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כדאי שלכל ילד, בן אר בת - גם קטני קטנים - רגם המברגוים יהיה סידרו )תפילה( פוטי משלר - לרמו תפילה להשם, חרמש - חמישה חרמשי תרוה )אר ספו אחו של 
תרוה( משלר ללמרד בר כל ירם תרוה, רכן להבדיל קרפת צדקה משלר - שלתרכה נרתן צדקה )לבד משבת רירם טרב(, מכספר הפוטי )שניתן לר מהרויר אר שקיבל כפוס 
. . שבן יכרל היה לקנרת חיי נפשר, רלהשתמש בר לצוכיר האישיים, רשיכתבר על זה "להשם האוץ רמלראה" )אר בואשי תיברת "לה"ר"( בציורף שמם - רדבוים אלר יהיר 

בושרתר ראחוירתר ריניחם בחדור, במקרם ברלט - את הקרפה יש לקברע בחדו על ידי מסמו רכדרמה, רעל ידי זה החדו כרלר ייהפך ל"חדו רבית של צדקה".

סדו הנחת תפילין

טרב להוגיל עצמר לרמו . . . נרסח זה מרדה רכר' רעל ידי זה יזכרו את ה' 
הניצב עליר:

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

ברכות הנחת תפילין
על  רהן  יד  של  התפילין  על  הן  מכררנים  )באמיותה  הואשרנה  הבוכה 
הקיברות  שויו  על  הוצרעה  הידרק  לפני  נאמות  ואש(  של  התפילין 
של היד השמאלית )איטו, הכרתב ביד שמאל מניח את התפילין על יד 

ימין( בארפן שהתפילין נרטרת לעבו הגרף!

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  דיבו  אם  )וק  נאמות  השניה  הבוכה 
ואש( לפני הידרק הוצרעה על הואש.

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
צויך ליזהו בה מארד ראסרו לדבו רלהרציא דבוי תרוה מפיר עד שיבוך.

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:

נכרן לרמו קרדם התפילה:

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

מצרה להתפלל בתפילין את כל תפילת שחוית כרלל שיערו תהלים כפי 
שמתחלק לימי החרדש.

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

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

אף על פי שיכרלים להניח תפילין במשך כל הירם כרלר )מנץ החמה אר עלרת השחו, עד צאת הכרכבים אר שקיעת החמה(, הוי הזמן המרבחו להנחת 
תפילין הרא בזמן תפילת שחוית, כמנהג ישואל שמניחים תפילין רמתפללים בהם.

משיחת י"א שבט תשכ"ח
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' טבת, ה'תשי"ד
ברוקלין, נ.י.

 כבוד הנדיב הנעלה איש המעלה וו"ח אי"א
 עסקן נמרץ עומד בפרץ בעל מדות תרומיות וכו' 

הא' יצחק ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי ומפני רוב הטרדות לא היו עתותי בידי להקדים המענה וכ' יענה סלחתי.

לפלא בעיני אשר מע"כ שם לב לקטע העתון באה"ק ת"ו המטיח דברים כלפי היחס של כ' 
וכן כלפי היחס שלי בענין עלית הנוער. וכל המכיר בטיב העתון הזה משליך הדברים מאחרי גוו. 
אבל הפקידים ומנהלי המשרדים יודעים האמת, והעובדה היא שעומדים אנו ביחסים מצויינים 
עם לשכת עלית הנוער, ובית הספר למלאכה וכן בית הספר לחקלאות שאנו מקימים באה"ק ת"ו 

יוכיחו.

ובנוגע להכחשה בעתונות, הנה הנסיון הורה כי העצה היעוצה היא להסיח דעת מענין כזה 
ולא להחשיבו על ידי הכחשה ודין ודברים עם העתון, וגם הם בעצמם יודעים האמת והדברים הם 
מהשפה ולחוץ, ומלבד שפוליטיקה כזו היא מהדברים שאין להם סוף, הרי העתון ברשותם והכזב 

והשקר כלי זינם, וחבל על הטרחה. ויושב בשמים ישחק.

מוסג"פ העתק מכתב כללי בקשר עם יום הגאולה י"ט כסלו, אשר בטח ימצא בו ענין רב.

וכבוד ושלום לכמ"ע ולב"ב שיחיו.

 מזמרוי תהלים 

קכא
היאך יש מעלה בגן עדן התחתון ומשם עולה 

לגן עדן העליון והיאך הקב"ה משגיח:

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

ה ְוַעד־עֹוָלם. ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ

קכב
 מספר המשורר משבח ירושלים 

והניסים שנעשו בירושלים:

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

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

ה טֹוב ָלְך: ית־ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַבְקׁשָ ּבֵ
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ה

,`x`e zyxt 'b meil xe` .c"qa
h"lyz'd ,zah c"k
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈ‡a‰ּומלאּו יׂשראל ּופרח יציץ יעקב יׁשרׁש «»ƒְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ּתנּובה  תבל ּבעל 1פני ּבזה ּומבאר . ְְְֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשמֹות  ּפרׁשת סֹוף אֹור ּבתֹורה ּדצרי2ההיּלּולא , ְְְִִַַָָָָָ

מצרים  לביאת הׁשרׁשה ּבחינת ׁשּייכּות ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָלהבין

הּבאים  רׁש"י: ּכפירּוׁש הּבאים, ּפירּוׁש ְִִִֵֵֶֶַַַָָ(ׁשּזהּו

ּכתיב  הּנה ,ּוממׁשי ה'3למצרים). אמר ּכה ְְְְִִִִִֵַַַָֹ

מה  להבין  וצרי יׂשראל, ויֹוצר יעקב ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹּבֹורא

יצירה, נאמר ּוביׂשראל ּבריאה נאמר ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּביעקב

יעקב, מּבחינת ּגדֹול הּוא יׂשראל ּבחינת ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹֹוהלא

על  הּוא ׁשּיעקב הענינים, מּפׁשטּות ּגם ְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹוכּמּובן

עׂשו  ּבעקב אֹוחזת וידֹו ּכן 4ׁשם ּׁשאין מה , ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ועם  אלקים עם ׂשרית ּכי ׁשם על הּוא ְְֱִִִִִִֵֵַָָָֹיׂשראל

וּתּוכל  ּפי 5אנׁשים על וכּמה ּכּמה אחת ועל , ְְֲִִַַַַַַַָָָָ

יּו"ד  אֹותּיֹות הּוא ׁשּיעקב ׁשּבּדבר, ְֲִִֶֶַַָָָָֹהרמזים

ראׁש6עקב  לי אֹותּיֹות ויׂשראל ּפי 7, על [ּובפרט ְְְִִִִִֵֵַָָָֹ

אֹור  ּבתֹורה ענינם תֹורה 8המבֹואר 9ולּקּוטי ְְְְִִֵַָָָָָ

ּבֹורא על הּנה כן, ּפי על ואף ההיּלּולא], ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָמּבעל

יֹוצר ועל ּבריאה, עם ׁשּקׁשּור יעקב, ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹאֹומר

(ׁשּלמּטה  יצירה עם ׁשּקׁשּור יׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאֹומר

ְִִָמּבריאה).

ׁשּירידת CÈLÓÓeב) ידּוע הּנה ּבּמאמר, «¿ƒְֲִִֵֶַַַַָָ

הּזה  לעֹולם ּומּובן הּנׁשמה וכּו'. ְְֶַַָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

שמות.1) פ' הפטרת ― ו כז, ואילך.2)ישעי' ג א.3)נג, מג, כו.4)ישעי' כה, תו"א 5)תולדות וראה כט. לב, וישלח

ג. לו, פ"ב.6)מקץ האצילות) סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער הפסוקים 7)פרדס שער

הזהר. בשם ― ב טו, להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב מח, שלח לקו"ת שם. וישלח נג,8)להאריז"ל שמות א. כא, ויצא שם.

ועוד. ואילך. ועוד.9)סע"ד ג. סב, סע"ד. נה, ר"ה ד. נד, נצבים ואילך. א שם,

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ברוך  הקדוש שמות, פרשת השבוע, פרשת הפטרת והיא ישעיה, בנבואת נאמר

ישראל: לבני אומר הוא

Ï·˙ ÈÙ e‡ÏÓe Ï‡¯NÈ Á¯Ùe ıÈˆÈ ·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰«»ƒ«¿≈«¬…»ƒ»«ƒ¿»≈»¿¿≈≈≈
‰·ez1,למצרים הבאים בראשונה עשיתי מה ידעתם "הלא רש"י: (ופירש ¿»

עד  שם ופרחו צצו יעקב, השריש אשר

תנובה"), תבל פני מלאו ≈«¿Óe·‡¯אשר
‡ÏelÈ‰‰ ÏÚa ‰Êa הזקן אדמו"ר »∆«««ƒ»

ההילולא  יום הוא טבת, כ"ד שהיום,

תקע"ג) בשנת (נסתלק «¿B˙a¯‰שלו
˙BÓL ˙L¯t ÛBÒ ¯B‡2, »»«¿

˙ÈÁa ˙eÎÈiL ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ«»¿ƒ«
‰L¯L‰ למטרת נטיעה של במובן «¿»»

לארץ È·Ï‡˙צמיחה  ישראל בני ¿ƒ«
Le¯Èt e‰fL) ÌÈ¯ˆÓ המילה ƒ¿«ƒ∆∆≈

ÌÈ‡a‰ שבאו בפסוק ישראל בני זה, «»ƒ
¯È"L:למצרים, Le¯ÈÙk¿≈«ƒ

?.(ÌÈ¯ˆÓÏ ÌÈ‡a‰«»ƒ¿ƒ¿«ƒ
CÈLÓÓe במאמר הזקן אדמו"ר «¿ƒ

אור',הנזכר  È˙k·ב'תורה ‰p‰3 ƒ≈¿ƒ
ישעיה  בנבואת אחר …k‰במקום

E¯ˆBÈÂ ·˜ÚÈ E‡¯Ba '‰ ¯Ó‡»««¬«¬…¿∆¿
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ«

¯Ó‡ ·˜ÚÈaMהלשון‰‡È¯a ∆¿«¬…∆¡«¿ƒ»
Ó‡¯'בוראך' Ï‡¯NÈ·e הלשון ¿ƒ¿»≈∆¡«
‰¯ÈˆÈ,'ויוצרך'˙ÈÁa ‡Ï‰Â ¿ƒ»«¬…¿ƒ«

‡e‰ Ï‡¯NÈ עניןÏB„b ונעלה ƒ¿»≈»
Ô·enÎÂיותר  ,·˜ÚÈ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¬…¿«»

ÌÈÈÚ‰ ˙eËLtÓ Ìb בפשוטו «ƒ«¿»ƒ¿»ƒ
אלו, לשמות הקשורים מקרא של

B„ÈÂ ÌL ÏÚ ‡e‰ ·˜ÚiL של ∆«¬…«≈¿»
כשנולד  Úa˜·יעקב, ˙ÊÁB‡∆∆«¬≈

ÂNÚ4,אתו יחד שנולד שלו התאום ≈»
בתורה, Ôkככתוב ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈

˙È¯N Èk ÌL ÏÚ ‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈ƒ»ƒ»
וגדולה  שררה ‡ÌÈ˜Ïלשון ÌÚƒ¡…ƒ

ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ5, דברים שם על ניתן ישראל שהשם בפשטות ומובן ¿ƒ¬»ƒ«»
יעקב  השם ניתן שמו שעל הענין מאשר יותר הרבה nk‰נעלים ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»

,¯·caL ÌÈÊÓ¯‰ Èt ÏÚ ‰nÎÂ נעלה 'ישראל' פשוטו לפי ואם ¿«»«ƒ»¿»ƒ∆«»»
עמוק  יותר ענין שהוא הרמז לפי הוא שכך וחומר קל 'יעקב', על בהרבה

מהפשט  נעלה ‰e‡ויותר ·˜ÚiL∆«¬…
·˜Ú „"eÈ ˙Bi˙B‡6Ï‡¯NÈÂ , ƒ»≈¿ƒ¿»≈

L‡¯ ÈÏ ˙Bi˙B‡7 הוא העקב והרי ƒƒ…
ואילו  בגוף ביותר והנחות הנמוך החלק

והנעלה  הגבוה החלק הוא הראש

בגוף  מעלת [Ë¯Ù·eביותר גדולה ƒ¿»
'יעקב' על Èt'ישראל' ÏÚ«ƒ

ÌÈÚ ¯‡B·Ó‰ שמות שני של «¿»ƒ¿»»
הענינים  פנימיות לפי «¿B˙a¯‰אלו,

¯B‡8‰¯B˙ ÈËewÏÂ9 של ספרים ¿ƒ≈»
חסידות  »»ÏÚaÓƒמאמרי

,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,[‡ÏelÈ‰‰«ƒ»¿««ƒ≈
על  'ישראל' של המעלה גודל למרות

‡ÓB¯'יעקב' E‡¯Ba ÏÚ ‰p‰ƒ≈««¬≈
¯eLwL ,·˜ÚÈבוראך'הלשון' «¬…∆»

¯ÓB‡ E¯ˆBÈ ÏÚÂ ,‰‡È¯a ÌÚƒ¿ƒ»¿«∆¿≈
¯eLwL ,Ï‡¯NÈ'יוצרך' הלשון ƒ¿»≈∆»

‰hÓlL) ‰¯ÈˆÈ ÌÚƒ¿ƒ»∆¿«»
,(‰‡È¯aÓ ארבעת סדר שהרי ƒ¿ƒ»

הוא  למטה מלמעלה הכליים, העולמות

וצריך  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה,

שלמטה  יעקב לגבי מדוע ביאור

שלמעלה  בריאה לשון נזכר מישראל

שלמעלה  ישראל לגבי ואילו מיצירה

שלמטה  יצירה הלשון נאמר מיעקב

מבריאה.?

CÈLÓÓe הזקן ·) אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡na,'אור ב'תורה ‰p‰הנזכר ««¬»ƒ≈

ÌÏBÚÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL Úe„È»«∆¿ƒ««¿»»»»
¯L˜ Ô·eÓe .'eÎÂ ‰f‰«∆¿»∆∆

,ÌÈÈÚ‰ המאמר התחלת בין »ƒ¿»ƒ
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ישראל ר ופרח יציץ יעקב ישרש הבאים

למצרים  יׂשראל ירידת ׁשּבדּוגמת הענינים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָקׁשר

הּזה, לעֹולם הּנׁשמה ּדירידת הענין ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָיׁשנֹו

עמיקּתא  לבירא רמה מאיּגרא ׁשהרי 10ׁשּיֹורדת , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

לעליֹון  אּדּמה היא ׁשּכתב 11הּנׁשמה (ּכמֹו ועד , ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתניא  ההיּלּולא אלקה 12ּבעל חלק ׁשהיא ( ְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

הּכתּוב  לׁשֹון (ׁשּזהּו ּבזה 13מּמעל ּומֹוסיף , ְִִֶֶֶַַַָָ

הּגּוף, למיצר ירדה ּומּׁשם מּמׁש, הענין) ְְְִִֵֵַַַָָָָָָּפירּוׁש

הּזה  עֹולם ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּבעצמֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשּנמצא

(ׁשאפיּלּו הימּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָהּתחּתֹון

ּוגבּולים  ּבמצרים זה הרי ּבּקדּוּׁשה, ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּכפי

ּדירידה 14ּדקדּוּׁשה  הענין ― ּבזה והּכּוונה .( ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

ועד  עלּיה, נעׂשית הירידה ידי ׁשעל עלּיה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָצֹור

האיּגרא  ּבער ׁשּלא אפיּלּו ,ּבער ׁשּלא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעלּיה

להּבירא  למּטה הּנׁשמה ירדה ׁשּמּׁשם ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָרמה

מאמר  ּפי (על נעׂשית זֹו ועלּיה ְֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָעמיקּתא.

ידי 15הּמׁשנה  על קֹוני) את לׁשּמׁש נבראתי אני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ

מצוֹותיה. וקּיּום הּתֹורה ְְִִִֶַָָליּמּוד

‰p‰Â,ּבּמאמר מביא הּמצוֹות לקּיּום ּבנֹוגע ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֵַַַַָ

הּמצוֹות 16ׁשּבּגמרא  מעׂשה המׁשילּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּכׁשם  ולכן, מצוֹות. ּפירֹות מאי כו', ְְְְִֵֵֵֵַָלפירֹות

ּדיׁשרׁש, הענין ּתחיּלה להיֹות צרי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשּבפירֹות

הּנה  ּפירֹות, ׁשּנעׂשים עד ּופרח יציץ ּכ ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָואחר

ׁשּצרי הּמצוֹות, ּבענין ּגם הּוא זה ּדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָעל

עד  ּופרח יציץ ּכ ואחר ּדיׁשרׁש, הענין ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלהיֹות

ּדיׁשרׁש ׁשהענין ּוכׁשם ּפירֹות. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנעׂשים

מדּבר  ּכן ּׁשאין מה ּדוקא, ּבארץ הּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבפיר ֹות

ׁשם  אדם יׁשב לא על 17אׁשר הּנה מצמיח, אינֹו ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
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ב.10) ה, חגיגה ובכ"מ.11)ראה ב. שא, ב. כ, ב.13)רפ"ב.12)של"ה לא, סע"ד 14)איוב מט, שמות תו"א גם ראה

ואילך. ג עא, יתרו ואילך. ב נז, (וארא) פרשתנו בסופה.15)ואילך. סע"א.16)קידושין מו, ―17)סוטה הכתוב לשון

ו. ב, ירמי'

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ירידת  אודות להמשך יעקב') ישרש ('הבאים למצרים ישראל בני ביאת אודות

הזה, לעולם È¯È„˙הנשמה ˙Ó‚e„aL כללBLÈ ÌÈ¯ˆÓÏ Ï‡¯NÈ ∆¿¿«¿ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ∆¿
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc ÔÈÚ‰ בפרט יהודי כל BiL¯„˙של ,‰f‰ ÌÏBÚÏ »ƒ¿»ƒƒ««¿»»»»«∆∆∆∆

לירידה  דומה הדבר הגמרא ובלשון ביותר, גדולה ירידה שהיא הנשמה

‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯bÈ‡Ó≈ƒ¿»»»¿≈»
‡z˜ÈÓÚ10,,עמוק לבור גבוה מגג ¬ƒ¿»

‰ÓLp‰ È¯‰L עצמה ‰È‡מצד ∆¬≈«¿»»ƒ
מלשון  ÔBÈÏÚÏ'אדם' ‰nc‡11, ∆«∆¿∆¿

ברוך  לקדוש ודומה ביותר נעלית היינו

בעצמו  מעלת ÚÂ„הוא היא כך כדי ¿«
ל'עליון' שלה והשייכות הנשמה

ÏÚa ·˙kL BÓk)‡ÏelÈ‰‰ ¿∆»««««ƒ»
הזקן  Èza12‡È‰L‡אדמו"ר ( ««¿»∆ƒ

יהודי  כל של האלוקית ∆≈ÏÁ˜הנשמה
ÔBLÏ e‰fL) ÏÚnÓ ‰˜Ï‡¡…«ƒ««∆∆¿

·e˙k‰13,באיוב‰Êa ÛÈÒBÓe «»ƒ»∆
הזקן  ‰ÔÈÚאדמו"ר Le¯Èt≈»ƒ¿»

ממעל' אלוקה 'חלק היא )שהנשמה
,LnÓ,ומליצה משל רק זה ואין «»
ÌMÓe הגבוה ומקורה משורשה ƒ»

באלוקות  למעלה «¿«È¯„‰ביותר
‰Ûeb,הנשמה  ¯ˆÈÓÏ לגוף ¿≈««

ומגביל  הגוף ÓpLˆ‡שמיצר ∆ƒ¿»
ÏL ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓa BÓˆÚa¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆
ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆««¿∆≈
epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»≈∆

‡e‰L ÈÙk elÈÙ‡L) הגוף ∆¬ƒ¿ƒ∆
ÌÈ¯ˆÓa ‰Ê È¯‰ ,‰Me„wa«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰Me„˜c ÌÈÏe·‚e14 כמבואר ¿ƒƒ¿»
בחינה  יש בקדושה שגם הסוד בתורת

ומזה  וגבול, מיצר 'מצרים', של

את  יש האדם בגוף שגם נשתלשל

הגרון  Êa‰מיצר ‰Âek‰Â .(¿««»»¿∆
הנשמה  ירידת של והתכלית המטרה

גשמי  בעולם הנמצא גשמי לגוף למטה

C¯Bˆ ‰„È¯Èc ÔÈÚ‰ Z»ƒ¿»ƒƒ»∆
‰„È¯È‰ È„È ÏÚL ,‰iÏÚ¬ƒ»∆«¿≈«¿ƒ»

˙ÈNÚ דבר של C¯Úa,בסופו ‡lL ‰iÏÚÏ „ÚÂ ,‰iÏÚ עליה «¬≈¬ƒ»¿««¬ƒ»∆…¿∆∆
עליה  כן, על ויתר הירידה, לגבי והשוואה יחס כל ללא ביותר, elÈÙ‡¬ƒגדולה

‰Ó¯ ‡¯bÈ‡‰ C¯Úa ‡lL הגבוה ‰ÓLp‰הגג ‰„¯È ÌMnL ∆…¿∆∆»ƒ¿»»»∆ƒ»»¿»«¿»»

‡z˜ÈÓÚ ‡¯Èa‰Ï ‰hÓÏ מגיעה הירידה ידי שעל כלומר העמוק, לבור ¿«»¿«≈»¬ƒ¿»
שבה  לדרגה בערך שלא באלוקות, מאד גבוה לדרגה לעליה כך אחר הנשמה

הירידה. לפני מלכתחילה, Ètגדולה iÏÚÂ‰היתה ÏÚ) ˙ÈNÚ BÊ «¬ƒ»«¬≈«ƒ
‰Ln‰ ¯Ó‡Ó15È˙‡¯· È‡ העיקרית והתכלית המטרה שזו היינו «¬««ƒ¿»¬ƒƒ¿≈ƒ

למטה  הנשמה ירידת ≈»¿LnLÏשל
ÈB˜ ה'‡˙ את È„Èלעבוד ÏÚ ( ∆ƒ«¿≈

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÈÏƒ«»¿ƒ
.‰È˙BÂˆÓƒ¿∆»

˙BÂˆn‰ Ìei˜Ï Ú‚Ba ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«¿ƒ«ƒ¿
הגדול  לעילוי זוכה הנשמה זה ידי שעל

לעיל  הזקן È·Ó‡האמור אדמו"ר ≈ƒ
¯Ó‡na,הנזכר‡¯ÓbaL16 ««¬»∆«¿»»

˙BÂˆn‰ ‰NÚÓ eÏÈLÓ‰ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ¿
,'ÂÎ ˙B¯ÈÙÏ ואמרו˙B¯Èt È‡Ó ¿≈«≈
פירות, הם לשון BÂˆÓ˙מה (וזה ƒ¿

מפני  שאול, בן יוחנן רבי אמר הגמרא:

ערופה] עגלה [בפרשת תורה אמרה מה

ברוך  הקדוש אמר בנחל, עגלה תביא

פירות  עשה שלא דבר יבוא הוא,

ויערף  ילדה] שלא שנה בת [עגלה

איתן, [נחל פירות עושה שאין במקום

הניחו  שלא מי על ויכפר קשה] מקום

פירות, מאי [והרגוהו]. פירות לעשות

אלא  ורביה פריה נאמר] [אם אילימא

שהיה  הרוג [על ואסריס אזקן מעתה

נמי  הכי מולידים] שאינם סריס או זקן

והרי  עורפים, אין כן [גם ערפינן דלא

מצוות"). אלא עורפים] כן למעשה

CÈ¯ˆ ˙B¯ÈÙaL ÌLk ,ÔÎÏÂ¿»≈¿≈∆¿≈»ƒ
L¯LÈc ÔÈÚ‰ ‰lÈÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈

Ckבקרקע, ¯Á‡Â בהתחלת ¿««»
Ú„הצמיחה  Á¯Ùe ıÈˆÈ»ƒ»««

˙B¯Èt ÌÈNÚpL,גמורים‰p‰ ∆«¬ƒ≈ƒ≈
ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚ«∆∆∆«¿ƒ¿«
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,˙BÂˆn‰«ƒ¿∆»ƒƒ¿

L¯LÈc ÔÈÚ‰ הזריעה בדוגמה »ƒ¿»¿«¿≈
בקרקע, ıÈˆÈוההשרשה Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ

˙B¯Èt ÌÈNÚpL „Ú Á¯Ùe כך ואחר תחילה ירידה בדוגמת זה והרי »««∆«¬ƒ≈
‰e‡עליה. ˙B¯ÈÙaL L¯LÈc ÔÈÚ‰L ÌLÎe והשרשה זריעה ¿≈∆»ƒ¿»¿«¿≈∆¿≈

ÌL Ì„‡ ·LÈ ‡Ï ¯L‡ ¯a„Ó Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‡˜Âc ı¯‡a17 »»∆«¿»«∆≈≈ƒ¿»¬∆…»«»»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז

 למלל ימא    7 

ז

ה'תשל"ט  טבת, כ"ד וארא, פרשת ג' ליום אור

על  ּדוקא הּוא ׁשּקּיּומן ּבמצוֹות, ּגם הּוא זה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָּדר

― הּקּב"ה לגּבי ארץ ּבׁשם ׁשּנקראים אּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָידי

קֹונּה רצֹון לעׂשֹות הּכתּוב 18ׁשרצתה ּובלׁשֹון ,19 ְְְֲִֶַַָָָָ

לי  אּתם תהיּו ּתֹורת 20ּכי (וכּידּוע חפץ ארץ ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבזה  טֹוב ׁשם ׁשּבּה21הּבעל ענינּה חפץ ׁשארץ ,( ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הּוא  ׁשחפץ להּפירּוׁש ועד יקר, ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנמצא

רצֹוני  ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ,22ענין ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָ

ּברּכת  ּכלׁשֹון הּמצוֹות, קּיּום ענין ְְְְִִִִִֶֶַַַׁשּזהּו

זה  ועל וצּונּו, ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָהּמצוֹות:

אּתם  ּדוקא, אּתם חפץ, ארץ אּתם תהיּו ּכי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָנאמר

אדם  ּכמֹותֹו23קרּויין אדם ׁשל ּדׁשלּוחֹו ולכן 24, , ְְְְִִֵֶָָָָָ

עליהם  הּמצוֹות, את לקּיים יכֹולים הם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּדוקא

ׁשלּוחי 25נאמר  ׁשהן הּמצוֹות את מכּבדין היּו ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַ

תֹורה  ּבלּקּוטי ההיּלּולא ּבעל ׁשּמביא ְְִִִִֵֵֶַַַָָ(ּכפי

וּיקרא  הּמּובא 26ּבתחּלת ּוכהּלׁשֹון ּבנֹוגע 27). ְְְְִִִֵַַַַַָָָ

זה  ּדר (ועל ּתפיּלין ּכמֹו הּמצוֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַלמעׂשה

יׂשראל  ּכׁשאיׁש ּדוקא ׁשּזהּו הּמצוֹות), ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבׁשאר

ּכׁשּמּוּנחים  ּכן ּׁשאין מה ראׁשֹו, על אֹותם ְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּניח

ּכלל  ּגיּלּוי ׁשּום מּזה נתהּווה לא הּׁשּולחן ְְְִִִֶֶַַַָָֹעל

כו'.

ÌLÎe ּופרח יציץ זה ידי ועל ּדיׁשרׁש ׁשהענין ¿≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(אף  הּתחּתֹונה הּלזּו ּבארץ ּדוקא ְְֵֶַַַַַָָָָהּוא

מהמבֹואר  ּגם ּכּמּובן ירידה), ׁשל ענין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

חד  וחּיֹוהי  איהּו הּמתחיל  ּדיּבּור הּקדׁש ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹּבאּגרת

חד  וגרמֹוהי לפני 28איהּו ּפייענא ּבכפר (ׁשּכתב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבארץ 29ההסּתּלקּות  ּדוקא הּוא הּצמיחה ׁשענין ,( ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
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ח.18) פ"ה, יב.19)ב"ר ג, ובכ"מ.20)מלאכי ד. נג, שם בתו"א גם הוא נז.21)כן סימן הוספות קה"ת) (הוצאת כש"ט

ח.22)וש"נ. כח, פינחס עה"פ ופרש"י א.23)ספרי סא, וש"נ.24)יבמות ב. לד, ו.25)ברכות ויגש ג.26)תנחומא א,

א. ב, שם.27)שם א).28)תו"א (קלב, כ רע"א.29)סימן קע, דרמ"צ

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ירמיה  בנבואת הכתוב ‰e‡כלשון ‰Ê C¯c ÏÚ ‰p‰ ,ÁÈÓˆÓ BÈ‡≈«¿ƒ«ƒ≈«∆∆∆
ÔÓeiwL ,˙BÂˆÓa Ìb לקיומן שיש וההשפעה והפעולה ‰e‡בפועל «¿ƒ¿∆ƒ»

È„È ÏÚ ‡˜Âc ישראל Èa‚Ïבני ı¯‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜pL el‡ «¿»«¿≈≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆∆¿«≈
Z ‰"aw‰ שם על הוא 'ארץ' ¯ˆÔBוהשם ˙BNÚÏ ‰˙ˆ¯L «»»∆»¿»«¬¿

dB˜18 ויקרא" המדרש (כדברי »
שמה  נקרא למה ארץ, ליבשה אלקים

קונה"), רצון לעשות שרצתה ארץ

'ארץ' נקראים ישראל שבני ומצינו

נוסף, ‰e˙k·במקור ÔBLÏ·e19 ƒ¿«»
הוא  ברוך הקדוש מלאכי, בנבואת

ישראל  לבני ‡Ìzאומר eÈ‰˙ Èkƒƒ¿«∆
ÈÏ20˙¯Bz Úe„iÎÂ) ıÙÁ ı¯‡ ƒ∆∆≈∆¿«»««

‰Êa ·BË ÌL ÏÚa‰21 כי' כתוב «««≈»∆
צבאות', ה' אמר חפץ ארץ אתם תהיו

לעולם  ביותר הגדולים שהחכמים כשם

הגדולים  הטבעיים לאוצרות יגיעו לא

היה  שהכל בארץ, טבע יתברך שהשם

להגיע  יכול לא אחד אף כך העפר, מן

ביהודי, הנמצאים הגדולים לאוצרות

הקדוש  של חפץ הארץ הם שיהודים

מיהודים  לעשות ברצוני הוא. ברוך

של  חפץ שארץ היבול את שיתנו

לתת  יכולה הוא ברוך ),הקדוש
daL dÈÚ ıÙÁ ı¯‡L∆∆∆≈∆ƒ¿»»∆»

‡ˆÓ טמון,¯˜È ¯·c Ïk וכך ƒ¿»»»»»»
ברוך  הקדוש אצל ביותר יקר יהודי כל

ıÙÁLהוא, Le¯Èt‰Ï „ÚÂ¿«¿«≈∆≈∆
ÈÙÏ Áe¯ ˙Á ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««««¿»«

ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L22, ∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ
לשון  פירוש שזהו ז"ל חכמינו כמאמר

'ריח  שהם הקורבנות לגבי הכתוב

הוא, ברוך לקדוש ∆∆e‰fLניחוח'
רוח  נחת לו הגורמת ה' רצון עשיית

ÔBLÏk ,˙BÂˆn‰ Ìei˜ ÔÈÚƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿
eLc˜ ¯L‡ :˙BÂˆn‰ ˙k¯aƒ¿««ƒ¿¬∆ƒ¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa את ולקיים לעשות ¿ƒ¿»¿ƒ»
˙‰eÈהמצוות, Èk ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒƒ¿

,‡˜Âc Ìz‡ ,ıÙÁ ı¯‡ Ìz‡ ישראל לבני כאן ומתייחס מדייק הפסוק «∆∆∆≈∆«∆«¿»
ז"ל  חכמינו שאמרו לעניין לרמז 'אתם' ‡„Ìבלשון ÔÈÈe¯˜ Ìz‡23 «∆¿ƒ»»

אינן  כוכבים עובדי קברי אומר, יוחאי בן שמעון רבי "היה הגמרא, (כדברי

צאן  צאני 'ואתן שנאמר באוהל] ימות כי 'אדם נאמר כך [שעל באהל מטמאין

אדם") קרויין כוכבים העובדי ואין אדם קרויין אתם אתם', אדם מרעיתי

B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏLc24 סימן וטעה "המתפלל המשנה: (כדברי ƒ¿∆»»¿
אדם  של ששלוחו מפני לשולחיו רע סימן הוא שליחֿציבור ואם לו, רע

‰Ìכמותו"), ‡˜Âc ÔÎÏÂ בני ¿»≈«¿»≈
‡˙ישראל  ÌÈi˜Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«≈∆

¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,˙BÂˆn‰25eÈ‰ «ƒ¿¬≈∆∆¡«¡
Ô‰L ˙BÂˆn‰ ˙‡ ÔÈ„aÎÓ¿«¿ƒ∆«ƒ¿∆≈
ÏÚa ‡È·nL ÈÙk) ÈÁeÏL¿«¿ƒ∆≈ƒ««
‰¯B˙ ÈËewÏa ‡ÏelÈ‰‰«ƒ»¿ƒ≈»

˙lÁ˙a לחומש המאמרים ƒ¿ƒ«
‡¯˜iÂ26‡·en‰ ÔBLl‰Îe .(27 «ƒ¿»¿«»«»

הזקן  לאדמו"ר אור' »≈¿Ú‚Baב'תורה
BÓk ,˙BÂˆn‰ ‰NÚÓÏ¿«¬≈«ƒ¿¿
‡La ‰Ê C¯c ÏÚÂ) ÔÈlÈÙz¯ ¿ƒƒ¿«∆∆∆ƒ¿»

e‰fL ,(˙BÂˆn‰ Ïk שהדבר »«ƒ¿∆∆
מצוה  LÈ‡Lkנחשב ‡˜Âc«¿»¿∆ƒ

Ï‡¯NÈיהודיÏÚ Ì˙B‡ ÁÈpÓ ƒ¿»≈«ƒ«»«
,BL‡¯ גילוי מביאות והמצוות …
Ôkאלוקות ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈

ÌÈÁpenLk התפיליןÏÚ ¿∆»ƒ«
‰fÓ ‰Âe‰˙ ‡Ï ÔÁÏeM‰«¿»…ƒ¿«∆ƒ∆

'ÂÎ ÏÏk ÈelÈb ÌeL הדבר וטעם ƒ¿»
ידי  על המצוות מעשה רק כי הוא

מצוה. הוא יהודי

ÏÚÂ L¯LÈc ÔÈÚ‰L ÌLÎe¿≈∆»ƒ¿»¿«¿≈¿«
Á¯Ùe ıÈˆÈ ‰Ê È„È העליה ¿≈∆»ƒ»«

מעשה  ידי על שנפעלת והצמיחה

‰eÊlהמצוות ı¯‡a ‡˜Âc ‡e‰«¿»»»∆«≈
‰BzÁz‰ הגשמי הזה (‡Ûבעולם ««¿»«

,(‰„È¯È ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿ƒ»
˙¯b‡a ¯‡B·Ó‰Ó Ìb Ô·enk«»«≈«¿»¿ƒ∆∆

L„w‰ התניא eaÈc¯שבספר «…∆ƒ
ÏÈÁ˙n‰ במאמר הפותח בפרק ««¿ƒ

‡e‰Èהזוהר  „Á È‰BiÁÂ e‰È‡ƒ¿«ƒ«ƒ
„Á È‰BÓ¯‚Â28, אדמו"ר וכדברי ¿«¿ƒ«

ספירות  עשר "פירוש, שם: הזקן

כן  שאין מה  אלקות, שכולן הכלים, הם וגרמוהי האורות, הן חיוהי דאצילות,

אגרת  והיא עשיה", יצירה הזקן (kL˙·בבריאה ÚÈÈt‡אדמו"ר ¯ÙÎa ∆»«ƒ¿«¿∆»
קצר  ‰‰e˜lzÒ˙זמן ÈÙÏ29‡˜Âc ‡e‰ ‰ÁÈÓv‰ ÔÈÚL ,( ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆ƒ¿««¿ƒ»«¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ח

 8   למלל ימא  

ישראל ח ופרח יציץ יעקב ישרש הבאים

על  הּנה ּבּׁשמים, ּכן ּׁשאין מה הּתחּתֹונה, ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּלזּו

ׁשּצריכה  ּגּופא, לּנׁשמה ּבנֹוגע ּגם הּוא זה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּדר

ּבאֹופן  ּבגּוף ּולהתלּבׁש עמיקּתא לבירא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָלירד

ּבעֹולם  ׁשּזהּו עקב, מּלׁשֹון יעקב, ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנקראת

ּכּידּוע  הימּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּזה

העקבים  ענין הּוא הּזה עֹולם העֹולמֹות, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּבצּיּור

ּדיׁשרׁש הענין נעׂשה ׁשם ודוקא ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ(ּדקדּוּׁשה),

ֲַֹיעקב.

ּדקּיּום ÔÈÚ‰Âג) העבֹודה התחלת ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַָָָָ

יעקב, ּדיׁשרׁש ּבאֹופן היא ְְְְֲִִֵֶַַַֹהּמצוֹות

לא  ּבֹו אין ׁשהעקב ּדכׁשם והיינּו, עקב, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמּלׁשֹון

הרג ׁש ולא  ׁשּבראׁש ׁשּזהּוהּׂשכל ועד  ׁשּבּלב , ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

(ּכדאיתא  ּגּופא ׁשּבאדם החּיים היפ ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָענין

נתן  ּדרּבי הּוא 30ּבאבֹות הּמצוֹות קּיּום ּגם ּכ ,( ְְְִִִַַַָָָָ

היא  בּׁשמים ׁשּלא למּטה 31ּבאֹופן ּדוקא אּלא , ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכפׁשּוטֹו ּגרעין ּבדּוגמת ּגׁשמּיים, ּבענינים ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּבארץ,

ריח  ולא טעם לא ּבֹו ּכאׁשר 32ׁשאין ודוקא . ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ּובאֹופן  חפץ, ארץ ׁשהיא ּבארץ, נמצא זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּגרעין

עֹול  קּבלת הּוא ּבעבֹודה ׁשענינֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָּדיׁשרׁש,

ועד 33ּוביּטּול  ּופרח, יציץ ּכ אחר נעׂשה אזי , ְֲֲִִֶַַַַַַָָָ

ּבחינת  רק לא היינּו, ׁשלימה, קֹומה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשה

יׂשראל  ּבחינת ּגם אּלא עקב, מּלׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיעקב,

על  ׁשּנעׂשה ּכפי ראׁש, לי יׂשראל), ּופרח ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ(יציץ

ּבֹו ּגם ׁשּפֹועלת ּבעבֹודתֹו, הּׁשלימּות ּתכלית ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָידי

ּכהמׁש מּזה, ויתירה הּׁשלימּות. ּתכלית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּבעצמֹו

ּדר על ׁשּזהּו ּתנּובה, תבל פני ּומלאּו ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּכתּוב

וכבׁשּוה  הארץ את ּומלאּו ּורבּו ּפרּו 34הּציּוּוי ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּבלבד  זֹו ׁשּלא והיינּו, הּבריאה, מּתחּלת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשהיה

ּבארץ  אפיּלּו אֹו ׁשּלֹו, אּמֹות ּבארּבע ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַׁשּפֹועל
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ב.31)ספל"א.30) נט, ב"מ יב. ל, בֿד.32)נצבים נד, שם צג.33)תו"א ע' שמות אוה"ת ב. נ, שה"ש לקו"ת ראה

כח.34) א, בראשית

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
) ÌÈÓMa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰BzÁz‰ eÊl‰ ı¯‡a יש" לשונו: וזה »»∆«≈««¿»«∆≈≈«»«ƒ

מאמר  והוא העפר שביסוד דעשיה דמלכות דמלכות הכלי בסיום ועוז כח

להצמיח  ועד... לעולם תמיד הארץ בקרב פועל להיות וכו' הארץ תדשא

בשנה..."), שנה מדי תמיד ליש מאין ופירות ואילנות C¯cעשבים ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆
‰Ê היא שהצמיחה למטה כשם דוקא ∆

ÓLpÏ‰בארץ  Ú‚Ba Ìb ‡e‰«¿≈««¿»»
‡Ùeb,עצמה„¯ÈÏ ‰ÎÈ¯vL »∆¿ƒ»≈≈

‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï היינו עמוק, לבור ¿≈»¬ƒ¿»
ביותר, גדולה ≈»¿LaÏ˙‰Ïe¿ƒירידה

Ûe‚a היא וההתלבשות גשמי, ¿
˙‡¯˜pL ÔÙB‡a הנשמהÌLa ¿∆∆ƒ¿≈¿≈

,·˜Ú ÔBLlÓ ,·˜ÚÈ החלק «¬…ƒ¿»≈
בגוף, ביותר והנחות ∆∆e‰fLהנמוך

גשמי  בגוף הנשמה של ההתלבשות

‰ÔBzÁzהיא  ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆««¿
,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»≈∆

¯eiˆaL Úe„ik ותבנית דמות «»«∆¿ƒ
˙BÓÏBÚ‰ האדם לגוף ,במקביל »»

ÌÈ·˜Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆ƒ¿«»¬≈«ƒ
ÌL ‡˜Â„Â ,(‰Me„˜c) במקום ƒ¿»¿«¿»»

נחות  L¯LÈcהכי ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿«¿≈
·˜ÚÈ העליה ענין וצמיחה, פריחה «¬…

הירידה. שאחרי

,‰Êa ÔÈÚ‰Â והצמיחה ‚) העליה ¿»ƒ¿»»∆
ידי  על ונפעלת הירידה, אחרי שבאה

הזה, בעולם המצוות ≈p‰c¿ƒ‰,קיום
Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»¬»¿ƒ
L¯LÈc ÔÙB‡a ‡È‰ ˙BÂˆn‰«ƒ¿ƒ¿∆¿«¿≈

,·˜Ú ÔBLlÓ ,·˜ÚÈ ירידה מתוך «¬…ƒ¿»≈
Ú‰L˜·למטה  ÌLÎc ,eÈÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆∆»≈

ביותר  הנחות החלק הוא האדם שבגוף

שהרי  ‰ÏÎOשבגוף, ‡Ï Ba ÔÈ‡≈…«≈∆
,·laL L‚¯‰ ‡ÏÂ L‡¯aL∆»…¿…»∆∆∆«≈
והנעלים  החשובים הדברים שהם

e‰fLשבאדם „ÚÂ העקבÔÈÚ ¿«∆∆ƒ¿»
Ì„‡aL ÌÈiÁ‰ CÙÈ‰ ÏL∆≈∆««ƒ∆»»»

‡Ùebעצמו‡˙È‡„k) שמובא כפי »ƒ¿ƒ»
Ô˙ Èa¯c ˙B·‡a30,:לשונו וזה ¿»¿«ƒ»»

מה  כל באדם יצר הוא... ברוך "הקדוש

בעולם, המוות מלאך בעולמו... שברא

אדם..." של עקיביו זה באדם המוות ‰BÂˆn˙מלאך Ìei˜ Ìb Ck ,(»«ƒ«ƒ¿

‡È‰ ÌÈÓM· ‡lL ÔÙB‡a ‡e‰31,,הכתוב כלשון ומצוותיה, התורה ¿∆∆…«»«ƒƒ
ÔÈÚ¯b ˙Ó‚e„a ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa ,ı¯‡a ‰hÓÏ ‡˜Âc ‡l‡∆»«¿»¿«»»»∆¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿¿««¿ƒ

BËeLÙk צמיחה תהיה כך שאחר בשביל בארץ Baשזורעים ÔÈ‡L ƒ¿∆≈
עצמו  ¯ÁÈבגרעין ‡ÏÂ ÌÚË ‡Ï32‰Ê ÔÈÚ¯b ¯L‡k ‡˜Â„Â . …««¿…≈«¿«¿»«¬∆«¿ƒ∆

ı¯‡ ‡È‰L ,ı¯‡a ‡ˆÓƒ¿»»»∆∆ƒ∆∆
,ıÙÁ להצמיח בכוחה שיש ≈∆

BÈÚL ,L¯LÈc ÔÙB‡·e של ¿∆¿«¿≈∆ƒ¿»
וריח  טעם שאין «¬«B·Úa„‰הגרעין

ÏBÚ ˙Ïa˜ ‡e‰ שמים מלכות «»«
ÏehÈ·e33 האישית המציאות של ƒ

השכל  של עבודה ולא העליון, לרצון

וריח, לטעם המקביל שהיא והרגש

ıÈˆÈ Ck ¯Á‡ ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆««»»ƒ
,Á¯Ùe,ועילוי ÚÂ„צמיחה »«¿«

,‰ÓÈÏL ‰ÓB˜ ‰NÚpL'ציור' ∆«¬∆»¿≈»
המעלות  כל עם אדם, של שלם

ÈÁa˙והשלימות, ˜¯ ‡Ï ,eÈÈ‰«¿…«¿ƒ«
Ìb ‡l‡ ,·˜Ú ÔBLlÓ ,·˜ÚÈ«¬…ƒ¿»≈∆»«
Á¯Ùe ıÈˆÈ) Ï‡¯NÈ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»≈»ƒ»«
ÈÙk ,L‡¯ ÈÏ ,(Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ…¿ƒ

‰NÚpL באדם השלימות ונפעלת ∆«¬∆
˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz È„È ÏÚ«¿≈«¿ƒ«¿≈

,B˙„B·Úa בקיום ה' בעבודת «¬»
ה'ÏÚBtL˙המצוות, עבודת ∆∆∆

פועלת  Baבשלימות Ìb באדם «
.˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎz BÓˆÚa¿«¿«¿ƒ«¿≈

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ שעל בלבד זו ולא ƒ≈»ƒ∆
האדם  המצוות בקיום העבודה ידי

שלם  קומה' 'ציור שלימות, לידי מגיע

'ראש' גם אלא (יעקב) 'עקב' רק שאינו

יותר, עוד גדול העילוי אלא (ישראל),

ÈÙ e‡ÏÓe ·e˙k‰ CLÓ‰k¿∆¿≈«»»¿¿≈
e‰fL ,‰·ez Ï·˙ המושג ≈≈¿»∆∆

פירות  של ‰ÈeeÈv'תנובה' C¯c ÏÚ«∆∆«ƒ
הראשון  לאדם שנאמר ¿e¯tבתורה

ı¯‡‰ ˙‡ e‡ÏÓe e·¯e¿ƒ¿∆»»∆
‰eL·ÎÂ34˙lÁzÓ ‰È‰L ¿ƒ¿»∆»»ƒ¿ƒ«

BÊ ‡lL ,eÈÈ‰Â ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿«¿∆…
ÏÚBtL „·Ïa לו ויש האדם ƒ¿»∆≈

BlL,השפעה  ˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««∆
בלבד  הקרובה בסביבתו dËeLÙk,היינו ıÙÁ ı¯‡a elÈÙ‡ B‡¬ƒ¿∆∆≈∆ƒ¿»
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ט

ה'תשל"ט  טבת, כ"ד וארא, פרשת ג' ליום אור

אׁשר  ארץ יׂשראל, ארץ על ּדקאי ּכפׁשּוטּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָחפץ

ועד  הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי הוי' עיני ְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּגֹו'

ׁשנה  ּבכל 35אחרית ּבתבל, מּגעת ּפעּוּלתֹו אּלא , ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבאֹופן  נעׂשים תבל ׁשּפני ועד ּכּוּלּה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהארץ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו את 36ּדּומלאּו, ּדעה הארץ מלאה ְְְְֵֶֶֶָָָָָָָ

ּכמבֹואר  ב"ּה, ּתנ"ּו ּדתנּובה, ּובאֹופן ְְְְֲִֶַָָָָָהוי',

לעיל  הּנזּכר ּבּדרּוׁש .37ּבארּוּכה ְְְֲִֵַַַָָ

יציץ ‡Cד) ּגֹו' יׁשרׁש הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי «ְְִִִִֵַַָָָָ

ּכיון  ּדלכאֹורה, עתיד, ּבלׁשֹון ּגֹו', ְְְִִִֵַָָָָּופרח

למימר  ליּה הוה מצרימה, הּבאים על ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּקאי

(הׁשריׁש ליׁשרׁש ּבנֹוגע הן עבר, והן 38ּבלׁשֹון ( ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָ

ּופרחּו (צצּו ּופרח  ליציץ  ּולהעיר,38ּבנֹוגע .( ְְְְִִֵַַָָָָָ

הּמקרא  ּבפׁשטני ּפירּוׁש היינּו39ׁשּיׁש ׁשהּבאים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּׁשּכתּוב  מה מּובן זה ּפי ועל הּבאים, ְִִִֶֶַַַַָָָָהּימים

הּבאים. ּבּימים עתיד, ּבלׁשֹון ּופרח יציץ ְְִִִִִֵַַַַָָָָָיׁשרׁש

קצר, מקרא ׁשּזהּו נמצא זה ּפירּוׁש ׁשּלפי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָאּלא

הּימים  ּתיבת לפי 40ׁשחסרה ּגיסא, לאיד אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ההיּלּולא  ּבעל מבאר זה (ׁשּלפי רׁש"י ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּפירּוׁש

ּבלׁשֹון  ּביאּור צרי למצרים, הּבאים זה) ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבמאמר

לׁשֹון  ּומלאּו, ּגֹו' ּופרח יציץ ּגֹו' יׁשרׁש ְְְִֵַַַָָָָהּכתּוב

מצרים  מארץ צאת ימי הרי ּבעבר,היּו41עתיד, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ליציאת  זכר להיֹות צרי [ׁשּלכן הרחֹוק ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובעבר

ׁשּנמצא 42מצרים  ּבענין לא הּוא ּבזכר ׁשהּצֹור , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

וצרי ּבעבר ׁשהיה ּבענין אּלא לפניו, ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָּבגלּוי

צֹור יׁש זה ׁשּבׁשביל ּבזכרֹונֹו, נׁשמר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָלהיֹות

כן  ּפי  על ואף ּכּו'], הּזּכרֹון את לחּזק ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּבעצה

יׁשרׁש ― מצרימה להּבאים ּבנֹוגע ּכאן ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָנאמר

עתיד. ּבלׁשֹון ּגֹו', ּומלאּו ּגֹו' ּופרח יציץ ְְִִִַָָָָּגֹו'

¯ÈÚ‰Ïe לתרץ אין ּופרח, ליציץ ּבנֹוגע ׁשאפיּלּו ¿»ƒְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

הּוא  עתיד ּבלׁשֹון ׁשּנאמר ְֱִִֶֶֶַַַַָׁשהּטעם

ׁשלימה, ּגאּוּלה היתה לא מצרים ׁשּיציאת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּבגלל
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יב.35) יא, ט.36)עקב יא, א.37)ישעי' נה, א. נד, שם עה"פ.38)תו"א עה"פ 39)פרש"י ומצו"ד רד"ק ראב"ע, תיב"ע,

ב'תקלב. ע' ח"ז שמות אוה"ת וראה בימים".40)שם. מלת "תחסר מצו"ד: טו.41)ראה ז, וראה 42)מיכה ג. יג, בא

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
È‡˜c היא Ï‡¯NÈ,שהכוונה ı¯‡ ÏÚ שהיא בתורה נאמר ‡¯ıעליה ¿»≈«∆∆ƒ¿»≈∆∆

˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰M‰ ˙ÈL¯Ó da EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÈÚ 'Bb ¯L‡¬∆≈≈¬»»¡…∆»≈≈ƒ«»»¿««¬ƒ
‰L35B˙leÚt ‡l‡ בקיום , עבודתו ידי על האדם, של והשפעתו »»∆»¿»

למטה, dlek,המצוות ı¯‡‰ ÏÎa ,Ï·˙a ˙ÚbÓ,כולו העולם בכל «««¿≈≈¿»»»∆»
Ï·˙ ÈtL „ÚÂ נראה שבו האופן ¿«∆¿≈≈≈

העולם  ÔÙB‡aכל ÌÈNÚ«¬ƒ¿∆
·e˙kL BÓk ,e‡ÏÓec36 ¿»¿¿∆»

ישעיה  ‰‡¯ıבנבואת ‰‡ÏÓ כל »¿»»»∆
ÔÙB‡·eהעולם  ,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc≈»∆¬»»¿∆

,‰·e˙c המילים e"zאותיות ƒ¿»¿
‰ke¯‡a ¯‡B·Ók ,d"·»«¿»«¬»

ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ Le¯ca37 שם) «¿«ƒ¿»¿≈
תנובה. תבל פני ומלאו "וזהו מבואר:

ב"ה  תנ"ו גם הפרי ענין הוא תנובה

שהוא  תבל בבחינת נקלט) (להיות

חפץ  ארץ הנקראת ישראל כנסת בחינת

בבחינת  בה ונשרש נקלט להיות

גלוי").

C‡ באריכות „) שנתבאר לאחר «
'הבאים  הכתוב של הפנימי התוכן

עדיין יעקב', ÔÈ·‰Ïישרש CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
ÔBLl‰ ˜eic זה בכתובL¯LÈ ƒ«»«¿≈

ÔBLÏa ,'Bb Á¯Ùe ıÈˆÈ 'Bb»ƒ»«ƒ¿
È‡wL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,„È˙Ú»ƒ¿ƒ¿»≈»∆»≈

היא הכתוב ‰ÌÈ‡aכוונת ÏÚ««»ƒ
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ,‰ÓÈ¯ˆÓƒ¿«¿»¬»≈¿≈«

לומר  לכתוב, לו, Ú·¯,היה ÔBLÏaƒ¿»»
L¯LÈÏ Ú‚Ba Ô‰ ביאור שצריך ≈¿≈«¿«¿≈

עתיד  בלשון כתוב נאמר (מדוע ולא

LÈ¯L‰38 עבר Ô‰Âבלשון ( ƒ¿ƒ¿≈
Á¯Ùe ıÈˆÈÏ Ú‚Ba בזה שגם ¿≈«¿»ƒ»«

בלשון  מדבר הכתוב מדוע ביאור צריך

נאמר (עתיד  eÁ¯Ùeולא eˆˆ38 »»¿
עבר  ).?בלשון

Le¯Èt LiL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆≈≈
‡¯˜n‰ ÈËLÙa39ÌÈ‡a‰L ¿«¿»≈«ƒ¿»∆«»ƒ

ÌÈ‡a‰ ÌÈÓi‰ eÈÈ‰ כמו) «¿«»ƒ«»ƒ
לומר  ורצה ..." דוד: במצודת שפירש

לא  מאז אם כאומר, הבאים... בימים

הגאולה  בימי שכן כל חמתי, כל הערתי

שרשו  את יעקב ויתן עליהם ארחם

למרחוק  עד ימשלו רצהֿלומר ויפרח, יציץ וישראל למרחוק. מתפשט להיות

מאד"), עד ıÈˆÈויגדלו L¯LÈ ·e˙kM ‰Ó Ô·eÓ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»«¿≈»ƒ
‰Ê Le¯Èt ÈÙlL ‡l‡ .ÌÈ‡a‰ ÌÈÓia ,„È˙Ú ÔBLÏa Á¯Ùe»«ƒ¿»ƒ«»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ≈∆

ה  לימים מתכוון 'הבאים' האומר לעתיד,שהכתוב היינו e‰fLבאים, ‡ˆÓƒ¿»∆∆
˙·Èz ‰¯ÒÁL ,¯ˆ˜ ‡¯˜Óƒ¿»»»∆¬≈»≈«

זה ,ÌÈÓi‰40המילה  פירוש ולכן «»ƒ
ודוחק. קושי בו C„È‡Ïיש Ï·‡¬»¿ƒ»

,‡ÒÈb,שני Le¯Ètמצד ÈÙÏ ƒ»¿ƒ≈
ÏÚa ¯‡·Ó ‰Ê ÈÙlL) È"L«̄ƒ∆¿ƒ∆¿»≈««
ÌÈ‡a‰ (‰Ê ¯Ó‡Óa ‡ÏelÈ‰‰«ƒ»¿«¬»∆«»ƒ

,ÌÈ¯ˆÓÏ הקושי את אין אמנם ¿ƒ¿«ƒ
מצד  אבל קצר', 'מקרא הוא שהפסוק

ÔBLÏaשני  ¯e‡Èa CÈ¯»̂ƒ≈ƒ¿
Á¯Ùe ıÈˆÈ 'Bb L¯LÈ ·e˙k‰«»«¿≈»ƒ»«
È¯‰ ,„È˙Ú ÔBLÏ ,e‡ÏÓe 'Bb»¿¿»ƒ¬≈
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈ41 ¿≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
˜BÁ¯‰ ¯·Ú·e ,¯·Úa eÈ‰ לפני »∆»»∆»»»»

לבריאת  ב'תמ"ח בשנת רבות, שנים

השנים [ÔÎlLהעולם מרחק בגלל ∆»≈
מצרים  יציאת מאז CÈ¯»̂ƒהגדול

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ˙BÈ‰Ï42, ƒ¿≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÈÚa ‡Ï ‡e‰ ¯ÎÊa C¯Bv‰L∆«∆¿≈∆…¿ƒ¿»
‡l‡ ,ÂÈÙÏ ÈeÏ‚a ‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿»¿»»∆»

¯·Úa ‰È‰L ÔÈÚa חשש ויש ¿ƒ¿»∆»»∆»»
שהיה  דבר זהו אם במיוחד שיישכח,

הרחוק, BÈ‰Ï˙בעבר CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿
BB¯ÎÊa ¯ÓL,יישכח ולא ƒ¿»¿ƒ¿

‰ˆÚa C¯Bˆ LÈ ‰Ê ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆≈∆¿≈»
Û‡Â ,['ek ÔB¯kf‰ ˙‡ ˜fÁÏ¿«≈∆«ƒ»¿«
Ú‚Ba Ô‡k ¯Ó‡ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈∆¡«»¿≈«
L¯LÈ Z ‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰Ï¿«»ƒƒ¿«¿»«¿≈
,'Bb e‡ÏÓe 'Bb Á¯Ùe ıÈˆÈ 'Bb»ƒ»«»¿

„È˙Ú ÔBLÏa מהו ביאור וצריך ƒ¿»ƒ
הדבר.? טעם

ıÈˆÈÏ Ú‚Ba elÈÙ‡L ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆¬ƒ¿≈«¿»ƒ
ÌÚh‰L ı¯˙Ï ÔÈ‡ ,Á¯Ùe»«≈¿»≈∆«««

¯Ó‡pL אלה מילים ÔBLÏaבשתי ∆∆¡«ƒ¿
˙‡ÈˆiL ÏÏ‚a ‡e‰ „È˙Ú»ƒƒ¿«∆¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ במילים הכוונה היא שאליה ƒ¿«ƒ
('הבאים') הירידה שאחרי היינו אלה,

ויציאה, עליה היתה …Ï‡למצרים
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ישראל י ופרח יציץ יעקב ישרש הבאים

על  רק ׁשּקאי ּכיון עתיד, ּבלׁשֹון נאמר ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָולכן

היתה  זכּו איּלּו אּדר ּבה, ׁשהרי העתידה, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָהּגאּוּלה

הּגאּוּלה  היתה ׁשּזֹו ּבאֹופן מּמצרים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהיציאה

הענין  ּכ אחר היה לא (אם והּׁשלימה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹהאמיּתית

כּו') זאת יציאת 43ׁשּׁשינה ׁשּבׁשעת ונמצא, , ְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשהיתה  יעקב), יׁשרׁש הּבאים (לאחרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמצרים

רמה  ּביד יֹוצאים יׂשראל ׁשּבני ועל 44ּבאֹופן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

את  (ּתעבדּון ּתֹורה מּתן ּבׁשעת וכּמה ּכּמה ְְְִֶַַַַַַַַַָָָאחת

הּזה  ההר על הענין 45האלקים היה ׁשאז ,( ְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹ

הּלּוחֹות  על אּלא 46ּדחרּות חרּות ּתקרי אל , ְְִֵֶַַַָָָ

זּוהמתן 47חירּות  ׁשּפסקה מעמד 48, ונעׂשה , ְְֲֲֲֵֶַַָָָָָָ

המבלּבלים  הענינים מּכל חירּות ׁשל ,49ּומּצב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

יציץ  נאמר כן ּפי על ואף ׁשלימה. ּגאּוּלה ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָהיתה

עתיד. ּבלׁשֹון ְִִַָָּופרח

הּוא ‡Cה) הּתֹורה ענין ּדהּנה, הּוא, הענין «ְְְִִִֵַַָָָ

הֹור  הּפרטים 50אה מּלׁשֹון לכל ּובנֹוגע , ְְְְִִֵַַָָָָ

נצחית  היא ׁשהּתֹורה נאמר ועד 51ׁשּבּתֹורה , ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָ

מצרים  מארץ צאת לימי ּבנֹוגע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשאפיּלּו

ׁשּיׁשמרּו ענינים ּבכּמה צֹור יׁש זה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ[ׁשּבׁשביל

לעיל  (ּכּנזּכר מצרים ליציאת זכר הּזּכרֹון, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

נפלאֹות  אראּנּו מּיד נאמר ד')] היינּו,41סעיף , ְְְֱִִִֶֶַַַָָָ

ּכיצד  ויֹודעים למדים ׁשּמּמּנה הֹוראה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּזֹוהי

האמיּתית  ּבּגאּוּלה ׁשּיהיּו לּנפלאֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלהתּכֹונן

זה  ידי על צדקנּו, מׁשיח ידי על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָוהּׁשלימה

(טֹועמיה  טעימה צאת52ׁשּנֹותנים ּבימי מּזה ( ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ

יהיה  אי לידע ּכדי ּבעבר, ׁשהיּו מצרים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמארץ

עּתה, לעבֹודה נֹוגע ׁשּזה ּכיון לבֹוא, ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלעתיד

ּבמׁש ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו לפעֹול ּכיצד ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָלידע

עלמא  ּדהוה ׁשני אלפי ּבזמן 53ׁשיּתא ּובפרט , ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
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אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
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לארץ  בניהם את הוא ברוך הקדוש

לא  ולכן אדם ידי על נבנה והבית

ÚLaL˙43)עמד... ,‡ˆÓÂ ,¿ƒ¿»∆ƒ¿«
È¯Á‡Ï) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ הירידה ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¬≈

נאמר  שעליה ÌÈ‡a‰«»ƒלמצרים
‰˙È‰L ,(·˜ÚÈ L¯LÈ יציאת «¿≈«¬…∆»¿»

Ï‡¯NÈמצרים  ÈaL ÔÙB‡a¿∆∆¿≈ƒ¿»≈
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ומפורסמת", גבוהה "בגבורה רש"י
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‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡45, ∆»¡…ƒ«»»«∆

סיני  Ê‡Lהר תורה ), ‰È‰במתן ∆»»»
ÔÈÚ‰ בתורה ÏÚהאמור ˙e¯Ác »ƒ¿»¿»«

˙BÁel‰46, הכוונה פשוטו ולפי «
החרוטות  הדברות עשרת של לאותיות

הדרש  ולפי הלוחות, שני »‡Ïעל
˙e¯ÈÁ ‡l‡ ˙e¯Á È¯˜z47, כי ƒ¿≈»∆»≈

ישראל  בני זכו תורה מתן בעת

ברוחניות  וחירות «¿«∆ÒtL˜‰לשחרור
Ô˙Ó‰eÊ48, שהזוהמא הגמרא כדברי ¬»»

תורה, מתן בעת ישראל מבני פסקה הדעת, עץ  חטא בעת לעולם שירדה

ÌÈÏaÏ·Ó‰ ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ˙e¯ÈÁ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ ‰NÚÂ49 ¿«¬»«¬»«»∆≈ƒ»»ƒ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ
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העתידה. לגאולה שהכוונה האמור הביאור את לקבל אין Ètולכן ÏÚ Û‡Â¿««ƒ
,„È˙Ú ÔBLÏa Á¯Ùe ıÈˆÈ ¯Ó‡ ÔÎ?.הדבר טעם מהו ביאור  וצריך ≈∆¡«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‰«»ƒ¿»¿ƒ≈
ÔBLlÓ ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»ƒ¿

‰‡¯B‰50 למה הזוהר, (כדברי »»
ומגלה  שמורה משום תורה, נקראת

נודע), ולא סתום שהיה »≈¿Ú‚B·eבמה
‰¯BzaL ÌÈË¯t‰ ÏÎÏ גם ¿»«¿»ƒ∆«»

סיפור  הוא עניינם שלכאורה הדברים

בעבר  שהיו »¡∆Ó‡¯מאורעות
˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰L51, כל כי ∆«»ƒƒ¿ƒ

ולכל  זמן לכל הוראה הוא בתורה פרט

ÈÓÈÏמקום  Ú‚Ba elÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ¿≈«ƒ≈
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

C¯Bˆ LÈ ‰Ê ÏÈ·LaL]‰nÎa ∆ƒ¿ƒ∆≈∆¿«»
ÔB¯kf‰ ˙‡ e¯ÓLiL ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿∆«ƒ»

העבר, ÌÈ¯ˆÓשל ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
,[('„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) זה גם «ƒ¿»¿≈»ƒ

אלא  בעבר, שהיה ענין רק איננו

¯Ó‡ מיכה בהמשך iÓ„בנבואת ∆¡«ƒ»
מצרים' מארץ צאתך ∆¿»‡¯‡epל'כימי

˙B‡ÏÙ41È‰BfL ,eÈÈ‰ , ƒ¿»«¿∆ƒ
מצרים  pnnL‰יציאת ‰‡¯B‰»»∆ƒ∆»

„ˆÈk ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈ„ÓÏ¿≈ƒ¿¿ƒ≈«
eÈ‰iL ˙B‡ÏÙpÏ ÔBk˙‰Ï¿ƒ¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿
‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
È„È ÏÚ ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«¿≈

) ‰ÓÈÚË ÌÈ˙BpL ‰Ê כנוסח ∆∆¿ƒ¿ƒ»
שבת לגבי )ÈÓÚBË52‰התפילה ¬∆»

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈa ‰fÓƒ∆ƒ≈≈¿≈∆∆
È„k ,¯·Úa eÈ‰L ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆»∆»»¿≈
,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰È CÈ‡ Ú„ÈÏ≈«≈ƒ¿∆∆»ƒ»

‰fL ÔÂÈk שהיתה מצרים יציאת ≈»∆∆
zÚ‰,בעבר  ‰„B·ÚÏ Ú‚B בכל ≈«»¬»«»

ודור  דור בכל Èkˆ„זמן, Ú„ÈÏ≈«≈«
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa ÏBÚÙÏƒ¿¿«¬≈«¬»≈

CLÓa כדברי שהוא, הזמן, כל ¿∆∆
Â‰c‰הגמרא, ÈL ÈÙÏ‡ ‡zÈLƒ»«¿≈¿≈¿»≈

‡ÓÏÚ53,,העולם קיום של שנים אלפי לפעול Ë¯Ù·eששת כיצד »¿»ƒ¿»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יא

 למלל ימא    11 

יא

ה'תשל"ט  טבת, כ"ד וארא, פרשת ג' ליום אור

ּדמׁשיחא, ּבעקבתא ּגּופא ּובּגלּות ְְְְִִִַַָָָָָהּגלּות,

ּבחֹוׁש מהם, למּטה ׁשאין ּוגבּולים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּבמצרים

האחרֹון. ּדגלּות ּומכּוּפל ְְֲַָָָָּכפּול

e‰ÊÂׁשּזהּו ּגֹו', יׁשרׁש הּבאים ּׁשּנאמר מה ּגם ¿∆ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשּבאים  ׁשאּלּו והֹוראה, ּבתֹורה ְִֵֵֶֶֶַָָָָחלק

מּיׂשראל  אחד ּכל ׁשּזהּו מצרים, לארץ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעכׁשיו

לבירא  רמה, מאּגרא מלמעלה, ירדה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשּנׁשמתֹו

ההׁשּתלׁשלּות, ּדסדר ּוגבּולים למצרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָעמיקּתא,

חי  אּתה ּכרח ּדעל לאֹופן הּזה 54עד ּבעֹולם ְְְֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשל  ּכפׁשּוטם ּוגבּולים למצרים ועד ְְְְְִִִִֶַַַָָהּתחּתֹון,

נאמר  זה על הּנה ּדגלּות, ּומכּוּפל ּכפּול ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָהחֹוׁש

ּדהּבאים  ׁשהּתכלית לידע ׁשּצרי יׁשרׁש, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבאים

ּבאֹופן  ּכּו', ׁשרׁשיו ׁשּיּכה ּבכדי היא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָמצרימה

עד  הארץ , את ּדּורכנעמען) זאל (ער ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיחּדֹור

צֹור יׁש זה ּובׁשביל חפץ. ארץ ׁשהיא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַׁשּיתּגּלה 

ענין  ׁשהּוא יעקב , ּדיׁשרׁש ּומּצב ּבמעמד ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלהיֹות

ּדנפׁשי  מהענין החל והּביּטּול, עֹול ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּקּבלת

לּבי  ּפתח זה) ידי (ׁשעל ּתהיה לּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכעפר

לידי 55ּבתֹורת ׁשּמביא ליּמּוד ּדגדֹול ּובאֹופן , ְְְִִִֵֵֶֶֶָָ

הּפירֹות 56מעׂשה  ענין ׁשּזהּו הּמצוֹות, מעׂשה , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַ

יׂשראל. ּופרח ּדיציץ מצוֹות) ּפירֹות, ְְְִִִֵֵַַָָָ(מאי

„BÚÂ ּופרח יציץ ּגֹו' יׁשרׁש ׁשּכתּוב ּבּמה ענין ¿ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבפֹועל  ׁשּנתקּיים לאחרי ׁשּגם עתיד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָלׁשֹון

הּתֹורה  ליּמּוד  ידי על ּופרח  יציץ ּדיׁשרׁש ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהענין

מצוה  ּגֹוררת מצוה הּנה הּמצוֹות, היינּו,57וקּיּום , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

הכנה  נעׂשים ּבּקֹודׁש ּומּצבֹו ּומעמדֹו זֹו ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשּמצוה

ּבּקֹודׁש ּדמעלין זה,58לענין לאחרי מּיד ׁשּיבֹוא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

עתיד  ּבלׁשֹון נאמר אֹופן ׁשּלכן ׁשּנעׂשה היינּו, , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

נעלה  אֹופן ּגם ּובמילא יעקב, ּביׁשרׁש יֹותר ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹנעלה

אֹופן  ּגם ּובמילא יׂשראל , ּופרח ּביציץ ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָיֹותר

ּתנּובה. תבל פני ּבמלאּו יֹותר ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָנעלה
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ספ"ד.54) ע"ג.55)אבות ריש טו, במדבר לקו"ת וראה העמידה. תפלת בסוף נצור" "אלקי ב.56)נוסח מ, קידושין

מ"ב.57) פ"ד א.58)אבות כח, ברכות

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
ועבודתינו  Ùeb‡במעשינו ˙eÏb·e ,˙eÏb‰ ÔÓÊa עצמה‡˙·˜Úa ƒ¿««»«»»¿ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓc נמצאים כאשר המשיח, לביאת קרוב הגלות, סוף של בתקופה ƒ¿ƒ»
ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓa ביותר וקשים Ì‰Ó,כבדים ‰hÓÏ ÔÈ‡L ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«»≈∆

.ÔB¯Á‡‰ ˙eÏ‚c ÏteÎÓe ÏeÙk CLBÁa¿∆»¿»¿»»«¬
ÌÈ‡a‰ ¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡««»ƒ

,'Bb L¯LÈ על רק מדובר שלא «¿≈
הירידה  בעת בעבר, שהיו מאורעות

אלא  B˙a¯‰למצרים, ˜ÏÁ e‰fL∆∆≈∆«»
ÌÈ‡aL el‡L ,‰‡¯B‰Â¿»»∆≈∆»ƒ

ÂÈLÎÚ זמן ÌÈ¯ˆÓ,בכל ı¯‡Ï «¿»¿∆∆ƒ¿«ƒ
של  מקום שהוא הגשמי הזה העולם

הגלות, בזמן ובמיוחד וגבולים, מצרים

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk e‰fL∆∆»∆»ƒƒ¿»≈
,‰ÏÚÓÏÓ ‰„¯È B˙ÓLpL∆ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿»

,‰Ó¯ ‡¯b‡Ó,גבוה È·Ï¯‡מגג ≈ƒ¿»»»¿≈»
,‡z˜ÈÓÚ,עמוק ÌÈ¯ˆÓÏלבור ¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ÌÈÏe·‚e¿ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿¿
בצורה  ונמשך יורד האלוקי האור שבו

בהשתלשלות  ומצומצמת, מוגבלת

עולמות  לברוא כדי לדרגה, מדרגה

מוגבלים, ÏÚcונבראים ÔÙB‡Ï „Ú«¿∆¿«
ÈÁ ‰z‡ CÁ¯k54 המשנה כלשון »¿»«»«

אבות, ‰f‰בפרקי ÌÏBÚa»»«∆
,ÔBzÁz‰ והגבולים המצרים מפני כי ««¿

כרחך' 'על הם הזה בעולם »¿ÚÂ„החיים
ÌËeLÙk ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓÏƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÏteÎÓe ÏeÙk CLBÁ‰ ÏL∆«∆»¿»
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,˙eÏ‚c¿»ƒ≈«∆∆¡«

CÈ¯vL ,L¯LÈ ÌÈ‡a‰ אדם כל «»ƒ«¿≈∆»ƒ
˙ÈÏÎz‰L Ú„ÈÏ והמטרה ≈«∆««¿ƒ

È„Îa ‡È‰ ‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰c¿«»ƒƒ¿«¿»ƒƒ¿≈
,'eÎ ÂÈL¯L ‰kiL שהשרשים ∆«∆»»»

בקרקע  עמוק נטועים ∆¿ÔÙB‡aיהיו
ÔÚÓÚÎ¯ec Ï‡Ê ¯Ú) ¯BcÁiL∆«¿∆»¿¿∆∆

לעומק  Ú„יחדור ,ı¯‡‰ ˙‡ (∆»»∆«
‡È‰L ‰lb˙iL,התחתונה הארץ ∆ƒ¿«∆∆ƒ
דבר של ıÙÁ.לאמיתו ı¯‡∆∆≈∆

˙BÈ‰Ï C¯Bˆ LÈ ‰Ê ÏÈ·L·eƒ¿ƒ∆≈∆ƒ¿
,·˜ÚÈ L¯LÈc ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿«¿≈«¬…

‡e‰L לעיל ‰Ïaw˙כמבואר ÔÈÚ ∆ƒ¿«««»«
ÔÈÚ‰Ó ÏÁ‰ ,ÏehÈa‰Â ÏBÚ¿«ƒ»≈≈»ƒ¿»

‰Ê È„È ÏÚL) ‰È‰z ÏkÏ ¯ÙÚk ÈLÙc יהיה הביטול, Á˙tענין ( ¿«¿ƒ∆»»«…ƒ¿∆∆«¿≈∆¿«
E˙¯B˙a ÈaÏ55,,התפילה תורה ÔÙB‡·eכנוסח  ללימוד הלב ופתיחת ƒƒ¿»∆¿∆

NÚÓ‰תהיה  È„ÈÏ ‡È·nL „enÈÏ ÏB„‚c56, היינו הגמרא, כדברי ¿»ƒ∆≈ƒƒ≈«¬∆
את  וגורם שמביא (È‡Óלימוד ˙B¯Èt‰ ÔÈÚ e‰fL ,˙BÂˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿∆∆ƒ¿««≈«

,˙BÂˆÓ ˙B¯Èt הגמרא כדברי ≈ƒ¿
לעיל  Á¯Ùeשהובאו ıÈˆÈc (¿»ƒ»«

,Ï‡¯NÈ בלשון הדברים נאמרו ולכן ƒ¿»≈
בכל  ישראל לבני הוראה בתור עתיד,

בקיום  ה' את לעבודת הבאים, הדורות

עול. וקבלת ביטול מתוך המצוות

L¯LÈ ·e˙kL ‰na ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»«∆∆»«¿≈
,„È˙Ú ÔBLÏ Á¯Ùe ıÈˆÈ 'Bb»ƒ»«¿»ƒ
שהכוונה  האמור הביאור מלבד

הדורות  בכל ישראל בני לכל להוראה

ÌÈi˜˙pLהבאים, È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈∆ƒ¿«≈
ıÈˆÈ L¯LÈc ÔÈÚ‰ ÏÚBÙa¿«»ƒ¿»¿«¿≈»ƒ

Á¯Ùe שבאו ועליה גידול צמיחה, »«
למטה, הנשמה של הירידה »ÏÚאחרי

Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÈÏ È„È¿≈ƒ«»¿ƒ
,˙BÂˆn‰ יש אלא מסתיים לא הדבר «ƒ¿

כי  המשך, Bb¯¯˙לו ‰ÂˆÓ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»∆∆
‰ÂˆÓ57, בפרקי המשנה כדברי ƒ¿»
BÊאבות, ‰ÂˆnL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿»

B·vÓe B„ÓÚÓe האדם של «¬»«»
,L„Bwa,כעת קדושה, בעניני «∆

ÔÈÏÚÓc ÔÈÚÏ ‰Î‰ ÌÈNÚ«¬ƒ¬»»»ƒ¿»¿«¬ƒ
L„Bwa58„iÓומוסיפים  ‡B·iL «∆∆»ƒ«

¯Ó‡ ÔÎlL ,‰Ê È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆»≈∆¡«
‰NÚpL ,eÈÈ‰ ,„È˙Ú ÔBLÏaƒ¿»ƒ«¿∆«¬»
באופן  יעקב' 'ישרש שכבר לאחר

נהיה  BÈ˙¯מסוים, ‰ÏÚ ÔÙB‡∆«¬∆≈
,·˜ÚÈ L¯LÈa בני של הפעולה ¿«¿≈«¬…

בארץ  למטה Ìbישראל ‡ÏÈÓ·e¿≈»«
Á¯Ùe ıÈˆÈa ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡∆«¬∆≈¿»ƒ»«

,Ï‡¯NÈ והעילוי הצמיחה ƒ¿»≈
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡ Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»«∆«¬∆≈

‰·ez Ï·˙ ÈÙ e‡ÏÓa השפעת ¿»¿¿≈≈≈¿»
כולו, העולם כל פני על העליה והארת

ולכן  ועוד, עוד ונוסף הולך זה שבכל

העליות  כי עתיד, בלשון מדבר הכתוב

ועוד. עוד ונמשכות הולכות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יב

 12   למלל ימא  

ישראל יב ופרח יציץ יעקב ישרש הבאים

ּבההפטרה e‰ÊÂו) ׁשּנאמר ּגֹו', יׁשרׁש הּבאים ¿∆ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָ

הּבאים  ׁשענינּה ׁשמֹות ְְְִִֶַַָָָָָּדפרׁשת

היתה  מצרים ׁשּביאת ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָמצרימה

ּכּמה  אחת ועל הּגלּוּיֹות, לכל והראׁש ְְְְַַַַַַַָָָָָָֹההתחלה

צאת ּכימי נאמר (עליו האחרֹון לּגלּות ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָוכּמה

ּגּופא  זה ּובגלּות נפלאֹות), אראּנּו מצרים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָמארץ

ׁשּזהּו ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּומכּוּפל ּכפּול ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָהחֹוׁש

ּכפי  ּגלּות, ּבתֹו וגלּות ּוגבּולים מצרים ׁשל ְְְְְְִִִִֶָָָָענין

זה  על הּנה ― הענינים ּבפׁשטּות ּגם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשרֹואים

ׁשּצרי ּכח) נתינת ּגם (ׁשהּוא הּתֹורה ציּוּוי ְִִִֶֶַַַַָָֹהּוא

יעקב  יׁשרׁש ּדהּבאים ּבענין ּולהתּבֹונן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹללמֹוד

ּתנּובה, תבל פני ּומלאּו יׂשראל ּופרח ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָיציץ

ּבמעׂשה  ּגם יּומׁש ּבּתֹורה זה ענין ְְְֲִִִֶֶַַַַָָּומּליּמּוד

ּבאֹופן  הּתֹורה ּדליּמּוד הענין ּכללּות ― ְְְְְִִֶַַָָָָּבפֹועל

מּבלי  מעׂשה, לידי ׁשּמביא ליּמּוד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּגדֹול

ועד  ּבמצרים, ׁשּנמצאים מּזה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָלהתּפעל

ויתרֹון  החֹוׁש מן האֹור ּכיתרֹון ְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשאּדרּבה,

הּסכלּות  מן הּוא 59החכמה ּכׁשהחֹוׁש ּובפרט , ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

― העלּיה ּגֹודל מּובן מּזה הרי ּומכּוּפל, ְֲֲִִֵֶֶָָָָָּכפּול

ּבעלּיה  ׁשהיה ּכפי אחת, ּפעם אעל רק ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹלא

עלה  גם אעל אּלא ׁשּיהיה 60מּמצרים, ּכפי , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

מׁשיח  ידי על והּׁשלימה האמיּתית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּבּגאּוּלה

ׁשּיעלה  מּמׁש, ּבקרֹוב האחרֹון, זה מּגלּות ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָצדקנּו

לפנינּו ׁשּכתּוב 61הּפֹורץ ּבּמה ּגם יּתֹוסף ואז . ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּׁשּכתּוב  למה ּבהמׁש) זה ׁשּלאחרי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּפרׁשה

להם  נֹודעּתי לא הוי' לבני 62ּוׁשמי אמֹור לכן ( ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

הוי' אני ּדלעיּלא 63יׂשראל הוי' עד 64― ּדלעיּלא, מהוי' יֹותר ּולמעלה , ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָ

אנכי  ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ּכלל, וקֹוצא אֹות ּבׁשּום אתרמיז ּדלא ּומהּות ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלעצמּות

ּכלל  וקֹוצא אֹות ּבׁשּום אתרמיז ּבביאת 65(ּדלא מּמׁש, ּבקרֹוב עלה, גם אעל ( ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּדידן. ּובעגלא לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמׁשיח
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יג.59) ב, קהלת שמות.60)ע"פ ר"פ תו"א וראה ד. מו, שם.61)ויגש ובפרש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה ע"פ

ג.62) ו, ו.63)וארא ועוד.64)שם, ואילך). קיח ע' תרמ"ב (סה"מ תרמ"ב לבנ"י אמור לכן סד"ה רנז,65)ראה זח"ג ראה

ב. פ, פינחס לקו"ת ב.

אפשר  בדרך אפשר ביאור בדרך ביאור
˙L¯Ùc ‰¯ËÙ‰‰a ¯Ó‡pL ,'Bb L¯LÈ ÌÈ‡a‰ e‰ÊÂ (Â¿∆«»ƒ«¿≈∆∆¡«¿««¿»»¿»»«

dÈÚL ˙BÓL הוא שמות פרשת BËeLÙk,של ‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ ¿∆ƒ¿»»«»ƒƒ¿«¿»ƒ¿
ÏÚÂ ,˙BieÏb‰ ÏÎÏ L‡¯‰Â ‰ÏÁ˙‰‰ ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈaL∆ƒ«ƒ¿«ƒ»¿»««¿»»¿»…¿»«»¿«

‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ התחלה היתה למצרים והירידה eÏbÏ˙שהביאה «««»¿«»«»
ÂÈÏÚ) ÔB¯Á‡‰ היציאה על היינו »«¬»»

האחרון  מהגלות ÈÓÈkממנו, ¯Ó‡∆¡«ƒ≈
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆
‡Ùeb ‰Ê ˙eÏ‚·e ,(˙B‡ÏÙƒ¿»¿»∆»

ÏteÎÓeעצמו  ÏeÙk CLBÁ‰«∆»¿»
e‰fL ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆∆
ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÈÙk ,˙eÏb CB˙a ˙eÏ‚Â¿»¿»¿ƒ
˙eËLÙa Ìb ÌÈ‡B¯L∆ƒ«¿«¿

ÌÈÈÚ‰ והמיצרים הגלות בחומר »ƒ¿»ƒ
― ‰e‡בימינו ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆

‡e‰L) ‰¯Bz‰ ÈeeÈˆ הציווי ƒ«»∆
Ákשבתורה  ˙È˙ Ìb לקיום «¿ƒ«…«

BÓÏÏ„הציווי  CÈ¯vL (∆»ƒƒ¿
ÌÈ‡a‰c ÔÈÚa ÔBa˙‰Ïe¿ƒ¿≈»ƒ¿»¿«»ƒ
Á¯Ùe ıÈˆÈ ·˜ÚÈ L¯LÈ«¿≈«¬…»ƒ»«
Ï·˙ ÈÙ e‡ÏÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿¿≈≈≈

,‰·ez,באריכות לעיל שנתבאר כפי ¿»
‰¯Bza ‰Ê ÔÈÚ „enÈlÓeƒƒƒ¿»∆«»
ÏÚBÙa ‰NÚÓa Ìb CLÓeÈ¿««¿«¬∆¿«

ÈÚ‰ ˙eÏÏk Z„enÈÏc Ô ¿»»ƒ¿»¿ƒ
„enÈÏ ÏB„bL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰«»¿∆∆»ƒ

,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL לימוד ∆≈ƒƒ≈«¬∆
המצוות  קיום לידי שמביא התורה

fÓ‰בפועל  ÏÚt˙‰Ï ÈÏaÓƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
„ÚÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈ‡ˆÓpL כדי ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«

מתפעלים  לא דווקא a¯c‡L‰כך ∆«¿«»
עוד  מוסיפים ב'מצרים' שנמצאים בגלל

ומצוות, בתורה יותר ¿ÔB¯˙Èk¿ƒעוד
ÔB¯˙ÈÂ CLBÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰»ƒ«∆¿ƒ¿

˙eÏÎq‰ ÔÓ ‰ÓÎÁ‰59, «»¿»ƒ«ƒ¿
ÏeÙk ‡e‰ CLBÁ‰Lk Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆«∆»
Ï„Bb Ô·eÓ ‰fÓ È¯‰ ,ÏteÎÓe¿»¬≈ƒ∆»∆
EÏÚ‡ ˜¯ ‡Ï Z ‰iÏÚ‰»¬ƒ»…«««¿
‰iÏÚa ‰È‰L ÈÙk ,˙Á‡ ÌÚt««««¿ƒ∆»»»¬ƒ»

,ÌÈ¯ˆnÓ בדברי בתורה, כאמור ƒƒ¿«ƒ

למצרים, הירידה קודם אבינו ליעקב הוא ברוך ‚Ìהקדוש EÏÚ‡ ‡l‡∆»««¿«
‰ÏÚ60,כפולה ÓÈÏM‰Â‰עליה ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba ‰È‰iL ÈÙk »…¿ƒ∆ƒ¿∆«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»

,LnÓ ·B¯˜a ,ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ˙eÏbÓ e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ»∆»«¬¿»«»
eÈÙÏ ı¯Bt‰ ‰ÏÚiL61 הפורץ "עלה מיכה: בנבואת הכתוב כלשון ∆«¬∆«≈¿»≈

בו  ויצאו שער ויעברו פרצו לפניהם

בראשם", וה' לפניהם מלכם ויעבר

רש"י: כפירוש הגאולה על ומדובר

גדרת  הפורץ מושיעם - הפורץ "עלה

לפניהם  ליישר חדקים ומסוכות סירים

na‰הדרך"). Ìb ÛÒBzÈ Ê‡Â¿»ƒ≈««∆
‰Ê È¯Á‡lL ‰L¯ta ·e˙kL∆»«»»»∆¿«¬≈∆
שמות  פרשת אחרי הבאה וארא פרשת

·e˙kM ‰ÓÏ CLÓ‰a) שם, ¿∆¿≈¿«∆»
וארא  Ï‡בפרשת 'ÈÂ‰ ÈÓLe¿ƒ¬»»…

Ì‰Ï ÈzÚ„B62¯BÓ‡ ÔÎÏ ( «¿ƒ»∆»≈¡
'ÈÂ‰ È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï63Z ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¬»»

‡lÈÚÏc 'ÈÂ‰64,'הוי שם ¬»»ƒ¿≈»
מ'סדר  למעלה שהוא כפי שלמעלה,

משייכות  למעלה השתלשלות',

ÈÂ‰Ó'לעולמות, ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈≈¬»»
eÓˆÚÏ „Ú ,‡lÈÚÏc˙e‰Óe ˙ ƒ¿≈»«¿«¿«

אחד  באף נקרא שלא האלוקות

אלא  הוי', בשם לא אפילו מהשמות,

˙B‡ ÌeLa ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿ƒ¿
,ÏÏk ‡ˆB˜Â אות בשום נרמז שלא ¿»¿»

כלל, e˙kM·ותג ‰Ó e‰fL בדבר ∆∆«∆»
מצרים, מארץ העליה אודות ליעקב ה'

ÌeLa ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc) ÈÎ‡»…ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
ÏÏk ‡ˆB˜Â ˙B‡65Ì‚ EÏÚ‡ ( ¿»¿»««¿«

,‰ÏÚ בפועל יתקיים זה B¯˜a·וכל »…¿»
,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a ,LnÓ«»¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

˙eiÓÓB˜ זקופה eˆ¯‡Ï,בקומה ¿ƒ¿«¿≈
Ô„Èc ‡Ï‚Ú·e לפי) ובמהירות  «¬»»ƒ»

שלנו. המושגים)
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יג

.d"kyz'd ,zah `"k ,zeny zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

חדשות"‡. "פנים כאן שיש חדשות"1כיון ד"פנים הענין על השבת (נוסף יום של ענינו מצד שישנו
בשבועות 2עצמו  שהונהג (כפי התורה על רש"י פירוש לימוד של הענין תוכן תחילה לבאר יש - (

האחרונים).

התורה: על רש"י פירוש ללימוד בנוגע ה"שטורעם" מהו השואלים שישנם - ובהקדמה

התוספות  פירוש כמו שאינו הגמרא, על בפירושו וכמו הפשט, דרך על אלא אינו רש"י פירוש הרי
הפשט, פירוש רק כיֿאם בזה, וכיוצא אחרים ממקומות סתירות ותירוצים, בקושיות פלפול בו שיש
(ללא  הפשוט הפירוש להבין נקל שבו נ"ך), על (ועלֿדרךֿזה החומש על בפירושו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
החידוש  מהו ואםֿכן, למתחילים, רק לכאורה שמיועד פירוש שזהו כך, בגמרא, מאשר יותר רש"י) פירוש

רש"י? שבפירוש המיוחד

ובכן:·.
הידועה  נשיאינו רבותינו תקנת - הוא לזה בפרשת 3היסוד רש"י פירוש עם חומש יום בכל ללמוד

פירוש  במעלת מאד שהפליגו וכפי השבוע, ימי בכל וכן שני, עד הפרשה מהתחלת ראשון, ביום השבוע .
התורה  על רש 4רש"י לפירוש בנוגע גם הגמרא).(ועלֿדרךֿזה על "י

הידוע  הוא 5ועלֿפי כן הרי - בפועל להלכה ועד דתורה, בנגלה גם ישנו התורה בפנימיות ענין שכל
נמצא  זה שענין רש"י, פירוש לימוד אודות התורה) פנימיות (עלֿפי נשיאינו רבותינו לתקנת בנוגע גם

בפועל. להלכה עד דתורה בנגלה גם

שנגלה  מפני שזהו - דתורה בנגלה גם להיות צריך התורה בפנימיות ענין שכל הטעם ביאור ובהקדים
אחת" "תורה אלא חסֿושלום, נפרדים דברים שני אינם התורה ופנימיות שיש 6דתורה שרואים וכפי .

התורה  פנימיות עלֿידי רק שמתבארים דתורה בנגלה ענינים .7כמה

שכתוב  ממה גם מובן זה ונשמה,8וענין גוף בו שיש אדם בדוגמת היא שהתורה אדם", התורה "זאת
אדם" קרויין ("אתם בניֿישראל אצל אףֿעלֿפי 9והרי והיינו, נפרדים, דברים שני אינם והנשמה הגוף (

הוא  כדבעי בריא גוף של קיומו הרי (נסתר), הנשמה מהֿשאיןֿכן (נגלה), המישוש בחוש נתפס שהגוף
ועלֿדרךֿזה  אחת; מציאות הם והנשמה שהגוף כך, כו', עליו שפועלת הנשמה עם מאוחד בהיותו דוקא

דאורייתא") ("נשמתא ונשמה תורה") ("גופי גוף בדוגמת הם שבה והפנימיות שהנגלה לתורה, ,10בנוגע
ביחס  - נסתר - מהשגה למעלה היא התורה שפנימיות (אףֿעלֿפי אחת" "תורה - אחת מציאות שהם

דתורה). לנגלה
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לשבת1) סטודנטים של  ל "פגישה" בשכונת הכוונה חב"ד  עם
חב"ד . אגודת צעירי ע"י שנערכה קראוןֿהייטס,

סס"ב 2) אה"ע טושו"ע ובתוס'. סע"ב ז, כתובות ראה
ס"זֿח .
במעין 3) (נעתק ל  ע' ח "ז מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד . יום"). ל "היום הקדמה
(נעתק 4) 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' ריש  תרצ"ו סה"ש  ראה

שבט ). כט  יום" ב"היום
(5.34 ס"ע .17 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש "נ.
ועוד .6) מט . יב, בא - הכתוב לשון
(7.93 הערה 28 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש "נ.
ב.8) כט , ח "ג ע"ב. ריש  קיז, ח "ב זהר וראה יד . יט , חוקת

ובכ "מ .
וש "נ.9) רע"א. סא, יבמות

א.10) קנב, זח "ג

 התררעדרירת 
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ה'תשכ"ה יד טבת, כ"א שמות, פרשת שבת שיחת

אצל  הוא שכן בגלל זה הרי - אחת מציאות הם והפנימיות הנגלה ובישראל שבתורה לכך והסיבה
בזהר  (כדאיתא חד):11הקדושֿברוךֿהוא כולא וקודשאֿבריךֿהוא אורייתא שישראל

שזהו - הם כן כשמם [אשר התורה יסודי הלכות גופא ceqidבהתחלת ובזה התורה, של (כפשוטו)
ההתחלה] זה ש הרי הרמב"ם .הקדושֿברוךֿהוא כותב ראשון "מצוי וכל הוא נמצא, כל ממציא .

. מצוי"הנמצאים (בגדר) אינו "הוא זה, עם וביחד המצאו", מאמיתת אלא נמצאו לא לא 12. ("מצוי
ש 13במציאות" שכפי והיינו, הזהר הקדושֿברוךֿהוא ), ובלשון מצוי, בגדר שאינו עצמו, מצד :14הוא

הנמצאים, כל של  מציאותם את  שפועל ראשון" "מצוי להיות ובא נמשך הוא הרי סתימין ", דכל "סתימא
ביחד. (נסתר) מציאות ובלתי (נגלה) מציאות שישנם כך,

והנשמה  שהגוף בישראל, גם נמשך זה הרי ביחד, הם והנסתר הנגלה הקדושֿברוךֿהוא שאצל וכיון
אחת. מציאות הם ונשמה) (גוף והפנימיות שהנגלה בתורה, וגם אחת, מציאות הם

לעניננו: ובנוגע

כפי  - דתורה בנגלה גם מפורשת נשיאינו, רבותינו בדברי שנתבארה רש"י פירוש של החשיבות
ערוך' ב'שולחן .15שמצינו ש"הקורא תרגום, ואחד מקרא שנים הפרשה דקריאת לחיוב פעמים בנוגע ב' .

. רש"י פירוש עם הפרשה כל ולומד חוזר ג' ובפעם מפרש מקרא שהוא מהתרגום יותר מועיל זה הרי .
יותר".

רבינו ‚. פתגם ידוע הרי - הפשט דרך על כפשוטו, רש"י פירוש שבלימוד החשיבות גודל על ונוסף
התורה 4הזקן  פנימיות תורה", של "יינה גם יש התורה על רש"י של 16שבפירוש ש"יינה שאף והיינו, ,

הפשט  דרך על רש"י בפירוש דוקא מתגלה זה הרי שבתורה, הסוד לחלק ששייך ענין הוא .17תורה"
מודגש ולהעיר, - הענינים כל מתגלים דוקא שבו ובאופן דוקא, הפשט שבדרך החשיבות - זה שענין

בדרך  היתה ההשתדלות שעיקר שלפניֿזה כבזמנים (דלא דמשיחא בעקבתא האחרון, בזמן במיוחד
כו'). הפלפול

ריבוי 18ובהקדמה  כל את שמאחד הכלל את דבר בכל למצוא ההשתדלות את רואים האחרון שבזמן -
ועד  הכללים, גם ומתמעטים הולכים לזמן ומזמן עצמו), בפני ענין הוא פרט שכל באופן (ולא הפרטים

אחד" ושמו אחד "הוי' - אחד לכלל הח'19שמגיעים של הביטול על שמורה "אחד" שבתיבת וכהרמז ,
עולם) של (אלופו הא' אל העולם) רוחות (ד' והד' וארץ) רקיעים מלבדו"20(ז' עוד ש"אין באופן ,21.

לחדש" עתיד ותיק שתלמיד מה "כל שבתורה, הריבוי שכל - בתורה גם הוא ד"עלמות 22וכן באופן ,
מספר  האמוראים"23אין מימרות שהן ההלכות מלכות 24אלו המה ב"ששים נכלל זה הרי ששים 23, אלו ,
רז"ל 25מסכתות" כמאמר שבכתב, בתורה נכללת שבעלֿפה תורה שכללות כפי - יותר גדול לכלל ועד ,26

ועשרת  הדברות, בעשרת נכללת שבכתב תורה שכללות - מזה ויתירה באורייתא", רמיזא דלא מידי "ליכא
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א.11) עג, שם ראה
נא 12) ע' וש "ס הרמב"ם על  הדרנים - מנחם תורת ראה

ועוד . ואילך .
פנ"ז.13) ח "א מו"נ
תקו"ז 14) א. רפח , ח "ג ב. קסה, ב. קמו, ח "ב א. קכג, ח "א

ועוד . א). (יז, בהקדמה
וש "נ.15) ס"ב. סרפ"ה או"ח  אדה"ז
ע"פ 16) מובנים שאינם רש "י בפירוש  ענינים כמה שיש  ועד 

התורה. פנימיות ע"פ דוקא אלא נגלה,
(17- מנחם (תורת בתחלתה נח  ש "פ שיחת גם ראה

ואילך ). 192 ע' חמ "א התוועדויות

וש "נ.18) .224 ע' חל "ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ט .19) יד , זכרי'
וש "נ.20) ס"ו. סס"א או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
לה.21) ד , ואתחנן
(22.252 ע' חי"ט  בלקו"ש  הנסמן ועוד . ב. יט , מגילה ראה
ח .23) ו, שה"ש 
עה"פ.24) שהש "ר וראה ג. מט , פרשתנו בתו"א כ "ה
שם.25) שהש "ר וראה ב. שם, בתו"א כ "ה
ישנים26) תוס' ובפרש "י. א ט , תענית זח "ג ראה א. לח , יומא

א. קה, זו"ח  א. רכא,



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טר

 פנההעיהדהנ   15 

טר

ה'תשכ"ה  טבת, כ"א שמות, פרשת שבת שיחת

להמבואר  ועד "אנכי", - הראשונה בתיבה נכלל הראשון והדיבור הראשון, בדיבור נכללים גופא הדברות
הבעלֿשםֿטוב  עולם).27בתורת של לאלופו (שרומזת ד"אנכי" א' באות כלולים הענינים שכל

היום: בהתחלת ומיד תיכף יהודי אצל שישנו הראשון בענין נכללים הענינים שכל - האדם ובעבודת
כו'", לפניך אני "מודה

אינוֿיהודי  גם עוסק שבהם כו', וזריעה חרישה העולם, בעניני לעסוק הולך כאשר שגם והיינו,
רק  היא העולם בעניני התעסקותו סיבת כי לפניך", אני ל"מודה חסֿושלום בסתירה זה אין להבדיל,

הציווי  במכילתא 28בגלל כדאיתא תעשה", אשר בכל אלקיך ה' "מצות 29"וברכך היא עצמה שהעשיה
וזורע" העולמים בחי ש"מאמין באופן היא גופא העולם בעניני ההתעסקות וגם ,30עשה",

"ויברכהו - כאשר דוקא הנה כו', התבואה וצומחת גשם ויורד זורע כאשר שגם במוחש שרואים וכפי
. ש"וימצא באופן מרובה להצלחה זוכה אזי .ה'" ההיא "בארץ גם שערים", מאה ההיא",. בשנה .

קשה" והשנה קשה .31"שהארץ

ובסופו  בלימודה, ביותר להתייגע אדם יכול שלפעמים, הטבע, חכמת בלימוד גם רואים ועלֿדרךֿזה
כו'), זה על שהתפלל (כיון דשמיא סייעתא לו כשיש ולפעמים, נכונה, אינה שמסקנתו לו יאמרו דבר של
טיב  בעיקר שנוגע הטבע, שמצד ההנהגה היפך שזהו אף זמן, במיעוט פחותה ביגיעה להצליח יכול

בדבר  שמשקיע והיגיעה והזמן האדם, -כשרונות

גו'" אֿל כבוד מספרים "השמים שכתוב כמו אלקות, מגלה גופא העולם שמציאות גם "כי 32ומה ,
גו'" שמיך העלם 33אראה מלשון הוא ש"עולם" שאףֿעלֿפי והיינו, באופן 34, הטבע, בחוקי מוגבל והוא ,

אלקות  רואים אזי כו', היטב מתבוננים כאשר מכלֿמקום, הטבע, מן שלמעלה לגילוי מקום בו שאין
האמיתית  שהמסקנא מזה יחשוש ולא בתחילה, אצלו שהונח מה בגלל לנצח יתעקש שלא (ובלבד במוחש

כו'). הקודמת הנהגתו את לשנות אותו תחייב

ענינים  מתגלים הפשט בחלק שדוקא האחרון בזמן מודגש התורה בלימוד גם הנה לכך, ובהתאם
כו' הסוד לחלק השייכים .35נעלים

***

בחסידות:„. ענין גם לבאר יש לעיל האמור עלֿפי
הבעלֿשםֿטוב  מאמר שלמעלה.36ידוע הפשיטות את "לוקחת" פשוט יהודי של שהפשיטות

לא  "קלאץֿקשיות" על שדוקא פעמים כמה וכמדובר - קושיא" קלאץ "א מתעוררת ַָָולכאורה
מתעכבים:

השלימות  את "לוקחת" בהידור מצוות ומקיים תורה לומד של שהשלימות - להיפך אומרים לא למה
כמאמר  דכולהו"?!37שלמעלה, שלימו הוא "אנת

השלימות ענין את להדגיש מתאים שלכאורה גם שהפשיטות xzeiומה כיון הפשיטות, ענין את מאשר
כו'. המעלות ריבוי כל של השלימות עם ביחד היא שלמעלה
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(27- מנחם תורת גם וראה ד . כג, יוסף פורת בן ראה
וש "נ. .273 ע' חל "ח  התוועדויות

יח .28) טו, ראה פ'
ובס'29) וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה

וש "נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש  וראה בלולה. מנחה
תורת 30) גם וראה סע"א. לא, שבת בתוס' הובא - ירושלמי

וש "נ. .443 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם
ובפרש "י.31) יב כו, תולדות

ב.32) יט , תהלים
ד .33) ח , שם
ובכ "מ .34) ד . לז, שלח  לקו"ת ראה
(35) הסיום ).l"endחסר
סקנ"ה 36) בהוספות תשנ"ט ) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש "נ. ואילך .
ע"ב).37) ריש  (יז, בהקדמה תקו"ז
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ה'תשכ"ה טז טבת, כ"א שמות, פרשת שבת שיחת

המעלה  ענין מקום תופס ששם וגילויים, האורות בחינת מצד הוא ה"שלימות" שענין - הוא הענין אך
לא  ששם וגילויים, מאורות שלמעלה בבחינה מגיע ה"פשיטות" ענין ואילו כו'; החסרון ושלילת דוקא
אפשר  שאי בגלל רק הוא "פשיטות" התואר שגם ועד כו', חסרון או מעלה של הגדר כל מקום תופס

הענין. את לבטא יותר מתאים לשון למצוא

בחסידות  המבואר ש 38[ועלֿדרך בו שאין (שפירושו סוף" "אין לתואר גבול")בנוגע "בלי הגבלה, ום
גבול, דבלי הענין את גם לשלול אלא דוקא, הגבול ענין את לשלול הכוונה שאין - יתברך עצמותו על

יותר]. מתאים לשון למצוא אפשר שאי  מפני זה הרי גבול), בלי (שפירושו סוף" "אין שנקרא ומה

הצדיק, כמו וגילויים, אורות של ענינים מחפש שאינו - פשוט יהודי של ב'פשיטות' הכוונה גם וזוהי
התורה  בלימוד ולדוגמא: קונו. רצון למלא רק רוצה אלא וגילויים, אורות עם קשורה עבודתו שכללות
רק  הוא לימודו אלא כו', ורבא אביי שבדברי העומק את להבין גם כולל וגילויים, אורות מחפש אינו -
האורות  בשביל לא הוא במצוה שההידור המצוות, בקיום ועלֿדרךֿזה תורה; תלמוד מצוות מצד
האורות  גם לו יש ממילא בדרך אזי כזה, באופן היא עבודתו וכאשר קונו. רצון למלא כיֿאם והגילויים,
המעלה  וזוהי  כו'. וצדקה לתפלה בנוגע ועלֿדרךֿזה ורבא, אביי שבדברי העומק את שמשיג והגילויים,

שלמעלה. ב'פשיטות' מגיעים שעלֿידיֿזה הפשיטות, בענין

בתניא ‰. שכתוב מה לבאר יש יכולת 39ועלֿפיֿזה "כפי - התורה בהשגת הדרגות לחילוקי בנוגע
למעלה": נפשו ושרש השגתו

שרש  הרי מובן: אינו - למעלה" נפשו ל"שרש בנוגע אבל שפיר; אתי - השגתו" יכולת "כפי בשלמא
יוכל  בגוף, בהתלבשות למטה נמצאת הנשמה שכאשר יתכן ואיך כו', הגבלות בלי הוא למעלה נפשו

למעלה?! נפשו שרש השגת כפי התורה לימוד להיות

כדי  הפשיטות, מצד אלא כו', והגילויים האורות מצד לא הוא התורה לימוד שכאשר הוא, הענין אך
למעלה". נפשו "שרש כפי הוא הלימוד אזי - העליון רצון למלא

.Â על רש"י שבפירוש המיוחדת המעלה גם מובנת - הפשיטות למעלת בנוגע שנתבאר מה ועלֿפי
" להיותו מקרא",eheytהתורה, של

להדגיש - אלא בזה, וכיוצא הרמב"ן פירוש הפירושים, שאר חסֿושלום לבטל הכוונה אין בודאי
הפשיטות  מעלת יש רש"י -שבפירוש

תורה". של "יינה גם כולל הענינים, כל רש"י בפירוש נכללים ובמילא

פרשת  ולומדים חוזרים שכאשר והיינו, חידוש, של באופן להיות צריך רש"י פירוש שלימוד ומובן,
כזה  שבאופן ובודאי חדשים, ענינים רש"י בפירוש מתחדשים אזי שנה, בכל רש"י פירוש עם השבוע

רש"י. פירוש עם חומש יום בכל שילמדו שתיקן הזקן, רבינו אצל רש"י פירוש לימוד היה

חסידות  בדרושי שמצינו וכפי חידוש, של באופן להיות צריך התורה דלימוד הענין שכללות 40וכמו

שניתוסף  באופן זה הרי  ובודאי בתורה, ועוסק שנה אלפים מג' יותר בגןֿעדן שיושב רבינו, למשה בנוגע
הפתגם  וכידוע חדֿפעמי, ענין הוא שמתןֿתורה למרות - וזאת כו', ויותר יותר יהיה 41בלימודו שלא

ג) סעיף (כנ"ל ב"אנכי" נכללו הענינים כל כי חסֿושלום, הפעם עוד .35מתןֿתורה

***

.Ê בפרטיות מתבטא - התורה בכללות שהוא כפי כו' והאחדות הפשיטות לענין בנוגע לעיל האמור
נאמרה  ופרטות כללות שהתורה הוא 42(כידוע השבת יום של ענינו גיסא, מחד כי השבת, בענין גם (
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קסח .38) ע' ריש  תרס"ו המשך  ראה
רפ"ד .39)
וש "נ.40) רכה. ע' אייר סה"מ  - מנחם תורת ראה

וש "נ.41) .102 ע' ריש  ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש "נ.42) .51 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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ה'תשכ"ה  טבת, כ"א שמות, פרשת שבת שיחת

ומשפיע  השבוע ימי כל את השבת יום כולל זה, עם וביחד חול, לעניני שייכות ללא העילוי בתכלית
הרמב"ן  מדברי כמובן השבוע.43בהם, ימי בכל ועלֿדרךֿזה בשבת", ראשון יום "היום אמירת תוכן שזהו

פתגם ישנו גופא, השבת ליום ש heytובנוגע - השבת ענין כל את מו"ח שכולל כ"ק סיפור זהו
הצעירה  בתו אודות שפעם 44אדמו"ר הולדתה), יום הוא זה השבתֿקודש וביום השם, קידוש על (שנהרגה

הענינים  כל את לעשות שצריכים השבת, ליום בנוגע נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק זקנה, לה אמר
הענינים  כל לעשות ביכלתה שיש והשיבה, שבת, לשם להיות שצריך השינה, ענין גם כולל שבת, לשם

כך... על אונטערנעמען") ("זיך להתחייב יכולה שאינה שבת, לשם השינה ענין מלבד שבת, לשם

סתם  סיפור זה שאין אדמו"ר 45ומובן, כ"ק אודות מדובר שהרי - לנכדתו סבא בין דוֿשיח אודות
דעהו" דרכיך ד"בכל באופן היתה הנהגתו שכללות כללית, נשמה בישראל, נשיא אפילו 46נשמתוֿעדן, ,

החול, נשמתו בימות אדמו"ר כ"ק דיבר מעמד שבאותו ובפרט השבתֿקודש, ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
גודל אודות שאמרֿעדן שהדברים כך כו', הדיבור לענין בנוגע השבת ביום שצ"ל הם הזהירות לנכדתו

ישראל, של לטובתם לדאוג הוא ישראל נשיא של שענינו לכך (בהתאם לרבים הוראה וגם והוראה, לימוד
שבת. לשם להיות צריך השינה ענין שגם - זאת) סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת שכבוד מזה גם וכמובן

.Á:בזה והענין
שוה  שבהם הדברים ג' כמו באדם, תחתון היותר הענין זה הרי - עצמו מצד שהוא כפי השינה ענין

לבהמה  שוים 47אדם הם והרגל הראש השינה שבעת במוחש שנראה וכפי בבהמה.48, כמו ,

כו' לעולם מועד "אדם שהרי השינה, בעת גם עצמו על הבית בעל להיות אדם צריך ואףֿעלֿפיֿכן,
ישן" בין ער להכנס 49בין שלא עצמה על לשמור יודעת ערה, שבהיותה בבהמה, כמו  ולא (כפי , לאש

נורמלית  אינה נחשבת לאש שנכנסת שבהמה  השינה.50שמצינו בעת שייך זה אין אבל בזה, וכיוצא ,(

כו' חיים לה ושואבת למעלה הנשמה עולה השינה שבעת שמצינו - מזה שלפעמים 51ויתירה ועד ,
במשך  בהם שנסתפק בענינים תורה חידושי לו מתגלים למעלה, עולה כשהנשמה השינה, בעת דוקא הנה

.52היום 

בנוגע  ויגיעה עבודה גם כולל השינה, קודם היום, במשך ויגיעה בעבודה צורך יש זה בשביל אמנם,
בשבת" יאכל שבת בערב שטרח "מי בענין [וכמו גופא השינה שבת 53לענין בערב בטירחא די שלא ,

ליהודי  המתאים באופן תהיה שהשינה - השבת] יום עבור בטירחא צורך יש אלא  עצמו, שבת ערב בשביל
אופן"). אידישן א ַ("אויף

השינה  גם יכולה המתאימה, העבודה הקדמת שעלֿידי - דשבת לשינה בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה
שבת. לשם להיות

.Ë שאינה בתו, של המענה אודות גם אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר מה ולבאר להוסיף ויש
לנו? נוגע זה מה דלכאורה, שבת, לשם תהיה השינה שגם להתחייב יכולה

בזה: והביאור

עדיות  במסכת במשנה האדם 54איתא יאמר שאם לבטלן, המרובין, בין היחיד דברי מזכירים "למה :
דבריו). (ונדחו שמעת" פלוני איש כדברי לו, יאמרו מקובל, אני כך
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ח .43) כ , יתרו
גם44) ראה - הי"ד  שיינא מרת -הרבנית מנחם תורת

וש "נ.התוועדויות  ואילך . 6 ס"ע ח "ג
וש "נ.45) .38 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ו.46) ג, משלי
ובתוס'.47) רע"א טז, חגיגה
וש "נ.48) .292 ע' חל "ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ע'49) ח "א תער"ב המשך  וראה (במשנה). סע"א כו, ב"ק

צא.
כב,50) שם הב'). (פירוש  ובפרש "י (במשנה) ב סא, שם ראה

שם. ובסמ "ע רסשפ"ג חו"מ  שו"ע והי'. ובתוד "ה ע"ב ריש 
שם. ובסמ "ע סוסתי"ח 

ט .51) פי"ד , ב"ר
וש "נ.52) .53 ע' חל "ד  התוועדויות - מנחם תורת ראה
סע"א.53) ג, ע"ז
(וברע"ב).54) מ "ו פ"א
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ה'תשכ"ה יח טבת, כ"א שמות, פרשת שבת שיחת

דידן: בנדון ועלֿדרךֿזה

שכבר  לו, יאמרו - שבת לשם השינה שתהיה שייך שלא ויטען באמריקא הדר יהודי יבוא כאשר
תבע  ואףֿעלֿפיֿכן, אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד של בתו עלֿידי זו סברא בליובאוויטש ַנאמרה
לשם  להיות צריכה השינה שגם - בתֿמצוה קודם בהיותה עוד - נשמתוֿעדן אדמו"ר קדושת כבוד ממנה

שבת!

.È:בזה להוסיף ויש
באה  השאלה, על ונוסף - שבת לשם השינה ענין להיות יכול כיצד השאלה: שנשאלת העובדה עצם
כיצד  הוא דואג ובמילא כו', זה על מעוררים לא וגם שכל, עלֿפי זאת מסבירים שלא כך על הטענה גם

הפועל. אל הדבר את להביא שיוכל לו שמסייעים פועל זה הרי - זאת לקיים יוכל

השבוע  בפרשת שכתוב מה אל 55ועלֿדרך שועתם ותעל ויזעקו העבודה מן ישראל בני "ויאנחו
"השופט  זאת לולי וכי האנחה, בענין הצורך מהו מובן: אינו דלכאורה - יעשה 56האלקים" לא הארץ כל

מורי  קדושת כבוד וכפתגם זאת, ופועלים מעוררים האנחה עלֿידי שדוקא הוא, הענין אך - משפט"?!
אדמו"ר  לצדיקים 57וחמי בנוגע דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה עילאה". תשובה איז קרעכץ אידישער "א :ַ

לבוראם" הוא 58ש"דומין הרי שבת, לשם תהיה שלו שהשינה שייך כיצד והטענה השאלה שעלֿידי -
כו'. לו שמסייעים פועל

נאמר  זה שעל - הגלות ענין לכללות בנוגע הוא -59וכן וכו' נסיונות ויש בגלותא", ישנה "אני
שכאשר  מצרים, ביציאת כמו הגאולה, את פועלים כו', הגלות קושי על ("קרעכץ") ה"אנחה" שעלֿידי

האלקים". אל שועתם "ותעל אזי ויזעקו", העבודה מן ישראל בני "ויאנחו

כו', בנסיונות שעומדים ישראל בני מעבודת הגלות בזמן להקב"ה שיש התענוג גודל שלמרות והיינו,
הגאולה  את להביא רוצה אינו זה שבגלל כך, כדי שבאה 60עד יהודי של אנחה מגיעה כאשר הנה -

דלמעלה  התענוג על מוותרים אזי הנשמה, הגאולה,61מפשיטות אל הגלות מן ישראל בני את ומוציאים ,
טפחים. מעשרה למטה

לחיים ]. שיאמרו מה"פגישה " להאורחים ציוה  שליט"א אדמו"ר [כ "ק 

***

.‡È:השבוע בפרשת רש"י פירוש לבאר סוףֿסוף מגיעים - הנ"ל ההקדמה כל לאחרי
הפסוק  על בפרש"י חזר 62הביאור בשמותן, בחייהן שמנאן "אףֿעלֿפי ישראל", בני שמות "ואלה

שנאמר  ובשמותם, במספר ומכניסן שמוציאן לכוכבים שנמשלו חבתן להודיע במיתתן, המוציא 63ומנאן
הקדמה  בתור שבא נפש, דשבעים המספר הזכרת על (לא שקאי - יקרא" בשם לכולם צבאם במספר

אותם" הארץ ותמלא גו' וישרצו "פרו - כזה מועט שממספר החידוש את הזכרת 64להדגיש על אלא) ,
וביתו"mpipnaוגםmzenyaהשבטים "איש לכוכבים",62- "שנמשלו לפי שזהו השבטים, י"ב כל של

ענינו  על שמורה - ושמות שבהם, המשותפת הנקודה על שמורה - מנין ענינים: בשני מתבטאת שחיבתם
והחיבה  בכולם, ששוה היהדות נקודת שמצד החיבה ישראל: בבני ועלֿדרךֿזה אחד. כל של הפרטי
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כג.55) ב,
כה.56) יח , וירא
ס"ע57) ח "ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק (נעתק ראה תקנא

תמוז). ג יום" ב"היום
ועוד .58) ג. פ"ד , רבה רות ח . פס"ז, ב"ר
א.59) צה, זח "ג
וש "נ.60) רנט . ע' תרצ"א סה"מ  ראה

מתוך 61) - באמרו זה, בענין האריך  שליט "א אדמו"ר כ "ק
שיוציאו  - תומ "צ יקיימו שבנ"י רוצים למעלה; רוצים מה בכי:

כו'. הגלות מן אותם
פרשתנו.62) ריש 
כו.63) מ , ישעי'
ז.64) שם,
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ה'תשכ"ה  טבת, כ"א שמות, פרשת שבת שיחת

מישראל  אחד שבכל המיוחדת המעלה ונדפס 65שמצד שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -
בתחלתו. ו חלק שיחות בלקוטי

***

.·È.'גו ישראל בני שמות ואלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È:הדברים נקודת רק להזכיר יש הזמן קוצר מפני הנה - הפרשה בסיום רש"י לפירוש בנוגע
- ישלחם חזקה ביד "כי רש"י: מפרש מארצו", יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד "כי הפסוק על
ולא  יגרשם, ישראל של כרחם על - מארצו יגרשם חזקה וביד ישלחם, עליו שתחזק החזקה ידי מפני

אומר  הוא וכן צידה, להם לעשות וגו'".66יספיקו לשלחם למהר העם על מצרים ותחזק

בזה  הפשוט כאן 67והפירוש שיש עלֿכןֿצריךֿלומר, פעמים, ב' חזקה" "ביד נאמר שבפסוק דכיון -
פרעה, על שתחזק הקב"ה של החזקה היד על קאי ישלחם" חזקה ש"ביד רש"י מפרש ולכן ענינים, ב'
על  לשלחם ישראל על שתחזק פרעה של החזקה היד על קאי מארצו" יגרשם חזקה "וביד שכתוב ומה

כו'. כרחם

להבין: צריך אך

הספיק א) שלא מה להביא לו היה לכאורה - צידה" להם לעשות יספיקו ש"לא רש"י מביא מדוע
רש"י: שמביא הפסוק תוכן (שזהו ממצרים ביציאה המהירות גודל על מורה זה שענין להחמיץ, בצקם

העם על מצרים כשיוצאים xzeiלשלחם")xdnl"ותחזק כי צידה, להם לעשות הספיקו שלא מה מאשר
מים" ואין לחם "אין שבו מקום הגברים,68למדבר, ריבוא ששים ישראל, בני כל עבור צידה להכין וצריך ,

ואילו  זמן; ריבוי שדורש דבר זה הרי כו'), המקנה ריבוי עבור מזון להכין צריך (וגם וטף מנשים לבד
מיל  הילוך כדי רק זה הרי להחמיץ בצקם הספיק שלא רגעים 69מה כ"ד או רגעים, י"ח אופן 70- ובכל ,

לדרך?! צידה הכנת של הזמן שיעור מאשר יותר גדולה במהירות זה הרי

"וישא  לשלחם": למהר העם על מצרים "ותחזק הפסוק בהמשך נתפרש זה שענין - יוקשה 71וביותר

יחמץ"! טרם בצקו את העם

אל ב) באתי ומאז גו' הזה לעם הרעותה "למה משה טענת על הקדושֿברוךֿהוא משיב זה בפסוק
עמך" את הצלת לא והצל הזה לעם הרע בשמך לדבר "עתה 72פרעה הקדושֿברוךֿהוא: משיב זה ועל ,

וגו'". חזקה ביד כי לפרעה אעשה אשר תראה

כיצד  מובן: אינו - ישראל" של כרחם "על פירושו מארצו" יגרשם חזקה ש"ביד רש"י לדברי אך
-הקדושֿברוךֿהוא השיב מארצו" יגרשם חזקה ש"ביד באמרו גו'", הרעותה "למה משה טענת על

אודות  בשמך" לדבר פרעה אל באתי ש"מאז להקב"ה בטענה בא רבינו משה אדרבה: הרי דלכאורה,
מהגלות  לצאת יותר קשה ונעשה הגלות תוקף שנתגבר היינו, הזה", לעם "הרע אומר 73הגאולה, זה ועל ;

הגלות מן שהיציאה הקדושֿברוךֿהוא xzeiלו cer dyw didz בניֿישראל את לגרש שיצטרכו כך, כדי עד ,
כרחם"?! "על ממצרים
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גם65) התוועדויות ראה - מנחם וש "נ.תורת בתחלתו. ח "מ 
לג.66) יב, בא
ועוד .67) כאן. והגו"א הרא"ם פי' גם ראה
ה.68) כא, חוקת
וש "נ.69) ס"ט . סתנ"ט  או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
וש "נ.ראה70) ס"י. שם

לד .71) שם, בא
כבֿכג.72) ה, פרשתנו
הקב"ה73) יוכל  איך  נוספת: "ערות ברשימה - למצרים לירד 

אפילו שאסור בא הארץ", כט . ט , וארא פרש "י (ראה בה להתפלל 
בנ"י?! את משם ולגאול  - א) יב,
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ה'תשכ"ה כ טבת, כ"א שמות, פרשת שבת שיחת

"ג) מארצו", יגרשם חזקה ש"ביד הפרשה, l`xyiסיום ly mgxk lr עם לכאורה מתאים אינו - "
טוב?74הכלל  בדבר לסיים שיש

.„È:בזה הביאור לומר ויש
מענה קושי הקדושֿברוךֿהוא בתוכן התגברות על קושיא יש שאצלו שבגלל - גם נכלל למשה,

התגברו  ישתלשל מזה כתוצאה הנה מארץ הגלות, לגרשם צורך שיהיה עד ישראל, בני אצל הגלות ענין ת
כרחם"! "על מצרים

דברי כי, - למשה תוכחה דברי לאמירת (רק) בזה הכוונה אין בהתחלת אך מקומם למשה , תוכחה
אל אלקים  "וידבר נאמר שבה  וארא, אתופרשת  "דיבר רש"י וכפירוש לדבר htynמשה", שהקשה על

. דאבדין על "חבל באמרו, הזה", לעם הרעותה למה .ולומר האבות ואתה . מדותי, אחר הרהרו לא .
הרעותה" למה אלא75אמרת - טוב בדבר לסיים צריך שבה פרשתנו, בסוף ולא ,aiydl למה" הטענה על

גו'": הרעותה

לפרעה", אעשה אשר תראה "עתה אףֿעלֿפיֿכן, אבל הגלות, תוקף התגבר שאכן אמת הן
ישלחם", פרעה) על שתחזק החזקה ידי (מפני חזקה "ביד שסוףֿכלֿסוף

כרחם  (על חזקה ש"ביד עד כך כל הגלות התגברות שתהיה שאף ישראל, לבני בנוגע ועלֿדרךֿזה
הרעותה", "למה משה מקושיית כתוצאה ישראל בני אצל שישתלשל (כפי מארצו" יגרשם ישראל) של
ואףֿעלֿפיֿכן  צידה", להם לעשות יספיקו ש"לא ובאופן ממצרים, ישראל בני יצאו בפועל הנה - כנ"ל)

ב  אמונה מתוך .הקדושֿברוךֿהוא יצאו

את להדגיש אינה רש"י כוונת onfdכלומר: zexidn,כן דאם - כרחם על ממצרים ישראל גורשו שבה
להדגיש  אדרבה, אלא - י"ג) סעיף (כנ"ל יחמץ" טרם בצקו את העם "וישא שכתוב מה להביא צריך היה

l`xyiאת ly ogay מתוך ממצרים יצאו מכלֿמקום, כרחם", "על ממצרים לגרשם צורך שהיה שלמרות ,
להם" עשו לא צידה ש"גם בכך ביטוי לידי שבאה בהקדושֿברוךֿהוא "מגיד 76אמונה רש"י: כפירוש ,

נאמר  זה ועל והלכו", האמינו אלא צידה, בלא למדבר נצא היאך אמרו שלא ישראל, של "זכרתי 77שבחן
. נעוריך חסד זרועה".לך לא בארץ במדבר אחרי לכתך .

כרחם", "על ממצרים לגרשם שצריכים ומצב במעמד נמצאים ישראל בני כאשר גם כי, - הדבר וטעם
למהוי, כדבעי היא שלהם הפנימיות הרע הרי יצר דעם ("מ'גיט הרע היצר את קצת לוחצים כאשר ולכן,

קוועטש"), כו'א הפנימיות מתגלה .78אזי ַ

מצרים, קליפת שבירת תהיה דבר של שבסופו - וגו'" תראה "עתה למשה: הקב"ה מענה תוכן וזהו
של החזקה ידו התגלות על הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי גם הדבר יפעל ממילא ובדרך מצרים, על שתחזק

כו'. ישראל בני

לשלחם  למהר העם על מצרים "ותחזק רש"י) שמביא (בפסוק שכתוב מה גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
שמיהרו  מהמצריים ישראל בני התפעלו למה מובן: אינו דלכאורה - מתים" כולנו אמרו כי הארץ מן
של  החזקה ידו (התגלות המצריים אצל אלקות שהגילוי הוא, הענין אך - הארץ?! מן לשלחם

לשלחם הקדושֿברוךֿהוא  ממהרים עצמם שהמצריים בראותם ישראל, בני על גם ממילא בדרך פעל ,(
הארץ. מן

שכך  לפי זה הרי - ישראל בני אצל ועלֿידם המצריים, אצל תחילה נפעל זה שענין לכך והסיבה

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

ועוד .74) איכה. סוף פרש "י ראה
ט .75) ו, וארא פרש "י
לט .76) יב, בא

שם.77) בפרש "י הובא - ב ב, ירמי'
ספ"ב.78) גירושין הל ' רמב"ם גם ראה
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ה'תשכ"ה  טבת, כ"א שמות, פרשת שבת שיחת

עלֿידי ישלחם הקדושֿברוךֿהוא נקבע מצרים) על שתחזק החזקה ידי (מפני חזקה ביד "כי בתורה:
מארצו". יגרשם ישראל) של כרחם (על חזקה וביד (ועלֿידיֿזה)

.ÂË:מישראל ואחד אחד לכל הוראה למדים ומזה
הגלות  התגברות ישראל בני אצל נשתלשל הגלות, קושי אודות משה מטענת שכתוצאה לעיל מהאמור
מצוות  מקיים שהנני בכך די אדם: יאמר שאל ללמוד, יש - כרחם על מצרים מארץ לגרשם שיצטרכו עד

העיקר" ש"הוא בפועל, במעשה ישראל) למנהגי ועד ומדרבנן ולקיים 79(מדאורייתא להוסיף לי ולמה ,
כאשרxecidaמצוה כי, -`ed יכול מזה הנה כו', וחיות הידור ללא בלבד, במעשה המצוה בקיום יסתפק

המצוות zexecami`adלהשתלשל בקיום חסֿושלום צורך שאין שיטענו כאלו שיהיו - כו' הנכדים אצל -
כלל!

של  כרחם "על מהגלות יציאה של ומצב המעמד לשלילת בנוגע הוראה ללמוד יש ועלֿדרךֿזה
ישראל":

לו  מניחים שבה דמוקרטית במדינה חי הוא - הגאולה? בענין הצורך מהו שטוענים: כאלו ישנם
תפוז  ב"מנהטן"; לו יש - "קאמּפיוטער" צריך: שהוא מה כל לו ויש מפריע, באין ולהתפלל ָללמוד

ב"ברוקלין"!... לו יש - ישיבה ואפילו ב"לאסֿאנדזשעלעס"; לו יש - ארענדשז") גוטן ("א ַַָָמשובח

ב"טעקסעס" בארצותֿהברית, אחת שבמדינה בשעה בה - ישראל" "ארץ את צריך הוא מה בשביל
ישראל!... ארץ של השטח כל את  פעמים כמה ("איינּפאקן") לקפלֿלארוז יכולים ַַלמשל,

ביכלתו  יש - ארה"ב יליד הוא ואם "סענאטאר", להיות ביכלתו יש (בארה"ב) כאן שבהיותו גם ַָומה
"ּפרעזידענט"! אפילו להיות

("א  תחזוקה תפקיד בעל גוי או בלבד, אחד דולר אפילו מקום תופס היה זקנו אצל אם עצמך: ַוהגע
תפקיד  או דולר, מליון של סכום מקום לתפוס יכול שאצלו עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - ָדזשענעטאר")

ל"ּפרעזידענט". עד "סענאטאר" הלבן", ב"בית או ַַָב"סענאט"

הוא  - ישראל לארץ אותו ויביאו הדולרים, וממליוני שלו מהמשרד אותו שיקחו לו חסר מה כן, ואם
שלו! ה"מלוכה" כל עם כאן להשאר מעדיף

ובכן:

ל  להודות צריך כו',הקדושֿברוךֿהוא בודאי הטוב כל על

לתמוך  בשביל הכסף את לנצל ולדוגמא: וקדושה, יהדות עניני עבור זאת לנצל להשתדל וצריך
בזה; וכיוצא בבתיֿספר, התפילה ענין להנהיג בשביל הממשלתי תפקידו את לנצל או בישיבות,

בגלות, שנמצאים לדעת צריך זה, עם ביחד אבל,

רז"ל - כמאמר כבוד, של בדרך למצרים שירדו שאף מצרים, בגלות אבינו 80כמו יעקב היה "ראוי
"במיטב  אותם הושיבו גופא ובמצרים כו'", אלא הגולים) כל (כדרך ברזל של בשלשלאות למצרים לירד

גלות 81הארץ" של ומצב מעמד זה היה זאת בכל הרי ,-

הגאולה. אל הגלות מן לצאת והחפץ הרצון להיות וצריך

גו'" מצרים מארץ צאתך וכמ"ש 82ו"כימי לשלחם", למהר העם על מצרים ד"ותחזק באופן לא אבל ,
תלכון" לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא תושעון"83"כי ונחת "בשובה אלא בקרוב 84, צדקנו, משיח בביאת ,

ממש.
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כב

.a"pyz'd zah `"k ,zeny t"y zgiyn .c"qa
מאידית - -תרגום

הבאים .‡ ישראל בני שמות "ואלה הפסוק על
במדרש 1מצרימה" איתא ישראל 2, גאולת שם "על

כאן" שם 3נזכרו כל איך המדרש מבאר ובהמשך .
לגאולה. קשור השבטים) (י"ב ישראל" מ"בני

מדובר  מצרימה" ב"הבאים ביאור : ודרוש
כמסופר  מצרים, בגלות בנ"י ירידת אודות בפשטות
רב  זמן לאחרי ורק והפרשיות, הכתובים בהמשך
ולא  בפרשתנו לא (כמסופר ממצרים הגאולה היתה
הפרשה  באמצע אלא וארא) -) שלאחרי' בפרשה
המדרש  אומר איך כן, ואם בא)); (בפ' שלאחרי'

שם נזכרוzle`bש"על להיפך o`k"4ישראל בדיוק ,
"כאן"?! המדובר מצרימה" מ"הבאים

איתא  במדרש אחר ממצרים 5במקום שהגאולה ,
. "בשביל ראובן היתה שמם, את שינו שלא .

יש  דעפ"ז סלקין". ושמעון ראובן נחתין ושמעון
שב"אלה מצרימה"zenyלומר הבאים ישראל בני

ממצרים  בנ"י נגאלו שבגללה הזכות גם מודגשת
להפירוש  בסתירה ואי"ז שמם"). את שינו ("שלא
כי  בגלות), (הירידה מצרימה" ב"הבאים הפשוט

לטעם בלבד רמז זהו בנ"י k"g`yכאן נגאלו
כשהי' מהתחלתה החל הגלות, שבמשך - ממצרים
ישראל", בני שמות "ואלה אזי מצרימה", "הבאים
המדרש  לפי משא"כ שמם"; את שינו "שלא

רק שלא נמצא, הנ"ל שמות liayaהראשון "ואלה
זה, לאחרי זמן משך הגאולה באה ישראל" בני

השמות - מזו יתירה אלא שנה, ועשר onvrמאתיים
שם "על כאן כלומר,zle`bנזכרו ישראל",

קאי  מצרימה" הבאים ישראל בני שמות ש"ואלה
הענין  לפשטות בסתירה לכאורה שזהו הגאולה, על

בגלות. הירידה מצרימה", ד"הבאים

ה  פירוש לפי להבין: צריך שם גם ש"על מדרש
נמצא  אם אפילו הרי כאן", נזכרו ישראל גאולת
גאולת  עם קשור מצרימה" "הבאים איך ביאור
הפסוק; זאת מדגיש מדוע הסבר דרוש - ישראל

אודות כאן מדובר למצרים.dcixidהרי

גם  כולל ישראל" גאולת שם "על מזו: יתירה
האמור  במדרש כמ"ש לבוא, העתידה הגאולה -
ע"ש  "יוסף לגאולה, יוסף דשם השייכות בביאור
ממלכות  ישראל את ולגאול להוסיף הקב"ה שעתיד

דכתיב  ממצרים, אותם שגאל כשם והי'6הרשעה
מתחזקת  עפ"ז וגו'". ידו שנית ה' יוסיף ההוא ביום
בגלות  הירידה את שמקשרים בלבד זו לא השאלה:
אלא  מצרים, לגאולת מצרימה") ("הבאים מצרים
(שבאה  לבוא העתידה לגאולה - גם זאת מקשרים
לאחרי  ועאכו"כ מצרים יציאת לאחרי זמן ריבוי
של  השייכות מהי אחר: ובסגנון במצרים). הירידה
וטו"ב  בניו, וכל דיעקב (הירידה מצרימה" "הבאים
השכחה  זמן ולאח"ז בשלוה, ישיבה שנים (17)
הבה  אמרו ופרעה מצרים וחרטומי וכו', וכו'
גלות  מתחילים שבנ"י עד וכו', וכו' נתחכמה

לבוא?! העתידה לגאולה מצרים)

לכל  בנוגע שזה כמו - להבין יש ע"ז ונוסף
הוראה  מלשון תורה וההוראה 7עניני הלימוד מהו :

מצרימה" "הבאים לאחרי שנים אלפי עתה, מזה
מצרים? יציאת ולאחרי

בזה:.· ההסברה נקודת לומר ויש

- לאמיתתו הוא מצרימה" ד"הבאים הענין כל
היא שבינתיים והירידה ישראל". "גאולת

zeipeviga לא) היא גופא הירידה בפנימיות, אבל ,
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פרשתנו.1) ריש
ה.2) פ"א, פרשתנו שמו"ר
כבר 3) שמותם שהרי מיותרים אלו פסוקים שכל לו "הוקשה

זה  ספר בריש הוזכרו שלכך ודורש ויגש, ויצא בסדר מפורשים
שם). מהרז"ו (פירוש כו'" ממצרים ישראל בגאולת שמדבר

יצאו 4) שבו שמות ואלה "ספר נקרא הספר שכל להעיר
(ס"פ  הרמב"ן ובלשון ה) פ"ג, (ב"ר לאורה" מאפילה ישראל

"ספר ".dle`bdפקודי):
וש"נ.5) ה. פל"ב, ויק"ר

יא.6) יא, ישעי'
ועוד.7) ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
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כג

ה'תשנ"ב  טבת כ"א שמות, ש"פ משיחת

אלא  מצרים, שבגאולת העלי' ועלֿמנת בשביל רק
- עד עצמה, והגאולה מהעלי' חלק (- מזו יתירה
כך  ומשום והשלימה. האמיתית דגאולה העלי'
הבאים  בנ"י שמות "ואלה על המדרש אומר
כאן", נזכרו ישראל גאולת שם "על - מצרימה"

לבוא. העתידה הגאולה על גם שכוונתו

מצרימה" ד"הבאים הענינים שכל ומכיון
בזמן  גם זה, לאחרי גם נמשכים מצרים וגאולת

כמאחז"ל  - שם 8הזה על נקראו המלכיות "כל
יום  בכל מצרים יציאת ומזכירין ,9מצרים",

ויום 10ו"בכל  יום [וכל ודור אדם 11דור חייב [
[היום  יצא הוא כאילו עצמו את ]11לראות

צריכים  זו בגלותנו שגם מזה, למדים - ממצרים"
האמיתית  הגאולה ישראל", "גאולת את להמשיך

כדלקמן. והשלימה,

הביא .‚ בהקדים זה האחרונה ויובן במשנה ור
דברכות  קמא בנוסח 12דפרק גם זאת (שאומרים

פסח) של הרי 13ההגדה עזרי' בן אלעזר ר' "אמר :
יציאת  שתאמר זכיתי ולא שנה שבעים כבן אני

שנאמר  זומא בן שדרשה עד בלילות 14מצרים

ימי  כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען
להביא  חייך ימי כל הימים חייך ימי 15חייך,

הזה 16הלילות  העולם חייך ימי אומרים וחכמים ,
המשיח". לימות להביא חייך ימי כל

הייתי  כבר שנה שבעים "כבן רש"י: ומפרש
יום  שיבה עליו שבאת ממש זקן ולא זקן נראה
אלעזר  רבי ומינו מנשיאותו גמליאל רבן שהעבירו
תפלת  בפרק לקמן כדאיתא נשיא עזרי' בן

זה".17השחר  מקרא זומא בן דרש היום ואותו ,

לבעל דהמאמר בהשייכות ביאור וצריך
לכך 18המאמר  והשייכות עזרי', בן אלעזר רבי

היום  עם בקשר (או ביום נאמרה )19שהמשנה
לנשיא  ראב"ע שמכיון 20שנתמנה לומר דמסתבר ,

שנעשה  ביום בתורה זו בסוגיא עסק שראב"ע
] בישראל כנשיא עבודתו עם קשור ה"ז c"rנשיא,

שהזמן  בענינים התורה בלימוד הקדימה חיוב
אחד 21גרמא  לכל בנוגע הוא שעד"ז לומר ויש ,

בענינים  שלו התורה ללימוד בקשר ובפרט מבנ"י
ראב"ע elyשהזמן לדברי השייכות וכן גרמא],

דוקא. שנה שבעים שנה", שבעים כבן אני "הרי

הענין:.„ וביאור

והשבח  העילוי גודל ביטוי לידי בא במשנה
ממצרים, יצאו שבנ"י לאחר שגם מצרים, דיציאת

" מצרים יציאת דזכירת החיוב jiigישנו ini lk,"
בעולם  והן זומא), בן (כדברי בלילות והן בימים הן

החכמים) (כדברי המשיח לימות והן .22הזה

הוא  מצרים יציאת (זכירת) כי - הוא ע"ז הטעם
חז  ועמוד גדול כו'""יסוד ובאמונתנו בתורתנו ,23ק

הגאולה  ענין פתיחת נתחדש יצאו 24אז שבנ"י -
בעצם  בניֿחורין ונעשו עבדות הם 25מגדר ("עבדי

לעבדים" עבדים נמשכת 26ולא דפעולה ובאופן ,(27

לתמיד.

