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו

שהרא"ש  כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח. בטורף
הישר  ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק
קנאה  כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע משום והטוב,
יחזיר  ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס

קיבלן]. והרי - מעותיו את המוכר דווקא,80)לו קרקע
מציעא  בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל
בשם  משנה [בכסף והרשב"א). והרמב"ן הר"ן בשם שם
צריך  אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב

מכר]. שטר ומצריך חולק והרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜81Ck ¯Á‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï d˙B‡ eÓML «¿«∆»»¿««¿««»
‰ÂÏn‰ ‰Ê ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈc ˙Èa ‰eÓL82BÊ È¯‰ - »»≈ƒ¿««∆∆««¿∆¬≈

.ÔBL‡¯‰ ·BÁ ÏÚa ÁkÓ ÏB„‚ BÁk ‡‰È ‡Ï ;˙¯ÊBÁ∆∆…¿≈…»ƒ…«««»ƒ
ÏÚ·Ï dÓML B‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ·BÁ ÏÚa d¯ÎÓ¿»»««¿»»¿«»»∆»»¿««

BzÚcÓ ·BÁ83˙¯ÊBÁ dÈ‡ - dLÈ¯B‰Â ˙nL B‡ ,84. ƒ«¿∆≈¿ƒ»≈»∆∆
Ú˜¯˜ eÓL85‰M‡Ï86˙‡OÂ87‰pnÓ eÓML B‡ ,88 »«¿«¿ƒ»¿ƒ≈∆»ƒ∆»

Â‡e‰ Á˜BÏk BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa - ˙‡O89‡ÏÂ , ¿ƒ≈««¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿…
¯ÈÊÁÓ90BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ91. «¬ƒ¿…«¬ƒƒ

שם.81) מציעא משמעון 82)בבא שלווה ראובן כגון,
ואחר  לשמעון ראובן שדה דין בית והגבו מלוי לווה ושמעון
של  חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך

לפירעון 83)שמעון. למלוה השדה את מסר עצמו הלווה
דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו שם 84)החוב

חוזרת. אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו:
שיורד  כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
בשמאה  ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע
הרי"ף  ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה אם מדעתו
ורבינו  בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם
שהמדובר  שם, בטור הובאה הרא"ש [דעת דעתו. קיבל
שהבן  חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה
לא  וגם התחייבויותיו, כל עליו ומוטלות אביו במקום עומד
הירושה  שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך
והורישה"]. "מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה

מעותיה.86)שם.85) שהלוותה אחר 87)פנוייה,
[רש"י  בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה
שמאה  שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
פי  על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה
שיאכל  ט"ז פרק אישות בהלכות המבוארים התנאים
גוף  גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם
ומתה  מלוג בנכסי שהמדובר סובר רבינו שגם ונראה נכסיה.
בחיי  ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה,
אשתו  בנכסי "בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה
שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח

עליה.88) לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
ומיבנה  מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

א  כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל ת התקינו,
הוא  - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם ממנה הנכסים

ראשון. כלוקח מידם שגבתה 90)מוציא הקרקע את
חוב. בעלה 91)כבעלת אין שלה שדה גבה חוב בעל אם
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קסה

קסה

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אנו  אין מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול
אפילו  רבינו דעת לפי שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים
ובא  הקודמת, בבבא כמבואר מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא
ליורש  שמחזירים פי על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק
המתחיל  דיבור שם התוספות כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר

שלו). הבית ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח.

âטבת ז' קודש âשבת
ìL ÷øtíéøOòå äL1 ¤¤§¨§¤§¦

שטרי 1) ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב שטרי דין מבאר
חובי, שטר אבד ואמר שבא מי ודין מאוחרים, וממכר מקח
שטר  אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני כותבים ושאין
לחתום  מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר,
שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק מי ודין שטר, על
שני  לו וליתן מאה של חוב שטר להחליף מבקש ודין
במאה  חוב שטר הוציא ודין להיפך, או חמישים בני שטרות

בחמישים. אחר שטר לי וכתבו קרעוהו ואמר

.‡·BÁ È¯ËL2ÌÈÓc˜n‰3ÔÈÏeÒt -4Û¯BË È¯‰L ; ƒ¿≈«À¿»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
,ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ CÎÈÙÏe .ÔÈck ‡lL ˙BÁB˜Ï Ô‰a»∆»∆…«ƒ¿ƒ»»¿¬»ƒ

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ Ìc˜Ó ¯ËLa ‰a‚È ‡ÏÂ5‰¯Êb , ¿…ƒ¿∆ƒ¿»À¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿≈»
BÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ÔÓfÓ Ba Û¯ËÈ ‡nL6. ∆»ƒ¿…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ

ה.2) פ"ח, שביעית הוא 3)משנה בהם הכתוב הזמן
של  ניסן בו וכתוב בתשרי לוה כגון ההלוואה, מזמן מוקדם

מיום 4)אשתקד. אפילו כלל, הלקוחות מן בהם גובים אין
ד"ה 5)ההלוואה. שם וב'תוספות' עב. ב"מ כרי"ף פסק

עלֿפה, כמלוה ודינו - לגמרי פסול שהשטר כתבו שטר,
פרעתי. לטעון יכול שאלו 6)שהלווה עב. בבבאֿמציעא

ומבאר  ההלוואה? זמן אחר שקנו מלקוחות גובים אין למה
שם  בגמרא ראשון". מזמן יגבה שמא "גזירה יוחנן: רבי
לפי  נאמרה זו וגזירה הם, דברים שני וקנס שגזירה משמע,
קצת, ותמוה האיסור. מפני היתר קונסים שאין חכמים, דעת
רבי  דעת לפי שם שנאמר קנס, במושג כאן משתמש שרבינו
"המוקדמים", מפרש שם לשביעית בפירושו [רבינו מאיר.
את  ופרע שטר לו וכתב ממון, משמעון ראובן שלוה כגון
ואחר  שמעון, ביד השטר את והשאיר שובר וקיבל החוב
בידך  הפרוע השטר יהיה לו ואמר משמעון, שנית לוה זמן
כזה, מסובך לפירוש רבינו נכנס ולמה החדש. החוב לצורך
היה  שקשה מפני בלחםֿמשנה מבאר כפשוטו? פירש ולא

הע  הלא פסולים לו, הם מוקדם שזמנו שטר על שחתמו דים
משנץ  הר"ש הקשו (כן כלל שטר כאן אין וכאילו לעדות,
פירש  ולפיכך מגידֿמשנה), ראה והרשב"א, והרמב"ן שם,
מתרץ  שם והר"ש כלל. אשמים אינם שהעדים באופן
הזמן. להקדים נפשות אונס נאנסו כשהעדים שהמדובר

להאריך]. המקום כאן ואין ישובים, כמה עוד נאמרו

.··BÁ È¯ËL7ÔÈ¯Á‡Ó‰8ÔÈ¯Lk -9Ú¯e‰ È¯‰L ; ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«
ÔÓfÓ ‡l‡ Û¯BË BÈ‡L ,¯ËM‰ ÏÚa ÏL BÁk…∆«««¿»∆≈≈∆»ƒ¿«

¯ËM‰10- ¯Á‡Ó ‡e‰L Ba e·˙k ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿««ƒ∆…»¿∆¿À»
.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ההלוואה.8)שם.7) מזמן מאוחר שכתבו 9)זמנו בין
אחר  השטר שכתבו בין מאוחר, זמן וכתבו ההלוואה בשעת

קעז:). בבאֿבתרא (רשב"ם הסכים 10)ההלוואה והמלוה
מג, סי' חו"מ [ב'טור' השטר. את קיבל שהרי זה, לקיפוח
כששעבד  כשרים, שמאוחרים אמורים דברים במה כתב:
אם  אבל ואילך, מכאן שיקנה הנכסים את גם בשטר למלוה
היום  אחר שדה הלווה יקנה שמא פסול, - כן לו כתב לא
נשתעבדה  לא זו ושדה בשטר, הכתוב הזמן ולפני שלוה,
קניית  יום אחר שזמנו זה שטרֿחוב מלוה וכשיוציא למלוה,
בשטר  כתב כשלא ולפיכך כדין, שלא אותה יגבה - זו שדה
אלאֿאםֿכן  פסול, השטר - שאקנה) (הנכסים "דאיקני"
ששאלו  ממה זה דין ולמד מאוחר. שהוא בשטר מפורש
לא  ומכר קנה דאיקני סלקאֿדעתך "ואי קנז:) (בבבאֿבתרא
דעתך  על עולה (ואם כשרין אמאי מאוחרין משתעבד,
- שיקנה הנכסים על גם יחול שהשעבוד התנו אם שאפילו
ומכאן  כשרים)?" מאוחרים למה השעבוד, עליהם חל לא
שיקנה. הנכסים כששעבד אלא כשרים אינם שמאוחרים
רבו  מיגש הר"י דעת גם היא שכך כתב כאן ובמגידֿמשנה
שאם  ה"א, פי"ח למעלה שפסק רבינו על ותמה רבינו, של
השדות  טורף חוב בעל אין "דאיקני" בפירוש, התנה לא
"מאוחרים  וכתב כאן סתם ולמה ההלוואה, אחר שקנה
"דאיקני"? בשטר כשכתב שהמדובר העיר ולא כשרים",
שאלו  שם שבגמרא מיישב, ד ס"ק מג סי' החושן' וב'קצות
אבל  מועיל, התנאי אין "דאיקני" התנו שאפילו נאמר אם
הוא  מאוחר ששטר מסתבר מועיל, ש"דאיקני" ההלכה לפי
- בשטר הכתוב הזמן עד שיקנה שהנכסים התנו כאילו

א)]. קיב, חו"מ וש"ך שם, 'נתיבות' (ראה ישתעבדו

.‚¯ËL11ÌBia e‰e·˙kL12CeÓq‰ ‰ÏÈla ÌzÁÂ , ¿»∆¿»«¿∆¿«««¿»«»
Ìc˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt - BÏ13ÌÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . »ƒ¿≈∆À¿»¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÚa14Èt ÏÚ Û‡ ,e‰eÓ˙ÁÂ ‰ÏÈl‰ ÒÎpL „Ú »ƒ¿»«∆ƒ¿«««¿»«¬»««ƒ
‰ÏÈla epnÓ ewL15¯Lk -16. ∆»ƒ∆««¿»»≈

יז.11) גיטין אותו 12)משנה, של הנכון הזמן בו ונכתב
שהחתימה 13)יום. ומפני הבא, היום אחר הולך שהלילה

אחד. יום מוקדם זמנו הרי - ענין,14)גומרת באותו
החתימה. נתאחרה כך קנין 15)ומשום קבלת כשעשו

עסוקים  אין ואפילו כשר. שהשטר לומר צריך אינו ביום,
נכסיו, שעבד שזה הקול את מוציא הקנין שהרי ענין, באותו
ענין, באותו וכשעסוקים שעה. מאותה כדין גובה והמלוה

שם). (רש"י כתיבה משעת הקול אלעזר 16)יצא כרבי
יח. שם צדוק, ברבי

.„¯ËL17È¯L˙a ‰¯OÚa B‡ ˙aLa ·e˙k BpÓfL18 ¿»∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
Ìc˜Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .¯LÎÂ ‡e‰ ¯Á‡Ó ¯ËL -¿»¿À»¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»
,·zÎ È¯L˙a ¯OÚ „Á‡a B‡ ˙aMa „Á‡·e ,‡e‰¿∆»««»¿««»»¿ƒ¿≈ƒ¿«

B˙˜ÊÁ ÏÚ ¯ËM‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡19Úe„È ¯·c‰L ; ∆»«¬ƒƒ«¿»«∆¿»∆«»»»«
.e‰e¯Á‡ CÎÈÙÏe ,˙aLa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ‡e‰∆≈¿ƒ¿«»¿ƒ»≈¬

קעא.17) בבאֿבתרא וברור 18)ברייתא הכיפורים. ביום
מאוחר. או מוקדם וזמנו בו, הכתוב ביום נכתב שלא הדבר,

שבת קודש
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קסו ולוה קסו מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

כשרות,19) בחזקת הוא עליו חתומים שעדים שטר כל
ראיה. להביא צריך אותו לפסול והבא

.‰ÔÈ·˙Bk20‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÏ ¯ËL ¿ƒ¿»¿…∆««ƒ∆≈««¿∆
BnÚ21BnÚ ‰ÂÏ ‰È‰iL „Ú ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,22. ƒ¿≈¿ƒ¿«¿∆«∆ƒ¿∆…∆ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ÔÈ˜ Ba LiL ¯ËLa24, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;ÂÈÒÎ e„aÚzL B„iÓ ewL ‰ÚMÓ È¯‰L∆¬≈ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»¬»

L ¯ËL„Ú ‰eÏÏ elÙ‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ˜ Ba ÔÈ‡ ¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¬ƒ«…≈«
.eÈÙa ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔzÈÂ BnÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈«¿»¿«««¿∆¿»≈
epnÓ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,ÔÒÈa epnÓ ˙BÂÏÏ ‰zÚ ·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿…ƒ¿∆ƒ∆
ÔÒÈpÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓÂ ,È¯Lz „Ú«ƒ¿≈¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿»∆ƒƒ»

ÔÈck ‡lL25.È¯Lz „Ú B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL , ∆…«ƒ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

קסז:20) שם שעבוד 21)משנה, על קנין קבלת עושים
ללווה, אותו ונותנים שטר וכותבים למלוה, נכסיו
הקנין. מזמן נכסיו לו ישתעבדו למלוה וכשימסרהו

השטר 22) וישאר חתמו לעדים: אומר הוא אם אפילו
והטעם, בשטר. הכתוב את ויאשר הלווה שיבוא עד בידכם
וחוששים  כתיבתו, בשעת שקר שהוא דבר כותבים שאין

(מגידֿמשנה). ערמה איזה כאן יש שכותבים 23)שמא
עמו. מלוה שאין הלווה.24)ללווה מיד שקנו בו כתוב

מזמן 25) אלא נכסים משעבד אינו קנין בו שאין ששטר
יג. בבבאֿמציעא אסי כרב פסק המלוה. ליד שהגיע

.ÂÌÈ„Ú26Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÎBn‰ B‡ ‰Âl‰ „iÓ ewL27, ≈ƒ∆»ƒ««…∆«≈¿«≈»∆
ÌBÈ eÚ„È Ì‡ :‰a¯Ó ÔÓÊ ¯ËM‰ ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ««¿»¿«¿À∆ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈw‰ ÔÓÊ ¯ËMa ÔÈ·˙Bk - Ba epnÓ ewL∆»ƒ∆¿ƒ«¿»¿««ƒ¿»¿««ƒ

¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L28‰¯Á‡˙Â : ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»
ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙·È˙k29ewL ÌBÈ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿∆»

ÔÎÂ .‰·È˙k ˙ÚMÓ ¯ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ·˙Bk - Ba30ÈÓ ¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ
ÌÈ„Ú‰ e·˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»≈ƒ
‰¯ÒÓpL ÌB˜Ó ¯ËMa ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿¿»

.Ô„È ˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba»≈∆»»∆»¿¬ƒ«»»

כזו 26) הוראה נתן שילא רב בר שרבא מסופר, קעב. שם
שטרות. מתנה.27)לכותבי שטרי לכתוב 28)כגון

כדין,29)בשטר. שלא יטרוף שמא לחשוש מקום ואין
בגמרא  למעלה. כמבואר הקנין, מיום חל שהשעבוד משום
שטר  כל חננאל: רבינו ומפרש אקנייתא". "שטרי אמרו: שם
הרשב"א  דעת גם וכן שיטתו, קיבל ורבינו קנין. בו שיש
מכר  בשטרי שהמדובר מפרש שם וברשב"ם, (מגידֿמשנה).
לגבות  שאין משום הלוואה, בשטרי ולא ומתנה
שלא  שיגבה לחשוש ויש ההלוואה, זמן לפני המשועבדים

הקנין. משעת שטורף לשיטתו, ורבינו הוראת 30)כדין.
במגידֿמשנה  (מובא הרשב"א וכתב (שם). שלו לסופר רב
באופן  השטר את לנסח שיש מג) סי' חו"מ וב'טור' כאן,
מיחזי  התלמוד: (בלשון כשקר נראה יהא לא בו שהכתוב
קנינו  כך: מנסחים הקנין, יום כשכותבים ובכן כשיקרא).
וכשאינם  פלוני. ביום וחתמנו וכתבנו פלוני, ביום מפלוני
קנינו  מנסחים: הכתיבה, יום וכותבים הקנין יום זוכרים

ובדומה  לפלוני. ונתננו פלוני, ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני,
המקום. את מנסחים לזה

.Ê¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa e·zÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a Û¯ËÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÈÏeÒt - ÔÈ¯Á‡Ó‰«¿À»ƒ¿ƒ∆¬≈∆¿»ƒ¿…»∆∆…
„iÓ ‰„O‰ ‰˜Â ¯ÎBn‰ ¯ÊÁL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈck«ƒ≈«¿∆»««≈¿»»«»∆ƒ«
‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ ,¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ Á˜Bl‰32 «≈«…∆∆«ƒ«¿««¿»«¿À»¿ƒ«»

‰iL ÌÚt ‰ÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯Ó‡ÈÂ ¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰«¿»«¿À»¿…«»«¿ƒ¿«¿ƒ»««¿ƒ»
ÔÈck ‡lL Û¯BË ‡ˆÓÂ ,EnÓ33‰nÏÂ .34Ôk LÁ ‡Ï ƒ¿¿ƒ¿»≈∆…«ƒ¿»»…»…≈

BpÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ epÚ¯ÙÈ ‡nL ,¯Á‡Ó‰ ·BÁ ¯ËLÏ35 ƒ¿««¿À»∆»ƒ¿»∆…∆∆«ƒ«¿«
¯·BL ·zÎÈÂ36¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,37Û¯ËÈÂ ¿ƒ¿…≈¿«¬…¿ƒ«¿»«¿À»¿ƒ¿…

B˙wz - ¯Á‡Ó ¯ËL ·˙Bk‰ ÏkL ÈÙÏ ?ÔÈck ‡lL Ba∆…«ƒ¿ƒ∆»«≈¿»¿À»«»»
Ì˙Ò ¯·BM‰ ·zÎiL38¯aLÈ ¯ËM‰ ‡ˆiL ÔÓÊ ÏkL , ∆ƒ¿…«≈¿»∆»¿«∆≈≈«¿»ƒ¿…

B˙B‡ÔÓÊa ¯·BM‰ ·˙ÎÂ Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â ;¯·BM‰ ‰Ê∆«≈¿ƒ…»»≈¿»««≈ƒ¿«
ÔBÚ¯t‰39BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ -40. «≈»ƒ¿ƒ««¿

קעא.31) שם המנונא, רב של רב 33)הלוקח.32)מימרא
מלוקח  יטרוף שמא שחששו מסתבר, כך: מנמק עצמו המנונא
[נתבאר  המאוחר. בשטר שכתוב הזמן אחר שדה אותה שקנה
מיד  מוציא - משמעותו "טורף" שהמונח פעמים, כמה כבר
כל  פוסלים היו לא המוכר של הפסדו בשביל אבל הלקוחות].
החזרת  ולדרוש להזהר לו היה שהרי המאוחרים, השטרות

המאוחר. המכר -34)שטר שלמטה וההסבר זו שאלה
שם. בגמרא בשטר.35)נאמרו הכתוב יטעון 36)הזמן

פרעון. שטר ללווה ויכתוב השטר, מאוחר 37)שאבד שזמנו
השובר. של זמן.38)לזמנו בו 39)בלי שרשום כלומר,
הנכון. הפרעון המאוחרים 40)יום השטרות כל לפסול ואין

להפסדם  חוששים אין למה נתבאר לא זה. של רשלנותו מפני
חשש  ואולי כדין? שלא מהם יגבה שהמלוה הלקוחות, של
לשטר  יסכים א. פעמים, שלוש יתרשל שהלווה הוא, רחוק
יסכים  ג. בשטר; הכתוב ההלוואה זמן לפני יפרע ב. מאוחר;
שהוא  לדבר תקנה חכמים עשו ולא זמן, בו שיש שובר לקבל
שואל  כאן) במגידֿמשנה (מובא [הרמב"ן מהמציאות. רחוק
במקרה  היינו וממכר, מקח בשטרי דומה תקנה עשו לא למה
שטר  של זמנו לפני הלוקח מיד השדה ויקנה המוכר שיחזור
ותירץ, השני? המכר בשטר זמן יכתבו לא הראשון, המכר
לגבות  הזכות את יפסיד בשטר, זמן יהיה לא שאם
ועוד  השדה, את הלוקח של בעליֿחוב כשיטרפו ממשועבדים
את  זה ויוציא שנית, השדה את יתן או הלוקח ימכור שמא
המוכר  שחזר לפני השדה את שקנה ויטעון זמן בו שיש שטרו

בדין]. ויזכה וקנאה, הראשון

.Á¯ÎnL ÈÓ41‡Ú„BÓ ¯ÒÓe Ò‡a e‰„O42B‡ , ƒ∆»«»≈¿…∆»«»»
È¯‰ - Òp‡Ï ¯kÓiL Ì„˜ ¯Á‡Ï Ô˙ B‡ ¯ÎÓe Ì„wL∆»«»«»«¿«≈…∆∆ƒ¿…»«»¬≈
BÈ‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ¯ÎBn‰ Ïˆ‡ Òp‡ ÏL ˙BÚn‰«»∆«»≈∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈

ÌeÏk B„ÈaL ¯ÎÓ ¯ËLa Û¯BË43ÔÈc ÔÈ‡L ÈtÓ ; ≈ƒ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈∆≈ƒ
ÔÎÂ .Òp‡‰ ÈtÓ ‡l‡ ·zÎ ‡ÏÂ ,·˙kiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆ƒ»≈¿…ƒ¿«∆»ƒ¿≈»«»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עב:41) בבאֿמציעא רבא, של לשני 42)מימרא הודיע
נאנס  אלא הטוב מרצונו מוכר שאינו המכירה, לפני עדים
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קסז

קסז

ולוה  מלוה הלכות - משפטים ספר - טבת ז' קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ראה  מכירה, מהלכות בפ"י נתבארו מודעה (דיני למכור
שטר,43)שם). של כח לו אין חורין בני לגבי אפילו

פרעתי. לטעון: המוכר ויכול

.ËÛ¯BËÏ ¯LÙ‡44˙e„Úa ‡l‡ ,¯ËL ‡Ïa Û¯ËiL ∆¿»¿≈∆ƒ¿…¿…¿»∆»¿≈
‰ÏeÊ‚ BfL ˙e„Ú BÏ LiL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰t ÏÚ«∆≈«¿∆≈≈∆¿»

‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó45Ô‡k ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈ„Úa ≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈»
Û¯ËÏ ÂÈ·‡Ï ÔÈc‰ ¯Ó‚pL BÏ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËL¿»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿…
ÔÈ„ÚÂ ÂÈ·‡ ˙Óe ,ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt ÈÒÎpÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ«¬«ƒ

.BÊ ˙e„Úa Û¯BË Ôa‰ È¯‰ - Û¯Ë ‡Ï…»«¬≈«≈≈¿≈

קסט.44) הגזלן.45)ב"ב מן הלוקח מיד

.ÈCÎÈÙÏ46‰„O ÏÚ ¯ÎÓ È¯ËL ÈL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆«»∆
·BÁ ÏÚa ÌÚ ‡Èe˜ Á˜Bl‰ ‰OÚÈ ‡nL ,˙Á‡47 ««∆»«¬∆«≈«¿¿»ƒ««

BÊ ‰„O Û¯ËÈÂ ‰Ê ‡B·È ?„ˆÈk .ÔÈck ‡lL Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…∆…«ƒ≈«»∆¿ƒ¿…»∆
Á˜Bl‰ ¯ÊÁÈÂ ,ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ BÏ e„ÈÚ‰L ˙e„Úa¿≈∆≈ƒ≈¬«»ƒ¿«¬…«≈«
eÁ˜lL ˙BÁB˜l‰ ÔÓ B„ÈaL ¯În‰ ¯ËLa Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿««∆∆∆¿»ƒ«»∆»¿

ÂÈ¯Á‡48Ú¯˜ÈÂ ,49‡Èe˜a ¯ÊÁÈÂ ,B„ÈaL ¯În‰ ¯ËL «¬»¿ƒ¿«¿««∆∆∆¿»¿«¬…ƒ¿¿»
„ÓÚÈÂ50‡e‰ ‡B·ÈÂ ,epnÓ ‰Ù¯ËpL ‰„Oa51dÙ¯hL ¿«¬…«»∆∆ƒ¿¿»ƒ∆¿»∆¿»»

ÂÈ„Ú ˙e„Úa ˙¯Á‡ ÌÚt d˙B‡ Û¯ËÈÂ dÓˆÚa52, ¿«¿»¿ƒ¿…»«««∆∆¿≈≈»
˙BÁB˜Ï Ba Û¯ËÈÂ ÈM‰ ¯În‰ ¯ËL ‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«»¿««∆∆«≈ƒ¿ƒ¿…»

ÌÈ¯Á‡53¯ËL BÏ „·‡pL ÈÓ ,Ôk Ì‡ .ÔÈck ‡lL ¬≈ƒ∆…«ƒƒ≈ƒ∆∆¡«¿«
,ÈL ¯ËL e·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk ,ÔÈÓi˜ ÂÈ„ÚÂ ¯În‰«∆∆¿≈»«»ƒ≈««¬∆ƒ¿¿¿»≈ƒ
ÌÈÒÎpÓ ‡Ï Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ‰Ê ¯ËL :Ba e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿»∆≈ƒ…ƒ¿»ƒ
e‰e·˙k ‡ÏÂ ,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡ÏÂ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿«¿
‡lL È„k ,Á˜Bl‰ ÈBÏt „Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‡l‡∆»¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ«≈«¿≈∆…

¯ÎBn‰ B„iÓ d‡ÈˆBÈ54.ÂÈL¯BÈ ‡ÏÂ ƒ»ƒ»«≈¿…¿»

לאביו 47)שם.46) רשות נתנו שביתֿדין עדים שהביא
מכר. שטרי שני ונתן הלווה, שמכרה זו שדה לטרוף שמת

הלווה.48) אותו.49)מן קורעים יחזיק 50)ביתֿדין
החוב  בעל בן של החשאית בהסכמתו זו בשדה שנית

החוב.51)שטרפה. בעל אחר,52)בן ביתֿדין עלֿידי
אחת. פעם כבר שטרפה יודע אחריו 53)שאינו שלקחו

הלווה. - המוכר מכרתיה.54)מאותו לא ויטעון: שיכחיש

.‡ÈËLa˙B·BÁ‰ È¯55ÂÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ .Ôk BÈ‡ ¿ƒ¿≈«≈≈««ƒ∆≈»
¯ËL :¯Ó‡Â B˙ÚLa ¯ÊÁÂ ,B„iÓ e˜Â ÔÈÓi«̃»ƒ¿»ƒ»¿»«ƒ¿»¿»«¿»
BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - Û¯O B‡ „·‡ ‰zÚ ,ÈÏ Ìz·˙kL∆¿«¿∆ƒ«»»«ƒ¿«≈¿ƒ

BÏÁÓ B‡ BÚ¯t ‡nL ,ÈL ¯ËL56·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»≈ƒ∆»¿»¿»«¬ƒ»»«
ÔÓÊÏ57Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk el‡ ÌÈ„Úa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿«¿≈∆¿≈ƒ≈¿∆»ƒ

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰Âl‰58˜ÊÁ‰ ‰fL ; «…∆≈…»¿»ƒ≈»∆∆À¿«
Ô¯Ùk59Ô˙e„Úa60¯‡a˙iL BÓk ,61. «¿»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

קסח:55) שם ועכשיו 56)ברייתא, ללווה, החוב מחל
בו. לחזור פרעון 57)רוצה זמן בו שכתוב אףֿעלֿפי

אדם  "אין החזקה על סומכים אנו אין הזמן, הגיע וטרם
ועוד, תקפו. נתערער שנאבד ששטר משום זמנו", תוך פורע
את  יוציא ואחרֿכך החדש בשטר יגבה שמא לחשוש יש
בשם  (מגידֿמשנה שנית ויגבה אחר בביתֿדין הישן השטר

שטר.58)הרשב"א). כתב ולא לוה נתברר 59)שלא
שקרן. השטר.60)שהוא עדי טוען 61)של מהל' בפ"ו

אחרֿכך: טען שאם ללמדנו, מתכוון רבינו ה"א. סוף ונטען,
כפרן. שהוחזק מפני נאמן, אינו - ופרעתי לויתי

.·ÈÈÓ62‰ÏaL63CÏB‰ ‡e‰ È¯‰Â B·BÁ ¯ËL ƒ∆»»¿««¬≈≈
˜Án‰Ï64ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ -65,ÔÈc ˙È·Ï ‡·e , ¿ƒ»≈«¬ƒ»»≈ƒ»¿≈ƒ

Ì‰Â66Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ67ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ¯ËM‰ È„Ú Ï·‡ . ¿≈ƒƒ¬»≈≈«¿»«¿»≈
;Ì‰ÈÙa ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿»«≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a Ï·‡68.Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ

קסח.62) שם רקבון.63)משנה, בו שלט נתקלקל,
"הולך 64) רבינו ומפרש "שנמחק", כתוב: במשנה

שאם  בו. הכתוב את לקרוא עוד אפשר שעה ולפי להמחק",
עליו  "מעמיד במשנה: שאמרו מה יתפרש כיצד ממש, נמחק
עדים  שיש אלא לגמרי, שנמחק מפרש שם [רשב"ם עדים"?

בו]. כתוב היה מה הכתוב 65)היודעים את שיקראו
עכשיו  לבוא למלוה כשאיֿאפשר הוא, המדובר בשטר.

קיום. לקבל כדי מאשרים 67)ביתֿהדין.66)לביתֿדין,
בהלכה  - הקיום נוסח הראשון. השטר תוכן את בכתב
לפנינו. השטר עדי כשאין עושים זה וקיום הבאה.

חתימתם.68) ועל בשטר הכתוב על ומעידים

.‚È¯Á‡ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ?‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»«≈
‡ÈˆB‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏt ÔÈc ˙Èa e‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌBÈa BpÓÊe ,eÈÙÏ ˜ÁÓ ¯ËL ÈBÏt Ôa ÈBÏt¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«¿

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt69e·˙k Ì‡Â .70e˜˜Ê‰Â : ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»¿¿À¿«¿
ÌÈ„Ú ÏL Ô˙e„ÚÏ71˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ72¯ËLa ‰·Bb - ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿»

e·˙k ‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÏ e·˙kL ‰Ê∆∆»¿¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…»¿
Ôk73ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ -74 ≈»ƒ¿»ƒ¿»»«»≈ƒ»ƒƒ

Ìi˜˙zL „Ú75.Ô˙e„Ú «∆ƒ¿«≈≈»

הלווה,69) שם הפרטים: שאר גם שכותבים מאליו, מובן
הקיום. של וזמנו הפרעון זמן ההלוואה, ברייתא,70)סכום

קסח. תוכנו,71)שם על בפנינו העידו עצמם השטר עדי
חתימתם. פגם 72)ואישרו או שינוי כל מצאנו לא

ביתֿדין 73)בעדותם. בפני הופיעו לא השטר עדי כלומר,
העדים  וחתימות בשטר. הכתוב את שקראו אחרים עדים אלא

בביתֿהדין. מקויימות היו לא השטר חתימת 74)על על
השטר. מגידֿמשנה).75)עדי (עלֿפי תתקבל

.„È·BÁ ¯ËL76Ú¯˜˙pL77,LËLh B‡ ˜ÁÓ .¯Lk - ¿«∆ƒ¿»«»≈ƒ¿«ƒ«¿≈
¯k BÓeM¯ Ì‡78È¯‰ - ÔÈc ˙Èa Ú¯˜ Ú¯˜ .¯Lk - ƒƒƒ»»≈ƒ¿«∆«≈ƒ¬≈

ÏeÒt ‰Ê79·¯ÚÂ È˙L ?ÔÈc ˙Èa Ú¯˜ e‰ÊÈ‡ .80. ∆»≈∆∆«≈ƒ¿ƒ»≈∆

בכוונה.77)שם.76) האותיות,78)שלא ניכרות
לקרוא. תוקף.79)ואפשר כל לו שאין עליו מעיד הקרע

יהודה.80) רב דעת נגד שם כאביי פסק ולרחבו. לארכו
כתב  בין ביתֿדין? קרע איזה אמרו: גיטין [בירושלמי
- הבבלית הגמרא לשיטת מנוגדת זו ששיטה מפני לעדים.
שבבבלי, השיטות שתי שהביא הרי"ף וגם רבינו, הביאה לא

זו]. שיטה השמיט
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טבת קסח א'־ז' קודש ראשון־שבת יום - המצוות ספר  רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÂËÚ¯tL ÈÓ81‰ˆ¯ Ì‡ :B·BÁ ˙ˆ˜Ó82,ÛÈÏÁÓ - ƒ∆»«ƒ¿»ƒ»»«¬ƒ
c ˙Èa BÏ ÔÈ·˙BÎÂÔÓfÓ ·BÁ‰ ¯‡La ¯Á‡ ¯ËL ÔÈ ¿¿ƒ≈ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿«

¯ËM‰ È„Ú ‡Ï Ï·‡ ,ÔBL‡¯83·zÎÈ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ƒ¬»…≈≈«¿»¿ƒ»»ƒ¿…
¯·BL84. ≈

קע:81) שם.83)המלוה.82)שם רב, אמר הונא כרב
שובר.84) שכותבים הלכה נפסקה קעא: שם

.ÊË¯ËM‰ ÈÏ „·‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿»
‰ÂlÏ LÈÂ .B·BÁ Ïk Ú¯tÈÂ ¯·BL BÏ ·zÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿…≈¿ƒ»«»¿≈«…∆
.„·‡L ÔÚBËÂ B¯ËL L·BkL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï¿«¬ƒ¿»«ƒ∆≈¿»¿≈∆»«
,BÏˆ‡ ¯ËM‰ :¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË ‰Âl‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»««…∆«¬«««¿»««¿»∆¿

BÒÈÎa BÁÈp‰ ‰zÚÂ85‰ÂÏn‰ Ú·MiL ,È˙Ba¯ e¯B‰ - ¿«»ƒƒ¿ƒ««∆ƒ»«««¿∆
·zÎÈÂ B·BÁ Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ËM‰ „·‡L ˙q‰∆≈∆»««¿»¿««»ƒ»«¿ƒ¿…

.¯·BL≈

לשמור 85) יצטרך שלא כדי השטר, את לו שיחזיר ודורש
השובר. את

.ÊÈ‡ÈˆB‰L ÈÓ86¯Ó‡Â ,‰Óa ·BÁ ¯ËL87ÈÏ eOÚ : ƒ∆ƒ¿«¿»∆¿»«¬ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ÌÈL epnÓ88˙eÎfL ; ƒ∆¿«ƒ«¬ƒƒ¬ƒƒ≈ƒ∆¿

‰ÂlÏ ‡È‰89epÚ¯ÙÈ Ì‡L ,„Á‡ ¯ËLa Ïk‰ ˙BÈ‰Ï ƒ«…∆ƒ¿«…ƒ¿»∆»∆ƒƒ¿»∆
Ìe‚t B¯ËL ‡ˆÓ - ˙ˆ˜Ó90ÔÎÂ .91ÈL ‡ÈˆB‰ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿≈

Ô˙B‡ ÈÏ eOÚ :¯Ó‡Â ,ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ˙B¯ËL¿»«¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«¬ƒ»

ÏÎÏ Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,BÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ‰‡Óa¿≈»≈ƒ∆»ƒƒ¿»
‡lL ,ÌÈL ˙BÈ‰Ï ‰ÂlÏ ‡È‰ ˙eÎfL ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿ƒ«…∆ƒ¿¿«ƒ∆…

Ïk‰ ˙a‚Ï ˙Á‡ ÌÚÙa ÔÈca B˙B‡ ÛÎÈ92. »…«ƒ¿««««ƒ¿…«…

קעב.86) שם רבא, של שלא 88)לביתֿדין.87)מימרא
הלווה. בהסכמתו.89)מדעת שלא זכותו להפסיד ואין

למעלה 90) ולמדנו פגום, שטר נקרא - מקצתו שנפרע שטר
בשבועה. אלא יפרע לא וכו' שטרו את הפוגם ה"א): (פי"ד

שם.91) בבת 92)רבא, לתבוע רשאי שהמלוה אףֿעלֿפי
ולומר  להשתמט ללווה יהיה קל השטרות, שני פרעון אחת
מהֿשאיןֿכן  זמן, לאחר והשני אחד שטר היום לך אפרע
ומחצה  עכשיו מחצה פורע אני יטעון ואם אחד. בשטר
שיהיה  רוצה אינני - בצדק - המלוה יטעון - זמן לאחר

שבועה. ואתחייב פגום שטרי

.ÁÈ‡ÈˆB‰93e‰eÚ¯˜ :¯Ó‡Â ,‰‡Óa ·BÁ ¯ËL ƒ¿«¿≈»¿»«¿»
ÌÈMÓÁa ¯Á‡ ¯ËL ÈÏ e·˙ÎÂ94.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»«≈«¬ƒƒ≈¿ƒ

;‰‡Ó ÏL ¯ËL ÏÚ ¯·BL BÏ ·˙ÎÂ ,Ïk‰ BÚ¯t ‡nL∆»¿»«…¿»«≈«¿»∆≈»
ÊÁiLÎe‰Ê Ìei˜ ‡ÈˆBÈÂ ¯95‡ÈˆBÈÂ ,ÌÈMÓÁ ¯ËL ÏÚ ¿∆«¬…¿ƒƒ∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ

‡e‰ ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê :BÏ ¯Ó‡È - ¯·BM‰ ‰Âl‰96. «…∆«≈…«∆¿»«≈

שם.93) אשי, רב של שנפרעתי 94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ביתֿדין נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת $להלוואה

âטבת א' ראשון âיום
.ä÷ äùò úåöî

úååöîäøôñí"áîøéøåòéù
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

âטבת ב' שני âיום
.ä÷ äùò úåöî

― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

âטבת ג' שלישי âיום
.çö äùò úåöî

― הצ"ח לדּוןהּמצוה ׁשּנצטּוינּו ּבטמאתהּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין

ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

âטבת ד' רביעי âיום
.çö äùò úåöî

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

âטבת ה' חמישי âיום
.çö äùò úåöî

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין

ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

âטבת ו' שישי âיום
.çö äùò úåöî

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין

ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

âטבת ז' קודש âשבת
.çö äùò úåöî

יום ראשון ־שבת קודש א '־ז 'טבת 
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

hk wxt l`wfgi - mi`iap
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:äìôL äëìîî íL eéäå íúøeëî õøà-ìò©¤−¤§«¨¨®§¨¬−̈©§¨¨¬§¨¨«

i"yx
(Ê).êôëá êá íùôúá ונשען המהלך כאדם קרי, בכף

מקלו: óúë.תירצץ:õåøú.על ìë íäì úò÷áå כתפיהם
עליו  נופל והאדם ונשבר קנה על הנסמך כאדם

בכתיפיו: לו נכנסות ìëוהקרומיות íäì úãîòäå
.íéðúî מתניהם את לחזק יצטרכו שתשבר מאחר

עליו  נשען שחבירו כאדם אתה והרי עליהם ולעמוד
תסמוך  לא כי מתניך על התחזק לו ואומר חלש והוא
ויש  סומכוון לבי' להון תהא ולא ת"י וכן עלי עוד
את  רואה ואיני לוהמעדת, להם והעמדת מחליפין
כמוני: רגלים מעמד עם חברו ומנחם דבריהן,

(‡È).äðù íéòáøà áùú àìå שני ושתים ארבעים

שנכתב  פעמים שלשה כנגד פרעה בחלום נגזרו רעבון
רעות שבלים ושבע פרות שבע מא)החלום (בראשית

שבע  לו אמר ויוסף פעמים שני הרי ליוסף וסיפרו ראה
הרקות השבלים וז' והרעות הרקות הרי (שם)הפרות

שתים  אלא להם היה ולא לרעב ושתים ארבעים
הרעב שנתי' זה כי מ"ה)שנאמר יעקב (שם ומשירד

זרעו  השלישית בשנה שהרי הרעב פסק למצרים
וגו' ונחיה זרע ותן מז)שנאמר נפרעו (שם והארבעים

עכשיו: äðù.להם íéòáøà áùú שר"א תשב
בלע"ז: כמו íúøåëî.(È„)אשיגיא"ה ל"א מגורתם,

מנחם: חברו וכן תולדותם

cec zcevn
(Ê).Í· Ì˘Ù˙·השברים וחדודי  נשברת בכף בך  אחזו בעת 

אותו: ובקעו בכתף Ì‰Ï.נכנסו ˙„ÓÚ‰Â על האדם בהשען כי
כל  העמדת נשברת כאשר  אמר  ולכן מעט  כפוף  הוא  המשענת
ולפי משענת  בלי עמידה  כדרך  זקופים עומדים  להיות המתנים
הבטחת הנה ור"ל בו הנופל לשון  אמר למשענת שהמשילו 
הבטחתך  א"כ  והיה  להם עזרת ולא  האויב  מול עזרה  להם

בהם : לחרות האויב הוסיף עי"ז כי לרעה ‡È(Ë)להם ÈÎ
גמול :‰'. לשלם ÈÏ.הנאמן ¯Â‡È:השמים במטר  צורך  לי ואין שדותי להשקות לצרכי הוא È˙È˘Ú.היאור È‡Âגדלתי אני

ידי: ובפועל בחכמתי עצמי  את  ‡ÍÈÏ.(È)ורוממתי  È‰: טובתך ותסור מימיה אחריב ר"ל  יאוריך  ועם עמך  אלחם אני הנה
.˙Â·¯ÁÏ:שממון של  חורבן שתהיה  אמר ביאור  ולתוספ' חרבה ÂÒ‰.להיות  Ï„‚ÓÓ:מצרים גבול  התחלת ˙Ú·¯(È‡)הוא ‡Ï

השממון:·‰. ˙˘·.מגודל  ‡ÏÂ: באנשים מיושבת תהיה  ‡¯ˆÂ˙.(È·)לא ÍÂ˙·: נשמות ארצות  לשאר  דומה  ı˜Ó(È‚)ר"ל
.'Â‚Â:הזמן בתוך  ולא  אקבצם  שנה מ' מסוף לארץÈ˙·˘Â.(È„)ר"ל  פתרוס לארץ אותם ואשיב  מצרים של  השבי  בני אשיב

מגורתם:

oeiv zcevn
(Ê).Ì˘Ù˙·: אחיזה ושבירה:˙¯ıÂ.ענין  רציצה  מל '
(È).˙Â·¯ÁÏ:חורבן Â·¯ÁÓ˙.שוממות :ÂÓ˘˙.(È·)מלשון

חורבה : פיזור:È˙ÂˆÈÙ‰Â.מלשון ענין שניהם  וזריתים.
(„È).È˙·˘Â:השבה שבי:˘·Â˙.מלשון הואÒÂ¯˙Ù.מלשון

מצרים : מכורותיך Ì˙¯ÂÎÓ.מארץ וכן מגורתם כמו
טז)ומולדותיך  :(לעיל

 שיעואי אמב"ם - ספא המצוות 

אמב"ם - ספא המצוות 
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קסט

hk wxt l`wfgi - mi`iap

èë-÷øô ìà÷æçéæãé-

æéìò íðòMäáe óúk-ìk íäì zò÷áe õBøz óká (êôëá) Ea íNôúaíäì zãîòäå øáMz E §¨§¨̧§³©©Æ¥½¨©§¨¬¨¤−¨¨¥®§¦«¨£¨³¨¤ÆÆ¦¨¥½§©£©§¨¬¨¤−
(ñ) :íéðúî-ìkçéìò àéáî éððä ýåýé éðãà øîà äk ïëì:äîäáe íãà Cnî ézøëäå áøç C ¨¨§¨«¦¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¦§¦²¥¦¬¨©−¦¨®¤§¦§©¦¬¦¥−¨¨¬§¥¨«

èì íéøöî-õøà äúéäåðà-ék eòãéå äaøçå äîîL:éúéNò éðàå éì øàé øîà ïòé ýåýé éééððä ïëì §¨§¨³¤«¤¦§©Æ¦Æ¦§¨¨´§¨§½̈§¨§−¦«£¦´§¨®©©̄¨©²§¬Ÿ¦−©£¦¬¨¦«¦¨¥²¦§¦¬
éìàéøàé-ìàå E:Lek ìeáb-ãòå äðåñ ìcânî äîîL áøç úBáøçì íéøöî õøà-úà ézúðå Eàéàì ¥¤−§¤§Ÿ¤®§¨©¦º¤¤´¤¦§©À¦§¨§Æ´Ÿ¤§¨½̈¦¦§¬Ÿ§¥¥−§©§¬«³Ÿ

:äðL íéòaøà áLú àìå da-øáòú àì äîäa ìâøå íãà ìâø da-øáòúáéíéøöî õøà-úà ézúðå ©£¨¨Æ¤´¤¨½̈§¤¬¤§¥−̈´Ÿ©£¨¨®§¬Ÿ¥¥−©§¨¦¬¨¨«§¨©¦´¤¤¤Á¦§©¸¦
éúöôäå äðL íéòaøà äîîL ïééäz úBáøçî íéøò CBúa äéøòå úBnLð úBöøà | CBúa äîîL§¨¹̈§´£¨´§©À§¨¤Æ¨Æ§¸¨¦³¨«¢¨Æ¦«§¤´¨§¨½̈©§¨¦−¨¨®©£¦Ÿ¦³

(ñ) :úBöøàa íéúéøæå íéBba íéøöî-úàâéõa÷à äðL íéòaøà õwî ýåýé éðãà øîà äk ék ¤¦§©Æ¦Æ©¦½§¥¦¦−¨£¨«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®¦¥º©§¨¦³¨¨Æ£©¥´
:änL eöôð-øLà íénòä-ïî íéøöî-úàãéñBøút õøà íúà éúáLäå íéøöî úeáL-úà ézáLå ¤¦§©½¦¦¨©¦−£¤¨¬Ÿ¨«¨§©§¦Æ¤§´¦§©½¦©£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ¤´¤©§½

:äìôL äëìîî íL eéäå íúøeëî õøà-ìò©¤−¤§«¨¨®§¨¬−̈©§¨¨¬§¨¨«

i"yx
(Ê).êôëá êá íùôúá ונשען המהלך כאדם קרי, בכף

מקלו: óúë.תירצץ:õåøú.על ìë íäì úò÷áå כתפיהם
עליו  נופל והאדם ונשבר קנה על הנסמך כאדם

בכתיפיו: לו נכנסות ìëוהקרומיות íäì úãîòäå
.íéðúî מתניהם את לחזק יצטרכו שתשבר מאחר

עליו  נשען שחבירו כאדם אתה והרי עליהם ולעמוד
תסמוך  לא כי מתניך על התחזק לו ואומר חלש והוא
ויש  סומכוון לבי' להון תהא ולא ת"י וכן עלי עוד
את  רואה ואיני לוהמעדת, להם והעמדת מחליפין
כמוני: רגלים מעמד עם חברו ומנחם דבריהן,

(‡È).äðù íéòáøà áùú àìå שני ושתים ארבעים

שנכתב  פעמים שלשה כנגד פרעה בחלום נגזרו רעבון
רעות שבלים ושבע פרות שבע מא)החלום (בראשית

שבע  לו אמר ויוסף פעמים שני הרי ליוסף וסיפרו ראה
הרקות השבלים וז' והרעות הרקות הרי (שם)הפרות

שתים  אלא להם היה ולא לרעב ושתים ארבעים
הרעב שנתי' זה כי מ"ה)שנאמר יעקב (שם ומשירד

זרעו  השלישית בשנה שהרי הרעב פסק למצרים
וגו' ונחיה זרע ותן מז)שנאמר נפרעו (שם והארבעים

עכשיו: äðù.להם íéòáøà áùú שר"א תשב
בלע"ז: כמו íúøåëî.(È„)אשיגיא"ה ל"א מגורתם,

מנחם: חברו וכן תולדותם

cec zcevn
(Ê).Í· Ì˘Ù˙·השברים וחדודי  נשברת בכף בך  אחזו בעת 

אותו: ובקעו בכתף Ì‰Ï.נכנסו ˙„ÓÚ‰Â על האדם בהשען כי
כל  העמדת נשברת כאשר  אמר  ולכן מעט  כפוף  הוא  המשענת
ולפי משענת  בלי עמידה  כדרך  זקופים עומדים  להיות המתנים
הבטחת הנה ור"ל בו הנופל לשון  אמר למשענת שהמשילו 
הבטחתך  א"כ  והיה  להם עזרת ולא  האויב  מול עזרה  להם

בהם : לחרות האויב הוסיף עי"ז כי לרעה ‡È(Ë)להם ÈÎ
גמול :‰'. לשלם ÈÏ.הנאמן ¯Â‡È:השמים במטר  צורך  לי ואין שדותי להשקות לצרכי הוא È˙È˘Ú.היאור È‡Âגדלתי אני

ידי: ובפועל בחכמתי עצמי  את  ‡ÍÈÏ.(È)ורוממתי  È‰: טובתך ותסור מימיה אחריב ר"ל  יאוריך  ועם עמך  אלחם אני הנה
.˙Â·¯ÁÏ:שממון של  חורבן שתהיה  אמר ביאור  ולתוספ' חרבה ÂÒ‰.להיות  Ï„‚ÓÓ:מצרים גבול  התחלת ˙Ú·¯(È‡)הוא ‡Ï

השממון:·‰. ˙˘·.מגודל  ‡ÏÂ: באנשים מיושבת תהיה  ‡¯ˆÂ˙.(È·)לא ÍÂ˙·: נשמות ארצות  לשאר  דומה  ı˜Ó(È‚)ר"ל
.'Â‚Â:הזמן בתוך  ולא  אקבצם  שנה מ' מסוף לארץÈ˙·˘Â.(È„)ר"ל  פתרוס לארץ אותם ואשיב  מצרים של  השבי  בני אשיב

מגורתם:

oeiv zcevn
(Ê).Ì˘Ù˙·: אחיזה ושבירה:˙¯ıÂ.ענין  רציצה  מל '
(È).˙Â·¯ÁÏ:חורבן Â·¯ÁÓ˙.שוממות :ÂÓ˘˙.(È·)מלשון

חורבה : פיזור:È˙ÂˆÈÙ‰Â.מלשון ענין שניהם  וזריתים.
(„È).È˙·˘Â:השבה שבי:˘·Â˙.מלשון הואÒÂ¯˙Ù.מלשון

מצרים : מכורותיך Ì˙¯ÂÎÓ.מארץ וכן מגורתם כמו
טז)ומולדותיך  :(לעיל

 נבירים 
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fhקע wxt minid ixac - miaezk

æè-÷øô à íéîéä éøáãáëàì-

áë:eòøz ìà éàéáðáe (ñ) éçéLîa eòbz ìàâëíBé ìà íBiî eøOa (ñ) õøàä ìk ýåýéì eøéL ©«¦§Æ¦§¦½̈¦§¦©−©¨¥«¦³©«¨Æ¨¨½̈¤©§¬¦«¤−
:BúòeLéãë:åéúàìôð íénòä ìëa (ñ) BãBák úà íéBbá eøtñäë(ñ) ãàî ìläîe ýåýé ìBãâ ék §¨«©§³©¦Æ¤§½§¨¨©¦−¦§§Ÿ¨«¦Á¨¸§¨³§ª¨Æ§½Ÿ

:íéýìà ìk ìò àeä àøBðååëìà ìk ék:äNò íéîL ýåýéå (ñ) íéìéìà íénòä éäæëøãäå ãBä §¨¬−©¨¡Ÿ¦«¦Â¨¡Ÿ¥³¨©¦Æ¡¦¦½©−̈¨©¬¦¨¨«³§¨¨Æ
:Bî÷îa äåãçå æò (ñ) åéðôìçë:æòå ãBák ýåýéì eáä (ñ) íénò úBçtLî ýåýéì eáäèëeáä §¨½̈¬Ÿ§¤§−̈¦§Ÿ«¨³©«¨Æ¦§§´©¦½¨¬©−̈¨¬¨«Ÿ¨¬

(ñ) :Lã÷ úøãäa ýåýéì eåçzLä åéðôì eàáe äçðî eàN (ñ) BîL ãBák ýåýéììåéðôlî eìéç ©−̈§´§®§³¦§¨Æ´Ÿ§¨½̈¦§©£¬©−̈§©§©«Ÿ¤¦³¦§¨¨Æ
(ñ) :èBnz-ìa ìáz ïBkz-óà õøàä-ìkàì:Cìî ýåýé íéBbá eøîàéå õøàä ìâúå íéîMä eçîNé ¨¨½̈¤©¦¬¥¥−©¦«¦§§³©¨©Æ¦Æ§¨¥´¨½̈¤§Ÿ§¬©¦−§¨¬¨¨«

i"yx
(·Î).åòøú ìà éàéáðáå éçéùîá åòâú ìà באברהם

(שם  וכתיב פרעה את ה' וינגע י"ב) (בראשית כתיב
לו  ויאמר הלילה בחלום אבימלך אל אלהים ויבא כ')
הארמי  לבן אל אלהים ויבא כתיב ביעקב וגו' מת הנך
ועוד  וגו' לך השמר לו ויאמר ל"ח) (שם הלילה בחלום
וחמור  שכם שהרגו על להרגו אליו שבאו ביעקב
ובספר  אלהים, חתת ויהי ויסעו ל"ה) (שם וכתיב
כאן  מסוים אינו המזמור כי יותר מפורש קה) (תהלים
להגלותם  כדי וגו' הארץ על רעב ויקרא התם כדכתיב

Â¯ÙÒ.למצרים: („Î) כשגלה לנו שעשה ישועה
פלשתים: ארץ אל åéúåàìôð.הארון íéîòä ìëá שעשה

הארון: íéìéìà.(ÂÎ)עם íéîòä éäìà ìë éë תהו
מה  ב') (חבקוק בנבואת ודוגמתו אדם ידי מעשה
אלילים  לעשות עד וגו' יצרו פסלו כי פסל הועיל
אבל  לעשות כתיב באלילים עשה שמים וה' אלמים

צבאם: וכל וארץ שמים עושה øãäå(ÊÎ)הקב"ה ãåä
.åîå÷îá äåãçå æåò åéðôì מוטלים כמת האחרים אבל

הוא  שאלהינו לפי מונחים, שם אותם שמשימין במקום

אמת: íéîò.(ÁÎ)אלהים úåçôùî 'äì åáä יתנו ומה
ועוז: כבוד מפרש åîù.(ËÎ)לו ãåáë 'äì åáä שמו

כשמו  כי שמו כבוד לה' הבו וזהו לכל אדון והוא אדני
תהלתו: ÷ùãå.כן úøãäá 'äì ååçúùä אמרנו כן כי

לפניו: והדר ìáúהוד ïåëú óà õøàä ìë åéðôìî åìéç
.èåîú ìá הוא אז ממנו ויראים שדואגים כשרואה מלך

שלא  יותר ממנו דואגים והם אימה יותר עליהם מטיל
כן  עושה אינו הקב"ה ומדת בתיהם, כל יחריב
שהוא  תמוט בל תבל תכון אז ממנו יראים כשהעולם
מתקיימת  והארץ מתקיימים והישרים נקמה עושה
אל  אך הארץ כל מלפניו חילו לכן מתמוטטת ואינה
לישבו  העולם לתקן אם כי הקב"ה יבא לא כי תדאגו
יהפכם  אז וחוטאים, ממנו דואגים הבריות כשאין אבל

åøîàéå(Ï‡)ויאבדם: õøàä ìâúå íéîùä åçîùé
.êìî 'ä íéåâá יודעים שאינן עצבים הכל מולך כשאדם

ישמחו  הקב"ה כשימלוך אבל בדינו שטף יש אם
ה' מלך עתה יאמרו הישרים וכל והארץ השמים

הארון: את לנו שהחזיר

cec zcevn
(·Î).ÂÚ‚˙ Ï‡תגעו אל אמר כאילו  הוא שהביא  בהמכאוב

בפירוש : נאמר ולאבימלך  ונסיכי,·ÈÁÈ˘Ó.וכו' בגדולי ר"ל
מה): (ישעיה לכורש למשיחו היוÈ‡È··Â.וכן האבות  כי

˙¯ÂÚ.נביאים : Ï‡: רעה תעשו יום·˘¯Â.(Î‚)אל  בכל 
תהיה: יום  בכל כי  הבאה הישועה ‡ÌÈ‰Ï.(Î‰)בשרו ÏÎ ÏÚ:העכו"ם של  מעלה שרי מורכבת‡ÌÈÏÈÏ.(ÂÎ)הם מלה היא

י"א): (זכריה האליל  רועי וכן  ממש  בו  שאין דבר  ור"ל ולא רב:Â‰'.מאל וכחו  השמים את  עשה  ה' Â‰„¯.(ÊÎ)אבל  „Â‰
לפניו: המה וההדר  ההוד Ï‰'.(ÁÎ)יסוד  Â·‰ובידו לו המה והעוז שהכבוד אמרו ר"ל לו הבו  והעוז הכבוד ומפרש  וחוזר

י "ח ): (ש"א  רבבות  לדוד נתנו ˘ÂÓ.(ËÎ)וכן „Â·Î: לשמו הראוי  בקדושה :·‰„¯˙.הכבוד  המהודר הארון ÏÎ(Ï)באוהל 
.ı¯‡‰:הארץ ˙ÔÂÎ.יושבי Û‡המקום גזר אשר הימים כל ליפול  נוטה  תהי ואל  ובסיסך  כנך  על עמדי תבל  אתה אף ר "ל 

עמדך : על  ÂÎÂ'.(Ï‡)לעמוד  ÂÁÓ˘È:הארץ ויושבי השמים צבאות  וישמחו מלכותו תגלה  יבוא עת ÍÏÓ.ר"ל גילה‰' ר "ל 
מלכותו:

oeiv zcevn
(‚Î).Â¯˘·:החדשות סיפור שמחה:Â„ÁÂ‰.(ÊÎ)ענין ענין
(ÁÎ).Â·‰:תנו(ËÎ).Â‡˘:הרימו(Ï).ÂÏÈÁחלחלה מל'

נטיה:˙ËÂÓ.ורעד : מל'

 כתובים 

a dpyn xyr dyly wxt zay zkqn

ÂúBîìòä éðLa úBiúBà ézL áúBkä,íéaøòä ïéa úçàå úéøçL úçà–ìàéìîb ïaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. ©¥§¥¦¦§¥¤§¥©©©£¦§©©¥¨©§©¦©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§¦
¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡øæòéìà éaøøîBà:GL âøBàäâéøàä ìò ãçàå älçza ïéèeç äL–áiç.íéîëçåíéøîBà:ïéa älçza ïéa ©¦¡¦¤¤¥¨¥§¨¦©§¦¨§¤¨©¨¨¦©¨©£¨¦§¦¥©§¦¨¥
óBqa–ïéèeç éðL BøeòL. ©¦§¥¦
·ïéøéð éza éðL äNBòä,ïéøépa,ñBøéwa,äôpa,ìqáe äøáka–áiç.úBøéôú ézL øôBzäå,úðî ìò òøBwäå ¨¤§¥¨¥¦¦©¦¦©¥©¨¨©§¨¨©©©¨§©¥§¥§¦§©¥©§¨

úBøéôú ézL øBtúì. ¦§§¥§¦

ee.zenlrd izya:äãöá äéðù úåà áúëå ââùå åðîî íìòðå øæçå ,øáòù åì òãåð ââåùá úçà úåà áúëù øçàì.miaxrd oia zg`e zixgya zg`
:úåîìòä éúùë äéì äåä òãéì éãë íéúðéá úåäù äéì éåäã ïåéë.aiign b"x:øçàä éöçä åîò óøèöé àìù ÷ìçì øåòéù éöçì äòéãé ïéà øáñãminkge

.oixhet:íéîëçë äëìäå .úçà íìòäá øåòéù éàöç éðù åéä åìéàë äùòð àìå íäéðéá ú÷ìçî øåòéù éàöç éðù ïéáù äòéãéä éøáñã
bi`̀.dlgza oiheg dyly bxe`d xne` xfril` iaxéñåî íàå ,ïéèåç 'â âåøàéù ãò áééç åðéà ãâá ìù åúâéøà úìçú åæ íàåøåòéù âéøàä ìò àåä ó

:à"øë äëìä ïéàå .øàùä íò óøèöîã ãçàá
aa.oixip iza izy:ù"öéì ïéøå÷ù øéðá éúù ìù ïéèåç éðù ïúðù.oixipaúéùéìùä íòôáå øéðá éúù ìù èåç [ìë] íéîòô éðù áéëøîù 'îâá ùøôî

:äð÷ä ìò áëøåîä èåç ìò åáéëøî.qexiwa:ì÷ã ìù áéñî äâåøà äòéøé

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

áúBkä,בשבת –úBîìòä éðLa úBiúBà ézL שכתב לאחר  – ÇÅÀÅÄÄÀÅÆÀÅ
שנייה  אות וכתב ושגג שכח ושוב שחטא, לו  נודע בשוגג אחת אות

) zenlrdבצידה ipya,(פעמיים האיסור ממנו שנעלם úçàÇÇהיינו
íéaøòä ïéa úçàå úéøçLבבוקר בשבת אחת אות שכתב או  – ÇÂÄÀÇÇÅÈÇÀÇÄ

כדי בינתיים מרובה שהות לו  והיתה שהואיל  הערביים, בין אחת ואות

– העלמות בשני כתב כאילו זה הרי  i"yx;להיוודע, yxtn jkאבל
המשך היא זו שפיסקה ומבארים זה, פירוש על  מקשים בתוספות

הקודמת: zenlrd,לפיסקה ipya zeize` izy azekd ואפילוzg`
,miiaxrd oia zg`e zixgy,ביניהן גדול  הפסק ìàéìîbשיש  ïaøÇÈÇÀÄÅ

áiçî: גמליאל רבן  שסובר  –,xeriy ivgl drici oi` שנודע מה כלומר  ÀÇÅ
על שהיתה מאחר ידיעה, נחשבת זו אין שחטא לאות אות בין לו 

בהעלם  האותיות שתי  כתב כאילו הוא והרי  שיעור, חצי של מלאכה
חטאת. חייב הוא לפיכך ïéøèBtאחד, íéîëçå:הם שסוברים –yi ÇÂÈÄÀÄ

,xeriy ivgl drici ביניהן מחלקת לאות אות שבין שהידיעה כלומר 
אלא  שגגה) (בכל  העלם בכל עשה שלא וכיון העלמות, שני כאן ויש 

מחטאת. הוא פטור  לפיכך  שיעור , חצי 

א ה נ ש מ ר ו א ב

תפירה  אריגה, כגון  בגדים, שבהכנת המלאכות אבות בשיעורי  עוסק זה פרק
כבר  ואמנם "האורג", בשיעור דנה משנתנו  הצידה. במלאכת וכן  שבצמר ; ועבודות

זה. שיעור על  חולקים יש  אבל  חוטים", שני  "האורג ב): (ז , לעיל נישנה

âøBàä :øîBà øæòéìà éaø,בשבת –GLälçza ïéèeç äL ÇÄÁÄÆÆÅÈÅÀÈÄÇÀÄÈ
áiç Z âéøàä ìò ãçàå–,dligzaשל אריגתו  בתחילת היינו ÀÆÈÇÈÈÄÇÈ

חוטים, שלשה שיארוג עד חייב אינו  bix`d,בגד, lre כשהוא היינו

לפי אחד , חוט אריגת על אפילו  חייב נארג, שכבר  מה על  מוסיף
השאר . עם מצרפו ïéaשהוא älçza ïéa :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÀÄÈÅ

ïéèeç éðL BøeòL ,óBqaעל כשמוסיף בין  האריג בתחילת בין  – ÇÄÀÅÄ
שמה  מעירים, יש  חוטים. שני בשבת חיוב לענין שיעורו  האריג

שבכגון  הבגד , אריגת בסוף כוונתם אין בסוף" "ובין חכמים שאומרים

משלים  והוא הואיל חייב, אחד  בחוט שאפילו  מודים חכמים אף זה
הבגד את בב)),,בו קקדד,, ששבבתת   אריגת ((גגממרראא   באמצע היא כוונתם אלא

שני שיארוג עד  חייב אינו האריג על  שמוסיף פי על  שאף הבגד ,
השתי . חוטי  בין ערב חוטי שני בשבת שיכניס היינו  dkldeחוטים,

.minkgk

âששנניי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøépa ,ïéøéð éza éðL äNBòäשני יש  (בנֹול ) האריגה במכונת – ÈÆÀÅÈÅÄÄÇÄÄ
מלבן , בצורת יחד המחוברים קנים מארבעה עשוי אחד שכל אביזרים,

שתי בין לרחבו , הנֹול  חלל באמצע תלויים האלה האביזרים ושני
השתי. חוטי  מתחברים שבהן התחתון ) והכובד  העליון (הכובד  הקורות

מהם  אחד  בכל  ומספרם לרחבו, המתוחים חוטים קבועים אביזר בכל
נקראים  החוטים אותם שם ועל  שבנול , השתי חוטי  מספר כחצי

בתוך ניירא"ן ). נקרא ביוונית חוט (שכן "נירין" הללו האביזרים
בסירוגין  עוברים השתי וחוטי  לולאות, או טבעות ישנן האלה החוטים

על מתרוממים אחד ניר  וכשמרימים הנירים, שני של הטבעות דרך 
האלה  החוטים בין  ריווח ונעשה בו המושחלים השתי  חוטי כל  ידו

מכניסים  הזה הריווח בתוך  הורם. שלא האחר שבניר החוטים ובין
הלולאות  או  הטבעות אותן  האריגה. מעשה והוא הערב, חוט את
במשנתנו  ששנינו  וזהו נירין", "בתי  נקראים השתי חוטי  מושחלים שבהן 

בתי או "העושה טבעות שתי  מתקן  או  שעושה היינו בנירין ", נירין 
שתי חוטי לשני בתים שיהיו בנירים, ייששרראאלל""));;לולאות או ((""תתפפאאררתת  

ñBøéwa נקבים עם כלי  והוא בקירוס, השתי  חוטי שני  שהניח – ÇÅ
שלאחר אחר , בנקב שתי  חוט כל ומניחים השתי , חוטי כמניין הרבה

חוט  על הקירוס עם האורג מקיש  השתי חוטי בין  הערב חוט שמכניס
כבר הארוגים החוטים שאר אל  להסמיכו כדי  שהכניס ((""תתפפאאררתת  הערב

מפרשים:ייששרראאלל"")) ויש  ;qexiwaדקל של מסיב ארוגה ביריעה –

ששלל   אאחחרר פפייררוושש ששםם   ששממוובבאא טטוובב"" ייווםם   ""תתווסספפוותת וועעייייןן בבררטטננוורראא;; ((ררממבב""םם  ;;

אא  )) ככאא,, ככללייםם   בבממססככתת   ווההבבררטטננוורראא   מפרשים:ההררממבב""םם ויש  .ipy dyerd
qexiwae oixipa oixip iza הנירים דרך שתי  חוטי  שלשה המכניס היינו –

חוטי את וליישר  להדק העשוי  המסרק (הוא והקירוס (בלולאותיהם)

izdw - zex`ean zeipyn
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fh wxt minid ixac - miaezk

æè-÷øô à íéîéä éøáãáëàì-

áë:eòøz ìà éàéáðáe (ñ) éçéLîa eòbz ìàâëíBé ìà íBiî eøOa (ñ) õøàä ìk ýåýéì eøéL ©«¦§Æ¦§¦½̈¦§¦©−©¨¥«¦³©«¨Æ¨¨½̈¤©§¬¦«¤−
:BúòeLéãë:åéúàìôð íénòä ìëa (ñ) BãBák úà íéBbá eøtñäë(ñ) ãàî ìläîe ýåýé ìBãâ ék §¨«©§³©¦Æ¤§½§¨¨©¦−¦§§Ÿ¨«¦Á¨¸§¨³§ª¨Æ§½Ÿ

:íéýìà ìk ìò àeä àøBðååëìà ìk ék:äNò íéîL ýåýéå (ñ) íéìéìà íénòä éäæëøãäå ãBä §¨¬−©¨¡Ÿ¦«¦Â¨¡Ÿ¥³¨©¦Æ¡¦¦½©−̈¨©¬¦¨¨«³§¨¨Æ
:Bî÷îa äåãçå æò (ñ) åéðôìçë:æòå ãBák ýåýéì eáä (ñ) íénò úBçtLî ýåýéì eáäèëeáä §¨½̈¬Ÿ§¤§−̈¦§Ÿ«¨³©«¨Æ¦§§´©¦½¨¬©−̈¨¬¨«Ÿ¨¬

(ñ) :Lã÷ úøãäa ýåýéì eåçzLä åéðôì eàáe äçðî eàN (ñ) BîL ãBák ýåýéììåéðôlî eìéç ©−̈§´§®§³¦§¨Æ´Ÿ§¨½̈¦§©£¬©−̈§©§©«Ÿ¤¦³¦§¨¨Æ
(ñ) :èBnz-ìa ìáz ïBkz-óà õøàä-ìkàì:Cìî ýåýé íéBbá eøîàéå õøàä ìâúå íéîMä eçîNé ¨¨½̈¤©¦¬¥¥−©¦«¦§§³©¨©Æ¦Æ§¨¥´¨½̈¤§Ÿ§¬©¦−§¨¬¨¨«

i"yx
(·Î).åòøú ìà éàéáðáå éçéùîá åòâú ìà באברהם

(שם  וכתיב פרעה את ה' וינגע י"ב) (בראשית כתיב
לו  ויאמר הלילה בחלום אבימלך אל אלהים ויבא כ')
הארמי  לבן אל אלהים ויבא כתיב ביעקב וגו' מת הנך
ועוד  וגו' לך השמר לו ויאמר ל"ח) (שם הלילה בחלום
וחמור  שכם שהרגו על להרגו אליו שבאו ביעקב
ובספר  אלהים, חתת ויהי ויסעו ל"ה) (שם וכתיב
כאן  מסוים אינו המזמור כי יותר מפורש קה) (תהלים
להגלותם  כדי וגו' הארץ על רעב ויקרא התם כדכתיב

Â¯ÙÒ.למצרים: („Î) כשגלה לנו שעשה ישועה
פלשתים: ארץ אל åéúåàìôð.הארון íéîòä ìëá שעשה

הארון: íéìéìà.(ÂÎ)עם íéîòä éäìà ìë éë תהו
מה  ב') (חבקוק בנבואת ודוגמתו אדם ידי מעשה
אלילים  לעשות עד וגו' יצרו פסלו כי פסל הועיל
אבל  לעשות כתיב באלילים עשה שמים וה' אלמים

צבאם: וכל וארץ שמים עושה øãäå(ÊÎ)הקב"ה ãåä
.åîå÷îá äåãçå æåò åéðôì מוטלים כמת האחרים אבל

הוא  שאלהינו לפי מונחים, שם אותם שמשימין במקום

אמת: íéîò.(ÁÎ)אלהים úåçôùî 'äì åáä יתנו ומה
ועוז: כבוד מפרש åîù.(ËÎ)לו ãåáë 'äì åáä שמו

כשמו  כי שמו כבוד לה' הבו וזהו לכל אדון והוא אדני
תהלתו: ÷ùãå.כן úøãäá 'äì ååçúùä אמרנו כן כי

לפניו: והדר ìáúהוד ïåëú óà õøàä ìë åéðôìî åìéç
.èåîú ìá הוא אז ממנו ויראים שדואגים כשרואה מלך

שלא  יותר ממנו דואגים והם אימה יותר עליהם מטיל
כן  עושה אינו הקב"ה ומדת בתיהם, כל יחריב
שהוא  תמוט בל תבל תכון אז ממנו יראים כשהעולם
מתקיימת  והארץ מתקיימים והישרים נקמה עושה
אל  אך הארץ כל מלפניו חילו לכן מתמוטטת ואינה
לישבו  העולם לתקן אם כי הקב"ה יבא לא כי תדאגו
יהפכם  אז וחוטאים, ממנו דואגים הבריות כשאין אבל

åøîàéå(Ï‡)ויאבדם: õøàä ìâúå íéîùä åçîùé
.êìî 'ä íéåâá יודעים שאינן עצבים הכל מולך כשאדם

ישמחו  הקב"ה כשימלוך אבל בדינו שטף יש אם
ה' מלך עתה יאמרו הישרים וכל והארץ השמים

הארון: את לנו שהחזיר

cec zcevn
(·Î).ÂÚ‚˙ Ï‡תגעו אל אמר כאילו  הוא שהביא  בהמכאוב

בפירוש : נאמר ולאבימלך  ונסיכי,·ÈÁÈ˘Ó.וכו' בגדולי ר"ל
מה): (ישעיה לכורש למשיחו היוÈ‡È··Â.וכן האבות  כי

˙¯ÂÚ.נביאים : Ï‡: רעה תעשו יום·˘¯Â.(Î‚)אל  בכל 
תהיה: יום  בכל כי  הבאה הישועה ‡ÌÈ‰Ï.(Î‰)בשרו ÏÎ ÏÚ:העכו"ם של  מעלה שרי מורכבת‡ÌÈÏÈÏ.(ÂÎ)הם מלה היא

י"א): (זכריה האליל  רועי וכן  ממש  בו  שאין דבר  ור"ל ולא רב:Â‰'.מאל וכחו  השמים את  עשה  ה' Â‰„¯.(ÊÎ)אבל  „Â‰
לפניו: המה וההדר  ההוד Ï‰'.(ÁÎ)יסוד  Â·‰ובידו לו המה והעוז שהכבוד אמרו ר"ל לו הבו  והעוז הכבוד ומפרש  וחוזר

י "ח ): (ש"א  רבבות  לדוד נתנו ˘ÂÓ.(ËÎ)וכן „Â·Î: לשמו הראוי  בקדושה :·‰„¯˙.הכבוד  המהודר הארון ÏÎ(Ï)באוהל 
.ı¯‡‰:הארץ ˙ÔÂÎ.יושבי Û‡המקום גזר אשר הימים כל ליפול  נוטה  תהי ואל  ובסיסך  כנך  על עמדי תבל  אתה אף ר "ל 

עמדך : על  ÂÎÂ'.(Ï‡)לעמוד  ÂÁÓ˘È:הארץ ויושבי השמים צבאות  וישמחו מלכותו תגלה  יבוא עת ÍÏÓ.ר"ל גילה‰' ר "ל 
מלכותו:

oeiv zcevn
(‚Î).Â¯˘·:החדשות סיפור שמחה:Â„ÁÂ‰.(ÊÎ)ענין ענין
(ÁÎ).Â·‰:תנו(ËÎ).Â‡˘:הרימו(Ï).ÂÏÈÁחלחלה מל'

נטיה:˙ËÂÓ.ורעד : מל'

 משניות מסכת שבת 

a dpyn xyr dyly wxt zay zkqn

ÂúBîìòä éðLa úBiúBà ézL áúBkä,íéaøòä ïéa úçàå úéøçL úçà–ìàéìîb ïaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. ©¥§¥¦¦§¥¤§¥©©©£¦§©©¥¨©§©¦©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§¦
¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡øæòéìà éaøøîBà:GL âøBàäâéøàä ìò ãçàå älçza ïéèeç äL–áiç.íéîëçåíéøîBà:ïéa älçza ïéa ©¦¡¦¤¤¥¨¥§¨¦©§¦¨§¤¨©¨¨¦©¨©£¨¦§¦¥©§¦¨¥
óBqa–ïéèeç éðL BøeòL. ©¦§¥¦
·ïéøéð éza éðL äNBòä,ïéøépa,ñBøéwa,äôpa,ìqáe äøáka–áiç.úBøéôú ézL øôBzäå,úðî ìò òøBwäå ¨¤§¥¨¥¦¦©¦¦©¥©¨¨©§¨¨©©©¨§©¥§¥§¦§©¥©§¨

úBøéôú ézL øBtúì. ¦§§¥§¦

ee.zenlrd izya:äãöá äéðù úåà áúëå ââùå åðîî íìòðå øæçå ,øáòù åì òãåð ââåùá úçà úåà áúëù øçàì.miaxrd oia zg`e zixgya zg`
:úåîìòä éúùë äéì äåä òãéì éãë íéúðéá úåäù äéì éåäã ïåéë.aiign b"x:øçàä éöçä åîò óøèöé àìù ÷ìçì øåòéù éöçì äòéãé ïéà øáñãminkge

.oixhet:íéîëçë äëìäå .úçà íìòäá øåòéù éàöç éðù åéä åìéàë äùòð àìå íäéðéá ú÷ìçî øåòéù éàöç éðù ïéáù äòéãéä éøáñã
bi`̀.dlgza oiheg dyly bxe`d xne` xfril` iaxéñåî íàå ,ïéèåç 'â âåøàéù ãò áééç åðéà ãâá ìù åúâéøà úìçú åæ íàåøåòéù âéøàä ìò àåä ó

:à"øë äëìä ïéàå .øàùä íò óøèöîã ãçàá
aa.oixip iza izy:ù"öéì ïéøå÷ù øéðá éúù ìù ïéèåç éðù ïúðù.oixipaúéùéìùä íòôáå øéðá éúù ìù èåç [ìë] íéîòô éðù áéëøîù 'îâá ùøôî

:äð÷ä ìò áëøåîä èåç ìò åáéëøî.qexiwa:ì÷ã ìù áéñî äâåøà äòéøé

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

áúBkä,בשבת –úBîìòä éðLa úBiúBà ézL שכתב לאחר  – ÇÅÀÅÄÄÀÅÆÀÅ
שנייה  אות וכתב ושגג שכח ושוב שחטא, לו  נודע בשוגג אחת אות

) zenlrdבצידה ipya,(פעמיים האיסור ממנו שנעלם úçàÇÇהיינו
íéaøòä ïéa úçàå úéøçLבבוקר בשבת אחת אות שכתב או  – ÇÂÄÀÇÇÅÈÇÀÇÄ

כדי בינתיים מרובה שהות לו  והיתה שהואיל  הערביים, בין אחת ואות

– העלמות בשני כתב כאילו זה הרי  i"yx;להיוודע, yxtn jkאבל
המשך היא זו שפיסקה ומבארים זה, פירוש על  מקשים בתוספות

הקודמת: zenlrd,לפיסקה ipya zeize` izy azekd ואפילוzg`
,miiaxrd oia zg`e zixgy,ביניהן גדול  הפסק ìàéìîbשיש  ïaøÇÈÇÀÄÅ

áiçî: גמליאל רבן  שסובר  –,xeriy ivgl drici oi` שנודע מה כלומר  ÀÇÅ
על שהיתה מאחר ידיעה, נחשבת זו אין שחטא לאות אות בין לו 

בהעלם  האותיות שתי  כתב כאילו הוא והרי  שיעור, חצי של מלאכה
חטאת. חייב הוא לפיכך ïéøèBtאחד, íéîëçå:הם שסוברים –yi ÇÂÈÄÀÄ

,xeriy ivgl drici ביניהן מחלקת לאות אות שבין שהידיעה כלומר 
אלא  שגגה) (בכל  העלם בכל עשה שלא וכיון העלמות, שני כאן ויש 