האדם  על 28ובעבודת מורה מצרים יציאת :
של  וגבולים ממיצרים האלקית) (דנפש היציאה

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

ד.8) פט"ז, ב"ר
שו"ע 9) ה"ג. פ"א ק"ש הל' רמב"ם ב. יב, ברכות משנה

בפנים. לקמן וראה - ס"א. סז סי' ק"ש הל' או"ח אדה"ז
ב.10) קטז, פסחים משנה
עם 11) הגש"פ וראה רפמ"ז. בתניא אדה"ז (ביאור) הוספת

תנש"א) קה"ת (בהוצאת תריח ע' וביאורים מנהגים טעמים לקוטי
בשוה"ג.

ב.12) יב,
וראה 13) ג. טז, ראה ספרי שם. ברכות בתוספתא גם הוא וכן

ג. יג, בא מכילתא
ג.14) טז, ראה
שם.15) אדה"ז שו"ע ההגדה. בנוסח כ"ה
וראה 16) זומא". בן דברי "אלו כאן מוסיף שם ובתוספתא

שם. לתוספתא דוד חסדי
א.17) כח, ברכות

וש"נ.18) .349 ע' חי"ז לקו"ש ראה
מדברי 19) אינם כו'" אומרים ש"וחכמים מפרשים באם דגם

(ולכן  אמירתו קודם מזה ידע וראב"ע זה לפני ונאמרו ראב"ע,
החכמים  דברי גילוי הרי כאן), תויו"ט ראה זכיתי", "ולא אמר
לנשיא. שנתמנה ביום ראב"ע שאמר מה ע"י דוקא הי' זו במשנה

.32 הערה לקמן וראה
הוא 20) וכו'" אומרים ש"וחכמים מפרשים באם ובפרט

כן  שמוכיח ,16 שבהערה דוד חסדי וראה בעצמו. ראב"ע מדברי
הנ"ל. שבהערה התוספתא מלשון

סי"ד.21) סרמ"ו יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ד ת"ת הל' רמב"ם
לחכמים 22) גם מפרשים שלכמה ,32 הערה לקמן וראה

לימות  יצי"מ מזכירין זומא לבן וגם בלילות, יצי"מ מזכירין
המשיח.
כא.23) מצוה חינוך
(24.(164 (ע' פי"ב תש"ח צאתך כימי ד"ה
סא.25) פרק מפראג) (להמהר"ל ה' גבורות ס'
א.26) י, ב"מ נה. שם, מב. כה, בהר
(27.175 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וראה 28) ובכ"מ. ואילך. ג עא, יתרו תו"א וראה פמ"ז. תניא

ע' כו' טעמים לקוטי עם תשכחֿט.הגש"פ
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ה'תשנ"ב כד טבת כ"א שמות, ש"פ משיחת

ולהתאחד  להתקשר בכלל, הזה ועולם הגוף מאסר
ענין  שזהו ומכיון ומצוות. תורה ע"י הקב"ה עם
יום  את "תזכור לכן והיהדות, התורה בכל כללי
באופן  עד חייך", ימי כל מצרים מארץ צאתך
לראות  אדם חייב ויום יום וכל ודור דור ש"בכל

ממצרים" היום יצא הוא כאילו עצמו .29את

ודרגות: שלבים ג' בזה ישנם ובפרטיות

"בכל מצרים יציאת מזכירין meie(א) mei"
לאור  אלקים ("ויקרא ה' אור כשמאיר ("הימים"):

כאילו 30יום" עצמו את "לראות בפשטות צריך ,(
לצאת  יהודי של עבודתו ממצרים", היום יצא הוא

וגבולים. ממיצרים

מצרים  יציאת ש"מזכירין בזה, נוסף חידוש (ב)
zelila תזכור "למען מהפסוק זומא בן כדרשת ,"

. חייך ימי כל מארמ"צ צאתך יום חייך את ימי כל .
וחושך, דלילה בזמן שאפילו הלילות" להביא

בליל אפילו מאיר, איננו ה' יכולה zelbd31כשאור ,
מצרים". "יציאת להיות צריכה וגם

יותר  עוד מחדשים החכמים ימי 32(ג) ש"כל ,
חייך  ("ימי הזה עולם כל על נוסף - כולל חייך"
המשיח". לימות "להביא - גם הזה"), העולם

כפול: בזה שהחידוש

- מצרים יציאת ד)זכירת ב(דין חידוש (1
שקאי  - חייך" ימי "כל יצי"מ) דזכירת ש(החיוב
כולל  - הזה ובזמן הזה בעולם חייך" "ימי על
ד"כל  יצי"מ בזכירת נכלל שזה עד המשיח". "ימות

המשיח). ימות (קודם הזה בעולם חייך" ימי

יותר: גדול בזה והחידוש

אע"פ  גאולה)233) של (במצב המשיח שבימות
הגאולה  דזכירת הענין לכאורה שייך אז 34לא גם ,

אע"פ  מזו: ויתירה מצרים. יציאת את יזכירו
בערך  שלא היא והשלימה האמיתית שהגאולה
אחרי' שאין גאולה בהיותה מצרים, לגאולת

מן 35גלות  אעביר הטומאה רוח "ואת יהי' ואז ,
המיצרים 36הארץ" מכל שלימה וגאולה יציאה ,

היתה  מצרים ויציאת גאולת משא"כ וגבולים,
כי  שלימה, גאולה ולא גלות, אחרי' שיש גאולה
(ולכן  בתקפו" הי' עדיין ישראל שבנפשות "הרע

"כי  להיות אעפ"כ 38העם")37gxaהוצרך -
המשיח. לימות גם יצי"מ מזכירין

עבור  שזהו ראי' ה"ז יצי"מ, אז שיזכירו וכיון
גם  תפעל שיצי"מ והחידוש המעלה בגלל - תועלת

כדלקמן. אז,
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("בכל 29) דפסחים דהמשנה מפרש שם שבתניא אפ"ל ואולי
שצ"ל  דברכות דספ"ק המשנה משלימה כו'") חייב ודור דור

.(11 שבהערה הגש"פ (ראה יום בכל יצי"מ זכירת
ה.30) א, בראשית
(31. בלילה ע"ב: ריש סז, זח"ג גם ראה וראה בגלותא. .

וראה  ב). (מט, תכ"א תקו"ז ב. רלח, א. כב, ח"ג ב. קסג, זח"ב
.41 ע' ח"ז לקו"ש ד. צד, מג"א תו"א

מזכירין 32) ולכו"ע זומא, בן על מוסיפים שהם הפירוש לפי
במשמעות  רק הדין בגוף אינה פלוגתתם (וכל בלילות יצי"מ
הגש"פ  על שמועה ביבין רשב"ץ ראה חייך") ימי "כל הכתוב
ופנ"י  צל"ח א. קנח, פסחים מס' של"ה הגש"פ. על פסח זבח כאן.
יז. ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ וראה ועוד. שם. ברכות
והפירוש  וש"נ. רא, ע' יצי"מ זכירת ערך תלמודית אנציקלופדי'
שהשתדלתי  "אע"פ הוא זה פירוש לפי זכיתי" "לא ראב"ע בדברי
בכתוב  שנרמז הרמז לדעת זכיתי לא החכמה אנשי עם והתחברתי
(פיה"מ  זומא" בן שדרשה עד בלילה ציצית פרשת קריאת בחיוב

שם). ברכות להרמב"ם
גם  יצי"מ מזכירין זומא) לבן (גם שלכו"ע מפרשים, ויש
ח"ו), התורה מן מצוה תיעקר לא בודאי (שהרי המשיח לימות
ימי  מ"כל להלימוד בנוגע רק הוא וחכמים זומא בן בין והחילוק
אנשי  בתוס' (הובא שם ברכות לדוד ושושנים הרמ"ז  (קול חייך"
רב  דבי ספרי שם. ברכות לתוספתא דוד חסדי שם). למשניות שם

שם). ראה לספרי
שלימה  תורה וראה ועוד. שם. רשב"ץ (ראה הפירוש לפי וגם

אם  להלכה פליגי זומא ובן שחכמים ג) אות מילואים חי"ב
שדעת  להכריע הכרח אין (א) המשיח לימות יצי"מ מזכירין
אמר  שראב"ע מפרשים באם ובפרט זומא, כבן היא ראב"ע
דאדרבה: לומר יש (ב) .(20 הערה (כנ"ל כו'" אומרים "וחכמים
הגאולה  עם אחד ענין כך כדי עד הוא  שיצי"מ נמצא לפ"ז
ואדרבה  יצי"מ, אז להזכיר מה שאין בפנים) (כדלקמן השלימה
יעקב  לעין רשב"א עד"ז (ראה יצי"מ על מזכירה עצמה הגאולה
יצי"מ  מזכירים (שאין זומא בן שלדעת הטעם בביאור שם ברכות
כל  אופן, בכל (ג) ועיקר: ועוד המצוה). ביטול זה אין לע"ל)
אני  "הרי (כשאמר לנשיא ראב"ע שנתמנה ביום נאמרה זו משנה

שנה"). שבעים כבן
בן  על חולקים שחכמים המפרשים פירוש לפי גם מובן וכן
רע"ב, המשנה נ"כ (ראה בלילות יצי"מ לזכירת בנוגע זומא
לומר  שיש וש"נ), ר, ע' שם תלמודית אנציקלופדי' ועוד. תויו"ט,

.44 הערה לקמן וראה הנ"ל. אופנים בג' בזה
(33.(151 (ע' תש"ח בחפזון כי רד"ה ראה
לשתי 34) הגאולה ענין מזכירין והשעבוד הגלות בעת ודוקא

להשי  ולשבח להלל הא' את פנים: וגאל גאלנו אשר העבר על "ת
הגמור  והבטחון התקוה מתחזק זו זכירה שע"י והב' אבותינו,

(שם). לבוא העתידה הגאולה על בהשי"ת
(35- ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ועוד. ב. קטז, פסחים
ב.36) יג, זכרי'
ה.37) יד, בשלח
(38.(167 (ע' פי"ג תש"ח צאתך כימי ד"ה וראה פל"א. תניא
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ה'תשנ"ב  טבת כ"א שמות, ש"פ משיחת

בזה:.‰ הביאור לומר ויש

הגאולה, ענין כללות נתחדש מצרים בגאולת
מהגלויות  (גם הגאולות כל על הצינור פתיחת

העתידה  הגאולה כולל .24שלאח"ז),

מצרים  יציאת היתה זכו, אילו מזו: יתירה
ד"ה' באופן גלות, אחרי' שאין שלימה גאולה
בשירת  אמרו שבנ"י כפי ועד", לעולם ימלוך

בגאולה 39הים  ישראל לארץ מיד אז נכנסים היו כי ,
צדדיים,40השלימה  ענינים ש"נתערבו" מכיון אלא .

בפועל. התקיים לא ה"ז

מצרים  דיציאת הענין שאמיתית לומר, יש עפ"ז
`idימות" והשלימה,- האמיתית הגאולה המשיח",

המשיח  דימות הענין ופנימיות גאולת id`ואמיתית 
צדדיות  סיבות בגלל - לפועל שבנוגע אלא מצרים.
שהגאולה  עד (בחיצוניות), זמן הפסק ביניהם יש -
שבינתיים  הזמן כל גם אבל בפועל. באה השלימה

גאולת ימי(בין "כל  - השלימה) והגאולה מצרים
יום  את "תזכור להיות צריך - הזה) (בעולם חייך"
מימי  הימים "כל אשר [עד מצרים" מארץ צאתך
הגאולה  עד מצרים מגלות הראשונה הגאולה

ימי  הם אמן, בימינו במהרה מארץ העתידה, צאתך 
שיציאת 24מצרים" והיות  בפנימיות ]; היא מצרים
ד  ימי הענין "כל יצי"מ זכירת לכן המשיח", "ימות

כולל המשיח"חייך" ל)ימות "(להביא גם .41במילא

מצרים  יציאת "מזכירין מדוע ג"כ מובן עפ"ז
גאולה, של במצב יהיו שאז (אע"פ המשיח" לימות
(א) כי: - מצרים) לגאולת בערך שלא וגאולה
(- מזו ו(יתירה ההתחלה היא מצרים יציאת
מצרים  יציאת ו(ב) המשיח, דימות הפנימיות

המעלה yecigפועלת גם שישנה המשיח, בימות
שתהי' זכו שלא בגלל בפועל, שהי' (כמו דיצי"מ
סטרא  ד"אתכפיא המעלה - שלימה) גאולה מיד זו

(כנ"ל) בתקפו עדיין הי' שהרע מכיון .42אחרא",

בדרך  רק היא לע"ל דיצי"מ הזכירה אבל
ויציאת  עיקר מלכיות שעבוד ("שתהא "טפל"

לו" טפל הוא 43מצרים אז הגילוי עיקר כי ,(
והגבלה, מדידה מכל שלמעלה השלימה, מהגאולה

מזכירין זה עם שיחד כיאלא טפל ), (בדרך יצי"מ 
דגאולה  מדידה המעלה מכל למעלה השלימה

אעביר  הטומאה רוח ד"את (באופן לגמרי והגבלה
"אתהפכא" הארץ", במדידה42מן נמשכת ,(

הזה  העולם במציאות חייך" ימי ד"כל והגבלה
אילו  משא"כ מצרים). בגאולת דאתכפיא (המעלה
שהגאולה  הוהֿאמינא יצי"מ, אז מזכירים היו לא

הזה. בעולם חייך" ימי מ"כל נפרדת

Â. החכמים של והחידוש ההוספה מובנת עפ"ז
זומא  בן שישנו 44לגבי זומא, בן דברי על נוסף :

"בלילות", גם חייך" ימי "כל מצרים דיציאת הענין
חייך  ימי "כל חכמים מחדשים - הגלות בליל
בעולם  חייך" ימי ש"כל המשיח", לימות להביא
הגלות) בחושך בלילות, ואפילו בימים (הן הזה
(גאולה  מצרים דיציאת הדרגא על נוסף ישנה,
הדרגא  גם בגלוי), אז שהי' כמו שלימה, שאינה
"ימות  לאמיתתה) שהיא כפי מצרים ד(יציאת

גלות. אחרי' שאין שלימה הגאולה המשיח",

" הלשון בדיוק המשיח"iadl`ולהוסיף לימות
ד(זכירת) שהעבודה כרגיל), וכיו"ב "לרבות" (ולא

מכניסה יצי"מ (א) הזה בעולם חייך" ימי את "כל 
עתה  הזה בעולם המשיח מזו 45ימות יתירה עד ,
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ואילך.39) 81 ע' חל"ב לקו"ש וראה יח. טו, בשלח
רפל"ב.40) שמו"ר א. נד, עירובין גם וראה א. רכא, זח"ג
מצרים 41) גאולת על ליעקב הקב"ה שבהבטחת גם, להעיר

. עליות ב' "היינו ד), מו, (ויגש עלה" גם אעלך "ואנכי לו .אמר
השני' זו עלי' בב"א"כי להיות  העתידה גאולה על רומזת  היא

הגאולה (תו"א  ענין לו "אמר יד ג, בפרשתנו וכן פרשתנו). ריש
שם). (תו"א שם" רש"י כדפירש האחרונה

מ 42) ע' ח"ב מלוקט סה"מ שם. צאתך כימי ד"ה ראה
ע' ח"ד תשמ"ח התוועדויות ואילך. 125 ע' חט"ז לקו"ש ואילך.

ואילך. 116

סע"ב.43) יב, ברכות
(כנ"ל 44) זומא בן על מוסיפים שחכמים הפירוש לפי זהו

בנוגע  זומא בן על חולקים שחכמים הפירוש ולפי .(32 הערה
סידור  ראה הנ"ל) בהערה למ"ש נוסף (הרי בלילות יצי"מ לזכירת
לברר  הזה בזמן כח אין חכמים שלדעת כאן, בהגש"פ האריז"ל
הפלוגתא  שתוכן (1016 ע' ח"ג (לקו"ש נתבאר ובמ"א הלילות,
וגבולים  ממיצרים גם (יציאה בפנימיות ליצי"מ בנוגע הוא
בנ"א, לרוב לזה כח אין הזה שבזמן דלילות, במצב גם דקדושה)
שדוקא  לחכמים ס"ל ולכן המשיח, לימות דוקא יהי' לזה והכח
שהי' זומא, בן משא"כ בלילות. יצי"מ מזכירין המשיח לימות
גם  הלילות לברר בכחו הי' ד), פ"ב, ב"ר (ראה מעולם למעלה
דבריו  שהביא ראב"ע ע"י זומא בן שאצל נמצא ועפ"ז הזה. בזמן

ראב"ע של ובכחו המשיח. דימות המצב מעין לחבר iypd`הי'
ימות  של המצב יהי' ישראל) כל (אצל הזה בזמן שגם שניהם

בפנים. כדלקמן המשיח,
דחגה"פ 45) ב' ליל שיחת (ראה ז"ל מאאמו"ר שמעתי כן

השיחות  (ספר תרצ"ט הפסח דחג ב' ליל שיחת גם וראה תשי"ט).
.(323 ע' ה'ש"ת חורף - ה'תרצ"ו
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ה'תשנ"ב כר טבת כ"א שמות, ש"פ משיחת

מביא  שזה השלימות 46(ב) - חייך" ב"ימי בפועל
(לשוןדימות התקופות המשיח  כל כולל  רבים,

והשלימה.47בזה  האמיתית בגאולה (

הלכתא  רק אינם החכמים שדברי מובן [מזה
יהודי  של בעבודתו נפק"מ שבזה אלא למשיחא,
בפועל), המשיח ביאת (קודם הזה בזמן (גם)
"(להביא  עם קשור שזה יודע הוא יצי"מ שבזכירתו

המשיח"]. ל)ימות

Ê. בן אלעזר לרבי המשנה שייכות יובן עפ"ז
נשיא: נעשה היום שבאותו עזרי'

מלשון  (נשיא בישראל נשיא של חידושו
של  חייך" ימי "כל ולאחד לקשר הוא התנשאות)
הגשמיים  חייך" ימי "כל - ישראל וכל מבנ"י א' כל
עם  - ("לילות") הגלות בזמן ובפרט הזה בעולם
עם  ובפרט בכלל, וגבולים) ממיצרים (יציאה גאולה
שאין  והשלימה, האמיתית הגאולה המשיח, ימות
את  ולאחד לחבר בכחו הנשיא דוקא גלות; אחרי'
את  לחבר - יותר ובפרטיות הגאולה, עם הגלות

(כפי המשיח וימות מצרים במצב יציאת שהם
בינתיים ), מפסקת צאתך שהגלות יום את "תזכור

. חייך ימי כל מצרים לימות מארץ להביא .
חייך" ימי "כל יהודי של שבחייו - המשיח"
ובזמן  והחומרי הגשמי בעוה"ז בגוף כנשמה
ויתירה  וגבולים, ממיצרים לצאת יוכל הוא הגלות,

המשיח. דימות במצב להיות - מזו

ראב"ע  עסק לנשיאות שעלה ביום דוקא ולכן,
"בלילות" גם מצרים" יציאת ד"מזכירין בסוגיא

המשיח". לימות ו"להביא

Á. של הקדמתו עם גם קשור שזה לומר ויש
כו'": שנה שבעים כבן אני "הרי ראב"ע

מספרת  כבן 17הגמרא אני "הרי אמר שראב"ע
רק  אז הי' כי שנה", שבעים בן ולא שנה שבעים

שנה  י"ח תמני 48בן ואהדרו ניסא לי' ו"אתרחיש ,

ראוי  שראב"ע לכל הראה וזה חיורתא". דרי סרי
זקנה, של לבנות "שערות לו בהיות הנשיא, להיות

זקן" להיות לדרשן .49ונאה

מספר  עם קשורה הנשיאות ששלימות נמצא,
מצב  הי' אז שעד כך כדי ועד דוקא, שנה שבעים
"דהוא  ראב"ע, של מעלותיו כל על הבט שמבלי

לעזרא" עשירי והוא עשיר והוא "לא 50חכם הרי, ,
ש  בן זכיתי שדרשה עד בלילות יצי"מ תאמר

נשיא. נעשה כשראב"ע יום" ב"אותו זומא",

בזה: והביאור

כמ"ש  - האדם בחיי שלימות הם שנה 51שבעים

היא  השלימות שנה". שבעים בהם שנותינו "ימי
השבע  כל דבירור לעבודה אז מגיע שהאדם בכך,
מעשר  כלול שבע בשלימותן, שהן כפי מדות

לאדם(= נותנים יותר ובפרטיות שבעים).
דבירור "שבעים העבודה את  לעשות בכדי שנה "

בנפש  למטה, מתלבשות שהן כפי מדות השבע
בהמה) לשון "בהם" בהם", שנותינו ("ימי הבהמית

- (ובכללות בכלל העולם),miraydובלעו"ז אומות
מגיעים זו עבודה בחי'וע"י דשבעים , לשלימות

דקדושה , בזה עי"ן להשלימות עד באלקות, ראי'
לבוא  .52לעתיד

שנה" שבעים כבן אני ל"הרי בנוגע י"ל ועד"ז
להשיג  עליו הי' נשיא להיות בכדי הנשיא: דראב"ע
הבירור  שנה", שבעים "(כ)בן של השלימות את
אומות  שבעים לשבעים, (הנחלקים העולם דעניני
"זכיתי  אצלו שיהי' הכח את לו נתן וזה וכו').

לפעול  שיוכלו בלילות ", יצי"מ  הענין שתאמר  את
אפילו  וגבולים) ממיצרים (הגאולה מצרים דיציאת
על  נוסף ("לילות"), תחתון של ומצב במעמד

- גם עד ויום, יום בכל בזה חייך העבודה ימי "כל
המשיח" לימות דהגאולה 53להביא  העילוי (מעין) ,
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ב'46) (73 (ע' תש"ג הפסח דחג ב' ליל שיחת פירושים ראה
וצריכים  יבוא. שמשיח כפשוטו, (א) המשיח": לימות ב"להביא
(ב) המשיח. בימות בעוה"ז דבר כל של המצב יהי' מה להתבונן
"להביא  היא הגלות בימי העבודה כל של והתכלית שהכוונה

המשיח". לימות
ובכ "מ.47) ואילך . 191 ע' חכ "ז לקו"ש גם ראה
עשרה 48) שש בן - ה"א) סוף פ"ד (ברכות הירושלמי ולפי

שנה. י"ג בן האבודרהם ולגירסת שנה.

לקו"ש 49) וראה חיורתא). לך לית (ד"ה שם ברכות פרש"י
תשמ"ב  ראה ש"פ תשמ"א. אחש"פ שיחת ואילך. 123 ע' ח"ז

ועוד. .(2079 ע' ח"ד תשמ"ב (התוועדויות
סע"ב.50) כז, ברכות
יו"ד.51) צדי"ק, תהלים
אות 52) - אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר - זה בכל ראה

ימי  עה"פ הצדי"ק שנת ניסן י"א קובץ ואילך. רפט ע' עי"ן
וש"נ. ואילך). 87 (ע' שנה שבעים בהם שנותינו

לעזרא"53) "עשירי שהוא ראב"ע מיחוס ולהעיר
עליו שהעיד ה"ו, פ"א יבמות הרכינס(ובירושלמי בן דוסא  ר '
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ה'תשנ"ב  טבת כ"א שמות, ש"פ משיחת

שבעים ,54השלימה  דכל הבירור (שלימות  כשנעשה
דשבעים  ו)הגילוי כו', דלמעלה,55אומות עי"ן ,

את רואות עיניך שאלקות 56מוריך""והיו ובאופן ,
בגלוי וראו נמצא הוי' כבוד "ונגלה העולם, בכל

דיבר" הוי' פי כי יחדיו בשר  .57כל

בן  אלעזר רבי של שמו עם גם זה לקשר ויש
אֿל  אותיות "אלעזר" הוא: כן שכשמו - עזרי'
בן  ו"אלעזר יֿה. עזר אותיות ו"עזריֿה" עזר,
שהעיקר  [באופן יחד דשניהם החיבור הוא עזרי'"
שהעיקר  או עזרי', מ(בן) מקבל ואלעזר עזרי', הוא

אלעזר ויפה הוא דעזרי', ההמשך עזרי'", "בן  והוא
האב  מכח הבן חורין",58כח ב"בן הפירוש ע"ד או ,

במעמד היא ועד"זשמציאותו דחירות , ומצב
שמציאותו במצב בנדו"ד, היא "אלעזר" של

ד"עזריֿה"].

מיוחד  עזר לו יש עזרי' בן אלעזר שרבי היינו,
משם  הן - מעולם למעלה שהקב"ה וכפי מהקב"ה,

(אל  ששתי אֿל (עזריֿה), יֿה משם והן עזר),
מסדר שלמעלה דרגא על מורים השמות
שניהם  - עזרי'" בן "אלעזר ועאכו"כ השתלשלות,
ולתת  נשיא להיות מהקב"ה עזר מקבל ומשם יחד,
מצרים", ד"יציאת העבודה את לעשות לבנ"י כח
ועד  המשיח בימות עד ו"בלילות", "בימים",

"`iadl."המשיח לימות

Ë. כנשיא דראב"ע הנ"ל שהחידוש ולהוסיף,
הגמרא  בסיפור גם היום 17מרומז ש"באותו ,

הפתח  לשומר סלקוהו נשיא) נעשה (כשראב"ע

רבן  שהי' ליכנס, לתלמידים רשות להם ונתנה
כברו  תוכו שאין תלמיד כל ואומר מכריז גמליאל
כמה  אתוספו יומא ההוא המדרש, לבית יכנס לא

כו'" :59ספסלי

מעין  ההנהגה סדר הי' גמליאל רבן אצל
הארץ", מן אעביר הטומאה רוח כש"את דלע"ל,
תוכו  שאין "תלמיד המדרש" לבית יכנס ש"לא
מקום  אין דלע"ל הקדושה דרגת מצד כי כברו",
"השם  מלשון שמאי, הנהגת (ע"ד היפך של לענין

לע"ל 60אורחותיו" דוקא כשמאי הלכה שלכן ,61.(
העולם  למצב בהתאם היתה ראב"ע הנהגת משא"כ
וגבולים  דמיצרים בעולם שאפילו הזה, בזמן הזה
הגלות  חושך של למצב עד והסתרים, העלמות ושל
כברו", תוכו ד"אין מציאות אפשרית בו ("לילות"),

מצרים" ד"יציאת והעלי' הבירור לפעול .62ניתן
ונתנה  הפתח לשומר סלקוהו היום "באותו ולכן
הנשיא  ענין שזהו ליכנס", לתלמידים רשות להם

בישראל. תלמידים להרבות

נתן  שראב"ע שמכיון לומר, אפשר הי' ועפ"ז
אפשר  כברו", תוכו ש"אין כזה תלמיד גם להכניס
של  (באופן שלימה שאינה גאולה רק איתו לפעול
הגאולה  שכן בתקפו), עדיין הרע כי "אתכפיא"
("ואת  כברו" "תוכו יהי' שהכל בכך תלוי' השלימה

ממשיכים רוח הארץ"); מן  אעביר הטומאה
נוסף  כולל חייך" ימי ש"כל - החכמים ומוסיפים
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ותואר מראיתו  ("כלומר לדידי'"ש"עינוי  דמיין משה) פני - פניו"
בפרש"י  (הובא במדרש איתא לעזרא בנוגע והרי (לעזרא)),
ד, ברכות וראה עדיות. למס' התויו"ט פתיחת יא. מג, יחזקאל
אלא  מבבל שעלו בעת להיות השלישי הבנין הי' דראוי סע"א)

ס"ה). כנ"ל יצי"מ, בזמן שהי' (ע"ד החטא שגרם
סע"ב),54) (יב, שם ברכות המשנה על סופר קול ראה

א) צח, (סנהדרין מאחז"ל ע"פ "זכו", מלשון "זכיתי" שמפרש
שאמר  ע"ד אחישנה", "זכו אחישנה" "בעתה כב) ס, (ישעי' עה"פ

זכו, "וזה  ב), נט, (ב"מ נצחוני" בני "נצחוני בני הקב"ה  יגיעו אם
צדיק, בי מושל מי ע"ד השכינה את ברצונם לנצח למדרגה ישראל
אז  ב), טז, מו"ק (ראה מבטלו והצדיק גזירה גוזר הקב"ה

אחישנה".
המשיח55) שימות ראב"ע מדברי dpyלהעיר miray

א). צט, (סנהדרין
כ.56) ל, ישעי'
ה.57) מ, שם
וש"נ.58) סע"א. מח, שבועות

אתוספו 59) ספסלי כמה הגמרא בהמשך דיעות מהב' ולהעיר
או ספסלי מאה d`nארבע ray כלול שבעים (שהוא ספסלי

מעשר).
ואילך.60) סע"ב מח, שה"ש לקו"ת וש"נ. סע"א. ה, מו"ק
ובכ"מ.
לזח"א 61) מלך מקדש מי"ט. פ"ה לאבות שמואל מדרש ראה

לאבות  חדשים תוספות ואילך. סע"ב נד, קרח לקו"ת ב. יז,
תצא  מאתי חדשה תורה בענין קונטרס בארוכה וראה בתחלתו.

ואילך). 278 ע' ח"ג תנש"א (התוועדויות
(62,(44 (הערה הנ"ל האריז"ל בסידור הפירוש שלפי ולהעיר

דחגה"פ  ב' ליל שיחת (ראה וב"ה ב"ש ע"ד הם וחכמים זומא בן
יניקת  תהי' שלא היא ב"ש שעבודת ,((89 ע' תש"ד (סה"ש תש"ד
ולברר  לפעול היא ב"ה ועבודת דלע"ל), המצב (מעין החיצונים

יני  שיש במקום החיצוניםגם ובפרטקת הזה, בזמן  העבודה (עיקר 
ע"ד  הגלות), יצי"מ בזמן ש"מזכירין זומא בן בין החילוק

והחכמים  הלילה, חושך בעת גם יצי"מ לפעול בכחו כי בלילות",
(ועפ"ז  המשיח בימות רק הזה, בזמן הלילות לברר כח שאין דס"ל
וי"ל  וב"ש). לב"ה וחכמים זומא דבן הנ"ל בשיחה השייכות תובן
בלילות  גם המשיח" לימות "להביא הכח נמשך ראב"ע שע"י

הנ"ל. כבהערה הזה, בזמן
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ה'תשנ"ב כח טבת כ"א שמות, ש"פ משיחת

במצב  שגם המשיח" לימות "להביא גם ל"לילות",
את  לפעול ניתן כברו") "תוכו (כשאין גלות של

השלימה. הגאולה

ש"אף בכך מרומז l`ilnbוזה oax עצמו מנע לא
פועל  ש(ראב"ע אחת", שעה אפילו המדרש מבית
ימות  עם קשורה עבודתו שדרגת - ר"ג ש)גם

הוא אף - (כנ"ל) לסדר mikqnהמשיח ומסייע
לתלמידים  רשות להם ש"נתנה דראב"ע, ההנהגה

המדרש". לבית ליכנס

È. הנ"ל שמשנה בהא גם ביאור להוסיף ויש
(פרק  התחלת ברכות: דמסכת קמא פרק בסוף היא
את  קורין "מאימתי היא ברכות דמסכת ראשון)
היא  רוחנית) (בעבודה שמשמעותה בערבין", שמע

שמים  מלכות עול (קבלת שמע דקריאת ,63הפעולה
אימה מלשון ד"מאימתי" אפילו64ובאופן (

התוכן  וזהו והגלות; הלילה בחושך "בערבין",
בתחלתן" סופן "נעוץ - הפרק ש"מזכירין 65בסוף -

אשר  שמע), (בקריאת בלילות" מצרים יציאת
ממש" אחד "דבר היא מצרים קריאת 66יציאת עם

ק"ש  בשעת מצרים יציאת פ' תקנו "ולכן שמע,
ק"ש  ממצות ולא עצמה בפני מצוה שהיא אף דוקא

.66כו'"

בתחלתן  סופן ד"נעוץ הנ"ל הכלל וע"פ
- הש"ס לסיום שייכות לזה יש בסופן", ותחלתן

בגמרא  מובטח 67הן יום בכל הלכות השונה "כל :
שנאמר  עוה"ב, בן שהוא לו 68לו עולם הליכות

עולם" שב"הליכות הלכות", אלא הליכות א"ת
(כולל  עוה"ב לדרגת עד התורה, הלכות ממשיכים

בפירושו  והן 69- לבוא); לעתיד התחי' עולם
ברכה 70במשניות  מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא :

שנאמר  השלום אלא יתן 71לישראל לעמו עוז ה'
ברכות  גמרא סיום (וגם בשלום" עמו את יברך ה'
עוז  לבנ"י נותן שהקב"ה זה), בפסוק היא עצמה
אין  יֿה), עזר בן עזר אֿל עזרי'", בן "אלעזר (ע"ד

תורה  אלא עמו 72עוז את יברך "ה' שנעשה עד ,
היא  (בעולם) השלום ענין שלימות אשר בשלום",

(כמבואר  והשלימה האמיתית בענין 73בגאולה
נפשי" בשלום ).74"פדה

‡È. המדרש בדברי הביאור מובן הנ"ל ע"פ
מצ  הבאים ישראל בני שמות שם "ואלה על - רימה

מדובר  שבפשטות אע"פ כאן", נזכרו ישראל גאולת
מצרימה": ד"הבאים הירידה אודות

מורה בלילות" מצרים יציאת "מזכירין
הירידה  מצרימה", ד"הבאים הענין שאמיתית
ישראל" "גאולת - היא ("לילות"), הגלות בחושך
המשיח" לימות "להביא - עד מצרים"), ("יציאת
"על  ולכן כנ"ל. מצרים), דיציאת האמיתי (הענין
היא  הכוונה כי - כאן" נזכרו ישראל גאולת שם
וגבולים, במיצרים מצרימה", ד"הבאים שבמצב
הגאולה, בשביל רק (לא שזהו איך ויגלו יפעלו
(על  עד ישראל", גאולת שם) "(על גופא) שזה אלא

והשלימה. האמיתית הגאולה שם)

היו  מצרימה" הבאים ישראל ש"בני ולהוסיף,
"miray"שתוכן 75נפש מרומז שבזה לומר, ויש .

בגלות מצרימה", ב"הבאים גם הוא ביןהעבודה
השבעים  כנגד (שהם אומות לגלות 76נפש שבעים  ,(

בא  זאת לפעול שהכח ישראל". "גאולת את
יעקב" ירך ("יוצאי נפש" ע"ד 75מ"שבעים ,(

הכח  את נותן שנה" שבעים "כבן שראב"ע
לימות  "להביא עד בלילות" יצי"מ ל"מזכירין
שמע  דקריאת רבתי העי"ן את להשיג המשיח",

יצי"מ) מזכירין .52(בה

יש  מהמדרש: לבנ"י ההוראה גם מובנת ומזה
שבנ"י  לזה נוסף הרי בגלות, שאפילו לדעת,
ופשוט, כמובן השלימות בתכלית קיימים נשארים
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רפ"ב.63) ברכות
הזקן 64) רבינו עם זו משנה למדו בעת המלאך ר"א כפירוש

וכהפס"ד  .(138 ע' תש"י סה"מ .66 ע' תש"ד סה"ש גם (ראה
אדה"ז  (שו"ע ובזיעה" ברתת וביראה באימה "בכוונה צ"ל שק"ש
71 ע' חכ"ה לקו"ש וראה שם. בטושו"ע ועד"ז סא. ר"ס או"ח

בהערות).
מ"ז.65) פ"א יצירה ס'
ספמ"ז.66) תניא
נדה.67) מס'
ו.68) ג, חבקוק
מס'69) על שמואל מדרש חלק. ר"פ לסנהדרין רע"ב ראה

בתחלתו. אבות
עוקצין.70) מס'

יא.71) כט, תהלים
שהש"ר 72) רמד. רמז בשלח יל"ש ה. פל"א, ויק"ר ראה

444 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ועוד. ג. ח, תהלים מדרש (ג). ג פ"ב,
זה. ד"ה הערה

א.73) נו, לאדהאמ"צ תשובה שערי
יט.74) נה, תהלים
ה.75) א, פרשתנו
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כט

ה'תשנ"ב  טבת כ"א שמות, ש"פ משיחת

ויישם  אותו "ויחנטו - ויחי פ' בסוף גם וכמרומז
שהגוף  בכדי הוא ש"ויחנטו" במצרים", בארון
הבאים  ישראל בני שמות "ואלה הרי - קיים ישאר
גאולת  שם ש"על יותר, עוד מוסיף מצרימה"
נשארים  שבנ"י לזה נוסף כאן": נזכרו ישראל
וחיים  גשמיים בחיים בגופים כנשמות בשלימות
בתכלית  בריא, בגוף בריאה נשמה יחד, גם רוחניים
לגאולה, שמוביל רק (לא במצב עומדים השלימות,
עד  ישראל" "גאולת של) מצב - מזה יתירה אלא
וכדלקמן. המשיח". לימות להביא חייך ימי "כל -

·È. שמות דפ' השייכות להבין אפשר עפ"ז
טבת  דהרמב"ם 77לכ"ף ההילולא יום שחל 78, ,

בסמיכות -לעולם זו בשנה וקביעותו שמות, לפ'
שמות. פ' שבת בערב

ע"י  באה דשבת שהאכילה הידוע, ע"פ ובפרט
כמאחז"ל  שבת, דערב וטירחא "מי 79העבודה

שישנה  מובן, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח
לפרשת  דהרמב"ם ההילולא יום בין שייכות
דשבת  ה"אכילה" מזו: ויתירה שמות. פ' השבוע,
של  ההילולא ד(יום (טירחא) העבודה ע"י באה

שבת. בערב ה)רמב"ם

בזה: הענין

במצב  שבהיותו איך בגלוי רואים הרמב"ם אצל
בזמנו) השייך (באופן שם פעל מצרימה" ד"הבאים
רוחנית  גאולה הן ישראל", ד"גאולת הענין את
יציאת  (בדוגמת אז שהי' הגלות לחושך בערך
והכנה  כח והן ד"לילות"), במצב גם מצרים
לימות ("להביא כפשוטה שלימה לגאולה

"רמב"ם" בשם גם וכמרומז ר"ת המשיח"),
מצרים":80"רבות  בארץ מופתי

את  הרמב"ם חיבר בפשטות במצרים בהיותו
"הלכות  ספר תורה", "משנה ספר הגדול חיבורו

כולה" פה שבעל לתורה ה"מקבץ שזה 81הלכות" ,
הלילה  דחושך במצב מצרים) (יציאת גאולה פעל

הטעם  בהקדמתו הרמב"ם כמ"ש - הגלות של
ההעלם  את לשלול בכדי חיבורו, לחבר שראה
ש"אותם  התורה, והבנת בלימוד שנעשה והסתר
בימינו  נתקשו כו' והתשובות וההלכות הפירושים
צריך  ואין במספר מעט אלא כראוי ענינם מבין ואין
לחבר  "ראיתי ולכן כו'", עצמו התלמוד לומר
ודרך  ברורה בלשון כולם כו' המתבררים דברים
כל  בפי סדורה כולה תושבע"פ שתהא עד קצרה

כו'".

מורה  נעשה הרמב"ם שספר בפועל, נעשה וכך
בדורו  במצרים מבנ"י החל הדורות, בכל לבנ"י דרך
הלכותיו  פסקי נתפשטו ומשם הרמב"ם, של
הרמב"ם), מאגרות (כידוע בעולם אחרים למקומות
עי"ז  גם כולל זה, שלאחרי בדורות לבנ"י עד
מיוסדים  וכו') ערוך מהשולחן (החל ספרים שריבוי

הרמב"ם. ספר על

במצב שגם פעל שהרמב"ם של כלומר,
כפשוטו במצרים "ערבין" מלשון "לילות ", (ומצרים

- וגבולים) "גאולת מיצרים מצרים ", "יציאת  תהי'
חיבור ישראל" ע"י הקדוש רבינו פעולת (בדוגמת

שבע"פ 82המשניות  תורה תשתכח שלא "כדי ,
המשנה81מישראל" בהתחלת גם כמרומז ,

יצי"מ  "מזכירין בערבין", שמע את קורין "מאימתי
כנ"ל). בלילות",

בלילות", יצי"מ "מזכירין על נוסף מזו: ויתירה
להביא  חייך ימי ד"כל הענין את גם הרמב"ם פעל

כי  המשיח", כל לימות כולל הרמב"ם שספר דוע
שבית  לזמן השייכות הלכות גם התורה, הלכות
המשיח  דימות ההלכות - וגם קיים, המקדש
שקשורים  ההלכות לבנ"י שמורה ספרו), (בסיום
והסדר  לזה, להתכונן צריך איך המשיח, ימות עם

והשלימה. האמיתית הגאולה דביאת בפועל

שנה  שבעים חי שהרמב"ם "ימי 83ולהוסיף, ,
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ח.76) לב, האזינו פרש"י ראה
א),77) רצז, - וישב ר"פ תושב"כ (חלק השל"ה כדברי

. השנה כל של הפרשיות ש"המועדים לאותן שייכות יש בכולן .
כו'". בהן שחלות

וש"נ.78) .26 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
סע"א.79) ג, ע"ז
ט.80) יא, בא
היד.81) לספר הרמב"ם הקדמת

כלשון 82) וצח קצר "בלשון הוא הרמב"ם ספר והרי
היד). לספר הכס"מ (הקדמת המשנה"

להחיד"א 83) הגדולים שם תתקכ"ז. ד"א הדורות סדר
ע' חי שהרמב"ם  ולהעיר - בסופו. רמב"ם ערך גדולים מערכת
יום  פ"ג - ספכ"ה) עינים ממאור שם, (סה"ד יום פ"ג פחות שנה
יש  ואולי פסח. בערב הולדתו ליום טבת בכ"ף הסתלקותו בין
משנה  שבספר הלכות הפ"ג ע"י נשלמו אלו יום שפ"ג לומר,
ההלכות  ע"ס המצוות מנין בסוף הרמב"ם (כמ"ש תורה

ספרו). שבהקדמת
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ה'תשנ"ב ל טבת כ"א שמות, ש"פ משיחת

היתה  שאצלו שמורה שנה", שבעים בהם שנותינו
שבעים  כבן אני ל"הרי שקשורה השלימות בגלוי
המצבים  בכל מצרים" "יציאת לפעול שנה"
כנ"ל  המשיח), לימות ולהביא בלילות (בימים,

לראב"ע. בנוגע

הידוע  "כל 84וע"פ צדיק של ההילולא שביום ,
חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו

ו"פועל  למטה ומתגלה ומאיר למעלה, 85עולה

טבת, כ"ף שביום מובן, - הארץ" בקרב ישועות
מעשיו  "כל בגלוי קיים הרמב"ם, של ההילולא יום
ספר  בחיבור - הרמב"ם של ועבודתו" ותורתו
עבודה  עניני שאר וכל מצרים, בארץ תורה" "משנה
ישועות  "פועל וזה - חייו שנות שבעים במשך שלו

דמצרים  הארץ בקרב הארץ", (מיצרים 86בקרב
דרך  מורה נעשה שזה באופן דעולם), וגבולים

הנבוכים" שלאח"ז.87ו"מורה הדורות בכל דבנ"י

פ' בשבת דה"אכילה" החידוש מובן ועפ"ז
וטירחא  העבודה ע"י שבאה כיון - זו בשנה שמות
שהכין  ועבודתו ותורתו מעשיו כל זה, שבת בערב
כולם  הנמצאים חייו, שנות שבעים במשך הרמב"ם
בערב  הארץ" בקרב ישועות ד"פועל באופן בגלוי
בעבודת  מוסיף זה מה מכך מובן הרי זו; שבת
במצב  ישראל" "גאולת לפעול העבודה זו, שבת

בגלות! מצרימה" ד"הבאים

‚È.מובן מזה וההוראה בפשטות ,הלימוד
זה: ובזמננו זה  בדורנו ובפרט 

אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי פעמים ריבוי כמדובר
הקצין" כל "כלו שכבר ע"ז שנוסף דורנו, ,88נשיא

- גם כולל הכל, וסיימו תשובה, בנ"י עשו כבר
את  יפתח שהקב"ה רק וצריך הכפתורים", "לצחצח
האמיתית  שהגאולה שיראו בנ"י של עיניהם
שולחן  לפני כבר ויושבים ישנה, כבר והשלימה

הבר  ושור לויתן בסעודת וכו'.89ערוך, וכו'

אלפי  למצרים בירידה כבר שאם מובן, מזה
ב"ואלה  ישראל" "גאולת בגלוי נמצא לפנ"ז, שנים

בנ"י  עבודת ואם מצרימה", הבאים בנ"י שמות
במצב  הגאולה את להמשיך היא הזמנים בכל

הגלות,

דמעשינו  הריבוי כבר שישנו לאחרי ועאכו"כ
אלעזר  דרבי - כולל הדורות, כל במשך ועבודתינו
ישראל  צדיקי וכל בזמנו, והרמב"ם בזמנו, עזרי' בן
העבודה  - האחרונים בדורות עד הדורות, בכל
משבט  דוד לבית המיוחסים נשיאינו דרבותינו
במשך  אדמו"ר מו"ח דכ"ק העבודה - כולל יהודה,
דין בעלמא חיותו בחיים שנה שבעים

-(תר"םֿתש"י)

xnegeהרי lwe okyÎlkna,זה ובזמננו זה בדורנו
גמורה  ההבטחה ישנה (כנ"ל), הכל שסיימו לאחרי
מארץ  צאתך יום את "(תזכור יהי' שבטח בתורה,

. חייך ימי כל המשיח",מצרים) לימות להביא .

"כל  בין ח"ו להפסק זקוקים שלא - ובפשטות
בנ"י  אצל שהי' (כמו המשיח" ו"ימות חייך" ימי

הדורות חייך"iptlyבכל ימי "כל אלא זה), דורנו
בגוף, כנשמה הגשמיים חייו מבנ"י, אחד דכל
הפסק, בלי המשיח" "ימות (גם) בפשטות כוללים
זה  ברגע ממש ומיד תיכף באה שהגאולה מכיון
"הבאים  דלילה, במצב כשזה (גם זה ובמקום

דהגלות  האחרון שהרגע כך והנקודה מצרימה"),
ונקודה  ראשון רגע נעשים דהגלות האחרונה

דגאולה, ראשונה

שום  בלי הזה, ובמקום הזה בזמן חייך" ומ"ימי
משבעים  מבוגר כבר הוא אם (גם ח"ו כלל הפסק
השלימות, בתכלית מיד - עובר הוא וכיו"ב), שנה
סלקין", ושמעון ראובן נחתין ושמעון "ראובן
וחיים  המשיח, בימות חייך" ימי ד"כל בהמשך

אז. שיהיו נצחיים

„È. שהעבודה היא, הכוונה לפועל ובנוגע
המשיח", לימות "להביא להיות צריכה עתה דבנ"י

ד"הבאים xakלגלות שהמצב איך בפועל תיכף
ד"גאולת  מצב באמת הוא בגלות מצרימה"
אחרים  ומכינים בעצמם שמתכוננים עי"ז ישראל",

המשיח". ד"ימות למצב

ההילולא  יום עם בקשר - ובמיוחד כולל
ספר  בלימוד ומוסיפים שמחזקים ע"י - דהרמב"ם
ההשתתפות  ע"י - כולל להרמב"ם, תורה משנה
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סז"ךֿכח.84) אגה"ק תניא
יב.85) עד, תהלים
יח.86) ח, וארא ראה
וש"נ.87) .30 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
ב.88) צז, סנהדרין
ועוד.89) ב. קיט, פסחים ואילך. ב עד, ב"ב ראה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לא

 פנההעיהדהנ   31 

לא

ה'תשנ"ב  טבת כ"א שמות, ש"פ משיחת

בלימוד  כבר) משתתף אם בזה חיזוק להוסיף (או
א' פרק או ליום, פרקים ג' מבנ"י, דכו"כ הרמב"ם

המצוות  ספר או ,90ליום,

מלך  הלכות - עצמו הרמב"ם בספר - ובפרט
מלכים 91המשיח  דהלכות האחרונים הפרקים בשני ,

תורה. משנה ספר בסיום

מבנ"י  עוד על גם להשפיע בזה, ללימודו ונוסף
ד"העמידו  באופן וטף, נשים אנשים מסביבתו,

הרבה" רבים.92תלמידים יעשו וכן יראו ומהם ,

יקבלו  בדבר ההחלטה עצם שע"י רצון, ויהי
דברי  של בפועל הקיום השכר, את ומיד תיכף

ספרו בסיום כבר93הרמב"ם שישנו שלאחר ,
כדוד  במצות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית ה"מלך

. בדקה אביו ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .
משיח" שהוא "בחזקת שאז - ה'" מלחמת וילחם
ש"עשה  עי"ז בודאי", "משיח מיד יהי' שכבר -
. ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה .והצליח
כו'", ביחד ה' את לעבוד כולו העולם את ויתקן

"מלאה  - הרמב"ם כסיום - דיעה 94עד הארץ
מכסים". לים כמים ה' את
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ואילך.90) 229 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה ראה
שי.91) רפד. ויניצאה בדפוס הכותרת כ"ה
מ"א.92) פ"א אבות

ספי"א.93) מלכים הל'
ט.94) יא, ישעי'

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ד' טבת, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר הלל שי'

שלום וברכה!

לי לקבל הפ"ש ע"י אמו ואחיותיו תחי' אחרי הפסק הארוך שלא נתקבל ממנו כל  נעם 
מכתב. כן קבלתי ידיעה שאמר הדרן בסיום הש"ס ביום הבהיר חג גאולתנו ופדות נפשנו הוא י"ט 
זה כל האדם  כי הרי סו"ס  ג"כ איזה רעיונות מתורת החסידות,  ובטח מתבל בזה  כסלו העבר, 
ליראת את ה"א, וליראה אמיתית באים ע"י הענינים המבוארים בתורת החסידות, ובמילא בכל 

הזדמנות יש לחפש אופן איך לפעול בזה.

מאשר הנני בזה קבלת תשורתו הס' שו"ת מהרי"ק, ומעניין אותי לדעת אם אפשר לראות 
רשימת שאר ספריו, ומובן שאין כוונתי בזה לתשורה אלא שאפשר יש ביניהם כאלו שיביאו כאן 

תועלת אם אשאלם ע"מ להחזיר לאחר איזה זמן.

מוסג"פ העתק מכ' כללי שהו"ל בקשר עם יום הבהיר חג הגאולה י"ט כסלו, שתוכנו כל 
השנה זמנו הוא, ובטח יפרסמו באופן המתאים.

בברכת הצלחה.
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שמות פרשת 
ג  שיחה טז כרך

הקודש ללשון  מתורגם

א.
משה" "ויגדל על פרש "י 

הפסוק ויך1מן  ויצא... משה  ויגדל ההם  בימים  "ויהי
משה " "ויגדל המילים את  רש "י מצטט המצרי..." את

יהודה רבי אמר  הילד? ויגדל כתיב : כבר  "והלא  ומפרש 

אלעאי: שמינהו2ברבי לגדולה, והשני לקומה הראשון
ביתו". על פרעה 

קושי אותו הוא רש "י של שהקושי  נראה  בפשטות,
במדרש לגבי3המובא כן, לפני בתורה נאמר כבר הרי  –

"ויגדל נוספת  פעם  פה  נאמר ומדוע  הילד", "ויגדל  משה,

הראשון יהודה ... רבי "אמר  רש "י  משיב  כך על משה"?
לגדולה...". והשני  לקומה 

מובן: אינו כלל לכאורה, זה , פירוש  אך

המילים לאחר מיד נאמר  הילד..." "ויגדל הקודם  הפסוק 

מובן שמזה  להן). (וכהמשך  ותניקהו" הילד האשה  "ותקח
של לתקופה  יחסית  "ויגדל" על כאן שמדובר בפשטות,

חודש כ"ד (עד "ויגדל4"ותניקהו" שלאחריה  ,(clid5ואינו)

פרעה ". לבת  ותביאהו ולכן) ליניקה , כבר  זקוק 

שבפסוק  משה " "ויגדל במילים גדילהdfאך על מדובר

בתקופה - המצרי " את "ויך של אפשרות  לידי המביאה 
ממושכת6מאוחרתxzeiהרבה  תקופה  הימצאו לאחר  אף 

של בכפילות  הקושי  מהו כך, ואם  פרעה . בת אצל
"ויגדל"?

ב.
רש"י  פירוש על השאלות

להבין: צריך עצמו רש "י בפירוש 

פעמים שהוסבר  כפי בפירושו, רש "י של דרכו א )
ולתרצו בפסוק  הקושי את תחילה  להעלות אינה רבות ,
והשאלה מיד, הפסוק  את מבאר  הוא  אלא  מכן, לאחר 
בשאלה רש "י  כאן מתחיל אפוא , מדוע , מאליה . מתורצת

הילד"? ויגדל כתיב  כבר "והלא 

"הראשון  הביטוי לכאן  מתאים  כיצד מעתdnewlב ) ?"
גדל החיצוניים, באיבריו מתפתח הוא  מיניקה  הילד היגמל
וכדומה . שכלו, דיבורו, כושר מתפתח  ובגובה , במשקל 
הגדילה דוקא הללו הפרטים מכל כאן מודגשת מדוע 

?7ב "קומה "

הפסוק לפי מקרא, של בפשוטו ההכרח , מהו ,8ג)
פרעה  ש "מינהו בכך היא  משה  של וחשיבותו lrשגדלותו

eziaאל "ויצא  הפסוק , של מהמשכו כאשר ובמיוחד ?"
ל"אחיו",אחיו ביחס  גדולתו אודות כאן שמדובר מובן ,"

במדרש כנאמר  ישראל , ?9לבני

הלשון כפילות  על היא  רש "י של שאלתו אם  ד)
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יא. ב, פרשתנו (1
ובכמה  אלעזר", "ב"ר שני ובדפוס כת"י. ברש"י ראשון בדפוס כ"ה (2

סתם. יהודה" "רבי איתא הבאה שבהערה ובמדרש "בר"א". דפוסים
בסופו). קסו (רמז פרשתנו ביל"ש ועד"ז יז. וארא באבער תנחומא (3

.26 .7 הערה לקמן וראה תתקס. רמז משלי
ח. כא, וירא פרש"י ראה (4

שם. המדרש ומפרשי כו. פ"א שמו"ר עה"פ. רמב"ן ראה (5
שם. המדרש ומפרשי יפ"ת כז. שם, שמו"ר שם רמב"ן ראה (6

ח. פרשתנו תנחומא
"כ"ד  כו) (שם, בשמו"ר מ"ש [ע"ד היא רש"י שכוונת י"ל לכאורה (7

גדל שהי' אלא הילד ויגדל אומר ואתה הניקתהו lkחודש jxck `ly
ux`d בקומה הגידול הי' היניקה זמן שבמשך והיינו] הנ"ל, יפ"ת (וראה "

ויל"ש  בתנחומא הפשוט פירוש הוא כן ולכאורה הרגיל. ע"ד שלא
שני  ויגדל כתיב "מה זה שמאמר ,3 בהערה כנ"ל] זה, לרש"י [המקור
הבנים  "כל יהודה רבי למאמר בהמשך הוא כו'" בקומה למעלה פעמים
י"א" כבן ונמצא שנים ה' בן שהי' אלא ויגדל אומר שהוא גדילין אינן

.(26 ,30 הערה לקמן (וראה
הרגיל  ע"ד שלא שגדל כלל מזכיר אינו שרש"י מכיון אבל
מתיבת  מעצמו מובן הנ"ל שפירוש לומר דוחק הנ"ל), (כבמדרשים

בפרש"י. רע"ב וראה שבפרש"י*. "לקומה"
.. שמך מי יד) (ב, שאומר מפני שזהו לומר אין (8epilr אין כי –

שייך drxtזה zial.ורעמסס בפיתום שם) (פרש"י הלבנים לעבודת כ"א ,
אל  שיצא גדולתו היתה מה שם: פרשתנו ויל"ש וארא תנחומא (9

אחיו.

.mipya clie dnewa yi` 'idy :(ck ,c) ziy`xa i"yxtn xirdl (*

 לקרטי שיחרת 
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לג

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

המילה10"ויגדל" את  גם הפסוק  מן מצטט הוא  מדוע  ,
משה " ?11"ויגדל

בעל של שמו את רש "י מציין רבות , פעמים כאמור ה )
אצל להתעורר  העשויה  שאלה  בזה  ליישב  כדי המאמר
באמצעות כאן מתורץ  מה  להבין: וצריך ממולח. תלמיד
ברבי יהודה  רבי ידי על נאמרו אלו שדברים  העובדה 

אלעאי ?

ג.
עליו והקשיים  לכאורה, רש"י, דברי  הסבר

להבהיר, רוצה  שרש "י לומר, היה  ניתן לכאורה
של סוג לאותו  מתכוונת  אינה בפסוקנו "ויגדל" שהמילה
לומר קשה כי  - שנים עוד לו שנוספו בשנים , - גדילה 

"ויגדל" תאמר  לתוספתmzqשהתורה  היא  הכוונה  כאשר
לפרט  בלי שנים, מדובר12של שנים  הכוונה13בכמה  אלא -

לגדילה  "לגדולה...".zeaiygaהיא  ,

כי: בכך, די אין אך

הילד", ויגדל כתיב  כבר "והלא  רש "י אומר  מדוע  א )
את`oiאם לפרש  אלאzelitkבכוונתו  "ויגדל", הלשון

בפסוקנו ? "ויגדל" של המשמעות  את 

בפעם "ויגדל" המילה  משמעות  הסבר -dpey`xdב )
החידוש את  רק  לפרש  היה צריך רש "י מיותר. - "לקומה "

בפסוק  השניה , בפעם  "ויגדל" המילה  שמשמעותהdfשל ,
ביתו"? על פרעה שמינהו "לגדולה ,

גם  שהמילהll`ג) להבין היה ניתן רש "י  פירוש 
חשיבות של משמעות  בעלת  היא השניה בפעם  "ויגדל"

הנאמרות  "ויגדל" הפעמים  לשתי בדומה okוגדולה , iptl
ויגמל" הילד "ויגדל - יצחק  וילך14אצל האיש  "ויגדל ,

מאד" גדל כי עד וגדל "ויגדל"15הלוך המילה  משמעות  -
ומשמעות "ויגמל ", אשר עד בשנים, היא הראשונה בפעם 
וכדומה , בנכסים גדילה היא השניה  בפעם  "ויגדל" המילה
בקר ומקנה  צאן מקנה  לו "ויהי  הפסוק  בהמשך כנאמר

רבה " יצחק16ועבודה  של  פרדותיו זבל אומרים  "שהיו -
אבימלך" של  וזהבו כספו .17ולא 

כדלעיל. משה , לגבי בעניננו, גם וכך

ד.
- הראשונה בפעם  "ויגדל" לגבי הוא  רש"י  של חידושו 

"לקומה"
הוא : זאת לכל ההסבר 

בימים  "ויהי שפסוקmdd18נאמר וכיון משה ", ויגדל
הכוונה הרי הילד...", "ויגדל הפסוק  לאחר מיד מופיע  זה 

כן לפני אשר ההם " "בימים היה  משה " ש "ויגדל -19היא 
ויהי פרעה  לבת  ותביאהו הילד  "ויגדל של לתקופה  בסמוך

לבן". לה 

שהמשמעות20ולפיכך להסביר לכאורה , אפשר, אי ,
לומר אין כי בחשיבות, גדולה היא  משה" "ויגדל של

תקופת  סיום לאחר "ויגדל", של ההם" ,dwipidשב "ימים 
לגדולה - משה " "ויגדל !21אז
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שם: וארא ובתנחומא פעמים". שני ויגדל אמר "מה שם: וביל"ש (10
מכת"י. שם בהערות וראה פעמים. שני משה ויגדל כתיב מה

פירושו  ע"פ כי "משה" תיבת מעתיק שרש"י לומר, יש אבל (11
הראשון  ב"יגדל" השינוי*: יומתק לגדולה" והשני לקומה ש"הראשון

השני נאמר וב"ויגדל" וכו'), בגיל – כפשוטו בגידול המדובר (כי "הילד"
שמביא  מה ג"כ [ומתורץ בחשיבות). גדולה ע"ד מדבר (כי "משה" נאמר

"(ויגדל) תיבת גם לפנ"ז מהכתוב בקיצור clidבפירושו כתב ולא – **"
ביאור, צריך אבל פעמים"]. שני "ויגדל הקודמת) (שבהערה כבמדרשים

"ויגדל הול"ל לפ"ז הובא yi`dכי – יג כו, תולדות ביצחק (עדמ"ש "
בפנים). לקמן

אז  הי' שנים כמה בן דיעות כמה מצינו המדרש ע"ד בלימוד גם (12
בחיי  כג. שם, פרשתנו רמב"ן (ראה ב. פ"ה, וש"נ. כז. שם, שמו"ר –

ועוד. יד). שם,
לאיש ויהי גדל כן "ואחרי עה"פ ברמב"ן בפשש"מ 13) אבל דעת",

"ויגדל  והול"ל זה, יודעים היינו לא לכאורה לבד משה" "ויגדל מהתיבות
בתולדות  וכמ"ש דנער*** (דעת) מהמצב שגדל שמדגיש וכיו"ב הנער"

"ויגדלו כז) עשרה mixrpd(כה, שלש בני שנעשו "כיון שם פרש"י ראה ,"
בן  הי' וכבר ויגדל, הנער את אלקים ויהי כ): (כא, מוירא ולהעיר שנה".
תולדות  (רש"י מיצחק" ישמעאל גדול הי' שנה "יד שהרי לכה"פ, שנה טז
שם, (וירא ויגמל" יצחק "ויגדל אחרי הי' והגר ישמעאל ושילוח ט) כח,

ואילך). ח
ח. כא, וירא (14

יג. כו, תולדות (15
יד. שם, (16

יג. שם, פרש"י (17
"בימים ולא (18miaxd.כג ב, לקמן כבפרשתנו ההם"

שם. עה"פ רמב"ן ראה (19
כפשוטו, גידול הוא משה שויגדל הפי' בפשטות מושלל זה ומצד (20

מתאים שנגמל.llkשאינו בזמן ההם" ל"בימים
עה"פ), (כהרמב"ן בדעת גדלות – משה" "ויגדל מפרשים באם (21
בסמוך  רך בגיל בהיותו – ההם" ש"בימים הכתוב מודיע שבזה אפ"ל
שבהיותה  ברבקה שמצינו וכמו בדעת, גדול הי' כבר – היניקה זמן לסוף

lcbie" xnel gxken f"ptly aezkda ik ,iepiyd oaen k"d`lay s` (*"clid.enya e`xew o`k k"`yn :"dyn eny `xwze" xn`p `l oiicr ik
."clid" zaiz `zil i"yxc ipy qetcae .f"ptly aezka xn`p ixdy ± oiekzn "lcbie" dfi`l oiivl liaya epi`y heyt ik (**

.oi`eyipl rbepa my xaecnde ,"dly lcb" ci my ,"ipa dly lcbi cr" `i ,gl ayien xirdle (***
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לגדולה ". והשני לקומה "הראשון רש "י  מפרש  לפיכך
בכך העיקרי -`epiהחידוש  שבפסוקנו "ויגדל " לגבי

בפסוק "ויגדל" של שהמשמעות אלא - לגדולה " "והשני 

mcewd" לגדילהdnewlהיא  הכוונה אין הילד" ב "ויגדל :"
אלא ראשון, במבט שנראה  כפי  היניקה , תקופת שלאחר 

והיותו הילד של צמיחתו - ב "קומה "lecbl"לקומה "
xg`lכפשוטו, mipy xtqn."ויגמל" תקופת 

כבר כי  "ילד", מכונה  עדיין שהוא  כך על לתמוה  ואין

" אמר  שראובן מוצאים  אנו כן "אל22איננו"clidלפני ,
עשרהclia"23תחטאו שבע בן אז שהיה יוסף על בדברו ,

.24שנים

ש "הראשון שבסמוךdnewlוכיון להבין ניתן  כבר  ,"

ב "קומה " שגדל לאחר זו, משה "25לתקופה  "ויגדל  אפשרי ,

לגדולה ". "והשני - וחשיבות  בגדולה 

כבר "והלא  השאלה  את  רש "י  מפרט מדוע  מובן  בזה 

הוא , בפירושו העיקרי החידוש  כי - הילד" ויגדל כתיב 
משה " "ויגדל  שוב  כאן שנאמר משתנה26שמשום  ,

בפסוק  אשר הילד" "ויגדל של .mcewd27המשמעות

ה.
בקומה  גדל כאשר רק פרעה לבת אותו השיבה  משה ֵאם 
רק הילד  את  מסרה  פרעה  בת  לשאול: ניתן  לכאורה,
שיחזירוהו אפשרה  שהיא ייתכן וכיצד לי", "הניקהו לצורך

הנמשך תהליך זהו כאמרו, אשר, בקומה , גדילתו לאחר רק 
הינקות"? תקופת  לאחר שנים  מספר

פשוט: הוא לכך ההסבר 

היא משה, בנה , את  קבלה  יוכבד, שהאם , לאחר
תקופת לאחר מיד פרעה לבת  אותו  השיבה שוב 
תקופה עמה להשאירו בודאי  השתדלה  אלא  היניקה ,
היניקה , זמן לאחר האפשר , ככל יותר , ארוכה 
על המתקבלים  שונים  והסברים נימוקים  באמצעות 

רצ ואין אליה  קשור  שהילד העובדה  כגון : ויהדעת ,
וכדומה .28לנתקו ממנה 

היתה לא  ב "קומה", גדול היה  כבר  הוא  כאשר  אך
פרעה . לבת למסרו נאלצה  והיא ברירה , בידה 

ו .
צעיר בגיל אפשרית  פרעה בית  על מינוי  של גדולה

להבין: צריך עדיין אך

מובן, ומזה אצלה , יהיה  שמשה רצתה פרעה  בת 
ההסבר מתקבל עוד כל בידה להשאירו יכלה שיוכבד 
קשור בהיות  המינקת בידי להישאר לילד שחשוב  דלעיל ,
לכל או, שש , או חמש  גיל עד וזאת  וכדומה , מאד אליה 
שתים או עשרה אחת  גיל עד מרובים , במאמצים  היותר,

הגיע29עשרה מכן לאחר שמיד לומר, ייתכן כיצד כך, ואם  .
צעיר כה בגיל ("והשני30dlecblמשה  וחשיבות 

לגדולה ")?

ש "מינהו היא  זו שגדולה  ואומר , רש "י ממשיך לפיכך
פרעה בעניני וגדולה חשיבות  זו  אין ביתו ": על פרעה 
פרעה , בית  על מסויים תפקיד  אלא  במלוכה , - כללי באופן
כל צעיר  בגיל גם  להטיל ניתן כזה  ותפקיד "גדולה " אשר
יוסף , לגבי שמוצאים  כפי מיוחדת , סיבה  לכך יש  אם  כך,

פוטיפר בית  על ממונה  היה  18ֿ17 בן .31שבהיותו
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אליעזר  שהרי בדעת*, גדולה היתה כבר כ) כה, תולדות (כפרש"י ג' בת
(בהערה  נתבאר כבר אבל – ואילך) יד כד, (ח"ש ועוד במעשי' דקדק

וכיו"ב. הנער" "ויגדל הול"ל דאז (13
ל. לז, וישב (22

כב. מב, מקץ (23
וי  ובפ' "ואת24) יד) (כא, שנה.clidרא טז כבן אז ישמעאל והי' "

" כ) (מד, ויגש שנה.clieוראה ל' בערך אז שהי' בנימין על קטן" זקונים
" וכותב רש"י מדייק שלכן וי"ל (25oey`xdלקומהipyde"לגדולה

" שם (ויל"ש) וארא כבתנחומא ולא זל"ז, דשייכים יותר dlrnlשמדגיש
בגדולה".dhnlבקומה,

"מה  שם ויל"ש וארא בתנחומא הכוונה גם שזוהי י"ל הנ"ל ע"פ (26
מתרץ  וע"ז ההם". בימים "ויהי שנאמר מכיון – פעמים" שני ויגדל כתיב
"שהי' הכוונה הילד" "ויגדל שהכתוב בגדולה", למטה בקומה "למעלה
והכתוב  "בקומה": – לפנ"ז) המדרש (כלשון י"א" כבן ונמצא שנים ה' בן

" הכוונה משה" שם "ויגדל (ראה בגדולה – י"א" כבן ונמצא ה' בן שהי'
משה" "ויגדל על כו'") ה' בן ("שהי' הנ"ל דדרשי ויל"ש בתנחומא

זה). דפסוק
הילד" ד"ויגדל שלפנ"ז בכתוב רש"י פירשו שלא מה מובן ועפ"ז (27

לקומה.
שו"ע  לאמו. הצריך תינוק בשיעור רע"ב) (פב, מעירובין ולהעיר (28
לסופו). (קרוב סק"א ת"ת להל' קו"א וש"נ. ס"ג. תרמ סי' או"ח אדה"ז

מזה. ויודע בעצמו זה מרגיש חמש והבן
אביו. מבית רבינו משה נתלש שנה יב בן ב: פ"ה, שמו"ר ראה (29

שם. וביפ"ת הנ"ל רמב"ן וראה
לגדולה  שנים ה' בן שהי' משמע הנ"ל וארא התנחומא ולפי (30
שיצא  זה) (רק גדולתו היתה "מה שם מסיים שלכן וי"ל .(26 הערה (כנ"ל

אחיו". אל
ד. לט, וישב (31

.36 dxrd onwl mb d`xe (*
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ז.
פרעה  בת בעיני  חביבותו עקב משה גדולת 

משה את  מינה  שפרעה  לכך הסיבה היתה מה ואכן,
מן בצטטו רש "י  רומז לכך - צעיר? כה  בגיל ביתו " "על

"ויגדל המילה  את  שאלהdynהפסוק רש "י מתרץ  ובכך ,"
מילה  לגבי :efנוספת

זה בפסוק  "משה " המילה  מיותרת .32לכאורה , היא
הקודם הפסוק  מן להבין היה ניתן "ויגדל" רק  נאמר  אילו

משה . אודות  כאן שמדובר 

זה , בפסוק  מוזכר  "משה " שהשם  לומר , יש  לפיכך
אין כאשר  כללי , באופן שם, של והתוספת שהדגש משום

וחשיבות חביבות על מראים  בהזכרתו, ובמיוחד*32הכרח ,
משיתיהו", המים  "מן פרעה  שבת  המזכיר  "משה " השם

הרבה " אמות  אמתה  וכדומה .33ו"נשתרבבה 

"גדלות " זו היתה  - משה " "ויגדל של המשמעות וזוהי
פרעה ,zeaiagמשום  בת  בעיני  משה  של חביבותו  עקב :

פרעה על השפיעה  היא  לבן", לה  "ויהי אשר עד
ביתו" על .34"שמינהו...

ח  שמצא שמפני ליוסף , הואבדומה פוטיפר , בעיני ן
"נער בהיותו  להתחשב  בלי ביתו, על יוסף  את מינה 

ו"עבד" .35עברי",

ח.
חביבות משום  גדלות  יש  יהודה רבי  אצל גם

אשר אדם על  תפקיד שמטילים זה, שענין וכדי
לכך ראוי אינו ומוצא36לכאורה חביב  שהוא משום  רק  ,

כיון [ובמיוחד יותר  טוב  ויובן יתקבל הממנה, בעיני חן
שהרי לעניננו , דומה  אינה  מיוסף  לעיל  המובאת  שהדוגמא 
יותר היה  לא  משה  ואילו ,18ֿ17 בן לפחות  היה יוסף 
שאומר רש "י מציין כדלעיל] שנים , 12 או 11 בן מאשר 

אלעאי" ברבי  יהודה "רבי  הוא  :37המאמר

יהודה רבי  בגמרא38על עד39מסופר מאד, עני שהיה  ,
רבי וכאשר בלבד , אחד בגד היה  ולאשתו שלו כך כדי 
יהודה רבי היה יכול לא תענית, על גזר גמליאל בן  שמעון

ללבוש . בגד לו היה שלא  משום  לבוא,

מוצאים זאת  "ראש40למרות  להיות  מינהו  שהקיסר ,
נשיאה דבי "מוריינא  אשר  עד מקום ", בכל המדברים 

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

הנ"ל. יפ"ת כאן. לדוד משכיל ראה (32
בחייהן מנאן פרשתנו: ריש פרש"י ראה (32*ozenya להודיע כו'

ozaig6 (ע' שם ובס"ח שמות לפ' א' שיחה ח"ו לקו"ש וראה כו'.
ואילך).

שם. ובפרש"י ה ב, פרשתנו (33
החביבות  שמצד לומר קשה בנוגע 34) (או בכלל לגדולה אותו ימנה

שממנה  ממנו יתבעו וכו' שריו הרי כי בתנחומא), מ"ש ע"ד – אחיו לבנ"י
בנ"י  על גזירות לגזור בא הוא עצמו דכל – שיאמרו (או עליהם צעיר
שנתפרסם  ת"ל באם – מבנ"י אחד לגדולה מעלה ועתה אותם, ולשעבד
לבן") לה (ד"ויהי פרעה דבת קולה נשמע דשם עצמו בבית משא"כ זה).

ביתו. על ימנהו שפרעה
שם. ופרש"י יב. מא, מקץ ראה (35

ג' בגיל דעת שמצינו כמו דעת, מצד לזה ראוי להיות שאפשר אף (36
ומדברת  (פועה מילדת שהייתה במרים או .(21 הערה (וכנ"ל ברבקה שנה
א, (פרשתנו ומזון מים להילדים ומספקות כו'), הנשים כדרך לולד והוגה
מליץ  שהי' ממנשה [ולהעיר בערך* ה בגיל והייתה ובפרש"י), יז טו.
קטן  מינוי אבל שבע]. מגיל יותר הי' ולא כג), מב, מקץ (פרש"י דיוסף
מהגירסא  [ולהעיר אחרים. שרים בזיון של ענין לכאורה הוא לגדולה

פרעה "שמינהו דרש"י שני ויגדל xyבדפוס יא: פ"ט, ובקה"ר ביתו". על
ולהוציא]. להכניס גדולתו שהייתה ויגדל מהו אחיו אל ויצא משה

המשכן  מלאכת על ממונה כשהי' שנה יג בן שהי' מבצלאל וצע"ק
אלקים רוח אותו אתו ("ואמלא נתתי גו' מחשבות לחשוב גו' בחכמה

ד"ה  תמח תלו. (ב"א הדורות סדר – ואילך) ג לא, תשא – גו'" אהליאב
זה. מגיל למעלה הי' שלא מקרא של פשוטו ע"פ גם ומוכרח דורות).

צ"ע  וכיו"ב) צבור על למינוי דומה שאי"ז את"ל (גם אופן ובכל

יהואש שנים שבע "בן א) כד, דהי"ב א. (יב, ב מלכים eklnaממלכים :"
יאשי' שנה שמונה "בן אֿג) (לד, שם ודה"י א) (כב, (וראה eklnaשם "

שנה  שמונה בן נער "וכי בתחלתו) רא רמז א מלכים (יל"ש פי"ז פדר"א
דע  הוא ובנ"כ.מה תרצ"ב סי' ס"ח סע"ב. נו, שבת וראה כו'"): אלא תו

ועוד. ס"ג. סשמ"ט** חו"מ ושו"ע שמג סו"ס או"ח שו"ע נ"כ:
שלמה הי' שנה י"ב "בן לשלמה: רבה eklnaובנוגע עולם (סדר "

תתקכג). ב"א סה"ד וראה ה. כב, דהי"א רש"י פי"ד.
השתתף  ויהוידע דוד, ודבית מלך בני הם שהנ"ל דשאני, אלא
כג) פרק שם דה"י יא. פרק שם מלכים (ראה דיהואש המלוכה בהנהלת
(ברכות  ידיע מקטפי' ובוצין יא) ה, (מ"א אדם מכל החכם הוא ושלמה

וגם ל), יז. יג. א, שם (מלכים שבע לבת הובטח ומקודם א) d`eapaמח,
ועוד. יג). שם, למ"א רד"ק וראה טֿיוד. כב, (דה"א

את  הביא שרש"י לומר שאין מובן שלפנ"ז בהערה הנ"ל ע"פ (37
שערות  ב' הביא שלא דקטן אזיל, לשיטתו כי אלעאי ברבי יהודה רבי

וא"כ מ"ג)*** פ"א, (תרומות תרומה דעת תרומתו לו דיש נראה לכאורה
תרומות  הר"ש שלדעת ע"ז [נוסף כי למינוי, גם ראוי וא"כ דברים, לכמה
הגיע  לא ואפילו קאמר קטן כל שם אחרונה) משנה וראה תויו"ט (ראה

דעת צריך שאין והיינו שם llkלחינוך, להביא צריך אין ע"ז א) הרי] ,
רבקה  גבי בתורה מהמסופר זה יודעים שהרי אלעאי, ברבי יהודה רבי
כבהערה  הכבוד היפך שזהו אלא דעת מצד אינו כאן העיקר ב) וכו'. מרים

שלפנ"ז.
בר ר"י הוא יהודא ר' דסתם (38yxt) i`rl`"i'ר ד"ה א כו, ביצה

יהודה).
סע"ב. מט, נדרים (39

וש"נ. ב. לג, שבת (40

.(` ,a my i"yxt) eza zvra cakei gwle xfg mxnrc ± dznkg dz`xp df libae (*
.hpy zerha qtcp bny q"eq g"e`g f"dc` r"eya (**

.(my h"eiez d`xe) c"n d"t dxt d`xe ,dlibnd z` zexwl xykc l"qc (dpyna a ,hi) dlibn mb d`xe (***
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נשיא "41הוה " בית על  ראש  קיסר  "מינהו -42.

החיצוני מצבו לפי  רבי43אמנם , היה לא  חייו ותנאי
המלכות , בעיני ומנהיג  ראש  של למינוי מתאים יהודה 
בכל - ביותר לעני יחסית  אף  עני היה שהוא לעיל  כאמור

המלכות בעיני חן שנשא  משום דוקא*43זאת , הקיסר מינה 
ו" המדברים , כראש  נשיא ".edpinאותו בית על ראש  קיסר

צעיר, עדיין היה  שמשה למרות בעניננו: מובן וכך 
בעיני44"נער" חביב  כה בהיותו  מעלתו, עקב  זאת  בכל ,

הוא לבן", לה  "ויהי המים  מן  אותו משתה  אשר פרעה בת 
" אשר  עד פרעה , בבית  חשוב  ביתו".edpinנעשה  על פרעה 

ט.
ברוחניות מעלות  שתי – בגשמיות  הגדלויות שתי 

זה : רש "י בפירוש  תורה " של מ "יינה 

מאותם נובעים  בגשמיות מוצאים  שאנו הענינים  כל
היה אשר  רבינו, משה  אצל ובמיוחד ברוחניות , ענינים

למעלה היה  שהוא  כפי בדיוק  דאצילות .45למטה נשמה  -

"הראשון הגדולה , עניני ששני  בעניננו, גם  מובן כך
מבטאים ביתו" על פרעה שמינהו לגדולה  והשני  לקומה 

ברוחניות . משה  של בדרגתו הללו הענינים שני את

הפסוק שעל  ולציין, להקדים  יש זאת  להבין 46כדי 

כי אותו ותרא  בן ותלד האשה  "ותהר  משה  הולדת  אודות 
בזהר מובאת  הוא" רבי47טוב  לבין  חייא  רבי  בין מחלוקת 

מהול" "דאתייליד אומר חייא  רבי יוסי48יוסי. "רבי ואילו ,
השכינה (=אור  חמאת  ביה דנהיר  דשכינתא  נהירו אומר 
ביתא כל אתמליא דאתייליד  דבשעתא ראתה) בו, שהאיר

ועל49נהורא אור) הבית כל נתמלא  שנולד (=שבשעה  ...
היה (=הכל  הוה וכלא  כתיב , הוא טוב  כי  כך) (=ועל דא 
רבי בין שהמחלוקת  מבואר  החמה " "אור בפירוש  בו)".
לדעת כי  המציאות , לגבי היתה  לא  יוסי רבי  לבין חייא 

ואור מהול נולד הללו, הדברים  שני משה  אצל היו שניהם 
מה לגבי היה  המחלוקת  אלא cakeiהשכינה . dz`x.

יוסי ורבי מהול", "דאתייליד חייא רבי  סובר מדוע 
מבאר כך על חמאת "? ביה  דנהיר דשכינתא  ש "נהירו

הזהר ספר על בהערותיו זאת50אבי ֿמורי  דורש  אחד שכל  ,
לדרגתו: בהתאם 

מהול שנולד "דורש  יסוד, בבחינת  שהוא  חייא  רבי 
היסוד )", ספירת  על (=שמורה יסוד דברית  רזא  על שקאי
שנהירו "דורש  מלכות , בבחינת שהוא  יוסי , רבי ואילו

מלכות . בחינת  - שכינה  ביה ", נהיר דשכינתא 

דכלא כתיב  הוא  טוב  כי דא  "ועל  - בזהר הענין וסוף 
יוסי`eppiהוה " רבי שהיו51מדברי מסכם  הזהר ספר  אלא  ,

להלן. שיבואר כפי הללו, הדברים שני בו

י.
הפירושים  בשני  נרמזים  המעלות  סוגי  שני 

משה מעלות  לגבי הוא : פשוטות  במילים  לכך  ההסבר 
מכל ה "נבחר היותו עצמו, כלפי  מעלתו א ) ענינים: שני יש 

האדם " עם52מין ומאוחד דבוק  וכולו  העולם , מכל נעלה  ,
והשפיע53אלקות "המשיך" הוא  כ"רועה". שלימותו ב ) ,

לעולם ובאמצעותם  לישראל, והרוחני הגשמי הטוב  כל את
מן הנעלית  מדרגתו בירידה כללי, באופן כרוך , וזה  כולו .

העולם .

כשנולד, מיד  משה  אצל היו אלו מעלות  סוגי שני
המדרש "היה54כדברי - רועה" היה  "ומשה  הפסוק  על

לעיל: המוזכרים  הענינים  שני הם  ואלה לכך", מתוקן

מן למעלה העצמית , שלימותו על מצביע  מהול הוולדו
של55העולם הנפש, בגלוי  בו שמאירה  הטבעי , הסדר כפי  א 

הרע56האלקית יצר של והעלם  ערלה בלי שזה .57כפי
כל אתמליא ביה... דנהיר  דשכינתא "נהירו של והענין
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רע"א. קד, מנחות (41
פירוש  ובקונטרס שם: מסיים אבל ב. קג, שם מעשה תוד"ה (42

רע"א. קד, שם פרש"י וראה בשיעורין. דאיירי משום
מ  להעיר אל 43) ויבוא שמלותיו ויחלף יד): מא, (מקץ לפנ"ז מש"נ

פרעה.
המלכות. בשבח שדיבר שם בשבת (43*

שם. בחיי יד. ב, פרשתנו פרש"י (44
פרשתנו  אוה"ת ג. עו, תו"א ב. קפז, א. קלח, (אד"ר) זח"ג ראה (45

ב. מט, נצבים לקו"ת וראה ואילך. נט ע'
ב. ב, פרשתנו (46

ב. יא, פרשתנו (47
אחרים. דעת הוא א) יב, (סוטה בגמרא (48

(הובא  אור" כולו הבית נתמלא שנולד בשעה "וחכ"א שם בגמרא (49
שם: חדא"ג וראה שמו. טובי' אומר יהודה רבי עה"פ). פרשתנו בפרש"י

י"ה. טוב
לג. ע' – לזהר הערות יצחק לוי לקוטי (50

ר"י. מדברי הוא שם באוה"ח הרא"ג ולפי' שם. בלקולוי"צ כ"ה (51
השביעי. היסוד חלק פ' להרמב"ם פיה"מ (52

ה"ו. יסוה"ת מהלכות ז' ובפ' שם. רמב"ם ראה (53
ד. פ"ב, שמו"ר (54

ס. ע' שם אוה"ת ראה (55
בסופו. ד' סי' מהד"ב אדה"ז שו"ע ראה (56

שם. סוטה חדא"ג וראה א. נב, סוכה – ערל שנקרא (57



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לז

 רוהיד יד הנ   37 

לז

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

`ziaלישראל והארתו בהשפעתו השלימות  על מורה  "
ולעולם .

באצילות אשר היסוד בחינת  מצד מעל58ולפיכך: ,
היא המעלה  עיקר למטה  ה' בעבודת  גם  הרי לנבראים,

שהתורהzexywzddeהדביקות  עצמית  שלימות  - לאלקות 
שלימות - מהול" "דאתייליד משה  מעלת את  מדגישה

עצמו. כלפי 

המלכות בחינת  מצד  הנבראים59ואילו את  המהוה ,
בעבודת גם  הרי  עשיה , יצירה  בריאה  בעולמות  ומשפיעה

הזולת . אל והירידה  ההשפעה היא  העיקרית  המעלה  ה '

שמעלתו מלכות, בבחינת  שהוא  יוסי, רבי אומר ולכן
ביה ... דנהיר דשכינתא  ב "נהירו  התבטאה משה  של

כל  "נתמלא zia`אתמליא ,"ziad"אור .60כולו

כי האיןֿסוף , כח  מתבטא שלמעלה  כשם  ואדרבה :
של בהתהוות - המלכות  בספירת  דוקא  מעצמותו, מציאותו
עשיה , יצירה  בריאה בעולמות  עצמאית , ומציאות  ישות 

יותר הגבוהות  בספירות  ניכרת61ולא למטה , גם כך -
הזולת על בהשפעה דוקא  האמיתית הקשורה62המעלה  ,

המשפיע . של מסויימת  בירידה  בגלוי

יא.
יחדיו המעלות שתי - אלעאי  ברבי  יהודה רבי 

ברבי יהודה רבי  "אמר באומרו רש "י רומז לכך 
על פרעה  שמינהו לגדולה  והשני  לקומה הראשון אלעאי,
ניכרת אלעאי ברבי יהודה  רבי דרגת  מצד - ביתו"

בשלימותipyaהמעלה הן -zinvrdהתחומים .

שמינהו36"לקומה " "לגדולה  - הזולת  על בהשפעת  והן ,
eziaפרעה  lr"64.

הוא : הענינים בפנימיות  לכך ההסבר 

יוסי רבי לבין  אלעאי ברבי  יהודה רבי בין 65ההבדל

בגימטריא יוסי  - המלכות ספירת היא  שניהם מהות  הוא :
הוא66אלקים ויהודה  למלכות, רומז אלקים  שם  אשר ,

ספירת של מהותה שזוהי והתבטלות הודאה  מלשון
.67המלכות

את מבטא יוסי רבי ביניהם : הבדל יש  זאת  בכל אך
יצירה בריאה  לעולמות  היורדת  המלכות  ספירת של הדרגה 
עדיין אשר המלכות לספירת רומז יהודה רבי  ואילו עשיה ,
יוסי רבי בשמותיהם : גם  רמוז זה הבדל באצילות .
ולא בלבד, "אלקים" שם  (א) כלומר: אלקים , בגימטריא
ב 'גימטריא ' אלא בגלוי , לא  "אלקים " שם  אף  (ב) הוי ', שם 

והסתר העלם  מופיעות68- יהודה  של בשמו ואילו .
zeize`d שלiedבאופן 'ielb69.

ירידת - יוסי רבי מצד בעניננו: ההבדל גם  נובע  מזה 
שבהשפעה המעלה ניכרת  - לבריאה ֿיצירה ֿעשיה  מלכות 

mrומלוכה  lr,

רבי של דרגתו מצד שםdcediואילו - אלעאי ברבי
סוגיielbaהוי' שני ניכרות  - באצילות  אשר מלכות  דרגת ,

עם ומאוחדת  קשורה  המלכות  ספירת  אחד מצד המעלות :
ממנה הגבוהות  היא 70הספירות  שני ומצד ,xewnde yxeyd

נפרדים . לנבראים  ירידה  העולמות , להתהוות 

ישנה אחרות: המלכות ,zelhazdבמילים  בספירת 
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נ" אדמו"ר כי"ק ראה תרומה.58) ס"פ ע
שם. תו"א ראה (59

סא. ע' שם מאוה"ת וצ"ע (60
ב). (קל, ס"כ אגה"ק (61

פשיטות  דאמיתית ואילך 122 ע' ח"ו [המתורגם] מלקו"ש להעיר (62
הדיבור בכח דוקא מתגלה .zleflהנפש

אלא  שורה השכינה ד"אין ממשה דלמדין א צב, משבת להעיר (63
ועשיר גבור חכם dnewעל lrae הו"ע דשכינתא דנהירו הנ"ל וע"פ .*"

ה"ב. פ"ט יסוה"ת הלכות רמב"ם (וראה להזולת וההשפעה הגילוי
ב' ישנם הנבואה דבענין י"ל כו'), שתהי' אפשר הנביא ה"ז מפ"ז ולהעיר
רפ"ז  שם רמב"ם (ראה לאלקות דביקות הוא, דמציאותו שלימות הענינים,
כ  פ"א, דבשמו"ר ולהעיר הזולת. אל דגילוי שלימות שם), חלק ובפ'

" – הוא" טוב כי אותו ד"ותרא ר"י דעת משא"כ oebdאיתא לנביאות".
שם. ויפ"ת מהרז"ו פי' וראה נחמי', רבי דעת הוא שם בסוטה

ואתגליין  דאתפרעו ביתא לעילא, סימניך הוא דא פרעה "בית (64

רי, (זח"א אתגלי" מתמן סתים דהוה מה כל בוצינין וכל נהורין כל מני'
א).

87 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ספ"פ. תרל"ז וככה המשך ראה (65
.43 הערה 211 ע' [המתורגם] ח"ה .18 ובהערה
רע"א. נו, סנהדרין פרש"י א. רכג, זח"ג (66

ובכ"מ. א. מו, ויחי א. מד, ויגש תו"א ראה (67
ב). (פד, פ"ז פ"א, והאמונה היחוד שער ראה (68

ב. יוד, סוטה ראה (69
העלאה" מלשון "שהוא אלעאי", "ברבי גם רש"י כתב שלכן וי"ל (70
(ושייכותה  המלכות ועליית העלאה ענין להדגיש קצד) ע' לוי"צ (תורת

ממנה). שלמעלה לספירות
יומתק  – בינה בחי' הוא אלעאי דר' שם, לוי"צ בתורת ועפמ"ש
על  רומז הוה, וכלא בפנים) לעיל שהובא (בזהר שאמר "מה כי ביותר,
לזהר  לוי"צ (לקוטי חייא" ור' יוסי ר' דפירוש בחי' הב' והוא כו' בינה

הנ"ל).

82 'r b"kg y"ewl d`xe .my f"tx m"anxe zay mixcp 'qn oiay miiepiyda jli`e `z r"q ycewÎzexb` v"iel ihewl d`xe .dnew lra `zil .` ,gl mixcpa (*
.jli`e
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מוחלטת , בהתבטלות להיות שצריך למטה  למלך  בדומה 
זוקף " אינו שוב  שכרע  הוא71"כיון - שני מצד ואילו ,

העם . על מתנשא 

המעלות : שתי את  אלעאי  ברבי יהודה רבי מבטא  ולכן

מעל באלקות , ודביקות  איחוד - עצמו שלימות הן
שלימות וכן לקומה". "הראשון הזולת , עם  לפעילות
שמינהו לגדולה  "השני - הזולת  על והתנשאות  בהשפעה 

ביתו". על פרעה 

תשל"ז) שמות ש "פ  (משיחת
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מלך. מינוי מצות דרמ"צ וראה ב. לד, ברכות (71

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ז' טבת, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' 

מוה"ר אברהם זוסיא שי'

שלום וברכה!

במענה על הערותיו במכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה -

א( במ"ש בתורת חיים ס"פ לך, דף צ"ו ריש עמוד ב', אשר גם אכילה דשבת מגשם לגוף 
אינו  שלכאורה  טו"ר,  מעה"ד  גמור  טו"ר  מעורב  והוא  נברר  שאינו  שבגוף  הגשמי  התענוג  מצד 
מתאים עם מ"ש בתורת חיים פ' ויקהל דף תרכ"ז ותרמ"ז, שהאכילה דשבת אינה מגשמת דפרש 

שבתכם לא קאמר.

הנה מה שיש לפרש בזה הוא שאף שבשני המקומות אומר הלשון מגשם, אבל החילוק בזה 
הוא שרע אין באכילת שבת אבל מגשם כמו ענין של היתר, וזה אפשרי גם באכילת שבת, ומכש"כ 
וק"ו ממ"ש בתו"ח פ' לך הנ"ל שאפי' האהבה דנפה"א הבאה במורגש משתלשל מזה וכו' עיי"ש. -

ובדא"ג הנה בענינים אלו מדובר בתו"א ר"פ חיי שרה ובסידור סדר סעודת שבת )סעודה 
ב' ד"ה יגלה לן טעמי'( וכן בדרך מצותיך עמוד 179 ושם, עיי"ש.

ב( מה שרצה לפרש בדברי רבינו הזקן בשו"ע שלו סי' קפ"ו סעיף ג' שרבינו הזקן סבירא 
לי' אשר מצות חינוך קטן מוטל גם על הקטן, הנה אא"ל כן כי דעת רבינו הזקן הוא להיפך וכמ"ש 

בשולחנו הטהור ריש סי' ל"ט )אף שסגרו בחצאי עיגול(.

ג( פירוש דברי רבינו בסי' קפ"ו וטעמו הוא, שענין חינוך קטן אינו מפני הענינים דשעה 
ההיא כשהוא קטן אלא מהתוצאות שיהי' מזה בגדלותו, ובמילא השיעורים שבימי הקטנות אינם 
שהתוצאות מזה בימי הגדלות לא משתנים )אם יאכל כשיעור או  וכיון   )?( משנים דבר בזה אף 
פחות מכשיעור(, ובמילא אין בזה אלא חד דרבנן גם אם אוכל פחות מכשיעור משא"כ בברכת הלל 

וכו' הנה זהו תרי דרבנן וכמובן, ויעיין ג"כ מה שכתבתי לו במכתבי מכ"ז שבט העבר.

בברכה.
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לט

שמות  פרשת
ד  שיחה טז כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
התורה  בלימוד להסתפק ואהרן משה  על

הפסוק משה1מלשון למה מצרים  מלך אליהם "ויאמר
מדייקים לסבלותיכם" לכו  ממעשיו העם את תפריעו ואהרן

לסבלותיכם ",2חז"ל "לכו במילים  בדבריו משתמש  פרעה  :

"לסבלותיכם " משה3ומשמעות (של הפרטית עבודתכם –
כפי ל"סבלותם ", ולא  ל"מעשיו" לא  כלומר , ואהרן),

עבודתcinשנאמר שמשמעותם שלאחרֿמכן, בפסוק 

היו שהם מכך ללמוד ניתן  ישראל. בני כל של הפרך
מעבודת היה פנוי לוי  של ש "שבטו זו, מעבודה  משוחררים 

פרך".

מסביר להם4הרמב "ן להיות  עם בכל  "מנהג  שישנו

לוי שבט את  פרעה  בחר ולפיכך תורתם ", מורי חכמים

בני של וזקניהם " "חכמיהם שהם כיון  מהשעבוד, ושחררם 
"לכו5ישראל באומרו פרעה של כוונתו  היתה  וזאת  .

לישראל" – ללמוד6לסבלותיכם שובו  "מורי7– ולהיות 
ישראל בני של .8תורתם "

ואהרן: משה  כלפי טען שפרעה  הוא , דבר  של  פירושו
ללמוד ויכולים  מצרים  משעבוד משוחררים  שאתם  בכך די

עליכם מדוע  ישראל, מבני  אחרים  ועם  בעצמכם  תורה 

אחרים , יהודים של ובמעשיהם  הכלל בחיי להתערב 
המדינה ? וסדרי לחוקי בהתאם  ינהגו לא  שהם  לכך ולגרום 

תורה ! עמם  לומדים  אתם  לפעם  שמפעם בכך  לכם  די 

ב.
הגיונית נראית  פרעה  טענת

בזוהר מכל9נאמר  "יותר היתה מצרים שחכמת 
גדול חכם  עצמו פרעה  היה  לכך ובנוסף  טענת10העולם", .

בני ֿאדם : של דעתם  על המתקבלת טענה  היתה  פרעה

מגלות להשתחרר ישראל בני יכלו  לא  הטבע , לפי
חז"ל כמאמר  לברוח 11מצרים, יכול עבד היה  ש "לא 

בני הנהגת  לסדר בהתאם היה  זה  דבר  ועוד: ממצרים",
גלות על הקדוש ֿברוך ֿהוא  גזירת  כי מלמעלה, ישראל

שנה " מאות  ל"ארבע  היתה .12מצרים 

ואת הטבע  את  לשנות אתם  רוצים מדוע  פרעה : טען  וכך 
הקדוש ֿברוךֿהוא של לכו13דרכיו  – לסבלותיכם " "לכו ?

כפי להתנהג  לעם ֿישראל והניחו תורה , שיעורי ללמוד
העולם . סדרי  לפי הנדרש 

לכאורה , צודקת , טענה  שזו  שלמרות  לומר , יש  כך על
טענתו את  מקבלים  היו אילו פרעה. טענת זוהי זאת  בכל

הידוע כפי הגאולה, ענין כל את מפסידים  ח"ו ,14היו
א כי "בחפזון", להיות  מוכרחה  היתה  בנישהגאולה  היו  ילו

עין" "הרף  לעוד ולּו מצרים , בגלות  מתעכבים  15ישראל

עלֿידי רק  הגאולה. להיות יכולה  היתה לא  בלבד , אחד
הגאולה . באה  פרעה  לדברי נשמעו  שלא  כך

פרעה , של לטענתה מקום יש  ושכל חכמה  לפי אמנם
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ד. ה, פרשתנו (1
ו. וארא תנחומא וראה עה"פ. פרש"י טז. פ"ה, שמו"ר (2

כאן. לפרש"י לדוד ומשכיל רא"ם ראה (3
עה"פ. בבחיי ועד"ז עה"פ. (4

עה"פ. חזקוני גם ראה (5
הנ"ל, משמו"ר ("לישראל") זו תיבה הובאה ובחיי ברמב"ן (6
פירוש  עוד בשמו"ר גריס שברמב"ן ולהעיר ליתא. לפנינו ובשמו"ר

לפנינו. בשמו"ר שליתא
עסקיהם. כל הי' בתורה רק שם: חזקוני ראה (7

וראה  בבית. לעשות לכם שיש למלאכתכם לכו בפרש"י: אבל (8
יומתק  לוי) שבט עבודת על (שקאי בפנים המבואר וע"פ כאן. רמב"ן

עה"פ. מראב"ע ולהעיר "לסבלותיכם". הלשון יותר
שם. ובמפרשים י ה, ממ"א ולהעיר סע"א. קכה, ח"א (9

ב. נב, זח"ב ראה (10
ט. שם, פרש"י יא. יח, יתרו מכילתא (11

יג. טו, לך (12
כו'" עניים אוהב "אלקיכם הרשע טורנוסרופוס טענת ע"ד (13

רע"א). י, (ב"ב
צרור  זו. מצה פי' הגש"פ יעקב) וקול שבתי (ר' האריז"ל סי' (14

ועוד. היינו. עבדים פי' פסחים מס' בשל"ה הובא – המור
בס' המבואר וע"פ – מאֿמב. יב, בא (ורש"י) המכילתא לשון (15

בזה. חז"ל הדגשת מובנת הקודמת שבהערה

 לקרטי שיחרת 
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וסדרי שכל של בהגבלות מוגבלים  אינם ישראל בני אבל
מאות ל"ארבע  היתה הגלות שגזירת  למרות  ולפיכך, עולם ,

" של באופן לפניֿכן, רב  זמן הגאולה  היתה  blicשנה",
הקץ " .16על

ג.
פרעה  השקפת היא  לאחרים  מדאגה  המנעות

הרי לחשוב : ליהודי שאל היא, מכך הנלמדת ההוראה
שמדי ובמיוחד הצלתי", נפשי את  ו"אני תורה  לומד  אני
כל ֿכך לי  אכפת  יהא מדוע  לאחרים, תורה  מלמד אני פעם 
ח"ו או מצוות , מקיים  הוא  אם – אחר יהודי מתנהג  כיצד
או, לקדוש ֿברוךֿהוא, כוחותיו את  מקדיש  הוא  אם  לא ,

גשמיים ? לענינים – מצרים" מלך  ל"פרעה  להבדיל,

היא שבה , האלקית החיות  ללא  כשלעצמה , [גשמיות 
שמסבירים כפי פרעה", "ערי  ורעמסס  פיתום  כבניית

פיתום ,17חז"ל מתרוסס ... ראשון שראשון רעמסס , :
קיום ]. שום  להם אין – בולעו תהום  פי  ראשון  שראשון

מצרים , מלך פרעה  של השקפתו שזוהי לדעת  יש 
תורה , לומד שאתה  בכך לך  די – לסבלותיכם " "לכו שאמר 
דרך אבל אחר? יהודי מתנהג כיצד כלֿכך לך  אכפת  ומדוע 
משה קבלו לא ולפיכך יהודי , של התנהגותו דרך  איננה  זו

פרעה . טענת את  ואהרן

אחד אף  הרי יהודי, בבית ר"ל בוערת אש  רואים  כאשר
את להציל כדי  משהו לעשות עליו אם  לחשב , יתיישב  לא 
עלי ומדוע  אני , יכול  כיצד לחשב : או האש , מן האחר
חיים סדרי יש  אדם לכל והלוא הזולת ? בעניני להתערב 
עלי ומדוע  העליונה , ההשגחה  עלֿידי שנקבעו משלו

הקדוש ֿברוךֿהוא ? של  בדרכיו  להתערב 

יערוך לא  כזה , מאורע  הרואה שכל הוא, ברור
או זו לשיטה  בהתאם הן פעולותיו אם שקלא ֿוטריא

מיד ירוץ  אלא  הזולת .אחרת, את להציל כדי

הזה , עולם  בחיי  מדובר  כאשר  הדברים  פני  הם כך ואם 
הזה עולם  וחיי  הבא עולם  חיי  על מדובר כאשר  קלֿוחומר

אלא18גם ֿיחד חשבונות , לעריכת  מקום  כאן שאין מובן ,
שחת . מבאר הזולת  הצלת  למען  האפשר ככל  לפעול יש 

ד.
גבול ללא – ישראל אהבת

הבעש "ט  של בשמו אמר אדמו"ר מו"ח 19כ "ק 

שמכירים יהודי  על רק  חלה  אינה  ישראל אהבת  שחובת
הנמצא יהודי  כלפי גם אהבה  להיות צריכה  אלא אותו,
להיות צריכה  איננה  זו ואהבה  תבל, בקצוי שם אי
כשם "כמוך": אלא  מסויימות, בהגבלות  סתם , "ואהבת "
להיות צריכה  כך הגבלות, ללא האדם  אוהב  עצמו שאת

אחר ליהודי .20האהבה 

הרבי לעצמו,21– איחל ממעזריטש  שהמגיד סיפר
וחיבה אהבה  מידת  באותה  ספרֿתורה  מנשק  והיה  שהלואי
המגיד בשם  והוסיף  יהודי, כל  כלפי  לבעש "ט שהיתה

כמה22ממעזריטש בעולם  בהיותו יודע היה  הבעש "ט אם  :
שהוא כמו יהודי, כל מקרב  שהוא  על ֿידי ובונה פועל הוא 

לחלוטין אחר באופן נעשה הכל היה  עכשיו, זאת  –יודע 

שלגבי שכשם  בכך , להתבטא  כמוך" לרעך "ואהבת  על
נמצא הוא  – לסבלותיכם " "לכו  קיים  – "כמוך" – עצמו 
עליו כך ומצוות, תפילה  של ובאהלה  תורה  של באהלה

זולתו. יהודי אצל גם  זה  מצב  לקיום  להביא 

עם בטרוניא בא  הקדוש ֿברוךֿהוא  ש"אין וכיוון
כדי23בריותיו" הדרוש  כל מלמעלה  שניתן הוא  ודאי ,

זאת . לעשות 

העבודה  את לדחות  שאין לדעת יש  נוסף ,אך לשבוע 
ש "הרף להיות  עשוי כי  עין", ל"הרף  אפילו או  נוסף , יום 
– ממנה  ישתחררו או ח"ו, בגלות יישארו אם מכריע  עין"

שלימה . לגאולה  ועד

ה.
עם  אחדות תוך – אחר יהודי  של הרוחני  למצבו דאגה 

ישראל
של באהלה  הנמצאים  לכל הקשורה  ההוראה זוהי
ב "קרן הנמצאים  היהודים  וכל  ישיבות , תלמידי כולל תורה ,
איננו אחר יהודי של הרוחני שמצבו רואים  כאשר אורה ":
עצמו את להשלות לאדם  אין  דיו, מואר איננו כדבעי,
בני שכל העובדה לאור  במיוחד הצלתי ". נפשי  את  ש "אני
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פ"ב, שהש"ר החודש. פ' רבתי ופסיקתא דר"כ פסיקתא ראה (16
(א). ח

י. פ"א, שמו"ר סע"א. יא, סוטה (17
(במשנה). א לג, ב"מ ט). שם, (ורש"י ח כג, תצא ספרי ראה (18
תרכג  ע' ישראל אהבת ע' הערכיםֿחב"ד ס' בפרטיות ראה (19

ואילך. ס"ט ישראל אהבת קונטרס וש"נ. ואילך,

וש"נ. ה, סעיף הנ"ל ערך שם הערכים ס' ראה (20
ע' תש"ט סה"מ .163 ע' תש"ד .32 ע' תש"א השיחות ספר (21

עא. ע' יום היום .87
שם  לכתר בהוספות נעתקה – תרצ"ז דחגה"ש ב' יום שיחת (22

רלג. סי' טוב
א. ג, ע"ז (23
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" הם  שלימה "dnewישראל פגומה24אחת  כאשר ולפיכך 
הפגם מורגש  ובמצוות , בתורה אחד  יהודי של שלימותו

היהודים . כל אצל

כולכם היום  נצבים  "אתם ישראל: בני על בתורה  נאמר
עד עציך מחוטב  שבטיכם ... ראשיכם  אלקיכם  ה' לפני

מימך" לפני25שואב  בתהלוכה  חיילים  מציבים  כאשר .
לא הפשוטים  החיילים  מן אחד שאם  הסדר, קובע  המלך ,
את כך על  תובעים  אין חליפתו , כפתור את כראוי הבריק 
לא הוא  מדוע  הראשי , המפקד את  בעיקר  אלא  החייל,

המלך. לפני  לעמידה כראוי להתכונן חייליו  את  לימד

כולכם היום  נצבים "אתם  שכאשר אפוא , לדעת  יש 

"חוטב כלפי רק  מכוונות  הדרישות  אין אלקיכם " ה' לפני
כלפי מכוונת  הדרישה  עיקר אלא מימך" ושואב  עציך

שבטיכם " ולטעון26"ראשיכם  להצטדק  אז יוכלו לא הם  ,
בעצמם . בטיפול טרודים היו שהם

ישראל בני  כל שלימה , אחת  כקומה  נתנהג וכאשר
ושואב עציך ל "חוטב  ועד שבטיכם" מ "ראשיכם  ביחד,

אחת " אגודה כולם  "ויעשו של  מצב  יתהווה .27מימך",

שלם " בלבב  רצונך  "לעשות  נזכה  "ה '27אוֿאז ויהיה  ,
אחד" ושמו .28אחד

תשי "ז) ביה"ש  שמחת (משיחת
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ובכ"מ. נצבים. ר"פ לקו"ת (24
נצבים. ר"פ (25

"ואשימם  יג) א, (דברים עה"פ ורש"י) (ספרי כמחז"ל (26

בראשיכם".
נוראים. ימים תפלת נוסח (27

ט. יד, זכרי' (28

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מה' טבת, בו כותב אודות מצב בריאותו אשר פעל עליו נמיכת 
הרוח.

הנה כלך מדרך זו, והרי השי"ת הוא הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ואף שאין אתנו יודע 
עד מה כוונת הבורא, ובמילא לפעמים היצה"ר מעורר קושיות ומחשבות המבלבלות את האדם 
מבריאות הרוחנית ואפילו מבריאות הגשמית, צריך לדעת תמיד שאין זה אלא מתחבולות היצר, 
וצריכים להיות חזק בבטחון בהשי"ת אשר במשך הזמן ישלח רפואה בהמצטרך לו וגם עד שתבוא 
הרפואה הרי חלק הוא מעולמו של הקב"ה ובמילא שלוחו הוא להפיץ אור בסביבתו על ידי שיאיר 
את נפשו נפש האלקית והבהמית בעניני תורה ומצות ויאיר גם חלקו בסביבתו ובעולמו ע"י הפצתו 
יעיל צריכה להיות הפעולה בשמחה וכמ"ש  שם אור התורה והיהדות, וכדי שיהי' כל זה באופן 

עבדו את ה' בשמחה וכשיתחזק בכל הנ"ל בודאי יסייעוהו מלמעלה שיבוא הדבר בפועל.

בטח יש לו קביעות לימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות ואומר ג"כ השיעור תהלים )כפי 
שנחלק לימי החדש( בכל יום אחר תפלת שחרית, ומה טוב אשר בכל יום שני וחמישי קודם התפלה 

יפריש איזה פרוטות לצדקת בקור חולים.

בברכה לרפו"ק המחכה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,
המזכיר:
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טבת  כ"ד
טז  כרך

הקודש  ללשון מתורגם

א.
השפלה" "נפש והרשימה חד", וחיוהי "איהו האגרת
ידוע  אשר אלינו) (שהגיעו עניניֿתורה שני יש

הסתלקותו: לעת בסמוך כתבם הזקן שאדמו"ר

חד" וחיוהי "איהו במילים המתחילה האגרת ,1(א)

השפלה" "נפש הרשימה לשונה 2(ב) וזו .3:

היא  עבודתה בשרשה, לאמתו באמת השפלה נפש
גמ"ח  ובין לאחרים, (להבין) ובין לה בין גשמית תורה
עניני  בכל מרחוק ועצות הדעת קירוב ידי על גשמיים
אפשר  אי שקר דברי הם ככולם רובם כי אף ביתו, בני

אלא 4בענין  אמת אין כי אמת, של חסד שיעשו אחר
ואמת 5תורה  כו'6, שקרים) מלא (שכולו יברא אל אמר

חסדים  מלא שכולו יברא אמר אמת 7וחסד ותשלך
ובדורות  יבנה, אמת של שאינו בחסד ועולם ארצה,

התורה  הי' העבודה שעיקר החסד 8הראשונים רוב היה
וממשכנין  דכופין המעשה בגדול דהיינו באמת נכלל
מהֿשאיןֿכן  האמוראים. אמת תורת תוקף עלֿפי כו'
עפר  עד הנופלת דוד סוכת שנפלה משיחא בעקבות
עקביים  בבחינת העקרית והעבודה עשיה, בבחינת

גדפין 8לבד  שהן וברייתות משניות אמת תורת בלי
תורת  עלֿפי שלא הוא ככולו החסד רוב אזי וירכין,
העושה  הדעת בהתקרב אם כי המעשה בגדול אמת
מעשה  סוף הוא באשר באמת הרחוק הטוב ורצונו

רק  אין אם וגם בסופן) תחלתן (ונעוץ תחלה. במחשבה
לנחמו  אזי שפלה, והיא אחת או 9דרך באהבה לקבל

בצר  הוי' עד ולשוב במעשיו ולפשפש וירווח לעורר לו
לו.

מעלת הוא הללו הענינים שני של ±תוכנם dyrnd
zeinyb:

"גודל  אודות מדובר חד" וחיוהי "איהו באגרת

הנשמות  ירידת תכלית הן אשר מעשיות המצוות מעלת
הגשמי" הזה דוקא 10לעולם בסופן": תחלתן "נעוץ כי ,

"תחלתן" נמצאת הגשמי, הזה עולם עשיה, – ב"סופן"
המאציל  של ועצמותו "מהותו של האיןֿסוף כח –

בהמשך  כנאמר עצמו, הזה בעולם גם וכך הוא", ברוך

– ביותר התחתון ביסוד דוקא שם, הקודש xtrdאגרת
סוף". אין בחינת "מעין הצמיחה כח נמצא –

צורך  שיש הוא, השפלה "נפש הרשימה ותוכן
ב"סוףmiinybב"גמ"ח דוקא היא והעבודה ,"dyrn

תחלה" במחשבה עלה) .11(אשר

הזקן  אדמו"ר כתב הללו עניניֿתורה שני שאת כיון
תורתו  את מבטאים שהם מובן, להסתלקותו, סמוך

הזקן  אדמו"ר של ההכנה 12ועבודתו בעת זו, בתקופה
שבין  הקשר מהו להבין: יש הזה. מהעולם להסתלקותו

לכאורה,dyrndמעלת שהרי הסתלקותו? לבין

1

2

3
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פ' במוצש"ק – תקע"ג) (בשנת הזקן אדמו"ר הסתלקות יום (*
(נדפסה  הצ"צ אדמו"ר ברשימת – (תש"מ)). זו שנה (כבקביעות שמות

י"א". שעה "כחצות "קה"ת") הוצאת לשון, מענה בהקדמת
– לההסתלקות והשנה החודש ובחודש), (בשבוע היום שייכות –

בארוכה. – הקבלה ע"ד – ואילך) רמט (ע' יצחק לוי אגרות ראה
בשמא: שלג) ס"ע ואילך. ריח עמוד שם ג"כ (וראה שם דריש וכן

זלמן. שניאור,
הסתלקותו 1) שלפני "בימים הזקן אדמו"ר שכתבה – כ סי' אגה"ק

א). קע, (דרמ"צ פייענא" בכפר
(תקצז,2) ח"ד דבורים לקוטי ואילך. סע"א ה, שערים במאה נדפסה

רגעים  איזה הבדלה "אחר זה כתב כי כותב, הרב שבחי ובספר – א)
העולמים". לחי בטהרה נשמתו מסר אשר קודם אחדים

שערים.3) מאה בס' אינו עיגול בחצאי המוקף שם. בלקו"ד כנדפס

שערים:4) oipraבמאה eyriy `"`.
ה"ח.5) פ"ג ר"ה ירושלמי
ה.6) פ"ח, ב"ר
שערים:7) micqgeבמאה mixwy `ln.
ט.8) סי' אגה"ק גם ראה
שערים:9) dad`aבמאה lawl engpl eiyrna ytytle xxerl engpl
aeyle.

בסופה.10) האגרת לשון
תחלתן 11) דנעוץ זה מצד בכלל גשמית עשי' במעלת הנ"ל בדוגמת
בסופן.

בטח12) זהכי כתב לעבודת wxלא בנוגע (גם) כ"א אחרים, בשביל
"יהי  למאמריוֿדא"ח) בנוגע חב"ד דנשיא (בפ"נ הידוע לשון ע"ד עצמו.

ובהשומעים". בי הדברים שיפעלו רצון

 לקרטי שיחרת 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מג

 רוהיד יד הנ   43 

מג

השבועי  הלימוד מחזור ע"פ - טבת כ"ד - לקוטי־שיחות

הזה  עולם מעניני ועליה סילוק היא ההסתלקות להיפך:
!13הגשמי 

ב.
מעשים  ביצוע רוחניים, שחייו הצדיק, דורש כיצד

כפשוטם? גשמיים
השפלה", "נפש ברשימה הסבר: דרוש מכך יותר
ב"גמ"ח  צורך שיש הזקן אדמו"ר מסביר כאמור,

דברי הם ככולם "רובם אשר ותמוה:xwyגשמיים" ."
חיים  אם כי בשרים, חיים "אינם בכלל הצדיק חיי הרי

רק 14רוחניים" הצדיק אצל קיימים הגשמיות עניני .
בעולם  חייו כל במשך כך הנשמה. עניני ביצוע לצורך

להסתלק  בסמוך ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אין הזה, ות,
כלל  הצדיק אצל מקום תופסת כשלעצמה .15הגשמיות

להסתלקותו, בסמוך דוקא הזקן אדמו"ר דורש וכאן
התעסקות  של באופן גשמיים", "בגמ"ח שיעסקו

"תורת לקיום כמטרה רק (לא ביתו" בני ",`znב"עניני
עצמו mheytkאלא) הגשמי הענין לצורך גשמית עצה ,

שקר") כ"דברי נראים הם לכן ?16(אשר

ג.
העבודה  מן חלק הם הגשמיים המעשים הצדיק אצל

הרוחנית 
זה  ענין ולהסביר להקדים יש זאת להבין כדי
רוחניים  חיים אם כי בשרים חיים אינם הצדיק ש"חיי
קיום  בזה: להבין וצריך ואהבה". ויראה אמונה שהם

dyrn,והגשמיות הגוף באמצעות רק אפשרי המצוות
" – עיקרl`ואדרבה dyrndהמדרש `l`"17 כיצד .

שהם  רוחניים "חיים הם הצדיק שחיי אפוא, אומרים
ואהבה"? ויראה אמונה

אינו  המצוות קיום הצדיק אצל הוא: לכך  ההסבר
ויראה  "אמונה – הרוחנית מעבודתו הנפרד ענין
תוצאה  הוא עשה מצות קיום הצדיק אצל ואהבה".

ה' אהבת של –18וסיום לאֿתעשה מצות וקיום ,

ה' יראת של וסיום על 18תוצאה מבוסס זאת וכל ,
ה' .19אמונת

את  בגלוי מבטא העיקר הוא שהמעשה והענין
הרוחנית: עבודתו

בו  לדבקה וחפץ ה' שם את "אוהב שהוא כיון
רמ"ח  בקיום אם כי באמת בו לדבקה אפשר ואי באמת

דמלכא" אברים רמ"ח שהם שמסביר 20פקודין וכפי –
הזקן  קיום 21אדמו"ר באמצעות בה' שהדביקות ,

שהם והמצוות, jxaziהתורה epevx של ענין הוא ,
הדביקות  מן באיןֿערוך הנעלית השכינה", "השראת

האדם של האהבה רגש דורשת xapd`שמצד לכן –
ezad`.והמצוות התורה בקיום שיעסוק

על  הנעשות מעשיות ב"מצוות עבודתו גם לפיכך
ממש" הגוף העליונה 21ידי הכוונה את לבצע כדי –

דירה  לו להיות הקדושֿברוךֿהוא "נתאוה של
והארת 22בתחתונים" "אור המשכת של באופן היא –

גופו" על גם לכלי 21השכינה גופו את הופך הצדיק .
השכינה". והארת "אור להשראת לרוחניות,

הוא אשר זה, כלי אשר מציאות igxkdעד אינו ,
.23כשלעצמו 

ד.
הגשמיות  מצד דוקא המעשיות המצוות מעלת

שבמצוות  חד", וחיוהי "איהו באגרת נוסף לכך
מעלת  ש"גודל יותר, אף נעלה ענין יש המעשיות
נמצא  האיןֿסוף שכח מפני הוא מעשיות" המצוות

zeinyba `wec24:

בו dfענין שמקויימת הגשמי שהדבר מפני אינו
נעשה האדם, גוף וכך ול"השראת ilkמצוה, לרוחניות

שדוקא  מוסבר, זו באגרת להיפך: אלא השכינה",
כך  כדי עד העצמית במציאותו החש הנברא", ב"יש
אחרת  וסיבה עילה "שום אין שח"ו מרגיש שהוא
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שעה 13) ויפה לעשותם היום "כמ"ש – כ סי' האגה"ק לשון וכסיום
עוה"ב". חיי מכל בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה אחת

ז"ך.14) לסי' ביאור אגה"ק
הקורה 15) רואה שאינו הסתלקותו קודם אדה"ז שאמר ממה להעיר

פכ"ב). ח"א רבי (בית שמחייהו האלקי הכח כ"א
גשמיות 16) "בעצה שהשואלים סכ"ב באגה"ק האריכות ע"פ ובפרט

הגוף", לחיי אהבתם "מרוב הוא הגשמי" העולם בעניני לעשות מה כדת
הגוף". והכנעת נמוכה ברוח אליו "לשוב ועליהם

(היא) הגוף לחיי כש"אהבתם שגם שם, שמוסיף ממה y"ylולהעיר
'ek 'd ea cearl."הגוף בצער להם ה"חרה צ"ל אין – "

מי"ז.17) פ"א אבות
ובכ"מ.18) בתחלתו. קטן חינוך פ"ד. תניא ראה
פל"ג.19) תניא שם. מהרש"א חדא"ג בסופה. מכות ראה
פ"ד.20) תניא
פל"ה.21) תניא
ואילך.22) פל"ו תניא
הוצאת 23) אין בהכלי) הנמצא בדבר שיעור ד(באין הפס"ד וכידוע

סע"ב). צג, (שבת הוצאה הכלי
ואילך).24) א (צ, מלכות לבוש יביאו ד"ה מתו"א גם להעיר
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של  ועצמותו "מהותו קיימת בו דוקא – לו קודמת"
עלול  ואינו מעצמותו שמציאותו הוא ברוך המאציל

ח"ו". לו שקדמה עילה מאיזה

המעשיות  המצוות של האמיתית המעלה כלומר,

לגבי  יוצא ולכן עצמה. הגשמיות מצד דוקא היא

תחושה  שום חש אינו יהודי כאשר שאף האדם, עבודת
הוא  כיצד מרגיש הוא אין המצוות, בקיום רוחנית

כך כדי עד המצוה, קיום ידי על לה' שקיום מתדבק

עשיה היא אצלו הוא zinybהמצוה אז גם – בלבד
ל"מהותו  הפשוט המעשה באמצעות דוקא מתחבר

המאציל". של ועצמותו

ה.
המצאו" ל"אמיתת קשורה הגשמיות גם

השפלה", "נפש הרשימה יותר מובנת כך ידי על
רובם  כי אף גשמיים... ב"גמ"ח הצורך על מדובר שבה

הזקן  אדמו"ר שמסביר כפי שקר", דברי הם ככולם
אמר  "אמת כי יבנה", אמת של שאינו בחסד ש"עולם

שקרים": מלא שכולו יברא, אל

שנראה  כפי אינה הדברים שמשמעות לומר, ויש

– שקר שהוא דבר יברא" אמר ש"חסד ראשון, במבט

כפי  הנבראים (כלומר, הנמצאים "כל אדרבה: שהרי
נמצאים אלאdhnlשהם נמצאו לא .. (zzn`n

e`vnd"25.

רק  יברא" אל אמר "אמת הוא: לכך ההסבר אלא

שבסדר zcnמצד אלקות של האמת האמת,

אמת והגבלה. מדידה לה שיש מגיעה efההשתלשלות,
שבה הדרגה עד שהעולם xkipרק וכיון אמת. שהוי'

ה'", "אמת ניכרת אין שבו דשיקרא, עלמא הוא הזה

אמר "אמת יברא".`lלכן

כלל. מוגבלת אינה יתברך עצמותו של האמת אבל
שבה לדרגה מוגבלת היא גם mixiknאין ה'. באמיתות

כשקר, הנראה הסתר ואף והסתר, העלם של במקום
מדת  עקב רק קיום לו יש ההשתלשלות סדר מצד אשר

cqgd" – מציאותו כל ובפנימיות, שבאמת הרי –`l
zzn`nנמצאו `l`"עצמותו 26המצאו של אמת ,
.27יתברך 

שהוא  יהודי, של ביתו" בני "עניני אפילו לכן,
הם  כן על אשר "גשמיות", לצורך לעשותם מתכוון
ה'" ל"אמת קשר כלל להם שאין שקר" כ"דברי נראים

גשמיות גם –ef מתבטא וזה המצאו". ל"אמתת קשורה
עניני  של בגשמיות רק חש שיהודי שלמרות בכך,

מנצלם הוא שלו, הזה טוב lretaהעולם לצורך
.28וקדושה 

המעשה, לגבי הזקן אדמו"ר הוראת נובעת ומכך
מרחוק  "עצות ולתת גשמיים" ב"גמ"ח לעסוק שצריך
של  ב"כוונותיו" להתערב בלי – ביתו" בני עניני בכל

גשמיות גם כי – האחר כ"דברי efהיהודי הנראית ,
המצאו". ל"אמתת קשורה שקר",

ו.
ב"שקר" אשר ה"אמת" גילוי – תשובה

מ"אמתת  נובע השקרי הזה העולם שגם זה, ענין
התשובה: בעבודת בעיקר מתבטא המצאו",

בדברים  הוא הזה העולם של ה"שקר" עיקר
– שלהם האלקית שהחיות הטמאות, קליפות שמשלוש
ולכן  לגמרי, ונסתרת נעלמת היא – שבהם ה"אמת"

ולזככם  לבררם .29איֿאפשר

כזכיות  לו נעשות זדונות תשובה, ידי על –30אבל
ההיפך  שהם בדברים שיש הקדושה ניצוצות את מגלים
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יסוד 25) הלכות ריש הרמב"ם התורה.לשון י
שם 26) הרמב"ם דברי המשך הענינים) (בפנימיות לפרש יש עפ"ז

שמרמז  – כו'"* מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה "ואם שלאח"ז) (בהלכה
" שמצד שאפשר `zznבזה, ההסתר** במקום גם נמצא הוא המצאו"

רמז  נחמי' (יל"ש מרז"ל ע"ד ח"ו. נמצא אינו שהוא הדעת על לעלות
[המתורגם] לקו"ש וראה גבורותיו". הן "הן ב) סט, יומא וראה תתרעא.

.35 הערה 132 ע' ח"ו

תרצ"ד 27) יחיינו סד"ה תלאֿב. ע' שמג. ע' תרס"ו המשך ראה
ועוד. (תשי"א).

שם.28) 100 והערה 334ֿ5 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ובכ"מ.29) פ"ז. תניא
ואילך 30) 22 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה ב. פו, יומא

)p"ye.ובכ"מ .(

.(hÎg"q (d"nyz z"dw) m"anxd lr oxcd ± (xg` ote`a) xe`ia d`x (*
'igaa mb `vnp "oey`x ievn"y ,fnxn ± (my m"anxd iyxtn d`x) zxzein "my" zaiz dxe`kly ± "oey`x ievn my yiy rcil" ('` dkld) epeylay ,l"ie (**

.(b"rx ,al d`x z"ewl) "zetilwd okyne mewn" lr dxend "my"
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הם  כך ידי ועל השקר, שיא העליון, מרצון המוחלט
המגיעה  התשובה ידי על נגרם זה ל"זכיות". נהפכים
מורגשת  יתברך עצמותו ומצד עצמיות של לדרגה
ולכן  הזדונות, של וגם נמצא, כל של המציאות אמיתת

לקדושה  מתעלים שבזדונות הניצוצות .31גם

למרות  עצמו: התשובה בעל לגבי גם לכך ובדומה
בכל  חטאיו), (עקב מאלקות מנותק היה הוא שבגלוי
עצמותו  עם הקשר החטא בשעת גם בו נשאר זאת

בגלוי המתבטא מנותק.eaeyaיתברך, היותו לאחר לה'

של  הנברא, היש של הנ"ל המעלה גם זו, ומסיבה
הזקן  אדמו"ר מבאר שאותה הזה, העולם גשמיות
בעל  אצל בעיקר ניכרת חד", וחיוהי "איהו באגרת

.32תשובה 

ז.
הצדיק  להסתלקות בסמוך מתגלה התשובה ענין

חד" וחיוהי "איהו האגרת שבין הקשר יובן זה לפי
של  הסתלקותו תקופת לבין השפלה" "נפש והרשימה

הזקן: אדמו"ר

הזדונות) (על התשובה בעבודת המתגלה המעלה
עצמו  מצד הצדיק אצל קיימת כך 33אינה ידי על אך .

גם  משיג הוא בתשובה, לחזור לאחרים גורם שהוא
זו  לזולת 34מעלה שגרם כיון בתשובה.35, לחזור

דוקא  הוא התשובה מעלת של העיקרי הגילוי אך
הצדיק  של להסתלקותו "36בסמוך מתחברים כאשר ,lk

חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו .37מעשיו
והרוח  – תשובה של בכיוון הוא שאז כיון ובמיוחד,
עז, ויתר שאת ביתר – נתנה אשר האלקים אל תשוב
תשובה, בעלי בעשיית עסק אשר צדיק, אצל מתגלה

התשובה בעבודת elyעבודת אשר המעלה וגם ,
זדונות. על התשובה

ידועים  בעניננו: הזקן 38וכך אדמו"ר דברי
לגבי  הזקן, אדמו"ר של שחידושו, האמצעי, לאדמו"ר
תשובה  בעלי בעשיית עסוק שהיה בכך הוא המגיד,
אדמו"ר  וחמי מורי כ"ק זה בענין שהרחיב (וכפי

).39בשיחתו 

נוסף  כאשר להסתלקותו, בסמוך דוקא ולפיכך,
אז ielibdאצלו תשובה, של ובאופן כו', מעשיו כל של

שצריך  וכפי הגשמיות, של המעלה גילוי היא תורתו
משיגים  כך ידי על דוקא כי – גשמיים" "גמ"ח להיות

המאציל". של ועצמותו "מהותו את

ח.
לגני" "באתי במאמר דומה תוכן
שבת  של בשבוע תמיד חל טבת מברכים 40כ"ד

כבשנה  – זו קודש שבת במוצאי מיד או שבט, חודש
כ"ק  של ההילולא יום חל בו, בעשרה זה, ובחודש זו.

אדמו"ר. מו"ח

אשר התורה בדברי שגם ליום ed`ורואים, הכין
נקודה  מודגשת – לגני" "באתי המאמר – הסתלקותו

זו:

שהעולם בכך המאמר את מתחיל הוא dfdהוא
ברוךֿהוא  הקדושֿ של שכינה 41"גני" "עיקר כי ,

mipezgza"של41היתה מקום הוא ו"גן" ,beprz לא)
לענינים ).miigxkdכ"דירה"

הקדושֿברוךֿהוא  "נתאוה כי היא, לכך והסיבה
והתענוג  ה"תאוה" בתחתונים": דירה יתברך לו להיות
בעבודה  בתחתונים, דוקא היא יתברך עצמותו של
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ואילך,31) 439 ע' לקמן ובארוכה .26 בהערה שנסמן לקו"ש ראה
וש"נ.

עוד 32) דאין שהביטול תרס"א לכם ולקחתם מד"ה להעיר
הוא  דא"ס) העצמות בחי' הוא מציאותם (שכל דוקא שלמטה שבנבראים
תקעו  בד"ה כמבואר התשובה, עבודת הו"ע ב"ן שם והרי – ב"ן שם בחי'

שם. (תרס"א)
אל 33) תשוב דהרוח התשובה עבודת ישנה בצדיקים שגם אף כי

כהעילוי  אי"ז – ובכ"מ) האזינו. ר"פ ג. סו, ש"ש לקו"ת (ראה גו' האלקים
ח"ב  האמצעי לאדמו"ר שעה"ת (ראה זדונות שעל התשובה דעבודת

.(124ֿ5 ע' חי"ח לקו"ש פמ"ח. חינוך
(34.166 ,164 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
ספ"ג)35) טוב שם לכתר (הוספות הבעש"ט תורת ממש) (ולא ע"ד

בטלית". אוחזין "שנים בפי'
צב,36) שמ"ע לקו"ת וראה ד. (כא, תולדות ס"פ חיים תורת עייג"כ

רבינו. למשה בנוגע – ב)
התשובה  דענין פ"כ) ספ"ט. לפנ"ז שם (וראה שם מהמבואר ולהעיר
חכמה  ע"פ תיקון להם שאין גמורים דעוונות גמורה לטומאה גם שמטהר

התשובה ע"י נעשה לטוב) נהפך עצמו (שהרע –b"vcדתורה דוקא
בתיובתא. צדיקייא לאתבא

סע"ב 37) דש, סידור כח. ס' שם וראה וביאורו. ז"ך סי' אגה"ק
ואילך.

(38.86 ע' שלום תורת
סע"א 39) תשנה, ח"ד לקו"ד – תרצ"ב כסלו י"ט בשיחת הובא
ואילך.

דהכוונה 40) א), ג, (ע"ז בע"ש" "שטרח מזה הוא בשבת" ד"יאכל
ח). כ, יתרו רמב"ן (ראה בשבת" ראשון מ"יום מתחיל (גם) היא בזה

וש"נ.41) רפ"ה, שהש"ר
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וגם  הימנו, למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם
– ושם,dyrndשם העולם, אל לרדת יש העיקר. הוא

עבודה  באמצעות לכך, לגרום יש זה, דלעומת בשטות

דקדושה שטות שמשקר dlrnlyשל ודעת, מטעם
– ה"שקר" מן (לעשות למשכן קרשים יעמידו העולם

יתברך.42"קרש" לו ודירה משכן (

תשל"ו) תשל"ג, שמות ש"פ (משיחות

1

2

3

4

5

6

ואילך).42) (פ"ו ה'תש"י לגני דבאתי בההמשך בארוכה כמבואר

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ט' טבת, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

השי"ת.  בעבודת  מצבו  אודות  רעיונות  כותב  בו  חמישי,  מנר  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
ובטח ידוע לו פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אודות הרה"צ ר"נ מטשרנוביל 
)נדפס ג"כ בשיחת פסח ה'תש"ג( שלעתים תכופות צריך בחינה מאיזה צד באה תנועה פלונית או 
רצון פלוני, כי בהשקפה ראשונה אי אפשר לברר אם זה מצד הקדושה או מצד השני, וידוע ג"כ 
פתגם כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע אשר אפשר ג"כ שהיצה"ר יתלבש אין א זיידענע קאפאטע, 
- בזה הוא אשר אם רואים שהתנועה או הרצון מביאים חלישות  - מהיסודיות  ואחת הבחינות 

בעבודה ה"ז הוכחה שבאים מצד השמאל.

מחליש  אודותו  שכותב  שלו  הנפש  חשבון  הנה  ממכתבו  כנראה  אשר  דידן  בנדון  וה"ה 
החשק והחיות שלו במלאכתו מלאכת שמים, היינו עבודת החינוך הכשר, ולכן קרוב לודאי שזהו 
מתחבולות היצר, וזהו נוסף על המבואר בתניא אשר אפי' אם העצבות היא ממילי דשמיא צריך 
לשית עצות בנפשו כו' וכו' יעיין שם פרק כ"ו ובקיצור התניא, שגם מזה מובן שאפשר שיהי' כל 
הטענות והתביעות צודקות ובכ"ז צריך להתרחק מהם בתכלית הריחוק וגם בהנוגע לו, הנה מכל 
חשבון הנפש שכותב עדיין איני מבין מהו הבכן שפועל לבד העצבות שכותב אודותה, ובמילא אין 
זה מענינו ויוסיף אומץ בחינוך בני ובנות ישראל חינוך המקרב את לבם לאביהם שבשמים, ושכרו 

אתו אמור בכ"מ ברז"ל אשר עי"ז מאיר ה' עיניו גם הוא לעלות במסילה העולה בית אל.

ב( בהנוגע לשאלתו אם להיות בחתונת אחיו שי'. הרי הוראה כללית בענינים כגון אלו היא, 
אז דורך קירוב קען מען אויפטאן מער, ממה שע"י דיחוי וריחוק, ואף שאינו כותב פרטי הענינים 
שביניהם, בכל זה הרושם אצלי שטוב יותר שיהי' נוכח, ולבד ענין האהבת ישראל שבזה, הרי בטח 
יותר לדרכי היהדות,  וב"ג תחי'  יוכל לנצל את זה אם על אתר או במשך הזמן לקרב את אחיו 

והשי"ת יצליחו גם בזה...

בברכה.

המחכה לבשו"ט.
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מז

 ילקרט לרי יצחק על התרוה 
חודש ניסן

רמז דניסן נק' "חודש האביב"

בחדש  ירצאים  אתם  הירם1  האביב,  חרדש  נקוא  ניסן 
האביב, רהנס דיציאת מצוים בט"ר בר, כמספו2 אבי"ב.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיט

* * *
חודש אייר )א(

"אייר" לשון "אור" התגלות פנימיות התורה – ל"ג בעומר

הרא הארו דתרוה  פנימירת התרוה,  ארו,  פיורשר3  אייו 
בחי' ערטה4 ארו כר', היינר אייו.

פנימירת  דושב"י  הילרלא  בערמו  ל"ג  הרא  רבאייו 
התרוה.

רכתרב5 ערטה ארו כשלמה, שלמה הרא לברש בחי' נגלה 

1( שמרת יג, ג.

2( ואה לקמן סי' פז, ומז תיברת רארתירת אבי"ב.

3( מבאו רמקשו בסי' זה, א( חרדש "אייו" מלשרן ארו, ב( ל"ג בערמו 

בחרדש אייו, ג( פסח שני בחרדש אייו.

רז"ל: באגה"ק סי' י"ט התחיל פסרק  4( ואה תהלים יהל ארו ע' שצר 

נואה  ההקדמה  מתרך  אך  הפסרק,  ביארו  רחסו  כשלמה  ארו  ערטה 

דבחי' אחרויים דחכמה הנק' נרבלרת חכ' שלמעלה תרוה זהר השלמה 

רזהר הנגלרת של התרוה, רבחי' פנימית אבא זהר טעמי תרוה רה"ע הארו 

המלרבש בבחי' השלמה, כי הנה ארו זה הרא ארו שנבוא בירם ואשרן 

שגנזר לצדיקים רהיכן גנזר בתרוה רהרא פנימית יסרד אבא כמ"ש הומ"ז 

פ' בהעלרתך. רע' מזה בסדרו בד"ה רעשר להם ציצית על כנפי בגדיהם 

עי"ש.

שם עמרד שצח רז"ל: בתרוה יש סתים רגליא פנימי' התרוה היא א"ס 

בלי מדה כמ"ש במד"ו פ' בואשית פושה י"ד, רחיצרנירת התרוה יש 

לה מדה להירתה שרוש הערלמרת. רע' בעורבין פוק ערשין פסין די"ט, 

הרירת  קטן  דבו  מוכבה  מעשה  גדרל  דבו  כח.(  )סרכה  ענין  ג"כ  רזהר 

דאביי רובא פי' דבו קטן שהרא נמשך מזעיו אנפין שנק' קטן כי קטן 

יעקב. רנק' ג"כ כורב אחד מקצה מזה כורב כוביא כמ"ש בת"א ]פא, א[ 

פ' תורמה בכ"י אדמר"ו נ"ע. רדבו גדרל זהר שנמשך מא"א כי גדרל הרי' 

רלגדרלתר אין חקו. רזהר פנימירת התרוה, רזהר ערטה ארו פנימית התרוה 

כשלמה הנגלרת שבתרוה כר'. עי"ש. )ואה לעיל סי' יג(.

5( תהלים קד, ב.

דתרוה, שהרא תרות6 אמך, מרחין דאימה בינה, ראור דתרוה 
ערטה  בחי'7  אביך  מרסו  שהרא  התרוה  פנימירת  בחי'  הרא 

ארו כר' מרחין דאבא, חכמה, היינר אייו.

רכן מצד פסח שני שבי"ד אייו, י"ל שהרא שייך לחכמה, 
כי פסח ואשרן יציאת מצוים הרא מצד8 בינה פושה9 רהי' 

6( ואה תרות מנחם התררעדרירת ה'תשנ"ב חלק א' ע' 433 רז"ל: כתיבא 

ראוז"לב מרסו אביך  ראל תטרש תרות אמך",  בני מרסו אביך  "שמע 

)"אביך"(  חכמה  בחי'  היא  תרשב"כ  תרשבע"פ.  אמך  תרות  תרשב"כ, 

רתרשבע"פ היא בחי' בינה )"אמך"(ג: בתרשב"כ – נאמור כל המצררת, 

וק שהן בקיצרו נמוץ בלי ביארו, כי "וצרן העלירן ב"ה המלרבש בתוי"ג 

)נקרדת  רנעלם"ד  רמרכסה תמיו  הרא מרפלא  מצרת שבתרוה שבכתב 

החכמה, שלמעלה מהשגה(. רתרוה שבע"פ – היא גילרי רפיורש רביארו 

הדבוים שנאמור בתרשב"כ בנקרדה )הוחבת הבינה, שמגלית רמבאות 

נקרדת החכמה(. עי"ש המשך הביארו דהרא ג"כ ע"ד החילרק בין נגלה 

דתרוה רפנימירת התרוה.