מחטאת. הוא פטור  לפיכך  שיעור , חצי 

א ה נ ש מ ר ו א ב

תפירה  אריגה, כגון  בגדים, שבהכנת המלאכות אבות בשיעורי  עוסק זה פרק
כבר  ואמנם "האורג", בשיעור דנה משנתנו  הצידה. במלאכת וכן  שבצמר ; ועבודות

זה. שיעור על  חולקים יש  אבל  חוטים", שני  "האורג ב): (ז , לעיל נישנה

âøBàä :øîBà øæòéìà éaø,בשבת –GLälçza ïéèeç äL ÇÄÁÄÆÆÅÈÅÀÈÄÇÀÄÈ
áiç Z âéøàä ìò ãçàå–,dligzaשל אריגתו  בתחילת היינו ÀÆÈÇÈÈÄÇÈ

חוטים, שלשה שיארוג עד חייב אינו  bix`d,בגד, lre כשהוא היינו

לפי אחד , חוט אריגת על אפילו  חייב נארג, שכבר  מה על  מוסיף
השאר . עם מצרפו ïéaשהוא älçza ïéa :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÀÄÈÅ

ïéèeç éðL BøeòL ,óBqaעל כשמוסיף בין  האריג בתחילת בין  – ÇÄÀÅÄ
שמה  מעירים, יש  חוטים. שני בשבת חיוב לענין שיעורו  האריג

שבכגון  הבגד , אריגת בסוף כוונתם אין בסוף" "ובין חכמים שאומרים

משלים  והוא הואיל חייב, אחד  בחוט שאפילו  מודים חכמים אף זה
הבגד את בב)),,בו קקדד,, ששבבתת   אריגת ((גגממרראא   באמצע היא כוונתם אלא

שני שיארוג עד  חייב אינו האריג על  שמוסיף פי על  שאף הבגד ,
השתי . חוטי  בין ערב חוטי שני בשבת שיכניס היינו  dkldeחוטים,

.minkgk

âששנניי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøépa ,ïéøéð éza éðL äNBòäשני יש  (בנֹול ) האריגה במכונת – ÈÆÀÅÈÅÄÄÇÄÄ
מלבן , בצורת יחד המחוברים קנים מארבעה עשוי אחד שכל אביזרים,

שתי בין לרחבו , הנֹול  חלל באמצע תלויים האלה האביזרים ושני
השתי. חוטי  מתחברים שבהן התחתון ) והכובד  העליון (הכובד  הקורות

מהם  אחד  בכל  ומספרם לרחבו, המתוחים חוטים קבועים אביזר בכל
נקראים  החוטים אותם שם ועל  שבנול , השתי חוטי  מספר כחצי

בתוך ניירא"ן ). נקרא ביוונית חוט (שכן "נירין" הללו האביזרים
בסירוגין  עוברים השתי וחוטי  לולאות, או טבעות ישנן האלה החוטים

על מתרוממים אחד ניר  וכשמרימים הנירים, שני של הטבעות דרך 
האלה  החוטים בין  ריווח ונעשה בו המושחלים השתי  חוטי כל  ידו

מכניסים  הזה הריווח בתוך  הורם. שלא האחר שבניר החוטים ובין
הלולאות  או  הטבעות אותן  האריגה. מעשה והוא הערב, חוט את
במשנתנו  ששנינו  וזהו נירין", "בתי  נקראים השתי חוטי  מושחלים שבהן 

בתי או "העושה טבעות שתי  מתקן  או  שעושה היינו בנירין ", נירין 
שתי חוטי לשני בתים שיהיו בנירים, ייששרראאלל""));;לולאות או ((""תתפפאאררתת  

ñBøéwa נקבים עם כלי  והוא בקירוס, השתי  חוטי שני  שהניח – ÇÅ
שלאחר אחר , בנקב שתי  חוט כל ומניחים השתי , חוטי כמניין הרבה

חוט  על הקירוס עם האורג מקיש  השתי חוטי בין  הערב חוט שמכניס
כבר הארוגים החוטים שאר אל  להסמיכו כדי  שהכניס ((""תתפפאאררתת  הערב

מפרשים:ייששרראאלל"")) ויש  ;qexiwaדקל של מסיב ארוגה ביריעה –

ששלל   אאחחרר פפייררוושש ששםם   ששממוובבאא טטוובב"" ייווםם   ""תתווסספפוותת וועעייייןן בבררטטננוורראא;; ((ררממבב""םם  ;;

אא  )) ככאא,, ככללייםם   בבממססככתת   ווההבבררטטננוורראא   מפרשים:ההררממבב""םם ויש  .ipy dyerd
qexiwae oixipa oixip iza הנירים דרך שתי  חוטי  שלשה המכניס היינו –

חוטי את וליישר  להדק העשוי  המסרק (הוא והקירוס (בלולאותיהם)

izdw - zex`ean zeipyn
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‚Búî ìòå Búîça òøBwä,ïéì÷ì÷îä ìëå–ïéøeèt.ïwúì úðî ìò ì÷ì÷îäå–ïwúîk BøeòL. ©¥©£¨§©¥§¨©§©§§¦§¦§©§©§¥©§¨§©¥¦¦§©¥
„äåBhäå òáBväå õtðîäå ïaìîä øeòL–ìeôk èéqä áçø àGîk.ïéèeç éðL âøBàäå–àGîk BøeòL ¦©§©¥§©§©¥§©¥©§©¤¦§Ÿ©©¦¨§¨¥§¥¦¦¦§

èéqä. ©¦
‰äãeäé éaøøîBà:úéaì éáöe ìcânì øBtö ãvä–áiç.íéîëçåíéøîBà:øöçìå úéaì éáöe ìcânì øBtö ©¦§¨¥©¨¦©¦§¨§¦©©¦©¨©£¨¦§¦¦©¦§¨§¦©©¦§¤¨¥

ïéøáéaìå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïéåL ïéøáéaä ìk àG.ììkä äæ:äãéö øqçî–øeèt,øqçî BðéàLå §©¦¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥¨©¦¨¦¨¦¤©§¨§ª©¦¨¨§¤¥§ª©
äãéö–áiç. ¦¨©¨

bb.'eke ezn lr rxewd:áééçå àåä ï÷úî ,åéìò òåø÷ì áééçù úî ìò ìáà ,øåèôå ì÷ì÷î éåäã àåä åéìò òåø÷ì áééç åðéàù úîámilwlwnd lke ezngae
.oixeht:êëá åéìò úáùéúî åúòãå åøöé ìöà àåä ï÷úî ,ãâáä ìöà àåä ì÷ì÷îù ô"ò óàù ,áééç åúîçá òøå÷äù äëìäå ,äì àéçãà ïéúéðúî àä

cc.oalnd.ìåôë èéñä áçåø àìîë êåøà èåç øîöä åúåàî äåèéù éãë ïøåòéù ,úåëàìî úåáà ïìåë ïäù ,åðîî äååèäå åòáåöäå åöôðîäå ,øîöä úà
òáöàì ìãåâ ïéáù çåéøå .ìåôë èéñä àåä íéîòô éúù äæä çåéøä øåòéùëå ,åáéçøäì íãà ìëåéù äî ìë òáöàì äîà ïéá ùéù ÷ñôä éãë àåä èéñäå

òô:òáöàì äîà ïéá ùéù åúåàë íéìôë åá ùéù éðôî ,ìåôë èéñä áçåø àìîë ë"â àåä úçà í.oiheg ipy bxe`d,èéñä àìîë ãâáä áçåøá ïøåòéù
:áééç ãâáä áçåø ìë éðô ìò ïâøà àìù ô"òàù

dd.xetv cvd:êëá ãåöð åðéà úéáì åñéðëä íà ìáà ,åúãéö àåä åæù ,áééç ,æ"òìá å"àéøàîøà ,õò ìù ìãâîì åñéðëäù ãò.iaveúéáì åñéðëäùî ãåöð
:äãéö åæ ïéà øöçì åà äðéâì åñéðëä íà ìáà ,åéðôá ìòðå.oixaiale:íù íéøîùðå úåéç íù ïéñéðëîù äîåç íéô÷åîä úåôéôø÷.dciv xqegnd lkäù÷ù

:ïðáøã åäééúìîì [ùøôîã] â"áùøë äëìäå ,åùôúì äçåùù úçà äéçùá åì òéâî åðéàù ïåâë ,íù åùôúì

`xephxa yexit

ואחת  למעלה בו שאחת שבנול, הקורות בשתי  שמתחברים השתי
שיני ודרך בלולאותיהם הנירים דרך נמשכים הם ובאמצע למטה,

חוטי ושלשה ניר , בית קרוי השתי  חוטי  שני שבין והרווח הקירוס);
האריג ברוחב בתים שני  עושים אאללבבקק))..שתי  העושה äôpa((רר  ""חח או  – ÇÈÈ
או  הנפה, רשת באריגת בתים דקים äøáka–dtpdשני  נקביה ÇÀÈÈ

גרגרי בה לכבור  יותר  גדולים נקביה והכברה קמח, לניפוי וצפופים

סל ,ìqáeתבואה, בקליעת או  –áiç.חטאת –ézL øôBzäå ÇÇÇÈÀÇÅÀÅ
úBøéôú ézL øBtúì úðî ìò òøBwäå ,úBøéôú משנתנו – ÀÄÀÇÅÇÀÈÄÀÀÅÀÄ

מלא  אבות בענין ב), (ז, לעיל  שנשנתה המשנה לשון  על כות חוזרת
הבאה. שבמשנה ההלכה משום אלו,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

òøBwä,בשבת –Búîça, כעסו מחמת בגדו  שקרע כגון  בכעסו, – ÇÅÇÂÈ
Búî ìòå,מת על צער מחמת בגדיו שקרע או –ïéì÷ì÷îä ìëå ÀÇÅÀÈÇÀÇÀÀÄ

בלבד, קלקול לשם בשבת מלאכה העושה וכל –ïéøeèt מחטאת – ÀÄ
אינו  כן אם אלא פטור  אינו  מתו  על שהקורע מבואר , בגמרא וממיתה.
הוא  שהמת כגון עליו, לקרוע חייב הוא אם אבל  עליו, לקרוע חייב

אחיו , בתו , בנו, אמו , (אביו, עליהם להתאבל  שחייב מקרוביו, אחד 
או  עליו, להתאבל מצווים שהכל כשר אדם שהוא או אשתו ), אחותו ,

נשמה יציאת בשעת המת על בב)),,שעמד  קקהה  ,, משום ((ששבבתת חייב הריהו
קלקול נקרא זה אין קריעה מצוות ידי ויצא שהואיל בשבת, קריעתו

בענין תקון. ezngaאלא rxewd שלא) חייב שהוא הרמב"ם פוסק
כמתקן  הוא הרי בכך עליו  מתיישבת ודעתו שהואיל וטעמו  כמשנתנו),

שהוא  כמשנתנו וסוברים הרמב"ם על חולקים יש ברם, יצרו. לגבי
ההרראאבב""דד)),,פטור  שאינו ((ררשש  ""יי;; ומי  יצרו, את לכבוש חייב שאדם לפי 

כמו  זרה, עבודה כעובד  הריהו  בכעסו  בגדיו  וקורע יצרו את כובש 
בב))::שאמרו קקהה  ,, ששבבתת בבבבלליי טט  ;; קקממאא בבבבאא   בחמתו ((תתווסספפתתאא בגדיו  "המקרע

כעובד בעיניך  יהא בחמתו  מעותיו  והמפזר בחמתו  כליו  והמשבר 
כך ! עשה לו : אומר  היום הרע, יצר  של אומנותו  שכך  זרה, עבודה

והולך זרה! עבודה עבוד לו: שאומר עד  כך ! עשה לו: אומר ולמחר 
שכתוב וזהו יי))::ועובד", פפאא  ,, איזהו ((תתההללייםם   – זר " אל  בך יהיה "לא

שבזה  ומכאן הרע"; יצר זה אומר : הווי  אדם? של  בגופו שיש  זר  אל 
א  מתקן  נקרא אינו שבת לענין אף ליצרו , רוח נחת מקלקל.שעושה לא

שהעושה  יהודה רבי לשיטת אלא אינם הדעות חילוקי אותם כל  ברם,
שמלאכה  שמעון  רבי לשיטת אבל חייב, לגופה צריך שאינו מלאכה

שהקורע  כמשנתנו היא ההלכה וודאי  עליה, פטור לגופה צריכה שאינה

פטור. ïwúìבחמתו  úðî ìò ì÷ì÷îäå מנת על הקורע כגון – ÀÇÀÇÀÅÇÀÈÀÇÅ
חייב, שהוא ב), (ז, לעיל ששנינו לכתוב, מנת על  המוחק או לתפור 

ïwúîk BøeòL קרע כן  אם אלא חייב המוחק או הקורע שאין – ÄÄÀÇÅ
מחק  או  תפירות, שתי שם לתפור מנת על  תפירות שתי של  מקום

אותיות. שתי במקומם לכתוב מנת על  אותיות שתי 

âששללייששיי âייווםם
ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïaìîä øeòL, הצמר את –õtðîäå,אותו –òáBväå, אותו – ÄÇÀÇÅÀÇÀÇÅÀÇÅÇ
äåBhäåלעיל שנישנו מלאכות אבות הן  אלו  שכל חוטים, ממנו – ÀÇÆ

בשבת, עליהן להתחייב שיעורן ב), ìeôk(ז, èéqä áçø àGîkÄÀÙÇÇÄÈ
הסיט  רוחב כמלוא שארכו אחד חוט צמר  מאותו לטוות כדי כלומר –
ערלה  משנה (עיין  לאצבע האגודל  שבין המרחק כשיעור  היינו כפול ,

לאמה, אצבע שבין כרוחב היינו הסיט  שמלוא בארנו שם – ב ג,
נקרא לאצבע אגודל  שבין  letk",והרווח hiqd `eln" זה שיעור שכן 

כותב: והרמב"ם לאמה). אצבע שבין  מהמרחק כפול agexהוא `elnk
letk hiqdטפחים ארבעה אורך  יי))..שהוא טט,, ששבבתת   éðL((ההלל'' âøBàäåÀÈÅÀÅ
ïéèeç,בשתי ערב חוטי  שני  המכניס –BøeòL,האריג ברוחב – ÄÄ

ä àGîkèéqכשיעור אלא האריג רוחב לכל ארגם שלא פי על אף – ÄÀÇÄ
) לאמה אצבע שבין  migthהרוחב ipy.חייב הריהו הרמב"ם), לפי

ה ה נ ש מ ר ו א ב

"צידה". דיני נישנים פרקנו  סוף ועד  מכאן

ìcânì øBtö ãvä :øîBà äãeäé éaø בשבת אותה שהפריח – ÇÄÀÈÅÇÈÄÇÄÀÈ
משתמרת  שהצפור מגדל), בצורת לארון (היינו  למגדל  שהכניסה עד 

úéaìבתוכו , éáöe, בפניו ונעל  לבית שנכנס עד הצבי אחר שרדף – ÀÄÇÇÄ
áiç שעדיין פטור , לבית צפור  הצד אבל בשבת. הצד  משום – ÇÈ

לצאת  היא יכולה ואף שם, לתפסה שקשה לפי היא, צידה מחוסרת
זו  אין לחצר, או לגינה שהכניסו  צבי  וכן בזה; וכיוצא החלונות דרך 

ופטור . úéaìצידה éáöe ìcânì øBtö :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÇÄÀÈÀÄÇÇÄ
ïéøáéaìå øöçìå יהודה לר ' חכמים מודים בצפור שאמנם כלומר  – ÀÆÈÅÀÇÄÈÄ

חכמים, סוברים בצבי  אבל  למגדל, אותה שיצוד עד  חייב שאינו 
חייב. לחיות, שמירה מקום היינו לביברין , או  לחצר  הכניסו  שאפילו 

ïéåL ïéøáéaä ìk àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøשיש – ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÇÄÈÄÈÄ
בתוכם. ניצוד  אינו  והצבי גדולים äãéöביברים øqçî :ììkä äæÆÇÀÈÀËÇÄÈ

לתפסו  עדיין  שקשה גדול, הוא הצבי את לתוכו  שהבריח המקום אם –

izdw - zex`ean zeipyn
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Âåéðôa ãçà ìòðå úéaì ñðëpL éáö–áiç.íéðL eìòð–ïéøeèt.íéðL eìòðå ìBòðì ãçà ìBëé àG–ïéáiç. §¦¤¦§©©©¦§¨©¤¨§¨¨©¨¨£§©¦§¦¨¤¨¦§§¨£§©¦©¨¦
ïBòîL éaøåøèBt. §©¦¦§¥

Êeäàìî àGå çútä ìò ãçàä áLé,eäàìîe éðMä áLé–áiç éðMä.eäàìîe çútä ìò ïBLàøä áLé,àáe ¨©¨¤¨©©¤©§¦§¨¨©©¥¦¦§¨©¥¦©¨¨©¨¦©©¤©¦§¨¨
Bcöa áLéå éðMä,Bì Cìäå ïBLàøä ãîòL ét ìò óà–øeèt éðMäå áiç ïBLàøä.äîBc äf äîì àä?ìòBðì ©¥¦§¨©§¦©©¦¤¨©¨¦§¨©¨¦©¨§©¥¦¨¨§©¤¤§¥

ì Búéa úàBøîL,BëBúa øeîL éáö àöîðå. ¤¥§¨§§¦§¨§¦¨§
¯ ˘ Ú ‰ Ú · ¯ ‡ ˜ ¯ Ù

‡äøBza íéøeîàä íéöøL äðBîL,ïäa ìáBçäå ïãvä–áiç.íéNîøe íéö÷L øàLe,ïäa ìáBçä–øeèt. §¨§¨¦¨£¦©¨©¨¨§©¥¨¤©¨§¨§¨¦§¨¦©¥¨¤¨
Cøöì ïãvä–áiç;Cøöì àHL–øeèt.BúeLøaL óBòå äiç,ïãvä–øeèt,ïäa ìáBçäå–áiç. ©¨¨§Ÿ¤©¨¤§Ÿ¤¨©¨¨¤¦§©¨¨¨§©¥¨¤©¨

ee.qpkpy iav:åúãéö àéä åæ ,åéðôá ãçà ìòðå úéáì åéìàî.mixeht mipy elrp:äåàùòù íéðù åäì ååäã.lerpl cg` leki `låìòåðì àåä äéçøàå
:äãáòúî àì åäéà åàìáã äëàìî ãçà ìëì éøäå íéðùá.xhet y"xe:ù"øë äëìä ïéàå

ff.aiig ipyd:åúåà ãö àåäù.dnec df dnl `d:ïåùàø é"ò ãåöðù øçàî.exnyl ezia z` lrepl:ãåöì àìå.iav `vnpe,åëåúá øåîù øáë ãåöð àåäù
:øúåîå øåèô ,ïéúéðúîá øåîàä øåèô éðùäå .ìåîúàî åì äéäù éáöì åøîåùë àìà äæ ïéà ïåùàø ãîòù éô ìò óà äæ êë

ci`̀.dpeny:éðéîùä íåéá éäéå úùøôá ïééåðîä .'åë øáëòäå ãìåçä.aiig ocvd:ãåöð ïðéîá ùéù.aiig oda laegdeäøåáç äì àéåäå øåò ïäì ùéã
:òáåö íåùî áééçå åá øøöðä íãá øåòä òáöð øåò ïäì ùéã ïåéë ð"à .ùãã äãìåú àéäù ÷øôî íåùî áééçå ,úøæåç äðéàù.miynxe mivwy x`ye

:øåò íäì ïéàã ,øåèô íäá ìáåçä ,íéáø÷òå úåðåæìçå íéòìåú ïåâë.xeht jxevl `ly:ãåöð ïðéîá ïéàã.xeht ocvd ,ezeyxay sere digíéãåöð éøäù

`xephxa yexit

בשבת,øeètשם, צידה משום –äãéö øqçî BðéàLå אם – ÈÀÆÅÀËÇÄÈ
בנקל שיכול  למקום שם,הבריחו או áiçלתפסו  בשוגג חטאת – ÇÈ

לפרש אלא בא שלא גמליאל, בן  שמעון  כרבן  והלכה במזיד . מיתה

חכמים של בבררטטננוורראא  ))..דבריהם ((ררממבב  ""םם;;

âררבבייעעיי âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

úéaì ñðëpL éáö,מאליו בשבת –åéðôa ãçà ìòðå את – ÀÄÆÄÀÇÇÇÄÀÈÇÆÈÀÈÈ
הצבי.áiçהבית, את צד  הבית שבנעילת –íéðL eìòð בזמן – ÇÈÈÂÀÇÄ

לנעול , היה יכול לבדו אחד מרשות ïéøeètשכל בהוצאה כמבואר  – ÀÄ
לפי פטורין, שניהם שניים, שעשאוה שמלאכה ה), י, (לעיל לרשות

בלבד . מלאכה חצי  עשה אחד  ìBòðìשכל ãçà ìBëé àG את – ÈÆÈÄÀ
íéðLהבית, eìòðå,בשניים לנעלה ורגילים כבדה שהדלת כגון  – ÀÈÂÀÇÄ
ïéáiç לא שבלעדיו שלמה, מלאכה כאן עשה אחד  שכל שניהם, – ÇÈÄ

ניצוד . הצבי øèBtהיה ïBòîL éaøåכל שמעון  רבי שלדעת – ÀÇÄÄÀÅ
הרי לבדה לעשותה יכול אינו  אחד  אם אף שניים, שעשאוה מלאכה

ה). י , לעיל (עיין פטורים oerny.הם iaxk dkld oi`e

ז ה נ ש מ ר ו א ב

çútä ìò ãçàä áLéהאחד ישב לבית, הצבי  שנכנס לאחר אם – ÈÇÈÆÈÇÇÆÇ
הפתח, eäàìîעל  àGåכדי הפתח, חלל את בגופו  מלא ולא – ÀÄÀÈ

כך ואחר  לצאת, הצבי  יוכל  éðMäשלא áLé הראשון יד על  – ÈÇÇÅÄ
eäàìîe, הנשאר החלל  את ומלא –áiç éðMäניצוד ידו  שעל – ÄÀÈÇÅÄÇÈ

כלום. עשה לא שישב שבזמן פטור, הראשון  אבל  ïBLàøäהצבי. áLéÈÇÈÄ
eäàìîe çútä ìò, ידו על  ניצוד הצבי ונמצא –éðMä àáe ÇÇÆÇÄÀÈÈÇÅÄ

Bcöa áLéåמבפנים מפרשים ויש ידו; על ייששרראאלל""));;– ""תתפפאאררתת   ((עעייייןן ÀÈÇÀÄ
Bì Cìäå ïBLàøä ãîòL ét ìò óà במלוא השני ונשאר – ÇÇÄÆÈÇÈÄÀÈÇ

הפתח, áiçחלל ïBLàøä,הצבי ניצוד  בתחילה שבישיבתו –éðMäå ÈÄÇÈÀÇÅÄ
øeèt לא מקום מכל  לברוח הצבי יוכל  שלא שגרם פי  על שאף – È

הצידה, מלאכת את Búéaעשה úà ìòBðì ?äîBc äf äîì àäÈÀÇÆÆÀÅÆÅ
BøîLì,הגנבים מפני –éáö àöîðå,מזמן ניצוד שכבר  –øeîL ÀÈÀÀÄÀÈÀÄÈ
BëBúaהשני אין הראשון , ידי  על הצבי  שניצוד  מאחר כאן ואף – À

לשני לו מותר לכתחילה ואף ניצוד , שכבר הצבי  על  כשומר אלא

יברח; שלא הניצוד הצבי  על  לשמור  כדי השבת כל הפתח על לשבת

ומותר . פטור היינו  פטור", "והשני במשנתנו ששנינו dkldd.וזה oke

ביתו את לנועל דומה זה למה "הא – משנתנו שבסוף הפיסקה את מפרש הר "ן 
ובא  בכך , שמור והוא מגופה, והדלת הבית בתוך צבי  שיש כגון  – וכו ' לשומרו"

אנוז ואין  מותר . שמירתו , על שמירה לו שמוסיף פי  על אף במנעול , עוד  ונעל  ה
והצבי נפתחות הדלתות היו שמא נעל שאלמלא אותו , צד כאילו זה הרי  אומרים,
את  מלא שהראשון כיון הראשון , בצד  לישב לו  מותר זה שני כך  נמלט. היה
או השני . מחמת ניצוד  הצבי  נשאר  הראשון שנסתלק שלאחר פי  על אף הפתח,
אומרים  אין  הצבי , שניתר פי על  שאף הבית, את ונעל קשור , הצבי  שהיה כגון
זה  אף נעל ; בהיתר שנעל  שבשעה כיון  הצבי , שיצא כדי  ביתו  את שיפתח לו
לאחר משם להסתלק אותו מחייבין אין ישב, בהיתר שישב שבשעה כיון  השני,

הראשון. שנסתלק

âחחממייששיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

חיים  בבעלי  החובל בענין  ללמד היא באה כן צידה. בענין  ללמד  מוסיפה זו  משנה
בשבת.

äøBza íéøeîàä íéöøL äðBîLשמיני בפרשת ייאא  ,,– ((ווייקקרראא ÀÈÀÈÄÈÂÄÇÈ
והחומט ככטט--לל)),, והלטאה, והכח והאנקה והצב, והעכבר החולד  והם:

בשבת,ïãväוהתנשמת, –ïäa ìáBçäå,בשבת בהן החובל או  – ÇÈÈÀÇÅÈÆ
áiç–ocvd אלו שרצים ממיני  לצוד  אדם בני  שדרך לפי חייב, ÇÈ

עורותיהם; odaבשביל  laegde כשעושה עור , להם ויש שהואיל חייב,

ממקומו , הדם נעקר  הרי  לעור, מתחת הדם שנצרר  עד  חבורה להם
שבאותו  נשמה נטילת משום בזה יש הלכך מלצאת, מעכבו שהעור אלא

השוחט תולדת זו והרי  הנפש , הוא הדם כי תתווסספפוותת  ;;מקום, ((ררשש  ""יי  ;;

שנצררההרר""ןן  )) הדם מחמת העור ונצבע שהואיל  הטעם, מבארים ויש .

הצובע תולדת זו  הרי בבררטטננוורראא  ))..בו שהואיל((ררשש""יי;; מפרשים, ויש 
הדש תולדת שהוא מפרק משום חייב ממקומו הדם ,((ררממבב""םם  ))ונעקר

כגרוגרת דם שיצא צריך  זה זז  ))ולטעם חח  ,, ששבבתת ההלל'' øàLeÀÈ.((ררממבב""םם  
íéNîøe íéö÷L, עור להם ואין  הואיל –øeèt ,ïäa ìáBçä ÀÈÄÀÈÄÇÅÈÆÈ

מהם  יצא אם ברם, חבלה. כאן  אין  דם מהם יצא שלא זמן שכל  –
נשמה נטילת משום חייב ורמשים שקצים בשאר  אף ההממאאיירריי;;דם, ((ההרר""ןן;;

הרמב"םההגגרר""אא  )).. טט))ומדברי  חח  ,, ששבבתת מהם ((ההלל'' יצא שאפילו  משמע
פטור  ממששננהה""))דם ""ממגגיידד   ששםם   צידה:((עעייייןן   ולענין  .Cøöì ïãväהצד – ÇÈÈÀÙÆ

לרפואה, כגון  מסויים צורך  לשם בשבת והרמשים השקצים áiçÇÈאת
הם, צידה שמחוסרי  בשבת, צידה משום –øeèt ,Cøöì àHL– ÆÀÙÆÈ

אותם לצוד הדרך בבררטטננוורראא  ))..שאין  זה,((ררשש  ""יי;; טעם על  חולקים ויש 
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‚Búî ìòå Búîça òøBwä,ïéì÷ì÷îä ìëå–ïéøeèt.ïwúì úðî ìò ì÷ì÷îäå–ïwúîk BøeòL. ©¥©£¨§©¥§¨©§©§§¦§¦§©§©§¥©§¨§©¥¦¦§©¥
„äåBhäå òáBväå õtðîäå ïaìîä øeòL–ìeôk èéqä áçø àGîk.ïéèeç éðL âøBàäå–àGîk BøeòL ¦©§©¥§©§©¥§©¥©§©¤¦§Ÿ©©¦¨§¨¥§¥¦¦¦§

èéqä. ©¦
‰äãeäé éaøøîBà:úéaì éáöe ìcânì øBtö ãvä–áiç.íéîëçåíéøîBà:øöçìå úéaì éáöe ìcânì øBtö ©¦§¨¥©¨¦©¦§¨§¦©©¦©¨©£¨¦§¦¦©¦§¨§¦©©¦§¤¨¥

ïéøáéaìå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïéåL ïéøáéaä ìk àG.ììkä äæ:äãéö øqçî–øeèt,øqçî BðéàLå §©¦¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥¨©¦¨¦¨¦¤©§¨§ª©¦¨¨§¤¥§ª©
äãéö–áiç. ¦¨©¨

bb.'eke ezn lr rxewd:áééçå àåä ï÷úî ,åéìò òåø÷ì áééçù úî ìò ìáà ,øåèôå ì÷ì÷î éåäã àåä åéìò òåø÷ì áééç åðéàù úîámilwlwnd lke ezngae
.oixeht:êëá åéìò úáùéúî åúòãå åøöé ìöà àåä ï÷úî ,ãâáä ìöà àåä ì÷ì÷îù ô"ò óàù ,áééç åúîçá òøå÷äù äëìäå ,äì àéçãà ïéúéðúî àä

cc.oalnd.ìåôë èéñä áçåø àìîë êåøà èåç øîöä åúåàî äåèéù éãë ïøåòéù ,úåëàìî úåáà ïìåë ïäù ,åðîî äååèäå åòáåöäå åöôðîäå ,øîöä úà
òáöàì ìãåâ ïéáù çåéøå .ìåôë èéñä àåä íéîòô éúù äæä çåéøä øåòéùëå ,åáéçøäì íãà ìëåéù äî ìë òáöàì äîà ïéá ùéù ÷ñôä éãë àåä èéñäå

òô:òáöàì äîà ïéá ùéù åúåàë íéìôë åá ùéù éðôî ,ìåôë èéñä áçåø àìîë ë"â àåä úçà í.oiheg ipy bxe`d,èéñä àìîë ãâáä áçåøá ïøåòéù
:áééç ãâáä áçåø ìë éðô ìò ïâøà àìù ô"òàù

dd.xetv cvd:êëá ãåöð åðéà úéáì åñéðëä íà ìáà ,åúãéö àåä åæù ,áééç ,æ"òìá å"àéøàîøà ,õò ìù ìãâîì åñéðëäù ãò.iaveúéáì åñéðëäùî ãåöð
:äãéö åæ ïéà øöçì åà äðéâì åñéðëä íà ìáà ,åéðôá ìòðå.oixaiale:íù íéøîùðå úåéç íù ïéñéðëîù äîåç íéô÷åîä úåôéôø÷.dciv xqegnd lkäù÷ù

:ïðáøã åäééúìîì [ùøôîã] â"áùøë äëìäå ,åùôúì äçåùù úçà äéçùá åì òéâî åðéàù ïåâë ,íù åùôúì

`xephxa yexit

ואחת  למעלה בו שאחת שבנול, הקורות בשתי  שמתחברים השתי
שיני ודרך בלולאותיהם הנירים דרך נמשכים הם ובאמצע למטה,

חוטי ושלשה ניר , בית קרוי השתי  חוטי  שני שבין והרווח הקירוס);
האריג ברוחב בתים שני  עושים אאללבבקק))..שתי  העושה äôpa((רר  ""חח או  – ÇÈÈ
או  הנפה, רשת באריגת בתים דקים äøáka–dtpdשני  נקביה ÇÀÈÈ

גרגרי בה לכבור  יותר  גדולים נקביה והכברה קמח, לניפוי וצפופים

סל ,ìqáeתבואה, בקליעת או  –áiç.חטאת –ézL øôBzäå ÇÇÇÈÀÇÅÀÅ
úBøéôú ézL øBtúì úðî ìò òøBwäå ,úBøéôú משנתנו – ÀÄÀÇÅÇÀÈÄÀÀÅÀÄ

מלא  אבות בענין ב), (ז, לעיל  שנשנתה המשנה לשון  על כות חוזרת
הבאה. שבמשנה ההלכה משום אלו,
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òøBwä,בשבת –Búîça, כעסו מחמת בגדו  שקרע כגון  בכעסו, – ÇÅÇÂÈ
Búî ìòå,מת על צער מחמת בגדיו שקרע או –ïéì÷ì÷îä ìëå ÀÇÅÀÈÇÀÇÀÀÄ

בלבד, קלקול לשם בשבת מלאכה העושה וכל –ïéøeèt מחטאת – ÀÄ
אינו  כן אם אלא פטור  אינו  מתו  על שהקורע מבואר , בגמרא וממיתה.
הוא  שהמת כגון עליו, לקרוע חייב הוא אם אבל  עליו, לקרוע חייב

אחיו , בתו , בנו, אמו , (אביו, עליהם להתאבל  שחייב מקרוביו, אחד 
או  עליו, להתאבל מצווים שהכל כשר אדם שהוא או אשתו ), אחותו ,

נשמה יציאת בשעת המת על בב)),,שעמד  קקהה  ,, משום ((ששבבתת חייב הריהו
קלקול נקרא זה אין קריעה מצוות ידי ויצא שהואיל בשבת, קריעתו

בענין תקון. ezngaאלא rxewd שלא) חייב שהוא הרמב"ם פוסק
כמתקן  הוא הרי בכך עליו  מתיישבת ודעתו שהואיל וטעמו  כמשנתנו),

שהוא  כמשנתנו וסוברים הרמב"ם על חולקים יש ברם, יצרו. לגבי
ההרראאבב""דד)),,פטור  שאינו ((ררשש  ""יי;; ומי  יצרו, את לכבוש חייב שאדם לפי 

כמו  זרה, עבודה כעובד  הריהו  בכעסו  בגדיו  וקורע יצרו את כובש 
בב))::שאמרו קקהה  ,, ששבבתת בבבבלליי טט  ;; קקממאא בבבבאא   בחמתו ((תתווסספפתתאא בגדיו  "המקרע

כעובד בעיניך  יהא בחמתו  מעותיו  והמפזר בחמתו  כליו  והמשבר 
כך ! עשה לו : אומר  היום הרע, יצר  של אומנותו  שכך  זרה, עבודה

והולך זרה! עבודה עבוד לו: שאומר עד  כך ! עשה לו: אומר ולמחר 
שכתוב וזהו יי))::ועובד", פפאא  ,, איזהו ((תתההללייםם   – זר " אל  בך יהיה "לא

שבזה  ומכאן הרע"; יצר זה אומר : הווי  אדם? של  בגופו שיש  זר  אל 
א  מתקן  נקרא אינו שבת לענין אף ליצרו , רוח נחת מקלקל.שעושה לא

שהעושה  יהודה רבי לשיטת אלא אינם הדעות חילוקי אותם כל  ברם,
שמלאכה  שמעון  רבי לשיטת אבל חייב, לגופה צריך שאינו מלאכה

שהקורע  כמשנתנו היא ההלכה וודאי  עליה, פטור לגופה צריכה שאינה

פטור. ïwúìבחמתו  úðî ìò ì÷ì÷îäå מנת על הקורע כגון – ÀÇÀÇÀÅÇÀÈÀÇÅ
חייב, שהוא ב), (ז, לעיל ששנינו לכתוב, מנת על  המוחק או לתפור 

ïwúîk BøeòL קרע כן  אם אלא חייב המוחק או הקורע שאין – ÄÄÀÇÅ
מחק  או  תפירות, שתי שם לתפור מנת על  תפירות שתי של  מקום

אותיות. שתי במקומם לכתוב מנת על  אותיות שתי 

âששללייששיי âייווםם
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ïaìîä øeòL, הצמר את –õtðîäå,אותו –òáBväå, אותו – ÄÇÀÇÅÀÇÀÇÅÀÇÅÇ
äåBhäåלעיל שנישנו מלאכות אבות הן  אלו  שכל חוטים, ממנו – ÀÇÆ

בשבת, עליהן להתחייב שיעורן ב), ìeôk(ז, èéqä áçø àGîkÄÀÙÇÇÄÈ
הסיט  רוחב כמלוא שארכו אחד חוט צמר  מאותו לטוות כדי כלומר –
ערלה  משנה (עיין  לאצבע האגודל  שבין המרחק כשיעור  היינו כפול ,

לאמה, אצבע שבין כרוחב היינו הסיט  שמלוא בארנו שם – ב ג,
נקרא לאצבע אגודל  שבין  letk",והרווח hiqd `eln" זה שיעור שכן 

כותב: והרמב"ם לאמה). אצבע שבין  מהמרחק כפול agexהוא `elnk
letk hiqdטפחים ארבעה אורך  יי))..שהוא טט,, ששבבתת   éðL((ההלל'' âøBàäåÀÈÅÀÅ
ïéèeç,בשתי ערב חוטי  שני  המכניס –BøeòL,האריג ברוחב – ÄÄ

ä àGîkèéqכשיעור אלא האריג רוחב לכל ארגם שלא פי על אף – ÄÀÇÄ
) לאמה אצבע שבין  migthהרוחב ipy.חייב הריהו הרמב"ם), לפי

ה ה נ ש מ ר ו א ב

"צידה". דיני נישנים פרקנו  סוף ועד  מכאן

ìcânì øBtö ãvä :øîBà äãeäé éaø בשבת אותה שהפריח – ÇÄÀÈÅÇÈÄÇÄÀÈ
משתמרת  שהצפור מגדל), בצורת לארון (היינו  למגדל  שהכניסה עד 

úéaìבתוכו , éáöe, בפניו ונעל  לבית שנכנס עד הצבי אחר שרדף – ÀÄÇÇÄ
áiç שעדיין פטור , לבית צפור  הצד אבל בשבת. הצד  משום – ÇÈ

לצאת  היא יכולה ואף שם, לתפסה שקשה לפי היא, צידה מחוסרת
זו  אין לחצר, או לגינה שהכניסו  צבי  וכן בזה; וכיוצא החלונות דרך 

ופטור . úéaìצידה éáöe ìcânì øBtö :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÇÄÀÈÀÄÇÇÄ
ïéøáéaìå øöçìå יהודה לר ' חכמים מודים בצפור שאמנם כלומר  – ÀÆÈÅÀÇÄÈÄ

חכמים, סוברים בצבי  אבל  למגדל, אותה שיצוד עד  חייב שאינו 
חייב. לחיות, שמירה מקום היינו לביברין , או  לחצר  הכניסו  שאפילו 

ïéåL ïéøáéaä ìk àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøשיש – ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÇÄÈÄÈÄ
בתוכם. ניצוד  אינו  והצבי גדולים äãéöביברים øqçî :ììkä äæÆÇÀÈÀËÇÄÈ

לתפסו  עדיין  שקשה גדול, הוא הצבי את לתוכו  שהבריח המקום אם –

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr drax` wxt zay zkqn

Âåéðôa ãçà ìòðå úéaì ñðëpL éáö–áiç.íéðL eìòð–ïéøeèt.íéðL eìòðå ìBòðì ãçà ìBëé àG–ïéáiç. §¦¤¦§©©©¦§¨©¤¨§¨¨©¨¨£§©¦§¦¨¤¨¦§§¨£§©¦©¨¦
ïBòîL éaøåøèBt. §©¦¦§¥

Êeäàìî àGå çútä ìò ãçàä áLé,eäàìîe éðMä áLé–áiç éðMä.eäàìîe çútä ìò ïBLàøä áLé,àáe ¨©¨¤¨©©¤©§¦§¨¨©©¥¦¦§¨©¥¦©¨¨©¨¦©©¤©¦§¨¨
Bcöa áLéå éðMä,Bì Cìäå ïBLàøä ãîòL ét ìò óà–øeèt éðMäå áiç ïBLàøä.äîBc äf äîì àä?ìòBðì ©¥¦§¨©§¦©©¦¤¨©¨¦§¨©¨¦©¨§©¥¦¨¨§©¤¤§¥

ì Búéa úàBøîL,BëBúa øeîL éáö àöîðå. ¤¥§¨§§¦§¨§¦¨§
¯ ˘ Ú ‰ Ú · ¯ ‡ ˜ ¯ Ù

‡äøBza íéøeîàä íéöøL äðBîL,ïäa ìáBçäå ïãvä–áiç.íéNîøe íéö÷L øàLe,ïäa ìáBçä–øeèt. §¨§¨¦¨£¦©¨©¨¨§©¥¨¤©¨§¨§¨¦§¨¦©¥¨¤¨
Cøöì ïãvä–áiç;Cøöì àHL–øeèt.BúeLøaL óBòå äiç,ïãvä–øeèt,ïäa ìáBçäå–áiç. ©¨¨§Ÿ¤©¨¤§Ÿ¤¨©¨¨¤¦§©¨¨¨§©¥¨¤©¨

ee.qpkpy iav:åúãéö àéä åæ ,åéðôá ãçà ìòðå úéáì åéìàî.mixeht mipy elrp:äåàùòù íéðù åäì ååäã.lerpl cg` leki `låìòåðì àåä äéçøàå
:äãáòúî àì åäéà åàìáã äëàìî ãçà ìëì éøäå íéðùá.xhet y"xe:ù"øë äëìä ïéàå

ff.aiig ipyd:åúåà ãö àåäù.dnec df dnl `d:ïåùàø é"ò ãåöðù øçàî.exnyl ezia z` lrepl:ãåöì àìå.iav `vnpe,åëåúá øåîù øáë ãåöð àåäù
:øúåîå øåèô ,ïéúéðúîá øåîàä øåèô éðùäå .ìåîúàî åì äéäù éáöì åøîåùë àìà äæ ïéà ïåùàø ãîòù éô ìò óà äæ êë

ci`̀.dpeny:éðéîùä íåéá éäéå úùøôá ïééåðîä .'åë øáëòäå ãìåçä.aiig ocvd:ãåöð ïðéîá ùéù.aiig oda laegdeäøåáç äì àéåäå øåò ïäì ùéã
:òáåö íåùî áééçå åá øøöðä íãá øåòä òáöð øåò ïäì ùéã ïåéë ð"à .ùãã äãìåú àéäù ÷øôî íåùî áééçå ,úøæåç äðéàù.miynxe mivwy x`ye

:øåò íäì ïéàã ,øåèô íäá ìáåçä ,íéáø÷òå úåðåæìçå íéòìåú ïåâë.xeht jxevl `ly:ãåöð ïðéîá ïéàã.xeht ocvd ,ezeyxay sere digíéãåöð éøäù

`xephxa yexit

בשבת,øeètשם, צידה משום –äãéö øqçî BðéàLå אם – ÈÀÆÅÀËÇÄÈ
בנקל שיכול  למקום שם,הבריחו או áiçלתפסו  בשוגג חטאת – ÇÈ

לפרש אלא בא שלא גמליאל, בן  שמעון  כרבן  והלכה במזיד . מיתה

חכמים של בבררטטננוורראא  ))..דבריהם ((ררממבב  ""םם;;

âררבבייעעיי âייווםם
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úéaì ñðëpL éáö,מאליו בשבת –åéðôa ãçà ìòðå את – ÀÄÆÄÀÇÇÇÄÀÈÇÆÈÀÈÈ
הצבי.áiçהבית, את צד  הבית שבנעילת –íéðL eìòð בזמן – ÇÈÈÂÀÇÄ

לנעול , היה יכול לבדו אחד מרשות ïéøeètשכל בהוצאה כמבואר  – ÀÄ
לפי פטורין, שניהם שניים, שעשאוה שמלאכה ה), י, (לעיל לרשות

בלבד . מלאכה חצי  עשה אחד  ìBòðìשכל ãçà ìBëé àG את – ÈÆÈÄÀ
íéðLהבית, eìòðå,בשניים לנעלה ורגילים כבדה שהדלת כגון  – ÀÈÂÀÇÄ
ïéáiç לא שבלעדיו שלמה, מלאכה כאן עשה אחד  שכל שניהם, – ÇÈÄ

ניצוד . הצבי øèBtהיה ïBòîL éaøåכל שמעון  רבי שלדעת – ÀÇÄÄÀÅ
הרי לבדה לעשותה יכול אינו  אחד  אם אף שניים, שעשאוה מלאכה

ה). י , לעיל (עיין פטורים oerny.הם iaxk dkld oi`e
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çútä ìò ãçàä áLéהאחד ישב לבית, הצבי  שנכנס לאחר אם – ÈÇÈÆÈÇÇÆÇ
הפתח, eäàìîעל  àGåכדי הפתח, חלל את בגופו  מלא ולא – ÀÄÀÈ

כך ואחר  לצאת, הצבי  יוכל  éðMäשלא áLé הראשון יד על  – ÈÇÇÅÄ
eäàìîe, הנשאר החלל  את ומלא –áiç éðMäניצוד ידו  שעל – ÄÀÈÇÅÄÇÈ

כלום. עשה לא שישב שבזמן פטור, הראשון  אבל  ïBLàøäהצבי. áLéÈÇÈÄ
eäàìîe çútä ìò, ידו על  ניצוד הצבי ונמצא –éðMä àáe ÇÇÆÇÄÀÈÈÇÅÄ

Bcöa áLéåמבפנים מפרשים ויש ידו; על ייששרראאלל""));;– ""תתפפאאררתת   ((עעייייןן ÀÈÇÀÄ
Bì Cìäå ïBLàøä ãîòL ét ìò óà במלוא השני ונשאר – ÇÇÄÆÈÇÈÄÀÈÇ

הפתח, áiçחלל ïBLàøä,הצבי ניצוד  בתחילה שבישיבתו –éðMäå ÈÄÇÈÀÇÅÄ
øeèt לא מקום מכל  לברוח הצבי יוכל  שלא שגרם פי  על שאף – È

הצידה, מלאכת את Búéaעשה úà ìòBðì ?äîBc äf äîì àäÈÀÇÆÆÀÅÆÅ
BøîLì,הגנבים מפני –éáö àöîðå,מזמן ניצוד שכבר  –øeîL ÀÈÀÀÄÀÈÀÄÈ
BëBúaהשני אין הראשון , ידי  על הצבי  שניצוד  מאחר כאן ואף – À

לשני לו מותר לכתחילה ואף ניצוד , שכבר הצבי  על  כשומר אלא

יברח; שלא הניצוד הצבי  על  לשמור  כדי השבת כל הפתח על לשבת

ומותר . פטור היינו  פטור", "והשני במשנתנו ששנינו dkldd.וזה oke

ביתו את לנועל דומה זה למה "הא – משנתנו שבסוף הפיסקה את מפרש הר "ן 
ובא  בכך , שמור והוא מגופה, והדלת הבית בתוך צבי  שיש כגון  – וכו ' לשומרו"

אנוז ואין  מותר . שמירתו , על שמירה לו שמוסיף פי  על אף במנעול , עוד  ונעל  ה
והצבי נפתחות הדלתות היו שמא נעל שאלמלא אותו , צד כאילו זה הרי  אומרים,
את  מלא שהראשון כיון הראשון , בצד  לישב לו  מותר זה שני כך  נמלט. היה
או השני . מחמת ניצוד  הצבי  נשאר  הראשון שנסתלק שלאחר פי  על אף הפתח,
אומרים  אין  הצבי , שניתר פי על  שאף הבית, את ונעל קשור , הצבי  שהיה כגון
זה  אף נעל ; בהיתר שנעל  שבשעה כיון  הצבי , שיצא כדי  ביתו  את שיפתח לו
לאחר משם להסתלק אותו מחייבין אין ישב, בהיתר שישב שבשעה כיון  השני,

הראשון. שנסתלק
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חיים  בבעלי  החובל בענין  ללמד היא באה כן צידה. בענין  ללמד  מוסיפה זו  משנה
בשבת.

äøBza íéøeîàä íéöøL äðBîLשמיני בפרשת ייאא  ,,– ((ווייקקרראא ÀÈÀÈÄÈÂÄÇÈ
והחומט ככטט--לל)),, והלטאה, והכח והאנקה והצב, והעכבר החולד  והם:

בשבת,ïãväוהתנשמת, –ïäa ìáBçäå,בשבת בהן החובל או  – ÇÈÈÀÇÅÈÆ
áiç–ocvd אלו שרצים ממיני  לצוד  אדם בני  שדרך לפי חייב, ÇÈ

עורותיהם; odaבשביל  laegde כשעושה עור , להם ויש שהואיל חייב,

ממקומו , הדם נעקר  הרי  לעור, מתחת הדם שנצרר  עד  חבורה להם
שבאותו  נשמה נטילת משום בזה יש הלכך מלצאת, מעכבו שהעור אלא

השוחט תולדת זו והרי  הנפש , הוא הדם כי תתווסספפוותת  ;;מקום, ((ררשש  ""יי  ;;

שנצררההרר""ןן  )) הדם מחמת העור ונצבע שהואיל  הטעם, מבארים ויש .

הצובע תולדת זו  הרי בבררטטננוורראא  ))..בו שהואיל((ררשש""יי;; מפרשים, ויש 
הדש תולדת שהוא מפרק משום חייב ממקומו הדם ,((ררממבב""םם  ))ונעקר

כגרוגרת דם שיצא צריך  זה זז  ))ולטעם חח  ,, ששבבתת ההלל'' øàLeÀÈ.((ררממבב""םם  
íéNîøe íéö÷L, עור להם ואין  הואיל –øeèt ,ïäa ìáBçä ÀÈÄÀÈÄÇÅÈÆÈ

מהם  יצא אם ברם, חבלה. כאן  אין  דם מהם יצא שלא זמן שכל  –
נשמה נטילת משום חייב ורמשים שקצים בשאר  אף ההממאאיירריי;;דם, ((ההרר""ןן;;

הרמב"םההגגרר""אא  )).. טט))ומדברי  חח  ,, ששבבתת מהם ((ההלל'' יצא שאפילו  משמע
פטור  ממששננהה""))דם ""ממגגיידד   ששםם   צידה:((עעייייןן   ולענין  .Cøöì ïãväהצד – ÇÈÈÀÙÆ

לרפואה, כגון  מסויים צורך  לשם בשבת והרמשים השקצים áiçÇÈאת
הם, צידה שמחוסרי  בשבת, צידה משום –øeèt ,Cøöì àHL– ÆÀÙÆÈ

אותם לצוד הדרך בבררטטננוורראא  ))..שאין  זה,((ררשש  ""יי;; טעם על  חולקים ויש 

izdw - zex`ean zeipyn
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bקעד dpyn xyr drax` wxt zay zkqn

·úaMa éîìéä ïéNBò ïéà,çìnä éî úà àeä äNBò ìáà,Bzt ïäa ìáBèå,ìéLázä CBúì ïúBðå.øîàéaø ¥¦¦§¦©©¨£¨¤¤¥©¤©§¥¨¤¦§¥§©©§¦¨©©¦
éñBé:éîìéä àeä àGäå,èòî ïéáe äaøî ïéa?ïéøznä çìî éî ïä elàå:Bà íénä CBúì älçza ïîL ïúBð ¥©£¦§¦¥§ª¤¥ª¨§¥¥¥¤©©ª¨¦¥¤¤©§¦¨§©©¦

çìnä CBúì. §©¤©
‚úaMa ïBéáBæà ïéìëBà ïéà,íéàéøa ìëàî BðéàL éôì,øæòBé úà àeä ìëBà ìáà,áeaà äúBLå-äòBø.ìk ¥§¦¥§©©¨§¦¤¥©£©§¦¦£¨¥¤¤¤§¤©¤¨

äàeôøì íãà ìëBà ïéìëàä,äúBL ïé÷Lnä ìëå,íéøwò ñBëå íéì÷ã énî õeç,ä÷Bøéì ïäL éðtî;äúBL ìáà ¨Ÿ¨¦¥¨¨¦§¨§¨©©§¦¤¦¥§¨¦§¦¨¦¦§¥¤¥¦¨£¨¤

:ïä íéãîåòå.aiig oda laegdeìë ì"éé÷ àä ,÷éæäì àìà ìáç àì íà ìáà ,íãì êéøöá àìà ïéúéðúîá ïðéðúã éðä ìëá áééç ìáåçä ïéàå ,øåò ïäì ùéã
:íéøåèô íéì÷ì÷îä

aa.inlid oiyer oi`:íéé÷úäì ïúåà ïéùáåëù úå÷øé êåúì íéðúåðù íéáåøî çìî éî.oiyer la`:ìéùáúä êåúì åà åúô ïäá ìáèì éãë íéèòåî çìî éî
.hren oia daexn oia inlid `id `ldeàìà ,úøúåî úèòåî äëàìîå äøåñà äáåøî äëàìî åøîàéã ,íéøåñà íéèòåîä óà íéøåñà íéáåøîä íà øîåìë

:íéé÷úéù éãë åëåúá ïúéðä ìëåàä úà ï÷úîå ãáòîë àåäù éðôî íéøåñà åìàå åìà.mixzend od el`e,çìîä ïúéù íãå÷ ,äìçúá íéîä êåúá ïîù ïúåð
äìçúá çìîå íéî ïúé àì ìáà .åçë úà ùéúîå íéîä íò äôé áøòúî çìîä ïéàù åáëòî ïîùäã íéîä úà ïúéù íãå÷ ,çìîä êåúì äìçúá ïîù ïúåð åà

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ãáòîë äàøð àåä ãçé çìîå íéî ïúåðù äòùîã ,ïîùä úà êë øçàå
bb.oei aef`:íéòîáù íéòìåúä úéîîå íéöå÷ä ïéá ìãâù áåæà ïéî.mi`ixa lk`n epi`yäøéæâ úáùá åìëåàì øåñàå ,äéì ìéëà äàåôøìã àúìî àçëåîå

:ïçåèã äãìåú éåäã ,íéðîîñ ÷åçùé àîù.xfrei z` `ed lke` la`:ãáëáù íéòìåúä äìëî àåäå æ"òìá å"éìåô ,øæòåé .íéàéøá ïäùë åúåà ïéìëåà äáøäã
.drex aea`:íéìåâî íéî äúùù ìò ÷æéðù éîì áåè àåäå ,é"òø ì"àöò éáøòá åúåà ïéøå÷å ,íéôðò åì ïéàå éãéçé ìãâù õòmc` lke` milke`d lk

.d`etxl:äàåôøì ïéåëúî àåäù ô"ò óà úáùá åìëåàì íãà ìåëé ,åúåà íéìëåà íéàéøáäå ìëåà àåäù øáã ìë.milwc inn uegéðéîî úåðìéà éðù íä

`xephxa yexit

שמשנתנו  הוא, הטעם אלא לפטרו , יש לצורך צדן אפילו כן שאם

הילכך עליה, פטור לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון , כרבי היא
הריהו  לצורך , שלא וצדן הואיל אותם, לצוד  אדם בני  דרך אפילו

הצדן ((תתווסספפוותת  ))פטור שאין  שרצים בשמונה הדין  שהוא מפרשים, יש .
להזיק, דרכם אין שרצים שמונה שאותם אלא לצורך, כשצדן אלא חייב

שדרכם  ורמשים שקצים שאר אבל  לצורך , היא צידתם כל  ולפיכך 
ולפיכך יזיקו , שלא כדי והיינו לצורך, שלא צדן אדם פעמים להזיק

ורמשים שקצים בשאר  בסיפא, זו חלוקה הרמב"ם ((ההרר""ןן  ))נשנתה אבל  .
לשיטתו ככאא  ))::פוסק יי,, ששבבתת בתורה ((ההלל  '' האמורין שרצים שמונה "אחד

בין  מכולן  אחד הצד צידה, למינן שיש  ורמשים שקצים שאר ואחד
לצוד ונתכוון  הואיל חייב, בהן, לשחק או  לצורך  שלא בין  לצורך

עליה". חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה óBòåוצד, äiçÇÈÈ
BúeLøaL,אדם של  –øeèt ,ïãvä,צידה מחוסרי הם שאין – ÆÄÀÇÈÈÈ

הם, ועומדים ניצודים áiçשהרי ,ïäa ìáBçäå.עור להם שיש – ÀÇÅÈÆÇÈ
אלא  במשנתנו  שנישנו אלו בכל חייב החובל  שאין מבואר  בברטנורא
אינו  אם אבל  לרפואה, כגון בדם, להשתמש  מנת על חובל כשהוא

פטורים. המקלקלים שכל  היא ההלכה הרי  להזיק, כדי  אלא חובל 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

העור". את ל "מעבד  הדומה במלאכה דנה משנתנו 

úaMa éîìéä ïéNBò ïéà בתוספת ומלח מים של מרובה תערובת – ÅÄÄÀÄÇÇÈ
כעושהו  שנראה מפני  איסורה וטעם ירקות; בה לכבוש  כדי שמן, קצת

עיבוד שאין  פי על ואף יפה, שיתקיימו ולתיקונם האוכלים לעיבוד
סופרים מדברי כן לעשות אסור  מקום מכל ìáàÂÈ((ההממאאיירריי))..באוכלים,

çìnä éî úà àeä äNBòכלומר במים, מלח מעט שנותן  – ÆÆÅÇÆÇ
מועט, הילמי  ìéLázäשעושה CBúì ïúBðå ,Bzt ïäa ìáBèåÀÅÈÆÄÀÅÀÇÇÀÄ

את  לשפר כדי אכילתם בשעת השבת מאכלי את לתבל  מותר שכן –
ïéáeטעמם. äaøî ïéa ,éîìéä àeä àGäå :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÄÀÄÅÀËÆÅ
èòî מועטת תערובת גם והלא מלח, ומי  הילמי בין  ההבדל  מהו  – ËÈ

מלאכה  הבריות: יאמרו  אותה, נתיר ואם הוא? הילמי  ומלח מים של

מרובים  מלח מי  בין  אלא מותרת! מועטת מלאכה אסורה, מרובה
את  ומתקן  כמעבד  שהוא מפני  לעשות, אסור מועטים מלח מי ובין

CBúìהאוכל, älçza ïîL ïúBð :ïéøznä çìî éî ïä elàåÀÅÅÅÆÇÇËÈÄÅÆÆÇÀÄÈÀ
íénä,המלח את בהם שיתן קודם –çìnä CBúì Bà שנותן – ÇÇÄÀÇÆÇ

א  מחליש שהשמן  המים, את שיתן קודם המלח לתוך בתחילה ת שמן 

כדי האוכל את ומתקן למעבד  דומה זה אין ושוב המלח, של כוחו

שעל השמן , את כך  ואחר  ומלח מים בתחילה יתן לא אבל  שיתקיים.
זה  והרי כוחם, מחליש  השמן ואין  עזים, המלח מי  נעשים כך ידי 

שיתקיימו . כדי האוכלים את בהם ומתקן כמעבד dkldנראה oi`e
.iqei iaxk

âששייששיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ואפילו סכנה, בו שיש חולה אמנם בשבת. האסורים רפואה בענייני  דנה משנתנו
ו ; ח, (יומא צרכיו כל את לו ולעשות השבת את עליו  לחלל מותר סכנה, ספק
שלא  חכמים בו גזרו סכנה, בו  שאין  מיחוש  לו  שיש מי  אבל  א-ג). ב, רמב"ם
תולדת  שהיא סממנים, שחיקת לידי יבוא שמא מחשש  בשבת, בתרופות ישתמש 
גזרו לא סכנה, בו שאין  פי  על שאף דעות, יש  למשכב, שנפל בחולה ברם הטוחן.

בשבת בתרופות להשתמש ומותר  חכמים dpyn)בו cibn ;o"anx ;sqei zia)משנתנו .
מיחוש לבעל  מותר  לבריאים, משקה או מאכל המשמש דבר שכל ללמד , באה
לרפואה  אלא שאינו  דבר  אבל  לרפואה, מתכוון כשהוא אף לשתותו או לאכלו

בשבת. לשתותו  או  לאכלו אסור 

úaMa ïBéáBæà ïéìëBà ïéàהמשמש אזוב מין  הוא איזוביון – ÅÀÄÅÀÇÇÈ
לאכלו  שאסור ללמד, המשנה ובאה שבמעיים, התולעים להמית תרופה

íéàéøaבשבת, ìëàî BðéàL éôì לשם שאוכלו הדבר ומוכח – ÀÄÆÅÇÂÇÀÄÄ
להשתמש שאסור למשנתנו ), (בהקדמה לעיל  בארנו וכבר  רפואה,

ישחק  שמא גזירה סכנה, בו  שאין  מיחוש לריפוי בשבת בתרופות
øæòBéסממנים. úà àeä ìëBà ìáà שהוא מאכל צמח מין  – ÂÈÅÆÆÆ

שאף  לפי בשבת, לאכלו ומותר  שבכבד; תולעים למחלת תרופה
אותו, אוכלים äòBø-áeaàבריאים äúBLå ששורים צמח מין – ÀÆÇÆ

שהורעלו  מגולים מים ששתה למי תרופה משמשים ואלו במים, אותו 
נחש של ארס ידי לפי((גגממרראא  )),,על  בשבת, זה משקה לשתות ומותר

לשתותו . רגילים בריאים llkd:שגם dfïéìëàä ìk,המאכלים כל  – ÈÈÙÈÄ
לאכלם, הבריאים דרך äàeôøìשגם íãà ìëBà לאדם מותר  – ÅÈÈÄÀÈ

לרפואה, מתכוון  כשהוא אף בשבת, לאכלם מיחוש  לו  ìëåÀÈשיש
ïé÷Lnä,אותם שותים בריאים שגם –äúBL,לרפואה אדם – ÇÇÀÄÆ

íéì÷ã énî õeç מבין שיצא ישראל  בארץ ידוע ממעיין  מים – ÄÅÀÈÄ
ויש המעיים; וניקוי  שלשול לידי מביאה היתה ושתייתם דקלים, שני 

בירושלמי : mixwcגורסים inn ueg,המרה את הדוקרים מים –ñBëåÀ
íéøwò,ובשמים עשבים של  (משרשים) מעיקרים העשוי  משקה – ÄÈÄ

ä÷Bøéì ïäL éðtî תרופה הם העיקרים ומשקה הדקלים שמי – ÄÀÅÆÅÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bàîöì íéì÷ã éî àeä,äàeôøì àHL ïéøwò ïîL Cñå. ¥§¨¦¦§¨§¨¤¤¦¨¦¤¦§¨
„åépLa ùLBçä–õîçä úà ïäa ònâé àG;Bkøãk àeä ìaèî ìáà,àtøúð íàå–àtøúð.åéðúîa LLBçä ©¥§¦¨§©©¨¤¤©Ÿ¤£¨§©¥§©§§¦¦§©¨¦§©¨©¥§¨§¨
–õîçå ïéé Ceñé àG;ïîMä úà àeä Cñ ìáà,ãøå ïîL àGå.ïäéúBkî ìò ãøå ïîL ïéëñ íéëìî éða,ïkL ¨©¦¨Ÿ¤£¨¨¤©¤¤§¤¤¤¤§¥§¨¦¨¦¤¤¤¤©©¥¤¤¥

ìça Ceñì íkøc.ïBòîL éaøøîBà:íä íéëìî éða ìàøNé ìk. ©§¨¨©Ÿ©¦¦§¥¨¦§¨¥§¥§¨¦¥
¯ ˘ Ú ‰ ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡ïäéìò ïéáiçL íéøL÷ elà:ïéðtqä øL÷å ïéìnbä øL÷.ïøeM÷ ìò áiç àeäL íLëe,ïøzä ìò áiç àeä Ck. ¥§¨¦¤©¨¦£¥¤¤¤©©¨¦§¤¤©©¨¦§¥¤©¨©¦¨¨©¨©¤¥¨
øéàî éaøøîBà:åéãiî úçàa Bøézäì ìBëé àeäL øL÷ ìk–åéìò ïéáiç ïéà. ©¦¥¦¥¨¤¤¤¨§©¦§©©¦¨¨¥©¨¦¨¨

·ïéðtqä øL÷ëe ïéìnbä øL÷k ïäéìò ïéáiç ïéàL íéøL÷ Cì Lé.d÷eìç çzôî äMà úøLB÷,äëáñ éèeçå, ¤¨§¨¦¤¥©¨¦£¥¤§¤¤©©¨¦§¤¤©©¨¦¤¤¦¨©§¥©£¨§¥§¨¨

ãò íéòî éðá úà ä÷ðî éùéìù ñåëå ,ìùìùî éðù ñåëå ,åéòîáù ìáæä äôøî ïåùàø ñåë íäî äúåùäå ,íéî ïéòî íäéðéáå ìàøùé õøàá åéäù íéì÷ãä
:íñéðëäù êøãë íéìåìö íàéöåî íãàù.oixwir ly qekeùåøéô ,ø"åãñìà à"áùò åì ïéøå÷ù áùòå ,à"éøãðñëìà â"àæ éáøòá åì ïéøå÷ù ïìéà óøù ïéç÷åì

:àôøú úåñåë 'â ïäî äúùúù äáæ äùàäå .ïééá ïøôò úà ïéðúåðå ïúåà ïéùúåëå ,íåëøëå ,äçîù ìù áùò.dwexil ody iptníà ,ïå÷øé àø÷ðä éìåç ìòá
:ïéø÷éò ñåë àø÷ð êëìå ,ãéìåé àìå ø÷ò øàùé ìáà ïå÷øéä éìåçî àôøé ïäî äúùé.e`nvlåðéà íà:äìåç

cc.unegd z` rnbi `l:éîã øéôù òìåáå òîâî íàå .àåä äàåôøìã àúìî àçëåîã ,èåìôéå.unege oii mda jeqi `l:äàåôøì àìà ïäî êñ íãà ïéàã
.cxe ony `l la`:ãéáò÷ äàåôøìã àúìî àçëåîå íéø÷é åéîãù éôì.jeql okxc oky:äëî àìá.'ek xne` oerny 'x:ù"øë äëìä ïéàå

eh`̀.milnbd xyw .mixyw el`åá ïéðúåðå á÷ð äðéôñä ùàøá íéá÷åð ïë åîëå .íìåò øù÷ äúåà íéøùå÷å äòåöø åá ïéðúåðå åîèåçá ìîâì íéá÷åðù
äùòî åà ,ïîåà äùòî åðéàå àîéé÷ ìù øù÷å .ïëùîá íé÷ñôðä úåòéøé éèåç éøùå÷ã àéîåã éåäå .íìåòì åøéúî åðéàù àîéé÷ ìù øù÷ åúåà ïéøùå÷å ìáç

:äìçúëì øúåî ïîåà äùòî àìå àîéé÷ ìù åðéàùå .ïîåà äùòîå àîéé÷ ìù àäéù ãò áééç åðéàå ,øåñà ìáà øåèô ,àîéé÷ ìù åðéàå ïîåàaiigy myke
.oxizd lr aiig jk oxeyw lr:ïáéçøäì åà ïøö÷ì éãë íéîéé÷ä úåúùø éøù÷ øéúäì íé÷øôì ïéëøöð åéä ïåæìç éãééö ïëù.exizdl lekiy:äé÷ãä àìã

.eilr oiaiig oi`:øéàî 'øë äëìä ïéàå .àîéé÷ì åàùò åìéôàå
aadilr miaiig oi`y mixyw jl yi.m.äðùîá åììä íéøù÷ åøëæð àìå øåñà ìáà øåèô àìà ,íéðôñ ìù øù÷å íéìîâ øù÷ ìò íéáééçù åîë úàèç

,äðéôñä ùàøáù á÷ðá éåìúä úòáè ïéîë éåùòä ìáçá íéøùå÷ù êåøà ìáç ïë åîëå ,ä÷àðä íèåçáù úòáèá íéøùå÷ù äëåøà äòåöø ïåâë ùøôî àøîâáå

`xephxa yexit

מכירים  הכל  אלה חולים של פניהם וממראה (צהבת), הירקון לחולי
גורם  היה עיקרים" ש "כוס מבואר, בגמרא לרפואה. אותם ששותים

מלשתותו , ייזהרו אדם שבני  כדי זה, בשם מפורסם היה ומכאן לעקרות,
למחלתם אחרת תרופה להשיג טטוובב""))..וישתדלו  ייווםם   ìáàÂÈ((""תתווסספפוותת

Bàîöì íéì÷ã éî àeä äúBLמותר ב"ירוקה" חולה שאינו  מי – ÆÅÀÈÄÄÀÈ
צמאונו, לרוות דקלים מי בשבת לשתות ïéøwòלו ïîL Cñå– ÀÈÆÆÄÈÄ

בשבת, בשרו על  לסוך  לאדם מותר בשמים, בשרשי  שנתבשם שמן 

äàeôøì àHL.רפואה לשם זה את עושה אינו  אם – ÆÄÀÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

åépLa ùLBçä,בשיניו כאב בשבת המרגיש –úà ïäa ònâé àG ÇÅÀÄÈÀÇÇÈÆÆ
õîçä מכירים שהכל  כאבו , את לרפא כדי חומץ פיו  ימלא לא – ÇÙÆ

לרפואה, זה Bkøãkשעושה àeä ìaèî ìáà את הוא מטבל – ÂÈÀÇÅÀÇÀ
כדרכו, לאכלה בחומץ àtøúðפתו ,àtøúð íàå, אמרו בגמרא – ÀÄÄÀÇÈÄÀÇÈ

שלרפואה  הדבר שניכר  פולטו , כשהוא אלא אסור  אינו  חומץ לגמע שאף
כאן  שהמדובר הפוסקים, וכתבו מותר . ובולע המגמע אבל  מגמע, הוא

כאב  מחמת רב צער לו שיש מי  אבל בלבד, מיחוש  לו  שיש במי 
הכאב  לריפוי התרופות כל לעשות מותר מכך , נחלש גופו וכל  השיניים

ללבב)).. ששככ""חח  ,, חחייייםם   אאווררחח   עעלל åéðúîa((טט""זז   LLBçä,בשבת –Ceñé àG ÇÅÀÈÀÈÈ
õîçå ïéé,לרפואה אלא במתניים אותם סכים שאין –àeä Cñ ìáà ÇÄÈÙÆÂÈÈ
ïîMä úà,גופם על  שמן  לסוך דרכם בריאים שאף במתניו, –àGå ÆÇÆÆÀ
ãøå ïîL מכירים והכל  יקרים, שדמיו  לפי  ורד, שמן  לסוך  אסור  וכן – ÆÆÆÆ

לרפואה. אלא אותו סך ìòשאינו  ãøå ïîL ïéëñ íéëìî éðaÀÅÀÈÄÈÄÆÆÆÆÇ
ïäéúBkî,בשבת –ìça Ceñì íkøc ïkL,גופם על  ורד שמן  – ÇÅÆÆÅÇÀÈÈÇÙ

מכה. להם כשאין  íéëìîאף éða ìàøNé ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÄÀÈÅÀÅÀÈÄ
íä, אמרו בגמרא ישראל . לכל מותר מלכים לבני שמותר ומה – Å

למי גם מותר בו , לסוך  אדם בני ודרך מצוי , ורד ששמן שבמקום
הרמב"ם פוסק ומכאן בו, להשתמש  במתניו  ((בבפפייררווששוושחושש

oernyשננתתננוו)),,ללממשש   iaxk dkld בשמן משתמשים אדם בני  הרבה אם ,

שכותב: מברטנורא הרב על  (ותימה oerny";זה iaxk dkld oi`e" עיין
טוב"). יום "תוספות

âקקוודדשש âששבבתת
א ה נ ש מ ר ו א ב

בין שנישנו  ו "המתיר " "הקושר" במלאכות עוסקות שלאחריה והמשנה משנתנו
אלא  חייב המתיר  או  הקושר  שאין שם, בארנו וכבר  ב). ז , (לעיל  המלאכות אבות

קיימא. של נקראים קשרים אלו להדגים באה משנתנו קיימא. של  בקשר

ïäéìò ïéáiçL íéøL÷ elà:בשבת –ïéìnbä øL÷של – ÅÀÈÄÆÇÈÄÂÅÆÆÆÇÇÈÄ
רצועה  בו וקושרים הגמל  של חוטמו  את הם שנוקבים הגמלים, מנהיגי 

לעולם; שם וקיים חזק, קשר והוא טבעת, ïéðtqäכעין  øL÷å– ÀÆÆÇÇÈÄ
חזק  קשר כן  גם ועושים הספינה שבראש  בנקב חבל  הם שקושרים

לעולם. ÷ïøeMהקיים ìò áiç àeäL íLëe,בשבת –àeä Ck ÀÅÆÇÈÇÄÈÈ
ïøzä ìò áiç במלאכת שכן בשבת, כאלו  קשרים מתיר הוא אם – ÇÈÇÆÅÈ

לקצרן  כדי הרשתות, קשרי  את להתיר  צריכים החלזון  צדי היו  המשכן

להרחיבן ררשש""יי))..או àeäL((גגממרראא;; øL÷ ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÆÆ
åéãiî úçàa Bøézäì ìBëé,קיימא של קשר שהוא פי  על  אף – ÈÀÇÄÀÇÇÄÈÈ

אדם  ויכול ביותר  מהודק שאינו אלא לעולם, להנתק עשוי שאינו 

אחת, ביד åéìòלהתירו  ïéáiç ïéà.בשבת –.xi`n iaxk dkld oi`e ÅÇÈÄÈÈ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

קשרים  על  וכן אסורים, אבל  עליהם שפטורים קשרים על ללמד  באה משנתנו
לכתחילה. המותרים

ïäéìò ïéáiç ïéàL íéøL÷ Cì Lé,בשבת –ïéìnbä øL÷k ÆÈÀÈÄÆÅÇÈÄÂÅÆÀÆÆÇÇÈÄ
ïéðtqä øL÷ëe לקשרם אסור  אבל  הקודמת, במשנה ששנינו – ÀÆÆÇÇÈÄ

הגמרא  אלא כאלו, קשרים של דוגמאות מביאה המשנה ואין לכתחילה.
לעולם, לקיימם ולא מסויים לזמן שהם לקשרים היא שהכוונה מפרשת,

לאבוס, לקשרו  כדי הגמל  שבחוטם בטבעת שקושרים ארוך חבל  כגון
בארץ  התחובות ליתדות לקשרה כדי הספינה בחבל  שקושרים חבל  או

נחשבים  ולכן  כך , קשורים מה זמן נשארים שהחבלים ויש  בזה; וכיוצא

izdw - zex`ean zeipyn
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·úaMa éîìéä ïéNBò ïéà,çìnä éî úà àeä äNBò ìáà,Bzt ïäa ìáBèå,ìéLázä CBúì ïúBðå.øîàéaø ¥¦¦§¦©©¨£¨¤¤¥©¤©§¥¨¤¦§¥§©©§¦¨©©¦
éñBé:éîìéä àeä àGäå,èòî ïéáe äaøî ïéa?ïéøznä çìî éî ïä elàå:Bà íénä CBúì älçza ïîL ïúBð ¥©£¦§¦¥§ª¤¥ª¨§¥¥¥¤©©ª¨¦¥¤¤©§¦¨§©©¦

çìnä CBúì. §©¤©
‚úaMa ïBéáBæà ïéìëBà ïéà,íéàéøa ìëàî BðéàL éôì,øæòBé úà àeä ìëBà ìáà,áeaà äúBLå-äòBø.ìk ¥§¦¥§©©¨§¦¤¥©£©§¦¦£¨¥¤¤¤§¤©¤¨

äàeôøì íãà ìëBà ïéìëàä,äúBL ïé÷Lnä ìëå,íéøwò ñBëå íéì÷ã énî õeç,ä÷Bøéì ïäL éðtî;äúBL ìáà ¨Ÿ¨¦¥¨¨¦§¨§¨©©§¦¤¦¥§¨¦§¦¨¦¦§¥¤¥¦¨£¨¤

:ïä íéãîåòå.aiig oda laegdeìë ì"éé÷ àä ,÷éæäì àìà ìáç àì íà ìáà ,íãì êéøöá àìà ïéúéðúîá ïðéðúã éðä ìëá áééç ìáåçä ïéàå ,øåò ïäì ùéã
:íéøåèô íéì÷ì÷îä

aa.inlid oiyer oi`:íéé÷úäì ïúåà ïéùáåëù úå÷øé êåúì íéðúåðù íéáåøî çìî éî.oiyer la`:ìéùáúä êåúì åà åúô ïäá ìáèì éãë íéèòåî çìî éî
.hren oia daexn oia inlid `id `ldeàìà ,úøúåî úèòåî äëàìîå äøåñà äáåøî äëàìî åøîàéã ,íéøåñà íéèòåîä óà íéøåñà íéáåøîä íà øîåìë

:íéé÷úéù éãë åëåúá ïúéðä ìëåàä úà ï÷úîå ãáòîë àåäù éðôî íéøåñà åìàå åìà.mixzend od el`e,çìîä ïúéù íãå÷ ,äìçúá íéîä êåúá ïîù ïúåð
äìçúá çìîå íéî ïúé àì ìáà .åçë úà ùéúîå íéîä íò äôé áøòúî çìîä ïéàù åáëòî ïîùäã íéîä úà ïúéù íãå÷ ,çìîä êåúì äìçúá ïîù ïúåð åà

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ãáòîë äàøð àåä ãçé çìîå íéî ïúåðù äòùîã ,ïîùä úà êë øçàå
bb.oei aef`:íéòîáù íéòìåúä úéîîå íéöå÷ä ïéá ìãâù áåæà ïéî.mi`ixa lk`n epi`yäøéæâ úáùá åìëåàì øåñàå ,äéì ìéëà äàåôøìã àúìî àçëåîå

:ïçåèã äãìåú éåäã ,íéðîîñ ÷åçùé àîù.xfrei z` `ed lke` la`:ãáëáù íéòìåúä äìëî àåäå æ"òìá å"éìåô ,øæòåé .íéàéøá ïäùë åúåà ïéìëåà äáøäã
.drex aea`:íéìåâî íéî äúùù ìò ÷æéðù éîì áåè àåäå ,é"òø ì"àöò éáøòá åúåà ïéøå÷å ,íéôðò åì ïéàå éãéçé ìãâù õòmc` lke` milke`d lk

.d`etxl:äàåôøì ïéåëúî àåäù ô"ò óà úáùá åìëåàì íãà ìåëé ,åúåà íéìëåà íéàéøáäå ìëåà àåäù øáã ìë.milwc inn uegéðéîî úåðìéà éðù íä

`xephxa yexit

שמשנתנו  הוא, הטעם אלא לפטרו , יש לצורך צדן אפילו כן שאם

הילכך עליה, פטור לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון , כרבי היא
הריהו  לצורך , שלא וצדן הואיל אותם, לצוד  אדם בני  דרך אפילו

הצדן ((תתווסספפוותת  ))פטור שאין  שרצים בשמונה הדין  שהוא מפרשים, יש .
להזיק, דרכם אין שרצים שמונה שאותם אלא לצורך, כשצדן אלא חייב

שדרכם  ורמשים שקצים שאר אבל  לצורך , היא צידתם כל  ולפיכך 
ולפיכך יזיקו , שלא כדי והיינו לצורך, שלא צדן אדם פעמים להזיק

ורמשים שקצים בשאר  בסיפא, זו חלוקה הרמב"ם ((ההרר""ןן  ))נשנתה אבל  .
לשיטתו ככאא  ))::פוסק יי,, ששבבתת בתורה ((ההלל  '' האמורין שרצים שמונה "אחד

בין  מכולן  אחד הצד צידה, למינן שיש  ורמשים שקצים שאר ואחד
לצוד ונתכוון  הואיל חייב, בהן, לשחק או  לצורך  שלא בין  לצורך

עליה". חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה óBòåוצד, äiçÇÈÈ
BúeLøaL,אדם של  –øeèt ,ïãvä,צידה מחוסרי הם שאין – ÆÄÀÇÈÈÈ

הם, ועומדים ניצודים áiçשהרי ,ïäa ìáBçäå.עור להם שיש – ÀÇÅÈÆÇÈ
אלא  במשנתנו  שנישנו אלו בכל חייב החובל  שאין מבואר  בברטנורא
אינו  אם אבל  לרפואה, כגון בדם, להשתמש  מנת על חובל כשהוא

פטורים. המקלקלים שכל  היא ההלכה הרי  להזיק, כדי  אלא חובל 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

העור". את ל "מעבד  הדומה במלאכה דנה משנתנו 

úaMa éîìéä ïéNBò ïéà בתוספת ומלח מים של מרובה תערובת – ÅÄÄÀÄÇÇÈ
כעושהו  שנראה מפני  איסורה וטעם ירקות; בה לכבוש  כדי שמן, קצת

עיבוד שאין  פי על ואף יפה, שיתקיימו ולתיקונם האוכלים לעיבוד
סופרים מדברי כן לעשות אסור  מקום מכל ìáàÂÈ((ההממאאיירריי))..באוכלים,

çìnä éî úà àeä äNBòכלומר במים, מלח מעט שנותן  – ÆÆÅÇÆÇ
מועט, הילמי  ìéLázäשעושה CBúì ïúBðå ,Bzt ïäa ìáBèåÀÅÈÆÄÀÅÀÇÇÀÄ

את  לשפר כדי אכילתם בשעת השבת מאכלי את לתבל  מותר שכן –
ïéáeטעמם. äaøî ïéa ,éîìéä àeä àGäå :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÄÀÄÅÀËÆÅ
èòî מועטת תערובת גם והלא מלח, ומי  הילמי בין  ההבדל  מהו  – ËÈ

מלאכה  הבריות: יאמרו  אותה, נתיר ואם הוא? הילמי  ומלח מים של

מרובים  מלח מי  בין  אלא מותרת! מועטת מלאכה אסורה, מרובה
את  ומתקן  כמעבד  שהוא מפני  לעשות, אסור מועטים מלח מי ובין

CBúìהאוכל, älçza ïîL ïúBð :ïéøznä çìî éî ïä elàåÀÅÅÅÆÇÇËÈÄÅÆÆÇÀÄÈÀ
íénä,המלח את בהם שיתן קודם –çìnä CBúì Bà שנותן – ÇÇÄÀÇÆÇ

א  מחליש שהשמן  המים, את שיתן קודם המלח לתוך בתחילה ת שמן 

כדי האוכל את ומתקן למעבד  דומה זה אין ושוב המלח, של כוחו

שעל השמן , את כך  ואחר  ומלח מים בתחילה יתן לא אבל  שיתקיים.
זה  והרי כוחם, מחליש  השמן ואין  עזים, המלח מי  נעשים כך ידי 

שיתקיימו . כדי האוכלים את בהם ומתקן כמעבד dkldנראה oi`e
.iqei iaxk

âששייששיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ואפילו סכנה, בו שיש חולה אמנם בשבת. האסורים רפואה בענייני  דנה משנתנו
ו ; ח, (יומא צרכיו כל את לו ולעשות השבת את עליו  לחלל מותר סכנה, ספק
שלא  חכמים בו גזרו סכנה, בו  שאין  מיחוש  לו  שיש מי  אבל  א-ג). ב, רמב"ם
תולדת  שהיא סממנים, שחיקת לידי יבוא שמא מחשש  בשבת, בתרופות ישתמש 
גזרו לא סכנה, בו שאין  פי  על שאף דעות, יש  למשכב, שנפל בחולה ברם הטוחן.