א( משלי א, ח.

ב( כ"ה )בשם אוז"ל( בסד"ה אויב"ל סה"מ תש"ב )רכ"ה במטה משה 

שעו השלישי. רואה כנפי ירנה ח"א פ"ד(. רבאגה"ק שם )קנא, א( הרא 

בשם הזהו. רואה זח"ב פה, א רבארה"ח שם. שם וער, ב. רואה יהל ארו 

ע' תומא. רערד. מ"מ ללקר"ת שמע"צ פה, א.

ג( ואה זח"ב פה, א: מרסו אביך דא היא חכמה ראל תטרש תרות אמך 

דא היא בינה. רואה ארה"ח שם.

ד( אגה"ק שם )קנ, ב(.

7( "רמדמה ארו לשלמה, הרא ע"ד כמר שזמן ל"ג בערמו תלרי בפרוים 

בסימן פל"ג" )לקרטי לרי יצחק כאן(. ואה לקרטי שיחרת חלק כ"ב ע' 319 

"שמחת רשב"י". שיחרת  מכתב כללי דל"ג בערמו ה'תשמ"א העוה ד"ה 

קרדש פ' אמרו ה'תשל"ד סעיף א'. פ' במדבו ה'תשל"ה סעיף א'.

רז"ל:  שעד  ע'  בשלח  פ'  התרוה  ארו  ג.  ח,  דא"ח  עם  סידרו  ואה   )8

הנק'  בינה  הי' מצד האות  ביאו שיצ"מ  פ"ד  השעוים  רבפודס שעו 

ירבלא מה שהיא מאיוה למטה במל' כר' שאם הי' מצד הירבל העלירן 

ע"ש,  כר'  שעברד  אחויר  שאין  אמיתי  חיורת  הי'  עצמה  בינה  שהיא 

שברערת  שבעה  הערמו  ספיות  כענין  זהר  למטה  בינה  האות  רענין 

רהתברננרת  השכל  ארו  המשכת  דהיינר  בינה  שעוי  מ"ט  שממשיכים 

שיאיו לתרך המדרת רלבוו מדרת נה"ב כענין תבא אם רתקנח כר' אם 

הרא  שבבינה  שכמר  דירבלא  מסטוא  רהיינר  צירן,  בנרת  צראת  ה'  וחץ 

חיורת אמיתי ששם אין יניקה לחיצרנים כלל, כך יהיר המדרת ג"כ בני 

רגברלים  יהיר משרעבדים בעבדרת מצוים שהם המיצוים  חרוין שלא 

של הנפש כר'.

רהנה חיורת זה בהמדרת הרא וק האוה מהבינה כנזכו בדורש עצמרת 

רגידים רבשו אשו וק האוה כמר הגידין נמשך מהעצמירת שהרא חב"ד 
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מח

 ילקרט גארלה רמשיח 

אנכי  מי  האלקים  אל  משה  ויאמר   – יא  ג, 
ישראל  בני  את  אוציא  וכי  פרעה  אל  אלך  כי 

ממצרים

איתא במד"ת1 משל לאחד שהלך בלילה באפילה  ה. 
שני  נר  הדליק  וכבה,  החשך  את  להאיר  הנר  את  הדליק 
וכבה, הדליק נר שלישי וכבה, אמר עד מתי אני מתייגע 
אמתין עד אור הבוקר, והיינו שאור הבוקר אינו כבה, כך 
עמדו  מצרים  בגלות  הקב"ה,  לפני  ישראל  כנסת  אמרה 
חנניה  עמדו  לבבל,  גלו  כי  וכבה  וגאלום  ואהרן  משה 
חשמונאי  עמדו  ליון,  שגלו  וכבה  וגאלום  ועזרי'  מישאל 
ובניו וגאלום וכבה שגלו עוד, אמרה עד מתי אני מתייגע 
ודם, אמתין עד אור הבוקר, כמ"ש  ידי בשר  על  להגאל 
)תהלים קיח, כז( אל ה' ויאר לנו, שהגאולה שעל ידי בשר 
ודם נקרא בשם נר אבל הגאולה שעל ידי הקב"ה נקרא 
בשם אור, וזהו )תהלים לו, י( באורך נראה אור שהגאולה 

תהי' על ידי הקב"ה ותהי' גאולה שלימה.

רזהר שאמו משה להקב"ה מי אנכי ראמור וז"ל במד"ו 
ליעקב  אמות  כך  לא  להקב"ה  משה  שא"ל  פ"ג  שמרת 
רעכשיר  עלה  גם  אעלך  ראנכי  מצוימה  עמך  אוד  אנכי 
אתה ארמו לכה ראשלחך אל פועה, רנמצא יהי' פיורש 
הפסרק מי אנכי הכי אני הרא האנכי שאמות ליעקב אנכי 
ידי  על  הגארלה  שתהי'  וצה  משה  כי  רהיינר  כר',  אעלך 
הקב"ה רלא על ידי בשו רדם בכדי שתהא הגארלה נצחית 

כמר הגארלה דלעתיד שלא יהיר שינרים כר'.
ספו המאמוים תול"ג עמרד כז-כח

ג, טו – ויאמר עוד אלקים אל משה כה תאמר 
אל בני ישראל ה' אלקי אבתיכם אלקי אברהם 
אלקי יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם זה שמי 

לעולם וזה זכרי לדור דור

ו. )זכרי' יד( והי' ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהי' 
הוא,  אחד  לאו  האידנא  )עד(  אטו  אחד.  ושמו  אחד  ה' 
נחמן  רב  ואמר  אסי(  ר'  )אמר  חנינא  בר  אמא  רב  אמר 
בר יצחק לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה נכתב 

1( על הפסוק כי עמך )תהלים לו, יו"ד( – התוכן לא הלשון.

הבא  העולם  ]אבל[  דלי"ת,  באל"ף  ונקרא  ה"א  ביו"ד 
]כולו אחד[ נכתב ביו"ד ה"א ונקרא ביו"ד ה"א סבר רבא 

למדרשי' בפירקא אמר לי' ההוא סבא לעלם כתיב.
פסחים נ:

דל"ת  אל"ף  שם  שיברטל  הכררנה  שאין  אני  רארמו 
כי  מרוה  דל"ת  אל"ף  שם  כי  הפיורש,  כך  אבל  חלילה, 
הרא אדרן רהכל עבדיר, רזה מרוה על מלכרתר כי אין מלך 
רזה מרוה על מדת הדין, משא"כ  בלא עם שהם עבדיר, 
בשם  לעיל  כתבתי  רכבו  הוחמים.  עצם  הרא  הרי'  שם 
הוב ו' אפוים ז"ל פיורש מאמום שם הערלם הבא כרלר 
הטרב רמטיב, דהיינר שיואר למפוע כי לא הי' מדת הדין 
נדמה  הזה  בערלם  רלכן  רוחמים,  חסד  הי'  הכל  וק  כלל 
בר אינר דרמה לשם שנכתב, שזה וחמים  ששם שנקוא 
ה"י,  ביר"ד  כן  גם  נקוא  הרא  הבא  לערלם  אבל  דין,  רזה 
יר"ד  כן הרואתר כמר שם  גם  דהיינר שיבינר ששם אדנ"י 
ה"י, רממילא לא יתבטל שם אדנ"י לערלם רעד, רשם זה 

מרוה על כברד מלכרתר כי הרא מרוה שהרא אדרן הכל.
צל"ח פסחים נר.

ד, ח – והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול 
האות הראשון והאמינו לקול האות האחרון

ז. הכתוב אמר )חגי ב, ט( על בית שני, גדול יהי' כבוד 
הבית הזה האחרון מן הראשון. והקשו כיון דקרי לי' אחרון, 
משמע דאין עוד אחריו כלום, ואיך מקוים לבית השלישי. 
אע"ג  אחרון,  לשני  דקרי  גוונא  כהאי  דאשכחנא  ותירצו 
דאיכא שלישי בתרי'. והוא במ"ש בפרשת שמות והי' אם 
והאמינו  ישמעו לקול האות הראשון  ולא  לך  יאמינו  לא 
לקול האות האחרון. והי' אם לא יאמינו גם לשני האותות 
ושפכת  היאור  ממימי  ולקחת  לקולך  ישמעו  ולא  האלה 
היבשה והיו המים אשר תקח מן היאור והיו לדם ביבשת 
)שמות ד, ח-ט(. ונמצא דקרי לאות השני אות האחרון, 
ואע"ג דהוה בתרי' אות שלישי שהוא הפיכת המים לדם. 
ש"מ דאם אמר אחרון אינו מוכרח דלא הוה בתרי' כלום.
עפ"י תרספרת יר"ט דמאי פ"ז מ"ג

לר  שאין  לדעת,  יהרדי  צויך  הגלרת,  של  קשים  הירתו  רבמצבים  הזמנים  בכל 
להתייוא רבררדאי שאסרו לר להתייאש ח"ר, כיררן שהעצם של יהרדי הרא אף פעם 

לא בגלרת, רעליר לא יכרל אף אחד להעלים רלהסתיו
משיחת כ"ג טבת, ה'תשי"ט
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i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשּמנאן אףֿעלּֿפי ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְִֶַַָָ
ּבמיתתן  ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, חּבתן ,ּבחּייהן להֹודיע ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

לּכֹוכבים  ּבמסּפר ,ׁשּנמׁשלּו ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר מ)ּובׁשמֹותם, צבאם (ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא : ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָ
יקרא  ּבׁשם רבה)"לכּלם .(שמות ְְְִֵָָֻ

(á):äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø§¥´¦§½¥¦−¦«¨«

ÌÈ¯ˆÓÏא  eÏÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
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e‰ÈÂ„‰:ב  ÈÂÏ ÔBÚÓL Ô·e‡¿̄≈ƒ¿≈ƒƒ»

ãקודש משיחות ãנקודות
LÙ ÌÈÚ·L ...Ï‡¯NÈŒÈa ˙BÓL ‰l‡Â(אֿה (א, ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆

ונאמר  "ׁשמֹות" ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשקּולים

ׁשמֹות  לכּלם לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר "ׁשמֹות", ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּכֹוכבים

ּכּמה  מסּפרם מנה למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, אף ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָיקרא".

רבה).היּו (מדרש ָ

הּדברים  ׁשל המכּנהֿהמׁשּתף את מבליט טיבֹו, מעצם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמסּפר,

זאת, לעּמת ּביניהם. הּקּימים ההבּדלים את ּומטׁשטׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֻהּנמנים,

ּופרט  ּפרט ּבכל ׁשּיׁש והּׁשֹונה הּמיחד את מׁשּקפת ׁשם, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻקריאת

עצמֹו. ְְִֵַּבפני

ּוקריאת  "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָּבכל

ּכל tÒÓ¯"ׁשם". אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ֵƒ¿»ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

קריאת ּכל ÌLּבניֿיׂשראל. המיחדים  ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְִִֵֵַָ≈ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

ְִיהּודי.

אּלּו, ּדברים ּבׁשני ליׂשראל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו התּבּטאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלכן

המׁשּתפת  הּיהדּות נקּודת מּצד הן חּבתם, ּגדל להֹודיע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכדי

ּכפרט. ויהּודי יהּודי ּכל ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד והן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻלכּלם,

"מֹונה ּׁשּנאמר מה ועלּֿדר¯tÒÓלכּלם יקרא".BÓL˙לּכֹוכבים ְֱֶֶֶֶֶַַַƒ¿»ְִַָָֻ≈ְִָ

'התקשרות') מתוך - 7 עמ' ו, כרך (לקוטי־שיחות

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰l‡Â ׁשהזּכיר ‡) ּבעבּור הּוי"ו טעם . ¿≈∆ְֲִִֶַַַַָ
יֹוסף  ראה ּכי הראׁשֹון הּספר ְִִֵֵֶַָָָּבסֹוף

אחיו  ּכי הזּכיר ׁשּלׁשים, ּבני ְְְִִִִִֵֵֶָָָלבניו
ּומּלת  ורבּו. ּופרּו מעּטים, היּו ְְְְִִִַַָָָָּברדּתם
לזכרים  ׁשוה הה"א ּבחסרֹון ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָאּלה
הּתֹועבֹות  ּכל את ּכי ּוכתיב ְְְִִִֵֵֶַָולנקבֹות.
האּלה. הּתֹועבֹות מּכל ואחריו ְֲִֵֵֵֶַַָָָָהאל.

מה  להרפה. יֹולידּו אּלה האל. ְֲִִֵֵֶַָָָָָָלאנׁשים
הּׁשּונּמית  לז. מּלת וככה לאּלה. ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָאעׂשה
מּלת  היֹות ּובעבּור הּלז. הּנער ֱֲִַַַַַַַָָהּלז,
ּכה"א  נֹוסף הה"א היה מלעיל, ְְִֵֵֵֵֶַָָָאּלה

זכר. לׁשֹון וׁשם מצרים. נחלה ְְְְֲִִַַָָָָָָלילה.

סימן. ּכֹולל הּתי"ו ּכי ׁשמֹות ְִִִֵֵַַָָורּבים
ּגם  ואבֹות. מקֹומֹות ּכמֹו ורּבֹות. ְְְְִַַַָרּבים

והּנקבֹות. הּזכרים סימן ּככה ְְְִִֵֵַַַָָָָהּמ"ם
ׁשמֹות  ויׁש ּופילגׁשים. נׁשים ְְְִִִֵֵַָּכמֹו

נפׁשים  ּכמֹו ּבתי"ו, ּגם ּבמ"ם ְְְְְִִֵֶַָָָׁשּיּמצאּו
לבבהן: על לבבים, ּגם לבבֹות ְְְְְִֶַַַָָָנפׁשֹות,
ּכמֹו אל, מּלת ּתחת מצרימה. ְְְִִֵֶַַַַָה"א
ירּוׁשלימה: אֹותי וּתבא ּדתינה. ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹנלכה

·˜ÚÈ את ‡˙ ה' ּכרת ּכמֹו יעקב, עם . ≈«¬…ְֲִֶַַָֹ

B˙È·eאברם: LÈ‡ ואין חלציו. יֹוצא . ְַָƒ≈ְֲֵֵָָ
העד, והּנה אּׁשה. הּמקרא, ּבכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָּבית
נׁשי  היּו לא ּכי ּבאּו. ּוביתֹו ְִִֵֵָָֹאיׁש
יקׁשה  ואל הּׁשבעים. ּבמסּפר ְְְְְְִִִִִֶַַַַָהּׁשבטים,

ּכי  ּביתֹו. ּובעד ּבעדֹו וכּפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַּבעיני
וידּויין  ׁשלׁשה ּכי אביו. ּבית ְְִִִִֵָָֹּפׁשּוטֹו
ּבכח  אׁשּתֹו ׁשהיא הּכהן ועזר ְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹהיּו,

האיׁש ּכי עּמֹו, נכללת והיא ְְֲִִִִִֶֶַָּבעדֹו.
האדם: הּוא aואׁשּתֹו dxez ְְִָָָ

Ô·e‡¯ זבּולן,·) ּכזי"ן נע ׁשהּוא ּכל . ¿≈ְְִֶַָָֻ
בוכ"ל, מאֹותּיֹות אחת ְִִֵֵַַָָָּבהּכנסעליו
ּבׁשוא  המׁשרת האֹות להיֹות ְְְְִִֵַָָָָוראּוי
ׁשני  לקרא ּבּלׁשֹון יכלת אין והּנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹנע,
ּתחת  חירק ׂשמּו ּכן על נעים, ְִִִֵֶַַַָָָׁשואי"ן

הּמׁשרת  ּבי"ת האֹות היה אם ּכי . ְִִֵֵַָָָָ
יאמרּו הנכנסעליו, הּמׁשרת, ְְְִֵַַַָָָָֹהאֹות
ּכזבּולן  למ"ד, אֹו ּכ"ף ואם ְְְִִִֵַָֻֻּבזבּולן.
ּתחת  ׁשּורק יאמרּו וי"ו, ואם ְְְִִַַָֹֻֻלזבּולן.

אל"ף, ּבקריאת הּוי"ו ּכאּלּו ְְִִִִֶֶַַָָחירק,
ּכקריאת  ּתראה הּמּלה ּכי ּוזבּולן. ְְְִִִִֵֶַַָָֻּכמֹו
האֹות  היה ואם זבּולן. אּו ְְִֶָָָָֻאל"ף

 חרמש ירמי 

פושת שמרת

ירם ואשרן
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התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ׁשהּיּו"ד  יהּודה, ּכמֹו יּו"ד ְְִֶַָָהראׁשֹון
ּכמֹו יעלימּוהּו הּנעלמֹות, ְְֲִִֵֶַַָמאֹותּיֹות
ליהּודה  ּכיהּודה. ּביהּודה, ֲִִִֶַָָָנעלה
נעלם  הּוא הּיּו"ד עּתה ּכי ְְִֶַַַָָנחׁשֹון.

עם  ּככה ּגם ּבּׂשפה. ונרּגׁש נזּכר ְְְְִִִֵַַָָָָָָואינֹו
הּׁשבטים  נכּתבּו והּנה ויהּודה. ְְְְִִִִֵַָָָוי"ו

ּתֹולדֹותם: ּכסדר bהּנה dxez ְְֵֵֶָָ
¯Î˘OÈ ׁשני ‚) התחּברּות ּבעבּור . ƒ»»ְְְֲִֵַַ

ּכדר מהּמבטא, האחד חסרּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשיני"ן,
ׁשי"ן  ואין מחּצרים. ׁשּיּקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָמחצצרים
העברים  ּומנהג ּבּמקרא. ְְְִִִִַַָָָָּכמֹוה
מאֹותּיֹות  אחד עם וי"ו ְְִִִֵֵֶַָָּבהתחּבר
ינעּו הּוי"ו, חבירי במ"ף ׁשהם ֲֵֵֵֶַַָָָָֻהּׂשפה,

הּוי"ו  וינּקדּו ּבּקריאה, נֹוסף ְְִִֶַַַָָָָאל"ף
ּבּתי  ּומלאּו ורבּו. ּופרּו ּכמֹו ְְְְֵָָָָֻּבׁשּורק,
היֹות  ּבעבּור ּובנימין. וככה ְְְֱֲִִִִַַָָָמצרים.
ּבני  לפני הזּכירֹו הּגברת, ּבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּבנימין

cהּׁשפחֹות: dxez ְַָ
Ôc ׁשּׁשה „) על הם הּׁשמֹות ּבהתחּבר . »ְְִִֵֵֵַַַָ

ּכמֹו האחד, נכֹונים. וכּלם ְְְְִִֶָָָָֻּדרכים,
ּבנפ והּׁשני, וארּפכׁשד. ואּׁשּור ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹעילם

אדם  הּׁשליׁשי, ּובּוץ. ּברקמה ְְְְִִִֶַַָָָֹארּגמן
ּגד  ונפּתלי ּדן הרביעי, ּוברקת. ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּפטדה
קציעֹות. ואהלֹות מֹור החמיׁשי, ְְֲֲִִִֵַַָָואׁשר.

אנֹוׁש: ׁשת אדם dהּׁשּׁשי, dxez ֱִִֵַָָ

È‰ÈÂ להיֹות ‰) ראּויה היתה יהי מּלת . «¿ƒְְְְִִִַָָָ
היֹות  ּובעבּור עליו. הּמּׂשא ירב ְֱֲִֶַַַָָָּכמֹו
יהי  ּבמּלת ּפתחּו הּגרֹון. מן ְְְְִִִֵַַָָּבה"א
והיה  יהי. קטן ּבקמץ הראׁשֹונה ְְְִִַַָָָָָָָהּיּו"ד

ּבשו"א  האחרֹון הּיּו"ד להיֹות ְְֲִִַַָָָראּוי
ירב, ּבמּלת הּבי"ת ּכמֹו נראה. ְְְִִִֵֶֶַַָנח
על  יכּבד רק יהי. להיֹות ראּוי ְְְְִִִַַַָָָוהיה
הה"א  וננקד העלימּוהּו. ּכן על ְְֱִִֵֵֶַַַַָהּלׁשֹון

אמר  הּוא ּכי יהי. לּו ּכן על ְְִִִֵֶַַָּבחירק.
הּזאת  ּבּמּלה ׁשּידּברּו ּובעבּור ְְְֲִִֶַַַַַָֹויהי.
מּלרע  הּטעם הׁשיבּו ּתמיד, ְְִִִֵֵַַַַַָהרּבה

יהי ּבשו"א. הּיּו"ד על והניעּו ה'. כן ְְְִִִֵֵַַָ
האֹות  ׁשּיהיה ּפעל הּקל ּבּבנין אין ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכן

וגזרת  הּגזרה. זאת רק ּבשו"א ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹהּמׁשרת
הּׁשּתים  ּכי זה והיה יעקב. ְְְֲִִִֶַַַַָָֹויחי
הּׁשּתי  מאּלה ׁשרׁש ׁשּלֹו ְִֵֵֵֶֶֶַָֹהאֹותּיֹות
האֹותּיֹות  הּׁשּתי ויהי. ויחי, ְְְְִִִֵַַַָָּגזרֹות,

ה"א  יּו"ד והם הּנח. מאֹותּיֹות ְִֵֵֵֵַָהם
ׁשּתי  אּלה ּכי ּובעבּור חּיה. ְֲִֵֵֶַַָָָהיה
ּפעמים  הּנח, מאֹותּיֹות הם ְִִִֵֵַָָָהאֹותּיֹות
האֹות  ּבא הּמּלה, ּבסֹוף נראים ְְִִִֵֶַָָָָׁשאינם

ּבשו"א, עליהם הּיּו"ד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶֶַַָָהּמׁשרת
הּקל: ּבּבנין הּגזרֹות ּבכל כן È‡ˆÈולא ְְְְִֵַַַַָָָֹ…¿≈

C¯È,הּמֹוליד אבר אליו לקרֹוב רמז . ∆∆ִֵֵֶֶַַָָָ
ותׁשע  ׁשּׁשים ּכי רגליו. את להס ְְְִִִֵֵֶַַָָָּכמֹו

על  ּבראׁשֹונה. יחׁשב יעקב א ֲִֵֵַַַָָָָֹהיּו,
ּכמֹו יעקב, את ּבּתחּלה ּכתב ְְֲִֵֵַַַָָֹּכן
הראׁשֹונה  ּופרׁשה למעלה. ְְְִֶַַָָָָָָָׁשאמרנּו
והּנה  ּובניו. יעקב ּכתּוב אליו, ְֲִִֵֵַַַָָָָֹוּיּגׁש

ּובנֹותיו  ּבניו נפׁש ּכל היּו יעקב, ְֲִֶֶַָָָָָֹעם
נפׁש ּבׁשבעים והעד, וׁשלׁש. ְְְְְִִִֵֶֶָָֹׁשלׁשים
היתה  נפׁש ּכי מצרימה. אבֹותי ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָירדּו
ּבּמסּפר, ּבמצרים ׁשהיה ויֹוסף ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹליעקב.

ּבניו: ּוׁשני eהּוא dxez ְֵָָ
ÛÒBÈ ˙ÓiÂ (Â.ּדֹורֹות ׁשּתי ּובנֹו אב . «»»≈ְְֵָ

מאה  ׁשבּותֹו, אחרי אּיֹוב ׁשחיה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָוהעד,
ּדֹורֹות. ד' ראה והּוא ׁשנה ְְְִַָָָָָוארּבעים
ּדֹורֹות  עׂשרה אמרּו ז"ל ְְְֲֵַַָָָוקדמֹונינּו

אברהם  ועד ּומּנח נח, ועד ְְְִֵַַַַַָָָָֹֹמאדם
ּכאּלה: אּלה ׁשנֹות מסּפר ואין ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָעׂשרה,

ÛÒBÈוטעם ˙ÓiÂ,ּבגדּלתֹו מת ּכי . ְַַ«»»≈ְִִֵָֻ
וטעם  הרעה: ימי ראּו לא אחיו ְְֵֶַַַָָָָָֹּגם

‡e‰‰ ¯Bc‰ ÏÎÂ ּכי הּמצרים על . ¿…««ְִִִַַ
יֹוסף: את ידע לא אׁשר fיזּכיר dxez ְֲִֵֶֶַַָֹ

e¯t Ï‡¯NÈ È·e (Ê ּכעץ הֹולידּו . ¿≈ƒ¿»≈»ִֵָ
ּפריֹו: הּמים.eˆ¯LiÂיּתן יׁשרצּו ּכמֹו . ְִִֵ«ƒ¿¿ְְְִִַַ

העֹומדים  מהּפעלים הראׁשֹון ְְִִִֵַַָָָרק
ׁשכב.ּבעצמם, עמד יׁשב הל ּכמֹו ְְְַַַַַָָָָָ

אחר, ּבדבר ּתלּויה מהּיֹוצאים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָוהּׁשני
הּלחם. את אכל ׂשכר. ׁשמר אכל ְֶֶֶַַַַַָָָָּכמֹו
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(ç)òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
:óñBé-úà¤¥«

i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב ‡L¯.(סוטה «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆
Ú„È ‡Ï∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך …»«ְְִַַָָָֹ

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî¦¤«

(é)äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå äîçìî¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈

:õøàä-ïî äìòå§¨¨¬¦¨¨«¤
i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙ הכנה ∑‰·‰ לׁשֹון "הבה", ּכל »»ƒ¿«¿»ְֲָָָָָ

לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר .והזמנה ְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
BÏ ‰ÓkÁ˙∑ לעׂשֹות לעם מה נתחּכמה (שמות לֹו. ƒ¿«¿»ְְֲִַַַָָָ

יׂשראל .רבה) ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ,ורּבֹותינּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבּמים  מּבּול לדּונם יביא ׁשּלא נׁשּבע ׁשּכבר ,לעֹולם , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

אבל  מביא, אינֹו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ(והם
יׁשן) ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא ÔÓ.הּוא ‰ÏÚÂ ְִִֵַַַַָָָֻ¿»»ƒ

ı¯‡‰∑ ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על »»∆ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעצמֹו

יירׁשּוה  והם הארץ מן .ועלינּו ְְִִִֵֶָָָָָ

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

Ô‚Òט  Ï‡¯NÈ Èa ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י  ÔB‰Ï ÌkÁ˙ e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡‡Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

החמֹור. את ׂשכר הּדבר. את ֲֶֶַַַַָָָָׁשמר
יׁשרצּו והּנה יֹוצא. ּפעל נקראים ְְְְִִִִֵֵֵַָֹאּלּו
הּׁשני  וזה הּיֹוצאים. מהּפעלים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּמים,

זֹו והּנה העֹומדים. מהּפעלים ְְְְְִִִִֵֵַַָָוּיׁשרצּו,
ּכמֹו עֹומד, ּפעם ׁשב. ּכגזרת ְְְְִִֵַַַַָָהּגזרה
וׁשב  ּכמֹו יֹוצא, ּופעם .וקּבצ ְְְְְִֵֶַַָָוׁשב
מּלת  אּולי .ׁשבּות את אלהי ְְֱִֶֶַַֹה'

ּתאֹומים  נׁשיהם ׁשילדּו רמז ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָוּיׁשרצּו
ׁשּילדה  ּבנים ד' ראיתי ואני ְְֲִִִִֵֶַָָָָויֹותר.
טעם  נֹותנים והרֹופאים אחת, ְְְִִִַַַַָָאּׁשה

אחת: ּבבטן יּגיע ׁשבעה .ea¯iÂעד ְְִִֶֶַַַַַָ«ƒ¿
רב: עם ּכדר מתים יהיּו ְְִִֵֶֶֶַַֹׁשּלא

eÓˆÚiÂ.ּתּקיפין עצם ּבעלי ׁשהיּו . «««¿ֲִִֵֶֶֶַַָ
יכֹולין  היּו ׁשּלא מאד, ּבמאד ְְְִִִֶַָֹֹֹּומּלת
ּבי"ת  ּכמֹו ּבמאד, ּובי"ת יֹותר. ְְְִִֵֵֵֹלהיֹות
ראׁשֹונה  ּכתּוב ּכי ּבראׁשֹונה. ְִִִִַָָָָוּיסעּו

‰‡¯ıיּסעּו: ‡ÏnzÂ:היא ּגׁשן ארץ . ִָ«ƒ»≈»»∆ִֶֶֶֹ
ÒÒÓÚ¯ ּכי העי"ן, ּתחת נח ּבׁשוא . «¿¿≈ְִִִַַַָָָ

עם  ּדבק ׁשהּוא העי"ן ׁשּתחת ִִִֵֶֶַַַָָָהראׁשֹון
מ"ם  ּתחת והּׁשני נח, יּקרא ְִִֵֵֵֵַַַָָָהרי"ש

נע  ּתחּלת ּכמֹו הּוא ּכי נע, ְְִִִֵַָָָיּקרא
gהּׂשפה: dxez ַָָ

L„Á CÏÓ Ì˜iÂ (Áּכמׁשמעֹו ּפרּוׁשֹו . «»»∆∆»»ְְֵַָ
הּמלּוכה. מּזרע היה ׁשּלא ּתֹוספת ְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבלא
ּבני  הקים ּכי ּכמֹו וּיקם, ּכתיב ּכן ְְְִִִִֵֵַַָָעל

עבּדי: hאת dxez ְִֶַ
BnÚ Ï‡ ¯Ó‡iÂ (Ë:הּמצרים .‰p‰ «…∆∆«ְִִַƒ≈

ÌÚרק סמּוכה, אינּנה עם מּלת .Èa «ְִֵֶַַַָָ¿≈
Ï‡¯NÈּכמֹו ּבאּור, ותֹוספת ּפרּוׁש ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶ

התהּלכּו אׁשר אהיה. אׁשר ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַאהיה
ויצחק: אברהם לפניו .epnÓאבֹותי ְְְְֲִַַָָָָָƒ∆

סימן  מזרח אנׁשי ּבספרי מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּכל
להפריׁש ּכמׁשּפט רפה. הנּו"ן ְְְְִִִַַַַָָָלרּבים

לׁשֹון  סימן ׁשהּוא ּפנה. מּמּנּו ּובין ְִִֵֵֶֶָָָּבינֹו
ה  ּבפני נמצא ׁשאינּנּו מדּבר יחיד, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

מערב  ספרי וכל ּכּמׁשּפט. ּדגּוׁש ְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשהּוא
לׁשֹון  סימן ׁשהּוא ּבין ּדגּוׁשים ְְְִִֵֵֶֶָׁשניהן
רּבים. לׁשֹון סימן ׁשהּוא ּובין ְִִִֵֶַָָיחיד

ּדגּוׁש יחיד לׁשֹון מּמּנּו ּכי כן ְְִִִֵֶָָָָוהיה
וכן  רפה. אני מּלת ּכי הּמנהג. ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהפ
ּכפּולה. מן מּלת והּנה ה'. נחני ְְְִִִִִֵֵַַָמּלת
הנּו"ן  לחסרֹון מּמּני הנּו"ן ְְְְִִִֶֶַַַונדּגׁש

הנּו"ן  ּכי מּמנני. היה ּכאּלּו ְְִִִִֶֶֶַַָָָהאחרת
ּכאּלּו הּמ"ם אֹות עם ּתבא ְִִִֵַָָֹהראׁשֹון

אם  המדּבר. לסימן ני נּו"ן מן ְְִִִִֵַַַהּוא
רּבים  לׁשֹון ׁשהּוא מּמּנּו. איׁש יהיה ְְִִִִֵֶֶֶַּכן
מּמּנּו נּו"ן וטעם מּמננּו. הּוא ְְְִִִֶֶַַּכאּלּו

ּכי  ּבחּסרֹון. הה"א להתּבּלע ְְְִִִֵֵַַַָָּדגּוׁש
יקראּו. אׁשר יׁשמרּו. יׁשמר מן ְְְְְֲִִִִֶַֹֹיאמר
הרב  ּכי המעט. והּוא ירּדפּו ְְְְִִֵַַָֹאֹויב
ּכמֹו קצרה. ּדר יׁשמרּו רק ְְְְְְִִֵֶֶַָָיׁשמרהּו.

והּנה  ּכמֹו ׁשהּוא מלאכה עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶָָוהּנהּו
הנּו"ן  יֹוסיפּו ּופעמים נּצב. והּנֹו ְְִִִִַָָהּוא.
.נפׁש ּתברכּני ימצאנני. ואל ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻיׁשחרּונני
יכּבדנני. ּתֹודה זֹובח ּתברכנני. ְְְְְְְִִֵֶַַָָָּכמֹו

ּופעמים  יּצרנהּו. יבֹוננהּו ְְְְְְְְִִֵֶֶָיסֹובבנהּו
יׁשמרּנּו ולא ּבנּו"ן הה"א ְְְְִִֵֶַַָֹיּבלעּו

iּבעליו: dxez ְָָ
‰·‰ (È זכר לׁשֹון אׁשּתי, את הבה . »»ְְִִֶָָָָ

עּמנּו. נא. לכה ּכמֹו הּנכֹון. ְְְִַָָָָוהּוא

ּובאי. לכי הּמטּפחת. הבי ְְְְִִִִֵַַַַָָֹולּנקבה
הרּבה, האּלה ּבּמּלֹות ׁשּידּברּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָּובעבּור
נא  הבה ולנקבה נרדה. הבה ְְְְִֵֵָָָָָָָֹיאמרּו
את  נׁשקה לכה ּכמֹו .אלי ְְְִֵֶֶַַָָאבֹוא

יין: ּדרÓkÁ˙‰אבינּו נבּקׁש . ִִַָƒ¿«¿»ְֵֶֶַ
ירּבה: ׁשּלא ּכמֹוBÏחכמה ּבעבּורֹו, . ְְְֲִֶֶַָָֹ
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(àé)íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם ׂשרים ∑ÌÈqÓ.על מס. לׁשֹון »»ַָָƒƒְִַָ
מסּכנֹות  ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּגֹובין

Ì˙Ï·Òa.לפרעה  B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.È¯Ú ְְַֹ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈
˙BkÒÓ∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, הּסֹוכן (ישעיה אל ּבא ל" ƒ¿¿ְְְֵֵֵֶַַֹ

האֹוצרֹות על הּממּנה ּגזּבר רבה)הּזה", Ì˙t.(שמות ˙‡ ְְִֶֶַַַָָָֻ∆ƒ…
ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â∑,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ׁשּלא ¿∆««¿≈ְְְִִֶָָָֹ

לאֹוצר חזקֹותועׂשאּום  .ּובצּורֹות ְְֲֲַָָָ

(áé)éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑ לב נֹותנין ּׁשהם מה ּבכל ¿«¬∆¿«…ְְִֵֵֶַָ
ּולהפריץ ,לעּנֹות  להרּבֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב .ּכן ְְְְְִֵֵַַַַָָ

‰a¯È Ôk∑ רבה הּקדׁשּכן רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן ≈ƒ¿∆ְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
א  ּכן, אֹומר:אֹומרת ואני ירּבה", "ּפן אֹומרים: ּתם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ

ירּבה" מפרׁשים:קצּו∑eˆ˜iÂ."ּכן (ויׁש ּבחּייהם. ְִֵֶ«»Àְְְְִֵֵֶַָָ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהּמצרים

ּבעיניהם  היּו .ּכקֹוצים ְְִֵֵֶָ

(âé):Cøôa ìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
i"yx£C¯Ùa∑ּומׁשּברּתֹו הּגּוף את המפרכת קׁשה .ּבעבֹודה ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

ÏÈ„aיא  ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈBËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B·e ÔB‰ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

ÔÈÙ˜zיב  ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk ÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈«¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ√»¿≈ƒ¿»≈

eÈL˜a:יג  Ï‡¯NÈ Èa ˙È È‡¯ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

ãקודש משיחות ãנקודות

C¯Ùa Ï‡¯NÈŒÈa ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ e„È·ÚiÂ(יג (א, ««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
עבֹודה  – "ּפר "עבֹודת מגּדיר פ"א) עבדים (הלכות ְְֲֲִֶֶַַַַָָהרמּב"ם

ותֹועלת. קצּבה נטּולת ְְְִִֶֶֶַָׁשהיא

'עבֹודת  ּבבחינת ּפרנסתם, ּבעסק 'מׁשּועּבדים' רּבים ּכּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגם

ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע להיֹות לאדם לֹו אין ּתֹורה עלּֿפי .'ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּפר

ולקּבע  ּבצּבּור להתּפּלל מּמּנּו ימנע ׁשהעסק ואסּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעסקיו,

ׁשעֹות  רק ּכאׁשר קצּבה, ּבעלת היא ּכזֹו מלאכה לּתֹורה. ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָעּתים

אז  ּתׂשּומתֿלב. ׁשל מסּימת מּדה ורק לּה, מקּדׁשֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻֻמסּימֹות

ּברּכת  להמׁשכת ראּוי ּכלי היא – ּתֹועלת ּגם זֹו למלאכה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָיׁש

ה'.

ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּׁשקּוע אדם ּכאׁשר לאו. ׁשֹומע אּתה הן ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּומּכלל

ּכלּֿכּלֹו, ּבּה ׁשקּוע הּוא (ּכי קצּבה ּבּה רֹואה אינֹו – ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּבמלאכּתֹו

הּתֹועלת  את מּמּנה רֹואה אינֹו ואף לּה), מקּדׁשֹות עּתֹותיו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻוכל

ה'). לברּכת מתאים ּכלי אינּה (ּכי ְְְְְִִִִֵַַָָָהראּויה

'התקשרות') מתוך - 848 עמ' ג כרך (ליקוטי־שיחות

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

עֹוברים  הּפעלים ּכל ּכי ּדע לי. ְְְִִִִִִַַָָאמרי

ּפירּוׁש ּבכחם. הּפעל ׁשם עתידים ְֲִִֵֵַַָֹֹאֹו
חסר, ׁשהּוא הּפעל מן הּנגזר ּדבר ְִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשם
והּנה  ּכמֹו הּפעלים, מּכח נׁשמע ְְְְִִִִֵַַָָֹהּוא
אׁשיבּנה. ולא ּובר .ּבר ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹּברכּת
ּוברב  וככה ּברכה. ּובר ְְְְֵֵַַַָָָָֹוהּטעם

עצה  יֹועצים והׁשלם ּתקּום. ְְֲֲִִֵֵַָָיֹועצים
ת  ּכי וככה קֹורֹות ּתקּום. קראנה ְְִִֶָָָָ

ועלה  טעם ּכי מרינֹוס א"ר ְְִִִַַָָָָָמלחמה.
ּככה  ודּבר ועלינּו. ּכמֹו הארץ, ְְְִִִֵֶָָָָָמן

ּדעּתי  ּולפי ּפיהּו. הּׂשטן יכׁשֹול ְְְִִִִֶַַָָֹׁשּלא

:צר i`אין dxez ֵֶֹ

ÌÈqÓ (‡Èּוכמֹו מס. והאחד רּבים, . ƒƒְְִֶַַָָ
וטעם  הּכפל. מּפעלי והם ּפת, ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָּפּתים

הּזכרים: זרע ליּבׁש .BkÒÓ˙עּנתֹו, ְְִֵֶַַַַָֹƒ¿¿
וּתהי  הּסֹוכן. אל וכמֹוהּו, ְְִֵֶַַָָאֹוצרֹות.
יּודע  ולא האֹוצר ׁשֹומרת סֹוכנת, ְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלּמל

:ּבחיק וׁשכבה ּבפתחּות ¯ÒÒÓÚלּכל . ְְְֵֶַָָֹ««¿≈ְְַ
יׂשראל: מקֹום ואינּנּו aiהעי"ן. dxez ְְְִִֵֵֶַָָ

B˙B‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ (·È ׁשהיה אע"פ . ¿«¬∆¿«ֶָָ
עּנה: לא אׁשר ּכּימים ירּבה ּכן ְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻּבעּנּוי

ı¯ÙÈּכמֹו ּורבּיה. ּבפרּיה החק ׁשעבר . ƒ¿…ְְְִִִֶַַָָָֹ

ּגדר: biּופֹורץ dxez ֵֵָ

e„È·ÚiÂ (‚È עליהם חּדׁש רּבֹות רעֹות . ««¬ƒֲִֵֵֶַָ
וכאׁשר  מלאכּתֹו. לעׂשֹות ְְְֲֲִֶַַַָָּבראׁשֹונה
רׁשּות  נתן רּבֹותם, חּסר ׁשּלא ְִִֵֶַָָָָֹראה
יֹותר  להעבידם ּולׂשריהם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָלּמצרים
והּוא  .ּבפר וזהּו העבדים, ְְְֲִֵֶֶָָָֹמחק

ּבּפּיּוט  ולֹומר ארמית. הּמתרּגם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָּכדברי
ראה  וכאׁשר ּכלל. נכֹון אינּנּו ְְְֲִֵֶֶַָָָָּפרּוכים.
ׁשהן  למיּלדת קרא אז זה, יֹועיל ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
להרֹוג  וצּוה המיּלדֹות, ּכל על ְְְֲִַַַַָָָׂשרֹות

הּיּלֹודים: הּזכרים ciּכל dxez ְִִִַַָָ
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(ãé)íéðáìáe øîça äL÷ äãáòa íäéiç-úà eøøîéå©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½
eãáò-øLà íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬

:Cøôa íäá̈¤−§¨«¤

(åè)øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äòet úéðMä íLå äøôL úçàä íL¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

i"yx£˙„lÈÓÏ∑ לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון הּוא «¿«¿…ְִֵֶֶָָ
ּכבד קל, לׁשֹון ּומׁשּבר ויׁש ׁשֹובר ּכמֹו ּומדּבר,, ּדֹובר , ְְְְֵֵֵֵֵֵַַַָָ

ּומיּלד  מֹוליד ּכ.‰¯ÙL∑ ׁשם על יֹוכבד, זֹו ְִֵַָƒ¿»ֵֶֶַ
הּולד  את מרים ∑Úet‰.ׁשּמׁשּפרת ׁשם ,זֹו על ְֶֶֶֶַַָָ»ְִֵַָ

המפּיסֹות  הּנׁשים ּכדר לּולד, והֹוגה ּומדּברת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּפֹועה
הּבֹוכה ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)ּתינֹוק צעקה, (ישעיה לׁשֹון ִֶַ»ְְְָָ

אפעה מב) .ּכּיֹולדה ְֵֶֶַָ

(æè)-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§¨®¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçå̈¨«¨
i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑ מֹוׁשב ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒַ

וכמֹוהּו: מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהאּׁשה
יח) ּכלי (ירמיה מֹוׁשב האבנים". על מלאכה ְְְִִֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

חרס  ּכלי יֹוצר B‚Â'.אמנּות ‡e‰ Ôa Ì‡∑ היה לא ְֳֵֵֶֶָƒ≈¿ָָֹ
הּזכרים, על אּלא אצטגניניו מקּפיד לֹו ׁשאמרּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

אֹותם  הּמֹוׁשיע ּבן להּולד .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשעתיד ְִִִֵֵֶַַָָָ»»»ְְִֶ

ÈËa‡יד  ‡ÈL˜ ‡ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡ÁÏt ÏÎ·e ÔÈ·Ï·e¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡c ÔB‰ÁÏt»¿»¿¿«¿»¿¿«¿

i„e‰È˙‡טו  ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙Èz ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

i„e‰È˙‡טז  ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

ãקודש משיחות ãנקודות
‰L˜ ‰„B·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ(א,יד) «¿»¬∆«≈∆«¬»»»

"Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ"ּתחּלה ירדּו הּמצרים –ÌÈiÁe¯‰ Ì‰ÈiÁÏ «¿»¬∆«≈∆ְְְִִִַָָ¿«≈∆»»ƒƒ
"חּיים") ההגּדרה את להחיל אפׁשר עליהם (ׁשרק יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

והּמצוֹות. הּתֹורה לׁשמירת הּנֹוגע ּבכל קׁשיים ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָוהערימּו

"‰L˜ ‰„B·Úa" הּדבר ּגרם הרּוחני, ללחץ נכנע העם ּכאׁשר – «¬»»»ְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָ

אם  ּכמׁשמעּותּה. קׁשה" "עבֹודה ּגׁשמי, לׁשעּבּוד ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָּבעקיפין

מׁשּתעּבדים  היּו לא הרּוחני, ללחץ נכנעים היּו לא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹּבניֿיׂשראל

ּבגׁשמּיּות. ְְִַַּגם

עּמנּו. ׁשל הּגלּיֹות ּכל ּבמׁש ונׁשנית חֹוזרת זֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּתֹופעה

'התקשרות') מתוך - 487 עמ' ב כרך (ליקוטי־שיחות

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e¯¯ÓÈÂ („È סימן הּתי"ו ּכי הּוא ידּוע . «¿»¬ִִַַַָָ

סימן  והּמ"ם הרב, על ְְִִֵֵַַָָֹלנקבֹות
ודר ּומֹועדים. מֹועדֹות ּכמֹו ְְְֲֲִִִֶֶָלזכרים,
ׁשמּורים, הּפעלים ּבניני ּכי ספרד ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָחכמי
ּכן  ואינם הּׁשרׁש. מן אֹות תחסר ְְְִֵֵֶֶַַָֹֹולא

נמצאּו. ּכאׁשר יאמרּו ּדברים ׁשמֹות ְְְְְֲִִֶַַָֹרק

מֹועדה. לא מֹועד, מֹועדֹות, מן יחיד ֲֲִִִֵָָֹּכי
מן  ּכי ּבעיניו, החכם אמר ְֲִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר
ּומּמקֹומֹות  מקֹומים, יאמר ְְִִַָֹמקֹום
ּכי  ויראה, עיניו יפקח אּולי ְְְְִִִֵֶַַָָמקֹומה.

מצרים  למּכה ּבכֹורים. יאמר ּבכֹור ְְְְִִִִֵַַַֹמן
אם  .ּבקר ּובכֹורֹות והּנה ְְְְְִִִֵֵֶָּבבכֹוריהם.

ה  יהיה לבנים,ּכן וככה ּבכֹורה. ּיחיד ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

וטעם  לבנה. אם ּכי לבן יאמר ְְִִַַַָָָָֹֹלא

ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa ּוגדרֹות ּבּתים לבנֹות , ¿…∆ƒ¿≈ƒְְִִֵָ
וזה  ולבצֹור, ולזמֹור ולקצר לחרׁש ְְְְְְְְִִִֶַַֹֹּגם
ּכלל  ּכן ואחר ּבּׂשדה. עבֹודה ּכל ְֲֵֶֶַַַַָָָָאת

לצרכיהם: עבֹודתם ּכל ‡L¯את ְְֲֵֶֶָָָָ¬∆
Ì‰a e„·Úעבדּו ׁשנים ּבעבּור יׁשרתּו . »¿»∆ְְְֲִַָָָ

ּבי"ת  ּבלא עבד ּוגזרת .ּבפר ְְְֵֵֶֶֶֶַָָֹּבהם
וככה, העבד. עבֹודת היא ְֲֲִֶֶֶַַָָָָאחריה
על  הּוא ּבי"ת אחריה ואם .ְְֲֲִִֵֶַַַָעבדּתי
וּיעבד  ּכמֹו ּבעבּור, האחד ּדברים. ְְֲֲִֶַַַָָָֹב'

ּבֹו תעבד לא והּׁשני, ּבאּׁשה. ְְְֲִִִֵֵַַָָֹֹיׂשראל
וככה, ּבּה. עּבד לא אׁשר ,ּכדר .ְְְֲֶֶֶֶַָָָָֹֻּבפר
והארץ  ּכתּוב ּכי ּבֹו. יעבד לא ְֲִֵֵֶֶָָָָֹאׁשר

הּזה, הּדר ועל ּתעבד. ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנׁשּמה

ּבֹו: נֹוׁשה ּכאׁשר ehּכנֹוׁשה. dxez ְֲֶֶֶַ
˙„lÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ¯Ó‡iÂ (ÂË. «…∆∆∆ƒ¿«ƒ«¿«¿…

אין  ּכי המיּלדת. ּכל על היּו ְְִֵַַַָָָֹׂשרֹות
מיּלדֹות  מאֹות מחמׁש יֹותר ּכי ְְֲִֵֵֵֵֵַָספק

עליהן  היּו ׂשרֹות ׁשּתיהן אּלּו אּלא ְֲֵֵֵֶֶֶָָָָהיּו,
ראיתי  וככה מהּׂשכר. לּמל מס ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלתת
והּבת  והאם רּבֹות. ּבמקֹומֹות ְְְִֵַַַַָהּיֹום

הּוא: נכֹון ּכי קּבלה ּבדר fhהיּו dxez ְִֶֶַָָָָ
˙Bi¯·Ú‰ ˙‡ ÔÎ„lÈa ¯Ó‡iÂ (ÊË. «…∆¿«∆¿∆∆»ƒ¿ƒ

עברי. יּקרא עבר מּמׁשּפחת ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָּכל
אבי  ּכן. על עברי. יּקרא אמּונתֹו ְְֱֲִִִִֵֵַַָָועל
עבר  הּנהר. מעבר הּבא עבר. ּבני ְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
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(æé)øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ מים להם ּומזֹון מסּפקֹות «¿«∆»∆«¿»ƒְְִֶַַָָ
שם) "וקימּתּון",.(סוטה והּׁשני "וקּימא", הראׁשֹון ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּתרּגּום

וכּיֹוצא  זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות עברית ׁשּלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָלפי
ּפעלּתם  ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּכגֹון:ּבּה, (שמות , ְְְְְְֲֶֶֶַַָָ

מצר ב) איׁש "וּיאמרּו""וּתאמרנה ּכמֹו עבר, לׁשֹון י", ְְְְְִִִַַַָָָֹֹ
ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלזכרים.

וכן"וּתדּברּו" יג)לזכרים. אל (יחזקאל אֹותי "וּתחּללנה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לזכרים  "וּתחּללּו" ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון .עּמי", ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

$
âטבת ט"ז שני âיום

(çé)òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

Ók‡יז  ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡ia¿«»

Ô‰Ïיח  ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡ia¿«»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

קריש  ּבן אמר העברים: מּׁשּתי ְֲִִֵֶַָָָָָנהר
ּבנים. מּגזרת נֹוסף אבנים אל"ף ְְִִִִִֶַָָָָָּכי
אפסים. מי ּכמֹו המׁשּבר, ְְְְִֵֵַַַַַָָוהּטעם
והאל"ף  ּבאבנים, ּכמֹו ׁשהיא ְְְְִִֶֶַַָָָָָוהּנכֹון

‡B˙Bׁשרׁש: ÔzÓ‰Â יּודע ׁשּלא ּבּסתר, . ֶֹ«¬ƒ∆ִֵֶֶַַָֹ

וחיה  ּומּלת עֹוׂשה. היה חמס ּכי ִִֶַַָָָָָָָָָהּדבר
ּכי  זרה. והיא ּבדקּדּוק, מאד ְְְְִִִָָָָֹקׁשה

ּכ וחיתה. מן הּמׁשּפט הּׁשרׁש ה"א י ְְְִִִֵֶַַָָָֹ
ּכּמׁשּפט  ּבתי"ו יחליפּוהּו ְְֲִִַַַָָָחּיה

ּכן  והיה הארץ. חּית ּולכל ְְְִֵֶַַַָָָָָּבּסמּוכים.
קרֹובים  והּתי"ו ׁשהה"א ְְֲִֵֶַַַָּבעבּור
הּנקּדה  מׁש לבד ּביניהם ואין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּבמכּתב,
ּכי  ּבמבטא. לא אבל הה"א, ְְְֲִִֵֶַָָֹׁשּבתֹו

ּתחּלה  ּכי ּבׁשמֹות, ּביניהן יׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָהבּדל
ּתּקרא  הּנקּודה ּוכׁשּתּמׁש ה"א, ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּתּקרא
ׁשּבידינּו הּכתב ּכי לאֹות וזה ְְְְִֵֶֶַַָָּתי"ו.
חי  מּלת ּכי והּכלל עברי. ּכתב ְְְְִִִִַַַָָהּוא
חכמי  הסּכימּו ּכי ּבספק. חּיים ְְְִִִִֵֵַַַָּגם

מּפעלי  חי, וארּפכׁשד ּכי ְְְְֳִִִֵַַַַַָהּדקּדּוק.
הּכסף, ּתם אם ּכי וכמֹוהּו, ְִִֶֶֶֶַַַָהּכפל.
חּיים. רּבים ּכמֹו וחּיי ּתמם. מן ְְִִִֵֶַַַַָׁשהּוא
ואם  זרה. הּגזרה זֹו ּכי ּדעּתֹו ְְְְִִִִַַָָָּולפי

ּכמֹו עתיד. ּפעל מּמּנּו יראנּו ּכן, ְְִִֵֵֵֶֶַַָֹאינּנּו
ׁשּיאמר  ראּוי היה לחֹוג. יחֹוג, ֶַָָָָָָֹאחֹוג,
סּבּו סב. ּכמֹו אֹו לחֹוי. יחֹוי, ְָָָֹֹאחֹוי,
ּכי  לאֹות זאת והּנה עיר. סּבי ְְִִִִִֵֹֹצּיֹון.

ּבאחרֹונה. הה"א ּבעלי מהּפעלים ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָהיא
אחת  חי, מּגזרת מצאנּו ׁשּלא ְִִֶַַַַַַָָֹאחר
לאֹות  זאת הּנה ׁשהזּכרנּו. הּגזרֹות ְְְְִִִֵֶַַָָֹמּכל
הה"א  ּבעלי מהּפעלים הּוא ְֲִִֵֵֵַַַָּכי
אחיה  ׁשּיאמר מצאנּו ּכי ְֲִֶֶֶַַָָָָֹּבאחרֹונה,

היה  מן יאמר ּכמֹו ּתחיה, יחיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָֹנחיה
הּוא  וא"כ יהיה. ּתהיה אהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶנהיה
ּפי  על ואף היה. ּכמֹו חיה, ְְְִִִַַַָָָָמּגזרת
ּבלׁשֹון  חי וארּפכׁשד ׁשּיאמר ְְְְִֶֶַַַַַָָֹׁשּמצאנּו

ׁשּידמה  אע"פ זה. לכל נחּוׁש לא ְְִֶֶֶַָָָֹעבר,
לֹומר  והּוצרכּתי הּכפל. מּפעלי ְְְֳִִֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּבכל  וא"ו אין ּכי ׁשראיתי ּבעבּור ְֲִִִֵֶַָָָָָּככה
ואין  הּמּלה. ּבסֹוף ׁשרׁש ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶַַָָֹהּמקרא

ּתחת  הּוי"ו ּכי ׁשלּו. מּמּלת עלי ְִִִַַַַַָָָָָטענה
זֹו מתחּלפֹות אהו"י אֹותּיֹות ּכי ְְִִִֵַה"א.
והּוא  ּבגד. ּבֹוגדי ּכל ׁשלּו והעד, ְְְְֵֵֶָָָָּבזֹו.
לא  לּמה ל אפרׁש והּנה ׁשלה. ְְֲִִֵֵָָָָָֹמן
זה  והיה הּמּלה. ּבסֹוף ׁשרׁש וי"ו ְְִֶֶַָָָָָֹֹּתבא

ּבעבּור  ּבּסֹוף יׁשרת הּוי"ו ּכי ְֲֲִֵַַַַָָּבעבּור
ואמתֹו. עבּדֹו ּכמֹו נמצא. ׁשאינּנּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָיחיד
יׁש וגם ּורבּו. ּפרּו רּבים לׁשֹון ְְְְְִִֵַַָוסימן
היה  ואּלּו בעֹור. ּכמֹוּבנֹו נֹוסף, ְְְְִָָָָוי"ו

מאּלּו אחת עם מתערב היה ׁשרׁש, ְִִֵֵֵֶַַָָָָֹוי"ו
ורּבים  יחיד ׁשהזּכרנּו ווי"ן ְְְְִִִִֶַַַָָָֹהּׁשלׁשה
אמר  ּככה ּגם הּמּלה. ּתדע ולא ְְִֵַַַַָָָָֹֹונֹוסף.

ׁשרׁש ּתבא ׁשּלא יּו"ד ּבאֹות ְֶֶָָֹֹֹל
מדּבר. יחיד סימן הּוא ּכי ְֲִִִֵַַָָָָּבאחרֹונה,
ידי  .ּבסמּו רּבים וסימן ידי. ּגם ְְְִִִִֵַַָָָָידי
ּוראי. ּדעי נקבה. וסימן רחמנּיֹות. ְְְְֲִִִִִֵַָָָָנׁשים
ּגם  העברּיה. אֹו העברי הּיחּוס ְְְִִִִִַַָָָויּו"ד

ּגם  להֹוׁשיבי. הּמגּביהי ּבּפעלים ְְְִִִִִַַַַָָנֹוסף
הּטעם  ּבמּלֹות ּגם אתֹונֹו. ּבני ְְְֲִִֵַַַַּבׁשמֹות
אינֹו זה ּכל ּובעבּור אפרים. מּני ְֲִִִִֵֶֶַַָָזּולתי
ּפן  ּבאחרֹונה, ׁשרׁש יּו"ד ׁשּיבא ֲֶֶֶַָָָָֹֹראּוי

אּלה  מּכל אחת עם הּמּלה לנּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתתערב
וחיה  מּלת ּכי אמרּתי ּכן על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשהזּכרנּו.
ותהיה  וחיתה. ּכמֹו והיא ְְְְְְִִֶָָָָזרה,
ּבאחרֹונה  הה"א ּבעלי ְֲֲִֵֵֵַַַַָָָמהּפעלים

ּפרׁשּתי: fiּכאׁשר dxez ְֲִֵֶַַ
Ô‡¯ÈzÂ (ÊÈ ּבעבּור האל"ף, העלימּו «ƒ∆»ְֲִֶֶַָָ

ראה: ּגזרת עם הּמּלה ּתתערב ְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּלא
‰ÈiÁzÂ מּמׁשּפטן יֹותר ּכחן, ּבכל . «¿«∆»ְְִִֵָָָָֹ

היה  צר מה ּכי ִִֶַָָָֹהראׁשֹון.

:להאריgi dxez ְֲִַ
‡¯˜iÂ (ÁÈ ּכי מות. ּבנֹות הּנכֹון . «ƒ¿»ְְִִֶָ

ּבין  הפרׁש ואין מצותי. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָהפכּתן
הּפרֹות. וּתאכלנה ּכמֹו עבר, ְְְַַַַַָָָָָֹֹוּתאמרנה

עצמן, לנכח עליהן ּכׁשּידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹּובין
מּדּוע  וככה הּפתּוח. הּוי"ו ְְִֵַַַַַָָָָָּבהּכנס

וּתחּיין: hiעׂשיתן dxez ְֲִֶֶַַָ

ירם שני
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(èé)íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²

:eãìéå úãléîä©«§©¤−¤§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑ ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. ּבקיאֹות ƒ»≈»ְְְְִִַַ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו "חּיתא". רבה)מיּלדֹות ושמות הרי (שם ְְְְֲֵֵַַַָָָ
הּׂשדה  לחּיֹות מׁשּולֹות מיּלדֹות.,הן צריכֹות ׁשאינן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָוהיכן

ּבֹו, נכּתב ׁשּלא ּומי ׁשלּוחה", "אּילה ׁשֹורֹו", ְְְִִֶַַָָָֹ"ּבכֹור
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב (שם הרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

אּמיט) ."לביאה "מה ְְִִָָ

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב «≈∆ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ
ּבאה  ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות, ְְְִִֶַָָָָָָֹב'
ׁשהּוא  ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָלדּבר
"וּייטב  ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָקמץ

יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", ב)אלהים הרּבה (איכה – ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹ
הּׁשארית" את "וּיגל וכן: לו)ּתאנּיה. ב הימים (דברי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

זנב"דנבּוזר  אל זנב "וּיפן הּׁשארית. את הגלה אדן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
טו) הפעיל (שופטים לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה –ְְְְִִִֵַָָָָ

וּיפעל  ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. נקּוד את הּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּכגֹון: ּבחיר"ק, י)הּיּו"ד לׁשֹון (ויקרא – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְִִִֵַַַָ

"וּיגל  העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוטב,
לכאן  ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה - ְְְְִֶַָָָָָָָָֹֹיהּודה"

וּיצא  וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ואל לפי ּולכאן. , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל מּגזרתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינן

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל יׁשב, ËÈiÂ·.יצא, ְִִַַָָָָ«≈∆
˙„lÈÓÏ ÌÈ‰Ï‡∑?הּטֹובה .מהּו ¡…ƒ«¿«¿…ַַָ

(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑ ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּבּתי «««»∆»ƒְְְִֵַָָָֻ
"וּיבן  ּבּתים: הּמל",ׁשּקרּויין ּבית ואת ה' ּבית את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ּכדאיתא  מּמרים, ּומלכּות מּיֹוכבד, ּולוּיה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֻּכהּנה
סֹוטה  .(שם)ּבמּסכת ְֶֶַָ

(áë)ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
ô :ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«

iLÎ‡יט  ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

eÙÈ˜˙eכ  ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»

ÚÂ·„כא  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב  Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰¯Ó‡zÂ (ËÈמצֹותי על עברנּו לא . «…«¿»ְְִֶַַָֹ

ּכח  ּכי ּכמצרּיֹות, אינן העברּיֹות ְְְִִִִִִֵַָָֹּכי
רפה, הּיּו"ד ּובא להם. יׁש הרּבה ְִֵֵֶַַַָָָָחּיים
ּדוֹות  ּכמֹו הּנכֹון והּוא חיֹות, ּכי ְְִִַָָָמן
ּבמּלת  הּיּו"ד ונדּגׁש עלי. עלֹות ְְְִִַַַָָָָרֹוות.

חּיים. ונתּפׂשם ּכמֹו ּתאר. ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַֹחּיים,

חּיים. ּכן ּגם העברּיים. אלהי ְְֱִִִִֵֵַַָֹּכיּו"ד
ּוכמֹו חּיים. עץ ּכמֹו ּדבר. ׁשם ְְִֵֵֶַָָׁשהּוא

ציצים: ּפעל e„ÏÈÂּופטּורי נקבֹות . ְִִֵ¿»»ְֵַֹ
טוּו לּזכרים. הּוא ׁשוה ּכי ְִִֶַָָָָָעבר,

kצבאֹו: dxez ְָ
·ËÈiÂ (Î,ּבראׁשֹונה הּיּו"ד ּבעלי . «≈∆ֲִֵַַָָ

ּופעם  זֹו. ּכמֹו הּיּו"ד יעמד ְֲַַַַַַֹּפעם

ּבוי  ׁשם יחליפּוהּו וּיֹוׁשב ּכמֹו "ו ְְֲִֵַַָָ
וּייטב, ּכמֹו יׁשב. מן ׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶַַָרעבים,
אחר  הּנזּכר הּוא הּטֹוב וזה יטב. ְְִִֶַַַַַָָמן
ּבית  ּכי ּכמֹו ּבּתים. להם וּיעׂש ְִִִֵֶַַַַָָּכן,

ה': ל k`יעׂשה dxez ְֲֶַ
e‡¯È Èk È‰ÈÂ (‡Î ׁשּלא ּבעבּור . «¿ƒƒ»¿ֲֶַֹ

מהּׁשם, יראּו רק מצרים מּמל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיראּו
הּמּלה  זֹו ּכי ודע עליהן. ְֲִִִֵֶַַַַָוּייטב
מן  ולא העֹומדים מהּפעלים ְְְִִִֵֵֶַָָָֹאיננה

ׁשּיקּבל  ּדר על הּוא ּכי ְְִִֵֶֶֶַַַהּיֹוצאים.
יראּו ּכן על מאחר. הּיראה ְְִֵֵֵַַַָָָָָהאדם

ּדר ואחזּו הּנכֹון. הּוא ה' ְֲֵֵֶֶַָָמאת

ּכן  על ה'. את ירא לֹומר ְְֵֵֶַַָָקצרה
ּכמֹו נפעל. ּבבנין איננה נֹורא ְְְְִִִֵֶַַָָָמּלת
והּמׂשּכיל  ונדּכא. נׁשּבר ְְְְְִִִַַַָָנֹולד

akיבין: dxez ִָ

ÂˆÈÂ (·Î מלכּות ּכּסא על יֹוׁשב ּכל . «¿«ְִֵֵַַָ
ּפרעה. מצרים, ּבלׁשֹון יּקרא ְְְְִִִִִִֵַַַָֹמצרים,
ּכפרעה  ׁשמֹו, הּגיד לא הּכתּוב ְְְְִִִֵַַָֹֹוהּנה
ּפרעה  וכן עּמֹו. ּבלׁשֹון ׁשמֹו ּככה ְְְְְִֵַַָָֹֹנכה.

ּגּבֹור ‰Bli„הפרע: ּכמֹו ּתאר, ׁשם . «ƒְִֵַֹ

`ׁשּכֹור: dxez ִ
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i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑ ּגזר עליהם מׁשה,.אף ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ֲֵֶֶֶַַַָֹ

אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָאמרּו
ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים אם ְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָיֹודעים

הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ְְְְִִִִִִַַַַַַָָללקֹות
לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

מריבה  מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא .והם ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּפרּוׁש «ƒ«∆«≈ƒְְִִֵֵֶַָָָָ

(וחז  ּבעצת ּפרעה, ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
אם  ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּתֹו,
הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָֹּפרעה

והחזירּה, יׁשן) לּקּוחין ּברׁש"י ּבּה ואף ועׂשה ׁשנּיים. ְְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָָָ

להיֹות  נהפכה ׁשנה נערה,היא ּוׁשלׁשים מאה ּובת ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּומאתים  החֹומֹות, ּבין למצרים ּבבֹואּה ׁשּנֹולדה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיתה,
ּבן  מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹועׂשר
ּבת  היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה אםּֿכן, ׁשנה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשמֹונים

לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים, .מאה ְְִִֵֵֵַָָֹ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכּלֹוּכׁשּנֹולד, .(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

ÈÂÏ:א  ˙a ˙È ·ÈÒe ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב  d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
הרּוחנית  הּיאֹור ְְִֵַַָָּגזרת

:ÔeiÁz ˙a‰ŒÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰¯‡È‰ „Bli‰ Ôa‰ŒÏk(כב ּגזרת (א, »«≈«ƒ«¿…»«¿ƒÀ¿»««¿«ְֵַ

מּובן: אינֹו זה לפי הּבנֹות. על ולא הּבנים, על רק היתה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּפרעה

על  ׁשּמדּבר  ּבפסּוק ּתחּיּון" הּבת "וכל ּכֹותבת הּתֹורה ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמּדּוע

חלק  ּגם הּוא ּתחּיּון" הּבת ׁש"וכל מׁשמע מּכ והרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּגזרה,

ְֵֵַָמהּגזרה!

לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ּכּונתֹו ּבזה: ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבאּור

את  להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח לפי חּייהן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאת

ּבּפסּוק  נכללה ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ּגזרה זֹו היתה לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹנׁשמתן.

מיתה  "קׁשה מסּימת ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת עם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻיחד

ּגׁשמית"! מּמיתה יֹותר ְִִִִֵַָָרּוחנית

הּנילּוס  לּיאֹור. הּיּלֹודים הׁשלכת ּבגזרת מרּמזת ּגם זֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּגזרה

א. ּכדי: ּבֹו הׁשּתּמׁשּו והם עבֹודהֿזרה, הּמצרים עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשּמׁש

(הּבנֹות) נׁשמתם המתת ב. (הּבנים). יׂשראל ּבני ׁשל ּגּופם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהמתת

הרּוחנית. מצרים ּגלּות –ְִִִַָָָ

שבת') 'לקראת מתוך - 111 עמ' ח"א לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

CÏiÂ יׂשראל ‡) היּו רּבֹות ּבערים . «≈∆ְִִֵֶַָָָ
יּקראּו וכּלם היּו. רּבים ּכי ְְְִִִִַָָָֻיֹוׁשבים,

היתה  אחרת ּבעיר אּולי רעמסס ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָארץ
ÈÂÏזאת: ˙a אחֹות והיא יׂשראל ּבן . ֹ«≈ƒְְֲִִֵֶָ

האֹומרּכי  נכֹונה, ּדּבר ולא ְְִִִֵֵָָָֹאביו.
אחרת  ּבׂשדה הּנזרעת הּׂשדה ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָּתבּואת

לא  עצמֹו ׂשדה ּבאֹותֹו רק ְְְִֶַַַַָֹּתצליח,
ערוה  אּסּור עּקר ּכי ּכראּוי. ְְִִִִֶַַַָָָּתצליח

קדֹוׁשים: יׂשראל להיֹות aהיה dxez ְְְִִִֵָָָ
¯‰zÂ ּכי ·) ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ספק אין . «««ְְְִִֵֵֶַָ

קּבלּו וככה מּמׁשה. ּבׁשנים ּגדֹול ְְְֲִִִֶַָָָָֹֹאהרן
וכתּוב  מרים. היתה ׁשּפּועה ְְְֲִֵֶָָָָָאבֹותינּו
ידענּו והּנה מרחֹוק. אחֹותֹו ְְֲִֵֵֵַַַַָָוּתתּצב
מּיֹום  היּו ׁשנה מאֹות ד' קץ ּתחּלת ְִִִֵֵַָָָּכי
זרע  יּקרא לבּדֹו הּוא ּכי יצחק, ְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּנֹולד

יעקב, את הֹוליד ׁשנה ּבןׁשּׁשים ְֲִִִִֵֶֶַָָֹוהּנה
ּבןׁשמנים  ראּובן את הֹוליד ְְְֲִִֵֶֶַֹֹויעקב

ּבן  מצרים אל ּברדּתֹו והיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָוחמׁש,
ע  ׁשנה.חּברנּו ּוׁשלׁשים ליהם מאה ְְֲִִֵֵֶַָָָ

והּנה  ק"צ. עלּו יצחק, ׁשל ְְִִִִֵֶָָׁשּׁשים
ׁשחיה  ׁשנה ע' מהם נֹוציא ר"י, ְֲִִֵֶֶָָָָנׁשארּו

ק"מ. נׁשארּו והּנה כן, אחרי ְְֲֲִִֵֵֵֵַיֹוסף
מ"ג, מצרים אל ּברדּתֹו לוי ְְְְִִִִֵֶַּוׁשנֹות
והּנה  יֹוסף, אחרי ׁשנה כ"ב חיה ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָוהּנה
יֹוסף  וּימת הּוא ּכתּוב ּכי קי"ח. ְֲִִֵַָָָנׁשארּו

הּמל מל ּומתי ׁשנים. ועׂשר מאה ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבן
מסּכנֹות. ערי ּבנּו ׁשנים וכּמה ְְְִִֵֶַָָָָָָהחדׁש,
על  נגזר מׁשה מּלדת קרֹוב ְְִִִֵֶֶֶַַָֹוהּנה
המסּפר  ּכל אמר זּוטא ּובן ְְִֵֶַַַַָָָָהּזכרים.
לנכּבד  ּפנים יּׂשא לא מעׂשה, ְְְֲִִִֶַַָָָֹּדבר

לעמרם  וּתלד ּוכתיב ּתחּלה. ְְְְְְִִִֵֶַַַָָלהזּכירֹו
מרים  ואת מׁשה ואת אהרן ְְְֲִֵֶֶֶַָֹֹאת

זה  והּנה קטּנה. היא והּנה ְְְֲִִִֵֵֶַָָאחֹותם,
ויפת. חם ׁשם ׁשכח ּבסנורים ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּמּכה
הּגדֹול. הּוא ויפת נח. וּיֹולד ְְִֶֶֶַַַָֹּוכתיב
ואת  אברהם את קברּו ׁשּמה ְְְְֵֶַָָָָָועֹוד,

קדם  ּבּמערה נקּברה והיא אׁשּתֹו. ְְְְְִִִֶַָָָָָֹׂשרה
הנּו"ן  ּכי ודע ׁשנה. ל"ח ְְִַַַָָָָאברהם
ּבדגׁשּות  מבלעת אֹו חסרה ְְְֲִֵֵַַַָָֻּתּמצא
וּיּגׁש הלאה. ּגׁש ּכנּו"ן הּמפעל ְְְְִִִֶַַַַָָָֻּבתחּלת

עלה  אף וגם ּכמֹו ּובאמצע ְְְֵֶַַַָָָָאליו.
הנּו"ן  והּנה אף. וּיחר אֹו ְְְִִִֵֵַַַַָּביׂשראל.

נדּגׁש ּכן על ּבאמצע ּפ"א.מבלעת ְְְִֵֵֶַַַַַָֻ
נתן  נּו"ן וככה .אּפ יׁשּוב אּפֹו, ְְִַַַַַָָָָוּיחר
ּתי"ו  ּכי ּתנּתי. ּכמֹו הּוא ּכי ּתּתי. ְְְִִִִִִִַַּבמּלת
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(â)àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

:øàéä úôN-ìò óeqa©−©§©¬©§«Ÿ
i"yx£BÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְִִִֶַָָ

ויֹום  חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה. ְְְְֱֳִִִִִֶֶַָָָָמּיֹום
למקּטעין  יֹולדת לׁשבעה ׁשהּיֹולדת ּבדקּואחד, והם , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּתׁשעה  לסֹוף מׁשנה,∑Ób‡.אחריה ּבלׁשֹון ּגמי ְְֲִֶַָָ…∆ְְִִִֶָ
ּובפני  ר ּבפני ועֹומד הּוא ר ודבר יונק"ו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָּובלע"ז

Ùf·e˙.קׁשה  ¯ÓÁ·∑ מּבפנים וטיט מּבחּוץ ,זפת ֶָ«≈»«»∆ְְִִִִִֶֶַ
צּדיק  אֹותֹו יריח ׁשּלא זפת ּכדי ׁשל רע ÌNzÂ.ריח ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ«»∆

Ûeqa∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון הּוא «ְְְֲֶַַַ
יט) קמלּו(ישעיה וסּוף .""קנה ֵֶָָָ

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

dÏג  ˙·ÈÒe d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·¯ ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡¯‰ ÛÈk≈«¬»

Ó‰ד  Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „·Ú˙Èƒ¿¬≈≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּוא  רק ׁשרׁש, אינּנּו ֲֵֶֶַַָֹהאחרֹון

ּתת  ּבּסֹוף ּגם לדּתי. לכּתי. ְְְְִִִִִֵֶַַּכמֹוׁשבּתי.
וככה  .ל אֹותּה ּתּתי טֹוב .ְְְִִַָָָָּפחּד
להיֹות  ראּויה היתה ּבת ּכי ְְְְִִֵַָָָּבׁשמֹות
והיא  ּבנה. ּבן מן ּכמֹו נקבה. ְְְְִִֵֵָָָלׁשֹון

והּנה  ּבית. ּבנה אׁשר עם ְְֲִִִִֵֵֶַָָָּתתערב
ּגבירה  ּכמֹו ּבתי"ו הה"א ְְְְִִֵֶַָָהחליפּו
ּופעם  סמּו ּפעם עטרת. עטרה ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָּגברת.
והּנה  ּתפארת. עטרת ּכמֹו ,סמּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָאינּנּו
וּיאמרּו הּלׁשֹון על להקל הנּו"ן ְְְֵַַַַָָָֹחסרּו

חסּדֹו אמת ּכמּלת ּבּתֹו. רחל ּומּלת ְְֱִִִֵֶַַַַָּבת.
והּנה  נקבה, לׁשֹון הּתי"ו והּנה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָואמּתֹו.
אמּונֹות  רּבֹות ּולׁשֹון מבלעת. ְְֱַַַַֻהנּו"ן
ּבנֹות, ּכמֹו אמּתּיֹות. ולא אמּתֹות ְְְֲֲִִִָֹֹולא

ּבּתים: ולא ּבּתֹות הזּכיר .zÂ‰¯ולא לא ְְִַַֹֹ«««ְִִֹ
לא  ּכי ואהרן, מרים לידת ְְֲִִֵַַַָָֹֹהּכתּוב

ּומּלת ּבלדתם. ּדבר BË·התחּדׁש ְְִִֵֵַַָָָָ
יּתכן  ּדעת. מלא ּבאיׁש ּתמצא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר

וטֹוב  ה' עם טֹוב ּכמֹו ּבּנׁשמה ְְְֱִַָָהיֹותֹו
אֹו ּבגּוף אֹו עין. טֹוב אֹו אנׁשים. ְֲִִִַָעם
ּובעבּור  מראה. אֹו ּתאר. טֹוב ְְֲֶַַַָֹּבצּורה
לפרׁשֹו אין הּוא, טֹוב ּכי ּבּילד ְְִֵֶֶֶַָָָׁשּמצאנּו
הּיּלֹודים: מּכל טֹוב ּבצּורתֹו אם ְִִִִִַָָּכי

ÌÈÁ¯È ‰LÏLּבחדׁש ּכי אֹומרים יׁש . ¿…»¿»ƒְִִֵֶַֹ
זה  ּגם נֹולד. ההריֹון מּתחּלת ְְִִִִֵֶַַַַַָהּׁשביעי
מתי  לדעת הּמצרים יּוכלּו לא ּכי ְְְִִִַַַַָָָֹּדרׁש
הּכתּוב  ּכי ּדעּתי ּולפי האּׁשה. ְְְִִִִַַָָָָָהרתה

אין  ּכי להצּפינֹו ׁשּיכלה החדׁשים ְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָספר
ּכי  ּתלד, מתי ּבאּׁשה לראֹות ּבאדם ְִִִֵֵַַָָָָָָֹּכח
הּׁשביעי  ּבחדׁש נֹולד ׁשהּוא הּוא ְִִֶֶַַָָֹרחֹוק
הם  ּככה הּנֹולדים ּכי ההריֹון ְִִִִֵֵַַַָָָָמּתחּלת

ויֹותר קֹומה. הם קצרי ונכּבדים חּיים ְְְְִִִִֵֵֵַָָ

הּנֹולדים  רּבי ּכי עׂשר. ּבאחד ְִִִֵַַַַָָָָֻהּנֹולדים
והּיֹודע  חדׁשים. לתׁשעה סמּוכים ְְְְֳִִִֵֵַַָָהם
הּלידה, עת לדעת יכֹול ההריֹון ֵֵֵֵַַַַָָָָעת
עת  לדעת יכֹול הּלידה עת ְֵֵֵֵַַַַַָָָוהּיֹודע

לּקדמֹונים. הּוא מנּסה ּדבר ּכי ְְִִֵֶַַַָָָֻההריֹון.
ּכי  אני, ּגם נּסיתיו ּפעמים ְֲֲִִִִִִִַַָָוחמּׁשה
ּברגע  ּומעלתּה הּלבנה מּזל ְְְֲֶַַַַַָָָָמקֹום
ּברגע  הּצֹומח מּזל מעלת היא ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָההריֹון
ההריֹון  רגע הּצֹומחת מעלה ּגם ֲֵֵֶַַַַַַַַָָָהּלידה.

והּנה  הּמֹולד. רגע הּלבנה ּתהיה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשם
ּוׁשליׁש ימים רנ"ט הם הּקצּוב ְֲִִֵַַַָָָהּמעמד
ׁשהּוא  והּגדֹול רע"ג. והאמצעי ְְְִֶֶַָָָיֹום.
ּכן. יֹודּו הּמֹולדֹות וחכמי רפ"ז. ְְֵֵַַָָָֹהאר

על  להיֹותם ּכי מהּׁשבטים, טענה ְְְֲִִִֵֵַַַָָָואין
ּכאּלה  הרּבה ּכי ראיה. איננּה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּסדר
נתנה  ׁשרחל יּתכן ּכן על ְִֵֵֵֶַַָָָָָּבּתֹורה,
נֹולד  ּגם ׁשמעֹון. ּבלדת ליעקב ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹׁשפחתּה

אחת  ּבבטן ודינה אׁשר. קדם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹיּׂששכר
ואחר  מּלת ּכן על זבּולּון. עם ְְְִִֵַַַַָנֹולדה
אחיו. יצא כן ואחרי ּכמֹו ּבת. ְְְֲִֵֵַַָָָָָילדה
לתקּופת  ּגם אחד. לכל וּתהר זכר ְְִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּלא

היּו: ׁשלׁש bהּימים dxez ִַָָָֹ

צ'‚) קו"ף,‰BÈÙvונדּגׁש ּכדגׁשּות ְְִַ«¿ƒְְַ
ּובעבּור  צחֹות. ּבם לדּבר עֹון יּקר ְְֲִִֵֵַַָָָאם

ּבשו"א  הּצדי הּפ"א היֹות נרּפה נע, ְְֱִִִֵַַָָָָ
הּפעל  ׁשם והּוא להּדגׁש. ראּוי ְְִֵֵֶַַָָָָֹׁשהיה

לבּקׁש צר ואין הּנֹוסף. הּכבד ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמהּבנין
הּׁשכנֹות  אּולי עֹוד, צפנתהּו לא ְְְֵַַַָָָֹלּמה
לבּדם  היּו לא ּכי קֹולֹו ׁשמעּו ְְְִִִַַָָָֹהּמצרּיֹות
וׁשאלה  וכתב רעמסס. ּבארץ ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָּדרים

ּגמא  ּתבת מּלת ּובאה מּׁשכנּתּה. ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאּׁשה

ּבתחּלת  הּנּגּון היֹות ּבעבּור ְְֱֲִִִִֵַַַמלעיל
ּגמא: ּכה"א ÓÁzÂ¯‰מּלת ה"א, נחה . ִֶַֹ««¿¿»ְֵֵָָ

הּמּלה  וזאת ּבׁשמֹו. נבח לה ְְְִִִַַַָָָֹֹוּיקרא
מּדּבק  אדם טיט והּוא ּבחמר מן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹנגזרת

ּבארֹות  וכמֹוהּו יׂשראל. ּבארץ ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָנמצא
יּקרא  יׁשמעאל ּובלׁשֹון חמר. ְְֱִִִֵֵֵֶָָָּבארֹות
אמרה  ּכי ּכן עׂשתה ויֹוכבד חמר. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאל
אחֹותֹו אּולי הּילד. ּבמֹות אראה ְְֲֶֶֶֶַַַאל
הּׁשם  ּומחׁשבֹות ּכן. לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָנתנּבאה

ולֹו ּבסֹודֹו לעמֹוד יּוכל ּומי ְְְֲִַַָעמקּו.
הּׁשם  סבב אּולי עלילֹות. נתּכנּו ְְְֲִִֵַַַַָלבּדֹו
להיֹות  הּמלכּות ּבבית מׁשה ׁשּיגּדל ְְְְִִֵֶֶֶַַַֹזה
ּבדר העליֹונה מדרגה על ְְְְֵֶֶֶַַַָָָנפׁשֹו

ׁשפלה  ּתהיה ולא והרגילּות ְְְְְִִִֵֶַָָֹהּלּמּוד
הלא  עבדים. ּבבית להיֹות ְְְֲֲִִִֵָָֹּורגילה
ׁשהּוא  ּבעבּור הּמצרי ׁשהרג ְְֲִִִֶֶֶַַַָּתראה
מדין  ּבנֹות והֹוׁשיע חמס. ְְְִִַָָָָָעׂשה

חמס  עֹוׂשים ׁשהיּו ּבעבּור ֲִִֵֶַָָָָמהרֹועים
ועֹוד  ׁשּדלּו. מהּמים צאנן ְְְִֵֶַַַָָֹלהׁשקֹות
אחיו  ּבין ּגדל היה אּלּו ּכי אחר, ִִֵֵֵֶַָָָָָָּדבר
מּמּנּו יראים היּו לא מּנעּוריו, ְְְִִִִֵֶַָָֹויּכירּוהּו

מהם: ּכאחד יחׁשבּוהּו ּכמֹוÛeqaּכי . ְְְִֵֶֶַָ«ְ

מן  צמח והּוא קמלּו. וסּוף ְִֵֶֶַָָָקנה
cהּיאֹור: dxez ְַ

·v˙zÂ נח „) ׁשמֹו ּכי זרה מּלה . «≈««ְִִָָָָ
הּיּו"ד. ּתחת הּתוי"ן ׁשּתי ּבין ְְִֵֵֶַַַַַָנעלם

לרדת  ּתי"ו ּכי הּכהן מׁשה ר' ִֵֶֶֶַַַָָֹֹאמר
מן  הּפ"א חסרֹון ּבעבּור נֹוסף ְְֲִֵֶֶֶַַָָולגׁשת
אֹות  ּבעבּור ּכי לדעת וככה ְֲִַַַַָָָֹּפעל.
הּתי"ו  החליפּו ועּתה נפּתח. ְְְִִֶַַַַָָָהּגרֹון
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(ä)äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨
óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½

:äçwzå dúîà-úà çìLzå©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨
i"yx£¯‡È‰ ÏÚ ıÁ¯Ï∑ וּתרד" ּופרׁשהּו: הּמקרא סרס ƒ¿…««¿…ְְִֵֵֵֶַַָָָ

ּבֹו" לרחץ היאר, על ּפרעה ‰È‡¯.ּבת „È ÏÚ∑ אצל ְְְִַַַַֹֹֹ«««¿…ֵֶ
ּכמֹו: יד)היאר, ב ידי",(שמואל על יֹואב חלקת "ראּו ְְְְִֶַַַָָֹ

לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש "יד" לׁשֹון ְְְֶַַָָָָָָוהּוא
ּדרׁשּו: שם)ורּבֹותינּו ּכמֹו:(סוטה מיתה, לׁשֹון 'הֹולכֹות', ְְְְְִֵַָָ

כה) למּות,(בראשית הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי ְִִֵֵָָָֹ"הּנה

לכּתב ׁשּמחּולפי  לנּו לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ּבּה. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹ
הֹולכֹות"? ‡d˙Ó."ונערֹותיה ׁשפחתּה.את ∑‡˙ ְְֲֶַָ∆¬»»ְִֶָָ

ּדרׁשּו לׁשֹון ורּבֹותינּו ּדקּדּוק לפי אבל "יד", לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵַָָָ
והם  ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד לֹו היה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹהּקדׁש

וּנׁשּתרּבבה  ידּה, את אמתּה", "את אמתּהּדרׁשּו ְְְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
הרּבה שם)אּמֹות .(סוטה ְֵַַ

(å)äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי סוטה ׁשכינהעּמֹואת רבה. (שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ÎBa‰.שם) ¯Ú ‰p‰Â∑ּכנער קֹולֹו. ¿ƒ≈««∆ְַַ

(æ)Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî äMà¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינה מלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
שם) סוטה רבה. .(שמות

(ç)äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
:ãìiä íà-úà àø÷zå©¦§−̈¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²

:eä÷éðzå ãìiä©¤−¤©§¦¥«

‰¯‡ה  ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Áe¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Òe¿≈¿«

ÈÎaו  ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È¯˜‡Âז  ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח  ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט  ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּתנה  אׁשר ּכמֹו לדעה. ּבּמּלה ְְְְֲִֵֵֶַָָָלה"א
:הֹודd dxez ְ

„¯zÂ מארמֹונּה:‰) .ıÁ¯Ï מנהג . «≈∆ְֵַָƒ¿…ְִַ
נערֹותיה  ּדבר והזּכיר היה. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָהּמצרּיֹות

ויד  ּכמֹו הּיאֹור. מקֹום על ְְְְְֶַַָׁשהֹולכֹות
אמתּה ׁשּׁשלחה ּבעבּור .ל ְְְֲֲִֶֶַָָָָּתהיה
הּתבה. לקחת מהּנערֹות אחת ְְִֵֵַַַַַַָָָוהיא
מקֹום  אל ּתּכנס לא הּמלך ּבת ְִִֵֶֶֶַַָֹּכי

הּיּבׁשה  מן רחֹוק ּבמקֹום ּכי ְִִַַַָָָָהּסּוף.
ּכל  אליה יּגיע ׁשּלא הּתבה ְִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּוׂשמה

הּדקּדּוק  מּדר אין ּכי ועֹוד ְְִִִֵֵֶֶַעֹובר.
ּומ"ם  רפה, הּמ"ם ּכי זרּועה ְְִִֵֵַָָָלהיֹות
ארּכֹו אּמה ּכי ועֹוד ּדגּוׁש. ארּכֹו ְְְִַַָָָָָאּמה

זרֹוע: לא eמּדה, dxez ְִַָֹ

e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ (Â ׁשאמר אחר . «ƒ¿««ƒ¿≈ֶַַַָ
ּדוד  ּובית ּכמֹו לבאר. הֹוסיף ְְְִִִֵֵֵַָָוּתראהּו

ה': ּכמלא Ú¯ּכאלהים. ‰p‰Â ְְִֵַַֹ¿ƒ≈««
‰ÎBa הּוא ּכאּלּו ּגדֹולים איבריו היּו . ∆ְְִִֵָָָ

יפיֹו ּובעבּור מהּול. וראתהּו ְְְֲַַַַָָָנער.
טֹוב  ּכי טעם וזה עליו. ְְִֶַַָָָָחמלה

fהּוא: dxez

˜È˙Â 'B‚Â ¯Ó‡zÂ (Ê הּיּו"ד ּבעלי . «…∆¿¿≈ƒֲֵַַ
מן  ּכמֹו הּיּו"ד. מתחּלף יׁש ְְִִִֵֵַַָָּבראׁשֹונה.
נח  ׁשּיּוׂשם ויׁש ּתֹודיע. ּבוי"ו ְְִֵֶַַַָָָידע

ּתחת  והעי"ן הּמׁשרת האֹות ּבין ְְְִֵֵֶַַַַָָָָנעלם
נכּתב. לא ּופעם נכּתב ּופעם ְְִִַַַַַַֹיּו"ד,

הּילד: את ל ותינק gוככה dxez ְְִֵֶֶַָָָָ
ÈÎÏ ¯Ó‡zÂ (Áוּיל ׁשבי, ּכמֹו . «…∆≈ƒְְִֵֶַ

hוּיׁשב: dxez ֵֶַ
ÈÎÈÏÈ‰ (Ë ׁשנים ּכי היניקי, ּכמֹו . ≈ƒƒְְִִִִֵַ
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i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑ מה ידעה ולא ׁשּליכיּנתנּבאה:נתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְְְֵַַ
ּבניתא  ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון ּובלׁשֹון הֹוצאה מחלבא. ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון "מׁשיתהּו", א)עברי "לא (יהושע ְְְְֲִִִִִִֹ
אֹומר  ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ְְֲִִֵֵַַָָָֹימּוׁש",
ּולׁשֹון  מׁשה, מּגזרת אּלא וימּוׁש, מׁש מּמחּברת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

וכן: הּוא, כב)הֹוצאה ב רּבים",(שמואל מּמים "ימׁשני ְְִִִִֵֵַַַָָ
מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן לא מׁש, מּמחּברת היה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאּלּו

הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, ֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָאּלא
מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, – ׁשב ְֲֲִִִִִִִַָָּומן

ג)ּכמֹו: מׁשיתי (זכריה אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּבה"א  מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה מּגזרת אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ְְִֵַָָָָָָָָָָּבסֹוף
ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם לֹומר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשּיבא

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עׂשיתי, .ּכמֹו: ְִִִִִִִִִָָָ

$
âטבת י"ז שלישי âיום

(àé)éäéå|åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈
éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−

:åéçàî¥«¤¨«
i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑?"הּילד "וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָאמר
ּביתֹו על ּפרעה ׁשּמּנהּו לגדּלה, iÂ¯‡.והּׁשני ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֻ««¿

Ì˙Ï·Òa∑(רבה מצר (בראשית להיֹות ולּבֹו עיניו נתן ¿ƒ¿…»ְְִִֵֵֵַָָ
È¯ˆÓ.עליהם  LÈ‡∑(רבה היה (שמות על ,נֹוגׂש ממּנה ֲֵֶƒƒ¿ƒְֵֶַָָֻ

מ'ּקרֹות  מעמידם והיה יׂשראל, הּגבר'ׁשֹוטרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

È¯·Ú.למלאכּתם  LÈ‡ ‰kÓ∑ורֹודהּומלקהּו, ְְִַָ«∆ƒƒ¿ƒְְֵֵַ
ּב ׁשלֹומית ׁשל היה,ּובעלּה ּדברי ּבּהת עיניו ,ונתן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

ונכנס  חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו העמידֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָּובּלילה
אׁשּתֹו על ּובא וחזר לּבית ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

מצרי  אֹותֹו ּוכׁשראה ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאיׁש
הּיֹום  ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, .ׁשהרּגיׁש ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

dÏי  ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

ÂÏ˙יא  ˜Ùe ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ ÔB‰ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

והּטעם  הל ּגם יל הם. ְִֵֵֵַַַַַָָָׁשרׁשים
,המׁש מאֹותּיֹות הה"א אין ּכי ְִִֵֵֵֵֶֶַָאחד.
ּכי  ועֹוד ּכמֹוה. אחרת ה"א ּכן ְִֵֵֶֶַַָָעל

ּבתֹו יּמצאּו והוי"ו הּיּו"ד ּגם ְְְִֶַַַָָָָהאל"ף
נחים  ּופעם נכּתבים ּפעם ְִִִִַַַַַָָָהּמּלה,
ּופעם  ּבמכּתב, לא ּבמבטא ְְְְְִִִִַַָָָֹנמצאים
היא  ּבאמצע לעֹולם והה"א ְְְְִִֵֶֶַַָָָנעדרים.

ּכמֹו איננה ּבלטיהם, ּומּלת ְְְִִֵֵֵֶֶַָָנראית.
אפרׁש: ּכאׁשר .Ó‡zÂ¯ּבלהטיהם, ְֲֲֲֵֵֶֶַַָ«…∆

מּלֹות. ׁשּתי הם היליכי ּכי הּגאֹון ְִִִִֵֵֵַַָָאמר
אחת ולא מּלה היא רק נכֹונה. ּדּבר ְְִִִֵַַַָָֹ

והינק  מׁשקל ׁשאמרּתי.על ּכמֹו לי הּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָ
אמר  ּגם הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין ְְִֵֵַַַַַָָָָוהּוא

וגם  ּכמֹו הא, והּנה .ל הא ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶַָׁשהּוא
הּמקרא  ּבכל מצאנּו לא ואנחנּו הא. ְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹאני
מּלה  היא רק ל כ"א ליכי, ְִִִִֵֵֵַָָלנקבה

מן e‰˜ÈzÂאחת. העי"ן מעלּומי . ַַ«¿ƒ≈ֲִִֵֵַָ
ּבפסּוק  והּנה הּנראים. הּׁשנּיים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָהּפעלים
וככה  אחד. והּטעם ׁשרׁשים, ׁשנים ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָאחד
הטיבּו א הליכי. ּכמֹו צּוּוי. נּגן ְִִִִִִֵֵֵֵַַהטיבי

אליו  הביאּו והם ּכמֹו ּדּברּו, אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֶָָּכל
העי"ן: iמעלּומי dxez ֲִֵֵַָ
Ô·Ï dÏ È‰ÈÂ (È.מיכל ּבני ואּלה ּכמֹו . «¿ƒ»¿≈ְְְִֵֵֶַ

ּפדיה  ּבן והּוא ׁשאלּתיאל. ּבן ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֻזרּבבל

נקרא  ׁשּגדלֹו ּובעבּור ׁשאלּתיאל. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָאחי
ׁשם מצרים LÓ‰ּבנֹו: מּלׁשֹון מתרּגם ְֵ…∆ְְְְִִִַָֻ

מצרים  ּבלׁשֹון ּוׁשמֹו הּקדׁש. ְְְְִִִִֶַַֹּבלׁשֹון
עבֹודת  ּבספר ּכתּוב וכ מֹוניּום. ְְְֲֵֶַָָָָהיה
אל  מצרים מּלׁשֹון הּנעּתק ְְְֲִִִֶֶַַָָָָהאדמה

חכמי  ּבספרי ּככה ּגם קּדרים. ְְְְִִֵֵַַַָָָלׁשֹון
אֹו לׁשֹוננּו, ּפרעה ּבת למדה אּולי ְְְֵַַַָָָָֹיון.
ׁשאינּנּו ּבעבּור ּתתמּה ואל ְְֲֲִֵֶֶַַַָָׁשאלה.
ּכמֹו נׁשמרים אינם הּׁשמֹות ּכי ְְִִִֵֵַָָָמׁשּוי.

i`הּפעלים: dxez ְִַָ
ÂÈÁ‡ Ï‡ ‡ˆiÂ (‡È ּכי הּמצרים . «≈≈∆∆»ְִִִַ

וטעם היה. הּמל ,ÂÈÁ‡Óּבארמֹון ְְְֶֶַַַַָָ≈∆»
ּכמֹו מּמׁשּפחּתֹו. עברי הזּכיר ְְְְְִִִִִִַַַאחר

אחים: aiאנׁשים dxez ֲִִַָ

ירם שלישי
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(áé)iå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåéøönä-úà C ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
:ìBça eäðîèiå©¦§§¥−©«

i"yx£‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמׁשמעֹו – ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית, לֹו עׂשה מה Èk.ראה ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡∑מּמּנּו לצאת עתיד איׁש .ׁשּיתּגּיר ׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

(âé)íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia àöiå©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Eòø äkú änì òLøì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

i"yx£ÌÈ¯·Ú ÌÈL‡ ÈL∑ ואבירם ׁשהֹותירּוהם,ּדתן ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִֵֶַָָָ
הּמן  ˙k‰.מריבים ∑ÌÈv.מן ‰nÏ∑ אףֿעלּֿפי ִַָƒƒְִִ»»«∆ִַַ

הּכהּו רׁשע ׁשּלא נקרא יד , רׁשע ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִֶַַָָָָָָֹ≈∆ָָ
ּכמֹות. ְְ

(ãé)éðâøäìä eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ
äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ

:øácä òãBð ïëà øîàiå©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‰È‚¯‰Ï.והרי ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ

¯Ó‡ ‰z‡∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן .ּבּׁשם «»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
‰LÓ ‡¯ÈiÂ∑ ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. «ƒ»…∆ְְִִֶַַָָָָ

רׁשעים  אינם ּדלטֹורין,ּביׂשראל ׁשּמא מעּתה אמר: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

להּגאל  ‰c·¯.ראּויין Ú„B ÔÎ‡∑.ּכמׁשמעֹו ְְִִֵָ»≈««»»ְְַָ
מה  עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומדרׁשֹו:
נרּדים  להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵָָָֻחטאּו

לכּבעבֹודת  ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָ

(åè)âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî-úà¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤

:øàaä-ìò áLiå ïéãî¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

b·¯‡יב  ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ¯·bיג  ÔÈ¯z ‡‰Â ‡È˙ ‡ÓBÈa ˜Ùe¿«¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÏÚ‡יד  Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»

Ú·e‡טו  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…

:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

ãקודש משיחות ãנקודות
לּמקֹום  אדם ּבין חטא היא ְִֵֵַַָָָָָהּכאה

:EÚ¯ ‰k˙ ‰nÏ ÚL¯Ï ¯Ó‡iÂ(יג (ב, «…∆»Õ»»»»«∆≈∆Õ
רׁשע  נקרא  הּכהּו, ׁשּלא אףֿעלּֿפי – ּתּכה "לּמה רׁש"י: ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּופרׁש

יד". ֲַַָָּבהרמת

הּכהּו"? ׁשּלא "אףֿעלּֿפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש

ְֵֶַההסּבר:

קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו וברייתא ּתכלית (משנה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

קידושין) הּתכלית סוף את יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, .ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

נ  ברא.ׁשּלׁשמּה ְְִִֶָָ

צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָידֹו

ב) כח, – פכ"ג ּבּיד (תניא הּׁשּמּוׁש ּתמּורת אם לכן, ּבזה. ְְִִֵֵֶַַַַָָָוכיֹוצא

ּכלּפי  חטא ּבזה יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא לּזּולת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלהיטיב

ַָהּמקֹום.

(אפילּו חברֹו את להּכֹות ּכדי הּיד הגּבהת עצם ׁשּכן, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכיון

את  הּנֹוגדת למּטרה מׁשּמׁשת ּכבר ּבפעל) הּכהּו לא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעדין

הקּב"ה  ּכלּפי החטא ולכן הּקּב"ה, ׁשל הּבריאה ּכּונת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּתכלית

ּבהגּבהה. ּכבר ְְְִַַַָָָמתחיל

שבת') 'לקראת מתוך - 5 עמ' חל"א לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÌÈv (‚È.נפעל מּבנין הּתאר ׁשם . ƒƒְְִִִֵַַַַֹ
נראים: ּכמֹו ננצים .ÚL¯Ïוהׁשלם, ְְְְִִִִֵַָ»»»

חמס: ciהעֹוׂשה dxez ֶָָָ

¯ÓB‡ ‰z‡ È‚¯‰Ï‰ („È:ּבלּב . «¿»¿≈ƒ«»≈ְְִ
ÔÎ‡:ּכן אם ּכמֹו .eh dxez »≈ְִֵ

ÚÓLiÂ (ÂË אל היּו סרים מדין ארץ . «ƒ¿«ְִִֶֶֶָָָ

להיֹות  הּוצר ּכן על ּפרעה. ְְְְִִֵַַַַַֹמׁשמעת
אּולי  ּבּיּׁשּוב, יעמֹוד ׁשּלא צאן. ֲִֵֶַַַֹֹרֹועה
ׁשּמת  הּׁשם לֹו אמר וכאׁשר ְֲִֵֵֶֶַַַַָיּכירּוהּו.
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i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליו הלׁשינּוהם.Lw·ÈÂ «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈

‰LÓ ˙‡ ‚¯‰Ï∑ ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «¬…∆…∆ְְְְְְְִָָָָָֹ
מחרב  "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא – החרב ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבֹו

) ÔÈ„Óּפרעה": ı¯‡a ·LiÂ∑ וּיׁשב" ּכמֹו ׁשם, נתעּכב ְַֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָ
‰a‡¯.יעקב") ÏÚ ·LiÂ∑לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב למד ֲַֹ«≈∆««¿≈ְֲִִֵֶַַַָֹ

הּבאר  על .זּוּוגֹו ְִֵַַ

(æè)äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן ונּדּוהּורב ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.מאצלם ּופרׁש ּברכֹות ∑‡˙ את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְֵֶ
ּבארץ  העׂשּויֹות הּמים .מרּוצֹות ְֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוי מּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)ïzøäî òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬
:íBiä àa−Ÿ©«

(èé)äìc-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã̈¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

(ë)Léàä-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑ ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו הּכיר »»∆¬«¿∆ְִִִֶֶַ
עֹולים יעקב ׁשהּמים ÌÁÏ.לקראתֹו– ÏÎ‡ÈÂ∑ ְֲִִִֶַַַָֹ¿…«»∆

אחת  יּׂשא הּלחם מּכם,ׁשּמא אם "ּכי אמר: דאּת ּכמה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אֹוכל" הּוא .אׁשר ֲֵֶ

Ï„e‡‰טז  ‰‡˙‡Â Ôa Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

Ôep˜¯Ùeיז  ‰LÓ Ì˜Â Ôee„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

„ÔÈיח  ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט  „iÓ ‡·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

ÔÈz˜·Lכ  Ô„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
eÏÈv‰ È¯ˆÓ LÈ‡(יט (ב, ƒƒ¿ƒƒƒ»

לירידת  ּוׁשלׁשים הּמאה ּבּׁשנה נֹולד יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיעם ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמׁשה,

החֹומֹות, ּבין ׁשּנֹולדה אּמֹו, יֹוכבד (ּכי למצרים ּובניו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיעקב

ׁשל  הראׁשֹונה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר ּבלדתֹו). ק"ל ּבת ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

.130 ּבגימטריא – מ"צ 'מצרי': ְְְִִִִֵַַָּתבת

נגאלּו ּבמצרים, ּבניֿיׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר מׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעלֿידי

.210 ּבגימטרּיא – ְְִִַָר"י

"איׁש הּצילנּו".È¯ˆÓוזהּו ְִֶƒ¿ƒִִָ

'התקשרות') מתוך - א עמ' א חלק לזוהר, לוי־יצחק (ליקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ונֹולד  מּפניהם, ׁשּברח ועבדיו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹּפרעה
אמר  אז הּקטן, ּבנֹו ההם ּבּימים ְִֵַַַָָָָָָלֹו
חּייו  ימי ּכל ּכי ּפרעה, מחרב ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוּיּצילני

וּיׁשב  ׁשהזּכיר ואחר מּמּנּו. ירא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהיה
ּכי  יׁשב. לּמה לפרׁש ׁשב מדין, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָּבארץ
הּידּועה, הּבאר לפני יׁשב ְְְְִִִֵֵַַַָָָּבתחּלה
לֹומר  וׁשב .וּיל וגֹו' יעקב וּיצא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכדר

ּבּמקֹום: fhוּיפּגע dxez ְִַַַָ

Ô‰ÎÏe (ÊË.רעּואל ולא יתרֹו הּוא . ¿…≈ְְְִֵֹ
לּׁשם  הּוא מׁשרת ׁשּבּמקרא ּכהן ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹוכל
ה'. וכהני לי, וכהנּו והעד, לעו"ג. ְְְְֲֲִִֵֵָֹאֹו

אפרׁש ּכאׁשר לּׁשם, ּכהן היה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹויתרֹו
fiעֹוד: dxez

e‡·iÂ (ÊÈ.נּו"ן ּכמֹו ויגרׁשּום מ"ם . «»…ְְְֵַָ
הּנֹוסף  הנּו"ן עם הּמּלה ּתתערב ְִִִֵֶַַַָָָֹׁשּלא

ׁשּלא  ּבמ"ם צאנם וככה ְְִֵֶֶָָָָֹֹלעתיד.

נּוני"ן: ׁשני giלהתחּבר dxez ְְְִִֵֵַ
Ï‡eÚ¯ Ï‡ ‰‡·zÂ (ÁÈ אביהן אבי . «»…»∆¿≈ֲֲִִֶ

חֹובב. והּוא חֹותנֹו היה יתרֹו ּכי ְְְִִָָָָָהיה.

וכתּוב  מׁשה. חֹותן חֹובב ּומּבני ְְְִֵֵֶָָָֹוכתּוב
הּמדיני: רעּואל ּבן hiלחֹובב dxez ְְְִִֵֶַָָ

‰¯Ó‡zÂ (ËÈ לא אֹו הֹוסיפּו. הן . «…«¿»ִֵֹ
לּצאן: הם ׁשּדלּו הּמים kהסּפיקּו dxez ְִִִֵֶַַַָֹ

ÂÈ˙Ba Ï‡ ¯Ó‡iÂ (Î האב אבי . «…∆∆¿»ֲִָָ
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(àë)ì äLî ìàBiåäøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
:äLîì Bzá¦−§¤«

i"yx£Ï‡BiÂ∑,(ּכמׁשמעֹו אחרים: (ספרים ּכתרּגּומֹו «∆ְְְְְֲִִֵַַָָ
לֹו: יט)ודֹומה הֹואלנּו",(שופטים "ולּו ולין", נא "הֹואל ְְְְִֵֶַָ

לֹו"הֹואלּתי  נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר". ְְְְְִִִֵַַַָָָ
ּברׁשּותֹו ּכיֿאם מּמדין יזּוז .ׁשּלא ְְִִִִִֶָָֹ

(áë)øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´
ô :äiøëð õøàa éúééä̈¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(âë)íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
íúòåL ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá eçðàiå©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²

:äãáòä-ïî íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ∑ ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ֶֶָָָֹ

לתׁשּועה, יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבמדין,
ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', רֹועה היה ְְְֶֶַָָָָָָֹּומׁשה

יׁשן  ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות CÏÓ.נסמכּו ˙ÓiÂ ְְְִִִַַָָָָָ«»»∆∆
ÌÈ¯ˆÓ∑(רבה יׂשראל נצטרע (שמות ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט והיה ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵַָָָָ

ּבדמם  .ורֹוחץ ְְֵָָ

(ãë)íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà Búéøa-úà¤§¦½¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë)ñ :íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם .נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

È˙כא  ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

‡¯Èכב  ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג  ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד  ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Â¯כה  Ï‡¯NÈ È·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
. להּגאל ּובּקׁשּו זעקּו ׁשּבניֿיׂשראל לאחר ּבאה מצרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיציאת

לצ  צריכים ּבניֿיׂשראל אריכּות . על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אל עֹוק ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּכבר  ּבאמרם הּגלּות, מן ׁשּיֹוציאם לפניו ּולהתחּנן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּגלּות,

ּבּגלּות? אֹותם מעּכבים מּדּוע ׁשּכן, ּומּכיון עבֹודתם, את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָסּימּו

והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אלֹוקים", ל"וּידע ּתביא זֹו ּוזעקה ְְְְֱִִֵַַַָָָָָָָּוצעקה

ּבקרֹוב. גֹואלֿצדק לנּו ְְִֵֶֶַָָיׁשלח

תשמ"ג) שמות פרשת שבת־קודש (משיחת

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

אברהם. אבי אלהי ּכמֹו אב. ְְֱֲִִֵֵַָָָָֹיּקרא
יּקרא  הּבן ּובן .אבּו נבּוכדנּצר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָּגם

ּבני. ּבנֹותיוהּבנים הּבנֹות וככה, ְְְִֵַַַַָָָָָּבן.
ּבלׁשּצר: ּברי ּתפׂשÓ‡iÂ¯ואנּת הּנה . ְְְְְִֵַַַ«…∆ִֵַָ

הזּכיר  ׁשּלא קצרה ּדר ְְִִֶֶֶַָָָֹהּכתּוב
מּדר הּוא ידּוע ּכי לֹו. ְִִִֶֶֶַַָָוּתקראנה

BÏהּסברא: Ô‡¯˜ ּבעבּור זרה, .מּלה ְַָָƒ¿∆ֲִַָָָ
מׁשקלּה: על k`ׁשאין dxez ְִֵֶַָָ

‡ÎÏ‡BiÂ יתרֹו) ׁשם היה לא אּולי . «∆ְִַָָָֹ
הזּכירֹו לא ּכן על רעּואל. ְְִִֵֵֶַֹּבן

akהּכתּוב: dxez ַָ
„ÏzÂ (·Î.¯Ó‡ Èk וזאת מׁשה. . «≈∆ƒ»«ְֶֹֹ

אׁשר  הּכּוׁשית האּׁשה היא ֲִִִִֶַָָָצּפֹורה
הּימים  ּבדברי ּכתּוב ואׁשר ְְֲִִֵֶַַַָָָאמר.
ּכל  ל אֹומר ּוכלל ּתאמן. אל ְְְֲֵֶַַַָָֹּדמׁשה
חכמים  אֹו נביאים ּכתבּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶָָֹספר

ואף  עליו. לסמֹו אין הּקּבלה, ְְִִִֵַַַָָָָמּפי
הּדעת  ׁשּמכחיׁשים ּדברים ּבֹו יׁש ְְִִִִֵֶַַַַָּכי
ספר  וגם זרּבבל. ספר וככה ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּנכֹונה.

להם: ודֹומה הּדני bkאלּדד dxez ְְִֶֶֶַָָָ

ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ (‚Î יּוכל עּתה . «»»∆∆ƒ¿«ƒַַָ
עׂשּו ויׂשראל מצרים. אל לׁשּוב ְְְִִִֵֶֶַָָָֹמׁשה

ׁשהיּו הזּכיר יחזקאל ּכי ְְְְִִִֵֶֶָָּתׁשּובה.
ּכן  על מצרים. ּגּלּולי עֹובדים ְְְִִִִִֵֵֵַַָיׂשראל
עבדּוהּו, לא אׁשר ותחת הּׁשם, ְֲֲִֵֶַַַָָֹענם

אכזרים: ckעבדּו dxez ְְִַָָ

ÚÓLiÂ („Î ׁשהּגיע וּיזּכֹור טעם . «ƒ¿«ְִִִֶַַַַ
dkקץ: dxez ֵ

‡¯iÂ (‰Î עֹוׂשים הּמצרים ׁשהיּו החמס . ««¿ְִִִֶֶַָָָ
ּבּסתר:Ú„iÂּבגלּוי. העׂשּוי .` dxez ְָ«≈«ֵֶֶַָ
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âטבת י"ח רביעי âיום

â(à)ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéäìûä̈«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨
i"yx£¯Á‡¯a„n‰∑ אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם .על «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

(á)äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑:ּכמֹו אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, ּבׁשלהבת ¿««≈ְְְִֵֵֶֶֶַ
הּׁשמים", יח)"לב ב ּתתמּה(שמואל ואל האלה". "ּבלב ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, טז)על אמלה (יחזקאל "מה ֲֵֵֶַַַָָָָֻ

"לּבת.‰q‰ CBzÓ∑עּמֹו" מּׁשּום אחר, אילן ולא ִֵָƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ
בצרה" ּבּה",∑‡Ïk.אנכי עּבד "לא ּכמֹו נאכל, ְִָָָֹÀ»ְֱֶַָָֹֻ

מּׁשם" לּקח ."אׁשר ֲִֶַָֻ

¯a‡א  È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ¯ ¯ÙL ¯˙·Ï ‡Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

:·¯BÁÏ ÈÈ„«¿»¿≈

‡M˙‡ב  ˙È·B‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a ¯Úa ‡q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות
אחד! ּגדי על אפילּו לוּתר ְְֲִִֵֵֶַַָאין

רֹועה" היה "ּומׁשה ּבפרׁשתנּו הּפסּוק א)על ּב'ׁשמֹות (ג, איתא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ב)רּבה' ב, אמרּו(פרשה ּבּצאן, אּלא הּקּב"ה ּבחנֹו לא "מׁשה ְְֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

יתרֹו ׁשל צאנֹו רֹועה עליוֿהּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ּכׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹרּבֹותינּו

ּכיון  לחסית, ׁשהּגיע עד אחריו ורץ ּגדי, מּמּנּו ּברח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,

לׁשּתֹות, הּגדי ועמד מים, ׁשל ּברכה לֹו נזּדּמנה לחסית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע

היית  ׁשרץ יֹודע הייתי לא אני אמר אצלֹו, מׁשה ׁשהּגיע ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכיון

אמר  .מהּל והיה ּכתפֹו, על הרּכיבֹו אּתה. עיף צמא, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָמּפני

אּתה  חּיי ּכ ּבׂשרֿודם, ׁשל צאנֹו לנהג רחמים ל יׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּקּב"ה

יׂשראל". צאני ְְִִִֵֶָֹּתרעה

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת מּזה ההֹוראה לבאר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָויׁש

רּבה' ּב'אסּתר איתא ד)ּדהּנה ט, ׁשל (פרשה רחמיו "נתּגלּגלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּוטלאים, ּכגדיים ׁשֹומע ׁשאני הּזה ּגדֹול ּקֹול מה ואמר . . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה

קטּני  . . עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמר: הקּב"ה, לפני רּבנּו מׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעמד

ׁשל  ּתינֹוקֹות אּלּו "עּמ "קטּני על קאי ּדגדיים ונמצא ."ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָעּמ

רּבן. ֵַָּבית

יׂשראל, ׁשל רֹוען רּבנּו, ׁשּמׁשה ּכמֹו אלינּו: ההֹוראה היא זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל

הּגדי  להחזיר ׁשּביכלּתֹו ּכל ועׂשה אחד, ּגדי על אפילּו וּתר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ילד  אף על לוּתר ׁשאסּור אלינּו, ּבנֹוגע ּגם ּכן הּצאן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלעדר

ּכל  לעׂשֹות צריכים העדר, מן ׁשּבֹורח "ּגדי" רֹואים ואם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָיהּודי,

ל"צאן  הּילד את להחזיר ּכדי ּובמסירּותֿנפׁש ׁשּביכלת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹמה

ֳִָקדׁשים".

ת  השבועות דחג ב' יום התוועדות ש"מ)(על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰·¯Á ÌÈ‰Ï‡‰ ¯‰ ּכתב ‡) ּככה . «»¡…ƒ…≈»ַָָָ

ׁשּלא  החם מרב חרבה וטעם ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹֹמׁשה.
מּמצרים  קרֹוב הּוא ּכי ּגׁשם, ׁשם ְִִִִֶֶַַָָָירד
מׁשה. ּדּבר ּכאׁשר ימים ׁשלׁשת ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹּדר
אין  ּכן על רחֹוק, ׁשהּיאֹור ְֲֵֵֶַַַָּובעבּור

הּיבׁשּות: ּבֹו ותגּבר  לחה aׁשם dxez ְְְִֵַַַָָ
‡¯iÂ אׁש,·) ּבלּבת מפרׁשים יׁש . «≈»ְְְִֵֵַַָ

ּפרּוׁשֹו ּכי ּבעיני והּנכֹון אׁש. ְְְִֵֵֵֶֶַַַָּבלהבת
אמּולה  מה מצאנּו כן ּכי האׁש, ְֲִֵֵֶָָָָָּבלב

א  ור' .ּכן,לּבת היה אּלּו אמר דנים ְֲִִִֵֵַָָָָָ

ּכמֹו הלמ"ד, ּתחת ּבחירק ּבלּבת ְְְִִֵֶַַַַָָָהיה
ּוכגּנה  ׁשכח והּנה אגֹוז. ּגּנת ְְֱִִֵֶַַַָָאל

ּתצמיח: הּגאֹון ‰q‰זרּועיה אמר . ְִֵֶַַָ«¿∆ַַָָ

סנה. ׁשֹוכני ּורצֹון קֹוץ. מין זה ְְְִִִֶֶּכי
ור' הּנכּבד. הּׁשם על והּטעם ְְְִִֵַַַַַַַָָׁשמים
ּבּסנה, ׁשּׁשכן הּכבֹוד אמר ְְֶֶַַַַָָָָיׁשּועה
ׁשֹוכני  יּקרא אי ּכי נכֹונה ּדּבר ְְְִִִִֵֵֵָָֹולא

על  נאמר לּמה ועֹוד אחד. רגע ְֱֶֶֶַַַַָָָעל
ׁשמים  עֹוׂשה ּכן ואינּנּו ּפעל ְְִִֵֵֵֶַַַָֹּגזרת
ּתמיד  עֹוׂשה הּוא הּׁשם ּכי ִִֵֶֶַָָָוארץ.
ועֹוד, אדם. מּפי הּיֹוצא ּכהגה ְֲִִִֵֶֶַַַָָּומעמיד
הזּכיר  מגד, ּכל ׁשהזּכיר ְְִִִִֶֶֶַַָאחר

טעם  מה ועֹוד הּׁשם. רצֹון ְְֲֵַַַַַָָּבאחרֹונה
ראּוי  היה ועֹוד .הּמלא זה ְְְְִֶַַַָָָָלהזּכיר

ּולפי  הּידּוע. ּבּסנה ׁשֹוכני ְְְְִִִֶַַַָלהיֹותֹו

והּוא  הּוא, אחד סנה ּכל ּכי ְְְִִֶֶַָָּדעּתי
ּבלׁשֹון  היא וככה יבׁש, קֹוץ ְְִִִֵָָָמין
הּסנה. ּבעבּור סיני הר וככה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָיׁשמעאל.
רצֹון  סנה. ׁשֹוכני ּורצֹון ּפירּוׁש ְְְְִֵֵֶָוכן

ׁשהּוא  הּסנה. ּבמקֹום הּׁשֹוכן ְְְִֵֵֶֶֶַַַׁשּיבּקׁש
הּׁשם  ׁשּיעׂשה ּתמיד ּומבּקׁש ְֲִֵֵֵֶֶַַַָּדֹורׁש
ּבּה ׁשֹוכן ׁשהּוא ארצֹו וילחלח ְְְִֵֶַַַָרצֹונֹו
ׁשּיהא  עד ּוסנה. יבׁש מקֹום ְְְֵֶֶֶֶַָָֹׁשהיה
מלּוחלח. רוה ּכגן והיתה הרוּוי ְְְְְֶַָָָָָָָּבּה

ּכי  הּדעת, ּבה"א הּסנה מּתֹו ְְְִִִֵֶַַַַַוהֹודיע
ּובֹוער  הּתֹורה. ּבכתבֹו מׁשה ּדברי ְְְִֵֵֵֶַָָֹהם

ירם וביעי
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:äðqä øòáé-àì òecî äfä ìãbä©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹
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(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî EE ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½
Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä ék¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤

:àeä«
i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ הּמקֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiåéýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬
èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå ÷çöé¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«

ÂÊÁ‡ג  ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ Èt˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד  dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ Èt˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡‡¬»

˙˜¯·ה  ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ CÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡·¯‰Ìו  ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּבֹוערה, אׁש ּכי הּיֹוצאים. ְְִִִֵֵֵַַָָמהּפעלים

ּתבער  ּכאׁש והעד, אכלה. אׁש ְְְְְִֵֵֵַָָֹּכמֹו
ּבֹוער  ּבּסנה ׁשהיה האׁש והּנה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָיער.
ׁשּלחּו ּכמֹו זה ּכי סביביו, אׁשר ְְְֲִִִֶֶָָּכל
ּבאׁש. ּבֹוער ההר וככה .מקּדׁש ְְִֵֵֵֶָָָָָָָּבאׁש

ּפעּול. ּכמֹו הּתאר ׁשם אּכל ְִֵַַַָָֹֻּומּלת
מאּת לּוקח אֹותי ּתראה אם ְְִִִִֵֶָָָוכמֹוהּו
הּיּוּלד. לּנער וככה, קמּוץ. ְֶַַַַָָָָׁשהּוא
ואּלה  האדם. ּבני יֹוקׁשים ְְְִֵֵֶֶָָָָּכהם

ּכן  על יֹוצאים. הם ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶַַַָהּפעלים
רק  ּכמֹוהם. איננה מֹועדה ְְֵֶֶֶֶַָָָורגל
ּכמֹו והיא חֹולם ּתחת ְְִַַַָֻהּׁשּורק

bּפֹועלת: dxez ֶֶ
‡ ‰¯eÒ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ּגזרה ‚) . «…∆…∆»»»ְִָ

היה  מ"ם, אחריה ּבא אם ֱֲִֵֵֶַָָָסר,
אֹומר  הּוא מּמּני. סּורּו ּכמֹו ְְִִֵֵֶָלמרחֹוק,
אל  אחריה ואם מּמּני. רחקּו ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָלהם
ּכמֹו הּדבר. ּתהפ נקּודֹות, ְְְְֵַַָָָֹּבׁשלׁש

אלי, ּובא מּמקֹומ סּור אלי, ְְִֵֵַַָֹסּורה
מקֹום  אל ויקרב מּמקֹומֹו ְְְְִִֶֶַָׁשּיסּור

‰הּסנה. ˙‡ÏB„b‰ ‰‡¯n אֹות זה . ְֶַ∆««¿∆«»ֶ
על  הּׁשם ׁשעׂשה ּבּתֹורה ּכתּוב ִֵֶַַַָָָָראׁשֹון

וזה  לֹו אמר ּכן על מׁשה. נביאֹו ְְְִֵֵֶֶַַָֹידי

ואמר  .ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ְְְְִִִַַָָָֹל
נמׁשל  האֹויב ּכי האֹות, זה טעם ְִִֵֶֶֶַַַָָיפת
לא  ּכן על לסנה, ויׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶַָֹלאׁש,

cיבער: dxez ְִַ

'‰ ‡¯iÂ ּבּסֹוף.„) מׁשה ּדברי אל ּגם . ««¿ְִֵֶֶַַֹ
ּכי  ּכדר הּנכּבד, ּבּׁשם הּמלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָונקרא
וכ אפרׁשנּו. וׁשם ּבקרּבֹו, ְְְְְְֲִִֶָָָׁשמי
ּכתּוב  וׁשם לגדעֹון, ׁשּנראה ְְְְְִִֶַַָָָָהּמלא

סר  ּכי ראה הּׁשם אֹו ה'. לֹו ִֵֶַַָָָֹוּיאמר
אליו, לקרא הּמלא את וצּוה ְְְְִִִֵֶַַָָָֹלראֹות,
אינּנּו הּׁשם וזה אלהים. מּלת ּכן ְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹעל
אפרׁש, ּכאׁשר ּתאר, ׁשם רק העצם ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשם
ולא  ּגּוף ׁשאינֹו קדֹוׁש ּכל ּכֹולל ְְֵֵֶָָֹוהּוא

ּדי  אלהין להן ּכּכתּוב ּבגּוף. ְֱִִֶַַָָָֹּכח
ׁשהּוא  איתֹוהי לא ּבׂשרא עם ְְְִִִִֶָָֹמדרהֹון
הּוא  הּזה ּבּמקֹום אלהים והּנה ְֱִִֵֶַַַָֹהּגּוף.

הּנזּכר: הּמלאd dxez ְְִַַַָָ

ÌBÏ‰ ·¯˜z Ï‡ ¯Ó‡iÂ הּטעם,‰) . «…∆«ƒ¿«¬ַַַ
הּסנה  אל ּתקרב ואל ּבמקֹומ ְְְְְֲִִֶֶַַַֹעמד
הלֹום  עֹוד הבא וככה, האׁש. ְֲֲֵֶָָָָָׁשּׁשם
ּכי  ּגע. ּכמֹו נּו"ן. חסר ׁשל ְִִִֶֶַַֹאיׁש.ּומּלת

רּבים: ּגֹוים ונׁשל מּגזרת eהּוא dxez ְְִִִִַַַָ

È‰Ï‡ ÈÎ‡ ¯Ó‡iÂ (Â ׁשהזּכיר אחר . «…∆»…ƒ¡…≈ְִִֶַַ
אברהם  הם ּכי ּפירׁש אבי ְֱִִִֵֵֵַָָָֹאלהי
הּוא  ּכי מאברהם והחל יעקב. ְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹיצחק
מזּבח  לבנֹות ה' ּבׁשם לקרא ְְְְִִִֵֵֵֵַֹהחל

עֹובדים  היּו אחיו וגם אביו ּכי ְְִִִֵֶַַָָָלּׁשם.
הזּכיר  ולא הּׁשלׁשה אּלה והזּכיר ְְְְְִִִִֵֶַָֹֹע"ג.
ּוקהת  לוי ׁשהם אליו הּקרֹובים ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹׁשלׁשה
היּו ׁשהזּכיר הּׁשלׁשה ּכי ְְְְִִִֶַַָָָֹועמרם,

הּׁשלׁשה  ּכי ועֹוד, לבּדם. ְְְְִִִַַָָֹנביאים
ואין  יׂשראל, לכל אבֹות הם ְְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשהזּכיר
יׂשראל. ּכל ּכנגד מׁשה ּכי ּכֹולל, ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹלוי

אנ  למׁשה אבי,ּוכׁשאמר אלהי כי ְְֱִִֵֶֶַָָָֹֹֹ
למׁשה  ּכי יׂשראל, לכל אמר ְְְְִִִֵֶַָָָֹּכאּלּו

ּבמקֹומם: ÂÈtידּבר ‰LÓ ¯zÒiÂ. ְְִֵַָ««¿≈…∆»»
ּפנים  אל ּפנים אלהים ראיתי ּכי ְֱִִִִִִֶֶֶָָָֹּכדר
מּׁשער  העין וׁשער נפׁשי. ְְִִִִֵַַַַַַַָָוּתּנצל
ּתמּונֹות  יראה אחד ּברגע ּכי ְְְִִִֶֶֶַַַָָהּׁשמים,

ּככה  ואין קרֹובֹות, עם רחֹוקֹות ְְְִֵַָָרּבֹות
ּובעבּור  והּיד. והח ואף האזנים ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָׁשער

ּפניו: הסּתיר fיראתֹו dxez ְְִִִָָָ
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:åéáàëî-úà¤©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑,מכאֹוביו את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני העלמּתי .ולא ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

(ç)Bìéväì ãøàå|õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà Láãe§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäå§©«¦¦−§©§¦«

(è)-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
:íéøönî ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑ ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשם ?ואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

(àé)Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ‡ ÈÓ∑ חׁשּוב אני עם מה .הּמלכים לדּבר ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם ואף ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַָ

ּזכּו ואֹוציאם מה נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.מּמצרים? ְִִִַ

ÈnÚז  „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

„È‡¯ˆÓח  ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚk¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט  ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י  ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡ÏÈÊיא  È¯‡ ‡‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡iÂ (Ê ּבלׁשֹון ידּבר הּׁשליח . «…∆ְְִִֵַַַָ

וטעם ¯‡È˙Èׁשֹולחֹו. החמס ¯‡‰ ְְַַ»…»ƒƒֶָָ
ּבני  יראּוהּו ׁשּלא ּבּסתר להם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּנעׂשה

רֹואהּו. אני ˆÌ˙˜Úאדם, ˙‡Â. ֲִֵָָ¿∆«¬»»
ׁשמעּתי. אני הּכל ְְֲִִִֶַַָֹׁשּׁשֹומעים,

אני  ּבלּבֹו, ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶַַוהּמכאֹובים
gידעּתי: dxez ְִַָ

„¯‡Â (Á הּׁשמים היֹות ּבעבּור . »≈≈ֱֲִַַַָ
ּכבֹודֹו מלא והּׁשם הארץ, מן ְְְְִִִֵֶַָָָֹנכּבדים

ּבאֹות  הּגזרֹות ּכל ּכי ּבעבּור רק ְֲִֵַַַַָָֹהּכל,
ועֹוד, וארד. מּלת ּכן על הּׁשמים, ְִִִֵֵֵַַַַָָמן
יכלת  ואין עצּומה הּמלא מעלת ְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹּכי
ּכן  על הּׁשמים, אל לעלֹות ְֲִֵֶֶַַַַָֹּבמׁשה

עּמי: להּציל וארד .B˙BÏÚ‰Ïeמּלת ְִִִֵֵַַַָ¿«¬

ּבמקֹום  ּדר אני ּכאׁשר ּכי וארד. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגד

עליֹון  ׁשהּוא ּבמקֹום אׁשּכנם ּכן ְְְְֲֵֵֶֶֶַָעליֹון,
וככה  ,הּמלא ּדברי ואּלה הארץ. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּכל
הּנה  ארץ. ּבמתי על ירּכיבהּו ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָּכתּוב
ארץ  אל ּבעני ׁשם ׁשהם מארץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹיצאּו

הּוא  ּכי הּגרּגׁשי הזּכיר ולא ְְְִִִִִַָָֹטֹובה.
ראּויה, ׁשאלה והּנה הּׁשבעה. מן ְְְְִִִֵֵַָָָָָקטן
לּמה  ּכנען, ּבני ּגֹוים ׁשהּׁשּׁשה ְְִִֵֶַַַַַָָָאחר
הארץ  ּכל ּכי והּתׁשּובה הּכנעני. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָהזּכיר

הּכֹולל  הּׁשם הּוא ּכי ּכנען ארץ ְִִֵֵֵֶֶַַַָָּתּקרא
צידֹון. הּוא והּפריזי הּמין. ְְִִִִֶַַׁשהּוא
מעּטים, הם הּנזּכרים ּבנים ְְְִִִִֵַַָָָּוׁשאר

הּכנעני: ּבמּלת הּכתּוב hּוכללם dxez ְְְֲִִַַַַָָָ
‰p‰ ‰zÚÂ (Ë ּבני צעקת הּנה טעם . ¿«»ƒ≈ְֲִֵֵַַַַ

וטעם ּתׁשּובה. ׁשעׂשּו Ì‚Âיׂשראל ְְְִֵֶַַָָָ¿«
ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡¯.עליהם ׁשהזידּו . »ƒƒ∆«««ֲִֵֵֶֶ

א  ּבּדבר ּכי יתרֹו, אמר זדּווככה ׁשר ְְֲִִֶַַָָָָָָ
iעליהם: dxez ֲֵֶ

‰ÎÏ ‰zÚÂ (Èּבׁשליחּותי .dkl y"nk) ¿«»¿»ְִִִ

(jgly` xy`a:ּפרעה i`אל dxez ְֶַֹ
¯Ó‡iÂ (‡È.ÈÎ‡ ÈÓ ּבין הפרׁש אין . «…∆ƒ»…ƒְֵֵֵֶ

ּככה  עּמדי. עּמי ּכמֹו אנכי, ּובין ְֲִִִִִִֵָָָָֹאני
אּתה. ּגם אני ּגם הּלׁשֹון ּדר ֲִֶֶַַַַָָָָמצאנּו

אן  מּגזרת הנּו"ן ּבהתּבּלע ְְְְִִִֵֶַַַַַָואּתם
אּולי  המדּבר. יּכיר הּמקֹום ּכי ְְֲִִֵֶַַַַַַָהלכּתם.
על  ,אנ מּגזרת הּדר זה על ְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹאנכי
ועּתה  לֹו ׁשאמר ּובעבּור .נחׁשּת ְְְֲֵֶֶֶַַַָָֻּדר
הּנה  הׁשיב ּפרעה, אל ואׁשלח ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹלכה
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(áé)éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−
ézçìLïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ

:äfä øää ìò íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑,ראׁשֹון על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ִִֵַ

ּכי  אנכי "מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹראׁשֹון,
"ּכי  מּׁשּלי: ּכיֿאם היא, ׁשּל לא ּפרעה", אל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹאל
ל" ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה" ,עּמ ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאהיה

ׁשלחּתי"האֹות  אנכי ּבׁשליחּותי ּכי ּוכדאי ותצליח ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָֹ
ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאני
מה  וׁשּׁשאלּת: נּזֹוק. ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאּכל,
יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּזכּות
על  הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי זֹו, הֹוצאה על ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלי

חדׁשים  ׁשלׁשה לסֹוף הּזה ּדבר ההר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה" ,עּמ אהיה "ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָאחר:
,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה על האֹות" ל"ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ
הּזה, ההר על אֹותי ּתעבדּון מּמצרים, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכׁשּתֹוציאם
ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתקּבלּו

מצינּו: זה לׁשֹון לז)ודּוגמת האֹות (ישעיה ל אכֹול "וזה ְְְְִֶֶַָָָָ
סנח  מּפלת וגֹו'", ספיח לאֹות הּׁשנה ל ּתהיה ריב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ואני  מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם – אחרת הבטחה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
הּספיחים  אבר. ְֲִִֵַָ

(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
éðçìL íëéúBáà éýìà íäì ézøîàå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«

CÏיב  ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

Èaיג  ˙ÂÏ È˙‡ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ ÈÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡≈«¿

ãקודש משיחות ãנקודות
הּגלּות  ּבצרת אּתנּו נמצא ְְִִַַַָָָָָָהּקּב"ה

:Ì‰Ï‡ ¯Ó‡ ‰Ó BÓMŒ‰Ó ÈÏŒe¯Ó‡Â(יג (ג, ¿»Õ¿ƒ«¿»…«¬≈∆Õ

מפרׁשים ּתמהּו ועוד)ּכבר ספורנו רמב"ן, ידע (רשב"ם, לא וכי , ְְְְְִִַָָָָֹ

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ּובארּו הּנה? עד הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

יבֹוא  ׁשּכאׁשר מׁשה היה ּדחֹוׁשׁש אחר, ּבאפן זה לבאר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹויׁש

עני  את ראיתי "ראה הּקּב"ה ּדברי את להם וימסר יׂשראל ְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹלבני

גֹו'" להּצילֹו וארד גֹו' ׁשמעּתי צעקתם גֹו' ז עּמי ג, (פרשתנו ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ

עצּומה:ואילך) קׁשיא יׂשראל לבני ְְְְֲִִֵֵֶָָָֻֻּתקׁשה

- קׁשה ּבעבֹודה  עבדּו עּתה, עד ּבמאד סבלּו יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהרי

ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזר ּופרעה ,ּפר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹעבֹודת

כב) א, ורֹוחץ (פרשתנו רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט ׁש"היה ועד ,ְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

כג)ּבדמם" ב, פרשתנו ׁשמֹו",(רש"י "מה להם, יקׁשה ּכן ואם , ְְְְִֵֶֶַָָָֻ

צרֹותיהם  לֹו ונֹוגעים נאקתם, את ׁשמע אבֹותיכם" "אלקי ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאם

על  (הּמֹורה הּקּב"ה ׁשל מּׁשמֹותיו "ׁשם" איזה יׂשראל, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

עּתה, עד כ"כ לסּבֹול מקֹום ׁשל לבניו יניח מעלה) ׁשל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהנהגה

מּצרתם? ּכביכֹול ְְְִִִֵַָָָָויתעּלם

ּכלׁשֹון  ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָועל

ׁשאר  ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם "אהיה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹרׁש"י

הּכתּוב וכלׁשֹון ט)מלכּיֹות", סג, צר",(ישעי' לֹו צרתם "ּבכל ְְְְִַַָָָָָָֻ

אּלא  יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּגם

ּגלּותם. ּבצרת אּתם ונמצא ּכביכֹול, "צר" לֹו ְְְְִִִַַַָָָָָָּגם

ע  עד לסּבל הּקּב"ה להם ׁשהּניח היה וזה ׁשּלא מּׁשּום אינֹו כׁשו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

. . וי"ו חסר - לעלם ׁשמי ׁש"וזה מּפני ּכיֿאם ח"ו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹאּתם

ּככתבֹו" יּקרא ׁשּלא וברש"י)העלימהּו טו ג, ׁשל (פרשתנו ׁשׁשמֹו , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

נסּתרים, רחמים ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּקּב"ה

רחמיו. ּפעלּו אז ׁשּגם וּדאי ֲֲֲֶַַַַָָָָאבל

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 19 עמ' כו כרך לקו"ש (ע"פ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּובעבּור  ּגדֹול. מל והּוא רֹועה ְֲֲִֶֶֶַָאני
ׁשאּוכל  אנכי מי הׁשיב והֹוצא, ְִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשאמר
ּבני  ׁשהם ּגדֹול ּגֹוי ְְִֵֵֶָלהֹוציא

aiיׂשראל: dxez ְִֵָ
¯Ó‡iÂ (·È וּתבא .עּמ אהיה אני «…∆ְְֲִִֶֶָָֹ

יׂשראל. ּבני את ותֹוציא ּפרעה ְְְְִִֵֵֶֶַָֹאל

.ׁשלחּתי אנכי ּכי אֹות ל נתּתי ְְְְִִִִִֵַַָָֹוהּנה

ההר  על ׁשּיעבדּוני להֹוציאם ְְְִִֶַַַַַָָָוטעם

הּמראה  זה ּבֹו ל ׁשהראתי ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַהּזה,
הּמֹוציא  אֹומר, הּכתּוב וכ ְִֵַַַָָָהּגדֹול.
לכם  להיֹות מצרים מארץ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָאתכם

ּדר לפרעה מׁשה אמר וכן ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹלאלהים.
לה' וזבחנּו ּבּמדּבר נל ימים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹׁשלׁשת
מצרים  ּבין הּמהל זה ּכי ְֱֲִִִֵֵֶַַַָֹאלהינּו.
יׂשראל  רק סיני, הר ּובין ְְִִִֵֵַַַַַָהּקדמֹונּיֹות

ּפלׁשּתים. ארץ ּדר הלכּו לא ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹּבצאתם

ימים  אחד ּבמקֹום יׁשבּו ּכי ְְְִִֶָָָָועֹוד,
מׁשה  ׁשאמר וזהּו אפרׁש. ּכאׁשר ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹרּבים
עֹולֹות  וּיעלּו ההר ּתחת מזּבח ְֲִִֵֶַַַַַַָָוּיבן

עם  ּברית ּכרת אז ׁשלמים, ְְְְִִִִַַָָָוּיזּבחּו
יהיה  והּוא לעם, לׁשם להיֹותם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

לאלהים: לbi dxez ְִֵֹ
¯Ó‡iÂ (‚Èּׁש מה מׁשה ּבּקׁש עּתה ם . «…∆ִֵֵֶַַָֹ

אל  ּבּׁשם ּכי מּׁשמֹותיו. ליׂשראל ְְְִִִֵֵֵַַָָֹיאמר
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(ãé)äéäà øLà äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®
éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑",זאת ּבצרה עּמם אהיה" ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְִֶֶָָָֹ

מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה" ט)"אׁשר .(ברכות ְְְְְֲִִֶֶֶַָָֻ
להם  מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו לפניו: ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאמר
אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָצרה

וגֹו'" תאמר רבה)'ּכה חלילה,(שמות ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְִִִֶַָָֹֹֹ
ּכי  ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה

היתה  ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת מחׁשבּתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
למׁשה  אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּדעּתֹו
אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלבּדֹו
יׂשראל  לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם
יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכּדברים
ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת, ּפעם .אהיה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
éýìà íäøáà éýìà íëéúáà éýìà ýåýé ìàøNé¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé éýìàå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

Ó‡Â¯יד  ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈz Ô„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

È·Ïטו  ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּבּׁשם  רק אֹותֹות, יעׂשה לא ֲֵֶַַַַַֹׁשּדי

היתה  קּבלה ּכי יׁשּועה ְְְְִִַַָָָָָָהּנכּבד.וא"ר
ליׂשראל  הּמֹוׁשיע ּכי מאבֹותם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָליׂשראל
וכאׁשר  נׁשמע. ׁשּלא חדׁש ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹּגּלה
מאּור  הֹוצאתי אׁשר ה' אני ֲֲִִֵֵֶָָראה

מׁשה. ּדברי הם ּכי ּבֹו ּפירׁש ְְִִִִֵֵֵֶַֹּכׂשּדים.
ּבתחּלת  הּנה ּכי נכֹונה. ּדּבר ְְְִִִִִֵֵַָֹולא
ּכתּוב  אין ּבראׁשית, ּבפרׁשת ְְִֵֵַַָָָָהּתֹורה
לעׂשֹות. עד אלהים, רק הּנכּבד ְֱֲִִֵַַַַַָֹהּׁשם
אלהים. ה' ּכתּוב והלאה ְֱִִָָָָָֹּומּׁשם

לבּדֹו. הּׁשם ּכתּוב קין ְִִֵֶַַַַָּומּׁשּנֹולד
ׁשם  מׁשה ּבדברי יּמצא לא ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹּולעֹולם
ּבמקֹום  רק הּנכּבד. הּׁשם רק ְְֱִִֵַַַַָָֹאלהים,
אל  העּתירּו ּפרעה ׁשאמר ּבעבּור ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹאחד

אמר  אז אלהים. קֹולֹות מהיֹות ורב ְְֱִִַַָָֹה'
עֹוד  יּמצא ולא אלהים ה' מּפני ְְֱִִִֵֵֶָֹֹֹמׁשה

ּככה: הּתֹורה ciּבכל dxez ְַָָָָ
‰È‰‡ ¯Ó‡iÂ („Èּפרּוׁשֹו .¯L‡ «…∆∆¿∆ֵ¬∆

‰È‰‡.ּכאלהים ּדוד ּובית ּכמֹו . ∆¿∆ְִִֵֵָֹ
והּוא  לפניהם. ה' ּכמלא ְְְְְֲִֵֶַַַָואחריו,

ּכאלהים: ehּפרּוׁש dxez ִֵֵֹ
„BÚ ¯Ó‡iÂ (ÂË והּוא אחר, ׁשם . «…∆ְֵֵַ

לׁשֹון  על האחד רק הראׁשֹון, ְִִֶַַַַָָָמּטעם

מדּבר. ׁשאינֹו יחיד לׁשֹון וזה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָהמדּבר,
הם  ׁשמֹות הּׁשלׁשה ואּלה יּה. ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹּומּגזרת
מה  ל אפרׁש ועּתה העצם. ְְְֲֵֶֶַַָָָׁשמֹות

האֹותּיֹות. אּלה וטעם העצם, ׁשם ְִֵֵֶֶֶַַַַָָטעם

אינֹו ולּמה הּנכּבד, הּׁשם סֹוד ְְְִֵֵַַָָָָּוקצת
הּמחּבר. אברהם אמר ּככתבֹו. ְְְְִִֵַַַַָָָָָנקרא
ליסֹוד  ּכי להארי הֹואלּתי נא ְְֲִִִִִֵַַָהּנה
העצם  ׁשם ּכי ּדע .צרי אני ֲִִִֵֶֶַָָָמּוסד

לקֹוראֹו ּולסימן לאֹות הּמּוׂשם ְְְְִַָָהּוא
הּנקרא. עצם מקֹום ְְְְִֶֶַָֹּולׁשומעֹו,
העצם  ׁשם יּבדל ּדברים ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּובארּבעה
הּתאר  ׁשם ּכי האחד הּתאר. ִִֵֵֶַַַַָָֹֹמּׁשם
חכם  אם ּבני. חכם ּכמֹו מּפעל, ְְְִִִִַָָָָָֹנגזר

ּתחּכם  למען עבר. ּפעל .ְְְִֶַַַַָָֹלּב
ׁשם  כן ולא עתיד. ּפעל ,ְְֲִִֵֵֶַַָֹֹּבאחרית
מּמּנּו יגזר לא אברהם ּכמֹו ְְְִִֶֶֶַָָָֹֹהעצם
עצם  ׁשם ׁשּיׁש אע"פ עתיד. אֹו ִֵֵֶֶֶָָָעבר

אמר  לא יצחק, ּכמֹו מּפעל, ְְְִִִֶַַָָָֹֹׁשּנגזר
אינּנּו עצם ׁשם ּכי איצחק ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹיצחקּתי
ׁשם  חכם ׁשּתחּבר הּב' והּדבר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּבמקרה.
לֹומר  יּתכן ולא חכמים. ותאמר ְְֲִִֵַַַַָָֹֹֹהּתאר

יאמר  ולא העצם, ׁשם ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמאברהם
ר  מּיׂשראל על ולא אברהמים ּבים ְְְְִִִִֵַַַַָֹ

ׁשני  ׁשם היה א"כ העצם, ׁשם ְֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא
יאמר  רק יׂשראלים. יאמר לא ְְֲִִִֵַַַָֹֹֹאנׁשים
יׂשראל  אל אחד איׁש ּכׁשיתיחס ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּככה

ׁשם  הּׁשליׁשי, והּדבר הּמין. ׁשם ְְִִִֵֵֶַַַָָׁשהּוא
הּדעת, ּבה"א מבאר יהיה לא ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹהעצם
חכם  מן ּכי הּתאר. ׁשם יבאר ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹּכאׁשר

האברהם  יאמר לא והּנה החכם, ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֹיאמר

אמר  ּבמּלת טענה ואין ְְְֲִִֵַַַַָָָהּיצחק.
ׁשם  רק העצם, ׁשם אינּנּו ּכי ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהּקהלת,
והאדם  ּבֹו. ׁשּנקהלת לחכמה ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹּתאר
הּוא  ּכי סֹוד, לֹו ויׁש ּתאר ׁשם ְִֵֵַֹהּוא

הּיחס. ּבעבּור המנּׁשה ּומּלת הּמין. ְֲִִֵֶַַַַַַַַׁשם
יסמ לא העצם ׁשם הרביעי, ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹוהּדבר
חכם  ּכמֹו הּתאר, ׁשם יּסמ ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹּכאׁשר
העצם  ּכי הּדֹור. יצחק יאמר לא ְִִֵֶֶַַָָָֹֹלבב.
אהיה, מּלת ּככה והּנה ּבעצמֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָעֹומד

ּכי  אֹותּיֹות, מד' הּנכּבד הּׁשם ְִִִִֵַַַָּגם
ה' מצאנּו והּנה העצם. ׁשמֹות ְְְִֵֵֶֶֶָָָׁשניהם
צבאֹות  ּכי לֹומר רּבים והצרכּו ְְְְְִִַַָָֻצבאֹות,
ּבּצבא  אֹות הּוא אֹו הּוא. העצם ֵֶֶַָָָׁשם

אלהי  הּנה ּכי יּתכן, לא וזה ְֱִִִֵֵֵֶֶָֹֹׁשּלֹו.
אם  ּכי ּתמצאּנּו, לא ּולבּדֹו ְְְִִִֶַַָָֹהּצבאֹות,
ה' הּנכּבד הּׁשם עם אֹו אלהים ְֱִִִִֵַַָֹעם
אלהים  ה' ּבעיני יקׁשה ואל ְְְֱֱִִִֵֶֶַֹֹאלהים.

עֹודד  והּנבּואה ּכדר הּוא ּכי ְְְְִֵֶֶַָָצבאֹות,
עֹומד  עד ׁשֹוכן ׁשהּׁשם ּבעבּור ֲִֵֵֵֶַַַַָהּנביא
ּפעם  ּכן על עֹומד, הּכל ּובֹו ְֵֵַַַַַֹלבּדֹו,
ּדר על ּתאר, ּכמֹו הּׁשם זה ְֵֶֶֶַַַֹהּוא
והּטעם, עּמֹו. מׁשה עֹולם ימי ְְְִֵֶַַַַַָֹֹוּיזּכר

אלהים  ה' ּכן על הּמעמיד. ֱֲִִֵֶַַַֹׁשהּוא
הּקדֹוׁשים. הּמלאכים עּמֹו ְְְִִִִֵַַַָּדבקים
הּׁשמים. צבאֹות הם צבאֹות ה' ְְְִִֵַַָָָָוככה
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ודֹור" לדֹור זכר. ְְְִָ

$
התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּגאֹון  ּדברי אל לׁשמֹוע ּתאבה ְְְִִֵֶֶַַַָֹואל
ּכן. נקרא יׂשראל ׁשּבעבּור ְְֲִִֵֵֵֶַָָָהאֹומר
צבאֹותי. את והֹוצאתי מן ראיה ְְְְִִִִֵֵֶַָָוהביא
עֹומדים  הּׁשמים צבא וכל תראה ְְְְֲִִִֶַַָָָֹהלא
ּכי  הּׁשם, ּתאר אלהים והּנה ְֱִִִֵֵַַָָֹֹעליו.

הלא  ּכמֹו ויחיד. רּבים לׁשֹון על ְְְֲִִַַָֹהּוא
לֹומר  ׁשּיסמ ועֹוד ׁשמים. ּגבּה ְְֱִִֶַַַַָֹֹאלֹוּה
ּתּקיף. אל ּומּלת יׂשראל, אלהי ְֱֱִִִִֵֵֵַַָֹֹאלהים

ּכקֹול ו  רּבים מים ּכקֹול ׁשּדי. ככה ְְְִִַַַַָָ

:ּבצרי ׁשּדי והיה האחד,Ú„Âׁשּדי. ּכי ְְֶַַַַָָָ¿«ִֶָָ
ּתחּלת  ּוׁשנים ויסֹודֹו. הּמסּפר ּכל ְְְִִִִַַַָָסֹוד
מסּפר  ּתחּלת ּוׁשלׁשה הּזּוגֹות. ְְְְִִִַַַַָֹמסּפר
הם  הּמסּפרים ּכל והּנה ְְְִִִִִֵֵַַָָָהּנפרדים.

מּדר עׂשרה והם אחת, מּדר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּתׁשעה
ּבעּגּול, הּתׁשעה ּתכּתב ואם ְְְְִִִִֶֶַַָֹאחרת.
ּתמצא  הּמסּפר, ּכל עם הּסֹוף ְְְְִִִִַַָָָותכּפֹול
הּדֹומֹות  והעׂשרֹות ׂשמאלים, ְְֲֲִִַָָָָָהאחדים
אל  ּובהּגיע ימין. לפאת ְְֲֲִִִִֶַַַָָלאחדים

יתהּפכּו אז אמצעי, ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶַָָָחמּׁשה
אחדים  העׂשרֹות להיֹות ְְֲֲִִִִַָָָָהּמסּפרים
הם  אחרת ּומּדר עׂשרֹות. ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָוהאחדים
תּוכל  לא ּכי מה. ּבלי ספירֹות ְְִִִֶֶַַֹעׂשר

והּנה  עׂשרה. יהיּו לא אם אחד ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹלהחל
ׁשם  והּוא לאחד. ּדֹומה הּוא ְְֲֵֶֶָָָעׂשרה
ועד  מאחד ׁשהם האחדים ְֲִֵֵֵֶֶַָָָּכֹולל
עם  ּכֹוללם. העׂשרה וׁשם ְְֲֲִֵָָָָָָעׂשרה,

הּמסּפרים  ּותחּלת ראׁשֹון מסּפר ְְְֱִִִִִַַָָָהיֹותם
אל  ּבהּגיע ּכי לאחדים. ְֲֲִִִִֶַַַָהּדֹומים
ׁשני  ּכנגד עׂשרֹות ׁשני הם אז ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָעׂשרים,
אחדים, ׁשלׁשה ּכנגד ּוׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִֶֶָָָֹאחדים.
ּתׁשע  הם ּתׁשעים, עד עׂשרֹות ּכל ְְֲִִֵֵֵַַָָוכן

ּובהּגיע אחדים. ּתׁשעה ּכנגד ְְְֲֲֲִִִֶֶַָָָעׂשרֹות
לאחד. ּדֹומה הּוא מאה ְְִֵֶֶַָָָלּמסּפר
ּכנגד  הם ּגם מאֹות, לתׁשע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַּובהּגיע
ׁשהם  לאלף ׁשּתּגיע עד אחדים. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּתׁשעה

ּדֹומה  האלף הּוא ּגם מאֹות. ֵֶֶֶֶֶַָעׂשר
ּכנגד  אלפים ּתׁשעה היֹותם עד ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָלאחד.
לעׂשרת  ּובהּגיע אחדים. ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָּתׁשעה
ּבהיֹותֹו החׁשּבֹון נׁשלם אז ְְְֲִִִֶַָָָאלפים

רבבֹות  עׂשר עד וככה אחת. ְְְֶֶַַַָָָָָרבבה
הּמסּפרים  ראׁשי ּכל ּכי הּזה. הּדר ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
חכמי  אמרּו ּכן על לאחד. ּדֹומים ְְְִֵֵֵֶַַָָהם
חלק  הם הּמסּפרים ּכל ּכי ְְִִִִֵֵֶַַָָָהּמסּפר
אֹו מכּפלֹו. התחּדׁש אֹו ְְֲִִֵֵַָָָמעׂשרה

מהּׁשנים  אֹו אחדיו אל ְְְֲִִֵֶַַַַַָמּמחּברּתֹו
ספירֹות  עׂשר והּנה נחּברים. ְְְְִִִִֵֶֶֶָָּדרכים
ּכנגד  חמׁש אצּבעֹות, עׂשר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָּכמסּפר
ׁשהם  ּתׁשעה הּגלּגּלים וככה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָחמׁש.

והעׂשירי  עֹומדֹות. נכּבדֹות ְְְֲִִִָָּגּופֹות
ׁשּכחֹו ּבעבּור ּכן נקרא קדׁש ְֲִֵֶֶֶַָֹֹׁשהּוא
וכל  הּתּקיף והּוא הּכבֹוד. ּכּסא ְְְִִֵַַַָָָּבכל
האמצעּיים  יהיּו והּנה מּקיף. ְְְִִִִִֵֶַַָָהּגּופֹות

חמּׁשה  והם ׁשנים. הם עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָּבמסּפר
הם  אהו"י ארּבעּתם ואּלה ׁשּׁשה. ְְְְִֵֵֵֶַַָָוהם
ׁשּׁשם  מרּבע מסּפר וכל ְְְְִִִֵֶַָָָָֻהּנכּבדים.

על  נֹוסף יׁשאחד ּככה הּמרּבע, ְֵֶַַָָָָָֻ
ּבמרּבע  וכן לֹו. ּבדֹומה וככה ְְְְְְִֵֶָָָָֻּבׁשרׁשֹו,

ׁשּׁשה, ׁשּׁשה ּובמרּבע חמּׁשה, ְֲֲִִִִִָָָָָֻחמּׁשה
ׁשֹומרים  לעֹולם מסּפרים הד' ְְְִִִֵֶַָָאּלה
על  מעלתם וזהּו ּבמרּוּבעת, ְְְֲִֶַַַַַָָָעצמם
ּכל  ּכי ועֹוד הּמרּבעים. הּמסּפרים ְְְִִִִַַָָָָֻּכל

ּבכל  והּוא ּבכח. ּבאחד הּוא ְְְְְִֶַָָָֹמסּפר
ּבפאה  יעׂשה והּוא ּבמעׂשה. ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָמסּפר
ּבׁשּתי  מסּפר ּכל ּׁשּיעׂשה מה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָאחת
ּובחּבר האחד. ּכח והּנה ְְְִֵֵֶֶַַָָֹּפאֹות.

יהיּו אז ּכפלֹו, מרּוּבע אל ְְְְִֶָָָָמרּוּבעֹו
ּבמרּוּבעים, הּׁשוה חׁשּבֹון וזהּו ְְְֲִִִֶֶֶַָָָחמּׁשה.
מרּוּבע  אל מרּוּבעֹו ּתחּבר אם ְְְִִֵֶַָָּכי
וכל  חמּׁשה. מעּקב יהיה ּכה ְְְְֲִִֶָָָָֹֻּכפלֹו,
המעּוקב  ער יהיה חמּׁשה, לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמסּפר

ּבער ּבחׁשּבֹון, המרּוּבעים הּׁשנים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָאל
מחמּׁשה  ּולמעלה חמּׁשה. אל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָהחׁשּבֹון
הּוא  ׁשּׁשה וחׁשּבֹון .ּבהפ הּדבר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָיהיה
מערכת  ּבכל ואין ּבחלקיו ׁשוה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָחׁשּבֹון

ּתחּבר  וכאׁשר אחד. רק ׁשוה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָמסּפר
ראׁש מרּוּבע אל האחד ְְֶֶָָָָֹמרּוּבע
הּדֹומה. הּוא הּמחּבר יהיה ְְְִִִֶֶַַַָָֻהּנפרדים,
ּבמסּפרֹו, עגֹול אלכסֹון ּתׂשים ְְְְֲִִִַָָָואם

המׁשּולׁש יהיה ּבּׁשליׁשית, יתר ְְְְִִִִֶֶֶַַָותֹוציא
הּקו  ּכמסּפר הּׁשֹוקים ׁשוה ְְְִִֵֶַַַַַׁשהּוא
האר הּמרּוּבע וכמֹוהּו ְְֵַַָָָָֹהּסֹובב.
ער יהיה הּמסּפר זה ולפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּבעּגּול,
עׂשרה. אל ּכערּכֹו הּקו אל ְְְֲֶֶֶַַַָָָהמׁשּולׁש

אּלה  הּנה הּדבר. הפ מּמּנּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּולמעלה
הּיקרים, הם הּמסּפרים ְְְִִִֵַַַָָָָָהארּבעה
ּכל  ּכמסּפר ועׂשרים ׁשנים ְְְְְְִִִִֶַַָָָּומסּפרם
ּכי  הּכפּולים, ּתחׁשב ואל ְְְִִִַַַָֹהאֹותּיֹות.

ּברחב  ׁשהיה מה רק ּבעצמם ְְֵֶַַַַָָָָֹהם
הּמבטא  על והּטעם .ּבאר ְְִִֵֶַַַַַָָֹהׁשיבּו
לזה, זה יּדמּו להם אחד ׁשם ְְִִֵֶֶֶֶָָָּבלׁשֹון
לׁשֹון  ּובעל ּבּמכּתב. יּדּמּו לא ְְֲִִַַַָָָֹאבל

הם  מקֹומֹות חמׁש ּכי ראה ְִֵֵֶַָָָֹהּקדׁש
חצים  ׂשם והּנה האֹותּיֹות. ְְִִֵֵֶָָָָמֹוצאי
ׁשרׁשים  ּפעם וחצים לעֹולם, ְְְִִֶַַָָָָָָׁשרׁשים
אֹו הּמּלה ּבראׁש לטעם נֹוספים ְְִִַַַַַָָֹּופעם
נכּבד  החצי זה והּנה ְְְִִִֵֵֶַָָּבסֹופּה.

מֹוצא  ּבכל ׁשּיבחר וראּוי ְְְִִֵֶַָָָָמהראׁשֹון.
וראּוי  הרּבה. ּבֹו לבּטא הּקל ְְְֵֵַַַַָָהאֹות
ּגם  החמיׁשי ּגם הראׁשֹון האֹות ְֲִִִִַַַָָלהיֹות
ּבמבטא, קּלים העׂשירי ּגם ְְֲִִִִִִַַַָָהּׁשּׁשי

עם  נמצאים ויהיּו ּבּטעם. ְְְְִִִִִֵַַַָּוכבדים
אֹותּיֹות  ארּבעּתם ׁשּיהיּו עד ְְְְִִֶַַַַָהּתנּועֹות
ּופעם  נראים ּפעם וּיהיּו ,ְְְְִִִֵֶַַַַהמׁש
חסרים, ּופעם נֹוספים ּופעם ְֲִִִֵֶַַַַָָנעלמים,

ּופעם  ּבדגׁשּות מבלעים ְְְִַַַַַָֻּופעם
אֹותּיֹות  והּנה ּבאּלה. אּלה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָמתחּלפים
עי"ן  ּותחּלתם ארּבעה, הם ְְִִֵַַַָָָָָהּגרֹון
ּכאׁשר  האֹות ּתזּכֹור ואל חי"ת. ְְְֲִֵֶַַַַָואחר
עם  הּנזּכרֹות אֹותּיֹות ּבתֹוספת ְְְִִִֵֶֶַַָּתבּטא

רק  הּגרֹון מאֹותּיֹות אינם ּכי ִִֵֵַַָָָהאֹות,
ּפּתח. ּתחּתיה ּכׁשּתׂשים לבּדּה ְְְִֶֶַַַָָָָָהאֹות
מאד. ּכבדים חי"ת עי"ן ׁשניהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַֹואּלה
ּבהם, לבּטא ּבנערּותֹו נהג ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַָָֹּומי

על  העו"ג. ּכמֹו ּבם לדּבר יכּון ְְְֵֵַַַָָֹלא
ּבחר  ּגם והה"א. האל"ף נבחרּו ְְֲִֵֵֶַַַָָָּכן
אחר  ׁשהּוא גיכ"ק החי ִֵֵֶַַַמאֹותּיֹות
ּכן  על ּכ"ף, יּו"ד והם הּקּלים, ְִֵֵַַַַַָהּגרֹון
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התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

הּלׁשֹון  ואֹותּיֹות מהּׁשרׁשים. ג"ק ְִִֵַַָָָָהיּו
והם  ׁשרׁשים, הּׁשנים ׁשם ְְִִֵַַָָָדטלנ"ת,
הּׁשּנים  ואֹותּיֹות ּבחר. והאחרים ְְֲִִִִֵַַַָָד"ט.
ׁשּבהן  והּקל ּכבדים, ּכּלם ְְִֵֶֶַַָָֻזשר"ץ
האחרים. והּניח ּבחרֹו, ּכן על ְֲֲִִִִֵֵַַַָָהּׁשי"ן

הּׂשפה  מאֹותּיֹות לקחת הּוצר ּכן ְִֵֵַַַַַָָָעל
האחד  והּניח ׁשלׁשה, בומ"ף ְְִִֵֶֶַָָָֹׁשהם
ּתחּלת  להיֹות וראּוי הּפ"א. ְְְִִִֵֶַַָׁשהיא
הּמֹוצא  הּוא ּכי מהּגרֹון. ִִֵַַָָָהאֹותּיֹות

מּלמּטה  האדם ּבמתּכנת ְְְִִֶַַָָָָָֹהראׁשֹון
הּוא  ּכי הה"א לפני והאל"ף ְְְְִִֵֵֶַַָָָלמעלה.
הּוׂשם  ּכן על הּגרֹון, מאֹותּיֹות ִֵֵַַַַַָהּקל
וראּוי  האחד. ּכנגד האֹותּיֹות לכל ְְְִֶֶֶָָָָָֹראׁש

ּכנגד  החמיׁשי האֹות הה"א ְְֲִִִֵֶֶַַָלהיֹות
ואּלה  נכּבד. ׁשהּוא ּבמסּפר ְְְֲִִִֵֶֶַָָָחמּׁשה
יֹותר  ּבמבטא קּלים הם אֹותּיֹות ְְְִִִִֵֵַַַָהּׁשנים
אֹות  ּׁשׂשם ּבעבּור האֹותּיֹות, ֲִִֶַָָָמּכל
אֹות  אחריו ׂשם מהּגרֹון. ֲִֵַַָָָָהראׁשֹון

הּׂשפה. ׁשהּוא מקֹומֹות החמּׁשה ְֲִִֶַַָָָמּסֹוף
וי"ו  ּגם אל"ף. אחר ּבי"ת היה ּכן ֵֵֶַַַַָָָָעל
והּנה  עי"ן. אחר ּופ"א ה"א. ְִִֵֵֵַַַַַאחר
אֹותּיֹות  ׁשנים עֹוד לׂשּום צר לֹו ְִִֶַָָָֹהיה

האחד  וׂשם הה"א. אל ׁשּיּגיע ְִֵֶֶֶַַַַָָָעד
מהּלׁשֹון  והּׁשני גימ"ל והּוא ְְִִֵֵֵֵֶַַַָמהחי
זי"ן  לׂשּום הּוצר ּכן על ּדל"ת. ְְֵֶַַָָוהּוא
יׁש והּנה וי"ו. אחר מהּׁשּנים ְִִִֵֵֵֶַַַַָׁשהּוא

ּכנגד  ׁשהּוא רביעי אֹות לׂשּום צר ְְִִֶֶֶֶָֹלֹו
ּוכבר  לאֹותּיֹות. עׂשירי העׂשרה ְְֲֲִִִִַָָָָָמסּפר

ה  מהּגרֹון הּנכּבדים לקח ּׁשנים ְְִִִֵַַַַַָָָ
הּנכּבד  הּקל ּומהּׂשפה ְְְִִֵַַַַַָָָָוהמבֹוארים.
הּנׁשרׁשים  ּבמֹוצאם ואין הּוי"ו. ְְְִִֵֶַַָָָָׁשהּוא

היּו והּנבחרים .החי מאֹותּיֹות ְְִִִֵֵַַַָָקל
קל. יֹותר והּיּו"ד הּכ"ף, ּגם ְֵַַַַַַהּיּו"ד,
להיֹותם  ראּויים אֹותּיֹות ארּבעה ְְְְִִִִֵַָָָוהּנה

האל"ף  ּכי ּובעבּור .המׁש ְֲִִֵֶֶַָָאֹותּיֹות
עם  נעלם נמצא ּכן על האחד. ְְְִִֵֶֶַָָָָּכמֹו
ועם  ראׁש. חלם, עם והּנה ּתנּועה. ְְְִִִֵָָָֹֹּכל
ראׁשֹון. חירק, ועם ראׁשים. ּגדֹול, ְִִִִֶַָָָקמץ
ׁשּורק, ועם ראׁשית. קטן, קמץ ְְִִִֵַָָָֻועם

ּגדֹול, ּפּת"ח ועם ּפארה. ְְִֵַָָָָֻמסעף
עֹוׂשה  קטן, ּפּת"ח ועם ּולנּדה. ְְְִִֵַַָָָָָלחּטאת
סימן  ׂשמּוהּו ראׁש היֹותֹו ּובעבּור ֱֲִֶֶַָָֹפלא.
ׁשּלא  ּובעבּור נקבה. ּגם זכר ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹהמדּבר

אינּנּו ּכן על ּבאחרֹונה נראה ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָיּמצא
קראן  ּבה"א. יתחּלף ּפעם רק ְְְִִֵֵֶַַַַָָסימן.
נֹוסף  ויּמצא קֹומתֹו. ּגבהא מרא. ְְִִֵָָָָָָָלי
אּתֹו. ההלכּוא ואּתיקיהא. ּכמֹו ְְְִִֶֶַַָָּבּסֹוף,

אתמֹול  נֹוסף, והּוא ּבראׁשֹונה נראה ְְְִִֶַָָָָּגם
נהרֹות. והאזניחּו ּובאמצע, .ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָאזרֹוע
ּכמֹו ּבֹו, יבּוטא ולא ּבּסֹוף ְְְְִֵַָָֹויּכתב
ּכס  על ּכמֹו חסר, יהיה ּופעם ְְְִֵֵֵֶַַַָחטא.
ההמֹון. האמּון ּבה"א, ויתחּלף ְְְִֵֵֵֶַָָָיּה.

ּבוי"ו  ּגם יתאּמרּו. ּתתיּמרּו ּביּו"ד, ְְְְְְִִַַַַָּגם
והּנה  ּתמרּו. ולעמׂשא ְְְְְֲִִֵַָָָֹּבמבטא,
ׁשּיהיּו ראּוים הם אֹותּיֹות ְְְִִִֵֶַָֹהּׁשלׁשה
האֹות  והּנה ּובּסֹוף. ּבראׁש ְְִִֵַָָָֹלסימן

לאחד, ּדֹומה ׁשהּוא הּיּו"ד ְֶֶֶֶַָׁשהּוא
ּגם  זכר המדּבר סימן ּבּסֹוף ְִֵַַַַָָָָׂשמּוהּו
אמרּתי. ׁשמרּתי ּבפעלים. ְְְְִִִִֵַַָָָָנקבה
ּבראׁש וׂשמּוה ׁשמי. ּכמֹו ְְְְְִֵָָֹּובׁשמֹות

לּנמצא. ּדֹומה הּוא זכר יחיד ְִִִֶַָָָָָסימן
לאחד, ּדֹומה עׂשרה ׁשּמסּפר ְְְֲִֶֶֶָָָָּכמֹו
לנכח  סימן זה הפ ּבּסֹוף. ְְִֵֵֶֶַַָָֹוׂשמּוהּו
ּובעבּור  ּתזּכרי. למען ראי, ּדעי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָהּנקבה,
ליחס, היה לאחד ּדֹומה ּבמסּפר ְְְְִִֶֶַַָָָָּכי

ּכל  ּכֹולל העׂשרה היֹות ֱֲֲֵַָָָָּובעבּור
ּכֹולל  ּבאחרֹונה הּיּו"ד ּכן על ְֲֵֵֶַַַָָחׁשּבֹון,
נׁשים. ידי ּבּסמּוכים, רּבים ְְִִִִֵַַַָסימן

ׁשמים. נטּו ידי המדּבר, אל ְְִֵֶַַַַָָָָּובסמּו

רגלי. חירק, עם נעלם יּמצא ְְְִִִִֵֶֶַַָָוהּיּו"ד

יׁשמר. חסידיו רגלי קטן, קמץ ְְְֲִִִֵַַָָָָֹועם
ּג קמץ והּיּו"ד ועם רגליו. ידיו דֹול, ְְְִַַַָָָָָ

ואּתה  הֹויה. ה' יד הּנה ה"א, ְִֵֵַַַָָָּתחת

יחסיּון  ה"א, ותחת .למל להם ְְֱֱֵֶֶֶֶַַָָהוה
כל  ּפּקּודי ּכל אלף, ותחת ְִֵֶַַַָָָֹחסה.
הּיֹוׁשבי  יצהר נֹוסף, ויּמצא ְְְְִִִִִֵַָָָָיּׁשרּתי.
הּדבר, היׁש סימן ׂשמּוהּו והה"א ְֲִִֵֵַַַָָָָָרּבתי.

לתמּה, ּפעם זרע. לכם הא טעם כן ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּכי
לדעת  ּופעמים הנהיה. ְְְֲֲִִִַַַַָָָהּבמחנים
העברי, העבד האיׁש. ְְִִִֶֶַָָָָֹהּמבאר

לנקבה האנׁשים. סימן ּובאחרֹונה ְֲֲִִִֵַָָָָָָ

הּזכר  ּכי ּבׁשמֹות. ּכן ּגם עבר. ְְִֵֵַַָָָָלׁשֹון
קהלת. אמרה אמרּו סימן. ּבלא ְְְִִִֶֶָָָָֹֹהּניחֹו
ּבפעלים  נקבה סימן היתה ְְְִִִֵַָָָָָּגם
נׁשמרּנה  יׁשמרּנה אׁשמרּנה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶָָָָּבעתידים
ׁשמרּוה. ׁשמרנּוה יׁשמרּוה ְְְְְְִִַַָָָָָָּתּׁשמרנה

והה"א  ּבתּולה. נערה ּבׁשמֹות ְְְְֲִֵֵַַָָָוסימן
התּפעל. ּבבנין ּגם הּכבד. ּבּבנין ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָנֹוסף
ּכמֹו .ּביד מּזה מבלעת, היא ְְְִֶֶַַַַָֻּגם
ּכרּוב  ואּבד ואלף .אּצר ּבטרם ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָיּו"ד,

אׁשמעה. ּבאחרֹונה, ונֹוספת .ְְְֲֵֶֶֶַַָָָהּסֹוכ
עם  נעלם והּוא לילה. ּכמֹו ְְְְְִֵֶַָָּובׁשמֹות
ירּוׁשלים. ּבֹונה קטן, ועם עׂשה. ְְִִֵַָָָָָָָקמץ,
ועם  ּבֹונה. אני אׁשר קטן, ּפּתח ְְֲֲִִִֶֶַָָָועם

ׁשלמה. ּגם אהרן. פרעה ּכי ְְֲִַַָָֹֹֹֹחֹולם,
ּובעבּור  קרחה. יקרחה לא ׁשּורק, ְְְְֲִִַָָֹֻֻועם
מהתחּברּות  מֹוצאֹו הּוי"ו ְְֱִֵַַָָהיֹות
ּבראׁשֹונה  ׂשמּוהּו ּכן על ְִִֵַַַָָָָהּׂשפתים.
מי  ויצחק. אברהם זה, עם זה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָלדּבק

רּבים  לׁשֹון ּובאחרֹונה ועׂשה. ְְֲִַַַָָָָָּפעל
וסימן  עבר. ּבפעל נקבֹות ּגם ְְְְִִֵַַַָָָֹזכרים.
ּגם  ּופעמים לזכרים. ְְֲִִִִִַָָָּבעתידים

ירם חמישי
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רּבֹוא? .ׁשׁשים ִִִ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּתעירּו.והי"ו  אם ּתמצאּו אם ְְְְִִִִִֵַָלנקבֹות.
חֹולם. ועם ׁשּורק עם נעלם, ְְִִִֵֶָָָֻיּמצא
סימן  ּבּסֹוף נֹוסף הה"א היֹות ֱֲִֵַַַָָּובעבּור
סימן  הּוי"ו להיֹות הצרכּו ְְְְִִֵַַָָָֻהּנקבה,

ּגם  ידֹו. ּבׁשמֹות, ּגם ׁשמרֹו. ְְֵַַַָָָָלּזכר,
ה"א  ּובתֹוספת ירּדפּו. אֹויב ְְֲִִִֵֵֶֶָֹּבעתידים,
יׁשמרהּו, ׁשּורק. אֹו ּבדגׁש נּו"ן ְְְִֵֵָֻאֹו
רּבים  לׁשֹון וסימן ּבעליו. ְְְְְִִִֶַָָָיׁשמרּנּו
והּנה  ּובעתידים. עבר, ּבפעל ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹמדּברים

הם  אֹותּיֹות הארּבע אּלּו ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָהראתי
הּׁשמֹות  היּו ּכן על .המׁש ְִֵֵֵֶַַָאֹותּיֹות
מאּלה  העצם ׁשמֹות ׁשהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָנכּבדים
אינּנּו הראׁשֹון הּׁשם והּנה ְִִִֵֵֵֶַָָהאֹותּיֹות.

ּכי  וידענּו הּזה. ּבּמקֹום רק ְְְִִֶַַַַַָָָּבּמקרא
רק  הּׁשם ּדברי לפרעה ּדּבר לא ְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹֹמׁשה

ּכי ּכ ּבכּנּוי מזּכירֹו היה ולא כתבֹו. ְְְְִִִִַָָָֹ
הּוצרכּו ּכן על קדֹוׁש. היה ְְֵַָָָהּוא

זכרי, וזה ּופרּוׁש לכּנֹותֹו. ְְְְִִִֵֶַַַהּקדמֹונים
והעד, ּכפּול. הּטעם ּכי ׁשמי, זה ְְְִִֵֶַַַָָּכמֹו
אלהים  אֹותֹו קֹוראין ְְֱֲִִֶַֹׁשאנחנּו
ׁשהּטעם  ּדל"ת, אל"ף עם ְְְִִֶֶֶַַַַָָּבהתחּברֹו
ּדר על הּמּלה ּובאה אדֹון. ִֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

אלהי. ּכמֹו ּכבֹוד. ּדר רּבים. ְְֱִֵֶֶַָֹלׁשֹון
אדני  לאדם ּכמֹו לּׁשם, האֹומר ּכן ְְֲִֵֵֵַַָָָֹעל

הּוא: טֹועה אזּכיר zÚÂ‰ׁשאל, ֶַָ¿«»ְִַ
הם. עֹולמים ׁשלׁשה ּכי ּדע ְִִֵַַַַָָֹהּטעם,

מעלֹות  על והּוא הּׁשפל. הּוא ְֲֵֶַַַָָָהאחד
והאחד  ּכֹוללם. ׁשלׁש רק ְְֶַַָָָָֹרּבֹות
ׁשבעה  ּכנגד ׁשבעה, והם ְְְְִִֵֶֶַַָָָהּמּתכֹות
הּצמחים, מהם ּולמעלה ְְְְְִִֵֶַַַָָָהמׁשרתים.

מהם  ּולמעלה רּבֹות. מעלֹות על ְְְֲֵֵֶַַַַָוהם
לבּדֹו והאדם רּבֹות. ּומעלֹותם ְְֲִַַַַַָָָָהחּיים,
הּׁשפל. ּבעֹולם העליֹונה ּבּמעלה ְֲֵֶַַַָָָָָָהּוא
ּגם  ּבגּופֹו, ּבעצמֹו יקרּנּו ְְְְְִִֶַַַוהּׁשּנּוי
ּבעניניו  ּגם מחׁשבּתֹו, ּכנגד ְְְְְְְִֶֶַַַַָָּבנפׁשֹו

הּמינים  ּדּמּו לב וחכמי עסקיו. ְְְֲִִִֵֵַַָָָוכל
ּכי  ׁשּמֹורין ׁשהם הּכללים ְִִִֵֵֶֶֶַָׁשהם
הּמינים  אֹותם ּדּמּו אֹובדים. ְְִִִִִַַָָהּפרטים
מים  על עץ לצד העֹומדים ְְְִִִֵַַַַָָהּכללים

על  האמצעי והעֹולם ּתמיד. ְְִִִֶַָָָָָָרצים

הּכֹוכבים  החמּׁשה והּנה רּבֹות. ְֲֲִִִֵַַַַָָמעלֹות
הם  ּכי ּגדֹולים, מעלתם ְְְֲִִִֵַַָָָהמׁשרתים
יחסרּו. ולא יכלּו לא ּבעצמם, ְְְְְְְִִַַָֹֹעֹומדים
ולא  תֹוסיף ולא ּתנּועתם, ּתׁשּתּנה ְְְְְִִֶַָָֹֹֹולא

ּכפי  רק ירדּו. ולא יעלּו ולא ְְְְְֲִִֵַַַֹֹתגרע.
ּכי  רּבים. ׁשּנּויים להם יׁש ֲִִִִֵֶֶֶַַַָהּמערכת
ּופעם  הּמּזלֹות. ּבקו הּכֹוכב הּוא ְַַַַַַַַָָּפעם
מעט. אֹו רב ימיני. ּופעם ְְְִִִַַַַָׂשמאלי
ּבגלּגּלֹו ּגם הּקטן, ּבגלּגּלֹו עֹולה ְְְְֶַַַַַַַַָָּופעם

מּמּוצק  רחֹוק מּוצקֹו ׁשהּנה ִִֵֶַָָָָהּגדֹול.
יֹורד. אֹו ּגלּגּלֹו עֹולה ּופעם ְֵֶֶַַַַָָהארץ.
יעמֹוד, ּופעם יתמהמּה ּופעם ְְֲִַַַַַַַָירּוץ,
ּכנגד  זה וכל אחרֹונית. יׁשּוב ְְֲִֶֶֶַַַָָּופעם

ּופעם  יּסתר. ּופעם יראה ּופעם ִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהארץ.
אל  וערּכֹו ּבּמערב. ּופעם ְְְֲִֶֶַַַַַָָּבּמזרח
מלמעלה. הּׁשמים צבא אל וגם ְְְְִִִֶַַַַָָָחּבּורֹו
לעֹולם  מּלמּטה. הּלבנה אל ְְְִֶַַַָָָָּגם

מתחּבר  ּפעם ּכי חקר. אין עד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַמׁשּתּנה
והּנה  הּמּבטים. הּׁשבעה ְְְִִִֵֶַַַָָָלאחד
מּׁשלׁש אחת ּבמעלה לבּדם ְְְְְֲִַַַַַַָָֹהמחּברֹות
ועׂשרים. מאה הם וׁשּׁשים, ְְְִִִֵֵֵֶָמאֹות
ּכל  יׁשּתּנּו הּׁשּנּויים אּלּו ְֲִִִֵַַַָּובעבּור

ואף  ּבעצמם. הּׁשפל ּבעֹולם ְְְְִִֵַַַַָָָָָהּנבראים
ּובאֹורם  ּבעצמם והם ּבמקריהם ְְְְְְִִֵֵֶַָָּכי
הּלבנה  מהם למּטה ּכן על יׁשּתּנּו, ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹלא
יׁש ּכי ויֹותר יקרּוה. מקריהם ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶָָּכי

ּכמּוצק  מּוצקם ׁשאין ּגלּגּלים ׁשני ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלהם
הּקטן, ּכּגלּגל ּתנּועתם ּכי ועֹוד, ְְְִֶַַַַָָָָָָהארץ.
ּכי  ועֹוד, הּגדֹול. ּגלּגל ּתנּועת ְְְִֵֶַַַַָהפ
מהּׁשמׁש. אם ּכי ּבעצמּה אֹור לּה ְְִִֵֵֶֶַַָָאין

ראׁש עם עּמֹו ּבהתחּבר ּכי ְְְִִִִֵֵַָֹוהעד,
אם  הּׁשמׁש ּתראה לא זנבֹו, אֹו ְִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּתלי
הּׁשמׁש לנכח היתה ואם ּבּיֹום. ְְְִֶֶַַַָָָָֹהיה
הּנזּכרים, הּמקֹומֹות ּבאחד ְְְְִִַַַַַַָָּבּלילה
למעלה  והּנה נעּדר. הּלבנה אֹור ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָיהיה

הּמּזלֹות, ּגלּגל ּכֹוכבי הם ְְְְִֵֵֵַַַַַָָמהמׁשרתים
מתנֹועעים  לא ּבּגלּגל, קבּועים ְְְְֲִִִֵַַַֹוהם
ולא  רחּבם, יׁשּתּנה ולא ְְְְְְִִִֶַָָָֹֹּכמׁשרתים
ּבלי  להם אחת ּותנּועה לזה, זה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָער

הארץ  אל ערּכם ּומגרעת, ְְִֶֶֶֶֶַַָָָּתֹוספת

מקֹומֹות  ּכפי הראֹותם וׁשּנּוי ְְְִִֵֶָָָׁשוה,
העליֹון  והעֹולם הּׁשמׁש ּותנּועת ְְְֶֶֶֶַַָָָָָהארץ.
ׁשאינם  הּקדֹוׁשים הּמלאכים עֹולם ְְִִֵֶַַַָָָהּוא
האדם. ּכנׁשמת ּבגּופֹות ולא ְְְְִַָָָֹּגּופֹות

הּנקלֹות  מּדעֹות נׂשּגבּו ְְְֲִִִֵַַָּומעלֹותם
וכּלֹו ּכבֹוד, העֹולם זה וכל ְְְְֶֶָָָָָֻּכנגּדם.
רק  ּבער ּבׁשּנּוי ּתנּועה ואין ְְְְִֵֵֵֶַָעֹומד,
הּנכּבד  ּבּׁשם רק ּבעצמֹו אינּנּו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָמעמדֹו
ּומקּבלת  מּמינם. האדם ונׁשמת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָלבּדֹו.

וכל  המׁשרתים. מערכת ּכפי עליֹון ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹּכח
ּבעת  הּגדֹול הּצבא ּכנגד ְְְֵֵֶֶַַַָָָָהּמׁשרת
ּתעמד  הּנׁשמה ּתחּכם ואם ְְְְֲִִֶַַַָָָֹהּבראֹו.
ּכח  לקּבל ותּוכל הּמלאכים, ְְְְִֵַַַַַָֹּבסֹוד

אֹור  ידי על ׁשּקּבל עליֹון מּכח ְְִִֵֵֶֶַַָֹּגדֹול
הּנכּבד. ּבּׁשם ּדבק יהיה אז ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמלאכים.
לאלהים, לי והיהה' יעקב ׁשּנדר ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹוזהּו
ּבּׁשם  לדבקה חּייו ימי ּכל יתּבֹודד ְְְְִִֵֵֵַַָָָָּכי

את  הסירּו אמר ּכן על ּכחֹו. ְִִֵֶַַָָֹּכפי
ּככה. אמר לא הּיֹום ועד הּנכר, ְֱֵֵַַַַָָָָֹֹאלהי
נדרֹו. ּכפי הּׁשם את לעבֹוד יחל אז ְְֲִִִֵֵֶַַָָּכי
ּגדֹול  ּכי ידעּתי עּתה יתרֹו אמר ּכן ְְִִִֵַַַַָָָָעל
היה. ּגדֹול וחכם האלהים. מּכל ְֱִִָָָָָָָֹה'

לרע  איׁש וּיׁשאלּו ועֹוד,והעד, הּו. ְְְְֲִִֵֵֵַָ
ּובעבּור  מּמּנּו. ּפחד לֹו ואין ְְֲִִֵֶַַַַַוּיׁשּתחּו.
להיֹות  ּבן הֹוליד ימּות, ּכי אדם ְִִִֵֶָָָָָׁשראה
מעמד  ּכח קּבל והּנה ׁשמּור. ְֲִִִֵֵַַַָָֹהּמין

חּוה  אמרה ּכן על ּכלל, ּדר ְְֵֶֶַַַָָָָעל
היּו הּנביאים ּובני ה'. את איׁש ְְִִִִִֵֶַָָקניתי
ּכפי  אחד ּכל יקּבלּו אּולי ְְְְְִִִֶַַָָמתּבֹודדים,
ּבעֹולם  יתחּדׁשּו הּזה ּבּׁשם והּנה ְְְִִֵֵֶַַַָָֹּכחֹו.

זה  לֹו נאמר וכאׁשר ּומֹופתים. ְְֱֲִֶֶֶַַאֹותֹות
ּומֹופתים. אֹותֹות ּבּקׁש הּנכּבד, ְְִִִֵֵַַָהּׁשם
ּכי  קהלת, ּבספר ּתמצאּנּו לא ּכן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹעל
אין  עליהם אׁשר הּמעׂשים, על ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַידּבר
ּכל  ואין לגרע, אין ּומהם ְְְִִֵֵֵֶַָֹלהֹוסיף

העליֹונה: החכמה ּכי fhחדׁש dxez ְְִֶַָָָָָָ
zÙÒ‡Â CÏ (ÊËטעם .Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ ≈¿»«¿»ַַ¡…≈«¿»»

ארץ  את לֹו לתת אּתֹו ּברית ְִִֵֶֶֶֶַָָׁשּכרת
והּטעם עת t˜„ּכנען. ּבאה ְְַַַַַ»…ֵָָ

fiּפקּדתם: dxez ְָָֻ
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(æé)õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤
éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

(çé)Cìî-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤
äø÷ð íéiøáòä éýìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´

ìL Cøc àp-äëìð äzòå eðéìòøaãna íéîé úL ¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈
:eðéýìà ýåýéì äçaæðå§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבידם  מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לקֹול יׁשמעּו זה, ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָלׁשֹון

ּומּיֹוסף  אמר:מּיעקב יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אתכם" יפקד ּפקד להם:"ואלהים אמר  יֹוסף (בראשית , ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

אתכם נ) אלהים יפקד ‰ÌÈi¯·Ú":"ּפקד È‰Ï‡)∑ ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒ
יׁשן) ּברׁש"י מּכֹות, לעׂשר רמז יתרה, ˜¯‰.יּו"ד ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¿»

eÈÏÚ∑:וכן מקרה, כג)לׁשֹון אלהים",(במדבר "וּיּקר »≈ְְְֱִִִֵֶַָֹ
מאּתֹו"ואנכי  נקרה אהא – ּכה" .הלם אּקרה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

(èé)íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
:ä÷æç ãéa àìå Cìäì©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«

i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑ אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ִֵ
אני  ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאני

"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ידי Ï‡.מֹודיעֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ…
ÔzÈ∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכתרגּומֹו] ּכן (בראשית "על ƒ≈ְְְְִֵַַָ

,"נתּתי לא)לא עּמדי"(שם להרע אלהים נתנֹו "ולא ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹֹ

ה  'נתינה' לׁשֹון וכּלן ּביד – "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְִִֵֵָָָָֹֻ
חזקה  ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא את ,חזקה", אׁשלח מאז ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ולא  אֹותֹו: ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָידי
ּדחילּה קדם ּברּבי מן יעקב רּבי ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַָֹ

לי  נאמר .מנחם, ְֱִֵֶַַ

(ë)ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ
çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà éúàìôð¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬

:íëúà¤§¤«

(àë)äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ
:í÷éø eëìú àì ïeëìú ék¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

È‡¯ˆÓיז  „eaÚMÓ ÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ È‡Úk Ú¯‡Ï«¬«¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿»»¿»¬»¿»

Ï‡¯NÈיח  È·ÒÂ z‡ È˙È˙Â C¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¿≈¿»¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈
‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»¡»»
ÔÚk ÏÈÊ ÔÚÎe ‡ÏÚ È¯˜˙‡ È‡„e‰È„ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»¿«≈≈¿«
ÈÈ Ì„˜ Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

:‡‰Ï‡¡»»»

kÏÓ‡יט  ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

È˙כ  ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰ÈÈa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

ÈÈÚaכא  ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡Â (ÊÈ לאבֹותיכם אמרּתי ּוכבר . »…«ְְֲִֵֶַַָָ
יצאּו כן ואחרי וזהּו אתכם, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַׁשאעלה
ּגם  אעל אנכי וגם ּגדֹול. ְְְִִַַַַָָֹּברכּוׁש

ּכמֹו זה. להיֹות עּתה ּגזרּתי אֹו ְְְִִֶַַָָָֹעלה.
אמר: giוּתגזר dxez ְִֶַֹֹ
eÚÓLÂ (ÁÈ למ"ד אחריו ׁשמע, ּכל . ¿»¿ֲֵֵַַָָָ

הענין  ׁשּיׁשמעּו הּטעם ּבי"ת. ְְְִִֵֶַַַָָאֹו

הּקֹול. לׁשמע לא הּקֹול, ְִֵֶַַַֹֹׁשּנֹוׂשא
יּו"ד צחּות,‰ÌÈi¯·Úּדגׁשּות ּדר ְַ»ƒ¿ƒƒֶֶַ

העברים  יּו"ד ּכי הּיחּוס. יּו"ד ְְְִִִִַַָלהראֹות

רּבים  סימן הרי"ש, ּתחת ְִִִֵֶַַַָָּבחירק
eÈÏÚ.ּכּמׁשּפט: ‰¯˜ ּגם ּבה"א ְִַָƒ¿»»≈ְֵַ

נקרא  ּכמֹו אחד. הּטעם ְְְִֶֶַַַָָֹּבאל"ף,

הּוא  ּכי טעמֹו, אפרׁש ועֹוד ְְְֲִִִֵֵַָנקראתי.
יפּגעּנּו: hiּפן dxez ְְִֶֶ
È‡Â (ËÈ.ÔzÈ ‡Ïּכמֹו אֹו רׁשּות. «¬ƒ…ƒ≈ְְ

לנּגֹוע  נתּתי לא ּכן על ּכי ּכמֹו ְְְִִִִֵַַַַָֹיניח.

ׁשּיׁש החזקה יד ּבעבּור ולא ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹאליה.
ּבפעם  חזקה, ּביד ולא אמר והּגאֹון ְְְְֲַַַַָָָָָֹלֹו.

kאחת: dxez ַַ

È„È ˙‡ ÈzÁÏLÂ (Î ּכנגד . ¿»«¿ƒ∆»ƒְֶֶ
k`ידֹו: dxez ָ

Èz˙Â (‡Î ּפלא ּדבר היה ּגם . ¿»«ƒְֶֶַַָָ

יׂשראל  את מפּייסין היּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּמצרים
וּיׁשאילּום. טעם וזה מהם. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַׁשּיׁשאלּו
ודע  העֹולם. אנׁשי מׁשּפט הפ ְְְְִֵֵֶֶַַַָָוזה
נמצאת  והּמּלה נֹוסף, ריקם מ"ם ְְִִִֵֵֵַָָָּכי

נקבה, לׁשֹון על ּגם ּכזאת. רּבים ְְִֵַַַַָָֹעל
חּנם: וכמֹוהּו ריקם. ּתבֹואי akאל dxez ְִִֵַָָָָ
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(áë)óñë-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤
íëéúða-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ éìëe§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½

:íéøöî-úà ízìvðå§¦©§¤−¤¦§¨«¦
i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא .מאֹותּה ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ

ÌzÏvÂ∑וכן ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: "וינּצלּו(שמות ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵַַַ
מצרים", לג)את עדים",(שם את יׂשראל בני "וּיתנּצלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

צד  ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו עם "י והּנּו"ן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
לא) "אׁשר (בראשית אביכם", מקנה את אלהים ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ"וּיּצל

לא  אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים ְְְֱִִִִִִֵֵָָָָֹֹֹהּציל
ּתהא  לא ּבחיר"ק, נקּודה והיא יסֹוד הּנּו"ן ְְְְְְִִִֵַָָָֹהיתה
'ונפעלּתם', ּבלׁשֹון אּלא 'ּופעלּתם', ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָמׁשּמׁשת

כח)ּכמֹו: האדמה",(דברים מן כו)"ונּסחּתם "ונּתּתם (ויקרא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
אֹויב", אֹויביכם",(שם)ּביד לפני כב)"ונּגפּתם (יחזקאל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַ

ּבתֹוכּה", ז)"ונּתכּתם לׁשֹון (ירמיה נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָ

לפרקים  ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל ונֹופלת נפעלנּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּכׁשהיא  ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָמּמּנה,
ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד 'ּופעלּתם', לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמדּברת

מה) אביכם","ּונׂשאתם (בראשית לב)את "ּונתּתם (במדבר ְְֲִֶֶֶֶַָ
הּגלעד", ארץ את יז)להם ּבׂשר (בראשית את "ּונמלּתם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מן  ּבחיר"ק הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹערלתכם".
הּלׁשֹונֹות  מן והּוא נּצּול, – ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, ְְְִִִִֵַַָָהּיסֹוד
ּבלׁשֹון  ּכׁשּידּבר לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֶַַהּכבדים,

ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד כ)'ּופעלּתם' אל (במדבר "ודּברּתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
מה)הּסלע", הּבית",(יחזקאל את יא)"וכּפרּתם (דברים ְְִִֶֶֶַַַַַ

ּבניכם  את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַָ

ã(à)àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑:לדרׁש אחת, ּתיבה נכּתב לכ «∆¿»∆ְְְִִֵַַָָָֹ

ּבכׁשרים. ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּזה
ׁשּזֹו,ּופׁשּוטֹו אּתה מֹודה לחברֹו: ׁשאֹומר ּכאדם ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ

הריני  לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלפני
עץ  אֹותּה .עֹוׂשה ֵֶָ

d˙Èaכב  ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙a ÏÚÂ ÔBÎÈa ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

ËeÁ¯‡:ב  ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות
ÈÏB˜a eÚÓLÈ ‡ÏÂ ÈÏ eÈÓ‡È ‡Ï Ô‰Â(א ה'(ד, הרי לׁשאל, יׁש ¿≈…«¬ƒƒ¿…ƒ¿¿¿ƒְֲִֵֵֹ

סימן  ּכי אליו, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאמר

נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם יח)מסּור ג, לעיל ּומּדּוע (רש"י , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

היה  ׁשהּוא לֹומר, ויׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחׁשׁש

לדבר  הּגלּות הפ הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ׁשּמּצד ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹסבּור

יתקּׁשּו הּגאּלה ּבׂשֹורת את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻרגיל

ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻלקלט
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התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

‰Ï‡LÂ (·Î אחר ּבמקֹום הּנה . ¿»¬»ְִֵֵַָ
הּנקבֹות  והזּכיר ּונקבה. זכרים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָוּיׁשאלּו
מאת  לׁשאֹול הּנׁשים מנהג ּכי ְְִִִִֵֵַַַָָעּתה.
ּתכׁשיט  ּכלי מהּזכרים יֹותר ְְְְִִֵֵֵֵַַַָהּׁשכנֹות

הּבנים  צּוארי על לׂשּום וכסף ְִֵֶֶַַַָָָָָזהב
אצעדה  ּובאף ּבאזנים ּונזמים ְְְְִִֶַַַָָָָָָָוהּבנֹות,
הּיֹום  הּמנהג וזה ועּכסים. ְְְְֲִִִֶַַַַָָוׂשהרֹונים
הערלים. ּבארץ כן לא יׁשמעאל, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבארץ

ּבעלת  הּנׁשים ּכי מכּׁשפה, הזּכיר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָוככה
מהּזכרים: יֹותר d˙Èaּכׁשפים ˙¯bÓe. ְְִִֵֵַָָƒ»«≈»

מתאֹוננים  ויׁש להם. היתה אחּוזה ְְְְֲִִִֵֶָָָָּכי
ואּלה  היּו, ּגּנבים אבֹותינּו ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַָָואֹומרים
היתה, עליֹונה מצוה ּכי יראּו ְְְְֲִִִֶָָָָֹהלא
ּברא  הּׁשם ּכי לּמה, לׁשאֹול טעם ְְִִֵֵַַַָָָָואין

ׁשּירצה, למי עׁשר נתן והּוא ְְְִִֶֶֶַַָֹֹהּכל,
זה  ואין לאחר. ויּתנּנּו מּידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָויּקחּנּו

הּוא: ׁשּלֹו הּכל ּכי ּכמֹוÌzÏvÂרע, . ִֶַַֹ¿ƒ«¿∆ְ
מׁשקלּה להיֹות יּתכן ּכי ְְְְִִִִִֵֶַָָָודּברּתם.

ונּגפּתם: ּכמֹו נפעל, `מּבנין dxez ְְְְְִִִִֶַַַ
ÔÚiÂ ׁשּיאמינּו‡) אמר הּׁשם הּנה . «««ֲִִֵֵֶַַַָ

ּכי  ּככה. הזּכיר לא רק הּזקנים, ְְִִִִֵַַָָֹּבֹו
יאמינּו לא אּולי ,לקֹול ְְְֲִֶַַָֹוׁשמעּו

aּבּלב: dxez ֵַ
¯Ó‡iÂ למׁשה ·) נתנֹו לא האֹות זה . «…∆ְְֶֶָָֹֹ

הּסנ  אֹות לֹו נתן ּכבר ּכי ה,ׁשּיאמין ְְֲִִֶֶַַַָָ
לבני  ּככה ׁשּיעׂשה האֹות לֹו עׂשה ְֲִֵֶֶַַָָָָָרק
יאמינּו. למען ּכתּוב ּכן על ְְֲִִֵֵַַַַָָיׂשראל.
לֹו נתן והּוא להם. ּכן ּתעׂשה ְְֲֵֶֶַַַַַָָוהּטעם

מׁשענּתֹו מּטהּו ּכי ּתמיד. עּמֹו ְְְִִִִִֵַַַָָּבּנמצא
ּבא  לא רֹועה ּכדר ּכי הּזקן, ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּכמנהג
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עג

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy

(â)éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
:åéðtî äLî ñðiå Lçðì§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£LÁÏ È‰ÈÂ∑ ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי "), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על לׁשֹוןֿהרע ׁשּסּפר לֹו רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
.נחׁש ָָ

(ã)Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

i"yx£Ba ˜ÊÁiÂ∑יׁש והרּבה הּוא, אחיזה לׁשֹון ««¬∆ְְְֲִֵֵַָ
יט)ּבּמקרא: ּבידֹו",(בראשית האנׁשים כה)"וּיחזיקּו (דברים ְְֲֲִִִַַַָָָָ

ּבמבׁשיו", יז)"והחזיקה א ּבזקנֹו",(שמואל "והחזקּתי ְְְְְֱֱִִִִֶֶַָָָֻ
הּוא  אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק חזּוק לׁשֹון .ּכל ְְְֲִִֵַָָָ

(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîìíúáà éýìà ýåýé E §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
:á÷òé éýìàå ÷çöé éýìà íäøáà éýìà¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé̈−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑ ואם" לבנה: להיֹות צרעת ּדר ¿…«««»∆ְְְִִֶֶַַָָָ
א  היא", לבנה הרע ּבהרת ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבצרעת, הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹסּפר,
הרע  לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה .ּכמֹו ְְְִֶַַָָָָָ

(æ)B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑ ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
"מחיקֹו" נאמר: רבה)לא .(שמות ֱֵֵֶַֹ

(ç)úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

i"yx£ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï eÈÓ‡‰Â∑:להם מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ִֶֶַָֹ
הרע, לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשבילכם

ל להם .יאמינּו להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו ׁשּכבר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׂשרה  ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, .לֹוקים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ

Â‰Â‰ג  ‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¯ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

d·Êaד  „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡¯ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

‡Ï‰‡ה  ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È¯‡ ÔeÓ‰Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰·‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»

:·˜ÚÈc d‰Ï‡Â≈»≈¿«¬…

CtËÚaו  C„È ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«¿»¿≈«¿»

:‡bÏ˙Î¿«¿»

d„Èז  ·È˙‡Â CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙·˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:d¯N·k¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח  ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡¯˙· ‡˙‡ Ï˜Ï ÔeÓ‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּפרעה: הּמחקר Ó‡iÂ¯אל חכמי ּדעת . ְֶַֹ«…∆ְְֵֶַַַַָ

להסיר  לֹומר, והצרכּו זה. יּתכן ְְְְִִֵֵֶַָָֻאי
ּדר הּוא ּכי רּוח. ּדבריהם וכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָהּיבֹוׁשת,

הּתֹולדת: ּדר על ואינֹו bמֹופת dxez ְֵֵֶֶֶֶַַ
¯Ó‡iÂ רמז ‚) הּמֹופת זה יפת, אמר . «…∆ֵֶֶֶֶֶַַָ

מּטה  ּכמֹו ר ּדבר ּבתחּלה היה ְְִִִֶַַָָָָָּכי

הּגדֹול, הּתּנין וכתּוב לנחׁש. ְְְְִֶַַַַָָָָונהּפ
ּכלא  והיה ּכבראׁשֹונה, יׁשּוב ְְְִַָָָָָֹּובּסֹוף

cהיה: dxez ָָ

¯Ó‡iÂ מּטהּו„) הראׁשֹון האֹות . «…∆ִֵַָָ

אמר  ּבידֹו. והּׁשני ּבידֹו, נמצא ְְְְִִֵֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשּלא  יׂשראל ׁשחׁשד ּבעבּור ְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹיפת
ראּוי  היה ּכן אם ידֹו. נצטרעה ְְֲִִִֵַָָָָָָיאמינּו,
יׁשּועה  ור' הראׁשֹון. האֹות זה ְְְִִֶָָָלהיֹות
ׁשהיּו ליׂשראל רֹומז זה ּכי ְְִִֵֵֶֶַָָָאמר

ּבעבדּות  הּׁשם ּונגעם חפׁשים, ְְְְְִִִֵַַָָָָּבתחּלה
ויׁשּובּו ירּפאם והּוא ְְְְְִִֵַַָמצרים,

dחפׁשים: dxez ְִָ

¯Ó‡iÂ (Â הּוא החיק ּכי אמר הּגאֹון . «…∆ִֵַַַָָ

ׂשאהּו יּׂשא. ּבחיקֹו וככה, הּזרֹוע. ְְְִֵֵֵַַָָָָּבית
הּבגד  הּוא ּכי אמרּו ואחרים .ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָּבחיק

לחזה: הּסמּוf dxez ֶֶַָָ
‰È‰Â (Á אם ידע הּׁשם ּכי ידענּו . ¿»»ְִִֵַַַָָ

ּדּבר  הּכתּוב רק יאמינּו. לא אֹו ֲֲִִִֵַַַַָֹיאמינּו

יׂשראל  מקצת היּו ׁשאם מׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹּכנגד
יאמינּו הראׁשֹון, לאֹות יאמינּו ֲֲִִִֶַַָָֹׁשּלא
לקֹול  אמר והּכתּוב האחרֹון. ְְֲַַַָָָָלאֹות
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(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåälàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaia©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְֶֶַַָָָ

ּֿכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹראׁשֹונה
ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע האּמֹות, מן נפרע ְְְֱִִִִֵֶָָָָָָֹֻהּוא
ּברׁש"י  לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָעֹובדים

B‚Â'.יׁשן) ÌÈn‰ eÈ‰Â∑".ּפעמים ׁשּתי "והיּו" והיּו" ָָ¿»««ƒ¿ְְְְִֵָָָ

מן  ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָנראה
נהפכים  הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיאר
עכׁשו  אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָלדם,

ּדם  יהיּו ׁשּלא ּבּיּבׁשת מלּמדנּו ׁשּיהיּו .עד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

(é)íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹
ìMî íb ìBîzî íb éëðàEøac æàî íb íL ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà:éëðà ïBL ¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑ היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְִִֶַָָָָָָ

ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
– "ּדּבר "מאז "ׁשלׁשם", "מּתמֹול", ְְְְִִִִֵֶַָֹּבׁשליחּותֹו:
ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין 'ּגּמ'ין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹהרי
עֹוד: זאת לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום עֹומד היה ְְְִִֵֶַַַָָָֹוהּוא
עליו  וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ"ׁשלח

רבה) על (שמות ּגדּלה לּטל רֹוצה היה ׁשּלא זה, וכל .ְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאהרן
הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. הּלוי אחי אהרן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ(הלא

ב) א ּבהיֹותם (שמואל אבי ּבית אל נגליתי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ"הנגלה
וכן: אהרן. הּוא כ)ּבמצרים", להם (יחזקאל "ואּודע ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

עיניו  ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", מצרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבארץ
נאמרה  לאהרן נבּואה, ואֹותּה ∑tŒ„·Î‰.הׁשליכּו". ְְְְְֲִֶֶַַָָָֹ¿«∆

בלב"ו  לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. אני .ּבכבדּות ְְְֲִִִֵֵַַַ

‡˙i‡ט  ÔÈ¯˙Ï Û‡ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ

:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰ ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

‚·¯י  ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּתֹורה  ּדּברה רק קֹול. לֹו ואין ְְִֵַָָָהאֹות,

ּביד  וחּיים מות ּכמֹו אדם ּבני ְְְְְִִֵֶַַָָָּכלׁשֹון
האחרֹון, האֹות הּכתּוב ואמר ְֲַַַָָָָָלׁשֹון.

ּבעב  ׁשליׁשי, ׁשםאֹות ׁשּיׁש ּור אע"פ ְֲִִֵֶַָ
ׁשני  אּלה רק עּתה לֹו הראה ְְֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

עתיד  הּׁשליׁשי ּכי ְִִִִַָָהאֹותֹות,
hלעׂשֹותֹו: dxez ֲַ
‰È‰Â (Ë יׂשראל מקצת עֹוד היּו ואם . ¿»»ְְְִִִֵָָָ

ּתעׂשה  אחרֹון, ּבאֹות יאמינּו ֲֲֲִֶֶַַַָֹׁשּלא

וּיעׂש ּוכתיב ויאמינּו. הּׁשליׁשי ְְְֲִִִִַַַַַָהאֹות
האֹות  וזה העם. לעיני ְְֵֵֶָָָָהאֹותֹות
ּבּיּבׁשת, לדם והיּו ׁשהּוא ְְְִִֶֶַַַָָָהּׁשליׁשי
ּבעׂשר  הראׁשֹונה מהּמּכה חלק ְִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

להיֹות: העתידֹות iהּמּכֹות dxez ְֲִִַַָ

¯Ó‡iÂ (È אחד ּפה הּמפרׁשים ּכל . «…∆ְְִֶֶַָָָ
ור' ּבּקׁשה. לׁשֹון ּבי, ּפרּוׁש ּכי ְְְִִֵַָָָאמרּו
קצרה. ּדר הּוא ּכי אמר הּלוי ְְִִֵֶֶַַָָָָיהּודה

עׂשה  ּכלֹומר העֹון. אדני ּבי ְְֲֲִִֵֶַַַַָֹוהּטעם,

מּזה  והּניחני ׁשּתרצה, מה ענׁש ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַֹּבי
ידּבר  אדֹוני ּבי וככה, ּתׁשּלחני. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
ׁשּתרצה  מה ּבי עׂשה ּדבר, עבּד ְְְֲִִֵֶֶַַָָָנא

לדּבר: ÌÈ¯·cוהּניחני LÈ‡ יֹודע . ְְִִֵֵַַƒ¿»ƒֵַ

ּבלׁשֹונֹו מתעּכב ׁשאינּנּו צחֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָלדּבר
ּפיו  על ׁשּיכּבדּו אֹו מגמּגם אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַּבדּברֹו
ּכאׁשר  העברים ּומנהג ידּועֹות. ְְְֲִִִִֶַַָאֹותּיֹות
ׁשלׁשה  אֹו ּדברים ׁשני להׁשוֹות ְְְְְְִִֵַָָֹירצּו

מׁשל  ּכמֹו ּבתחּלה, ּגם מּלת ְְְִִִִַַָֹיֹוסיפּו
.ּבנ ּבן ּגם ּבנ ּגם אּתה ּגם ְְִִֶַַַַָָּבנּו
ּכי  ּתמֹול יאמר לא ׁשלׁשֹום, ְְְִִַַַֹֹוטעם
והּנה  ּבֹו. מדּבר ׁשהּוא הּזה לּיֹום ְְִִֵֵֶֶַַַאם
מדּבר  ׁשהּוא הּזה לּיֹום ׁשעבר ְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשליׁשי

ּבעבּור  רּבים לׁשֹון ּכדר והּמ"ם ְְְֲִֵֶֶַַַּבֹו,
ׁשאין  ּפי על ואף ואתמֹולֹו. ְְְִֵֶֶַַַהּיֹום
נֹוסף  הּמ"ם אֹו ּכּמׁשּפט קמּוצה ְְִִֵַַַָָָהּׁשי"ן

ּבראׁשֹונה  נֹוסף הּוא ּכאׁשר ֲֲִֶַַָָָָָּבאחרֹונה

חדׁשים: ּכמׁשלׁש E¯acויהי Ê‡Ó Ìb. ְְְֳִִִַָֹ«≈»«∆¿
ּפרעה  אל ּבאתי ּומאז ּכמֹו ,ּדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹמעת
לׁשֹונֹו ּכבד סר לא ּכי .ּבׁשמ ְְְִִֵֶֶַָֹֹלדּבר
ׁשּׁשכח  והאֹומר היה. ּכאׁשר נׁשאר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָרק

הּוא  ּכי נכֹון. אינּנּו מצרים, ְְִִִֵֶַָלׁשֹון
לׁשֹון. ּוכבד ּפה ּכבד ּדברים, ב' ְְְִֵֶַַָָאֹומר
ׂשם  מי הּׁשם מּתׁשּובת נלמד ְְְִִִֵַַָֹועֹוד
ׁשאינֹו אּלם יׂשּום מי אֹו לאדם ִִֵֵֶֶָָָָּפה

נֹולד  ּככה רק מצרים לׁשֹון על ְְְִִֵַַַַַָָמדּבר
להֹוציא  יכֹול היה ׁשּלא ּפה ּכבד ְְִֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה
הּלׁשֹון, אֹותּיֹות וכל הּׂשפה ְִִַַָָָָאֹותּיֹות
וזה  ּבכבד. מֹוציאם היה קצתם ְְְִֶֶַָָָָָֹרק

ּפיה  עם אהיה ואנכי טעם ְְִִִֶֶַַָֹּוא

ידּבר  אׁשר ׁשיֹורינּו אמר ,ְְֲִֵֵֵֶֶַַָוהֹוריתי
הּכבדֹות  מאֹותּיֹות ׁשם ׁשאין ְִִֵֵֵֶַָמּלֹות

ּפיו: i`על dxez ִַ
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(àé)íeNé-éî Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´
:ýåýé éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà ílà¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑ ּכׁשהיית לדּבר לּמד מי ƒ»∆¿ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּמצרי? על ּפרעה לפני ‡Ìl.נּדֹון ÌeNÈ ÈÓ B‡∑ ְְְִִִִֵַַַֹƒ»ƒ≈

ּבמצות (תנחומא) נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עׂשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמי
חרׁשים  מׁשרתיו ואת ,ׁשמעּוהריגת ׁשּלא ּבצּוֹותֹו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

?קמ)עלי עׂשאם (שבת מי ההֹורגים, ולאסּפקלטֹורין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ
ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא .עורים, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ÈÎ‡ ‡Ï‰∑ זאת ּכל עׂשיתי ה', .ׁשּׁשמי ¬…»…ƒְִִִֶָָֹ

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«

i"yx£ÁÏLz „Èa∑ לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי והּוא ,ּביד ¿«ƒ¿»ְְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשאין  לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאהרן.

יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ להכניסם ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָסֹופי
הרּבה  ׁשלּוחים ל. ְְְִֵַ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåE ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ
àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé éålä©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים אֹומר:רּבי קרחה ּבן ע «ƒ««ְְִֵֶַַָָֻ

נאמר  לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכל
חרֹון. אֹותֹו עלֿידי ענׁש ׁשּבא מצינּו ולא רׁשם, ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּבֹו
"הלא  רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו ְֱֲִֵֶֶַַַַָֹֹאמר
ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ׁשהיה הּלוי", אחי ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹאהרן
יהיה  לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻוהּכהּנה

ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן יהיה הּוא אּלא הימים ּכן, (דברי ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
כג) ׁשבט א על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ"ּומׁשה

E˙‡¯˜Ï.הּלוי" ‡ˆÈ ‡e‰ ‰p‰∑ למצרים ּכׁשּתל. ִֵַƒ≈…≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ
BaÏa ÁÓNÂ E‡¯Â∑ מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ¿»¬¿»«¿ƒְְְִֵֶֶַַָָֹ

אהרן  זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה לעדי עלי ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּלב  על הּנתּון .החׁשן ֵֶַַַַָֹ

‡Bיא  ‡L‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»

CÓetיב  ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג  ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד  ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡iÂ (‡È ּכנגד אּלם מצאנּו הּנה . «…∆ְִִֵֵֶֶָָ
ונׁשאר  ּפּקח, ּכנגד ועּור הּפה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַׂשימת
והאמת  ּכנגּדֹו. אחר ואין לבּדֹו ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶַַָחרׁש

והעּור, החרׁש ּכנגד ּפּקח מּלת ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכי
עינים  לפקח אזנים. ּפקֹוח ְְִִִֵַַַַַָָָֹּכּכתּוב,

aiעורֹות: dxez ְִ
‰zÚÂ (·È ׁשּיסּור הבטיחֹו לא הּנה . ¿«»ְִִִֵֶָֹ

מה  יֹורּנּו רק לׁשֹונֹו ְֶֶַַֹּכבד
biּׁשּידּבר: dxez ְֵֶַ

¯Ó‡iÂ (‚È נא ּכל ּכי ּפרׁשּתי ּכבר . «…∆ְְִִֵַָָָ
נא  ּדּבר וככה, עּתה. ּכמֹו ְְְִֶַַַָָָָָּבּמקרא
יּומת  יהֹוׁשע. נא ׁשמע העם. ְְְְֵַַַָָָָֻּבאזני

ּכי  לנּו נא אֹוי הּזה. האיׁש את ִִֶֶַָָָָנא
ÁÏLzחטאנּו: „Èaּכאּלּו אׁשר חסר . ָָ¿«ƒ¿»ְֲִֵֶָ

ּכמֹו ּתׁשלח. אׁשר ּביד ּכתּוב ְְְֲִֶַַָהּוא

זה  ׁשּיׁשלח והּטעם ׁשלם. לבבם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָעם
ׁשהּוא  אחיו אהרן ּביד ְְֲִִֶַַַָֹהּׁשליחּות
לׁשֹון, ּכבד אינּנּו ּכי ּדברים, ְְִִִֵֶַָָאיׁש

וכתּוב  ליׂשראל. להּנבא רגיל ְְְְְִִִֵֵָָָָוהּוא
ּביׂשראל  נביא ׁשלח הּׁשם ּכי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּביחזקאל
וּיאמר  ּוכתיב אדֹוננּו, מׁשה ּבֹוא ְְֲִִֵֵֶֶַֹֹלפני
מׁשה  לקראת ל אהרן אל ְֲִֵֶֶַַֹֹה'

מּמּנּו ּגדֹול הּוא ּכי ועֹוד, ְְִִִֶַָָָהּמדּברה.
מׁשה  ׁשּיהיה לֹו יחר אּולי ְְִִִֶֶֶַַָֹּבׁשנים,
הּׁשם  אמר ּכן על ּפרעה. אל ְִֵֵֶַַַַַָָֹׁשליח

ּבלּבֹו: וׂשמח ורא‰p‰Âאינּנּו מׁשה ְְְֲִַָָ¿ƒ≈ֵֶֶֹ
לא  אמר ּבתחּלה רק ללכת ְְִִֵֶֶַַָָָָֹממאן

לדּבר  הּוא קׁשה ּכי אנכי. ּדברים ְְִִִִֵֶַָָָֹאיׁש
וחׁשב  ּפה. ּכבד ׁשהּוא מי הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָלפני
ּכבד  להסיר אֹות לֹו יחּדׁש הּׁשם ְְִִֵֵֶַַָֹּכי

,והֹוריתי הּׁשם הׁשיבֹו וכאׁשר ְְֱֲִִֵֵֶֶַַּפה.
הּנה  יסּור. לא לׁשֹונֹו ּכבד ּכי ְִִֵֶַָָֹֹידע
הּׁשם  יׁשלח לא לּמה מׁשה ְִֵֶַַַָָָֹֹּתמּה

אמר  זה ּובעבּור ּפרעה, אל ְֲֲֶֶַַַַָֹֹאהרן
ּומּתׁשּוב  ּתׁשלח. ּביד נא הּׁשם ׁשלח ת ְְְְִִֵַַַַָָ

לנּו יתּברר הּלוי, אחי אהרן ְֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹהלא
זה: ciּכל dxez ֶָ

¯ÁiÂ („È זה ּפרּוׁש להיֹות חלילה . «ƒ«ְִִֵֶָָ
היה  עּתה ּכי המיתֹו. ויבּקׁש ְֲִִֵַַַַָָָָהּפסּוק
ממאן  היה אם המיתֹו, ׁשּיבּקׁש ְְֲִִֵֵֶַָָָָראּוי
אמרּו ּכאׁשר ,הל ּכאׁשר ולא ְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָֹללכת.
ּבעת  המיתֹו יבּקׁש ולּמה ְְְֲֲִִֵֵֵַָָאחרים.

ּבלעם, לדבר ּדֹומה זה ואין ְְְְִִֵֶֶֶַָלכּתֹו.
טֹוען  טען ּכן.ואם אינּנּו יעקב ּדבר ְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹּגם
ׁשּום  חּדׁש ׁשּלא אף חרֹון מצאנּו ֲִֵֶַָָָָֹאנה
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(åè)éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À
ét-íò äéäàøLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬

:ïeNòz©«£«

(æè)El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå äôì§¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑.העם אל ידּבר וזה ּבׁשביל ¿ƒ∆¿ְְְְִִֵֶֶַָָ
הּסמּוכים יֹוכיח  ו'להם' ו'לכם' ו'לֹו' ו'לי' 'ל' ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָ

הם  'על' לׁשֹון ׁשּכּלם ÙÏ‰.לּדּבּור, El ‰È‰È∑ ְִֵֶַַָֻƒ¿∆¿¿∆
ּפה  ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר ∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

(æé)Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−
ô :úúàä-úà¤¨«Ÿ«Ÿ

$
âטבת כ' שישי âיום

(çé)áLiå äLî Cìiå|Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä:íBìL ©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו ּכיֿאם מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, מכילּתא).לּטל תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: היּו ׁשמֹות .וׁשבעה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

(èé)íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑ מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמת ,מי חׁשּוב  והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
סד) .(נדרים

dÓeÙaטו  ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

CÏטז  È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז  „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Â¯יח  È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏיט  ·ez ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏË˜ÓÏ BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿¿ƒ¿¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

.וּיל ּבם ה' אף וּיחר לֹו הראינּו ְִֵֵֵֶֶַַַַַָנזק.

וטעם לאהרן. נזק ּבא ׁשּכן ‰ÈÂlולא , ְְְֲֵֶַַַָֹֹ«≈ƒֵֶ
ּכי  הּלוי. הּנביא ּביׂשראל נֹודע ְְִִִִֵֵַַָָָָָהיה
ודבר  ּכׁשמֹו. ׁשּׁשמם אחרים ּבהם ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָהיה
מעלה  רק למׁשה, ּגרעֹון זה אין ְֲֵֵֶֶֶַַָָֹזה
לפה  ּדֹומה יהיה אהרן ּכי ְְְֲִִֶֶֶַָֹּגדֹולה,

נראית  ׁשאינֹו הּנׁשמה ּדּבּור ְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּיֹוציא
אינם  ּכי נראים ׁשאינם הּמלאכים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּכמֹו
,הּמלא ּכמעלת מׁשה ידּמה והּנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּגּוף.
והּנה  לאלהים. לֹו ּתהיה ואּתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹוזהּו

הּׁשם  רק הּמקרא ּבכל אלהים ְְֱִִֵֵַַַָָֹאין

על  ּכי הּקדֹוׁשים. מלאכיו אֹו ְְְִִִַַַַָָָהּנכּבד

אֹו ּבארץ. הּׁשם מעׂשה יראּו ֲֵֵֵֶַַָָָָָידם
אלהים  מׁשּפטי העֹוׂשים מּטה ְְְֱִִִֵֵַָָֹקדֹוׁשי
עבֹודת  ׁשהּוא אלהים וכל ְֱֲִֶֶַָָָֹּבארץ.
לפי  ּככה, הּכתּוב ּדּבר ְִִִֵַָָָָּכֹוכבים
חנניא  אל ּכמֹו העֹובדים ְְְְְֲִֶַַָָמחׁשבֹות

ehהּנביא: dxez ִַָ
˙‡Â (ÊÈלנחׁש ׁשהפ האֹותֹות טעם . ¿∆ְֶַַַָָָָ

ּפרעה  לפני ּולתּנין יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָֹלעיני
ּולהעלֹות  הּיאֹור. את ּבֹו ְְְֲֶַַַּולהּכֹות

ּולהֹוריד  הּכּנים. ּולהֹוציא ְְְְְִִִִִַַַהצפרּדעים

ולהיֹות  הארּבה. ּולהביא ְְְְִִֶַַָָָָהּברד.

:החׁשgi dxez ֶַֹ
CÏiÂ (ÁÈ'וכּו¯˙Èּכמֹו יתרֹו הּוא . «≈∆ְ∆∆ְְִ

ׂשלמֹון. הּוא ּוׁשלמה ּגׁשמֹו. הּוא ְְְֶֶַַֹֹגׁשם
אחיו, לראֹות ׁשּיל לֹו אמר ְְִִֵֵֵֶֶַָָוהּנה

הּסֹוד: לֹו ּגּלה hiולא dxez ְִַָֹ

¯Ó‡iÂ (ËÈ,ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם אין «…∆ְְֵַָָָֻֻ
וּי אמר.וככה, ּוכבר ה'ּופרּוׁשֹו צמח ְְְֵַַַַָָָָ

הּנה  ּכאּלה. ורּבים האדמה, מן ְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָֹאלהים
הבטיחֹו אליו, יתרֹו צאן ּבהׁשיבֹו ְְְִִִִֵַָָָֹעּתה

מת  ּכי למצרים, ּפחד ּבלי ׁשּיל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַהּׁשם

ירם שישי
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(ë)-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©
ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

:Bãéa íéäìûä̈«¡Ÿ¦−§¨«
i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְֲֲֶַַַָָֻ

הּמׁשיח  מל ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאברהם
ׁשּנאמר: עליו, ט)להּגלֹות חמֹור"(זכריה על ורֹוכב ."עני ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ∑ «»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆∆«≈¿
ּומאחר  מקּדם .ּבּמקרא מדקּדקים אין ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨
éðôì íúéNòå Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàø§¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´

lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô:íòä-úà ç ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְֶַַָ

מֹופתי  ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָּכן
מּמּנּו ּתירא ולא ּפרעה ·E„È.לפני ÈzÓN ¯L‡∑ ְְְִִִֵֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆

לא  ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹלא
ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלפני
ׁשאני  מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָֹלֹו,

Ôep·k¯‡Âכ  È‰Ba ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏכא  ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

ãקודש משיחות ãנקודות
¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯Â ÈÚ(כ ד, מן (רש"י מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש »ƒ¿≈«¬ְְִִֵֵַַַַ

לּטֹול  רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּכתּוב

להׁשיב  ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר לעצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֻּגדּלה

טענה  ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ,ּכ ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעל

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה Ckזֹו ÌeMÓ'ה ּבֹו ּבחר ְְֲִֵֶַָָָָƒ»ַָ

ׁשּיׁש מי רק  ׁשּכן, יׂשראל. את וכׁשר לגאל ראּוי זֹו, מּדה ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

לכן  הּקּב"ה. ׁשל מלכּותֹו להׁשראת ּכלי ולהיֹות ה' ׁשליח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלהיֹות

"ענותן" היינּו "עני", ּתבת שם)מביא זכריה .(רש"י ְְְִִֵֵַַַָָ

(15 עמ' לא כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ּדבר  יֹודעים ׁשהיּו ועבדיו ְְְֲִֶַַַָָָֹּפרעה
ּכי  מצרים, מל וּימת וזהּו ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָהּמצרי.
נכֹון  היה לא חי, ׁשהיה הּימים ִֶַַָָָָָָָֹּכל

ּפרעה: אל ׁשליח מׁשה kלהיֹות dxez ְְִִֶֶַַָֹֹ
ÁwiÂ (Î ּגרׁשֹום נֹולד אם ידענּו לא . «ƒ«ְְִֵַַָֹ

מדיןאֹו אל ּובברחֹו ּבחּורֹותיו ְְְִִֵֶַָָָּבימי
הּימים  ּדברי אל ּתסמ ואל ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹּבזקנתֹו.
ּובנֹו ּבֹו. הּכתּוב ּכל הבל ּכי מׁשה, ְִֶֶֶֶַָָֹׁשל
ּבהּנבאֹו. עּתה נֹולד אליעזר הּוא ְְֱִִִֵֶֶַַַָָהּׁשני

למצרים  ּובניו אׁשּתֹו להֹולי ְְְְְִִִִַַָָָוחׁשב
היתה  ולא יׂשראל. עם יחּדו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹוׁשּיצאּו
להֹוציא  ּבא הּוא ּכי נכֹונה, ְְִִֵָָָעצה
ועם  אׁשּתֹו עם ׁשּבא יראּו והם ְְְְְִִִִִֵֵֶָָיׂשראל,

יחׁשב  אי ּתתמּה ואל ׁשם. לגּור ְְְִֵַַַָָָָֹּבניו
נכֹון, ׁשאינּנּו ּדבר העֹולם ּבדברי ְְִִֵֵֶֶָָָָָָנביא
נתן  אל ׁשּׁשאל ּדוד מצאנּו הּנה ִִִֵֶֶַָָָָָָּכי
לּׁשם. ּבית לבנֹות יׁשר היׁש ְֲִִִֵֵַַַָָָהּנביא
וה' עׂשה, ּבלבב אׁשר ּכל הׁשיב ְְְְֲֲִִֵֵֶָָוהּוא

ּׁשּיאמר  ּבּנבּואה לֹו נאמר ּובּלילה .ְְְֱִֶֶַַַַַָָֹעּמ
והצרכּו הּבית. יבנה לא ׁשהּוא ּדוד ְְְְִִִֶֶֶַַָֹֻאל

לתרּגם ‰BÓÁ¯הּזקנים ÏÚ נֹוׂשא על , ְְְִֵֵַַ««¬ֵַ
ׁשּתרּכב  ּגרעֹון ּדר ׁשהּוא ּבעבּור ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָאדם.
ּוׁשני  היא אחד חמֹור על הּנביא ְֲִִֵֵֶֶַַָָאׁשת

הּמין. ׁשם הּוא ּכי אמר ויפת ְִִֵֶֶֶַַָָָּבניה.
ּדּבר  ולא וחמֹור. ׁשֹור לי ויהי ְְְֲִִִֶַַֹּכמֹו
ׁשם  להזּכיר מקֹום זה אין ּכי ְְְִִֵֵֶַָָנכֹונה.
והחמֹורים  ּכמׁשמעֹו. הּוא רק ְְְֲִִַַַַָהּמין

ונכּבדים  יקרים ּבמצרים ְְְְְִִִִִֵֶַָָׁשהם
ּגרׁשם  רכב אם לתמּה ואין ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹמהּפרדים.
והיה  היה, קטן אּולי אחריה, ְְֲֶַַָָָָָָָּבנֹו
נּמֹול: לא עֹוד ּכי ּבחיקּה ְֱִִִֵֶֶָֹאליעזר

ÌÈ¯ˆÓוהּטעם ‰ˆ¯‡ ·LiÂ הּוא ּכי . ְַַַ«»»«¿»ƒ¿»ƒִ
את  הּׁשם ּפגׁש ּכאׁשר ּכי ׁשב, ְֲִֵֶֶַַַַָָלבּדֹו
ׁשבה  ּובהתרּפאֹו אליעזר. נּמֹול ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹמׁשה

ּומׁשה צּפֹור  אביה, אל ּבניה עם ה ִִִֶֶֶָָָָָֹ
הּמּטה  על ואמר למצרים: וׁשב ְְְְִִִִֶַַַַַָָָהּניחם

ÌÈ‰Ï‡‰ ‰hÓ ׁשּנעׂשה האֹות ּבעבּור «≈»¡…ƒֲֲֶַַָָ
מׁשה, מּטה הּוא האלהים ּומּטה ֱִֵֶֶַַָֹֹּבֹו.
ּכאׁשר  היה ּבידֹו ּכי אהרן, מּטה ְְֲֲִֶֶַַַָָָֹוהּוא
לפרׁש עּתה וׁשב האֹותֹות. ּבֹו ְְֵַָָָָָָעׂשה

ׁשהזּכיר ‰‡ÌÈ‰Ïּבעבּור ‰hÓ מה ְֲִִֶַ«≈»¡…ƒַ

הּמֹופתים  ּכל למׁשה הּׁשם ְְִֵֶֶַַַָָֹּׁשאמר
והזּכיר  ּבמצרים, לעׂשֹות עתיד ְְְְֲִִִִִֶַַָׁשהּוא
היא  מּמצרים ּבעבּורֹו ׁשּיצאּו אֹות ְְֲִִִִֶַַָלֹו
ּבּמלֹון  ּבּדר ויהי והּנה ּבכֹורֹות: ְְְִִֵֶֶַַַַַָמּכת

מׁשה  וּיּקח עם ּדבּוק להיֹותֹו ראּוי ְִִִֶַַָָָָֹהיה
ּכזה  ורּבים ּבניו. ואת אׁשּתֹו ְְְִִֶֶֶַָָָאת
לֹו. אין ואם יׁשּלם ׁשּלם ּכמֹו ְְְִֵֵֵַַַָּבּתֹורה.
יׁשּלם  ּבקר חמּׁשה עם ּדבּוק הּוא ְֲִִִֵַָָָָּכי

הּׁשֹור: k`ּתחת dxez ַַַ
¯Ó‡iÂ (‡Î והּנה ּבמדין. לֹו אמר זה . «…∆ְְְִִֵֶַָָ

ולא  לּבֹו את יחּזק הּׁשם ּכי ְְִִִֵֵֶַַֹהֹודיעֹו
ׁשּיראם  הּמֹופתים ּכל ּבעבּור ְְְְֲִֵֵֶַַַַָיׁשּלחם,

האחרֹון: הּמֹופת akעם dxez ֲִֵַַָ
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עח zenyעח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iyiy meil inei xeriy
ּכמֹו: ּבמצרים, ּביד לׂשּום ז)עתיד ידּבר (שמות "ּכי ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

"אׁשר  ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹאליכם
ׂשמּתים  ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׂשמּתי",

ּביד. ְְָ

(áë)éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ וימאן חזק ׁשּלּבֹו ּכׁשּתׁשמע ¿»«¿»∆«¿…ְְִִִֵֶֶַָָָ
ּכן  לֹו אמר ·È¯BÎ.לׁשלח, Èa∑:ּכמֹו ּגדּלה, לׁשֹון ְֱֵֵַַֹ¿ƒ¿ƒְְְָֻ

פט) ּומדרׁשֹו:(תהלים ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני ְְְְִִֵֶֶַָָ"אף

הּבכֹורה  מכירת על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חתם ְְִַַַַַָָָָָּכאן
מעׂשו  יעקב .ׁשּלקח ֲֵֵֶַַָָֹ

(âë)éìà øîàåïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL E ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−
ìða-úà âøä éëðà äpä BçlL:Eøëa E §©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑ מקֹום ׁשל ‡˙.ּבׁשליחּותֹו ÁlL »…«≈∆ְִִֶָ««∆
'B‚Â ‚¯‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa∑,אחרֹונה מּכה היא ¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָ

הּוא  וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, התרהּו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּובּה
ּבאּיֹוב: לו)ׁשּנאמר לפיכ:(איוב ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹ

מחברֹו להּנקם המבּקׁש ּבׂשרֿודם מֹורה". ּכמהּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"מי

הּקדֹוׁשֿ אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעלים
מּידֹו, להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹּברּוֿהּוא
ּבֹו ּומתרה מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו ְְְִִִֵֵֶַָָּכיֿאם

.לׁשּוב  ָ

(ãë):Búéîä Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑ מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑ «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒ
ׁשּנתרּׁשל  ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלמׁשה,
חסֿוׁשלֹום, יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ענׁש ְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֹנענׁש
סּכנה  – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשלׁשה  ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹהיא

מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ְִִִִִֵַָָָָָימים
ׁשּנתעּסק  לפי מיתה? נענׁש מה ּתחּלה ּומּפני ּבּמלֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

לא) דף נדרים ּובֹולעֹו(במסכת נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה .ְְְְֲִַַַָָָָָָ
אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָֹמראׁשֹו

צּפֹורה  הבינה הּוא מקֹום. הּמילה .ׁשּבׁשביל ְִִִִִֵֶַָָָָ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

˜„ÈÓכג  ÁÏÙÈÂ È¯a ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:C¯Îea C¯a¿»¿»

daכד  Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

Ï¯Ú˙כה  ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡Ï ‡˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

z¯Ó‡Â (·Î זה ּבכֹורי. ּבני טעם . ¿»«¿»ְְִִֶַַ
ואני  ּבתחּלה, אבֹותם ׁשעבדּוני ְֲֲֲִִִִֶַַָָָהּגֹוי
על  איׁש יחמֹול ּכאׁשר עליו ְֲִֵֶַַַָָחֹומל

לעבד  לקחּתֹו ואּתה אֹותֹו. העֹובד ְְְְְֵֶֶַַָָּבנֹו
ּבנ את אהרֹוג אני ּכן על ְֱֲִִֵֶֶַָעֹולם,

:ּבכרbk dxez ְֶֹ
¯Ó‡Â (‚Î ּפעם אלי אמרּתי הּנה . ¿»«ְִִֵֵֶַַַָ

לעבדני  ּבני את לׁשּלח ּפעם ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָאחר
מאנּת ואּתה זבחים, לי ְְְְְִִִֵַַַָָָלהקריב
ּדעת  וחסרי .אענׁש ּכן על ְְְְְֲִֵֵַַַַַַלׁשּלחֹו,
וזה  ידּבר, מׁשה עם ּכי ְְְִִֵֶֶַָֹחׁשבּו
ּבכֹור  אינֹו אליעזר ּכי ְְֱִִִֵֶֶָׁשּגעֹון.ועֹוד,

ckמׁשה: dxez ֶֹ
C¯c· È‰ÈÂ („Î ּבידם קּבלה היתה . «¿ƒ«∆∆ְְַָָָָָָ

הּוא  אם הּׁשמיני ּבּיֹום הּבן יּומל ְִִִֵֶַַַַֹׁשּלא
יכלת  ׁשאין ּבּדר הּוא אֹו ְֵֶֶֶֶֶַֹחֹולה
מׁשה  ּכי ּובעבּור להתעּכב. ְְְֲִִִֵֶַַֹּבמֹוליכֹו

הּׁשם, ּבׁשליחּות להתעּכב יּוכל ְְְִִִֵֵַַַֹלא
יסּתּכן  ּכי יּומל ׁשּלא ּבעצתֹו ְֲִִֵֶַַַָָָֹראה
והּנה  .ּבּדר אֹותֹו יֹוליכּו אם ְִִִֵֶֶַַַַהּנער
ׁשּיּניח  מׁשה להזּכיר מלא הּׁשם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשלח

לבּדֹו.ע  לֹו ויל הּנער, ויּומל ְְְֲֵֵַַַַַָצתֹו
ׁשּיתרּפא. עד אּמֹו עם יהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַוהּנער

טעם על e‰LbÙiÂוהּנה חלי ׁשּבא ְִֵַַ«ƒ¿¿≈ִֶַָֹ
וזהּו לּבֹו. על עלה ׁשּלא מהּׁשם ְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹמׁשה

B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ.ּבנֹו יּומל לא אם «¿«≈¬ƒְִַֹ

הּוא  יּוכל לא רעדה, ׁשאחזּתּו ְֲֲֶַַַָָָֹּובעבּור
הּוא  ּכי צּפֹורה, אֹותֹו ּומלה ְִִָָָלמּולֹו,

ּבעבּור  ּתתמּה ואל הּסֹוד. זה לּה ְְֲִִֶַַַַָָּגּלה
מלא ּכי ה', וּיפּגׁשהּו ּכתּוב ְְְִִֵֶַַַָׁשהּוא
לפניהם  הֹול וה' וכמֹוהּו, הּוא. ְְִֵֵֶַָה'

האלהים. מלא וּיּסע ּכתּוב וׁשם ְְֱִִַַַַָָָָֹיֹומם,
חלילה  אֹומר חפני ּבן ׁשמּואל ְְְִִֵֵֶַָָָורב
מׁשה  להמית מבּקׁש הּׁשם ְְְִִֵֵֶַַָֹלהיֹות
רק  עּמֹו, להֹוציא ּבׁשליחּותֹו ְְִִִֵֶַַׁשהֹול

סימן  והּוא אליעזר. להמית ְְֱִִִִֵֶֶָָּבּקׁש
ּפרׁש כן ואחרי המיתֹו. ּגם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַוּיפּגׁשהּו
ערלת  את ּכתיב ּכן על אליעזר. ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא
לא  עֹוד ּכי ּבּתחּלה. הזּכירֹו ולא ְְְְִִִִַָָֹֹּבנּה
וּיּתן  ּבלדּתּה ויהי וכמֹוהּו, ׁשמֹו. ְְְְְְִִִִֶַַָָָנקרא

dkיד: dxez ָ
¯Bˆ ‰¯Btˆ ÁwzÂ (‰Î.חד ּדבר . «ƒ«ƒ»ַָָ
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עט

עט

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑ מׁשה ׁשל רגליו לפני .הׁשליכּתּו «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ

¯Ó‡zÂ∑ּבנּה ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑ אּתה «…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒַָ
הֹורג  – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות ּגֹורם ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהיית

לי  אּתה .איׁשי ִִִַָ

(åë)ô :úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑ הּמילה הבינה ׁשעל «ƒ∆ְִֶַַָ»ִִֵֶַַָָ
להרגֹו ÏenÏ˙.ּבא ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑ היה חתני ְְָָ»¿»¬«»ƒ«…ֲִָָָ

לעיל  ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על ְְְְִִִִִֵַַַַָָָנרצח
"אז  ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם", היית "אּתה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכתב
"חתן  אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן ְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָֹאמרה
חטא  ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָּדמים"?
"וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. וחטא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמילה

ּובזה  ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלגמרי,
ּבחתן  אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ׁשּנּוי ּגםּֿכן ְְְְְֲִֵַַַַַָָֹמתרץ

לי) נראה ּכן ודֹוק. הּמּולֹות.∑ÏenÏ˙.ּדמים, ּדבר על ְְִִִֵָָ«…ְַַַ
ּכמֹו: 'על', ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד הּוא, ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשם

יד) ּתרּגם:(שמות ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ"ואמר
ּדם "ּדמים", .הּמילה על ִִַַַָָ

(æë)ýé øîàiåäLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä©¦§¨®¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

„Ó‡כו  ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ ÁÂ¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

LÓ‰כז  ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜Le ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח  ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

Èaכט  È·Ò Ïk ˙È eLÎe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל  ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ ÈÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

Èaלא  ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

וכמֹוהּו חּדים. ׁשהם צּורים חרבֹות ְְְִִֵֶַַָּכמֹו
וטעם  חרּבֹו. צּור ּתׁשיב ְְִַַַַָאף

,ÂÈÏ‚¯ÏÚbzÂ,מׁשה לרגלי ּדעּתי לפי «««¿«¿»ְְְְִִֵֶַַֹ
ולא  הּמׁשקֹוף על הּדם וראה ְְְְֶֶַַַַָָָֹּכדר

ע"כ הּמׁשחית. epnÓיּתן Û¯iÂ מּמׁשה ְִִֵַַ«ƒ∆ƒ∆ִֶֹ
אמר  ׁשמּואל ורב והרעדה. החלי ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹּׁשּסר

וּירף  ּכן ּגם אליעזר, לרגלי לרגליו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכי
החלי  אם עליו להׁשיב יׁש א"כ ְִִִִֵֶַָָָֹמּמּנּו.
אֹותֹו מלה אי אליעזר על ֱִֵֶֶַָָָָהיה
ּומנהג  מכאֹובֹו. על מכאֹוב לֹו ְְְְִִַַַַלהֹוסיף

חתן. יּומל ּכאׁשר לּבן לקרא ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹאנׁשים
לי.ÌÈÓcוטעם אּתה ּדמים איׁש ּכי ְַַ»ƒִִִִַָָ

ּבעלי: ימּות ּבעבּור ekּכי dxez ְְֲִִַַָ
Û¯iÂ (ÂÎ על הּקדׁש ּבלׁשֹון ּדּמים . «ƒ∆ְִִֶַַָֹ

ע  ּכמֹוב' ּדּמים. ׁשפיכּות האחד נינים. ְְְִִִִֶָָָָ

ׁשהּוא  והּמפרׁש לי. אּתה ּדּמים ְְִִִֵֶַַָָָאיׁש
רּבים, לׁשֹון והּׁשני לׁשֹון. אינּנּו ְְִִִֵֵֶַַַָחּיים

והּנה  חיי. ּבדמי ּכמֹו מּמׁש, ְְְֲִִִִֵַַָָָמּדם
מּמׁשה, החֹולי ׁשּסר ּבראֹותּה ְְִִִֶֶַָָָָֹאמרה
מענין  ׁשהּוא ּדּמים חתן ּבני אּתה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָאין
ּבדם  מתּבֹוסס חתן אּתה רק ְְֲִִֵַַַָָָָהריגה.

על  והּנה ּדבר. ׁשם ְִִֵֵַַָָָהּמילה.ּומּולֹות
ּדמים: ּבעבּור רּבים fkלׁשֹון dxez ְֲִִַַָ

¯Ó‡iÂ (ÊÎ,אהרן מתנּבא היה לא . «…∆ְֲִֵַַָָֹֹ
הּׁשליח  הּוא מׁשה ּכי .צר אין ִִִֵֶֶַַָֹֹּכי

זה  לפני ׁשליח היה ואהרן ּפרעה. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹאל
ּכן  על לּנׁשים. ּומרים יׂשראל, ְְִִִֵֵֶַַָָָאל
אהרן  מׁשה את לפני ואׁשלח ְְֲֶֶֶֶַַַָָָֹֹאמר

‰‡ÌÈ‰Ïּומרים: הּוא ‰¯ . ְִָ«»¡…ƒ
gkחֹורב: dxez ֵ

„biÂ (ÁÎ,ּתחּלה ליׂשראל ּגם ׁשלחֹו . ««∆ְְְְִִֵַָָָ
לעׂשֹות  צּוהּו אׁשר האֹותֹות ּכל ְֲֲִֶֶַָָָואת

אחרים  אֹותֹות ואח"כ ּתחּלה. ְְְְֲִִִֵֵָָליׂשראל
hkלפרעה: dxez ְְַֹ

CÏiÂ (ËÎ ּבכל הּיֹועצים הם הּזקנים . «≈∆ְְֲִִֵֵַַָ
ׁשׁש עם לדּבר יּוכלּו לא ּכי ודֹור, ְְִִֵֵַָֹּדֹור

ידּברּו הּזקנים רק איׁש. אלף ְְְִִֵֵֶֶַַַמאֹות
lלהם: dxez ֶָ

¯a„ÈÂ (Ï ּכן על הּמליץ, הּוא ּכי . «¿«≈ִִֵֵַַ
רק  לעֹולם, יׂשראל עם ּדּבר לא ְְִִִֵֵֶַָָֹֹמׁשה

כן  ּכמֹו היה ּובמֹותֹו אהרן. ידי ְְְֲֵֵַַָָֹעל
ּבנֹו: אליעזר ּתחּתיו l`מליץ dxez ְְֱִִֵֶֶַָ

ÔÓ‡iÂ (‡Ï ּפקד ּכי ׁשּׁשמעּו אחר . ««¬≈ְִֶַַַָָ
האמּור  הּקץ הּגיע ּכי עּמֹו, ִִִֵַַַָָה'

עּנּוי:ÌÈÚלאברהם: מּגזרת .e„wiÂ. ְְַָָ»¿»ְִִִַ«ƒ¿
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âטבת כ"א קודש âשבת

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ebçéå énò-úà çlL ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ

:øaãna éì¦−©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑ הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְֲִֵַָ

ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנׁשמטּו
ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם (שמות ּכּלם, ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻ

לא רבה) והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
לאחֹוריהם יּגׁשּו" החזירם –. ֱֲִִֵֶֶַָָ

(á)ì Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiåçlL ©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−
ìàøNé-úà íâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−

:çlLà àì¬Ÿ£©¥«©

(â)àp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä éýìà eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
ìL Cøceðéýìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:áøçá Bà øáca eðòbôé-ït¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£eÚbÙÈ Ôt∑"לֹו צריכים היּו "יפּגע מקרה ּפן לׁשֹון זֹו, "ּפגיעה" לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּוא  .מות ֶָ

Ú¯ÙÏ‰א  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

Ècב  ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

ÏÈÊג  ‡ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

מׁשקל  על קדקד. ּכמֹו הּכפל. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹמּבעלי

ּכאבן. יּדמּו מׁשה. אבל ּבכי ימי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹוּיּתמּו
מי  הנּו"ן. מּבעלי הם ּכי ְְֲִִִִֵֵַַָוהאֹומרים
ׁשרׁשים  יֹוסיפּו ּכי ּכאבן. ויּדמּו ְְִִִִִֵֶֶָָָיּתן.
הּמׁשקל. ּבעבּור הּקדׁש ּבלׁשֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשאינם

ּבנּו מׁשקל על רדּו ּכי יראּו ְְְְֲִִִַַַֹוהלא
מה  ּכל ּכי ׁשרׁשים, והם ּבּתים. ְִִִֵֶַָָָָָלכם

רּבים ּׁשּנּוכל ׁשרׁשים נעׂשה ׁשּלא ֲִִֶֶֶַַַָָֹ
הּנכֹון: הּוא הּמׁשקל, `ּבעבּור dxez ְֲִַַַָָ

¯Á‡Â את ‡) אהרן ׁשעׂשה אחר . ¿««ֲֶֶַַַָָֹ

ואמרּו ּפרעה. אל ׁשניהם ּבאּו ְְְְֵֶֶַָָָֹהאֹותֹות,
ואנכי  הבטיחם הּׁשם ּכי ׁשניהם. ְְְִִִִֵֵֶַָָֹלֹו

וּיאמרּו ּפיהּו: ועם ּפי עם k‰אהיה ְְְִִִִֶֶַֹ…
'‰ ¯Ó‡,ּפרעה ׁשמעֹו לא הּׁשם וזה . »«ְְְֵֶַַָֹֹ

והּטעם  יׂשראל. אלהי הזּכיר ּכן ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָֹעל
לבּדֹו: יעקב ולא יׂשראל ebÁÈÂעם ְְְֲִֵַַַָֹֹ¿»…

¯a„na ÈÏאסרּו ּכמֹו זבחים, לזּבֹוח . ƒ«ƒ¿»ְְְְִִִַָ
ינקֹופּו: חּגים ּבעבֹותים. aחג dxez ְֲִִִַַַ

ÚÓL‡ ¯L‡ '‰ ÈÓ ¯Ó‡iÂ (·«…∆ƒ¬∆∆¿«
BÏB˜a ׁשהּוא ה' מי הּוא ׁשֹואל . ¿ִֵֶ

לֹו ׁשהׁשיב מׁשה ּומּתׁשּובת ְֱִִִֵֶֶַָֹֹהאלהים.
זה: נלמֹוד כן, bאחרי dxez ְֲִֵֵֶַ

e¯Ó‡iÂ אלהי ‚) הּוא הּׁשם זה . «…¿ֱֵֵֶַֹ
אברהם  והּוא יֹודעים, ׁשהיּו ְְְְִִִֶַָָָָהעברים

ּובניו. ויעקב ּבנֹו. ויצחק עברי. ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹהּנקרא
עבד  תקנה ּכי ּבּפסּוק אפרׁש ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָּכאׁשר

מּלת e¯Ó‡iÂעברי: .‡¯˜ נקרא ּכמֹו ְִִ«…¿ִַƒ¿»ְְִֹ
ּכטעם  והּוא הּגלּבע, ּבהר ְְְְְִִִֵַַַַַֹנקראתי

חּיבים  הם לּמה לֹו ּפרׁש והּנה ְְִִִֵֵֵֵַָָָָּפגיעה.
מּלת חרב: אֹו ּדבר יבא ּפן Ôtלחֹוג, ִֶֶֶֶֶַָָֹ∆

eÚbÙÈ ּגם יׂשראלים. אנחנּו ּכֹוללת . ƒ¿»≈ְְְֲִִֵֶֶַַ
הּמצרּיים. וכל עּמנּו ּפרעה ְְְִִִִַַַָָָֹאּתה
ואכל  הערב ׁשּבא ּפרעה ְְְְִֶֶַַָָָֹֹוכראֹות

ּבהם  יׁשּלח ׁשּכתּוב ּכמֹו רּבים, ְְְִִִִֶֶַַַָָמצרּיים
זבחּו לכּו אמר אז וּיאכלם, ְְְִֵַַָָָֹערֹוב
לא  הׁשיבֹו ּומׁשה ּבארץ. ֱִֵֵֶֶֶָָֹֹֹלאלהיכם

ׁשלׁשת  ּדר רק ּבארץ, ּכן לעׂשֹות ְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹנכֹון

הּוא  הּמרחק וזה ירחקּו. ּבּמדּבר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָימים
ּבדר להֹול סיני הר ּובין מצרים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַּבין

ּכּכתּוב  יזּבחּו, וׁשם את יׁשר. ּתעבדּון ְְְְִֶַַַָָָָ
וּיבן  ועֹוד, הּזה. ההר על ְֱִִֶֶַַַָָָֹהאלהים

הּמזּבח  ּגם ההר. ּתחת מזּבח ְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹמׁשה
הּוא. סיני ּבהר עמלק, ּבחליׁשת ְֲֲִִֵֶַַַַָָָׁשּבנה
ּכתיב  וׁשם ּברפידים, וּיחנּו ּכתּוב ְְְֲִִִִִַַָָּכי
ּבחֹורב. הּצּור על ׁשם לפני עֹומד ְְְִִֵֵֶַַָָהּנני
יׂשראל  לקצת רׁשּות נתן הארּבה ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּובבא

רׁשּות  נתן חׁש ּובמּכת לזּבֹוח. ְְְְִֵֶֶַַַַָֹׁשּילכּו
לא  ׁשּלהם הּמקנה רק ּכּלם, ְִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻללכת
הּדבר  ׁשּבא וכראֹותם עּמהם. ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָיל
ּדברי  להם נתּבררּו אז הּבכֹורים, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָוהּכה

אמרּו ּכן על ּבּדבר. יפּגענּו ּפן ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמׁשה
הּמצרים  אֹותם וגרׁשּו מתים, ְְְִִִֵֵַָָֻּכּלנּו

הׁשאילּום: ּגם לזּבֹוח, cללכת dxez ְְִִִֶֶַַָ

שבת קרדש
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(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz∑ותרחיקּו ּתבּדילּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְִִַַ
לנּוח  ּוסבּורים לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, מן אֹותם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

וכן ד)הּמלאכה. ּבֹו",(משלי ּתעבר אל – "ּפרעהּו ְְְֲֵֵַַַָָָֹ
וכן: א)רחקהּו. ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו "ּכי (שמות ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ

ונתעב  נרחק הּוא", ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.פרּוע eÎÏ∑לכּו ְְְִִַָָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְ
מלאכת  אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלמלאכּתכם
ותדע  לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשעּבּוד
ּברׁשּות  ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָֹֹֹ

(ä)ízaLäå õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàŸ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑ ּגדֹול הפסד מּסבלתם, א ֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם, מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
זה  .הּוא ֶ

(å)íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈
:øîàì åéøèL-úàå§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑ יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, ממּנה .מצרּיים והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים. ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה  ּבעֹוׂשי .לרּדֹות ְְְִֵַָָ

LÓ‰ד  ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z Ô¯‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎÁÏÙÏ¿»¿«¿

nÚ‡ה  ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

ÔÈBËÏLו  ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈÓÏ È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ãקודש משיחות ãנקודות
ּפרעה! טענת - הּצלּתי" נפׁשי את ְְְֲֲִִִִֶַַַַַֹ"אני

לסבלֹותיכם" לכּו . . מצרים מל אליהם "וּיאמר הּפסּוק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹעל

ד) ּבבּתיכם,(ה, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם "לכּו רׁש"י ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּפרׁש

לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד מלאכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאבל

חכמים  להם להיֹות עם ּבכל ׁש"מנהג ּדמּכיון הרמּב"ן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּומבאר

חכמיהם  ׁשהיּו לוי ׁשבט ּפרעה להם הניח לכן ּתֹורתם, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמֹורי

ְְִֵֶוזקניהם".

לסבלֹותיכם" "לכּו ּפרעה ׁשּכׁשאמר נמצא, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹועלּֿפיֿזה

לעסֹוק  להם ׁשּמּוטב לֹומר התּכּון ּבּבית, להם ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָולמלאכּתם

יׂשראל  ּבני את להֹוציא לנּסֹות להם ואין הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבעצמם

ְִִִַמּמצרים.

ׁשמעּו לא ואהרן מׁשה ּומּנגד, ּפרעה. ׁשל ּדעּתֹו היתה זֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹא

מארץ  יׂשראל  ּבני את להֹוציא ּבפעּלֹותיהם המׁשיכּו אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאליו,

חסֿוׁשלֹום  היּו אחד, רגע עֹוד מתמהמהים היּו ואם ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמצרים,

עכשיו עד ּבמצרים פירוש נׁשארים פסח, של הגדה האריז"ל (סידור ְְְְִִִִַַַָָ

ובכ"מ) זו, .מצה

האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ֲִֶַַָָָָָּומּזה

ׁשּבמקֹום  יהּודים ׁשּיׁשנם לי אכּפת מה לחׁשב, לאדם אפׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהיה

מקּימים  ואינם הרׁשע ּפרעה את עֹובדים ,יתּבר הּבֹורא את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלעבד

עֹוסק  הּצלּתי", נפׁשי את "אני הרי רחמנאֿליצלן, ּומצֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּתֹורה

עֹוד  ּבקרּוב לעסק לי ּומה עצּומה, ּביגיעה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָֹהּנני

והּמצֹות. הּתֹורה לחּיי יׂשראל מּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאחד

מל "ּפרעה העלה ּכבר זֹו ׁשּסברא ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹועל

ואהרן  למׁשה הֹורה הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמצרים",

ּבני  את לגאל ׁשּביכלּתם ּכל לעׂשֹות אּלא אליו, ׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלבלּתי

לעבֹודת  ּולקרבם ּפרעה, מעבֹודת אֹותם להּציל מּמצרים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹיׂשראל

ה'.

שבת') 'לקראת מתוך - ואילך 92 עמוד טז חלק שיחות' 'לקוטי (על־פי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

¯Ó‡iÂ ׁשּבּוׁש.„) ּכמֹו ּתפריעּו מּלת «…∆ְְִִִַַ

וכלל  עם. יּפרע חזֹון ּבאין ְְְִֵַַַָָָָוכמֹוהּו
ÌÎÈ˙BÏ·ÒÏּבמּלת eÎÏ.ואהרן מׁשה ְִַ¿¿ƒ¿≈∆ְֲֶַֹֹ

אין  ּכי יׂשראל. ּכל ּכנגד הם ְְִִִֵֵֵֶֶָָּכי
והעד, עסקיכם. ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָסבלֹותיכם

מּסבלֹותם: אֹותם dוהׁשּבּתם dxez ְְְִִִֶַָָ

¯Ó‡iÂ ּפרּוׁש‰) ּכי יפת, אמר .Ô‰ «…∆ִֵֶֶַָ≈
ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯נחּוׁש ׁשּלא «ƒ«»«»»∆ֶָֹ

ּכי  עליכם, חרב אֹו ּדבר יבא ֲִִֵֶֶֶֶֶָֹאם
ּדעּתי  ּולפי הּסֹובלים. הם ְְְִִִִֵַַַרּבים

מבּקׁשים  אּתם ּגדֹולה מלאכה ְְְְִֵֶֶַַָָָׁשּפרּוׁשֹו

eלהׁשּבית: dxez ְְִַ
ÂˆÈÂ (Â.הּמצרּיים הם הּנֹוגׂשים . «¿«ְְִִִִֵַַ

מּיׂשראל: הם העם fוׁשֹוטרי dxez ְְְִִֵֵֵָָָ
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(æ)ìBîúk íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´
ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑ הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו .אשטובל"א, ∆∆ְִִִַָ
ÌÈ·Ï∑ ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ

ּבכבׁשן  אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÏBÓ˙k.אֹותן ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿

ÌLÏL∑ עֹוׂשים הייתם הּנה ּכאׁשר ∑eLL˜Â.עד ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿
.ולּקטּו ְְָ

(ç)ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàå§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³
ìLíétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz íL ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´

:eðéýìàì äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïk-ìò íä¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«
i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑ הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְִֵֶַ

להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ּתכּבד  למען עּתה, ּגם עליהם ּתׂשימּו סכּום ְְְֲִִֵֶַַַַַָָאֹותֹו

עליהם  ÌÈt¯.העבֹודה Èk∑לכ הם, העבֹודה מן ֲֲֵֶָָƒƒ¿ƒְֲִֵָָָ
וגֹו' נלכה לאמר: וצֹועקים הּבּטלה אל ּפֹונה .לּבם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

˙k˙Ó∑" את" עלילֹות", נתּכנּו "ולֹו לבנים", ותכן «¿…∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֹ
הם  חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן – המתּכן" ∑ÌÈt¯.הּכסף ְְְֵֶֶֶַַָָֻֻƒ¿ƒ

מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמלאכה
ּבלע"ז  .רטריי"ש ְַַ

(è)-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©
:ø÷L-éøáãa eòLé¦§−§¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְִֶַַ
ודֹומה  נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּתמיד
ולׁשנינה", "למׁשל תמיד". בחּקי "ואׁשעה ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֻלֹו:
ואי  "ואׁשּתעי". "ויסּפר", "ּולׁשֹועין". ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָמתרּגמינן
וגֹו' הבל אל ה' "וּיׁשע לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָאפׁשר

ׁשעה" לא מנחתֹו ואל קין יׁשעּו",,ואל "אל ּולפרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אל  יׁשעּו "ואל לכּתב: לֹו היה ׁשאםּֿכן, יפנּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאל
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּדברי

נז) עֹוׂשהּו",(ישעיה על האדם לא)"יׁשעה ׁשעּו(שם "ולא ְְִֵֶַָָָָֹ

יׂשראל", יז)עלֿקדֹוׁש הּמזּבחֹות",(שם אל יׁשעה "ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
אבל  לאחריהם. סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש מצאתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
לׁשֹון  נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָאחר

ּכגֹון: ּבי"ת, לג)ׁשּמּוׁש ּב",(יחזקאל יב)"הּנדּברים (במדבר ְְְִִִֵַָ
ּבמׁשה", ואהרן מרים ד)"וּתדּבר הּדבר (זכריה הּמלא" ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

יא)ּבי", ּבם",(דברים קיט)"לדּבר בעדתי",(תהלים "ואדּברה ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹ
נדּברים  יהיּו אל ׁשקר", ּבדברי יׁשעּו "אל ּכאן: ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאף

והבאי  ׁשוא .ּבדברי ְְְֲִֵַַָ

ÈÓ¯ÓÏז  ‡ÓÚÏ ‡·z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

ÈlÓzÓח  ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
dÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡‰Ï‡ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ≈≈¿««√»¡»»»

daט  Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

ÔeÙÒ‡˙ ‡Ï (Ê והּמנהג ּבאל"ף ּכתּוב . ……ƒְְְִֶַָָָ
מתחּלפין  ּוׁשניהם ּבוי"ו, ְְְְְִִִֵֶַָלהיֹותֹו
עּמֹו לערב עפר, ּבֹוני ּומנהג ְְְִִֵֵַָָָּביּו"ד.

ׁשּיעמידּנּו: קׁש אֹו מּגזרת ÔaÏÏּתבן ֲִֶֶֶֶַַƒ¿…ְִִַ

מהאבנים, חזק הּלבנים ּובנין ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָלבנה.
ּובנין  הּמים, יּזיקהּו העפר ּבנין ְְִִִִִֵֶַַַַַָָּכי
וּתהי  ּכתּוב, וכן האׁש. יּזיקהּו ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָהאבנים
להם  היה והחמר לאבן הּלבנה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהם

יׁשּתּנּו לא ׁשמֹות יׁש ּכי ודע ְְִִֵֵֶַַַֹֹלחמר.
ּפסּוק, ּבסֹוף אֹו ּבאתנח ְְְֲִֶַַָָָמּמעלתם

ּוב  ספר. ּכמֹו קטן. קמץ בעלי ּבבעלי ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָ
ּתבן, ּכן והּנה צדק. ּכמֹו קטן ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָּפתח
נמצאּו: ּככה רק נֹודע, לא ְְְֲִַַַָָָֹוטעמּה

eLL˜Â מּבעלי קׁש מּגזרת . ¿…¿ְֲִִִֵַַַ
gהּכפל: dxez ֶֶַ

˙k˙Ó ˙‡Â (Á ּדבר ּתכן ּכמֹו . ¿∆«¿…∆ְֶָָֹ
hידּוע: dxez ַָ

„aÎz (Ë.יׁשעּו אל ּכי הּגאֹון אמר ƒ¿«ְִִַַַָָ
ּכחסרֹונֹו חסר והנּו"ן יׁשענּו. אל ְְְְְִֵֶַַַָּכמֹו
ולא  תאבה ולא .ּפחּד ּתת ְְְְִִֵֶַַֹֹֹמּמּלת
ּכי  האֹומר החֹולם ּדברי אל ְְִִִֵֵֵֶַַָתׁשמע

לי  ּתּתה ׁשּנמצא ּבעבּור ּתת, ְְֲִִֵֶַַָָָׁשרׁשֹו
.לנגּד עֹונֹותינּו ׁשּתה ּכמֹו חׁשב ְְְֲֵֶֶֶַַָָֹערף.
הּׁשני  הּתי"ו ּכי לכחׁש יּוכל לא ְְִִִֵֵֵַַַַַֹוהּנה
עּקר  ׁשל והּתי"ו לנכח, ּתּתה ְְְִִֵֶַַַַַָָֹּבמּלת
ראּוי  ׁשהּתי"ו אע"פ ּבדגׁש. ְְֵֶַָָָָָמּובלעה

אם  רעה. חּיה והׁשּבּתי ּכּתי"ו ְְְְִִִִֵַַָָָָָלהּדגׁש.
מבלע  הנּו"ן ׁשּיהיה טֹוב יֹותר ְְִֵֵֶֶַָֻּכן
היה  ּכי אמתֹו. ּבתי"ו הנּו"ן ְְְֲִִֵַַַָָָָּכהתּבּלע
ותת  ּבנּת. ּובת אמנתֹו. להיֹות ְְְְְִַַַַָָראּוי

ּתּתה  מּמּלת הראׁשֹון נּו"ן וחסרה ְְֲִִִֵַַַַָָָּתנּת.
וחסרּו מאד. רד והּיֹום יּו"ד ּכחסרֹון ְְְְְְִֶַָָֹלי,
ּכי  ּדעּתי ּולפי ויעׁשנּו. ּבהרים ּגע ְְְֱִִִִֶֶַַָָנּו"ן
נרּפים. אמר ּכאׁשר ירּפּו, ּכמֹו ְְְְֲִִִִֶַַָיׁשעּו

הׁשע. ועיניו מּני. ׁשעּו מּמּני. הׁשע ְְְִִִֵֶֶַַָָָּוכמֹו

ּתכהינה. העינים ּתרּפינה ּכאׁשר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

רֹואים. עיני תׁשעינה ולא ְְְִִֵֵֶָָֹוכמֹוהּו,
L˜¯וטעם È¯·„a ׁשקר ּדברי ּבעבּור , ְַַ¿ƒ¿≈∆∆ְֲִֵֶֶַ

ואהרן: מׁשה אֹותם iׁשּמבטיחים dxez ְְֲִִֶֶַַָֹֹ
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(é)øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®Ÿ
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äkµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´
:øác íëúãáòî òøâð ïéà¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ליל אּתם ּוצריכים «∆¿¿»∆∆∆ְִִֵֵֶַ
Ú¯‚.ּבזריזּות  ÔÈ‡ Èk∑ לבנים סכּום מּכל ּדבר, ְִִƒ≈ƒ¿»ְְִִֵָָָ

מזּמן  לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עֹוׂשים ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻׁשהייתם
הּמל .מּבית ִֵֶֶַ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤

i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑ לקט ללקט אסיפה, לאסף ¿…≈««∆∆ְֱֲִִֶֶֶָֹֹ
הּטיט  ּתבן לצר.L˜∑ ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ְִֶֶֶַֹ«ְִֵֶַָָ

ּבׁשאר  קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָָהּמתּפּזר
.מקֹומֹות  ְ

(âé)íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑!מּוכן הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל .חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(ãé)éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´

ìL:íBiä-íb ìBîz-íb íL ¦§½Ÿ©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL ekiÂ∑ יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵַ

מׁשלימין  ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיּו,
מן  חסר והיה מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּלבנים
עֹוׂשי  את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהּסכּום,
סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָהּמלאכה.
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹונאצל
יׂשראל", מּזקני איׁש ׁשבעים "אספהּֿלי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
זקני  הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאֹותן

וׁשֹוטריו  Ï‡¯NÈ.העם Èa È¯ËL ekiÂ∑ׂשמּו אׁשר ְְָָָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ֲֶָ
אֹותם  ּפרעה עליהם נגׂשי מּדּוע :לׁשֹוטרים "לאמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ

להם: אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? לּמה לא וגֹו'". "מּדּוע ְְִֶֶַַַָָָָֹֻ
ללּבן  עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹכּליתם
והּוא  אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַּכתמֹול

להם  נּתן הּתבן ּבהיֹות וּיפעלּו,∑ekiÂ.היה לׁשֹון ְִִֶֶֶַָָָָ«Àְְֲַֻ
אחרים  מּיד הּנֹוגׂשים הּכּו .הּכּום . ְֲִִִִֵַַֻ

(åè)äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ
éãáòì äë äNòú änì øîàì:E ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤¬¬−Ÿ©«£¨¤«

e¯Ó‡Âי  È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ ÈBËÏL e˜Ùe¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא  ‡·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎÁÏtÓ ÚÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

„ÌÈ¯ˆÓיב  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג  ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡iBËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

ÔB‰ÈÏÚיד  e‡ÈpÓ Èc Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯Ù ÈBËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈ·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈

(˜„Ì)טו  eÁÂˆe Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„·ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

e‡ˆiÂ (È העם אל הּמלך מארמֹון . «≈¿ְֵֶֶֶַַָָ
i`העֹובדים: dxez ְִָ

e‡ˆÓz ¯L‡Ó Ìz‡ (‡Èאֹו קרֹוב . «∆≈¬∆ƒ¿»ָ

Ú¯‚רחֹוק: ÔÈ‡ Èk ּכן על ּתאר, . ָƒ≈ƒ¿»ֵַַֹ
ּכּמׁשּפט: קמּוץ, aiהּוא dxez ְִַָָ

·ÈıÙiÂ ּפרעה ) והּפעל יֹוצא, ּפעל . «»∆ְְֵַַַַֹֹֹ
להפיץ: ּתבן.Ô·zÏׁשהצריכם ּתחת . ְְִִִֶָָ«∆∆ֶֶַַ

לחמר: היה והחמר biּכמֹו dxez ְְֵֶַַָָָֹ
ÌÈˆ‡ ÌÈN‚Bp‰Â (‚È.יֹוצא ּפעל . ¿«¿ƒ»ƒֵַֹ

ּפעם  ׁשּיּמצא מׁש, ּוכמּלת ׁשב ְְִִִֵֶַַַַָָָּכמּלת

וטעם עֹומד: ּופעם לאמר Ó‡Ï¯יֹוצא . ְֵֵַַַַ≈…ֵֹ
BÓBÈaלהם: ÌBÈ ¯·cחדׁש מּדי ּכמֹו . ֶָ¿«¿ְִֵֶֹ

ciּבחדׁשֹו: dxez ְְָ
.Ì‰ÏÚ 'B‚Â ekiÂ („È.יׂשראל ּבני על «À¿¬≈∆ְְִֵֵַָ

ּתמֹול  והּנה ּפרׁשּתיו. ּגם להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַַַוטעם
לעיני  האֹותֹות מׁשה ׁשעׂשה הּיֹום ְֵֵֶֶַָָָֹהּוא
הּיֹום  ּגם ּבעבֹודתם. התעּסקּו ולא ְְְֲִַַַַָָָָֹהעם

וכן  ּפרעה. אל ואהרן מׁשה ְְְֲֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּבא
ההּוא: ּבּיֹום ּפרעה ויצו ehּכתּוב, dxez ְְַַַַַָֹ
EÈ„·ÚÏ ‰Î ‰NÚz ‰nÏ (ÂË ׁשּלא . »»«¬∆…«¬»∆ֶֹ

ּכן: לעׂשֹות מנהג fhהיה dxez ְְֲִֵַָָָ
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(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázeNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãáò äpäå:Enò úàèçå íékî E §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ eÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ·Ïe∑ אֹומרים הּנֹוגׂשים ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְִִַ
לבנים  לנּו הראׁשֹון עׂשּו EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑אּלּו ְְֲִִִֵַָָָ¿»»«∆ִ

זה  ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד ְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיה
הּוא  עּמ ּדבר .חטאת ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְֵֶֶַַַַָָָָָ

עּמ על חּטאת מביא זה ודבר ּפרּוׁשֹו: וכ ,הּוא, ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכמֹו: ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו "ּכבאנה (רות ְְְְְִֶַָָָָָֹ

הרּבה  וכן לחם, לבית ּכמֹו ׁשהּוא לחם", .ּבית ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַ

(æé)íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½
:ýåýéì äçaæð äëìð¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
:eðzz íéðáì§¥¦−¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב "וּיצּורּו(מלכים ּבענין: ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף "את ¿…∆¿≈ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" את .וּימנּו ְִֶֶֶַַ

(èé)øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú-àì«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ È· È¯ËL e‡¯iÂ∑ הּנרּדים חבריהם את «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַ
ידם  הּמֹוצאת ∑Ú¯a.על וצרה ּברעה אֹותם ראּו ַָָ¿»ְְֵַָָָָָָ

על  העבֹודה ּבהכּבידם תגרעּואֹותם, "לא לאמר: יהם ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
.וגֹו'" ְ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑ מּיׂשראל ּדתן ,אנׁשים ו"נּצבים", "נּצים" ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר היּו, .ואבירם ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

‡ÔÈ¯Óטז  ‡i·Ïe CÈc·ÚÏ ·‰È˙Ó ‡Ï ‡·zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Ú ‡Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

‡Ôezיז  Ôk ÏÚ ÔÈÏËa Ôez‡ ÔÈÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

ÔBÎÏיח  ·‰È˙È ‡Ï ‡·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôezz ‡i·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט  ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ·lÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

˜ÔÈÓÈכ  Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

(ÊËּומּלת˙‡ËÁÂ והוי"ו עבר, ּפעל ִַ¿»»ְַַָָָֹ

ּכמֹו היא ּכי ּכּמׁשּפט. לעתיד ְְֱִִִִִֶַָָהׁשיבֹו
ּכאׁשר  האלף העלימּו וכאׁשר ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָוחטאה.
לׂשּום  יּוכלּו ולא חטא, ּבמּלת ְְְְִִֵַָֹהיא
הה' החליפּו ּכן על אל"ף, אחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָנעלם

ּבט'. ּדגׁש לׂשּום צר ואין ְְֵֵֶַָָָֹּבתי"ו.
והעם  הרעה. אתכם וקראה ְְְְְֶֶָָָָָָָָוכמֹוהּו,
העם  ּכמֹו נקבה. לׁשֹון הּזה ְְְֵֶַַָָָָּבּמקֹום
מּדּוע  לבטח. יֹוׁשבת ּבקרּבּה ְְֲִֶֶֶֶַַַָָאׁשר

החטא  ּכי והּטעם הּזה. העם ְְְִֵֶַַַַַָָָׁשֹובבה
החטא  ּכי מּוסר ּדר וכּנּו .עלי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָיהיה

אני  והייתי וכמֹוהּו, ׁשמֹו. על ְְְְֲִִִִֶַָָיהיה

ילעגּו ואֹויבינּו חּטאים. ׁשלמה ְְְְְֲִִִֵַָֹֹּובני
ּכבֹודם: את וּימירּו fiלמֹו dxez ְִֶַָָָ

¯Ó‡iÂ (ÊÈ ּכי ּדבריהם הֹועילּו לא . «…∆ְִִִֵֶֹ
לּבֹו: ּבחזק מתאּמץ giהּוא dxez ְְִִֵֶַֹ

e„·Ú eÎÏ ‰zÚÂ (ÁÈ,לּׁשֹוטרים אמר . ¿«»¿ƒ¿ְִַַָ
לעבֹוד: חּיבים הם hiּגם dxez ֲִֵַַַָ

ËÈe‡¯iÂ ּבּפסּוקים ) ּדבק הּפסּוק זה . «ƒ¿ְִֵֶַַָָ
ּבצרה  נפׁשם ראּו ּכי אחריו, ְְֲִִַַַָָָָָָהּבאים

תגרעּו לא ּפרעה להם ׁשאמר ְְְֲִֶֶַַַָָֹֹּבעבּור
מׁשה  ּופגעּו ּביֹומֹו, יֹום ּדבר ְְְְִִֵֶֶַָֹמּלבניכם

אֹותם  ּומּלת עליהם. והתרעמּו ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָֹואהרן

וּירעּו וכמֹוהּו, ועצמם. נפׁשם ְְְְְֵַַַָָָָּכמֹו
ּבּגיא. אֹותֹו וּיקּבר אֹותם. ְְִִַַַָָֹהרֹועים
ּכמֹוהּו, ּכי אמר ּבלעם ּבן יהּודה ְְְִִִֶַַָָָָורּבי
ּולפי  מֹועד. אהל ּפתח אל אֹותֹו ְִִֵֶֶֶַָֹיביא

להביאֹו: יצּוה ׁשהּכהן kּדעּתי dxez ְְְִִֵֶֶַַַָֹ
eÚbÙiÂ (Îהיּו והם מּלת ּתחסר . «ƒ¿¿ְְִֵֶַַָ

היה  חֹולם, ּופרעה וכמֹוהּו ְְִִֵַָָָָֹנּצבים.
היאר. על עֹומד היה והּנה ְְִֵֵֵַַָָֹחֹולם.

ּככה: k`ורּבים dxez ְִַָָ
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(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈

:eðâøäì íãéa áøç-úúì̈«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
:éðzçìL äf änì äfä íòì̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם .(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

(âë)íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´
:Enò-úà zìvä-àì ìväå äfä©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל .לׁשֹון ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

å(à)øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬
ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNòà¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈

ñññ :Böøàî íLøâé§¨«§¥−¥«©§«

Ècכא  Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב  ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:ÈzÁÏL Ô„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

·CÓLכג  ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡·‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

Ú¯ÙÏ‰א  „aÚ‡c ÈÊÁz ÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…
‡ÙÈ˜˙ ‡„È·e ÔeÁÏLÈ ‡ÙÈw˙ ‡„È· È¯‡¬≈ƒ»«ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ¯‡Ó ÔepÎ¯˙È¿»≈ƒ≈«¿≈

ãקודש משיחות ãנקודות
‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰nÏ(כב (ה, »»¬≈…»»»«∆

ּבאֹומרֹו חסֿוׁשלֹום, ׁשמּיא ּכלּפי ּבטרּוניא ּבא לא רּבנּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמׁשה

הּדבר. סּבת את להבין ּבּקׁש אּלא הרעתה", ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ"לּמה

ׁשהּקּב"ה  ּומּכיון חכמה. – היא מׁשה ׁשל ּובחינתֹו ּדרּגתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכי

צריכה  הּגאּולה ּכי הּסיק יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען להיֹות ּבֹו ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבחר

"לּמה  ׁשאלתֹו היתה ּכ מּׁשּום והגיֹונית. ׂשכלית ּבצּורה ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָלהיֹות

סדר  את להבין ּבּקׁש הּוא – ׁשליחּותֹו מּמּלּוי חלק ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹהרעתה"

והּגיֹון. ּבׂשכל הּגאּולה ְְְְֲִִֵֶַַָָותהלי

לּמה  אמרּת ואּתה אחרי, הרהרּו לא "האבֹות הקּב"ה: לֹו ְְְֲֲִַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמר

והאמּונה  הּבּטּול מרּגׁש להיֹות צרי ּובחכמה ּבׂשכל ּגם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻהרעתה".

לׁשאלֹות  מקֹום יׁש ּתמיד ולא הׂשכל, מן ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפׁשּוטה

ֲִַוחקירֹות.