בשבת בתרופות להשתמש ומותר  חכמים dpyn)בו cibn ;o"anx ;sqei zia)משנתנו .
מיחוש לבעל  מותר  לבריאים, משקה או מאכל המשמש דבר שכל ללמד , באה
לרפואה  אלא שאינו  דבר  אבל  לרפואה, מתכוון כשהוא אף לשתותו או לאכלו

בשבת. לשתותו  או  לאכלו אסור 

úaMa ïBéáBæà ïéìëBà ïéàהמשמש אזוב מין  הוא איזוביון – ÅÀÄÅÀÇÇÈ
לאכלו  שאסור ללמד, המשנה ובאה שבמעיים, התולעים להמית תרופה

íéàéøaבשבת, ìëàî BðéàL éôì לשם שאוכלו הדבר ומוכח – ÀÄÆÅÇÂÇÀÄÄ
להשתמש שאסור למשנתנו ), (בהקדמה לעיל  בארנו וכבר  רפואה,

ישחק  שמא גזירה סכנה, בו  שאין  מיחוש לריפוי בשבת בתרופות
øæòBéסממנים. úà àeä ìëBà ìáà שהוא מאכל צמח מין  – ÂÈÅÆÆÆ

שאף  לפי בשבת, לאכלו ומותר  שבכבד; תולעים למחלת תרופה
אותו, אוכלים äòBø-áeaàבריאים äúBLå ששורים צמח מין – ÀÆÇÆ

שהורעלו  מגולים מים ששתה למי תרופה משמשים ואלו במים, אותו 
נחש של ארס ידי לפי((גגממרראא  )),,על  בשבת, זה משקה לשתות ומותר

לשתותו . רגילים בריאים llkd:שגם dfïéìëàä ìk,המאכלים כל  – ÈÈÙÈÄ
לאכלם, הבריאים דרך äàeôøìשגם íãà ìëBà לאדם מותר  – ÅÈÈÄÀÈ

לרפואה, מתכוון  כשהוא אף בשבת, לאכלם מיחוש  לו  ìëåÀÈשיש
ïé÷Lnä,אותם שותים בריאים שגם –äúBL,לרפואה אדם – ÇÇÀÄÆ

íéì÷ã énî õeç מבין שיצא ישראל  בארץ ידוע ממעיין  מים – ÄÅÀÈÄ
ויש המעיים; וניקוי  שלשול לידי מביאה היתה ושתייתם דקלים, שני 

בירושלמי : mixwcגורסים inn ueg,המרה את הדוקרים מים –ñBëåÀ
íéøwò,ובשמים עשבים של  (משרשים) מעיקרים העשוי  משקה – ÄÈÄ

ä÷Bøéì ïäL éðtî תרופה הם העיקרים ומשקה הדקלים שמי – ÄÀÅÆÅÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bàîöì íéì÷ã éî àeä,äàeôøì àHL ïéøwò ïîL Cñå. ¥§¨¦¦§¨§¨¤¤¦¨¦¤¦§¨
„åépLa ùLBçä–õîçä úà ïäa ònâé àG;Bkøãk àeä ìaèî ìáà,àtøúð íàå–àtøúð.åéðúîa LLBçä ©¥§¦¨§©©¨¤¤©Ÿ¤£¨§©¥§©§§¦¦§©¨¦§©¨©¥§¨§¨
–õîçå ïéé Ceñé àG;ïîMä úà àeä Cñ ìáà,ãøå ïîL àGå.ïäéúBkî ìò ãøå ïîL ïéëñ íéëìî éða,ïkL ¨©¦¨Ÿ¤£¨¨¤©¤¤§¤¤¤¤§¥§¨¦¨¦¤¤¤¤©©¥¤¤¥

ìça Ceñì íkøc.ïBòîL éaøøîBà:íä íéëìî éða ìàøNé ìk. ©§¨¨©Ÿ©¦¦§¥¨¦§¨¥§¥§¨¦¥
¯ ˘ Ú ‰ ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡ïäéìò ïéáiçL íéøL÷ elà:ïéðtqä øL÷å ïéìnbä øL÷.ïøeM÷ ìò áiç àeäL íLëe,ïøzä ìò áiç àeä Ck. ¥§¨¦¤©¨¦£¥¤¤¤©©¨¦§¤¤©©¨¦§¥¤©¨©¦¨¨©¨©¤¥¨
øéàî éaøøîBà:åéãiî úçàa Bøézäì ìBëé àeäL øL÷ ìk–åéìò ïéáiç ïéà. ©¦¥¦¥¨¤¤¤¨§©¦§©©¦¨¨¥©¨¦¨¨

·ïéðtqä øL÷ëe ïéìnbä øL÷k ïäéìò ïéáiç ïéàL íéøL÷ Cì Lé.d÷eìç çzôî äMà úøLB÷,äëáñ éèeçå, ¤¨§¨¦¤¥©¨¦£¥¤§¤¤©©¨¦§¤¤©©¨¦¤¤¦¨©§¥©£¨§¥§¨¨

ãò íéòî éðá úà ä÷ðî éùéìù ñåëå ,ìùìùî éðù ñåëå ,åéòîáù ìáæä äôøî ïåùàø ñåë íäî äúåùäå ,íéî ïéòî íäéðéáå ìàøùé õøàá åéäù íéì÷ãä
:íñéðëäù êøãë íéìåìö íàéöåî íãàù.oixwir ly qekeùåøéô ,ø"åãñìà à"áùò åì ïéøå÷ù áùòå ,à"éøãðñëìà â"àæ éáøòá åì ïéøå÷ù ïìéà óøù ïéç÷åì

:àôøú úåñåë 'â ïäî äúùúù äáæ äùàäå .ïééá ïøôò úà ïéðúåðå ïúåà ïéùúåëå ,íåëøëå ,äçîù ìù áùò.dwexil ody iptníà ,ïå÷øé àø÷ðä éìåç ìòá
:ïéø÷éò ñåë àø÷ð êëìå ,ãéìåé àìå ø÷ò øàùé ìáà ïå÷øéä éìåçî àôøé ïäî äúùé.e`nvlåðéà íà:äìåç

cc.unegd z` rnbi `l:éîã øéôù òìåáå òîâî íàå .àåä äàåôøìã àúìî àçëåîã ,èåìôéå.unege oii mda jeqi `l:äàåôøì àìà ïäî êñ íãà ïéàã
.cxe ony `l la`:ãéáò÷ äàåôøìã àúìî àçëåîå íéø÷é åéîãù éôì.jeql okxc oky:äëî àìá.'ek xne` oerny 'x:ù"øë äëìä ïéàå

eh`̀.milnbd xyw .mixyw el`åá ïéðúåðå á÷ð äðéôñä ùàøá íéá÷åð ïë åîëå .íìåò øù÷ äúåà íéøùå÷å äòåöø åá ïéðúåðå åîèåçá ìîâì íéá÷åðù
äùòî åà ,ïîåà äùòî åðéàå àîéé÷ ìù øù÷å .ïëùîá íé÷ñôðä úåòéøé éèåç éøùå÷ã àéîåã éåäå .íìåòì åøéúî åðéàù àîéé÷ ìù øù÷ åúåà ïéøùå÷å ìáç

:äìçúëì øúåî ïîåà äùòî àìå àîéé÷ ìù åðéàùå .ïîåà äùòîå àîéé÷ ìù àäéù ãò áééç åðéàå ,øåñà ìáà øåèô ,àîéé÷ ìù åðéàå ïîåàaiigy myke
.oxizd lr aiig jk oxeyw lr:ïáéçøäì åà ïøö÷ì éãë íéîéé÷ä úåúùø éøù÷ øéúäì íé÷øôì ïéëøöð åéä ïåæìç éãééö ïëù.exizdl lekiy:äé÷ãä àìã

.eilr oiaiig oi`:øéàî 'øë äëìä ïéàå .àîéé÷ì åàùò åìéôàå
aadilr miaiig oi`y mixyw jl yi.m.äðùîá åììä íéøù÷ åøëæð àìå øåñà ìáà øåèô àìà ,íéðôñ ìù øù÷å íéìîâ øù÷ ìò íéáééçù åîë úàèç

,äðéôñä ùàøáù á÷ðá éåìúä úòáè ïéîë éåùòä ìáçá íéøùå÷ù êåøà ìáç ïë åîëå ,ä÷àðä íèåçáù úòáèá íéøùå÷ù äëåøà äòåöø ïåâë ùøôî àøîâáå

`xephxa yexit

מכירים  הכל  אלה חולים של פניהם וממראה (צהבת), הירקון לחולי
גורם  היה עיקרים" ש "כוס מבואר, בגמרא לרפואה. אותם ששותים

מלשתותו , ייזהרו אדם שבני  כדי זה, בשם מפורסם היה ומכאן לעקרות,
למחלתם אחרת תרופה להשיג טטוובב""))..וישתדלו  ייווםם   ìáàÂÈ((""תתווסספפוותת

Bàîöì íéì÷ã éî àeä äúBLמותר ב"ירוקה" חולה שאינו  מי – ÆÅÀÈÄÄÀÈ
צמאונו, לרוות דקלים מי בשבת לשתות ïéøwòלו ïîL Cñå– ÀÈÆÆÄÈÄ

בשבת, בשרו על  לסוך  לאדם מותר בשמים, בשרשי  שנתבשם שמן 

äàeôøì àHL.רפואה לשם זה את עושה אינו  אם – ÆÄÀÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

åépLa ùLBçä,בשיניו כאב בשבת המרגיש –úà ïäa ònâé àG ÇÅÀÄÈÀÇÇÈÆÆ
õîçä מכירים שהכל  כאבו , את לרפא כדי חומץ פיו  ימלא לא – ÇÙÆ

לרפואה, זה Bkøãkשעושה àeä ìaèî ìáà את הוא מטבל – ÂÈÀÇÅÀÇÀ
כדרכו, לאכלה בחומץ àtøúðפתו ,àtøúð íàå, אמרו בגמרא – ÀÄÄÀÇÈÄÀÇÈ

שלרפואה  הדבר שניכר  פולטו , כשהוא אלא אסור  אינו  חומץ לגמע שאף
כאן  שהמדובר הפוסקים, וכתבו מותר . ובולע המגמע אבל  מגמע, הוא

כאב  מחמת רב צער לו שיש מי  אבל בלבד, מיחוש  לו  שיש במי 
הכאב  לריפוי התרופות כל לעשות מותר מכך , נחלש גופו וכל  השיניים

ללבב)).. ששככ""חח  ,, חחייייםם   אאווררחח   עעלל åéðúîa((טט""זז   LLBçä,בשבת –Ceñé àG ÇÅÀÈÀÈÈ
õîçå ïéé,לרפואה אלא במתניים אותם סכים שאין –àeä Cñ ìáà ÇÄÈÙÆÂÈÈ
ïîMä úà,גופם על  שמן  לסוך דרכם בריאים שאף במתניו, –àGå ÆÇÆÆÀ
ãøå ïîL מכירים והכל  יקרים, שדמיו  לפי  ורד, שמן  לסוך  אסור  וכן – ÆÆÆÆ

לרפואה. אלא אותו סך ìòשאינו  ãøå ïîL ïéëñ íéëìî éðaÀÅÀÈÄÈÄÆÆÆÆÇ
ïäéúBkî,בשבת –ìça Ceñì íkøc ïkL,גופם על  ורד שמן  – ÇÅÆÆÅÇÀÈÈÇÙ

מכה. להם כשאין  íéëìîאף éða ìàøNé ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÄÀÈÅÀÅÀÈÄ
íä, אמרו בגמרא ישראל . לכל מותר מלכים לבני שמותר ומה – Å

למי גם מותר בו , לסוך  אדם בני ודרך מצוי , ורד ששמן שבמקום
הרמב"ם פוסק ומכאן בו, להשתמש  במתניו  ((בבפפייררווששוושחושש

oernyשננתתננוו)),,ללממשש   iaxk dkld בשמן משתמשים אדם בני  הרבה אם ,

שכותב: מברטנורא הרב על  (ותימה oerny";זה iaxk dkld oi`e" עיין
טוב"). יום "תוספות

âקקוודדשש âששבבתת
א ה נ ש מ ר ו א ב

בין שנישנו  ו "המתיר " "הקושר" במלאכות עוסקות שלאחריה והמשנה משנתנו
אלא  חייב המתיר  או  הקושר  שאין שם, בארנו וכבר  ב). ז , (לעיל  המלאכות אבות

קיימא. של נקראים קשרים אלו להדגים באה משנתנו קיימא. של  בקשר

ïäéìò ïéáiçL íéøL÷ elà:בשבת –ïéìnbä øL÷של – ÅÀÈÄÆÇÈÄÂÅÆÆÆÇÇÈÄ
רצועה  בו וקושרים הגמל  של חוטמו  את הם שנוקבים הגמלים, מנהיגי 

לעולם; שם וקיים חזק, קשר והוא טבעת, ïéðtqäכעין  øL÷å– ÀÆÆÇÇÈÄ
חזק  קשר כן  גם ועושים הספינה שבראש  בנקב חבל  הם שקושרים

לעולם. ÷ïøeMהקיים ìò áiç àeäL íLëe,בשבת –àeä Ck ÀÅÆÇÈÇÄÈÈ
ïøzä ìò áiç במלאכת שכן בשבת, כאלו  קשרים מתיר הוא אם – ÇÈÇÆÅÈ

לקצרן  כדי הרשתות, קשרי  את להתיר  צריכים החלזון  צדי היו  המשכן

להרחיבן ררשש""יי))..או àeäL((גגממרראא;; øL÷ ìk :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈÆÆÆ
åéãiî úçàa Bøézäì ìBëé,קיימא של קשר שהוא פי  על  אף – ÈÀÇÄÀÇÇÄÈÈ

אדם  ויכול ביותר  מהודק שאינו אלא לעולם, להנתק עשוי שאינו 

אחת, ביד åéìòלהתירו  ïéáiç ïéà.בשבת –.xi`n iaxk dkld oi`e ÅÇÈÄÈÈ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

קשרים  על  וכן אסורים, אבל  עליהם שפטורים קשרים על ללמד  באה משנתנו
לכתחילה. המותרים

ïäéìò ïéáiç ïéàL íéøL÷ Cì Lé,בשבת –ïéìnbä øL÷k ÆÈÀÈÄÆÅÇÈÄÂÅÆÀÆÆÇÇÈÄ
ïéðtqä øL÷ëe לקשרם אסור  אבל  הקודמת, במשנה ששנינו – ÀÆÆÇÇÈÄ

הגמרא  אלא כאלו, קשרים של דוגמאות מביאה המשנה ואין לכתחילה.
לעולם, לקיימם ולא מסויים לזמן שהם לקשרים היא שהכוונה מפרשת,

לאבוס, לקשרו  כדי הגמל  שבחוטם בטבעת שקושרים ארוך חבל  כגון
בארץ  התחובות ליתדות לקשרה כדי הספינה בחבל  שקושרים חבל  או

נחשבים  ולכן  כך , קשורים מה זמן נשארים שהחבלים ויש  בזה; וכיוצא

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעו

 176   ינה דמ 
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àé÷éñt ìLå,ìcðñå ìòðî úBòeöøe,éé úBãBðåïîLå ï,øNa ìL äøã÷e.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ïéøLB÷ §¤§¦§¨§¦§¨§©§¨§©¦¨¤¤§¥¨¤¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¦
àöz àHL ìéáLa äîäaä éðôì.àé÷éñta éìc ïéøLB÷,ìáça àG ìáà;äãeäé éaøøézî.øîà ììkäãeäé éaø: ¦§¥©§¥¨¦§¦¤¥¥§¦§¦©§¦§¨£¨©¤¤©¦§¨©¦§¨¨©©¦§¨

àîi÷ ìL BðéàL øL÷ ìk,åéìò ïéáiç ïéà. ¨¤¤¤¥¤©¨¨¥©¨¦¨¨

:åéìò ïéáééç ïéà íìåòì íéé÷ äéäéù àì ,òåãé ïîæ êë ãåîòì åúåà íéøùå÷ù øù÷ ìë ïëå .äøéúîå íéòåáùå òåáù íù äçéðî íéîòôåigztn dy` zxyew
.welg:äìçúëì øúåîå àîéé÷ ìù øù÷ì éîã àì äéì éøù àîåé ìëã ïåéëã ,ïéîé óúëá ìàîù ìùå ìàîù óúëá ïéîé ìù íéøùå÷å ïàëìå ïàëì úåðåùì ïéòë
.dkaq:úùø ïéòë äéåùò ùàøä ìòù úòáâî.`iwiqt:ïäá åøùå÷ì åùàøá ïéåìú ïéèåçå áçø øåæà.oii zecepe.ïúåà ïéøùå÷å íäéô ïéôôåëù øåò ìù

:àîéé÷ ìù øù÷ éåäå äì ìèáî éìåèá åäééðéî ãç ïðéøîà àìå ,éøñéà éúøú äì úéàã â"òàå.xya ly dxicweô"òàå .äéôì áéáñ ãâá äá øùå÷ù íéîòô
:øù÷ éåä àì ä"ôà øù÷ä øúéä àìá ïäî ÷øîä àéöåäì ïéìåëéù ïéãã äì ùéù.dnda iptl oixyewïëå .àöú àìù äéðôá ìåòðì çúôä áçåøá ìáç

:äëìä.`iwiqta ilc oixyew:íúä äéì ìèáî àì àé÷éñôã ,íù éåìúå øåù÷ äéäéù øåáä éô ìò.laga `l la`:àîéé÷ ìù øù÷ éåäå íúä äéì ìèáîã
.xizn dcedi iaxøåù÷é éãøâ ìù ìáç äéì úéøù éà éøáñ ïðáøå ,íúä äéì ìèáî àìå åúëàìîì åì êéøöù éãøâ ìù ìáçá àìà äãåäé éáø øéúä àì

:íéîëçë äëìäå .óìçéî ìáçá ìáçã íéìáç øàùá éîð
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בשבת. לקשרם לכתחילה ואסור קיימא, של קשרים כעין el`eהם
:zaya mxywl dligzkl xzeny mixywdçzôî äMà úøLB÷ÆÆÄÈÇÀÅÇ

d÷eìç חלוקה שפת את היא קושרת החלוק, את לובשת כשהיא – ÂÈ
על ואף ימין , בכתף שבשמאל חלוקה ושפת שמאל , בכתף שבימין 
הקשר את ולהניח אחד  קשר  בהתרת חלוקה לפשוט יכולה שהיא פי 
קשר נקרא זה ואין לכך , חוששים אין מקום מכל מרובה, זמן האחר 

יום; כל אותו מתירה והיא הואיל קיימא, äëáñשל  éèeçå וכן – ÀÅÀÈÈ
שערותיה, שעל  הרשת היינו  הסבכה, חוטי  את אשה ìLåÀÆקושרת

àé÷éñt,החגורה חוטי –ìcðñå ìòðî úBòeöøe מובאים בגמרא – ÀÄÀÈÀÄÀÈÀÇÀÈ
קישורן  על  שחייבין מהן שיש  וסנדל, מנעל  רצועות לגבי דינים חילוקי

לכתחילה  שמותר ויש  לקשרן , אסור אבל  עליהן  שפטורים מהן  ויש 
וסנדל מנעל  ברצועות המותרים שהקשרים מבאר , והרמב"ם לקשרן ;

שאלו  אותן , שנועלים בשעה יום יום הרגל  על  אותן שקושרים אלו  הם
קיימא של  קשרים אינם טטוובב""));;וודאי ייווםם ïîLå((""תתווסספפוותת   ïéé úBãBðåÀÇÄÈÆÆ

בהם – שיש פי על ואף אותם; וקושרים פיהם את שכופפים עור , של
כשמתירים  בדוחק השמן  את או היין  את להוציא ואפשר  קשרים, שני 

קיימא; של  קשרים נחשבים אינם שניהם מקום מכל אחד , קשר רק
øNa ìL äøã÷eש חומה,– שמירת לשם לפיה מטלית קושרים ÀÅÈÆÈÈ

הקשר, את להתיר  מבלי המאכל  את ממנה להוציא שאפשר פי  על ואף
קיימא. של  קשר זה אין מקום øîBà:מכל  á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅ

äîäaä éðôì ïéøLB÷,הרפת של  הפתח ברוחב חבל  בשבת – ÀÄÄÀÅÇÀÅÈ
àöz àHL ìéáLa.קיימא של קשר  עושים שאין מהרפת, –oke ÄÀÄÆÅÅ

.dkldàé÷éñta éìc ïéøLB÷פי שעל דלי  בשבת לקשור  מותר – ÀÄÀÄÇÀÄÀÈ

מתירים  אלא שם החגורה את מניחים ואין שהואיל בחגורה, הבאר 

קיימא, של קשר  זה אין השאיבה, לאחר  ìáçaאותה àG ìáà– ÂÈÇÆÆ
קשור יניחוהו שמא גזירה בשבת, הדלי  את לקשור אסור  בחבל אבל 

קיימא. של הוא שהקשר ונמצא לעולם, øézîבדלי  äãeäé éaø– ÇÄÀÈÇÄ
של בחבל  כאן  שמדובר מבואר , בגמרא בחבל. אפילו דלי לקשור
אלא  לעולם, בדלי יניחנו ולא למלאכתו , לו שצריך  (אורג), גרדי 

של הוא בו שהקשר  סתם חבל משום גרדי בחבל גוזרים שחכמים
גוזר . אינו יהודה ורבי ÷øLקיימא, ìk :äãeäé éaø øîà ììkÀÈÈÇÇÄÀÈÈÆÆ

àîi÷ ìL BðéàL, בלבד לשעה קשר  אלא –åéìò ïéáiç ïéà– ÆÅÆÇÈÈÅÇÈÄÈÈ
קשר בו עשו כן  אם אלא עליו  חייבין  אין סתם בחבל  שאפילו כלומר

סתם  חבל  משום גרדי של  בחבל  גוזר אינו זה ומטעם קיימא, של

אאללייההוו"")).. ((""ששננוותת

שבקשרים. הדינים חילוקי בענין הן דיעות שתי 
:i"yx zrcl,לעולם להינתק עשוי  שאינו  היינו קיימא, של  שהוא קשר כל 

של שאינו קשר כל – חטאת. חייב בשבת, הקושרו הדיוט, מעשה הוא אפילו 
אסור רב, זמן  להינתק עשוי שאינו קיימא, של  כקשר שנראה אלא קיימא
שעשוי קשר  כל – אסור"). אבל ("פטור  פטור  הקושרו  אבל בשבת, לקשרו 

לקשרו. לכתחילה מותר  ביומו, או לקשירתו  סמוך להתירו
:s"ixd zrcl והוא לעולם, להינתק עשוי שאינו  קיימא, של שהוא קשר כל 

קשר כל  – חייב. בשבת הקושרו  והספנים, הגמלים קשר כגון אומן , מעשה
קושר אדם וכל הדיוט, מעשה אלא אומן מעשה אינו אבל קיימא, של  שהוא
אומן מעשה שהוא בקשר  הדין והוא אסור . אבל פטור  הקושרו לקיימא, כך
מותר אומן, מעשה ואינו קיימא של  שאינו  קשר  כל  – קיימא. של  אינו  אבל 

בשבת. לקשרו  לכתחילה

izdw - zex`ean zeipyn

לר  רופן  בשום  רבל  הפיזי,  הגוף  על  ישיאות  להשפיע  יכולות  תרונה  רו  מחלה 
יכולה להשפיע ישיאות על הנשמה )רו כל מונח רחא שמישהו יעדיף(

ממכתב י"ר טבת, ה'תשל"ו

והן  בגשם  הן  טובות  הזה,  בעולם  טובות  ושנים  ימים  להראיך  צאיך  לארש  לכל 
באוח, כלומא טובות בבאירות הגוף כפשוטו ובבאירות הנפש הרלוקית

ממכתב י"ר טבת, ה'תשל"ו
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קעז

zekxa zkqn ± awri oir

והדר" עוז - ברורה "שפה עם ביאור

` cenr b scote`a xfril` iax ixac mix`ean day ,`ziixa d`ian `xnbd
:xen`dàéðúc,`ziixaaìL ,øîBà øæòéìà éaøéåä úBøîLî L §©§¨©¦¡¦¤¤¥¨Ÿ¦§¨¨¥
äìélä,mik`ln ly zexnyn ylyl wlgzn dlild -ìòå[zrae-]ìk ©©§¨§©¨

øîàpL ,éøàk âàBLå àeä Ceøa LBãwä áLBé øîLîe øîLî¦§¨¦§¨¥©¨¨§¥¨£¦¤¤¡©
ycwnd zia oaxeg lr dinxi z`eapa(l dk dinxi),âàLé íBønî 'ä'¦¨¦§©

,'eäåð ìò âàLé âBàL ,BìB÷ ïzé BLã÷ ïBònîeb`yi minyny epiide ¦§¨§¦¥¨¦§©©¨¥
'be`y' 'b`yi'] db`yd zepeyl ylyne ,ezia oaxeg lr ela` jezn d"awd

db`y ,zeb`y yly b`ey 'dy cenll yi ,weqta exn`py ['b`yi'lk lr zg`
,xfril` iax siqen .xnynøácì ïîéñå,`ed el` zexnyna oigadl oniqd ± §¦¨©¨¨

ayäøîLîd,øòBð øBîç äðBLàød dxnynae,íé÷òBö íéáìk äiðL ¦§¨¨¦¨£¥§¦¨§¨¦£¦
d dxnynaeúøtñî äMàå Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéz úéLéìL[zxacn-].dìòa íòiax xn`y el` mipniq §¦¦¦¥¦§¥¦§¦¨§©¤¤¦©§¨

.okl mcew `xnba exkfedy ux`ay zexnynd md ,`ziixaa xfril`
.mipniqd mixen dxnyna wlg dfi` lr zx`an `xnbd:`xnbd zl`eyáéLç à÷ éàîoiivn mipnf el` ±éaø ©¨¨¦©¦

øæòéìàjk oiae jk oiae .oteq lr e` ,zexeny`d zligz lr mixen mipniqd m`d ,xnelk .zexeny`l ozpy mipniqa ¡¦¤¤
y meyn .mipniqd zyely lka jxevd dywéàz` [m`-]áéLç à÷ úBøîLî úlçzmipniqa xfril` iax [oiiv-] ¦§¦©¦§¨¨¨¦¦

l ,dyw ok m` ,el`àðîéñ äðBLàø äøîLî úlçz[oniq-],éì änìdxnynd zligz ixd ,oniq dl jixv recn §¦©¦§¨¨¦¨¦¨¨¨¨¦
dpey`xdàúøBà[axr-],àeäicka oniq jixv oi`e lkl xkipd onf edfe ,miakekd z`v zr `edy dlild zligz §¨
e .exikdléàz`áéLç à÷ úBøîLî óBñl ,dyw ok m` ,el` mipniqa xfril` iax [oiiv-]äøîLî óBñ ¦¦§¨¨¨¦¦¦§¨¨

,àðîéñ éì änì äðBøçàdpexg`d dxnynd seq onf ixd ,oniq el jixv recnàîîé[mei-],àeäzligzy xnelk ©£¨¨¨¦¦¨¨§¨¨
.oniq jixv epi`e lkl xkipd onf edfe ,dpexg`d dxnynd seq `ed meid

:`xnbd daiynmixen mleky e` dxnynd zligz lr mixen mleky epxaqy itk `ly] miey mipniqd oi`y i`ce `l`
,[dxnynd seq lràlàxfril` iaxáéLçl mipniqd z` [oiiv-],äðBLàø äøîLî óBñ,xrep xengd f`y ¤¨¨¦¦¦§¨¨¦¨

,äðBøçà äøîLî úlçúe,dlra mr zxtqn dy`e wpei wepiz f`yàúéòöîàc úéòöîàådxnynd rvn`le - §¦©¦§¨¨©£¨§¤§¨¦§¤§¨¦¨
.miwrev mialkd f`y ,dlild zevg epiidc ,zirvn`d

:ztqep daeyzàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -áéLç à÷ úBøîLî óBñ eäleklk ok` ± §¦¨¥¥¨§¦§¨¨¨¦
,zexnynd seql mipniq md xfril` iax ozpy mipniqdàîéz éëåd dxnynl ixd ,dywze xn`z m`e -äðBøçà §¦¥¨©£¨

éøö àìC,jk z`f ayiil yi ,lkl xkip xacde meid zligz onf edf ixdy ,oniq zzldpéî à÷ôð éàîìdfi`l - Ÿ¨¦§©©§¨¦¨
,df oniqa jxev yi oipréø÷éîì`exwl izn zrcl -òîL úàéø÷zixgy lyéðâc ïàîì[akeyy inl-]úéáa §¦§¥§¦©§©§©§¨¥§©¦

ìôà,meid ligzdy d`ex epi`eòîL úàéø÷ ïîæ òãé àìåzixgy lyúîéàliren df mc`l .[`ed izni`-] ¨¥§Ÿ¨©§©§¦©§©¥©
y ,oniqdïåékrnyiy,Bnà éãMî ÷ðBé ÷Bðéúå dìòa íò úøtñî äMàce meid ligzdy rciéø÷éìå íe÷éì ¥¨§¦¨§©¤¤¦©§¨§¦¥¦§¥¦¥§¦§¥

.rny z`ixw `xwie ezhinn cenri ±

רש"י 

.úåøîùî äùìùwlgk miwlg 'bl
mixne`y mik`ln zezk 'bl dlild
wlg lka `ed jexa yecwd iptl dxiy

:zxg` zk.âàùé âåàù âàùé:'b ixd
.äìòá íò úøôñî äùàåribd xak

ozpiyn mixxerzn mc` ipae meil aexw
:df mr df mixtqn cgi miakeydeéàî

.áéùç à÷ozpy elld mipniq
zlgza .epzp okid ux`d zexnynl

:oteqa e` zexeny`d.àåä àúøåà
:miakekd z`v

 עין יעקב - מסכת באכות 

a dpyn xyr dying wxt zay zkqn

àé÷éñt ìLå,ìcðñå ìòðî úBòeöøe,éé úBãBðåïîLå ï,øNa ìL äøã÷e.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ïéøLB÷ §¤§¦§¨§¦§¨§©§¨§©¦¨¤¤§¥¨¤¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¦
àöz àHL ìéáLa äîäaä éðôì.àé÷éñta éìc ïéøLB÷,ìáça àG ìáà;äãeäé éaøøézî.øîà ììkäãeäé éaø: ¦§¥©§¥¨¦§¦¤¥¥§¦§¦©§¦§¨£¨©¤¤©¦§¨©¦§¨¨©©¦§¨

àîi÷ ìL BðéàL øL÷ ìk,åéìò ïéáiç ïéà. ¨¤¤¤¥¤©¨¨¥©¨¦¨¨

:åéìò ïéáééç ïéà íìåòì íéé÷ äéäéù àì ,òåãé ïîæ êë ãåîòì åúåà íéøùå÷ù øù÷ ìë ïëå .äøéúîå íéòåáùå òåáù íù äçéðî íéîòôåigztn dy` zxyew
.welg:äìçúëì øúåîå àîéé÷ ìù øù÷ì éîã àì äéì éøù àîåé ìëã ïåéëã ,ïéîé óúëá ìàîù ìùå ìàîù óúëá ïéîé ìù íéøùå÷å ïàëìå ïàëì úåðåùì ïéòë
.dkaq:úùø ïéòë äéåùò ùàøä ìòù úòáâî.`iwiqt:ïäá åøùå÷ì åùàøá ïéåìú ïéèåçå áçø øåæà.oii zecepe.ïúåà ïéøùå÷å íäéô ïéôôåëù øåò ìù

:àîéé÷ ìù øù÷ éåäå äì ìèáî éìåèá åäééðéî ãç ïðéøîà àìå ,éøñéà éúøú äì úéàã â"òàå.xya ly dxicweô"òàå .äéôì áéáñ ãâá äá øùå÷ù íéîòô
:øù÷ éåä àì ä"ôà øù÷ä øúéä àìá ïäî ÷øîä àéöåäì ïéìåëéù ïéãã äì ùéù.dnda iptl oixyewïëå .àöú àìù äéðôá ìåòðì çúôä áçåøá ìáç

:äëìä.`iwiqta ilc oixyew:íúä äéì ìèáî àì àé÷éñôã ,íù éåìúå øåù÷ äéäéù øåáä éô ìò.laga `l la`:àîéé÷ ìù øù÷ éåäå íúä äéì ìèáîã
.xizn dcedi iaxøåù÷é éãøâ ìù ìáç äéì úéøù éà éøáñ ïðáøå ,íúä äéì ìèáî àìå åúëàìîì åì êéøöù éãøâ ìù ìáçá àìà äãåäé éáø øéúä àì

:íéîëçë äëìäå .óìçéî ìáçá ìáçã íéìáç øàùá éîð

`xephxa yexit

בשבת. לקשרם לכתחילה ואסור קיימא, של קשרים כעין el`eהם
:zaya mxywl dligzkl xzeny mixywdçzôî äMà úøLB÷ÆÆÄÈÇÀÅÇ

d÷eìç חלוקה שפת את היא קושרת החלוק, את לובשת כשהיא – ÂÈ
על ואף ימין , בכתף שבשמאל חלוקה ושפת שמאל , בכתף שבימין 
הקשר את ולהניח אחד  קשר  בהתרת חלוקה לפשוט יכולה שהיא פי 
קשר נקרא זה ואין לכך , חוששים אין מקום מכל מרובה, זמן האחר 

יום; כל אותו מתירה והיא הואיל קיימא, äëáñשל  éèeçå וכן – ÀÅÀÈÈ
שערותיה, שעל  הרשת היינו  הסבכה, חוטי  את אשה ìLåÀÆקושרת

àé÷éñt,החגורה חוטי –ìcðñå ìòðî úBòeöøe מובאים בגמרא – ÀÄÀÈÀÄÀÈÀÇÀÈ
קישורן  על  שחייבין מהן שיש  וסנדל, מנעל  רצועות לגבי דינים חילוקי

לכתחילה  שמותר ויש  לקשרן , אסור אבל  עליהן  שפטורים מהן  ויש 
וסנדל מנעל  ברצועות המותרים שהקשרים מבאר , והרמב"ם לקשרן ;

שאלו  אותן , שנועלים בשעה יום יום הרגל  על  אותן שקושרים אלו  הם
קיימא של  קשרים אינם טטוובב""));;וודאי ייווםם ïîLå((""תתווסספפוותת   ïéé úBãBðåÀÇÄÈÆÆ

בהם – שיש פי על ואף אותם; וקושרים פיהם את שכופפים עור , של
כשמתירים  בדוחק השמן  את או היין  את להוציא ואפשר  קשרים, שני 

קיימא; של  קשרים נחשבים אינם שניהם מקום מכל אחד , קשר רק
øNa ìL äøã÷eש חומה,– שמירת לשם לפיה מטלית קושרים ÀÅÈÆÈÈ

הקשר, את להתיר  מבלי המאכל  את ממנה להוציא שאפשר פי  על ואף
קיימא. של  קשר זה אין מקום øîBà:מכל  á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅ

äîäaä éðôì ïéøLB÷,הרפת של  הפתח ברוחב חבל  בשבת – ÀÄÄÀÅÇÀÅÈ
àöz àHL ìéáLa.קיימא של קשר  עושים שאין מהרפת, –oke ÄÀÄÆÅÅ

.dkldàé÷éñta éìc ïéøLB÷פי שעל דלי  בשבת לקשור  מותר – ÀÄÀÄÇÀÄÀÈ

מתירים  אלא שם החגורה את מניחים ואין שהואיל בחגורה, הבאר 

קיימא, של קשר  זה אין השאיבה, לאחר  ìáçaאותה àG ìáà– ÂÈÇÆÆ
קשור יניחוהו שמא גזירה בשבת, הדלי  את לקשור אסור  בחבל אבל 

קיימא. של הוא שהקשר ונמצא לעולם, øézîבדלי  äãeäé éaø– ÇÄÀÈÇÄ
של בחבל  כאן  שמדובר מבואר , בגמרא בחבל. אפילו דלי לקשור
אלא  לעולם, בדלי יניחנו ולא למלאכתו , לו שצריך  (אורג), גרדי 

של הוא בו שהקשר  סתם חבל משום גרדי בחבל גוזרים שחכמים
גוזר . אינו יהודה ורבי ÷øLקיימא, ìk :äãeäé éaø øîà ììkÀÈÈÇÇÄÀÈÈÆÆ

àîi÷ ìL BðéàL, בלבד לשעה קשר  אלא –åéìò ïéáiç ïéà– ÆÅÆÇÈÈÅÇÈÄÈÈ
קשר בו עשו כן  אם אלא עליו  חייבין  אין סתם בחבל  שאפילו כלומר

סתם  חבל  משום גרדי של  בחבל  גוזר אינו זה ומטעם קיימא, של

אאללייההוו"")).. ((""ששננוותת

שבקשרים. הדינים חילוקי בענין הן דיעות שתי 
:i"yx zrcl,לעולם להינתק עשוי  שאינו  היינו קיימא, של  שהוא קשר כל 

של שאינו קשר כל – חטאת. חייב בשבת, הקושרו הדיוט, מעשה הוא אפילו 
אסור רב, זמן  להינתק עשוי שאינו קיימא, של  כקשר שנראה אלא קיימא
שעשוי קשר  כל – אסור"). אבל ("פטור  פטור  הקושרו  אבל בשבת, לקשרו 

לקשרו. לכתחילה מותר  ביומו, או לקשירתו  סמוך להתירו
:s"ixd zrcl והוא לעולם, להינתק עשוי שאינו  קיימא, של שהוא קשר כל 

קשר כל  – חייב. בשבת הקושרו  והספנים, הגמלים קשר כגון אומן , מעשה
קושר אדם וכל הדיוט, מעשה אלא אומן מעשה אינו אבל קיימא, של  שהוא
אומן מעשה שהוא בקשר  הדין והוא אסור . אבל פטור  הקושרו לקיימא, כך
מותר אומן, מעשה ואינו קיימא של  שאינו  קשר  כל  – קיימא. של  אינו  אבל 

בשבת. לקשרו  לכתחילה

izdw - zex`ean zeipyn
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc mixcp(oey`x meil)

éðz÷ãk àîéìéà,'dpyd mreh ip`y oii mpew' xn`y -él änì ¦¥¨§§¨¨¥¨¨¦
àøîéîìyceg llek ef dpy lky i`ce ixd ,exne`l jxved dnl - §¥§¨

rnyn 'dpyd'y oeik ,'dpyd' zaiz zernyna zllkp xeaird
zxaern elit`e `idy zenk ef dpyåàì àlài`ce `l` - ¤¨¨

ote`a zxacn dpyndy'äðL' øîàc,'dpy' oii envr lr xq`y - §¨©¨¨
.llka xeaird ycege dpyd seq cr xq`py yecig yi dfaeàîìà©§¨

xne`dy ,o`kn gken -,éîc 'äðMä'k 'äðL'xne`d wx ixdy ¨¨§©¨¨¨¦
xq`p epi` 'zg` dpy' xne`d la` ,dxearae da xq`p 'dpyd'

,miycg xyr mipy `l`exne`dy o`kn gkeníBiäk énð íBé©¦§©
dépéc.cg` meik `le - ¦¥

,`xnbd dgecàìdeey 'dpy' oicy dpyndn gikedl oi` - Ÿ
'dpy' xne`a dpynd epcnrdy dn ik ,'meid'l 'mei'e 'dpyd'l

y zegcl yi ,yecig oi` 'dpyd' xne`ay meyníìBòìdpynd §¨
ote`a zxaecnå ,'äðMä' øîàcc `ed yecigdClä àîéúc eäî §¨©©¨¨§©§¥¨©¥
íéðMä áBø øçàezpeek dzid 'dpyd' xn`yk mby xne` iziid - ©©©¨¦

mipyd aex xeriyk,øeaò eäa úéà àìåseq cr `l` xq`i `le §Ÿ¦§¦
,a` ycegïì òîLî à÷s` xq`pe eixac llka dpyd lky ¨©§©¨

.dpyd y`x cr dxeaira
aezky enk zehiny ray mipen eid bdep laeid didy onfa`xwie)

(g dkEide minrR raW mipW raW mipW zzAW raW Ll Yxtqe'§¨©§¨§¤©©§Ÿ¨¦¤©¨¦¤©§¨¦§¨
miyingd zpye ,'dpW mirAx`e rWY mipXd zzAW raW ini Ll§§¥¤©©§Ÿ©¨¦¥©§©§¨¦¨¨
enk ux`d zk`lna dxeq` dzid `id mby laeid zpy `id

aezky(`iÎi dk `xwie)laFi 'ebe dpW miXngd zpW z` mYWCwe'§¦©§¤¥§©©£¦¦¨¨¥
z` Exvwz `le Erxfz `l mkl didY dpW miXngd zpW `ed¦§©©£¦¦¨¨¦§¤¨¤Ÿ¦§¨§Ÿ¦§§¤
eidy my lr 'laei' z`xwpe .'dixfp z` Exvaz `le digitq§¦¤¨§Ÿ¦§§¤§¦¤¨

aezky enk xteya da mirwez(h dk `xwie)drExY xtFW Yxarde'§©£©§¨¨§¨
lkA xtFW ExiarY mixRMd mFiA Wcgl xFUrA iriaXd WcgA©Ÿ¤©§¦¦¤¨©Ÿ¤§©¦ª¦©£¦¨§¨
jk jezne .laei `xwp xteyd epnn dyrpy li`d oxwe ,'mkvx ©̀§§¤
eze` mipeny iptn 'laei' `xwp zehiny ray ly xefgn lk
'cg` laei mreh ip`y oii mpew' xne`d okle .eteqa laei zeyrl
`l` xq`idl ezpeek oi` 'df laei' xn` m`e ,dpy miyingl xq`p
laeid zpy mb m` df ote`a zwtzqn `xnbde ,laeid seq cr

.oldlcke `l e` da mb xq`pe llka
,eäì àéòaéàe` rax`e mixyr zpya oebk laeid rvn`a cnr ¦©§¨§

e laeil ynge mixyrøîàmpewìáBé' íòBè éðàL ïééxq`py 'df ¨©©¦¤£¦¥¥
,laeid seq créàî,miyingd zpy ly dpic dn -íéMîç úðL ©§©£¦¦
íéMîç éðôìkoeayg z`e diptly mipyl zkiiy `id m`d - §¦§¥£¦¦

ok m`e ,laeid xg`y dpyn wx zepnl miligzn d`ad dhinyd
,da s` xq`p `edíéMîç øçàìk Bàdpey`x dpyk zipnpy - ¦§©©£¦¦

diptly laeid zepyl zkiiy dpi`e dixg`ly dhinyd oeaygl
.da xq`p epi`e

:opaxe dcedi iax zwelgna wtqd z` dlez `xnbd
àéðúc ,òîL àz`ziixaaïðaøå äãeäé éaøc àzâeìt.laei oic iabl ¨§©§©§¨§§¨§©¦§¨§©¨¨

dxeza aezk,'äðL íéMîçä úðL úà ízLc÷å',opax dfn miyxece §¦©§¤¥§©©£¦¦¨¨
äðBî äzà íéMîçä úðLzpy zxeza `l` zipnp laeid zpy oi` - §©©£¦¦©¨¤

,xary laeid ly miyingdäðBî äzà éàåzeidl dze`úðL §¦©¨¤§©
úçàå ,íéMîçdpyd mb didz miyingd zpy dzeidl sqepay - £¦¦§©©

,`ad laeil zg`dòeáL ïéðîì äìBò Bðéà ìáBé eøîà ïàkî- ¦¨¨§¥¥¤§¦§©¨©
mipy yy zepnl miligzn laeid zpy xg`l `l` ,d`ad dhiny

.dhiny ziriay dpy odixg`eïéðîì äìBò ìáBé øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¤§¦§©
òeáLhinyd ly dpey`x dpyk zipnp laeid zpy -,d`ad d ¨©

dpyde mipy yng cer wx zepnl mitiqen laeid zpy xg`le
,ef zwelgna ielz wtqd `vnpe .dhiny `id odixg`ly
xeq` diptly mipyd mr zipnp laeid zpyy minkg zhiyly
dhinyl zipnp `idy dcedi iax zhiyle ,laeid zpya

.xzen ,dixg`ly
:opaxe dcedi iax zwelgna oecl dtiqen `ziixad

Bì eøîàminkgøîBà àeä éøä ,äãeäé éaøìdxeza xn`p ixd - ¨§§©¦§¨£¥¥
dhinyd zyxtaEãN òøæz íéðL LL'LnxM xnfY mipW WWe ¥¨¦¦§©¨¤§¥¨¦¦§Ÿ©§¤

,'ux`l didi oFzAW zAW zriaXd dpXaE Dz`EaY z` Ytq`e§¨©§¨¤§¨¨©¨¨©§¦¦©©©¨¦§¤¨¨¤
xzeny mipy yy yi ziriayd zpy iptly aezkd zernyne

,oda cearlå`ad reay oipnl dler laeid zpyy jixaclïàk ïéà §¥¨
Lîç àlàlaeid iptn ux`d zzaey dpey`x dpya ixdy - ¤¨¨¥

mipy yng wx yi odipiay `vnpe dhinyd iptn ziriayd dpyae
.ux`d z` cearlíäì øîàdcedi iaxíëéøáãìmixaeq mz`y ¨©¨¤§¦§¥¤

dkenqd dhinya mbe zehinyd lka mixacn el` miweqty
,xg` weqtn dyw didi ,laeiløîBà àeä éøäike' dyxtd jynda £¥¥§¦

z` sq`p `le rxfp `l od zriaXd dpXA lk`P dn Exn`zŸ§©Ÿ©©¨¨©§¦¦¥Ÿ¦§¨§Ÿ¤¡Ÿ¤
ziXXd dpXA mkl izkxA z` iziEve ,Epz`EaYúà úNòå §¨¥§¦¦¦¤¦§¨¦¨¤©¨¨©¦¦§¨¨¤

ì äàeázäìL'íéðMä Ldcina d`eazd gnvz ziyiyd dpya - ©§¨¦§Ÿ©¨¦
zpye ziyiy dpy ,mipy yelyl jxevd z` wtql ick da `diy
dhinya `ldy dywe ,xivwd cr zipiny dpye dhinyd

laeil zncewdéøäyiòaøà ïàkoda lek`l jixvy mipy £¥¨©§©
,dhinyd zpye ziyiyd dpy epiidc ,dhiny axr ly d`eazdn

.xivwd cr laeid ixg`y dpyde dixg` d`ad laeid zpyeàlà¤¨
c evxzz i`ceòeáL éðL øàLa dî÷Bàì àkéàz` cinrdl yiy - ¦¨§§¨¦§¨§¥¨©

dhinya mpn`e ,laei mdixg` oi`y dhinyd ipy x`ya weqtd
,mipy rax`l dkxa ieeiv jixv dpexg`énð éìécxnelk ,mb ily - ¦¦©¦

izhiyl epnn mziywdy 'LcU rxfY mipW WW' weqtd z` mb¥¨¦¦§©¨¤
,yng `l` o`k oi`yòeáL éðL øàLa dî÷Bàì àkéàyi - ¦¨§§¨¦§¨§¥¨©

laeid xg`y dpey`x dhinya mpn`e ,zehiny x`ya cinrdl
.dcyd z` cearl mipy yng wx eidi

,dpyna epipy'eë øeñà çñtä ãòxne` xi`n iax gqtd iptl cr ©©¤©¨
:`viy cr xeq` xne` iqei iax ribiy cr xeq`

:iqei iaxe xi`n iax zehiya dxizq dywn `xnbd
déLôð Léðéà ìéiòî àì øáñ øéàî éaøc ,àøîéîì§¥§¨§©¦¥¦¨©Ÿ§©¥¦¦©§¥
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ממכתב אבנו הזקן: "באם כגון דר צאיך להודיע, כי יום רשא עשה ה' לנו יום יט 
יום הלולר אבר של אבנו הקדוש נשמתו-עדן,  ג' שהוכפל בו כי טוב,  יום  כסלו, 
פסוק  שהתחלתי  קודם  נפשי',  בשלום  'פדה  בפסוק  תהלים  בספא  וכשקאיתי 

שלרחאיו – יצרתי בשלום מד' שלום
היום יום י"ט כסלו

 גמאר עם בירוא - מסכת נדאים  
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קעט

miwxt dyelya` cenr `q sc ± iriax wxtmixcp
.éðú÷ãë àîéìéàrnyn - "dpyd" xn`c oeik !`hiyt ?xninl il dnl ,"dpyd" xn`c

,xn`w ef dpyddxeaire.ied llka inpøåáéò åäá úéà àìå.`w ,dxeaira xqzil `le

.edn laei mreh ipi`y oii mpew xne` dide laei ly dpya cner did :ol rnynúðù
.íéùîç éðôìë íéùîçxzenexg`l `l` dielir xq`w `l edi`c ,miyng zpya inp

zpyac ,xeq` inp miyng zpya e` .miyng

.`ad laei ligzn miyngúðù äðåî äúà éàå
úçàå íéùîçzepnl ligzz `ly .fly mipy '

`dz `ly ,dnvr laeid zpya d`ad dhiny

zg` dpenzpylp,'dpylezpy dixg` d`ad

dpen `dz zg`e miyng zpyl `l` .dipy `"p

p zpye ,zg`zipnp dnvr 'laeiloi`y ,xary

.opixn`ck ,`ad reay oipnl dleräìåò ìáåé
.òåáù ïéðîìzpyc.o`kle o`kl dler miyng

.'åëå åì åøîàzpyy ,ok m`oipnl dler laei

ly oey`x reaya dyng `l` epi` - reay

- laei `idy dpey`x `idy dpydy ,laei

,da rexfl xeq`ziriayde`idy ,dxeq` inp

.drixfl dyng `l` dpi`e ,dhinyíäì øîà
øîåà àåä éøä íëéøáãìúùòåäàåáúä úà

.íéðùä ùìùì,ziriay dpye ,ziyy dpy

zipinyelaei oi` zxn` [inp] i`e .dzxivw cr

,mipy drax` o`k ixd - reay oipnl dler

g"n zpy ?cvik .mipy rax`l zeyrl dkixvy

ziyyl dkixv dly d`eaze ,ziyy `id

,dhiny `idy ryze mirax` zpyle ,dnvr

miyng zpyle ,laei `edy miyng zpyle

i`de .mipy rax` ixd - xivwd cr zg`e

oipnl dler laei xn`c b"r`c ,jxtinl `ki` inp dcedi iaxlc ,`id lkd ixacl `kxit

.mipy rax` inp eede ,drixfa `ed xeq` mewn lkn -.àìàinwe`l `kil lkd ixacl

`le .laei ly ziriay dhinya `le ,zehinyd yya reay ipy x`ya `l` `xw i`dl

`xwl dil opinwen - mipy yy il zkxtc inp icicl .opaxl `le icicl `l ,llk `iyw

.laeil dkenqd dpey`x dhinya `le ,oihiny x`ya reay ipy x`ya'éðúîøîà
.òéâéù ãò øåñà çñôä ãò íòåè éðéàù ïéé íðå÷.lkd ixacl.àöéù ãò øåñà àäéù ãò

."gqtd lk `viy cr" xn`c rnync.çñô éðô ãò.`viy cr rnyne ,ribiy cr rnyn

.òéâéù ãòdiytp yipi` liirn `l :xaqwc
à÷éôñì
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"dpyd"c `hiyt - hay-rnyn dpyd y`x cr.òîùå.dpydk dpy dpindipic i`c

y"kmipy aexk ,ycg xyr mipya `l` dxeara xqzn `l - "zg` dp.åäîjld `nizc

.mipy aex xg`,mipy aexk `l` xqzil `l - "dpyd" xn`c b"r`c :`nipe ,xear oda zilc

l"nw.ïéðòìå.dkld"cg` mei"k - "mei"c `xnegl opihwp - `hiyt` `l oiirac oeik

zrl zrn xeq`e ,inc.àéòáéàmpew xn` edl

.i`n laei mreh ip`y oiioicdk xn`wc e`l

ik ,lirlc oiira `hiyt` `lc oeik `dc ,`pyil

jiiy `le ,dipic "cg` laei"k - "laei" xn`

e` miyng iptlk miyng zpy i` `iranl

"df laei" xne`a `kd `l` .miyng xg`lk

oiira xwirc meyn ,dipyila wc `le .opiwqr

dpi`y ,miyng iptlk miyng zpy i` `l` `zil

cr dhiny oiyer oi`y ,`ad laei oeaygl llk

laei rvn`a i`wc xcep jklid ,raye miyng

,miyng xg`lk e` .da xqzin - "df laei" xn`e

xg`ly dhiny oeaygl dler dpy dze`y

llkn miyng zpy oi`y ,da xzen xcepe ,miyng

xary laei.àìå.zg`e miyng zpyzpy oi`y

zipnp `dzy cr dhiny oiprl zipnp miyng

ly zg` dpyle ,xary laei ly miyng zpya

laei eze` xg`y dhiny.éøäyy xne` `ed

.'eke rxfz mipyxeqi` mcew mlerlc rnync

dhinya jixacle ,mipy yy rexfl xzen ziriay

ixdy ,mipy yng `l` xzen epi` laeid xg`ly

`dz mipy yy eribiyke ,drixfa xeq` laeid

dhinyd zpy ziyy dpy..íëéøáãì
`ed ixd ,rnyn mipy edleka `xwc ekl `xiaqc

,h"n zpy ly dhinya dinwe`l `kil oigxk lre ,"mipyd ylyl d`eazd zyre" xne`

`ki` `l` .`"p ly xivwd cr `"pe ,'pe ,h"ne ,g"n witqiy jixv g"n ly rxf ixdy

,mipy ylya ibq `peb i`d ikae .eiptln laeil jenq epi`y ,reay ipy x`ya dinwe`l

xivwd cr zipinyle ziriayle ziyyl witqi ziyy ly rxfdyyy"c `xw i`d .inp ilic .

laeil jenq epi`y ,reay ipy x`ya dnwe`l `ki` - dipin il eziywn `wc "rxfz mipy

eixg`n.'éðúîcr.ribiy cr xeq` gqtdllka cr `le cr :rnyn mc` ipa oeylccr .

elek `diy cr :rnync .`viy cr xeq` `diy.ãòcr xeq` xne` xi`n 'x gqtd ipt

.ribiyseq iptly cg` rbx cr - "ipt cr"c xninl `ki`c idpc xi`n iaxl dil `xiaqc

iyilye ipy meic `witql diytp yipi` zign `lc ,opixn` `l - xn`w gqt ly oexg`d mei

xn`w oey`x mei iptl - "gqtd ipt cr" xn`w ike .gqtd ini x`ye.éáøcr xne` iqei

.`viy`witql diytp yipi` zignc dil `xiaqc( .ãò.ribiy cr `l` xeq` epi` wiqnd cr xivad cr xivwd`nrh ipzwcke ,"`diy cr" xn` elit` ,xnelk.äæepnfy lk llkd

.reaw,reaw epnf oi`y lke .ea envr xqe` - exeqi` jynd onf rcic oeikc ,`viy cr xeq` - "`diy cr" xn` ik ,mini dray dxez ea drawy gqt oebk ,reaw onf ezkyndl yiy ,xnelk

davw el oi`y onfa envr xqe` mc` oi`y ,ribiy cr `l` xeq` epi` - "`diy cr" xn` 'it` ,xzei `le onf eze` oikynp ediy reaw onf mdl oi`y xivae xivw oebk.'îâ(i`n) `xninl

.'eke `witql diytp yipi` liirn `l xaq xi`n 'xcoizipzna opiyxtck( .éúù.zepa izkzke zk lkl dphwe dlecb ,miyp izynzkay dlecb" `nlic iwetql `ki`c .zexeq` olek .

`witql diytp yipi` zign `nl` .xn`w "dipy.ïìåë.zexzenxn`w "zelecbay dlecb" i`cec opixn` - "dlecb" xn`w ike ,`witql diytp yipi` zign `lc.úôìçåî.dhiyd

ozhy etilgd o`k..àéðúäå`zegipa.ïéðòìå.dkld.ribiy cr `l` xeq` epi`y - "gqtd ipt cr" xne`a opihwp - iqei iaxk dkld iqei iaxe n"xc ol `niiwe ,edl opiktnc oeik

) mzd 'iwqne ,iccd` 'ipzn ipd inp opinx oiyecwc "xne`d" 'tac b"r`e.dq scxaq n"xc ,ibilt `nlra `pyila `l` ,ibilt `witql diytp yipi` liirna e`l 'ipznac ,jetiz `l mlerl :(

"gqtd ipt cr"
cr
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éðú÷ãk àîéIéà¯øîàc åàI àJà ?àøîéîI éI änI ¦¥¨¦§¨¨¥¨¨¦§¥§¨¤¨¨©£©
éîð "íBé"å ,éîc "äðMä"k "äðL" :àîIà ."äðL"¨¨©§¨¨¨§©¨¨¨¥§©¦
àîéúc eäîe ,"äðMä" øîàc íIBòI ,àI .déðéc "íBiä"k§©¦¥¨§¨©£©©¨¨©§¥¨
òîLî à÷ ,øeaéò eäa úéà àIå ,íéðMä áBø øçà CJä©¥©©©¨¦§¨¦§¦¨©§©
úðL ,éàî "IáBé íòBè éðàL ïéé" øîà :eäI àéòaéà .ïÏ¦©£¨§£©©¦¤£¦¥¥©§©
àéðúc ,ù"ú ?íéMîç øçàIk Bà íéMîç éðôIk íéMîç£¦¦§¦§¥£¦¦¦§©©£¦¦§©§¨
íéMîçä úðL úàízLc÷å" :ïðaøå äãeäé éaøc àzâeIt§§¨§©¦§¨§©¨©§¦©§¤¥§©©£¦¦
úðL äðBî äzà éàå ,äðBî äzà íéMîçä úðL "äðL̈¨§©©£¦¦©¨¤§¦©¨¤§©
.òeáL ïéðîI äIBò Bðéà IáBé :eøîà ïàkî .úçàå íéMîç£¦¦§©©¦¨¨§¥¥¤§¦§©¨©
éaøI BI eøîà .òeáL ïéðîI äIBò IáBé :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¤§¦§©¨©¨§§©¦

"EãN òøæz íéðL LL" øîBà àeä éøä :äãeäé¯ïéàå §¨£¥¥¥¨¦¦§©¨¤§¥
øîBà àeä éøä ,íëéøáãI :íäI øîà !Lîç àJà ïàk̈¤¨¨¥¨©¨¤§¦§¥¤£¥¥

"íéðMä LILI äàeázä úà úNòå"¯!òaøà ïàk éøä §¨¨¤©§¨¦§©¨¦£¥¨©§©
éîð éIéc ,òeáL éðL øàLa dî÷BàI àkéà àJà¯àkéà ¤¨¦¨§§¨¦§¨§¥¨©¦¦©¦¦¨

.'åë "øeñà çñtä ãò" .òeáL éðL øàLa dî÷BàI§§¨¦§¨§¥¨©©©¤©¨
déLôð Léðéà Iéiòî àI øáñ øéàî éaøc àøîéîI§¥§¨§©¦¥¦¨©¨§©¥¦¦©§¥
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נדאים. פאק שמיני - קונם יין - דף סר עמוד ר - מתוך מהדואת "רבן ישארל - )שטיינזלץ(" 
אש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

מבורא דעת כמה מהרחאונים שברמת יכלו להדליק המנואה גם בשרא השמנים 
שבהיכל, כיוון שטומרה דחוייה בציבוא, רלר שאצה הקדוש-באוך-הור להארות 
חיבתן של ישארל שתתקיים המצווה מן המובחא והור-הדין בטהאה בכללותה 

שיש להדא בזה
ממכתב ח"י כסלו, תשט"ו
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miwxtקפ dyelyaa cenr `q sc ± iriax wxtmixcp
.à÷éôñì`kilca i`ce - "ribiy cr" e` "`viy cr" rnyn i` iwetql `ki`c oeikc

."ribiy cr" epiidc ,xcpd zrya ezrca xdxd `witq.àöéù ãò øîåà éñåé éáøå:xaqc

.xn`w "`viy cr" `ny iwetql `ki`c ,`witql diytp yipi` liirn'îâàøîéîì
.'åëå øéàî éáøã.ziyixtck.úåðá éúéë éúùzg` lke ef xg` ef `ypy ,miyp izyn

.zepa izy dcliéøáã 'åëå õåç úåøåñà ïìåë
.øéàî éáøyipi` liirn xi`n iax xaqwc

xdcfi` `lc ,`witqlqex`doiyeciw zrya

id opirci `lc li`ede .lewlw icil izil `lc

.zexeq` olek - yciw ediipinäðè÷ä ïî õåç
.úåðè÷áù.dlecb my dl zil lkd ixaclcéáø

.'åëå úåøúåî ïìåë øîåà éñåéliirn `l xaqwc

.`witql diytp yipi`.äèéùä úôìçåî,xnelk

xi`n iaxl :`ni`e ,mixcpc oizipzn jit`

.'ek yipi` liirn.àéðúäå.ztlgenc ,`zegipa

.òåá÷ åðîæù ìë ììëä äæ.milbx oebk.àöéù ãò
.`witql diytp yipi` liirn xaqwcéðúî'

ãò ïéé íòåè éðéàù íðå÷ øîà.øéöáä.miapr ly

.÷éñîä ãò.mizif ly dhiwlåðîæ ïéàù ìëå
.òåá÷itixga eed oipnfc ,xivae xivw oebkoipnfe

.ilt`a eed.õé÷ä ãò,mip`z zhiwl zry cr

rnyn mdipy - "uiwd `diy cr" xn`y e`

qipkdl mrd ligziy cr `l` xqe` epi`c

.uiwd zligza edfe ,zelklka mip`zãò øîà
.úåòåö÷îä åìôëåéù ãò øåñà õé÷ä øåáòéùcr

,mip`zd oda evvwy mipikqd oilitkny

milkd z` oiltwn :enk ,oze` oiripvne)zay

.biw scoze` uxegy cr - eltwiy :xg` oipr .(

`xhil enk ,h"ihxiy oze` oiyere uitewa

oeyle .zerivwef oigipny my lr - "elitki"

rnyn - "elitwi"e "xeariy" ediiexze .ef lr

.uiwd seqa'îâ.íéáðò ìù äìëìë àìå,rnyn

`l - uiwl xzl`l jenq ied xivady it lr s`

`l` ,miapr ly dlklkl oeekzp dfy opixn`

.mip`z cr `l` xeq` epi` i`ceììëá íéáðò
.íéðàú.mip`z llka eed `l jkld ,mip`zl llk enc `le ,oikqa `l` cia evvwn `l miapr .miapr ly dlklk cr xeq`e.ïããøéî éë éîð íéáðòoixyepy ,dti dti oilyaznyk

.mip`z llka eed jkld ,mip`zk `cia inp evvwn - leky`d on miapr.úåòåö÷îä áåø åìô÷åä àðú.zepli`ae zecya exiizypy mip`z oze`
úåøúåî
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oizipzn ,`ibeq `idd metle .rnyn `gqt iptznc cr :xaq iqei iaxe ,rnyn `gqt inw cr

`ibeqa `xnzi` `ibeq jdc oeik ,ikd elit` .`viy cr :xaq iqei iaxe ,`niiw `niiwck

mixcpc-.xnzi` `zkeca e`lc ,mzdc `ibeq `iddn ith dielir jnqnl `ki`c rnyn

axd la` .dkxal epexkf oeniin xa dyn epiax axd zrc `ede .`ibeq jd ik `ipz `dc :cere

`ibeqk wqt dkxal epexkf ongp xa dyn epiax

"ipt cr"a xn` iqei iaxc ,jetiz `lc ,mzdc

dizek opihwpe ,`viy cr xeq`.inlyexi .raw

cr mreh ip`y oii mpew" xn`e epa dzynl onf

xg`n e` ,reaw epnfy ink ""ipa dzyn `diy

`le ?reaw epnf oi`y ink ezegcl lekiy

`xnegle ,`hiyt`.'éðúî`diy cr uiwd cr

.zelklka qipkdl mrd eligziy cr uiwdonf - uiw

oivvewy itl uiw dil ixwe ,mip`z zexit zhiwl

cr" e` "uiwd cr" xn`c oeikc ipzwe .cia oze`

,zelklka qipkdl mrd eligziy cr - "`diy

reaw opnf oi`y itl ,xzei `leeltwiy cr .

jezgl micgein mdy mipikqd .zerevwnd

.zerevwn oi`xwp oilebir odn miyeryk ,mip`zd

aizkc ,zerevwn ipikql `xw ixwc ogky` ikde

)cn ediryioilebird s`e ,"zerevwna edyri" (

ony lr ok mi`xwp onvr.'îâly dlklk

.mip`zdiexw ozhiwl cia zevvwp ody itly

ovvwn `lc meyn ,miapr ly dlklk `le .uiw

`ixwn dkizg `idde ,oikq ici lr `l` `cia.

íéáðò.`cia ovvwn occxin ikivwer eyaiyk

exwn cia oivvwp md s` - miaprd.
zexzen
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:øáñ éñBé éaøå .à÷éôñIdéLôð Léðéà Iéiòî.à÷éôñI ¦§¥¨§©¦¥¨©§©¥¦¦©§¥¦§¥¨
:éäðéîøe,íéLð ézMî úBða ézék ézL BI LiL éî §¦§¦¦¤¥§¥¦¥¨¦§¥¨¦

äIBãb íà òãBé éðéàå ,äIBãbä éza úà ézLc÷ :øîàå§¨©¦©§¦¤¦¦©§¨§¥¦¥©¦§¨
äpè÷ íàå ,úBpèwaL äIBãb íà ,úBIBãbaL¤©§¦§¨¤©§©§¦§©¨

úBpèwaL äIBãbä ïî äIBãb àéäL úBIBãbaL¯ïJek ¤©§¤¦§¨¦©§¨¤©§©¨
éaø .úBpèwaL äpèwä ïî õeç î"ø éøác ,úBøeñà£¦§¥¦©§©¨¤©§©©¦
!úBIBãbaL äIBãbä ïî õeç ,úBøzeî ïJek :øîBà éñBé¥¥¨¨¦©§¨¤©§
úôIçeî :áø øîà éîécáà øa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©©§¦¦¨©©§¤¤
øîàå òeá÷ BpîfL Ik ,IIkä äæ :àéðúäå .ähéMä©¦¨§¨©§¨¤©§¨¨¤§©¨©§¨©
:øîBà éñBé éaøå ,àöiL ãò :øîBà î"ø ,"éðôI ãò"©¦§¥¥©¤¥¥§©¦¥¥

.òébiL ãò'éðúîãò" "øéöaä ãò" "øéöwä ãò" ©¤©¦©©©¨¦©©¨¦©
"÷éqnä¯Ik :IIkä äæ .òébiL ãò àJà øeñà Bðéà ©©¦¥¨¤¨©¤©¦©¤©§¨¨

"òébiL ãò" øîàå ,òeá÷ BpîfL¯,òébiL ãò øeñà ¤§©¨©§¨©©¤©¦©¨©¤©¦©
"àäiL ãò" øîà¯Bpîæ ïéàL Iëå .àöiL ãò øeñà ¨©©¤§¥¨©¤¥¥§¨¤¥§©

"òébiL ãò" øîà ïéa "àäiL ãò" øîà ïéa ,òeá÷¯ ¨©¥¨©©¤§¥¥¨©©¤©¦©
àäiL ãò" "õéwä ãò" .òébiL ãò àJà øeñà Bðéà¥¨¤¨©¤©¦©©©©¦©¤§¥

"õéwä¯ãò" .úBIkIëa ñéðëäI íòä eIéçúiL ãò ©©¦©¤©§¦¨¨§©§¦§©§¨©
"õéwä øBáòiL¯.úBòeö÷nä eIét÷iL ãò'îâ:àðz ¤©£©©¦©¤©§¦©©§¨¨

eøîàL äIkIk¯IL äIkIk àIå ,íéðàz IL äIkIk:àéðz .íéáðòõéwä úBøétî øãBpä¯ ©§¨¨¤¨§©§¨¨¤§¥¦§Ÿ©§¨¨¤£¨¦©§¨©¥¦¥©©¦
àJà øeñà ïéàáùø .íéðàúa":øáñ÷ ?àn÷ àpúc àîòè éàî .íéðàz IIëa íéáðò :øîBà â ¥¨¤¨¦§¥¦¥£¨¦¦§©§¥¦©©§¨§©¨©¨¨¨©

áùø .àãéa ïövwéî àI íéáðò ,àãéa ïövwéî íéðàz"¯ ïãcøéî ék ,éîð íéáðò :øáñ âïövwéî §¥¦¦©§¨¦¨£¨¦¨¦©§¨¦¨¨©£¨¦©¦¦¦©§¨¦©§¨
.úBòeö÷nä áBø eIétëiL ãò :àðz ."úBòeö÷nä eIôkiL ãò õéwä øBáòiL ãò" .àãéa¦¨©¤©£©©¦©¤¦¨§©©§¨¨©¤©§¦©©§
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נדאים. פאק שמיני - קונם יין - דף סר עמוד ב - מתוך מהדואת "רבן ישארל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       אש"י

  אגרות קודש 
 ב"ה,  כ"ג כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' י"ד כסלו, בו כותב אשר ישנו סברא לקבוע חתונת בתו תחי' בחצי 
השני דחדש טבת,

והנה לדעתי יש להשתדל לקבוע החתונה בחדש אדר או ניסן, ואם בחדש שבט אזי בחציו 
הראשון. בחדש אדר הרי כל החדש חדש של שמחה וכמבואר בקרא.