'התקשרות') מתוך - 39 עמ' ו, כרך שיחות (לקוטי

התורה  על עזרא אברמוביץ אבן בלום, מהדורת -

'‰ ‡¯È e¯Ó‡iÂ (‡Î ׁשהּוא חמסנּו . «…¿≈∆ֲֵֶָ
ההרּגׁשֹות  החמׁש ּכי ודע ְְֲִֵֵֶֶַַַָָעליכם.
למעלה  אחד ּבמקֹום ְְְְְִֶַַָָָמתחּברֹות

אחת  הרּגׁשה אמדּו ּכן על ְְֵֵֶַַַַַַָָָמהּמצח.
ורּבי  האֹור. ּומתֹוק ּכמֹו חברּתּה, ְְְֲִֶַַַָָָּתחת
ונבאׁשים  נמאסים ׁשאנּו אמר ְְְִִִִִֶַָָָָָמרינּוס

רע: ּכריח akּבעיניו dxez ְְֵֵַַָ

‰LÓ ·LiÂ (·Î אחר ׁשאלּה הּנה . «»»…∆ְִֵַַָָ
ואני  לֹו, ואמר למׁשה הֹודיע ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹׁשהּׁשם
מצרים  מל אתכם יּתן לא ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹידעּתי
אׁשר  האֹותֹות ּכל ׁשּיעׂשה עד ,ֲֲֲֶֶֶַַַָָֹלהל

לֹומר  מׁשה יתרעם לּמה ּכן אם ְִִִֵֵֶַַָָָֹצּוהּו,
הּצלּת. לא והּצל ׁשּלחּתני, זה ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלּמה
ּדּברֹו מעת ּכי מׁשה חׁשב ְְִֵֵֶַַַָָֹהּתׁשּובה

והּנה  עּלם. מעליהם יקל ּפרעה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻאל
וטעם  עליהם. העבֹודה הכּביד ְְֲֲִִֵֶַַָָהּוא

‰˙Ú¯‰ ‰nÏ ראה ּׁשאמרּת מה הפ . »»¬≈…»ְֵֶֶַַָָָֹ
להּצילֹו וארד עּמי. עני את ְֳִִִִִֵֵֶַַָָראיתי

ו  מצרים. ÈzÁÏLמּיד ‰Ê ‰nÏ. ְְִִִַַ»»∆¿«¿»ƒ
מצאתי  לא והּנה ליׂשראל. ְְְְִִִֵֵַָָָָֹלהרע

לּׁשֹו להׁשיב bkטרים:ּתׁשּובה dxez ְְְִִַָָ
Ê‡Óe (‚Î אז אליו, ׁשּדּברּתי מהּיֹום . ≈»ְִִֵֵֶַַָָ

ּכתּוב  הּוא ּכאׁשר עליהם, עּלם ְֲֲִִֵֶֶַָָֻהכּביד
והּטעם  ההּוא. ּבּיֹום ּפרעה ְְְַַַַַַַַֹויצו

,zÏv‰ ‡ÏÏv‰Â ׁשּיחל ׁשחׁשבּתי וזה ¿«≈…ƒ«¿»ְְִֵֶֶֶַָָ

להּצילם. וּתחל מעליהם להקל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּפרעה
‰f‰ּומּלת ÌÚÏ Ú¯‰,יֹוצא ּפעל ִַ≈«»»«∆ֵַֹ

מאבֹותם: הרעּו `ּכמֹו dxez ְֲֵֵֵָ
‰‡¯˙ ‰zÚ ¯Ó‡iÂ אביא ‡) ּכאׁשר . «…∆«»ƒ¿∆ֲִֶַָ

להם  ירויח אז מצרים, על ְְִִִֶַַַַַַָָהּמּכֹות
עֹוד: אפרׁש ּכאׁשר ְֲֲֵֶַַָמעט,

˙ÂÓ˘ ˙˘¯Ù ˙ÏÒÁ
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פר zenyפר zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא מּדֹותי,(סנהדרין על הרהרּת «»ƒ¿∆¿ְְִִַַַָ

לֹו: ׁשאמרּתי ּכאברהם כא)לא יּקרא (בראשית ביצחק "ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ולא  לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ואחרּֿכ זרע", ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹל
העׂשּוי  תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהרהר
אּמֹות  ׁשבעה למלכי העׂשּוי ולא ּתראה, ,לפרעה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻ

לארץ  ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „È· Èk∑ מּפני ְֲִֵֶֶָָƒ¿»¬»»¿«¿≈ְִֵ
החזקה  יׁשּלחם ׁשּתחזק ידי ÊÁ˜‰.עליו „È·e ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ¿»¬»»

Bˆ¯‡Ó ÌL¯‚È∑ יגרׁשם יׂשראל ׁשל ּכרחם ולא על , ¿»¿≈≈«¿ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
"וּתחזק  אֹומר: הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָיסּפיקּו

וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על ":מצרים ְְְְְִִֵַַַַָָָ

סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמות קכ"ד פרשת חסלת

$
áðø ¯ èîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ט טבת, תשי"ד
ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בתל אביב,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם בו מסופר ע"ד אופן הנסיעות דחדש תשרי העבר וכן המימיוגראף 
קטע משיחת שבת בראשית, ולפלא שמקמצים כ"כ במכתבים, ויה"ר שעכ"פ לא יהי' חסרון אלא 

בהכתיבה לכאן אבל יגרע כלל וכלל מהבפועל.

בטח כמו שכתבו מתכוננים הם להו"ל את הבטאון ליו"ד שבט הבע"ל, ואם ידפיסו שם 
את המכתב כללי האחרון שהו"ל בקשר עם יום הבהיר חג הגאולה י"ט כסלו, הנה יש להוסיף שם 

בסוף ההערה, כל נשמתא לאחרי התיבה יא(, תיבות אלו:

גם בנשמות או"ה  ישנו  ולכן  גוף הוא למטה משני מקומות הנ"ל,  אוצר הנשמות ששמו 
)תוד"ה אין ע"ז ה, א. ועייג"כ ל"ת להאריז"ל ישעי' נט. ע"ח שכ"ו פ"ב. עמק המלך ש"ו פע"ב, ס' 

הקיצורים והערות לתניא ע' פ"ג ואילך( ואכ"מ...

מוסג"פ איזה סקריפ להוצאות והופעת הבטאון.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת הצלחה גדולה בעבודתם בקדש.

נ.ב.

מעניין ביותר אותי מקצוע א( עבודתם בקרב הנוער שלע"ע עדיין אינו חסידותי. ב( בעבודה 
בין הנוער ]ה[נמצא בצבא שלע"ע עדיין אינו חסידותי.

זה עתה נתקבל מכתבם מיום ח' טבת, עם המצורף אליו ות"ח.
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פז

ממכתבי כ"ק אדמר"ו מרהויי"צ

בבקשה  באתי  תופ"ז  שנת  ...בואשית 
שבבתי־ יקבער,  אשו  שי'  אנ"ש  לכללרת 
מנין  בכל  שחוית  תפילת  אחו  הכנסת 
)כמר  תהלים  שיערוי  יאמור  מתפללים 
שנחלק לימי החרדש(, רלאמו אחו זה קדיש 
בתקפה עומדת, לזכרת  כנהרג. רבקשתי זאת 
הובים, )רוארי הי' לעשרת כן בכל בית כנסת, 
כי איננר ענין פוטי של מפלגת החסידים יחיר 
בפוט(, רבגלל זאת יתבוכר ממקרו הבוכרת 

בכל מילי דמיטב מנפש רעד בשו...

)ט"ר סירן, תופ"ח(

שבימיהם  אוץ  מזקני  שמעתי 
היה  אחד  שכל  המנהג  היה 
הקאפיטל  את  ירם  בכל  ארמו 
חייר.  שנרת  לפי  תהילים  ]פוק[ 
למשל אם מלאר לר כ' שנה רנכנס 
פוק  ארמו  היה  הכ"א  לשנת 
ארמוים  היר  רכן  בתהילים  כ"א 
גם את התהילים לפי שנרת בניר 
רבנרתיר שזרהי סגרלה שלא ייצאר 

לתוברת ועה...

)תמרז תוס"ר(

 לרח תהלים 

יום ראשון, ט"ו טבת < מפוק עז עד סרף פוק עח

יום שלישי, י"ז טבת < מפוק פג עד סרף פוק פז

יום שישי, כ' טבת < מפוק צז עד סרף פוק קג

יום שני, ט"ז טבת < מפוק עט עד סרף פוק פב

יום חמישי, י"ט טבת < מפוק צ עד סרף פוק צר

יום רביעי, י"ח טבת < מפוק פח עד סרף פוק פט

שבת קודש, כ"א טבת < פוק כ. מפוק קד עד סרף פוק קה
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פח טבת פח ט"ו ראשון יום — יב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת ט"ו ראשון âיום
,32 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור àìù...מורה éðôî ÷ø,יז עמ' ì"ðë.עד äøåúä

פרק יב 
Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,הבהמית הנפש של ל"רע" -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©

øéòa äìLînäå äëeìnä האלקית הנפש של ל"טוב" כי, - ©§¨§©¤§¨¨¨¦
יש ÔÎשבמוח Ì‚,לומר çkîמה Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©

äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä ìà¤©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨
,Lnî"ממש "מחשבה - ©¨

היינו: -÷éîòäì§©£¦
éâeðòúa BzáLçî©£©§§©£¥

éà ,äfä íìBòúàlîì C ¨©¤¥§©Ÿ
,Baì úåàz זוהי - ©£©¦

"מחשבה  של המשמעות

- ÈÓÚ‰Ï˜ממש"
ואילו  בכך. מחשבתו

‰ÂÏÙÂ˙מחשבות
בדרך ,ÏÈÓÓ‡ברעיונו

תאוה  בלבו שישנה בגלל

אלו  אין דבר, לאותו

ממש". "מחשבה

אלו, חולפות מחשבות

האדם, ביכולת אין

תאוה  קיימת שעדיין

על  ברם, למנוע. בלבו,

ביכלתו  - מחשבות באותן ההתעמקות - ממש" "מחשבה

שלמרות  הדבר, יתכן אכן, כיצד, להלן. שיסביר כפי להשתלט,

זו  שתאותו עצמו, על להשתלט יכול הוא בלבו, תאוה שקיימת

במחשבה? לא ואף בדיבור לא במעשה, לא בפועל, תבוצע לא

ה"תניא": אומר כך על -Bîk] álä ìò èélL çnä ék¦©Ÿ©©¦©©¥§
áeúkL2òáèå BzãìBúa [ñçðét úLøt 'àðîéäî àéòø'a ¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§©§§¤©

ìBëé íãà ìkL ,BzãìBúa íãàä øöBð CkL ,Búøéöé§¦¨¤¨©¨¨¨§©§¤¨¨¨¨
BçîaL BðBöøa מבין האדם, את המניע שבמוחו הרצון - ¦§¤§Ÿ

àlLשעליו ,BaìaL Búåàz çeøa ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§©©£¨¤§¦¤Ÿ
,äáLçîe øeac äNòîa Baì úBìàLî úàlîì גם - §©Ÿ¦§£¦§©£¤¦©£¨¨

במוחו  מבין שהוא מפני אלא אדם, של בלבו תאוה כשישנה

יש  - מכך להתאפק הרצון בו נוצר - תאותו את למלא לו שאין

אחרי  למלא ולא הלב, על לשלוט הכוח שבמוחו זה ברצון

מזו: ויתירה לבו. Baìתאות úåàzî éøîâì Bzòc çéqäìe§©¦©©§§©§¥¦©£©¦
,éøîâì Côää ìà בתאוה ההרהור את לנתק ביכלתו - ¤©¥¤§©§¥

כשהטעם  גם וזאת מהתאוה, ההיפך שהוא לדבר ולהטותו

שהשכל  מפני אלא מקדושה, נובע אינו מהתאוה להימנעותו

יש  אז גם זו, לבו תאות אחרי לנהות לו שאסור מבין האנושי

הפכי  בענין ההרהור את ולהטות מהתאוה להימנע השכל בכוח

äMãwä,מהתאוה. ãö ìà èøôáe בכוחו יש במיוחד - ¦§¨¤©©§ª¨
- מתאוות עצמו את להטות צריך כשיהודי זאת, לעשות

ש  הוא לכך כשהנימוק ו ‡ÂÒ¯לקדושה; עבירה לעבור ˆ¯ÍÈלו
רעיונותיו  את להשקיע

קדושה, של בענינים

אז  - שמים וביראת בתורה

כוחות  ליהודי יש

הדבר. את לבצע מיוחדים

áéúëãk3éúéàøå" : §¦§¦§¨¦¦
ïî äîëçì ïBøúé LiL¤¥¦§©¨§¨¦
øBàä ïBøúék ,úeìëqä©¦§§¦§¨

,Leøt ;"CLçä ïî- ¦©Ÿ¤¥
להסברת  משל כשמביאים

מפני דב  זה הרי ר,

עמוק  הוא שהנמשל

מהמשל, בהרבה

מבינים  המשל ובאמצעות

הנמשל. את יותר בקלות

האור  במשל כאן, ואילו

החכמה  על והחושך

שמבינים  כשם המשל: שמובן כמו הנמשל מובן והסכלות,

אף  מסכלות; טובה שחכמה מבינים גם כך מחושך, טוב שאור

של יותר הפנימי תוכנה על כשמדובר הרומזת ÓÎÁ‰כאן

נקרא  שהיצרֿטוב (כמו מסכן4ל"קדושה" ÌÎÁÂ("˙ÂÏÎÒÂ"ילד
זקן "מלך נקרא שהיצרֿהרע (כפי ל"קליפה" -ÏÈÒÎÂרומזת ,("

להבדיל, מאשר, יותר וטובה שווה שקדושה היטב מובן

בא  אינו המשל אלא, המשל? אותנו מלמד איפוא, מה, קליפה.

את  גם לנו להורות בא המשל טוב, יותר שזה לנו לומר רק

הקדושה: של עדיפותה מתבטאת דרך ובאיזו כיצד הצורה,

האור  מן שמעט בכך מתבטא החושך, על האור ש"יתרון" כשם

הדחיה  אלא מלחמה, של בדרך ולא החושך, מן הרבה "דוחה"

החושך  נעלם למקום, אור קצת משמכניס ממילא, בדרך באה

על  הקדושה של ה"חכמה" ב"יתרון" גם כך - מעצמו

בדרך  דוחה, הקדושה מן שמעט הקליפה, של ה"סכלות"

להלן: הדבר מוסבר וכך - הקליפה מן הרבה §Bîkממילא,
èònL ,CLçä ìò äìLîîe äèéìLe ïBøúé Bì Lé øBàäL¤¨¥¦§§¦¨¤§¨¨©©Ÿ¤¤§©

,CLçä ïî äaøä äçBc éîLb øBà?החושך נדחה וכיצד - ©§¦¤©§¥¦©Ÿ¤
-,àìénîe åéìàî epnî äçãpL עם להילחם האור על אין - ¤¦§¤¦¤¥¥¨¦¥¨

íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
äáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä
úàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë åáì úåàú
íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá
úåìàùî úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì
äùåã÷ä ãö ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúî
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë
äèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù åîë 'éô êùåçä ïî øåàä
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå
àìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî äçãðù êùçä

א.2. רכד, ח"ג יג.3.זהר ב, יג.4.קהלת ד, קהלת

 תניא ירמי 

ירם ואשרן
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פט

פט

טבת  ט"ז שני יום — יב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת ט"ז שני âיום
יז, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור åðéà...מורה ë"ôòàå,34 עמ' åë'.עד äìôú

ätìwäהחושך, ìL äaøä úeìëñ àìénî äçãð Ck̈¦§¤¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨
éìàîOä ììçaL àøçà-àøèñå וה"סטרא הקליפה - §¦§¨¨¢¨¤§¨¨©§¨¦

שבלב. השמאלי ב"חלל" שמקומה הבהמית הנפש של אחרא"

ì"æø øîàîk]5:עבירה עובר אדם אין -ñðëð ïk-íà-àlà" §©£©©©¤¨¦¥¦§©
,['eëå "úeèL çeø Ba- ©§§

הרי  קוראים ז"ל רבותינו

הבהמית ל  הנפש תאוות

ומאחר  - "שטות" בשם

ו"שטות" "סכלות" שזהו

וממילא, מאליו נדחה זה -

LôpaL äîëçä éðtî¦§¥©¨§¨¤©¤¤
øLà ,çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©£¤

dðBöø הנפש של - §¨
הרי: הוא øéòa,האלקית, dcáì ìLîì היא קטנה" ב"עיר - ¦§Ÿ§©¨¨¦

ìLaהגוף, Laìúäìeíéøkæpä äéLeáì äLìéòì6ìëa , §¦§©¥¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§¨

ìéòì økæpk Blk óebä7íäL הנפש , לבושי שלשה - ©ª©¦§¨§¥¤¥
הם: úBöîהאלקית, â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§

.ìéòì økæpk ,äøBzä הנפש של זה רצונה ד. בפרק - ©¨©¦§¨§¥
שלבושיה שבמוח, שולט ·Ï·„האלקית - הגוף את ילבישו

מהנפש  הנובעת בתאוה

הלב  שתשוקת הבהמית,

לא  בפועל, תמומש לא

ואף  בדיבור לא במעשה,

אם  ברם, במחשבה. לא

שלנפש  הדבר, הוא כך

על  "יתרון" שלו האלקית

והיא  הבהמית, הנפש

מחשבותיו, בכל השולטת

מעשית  מבחינה גופו בכל כלומר, האדם, של ומעשיו דיבוריו

- "צדיק"? נקרא הוא אין איפוא, מדוע, -

,ììk "÷écö" àø÷ð Bðéà ïë-ét-ìò-óàå נקרא הוא אלא - §©©¦¥¥¦§¨©¦§¨
úéäìàä"בינוני", Lôð øBàì øLà äfä ïBøúiL éðtî¦§¥¤¦§©¤£¤§¤¤¨¡Ÿ¦

Bðéà ¯ àìénî äçãpä ätìwä ìL úeìëñå CLçä ìò©©Ÿ¤§¦§¤©§¦¨©¦§¤¦¥¨¥
ìLa àlà,ìéòì íéøkæpä äéLeáì äL;כלומר - ¤¨¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥

ומעשה  דיבור במחשבה,

הנפש  יותר חזקה בלבד,

מהנפש  האלקית

dúeäîaהבהמית, àìå§Ÿ§¨¨
dúeîöòå הנפש של - §©§¨

dúeäîהאלקית, ìò©¨¨
ätìwä ìL dúeîöòå§©§¨¤©§¦¨

הבהמית, והנפש -ék¦
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦
ììçaL ätìwänL¤¥©§¦¨¤§¨¨

éìàîOä עצם - ©§¨¦
הנפש  של מציאותה

ììkהבהמית, äçãð àìŸ¦§¤§¨
øçà éðBðéáa BîB÷nî¦§©¥¦©©

ïéàL ,älôzä,אז - ©§¦¨¤¥
'ä úáäà Là étLø¦§¥¥©£©

,éðîéä ììça Baì úelbúäa,תפלתו בשעת שהדבר כמו - §¦§©¦¤¨¨©§¨¦
מרגיש  הוא בהתגלות, היא אז אצלו ה' שאהבת לעיל, כאמור

האהבה, את BëBzבלבו íà-ék,שבלבו הפנימי החלק - ¦¦

,"úøzñî äáäà" óeöø את מרגיש הוא אין בגלוי ואילו - ¨©£¨§ª¤¤
Bîkהאהבה, ,úéäìàä LôpaL úéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦§

.ïn÷ì øàaúiL אהבה ישנה יהודי שבכל י"ח, בפרק - ¤¦§¨¥§©¨
לקב"ה. אינה éæàåמסותרת כשהאהבה תפילתו, אחרי - ©£©

בלבו, ìBëé̈בהתגלות
ìéñkä úeìëñ úBéäì¦§¦§©§¦

òøä הנפש של - ¨©
Baìהבהמית, úelbúäa§¦§©¦

,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦
ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨
íìBò úeiîLb éðéðò¦§§¥©§¦¨

øzäa ïéa ,äfä גם - ©¤¥§¤¥
לעשותם, שמותר בדברים

לשם  לעשותם שאין אלא

שמים, לשם כיֿאם תאוה

להם  מתאוה הוא ואילו

שבהם, התענוג ¥ïéaבגלל
,íBìLå-ñç øeqàa- §¦©§¨

אסורים  שהם בדברים גם

התורה, àìמן elàk§¦Ÿ
àlà .ììk ìltúä¦§©¥§¨¤¨
ìòôa øeqàä úBNòì Bzòãa äìBò Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥¤§©§©£¨¦§Ÿ©

,íBìLå-ñç Lnî.כלל שייכות ל"בינוני" אין לכך -àlà ©¨©§¨¤¨
äøáòî íéLwä äøáò éøeäøä בפרק שהוסבר כפי - ¦§¥£¥¨©¨¦¥£¥¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ
['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø øîàîë]
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì
â"éøú äùòîå øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëá

ì"ðë äøåúä úåöî

éðôî ììë ÷éãö àø÷ð åðéà ë"ôòàå
úåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð øåàì øùà äæä ïåøúéù
'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
ìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá àìå ì"ðä
úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä

áò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòìäøé

א.5. ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק

ירם שני
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צ טבת צ י"ז שלישי יום — יב פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת י"ז שלישי âיום
,34 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ìéòåî...מורה äæìù ÷ø,34 עמ' åéçà.עד íò

פרק יב 

ìòôìהקודם, íéìBëé§¦¦§Ÿ
Bìaìáìe Bçîì úBìòì©£§Ÿ§©§§
,äãBáòå äøBzî¦¨©£¨

ì"æø øîàîëe8'â" : §©£©©©
ìBvð íãà ïéà úBøáò£¥¥¨¨¦

,íBé ìëa ïäî,שכן - ¥¤§¨
להינצל  מאד קשה

והם: עליהם, eë'".מלעבור älôz ïeiòå äøáò øeäøä- ¦§£¥¨§¦§¦¨

עבירה" ש"הרהורי הרי

שקשה  מהדברים הם

מהם, להינצל ביותר

זכרונם  וכשחכמינו

בתואר  משתמשים לברכה

על  רומז זה סתם, "אדם"

הרי  ה"בינוני".

עבירה, מהרהורי ניצול אינו שה"בינוני"

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷ø שנשאר הניכר הרושם ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
בשעת  ה' בגדולת מחשבתו מהתעמקות התפילה, אחרי גם בו

¯התפילה, ,éðîéä ììça úøzñîä Búáäàå 'ä úàøéå§¦§©§©£¨©§ª¤¤¤¨¨©§¨¦
לו, עוזרות הן ìåשבלבו, øabúäì¯ äfä òøä ìò èìL של §¦§©¥§¦§Ÿ©¨©©¤

הבהמית, ¤©§¦©äeàúnäהנפש
Bì úBéäì àlL ,äåàz©£¨¤Ÿ¦§
øéòa äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨¨¦

שליטה ¯ לרע תהיה שלא

בגוף, ¦§àéöBäìוממשלה
ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

ממש.¯ ¥©§¦§Laìúäìבפועל
elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦
øäøäì ,Bcáì çna©Ÿ©§©§©§¥
äèéìL Bì ïéà ,òøä©¥§¦¨
-ñç øäøäì äìLîîe¤§¨¨§©§¥©
,BçîaL BðBöøa íBìLå§¨¦§¤§Ÿ

הרהורים ¯ בו שעולים מה

שהוא  מפני זה אין רעים,

כיֿאם  בהם, לחשוב רוצה

עדיין  נוהה שלבו מפני

העולם, תענוגי אחרי

במוחו  ממילא נופלות

אלה, מחשבותֿתאווה

¥©§¤ìa÷iLברצונו,Ï‡ש 
íBìLå-ñç ïBöøa§¨©§¨

ìéòì økæpk çnì áläî åéìàî äìBòä òøä äæ øeäøä9, ¦§¤¨©¨¤¥¥¨¥©¥©Ÿ©©¦§¨§¥
הנפש ¯ של ל"רע" שליטה אין בלבד, המוח על שגם הרי,

ìהבהמית, Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL ההרהור משעולה ¤¨¦¨©£¦¨§¨
¯במוחו, ,íéãé ézLa eäçBc במלוא ההרהור את דוחה הוא ¥¦§¥¨©¦

במוחו, כלל מקום לו נותן ואינו ãiîכוחו Bzòc çéqîe©¦©©§¦¨
elôà ïBöøa Bìa÷î Bðéàå ,òø øeäøä àeäL økæpL¤¦§¨¤¦§©§¥§©§§¨£¦

¯ ,ïBöøa Ba øäøäì לבצע לרצות בדעתו עולה שאינו רק לא §©§¥§¨
שייך  אינו - בכך להרהר הרצון גם אלא זו, רעה מחשבה

ñç-ב"בינוני", BúBNòì úòcä ìò BúBìòäì ïkL ìëå§¨¤¥§©£©©©©©£©
¯ ,Ba øaãì elôà Bà ,íBìLå שייך שלא בודאי לכך §¨£¦§©¥

øäøäîäה"בינוני", ék¦©§©§¥
עבירה,¯ ¨§ïBöøaהרהורי

dúBàa òLø àø÷ð¦§¨¨¨§¨
¯ ,äòL,ואילוéðBðéaäå ¨¨§©¥¦

äòL elôà òLø Bðéà¥¨¨£¦¨¨
¯ .íìBòì úçà,הרי ©©§¨

שלא  לומר ההכרח שמן

לחשוב  שירצה שייך

כאן  עד עבירה. בהרהורי

לרע  נותן הוא שאין דובר,

לאיזה  להגיע שבלבו

ביחס  שהוא ביטוי

של  הסוג מן שהם לדברים

בין  למקום", אדם "בין

להקב"ה, ¯אדם ïëå כך §¥
ïéaLהדבר, íéøáãa¦§¨¦¤¥

¯ ,Bøáçì íãà הוא אין ¨¨©£¥
שבלבו, רעה שמדה נותן

תבוא  שני, ליהודי ביחס

מוחשי  ביטוי לידי

בדיבור, או במחשבה,

אלא במעשה, שלא Bæéàוודאי çnì áläî Bì äìBòL ãiî¦¨¤¤¥©¥©Ÿ©¥
¯ ,íBìLå-ñç äàðNå àðéè,לזולתñòk Bà äàð÷ Bæéà Bà ¦¨§¦§¨©§¨¥¦§¨©©

¯ .BðBöøáe Bçîa ììk ïìa÷î Bðéà ¯ ïäéîBãå àãét÷ Bà§¥¨§¥¤¥§©§¨§¨§Ÿ¦§
בהן, להרהר çeøaשירצה ìLBîe èélL çnä ,äaøcàå§©§©¨©Ÿ©©¦¥¨©

¯ ,Lnî Côää úBNòì BaìaL:שבלבו הרגש שדורש ממה ¤§¦©£©¥¤©¨
¯ ,ãñç úcîa Bøáç íò âäðúäì השנאה לרגש בניגוד וזאת §¦§©¥¦£¥§¦©¤¤

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî

'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá

ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì

ב.8. קסד, בתרא בתחלתו.9.בבא ט, פרק

ירם שלישי
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צא

צא

טבת  י"ח רביעי יום — יג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת י"ח רביעי âיום
יח, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äæáå...מורה âé ÷øô,36 עמ' æ"äåò.עד éðéðò

פרק יג 

הזולת  כלפי בלבו שיש - ה"גבורה" ממדת הנובע - הכעס או

החסד, במדת אליו יתיחס -¯ Bì úòãeî äøúé äaçå להראות §¦¨§¥¨©©
עד מיוחדת, אהבה àìåלו ,ïBøçàä äö÷ ãò epnî ìañì¦§Ÿ¦¤©¨¤¨©£§Ÿ
¯ ,íBìLå-ñç ñòëì,ממנו סובל שהוא מי àlLעל íâå ¦§Ÿ©§¨§©¤Ÿ

ì-ñç Bìòôk Bì ílL §©¥§¨¢©
¯ ,íBìLå לעשות לא גם §¨

כעס, מתוך שלא זאת

ìîâì äaøcà àlà¤¨©§©¨¦§Ÿ
¯ íéáiçì,כנגדו,úBáBè §©¨¦

øäfa áeúkL Bîk10, §¤¨©Ÿ©
¯ :åéçà íò óñBiî ãîìì- לו שגרמו היסורים שבמקום ¦§Ÿ¦¥¦¤¨

לחבירו", אדם ש"בין בדברים שגם הרי, בטובות. להם שילם

במחשבה, ביטוי לידי לבוא שבלבו לרע נותן ה"בינוני" אין

במעשה. שלא ובודאי בדיבור

לנפש  יש ולפועל, למעשה הקשור שבכל מובן, זה מפרק

אין  לפועל - הגוף על המלאה השליטה ב"בינוני" האלקית

מקיים  כיֿאם שאסור, במה חושב ואינו מדבר אינו עושה, הוא

כלומר, שלו, ב"עצם" ואילו בתורה. ומהרהר ומדבר מצוות

הבהמית  הנפש של לרע יש הנפש, של והמדות השכל בכוחות

וביכלתו  חזק, די מעמד

בלבו. תאוות להעלות

שלמדנו, למה בקשר

עת  היא התפילה ששעת

להתעלות  יהודי לכל רצון

מה  להוסיף כדאי -

- משיחותיו: באחת אמר מליובאוויטש נ"ע מוהריי"צ שהרבי

כלפי  עצמו את מרגיש הוא - תורה לומד שיהודי בשעה

מרבו, חכמה לומד שתלמיד כשם רבו. לפני כתלמיד הקב"ה,

שיהודי  ובשעה תורה; שהיא חכמה מהקב"ה לומד הוא כך

אביו. לפני כבן הקב"ה, כלפי עצמו את מרגיש הוא - מתפלל

.âé ÷øt,"ל"בינוני שביחס הזקן, רבנו הסביר הקודם בפרק ¤¤
האלקית  הנפש משמשת - בלבו תאוה שתתעורר יתכן אם גם

או  בדיבור במעשה, תמומש לא שהתאוה בולם, ככוח

עלֿידי  ב"בינוני" נשלטים אלה, לבושים שלשה במחשבה.

- בלבד האלקית הנפש

תורה  דברי ולדבר לחשוב

מצוות. ולקיים

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤

,Leøt] "ïèôBL äæå̈¤§¨¥
¯ ,[òøä øöéå áBè øöé¥¤§¥¤¨©
והיצרֿהרע  היצרֿהטוב

שניהם  משמשים

ומשמיעים  כשופטים,

והגמרא  ב"בינוני". דעתם

לכך: ראיה מביאה

áéúëc2ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ
¯ ,"BLôð éèôBMî òéLBäì ïBéáà ïéîéì לשון "שופטי" ¦¦¤§§¦©¦§¥©§

עלֿכלֿ והיצרֿהרע. היצרֿהטוב באדם, שופטים שני רבים,

"זה  בביטוי ז"ל חכמינו משתמשים ל"בינונים" ביחס פנים,

¯-˘ÔËÙÂ"וזה ,íBìLå-ñç "íéìLBî äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤§¦©§¨
בו  שיש מי הוא ש"בינוני" הפשוט, כפירוש נפרש אם שכן,

היצרֿהטוב  גם ששניהם, הרי עבירות, ומחצית מצוות מחצית

היצרֿהרע, שלÌÈÏ˘ÂÓוגם על בגופו היה ואז - ה"בינוני"

עבירה, לעבור כדי כי "מושלים", בביטוי להשתמש ז"ל חכמינו

לשלוט היצרֿהרע על ÏÂ˘ÓÏÂעל שהוסבר מה לפי ברם, בגוף.

שיוסבר  כפי - "מושלים" לומר אפשר אי ה"בינוני", של מהותו

øéò"aלהלן: òøä øöiì äìLîîe äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨¤§¨¨©¥¤¨©¨¦
¯ ,"äpè÷ שעל הגוף, §©¨

מתנהל  עליו השליטה

היצרֿטוב  בין המאבק

éôìליצרֿהרע, elôà£¦§¦
¯ äl÷ äòL זמן ובאיזה ¨¨©¨

האדם  נכשל שהוא,

בדיבור  במעשה, בעבירה

במחשבה, òLøאו  àø÷ð¦§¨¨¨
¯ .äòL dúBàa והרי §¨¨¨

ולא  ב"בינוני" כאן מדובר

øöiäב"רשע", àlà¤¨©¥¤
-Cøc-ìò ÷ø Bðéà òøä̈©¥©©¤¤
ïiãå èôBL Bîk ìLî̈¨§¥§©¨

¯ ,ètLna Bzòc øîBàä,הגוף על שליטה לו שיש ולא ¨¥©§©¦§¨
Ck äëìä ÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëé ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦§¤Ÿ¦§¤§©£¨¨¨

¯ ,äNòîì,זה שופט של ïiãåכדעתו èôBL ãBò LiL éðtî §©£¤¦§¥¤¥¥§©¨
éøöå ,åéìò ÷ìBçäéøáãk äëìäå ,íäéðéa òéøëäì C ©¥¨¨§¨¦§©§¦©¥¥¤©£¨¨§¦§¥

¯ Ck .òéøënä היצרֿהטוב בין המתנהל במאבק דבר אותו ©©§¦©©
ב"בינוני": היצרֿהרע ììçaלבין Bzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§¤¨¨

¯ ,álaL éìàîOä מ בכך בלב, תאוה מעורר תבטאת הוא ©§¨¦¤©¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè

äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé
[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å

א.10. רא, ב.1.ח"א סא, לא.2.ברכות קט, תהלים

ירם וביעי
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צב טבת צב י"ח רביעי יום — יג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

להתנהג, הגוף על כיצד "דעתו" çnìהשמעת äìBò áläîe¥©¥¤©Ÿ©
¯ ,Ba øäøäì,שכן ממילא. בדרך באה למוח מהלב זו עליה §©§¥

במוח, הרהורים ממילא מתהווים בלב, תאוה כשמתעוררת

¯ ãiîe,במוח ההרהורים עליית éðMäעם èôBMä åéìò ÷ìBç ¦¨¥¨¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥
,álaL éðîéä ììça¤¨¨©§¨¦¤©¥
,áBè øöiä ïkLî íB÷î§¦§©©¥¤

שבלב,¯ הימני ב"חלל"

היצרֿהטוב, מתגלה

הנפש  של המדות

היצרֿהטוב  האלקית.

שלא  היצרֿהרע, עם נאבק

של  למימושה מקום לתת

של  "דעתו" התאוה,

שכל  היא, היצרֿהטוב

של  והאיברים הכוחות

להיות  צריכים הגוף,

של  בענינים מנוצלים

בלבד. ¨¨£©äëìäåקדושה
àeä ,òéøënä éøáãk§¦§¥©©§¦©

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
¯ ,áBè øöiäì BøæBòä̈§§©¥¤
על  להתגבר בכוחו שיהיה

©£©§øîàîkהיצרֿהרע,
ì"æø3¯ BøæBò àeä-Ceøa-LBãwä àìîìà" ליצרֿהטוב,: ©©¦§¨¥©¨¨§

¯ ."Bì ìBëé ïéà.יום מדי באדם המתגבר øæòäå,ליצרֿהרע ¥¨§¨¥¤
הוא:¯ ליצרֿהטוב, עוזר øBàשהקב"ה øéànL äøàää àéä¦©¤¨¨¤¥¦

ìò äèéìLe ïBøúé dì úBéäì ,úéäìàä Lôð ìò 'ä©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¦§§¦¨©
økæpk ,CLçä ïî øBàä ïBøúék ,òøä øöéå ìéñkä úeìëñ¦§©§¦§¥¤¨©§¦§¨¦©Ÿ¤©¦§¨

¯ .ìéòì מן הרבה דוחה האור מן שקצת שכשם י"ב, בפרק §¥
הרבה  נדחה כך ונעלם, מהאור ממילא נסוג והחושך החושך,

מאור  מעט לעומת היצרֿהרע, של ומהחושך מה"סכלות"

של  עזרתו מתבטאת בכך - האלקית מהנפש המאיר הקדושה

ליצרֿהטוב  .4הקב"ה

בתחילת  הקשה אשר את הזקן, רבנו מתרץ הבאים, בדבריו

מה  על הראשון, העולם הפרק כל "ואפילו אומרת שהגמרא

המשנה  הרי - כרשע" בעיניך היה אתה, צדיק לך אומרים כולו

אם  "וגם: עצמך"? בפני רשע תהי "ואל אומרת: אבות במסכת

ה' לעבוד יוכל ולא עצב ויהיה לבבו ירע כרשע, בעיניו יהיה

ז"ל  חכמינו להלן: הזקן רבנו מסביר - לבב"? ובטוב בשמחה

אלא  "רשע", עצמו שיחשוב לא "כרשע", ואמרו בלשונם דייקו

דומה  הוא מסויימים שבדברים למי עצמו שיחשוב "כרשע",

ה"רע" ב"בינוני" גם שכן, ל"בינוני". היא והכוונה לרשע,

בתקפו, עדיין שבנפשו

תאוה  בו שתשרור ויתכן

אצל  שזה כמו בלב,

øçàî"רשע". Cà©¥©©
ììçaL òøäL¤¨©¤§¨¨
àeä éðBðéaa éìàîOä©§¨¦©¥¦
,BzãìBúk Bt÷úa§¨§§©§
ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨
àìå ,äfä íìBò éâeðòz©£¥¨©¤§Ÿ
éaâì èeòîa ìhaúð¦§©¥§¦§©¥

¯ ,áBhä הנפש של ©
שהדבר  כמו האלקית,

äçãðב"צדיק", àìå§Ÿ¦§¤
ïéàL ÷ø ,ììk BîB÷nî¦§§¨©¤¥

¯ Bì,"ל"רעäèéìL§¦¨
èMtúäì äìLîîe¤§¨¨§¦§©¥

¯ ,óebä éøáàa אין §¥§¥©
והשפעה  שליטה ל"רע"

לעשות, הגוף, אברי על

דברים  לחשוב או לדבר

ÈÚÓ¯:רעים. È·¯‰ גם"

והרע  מתולדתו, נשתנה לא - הרע התפשטות במניעת - בזה

שבאדם, הטוב מפני אינו ההתפשטות העדר כי בתוקפו,

ïBéáàכיֿאם": ïéîéì ãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä éðtî¦§¥©¨¨¨¥¦¦¤§
¯ úéäìàä Lôpì øéàîe øæBòå הנפש נגד לעמוד שתוכל §¥¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦

אבל  הגוף. אברי על שליטה הבהמית לנפש אין ולכן, הבהמית,

כתולדתו. בתקפו הוא - הבהמית הנפש של עצמו ¥ïëì̈ה"רע"
¯ àø÷ð,"ה"בינוני¯ ,"òLøk",רשע ì"æø:כמו øîàîk ¦§¨§¨¨§©£©©©

äéä ,äzà ÷écö Eì íéøîBà Blk íìBòä ìk elôà"£¦¨¨¨ª§¦§©¦©¨¡¥
éðéòa¯ ,Lnî òLø àìå ,"òLøk E המשנה הרי 5שכן, §¥¤§¨¨§Ÿ¨¨©¨

במפו  כאמור,אומרת וגם, עצמך", בפני רשע תהי "ואל רש:

בשמחה, השי"ת את לעבוד יוכל לא בעיניו, רשע יהיה באם

íìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéaì Bîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨
úâøãî BfL ,áBhä éaâì ìhaúð BaL òøäL íéøîBàL¤§¦¤¨©¤¦§©¥§©¥©¤©§¥©

¯ ,÷écö,"ל"טוב והפך עצמו ה"רע" נתבטל בלבד ב"צדיק" ©¦
- שהיא איזו עבירה עובר שאינו - מעשיו שלאור הוא, ואילו

íéøîà éèå÷éì
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì
ììçáù òøäù øçàî êà .ì"ðë êùåçä ïî øåàä
äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð

ב.3. ל, שולט 4.קדושין שכלו הלב", על שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
שליט"א  אדמו"ר כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו בתאוה ומושל

ש  ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון  על טעם "זה ש ·ÁÂÓבהערה: הימני שבחלל ב) ;·Ï·,(במוח יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על
שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי בפי"ב דעת „‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏמשא"כ אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

לשמה". תמידי ההגיון מפני (ע"ב) לקמן ועד"ז במוח, יג.5.היצה"ר ב, אבות

ירם וביעי



 נתדמ דהלד • דהמ  לדיד   93 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צג

צג

טבת  י"ט חמישי יום — יג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת י"ט חמישי âיום
,36 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור ä'...מורה úøåúáù éî óàå,יט עמ' åìåë.עד

"רע" כבר אין בו שגם ה"עולם" אל ‰‚Ì¯Âחושב - לעבירות

בטל, לא עדיין שבו הרע כי זו, דיעה לקבל äéäéלו àlà¤¨¦§¤
Bt÷úa àeä òøä ìL Búeîöòå Búeäî elàk åéðéòa§¥¨§¦¨§©§¤¨©§¨§
Cìäå óìç àìå ,BzãìBúk éìàîOä ììça Búøeáâáe¦§¨¤¨¨©§¨¦§©§§Ÿ¨©§¨©

¯ epnî,"ה"רע,äîeàî ¦¤§¨
øúBé ÷fçúð äaøcàå§©§©¨¦§©¥¥
,ïîfä CLîäa§¤§¥©§©

¯ Ba LnzLpL"ב"רע ¤¦§©¥
השמאלי, שמ"חלל"

äiúLe äìéëàa äaøä©§¥©£¦¨§¦¨
.äfä íìBò éðéðò øàLe§¨¦§§¥¨©¤

מחזק ¯ העולםֿהזה, לעניני הבהמית בנפש המתמיד השימוש

מוצאים  שאנו כפי מתולדתו, בטבע הוא מאשר יותר כוחה את

עלֿידי  ומתחדד מתחזק שהוא חוש, כל של בטבעו זה דבר

מאמר  את מפרש הזקן שרבנו למדנו, הרי בו. השימוש

עצמו  את שיחזיק הכוונה - כרשע" בעיניך "היה הגמרא:

לו  ונחוץ טוב - עליונה במדריגה שמעמדו מי ואף ל"בינוני".

עצמו  את להחזיק

יחזיק  אם כי ל"בינוני",

ל"צדיק" עצמו את

שלו  שה"רע" ויחשוב

- ל"טוב" בטל כבר

עם  מלחמתו את יפסיק

ובאם  הבהמית, הנפש

לדרגה  ממדריגתו ליפול עלול הוא "צדיק" הוא אין עדיין

מ"בינוני". שלמטה

במסחר  גם שעוסק עסק, בעל "בינוני" אודות למדנו עתה עד

להלן  העבודה. ועל התורה על היום כל יושב ואינו במלאכה או

בעסק  כולו תמיד שנתון אוהל", "יושב - "בינוני" אודות נלמד

äìéìåהתורה: íîBé da äbäéå Böôç 'ä úøBúaL éî óàå§©¦¤§©¤§§¤§¤¨¨¨©§¨
ìäçëBä Bæ ïéà ¯ dîL ¦§¨¥¨¨

òøä äçãpL ììk§¨¤¦§¤¨©
ìBëé àlà ,BîB÷nî¦§¤¨¨
BúeänL úBéäì¦§¤¨

¯ Búeîöòå,הרע של §©§
Búøeáâáe Bt÷úa àeä§¨§¦§¨
ììça BîB÷îa¦§¤¨¨

¯ ,éìàîOä,שבלב÷ø ©§¨¦©
íäL ,åéLeálL¤§¨¤¥
äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
ïðéà ,úéîäaä Lôð ìL¤¤¤©§¥¦¥¨
ätäå çna íéLaìúî¦§©§¦©Ÿ©§©¤
éøáà øàLe íéãiäå§©¨©¦§¨¥§¥

¯ ,óebä לדבר לחשוב, ©
שאסור, מה את ולעשות

äèéìL ïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©§¦¨
.álä ìò çnì äìLîîe¤§¨¨©Ÿ©©©¥
úéäìàä Lôð ,ïëìå§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦
øéò"a úìLBî çnaL¤©Ÿ©¤¤¨¦

ì äákøîe Leáì eéäiL ,ílk óebä éøáà ,"äpè÷ìLäL §©¨¥§¥©ª¨¤¦§§¤§¨¨¦§Ÿ¨
¯ äéLeáì הנפש לבושי בשלושת לבושים יהיו הגוף שאברי §¤¨

עליה, ה"רוכב" לגבי כ"מרכבה" להם בטלים ויהיו האלקית

¯ ,íäa eLaìúiL,הגוף øeacבאברי äáLçî íäL ¤¦§©§¨¤¤¥©£¨¨¦

¯ .äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe הקשור שבכל הרי, ©£¤¤©§©¦§©¨
הנפש  שולטת - מצוות ולעשיית בתורה, ולדיבור למחשבה

על  העליונות ובידה הגוף, על - הקב"ה של בעזרתו - האלקית

הבהמית. úéäìàäהנפש Lôð ìL dúeîöòå dúeäî ìáà£¨¨¨§©§¨¤¤¤¨¡Ÿ¦
äèéìL dì ïéà ¯¥¨§¦¨
dúeäî ìò äìLîîe¤§¨¨©¨¨
Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤
-ék ,éðBðéaa úéîäaä©§¥¦©¥¦¦
'ä úáäàL äòLa íà¦§¨¨¤©£©
Baì úelbúäa àeä§¦§©¦
¯ ,íéðnæî íézòa§¦¦§ª¨¦

úòLaבלבד, Bîk§¦§©
¯ .da àöBiëå älôzä©§¦¨§©¥¨
בפרק  שנזכר כפי שאז,

ה"בינוני" נתון הקודם,

להבֿשלהבת  באהבת

המשפיע  דבר להקב"ה,

הנפש  של ה"רע" על

בטל  שיהיה הבהמית,

הנפש  של ל"טוב"

úàæהאלקית. íb óàå§©©Ÿ
¯ ,íòtä בזמן גם ©©©

האלקית  כשהנפש הנקוב,

הבהמית, הנפש על äìLîîeמתגברת äèéìL ÷ø dðéà¥¨©§¦¨¤§¨¨
¯ ,ãáì אין אבל הבהמית, הנפש על שולטת האלקית הנפש §©

שהיא  הבהמית, הנפש של מהותה עצם על משפיעה היא

האלקית, הנפש בפני  לגמרי תתבטל "káéúëã6íàìeעצמה : §¦§¦§Ÿ

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå

æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá

úøåúáù éî óàå
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä

ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá
äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì

כג.6. כה, בראשית

ירם חמישי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד  94   נתדמ דהלד • דהמ  לדיד  
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¯ "õîàé íàlî"וב"עבודה ועשו, יעקב על נאמר זה פסוק ¦§Ÿ¤¡¨
- הבהמית לנפש האלקית הנפש שבין המאבק על רומז הדבר

ש"יעקב" בלבד, "יאמץ" זה "עשו",ÊÁ˙Ó˜הרי לעומת בלבד

זאת: מגדירים ז"ל שחכמינו ìôBð,וכמו äæ í÷ äfLk"§¤¤¨¤¥
"'eë í÷ äfLëe7¯ הרי,, §¤¤¨

האלקית  שלנפש

יש ˘ËÈÏ‰ב"בינוני"
באופן  זאת וגם - בלבד

הנפש  על - בלבד זמני

¤¤¤LôpLהבהמית.
úönàúî úéäìàä̈¡Ÿ¦¦§©¤¤

ìò úøabúîeLôð ¦§©¤¤©¤¤
øB÷îa ,úéîäaä©§¥¦¦§
¯ ,äðéa àéäL úBøeábä©§¤¦¦¨
בתורת  שמובא כפי

שספירת  הקבלה,

מקור  היא ה"בינה"

ביחס  גם כך ה"גבורות".

לגבורת  שהמקור לנפש,

כוח  הוא האלקית, הנפש

מבין  הוא בו ה"בינה",

הקב"ה, של גדולתו את

'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk 'äì äfò äáäà ãéìBäìe§¦©£¨©¨©§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦
¯ æàå גלויה באהבה עצמה את מבטאת האלקית כשהנפש §¨

להקב"ה, כזו ììçaLוחזקה àøçà-àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨¤§¨¨
¯ .éìàîOä נכפפת שבלב, השמאלי שבחלל אחרא" ה"סטרא ©§¨¦

האלקית, הנפש עלֿידי ¯ונשלטת ìáà,"ה"רעìhaúð àì £¨Ÿ¦§©¥
¯ ,÷écöa àlà ,éðBðéaa éøîâì הרע בטל בלבד ב"צדיק" §©§¥©¥¦¤¨©©¦

האלקית, הנפש של ל"טוב" כליל הבהמית הנפש ©¡¤¤øîàpLשל
Ba8¯ ììçב"צדיק",: éaìå"9¯ ,"éaø÷a של מקומו §¦¦¨©§¦§¦

ריק, - ה"צדיק" של בלבו ¯היצרֿהרע àeäå,"ה"צדיקñàBî §¥
¯ ,ñeànäå äàðOä úéìëúa BàðBNå òøa הדבר כך ¨©§§§©§¦©¦§¨§©¦

גמור", ¯ב"צדיק ,äàðOä úéìëúa àlL Bà הדבר כך ¤Ÿ§©§¦©¦§¨
גמור", שאינו ¯ב"צדיק .ìéòì økæpk הוא האמור כל י. בפרק ©¦§¨§¥

ב"בינוני", ואילו ל"צדיק", ¯ביחס àeä éðBðéaa ìáà"ה"רע £¨©¥¦
הבהמית, נפשו øæçìשל ìBëiL ,ïLiL íãàk ìLî-Cøc¤¤¨¨§¨¨¤¨¥¤¨©£Ÿ

¯ ,BúðMî øBòéìå האדם של כוחותיו אין שינתו בשעת §¥¦§¨
וכוחותיו  משינתו להתעורר רגע כל עלול הוא אבל פועלים,

ופעילים, ערים ììçaנעשים ïLék àeä éðBðéaa òøä Ck̈¨©©¥¦§¨¥©¨¨

¯ éìàîOä תאוה התעוררות על לא גם משפיע ואינו שבלב, ©§¨¦
וזהו - øòBaבלב BalL ,älôúe òîL-úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©§¦¨¤¦¥

¯ ,'ä úáäàa יהיה הבהמית, הנפש של שהרע משפיע וזה §©£©
ברם, בשינה. נתון ¯כאילו Ck-øçàå,התפלה ¯אחרי ìBëé §©©¨¨

øæBçה"רע", úBéäì¦§¥
¯ .øBòéðå מתחיל כאן §¥

להסביר, הזקן רבנו

עליונה  דרגה שקיימת

כשהוא  - ב"בינוני" יותר

‰ÌÂÈנתון ÏÎ באהבה

בשעת  כמו להקב"ה

שבו  ה"רע" ולכן התפלה,

כאילו  "תמיד" נתון

לנו  יוסבר בכך - בשינה

לומר  רבה היה יכול כיצד

"בינוני". שהוא עצמו על

למדנו  הראשון בפרק

לומר  שאיֿאפשר

הוא  ש"בינוני" בפשטות,

מצוות  מחצית בו שיש מי

אם  כי עבירות, ומחצית

רבה  יכול היה כיצד - כן

שהוא  בעצמו לטעות

שלא  בשעה "בינוני",

לפי  גם ברם, תורה? ביטול של העבירה אפילו בו מה היתה

לפעמים  שעולה אלא כלל, עבירות אין של"בינוני" שהוסבר

את  רבה החזיק כיצד להבין, קשה עדיין - לרע תאוה בלבו

היטב  וידע "צדיק" היה הרי שהוא מאחר ל"בינוני", עצמו

שקיימת  להלן, שיוסבר כפי אלא, לרע? תאוה כלל בלבו שאין

עולה שלא ב"בינוני" נוספת לרע ·Â·Ïמדריגה תאוה פעם אף

היטב. הדבר לנו יובן -Bîöò ÷éæçî äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨©£¦©§
¯ ,àñøbî déîet ÷éñt àìc óà ,éðBðéák פסק שלא אף §¥¦©§Ÿ¨¦¥¦¦§¨

תורה, מלימוד äöéôçaפיו ,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨©£¦¨
äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤¥¨©§©£¨©¨

¯ ,älôúe òîL-úàéø÷ úòLák מעורר כבר, שהוסבר וכפי §¦§©§¦©§©§¦¨
ב"רע" מרגיש שאינו עד להשי"ת, אהבה בתוכו ה"בינוני" אז

ש  - רבה שבלבו. השמאלי ‰ÌÂÈבחלל ÏÎ אהבה בו בערה

לו היתה ולא ÌÚÙלהשי"ת, Û‡- העולם לתאוות שייכות כל

משום ל"בינוני", עצמו את כך, בגלל לחשוב, היה ¤§¦§äîãðåיכול
¯ åéðéòa,רבה ¯של ,íBiä ìk ìltúnä éðBðéák כל שנתון §¥¨©¥¦©¦§©¥¨©

היא  האהבה - התפלה בשעת כמו מדריגה באותה היום

íéøîà éèå÷éì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá

:åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù

.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות כב.8."שיכול קט, ‰Ú¯˙9.תהלים
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע  (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר נעלית ˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו מדרי' למיעוטי הוא -

˘‰ÂÎÙיותר Ì‰¯·‡„ ופשטות ברכות ברש"י אבל למעליותא). - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר
הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש'

ירם חמישי
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צה

צה

טבת  כ' שישי יום — יג פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

âטבת כ' שישי âיום
יט, מעמ' פשוטה: לשנה שיעור úãî...מורה äðäå,38 עמ' ïìåë]:עד

כאילו  תמיד הוא שבו ה"רע" וממילא היום, כל אצלו בהתגלות

שהיא, איזו לתאוה פעם אף שייך הוא ואין בשינה, נתון

ì"æø øîàîëe10:"Blk íBiä ìk íãà ìltúiL éàåìä" : §©£©©©©§©¤¦§©¥¨¨¨©ª
¯- ל"בינוני" עצמו את לחשוב רבה כבר היה יכול ממילא

היום", כל המתפלל "בינוני הנקראת ב"בינוני" כזו מדריגה

עלֿכלֿ התפלה. בשעת כמו מצב באותו נתון הוא היום שכל

שגם  "בינוני", של הכללית למדריגתו ביחס הוסבר הרי פנים,

כיֿאם  זה אין להשי"ת, אהבתו מתגלה שאז תפלתו, בשעת

הדבר  יתכן ולכן הבהמית, הנפש על האלקית הנפש התגברות

- שכך ומכיון הבהמית, הנפש שוב תתעורר התפלה שאחרי

שכן, - ה"צדיקים" מדריגת לגבי האמיתית העבודה זו אין

הזקן  ורבנו ואיֿהשתנות, תמידות של מדריגה היא "אמת"

ה"בינונים" של אהבתם נחשבת זאת, שלמרות להלן, מסביר

תמידית. לעבודה לאמיתית, "בינונים" בתור

älôzä úòLa ,íéðBðéaa äøeîàä ,Bæ äáäà úcî ,äpäå§¦¥¦©©£¨¨£¨©¥¦¦§©©§¦¨
¯ úeøabúä éãé-ìò,של ¯הזמנית ,'eë úéäìàä Lôpä על ©§¥¦§©§©¤¤¨¡Ÿ¦

הבהמית, ä'הנפש éãáBò íé÷écvä úâøãî éaâì äpä¦¥§©¥©§¥©©©¦¦§¥
¯ Bæ äáäà úðéça ïéà ¯ Bzîàì úîàa,"ב"בינונים ¤¡¤©£¦¥§¦©©£¨

úãBáò" íLa úàø÷ð¦§¥§¥£©
øçàî ,ììk "úîà¡¤§¨¥©©
øçà úøáBòå úôìBçL¤¤¤§¤¤©©

áéúëe ,älôzä11: ©§¦¨§¦
,ãòì ïBkz úîà úôN"§©¡¤¦¨©

ì äòébøà ãòåïBL §©©§¦¨§
."ø÷L¯"אמת" התואר ¨¤

בו  שיש דבר על רק חל

ואילו  תמידי, קיום

הוא  הדבר של כשקיומו

זו  אין - בלבד זמני

גם  כך אמיתית. מציאות

מאחר  בעניננו,

וחש  מרגיש שה"בינוני"

תפלתו  בשעת זו באהבה

אין  התפלה ואחרי בלבד,

אינה  ה"בינוני" של שעבודתו הרי - בלבו בהתגלות זו אהבה

"צדיקים"; של האמיתית האמת éaâìבמדת ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§©¥
Bzîàì úîàa "änz äãBáò" úàø÷ð ¯ íéðBðéaä úâøãî©§¥©©¥¦¦§¥£¨©¨¤¡¤©£¦

¯ ,íälL,"ה"בינונים úâøãîaשל Búâøãî éôk Léà Léà ¤¨¤¦¦§¦©§¥¨§©§¥©
¯ ,íéðBðéaä."ב"בינונים שונות דרגות שקיימות שלמדנו כפי ©¥¦

úîà úôN" ¯ ïk íb íúlôúaL íúáäàa àøB÷ éðéøäå©£¥¦¥§©£¨¨¤¦§¦¨¨©¥§©¡¤
¯ ,"ãòì ïBkzאמיתית היא ה"בינונים" של È„ÈÓ˙Â˙אהבתם ¦¨©

שכן, בלבד. התפלה בשעת ביטוי לידי באה שהיא למרות

äáäà úðéça øøBòìe øæçì úéäìàä íLôð çëáe ìéàBä¦§Ÿ©©§¨¨¡Ÿ¦©£Ÿ§¥§¦©©£¨
¯ ,íìBòì Bæ,מחדש¯ dúeøabúäa,האלקית הנפש של §¨§¦§©§¨

äéeàøä äðëä éãé-ìò ,íBéa íBé écî älôzä úòLa¦§©©§¦¨¦¥§©§¥£¨¨¨§¨
¯ .dúâøãîe dkøò éôk Lôð ìëì שהיא נפש שכן, §¨¤¤§¦¤§¨©§¥¨¨

כדי  כך כל גדולה להכנה זקוקה אינה יותר, עליונה במדריגה

בנפש, יותר נמוכה מדריגה ואילו להשי"ת, אהבה בה לעורר

מתאימה  הכנה לאחרי - פנים כל על יותר. רבה להכנה זקוקה

להשי"ת. אהבה תפילתו, בשעת בתוכו, לעורר תמיד הוא יכול

היא  שהאהבה הרי,

שכן  אצלו, גם תמידית

אם  תמיד, בו נמצאת היא

או  מעשיתֿפעילה, בצורה

פוטנציאלי, באופן

היכולת  לו יש שתמיד

לביטוי  זו אהבה להביא

- לעיל (וכאמור גלוי

כולו", היום כל "להתפלל

שתהיה  יכול, ה"בינוני"

ב  לפחות האהבה ÁÂÎלו ,

תפלה, של והמדריגה

היום). כל ÂÂ˘Ï·Âבמשך
ÂÈ·¯ ˜"Î Ï˘ ˘Â„˜‰

:‰¯Ú‰· בכח או "בפועל

להביאה ˘ÏÂÎÈבאופן

עדיין ˙ÈÓ„בפועל ברם, כולו)". היום כל להתפלל (וכנ"ל

ה"צדיקים" מדריגת שלגבי יתכן כיצד הסבר: הדבר ‡È‰טעון
"בינונים" לגבי ואילו ל"אמת", זו עבודה נחשבת ‡ÔÎנחשבת

להיות  עליה - "אמת" זו אם לכאורה: ל"אמת"? עבודה אותה

שמדת ·ÏÎכך ב"תניא", להלן יוסברו הדברים - המדריגות!

מהותה  את מבטאת היא מדריגה, בכל קיימת ה"אמת"

בהתאם  היא ה"אמת" וממילא מדריגה, כל של העצמית

העולמות  של המדריגות בכל הדבר כך מדריגה. לאותה

שאין  ומאחר ביותר. לתחתונה עד ביותר מהעליונה למעלה,

לגבי  קיימות, אינן וכאילו ערך, כל יותר התחתונות למדריגות

מדריגות  אותן יכולות איפוא, כיצד, - העליונות המדריגות

- העליונות? למדריגות בהשוואה "אמת" להיקרא תחתונות

íéøîà éèå÷éì
åæ äáäà úãî äðäå
ùôðä úåøáâúä é"ò äìôúä úòùá íéðåðéáá äøåîàä
úîàá 'ä éãáåò íé÷éãöä úâøãî éáâì äðä 'åë úéäìàä
úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì
áéúëå äìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî ììë
ë"ôòàå ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù
úîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî éáâì
úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä
øåæçì úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîà
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå
éôë ùôð ìëì äéåàøä äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúä
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò

א.10. כא, יט.11.ברכות יב, משלי

ירם שישי
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âטבת כ"א קודש âשבת
,38 מעמ' פשוטה: לשנה שיעור äðäå...מורה ãé ÷øô,כ עמ' ù"ò:עד 'åë

פרק יד 

האמת נקודת לה יש מדריגה כל הוא: ההסבר לפי ˘Ï‰אך ,

שלה. ¯הערך ,á÷òé ìL Búcî àéä úîà úcî ,äpä ék¦¦¥¦©¡¤¦¦¨¤©£Ÿ
שכתוב  ליעקב",12כמו אמת "תתן :ïBëézä çéøa" :àø÷pä©¦§¨¨¦©©¦

¯ "äöwä ìà äöwä ïî çéøánä:ברוחניות íeøîכלומר ©©§¦©¦©¨¤¤©¨¤¥
ãò úBâøãîe úBìònä©©£©§¥©

¯ ,ïébøc ìk óBñ עד ¨©§¦
המדריגות, כל ¨§ìëáeסוף

çéøáî äâøãîe äìòî©£¨©§¥¨©§¦©
,úéòöîàä äc÷ð CBz§ª¨¨¤§¨¦

מדריגה,¯ אותה של

úðéçáe úc÷ð àéäL¤¦§ª©§¦©
¯ .dlL úîà úcî¦©¡¤¤¨
יש  מדריגה שכל והוכחה

האמת מדת :˘Ï‰לה,

äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨
dì ïéàå ,"íéøöî éìa§¦§¨¦§¥¨

úBâøãîe úBìòî ìëå ,úBìònä íeø ãò äìòîì øeòL¦§©§¨©©©£§¨©£©§¥
ïäî äìòîlL úBâøãîe úBìòî éaâì ïéàk íä ähîlL¤§©¨¥§©¦§©¥©£©§¥¤§©§¨¥¤

המדריגות ¯ לגבי כאין הן שלמטה שהמדריגות זאת, ולמרות

חודרת  שהיא מאחר האמת, מדת בהן גם קיימת - שלמעלה

רבנו  שלה. האמת ומדת מדריגה שכל הרי - המדריגות כל דרך

התחתונה  שהמדריגה כאן, שנאמר למה מקור להלן מביא הזקן

העליונה: המדריגה לגבי "כאין" ¯היא ,ïç-éòãBéì òeãik]©¨©§§¥¥
הקבלה, úBâøãîתורת ìL ïéçîe Làø úðéçaL¤§¦©ŸŸ¦¤©§¥

úBâøãî éìâøå íéá÷ò úðéçaî ähîì ïä ,úBðBzçz©§¥§©¨¦§¦©£¥©¦§©§¥©§¥
ì"æø øîàîëe ,ïäî úBðBéìò13ãâðk úBiçä éìâø" : ¤§¥¤§©£©©©©§¥©©§¤¤

¯ :["ïlk בהתאם מדריגה, בכל נמדדת האמת, שמדת הרי, ª¨

שעבודת  כך, אם מובן, הדרגות. בסולם ומקומה למצבה

למדריגה בהתאם אמיתית, עבודה היא אף ˘Ì‰Ïה"בינונים" ,

אמת'. 'עבודת נקראת היא אין ה"צדיקים" מדריגת שלגבי

של  המלחמה אודות זה, בפרק שלמדנו למה בהקשר

והיצרֿהרע  היצרֿהטוב

להוסיף, ראוי ב"בינוני",

רבינו  כ"ק שאמר מה

של  אחרון (בהתוועדות

תשכ"א): בשנת פסח

הנביא  בדברי דיעות שתי

המשיח  לימות בקשר

כבש": עם זאב "וגר

(הרמב"ם  אחת דיעה

שהדברים  סוברת וכו')

עמי  על משל רק הם

בני  - ולהבדיל העולם,

שהדברים  סוברת וכו') הרמב"ן (הראב"ד, שניה דיעה ישראל.

- שלהן הטבע  כי החיות, בין ישרור שהשלום כפשוטם, הם

והרבי  השניה, כדיעה סוברת החסידות תורת לגמרי. ישתנה

אלה  בין השלום אז שישרור כשם כך: הדברים את הסביר

בין  ובמיוחד האדם, - הבריאה של ותכליתה עיקרה שהם

ישראל  בני אדם", קרויים אתם - אתם "אדם שנקראים אלה

ישראל  בבני שישרור השלום עלֿידי הרי "אדם". הנקראים

אז  שיקויים מאחר הבהמית, הנפש לבין האלקית הנפש בין

על  גם הדבר ישפיע - הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת

שגם  עד השלום, ישרור בהם שגם הבריאה, חלקי שאר

השניה. עם אחת בשלום תחיינה החיות

.ãé ÷øt שהתואר הזקן, רבנו הסביר הקודמים בפרקים ¤¤
דיבור  במחשבה, להיכשל, שלא הנזהר יהודי על חל "בינוני"

הם  ומעשיו דיבוריו מחשבותיו, כל איסור; של בדבר ומעשה,

די  עדיין אמנם הבהמית שבנפשו הרע בלבד. ובמצוות בתורה

תאוה  בלבו להעלות חזק

אך  העולםֿהזה, לעניני

לידי  באה זו תאוה אין

משלושת  באחד ביטוי

האמורים. הלבושים

- האלקית הנפש

אינה  - הקב"ה ב"עזרת"

הבא: בפרק ממשיך הזקן רבנו בגוף. להתפשט ל"רע" נותנת

¯ ,íãà ìk úcî àéä éðBðéaä úcî ,äpäå לכל מותאמת §¦¥¦©©¥¦¦¦©¨¨¨

¯אדם, ,CLîé íãà ìk äéøçàå הגיע לא שעדיין מי כל §©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ
להגיע  ויגיעה, עבודה עלֿידי להשתדל, עליו זו, למדריגה

מכוחותיו, למעלה שזהו יחשוב לא שרק - ה"בינוני" למדת

¯ .äòL ìëáe úò ìëa éðBðéa úBéäì ìBëé íãà ìkL יש ¤¨¨¨¨¦§¥¦§¨¥§¨¨¨
להגיע  תמיד ביכולתו

ה"בינוני", ¦ékלדרגת
ñàBî Bðéà éðBðéaä©¥¦¥¥

¯ ,òøaכך עד כדי ¨©
ומשטמה  שנאה שירגיש

גשמיות, ¯לתאוות eäfL¤¤
ב"רע", ¨øác̈המיאוס

¯ ,álì øeñnä עדיין שולט ה"בינוני" אין למדנו, שכבר כפי ©¨©¥
ממילא שבלב, ברע;‡ÔÈב"רע" מואס íézòäהוא ìk àìå§Ÿ¨¨¦¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

çéøáîä ïåëéúä çéøá àø÷ðäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî
äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå

äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî
ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
éðåðéáä éë äòù ìëáå úò ìëá éðåðéá úåéäì ìåëé íãà
íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà

כ.12. ז, א.13.מיכה יג, חגיגה

שבת קרדש
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¯ ,úBåL כשלבו התפלה, בשעת כמו פתוח, כשלבו לפעמים, ¨
של  רגש בו להתעורר יכול - להקב"ה גלויה אהבה מתמלא

של  בכוחו ואין "אטום" הלב ולפעמים ל"רע"; שנאה

מובן, וא"כ ל"רע". תיעוב של רגש בלבו לעורר ה"בינוני"

לא  הוא ברע שהמיאוס

ה"בינוני", של ה"מבחן"

מדריגתו ‰˙È„ÈÓ˙,שהיא
¯ àìà של ענינו ¤¨

הוא: "øeñה"בינוני"
,"áBè äNòå òøî¥©©£¥
,Lnî ìòôa eðéäc§©§§Ÿ©©¨
øeac äNòîa§©£¤¦

¯ ,äáLçîe מרע ה"סור ©£¨¨
מתבטא  טוב" ועשה

ממש, בפועל ב"בינוני"

שלא  פרקטית: בצורה

ושלא  לדבר שלא לחשוב,

שאסור, מה לעשות

לחשוב, זאת ולעומת

מה  ולעשות לדבר

הקב"ה, ¯שציווה íäaL¤¨¤
ומחשבה, דיבור במעשה,

בדברים  כמו שלא

ללב, ¨¦§©äøéçaäהמסורים
áLçìå øaãìe úBNòì íãà ìëì äðeúð úeLøäå úìëéäå§©§Ÿ¤§¨§§¨§¨¨¨©£§©¥§©£Ÿ
äòLa íb ék ,Lnî dëôäå Baì úåàz ãâð àeäM äî íb©©¤¤¤©£©¦§¤§¨©¨¦©§¨¨

¯ øzäa úéiîLb äåàz Bæéà äeàúîe ãîBç áläL לדבר ¤©¥¥¦§©¤¥©£¨©§¦¦§¤¥
כדי  בו חומד שהוא אלא שמים, לשם לעשותו שיש מותר

תאותו, את øabúäìלמלא ìBëé ¯ íBìLå-ñç øeqàa Bà§¦©§¨¨§¦§©¥
התאוה,¯ ¯על ,éøîâì äpnî Bzòc çéqäìe ביכלתו כיצד §©¦©©§¦¤¨§©§¥

- זאת? ¯לעשות :Baìì Bøîàa ומוכיח מסביר שהוא עלֿידי §¨§§¦
¯לעצמו: ,úçà äòL elôà òLø úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§¨¨£¦¨¨¤¨

האסור, את ולעשות תאוותי אחרי למלא רוצה אינני כלומר,

- בכך? רוצה אני אין מדוע "רשע". כך משום ¦ékולהיקרא
ãçà 'äî íBìLå-ñç ãøôðå ìcáî úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§ª§¨§¦§¨©§¨¥¤¨

áéúëãk ,ïôà íeLa1¯ ,"'Bâå íéìécáî íëéúBðBò" בין : §Ÿ¤§¦§¦£¥¤©§¦¦§
נפרד  היהודי נעשה עבירה, שעלֿידי הרי, הקב"ה. לבין יהודי

להכרה, ובואו אלה, בדברים התעמקותו ועלֿידי מה'. ומובדל

ש ‡ÔÈש  מפני "רשע", להיות רוצה נפרד ‡ÂÈהוא להיות רוצה

לתאוה, מתאוה כשהלב גם בכוחו, יש - מהקב"ה חלילה

כדי  ואילו, בפועל. עבירה מעשיית ולהימנע מרע" "סור להיות

עליו  לעשות, שצריך מה את לעשות טוב", ב"עשה זהיר שיהא

¯להתבונן: Ba ä÷áãì äöBø éðà ÷ø,בהקב"הéçeø éLôð ©£¦¤§¨§¨©§¦¦
ìLa ïLaìúäa ,éúîLðå¯ ,Cøaúé åéLeáì äL,כלומר §¦§¨¦§¦§©§¨¦§Ÿ¨§¨¦§¨¥

תורה  של ומעשה דיבור במחשבה, מיד, אומר שה"תניא" כפי

בעצמו  הקב"ה עם אחד דבר שהם וחכמתו רצונו שהן ומצוות,

יתברך", לבושיו "שלשה נקראים הם ולכן -äNòî :íäL¤¥©£¤
¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äa ,äáLçîe øeac נובע ומהיכן ¦©£¨¨©§¨¦§¨

באמת  לרצות זה, רצוני

עם  ומאוחד דבוק להיות

זה: הרי - הקב"ה?

úøzñî äáäàî¥©£¨§ª¤¤
¯ ,'äì éaìaL ולמרות ¤§¦¦©

באותה  חש אני שאין

טמונה  בודאי היא אהבה,

בלבי, §Bîkומוסתרת
ìàøNé úeììk áìa§¥§¨¦§¨¥

eàø÷pL2éáäBà" ¤¦§§£¥
¯ ,"EîL יהודי לכל שכן, §¤

בלבו  מסותרת אהבה

הוא  כשאין גם להקב"ה,

גלויה. בצורה בה חש

íélwaL ì÷ elôàå©£¦©¤©©¦
ìò BLôð øñîì ìBëé̈¦§Ÿ©§©

¯ ,íMä úMã÷ באם §ª©©¥
לכפור  אותו יכריחו

נובע, זה דבר בהקב"ה.

בפרקים  שיוסבר כפי

ומתגלה  המתעוררת להקב"ה, המסותרת מאהבתו הבאים,

מהקב"ה, אותו לנתק חלילה שרוצים מרגיש שהוא רגע באותו

מהקב"ה. חלילה נפרד להיעשות שלא כדי נפשו מוסר הריהו

אל  מסותרת אהבה אותה בו ישנה שבקלים" "קל שגם הרי,

¯הקב"ה, ,éàcåa epnî éëðà ìôBð àìå קל" מאותו §Ÿ¥¨Ÿ¦¦¤§©©
אהבה  בו קיימת אכן אם השאלה: שנשאלת אלא שבקלים".

- שבקלים"? "קל הוא מדוע çeøלהקב"ה, Ba ñðëpL àlà¤¨¤¦§©©
¯ ,úeèL שאומרים עבירה 3כמו עובר אדם "אין ז"ל: חכמינו §

שטות", רוח בו נכנסה Bæאלאֿאםֿכן äøáòaL Bì äîãðå§¦§¤¤©£¥¨
¯ Búeãäéa epãBò,"ב"יהדותו ופוגמת מזיקה זו עבירה שאין ¤§©£

¯ ,ìàøNé éäìàî úìcáî BúîLð ïéàå,היא האמת ואילו §¥¦§¨ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥
הוא  בעבירה, נכשל שיהודי שבשעה כ"ד, בפרק שיסביר כפי

חלילה, ÚÓ˘‰נפרד ˙Ú˘· ה"קל גם ואם מהקב"ה; ,

נפרד  הוא עבירה באותה שאכן ומרגיש חש היה שבקלים"

"רוח  שאותה אלא פנים. בשום חוטא היה לא - מהקב"ה

גם  מהקב"ה נפרד הוא שאין לחשוב, אותו מדיחה שטות"

למרות  מצוות, מקיים הוא אין מדוע חוטא. שהוא בשעה

מפני: זה הרי - לקיימן? שעליו לו מכתיבה להקב"ה שאהבתו

¯ ,Baìa úøzñîä 'äì Búáäà çëBL íâå הוא אין ולכן §©¥©©£¨©©§ª¤¤§¦
היה  המלאה, בהכרתו לה' אהבתו היתה אילו מצוות. מקיים

íéøîà éèå÷éì
ùîî ìòåôá åðééäã áåè äùòå òøî øåñ àìà úååù
úìåëéäå äøéçáä íäáù äáùçîå øåáã äùòîá
íâ áåùçìå øáãìå úåùòì íãà ìëì äðåúð úåùøäå
äòùá íâ éë ùîî äëôäå åáì úåàú ãâð àåäù äî
åà øúéäá úééîùâ äåàú åæéà äåàúîå ãîåç áìäù
éøîâì äðîî åúòã çéñäìå øáâúäì ìåëé å"ç øåñéàá
úçà äòù 'éôà òùø úåéäì äöåø éððéà åáìì åøîàá
íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå

ב.1. נט, יב.2.ישעי' ה, א.3.תהלים ג, סוטה
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צח טבת צח כ"א קודש שבת — יד פרק — (מוגה) התניא" בספר "שיעורים הספר מתוך

עם  באמצעותן, להתאחד, כדי ביכלתו, אשר ככל עושה

אותו  ואילו שבקלים", ל"קל ביחס הוא האמור כל הקב"ה.

נפשו: בחשבון ממשיך úBéäìיהודי äöBø épðéà éðà ìáà£¨£¦¥¤¦¤¦§
¯ .úîàä øtëì eäBîk äèBL שעלֿידי הרי, היא וה"אמת" ¤¨¦§Ÿ¨¡¤

האדם ‡ÔÎעבירה נעשה

והרי  מהקב"ה, נפרד

היא ˘˜ÓÈÈ˙ה"אמת"
מסותרת" "אהבה ביהודי

לו  המכתיבה להקב"ה,

ומשום  - מצוות לקיים

לכפור  רוצה, אני אין כך,

"חשבון  ה"אמת". את

מתייחס  האמור הנפש"

שלא  ממשית, לזהירות

דיבור  במחשבה, להיכשל

באמצעו  ת ומעשה.

כל  מסוגל זה "חשבון"

יצרו  על להתגבר יהודי

מרע", ב"סור גם הרע,

לקיים  להשתדל - טוב" ב"ועשה וגם בעבירות, להיכשל שלא

"בינוני". למדריגת להגיע ביכלתו וכך - מצוות

¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©
גשמיים, ותענוגות éeàðNåתאוות ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨

¯ ,äàðN úéìëúa,"גמור ב"צדיק שהדבר elôàכפי Bà §©§¦¦§¨£¦
¯ äàðN úéìëúa àlL,"גמור שאינו ב"צדיק שהדבר כפי ¤Ÿ§©§¦¦§¨

éãé-ìò àlà Bzîàì úîàa äéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤¤¡¤©£¦¤¨©§¥
,"íéâeðòza äáäà" úðéçáa ,'äì äáäàä ó÷úå ìãbŸ¤§Ÿ¤¨©£¨©¦§¦©©£¨©©£¦

¯ ,àaä-íìBò ïéòî 'ä ìò âpòúäì,בעולםֿהבא שכן, §¦§©¥©¥¥¨©¨
"ÔÈ‰ ומתענגות נהנות הן השכינה", מזיו - הנשמות -

יוצרת  - מאלקות תענוג המכילה להקב"ה, זו אהבה מאלקות.

שהדבר  כפי גופניים, ולתענוגים לתאוות ל"רע", שנאה

הקודמים. בפרקים ¯הוסבר äæ ìòå של זו עבודה על §©¤
בתענוגים", ì"æø"אהבה eøîà4éiça äàøz EîìBò" :E ¨§©©¨§¦§¤§©¤

¯ ;"'eë חלק בחייו "רואה" זו, לעבודה שהגיע מי

¯מהעולםֿהבא, eäæ ék ,äæì äëBæ íãà ìk ïéàå מדריגת §¥¨¨¨¤¨¤¦¤
היא ה', בעבודת כזו ¯אהבה ,øëN ìea÷ ïéòk"ו"שכר §¥¦¨¨

מלמעלה. אותו מקבל הוא בעצמו, נוטל אדם אין

áéúëãëe5¯ ,"'Bâå íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤§

מוכתרת  רוחני במובן לכם. כמתנתֿשכר כהונתכם את אעשה

דרגה, באותה שנמצא מי (בכל בתענוגים" "אהבה מדריגת

" בתואר כהנים) רק הכתוב,Â‰Î‰לא אומר כך ועל ."

מלמעלה, מתנה היא ה"כהונה" øàaúpLשעבודת Bîk§¤¦§¨¥
¯ .øçà íB÷îa,הרי §¨©¥

שהיא  "צדיק", שמדריגת

במיאוסו  שבלב, עבודה

הנובעת  ה"רע", של

בתענוגים" מ"אהבה

- מלמעלה מתנה שהיא

שכל  לומר אפשר אי

זו. לעבודה שייך אחד

ה"בינוני" למדריגת ואילו

להגיע  אחד כל יכול

בכך  העצמית. בעבודתו

את  הזקן רבנו יתרץ

מאמר  על הקושיא

איוב  דברי (על הגמרא

של  "ריבונו להקב"ה:)

רבנו  כך על שאל - רשעים" בראת צדיקים, בראת עולם,

כשקובעים  - קאמר?" לא ורשע צדיק "והא א: בפרק הזקן

אם  דנים להיוולד, העומד האדם של והרכבו צורתו למעלה

לא  רשע, או לצדיק ביחס ואילו וכו' טפש או חכם יהיה

אםֿכן  האדם. של לבחירתו מסור הדבר שכן דבר, שם נאמר

" איוב אומר אומר ברא ·¯‡˙איך שהקב"ה צדיקים",

כל  לא כי מוסבר, הדבר - לאמור בהתאם אלא, צדיקים?

היתה  וזו מלמעלה, מתנה והיא "צדיק" למדריגת זוכה אדם

" איוב של נשמות ·¯‡˙טענתו ברא שהקב"ה צדיקים",

וכך  "צדיק". של נעלה מדריגה לאותה לזכות בידן שיהיה

הזקן: רבנו eë'";אומר íé÷écö úàøa" :áBià øîà ïëìå§¨¥¨©¦¨¨¨©¦¦
אכן ¯ "צדיק", של זו למדריגה לזכות שיוכלו כאלו נשמות

ל"בראת  בקשר הקושיא (את מלכתחילה הקב"ה ברא

כ"ז). בפרק להלן הזקן רבנו יתרץ - ¨¦§¦§àúéàãëåרשעים"
íéðewza6¯ זהר",, änkב"תיקוני ìàøNé úBîLða LiL ©¦¦¤¥§¦§¦§¨¥©¨

ìò íéøabúnä íéøBab ,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî éðéî¦¥©§¥§¦£¦¦¦¦©¦§©§¦©
¯ ,äøBz éøàî ,íøöé,"תורה íé÷écö"בעלי ,'eë íéàéáð ¦§¨¨¥¨§¦¦©¦¦

¯ :íL ïiò ,'eë כאלו ישנן עצמן, הנשמות שמבחינת הרי ©¥¨
"צדיקים" במדריגת .7שהן

íéøîà éèå÷éì
ë"àùî .úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú

א.4. יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ˘ËÈÏ"‡,כך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï·‡
.ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך

יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו כאן המנויים
שבשורשם  נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים, דומים הם אין שבכך
קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם ה"גבורה", למדת שייכות להם יש
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היום יום . . . 

צט

 לרח הירם ירם... 

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

ה ֶזהּו", ָצִריְך ִלְהיֹות:  ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ֹאְסִרי" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור־ַהּמַ "ּתֹוָרה אֹור" ּדִ
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ "ְוַהֲעָלַאת ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ מֹוֵעד  ִהיא  ַהּזֹאת  ָהֵעת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ
ְתׁשּוָבה. ַאל  א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ִאים ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ ּסּוִרים ַהּבָ ְוַהּיִ
ְלָחָמה,  ַהּמִ לֹות  ּכְ ַאֲחֵרי  ְוֶנָחמֹות  ְיׁשּועֹות  ָלֶכם  ְבִטיִחים  ַהּמַ ֶקר  ַהּשֶׁ ִלְנִביֵאי  ֲאִמינּו  ּתַ
ר ְזֹרעֹו,  ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ר ִיְבַטח ּבָ ֶבר ֲאׁשֶ ם )ִיְרְמָיה יז, ה( "ָארּור ַהּגֶ ַבר ַהּשֵׁ ִזְכרּו ּדְ

ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו".
יַח ִצְדֵקנּו  ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ א ּבְ ַהּבָ

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, 
מדרש איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

תוגרם

ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת  ְמרֹוֵמם   - "ֹזַהר"  'ְיִחידּות':  ּבִ הֶעְנְדל  ְלר'  ָאַמר  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ "ִמְדָרׁש" - ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּלֵ

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא 
להוסיף חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב 
איך ניט הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ירם 
ואשרן

 ירם 
שני

ירם 
שלישי
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תוגרם

"ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֵמֲאֹדִני  י  ַמְעּתִ ׁשָ ל,  ִניּתְ ּבְ ִלְלֹמד  ּלֹא  ׁשֶ ּנֹוֲהִגים  ּשֶׁ ַמה 
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ֵדי ׁשֶ הּוא ּכְ ַעם, ׁשֶ ַהּטַ

לּו  עֹות ַהּלָ מֹוֶנה ַהּשָׁ ּשְׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ ּלֹא לֹוְמִדים[ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ ]ׁשֶ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, 
תירגם לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן 
בעסטע יָאהרען אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: 
היתכן שיעקב אבינו, בחיר אבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ 

מצרים ערות הארץ.
ויענהו אדמוה"ז: כתיב ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה, 
ואיתא במדרש - מובא ברש"י - א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם 
תורה ושיהיו השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה 
ווערט מען נעהנטער צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען 

ויחי געלעבט. 
תוגרם

ַבע  ׁשְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעֹקב  "ַוְיִחי  תּוב  ַהּכָ ְוָלַמד ֶאת  ֶיֶלד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְהיֹות  ּבִ
ַעל־ַהּטּוִרים – ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַחי ֶאת  רּוׁש ּבַ י ּפֵ ם לֹו מֹורֹו – ַעל ּפִ ְרּגֵ ָנה", ּתִ ֵרה ׁשָ ֶעׂשְ
ַאל ֶאת  ְיָתה ֵמַה"ֵחֶדר", ׁשָ א ַהּבַ ּבָ ׁשֶ ִמְצַרִים. ּכְ יֹוֵתר ּבְ ִנים ַהּטֹובֹות ּבְ ֵרה ַהּשָׁ ַבע ֶעׂשְ ׁשְ
יו  נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ֲעֹקב ָאִבינּו, ּבְ ּיַ ֵכן ׁשֶ ֵקן: ֲהִיּתָ ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יז ׁשָ
ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו  ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ית  ּבֵ לֹו  ְלַהְתִקין  ְנֶחְמָיה,  י  ַרּבִ ָאַמר   – "י  ַרׁשִ ּבְ מּוָבא   – ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ְוִאיָתא  ָנה",  ׁשְ ּגֹ
ָנה",  ׁשְ ּתֹוָרה. "ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹ ָבִטים הֹוִגים ּבַ ְהיּו ַהּשְׁ ּיִ ם ּתֹוָרה ְוׁשֶ ֵהא ׁשָ ּתְ ְלמּוד, ׁשֶ ּתַ
דֹוׁש  ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ 'ִנּגָ ָנה",  ׁשְ ר לֹוְמִדים ּתֹוָרה "ְלהֹורֹות ְלָפָניו", ֲאַזי "ּגֹ ֲאׁשֶ ּכַ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ ּבָ

ירם 
וביעי

אין להתפעל ראין להתחשב עם כל ההפוערת רההסתוים של הגרף רנפש הבהמית, 
רלעסרק בתרקף בענייני הנשמה דלימרד התרוה רקירם המצררת – שבזה שררים כל 

בני ישואל
משיחת כ"ג טבת, ה'תשי"ט
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ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע 
טָאג זָאל מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי 

הָאבען זיך אויך נוהג געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.
תוגרם

יֹום  ל  ּכָ ׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ ָנתֹו  ּקָ ּתַ ּדֹור  ִמּדֹור  ֶלת  ְמֻקּבֶ "ד  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  ֵאֶצל 
ָהַאְדמֹו"ִרים  ָנֲהגּו  ם  ּגַ ְך  ּכָ בּוַע.  ַהּשָׁ ת  ָרׁשַ ִמּפָ "י  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ִעם  ׁש  ֻחּמָ ה  ָרׁשָ ּפָ ִיְלְמדּו 

"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ְנׂשִ

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט 
מיט דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש 

האלקית אויף איין נפש הטבעית.
תוגרם

ִעְנְיֵני  ר ֶאָחד ְמׂשֹוֵחַח ִעם זּוָלתֹו ּבְ ֲאׁשֶ 'יִחידּות': ּכַ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָעָנה ְלֶאָחד ּבִ
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ֲעבֹוַדת ה', ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט 
וואסער זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל 

שם זָאגט, ַאז דָאס איז א סימן ברכה.
תוגרם

א  נֹוׂשֵ ַגׁש  ּפָ ָמתֹו-ֵעֶדן[  ִנְשׁ ְמהֹוַרַיי"צ  ]=ַאְדמֹו"ר   ִליָט"א  ׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ְקֻדּשַׁ בֹוד  )ּכְ
ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ם-טֹוב:  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ אֹוֵמר  ַמִים  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ַוּיֹאַמר:(  ַמִים.  ְמֵלִאים  ָלִיים  ּדְ

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ ם אֹוֵמר ׁשֶ ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ּיֹאְמרּו ׁשֶ ַמִים ׁשֶ

ירם 
חמישי

ירם 
שישי

שבת 
קרדש
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âטבת ט"ו ראשון âיום

הלכתית  חשיבות
:Ë ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äáøòä é÷ãñaL ÷öä¥¤§¦§¥¨£¥¨

àìå õöBç ,áeLç Bøeqàå ìéàBä Y çñta íà Y õøL Ba òâpL¤¨©¤¤¦©¤©¦§¦¨¥§Ÿ
,Bîei÷a äöBø íà ...äðMä úBîé øàLa íàå .äáøòä úàîèð¦§¥¨£¥¨§¦¦§¨§©¨¨¦¤§¦

.äáøòä úàîèðå ,äáøòk àeä éøä£¥¨£¥¨§¦§¥¨£¥¨
אינו והאדם הקערה  בסדקי הדבוק  בצק  השנה , ימות  בכל

כחלק ונחשב הקערה  אל בטל  הוא  הרי  להסירו , מתכוון 

מחשיבו עליו שחל חמץ  איסור הפסח, בימי אך ממנה ,

שרץ , בו  נגע  אם  ולכן  לקערה . בטל ואינו נפרדת  כמציאות 

נטמאת . הקערה  אין

בו אין עצמו שמצד דבר  כי מצינו נוספים  בדינים  וגם

עליו. שחל אחר  דין או איסור  מכוח  חשיבות מקבל חשיבות ,

משום גם  מתחייב נבילה , של הנשה  גיד האוכל לדוגמה ,

משאר שהאוכל  ואף  נבילה . אכילת  משום  וגם  גיד אכילת

בגיד  לאכילה , ראויים שאינם  משום  פטור  נבילה  של הגידים 

מתוך  טעם , בו שאין אע "פ  אכילתו  את  אסרה  שהתורה  הנשה 

שאר לגבי  גם  חשובה  היא  גיד , איסור לגבי  חשובה  שאכילתו 

האיסורים .

'רשות נחשב  שלימות , מחיצות שלוש  המוקף  מקום  וכן

דפנות בשתי די סוכה  דיני לגבי אך שבת , לענין היחיד'

כשרה .שלימו כסוכה שתיחשב כדי טפח בגודל  ואחת  ת 

לגבי נפרדת  כרשות  נחשב  והמקום  מאחר  סוכות , של ובשבת 

שבת  לענין גם  כך נחשב  הוא הרי אנציקלופדיה סוכה , (ראה

פו) ע' ב, .תלמודית

בימי שהגדיל  בקטן לדיון  גם השלכה  יש  זה  ולעיקרון

בברכה ? לספור  להמשיך  יוכל האם  – העומר ספירת 

יכול  אינו הראשון ביום מלספור שהמחסיר כשם  לכאורה ,

שני יום של  מציאות שאין משום  בברכה, ולספור להמשיך 

בקטנותו הראשון ביום  שספר זה  כך הראשון , היום  ללא 

לא זו, לספירה  משמעות  ואין מהתורה מחויב  היה  כשלא 

השני. היום  את  לספור  יוכל

כי  בברכה , ולספור  להמשיך שיוכל נראה  למעשה  mvrאך
dxezd ieeiv. מצווה שאינו  מי לגבי  אף  הדבר , את  מחשיב 

יכול  הוא  נחשבת , בקטנותו אפילו הימים  שספירת  וכיון 

בברכה . ולספור להמשיך 

(12 'nr ,gl zegiy ihewl)

âטבת ט"ז שני âיום
מדרס'? 'מגע טומאת אין מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìLìL ìò äLäL §Ÿ¨©§Ÿ¨
ïéàå ;ñøãnä ïî øäè Y ÷ìçð Ck øçàå ,ñøãîa àîèpL¤¦§¨§¦§¨§©©¨¤¡©¨©¦©¦§¨§¥

.ììk äàîè elà íéòø÷a¦§¨¦¥ª§¨§¨
נחלק כך  ואחר  הזב  במדרס  שנטמא  שלשה  על שלשה בגד

במשנה  קמא תנא  לדעת  חלקים , ילשני כז, שמבואר(כלים וכפי

ב)בגמרא  עב, הזבחולין מדרס  טומאת המדרס ", מן  "טהור  –

הטומאה) עצמו(אב בפני חלק  בכל אין כעת  כי ממנו , בטלה 

מדרס ' 'מגע טמא  אבל לטומאה , הראוי  לטומאה)שיעור  ,(ראשון

מדרס . טמא  שהיה  בחברו  חלק  כל נגע נחלק  שהבגד לפני  כי

לפני כי  מדרס ', 'מגע  אפילו  טמא  אינו יוסי רבי  לדעת ואילו 

ו 'טומאת הבגד עובי בתוך  החלקים  חיבור  מקום  היה  שנחלקו

הסתרים ' נראה)בית שאינו במקום הטומאה מטמאה .(נגיעת אינה 

טומאה אלו  בקרעים  ש "אין  יוסי  כרבי  פסק  הרמב"ם  והנה ,

טוב ' יום  ה 'תוספות  והקשה  שם)כלל ", קודמת(כלים בהלכה  :

ונטמא(ה"ז) שלשה  על שלשה  בו שארג "הבגד הרמב "ם  כתב

טמא אבל המדרס מן  טהר  מתחלתו, אחד חוט נטל במדרס ...

ומקורו במדרס ". שנגע  ככלי  ראשון הוא  והרי מדרס, מגע 

מ"ז)במשנה  שם, אף(שם מדרס ' 'מגע טמא  שהבגד וכחכמים 

רבי לדעת  אבל במדרס . נגע  הבגד  כל כן לפני כי  שנתמעט,

מדרס ' מ'מגע אף  לגמרי, טהור שם).יוסי  במשנה הרע"ב פירוש (ראה

יוסי כרבי  פסק  שכאן  הרמב "ם  בפסקי סתירה  יש  כן, ואם 

לעיל  ואילו מדרס ', 'מגע  טומאת  אפילו בו אין שנחלק  שבגד

'מגע טמא  מתחילתו אחד חוט שנטל שבגד כחכמים  פסק

מדרס'?

ומבאר :

לא מדרס ' 'מגע טמא  מתחילתו , אחד  חוט  שניטל בגד

חוט  שנוטל  שבשעה  בגלל אלא  למדרס , מחובר שהיה  בגלל

בבגד, יגע  שלא  אפשר  אי efמהבגד dribpaeמגע' נטמא 

מדרס מדרס ' טמא שהקרע כאן, ההלכה שבהמשך אצבעות שלש בקורע (כמו

במגע") נטמא הגדול הבגד מן פרישתו "שבעת על משום שלשה  בגד אבל

"אדרבה , שהרי  הקריעה בשעת  מגע בו אין שנחלק שלשה

טהור . ולכן לכאן " וזה  לכאן זה  ומושך קורע  המחלק 

 הלכה ירמית לעירן בומב"ם 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קג

 פריפ דהלדנ רעדהס  לל אמ   103 

קג

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

âטבת י"ז שלישי âיום
מיטה  חצי על שכיבה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äéøáà e÷øtúpL ähî¦¨¤¦§¨§¥¨¤¨
Y íéòøk ézLe äøö÷ Bà ,íéòøk ézLe äkøà äøàLð íà Y¦¦§£¨£ª¨§¥§¨©¦§¨¨§¥§¨©¦

.ïäéìò ïLéìå ìúkì ïëîñì ïééeàøL éðtî ,ïéànhî elà éøä£¥¥¦©§¦¦§¥¤§¦§¨§¨©Ÿ¤§¦©£¥¤
הראב "ד: והקשה

י)לעיל מדרס(הל' טמאה  שהיתה  "מיטה  הרמב "ם : כתב 

צורת שעדיין  בטומאתה  היא  עדיין  כרעים  ושתי קצרה ונטלה 

הרי טהורה ". – כרעים  ושתי  ארוכה  נטלה  עומדת , המיטה 

והרי נטמאת , איננה  שוב הארוכה  המיטה  דופן  ניטלה  שאם 

עדיין הארוכה  כשניטלה שאפילו כאן לדבריו סתירה זו

טמאה !

משנה ': ה 'כסף ומבאר 

ונטלה מדרס טמאה  שהיתה  "מיטה  לעיל הרמב "ם  מלשון 

שכבר מיטה  על שמדובר מובן בטומאתה ", היא  הרי  קצרה ...

ועל  פוקעת  או נשארת  הטומאה  האם  היא  והשאלה  נטמאת ,

כתב כאן אך פוקעת , הטומאה הארוכה  ניטלה שאם  נאמר כך 

אף זה  ולענין ולהבא, מכאן  היינו  מתטמאין ", אלו  "הרי 

כי טומאה , לקבל מיטה  נחשבת  היא  עדיין הארוכה  כשניטלה 

שהטומאה ואף  סמיכה , באמצעות  בה  להשתמש  אפשר

חדש כדבר נחשבת  שהיא  משום  פוקעת , קודם  עליה  שהיתה 

כמיטה עליה  שחלה  הטומאה  ולכן מיטה , צורת  לה  אין וכבר 

לשכב אפשר  כי כמדרס , נחשבת  היא עדיין אך נמשכת , אינה

טומאה . ומקבלת  לכותל , סמיכה  ידי על  עליה

אחר : באופן מבארים  ויש

ארוכה", ו"ניטלה  קצרה " "ניטלה  הרמב "ם  כותב  לעיל

"מיטה בלשון  משתמש  כאן כלומר :ewxtzpyואילו אבריה ".

מדובר הארוך exaypyלעיל  החלק  נשבר וכאשר החלקים ,

כאן אך  מטומאתם , הנטהרים  כלי  כשברי המיטה  נחשבת 

אלאewxtzdyמדובר  המטהרת , שבירה  אינה  וזו החלקים ,

ראויה אם אך טומאה , מקבלת  אינה  למדרס  ראויה  אינה  שאם 

טומאה מקבלת  היא  עדיין לכותל , סמיכה  ידי על למדרס 

א) טז, סוכה לציון .(ראשון

âטבת י"ח רביעי âיום
משקים  טומאת לענין – ואחוריו הכלי תוך

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÎ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïäì LiL íéìkä ìk̈©¥¦¤¥¨¤
ïëBz àîèð àì Y ïé÷Lîa ïäéøBçà eàîèpL ,ìea÷ úéa¥¦¤¦§§£¥¤§©§¦Ÿ¦§¨¨

.ïlk eàîèð ,éìk ìL BëBz àîèð ...äîeøúì¦§¨¦§¨¤§¦¦§§ª¨
– הכלי  בתוך נגעו טמאים  ומשקים תוך, לו  שיש  כלי

כולו  הכלי טמא(מדרבנן)נטמא  אחוריו – באחוריו נגעו  ואם  ,

טהור ה"ג)ותוכו פ"ז אבה"ט שאר – לקודש ולא .(לתרומה

התוספתא  בשם  למלך ' ה'משנה  ה"א)וכתב  פ"ג ב"ב :(כלים

הצד  כלומר, אחוריו . ותוכו תוכו  אחוריו  נעשו – שהפכו כלי 

והצד  כ 'תוך', נידון בפנים , הוא ההיפוך לאחר  שעכשיו

הכלי '. כ 'אחורי נידון בחוץ, הוא שעכשיו

שנטמא , בכלי  מדובר  האם  למלך' ה 'משנה ומסתפק 

נטמאו  שאם  – דינו  נשתנה  טמא)`eixegובהפיכתו  אחוריו ,(ורק

כנטמא  הוא הרי  ההיפוך מתפשטתekezלאחר והטומאה 

נטמא  ואם  טמא)ekezבכולו , תישאר(שכולו שהפכו לאחר  –

רק  שעתeixeg`aהטומאה אחר  הולכים  תמיד  שמא  או ,

גם – נטמא וכולו תוכו  נטמא  בתחילה ואם  הטומאה , קבלת 

בתחילה ואם  מתוכו, הטומאה מסתלקת  לא  ההיפוך לאחר 

תתפשט  לא  בהפיכתו  גם  – באחוריו רק  הטומאה היתה 

בכולו מצבו הטומאה  לפי הדין נקבע ההיפוך לאחר הכלי נטמא כאשר (ורק

?עכשיו)

אחר הולכים  הרמב "ם  לדעת  כי  המשנה ' ה'מרכבת וכתב 

דוד' ה 'חסדי  כתב  וכן הטומאה . קבלת  שם)שעת  שאם(תוספתא

מסתבר לא  הכלי, בכל הטומאה  ופשטה  מתוכו הכלי נטמא 

מקצת תיעלם  לאחוריו , נעשה  כשתוכו הפיכתו , שאחר

הכלי. באחורי במקצתו , רק  ותשאר  הטומאה 

âטבת י"ט חמישי âיום
שאובים  ספק מים

:· Y ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ìkL ,äøBz ïéc¦¨¤¨
.ïéáeàL ïðéàL ïéa ïéáeàL ïéa ...ïäa ïéìáBè ,ïéñpëî íéî©¦§ª¨¦§¦¨¤¥§¦¥¤¥¨§¦

.äìéáèì ïéìeñt ïéáeàMä íénäL ,íéøôBñ éøácîe¦¦§¥§¦¤©©¦©§¦§¦¦§¦¨
ראשונים  ועוד)לדעת  שם ב"ק רא"ש שאיבה, ד"ה א סז, ב"ק (רש"י

אם אך תורה , מדין למקוה  פסולים  אדם  בידי  שאובים מים 

התורה מן  כשר המקוה  שאובים, אינם  במקוה  המים (כי רוב

ברוב) בטלים השאובים מותרהמים התורה מן  הרמב "ם  לדעת אבל  ,

ראשונים כמה  דעת  וכן  שאובים, מים  שכולו  במקוה  לטבול 
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כס"מ) חסרים(ראה שהיו  סאה  ארבעים  של מקוה  הדעות  ולכל .

מדרבנן. פסול שאובים , במים ומילאוהו לוגים  שלושה  בו 

להלן ה"ד)והנה , שלוש(פ"ה בו  שיש  "מקוה הרמב "ם : כתב

מים לתוכו ונפלו  גומא, בכל  לוג  שאובים , ממים  גומות 

עד  כשרים מים סאה  ארבעים  לתוכו שנפל  ידוע  אם  כשרים ,

כשר" – השלישית  לגומא יגיעו  כשרים שלא  מים סאה ארבעים יש כי

שאובים) לוגים שלושה בהם שנתערב משנה 'קודם ה'כסף  וביאר  (שם).

ידוע  אם  כשריםze`ceeaשדוקא  מים  סאה  ארבעים  שנפלו 

אם אבל  כשר , שאובים  לוגים  שלושה  בהם  שנתערבו קודם 

שנתערבו, קודם כשרים  מים  סאה  ארבעים  שהיו  וודאות אין 

מספק . פסול

טוב ' יום ה 'תוספות מ"ה)וכתב  פ"ב (ב"ק שהרא "ש (מקואות

פסול שם) שאוב  שכולו  שמקוה  לשיטתו זו מהלכה  ראיה  הביא

מים סאה ארבעים  היו אם ידוע  אין  אם  ולכן מדאורייתא ,

המקוה שאובים , מים  לוגים  שלושה שנתערבו  קודם  כשרים 

לדעת כן , ואם  לחומרא . שהוא  דאורייתא  ספק  ככל פסול,

מדרבנן, רק  ופסול התורה  מן  כשר  שאוב  שמקוה  הרמב "ם

מספק ? המקוה נפסל מדוע 

שם ' אנשי  ה 'תוספות  שם)וביאר  :(מקואות

לפסול  יש  מדרבנן, פסול שאוב  שמקוה הרמב "ם  לדעת גם 

זה  לגומא מקוה  שיגיעו קודם כשרים מים סאה ארבעים לתוכו נפלו אם (שספק

ספק השלישית) exwi`celכי aהשלישית לגומא  הגיעו  שהמים

שלושה בהם  מעורבים  כן  ואם  סאה , ארבעים  בו שהיו  לפני

אם ורק  שאובים. ze`ceeaלוגים  reciמים סאה שארבעים 

המקוה – השלישית לגומא  שהגיעו קודם  למקוה  נפלו כשרים 

כשר .

âטבת כ' שישי âיום
כמים? נחשב המלח האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰àìå ïéìòî elàå§¥©£¦§Ÿ
Ba LiL äå÷î ?ãöék ...çìnäå ...ãøaäå ,âìMä :ïéìñBt§¦©¤¤§©¨¨§©¤©¥©¦§¤¤¥
éøä Y elàî ãçàî äàñ BëBúì ìôðå ,úçà øñç äàñ íéòaøà©§¨¦§¨¨¥©©§¨©§§¨¥¤¨¥¥£¥

.íìLå øLk äå÷nä éøäå ,Búcîì äìBò äæ¤¤§¦¨©£¥©¦§¤¨¥§¨¥
הוא ולכן כמים, המלח  שדין הרמב "ם  מדברי  מבואר 

המקווה . שיעור  את להשלים מצטרף 

אוכלין טומאת  בהלכות  לדבריו סותרים הדברים ולכאורה 

ה"ב) שנמחת(פ"י והמלח בהמה  רגלי מי  ink"אבל  od ixd
"oixiykn `le oi`nhzn `l zexitנידון אינו שהמלח הרי  ,

להלן הרמב "ם כתב  עליהם פירות , כמי אלא  (ה"ה)כמים 

mitxhvn mpi`y! המקווה לשיעור

חמץ בהלכות  ה 'טור ': בדברי  מתעוררת  דומה ושאלה 

לקולא המים מדין  שונה  פירות  מי שדין מבואר  ומצה 

אינם מים  תערובת  ללא  פירות  מי אחד, מצד  ולחומרא .

מים עם  המעורבים פירות  מי  ומאידך, העיסה. את  מחמיצים 

mifxfnוכתב המצות . בעיסת  לערבם ואין החימוץ  תהליך את 

תסב)הטור  סי' נמצא(או"ח אם  ולכן פירות , כמי  המלח שדין 

חמץ . חשש  אין המלח ידי  על  שהתלחלח חיטה  גרגיר  במלח

אחר  במקום  תנה)ואילו  מלח (סי' מנתינת להימנע  שאין כתב 

הוא אם  כי כמים , המלח דין  ואם ֿכן  המצות , באפיית  במים 

המים ! עם  לערבו  אסור פירות כמי

לבאר : ויש 

עם מתערב  כשהוא  אך פירות, כמי דינו  עצמו בפני המלח

מקורו והרי  המקורי לטבעו  וחוזר  בהם  בטל הוא  הרי  המים ,

עם מתערב  הוא  כאשר לקולא . דינו אופן  בכל ולכן  מהמים ,

ואילו מחמיץ , ואינו פירות  כמי  הוא  הרי מים , ללא חיטה 

כמי אותו לדון אין המים  עם  יחד  בעיסה  מתערב  הוא  כאשר 

כמים להיות  חוזר הוא אלא  החימוץ  את  המזרזים  פירות 

תנה) סי' שם לטור מהרל"ח הגהות .(חידושי

הכשר לגבי הרמב "ם . בדברי הסתירה  גם  מיושבת  ובכך

מדובר כי פירות  כמי  נחשב  שהמלח כתב טומאה , לקבלת 

כתב מקווה, לגבי  ואילו  מים . תערובת  ללא  לבד במלח

עם והתערב  מאחר כי סאה , ארבעים  לשיעור משלים  שהמלח

כמים  נעשה  'אחר המים בד"ה נז סי' או"ח מהדו"ת ביהודה נודע (ראה

.זה')

âטבת כ"א קודש âשבת
החסידות  ומעיינות המים מעיין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ïéëLîð åéîéî eéä̈¥¨¦§¨¦
äëøaä dúBà éøä Y íL ïéå÷ðå ,íéî äàìî àéäL äëøa CBúì§§¥¨¤¦§¥¨©¦§¦§¦¨£¥¨©§¥¨
ïéòøöîìå ïéáæì ìeñt äæ éøä Y äëøaì õeç àöBé äéä ;äå÷îk§¦§¤¨¨¥©§¥¨£¥¤¨§¨¦§¦§Ÿ̈¦
CBúa eéäL äå÷nä éî ìk eàöiL òãiL ãò ,úàhç éî Lc÷ìe§©¥¥©¨©¤¥©¤¨§¨¥©¦§¤¤¨§

.äëøaä©§¥¨
במשנה הדברים מ"א)מקור  פ"ה שהעבירו(מקואות "מעין  :

והמשיכו, חזר כמקוה . הוא  הרי והפסיקו, בריכה  גבי על

שיצאו שידע  עד חטאת  מי  ולקדש  ולמצורעים  לזבין  פסול

לכן שקודם  בבריכה  מדובר  האם  לעיין  ויש  הראשונים".

ריקנית ? בריכה  או גשמים  מי מלאה  היתה 

בריכה לתוך נמשכין מימיו "היו כאן הרמב"ם  ומלשון

מליאהמיd`ilnשהיא היתה  שהבריכה  נראה  שם ", ונקוין ם 

המשנה  בפירוש  אך להשפך (שם)מים , למים  "שנתן  כתב :

יוסף ' ה'בית  ומדייק  בה ", ולהקוות הבריכה  רא)לתוך סי' (יו"ד
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עליו המעין שהעביר  קודם  מים בבריכה היו דבלא  "משמע 

כאן הרמב "ם  דברי את גם  להעמיד שאפשר והוסיף  מיירי ".

– מים " מליאה שהיא  "בריכה שכתב  ומה  ריקנית, בבריכה 

המעין שהעביר  קודם  מים מליאה  שהיתה  למימרא "לאו 

היא עליה  המעין העברת ידי שעל לומר  היינו אלא  עליה ,

מים " עיון)מליאה  צריך שהדבר סיים .(אך

ראשונים כמה  לדעת  שם)אמנם , ב"י בבריכה(ראה מדובר 

שהמשיך  ריקנית שבבריכה לומר  מקום  יש  זה ולפי  מליאה ,

מהמעין, הנמשך הקילוח שהפסיק  פי על  "אף  מעיין מי לה 

עליהם". מעין דין  עדיין בבריכה  הנקוין הללו  שמים  אפשר

הראב "ד שם)אך  ב)והתוספות (הובא נה, את(בכורות העמידו

בטל  החיבור נפסק שאם  וכתבו ריקנית, בבריכה  המשנה 

בלבד. כמקוה  הוא  והרי מעיין דין מהמים

ס"ב)וה'צמחֿצדק ' קסד סי' יו"ד עוסקת(שו"ת שהמשנה  מכריע 

הש "ך  כדברי ריקנית , סק"ל)בבריכה  רא סי' "כפשט (יו"ד שזהו 

הפוסקים " רוב  "דעת  וכן  והפוסקים ", ח"ד המשנה  שיחות (לקוטי

(34 הע' 1119 .עמ'

ממקורם יופסקו  לא  שהמים  בכך מותנה  מעין  שדין  נמצא

מעין" דין להם  אין שהופסקו מעין  מי  עמ'"כי  ח"ד, קודש, (אגרות

החסידות ס) מעיינות  בהפצת גם  וכך  לבעש"ט . המשיח (כמאמר

חוצה") מעיינותיך תורה"לכשיפוצו בהפצת  התנאים "מעיקרי  אשר

אשר עד הדא "ח , תורת  נשיאי עם  פוסק  הבלתי  החיבור  זו,

לעצמו " מציאות  אינו  והמפיץ  שם)הלומד שיחות .(לקוטי

  אגרות קודש 

 ב"ה,  ב' טבת, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

ופדות  גאולתנו  יום הבהיר חג  בנו שי' בעת התועדות  על מה שנהניתי לראותו עם  נוסף 
נפשנו הוא י"ט כסלו העבר, הנה נעם לי לקבל עתה מכתבו, בו מודיע אשר גם במחנו הט' סידר 

התועדות אור ליום י"ט כסלו עם תורה ניגונים וכו'.

ויה"ר מהשי"ת אשר מתאים לפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שזהו 
בתניא  לימוד  שיעור  להנהיג  טובה  התחלה  תהי'  זה  הרי  החסידות,  ודרכי  בלימוד  השנה  ראש 
וחסידות בכלל נוסף על השיעורים הקבועים כבר, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכשמעמידים 

פנס בלילה ברחוב מתקבצים סביבו אנשים.

רשות  וברחוב  והגלות  החשך  בליל  עתה  שנמצאים  והוכחות  ראיות  צריכים  אין  והרי 
הרבים, היינו שכל אחד אומר דיעה בתורה ויהדות מבלי להתחשב אם יש לו בזה ידיעה או שכל 
ידיעותיו הם מהעתונים וכלל היותר מאנציקלופדי' ומי יאמר אם אף גמר בית הספר שלהם היינו 
של רעפארם או עכ"פ קונסרבטי הרי בודאי מוסמך הוא לחוות דיעה ]ב[הנ"ל, ואף שמדרך הפנס 
שהאור מגינים עליו ע"י זכוכית שהרוחות לא יכבוהו, אבל לאידך גיסא צריכה הזכוכית להיות 

זכה ושקופה כדי שהאור יחדור להרחוב, והאריכות לדכוותי' אך למותר.

בברכה לכאו"א מהמשתתפים בהתועדות ולו ולבניו שיחיו ביחוד.
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קר כלים קר הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd zah c"iÎ'g -

âטבת ט"ו ראשון âיום

-dxdhxtq
íéìk úBëìä¦§¥¦
øOò äðBîL ÷øt1 ¤¤§¨¨¨

ועשוי 1) מקבל שיהא עד מטמא אינו חרס שכלי יבאר
יקבל  כמה כפוי. כשהוא חרס בכלי המשתמש ודין לקבלה.
בכל  הנמצאים חרסים חזקת טומאה. מקבל ויהיה חרס כלי

מקום.

.‡Ò¯Á ÈÏk2Ïa˜Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿ƒ∆∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿∆¿«≈
B‡ ,Ïea˜ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Ïa˜Ï ÈeOÚÂ¿»¿«»»¬»ƒ…»»≈ƒ

‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡ÏÂ Ïa˜Ó ‰È‰L3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆»»¿«≈¿…«¬»¿«»»≈¿«≈À¿»
ÏÏk4,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»

,Ò¯Á ÏL ÔÁÏM‰Â ‰¯Bn‰Â ÏÒÙq‰Â ‰hn‰Â ‡qk‰«ƒ≈¿«ƒ»¿««¿»¿«¿»¿«À¿»∆∆∆
ÔÈ‡ - CBz Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»∆≈»
,Ô‰a ÔÈÎl‰Ó ÌÈn‰L ˙BBÏÈq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿≈«ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ»∆
- ÔÈÏa˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈÙeÙk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ
È„k ‡l‡ ,‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆…«¬¿«»»∆»¿≈

ÌÈËiL ÏL ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈn‰ Ô‰Ó e‡ˆiL5˙È·ÁÂ ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
‰eÙc‰6ıÁn‰ ÈÏeLa7„È ˙Èa BÓk ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ , «¿»¿≈«««ƒ¿«¬≈¿≈»

dÈ‡ Y ‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡ÏÂ ıÁn‰ da ÔÈ‡OBpL∆¿ƒ»«««¿…«¬≈¿«»»≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

äìa÷ì éeOòå ìa÷î äéäiL ãò äàîè ìa÷î Bðéà ñøç éìk§¦¤¤¥§©¥ª§¨©¤¦§¤§©¥§¨§©¨¨

והמנורה  והספסל והמיטה "הכסא הביא לדוגמא
שהן  שאע"פ מים של סילונות וכן חרס" של והשולחן
שלא  "מפני טהורים הן הרי מקבלין שהן ואע"פ כפופין

המים". מהן שיצאו כדי אלא לקבלה נעשו

על  מרמז העפר מן העשוי חרס כלי העניינים, בפנימיות
האדמה  מן עפר האדם את אלוקים ה' "וייצר האדם
זו  ששבירתו הנשבר, כחרס ומשול מעפר שיסודו כו'"
רוח" ושפל דכא ואת ..." ונדכא" נשבר "לב – טהרתו
זאת  עם וביחד שלם כלי אחד מצד להיות צריך שיהודי
של  טהרתו כי הביטול, תכלית האדמה מן עפר חרס כלי
שכל  ומהידיעה הביטול מהרגשת לו באה יהודי
פשוטי  ולכן שלמעלה, המציאות אלא אינה מציאותו

טומאה. מקבלים אינם עץ כלי

מים  של כסילונות מרגיש אבל קיבול בית לו יש אם  וגם
בעצמו  ויודע למקום, ממקום המים להעביר עניינם שכל
למלאות  כדי רק הם הגדולים ופעולותיו מעשיו שכל

הרי  המים", מהן שיצאו "כדי הקב"ה של שליחותו
נעשה  ש"לא בעצמו מרגיש שלם כלי היותו שעם

טומאה. מקבל אינו ולכן לקבלה"

מלכים  בספר הפסוקים את מזכיר זו בהלכה הלימוד
הוזכר  לא אבל ומנורה וכסא ושולחן מיטה נאמר ששם
מדוע  הנ"ל הדוגמאות הרמב"ם לקח משם ואם ספסל,

ספסל. גם המשנה) (והוסיפה הוסיף

אותו  "ששורפין זה הוא חרס שכלי שכתב מה ידוע הנה
אותו  ששורפין ביטול, עניינו האדם ובעבודת בכבשן"
שהו"ע  י–ה" שלהבת אש רשפי "רשפי' שלמעלה באש

מרומזי  בתפילה העניינים ופרטי התפילה. ם עבודת
כסא  ושולחן ערבית, תפילת זה שמיטה הנ"ל בכלים
דזמרה  פסוקי הוא שולחן שחרית, תפילת ומנורה
(ספר  שמו"ע תפילת ומנורה ק"ש, – כסא ק"ש, וברכות

ואילך). ב. קסד, ח"א קונטרסים המאמרים

לישיבה, עשויים ששניהם שווה, תוכנם וספסל כסא
וברמב"ם  מאחד. ליותר והספסל ליחיד הוא שכסא אלא
שנעשה  בכסא פרט שהוא ספסל הוסיף (ובמשנה)
שעניינם  תושבע"פ הם והרמב"ם המשנה כי לישיבה
חרס. כלי אלא נאמר  לא ובתורה תושב"כ, את לפרט
לתושבע"פ  תושב"כ בין "ממוצע" שהוא בנביא אבל
יותר  עוד נפרטו וברמב"ם ובמשנה כלים, ארבעה נפרטו
בכסא. פרט הוא לישיבה המיועד ספסל כאמור כי
בספר  הסיפור לתוכן מתאים ספסל שאין ולהעיר
שנבנתה  קטנה" גג "עליית על מדובר שם כי מלכים,

אלישע. – אחד איש עבור
כט  סימן טהרה ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ג.2) משנה ב פרק אינו 3)כלים הכלי של הרגיל תשמישו
לתוכו. (ראה 4)לקבל להם אין מידרס טומאת אפילו

חֿט). הלכה א פרק בה 5)למעלה שמשתמשים חבית
המים. פני על לשוט דופן.6)המתלמדים מלשון

קיבול 7) בית בקצותיו ועושים גדול חרס כלי הוא מחץ
בבית  היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום

קבלה. אינה הקיבול

.·ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba ‰È‰L Òt8,‰‡ÓË Ïa˜Ó Y »»∆»»≈ƒ∆∆¿«≈À¿»
¯B‰Ë Y Ba ÔÈ‡LÂ9ÌÈ¯ˆBi‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .10dÏ LiL ¿∆≈»¿≈¿««¿ƒ∆≈»

.‰‡ÓË Y CBz¿≈»

כאלה,8) ויש בהם. קבוע השמן קיבול שבית פנסים יש
בו  להשתמש כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים

הרוח. מפני להגן רק משמש לא 9)והפנס שהדפנות מפני

 שיערוי ומב"ם - ג' פוקים לירם 

ומב"ם - ג' פוקים לירם ירם ואשרן 
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קז

קז

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

הרוח. מפני להגנה אלא לקבלה שעליו 10)נעשו האבניים
הכלי, תבנית ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה היוצר נותן
אבניים  על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה

מלאכתו. וגומר שפה להן שיש אחרות

.‚¯B‰Ë Y ÌÈza ÈÏÚa ÏL CtLÓ11Y ÔÈÏÎB¯ ÏLÂ ; «¿≈∆«¬≈»ƒ»¿∆¿ƒ
Bcˆ ÏÚ e‰hnL ÈtÓ ,‡nË˙Ó12Ba ÁÈ¯Óe ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«≈«ƒ≈ƒ«

Á˜BlÏ13. «≈«

כמו 11) המשקין את להעביר אלא לקבלה עשוי שאינו מפני
א. שבהלכה כפופים שמן.12)סילונות מעט בו ונותן

לקבלה,13) כעשוי נידון ולפיכך השמן טיב את שיכיר כדי
כן. לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל

.„˙Bi·Á‰Â ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck Èeqk14˙B¯B‰Ë Y15, ƒ«≈«ƒ¿«≈∆∆¿∆»ƒ¿
LÈÓL˙Ï ÔÈ˜˙‰ Ì‡Â .‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL16Y ∆…«¬¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ

.ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ

חביות.14) כיסויי בית 15)פירוש, להם שיש פי על אף

לקבלה.16)קיבול. בהם להשתמש כדי מתחילה נעשו

.‰ÒtÏ‡‰ Èeqk17·e˜ ‡e‰L ÔÓÊa :18BÏ LÈÂ ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆»¿≈
„ecÁ19¯B‰Ë Y20Y „ecÁ BÏ ÔÈ‡Â ·e˜ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ≈»¿≈ƒ

˜¯i‰ ˙‡ BÎB˙Ï ˙pÒÓ ‰M‡‰L ÈtÓ ,‡nË˙Ó21. ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»ƒ»¿«∆∆¿∆«»»
ÈeÙk ‡e‰Lk Ò¯Á ÈÏÎa LnLÓ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê22Y ∆«¿»»«¿«≈ƒ¿ƒ∆∆¿∆»

¯B‰Ë23. »

גדולה.17) פרק 18)מחבת למעלה (ראה משקה ככונס
כדי  האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך ט). הלכה י"ד

תחתיו. המתקבץ הקיטור את יש 19)להוציא או פירוש,
מחודד. שראשה גבו על בליטה היינו חידוד כשיש 20)לו

להעמידו  אפשר אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו
לתוכו. תבשיל ולשפוך גבו את 21)על לתוכו שופכת

את  לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב
המים. ממנו שיתמצו כדי העיקרי 22)הירק הכלי על

עצמו. בפני משמש בשעת 23)ואינו כלים משמשי ככל
בלבד. מלאכה

.ÂÒB¯ËÈË24‡ÈˆBÓe ·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿««ƒ∆»ƒ
˙BËe¯t25ÔÈÒpk˙Ó ÌÈn‰ È¯‰L ;‡nË˙Ó Y ¿ƒ¿«≈∆¬≈««ƒƒ¿«¿ƒ

ÔÈ„„va26.‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ Ô‰Â , «¿»ƒ¿≈¬ƒ¿«»»

דקים 24) נקבים הרבה ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה שם
לרבץ  משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו
סותם  כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות הבית רצפת את
מסיר  וכשהוא נוטפים, המים אין הצוואר נקב את באצבעו

לאט. לאט מטפטפים הם – קטנות.25)אצבעו טיפות
בו 26) שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות הכלי בצידי

בצדדים  מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים
כן  – זעירות טיפות שמוציא בכלי אבל שוטפים, אלא

מתכנסים.

.ÊÌÈ„‚a‰ ˙BiÏËÓ ÔÈÁÈpnL Ò¯Á ÏL „Ètl‰««ƒ∆∆∆∆«ƒƒ«¿ƒ«¿»ƒ

‡nË˙Ó Y ˜ÏB„ ‡e‰Â BÎB˙a ÔÓM‰Â27ÈÏk ÔÎÂ . ¿«∆∆¿¿≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ
˙B¯p‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL28.‡nË˙Ó Y ÔÓM‰ Ïa˜Ï ∆«ƒƒ«««≈¿«≈«∆∆ƒ¿«≈

המחודד 27) הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
בפני  לעמוד יכול שאינו פי על שאף משמיענו ארוך. במוט
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל – עצמו

שכתב 28) כמו רבינו ופירש נר". של שקעו "ובית במשנה:
כלים  כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן.

בלבד. מלאכה בשעת

.Á‡¯ËÒb29ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ƒ¿¿»∆«ƒƒ«««≈ƒ¿«≈«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Y ÈÏk‰ ÔÓ ÔÈÏÊBp‰30. «¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆∆À¿»

קיבול 29) בית ולא יד בית לו שאין "כלי ו. משנה שם
(רבינו  טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש

–30)בפירושו). לאיבוד הולכים שהנוטפים פי על אף
רבינו  של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית
כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו
לכלי  הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם
במשנתנו  וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר שהכוונה מבואר

.ËdÈ‡ Y ˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÏL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆∆∆««ƒ∆ƒ¿«∆∆≈»
ÌÈÏk‰ ÏÏÎa ‰ÈÙq‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈«¿ƒ»ƒ¿««≈ƒ

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰31ÏL ‡È‰ ÔÈa Ò¯Á ÏL ‡È‰ ÔÈa , »¬ƒ«»≈ƒ∆∆∆≈ƒ∆
.‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ıÚ≈≈¿»≈¿«»

טהורה?31) שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
בגמרא  ופירשו ים. בלב אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר

טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם:

.ÈÔ‰È¯·L ÔÈ‡ Y Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ e¯aLpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»»»≈ƒ¿≈∆
ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ Ô˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
Ô‰a ‰È‰ Ì‡L ,Ò¯Á ÈÏk È¯·MÓ ıeÁ ;LÈÓL˙Ï¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈∆∆∆ƒ»»»∆
:¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰ Y Ïa˜Ï Èe‡¯‰ Ò¯Á∆∆»»¿«≈¬≈¿«≈À¿»∆∆¡«

Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ32‡a ‡Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿ƒ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆∆…»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ò¯Á ÈÏk È¯·L ‡l‡ ˙Ba¯Ï¿«∆»ƒ¿≈¿≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
‰È‰Lk ÔÈ˜Ln‰ Ba Ïa˜Ï CBz ‰Ê Ò¯ÁÏ ‰È‰Lk¿∆»»¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ¿∆»»

CeÓÒ ‡Ï ,·LBÈ Ò¯Á‰33Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆≈…»¬»ƒ≈»¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Y B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ≈¿«≈À¿»

"מנין 32) א: הלכה ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת
חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות

אחר.33) שהוא מה על

.‡ÈÈtÓ Ïa˜iL È„k ·LÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ò¯Á‰«∆∆∆≈»≈≈¿≈∆¿«≈ƒ¿≈
BÊ‡34„ˆÏ BÚÈ¯ÎÓ „ecÁ‰Â „ecÁ Ba ‰È‰L B‡ , »¿∆»»ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«

B‡ ÔÊ‡‰ ‰ÏhpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ Y ¯Á‡«≈¬≈∆»««ƒ∆ƒ¿»»…∆
„ecÁ‰ ¯aL35Y ˙Á‡ ‰ÚL ¯‰hL Ò¯Á ÈÏk ÏkL ; ƒ¿««ƒ∆»¿ƒ∆∆∆»«»»««

.ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡≈À¿»¿»

מפריעה.34) הכלי הכלי 35)אוזן את להושיב ואפשר
שיקבל. באופן
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קח כלים קח הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·ÈÔÈcÁ Ô‰ÈÏeML Ò¯Á ÈÏk36e¯aLpL ˙B˜¯ÊÓk ¿≈∆∆∆≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿¿
Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeLÂ¿≈∆¿«¿ƒ««ƒ∆≈»¿«¿ƒ∆»ƒ

˙BÈÙ¯w‰ ÈÏeL ÔB‚k ,eÎÓÒ Ôk37˙BÒBk‰Â38È¯‰ Y ≈ƒ¿¿¿≈««¿ƒ¿«¬≈
eÈ‰iL ,Ô˙lÁzÓ eOÚ CÎlL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡≈¿«¿ƒÀ¿»∆¿»«¬ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿

‰ÊÈÁ‡a B‡ ‰ÎÈÓÒa ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeL39. ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

ומסתיימים 36) מטה כלפי והולכים משתפעים השוליים
קוץ. בצורת קורפו.37)בחוד באי המיוצרים ידועים כלים

כוסות 38) עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה
סמיכה. בלי להעמידן ואין מחודדות ביד.39)ששוליהן

מטמא  אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר
אבל  למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו
עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו כשתחילת

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם

.‚È‰È‰ Ì‡ ?‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰È‰ÈÂ Ò¯Á‰ Ïa˜È ‰nk«»¿«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿«≈À¿»ƒ»»
ÔË˜ Ì„‡ ˙ÎÈÒ È„k ÏÈÎÓ ÌÏL ‰È‰Lk ÈÏk‰40„Ú «¿ƒ¿∆»»»≈≈ƒ¿≈ƒ«»»»»«

‰‡Òk ˙BÏa˜Ó Ô‰L ˙Bi·Á41·B¯˜ B‡42,e¯aLÂ dÏ »ƒ∆≈¿«¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
Ò¯Á ,Ô‰ÈÙcÓ ÔÈa Ô‰ÈÚ˜¯wÓ ÔÈa ,ÌÈÒ¯Áa ¯‡LÂ¿ƒ¿««¬»ƒ≈ƒ«¿»≈∆≈ƒ»¿≈∆∆∆
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ Y ˙ÈÚÈ·¯ ·LBÈ ‡e‰Lk Ïa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈¿∆≈¿ƒƒ¬≈∆¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

לוג,40) ועד קטן אדם סיכת מכדי "שיעורן אומרת: המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד קבים 41)מלוג שישה הסאה

לוגים. ארבעה "כסאה"42)והקב שאמרנו מה פירוש,
מליאה  סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה

א. נה, בחולין התרצן כסברת מסאה כלמעלה דינה

.„È˙È·Á „Ú ‰‡Òk ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ
Ò¯Áa ‰È‰ Ì‡ ,‰¯aLÂ ¯˙È B‡ ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰«¿ƒ»»«ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ Y ‚Ï ÈˆÁ Ïa˜Ï È„k ¯‡Lp‰«ƒ¿»¿≈¿«≈¬ƒ…¬≈∆¿«≈À¿»
ÌÈ·ˆÁ „Ú ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»»«ƒ«¬»ƒ
‚Ï Ïa˜Ó‰ Ò¯Á Ô‰Ó ¯‡L Ì‡ ,e¯aLÂ ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈∆∆∆«¿«≈…
ÔÈÏa˜Ó ÌÈÒ¯Á‰ eÈ‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ Y¬≈∆¿«≈À¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Y el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒƒ≈≈¿«¿ƒÀ¿»

.ÂË,¯aLpL ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ct‰ ÔB‚k ,ÔË˜ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆»»¿««¿«≈∆ƒ¿«
B˙ÈÚ˜¯wÓ ¯‡LÂ43‡e‰Lk ‡e‰L Ïk Ïa˜Ó‰ Ò¯Á ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆∆«¿«≈»∆¿∆

·LBÈ44¯˙BÈa „Á ‰È‰Â ,45ÔË˜ ÈÏÎk ‡ˆÓpL46È¯‰ Y ≈¿»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
Ò¯Á Ô‰È˙BÙcÓ ¯‡L Ì‡Â .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»¿ƒƒ¿«ƒ»¿≈∆∆∆
ÌÈÏk ˙BÙcL ÈÙÏ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Y Ïa˜Ó‰«¿«≈≈¿«≈À¿»¿ƒ∆»¿≈ƒ

Ô‰ ÔÈÂLk Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡47,¯kp‰ CBz Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿«≈»∆¿»ƒ≈¿≈»∆«ƒ»
.Ò¯Á ÈÏk ÈËeLÙk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿≈∆∆

התחתון.43) סמיכה.44)מחלקו הדפנות 45)בלי
עצמם  השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו
לעמוד  להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ מסתיימים

סמיכה. קטן.46)בלי ככלי הוא הזה כאילו 47)השבר
ישר. שיטחם

.ÊË˙˜ÊÁ48Y ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÒ¯Á ∆¿«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»

ÌÈ¯B‰Ë49Ôa¯L ÈtÓ ;¯ˆBi‰ ˙È·a ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ , ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆À»
Ô‰ ˙Bi¯ËÒb50Û‡ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡¯ËÒb‰Â ,ÌÈÏkÏ ƒ¿¿ƒ≈«≈ƒ¿«ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»«

.ÌÈÏk È¯·MÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒƒ¿≈≈ƒ

מתקבלת 48) הנחה משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק שם
הלכה. לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד

לגיסטרא.49) ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים אינם
אם  אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת
תחת  להושיבם היינו, גיסטרא, לשם הבעלים אותם מייחדים
שחרסים  הדעת על ומתקבל הנוטפים. לקבל כדי כלים
הבעלים  ידי על יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים

גיסטרא. השליך 50)לשמש לא שהיוצר החרסים רוב
שהם  מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם

הנוטפים]. המשקין לקבל ראויים

øOò äòLz ÷øt1 ¤¤¦§¨¨¨
או 1) מטומאתו ויטהר חרס בכלי השבר שיעור כמה יבאר

או  באויר וכנגדו במגע המטמא ודין טומאה. יקבל לא
וטפלה  שנתרועעה חבית באויר. כנגדו ולא במגע מתטמא

בזפת. וסתמה ניקבה או בגללים

.‡‰nk2¯‰ËÈÂ Ò¯Á ÈÏk ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ∆∆¿ƒ¿«
‰È‰ Ì‡ ‰‡ÓË Ïa˜È ‡Ï B‡ ,‡ÓË ‰È‰ Ì‡ B˙‡ÓËÓ¿À¿»ƒ»»»≈…¿«≈À¿»ƒ»»

ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ?¯B‰Ë3ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piMÓ Y4; »∆»»√»ƒƒ∆ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
,ÔÈ˜LÓa ÒÈÎÓ ·˜piMÓ Y ÔÈ˜LÓÏ ÈeOÚ‰Â¿∆»¿«¿ƒƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
ÈÏkÏ ‰˜Ln‰ ÒkÈ ‰˜Ln‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnLk¿∆«ƒƒ«««¿∆ƒ»≈««¿∆«¿ƒ

CÎÏe CÎÏ ÈeOÚ‰ ;·˜pa5B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈËÓ Y6, «∆∆∆»¿»¿»¿ƒƒ¿À¿
‡ÏÂ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ¿…

‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa e¯Ó‡7„·Ïa ‡¯ËÒ‚a ‡l‡8ÈÙÏ , »¿¿ƒ«¿∆∆»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÌÈÏÊBp‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïa˜Ï ‰ÈeOÚ ‡È‰L∆ƒ¬»¿«≈««¿ƒ«¿ƒƒ«≈ƒ

dLÈÓLz ÏËa ‰Ê È¯‰ Y ÔÈ˜LÓ ‰‡ÈˆB‰ Ì‡Â9. ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆»≈«¿ƒ»

מ"א.2) פ"ג אוכלין.3)כלים בו להניח מלכתחילה נעשה
הנקב.4) דרך נופלים שבכלי ולמשקין.5)זיתים לאוכלין
ה"ט.6) יד בפרק למעלה חכמים 7)נתבאר שאמרו ומה

שבכלי  המשקה (פירוש, משקה" "כמוציא א) צו, (בשבת
במשקין"). "מכניס מן קטן הוא זה שיעור הנקב, דרך יוצא

תחת 8) להושיבו הראוי כלי שבר פירוש בגיסטרא, נאמר זה
מהם. הנוטפים משקין לקבל תשמישה 9)כלים כל שהרי

הבאה. ההלכה ראה לתוכה. הנופלים משקין לקבל היא

.·˙BcÓ LÓÁ10Y ‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w :Ò¯Á ÈÏÎa »≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«¿∆
‡¯ËÒb ÌeMÓ ‡nË˙‰lÓ ¯B‰Ë11·eLÁ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ , »ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿»«¬«ƒ»

˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï ÈÏk12BÈ‡ Y ‰˜LÓ ÒBÎa ·w . ¿ƒ¿«≈≈«»ƒ«¿≈«¿∆≈
·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ ,˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï Èe‡»̄¿«≈≈«»«¬«ƒ¿ƒ»

ÌÈÚ¯f‰ ¯ÈLÎ‰Ï13BÓk ,Ba ÔÈLeÏz‰ ÔÈ˜Lna ¿«¿ƒ«¿»ƒ««¿ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL14BÎB˙aL ÌÈn‰ ÔÈ‡ Y ÔË˜ L¯Lk ·w . ∆≈«¿ƒ«¿…∆»»≈««ƒ∆¿

,ÈÏka ÔÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰Â ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ«¬≈≈¿∆≈»«¿ƒ
Ïa˜Óe ÌÈ˙ÈÊ Ba Ïa˜Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿ƒ»¿«≈≈ƒ¿«≈

‰‡ÓË15‡e‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë Y ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·w . À¿»ƒ«¿ƒ≈ƒ»«¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡Â ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎkƒ¿≈¿»ƒ«¬»ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬«ƒ
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קט

קט

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈv‰Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk16˙ÁtiL „Ú ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯17.(¯OÚ ÌÈL ˜¯Ùa) ˙Ó ˙‡ÓËa e¯‡aL BÓk , À¿∆≈«¿¿À¿«≈¿∆∆¿≈»»

ב.10) צה, שם רבא, של בהלכה 11)מימרא נתבאר
לצורך 12)הקודמת. המים על אדומה פרה אפר נתינת

וקידוש  חז"ל, בלשון "קידוש" נקרא מתים, טמאי על הזאה
חיים  מים עליו "ונתן יז): יט, (במדבר שנאמר כלי, צריך

כלי". מקבלים 13)אל אינם אחרים) אוכלין (וכן זרעים
(שאינם  תלושים במשקין הורטבו שלא זמן כל טומאה
בכלי  המעיין או הבור מן מים שאב ואם לקרקע). מחוברים
שם  [רש"י מכשירים. אלה מים אין – משקה ככונס נקוב
שהם  זה כלי שבתוך הזרעים להכשיר שהכוונה מפרש

הקרקע]. מן פ"ג 14)כתלושים אוכלין טומאת בהלכות
הקודמת.15)ה"ב. בהלכה כמבואר לאוכלין, כשנעשה
ומירח 16) הנקב מקום וסתם זיתים, במוציא שניקב כלי

הדברים  על מציל – המת לאוהל והכניסו וכדומה, בטיט
ומהודק. מצומד מכוסה, שלם כלי כמו מלהיטמא, שבתוכו

הנקב.17) את כשסתם אפילו מציל אינו רובו, נפחת ואם
גדול, בכלי שם) (בגמרא שנאמר השיעור כאן מסר [רבינו
פי"ד  למעלה (ראה רימון] כמוציא שיעורו קטן בכלי אבל

ה"י).

.‚˙È·Á‰18ÌÈÊB‚‡k d¯eÚL Y19‰¯„w‰Â ÒtÏ‡‰ .20 ∆»ƒƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈ˙ÈÊk Ô¯eÚL Y21‰·¯Ú ÔÎÂ .22elÙ‡ ,Ò¯Á ÏL ƒ»¿≈ƒ¿≈¬≈»∆∆∆¬ƒ

ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˙˜ÊÁÓe ‰ÏB„‚ ‰˙È‰23‰˙ÁÙÂ , »¿»¿»«¬∆∆«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿¬»
LÏÂ dcˆ ÏÚ dhÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa¿ƒ≈ƒ««ƒ∆«»«ƒ»¿»

da24CÎÏ ˙ÈOÚ ‡Ï d˙lÁznL ,‰¯B‰Ë Y25. »¿»∆ƒ¿ƒ»»…«¬≈¿»

מ"ב.18) פ"ג אגוזים 19)כלים להטמין היו רגילים
יהודה. כר' פסק למשקין. ראויות שאינן נקובות, בחביות

ולמשקין 21)שם.20) לאוכלין עשויים אלה כלים שני
המדובר  וכאן ה"א), (ראה שניהם חומרי עליהם ונותנים

טומאה. קבלת ה"ג.22)לענין פ"ג תוספתא
(מחזיקה 23) במידה שבאה "אףֿעלֿפי הגירסא: בתוספתא

טהור  במידה בא אמרו (שלא טמאה – בלח) סאה ארבעים
אףֿעלֿפי  זיתים במוציא נפחתה בלבד), עץ בכלי אלא
שהמלה  ונראה –טהורה". בה ולש צידה על מטה שהוא
קשה  כך ומתוך כאן, רבינו בדברי בטעות הושמטה "טמאה"
במידה? לבא ענין כאן מה וגם "אפילו", פירוש מה להבין

ללישה.24) מספיק מקום נשאר גדולה, שהיא מפני
ומה 25) צידה. על מוטה כשהוא ללוש כדי נעשתה לא

סמיכה  בלי לעמוד יכול השבר שאם ה"י), (בפי"ח שאמרנו
(פירוש, לגיסטרא כשייחדו המדובר טומאה, מקבל הוא
גם  [ואפשר הנוטפים). את לקבל כדי כלי תחת להושיבו
שכלי  ניקב, ד"ה א צה, שבת ה'תוספות' שיטת ע"פ לפרש
מדבריו  אולם שם. ראה כלי, משבר יותר גרוע שניקב שלם
השלמות  ראה ייחוד, צריכה שגיסטרא משמע הט"ז בפי"ח

שם].

.„Ct‰26Èh‰Â27ÔÓLa Ô¯eÚL Y28¯eˆ¯v‰Â .29Y ««¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿««¿
ÌÈÓa B¯eÚL30. ƒ¿«ƒ

מ"ב.26) פ"ג כלים במשנה,27)משנה, גורס רבינו

טיפין  ומוציא מאוד צר שפיו כלי שם, ומפרש "והטפי".
"טפי". שמו ולכן "כמוציא 28)טיפין, שנאמרו השיעורין

בשמן. אלו בכלים משערים – משקה" "ככונס או משקה"
רשת.29) כעין פיו על ועושים מים, לשתיית עשוי
קטן 30) נקב דרך ונכנס יוצא ואינו ממים, סמיך יותר שמן

דרכו. ונכנסים יוצאים שמים

.‰¯31ÂÈt ÏhpL32¯B‰Ë Y33‰Ó„‡ ÏLÂ .34˜q‰L ≈∆ƒ«ƒ»¿∆¬»»∆À«
‰ÏÈ˙ta ÂÈt35ÈÏk ÏÏÎa BÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Y ƒ«¿ƒ»≈¿«≈À¿»¿≈ƒ¿«¿≈

.Ò¯Á ÈÏÎk ÔL·Îa Blk ˜qiL „Ú Ò¯Á∆∆«∆À«À¿ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

שם.31) השמן 32)משנה בו שנותנים כלי = נר
לתוספת  עליה. נשענת שהפתילה תוספת ובראשו והפתילה,

הנר. פי קראו: למלאכתו.33)זו ראוי שלא 34)שאינו
בכבשן. הפתילה.35)הוסקה בשלהבת

.Â˙È·Á36‰˙ÁÙpL37dÙc ÏÚ d˙B‡ ÔÈhnLÎe »ƒ∆ƒ¿¬»¿∆«ƒ»«»¿»
‰˜ÏÁpL B‡ ,˙Ïa˜Ó38‡È‰ ÔÈ„Ú Y ˙B·¯Ú ÈzL ÔÈÓk ¿«∆∆∆∆¿¿»¿ƒ¿≈¬≈¬«ƒƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó39‰ÚÚ¯˙ .40ÏËÏh‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ¿«∆∆À¿»ƒ¿«¬»¿≈»¿»¿ƒ«¿≈
˙B¯‚B¯b ·˜ ÈˆÁa41‰¯B‰Ë Y42. «¬ƒ«¿»¿»

מ"א.36) פ"ד ממנה.37)שם חלק נסדקה 38)ניטל
חלקיה. שני ונפרדו שהמדובר 39)לארכה, נראה,

למעלה  אמרנו הרי ייחדם, לא שאם לכך. כשייחדם
זיתים. כמוציא בניקבו אלא 40)שמיטהרים נשברה, לא

רעועה. וכולה בקעים בה קטנה 41)יש סעודה שיעור
א). כט, רעועה 42)(עירובין בחבית משתמשים אין

להישבר. שנוחה

.Ê˙È·Á43‡ eÏhpL‡¯ËÒ‚k ‡È‰ È¯‰ Y ‰ÈÊ44. »ƒ∆ƒ¿»¿∆»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÊ‡Ó ‰hÓÏ ‰˜cÒ .˙Á‡ ÔÊ‡ elÙ‡¬ƒ…∆««ƒ¿¿»¿«»≈»¿∆»««ƒ

‡¯ËÒ‚k BÊ È¯‰ Y ˙BÓi˜ ‰ÈÊ‡L45d‡OÚ Ì‡Â . ∆»¿∆»«»¬≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¬»»
˙È·Ák ˙Bc Y ÌÈÊ‡a ‡lL ‰lÁzÓ46. ƒ¿ƒ»∆…¿»¿«ƒƒ∆¿»ƒ

מ"ג.43) שלימה,44)שם שהיא אע"פ כגיסטרא נידונית
לטלטלה. מאוד שקשה אותה 45)מפני יטלטל שאם

תתפרק. – ה.46)באזניה הלכה ג פרק כלים , תוספתא

.Á˙È·Á47ÈzLk ‡È‰L ‡ˆÓÂ ÔL·ka ‰˜cÒpL »ƒ∆ƒ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿≈
Ïk Y ‰˜cÒ dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pMÓ Ì‡ :˙B‡¯ËÒ‚ƒ¿¿»ƒƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Ô‰Ó ‡¯ËÒb48Ì„˜ ‰˜cÒ Ì‡Â ; ƒ¿¿»≈∆¿«∆∆À¿»¿ƒƒ¿¿»…∆
Y ÔL·ka ‰Ù¯O Ck ¯Á‡Â dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿««»ƒ¿¿»«ƒ¿»

‰¯B‰Ë49Ú„eÈ C‡È‰Â .50‰È¯·L eÈ‰ Ì‡ ?‰Ê ¯·c ¿»¿≈«ƒ»«»»∆ƒ»¿»∆»
ÔÈÂL51dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL „Ú Y ÌÈc‡Ó dÎB˙Â »ƒ¿»«¿ƒ«∆…ƒ¿¿»¿«¿»

Úe„Èa Y ÌÈc‡Ó dÎBz ÔÈ‡Â ÔÈÂL ‰È¯·L ÔÈ‡ ;‰˜cÒƒ¿¿»≈¿»∆»»ƒ¿≈»«¿ƒ¿»«
‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe ,‰¯aL dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡L∆««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»

.LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯‰ Ò¯Á ÈÏk È¯·L ¯‡Lkƒ¿»ƒ¿≈¿≈∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

מ"ו.47) פ"ב המקבל 48)כלים מכלי חלק היא שהרי
כלי 49)טומאה. שבר על יורדת טומאה קבלת תורת אין

שכלי  כבר, נתבאר טומאה. לקבל ראוי היה לא שמעולם
בכבשן. שיישרף עד טומאה מקבל אינו תוספתא 50)חרס

ה"ב. חדות.51)שם בליטות בלי חלק הוא השבר מקום
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קי כלים קי הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ë‡¯ËÒb52ÔÈ˜LÓ ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ‰ÚÚ¯˙pL53Û‡ , ƒ¿¿»∆ƒ¿«¬»¿≈»¿«∆∆«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ Y ÔÈÏÎ‡ ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ54dÈ‡L ; «ƒ∆¿«∆∆√»ƒ¬≈¿»∆≈»

ÔÈÙÏBc‰ ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ55,e¯‡aL BÓk , ¬»∆»¿«≈«¿ƒ«¿ƒ¿∆≈«¿
˙ÙÏB„ ‰˙È‰ Ì‡Â56‡¯ËÒ‚Ï ‡¯ËÒb ÔÈOBÚ ÔÈ‡ Y57. ¿ƒ»¿»∆∆≈ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»

;‰¯B‰Ë Y ÌÈzLÏ ‰˜ÏÁpL B‡ ‰˙ÁÙpL ‡¯ËÒb ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿¬»∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯Ó‡ ‡lL58‡l‡ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈL ÏL ÌÈ¯ÈL ∆…»¿ƒ«ƒ∆ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ∆»

Ò¯Á ÈÏk È¯ÈL59.ÔÈ‡nË˙nL Ô‰ „·Ïa ¿»≈¿≈∆∆ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ

ב.52) פ"ד שם נשפכים.53)משנה אם 54)המשקין
שאינה  וכלֿשכן טומאתה. פקעה טמא, היה השלם הכלי

ולהבא. מכאן טומאה הוא 55)מקבלת אם ואפילו
דעתו. בטלה – לאוכלין בה המשך 56)משתמש זה

חדש. דין ולא גיסטרא 57)הנימוק משימים אנשים אין
שירין  "אין במשנה: רעועה. או נקובה גיסטרא תחת

לשירין". שמיני 58)(שיריים) פרשת כהנים' ב'תורת
ה"א. ז כתוב:59)פרשתא שבידינו, כהנים' ב'תורת

חרס". כלי "שירי גורס שרבינו ונראה חרס". כלי "שברי

.È‡¯ËÒb60ÔÈ„ecÁL61‰˙È‰L ÔÈa ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ƒ¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ∆»≈∆»¿»
˙·LBÈ62ÔÓ Ïa˜Ó‰ Ïk :dcˆ ÏÚ ‰hÓ ‰˙È‰L ÔÈa ∆∆≈∆»¿»À»«ƒ»»«¿«≈ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÔÈ„ecÁ‰63ÌÈ˙ÈÊ ‡¯ËÒb‰ ‡lÓ˙iLk64Y ««ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿»≈ƒ
ÚbÓa ‡nË˙Ó65ÔÈ‡L ÏÎÂ ;¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚Îe ƒ¿«≈¿«»¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿…∆≈

Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó Y ÌÈ˙ÈÊa dnÚ Ïa˜Ó¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿
a ‡nË˙Ó.¯ÈÂ‡ ƒ¿«≈»¬ƒ

ג.60) פ"ד שם שיניים.61)משנה כעין גדולות בליטות
שוליה.62) המקבלים 63)על החידודים כל פירוש,

כמוציא  גדול אינו לחידוד חידוד בין שהמרחק כגון זיתים,
החידודים 64)זיתים. מעכבים זיתים, מליאה כשהגיסטרא

עלֿידם. הנמצאים הזיתים לכל 65)את מספיק ביאור
יאֿיב. בהלכות – הבאה הפיסקא

.‡È„ˆÈk66‡nË˙Ó Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ≈«ƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿ƒ¿«≈
Y dÎBzÓ ‡¯ËÒba ‰‡Óh‰ ‰Ú‚ Ì‡L ?¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆ƒ»¿»«À¿»«ƒ¿¿»ƒ»
,‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ;„ecÁ‰ ‡nË˙Óƒ¿«≈««ƒ¿¿»«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»

„ecÁ‰ „‚k ‰˙È‰ elÙ‡67.„ecÁ‰ ‡ÓË ‡Ï Y ¬ƒ»¿»¿∆∆««…ƒ¿»««

כשאינם 66) היינו, הקודמת. ההלכה סיום בביאור יתחיל
כזיתים. מדופן 67)מקבלים למעלה תלוייה הטומאה

החידוד. כנגד שהוא במקום הגיסטרא,

.·È?¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚k „ˆÈÎÂ68‰˙È‰ Ì‡L ¿≈«¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ∆ƒ»¿»
‡ÓË Y „ecÁ‰ „‚k ‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»¿∆∆««ƒ¿»

‡¯ËÒb‰ ÌÚ „ecÁ‰69ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ««ƒ«ƒ¿¿»¿«∆∆∆¿»»
ÚbÓa ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙·e Ò¯Á ÈÏÎa ¯Ó‡pL∆…«ƒ¿≈∆∆¿«¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿«»
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Bc‚k ‡nË˙Ó ÔÈ‡ B‡ ¯ÈÂ‡a Bc‚Îe¿∆¿»¬ƒ≈ƒ¿«≈¿∆¿»¬ƒ¿≈»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz B‡ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÎBzÓ Ô‰· ‰‡Óh‰ ÚbzL ‡e‰70¯ÈÂ‡ ˙‡ÓË ÏÎÂ , ∆ƒ««À¿»»∆ƒ»¿»À¿«¬ƒ
¯ÈÂ‡Ï Òkz ‡l‡ ÏÏk ‰‡Óh‰ Úbz ‡lL ‡e‰∆…ƒ««À¿»¿»∆»ƒ»≈»¬ƒ

„·Ïa71. ƒ¿«

זיתים.68) תוכו 69)כשמקבלים זיתים, מקבל כשהחידוד

עצמו. הגיסטרא מתוך כחלק נגעה 70)נידון אם אבל
זאת  להדגיש לנכון מצא רבינו כלל. מיטמאה אינה בגבם
סתם  כמו כאן מגע טומאת לפרש תטעה שלא כדי כאן,
הכלי  בתוך בין שפירושה מקום, בכל האמורה מגע טומאת

בגבו. ח.71)בין הלכה יג בפרק למעלה נתבאר

.‚È˙È·Á72ÌÈÏÏ‚a dÏÙËe ‰ÚÚ¯˙pL73Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿»ƒ««ƒ
ÏËB ‡e‰L74È¯‰ Y ÌÈÏÙB ÌÈÒ¯Á‰Â ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ∆≈∆«¿»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ÏËa ‡lL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆…»«≈¿ƒ
‰ÈÏÚÓ75B‡ eL¯tL ¯Á‡ ‰ÈÒ¯Á ˜a„Â ‰¯aL . ≈»∆»ƒ¿¿»¿ƒ≈¬»∆»««∆»¿

ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÏ‚a ÌÏÙËe ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÌÈÒ¯Á ‡È·‰L∆≈ƒ¬»ƒƒ»«≈¿»»ƒ¿»ƒ««
BÊ È¯‰ Y ÔÈ„ÓBÚ ‰ÈÒ¯ÁÂ ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ÏËBpL Ètƒ∆≈∆«¿»ƒ«¬»∆»¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ‰ÈÏÚÓ ÏËaL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë76Ô‰a ‰È‰ . ¿»ƒ¿≈∆»«≈»∆»≈¿ƒ»»»∆
˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ Ò¯Á77„·Ïa Ò¯Á‰ B˙B‡ „‚k Y78 ∆∆«¬ƒ¿ƒƒ¿∆∆«∆∆ƒ¿«

¯‡Le ;BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈«¿¿»
‰‡Óh‰ da ÚbzL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ˙È·Á‰∆»ƒ≈ƒ¿«≈«∆ƒ«»«À¿»

dÎBzÓ79.ÌÏL ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ , ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈

מ"ד.72) פ"ג לחזקה.73)שם כדי גללים עליהם מרח
ונפלו 74) נטלם אם אבל ניטל", "שכשהיא לומר התכוון

טומאה. מקבלת שאינה ברור – רעוע 75)החרסים כלי
טומאה  תורת מעליו ירדה לא ולפיכך עליו, כלי שם עדיין
שיתפרקו  ואףֿעלֿפי אותו, מחזיקים שהגללים זמן כל

הגללים. כשיוריד כלי 76)החרסים לתורת חוזרת ואינה
טיט. של בטיפול עד 77)אלא מכיל שהיה מכלי שבא

הי"ג). פי"ח למעלה ראה שם. (ר"ש נכנסה 78)סאה אם
הזה. החרס מקום כנגד החבית לתוך טומאה

ויד 79) חרס, לאותו כיד שכולה מפני מיטמאה, וכשנגעה
לכלי  יד שאין הכלל לפי באוויר, לא אבל במגע מתטמא
ומפרש, זה כלל על מערער אחרונה משנה [בעל חרס
ומועילים  ממש, יד לעשותה אפילו מחברים אינם שגללים

אוויר]. לטומאת לא אבל מגע לטומאת רק

.„È˙È·Á80‰·wpL81˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ82Ck ¯Á‡Â »ƒ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿∆∆¿««»
˜ÈÊÁ‰Ï È„k ˙ÙÊa Ìe˙q‰ Ò¯Áa LÈ Ì‡ ,‰¯aLƒ¿¿»ƒ≈«∆∆«»¿∆∆¿≈¿«¬ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ Y ˙ÈÚÈ·¯83‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
Ïk ÌL ÏË· ‡ÏÂ ,˙È·Á‰ È¯·MÓ‰ÈÏÚÓ È84Ï·‡ . ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…»«≈¿ƒ≈»∆»¬»

,˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ ÈÏk‰ ÔÓ L¯tL ¯Á‡ ·wpL Ò¯Á∆∆∆ƒ«««∆≈≈ƒ«¿ƒ¿»««∆∆¿∆∆
Ò¯Á‰L ;¯B‰Ë Y ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¬ƒ¿ƒƒ»∆«∆∆

ÂÈÏÚÓ ÈÏk ÌL ÏËa Y ·wpL85¯‰hL ÏÎÂ ,¯‰ËÂ ∆ƒ«»«≈¿ƒ≈»»¿»«¿»∆»«
ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ Y ˙Á‡ ‰ÚL Ò¯Á ÈÏÎa86. ƒ¿ƒ∆∆»»««≈À¿»¿»

מ"ג.80) המטהר.81)שם נקב מחבר 82)אפילו שאינו
ה"ג). פ"כ (ראה הסתימה אחר טומאה מקבלת ואינה יפה

ורא 83) לגיסטרא, ראוי הוא משקין שהרי לקבל ויה
קיימא. בן חיבור אינו שהזפת אע"פ מעל 84)הדולפים,

מעליה  ירדה לא טומאה, מקבלת שאינה אע"פ החבית.
המחברים  בדברים לתקנה אפשר שהרי לגמרי, כלי תורת
כיון  חרס "כלי ה"ג) פ"ב כלים (תוספתא שאמרו ומה יפה.
התכוונו  זו) הלכה סוף (ראה עולמית" טומאה לו אין שטהר
טומאה  מקבל ותוקן שנוקב שלם כלי אבל חרס. כלי לשברי
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קיא

קיא

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

[בברטנורא  הזה). הכלל את במשנתנו הר"ש מפרש (כך
יפה, מחבר שהזפת מפרשים, במשנתנו ובתפארתֿישראל
לפרש  נדחקו ואעפ"כ הסתימה אחר טומאה מקבלת והחבית
שהיתה  מפני – הסתימה לפני עליה כלי שם בטל שלא
של  פירושו את קיבלו שלא ונראה, רימונים. לקבל ראויה
כלים  גם כולל שהוא ודעתם, הנ"ל. לתוספתא הר"ש

זה]. דחוק לנימוק הוצרכו ולפיכך אדם 85)שלמים, שאין
גיסטרא. בירור 86)מתקן כב, הערה פ"כ לקמן ראה

זפת. בדין רבינו שיטת

Ë.ÂÒBÓe˜Ó˜87e‰‡OÚÂ ·wpL88,¯B‰Ë Y ˙ÙÊa À¿∆ƒ««¬»»¿∆∆»
ÔBvk ÔÈnÁ‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡L89˙Ùf‰ ÈÏk ÔÎÂ .90 ∆≈»¿«≈««ƒ«ƒ¿≈¿≈«∆∆

ÏÏÎa ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë Y Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚM‰Â¿««¬»¿«≈»∆¿ƒ¿≈»ƒ¿«
ÌÈÏk‰91. «≈ƒ

מ"ז.87) בחמים.89)תיקנו.88)שם נמס הזפת
מזפת.90) עשוי טומאה.91)שכולו לענין

.ÊËCtLÓ92B˜˜tL Ò¯Á ÏL93Ïa˜Ó BÈ‡ Y ˙ÙÊa «¿≈∆∆∆∆¿»¿∆∆≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏk BÓÈOÓ ˙Ùf‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓË94CtLÓ Ï·‡ ; À¿»∆≈«∆∆¿ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈

‡nË˙Óe Ïea˜ ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ Y BÓ˙qL ıÚ ÏL95. ∆≈∆¿»¬≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿«≈

מ"ג.92) אבל 93)שם הבית, בעל של במשפך המדובר
למעלה  כמבואר פקקו, לא אפילו טומאה מקבל רוכלים של

ה"ג. להתפרק.94)בפי"ח שסופו עקיבא 95)מפני כר'
"מפני  ה"ב: פ"ג כלים בתוספתא נתבאר ההבדל, וטעם שם.
עמו  מתחבר ולפיכך העץ, מן בא הזפת פירוש, מינו", שהוא

יפה.

íéøOò ÷øt1 ¤¤¤§¦
כל 1) הכלי. ונטמא הרעוע או הבריא חרס כלי הטופל יבאר

לטומאה. עצמו ככלי שחשובים הכלים חיבורי

.‡e¯‡a ¯·k2dÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰L ÌÈÏk‰ „È ÏkL , ¿»≈«¿∆»««≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ»
ÈÏk‰ Ûe‚k ‰·eLÁ ‡È‰ È¯‰ Y BLÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¬≈ƒ¬»¿«¿ƒ

ÏÙBh‰ ,CÎÈÙÏ .‡nËÏe ‡nË˙‰Ï3,‡È¯a‰ Ò¯Á ÈÏk ¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»«≈¿ƒ∆∆«»ƒ
ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ È¯‰ Y ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ
Ï·‡ ;BÊ ‰ÏÙËÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÏÙha«¿≈»¿ƒ∆≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»¬»

ÚeÚ¯‰ Ò¯Á ÈÏk ˙‡ ÏÙBh‰4‰·eLÁ ‰ÏÙh‰ È¯‰ Y «≈∆¿ƒ∆∆»»«¬≈«¿≈»¬»
‰Èe¯w‰ ˙‡ ˜c‰Ó‰ ÔÎÂ .ÈÏk‰ Ûe‚k5Ò¯Á ÏL ¿«¿ƒ¿≈«¿«≈∆«≈»∆∆∆

ÛÏ˜a B‡ ¯BÚa d˙B‡ ‰tÁ Ì‡ ,ÌÈn‰ da ÔÈÏBc‰«ƒ»««ƒƒƒ»»¿ƒ¿»
.dÙe‚k Ô‰ È¯‰ Y ‰ÚeÚ¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ»¿»¿»¬≈≈¿»

ה"א.2) פי"ז מ"ה.3)למעלה פ"ג הוזקק 4)כלים
יתפרק. שלא כדי מים 5)לחיזוק, בו ששואבים חרס כלי

הבאר. מן

.·ÏÙBh‰6Ba ÏM·Ó ˙BÈ‰Ï Ò¯Á ÈÏk7BÈ‡ Y «≈¿ƒ∆∆ƒ¿¿«≈≈
¯eaÁ8BÊ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏk ÏÙË .Ô‰a ˙Ù9¯eaÁ Y10. ƒ»«≈ƒƒ¿≈»∆ƒ

ה"א.6) פ"ג בבאֿקמא כלים ואףֿעלֿפי 7)תוספתא,
ייבקע. שלא הכלי על לשמור מתכוון בלי 8)שהוא גם

ייבקע. לא הנוסף על 9)הטיפול חרס בכלי זפת מחמם

רבים. כלים לזפת וכלי 10)מנת חום, הרבה קולט הזפת
מחומו. להיפקע עלול תלוש

.‚˙È·Á11,˙È¯Ù‚Â ıÚ·a ,˙ÙÊa d‡OÚÂ ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»«¬»»¿∆∆¿««¿»¿ƒ
¯eaÁ ÔÈ‡ Y ÒÈÒÙ‚·e „ÈÒa12Y ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡Le ; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»«¿»ƒ
.¯eaÁƒ

ה"ה.11) שם פירושה 12)תוספתא יתבאר כ) (אות לקמן
זו. הלכה של

.„ÌÈ¯·c13ÔÈÎeLn‰ ÔÈÁl‰14Ô‰a ÔÈÏÙBhL ¿»ƒ««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ»∆
ÔÈÒht‰15Ô‰ È¯‰ Y ÈÏk‰ ÛÏ„È ‡lL È„k ÌÈÓ ÏL «ƒ»ƒ∆«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó ÈÏk‰ ‡ÓË elÙ‡L ;ÈÏk ÏL BÙe‚k16Y ¿∆¿ƒ∆¬ƒƒ¿»«¿ƒ≈¬ƒ
ÔÈ‡ÓË ‰ÏÙha ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡17BÏÙË ÔÎÂ . √»ƒ«¿ƒ«¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈¿≈

¯epz ÏL18‰È‰iL ‡e‰Â .¯epz‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰ Y ∆«¬≈¿∆∆««¿∆ƒ¿∆
ÁÙË „Ú ‰ÏÙh‰ È·Úa19;¯epz ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , »√ƒ«¿≈»«∆«∆»¿∆«

ÔÈÚ‚Bp‰Â ,¯epz‰ C¯vÓ BÈ‡ Y ÁÙË ÏÚ ¯˙È Ï·‡¬»»≈«∆«≈ƒ…∆««¿«¿ƒ
‰¯Èk‰ ˙ÏÙË .ÌÈ¯B‰Ë Y BÈ·ÚÓ ÁÙË ÏÚ ¯˙Èa20Y ¿»≈«∆«≈»¿¿ƒ¿≈««ƒ»

.˙BÚaˆ‡ LÏL BÈ·Ú»¿»∆¿»

מ"ד.13) ניגרים.14)שם ואינם מאוד כלי 15)סמיכים
מאוד. גדולים בתוכו.16)חרס במגע נטמא אם וכלֿשכן

כלי 17) בחיבורי ענינים כמה נתבארו הקודמים בפרקים
כאן  מדגיש ולפיכך באוויר, ולא במגע שמטמאים חרס
של  כגופו היא שהטפילה מפני מאווירו, גם שמטמא רבינו,

מאווירו. מיטמא שאינו כיד ולא ממש מדובר 18)הפיטם
או  דקים שדפנותיו כגון טפילה, לאותה צריך כשהתנור

ה"א). (ראה ה"א.19)רעועים פ"ד שם תוספתא,
שם.20)

.‰˙È·Á21Y dk¯vÓ ¯˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»
dk¯ˆa Ú‚Bp‰22‡ÓË23˙ÙÊ .¯B‰Ë dk¯vÓ ¯˙È·e ,24 «≈«¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆

˙È·Á ÏÚ ‰ÙËpL25¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ Y26. ∆»¿»«»ƒ«≈«»»

מ"ח.21) פ"ג שם הנקב.22)משנה, את הסותם החלק
את ואם למשנה בפירושו רבינו מגדיר מדאי, עבה הסתימה

מצרכה. כיותר המיותר למה 23)החלק מנוגד זה לכאורה
גדולי  זו סתירה על עמדו חיבור. אינו שזפת בה"ג שפסק
הכוונה  שבה"ג המשנה' 'מרכבת בעל ותירץ האחרונים.
אמנם  שהסתימה מבאר, טהרות' [ו'בסדרי מצרכה. ליתר
ממש, כחיבור אינה אבל טומאה שתקבל לחבית מועילה
כשנגעה  אבל החבית. נטמאה לא בזפת טומאה נגעה ואם
אגב  טומאה שמקבלת הזפת, גם נטמאה – בחבית טומאה
מאוד, דחוקים התירוצים ושני הכלי. עיקר שהיא החבית
מדובר  שכאן ונראה הי"ד. לפט"ו לביאורינו מנוגדים וגם
שכזה  קטן ובנקב החבית, את מטהר שאינו קטן בנקב
בצורכה  הנוגע ולכן הכלי, את לחזק הסתימה מועילה

לצורך 26)שלימה.25)שם.24)מיטמא. אינה שהרי
הכלי.

.ÂÌÁÓ27¯ÓÁa BÏÙhL28˙ÈÒ¯Á·e29Y ‡ÓËÂ ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙ÈÒ¯Áa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ¯ÓÁa Ú‚Bp‰«≈««≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈

ÈÏkÏ ¯aÁ˙Ó ˙ÈÒ¯Á‰30. ««¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ
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קיב כלים קיב הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"ז.27) מאוד.28)שם סמיך כלים 29)טיט במשנה
ובמשנתנו  במים. שנילוש כתוש חרס רבינו פירש מ"ב, פ"י
להעדיף  יש ולכן זה, מה נתבאר ולא כחרס" "דק כתב:
מפרש  – א פח, חולין רש"י [וגם שבפ"י. הברור פירושו

ונפרך.30)כך]. הולך אלא

.Ê˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó31˙È·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ
dÏ ¯eaÁ dÈ‡ Y32ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â , ≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ

˙È·Áa33‰Ùe‚n· eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï Y ∆»ƒ…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»
˙È·Á‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË ‡Ï Y34. …ƒ¿¿¬≈∆»ƒ

מ"ו.31) וכל32ֿ)שם להינטל, עומדת שהמגופה משום
בטיט. טפלה כשלא חרס 33)שכן שכלי רבינו, דעת

הטומאות  אבות (הל' טמאים במשקין כשנגע מגבו מיטמא
ה"ג). טומאה 34)פ"ז נגעה אפילו מיטמא אינו ותוכו

שם). הטומאות, אבות הל' (ראה עצמה בחבית

.Á˙LÁ ÈÏk35Ô˙ÙfL36¯eaÁ ˙Ùf‰ ÔÈ‡ Y37Ì‡Â . ¿≈¿∆∆¿»»≈«∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈÈÏ38ÈÏk‰ Ûe‚k ‰Ê È¯‰ Y39. ¿«ƒ¬≈∆¿«¿ƒ

הכלי.36)שם.35) בפנים זפת אינו 37)מרח שהכלי
לזפת. מזופת.38)צריך בכלי יפה משתמר היין

היה 39) שאם מבאר, בפירושו רבינו לו. צריך הכלי שהרי
מפני  נטמאו, – בזפת כלי או אדם ונגעו הטומאה, אב הכלי

הטומאה. אב היא הזפת שגם

.Ë˜ˆa40Ì‡ :ı¯L Ba Ú‚pL ‰·¯Ú‰ È˜„ÒaL »≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ
‡B‰ ,ÁÒÙa·eLÁ B¯eq‡Â ÏÈ41ıˆBÁ Y42‡ÏÂ , ¿∆«ƒ¿ƒ»≈¿…

‰·¯Ú‰ ˙‡ÓË43‰È‰ Ì‡ :‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ì‡Â ; ƒ¿»»¬≈»¿ƒƒ¿»¿«»»ƒ»»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó44‰¯B‰Ë ‰·¯Ú‰ Y45‰ˆB¯ Ì‡Â , «¿ƒ»»»¬≈»¿»¿ƒ∆

BÓei˜a46.‰·¯Ú‰ ˙‡ÓËÂ ‰·¯Úk ‡e‰ È¯‰ Y ¿ƒ¬≈»¬≈»¿ƒ¿»»¬≈»

פפא.40) רב של במסקנתו א. מו, האיסור 41)פסחים
חשיבות. עליו עריבה 42)מטיל לגבי בטל אינו הבצק

העריבה. קרשי בין וחוצץ עצמו, בפני כעומד הוא אלא
העריבה,43) את מטמא אינו – כביצה בבצק יש אם אפילו

הטומאה. מאב אלא מתטמא אינו להסיר 44)שכלי רוצה
הבצק. העריבה.45)את מן כנפרד נידון הבצק

העריבה.46) בסדרי יתקיים שהבצק

.È˙BÁÈLn‰47ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ¯‰Â «¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙B¯eL˜e ,¯eaÁ Y ˙B¯eÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿

¯eaÁ ÔÈ‡ Y48˜OaLÂ ¯cÚÓaL ˙BÚeˆ¯ ÔÎÂ . ≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
‰t˜aLÂ49˙B¯eÙz elÙ‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï·‡ .50 ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈ¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯eaÁ ÔÈ‡ Y≈»ƒ∆≈ƒƒƒ¿≈∆∆

חבל 47) = משיחה ה"ב. פ"ט בבאֿמציעא כלים תוספתא,
בנקל.48)דק. הקשר את להתיר שאפשר סל 49)מפני

דקים. מענפים לתפור 50)קלוע אפשר כיצד לי נתברר לא
המשיחה  קצוות שני את יחד שתפר כגון הכוונה ואולי חרס.
הכלי  באוזן דקים נקבים שעשה או הכלים לאוזן שהכניסה

התפירה. חוטי והכניס

.‡È„È51ÂÈ¯Á‡Ó ‡ˆBi‰ Ìc¯˜52Y ˙BÚaˆ‡ LÏL : «À¿…«≈≈«¬»»∆¿»

¯eaÁ53Ìc¯˜ „È .¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ Y LÏL ÏÚ ¯˙i‰Â , ƒ¿«»≈«»«≈«»«À¿…
ÂÈÙlÓ54ÁÙË :55Ôk ÏÚ ¯˙È ,¯eaÁ Y ÏÊ¯aÏ CeÓq‰ ƒ¿»»∆««»««¿∆ƒ»≈«≈

¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ Y56. «≈«»

מ"ד.51) פכ"ט, כלים בקורדום 52)משנה, המשתמש
ממנו  מסויים חלק מניח אלא (היד) הקת בסוף אוחז אינו

מאחריו". "היוצא נקרא זה וחלק לידו, ואם 53)מחוץ
הקרובות  מהקת אצבעות שלוש עמו נטמאו הקורדום נטמא

האדם. לברזל.54)ליד האדם יד שבין שם 55)החלק
יותר 56)מ"ה. הברזל מן המרוחק במקום בקת הנוגע

אדם  של ידו בין טפח של מרחק נטמא. לא – מטפח
הרגילה. למלאכה מספיק הברזל, לבין בקורדום המשתמש

.·ÈÈ¯ÈL57Ïb¯t‰58ÁÙË Y59˙·wÓ „ÈÂ ;60ÏL ¿»≈««¿≈∆«¿««∆∆∆
ÌÈ·‡ ÈÁzÙÓ61ÌÈ·‰Ê ÏL Ò¯˜ „È .ÁÙË Y62Y ¿«¿≈¬»ƒ∆««À¿»∆∆»ƒ

ÌÈL¯Á ÏLÂ ,ÌÈÁÙË63‰LÏL Y64„ÓÏÓ È¯ÈL . ƒ¿«ƒ¿∆»»ƒ¿»¿»≈«¿«
¯˜a‰65Ô·¯cÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Y66Ìc¯˜ „È . «»»«¿»»¿»ƒ»«»¿»«À¿…

ÌÈÓ ÏL ÔÈ¯È¯Èa Ba ÔÈ¯ÙBÁL67;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Y ∆¿ƒ≈»ƒ∆«ƒ«¿»»¿»ƒ
Lek ÏL Ìc¯˜ „ÈÂ68LÈht Ôa „ÈÂ .‰MÓÁ Y69Y ¿«À¿…∆ƒ¬ƒ»¿«∆«ƒ

ÏL Ìc¯˜ „È ÔÎÂ .‰ML Y LÈht ÏLÂ ;‰MÓÁ¬ƒ»¿∆«ƒƒ»¿≈«À¿…∆
Úewa70¯È„Ú ÏLÂ71ÔÈ˙zÒ ÏL ˙·wÓ „È .‰ML Y72 ƒ«¿∆»ƒƒ»««∆∆∆«»ƒ

˙ÎzÓ ÏL ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ Úc¯n‰ È¯ÈL .‰ML Yƒ»¿»≈««¿≈««»««¿∆«∆∆
Úc¯n‰ L‡¯aL73‰Ù¯‚n‰ „È .ÌÈÁÙË ‰Ú·L Y74 ∆¿…««¿≈«ƒ¿»¿»ƒ«««¿≈»

ÔÈ„iÒ ÏLÂ ,ÌÈÁÙË ‰BÓL Y ÌÈza ÈÏÚa ÏL75Y ∆«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿∆«»ƒ
.‡ÓË Y BÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .‰¯OÚ¬»»¿»«»≈«∆ƒ»»¿«¿»≈

¯e‡‰ ÈLnLÓ Ïk „È76ÔÈ„etM‰ ÔB‚k , «»¿«¿≈»¿««ƒ
˙B‡ÏkÒ‡‰Â77Ô‰L Ïk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,78ÔÈ‡ÓË Y79. ¿»«¿¿»¬ƒ¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ

המחוגה.58)שם.57) שוק הוא הפרגל יד מחוגה.
ואם 59) במחוגה. להשתמש אפשר מהשוק, טפח נשאר אם

מקבל  ואינו למלאכתו ראוי אינו מטפח, פחות נשאר
השיעור  את רבינו מוסר זה שבדין לציין, [יש טומאה.
הדינים  ובכל טומאה, אין ממנו שלמטה המינימאלי,
ממנו  שלמעלה ביותר, הגבוה השיעור את מסר האחרים

מטמא]. תמונות 61)פטיש.60)אינו החורתים אמנים
באבנים. אותיות וצורפי 62)או ארוכה, שידו קטן פטיש

וצריך  מאוד, חם זהב על מכה הצורף בו. משתמשים זהב
ייכווה. שלא כדי הזהב מן טפחים שני ידו את להרחיק

ברזל.63) ומכה 64)חרשי מלובן, בברזל מטפל החרש
הברזל. מן טפחים שלושה ומרחיק ידיו בשתי עליו

נשבר.65) השיעור 66)אם המלמד. שבקצה הברזל
מטמא, אינו מזה ופחות ביותר, הנמוך הוא טפחים ארבעה
שיירי  בדין הערתנו (ראה למלאכתו ראוי שאינו מפני

כדי 67)הפרגל). האילנות, סביב בו שחופרים קורדום
בדידין). הגירסא: (במשנה, מים שם שיתקבצו

הכוונה 68) כנראה בפירושו. (רבינו אבנים בו ששוברים
החרישה). את המפריעות גדולות לא קטן 69)לאבנים

עצים.70)מפטיש. בו את 71)שמבקעים בו חופרים
לזריעה. להכשירה כדי אבנים 72)האדמה מסתתי

הדרבן.73)גדולות. שכנגד  גדולה 74)בקצה  כף  כעין
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קיג

קיג

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ו ראשון יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לתרווד  הכוונה בפירושו. (רבינו המאכל" בו יניעו "אשר
התבשיל). את בו הסיד.75)שבוחשים את בה שמערבבין

באש.76) להכניסם הוא שתשמישם הכלים כלי 77)ידות
האש. על בשר עליו שצולים שהוא,78)ברזל אורך כל

הרבה. גדול האדם 79)אפילו על מגינה ארוכה שיד מפני
אלה. בכלים המשתמש

.‚ÈÏwÓ80„È e‰‡OÚL81¯eaÁ ‡e‰ È¯‰ Y Ìc¯˜Ï «≈∆¬»»«¿À¿…¬≈ƒ
Ïwna ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿»À¿»««≈
Ì‡Â ,Ìc¯w‰ ‡ÓË Y Ba Úw·Ó B‡ L¯BÁ ‡e‰Lk¿∆≈¿«≈«ƒ¿»«À¿…¿ƒ

Ïwn‰ ‡ÓË Y Ìc¯wa ‰Ú‚82¯ËÒeÈc‰ ÔÎÂ .83Ô‰L , »¿»«À¿…ƒ¿»««≈¿≈«¿¿»∆≈
ÌÈÏk ÈLk84CÒÓ ˙BÈ‰Ï Ô¯aÁÓ ¯ÓÒn‰Â85Ô‰ÈÏÚ ƒ¿≈≈ƒ¿««¿≈¿«¿»ƒ¿≈≈¬≈∆

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ Y86È¯‰ Y ‰¯B˜a BÚ·˜ . ¬≈≈ƒƒ¿«¿»»¿»¿»¬≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê87BÏ ¯eaÁ ‰¯Bw‰ ÔÈ‡Â ,88‰OÚ . ∆¿«≈À¿»¿≈«»ƒ»»

¯ËÒeÈc ‰¯Bw‰ ˙ˆ˜89C¯ˆÏ ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk : ¿»«»¿¿»…∆ƒ«»¿…∆
Y ‰¯Bw‰ ¯‡La Ú‚Bp‰Â ;¯ËÒeÈcÏ ¯eaÁ Y ¯ËÒeÈc‰«¿¿»ƒ«¿¿»¿«≈«ƒ¿»«»

¯eaÁ ‰¯Bw‰ Ïk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë90. »∆≈»«»ƒ

מ"ג.80) פ"כ בית 81)שם משמש שאינו  במקל מדובר 
ארעית. בו והשתמש לקורדום, קבוע שהוא 82)יד בשעה

את  כשגמר אבל יד, דין המקל על יש בקורדום משתמש
תקוע  שעודנו אףֿעלֿפי כיד, המקל דין אין – המלאכה

משם. להוציאו שעומד מפני דיו 84)שם.83)בקורדום,
במשנה  אנו (מוצאים בארמית צד = סטר ביוונית, שניים =
שהשתמשו  אלו שפות משתי מורכבות מילים פעמים, כמה
מורכב  עץ כלי הוא דיוסטר בתקופתם). ישראל בארץ בהן
ועל  מחברם, ארוך ברזל של ומסמר נקובים, חלקים משני
בפירושו). (רבינו הערב או השתי חוטי את לופפים המסמר

"המסכת".85) יד): טז, (שופטים המקרא אבל 86)מלשון
את  להוציא שדרכם מפני חיבור, אינו מלאכה בשעת שלא

המלאכה. גמר אחר טומאה 87)המסמר מקבל הדיוסטר
הקורה. לגבי בטל לא 88)ואינו בקורה, טומאה נגעה אם

היא  שהרי נטמאה, לא הקורה שגם ומובן הדיוסטר. נטמא
עץ. כלי מן 89)מפשוטי חלק היא עצמה הקורה

הדיוסטר.90)הדיוסטר. את המשמש החלק אלא

.„È‰Ï‚Ú91ÏÚa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL92ıÚ·e ·¯Ëw·e93 ¬»»∆ƒ¿»«≈«»…««¿≈»≈
˙B·Ú·e94‰¯B‰Ë Y ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,95Ú‚Bp‰Â ; »¬¬ƒƒ¿«¿»»¿»¿«≈«
·¯Áa96C¯a·e97Ïeˆi·e98˙ÎzÓ ÏL ÔÈÚ·e99 «∆∆«…∆«»»«ƒ∆«∆∆

ÌÈÈÁl·e100ÔÈ‡¯ÈÚ·e101ÔÎÂ .‡ÓË Y102‰¯‚Ó103 «¿»«ƒ»ƒ»ƒ»≈¿≈¿≈»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ d„Èa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL104‡ÓË Y105; ∆ƒ¿»«≈«¿»»ƒ»ƒ»»≈

‰ÁÈLn·e ËeÁa Ú‚Bp‰Â106‰n‡·e107ÔÈÙÈq·e108 ¿«≈«««¿ƒ»»«»«¿ƒƒ
dÏ ¯eaÁ el‡ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë Y dlL109Ú‚Bp‰ Ï·‡ . ∆»»∆≈≈ƒ»¬»«≈«

ÔaÏna110.‡ÓË Y ÏB„b‰ ¯qÓ ÏL ««¿≈∆«»«»»≈

מ"ב.91) ה"ב.92)פכ"א בפי"ד למעלה נתבאר
תיעשה 93) אשר "הטבעת רבינו: ופירש "בעין", במשנה:

בקצות  תתנגע שלא כדי הבהמה, בצוואר הנכנס מהבגד
וכן  ברורה. הכוונה אבל בהיר, בלתי קצת הסגנון הקטרב".
"ובעין". ולכתוב כאן גם להגיה ונראה הר"ש. גם פירש

והשני 94) המחרישה, לעגלת מחובר אחד שראשה קורה,

לא 95)למרדע. בטומאה נגעו שלא החלקים פירוש,
לזה. זה חיבור שאינם מפני בו 96)נטמאו שאוחז העץ

חרישה. בשעת בו 97)החורש שמרכיבים המעוקם העץ
המחרישה. יטה 98)את ובה המחרישה, מרכב של יד בית

לו. הרצוי לכיוון המחרישה את טבעת 99)האדם
למחרישה. בנקב 100)המחוברת התחובים עצים שני

('ערוך'). השוברים 101)שבעול המחרישה שבצידי עצים
העפר. גושי מ"ג.102)את למשורים 103)שם משור.

בהם  מנסרים אנשים ושני מכאן, ויד מכאן יד עושים גדולים
לכאן. וזה לכאן מושך זה עבות, או 104)קורות זו ביד

אותן 105)בשניה. מסירים ואין קבועות, שהידות מפני
מלאכה. בשעת ומשיחה 106)שלא עגול, חבל הוא חוט

זו  קשורות המגירה ידות שתי באנד). – (באידיש רחבה –
משיחה. או בחוט למעלה בשתי 107)לזו התקוע עץ

המגירה. אורך לכל בתוך 108)הידות הנתון קטן עץ
ויש  המגירה. ברזל את מותח והוא האמה, על ומונח החבל

יותר. או סניפים שני אותם 109)נותנים שמפרקים מפני
בברזל  תמיד קבועים היד בתי אבל מלאכה, בשעת שלא

מתכת. משמשי עץ כלי והם עץ 110)המגירה, מסגרת
הגדולה  המגירה ברזל נתון ובאמצעה ומרובעת, גדולה

עמ  על המונחות עבות קורות בה לנסר שגוזרים כדי ודים.
או  הקורה גבי על למעלה אחד אדם עומד זו, במגירה
המלבן  את ומושכים הארץ, על עומד והשני העמוד,

בזקיפה. בו מחובר שהברזל

.ÂËLaÎÓ111L¯Á ÏL112ÁÓ¯‰ ‡ÓËpL113,BaL «¿≈∆»»∆ƒ¿»»…«∆
‰¯‚Ó .¯B‰Ë Y LaÎna Ú‚Bp‰114Ú‚Bp‰ ,‡ÓËpL «≈«««¿≈»¿≈»∆ƒ¿»«≈«

.¯eaÁ dÈ‡L ,¯B‰Ë Y ÂÈÏÚ ‰ÙeÙÏ ‡È‰L ˙ÈËLwa««¿»ƒ∆ƒ¿»»»»∆≈»ƒ
dnÚ CeLÓ ıÁ‰Â ‰Áe˙Ó ‰˙È‰L ˙L˜115‡ÓËÂ ∆∆∆»¿»¿»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰Lk elÙ‡Â ,¯B‰Ë Y ˙Lw·e ¯˙ia Ú‚Bp‰ ,ıÁ‰«≈«≈««∆∆«∆∆»«¬ƒ¿∆ƒ
˙eLÈ‡‰ ˙„BˆÓ ÔÎÂ .‰Áe˙Ó116dlL ıÁ‰ ‡ÓËpL ¿»¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«≈∆»

ÔÎÂ .‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡ ,‰„Bˆn‰ ˙‡ÓË ‡Ï Y117 …ƒ¿≈«¿»¬ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
˙ÎqÓ118‰ÎeÒ119Ú‚Bp‰ :‚È¯‡‰ ˙ÚLa ˙‡ÓËpL «∆∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ«≈«

ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰ „·ka120ÌÈ¯È·e ,121ÒB¯Èw·e122, «…∆»∆¿¿««¿«ƒƒ«≈
ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L ËeÁ·e123‰¯ÈÚ·e ,124BÈ‡L «∆∆¡ƒ««≈«¿»»»ƒ»∆≈

d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú125¯eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL ,¯B‰Ë Y »ƒ¿«¬ƒ»»∆»≈≈»ƒ
˙Îqn‰ LÙa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;„‚aÏ126È˙M·e , «∆∆¬»«≈«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰127ÏÙk·e ,128,ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L »≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈«¿»»
ÈÚ·ed¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰¯129el‡ ÏkL ,‡ÓË Y »ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»≈

.„‚aÏ ÔÈ¯eaÁƒƒ«∆∆

הנסרים 112)שם.111) את במכבש נותן הנגר נגר.
ליישרם. כדי חלקי 113)העקומים שני את המהדק הברזל

שם:114)המכבש. רבינו ומפרש "קשתנית", במשנתנו
שיש  ונראה שנוקב". בעת עליו ידו שאוחז המקבת "קשת
כאן  וגם "המקבת". במקום "המנקבת" ולגרוס: שם להגיה

"מגירה". במקום "מנקבת" לגרוס נתון 115)רצוי החץ
וקצהו  הקשת) קצות שתי את המחבר (החבל היתר על
מקומו. מלעזוב המעכבו באופן הקשת עץ על מונח התחתון

ותבואה,116) ירקות שרשי מכרסם והוא עיוור, עכבר מין
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קיד כלים קיד הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

את  ההורג חץ בה שיש מיוחדת במלכודת אותו וצדים
מ"א.117)האישות. פכ"א האריגה.118)שם כלי

לאריגה.119) העומדים החוטים עליה כלי 120)שכרוכים
קורות  משתי מורכב כיום) המקובלת בשפה ("נול" האריגה
אותו  המחברים השתי חוטי כרוכים העליון שעל עגולות,
"כובד". נקראות כבדות שהן מפני התחתון, עם

הקנים.121) על הארוגים מכים 122)החוטים שבו מסרק
להרקם. כדי הערב חוטי לתת 123)על ארגמן אורגי דרך

כדי  פשוטים, צמר חוטי ביניהם) – אומרים (ויש עליהם
את  (או האריגה את וכשגומרים היקר, הארגמן על להגן

אותם. מעבירים משפת 124)הריקום) היוצאים החוטים
בבגד.125)הבגד. אותם לארוג האורג של בדעתו שאין
הידקם 126) לא אבל לשתי, כבר שהוכנסו הערב, חוטי

לאריג. הכובד 127)עדיין בין הנמצאים השתי חוטי
והתחתון. החוט 128)העליון ארגמן. גבי על כפול חוט

ארגמן. חוטי ירקמו שבה ליריעה מחובר הכפול
בבגד.129) יארגם שהאורג הבגד משפת היוצאים חוטים

.ÊËÚ‚Bp‰130‰ÓÈ‡‰ ÏÚL ¯Óva131‰ÈÂL‡·e132Y «≈««∆∆∆«»ƒ»»«¿»»
‰wta Ú‚Bp‰ .¯B‰Ë133dÚ¯t ‡lL „Ú :134‡ÓË Y135; »«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈

dÚ¯tMÓ136¯B‰Ë Y137. ƒ∆¿»»»

עליו,131)שם.130) כרוך טווי הבלתי שהצמר מקל
חוטים. טווים המטווה 132)וממנו עליו אשר הכוש

(רבינו  לבגד מחוברים אלה צמר וחוטי בו, שירקמו
לכרוך  כן גם עשויה שאשויה מפרש הברטנורא בפירושו).
אימה. מתבנית אחרת ותבניתה לטוותו, כדי צמר עליה

כעין 133) שנעשה עד המטווה עליו שכורכים קטן כוש
המכפה 134)כדור. מטווה הכוש על שנשאר זמן כל
(ויש 135)אותו. הכוש נטמא בצמר טומאה נגעה אם

הכרוך  בצמר הנוגע נטמא טמא, הכוש היה אם מפרשים:
בכוש). נגע כאילו לאוויר.136)עליו מגולה הכוש כשעץ

להיפך.137) וכן הכוש, נטמא לא – בצמר טומאה נגעה אם

.ÊÈËeÁ‰138BÏÈM‰L139ÈMÓ ¯eL˜ elÙ‡ ,ËÁÓÏ «∆ƒƒ¿««¬ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ„„ˆ140¯eaÁ BÈ‡ Y141ËeÁ‰ Y „‚aÏ BÒÈÎ‰ . ¿»ƒ≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«

„‚aÏ ¯eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â ,„‚aÏ ¯eaÁ142ËeÁ‰ ÔÈ‡Â . ƒ«∆∆¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«
Y ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ ¯eaÁ BlkÀƒ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»

¯eaÁ143ËeÁ‰ .¯eaÁ BÈ‡ Y ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ; ƒ∆≈¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«
„‚a‰ ÔÓ L¯tL144¯eaÁ Blk Y ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,145. ∆≈«ƒ«∆∆¬ƒ≈»«»Àƒ

Ò¯Áa ¯eLwL Ï·Á146Blk Y ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ , ∆∆∆»¿∆∆¬ƒ≈»«»À
¯eaÁ147Ba ¯L˜ .148ÌÈÙÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ Y „Á‡ Ï·Á149 ƒ»«∆∆∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ ,¯eaÁ150‡e‰L Ï·Á‰ . ƒƒ«∆∆¿«≈ƒ«∆∆∆
¯eaÁ BÈ‡ Y ‰t˜a ¯eL˜151¯Ùz Ôk Ì‡ ‡l‡ ,152. »¿À»≈ƒ∆»ƒ≈»«

ה"ב.138) פ"ט בבאֿמציעא כלים צ"ל 139)תוספתא,
לאוזן  החוט הכניס פירוש, בתוספתא). (הגר"א שהשחילו

שאינם 140)המחט. עבים קשרים עשה החוט ראשי בשני
המחט. אוזן דרך נטמא 141)עוברים לא – בחוט נגע ואם

זה  החוט ראשי שני קשר אם והואֿהדין להיפך. וכן המחט,
המחט 142)לזה. ואת בבגד, יישאר שהחוט משום

שהבגד 143)יוציאו. התפירה אורך לכל שהכוונה נראה
אחת  פעם בבגד המחט את העביר אם ואפילו לה, צריך

החוט.144)בלבד. ויצא התפירה מתקבל 145)נפרמה
כצורך  נידון ולכן החוט, באותו ויתפור שיחזור הדעת על
נפסק  לא מחובר, כבר שהיה מכיון טעם: ועוד התפירה.

לגמרי. ניתק שלא זמן כל מתחת 146)חיבורו קשור
לחוץ. הבולטת מים 147)לשפתו להעלות בו משתמשים

הבור. בחרס.148)מן הקשור הכלי,149)בחבל בכיוון
הראשון. החבל כשאינו 150)היינו להתירו, שקל מפני

כלֿכך. ארוך לחבל קלועה 151)צריך בקופה מדובר
ונופל. לפעמים מתחלק והחבל עצים, ראה 152)בענפי

ה"ב. למעלה

âטבת ט"ז שני âיום
íéøOòå ãçà ÷øt1 ¤¤¤¨§¤§¦

אלו 1) על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר
הוא  מאימתי המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים.
יוצא  ומזרן מדרס טמאה שהיא מיטה ודין לטומאה. חיבור
מידרס  טמאה שהיתה כרע וכו'. טפחים עשרה עד ממנה

וכו'. למיטה וחיברה

.‡ÔÈËeÁ‰2‚È¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰3‰ÚÈ¯È‰ ˙lÁ˙aLÂ «ƒ«¿ƒƒ»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
Ô¯eÚL ‰nk ,ÔÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,dÙBÒaLÂ4ÏL ? ¿∆¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ«»ƒ»∆

ÔÈ¯„eÒ ÏLÂ ÔÈ„Ò5ÛÈÚˆ ÏLÂ6L‡¯ ÏL ÔBÈÏt ÏLÂ7 »ƒ¿∆»ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒ¿∆…
˙BÚaˆ‡ LL Y8Úe¯˜ ‡e‰L ˜eÏÁ ÏLÂ ;9B˙lÁzÓ ≈∆¿»¿∆»∆»«ƒ¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈˆa˜Ó B˙B‡ ÔÈL·BlL ¯Á‡Â BÙBÒ „ÚÂ¿«¿««∆¿ƒ¿«¿ƒ
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÂÈËeÁ ¯eÚL Y ˙B‡ÏeÏa10ÒB‚q‰ .11 ¿»ƒ»∆∆∆¿»«»

„È„¯‰Â12˙Èlh‰Â13ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL Y ¿»¿ƒ¿««ƒ»∆¿»¿»«»≈«
„‚a‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ Y el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈«≈«»««ƒ∆«∆∆

Ò¯„Óa ‡ÓË14,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙B‡ÓË ¯‡La B‡ »≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿¿≈»ƒ«
.¯B‰Ë „‚a‰L Y ¯˙ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»«»≈∆«∆∆»

א.2) משנה כ"ט, פרק יוצאות 3)כלים האריג מצידי
נארגו. שלא חוטים כחיבור 4)שאריות נידונים שיהיו

והכתפיים.5)לאריג. הראש לעטיפת גדולה מטפחת
וקטנה.6) דקה בראשו.7)מטפחת מחודד כובע מין
וכן 8) נטמאו, בבגד טומאה נגעה ואם הבגד עם חיבור הן

חיבור. אינו זה משיעור למעלה הנימין חלק אבל להיפך.
מאחוריו.9) יותר 10)פתוח הם לקשירה שעשויים מפני

כך 11)ארוכים. להגיה ורצוי סגוס", "נימי כתוב במשנה
אותו  שלובשים מאוד, עב בגד הוא סגוס רבינו. בדברי גם
פניו. כל על בולטות קצרות וציציות הגשמים בימות

דק.12) רגיל.13)צעיף עליון לו 14)בגד והדומים זב
ועושה  עליהם דרס או ישב ששכב, הכלים את מטמאים
ודיניה  מדרס טומאת נקראת זו טומאה הטומאה. אב אותם

ומושב. משכב מטמאי בהלכות נתבארו

.·L‡¯ ÏL ‰tk‰ ÈÓÈ15ÔÈÁÈpnL ‰ÂÒn‰Â , ƒ≈«ƒ»∆…¿««¿∆∆«ƒƒ
ÌÈi·¯Ú‰16ÔÈÏ˜Ïw‰Â ,Ì‰Èt ÏÚ17ÔÓ ÔÈ¯eÊM‰ »«¿ƒƒ«¿≈∆¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ

‰„et‰Â ,¯ÚO‰18,B¯Oa ÏÚ Ì„‡‰ L·BlL «≈»¿«¿»∆≈»»»«¿»

ירם שני
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קטר

קטר

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

„Bb¯t‰Â ‰ÏÓO‰Â19BÓk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿«ƒ¿»¿««¿∆«ƒƒ««¿»ƒ¿
Ô‰L Ïk Ô‰ÈÓÈ Y ˙Î¯t20. »…∆ƒ≈∆»∆≈

זקינה.15) של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים כובע
לערביות.16) שהכוונה צמר.17)נראה של חגורה

והקולקין. שבזמננו.18)במשנה: גופייה מסך 19)כעין
חיבור.20)הפתח. – שהוא אורך כל

.‚˙Ï˜LÓ21ÁÙË ¯OÚ ÌÈL È¯‰ Y ˙‡ÓËpL22ÔÓ ƒ¿…∆∆ƒ¿»¬≈¿≈»»∆«ƒ
¯OÚ ÌÈLÏ ıeÁa Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ;dÏ ¯eaÁ dlL ËeÁ‰«∆»ƒ»¿»«≈«¿ƒ¿≈»»

ÌÈL¯Á ÏL ˙Ï˜LÓe .¯B‰Ë Y ÁÙË23¯OÚ ‰BÓL Y ∆«»ƒ¿…∆∆»»ƒ¿»»»
ÔÈ‡pa ÏLÂ ;ÁÙË24˙BcÓ ÏÚ ¯˙i‰Â .‰n‡ ÌÈMÓÁ Y ∆«¿∆«»ƒ¬ƒƒ«»¿«»≈«ƒ

BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡25.¯B‰Ë Y ≈««ƒ∆∆¿ƒ»

עופרת 21) חתיכת קשורה ובסופו ארוך חוט ג. משנה שם
על  זה ישר מונחים החומה נדבכי אם לבדוק בו ומשתמשים

זה. בניינים 22)גבי שעיסוקם לבנאים נקבע זה שיעור
עץ.23)קטנים. בתי שבונים מגדלים 24)נגרים בוני

לגזור 25)גבוהים. ולא שהוא כמו החוט את לקיים דעתו
המיותר. את

.„ÏL ˙BÏB˜LÓÏk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,ÔÈ¯iˆ ÏLÂ ÔÈ„iÒ ƒ¿∆«»ƒ¿∆«»ƒ¬ƒ¬Àƒ»
Ô‰L26ÔÈ‡ÓË Y27. ∆≈¿≈ƒ

ארכם.26) הגבלת במשקולת 27)ללא טומאה נגעה אם
החוט. כל נטמא –

.‰ÌÈÊ‡Ó ËeÁ28ÌÈ·‰Ê ÏL29ÒÏt ÏL ,30ÏLÂ , …¿«ƒ∆∆»ƒ∆∆∆¿∆
‰ÏB˙Â Ba Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ,·BË ÔÓb¯‡ ÈÏ˜BL¿≈«¿»»∆≈«≈¿∆

˙BÚaˆ‡ LÏL Y B„iÓ ÌÈÊ‡n‰31dlL ‰˜ .32 «…¿«ƒƒ»»∆¿»»∆∆»
‰ÈËeÁÂ33È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó ÈËeÁ .Ô‰L Ïk Y ¿∆»»∆≈≈…¿«ƒ∆¿≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÏL ˙BiLLÚ34‰LÏL Y ¬»ƒ∆«»¿«≈»∆¿»
.ÌÈÁÙË ¯OÚ ÌÈL Y ‰ÈËeÁÂ dlL ‰˜ .ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆∆»¿∆»¿≈»»¿»ƒ
.ÁÙË Y ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ÌÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ…¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¬≈»ƒ∆«
ÌÈÊ‡Ó ËeÁ .ÌÈÁÙË ‰ML Y ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡n‰ ‰¿̃≈«…¿«ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ…¿«ƒ

ÌÈ¯nˆ ÏL35‰˜ .ÌÈÁÙË Y ˙ÈÎeÎÊ ÈÏ˜BL ÏLÂ ∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿≈
ÏÚ ¯˙i‰Â .ÌÈÁÙË ‰ÚLz Y ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«»≈«

.¯eaÁ ÔÈ‡ Y el‡ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ≈≈»ƒ

כפות 28) ושתי מתכת או עץ של מקנה מורכבים יד מאזני
הלשון קשורות  מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים

בראש  הקשור בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת
זהב.29)המסגרת. המיוצר 30)מוכרי משובח בד מין

(הכהן  היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר
מנה). יב של פילוסין לובש אפשר 31)הגדול) קצר בחוט

להשתמש  רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר
יקרים. דברים כששוקלים קצר שכפות 32)בחוט

בו. קשורות לקנה.33)המאזניים הכפות את המחברים
בעין.34) עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
צמר.35) מוכרי

.Â˙Bhn‰ ÔÈ‚¯ÒnL Ï·Á‰36¯eaÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó «∆∆∆¿»¿ƒ«ƒ≈≈»«ƒ

ÌÈza ‰LÏL Ba ‚¯ÒiMÓ ?‰‡ÓËÏ37Ï·Áa Ú‚Bp‰Â . ¿À¿»ƒ∆¿»≈¿»»ƒ¿«≈««∆∆
¯Lw‰ ÔÓ38ÌÈÙÏÂ39„Ú :ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ .‡ÓË Y ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«∆∆¿««

˙BÚaˆ‡ LÏL40‡ÓË Y¯L˜ ÏL ÂÈÎ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ , »∆¿»»≈ƒ¿≈∆≈¿»»∆∆∆
Y ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁÂ ;‰hn‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿««ƒ»¿¿»∆¿»

B˜Òt elÙ‡L ,ÈÏk‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ,¯B‰Ë41ÔÈ‡ »∆≈¿…∆«¿ƒ∆¬ƒ¿»≈
¯z ¯Lw‰42. «∆∆ƒ»

וקולעים 36) המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים
החבלים  בין גדול ריווח עם (שבכה), סורג בתבנית אותם

חלונות. כל 37)כעין "בית". נקרא הקליעה של ריבוע כל
לחבלים. המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן

חבל 38) קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר
לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר

שנסרג.39) הקשר 40)לצד יינתק זה משיעור בפחות
המיטה. על השוכב זה.41)מכובד חלק חתך אם

תתקיים.42) והסריגה

.Ê‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ï·Á43ÛBÒ „Ú :‰‡ÓË ‡È‰L ∆∆«≈ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈»«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡44ÈÎ¯vÓ BÈ‡L ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ Y «¿»»¿»ƒ«≈«»∆≈ƒ»¿≈

ÌeÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰hn‰45‰MÓÁ ˙lÁzÓ ; «ƒ»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡ÓË Y ‰¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ46˙‡ Ba ÔÈÏBzL ÈtÓ , ¿«¬»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆

¯˙È ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë Y ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;˙Bhn‰«ƒ≈¬»»¿«»ƒ¿≈∆»≈
.‰hn‰ C¯ˆ ÏÚ«…∆«ƒ»

הסריגה.43) שנגמרה טפחים 44)אחר ה' "עד במשנה:
בתוספ  אולם אמרו טהור", א הלכה ט פרק מציעא בבא תא

הטפח  היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה
כאן  כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי,
אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". – טפחים ארבעה סוף "עד
כמותה. פסק ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

מהודק 45) קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
[ואולי  אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק
שלוש  אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה
הקודמים  בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות
להיפך. – כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר

טפחים.46) מארבעה שלמטה החלק אפילו החבל כל

.ÁÔÈÙÈwnL ‚È¯‡ ÏL Ë·‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰È¯·È‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,Ô¯ÊÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎ¯vÓ ‡e‰ È¯‰ Y ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
Ô¯ÊÓe .‰hn‰ ÈÎ¯vÓ BÈ‡ Y Ôk ÏÚ ¯˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰Ú·L epnÓ ¯‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

¯BÓÁÏ ˜·Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ Y ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק.47) קשר וקושרים המיטה סביב לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי את על 49)ולהדק להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי החמור על אותו

.ËÒ¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ Ô¯ÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ·‡ ‡e‰ È¯‰ Y ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»
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קטז כלים קטז הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

È¯‰ Y ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;Ò¯„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò¯„Ó ÚbÓk ‡e‰53Ò¯c .54‡ˆBi‰ Ô¯Ên‰ ÏÚ ·f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰¯OÚÓ56Ò¯„Ó dlk ‰hn‰ È¯‰ Y57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ58‰¯B‰Ë Y59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò¯„ÓÏ60Y ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Ce¯k ‡e‰L Ô¯ÊÓ ?„ˆÈk .¯eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ı¯L Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË Y ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב עליה ישב או הזב 51)ששכב כששכב
עליה. כרוך המזרן חלק היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק
אב  שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא

לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס" החלק

המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס אם
המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל

די  הקרובים שהמזרן,הטפחים פי על ואף הזב. כמדרס נם
למיטה  מחובר כשהוא – למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא

כמיטה. מן 58)דינו המרוחק במקום המזרן על דרס אם
טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל

הזב  נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס
בהלכות  [נתבאר לגמרי. טהור הוא הרי – המזרן ובין הזב
מאה  אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת
העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין
מן  כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה,
טומאה  לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר

חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו
חיבור. כולו – חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.ÈÔ¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ Ò¯„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰ Y ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò¯„Ó63BLÈ¯Ù‰ .64Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk Ò¯„Ó ‰hn‰ Y ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò¯„Ó ÚbÓ65‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ C¯ÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk Y Ô¯ÊÓ67‡È‰ Y BLÈ¯Ù‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰ Y Ô¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

·¯Ú ˙‡ÓË69,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ Y BLÈ¯Ù‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
Â¯B‰Ë Ô¯Ên‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב.62) במדרס שנטמאה שהוא 63)אחר מפני המזרן, גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס. על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה

ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה – למדרס שנטפל מפני
על  עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא – במיטה נגיעתו המת 66)ידי באוהל או במגע
טומאת  היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא

מדרס.67) בטומאת באב 68)כמו נוגע ככל אחד יום
שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא

כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה

.‡ÈÏk‰ Y ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â Ô¯ÊÓ ‰ÈÏÚ C¯kL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
Ú‚ .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË Y BL¯t .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«ƒ¿»≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«
Y eL¯t .·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Y Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ı¯L da»∆∆¿«≈»∆¿≈ƒÀ¿«∆∆≈¿

.·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«∆∆

.·ÈÚ¯k71Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L72‰hnÏ d¯aÁÂ73Y ∆«∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»
Ò¯„Ó dlk ‰hn‰74Ò¯„Ó ‰‡ÓË Ú¯k‰ Y ‰L¯t . «ƒ»À»ƒ¿»≈¿»«∆«¿≈»ƒ¿»

Ú¯k‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò¯„Ó ÚbÓ ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk¿∆»¿»¿«ƒ»««ƒ¿»¿≈ƒ»¿»«∆«
dlk ‰hn‰ Y ‰hnÏ d¯aÁÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»«ƒ»À»

dlL Ú¯ka ˙n‰ Ú‚ el‡k ,‰Ú·L ‰‡ÓË75Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»««≈«∆«∆»¿ƒ
‰hn‰ ÏÚ ‰f‰76dÏÏÎa Ú¯k‰Â ‰¯‰Ë Y77Ì‡Â . ƒ»««ƒ»»¬»¿«∆«ƒ¿»»¿ƒ

‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË Ú¯k‰ Y ‰Èf‰ Ì„˜ ‰L¯t≈¿»…∆«»»«∆«¿≈»À¿«ƒ¿»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk78Ú¯k‰ ‰˙È‰ . ¿∆»¿»¿«ƒ»¿≈»À¿«∆∆»¿»«∆«

˙‡ÓË ‡ÓË Ïk‰ Y ‰hnÏ d¯aÁÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿ƒ¿»«ƒ»«…»≈À¿«
‰hn‰Â ,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ Y ‰L¯t .·¯Ú∆∆≈¿»ƒ¿≈»À¿«∆∆¿«ƒ»
‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ ·¯Ú ˙‡ÓË ‡Óh‰ ÔÈ‡L .‰¯B‰Ë¿»∆≈«»≈À¿«∆∆ƒ«≈¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï…»»¿…≈ƒƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿

¯cÚÓ ÏL ÔMa ÔÈc‰ ÔÎÂ79Ck ¯Á‡Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿≈«ƒ«≈∆«¿≈∆ƒ¿»¿≈¿««»
.¯cÚnÏ B¯aÁƒ¿««¿≈

מיטה.71) של כשהייתה 72)רגל הזב עליה שדרס
למשנה). בפירושו (רבינו המיטה מן טהורה.73)מופרשת

זקוקה 74) כולה הרי המיטה, את מעמיד שהכרע מכיוון
זה  ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע
להתקיים  ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה

המזרן. בלי רב זמן בה לה 75)ולהשתמש המחובר
מת.76)כשנטמאה. מטומאת לטהרה כדי פרה אפר מי

הגורם 77) שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי על אף
המיטה. הזייה.78)לטומאת צריכה כלי 79)ואינה

כללו  לזריעה. ולהכשירה האדמה את לפורר בו שמשתמשים
שהכלי  טמא חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של
שהם  זמן כל הכלי כל על הטומאה עוברת – לו צריך
נטמא  אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים,
ונעשה  עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו מפני
לו  וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון.
אבל  הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת – טהור כלי
אינו  כלי שהרי לגמרי, לו המחובר הכלי נטהר כשפירש

לטומאה. בראשון במגע מתטמא
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קיז

קיז

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

íéøOòå íéðL ÷øt1 ¤¤§©¦§¤§¦
מת 1) ולטומאת למידרס להתטמא הבגד שיעור כמה יבאר

נטמא  ואם טומאה. לקבל הראוי בגד ודין טומאות. ולשאר
טהרתו. הוא מאימתי החלוק

.‡‰nk2ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ?‡nË˙‰Ï „‚a‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈¿»¿»ƒ«
Ò¯„ÓÏ Y ÌÈÁÙË ‰LÏL3LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏLÂ ; ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿»«»

ÏÏn‰ ÌÚ ˙BeÎÓ ˙BÚaˆ‡4B‡ ˙n‰ ˙‡ÓËÏ Y ∆¿»¿À»ƒ«¿»¿À¿««≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ¯‡LÏ5¯Óˆ È„‚·a ƒ¿»À¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Y ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ÌÈ„‚a Ï·‡ ;ÌÈzLÙeƒ¿ƒ¬»¿»ƒ∆¿»ƒƒ≈¿«¿ƒ
‰LÏL Ô‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»«À¿∆»ƒ≈»»»∆¿»
B‡ :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ«¿»¿»ƒ»≈∆∆¡«

„‚·6·e˙k‰ ‡aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7˙Ba¯Ï ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆»«»¿«
ÌÈ„‚a ¯‡La ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ
ÔÓ ÌÈÚ¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰‡ÓËÏ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒƒ

‚¯B‡‰ Ï·‡ ;ÌÈ„‚a‰8BÓˆÚ ÈÙa „‚a9Y ‡e‰L Ïk «¿»ƒ¬»»≈∆∆ƒ¿≈«¿»∆
Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰10, ¬≈∆¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰ ‡l‡ d˙B‡ Ïa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«≈»∆»»»¿ƒ¿»

מ"ב.2) פכ"ז החמורה,3)כלים הזב מדרס טומאת לקבל
בגד  ישירה. נגיעה בלי ואפילו שבעה, טומאת שמטמאה
ב). כו, (שבת למדרס ראוי אינו – הזה כשיעור בו שאין

כחכמים 4) שלוש. על לשלוש מצטרפת הכפולה, השפה
מ"ז. פכ"ח בו.5)בכלים שחזר אחר כרבא א. כז, שבת

מפשתן.6) או מצמר בתורה, האמור בגד המלה 7)סתם
ב.8)"או". סג, ראה 9)שם יותר. לארוג דעתו אין

הבגדים  בכל נאמר זה שדין נראה מניין. ד"ה שם תוספות
בלבד. ופשתים בצמר למדרס.10)ולא ראוי אינו שהרי

.·ÌÈ·Ú‰ ÌÈ„‚a‰11ÔÈËÓp‰Â ÔÈ„·l‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa12 «¿»ƒ∆»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿««»ƒ
ÔzLt È„‚a ÔB‚k ,¯˙BÈa ÔÈk¯‰ ÌÈ„‚a‰ B‡ ,ÔÈLw‰«»ƒ«¿»ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

ÔzÁzÓ ‰‡¯ ¯Oa‰L ÌÈ¯ˆÓ ÏL13ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Y ∆ƒ¿«ƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ«¿»≈»¿«¿ƒ
,ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ú¯wa ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ¿∆«∆«¿»«¿»¿»ƒ

˙B‡ÓË ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa14. ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»À¿

מ"ח.11) פכ"ח ושמיכות.12)כלים עבים סדינים
שקופים.13) הם דקותם, מבד 14)מפני קטנות מטליות

לכלום. ראוי אינו ביותר, דק או ביותר גס

.‚Ïk15˙BÚÈÏw‰16„Á‡ ,ÌÈ„‚·k ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó »«¿ƒ¿«¿À¿»ƒ¿»ƒ∆»
ÛÈt Ô‡OÚÂ ÌÈËeÁ ÚÏBw‰17Ô‡OÚÂ Ô‚¯B‡‰ B‡ «≈«ƒ«¬»»ƒ»¿»«¬»»

Ë·‡18ÌÈ¯nv‰ ÔÈOBÚL ‰ÚÈÏwÓ ıeÁ ;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ««»ƒ
¯Óv‰ da ¯L˜Ï19‰¯B‰Ë ‡È‰L ,20ÚÏw‰ .21˙ÈaL ƒ¿…»«∆∆∆ƒ¿»«∆«∆≈
daL Ô·‡ Ïea˜22.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Y ¯BÚ B‡ ‚e¯‡ ƒ∆∆∆»»¿«∆∆À¿»

dlL Úaˆ‡ ˙Èa ˜ÒÙ23‰¯B‰Ë Y24[˙Èa] ˜ÒÙ . ƒ¿«≈∆¿«∆»¿»ƒ¿«≈
ÚÈ˜t‰25d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú Y „·Ïa dlL26. «¿ƒ«∆»ƒ¿«¬«ƒƒ¿À¿»»

˙B˙L¯‰Â ˙B¯BÓÎn‰27‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Y28Ì¯Á‰Â .29 «ƒ¿¿»¿»¿«¿ƒÀ¿»¿«≈∆
BËeÊ ÈtÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó Y30d˙B‡ ÈÈÚL ÈtÓ , ¿«≈À¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆≈≈»

„‚a ‰OBÚ‰ .„‚·k ‡È‰ È¯‰Â ¯˙BÈa ÔÈwc ‰Î·O‰31 «¿»»«ƒ¿≈«¬≈ƒ¿∆∆»∆∆∆
.‡nË˙Ó Y BËeÊ ÔÓ ;¯B‰Ë Y Ì¯Á‰ ÔÓƒ«≈∆»ƒƒ¿«≈

מ"ד.15) פ"ג כרשת.16)עדיות הקלועים דברים
מ"ט).17) פ"ט (כלאים ודקה צרה חגורה 18)חגורה

ארוג.19)רחבה. לא צמר שנקביה 20)חבילות מפני
אבנים 21)גסים. לזרוק פרימיטיבי נשק מ"ה. שם עדיות

גלית. עם במלחמתו זה בנשק השתמש דוד האויב. על
לקליעה.22) המוכנה האבן את בו שמניחים המקום
האבן.23) זריקת בשעת באצבעו הקולע אוחז שבו המקום

לקלוע. איֿאפשר זה, מקום מקבל 24)כשנפסק אינו
בשעת 25)טומאה. שניה ביד בו שאוחזים בקלע מקום
זה 26)קליעה. טומאה. לקבל ראויה היא עדיין כלומר,

הקליעה. את מעכב מ"ה.27)אינו פכ"ג ככל 28)כלים
עשויה 29)הקליעות. והיא דגים, לצוד מיוחדת רשת

ארוגים. ואינם בזה זה קשורים הרשת 30)מחוטים בשפת
לדגים. פתיון אוכל שם ושמים צר, ופיו כיס, כעין עושים

כבגד. ודינו "זוטו", נקרא זה מ"ט.31)כיס פכ"ח שם

.„˜eÏÁ ‰OÚ32˙¯nLÓ‰ ÔÓ33‰LÏL Ba LÈ Ì‡ , »»»ƒ«¿«∆∆ƒ≈¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó Y ‰LÏL ÏÚ34. «¿»¿«≈À¿»

ה"ג.32) ה פרק בתרא בבא כלים, מסננת 33)תוספתא
משקין. ממלאכתה 34)של בידיים שביטלה אףֿעלֿפי

חלוק. כדין טומאה מקבלת היא הראשונה,

.‰˙¯nLÓ35ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :‰˙ÏaL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆»¿»ƒ¿«∆∆≈≈
‰BL‡¯ ‰Î‡ÏÓ36.‰¯B‰Ë Y Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË Y ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

שם.35) יין.36)תוספתא לסנן

.Â˙BÁtËÓ37˙B¯iˆÓ‰ ÌÈ¯ÙÒ38ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Y ƒ¿¿¿»ƒ«¿À»≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË39Ô¯eiˆ È¯‰L ; À¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ»»∆¬≈ƒ»

Y ˙B¯iˆÓ ÔÈ‡LÂ .eOÚ ¯ÙÒ ÏÈ·LaL Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆«¬¿∆≈»¿À»
˙B‡ÓË ¯‡La ˙B‡nË˙Ó40Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ41, ƒ¿«¿ƒ¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
·LBÓe ·kLÓ ÔÈÚa e¯‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח, שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ. מת טומאת כגון

הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר

נגע 41)יד. ואם לגמרי, טהורות – בהן נגע וכשלא הזב,
מדרס  טומאת ולא מגע טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן

לישיבה 43)לזב.42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,
עליו  הזב, עליה ישב ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב משכב מהלכות בפ"ו

.Ê˙Òk45ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰ ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
ËBn‰46Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó Y47Y ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ; «ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡48. ≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ"ט.45) הכתף.46)שם על ילחץ לא שהמוט
עליו.47) יושב הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים
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קיח כלים קיח הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Á„‚a49˙B¯eˆÏ ÂÈÏÚ ·MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡ Y ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51Bz·LÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó Y53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ Y ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני

ציור. בלי שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ"ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי  שביטלן מפני נימוק: עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע. מחובר

.Ë˜eÏÁ56‰Î·Òk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
¯ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Y59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט.56) פכ"ח, שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות

כזה  חלוק ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי בפני
נקיה). לשון נוקט רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני

הליצן. של דעתו בטלה – כזה חלוק לובשים אינם האנשים

.È‰tk60¯Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ ¯B‰Ë Y ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò¯„Ó62˙B‡ÓË ¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙Ó Ï·‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ"ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני הספר את בה כיסה

א). מח, סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב לזב

ט). פ"ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,
שינוי  עלֿידי אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל

ה"י). פ"ח למעלה (ראה מעשה

.‡È‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65¯BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67¯eÚL68ÔÈ¯B‰Ë Y69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡ Y „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
Y ¯BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡¯ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»

·kLÓÏ Èe‡¯Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ"ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע השיעור
חמישה  – ועור שלושה, על שלושה – בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח.70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס. טומאת

.·È?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚¯‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚¯‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Y ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי 72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק רק המכסות נעליים ה"ב . פ"ו, מציעא

מאריג. עשויות

.‚ÈÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿
ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk Y ‰„BˆÓ¿»≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת
את  שתוחבים פירושו במחט" ו"הנארגים האריגה, בסוף

השתי. לתוך ומכניסים המחט, באוזן הערב חוט

.„È‰Î·Ò76ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯a ˙Ba‰ ˙BÁÈpnL ¿»»∆«ƒ«»¿»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰ÈtÓ d˙B‡ ˙BOÚÏ77„Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Y «¬»ƒƒ»≈»¿«∆∆À¿»«

d˙ÈÚ˜¯˜ ¯Ó‚iL78Y d˙ÈÚ˜¯wÓ dÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ; ∆ƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»ƒ»
dÒÈ·Le .‰Èt ˙‡ ¯Ó‚iL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡79 ≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ¿…∆ƒ»¿ƒ»

dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó80‰ÈËeÁÂ .81dÏ ¯eaÁ82 ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»¿∆»ƒ»
‡nËÏ83‡nË˙‰Ïe84. ¿«≈¿ƒ¿«≈

מ"י.76) פכ"ז, השבכה 78)משפתה.77)כלים סוף
הראש. לאמצע התפור 79)המגיע מוזהב או מצוייר בד

לנוי. הסבכה לסבכה.80)על מחוברת אינה אפילו
לראש.81) הסבכה את בה שקושרים כשהם 82)החוטים

ממנה. כחלק דינם לסבכה, טומאה 83)מחוברים נגעה אם
הסבכה. גם נטמאת – בסבכה.84)בהם טומאה כשנגעה

.ÂË‰Î·Ò85¯ÚO ·¯ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜pL ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆…¿«
.‰¯B‰Ë Y L‡¯‰»…¿»

שם.85)

.ÊË˜eÏÁ86„·Ï ÏL B‡ „‚a ÏL87¯È ÏL B‡88Y »∆∆∆∆∆∆∆¿»
ÂÈt ˙‡ ÁzÙiMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó89. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

‡ÓË Ì‡Â .BË˜ ÈÙÏ ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰«»¿ƒ»¿¿«»»¿ƒ»¿¿ƒƒ¿»
BÈ‡Â ‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó Y ˜eÏÁ‰∆»≈≈»«»√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈

‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ90Ba¯ Ba ¯izL . ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿«≈À
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú Y ‰ÏÚÓÏÓ91Y ‰hÓlÓ Ba¯ ; ƒ¿«¿»¬«ƒ¿À¿»Àƒ¿«»

¯B‰Ë Y ÂÈt ˙ÈaÓ Ú¯˜ Ì‡Â .¯B‰Ë92. »¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ»

ה"א.86) פ"ה בתרא בבא כלים, צמר 87)תוספתא
חזקות. דפיקות עלֿידי בתוספתא 88)שנתחבר גורסים יש

מעלים. או מעשבים עשוי רגיל נייר בית 89)"עור",
לארוג  היה דרכם הראש. את בו שמכניסים המקום הצואר,
הצואר. בית את ותיקנו פתחו ואחרֿכך החלוק, אורך כל את

לשימוש 90) ראוי שהוא ואףֿעלֿפי ללובשו, ראוי שאינו
ללבישה.91)אחר. שראוי לובש 92)מפני אדם אין

זה. במקום קרוע חלוק
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קיט

קיט

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.ÊÈ‰OBÚ‰93¯‡eˆÓ ¯B‚Á94„‚a ÏL95BcvÓe96ÏL »∆¬ƒ«»∆∆∆ƒƒ∆
ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Y ÔÈ„Ò97.ÂÈ˙B˙ÙO »ƒ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ¿»

ÔÈ„q‰ ÚˆÓ‡Óe „‚a‰ ÚˆÓ‡Ó e‰‡OÚ98BÈ‡ Y ¬»»≈∆¿««∆∆≈∆¿««»ƒ≈
ÈM‰ „vÓ ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó99. ¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ««≈ƒ

ה"ב.93) הגירסא 94)שם היא (כך מצידו צ"ל 
האחד 95)בתוספתא). שמצידו רחב, פס הבגד מן חתך

שפה. לו מצידו.96)יש או ויעשה 97)פירוש, יתפור
שפה.98)שפה. בלי החגור צידי גם 99)ושני פירוש,

סדין  של "ומצידו וגורס: מגיה איש' [ה'חזון השני. הצד את
ומאמצע  הבגד מאמצע עשאהו השני. מצד שימלול עד . . .
ופירוש  שפתותיו", שימלול עד טומאה מקבל אינו הסדין,
מקבל  ואינו אחת שפה יש מצידו, ברור: זו מתוקנת גירסא
ואם  שפה, לו שאין השני הצד את גם שימלול עד טומאה
– שפה בלי הם האבנט צידי שני הרי הבגד, מאמצע עשה
וכתב  רבינו דייק ולכן הצדדים, שני למלול צריך
על  מאוד מתקבל זה תיקון רבים. בלשון "שפתותיו"

הדעת].

.ÁÈ¯B‚Á100ÂÈ„„ˆ eÏaL101Y ˙Ói˜ B˙ÈÚˆÓ‡Â ¬∆»¿»»¿∆¿»ƒ«∆∆
‡ÓË102. »≈

ר'102)השפות.101)שם.100) משום שם בתוספתא
פירוש, חגור". שירי משום "טמא גמליאל בן שמעון
אבל  שפתותיו, שימלול עד בגד חשוב אינו בתחילתו
כל  נפקעת זו אין – טומאה קבלת תורת עליו וירדה כשמלל

בשייריה. להשתמש שאפשר זמן

.ËÈ‰ÙO103da ¯bÁÏ dÈ˜˙‰Â „‚a‰ ÔÓ ‰L¯tL »»∆≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»«¿…»
Ë·‡k ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Y ÂÈ˙Ó ˙‡104. ∆»¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

רחבה.104)שם.103) לא חגורה

.Î˙ÈlË105·¯ eÈ‰ Ì‡ :‰˙ÏaL ÈÚ ÏL‰È˙B˙ÙO «ƒ∆»ƒ∆»¿»ƒ»…ƒ¿∆»
LÏL da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓi˜106LÏL ÏÚ «»««ƒ∆≈»»«»

‡È¯a107‰È˙B˙ÙO ÔÈ‡ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ Y »ƒ¬≈¿«∆∆À¿»≈ƒ¿∆»
Y ‡È¯·e ˜ÊÁ LÏL ÏÚ LÏL da LÈ Ì‡ :˙BÓi«̃»ƒ≈»»«»»»»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Y Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»¿≈

ÌÈiÚ È„‚a ¯‡L108. ¿»ƒ¿≈¬ƒƒ

ה"א.105) פ"ו אצבעות.106)שם שלא 107)שלוש
שכאלה 108)בלו. בגדים בשיירי גם משתמשים עניים

ח). פכ"ח, כלים משנה (ראה

.‡Î˙BiÏËÓ109‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L110Y ‰LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»∆¿»«¿»
‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡111ÔÈÎ‰Â Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .112 ≈»¿«¿À¿»¿ƒƒ≈¬≈∆∆¡ƒ»

;LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰iL „Ú ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó Y¿«¿À¿»«∆ƒ¿»ƒ»«»
ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ÏkL∆»»ƒ»«»≈¿«≈À¿»¿»

BÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡Â113. ¿««ƒ∆¡ƒ

מבגד.109) קרועות חתיכות א. צד, טפחים.110)זבחים
ופשתים 111) צמר אבל בגדים, מיני בשאר שהמדובר נראה

הוא  וזה הכינם. לא אפילו שלוש, על בשלוש מתטמאים

למעלה  רבינו שכתב ופשתים, לצמר מינים שאר בין ההבדל
א. בהן.112)בהלכה להשתמש אותן זה 113)הכין כל

אם  אבל גדול, מבגד קרועה חתיכה היינו במטלית, נאמר
בשאר  אפילו מיטמא – קטן בגד לשם מלכתחילה ארגו

א. בהלכה למעלה כנאמר מינים,

.·Î˙BÁt114˜˜ÙÏ BÈ˜˙‰L ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ »ƒ¿»«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿…
ıÁ¯n‰ ˙‡ Ba115‰¯„w‰ ˙‡ Ba ¯ÚÏe116Ba Áp˜Ïe ∆«∆¿»¿«≈∆«¿≈»¿«≈«

ÌÈÁ¯‰ ˙‡117Y ‰tL‡a BÎÈÏL‰ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»≈«ƒ¿«≈»≈ƒƒ¿ƒ»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡118È¯BÁ‡ BÁÈp‰ B‡ „B‚n· B‡Ïz ; ≈¿«≈À¿»¿»«»ƒƒ¬≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÂÈ„‚a CB˙a BÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ Y ˙Ïc‰«∆∆¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿¿»»«¬«ƒ
˙‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Óe ,BÏˆ‡ ·eLÁ ‡e‰»∆¿¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«

ÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡e‰ È¯‰L ,Ò¯„Ó.ÌÈÁ ƒ¿»∆¬≈»ƒ¿»¿»ƒ

ב.114) פכ"ח כלים החור 115)משנה את לסתום
חומו. יצא שלא כדי המרחץ, בית לטלטל 116)שבכותל

החמה. הקדירה והקמח.117)את האבק מן לנקותו
דברי 118) טמא, – מוכן שאינו בין מוכן בין אמרו: במשנה

מן  שאינו בין המוכן מן בין אומר: יהושע ר' אליעזר. ר'
שלא  טמא, – המוכן מן אומר: עקיבא ר' טהור. – המוכן
"זרקו  ב: כט, בשבת עולא ופירש טהור". – המוכן מן
הכל  דבר – בקופסא הניחו טהור; הכל דברי – לאשפה
שהניחו  או (ביתד) במגוד שתלאו אלא נחלקו לא טמא;
יהושע  ור' בשניהם, מטמא אליעזר ר' וכו'". הדלת לאחורי
באחורי  ומטהר ביתד, בתלאו מטמא עקיבא ור' מטהר,
אליעזר  כר' פסק שרבינו מאוד מתפלא ובכסףֿמשנה הדלת.
שהרי  הפליאה, וגדולה עקיבא. ור' יהושע ר' דעת נגד
ולא  אליעזר, כר' הלכה ואין בפירוש: כתב למשנה בפירושו

זו. לתמיהה יישוב מצאתי

.‚Î‰LÏL119Ì‡ :‰tL‡a CÏLÓ ‰È‰L ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆»»À¿»»«¿»ƒ
‡È¯a ‰È‰120Òb ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ Ba ¯¯ˆÏ È„k121‡ÏÂ »»»ƒ¿≈ƒ¿……«««∆««¿…

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ Y Ú¯wÈ122BÈ‡ Y Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»≈¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»≈
ÏÚ Û‡ ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬»ƒ»»««ƒƒ»»»ƒ««
Ba ¯¯Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ¯¯ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈

.Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ Y ‡È¯a ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»

מי"א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי לוותר אדם של דרכו אין

בריא  – "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני  משמע, מלח", צורר או בריא או – בבית מלח, וצורר
לצרור  יכול ב. בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח הראשונה בבבא

.„Î‰LÏL123eÏc·‰ ‡ÏÂ Ú¯˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ ·LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚ¯w‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ Y ‡qka B¯Oa124‰Ê È¯‰ Y Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»
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קכ כלים קכ הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מי"ב.123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי, נחלק כאילו
מזה. זה

.‰ÎLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ ¯L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ Y «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב חוט נכנס נכונה, באריגה

יחד, ערב חוטי שני היו ואם גביו, על והשני השתי, חוט
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני  אלא מטהר אינו אחד בחוט קשר כי לקשר, גם נמשכת
אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני לזה זה סמוכים קשרים

עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.ÂÎLÏL128Y ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰¯B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Y d¯ÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙¯ÊÁ‰Â dz¯‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰·BË ˙È¯B‰Ê ÏLÂ ÔÓb¯‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰·eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Y ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני 129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו
בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת

.ÊÎLÏL131¯ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»
‰¯B‰Ë Y dÓˆÚ ÈÙa ¯eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï·‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ

˙BÓk ‡e‰ È¯‰ Y ¯ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿
‰È‰L134Ò¯„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa ¯eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ Y BÓˆÚ136¯Ùz‰ È¯‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆
‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ"א.131) פכ"ח וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה
למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב אם

גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב"ד מדרס. לטומאת
שאמרו  ומה לישיבה. ראוי אינו שכדור מפני כאן, אין

טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:
מדרס, טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס. בטומאת זו בבא גם מפרש
[והראב"ד  מיתטמא – שלוש על בשלוש שמטמאות

שהיא]. טומאה מכל טהור מפרש ופחות 137)לשיטתו
על  בשלושה והמדובר למדרס. ראוי אינו זה, משיעור
מחוץ  טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם, שלושה

מדרס. מטמא – לתפר

ìL ÷øtíéøOòå äL1 ¤¤§¨§¤§¦
שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר

בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או

שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס
או  פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה

.‡ıtn‰2ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ
Ûeq‰ ÔÓe ÌÈÏ·Á‰3‡Ób‰ ÔÓe4ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬»ƒƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk ÏÏÎa ıtn‰5ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ««»ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈
·e˙k‰ ‰a¯ È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈc Ò¯„Óa ‡e‰ ‡nË˙Ó6 ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»
ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ ·kLÓÏ Èe‡¯ ‰ÊÂ ,'·kLn‰ Ïk'»«ƒ¿»¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈

˙Óa ‡nË˙Ó7Ô‰È¯·cÓ ˙B‡ÓË ¯‡L·e8ÏÎk , ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»
e¯‡aL BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt9ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .10: ¿≈¿≈≈¿∆≈«¿¿∆¿»»

.˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó Y Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

מ"י.2) פכ"ד הנהרות.3)כלים שפת על הגדלים קנים
חזק.4) עשב בספר 5)מין וכן וֿלב, לא טו, ויקרא בספר

ומפץ  טומאה, לענין שונים כלים מיני נמנו – כ לא, במדבר
נמנה. ב.6)לא פד, שם 8)שם.7)שבת למדו

הנלמדים  שדברים פעמים, כמה כבר נתבאר מקלֿוחומר.
רבינו  בפי לפעמים מוגדרים בהן, נדרשת שהתורה במידות

סופרים". "מדברי או ה"י 9)"מדבריהם" פ"א למעלה
מטמא 10)וי"ג. מידרס, המטמא "כל א: מט, נדה משנה,

מת". טמא

.·e¯‡a ¯·k11LÏL ÏÚ LÏLa ‡nË˙Ó „‚a‰L , ¿»≈«¿∆«∆∆ƒ¿«≈¿»«»
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL·e ,˙B‡ÓË ¯‡La e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿»À¿ƒ¿»¿»ƒ«

.Ò¯„ÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒ¿»

להלכות 11) הקדמה מעין משמשת זו הלכה ה"א. פכ"ב
גם  נמשכים שם שייאמרו שהדינים להודיענו, הבאות,

הבגד. לשיעורי

.‚˜O‰12ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯eÚL Y13‰Úa¯‡ ÏÚ ««ƒ«¿»»¿»ƒ««¿»»
‰ML Y ıtn‰ ;‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ Y ¯BÚ‰ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»««»ƒ»
˙BÁÙe .˙B‡Óh‰ ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa .‰ML ÏÚ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»«À¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë Y el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓƒ«ƒƒ»≈¿ƒƒ¿«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14Ï·‡ ;‰ek ‡Ïa Ú¯˜pL Ô‰Ó „Á‡ Ú¯˜a ¬ƒ¿∆«∆»≈∆∆ƒ¿«¿…«»»¬»
‰eÎa ıˆBw‰15ÏÚ ÁÙË elÙ‡ ıˆ˜Â·LBÓÏ ÁÙË «≈¿«»»¿»«¬ƒ∆««∆«¿»

·kLÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL B‡16Y ¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰17ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰L ÔÈa , ¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆»»«∆««

B‡ ¯BÚ B‡ ˜O B‡ „‚a ‰LÏM‰ B‡ ıvwL ÁÙË∆«∆ƒ≈«¿»∆∆«
‰ÊÈÁ‡Ï Ô‰Ó „Á‡Ó Úv˜Ó‰ ÔÎÂ .ıtÓ18ÊÁ‡iL È„k «»¿≈«¿«≈«≈∆»≈∆«¬ƒ»¿≈∆…«

e˜BfÈ ‡lL ÌÈ‡z ÈˆˆB˜ ÔÈOBÚL C¯„k ,B„Èa Ba¿»¿∆∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ∆…ƒ
‡e‰L ÏÎa ‡ÓË ‰Ê È¯‰ Y Ô‰È˙BÚaˆ‡19‡lL ‡e‰Â . ∆¿¿≈∆¬≈∆»≈¿»∆¿∆…

LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰È20LÏMÓ ˙BÁt ÏkL , ƒ¿∆»ƒ»«»∆»»ƒ»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ˙BÚaˆ‡∆¿»»ƒ¿

מ"ב.12) פכ"ז קשה 13)כלים והוא משיער , ארוג השק 
זה. משיעור בפחות למלאכתו ראוי ברייתא,14)ואינו

מ"ד). פכ"ז כלים משנה, (ראה א יח, כדי 15)מעילה
לו. רצוי לצורך שקצץ במטלית משמע,16)להשתמש
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קכא

קכא

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

או  למשכב עליו וחישב טפחים משלושה פחות קוצץ שאם
ראוי  שאינו מפני טומאה, מקבל אינו – למושב מטפח פחות

בדוחק. אפילו ובין 17)לכך משכב בין מידרס סתם
אבל  למעלה, שנאמרו מהשיעורים פחות אינו מושב,
היא  הרי – למידרס קטנה יותר חתיכה מייחד כשהאדם

מהשיעורים 19)שם.18)כמידרס. בפחות פירוש,
למעלה. שהוא",20)שנאמרו "בכל סתם כתוב בברייתא

על  משלוש פחות יהיה שלא עצמו מדעת הוסיף ורבינו
פירושו  – נקיבה בלשון שנאמר המספר שם [לזכור: שלוש.
פירושו  – זכר בלשון והנאמר אמות), (לפעמים אצבעות

טפחים].

.„¯aÁÓ‰21„‚a‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ÈL22˜O‰ ÔÓe23 «¿«≈¿≈¿»ƒƒ«∆∆ƒ««
ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL ,ÁÙË∆«¿»ƒ««¿∆»ƒ»«¿»»ƒ

È¯‰ Y ıtn‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰¯B‰Ë ‰Ê24ÔÓ »¿∆»ƒ««»¬≈∆»ƒ
Ò¯„n‰25ıtn‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ¯aÁ Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒƒ≈¬ƒ»¿»ƒƒ««»

,˜O‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰ ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»«¿»»ƒ»¿∆»ƒ««
‡ÓË ‰Ê È¯‰ Y „‚a‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ««¿∆»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

Ò¯„Ó26¯eÓÁa B¯eÚL ÌÈÏL‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿»∆«¿»…∆ƒ¿ƒƒ∆»
epnÓ27.¯B‰Ë Y Ïw‰ ÔÓ ;‡ÓË Y ƒ∆»≈ƒ««»

מ"ג.21) פכ"ז, כלים בשלושה 22)משנה, מידרס המטמא
טפחים.23)טפחים. שלושה יש וביחד בארבעה, המטמא

הבגד 24) מן שניים דוגמא: מלא. שיעור בו אין שהרי
שליש  וחסר לטומאה הבגד משיעור שלישים שני עושים
רק  הוספת – השק מן אחד טפח מצרף וכשאתה אחד,
צירף  שאם מכאן, האחרים. בדינים וכן השיעור. רביעית
טומאה. מקבל – הבגד מן לשניים השק מן ושליש טפח
ישראל'). ('תפארת זו בהלכה האמורים הצירופים בכל וכן
מקום  לכאורה יש זו, הלכה שבסוף הכלל" "זה מלשון
אבל  ממנו, החמור את כלל משלים אינו שהקל לדייק,
משלים  שהבגד ולומר להפוך יש שהרי כך, לפרש איֿאפשר
לומר  גדול ודוחק ממנו. בחמור השלמה כאן ויש השק, את
אלא  ממנה הקטנה את משלימה אינה גדולה שחתיכה
בסדר  רק שהמצטרפים הברטנורא, וכן הר"ש [כתב להיפך.
עם  ועור עור עם שק שק, עם בגד – היינו במשנה, השנוי
דעת  וכן מפץ, עם שק או עור עם בגד לא אבל מפץ,
ותני, ד"ה ב יז, וסוכה הואיל, ד"ה א עו, שבת ה'תוספות'
רבינו  של מלשונו וגם א. יח, מעילה במשנה משמע וכן
מפני  מנמק, והר"ש דעתו. גילה לא וכאן שם, בפירושו
כל  אצל דעתו ובטלה כך, לחבר אנשים של דרכם שאין

כאן)]. משנהֿלמלך (ראה אין 25)אדם ומפץ, עור בשק
אחרות  לטומאות מידרס טומאת בין בשיעורם הבדל כל
הכוונה  המידרס", מן "טהור כאן שכתב ומה ה"ג). (למעלה
אחרות  בטומאות שמטמא העור, מן ואחד הבגד מן לשניים
השק. מן להשלמה צריך ואינו אצבעות, בשלוש

מטפח 26) הטומאה את מקרב יותר הבגד מן הטפח שהרי
השק. מן וזה 27)החסר חמור, נקרא – קטן ששיעורו דבר

קל. הוא – גדול יותר ששיעורו

.‰ÈÈBÏa28‰¯·Îe ‰Ù29ÔÈ˜˙‰L30Y ‰·ÈLÈÏ ¿≈»»¿»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»

Ìˆv˜iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë31¯Á‡Â ¿ƒ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆¿«¿≈¿««
ıtÓk eÈ‰È Ck32. »ƒ¿¿«»

מ"ה.28) פכ"ז משמע 29)כלים כך שלהן. לרשת הכוונה
מפרשים  (ויש למשנתנו בפירושו רבינו של מלשונו

לדפנות). הישיבה.30)שהכוונה את להקל קל תיקון עשה
הדפנות.31) מן או 32)יפרידן מגמי עשויה ברשת מדובר

ולמה  בפירושו). (רבינו כשק דינה – משיער היא ואם מעץ,
כמו  טומאה, לה להוריד מועילה עצמה המחשבה אין
לידי  יורדין הכלים "כל מ"ט: כלים ממס' בפ"ה ששנינו
שלא  מפני ה"ו), פ"ח למעלה (ראה במחשבה" טומאתן
מעשה, מחוסר שאינו בדבר אלא מועילה, מחשבה אמרו
שאיֿ מעשה, מחוסר וכאן לישיבה. ראויות שתהיינה כדי
כלים  יוםֿטוב' ('תוספות קציצה בלי עליה לשבת אפשר
ביאור  מוסיף מ"ד פ"כ ישראל' וב'תפארת מ"ז). פי"ב
אחר  לתשמיש מיוחדות היו והכברה שהנפה מכיוון ואומר,
אלא  מספיקה מחשבה אין תשמיש, אותו מתורת ובטלו

אחר. לתשמיש המכשירן ממש מעשה צריך

.Â˜eÏÁ33„Ú Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ Y ÔË˜ ÏL »∆»»≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»«
‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ,¯eÚMk Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ«¿»

ÌÈÁÙË34ÏeÙk „cÓÂ .35B˙i¯·k ,36el‡Â .37ÔÈ„cÓ ¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈLÈaÏnL ÌÈ„‚a :ÔÈÏeÙk¿ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»«»«¿«ƒ¿«
ÏL ÒÈk‰Â Ú·Bk‰Â ÌÈÒÎn‰Â L‡¯‰ ˙‡Â ÌÈ˜BM‰««ƒ¿∆»…¿«ƒ¿»«ƒ¿««¿«ƒ∆

‡„et38‰ÙO‰ ÏÚ d‡ÏzL ˙ÈÏËÓe .39‰ËeLt Ì‡ , ¿»«¿ƒ∆¿»»««»»ƒ¿»
.‰ÏeÙk ˙„cÓ Y ‰ÏeÙk Ì‡Â ,‰ËeLt ˙„cÓ Yƒ¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»

מתטמא 34)שם.33) אינו שלם, בגד שהוא ואע"פ
משיעורו. ואם 35)בפחות תפור, כשהוא שהוא כמו

שלושה. על ששה בו יהיה לאורכו אותו תחתוך
לתשמישו.36) וראוי שלם מ"ו.37)כשהוא שם
כיסים.38) בו ויש ממש הגוף על שלובשים מאוד רחב אזור
כדי 39) הבגדים, שפת על מטלית תופרים יש הבגד. שפת

ייקרעו. שלא עליהם לשמור

.Ê„‚a‰40‰LÏL ÏÚ ‰LÏL ‚¯‡L41‡ÓËÂ «∆∆∆»«¿»«¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Óa42Blk Y „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆À
Ò¯„Ó43B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .44ÔÓ ¯‰Ë Y ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ

Ò¯„n‰45Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,46ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ¿»¬»»≈««ƒ¿»«¬≈ƒ
B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .Ò¯„Óa Ú‚pL ÈÏÎk47¯Á‡Â ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»¿««

ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk Y „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck»ƒ¿ƒ∆»«∆∆»«∆∆»≈««
Ò¯„Ó48„‚a ÔÎÂ .49ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba ‚¯‡pL ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«»∆¿»«

˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL50ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â »∆¿»¿ƒ¿»¿≈¿««»ƒ¿ƒ»»
˙Ó ‡ÓË Blk „‚a‰ Y „‚a‰ Ïk ˙‡51„Á‡ ËeÁ ÏË . ∆»«∆∆«∆∆À¿≈≈»«∆»

‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,˙Ó ‡ÓhÓ ¯‰Ë Y B˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈≈¬»»≈««¿≈
˙Ó52˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË . ≈»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆

Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .¯B‰Ë Ïk‰ Y „‚a‰ Ïk?¯B‰Ë53 »«∆∆«…»¿»»ƒ¿∆«…»
‰¯B‰Ë Y ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ LÏL :e¯Ó‡L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»∆ƒ¿«¬»¿»

ÌeÏkÓ54‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ï·‡ ;55Û‡ , ƒ¿¬»¿»«¿»∆ƒ¿«¬»«
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קכב כלים קכב הלכות - טהרה ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ Y Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯‰hL Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»
˙B‡Óh‰56. «À¿

מ"ז.40) מלא.41)שם בדיוק פירוש,42)מכוונים
מיותרת. "בית" האות מידרס. טומאת ראה 43)נטמא

פרטי  כל נתבארו ושם במזרן, דומה דין ה"י פכ"א למעלה
זו. חוט 44)הלכה הוציא והשלימו, הבגד שנטמא אחר

שלושה  על שלושה נתמעטו ובזה האריגה, מתחילת אחד
ההשלמה. לפני עצמם מכוח שנטמאו הראשונים

מחמת 45) שנטמאו הראשונים שלושה על שלושה שהרי
משלים, אינו שנטמא אחר שהוסיף ומה נתמעטו, – עצמם
שאינם  הראשונים השלושה מכוח באה שטומאתו משום

עכשיו. מטמא 46)קיימים ומגע במידרס, נגע שכולו מפני
אצבעות. ופקעה 47)בשלוש מידרס טומאת שנטמא אחר

מידרס. הבגד 48)טומאת על נשאר החוט את שנטל אחר
הראשון. כבגד דינה וההוספה מידרס, מגע טומאת

מ"ח.49) הבגד 50)שם ששיעור הטומאה, אב ונעשה
אצבעות. שלוש על שלוש הוא מת ההוספה 51)לטומאת
מידרס. בטומאת כמו העיקרי, כבגד התוספת 52)נידונית

בבגד  נגעה שהרי עצמה, מחמת מת טמא ממגע נטמאה
ממנה  הטומאה פקעה לא ולפיכך החוט, נטילת לפני הטמא
ומובן  הטומאה. אב שהיה הבגד ונתמעט החוט כשניטל

שהר  טמאות, הראשונות שלוש הטומאה שגם באב נגעו י
התוספת. עם טמא 53)ביחד שהכול אמרנו במידרס הלא

לפני 54)מגע? שלוש על משלוש הבגד נתמעט הרי וכאן
לגמרי. ונטהר – שלוש.55)שהשלימו על שלוש ונשאר

מידרס.56) מגע טומאת גם

.Á˙ÈÏËÓ57‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò¯„Ó ‡È‰L58ÏÚ B‡ «¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ ‰OÚ Y ¯BÚ‰59˙‡ LÈ¯Ù‰ . »«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆

˙ÈÏËn‰60eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡¯ ¯BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È¯‰ Y ««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿
dLÈ¯Ù‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰¯B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»

‰ÏËa61„‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .62˜O‰ ÏÚ B‡63‰OÚ Y »¿»¿»»««∆∆««««¬»
Ò¯„Ó Ïk‰64È¯‰ Y dLÈ¯Ù‰ .‰‡ÓË ·‡ Ïk‰ È¯‰Â , «…ƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯ ˜O‰ B‡ „‚a‰65,Ò¯„na Ú‚ È¯‰L , «∆∆««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»
ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡ ˙ÈÏËn‰Â¿««¿ƒ«À¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«

‚È¯‡‰66¯Ùz .67Áe¯Ó d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰ »»ƒ»«««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«
˙Á‡68Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe¯ È˙MÓ B‡69‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ Y ««ƒ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿…

È˙MÓ d¯Ùz .„·Ïa Ò¯„Ó ÚbÓ ‡l‡ ,·‡ Ïk‰ ‰OÚ«¬»«…»∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙BÁe¯70Ïk‰ ‰OÚÂ ,¯eaÁ ‡È‰ È¯‰ Y ¿«¬≈ƒƒ¿«¬»«…

·‡71. »

ה"ו.57) פכ"ח לגבי 59)סל.58)שם בטלה המטלית
הקופה  שהרי למושב, הראוי כלי מתורת ויצאה הקופה,
ונשאר  מידרס טומאת ממנה פקעה ולפיכך לכך, ראויה אינה
חוט  בניטל כמו מידרס מגע טומאת לה המחובר ועל עליה

הקודמת. העור.60)בהלכה מן או הקופה מן הפרידה
טומאתה.61) ופרחה מושב, מתורת בידיים ביטלה האדם

ואחרֿכך  מתחילתו אחד חוט שניטל לבגד דומה זה ואין
טומאת  טמא שהכול הקודמת בהלכה שאמרנו השלימו,

שאינו  דבר לגבי לגמרי מתבטלת שהמטלית מפני מגע,
כלי  תורת עליה ואין לגמרי נפסדה הרי וכשהפרידה מינה,
למושב, המטלית על חישב שאם וברור, בפירושו). (רבינו

(ר"ש). ולהבא מכאן מידרס טומאת שם.62)מקבלת
כמותה,63) ארוגים שהם מפני המטלית, מעין הם ושק בגד

ששק  יוסי כרבי פסק לגביהם. המטלית בטלה לא ולפיכך
שהוא  אףֿעלֿפי פשתים או צמר מטלית של כמינו נידון

עזים. משיער הבגד 64)עשוי כל עליו בהשלים כמו
ידי 65)שבה"ז. על עליו שנתפשטה מידרס, טומאת

מגע  טומאת אבל כשהפרישה, פקעה – במטלית חיבורו
ואינה  במידרס שנגע משום עצמו מצד לו באה מידרס

ההפרשה. עם מינה.66)נפקעת מ"ז.67)שהוא שם
המטלית.68) שני 69)של ונשארו כזה יוונית גימל

תפורים. בלתי מקבילים,70)רוחות צדדים בשני פירוש,
וצפון. דרום או ומערב מזרח תפורה 71)כגון מטלית

צדדים  כששני אבל לבגד, יפה מחוברת אינה גאם בצורת
היא  כאילו הבגד על מונחת המטלית תפורים, מקבילים

בה. דבוקה

.Ë‰LÏL72‰LÏL ÏÚ73Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Y ˜ÏÁ74‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ¯˜a ÔÈ‡Â , ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»

ÏÏk75Ï·‡ .‡ÓËpL ÈÏk È¯·Lk Ìp‰Â ,76„‚a77 ¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú¯˜Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»

˙BÚaˆ‡78‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Ú¯w‰ B˙B‡ Y ∆¿»«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈
‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈ¯t ˙ÚaL ;Ò¯„Ó ÚbÓ««ƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»

ÚbÓa79. ¿«»

מ"י.72) פכ"ז שפחות 74)מכוונים.73)שם מפני
כמה  נתבאר שכבר כמו למידרס, ראוי אינו טפחים משלושה

ואףֿעל75ֿ)פעמים. בהם. אין מידרס מגע טומאת אפילו
אצבעות. שלוש של שיעור מספיק מגע שלטומאת פי
פסק  שלושה. על בשלושה נגעו לא שהקרעים מפני והטעם,
על  מסתמך שרבינו [ונראה תנאֿקמא. דעת נגד יוסי כרבי
כפי  והכריע מאיר", רבי "דברי ב עב, בחולין שמצא הגירסא
ומדובר, יוסי]. כרבי הלכה יוסי, ורבי מאיר שרבי הכלל
טומאה  מקבל שאינו דבר שהיה כגון בבגד, נגע לא כשהזב
שתי  הבגד קיבל הרי נגע אם אבל הבגד, ובין בינו חוצץ
נשארה  הראשונה וכשפקעה מידרס, ומגע מידרס – טומאות

אלא). ד"ה שם (רש"י עולא,76)השנייה של מימרא
ב. עב, שלושה 78)גדול.77)חולין בבגד ונשאר

שהיה. כמו הטומאה אב הוא והרי שם 79)טפחים, רש"י
קריעה, בשעת במשהו בזה זה יגעו שלא שאיֿאפשר מפרש,
מפני  מטמאה, אינה שנחתך לפני החתך במקום הנגיעה אבל
ה'כסף  מגולה). שאינו (במקום הסתרים בית נגיעת שהיא
וראה  רש"י. מפירוש אחר פירוש שלרבינו כותב, משנה'

דבריו]. על שמתפלא למלך' 'משנה

.ÈÔÈ„Ò80Y ˙Î¯t e‰‡OÚ Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL »ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»¬»»»…∆
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë81È˙ÓÈ‡Óe .82ÔÓ B˙¯‰Ë ‡e‰ »«ƒ«ƒ¿»≈≈»«»√»ƒ

˙B‡Ïel‰ Ba ¯L˜iMÓ ?Ò¯„n‰83Ô‰a ‰Ï˙ ‡e‰L «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»∆ƒ¿»»∆
.˙BÎB¯t‰ ¯‡Lkƒ¿»«»
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קכג

קכג

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מ"ט.80) לשכיבה 81)שם עשויה אינה שפרוכת מפני
מגע  טומאת עליה נשאר אם פירש ולא סתם רבינו וישיבה.
ורבי  מטמא תנאֿקמא בזה, תנאים נחלקו ובמשנתנו מידרס,
שהר  יוסי, כרבי שפסק משמע כאן ומלשונו מטהר. י יוסי

בהלכה  שסיים כמו מדרס" מגע מטמא "אבל סיים לא
רבינו. דעת את כאן יוםֿטוב' ה'תוספות מפרש וכן הקודמת.
יוסי". כרבי הלכה "ואין בפירוש רבינו כותב במשנתנו אולם
אבל  ה"ו, פ"כ כלים במס' פירושו ראה כאן. בו שחזר ונראה
בשוליו  מתעטף שהשמש מפני טומאות בשאר מטמא
הבנין  מן חלק שהוא כמחיצה ולא כבגד דינו בו, ומתחמם

ב). יד, (ביצה טומאה מקבלת מ"ו.82)ואינה פכ"ו כלים
כביתֿהלל.83)

.‡È˙ÈlË84·È¯ÚiL Ì„˜Â ,dÏÈaË‰Â Ò¯„Ó ‡È‰L «ƒ∆ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿…∆∆«¬ƒ
¯˜ ‰pnÓ Ú¯˜Ï ÏÈÁ˙‰ dLÓLda Ú¯˜pL ÔÂÈk Y Ú ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…«ƒ∆»∆«≈»∆ƒ¿«»

dlk ‰¯‰ËÂ ¯eaÁ dÈ‡ ·eL da¯85Èt ÏÚ Û‡ ,86 À»≈»ƒ¿»¬»À»««ƒ
˙¯ÙÚÓ È„k da ¯izL ÔÈ„ÚL87È¯‰L ,Ú¯˜ ‡lL ∆¬«ƒƒ¿«≈»¿≈«¬…∆∆…ƒ¿«∆¬≈

CÏB‰Â Ú¯B˜ ‡e‰88?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .89˙Ïe·Ëa ≈«¿≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
ÌBÈ90dÏÈaË‰Ï ‰ÈÏÚ ÒÁ ‡lL ÔÂÈkL ;91‡Ï Ck , ∆≈»∆…»»∆»¿«¿ƒ»»…

dlk ˙‡ Ú¯˜Ï ÒeÁÈ92.dlk ‰¯‰Ë CÎÈÙÏe , »ƒ¿…«∆À»¿ƒ»»¬»À»

מ"ח.84) פכ"ח חיבור",85)כלים "אינה כתוב: במשנתנו
פירוש, הקצה". זה טהור "אבל כתב: שם בפירושו ורבינו
בטומאתה, נשארה הטלית אבל טהורה, שקרע החתיכה
על  משלושה יותר הם ושיריה גדולה, היא טלית שסתם
נפרש  בעלֿכרחנו "כולה" כאן שאמר ומה שלושה.
עומד  אלא נקרע שטרם החלק אפילו הקרע לכל שהכוונה
הטלית  שכל מפרש – א קכג, בחולין [רש"י להיקרע.
(להתעטף  הראשונה למלאכתה ראויה שאינה מפני טהורה,
שלא  קטנה בטלית שמדובר לפרש, אפשר בדוחק בה)].
בו  חזר ואולי טפחים. שלושה על טפחים שלושה בה נשאר

פז. הערה להלן ראה במשנתנו. מפירושו לשון 86)כאן
א. קכד, בחולין קטן.87)אחרון לקרוע 88)סודר וסופו

למלך' [ב'משנה כולו נקרע כאילו נידון ולפיכך כולו, את
רובו, קריעת אחרי לטהרתו הוא תנאי כולו שקריעת מפרש
נטהר. לא – הקריעה את גמר ולא כך הניחו אם אבל
חידוש  רבינוֿתם בשם כתבו טלית, ד"ה שם ב'תוספות'
משעה  למפרע נטהרה רובה כשקרע לדעתו מפליא. יותר
נטמאו]. לא בטהרות אז נגעה ואם לקורעה, שהתחיל

א.89) קכג, שם נחמן, כדי 90)כרב ביום בו שהוטבלה
קלה, טומאה עליה ונשארה השמש, שקעה וטרם לטהרה,

הטומאות. אבות בהל' מבוארים שהמים 91)שדיניה
הטלית. את לא 92)מקלקלים שמא חוששים אנו ואין

רובה". לה "וקרע כתוב שבידינו התלמוד בספרי יגמור.
כולה". לה "וקרע היתה: רבינו שגירסת ונראה

âטבת י"ז שלישי âיום
íéøOòå äòaøà ÷øt1 ¤¤©§¨¨§¤§¦

שאינם 1) ואותם במידרס שמתטמאים העורות יבאר
המחשבה  אם במידרס להתטמא הראוי עור ודין מתטמאים.
מרכב  או משכב במידרס מטמא אדם אם ודין מטמאתם.

לכלי  ושינהו הזב במידרס שנטמא עור כלי ודין שלו. שאינו
או  כאחד ולמשכב לקבלה עשייתם שעיקר כלים ודין אחר.

ונפחתו. בלבד לקבלה

.‡˙B¯BÚ el‡2:Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙ÓÂÈÏÚ ·LÁL ¯BÚ ≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆»«»»
‰ÁÈËLÏ3‰ÏÚÓÏÓ ˙Bhn‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .4 ƒ¿ƒ»¿∆«ƒƒ««ƒƒ¿«¿»

˙Áz ¯BÓÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏƒ…»»¿∆«ƒƒ««¬««
ÈB‡On‰5¯BÚÂ .ÔËw‰ ˙Áz Ò¯Úa ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ . ««¿∆«ƒƒ»∆∆«««»»¿

˙Úa ÔÁÏM‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .˙Òk‰ ¯BÚÂ ¯k‰««¿«∆∆¿∆«ƒƒ«««À¿»¿≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯e¯t‰ ÂÈÏÚ eÏtiL È„k ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿≈∆ƒ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ÔÚL6ÔzLt‰ ıÙB ¯‚BÁL ¯BÚÂ .BÏ‚¯a7ÂÈÏÚ ƒ¿»»»¿«¿¿∆≈≈«ƒ¿»»»
ÁÈpnL ¯BÚÂ ,ÂÈÏÚ ¯nÁ‰ ¯‚BÁL ¯BÚÂ ,ıÙBpL ˙Úa»≈∆≈¿∆≈««»»»¿∆«ƒ«
‡ÙB¯‰ ÁÈpnL ¯BÚÂ ,Ï·BqL ˙Úa BÙ˙k ÏÚ Ïaq‰««»«¿≈»≈∆≈¿∆«ƒ«»≈

ÔÈÈÁM‰ ÒÈÙnL ˙Úa ÂÈk¯a ÏÚ8ÏkL ÈtÓ ; «ƒ¿»»≈∆≈ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆»
ÔË˜ ÏL ·l‰ ¯BÚÂ .Ô‰ÈÏÚ ·LBÈ el‡‰ ˙B¯BÚ‰»»≈≈¬≈∆¿«≈∆»»

e„ÒtÈ ‡lL È„k ÂÈÏÚ „¯BÈ B¯È¯L9ÚÂ ,ÂÈ„‚a¯B ∆ƒ≈»»¿≈∆…ƒ»¿¿»»¿
,·¯M‰ ÈtÓ ¯Èˆw‰ ˙ÚLa BaÏ ÏÚ B˙Ï e‰‡OÚL∆¬»»¿»¿«ƒƒ¿««»ƒƒ¿≈«»»

ÔÈÙÙBlL ¯BÚÂ10‰·˙a ¯eÙz‰ ¯BÚÂ ,Ba ˙eÒk‰ ¿∆¿ƒ«¿¿«»¿≈»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎt‰˙Ó el‡ ÏkL ;ÌÈ„‚a‰ Ba ÔÈÁÈpnL11 ∆«ƒƒ«¿»ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה כ"ו פרק הארץ 3)כלים על אותו לשטוח
עליו. המיטה.4)ולשבת דפנות את המחברים החבלים על

שלפעמים 5) מפני מידרס, ומטמא החמור. עור על להגן
עליו. האדם אדם.6)רוכב לתשמיש גם עשוי הוא כן ואם

הקנים 7) עצי שיירי את להפיל כדי הפשתן על החובט
בו. מורסא.8)הדבוקים שהעלו המכות את פותח

ויתקלקלו.9) אמנם 11)כורכים.10)יתלכלכו פירוש,
שהם  מהם ויש מלוכלכים, שהם מפני עליהם יושבים אין
אבל  יתלכלכו שלא כדי עליהם מלשבת ונמנעים נקיים

השני. צידם על ויושבים אותם מהפכים לפעמים

.·ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ Y Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙n‰ ˙B¯BÚ‰ Ïk»»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ,¯eÚMk Ô‰a ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»∆«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
¯BÚ :Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯BÚ el‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,˜¯BqL ˙Úa ¯Óv‰ ˜¯BÒ ¯‚BÁL∆≈≈«∆∆»≈∆≈¿∆≈

˜e¯q‰ ¯Óv‰12ÔÓb¯‡‰ Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,13¯BÚÂ , «∆∆«»¿∆≈»«¿»»¿
¯‡La ÔÈ‡nË˙Ó ÔlÎÂ .ÔÓb¯‡‰ Ba ÔÈÁÈpnL ¯ÙBz‰«≈∆«ƒƒ»«¿»»¿À»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙B‡ÓË14. À¿

נמנע 12) והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת

יעלה 13)להסירם. שלא כדי הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.‚ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL ¯BÚ15. ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
È¯‰L ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó Y ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁ B‡OÚ¬»ƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈

‰Ïa˜Ï ‰OÚ16Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. «¬»¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

ירם שלישי
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קכד כלים קכד הלכות - טהרה ספר - טבת י"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

דרשו 15) ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי  ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.„B˙Ò¯ÙÏe B·˜ÚÏ e‰‡OÚL ¯BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó Y Ï‚¯‰ ·¯19.¯B‰Ë Y Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק מידרס בטומאת גם
נעל.

.‰ÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…
‰¯Ó‚ ¯·kL ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ Y Ì„‡ BL·Ï¿»»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי
מטהר  אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים
כדי  האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".
מן  נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון
מפני  מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום
להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  – אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה
התנא  על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא

.ÂÒ¯„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯BÚ Ïk22¯ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈
ez‡nËÓ ‰·LÁn‰ Y ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ Y Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL ¯BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ¯ÒÁ Ì‡Â .Ò¯„Óa24˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ Y ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆

Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ
·k¯n‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰L ,˜·‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««

BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ˙B¯BÚa27Ô„aÚ‰ ˙B¯BÚ Ï·‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»

Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ Y ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆
Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד

שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין
צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë Y32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË Y ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË Y»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë Y ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ Y ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ Y ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו – ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.ÁY ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ

.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È¯‰ Y ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈

B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
¯B‰Ë Y ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰ Y „‚··e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«

˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40Y ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
¯B‰Ë41d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï·‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»

ÏÈÓ¯ez42Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ Y ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÏÈÓ¯ez B‡ ¿ƒ¿ƒ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»
eÈ‰Lk43. ¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי נפסד הראשון שהכלי
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע על והניחו קרעו
מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט החמת – שניהם שהרי

לקבלה. עשויים –

.È„‚a ÏL ¯k44ÔÈ„Ò e‰‡OÚÂ Ò¯„Óa ‡ÓËpL45B‡ «∆∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»»ƒ
˙ÁtËÓ e‰‡OÚL „‚a ,˙Òk B‡ ¯k e‰‡OÚL ÔÈ„Ò»ƒ∆¬»»«∆∆∆∆∆¬»»ƒ¿««

eÈ‰Lk Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ Y ˙Òk d‡OÚL ˙ÁtËÓ B‡46. ƒ¿««∆¬»»∆∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

פירש 44) מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,
בגד. של בכר שהמדובר התפרים 45)רבינו את פרם

כסדין. בו דומים.46)ומשתמש שתשמישם משום
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קכה

קכה

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.‡È,„Á‡k ·kLÓÏe ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»¿ƒ¿»¿∆»
˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k47ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰Â48Ì‡ , ¿«»ƒ¿«¿»¿««ƒ¿««¿ƒƒ

e˙ÁÙ49¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙‰lÓ e¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¬««ƒ∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»
Ô‰ È¯‰ Y Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ ˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¬≈≈

Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó50Ï·‡ .Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰ ÔÈ„ÚL , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆¬«ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¬»
˙ÓÁ‰ ÔB‚k ,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«¿«≈∆

ÏÈÓ¯ez‰Â51ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL È„k ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡ , ¿«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ
Y ÔÏ„‚ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ≈≈¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈»¿»
.ÔÈÓÏL Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«∆≈¿≈ƒ
ÔÈ‡ Y Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÔÈ„Ú ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,e˙ÁÙƒ¿¬««ƒ∆∆¿»¬«ƒ≈≈¬≈∆≈
,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ;Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«

Ïa˜lÓ eÏË·e ÏÈ‡B‰Â52‡Ï ,‡nË˙‰lÓ e¯‰Ë Y ¿ƒ»¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈…
˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ Ò¯„Óa53Ô¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿ƒ¿»¿…ƒ¿»À¿¿«»ƒ»

ÔÈa˜ ‰Ú·L Y ˙ÓÁ‰ ?Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ54. ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«≈∆ƒ¿»«ƒ
¯zÒÏw‰Â .‰MÓÁ Y Ëe˜Ïi‰Â55ÌÈ¯BÚO‰ Ba ÔÈÏBzL ¿««¿¬ƒ»¿«¿À¿≈∆ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰ L‡¯a56˙È˙È¯k‰Â .‰Úa¯‡ Y57da ÔÈ¯ÚnL ¿…«¿≈»«¿»»¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Y el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt .‰‡Ò Y ÌÈn‰««ƒ¿»»ƒƒƒ≈≈»¿ƒ
¯¯ˆÂ e˙ÁÙ .Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡Â ,Ò¯„ÓÏ58 ¿ƒ¿»¿≈∆∆»»≈≈¬≈∆ƒ¿¬¿»«

˙Át‰ ÌB˜Ó59¯L˜ ‡Ï el‡Îe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ Y ¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»«
Y Ô¯¯ˆe e˙ÁÙpL ˙B˙ÓÁ‰ ÏÎÂ .˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»«¬»∆ƒ¿¬¿»»

˙B¯B‰Ë60Ôk¯„ ‡e‰ CkL ÈtÓ ,ÌÈi·¯Ú ÏMÓ ıeÁ , ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ¿≈∆»«¿»
ÔÈÏÈÏÁ ˙ÓÁÂ .Ô¯¯ˆÏ „ÈÓz61,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ‡ Y »ƒ¿»¿»¿≈∆¬ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿ƒ¿»

אחרים.47) רכים דברים או צמר שקים 48)ממולאים
עור  של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים

טומאה. מקבלים אינם ראויים 49)שפשוטיהם ואינם
טומאות 50)לקבל. בשאר גם מיטמאים כך ומתוך

א. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר אמנם 51)מדבריהם,
אבל  במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים

בלבד. לקבלה נעשו לתשמיש 52)בעיקרם ראויים ואינם
נעשו. כלי.53)שלשמו מתורת לגמרי שבטלו מפני

קבים 54) שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם
לוגים. ארבעה קטן.55)והקב אוכלת 56)שק והיא

עור.57)מתוכו. של וראויים 59)קשר.58)שק
בהם 60)לקבלה. להשתמש אדם בני של דרכם אין
נוד.61)לקבלה. בתבנית מעור עשוי זמר כלי

íéøOòå äMîç ÷øt1 ¤¤£¦¨§¤§¦
במידרס.1) המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר

.‡Ïk2ıÚ ÈÏk ÈËeLt3B‡ ‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ‰ »¿≈¿≈≈»¬ƒƒƒ»
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Y ‰·ÈÎ¯Ï B‡ ‰·ÈÎLÏ4ÔB‚k . ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â ‰hn‰«ƒ»¿«ƒ≈¿«≈»∆

פ"ב.2) זבים פרשת כהנים' בית 3)'תורת להם שאין
אחרות. בטומאות התורה מן מיטמאים ואינם קיבול,

בהתאם 4) מדבריהם, טומאות בשאר מיטמאים כך ומתוך
מת  מטמא – מדרס המטמא כל א) מט, (נדה האמור לכלל

ה"א). פכ"ג למעלה (ראה

.·‰hn‰5˙Ó ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰Â6‰lk ÏL ‡qÎÂ ,7, «ƒ»¿««¿«∆∆∆≈¿ƒ≈∆«»
¯aLÓe8‰ÈÁ ÏL9Ò·BkL Ò·Bk ÏL ‡qÎÂ ,10ÂÈÏÚ «¿≈∆»»¿ƒ≈∆≈∆≈»»

ÏÚ Û‡ ÌÈÏ‚¯ BÏ LiL ÔË˜ ÏL ‡qÎÂ ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ¿ƒ≈∆»»∆≈«¿«ƒ««
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó el‡ Ïk Y ÁÙË d·‚ Ba ÔÈ‡L Èt11. ƒ∆≈…«∆«»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

מ"ד.5) פכ"ג למת.6)כלים מיוחד 7)המיוחדים כיסא
חופתה. ביום הכלה את עליו שמושיבים 8)להושיב כיסא

מיוחדת  בתבנית עשוי והוא ללדת, הכורעת את עליו
לייעודו. טוב'10)יולדת.9)מתאימה  יום ה'תוספות

ש"כורם". הגירסא עצמה ובמשנה "שכובש", כאן גורס

כלים. הרבה עליו ומניח שאוסף ב פח, בשבת ופירשו
מושב"11) משום בהן אין יוסי, ר' "אמר כתוב: במשנתנו

פ"ב  בתרא בבא כלים בתוספתא אולם עליו, חולק ואין
אינן  אומר מאיר ר' מת, של והכסת "הכר אמרו: ה"ד,
מפני  מדרס, מטמאים אומרים וחכמים מדרס, מטמאין
רבינו  ופסק מתיהן". ומבכות עליהן יושבות שהנשים
פכ"ב, (שם משנה בסתם שנינו כלה, של ובכסא כחכמים.
מטהרין". וביתֿהלל וכו' חיפוייו שניטל כלה של "כסא ד):
אלה  דינים ומשני טמא. – החיפוי ניטל לא שאם ומשמע
המשנה: לשון גם יחיד. דעת היא המשנה שכל רבינו, הסיק
חולקים  ורבים היא, יחיד שדעת מוכיחה יוסי", ר' "אמר

עליו.

.‚ÏÊ¯a ÏL ‡qk12‡qk‰ ˙È·a ÔÈOBÚL13¯BÚ‰Â ƒ≈∆«¿∆∆ƒ¿≈«ƒ≈¿»
ÂÈÏÚ Ôe˙14Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡e‰ È¯‰ Y15¯‡L·e »»»¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»

¯BÚ‰ Y ÏÊ¯a‰ ÏÚ ‰tÁÓ‰ ¯BÚ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿ƒ«¿À∆«««¿∆»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó16˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó ÏÊ¯a‰Â ,17 ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

Ò¯„Óa ‡Ï Ï·‡18. ¬»…¿ƒ¿»

י.12) פכ"ב, שם הצורך.13)משנה בשעת עליו לשבת
במסגרת  למעלה ומחוברות רגליים, ארבע לו יש זה כסא

צרה. ברזל שהעור 14)של ומובן העור. על יושב והאדם
באמצעו. אחד 15)מנוקב כלי הם שהרי והברזל, העור
לישיבה. כשהוא 16)העשוי גם לישיבה ראוי שהוא מפני

הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי פשוטי אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי בלי כזה כלי על יושב אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני במדרס

.„Ï˜Ò¯Ë19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20¯BÚa ‰tÁÓ‰21Y ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó22¯BÚ‰ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë Ï˜Ò¯h‰ Ï·‡ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ¯BÚ‰ Y ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk È¯·Lk ‰OÚ È¯‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה
טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר

את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר – הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב

קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
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קכר כלים קכר הלכות - טהרה ספר - טבת י"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25Y ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Y≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". – אבן של ואחת עץ של אחת טמא; – עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה – שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.ÂÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Y ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים
טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Y ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Y Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה – סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ Y≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ Y „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï Y ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ Y40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא – שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא –

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ Y »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿

‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë Y ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»
¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי
זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Y Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52Y ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ Y Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…

ה"א.48) פ"ב גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
המקור. בלשון להשתמש טפח,52)דרכו מגובה פחות
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קכז

קכז

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ה"ב). פכ"ו (לקמן במדרס כלל מטמא שם 53)אינו משנה
ט. אדום).54)פכ"ב, צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה

לגוון 55) דומה בצבע העצים את לצבוע היו רגילים

לנוי.57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.‡È˙BÒBÏk ÈL‡¯58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Y61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Y62Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈ¯B‰Ë Y BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰·LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙·LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב.58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב.62) אחר הזב עליהם ישב השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.·È‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ ¯B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙¯BzÓ ‰ÏËa È¯‰ Y ‰·ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»

ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È¯‰L ,Ò¯„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב.64) מה, גבוה.65)פסחים אףֿעל66ֿ)גוש ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ עדיין ראויה שהיא פי
א  קכט, [בחולין עץ. כלי של תשמיש לה שקבע מפני –
ב'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.‚È˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó Y69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰¯B‰Ë Y72‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ¯‡Le .Ò¯„ÓÏ73Y ‰·ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰¯B‰Ë Y ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò Y ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò Y ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰·ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי"ז.67) פי"ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה
עקיבא,69) כר' פסק ארוך. לזמן קיום בת שאינה אףֿעלֿפי

שהיא  מפני וטעמו, עליו. החולק יחיד נגד כמותו שהלכה
מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים

עשב.71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו
מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי ממדרס, אף ומטהר בו חזר וכאן במדרס.
דוקרים  שהקנים מפני כנראה למדרס", ראויה שאינה "מפני

עליהם. לשכב רחבים 73)איֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה קבע יט,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי א) כא, (שם פפא רב כמסקנת ב,

.„È˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk¯‡Ï79‰‡ÓË Y «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰·ÈÎLÏ ‰Èe‡¯ ÔÈ„ÚL ,Ò¯„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81Y ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ

‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ ,daÁ¯Ï ÌÈ˜ dÏ ‰OÚ .‰¯B‰Ë¿»»»»»ƒ¿»¿»ƒ≈≈»∆
‰¯B‰Ë Y ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·ÁÏ82daÁ¯Ï ‰˜ÏÁ .83 «¬≈«¿»»¿»ƒ¿»∆¿¿»¿»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú Y84da e¯izL :dk¯‡Ï ; ¬«ƒ¿«∆∆À¿»¿»¿»ƒ¿«¿»

ÌÈp„ÚÓ ‰LÏL85ÌÈÁÙË ‰ML ÏL86‡È‰ ÔÈ„Ú Y ¿»«¬«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¬«ƒƒ
.‰¯B‰Ë Y Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡nË˙Óe Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¿̄»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ»¿»

‰¯B‰Ë Y ÌÈp„ÚÓ ÈL‡¯ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ87˙‡ÓË Û‡Â . ¿≈ƒƒƒ»≈«¬«ƒ¿»¿«À¿«
Ò¯„Ó88dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ˙ÏˆÁn‰ Ïa˜z ‡Ï89 ƒ¿»…¿«≈««¿∆∆«∆ƒ»≈¿«¿»

·p˜˙˙Â90e¯‡aL BÓk ,91. ¿ƒ¿«≈¿∆≈«¿

מ"ז.77) פ"כ עליהם.78)שם לשכב שקשה
יותר 79) וארכה איש, כקומת רחבה – רגילה מחצלת

לרוחב  קנים להכניס מחצלאות אורגי ודרך זה, משיעור
קנה  בין טפחים ארבעה ומרחיקים לחזקן, כדי המחצלאות
קנים  נתן ואם קנים. שני בין לשכב לאדם לו ואפשר לקנה,
תנאֿ במשנתנו, וחכמים תנאֿקמא נחלקו המחצלת, לאורך
כרבים. רבינו ופסק מטמאים, וחכמים מטהר קמא

(תפארת 80) המחצלת של לארכה לשכב שאפשר מפני
זו.81)ישראל). אות בתמונת הפירושים רבו יוונית. אות

ישראל' 'תפארת בעל של פירושו הדעת על ומתקבל
הגדולות  היווניות מאותיות רפויה) (כ "כי" לאות שהכוונה
גדולות  – אותיות סוגי שני יש היוונית ביתא (באלפא

כאות שתמונה שונה) ותמונתן – הרומאית.Xוקטנות
שהרי  טהורה, שהיא מודים הכל 'כי' שכמין אמרו, במשנה

השוכב. של ורחבו ארכו בכל פוגעים מקום 82)הקנים
קנה  בין כזה שיעור אין ואם טפחים, ארבעה הוא שכיבה

הקשה. הקנה על השוכב גוף מונח נשברו 83)לקנה,
הקנים 84)הקנים. בין עליה לשכב שאפשר מפני

אמרו: במשנה וישיבה. שכיבה כשיעור מזה זה המרוחקים
עליו. חולקים שחכמים רבינו דייק ומזה מטהר", יהודה "ר'
בה  ויש ה"ה, פי"א מציעא בבא כלים, תוספתא [ראה
שם  גורס שרבינו הנמנע מן זה ואין שונות, גירסאות
הגר"א]. בהגהות שם עיין טמאה". – "לרחבה

לפרש 85) יש שכך אומר, למשנה בפירושו [רבינו קשרים.
אגג  אליו וילך לב: טו, בשמואלֿא הכתוב את גם
העשבים, את בתחילה שוזרים מחצלאות אורגי מעדנות"].
את  אחרֿכך וסוגרים ארוכים, חבלים כעין ועושים
– הסריגה את כשגומרים החבלים. מאותם המחצלאות
של  ארכה בראש בזה זה החבלים ראשי את קושרים
לקשר. קשר בין טפחים שני ומרחיקים ובסופה, המחצלת

והרגליים.86) הראש בלי בינוני, אדם של גופו כאורך
תתפרק.87) הסריגה שכל חדש.88)מפני דין מתחיל כאן
מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה

המחצלת, שבירת דיני עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא
כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב. צ"ל

הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך
ה"א. פ"ה

.ÂË‰·z92,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë Y ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò¯„Óa ‰‡ÓË Y dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ"ט.92) פי"ט, קיבול.93)שם בית לה שיש מפני

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó Y ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»
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קכח כלים קכח הלכות - טהרה ספר - טבת י"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100Y ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó Y105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,
עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»
‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»
ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë Y113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»

.‰‡ÓË Y¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו – רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל
מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, – טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה

חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא – מושב
עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים

עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני
כלל. טומאה מקבלים אינם

íéøOòå äML ÷øt1 ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú Y BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë Y ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
Y BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
Y ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú Y «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë Y ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó Y11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב

אחרת]. גירסא שלרבינו טפח,11)וברור שגובהו קרש
לישיבה. ראוי

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .¯B‰Ë Y ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú Y eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bk¯c ÔkL ,Ò¯„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18·LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ"ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב מיוחד כסא
או  המושב במקום מיוחד ריפוד זה לכיסא חופתה. ביום
"חיפוי". במשנה נקרא זה וריפוד שיש, של טבלא

(14– אדם בני של דרכם ואין למלאכתו, ראוי שאינו מפני
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קכט

קכט

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

נשבר. כאילו הוא והרי עליו לשבת – לכלה דין 15)חוץ
פירוש  (ראה כלה בשל ולא רגיל בכיסא ה במשנה נאמר זה
בכיסא  מדובר כאן רבינו בדברי שגם ונראה שם), רבינו
לזו  זו מחוברות הכיסא רגלי ארבע הדברים: ופירוש פשוט.
משלושה  מורכב מושב מונח ועליהם קטנים, קרשים בארבע

"חיפויים". נקראים והם אינם 16)קרשים המושב קרשי
נשענים. הם שעליה למסגרת, מחוץ רגיל 17)בולטים,

קיימים. כשהחיפויים אפילו כך לעשות את 18)הוא מניח
"שכן  וכתב רבינו דקדק המסגרת. מקרשי אחד על הכיסא
בכך  דרכו אלמלא כי במשנה), גם כתוב (וכן דרכו"
שבור, כלי היה חיפוייו שניטל זה הרי שלם, כשהכיסא
שכל  [נראה במידרס מיטמא היה ולא למלאכתו ראוי שאינו
בטעות]. לכאן ונשתרבב ד, הלכה בסוף הנכון מקומו זה דין

.„‡qk19ÂÈÈetÁ eÏhpL20Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»
‰·ÈLÈÏ21„ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Ó Y ƒƒ»ƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«

¯B‰Ë Y ‰Ê22. ∆»

מ"ו.19) למסגרת,20)שם מחוץ יוצאים בחיפויים מדובר
מוטה. כשהוא הכיסא על לשבת אפשר כגון 21)ואי

החיצוניים. השניים או המושב של האמצעי הקרש שניטל
שם.22) במשנה, כחכמים

.‰‰cL23ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL24ÈtÓ ‰‡ÓË Y dlL ƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈
‰‡ÓË Y ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»

ÔÈtc‰ È¯‰ Y Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰ ÈtÓ25.ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿≈»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

מרכבה 23) היא ששידה מפרש כאן שרבינו ברור מ"ח. שם
שני  בה ויש ח), ב, ובקהלת ב מד, (שבת רש"י כפירוש
ששידה  כתב למשנה [בפירושו זה. תחת זה ישיבה מקומות
קיבול  ובית בעליונה קיבול בית לו שיש ארון, היא
איֿאפשר  כאן אולם דיהרנבורג), תרגום (לפי בתחתונה
דין  לו אין וארון במידרס, מתטמאה כתב שהרי כך, לפרש

העליון.24)מידרס]. (ראה 25)הכיסא השידה כותלי
השלמות).