אינו כותב במכתבו הטעם לחציו השני דוקא של חדש טבת, ואפשר שהוא מטעם חופת כו' 
אבל ידוע פסק נשיאינו רבוה"ק וכן שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר בשם אדמו"ר הצ"צ, אשר לא 

הקפידו על חופת נדה, ואיך שיחליטו יה"ר מהשי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה המחכה לבשו"ט.
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קפר

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

à÷éôñìm` ea wtzqdl yiy xaca aeigl envr qipkn mc` oi` - ¦§¥¨
cr wx xq`p 'gqtd iptl cr' xne`d jkitle ,eixac llka `ed
envr gqtd la` ,eixaca llkp i`ce df onf cry gqtd zligz
.dfl oeekzd `ly mileze ze`ceea eixac zernyna llkp epi`

à÷éôñì déLôð Léðéà ìéiòî øáñ éñBé éaøåenvr qipkn mc` - §©¦¥¨©§©¥¦¦©§¥¦§¥¨
,`xnbd zl`ey .gqta s` xeq` okle ,wtql eixacaéäðéîøe§¦§¦

epipyy ,jtidl dler dpnny oiyeciwa dpyna mzwelgnn
oiyeciwa dpyna(:cq)íéLð ézLî úBða ézék ézL Bì LiL éîin - ¦¤¥§¥¦¥¨¦§¥¨¦

,zepa izy zg` lkn el eclepe miyp izy `ypyøîàådf oeyla §¨©
ézLc÷el ycwn ippdy el izxn`e izepan zg` z` mc`lúà ¦©§¦¤

äìBãbä éza,zelecbd izepan inl oiyeciwd zrya el izyxite ¦¦©§¨
,izpeekòãBé éðéàåxkef ipi` eykre -íàzad z` el izyxit §¥¦¥©¦

dúBìBãbaL äìBãbolekn dlecbd `idy dpey`x zkay dlecbd - §¨¤©§
,'dlecb' z`xwp i`ceaeúBpèwaL äìBãb íàz` el izyxity e` - ¦§¨¤©§©

dlecb `idy oeik ,'dlecb' z`xwp `id s`y dipy zkay dlecbd
,dly zkaúBìBãbaL äpè÷ íàådphwd z` el izyxity e` - §¦§©¨¤©§

`id s` mewn lkn dly zka dphw `idy s`y ,dpey`x zkay
oeik 'dlecb' z`xwp,úBpèwaL äìBãbä ïî äìBãb àéäLip` oi`e ¤¦§¨¦©§¨¤©§©

mircei oi`e dny z` izyxite 'dlecb' el izxn`y wx `l` xkef
.yi` zy`k dxeq`d inúBøeñà ïlekmixg`l `ypdloziy cr ¨£

,hb ycwnd odl.øéàî éaø éøácyi odn zg` lk lry enrhe ¦§¥©¦¥¦
eixaca llek mc`y xg`n ,yexita yciw dze` `ny wtzqdl
dl `xwy xyt` zepadn zg` lk ,oky oeike ,miwteqn mixac s`

,dycwny el yxite oiyeciwd zrya 'dlecb'äpèwä ïî õeç¦©§©¨
úBpèwaL.dxeq` dpi`e 'dlecb' z`xwp dpi` i`ceayéñBé éaø ¤©§©©¦¥

úBøzeî ïlek øîBàúBìBãbaL äìBãbä ïî õeçmc` oi`y oeik - ¥¨¨¦©§¨¤©§
zrya dl `xwy xg`n ok lr ,wtq icil eixaca envr qipkn
dlecbd ly dny z` yxit i`ce 'dlecbd iza' oiyeciwd
e` zelecbay dphwd z` yxtn did m`y meyn ,zelecbay
yygn 'dlecb' mya llk dl `xew did `l ,zephway dlecb
zrcy dpynd on dler ixd .wtql qpkie yxit in z` gkyi `ny
iax zrce wtq icil eixaca envr qipkn mc`y `id xi`n iax

.o`k epipyy dnn jtidl edfe ,qipkn epi`y `id iqei
,`xnbd zvxznúôìçeî áø øîà éîécáà øa àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©©§¦¦¨©©§¤¤

ähéMäxi`n iax zrcly oiyeciwa dpynd ixack `id zn` - ©¦¨
o`ke ,`l iqei iax zrcle wtq icil eixaca envr qipkn mc`
xaeqd `ed xi`n iax mlerle ,mzhiy `pzd silgd mixcpa
envr qipkn mc`y oeik `viy cr xeq` 'gqtd iptl cr' xne`dy
mc` oi`y oeik ribiy cr xeq`y xaeqd `ed iqei iaxe ,wtq icil

.wtq icil envr qipkn
:ax xn` inica` xa `pipg iax ixacl di`x d`ian `xnbd

àéðúäå,`ziixaa epcnl oke -ìk ,ììkä äæxacòeá÷ BpîfLoebk §¨©§¨¤©§¨¨¤§©¨©
,mini dray mlerl reaw epnf jyny gqtd bgéðôì ãò øîàå§¨©©¦§¥

,xac eze`øîBà øéàî éaøxeq`øîBà éñBé éaøå ,àöiL ãòxeq` ©¦¥¦¥©¤¥¥§©¦¥¥
wx,òébiL ãò,dpyna o`k `aendn jtidl mzhiyy yxetn ixd ©¤©¦©

.oiyeciw zkqna dpyndk `l`

äðùî
'gqtd cr' xn` m` ielzy 'gqtd cr' xne`d ipic dpyy xg`l
oeyl efi`a welig oi` minrty `pzd yxtn ,'gqtd `diy cr' e`
onf oi`y xaca epiide ,ribiy cr `l` xq`i `l ote` lkae xn`i

.reaw ekiynd

mreh ip`y oii mpew' xne`døéöwä ãòxn`y e` ,'mihig lyãò' ©©¨¦©
øéöaäe` ,'miapr ly÷éñnä ãò'cr' xn` m` s`e ,'mizif ly ©¨¦©©¨¦

el` lka ,'xivwd `diy,òébiL ãò àlà øeñà Bðéàxivwdy oeikn ¥¨¤¨©¤©¦©
`pzd yxtny enke ,gqt enk reaw onf mikynp mpi` xivade

.jlede
ìk ììkä äæxacòeá÷ BpîfL,reaw ekx` jyny -òébiL ãò øîàå ¤©§¨¨¤§©¨©§¨©©¤©¦©

gqtd cr' xn` m` oebk ,df xacdray gqt ly epnf mlerly ,'
,mini,òébiL ãò øeñàxn` m`eàäiL ãò øîàcr' oebk ,df xac ¨©¤©¦©¨©©¤§¥

,'gqtd `diyòeá÷ Bpîæ ïéàL ìëå .àöiL ãò øeñàjyn oi`y - ¨©¤¥¥§¨¤¥§©¨©
ax onf mikynp minrty wiqnde xivad xivwd oebk ,reaw ekx`

,hren onf minrteàäiL ãò øîà ïéa,'xivwd `diy cr' -øîà ïéa ¥¨©©¤§¥¥¨©
òébiL ãò,'xivwd cr' -,òébiL ãò àlà øeñà Bðéàonf oi`y oeikn ©¤©¦©¥¨¤¨©¤©¦©

izla onfl xq`idl xcepd ly ezpeek oi` i`ceae reaw eneiq
.aevw

mreh ip`y oii mpew' xne`d'õéwä ãò,mip`zd zhiwl onf cr - ©©©¦
xn`y e` ,reaw ekx` jyn oi`y,'õéwä àäiL ãò'x`yk epic ixd ©¤§¥©©¦

yxtne ,ribiy cr `l` xq`p epi`y reaw mpnf oi`y mixac
`ed df onfy `pzdñéðëäì íòä eìéçúiL ãòmip`zd z` ©¤©§¦¨¨§©§¦

úBìkìëamiizqne uiwd onf ribdy aygp zr dze`ay ,[milqÎ] §©§¨
.excp

xn`e yxit m`ewä øBáòiL ãò''õéoeylayyxetna xn` df ©¤©£©©¦
`edy uiwd meiq cr xq`p ,uiwd meiq cr excp zpeekyãò©

úBòeö÷nä eìét÷iLz` mdly zwd jez l` eltwiy cr - ¤©§¦©©§
mdn eyryk mip`zd z` mda mikzeg eidy micgeind mipikqd
onf xare uiwd xnbp f`y ,d`ad dpyl mze` eripvie milebir

.excp

àøîâ
àðz,`ziixaaeøîàL 'äìkìk'e` 'uiwd cr' xne`dy ,dpyna ¨¨©§¨¨¤¨§

epiid ,zelklka qipkdl mrd eligziy cr xq`p 'uiwd `diy cr'
,íéðàz ìL äìkìkxzen f` xakyàìåeqipkiy lr oizndl jixv ©§¨¨¤§¥¦§Ÿ

l mrdíéáðò ìL äìkìk. ©§¨¨¤£¨¦
zexit llka md zexit el` da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd

:uiwd
ïa ïBòîL ïaø .íéðàúa àlà øeñà ïéà õéwä úBøétî øãBpä ,àéðz©§¨©¥¦¥©©¦¥¨¤¨¦§¥¦©¨¦§¤

íéðàz ììëa íéáðò øîBà ìàéìîbzyxtne .miapra mb xq`pe ©§¦¥¥£¨¦¦§©§¥¦
,mzwelgn mrh `xnbdàn÷ àpúc àîòè éàî`l` xeq` epi`y ©©£¨§©¨©¨

,mip`zaøáñ÷y oeikyàãéa ïövwéî íéðàzokl ,cia mivvwp - ¨¨©§¥¦¦©§¨¦¨
ok oi`y dn ,'uiw' mi`xwpàãéa ïövwéî àì íéáðòoi`y - £¨¦Ÿ¦©§¨¦¨

iwlmpi`e dkizg `l` dvivw `xwp df oi`e oikqa `l` cia mzh
e .'uiw' oeyl llkaïãcøéî ék énð íéáðò ,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¨©£¨¦©¦¦¦©§¨

md s` mdivwer miyaiiznyk -àãéa ïövwéîlre ,cia mivvwp - ¦©§¨¦¨
.mda xq`pe uiwd zexit llka md mb ok

mreh ip`y oii mpew' xne`dy dpyna epipy'õéwä øBáòiL ãò©¤©£©©¦
xq`p:úBòeö÷nä eìôkiL ãò©¤¦¨§©©§
àðz`id dpynd zpeeky yxtl `ziixaaáBø eìétëiL ãò ¨¨©¤©§¦

úBòeö÷näuiwd xnbpy aygp mlek eltew `l oiicry s`y - ©©§
.xzene

,uiwd onf miizqn eay ,zerevwnd letiw oipr xkfedy oeik
ipicl jiiy epi`e ,sqep oic dfa zycgnd `ziixa `xnbd d`ian

:mixcp
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לרבינו  בני-ישארל  של  ליבם  לקאב  תפקידו  למלרות  יצליחו  יתבאך  השם 
שבשמים על-ידי החינוך הנכון

ממכתב ח"י כסלו, תשט"ו
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc mixcp(ipy meil)

àðzxy`k ,`ziixaa,úBòeö÷nä áBø eìt÷eämip`zd x`y ¨¨§§©©§
zepli`ae zecya ex`ypy,ìæb íeMî úBøzeîzrc oi`y oeik ¨¦¤¤

,odn ey`iizde cer ohwll milrad,úBøNònä ïî úBøeèôeoeik §¦©©£§
zexyrna opiyxce ,xwtdd on oda dkefy(hk ci mixac)ield `aE'¨©¥¦

Or dlgpe wlg Fl oi` iMux`a dlgp elaiw `ly oeiky ,xnelk ,'j ¦¥¥¤§©£¨¦¨
xwtd `vi' dfn mihrnne ,zexyrne zenexz milawn md ixd
,l`xyid enk dfa zekfl lekiy 'jnr dlgpe wlg ea iell yiy

.xyrne dnexz ozil dxezd daiig `l dfne
:df oiprl jiiyd dyrn d`ian `xnbd

àøúà àeääì eòìwéà äãeäé éaø øa éñBé éaøå éaømewnl eribd - ©¦§©¦¥©©¦§¨¦©§§©©§¨
ipelt,úBòeö÷nä áBø eìt÷eäL ïîæaìéëà à÷ äåä éaømip`zd on ¦§©¤§§©©§©¦£¨¨¨¦
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ï÷æ äéäàL ïpLà éaø éðeàø÷iL äðLà ,íëç éðeàø÷iL àø÷à :íãà øîàé àJL "Ba¤ŸŸ©¨¨¤§¨¤¦§§¦¨¨¤§¤¤¦§§¦©¦£©¥¤¤¡¤¨¥

éúòaöà Iò íøL÷" øîàpL ,àáI ãBákä óBñå ,äáäàî ãîI àJà .äáéLéa áLàåäéëøc" øîBàå ,"EaI çeI Iò íáúk E §¥¥¦¦¨¤¨§©¥©£¨§©¨¨Ÿ¤¤¡©¨§¥©¤§§Ÿ¤¨§¥©©¦¤§¥§¨¤¨
,íIòt íLI íéøác äNò :øîBà ÷Bãö 'ø øa øæòéIà éaø ."øMàî äéëîúå da íé÷éæçnI àéä íéiç õò" øîBàå ,"íòBð éëøã©§¥©§¥¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨©¦¡¦¤¤©¨¥£¥§¨¦§¥¨¢¨
àJL øvLIa äîe ,øîBçå I÷å .Ba øãBò úBéäI íBcøB÷ íNòz Iàå ,íäa IcbúäI äøèò íNòz Ià ,íîLI íäa øaãå§©¥¨¤¦§¨©©£¥£¨¨§¦§©¥¨¤§©©£¥§¦§¥§©¨¤©¥§©©¤Ÿ

IBç éIk eNòpL Lã÷ éIëa àJà LnzLð¯äøBz IL døúëa LnzLnä ,íIBòä ïî ø÷òð¯øîà .änëå änk úçà Iò ¦§©¥¤¨¦§¥Ÿ¤¤©£§¥¤¡©¦¨¨©¦§©¥§¦§¨¤¨©©©©¨§©¨£©
!ïBôøè 'øã àéL÷ àJà ."åéøeòpî 'ä úà àøé Ecáòå" áéúëc ,déI éòãé àIc àøúàa déLôð éòeãBàI LéðéàI déI éøL :àáø̈¨¨¥¥§¦¦§¥©§¥§©§¨§¨¨§¦¥¦§¦§©§§¨¥¤¦§¨¤¨©§¨©§

éô àIå øæ EIJäé" áéúëe "åéøeòpî 'ä úà àøé Ecáòå" áéúk :éîø àáø .íéîãa déñéiôI déI äåäå ,äéä IBãb øéLòc"E §¨¦¨¨¨©£¨¥§©§¥§¨¦¨¨¨¥§¦§©§§¨¥¤¦§¨§¦§©¤§¨§Ÿ¦
¯,àðà ïðaøî àáøeö :øîéîI ïðaøî àáøeöI déI éøL :àáø øîà .déI éòãé àIc àøúàa àä ,déI éòãéc àøúàa àä̈§©§¨§¨§¦¥¨§©§¨§¨¨§¦¥£©¨¨¨¥¥§§¨¥©¨©§¥©§¨¥©¨©£¨

Làøa IèBð ïäk äî ,"eéä íéðäk ãåã éðáe" áéúëc ,àLéøa éàøâéz éI eøL¯àðî ïäëå .Làøa IèBð íëç ãéîIz óà §¦¦§©§¥¨¦§¦§¥¨¦Ÿ£¦¨©Ÿ¥¥¨Ÿ©©§¦¨¨¥¨Ÿ§Ÿ¥§¨
ïI¯éäIà ('ä) íçI úà ék BzLc÷å" áéúëc"BzLc÷å" :IàòîLé éaø éác àðúå ,"áéø÷î àeä E¯,äMeã÷aL øác IëI ¨¦§¦§¦©§¦¤¤¤¡Ÿ¤©§¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¦©§§¨¨¨¤¦§¨
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נדאים. פאק שמיני - קונם יין - דף סב עמוד ר - מתוך מהדואת "רבן ישארל - )שטיינזלץ(" 
אש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

רודות הלימוד בליל שבת, האי, רם יש מקום, צאיך היה לסדא שרז ילמדו פאשת 
]=חסידות[  ודר"ח  וקיצוא-שולחן-עאוך הלכות שבת,  פיאוש אש"י,  השבוע עם 

המתרים לפי השגת התלמידים
ממכתב ח"י כסלו, תשט"ו
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miwxtקפד dyelyaa cenr aq sc ± iriax wxtmixcp
.ïåùàø çåúôì.dxez xtqa `exwl.ïåùàø êøáìå.oefnd zkxaae `ivend zkxaaìåèéìå

.ïåùàø äôé äðîwlegyk.miptd mgla mipdkd eig` mr.'ebe jlde ela dcpn`xwn

.`xfr xtqa `ed.àâøëà àðáéäé àì.mkg ip`y liaya ,qn ozil dvex ipi`àãáò
.àøåðãzcear my = `xep .qn ozil dvex ipi`e ,ip` zipelt miakek zcear ly car

.miakek.àáà.xri.øåò éðôìicar `w edpi`c

.miakek zcear jxev dpin.åðúéð ä÷ñäì
.miakek zcearl `le ,inc dwqdl xkenke

éðúî'ãò íòåè éðéàù íðå÷ øîà.øéö÷äcr

xivw `le ,xn`w oihg xevwl eligziy

.mcwen ied mixery xivwe .mixeryäéä íà
.øäá,xcpd zryaxeq` - drwaa cxiy t"r`

ipi`y mpew xn` :xda xevwl eligziy cr

cr mreh ipi`y xn`y e` minybd cr mreh

,dipy driax cxzy cr xeq` .minyb ediy

.mipy rnyn minybc.äéðù äòéáøyxtn

.`xnba.äòéáø ìù äðîæ òéâéù ãò`ly t"r`

.xzen - dpnf ribdy oeik ,dcxiíðå÷ øîà
àöéù ãò øåñà íéîùâ å÷ñôéù ãò íòåè éðéàù

ø éøáã åìåë ïñéð.øéàî ',dinrhl xi`n iax

z` oil`ey izn cr :w"ta ziprz zkqna xn`c

dcedi iax ,oqip `viy cr :xne` n"x ,minybd

.`l eze gqtd xeariy cr :xne`'îâú÷åìçî
øîàã.íéîùâä ãò:xaq xne ,dpnf cr :xaq xnc

.cxzy cr.íùâä ãò øîà íà ìáàlkd ixac

xnl ,xn`w dpey`x driax ly minyb onf cr

dil zi`ck xnle dil zi`ckdpnf ribiy cr)

mybc ,('ek.rnyn driax `cg -
äøéëáä
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çåúôì`x.oeyoey`x `xewy ,dxezd z`ixwa.êøáìå.oey`x`edy ,oefnd zkxa

mc` lkl mcew.ìåèéìå.oey`x dti dpnl`xyi dyer - l`xyi mr xac welgl `a m`

dvxiy odn ef i` xxea odke ,miey miwlg ipy epnn.êìäå.`pepx` efjlnd zcerq

jlnl el yiy zetzey :xg` oeyl .dcerq oei oeyla `pepx` .mewnl mewnn jledyk

) aizkcn ,zetzey oeyl `pepx`c .zendaaxacna

`k"ixen`d oiae a`en oia a`en leab oepx` ik" (.

àãáò.`p` `xepcodk `edy yi`l car

ied `le .`bxkn mixeht eicary ,y`d icaerl

xn` `lc `zlin `gkenc ,dxf dceara dcenk

`axev xn`w ike .`bxkn ixeht`l `l` ikd

ixy opaxn `axev elit`c ,xn`w `zeax - opaxn

`ede - dxf dcearl mixeaq odc .ikd xninl dil

dlke` y` jidl` 'd" aizkck ,minyl eal

"`ed..àáàxri.äéðáæ.`xep ialexkn

dcear ziaa xe`d z` oizivny ,y`d icaerl

odly dxf.áåø.epzip dwqdl mivrepi`e

ilzinl `ki` `dc ,dxf dcear cearl exkenk

.opilz - ilzinl `ki`c `kid lke ,`xizda

'éðúîxevwl mrd eligziy cr xivwd cr

.mihg xivwexwe ,iypi`l edl aiygc `ed `dc

mzq xivw dil.ìëä.excp mewn itl,xnelk

,mihg xivw - xivw ixwin mewn lka `nzqn

xivwl zexwl elbxed excp mewna m` la`

inp oke .excp mewn itl lkd - mzq xivw mixery

mewn xg` oikled dfa s` ,xda - xda did m`

ly xivw onf xg` oikled - xda did m`y ,excp

xivw ribde ,drwal cxi ok xg`y t"r`y .xd

- xd ly xivw ribd `l oiicry oeik ,drwa ly

`xnba `zi`cke ,xd ly xivw ribiy cr xeq`.

ãòdriax cxzy cr minybd ediy cr minybd

.dipy,driax ixw onf lke ,minyb ly od mipnf 'b

ipzwe .ux`d lr mivaex minybdy my lr

n ,dipy driax cxzy cr xqznc- `nzqc mey

reaw opnf oi`y meyn - "minybd ediy cr" xn` ik elit` ,xearzy cr ira `l ,edin .ziyilyk jk lk zxg`n `le ,dpey`x driaxk jk lk zncwn dpi`y ,rnyn dipy.ãòribiy

.driax ly dpnfipira d`xp jk .ynn dzcixia `le ,excp lg dzcixi onfac opixn` - cxil zxg`n minrtl ixdy ,reaw onf dzcixil oi`c oeikc dil `xiaqc .oiicr dcxi `ly t"r`.

cxil minyb oilibx oqip crc .elek oqip `viy cr.'îâ.minybd cr xn`c zwelgnla` ."minybd cr" xn`c `weec - ribdyk ira i`e ,cxzy cr ira i` b"ayxe w"z ibilt ik ,xnelk

dipy driax onf ribiy cr `l` xqzn `le ,xn`w minyb onf crc dcen w"z elit` - "mybd cr" xn`.åù÷îå:`kdikid ik ,ynn dcixi "mybd cr" w"zl inp dil rnyn `l i`n`

`witql diytp zign `l - reaw onf ezkyndl oi`y xnelk ,reaw epnf oi`y lkc opixn`c ikid ikc ,rnyn ribiy cr `picnc :`nrh epiidc ipira d`xpe ?"minybd cr" dil rnync

xacl dii`xe .xn`w onf ribiy cre ,`witql diytp zign `l - minyba daxd xg`n minrtly ,reaw onf ezlgzdl oi`y lk ,inp `kd .ribiy cr `l` xeq` epi` ikd meyne ,dia xqzinl

i`ceae .reaw epnf oi`y ink - onf xg`l ezeyrle ezegcl lekiy xg`n e` ,reaw epnfy ink ied i` "ipa dzyn `diy cr oii mpew" xn`e ,epa dzynl onf raw :inlyexia ol `ira`cn -

rceiy oeikc ,`nlic e` .`diy cr xeq` - okn xg`l eze` dgcy lke ,ynn `diy cr diytp xq` jkld ,eze` dgciy dizrc` wiqn `l - onf el rawc oeikc opixn` in :ol `irai` ikdc

- reaw onf ezlgzdl oi`y lkc cnl dz` o`kne .ynn `diy cr `le ,xn`w el rawy onf ribiy cr - "`diy cr" xn`c b"r` ,jklid ,`witql diytp zign `l - ezegcl lekiy did

dil ibqc oeikc ,ibiltc `ed "minybd cr"a ,edin .ecen opax elit` `dae ,xn`w onf ribiy cr - "mybd cr" xn` ik `picn ,reci onf ozcixil oi`y minyb jklid ,xn`w epnf ribiy cr

cr" xn`e ,"mybd cr" xninl
"minybd
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.ïBLàø äôé äðî IBhéIå ,ïBLàø CøáIe ,ïBLàø çBzôI¦§©¦§¨¥¦§¦¨¨¨¨¦
àI :øîéîI ïðaøî àáøeöI déI éøL :àáø øîà£©¨¨¨¥¥§§¨¥©¨©§¥©¨
èéJL àI CIäå BIá äcðî" áéúëc ,àbøkà àðáéäé̈¥§¨©©§¨¦§¦¦§¨§©£¨¨©¦

"äcðî" :äãeäé ø"àå "ïBäéIò àîøéîI¯úðî Bæ §¦§¨£¥§¨¦§¨§©
"BIá" ,CInä¯"CIäå" ,àúIbIeb óñk Bæ¯.àðBðøà Bæ ©¤¤§¤¤§¨§¨©£¨©§¨

àcáò" øîéîI ïðaøî àáøeöI déI éøL :àáø øîàå©£©¨¨¨¥¥§§¨¥©¨©§¥©©§¨
àéøà éçeøáàI ?è"î ."àbøkà àðáéäé àI àðà àøeðc§¨£¨¨¨¥§¨©©§¨§©§¥©§¨
éáI déðaæ ,àaà àeää déI äåä éLà áø .øîà÷ dépéî¦¥¨¨©©©¦£¨¥©©¨©§¥§¥
àI øeò éðôI" àkéàä :éLà áøI àðéáø I"à .àøeð¨¨¦¨§©©¦¨¦¨¦§¥¦¥Ÿ

.eðzéð ä÷qäI íéöò áBø :I"à !"IBLëî ïzú'éðúî ¦¥¦§¥¦§©¨¨¦§
"øéöwä ãò"¯,ïéhç øéö÷ øBö÷I íòä IéçúiL ãò ©©¨¦©¤©§¦¨¨¦§§¦¦¦

äéä íà .Bøãð íB÷î éôI Ikä ,ïéøBòN øéö÷ àI Iáà¥¤Ÿ§¦§¦©Ÿ§¦§¦§¦¨¨
øäa¯äò÷aa äéä íàå ,øäa¯ãò" .äò÷aa ¨¨¨¨§¦¨¨©¦§¨©¦§¨©

"íéîLbä eäiL ãò" "íéîLbä¯äòéáø ãøzL ãò ©§¨¦©¤§©§¨¦©¤¥¥§¦¨
ãò" .äòéáø IL dpîæ òébiL ãò :øîBà â"áùø .äiðL§¦¨¥©¤©¦©§©¨¤§¦¨©

"íéîLb e÷ñtiL¯.øéàî 'ø éøác ,BJek ïñéð àöiL ãò ¤¦¨§§¨¦©¤¥¥¦¨¦§¥¥¦
.çñtä øBáòiL ãò :øîBà äãeäé 'ø'îâøãBpä :àéðz §¨¥©¤©£©¤©©§¨©¥

õéwä òébäL ô"òà ,íé÷îòI ãøéå ,IéIba õéwä ãò©©©¦©¨¦§¨©©£¨¦¤¦¦©©©¦
íé÷îòa¯ãò" .IéIba õéwä òébiL ãò øeñà ©£¨¦¨©¤©¦©©©¦©¨¦©

eäiL ãò" "íéîLbä"íéîLb¯:àøéæ 'ø øîà .'eëå "øîBà â"áùø ,äiðL äòéáø ãøzL ãò ©§¨¦©¤§§¨¦©¤¥¥§¦¨§¦¨¥§£©¥¨
"íLbä ãò" øîà Iáà ,"íéîLbä ãò" øîàc ú÷BIçî¯.øîà÷ íéîLb ïîæ ãò ©£¤§¨©©©§¨¦£¨¨©©©¤¤©§©§¨¦¨¨©
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נדאים. פאק שמיני - קונם יין - דף סב עמוד ב - מתוך מהדואת "רבן ישארל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       אש"י

יש לשנן משניות בעל-פה כל רחד כפי עאכו, ובעת ההליכה באחוב לחזוא משניות. 
בכך נזכה לקבל פני המשיח

היום יום כר כסלו

חסידים צאיכים ללמוד חסידות: חסידים סתם – יום שני, יום חמישי ויום השבת. 
תמימים – שעה רחת בכל יום

היום יום כר כסלו
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קפה

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

Làø çBzôìïB,dxezd z`ixwa oey`x `xwiy -ïBLàø Cøáìe- ¦§©¦§¨¥¦
,oefnd zkxaa onfl mc` lkl mcew `edyïBLàø äôé äðî ìBhéìå§¦¨¨¨¨¦

xgai odkde mipyl edewlgi ,l`xyi mr dn xac wleg m` -
.dvxiy wlg dfi` oey`x

:qn melyz iabl mkg cinlz oic
øîéîì ïðaøî àáøeöì déì éøL ,àáø øîàmkg cinlzl el xzen - ¨©¨¨¨¥¥§§¨¥©¨¨§¥©

xnel ezepne` ezxezy'àâøkà àðáéäé àì'i`e ,miqin ozep ipi` - Ÿ¨¦§¨©©§¨
qxt jln yxek devy dnn cnlp df oice .dfa eaiigl xyt`

,dlecbd zqpk iyp` lr miqin elihi `ly eicarláéúëcf `xfr) ¦§¦
(ck,'ïBäéìò àîøîì èélL àì ,Cìäå ,Bìá ,äcðî'zeyx oi` - ¦§¨§©£¨¨©¦§¦§¥£¥

,el` zyely z` mdilr lihdl dlynneäãeäé áø øîàådyly §¨©©§¨
zqpk iyp` mdn mixeht eidy ,md miqin ipin ,el` mixac

,dlecbdCìnä úðî Bæ 'äcðî'on lhep jlnd didy aevw qn - ¦§¨§©©¤¤
,zerwxwdàzìbìeb óñk Bæ 'Bìa'cg` lk y`x lr lhend qn - §¤¤§©§¨

,dpicnd ipan cg`eàðBðøà Bæ 'Cìä'åxy`ky ,jlnd zcerq - ©£¨©§¨
xary xir lka dcerq el mipikn eid mewnl mewnn jled did
el xzen ,jlnd zeevna mdn xeht mkg cinlzy oeike .dkxc

dvex ipi` xnel.epenn z` elfbi `ly ick miqin zzl
:xeqi` dfa oi`e qnd on envr xehtl mkgd leki eay sqep ote`

øîéîì ïðaøî àáøeöì déì éøL ,àáø øîàåmkg cinlzl el xzen - §¨©¨¨¨¥¥§§¨¥©¨¨§¥©
xnelàðà àøeðc àcáòeidy dxf dceard ipdkl ip` car - ©§¨§¨£¨

ok lre ,y`l micaer,àâøkà àðáéäé àìmxht jlnd weg oky Ÿ¨¦§¨©©§¨
dcen `ed eli`k d`xp didiy ,'d leligl miyyeg oi`e .qnn

,dxf dcearaøîà÷ dépéî àéøà éçeøáàì ,àîòè éàîgken - ©©£¨§©§¥©§¨¦¥¨¨©
.qnn envr z` xehtl ick `l` ok xne` epi`y eixacn

:y`l micaer eidy dxf dceard oipra dyrn d`ian `xnbd
àaà àeää déì äåä éMà áømivr xri -àøeð éáì déðaæexkn - ©©¦£¨¥©©¨©§¥§¥¨

y` wilcdl did dicaer jxcy dxf dcear epiidc ,y`d zial
.dlv`éMà áøì àðéáø déì øîà,edyrn lr ddinzaàkéàä- ¨©¥¨¦¨§©©¦¨¦¨

ly xeqi` ef dxikna yi ixd'ìLëî ïzú àì øeò éðôì'(ci hi `xwie) ¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ
s` ixde ,mdly dxf dcearl wiqdl mivr mdl yi jci lry oeik

.dxf dcear lr exdfed mixkpdä÷qäì íéöò áBø ,déì øîàly ¨©¥¥¦§©¨¨
xzid,eðzéðly dwqdl mivra miynzyn aex it lr ,xnelk ¦§

,xzidxzidl dfa eynzyiy zelzl yie ,mngzdle lyal oebk
.mdl xeknl xeqi` oi` jkitle

äðùî
dfi`l ,'minybd cr' e` 'xivwd cr' xne`d oic x`azi ef dpyna

.ezpeek minyb dfi`le xivw
mreh ip`y oii mpew' xne`d,'øéöwä ãòxeq`íòä ìéçúiL ãò ©©¨¦©¤©§¦¨¨

àì ìáà ,ïéhç øéö÷ øBö÷ìïéøBòN øéö÷zligza xzen epi` - ¦§§¦¦¦£¨Ÿ§¦§¦
,mixery xivw`ede ,mc` ipa ipira xzei aeyg mihg xivwy oeik

,zenewn mzqa mixen` mixac dna .mzq 'xivw' mdita `xwpd
mpn`,Bøãð íB÷î éôì ìkämc` ipa milibx xcpy mewna m`e ©Ÿ§¦§¦§

ribiy cr `l` xeq` epi` ,mzq 'xivw' mixery xivwl `exwl
oke .mixery xivwäéä íàexcp zrya,øäaxg`l cxi m` s` ¦¨¨¨¨

xivwd ribiy cr jynp exeqi` ,drwal oknäéä íàå ,øäazrya ¨¨§¦¨¨
excpäò÷aacr `l` xeq` epi` ,xdl okn xg`l dlr m` s` ©¦§¨

xivwd onf ribiyäò÷aa,dy.excp mewn itl lk ©¦§¨
mreh ip`y oii mpew' xne`d,'íéîLbä ãòxn`y e`eäiL ãò' ©©§¨¦©¤§

'íéîLbä,xeq`äiðL äòéáø ãøzL ãòminyb ecxiy cr - ©§¨¦©¤¥¥§¦¨§¦¨
`l ,zrvennd driaxl xcepd zpeeky .zipyd mztewza

.zxge`nd ziyilyl `le zncwend dpey`xlïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
øîBà ìàéìîbxq`p `l` ,lreta minyb ecxiy jixv oi`òébiL ãò ©§¦¥¥©¤©¦©

äòéáø ìL dpîæ,dipy,reaw onf minybd zcixil oi`y oeikn ik §©¨¤§¦¨
ekxc oi`y ,ynn dcixil `le driaxd onfl ezpeeky yxtl yi

.davw `la envr xeq`l mc` ly
xne`d,'íéîLb e÷ñtiL ãò'xeq`éaø éøác ,Blek ïñéð àöiL ãò ©¤¦¨§§¨¦©¤¥¥¦¨¦§¥©¦
,øéàî.oqip seq cr minybd onf jynp ezrclyøîBà äãeäé éaø ¥¦©¦§¨¥

,çñtä øBáòiL ãò.minybd onf jynp f` cr wx ik ©¤©£©¤©

àøîâ
àéðz,excp mewn itk lkdy dpynd ixac itl `ziixaaøãBpä ©§¨©¥

mreh ip`y oii mpew','õéwä ãòexcp zrya cnreìéìba`edy ©©©¦©¨¦
,deab mewnãøéåokn xg`lõéwä òébäL ét ìò óà ,íé÷îòì §¨©©£¨¦©©¦¤¦¦©©©¦

,ìéìba õéwä òébiL ãò øeñà íé÷îòamewnd itl rawp xcpd onf ik ©£¨¦¨©¤©¦©©©¦©¨¦
.drwae xd iabl dpyna x`eanke ,xcpy drya ea cnry

xne`dy dpyna epipyíéîLbä ãòe`,íéîLb eäiL ãòxeq`ãò ©©§¨¦©¤§§¨¦©
øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,äiðL äòéáø ãøzLonf cr xq`py ¤¥¥§¦¨§¦¨©¨¦§¤©§¦¥¥

dipy driax:'eëå§
ú÷Bìçî ,àøéæ éaø øîà,l`ilnb oa oerny iaxl minkg oia ef ¨©©¦¥¨©£¤

ote`a `l` dpi`,'íéîLbä ãò' øîàcxcepdy minkg exaq dfay §¨©©©§¨¦
ezpeeky yxtl ick 'minybd cr' xnel epeyla xziie siqed

,ynn ecxiy cr xq`idlìáàm`'íLbä ãò' øîàlkd ,cala £¨¨©©©¤¤
y micenøîà÷ íéîLb ïîæ ãòcxzy cr `le dipy driax onf cr - ©§©§¨¦¨¨©

xeq`l mc` ly ekxc oi`e minybd zcixil reaw onf oi` ik ,ynn
cr' xne`a `l` minkg ewlg `le ,davw `la envr z`
xq`idl ezpeeky ricedle wcwcl ick epeyla siqedy 'minybd

.lreta minybd ecxiy cr
:`xif iax ixac lr dywn `xnbd
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ב כסלו, ]תשי"ג[
ברוקלין.

שלום וברכה!

... בנוגע להמאורע דהס"ת - הרי הייתה בנרתקה. ובכ"ז יתענו הרואים עוד ד' חצאי ימים 
והת' עוד חצי יום. ויזהרו כל שנה זו בשמו"ת ופרנק א' לצדקת ת"ת בכ"י מימות החול. ויאריכו 

יוש"ט.
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc mixcp(iyily meil)

,éáéúéî`ziixaa epipyäòéáø ìL dpîæ éäBæéàlk ly onfd edn - ¥¦¥¥¦§©¨¤§¦¨
.minybd zcixi ly mipnfd zyelyn cg`äøéëaädriaxd onf - ©§¦¨

dpey`xdìLaäL,oeygaúéðBðéadipy -äòáLa,oeygaäìéôà ¦§¨¥¦§¦§¨£¦¨
dpexg` -ìLe íéøNòaäL,oeygaøîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác §¤§¦§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
dpey`xdäòáLa,oeygaøNò äòáLáe,dipyd driaxd ea §¦§¨§¦§¨¨¨

ìLe íéøNòáeäL.ziyilyd driaxd,øNò äòáLa øîBà éñBé éaø §¤§¦§¨©¦¥¥§¦§¨¨¨
ìLe íéøNòáeäL,oeeygaáey`xåéìñk LãBçéñBé éaø äéä ïëå . §¤§¦§¨§¤¦§¥§¥¨¨©¦¥

íéãéçiä ïéà ,øîBà[mdiyrna micgeiny minkg icinlzÎ]ïépòúî ¥¥©§¦¦¦§©¦
,minybd lråéìñk Lãç Làø òébiL ãò,ziyily driax onf edfy ©¤©¦©ŸŸ¤¦§¥

.miprzn ,minyb ecxi `l oiicre `id dxary oeike
ipnfn cg` lka yiy `picl dpin `wtpd z` d`ian `xnbd

:zeiriaxd
dìò ïðéøîàå,ef `ziixa yxtl epxn`e -àîìLaly dpnfäòéáø §©§¦¨£¨¦§¨¨§¦¨

äðBLàøick `id izn zrcl epilrìàMéìoze le`yl ligzdl - ¦¨¦¨¥
driax ly dpnf oke ,dlitza xhne lhúéLéìL`wtp `ed ixd §¦¦

ick dpinúBpòúäìecxi `le ziyily driax onf xar m`y - §¦§©
,zeprzdl micigid miligzn ,minybàlàdriax ly dpnfäiðL ¤¨§¦¨

éàîì.dpnf z` zrcl jixv xac dfi` oiprl -,àøéæ éaø øîàå §©§¨©©¦¥¨
øãBðìdriax cr envr lr xeq`l ezpeek minybd cr xcepdy - §¥

.zxg`n dpi`e dnicwn dpi`y oeik ,dipy
dìò ïðéøîàå,zeiriaxd ipnfa ef mi`pz zwelgn lr epxn`e - §©§¦¨£¨

àéðúc àä àìæà ïàîk,ef `ziixa zkled mi`pzdn in zhiyk - §©©§¨¨§©§¨
yîb ïa ïBòîL ïaø,øîBà ìàéìy minrt yiäòáL eãøiL íéîLb ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¦¤¨§¦§¨

äiðLe äðBLàø äòéáø ïäa äðBî äzà ,äæ øçà äæ íéîéminyby - ¨¦¤©©¤©¨¤¨¤§¦¨¦¨§¦¨
,zeiriax izyk miaygp el`,éñBé éaøk ïàîkonfy xaeqy oeik §©§©¦¥

`ed dipy driax onfe ,oeyga xyr draya `ed dpey`x driax
oax zpeeke .mini dray yi mdipiae ,oeyga dylye mixyra
`ed ixdy ,minkg zhiyl eixac z` xnel l`ilnb oa oerny
ecxiy llk jixv oi` 'minybd cr' xcepd mlerly dpyna xn`
lkn ,ynn ecxiy jixvy mzhiyl s`e ,mpnf ribdyk ice minyb
aygi dipy driax onf cr dpey`x driaxn minyb ecxi m` mewn

.excp onf mlyeie ,zeiriax izy ecxiy enk
ote`a epic z` xn` l`ilnb oa oerny oaxy dpiad `xnbde
dywne ,ef oeyla xnel miyp`d jxcy oeik 'mybd cr' xn`y
wx xq`p 'mybd cr' xne`dy `xif iax ixac mipekp m`y `xnbd
,minkg zhiyl s` minyb ecxiy jixv oi`e dipy driax 'onf' cr
m`y el eceiy minkgl xn` l`ilnb oa oerny oax recn ok m`
aygp ,dipy driax onf cr dpey`x driax onfn minyb ecxi
zcixia llk jxev oi` ixd ,dipy driax s` xak dcxi eli`k

.excp onf mlyeiy ick dpnf zrbda ice ,dipy driax
,`xnbd zvxzn,íéîLbä ãò øîàc àeääiax ixac mipekp mlerl ©§¨©©©§¨¦

cr `l` xq`p epi` minkg zhiyl s` 'mybd cr' xne`dy `xif
xn`y dne ,minybd ecxiy jixv oi`e ,dipy driax onf ribiy
,'minybd cr' xn`y ote`a `ed minkgl l`ilnb oa oerny iax
mdl xn` df lre ,ynn ecxiy cr xeq`y minkg exaq dfa ixdy
onf cr ekiynde dpey`x driaxa zcxl minybd eligzd m`y

.excp onf mlyeie ,zeiriax izyl miaygp eidiy ,dipy driax

äðùî
xcepd oebk ,mixcp oiprl xeaird yceg ipica dpyna oc `pzd

.zxaern dpya xc` yceg cr xcepd e` ,zxaern dpya dpyl
xne`e dpyd zligza cnerd mc`,äðMì íòBè éðéàL ïéé íðB÷¨©¦¤¥¦¥©¨¨

,'dpyd' xn`y enk ezernynym`,äðMä äøaòúðmixne` oi` ¦§©§¨©¨¨
`l` ,dheyt dpyk yceg xyr mipya wx xq`idl ezpeekyøeñà̈

døeaéòáe da. ¨§¦¨
xac envr lr xqe`e zxaern dpya cnerd,øãà Làø ãòxq`p ©Ÿ£¨

.ïBLàøä øãà Làø ãòxn` m`e,øãà óBñ ãòxq`pøãà óBñ ãò ©Ÿ£¨¨¦©£¨©£¨
,ïBLàøäxc` rnyn mc` ipa oeyla xc` mzqy iptn `ede ¨¦

.ipyl yxit ok m` `l` ,oey`xd

àøîâ
xn` m` oiae 'y`x' xn` m` oiay dpynd oicn `xnbd zwiicn

,oey`xd xc` ycegl ezpeek 'seq'øîà÷c øãàc àîúñ àîìà- ©§¨§¨¨©£¨§¨¨©
mzq 'xc`' xne` mc`y,àeä ïBLàøok m`eéaø ïéúéðúî àîéì ¦¥¨©§¦¦©¦

àéä äãeäé.dcedi iaxk dpynd oicy xn`p -,àéðúciax ewlgp §¨¦§©§¨
m`y ,xhy aezkl dvexd mc`a zexhy iabl dcedi iaxe xi`n

a cneráúBk ,ïBLàøä øãàyexita,ïBLàøä øãàazeke cner m`e £¨¨¦¥£¨¨¦
a ,onf ea,íúñ øãà áúBk ,éðL øãàipa oeyla xc` mzqy oeik £¨¥¦¥£¨§¨

,ipyd xc` `ed mc`,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøáccner m` ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
a,íúñ áúBk ,ïBLàøä øãàaeïééðéz áúBk éðL øãàmeyn ,ipy - £¨¨¦¥§¨£¨¥¦¥¦§¨

dpynd ixacne .oey`xd xc` `ed mc` ipa oeyla xc` mzqy
xc` `ed xc` mzqy dcedi iax ly ezhiyl dxn`py rnyn

.oey`xd
,`xnbd dgecøéàî éaø àîéz eléôà éiaà øîàxyt` mlerl - ¨©©©¥£¦¥¨©¦¥¦

,wlgl yie ,xi`n iaxk dpynd oicy xnelàäiax xn`y dn - ¨
ote`a xaecn ,ipy xc` `ed xc` mzqy xi`nòãécexcp zrya §¨©

,àzL àøaòîcxc` `ed xc` mzq if` zxaern dpydy rciyke §¦©§¨©¨
e ,ipyàäote`a `ed ,oey`x xc` cr xq`py dpynd oic -àìc ¨§Ÿ

òãéxg` ribnd xc`l ezpeek okle ,xarzz dpydy excp zrya ¨©
.oey`x xc` `ede ,hay
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כתוב בסיום הש"ס "לר מצר הקדוש-באוך-הור כלי מחזיק באכה לישארל רלר 
בין ריש לאעהו, מן הקצה רל  יהי-אצון שיהיה שלום בישארל,  השלום" – הנה 
"הוי'  ועל-ידי-זה  התואה,  נתינת  עניין  שזהו  יתן",  לעמו  עוז  ש"הוי'  כיוון  הקצה, 
יבאך רת עמו בשלום", וכמו שכתב האמב"ם ש"כל התואה ניתנה לעשות שלום 

בעולם"
משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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קפז

miwxt dyelya` cenr bq sc ± iriax wxtmixcp
.'âá äøéëáä.oeygxna.åéìñë ùãç ùàøá.dpexg` driax ied.ìåàùìlr lltzdl

.minybd.úåðòúäì.ecxi `l m` ziprz xefblø øîàå.øãåðì àøéæ 'cr" oia xcepdc

"mybd cr" xn`y oia rnyne .dipy driax onf cr xeq` - "minybd cr" oia "mybd

."minybd cr" xn`c oia.éñåé éáøë ïàîë 'åëå àìæà ïàîë äìò ïðéøîàåcr f"i meinc

x i`c .mini dray eed b"k meieed `l - xi`n '

d `l`oax 'it`c `nl` .mini 'liwnc l`ilnb

ly dpnf ribiy cr xn`c ,mixcp iab `kd

dz` dil `xiaq ,dcxi `l oiicry t"r` driax

`l ,cala dpey`x `le ,dipye dpey`x dpen

cr" xn`c `py `l "mybd cr" xn`c `py

.`xif 'xl `iywe ,"minybdø êì øîààøéæ '
.íéîùâä ãò øîàã åðééä øãåðì äéðù øîàã éàä

minyb"ecr" xn` la` .rnyn izxz - "

,minyb onf cr jl `ni` mlerl - "mybd

.dipy `le ,xn`w dpey`x driax `idy

éðúî'.øãà ùãç ùàø ãò íòåè éðéàù øîà
xc` ycg y`x cr `l` xeq` oi` ,mzq

.oey`xd'îâ`l` xeq` epi`" 'ipzn ipzwcn

,"oey`xd xc` cràîìàxn`wc `kid lkc

`le ,rnyn oey`xd xc` - `nzq "xc` cr"

.ipy.àéðúãoey`xd xc` xhya aezkl dvexd

dvex m` la` ."oey`xd xc`" `icda azek -

,n"x ixac ,mzq azek - ipyd xc` aezkl

.oey`xd `le ,rnyn ipyd - "xc`" mzqcøãà
.áúåë éðùämzqac ,"ipyd xc`" `icdaxc` -

.`ed oey`xd.àîéú åìéôà'ipzne ,n"x oizipzn

xn` ik ,jklid .`zy `xarinc rci `lc oebk

`ly ,ipyd `le ,rnyn oey`xd xc` - mzq

`ziixae .hayl jenqd xc`l `l` oiekzp

rcic oebk - mzq azek ipyd xc` ipzwc

rnyn - mzq "xc`" xn` ike ,`zy `xarinc

.ipyd xc`
àéðúäå
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dil opinwen `d ika 'it`c 'il `xiaq b"ayxe .iz`w iiethlc opaxl edl `xiaq "minybd

cr reaw onf ezlgzdl oi`ya i` :`niz ike .minybl myb oia iypi` iwiic `lc ,dipic`

?xevwl mrd eligziy cr xqzin i`n` "xivwd cr" xn` ik ,`paizkcke ,xn`w epnf ribiy

ezkyndl oi`c ikid ik `dc ,oiicr oixvew oi`y t"r` xivwd onf ribiy cr xninl ol ded

dil dede ,ezlgzdl raw oi` p"d - reaw onf

meyn mybac ,`id `iyew e`l !"mybd cr"k

- jenqa `ipzcke ,driax ly dpnf opircic

lkdy ,dipnf opirci `l xivw la` .dixza opilf`

.zexg`n yie zexkan yiy ,zevx`d itl `ed

ol zi` oigxk lr - dpnf opirci `lc oeik jklid

l"pk ,ynn xivw xg` lfinl.éáéúéî'eke

.ea dylya dpey`x dxikaoeygxna.

.äìéôàdpexg`.ïéà.oiprzn micigid

,minybd lr oilltzne oiprznd minkg icinlz

) ziprzc w"ta opzck.i 'cmicigid eligzd :(

oiprzn..ìåàùìmipyd zkxaa "n"eh oze".

.úåðòúäìecxi `l m`..øãåðìxcp m`y

minyb mzqc ,dipy driax cr xeq` minybd cr

zxg`n `le zncwn oi`y ,rnyn dipy driax.

ïàîë`lf`minyb xne` b"ayx `ipzc `d

mdl dpen dz` df xg` df mini dray ecxiy

.iqei 'xk o`nk dipye dpey`x driaxf"ia xn`c

dpey`x oia mini 'f `kil n"xl eli`c .b"kae

b"ayxe .ith `ki` dcedi 'xl eli`e ,dipyl

`pcitw `l icicl :edl xn`w opaxc mdixacl

`l` .opnfa `l` llk minyb zcixia xcepa

il ece` - ynn dcixia ezictwc idp ,ekcicl

zlgzn dzid ozcixi zlgzdy t"r`c zdin

oeikc il ece` ikd 'it` ,ewqt `le dpey`x driax

dipy driax zxez dipy driax cr ekynpy

cr" xcepac c"qwe .dixcp onf dil milye ,odilr

m`e .iypi`c ediigxe` ded ikdc ,'iwqr "mybd

ecen edlek "mybd cr"ac xn`c `xif 'xcl `zi`

!dixcp mily `nlr ilekl ,dipy driax ly dpnf ribde xn` "mybd cr" xcp ikc oeik ,llk ecxi `l 'it` ,ecxi `ix` i`ne ?zdin il ece` b"ayx edl xn` ikid ,xn`w onf ribiy crc

xn`c `edd :opivxznedrenya oekpd yexitd edf ."minybd cr" xn`c - opiwqr i`na `kd la` ,ibq onf ribiy cra `nlr ileklc inp ikd oi` - "mybd cr" xn` i` xnelk ."minybd cr"

la` ""minybd cr" xn` ik `wec - ribzy cr xnle cxzy cr xnl ,xqzn dipy driax cr r"kl edine ,'ipzna ebilt` ik xnelk ,zwelgn :w"d `xif 'x `xwirnc eyxit mixg` la` .ef

dpen dz` xn`c b"ayxcn dilr opiywne .epy `l xn` eli`k - zwelgn xn` ike .`wec ribzy cr xnle cxzy cr xnl ,dpey`x driax epiidc ,xn`w minyb onf cr - "mybd cr" xn`

"minybd cr" xn`c `edd :opiwxtne .dipy driax cr xqzin - opiwqr ikdac c"qwc ,"mybd cr" xn` 'it` `nl` ,dipye dpey`x driax oda.'éðúîdxarzpe dpyl mreh ip`y oii mpew

.dxearae da xeq` dpyd.ycg b"i epiidc ,dxearae da xeq` `l` ,xn`w "zg` dpy" opixn` `l "dpyd" xn`c oeik ,dpyd zligzn xcep 'it`c ,`pzc dizeax xwirc dlrnl izazk xak

dpyl milyn - ef dpy exeq`a bdp `l m` ixdy .zxaern da xcpy dpy dze`y t"r` llka xeard ycg oi` - mzq "zg` dpy" xne`a la` ,"ef dpy" .inp i` ,"dpyd" xn`a `wec ,edin

dpy dze` miiw 'it` jklid ,zxaern `idy ef dpya excp rawed `l ixd - zxg` dpya mlyn xgi` m`y oeik ,"xg`z la" `ki`c ,dligza ok zeyrl el xeq`y t"r`e .dheytd d`ad

) "edcy xkend" wxt oikxra opzcn di`x `iade .llka xeaird ycg oi` "df mein zg` dpy" xne`a 'it`c ,l"f `"ayxd cer siqede .llka xeaird ycg oi` - ef.`l scixra zia xkend :(

dneg-"dninz" xne` `edyk ,"dninz dpy el z`ln cr" xn`py ,el dxkny dryn `l` dpen epi`-"df mein zg` dpy" xne`k dneg ixr izaa zia xken i`de .xeard ycg `iadl

`nrh ,ikd 'it`e ,dpen `ed dxikn zrync ,`ed-ikd e`l `d ,`pngx iaxc-) "l`eyd" wxta opzc `d ,df itlc :l"f cer azke .xeaird ycg `le ,ycg xyr mipy dpen.aw sc n"a:(

xkeyl dxarzp dpyd dxarzpe dpyl exiagl zia xikynd-cnera `l` ycg b"i el ediy dl zgkyn `l edin .xeard ycg xkeyl el yi mlerlc ,`ed "dpyd" e` "ef dpy" xne`a

drvn`a cnera la` ,dpyd y`xa-"ef dpy" e` "dpyd" xn` i`c .`l-py" xn` i`e ,dpyd y`x cr `l` el oi`"df mein zg` d-eixac el` ,meil mein yceg a"i `l` dpen epi`

dpyd y`xa cnera `l` dl zgkyn `lc zxn` m`e ,ycg xyr dyly xkeyl el yi zxaern dpyac xnel `pzc diyecg xwir i`cec ,il oi`xp opi`e .l"f-dil ded `peeb i`d ik lk

dpy" exn`e ,xeard ycgl zexikye xcp mcwy lk ,xkeye xcepc il d`xp jkitl .`zwigc `gxe`a `l` dl zgkyn `le ,xkeyl dxarzpc dipic wqtnle mzqnl `le ,iyextl `pzl

"df mein zg`-oikxrc `idd dil iywz ok m` :`niz ike .dhytk "l`eyd" wxtc oizipzn `z`e ,ycg xyr dyly oipen-dpya gwell xken oia i`pz did eli`y ,llk `id di`x e`l

helg `di zxg` dpyl df mein l`bz `l m` :xnel ,zxaern-ikdl dwqty `id dxez `l` ,llk oipzn gwele xken oi` `kd la` .`ieax jixv ded `l xeard ycg `iadlc inp ikd oi`

dpy cr l`bi `l m`y ,mipyd lka onf-`ieax e`l m` jkl .hlgp `di-yixa d`ex dz` ixde .mipy aexa dpy iedc ,ycg a"i epiidc ,oigweld lkl dwqt '` onf dxezc `pin` ded

`pz opireny`c e`l i`c ,"dpyd" xn`e zxaern dpya cnera 'it`c igcc oiwxt-i`c ,reci dpy lr dxac `ly dxezd oky lke ,xeair oeda zi` `lc ,mipy aex xg` jld `pin` ded

ryt i`e .rnyn "ef dpy" `nzqnc ,dxeara xeq` mzq "zg` dpy" xcpa 'it`c xnel cer jkeg ip`e .il d`xp ok .`ieax jixhv` ikdl ,xn`w mipy aexa dpyc `pin` ded `ieax e`l

'eke xifp dil ded "xifp ipixd" xn`c oeik ,dl zgkyn ikid zexifpc "xg`z la" iab oizlikn yixa izazky dnn x`azie .dixcp liig `zydnc ,oinelyz el oi`c xnel ip` aexw ,inp.
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äøékaä ?äòéáø IL dpîæ éäBæéà :éáéúéî¯úéðBðéa 'âá ¥¦¥¥¦§©¨¤§¦¨©©¦¨¥¦
¯äIéôà ,äòáLa¯.øéàî éaø éøác ,äLILe íéøNòa §¦§¨£¦¨§¤§¦§¨¦§¥©¦¥¦

íéøNòáe ,øNò äòáLáe ,äòáLa :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¦§¨§¦§¨¨¨§¤§¦
,äLILeíéøNòáe ,øNòäòáLa :øîBà éñBé éaø .äLILe§¨©¦¥¥§¦§¨¨¨§¤§¦§¨
íéãéçiä ïéà :øîBà éñBé 'ø äéä ïëå .åéIñk LãBçáe§¤¦§¥§¥¨¨¥¥¥©§¦¦
àîILa :dIò ïðéøîàå .åéIñk ç"ø òébiL ãò ïépòúî¦§©¦©¤©¦©¦§¥§¨§¦©£¨¦§¨¨

äðBLàø äòéáø¯úéLéIL ,IàMéI¯àJà ,úBpòúäI §¦¨¦¨¦¨¥§¦¦§¦§©¤¨
ïàîk :dIò ïðéøîàå .øãBðI :àøéæ éaø øîàå ?éàîI äiðL§¦¨§©§¨©©¦¥¨§¥§¨§¦©£¨§©
äòáL eãøiL íéîLb :øîBà â"áùø ,àéðúc àä àIæà̈§¨¨§©§¨¥§¨¦¤¨§¦§¨

äæ øçà äæ íéîé¯äðBLàø äòéáø ïäa äðBî äzà ¨¦¤©©¤©¨¤¨¤§¦¨¦¨
ïàîk ,äiðLe¯."íéîLbä ãò" øîàc àeää !éñBé éaøk §¦¨§©§©¦¥©©£©©©§¨¦

'éðúîäðMä äøaòúð ,"äðMI íòBè éðéàL ïéé íðB÷"¨©¦¤¥¦¥©¨¨¦§©§¨©¨¨
¯"øãà Làø ãò" ,døeaéòáe da øeñà¯øãà Làø ãò ¨¨§¦¨©Ÿ£¨©Ÿ£¨

"øãà óBñ ãò" ,ïBLàøä¯.ïBLàøä øãà óBñ ãò ¨¦©£¨©£¨¨¦
'îâøîà÷c "øãà"c àîúñ àîIà¯.àeä ïBLàø ©§¨§¨¨©£¨§¨¨©¦

ïBLàøä øãà :àéðúc ,àéä äãeäé éaø 'éðúî àîéI¥¨©§¦©¦§¨¦§©§¨£¨¨¦
,íúñ "øãà" áúBk éðL øãà ,"ïBLàøä øãà" áúBk¥£¨¨¦£¨¥¦¥£¨§¨
áúBk ïBLàøä øãà :øîBà äãeäé 'ø ,î"ø éøác¦§¥§¨¥£¨¨¦¥
àîéz eJéôà :ééaà øîà .ïééðéz áúBk éðL øãà ,íúñ§¨£¨¥¦¥¦§¨£©©©¥£¦¥¨

àä î"ø¯.òãé àIc àä ,àzL àøaòîc òãéc ¨§¨©§¦©§¨©¨¨§¨¨©
:àéðúäå
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ההישאדות של הנשמה לרחא שהגוף מת רו נכחד רינה עניין של "רמונה", רלר 
של היגיון פשוט

ממכתב י"ר טבת, ה'תשל"ו
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miwxtקפח dyelyaa cenr bq sc ± iriax wxtmixcp
.àéðúäå.reiq.øãà ç"ø ãò áúåëäm` :ipzwcn .xn`w oey`xd xc` g"x cr - mzq

?opiwqr zxaerna e`l - 'ek g"x cr :ipzwc `yixc llkn .'eke zxaern dpy dzid

zxaernac llkn - oey`xd xc` cr ipzwcn `d .dinzai`ne `yix `py i`ne ,opiwqr

?`tiq `py.àúù àøáòéîã òãé àìã àùéø äðéî òîù àìàjenqd xc` myl - xcp ike

`tiqe .oey`xd xc` cr jklid ,xn`w hayl

rcica ixiin:rnyn ikdc ,`id zxaern `zyc

g"x cr xeq` - zxaern dpydy rcei did m`

.ipyd xc`éðúî'àìù äæ ïååëúð àìù
úåúùì íãà éðá êøãù äòù ãò àìà úåúùì

.ïééc zezyl `ed dvex i`cecoii ly zeqek '

.oizey mc` lky ,gqt ilila.íåö éìéì ãò àìà
dlild dze`e ,xgnl meviy dlil dze` cr

.xya lek`l xzeníãà éðá êøãù äòù ãò
.øùá ìåëàì.odnr lek`l dvexe.úáù éìéì ãò

ililae.xzen zay.íåù ìåëàì íãà éðá êøãù
.zay ilil epiide.éãåáë åäæ.jnn leh` `ly

.åì øîàéådn izlawzp eli`k ipixd :xicnd

.jnn izyway.åðîî úåðäéì úåøúåî åìà éøä
.d`pd x`y.úåùéà íùì àìà`ly xcpy

.zeyi` jxc epnn dpdz.äæ ïååëúð àìù
axqnddizye dlik`l `l` eaike ,daexnd

xecil oeekzp `l - 'ek "jzial mpew" df xn`

daexn dizye dlik`l `l` ,epnn d`pd

.oeekzp

ïéé íðå÷ êIò ïøãä
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ãò.oey`x xc` seq cr xc` seq cr oey`x xc` ycg y`x cr xc` ycg y`x`id jk

cr xc` seq cr :iqxbc `ki`e .rnyn oey`x - `nzq xc`c meyn `nrhe .`qxibd xwir

xqzn - y`x cr xn` ik jklid ,od cg` ycgk mixc` ipyc dil rnync .ipy xc` seq

ipy xc` seq cr xqzin seq cr xn` ike ,oey`x xc` ycg y`x cr.'îâ`nzq `nl`

.`ed oey`x xc`c`paizkc `nw `qxibl

cr" xne`a oiac opz `dc ,xity iz` oizipzna

.rnyn oey`x - "seq cr" xne`a oia "y`x

oeik :xn`w ikdc il d`xp inp `gqep jci`le

ediipipn lk `nl` - `pz edl aiyg cg` ycgkc

,`id dcedi 'x - ipne ,eed oey`x xc`l mixc`c

inp ikd oi`e .mzq azek oey`x xc` xn`c

- dvx m` ,ipy xc`a dxyra cnerykc ,diail`

zepnl dvex `edyky `l` ,oey`x xc`l dpen

`nwezn `l n"xk la` .ipy azek - ipy xc`l

rnyn ipy xc` mzqc xn`wc oeikc ,oizipzn

dil aiyg diytp it`a [ycg] `nl` ,oey`x `le.

àéðúäå`zegipa.ììëî`l `yixac

.opiwqr zxaernaxc` g"x cr :`pz `de ,dinza

dlek i`ce `l` !ipy `ki`c rnync ,oey`x

rci `lc ixiin `yix ,edin .opiwqr zxaerna

g"x cr - "xc` g"x cr" xn` ik jkld ,dxeara

xc` `ki`c rci `l `dc ,rnyn oey`x xc`

- zxaern dpyd dzid m`e :ipzwc `tiqe .ipy

dpy dzidy excp zrya rcei did m`y :w"d

.rnyn ipy xc` - "xc` cr" xn` ik ,zxaern

cr xc` seq cr :'ipzna opiqxbc `gqp jci`le

'ipznl 'inwenc oeik ,ipira dyw - ipy xc` seq

seq cr xqzn i`n` `zy zxaernc rci `lca

ipy xc`?ïéðòìå.dkld) l"iwc oeik:en oiaexir(

dcedi iaxe xi`n 'xc-opihwp ,dcedi 'xk dkld

cnery in ,jklid .rnyn oey`x xc`c `nzqc

mzq xc` azeke ipy xc`a-mcwen xhyd

jixv jklid ,rnyn oey`x xc` mzqc ,leqte

oey`x xc`ae ,"ipy xc` ycga" aezkiy `ed

zexhya oia oihiba oia ,mzq azek.'éðúî`ly

zezyl mc` ipa jxcy dry cr `l` df oeekzp

.oii`pcne` xza opilf`c ,gqtd lil cr epiidc

itly t"r` ,oiia gqtd ilila xq`il oeekzp `ly

"`diy cr" xn` `dc ,xeq`c rnyn excp oeyl.

ãò.xya lek`l mc` ipa jxcy dry) "epa z`e eze`" wxta opzck ,mixetkd mei axr epiidc.bt oilegribn epi` ixdy ,`ziinwn `ticr `de .lilba k"dei axr s` :xne` ililbd iqei 'x :(

mevd ilil cr ipzw ike ,mevd cr exeqi`-xn`w mevd ilil ly dcerq cr `l` .axran `ed lke` ixdy ,`wec e`l.êøãùa.axra mey lek`l mc` ipdkld oiprle .`xfr zpwzn

opzc `d ik inp i` ,oiaxqn eida `tiq ipzwck ,gkenc `zlina `l` - "df oeekzp `l" `pz ol mzq `l o`k crc .ediilr ibilt opaxc ,`xak `le `a`k `l `zkld zilc l"f o"anxd azk

) lirl:dpipda dcedi 'xl opax dil ece` ikne .dzkeca ziyixtcke ,`ed gkenc `pcne`c meyn opax da ecenc ,rifde orh (-t"r`y ,gqt `diy cr xcepa elit` siqe`e `zyd edi` `z`

`viy cr rnyny-eze` oicne` `xfr zpwz `l` dizilc ,meya 'it`c inp siqe`e dixa `z`e ,df lila oiid lry devn miiwl ick `l` df onf el raw `ly mixne`e lwdl xaca oilez

"gqtd cr" lirl inp opze .dlr siqedl `lc eade ,`zliwk `l` `zxingk mizqe `pz hinzyn `le ,xnk `le xnk `l edl zil i`ce opax ,edin .`xa lr bilt `a`c inp xyt`e .jka-

"`diy cr" ,ribiy cr xeq`-mzq ipzwe ,"gqtd cr jled ip`ye lke` ip`y mpew" :ipze xcd `lcne .`viy cr xeq`-ip`y oii mpew" `nl` .oii mpew ipzwc ,`xixb `yix xza `tiq n"y

opaxl "gqtd `diy cr mreh-iziinc `pcne`c ipic edlek epiidc ,`zwiqt `zkld iab edl ipzwc oeik ,inp ipdc azk l"f d"`xd la` .l"f l"kr ,ediizeek `zkld jklid ,`ed `viy cr

ikd xza-i`w dlrc zxn` inp i`e .i`w "oii mpew"` `lc xyt` ,`viy cr xeq` "gqtd `diy cr" lirl opzc b"r`e .edpip `zkld inp-mzdc ,"gqtd cr" `pz ipixg` ipdc `xxb ab`

`ed j`id oeyld zpeek opireny`l `z` `l.øîåàä.iceak edf 'eke exiaglixy - `ed giken cne`c oeike.î"øxeq` xne`ãò.oziy.lehiy cr xeq`c `ziinw` biltc inp d"de

) "mixcp drax`" wxta ef dpyn izyxt xak .inlyexia `zi` ikde.ck sc lirlc"qa dkex`a (.úàùì.ezeg` za z`) "eznai lr `ad" wxt opixn`ck ,`ed devnc meyn:aq zenai:(

ezeg` za z` `yepd-"dpri 'iie `xwz f`" xne` aezkd eilr.àìù.dizye dlik` myl `l` df oeekzpopev ztih znirhe ziad zqipka xeq` `diy `le.àúôñåú)c"t seq:(

iy exiaga axqn diddzynd jez ,"qpkp ip`y jzia mpew" xn`e ,dzyna elv` lk`-dzynd xg` ,xeq`-xzen.

ïéé íðå÷ êIò ïøãä

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

"øãà ç"ø ãò" :àéðúäå¯íà ,ïBLàøä øãà ç"ø ãò §¨©§¨©£¨©£¨¨¦¦
úøaeòî äðL äúéä¯IIkî .éðMä øãà ç"ø ãò ¨§¨¨¨§¤¤©£¨©¥¦¦§¨

àä :dpéî òîL !?ïðé÷ñò úøaeòîa åàI àLéøc¯ §¥¨¨¦§¤¤¨§¦©§©¦¨¨
àä ,àzL àøaòîc déI àèéLôc¯.òãé àIc'éðúî ¦§¦¨¥§¦©§¨©¨¨§¨¨©

àäiL ãò íòBè éðéàL ïéé íðB÷" :øîBà äãeäé 'ø§¨¥¨©¦¤¥¦¥©¤§¥
äòL ãò çñt IéI ãò àJà äæ ïåekúð àI "çñtä©¤©Ÿ¦§©¥¤¤¨©¥¤©©¨¨
éðéàL øNa íðB÷" øîà .ïéé úBzLI íãà éða CøcL¤¤¤§¥¨¨¦§©¦¨©¨¨¨¤¥¦

"íBvä àäiL ãò íòBè¯éIéI ãò àJà øeñà Bðéà ¥©¤§¥©¥¨¤¨©¥¥
íãà éða CøcL äòL ãò àJà äæ ïåekúð àJL ,íBö¤Ÿ¦§©¥¤¤¨©¨¨¤¤¤§¥¨¨
éðàL íeL íðB÷" :øîBà Bða éñBé 'ø .øNa IBëàI¤¡¨¨¥§¥¨¤£¦

"úaL àäzL ãò íòBè¯éIéI ãò àJà øeñà Bðéà ¥©¤§¥©¨¥¨¤¨©¥¥
íãà éða CøcL äòL ãò àJà äæ ïåekúð àJL ,úaL©¨¤Ÿ¦§©¥¤¤¨©¨¨¤¤¤§¥¨¨

BøéáçI øîBàä .íeLa IBëàIEI äðäð éðàL íðB÷" ¤¡§¨¥©£¥¨¤£¦¤¡¤§
éðáI IèBðå àa zà ïéà íàézLe ïéhç IL ãçà øBk E ¦¥©§¨§¥§¨¤¤¨¤¦¦§¥

ô"ò àJL Bøãð úà øôäI IBëé äæ éøä "ïéé IL úBiáç̈¦¤©¦£¥¤¨§¨¥¤¦§¤Ÿ
éãBák éðtî àJà zøîà íeIk :BI øîàéå ,íëç¯eäæ ¨¨§Ÿ©§¨§©§¤¨¦§¥§¦¤

íà éI úéðäð zàL íðB÷" BøéáçI øîBàä ïëå .éãBák§¦§¥¨¥©£¥¨¤©§¤¡¥¦¦
IL úBiáç ézLe ïéhç IL øBk éðáI ïúBðå àa zà ïéà¥©§¨§¥¦§¦¤¦¦§¥¨¦¤

øîàéå ,íëç ô"ò àJL Bøãð úà øôäI IBëé äæ óà à"ëçå ,ïziL ãò øeñà :øîBà î"ø ,"ïéé©¦¥¨©¤¦¥©¤¨§¨¥¤¦§¤Ÿ¨¨§Ÿ©
úéðäð àéäL íðB÷" øîàå ,BúBçà úa úàNI Ba áøñî äéä .ézIawúð eJéàk éðà éøä :BI£¥£¦§¦¦§©©§¦¨¨§¨¥¨¥©£§¨©¨¤¦¤¡¥

"íIBòI éI úéðäð ézLà íðB÷" øîBà BzLà úà Løâîä ïëå ,"íIBòI éI¯úBøzeî eJà éøä ¦§¨§¥©§¨¥¤¦§¥¨¦§¦¤¡¥¦§¨£¥¥¨
íðB÷" øîà ,BIöà IëàiL Bøéáça áøñî äéä .úeLéà íeLI àJà äæ ïåekúð àJL ,BI úBðäI¥¨¤Ÿ¦§©¥¤¤¨§¦¨¨§¨¥©£¥¤Ÿ©¤§¨©¨
àJL ,ïðBö epnî úBzLIå ,BúéáI ñðkéI øzeî "EI íòBè éðàL ïðBö útéè ,ñðëð éðàL EúéáI§¥§¤£¦¦§¨¦©¥¤£¦¥§¨¦¨¥§¥§¦§¦¤¥¤Ÿ

.äiúLe äIéëà íeLI àJà äæ ïåekúð¦§©¥¤¤¨§£¦¨§¦¨
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אבנו הזקן הור שקישא וריחד בגלוי לימוד הנגלה והפנימיות דתואה, ברופן של 
הבנה והשגה גם יחד

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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קפט

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

dpydy rci m` ,df weligl `ziixan di`x `xnbd d`iane
,rci `ly e` zxaernàéðúäå`ziixaa -(e"d c"t `ztqez)xne`d , §¨©§¨

oii mpewmreh ip`y,øãà Lãç Làø ãòxq`pøãà Lãç Làø ãò ©ŸŸ¤£¨©ŸŸ¤£¨
,ïBLàøäeúøaeòî äðL äúéä íàxq`p,éðMä øãà Lãç Làø ãò ¨¦¦¨§¨¨¨§¤¤©ŸŸ¤£¨©¥¦

,`xnbd zwiicnììkîdfn -m`' `ziixad ly `tiqa aezky ¦§¨
rnyn ,'zxaern dpy dzidàLéøc`ziixad ly -úøaeòîa åàì §¥¨¨¦§¤¤

ïðé÷ñòaezk ixd ok xnel xyt` ji`e ,zxaern dpi`ya `l` - ©§¦¨
mby ef oeyln rnyny 'oey`xd xc` ycg y`x cr' `yixa
zxaern dpi`y dpya ixdy ,zxaerna xaecn `ziixad zligza

`l` ,ipye oey`x llk oi`dpéî òîL,wlgl yiyàä`tiqd - §©¦¨¨
xaecn ,ipyd xc` ycg y`x cr xq`pyàøaòîc déì àèéLôc¦§¦¨¥§¦©§¨

àzL,ipyd xc`l ezpeeke ,zxaern dpydy excp zrya rciy - ©¨
,ipy xc` yceg y`x cr xq`p okleàäcr xq`py `yixd - ¨

xaecn ,oey`xd xc` ycg y`xòãé àìc,zxaern dpydy §Ÿ¨©
.oey`x xc` yceg y`x cr wx xq`p okle ,oey`xd xc`l ezpeeke

äðùî
miyxtn mday mipte` yiy ,mi`pz zehiy mi`aen dpyna
cne` meyn ,zehyta rnzynd on zxg` xcepd ixaca

.jkl ezpeek micne`y
,øîBà äãeäé éaøxne`d'çñtä àäiL ãò íòBè éðéàL ïéé íðB÷'s` ©¦§¨¥¨©¦¤¥¦¥©¤§¥©¤©

mewn lkn ,gqtd `viy cr envr xq`y eixac zernyny
y ezrc micne`,çñt ìéì ãò àlà äæ ïåekúð àìxeq`l dvx `le Ÿ¦§©¥¤¤¨©¥¤©

`l` envr lrì íãà éða CøcL äòL ãò,ïéé úBzLdvx `le] ©¨¨¤¤¤§¥¨¨¦§©¦
.gqt lil cr wx xeq` okle ,[gqtd lila oiia xq`idl

m`y ,ycgl dcedi iax siqeneãò íòBè éðéàL øNa íðB÷' øîà̈©¨¨¨¤¥¦¥©
'íBvä àäiL,mixetikd mei -envr xq`y eixac zernyny s` ¤§¥©

,mixetikd mei xg`l críBö éìéì ãò àlà øeñà Bðéàxq`p epi` - ¥¨¤¨©¥¥
ezrc micne`y oeik ,xetik mei axr cr `l`àlà ,äæ ïåekúð àlL¤Ÿ¦§©¥¤¤¨

,øNa ìBëàì íãà éða CøcL äòL ãòxya lek`l ebdpy oeike ©¨¨¤¤¤§¥¨¨¤¡¨¨
.dfa envr xeq`l oeekzd `l ,xetik mei axr zcerqa

Bða éñBé éaøm` s`y ,eixac lr siqeníòBè éðàL íeL íðB÷' øîBà ©¦¥§¥¨¤£¦¥
,'úaL àäzL ãòcr mey envr lr xq`y eixac zernyny s` ©¤§¥©¨

yd xg`l,za,úaL éìéì ãò àlà øeñà Bðéàezrc micne`y oeik ¥¨¤¨©¥¥©¨
,íeLa ìBëàì íãà éða CøcL äòL ãò àlà äæ ïåekúð àlLoeike ¤Ÿ¦§©¥¤¤¨©¨¨¤¤¤§¥¨¨¤¡§

.dfa envr xeq`l oeekzd `l zay lila mey lek`l ebdpy
`pzd `ian ,xcepd zrc micne`y dn oipra `pzd xaicy oeik

:ezrc z` mda micne`y mitqep mipic
Eì äðäð éðàL íðB÷ ,Bøéáçì øîBàäilr xq`iz jnn d`pdd - ¨¥©£¥¨¤£¦¤¡¤§

,jnn dpd` `le ,mpewaéðáì ìèBðå àa zà ïéà íàìL ãçà øBk E ¦¥©§¨§¥§¨¤¤¨¤
.ïéé ìL úBiáç ézLe ïéhçxq`i ,lehi `l m`y rnyn eixacny s` ¦¦§¥¨¦¤©¦

mewn lkn ,epnn d`pdaét ìò àlL Bøãð úà øôäì ìBëé äæ éøä£¥¤¨§¨¥¤¦§¤Ÿ©¦
zøîà íeìk Bì øîàéå ,íëçel` mixac leh`yéãBák éðtî àlà ¨¨§Ÿ©§¨©§¨¤¨¦§¥§¦

dz` ok lre ,jipira aeyg ip`y e`xiy jka ipcakl zivxy -
,dpzn il ozepéãBák eäæizivx `ly ernyiy xzei cakz` - ¤§¦

.jnn lawl
:sqep oic dpynd d`ian

éì úéðäð zàL íðB÷ Bøéáçì øîBàä ïëåxq`iz ipnn d`pdd - §¥¨¥©£¥¨¤©§¤¡¥¦
,ipnn dpdz `le ,mpewa jilrìL øBk éðáì ïúBðå àa zà ïéà íà¦¥©§¨§¥¦§¦¤

.ïéé ìL úBiáç ézLe ïéhç,minkge xi`n iax ewlgpøîBà øéàî éaø ¦¦§¥¨¦¤©¦©¦¥¦¥
ïziL ãò øeñàäæ óà íéøîBà íéîëçå .xicnd -úà øôäì ìBëé ¨©¤¦¥©£¨¦§¦©¤¨§¨¥¤

,ézìa÷úð eléàk éðà éøä Bì øîàéå ,íëç ét ìò àlL Bøãðdidie ¦§¤Ÿ©¦¨¨§Ÿ©£¥£¦§¦¦§©©§¦
.epnn zepdl xzen

:sqep oic
áøñî äéä[xivtnÎ]BúBçà úa úàNì Ba,elib za `ideíðB÷ øîàå ¨¨§¨¥¨¥©£§¨©¨

íìBòì éì úéðäð àéäLlkez `le ,mpewa dilr xq`iz iz`pd - ¤¦¤¡¥¦§¨
,mlerl ipnn zepdilBzLà úà Løânä ïëåeézLà íðB÷ øîBà §¥©§¨¥¤¦§¥¨¦§¦

,íìBòì éì úéðäðd`pd lk excpa yxity s`úBøzeî elà éøä ¤¡¥¦§¨£¥¥¨
Bì úBðäì,ze`pd x`yaì àlà äæ ïåekúð àlLúeLéà íeL- ¥¨¤Ÿ¦§©¥¤¤¨§¦

oeekzd `le ,mdl `ypdl dvx `ly meyn ok dyry `ed gkeny
.ze`pd x`ya mze` xeq`l

:sqep oic
ñðëð éðàL Eúéáì íðB÷ øîà ,Bìöà ìëàiL Bøéáça áøñî äéä- ¨¨§¨¥©£¥¤Ÿ©¤§¨©¨§¥§¤£¦¦§¨

,eil` qpkidl lke` `ly ,mpewa ilr xq`i jziaéðàL ïðBö útéè¦©¥¤£¦
Eì íòBèlke` `le ,mpewa ilr xq`iz jnn opev ztih s`e - ¥§

s` .jnn zezylzial qpkdl envr lr xqe`y excpa yxity
,opev ztih merhleìå Búéáì ñðkéì øzeî,ïðBö epnî úBzLoeik ¨¦¨¥§¥§¦§¦¤¥

äæ ïåekúð àlLexcpaì àlàäiúLe äìéëà íeLoeiky gkeny - ¤Ÿ¦§©¥¤¤¨§£¦¨§¦¨
envr lr xeq`l oeekzd `le ,ok xcp ,elv` lk`iy ea xivtdy
.elv` zezyle lek`l wx `l` ,opev ztih merhle ezial qpkdl

ïéé íðå÷ êìò ïøãä
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  אגרות קודש 

]ט"ו טבת, תש"כ[

בו כותב אודות מצב  - לאחרי הפסק ארוך,  זמן הכתיבה  בלי הוראת   - במענה למכתבו 
פרנסתו עתה.

בכלל ידועה השקפתי, שכדאית השתדלות להסתדר בענין פרנסה שאין בה דאגה יתירה, 
להתבונן  כדאי  לכן  ולב.  לב  בלא  צ"ל  שפרנסה  בהענין  בדא"ח  מהמבואר  היטב  באר  וכמובן 
ולהשתדל לשנות פרנסתו לאט לאט לענינים שלא תהי' בהם דאגה האמורה, ותקותי שבהתבוננות 

ובחיפוש, הנה סו"ס ימצא את זה, והשי"ת יצליחו שיהי' בלי חיפוש יתר...
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc mixcp(iriax meil)

øæòéìà éáø ¯ éòéùú ÷øô
dxeza xn`p(b l xacna),'FxaC lgi `l 'ebe xcp xci iM yi`'¦¦¦Ÿ¤¤Ÿ©¥§¨

eyxite(ixtqa)eyxc cer .oileg eixac dyri `l(.i dbibg)lgi `l'Ÿ©¥
.el oilgen mixg` la` ,[oileg mze` dyer] lgen epi` `ed 'FxaC§¨
`ly oipr dfi` epiidc excpl gzt `vne ,excp lr hxgznd jkitl
df ixd ,xcep did `l ercei did eli`e xcpd zrya ezrca did
el mixizne ,mkg oi`y mewna zeheicd dylyl e` mkgl l`yp

.envr lr xq`y dna xzen dyrpe ,excp
enr mipc ,gzt oic ziad e` mkgd el migzet ,gzt ecia oi` m`
rcei iziid eli` eilr xn`iy oipr dfi` `vniy cr xcpd xacA¦§©¦¨¥
`l m`e ,excp z` el mixizne ,xcep iziid `l df xac xcpd zrya

.excp z` miiwl eilr ixd gzt el e`vn
,zerha did eli`k xcpd z` mi`ex gztd ici lr ik ,xacd mrhe
rcei did m` `xwirn xcpd dyer did `ly eiykr dcen ixdy

.df oipr
oi` dnae xcepl geztl xyt` dna gztd ixcb ex`azi df wxta

.el oigzet

äðùî
,øîBà øæòéìà éaødfi` epiidc ,gzt ecia oi`e excp lr l`ypd ©¦¡¦¤¤¥

.xcep did `l xcpd zrya ercei did eli`y eilr xn`iy oipr
ïéçúBt`evnle oecl oic ziad e` mkgd leki -íãàìgzt df §¦§¨¨

hrnn `ed excp ici lry mrhd on mb ,excpl,Bnàå åéáà ãBáëa¦§¨¦§¦
xcpd zrya opeazd eli` xcep did m` eze` el`yiy oebk
.excp ici lr mifazn en`e eia`e ,ryx `xwp mixcpa uextdy
.excp z` el mixizn ,xcep did `l ,f` opeazd eli`y aiyn m`e

ïéøñBà íéîëçåzn`a `ny miyyeg ik .en`e eia` ceaka geztl ©£¨¦§¦
oic ziale mkgl j` ,eixed oeifal excp mexbiy rciy s` lr xcp
,eixed ceakl yyeg epi`y xnel eipt firn epi`y oeik xwyi

.dhxg `la xcpd xzedy `vnpe ,epniiwi eailae eita hxgzie
:xfril` iax ixac z` yxtn wecv iax

Bì ïéçúBtL ãò ,÷Bãö éaø øîàxaeq xfril` iaxy myk - ¨©©¦¨©¤§¦
hrnn xcpdy cvn gzt xcepl oigzety,Bnàå åéáà ãBáëaenk ¦§¨¦§¦

ezhiyl okBì [ïéçúBt] (åçúôé)hrnny cvn gztíB÷nä ãBáëa §¦¦§©¨
eli` xcep did m` eze` el`yiy oebk ,[jxazi myd ceaka]
did `ly aiyn m`e ,mewn ly eceaka lwin xcepd lky opeazd

.excp z` el mixizn xcep
Bì eøîà][xaeq xfril` iaxy jixacl ,wecv iaxl minkg ¨§

,mewnd ceaka migzetyïk íàezhiylíéøãð ïéàmixzip ¦¥¥§¨¦
hrnny opeazd eli` xcep didy dceiy in oi`y oeik ,dkldk
xwyi xeciln rpnp did `l m` elit` i`ceae ,mewnd ceak jka

xfril` iax s` okle .xcep did `ly xn`ie oic zial e` mkgl
.mewnd ceaka oigzet oi`y dcen

eia` ceaka geztl oi`y minkg mixaeq xcp mzqay it lr s`e
,en`eøæòéìà éaøì íéîëç íéãBîxcpd did m`yïéáì BðéaL øáãa ¦£¨¦§©¦¡¦¤¤§¨¨¤¥§¥

,Bnàå åéáà,epnn zepdil en`e eia` lr xq`y oebkeBì ïéçúBtL ¨¦§¦¤§¦
,Bnàå åéáà ãBáëaxake eipira xeng mceak oi`y mi`exy oeiky ¦§¨¦§¦

xwyiy miyyeg oi` ,ez`pda eilr mxqe`l mcbpk eipt sivgd
mceak hrnziy rcei did m` xcep did `ly xnel oic zia ipta

.xcpd ici lr
ãBòåmixcp ipica `lewãìBða ïéçúBt ,øæòéìà éaø øîàmileki - §¨©©¦¡¦¤¤§¦§¨

`a `l oiicry xacn mb xcepl gzt `evnl oic zia e` mkgd
,xcpy xg`l clepy `l` ,mlerlïéøñBà íéîëçå.clepa geztl ©£¨¦§¦

xcepy wx ,xcpd zrya dzid xaky daiqa `l` migzet oi`y
`l df xac lr ial izny eli` xnel lekie ,jk lr ayg `l df
did eli`y xnel oi` ,clepa la` .zerha xcp eli`ke ,xcep iziid
,ok dxwiy ezrc lr dlrd `l xcepdy oeik ,xcep did `l rcei

.ote` lka xecil eala xnb i`ceae
,dpynd zx`anãöékm` oebk ,clepa gzt jiiyíðB÷ øîà`di - ¥©¨©¨

dn ,oaxwk ilr xeq`Léàì äðäð éðàL[yi`nÎ]äNòðå ,éðBìt ¤£¦¤¡¤§¦§¦§©£¨
onf xg`løôBñ,d`xed liaya eze` jixv dide ,mkg cinlz - ¥
äéäL Bà,ipelt eze`Bða úà àéNî,xird dze` iyp` jxc dide ¤¨¨©¦¤§

.dyer xird ipan cg` didy oi`eyip zcerq lka lek`løîàå§¨©
,xcepdàeäL òãBé éúééä eléàd`pd epnn izxcpy df ipelt - ¦¨¦¦¥©¤

áBø÷a Bða úà àéNî äéäL Bà ,øôBñ äNòð,[aexwd onfa]éúééä àì ©£¤¥¤¨¨©¦¤§§¨Ÿ¨¦¦
.øãBð¥

:clep ly ztqep `nbec dpynd d`ian
xn`éðàL äæ úéáì íðB÷[ipi`yÎ]ñðëð,ekezläNòðåxg`l ziad ¨§©¦¤¤£¦¦§¨§©£¨

onfúñðkä úéa,eøîà,xcepdúéa äNòð àeäL òãBé éúééä eléà ¥©§¤¤¨©¦¨¦¦¥©¤©£¨¥
.øãBð éúééä àì úñðkä,el`l minecdae el` lkaøézî øæòéìà éaø ©§¤¤Ÿ¨¦¦¥©¦¡¦¤¤©¦

,xcpd z` mda geztlïéøñBà íéîëçå. ©£¨¦§¦

àøîâ
,'mixcp oi` ok m`' mewnd ceaka migzet m`y dpyna epipy

`xnbd zl`eyéàîexn`y dna dpeekd dn -.íéøãð ïéàd`ian ©¥§¨¦
.`axe iia` jka ewlgpy `xnbdíà ,éiaà øîàxn`pïk ¨©©©¥¦¥

,mewnd ceaka hrnny cvn xcepl gzt migzetyíéøãð ïéà¥§¨¦
äôé ïéøzéðlr mb xcp m` s` i`ceay .dhxg o`k oi`y ,dkldk - ¦¨¦¨¤

,mewnd ceaka `ed lwiny xnel eipt firn epi` mewnd ceak zrc
ceak hrnziy zrc lr mixcep eid `ly xnel exwyi lkde
e`vnpe ,edeniiwi maila la` mdita xcpd lr ehxgzie ,mewnd

.dhxg `la mixzip mixcp
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שמשתתף  מי  כל   .  . הש"ס  דחלוקת  העניין  עם  כסלו  י"ט  קשוא   – בכללות 
כולם  שלומדים  כיוון  הש"ס;  כל  רת  וסיים  למד  כרילו  נחשב  זה  האי  בחלוקה, 
ברותה חבואה, הנה רף-על-פי שכל רחד ללומד מסכתר בפני עצמה, יש לו גם 

רת הזכות של לימוד כל הש"ס כולו
משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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קצר

miwxt dyelya` cenr cq sc ± iriax wxtmixcp
éáø.åîàå åéáà ãåáëá íãàì ïéçúåô øîåà øæòéìàrcei ziid eli` :el xne`y

miryx oky ,"mixcpa uext `edy dfk ryx oa lcby a`l el ie`" jia` lr mixne`y

) `nw oiwxita lirl opixn`ck ,xecpl okxch sc.`l rcei iziid eli`c ,e`l :xn` m`e .(

xcep iziid-.el oixizn.ïéøñåà íéîëçåezrc oi` elit`yhxgzdlzrc el mipzep

.hxgzdlïéçúåôù ãò øîåà ÷åãö éáøåì
.'åë åîàå åéáà ãåáëámileki ok m` ,xnelk

en`e eia` ceaka el geztl-inp el oigzet

milekiy ,mewnd ceakacbpky inp el xnel

.minyl `ed ryxe ,xcepy dyer d"awdàìà
.ïë øîåà äúà íàoigzety.jka el.íéøãð ïéà
.dl yxtn `xnba.åîàå åéáà ïéáì åðéáù øáãá

ez`pdl el mikixv mde xicdy dnaoigzety ,

.mceaka el.ãìåðá ïéçúåôdid `ly xaca

mlerl `eal oicizr oiicre excp zrya mlera

.cvik yxtne ,xcpy xg`l.øôåñ äùòðåzi`

ixn`c zi`e ,el jixv `edy ,cinlz ixn`c

.inp el jixvy ,xlal.àéùî äéäù åàxcend

- onf aexwa 'ek rcei iziid eli` :xn`e ,epa z`

.xcep iziid `l.äùòðå.zia eze`.úñðëä úéá
.`ed ynn clep i`d.ïéøñåà íéîëçå øéúî à"ø

zia" 'ta xifp 'qnae .clepa oigzet oi` ixaqwc

) "i`nysc:al'xl minkg edpikfc yxtn (

.mdl dcede ,xfril`'îâ.íéøãð ïéà éàî
xl wecv iax ol xn`wc.mixcp oi` xfril` '

.äôé ïéøúéðjk lk eilr oinii`ny jezn ,hxgzdl ezrc oi`y elit` ,lirl opiyxtck

hxgzny xne` - en`e eia` ceak meyn.ixnbl hxgzn oi` la` ,
ïéà
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éáø.en`e eia` ceaka mc`l el oigzet xne` xfril`rcei ziid eli` :el mixne`y

) opixn`cke ,mixcpa lw dz`y lr jn`e jia` oifany.ap oixcdpqxa `riyxl exwc (

s`y ,mdn zcnl dz`y exn`iy :xg` oeyl ?xcep ziid melk ,`riyx xa `riyx `wicv

mixcpa oilflfn md.íéîëçå.mixqe`ediinrh yxtn `xnba.øîàcr wecv 'x

ceaka el oigzet en`e eia` ceaka oigzety

.mewndgeztl ixyc ikid ik xfril` iax ,xnelk

ceaka geztl inp ixy - en`e eia` ceaka

zxcpyk rcei ziid eli` :el oixne`y ,mewnd

ixtqa opixn` `dc ,mewnd ceaka lwin ziidy

xcep ziid melk ,envr jlna xcepk `edy:?

åøîà.mixcp oi` ok m` el'x 'it` ,xnelk

.oigzet oi` mewnd ceakac opaxl dcen xfril`

yxtn `xnbae .mixcp oi` - oigzetc `zi` m`c

en`e eia` oial epiay xac i`n-mxq`y oebk

oigzet oi`c `kd opiwqnc idp ,edine .ez`pda

mewnd ceaka-oi`c `ed mewnd ceaka `wec

oigzetc `zi` m`c meyn ,oigzet-mixcp oi`

firiy mc` mey oi`y ,'nba `zi`ck ,dti mixzp

ceaka lwin `edy rcei did 'it`y xnel eipt

jkl rpnp did `l 'it`e .xcep did mewnd

dlgzn-zg` devn ceaka la` .ok xnel xwyi

) onwl opzcke ,oigzet:dq scaezkd on el oigzet :(

`l" lr xaer dz`y rcei ziid eli` :dxeza

meyn ?xcep ziid melk "jaala jig` z` `pyz

`pz ipnc ipd ik zg` devnc-ikdc `zrc` elit` i`e .i`d ilek iypi`l edl `xing `l

xcep did-oigzet opzc inp epiide ,xcep iziid `l oky rcei iziid eli` :xnel xwyi `l

zezaya.:éîìùåøé`xenk jax `xene :opipzc ,cinrn epi`y eax ceaka micen lkd

ea oigzet oi` jkld ,miny.'îâ.dti oixzip mixcp oi` ok m` iia` xn` mixcp oi` i`n

iax dcen ikd meyne .dti oixzen mixcp oi`y `vnp .xcep iziid `l - rcei iziid eli` :xn`ie xwyie ,mkg iptl jka eipt firi `l - mewnd ceak iptn rpnp did `l dligzn m` elit`y

.oigzet oi` jkld ,firn mc` oi` - en`e eia` ceaka `py `le mewnd ceaka `py `l :edl `xiaqc ixq` opaxc .bilt en`e eia` ceaka ,edine .mewnd ceaka el oigzet oi`y opaxl xfril`

oigzet jkld ,firn - en`e eia` ceaka la` ,firn mc` oi`c `ed mewnd ceaka :xaq xfril` iaxe.
`axe

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

éaøà øæòéIà,Bnàå åéáà ãBáëa íãàI ïéçúBt :øîB ©¦¡¦¤¤¥§¦§¨¨¦§¨¦§¦
ïéçúBtL ãò :÷Bãö éaø øîà .ïéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦¨©©¦¨©¤§¦

Bnàå åéáà ãBáëa BI¯,íB÷nä ãBáëa BI eçzôé ¦§¨¦§¦¦§§¦§©¨
øáãa øæòéIà 'øI íéîëç íéãBî !íéøãð ïéà ïk íà¦¥¥§¨¦¦£¨¦¡¦¤¤§¨¨
åéáà ãBáëa BI ïéçúBtL ,Bnàå åéáà ïéáI BðéaL¤¥§¥¨¦§¦¤§¦¦§¨¦
íéîëçå ,ãIBða ïéçúBt :øæòéIà éaø øîà ãBòå .Bnàå§¦§¨©©¦¡¦¤¤§¦§¨©£¨¦
"éðBIt LéàI äðäð éðàL íðB÷" øîà ?ãöék .ïéøñBà§¦¥©¨©¨¤£¦¤¡¤§¦§¦
eJéà :øîàå ,Bða úà àéOî äéäL Bà ,øôBñ äNòðå§©£¨¥¤¨¨©¦¤§§¨©¦
àéOî äéäL Bà ,øôBñ äNòð àeäL òãBé éúééä̈¦¦¥©¤©£¤¥¤¨¨©¦

áBø÷a Bða úà¯äæ úéáI íðB÷" .øãBð éúééä àI ¤§§¨Ÿ¨¦¦¥¨§©¦¤
éúééä eJéà :øîà ,úñðkä úéa äNòðå "ñðëð éðàL¤£¦¦§¨§©£¨¥©§¤¤¨©¦¨¦¦

úñðkä úéa äNòð àeäL òãBé¯.øãBð éúééä àI ¥©¤©£¤¥©§¤¤Ÿ¨¦¦¥
.ïéøñBà íéîëçå ,øézî øæòéIà éaø'îâïéà" éàî ©¦¡¦¤¤©¦©£¨¦§¦©¥

:ééaà øîà ?"íéøãð.äôé ïéøzéð íéøãð ïéà ïk íà §¨¦¨©©©¥¦¥¥§¨¦¦¨¦¨¤
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ח"י טבת, תש"כ
ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות קביעות זמן החתונה.

הנה באם יקבעו בחדש שבט, כפי מנהגנו עושים זה בחציו הראשון של החדש, ואם מטעם 
צריכים לאחר הזמן, טוב יותר לעשות זה בחדש אדר, שעל כל החדש כולו נאמר שהם ימי שמחה 

ויו"ט. ויהי רצון שיחליטו בטוב באמת בכל הפרטים...

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

כבקשתו נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.
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miwxtקצב dyelyaa cenr cq sc ± iriax wxtmixcp
.íëçì ïéìàùð íéøãð ïéàxzen i`cec ,`pkixv `l ?mkg lv` jlil il dn :eala xne`y

jk lkc ,`ed,ed`pdexizneepi` `ed - "exac lgi `l" dxn` dxezde .envra `ed

.el milgen mixg` la` ,lgen.øîàã ééáàì àîìùáoi`c meyn opaxc `nrh epiid

.xfril` iaxl dil ecen `kd - dti mixzip.óöçéàã ïåéëãdixc`c ,`xwirn i`d ilek

cnere ,dil svgi` `d - eiqkpn en`le eia`l

etvega,dhxg i`ce - hxgzn i`e .`xwirnck

.jka el oixizn ikd`e ,oiey eale eiteàìà
íéøãð ïéàã íåùî àîòè åðééä øîàã àáøì

.íëçì ïéìàùðeia` oial epiay mixcpa inp `kd

ileiyl ez` `l inp `d ?opax ecen i`n` en`e

!en`e eia` ceaka envra `ed xizne ,mkgl

.éâñ àì íéøãð øàùã ïåéë éøîàdl`y `la

,en`e eia` ceaka oigzet oi`c meyn ,mkgl

eia` oial epiay xcpa `kd ,envr xizi `ly

oigzetc opax ecen - en`eliayac .xcp i`d

xninl iz` `l en`e eia` ceaka egztc `cixb

mixcp edlekc oeik ,mkgl oil`yp mixcp oi`

.mkgl oil`yp `nlra.íéùðàä ìë åúî éëitl

exzil dyn xcpyliaya dnixvn aeyl `ly

miyp`d oze`miywandyxtnck ,eytp z`

jl :jka mewnd el gzte ,"dyn l`eie" onwl

oze` liayay ,oick jl xzene mixvn aey

.od mizn xak - zxcpy.ïðáøådil ixaq `lc

oigzetc,`ed clep e`l `edd :jl ixn` ,clepa

ecxi `l` ?ezn in - ezn ik `pngx l"nw i`dc

epiide ,mdiqkpn:`pngx xn`w ikdc ."ezn ik"

`le ,zxcpy mcew ,dry dze`a ezn xak edpd

la` .dhxg `idda ixzy` ikd` ,clep ied

.xcpd z` da xizdl dhxg epiid e`l - clepa

ø øîàäåø íåùî ïðçåé 'ìë éçåé ïá ïåòîù '
.'åë íå÷î.`id opaxc `vexiz `lekàìà åðéàå

.íøéáàå ïúã`l` .gxw dyrn cr ezn `le

zrya xak odiqkpn ecxiy - "ezn ik" i`d

.miznk eide ,`ed clep `lc ,xcpd.íìåò éúîë éðáéùåä íéëùçîájygna oezp mc`yk

.znk aeyg d`ex - epi`e
ïéà
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àáøå.mkgl mil`yp mixcp oi` ok m` xn`edi `l - mewnd ceaka el oigzetc ,ok m`

lkl ie`x df gzt ixdy ,envrl df gzt gzet cg`e cg` lky ,mkgl mil`yp mixcp

eia` ceaka bilt i`n` ,mewnd ceaka xfril` iax dcen `nrh i`dn i` :ol `iywe .mixcpd

iliwc mixcp `ki`c xfril` iaxl l"qc xyt`e !`nrh i`dl inp yginl `ki` `dc ?en`e

`kil ipde ,oda leflf en`le eia`l oi`y i`d ilek

lkc oeik ,jkld .en`e eia` ceaka eda gztnl

edl ibqc mixcpa ,`gzt i`da edl ibq `l mixcp

`xiaq opaxe .oizrnya opiwqnck ,oigzet inp -

m`e ,ibq ixcp edlekl - oigzetc `zi` m`c edl

oi` edleka jkld ,mkgl oil`yp mixcp oi` ok

oigzet.ãåò:w"dc xnel il xyt`:iia` xn`

'x dcen d"yne ,dti oixzen mixcp oi` k"`

eia` ceaka bilte ,mewnd ceaka opaxl xfril`

,lirl `paizkcke .diteb `nrh `edda en`e

mixcp oi`c `nrhl yiig `l xfril` iaxc

:xn`e ,dilr bilt `axe .iyiig opaxe ,dti oixzen

`ki`c ,zxn`w `hyew - mewnd ceaka ,oi`

ilek ikd meyne ,dti oixzp mixcp oi`l yginl

eia` ceaka la` .ea oigzet oi`c ecen `nlr

mixcp oi`l dia iyiig `l opax elit` - en`e

,oigzet zg` devn ceaklc opz `dc .dti oixzp

`l inp en`e eia` ceake ,'ipzna `paizkcke

eia` ceaka ixq`c opaxc ediinrh `l` .`py

i`dac oeik ,oigzetc `zi` m`c meyn ,en`e

oil`yp mixcp oi` - ixcp edlekl ibq `gzt

yiig `l xfril` 'xe .mkglllk `nrh i`dl.

ïðú.'eke `"xl minkg micenedil svgi`c oeik

oxq`l eipt fird dlgzny oeik .svgi` `d

`l - oceaka el oigzetyke ,svgi` - ez`pda

yginl `kilc ,oigzet d"yne ,xwyn.àëä
.oigzet i`n`rcic oeikc yginl `ki` `de

gzti `ed s` - en`e eia` ceaka el oigzetc

mkg lv` jli `le envrl!ïåéë`l ixcp lkc

.mkg `la edl `ibqepi`y jezne ,en`e eia` ceaka mda oigzet oi` mixcp x`ya ixdy

lv` jlil lbxedy jezny ,oigzet p"d - mkg lv` jliy `ed jixv gzt oda `evnl rcei

elv` jli elld mixcpa s` - mkg.'éðúî.clepa oigzet xfril` 'x xn` cereb"r`

wxta ikd q"yd wiicc b"r` ,"cere" i`n wcinl `kil ,`"xc dizlnl opax dewqt`c

) "oiqt oiyer".bk sc oiaexir"cere" ipzw dizlinl opax dewqt`c ab lr s` ,ikd meyne .`aeh mil` `xizdc `gke ,`xizdl iedc `kd ip`yc .(.íéîëçå.mixqe`gikyc gztc meyn

`l - clep la` .zerh xcp xcpl dil ieync ,`ed.äùòðå.xteqoi`eypd zcerqa lek`l oilibxe ,epa z` `iyn didy e` .cinz el jixve.éáø.oixqe` minkge xizn xfril`meyn

oixqe` minkge xizn xfril` 'x edlekac `pze xcd ,`aeh iaa hwpc.'îâ.xfril` iaxc `nrh i`n'ipzna `paizkck ,ediinrh xazqn opax eli`c.éëz` miywand miyp`d lk ezn

.jytpgzt jkitle ,mxia`e ozcn `xi didy jezn `l` rayp did `l epiax dyn ikd elit` - "dxetv z` el ozie yi`d z` zayl dyn l`eie" aizkck ,dynl riayd exzic ab lr s`

"jytp z` miywand miyp`d lk ezn ik" :d"awd el.ïðáøåediinrh i`n.`xw i`da icar i`n.éøáñ÷.ezn in edpddinza.ìë.mxia`e ozc `l` opi` miavpe mivp '`py mewn

) "mivp mixar miyp` ipy" mivpa zenymiavp (-) aizkckd mydynl epiyldy mivp eidy miyp` oze` `nl` ,edpip o`n opirci `le "mz`xwl miavp oxd` z`e dyn z` erbtie" (-ozc

ezn `lc dpin rnye ,gxw zcra eid mnvr mde ,eid mxia`e.àìà.mdiqkpn ecxiy yiwl yix xn`"ezn ik"c `xw i`dl opax dil iyxtn ikde.äòáøà.znk miaeygizyxt xak

) w"ta'`py d"c :f scdrax` jpdn cgn ith mdiqkpn ecxic olpn (.:éîìùåøédievn zedzd :`li` iax xn` ?`ed clep e`l zedze .dievn zeiprd :`xirf iax xn` ?`ed clep e`l ipere.
`ipz
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:ïðz .íëçI ïéIàLð íéøãð ïéà ë"à :øîà àáøå§¨¨¨©¥§¨¦¦§¨¦§¨¨§©
åéáà ïéáI BðéaL øáãa øæòéIà éaøI íéîëç ïéãBîe¦£¨¦§©¦¡¦¤¤§¨¨¤¥§¥¨¦
,ééaàI àîILa .Bnàå åéáà ãBáëa BI íéçúBtL ,Bnàå§¦¤§¦¦§¨¦§¦¦§¨¨§©©¥

ïéøzéð íéøãð ïéà ïk íà øîàc¯óvçéàc ïåék ,àëä ©£©¦¥¥§¨¦¦¨¦¨¨¥¨§¦©©
déI¯ïk íà øîàc ,àáøI àJà .déI óvçéà àä ¥¨¦©©¥¤¨§¨¨©£©¦¥

:éøîà ?ïéçúBt éànà àëä ,íëçI ïéIàLð íéøãð ïéà¥§¨¦¦§¨¦§¨¨¨¨©©§¦¨§¦
íëç åàIc ïBäI àéâñ àI éøãð Iëc ïåék¯àëä ¥¨§¨¦§¥¨©§¨§§¨¨¨¨¨

"ãIBða ïéçúBt øæòéIà éaø øîà ãBòå" .ïéçúBt éîð©¦§¦§¨©©¦¡¦¤¤§¦§¨
øîàc :àcñç áø øîà ?øæòéIà éaøc è"î .'åë§©¦¡¦¤¤£©©¦§¨§¨©
,àeä ãIBðc äúéî àäå ,"íéLðàä Ik eúî ék" àø÷§¨¦¥¨¨£¨¦§¨¦¨§¨
:éøáñ÷ ?eäééîòè éàî ïðaøå .ãIBða ïéçúBtL ïàkî¦¨¤§¦§¨§©¨©©©£©§¨¨§¦
ïBòîL 'ø íeMî ïðçBé 'ø øîà àäå ?éúééî éî eäðä̈§¦¨§¥§¨¨©¨¨¦¦§

"íéávð"å "íévð" øîàpL íB÷î Ik :éçBé ïa¯ïðéà ¤©¨¨¤¤¡©¦¦§¦¨¦¥¨
.ïäéñëpî eãøiL :I"ø øîà àJà !íøéáàå ïúc àJà¤¨¨¨©£¦¨¤¨¨©¤¨§¦¦§¥¤

íéða BI ïéàL íãà Ik :I"áéøà¯,únk áeLç ¨¨¨¤¥¨¦¨©¥
:àéðúå ,"éëðà äúî ïéà íàå íéða éI äáä" øîàpL¤¤¡©¨¨¦¨¦§¦©¦¥¨¨Ÿ¦§©§¨

ïéáeLç äòaøàïéàL éîe ,àîeñå ,òøBöîe ,éðò úîk ©§¨¨£¦§¥¨¦§¨§¨¦¤¥
éðò .íéða BI¯òøBöî ,"íéLðàä Ik eúî ék" áéúëc ¨¦¨¦¦§¦¦¥¨¨£¨¦§¨

¯àîeñå ,"únk éäú àð Ià" áéúëc¯áéúëc ¦§¦©¨§¦©¥§¨¦§¦
íéða BI ïéàL éîe ,"íIBò éúîk éðáéLBä íékLçîa"§©£©¦¦©¦§¥¥¨¦¤¥¨¦

¯."éëðà äúî ïéà íàå íéðá éJ äáä" áéúëc¦§¦¨¨¦¨¦§¦©¦¥¨¨Ÿ¦
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י"ט כסלו . . קשוא גם עם חלוקת ספא התניר . . ללמדו במשך השנה, ברופן שכל 
רחד יסיימו לקארת י"ט כסלו, ומיד יתחיל עוד הפעם . . כדי לסיים במשך השנה

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצג

 הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ    193 

קצג

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

øîà àáøåy ,'mixcp oi` ok m`' dpyna xn`pd z` yexit -íà §¨¨¨©¦
xn`pïkmewnd ceaka geztl milekiy -ïéìàLð íéøãð ïéàoi` - ¥¥§¨¦¦§¨¦

l`ey mc`íëçìzeidl miie`x df gztay xg`ny .eixcp lr §¨¨
zia e` mkgd `linn ixdy mixcepd exn`i ,mixcpd lk mixzip
,jk myl mdipta `eap dnle ,mewnd ceak mrhn mdl exizi oic
mc` oi`y dxn` dxezde ,mewnd ceak mrhn mnvrl exizie
.df gzta oigzet oi` ok lre ,oic zia e` mkg `l` envrl xizn

:dpynd ixac jyndn `ax lr dywn `xnbd
ïðz,dpyna epipy -øæòéìà éaøì íéîëç ïéãBîexcepaBðéaL øáãa §©¦£¨¦§©¦¡¦¤¤§¨¨¤¥

,Bnàå åéáà ïéáì,epnn zepdil mdilr xq`y oebkeBì íéçúBtL §¥¨¦§¦¤§¦
.Bnàå åéáà ãBáëa,`xnbd dywnøîàc éiaàì àîìLaoi`y ¦§¨¦§¦¦§¨¨§©©¥§¨©

,minkg zrcl eixed ceaka oicd `ede ,mewnd ceaka migzet
y mrhnïk íàegztiäôé] ïéøzéð íéøãð ïéà[dhxg mr - ¦¥¥§¨¦¦¨¦¨¤

eail ixezqn epipta zelbl eipt firiy in oi`y itl ,dzkldk
lr ehxgziy `vnpe ,eixed ceakl e` mewnd ceaka yyeg epi`y
recn ahid oaen eixacl ok m`e ,edeniiwi mailae mdita xcpd

àëäo`k -minkg micen en`e eia` oial epiay xaca xcpa ¨¨
,mceaka el migzetydéì óvçéàc ïåékjka eia`l svgzdy - ¥¨§¦©©¥

,ez`pdn exicdydéì óvçéà àälekiy lkl giked xak ixd - ¨¦©©¥
lr mb xcp m`e ,eipira jk lk xeng mceak oi`e ,eixedl svgzdl
mb jkle ,z`f xizqi `le jka yiiazn epi` mceaka hrnny zrc

.en`e eia` ceaka df oebka geztl xzen minkg zhiylàlà¤¨
øîàc àáøìoicd `ede ,mewnd ceaka migzet oi`y mrhdy §¨¨§¨©

ik ,minkg zrcl eixed ceakaïk íàegztiïéìàLð íéøãð ïéà ¦¥¥§¨¦¦§¨¦
íëçìjlil mnvr gixhdl ilan df gzta mnvrl egzti lkdy - §¨¨

ok m` ,mkglàëä`ly en`e eia` z` xicdy ote`a o`k - ¨¨
epnn zepdilïéçúBt éànàgeztl xzeny minkg micen recn - ©©§¦

beq el migzety d`xiyky yeygl yi ixd ,eixed ceaka el
iptn el` mixcp envrl gzti ,en`e eia` ceak iptn el`k mixcp

.mkgl zkll envr gixhdl ilan mceak
,`xnbd zvxznéøîàdf yygl mewn oi`y daiyid ipa evxiz - ¨§¥

,`ax zrcléøãð ìëc ïåékxcepd oia mpi`y mixcpd x`y lka - ¥¨§¨¦§¥
,en`e eia`líëç åàìc ïBäì àéâñ àì`la mdl xyt` `l - Ÿ©§¨§§¨¨¨

,xg` mewnn gzt ici lr exiziy oic zia e` mkg zxzdénð àëä̈¨©¦
zkll mixcp x`yn lbxeny jezn ,en`e eia` oial epiay mixaca
df beqn mixcpa ok lr ,mkgl elbxdk jli el` mixcpa mb ,mkgl

ïéçúBtgeztl `ai jk jezny miyyeg `le ,en`e eia` ceaka §¦
.envrl

,dpyna epipy'eë ãìBða ïéçúBt øæòéìà éaø øîà ãBòåminkge §¨©©¦¡¦¤¤§¦§¨
elit`e ,df xac `ai `ly xeaq xcepdy meyn mnrhe ,oixqe`
oi`y `vnpe ,xeciln jk meyn rpnp did `l eail l` my did

:ezkldk gztd
,`xnbd dywnøæòéìà éaøc àîòè éàî,clepa s` geztl xyt`y ©©§¨§©¦¡¦¤¤

.dfk clepa geztl `ly minkg zrck d`xp `xaqn ixdy
,`xnbd zvxznàcñç áø øîàgeztl xyt`y cnl xfril` iax ¨©©¦§¨

,dxeza weqtn clepaàø÷ øîàc(hi c zeny)'dWn l` 'd xn`Ie §¨©§¨©Ÿ¤¤Ÿ¤
mixvn aW Kl ,oicnAíéLðàä ìk eúî ék,'LWtp z` miWwand §¦§¨¥ª¦§¨¦¦¥¨¨£¨¦©§©§¦¤©§¤

`l` ,'miyp`d lk ezn ik' ezywal mrh el ozil jxved recne
xefgl `xi did ik oicna eing exzi lv` ayiy dyn raypy itl
dynl 'd xn`yke ,eytp z` miywan eidy ei`pey iptn mixvnl

iM' ,excpl gzt el gzt mixvnl aeyiyEznlMmiWp`d ¦¥¨¨£¨¦
LWtp z` miWwand,'ezeniy excp zrya dyn rcei did eli`y ©§©§¦¤©§¤

- clepa s` oigzety xfril` iax cnl o`kne .xcep did `l el`
,àeä ãìBðc äúéî àäåclepa excp z` dynl 'd gzt j`id ok m`e §¨¦¨§¨

gken `l` ,dfïéçúBtL ïàkîmb.ãìBða ¦¨¤§¦§¨
,clepa migzety weqtn cnl xfril` iaxe xg`n ,`xnbd dywn

eäééîòè éàî ïðaøå`ly gken df weqtn ixd ,mnrh `ed dn - §©¨¨©©£©§
.mdixack,`xnbd zvxznéøáñ÷weqtdn oi`y mixaeq opax - ¨¨§¥

iM' yxtl oi`y itl ,clepa migzety di`xEznlM'miWp`d ¦¥¨¨£¨¦
,df lr zeywdl yi ixdy ,ynn ezny eheytkéúééî éî eäðä- ¨§¦¨§¥

,ezn el`d miyp`d m`d ikeïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§
øîàpL íB÷î ìk ,éçBé ïaoeyld dxezaíéávðå íévðyxtzp `le ¤©¨¨¤¤¡©¦¦§¦¨¦

,miavipe mivip mze` eid iníøéáàå ïúc àlà ïðéà,mdy `vnpe ¥¨¤¨¨¨©£¦¨
xn`py enk ,dyn ly eytp z` eyway el` eid(ehÎbi a my)`vIe'©¥¥

rWxl xn`Ie ,'miSp' mixar miWp` ipW dPde ipXd mFIA [dyn]©©¥¦§¦¥§¥£¨¦¦§¦¦¦©Ÿ¤¨¨¨
xW`M xn` dY` ipbxdld 'ebe LnU in xn`ie ,Lrx dMz dOl̈¨©¤¥¤©Ÿ¤¦¨§©§¨§¥¦©¨Ÿ¥©£¤
dGd xaCd z` drxR rnWIe ,'ebe dWn `xiIe ,ixvOd z` Ybxd̈©§¨¤©¦§¦©¦¨Ÿ¤©¦§©©§Ÿ¤©¨¨©¤
dWn gxaIe dWn z` bxdl WTaie [el extiqe mipyd el` ekldy]©§©¥©£Ÿ¤Ÿ¤©¦§©Ÿ¤
eidy el` mdy gkeny xg`ne ,'ebe 'oicn ux`A aWIe drxt ipRn¦§¥©§Ÿ©¥¤§¤¤¦§¨

iM' dynl 'd xn` ji` ,eytp iywanEznlMmiWp`dmiWwand ¦¥¨¨£¨¦©§©§¦
zcr ly dyrnd cr miiga eid oiicr mxia`e ozc ixd 'LWtp z ¤̀©§¤
yxtzn weqtd oi`y gkene .ux`a miig erlap my wxe ,gxw

,eheytk,Lé÷ì Léø øîà àlàdpekd 'ezn ik'eãøiLmxia`e ozc ¤¨¨©¥¨¦¤¨§
ïäéñëpî,mdyke ,znk aeyg ipry oeik mizn aezkd mayg jkle ¦¦§¥¤

.mdn yeygl dn oi`e drxtl mirnyp mdixac oi` xak miipr
clep oic df gztl oi` ezreay xg`l mdiqkpn ecxiy it lr s`e

.dievn zeiprdy oeik
cer `xnbd d`ian znk aeyg ipry `xnbd dxikfdy oeik

:znk miaeygd miyp` ly ze`nbec
øîàpL ,úîk áeLç íéða Bì ïéàL íãà ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨¨¨¤¥¨¦¨§¥¤¤¡©

ziy`xa)(` lDzg`A lgx `PwYe awril dcli `l iM lgx `xYe'©¥¤¨¥¦Ÿ¨§¨§©£Ÿ©§©¥¨¥©£Ÿ¨
awri l` xn`Yeïéà íàå íéðá él äáä,[mipa `la ip`ykÎ]äúî ©Ÿ¤¤©£Ÿ¨¨¦¨¦§¦©¦¥¨

'éëðà.[dznk ip` daeygÎ]àéðúå,`ziixaa epipy oke -äòaøà ¨Ÿ¦§©§¨©§¨¨
,úîk ïéáeLç:od el`e.íéða Bì ïéàL éîe ,àîeñå ,òøBöîe ,éðò £¦§¥¨¦§¨§¨¦¤¥¨¦

.miweqtdn dixac z` `ziixad dgikeneéðò,oipneúî ék' áéúëc ¨¦¦§¦¦¥
'íéLðàä ìkezny eheytk yxtzn weqtd oi`y lirl xen`ke ¨¨£¨¦

.miznk aezkd maiygd ok lre miipr eyrpy `l`òøBöî,oipn §¨
áéúëc(ai ai xacna)mixn dzwly zra dynl oxd` xn`y ¦§¦

,zrxvaéäú àð ìà'[mixn epzeg`],'únkaeyg rxevndy ixd ©¨§¦©¥
.znkàîeñå,oipnáéúëc(e b dki`)'éðáéLBä íékLçîa'edinxi - §¨¦§¦§©£©¦¦©¦

ayeil ycwnd zia oaxeg xg`l envr z` liynd `iapd
a,ze`xl leki epi`e dlit`a iexyd mikygn'íìBò éúîk'- §¥¥¨

mineqkmpi`ymi`exixd ,mlerlaiygdyz`mineqdzngn
.miznl mpexeeríéða Bì ïéàL éîe,oipnáéúëclv`lgxél äáä' ¦¤¥¨¦¦§¦¨¨¦

,'éëðà äúî ïéà íàå íéðádlrnl iel oa ryedi iax yxcy enke ¨¦§¦©¦¥¨¨Ÿ¦
.`xnba

lirl x`azd(:cq)miyp`d lk ezn ik' dynl 'd xn`nay
exzil ezreay z` el xizde gzt el gzt ,'jytp z` miywand
oic cer `xnbd d`iane .mixvnl xefgie oicn z` aefri `ly

dyn ly ezreayn cnlpd:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

חייבים להכיא גם ברמת הפשוטה, שהנשמה ממשיכה לחיות גם לרחא שחאואה 
לר  כבא  היר  שכן  יותא,  האבה  גבוהה  באמה  ורדאבה,  שלה,  החומא  ממסגאת 

מוגבלת על ידי המגבלות של הגוף הפיזי
ממכתב י"ר טבת, ה'תשל"ו
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc mixcp(iying meil)

àéðz,`ziixaaBøéáçî äàðä øcenä,exiag ipta ok xcp m` ,ïéà ©§¨©¨£¨¨¥£¥¥
Bì ïéøézîexcp z`åéðôa àlài `ly ick ,exiag ipta -ea ceyg ©¦¦¤¨§¨¨

dpdpy d`exe xcpy rcei `ed ixdy ,dxzd `la excp lr xaery
.epnn

,`xnbd zxxanéléî éðä àðîoixizn oi`y ,df xac epl oipn - §¨¨¥¦¥
.eipta `l`áéúëc ,ïîçð áø øîà(hi c zeny)äLî ìà 'ä øîàiå' ¨©©©§¨¦§¦©Ÿ¤¤Ÿ¤

íéLðàä ìk eúî ék íéøöî áL Cì ïéãîa,'LWtp z` miWwand §¦§¨¥ª¦§¨¦¦¥¨¨£¨¦©§©§¦¤©§¤
,'oicna' eid epiax dynl 'd ixacy aezkd xikfd jxev dfi`le

jke ,dyn l` 'd ixacn wlg dfy yexcl yi `l`Bì øîàdynl, ¨©
zøãð ïéãîa`a dz`y eiykr jkl ,zxcp jpzeg exzi ipta - §¦§¨¨©§¨

jxcp xizdlïéãîa Eøãð øzäå Cì`ly xcpy oipne .jpzeg ipta - ¥§©¥¦§§§¦§¨
mixvnl aeyiáéúëc ,(`k a zeny)äLî ìàBiå'mr] Wi`d z` zaWl ¦§¦©¥Ÿ¤¨¤¤¤¨¦

'l`eie' zaiz z` miyxece ,'dWnl FYa dxRv z` oYIe [exzi©¦¥¤¦Ÿ¨¦§Ÿ¤
e ,'dl`' oeylnáéúëc ,äòeáL àlà äìà ïéàl`wfgi z`eap oipra ¨¨¥¨¨¤¨§¨¦§¦

xvpckeap lr(bi fi l`wfgi),'[didy ediwcv z` xvpckeap] gTIe©¦©
,[oikiedi zgz milyexie dcedi lr jlnl edniyie] ,dkElOd rxGn¦¤©©§¨

zixA FY` zxkIe'äìàa Búà àáiå,eyexit i`ce my aezkd 'dl`'e ©¦§Ÿ¦§¦©¨¥Ÿ§¨¨
eriaydy ,'dreay'`lycexniaezky enk ,ea(bi el 'a minid ixac)

ãøî øvð ãëeáð Cìîa íâå',[ediwcv]BòéaLä øLàxvpckeap] §©§¤¤§©¤©¨¨£¤¦§¦
[ediwcvl,'(íéiç) íéäìàaoeyl `ed 'dl`' ediwcv iably myke ¥Ÿ¦©¦

el raypy ,dreay oeyln 'dyn l`eie' yxtp ok enk ,dreay
dzid dreaydy oeik eipta xizdl 'd ekixvde ,oicna enr ayiy

.eipta
:ediwcv ly dreayd zelylzyd z` `xnbd d`ian

,`xnbd zl`eydéúeãøî éàîdllbay dreayd dzid dn - ©©§¥
,`xnbd daiyn .xvpckeapa cxn ediwcvy aygpdéçkLà- ©§§¥

`vnàáðøà ìéëà÷ äåäc øvð ãëeáðì äi÷ãölke` didy - ¦§¦¨¦§©¤©©£¨¨¨¦©§§¨
dpcera zapx`äiç,dvx `le .zblten zeixfk` zcin efy ©¨

okle ,miaxa epelw dlbziy xvpckeapdéì øîàediwcvlòazLéà ¨©¥¦§©©
éåléò úélâî àìc éìdyrnd z` zeixal dlbz `ly il rayz - ¦§Ÿ§©¥¦¨¥

,zi`xyàúléî ÷etéz àìå`iadl lekid xac jitn `ivez `le §Ÿ¥¦§¨
,mipebn miyrn ilr rcei dz`y mc` ipa erciy oitiwraòazLéà¦§©©

,dlbi `ly ediwcv el rayp -óBñìutg ,xac ly eteqa - §
ick xvpckeap ly mipebnd eiyrn z` zeixal zelbl ediwcv
jk meyne ,rpnp dreayd zngny wx ,ezeklna ecxnie edefaiy

déôeâa eäi÷ãö øòèöî à÷ äåäcr ,c`n eytp xrv eilr xab - £¨¨¦§©¥¦§¦¨§¥
,miny zk`lna hrin jk jeznydéúòeáMà ìéLúéàl`yp - ¦§¦©§£¥

,ezreay z` el exizde oixcdpqd lv` ezreay lr ediwcvøîàå§¨©
.xvpcekap ly eiyrn lr zeixal ediwcv xtiqe -øvð ãëeáð òîL§©§©¤©

déì ïéfáî à÷c,eze` mifan mipebnd eiyrnn ernyy mc` ipay - §¨§©¦¥
éúééàå çlLd z` eiptl `iade -ïBäì øîà ,eäi÷ãöå ïéøãäðñ ©©§©§¥©§¤§¦§¦§¦¨¨©§

,oixcdpqlãéáò à÷ éàî ïeúéæçil dyr dn mzi`xd -,eäi÷ãö £¥©¨¨¦¦§¦¨
,iyrn z` zeixal dlibyàìc àiîLc àîLa òazLéà éëä åàì̈¨¦¦§©©¦§¨¦§©¨§Ÿ

àðélâîz` dlbi `ly miny mya il raypy did jk `l m`d - §©¥¨
,ezreay lr xar ji` ok m`e ,dyrnddéì øîàediwcv ¨©¥

,xvpckeaplàúòeáMà éìLzéàdexizde dreayd lr izl`yp - ¦©§¦©§£¨

,jiyrn z` zelbl izleki okle ,ilïBäì øîà]xvpckeap ¨©§
oixcdpqlàúòeáMà ïéìLzîdreay lr l`yidl xyt` m`d -,[ ¦©§¦©§£¨
déì éøîàoixcdpqdïéà,ok -eäì øîàxzidd m`d xvpckeap ¨§¥¥¦¨©§

`weec zeidl jixvåéðôaxicnd lyéøîà ,åéðôa àlL eléôà Bà §¨¨£¦¤Ÿ§¨¨¨§¥
åéðôa déìeipta `l` exizdl mileki mpi` -ïBäì øîà ,ok m` ¥§¨¨¨©§

,eipta `wec xizdl jixvyïeúéãáò éàî ïezàådf dn mz`e - §©©©§¦
`ly ediwcvl mzxzde dkldk `ly mzbdpy mziyry dyrnd

,eiptn mzyyg jln `edy iptn m`e .iptaïeúéøîà àì àîòè éàî©©§¨Ÿ©§¦
mzxn` `l recneäi÷ãöì`l` dreay zxzd oi`y ef dkld §¦§¦¨

,aiydl dn mdl did `ly oeik .xicnd iptaãiîxvpckeap deiv ¦¨
îcé õøàì eáLé''ïBiö úá éð÷æ e(i a dki`),eèîML ÷çöé éaø øîà ¥§¨¨¤¦§¦§¥©¦¨©©¦¦§¨¤¨§
íäézçzî íéøk.ux`d lr eayie oixcdpqd ly ¨¦¦©§¥¤

äðùî
ïäL íéøác Lé ,øîBà øéàî éaømi`xpãìBðklirl epipyy(.cq) ©¦¥¦¥¥§¨¦¤¥§¨

,mda migzet oi`y opax zhiyyåzn`a,ãìBðk ïðéàmigzete §¥¨§¨
,opax zrcl mb mdaBì íéãBî íéîëç ïéàå,jka xi`n iaxl §¥£¨¦¦

,el` mixaca geztl mixqe`eãöékclepk d`xp xac dfi` - ¥©
,clepk epi`eúéðBìt úà àNBð éðàL íðB÷ øîàiptn ,dy`läéáàL ¨©¨¤£¦¥¤§¦¤¨¦¨

òøjk xg`e ,eiyrnaBì eøîàdy` dze` ia`y ,xceplBà úî ©¨§¥
,äáeLz äNòLxcepd xn`y oebk e`ñðëð éðàL äæ úéáì íðB÷ ¤¨¨§¨¨§©¦¤¤£¦¦§¨

iptn,BëBúa LçpäL Bà BëBúa òø áìkäLjk xg`eúî Bì eøîà ¤©¤¤©§¤©¨¨§¨§¥
,Lçpä âøäpL Bà áìkäel` mixcp oebkïä éøämi`xpBðéàå ,ãìBðë ©¤¤¤¤¡©©¨¨£¥¥§¨§¥

ãìBðk,xi`n iax zrcl mc`l mda migzete ,`piclíéîëç ïéàå §¨§¥£¨¦
Bì íéãBî. ¦

àøîâ
dpyna epipy'eëå (áìkäL äæ úéáì ñðëð) éðàL íðB÷z` `yep ¨¤£¦¦§¨§©¦¤¤©¤¤§

e` zn dy` dze` ia` el exn` ,rx dia`y iptn ,dy`l zipelt
zrcl mda migzete clepk mpi`e clepk md ixd ,daeyz dyry

,`xnbd dywn .xi`n iaxúîdy`d ia`ãìBðàeä,xaq recne ¥¨
.ea geztl xzene clep epi` df oebky xi`n iax

:ef `iyew aeyia mi`xen`d ewlgpe
,àðeä áø øîàyxit `l` ,`nzqa dy`d on xcp `l xcepdy oeik ¨©©¨

jkl ,rx dia`y meyn excpl daiqäNòðdføáãa Bøãð äìBúk- ©£¨§¤¦§§¨¨
ipi`y zipelt dy` ilr mpew xn`e yxit eli`ky ,i`pz lr xcepk

yz dyr e` zn m` okl ,rx dia`y onf lk d`yepxzed dae
.eili`n xcpd

øîà ïðçBé éaøåe` zn el exn`' epipyy dny oeik ,clepk df oi`y §©¦¨¨¨©
,'daeyz dyryäáeLz äNò øáëe úî øákxcpd ziiyr mcew §¨¥§¨¨¨§¨

déì éøîà÷epi`e ,zerha xcp df did `linne ,[el xn`p xy` dfÎ] ¨¨§¥¥
.eil`n xzen xcpdy zerh ixcpa enk dxzd jixv

xaky epizpyn z` yxtnd opgei iax zhiy lr dywn `a` iax
:zerha did xcpd `linne xcpd zrya a`d zn
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"המעשה הור העיקא" . . חלוקת הש"ס . . שיעואים בספא התניר.. בהוספה על 
השיעואים בחומש ותהלים . . לעשות כל זה בשמחה ובטוב לבב, שרז יהיה לימוד 
הן   – העניינים  שני  יהיו  ובמילר  בהידוא,  המצוות  לקיים   – מעשה  לידי  המביר 

"מעשה גדול" והן "תלמוד גדול"
משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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קצה

miwxt dyelya` cenr dq sc ± iriax wxtmixcp
.åì ïéøéúî ïéà.xicn ly eipta `l` ,xcepl.êì ïéãîáikd `l` ?"jl oicna" edn:l"`w

exzie .eipta `l` mc`l el oixizn oi`y ,exzi ipta xzde jl - exzi iptl zxcp oicna

miyp` oze` iptn mixvn aeyl `ly dynl exicdmiywandcinlz :iax xn`e ,ebxedl

.envrl xtin mkg.äéç àáðøàdze` lk`y ,ynn dig :ixn`c zi`e .zlyean dpi`y

.dig `idyk.äéôåâá åäé÷ãö øòèöî äåädidy

ipa eze` oifan ediy ,xacd zelbl dvex

.mlerd.äéúòåáùà ìéùúéà.ezreay lr l`yp

.åúéãáò éàîoezixycoezixn` `l h"n ,dil

dixynl ezivn `lc ediwcvl dil?eipta `l`

éðúî'.ãìåðë ïäùynn od la` ,clepl encc

oigzete ,clep opi`.oda.òø äéáàùexcp dlez

did - ryx ded `l i`c llkn ,dia` zerxa

.dze` `yep.äáåùú äùòù åà,clep epiidc

ziid eli` :dhxg zrya el xne`e ,da oigzet

?xcep ziid melk ,daeyz dyer dia`y rcei

p"de .e`l :xne` `ede.ygpe alkn'îâúî
.àåä ãìåðepi` xn`w i`ne ,xenb clep iedc

?clepk.øáãá åøãð äìåúë äùòð àðåä áø øîà
zryxa.miiga dia`y onf lk rnync ,dia`

mzq "zipelt z` `yep ipi`y" xn` m` i`cec

"rx dia`y" xn`c `zyd ,zxn`wck i`ce -

ikd`e ,eza z` `yep epi` ryx `edy itl -

.zny rcei ziid eli` :xnel el oigzetéáøå
.øîà ïðçåéxcpy dryac ,llk clep ied `l

xakc ,el oigzet ikd` - zn xakdrya zn

ody 'ipzna xn`c `de .zerha dil dede xcpy

.`zxet clepl encc - clepk
áéúî
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àéðú.eipta `l` el oixizn oi` exiagn d`pd xcendjxevl xcpdyk `wecc c"n `ki`¤¤

xvpckeapl ediwcv zreayke ,ez`pdl enr ayil exzil dyn xcpy xcpk ,exiag

- exiag jxevl `ly xcpy xcp la` .edefai `ly ick ,ezlrezl dzidy ,jenqa iziinc

oi`c `nrha inlyexia ibiltc i`na `ilz `zlin `dc `xazqne .eipta `ly el oixizn

`nrhc mzd c"n `ki`c ,eipta `l` el oixizn

,exiagn yiiaziy xnelk ,dyead iptn `zlinc

.el exiziy dvex eiykre ez`pdl did xcpdy

,ez`pdl did xcpdyk `l` jiiy `l `nrh i`de

`ly elit` eze` oixiznc rnyn - ikd e`l `d

,cygd iptn mzd `nrh aidic `ki` ,edin .eipta

rci `l epnn xcen `edy exiagy ,xnelk

epnn dpdp `edyke ,exizda-`edy epcygi

`ly `edy xcp 'it` `nrh i`dle .excp lr xaer¤¤

exiag z`pdl-`ki`c ,eipta `l` el oixizn oi`

iptn c"nlc ,ipyil ixz ipd oia `ki` eze .`cyg

cygd-`ly elit` ,el oixizn edericedy lk

dyead iptn c"nle .`cyg `kil ezc ,eipta-

eipta `ly lkc ,eipta `wec ,edericed 'it`-

dyea `kil.àëéäåly egxk lrae eipta iedc

.exiagc `hiytly ez`pdl epi`y xcpa oixizn

oi` i`ce - ez`pdl `edy xcpa la` ,exiag

,edin .l"f z"x azk oke ,ezrcn `l` el oixizn

e` excp ixy i` ,ezrcn `ly edexizdy `kid

rnyn "gleyd" wxtac .`peir `kixv `l

) mzd 'ixn`c ,xcpd xzed caricc:dl oihibiab (

`l` y"l 'eke minezil zxcep `dzy b"x oiwzd

iabl `lf` `nlc yegile :opikxte .z`yp `ly

`lf` ik ,ipdn `l inp caric i`e !dl ixye mkg

z`pdl dpnl` xcp `dc ?ied i`n mkg iab

lk ,exiag z`pdl 'it`c n"y `l` !`ed minezi

carica edexizdy-dil exycn ,p"de .xzen

xzen epi` carica elit` i`e ,ediwcvl oixcdpq

-?`zlin iielbl ediwcvl dil ixy ied ikid

idpc ,`iyw izk` :z"ke .ixy caric rnyn

dil exy ikide ,xeq` edin dlgzkl ,ixy caricc

devn xaclc xninl `ki` ?ediwcvl oixcdpq

did `lyk xzeia xrhvn ded ediwcve ,oixizn

mbe .miny zk`lnn jk i"r lhazne ,zelbl leki

`l i`c ,xzen caricc rnyn n"ne .zetqeza evxz jke .miiwl mdilr `id devn exizdl mdilr devny jlnd zevn-.oihibc `edd inp gkencke ?dil exyc i`n ediwcvl dil ipd` i`n

c"a`xd azk oke ."midl`a eriayd xy` cxn xvpckeap jlna mbe" aizkck ,xaca eyiprne ediwcva geev aezkd ixdy ,xzen epi` caric elit` mlerlc ,zei`x el` oi`y exn` mixg`e

minezil dxcpy oeikn dpnl` xcpc ,`id di`x e`l inp oihibc `idde .oixcdpqae ea dzlr dn d`xe `ve .l"f-`lf` `nlc :opixn`w ikdc ,cere ?dizexit xeqi`a zewepizl yi zlrez dn

c"qa oihib zkqna xacd x`azie .zxzen zeidl aeygze ,dl ixye mkg iabl.'éðúî.clepk opi`e clepk ody mixac yilk rnyn rx dia`y xn`c oeikc .xaca excp dlezk `edy itl

ixy daeyz dyr e` znyk jkitle ,rx dia`y onf.'îâ.xaca excp dlezk dyrpdlezk `edy iptn :mzd opixn`c ,inlyexia `zi` ikde .mkg zl`y `la 'it` ixy d"yne ,ziyixtck

v epi` `ed s` :opgei iax mya `xirf iax .xzen - mipal yal ,"mixegy yael `edy onf lk ipelt yi`l dpdp ip`y mpew" xne`a .xaca excpmkgl dl`y jix.'øzn xak xn` opgei

.opixn`w daeyz dyr xakellk clepl inc `l - zn xakc oeikc ?"clepk ody mixac yi" ipzw ikid opgei iaxl ,r"ve .zerh xcp dil dede excp mcew zny ,xnelk.
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Ià 'ä øîàiå" áéúëc ,ïîçð áø øîà ?î"äðî .åéðôa§¨¨£©©©§¨¦§¦©Ÿ¤¤
"íéLðàä Ik eúî ék íéøöî áL CI ïéãîa äLî¤§¦§¨¥ª¦§¨¦¦¥¨¨£¨¦
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,déI ïéfáî à÷c øvðãëeáð òîL .øîàå ,déúòeáMà©§£¥©£©§©§©§¤©§¨§©¦¥
ïeúéæç :ïBäI øîà .eäi÷ãöå ïéøãäðñ éúééàå çIL§©§©§¥©§¤§¦§¦§¦¨£©§£¥
àîLa òazLéà éëä åàI ?eäi÷ãö ãéáò à÷ éàî©¨¨¥¦§¦¨¨¨¦¦§©©¦§¨

?"àðéJâî àIc" àiîLc.àúòeáMà éILzéà :I"à ¦§©¨§¨§©¥¨¦©§¦©§£¨
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.åéðôa :déI éøîà ?åéðôa àJL eJéôà Bà åéðôa :eäI§§¨¨£¦¤Ÿ§¨¨¨§¦¥§¨¨
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נדאים. פאק תשיעי - אבי רליעזא - דף סה עמוד ר - מתוך מהדואת "רבן ישארל - )שטיינזלץ(" 
אש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

רדם ריננו אק חבילה של עצמות, אקמות ודם, רלר שבנוסף לכל מה שנתפס על 
ידי החושים יש לו נשמה – בכל רופן שמישהו יכול להגדיא רת מהותה, בין רם 

באמה של הוגה דעות ופילוסוף מעמיקים רו באמה של ריש אגיל מהשואה
ממכתב י"ר טבת, ה'תשל"ו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצו

 196   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ  

miwxtקצו dyelyaa cenr dq sc ± iriax wxtmixcp
.úåòèá øãðäù àìà :äàð àéä éøäå 'åëå àáà éáø áéúî.xcp ied `le ,`xwirnàîìùá

.àðåä áøì.xcp epi`c zerha xcp dlez `pz `tiqe ,xaca xcp dlez `yix `pzàìà
.'åë ïðçåé éáøìipzn'àìå íå÷ú àì ìòøåèú.`le ilk epnn zywa m`yjli`yd

ezxcdejz`pd`l" dxn` dxezde ,ezxcd d`py jezne obedk `ly xac jl dyry e` ,

dxezd ,"jaala jig` z` `pyzezwiwfd

eade`le eqpxtl.ezeigdleàîùéðòéäúà éàå
.åñðøôì ìåëé.jxcp zngnéúééä åìéà øîà íàå

.òãåé`l - elld zexdf` lka xcpd zrya

.xcep iziid'îâ.éðòéîã ìë àîéðågzet i`n`

`ny elipriiprinc lk e`l :xicn dil `nil ?

.eqpxtl ilr letpepnii`ne ,eqpxtl i`ab el

. ezqpxtl adinl icicl ihncò"ë éãäá
.äéì àðñðøôîi`n`eith eqpxtl ip` wwfen

?`nlr x`ynïåòè éöî àì àä.ìôåðä ìëã
`l` ,dligz i`ab icil ltep epi` ,zeipra

miaexwoilblbzn.enréðúî'øëåî äúà
.êùàø øòù.`xnba yxtn.øîàåeli` :lrad

.'ek rcei iziid'îâ.î"ùg :xn`wcnze`n '

,`a` epl gipd fefdpevxn"y - miz`n lehil

l"iw `de ,daezkl icarzyn ilhlhnc

)zeaezk:`t.icarzyn `lc (.ééáà øîà:w"d

g dey rwxw.'ek fef ze`n 'äúà 'éôà éðú÷ àäå
.êùàø øòù øëåîjl oi` 'it` :xn`wc rnyne

`l` daezk milydlwewf - jy`x xryn

.dl milydle exkenl dz`åùàø øòùå
.àåä éìèìèî.inc fefbk fefbil cnerd lkc.÷"ä

xry xeknz k"`` lek`l dn jl oi` 'it` :r"x

yiy rwxwd lk dl ozil dz` wewf - jy`x

.jlïéà î"ù.áåç ìòáì ïéøãñîlkdc ,xnelk

dil xn`wcn .eaeg lral oipzepe epnn oiaeb

r"x`de .lk`ze jy`x xry xken dz`l"iw

) oikxr 'qna:bk scn"aae ().ciw scoigipnc (el

oefne ogleye ,utne ,dhne ,eyinyz ilkl.mei '

.äéì øîà÷ éëä,jl xy` lk dl ozep dz` 'it`

oirxew oi` jy`x xry `l` lek`l jl oi`y

rxtzy cr dzaezk dllkd dlmlynzi`e .

el oiyer oi` - aeg lral oixcqn oi` :ixn`c

excqy dn el oigipn oi`y ,zeig ly xcq

ilk el oigipny mzd opixn`ck ,minkg

.'eke dhne eyinyz
'éðúî
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àðú.xaca excp dlezxcp ,`tiq epiidc - zerha xcp `pze ,rx dia`yc `yix epiide

meyn ,`nrh epiid - d`p zyrpe dxerk iab `tiqa opixn` `lc `de .d`p `id ixde dxerk

lk - rx dia`y xn` ikc ezrc micne` jkld ,zenl ieyre daeyz zeyrl ieyr rx mc`c

did `l jkld ,d`p zeidl dieyr oi`y ,dxerk dy`a k"`yn .xn`w rx dia`y onf

.d`p `dzykl el zxzen `dzy ezrca

`yep ip`y" ikd xn` i` ,inp i` .l"f `"ayxd

"rx dia`y" ipzwck "dxerk `idy zipelt dy`

,`kd la` .dxerk `idy onf lk rnync ,p"d -

rnyn `l - xn`w "dxerk zipeltl"c oeik

oa l`eny 'x wized mkgd .xaca excp dlezk

l"f i`cqg xa dcedi iax lecbd mkgd.'éðúî
.dxeza aezkd on oigzet n"x xn` cereb"r`c

) "mixcp drax`" 'ta opiwq`c.ak lirl`lc (

l`enycke ,"axg zexwcnk dhea yi"a opigzt

eniiwny t"r` xcepd lk :xn`c-,ryx `xwp

.dna dpa eli`k xcepd lk :xn`c ozp iaxcke

lr 'it` i`e milecb minei` eedc ,ip`y mzdc

xcp edpd zrc-oi`y `vnp ,ok xnel yiiazi

`kd `pz ipnc ipd la` .dti oixzp eixcp-`l

i`d ilek iypi`l ixing.'îâiprinc lk `nile

.letp ilr e`lipri `ny" el oigzetc ipzw ikid

on `icda dil ipzwe ,"eqpxtl leki dz` i`e

:dil `nil .ikda aiign `nl`c - dxeza aezkd

eqpxtl aiegn ip`y ,ltp ilr e`l iprinc lk

- `nlr ilek icda diqpxtl il ihnc i`n .ical

eilr xq`y t"r` ,jka `ed i`yxe .dil `pqpxtn

oeike .i`ab cil `l` ecia ozi `l ixdy ,eiqkp

,ixy - ecia zeyxd xg`l ozil i`ab dvx m`y

) opzc `idd ik dil dedc.gn lirlxg`l ozep :(

ea xzen dlde ,dpzn meynltep oi` ltepd lk .

,qpxtzne eiaexwn l`ey `l` .dlgz i`ab icil

jig` ige" aizkc `xw` xarw `zry `idde

"jnr.'éðúîzaezka mc`l oigzet.ezy`

rextl jilr `diy rcei ziid eli` el oixne`y

eze` oixizn e`l xn` i` zxcp melk dzaezk.

'îâ.daezkl icarzyn ilhlhn dpin zrny

) opaxe n"xc `id `zbelt:`t zeaezk(.àäåipzw

.eed ilhlhn y`xd xrye jy`x xryel xn`e

dzaezk rextl ipeafl aiignc r"x.éëäxn`w

.lke`e jy`x xry xken dz` 'it` dil`id

`l` xac jl x`yi `l 'it` ,zerwxwd lk ztxeh

lek`l jy`x xry xeknl jxhvzy.úòîù
.g"al mixcqn oi` dpinwxta `id `zbelt

) "lawnd".ciw n"adhn el oigipnc c"n `ki` ,(

oixcqn oi`c n"y - "jy`x xry xken dz` 'it`" `kd opzcne .oixcqn oi` c"n `ki`e .oikxrn "dkin" "dkin" xnbc ,ycg a"i oefne ezepne` ilke utne.øîåìxhy mirxwn oi`y

.daezkokn xg`l jl `vni m`y ick ,dzaezk oirxew oi` mlerlc ,xhtdl aeygz `l - xecqa dvex jpi`e ,oicd zxeyn miptl dyer dz` 'it` :dil w"d edin ,mixcqnc p"d oi` ,xnelk

xiyrde rlq ozp( :oikxra opzc idpc .dabze xefgz --n"d ,dil 'ixnb oikxrn xecqe .melk eilr el oi`-ci byd oiprl la` ,xecq oiprl-`l.'éøîàãîåilhlhn dpin zrny :`kd

daezkl icarzyn-`idyke ,mlerl dabz `l `nye ,reci daezk onf oi`c meyn - `nrhe .icarzyn `l dicic dipin 'it` - daezkl icarzyn `l ilhlhnc l"iwc ociclc `dn 'irny

ikid ik icarzyn `l g"ral inzic ilhlhnc b"r` ,`nlrc aegn daezk ly dgk rxed opaxl d"yne .rwxwd lr `l` dzrc dknq `l jkld ,oiyexbe dzin i"r `l` daeb dpi` daeb

) oiyecwc "xne`d" wxtac dliagc `zrny `gken ikde .ditzk lrc `nilbn 'it` dipin eabc:dq sc`l g"ral inzic ilhlhnc idpc ,`nlrc aeg lran daezk ith `ticr( n"xle .(

icarzyn-icarzyn daezkl.
'ipzn
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"äøeòk úéðBIôI àNBð éðéàL íðB÷" :àaà éaø áéúî§¦©¦©¨¨¤¥¦¥¦§¦§¨
"äøö÷" ,äðáI àéä éøäå "äøBçL" ,äàð àéä éøäå©£¥¦¨¨§¨©£¥¦§¨¨§¨¨

äkeøà àéä éøäå¯äøeòkL éðtî àI ,da øzeî ©£¥¦£¨¨¨Ÿ¦§¥¤§¨
úNòðå äøö÷ ,äðáI úNòðå äøBçL ,äàð úNòðå§©£¥¨¨§¨§©£¥§¨¨§¨¨§©£¥

äkeøà¯,àðeä áøI àîILa .úeòè øãpäL àJà £¨¤¨¤©¤¤¨¦§¨¨§©¨
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øák :øîàc ,ïðçBé 'øI àJà .úeòè øãð àðúå ,øáãa§¨¨§¨¨¤¤¨¤¨¨¨§¨©§¨
øãð éðîéæ éøz éðúîI éI änI ,äáeLz äNò øáëe úî¥§¨¨¨§¨¨¨¦§¦§¥§¥¦§¥¤¤

.àéL÷ ?úeòè'éðúîïî BI ïéçúBt î"ø øîà ãBòå ¨©§¨§¨©§¦¦
äzàL òãBé úééä eJéà :BI ïéøîBàå ,äøBzaL áeúkä©¨¤©¨§§¦¦¨¦¨¥©¤©¨
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IôBpä Ik øîBà éðà :I"à .déI àðñðøôî ò"ë¯Bðéà §¨§©§¨¥£¦¥¨©¥¥
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øîà .dúaeúk dI ïúBð äzà ELàø øòN øëBî äzà©¨¥§©Ÿ§©¨¥¨§¨¨¨©

ïk àeäL òãBé éúééä eJéà :BI¯.øãBð éúééä àI ¦¨¦¦¥©¤¥Ÿ¨¦¦¥
.àáé÷ò éaø døézäå'îâéãaòzLî éî éIèIhî §¦¦¨©¦£¦¨¦©§§¥¦¦§©§§¦

.øðéc úBàî 'ç äåL ò÷ø÷ :ééaà øîà ?äaeúëI¦§¨¨©©©¥©§©¨¨¥¦¨
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נדאים. פאק תשיעי - אבי רליעזא - דף סה עמוד ב - מתוך מהדואת "רבן ישארל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       אש"י

אבינו  שחילק  כפי  בתניר,  לשיעואים  בנוגע  גם   .  . כסלו  י"ט  קשוא   – בכללות 
בזה,  התקנה  כידוע  ותהלים,  בחומש  השיעואים  על  בהוספה  וכמובן,  נשירינו, 

וכמדובא כמה פעמים
משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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קצז

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

áéúîdywn -,àaà éaøonwl dpyna epipy ixdy(.eq)xn`íðB÷ ¨¦©¦©¨¨
úéðBìôì àNBð éðéàL`idy itläøeòk,[zxreknÎ]éøäå`vnpe - ¤¥¦¥¦§¦§¨©£¥

y,äàð àéä`idy itl zipeltl `yep ipi`y mpew xn`y e` ¦¨¨
,äðáì àéä éøäå ,äøBçLzipeltl `yep ipi`y mpew xn`y e` §¨©£¥¦§¨¨
,äkeøà àéä éøäå ,äøö÷xcepd el` mipte` dyly lka,da øzeî §¨¨©£¥¦£¨¨¨

eny mrhd dpynd my zx`ane,da xzàìxcepy xn`y meyn Ÿ
äøeòkL éðtîli`ed eiykre ,`idäàð úNòðå,d`pd on xcp `le ¦§¥¤§¨§©£¥¨¨

`idy iptn xn`y meyn `l oke .da xzen `ed jkläøBçL§¨
li`edeäðáì úNòðå`idy llba xcpy e` ,da xzen `edäøö÷ §©£¥§¨¨§¨¨
li`edeúNòðåeiykräkeøà,da xzenúeòè øãpäL àlà- §©£¥£¨¤¨¤©¤¤¨

e` ,dpal e` ,d`p `idy rci `l xcpd zryay ,xcp zerhay
dywne .dxzd mikixv mpi` zerh ixcpe ,xcp jk meyne ,dkex`

,`a` iaxøîàc àðeä áøì àîìLaxizdl epizpyn ly mrhdy ¦§¨¨§©¨§¨©
y meyn `ed ,clep mpi`e clepk mi`xpd mixacaäìBúk äNòð©£¨§¤

,øáãa Bøãðoipr z` mb dpynd d`ian onwl recn ahid oaen ¦§§¨¨
epizpynay ,d`p `id ixde dxerkàðzmrhy dxwn dpy - ¨¨

meyn ea xzidd,øáca Bøãð äìBzdyr e` a`d zn m` mb okle ¤¦§©¨¨
.xzen xcpd xg`l daeyzàðúåly dxwn onwl dpyna dpye - §¨¨

meyn `ed xzidd mrh myy ,d`p `id ixde dxerk,úeòè øãð¤¤¨
.xzen xcpd zrya d`p dzid m` `wec okleïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨

øîàc`ed clepk mi`xpd mixaca xizdl epizpyna mrhdy §¨©
xcpd zryay meyn,äáeLz äNò øáëe úî øákdidy xxazde §¨¥§¨¨¨§¨

,zerha xcpéðîéæ éøz éðúîì él änì`pzd jixv dn myl - ¨¨¦§¦§¥§¥¦§¥
oipr minrt ipy zepylúeòè øãð.,`xnbd dwiqnàéL÷ok`y - ¤¤¨©§¨

.onwl dpyndn zywen opgei iax zhiy

äðùî
ãBòåztqep `lewøéàî éaø øîàïéçúBt ,oic ziad e` mkgd - §¨©©¦¥¦§¦

geztl milekiBìexcpl gzt xceplmbáeúkä ïîmiweqtn - ¦©¨
øáBò äzàL òãBé úééä eléà Bì ïéøîBàå .äøBzaLxcpd ziiyraìò ¤©¨§§¦¦¨¦¨¥©¤©¨¥©

ly e`ldìòå 'íwú àì'ly e`ld'øhú àì'-epiky axiqy oebk Ÿ¦Ÿ§©Ÿ¦Ÿ
oevx jezne ,eaila dai` el xhp ok zngne ilk dfi` el li`ydl

.df okyl eilk li`yi `l jli`e o`kny xcp dnwplå'dz` ok §
xaerìòly e`ldéçà úà àðNú àì''Eááìa E`ly zxcp m` ©Ÿ¦§¨¤¨¦¦§¨¤

dz` jxcp ici lry rcei ied el mixne` oke .jxag melya le`yl
ly dyr zevn lhan'EBîk Eòøì záäàå'exiag z` `peydy - §¨©§¨§¥£¨

zevn lehia icil `eal dz` leki jxcp ici lr oke .ef devn lhan
ly dyréçà éçå'éðòé àîL] (éðò àåäù) ,'Cnò E[xcend dUri - §¥¨¦¦¨¤¨¥¨¦¥¨¤

ipr,Bñðøôì ìBëé äzà ïéàåel egztyk m` .jiqkpn ezxcdy oeik §¥©¨¨§©§§
el` mipte`a excp,øãBð éúééä àì ïk àeäL òãBé éúééä eléà ,øîà̈©¦¨¦¦¥©¤¥Ÿ¨¦¦¥

øzeî äæ éøä.excp z` oic ziad e` mkgd el xiziy xg`l - £¥¤¨

àøîâ
ige' ly devnd meyn migzety dpynd ixacnLig`,'KOr §¥¨¦¦¨

,eqpxtl leki dz` i` xcpd zngne ipr xcend dUriW yygn§¥¨¤
pr qpxtl aeigd lhen xcepd lry d`xp,`xnbd zl`ey :df i

[äaøì] (ïðáøì) àðéè÷ áø øa àðeä áø déì øîàji` ,el dywde ¨©¥©¨©©§¦¨§©¨
ige' ly devnd mr migzetLig`liaya `l i`ce ixdy ,'KOr §¥¨¦¦¨

,excpn xcepd hxgzi jkàîéð,mkgl xcepd xn`i -åàì éðòîc ìk ¥¨¨§¦£¦¨
ìéôð éìò`l` ,eqpxtl ical ilr lhen ipr dyrpy in lk `l - ¨©¨¦

e ,eqpxtl mi`ab oic ziad Epniélek éãäa Bñðøôì éì éèîc éàî ©©§¨¥¦§©§§©£¥¥
déì àðñðøôî àîìòdfi`e -aeigmr eqpxtl iwlgl ribiy ¨§¨§©§©§¨¥

`ly oeike .edeqpxti mde dwcvd i`ab ciay dtewl oz` ,xeaivd
lhazn `l xcpd meiw mry `vnp ,eqpxtl lhen ecal eilr

.ef devna geztl xyt` ji` ok m`e ,'jnr jig` ige' zevnn

,`xnbd zvxzndéì øîà,`ped axl dax -ìôBpä ìk øîBà éðà ¨©¥£¦¥¨©¥
,ipr dyrp mc`yk -älçz éàab éãéì ìôBð Bðéàlhen aeigd oi` - ¥¥¦¥©©§¦¨

mdy cre ,xaca epiiriy cr eqpxtl dwcvd i`Ab lr cin©¨¥
ick eiaexw igzt lr le`yl drpiva iprd jled edeqpxti

cg` xcend did m`y `vnp ,exeqgnipr dyrpe xicnd iaexwn
z` lhal el mxeb xcpdy ixd ,eqpxtl leki `l excp zngne

ige' ly devndLig`meyn mb el geztl xyt` jkitl ,'KOr §¥¨¦¦¨
.ef devn

äðùî
ïéçúBtgzt oic zia e` mkgdíãàì,ezy` z` yxbl xcpy §¦§¨¨

BzLà úaeúëarcei ziid m` el mixne`y ,dzaezk oerxita - ¦§©¦§
,e`l dper m`e ,xcep ziid melk dzaezk rextl jxhvzy

.excp z` el mixiznäàðä BzLàî øãpL ãçàa äNòîejk jezne ©£¤§¤¨¤¨©¥¦§£¨¨
,dyxbl jxvedíéøðéc úBàî òaøà dúaeúk äúéäåzray - §¨§¨§¨¨©§©¥¦¨¦

aiegn didy miz`nl sqepa mixpic miz`n cer aiigzd dyciwy
,oicd cvnàáeBáéiçå ,àáé÷ò éaø éðôìmbe dyxbldì ïzéìlk ¨¦§¥©¦£¦¨§¦§¦¥¨

incBì øîà .dúaeúk,lradçépä ïéøðéc úBàî äðBîL ,éaø- §¨¨¨©©¦§¤¥¦¨¦¦¦©
epl xi`ydàaà,dyexia,úBàî òaøà éðàå úBàî òaøà éçà ìèð ©¨¨©¨¦©§©¥©£¦©§©¥

àáé÷ò éaø déì øîà ,íéúàî éðàå íéúàî àéä ìBhzL dic àì`l Ÿ©¨¤¦¦¨©¦©£¦¨©¦¨©¥©¦£¦¨
,dyexid ixpicn dzaezk inc lk z` dl zzl aiiegn dz`y wx

`l`eléôàz` rextl icke ,dyexi mey jia` jl xi`yd `l m` £¦
daezkdäzàzeidl wewfELàø øòN øëBî,zeyrl dz` jixv ©¨¥§©Ÿ§

e ,okdì ïúBð äzàinc lkBì øîà ,dúaeúklradòãBé éúééä eléà ©¨¥¨§¨¨¨©¦¨¦¦¥©
døézäå ,øãBð éúééä àì ,ïk àeäLdfa gzt -àáé÷ò éaøxcpd z` ¤¥Ÿ¨¦¦¥§¦¦¨©¦£¦¨

zaezka mc`l migzety epipyy enke ,dlral dy`d z` xizde
.ezy`

àøîâ
zwelgna iepyd oic `aiwr iax ixacn wiicl dxaq `xnbd

:mi`pz
,`xnbd zwiicndpéî zòîL][aiigy lral `aiwr iax ixacn ¨§©§¦¨

ly xac `ed sqke ,dyexid ixpicn daezkd z` rextl
y gken ,milhlhn(éî) éìèìhîmb lrad ly milhlhn miqkp - ¦©§§¥¦
äaeúëì éãaòzLîewlgpe ,eizerwxw wx `lexi`n iax df oica ¦§©§§¥¦§¨

zeaezka opaxe(:`t)zrck `aiwr iax ixacn gken ok m`e .
.micarzyn milhlhndy xaeqd

:micarzyny di`x o`kn `iadl oi`y dgec iia`
,éiaà øîàeyxiy xaecn dpyna,øðéc úBàî äðBîL äåL ò÷ø÷ ¨©©©¥©§©¨¨§¤¥¦¨

z` dy`l rxtiy `aiwr iax xn` efd rwxwa lrad ly wlgdne
.dzaezk

:dpynd jyndn df oic wiicl dxaq `xnbd
éðz÷äådz` elit`' lral xn` `aiwr iaxy dpyna epipy ixde - §¨¨¨¥

`xnbd dpiade ,'dzaezk z` dl ozep dz` jy`x xry xken
m` `l` daezkd z` mlyl dnn el oi` m` elit`y epiidc

z` xekni ,ey`x xry z` xekniBLàø øòN,dzaezk z` rxtie §©Ÿ
,`xnbd zwiicnàeä éìèìhî BLàø øòNe,eilry xne` dz`e §©Ÿ¦©§§¥

milhlhny gken ok m` ,daezkd z` zexryd incn rextl
.dy` zaezkl micarzyn

,`xnbd dgecøîà÷ éëä,`aiwr iax el xn` jk -eléôàm` ¨¦¨¨©£¦
z` dyexid zerwxwn dabz `idy xg`l lk xqg x`yiz

m` wx didz qpxtzdl jzexyt`e ,dzaezkøòN øëBî äzà©¨¥§©
,ELàøoefn dpew dz` df sqkae,ìëBàårwxwd on rextl jilr Ÿ§§¥

.dne`n jnvrl xiiyl ilan daezkd z`
:sqep oic `aiwr iax ixacn wiicl dxaq `xnbd
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc mixcp(iyiy meil)

øîBìitk xacd oi`y ,minelyzd xzepn xhtdl dvexd lral ©
dyri xzeiy dnk daezkd xear mlyl ick m` elit`y ,ayegy
,zeaeg ilral mixcqny xeciqd lr xzeeie oicd zxeyn miptl

,xzepy melyzdn jk meyn xhti `läaeúk øèL ïéòø÷î ïéàL¤¥§¨§¦§©§¨
crmiqkp el eidiy mrt lke dexnyi f` cre ,dlek z` rxti

.dlek z` mlyiy cr mlyl jxhvi

äðùî
,ïéçúBtzezyle xya lek`l `l xcepl gzt ,oic zia e` mkgd §¦

,dpy jynl oebk jex` onfl oiiúBúaLáe íéáBè íéîéamixne`y - §¨¦¦§©¨
ziid melk aeh meie zaya xrhvdl xeq`y rcei ziid eli` el

.excp z` el mixizn e`l xne` m`e ,xcep
äðBLàøa,`aiwr iax onf cry minkgd -íéøîBà eéäxcpd oi`y ¨¦¨¨§¦

wx `l` ,ixnbl xzipíéîiä ïúBàwx epiidc ,mda el egzty ¨©¨¦
miaeh minide zezaydïéøzeî,oiie xyaaíéîiä ìk øàLex`y - ¨¦§¨¨©¨¦

,da xcpy ef dpy ly reayd iniàáé÷ò éaø àaL ãò ,ïéøeñàwlge £¦©¤¨©¦£¦¨
mzrc lrãnéìå,dxezdn giked -Bììkî øzeäL øãpäLoi`y - §¦¥¤©¤¤¤©¦§¨

,xcpd zvwn xzipy itl ,xcpy dn lk lg,Blek øzeäjkitl ©
xacd mrhe .dpyd zeni lk oii zezyle xya lek`l xcepl xzen

inlyexia eyxit(`"d `"t)xn`py(b l xacna)eiRn `vId 'lkM'§¨©Ÿ¥¦¦
la` ,xcpy itk dUri if` ,eiRn `vId 'lM' lg m` rnyne ,dUri©£¤¨©Ÿ¥¦¦©£¤

.oi`vgl lg epi`
ãöék`a -xzed ezvwn xzedy xcpy `aiwr iax xn` ote` dfi ¥©
,elekíëleëì äðäð éðéàL íðB÷ øîàmxq`e mlek z` llky - ¨©¨¤¥¦¤¡¤§§¤

m` ,zg` dxin`aïäî ãçà øzeäxcpd zrya rci `ly oebk ©¤¨¥¤
,eig` e` eia` `ed mdn cg`yïlek eøzeä,xzedy xcpy meyn §¨

.elek xzen ezvwn
mpew xn`y `l` ,excpa mlek z` llk `l m`eäæì äðäð éðéàL¤¥¦¤¡¤§¤

,äæìexn`e siqede ,jl dpdp ipi`y mpew oey`xl xn`y epiidc §¤
iriaxle iyilyl xn` oke ,oey`xd oick ilr ipyd oicy,m`

ïBLàøä øzeä,,ïlek eøzeäly exeqi`a mlek z` dlzy oeiky ©¨¦§¨
m` la` .mlek xeqi` xzed exeqi` xzedyk ,oey`xdøzeä©

ïBøçàä ,ïBøçàäcala,ïéøeñà ïleëå ,øzeîielz mxeqi` oi` oky ¨©£¨©£¨§¨£¦
xcp o`k xnel jiiy oi`e .mze` xizn epi` exizd mb ok lr ,ea
`ly ,seqal wx sqep oexg`d ly exeqi` ixdy ,ezvwn xzedy

.cgi mlek z` xq`epîéä ,øzeî ähîìe epîéä ,éòöîàä øzeä)©¨¤§¨¦¥¤§©¨¨¥¤
eñà äìòîìeø`ziixa ixacn `l` ,dpynd sebn df oi` - §©§¨¨

`xnba.(
xcepd xn` m`eïaø÷ äæì äðäð éðàL,df ipeltn dpdp ip`y dn - ¤£¦¤¡¤§¤¨§¨

ipy mc` lr xn`e siqede ,oaxwk ilr xeq` `diïaø÷ äæìe- §¤¨§¨
,oaxwk ilr dxeq` df ipelt z`pd mby epiidcìëì çút ïéëéøö§¦¦¤©§¨

ãçàå ãçàxcp eli`k aygp ,oaxw dfle oaxw dfl xn`y oeiky - ¤¨§¤¨
wewf mdn cg` lky mixcp ipy epiptl yie cxtpa mdn cg` lkn

.ipyd xzed `l mdn cg` xzed m` okle ,envr ipta xzidl
,elek xzed ezvwn xzedy xcp ly sqep dxwn zx`an dpynd

xne`d mc`íòBè éðàL ïéé íðB÷znirh mpewa ilr xeq` didi - ¨©¦¤£¦¥
meyn ,excp zaiq z` xcepd yxite ,oiid ipin lk.íééònì òø ïéiäL¤©©¦©©¥©¦

àìäå ,Bì eøîàoiid,íééònì äôé ïMeénä,mdl rx ycgd wxeøzeä ¨§©£Ÿ©§¨¨¤©¥©¦©
ïMeénadid oyeindn excpy xxazny ,oyein oii zezyl - ©§¨

,zerhaìëa àlà ,øzeä ãáìa ïMeéna àìåipinïéiä,xzen `ed §Ÿ©§¨¦§¨©¤¨§¨©©¦
xne`d mc` ok enke .elek xzed ezvwn xzedy xcpyìöa íðB÷¨¨¨

íòBè éðàLyxite ,lva ipin lk znirh mpewa ilr xeq` didi - ¤£¦¥
meyn excp zaiq z` xcepdaäLéøôekä àlä Bì eøîà ,álì òø ìö ¤©¨¨©©¥¨§©Ÿ©§¦

mixtkdn `ad lva -,álì äôé,all el mirx milva x`y wxe ¨¤©¥
éøôeka øzeädid df lvan excpy ,ixtekd lva znirha xzed - ©©§¦

,zerhaãáìa éøôeka àìå`edìëa àlà ,øzeäipiníéìöaä`ed §Ÿ©§¦¦§¨©¤¨§¨©§¨¦
.elek xzed ezvwn xzedy xcpy iptn ,xzenäéä äNòîcg`a ©£¤¨¨

,all mirx mdy oeik milvad ipin lkn xcpyøéàî éaø Bøézäå§¦¦©¦¥¦
,íéìöaä ìëaezvwn xzedy xcpe ,ixtekd on excp lhay xg`n §¨©§¨¦

.`aiwr iaxk elek xzed

àøîâ
dpyna epipyïéøeñà ïleëå øzeî ïBøçàä ïBøçàä øzeä,'eke ©¨©£¨©£¨§¨£¦

lkl gzt jixv ,oaxw dfle ,oaxw dfl dpdp ip`y' epipy jyndae
cg` lka oaxw xn`y meyn `weecy rnyne ,'cg`e cg`
xne`d la` ,envr ipta xcpk cg` lk aygp okl ,mixcipdn
on cg` xzed m`e ,cg` xcp `l` o`k oi` ,'dfle dfl oaxw'

.mlek exzed mixcipd
,`xnbd zl`eyàpz ïàîepizpyn ly `pzd xaeq in zhiyk - ©©¨

witqn oi` envr ipta xcpk mdn cg` lkl aygiy ickay xne`d
ka oaxw xikfdl jixv `l` ,dfle dfl xn`iy.cg`e cg` l

,`xnbd daiynàáø øîàzhiyk epizpynøîàc ,àéä ïBòîL éaø ¨©¨¨©¦¦§¦§¨©
oecwtd zreay wxta(:el zereay)eidy mc` ipa dyng iabl

on cg`l razpd dpte ,elv` eciwtdy oecwt cg` z` miraez
xn`e siqede ,'oecwt ilv` jl oi`y dreay' el xn`e miraezd
,iyingle iriaxl oke ,iyilyl mb xn` jke ,'jl `l' ipyd raezl
oicde ,ezeyxa did oecwtde xwyl raypy xxazp okn xg`le
aezky enk ,zelifb my` `iadl jixv xwy zreay lry `ed

(dkÎ`k d `xwie)z`e 'ebe xwW lr rAWpe 'ebe oFcTtA FznrA Wgke§¦¥©£¦§¦¨§¦§©©¨¤§¤
o`k oi` ,'jl `l jl `l dreay' xn`y oeikne ,'dl `iai FnW £̀¨¨¦©

.cg` my` oaxw aiige dyngd lkl zg` dreay `l`
ipyl xn`e siqede ,'icia jl oi`y dreay' ,razpd xn` m` la`
iyingle iriaxl oke 'jl `le' iyilyl xn` jke ,'jl `le'
xne` dcedi iax ,cg`e cg` lkl ,`l'e' dlinl 'e' ztqeza
yng `iadl jixve zecxtp zereay yng rayp eli`k aygpy

.zeny`
,zeny` yng aiig epi`e zereay yng o`k oi` xne` oerny iaxe

ãçàå ãçà ìëì äòeáL øîàiL ãòdreay dlind zncwda wxy - ©¤Ÿ©§¨§¨¤¨§¤¨
dreaye' ,'icia oecwt jl oi`y dreay' xn`iy epiidc ,mrt lka
yng o`k yiy aygp f` wx ,mlekl oke ,'jl dreaye' ,'jl

.oaxw odn zg` lk lr aiigzdl zecxtp zereay
dfl dpdp ip`y' xne`a `wecy zhwepy mixcpa eply dpyndne
xcpy aygp f` wx mixcipdn cg` lka oke ,'oaxw dfle' ,'oaxw
gken ,'dfle dfl' xne`a `l la` ,cxtp xcp cg`e cg` lkl

.oerny iax zrck zxaeqy
dpyna epipy,'eëå íòBè éðàL ïéé íðB÷'dti oyeind `lde el exn` ¨©¦¤£¦¥§

meyn `weec `ed xziddy rnyne ,'oyeina xzed ,miirnl
dywn jkitl ,miirnl dti oyeind oiidy xcepl xxazdy

irnl aehe dti `edy xxazdy xnel jixv recn ,`xnbd,mi
òø ïéàc déì ÷etéúåexcp llka oyeind didi `ly icka `ld - §¥¥§¥©

`edy itl oiid on excp z` dlz `ed ixdy ,rx `l `edy witqn
llka epi` `ed rx `l `edy xxazdy lk ok m` ,miirnl rx

.miirnl aeh `edy xxazd mby xnel jixv recne ,excp
,`xnbd zvxznàaà éaø øîàoyeindy xxazd m` s`y i`ce df ¨©©¦©¨

`l` ,excp xzeiy ick witqn xak df ,rx `l wx `edäôé ãBòå§¨¤
éðz÷xxazdy wx `ly xnel ,'dti oyeind' dpynd zpeek - ¨¨¥

excpy i`ce ok m`e ,dti elit` `edy `l` ,miirnl rx `l `edy
.xzen

éaø øîà òø ïéàc déì ÷etéúå :'eëå ìöaäL íòBè éðàL ìöa íðB÷¨¨¨¤£¦¥¤©¨¨§§¥¥§¥©¨©©¦
éðz÷ äôé ãBòå àaà. ©¨§¨¤¨¨¥
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קצט

miwxt dyelya` cenr eq sc ± iriax wxtmixcp
éðúî'.íéîéä ïúåàmiaeh mini.xeq` dpyd zeni x`ye ,xzen oday zezayeøúåä

.ïìåëì øúåä ïåùàøäo`lzy ,"mixcp drax`" 'ta `pniwe`ckoey`xa olek.