.Â‰·z26dcvÓ ‰˙ÁÙpL27Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó Y ≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L·e28‰·ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡¯L ÈtÓ ,29Ïk‰Â ƒ¿»À¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…

‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈ30ÔÓ ‰¯B‰Ë Y ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ
‰‡nË˙Óe ,‰·ÈLÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ,Ò¯„n‰«ƒ¿»∆¬≈≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙B‡ÓË ¯‡Laƒ¿»À¿∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»

‰hÓÏÓ31˙B‡ÓË ÏkÓ ‰¯B‰Ë Y32Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«»¿»ƒ»À¿««ƒ
‰ÈOÚÓ ¯wÚL ÈtÓ ;‡qÎk ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ««¬∆»

‰Ïa˜Ï33˙B¯B‚n‰Â .¯wÚ‰ ÏËa ¯·Îe ,34Y dlL ¿«»»¿»»«»ƒ»¿«¿∆»
˙B‡nË˙Ó35dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡Â36ÔÎÂ .37˙ÏtLÓ38 ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰˙ÁÙpL39ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ40‰Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ∆¿»
Ò¯„ÓÏ41¯wÚL ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ Y ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ«

¯wÚ‰ ÏË·e ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ‰ÏËa Y «¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
‰ÏÙh‰42. «¿≈»

מ"ט.26) פי"ט הצדדיים.27)שם מדפנותיה אחד נשבר
לקבלה.28) עדיין ראוייה היא לטומאת 29)שהרי נימוק

נשבר.30)מידרס. העליון נשברו,31)הדופן שוליה
לקבל. ראויה שנוהגת 32)ואינה מידרס מטומאת אפילו

קיבול. בית להם שאין בדברים העיקרי 33)גם תשמישה
ובית  אותה, עשו זה ולצורך ופירות, חפצים לקבל היא
ושרץ, מת טומאת לקבל ראוי כלי אותה עושה קיבולה
אבל  במידרס, גם מיטמאה – עליה יושבים שלפעמים ומפני
ובטלה  כלי מתורת לגמרי יצאה לקבל, ראויה כשאינה
גם  בטלה כך ומתוך ושרץ, מת טומאת לקבל הכשרתה
כחכמים  פסק כטפילה. לה שבאה מידרס לטומאת הכשרתה

שם. שאפשר 34)במשנה, בתיבה, מגירות היו אם
ה"ו). פ"ג למעלה (ראה שהתיבה 35)להוציאן אףֿעלֿפי

משלהן  קיבול בית להן שיש מפני והטעם, מלמטה. נפחתה
עצמם. בפני ככלים נידונות נפחתה 36)– לא אפילו

המגירות  אין – טומאה מקבלת והיא כלל, התיבה
טומאה  נגעה ואם בתיבה, הטומאה אב כשנגע מתטמאות

התיבה. נטמאה לא במגירה מ"ו.37)כזו סל 38)שם
בשביל  ישיבה מקום לו ויש זבל, בו להוליך עשוי גדול

הצד]. מן שפיתחה מפרשים [יש שוליה.39)הנהג. נשברו
ה"ב).40) פ"ו למעלה (ראה לטהרה יותר 41)כשיעורה

נוח  מקום בה נשאר שהרי מלמטה, שנפחתה מתיבה
נשאר 42)לישיבה. אם שאפילו במשנה, חכמים כדעת

שהמשפלת  מפני מידרס, טומאת בטלה לישיבה מקום
ייחדה  שאם [ונראה, לישיבה. ולא זבל להולכת נעשתה
ולהבא  מכאן מידרס טומאת מקבלת שנפחתה, אחר לישיבה

עץ]. כלי פשוטי ככל

.Ê‰·¯Ú43ÔÈÏa‚nL ıÚ ÏL44ÔÈa‰ da45˙‡ B‡ ¬≈»∆≈∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆
dÈ‡ Y ˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÈÒÙb‰«ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«∆∆¿»À¿≈»

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó46,˜ˆa‰ ˙‡ da ÔÈLlLÂ . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ»∆«»≈
ÔÈbÏ ÈMÓ ˙˜ÊÁnL47ÔÈa˜ ‰ÚLz „ÚÂ48‰˜cÒpL , ∆«¬∆∆ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

˜„q‰ ÈtÓ ˙Á‡ BÏ‚¯ da ıÁ¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú49 «∆≈»ƒ¿…»«¿««ƒ¿≈«∆∆
dÓ˙qL ;Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ Y50d˙ÙBkL51 ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¿»»∆¿»

dÁÈp‰ .dlL ˜„ÒÂ dÏ„‚ ÈÙÏ ‰ÈÏÚ ·LBÈÂ¿≈»∆»¿ƒ»¿»¿∆∆∆»ƒƒ»
ÌÈÓLba52dÈ‡ Y ˜„q‰ ÌzÒÂ ‰Át˙pL „Ú «¿»ƒ«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿««∆∆≈»

da LeÏÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Óƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»
da LeÏÏ ‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙e53.˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe , ¿ƒ««¬∆»»»¿«∆∆¿»À¿

ÌÈ¯˜a dÁÈp‰Â ¯ÊÁ54Ïa˜Ï ‰¯ÊÁ Y ˜„q‰ ÁzÙÂ »«¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««∆∆»¿»¿«≈
Ò¯„Ó ˙‡ÓË55.˙B‡ÓË ¯‡MÓ ‰¯B‰Ëe , À¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»À¿

מ"ב.43) פ"כ והחול 45)מערבבים.44)שם הטיט
הבניין. או 46)לצורך לשבת אדם בני של דרכם אין

הלכלוך. מפני כזו, בעריבה כלים 47)לעמוד תוספתא,
ה"א. פי"א לוגין.48)בבאֿמציעא ששה מחזיק הקב

עדיין 49) כשהיא ומדובר, הסדק. דרך מהר יוצאים שהמים
טומאות. בשאר ומטמאה רימונים כלומר,50)מקבלת

בה  ישתמשו תיסדק שאם לכך, עומדת היא מתחילה
תמיהת  לתרץ כדי נאמרה, זו נוספת תיבה לישיבה.
בטלה  העיקר "בטל בזה אמרו לא למה האחרונים,
חדשים' 'תוספות (ראה הקודמת בהלכה כמו הטפילה"

שני 51)למשנתנו). מחזיקה אינה ואם פיה. על הופכה
מפני  זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי ככל דינה – לוגין
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קל כלים קל הלכות - טהרה ספר - טבת י"ז שלישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,
לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב אדם ואם

מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ"ל
וייבשה  מזרחית ברוח שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.

הסדק. נפתח כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא
ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי: רבי אמר

.Á‰·¯Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È¯‰ Y ‰·ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰·Ï Òe·‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË Y Ï˙ka dÚ·wL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ"ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני כלי או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
מעשה. קש 64)עלֿידי חבילות בו להניח משמש אבוס

שניקבה  אףֿעלֿפי טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,
רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,

או  לישיבה ראוי אינו בכותל הקבוע איבוס שהרי במידרס,
מקבל  שאינו לקרקע כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק אינו שהרי הקרקע, את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk¯‡ ÈzL68¯Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ·˜p‰69˙BL„Á‰ e¯aLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú Y «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë Y ˙BLÈ‰ e¯azL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ ¯Á‡«««¿»

מ"ו.66) פי"ט נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב פ"ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני
לא  – שינוי כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה
לרבותא, חדשות" "עשה ונקט עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב שלא

טהרות'). ('סדרי למקומן הישנות את להחזיר

.È‰hÓ72Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚ¯k ÈzLe75˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú Y ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ¯77Y «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰¯B‰Ë78. ¿»

מ"ה.72) פי"ח ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין

עלֿידי  מידרס טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני מידרס
נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן

צידיה.75)הרגליים. שמשני המיטה כרעי שתי
כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ Y ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Y dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87Y ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

Y ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות
מזרחיתֿ כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
וקיבלה  מידרס, הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני
תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת

טֿי). הלכות ובפכ"א הי"ב, בפ"ז לגמרי,90)למעלה,
מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס

חדשה  שמיטה מפני לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון
למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה
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קלא

קלא

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ח רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.·È‰hÓ91,˙B‡ÓË ¯‡La B‡ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿
ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „·‡ B‡ dÈˆÁ ·‚Â92B‡ ¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ Y ÔÈÙzL93¯aLpL ÈÏÎk BÊ È¯‰L ,94. À»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Y ‰e¯ÈÊÁ‰95‰Ê È¯‰ . ∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆

,‡ÓËpL ÌÈÏk È¯·MÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰L96.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ∆»¿«≈À¿»¿«»

מ"ט.91) בירושה.92)שם להם אם 93)שנפלה אפילו
הישנה. טומאתה פקעה כרעיים, ושתי ארוכה נשארו

בהם 94) דנים שאנו במקרים כי שבה"ט, לדין דומה זה ואין
החסרים  החלקים שיוחזרו הדעת על מתקבל הדבר אין כאן

המיטה,95)למקומם. כשנחלקה פקעה ראשונה טומאה
נטמאה  שלא חדשה כמיטה נידונית והשלימה שחזר ואחר
לא  שכאן מפני י, שבהלכה לניטלו דומה זה ואין מעולם.
ולזה  כלי. מתורת בטלה ולפיכך שיוחזרו, דעתו על העלה

שבור". ככלי זו "שהרי באמרו: רבינו חוץ 96)נתכוון
ה"א). פ"ב למעלה (ראה מתכות לכלי

.‚È‰hÓ97‰¯aL Ì‡ ,‰È¯·È‡ e˜¯ÙpL98‰k¯‡ ƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»
el‡ È¯‰ Y ÌÈÚ¯k ÈzLe ‰¯ˆ˜ B‡ ÌÈÚ¯k ÈzLe¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈

ÔÈ‡nË˙Ó99ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ , ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…
Ô‰ÈÏÚ100. ¬≈∆

נשארה.98)שם.97) גורס: איש' החלקים 99)ה'חזון
ארוכה  או כרעיים ושתי קצרה שהם שנשארו, השלמים

טומאה. מקבלים – כרעיים א.100)ושתי טז, סוכה
שאם  ואמרנו, טמאה. במיטה מדובר י בהלכה [למעלה
צורת  לה שאין מפני נטהרה, כרעיים ושתי ארוכה נשברה
אנו  וכאן חדשה, מיטה תהיה בכותל יסמכה ואם מיטה,
זו  חדשה ומיטה ולהבא, מכאן טומאה קבלת על דנים
כמותם. ופסק במשנתנו, חכמים לדעת טומאה מקבלת
ראב"ד  (ראה בכותל] לסומכה עליה בחישב שמדובר ונראה

וכסףֿמשנה)

.„È‰hÓ101dlk ˙‡ÓËpL102ÌÈ¯·È‡ dÏÈaË‰ Ì‡ , ƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
ÌÈ¯·È‡103‰¯B‰Ë Y104. ≈»ƒ¿»

שם.101) שלימה.102)כלים, פירקה 103)כשהיא
עצמו. בפני חלק כל רבינו 104)והטביל מועילה. הטבילה

במשנתנו, וחכמים אליעזר רבי של מחלוקתם מפרש
כחכמים. ופסק שנתפרקה, טמאה מיטה איברי בטבילת
ו'תוספות' שם, ר"ש (ראה אחרת פירש עצמה במשנה אולם
קצרה  או ארוכה כשנשארו ומדובר מיטה). ד"ה א טז, סוכה
פרחה  – נשארו כשלא אבל מחוברות, כרעיים ושתי

טבילה. צריכה ואינה טומאתה

.ÂË˜¯ÙÓ‰105Ú‚Bp‰ Y dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ «¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈«
ÌÈÏ·Áa106¯B‰Ë dlL107. «¬»ƒ∆»»

מ"א.105) פי"ט המיטה.106)שם דפנות בין המסורגים
שהם 107) מפני המיטה כדין החבלים דין הפריקה לפני

בלתי  וחבלים החיבור, נפסק וכשפרקה לה, מחוברים

כך  ומשום עצמם בפני כלל טומאה מקבלים אינם ארוגים
נטהרו.

âטבת י"ח רביעי âיום
íéøOòå äòáL ÷øt1 ¤¤¦§¨§¤§¦

עריבות.1) ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר
מיטות  וג' בסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג'
פנקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות וג' מטפחות וג'

.‡LÏL2Ô‰ ˙B·z3:‰‡ÓË Y dcvÓ ‰˙ÁÙpL ‰·z »≈≈≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»¿≈»
Ò¯„Ó4‰ÏÚÓÏÓ ;5˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË Y6‰‡a‰Â ; ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈≈¿«»»

‰cn·7ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë Y8. «ƒ»¿»ƒ¿

ד.2) משנה כ"ד פרק זה 3)כלים שבפרק ההלכות רובי
הקודמים. בפרקים שנכתבו דינים סיכום בשאר 4)הם וכן

מלמעלה.5)טומאות. מידרס.6)נפחתה טומאת לא אבל
מיטמא  – מידרס טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל
א) הלכה כ"ג פרק למעלה (ראה טומאות בשאר גם
חוץ  הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום

סאה.7)למידרס]. ארבעים מחזיקה המדובר 8)שהיא
יושבים  שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה
– מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה,
וכשבטלה  במידרס, גם מיטמאה היא – חפצים לקבלת
העיקר  שבטל מפני מידרס מיטמאה אינה קיבול כלי מתורת
דבר  אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו הטפילה, בטלה
התורה  מן מידרס מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד
בשאר  גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו
מט, בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א:

.·:Ô‰ ˙B·¯Ú LÏL‰ÚLz „ÚÂ ÔÈbÏ ÈMÓ ‰·¯Ú »¬≈≈¬≈»ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»
‰‡ÓË Y ‰ÓÏL ;Ò¯„Ó ‰‡ÓË Y ‰˜cÒpL ÔÈa«̃ƒ∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ¿»¿≈»¿≈»

˙Ó ‡ÓË9.ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë Y ‰cn· ‰‡a‰Â ; ¿≈≈¿«»»«ƒ»¿»ƒ¿

מידרס.9) לטומאת חוץ טומאות שאר וכן

.‚:Ô‰ ˙BÏ‚Ú LÏL‰¯„˙˜k ‰ÈeOÚ‰10‰‡ÓË Y »¬»≈»¬»¿»∆¿»¿≈»
Ò¯„Ó11‰hÓk ;12ÌÈ·‡ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË Y13 ƒ¿»¿ƒ»¿≈»¿≈≈¿∆¬»ƒ

ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë Y14. ¿»ƒ¿

צדדים.10) משלושה ומוקף כרחבו שארכו כיסא בתבנית
עליה.11) לשבת שכזו 12)עשוייה עגלה וצרה. ארוכה

אומרים  אדם עליה יושב ואם משאות בה להוביל תשמישה
מלאכתנו. ונעשה עמוד בה 13)לו: להוליך העשוייה

גדולות. לאורך 14)אבנים מונחים עצים הם שוליה
לשבת  אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה העגלה

עליה.

.„ÔÈÒÈ¯z ‰LÏL15:Ô‰ÛeÙk‰ ÒÈ¯z16‡ÓË Y ¿»¿ƒƒ≈¿ƒ«»»≈
Ò¯„Ó17ÔBtÓ˜a Ba ÔÈ˜ÁOnLÂ ;18;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË Y ƒ¿»¿∆¿«¬ƒ¿«¿»≈¿≈≈

ÌÈi·¯Ú‰ ˙ˆÈ„Â19‡È‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë Y ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ
‰¯eˆÏ ‰ÈeOÚ20ÏÎÂ ,Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡Â „·Ïa ¬»¿»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿»

ירם וביעי
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קלב כלים קלב הלכות - טהרה ספר - טבת י"ח רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ïk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Y Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»≈¿«≈À¿»»
.¯wÚƒ»

לוחמים.15) של מקיף 16)מגינים והוא מרזב בתבנית
האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את

הקרב.17) בשדה בו שוכבים שהחיילים בשדה 18)מפני
ואין  לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי

וישיבה. לשכיבה בו שמשמש 19)משתמשים קטן תריס
ילדים. לשחוק בה.20)רק להתגדר

.‰¯BÚ ÏL ÔÈÒea¯z ‰LÏL21:Ô‰ÌÈ¯tÒ ÏL22Y ¿»«¿ƒ∆≈∆«»ƒ
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË Y ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡LÂ ;Ò¯„Ó ‡ÓË23; »≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»»»≈¿≈≈

ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÁËBMLÂ¿∆¿ƒ»»∆«≈ƒ»ƒ¿¿ƒ
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L24. ∆≈ƒ¿«¿≈»»

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור שמושיבים 22)כלי
המסתפרים. את שאומרים 23)עליו מפני מידרס לא אבל

עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב
בלבד.24) אדם משמשי משמש והוא

.Â˙B‡ÒÈÒa ‰LÏL25:Ô‰‰hn‰ ÈÙlL26ÈÙlLÂ27 ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBq‰28ÔÁÏL ÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË Y29‡ÓË ‡ÓË Y «¿ƒ»≈ƒ¿»∆À¿»»≈¿≈

Ïc‚Ó ÏLÂ ;˙Ó30˙ˆ˜Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y ≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»
Ïc‚Ó31.ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆÂ ƒ¿»¿»««»»

שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים כלים
שלא 26) כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד

הקרה. הריצפה או הקרקע על לו 27)לעמוד המשמש
לרגליו. אלה 28)הדום לשני קרא למה לי נתברר לא

ובמשנה 29)"בסיס". דלופקי" "של כתוב במשנתנו
שולחן  "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים
ולכלי  היין לכלי מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן
[בירושלמי  כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
היא  למה "דולפקי לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת
(שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני טמאה?
משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה
משמש  והוא הדולפקי ליד יושבים אינם שהמסובים
מגישם  שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד
טומאה  מקבל הוא למה לעזר רבי שאל ולפיכך למסובים,
אוכל  שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא
השמש  הלא מידרס, טומאת מקבל הבסיס אין ולמה עליו.
האדם  דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד
מן  כחלק טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו,

כמגדל,30)הדולפקי. עשוי גדול ארון עליו שמעמידים
סאה. ארבעים מקבל המגדל 31)והוא מן חלק הוא

טומאה. מקבל שאינו

.Ê:Ô‰ ˙BhÓ LÏL‰‡ÓË Y ‰·ÈÎLÏ ‰ÈeOÚ‰ »ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡ÓË Y ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk da ÔÈ˙BpL ÌÈ‚bÊ ÏLÂ ;Ò¯„Óƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»
˙BÎ·q‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯ÒnL ÔÈ‚¯Ò ÏLÂ ;˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈¿∆»»ƒ∆¿»¿ƒ»∆»∆«¿»

.Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë Y¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿≈»»

.Á˙BÏtLÓ LÏL32:Ô‰Ò¯„Ó ‰‡ÓË Y Ï·Ê ÏL33; »«¿≈≈∆∆∆¿≈»ƒ¿»

Ô·z ÏL34ÌÈlÓb ÏL ıÏÁt‰Â ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË Y35 ∆∆∆¿≈»¿≈≈¿«À¿»∆¿«ƒ
¯˙BÈa ÌÈL˜ BlL ÌÈÏ·Á‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y36 »ƒ¿¿ƒ∆«¬»ƒ∆»ƒ¿≈

Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z Ïa˜Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ÌÈ·ÚÂ37‡ˆÓÂ , ¿»ƒ¿≈»¿«≈∆∆¿«≈¿ƒ¿»
.„·Ïa ÌÈÏ·Á ‡l‡ ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿«

תבן.32) או זבל בהם שמוליכים גדולים מפני 33)סלים
עליו. יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש

התבן.34) על יושב והנהג מלמעלה רשת 35)פתוחה
מכמוציא  יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה

עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי לו, והדומה
לקבלה. ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË Y ‰·ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò¯„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40Y ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈ·Ú ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב מן למדו ב פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו,
ומתוך  עץ. כלי מפשוטי שהוא פי על אף מידרס מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא – מידרס שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי 41)בו. כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

מידרס. מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ,
את 42) משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר

בלבד  מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם
טומאה. מקבלים אינם –

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓ¯ez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË Y ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ Y ÏÈÓ¯ez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ Y ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙B¯BÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË Y ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק

.‡È:Ô‰ ˙B¯BÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË Y ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈ¯Î˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË Y ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ¯ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י"ג פרק צרעת

.·È:Ô‰ ÔÈÈ„Ò ‰LÏL‡ÓË Y ‰·ÈÎLÏ ÈeOÚ‰ ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿ƒ»»≈
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË Y ˙Î¯ÙÏ ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó49ÏLÂ ; ƒ¿»¿∆»¿»…∆»≈¿≈≈¿∆
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קלג

קלג

כלים  הלכות - טהרה ספר - טבת י"ח רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ì˜B¯‰ epnÓ „nÏ˙iL È„k B˙B‡ ÔÈOBÚL ,˙B¯eˆ50 ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈
.Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

עליו 49) יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף שהשמש מפני
ב). יד, (ביצה בגד הסדין 50)תורת על שונות צורות עשו

כמותן. ירקום שהרוקם כדי

.‚È:Ô‰ ˙BÁtËÓ LÏLÌÈ„È ÏL51Ò¯„Ó ‰‡ÓË Y52; »ƒ¿»≈∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË Y ÌÈ¯ÙÒ ÏLÂ53˙n‰ ÈÎÈ¯Îz ÏLÂ ; ¿∆¿»ƒ¿≈»¿≈≈¿∆«¿ƒ≈«≈

ÈÂÏ Èa ÈÏ· ÏLÂ54ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë Y ¿∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

הידיים.51) את בה פרק 52)שמנגבים כלאיים בירושלמי
עליה. וישן הכסת על שנותנה מפני מפרש: ב הלכה ט

תוך 53) כמין אותה שעושה "מפני אמרו: שם בירושלמי
בה". ומתחמם בחיקו המנגנים 54)ונותנה שהלוויים

אחרים. ניגון וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית

.„È„i‰ Ba ÔÈÒÈÎnL ,„È BÓk ÈeOÚ‰ ¯BÚ∆»¿»∆«¿ƒƒ«»
‡¯˜p‰ ‡e‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰pv‰ ÈtÓ ˙BÚaˆ‡‰Â¿»∆¿»ƒ¿≈«ƒ»¿«≈»∆«ƒ¿»

:Ô‰ ÔÈÈÏ˜¯t ‰LÏLe .ÔÈÈÏ˜¯t‰iÁ È„iˆ ÏL «¿¿ƒƒ¿»«¿¿ƒƒ≈∆«»≈«»
ÛBÚÂ55ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Ó ‡ÓË Y56ÏLÂ ; »»≈ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»¿∆

ÌÈ·bÁ57;ÌÈ·‚Á‰ Ba ÔÈ˙BpL ,˙Ó ‡ÓË ‡ÓË Y «»ƒ»≈¿≈≈∆¿ƒ«¬»ƒ
ÌÈˆi˜ ÏLÂ58,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y ˙B¯t ÔÈˆi˜Ó BaL , ¿∆«»ƒ∆¿«¿ƒ≈»ƒ¿

Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

מלומדים 55) וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
לובשים  לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד
לפקודתו  הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד על פרקלין
הפרקלין  האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף
ציפורני  שריטות מפני הצייד של ידו על ומגן ורחב חזק הוא

מעל 56)העוף. העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
שלא  וכדי עץ, על גבו ומשעין הפרקלין את פושט ידו,
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך

חגבים.57) בהם לחים.58)שתופסים פירות מלקטי
צורך 59) זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם

ב). הלכה ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף

.ÂË:Ô‰ ˙BÎ·Ò LÏL‰cÏÈ ÏL60Ò¯„Ó ‰‡ÓË Y61; »¿»≈∆«¿»¿≈»ƒ¿»
‰˜Ê ÏLÂ62˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË Y63˜ÁOÏ ÔÈOBÚLÂ ; ¿∆¿≈»¿≈»¿≈≈¿∆ƒ¿«≈

Ï da¯ÎL È˙BL64dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë Y »¿≈≈»¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

ראשה.60) את בה מכסה צעירה שאשה סבכה
עליה.61) ויושבת מסירתה היא דרכן 62)לפעמים אין

הסבכות. ובגדיו.63)להוריד אדם תכשיטי נשים 64)ככל
האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי
מאוד  רחבות שנקביהן מיוחדות סבכות לובשות אלו נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות

.ÊË:Ô‰ ÔÈÏcÒ ‰LÏLÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË Y Ì„‡ ÏL ¿»«¿»ƒ≈∆»»»≈ƒ¿»∆
‰Ó‰a ÏL ˙BÎzÓ65˙Ó ‡ÓË ‡ÓË Y66ÌÚL ÏL ;67 «»∆¿≈»»≈¿≈≈∆««

‰¯ÈÙˆ ÏLÂ68ÌeÏkÓ ¯B‰Ë Y69Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿∆¿ƒ»»ƒ¿¿»∆»»»

Èe‡¯ ‡e‰L B‡ ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿∆¿»∆»
‡e‰ È¯‰ Y ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ [CÎÏ] ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»¿»∆»ƒ¿»»«∆∆¬≈
LnLÓe ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰OÚ ;Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë»ƒ«ƒ¿»«¬»ƒ¿»»«∆∆¿«≈
‡nË˙Ó Y „È„¯‰Â ˙Èlh‰ ÔB‚k ,‰·ÈLÈ‰ ˙‡ dnÚƒ»∆«¿ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈
LÈÂ ;˙Óa ‡nË˙Ó Y Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ .Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ˙Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿
˙B·‡ ¯‡La ‡nË˙Ó Y ˙Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»¬
,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ˙B·‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰«À¿≈»∆»≈∆ƒ¿≈∆

ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡nË˙Óe70. ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

פרסות 65) על ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
בדבר:66)סוסיהם. טעמים שלושה נאמרו א נט, בשבת

בהם  החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א.
ורץ מי  רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם ב. ם;

את  לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על
רך.67)גופם. עץ לולבי 68)מין מפרשים ויש גמי. מין
–69)דקל. בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

ראויים  אינם אלה וסנדלים טומאה. מקבלים אינם
למעלה. האמורים ראשון 70)לתשמישים שהם פי על אף

ב). הלכה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה

.ÊÈ:Ô‰ ˙Bt˜ LÏL‰‰e‰Ó71‰‡È¯a‰ ÏÚ d‡ÏhL72 »À≈¿»∆¿»»««¿ƒ»
‰‡È¯a‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Y73‰ÏB„b‰ ÏÚ ‰pË˜ ;74Y ¿ƒ«««¿ƒ»¿«»««¿»

˙BÂL eÈ‰ ;‰ÏB„b‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰75¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Y ¿ƒ«««¿»»»¿ƒ««
‡L ?‰È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ „ˆÈk .˙ÈÓÈt‰‰·w Ì76 «¿ƒƒ≈«¿ƒ«¬∆»∆ƒƒ¿»
˙B¯B‰Ë Ô‰ÈzL Y ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa77. ¿ƒƒ¿≈∆¿

את 72)בלוייה.71) לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה
כמוציא  הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה

תוקן. לא זה ונקב במהוהה 73)רימון טומאה נגעה ואם
משנה). (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא

מהוהות.74) או בריאות או 75)ושתיהן בריאות ושתיהן
הראשון.76)מהוהות. הקטן הנקב את שטלא אחר

טפילה 77) היא שהמהוהה מפני טומאה. מקבלות אינן
לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה

.ÁÈ:Ô‰ ˙BÒ˜t ‰LÏLÔÈ¯ÈÙÈt‡‰78ÔÈÁÈpnL . ¿»ƒ¿»≈»∆ƒƒƒ∆«ƒƒ
Ò¯„Ó ‡ÓË Y ÌÈ¯Ùq‰ ÂÈÏÚ79Ïea˜ ˙Èa Ba LiLÂ ; »»«¿»ƒ»≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ

‰ÂÚL80˙Ó ‡ÓË ‡ÓË Y81‰˜ÏÁ ;82‰¯B‰Ë Y «¬»»≈¿≈≈¬»»¿»
ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ83Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿¿ƒ∆≈»»«¿ƒ¿≈»

Ò¯„ÓÏ84. ¿ƒ¿»

מונחים 78) וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
ספרים  מניחים הלוחות גבי על הקלף. או הניירות
על  ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר

ביניהם. המונח הקלף על וכותב הלוחות משום 79)שני
לישיבה. גם עשוי קטנים 80)שהוא בלוחות כאן המדובר

בו  להניח קיבול בית בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם
(בתקופה  בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה
ואפשר  שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה
שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק היה
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קלד כלים קלד הלכות - טהרה ספר - טבת י"ח רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

קיבול.81) כלי בו 82)ככל ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
קיבול. פשוט.83)בית  קרש  בקטן 84)והוא המדובר

ישיבה. כדי בו שאין

íéøOòå äðBîL ÷øt1 ¤¤§¨§¤§¦
וכו'.1) להם ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2e‡ÓËpL Ïea˜ ˙Èa Ô‰Ï LiL »«≈ƒ∆≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡3‰Óe¯˙Ï ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï Y4‡ÏÂ , ¬≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿»¿…

Ô‰È‚‡5˙ÙOa Ú˜BM‰ Úaˆ‡ ÌB˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ÈÊ‡ ‡ÏÂ »¿≈∆¿…»¿≈∆¿…¿∆¿««≈«ƒ¿«
ÈÏk‰6Ôlk e‡ÓË Y ÈÏk‰ CBz ‡ÓË .7ÔÈ˜LÓ eÏÙ . «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿À»»¿«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Èpk ÏÚ ÔÈ‡ÓË8Ô‰ÈÊ‡ ÏÚ B‡ Ô‰È‚‡ ÏÚ B‡ ¿≈ƒ««≈«≈ƒ«»¿≈∆«»¿≈∆
ÌÈÏk‰ ˙B„È ÏÚ B‡9Ô·bÓ ‰Ê È¯‰ Y ÔÈÏa˜Ó‰10Ô‰Â «¿«≈ƒ«¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë11.e‡ÓË ‡Ï Blk ÈÏk‰ È¯BÁ‡ elÙ‡Â . ¿ƒ«¬ƒ¬≈«¿ƒÀ…ƒ¿¿

מ"'ו.2) פכ"ה הכלי.3)כלים באחורי נגעו טמאים משקין
ב 4) יז, [בפסחים מ"ט). (שם טמא תוכן גם לקודש אבל

מחמת  שנטמאו אמורים? דברים "במה יהודה: ר' אמר
נטמאו  אבל חכמים), מגזירת כלים (שמטמאים משקין
גבו, נטמא – תוכו נטמא התורה) מן (שמטמא שרץ מחמת

תוכו"]. נטמא – גבו הכלים.5)נטמא שפתות
בו 6) להניח מקום הכלי, בשפת שקיעה לעשות היו רגילים

הקדירה. את נושא כשהאדם אגודל אלו 7)אצבע כל
למעלה. להם.8)שנימנו המחוברים הכלים בסיסי

מחבת.9) של יד המשקין 10)כגון יגעו שלא כדי
טומאה. המקבל במקום טומאת 11)שעליהם גזרו לא

בחלקים  בנגעו לא אבל הכלי, בגוף בנוגעים אלא משקין
אם  ואפילו הכלי, מן כמובדלים נידונים והם להם, הטפלים

בפירושו). (רבינו מיטמאים אינם קיבול בית להם יש

.·„Á‡12˜O‰ ÈÏk13ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰ ÔB‚k ,14B‡ , ∆»¿≈««¿««ƒ¿««¿ƒ
,ıÚ ÈÏk „Á‡Â ,˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»¿«»ƒ¿«¿»¿∆»¿≈≈

Ë Ì‡ ,˙BÏtLÓe ˙Bt˜ elÙ‡ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡ e‡Ó ¬ƒÀ«¿≈ƒƒ¿¿¬≈∆¿«¿ƒ
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï Y15. …ƒ¿»»

סחורות.14)שם.13)בין.12) לאריזת גדולים שקים
והגב 15) גב, נעשה התוך ונמצא להפוך, אפשר אלה כלים

לחלק  אין שבהם לומר תטעה שלא רבינו, ומלמדנו תוך.
תוכם. נטמא גבם נטמא אם ולכן ותוך, גב בין

.‚ÈËeLt16ÛËL ÈÏk17Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L18ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¿
‡Ï·ËÂ ÔÁÏM‰19ÔÙc dÏ ÔÈ‡L20ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «À¿»¿«¿»∆≈»…∆ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó21Ô‰È¯BÁ‡ e‡ÓË Ì‡ , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«»ƒƒ¿¿¬≈∆
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï Y ÔÈ˜LÓa22ÛËL ÈÏk ÈËeLt Ï·‡ . ¿«¿ƒ…ƒ¿»»¬»¿≈¿≈∆∆

ÂÈÏÚ ÌÈLiL ¯BÚ‰Â ‰hn‰ ÔB‚k ,Ò¯„ÓÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»¿»∆¿≈ƒ»»
CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ Y Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â23‡l‡ , ¿«ƒ≈¿«≈»∆≈»∆¬«ƒ»∆»

‡ÓË Y Ô‰È¯BÁ‡Ó B‡ ÔÎBzÓ Ô‰a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔÈa≈∆»¿«¿ƒ»∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿»
Blk ÈÏk‰24˙BcÓ ÔÎÂ .25ÔÓLÂ ÔÈÈ26‡ÓBÊÂ , «¿ƒÀ¿≈ƒ«ƒ»∆∆¿»
˙B¯ËÒÈÏ27,Y ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ,Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓe ƒ¿¿¿«∆∆∆«¿»¿«∆∆∆«ƒ

CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡28ÏÚ ÔÈ˜LÓ ÏÙ Ì‡ ‡l‡ , ≈»∆¬«ƒ»∆»ƒ»««¿ƒ«
Ô˙ˆ˜Ó29ÓË YÔlk e‡30.ÌÈ„‚a‰ BÓk , ƒ¿»»ƒ¿¿À»¿«¿»ƒ

מ"א.16) נקראים 17)שם במקווה טהרה להם שיש כלים
במים" "ושטף כא): ו, (ויקרא הכתוב מלשון שטף", "כלי
קיבול). בית להם שאין שטף כלי = שטף כלי (פשוטי
ראוי  בין הבדל אין מתכת בכלי אבל עץ, בכלי המדובר
אינו  רבינו בלשון שטף כלי [סתם ראוי. לא לבין למדרס

מתכות]. כלי עליהם.18)כולל לשכב או לשבת
עליה.19) ואוכלים הקרקע על אותה ששוטחים עור או מעץ

ה"ו)]. פכ"ז למעלה (ראה "והדלפקי" אמרו [במשנה
שהרי 20) פשוט, כלי אינה מסגרת לה כשיש מסגרת.

לקבלה. ה"י.21)ראוייה פ"א למעלה הצד 22)ראה
– עליו לאכול נוח שיהיה כדי במעצד שהוחלק העליון

השני. מהצד היינו ו"אחוריו" "תוך", הבדל 23)נקרא אין
לתוכם. אחוריהם א.24)בין לח, מ"ג.25)בכורות שם

את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים
משני  בהם נדבק הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין

שאיבה. אגב בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:
כף  כעין עשוי האחד שראשו כלי רבינו: מפרש מ"ב, פי"ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי השני

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני ראשיה בית משני להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי  קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי מעלה,

מנוקב]. שאינו שהוא.29)בכלי מקום מפני 30)בכל
וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף, נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ"ג,
מאיר  ר' דעת לפי שנאמרה משמע, התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úc¯n‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï LÈ Y ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
¯eÁ¯Á‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï Y ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‡l‡ ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„·Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ô·¯c‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ıÚ‰ ¯‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.Ô·¯cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï Y…ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ Y ‰Úa¯‡Ï ıeÁÂ ‰Ú·LÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ"ב.31) לכוון 32)שם הבהמה צואר על שנותנים
הוא  שמרדע רבינו כתב כב, הלכה יג בפרק [למעלה הילוכה

וצ"ע]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ הוא המרדע
במחרישה, שנדבק העפר את בו לנער רחב ברזל מחובר
נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך
מחובר  השני ולראשו הכ"ב), פי"א למעלה (ראה חרחור

"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו
מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק חלקי 35)שהחרחור
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קלה

קלה

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת י"ח רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

יותר  המרוחקים הטומאה נגיעת מקום צידי משני העץ
הדרבן. מן וארבעה החרחור מן טפחים משבעה

.‰ÒÈk36Y ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÒÈk CB˙aL ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿«¿ƒ
B¯·Á ‡ÓË ‡Ï37?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .38eÈ‰Lk …ƒ¿»¬≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

Û„BÚ ÔBˆÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂL Ô‰È˙B˙ÙO39 ƒ¿≈∆»ƒ¬»ƒ»»«ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË Y ÈÓÈt‰ ‡ÓËÂ40Y ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË , ¿ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ

ÈÓÈt‰ ‡ÓË ‡Ï41Ì‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,ı¯M·e . …ƒ¿»«¿ƒƒ«∆∆≈»≈»ƒ
‡Ï Y Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓË42.B¯·Á ‡ÓË ƒ¿»∆»≈∆…ƒ¿»¬≈

מ"ב.36) כו פרק והטעם,37)שם מחוברים. הם אפילו
השני. של כגבו נידון זה כיס של שתוכו מפני

ה"א.38) פ"ד בתרא בבא כלים, בולט 39)תוספתא
כתוך, הפנימי נידון זה במקרה הפנימי. משפת למעלה

כאחוריים. גבו.40)והחיצון נטמא – תוכו נטמא כדין
תוכו.41) נטמא לא – גבו נטמא משקין, שבטומאת
בתוספתא 42) (משנהֿלמלך). "לא" התיבה: את למחוק

אחד  נטמא אם פירוש, שווים", שניהם בשרץ "אבל כתוב:
היא  שרץ שטומאת מפני והטעם, השני. גם נטמא – מהם
שנתבאר  כמו ואחוריים, תוך בין חילקו לא התורה מן

א. בהלכה למעלה

.Â˜˜BÁ‰43Ú·¯44„Á‡ ıÚa Ú·¯ ÈˆÁÂ45‡ÓËÂ «≈…««¬ƒ…«¿≈∆»¿ƒ¿»
ÈM‰ ‡ÓË ‡Ï Y ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡46‡ ,Èt ÏÚ Û ∆»≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»«≈ƒ««ƒ

CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ ?„ˆÈk .„Á‡ ıÚ Ô‰L∆≈≈∆»≈«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ Y Ú·¯‰»…«»…««¬»¿≈ƒ«¬ƒ»…««¬»
Ú·¯‰ ÈˆÁ Y BÎBzÓ Ú·¯‰ ÈˆÁa eÚ‚ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿«¬ƒ»…«ƒ¬ƒ»…«
‡e‰LÎe .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ,ÌÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»¿≈ƒ»…««¬»¿ƒ¿∆

Ïk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ Y ÏÈaËÓ47B‡ Ú·¯‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË . «¿ƒ«¿ƒ∆«…ƒ¿¿¬≈»…«
ÈÏk‰ È¯BÁ‡ È¯‰ Y ÔÈ˜LÓa Ú·¯‰ ÈˆÁ È¯BÁ‡48 ¬≈¬ƒ»…«¿«¿ƒ¬≈¬≈«¿ƒ

ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L ,‡ÓË49. »≈∆≈¿ƒ∆»¬«ƒ

מ"ד.43) כה פרק לוג.44)שם = הקב רביעית
בשני.45) רובע וחצי האחד, בראשו שהם 46)רובע מפני

השני  ואין לו, מיוחד תשמיש מהם אחד ולכל כלים, כשני
עמו. לפי 47)משמש נטמא, שלא החלק אותו אפילו

השלמות  ראה בפירושו. (רבינו אחד" גוף "עצם שהוא
ג). הכלי.48)להלכה כל  אחורי לענין 49)פירוש,

ידי  על כשנטמאו אבל עצמם, מחמת להם הבאה טומאה
עצמו. התוך מטומאת יותר מתפשטת טומאתם אין – התוך

.ÊÒBÓe˜Ó˜50z¯Ó ‰È‰Â ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡ eÈ‰LY ÁÈ À¿∆»¬»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ«
eÚ‚Â BÎBzÓ ÔÈ˜LÓ e‡ˆÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»¿«¿ƒƒ¿»¿
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÎB˙Ï e¯ÊÁÂ ÂÈ¯BÁ‡a«¬»¿»¿¿∆»¬≈««¿ƒ∆¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯B‰Ë51. ¿ƒƒ¿»

מ"ח.50) ותוך 51)שם אחוריים שאין לקודש, לא אבל
א. בהלכה למעלה שביארנו כמו לקודש,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

úBàå÷î úBëìä
zF̀ewnzFkld±dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

ÈÓa ‡ÓË Ïk ÏaËiL .‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…»»≈¿≈
.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Óƒ¿∆¿««»ƒ¿«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ïBLàø ÷øt1 ¤¤¦
טהרה 1) להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר

חייבי  זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא
כוונה  צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי, טבילות
באדם  החוצץ דבר מים. לביאת ראוי צריכים ואם לטבילה

וכלים.

.‡ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk2e‡ÓËpL ÔÈa , »«¿≈ƒ≈»»≈≈ƒ≈∆ƒ¿¿
ÏL ‰‡ÓËa e‡ÓËpL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»∆»≈∆ƒ¿¿¿À¿»∆

Ô‰È¯·c3ÌÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ‡l‡ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ Y ƒ¿≈∆≈»∆»√»∆»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ú˜¯wa ÔÈÂ˜p‰4. «ƒ¿ƒ««¿«

כלל.2) טהרה להם שאין אוכלין חכמים.3)להוציא דברי
ויתבאר 4) ה"א. ט, פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

הבאות. בהלכות

.·ÒeaÎÂ ¯Oa ˙ˆÈÁ¯ ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»¿ƒ«»»¿ƒ
‰ Ïk ˙ÏÈ·Ë ‡l‡ BÈ‡ Y ‰‡Óh‰ ÔÓ ÌÈ„‚aÛeb ¿»ƒƒ«À¿»≈∆»¿ƒ«»«
ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :·Êa ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‰Â˜Óa5Y ¿ƒ¿∆¿∆∆∆¡«¿»¿»»…»««»ƒ

BÙeb Ïk ÏaËiL ,¯ÓBÏk6¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«∆ƒ¿…»¿«ƒƒ¿»
‰pËw‰ Úaˆ‡ L‡¯Ó ıeÁ Blk Ï·Ë Ì‡L ,ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ∆ƒ»«À≈…∆¿««¿«»
ÏÚ Û‡ ,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú Y¬«ƒ¿À¿»¿»«¿»ƒ»≈∆««

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ô‰L Èt7‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡ È¯‰ , ƒ∆≈ƒƒ«¿»¬≈∆¡«««ƒ»
·‡ ÔÈa Y ¯‰ËÂ ·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÂ8ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÏ ¿»≈«»∆∆¿»≈ƒ¿«»¿»«¿≈ƒ

e‡B·iL9ÌÈna10. ∆»««ƒ

מטהרת.5) ידיים ששטיפת לכאורה חלקי 6)ומשמע
ה"י). לקמן (ראה לעיניים הנראים תלמיד 7)הגוף ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו, משלוש8ֿ)מפי אחת

נאמרו  אם ופירושה: בהן, נדרשת שהתורה המידות עשרה
הענינים  לכל מזה ללמוד יש אחד, בענין דינים פרטי בתורה

כך. דיניהם שיהיה גופם.9)הדומים הסמיכו 10)כל
הכתוב. על זה דין חכמים

.‚,‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ Y e‡ÓËpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆
Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ11˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe12ıtn‰ ÔÎÂ13ÈÏk . ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿≈««»¿ƒ

‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,e¯aL˙ B˙‡Â :Ba ¯Ó‡ Y Ò¯Á∆∆∆¡«¿…ƒ¿…¿≈»√»∆»
Ú˜¯wa B¯aÁ elÙ‡ .‰¯È·L14,¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â , ¿ƒ»¬ƒƒ¿««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈

ÏÓ elÙ‡Â‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ Y ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ e‰‡ «¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¬≈¿∆»»
Ìe‡OÚ Ò¯Á ÈÏÎk Y ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe .¯·MiL „Ú15 «∆ƒ»≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆∆¬»

‰Ê ¯·„a16. ¿»»∆

א.11) פד, צרידה 12)שבת איש יועזר בן יוסי ב: יד, שם
כלי  ועל . . . טומאה גזרו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי
– במקוה טהרה להם שאין אמרו שם ב טו, ובדף זכוכית.
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קלר מקואות קלר הלכות – טהרה ספר - טבת י"ח רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חרס. כלי ב.13)כמו פד, שם תוספתא,14)מחצלת.
ה"ט. פ"ו בבאֿקמא "הואיל 15)כלים ב: טו, שבת

רבנן  שווינהו החול, מן זכוכית) כלי (של ברייתם ותחילת
חרס". ככלי חכמינו) אותם טהרה 16)(עשו לענין וכן

קבלת  להוציא התכוון זה" "בדבר שאמר ומה במקווה,
כשנגעה  אלא מטמא אינו חרס שכלי מגביהם, טומאה
(צידו  מגבו רק מיטמא זכוכית וכלי באווירו, טומאה
א) (טז, שם ובגמרא ה"ה. פט"ו כלים הל' ראה החיצון).
כמו  היתוך ידי על תקנה להם יש שכשנשתברו מפני נימקו:

זה. בענין מתכת לכלי דינם חכמים השוו מתכת, כלי

.„ıtn‰17Ïk ¯‡L ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈÏk‰ ÏÏÎa BÈ‡ ««»≈ƒ¿««≈ƒ«¿«¿ƒ¿»»
˙B‡Óh‰18ÈÏk ÏÏkÓ BÈ‡ ,Ïea˜ ÈÏk BÈ‡L ÈÙÏ . «À¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿«¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ıÚ19,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â . ≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
„·Ïa Ò¯„Ó ˙‡ÓËÏ ‰a¯˙20‰¯Bz ÔÈc21ÔÂÈÎÂ . ƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»¿≈»

‰a¯˙Â Le¯Ùa ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡L22,‰‡ÓËÏ ∆≈À¿»¿»√»¿≈¿ƒ¿«»¿À¿»
‰Â˜Óa ¯‰Ë˙Ó ÔÈ‡L ;‰Â˜Óa ¯‰ËÏ ‰a¯˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿«≈¿ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿∆
‰¯‰Ë ıtÓÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒ»¬ƒ«»¿≈¿«»»√»
‰ML ÏÚ ‰MMÓ ˙BÁt ¯‡MiL „Ú ,B˙ÚÈ¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ»«∆ƒ»≈»ƒƒ»«ƒ»

ÌÈÁÙË23. ¿»ƒ

ב.17) פד, לקמן.18)שם כמבואר מידרס, מטומאת חוץ
(הושוו)19) שהוקשו מפני כ. לא, ובמדבר לב. יא, ויקרא

קיבול. בית לו שיש שם האמורים לשק עץ כלי
עליו 20) ישכב אשר המשכב "וכל כד): טו, (ויקרא שנאמר

ומושב. למשכב המיוחדים עץ כלי פשוטי לרבות יטמא"
המקובל 21) הכלל כפי חכמים, מגזירת טומאה מקבל אבל

כלים  הל' (ראה מת טמא מטמא מידרס המטמא כל בידינו:
ה"א). א 22)פכ"ג פד, בשבת למעלה. שהבאנו מהדרשה

אינו  במקווה טהרה לו שאין דבר שכל הכתוב, מן למדו –
אלא  הכתוב מיעט שלא שם וביארו מידרס, טומאת מקבל
שכל  חרס, כלי כגון טהרה, לו שיש דבר במינו שאין דבר
במינו  שיש מפץ אבל במקוה, ניטהר אינו מחרס העשוי דבר
מידרס  לטומאת נתרבה סלים, כגון במקוה, המתטהר דבר
שכל  ברור, יוצא כאן רבינו של [מלשונו המשכב". מ"וכל
נכללו  שלא מפני במקוה, טהרה להם אין עץ כלי פשוטי
הכתוב  מן מידרס לטומאת ונתרבו עץ", כלי "וכל בכתוב
במקוה. המיטהרים כלים במינם שיש מפני המשכב" "וכל
העשוי  מפץ ובין עץ כלי פשוטי בין ומחלק חולק, והראב"ד
כלי  שפשוטי ודעתו כלל, כלי שאינם אחרים, ועשבים מגמי
לטומאה  שנתרבו ומכיוון עץ", כלי "וכל באמור כלולים עץ
גמי  של מפץ אבל ענין, באותו הכתובה לטהרה גם נתרבו
אין  ולפיכך טומאה, לענין באמור נכלל לא כלל כלי שאינו
מפץ, ד"ה שם שבת 'תוספות' (ראה במקוה טהרה לו

כהראב"ד)]. כלים 23)שכתבו משנה, לטומאה. כשיעורו
מ"ז. פ"ו

.‰·f‰24ÔÈÚÓa ‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡25¯Ó‡ È¯‰L , «»≈»√»∆»¿«¿»∆¬≈∆¡«
ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ ¯‡Le ‰·f‰ Ï·‡ .ÌÈiÁ ÌÈÓa :Ba¿«ƒ«ƒ¬»«»»¿»«¿≈ƒ≈

.‰Â˜Óa Û‡ ÔÈÏ·BË Y ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

מ"ח.24) פ"א ראויים 25)מקוואות מתוקים מים של

– חמים מעיינות וכן מרים או מלוחים אבל לשתייה,
חטאת, מי גבי הי"ב פ"ו אדומה פרה בהל' כמבואר פסולים

חיים". "מים כן גם בהם אמרה שהתורה

.Â˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk26ÌBia Ô˙ÏÈ·Ë27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰ÏÈla Ô˙ÏÈ·hL ˙„ÏBÈÂ28e¯‡aL BÓk ,29ÔÈÚa ¿∆∆∆¿ƒ»»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿«

˙lÁzÓ ,Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Ï·BË È¯˜ ÏÚ·e .‰cƒ»««∆ƒ≈¿≈»«Àƒ¿ƒ«
‰ÏÈl‰30·¯Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;31ÈÌÈna ıÁ¯ ««¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒ

·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ CÏB‰Â Ï·BhL ,„nÏÓ Y¿«≈∆≈¿≈ƒ¿ƒ«««¿»«∆¡≈
LÓL32. ∆∆

ב.26) קכא, ואינם 27)שבת לטומאתם, האחרון ביום
שלאחריו. ליום שייך שהלילה אע"פ שלפניו בלילה רשאים
הטומאה, יום גמר עד לחכות צריכים שאינם עוד, ומלמדנו
מהכתוב  למדו א כ, במגילה החמה. שקיעת עד היינו
ביום  . . . הטמא על הטהור "והזה ט): יט, (במדבר
בהיקש  לומדים וטבילה בלילה, פסולה שהזאה השביעי",
הבדל  שיש נראה מהזאה, טבילה שלמדו [ואע"פ מהזאה.
הטומאה, ימי שאחרי בלילה טבילה שתיהן: בין גדול
מי"א) פי"ב (פרה במשנה שהרי פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי"א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט): טו,
צ, (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב). פ"ד ביאה איסורי בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ לפני לטבול רשאי בלילה, קרי ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב, כשהגיע מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י (ראה רש"י כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏ·Bh‰ Ïk33Ì¯Ú ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈ¯ˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
¯ÚO Ïk ÏÈaËÈ Y ¯ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙·a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰¯Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È¯‰Â ,BL‡…̄«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ Y Ô‰È„‚·a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ Y ‰È„‚·a ‰Ï·hL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

ãקודש משיחות ãנקודות

äpèwä òaöà Làøî õeç... ¥Ÿ¤§©©§©¨

אצבע  מראש חוץ כולו טבל "אם כתב ה"ב בפ"א
הצורך  אודות כאן ומוסיף בטומאתו", הוא עדיין הקטנה

תורה. דין כגופו שהוא ראשו כל להטביל

גם  נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד יש מכאן
הוא  השיער שהרי יהודי, של קטנה ופעולה פעוט דבר
הוא  הטבילה בשעת באדם שנמצא וזה לגוף טפל
זאת  ובכל ולטבול, ראשו לגלח היה יכול שכן באקראי,
להטביל  שחייב עד גדול ערך לו יש זה פעוט עניין גם

כולו.
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קלז

קלז

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת י"ח רביעי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לעני  פרוטה נתינת כמו קטנות הנראות פעולות גם כך
לא  לעולם כי בפרסום להיעשות וצריכות הן חשובות
אחר  אדם על פעולתו השפיעה כמה ועד רואהו מי ידע
שהרי  לטעון מקום ואין הצדקה. נתינת את שראה
הגדולה  החשיבות היא ומה כך כל זעום בסכום מדובר
על  וכשמדובר ה' מצות היא צדקה נתינת כי לכאורה,
מקיימים  מקרה ובכל לקטן גדול בין חילוק אין ה' ציווי
גוררת  "מצוה הרי זו מצוה כשיקיים ובנוסף, ה'. ציווי
עוד  לקיים ה'תיאבון' את אצלו הדבר יעורר מצוה"
התורה  ענייני בכל שלם שיהיה עד מצוות, ועוד

ומצוותיה.
לב  סימן טהרה ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

ב.33) ד, א.34)עירובין יח, סופגים 35)ביצה הבגדים
לגוף. המים את שם.36)ומעבירים

.ÁÏ·Bh‰ Ïk37‡Ï Ì‡Â ,‰ÏÈ·ËÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ »«≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ…
ÔÈlÁÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ Y Ôek˙38‰c elÙ‡ . ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ»

B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ÔB‚k ,‰ek ‡Ïa ‰Ï·hL∆»¿»¿…«»»¿∆»¿»¿««ƒ
¯˜‰Ï ‰„¯È39˙¯zÓ BÊ È¯‰ YdÏÚ·Ï40Ï·‡ ; »¿»¿»≈¬≈À∆∆¿«¿»¬»

ÏaËzL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ ÌÈL„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿»»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿…
‰eÎa41. ¿«»»

א.37) לא, להיטהר 39)שם.38)חולין התכוונה ולא
ואףֿעלֿפי 40)מטומאתה. יוחנן. רבי דעת נגד שם, כרב

כאן  פסק יוחנן, כרבי הלכה יוחנן, ורבי רב בידינו: שכלל
לפי  היא שנתלש גל גבי שם הגמרא שמסקנת מכיוון כרב,

(כסףֿמשנה). רב ב 41)דעת יח, חגיגה ובמשנה שם.
– ולקודש תרומה, לטהרת כוונה צריכה – לתרומה אמרו:

קודש. לטהרת כוונה צריכה

.Ë˙ÙBk‰42ÌÈn‰ ˙n‡a BÏ ·LÈÂ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È43Ì‡ , «≈»»¿«¿»¿»«¿««««ƒƒ
¯B‰Ë Y Blk C¯c ÌÈÓ eÒÎ44ıÙBw‰ .45CB˙Ï ƒ¿¿«ƒ∆∆À»«≈¿

ÌÈÓÚt Ï·Bh‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ Y ‰Â˜n‰46Y ‰Â˜na «ƒ¿∆¬≈∆¿À∆¿«≈«¬«ƒ«ƒ¿∆
¯ÓB‡‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰47E„È L·k :B¯·ÁÏ48ÈÏÚ ¬≈∆¿À∆¿»≈«¬≈¿»¿»«

.‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ Y ‰Â˜na«ƒ¿∆¬≈∆¿À∆

ה"א).42) פ"ח מקוואות (תוספתא, בחפירה 43)הקושר
מים. סאה ארבעים בה למים 44)שמכונסים נכנס כשאדם

המים  שנכנס הדעת על מתקבל רגליו על בעמידה כדרכו
אם  לבדוק צריך במים שישב כפות אדם אבל כולו, דרך

לא. או ה"י.45)נכנסו פ"ה שם.47)שם.46)שם
בתשובות 48) למים. כולו שייכנס כדי ראשו, על ללחוץ

טעם  מפרש כאן) בכסףֿמשנה (מובאה רצג סי' הריב"ש
כאילו  נראה הללו המקרים שלושת שבכל מפני הגיוני,
וטבילה  שחוק, לשם – ידך כבוש באומר – או להקר כוונתו
יגע  ואם ה"ח), (למעלה ולקודש לתרומה כוונה צריכה
אינה  שטבילה הרואים יאמרו וקדשים, בתרומה הזה הטובל
פ"י, רבתי כלה [במסכת מכשול. לידי ויבואו כוונה צריכה
על  דייב דילמא מגונה, זה הרי פעמים שני "והטובל אמרו:

אנשים  על מים יתיז שמא פירוש ליה" חזי ולא אינשי
אותם  יראה לא והוא לטבילה טבילה בין שם העומדים
אמרו  ושם ורואה). מסתכל הוא ראשונה טבילה (לפני
בדבר) יש (סכנה המיתה" דרך "הוא האמבטי לתוך שקופץ
הפליאה  וגדולה המקוה. לתוך בקופץ הדבר שהוא ומובן

זו]. ברייתא הביא לא שהריב"ש

.ÈÌÈ¯˙q‰ ˙Èa49e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈËÓw‰ ˙È·e ≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»
ÌÈ¯·È‡ Y ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰ Ô‰a»∆««ƒ∆∆¡«¿»»…»««»ƒ≈»ƒ

„·Ïa ÌÈ‡¯p‰50˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿ƒƒ¿«¿««ƒ≈¿ƒƒƒ¿
ÔÈÈe‡¯51ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL52. ¿ƒ∆»»∆««ƒ¿…ƒ¿∆»»≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ53CB˙a Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏ : ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿»¿«≈»»¿
¯Á‡Â ÌÈÓa ‰ÈËÓ˜ ÔÈa ‰ÁÈ„Ó ‰M‡ ‰È‰zL ,B˙Èa≈∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ»≈¿»∆»¿«ƒ¿««

d˙ÏÈ„b C¯„k ˙Ï·BË ‰M‡‰Â .ÏaËz Ck54˙‚¯B‡k , »ƒ¿…¿»ƒ»∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆
.da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ¿ƒ¿ƒ»∆¿»

במצב 49) נמצא כשהאדם מגולים שאינם בגוף המקומות
דרשו:50)טבעי. ה"ה פ"ד מצורע, פרשת כהנים' ב'תורת

הסתרים". לבית פרט בנראה, כל אף בנראה ידיו "מה
כ 51) א.קידושין המים 52)ה, לבין המקומות אותם בין

החוצצים  הדברים הם מה יבואר הבא בפרק לשם. יגיעו אם
יב). הלכה ב.53)(ראה סו, נדה רבא, של מימרא

מיניקה 54) או אורגת שהיא בשעה הטבעית עמידתה כדרך
א). פז, (שם קצת מתכופפת שהיא בנה, את

.‡È‰M‡55ÏÓa ˙Ï·BË dÈ‡56˙Lia˙nL ÈtÓ , ƒ»≈»∆∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆
¯ÈÚ‰ ÈaÓ57Ô‚‰k ˙Ï·BË dÈ‡Â58dÏ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆∆«…∆¿ƒƒƒ»

dÚÈˆ‰Ï È„k Ba ‡ˆBiÎÂ ıtÓ59‡ÏÂ .ÏÓa ˙Ï·BË Y «»¿«≈¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿»≈¿…
aËzÒ¯Á ÈÏk Èab ÏÚ Ï60ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒ B‡ ƒ¿…««≈¿≈∆∆«¿«≈»∆ƒ¿≈

.‰ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÚz ‡ÏÂ ˙„ÁÙnL∆¿«∆∆¿…«¬∆»¿ƒ»

עוגנות.56)שם.55) שהספינות שמה 57)מקום הבאים
עסקיהם. 'תוספות'58)לרגל (ראה חננאל רבינו פירש כך

המצוי  הטיט מפני מפרש רש"י אולם אשה), ד"ה ב טו, שם
של  שאביו יפרש והוא וחוצץ. – רגליה על נדבק והוא שם,
עליהם. לעמוד הנהר קרקע על מפצים הניח שמואל

מה 59) כך מפרש רבינו בנמל. המסתובבים יראוה שלא
לבנותיו) (עשה לבנתיה עביד דשמואל אבוה שם: שאמרו

ב'ערוך'. פירש וכן תשרי. ביומי ומפצי . . שם.60).

.·ÈÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ „Á‡61ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡Ï ∆»»»»«≈ƒ…ƒ¿∆»»≈
ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÔÈ·e ÌÈa≈»≈««ƒ¿ƒ»»»»≈≈»≈
¯Oa ÏÚ ˜a„Ó ËÈË B‡ ˜ˆa ‰È‰L ÔB‚k ,ÌÈn‰««ƒ¿∆»»»≈ƒÀ¿»«¿«
‡ÏÂ ,‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ Y ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰»»»««¿ƒ¬≈∆»≈¿∆»»¿…

‰¯Bz ¯·c .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ62¯·„ ‰È‰ Ì‡ : »¿»»∆¿ƒ»¿«»ƒ»»»»
‰˙ÏÚ ‡Ï Y ÈÏk‰ ·¯ B‡ Ì„‡‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ıˆBÁ‰«≈∆∆…»»»…«¿ƒ…»¿»

‡e‰Â .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï63;B¯È·Ú‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜iL »∆¿ƒ»¿∆«¿ƒ»»¿∆¿«¬ƒ
ÔÈa ·Ï ÏÚ B˙B‡ ÌO ‡ÏÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿ƒ»»¿…»«≈≈
‰ÙBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ıˆBÁ BÈ‡ Y ¯·Ú ‡Ï ÔÈa ¯·Ú»«≈…»«≈≈¿««ƒ∆∆
Û‡ ,ıˆBÁ BÈ‡ Y BËeÚÓ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba¯ ˙‡∆À¿≈ƒ»»∆ƒ≈≈«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ64ÏkL : «ƒ∆«¿ƒ»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»
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קלח מקואות קלח הלכות – טהרה ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï Y ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c»»«≈ƒ»»«¿ƒ»»…»¿»
ÌeMÓ ‰¯Êb ,BËeÚÓ ÏÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë¿ƒ»««ƒ∆«ƒ¿≈»ƒ
‡Ï Y Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c ÏÎÂ ;BaÀ̄¿»»»«≈ƒ»»∆∆À…
,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»««ƒ∆≈«¿ƒ»»
Ì‡L :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜n‰ Ba¯ ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒÀ««¿ƒ»»ƒ¿≈»≈∆ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·c ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ¯Oa ÏÚ ‰È‰»»«¿«»»»««¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
‰tË elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊÂ ˜ˆa ÔB‚k ,ÔÈˆˆBÁ‰«¿ƒ¿»≈¿∆∆¿«≈»∆¬ƒƒ»
;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï Y ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰Â ,Ïc¯Ák¿«¿»¿«¿ƒ»»…»¿»¿ƒ»
Ì‡ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ Y ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ì„‡‰ ·¯ B‡ ÈÏk‰ ·¯ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ôk≈»»∆…«¿ƒ…»»»¿∆≈«¿

ãקודש משיחות ãנקודות

õöBçä øác... ¨¨©¥

הדין  שונה; גדר בעל אחד וכל בטבילה דינים שני
במעשה  דין הוא במקוה גופו כל לטבול שצריך
קטן  אבר ראש השאיר אם שאפילו האדם של הטבילה
שלא  והדין התורה), (מן טבילה מעשה כאן אין בחוץ
במעשה  חיסרון אינו המים ובין בינו חציצה תהיה
שבתנאים  החוצץ דבר – צדדי עניין אלא הטבילה
הטבילה. במעשה פגם כאן אין כי מעכב אינו מסוימים

התשובה  באגרת הזקן האדמו"ר בחר מדוע יובן בכך
פי  (על לקב"ה ישראל שבין הקשר את לתאר ה') (פרק
דבר  שום "אין במילים: כו') עמו ה' חלק כי הפסוק
לגבי  חידוש הוא כי יתברך", לפניו חוצץ ורוחני גשמי
הלזו  ש"הארץ מ"ח) פרק א' (בחלק שביאר מה
אורֿאיןֿסוף  היינו כבודו" הארץ כל מלא הגשמית...
אני  הארץ ואת השמים "את שנאמר כמו ברוךֿהוא
שני  בדוגמת הם בטבילה הדינים שני כי ה" נאום מלא,

התשובה. ובאגרת מ"ח בפרק המתוארים האופנים

מקום  בכל נמצא שהקב"ה כך על מדבר מ"ח בפרק
הקב"ה  של גדולתו מצד הוא כי הנבראים כל אצל בשווה
כל  את המקיפה הטבילה בדוגמת והוא סוף, לו שאין
דבר  על מדבר התשובה באגרת אבל בשווה. האדם
עמו" הוי' "חלק שהם עצמם מצד ישראל של מעלתם
אפשר  שאי לחשוב מקום והיה ב"ה" הוי' משם ו"חלק
שירדה  כפי ישראל נשמת אל "יגיע" עצמו שהוי'
העולמות" השתלשלות ידי על למדרגה "ממדרגה
לגשמיות. שייכות לה שיש עד הגשמי בגוף והתלבשה
גשמי  דבר שום "אין במילים הזקן אדמו"ר בחר לכך
משום  לקב"ה בטלים ישראל נשמות כי כו '" חוצץ ורוחני
בין  אין ולכן עצמם, מעלת מצד ממעל אלוה חלק שהם
הגשמי  הציור גם כי החוצץ דבר לא גם לקב"ה ישראל

לקב"ה. ישראל בין חוצץ אינו הנשמה התלבשה שבו
75 ע' חל"ט לקו"ש פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

(61– ובפ"ג באדם, החוצצים הדברים נימנו בפ"ב לקמן
בכלים. מימרא 62)החוצצים היא הפרק, סוף ועד מכאן

ב. ד, עירובין יצחק, רבי (בתנאי).63)של נאמר וזה
חכמים.64) מגזירת

âטבת י"ט חמישי âיום
éðL ÷øt1 ¤¤¥¦

עזרא 1) ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר
לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי  ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL L·È Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË¯‰Â5˜ˆ·e ,B¯Oa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ô¯tv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈ¯ˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎ¯c ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk Y «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡ Y ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ¯‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈
ÌÈna ‰ÁÓ È¯‰L ,ıˆBÁ10Y L·È ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט.2) פרק נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט זה מפורש: במשנה
חרס.8) כלי נמחה 9)עושי ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי

.·˙ez‰ Û¯Oe ,Ìc‰Â ·ÏÁ‰Â BÈc‰Â L·c‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È Y ·e¯Á‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa Y ÔÈÙ¯O‰ Ïk ¯‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È15C¯ÒpL Ì„Â .16Y ÁÏ elÙ‡ ,¯Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ Y19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ הנוטף שאינם 13)דקל.12)שרף מפני
במים. לגוף.14)נימוחים מלהגיע המים על מעכבים אינם

לכלוכי 15) שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא
עליהם  להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות",
י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו מקפיד שאדם ומיעוט

להעבירו.16) וקשה יפה [רש"י 17)שנדבק א. כא, מנחות
ממנו  נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם

דומים]. השיעורים שני ואולי דם. מן 18)חוטי שנתלשו
לגמרי. ממנו נפרדו ולא דבר 19)הגוף עליהם יש אם

משנה). (כסף לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ

.‚‰lÁz ÁÈ„zL „Ú ıˆBÁ Y ‰M‡a ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa20, ≈«¿»ƒ¿ƒ»≈«∆»ƒ«¿ƒ»

ירם חמישי
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קלט

קלט

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰na .ıˆBÁÂ ıa˜˙Ó ˜·‡‰Â „ÈÓz ÌL ‰Úf‰L∆«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿«≈¿≈«∆
‰‡eOa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c21ÏÈ‡B‰ ,‰ÈeÙa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ Y ˙„t˜Ó dÈ‡Â22. ¿≈»«¿∆∆≈≈

תחילה.20) הדחה בלי לטבול רשאית שמקפידה 21)אינה
בעלה. על תתגנה שלא לכלוך 22)כדי שם יש אם אפילו

ד). הלכה שם (תוספתא

.„„‚‡‰23Èab ÏÚL ÔÈO˜Ow‰Â ,‰kn‰ Èab ÏÚL »∆∆∆««≈««»¿««¿«ƒ∆««≈
¯·M‰24ÌÈ¯ÈM‰Â ,25ÌÈÓÊp‰Â26˙BÈÏËw‰Â27 «∆∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»

ÌÈ˜ÊÁ Ô‰L ÔÓÊa :˙BÚah‰Â28Y ¯Oaa ÌÈ˜e·„e ¿««»ƒ¿«∆≈¬»ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÙ¯ ;ÌÈˆˆBÁ29.ÔÈˆˆBÁ ÌÈ‡ Y ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ

השבר 24)תחבושת.23) על מתכת קשקשי קושר החובש
שומרים  אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שרשראות 25)שלא
האף.26)לקישוט. זהב 27)נזמי גרגירי של מחרוזות

צוואריהן. סביב עונדות בחזקה.28)שהנשים מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים אינם

.‰˙B¯LBwL ˙BÚeˆ¯‰Â ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿
ÔÈÏÈc·nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ Y ÈBÏ Ô‰ÈL‡¯a ÌÈLp‰«»ƒ¿»≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Y ¯ÚO ÈËeÁ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÔÈ·e Ûeb‰ ÔÈa≈«≈««ƒ¬»≈≈»≈¿ƒ
.ÔÈÙ¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆««ƒ∆≈»»ƒ

.Â¯‡evaL ÔÈËeÁ30ÏL elÙ‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Y ƒ∆««»≈»¿ƒ¬ƒ∆
ÔzLt31Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,32Ï·‡ . ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ»∆∆«¿»»∆¬»
ÌÈ˜·Á33,ÔÈˆˆBÁ Y ÌÈ˜ÚÂ ˙BÈÏË˜ ÔB‚k ,¯‡evaL ¬»ƒ∆««»¿«¿»«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»∆∆«¿»»∆¿≈∆≈»∆«¬«
.¯Oa»»

בצווארה.30) קושרת יהודה 31)שהאשה רבי שאפילו
בראש. קשורים כשהם שחוצצים הנשים 32)מודה אין

מדאי. יותר אותם מתכת 33)מהדקות של תכשיטים
הצוואר. את שחובקים

.ÊÈÏ˜Ï˜ ‰OÚÂ ¯M˜˙pL ·l‰ ÏÚL ¯ÚO34ÔÎÂ , ≈»∆««≈∆ƒ¿«≈¿«¬»ƒ¿¿≈¿≈
.ÔÈˆˆBÁ Y Ô˜f‰ ÈÏ˜Ïƒ̃¿¿≈«»»¿ƒ

ידי 34) על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
שהמדובר  משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה
מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין

האיש. זקן – כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש

.Á‰‡¯ ‡e‰L ÔÓÊa :Ì„‡a ·eÁz‰ ıÁ35ıˆBÁ Y36, ≈«»¿»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈
‰‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ·e37Ï·BË Y38B˙Óe¯˙a ÏÎB‡Â ƒ¿«∆≈ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»

·¯ÚÏ39ÚÏaL ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË ıÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆∆««ƒ∆≈»≈¿≈ƒ∆»«
d‡È˜‰ Ì‡Â ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ Y Ï·ËÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»¿»«¬≈∆»¿ƒ¡ƒ»

dÚbÓa ‡ÓË Y Ï·hL ¯Á‡40ÏkL ,e¯‡a ¯·kL . ««∆»«ƒ¿»¿«»»∆¿»≈«¿∆»
.ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡Ï ÈÁ‰ Ûe‚a ÌÈÚeÏa‰«¿ƒ¿««…¿«¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
Y ‰hÓlÓ ÂÈÏ‚¯ È˜„Òa ÔÈÓÒÈ˜Â ˙B¯B¯ˆ eÒÎƒ¿¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿«»

ÔÈˆˆBÁ41. ¿ƒ

הבשר.35) לתוך כולו נכנס קצת 36)לא שנדבק מפני
נראה  והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור

ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו – שאינו 37)לעין
חוצץ.38)מגולה. אינו טבילות 39)והחץ חייבי ככל

שמש. הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו
ההקאה.40) ד 41)בשעת הלכה ח פרק שם בתוספתא

הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים "אין עקיבא: רבי אמר
כמותו  רבינו פסק לא עליו, חולק אין שבתוספתא פי על ואף
ביאת  צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים,

.Ë‰iË¯e ‡Ó‚eÏÓ ,˙ÈÏtÒ‡42ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ÏÚL ƒ¿¿»ƒ¿¿»¿ƒ»∆«≈«¿»ƒ
Ô‰a eÒkiL CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈˆˆBÁ Y¿ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆ƒ»¿»∆
¯·c Ô‰a ‡‰È ‡ÏÂ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿…¿≈»∆»»
B‡ ˙Á‡ ‰¯ÚO Ba ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ≈¿∆≈«¿»¿»«¬»««

ÌÈzL43nÏ ˜a„Ó dL‡¯Â ‰knÏ ıeÁeÈ‰L B‡ ,‰k ¿«ƒ««»¿…»À¿»««»∆»
B‡ ,‰‡Bˆa B‡ ËÈËa ˜a„Ó ÌL‡¯ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»…»À¿»¿ƒ¿»
Ô·˜e ‰hÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰L∆»¿≈¿»¿ƒ≈≈»ƒ¿«»¿»»
.ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ Y ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»¿ƒ≈≈»ƒ¿«¿»¬≈≈¿ƒ

מכה.42) גבי על שמשימים שונים רטיות מפני 43)מיני
חוצצת  קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי
גם  – למכה שבנדבקו רבינו משמיענו טו), הלכה (ראה

חוצצות. שתיים

.ÈÂÈÏ‚¯ ÏÚL ¯ÙÚa Ì„‡ ÏaËÈ ‡Ï44Y Ï·Ë Ì‡Â . …ƒ¿…»»∆»»∆««¿»¿ƒ»«
.ıˆBÁ BÈ‡≈≈

יחף.44) ההולך של רגליו על העולה האבק

.‡ÈÔ‰ È¯‰ Y ÔÏÈaË‰Â ÌÈÏÎ·e Ì„‡a ÊÁB‡‰»≈¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈≈
ÂÈ„È ‰t¯L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô˙‡ÓËa45Ô‰a e‡aL „Ú ¿À¿»»¿««ƒ∆ƒ»»»«∆»»∆

ÌÈÓa ÂÈ„È ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰t¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆»…«¿∆¿ƒ≈ƒ«»»¿«ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ Y46. »¿»»∆¿ƒ»

שאמר:"ירפה"45) שם שמעון רבי מדברי זה למד רבינו
מועיל. לא זה קמא תנא שלדעת שעל 46)משמע שהמים

המקווה. מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי עם מתחברים ידיו

.·Èd¯BÁ‡Ï da ˙ÏLÙn‰47‰˙ÏÚ ‡Ï Y ‰Ï·ËÂ ««¿∆∆¿»«¬»¿»¿»…»¿»
ÂÈ„Èa B‡ ˜BÈz‰ ÈÏ‚¯a ËÈË ‰È‰ ‡nL ;‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»∆»»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»
‰˙ÏÚL ¯Á‡Â ,ıˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa Bn‡a ˜a„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿»«¿««∆»¿»

ÏÙ48. »«

ערומה.47) כשהיא גבה על תינוקה את הרכיבה
סמוך 48) בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה ולפיכך

החוצץ. דבר עליה נמצא ולא לטבילתה

.‚È‰ˆÙwL B‡ ‰ÈÙa d¯ÚO ‰˙pL ‰c49B‡ d„È ƒ»∆»¿»¿»»¿ƒ»∆»¿»»»
‰ˆ¯wL50‰ÈpL ÔÈa ÌˆÚ ‡ˆÓpL B‡ ‰È˙B˙ÙOa51Y ∆»¿»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»∆∆≈ƒ∆»

˙BÚÓ ‰˙ .ÌÈ‡Óh‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰Ï·Ë ‡Ï el‡k¿ƒ…»¿»¿≈¿»»«¿≈ƒ»¿»»
‰cp‰ ˙‡ÓhÓ ‰¯‰Ë Y ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ‰ÈÙa52È¯‰Â , ¿ƒ»¿»¿»¿»¿»»¬»ƒÀ¿««ƒ»«¬≈
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קמ מקואות קמ הלכות – טהרה ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

dw¯ ·b ÏÚ ‰‡ÓË ‡È‰53‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙‡ˆÓÂ ,54 ƒ¿≈»««À»¿ƒ¿≈ƒ¿À¿»
˜¯a Ú‚pL ÈÓk.·Êa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰cp‰ ¿ƒ∆»«¿…«ƒ»¿≈«ƒ¿»

והידקה.49) בחוזק.50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
ועלתה 51) שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה

אחרת. טבילה רבי והצריכה שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא
מטמאה 52) אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב שהיא

כנידה. וכלים הרוק 53)אדם שלה. ברוק נגיעתה ידי על
כשנתלש  אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא
שבפיה  המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק
זה  רוק ותוספת רוק. מוציאים והם הפה בלוטי את מגרות
(שני  לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת

שם). הר"ש כתבם ומשקין 54)הפירושים אוכלין ומטמאה
וכלים. אדם ולא

.„È˙È·e L‡¯‰ ÈÏ˜Ï˜ :Ì„‡a ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»…≈
„Ï‚Â ,ÔÈÚaL ÛeÏÙÏÂ ,LÈ‡aL ÌÈ¯˙q‰ ˙È·e ÈÁM‰«∆ƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆»«ƒ¿∆∆
‰‡BˆÂ ,B¯Oa ÏÚL ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏÂ ,‰kn‰ ‰˙ÏÚ‰L∆∆∆¿»««»¿ƒ¿≈»∆«¿»¿»

Ô¯tv‰ ˙ÁzL55,ÔËw‰ ˙eLÎe ,˙ÏcÏ„Ó‰ Ô¯tˆÂ , ∆«««ƒ…∆¿ƒ…∆«¿À¿∆∆¿«»»
.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk Y B¯Oa ÏÚL ˜c‰ ¯ÚO‰ ‡e‰Â¿«≈»««∆«¿»»≈≈»¿ƒ

חוצצת.55) הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא

.ÂË¯L˜ ˙Á‡k ÔÈ¯eL˜ eÈ‰L ¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈∆»¿ƒ¿««∆∆
.Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Y „Á‡∆»≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆
‰È‰iL ‡e‰Â .˙ˆˆBÁ Y ‰¯L˜pL ˙Á‡ ‰¯ÚOÂ¿«¬»««∆ƒ¿¿»∆∆¿∆ƒ¿∆
‰˙ÏÚ Y ‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»∆»¬»ƒ≈«¿ƒ»∆»»¿»

B¯ÚO ·¯ ‰È‰iL „Ú ,‰ÏÈ·Ë BÏ56‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ ¿ƒ»«∆ƒ¿∆…¿»»ƒ»ƒ»
B¯ÚOL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk .dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»»∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿»
BÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔÈÚÏ ·eLÁ ‡e‰ BÙe‚k Ì„‡ ÏL∆»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈

¯ÚO‰ ·¯ ¯Ó‡pL È„k BÓˆÚ ÈÙa Ûe‚k57Û‡ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈«¿¿≈∆…«…«≈»∆»«
BÈ‡ Ì‡ ,‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ BL‡¯ ¯ÚO ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿«…»ƒ»ƒ»ƒ≈
Û¯Ëˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ Y ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»≈

BÙeb ÏÚ ¯Á‡ ıˆBÁÏ58BÓk ,BÙeb ·¯ Ïk‰ ‡ˆÓÂ ¿≈«≈«¿ƒ¿»«……¿
LiL ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ‰cp‰ „Á‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿∆»«ƒ»¿∆»¿»«¿≈ƒ∆≈

.¯ÚO ÔL‡¯a¿…»≈»

אין 56) מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה נתבאר
מרוב. בפחות השיער 57)חציצה שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לדונו כדי משמיענו 58)מספיק כאן
לרוב. מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו

.ÊË˙ÙÙBÁ ‰M‡ ‰È‰zL ,‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wz59˙‡ «»«∆¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆∆∆
‰ÏÈla ÛÁÏ dÏ ¯LÙ‡ Ì‡Â .ÏaËz Ck ¯Á‡Â d¯ÚO¿»»¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¿»»»…««¿»

ÛÎz „iÓ ÏaËÏÂ˙ÚL·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ Y ‰ÙÈÙÁÏ ¿ƒ¿…ƒ»≈∆«¬ƒ»¬≈∆¿À»ƒ¿«
˜Ác‰60˙aL ·¯Úa elÙ‡ ˙ÙÙBÁ ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ «¿»ƒ¿≈∆…ƒ∆∆¬ƒ¿∆∆«»

˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Ï·BËÂ61. ¿∆∆¿»≈«»

השערות.59) את להפריד כדי שלא 60)סורקת , כגון
לטבילתה. סמוך חמים מים אפשר 61)תמצא אי שהרי

בערב  ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה
שבת  ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול

יותר  להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי
משנה)]. (כסף לטבילה חפיפה בין אחד מיום

.ÊÈÌ‡ :ıˆBÁ ¯·„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰˙ÏÚÂ ‰Ï·Ë»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»∆»»»≈ƒ
ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ Y ‰Ï·Ë ‰ÙÙÁL ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»¿»»¿»≈»¿ƒ»»…««
Y Â‡Ï Ì‡Â ;„·Ïa „iÓ ˙Ï·BËÂ ˙¯ÊBÁ ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

‰iL ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ62.ÏaËÏÂ ¿ƒ»»…««¿ƒ»¿ƒ¿…

שמא 62) חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם
בהן. הרגישה ולא חציצות עוד ישנן

.ÁÈ¯˙a ‰M‡ ÛÁz ‡Ï63Ûh˜nL ÈtÓ ,64˙‡ …»…ƒ»¿∆∆ƒ¿≈∆¿«≈∆
Ï‰‡a ‡ÏÂ ;¯ÚO‰65CÈ¯ÒnL ÈtÓ ,66;¯ÚO‰ ˙‡ «≈»¿…¿»»ƒ¿≈∆«¿ƒ∆«≈»

ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈ¯ÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ¯ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.¯M˜˙Óe ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק,
"בחול"]. כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי  גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰Ï·ËÂ d·Ï ÏÈL·z ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï Y ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי

.Î‰LÏL CB˙a :‰Ï·ËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â d¯O·a ‰Ë¯O»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈ¯O‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡ Y ÌÈÓÈ69‰LÏL ¯Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Y ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,L·È ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜È¯B‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ Y ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק למכה,70)והוא שחוץ פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח
שהדמעה  מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף

.‡ÎÏÁk73Y ÔÈÚ‰ ·b ÏÚL ;ıˆBÁ BÈ‡ Y ÔÈÚaL …«∆»«ƒ≈≈∆««»«ƒ
˙BÁ¯Bt ‰ÈÈÚ eÈ‰ Ì‡Â .ıˆBÁ74ÔÈÚ‰ Èab ÏÚ Û‡ Y ≈¿ƒ»≈∆»¿«««≈»«ƒ
ıˆBÁ BÈ‡75. ≈≈
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קמא

קמא

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם).73) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול צבע
תדיר.74) ופותחת העפעפיים 75)עוצמת שתנועת מפני

בה  שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את מורידה
שם). (רש"י ממש

.·Î‡Ï Y ¯˙BÈa Ô˙ÓvÚ B‡ ¯˙BÈa ‰ÈÈÚ ‰Á˙t»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»«¿≈…
ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ»¿»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«

˙B¯‰Ë76Û‡ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ Y dÏÚ·Ï d¯Èz‰Ï Ï·‡ ; ¿»¬»¿«ƒ»¿«¿»¬≈À∆∆«
,ÔLÈ Ë¯O da ‰È‰L B‡ ,d·Ï ÏÈL·z d˙pL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«¿ƒƒ¿»∆»»»∆∆»»
B‡ ‰ÈÈÚ ‰Á˙t ÔÈ·e ,ÏÁk dÈÚ ·b ÏÚ ‰È‰L B‡∆»»««≈»…«≈»¿»≈∆»

dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ Y Ô˙ÓvÚ77ÌÈ¯·c‰ ÏkL . ƒ¿»«¬≈À∆∆¿«¿»∆»«¿»ƒ
,Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈∆

e¯Ê‚ ‡Ï ‰‡Èa ÔÈÚÏ ,e¯Êb ˙B¯‰Ë ÔÈÚÏe78ÏÎÂ . ¿ƒ¿«¿»»¿¿ƒ¿«ƒ»…»¿¿»
ÔÈÚÏ ÔÈ‡Óh‰ ¯‡La ıˆBÁ Y ˙B¯‰ËÏ ‰ca ıˆBÁ‰«≈¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿«

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa ¯‚a ıˆBÁÂ ,˙B¯‰Ë79. ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»

נטמאו.76) בטהרות נגעה ומונה 77)שאם חוזר רבינו
שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור
יבוש  מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני
שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך בהם, נגעו

הני 78) ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
אבל  איתמר, טהרות לעניין הכי איתמר כי אלא שמעתתא,
השמועות  ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה
אבל  נאמר, טהרות לעניין – שחוצצים שנאמר ומה האלה,

מותרת. המתגייר 79)לבעלה גוי לגירותו. טובל כשהוא
וטבילה. מילה צריך

.‚ÎÏÚ Û‡ ,ıˆBÁ ¯·c ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰ÏÚÂ Ï·hL ÈÓƒ∆»«¿»»¿ƒ¿»»»»»≈««
ÔÈn‰ B˙B‡a ˜qÚ˙pL Èt80‡e‰ È¯‰ Y Blk ÌBi‰ Ïk ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»«À¬≈

‰Ê ‰È‰ ‡lL È‡cÂa È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡iL „Ú ,B˙‡ÓËa¿À¿»«∆…«≈«¬ƒ¿««∆…»»∆
Â ÏÈ‡B‰ .‰ÏÈ·h‰ Ì„˜ ÈÏÚ‡ÓË ˜ÊÁ‰81„ÓÚ‰ Y »«…∆«¿ƒ»ƒ¿À¿«»≈«¬≈

¯‰hL È‡cÂa Ú„zL „Ú B˙‡ÓË ÏÚ ‡ÓË82. »≈«À¿»«∆≈«¿««∆»«

בו.80) שנתעסק אחר גופו על הטבילה.81)שנמצא לפני
בשעת 82) בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, וכאן

בטומאתו. ונשאר טבילה

éLéìL ÷øt1 ¤¤§¦¦
שווים 1) הכלים כל ואם בכלים. החוצצים דברים יבאר

בתוך  כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר
טהורים. כלים

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡Â2‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰Â ˙Ùf‰ :ÌÈÏÎa ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«∆∆¿«≈»¿«≈
˙ÈÁBÏˆaLÂ ÒBÎaL ˙Ùf‰ .Ô‰a3ÔÈˆˆBÁ ÔÎBzÓ Y4, »∆«∆∆∆¿¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó5?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ ≈¬≈∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ôn‡‰ ˙ÈaÓ6ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa Y ˙Èa‰ ÏÚaÓ Ï·‡ ; ƒ≈»À»¬»ƒ««««ƒ≈ƒ»≈

ÔÈˆˆBÁ Ô‰È¯BÁ‡Ó7ÈeÁÓ˙aL ˙Ùf‰ .8,‰¯Ú˜aLÂ ≈¬≈∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿¿∆ƒ¿»»
˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈

ÔÈˆˆBÁ Y Ôn‡‰9. »À»¿ƒ

מ"ה.2) פ"ט ה"ב.3)מקוואות פ"ז שם תוספתא
שהאדם 4) מפני חוצץ, והצלוחית הכוס, בתוך הדבוק זפת

עליו. יב,5)מקפיד הלכה א בפרק למדנו מקפיד. אינו
ההקפדה. קובעת ואינו 6)שבחציצה בזפת המשתמש

הכלי. של החיצון בצד זפת קצת על הבית 7)מקפיד בעל
מבחוץ. גם נקיים יהיו שכליו גדולה.8)מקפיד קערה

בחוץ 9) גביהם שעל והזפת בחמים, משתמשים אלה בכלים
מקפיד. האומן גם לפיכך ומלכלך, נמס

.·ÒBÓBw‰Â ¯n‰10ÔÈa ˙ÈÁBÏˆa ÔÈa ÒBÎa ÔÈa , «…¿«≈¿≈ƒ¿ƒ≈
,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,‰¯Ú˜e ÈeÁÓ˙a¿«¿¿»»≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈»À»

ÔÈˆˆBÁ Y Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa11B‡ ˙ÙÊ ‰È‰ . ≈ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ»»∆∆
¯ÓÁ12‡Ï·h‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ13ÏÚÂ ÔÁÏM‰ ÏÚÂ ≈»¿«≈»∆«««¿»¿««À¿»¿«

Lb¯c‰14„Èt˜nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ Y ÌÈi˜ eÈ‰ Ì‡ : ««¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
ÔÈÒeÏa‰ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ15BÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Y ¬≈∆¿««¿ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆≈

.Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ¬≈∆

ה,10) פ"ט מקוואות [במשנה ה"ב פ"ז מקוואות תוספתא
זכוכית", בכלי "המור את כתוב: כנראה מוחק רבינו אולם

בהתאם  אינו) בתוספתא (וגם זכוכית" "בכלי המלים
אין  זכוכית שכלי ה), הלכה א פרק כלים (בהלכות לשיטתו
המקדש  כלי הלכות עבודה, בספר במקווה]. טהרה להם
בחיה  הצרור הדם הוא "המור רבינו: כותב ג, הלכה א פרק
(ראה  אדם" בני בה שמתבשמים לכל, הידוע שבהודו
שדחו  כג) ל, (שמות לתורה בפירושיהם ורמב"ן אבןֿעזרא
שחור, שצבעו עפר מין הוא והקומוס רבינו). של פירושו
קד, שבת למשנה בפירושו (רבינו הדיו לתוך אותו ונותנים

האומנים.11)ב). גם מקפידים וקומוס מור על
שם.12) עליו.13)משנה שאוכלים רבינו 14)לוח

גדול. כסא על ממנו שעולים קטן כסא מפרש: במשנתנו
מיטה, מין הוא שדרגש פירשו א כ, סנהדרין בגמרא אולם

שם. רבינו פירש ב 15)וכן עו, שבת (ראה מלוכלכים
נקייה). לא פירוש בלוסה" "עיסה

.‚˙BhÓ ÏÚ eÈ‰16˙BhÓ ÏÚ ;ÔÈˆˆBÁ Y ˙Èa‰ ÏÚa »«ƒ««««ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Y ÈÚ ÏL17Y ˙Èa‰ ÏÚa Ûk‡ ÏÚ . ∆»ƒ≈»¿ƒ«À»««««ƒ

ÔÈ˜wÊ ÏÚÂ ;ıˆBÁ18˙Úc¯n‰ ÏÚ .ıˆBÁ BÈ‡ Y19 ≈¿««»ƒ≈≈«««¿««
ÔÈ„„ˆ ÈMÓ20ıˆBÁ Y21. ƒ¿≈¿»ƒ≈

הניקיון.17)שם.16) על כלֿכך להקפיד דרכם אין
החמור.18) על שמניחים עור, של שנותנים 19)נודות כר

לגמרא  שנספחו [במשניות עליו. ורוכבים החמור גב על
וכן  ישנה, במשניות אולם "מרדעת". כלל נזכר לא נדה,

א]. קיד, שבת לעבר.20)בגמרא מעבר הוא הרבב אם
שם.21) שבת

.„¯ÓÁ B‡ ˙ÙÊ eÈ‰22È„ÈÓÏz È„‚a ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆∆≈»¿«≈»∆«ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ23ıˆBÁ Y „Á‡ „vÓ elÙ‡ ,24ÈtÓ , ¬»ƒ¬ƒƒ«∆»≈ƒ¿≈

ÈnÚ È„‚a ÏÚ .È˜ ˙BÈ‰Ï ÔLeaÏÓ ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL∆«¿ƒƒ««¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«≈
BÈ‡ Y „Á‡ „vÓ ,ıˆBÁ Y ÔÈ„„ˆ ÈMÓ :ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈ƒ«∆»≈

.ıˆBÁ≈

ו.22) משנה שבת 23)שם ובגמרא בנאים", "של במשנה:
של  בבניינו שעוסקים חכמים, לתלמידי שהכוונה פירשו שם
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קמב מקואות קמב הלכות – טהרה ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להקפיד 24)עולם. מחוייבים חכמים שתלמידי מפני
נקיים. יהיו שמלבושיהם

.‰˙BÁtËn‰ ÏÚ eÈ‰25ÌÈ˙tÊ ÏL26LÂÌÈ¯ˆBÈ Ï27 »««ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏÈ‡ ÈÏqÙÓ ÏLÂ28ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Y29. ¿∆¿«¿≈ƒ»≈»¿ƒ

ז.25) משנה זפת.26)שם חרס.27)מוכרי כלי עושי
האילן.28) שיתעבה כדי הדקים, הענפים את כורתים
מקפידים.29) ואינם מלוכלכים תמיד מטפחותיהם

.ÂÁaË30ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ Y ÂÈ„‚a ÏÚ Ì„ ‰È‰L «»∆»»»«¿»»≈≈ƒ¿≈
.„Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ

ב.30) צח, זבחים

.Ê¯ÎBÓ31··¯32.ıˆBÁ BÈ‡ Y B„‚a ÏÚ ··¯ ‰È‰L ≈¿»∆»»¿»«ƒ¿≈≈
ÏÚ ‰È‰Â ··¯ ¯ÎBÓ Áah‰ ‰È‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆»»««»≈¿»¿»»«
Ô‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ Y ··¯e Ì„ B„‚aƒ¿»¿»¬≈∆»≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‡È‰ BzÎ‡ÏÓ È¯‰L ,ıˆBÁ BÈ‡ B‡ ,„Èt˜Óe ÌÈL¿«ƒ«¿ƒ≈≈∆¬≈¿«¿ƒ

„Èt˜Ó BÈ‡Â33. ¿≈«¿ƒ

רבב 32)שם.31) נקרא בבגד, ונבלע הניתך דבר כל
שם). לי 33)(רש"י נתבאר [לא נפשטה שלא בעיא שם

לקולא  לפסוק דרכו הרי ספק, שהוא כאן רבינו כתב למה
כאן  שיש מפני ואולי נפשטה? שלא דרבנן בענין בעיא כל

טומאה]. חזקת

.Á˙Ùf‰ ‰È‰34Ïcq‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰ B‡ »»«∆∆«≈»¿«≈»∆«««¿»
ıˆBÁ ‰ÏÚÓÏÓ Y BÎBzÓ35ıˆBÁ BÈ‡ ‰hÓlÓ ,36. ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈≈

ıˆBÁ ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ Y ÏÒÙq‰ ÏÚ37, «««¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ≈
‰hÓlÓ38.ıˆBÁ BÈ‡ ƒ¿«»≈≈

ב.34) הלכה ז פרק מקוואות מקפיד 35)תוספתא האדם
רגלו. של העליון השטח יתלכלך מקפיד 36)שלא אינו

נראה. שאינו רגלו, של התחתון השטח לכלוך על
עליו.37) היושב בגדי יתלכלכו שלא כדי מקפיד,
האדמה.38) שכלפי השטח

.ËÈÎeÏÎÏ39ÔÈLaÎÓ‰ ‰¯„zwaLÂ ‡qÎaL ‰‡Bˆ40, ƒ¿≈»∆¿ƒ≈¿∆¿«∆¿»«¿À»ƒ
ÔÓ ÔÈa ‰hÓlÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ¿«»≈ƒ
ÔÈ¯È·ÚÓ ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Y ÔÈ„„v‰«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ«¬ƒƒ
,˙ÈÁBÏvaLÂ ÒBkaL ÌÈ¯ÓL ÈÎeÏÎÏ Ï·‡ .Ô˙B‡»¬»ƒ¿≈¿»ƒ∆«¿∆«¿ƒ

¯ÈLaL CBn‰Â41‚efaLÂ42„È ÏÚL ˜ˆa‰Â ËÈh‰Â , ¿«∆«≈¿∆«¿«ƒ¿«»≈∆««
e„ÈÏ‚‰ ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡] ‰Ù¯‚n‰ „È ÏÚLÂ Ìc¯w‰43[ «À¿…¿∆««««¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ Y44. ¿ƒ

ומפרש 40)שם.39) "והמכובשין", הגירסא בתוספתא
גורס  (הגר"א שנתייבש שחור לחלוח ביכורים': ב'מנחת

לפרש). יודע ואיני תכשיט 41)"המכובסין", הוא שיר
מוך. למלאותו ורגילים בתוכו 42)חלול, נותנים פעמון.

יקשקש. שלא כדי נמשך 43)מוך, שזה נראה נתייבשו.
הפסיק  שהרי שמרים, ללכלוכי לא אבל בלבד, ובצק לטיט
בהם  שייך שלא ושבזוג שבשיר מוך דין וכתב באמצע
לכאן, וזוג בשיר מוך ענין מה להבין, קשה [ובכלל הגלדה

למוך  הכוונה ואולי עוסקים? אנו לכלוכים בדיני הרי
דוחק]. וזה בבא 44)שנתלכלך. שבתחילת "אבל" מלשון

הגלידו  אפילו וקתדרה, בכסא צואה שלכלוכי ללמוד יש זו,
היבשים. את גם מעבירים שהמים מפני חוצצים, אינם
וכאן  שונים, טיט מיני בין רבינו מחלק ה"א בפ"ב [למעלה
כלים]. ושעל עור שעל טיט בין לחלק שיש ונראה חילק. לא

.È¯ÓÁ·e ˙ÙÊa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆»»∆»«¿¿∆∆¿≈»
BÈ‡L ÈtÓ Y ÌÈÏÎa ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈»¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
˙ÙÊa ÈeÙÁ ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „Èt˜Ó«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»…«¿ƒ»¿∆∆
BÓk ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï Y Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁa B‡¿≈»¿«≈»∆…»¿»¿ƒ»¿

e¯‡aL45Û‡ ,ÔÈ‡ .„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46‰Ê ¯·„a ∆≈«¿««ƒ∆≈«¿ƒ≈¿»»∆
¯·„a ÔÈÂL ÌÈÏk‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÈÏÎa L¯Ù‰∆¿≈ƒ¿ƒƒ«≈ƒ∆»»«≈ƒ»ƒ¿»»

.‰Ê∆

אינו 45) אפילו חוצץ שרובו יב, הלכה א בפרק למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ"ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk¯„k48Ô˜¯Ó ‡ÏÂ Ôk¯„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

e¯aLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï Y ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י פרק המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף נקמטו,50)"ומורק אלא לגמרי נשברו לא

[פירוש  לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך
הכסףֿמשנה, אולם למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה
מפרשים  ישראל', ו'תפארת טוב' יום ה'תוספות הברטנורא,
מכניסים  אלא לכלי מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר
שאם  המשנה, ומלמדת אותה, מסירים ולפעמים לכלי אותה
לכלי, חיבור אינה – נכונה בלתי בצורה הכלי יד את הכניס
נכנסים  אינם המים שהרי הכלי, בטבילת חוצצת היד ולפיכך
את  גמר שלא מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום
ב) לב, (יומא ידו" על שחיטה אחר "ומירק כמו: הכנסתן,
ולשון  חוצצות. ולכן למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם
כאן  ורבינו לפירושם. סיוע חוצצין", אלו "הרי המשנה:

טבילה. להן עלתה לא וכתב: המשנה, לשון שינה

.·ÈÈÏk51‡Ï el‡k Y BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ï·Ë52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53Y Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי האוויר
ושוליו  הכלי את כשמכניסים אבל מלהכנס, המים על
את  המים דוחפים – צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ·Á¯Â Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ˆ ‡e‰L55Y ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ
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קמג

קמג

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

המשנה.55)שם.54) במפרשי לזה פירוש מצאתי לא

.„È˙ÈÁBÏˆ56Ú˜BL ‰ÈtL57„Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ Y ¿ƒ∆ƒ»≈«≈»¿»«
dcˆ ÏÚ ‰phiL58. ∆«∆»«ƒ»

תלמידי 57)שם.56) בהן שמשתמשים לדיותות בדומה
יישפך. שלא הדיו על שומרת כזו ודיותה ספר, בתי

שינ 58) "עד שלפנינו: גירסא,במשניות אותה ולפי קבנה".
ונראה  הבאה. שבבבא לקלמרין צלוחית בין הבדל אין
כלֿכך  צר אינו וגם קצת שוקע פיה שצלוחית רבינו, בדעת

צידה. על הטייה מספיקה ולפיכך דיותה, פי כמו

.ÂËÔÈ¯ÓÏ˜59dcvÓ ‰p·wiL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡60, «¿»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿∆»ƒƒ»
.daL ˙eiÓeÓ˜ÚÏ ÌÈn‰ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿««ƒ»«¿ƒ∆»

לשטח 59) נכנסים אינם והמים הרבה, שוקע שפיה דיותה
מוצא  שאין מפני הקלמרין, דפנות ובין הכפיפה שבין

שטח. באותו הנמצא כשהנקב 60)לאוויר ויטבילנה
למעלה.

.ÊË‰Ó‰a61¯ÈM‰ ‰È‰L62ÈeÙ¯ ‰ÈÏÚL63Y ‡ÓËÂ ¿≈»∆»»«≈∆»∆»»¿ƒ¿»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ64. «¿ƒƒƒ¿

ב.61) נב, וגמרא ב. נא, שבת על 62)משנת שתולים
לנוי. קטנות בהמות לצוואר,63)צווארי מהודק בלתי

להיכנס. יכולים הבהמה.64)והמים בצוואר

.ÊÈÏÈaËÈ ‡Ï65BaL ÔÈÓÁta Ìe˜Ów‰ ˙‡ Ì„‡66, …«¿ƒ»»∆«À¿«∆»ƒ∆
ÛLÙL Ôk Ì‡ ‡l‡67. ∆»ƒ≈ƒ¿≈

ב.65) משנה ט פרק פחמים.66)שם בו כשיש
ואחז 67) הפחמים את ולקח הקומקום, לתוך ידו הכניס

אחרים  ומפרשים במשנה. רבינו פירש [כך בידו. אותם
לשפשף  וצריך הקומקום, על שעלה לפיח שהכוונה פירשו,

ולהסירו].

.ÁÈÈÏk68ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ ‡e‰L69‡Ï el‡k Y BÏÈaË‰Â ¿ƒ∆»≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ï·Ë70ÌÈn‰ È¯‰ Y BÏÈaË‰Â ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ .71ÈÏk‰Â »«»»»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈««ƒ¿«¿ƒ

˙Á‡k ÔÈ¯B‰Ë72‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ ÌÈn‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿««ƒ¿≈∆««ƒ≈»∆»√»
BÓk ,‰Â˜ÓaÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËa e¯‡aL73‰È‰ . ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿¿À¿«√»ƒ«¿ƒ»»

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ Y ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‡ÏÓ ÈÏk‰74. «¿ƒ»≈≈«¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰75Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ :76È„k »»≈«»ƒ»»…«¿ƒ»¿≈

‰Ê È¯‰ Y BÎB˙aL ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ ea¯iL∆ƒ¿≈ƒ¿∆«≈«»∆¿¬≈∆
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú Y Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë77Ô‰ el‡Îe , »¿ƒ»¬«ƒ¿À¿»¿ƒ≈

ÔÈˆˆBÁL ÔÈ˜LÓ ¯‡L78ÈÓ ÔÈ·e ÈÏk‰ Ûeb ÔÈa ¿»«¿ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ≈≈
.‰Â˜n‰«ƒ¿∆

ו.68) משנה למים.69)שם חוצצים 70)חוץ שהמשקין
והכלי. המקווה מי בכלי.71)בין בנגיעתם שנטמאו

שניהם.72) מטהרת אוכלין 73)הטבילה טומאת בהלכות
טמאים  מים הטביל "שאם רבינו: כתב שם כא. הלכה ב פרק

טהרו". – עליהן מקווה מי שצפו כיון שם 74)במקווה,
וה"ה  הכשר, לענין כמים דינם רגליים שמי למדנו, ה"ב פ"י

כדי 75)להשקה. אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים

מת. טמאי על מקווה.76)להזות במי מפני 77)ונתמלא
עד  המקווה מי לגבי בטלים ואינם חשובים, הם קדושתם

במשנתנו). (ר"ש החטאת מי על כמבואר 78)שירבו
שם. אוכלין טומאת בהלכות

.ËÈÈÏk79‡ÓË Ba‚Â ¯B‰Ë BÎBzL80ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰Â , ¿ƒ∆»¿«»≈¿»»»≈«ƒ
·ÏÁ B‡ Ô·Ï81Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Y BÏÈaË‰Â , »»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»…ƒ

,¯B‰Ë Y BÎB˙a ÌÈn‰ ea¯iL È„k Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰»»…«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Ô‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ82Ì„‡ ÔÈÈ Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¬»ƒ»»«ƒ»…

ÔÈ˜LÓ ¯‡L B‡83‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï Y84. ¿»«¿ƒ…»¿»¿ƒ»

א.79) וֿעט, ב עח, טמאים 80)זבחים משקין שנגעו כגון
ב, הלכה ז פרק אוכלין טומאת בהלכות ולמדנו הכלי, בגב
נגעו  ואם כלים, שיטמאו טמאים משקין על חכמים שגזרו

התוך. ולא בלבד הגב נטמא – הכלי לבן 81)בגב יין
במים. כלֿכך מתבלט צבעם אין בהלכה 82)וחלב,

ולא  התורה, מן טומאה עליו שיש בכלי המדובר הקודמת,
חוצצים, משקין מיעוט ואפילו למיעוט, רוב בין שם חילקנו
את  לבטל מקווה מי רוב מועיל דרבנן בטומאה אבל
הכוונה  משקין", "מלא שם שכתב [ומה שבכלי. המשקין

ריק]. אינו אדום.83)שהכלי דיהה 84)שצבעם לא אם
כר' כשירה. שהטבילה מודים הכל דיהה, ואם היין. מראה

שם. בזבחים יהודה

.ÎÔÈ‚Ï85ËÈË ÂÈt ÏÚ ‰È‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L »ƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ¿»»«ƒƒ
ÁÙBË86ÌÈna Ú˜BL ËÈh‰ ‰È‰Â ,87Y BÏÈaË‰Â , ≈«¿»»«ƒ≈«««ƒ¿ƒ¿ƒ
¯B‰Ë88ÔÂi‰ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â .89‡Ï el‡k Y Ba ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»»ƒ«»≈¿«≈¿ƒ…
Ï·Ë90ÔÎÂ .˙ÚaË91ÁÙBË ËÈË ÏL ‰·Ïa d˙pL »«¿≈«««∆¿»»ƒ¿≈»∆ƒ≈«

‰¯B‰Ë Y dÏÈaË‰Â92‡Ï el‡k Y ÔÂÈ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»»ƒ»≈¿ƒ…
.‰Ï·Ë»¿»

א).85) הלכה ז פרק מקוואות, (תוספתא בקבוק כד,
ורך.86) בטיט.87)לח שוקעין המים הגירסא: בתוספתא

התכוון  רבינו שגם ונראה המים. את סופג היה הטיט פירוש,
חודרים 88)לכך. המקווה שמי מפני חוצץ, אינו זה טיט

ללגין. ומגיעים מבורות.89)לתוכו חפור עבה טיט
א.90) הלכה ב בפרק למעלה כבר נאמר היוון, טיט דין

שנאמרו  הדינים שאר אגב כאן ונכפל במשנה, מקורו ומסרנו
זו. הכלי 92)שם.91)בתוספתא כל שאפילו משמיענו,

הטבילה. מועילה – כזה רך בטיט שקוע

.‡Îel‡93Ì˙Ò :Ô‰a ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈∆≈¿ƒƒ∆»««ƒ»∆¿»
ÌÈiÚ È„‚a È¯L˜94Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰ Ì‡Â ;95.ÔÈˆˆBÁ Y ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ

ÔÓ˙Ò Y ÌÈza ÈÏÚa È„‚a È¯L˜Â96ÔÈˆˆBÁ97Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ
ÈÓÈ È¯L˜Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Y Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¬≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

ÌÈ„‚a‰98Ô‰ÈÏ‡Ó e¯L˜pL99Ïcq‰ Ë·ÁÂ .100. «¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¬≈∆¿∆∆««¿»
L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e101‰ˆÈˆw‰L ÔÓÊa102‰˜e·„103ÌÚ ¿ƒ»∆…ƒ¿«∆«¿ƒ»¿»ƒ

dÈ‡L ÔÓÊa ÚB¯Ê ÏL ‰lÙ˙e .‰˜ÊÁÂ daL ‰Úeˆ¯‰»¿»∆»«¬»»¿ƒ»∆¿«ƒ¿«∆≈»
˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ104˙ÓÁ‰ ÈÊ‡Â .105ÏÈÓ¯ez‰Â106ÏÎÂ . »¿∆∆¿»¿≈«≈∆¿«¿ƒ¿…

a ‡ˆBik.Ì¯Èz‰Ï „È˙Ú BÈ‡L ÌÈ¯Ù˙e ÌÈ¯LwÓ el‡ «≈»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ»

בֿג.93) י, פרק מקוואות מקום 94)משנה וקשר שנקרעו
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קמד מקואות קמד הלכות – טהרה ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מניחים  ואנו זה, על להקפיד עניים של דרכם אין הקרע.
דבר  כל הקרעים. את ולתפור הקשר את להתיר דעתם שאין

חוצץ. אינו קבוע, באופן באיזו 95)המחובר דעתו גילה
הקשר. את להשאיר רוצה שאינו שהיא, לא 96)צורה אם

כלל. דעתם ולתפור.97)גילו להקפיד דרכם
שמשאירים 98) ארוגים, שאינם הבגד שבשפת החוטים

לנוי. אולם 99)אותם "והנימין", סתם כתוב במשנתנו
נקשרו  ובין קשרן בין מחלק א הלכה ח פרק שם בתוספתא
מפני  נראה, דבר של וטעמו הבאה). ההלכה (ראה מאליהן
להניח  ויש להתירן מאוד קשה מאליהן שנתקשרו שנימין
מתאים  בסדר קושר הוא אדם קשרן אם אבל כך, שישאירן
לשם  יתירן שלפעמים ואפשר לעצמו, שקבע תכנית לפי
כשנקשרו  מפרש, ביכורים' [ב'מנחת הבגד. תבנית שינוי
אינן  ולכן נכנסים, והמים כלֿכך מהודק הקשר אין מאליהן
לקבל  מאוד וקשה האדם. כשקשרן מהֿשאיןֿכן חוצצין.
דרכו  שאין קשרים בדין עוסקת ההלכה כל שהרי פירושו,

מים]. ביאת צריכים ואינם הלולאה 100)להתירם,
הרצועה. בה שמכניסים בסנדל תפילין 101)הקשורה

הלכות  (ראה קיבול בית להן שיש מפני טומאה, מקבלות
יב). הלכה ז פרק רצועותיה 102)כלים בלי התפילה כל

קציצה. ממקומה.103)נקראת זזה ואינה מאוד מהודקת
זזה 104) הרצועה אין ומזיזה, התפילה את קושר כשהאדם

התפילה. שבתוך  ילקוט 106)נוד.105)ממקומה
הרועים.

.·Îel‡Â107ÌÈ¯Lw‰ :ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL ÔÈÎÈ¯vL ¿≈∆¿ƒƒ∆»»∆««ƒ«¿»ƒ
˜eÏÁ‰ ÈÁ˙ÙaL108È¯L˜ ÔÎÂ .˙B‡ÏeÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L ∆¿ƒ¿≈∆»∆≈¬ƒ»¿≈ƒ¿≈
Û˙kaL ˙B‡ÏeÏ109ÁzÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„Ò ÏL ‰ÙOÂ .110. »∆«»≈¿»»∆»ƒ»ƒ¿«≈«

ÏLÂ .‰Úeˆ¯a ‰Úe·˜ dÈ‡L ÔÓÊa L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…ƒ¿«∆≈»¿»»¿»¿∆
ÌÈˆLe .˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÓÊa ÚB¯Ê111ÏL ¿«ƒ¿«∆ƒ»¿∆∆¿»ƒ∆

Ô¯LwL ÌÈ„‚a‰ ÈÓÈ È¯L˜Â .ÏcÒ112Ïk ÔÎÂ . «¿»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿»ƒ∆¿»»¿≈…
Ô˙Bl‚Ï „È˙Ú ‡e‰L ˙BÓB˜n‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿∆»ƒ¿«»

ÔÁ˙ÓÏe113ÔÈlq‰ .114˙b ÏL115„a ÏLÂ116eÈ‰ Ì‡ : ¿»¿»««ƒ∆«¿∆«ƒ»
ÌÈ˜ÊÁ117CÈ¯ˆ Y ÌÈÙ¯ eÈ‰ Ì‡Â ,ËhÁÏ CÈ¯ˆ Y ¬»ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ»ƒ
¯ÚÏ118¯k‰ .119˙Òk‰Â120e‡B·iL ÌÈÎÈ¯ˆ Y ¯BÚ ÏL ¿«≈««¿«∆∆∆¿ƒƒ∆»

Ô‰a121ÌÈn‰122. »∆««ƒ

ד.107) משנה החזה.108)שם חלוקים 109)בצד
למעלה. הפתוח במקום ראש הכנסת עלֿידי אותם שלובשים
הכתף, שכנגד במקום לולאות תופרים אלה בחלוקים

החלוק. לבישת אחר אותם רחב,110)וקושרים הסדין
וצריך  במקווה אותו כשמטבילים נקמטות שפתיו ולפיכך

אותן. הלכה 112)הרצועות.111)למתוח ראה האדם.
לגלותם 113)כא. צריך זה ומשום בהם, כשישתמש

הטבילה.ולמותחם  ח 114)לפני פרק מקוואות תוספתא
א. ענבים.115)הלכה בו בו 116)שדורכים שסוחטים

שמנם. להוציא דקים 117)זיתים מענפים עשויים הסלים
צריך  בחוזק, מהודקים הענפים שאם רבינו, ואומר ארוגים.

בהם. הדבוקה הפסולת את אותם 118)לחטט מנענע
נופלת. שם.119)והפסולת  ד 120)משנה פרק סוף

הוא  שכר אלא הראש, תחת משימים ששניהם רבינו מפרש

(ראה  וכדומה צמר ממולאים ושניהם גדולה, יותר וכסת קטן
כאן). טוב' יום ו'תוספות בפנים.121)ברטנורא

שבתוכם.122) מה מוציאים שלפעמים מפני

.‚Î˙Òk123‰l‚Ú124¯eck‰Â125Ìen‡‰Â126 ∆∆¬À»¿««¿»ƒ
ÚÈÓw‰Â127ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Y ‰lÙz‰Â ¿«»≈«¿«¿ƒ»≈»¿ƒƒ∆»««ƒ

ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÏÏÁÏ«¬»»∆«¿»…∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
.Ìe˙Ò Ï·BË Y≈»

ב.123) משנה לרכב 124)שם הבהמה גבי  על שמניחים
ותופרים  מוכין אותה וממלאים מעור עשויה זו כסת עליה,
המוכין. את ולהוציא התפר את לפרום דרכם ואין אותה,

בו.125) מעור 126)שמשחקים עשוי מנעל של דפוס
מוכין. בתיק 127)ממולא נותנים הקמיע את לשמירה.

אותו. ותופרים בד, או עור של קטן

.„ÎÏÈaËn‰128ÔÈÒaÎÓ‰ ÌÈ„‚a129eÒkiL ÔÈÎÈ¯ˆ Y ««¿ƒ¿»ƒ«¿À»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»¿
eÚaÚ·iL „Ú ÌÈn‰ Ô‰a130„Ú Y ÔÈ·e‚ ÔÏÈaË‰ . »∆««ƒ«∆¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔÚeaÚaÓ eÁeÈÂ eÚaÚ·iL131. ∆¿«¿¿¿»ƒƒ¿»

ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואףֿעלֿפיֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי ויתפשט 131)מוכיח,
מי פני על הבגד המקווה כל מי הגיעו לא כן לפני כי המקווה,

המקווה. מי משטח גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôk¯ˆ È„kÓ ¯˙BÈ ÌÈk¯‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ Y Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Y ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134Y ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„·Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰¯OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
¯B‰Ë ¯‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי היד מידת
לתשמישו. ראוי ט 134)להיות פרק כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ? הטבעת חלקי שני חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
– והשאר לו, צריך שהכלי השלשלת חלק ונטמא בדלי,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ Y Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

¯˙BÈa ¯ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È¯‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ Y ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï Y‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â ¯B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
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קמה

קמה

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï Y ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«
ÌÈ¯·c ‰na .„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ Y L„˜Ï Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ
B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«

‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿

א.137) כב, בחגיגה שנתפרשה כפי ב, משנה ו פרק שם
עצמו,138) במקווה מונחים אינם אלו שכלים ואףֿעלֿפי

משנה  ו פרק (שם ששנינו כמו לו, המחוברים במים אלא
כמקווה". – למקווה המעורב "כל שם,139)א): ונתבאר

המחברת  המים אמת אם רק לטבילה כשר מקוואות שעירוב
השפופרת  חלול (כרוחב הנוד כשפופרת רחבה אותם
שתי  בתוכו לגלגל שאפשר מקום היינו הנוד, בפי שנותנים

סביב). אותו.140)אצבעות ומטהרים הגדול הכלי לכל
המחוברים 141) במים ולא המקווה, במי נטבלו שלא אע"פ

הנוד. שפופרת ברוחב את 142)להם המים מילאו ולא
שפיו  כלי במים מניחים אם בטומאתו. ונשאר הגדול הכלי
וממלאים  נכנסים הם צידו, על מוטה כשהוא רחב, ובטנו צר
סותמים  הם זה למקום וכשמגיעים פיו, כנגד עד הכלי את
הוא  כך ומתוך ממנו, שלמעלה האוויר על וסוגרים פיו את
[ראה  יב. בהלכה שהפכו כלי כמו מלהיכנס, המים על מעכב
כח. סעיףֿקטן שם ובש"ך רטו, סימן יורהֿדעה יוסף' 'בית

רבינו]. לשיטת מלא הסבר נותן זה אפילו 143)ביאורינו
צד. מכל אותם כיסו הגדול, הכלי שבתוך המים אם

שביארנו.144) כמו מועיל, מקוואות עירוב אין מזה בפחות
שתגרור 145) טהרה פעולת שום עשו לא המים שהרי

הקטנים. הכלים טהרת ב.146)אחריה כב, חגיגה משנה
על  בקודש חכמים שעשו מעלות אחתֿעשרה נימנו שם

פי"ב. הטומאות אבות הלכות ראה שפיהם 147)התרומה.
הנוד. משפופרת יותר אבות 148)רחב שאר בהלכות
א. הלכה יב פרק הטומאות

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
צריך 1) ואם המקווה. את פוסלים שאובין שמים יבאר

עת  בכל הצינור תחת כלי המניח שמים. בידי כולו שיהיה
את  שאובים מים לוגים שלושה פוסלין כיצד זמן. ובכל
מי  שלנו. ומרחצאות ואמבטיה שהמשיכוה שאובה המקווה.
ויורדים  בחצר מתערבים שהיו שאובים ומים גשמים

למערה.

.‡‰¯Bz ÔÈc2ÔÈÒpÎÓ ÌÈÓ ÏkL ,3;Ô‰a ÔÈÏ·BË ƒ»∆»«ƒ¿À»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÓ ‰Â˜Ó :¯Ó‡pL4Ô‰a ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏkÓ Y ∆∆¡«ƒ¿≈«ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆»∆

˙·a Ì„‡‰ Ûeb ÏÎÏ ‰ÏÈ·Ë È„k Ô‰a ˙BÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬»∆¿≈¿ƒ»¿»»»»¿«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ :ÌÈÓÎÁ e¯ÚL .˙Á‡5LÏL Ìe¯a ««ƒ¬¬»ƒ«»««»¿»

˙Bn‡6‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .7.ÌÈÓ «¿ƒ∆«¬ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈa8.ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa ≈¿ƒ≈¿≈»¿ƒ

מקומות.2) ובכמה – ב ד, שאובים 3)עירובין אפילו
שבגמרא,4)בכלי. המקומות [בכל שהם. נקווים מים כל

של  דרכו במים". "ורחץ ה) טו, (ויקרא הכתוב מן למדו
בגמרא, שאמרו מזה פשוט יותר לימוד מוצא כשהוא רבינו,
ד)]. אות הרמב"ם כללי מלאכי' ('יד עליו מסתמך הוא

שבתקופת 5) האמה שיעור בקביעת האחרונים נחלקו
מגדילים  ויש אירופאי, מטר חצי עד מקטינים יש התלמוד.
שיעורים  קובעים ויש סנטימטר, מששים למעלה עד
בשיעור  למעשה הלכה וקביעת אלה. שני בין ממוצעים

התורה. גדולי בידי מסורה מקטיני 6)מקוה, לדעת אמנם
אמות, משלוש יותר היא הבינוני האדם של קומתו – האמה
הראש  הרכנת ידי על לטבול לו שאפשר שיערו חכמים אבל

ברום). ד"ה – א יא, חגיגה תוספתא, 7960)(ראה שהם
טובלים 8)לוגים. שאובים הם המים כל ואפילו בכלים.

אלא). ד"ה ב יז, פסחים ב'תוספות' (וכן בהם

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÔÈÏeÒt ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆««ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰Â˜Ó ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÏÈ·ËÏƒ¿ƒ»¿…∆»ƒ¿≈«ƒ∆≈»¿ƒ
eÏÒt Y ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»¿

Ïk‰10È¯·cÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÏeqtL Èt ÏÚ Û‡ . «…««ƒ∆ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Lw‰a e‰e„ÓÏ ,ÌÈ¯ÙBÒ11C‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L . ¿ƒ¿»¿∆≈∆¬≈≈«

Ba ÔÈ‡ ÔÈÚn‰ .¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ«¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿∆»««¿»≈
ÏÏk Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz12È¯‰L ,Ì„‡ È„Èa Blk ¯Ba‰Â , ¿ƒ««»»¿»¿«Àƒ≈»»∆¬≈

‰È‰È ‡Ï ‰Â˜n‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ BlkÀ«ƒ¿ƒ»¿¬»ƒ«ƒ¿∆…ƒ¿∆
ÌÈÓL È„Èa Blk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯B·k ·e‡L BlkÀ»¿¿≈»ƒƒ¿Àƒ≈»«ƒ

Ba LÈ Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÓk13Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz14¯Lk Y15. ¿«¿»∆»ƒ≈¿ƒ««»»»≈

ãקודש משיחות ãנקודות

øLk Y íãà ãé úñéôz Ba Lé íà àlà¤¨¦¥§¦©©¨¨¨¥

שנאמר  בהם, טובלין מכונסין מים שכל תורה "דין
פסולין  השאובין שהמים "מד"ס אבל כו'" מים.. מקוה
להביא  הוא הטבילה עניין האדם ובעבודת לטבילה".
"בידי  מעיין בין חילוק יש ובזה הדעת, במי נפשו
ש"בידי  ובור בתורה, המפורשים העניינים שהם שמים"
לגדול  ופונה בתורה, התפרשו שלא העניינים הם אדם"
מה  ע"פ לו ומורה תשובה דרך לו שיורה ממנו

לנהוג. שצריך איך דעתו על שמתקבל

בבור  וגם בהם" טובלין מכונסין מים "כל תורה מדין
לגדול  כשפונה הוא האדם ובענייני אדם, בידי שכולו
על  שמתקבל כפי לו ומשיב תשובה דרך לקבל ממנו
"מי  בבחינת שהם דבריו על לסמוך ואפשר דעתו
אדם) (בידי השאובין שהמים גזרו מד"ס אבל הדעת".
לגזירות  הוצרכו הדורות ירידת אחרי כי לטבילה פסולין
ידי  – אדם של דעתו על מתקבלים כולם שלא וסייגים
של  דעתו על כלל לסמוך שאין חכמים ואמרו – אדם

הדעת. כמי שיחשב כדי אדם

שמים  בידי כולו להיות צריך אין מד"ס גם ולאידך
ההוראות  כי כשר" אדם יד תפיסת בו יש אם "אלא
של  באופן להיות צריכות ומצוות, תורה בענייני
להיות  וצריך יכול ובזה והגבלה, ובמדידה התלבשות

המטה. שבעבודת המעלה מצד אדם" יד "תפיסת
לג  סימן טהרה ספר מלכות יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך



 146  לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • דהמ  לדיד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמר מקואות קמר הלכות – טהרה ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

חכמים.9) פחות 10)גזירת סאה 40 במקוה כשהיו מדובר
והשלים  שאובים לוגים שלושה לתוכו ונתן לוגים, שלושה
שאינם  מים סאה 40 בו שיש מקוה אבל השיעור, את
לקמן  (ראה שאובים מים הוספת ידי על נפסל אינו שאובים

ההיקש.11)ה"ו). על א 12)הסמיכוהו אדם של ינה ידו
בעשייתו. בו.13)משתתפת יש אם הבור 14)אפילו

יתבאר. הבאות בהלכות אדם. בידי זה 15)עשוי היקש
של  כללו ה"א. פ"ט שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת מקורו
– הבור לתוך ונתן מים ששאב כגון אדם, בידי כולו דבר:

כשר. – אדם מפעל ומקצתו שמים מפעל מקצתו פסול;

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16e„¯ÈÂ Ì·bÏ ‚b‰ L‡¯a ÌÈp˜˜ ≈«««ƒ««¿«ƒ¿…««¿«¿»¿»¿
˙BÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e‡lÓ˙Â ÌÈÓLb Ì‰Ï»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿««ƒ∆ƒ«

ÌÈÓLb‰17ÌtÎÈ B‡ ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ Y18 «¿»ƒ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒƒ¿≈
Ì‰Ó ÌÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â19Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏaËÏ ÌÈ¯Lk ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿…¿««ƒ

Ô‡ÏÓ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÏÎa eÈ‰ el‡‰ ÌÈn‰ ÏkL∆»««ƒ»≈»¿≈ƒ∆¬≈…ƒ¿»
B„Èa20Ì¯Ú‰Â ÌÈp˜w‰ ˙‡ dÈa‚‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .21Y ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«∆««¿«ƒ¿∆¡»

.ÔÈ·e‡L Ì‰aL ÌÈn‰ Ïk È¯‰¬≈»««ƒ∆»∆¿ƒ

מ"ז.16) פ"ב, מקוואות על 17)משנה, לחשוב לו והיה
לתוכם. מים שיפלו פיהם 18)האפשרות על יהפכם

עומדים. שהם העמידם 20)בקרקע.19)במקום לא וגם
הקנקנים  שבירת באו. שמים ומידי גשמים, מי קבלת לשם
שמים  ומידי גשמים מי קבלת לשם העמידם הפיכתם, או
אדם. בידי מילוי אינו הפיכתם או הקנקנים שבירת באו.

שם. יהושע פעולת 21)כרבי כל בידיים האדם עשה הרי
המקוה. מילוי

.„ÁÈpn‰22¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk23ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ««ƒ«≈ƒ«««ƒ»ƒ¿»≈¿»
ÔÓÊ24elÙ‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk „Á‡Â ÌÈpË˜ ÌÈÏk „Á‡ , ¿«∆»≈ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ Y ÌÈÓL‚ ÈÓ e‡lÓ˙Â ,‰‡ÓË25. À¿»¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ Y Ô¯·L B‡ Ô‰Èt ÏÚ Ô‡Ùk Ì‡Â¿ƒ¿»»«ƒ∆¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
˙˜ÊÁL ;e‡lÓ˙ BzÚ„Ï È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈ·e‡Lkƒ¿ƒ¿»»»∆¬≈¿«¿ƒ¿«¿∆∆¿«
¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk‰ ÁÎL elÙ‡Â .ÌÈÓ Ál˜Ï ¯Bpv‰26 «ƒ¿«≈««ƒ«¬ƒ»««≈ƒ«««ƒ

ÔÎÂ .ÁÈpn‰ ÈtÓ ÁÎBM‰ ÏÚ e¯Êb ,ÔÈÏeÒt Y¿ƒ»¿««≈«ƒ¿≈««ƒ«¿≈
ÁÈpn‰27¯ˆÁa ÌÈÏk‰ ˙‡28ÌÈ·Ú‰ ¯eM˜ ˙Úa29 ««ƒ«∆«≈ƒ∆»≈¿≈ƒ∆»ƒ

BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏeÒt Ô‰aL ÌÈn‰ Y e‡lÓ˙Â¿ƒ¿«¿««ƒ∆»∆¿ƒ∆¬≈¿«¿
e¯Êb ÔÎÂ .e‡lÓ˙30¯eM˜ ˙ÚLa ¯ˆÁa ÁÎBM‰ ÏÚ ƒ¿«¿¿≈»¿««≈«∆»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈ·Ú ¯eft ˙Úa ¯ˆÁa ÔÁÈp‰ .ÁÈpÓ ÌeMÓ ÌÈ·Ú31 »ƒƒ«ƒ«ƒƒ»∆»≈¿≈ƒ»ƒ
ÔÁÈpnL BÓk ,ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ Y e‡lÓ˙Â ÌÈ·Ú e‡·e»»ƒ¿ƒ¿«¿¬≈≈¿≈ƒ¿∆«ƒ»

Ô·bÏ ‚b‰ L‡¯a32¯eM˜ ˙Úa ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…««¿«¿»¿≈ƒƒƒ»¿≈ƒ
el‡ È¯‰ Y e‡lÓ˙Â e¯M˜˙Â e¯ÊÁÂ e¯ft˙Â ÌÈ·Ú‰∆»ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¬≈≈

ÔÈ¯Lk33Ô¯·L Ì‡Â .34Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ Y Ô‡Ùk B‡ ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

שבת 22) בגמרא שנתבארה כפי מ"א, פ"ד מקוואות משנה,
ב. בו 23)טז, העוברים המים פוסל שאינו בצינור מדובר

בהשלמות). ה"ו פ"ו לקמן זמן 24)(ראה בכל פירוש
מעוננים. כשאינם ובין מעוננים כשהשמים בין שהוא,

גילה 25) עננים, שאין בשעה אפילו הצינור, תחת הניחם אם
גשמים. מי לתוכם שיפלו רוצה שהוא הניחם 26)דעתו

סילקם. ולא ושכח מיד, לסלקם כוונה מתוך שם
שוכח.27) בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי נחלקו במשנתנו

ביתֿשמאי  ורבו שנמנו מאיר, רבי כדברי כביתֿשמאי, ופסק
כמרובים. הלכה ונקבעה ביתֿהלל, תחת 28)על לא

לתוך 29)הצינור. גשמים שיפלו שהתכוון אנו מניחים
משום 30)הכלים. שוכח גזרו מקום שבכל רבינו, דעת

בחצר. בין צינור תחת בין למי 31)מניח, התכוון לא
שם. משרשיא כרב הקודמת.32)גשמים, שבהלכה

לקבל 33) הראשונה מחשבתו בטלה העבים, כשנתפזרו
חשב  שלא גשמים באו ונתקשרו וכשחזרו גשמים, מי לתוכן

השלמות). (ראה ובהשלמות 34)עליהם ה"ג למעלה ראה
שם.