.ãçàå ãçà ìëì çúô ïéëéøö ïáø÷ äæìå ïáø÷ äæì äðäð éðéàù øîàlk xn`y t"r`

eizeprh.xeaic ick jeza'îâ.àáø øîà"mklek" xn`c `kid oia welig ieync 'ipzn

."oaxw dfle oaxw dfl" xn`c `kidlàéä ù"ø
øîàã.ãçàå ãçà ìëì [äòåáù] øîàéù ãòopzc

,'eke eze` oiraez dyng eid :zereay zkqna

lkl xn`iy cr aiig epi` mlerl :xne` y"x

oleka `vnpe ,"jl `l dreay" cg`e cg`

- "jl `le jl `l dreay" xn` la` .xwyl

`kid ,'ipzn inp ikdl .zg` `l` aiig epi`

cg`a xzede "mklekl dpdp ipi`y mpew" xn`c

.oleka xzed -.òø ïéàã äéì ÷åôéúå`w i`n`

dti oyeind `lde :el exn`c `kidc `pz xcdn

i`c .dti `wec rnync ,xcp ied `lc miirnl

dil wetize .xzed `l - dti `le rx `l ied `l

.zerha xcp l"de ,rx epi`c ,xcp ied `lcãåòå
.éðú÷ äôé`idy iptn `l ,ef dy` iab inp ikde

zyrpe dxegy e` ,k"g` dti zyrpe dxerk

.`xwirn dpale d`p `l` ,dpal.äåôééå
dehyiwy.dti zi`xpe ,deyialdeäùòî

.øåúñìied `xwirn d`p `id m` :ipzw `yixc

,heyiw i"r d`p zyrp m` la` ,zerha xcp

l`rnyi 'xc jd oebkl"doigzet oi`e ,clep

`kid 'it` (`ed) dyrn witn `w xcde ,clepa

.el oigzet heyiw i"r d`p zyrpcéøåñç
.éðú÷ éëäå àøñçéî'it` xne` l`rnyi iax

,xcp epi` - heyiw i"r d`p zyrpe dxerk

oigzete.'eke inp dyrne ,el
ïù
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'éðúî.miaeh minia oigzetziid zaya xrhvdl xeq`y rcei ziid eli` :el mixne`y

eze` oixizn - e`l :xn` i` ?xcep.ìëù.elek xzed ellkn xzedy xcpopitli

miiw elekya `wec rnync "dyri eitn `veid lkk" aizkcn inlyexia dl.ãöéëxn`

.olek exzed odn cg` xzed mklkl dpdp ipi`y mpew'ta 'i`ck ,cinrna xnle dpynA xnl¦§©¤

) "'ixcp 'c".ek lirl(.éðéàù.dfle dfl dpdp

xzed d"yne ,dfa df o`lzy oebk mzd dl iwe`

oiielz eid oleky ,olek exzed - oey`xd

oey`xa.øúåäoleke xzen oexg`d oexg`d

.oixeq`ea oiielz mpi` mipey`xdy.éðàù
dpdp.cg` lkl gzt oikixv oaxw dfle oaxw dfl

diytp it`a xcp ied cge cg lkc.'îâo`n

.`pzoikixv "oaxw dfle oaxw dfl" :ipzwcnc

ied `l mlerlc `nl` - cg`e cg` lkl gzt

e`l `d ,cge cg lk` oaxw xkcn ik `l` `hxt

dfl" e` ,e"iea "dfle dfl" xn` `py `l - ikd

:`ax xn` ?`pz o`ne .ied `llk - e"ie `la "dfl

) "oecwtd zreay" wxta xn`c ,`id y"xzereay

:el"jl `l jl `l" xn`e eze` miraez 'd eid iab (

xn`iy cr cg`e cg` lk lr aiig epi` mlerlc

ikd e`l `d ,cg`e cg` lk lr dreay-oia

ied `llk e"ie `la oia e"iea..äëìä ïéðòìå
`kd `pz ol mzqc ,oerny iaxk ol `niiw

) "ycwn yi`d" wxtae ,dizeek.en oiyecwmzq inp (

ef dxnza il iycwzd"a ,'ipzna dizeek ol

iab "oecwtd" wxtac ab lr s`e ."efa il iycwzd

il dne dizek `lc `nzq `ki` "jl `l dreay"

q cginzq ixz il dne `nz-ilwyc oeik ,d"t`

oiyecwc `ibeqa y"xc `ail` i`xen` exhe-

l"f o"anxde g"x ewqt oke .dizeek opihwp.

'éðúîmiirnl rx oiidy mreh ip`y oii mpew

.oyeina xzedxzed inp oke .llk gzt `la

mlern oeekzp `lc oeik ,gzt `la ixteka

'c" wxta df izazk xake .ixtekle oyeinl

) "mixcp:ek lirlc"qa (.'îâ.rx oi`c il wetize

`di `l 'it` ?miirnl dti oyeindy xninl l"l

`ed ixdy ,oyeina xzed - rx ied `lc oeik ,dti

miirnl rx oiidy excp dlz.ãåòå.ipzw dti

xnel jixv oi`e ,ixy ikdae ,rx oi`c `cg

dti `edyk.'éðúîceaka mc`l oigzet

.envrel oigzet dpyxbiy cr ezy` z` xicnd

xwyiy 'iyiig `le ,eipa ceakae envr ceaka

dyead jezn.àìzyrpe dxerk `idy iptn

.d`pdlezk epi`y itl ,ixy `l `peeb i`d ikac

inp `gzta elit`e ,lirl ziyixtck ,xaca excp

epi`e ,zerh xcpdy `l` .`ed clepc ,ixy `l

mkg xzid jixv.'îâ.xezql dyrnj`id

ipzw `xwirnc ?eixac xezql dyrn `ian

ipzw ikd xzae ,xeq` d`p zyrpe dxerkc

l`rnyi 'x exizdy dyrn.éøåñç`xqgin

.ipzw ikded`p z`vnpa `l` exy `lc ,opaxk `l` ,dizeek l"iiw `l d"t`e .`caer inp care ,clepa oigzetc l"qc ,d`p ziyrpe dxerk 'it`.
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miwxtא dyelyaa cenr eq sc ± iriax wxtmixcp
úáúåú ïù.dpiy dltpydaiyedeoy.xerika cnere ,mewn eze`a xg`ø äì äùòå.ïù ìàòîùé '.detiiy epiide ,elyn df ly mewn eze`a.äðéëá.eilr.äðîìà éðá ìë åúåîé,xnelk

.dipa ezeni k"g`e ,dpnl` `id `dze lrad zeni.åîå÷îî ïåòîù æåæé àìdliyaz merhiy`lc ikid ik ,merhl dvx `l ikdle .ilbxil.mixcpa milw eidi `ly ,xcinléàä
.àúåìéæìb"ayxc,oeekinw`wxi `lc dnk lke

ditp`aded `l - `l i`e .`zelif `kil ynn

ick ,dxn` ok zrc lr edi`c ,zxzen.elflfl

÷øéî ì"àâ"øì.àéä äáø àúåìéæaeyg mc`c

.`ed.êéáù äôé íåîk"k da didy meync

.dti xac mey da yi m` dl xn`w ,oinenàîù
.äàð äùàø.el ed`xzy ,dxicd jkle.ìâìâñ

odiy`xy ,ozyt ivip`l dnec- milblbq

.oilebr.úåèåøè.zekx.íåìá.mezqäøàåö
èå÷ù..dizetizk oia gpen dy`xyïäì øîà

íúà äôéúëìëåìî àéäù úéëåìëì äúåà íéøå÷
.ïéîåîádti men i`ce epiide ,dl dti myd df

ipricezy ,dxicd ok zrc lre .dayxac eze`

idi`e zikelkl dnyy ,dl dti dnyc - dti

dze` oixew mz` dti :`"r .zklkeln inp

oi`c oeikc .oinena zklkeln `idy ,zikelkl

dxicd ok zrc lr i`ce - ze`xdl dti xac da

dleki oi`e dti xac da oi`y rcei didy ,dlra

`vnp - dti xac mey da oi`e li`ede .ze`xdl

.dilr lg xcpd oi`y.éôìè éøú éì éìéùáipy

dzid `ly ,miycr 'a dlyiae .dnda ilbx

zxknzepeylai"`a ,mdlyjk oipreh eid `l

hrn xnelk ,igtelh iliya :iqxbc zi`e

dxaq idi`e .xnel bdep mc` oky ,miycr

dlyae ,dl xn`w miycr izycmiycr izy el

.eixac lr zepyl dzvx `le ,cala.äìò çúøå
il ciarz ixz inp dl `pin` i` :xn` xgnl

dcin ,`eixb il iliya :dl xn`e .lnzi`k

gxhzc ikid ik xaqc ,dlecb,`zlinc dlr

.dcerq ick `l` liyaz `le.éðéöåá éøúoeyl

ibxy ipy"ipivea" e`xwp ediiexzc ,zexepn ipy ,

.inx` oeylaåäðéøáú.àááã àùéø ìòy`x lr

dxaq idi`e .dl xn` qrk zngne .gztd

oa `aac `yix lr oedzi xazinl dl xn`wc

.onz aizi dedc ,`hea

øæòéIà éáø êIò ïøãä

äøòð.äéøãð ïéøéôî äìòáå äéáà äñøåàîä
`idy dxrp `wecc ,dxrp hwp ikdle

a`d :zeaezk 'qna inp 'ixn`ck ,dia` zeyxa

dz`ivnae dici dyrnae eza iyecwa i`kf

dl witne ,dxrp `idy onfa dixcp zxtdae

.`xw i`dn
øôä
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ïù.zazezzxg` oy daiyede ,dpiy dltpy

dnewna.åúåîé.dpnl` ipa lklrad llw

eipa llw cere ,dpnl` ezy` `dze zeniy

md mb ezeniy ,ezzin xg`l dpnl` ipa e`xwiy.

àäå.oeek`c `ed `zelifl i`dwexl ,oky oeike

oeekzp l`ilnb oa oerny oax ly eteba.ìòzpn

.jiay dti men i`xzylkez m` ez`pda dxq`

iaxa l`rnyi 'xl da d`p xac mey ze`xdl

) aizkck ,me`n enk - men .iqei`l aei`itkae" (

`ly ,diixye .dne`n enk `ede ,"me`n wac

men i`xzy cr :iqxbc zi`e .d`p xac mey `vn

xac `id d`xzy cr dxeq` `dzy xnelk ,dti

l`rnyi 'x d`xyke .l`rnyi 'xl dteba d`p

dl d`p dnyy-dxizd..ìâìâñlebr.

.úåèåøèzelebr..íåìáxve` enk ,mezq

) mela.gp sc `xza `aa(..úåìåôëzelecb.

.èå÷ù) zexekaa opzck ,xvw:bn scex`ev :(

hewy..äáögetp..éðéöåály mebxz

migiha`..éâøùipivea opinbxznc ,zexp.

åäðéøáú.`aa`lr qerk didy jezn

dayg `ide ,`yc` edpixazlc dl xn` diyrn

`hea oa `aa y`xa mxayzy.éðù.`aak mipa

`caer i`d `kd izii`e .ibxy oixz cbpk

ikid ik ,`hea oa `aac dizeciqg opireny`l

l`ilnb oa oerny oaxc `caer `kd izii`c

l`rnyi iaxce.

øæòéìà éáø êIò ïøãä

äøòð.dixcp oixitn dlrae dia` dqxe`nd

,diept dcera dxcpy mixcp elit`

`zi`ck ,a`c dizetzeya oincewa xtin qex`c

dia`l oi`y ,zxbea iwet`l - hwpc dxrpe .'nba

`la ,inp qex`e .dixcp xtin epi`e da zeyx

zac inp d"d la` .xtin ivn `l a`c dizetzey

oixitn qex`e a`c ,miwcap dixcpy ,dpy `"i

dixcp.
xtd
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IàòîLé éaø áéëL ék .BJMî áäæ IL ïL IàòîLé éaø dI äNòå ,dI äúéä úáúBz ïL :àðz̈¨¥¤¤¨§¨¨§¨¨¨©¦¦§¨¥¥¤¨¨¦¤¦¨¥©¦¦§¨¥
àeää .'åëå ïëLéaInä ,äðéëa IàòîLé 'ø Iò IàøNé úBða :éëä àðcôñ àeää déIò çút§©£¥©©§¨¨¨¦§¦§¨¥©¦§¨¥§¤¨©©§¦§¤©
'ø ."ù"øIå äãeäé éaøI CIéLáz éîéòèzL ãò éI úéðäð zà éàL íðB÷" eäúéáãI dI øîàc©£©¨¦§¥§¨¤¦©§¤¡¥¦©¤©§¦¦©§¦¥§©¦§¨
ázëpL éîL :äøBz äøîà BzLàI Léà ïéa íBIL úBNòJ äîe å"÷ :øîà ,íéòè äãeäé§¨¨¥¨©©©£¨¥¦§¦§¨§¨¨§¦¤¦§©

äMeã÷a¯éðàå ,÷ôña íéøøàîä íénä Iò äçné¯ ¦§¨¦¨¤©©©¦©§¨§¦§¨¥©£¦
Ik eúeîé :øîà ,íéòè àI ù"ø .änëå änk úçà Iò©©©©¨§©¨¨¨¥¨©¨¨

.BîB÷nî ïBòîL æeæé Iàå ,äðîIà éðaéëéä ék :ãBòå §¥©§¨¨§©¨¦§¦§§¦¥¦
éàL íðB÷" eäúéáãI øîàc àeää .øcðéîI éIbøúI àIc§¨¦§©§¦§¦§©©©£©¦§¥§¨¤¦
÷÷øå úúà â"áùøá Ba é÷BøzL ãò éI úéðäð zà©§¤¡¥¦©¤¨¦¨©§¨©
éàä àäå :àðéáøI ézôcî àçà áø I"à .déLeáJà©§¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨§¨©
àúeJéæ â"áùøã éðî Iò ÷øéî :I"à !ïéekéî à÷ àúeJéæI§¦¨¨¦©¥¥¨©¨¥¦¨
zà éàL íðB÷" eäúéáãI dI øîàc àeää .àéä àúaø©§¨¦©©£©¨¦§¥§¨¤¦©§

éaL äôé íeî éàøzL ãò éI úéðäð'øá IàòîLé 'øI C ¤¡¥¦©¤©§¦¨¤¤¦¦§¨¥
.IbIâñ :BI eøîà ?äàð dLàø ànL :íäI øîà ."éñBé¥¨©¨¤¤¨Ÿ¨¨¤¨§§©§©
äéðéò ànL .ïzLô éöéðàI äîBc ?äàð døòN ànL¤¨§¨¨¨¤¤©£¦¥¦§¨¤¨¥¤¨
ànL .ïä úBIeôk ?úBàð äéðæà ànL .ïä úBèeøè ?úBàð̈§¥¤¨¨§¤¨¨§¥¤¨
úBáò ?úBàð äéúBúôN ànL .àeä íeIa ?äàð dîèBç§¨¨¤¨¤¨¦§¤¨¨¨
?äàð dñéøk ànL .àeä èe÷L ?äàð døàeö ànL .ïä¥¤¨©¨¨¨¤¨¤¨§¥¨¨¤
ànL .àæååà ILk úBáçø ?úBàð äéIâø ànL .àeä äáö̈¤¤¨©§¤¨¨§¨§¤©§¨¤¨
dúBà ïéøB÷ äôé :ïäI øîà .dîL úéëeIëI ?äàð dîL§¨¨¤¦§¦§¨¨©¨¤¨¤¦¨
øa àeää .dééøLå ,ïéîeîa úëIëeIî àéäL ,úéëeIëI¦§¦¤¦§§¤¤§¦§¨§¨©©
:dI øîà .àúzéà áéñð ,IàøNéc àòøàI ÷éIñc Iáä¤¦§¥§©§¨§¦§¨¥§¥¦§¨£©¨
.dIò çúø .éôIè éøz déI äIéLa .éôIè éøz éI éIéLa§¦¦¦§¥©§¥§¥¨¥§¥©§¥§©£¨
.àåéøb déI äIéLa .àåéøb éI éIéLa :dI øîà øçîI§¨¨£©¨§¦¦¦§¦¨§¥¨¥§¦¨
déI éúééàå zIæà .éðéöea éøz éI éúééà éIéæ :dI øîà£©¨¦¦©§¦¦§¥¦¥¨§©§§©§¥¥

Bäúé éøáz éIéæ :dI øîà .ébøL éøz.àáác àLéø Iò ï §¥§©¥£©¨¦¦©§¦©§©¥¨§¨¨
zIæà .àðéc ïéàc à÷å ,àáaà àèea ïa àáa áéúé äåä£¨¨¥¨¨¤¨©¨¨§¨¨¥¦¨¨§©§
!?zãáòc ïéãä äî :dI øîà .déLéø Iò ïBäúé zøáúå§©§©§©§©¥¥£©¨¨¨¥§¨§©§
éIòa ïBöø úéNò zà :øîà .éIòa éðeéö Ck :déI døîàC £¨¨¥¨¦¨¦©§¦¨©©§¨¦¨§©§¥

¯.àèea ïa àáák íéðá éðL Cnî àéöBé íB÷nä©¨¦¦¥§¥¨¦§¨¨¤¨

øæòéIà éáø êIò ïøãä

äøòð.äéøãð ïéøéôî dIòáe äéáà 'ñøBàîä ©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨§¦¦§¨¤¨
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נדאים. פאק תשיעי - אבי רליעזא - דף סו עמוד ב - מתוך מהדואת "רבן ישארל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       אש"י

לימוד  רת  שמסיימים  הש"ס,  דחלוקת  העניין  עם  כסלו  י"ט  קשוא   – בכללות 
הש"ס בשנה שעבאה, ומחלקים רת הש"ס לשנה הברה

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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אר

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

dì äúéä úáúBz ïL ,àðzoy eyre dipiyn zg` dl dltp - ¨¨¥¤¤¨§¨¨
,zeixad ipira zxrekn dycgd dzide ,dnewna zazezdì äNòå§¨¨¨

ìàòîLé éaøzxreknd zazezd mewnaáäæ ìL ïL,BlMîjkae ©¦¦§¨¥¥¤¨¨¦¤
.dy`l dze` `yil daexw mikqde diep xfg

áéëL ékznyk -éëä àðcôñ àeää déìò çút ,ìàòîLé éaø- ¦¨¦©¦¦§¨¥¨©£¥©©§¨¨¨¦
,xn` jke ectqd ixac z` gzt mipctqd cg`ìò ,ìàøNé úBða§¦§¨¥©

'eëå ïëLéaìnä ,äðéëa ìàòîLé éaødlrnd mipcr mr ipW icbA ©¦¦§¨¥§¤¨©©§¦§¤§¦§¥¨¦¦£¨¦©©£¤
.mkWEal lr adf icr©¦¨¨©§§¤

yi` oia mely oikydl ick mzxez ceaka elflfy mi`pzdn yi
myl dxezd ceaka lflfl xzed `ly mixaeqd mdn yie ,ezy`l

:xaca mi`pzd zerc d`xp ea dyrn d`ian `xnbd .jk
eäúéáãì dì øîàc àeää,[ezy`lÎ]éì úéðäð zà éàL íðB÷- ©§¨©¨¦§¦§¨¤¦©§¤¡¥¦

,ipnn zepdil mpewa jilr xq`iiòéîéòèzL ãmerhl ipzz - ©¤©§¦¦
n.ïBòîL éaøìe äãeäé éaøì CìéLázz` mirhdl dy`d dkld ©§¦¥§©¦§¨§©¦¦§

,mi`pzd ipyl dliyazíéòè äãeäé éaøjkay s` ,epnn mrh - ©¦§¨¨¦
e ,eceaka lflføîàn `edy df bdepl enrh z` x`ia -,øîBçå ì÷ ¨©©¨¤

äîeick m`énL äøBz äøîà ,BzLàì Léà ïéa íBìL úBNòleny - ©©£¨¥¦§¦§¨§¨¨§¦
dheq zyxta xkfpd ,jxazi 'd ly(`k d xacna)KzF` 'd oYi'¦¥¨

,'ebe 'dl`líéøøànä íénä ìò äçné ,äMeã÷a ázëpL,xn`py §¨¨¤¦§©¦§¨¦¨¤©©©¦©§¨§¦
(bk my my),mixOd in l` dgnE xtQA odMd dN`d zl`d z` azke§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤©Ÿ¥©¥¤¨¨¤¥©¨¦

df lke÷ôña,mely zpkydl mexbz ef dwigny ze`ce oi`y - §¨¥
eny dgniy dxezd dxn` z`f lkae ,d`nhp `idy okziy

,dlral xefgl lkeze `id dxedh `ny ,mind lr jxaziéðàå©£¦
oekyl melyd xefgi i`ce mrh`y ici lry,mdipiaänk úçà ìò©©©©¨

änëå.merhl ip` jixvy §©¨
mle`íéòè àì ,ïBòîL éaø-citwde ,liyazd on merhl axiq ©¦¦§Ÿ¨¦

,dllwa eypre ,opaxc `zelifa xcpy lrad lrøîàoerny iax ¨©
äðîìà éða ìk eúeîéezenie ,dpnl` ezy` dyrze xcepd zeni - ¨¨§¥©§¨¨

,mdia` xcp oeera dipaBîB÷nî ïBòîL æeæé ìàå-lflfl ,eceakn §©¨¦§¦§
.df liyaz merhl dxezd ceakaãBòå,merhl eaexiql mrhék §¦

øãðéîì éìâøúì àìc éëéäick -ziiyra miyp` elbxzi `ly ¥¦§Ÿ¦§©§¥§¦§©
.mixcp

sqep `pza dyrn d`ian `xnbdicka ezxez ceaka lflfy
:ezy`l yi` oia mely oikydl

eäúéáãì øîàc àeää,[ezy`lÎ]éì úéðäð zà éàL íðB÷xq`ii - ©§¨©¦§¦§¨¤¦©§¤¡¥¦
,ipnn zepdil mpewa jilré÷BøzL ãò-rbtiy ,jitn wex ilihzy ©¤¨¦

.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøa Badze`l l`ilnb oa oerny oax xizd §©¨¦§¤©§¦¥
wexle `eal dy`.mely mdipia oikydl ick ea÷÷øå úúà̈©§¨©

déLeálàly ecba lr dwwxe dlra ieeivk dzyre dy`d d`a - ©§¥
,l`ilnb oa oerny iax.dxeqi`n dxzededéì øîà-dywdáø ¨©¥©

éàä àäå ,àðéáøì ézôcî àçàdy`d ly dlra df ixde -àúeìéæì ©¨¦¦§¦§¨¦¨§¨©§¦¨
ïéeëéî à÷,l`ilnb oa oerny oax ly eceaka lflfzy oeekzd - ¨¦©¥

ieeivk dzyr `ly ixd ,eicba lr `l` eipta dwxi `ly oeike
.el dxeq` `id oiicre ,dlradéì øîà,`g` axl `piax aiyd - ¨©¥

éðî ìò ÷øéîeicba lr dwiwx -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcmc` `edy ¥¨©¨¥§©¨¦§¤©§¦¥
,xzeia aeygàéä àúaø àúeìéæjkle ,eceaka lecb leflif edf - ¦¨©§¨¦

.dlran zepdil `id zxzen dy`d ok dzyryn
eäúéáãì dì øîàc àeää,xzeia zxrekn dzidy ,ezy`l -íðB÷ ©§¨©¨¦§¦§¨

éì úéðäð zà éàL,ipnn zepdil mpewa jilr xq`ii -éàøzL ãò ¤¦©§¤¡¥¦©¤©§¦
éaL äôé íeîéñBé éaøa ìàòîLé éaøì C'me`n' enk 'men' - ¨¤¤¦§©¦¦§¨¥§©¦¥

l`rnyi iaxl i`xzy cr ilr dxeq` z` xnelk ,melk eyexity
hrnk `edy ja yiy xzeia ohw elit` itei xac dfi` iqei iaxa

.ipnn zepdil zxzen iidz f`e ,melk
ick itei xac dfi` da `evnl iqei iaxa l`rnyi iax dvx

,dxizdlíäì øîàexxaiy eicinlzn l`rnyi iax ywia -dilr ¨©¨¤
Bì eøîà ,äàð dLàø ànL,eicinlz el eaiyd -ìbìâñ`ed lebr - ¤¨Ÿ¨¨¤¨§§©§©

l`ye siqed .d`p epi`e,äàð døòN ànL,micinlzd el eaiyd ¤¨§¨¨¨¤
äîBcdxryïzLt éöéðàìsiqed .dfa df mikexke mixfetnd ¤©£¦¥¦§¨

,l`ye,úBàð äéðéò ànL,el eaiydïä úBèeøèod zelebr - ¤¨¥¤¨¨§¥
,mdl xn` .`ed xerike,úBàð äéðæà ànLel eaiydïä úBìeôk- ¤¨¨§¤¨¨§¥

xn` .md zeletk eli`k d`xpy cr zelecb dipfe`,mdlànL¤¨
,äàð dîèBçeli`k d`xpe `ed ueek el exn`íeìazqÎ][me.àeä §¨¨¤¨

,mdl xn`,úBàð äéúBúôN ànLel exn`ïä úBáò.ze`p opi`e ¤¨¦§¤¨¨¨¥
mdl xn`,äàð døàeö ànLexn`,elèe÷Lxvw -àeäd`xpe ¤¨©¨¨¨¤¨

,mdl xn` .ditzk oia gpen dy`x,äàð dñéøk ànL,el exn` ¤¨§¥¨¨¤
äáögetp -.àeä,mdl xn`,úBàð äéìâø ànL,el exn`úBáçø ¨¤¤¨©§¤¨¨§¨

.àæååà ìLk,mdl xn`,äàð dîL ànL,el exn`,dîL úéëeìëì §¤©§¨¤¨§¨¨¤¦§¦§¨
,ïéîeîa úëìëeìî àéäL ,úéëeìëì dúBà ïéøB÷ äôé ,ïäì øîàoeike ¨©¨¤¨¤¦¨¦§¦¤¦§§¤¤§¦

,dti xac mey da yi ixd dl d`p dnyydéiøLå.dlran zepdil §©§¥
iaxe l`ilnb oa oerny oax ly mzeciqga `xnbd dwqry ab`

`hea oa `aa ly ezeciqga dyrn d`ian ,iqei iaxa l`rnyi:
ìáa øa àeää,laaa xc didy mc` -ìàøNéc àòøàì ÷éìñc- ©©¨¤§¨¦§©§¨§¦§¨¥

,l`xyi ux`a xecl dlryàúzéà áéñðux` zepan dy` `ype - ¨¦¦§¨
,l`xyidì øîà,ezy`léì éìéMaixear ilya -] éôìè éøzb"i ¨©¨©¦¦¦§¥©§¥
éçôBìè[,zhren zenk lyazy ezpeek dzide ,miycr ipy - §§¥

.mipy e` cg` hren xac lr mixne`y mc` ipa jxckj``id
`ldziddnkgdic,miycr ixibxb ipy lyazy ezpeeky dxaqe

éôìè éøz déì äìéMaipy exear dlyiae dzpad itk dzyr - ©¦¨¥§¥©§¥
jk d`xyke ,mixibxbçúødìòdvxyke .dilr qrk -øçîì ¨©£¨§¨¨

dl xn`y itk ixz dl xnel leki oi`y oiad ,dcerq el oikzy
okle ,lenz`éì éìéMa dì øîàzenk miycrd on ixear ilya - ¨©¨©¦¦¦

lyàåéøbdcerql dwitqnd zniieqn zenka zg` dcin epiidc - §¦¨
miycr ipy dl xn` xy`k `weecy ayge .miyp` dnk ly
didi eixaca wiicz m`y eiykr la` ,cala mipy zeyrl dwcwc
jxvpd itk wx dyrz `le oiaz mzqd on ,daexn `gxh leyiad

mheytk eixac z` dlaw `id mle` ,xzei `le ezcerqlokle
déì äìéMaly zenk exear dlyiaàåéøb. ©¦¨¥§¦¨

zxg` mrtléðéöea éøz éì éúééà éìéæ ,dì øîàil i`iade ikl - ¨©¨¦¦©§¦¦§¥¦¥
,migiha` ipyébøL éøz déì éúééàå úìæàipy el d`iade dkld - ¨§©§©§¦¥§¥§©¥

qrky jezne .ipivea mi`xwp md mby zexpéøáz éìéæ ,dì øîà̈©¨¦¦©§¦
àáac àLéø ìò ïBäúéeixaca oeekzde ,gzt `ed `aa ly mebxz - ¨§©¥¨§¨¨

.gztd y`x `edy ziad gzt oztn lr zexpd z` xeayzy
dry dze`aàáaà àèea ïa àáa áéúé äåäjenqa ayei did - £¨¨¦¨¨¤¨©¨¨

,`hea oa `aa `pzd gztlàðéc ïéàc à÷åyi` oiay mipic oce - §¨¨¥¦¨
,edrxl`Wixy dy`d dayge`aACoeekzd dlra dl xn`y ¥¨§¨¨

.`hea oa `aA `pzd ly ey`x lr jkaìò ïBäúé úøáúå úìæà ¨¨¨§©§©§©¨§©
déLéøey`x lr zexpd z` dxaye dpiady itk dzyre dkld - ¥¥

,ok dzyr jk mzq `ly `hea oa `aa oiad .`hea oa `aa ly
úãáòc ïécä äî ,dì øîàj`iad dne ,ziyry dyrnd xyt dn - ¨©¨¨©¦§¨§©

.jkldéì äøîà,dy`d,éìòa épåéö Ckitl eixac z` dyxit jky ¨§¨¥¨¦©¦©£¦
.diebyd dzpadøîà,`hea oa `aa dléìòa ïBöø úéNò zà,C ¨©©§¨¦§©£¥

lr zxayy zexp ipy cbpk ok lr ,el ziivy dfa ziyr lecb xace
,iy`xíB÷näe jilr mgxiíéða éðL Cnî àéöBéicinlz eidiy ©¨¦¦¥§¥¨¦

minkgàèea ïa àáak. §¨¨¤¨

øæòéìà éáø êìò ïøãä

äñøåàîä äøòð ¯ éøéùò ÷øô
z` micwpe .dy`d e` zad ixcp zxtda wqer epiptly wxtd

:mixcp zxtd ipic ixwir
dl xne` `edy ici lr ,dzexrpa eza ixcp z` xtin a`d .`
oiicry onf lk `l` mxitn epi`e .xcpd lhazn jkae ,'jl xten'
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xcde"אב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc mixcp(ycew zay meil)

m` la`øôädláàäecalìòaä øôä àìåy e` ,enr cgiøôä ¥¥¨¨§Ÿ¥¥©©©¥¥
dláàä øôä àìå ìòaäxcpd ,enr cgi,øôeî Bðéàmpi`y oeik ©©©§Ÿ¥¥¨¨¥¨

.cgi mdipy `weec `l` ,cal cg` lk xtdl milekiéøö ïéàåC §¥¨¦
L ,øîBìm`íéiwdlïäî ãçàef oi`y ,xtd ipyde dxcp z` ©¤¦¥¤¨¥¤

.dxtd

àøîâ
xtd `le lrad xtd ,lrad xtd `le a`d xtd ,dpyna epipy

:xten epi` a`d
,df oic zepyle xefgl dpynd dkxved dn myl ,`xnbd dywn

`ldeðééäa iepyd oicd,'äéøãð ïéøéôî dìòáe äéáà' ,àLéø ©§¥¨¨¦¨©£¨§¥¦§¨¤¨
.df `la df mixitn mpi`y rnyny

mdipy mikixvy gxkd oi` `yixd ixacn ,`xnbd zvxzn
c meyn ,xtdlàîéúc eäîdlrae dia`' dxn`a dpynd zpeeky ©§¥¨

epiid ,'dixcp oixitndìòa Bà äéáà Bà''dixcp oixitnéðz÷. ¨¦¨©£¨¨¨¥
jkitlïì òîLî à÷.df `la df xtdl mileki mpi`y ,`tiqd ¨©§©¨

,dpyna epipyéøö ïéàå:ïäî ãçà íéiwL øîBì C §¥¨¦©¤¦¥¤¨¥¤
,`xnbd dywnàðúéîì él änìcnlp df `ld ,epzpyna df oic ¨¨¦§¦§¨

c ,`yixa xn`pd oicdnøîBì Lé àzLäm`yäæ àìa äæ øôäoi` ©§¨¥©¥¥¤§Ÿ¤
dxtd efíeìk àìå,miiw `l ipyd m` s`ok m`eïäî ãçà íéi÷ §Ÿ§¦¥¤¨¥¤
,él änìikeéðúéîì àëéøömiiwnd ixde .melk ipyd zxtd oi`y ¨¨¦§¦¨§¦§¥

`ly onf lky ,`yixa df oic llkp xak ok m`e ,xtdl leki epi`
.xten xcpd oi` mdipy extd

,`xnbd zvxznéøèöéà ékdéì C,`tiqd oicl -ãçà øôäc ïBâk ¦¦§§¦¥§§¥¥¤¨
ïäîxcpd z`íéi÷åeze`ãçà,mdnåmei eze`a jk xg`øæç ¥¤§¦¥¤¨§¨©

íéi÷näeznwd lr hxgzdeìàLðåmkg lv`Búî÷ä ìò.dlhiae ©§©¥§¦§©©£¨¨
déø÷ò àä é÷Bàc éàî ,àîéúc eäî,miwdy dn z` xwr xak - ©§¥¨©§¥¨©§¥

,oey`xd zxtdl sxhvdle ewlg z` xtdl ecia aeyeòîLî à÷̈©§©
ïìíäéðL ïéøéôîc`weecúçà úáa.cg`d zxtd oiay ,xnelk ¨¦§¥¦§¥¤§©©©

.dnwd oebk ,ipyd zxtd z` akrnd xac wiqti `l exiag zxtdl
,oey`xd zxtd dlha ,ipyd miwd oey`xd zxtd xg`l m` la`
seqaly s`e .ipyd zxtdl sxhvdl die`x dpi` aeyy meyn
`l dnwdd zrya mewn lkn ,dl`y ici lr ipyd znwd dlha

.ezxtd mr sxhvdl die`x oey`xd zxtd dzid
dia` dqxe`nd dxrpy dpynd oicl xewnd dn dpc `xnbd

:dixcp oixitn dlrae
,`xnbd zl`eyäñøBànä äøòðådpyna epipyydìòáe äéáàã §©£¨©§¨¨§¨¦¨©£¨

ïìðî ,äéøãð ïéøéôî.df oic epl oipn -àø÷ øîà ,äaø øîàxacna) §¥¦§¨¤¨§¨¨¨©©¨¨©§¨
(hÎf l,äéìò äéøãðe Léàì äéäú Béä íàå'DWi` rnW mFiA m`e ,'ebe §¦¨¦§¤§¦§¨¤¨¨¤¨§¦§§Ÿ©¦¨

xW` diztU `han z`e dilr xW` Dxcp z` xtde ,DzF` `ipï¦¨§¥¥¤¦§¨£¤¨¤¨§¥¦§¨§¨¤¨£¤
.'Dl glqi 'de ,DWtp lr dxq`,dqex`a xacn gxkda df aezke ¨§¨©©§¨©¦§©¨

'didz eid m`e' ly e"iedy xnel yi dzrne .jenqa x`eank
,a`d zxtda xacnd [df aezkl mcewd] oey`xd oiprd lr siqen

xn`pk(e my)dixq`e dixcp lM FrnW mFiA Dz` dia` `ipd m`e'§¦¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨
dxen`d qex`d zxtd jkitl .'mEwi `l DWtp lr dxq` xW £̀¤¨§¨©©§¨Ÿ¨
dpi` 'dze` `ipi dyi` reny meia m`e' aezka okn xg`l
mcew dxen`d a`d zxtd sexiva wx `l` ,dnvr ipta dliren

e .oklïéøéôî dìòáe äéáàL äñøBànä äøòðì ïàkîz` cgi.äéøãð ¦¨§©£¨©§¨¨¤¨¦¨©£¨§¥¦§¨¤¨
,dqex`a xacn aezkdy epl oipn ,`xnbd dywnàîéàile` - ¥¨

c xn`pàø÷ éàä'yi`l didz eid m`e'áéúk äàeNða,epcnll ©§¨¦§¨§¦
dxeyw ef dxtd oi`e ,a`d `la ecal dixcp z` xtin lrady

.oey`xd oipra dxen`d a`d zxtdl
,`xnbd zvxzn,dàeNð íeMî éà`ldáéúk àðéøçà àø÷my) ¦¦§¨§¨©£¦¨§¦

(biÎ`i,äøãð äLéà úéa íàå'mFiA DWi` mz` xti xtd m`e ,'ebe §¦¥¦¨¨¨¨§¦¨¥¨¥Ÿ¨¦¨§
DWi` ,mEwi `l DWtp xQ`lE dixcpl diztU `vFn lM ,FrnẄ§¨¨§¨¤¨¦§¨¤¨§¦©©§¨Ÿ¨¦¨
xacn 'yi`l didz eid m`e' aezkdy gxkda ok m` .'mxtd£¥¨

.dixcp z` cgi mixitn dlrae dia`y ,dqex`a
e ,`xnbd dywn aeyeeäééåøz àîéà,miweqtd ipy -eid m`e' mb ¥¨©§©§

'didzmixen` ,'dxcp dyi` zia m`e' mbeäàeNðaecal dlray ¦§¨
,dziiyew z` `xnbd zyxtne .dixcp z` xtinéøz ,àîéz éëå§¦¥¨§¥

éàø÷[miweqt ipyÎ],él änì äàeNða'yi`l didz eid m`e'd m`e §¨¥¦§¨¨¨¦
yi .'dxcp dyi` zia m`e' cer xn`p dn myl ,d`eypa xen`

df weqt `ay xnela øôéî ìòaä ïéàL ,øîéîìd mixcpïéîãB÷ §¥©¤¥©©©¥¥§§¦
m`e .el d`yipy xg`l dxcpy mixcpd z` wx `l` ,oi`eyipl
dxrpy oipn dl`yd zxfeg ,d`eypl mikxvp miweqtd ipy

.dixcp oixitn dlrae dia` dqxe`nd
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י' טבת, תשי"ז
ברוקלין.

שלום וברכה!

והרי  וטוב  הלוך  שילך  רצון  ויהי  מצבו,  הוטב  ואשר  הנתוח  ע"ד  הידיעה  הגיעתני  ז"ע 
זוהי ג"כ הוראת ימי חנוכה דאזלינן מני' שצריך להיות מוסיף והולך בעניני טהרה וקדושה, וגוף 
הישראלי הרי הוא כלשון רז"ל נכסיו של הקב"ה וקדוש הוא, ובגוף החומרי בחר בורא עולם מכל 
פרק  רבנו הזקן בספר תניא קדישא סוף  ויתירה כמו שהאריך  גדולה  ובחמלה  וקרבו  ולשון  עם 
מ"ט, עיי"ש, ויהי רצון שיבשר טוב בהאמור וכן מהוספה בשיעורי תורה ומהם בשלשת השיעורים 
הידועים בחומש תהלים ותניא השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע.

בברכה לרפואה ולבשו"ט.
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אג

miwxt dyelya` cenr fq sc ± iriax wxtmixcp
.áàä øôä.erny meia.ìòáä øôä àìå.zrl zrn wzy `l`øôä àìå ìòáä øôä åà

.áàäezwizycezxtd zlhan df lyodn cg` miiwc `kid xnel jixv oi`e .df ly

.melk zlren dpi` df ly ezxtdc ,xcpd'îâ.àùéø åðééädlrae dia`" ipzwc oeikc

lr akrn dfc `yix epiid ?"a`d xtd `le lrad xtd" ez `pzinl l"l ,"dixcp oixitn

!dfàîéúã åäî.,'ek "a`d xtd" ipzwc e`l i`c

oixitn dlrae dia`" ipzwc `d :`pin` ded

,df `la df ,dlra e` dia` e` :rnyn ,"dixcp

.cgia oixitn ediiexzc `tiq ipzw ikdlïéàå
íéé÷ù øîåì êéøö.ììë éðúéîì ì"ì íäî ãçà

df xtd `zydc ,`ed melk e`lc `prci `linn

.'ek df `la.äéì àëéøèöéà éëoi`e :`pzinl

.odn cg` miiwy xnel jixvãçàä øôäù ïåâë
.ïäîmiiwnd xfge ,eniiwe xg`d `ae ,xcpd

hxgzpeeznwd lr mkgl l`ype ,eniiwy dnn

`lc ,dnwd `ied i`c .miiwe rnyy meia ea

i`e ,ez xtdl leki epi` - mkg dil xizn ivn

,xtdl ivn - mkg dil xiznc ,dnwd `ied `l

.odn cg` miiwy ipzinl jixhvi` ikdleåäîã
.àåä íåé÷ åàì íé÷åàã éàî àîéúãdixwr `dc

ezhxga`d - `ed meiw e`lc li`ede ,

jixv epi`e ,inc dl xtd ik dilr liyzi`c

extiy cr dxtd `ied `lc l"nw - xzei xtdl

iwe`c i`n :`"r .xti inp dfy ,zg` zaa mdipy

`dc ,`ed meiw e`le ,dixwr `ddixwr

dxtd `ied `lc l"nw - xtin ivne ,ezhxga

ekxhviy `le .zg` zaa mdipy oixitnc cr

ira ikd `l` ,zg` zaa ynn df mr df xtdl

`kid iwet`l ,oixitn df xg` dfa s` - zg` zaa xtdl oileki oivex eli`y lk :xninl

` xtdc.eznwd lr l`yiy cr df xtdy drya xtdl leki miiwnd oi`y ,cg` miiwe '

zaac xninl `kil `dcxzen meid lkc ,"erny meia" aizk `dc ,opira ynn zg`

.onwl opiwtnck ,xtdlàø÷ øîà.ùéàì äéäú åéä íà`ipd ik" aizk `xw i`dn lirl

a`c ikid ike ,oey`x oipr lr siqen e"ie "yi`l didz eid m`e" aizke ,"dze` dia`

oiicrc ,dqex` `idy onf lk lrad mr lhan p"d - ezeyxa `idy onfa eza ixcp lhan

.'ek dxrpl o`kn :ezeyxa `id.àîéàå,aizk d`eypa - "didz eid m`" `xw oicd

.dqex`a ixiin `le ,a`d `le dl xtin lradyàø÷ àäã øîéîì úéöî àì äàåùðá
.áéúë àðéøçà:d`eypl"dxcp dyi` zia m`e"..åäééååøú àîéàåixiin i`xw ipd

lrad oi`y jl xnel cg - il dnl d`eypa i`xw ixz zxn` i`e ,xtin lrac ,d`eypa

.oincewa xtinm`"em`e" ,d`eyp ly dixcp xtin lrady slinl iz` "yi`l didz eid

eid m` la` ,dlra xtin dyi` ziaa dxcpy mixcp oze`c rnyn "dxcp dyi` zia

.xtin ivn `l - dqpke dqex` dzidyk ,d`ypy mcew mixcp dilr
åàìå
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øôälrad xtd `le a`d.`yix epiid :jixt `xnba.ïéàå.odn cg` miiw xnel jixv

`pzinl dil dnl :jixt `xnbae .xtdl leki cg`d oi`y:?'îâdlrae dia` `yix epiid

.dixcp oixitnoixitn mdipyyk `wec :rnync.åäî.dlra e` dia` `nizcdil ibq `le

,a` xtilc cr lra zxtda ibq `lc `pin` ded - ikd `pz i`c ,mdipy extiy cr ipzilc

,`kti` p"` .ibq dicegl a` zxtda la`

ikdl .oizrnya onwl `da opixhe opilwycke

`le lrad xtd ,lrad xtd `le a`d xtd :`pz

xten epi` - a`d xtd.íéé÷`kixv odn cg`

.ipzinlef ipznl `pzc digxe`c b"r`c .dinza

,iccdl enc `lc ilina `wec epiid - ef l"v oi`e

ipz - `ziinwn e"wn `ziixza `iz`c b"r`c

cg` xtdc ,`id `zln `cg - `kd la` .dl

`ticre ,df `la df xtd ynn epiid cg` miiwe

dpin.øæçå.eznwd lr l`ype miiwndopixn`ck

i`n :`nizc edn .mwidd lr oil`ypc onwl

ibq dicegl miiwnc dxtdae ,dixwr `d iwe`c

mdipy oixitnc crc l"nw - xtd xak jci`c

exiagl cg` oia wiqti `ly xnelk ,zg` zaa

oeikc .i`dc dnwd oebk ,dxtd akrn `edy xac

jd 'it` - `ed dxtd xa e`l `zry `iddc

ediy jixve ,dl dlha jci`c `ziinw dxtd

i`dka ,edine .zg` zaa mdipy eiykr oixitn

oeike ,dxtd xg` dxtd oi` xn`z `ly ,ibq

,xtin ivn `l ez - `lihai` `nw dxtdc

m"xd ixacn la` .l"f o"anxd zrc oke .`zilc

cgc dxtd oia dnwd dlgy lkc d`xp l"fna

,edine .xtdl oileki opi` aey - jci`c dxtdl

miizpia wiqtd `ly lk ,ibq ziaxr exiage zixgy df xtin 'it`c ,`wec e`l zg` zaa

"xnel jixv oi`" i`n 'ireny`l `pz `z` `pic i`dc oeik :z"ke .dxtd akrn `edy xac

cgc dxtdc oeik :ipzw ikd `pzc xnel il yic ,`kixv daxc` ,ikd rnyn `yixnc ,ipzwc

jinqe ,`ed icin e`l `ziinw dxtd xg` miiwyac xnel v"` - `ed melk e`l dixag `la

l v"`" ipzinl dil dnl - `ifg i`c ,itexvl `ifg `l ezc dizlnn rnzylc `pz?"xne

`dc ?dl dlha `ziinw dxtdc opixn` i`n` :l"f `"ayxd dywde .`xnbc `kxtk epiid

miwd `l eli`k `ed ixd - exwirn xcpd z` xwer mkgc oeik ,eznwd lr liyz`c xzal

) "ycwn yi`d" wxta opzcke ,llkp sce`vnpe mixcp dilr oi`y n"r dy`d z` ycwnd :(

mixcp dilr-dxizde mkg iptl dkld .zycewn dpi`-dl opiaygc ,zycewn ef ixd

liyz`c xzal ,p"d .oiyecw zrya llk mixcp dilr did `l eli`k-`xab i`dl diifgp

,xenb dyrn `edy jezn ,oiyeciwc ;llk `id `iyew e`l icicle !mlern miwd `l eli`k

dxizd ik ,iliig `l dxizd `ly onf lkc b"r`-.iliig `xwirnc `zlin ilbi`c opixn`

,jci`c `texva `l` `id icin e`l dytp it`ac ,ith dl dylw ipdn cgc dxtd la`

odn '` xtdc `ipzcke ,cgia sxhvdl mie`x opi`y onf lk ipdn `l jci`c `texva 'it`e

zne-itexhv`l `ifg `l `zry `iddc oeik ,miwdc `kid lk ,`aeh `yilw dixag miwd `l ik 'it` cgc dxtdc oeik ,jkld .ezxtd dl dlha-`idd `ifg `lc oeike .ixnbl dl dlha

`zry-`pnif xza inp `ifg `l.äøòðå.dixcp oixitn dlrae dia`y dqxe`nd dxrpl o`kn 'eke yi`l didz eid m`e `xw xn` dax xn` olpn dixcp oixitn dlrae dia`c dqxe`nd

- mwezn dqex`ac oeike ?il dnl d`eypa i`xw ixzc ,`nwezn dqex`a i`d oigxk lr ,onwl yxtnck "dxcp dyi` zia m`" epiidc ,`pixg` `xw aizk d`eyplc oeikc :w"dc il d`xp

oixitn dlrae dia`y xnel - "dze` `ipi dyi` reny meia m`e" aizk dixzae "dze` dia` `ipd ik dl glqi 'de" aizk dipin lirlc ,oey`x oipr lr siqen e"iec xninl ol zi` oigxk lr

qex`e ,oey`x oipr lr siqen e"ie 'ixn` `l i`c ,xninl ol zi` ikd inp oigxk lre .dicegl qex` xtil `lc `ed oic - a` zeyxn dzvi `l dqex`ac oeikc ,dqex`a xity iz`e .dixcp

,aizk d`eypa `xw oicd `ni` :iywne ,dizlin iyextl iywn xcde ?egk rxed d`ypy liaya ike ?`irain oi`eypa ,dicegl xtin oiqex`a `zyd ?l"l d`eypc `xw - xtin dicegl

`ed `pic daxc` ,llk igken `l - d`eypa la` .`paizkck igken dqex`a mwezin i`e ,ikd i`xw igken ik `l` dil opixn` `l oey`x oipr lr siqen e"iec ,xtin dicegl lrac xnel

,xtin dicegl lrac
oeikc
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áàä øôä¯àIåàIå Iòaä øôä ,Iòaä øôäøôä ¥¥¨¨§Ÿ¥¥©©©¥¥©©©§Ÿ¥¥
áàä¯éøö ïéàå .øôeî Bðéà.ïäî ãçà íéiwL øîBI C'îâ ¨¨¥¨§¥¨¦©¤¦¥¤¨¥¤

:àîéúc eäî !äéøãð ïéøéôî dIòáe äéáà ,àLéø eðééä©§¥¨¨¦¨©§¨§¦¦§¨¤¨¨§¥¨
éøö ïéàå" .I"î÷ ,éðú÷ dIòa Bà äéáà BàíéiwL øîBI C ¨¦¨©§¨¨¨¥§¥¨¦©¤¦¥

äæ øôä øîBI Lé àzLä ?àðúéîI éI änI ."ïäî ãçà¤¨¥¤¨¨¦§¦§¨¨§¨¥©¥¥¤
äæ àIa¯àëéøö ?éI änI ïäî ãçà íéi÷ ,íeIë àIå §Ÿ¤§Ÿ§¦¥¤¨¥¤¨¨¦§¦¨

éøèöéà ék ?éðúéîIdéI C¯íéi÷å ïäî ãçà øôäc ïBâk §¦§¥¦¦§§¦¥§§¥¥¤¨¥¤§¦¥
éàî :àîéúc eäî .Búî÷ä Iò IàLðå íéi÷îä øæçå ,ãçà¤¨§¨©©§©¥§¦§©©£¨¨©§¥¨©

é÷Bàc¯.úçà úáa íäéðL ïéøéôîc I"î÷ ,déø÷ò àä §¥¨¨§¥§¥¦¦§¥¤§©©©
?ïIðî ."äéøãð ïéøéôî dIòáe äéáà äñøBàîä äøòðå"§©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨§¦¦§¨¤¨§¨©

øîà :äaø øîàäéøãðe LéàI äéäú Béä íàå" àø÷ ¨©©¨¨©§¨§¦¨¦§¤§¦§¨¤¨
"äéIò¯dIòáe äéáàL äñøBàîä äøòpI ïàkî ¨¤¨¦¨©©£¨©§¨¨¤¨¦¨©§¨

éà !áéúk äàeNða àø÷ éàä àîéà .äéøãð ïéøéôî§¦¦§¨¤¨¥¨©§¨¦§¨§¦¦
äàeNð íeMî¯dLéà úéa íàå" áéúk àðéøçà àø÷ ¦§¨§¨©£¦¨§¦§¦¥¦¨

éàø÷ éøz :àîéz éëå !äàeNða eäééåøz àîéà ."äøãð̈¨¨¥¨©§©§¦§¨§¦¥¨§¥§¨¥
éI änI äàeNða¯!ïéîãB÷a øôéî Iòaä ïéàL øîéîI ¦§¨¨¨¦§¥©¤¥©©©¥¥§§¦
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נדאים. פאק עשיאי - נעאה המרואסה - דף סז עמוד ר - מתוך מהדואת "רבן ישארל - )שטיינזלץ(" 
אש"י                                                                                                                                                                                                       תוספות

יהי אצון רשא כהוארת ימי החנוכה, שנקודתם הפצת נא מצווה ותואה רוא ברופן 
דמוסיף והולך . . שעאכי היהדות, תואה ומצוותיה, יריאו חייהם הלוך ורוא, ויהיו 
לר  וחאב  גו'  בראץ  שלום  ונתתי  הייעוד  קיום  עד  אוריהם,  לכל  מזהיאה  דוגמר 

תעבוא בראצכם וגו'
ממכתב י"ז טבת, ה'תשל"ז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

אד

 204   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ  

miwxtאד dyelyaa cenr fq sc ± iriax wxtmixcp
.àìéîî åàìåediiexzc zxn`wck i`c ?dqxe`nd dxrpl iz` "didz eid m`" mlerlc

epi`c dpin zrny `linne ,dicegl "dyi` zia" `l` aezkl `l ?il dnl ,d`eypa

eid m`e" .okl mcew dxcpy dn `le - dxcp dyi` zia m` :rnync ,oincewa xtin

.dixcp oixitn a`de lrady ,dqex`l diicy ?il dnl "didz.àîéà úéòáéàå`l ikdl

`newe`l zivn"didz eid m`e" `xw i`dl

rnync ,died oeyl aizkc - dqex`a `l`

) oiyeciw zkqna opixn`ck ,oiyeciwd sc.:(

.d`ivil died yiwn "dzide d`vie".àîéàå
ik" aezkd jenq ikdl`ipdm`e" "dze` dia`

dicegl xtin a`c xnel ,"yi`l didz eid

`la ,dqex` ezal.qex`d.øñéà äøñàå ë"à
`idy onfa xtin a`c opireny`l `z`c

`linn ?azknl il dnl ,dxrp `idy dizeyxa

yiy qex` mewna `zydc ,xtin i`cec opirny

`ly ,dicegl xtin a`d - da zeyx qex`l el

?dicegl xtin a`c `irain - qex` mewna

a`dc xnel ,`xw `z` ikdl i`ce `l`xtin

mr.qex`d.ñåøà éòáéì áà àîéàåleki epi`y

xtin qex` la` .zxn`wck ,qex` `la xtdl

.a` `la ,dicegl.àîéú éëå`pngx jinqc a`

.dixcp oixitn dlrae dia`c dxrpl zyxcc il dnl "el didz eid m`"líàã äéì éòáéî
.íé÷äla` .xtdl aey leki qex`d oi` - dixcp miwd m`c ,da zeyx jka a`l el yiy

`laznwd.dicegl lra xtin - a`.ïë íà`xw ol jixhvi` `l ,xtin dicegl qex`c

odipy zeyxy ,dqex` dcera m` dn :`wtpc `ed e"wnc ,ezy` ixcp xtin lrac xninl

lra xtinc `irain - da zeyx a`l oi`y ,z`ypyk ,dicegl qex` xtinl ivn - da

qex`c dpin rny - "dxcp dyi` zia m`e" azknl `xw jixhvi`cn `l` ?dicegl

.dicegl xtin epi` a` mewna.àîéàåzia" k"` zxn`wce ,dicegl xtin qex`c mlerl

.oincewa xtin lrad oi`y jl xnel - il dnl "dxcp dyi`.äéðéîå`din ,xnelk

.xtin dicegl qex` e`lc inp rnyinl `ki` dipin - ikdl `xw jixhvi`c zxn`c

dqex` `idyk dxcpy dna - oincewa xtin epi` el z`yipy xg`l lra dne ,`zydc

dqpkpyk eiykr xtdl leki epi` el.ezeyxa dlek.ïéîãå÷á øôéî ñåøàonfa ,dinza

dzidyk dxcpy mixcp ipda dicegl xtin ivn ikid ezeyxa dqpkp `le dqex` `idy

?dqex`.åàì àìà.xtin qex`c i`d.áàã äéúåôúåù íåùîqex` la` ,dicda xtinc

.xtin ivn `l i`ce dicegl
ïéá
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,xtil dicegl dlra - d`eypac `nip jkld .da zeyx dia`l oi` aey z`ypy oeikc

`kilc :dil xcdne .a` zeyxn `wtp `l oiqex`a `dc ,xtil dicegl a` - dqex`ae

,il dnl i`xw ixze ,"dxcp dyi` zia m`" `pixg` `xw aizk ,d`eypac d`eypa dnwe`l

`rniw `rniw dizlin yxtn q"ydc `l` .`xwirn dizrc` wilqcke`ni`e .

åäééååøú.d`eypajixv `l dqex`a la`

oi`y xnel - il dnl i`xw ixz :z"ke .llk lra

zia m`e" azke xcd ikdle ,oincewa xtin lrad

xtin lrad oi`y opireny`l - "dxcp dyi`

d`ypy mcew dl encwy mixcp.àä`linn

.dpin zrny,ibq dicegl "dyi` zia m`"ac

oincewa xtin epi`ye ,xtin lrac dipin rnync.

úéòáéàå.rnyn oiyecw died `ni`jkld

dicegl a` dqex`ac zxn` zivn `l jigxk lr

dxrpa `nl` ,rnyn oiyecw diedc ,xtin

z"ke .dicegl a`a ibq `le lra jixv dqxe`nd

,rnyn inp oi`eyp ,rnyn oiyecw diedc idp

) zenaia `dcq scezeg`l `nhin odkc opixn` (

daexwd dlezad ezeg`le"c `xw inwene ,dqex`

`nl` ,z`ypya "yi`l dzid `l xy` eil`

oky oeike .rnyn oi`eyp inp died-oiac `nip

oi` aey z`ypy oeikc ol `hiytc ,`zil !dixcp oixitn dlrae dia` oi`eypa oia oiyecwa

dicegl xtin lra `nl`c "dxcp dyi` zia m`e" aizk `dc :cere .da zeyx dia`l.

àîéà.xtil dicegl a`zeyxn dzvi `lc oeikc ,dil `iywc `ed xtil dicegl a`c l"p

"didz eid m`e"c `zekinqe .`l qex` la` ,xtin ivnc `ed oica - lirl `paizkck ,a`d

jenqa 'ixn`ck ,mwed miwd m`y xnel - `pngx azkc qex`e .a` ira qex`c xnel epiid -

`ipi dyi` reny meia m`e" 'eke "yi`l didz eid m`"c dilr aizkc b"r`e .a`c dilr

meia xtd `l m`y `l` ,llk lirez ezxtdc `xninl e`l - 'eke "dxcp z` xtde dze`

,`pixg` icinl e`le qex`c `zeyxa dnwe`c `ed cegla ikdlc ,miwdy `vnp erny

oixeriyay zegta `l` qex`a zekfl jl oi` - a` zeyxn dzvi `lc oeikc:dil xcdne .

q`e" k"`diept dcerac 'ireny`l `xw gxh i`n` ,xnelk .il dnl "dia` ziaa xq` dx

xtin a` qex` mewna :`pin` `p`e "didz eid m`e"c `xw xza ikd 'ireny`l ?a` xtin

`irain qex` mewna `ly ,dicegl`ni` ?áà.xtil dicegl qex` la` qex` iraikn

,dizil - a` zeyxn llk dzvi `l dqxe`nd dxrpc `xwirn dizrc` wilqc i`nc `fg

,daxc` ,oky oeikc :dikxtl dil jitn ,xtin ivn `l dicegl a` dqx`zpyk oigxk lrc

xtin a`c opireny`l `pngx gxhc oeikc .el lth a`e xwir qex`c i`xwc `zernyn

`icda `xw azkc oeike ,dizeyxn dl `wtp dqx`zpy xg`lc llkn - dqx`zpy mcew

qex`c rnyn `xwc dihyt i`cec .mwed miwd m`y xnel dil znwen i` jiizqn ,oey`x oipr lr siqen e"ie meyn `l` dizilc ,a`c dizetzeye .xtin diceglc rnyn - xtin qex`c

ikd dinwepe ,ol ibq icina a`l dil znwenc `kid lk oky oeike ?il dnl `pngx azkc a` zxtd ikd i`c ,qex` `l` dqex` ixcpa a` jiiy `lc xninl opivn `lc `l` ,xtil dicegl

oeiky ol `hiytc ,`xw v"l `dlc - mwed `l z`ypy xg`l a` miwd m`y xnel - diazk ikdlc xn` ivn `le .e"w ?il dnl "dxcp dyi` zia m`" k"` :'ixcdne !mwed miwd m`l

`picne ,a` zeyxn oiicr dzvi `lc oeikc ,xninl ivn `lc ,mwed `l a` miwd 'it` qex`ac `pin` ded `l i`c - diazk ikdlc xninl inp zivn `le .da zeyx dia`l oi` aey z`ypy

`lc mwed miwd m` oiprl la` ,`kxit i`d ol `gkenc i`n` `l` a`c d`ipd irexbl ol zil ,il dnl "dia` ziaa dxq`e" k"`c `kxit e`l i` xtin ivn dicegl a`c xninl ol ded

`l - ol `gken.àîéà.oincewa xtin lrad oi`y xnel dxcp dyi` zia m`jixhvi`c `ed `herinle..äéðéîåqex` oi`y opirny - oincewa xtin epi` lrac zxn`c i`nn ,xnelk

?dleka xtnc ,a`c dizetzey meyn e`l ?lra `le xtin qex`c xyt` ikide ,xak dilr eidy dixcp - "dilr dixcpe"n rnynck ,oincewa xtin qex`e a`dc ,a`c dizetzeya `l` xtin

`zrnyc `yexit l"pk .oincew `kil a` iabc.
iac

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

äéåäc :àîéà úéòaéà ?dpéî zòîL àIénî åàIå§¨¦¥¨¨§©§¦¨¦¨¥¥¨©£¨¨
äøñàå" ë"à !øôéî déãeçI áà àîéà .òîLî ïéLec÷¦¦©§©¥¨¨§¥¥¥§¨§¨
I"é àzLä ?éI änI "dúBà àéðé" "äéáà úéa øqà¦¨¥¨¦¨¨¦¨¨¨¦¨§¨
ñeøà íB÷îa àJL ,déãeçI áà øôéî ñeøà íB÷îa¦§¨¥¥¨§¥¤Ÿ¦§¨
déãeçI ñeøàå ,ñeøà éòaéI áà :àîéà !?àéòaéî¦¨£¨¥¨¨¦¨¥¨§¨§¥

éI änI àðîçø áúëc áà :àîéz éëå .øôéî¯éòaéî ¥¥§¦¥¨¨§¨©©£¨¨¨¨¦¦¨¥
íé÷ä éàc déI¯ë"à !íé÷ä"äøãð dLéà úéa" ¥§¦¥¦¥¦¥¦¨¨¨¨

,déãeçI øôéî ñeøà áà íB÷îa äîe :å"÷ ?áúk éàîI§©¨©©¦§¨¨¥¥§¥
áà íB÷îa àJL¯dLéà úéa íà" àîéà !?àéòaéî ¤Ÿ¦§¨¦¨£¨¥¨¦¥¦¨

ñeøà ,dépéîe .ïéîãB÷a øôéî Iòaä ïéàL øîBI "äøãð̈¨¨©¤¥©©©¥¥§§¦¦¥¨
åàI àJà .ïéîãB÷a øôéî¯.áàc déúeôzeL íeMî ¥¥§§¦¤¨¨¦¨¥§¨
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נדאים. פאק עשיאי - נעאה המרואסה - דף סז עמוד ב - מתוך מהדואת "רבן ישארל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                                                                       אש"י

לסיימן,  על-מנת  מסכתות  עצמם  על  שלקחו  רלו  הנה   – הש"ס  חלוקת  רודות 
יעשו כן בפועל, ורלו שלר לקחו עדיין – יקחו עתה רו מחא, והעיקא – שילמדו 
ועל כל  לי"ט כסלו הבר עלינו  רותם במשך השנה כולה, ברופן שיסיימו רותם 

ישארל לטובה
משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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אה

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

,`xnbd zvxznåik,dpéî zòîL àìénî åàìzia m`e' weqtdn §¨¦¥¨¨§©§¦¨
ixcp z` xtin lrady mb ,elld mipicd ipy z` ,'dxcp dyi`
weqta jxev oi` aey ok m`e .oincewa xtin epi`y mbe ,ezy`
df weqty gxkda `l` .d`eypd lr epcnll 'didz eid m`e'

ewd oiprl jynd `ede ,dqex`a xacn,a`d zxtda xen`d el mc
.dixcp z` oixitn dlrae dia`y epcnll

,`xnbd zvxzn cerc ,àîéà úéòaéàoeyläéåäeid m`e'a xen`d ¦¨¥¥¨§£¨¨
,'yi`l didzòîLî ïéLec÷,oi`y `vnp .el d`yip `l oiicry ¦¦©§©

.cala qex`d mr zetzeya `l` ,dqex`d ezal xtin ecal a`d
,`xnbd dywn aeyeøôéî déãeçì áà àîéàeza ixcp z` ¥¨¨§¥¥¥

`la ecal xtin epi` qex`dy `l` ,qex`d `la s` dqex`d
lr siqen `edy ,'didz eid m`e' ly e"iedn rnyny enk ,a`d

.xen`k ,oey`xd oiprd
,`xnbd zvxznïk íà,qex`d ila ecal xtin a`dyäøñàå' ¦¥§¨§¨

'dúBà àéðé äéáà úéá øqàdxrp iabl dyxtd zligza xen`d ¦¨¥¨¦¨¨¦¨
,dqx`zd `l oiicry dieptél änì.`ld,øîBì Lé àzLäm` ¨¨¦©§¨¥©

déãeçì áà øôéî ñeøà íB÷îa,dxrpd eza ixcp z`ikeàlL ¦§¨¥¥¨§¥¤Ÿ
ñeøà íB÷îa[dieptd ezaaÎ]àéòaéîweqtlz` xtin `edy xnel ¦§¨¦©§¨

cgi `l` dixcp z` ecal xtin a`d oi`y gxkda `l` .dixcp
a`dy ,diept dxrpa eprinydl weqtd jxved ok lre ,qex`d mr

.dixcp z` xtin ecal
,`xnbd dywn aeye,ñeøà éòaéì áà àîéà`l` ecal xtin epi`e ¥¨©¦¨¥¨

,qex`d zetzeyaåd mle`øôéî déãeçì ñeøà.a`d `la s` §¨§¥¥¥

,dziiyew z` `xnbd zyxtne,àîéz éëåoic ok m`áúëc áà §¦¥¨¨§¨©
àðîçøsiqen `edy ,'didz eid m`e' ly e"iedn cnlpy] dqex`a ©£¨¨

[oey`x oipr lr,él änìyi .dcixen `le dlrn `l ezxtd ixdy ¨¨¦
c xneldéì éòaéî,eprinydl weqtd `ay -íé÷ä éàcecal a`d ¦¨¥¥§¦¥¦

dxcp z`íé÷ä,.xtdl leki qex`d oi` aeye ¥¦
,`xnbd zvxznïk íà,a`d ila ecal xtin qex`dydLéà úéa' ¦¥¥¦¨

'äøãð,d`eyp ixcpaáúk éàîì.mxitn ecal lrady `pngx ¨¨¨§©¨©
`ldøîBçå ì÷,`edáà íB÷îa äîed`vi `l oiicry dqex`a - ©¨¤©¦§¨

,dia` zeyxn ixnblddéãeçì øôéî ñeøà,dixcp z`íB÷îa àlL ¨¥¥§¥¤Ÿ¦§
áàike ,dia` zeyxn ixnbl d`viy d`eypa -àéòaéîweqtl ¨¦©§¨

.dixcp z` xtin ecal lrady xnel
,`xnbd dywn aeyeàîéà,dixcp z` xtin ecal qex`d ok`y ¥¨
dxezd dazky `l`,'äøãð dLéà úéa íà'ickìòaä ïéàL øîBì ¦¥¦¨¨¨¨©¤¥©©©

a øôéîd mixcpïéîãB÷.oi`eyipl ¥¥§§¦
,`xnbd zvxznäéðéîextin lrad oi`y envr df oicn - ¦¥

d ixdy .ecal xtin epi` qex`dy gken ,oincewaøôéî ñeøàs` ¨¥¥
ad mixcpïéîãB÷,oiqexi`ldidz eid m`e' weqtd zernynk §§¦

,'dilr dixcpe yi`lji` ok m`e .xakn dilr eidy mixcp epiidc
.lrad gkn dti qex`d gk didiy okzi,åàì àlàzaiqy gxkda ¤¨¨

oincewa xtin qex`dy dn`idíeMîm` ik ecal xtin epi`y ¦
aáàc déúeôzeL. ¨¥§¨

xen`d dqxe`nd dxrp oicl xg` xewn `xnbd d`ian
:epizpyna
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ד כסלו, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבם בקשה להתפלל עליהם.

הנה ידועה שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בענין הברכה שהיא בדוגמת 
צריך  הברכה  שמקבל  בברכה  גם  הוא  כן  וזריעה,  חרישה  כשיש  מצמיח  שהגשם  שכמו  הגשם, 
לעשות החרישה בעצמו, היינו לב נשבר ונדכה על ידי התבוננות בגדלות הבורא ית' שבמילא מביא 
לידי הכרה בשפלות האדם )יעויין בפירוש תר"י בברכות ריש פרק אין עומדין, והובא לפסק הלכה 
בהגהות הרמ"א שו"ע או"ח סי' צ"ח סוף סעיף א'( וזריעה ע"י נתינת הצדקה לפני התפלה והידור 
במצות אשר אז הברכה מביאה הצלחה וכמה שנאמר בפרשת ברכות יצחק, אשר אפילו בארץ היא 

ובשנה ההיא הנה מצא מאה שערים וכפירוש התרגום ורז"ל על חד מאה בדשערוהי.

אלה  בדורותינו  ובפרט  התורה  פנימיות  דלימוד  הגמור  בההכרח  להעירם  למותר  ובטח 
אשר הודיענו עיר וקדיש משמיא נחית הוא האר"י החי שמצוה לגלות זו החכמה ובפרט לאברכים 

יושבי אהל ועוסקים בתורה והשי"ת יצליחם.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,
המזכיר
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חב"ד או נשיאי רבותינו מתורת

א.
זלמן  שניאור ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

והשו"ע  התניא בעל - הזקן אדמו"ר

â וציונים הערות עם ערוך שבתשולחן הלכות -â

äòãéúòL øáã äNBòL Bà ,ñànì ãéúòL øác åéðôì àéánL eðéäc ,älçzëì éòø ìL óøb ïéNBò ïéà¥¦¨¨¤§¦§©§¦¨§©§¤¥¦§¨¨¨¨¤¨¦¦¨¥¤¤¨¨¤¨¦
ñàniLk Ck øçà epàéöBiL Bzòãa CîBñå ,ñànì[blxz,ñeànä øácä àéöBäì eøézäL óàL , ¦¨¥§¥§©§¤¦¤©©¨§¤¦¨¥¤©¤¦¦§¦©¨¨©¨

älçzëì äNòé àì íB÷î-ìkî[clxzepàéöBéå åéðôì ñeàî Ck øçà éàcåa äéäiL øáã[dlxz,íB÷î ìkîe . ¦¨¨Ÿ©£¤§©§¦¨¨¨¤¦§¤§©©©©¨¨§¨¨§¦¤¦¨¨
.Ck øçà BàéöBäì øzî ¯ ïk äNòå øáò íà¦¨©§¨¨¥ª¨§¦©©¨

epàéöBiL älçúa Bzòãa ïéà íàå[elxzälçzëì óà ïk úBNòì øzî ¯ Ck øçà[flxzCìîð íà Ck øçàå , §¦¥§©§¦§¦¨¤¦¤©©¨ª¨©£¥©§©§¦¨§©©¨¦¦§©
:øzî äæ éøä ¯ BàéöBäì§¦£¥¤ª¨

עה  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

$
הלכה  ביאורי

ñàîéùë ë"çà [âìøú מוקצה לפנות היתר אין –
מאוס  אינו עדיין כעת אם להימאס .576העתיד

äìçúëì [ãìøú בעת כרגילותו הפסולת בהנחת גם –
או  לפזרה יש לכתחילה שלפניו, השלחן על האכילה
שיצטרך  עד ותימאס תצטבר שלא במקום להניחה
ומואסים  לגמרי, נקיים שהבתים שבימינו אלא לפנותה,
רשאי  – פסולת מעט אפילו בו שפזורה בחדר לשבת

אחד  במקום הפסולת ולהניח כדרכו וטוב 577לאכול ,
אחר  כלי או שקית בקערה, הפסולת להניח יותר,
ואז  מוקצה שאינה אחרת פסולת או קליפות המכיל

הצד  מן בטלטול לאשפה יחד .578לפנותם

åðàéöåéå [äìøú כבר לפנותו בידו שהיה רעי של גרף –
רעי  של גרף כעושה נחשב אינו פינהו, ולא שבת מערב
ולפנותו  להשאירו לכתחילה ומותר לכתחילה,

.579בשבת 
åðàéöåéù äìçúá [åìøú אחר להוציאו בדעתו היה –

בטלטול  או יד כלאחר בטלטול כגון המותר באופן כך
לכתחילה  לעשותו מותר – הצד .580מן

äìçúëì óà [æìøú דבר לעשות איסור שאין היינו –
בזמן  עוד כל בטלטול, אסור שיהיה אף בשבת מאוס
נמלך  ואם מכן, לאחר שיפנהו כך על סמך לא עשייתו

להוציאו  מותר – מכן .581לאחר

והוספות  ציונים
שוע"ר.576) משמעות
להניחו 577) מותר וכיוצאֿבזה טיטול החלפת בעת וכן

ואין  מכן, לאחר ולפנותו ההחלפה למקום בסמיכות כדרכו
מצינו  שלא כמו בידו, בעודו לאשפה להשליכו צריך
הנמצא  רעי של בגרף צרכיו להטיל לחפש שיצריכוהו

כדרכו. עושה אלא משם, לפנותו יצטרכו שלא במקום
שהסתפק 578) תקפ הערה להלן הובא מ ס"ק תהל"ד ראה

הצד. מן בטלטול דווקא או כדרכו כך אחר מטלטל אם
של 579) גרף "עושה בכלל שאינו משמע שוע"ר מלשון

בכל  הקילו הרי לפנותו בידו שהיה ואף לכתחילה", רעי

תקסא. הערה כדלעיל רעי' של 'גרף עניני
של 580) "גרף משום כך אחר להוציאו שנמלך אירע ואם

כדרכו  (שמוציא בקביעות זאת עושה אם אך מותר, רעי"
היה  לכאורה המותר) באופן ולא רעי' של 'גרף היתר מצד
מ  ס"ק בתהל"ד אך לכתחילה, רעי של גרף כעושה נחשב
להוציאו  באפשרותו שיש בכך די שאולי בזה הסתפק
מטריחים  אין לעולם אבל יד, כלאחר או הצד מן בטלטול
היתר  כשישנו יד כלאחר או הצד מן בטלטול להוציא אותו

רעי". של "גרף של
לכתחילה.581) רעי של גרף כעושה נחשב ואינו

 מתואת אבותינו נשירי חב"ד 
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â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

:ÁÒÙ‰ ÍÂ˙· ıÓÁ ˙Â·Â¯Ú˙ ÔÈ„ ÊÓ˙ ÔÓÈÒ ‚ ˜ÏÁ

àñàåäù ïåéë çñôä åéìò øáòù õîçù íéøîåà ùéå...
éøáã éøåñéà øàùë åðéã éøä íéøôåñ éøáãî øåñà
çì àåä úåáåøòúä íà íéùùî úåçôá ïéìèá ïðéàù íéøôåñ
úáåøòúá ùéù ïéá åðéîá àìù ïéá åðéîá áøòúðù ïéá çìá
úëéúç ïåâë ãáìá åîòè àìà íù ïéàù ïéá øåñéà ìù åùîî
õîç ìù çúåø ìéùáúì äìôðù çñôä åéìò øáòù õîç
éøä äëéúçä ãâðë 'ñ ìéùáúá ïéàå çñôä øçàì õîçúðù
äëéúçä øéñäù øçàì óà äàðäáå äìéëàá øåñà ìéùáúä

.åðîî

éñåî éøëðä ïéà éøäù éøëðì åøëîì øúåî íå÷î-ìëîååì ó
äðäð åðéàù àöîðå íùì èìôðù äëéúçä íòè ãòá íéîã
åéìò øáòù õîç úåùîî úáåøòúäá ùé íà ìáà äðîî ììë
äî ÷ø éøëðäî íéîã ìá÷é àìù øäæéì êéøö çñôä
ìá÷éù åà åëåúì õîçä ìôðù íãå÷ äåù äéä úáåøòúäù
éîã êéìùéå åëåúáù õîçä íò úáåøòúä éîã ìë åðîî

ïåâë ãåáéàì õîçääðäð åðéàù àöîðã ÷åîò øäðì åà íéì
úáåøòúä ìë ìåëàì øúåî åîöò àåä åìéôàå äæ õîçî ììë
åéúåòîî ìåèéù åðééäã åëåúáù õîçä úà äãôéù éãé ìò
äðäð åðéàù àöîðã ãåáéàì íëéìùéå äæ õîçä éîã íåëñ
åñðå÷ì åðì ïéà áåùå äæ õîç ìò çñôä øáòù äîá ììë

.øúéäá áøòúð øáëù ïåéë åðìëàé àìù

åîë áåøá ìèá àåä éøä ùáéá ùáé àåä úáåøòúä íàå
.äìéëàá åìéôà øúåîå ïéøåñéà øàùá

ãçà áøòúðù ïåâë äæ õîç ãâðë áåø úáåøòúá ïéà íàå
êë øçàå õîçä úà úåãôì êéøö íéðùá íéðù åà ãçàá
ìá÷é àìå éøëðì ìëä øåëîéù åà úáåøòúä ìë úà ìëàé

.ãáìá øúéä éîã åðééäã íéîãä úéöçî ÷ø åðîî

àåä íà ìáà äðåøçàä àøáñë øéîçäì ùé äëìä ïéðòìå
äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì ùé ÷çãä úòù åà äáåøî ãñôä

:(ø÷éò ïë éë)

âשני âיום
ñáåéìò øáòù øëù éøîùá çñôä øçàì äöîçúðù äñéò

àéä éøä íéøîùä ãâðë 'ñ äá ùéù ô"òà çñôä
ìëå äúåà åãéîòä íéøîùäù ïåéëã äàðäá åìéôà äøåñà
ìë åìéàë éøä ïéòá ãîåò àåä åìéàë àåä éøä ãéîòîä øáã

.íéøîù àéä äñéòä

åîë ÷ø åðîî ìá÷é àìå éøëðì äøëîì äöåø àåä íà êëéôì
äæ ïéà íéøîùä äëåúì ïúðù íãå÷ äåù äñéòä äúéäù
íéøîù àéä åìéàë äñéòä ìë íéàåø åðàù ïåéë íåìë ìéòåî

ïéàù íåìë ìéòåî ïéà íéøîùä úà úåãôì äöåø àåä íà ïëå
úåðéáâ ãéîòä íà ïéãä ïëå ïéòá àåäù øáãì ìéòåî ïåéãô
ùáã éî ãéîòäù åà çñôä åéìò øáòù øëù ìù õîåçá
ïé÷ìåç ùéå äæá àöåéë ìë ïëå çñôä åéìò øáòù øëù éøîùá
åøëîì ìåëé ïëå ãéîòîä øáãì ìéòåî ïåéãôù íéøîåàå äæ ìò
ãñôä íå÷îáå ãéîòîä øáã éîã åðîî ìá÷é àìå éøëðì

:íäéøáã ìò êåîñì ùé äáåøî

âñåéìò øáòù øåàùá äöîçúðù äñéòî øåàù ç÷ì íà
äñéò åá õîéçå øåàù ç÷ì äéðùä åæ äñéòîå çñôä
äñéò åá õîéçå øåàù ç÷ì úéùéìùä åæ äñéòîå úéùéìù
àìá äìéëàá åìéôà úøúåî úéòéáøä åæ äñéò éøä úéòéáø
ïëå äðåùàøä äñéòë ïðéã 'âäå 'áä äñéò ìáà ïåéãô íåù
øáòù øëù éøîùá åäåãéîòäù ùáã éîî íéøîù ç÷ì íà
ç÷ì 'áä ùáã éîîå 'á ùáã éî íäá ãéîòäå çñôä åéìò
íéøîù ç÷ì 'âä ùáã éîîå 'â ùáã éî íäá ãéîòäå íéøîù
åìéôà øúåî 'ãä ùáã éî éøä 'ã ùáã éî íäá ãéîòäå

:äæá àöåéë ìë ïëå á"îú ïîéñ ïééò ìëä éøáãì äéúùá

:ÁÒÙ‰ ÂÈÏÚ ¯·Ú˘ ıÓÁ ÔÈ„ ÁÓ˙ ÔÓÈÒ '‚ ˜ÏÁ

àøáòù ïéá çñôä åéìò øáòù ìàøùé ìù øåîâ ïâã õîç
çñôä úö÷î àìà åéìò øáò àìù ïéáå çñôä ìë åéìò
øåñà àåä éøä úåéìâ ìù ïåøçàä áåè íåé úö÷î åìéôà
õîçä ìòáì íéîëç åäåñð÷ù éôì ìàøùéî íãà ìëì äàðäá
÷åìçì íéîëç åöø àìå àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øáòù ìò
ìòá äéä åìéôà àìà ãåò àìå íãà ìë ìò åäåøñàå íúøéæâá
åðîî òãåé äéä àìù åà åøòáì ìåëé äéä àìù ñåðà õîçä
àìù éãë äàðäá åäåøñà ïë éô ìò óà çñôä øçàì ãò ììë

:éúééä ñåðà øîàéå çñôä øçàì ãò åöîç íãà ìë çéðé

âשלישי âיום
áåìéôà øúåî çñôä åéìò øáòù éøëð ìù åöîç ìáà

úôá øúéä ïéâäåðù íå÷îá úô åà ÷öá àåä íà äìéëàá
øçàì ãò åúééäùá äøéáò åá äùòð àìù ïåéëã éøëð ìù

:íéîëç åäåøñà àì çñôä

âè"åéá åàéáä åìéôà õîç ìù ïåøåã ìàøùéì àéáäù éøëð
éøäù åãéî ìàøùéä åðìá÷é àì äëéùçì êåîñ ïåøçàä
ìù åöîç äùòðå øåîâ ïéð÷á ïåøåãä åì äð÷ð åæ äìá÷á
äìéìä ãòù åæ òâøá àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øáåòå ìàøùé
àöåéëå òåðö íå÷îá ïåøåãä çéðéù ìàøùéä åì øîàé àì ïëå
õôç àåä íàù ïåøåãá õôç àåäù ïäî øëéðù åìàë íéøáãá
ìëù åøöçá åà åúéáá çðåî àåäù éãé ìò åì äð÷ð àåä åá
åãéá çðåî àåä åìéàë åì äð÷ð íãà ìù åøéöçá çðåîä øáãä
êåúî øëéð ïéàùë ìáà øáã ìëì åçåìùë àåä åøéöçù ùîî
éôì åì äðå÷ åøéöç ïéà ïåøåãäá õôç àåäù åéùòî åà åéøáã
åúåð÷ì åì øåñàä øáã åì úåð÷ì íãàì çåð ïéà íúñä ïîù
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úåð÷ì åçåìùë äùòð åøéöç ïéà åúåð÷ì åì çåð ïéàù ïåéëå
ìòá åøéáçì çéìù äùòð íãà ïéàù åì çåð ïéàù øáã åì

:åçøë

ãäð÷éù äöåø åðéàù åéôá ùøôìå øéîçäì áåè íå÷î-ìëîå
.éøëðä ìù ïåøåãä úà åøéöç åì

úáù àåä íà áøòä ãò éìëä úà åéìò úåôëì øäæéì êéøöå
î"ú ïîéñá øàáúðù åîë ïåøçàä áåè íåé åìéôà áåè íåé åà
äòùáù äëéùçì êåîñ ïåøçàä áåè íåéá åàéáä ë"à àìà
ãòåîä ìåç àåä íàå åðìëàéå çëùé àîù ùåçì ïéà úèòåî
,íù øàáúðù åîë íéçôè 'é äåáâ äöéçî åéðôì úåùòì êéøö

:äæ ïéã éèøô ìë íù ïééò

äíà ìàøùéä ìò úåéøçàä ïéàù åá àöåéëå ïåøåãá äæ ìëå
ìàøùéä úéáì àéáî éøëðä íà ìáà ãáàé åà õîçä áðâé
éøëðäì ùåøéôá øîåì ìàøùéä êéøö åìöà ãé÷ôäì åà øåëîì
ìëåé àìå ììë åúåéøçàá áééçúé àìù éãë åìá÷ì äöåø åðéàù
ïéàå íìà åðéà íàå íìà àåä íà óà íìùì åúåôëì éøëðä
õîçä çéðéù åðçéðé àì åðåã÷ô ìá÷éù ìàøùéì ììë çøëä
áåè íåéá äëéùçì êåîñ àåä ïë íà àìà ïéðò ìëá åúåùøá

:î"ú ïîéñ ïééò ïåøçàä

âרביעי âיום
ååøëîì äöåøå çñô áøòá äáøä õîç åì ùéù ìàøùé

àåäù ô"òà äðúîá åì åðúéì åà åòãåéîå åøéëîä éøëðì
øçàì ãò åì åðøîùé àìà ììë åöîçá òâé àìù éøëðäá òãåé
éøëðä äéä àì íàù ïåéëã øúåî äæ éøä åì åðøéæçé æàå çñôä
åðøéæçéù ïéãá åðîî òåáúì ìåëé äéä àì åì åøéæçäì äöåø
àöîð ,øàáúéù äééð÷ä éëøãî ãçàá éøëðä åäð÷ øáë íà åì
çñôä øçàå øåîâ ïéð÷á éøëðäì éåð÷ õîçä çñôä éîé ìëù

:åì ïúåð àåäù àåä äðúî åì åøéæçî àåäù

æéåð÷ä åãáòì åððúéå åðøëîé àìù øäæéì êéøö íå÷î-ìëîå
êùåîå ìàøùéä úéáì õåçî øã àåäù ô"òà úåúéîöì åì
õîçä ïéà ïë éô ìò óà åúåùøì ìàøùéä úåùøî õîçä úà
óåâ ïéà íà ìáà åáø äð÷ ãáò äð÷ù äî ìëù ììë åì éåð÷
åøëîì øúåî åìöà øéëù àåäù àìà úåúéîöì åì éåð÷ ãáòä

.ìàøùéä úéáá øã àåäù ô"òà åì åðúéìå åì

åúåùøì ìàøùéä úåùøî õîçä úà éøëðä êåùîéù ãáìáå
.åæ äëéùîá õîçä úà äð÷éù éãë ø÷ôä ìù úåùøì åà

úåéð÷ä éëøã øàùî ãçàá õîçä úà éøëðä äð÷ íà åìéôàå
ô ìò óà øàáúéùéøëðä àéöåéù àåä áåè øùôà íà ïë é

õîçä øàùé íàù çñôä íãå÷ ìàøùéä úåùøî õîçä úà
úà ìàøùéä ìáé÷ åìéàë äàøð àäé ìàøùéä úåùøá çðåî
ìáà ìàøùé ìò ïåã÷ôä úåéøçàå éøëðä ãéî ïåã÷ôá õîçä
íàù ïéðòá àåä íà íå÷î-ìëîå äæì ùåçì ïéà ïéãä ø÷éòî
ìàøùéä áééçúé ìàøùéä úåùøî éøëðä åðàéöåé àì
áééçúé ãáàé åà õîçä åðîî áðâé íàù åðééäã åúåéøçàá
úà åðîî åúééð÷ úòá åì ïúðù äøéëîä éîã éøëðäì øéæçäì

õîçä úà àéöåéù éøëðä úà øéäæäì ìàøùéä êéøö õîçä
åà åðîî áðâé íà åéîã åì øéæçäì áééçúé àìù éãë åúåùøî

:ãáàé

âחמישי âיום
çúåùøî õîçä úà éøëðä àéöåäù éô ìò óà íå÷î-ìëîå

ïë éô ìò óà ø÷ôä ìù úåùøì åà åúåùøì ìàøùéä
éôë óñë äåù åà óñë ìàøùéä åðîî ìåèéù êéøö äìçúëì
åðîî ç÷éù åà ÷åùáù øòùá õîçä ìë ìù ç÷îä ìë éååéù
ïìá÷ áøò åì ãéîòé øàùä ãòáå óñë äåù åà óñë èòî
àìù ïéðòá åì òá÷ù ïåòøô ïîæì åì íìùéù úåòîä ìë ãòá
ìò íà-éë úåòîä ãòá éøëðä ìò äðòîå äðòè íåù åì äéäé
ïéìèìèî äðå÷ åðéà éøëðäù íéøîåà ùéù éôì ïìá÷ áøòä

.óñëá àìà äëéùîá

äëéùîá àìà õîçä úà éøëðä äð÷ àìù ãáòéãá ìáà
åìéôà øúåî äæ éøä çñôä åéìò øáòå ãáìá óñëá åà ãáìá
åðéà æàù úéùù äòù äòéâäù øçàì øëæð íà ïëå äìéëàá
êéøö ïéà â"îú ïîéñá øàáúðù åîë éøëðì åúåð÷äì ìåëé
íéøîåà ùéù ô"òàå íìåòä ïî åøòáìå éøëðäî åúåãôì
åîë äëéùîá àìà ãáìá óñëá ïéìèìèî äðå÷ åðéà éøëðäù
õîçä úà êùî àìù äæå ã"ö÷ ïîéñ î"åçá øàáúðù
éøäå åéîã ìë åì ïúðù ô"òà ììë åäð÷ àì ìàøùéä úåùøî
éøëðäù íéøîåà ùé éøä) íå÷î-ìëî ,ìàøùé ìù åöîç àåä
åîë ãáìá äëéùîá åà ãáìá óñëá åìéôà ïéìèìèî äðå÷
ì÷äì íäéøáã ìò êåîñì ùéå á"ì÷ 'éñ ã"åéá øàáúðù
íéøôåñ éøáãî àìà øåñà åðéàù çñôä åéìò øáòù õîçá
øçàì õîçäù ïåéë (ãåòå ì÷éîä øçà êìä íéøôåñ éøáãáù
äéä àì éøëðì åøëåî äéä àì íà óà åøåòéá ïîæ òéâäù
éàùø ïéà éøäù ììë åìù àø÷ð àìå ìàøùéä ìù åúåùøá
åúåùøá õîçä úà äãéîòä äøåúäù àìà åðîî úåðäéì
àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øåáòéù åéìò àø÷ð åîù úåéäì
åøòéá àìå øåòéáä ïîæ òéâäù íãå÷ åúåùøî åàéöåä àì íà
ãáìá úòã éåìéâá êëéôì øåòéáä ïîæ òéâäù øçàì íìåòä ïî

äìâî àåäùììë åðåöø ïéàù øåòéáä ïîæ òéâäù íãå÷ åúòã
äàøé ìá øåñéà åéìòî òé÷ôäì äæá éã åìù õîçä äéäéù
ô"òà éøëðì åúåà äð÷îù äî àåä äæ úòã éåìéâå àöîé ìáå
ïäî ãçà ìëåé àìù äøåú ïéãî ìéòåîä øåîâ ïéð÷ åðéàù

:ç÷îä ìèáìå åá øåæçì

âשישי âיום
èïéà éøëðì äðúîá åðúåð íà ìáà åöîç øëåîùë äæ ìëå

åðééð÷ù åøîà àìù ìëä éøáãì ãáìá äëéùî àìà êéøö
óñë ïúéì êéøö éøëðäù øëîá àìà óñëá àåä éøëð ìù
íù ïéàù äðúîá ìáà øëîä åì äð÷ð äæáå øëåîäì åúð÷î

:ãáìá äëéùîá éã äð÷î óñë

éåîöòá êùî àì åöîç åì äð÷î àåäù éøëðä åúåà íà
åà øçà ìàøùéì äåö àìà ìàøùéä úåùøî õîçä úà
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äæ ïéà ìàøùéä úåùøî õîçä úà åì àéáéù øçà éøëðì
àìà åúåîë íãà ìù åçåìù íéøîåà ïéàù éðôî íåìë
'éñ î"åçá øàáúðù åîë ìàøùéì çéìù äùòðù ìàøùéá

:ç"ô÷

àéåîöòá éøëðäì øùôà éàù áø õîçä äéä íà êëéôì
íà ïëå çñôä íãå÷ ìàøùéä úåùøî åìåë úà àéöåäì
õîçä ïéà íà ïëå ìàøùéä úåùøî åàéöåäì äöåø éøëðä ïéà
øéòá àåäù ïåâë åëùîì éøëðä ìëåéù ìàøùéä ìöà ïàë
øàùî ãçàá éøëðäì åúåð÷äì êéøö êøãä ìò åà úøçà
ïäî ãçà ìëåé àìù ìéòåîä øåîâ ïéð÷ ïäù äéð÷ä éëøã
åðééäã åá úåð÷ì íéøçåñä åâäðù øáã ìëá ïåâë åá øåæçì
ìò íùåø ç÷åìäùëù úåîå÷î úö÷á åâäðù íùåøä éãé ìò
åà øåîâ ïéð÷ åì éåð÷ àåäù òåãé ïîéñ åì äéäéù éãë ç÷îä
ïéâäåðù úåîå÷îá äèåøô úðéúð éãé ìò åà óë úòé÷ú éãé ìò
éáâ ìò äæ ïäéôëá ïéëîù åà øëåîì äèåøô ïúåð ç÷åìäùëù
éãé ìò åà åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéàå ç÷îä øîâð äæ
õîçäù øãçä ïî çúôîä úà éøëðäì ìàøùéä øåñîéù
äðå÷ çúôîä úøéñîù ïéâäåðù íå÷îá àåä íà åëåúá çðåî

.øåîâ ïéð÷

øãçä íâ éøëðäì øåëîéù åðééäã ò÷ø÷ áâà éãé ìò åà
åëåúáù õîçä äëæú øãçä áâà øîàéå åëåúá çðåî õîçäù
úà åì øëî äìçúîù ô"òà äæä ïåùìë øîåà åðéà íà ìáà

å øãçääð÷ð õîçä ïéà åëåúáù õîçä úà åì øëî ë"çà
åøöç åøîà àìù éøëð ìù åøãçá çðåî àåäù éãé ìò éøëðäì
åçåìùå åçåìùë àåä øöçäù ìàøùéá àìà åì äðå÷ íãà ìù
åîë åúåîë éøëð ìù åçåìù ïéà ìáà åúåîë ìàøùé ìù

:øàáúðù

âקודש âשבת
áéóñë éøëðäî ìåèéù êéøö øãçä úà éøëðäì øëåîùë

óñë èòî ç÷éù åà äøéëîä éîã ìë ãòá óñë äåù åà

åì íìùéù ïìá÷ áøò åì ãéîòé øàùä ãòáå óñë äåù åà
ïéàù äøéëî øèù åì áåúëé íâå éøëðäì òá÷ù ïåòøô ïîæì
øèùá àìà ä÷æçá àìå ãáìá óñëá àì ò÷ø÷ äðå÷ éøëðä
'éñá íù ïééòå) ã"ö÷ 'éñ î"åçá øàáúðù åîë óñëä íò

.(øèùá äøéëîä ïåùì áåúëé êéàä à"ö÷

úåòãä ìë éãé úàöì åáìá òâð 'ä úàøé øùà ùéà ìë êà
áåúëé ìëä éøáãì äøåîâ äøéëî äéäúù õîç úøéëîá

:øåãéñá áåúëä çñåðë äøéëî øèùä

âééëøã øàùî ãçàá éøëðäì õîçä úà äð÷ä íà åìéôà
øåñîì êéøö ë"ôòà øãçä úà åì øëî àìå äéð÷ä
éãë åëåúá çðåî õîçäù øãçä ïî çúôîä úà éøëðäì
úò ìëá åöîç úà ìåèéìå øãçäì ñðëéì éøëðä ìëåéù
ìàøùéä çéðé àìù øäæéì êéøö ïëå çñôä éîé ìëî äöøéù
õîçä ïî ìåèéì éøëðä àøééù éãë õîçä ìò åîúåç úà
õîçä øåñà ãáòéãá åìéôàå ìàøùéä úòãî àìù íåìë
íãå÷ çúôîä úà åì øñî àì íà çñôä øçàì äàðäá
åà åúøéëî íãå÷ õîçä ìò åîúåç çéðäù åà úéùù äòù
åúòã ìàøùéä äìéâ äøéëî úòùáù ïåéëã åúøéëî úòùá
úåùøî õîçä úà éøëðä ìåèéù åðåöø ïéàù éøëðäì
àìà äæ ïéàå íåìë åì øëî àì éøä åúòãî àìù ìàøùéä

.àîìòá äîøòä

çéðä ë"çàå çúôîä úøéñîá åðéãë õîçä åì øëî íà ìáà
êéøöå ïë úåùòì øåñàù óà õîçä ìò åîúåç ìàøùéä
õîçä øñàð àì ãáòéãá íå÷î-ìëî ,ïë äùåòä ãéá úåçîì
äð÷ð ãéî åðéãë éøëðäì õîçä øëîù ïåéëã çñôä øçàì
ë"çàù óàå ùîî åìùë àåä éøäå øåîâ ïéð÷ éøëðäì õîçä
ìò éøëðä úåùøî õîçä àöé àì åîúåçá ìàøùéä åîúç
ùîî éøëð ìù àåäù õîçä úà íúç åìéàë äæ éøäå êë éãé
øñàð àì éàãåáù íìåòî åá úåëæå ÷ìç ìàøùéäì äéä àìå
øéñî àåä äöåø éøëðäù éúîå úîéà ìë éë êë ìéáùá õîçä

ïî ìèåðå íúåçä úà:äöøéù äî ìë õîçä

$
âהחסידית הפרשה - ויגש פרשת אור' â'תורה

הּכסף  ּכל את יֹוסף 1וילּקט ְֵֵֶֶֶַַַָ

èwìéå"[..] íéøöî õøàá àöîpä óñkä ìk úà óñBé ©§©¥¥¤¨©¤¤©¦§¨§¤¤¦§©¦
"äòøô äúéa óñkä úà óñBé àáiå(ãé ,æî eðúLøt): ©¨¥¥¤©¤¤¥¨©§Ÿ¨¨¨¥¦

ì"æø eøîà äpä2ìL" :[..] óñBé ïéîèä úBiðBîèî L ¦¥¨§©©¨Ÿ©§¦¦§¦¥

úçàå ,[..] ñeðéðBèðàì äìâð úçàå ,çø÷ì älbúð úçà©©¦§©¨§Ÿ©§©©¦§¨§©§¦§©©
."àáì-ãéúòì íé÷écvì äæeðb§¨©©¦¦¤¨¦¨Ÿ

áéúk äpä ,äæ ïéáäìe(àé ,æö íéläz),"÷écvì òeøæ øBà" : §¨¦¤¦¥§¦§¦¦¨©©©¦

.1øîàpL "eäeøékä àì íäL óñBi ìL åéçàa áeúkM äî ïéáäì" øîànî ÷ìç)¥¤¦©£¨§¨¦©¤¨§¨¦¤¥¤¥Ÿ¦¦¤¤¡©
.(ä"ñ÷ú úáè æ"ë ,àøàå úLøt úaL ìéì¥©¨¨¨©¨¥¨¥¥

.2.(à ,èé÷ íéçñt)§¨¦
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éôééqî øéäð äåäc äàîã÷ øBà" úðéça eðééäc òeãéå§¨©§©§§¦©©§¨¨©£¨¨¦¦§¨¥
éøa àLãe÷ æéðâc ,àîìò éôééñ ãò àîìòàeä-C ¨§¨©§¨¥¨§¨§¨¦§¨§¦

"àéé÷écöì3. §©¦©¨
'á àöné 'ä úãBáòa äpäc ,ïáeé úàfä äæéðbä ïéðòå§¦§¨©§¦¨©Ÿ¨§¦¥©£©¦¨¥

:'ä úáäàa úBâøãîe úBðéça§¦©§¥§©£©
ä'`ïî úëLîðå úãìBpä äáäàä úðéça àeä ¨§¦©¨©£¨©¤¤§¦§¤¤¦

÷éîòiLk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úleãâa úeððBaúää©¦§§¦§©¥¨§¤©£¦
úeìòtúä äfî ãìeé Y Cøaúé Búleãb úeîîBøa BìëNa§¦§§§§¨¦§¨¥¦¨¥¦¤¦§©£
ìleäé BìëN éôì" ék .Cøaúé åéìà úeáäìúäå ä÷eLúa¦§¨§¦§©£¥¨¦§¨¥¦§¦¦§§©

"Léà(ç ,áé éìLî)éëLîð úBcnäL YìëOä øçà í ¦¦§¥¤©¦¦§¨¦©©©¥¤
,äLãç äãìBä úðéça àéä Bæ äáäà .úeððBaúääå§©¦§§©£¨¦§¦©¨¨£¨¨

.úeððBaúääå ìëOä éãé ìò Lãçî úàöîpL¤¦§¥¥¨¨©§¥©¥¤§©¦§§
äðéça Léå'aäáäà" àø÷pä àeäå ,äáäàa §¥§¦¨¨©£¨§©¦§¨©£¨

-Lôpä úãìBz òáèa LiL äáäàä àéäL ,"úøzeñî§¤¤¤¦¨©£¨¤¥§¤©¨©©¤¤
óBñ-ïéàa ìlkúäì dòáèa äöôç àéäL ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦¤¦£¥¨§¦§¨§¦§©¥§¥
Bìöà àéäL àlà .dLøLå døB÷î àeäL Y àeä-Ceøä¤§¨§¨§¨¤¨¤¦¤§
ìò àeä éelbä ìà dúàéöéå ,ìBãb øzñäå íìòä úðéça§¦©¤§¥§¤§¥¨¦¦¨¨¤©¦©

.àéðza øàaúpL Bîk ,úeððBaúä éãé§¥¦§§§¤¦§¨¥©©§¨
ïéà ,úeððBaúää éãé ìò éelbä ìà úàöBiLk :àöîðå§¦§¨§¤¥¤©¦©§¥©¦§§¥
,äáäàä äãìBð epnnL ,Lnî ìëOä ïî äLãç äãìBä Bæ¨¨£¨¨¦©¥¤©¨¤¦¤§¨¨©£¨

BLôða älçzî äúéä øák Bæ äáäà éøäL4äúéäL ÷ø , ¤£¥©£¨§¨¨§¨¦§¦¨§©§©¤¨§¨
ìà íìòää ïî äúöé úeððBaúää éãé ìòå ,íìòäa§¤§¥§©§¥©¦§§¨§¨¦©¤§¥¤

.éelébä©¦
ì"æø øîàî ïéðò eäæå5:Leøét Y "ãBñ àöé ïéé ñðëð" : §¤¦§¨©£©©©¦§©©¦¨¨¥

ìà dúàéöéå ,ì''pä úøzñeî äáäà úðéça àeä "ãBñ"§¦©©£¨§¤¤©©¦¦¨¨¤
dðéé" Y ïéé íLa úàø÷pä úeððBaúää éãé ìò àeä éelbä©¦©§¥©¦§§©¦§¥§¥©¦¥¨

äøBz ìL'eë"6. ¤¨
àéä úøzeñîä Bæ äáäà úâøãîe úìòî ,úîàáe¤¡¤©£©©§¥©©£¨©§¤¤¦
.ì''pä úeððBaúäî úãìBpä äáäàä úðéçaî äaøå äìBãâ§¨§©¨¦§¦©¨©£¨©¤¤¥¦§§©©

,äøeîb úeLcçúä äðéà Bæå äLãç äãìBä àéä BfL óà©¤¦¨¨£¨¨§¥¨¦§©§§¨
øúBé äìòð dLøL ïë ét ìò óà'eëäãìBpä äáäàå . ©©¦¥¨§¨©£¤¥§©£¨©¨¨

äìtLð àlL ÷ø ,äâøãîa äpnî ähîì àéä úeððBaúäî¥¦§§¦§©¨¦¤¨§©§¥¨©¤Ÿ¦§§¨
úøzeñîä ì''pä äáäà Bîk Ck ìk'eë7. ¨©§©£¨©©©§¤¤

àeä Y ïBéìò-÷écvä ,óñBé úâøãîe úðéça äpäå§¦¥§¦©©§¥©¥©©¦¤§
,ìàøNiî Lôð ìëa LiL úøzeñîä äaø-äáäà úðéça§¦©©£¨©¨©§¤¤¤¥§¨¤¤¦¦§¨¥
àeäL ,óñBé úðéça eäfL .äìòð ãàî dBáb dLøML¤¨§¨¨©§Ÿ©£¤¤¤§¦©¥¤

úðéçacFqiúðéça eðééäc ,cFqÎ'i'eë. §¦©§§©§§¦©
øBà" úðéça àeäL ,"÷écvì òeøæ øBà" Leøét eäæå§¤¥¨©©©¦¤§¦©
úðéça àeä "äàîã÷ øBà"å ."íé÷écvì BæðbL äàîã÷©§¨¨¤§¨©©¦¦§©§¨¨§¦©
-úáäà úðéçaî äìòî äìòîì àéäL ,ì''pä äaø-äáäà©£¨©¨©©¤¦§©§¨©§¨¦§¦©©£©

øBà ïk íb úàø÷pä íìBò8,"íé÷écvì BæðbL" àlà . ¨©¦§¥©¥¤¨¤§¨©©¦¦
ãçà ìëa òøæð epnîe ,ïBéìò-÷écö Y óñBé úðéçáa¦§¦©¥©¦¤§¦¤¦§¨§¨¤¨
úøzeñî àéäL àlà .ì''pä äáäà úðéça ìàøNiî¦¦§¨¥§¦©©£¨©©¤¨¤¦§¤¤
"ãBñ àöé ïéé ñðëð"å Y íìòäå ,ãBñå ,äæéðb úðéçáa¦§¦©§¦¨§§¤§¥§¦§©©¦¨¨

.ì''pk: ©©

ìòåäîeøz øäfa áeúkM äî ïk íb ïáeé äæ étóc) §©¦¤¨©¥©¤¨©Ÿ©§¨©
('à ãenò ,æ"ñ÷ ócå .'á ãenò ,å"ñ÷: ©§©©
éøa àLãe÷ déì òøæ øBà éàäéBðcòã àzðéâa àeä-C ©¨©¥§¨§¦§¦§¨§¦¨

éàäì ìèðå .àzðéâã àðpâ eäéàc ,÷écö éàäã éBãé ìò [..]©§§©©¦§¦©¨¨§¦§¨§¨©§©
èBL÷ã äòéøæ déì òøæå øBà'eëàì àzðâ [..] àúeìâáe , §¨©¥§¦¨¦§§¨¨¦§¨Ÿ

ïéaéà ãéáò øéãz òeøæ eäéàc øBà àeääå .àðpb déa ìòà̈©¥©¨¨§©§¦¨©¨¦¨¦¦¦
àúéîã÷k òøcæà déîøbîe ,ïéðéîe9. ¦¦¦©§¥¦§§©§©§¦¨

èeçå åwä úëLîä úðéça ,àeä "àzðâ" Leøéôe¥¦§¨§¦©©§¨©©©§
àø÷ð Bîeiñ ãò ,åwä úéLàø àeäL ,óBñ-ïéàc úeëìnî¦©§§¥¤¥¦©©©¦¦§¨

úeëìî úðéça àeäL ,"àzðâ" úðéça ìkä10. ©Ÿ§¦©¦§¨¤§¦©©§
ì"æø øîàîëe11éøö ïbä äî" :úB÷Läìe øBãòì C §©£©©©©©¨¨¦©£§©§

ìò äNòð äfL ,íéøeøéaä úãBáò úðéça àeäL ,"øBîæìå§¦§¤§¦©£©©¥¦¤¤©£¤©
.÷écvä óñBé éãé§¥¥©©¦

.3àeä Ceøa LBãwä BæðbL ,BôBñ ãòå íìBòä óBqî øéàî äéäL ïBîã÷ øBà)©§¤¨¨¥¦¦¨¨§©¤§¨©¨¨
äîeøz á ÷ìç .á ãenò óBñ ,äî .á ,àì úéLàøa à ÷ìç øäæ äàø .íé÷écvì©©¦¦§¥Ÿ©¥¤§¥¦©¥¤§¨

.(à ,âö øBîà â ÷ìç .á ,åñ÷¥¤¡

.4.(÷ãö çîvä ø"Bîãà Lã÷ ãé áúk óeâ ét ìò ïwez Y BLôða)§©§©©¦§©©Ÿ¤©§©¤©¤¤

.5.(â ,ãî òéøæz .à ,èì éðéîL â ÷ìç øäæ .à ,çì ïéøãäðñ .à ,äñ ïéáeøò)¥¦©§¤§¦Ÿ©¥¤§¦¦©§¦©

.6.(à ,äì äøæ äãBáò)£¨¨¨

.7àéðza øàaúpL Bîëe)(ãî ÷øt)ìà äàöBiLk úøzeñî äáäà úðéçaL , §¤¦§¨¥©©§¨¤¤¤§¦©©£¨§¤¤§¤§¨¤
úeððBaúää úðéçanL íìBò-úáäàî äìòîlL äaø-äáäà úàø÷ð éelbä.'eë ©¦¦§¥©£¨©¨¤§©§¨¥©£©¨¤¦§¦©©¦§§

ïn÷ì øàaúpM äî ïéiòå(Cìéàå à ,æî)ïéðòî ,"éìéìëç" ÷eñt ìòäaø-äáäà §©¥©¤¦§¨¥§©¨¨¥¨©¨©§¦¦¥¦§¨©£¨©¨
íìBò-úáäàå.( §©£©¨

.8ãñç" Léå .ãñç úðéça àeä øBà ék)íìBòäáäàä úðéça àeäå ," ¦§¦©¤¤§¥¤¤¨§§¦©¨©£¨

-øBà ìáà ;ìëOä ïî úëLîpääàîã÷äìòîlL äaø-äáäà úðéça àeä ©¦§¤¤¦©¥¤£¨©§¨¨§¦©©£¨©¨¤§©§¨
" úðéçaî äç÷ìðå ,ìëOäîáøå"ãñç(å ,ãì àOz)Leîé àì Czàî écñçå" , ¥©¥¤§¦§§¨¦§¦©§©¤¤¦¨§©§¦¥¦¥Ÿ¨

'eë"(é ,ãð äéòLé).( §©§¨

.9÷écvä éãé ìò [. .] ,Bðãò ïâa àeä-Ceøa LBãwä BúBà òøæ ,äæ øBà :íebøz)©§¤¨©©¨¨§©¤§©§¥©©¦
úeìbáe .'åë úîà òøæ BúBà òøæå äfä øBàä úà ìèðå ,ïbä ìL ïpbä àeäL ,äfä©¤¤©©¨¤©¨§¨©¤¨©¤§¨©¤©¡¤©¨
Bîöòîe ,ïéðéîe úBøô äNBò ,òeøæ ãéîz àeäL øBà BúBàå .ïbì ïpb ñðëð àì [. .]Ÿ¦§©©¨©¨§¤¨¦¨©¤¥¦¦¥©§

.(äðBLàøák òøæð¦§¨§¨¦¨

.10[:óñBð øéîàèéæ ñeôãa],ä''ì óc ,àa úLøt øäfa "Cìî Lc÷î"a ïééò) ¦§¦¨¦©©¥§¦§©¤¤©Ÿ©¨¨©Ÿ©
.(íL ïéiò ,"'eë àzðâa òøæc ,'eë ÷écö ãça" Leøéôa å''çøä íLa ,'à ãenò©§¥¨©©§¥§©©¦§¨©§¦§¨©¥¨

.11éøö äfä ïbä äî" :à ,ã úBîL á ÷ìç øäæ)ì C,úB÷Läìe ,øBcòì ,øBîL Ÿ©¥¤§©©©©¤¨¦¦§©§§©§
.("ìàøNé úñðk Ck Y øBîæìå§¦§©§¤¤¦§¨¥
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:äçéîö épéî 'á Lé úéîLbä õøàa Bîk äpäå§¦¥§¨¨¤©©§¦¥¦¥§¦¨

ä'`.íéçîBöå íéìBòå äðL écî íéòøæpä úBàeázä Y ¨©§©¦§¨¦¦¥¨¨§¦§§¦
äå'aïéçéôñ íéàø÷pä íä12,äéìéàî çîBvM äî eðééäc , §©¥©¦§¨¦§¦¦§©§©¤¥©¥¥¤¨

øákî da ìôpL äòéøfä ïî àlà ,ììk åéLëò òøæð àlL¤Ÿ¦§©©§¨§¨¤¨¦©§¦¨¤¨©¨¦§¨
'eë,"àòøà éîéiwîc ,àòøàã àçéôñ" íéàø÷pä íäå .§¥©¦§¨¦§¦¨§©§¨§¦©§¥©§¨

.ïéçéôqä éãé ìò àeä õøàä íei÷ øwéòL¤¦¨¦¨¨¤©§¥©§¦¦

'á ,"àzðâ" àø÷pä äðBéìòä õøàa äìòîì àöîð Cëå§¨¦§¨§©§¨¨¨¤¨¤§¨©¦§¨¦§¨
:elà úBâøãîe úBðéça§¦©§¥¥

äòéøæ úðéçáa da úBëLîpä úBëLîä úðéça ,eðééäc§©§§¦©©§¨©¦§¨¨¦§¦©§¦¨
òeøæ øBà" :áeúkL Bîk'eëda íéìéãbL äðéça Léå ;" §¤¨¨©§¥§¦¨¤§¥¦¨

øák òøæpM änî eðééäc ,ïéçéôñ úðéçaî'eë,íéçéôqäå . ¦§¦©§¦¦§©§¦©¤¦§©§¨§©§¦¦
÷ø ,Lnî äLãç äëLîäå úeeäúä ïéðò äæ ïéàL óà©¤¥¤¦§¨¦§©§©§¨¨£¨¨©¨©
ìk íò ,õøàäa íìòäa äéäM änî ìecéb úðéça àeäL¤§¦©¦¦©¤¨¨§¤§¥§¨¨¤¦¨

.øúBéa dBáb BLøML Y äøéúé äìòî Ba Lé äæ¤¥©§¨§¥¨¤¨§¨©§¥

ìà úàöBiLk úøzeñîä äáäàä ïéðòa ì''pk àeäå§©©§¦§¨¨©£¨©§¤¤§¤¥¤
ìBpä äáäàä Bîk äLãç úeeäúä BðéàL íâä ,éelbääã ©¦£©¤¥¦§©£¨¨§¨©£¨©¨¨

øúBé dBáb dLøL äæ ìk íò ,úeððBaúääî'eëúðéçáe . ¥©¦§§¦¨¤¨§¨¨©¥§¦©
õøàäL íéçéôqä ïéðò eäæ úøzeñîä äáäà éelb¦©£¨©§¤¤¤¦§¨©§¦¦¤¨¨¤

e" ;dîöòî dçîö äàéöBîDinxBneðééäc ,"òøcæà ¦¨¦§¨¥©§¨¦©§¥¦§§©§©§
da òøæpL äáäàä dúBàîxaMúøzeñî äúéäL ,'eë. ¥¨¨©£¨¤¦§©¨§¨¤¨§¨§¤¤

øBà" úðéça eäæårExf'eë".úé÷ìàä Lôpa øák òøæpL) §¤§¦©¨©¤¦§©§¨©¤¤¨¡Ÿ¦
-úáäà úàø÷pä úeððBaúääî úëLîðå úãìBpä äáäàä ìáà£¨¨©£¨©¤¤§¦§¤¤¥©¦§§©¦§¥©£©

.(Lãçî åéLëò íéòøBfL äòéøfä ìLîk àeä ,íìBò¨¦§©©§¦¨¤§¦©§¨¥¨¨

óñBé úðéçaî àeä ìkä ,elà úBáäà úBòéøæ ìëå§¨§¦©£¥©Ÿ¦§¦©¥
øBàä CLîð epnnL ,"àzðâã àðpb" àø÷pL ,÷écvä©©¦¤¦§¨©¨¨§¦§¨¤¦¤¦§¨¨

"àzðb" úàø÷pä úeëìî úðéçáaúBîLð øB÷î àeäL) ¦§¦©©§©¦§¥¦§¨¤§¦§
(ìàøNé.: ¦§¨¥

eäæåèwìéå" ïéðòsqFiä ìk úàsqM'eëúðéça àeäL ," §¤¦§¨©§©¥¥¤¨©¤¤¤§¦©
ì''pëå .÷écvä óñBé úðéçáa íéëLîð ílekL ,íéãñç£¨¦¤¨¦§¨¦¦§¦©¥©©¦§©©
CLîð àeäL ,"íé÷écvì déæðâc äàîã÷ øBà" ïéðòa§¦§¨©§¨¨§©§¥©©¦¦¤¦§¨
,"àzðâã àðpb" àeäå .ïBéìò-÷écö àø÷pä óñBé úðéçáa¦§¦©¥©¦§¨©¦¤§§©¨¨§¦§¨
ãçà ìëa ì''pä "úøzeñî äáäà" úðéça CLîð epnnL¤¦¤¦§¨§¦©©£¨§¤¤©©§¨¤¨

.ìàøNiî¦¦§¨¥

"äòøô äúéa [..] àáiå" eäæå(ãé ,æî eðúLøt)àeä Y §¤©¨Ÿ¥¨©§Ÿ¨¨¨¥

àeäL ,àéìbúàã-àîìòå "àzðb" àø÷pä ,úeëìnä úðéça§¦©©©§©¦§¨¦§¨§¨§¨§¦§©§¨¤
.ìàøNé úBîLð øB÷î§¦§¦§¨¥

" ïéðò eäæåWlWóñBé ïéîèä úBiðBîèî'eë:" §¤¦§¨¨Ÿ©§¦¦§¦¥

ãñçäL ,ì''æ é''øàä éáúëa òeãé äpäcíéãñç 'äî) §¦¥¨©§¦§¥¨£¦©¤©¤¤¥£¨¦
(úøàôúaL ãñçäå ,à''æa íéëLîpä.ïé÷øt 'âì ÷lçúî ©¦§¨¦§¨§©¤¤¤§¦§¤¤¦§©¥§¦§¦

àø÷ðå øzñäå íìòä úðéçáa àeä ïBéìòä LéìMä :eðééä©§©§¦¨¤§¦§¦©¤§¥§¤§¥§¦§¨
.ïélbúî íéLéìL 'áe ,"íéqeëî íéãñç"£¨¦§¦§¦¦¦§©¦

íäL Y elbúð íéðML :ì''pä úBiðBîèî 'â ïéðò eðééäå§©§¦§¨©§¦©©¤§©¦¦§©¤¥
úðéça àeäL ,ïBéìò LéìMäå ,íélbúnä íéLéìL 'á§¦¦©¦§©¦§©§¦¤§¤§¦©
íé÷écvì älbúéå ,íìòðå äqeëî àeä Y BaL ã''aç©©¤§¤§¤§©§¦§©¤©©¦¦
eðééäå ,"÷écvì òeøæ øBà" :áeúkL Bîëe ,àáì-ãéúòì¤¨¦¨Ÿ§¤¨¨©©©¦§©§

íé÷écvì BæðbL "äàîã÷ øBà" úðéça ïéðò'eëäæ ìëå . ¦§¨§¦©©§¨¨¤§¨©©¦¦§¨¤
ïéîèä"sqFiíéëLîð BaL ,ãBñé úðéça àeäL ," ¦§¦¥¤§¦©§¤¦§¨¦

.ïç éòãBéì òãBpëå ,ì''pä íéãñçä©£¨¦©©§©¨§§¥¥

úBðéça íä íéleâîe íéqeëî íéãñçc ,ïk íb øîBì øLôà)¤§¨©©¥©£¨¦§¦§¦¥§¦
úà óñBé èwìéå" eäæå .ì''pä íìBò-úáäàå äaø-äáäàlM ©£¨©¨§©£©¨©©§¤©§©¥¥¤¨

sqMdàéáä ìkäå ,íéleâîä ïä ,íéqeëîä íéãñç ïä Y " ©¤¤¥£¨¦©§¦¥©§¦§©Ÿ¥¦
.ð''eæ ãeçéa íélbúnL Y "äòøt äúéa"¥¨©§Ÿ¤¦§©¦§¦

ì Y "äòøt" ,øîBì Lé ãBòäòéøt éãé ìòL ,äòéøt ïBL ¥©©§Ÿ§§¦¨¤©§¥§¦¨
.ãçà ìkäå ."íéiç õò"a økæðk ,ãñçä é÷øt 'â íélbúî¦§©¦¦§¥©¤¤©¦§¨§¥©¦§©Ÿ¤¨

÷ìa øäfa øàBánM äî ïéiòå(ã''ø óc),óñBéc ø÷a ïéðòa §©¥©¤§¨©Ÿ©¨¨©§¦§¨Ÿ¤§¥
ìcBé úðéçáa CLîð ì''pä äàîã÷ øBàc ïk íb øàBáî íL,óñ ¤§¨§¨©¥§©§¨¨©©¦§¨¦§¦©¥

áeúkL Bîk ,"äàteç déì ïé÷úà ãåã"å(ã ,ä íéläz)ø÷a" : §¨¦©§¦¥¨¨§¤¨§¦¦Ÿ¤
úà óñBé èwìéå" ïéðò àeäå ."ätöàå Eì Cøòà13[..] óñkä ¤¡¨§©£©¤§¦§¨©§©¥¥¤©¤¤

.ïéáé ïéánäå ."äòøô äúéa [..] àáiå©¨¥¥¨©§Ÿ§©¥¦¨¦

øçà íB÷îa øàaúpM äî ïéiòå(ã ,çé øaãna äøBú éèewì)ìò §©¥©¤¦§¨¥§¨©¥¦¥¨©¦§¨©
÷eñt(àé ,ãò íéläz)ðéîéå"Y ïéðòäc ,"älë E÷éç áøwî ,E ¨§¦¦¦¦¤¦¤¤¥§©¥§¨¦§¨

àîéàc-ãBñé Y íééeqékî íéãñçä elbúiL'eë. ¤¦§©©£¨¦¦¦¨§§¦¨

õøàá àöîpä óñk" Leøéôc ,ïk íb øîBì øLôàåmixvn" §¤§¨©©¥§¥¤¤©¦§¨§¤¤¦§©¦

(ãé ,æî eðúLøt)íéãñç íämiQEknõøàáe" ,orpM"(íL)íä ¨¨¨¥¥£¨¦§¦§¤¤§©©¨¥
íéãñçmiNEbn.(: £¨¦§¦

$
.12.(ç øòL óBñ ñcøta øàaúð)¦§¨¥©©§¥©©.13.(ìk)¨
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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

(äî)åäæåíééëôä íéðôåà 'áá úåáåøòúå äìéìá 'ì ìáé '÷ðù
åîë øãñë àìù úåáåøòúå ìåáìá ïéðò 'à ì"ðë
éøîâì êøòá íîåøîå ìãáð àåäù ãöî àåäå 'åë ììá íù éë
åðîî äëùîäå äøàä àáá ë"ò ì"ðë úåãîä úå÷ìçúä 'éçáî
íãîòî øãñî åìáìáúéù ãò éøîâì úåàéöîá åìèáúé äèîì
'á íâ íéôìçúî àìà åùøùå åîå÷î à"åàëá àöîé éìáî
çåø ïéðòá ì"ðë 'åë ïåôöì íåøãîå áøòîì çøæîî åîë íéëôä
'åë íåã ïåòáâá ùîùëå) 'åë ïéîéé÷ ïéáøàã ïåéìòä íéá äøòñ
åðåîã÷î äæò íéã÷ çåøá êéìåäù ñ"é÷ åîëå (áé ,é òùåäé)
ñåðéå äàø íéä ù"îá òåãéë äùáé íéã íìòäî äùòðå ò"ù
øå÷î àöîð åðîîù ìáé 'éôá êåôéäì 'áä ïôåàå (â"äëå 'åë
ìáìáîå áøòîù äãîä å÷ ïéðò åäæù à÷åã øãñë äâäðää
ìáåé åäæù ì"ðë ãçé ïììáå íéîå ùà óøè åîë ïåëð øãñá

ìáåéåàöîð åðîîù ì"ðë à÷åã ìáé 'éçáî êùîðù íåôàìîá
íéìëá úåøåàã úåáåøòúå äìéìáá äãîä å÷ã ïå÷úä ùøù
òãéã àîéá àøáã àåää àúàã ù"î àåäå) 'åë ìåáìáä êåôä
ä"î íùî êùîðù 'çä êìîä åäæù àôòæã àçåø àîìùàì

:ì"ãå (ú"éùîë åäúã î"æì ï÷úì úåîöòã
(åî)åäæåìäà áùé éáà äéä àåä ìáé úà äãò ãìúå

ì"ðä ìëî ïáåî äðäã .'åë ìáåé åéçà íùå äð÷îå
øåàä ïéá ùøôää àåäù ìáåéì ìáé ïéá ììë êøãá ùøôää

é÷îäé÷î 'éçá ìë êùîð åðîîù ïåéìòä óèåùô øéù åîë ó
øéùå ìåôë øéùá ìåèáä úëùîä ìë àìéîî äéäé äæîù
íéîùä úåçåø 'ãá ùîùä êåìéä ïéðòëå òáåøîå ùìåùî
'éçá åäæå 'åë ô"åà 'éçá àåä äìà ìëù 'åë úåçåøä úáéùðå
ããåîù ô"åà ìë øå÷î àåä íåôàìîá ìáåé 'éçáå õî÷á ìáé
äîëá íéðåù íéìëá úåììëúäå úå÷ìçúäá øåà ìë êéùîîå
úåììëúää 'éçáá òáåøîå ùìåùî øéùá íéðåù íéðôåà éåáø

:ì"ðë äãîä å÷ã ïå÷úä ïéðò úåììë àåäù ú"âçã
(æî)åäæåìäà áùé éáà äéä àåä ìáé úà äãò ãìúå

é÷îä øåà 'éçá àåä ìäà 'éô äð÷îåäñëîä ó
ìäà íù ùîùì ù"îá ì"ðë åéúçú áùåé àåäå íãàä ìò
ù"îë ìäåà áùåé '÷ðù î"åúã ïéôé÷îä 'éçá àåäå 'åë íäá
ìëù èåùôä 'éô éôë) íéìäà áùåé äéäù íú ùéà á÷òéá
íå÷îá ïàöä úåòøì êéøöù éôì íéìäà áùåé äéä ïàö äòåø
êìéå ìäàá åúøéã òáå÷å íéîé ùãç ïàë áùåé áåè äòøî

ãçà ùãç ìäàá íù áùåéå åðàö 'åòøì øçà íå÷îì
åäæå ìäåà áùåé äéä à÷åã ø÷áå ïàö äòåø ìë ë"òå é"ùøéôë
ùé äðäå .(ú"éùîë àéìú àäá àäã äð÷îå ìäà áùé
øáãá úåììëúä éðéî 'á ùéù òåãéä ãçà ïéðò äìçú íéã÷äì
øëéð åðéàù úåéîöòá ìåèáä 'éçá ãöî ãçà åëåôäî
ñ"àã úåîöòä øåà úøàä ãöî àåäå ììëå ììë úåàéöîá
ë"òå äîéìá ñ"ò '÷ðå ì"ðë ììë úåãî ïåðéà ìëî åàìã ä"á
íåìù äùò (á ,äë áåéà) åîë) åëåôäå øáã íéììëúî
íìåèá ãöî æ"àæ ïéáëî ïéàå íéîå ùà åîë åéîåøîá
'åë éøîâì êøòá ìãáðä é÷ìàä øåà éáâì éøîâì íúåàéöîá
êìîä éðôì íéàáùë úéìëúá íééãâðî íéìåãâ íéøùá åîëå
íééëôä íéãéîìú 'á ïëå ììë íéëôä 'á íðéàå ãçé åììëúé
'åë åìù íåìùäù êìî åäæå (â"äëå 'åë íáø éðôì íàåáá
ñ"à úåîöò éåìâ íùù øúëáù ñ"òã úåììëúä 'éçá àåäå
íùîå ì"ðë ììë êøãá ìéöàîä úåîöòá úåæåðâä ñ"ò '÷ðù

ïäù î"åúä ùøù êùîðé÷î 'éçááô"òà úåîöòä øåàã ó
úåãîå 'ëçá ñ"òã úåâøãî ÷åìéçá î"åúã øåà ÷ìçúîù
øð éë (âë ,å éìùî) ù"îë 'åöîä ïäù íéìëä éåáøáå â"åçã
ïéôé÷îä 'éçáî àåä íöòá ïùøù î"î 'åë øåà äøåúå äåöî
èåùôä âåðòúã úåéîöòå úåéîéðô 'éçá åäæù øúëä úéîéðôã
çéðî ä"á÷ä åîë) òåãéë ùîî åéúåöî '÷ðù ò"äöø úåéîéðôå
'åë ìàøùé êîòë éîå åäá áéúëå ùàøä â"ò ô"ãá ïéìéôú

é÷îä åîë åäæùåäá áéúëã ïéìôú çéðîù íãàá ïéçåî 'ãã ó
,ãë ìà÷æçé) '÷ðå êéìò àø÷ð ä"éåä íù éë (é ,çë íéøáã)
åîë ïéèåç á"ì úëùîäá éììë î"åà úéöéö ïëå øàô (æé
åðìù úåöîá åîëå â"äëå øåç âìúë äùåáì (è ,æ ìàéðã)
à÷åã î"åàã äàøîá äåàð êàøîå (ãé ,á ä"ù) øîà æ"òù
úåòéøéá äéäù 'åë ïîâøàå øæùî ùù ïéðååâä äàøî åîë
úéìëúá æ"òæ íéìåìë î"î ò"ôá äâøãî ÷ìç à"ëù íâäù
ìëùå 'çîá ø"éåà úåììëúäá ïéôé÷î 'éçá ïäù úåòéøéá
ìå÷ (íù) 'åë áøò êìå÷ ïëå 'åë ì"ðë éîöòä âåðòúå ïåöøå
úåðéâðë òáåøîå ùìåùî øéùî ìåìëù ô"òàã à÷åã äøåúã
ùìåùîå ìåôëå èåùô øéù 'éçá 'åë ó÷î à÷øæ äøåú éîòèå

é÷î 'éçáá ìëä î"îù"îë éîöòä âåðòúá èåùô øéùã ó
êìî äîìùì øùà íéøéùä øéù '÷ðå åøéù éäéå (áé ,ä à"î)
'éçáá ïä î"åúä íâù ô"òàå ì"ðä íòèî åìù íåìùäù
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ä"î íùá à÷åã íãà øåéöá ú"ìå ò"îá â"åçã úåììëúä
ø÷éò î"î 'åë íãàä úøåú úàæå (èé ,æ á"ù) ù"îëå ïå÷úã

é÷îá àåä íùøùåîëå) øåà éãåîò ê"øú '÷ðù øúëã ó
íéìäà áùåé á÷òé '÷ðù åäæå ('åë àúìâìâã ïéçøà â"éøú

é÷î 'éçá àåäù ô"òáå áúëáù äøåúã ìäàíùù ïåéìòä ó
î"åúäù éôì àåäå) ìåèáä úéìëúá ë"åàá íâ ñ"òä íéìåìë
éôî êì äéäé àìå éëðà åîë ùîî ä"á ñ"à úåîöòî êùîð

úåììë ïäù ô"òà (à ,ãë úåëî) íåðòîù åîöò äøåáâä
éë ãåçéä úéìëúá ïä î"î ú"ìå ò"îã â"åçã úå÷ìçúä
ìåìëù åîì úã ùà åðéîéî øîà ïëå åøîàð ãçà øåáãá
áöç 'ä ìå÷ íéîä ìò 'ä ìå÷ (æ .â ,èë íéìäú) ïëå â"åçî
éðôî æ"ëå â"äëå äðáì ùà â"ò äøåçù ùàá ùà úåáäì
ãàî êúåöî äáçø (åö ,èé÷ íéìäú) åîë ùîî éúåöî '÷ðù

:(à"îá ù"îë ùîî ñ"à 'éçáá

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(àìäúòîåïëúé êéà ç"ë úåà ìéòìã àéùå÷ä ïáåé
ïéàî ùé äàéøá ë"â '÷ðå úå÷ìà àåä 'éöàäù
ú"ðùîôìã ,ä"á ñ"à éáâì äàéøáã íãà '÷ð ÷"à 'éôà éë
øãâî äìòî äìòîì àåä ä"á ñ"àù øçàî éë ïáåî àåä
ãñç åà òãî åà äîëç ãçåéî øãâ ïäì ùé ïäù ñ"òä úåäîå
ïî ìëùä ìãáäëå) åìà íéøãâî éøîâì ìãáåî 'úé àåäå 'åë
ãñç åà äîëç 'éçá úååäúä ë"à (õ÷ ïéàì äæî øúåéå íùâä
ùé ùîî äàéøá úååäúäå éøîâì êøòä âåìéã æ"ä 'úé åðîî
ïéàå ,'åë äæ øãâî ìãáåîå íîåøî ä"á ñ"àù ïåéë ,ïéàî
êùîð 'éä íàù ä"á ñ"àäî ò"åò 'éçáá 'îëçä úååäúä
'éä 'úé åðîî øéàîä åéæäå øåàä ïî ò"åò 'éçáá 'îëçä
øåàäù ä"á ñ"àä åîë úåèéùôä úéìëúá èåùô úååäúää
úååäúä úåéäì ïëìå 'åë øåàîä ïéòî øåàä éë úéìëúá èåùô
éøîâì âåìéã 'éçáá íåöò íåöîö é"ò àåä ä"á ñ"àî äîëçä
î"îå ,ïéàî ùé 'îëçä úååäúä æ"äå ,úåìùìúùä êøãá àìù
êéìèòâ '÷ðå) úå÷ìà úåèùôúä àéäù ì"ø ,úå÷ìà ë"â '÷ð
àìà ,ùîî äåìàä úåäî å"ç ïäù àì ìáà (æðëùà ïåùìá
çë úåèùôúä àéä äðä ùôðä éáâì äáùçîä î"ãò åîë
óìàá äæ î"ãòå ,ùôðä ò"åäîì êåøò äðéà ìáà äðîî
ñ"à éáâì ñ"òä 'éçá àåä úéìëúå õ÷ ïéàì úåìãáä íéôìà
ïéàù éôì åðééäå 'úé åðîî úåèùôúä íäù úå÷ìà '÷ðù ä"á
àìà 'åë êàìîä åîë éøîâì ãøôðå ùé 'éçá åéäéù ïúååäúä

÷ø ïäå ìéàåä ñ"àä éáâì éúéîà ìåèéáá ïä'úé åøåàî åéæ
àåäù åðééäã ïéàî ùé ååäúðù ô"òà àöîðå ,íéðô øúñä éìá
âåìéãå ùéä 'éçá åäæù ãçåéî øãâå 'îëç úåäî úååäúä
ñ"àäù úå÷ìà íäå 'åë åéæë íéìèá æ"ëò ä"á ñ"àî éøîâì
ãøôðå ùé ïäù íéàøáðä ë"àùî ,ì"ðë ïäîò ãçééúî ä"á

ìéòìãëå 'åë åéæë íéìèá ë"â ïä úîàáù ô"òà ïúòéãéá éøîâì
øàéáù äî ã"ô íéìëå úåîöò øòù ñãøôá ïééòå) :â"ë úåà
'åë èåùôä úåîöòä øåà ùáìúî íäáù íéìëã ñ"é ïéðò
å"ç íéãøôð ïðéà íéìëã ñ"òä íâù ïáåé åðéëøã éôì íðîà
'úé àåä å"ç ë"àã äúëåãì â"ôã íù åúééùå÷ àøãä ë"àã
ì"ðëå úå÷ìà ë"â ïä íéìëä àìà åðîî õåçù äòéãá òãåé
úåäîå 'úé åðîî ìöàðä 'îëç úåäî åðééä íéìëäå úåëéøàá
ãçééúî àåäå úåèéùôä úéìëúá èåùô àåä øåàä ìáà ãñç
òãåé åîöò úòéãéáå òãåéä àåäå òãîä àåä åäæå íéìëä íò
,ò"éáì úåéçå äîùð ïä 'éöàã íéìë ã"îìù ïåéë íéàøáðä ìë
'éçáîå ì"ðä íéìëî äìòî äìòîì àåä 'úé ò"åäî íðîà
:(ì"ðë 'åë å÷ä 'éçáî ÷ø àåäù íéìëäá ùáìúîä øåàä

ìëáåìåèéá àåä ò"åçé ,ú"åçéå ò"åçé ïéðò ïáåé ì"ðä
ñ"à ìéöàîä éáâì úåàéöîá ìèá ìöàðäù éúéîà
íäù ô"òàå úåìéöàä íìåòá åäæå øåàîá åéæä ìåèéáë ä"á
ãçåéî øãâ 'éçáá íäù äîá åðééä ì"ðë ïéàî ùé äàéøá ë"â
ìéöàîä ïî éøîâì êøòä âåìéãå ùîî äùãç äàéøá åäæù 'åë
úåäî åðîî ìöàðùëå .ììë åäéà úåãî ïåðéà ìëî åàìã ä"á
äîëç úåäî î"î íðîà ïéàî ùé äùãç äàéøá æ"ä äîëç
ùîùä ìù åéæä ìåèéáë äúåà äåäîä çë éáâì äìéèá åæ
ñôàå ïéà íùù ãò ùîùä øåãë êåúá ãçåéî ïééãò àåäùë
íåù ùîî åãáìî ãåò ïéàù åðééäã ãçà 'éô åäæå ,åéìò
åðééä ú"åçé ìáà á"ëå ç"é úåà úåëéøàá ì"ùîë 'åë úåàéöî
ãøôð øáãå ùé 'éçá ïúòéãéá íäù íéàøáðä ìù ùéä ìåèéá
ì"ðë 'éî÷ åäæù àìà 'åë åéæë íéìèá ë"â íä úîàáù íâä)
êì íéîùä àáöå ù"îë 'äì íéìèá ë"ôòàù àìà (â"ë úåà
à"÷ìá ù"î ë"â ïáåé äæáå ,ú"åçé 'éçá åäæ 'åë íéåçúùî
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ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâäå ìåãâä ïéðòá ã"ô á"ç
úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä úåèùôúäå
åæ äãîå 'åë íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá úåéäì
ìëùá çë ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä
ïéàî ùé àåøáì äúìåëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù
úãî âéùäì àøáð íåù úìåëéá ïéàù íùëå 'åë åúåéçäìå
ùîî êë ,åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù åúìåãâ
úãî àåäù ä"á÷ä ìù åúøåáâ úãî âéùäì åúìåëéá ïéà
ãøéìî åúìåãâî úåéçä úåèùôúä úòéðîå íåöîöä
à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì íéàøáðä ìò úåìâúäìå
óåâ åìàëå àøáðä óåâá øúúñî úåéçäù íéðô øúñäá
,ù"åòé 'åë åéæä úåèùôúäë åðéàå ò"ôá øáã àåä àøáðä
àøáðäù øúñääå ïéàî ùé äàéøáäù øåàéáá åðåùìî ïáåîäå
â"åç úåãî 'áî íéëùîðå íéøáã 'á ïä ò"ôá ãøôð äàøð àåä
'éä éæà åãáìá ãñçäî ÷ø äøåáâ 'éçáî êùîð 'éä àì íàå
ìåèéáë úåàéöîá íéìèá íéàøáðä åéäù ÷ø ïéàî ùé äàéøáä
íà ð"îîã ïáåî åðéà äøåàëìå .'éãäì íù î"ë ,ùîùá åéæä
àìà åéìò ïéàî ùé äàéøá íù ïéà ë"à úåàéöîá ìèá 'éä
ùéì äàøðù äîù úåëéøàá â"ô íù øàåáîë ùîî ñôàå ïéà
êùîð ïéàî ùé äàéøáä 'éçá ë"àå 'åë øúñää ãöî åäæ
äæå 'åë øéúñäì íåöîöä úãî àéäù à÷åã åúøåáâ úãîî
êà ,à÷åã åãñç úãîî àéä ïéàî ùé äàéøáäù ù"îî êôä
'éöàä íìåò éøäù ,íéðéðò 'á ïä úîàáã ì"ùîôò ïáåî ïéðòä

ìèá 'éöàù ô"òà ä"á ñ"à éáâì ïéàî ùé äàéøá áùçð àåä
äî ë"ôòàù àìà ,ì"ðë ùîùá åéæä ìåèéáë åìéöàîá
ìåèéáë äìéèá åæ 'îëçù ô"òà ãñç åà äîëç úåäî ìöàðù
ïéàù àìå ,äîëç úåàéöî àöîð î"î äúåà äåäîä éáâì åéæä
úåèùôúä ÷ø àéä åæ 'îëçù àìà ììë äîëç úåàéöî
ùîùäî åéæä úåèùôúäë ä"á ñ"àî êùîðä øåàäî úåéçä
åéæäî èùôúðù äæ î"î ìáà ,'åë åéæä ìåèéáë äìéèáå
úåäî úðåîúå øàåú úåéäì úåèéùôä úéìëúá èåùôä
åîöò ä"á ñ"àã íåùî ,ì"ðë ïéàî ùé äàéøá æ"ä 'îëçä
ò"éáì 'éöàî ë"â ïáåé æ"ãòå .ììë åäéà úåãî ïåðéà ìëî åàì
'éä î"îù àìà åãñçå åúìåãâ úãîî àåä àöîðä úååäúäù
ïäù 'éöàã úåîùðä ïéðò åäæå åéæä ìåèéáë úåàéöîá ìèá
ô"òà ,úå÷ìà 'éçá ïä êëéôì 'åë åéæë íéìèáå ùîî úåîùð
ñ"òä ïî ë"ùëîá ïéàî ùé äàéøá ïä ä"á ñ"à éáâì éàãåáù
äàøð àøáðäù ò"éáá óñåúéðù äæ ë"àå ,'åë äàéøá ë"â ïäù
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéà åìéàë ò"ôá øáãå ùé
ò"ôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
,ùîùäî øåàä úåèùôúä åîë àìà ò"ôá øáã åðéà úîàáå

äì åúøåáâ úãî úîçî àåä äæ øúñä äðäíéìòäìå øéúñ
éôì úåøåáâäî àåä 'ìîä ïéðá éë å"ìîëùá ïéðò åäæå ,'åë
úãî é"ò åäæå à÷åã íéãøôð åðééäã íò àìá êìî ïéàù
åúåëìî íäéìò åìá÷é ë"çàù éãë äæî ïéåëîäå ì"ðë åúøåáâ
:'åë ùéä ìåèéá ä"á ñ"à øåàì ùîî íéìéèá úåéäì ïåöøá

$
.ד 

מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â שמואל âתורת

ברכה  מחזיק כלי כו' ארשב"ח

'òåàåä àåäù åðééäå ,ùåáìî úåéúåà íåìùá 'ëù î"äòá
àìà æåò ïéàå æåò 'ä ùáì 'àðù ä"á÷ä ìù åùåáì
ì"éå .ø"ãîá ù"îë ìàøùéì äðúðå ,æåò 'ä øîàðù äøåú
ñ"à 'éçáì ùåáìå ìùî äøåúäù äî àåä ùåáìî 'éôù
úåéîéðô 'éçáì äëåæ á"äð øøáîù é"òå ,íìåò ìù åðåîã÷
åðåîã÷ ñ"à 'éçá âùåî äøåúä úåéîéðô 'éçá é"òù äøåúä
åäæå ,íåúñ øîàî äîåúñ í"î 'éçá åäæå .'åë íìåò ìù
úåçåìá éë ,úåðåøçà úåçåìî íäù à÷åã ô"òáùåúá
,òùåäéå äøåú ÷ø äæ íâå ãáì ë"áùåú ÷ø 'éä àì úåðåùàø

úåéäì íåúñ øîàî úåéîéðô 'éçá íâ íäá ùé à"çåì ìáà
úåéçäå æ"éòù úåðáø÷ä úîâåãë åäæù ,á"äð øåøéá æ"éò

.äáëøî 'éçá úåàùåð
åäæåç"áùø ãâð íéðùá êø 'éäù íâä ì"áéø éøáã íéã÷äù

'éô íä ç"áùø éøáã éë úåéäì ,éáø éîéá ï÷æ 'éäù
.íåìùä é"ò åäæ úåîìåò é"ù åâéùé êéàù ì"áéø éøáã ïéáäì
ìò éà÷ äæù õ÷ ïéà íåìùìå äøùîä äáøîì 'éúëã åäæå
éåìéâ ìò úåøåäì äîåúñ í"î àåä äáøîìã í"î äðä ì"òì

.à"áá ì"òì äìâúéù íåúñ øîàî$



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

אטו

 לנהלנ ל הנדתה תידמד   אי   215 

אטו

חב"ד  נשיאי רבותינו מתורת

.ה 
מוהרש"ב  אדמו"ר - דובער שלום ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תער"ב âהמשך

בפיך, דברי תער"ג ואשים בסעודה דחגה"ש ב ' יום

íéùàåãåñéìå íéîù òåèðì êéúéñë éãé ìöáå êéôá éøáã
'åú ìò éà÷ êéôá éøáã íéùàåã òåãéå ,'åë õøà
íéîù òåèðì 'éäé 'åúä é"òù ò"åäî ì"öå ,éîìùåøéá 'éàãë
ò"åäî ë"àå åììëúùðå åàøáð øáë õøàäå íéîùä àìä ,'åë
òåèðìã 'éô ÷"ãøä äðäå .'åë íéîù òåèðì àåä 'åúä é"òù
æà åéäé é"ñðëã úåéìâ õåáé÷ ïîæ ìò éà÷ õøà ãåñéìå íéîù
'åúä ÷ñò ùéù åéùëò äðúð 'åúä àìä ì"ö æ"âå ,ùãç íìåò
ùãç íìåò 'éçáá é"ñðë 'éäé 'åúä é"òù ò"åäîå â"äæá íâ
øåà 'ñåú åëéùîä úåáàäù ì"úðùî ÷"äìé äæ ïéáäìå .'åë
éìá ãò äëøá íëì éúå÷éøäå ù"î ã"ò 'å÷ìà éåìéâ úåéäì
äëøáä éåáéø åäæù éã øîåìî íëéúåúôù åìáéù ãò éã
äëøá ò"æù øå÷îå ùøùá ùé øáëù äî æ"ä î"îå ,òôùäå

.'åë
(ãì÷øåàéáåùéù 'ë â"éô ç"ù ñ"ãøôá äðäã ,àåä ïéðòä

òôù òéôùäì àåä 'àä ,íéãåçé éðéî 'á
'éäéù ÷ø ,('åë ãáì úåðùéä ùãçì àåäå) úåîìåòä íåé÷ì
øåà êéùîäì àåä 'áä ,ã"äò àèç íãå÷ åîë äðåéìò 'òîá
ãåçé àåä 'àä ãåçéä ì"æéøàä úìá÷ éôìå ,'åë ùîî ùãç
à"åà ãåçé àåä 'áäå ,ïéàúú à"åà '÷ðù äðåáúå àáñ ìàøùé
á÷òé 'éçá ùéù òåãé äðäã .'åë ïéçåîä 'åîöò ïäù ïéàìéò
á"çæá ù"îëå ,àáñ ìàøùéå ,àèåæ ìàøùé '÷ðä íúñ ìàøùéå
ìàøùé òîù ,àèåæ ìàøùé ìàøùé øòð éë ô"ò à"ò â"îã
ìàøùé ìàøùé òîù à"òñ æ"èøã ìä÷éå 'ôáå .àáñ ìàøùé
,'åë åäáäåàå ìàøùé øòð éë áéúëã àèåæ úéàã ïéâá àáñ
'éçáá ë"â ïäå) à"æá ïä àèåæ ìàøùéå á÷òéã 'éøãîä 'áå
ìàøùéå ,(à"æã óåöøôá àåä æ"ëù ÷ø à"æá íéëùîðä ïéçåîä
'éòñ ã"åé úåà à"åàîá äðäã .'åë ïéçåîä 'éçáá àåä àáñ
'÷ð á÷òé 'ë â"îñ íùå ,à"æã ïåéìòä äöçî '÷ð ìàøùé 'ë 'ì
à"æ 'éçá àåä ìàøùéã åðééäå ,à"æã ïåúçúä óåöøô éöç
ìëùäá ïééãò íéñåëîù úåãîä ïäå äæçäî 'òîìù
ò"ôá úåàéöîå úåäîá íéøëéð íðéàå íãéìåîä úåððåáúääå
'éçáá úåìâúäá ïä úåãîäù äæçäî äèîì àåä á÷òéå ,'åë
'éçáá ïäù ÷ø ïéçåî ë"â íäá ùéå ,'åë úåùâøåî úåãî
àåäå ,'åë úåìâúäá úåùâøåî ïä úåãîä ïëìå úåðè÷
åà áäàé äîì åîë ãáì äãîä ìù íòèä ÷ø ïä ïéçåîäù
÷ø à"ë øáãä íöò úâùäá úåáçøúä äæá ïéàå ,àðùé äîì
'éçá àåä äæ ìëùå íòèå) 'åë ãáì äãîä áåéç íòè ïéáîù

äãîä éåìéâ ÷ø åäæù ò"åùáù ïéã ÷ñôä åîëå ,('åë á÷òé
øåöé÷á àåä ìáà äëìää íòè äæá ùéå ìåñô äæå øùë äæù
'éçáá ìá÷î à"æù äî åäæå ,ãáì ïéã ÷ñôäì òâåðù äî ÷ø
íöîåöî àåäù ïåìç êøã øéàîä ùîùä øåà åîëå ãáì ïåìç
íé÷ñåôå ãåîìúá ÷åîò ìåôìô äæéà ãîåì íãàùë åîëå .'åë
÷åñôé ë"çàå ,'åë äìåãâ äáçøäá íéáø íéîòèáå úåøáñá
÷ø àåä ïéã ÷ñôäá úåìâúäá àáù äî éøä êëå êë ïéãä
íãå÷ 'éäù ä÷åîòäå äìåãâä äâùää ìëå øö÷ä íòèä
äãîä úåìòôúäù äãåáòá ä"ëå .'åë äæá íìòúîå èòîúî
éë êé÷ìà 'ä úà äáäàì åîëå ,äãîä ìù íòèäî ÷ø àéä
÷ø é÷ìàä úåéçäå øåàä ïéðò úà ïéáî åðéàù êééç àåä
íãàäù åîëå ,'åë '÷ìà äæçà éøùáîã êééç àåä éë ïéáîù
úåéçä àåä ø÷éòäå åúåà 'éçîä úåéç åá ùéù åîöòá ùéâøî
ë"åîëå ,'åë úåéçä éåìéâ äöåøù åùôð úà áäåà àåä ë"òå
áäåà àåä ë"òå é÷ìàä úåéçäå øåàä àåä ø÷éòäù ïéáî àåä
íòè ÷ø åäæå ,'åë úå÷ìà éåìéâ úåéäì äöåøå 'å÷ìàä úà
úåáçøúäá àéä úåððåáúääùë íâå ,'åë ãáì äáäàäå äãîä
'éçá àéä êà ,'åë é÷ìàä úåéçäå øåàä ïôåàá åðééä øúåé
äãîäù úåãîä ìà êééùä ìëùä 'éçá åðééäã ìëùä 'éðåöéç
ïéçåîä øåà øéàî åðéàå ãáì ïëáäî ÷ø àéä äæî äãìåðä
äæçäî 'òîì ïäù úåãîä íðîà .'åë äãîä úåìòôúä úòá
'éçáá àì úåáçøúä 'éçáá ïéçåîä øåà íäá øéàîù àåä
ïéðòä 'éîéðôå ÷îåòá àåä úåððåáúääùë àåäå ,ãáì ïåìç
úòá äîöòá úìòôúî áìäù ãò ïéðòäá äìåãâ úåøù÷úäáå
úîçî áìä úåìòôúä úà ùéâøî åðéàå ,úåððåáúääå äâùää
íå÷î úñôåú äðéà äáäàäå ,åìëùá åúåøù÷úä íöåò
øåàá äñåëî àéäù åðééäå ìëùäá äìåìë àéäù éðôî äîöòì
éøäù øúåé ó÷åúá àéä äáäàäå ,'åë úåððåáúääå ìëùä
÷æçîå úåéç ìëùä äá ïúåð ìëùä ìà áåøé÷á àéäùë äãîä
éæà ìëùä ìöà ãéîú àéäå åìëù úåììëúäá àéäùëå ,äúåà
íâä äðäå) 'åë úùâøåî äðéàù ÷ø ä÷æç øúåé éàãåá àéä
'éçá àåäå úåãî ììëá æ"ä î"î ïéçåîä úåøáâúä àåä äæáù
àåä íöòá ïéçåî éë 'åë úåìãâã ïéçåîä é"òù úåãîä úåìãâ
ïéðòî 'òîì åäæù úåéäì áìä úåìòôúä äæî äùòð åðéàù
úåáçøúäî åäæù íâä áìá ìòôúîù äæ ìáà ,'åë úåãîä

) ïéçåîäåäæù 'éá çúøéî à÷ã àåä àúééøåà åîëå
'éôà íâå ,('åë øúåéá ìëùä øåà éåìéâá ïéçåîä úåáçøúäî
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÷éùðå ù"ø ïéçâ åîëå) 'åë âùåîä ÷îåòî åáìá ìòôúîù äî
ùîî ïéçåîä 'åîöò ïééãò åðéà æ"ë ,à"îá ù"îëå ('åë
íåù äæá ïéà ùîî ïéçåîä 'åîöòá àåä ïéðòä øùàëã
'åîöò æ"à áìá ìòôúî î"îù øçàî ïàëå ,ììë úåìòôúä
.('åë úåãîì íéëééùä ïéçåîä úåìãâ 'éçá à"ë ùîî ïéçåîä
'åøáâúä àåä åæ 'éøãîáù úåéäì ùàø éì ìàøùé '÷ð åæ 'éçáå

.'åë ïéçåîä

.øåöé÷à"åà ú"åñùé ãåçé ,íéãåçé éðéî 'á ùé äðäã ïéðòäå
äèîì àåä á÷òé äðäã ,ïéàìéò à"åà ãåçéå ,ïéàúú
íâ ,êééç àåä éë íòèä øåöé÷î àåäå ,íéìåâîä â"åç äæçäî
ïéàá úåãîä ,ïéçåîä úåéðåöéçá êà äâùää úåáçøúäá
íéñåëîä â"åç äæçäî äìòîì ìàøùéå ,íéùâøåî ïäå ïëáäî
àåä äáäàäå ,áìá íâ øéàîù ïéçåîä úåéîéðôî íéàáù

.úåãîä óåöøô æ"ëå ,úùâøåî éúìá êà øúåéá ó÷åúá

$
.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 ,

(ëøåàéáåíéôòúñî ì"ø úåù÷ 'åøåáâ äðäã ,àåä ïéðòä
úãî äðä äùåã÷áã íâäå ,äùåã÷ã 'åáâî
'ìúùä éåáéøá àôåñá äðä î"îå ùîî äùåã÷ àéä äøåáâä
øäæá 'éàãëå ,äðéî ïéøòúî ì"ø úåù÷ 'åøåáâã ïéðéã éøä
'éì÷ã øúë àåä åùòã àùéøã ,÷çöéã éåôèòá åùòã àùéø
àåä åùòã åùøùã ÷çöéã éåôèòá åùòã àùéø äðä åùòã
÷çöé ãçô '÷ðù ÷çöéã äùåã÷ã 'åáâã 'éðåöéçã úåéðåöéçá
úåðåéìò 'åáâã úìåñôã úìåñô àáäãã àúéôñåñ '÷ðå
åùò ìù úåéçäù 'éçú êáøç ìòå 'éúë åùòá äðäå ,äùåã÷ã
íã äàìî 'äì áøç åîë ì"ø úåù÷ 'åáâ åäæù áøçä ïî àåä
éðá éòáèá äèîì íéàåø åðàù äîá äìòîì äæ ïáåéå ,'åë
ùîî úåôøåèä úåéçëå äçéöøë øåîâ òø íäá ùéù íãà
éôì äæ ïéàã ,ñåøãìå óåøèì äðéðò ìë éøä äòø 'éçäù íùë
íã êåôùìå ñåøãìå óåøèì àåä äòáè à"ë ìåëàì äöåøù
åðééäå ,äìù úåéçä àåä úñøåãå úôøåè àéäù äî äæ éë
äðä äîã úà úëôåùå äúìåæ úà úñøåã àéäù äî äæîã
ì"ø ùé ë"åîë øùà .áø âðåòå úåéç úìá÷î àéä äîöò äæî
åòáèù éî åðééäå ,ì"ø øåîâ òø íäá ùéù íãà éðá éòáèá
àöîð éøä ,ùèðòî øòèëòìù à íìåòä 'ìá '÷ðä úåéøáì òø
íâ úåéøáì òø éðéî ìë ãéîú ìåòôéù àåäå ìòåôá òøä åá
íäîò ñìòúîå ùôð úáäà íáäåàù íâä á"áå åéáäåàì
ãéîú éë ,åúìåëéáù äî ìëá íäì ÷éòîå øöéî àåä î"î
æéà èåè éî éåå ïåà ,ïéãéøôåö èéð øãñë æéà ïåà ,úåîåòæ åéðô
ñàåå àáøãà ,ïéãéøôåö èéð øò æéà êàæ ïéé÷ ïåô èåâ èéð õìà
úåðòè øãñë èàä ïåà ,ïéìòôéâ èéð õìà íéà æéà èåè éî
òðòâééà òðééæ ïåà ,èðééøô òèåâ òðééæ åìéôà ïéøòãðà íòã åö
ñàåå ïéà èëòìù ïåà âðééà ìäàî òìà ééæ èëàî ïåà úéá éðá

àöîé øùàë èøôáå äðàåú äæéà àöîéù äî ìëáå ïò÷ øò
áéçøîå äàî éô úàæ ìéãâî àåä æà á"á åùòù äàéâù äæéà
úà êôåùå úåáø úå÷éæä åîøâ äæá éë êéà ,äæá øåáãä úà
ñòëúé æà åðåöø ãâð øáã äæéà åùò íà ù"ëîå ,ùîî íîã
íéòøä åéúåãîå äù÷ä åçåøì øåöòî ïéàã ãàîá óåö÷éå
çöø úåëî íúåëäì íâ óàå úåöøîð úåìì÷á å"ç íìì÷ì
øáãä íòèå ,ììë áåùéä ïî äðéàù äòø 'éçë ùîî í÷åðëå
øöéù äî íöòá åúåéç åäæå íöòá òø ùéà àåäù éôì àåä
ïåà âðééà ïéøòãðà íòã èëàî øò ñàåå èà åúìåæì òøéå
íò ñìòúîù äî äæå úåéç ïåà ïéáòì ïééæ æéà ñàã èëòìù
åðéà ìáà ,äæá âðòúîù åìù áåè ãöî ÷ø àåä á"áå åéáäåà
ïåà èåâ æéà íò ñàåå ñàã øàð èåè øò íäìù áåèá äöåø
òðééæ ïåà øò ø÷éò øòã æéà íéà àá òìééåå ,ìéåå øò ñàåå
ììë íå÷î ñôåú èéð øàâ íéà àá æéà úìåæ øòã ,úåðåöø

éåàóæéà øòðééæ èåâ øòöðàâ øòã ,íéà èéî êéæ ïòðòëòø
ìá÷î øò æéà íòã ïåô ïåà ,èåâ èéð ïéøòãðà íòã ïòëàî
,íöòá áåèä ùéàá åîë èøò÷øàô æéà ñàã ñàåå ,úåéç
èáòì ïåà êéæ èééøô øò ,'éçéå çîùé éøä íöòá áåèä ùéàã
íöòá òøä ùéàá êôéäì àåä ïë åúìåæì áéèäù íòã ïåô
øáãä òéâä ë"ëå ,åúìåæì ÷éòîå øöéîù äîî àåä åúåéçã
úåéç ìá÷é å÷åæéå íéùðà åìùëé íà íâù ãò åùôðá òø ìù
ììë åàðåù åðéàù íâ ïåä ìë ìòë ãàî âðòúîå çîùå åùôðá
åøéáç úì÷úá ãàî çîùéå ìâé òøä åòáè íöò éðôî ÷ø
äçìöäáå ãåáë åà øùåò äæéàá åøéáç äìòúé øùàë êôéäìå
à"ìá) æ"ò åì áöòéå ãàî åì øöé ,'åë åéðá 'éçá åà é"òîá
æ"ëå íéøçà ìùá äòø åðéòã ïéò øö '÷ðå (èéð èðéâøòô øò
åæî 'òîì åæ 'éøãî äîë äæá ùéå ,åáù òøä òáè íöò ãöî
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åîë àåäå øúåé ÷ã àåäù òø 'éçá ùéå ,ì"ø òø ÷îåòá
,åøéáç äùòù áåè àì øáã äæéà åòîùá ìòôúî íãàù
àåäù äæ ïéàå äæá íéøåáãä áéçøîå úàæ ìéãâîå äæá øáãîù
äùò åøáçù ïë àåä úîàäã ,äîæâä åà ø÷ù øáã øîåà
àìä ìãåâ øéáñîå ,ãàîá äæ áéçøî àåä ìáà ,áåè àì øáã
øáã äùò äæë ùéà íàå ,äæë øáã äùò éðåìô øùàëã áåè
øúåé åúåà ùåðòì å"ç íéëéøöå íùä ìåìéç å"ç æ"ä äæë
ìãåâîå åùðòì íéëéøöù äæá ïòåè àåäå ,èåùô ùéà åîëî
úåùòì çéìù äùòð åîöò àåä äðä å"ç åøéáç ùðåòá åöôç
øúåé àåä äùåòù ùðåòäù ãáìî äðäå ,åîöòá äù÷ ïéã åá
áø íåñøôáå äìåãâ úåéøæëàá úàæ äùåò äðä äãîä ìò
ïéðòä úéúéîà êôéä) åìéôùäìå åãéøåäì åøáç úà úåæáì
(ã"ôø 'åë ìùåîä çåø íà ä"ãá 'åáîä ,'åë çéëåú çéëåäá
éøä åøáçì åìù äùòîä øáãáù ô"òà äðäå ,åá í÷ðúäìå
úåéøæëàä î"î ,òø éùåòì àðåù àåäù äî äæá ùáåìî
ìòôúî à÷åã àåä ë"òå ,åáù òøä òáèî åäæ åîöòá äùåòù

äî àìà åðéàå íéîù úàøé ãöî àìå åúìåæî øúåéá äæá
øùàå ,'é÷ìà àøéì åîöò áùåç àåäù äæá ò"à äòèî àåäù
ùé éøäù 'éàøäå ,åáù íéîù úàøéä ãöî àåä òøä åúééùò
ë"ë íéìòôúî íðéàå åðîî øúåé äáøä íéìåãâ íéîìùå íéàøé
äáåùúä åðééä ïå÷éúä àåä ø÷éòä àìäã ,äù÷ ùðåò úåùòì
ïå÷úå ,å"ç ùðåòä àìå àáäì ìò äìá÷å øáòä ìò äèøçå
äðäå .äëåøàá ì"ðä ä"ãá 'åáîëå ,éøîâì øçà ïôåàá äùòð

òø ãåò ùéïéãì ìëä äèåð åáìå åìëùù äî àåäå äæî ÷ã
àìå øáã ìëá åáééçìå åøáç úòøá ÷ø áèéä ïééòìå úåàøì
äîä íéîëç åîëå ãéîú áåçì åúìåæ ïéãéå ììë áåè åá äàøé
íéù÷ íéðéã ãåò åäæã ,ììë òãé àì áéèéäìå òøäì

.ì"ðä ìòåôáù òøäì ùøù ïäå øúåé úåéîéðôáù
.øåöé÷äùåã÷ã úåøåáâî íéôòúñî úåù÷ 'åáâã øàáé

à äù÷å òø ùéà (à à"ðá òáèá íéâåñ 'â øàáéå
åøéáç äùåòù áåè àìäî ìòôúäì åòáè (á ,øòèëòìù
.áåç óëì åúåà ïãå åøáç ìò ïéò òøá èéáîù (â ,åùðòá õôçå

$
â בלה"ק - ה'תש"ה השיחות âספר

אלול  ח"י
היום,„. סדר עבורי אז ערך הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

שעות  וכמה הרשב"ץ, מורי עם אלמד ביום שעות כמה
ובהתחשב  החסידות. לימודי על לחזור לעצמי, אלמד
שאבי  הדיבורים ואת הסיפורים את לרשום שלי בנוהג

לכתיבה. גם יום בכל מסויים זמן לי קבע אלי, מדבר

ביום ‰. נמרץ. בדיוק נשמר היה הטיולים, סדר
העשרים בטיול – תמוז י' הוד שלישי, לי אומר – ואחד

יום  תמוז, י"ב חמישי, שביום הרה"ק, אאמו"ר כ"ק
אהלי  אל אותי ויקח לליובאוויטש, אתי יסע הולדתי,
ואבֿהסבא  מהר"ש, אדמו"ר אביו כ"ק הסבא של הקודש
שיעוררו  לבקש צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
באריכות  תצליח אותי, מדריך שהוא שההדרכה רחמים,

ושנים. ימים

אאמו"ר  כ"ק הוד לי הסביר רביעי, יום של בטיול
שהוא  כפי דרקיע' 'מתיבתא של העניין את הרה"ק
הנשמות  תענוג ואת הקבלה, בספרי מבואר
ללכת  שומרים תולדותיהם ותולדות כשתולדותיהם
מעוררים  שהם הרחמים והתעוררות באורחותיהם,

ובגשמיות. ברוחניות להצלחתם

סדר  את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לי נתן טיול, באותו

'קריאת  באריכות, ערבית תפילת ערב: לאותו ההנהגה
לקום  חצות', 'תיקון חטא", "על עם המיטה' שעל שמע
להתפלל  בנהר, לטבול בבוקר, חמש משעה יאוחר לא
להיות  לליובאוויטש אתי יסע שמונה ובשעה במתינות,

הקדושים. רבותינו אבותינו כ"ק באהלי

הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד ציווני אשר ככל קיימתי
אאמו"ר  כ"ק הוד נסע בבוקר תמוז י"ב חמישי וביום

לליובאוויטש. אתי הרה"ק

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד שהה שעות שלש כמעט
להיגלות  ניתן לא שם, שהיה הסדר הקודש. באהלי .7אתי

אאמו"ר  כ"ק הוד הכניסני הקודש, מאהלי כשבאנו
רבקה  מרת הצדקנית הרבנית זקנתי אמי כבוד אל הרה"ק

שתברכני. נ"ע

הוד  אתי דיבר הדשא, לנאות חזרה נסיעתנו בדרך
הנשמות  הנהגת סדר על הזמן כל הרה"ק אאמו"ר כ"ק
שהם  איך ציוניהם, על מתפללים זרעם וזרע כשזרעם

בניהם. ובני בניהם בעד שמים רחמי מעוררים

אתי  יצא שבע, בשעה הדשא לנאות חזרה כשבאנו
הקבוע. הסדר כפי לטיול אבי

.Â ימים אפילו גם הזמן, כל נמשך הקבוע הסדר

תמוז.7) יבֿיג שיחת לעיל ראה
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שמר  הזמן ועל הסדר, את שינו לא וסגריריים גשומים
בדייקנות. אבי

כ"ק  הוד הפסיק אלול, דראשֿחודש א' שלישי, ביום
לו  שיש לי, ואמר הסיפורים סדר את הרה"ק אאמו"ר
אוחז  שהוא איפה מפסיק הוא מדוע וטעם סיבה
אביו  מכ"ק ששמע מה לי לגלות ושברצונו בסיפורים,
היתה  ומה היה, הוא מי הזקן, רבינו אודות הרה"ק,
לו  שהיתה הנפש ומסירות הזה, בעולם נשמתו שליחות

בה. הצליח ואשר החסידות דרך על

כ"ק  הוד לי אמר בבוקר, אלול י"ז  שישי ביום
שהדרכתי  הפנימית ההדרכה במשך הרה"ק: אאמו"ר
חיצונית  הכנה מהי ההכנה, ענין מהו לך הסברתי אותך,
של  נרות הדלקת לפני שעות כמה פנימית. הכנה ומהי

לך. אספר ואז שבת, בגדי לבוש אלי תיכנס שבת,

היה  הוא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אל כשנכנסתי
את  לבש הדלת, את לסגור עלי ציווה שבת, בגדי לבוש
מסויים  זמן שעד אותי והזהיר שבת, של השטריימל כובע
יכנס  שהסיפור וכדי לי. שיספר ממה אחד לאף אספר לא
ואשר  הדרוש, הזמן לפני יתגלה ושלא נפשי, בפנימיות

אותי. יברך – זאת אספר המוכשר הזמן בהגיע

.Ê היה הרה"ק, אאמו"ר כ"ק אותי שבירך פעם כל
ואותי  לדרום, קדשו ופני למערב מזרח בין עמידתו סדר
קדשו  פני לעומת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד העמיד
על  הקדושות ידיו שתי ומניח לצפון, ופני למערב ממזרח

ומברכני. ראשי

ידי  את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כשהניח הפעם
של  ברעד רועדות קדשו שידי הרגשתי ראשי, על קדשו
מעיניו  זולגות דמע טיפות ראיתי ומיד התרגשות,
ופרצתי  מאד אותי עורר זה וכל הריצפה, על הקדושות

חזק. בבכי

הקדושות  ידיו את הסיר הרה"ק אאמו"ר כ"ק כשהוד
התרגשות. מרוב להבים קדשו שפני ראיתי ראשי, מעל

אמר: הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד כשנרגע

עבודה  סוגי שני ישנם הכל. בעד להשי"ת תורה -
חיצונית  מעבודה לצאת אחד, שהם שנים הם שבאמת
אני  האמיתית. העבודה שזוהי פנימית, לעבודה ולהיכנס
לבד. צריך לעשות אבל לעשות, איך הוראות לך אתן
עצמיים  כוחות נותנים פנימית, ברכה ובזכות עלֿידי
לך  יעזור שהשי"ת לבד. צריך לעשות אבל ופנימיים,
בהצלחה  ושיהיה הפנימיות, אל בפנימיות שתתמסר

וברוחניות. בגשמיות ושנים ימים ובאריכות

.Á למטה ומקורה, משרשה ירידתה טרם נשמה כל

הכנה  צריכה חדשה' 'נשמה אחת. שנה הכנה צריכה –
שנים. שלוש של

.Ë ידע הזקן, רבינו של לידתו לפני שנים שלוש
לעולם  לרדת צריכה חדשה' ש'נשמה הבעלֿשםֿטוב
ידע, לא הוא – זו חדשה' ל'נשמה יזכה מי אך הזה,

בהיכלות. אותה וחיפש

לעו  לרדת צריכה חדשה' מעלימים כש'נשמה הזה, לם
קנאה. עין בה תשלוט שלא מהמלאכים, אפילו זאת

שהיא  כפי נשמה זאת מה ידע הבעלֿשםֿטוב
בהתלבשות  יורדת הנשמה איך גם ידע הוא למעלה,
רצה  זאת – חדשה' 'נשמה עם זה איך  אך למטה,

לדעת. הבעלֿשםֿטוב

חדשה' 'נשמה תרד זו שבשנה ידע הבעלֿשםֿטוב
ידע. לא הוא – מי ואצל היכן אבל הזה, לעולם

של  יהודי היה ברוך, רבי הצדיק הזקן, רבינו של אביו
תקופה  היתה הנסתרים. מהצדיקים אחד הבעלֿשםֿטוב,
יותר  השני, את הכיר לא שאחד הנסתרים הצדיקים אצל
הבעלֿשםֿטוב  מורנו אבל זה, את זה הכירו כבר מאוחר

להתגלות. שלא גדולה באזהרה אותם הזהיר

יצחק  יוסף ר' שהגאון ידעו הבעלֿשםֿטוב 8תלמידי

לא  ברוך מרבי אבל הבעלֿשםֿטוב, של מה'חדר' הוא
ידעה. – רבקה הרבנית הסבתא אחד. אף ידע

לא  עדיין רבקה והרבנית מהחתונה, שנה כשעברה
בחודש  רבקה, הרבנית וזוגתו ברוך רבי נסעו נפקדה,
בבן  שייפקדו ברכתו את לבקש הבעלֿשםֿטוב אל אלול,

קיימא.

שבשנה  והבטיח אותם, בירך הבעלֿשםֿטוב
וקיים. חי בבן בעזה"י ייפקדו – תק"ה החדשה,

את  הבעלֿשםֿטוב מורנו בירך בו שהבן העובדה את
שייכות  לו יש רבקה, הרבנית וזוגתו ברוך רבי הצדיק
– תק"ה בשנת להיוולד שצריכה החדשה' ל'נשמה וקשר

מהבעלֿשםֿטוב. גם העלימו

.È הבעלֿשםֿטוב מורנו שינה תק"ה, בראשֿהשנה
למורנו  לו היה כידוע, שנה. בכל הנהוג סדרו את
השנה, כל במשך בהנהגותיו מיוחד סדר הבעלֿשםֿטוב

ובמועדים. בשבת בחול,

הבעלֿשםֿ מורנו התחיל תשרי, חודש של הסדר את
בפרט. הסליחות וימי בכלל, אלול בחודש מההכנה טוב
עלה  עליוֿהשלום רבינו שמשה הימים ארבעים באותם
התורה, את ולקבל העגל חטא על להתפלל השמימה
היתה  – הרחמים מדות י"ג של גילויין את עורר שבכך
וממוצאי  היראה. בקו הבעלֿשםֿטוב מורנו של עבודתו

ברוך.8) רבי אחות בעל
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של  בעבודתו היה – תורה שמחת אחרי עד הכיפורים יום
בהתגלות. השמחה קו הבעלֿשםֿטוב מורנו

בראשֿהשנה  הבעלֿשםֿטוב מורנו של עבודתו בסדר
גדול שינוי הקדושים תלמידיו ראו בתפילת תק"ה,

גדולה  בשמחה היה הבעלֿשםֿטוב מורנו ערבית.
ראשֿ של הראשון בלילה התפילה בעבודת שהורגשה
טובה  "לשנה ברכת בברכתו המיוחדת ובשמחה השנה,
וגם  הסעודה; בשעת התורה בדיבורי ותחתמו"; תכתבו

המוספים. ובתפילת התקיעות בסדר

הבעלֿשםֿ מורנו היה תק"ה, הכיפורים יום במוצאי
אחרי  עד שנמשך במינו, ומיוחד קדוש רוח במצב טוב

תורה. שמחת

התחולל  תשרי שבחודש הבינו הקדושים תלמידיו
למורנו  זו גדולה שמחה שגרם במינו, ומיוחד משמח דבר
עבודתו  סדר אופן את שינה שהוא עד הבעלֿשםֿטוב,

בהתגלות. היה השמחה שקו הנוראים, בימים

לא  אך עושה", זו מה "לשמחה לדעת רצו כולם
בידם. עלתה

.‡È ואשתו ברוך רבי הגאון הצדיק של נסיעתם לפני
הבעלֿשםֿטוב  אל נכנסו ממז'יבוז', נ"ע רבקה הרבנית

הפרידה. ברכת את לקבל

של  רוח במצב היתה רבקה, הצדקנית הרבנית
הבעלֿשםֿטוב: למורנו ואמרה גדולה, התעוררות
הבעלֿ מורנו של הקדושה ברכתו את ימלא כשהשי"ת
לתורה  אותו תקדיש היא – וקיים חי זכר בבן שםֿטוב

הבעלֿשםֿטוב. מורנו של בדרכו ועבודה

הגדולה  התעוררותם את ראה הבעלֿשםֿטוב מורנו
ונסעו  אותם, ובירך רבקה והצדקנית ברוך רבי הצדיק של

לב. וטובי שמחים

.·È יום ובכל למדנית, היתה רבקה הרבנית כידוע,
בהצנע  זה היה אך קבוע, בסדר לימוד שיעורי לה היו
אף  מזה ידע לא ברוך, רבי הצדיק מבעלה וחוץ לכת,

אחד.

מורנו  אצל מביקורה לביתה חזרה רבקה כשהרבנית
לאה  דבורה הרבנית גיסתה אל נסעה הבעלֿשםֿטוב,
הבעלֿשםֿטוב  שמורנו מה כל לה למסור בוויטבסק,
של  ההנהגה בדרכי שראתה ומה ששמעה מה להם; אמר
הקדושים  שתלמידיו ששמעה ומה הבעלֿשםֿטוב, מורנו

הבעלֿ מורנו של והנהגתו עבודתו מסדר מאד התפלאו
השנים. מכל שונה שהיה תשרי, חודש באותו שםֿטוב

לה  שתיתן הרבנית, מגיסתה ביקשה רבקה הרבנית
בטוחה  והיא והיות הקבועים, בשיעוריה ללמוד מה סדר
שתיתן  רוצה היא – תתממש הבעלֿשםֿטוב של שברכתו

העיבור. בימי ולימוד בתפילה הנהגה סדר לה

.‚È והבטחתו בברכתו בטוחה היתה רבקה הרבנית
להודיע  היתה מאושרת ומה הבעלֿשםֿטוב, מורנו של
הבעלֿשםֿטוב  מורנו שברכת ברוך, רבי הצדיק לבעלה

טוב.מתמל  למזל את

על  יודע הבעלֿשםֿטוב שמורנו היו שבטוחים ואף
רבקה  והצדקנית ברוך רבי הצדיק החליטו – ברכתו מילוי
הצדיק  נסע שני, אדר חודש ובתחילת כך, על לו להודיע

הבעלֿשםֿטוב. מורנו אל ברוך רבי

הבעלֿשםֿטוב  למורנו סיפר ברוך רבי הצדיק
נפקדה. הרבנית וזוגתו הצליחה, שברכתו

זו, בשורה לשמוע מאד שמח הבעלֿשםֿטוב מורנו
רבי  וכשהצדיק העיבור. התחלת זמן על במיוחד והתעניין
ברכת  לברך הבעלֿשםֿטוב מורנו לו הורה לו, אמר ברוך
לביתו, חזרה מיד שיסע ומלכות; שם בלי "שהחיינו"
בכמה  אותו והזהיר לרבנית, מזלֿטוב ברכת בשמו וימסור

לב. וטוב שמח לביתו שב ברוך רבי אזהרות.

.„È הבעלֿשםֿטוב כשמורנו אלול, ח"י רביעי, ביום
ושמח  מרומם רוח במצב היה במקווה, מטבילתו שב
לא  אחד אף אבל התלמידים, כל את שהפליא במיוחד

השמחה. פשר על לשאול העיז

העמוד, לפני בעצמו התפלל הבעלֿשםֿטוב מורנו
בהם  השמחים החג ניגוני על מאד התפלאו וכולם
הבעלֿשםֿ כשמורנו היה ביותר המופלא הדבר התפלל.
שהיום  להיות שחייב כולם הבינו ואז תחנון, אמר לא טוב

רגיל. בלתי שמחה יום הוא

את  הבעלֿשםֿטוב מורנו הזמין התפילה, אחרי
רגילה. בלתי בשמחה והיה מצוה', ל'סעודת תלמידיו

אמר: הבעלֿשםֿטוב מורנו

הרביעי  ביום הנה המאורות, ניתלו שבו הרביעי ביום
אורי" "קומי העולם 9של את שתאיר חדשה' 'נשמה ירדה

דרך  על מסירותֿנפש לה ותהיה והחסידות, הנגלה בתורת
המשיח. ביאת עד ותצליח החסידות,

$
השבוע.9) אותו של ההפטרה
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âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

[á"ôøú åìñë úìéçú]

ä"á

íéðáøä ,ð"éãéå ,ïåéìò éãéãé ãåáë

éðéâîå éðåàâ ,íéîñøåôîä íéãéñçä

äìäúì íîù òãåð ìàøùéá ,õøà

éðéò ,ïéîéä ãåîò á"åç ,úøàôúìå

íáåè éöôçå íîò éáäåà ,ìàøùé

åéçé íäéìò 'ã à"èéìù

!â"ãä ù"ãçà

,õøàä ïéðá ïø÷ äãåâà úåãåà éúòîù òåîù äðä

íàä äæ ïéðòá úåìàù äîë éúìá÷å .òãà àì äðëåúå

äãåâàä ïëåú éúòãé àì éë íàå ,íäîò óúúùäì

àì øùà äàåø éððä äðîî óãåðä çéøì íðîà ,äúøèîå

äøåú éãîåì ÷éæçäì ù"ùì íúðååë ïéàå ,àéä äùãç

áéçøäì à"ë ,÷"äàá äáéùéä éðáå (ùîî ìäà éáùåé)

øùà ,íùåëøå íçåë íðåä ,ïîöò çëá õøàä úà úåðáìå

øåñéàî ,íéøáãä åëôäð ïôåà äæéàá ,ììë ïéáà àì

,íéðåùàø åøãâù ,øãâ õåøôé øùà äæ àåä éîå ,øúéäì

õøà ìò êåøãì õôçä ìëì çåúô øòù ùòéå ,õøà éãñåî

åéãáò é"ò ,ùã÷ íò åðì øåîàä 'ä ïåöø ãâð ,åðéùã÷

.ò"éæ ò"ð ä"äìì÷åöæ íìåò éðåàâå é÷éãö íéùåã÷ä

íéðáøä úåôúúùä øáã ø÷ù éë ,éðîçðú úçà

øøá ïòîìå .åì äîåãäå äæ ïéðòá åéçé íäéìò 'ã íéàøéäå

øùà 'éù éçëåðä à"éà ç"åå éãéãé éãé éúàìî åðëåúå øáãä

ìòå ,åéèøô ìëá äæ ïéðòá øáãì à"èéìù ø"úë íò äàøúé

.äæá æøãæäì éúù÷á ìãåâ øùà íúáåùú ä"éà òãà åãé

àöîð é"ò íâå ,äæá úö÷ äëåøàá ì"ðä éãéãéì éúáúëå

,òååèìå ,àèéìá à"èéìù íéðáøäì éúáùåäù éúáåùú

.äæ ïéðòá ã"åç åùøã øùà

ù"åã æåò íãéãéå ð"åàë ù"äåãàî ù"äåéçä åìá÷éå

.íãáëîå íøé÷åî

$
  אגרות קודש - מתורגם לאנגלית 

)מתוך הספא "פאופ' גאין - שלום ובאכה" בהוצרת בית חב"ד המאכזי ברא שבע(

 ב"ה  ח' טבת תש"ל
ברוקלין, ניו יורק

 פרופסור זאב גרין
לונדון

ד"ר גרין היקר:

מכתב זה בא לאשר את המברק שהרבי שליט"א שלח זה עתה לך ולמשפחתך, ושכתוב בו 
כדלקמן:

תהא הגעתך לאנגליה בשעה טובה ובהצלחה רבה בענייניך האישיים והכלליים גם יחד. 

בברכה -

בתקווה שהייתה לך ולמשפחתך נסיעה טובה, ושהמברק הגיע אליכם בעתו.

בכל האיחולים הטובים,

בכבוד רב,

 ניסן  מינדל
מזכיר

נ.ב. המברק האמור הוא גם במענה למכתבך מה־14 לדצמבר שהגיע לרבי שליט"א עכשיו. 
בוודאי קיבלת בעתו את המכתב הקודם של הרבי.
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:BLôðá äøeL÷ BLôðå eðzà epðéà(ìåçá ë"ò)

ùâéåúùøô
¥¤´¦¨®§©§−§¨¬§©§«

ãקודש משיחות ãנקודות
"וּיּגׁש נאמר ולכן מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף הּזה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּזמן

"הּמׁשּביר  ׁשהיה יֹוסף, אל נּגׁש ׁשּיהּודה היינּו, יהּודה". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאליו

למעלה  יהּודה יהיה לעתידֿלבא אבל הארץ"; עם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹלכל

"ּתלמּוד  ׁשעכׁשו מה ׁשּזהּו אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּיֹוסף.

"מעׂשה  יהיה ּולעתידֿלבא יֹוסף, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגדֹול",

יהּודה. ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְִֶֶֶָָָּגדֹול",

ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ויהּודה, יֹוסף יתאחדּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולעתידֿלבא

יהּודה  עץ (ו)את יֹוסף עץ את לֹוקח אני "הּנה וּיּגׁש: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדפרׁשת

הּמׁשיח  ׁשּבביאת והיינּו, ּבידי", אחד והיּו אחד לעץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועׂשיתם

ענין  ׁשּזהּו יּגׁשּו", ּבאחד ׁש"אחד ּבאֹופן ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיתאחדּו

יהּודה". אליו ְְִֵַַָָּד"וּיּגׁש

ה'תשכ"ז) חנוכה, שבת מקץ, ש"פ (שיחת

,ïåùàøéðùàìeãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøk äéäå§¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸
éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà E £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

áìøîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

âìéðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé äzrå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-ír ìré ørpäåãìéà-ékéáà-ìà äìrà C §©©−©©¬©¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½

àöîé øLà òøá äàøà ït ézà epðéà ørpäå§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈
:éáà-úàäîàìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå ¤¨¦«§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ

éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr íéávpä©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®
:åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léà ãîr-àìå§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«

áúéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:ärøtâãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬

áð ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáàeìä ¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−
:åéðtîãéìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−

ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬
:äîéøöî éúàäøçé-ìàå eáörz-ìà | äzrå Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ

éðçìL äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦
:íëéðôì íéýìûåáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤

:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«
æúéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàä®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ãקודש משיחות ãנקודות

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

 חומש לקאירה בציבוא 

פאשת ויגש
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ּב'כתר', מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

ריב) עמ' ב מלוקט המאמרים (ספר

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©
:ãîrzééìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéå ©«£«Ÿ§¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½

éðáe äzàéðá éðáe Eðàöå E-øLà-ìëå Eø÷áe E ©¾̈¨¤−§¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤
:CìàéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå ¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−

:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árø̈®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«
áéúBàø íëéðér äpäåéô-ék ïéîéðá éçà éðérå §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−

:íëéìà øaãîäâé-ìk-úà éáàì ízãbäå ©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À¤¨
íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®

:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãéìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ
-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©

:åéøàeöåèéøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå ©¨¨«©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥
:Bzà åéçà eøac ïëæèäòøt úéa òîLð ìwäå ¥½¦§¬¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ

äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàa øîàì¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ
:åéãár éðéráeæéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå §¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ

éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§
:ïrðk äöøà eàáçé-úàå íëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²§¤

õøà áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëézä«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ¤´¤
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöîèéäúéeö äzàå ¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬ª¥−¨

úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàǽŸ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáeëáeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå ¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²
:àeä íëì íéøöî õøà-ìkàëéða ïë-eNriå ¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´

äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì ïziå ìàøNé¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ
:Cøcì äãö íäì ïziåáëLéàì ïúð ílëì ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−

úð ïîéðáìe úìîN úBôìçìL ïóñk úBàî L £¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´¥´¤½¤

:úìîN úôìç Lîçåâëúàæk çìL åéáàìe §¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ§¨¦º¨©³§ŸÆ
øNrå íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNr£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´¦§¨®¦§¤´¤
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

ãë-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøzäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤

:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ
âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨

:íäì ïéîàä-àì ék Baìæëúà åéìà eøaãéå ¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´
-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk̈¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤
éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾

:íäéáà á÷ré çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«
ãקודש משיחות ãנקודות

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ

אין  - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על לכעס לּנּזק ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן אם לׁשאל, ויׁש צב,לּמקֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקייּה",ב) טיבּותא למריּה "חמרא הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי

לֹומר, ויׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח הּטֹוב, ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: דּבּורֿהמתחיל ÙÈ‰'ּתֹוספֹות' ÔÈÚa למי ְְְְִִֵֶַַַַַָ¿«ƒ»»ְִ

.יבר עין טֹוב . . רֹוצה ְִֶֶַָֹׁשהּוא

(14 עמ' ז כרך שיחות (לקוטי

éòéáøçëéç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®
:úeîà íøèa epàøàå äëìàåîàìàøNé òqiå ¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ

íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨®̈©©¦§©´§¨¦½
:÷çöé åéáà éýìûìáìûøNéì | íéýìû øîàiå ¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ

øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìélä úàøîa§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤
:éðpäâéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ¦¥«¦©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøî¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãäìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå:Eäøàaî á÷ré í÷iå §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´
íäéáà á÷ré-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL̈®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À
çìL-øLà úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬
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:Búà úàNì äòøtå-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå ©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤¦§¥¤À§¤
äîéøöî eàáiå ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷réæBzà åéðá éðáe åéða ©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³¨¨Æ¦½
Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−

:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ãקודש משיחות ãנקודות

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz¯"אל ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש מּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי

הרי  - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה

ללא  קׁשייה ועם הּגלּות עם להתמֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוחֹות

ּדוקא רׁש"י: ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מּמּנה. לפחד סּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר

(235 עמ' ל כרך שיחות (לקוטי

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèCBðç ïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®£¬

:éîøëå ïøöçå àelôeéïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe ©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯§¨¦²
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§¨²§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïrðkâéøëùOé éðáe §©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®
:ïøîLå áBéå äeôe òìBzãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèá÷réì äãìé øLà äàì éða | älà §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ
åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈

ìLìLå íéL:Læèïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¦¬§¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ
:éìàøàå éãBøàå éøræéäåLéå äðîé øLà éðáe ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²

øáç äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe éåLéå§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤
:ìàékìîeçéäàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà ©§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´

:Lôð äøNr LL á÷réì älà-úà ãìzå Bzá¦®©¥³¤¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤
èé:ïîéðáe óñBé á÷ré úLà ìçø éðaëãìeiå §¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«©¦¨¥´

-úa úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

àëéçà ïîrðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´

:cøàå íétçå íétî LàøåáëøLà ìçø éða älà ¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬
:øNr äraøà Lôð-ìk á÷réì ãléâëïã-éðáe ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬¨¨«§¥−̈

:íéLçãë:ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«
äëBza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®

:äráL Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzååë-ìk ©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«¨
àöé äîéøöî á÷réì äàaä Lôpäãálî Bëøé é Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½¦§©−

:LLå íéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLðæëóñBé éðáe §¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«§¥¬¥²
Lôpä-ìk íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦¨©¤¯¤

:íéráL äîéøöî äàaä á÷ré-úéáìñ §¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«
ãקודש משיחות ãנקודות

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈

„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י) ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְִִֶַַ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהׁשלימה

ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה מצרים ּגלּות ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמּטרה

לספירת  רֹומזת ּבכלל ואּׁשה העם". "וּיאמן - יהּודי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

מחּדירה  היא ּכי זאת", ּכל "ואמּונה ׁשּנקראת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמלכּות,

וקּימים  חּיים העֹולמֹות ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנׁשמֹות

ואף  עֹולמים". ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמּמלכּותֹו

ּבני  אצל האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹוכבד

אמּונה  ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

(223 עמ' כ כרך שיחות (לקוטי

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©®̈©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàaáìäð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¨¬¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå eéä̈®§Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

âì-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©
:íëéNrnãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåE ©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤̧Æ

eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå eðéøeòpî¦§¥´§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®
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iriayאכד - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa eáLz øeára©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦
:ïàö ärø-ìkæîàäòøôì ãbiå óñBé àáiå ¨¬Ÿ¥«Ÿ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼

÷áe íðàöå éçàå éáà øîàiåíäì øLà-ìëå íø ©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½
:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàî eàaáäö÷îe −̈¥¤´¤§®̈©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´

:ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ
âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´

éãár ïàö ärø äòøt-ìà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©
:eðéúBáàãeðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå £¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼

éãárì øLà ïàvì ärøî ïéà-ékãáë-ék E ¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬
éãár àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøäE ¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−

:ïLb õøàaäøîàì óñBé-ìà äòøt øîàiå §¤¬¤«¤©´Ÿ¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ
éáàéçàå Eéìà eàa E:Eåéðôì íéøöî õøàE ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´

éáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåäéçà-úàå EE ¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤©¤®
ìéç-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥©½¦

:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNåæóñBé àáiå §©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ
Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤

:ärøt-úà á÷réçá÷ré-ìà äòøt øîàiå ©«£−Ÿ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ
éiç éðL éîé änk:Eèäòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¾̈§¥−§¥¬©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
ìL éøeâî éðL éîéíérøå èrî äðL úàîe íéL §¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−¨®̈§©´§¨¦À

éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä̈Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´
:íäéøeâî éîéa éúáàéäòøt-úà á÷ré Cøáéå £Ÿ©½¦¥−§«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ

:ärøô éðôlî àöiå©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
ãקודש משיחות ãנקודות

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿
יֹוסף,(רש"י) ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמסּתּבר

ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואףֿעלּֿפיֿכן

היה  ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול טרּוד היה יֹוסף ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעּמֹו:

ׁשּתהיה  רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה להקּדיׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

ּבעּסּוקים  טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹיׁשיבה

ורק  א להתמּסר יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָאחרים,

הּתֹורה. ְִַָללּמּוד

(828 עמ' ג כרך שיחות (לקוטי

éòéáùàéïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧
õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà íäì̈¤³£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤

:ärøô äeö øLàk ññîrøáéóñBé ìkìëéå ©§§¥®©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ

íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤
:óhä éôìâéãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå §¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬

ïrðk õøàå íéøöî õøà dìzå ãàî árøä̈«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©
:árøä éðtîãéóñkä-ìk-úà óñBé èwìéå ¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ

øáMa ïrðk õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤
äúéa óñkä-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤©¤−¤¥¬¨

:ärøôåèõøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå ©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤
-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl̈´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−
:óñk ñôà-íà íëéð÷îaæéíäéð÷î-úà eàéáiå §¦§¥¤®¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»

äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

:àåää äðMa íäð÷î-ìëaçéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´
Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

:eðúîãàå eðúiåb-íàèééðérì úeîð änìE ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À
eðúîãà-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−
äòøôì íéãár eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ëäòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ
íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî-ék¦¨«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−

:ärøôì õøàä éäzå árøäàëírä-úàå ¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈
-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørì Búà øéárä¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©

:eäö÷áë÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø ¨¥«©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ
ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî íéðäkì©«Ÿ£¦¹¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³
:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìr äòøt íäì̈¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«

âëíBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úàãëúéLéîç ízúðe úàeáza äéäå ¤¨«£¨¨«§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−
äãOä òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå äòøôì§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯
:íëtèì ìëàìå íëézáa øLàìå íëìëàìe§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«
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xihtn - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråë÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

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
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ(יח ׁשל (מד, צּדיקֹו לרּבי, נּגׁש יהּודי «ƒ«≈»¿»ְִִִִֶַַַָ

ואֹומר: הּצּדיק) (יֹוסף ‡„ÈBעֹולם Èa,אדֹוני הּוא הּצּדיק - ְִֵֵַַָƒ¬ƒֲִִַַ

לבּקׁש אני רּׁשאי ולכן אליו, ּומתּבּטל אליו מקּׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻאני

מּמּנּו. הׁשּפעה (ּבי) ּבתֹוכי ׁשּימׁשEc·Úa Et‡ ¯ÁÈ Ï‡Â- ְְְִִִֶֶַַָָֻ¿«ƒ««¿¿«¿∆
עם  זמּנֹו את מבזּבז ׁשאני ּכ על הּצּדיק יתרעם נא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאל

ׁשּלי. חסרֹותֿהער Ú¯Ùk‰הּבּקׁשֹות EBÓÎ Èk רֹומז ּפרעה - ְִֶֶֶַַַָָƒ»¿«¿…ְֵַֹ

לגּבי  נהֹורין". ּכל מיּניּה ואתּגלין "ּדאתּפריעּו הּקּב"ה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעל

ּתרעמת, ׁשּי לא להיטיב, הּטֹוב וטבע הּטֹוב עצם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקּב"ה,

ּכן. הּצּדיק אצל ְִֵֵֶַַַואף

(162 עמ' ב מנחם (תורת

øéèôîäëéðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½
:ärøôì íéãár eðééäååë÷çì óñBé dúà íNiå §¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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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 ùâéå úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìåæì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
æèãçà õò Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå§©¨´¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈

ìàøNé éðáìå äãeäéì åéìò áúëe§³Ÿ¨¨Æ¦«½̈§¦§¥¬¦§¨¥−
åéìò áBúëe ãçà õò ç÷ìe åéøáç£¥¨®§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈
ìàøNé úéa-ìëå íéøôà õò óñBéì§¥Æ¥´¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−

:åéøáçæéeéäå ãçà õòì Eì ãçà-ìà ãçà íúà áø÷å £¥¨«§¨©̧Ÿ¹̈¤¨¯¤¤¨²§−§¥´¤¨®§¨¬
:Eãéa íéãçàìçééìà eøîàé øLàëåøîàì Enò éða E ©«£¨¦−§¨¤«§©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−¥®Ÿ

:Cl älà-äî eðì ãébú-àBìäèééðãà øîà-äk íäìà øac £«©¦¬−̈¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´
éèáLå íéøôà-ãéa øLà óñBé õò-úà ç÷ì éðà äpä ýåýé¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©¤¥³¥Æ£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬
õòì íúéNòå äãeäé õò-úà åéìò íúBà ézúðå åøáç ìàøNé¦§¨¥−£¥¨®§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´§À̈©«£¦¦Æ§¥´

:éãéa ãçà eéäå ãçàëíäéìò ázëz-øLà íéöòä eéäå ¤½̈§¨¬¤−̈§¨¦«§¨¸¨«¥¦¹£¤¦§¯Ÿ£¥¤²
:íäéðéòì Eãéaàëäpä ýåýé éðãà øîà-äk íäéìà øaãå §¨«§−§¥«¥¤«§©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧

íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî ìàøNé éða-úà ç÷ì éðà£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´¦§¨¥½¦¥¬©¦−£¤´¨«§¨®
:íúîãà-ìà íúBà éúàáäå áéáqî íúà ézöa÷å§¦©§¦³Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈¤©§¨¨«

áëãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâì íúà éúéNòå§¨¦´¦ÂŸÂ̈§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²
ì ãBò eéäé àìå Cìîì ílëì äéäéãBò eöçé àìå íéBâ éðL ¦«§¤¬§ª¨−§¤®¤§³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½§¸Ÿ¥¨¬²

`xenl iy
,ãçà õò (æè.õò úëéúç,"åéøáç ìàøNé éðáìå äãeäéì" ¥¤¨£¦©¥¦¨§¦§¥¦§¨¥£¥¨

ïéîéða èáLå äãeäé èáL ìò æîø àeäå .õòä ìò ázëz älàä íélnä úà¤©¦¦¨¥¤¦§Ÿ©¨¥§¤¤©¥¤§¨§¥¤¦§¨¦

.úçà úeëìîì eøaçúäLìàøNé úéa ìëå íéøôà õò óñBéì" ¤¦§©§§©§©©§¥¥¤§©¦§¨¥¦§¨¥
,"åéøáçeøaçúäL íéèáL äòLz øàLe íéøôà èáL ìò æîø àeäå £¥¨§¤¤©¥¤¤§©¦§¨¦§¨§¨¦¤¦§©§

.úçà úeëìîì,íúà áø÷å (æé §©§©©§¨©Ÿ¨
.äæ ìà äæ íéöòä úà áø÷zeéäå §¨¥¤¨¥¦¤¤¤§¨

,Eãéa íéãçàìíéöòä eéäiLk ©£¨¦§¨¤§¤¦§¨¥¦

õò eéäiL íúBà øaçà éðà Eãéa§¨§£¦£©¥¨¤¦§¥

.ñð Cøãa ,ãçàóñBé õò (èé ¤¨§¤¤¥¥¥
,íéøôà ãéa øLàúeëìî èáL £¤§©¤§©¦¥¤©§

.íéøôà ãéa àéä øLà óñBéézúðå ¥£¤¦§©¤§©¦§¨©¦
,åéìò íúBàíéèáMä úà ïzàå ¨¨¨§¤¥¤©§¨¦

.Bzà øLà,äãeäé õò úà £¤¦¤¥§¨
.äãeäé èáL íò eøaçúiL¤¦§©§¦¥¤§¨

,ãçà õòì íúéNòåéðàå ©£¦¦§¥¤¨©£¦

mixn zxhr
åè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåéà 'ä eäàøäL øçà ¯úBîöòä eéçé C ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©©¤¤§¨¥¦§¨£¨

éà eäàøä ,çeøä ía àáúå úBLáéääiçúa ãîBòä äfä éììkä óebä âäðúé C ©§¥§¨Ÿ¨¨©¤§¨¥¦§©¥©©§¨¦©¤¨¥©§¦¨

éà eðéä ,ãBò úeîé àlL ïôBàaúà äiçnä çeø àeäL äëeìnä úâäðä äéäz C §¤¤Ÿ¨©§¥¦§¤©§¨©©§¨¤©©§©¨¤

éàå éììkä óebäLôpa äfL åéúBöîe BúøBz úøéîL éãé-ìò 'ä ìà eáeLé C ©©§¨¦§¥¨¤©§¥§¦©¨¦§¨¤¤©¤¤

:úéììkä äiåba úìkNnäæèäzàå ©©§¤¤©§¦¨©§¨¦§©¨´
Eì-ç÷ íãà-ïáúëéúçãçà õò ¤¨À̈©§Æ£¦©¥´¤½̈

åéìò áúëeúBlnäéðáìå äãeäéì §³Ÿ¨¨Æ©¦¦«½̈§¦§¥¬
åéøáç ìàøNé,éålîe ïéîéða èáMî ¦§¨¥−£¥¨®¦¥¤¦§¨¦¦¥¦

,äãeäéì eøaçúäLç÷ìeãBòõò ¤¦§©§¦¨§©Æ¥´
åéìò áBúëe ãçàíélnäóñBéì ¤½̈§´¨À̈©¦¦§¥Æ

èáMä Làøíéøôà õòóñBiî àaä Ÿ©¥¤¥´¤§©½¦©¨¦¥

åéøáç ìàøNé úéa-ìëåìò ænøì §¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«§©¥©

úBéäì Bnò eøaçúäL íéèáMä øàL§¨©§¨¦¤¦§©§¦¦§

:BzìLîî úçzæéáø÷åáø÷zíúà ©©¤§©§§¨©̧§¨¥Ÿ¹̈
ãçà-ìà ãçàíéàøð úBéäìEì ¤¨¯¤¤¨²¦§¦§¦§−

ãçà õòìñð ét ìò ãçé eøaçúé ék §¥´¤®̈¦¦§©§©©©¦¥

Eãéa íéãçàì eéäå:úîàaçé §¨¬©«£¨¦−§¨¤«¤¡¤

éìà eøîàé øLàëåEnò éða E §©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−
àBìä øîàìL éeàøäîeðì ãébú- ¥®Ÿ£«¥¨¨¤©¦¬−̈

:Cl älà-äîèéíäìà øac ¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À
à äpä ýåýé éðãà øîà-äkéð «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧

úà ç÷ìíòøLà óñBé õò- Ÿ¥¹©¤¦¥³¥Æ£¤´
ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−
-úà åéìò íúBà ézúðå åøáç£¥®̈§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤
ãçà õòì íúéNòå äãeäé õò¥´§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈

:éãéa ãçà eéäåúéøçàa øîBìk §¨¬¤−̈§¨¦«§©§©£¦

íéèáMä úøNò eöa÷úé íéîiä©¨¦¦§©§£¤¤©§¨¦

óñBé ìâc úçz ,íéçcpäå íéãáBàä̈§¦§©¦¨¦©©¤¤¥

óBñàé øLà óñBé ïa çéLî àeäL¤¨¦©¤¥£¤¤¡

éðMä õòä ìLî äéä äfL ,íéçcpä©¦¨¦¤¤¨¨§©¨¥©¥¦

ìàøNé úéa ìëìe íéøôà õò óñBéì§¥¥¤§©¦§¨¥¦§¨¥

Ck-øçàå ,õ÷ úòa åéìò eøaçúiL¤¦§©§¨¨§¥¥§©©¨

,øák íéöa÷pä äãeäé éða íb eãçàúé¦§©£©§¥§¨©¦§¨¦§¨

.BzìLîîe BèáL úçz úBéäìëeéäå ¦§©©¦§¤§©§§¨¸
íéöòäíääázëz-øLà ¨«¥¦¹¨¥£¤¦§¯Ÿ
íäéìòíæçàz ,älàä íéøácä:íäéðéòì Eãéaàëíäéìà øaãåEãéa íää íéöòä æçàz úòaéða-úà ç÷ì éðà äpä äåäé éðãà øîà-äk £¥¤²©§¨¦¨¥¤Ÿ£¥§¨«§−§¥«¥¤«§©¥´£¥¤À§¥¤¡Ÿ¨¥¦¨¥§¨§«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´

íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî ìàøNé,áéáñ úBöøàä ìà Ck-øçà eøftúð íMîe:íúîãà-ìà íúBà éúàáäå áéáqî íúà ézöa÷åáëúòa ¦§¨¥½¦¥¬©¦−£¤´¨«§¨®¦¨¦§©§©©¨¤¨£¨¨¦§¦©§¦³Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈¤©§¨¨«§¥

õøàa eéäLíúà éúéNòåeéäéåì ãBò eéäé àìå Cìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâìíéBâ éðLeãáòé ílk ék ¤¨¨¨¤§¨¦´¦ÂŸÂ̈§¦§§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤§³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½¦ª¨©©§

'ä úàì ãBò eöçé àìåãBò úBëìîî ézLøçà ílk eëLné ãåc ïa CBìîiLk Ck-øçà ïéáe ,íéøôà øçà äãeäé CLné óñBé ïa çéLî CBìîiL úòa ïéa ék ¤§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«¦¥§¥¤¦§¨¦©¤¥¦¨¥§¨©©¤§©¦¥©©¨§¤¦§¤¨¦¦¨§ª¨©©
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אכז

ì:ãBò úBëìîî ézLâëeànhé àìå ¦§¥¬©§¨−«§¯Ÿ¦©§´
ìëáe íäéöewLáe íäéìelâa ãBòÀ§¦«¥¤Æ§¦´¥¤½§−Ÿ
ìkî íúà ézòLBäå íäéòLt¦§¥¤®§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ
ézøäèå íäá eàèç øLà íäéúáLBî«§«Ÿ¥¤Æ£¤´¨«§´¨¤½§¦«©§¦³
íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íúBà¨Æ§¨«¦´§½̈©«£¦¾¤«§¤¬¨¤−

:íéäìàìãëílëì äéäé ãçà äòBøå íäéìò Cìî ãåã écáòå ¥Ÿ¦«§©§¦³¨¦Æ¤´¤£¥¤½§¤¬¤−̈¦«§¤´§ª¨®
:íúBà eNòå eøîLé éúBwçå eëìé éètLîáeäëeáLéå §¦§¨©´¥¥½§ª©¬¦§§−§¨¬¨«§¨«§´

dá-eáLé øLà á÷òéì écáòì ézúð øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤³¨©̧¦Æ§©§¦´§©«£½Ÿ£¤¬¨«§−̈
íìBò-ãò íäéðá éðáe íäéðáe änä äéìò eáLéå íëéúBáà£«¥¤®§¨«§´¨¤¿¨¥Â¨§¥¤º§¥³§¥¤Æ©½̈

:íìBòì íäì àéNð écáò ãåãååëíBìL úéøa íäì ézøëå §¨¦´©§¦½¨¦¬¨¤−§¨«§¨«©¦³¨¤Æ§¦´¨½
ézúðå íúBà éúéaøäå íézúðe íúBà äéäé íìBò úéøa§¦¬−̈¦«§¤´¨®§©¦Æ§¦§¥¦´½̈§¨«©¦¯

:íìBòì íëBúa éLc÷î-úàæëéúééäå íäéìò éðkLî äéäå ¤¦§¨¦²§−̈§¨«§¨¨³¦§¨¦Æ£¥¤½§¨¦¬¦
:íòì éì-eéäé änäå íéäìàì íäìçëéðà ék íéBbä eòãéå ¨¤−¥«Ÿ¦®§¥−¨¦«§¦¬§¨«§¨«§Æ©¦½¦ µ£¦´

:íìBòì íëBúa éLc÷î úBéäa ìàøNé-úà Lc÷î ýåýé§Ÿ̈½§©¥−¤¦§¨¥®¦«§¯¦§¨¦²§−̈§¨«

`xenl iy
.úçà úeëìîì íøaçà,ãåc écáòå (ãëòøfî àaL ,çéLnä Cìî £©§¥§©§©©§©§¦¨¦¤¤©¨¦©¤¨¦¤©

.ãåc,á÷òéì écáòì ézúð øLà (äëä"á÷ä çéèáä á÷òélL ¨¦£¤¨©¦§©§¦§©£Ÿ¤§©£Ÿ¦§¦©

äné zöøôe" íéøöî éìa äëøaä©§¨¨§¦§¨¦¨©§¨¨¨

"äaâðå äðôöå äîã÷åziy`xa) ¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨

.(ci,gk,íBìL úéøa (åë§¦¨
.íBìLa íöøàa eáLiL,íézúðe ¤¥§§©§¨§¨§©¦

eæeæé àìå ,íîB÷îa íúBà òa÷àå§¤§©¨¦§¨§Ÿ¨

.íMîíëBúa éLc÷î úBéäa ¦¨¦§¦§¨¦§¨
,íìBòìéLc÷î úBéäì ãéîúiLk §¨§¤©§¦¦§¦§¨¦

é æà ,íìBòì íëBúaéðàL íéBbä eòã §¨§¨¨¥§©¦¤£¦

.énò úBéäì ìàøNé úà ézLc÷ä 'ä¦§©§¦¤¦§¨¥¦§©¦

mixn zxhr
:ãåc úéaâëíäéìelâa ãBò eànhé àìåïBLàø úéa éîéákíäéöewLáe ¥¨¦§¯Ÿ¦©§´À§¦«¥¤Æ§¦¥©¦¦§¦´¥¤½

íäéòLt ìëáeéðL úéa éîéákíäéúáLBî ìkî íúà ézòLBäå §−Ÿ¦§¥¤®§¦¥©¦¥¦§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ«§«Ÿ¥¤Æ

äæ ììâáe íéBbä ïéa eøbLøLà ¤¨¥©¦¦§©¤£¤´
íäá eàèçCk-øçàåézøäèå ¨«§´¨¤½§©©¨§¦«©§¦³

íúBàãòíòì éì-eéäåéa ïéîàäì ¨Æ©§¨«¦´§½̈§©£¦¦

ìåéúBöî øBîLíäì äéäà éðàå §¦§¦§©©«£¦¾¤«§¤¬¨¤−
íéäìàì,úéqð äçbLäa âäðúäì ¥Ÿ¦«§¦§©¥§©§¨¨¦¦

:æàåãëãåã écáòåçéLnä Cìî §¨§©§¦³¨¦Æ¤¤©¨¦©

äéäé ãåc òøfî àaäíäéìò Cìî ©¨¦¤©¨¦¦§¤¤´¤£¥¤½
äòBøåâéäðîeílëì äéäé ãçà §¤¬©§¦¤−̈¦«§¤´§ª®̈

eøîLé éúBwçå eëìé éètLîáe§¦§¨©´¥¥½§ª©¬¦§§−
álaíúBà eNòå:ìòBôaäë ©¥§¨¬¨«§©

ézúð øLà õøàä-ìò eáLéå§¨«§´©¨À̈¤£¤³¨©̧¦Æ
dá-eáLé øLà á÷òéì écáòì§©§¦´§©«£½Ÿ£¤¬¨«§−̈
änä äéìò eáLéå íëéúBáà£«¥¤®§¨«§´¨¤¿¨¥Â¨
íìBò-ãò íäéðá éðáe íäéðáe§¥¤º§¥³§¥¤Æ©½̈
íìBòì íäì àéNð écáò ãåãå§¨¦´©§¦½¨¦¬¨¤−§¨«

:ãåc òøfî äëeìnä ÷Bñôz àìåë Ÿ¦§©§¨¦¤©¨¦

íBìL úéøa íäì ézøëåeáLiL §¨«©¦³¨¤Æ§¦´¨½¤¥§

íBìLa íöøàaäéäé íìBò úéøa §©§¨§¨§¦¬¨−¦«§¤´
íúBàíänò äéäéíézúðeïzà ®̈¦§¤¦¨¤§©¦Æ¤¥

íMî eæeæé àìå íîB÷îa íúBà¨¦§¨§Ÿ¨¦¨

-úà ézúðå íúBà éúéaøäå§¦§¥¦´½̈§¨«©¦¯¤
íìBòì íëBúa éLc÷îáøçz àìå ¦§¨¦²§−̈§¨«§Ÿ¤¡©

:ãBòæëéðkLî äéäåéúðéëL ïkLî §¨¨³¦§¨¦Æ¦§©§¦¨¦

äéäéíäì éúééäå íäéìò ¦§¤£¥¤½§¨¦¬¦¨¤−
íéäìàìòéLBäìe øBæòìíòì éì-eéäé änäåìå éa ïéîàäì:éúBöî øBîLçëìàøNé-úà Lc÷î ýåýé éðà ék íéBbä eòãéåénò úBéäìúBéäa ¥«Ÿ¦®©£§¦©§¥−¨¦«§¦¬§¨«§©£¦¦§¦§¦§©§¨«§Æ©¦½¦ µ£¦´§Ÿ̈½§©¥−¤¦§¨¥®¦§©¦¦«§¯
éLc÷îéLc÷î ãéîúzLk:íìBòì íëBúa ¦§¨¦²§¤©§¦¦§¨¦§−̈§¨«

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¦§£
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אכח

æîçëéçéåäøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−
áL åéiç éðL á÷ré-éîé éäéå äðLíéðL ò ¨®̈©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½

:äðL úàîe íéraøàåèëìàøNé-éîé eáø÷iå §©§¨¦¬§©−¨¨«©¦§§´§¥«¦§¨¥»
àð-íà Bì øîàiå óñBéì Bðáì | àø÷iå úeîì̈¼©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤Æ¦¨̧

éðéra ïç éúàöîéëøé úçz Eãé àð-íéN E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®
éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnr úéNrå§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦

:íéøöîaìéðúàNðe éúáà-ír ézáëLå §¦§¨«¦§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ
äNrà éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬

:EøáãëàìeçzLiå Bì òáMiå éì äráMä øîàiå ¦§¨¤«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬
:ähnä Làø-ìr ìàøNéô(éåì)çîàéäéå ¦§¨¥−©¬Ÿ©¦¨«©§¦À

éáà äpä óñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçàE ©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©´Ÿ¤§¥½¦¥¬¨¦−
-úàå äMðî-úà Bnr åéðá éðL-úà çwiå äìçŸ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−§¤

:íéøôàáða äpä øîàiå á÷réì ãbiåàa óñBé E ¤§¨«¦©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´
éìà:ähnä-ìr áLiå ìàøNé ÷fçúiå Eâøîàiå ¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«©³Ÿ¤

õøàa æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷ré©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−§¤´¤
:éúà Cøáéå ïrðk(ìàøùé)ãEøôî éððä éìà øîàiå §¨®©©§−̈¤Ÿ¦«©´Ÿ¤¥©À¦«§¦³©§§Æ
ézúðe Eúéaøäå-úà ézúðå íénr ìä÷ì E §¦§¦¦½§©¦−¦§©´©¦®§¨̧©¦¹¤

éøçà Erøæì úàfä õøàä:íìBò úfçà E ¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬¨«
äéðá-éðL äzråíéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦

éìà éàa-ãräMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½
:éì-eéäé ïBòîLå ïáeàøkå-øLà EzãìBîe ¦§¥¬§¦§−¦«§¦««©§§²£¤

eàøwé íäéçà íL ìr eéäé Eì íäéøçà zãìBä©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´¥¯£¥¤²¦¨«§−
:íúìçðaæìçø éìr äúî ïctî éàáa | éðàå §©«£¨¨«©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹

ïrðk õøàaàáì õøà-úøák ãBòa Cøca §¤³¤§©̧©Æ©¤½¤§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ
úéa àåä úøôà Cøãa íM äøa÷àå äúøôà¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤¤§½̈¦−¥¬

:íçìç-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå ¨«¤©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦
:älàè-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå ¥«¤©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©

:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå äæa íéýìû éì¦¬¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

: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©¨§¨§©¥©©¨

הצדקה,  בנתינת  ימהאו  מרוחא,  שכבא  וכיוון  באכה",  לכם  "והאיקותי  עתה  ינגנו 
ולהתכונן לשבת קודש, שתהיה שבת מבואכת,  נדיב,  ובלב  ביד פתוחה  כרמוא, 

ו"מיניה מתבאכין כולהו יומין"
משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח

 קאירת התואה למנחת שבת קודש 
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש - בערים שונות בעולם 
זמני יום ארשון ויום שבת

)ח( = שעון חואף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:376:398:318:339:079:1010:0010:0212:1112:1416:4416:4817:1317:1716:2817:28באר שבע )ח(

6:406:428:318:349:089:1110:0010:0312:1012:1316:4316:4717:0917:1316:1317:24חיפה )ח(

6:376:398:298:329:069:089:5810:0112:0912:1216:4716:5117:1017:1416:1017:25ירושלים )ח(

6:396:418:318:349:089:1110:0010:0312:1112:1416:4316:4617:1117:1516:2417:26תל אביב )ח(

7:447:458:589:019:479:4910:3110:3312:2512:2816:0516:1016:4416:4915:5117:03אוסטריה, וינה )ח(

5:566:008:488:529:369:4010:5210:5513:5714:0020:4520:4621:1721:1920:2721:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:407:418:599:029:469:4910:3110:3412:2712:3016:1516:1916:5216:5616:0017:10אוקראינה, אודסה )ח(

7:187:198:328:359:219:2310:0510:0711:5912:0215:4015:4516:1916:2315:2616:38אוקראינה, דונייצק )ח(

7:307:328:448:469:339:3510:1710:1912:1012:1315:4915:5416:2816:3315:3516:48אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:048:059:119:1310:0310:0510:4510:4712:3512:3816:0716:1216:4816:5315:5317:08אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:587:599:049:069:569:5810:3810:4012:2812:3115:5816:0316:4016:4415:4417:00אוקראינה, קייב )ח(

7:047:069:079:109:419:4410:3610:3912:5212:5517:4117:4518:0818:1117:2418:22איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

8:028:039:259:2710:1110:1310:5610:5912:5312:5616:4816:5217:2117:2616:3117:39איטליה, מילאנו )ח(

6:106:138:398:429:109:1310:1310:1612:4512:4718:1818:2118:4218:4518:0318:55אקוואדור, קיטו )ח(

5:405:448:318:349:159:1810:2910:3213:3013:3320:0920:1120:3920:4119:5120:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:116:169:039:079:5610:0011:1411:1714:2314:2621:1921:2121:5521:5721:0322:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:247:269:039:059:449:4610:3310:3512:3712:4016:4916:5317:2117:2516:3417:37ארה״ב, בולטימור )ח(

7:187:198:538:559:359:3710:2310:2612:2612:2916:3416:3817:0717:1116:1917:24ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:197:208:548:569:369:3810:2410:2612:2612:2916:3416:3917:0717:1116:2017:24ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:008:019:319:3310:1410:1611:0111:0413:0213:0517:0517:0917:3917:4316:5117:56ארה״ב, דטרויט )ח(

7:157:179:109:139:469:4910:3910:4212:5212:5417:3017:3317:5718:0017:1418:11ארה״ב, האוסטון )ח(

6:556:578:448:469:229:2410:1310:1612:2212:2516:4916:5317:1917:2316:3517:34ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:057:079:079:099:419:4410:3610:3812:5112:5417:3717:4118:0418:0717:2218:18ארה״ב, מיאמי )ח(

7:167:178:498:529:329:3410:2010:2212:2212:2516:2816:3217:0117:0516:1317:18ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:417:439:179:199:5910:0110:4710:5012:5012:5316:5917:0317:3217:3616:4417:48ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:177:188:498:519:329:3410:1910:2212:2112:2416:2516:2916:5917:0316:1017:16ארה״ב, שיקגו )ח(

5:596:038:408:439:149:1710:2210:2513:0513:0819:0619:0819:3219:3418:5019:44בוליביה, לה-פס )ח(

8:468:479:499:5110:4210:4411:2411:2613:1213:1516:3916:4417:2117:2616:2517:42בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:448:459:499:5110:4110:4311:2311:2513:1313:1616:4116:4617:2317:2816:2717:43בלגיה, בריסל )ח(

5:195:238:048:088:418:449:519:5412:4112:4418:5919:0119:2219:2418:3819:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:095:127:547:578:308:339:399:4312:2912:3218:4118:4319:0819:1018:2519:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:058:069:079:1010:0110:0310:4210:4412:3012:3315:5816:0316:3816:4315:4516:59בריטניה, לונדון )ח(

8:248:259:189:2010:1510:1710:5410:5612:3912:4215:5315:5916:3916:4415:4317:01בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:179:159:1710:1010:1110:5010:5212:3712:3915:5816:0316:4116:4615:4317:02גרמניה, ברלין )ח(

8:248:259:319:3310:2210:2411:0511:0712:5512:5816:2716:3217:0817:1316:1317:28גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:145:178:018:048:388:429:499:5312:4212:4519:0819:1019:2919:3118:4519:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:097:119:199:229:529:5410:4910:5113:0813:1118:0818:1118:3318:3717:5318:47הודו, מומבאי )ח(

7:047:069:159:179:479:5010:4410:4713:0513:0718:0518:0918:3118:3417:5018:44הודו, פונה )ח(

7:307:328:478:499:359:3710:1910:2212:1412:1715:5716:0216:3516:4015:4316:54הונגריה, בודפשט )ח(
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*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש - בערים שונות בעולם 
זמני יום ארשון ויום שבת

)ח( = שעון חואף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:247:258:589:009:409:4210:2810:3112:3012:3316:3716:4217:1017:1516:2317:27טורקיה, איסטנבול )ח(

7:397:419:209:2310:0010:0310:5010:5212:5512:5817:1117:1517:4317:4716:5717:59יוון, אתונה )ח(

7:497:519:079:109:559:5710:4010:4212:3512:3816:2016:2516:5817:0216:0617:16מולדובה, קישינב )ח(

7:077:109:179:209:509:5210:4610:4913:0613:0918:0518:0818:3018:3417:5018:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:394:437:287:338:328:369:529:5613:0813:1120:2020:2121:0021:0120:0321:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:526:548:518:539:269:2810:2010:2212:3412:3717:1517:1917:4317:4617:0017:57נפאל, קטמנדו )ח(

7:347:369:119:139:529:5410:4110:4312:4412:4716:5416:5917:2717:3116:3817:43סין, בייג'ין )ח(

7:037:069:319:3410:0210:0511:0411:0713:3513:3819:0619:0919:3019:3318:5019:42סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:468:448:469:389:4010:1910:2112:0612:0915:2715:3316:1116:1615:1416:32פולין, ורשא )ח(

5:435:478:218:248:548:5710:0010:0312:4012:4318:3318:3618:5819:0118:1819:11פרו, לימה )ח(

8:208:229:429:4510:2910:3111:1411:1613:1113:1417:0117:0617:3817:4216:4717:56צרפת, ליאון )ח(

8:438:449:559:5710:4510:4711:2811:3113:2113:2417:0017:0517:3817:4316:4417:57צרפת, פריז )ח(

6:016:048:268:298:579:009:5810:0112:2712:2917:5217:5518:1618:1917:3718:28קולומביה, בוגוטה )ח(

7:507:519:179:2010:0210:0410:4810:5112:4812:5116:4916:5317:2117:2516:3117:38קנדה, טורונטו )ח(

7:337:348:568:589:429:4410:2710:3012:2412:2716:1716:2216:5216:5716:0217:10קנדה, מונטריאול )ח(

6:516:538:388:419:169:1910:0710:1012:1512:1816:4016:4417:1017:1416:2517:25קפריסין, לרנקה )ח(

9:209:2010:0710:0911:0611:0811:4411:4613:2613:2916:3316:3817:2117:2616:1917:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:598:599:419:4310:4210:4411:1911:2213:0013:0216:0416:1016:5016:5515:4717:13רוסיה, מוסקבה )ח(

8:078:089:249:2610:1210:1410:5610:5912:5112:5416:3616:4017:1417:1816:2217:32רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:128:139:299:3110:1710:1911:0111:0412:5612:5916:4516:5017:1817:2316:2617:37שוויץ, ציריך )ח(

6:396:418:558:579:269:2910:2510:2812:4812:5117:5818:0118:2218:2617:4218:35תאילנד, בנגקוק )ח(

סדא מצות הדלקת נאות לשבת קודש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד עם 

אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל בספק, 

אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל ח"ו 

את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר שם עד 

לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

 לוח זמנים 
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סדא הדלקת נאות חנוכה

זמן הדלקת הנרות הוא משקיעת החמה. בדיעבד אפשר להדליק במשך כל הלילה - ואם בני־הבית ערים, 

אפשר גם לברך.

ה'שמש' צריך לעמוד מעל שאר הנרות, כדי שיהיה ניכר שאינו בכלל נרות המצוה. הנרות צריכים לדלוק 

לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.

אפשר להדליק בכל סוגי הנרות. מצוה מן המובחר להדליק בשמן־זית ובפתילות.

 - השמיני  היום  עד  וכו'  שניים  השני  ביום  אחד,  נר  הראשון  ביום  החנוכיה.  בימין  מציבים  הנרות  את 

שמונה נרות. סדר ההדלקה הוא משמאל לימין, כלומר - תמיד מדליקים קודם את הנר השמאלי (החדש) 

וממשיכים להדליק משמאל לימין. הנר הימני יהיה תמיד האחרון להדלקה.

לאחר שמסיימים להכין את הנרות להדלקה, אם נרות רגילים או כוסיות שמן־זית וכיוצא בזה, אומרים 

את ברכות ההדלקה. בפעם הראשונה שמדליקים השנה (אפילו אם זה באמצע החנוכה), מברכים שלוש 

ברכות. ואילו בשאר ימי החנוכה מברכים רק שתי ברכות (וכנ"ל - את הברכה השלישית - "שהחיינו" 

- מברכים רק בפעם הראשונה). לאחר שמסיימים את אמירת הברכות מדליקים את הנרות באמצעות 

ה'שמש' (אותו מדליקים ראשון). לאחר ההדלקה שרים את נוסח "הנרות הללו".

באכות הדלקת נאות חנוכה
לפני הדלקת הנרות מברכים:

נּו ְלַהְדִליק  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך  ַאּתָ ּבָ
ה: ֵנר ֲחנּוּכָ

ִמים ָהֵהם  ּיָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו, ּבַ ה ִנּסִ ָעׂשָ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך  ַאּתָ ּבָ
ה: ְזַמן ַהּזֶ ּבִ

בערב הראשון (או כשמדליקים בפעם הראשונה השנה) מוסיפים ומברכים:

ה: יָענּו ִלְזַמן ַהּזֶ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

לאחר הדלקת הנרות אומרים:

ְפָלאֹות,  ַהּנִ ְוַעל  ים,  ּסִ ַהּנִ ְוַעל  ׁשּועֹות,  ַהּתְ ַעל  ַמְדִליִקין  ָאנּו  לּו  ַהּלָ רֹות  ַהּנֵ
ים. ְוָכל  דֹוׁשִ ֲהֶניָך ַהּקְ ה, ַעל־ְיֵדי ּכֹ ְזַמן ַהּזֶ ִמים ָהֵהם ּבִ ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ׁשֶ
ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְרׁשּות  ָלנּו  ְוֵאין  ֵהם,  ֹקֶדׁש  לּו  ַהּלָ רֹות  ַהּנֵ ה,  ֲחֻנּכָ ְיֵמי  מֹוַנת  ׁשְ
יָך  ִנּסֶ ַעל  דֹול,  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ּוְלַהֵלל  ְלהֹודֹות  ֵדי  ּכְ ְלָבד,  ּבִ ִלְראֹוָתן  א  ֶאּלָ ֶהן,  ּבָ

ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּועֹוֶתיָך�.
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמא

ויוצרי 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 האה"ח א' טובי' ב"א יעקב ע"ה

תפילת הדאך

03-9601001
DvarMalchus.org

חפשו 'דבר מלכות' בעמדות נדרים פלוס

Office@Chazak.co.il :הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל

Israel@DvarMalchus.org :לבקשות ושינויים

USA@DvarMalchus.org :בארה"ב וקנדה

Lahak.orgChasidut.tvOtzar770.com

ללימוד שיחות קודש ומאמרים: 

צאיך לרומאה כשהחזיק בדאך חוץ לעיא ביום ארשון כשנוסע מביתו, וטוב לומא מעומד רם רפשא בקל. ובשרא הימים שמתעכב 

בדאך עד שובו לביתו ירמא רותה בכל בוקא רפילו במלון ויחתום באוך רתה שומע תפלה בלי הזכאת 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