.‰„iq‰35ıÈˆÚ ÁÎML36‡lÓ˙Â ‰Â˜Óa37,ÌÈÓ ««»∆»«»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ
È¯‰Â ËÚÓ ‡l‡ ‰Â˜na ¯‡L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿««ƒ¿∆∆»¿««¬≈
ıÈˆÚ‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ Y ‰Â˜n‰ ·¯ Ba LÈ ıÈˆÚ‰∆»ƒ≈…«ƒ¿∆¬≈∆ƒ¿…∆∆»ƒ

BÓB˜Óa38ÔÎÂ .¯Lk Blk ‰Â˜n‰ ‡ˆÓÂ39¯cÒÓ‰ ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ¿∆À»≈¿≈«¿«≈
ÔÓqÁÏ È„k ‰Â˜n‰ CB˙a ÌÈp˜w‰ ˙‡40e‡lÓ˙Â ∆««¿«ƒ¿«ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ¿«¿

ÌÈÓ41‡ÏÂ ÂÈÓÈÓ ˙‡ ‰Â˜n‰ ÚÏaL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆»««ƒ¿∆∆≈»¿…
Y ÌÈp˜w‰ CB˙aL ÌÈÓ ‡l‡ ÏÏk ÌÈÓ ÌL ¯‡Lƒ¿«»«ƒ¿»∆»«ƒ∆¿««¿«ƒ

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰42Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈

מ"ח.35) פ"ב והשאיר 36)מקוואות בסיד, הבור את הסד
כשרים. מים היו ובו ושקע, בבור העציץ צ"ל 37)את

קנקנים 38)ונתמלא. במניח פיו. על אותו יהפוך לא אבל
גם  שמותר בה"ג אמרנו לנגבם, ברורה בכוונה הגג על
רא  סי' יו"ד יוסף' ('בית כאן בנידון מהֿשאיןֿכן להפכם,

הרא"ש). מ"ט.39)בשם ולא 40)שם מים שיבלעו
לתוכם. שיתנו המשקין את אחרֿכך מי 41)יבלעו נכנסו

לתוכם. גם שם 42)המקוה יוסף' [ב'בית יכפם. לא אבל
שנאמרו  המקרים שלושת שבין הדינים הבדלי קובע
הנוגעים  דבריו תוכן והרי נימוקיהם. ומבאר זֿט, במשניות
לנגבם  כדי הגג בראש כלים המניח א. כאן: רבינו לדעת
יכול  לחלוחית, שישאבו כלל התכוון ולא ג) (הלכה
אפילו  לטבילה כשרים והמים לכפותם ואפילו לשוברם
(הלכה  סייד של עציץ ב. כלל; אחרים מים במקוה כשאין
ויש  בעציץ טיט יש שהרי שאובה, לקצת התכוון כאן ה):
כאן  מטילים ולפיכך מים, קצת שייבלעו רוצה שהוא להניח
מים, מעט בבור שיישארו שצריך אחת, חומרות: שתי
בתוך  קנקנים המסדר ג. לשבור; אלא לכפות שאסור ושנייה
שלא  היינו מבעציץ, יותר להקל אחד צד יש כאן המקוה:
אולם  לדפנותיהם, אלא הקנקנים לתוך מים להכניס התכוון
כלל  רוצה שאינו הגג, בראש כלים למניח דומה אינו
הקילו  ולפיכך בדפנות, שאיבה רוצה וכאן מים, בשאיבת
ישבור, – במקוה מים נשארו לא שאפילו אחד, מצד
מניח  זה ביאור ישבור. אלא לכפות שאסור חומרא והשאירו

הדעת]. את ביותר

.Â‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈÏÒBt „ˆÈk≈«¿ƒ««ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
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קמז

קמז

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

?ÔÈbÏ43‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt ‰Â˜na ‰È‰ Ì‡L44, Àƒ∆ƒ»»«ƒ¿∆»≈«¿»ƒ¿»
ÌÈÚa¯‡Ï ÌeÓÈÏL‰Â ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï eÏÙÂ]¿»¿¿»¿»Àƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

ÏeÒt Ïk‰ Y [‰‡Ò45ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó Ï·‡ . ¿»«…»¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ
BÎB˙Ï CÙLÂ „Îa ·‡LÂ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿»«¿«¿»«¿

„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk Y Blk ÌBi‰ Ïk46ÔBÈÏÚ ‰Â˜Ó ‡l‡ , »«À»≈¿…∆»ƒ¿∆∆¿
‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈
‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ ea¯iL „Ú BÎB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈¿«∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆

¯Lk ÔBzÁz‰ È¯‰ Y ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔBzÁz‰47. ««¿«¿»ƒ¿»¬≈««¿»≈

ה"ב.43) למעלה כשרים.44)ראה פ"ג 45)מים שם
מ"ח.46)מ"א. פ"ו מים 47)שם כלל בו היו לא אפילו

שנפלו  השאובים שהמים מפני והטעם, אחרים. כשרים
לכשרים. הפכו סאה 40 בו שיש לעליון

.Ê‰Â˜Ó48BÎB˙Ï Ô˙Â ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»«¿
È¯‰ Y ‰‡Ò epnÓ Ck ¯Á‡ ÏËÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ¿ƒ¿»«««»ƒ∆¿»¬≈
„Ú ,¯Lk ‡e‰Â ‰‡Ò ÏËBÂ ‰‡Ò Ô˙B ÔÎÂ .¯Lk ‰Ê∆»≈¿≈≈¿»¿≈¿»¿»≈«

Ba¯49. À

מ"ב.48) פ"ז ב,49)שם פב, ביבמות שילא בר יהודה כרב
מעשרים  יותר המקוה מן יוציא שלא היינו רובו, עד שפירש:
רובו, עד רק כאן שמכשיר תמהו [רבים כשרים. מים סאה
ומשנה  מרובו, ביותר אפילו הכשיר הקודמת ובהלכה

נטו  ולכן היא, ונטל מפורשת סאה שבנתן ופירשו, מדעתו
משנה' וב'כסף שאובים. במים ולא פירות במי מדובר – סאה
פסלו  סאה ונטל סאה שבנתן ומבאר הסתירה את מיישב
בשפך  אבל כשרים, שאובים יאמרו שלא העין מראית משום

ביד]. שניטלו כלֿכך ניכר הדבר אין לתחתון ונפלו לעליון

.ÁÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡50‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ≈««ƒ«¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿∆
ÈÏk‰ ÔÓ ‰Â˜n‰ CB˙Ï eÏtiL „Ú ÔÈbÏ ‰LÏLa51. ƒ¿»Àƒ«∆ƒ¿¿«ƒ¿∆ƒ«¿ƒ

e¯¯‚ Ì‡ Ï·‡52‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ¬»ƒƒ¿¿««ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆
„Ú ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ Y ‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿»¿«ƒ¿∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆«
ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ ·¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰iL∆ƒ¿∆¡»¿∆¡»¬»ƒ»»…ƒ«¿≈ƒ

¯Lk ‰Â˜n‰ È¯‰ Y53ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¬≈«ƒ¿∆»≈≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
ıeÁ ·‡BLÂ ‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò¿»«∆«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈¿≈
eÈ‰L ÔÈa ,‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ‰Â˜nÏ«ƒ¿∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆≈∆»

ÔBÏÈq‰ CB˙a B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ ÔÈÎLÓ54Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»ƒ«««¿«¿«ƒ¿«≈
¯Lk ‡e‰ È¯‰ Y ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆¬≈»≈
‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡M‰L ;‰‡Ò ÛÏ‡Ï BÓÈÏL‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿»∆ƒ¿ƒ»

¯Lk‰ ÔÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ·¯ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Lk Y55. ¿≈»ƒ»»»…«¿»ƒ¿»ƒ«»≈
‚b ÔÎÂ56ÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BL‡¯a ‰È‰L ¿≈«∆»»¿…∆¿ƒ¿»«∆≈

BÎB˙Ï Ô˙Â BÙ˙Îa ‡lÓe ÌÈÓL‚57,ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈¿»«¿»≈∆¿ƒ
Ïk‰ eÎLÓÂ ¯Bpv‰ Á˙Ùe ,ÏeÒt Ïk‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«…»»««ƒ¿ƒ¿¿«…
‰·e‡M‰L ;¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ Y „Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈∆«¿»

B‰ ,‰¯Lk Y dlk ‰eÎÈLÓ‰LÔÓ ·¯ ÌL ‰È‰Â ÏÈ‡ ∆ƒ¿ƒ»À»¿≈»ƒ¿»»»…ƒ
¯Lk‰58. «»≈

וֿב.50) א יב, המקוה.51)תמורה אל הכלי מן ישר
המים.52) את פוסל שאינו דבר על או הקרקע על

ברבייה".53) מטהרת "שהשאיבה מסיימים: שם בגמרא
שאיבה.54) עושה אינו סילון איזה יבואר שישי בפרק לקמן
כמו 55) ומשהו, סאה 20 היינו מקוה, משיעור רוב פירוש,

לקמן. ה"ב.56)שיתבאר פ"ד מקוואות תוספתא,
הדלי.57) מן ע"י 58)ישר תחילה שנפסלו ואףֿעלֿפי

מקוה  אבל ההמשכה, מועילה – לתוכם שנפלה השאיבה
אין  – כשרים ומשהו סאה 20 מעולם בה היו שלא שאובה

מועלת. המשכה

.Ëe¯B‰59e¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡Â ·¯ÚÓ ÈÓÎÁ ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿
e‡ ÔÈ‡ ,‰¯B‰Ë Y dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»≈»
·¯ CÈ¯ˆ‰L ‰ÊÂ .ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ·¯ ÌL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿»…«ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ…
e¯Ó‡ È¯‰L ,eÁ„ ¯·Îe ,Ô‰ „ÈÁÈ È¯·c Y ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿≈»ƒ≈¿»ƒ¿∆¬≈»¿
È¯·„ ÈÙÏ .‰¯B‰Ë Y dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÛBqa«¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»¿ƒƒ¿≈
ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰Â ,CÙBLÂ ÈÏÎa ‡lÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»»¿«≈ƒ¿ƒ¿≈¿««ƒƒ¿»ƒ
Ïk ÔÎÂ .¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ Y „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿≈»
È¯‰L ,ÔÈ¯Lk ˙B‡Â˜Ó elL ˙B‡ˆÁ¯naL ÈËaÓ‡«¿»ƒ∆«∆¿¬»∆»ƒ¿»¿≈ƒ∆¬≈
‡Ï ÌÏBÚÓe .‡e‰ CLÓpLÂ ·e‡L Ô‰aL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆»∆»¿∆ƒ¿»≈»…

.‰Ê ÔÈÚa ‰OÚÓ ‰OÚL ÈÓ eÈ‡»̄ƒƒ∆»»«¬∆¿ƒ¿»∆

הקודמת.59) בהלכה יפה מבוארת בזה רבינו שיטת

.ÈÌÈÓL‚ ÈÓ60¯ˆÁa ÔÈ·¯Ú˙Ó eÈ‰L ÔÈ·e‡L ÌÈÓe ≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»≈
ÔÈÎLÓÂ61‰˜eÚÏ ÔÈ„¯BÈÂ62ÔÈ·¯Ú˙nL B‡ ,¯ˆÁaL ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»∆∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ

ÔÓ ·¯ Ì‡ :‰¯ÚnÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‰¯Ún‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ««¬«¿»»¿¿ƒ«¿»»ƒ…ƒ
¯Lk‰63¯Lk Y64;ÏeÒt Y ÏeÒt‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ; «»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»

ÔÈ·¯Ú˙nL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÏeÒt Y ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»»≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓÂ ‰Â˜nÏ eÚÈbÈ ‡lL „Ú65Ì‡ Ï·‡ ; «∆…«ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

ÔÈÁl˜Ó ÌÈÏeÒt‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÈ‰66Ì‡ :‰Â˜n‰ CB˙Ï »«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ
¯‡ BÎB˙Ï eÏÙpL Úe„È„Ú ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa »«∆»¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«

,¯Lk Y ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï e„¯È ‡lL∆…»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈
.ÏeÒt Y Â‡Ï Ì‡Â67 ¿ƒ»»

מ"ד.60) פ"ד מעורבים.61)מקוואות כשהם
לבור.62) מקוה,63)לגומא, שיעור רוב יש אם פירוש,

ומשהו. סאה 20 או 64)היינו שבעוקה המעורבים המים
כשר. מקוה הם מפני 65)שבמערה, מעורבים. כשהם

עם  מעורבים כשהם אלא עצמם בפני נפלו לא שהפסולים
ואףֿעלֿפי  כשרים, רוב כשיש ההמשכה מועילה הכשרים,
אלא  מעורבים אינם ואם עצמם. בפני אינם הכשרים שגם
המקוה  – עצמם בפני ואלה עצמם בפני אלה למקוה, יורדים
פוסלים  – עצמם בפני עומדים שפסולים משום פסול,

עצמם. בפני עומדים שלא 66)כשרים המקוה לתוך ישר
אם 67)בהמשכה. דינים: שני בזה יש פסול. הזה המקוה

שנפלו  לפני גשמים מי סאה מעשרים יותר למקוה נפלו
המעורבים  המים את להכשיר אפשר שאובים, לוגין שלושה
לוגין  שלושה קדמו ואם אחר, למקום המשכה ידי על
החולק  רבינו לדעת תקנה להם ואין המים נפסלו – שאובים
משנה'). ה'כסף (עלֿפי בה"ט למעלה מערב חכמי על
"זה  של בסדר בהמשכה דינים חילוקי כמה כאן מונה [רבינו
הכשרים  המים ח): הלכה (תחילת הראשון הדין זה", ואף
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קמח מקואות קמח הלכות – טהרה ספר - טבת כ' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שהמשיכו  לפני עצמם בפני עומדים מקוה, רוב בהם שיש
מועילה  בזה המקוה. את שהשלימו השאובים את להם
נימוקים  שני כאן שיש מפני פקפוקים, כל ללא ההמשכה
ב. עצמם; בפני ועומדים תחילה באו הכשרים א. להכשיר:
מוסיף, גג") ("וכן השני הדין בהמשכה. באו הפסולים
ומשהו  לעשרים בהמשכה שלא השאובים נפלו שאפילו
על  הללו המים את להכשיר אפשר כולם, ונפסלו כשרים,
מפני  לפסול צד יש זה בדין אחר. למקום המשכה ידי
ההמשכה  מועילה ואעפ"כ בהמשכה, שלא באה שהשאובה
כשרים  י): (הלכה השלישי הדין כשרים. רוב כשהיו השניה
קדמו  לא כאן למקוה. אותם שהמשיכו מעורבים ושאובים
מועילה  ואףֿעלֿפיֿכן לפסולים הכשרים המים רוב
מלמדנו, ולבסוף קדמו. לא הפסולים שגם מפני ההמשכה
כשרים, רוב שאיבה: להכשרת הכרחיים תנאים שני

לכשרים. קדמו שלא פסולים והמשכת

âטבת כ' שישי âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

אחד 1) מכלי מים לוגים שלושה אליו שנפלו מקווה יבאר
שהטילו  שניים ודין מצטרפים. אם כלים ושלושה משנים או
כסת  או כר המטביל ודין ומחצה. לוג וזה ומחצה לוג זה
מקוואות  שני ודין מכוונות. סאה ארבעים בו שיש במקווה
ומחצה  לוג אחד לכל ונפל סאה ארבעים אחד בכל ואין
נכנסת  והאמה שאובים מים מלא שהוא בור ודין ונתערבו.

שאובים. במים למקווה פיסול דיני וכל ממנו. ויוצאת לו

.‡‰Â˜Ó2ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏ‡ eÏÙpL3 ƒ¿∆∆»¿≈»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ
;ÔÈÙ¯ËˆÓ Y ÌÈÏk ‰LÏLe ÌÈMÓ B‡ „Á‡ ÈÏkÓƒ¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒƒ¿»¿ƒ
.ÔBL‡¯‰ ˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙iL ‡e‰Â¿∆«¿ƒ«≈ƒ«∆…»«»ƒ

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Y ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó4ÌÈ¯·c ‰na . ≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡5˙Ba¯Ï Ôek˙ ‡lL ÔÓÊa ?6Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿«¬»ƒƒ¿«≈

‰Â˜n‰ ÈÓ ˙‡ ˙Ba¯Ï7ÏÎa ¯Èc Ï˜LÓ ÏÙ elÙ‡ , ¿«∆≈«ƒ¿∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»¿»
ÌÈ·e‡M‰ eÓ„wL ÔÈa .ÔÈbÏ ‰LÏLÏ Û¯ËˆÓ Y ‰L»»ƒ¿»≈ƒ¿»Àƒ≈∆»¿«¿ƒ
B‡ ÌÈ·e‡M‰ ˙‡ ÌÈ¯Lk‰ eÓ„wL ÔÈa ÌÈ¯Lk‰ ˙‡∆«¿≈ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏL eÏÙpL ÔÂÈk ,˙Á‡k Ô‰ÈzL eÏÙpL∆»¿¿≈∆¿««≈»∆»¿¿»Àƒ
Ba eÏÙpL Ì„˜] ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÔÈ·e‡L¿ƒ¿«¿»ƒ¿»…∆∆»¿
Ïk‰ ÏÒÙ [ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ B‡ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿»≈«¿»ƒƒ¿««…

.·e‡L ‰OÚÂ¿«¬»»

ד.2) משנה ג פרק בו 3)מקוואות שאין במקווה המדובר
אין  זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים

אותו. פוסלים לתוכו הנופלים בברייתא 4)השאובים
תנא  בזה, חוני בן יוסף ורבי קמא תנא נחלקו ב יב, תמורה
אין  – אומר חוני בן יוסף ורבי מצטרפים, – אומר קמא
יוסף  כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם ובפירושו מצטרפים.
נשנית  ששיטתו מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן חוני, בן
הלכה  משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם
רבי  של נימוקו מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם.
ומצטרפת  חשובה כמות היא שלוג מפני חוני, בן יוסף
מצטרפים  כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול

כך  ומשום לוג, הפחות לכל מכיל כלי כשכל המדובר
וכלי, כלי בכל שלם לוג אין שהרי מצטרפים, אין ארבעה
רא). סימן דעה יורה יוסף בית (ראה שם רש"י גם פירש וכן
שלושה  גם – וכלי כלי בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא
דעתו  גילה לא ורבינו מצטרפים. אינם שניים אפילו או

מצטרפים.5)בזה]. אין את 6)שארבעה כשהוסיף
שיוכלו  כדי המקווה, מי את להרבות התכוון לא השאובים

משנה). (כסף אנשים הרבה בו כתוב 7)לטבול במשנתנו
אולם  שכתבנו, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם:
הכלי  מן ששפך שבשעה מפרש רא סימן דעה ביורה הטור
שבכלים  המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון
סעיף  רא סימן דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם האחרים.

הטור]. דעת להלכה קיבל טו

.·,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰Ê eÏÈË‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆…∆¡»¿∆…∆¡»
B˙eÒk ËÁBq‰Â8d‰Èa‚‰Â9ÔÈÏÙB daL ÌÈn‰Â ¿«≈¿¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ

¯eˆ¯v‰ ÔÓ ‰¯ÚÓ‰ ÔÎÂ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ10ÏÈËnL ƒ¿«¿≈¿≈«¿»∆ƒ««¿∆≈ƒ
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ Y ‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ11. ƒ¿«¿≈¬≈≈¿ƒ

מצומצמות.8) סאה מ' בו שהיו במקווה אותה שטבל
בפרק 9) שנינו נוגעת, היא [שאם המקווה במי נוגעת ואינה

כמחוברים  בתוכה הבלועים שהמים ז משנה ממקוואות ז
מסרק.10)למקווה]. כעין עשוייה ששפתו כלי

באים 11) הקילוחים שכל מפני ונימוקם, במשנה. כחכמים
אחד. מכלי

.‚Ba LiL ‰Â˜Óa ¯BÚ ÏL ˙Òk B‡ ¯k ÏÈaËn‰««¿ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆∆≈
ÔÓ Ô‰È˙B˙ÙO dÈa‚‰L ÔÂÈk ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿À»≈»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ

ÔÈ·e‡L ÔÎB˙aL ÌÈn‰ e‡ˆÓ ÌÈn‰12?‰OÚÈ „ˆÈk . ««ƒƒ¿¿««ƒ∆¿»¿ƒ≈««¬∆
Ô‰ÈÏeL C¯c ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ13‰tw‰ Ï·‡ .14˜O‰Â «¿ƒ»«¬»∆∆≈∆¬»«À»¿««

YLLBÁ BÈ‡Â Ôk¯„k ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ15. «¿ƒ»«¬»¿«¿»¿≈≈

שהכר 12) פי על אף המקווה ממי נותקו אלה מים שהרי
שסופגת  ב שבהלכה לכסות דומה זה ואין בו. עודם והכסת
המים  כל – המקווה במי נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים
גם  כי מכוונות דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה
לא  גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה
אפשר  קטן במקווה אבל שאובים, ייעשו אם לנו איכפת
ייזהר  ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו
סאה. ארבעים בו שאין מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו, ולא

המים 13) ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם יהפוך
למקווה. מחוברים דקים.14)שבהם מענפים קלוע סל

אינם 15) – מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם מפני
שאובים. נעשים

.„˙Bnb LÏL Ba LiL ‰Â˜Ó16‚Ï ,ÔÈ·e‡L ÌÈnÓ ƒ¿∆∆≈»Àƒ«ƒ¿ƒ…
BÎB˙Ï eÏÙÂ ,‡nb ÏÎa17Úe„È Ì‡ :ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ¿»À»¿»¿¿«ƒ¿≈ƒƒ»«

‡lL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ BÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«∆…
˙ÈLÈÏM‰ ‡nbÏ eÚÈbÈ18ÏeÒt Y Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk Y19. «ƒ«À»«¿ƒƒ»≈¿ƒ»»

זו 16) גומות שלוש ובהם משופעים שכתליו בבור המדובר
מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, לתוך 17)למעלה

בגומות. לנגוע מבלי עצמו היו 18)המקווה כן ואם

ירם שישי
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קמט

קמט

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת כ' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

בהם  שנתערבו לפני כשרים מים סאה ארבעים במקווה
שאובים. לוגים –19)שלושה יודע אינו שאם משמע

שאפילו  רבינו שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול.
הספק  מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו
העליונה  בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות כשיש אפילו
הוא  ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני
הכוונה  פסול" לאו "ואם ששנינו ומה כשר, שספיקו מפרש
לגומא  שהגיעו לפני סאה ארבעים היו שלא ידוע אם

השלישית].

.‰‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL20, ¿≈ƒ¿»≈¿»∆»≈∆«¿»ƒ¿»
ÈL e·¯Ú˙Â ,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏ ÏÙÂ¿»«»∆…∆¡»¿»∆…∆¡»¿ƒ¿»¿¿≈

‡ È¯‰ Y ˙B‡Â˜n‰ÏÚ ‡¯˜ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯Lk el «ƒ¿»¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»«
ÏeÒt ÌL Ô‰Ó „Á‡21ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó Ï·‡ . ∆»≈∆≈¿¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

¯Á‡Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙpL ‰‡Ò¿»∆»«¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿««
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰a¯Â ,ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ck»∆¡«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ«»∆»

Ô‰Ó22ÏÒÙpL Blk ‰Â˜n‰ ÏkL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ Y ≈∆¬≈≈¿ƒ∆»«ƒ¿∆À∆ƒ¿«
·eLÁ ‡e‰ ÔÈ·e‡L ÌÈÓk23e·‡L ÂÈÓÈÓ Ïk el‡Îe , ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿¬

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

סאה.20) ארבעים יש יחד משלושה 21)ובשניהם פחות
מועטים, מים אפילו כלל פוסלים אינם שאובים לוגים
ארבעים  כאן יש הרי לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו
על  נפסלים אינם סאה שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה
אלא  פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי

סאה.22)חסר]. ארבעים להיות 23)עד חוזרים ואינם
שפסלו  הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים
להכשירם  שאפשר מובן, עצמם, מצד פסולים הם כי אותם,
כשירים. רוב בהם שיש מפני אחר, למקום המשכה ידי על

.Â‰n‡‰Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L ¯Ba24BÏ ˙ÒÎ ∆»≈«ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
·MÁzL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ ÌÏBÚÏ Y epnÓ ˙‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«∆¿«≈

ÔÈbÏ ‰LÏL ¯Baa eÈ‰L ÔÈ·e‡M‰ ÔÓ e¯‡L ‡lL25. ∆…ƒ¿¬ƒ«¿ƒ∆»«¿»Àƒ
BÎB˙Ï ÏÙpL ‰Â˜Ó26Ck ¯Á‡Â ,ÏÒÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ƒ¿∆∆»«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿««»

ÌÈ¯Lk‰ e‡ˆÓpL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰aƒ̄»»»«ƒ¿≈ƒ«∆ƒ¿¿«¿≈ƒ
Ïk e‡ˆiL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ Y ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¬≈¿ƒ«∆≈¿»

BÎB˙a eÈ‰L ÌÈn‰27‰LÏMÓ ÔÈ·e‡M‰ e˙ÁÙÈÂ ««ƒ∆»¿¿ƒ¿¬«¿ƒƒ¿»
ÌÈÓL‚ ÈÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk .ÔÈbÏÀƒ≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÂÈÏÚ ‰a¯‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿»«ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿»»»
e‡ˆiL Ú„iL „Ú BÏeqÙa ‰Ê È¯‰ Y ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¬≈∆¿ƒ«∆≈«∆»¿
¯˙BÈÂ ÔÈa˜ ‰MÓÁÂ Ba eÈ‰L ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ epnÓƒ∆∆¿ƒ¿»∆»«¬ƒ»«ƒ¿≈

·w‰ ÚÈ·¯Ó28ÏÒÙpL Ïk‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,29ıeÁ ≈¿ƒ«««¿…ƒ¿«ƒ«…∆ƒ¿«
Ba LiL ‰Â˜Ó ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁtÓƒ»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ»»ƒ¿∆∆≈
‰f‰ ‰Â˜n‰ ÌÚ B·¯ÚÂ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿∆«∆

el‡ ˙‡ el‡ e¯‰Ë Y ÏeÒt‰30. «»ƒ¬≈∆≈

שהוא 24) כל מספיק מעיין מי הם ואם גשמים. מי של שטף
רא). סימן דעה יורה יוסף (בית השאובים כל את לטהר

בבור 25) היו שאובים מים כמה קובעים כזה: הוא החשבון
שהמים  ותולים גשמים מי של האמה מן לו נכנסו וכמה

יחס  לפי והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו
ש"ך  וראה הראב"ד. בשם יוסף (בית לבור שנכנסו כמותם
המים  ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף שם
אומרים: אנו 80 ויצאו שלושה) פי (היינו סאה 120 הכניסה
היינו  מזה ושליש האמה ממי יצאו 60 היינו חלקים 3
לחשבון  שני פירוש כתב [הראב"ד הבור. ממי – עשרים
מניחים  אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה, האמור
מן  השני וחציים מהשאובים הם היוצאים המים שחצי

שם]. יוסף בית ראה במקווה 26)האמה. המדובר כאן
בדין  כמו ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש
בדין  יותר הקילו ולפיכך לכשרים, שאובים שקדמו הקודם

שהיו 27)זה. המים כשיעור מים שיצאו עד פירוש
השאובים. נפילת לפני שישה 28)במקווה היא הסאה

חמישה  מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב קבים
משהו  עוד וכשיצא לוגים שלושה נשארו הקב ורובע קבים
נמצאו  שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות נשארו
אנו  ואמרו: חכמים הקילו עצמם, בפני עומדים כשרים מים
ותפסו  הראשונים את דחפו האחרונים שהמים תולים

שנפלו 29)מקומם. והשאובים הראשונים הכשרים
שם  בולט. הקודם הדין לבין זה דין בין [ההבדל לתוכם.
אלא  ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין
אנו  בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו חשבון, לפי משערים
והם  השאובים קדמו שם והנימוק: זו. הנחה מקבלים
המדובר  ובנידון לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים

הכשרים]. את 30)כשקדמו מכשיר הכשר המקווה
"השקה". נקרא זה הפסול.

.ÊËÈh‰ ˙‡ ˜lÒÓ‰31ÌÈ„„ˆÏ32epnÓ eÎLÓÂ «¿«≈∆«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆
¯Lk ‰Ê È¯‰ Y ‰Â˜nÏ ÌÈbÏ ‰LÏL33LÏBz ‰È‰ . ¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈»»≈

dcˆÏ ‰Â˜n‰ ÔÓ BÏÈc·‰Â B„Èa B‰Èa‚Óe ËÈh‰«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¿ƒ»
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ Y ÔÈbÏ ‰LÏL epnÓ eÎLÓÂ34. ¿ƒ¿¿ƒ∆¿»Àƒ¬≈≈¿ƒ

המקווה.31) פני 32)שבקרקעית מעל מתבלט ממנו וחלק
למי 33)המים. מחוברים היו הטיט שבתוך שהמים מפני

שאובים. נעשו לא 3440)המקווה במקווה נשארו כשלא
המקווה  מן הטיט שנבדל ברגע שבטיט, המים בלי סאה

שאובים. שבו המים נעשו

.ÁÒÈb35‰Ó‰a ÔÎÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰36 «ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿≈»
Ì‰ÈÏ‚¯·e Ì‰È„Èa eÙlÊÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰»∆∆ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk ‰Ê È¯‰ Y ‰Â˜nÏ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈¿…∆»

‰lÁza ‰Â˜Ó eOÚ elÙ‡37.¯Lk ‰Ê È¯‰ Y ¬ƒ»ƒ¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈

מרובות )35 בשכונות גם אלא צבא דוקא שלאו מובן צבא.
כך. הדין וכן 36)אוכלוסים "לגיון כתוב: בתוספתא

סימן  דעה יורה בטור (מובא הרא"ש ופירש וכו'", בהמה
את  ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא),
אדם  רגלי בהמה, לרגלי אדם רגלי בין מחלק והוא המים

פוסלים. אינם בהמה ורגלי פוסלים, ידיו פירוש,37)או
כל  ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא
בין  יוסי רבי מחלק ב הלכה שם [בתוספתא הסאה. ארבעים
רבינו  ומפרש הקרקע. על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף
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קנ מקואות קנ הלכות – טהרה ספר - טבת כ' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ונתנם  המים את ממש ורגליו בידיו שנטל יוסי רבי כוונת
משנה). (כסף הקרקע עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה,

.ËBÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó38˙BÁt ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿»
ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏMÓ39¯Lk ‰Ê È¯‰ Y ÔÈ·e‡L ƒ¿»Àƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆»≈

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ40ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ ˙BÂ˜‰Ï41Ô‰ÈÏÚ e·¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È .42 ¿«¿¬≈∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¬≈∆

Ì‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ Y43BÎB˙Ï ÏÙ . ¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ Y ÌÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»

ÌÈ„iÏ epnÓ ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ44ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…ƒ∆«»«ƒ¿ƒ
Ô‰ È¯‰ Y Ô‰ÈÏÚ ea¯Â ÌÈÓL‚ e„¯È .ÂÈÏÚ ˙BÂw‰Ï¿ƒ»»»»¿¿»ƒ¿«¬≈∆¬≈≈

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÔÈ¯Lk45ÔÈÏeÒÙe , ¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ Ïk e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï¿ƒ»¬≈∆«∆≈¿»««ƒ»ƒƒ
˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÔÈ·e‡Lk Ôlk eOÚpL∆«¬À»ƒ¿ƒ¿…ƒ»≈≈∆∆»»
¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓƒ¿»Àƒ¿≈ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈

¯Èc46ÔÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï eÏÙÂ ƒ»¿»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ
,ÌÈ„iÏ epnÓ ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ Y¬≈∆»¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…ƒ∆«»«ƒ
‰LÏMÓ ˙BÁt BÎB˙Ï ÏÙ .Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿»ƒ¿»
BÎB˙Ï eÏÙ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ‡ÓË Ôlk elÙ‡ ,ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¬ƒÀ»¿≈ƒ¿««»»¿¿

¯Lk Y BÓÈÏL‰L ÌÈÓL‚ ÈÓ ¯Èc Ï˜LÓ47ÌLk ; ƒ¿«ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ¯B‰Ë Ck ,‰ÏÈ·ËÏ ¯B‰hL48. ∆»ƒ¿ƒ»»»¿»»»

בעלים.38) לרצון שלא ממש.39)נפלו טמאין
לא 40) וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני

(לא  בקרקע הנקווים משקין כי הטמאים. בנגיעת נטמאו
לרצון. אלא מיטמאים אינם יוסיפו 41)בכלים) אם אפילו

המקווה  יישאר סאה ארבעים עד כשרים מים זו תערובת על
שאובים  לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו.
פוסלים  טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם

משנה). התערובת.42)(כסף מי במקווה 43)על כשאין
הגשמים  מי אם אבל שרבו, הגשמים מי עם ביחד סאה 40

להקוות. צריך אינו סאה לארבעים נתבאר 44)השלימו לא
מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו
את  לעשות הועילו הלוגים ששלושת מפני נימוקו, [ואולי

לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה מפני 45)המים
כבית  אותם טיהרו באחרונה שבאו המרובים הגשמים שמי
מהלכות  ב פרק (ראה ה משנה א פרק במקוואות הילל

כו). הלכה אוכלין שמשקלה 46)טומאת מועטת כמות
דינר. לדין )47כמשקל זה דין בין מה להבין קשה

עליהם  להקוות שפסולים רבינו, שפסק זו שבהלכה הראשון
שמכאן  בדוחק, מיישב משנה בכסף גשמים. מי ריבוי וצריך
שם  כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב הגיע שהמקווה
אותו  פוסלים לוגים משלושה פחות אין סאה, ארבעים

טמאים. הם כלל,48)ואפילו מובן בלתי זה סיום גם
לכל  כשרים המים היו המקווה השלמת לפני אפילו שהרי
עלתה  ולא רב עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף דבר.

ראב"ד). (ראה רבינו דעת עומק לתוך לרדת בידינו

éML ÷øt1 ¤¤¦¦
ודין 1) המקווה. את לפסול שאובים הנקראים המים יבאר

מהמים  למעלה ושפתה המקווה בתוך שהיא טמאה גיסטרא
שתי  ודין שם. וטבל לים שנפלה מים מלאה חבית ודין וכו'.
ביניהן  וכותל שאובים מים ובתחתונה מזו למעלה זו בריכות

בכותל. ונקב

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2B‡ Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÎÏ‰L ÔÈÏa˜Ó‰ »«≈ƒ«¿«¿ƒ∆»¿««ƒ¬≈∆
ÔÎBzÓ eÏÙpL3˙‡ ÔÈÏÒBÙe ÔÈ·e‡L el‡ È¯‰ Y ∆»¿ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆

‰Ïa˜Ï eOÚiL ‡e‰Â .‰Â˜n‰4eÈ‰ elÙ‡ .ÌÈÏk «ƒ¿∆¿∆≈»¿«»»¬ƒ»≈ƒ
‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿¿≈¬»ƒ¿≈¬»»

.ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ Y¬≈≈¿ƒ

א.2) משנה ד פרק "לתוכן".3)מקוואות ראה 4)צ"ל
הבאה. הלכה

.·ÈÏk Ïk5‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡lL6‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »¿ƒ∆…«¬»¿«»»««ƒ∆
˙BBÏÈq‰ ÔB‚k .‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡ Y Ïa˜Ó7 ¿«≈≈≈∆«ƒ¿∆¿«ƒ
ÌÈ·Á¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ÔÈÎLÓ ÌÈn‰L∆««ƒƒ¿»ƒ≈∆««ƒ∆≈¿»ƒ

ÚˆÓ‡a8ÔÈa ,‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ Y ÔÈÏa˜Óe »∆¿«¿«¿ƒ≈¿ƒ∆«ƒ¿∆≈
.Ò¯Á ÏL B‡ ˙ÎzÓ ÏL eÈ‰L∆»∆«∆∆∆∆∆

לקבל.6)שם.5) אינו הכלי של צינורות,7)תשמישו
פתוחים  אינם אפילו ומשמע סתם, "סילונות" כותב רבינו
גם  כתב (וכן פוסלים אינם – חלול כקנה והם מלמעלה

ישראל'). והטעם,8)ה'תפארת זה. במקום מתעכבים ומים
היוצא. הזרם את לחזק אלא לקבלה נעשה לא זה מקום שגם

.‚˙˜M‰9ÚÏqaL10ÈÙÏ ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt dÈ‡ Y «…∆∆«∆«≈»∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ
ÈÏk dÈ‡L11˙‡ ÏÒBt Y ÚÏÒa B¯aÁL ÈÏk Ï·‡ . ∆≈»¿ƒ¬»¿ƒ∆ƒ¿¿∆«≈∆

„ÈÒa B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰12‰hÓlÓ ‰·w .13 «ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „v‰ ÔÓ B‡14˙ÏÒBt dÈ‡Â ,‰¯Lk Y ƒ««ƒ¿∆∆«¿≈»¿≈»∆∆

‰Â˜n‰ ˙‡15. ∆«ƒ¿∆

ה.9) משנה בסלע.10)שם שהיא 11)שחקקוה מפני
ישראל', ב'תפארת [כתב כקרקע. היא הרי לקרקע, מחוברת
באדמה  אותו והשקיעו הטבעי ממקומו שנעקר סלע שאפילו

שאמרו ואחר  כמו פוסל, אינו – השוקת את בו חקקו ֿכך
"קבעו", כשר. חקקו ולבסוף שקבעו א סו, בתרא בבבא

אותו. קבע שהאדם לפני 12)משמע כלי שהיה מכיוון
כלי. מתורת לבטלו מועיל החיבור אין – החיבור

שהיא.13) כל כו.14)אפילו הלכה ג פרק למעלה נתבאר
מפני 15) כשאובים נחשבים אינם הנקובה, שבשוקת המים

דברים  ה"במה כך מפרש [הר"ש מאליהם. נשפכים שהם
צריך  הצד שמן ד, הלכה ד פרק שבתוספתא אמורים",
אינה  והתוספתא מחט, כמלוא – למטה אבל הנוד, שפופרת
גם  היא שזו ונראה אותה. מבארת אלא המשנה על חולקת

רבינו]. דעת

.„‰·¯Ú B‡ ‰ÏB„b ˙È·Á ÔB‚k ,ÏB„‚ ÈÏk Á˜Bl‰«≈«¿ƒ»¿»ƒ¿»¬≈»
B¯‰ËÓ‰ ·˜ B·˜ ,‰ÏB„‚16e‰‡OÚÂ ı¯‡a BÚ·˜e ¿»¿»∆∆«¿«¬¿»»»∆«¬»»

‰Â˜Ó17¯Lk ‰Ê È¯‰ Y18˜˜t Ì‡ ÔÎÂ .19·˜p‰ ˙‡ ƒ¿∆¬≈∆»≈¿≈ƒ»«∆«∆∆
ÔÈ··e „ÈÒa20ÏÒBt BÈ‡ Y21BÎB˙a ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈¿««ƒ«ƒ¿ƒ¿

‡e‰ ÔÈ„Ú Y ÒÈÒÙ‚a B‡ „ÈÒa BÓ˙Ò .¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
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קנא

קנא

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת כ' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt22Ì‡Â .‰·È B‡ ı¯‡a epÚa˜iL „Ú ≈∆«ƒ¿∆«∆ƒ¿»∆»»∆ƒ¿∆¿ƒ
BÎÈÏB‰23„Èq‰ ·b ÏÚÂ ı¯‡‰ ·b ÏÚ24ËÈËa Á¯Óe ƒ««»»∆¿«««ƒ≈«¿ƒ

¯Lk ‰Ê È¯‰ Y ÔÈ„„v‰ ÔÓ25. ƒ«¿»ƒ¬≈∆»≈

מתורת 16) שיצא מפני אותו מטהר שנטמא, בכלי כזה נקב
בכלי  הנקב שיעורי כלים, מהלכות יט בפרק (ראה כלי

סאה.17)חרס). 40 לתוכה כשם 18)נתן בו. לטבול
טומא  לענין כלי מתורת שאין שיצא שאובה, לענין גם כך ה,

שאובים. שמשתמשים 20)סתם.19)מימיו בצרורות
(ר"ש). לבנין יעילה.21)בהם אינה וגיפסיס סיד סתימת

פוסלים 22) מימיו אלא בו, לטבול שפסול רק לא פירוש,
זה  דין [לכאורה (כסףֿמשנה). שבמקווה הכשרים המים את
נקב  שהצריך הקודמת, שבהלכה בסלע שחיברו לדין סותר
בכלי  שגם משמע, שם לשונו ומסתימת הנוד, כשפופרת
הנקב  שיעור והרי המטהרו", "נקב כתב וכאן כך, הדין חרס
כלים) מהלכות יט (פרק זיתים כמוציא הוא חרס כלי לטהר
סתירה  על עמד בכסףֿמשנה הנוד. משפופרת פחות שהוא
המדובר  שם אלה. דינים שני שבין ההבדל את וביאר זו,
אלא  שלימותו מידי יוצא ואינו לקרקע שחיברו שלם בכלי
חיבורו, לפני שניקב בכלי המדובר כאן אבל כדול, בנקב
בתוספתא  זו הלכה מקור המטהרו]. שיעור מספיק ולפיכך
נקוב  היה אם לכרכים, מים המחליק "קסטלין שם:
פוסל... לאו ואם המקווה, את פוסל אינו הנוד כשפופרת
לטהרה, ברומי הוריתי זו הלכה יוסי בר' אליעזר ר' אמר
רבינו  ומפרש הורית". יפה לי אמרו חבירי אצל וכשבאתי
כרכים  שבני חרס, של מאוד גדול כלי הוא ש"קסטלין"
הכלי  באותו מתקבצים והם המים, מוצא במקום מניחים
כר' שהלכה רבינו וסובר לכרך. המים את מעבירים וממנו
שאמר  מה ומפרש חביריו, לו שהודו יוסי בר' אליעזר
בו  לטבול להכשירו שהורה הכוונה לטהרה" ברומי "הוריתי
לקמן  ראה (כסףֿמשנה. מטומאה המטהר כשיערו ניקב אם

ומגדל). תיבה שידה דין ח הושיבו.23)הלכה בתוספתא:
הסיד.24) ע"ג או משמיענו 25)פירוש, בו. לטבול

מירח  אלא סביבו בנה לא וגם בקרקע, השקיעו לא שאפילו
שבידינו  [בתוספתא לקרקע. כמחובר דינו – הצדדים מן
(כסףֿ כאן כדבריו גורס ורבינו שמירחו", "או כתוב:

משנה)].

.‰ÁÈpn‰26ÔÈÎLÓ ÌÈn‰ È¯‰Â ¯Bpv‰ ˙Áz ‡Ï·Ë ««ƒ««¿»«««ƒ«¬≈««ƒƒ¿»ƒ
ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡ :‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‡Ï·h‰ ÏÚ27 «««¿»¿¿ƒ«ƒ¿∆ƒ»»««¿»…∆

dÈ‡ Y Â‡Ï Ì‡Â ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt BÊ È¯‰ Y¬≈∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ»≈»
dÙ˜Ê .˙ÏÒBt28ÏÚ Û‡ ,dÁÈ„‰Ï È„k ¯Bpv‰ ˙Áz ∆∆¿»»«««ƒ¿≈«¬ƒ»««

d‡OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙ÏÒBt dÈ‡ Y ÔÙc dÏ LiL Ètƒ∆≈»…∆≈»∆∆∆¬≈…¬»»
Ïa˜Ï29. ¿«≈

ב.26) ד, פרק מקוואות צדדים 27)משנה ארבעה כל
צידה.28)(ר"ש). שתוכל 29)על באופן העמידה לא

אינם  המים שאם אומר, למשנתנו בפירושו [הרא"ש לקבל.
מפני  ולא נפסלו, – הטבלא בלי למקווה להגיע יכולים
פירוש, בטהרה. הוויה צריכה שמקווה מפני אלא שאובה,
טומאה]. המקבלים כלים באמצעות שלא להתהוות צריכה

.ÂËËBÁ‰30¯Bpˆa31˙B¯B¯v‰ Ba Ïa˜Ï ÌB˜Ó «≈¿ƒ»¿«≈«¿
‰È‰ Ì‡ :ÌÈn‰ ÌÚ e„¯È ‡lL È„k ÌÈna ÔÈÏbÏb˙n‰«ƒ¿«¿¿ƒ««ƒ¿≈∆…≈¿ƒ««ƒƒ»»
È¯‰L ,ÏÒBt Y ‡e‰L Ïk Ba ¯ÙÁÂ ıÚ ÏL ¯Bpv‰«ƒ∆≈¿»«»∆≈∆¬≈
‰OÚpL ÈÏk CBzÓ ÔÈ‡a ÔÈ„¯BiL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆«¬»

‰Ïa˜Ï32Ba ˜˜ÁL ¯Á‡ BÚ·wL elÙ‡Â .33ÏÈ‡B‰ , ¿«»»«¬ƒ∆¿»««∆»«ƒ
BÚ·˜ Ì‡ Ï·‡ .LeÏz ‰È‰Lk ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Â¿»»»»«¿ƒ¿∆»»»¬»ƒ¿»

ÏÒBt BÈ‡ Y Ïea˜ ˙Èa Ba ˜˜Á Ck ¯Á‡Â Ú˜¯wa34. ««¿«¿««»»«≈ƒ≈≈
‰È‰iL „Ú ÏÒBt BÈ‡ Y Ò¯Á ÏL ¯Bpˆ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆∆∆≈≈«∆ƒ¿∆

˙ÈÚÈ·¯ Ïa˜Ï È„k ˜˜Áa35‡lÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ . «¬»¿≈¿«≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈÏÁÏÁ˙n‰ ˙B¯B¯ˆ ¯BpvaL ˜e˜Á‰ ÌB˜n‰«»∆»∆«ƒ¿«ƒ¿«¿¬ƒ

BÎB˙a36CB˙Ï „¯È .Ìe˙Òk BÈ‡Â BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ Y ¿¬≈¿ƒ¿≈¿»»«¿
LaÎÂ eÓ˙Òe ˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ˜˜ÁL ÌB˜n‰37Y «»∆»«»»¿¿»¿ƒ¿«

.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ג.30) משנה העתיק 31)שם (בתרגום אותו שקבע לפני
דיהרנבורג: של ותרגומו טעות. נפלה במשנה, רבינו לפירוש

הנכון). הוא שיקבעהו" קודם בו החטיטה 32)"וחקק
(תפארת  לקבל עשוי כלי הצינור כל את עושה הזו, הקטנה

שם). כלי 33)ישראל שנעשה מכיוון ב. סה, בתרא בבא
מתורת  לבטלו מועילה הקביעה אין בקרקע, קביעתו לפני

חרס 35)שם.34)כלי. כלי שברי של השיעור כפי
הי"ג). פי"ח כלים הלכות (ראה סאה עד המחזיקים

שאינם 36) מפני החטיטה את לגמרי סתמו לא פירוש,
ביניהם. נכנסים והמים ונסתמה 37)מהודקים, נתהדקו

לתוכה. מחלחלים מים ואין לגמרי, הגומא

.Ê‚BÙq‰38ÈÏc‰Â39ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a eÈ‰L «¿¿«¿ƒ∆»»∆¿∆Àƒ«ƒ
‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;e‰eÏÒt ‡Ï Y ‰Â˜nÏ eÏÙÂ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆…»¿∆»

Ba eÏÙpL ÈÏk ‡Ï ,eÏÙpL ÔÈbÏ ˙LÏL40ÌÈÓ ¿∆Àƒ∆»¿…¿ƒ∆»¿«ƒ
.ÔÈ·e‡L¿ƒ

ד.38) משנה ו פרק צר 39)שם שפיו בדלי המדובר
בהם. נוגעים אלא המקווה במי מימיו נתערבו ולא מאוד,
לקמן  (ראה למקווה נשפכים מימיו אין מים מלא ספוג וכן

סגוס). דין הי"ב ובו".40)פ"ח "שנפל שצ"ל נראה

.Á‰cM‰41ÌiaL ‰·z‰Â42‡l‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ Y «ƒ»¿«≈»∆«»≈«¿ƒƒ»∆∆»
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ÌÈ·e˜ eÈ‰ Ôk Ì‡43˜O ‰È‰ Ì‡Â . ƒ≈»¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ»»«

Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ Y ‰t˜ B‡44‰t˜ B‡ ˜O ÁÈpn‰ ÔÎÂ . À»«¿ƒƒ»∆¿≈««ƒ««À»
˙‡ ÔÈÏÒBt Ô‰Ó ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ Y ¯Bpv‰ ˙Áz«««ƒ≈««ƒ«ƒ¿»ƒ≈∆¿ƒ∆

‰Â˜n‰45. «ƒ¿∆

ה.41) משנה מאוד.42)שם גדולים בכלים המדובר
גב 43) ד בהלכה השיעור למעלה רבינו קבע חרס, כלי י

בכלי  אבל הנוד. משפופרת פחות שהוא טמא כלי המטהר
כמוציא  – מאוד גדול הוא המטהר והשיעור הואיל עץ,
שיעור  מספיק ב), הלכה ו פרק כלים (הלכות רימון
ד). הלכה למעלה (כסףֿמשנה טבילה לענין הנוד כשפופרת

שבהם 44) המים נחשבים גסים, נקבים מלאים שהם מפני
הנוד. כשפופרת נקב בכל שאין אע"פ למקווה, כמחוברים

ג).45) הלכה ה פרק למעלה (ראה נימוק מאותו
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קנב מקואות קנב הלכות – טהרה ספר - טבת כ' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

.Ë‡¯ËÒb46d˙ÙOe ‰Â˜n‰ CB˙a ‡È‰L ‰‡ÓË ƒ¿¿»¿≈»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿»»
ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ47ÌÈÏk‰ da ÏÈaË‰Â48e¯‰Ë Y49 ¿«¿»ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ»¬

Ô˙‡ÓhÓ50Ô‰L „Ú ÌÈn‰ ÔÓ Ì‰Èa‚iLk Ï·‡ ; ƒÀ¿»»¬»¿∆«¿ƒ≈ƒ««ƒ«∆≈
¯ÈÂ‡a51‡¯ËÒb‰52¯ÈÂ‡Ó Ôab ÏÚL ÌÈn‰ ‡nË˙Ó «¬ƒ«ƒ¿¿»ƒ¿«≈««ƒ∆««»≈¬ƒ

Ô˙B‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ‡¯ËÒb‰53ÔÈÚÓ ÔÎÂ .54‡ˆBi‰ «ƒ¿¿»¿≈¿«≈»¿≈«¿»«≈
¯epz‰ ˙ÁzÓ55„¯ÈÂ ‡Óh‰56‡e‰ Y BÎB˙a Ï·ËÂ ƒ«««««»≈¿»«¿»«¿

¯B‰Ë57¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ó ˙B‡ÓË ÂÈ„ÈÂ58Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »¿»»¿≈≈¬ƒ««∆»ƒ≈
Ó ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÈ‰ÂÈ„È Ìe¯k ¯epz‰ Ô59‡ˆÓpL , »««ƒ¿«¿»ƒ««¿»»∆ƒ¿»

Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L .¯epz‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È Y Ï·hLk¿∆»«»»¿«¿»ƒ««∆≈¿≈∆∆
‰Â˜Óa ÔÈ¯‰Ë˙Ó60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿

שבור.46) חרס חרס 47)כלי (כלי מהפגימות חלק אבל
פגימות) כמה בו יש אלא שוה השבר מקום אין שנשבר,
דרך  הגיסטרא לתוך שנכנסים המקווה מי שטח תחת נמצא

טמאים.48)הפגימות. שהמים 49)כלים מפני
המקווה. למי מחוברים שהיתה 50)שבגיסטרא מהטומאה

הטבילה. לפני המים.51)עליהם מן הבולט בחלק
אינם 52) הכלים גבי שעל מים מאווירו. מטמא חרס שכלי

למקווה. כמחוברים גזרו 53)נחשבים שהרי הכלים, את
שיצאו  בטבילתם והרויח הכלים. את שיטמאו המשקין על
טומאת  וקיבלו שמש, הערב שצריכה חמורה יותר מטומאה

שמש. הערב צריכה שאינה דרבנן שם.54)משקין
גדולה 55) קדירה כעין היו, חרס של שבתקופתם, תנורים

ומחברים  הקרקע על אותם מעמידים והיו שוליים, לה שאין
טמא.56)בטיט. מלא 57)אדם אינו כשהתנור ואפילו

חרס. כלי מאוויר מתטמא אינו שאדם גזרו 58)מים,
הלכות  ראה חרס. כלי מאוויר מתטמאות שידיים חכמים
משמונהֿ היא זו גזירה א. הלכה ח פרק הטומאות אבות
(שבת  ביתֿהלל על ביתֿשמאי כשרבו שגזרו דברים עשר

ב). יימצאו 59)יג, המטהרים, המים מן ידיו וכשיוציא
הטמא. התנור מאוויר התנור 60)למעלה נשאר ולפיכך

בהם. הנטבל את מטהרים שבו שהמים אףֿעלֿפי בטומאתו,
כאן 61) הצריך [ולמה ג. הלכה כלים מהלכות א בפרק

ידיו כרום מים ‰˙Â¯שיהיו ÔÓ ‰ÏÚÓÏ בדין ולמעלה ,
מגיעים  אינם כשהמים אלא מתטמאים הכלים אין גיסטרא
הגיסטרא  באוויר שהם "עד אמר: שהרי הגיסטרא, לשפת
באווירה  אינם שאם ומשמע גבן", שעל המים מתטמאים
את  מבאר למשנתנו בפירושו הרא"ש מתטמאים? אינם
מאוויר  מתטמאים אינם וכלים בכלים, המדובר שם ההבדל,
שעליהם  המים עלֿידי באה טומאתם ואםֿכן חרס, כלי
מגזירת  כלים מטמאים ומשקין הגיסטרא, באוויר שנטמאו
שעל  המים הרי המים, בתוך שהכלי זמן כל אולם חכמים,
כשהגביה  אלא בהשקה, ומתטהרים למקווה מחוברים גבו
שעה  ובאותה מהמקווה, גביו שעל המים ונפרדו הכלי את
שהן  בידים מהֿשאיןֿכן נטמאו. – הגיסטרא באוויר הם
צריך  התנור, מאוויר מתטמאים – המים תיווך בלי – עצמן
וכשחלק  טבילה, ללא זה באוויר מהם שהוא כל יימצא שלא
היד  של התחתון החלק הרי המים, מן למעלה הוא מידיו
שהוא  אףֿעלֿפי טבילה, ללא הטמא הכלי באוויר נמצא

לחצאין]. טבילה שאין במים,

.È˙È·Á62ÌÈÓ ‰‡ÏÓ63ÌiÏ elÙ‡ ,ÌiÏ ‰ÏÙpL »ƒ¿≈»«ƒ∆»¿»«»¬ƒ«»
ÌL Ï·Bh‰ Y ÏB„b‰64È‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï «»«≈»…»¿»¿ƒ»ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏLÏ ¯LÙ‡„Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰È ‡lL65¯kÎÂ . ∆¿»ƒ¿»Àƒ∆…ƒ¿¿»∆»¿ƒ»

ÌLÏ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL66ÔÈ·e‡M‰ ÌÈna ‡ÓË Y67, ∆¿»∆»«¿»ƒ¿»««ƒ«¿ƒ
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯‰p‰ Ï·‡ .ÌL ÔÈ„ÓBÚ ÌÈn‰ È¯‰L∆¬≈««ƒ¿ƒ»¬»«¿»¿«≈»∆

.ÌL Ï·BË ‰Ê È¯‰ Y ÔÈÎLÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬≈∆≈»

א.62) ד, מפרש 64)שאובים.63)מכות שרבינו נראה
של  [מלשונו הבאה). ההערה (ראה החבית בתוך שטבל
כן]. משמע לא אפשר" "אי הגירסא שמחק שם, רש"י

בוודאי 65) אבל הים, מי גם שם שנתערבו אמנם ברור
למעלה  שאמרנו ומה אחד. במקום לוגים שלושה נשארו
שאובים  מים היום כל שפך שאפילו ו), הלכה ד (פרק
ונתערבו  כששפך דוקא היינו פסלוהו, לא כשר למקווה
במקומם  עומדים השאובים כאן אבל המקווה, במי המים
אנו) (חוששים "חיישינן" גורס: שם [רש"י (כסףֿמשנה).
המים  שנשפכו מפרש שהוא ומכאן אפשר", "אי במקום
רבינו  אבל הים. בתוך החבית שנשברה כגון אחד, במקום
בתוך  בטבל שהמדובר להניח יש ולפיכך אפשר", "אי גורס

הטמא.66)החבית]. טבילת מנגיעת 67)אחר שנטמאו
מ  תרומה של בכיכר השלמות). (ראה הטמא שמיענו האדם

בטומאתו, נשאר עליו טומאה שחזקת האדם רק לא רבותא,
(גמרא  נטמאה – טהרה בחזקת שהיא התרומה גם אלא

שם).

.‡ÈÔÈ·e‡L ÌÈÓ68Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰ „ˆa eÈ‰L «ƒ¿ƒ∆»¿««ƒ¿∆««ƒ
ÔÈÚ‚B ÌÈn‰L69e‰eÏÒt ‡Ï Y ‰Â˜n‰ ÈÓa70ÈtÓ , ∆««ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿∆…¿»ƒ¿≈

ÚˆÓ‡a ÔÈ·e‡M‰ eÈ‰ .‰Â˜ÓÏ CeÓÒ ‰Â˜Ók Ô‰L71 ∆≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿∆»«¿ƒ»∆¿«
.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt Y¿ƒ∆«ƒ¿∆

י.68) משנה ו פרק במי 69)מקוואות מתערבים אינם אבל
סאה 70)המקווה. 40 שהיו לפני שנגעו אףֿעלֿפי
גביהם.71)במקווה. על נמשכים למקווה המגיעים והמים

שם: שנינו שבמשנתנו. אביק דין שזהו מבאר, בכסףֿמשנה
פוסל". אינו הצד מן פוסל, באמצע שבמרחץ, "האביק
כעין  הוא שאביק המשנה, את מפרש ישראל' ב'תפארת
נקובה, והיא המקווה בקרקעית שקועה מתכת של קערה
המים  את להחליף וכשרוצים במגופה הנקב את וסותמים
ואחרֿכך  יוצאים, והמים המגופה את מסירים שבמקווה
שהמים  מובן אחרים. כשרים מים וממשיכים סותמים
במקווה  שהיו לפני האביק לתוך נופלים למקווה הנכנסים
למקווה  המגיעים המים וכל שאובים, ונעשו סאה ארבעים
אינם  שאובים שמים ואע"פ ונפסלו, – האביק שנתמלא אחר
פוסלים  שלנו בנידון – סאה ארבעים בו שיש מקווה פוסלים
ה), הלכה סוף פ"ה למעלה (ראה הכשרים לפני שבאו מפני
מקווה  בצד כשר כמקווה זה הרי הצד מן כשהאביק אבל
שבגיסטרא  מפני ט, שבהלכה לגיסטרא דומה זה ואין פסול.
ולא  למקווה, מחוברים כשהם המקווה מי לתוכה הגיעו
שבאביק  המים הוכשרו לא ולמה שאובים. מעולם נעשו
בהם  מועילה בכלים הנמצאים שמים מפני השקה? עלֿידי
להכשירם  לא אבל בלבד, מטומאתם לטהרם רק השקה
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קנג

קנג

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת כ' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ב).לטביל  אות יכין בפ"ה, ישראל' ה'תפארת כתב (וכן ה
נגד  הצד מן באביק מאיר כר' פסק שרבינו יוצא, זה מפירוש
בניגוד  יחיד דעת העדיף למה נתבאר ולא חכמים. דעת
"והלכה  בפירוש כתב למשנה ובפירושו מקום. בכל למקובל
והדברים  כתנאֿקמא. שפסק מבאר, [בכסףֿמשנה כחכמים".

מאיר"]. ר' "דברי בפירוש כתוב במשנה שהרי מפליאים,

.·ÈÈzL72˙BÎ¯a73Ï˙ÎÂ BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿≈¿«¿»ƒ¿…∆
Ô‰ÈÈa74ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BÈÏÚ‰Â , ≈≈∆¿»∆¿»¿≈»«ƒ¿≈ƒ

ÔÈaL Ï˙ka ·˜Â ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BzÁz‰Â¿««¿»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆∆«…∆∆≈
·˜p‰ „‚k LÈ Ì‡ ,‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰75‰LÏL »∆¿»««¿»ƒ≈¿∆∆«∆∆¿»

ÈtÓ ;‰BÈÏÚ‰ ‰ÏÒÙ Y ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¿ƒƒ¿¿»»∆¿»ƒ¿≈
‡Ï ,‰BÈÏÚ‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰ el‡k ·˜p‰L∆«∆∆¿ƒ¿∆¿«»∆¿»…

dcˆa76. ¿ƒ»

מי"א.72) וכשירות 73)שם לקרקע, מחוברות  אבמטיות
בהן. והאחת 74)לטבול זו, בצד זו עומדות הבריכות

גבוה. יותר (רבינו 75)במקום הנקב שבחלול פירוש,
למשנה). וכלֿשכן 76)בפירושו הקודמת. ההלכה ראה

כשרים. ובתחתונה שאובים בעליונה אם

.‚È‰nk77Ïk‰ ?ÔÈbÏ ‰LÏL Ba ‰È‰ÈÂ ·˜pa ‰È‰È «»ƒ¿∆«∆∆¿ƒ¿∆¿»Àƒ«…
ÌÈÚa¯‡ ‰BzÁz‰ ‰Î¯a‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰Î¯a‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿≈»ƒ»¿»«¿≈»««¿»«¿»ƒ
˙B‡Ó LÏMÓ „Á‡ ·˜p‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ Y ‰‡Ò¿»»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Y ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ‰˙È‰ ;‰Î¯aÏ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿≈»»¿»∆¿ƒ¿»»ƒƒ¿

·LÁÂ ‡ˆÂ .‰Î¯aÏ ÌÈMLÂ ‰‡nÓ „Á‡ ·˜p‰78ÈÙÏ «∆∆∆»ƒ≈»¿ƒƒ«¿≈»¿≈«¬…¿ƒ
,ÔÈa˜ ‰ML ‰‡q‰L ,‰Ê ÔBaLÁ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ ·w‰Â ∆¿∆∆«¿»ƒ»«ƒ¿«««¿»»Àƒ
ÌÈˆÈa LL ‚l‰Â79. ¿«…≈≈ƒ

לוגים,78)שם.77) 24 = בסאה פשוט: הוא החשבון
אחד  הם לוגים ששלושה נמצא לוג, 960 = סאה וארבעים
סאה. בעשרים 160 מן אחד או סאה, בארבעים 320 מן

ענין 79) כל לזה ואין הלוג, שיעור רבינו מוסר דרךֿאגב
בו. עוסקים שאנו לדין מיוחד

.„È˙B‡Â˜Ó ‰LÏL80Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ,‰Ê „ˆa ‰Ê ¿»ƒ¿»∆¿«∆¿»∆»≈∆
,„v‰ ÔÓ ·e‡L Ô‰Ó „Á‡Â ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»≈∆»ƒ««

eÏ·ËÂ ‰LÏL e„¯ÈÂ81ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,ÔzLÏL82 ¿»¿¿»¿»¿¿»¿»¿∆∆¿««ƒ
ÌÈ¯Lk ˙B‡Â˜n‰ Y ‰ÏÚÓÏÓ e·¯Ú˙Â ÔlkÓ83 ƒÀ»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿≈ƒ

ÌÈML Ïk‰ ‰OÚ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏ·Bh‰Â¿«¿ƒ¿ƒ∆¬≈«¬»«…ƒƒ
ÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ¯Lk ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó ,‰‡Ò¿»≈∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆¿«∆¿≈
ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÈÏÒBt ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

‰‡Ò84e„¯ÈÂ ÚˆÓ‡a ·e‡M‰ ‰È‰ .e¯‡aL BÓk , ¿»¿∆≈«¿»»«»»∆¿«¿»¿
Y ˙B‡Â˜n‰ e·¯Ú˙Â ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,Ô‰a eÏ·ËÂ¿»¿»∆¿∆∆¿««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»

eÈ‰Lk ˙B‡Â˜n‰ È¯‰85;eÈ‰Lk ÔÈ‡ÓË ÔÈÏ·Bh‰Â ¬≈«ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆»
ÔÈ¯Lk‰ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ e·¯Ú˙ ‡Ï È¯‰L86ÈÙÏ , ∆¬≈…ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ

.Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó ·e‡M‰L ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÔÈ‡L∆≈»∆¿«∆∆«»«¿ƒ≈≈∆

ג.80) משנה במקווה 81)שם ואחד אחד כל אחת, בבת
משפתם.82)אחר. למעלה כשרים 83)עלו שלשתם

למשנתנו). בפירושו הסמוכים 84)(רבינו המקוואות שני

השאוב  מי ואין כשרים, מים סאה לארבעים הצטרפו לזה זה
נתערבו  שמימיו מפני הוכשר השאוב גם כן: על יתר פוסלם,
במי  האמצעי מי שנגעו [ואףֿעלֿפי כשר. מקווה במי
כלום, בכך אין – הכשר במי שנתערבו לפני שבצידו השאוב
השאובים  לתוכם שנפלו לפני הכשרים עם נתחברו שהרי
שבאו  מפני מנמק: ישראל' וב'תפארת ורא"ש). (ר"ש

פה]. הערה ראה כשרים. וברוב נשארו 85)בהמשכה
כשרים, – הכשרים הטמאים, טבילת שלפני במצבם

פסול. באופן 86)והשאוב הכשרים נתערבו לא פירוש,
הכשרים  נפסלו לא ואףֿעלֿפיֿכן הפסולים. דרך אלא ישר
בנפילה), (לא המשכה דרך אליהם באו שהפסולים מפני

ה"ח). פ"ד למעלה (ראה מרובים והכשרים

éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦
בשינוי 1) אלא וריח טעם בשינוי נפסל המקווה שאין יבאר

בהיפך  או פוסלים ולא המקווה את מעלים יש ודין מראה.
ששינה  דבר לתוכו שנפל מקווה פוסלים. ולא מעלים לא או
שנשתנה  מים לוגים שלושה תקנתו. כיצד מראיו את

למקווה. שנפלו מראיהם

.‡‰Â˜n‰ ÔÈ‡2ÈepLa ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÈepLa ‡Ï ÏÒÙ ≈«ƒ¿∆ƒ¿»…¿ƒ«««¿…¿ƒ
‰‡¯Ó ÈepLa ‡l‡ ,ÁÈ¯‰3ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .„·Ïa »≈«∆»¿ƒ«¿∆ƒ¿«¿»»»∆≈

ÈepLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt Y ‰lÁzÎÏ ‰Â˜Ó Ba ÔÈOBÚƒƒ¿∆¿«¿ƒ»≈∆«ƒ¿∆¿ƒ
‰‡¯Ó4ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ìc‰Â ·ÏÁ‰ B‡ ÔÈi‰ ?„ˆÈk . «¿∆≈«««ƒ∆»»¿«»¿«≈»∆ƒ≈

ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ Y ˙B¯t‰ Ïk5, »«≈≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.‰‡¯Ó ÈepLa ÔÈÏÒBÙe ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿∆»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿∆
B‡ ÔÈÈ ‚Ï BÏ ÏÙÂ ‰‡Ò ‰‡Ó Ba LiL ‰Â˜Ó elÙ‡¬ƒƒ¿∆∆≈≈»¿»¿»«…«ƒ

ÏeÒt Y ÂÈ‡¯Ó ˙‡ ‰pLÂ ˙B¯t ÈÓ6LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ . ≈≈¿ƒ»∆«¿»»¿≈ƒ¿∆∆≈
ÏÙÂ ‰fÓ ˙BÁt B‡ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba∆¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»ƒ∆¿»«
Y ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL ‡ÏÂ ˙B¯t ÈÓ B‡ ÔÈÈ ‰‡Ò BÎB˙Ï¿¿»«ƒ≈≈¿…ƒ∆«¿»
‰ÏBÚ ‰ÏÙpL ‰‡q‰ ÔÈ‡Â .eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿≈«¿»∆»¿»»

‰Â˜n‰ ˙cÓÏ7ÌÈ¯OÚ ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ÛÒB Ì‡Â . ¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ««»∆¿ƒ∆¿ƒ
.¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ Y ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿∆»≈

בקרקע 2) – בהמה משתיית שנפסלו "מים א: קו, חולין
מערות  במי טובלים שהיו אמרו, – ב יד, ובשבת כשרים".

וסרוחים. מ"ג.3)מכונסים פ"ז של 4)מקוואות מימרא
ב. קמד, בשבת פפא, התמד 5)רב ב: כה, בחולין שנינו

הי"א). לקמן (ראה המקוה את פוסל אינו משהחמיץ
שם.6) ארבעים 7)מקוואות בו שיש "מקוה מ"ב: שם

העלהו". לא – מהם סאה לתוכו נפל אחת, חסר סאה
שלעיני  נראה העלהו". ולא פסלו "לא הגר"א: [גירסת
מצא  ולפיכך במשנתנו, אחרת גירסא היתה משנה' ה'כסף
במשנתנו  והרי עולה, אינה למה פ"ז מקוואות במשנה מקורו

העלוהו"]. "לא בפירוש: כתוב

.·LÈ8ÔÈÏÚÓ9‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ,ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ‰Â˜n‰ ˙‡ ≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆¿…¿ƒ¿ƒ¿…
.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ,ÔÈÏÚÓ«¬ƒ…«¬ƒ¿…¿ƒ

מ"א.8) סאה.9)שם לארבעים משלימים

.‚el‡Â10,„¯a‰Â ,‚ÏM‰ :ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ¿≈«¬ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿«»»
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קנד מקואות קנד הלכות – טהרה ספר - טבת כ' שישי יום - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯BÙk‰Â11„ÈÏb‰Â ,12˜B¯p‰ ËÈËÂ ,ÁÏn‰Â ,13?„ˆÈk . ¿«¿¿«¿ƒ¿«∆«¿ƒ«»≈«
BÎB˙Ï ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«¿

B˙cÓÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ Y el‡Ó „Á‡Ó ‰‡Ò14È¯‰Â ¿»≈∆»≈≈¬≈∆∆¿ƒ»«¬≈
ÌÏLÂ ¯Lk ‰Â˜n‰15e‡ˆÓ .16.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ «ƒ¿∆»≈¿»≈ƒ¿¿«¬ƒ¿…¿ƒ

ÔÁÈp‰Â ‰lÁza ‚ÏL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‡È·‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»∆∆«¿ƒ»¿ƒƒ»
‰˜eÚa17B˜q¯Â18¯LÎÂ ÌÏL ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ Y ÌL19. »»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿»≈

לפעמים.11)שם.10) שיקפא "הוא מפרש: במשנה רבינו
מאוד. דקה שלג כשיכבת והוא הנקפא הטל פירשו: ואחרים

מכלי 13)קרח.12) להוריקו שאפשר עד כלֿכך רך טיט
כלי. סאה.14)אל לארבעים המידה את משלים

(15– למקוה נפילתם לפני בכלי מונחים שהיו אףֿעלֿפי
בכלי. נימוחו שלא בתנאי שאובים, נעשו מזה 16)לא

פוסלים. ולא מעלים שהם ב'בית 18)בגומא.17)יוצא,
נמס. שלא ואע"פ השלג את מיעך מפרש רא סי' יו"ד יוסף'

מידבא 19) אנשי "והעידו עקיבא: רבי אמר שם, במשנה
שלג  והביאו צאו להם שאמר ישמעאל) רבי (של משמו
מפני  ישמעאל, כרבי רבינו ופסק בתחילה", מקוה ועשו
רק  בתחילה מקוה לעשות שהתירו ונראה מעשה. שעשה
לעשות  המעלים בין שנמנו הדברים שאר אבל בלבד, משלג
שנמנו  הדברים שאר אבל בלבד, משלג רק בתחילה מקוה
המקוה  את משלימים רק הם פוסלים ולא המעלים בין
הנרוק, [בטיט פסולה. – מהם שכולה מקוה אבל החסר,
ויש  פסול] – טיט שכולו ב) יט, (בסוכה בפירוש נאמר

ומשהו. סאה 20 היינו מים, רוב שצריך להניח

.„el‡Â20ÔÈÏÒBt21ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ¿≈¿ƒ¿…«¬ƒ«ƒ¿ƒ≈
ÌÈL·k ÈÓe ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë22˙B˜ÏL ÈÓe ,23, ¿ƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ≈¿»

„Óz‰Â24ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú25¯ÎM‰Â ,26‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¿«∆∆«∆…∆¿ƒ¿«≈»≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ÏÙÂ ,¯Èc Ï˜LÓ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ»¿»«≈∆»
‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ BÈ‡ Y ÔÎB˙Ï ¯Èc Ï˜LÓ el‡Ó≈≈ƒ¿«ƒ»¿»≈∆¿ƒ««ƒ¿∆
Ô‰Ó ÔÈbÏ ‰LÏL Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÙ Ì‡Â .BÓÈÏL‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈∆»≈∆¿»Àƒ≈∆

.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt Y¿ƒ∆«ƒ¿∆

מ"ב.20) למקוה 21)שם מהם לוגים שלושה נפלו אם
סאה. 40 בו ירקות.22)שאין או פירות בהם שכבשו מים

שהוא.23) מאכל דבר כל בהם עשוי 24)ששלקו משקה
ענבים. של וזגים חרצנים או יין שמרי בהם שנתנו ממים

שלא 25) זמן וכל רב, זמן שוהה כשהוא להחמיץ דרכו
כמים. דינו – בעירובין 26)החמיץ שמואל, של מימרא

ב. כט,

.‰el‡Â27,ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ‡Ï ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒ¿»««¿ƒ
¯Èv‰Â ,˙B¯t ÈÓe28ÒÈ¯en‰Â ,29.ıÈÓÁ‰MÓ „Óz‰Â , ≈≈¿«ƒ¿«¿»¿«∆∆ƒ∆∆¿ƒ

ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«
ÌÈn‰ È¯‰Â ,e‰ÏÚ‰ ‡Ï Y ÔÎB˙Ï ‰‡Ò el‡Ó „Á‡Ó≈∆»≈≈¿»¿»…∆¡»«¬≈««ƒ
ÈepLa ‡l‡ ÔÈÏÒBt el‡ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk¿≈ƒ¿∆»∆≈≈¿ƒ∆»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰‡¯Ó30. «¿∆¿∆≈«¿

מלוחים.28)שם.27) מדגים המתמצים שומן 29)מים
מלוחים. ה"א.30)מדגים למעלה

.ÂÌÈÓÚÙe31‰Â˜Ó ?„ˆÈk .‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ el‡L ¿»ƒ∆≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿¿»≈∆»
ÌÈÚa¯‡‰ È¯‰ Y epnÓ ‰‡Ò Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ,el‡Ó≈≈¿»«¿»«¿»ƒ∆¬≈»«¿»ƒ

¯Lk ‰Â˜Ó e¯‡LpL32. ∆ƒ¿¬ƒ¿∆»≈

רובו".32)שם.31) "עד יוחנן רבי אמר – ב פב, ביבמות
שיישארו  כדי פעמים מתשעֿעשרה יותר יטול שלא כלומר,
שם). ראה פירות. מי רוב יתן שלא אחר: (פירוש מים רוב
זו  בסאה הרי סאה, כשנטל מעלים למה שואל שם [רש"י
ומתרץ  מים? סאה 40 נשארו ולא מים, הרבה יש שנטל

הוכשרו].שהסאה  סאה 41 וכל מים, ברוב בטלה פירות מי
סאה, נטל ואחרֿכך פירות מי סאה תחילה כשנתן זה וכל
נשארו  כשרים מים סאה כשנטל שהרי פסול, – להיפך אבל
(ראה  משלימים אינם אחרֿכך שהוסיף הפירות ומי סאים, 39

סאה). ונטל שאובים מים סאה נתן בדין ה"ז פ"ד למעלה

.Ê‰Â˜Ó33ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÈlÒ Ba ÁÈ„‰L34˙‡ epLÂ ƒ¿∆∆≈ƒ««≈≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ∆
¯Lk Y ÂÈ‡¯Ó35. «¿»»≈

מ"ג.33) הפירות 34)שם לכלוך בהם שנדבק ריקים סלים
בהם. כמי 35)שהיו נידון ואינו ממש, בו אין הלכלוך

פירות.

.ÁÚ·v‰ ÈÓ36ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt37, ≈«∆«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.ÂÈ‡¯Ó ÈepLa B˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»

מקרי"37)שם.36) דציבעא "מיא אמרו: – ב ג, במכות
ולפיכך  מים, שם עליהם נשאר פירוש, שמם). צבע' ('מי
מראה. בשינוי פוסלים ואין בשאובים פוסלים – כמים דינם

.Ë‰Â˜Ó38Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ÏÙpL39˙B¯t ÈÓ ¯‡L B‡ ƒ¿∆∆»««ƒ…«¿»≈≈
„Ú ÔÈzÓÈ ?B˙wz „ˆÈk Y ÏÒÙÂ ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epLÂ¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿«≈««»»«¿ƒ«

ÌÈÓL‚ e„¯iL40Ì‡Â .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ ∆≈¿¿»ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿ƒ
‡lÓÓ Y ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‰Â˜na ‰È‰»»«ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿«≈

ÔÎB˙Ï ·‡BLÂ41ÏÙ .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁiL „Ú ¿≈¿»«∆«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ»«
BÎB˙Ï42‰‡¯Ó ‰pzLÂ d· ‡ˆBiÎÂ Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ¿«ƒ…«¿«≈»¿ƒ¿«»«¿≈
B˙ˆ˜Ó43È„k ‰pzL ‡lL ÌÈÓ ‰‡¯Ó da ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«ƒ∆…ƒ¿«»¿≈

Ba ÏaËÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ Y ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡44Ï·Bh‰Â . «¿»ƒ¿»¬≈∆…ƒ¿…¿«≈
‰pzLpL ÌB˜Óa45elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï Y ¿»∆ƒ¿«»…»¿»¿ƒ»¬ƒ

ÏB„b‰ Ìia ‰¯aLpL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á46B˙B‡ ‰‡¯Óe »ƒ∆«ƒ∆ƒ¿¿»«»«»«¿≈
‡Ï Y ÌB˜Ó B˙B‡a Ï·Bh‰ ,ÔÈÈ ÏL ‰‡¯Ók ÌB˜Ó»¿«¿∆∆«ƒ«≈¿»…

.‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»

גורסים 39)שם.38) (יש בכלי המונחים הזיתים זיעת
הפירות.40)"מוהל"). מי מראה את ויבטלו מימיו וירבו

במקוה ויתן מדובר בכלים מים ימלא ואם סאה, 40 בו שאין
שאובים. מדין יפסלוהו כמה 41)לתוכו כבר נתבאר

פוסלים  השאובים אין סאה, 40 בו שיש שמקוה פעמים
מ"ד.42)אותו. מראה 43)שם נשתנה אחד במקום

נשתנה. לא אחרים ובמקומות אפילו 44)המים, יטבול לא
כשרים. מים סאה 40 במקוה שאין מפני נשתנה, שלא בצד

ויש 45) נשתנו שלא סאה 40 נשארו אם אפילו מדובר, כאן
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קנה

קנה

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת כ"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

– שנשתנה במקום הטבילה אףֿעלֿפיֿכן כשר, מקוה כאן
ארבעים  נשארו כשלא זו בבא לפרש [איֿאפשר פסולה.
– נשתנה שלא במקום הטבילה גם זה במקרה שהרי סאה,
"הטובל  ה"ח: פ"ה מקוואות בתוספתא ששנינו כמו פסולה,
טבל"]. לא כאילו המים, במקום בין היין במקום בין

ה"ט.46) שם תוספתא,

.ÈÔÈbÏ ‰LÏL47elÙ‡ ÔÎB˙Ï ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆»«¿»¬ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,Ô‰È‡¯Ó ‰pLÂ ÔÈÈ ¯Èc Ï˜LÓƒ¿«ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈∆«¬≈«¿≈«…

e‰eÏÒt ‡Ï Y ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,ÔÈÈ ‰‡¯Ó48Ì‡ ‡l‡ , «¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆»ƒ
ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL49. ƒ∆«¿»

ה.47) פ"ז, שם זה 48)משנה, לעניין שנידונים משום
מראה. בשינוי אלא בשאובים פוסל שאינו כיין,

המקוה.49) מי מראה

.‡ÈÔÈbÏ ‰LÏL50ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¯Èc ¯ÒÁ ¿»Àƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«
·ÏÁ ¯Èc ÔÎB˙Ï51Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,˙B¯t ÈÓ B‡ ¿»ƒ«»»≈≈«¬≈«¿≈«…

ÌÈÓ52e‰eÏÒt ‡Ï Y ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,53eÏtiL „Ú ; «ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»«∆ƒ¿
‰˜LÓ ˙·¯Úz Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆≈»∆«¬…∆«¿∆

.˙B¯t ÈÓ ‡ÏÂ ¯Á‡«≈¿…≈≈

לוגים.51)שם.50) בשלושה פוסל כן,52)שאינו ואם
מים. מראה שכולם שאובים לוגים שלושה כאן יש

נורי.53) בן יוחנן רבי דעת נגד שם כתנאֿקמא

.·È‰Â˜Ó54‡ÏÂ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈÓÈÓ ‰‡¯Ó ‰pzLpL ƒ¿∆∆ƒ¿«»«¿≈≈»≈¬««¿¿…
‰pzLpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï .¯Lk ‰Ê È¯‰ Y ¯·„ BÏ ÏÙ»«»»¬≈∆»≈…»¿∆»∆ƒ¿«»

.¯Á‡ ‰˜LÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¿∆«≈

וענבים 54) זיתים סלי בו הדיח מדין רבינו למד זה דין
(כסףֿמשנה). ה"ז למעלה

âטבת כ"א קודש âשבת
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

שבתוך 1) עוקה כמקווה. הוא אם למקווה המעורב יבאר
שנסדק  מקוואות שני שבין כותל בה. מטבילין אם המקווה
המקוואות  מטהרים אם מצטרפים. אם לערב או לשתי או
שמימיו  מקווה מהקרוב. והרחוק מהתחתון העליון

מרודדים.

.‡·¯ÚÓ‰ Ïk2‰Â˜nÏ3‰Â˜nk ‡e‰ È¯‰ Y4 »«¿…»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿∆
‰Â˜n‰ ÈÙÏ ˙BÎeÓq‰ ˙Bnb .Ba ÔÈÏÈaËÓe5ÌB˜Óe «¿ƒƒÀ«¿¿ƒ«ƒ¿∆¿

ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÓ Ô‰a eÈ‰L ‰Ó‰a ˙BÒ¯t ÈÏ‚«̄¿≈«¿¿≈»∆»»∆«ƒ¿…»ƒƒ≈
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰6.Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ Y «ƒ¿∆ƒ¿∆∆««¿ƒƒ»∆

א.2) משנה ו פרק בהם 3)מקוואות שאין סאה מים 40
כשר. מקווה בצד יש 4)הנמצאים אולם בהם. ומטבילים

גומות. בדין ומתחיל מבארם ורבינו בזה, דינים הבדלי
למקווה.5) נמצאים 6)מחוץ אלה שמקומות מכיוון

בפחות  למקווה מצטרפים אינם המקווה לכתלי מחוץ
זה. משיעור

.·‰¯Ún‰ È¯BÁ7Û‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ Y ‰¯Ún‰ È˜„ÒÂ ≈«¿»»¿ƒ¿≈«¿»»«¿ƒƒ»∆«
‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ Ô‰aL ÌÈn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈««ƒ∆»∆¿…»ƒƒ≈«ƒ¿∆

‡e‰L ÏÎa ‡l‡8. ∆»¿»∆

המקוואות 7) רוב היו המשנה בתקופת שבמערה. המקווה
"מערה", המשנה כתבה ולפיכך צניעות, משום במערות

המשנה. לשון נקט חלל 8)ורבינו בתוך שהם מפני
ביותר. קטן חיבור מספיק המקווה

.‚‰Â˜n‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ ‰e˙ ‰˙È‰L ËÁÓ9‰È‰Â , ««∆»¿»¿»««¬«ƒ¿∆¿»»
ÌÈna ‡È·Óe CÈÏBÓ10Ïb‰ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÔÂÈk Y ƒ≈ƒ««ƒ≈»∆»«»∆»««

.‰¯B‰Ë¿»

למים.9) ברגלו 10)מחוץ או בידו המקווה מי את הניע
גלים. ונערמו

.„‰Â˜Ó CB˙aL ‰˜eÚ11Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ Ì‡ : »∆¿ƒ¿∆ƒ»¿»««¿«
Â ‰‡È¯a ‰Â˜n‰Â ‰˜eÚ‰ ÔÈa ˙Ïc·n‰‰ÏBÎÈ ««¿∆∆≈»»¿«ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»

dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï12‰˜eÚaL ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ Y ¿«¬ƒ∆«¿»≈«¿ƒƒ««ƒ∆»»
ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰iL „Ú13;„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰ ÌÚ «∆ƒ¿¿…»ƒƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆∆«

ÔÈ‡ elÙ‡ Y dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿»¿«¬ƒ∆«¿»¬ƒ≈»
Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ‡e‰L ÏÎa ‡l‡ ÔÈ·¯ÚÓ14. ¿…»ƒ∆»¿»∆«¿ƒƒ»∆

עשוייה 11) המים שטח תחת עצמה המקווה בתוך חפירה
קיימא.12)ככיפה. ובת בפחות 13)חזקה כלומר,

בה. מטבילים אין זה כזו 14)משיעור רעועה מחיצה
כסדק. דינה מאליה ליפול שסופה

.‰ÌÈLÏ ˜cÒpL ˙B‡Â˜Ó ÈL ÔÈaL Ï˙k15Y …∆∆≈¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ16Y ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈLa ‰È‰ Ì‡Â , ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿»

·¯ÚÏ ˜cÒ Ì‡Â .Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈÏÈaËÓ17ÔÈ‡ Y «¿ƒƒ¿»∆»≈∆¿ƒƒ¿«»≈∆≈
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ18. ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿∆∆«

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ e·¯Ú˙ Ì‡ ,‰ÏÚÓÏÓ Ï˙k‰ ı¯Ùƒ¿««…∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿««ƒ¿«¿»ƒ
Ï˙k‰19ÌeM‰ ˙tÏ˜k20Y „Bp‰ ˙¯ÙBÙL ·Á¯ ÏÚ «…∆ƒ¿ƒ«««…«¿∆∆«

.ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ

(רבינו 15) למטה מלמעלה פירוש, לשתי. להיות: צריך
למשנתנו). ובשני 16)בפירושו מארבעים פחות בזה אם

אפילו  המקוואות שני מצטרפים זה משיעור פחות כן גם
מקוואות  עירוב שאמרו ומה שהוא. כל שרחבו בסדק
הכותל  אורך לכל סדק אבל בנקב, היינו הנוד, כשפופרת

שהוא. בכל מפרשים 17)מחבר יש לשמאל. מימין
למטה. מלמעלה – וערב לשמאל, מימין הוא שתי להיפך,

כרבינו. פירש הוא:18)והראב"ד ונימוקם כחכמים. פסק
סדק  אבל מאליו, ייסתם לא למטה מלמעלה כשהסדק
הכותל  של העליון שהחלק מפני להיסתם, עלול לרוחב
נאמר  זה [שיעור גדול. שיעור צריך ולפיכך וירד מכביד
כשר  אחד כשמקווה אבל להשלימו, שצריך חסר, במקווה
אפילו  שהוא, כל סדק מספיק שאובים סאה 40 ובשני
השקה, ידי על השאוב המקווה את להכשיר לערב, בנסדק
בכשרותם. השאובים יישארו הסדק ייסתם אפילו שהרי

הפגימה 19) דרך עוברים והמים הכותל שפת שנפגמה כגון

שבת קרדש
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קנר מקואות קנר הלכות – טהרה ספר - טבת כ"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

לזה. זה שני 20)ממקווה המחברים המים גובה
המקוואות.

.Â?„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‡e‰L ·˜p‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«∆∆∆ƒ¿∆∆«
˙B¯ÊBÁÂ Ì„‡ Ïk ÏL ˙BiBÈa ˙BÚaˆ‡ ÈzL ·Á¯k¿…«¿≈∆¿»≈ƒ∆»»»¿¿

Ba21ÔÓ ˙BBL‡¯ ˙BÚaˆ‡ ÈzL ‡l‡ ,Ï„eba ÔÈ‡Â .¿≈»«»∆»¿≈∆¿»ƒƒ
„i‰ ÒÙaL Úa¯‡‰22„Bp‰ ˙¯ÙBÙLa „ÓÚiL Ïk .23 »«¿«∆¿««»…∆«¬…ƒ¿∆∆«

ËÚÓÓ Y24.ÌÈÓ ÏL B˙i¯aÓ Ô‰L ÌÈ¯·„· elÙ‡Â , ¿«≈«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ‡ Y Ba ÔÈ‡ ˜ÙÒ „Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·˜pa LÈ ˜ÙÒ»≈≈«∆∆ƒ¿∆∆«»≈≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ¯wÚL ÈtÓ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ25ÏÎÂ , ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ«»¿…
˜ÙÒ Y ‰ÎÏ‰ B¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ B¯wÚL∆ƒ»ƒ«»««ƒ∆ƒ¬»»¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï B¯eÚL26. ƒ¿«¿ƒ

עגול 21) נקב היינו הנקב, בחור בריווח אותן לסבב אפשר
אצבעות. שתי כרוחב תוספתא 22)שקוטרו ואמה. אצבע

של  בבינוניות – שאמרו אצבעות "ב' ב: הלכה ה פרק שם
אגודלים  ארבעה הוא [הטפח בטפח". מארבע ולא אדם כל

ב)]. מא, ואפילו 23)(מנחות זה בחלל הנמצא דבר כל
או  המקווה מקרקע עפר כגון המים עם הבאים דברים

במים. החיים להרחיב 24)תולעים וצריך משיעורו מוריד
תערובת  כל ללא מים זרם דרכו שיעבור עד הנקב את

הנוד. שפופרת מן 25)בעובי שהוא "מפני – במשנתנו
מן  הטבילה שעיקר "מפני וכתב: הוסיף ורבינו התורה"
לא  השיעורים פירוש, הלכה". ששיעורו פי על אף התורה...
הגבורה  מפי מסיני למשה הלכה נאמרו אלא בתורה נכתבו

א). ד, מלשונו 26)(עירובין בשיעורו. מחמירים פירוש,
עיקרו שאין בדבר מסיני למשה הלכה שספק מן משמע

להקל. – התורה

.ÊÔBÈÏÚ‰ ˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ27ÔBzÁz‰ ÔÓ28 ¿«¬ƒ∆«ƒ¿»»∆¿ƒ««¿
ÔBÏÈÒ ÔÈ‡È·Ó ?„ˆÈk .·B¯w‰ ÔÓ ˜BÁ¯‰Â29Ò¯Á ÏL ¿»»ƒ«»≈«¿ƒƒƒ∆∆∆

¯·‡ ÏL B‡30ÔÈÏÒBt ˙BBÏÈq‰ ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¬»¿«≈»∆∆≈«ƒ¿ƒ
ÂÈzÁz ÂÈ„È ˙‡ ÁÈpÓe ,‰Â˜n‰ ˙‡31‡lÓ˙iL „Ú ∆«ƒ¿∆«ƒ«∆»»«¿»«∆ƒ¿«≈

ÌÈÓ32BÎLBÓe ,33B˜ÈMÓe34ÌÈn‰ ·¯Ú˙iL „Ú «ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈««ƒ
,Bic ‰¯ÚOk elÙ‡ ,„Á‡k ‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔBÏÈqaL∆«ƒƒ≈«ƒ¿∆¿∆»¬ƒ¿«¬»«
.„Á‡ ‰Â˜Ók Ô‰ÈÈa ÔBÏÈq‰L ˙B‡Â˜n‰ ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈«ƒ¿»∆«ƒ≈≈∆¿ƒ¿∆∆»

גבוה 27) במקום והאחד הר שבשיפוע במקוואות המדובר
ממנו. נמוך במקום והשני שיפוע כשבעליון 28)באותו

שמטהרים  שכן וכל כשרים. מים ובתחתון שאובים מים
העליון. מן ב 29)התחתון הלכה ו פרק למעלה נתבאר

אינם  טומאה מקבלים שהם מתכת של אפילו שסילונות
מפני  שאובים. משום בהם העוברים המים את פוסלים
כל  אפילו – רבינו (לדעת התורה מן פוסלת אינה ששאובה

חכמים. בה הקילו שאובה) עופרת.30)המקווה
עץ  של סילון "מביא כתוב: ד הלכה ה פרק שם [בתוספתא
שהיו  הסילונות את מונה ורבינו זכוכית". של או עצם ושל

המשנה]. בתקופת או בזמנו בהם פירוש,31)משתמשים
של התחתון פיו את בידיו התכוון 32)הסילון.סותם לא

ארכו  לכל שיתמלא אלא חללו גובה כל שיתמלא לומר
במקום  נפסק שאם שהוא, כל הפסק ללא שהוא כל בגובה

השקה. כאן אין למקווה 33)אחד שמושך כוונתו נראה
הסילון. של התחתון פיו את ידו 34)התחתון את מסיר

שני  את ומחברים בתחתון הסילון מי נוגעים כך ומתוך
שהוא. בכל מועילה והשקה המקוואות

.ÁÏL ‰BÈÏÚ‰Â ‰BzÁz‰ ,ÏÁaL ˙Bnb LÏL»À∆¿««««¿»¿»∆¿»∆
ÏL ÛËLÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡‰Â ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿»∆¿»ƒ∆«¿»ƒ¿∆∆∆
ÒÎ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁp‰ CB˙a ¯·BÚ ÌÈÓLb¿»ƒ≈¿«««««ƒ∆ƒ¿»

ÔÎBzÓ ‡ˆBÈÂ ÔÎB˙Ï35·e¯Ú ‰Ê ÔÈ‡ Y36ÔÈ‡Â , ¿»¿≈ƒ»≈∆≈¿≈
˙ÈÚˆÓ‡a ‡l‡ ÔÈÏÈaËÓ37ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ; «¿ƒƒ∆»»∆¿»ƒ∆≈««ƒ«ƒ¿»ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ38.e„ÓÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ≈»¿

שלשתן.35) את למעשה מחבר השטף כן אין 36)ואם
אחד. למקווה המליאה עם החסרות את מצרף זה עירוב

השטף.37) בלי סאה 40 לבדה בה שם 38)שיש בתוספתא
בעליונה  מטבילין אומר היה מאיר אומר, יהודה "רבי שנינו:
זו  ובין זו בין אומרים וחכמים בתחתונה מטבילין אומר ואני
רבינו  ופסק סאה". מ' בה שיש באמצעית אלא מטבילין אין
מפני  מנמק רצב סימן בתשובותיו [הריב"ש כחכמים.
שקטפרס  נפלא, חידוש שם ומשמיענו חיבור, אינו שקטפרס
באשבורן  אלא בזוחלים מטהר אינו שמקווה מפני חיבור אינו

ועומדים). נקווים (מים

.Ë‰Ê È¯‰ Y epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL ‰¯t‰L C¯ ËÈËƒ«∆«»»»¿»ƒ∆¬≈∆
‰Â˜n‰ ÌÚ „cÓ39‰ÁBL ‰¯t‰ ÔÈ‡L „Ú ‰·Ú ‰È‰ . ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆»»»∆«∆≈«»»»

.BnÚ „cÓ BÈ‡ Y ‰˙BLÂ¿»≈ƒ¿»ƒ

סאה.39) לארבעים משלים

.ÈËÈËÂ ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó40Y ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ»ƒ
ÌÈn·e ËÈha ÔÈÏÈaËÓ41?ÔÈÏÈaËÓ ËÈË ‰Ê È‡a . «¿ƒƒ«ƒ««ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒƒ

„vÓ ÌÈn‰ eÈ‰ .ÂÈab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰L ,C¯‰ ËÈha«ƒ»«∆««ƒ»ƒ««»»««ƒƒ«
‡ÏÂ ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ Y ¯Á‡ „vÓ C¯‰ ËÈh‰Â „Á‡∆»¿«ƒ»«ƒ««≈«¿ƒƒ««ƒ¿…

ËÈha42. «ƒ

הנרוק 40) בטיט והמדובר סאה. ארבעים יש יחד בשניהם
השיעור. את לו 41)שמשלים עלתה במים הוא הגוף אם

הגוף  כל את מכסים אינם לבדם שהמים פי על אף טבילה
מנמקים, טוב יום ותוספות הרע"ב בטיט. שוקעות והרגליים

בטיט. ששקעו לפני במים נטבלו שהרגליים ואף 42)מפני
סאה. לארבעים משלים כן פי על

.‡ÈÔÈLeÁ·È ÔB‚k ,ÌÈn‰ ÔÓ B˙i¯a ˙lÁzL Ïk43 …∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ««ƒ¿«¿ƒ
‚c ÏL BÈÚa ÔÈÏÈaËÓe .Ba ÔÈÏÈaËÓ Y ÔÈn„‡44. ¬Àƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆»

במים.43) השורצים תולעים שבים 44)מין גדול כריש
עינו. שנמחה

.·Èe„¯ÈÂ ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»¿
ÏL ÂÈÏ‚¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ·ËÂ ÌÈL¿«ƒ¿»¿∆««∆««ƒ∆«¿»∆
ÈM‰Â ¯B‰Ë ÔBL‡¯‰ Y ÌÈna ˙BÚ‚B ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

B˙‡ÓËa45.‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ÌÈn‰ e¯ÒÁ È¯‰L , ¿À¿»∆¬≈»¿««ƒ≈«¿»ƒ¿»
Ba ÏÈaË‰46‰·Ú ÒB‚Ò ‰lÁz47,B‰Èa‚‰Â Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆¿«≈¿ƒ¿ƒ



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • י נ והיי   157 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנז

קנז

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת כ"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

Ï·Bh‰ È¯‰ Y ÌÈna ˙Ú‚B ÒB‚q‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»ƒ¿»«»««««ƒ¬≈«≈
‰B¯Á‡a48ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰ È¯‰L ,¯B‰Ë49. »«¬»»∆¬≈««ƒÀ»¿…»ƒ

Ba ÏÈaË‰50Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆«ƒ»¿«≈»««ƒ
„Ú ‰Â˜n‰ Ú˜¯˜aL ‰·Ú ËÈËa ‰hn‰ ÈÏ‚¯ ˜ÁcL∆»««¿≈«ƒ»¿ƒ»∆∆¿«¿««ƒ¿∆«
È¯‰L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ Y ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÙvL∆»««ƒ»∆»¿«¿»¬≈¿»∆¬≈

‰lÁz ÌÈna eÏ·hL „Ú ËÈha eÚaË ‡Ï51ÏÈaË‰ . …ƒ¿¿«ƒ«∆»¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÏB„‚ ‰¯BÈ Ba52tÓ ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË BÊ È¯‰ YÈ »¿»¬≈¿≈»¿∆»¿»ƒ¿≈
ÔÈÊz ÌÈn‰L53¯ÒÁ ‡ˆÓÂ ‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ‡ˆBÈÂ ∆««ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»»≈

ÌÈÚa¯‡Ó54‰Èt C¯c d„È¯BÓ ?‰OÚÈ „ˆÈk .55 ≈«¿»ƒ≈««¬∆ƒ»∆∆ƒ»
‰Â˜na dÎÙB‰Â56C¯c d˙B‡ ‰ÏÚÓe .dÏÈaËÓe ¿¿»«ƒ¿∆«¿ƒ»«¬∆»∆∆

ÌÈ·e‡L dÎB˙aL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰ÈÏeL∆»¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆¿»¿ƒ
.e‰eÏÒÙÈÂ ‰Â˜nÏ e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿«ƒ¿∆¿ƒ¿¿

ואם 45) הראשון של גופו על נשאר המקווה ממי שחלק מפני
יהודה  רבי חולק במשנתנו חסר. במקווה השני טבל כן
ונימוקו: במים, נוגעות הראשון כשרגלי השני את ומטהר
סובר  קמא ותנא למקווה. מצטרפים גופו שעל שהמים מפני
מפני  או מחברת, אינה טופח) (משקה כזו דקה שרטיבות
נשארו  שמא נימוק, מוסיף משנה [בכסף . כקטפרס שזה

מפסיקים]. והם בגופו נגובים 4640)מקומות של במקווה
מכוונות. מים.47)סאה הרבה שסופג צמר אחר 48)בגד
הסגוס. בסגוס 49)טבילת כי שטבלו, לשניים דומה זה אין

מן  לגמרי הוציאו שלא זמן וכל מכונסים מים הרבה יש
למקווה  דומה וזה למקווה מחוברים אלה מים הרי המקווה

כשר. למקווה המחובר סאה 50)חסר 40 בו שיש במקווה
מקדמים".51)מכוונות. שהמים "מפני במשנה:

למטה.52) המקווה.53)ושוליה שפת על ועוברים נערמים
במים.54) כולה שנטבלה לומר 55)לפני התכוון לא

וייערמו  לתוכה מים ייכנסו לא כן שאם למטה, פיה שהופך
כדי לפני צידה על אותה שיטה הכוונה אלא אותה, שיהפך

לתוכה. המים מטה 56)שייכנסו כשהיא אותה יעלה שאם
ממי  מנותק בתוכה מהמים חלק שיישאר אפשר צידה, על
שאובים, ויהיו – מעלה כלפי קצת כשיגביהנה – המקווה

ויפסלוהו. המקווה לתוך ויחזרו

.‚ÈÔÈ„c¯Ó ÂÈÓÈnL ‰Â˜Ó57L·Bk Y58ÈÏÈ·Á elÙ‡ ƒ¿∆∆≈»¿À»ƒ≈¬ƒ¬ƒ≈
„Ú ÔÈ„„v‰ ÔÓe ÌÈn‰ CB˙a ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ L«̃«¬ƒ≈»ƒ¿««ƒƒ«¿»ƒ«

.ÔÎB˙Ï Ï·BËÂ „¯BÈÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÓ¯ÚiL∆≈»¿««ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿»

הגוף 57) כל את להכניס אפשר ואי עמוקים לא שטוחים,
המים. החבילות,58)לתוך על אחרים דברים או אבן מניח

קלים. שהם מפני המים פני על יצופו אותם יכבוש לא אם

éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦
ומאי 1) מזו, למעלה זו במקווה שיש מעלות שש יבאר

ואחר  לשוקת ונמשכים יוצאים שמימיו מעיין ודין ביניהם.
כלים  גבי על נמשכים שמימיו מעיין וזוחלים. יוצאים כך
מטבילין  אם ודין מעיין. מי דיני וכל קיבול בית להם שאין

באויר. כשהוא הגל מן

.‡LL2˙BÏÚÓ3˙B‡Â˜Óa4.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ≈«¬¿ƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈ‡·‚ ÈÓ :ÔBL‡¯‰5˙B¯Ba ÈÓe6ÔÈÁÈL7˙B¯ÚÓe8 »ƒ≈¿»ƒ≈ƒƒ¿»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .Ú˜¯wa ÔÈÒpÎÓ‰ ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ«ƒ«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈

ÔÈ·e‡L9ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»ƒ
ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â10e¯‡aL BÓk ,11È¯‰ Y ¿≈»ƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿∆≈«¿¬≈

ÔÈ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰12‰qÚ Ô‰Ó ˙BOÚÏ ÔÈ¯LÎe , ≈¿∆¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ»
‰lÁÏ ‰Ïe·h‰13Ô‰Ó ÏhiL ‡e‰Â .ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ «¿»¿«»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿∆ƒ…≈∆

ÈÏÎa14e¯‡aL BÓk ,15. ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"א.2) פ"א, טהרה.3)מקוואות במים 4)דרגות
תורת  עליהם שאין כאלה גם וביניהם בקרקע, מכונסים

כלל. שבקרקע 5)מקווה עמוקה לא בחפירה שנקוו מים
יד). ל, ישעיה – מגבא" מים "ולחשוף חפירה 6)(מלשון

ועמוקה. וצרות.7)עגולה ארוכות מרובעות חפירות
מקורים.8) מלמעלה, מכוסים בכלים 9)בורות מים מילא

"אע"פ  הפיסקא: את מדעתו הוסיף [רבינו לתוכן. ושפך
איננה]. במשנה שאובין". נגעה 10)שהן כשהטומאה

האדם. מרצון פט"ו 11)בהם אוכלין טומאת בהלכות
מרצון.12)ה"א. טומאה בהם נגעה שלא להניח יש

חלה 13) ממנה להרים החייבת עיסה בהם ללוש מותר
לחולין  טומאה לגרום האיסור כתרומה. קדושה שהיא
אוכלין  טומאת הלכות (ראה לחלה או לתרומה הטבולים
בחשש  כאן, אבל ודאית, בטומאה רק נאמר ה"ט) פט"ז

גזרו. לא – טבילת 14)רחוק אבל הידיים, על וישפוך
אפילו  מטהרת אינה סאה ארבעים בו שאין במקווה ידיים

שאובים. אינם מהלכות 15)כשהמים פ"ו אהבה, בספר
מועילה  ידיים שטבילת ופוסק משיג [הראב"ד ה"ה. ברכות,
אינם  מימיו אם סאה, ארבעים בו שאין במקווה אפילו

כסףֿמשנה)]. (ראה שאובים

.·Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ16˙ÈˆÓz ÈÓ :17‡l‡ ,e˜Òt ‡lL ¿«¿»≈∆≈«¿ƒ∆…»¿∆»
ÔÈˆˆBa ÌÈ¯‰‰Â ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓLb‰ ÔÈ„Ú18ÔÈÎLÓ Ô‰Â ¬«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ·e‡L ÔÈ‡Â ,ÔÈÂ˜ÂY ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¬»≈»∆«¿»ƒ¿»

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰19ÏÈaËÓe ,ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ«¿ƒ
e‡ÓËpL ÌÈn‰ ˙‡ Ô‰a20e˜Òt ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ e˜Òt . »∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿…»¿

e˜Òt .˙ÈˆÓz ÈÓ Ô‰ ÔÈ„Ú Y ÏÈÁÊ‰lÓ ÌÈ¯‰‰∆»ƒƒ¿«¿ƒ¬«ƒ≈≈«¿ƒ»¿
ÔÈ‡·‚ ÈÓk el‡ È¯‰ Y ÔÈˆˆBa ÔÈ‡Â ÌÈ¯‰‰21. ∆»ƒ¿≈»¿ƒ¬≈≈¿≈¿»ƒ

שניה.16) גשמים 17)דרגה מי תמציות. – גורסים יש
נמוך. למקום גבוה ממקום מבעבעים 18)השוטפים

גשמים. מי מהם הגשמים 19)ומתמצים שמי מפני
חשש  עליהם שיש הקודמים המים את מעבירים השוטפים

אףֿעל20ֿ)טומאה. הטמאים, שהמים לומר התכוון לא
הכוונה, אלא נטהרו. – וניכרים בעינם נמצאים שהם פי
ישראל. (תפארת הגשמים מי ידי על שנשטפו אנו תולים
ב'מעשה  כתב וכן ממש. שנטהרו משמע הר"ש של מלשונו

אינם 21)רוקח'). תמציות מי בחפירה. המכונסים
הקרקע. פני על שוטפים אלא מכונסים

.‚¯ÙBÁ‰22ÔÈva‰ ÌB˜Ó·e ¯‰p‰ „ˆ·e Ìi‰ „ˆa23 «≈¿««»¿««»»ƒ¿«ƒƒ
e˜Òt ‡lL ˙ÈˆÓz ÈÓk Ô‰ È¯‰ Y24. ¬≈≈¿≈«¿ƒ∆…»¿

ה"ז.22) פ"א מקוואות עוברים 23)תוספתא ומימיהם
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קנח מקואות קנח הלכות – טהרה ספר - טבת כ"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

והביצות 24)לחפירה. והנהר הים כשמימי המדובר
הקודמים. המים את ומעבירים תדיר, עוברים

.„¯ÙBÁ‰25˙ÓÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰L ÔÓÊ Ïk :ÔÈÚn‰ „ˆa «≈¿«««¿»»¿«∆»»ƒ≈¬«
ÔÈ˜ÒBtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚn‰26Y ÔÈÎLBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ««¿»««ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚÓ ÈÓk Ô‰ È¯‰27È¯‰ Y ÔÈÎLBÓ ˙BÈ‰lÓ e˜Òt ; ¬≈≈¿≈«¿»»¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈
ÌÈ‡·‚ ÈÓk Ô‰28. ≈¿≈¿»ƒ

נפסקים.26)שם.25) שהוא 27)לפעמים בכל מטהרים
ה"ח). תמציות 28)(ראה כמי הגירסא: שבידינו בתוספתא

השלמות). (ראה

.‰Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ29‰Â˜Ó :30‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¿«¿»≈∆ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»
ıeÁ ‡ÓË Ì„‡ Ïk Ï·BË BaL ,ÔÈ·e‡L ÌÈ‡L ÌÈÓ«ƒ∆≈»¿ƒ∆≈»»»»≈

¯Îf‰ ·f‰ ÔÓ31ÌÈÏk‰ Ïk ˙‡ ÔÈÏÈaËÓ B·e , ƒ«»«»»«¿ƒƒ∆»«≈ƒ
BÓk ,L„˜Ï ÔÈÏÈaËnL ÌÈ„i‰ ˙‡Â ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿∆«»«ƒ∆«¿ƒƒ¿…∆¿

e¯‡aL32. ∆≈«¿

מ"ז.29) מעיין.30)שם שאינם בקרקע מכונסים מים
חיים",31) במים בשרו "ורחץ יג): טו, (ויקרא בו שנאמר

"ואחר  כח): (שם, תורה כתבה ובזבה מעיין. במי פירוש
היא  טהרה וסתם חיים", "מים כתבה ולא סתם, תטהר"

סאה. ארבעים בו שיש אבות 32)במקווה בהלכות
לקודש  מטהרת אינה מכלי ששפיכה הי"ב. פי"ב הטומאות

סאה. ארבעים בו שיש במקווה טבילה אלא

.Â‰fÓ ‰ÏÚÓÏ33ea¯‰Â ÔÈËÚeÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡L Y ‰Â˜ÓÏ ‰ÂL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ»»«ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿∆∆≈¿«¬ƒ
ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈÂ˜p‰ ÌÈna ‡l‡ epnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈna««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆∆»««ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
;‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÓ ‡e‰L Y ÔÈÚÓÏ ‰ÂLÂ ,Ô¯aL‡a¿«¿…∆¿»∆¿«¿»∆¿«≈¿»∆
Ô‰L Ïk elÙ‡ ,¯eÚL ÂÈÓÈÓÏ ÔÈ‡ ÔÈÚn‰L∆««¿»≈¿≈»ƒ¬ƒ»∆≈

ÔÈ¯‰ËÓ34. ¿«¬ƒ

ממקווה.33) מעיין מחולק דינים בשני מטהר ‡.שם. מעיין
בפחות  מטהר אינו מכונסים) (מים ומקווה שהוא, בכל
הלוג) (רבע שרביעית אמרו ב יז, [בפסחים סאה. מארבעים
בבת  במים מכוסה גופם שכל קטנים כלים בה לטהר כשירה
רביעית, טהרת ביטלו שחכמים אמרו א לח, ובנזיר אחת,

ביטלו]. לא מעיין של שהוא כל מטהר ·.אבל מעיין
המעיין  מן הזוחלים במים לטבול מותר (פירוש בזוחלים
מן  בזוחלים טובלים ואין בתנועה, שהם בזמן אפילו
המשנה: (בלשון בחפירה. נקוו אלאֿאםֿכן המקווה
ט). פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת "באשבורן".
ושפך  מועטים, שמימיו מעיין דין רבינו מלמדנו זו בהלכה

המעיין. ממי מרובים שאובים מים של 34)לתוכו מלשונו
אדם  ובין כלים בין שהוא, בכל מטהר שמעיין משמע רבינו
מארבעים  בפחות אחת בבת עולה גופו שכל ילד (כגון
סימן  יורהֿדעה ב'טור' (הובאו והרא"ש הר"י אולם סאה).
אדם. ולא בלבד כלים מטהר שהוא כל שמעיין סוברים רא)

.Ê‰fÓ ‰ÏÚÓÏ35ÌÈÓ Ba ·¯Ú˙ ‡lL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆…ƒ¿»≈«ƒ
ÌÈ¯Ó ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈkÓ ÂÈÓÈÓ Ï·‡ ÔÈ·e‡L¿ƒ¬»≈»Àƒ¿∆»≈»»ƒ

ÌÈÁeÏÓ B‡36È¯‰L ,37Ô‰Â ,ÌÈÏÁBÊa ¯‰ËÓ ‡e‰ ¿ƒ∆¬≈¿«≈¿¬ƒ¿≈
.ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÎLÓÂ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰««ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ««¿»

מ"ח.35) הן 36)שם "אלו שנינו: מ"ט פ"ח בפרה
השמיט  למה הדבר ותמוה והפושרין". המלוחין המוכים,

מרים? והוסיף פושרין, מתפרש 37)כאן אינו זה "שהרי"
ביאור, משמעותו אלא טעם, כנתינת אחרים במקומות כמו
שרבו  מעיין במי שאינה המעלה היא מטה האמור היינו

שאובים. עליהם

.Á‰fÓ ‰ÏÚÓÏ38Ô‰aL ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»«ƒ«ƒ∆»∆
ÌÈÏ·BË „·ÏaÔ‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÌÈ·f‰ Ba ƒ¿«¿ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ≈∆
Ú¯ˆn‰ ˙¯‰ËÏ39˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe40ÔÈÚÓ ÔÈa ‰Ó . ¿»√««¿…»¿«≈≈«»«≈«¿»

;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a ‡l‡ ¯‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ ?‰Â˜ÓÏ¿ƒ¿∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»¿«¿»ƒ¿»
‡l‡ ¯‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ .‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿»∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»

Ô¯aL‡a41epnÓ ÌÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰Â ,42;ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡ ¿«¿…∆¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆≈»¿«¬ƒ
Ba ‰ÏÚz ‡Ï Y ‰Â˜n‰ .ÌÈÏÁBÊa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿¬ƒ«ƒ¿∆…«¬∆

ÌÈ·ÊÏ ‰ÏÈ·Ë43Y ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈÚn‰Â ; ¿ƒ»¿»ƒ¿««¿»ƒ»≈»«ƒ«ƒ
.Ô‰a Ï·BË ·f‰«»≈»∆

אבל 39)שם.38) הציפור, בדם המעורבים המים להזיית
חיים. מים צריך אינו גופו שנותנים 40)לטבילת מים

מת. טמאי על מהם ומזים אדומה, פרה אפר עליהם
ה"ו.41) המקווה.42)ראה לכתלי מחוץ ממנו הנמשכים
שלא 43) מובן למצורעים". "והואֿהדין מעיר: בכסףֿמשנה

חיים, מים טעון אינו מצורע שהרי גופו, לטבילת התכוון
[ותמוה: זו. הלכה בתחילת שכתבנו כמו להזייתו, וכוונתו
ולוקחין  כתב: עצמו רבינו הלא זאת, לכתוב הוצרך למה

וכו'].

.ËÔÈÚÓ44˙˜M‰ CB˙Ï ÔÈÎLÓÂ ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈÓÈnL45 «¿»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
ÌÈn‰ Ïk È¯‰ Y ÔÈÏÁÊÂ ˙˜M‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒƒ«…∆¿ƒ¿»ƒ¬≈»««ƒ

ÔÈÏeÒt BÏ ıeÁLÂ ˙˜MaL46ÔÈÎLÓ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ∆«…∆¿∆¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
˙˜M‰ ˙ÙO ÏÚ47,ÌÈn‰ È¯‰ Y ‡e‰L Ïk elÙ‡ «¿««…∆¬ƒ»∆¬≈««ƒ

ÌÈ¯Lk ˙˜MÏ ıeÁL48ÏÎa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰L , ∆«…∆¿≈ƒ∆««¿»¿«≈¿»
‡e‰L49‡È‰L ‰Î¯a CB˙Ï ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ . ∆»≈»ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ50ÌL ÔÈÂ˜Â51‰Î¯a‰ d˙B‡ È¯‰ Y ¿≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈»«¿≈»
‰Â˜Ók52‰Î¯aÏ ıeÁ ‡ˆBÈ ‰È‰ .53ÏeÒt ‰Ê È¯‰ Y54 ¿ƒ¿∆»»≈«¿≈»¬≈∆»
ÌÈ·ÊÏ55ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ56˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe57Ú„iL „Ú ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈≈«»«∆≈«

‰Â˜n‰ ÈÓ Ïk e‡ˆiL58‰Î¯a‰ CB˙a eÈ‰L59. ∆»¿»≈«ƒ¿∆∆»¿«¿≈»

מ"א.44) פ"ה (ראה 45)שם כלי שהיא בשוקת המדובר,
ה"ג). פ"ו לכלי.46)למעלה שנכנסו מפני כשאובים, דינם

שהם  מפני אותם מטהר המעיין אין מחוברים, שהם ואע"פ
להם  להחזיר מועילה אינה מכן שלאחר הזחילה וגם בכלי.
השאובים. דרך הוא למעיין שחיבורם מפני מעיין, תורת

לתוכה.47) נכנסו ולא משפתה, מדייק 48)למעלה רבינו
"המים שפת ˘ıÂÁוכותב: שעל ומשמע כשרים" לשוקת

מרוטנבורג. מהר"ם דעת גם וכן לטבול. אסור השוקת
דומה  זה ואין הדיעות. לכל לטבול אסור ממש ובשוקת
נשאר  שם כי ו, שבהלכה שאובים עליו שהרבו למעיין



לל אמ ם הר הלודמ רדהמ • י נ והיי   159 מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנט

קנט

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת כ"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

מחוץ  נמצאת התערובת וכאן בו, וטובלים במקומו המעיין
(מקוואות  ששנינו למה זה לדמות אין וגם המעיין. למקום
הם  אם בהם טובלים שבים, והתיבה השידה מ"ה) פ"ו
מחוברים  השוקת מי כאן גם והרי הנוד, כשפופרת נקובים
צד, מכל אותם מקיפים המים ותיבה שבשידה מפני למעיין,
בפירושו  (הרא"ש מחוברים רק הם שלפנינו בדין אבל
שהוא, כל שפה גבי על העבירה המשנה: [לשון למשנתנו).
שעל  במים להטביל "כשר הרע"ב: ופירש לה. חוצה כשר
רבינו  אולם הר"ש. מפרש וכן לה". חוצה או השוקת שפת

המים "הנה כותב: ‰˘Â˜˙בפירושו ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰."כשרים
כאן. מלשונו משמע וכן פסולים. השוקת שפת שעל משמע
"דכתיב  מנמק: והוא מרוטנבורג, מהר"ם גם פירוש וכן
לו), יא, (ויקרא טהור יהיה מים מקוה ובור מעין (שכתוב)
לקבל  ראוי (שאינו טומאה לקבולי חזי דלא בקרקע דהיינו

לא"]. כלים גבי על אבל מהֿשאיןֿכן 49)טומאה),
האלה  המים ודין הנוד, כשפופרת חיבור שצריך במקוואות
ראויים  שאינם [ונראה למשנה). בפירושו (רבינו כמעיין
חוץ  ביוצא כמו חטאת ומי מצורע והזיית זב לטבילת
שהרבו  למעיין דומה זה ואין זו]. הלכה שבסוף לבריכה
(למעלה  באשבורן אלא מטהר שאינו שאובים מים עליו
בפני  עומדים המטהרים המעיין מי כאן שבנידון מפני ה"ו),
השאובים, עם מעורבים ואינם השוקת שפת על עצמם
ישראל)]. (תפארת מעורבים שכולם ו, בהלכה כן מהֿשאיןֿ

מקווה.50) וממשיכים 51)מי לבריכה, חוץ יוצאים ואינם
(כסףֿמשנה). לבריכה ארבעים 52)לרדת צריך דבר, לכל

כמעיין  הבריכה, מי דין ואין בזוחלים. מטהר ואינו סאה
ו. שבהלכה שאובים, עליהם והרבה מועטים שמימיו

לה,53) חוצה ויוצאים שבבריכה המים פני על עוברים
נפסק. לא המעיין עם בפסולם 54)והחיבור נשארו פירוש,

בזוחלים  לטהר כמעיין דינם אבל מטה, האמורים לעניינים
שהוא. שהם 57)להזייה.56)זכרים.55)ובכל מפני

חיים. מים אינם שבבריכה מים עם מי 58)מעורבים גם
לבריכה. מחוץ שיצאו לפני לבריכה שנכנסו המעיין

שאובים.59) מים מלא בור בדין ה"ו, פ"ה למעלה נתבאר

.ÈÔÈÚÓ60Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏk Èab ÏÚ ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈnL «¿»∆≈»ƒ¿»ƒ««≈≈ƒ∆≈»∆
‰Ê È¯‰ Y Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒÙÒÂ ÔÁÏL ÔB‚k ,Ïea˜ ˙Èa≈ƒ¿À¿»¿«¿»¿«≈»∆¬≈∆

‰Â˜Ók61ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ÏÈaËÈ ‡lL „·Ï·e ;62. ¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…«¿ƒ««≈«≈ƒ

מ"ב.60) סאה.61)שם ולארבעים לאשבורן דבר, לכל
יטביל 62) שמא גזירה והטעם, הכלים. גבי על בעודם במים

יוסי. כר' פסק (ר"ש). קיבול בית לו שיש כלי בתוך

.‡ÈÔÈÚÓ63˙Bn‡ eÈ‰L64,epnÓ ˙BÎLÓ ˙BpË˜ «¿»∆»«¿«ƒ¿»ƒ∆
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯Â65e¯·bL „Ú ÔÈÚn‰ CB˙Ï ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿««¿»«∆»¿

Ô‰ È¯‰ Y eÙËLÂ ˙Bn‡aL ÌÈn‰66ÏÎÏ ÔÈÚÓk ««ƒ∆»«¿»¿¬≈≈¿«¿»¿»
¯·c67ÌÈ„ÓBÚ ÔÈÚn‰ ÈÓÈÓ eÈ‰ .68,ÔÈÎLÓ ÔÈ‡Â »»»≈≈««¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

n‡ epnÓ eÎLnL „Ú ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯ÂÈ¯‰ Y ÌÈn‰ ˙B ¿ƒ»»»«ƒ«∆»¿ƒ∆«««ƒ¬≈
Ô¯aL‡a ¯‰ËÏ ‰Â˜ÓÏ ÔÈÂL ÔÈÎeLnL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿«≈¿«¿…∆

„·Ïa69‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÏ ÔÈÚÓÏ ÔÈÂLÂ ,70. ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»¿«≈¿»∆

מ"ג.63) צרים.64)שם מים "ריבה 65)שטפי במשנה:

וכן  שאובים. מים שריבה רבינו, ופירש והמשיכו". עליו
בריכות). והוסיף שהרחיב פירש (והר"ש הרא"ש פירש

האמות.66) אבל 67)אותן ובזוחלים, שהן בכל מטהרות
אינם  השאובים ריבוי ידי על שנתווספו חדשות אמות
למעלה  (ראה שהוא בכל לטהר אלא בזוחלים לטהר כמעיין
רק  כאן הרמב"ם שלדעת כותב, א מא, בנדרים והר"ן ה"ו).
כמעיין. דינם שהוסיף, לפני הולכים המים שהיו המקומות
כמעיין, אינם הריבוי, ידי על שנתרחבו במקום אבל
מטהר  "ואין ה"ו: פ"ד מקוואות בתוספתא כמפורש
ונראה  בתחילתו". להלך יכול שהיה מקום עד אלא בזוחלים
השיג  לא כך ומשום רבינו, דעת את כך הבין הראב"ד שגם
הערה  כל ללא ככתבה התוספתא את הביא אלא בחריפות,
המעיין  מקום דין נתבאר [לא כסףֿמשנה). (ראה משלו
מי  על שאובים ריבה שאם למדנו ו בהלכה למעלה עצמו.
שמטהר  וכמעיין בזוחלים מטהר שאינו כמקווה דינם מעיין,
שעיקר  הדעת על מתקבל הדבר אין אולם שהוא, בכל
כמעיין  שדינם ממנו, הנמשכות מהאמות גרוע יהיה המעיין
שמימיו  במעיין המדובר שבה"ו לפרש, ונראה דבר. לכל
גם  ואפשר כאן. האחרונה שבבבא הדין הוא וזה עומדים,
המעיין, מי על השאובים כשרבו המדובר שבה"ו לפרש
לשון  בשינוי מוצאים אנו זה לפירוש וסיוע רבו. בלא וכאן
שמימיו  "המעיין כתב: שם בה"ו. מלשונו כאן רבינו

ÌÈËÚÂÓ.["מעיין" סתם כתב וכאן ממנו 68)", נמשכו ולא
שפיכת 69)אמות. ע"י שנעשו מפני בזוחלים, ולא

עצמו.70)השאובים. המעיין דין רבינו ביאר לא כאן [גם
האמות]. כדין שדינו ונראה

.·ÈÌÈni‰ Ïk71ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ72ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe , »««ƒ¿«¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈»∆≈«»

מ"ד.71) מקשה 72)שם [בכסףֿמשנה שם. יוסי כר'
פ"ח  פרה למשנה בפירושו שכתב למה סותרים שדבריו
וכן  בזוחלים, מטהר שאינו הגדול בים מודה יוסי שר' מ"ח,
הדעת  על ומתקבל ה"י. פ"ח אדומה פרה בהלכות  פסק

" שאמר: יוסי ר' של לשונו כאן ‰ÌÈÓÈשנקט ÏÎ מטהרין
חוץ  רבינו כוונת וגם הגדול. לים חוץ והכוונה בזוחלים",
איש). (חזון הנ"ל פרה בהלכות דבריו על וסמך הגדול, לים
ככתבה. המשנה לשון להעתיק רבינו של דרכו ידועה
בהלכות  לדבריו מכאן שנייה סתירה על מעיר והכסףֿמשנה
כתב: ושם ומצורעים, לזבים פסולים פסק כאן שם. פרה
וכו'. ומצורעים זבים לענין והמדובר כמעיין", הימים "ושאר
שמי  היא: מסקנתו תמצית ומסובך. עמוק בפלפול ותירץ
דומים  שזוחלים משום זוחלים כשהם לזבים פסולים הימים
וכן  לזוחלים. התכוון וכאן כשרים. באשבורן אבל לנהרות,

רא]. סימן יורהֿדעה יוסף' ב'בית גם כתב

.‚ÈÌÈn‰73ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰74ÔÈÚÓk Ì‰ È¯‰ Y ««ƒ«¬ƒƒ««¿»¬≈≈¿«¿»
¯·c ÏÎÏ75ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÙhÓ‰Â .76Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»»»¿«¿«¿ƒƒ««¿»««ƒ∆≈
ÔÈ„¯BË77‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡Â ,‰Â˜Ók Ì‰ È¯‰ Y ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ∆»

ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe ,ÔÈ„ÓBÚ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ
ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰ eÈ‰ .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe¿«≈»∆≈«»»«¬ƒƒ««¿»
ÏÚ ÔÈÏÁBf‰ ea¯ Ì‡ ,epnÓ] ÔÈÙËBp‰ ÌÚ ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ««¬ƒ«
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קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯·c ÏÎÏ ÔÈÚÓk Ïk‰ È¯‰ Y [ÔÈÙËBp‰78e·¯ Ì‡Â ; «¿ƒ¬≈«…¿«¿»¿»»»¿ƒ»
ÈÓ ÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ e·¯ Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÌÈÙËBp‰«¿ƒ««¬ƒ¿≈ƒ»≈¿»ƒ«≈

Ô¯aL‡a ‡l‡ ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡ Y ¯‰p‰79. «»»≈»¿«¬ƒ¿¬ƒ∆»¿«¿…∆
ıtÓ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ80¯‰p‰ B˙B‡a Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ«»¿«≈¿«»»

Ô‰a ÏaËÈÂ ÌÈn‰ eÂwiL „Ú ·¯ÚÓ‰81. «¿…»«∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿…»∆

מ"ה.73) המעיינות 74)שם מן מימיהם המושכים נהרות
למשנה). בפירושו שהוא,75)(רבינו ובכל בזוחלים לטהר

פרה  (בהלכות חטאת ולמי למצורעים לזבים, פסולים אבל
ראה  חטאת. למי פסולים הנהרות וכל רבינו: כתב (שם)

שם). גבוה 76)הערות ממקום טיפות טיפות שנופלים
בפירושו). (רבינו למטה במהירות 77)ונקווים נופלים

לטיפה. טיפה בין זעיר "העיד 78)בהפסק שם: במשנה
וכו'". צדוק כמקווה 79)ר' דינם מחצה על ובמחצה

צדדיו.80)מספק. מכל מסויים מקום במפץ להקיף
מפצים 81) העמיד שמואל של שאביו מסופר ב סה, בשבת

מתרבים  שאז תשרי, בימי בנותיו טבילת לצורך פרת בנהר
על  הגשמים ממי ירבו שמא שחשש הגשמים, ממי הפרת מי
שנתן  מפרשים ב מ, בנדרים הר"ן וכן שם, [רש"י הזוחלים.
בטיט  תתלכלכנה שלא כדי הנהר, קרקע על המפצים

כאן]. כדבריו מפרש כנראה רבינו, אולם החוצץ.

.„ÈÔÈÙËB82ÔÈÏÁBÊ Ô‡OÚL83‰Â˜nÏ CÓqL ÔB‚k , ¿ƒ∆¬»»¬ƒ¿∆»««ƒ¿∆
Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë ÛhÓ‰84ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ È¯‰Â ‰˜ÏÁ «¿«≈«¿»∆∆∆¬»»«¬≈««ƒƒ¿»ƒ

Ïa˜nL ¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ Y ‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ¿¿ƒ»∆»¬≈≈¿≈ƒ¿»»»∆¿«≈
.Ba ÔÈÏÈÁÊÓ ÔÈ‡ Y ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈«¿ƒƒ

בנוטפים 83)שם.82) שהמדובר במשנתנו, מפרש רבינו
והברטנורא  [הר"ש המשנה. עוסקת שבדינם המעיין, מן
יוצאים  והמים שפתו, שנפרצה למקווה שהכוונה מפרשים
רק  נאמר זה שדין רבינו, ודעת וזוחלין. הפירצה דרך
(ראה  מקווה במי לא אבל בלבד, ממעיין הנופלות בטיפות
"מקווה", כאן שכתב ומה לג). סעיף רא סימן יורהֿדעה
כתב  למשנה ובפירושו הטיפות. בו שנקוות למקום הכוונה
הטיפות"]. אלו יפלו אשר במקום בה "כשישים מפורש:

מדברי 84) ולא תורה מדברי לא טומאה מקבלת שאינה
ה"ה). פ"א כלים (הלכות סופרים

.ÂËÔÈÏÁBÊ85ÔÁlwL86ÊB‚‡ ÈÏÚa87ÌÈ¯Lk Y ¬ƒ∆ƒ¿»«¬≈¡¿≈ƒ
Ú·Bˆ ‡e‰L Ál‰ ÊB‚‡‰ ÈÏÚ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk88·eLÁ ¿∆»∆≈¬≈»¡««∆≈«»

.ÌÈÏÎk¿≈ƒ

שקילחן 85) זוחלין על צדוק ר' "העיד מ"ד: פ"ז עדיות
כשרים". שהן אגוז אותם.86)בעלי בעדיות 87)שפך

של  הירוקה החיצונה לקליפה שהכוונה רבינו, פירש שם
והזחילם. המים את לתוכה ונתן כל 88)אגוז, את ומלכלך

אבל  טומאה. מקבל ואינו ככלי אינו כך ומשום בו, הנוגע
עלים  או מקליפות העשויים מאוד, קטנים אפילו כלים,
פי"א) כלים (הלכות טומאה מקבלים – מלכלכים שאינם

בהם. מזחילים ואין

.ÊËÌÈÓL‚ ÈÓ89ÔB¯„n‰ ÔÓ ÔÈ‡a‰90ÔÈÏÁÊ Ìp‰Â ≈¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒ

ÌÈÚa¯‡ ÔÙBÒ „ÚÂ Ô˙lÁzÓ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ„¯BÈÂ¿¿ƒ««ƒ∆»ƒ¿ƒ»»¿«»«¿»ƒ
ÔÈÏÁÊ Ô‰Lk Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ Y ‰‡Ò91eÂwiL „Ú , ¿»≈«¿ƒƒ»∆¿∆≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ»

‡a eÁeÈÂ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô¯aL92ÌÈÏk ÛÈw‰L È¯‰ . ¿»¿«¿…∆«¿»ƒ¿»¬≈∆ƒƒ≈ƒ
ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈÈa ıa˜˙pL „Ú ˙BˆÈÁÓ Ô‰Ó ‰OÚÂ¿»»≈∆¿ƒ«∆ƒ¿«≈≈≈∆«¿»ƒ
Ï·BË ‰Ê È¯‰ Y ÌÈÓLb‰ ÔÓ ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈnÓ ‰‡Ò¿»ƒ«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¬≈∆≈

Ô‰a93Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï Y ¯„b‰ Ô‰Ó ‰OÚL ÌÈÏÎÂ . »∆¿≈ƒ∆»»≈∆«»≈…»¿»»∆
‰ÏÈ·Ë94. ¿ƒ»

מ"ו.89) פ"ה ומבאר 90)מקוואות "חרדלית", במשנה:
"הרֿדלית", נאמר וכאילו בֿחי"ת, ה"א שנתחלפה רבינו
גבוה. לא פירוש, דיהרינבורג) תרגום (ע"פ חלוש הר פירוש,
מי  חרדלית? "איזהו בפירוש: כתוב ה"ו פ"ד [בתוספתא

במידרון"]. הבאים כל 91)גשמים אומרים אנו ואין
במחוסר  רק נאמר שזה מפני כעשוי, נידון להיעשות העומד
לשנות  צריך וכאן הדבר, בגוף שינוי בלי בלבד מעשה
שעומדים  מפני להכשיר אין ולכן לאשבורן, הזוחלים

ישראל). (תפארת זוחלים יהיו ולא במשנה 92)להיקוות
ובית  מקילים, ביתֿשמאי וביתֿהלל. ביתֿשמאי חולקים שם

כביתֿהלל. ופסק – מחמירים המים.93)הלל באותם
וטובל  כלים גודר שהוא ביתֿהלל "ומודים שם: במשנה

הוטבלו 94)בהם". לא הכלים של החיצון שהצד מפני
לכלים. שמחוץ בזוחלים אלא הנקווים במים

.ÊÈLÏ˙pL Ïb95ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ÏÙÂ Ìi‰ ÔÓ «∆ƒ¿«ƒ«»¿»««»»»«
el‡ È¯‰ Y ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰«≈ƒƒ≈«¿»ƒ¿»¬≈≈

B‰ËÔÈ¯96ÔÈlÁÏ97CÈ¯ˆ ÔÈlÁÏ Ï·Bh‰ ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿Àƒ∆≈«≈¿Àƒ»ƒ
‰ek98˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬

˙B‡Óh‰99Ôek˙ Ì‡Â .100„Ú ‰tˆÓe ·LBÈ ‰È‰Â «À¿¿ƒƒ¿«≈¿»»≈¿«∆«
Ôek˙pL ¯·cÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ Y Ïb‰ ÂÈÏÚ ÏtiL∆ƒ…»»««»¿»¿ƒ»«»»∆ƒ¿«≈

BÏ101.

הי"ח.96)שם.95) לקמן למעשר 97)ראה טהור ואינו
גבוהה. יותר קדושתם שדרגת ולדברים אבל 98)שני,

התכוון  לא וכאן להיטהר, כוונה צריך ממנו ולמעלה למעשר
ה"ב.99)לטבול. א.100)פי"ג יט, ולכל 101)חגיגה

– לחולין נתכוון אם ממנו. למטה שקדושתם הדברים
למ  נתכוון ואם בלבד, לחולין הטבילה מועילה מטהרת עשר

הלאה. וכן וקודש, לתרומה לא אבל ולמעשר, לחולין

.ÁÈÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡102ÏtiL Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk Ïba ≈«¿ƒƒ««¿∆»¬ƒ…∆∆ƒ…
ÈÙÏ ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿««ƒ∆≈«¿»ƒ¿»¿ƒ

¯ÈÂ‡a ¯ÓÁÂ Ï˜ ,ÌÈÏÁBÊa ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡L103ÈL eÈ‰ . ∆≈«¿ƒƒ¿¬ƒ«»…∆»¬ƒ»¿≈
ÔÈ‡Â ;Ba ÔÈÏÈaËÓ Y ı¯‡a ÔÈÚ‚B Ïb‰ ÈL‡»̄≈««¿ƒ»»∆«¿ƒƒ¿≈

BlL ‰tka ÔÈÏÈaËÓ104¯ÈÂ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,105. «¿ƒƒ«ƒ»∆ƒ¿≈∆»¬ƒ

א.102) יט, במה 103)חגיגה כלולים אינם זוחלים אם
טהור" יהיה מים מקוה "ובור לו): יא, (ויקרא תורה שאמרה
כלֿשכן  לא שבאוויר מים הקרקע, על שהם אףֿעלֿפי
[בכסףֿמשנה  ניקוו. לא שהרי מים מקווה בכלל שאינם
שביארנו  מה ולפי בזוחלים. מטהרים ימים הלא מקשה,
כאן  אין כמקווה דינו הגדול שים רבינו דעת בהי"ב למעלה
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קסא

קסא

מקואות  הלכות – טהרה ספר - טבת כ"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(הים  הגדול בים המדובר שכאן לומר שאפשר קושיא,
קיבל  שלא אלא עצמו, הכסףֿמשנה שהעיר כמו התיכון).
דינו  הגדול ים גם רבינו, בשיטת שלדעתו מפני זה, תירוץ

למד כמע  שרבינו בהי"ב, שכתבנו מה על להוסיף ונראה יין.
אין  למה כמעיין דינו שאם כמקווה, הגדול שים ממשנתנו
סאה  לארבעים צריכים למה קשה: ועוד בגל? מטבילים
לומר  גדול ודוחק שהוא. בכל מטהר מעיין הלא בגל,
כתב  כאן (בכסףֿמשנה מעיין תורת ממנו מורידה שתלישתו
הסברא  את נקבל ואם כזוחלים). נידון זה שגל בפירוש
של  קושייתו מתורצת כן גם מעיין תורת מבטלת שהתלישה
במקומה  נשארה הכסףֿמשנה ולשיטת כמובן. הכסףֿמשנה
זו  וקושיא סאה. ארבעים בגל שיהיה צריך למה תמיהתנו,
ואין  כאן. הכסףֿמשנה של בתירוצו מתיישבת אינה
הים  שגם שסוברים והטור הרא"ש על המשנה מן להקשות
במעיין  מיטהרים כלים רק שלדעתם משום כמעיין, הגדול
אולם  האדם. על כתוב ובמשנתנו אדם, ולא שהוא בכל
אדם  גם ולדעתו רבינו, דברי מפרש כאן הכסףֿמשנה

וצע"ג]. שהוא. כל במעיין הגל 104)מיטהר של בגג
בארץ. נוגע רומאֿר"מ 105)שאינו (דפוס באוויר צ"ל:

תימן). וכת"י

éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦
מקוואות 1) כיצד. חכמים שטיהרו שאובים מים ספק יבאר

למפתח. חוץ או מהמפתח לפנים ישראל בארץ הנמצאות
כשר  אחד מקוואות שני ודין חסר. ונמצא שנמדד מקווה

וכו'. טהרות ועשה מהם באחד וטבל פסול ואחד

.‡˜ÙÒ2ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ3‰Â˜Ó ?„ˆÈk ¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¬¬»ƒ≈«ƒ¿∆
ÌÈ·e‡L ÌÈÓ BÎB˙Ï eÏÙ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL4;‡Ï B‡ ∆ƒ¿«≈ƒ»¿¿«ƒ¿ƒ…

ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ ,eÏÙpL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â«¬ƒ»«¿««∆»¿»≈≈»∆¿∆Àƒ
˙LÏL Ô‰a LiL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â ;Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈»∆«¬ƒ»«¿««∆≈»∆¿∆
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba eÏÙpL ‰Â˜na ‰È‰L ˜ÙÒ ,ÔÈbÏ5 Àƒ»≈∆»»«ƒ¿∆∆»¿«¿»ƒ¿»

¯Lk ‰Ê È¯‰ Y ‰È‰ ‡Ï ˜ÙÒ6. »≈…»»¬≈∆»≈

מ"ג.2) פ"ב פט"ו 3)מקואות הטומאות אבות הל' ראה
שנפלו 4)ה"א. שאובים מים לוגים ששלושה כבר נתבאר

יוסיף  אם ואפילו פסלוהו, – סאה ארבעים בו שאין למקוה
לא  – כשרים סאה לארבעים להשלים כשרים מים אחרֿכך

כל 5)הוכשר. שפך שאפילו ה"ו, בפ"ד למעלה אמרנו
נפסל. לא – הזה כשיעור בו שיש למקוה שאובים מים היום

וחכמים 6) לטבילה, כשרים שאובים מים התורה, שמן מפני
הטומאות  אבות [בהל' לקולא. דרבנן וספק שיפסלו, גזרו
. . . זה במקוה לטבול לו מורין "ואין רבינו: כתב פי"ד,
סתם  כתב וכאן טהורות", טהרותיו – ועשה טבל ואם

בה"ו]. הערות ראה כשר". "הרי"ז

.·˙B‡Â˜Ó ÈL7„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ , ¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL eÏÙ ,Ba ÔÈ‡≈»¿¿∆Àƒ«ƒ¿ƒ¿∆»≈∆
ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ Y eÏÙ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«¿≈∆≈∆»¿¿≈»ƒ¿≈

‰Ï˙È ‰na BÏ LiL8ÌÈÚa¯‡Ó ÔÈ˙eÁt Ô‰ÈL eÈ‰ . ∆≈«∆ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ≈«¿»ƒ
Ïk Y Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ï eÏÙÂ ‰‡Ò¿»¿»¿¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»

‰Ï˙È ‰na BÏ ÔÈ‡L ,ÏeÒt Ô‰ÈMÓ „Á‡9‰ÊÏ Ì‡ ; ∆»ƒ¿≈∆»∆≈«∆ƒ¿∆ƒ»∆
ÏÒÙ Y eÏÙ ‰ÊÏ Ì‡Â ,ÏÒÙ Y eÏÙ10. »¿ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ¿«

ארבעים 8)שם.7) בו שיש למקוה שנפלו אומרים אנו
להכשיר.9)סאה. להכשיר 10)כדי שאיֿאפשר מפני

בדבר  הגיון אין שהרי שניהם, לפסול מוכרחים אנו שניהם,
השני. את ולפסול ולהכשירו, מהם אחד לבחור

.‚‰Â˜Ó11,¯Lk Y ‡ÏÓ B‡ˆÓe ‡·e Ô˜È¯ BÁÈp‰L ƒ¿∆∆ƒƒ≈»»¿»»≈»≈
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ÈtÓ12.‰Ê ‰Â˜ÓÏ ƒ¿≈∆∆¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆

ה"א.11) פ"ב מקוואות ה"ד.12)תוספתא, ראה

.„¯Bpˆ13Ál˜nL14˙LzÎn‰Â ‰Â˜ÓÏ15‰e˙ ƒ∆¿«≈«¿ƒ¿∆¿««¿∆∆¿»
˙LzÎn‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰Â˜nÏ ¯Bpv‰ ÔÓ ˜ÙÒ ,Bcˆa¿ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒ¿∆»≈ƒ««¿∆∆

‰Â˜nÏ16ÁÎeÓ ÏeÒt‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ Y17. «ƒ¿∆¬≈∆»ƒ¿≈∆«¿»
;¯Lk ‰Ê È¯‰ Y ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ba¯ ‰Â˜na LÈ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ¿∆À«ƒ¿≈ƒ¬≈∆»≈
‰Â˜Ó ÌL LÈ È¯‰L ,‡e‰ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL∆∆¿≈«ƒ¿ƒ∆¬≈≈»ƒ¿∆

Úe·˜ ¯Lk18. »≈»«

כשרים.14)שם.13) שהם גשמים כלי,15)מי שהיא
שאובים. הם שבתוכה מן 16)והמים מקלחים מים

למקוה. נפלו אלה שמים ואפשר פירוש,17)המכתשת,
חכמים. פסלוהו ולפיכך לעינינו, ונראה במקום נמצא הפסול
דבר  שם כשאין רק טיהרו הקודמת) (בהלכה ריקן ובמקוה
למקוה. באו פסולים שמים להניח מקום שנותן

[רבים 18) קבוע. כשר מקוה רוב גורס: משנה' ה'כסף
ספק  סוףֿסוף הלא מוכח? שהפסול בכך מה א. תמהו:
עד  פסול לצד מכריע המוכח הפסול אם ב. הוא? דרבנן
הלא  הכשרים, המים רוב מוסיף מה השקול, ספק כאן שאין
ואם  התורה, מן פסול אינו שאוב רוב גם רבינו לשיטת
באו  שממנה ההנחה את מחזקת המקוה שבצד המכתשת
המקוה  את לפסול עלינו הרי ודאי, כשרים רוב כשאין המים
שניתווספו? המים נפילת לפני כשרים רוב בו כשיש גם
הקושיא  את מתרץ קמד, ס"ק רא סי' ביו"ד והש"ך
יותר  לתלות סיבה כשיש שמדובר ואומר, הראשונה
זה  תירוצו אולם למקוה. יותר קרובה שהיא כגון במכתשת,
זה  במקרה שהרי השנייה, הקושיא את מחזקת אחת לקושיא
כשרים? מים ברוב מכשירים ולמה השקול, ספק כאן אין
שני  של מזיגה באמצעות הדיוקים כל את ליישב ונראה
החמורה, לשאלה כאן משנה' ב'כסף שנאמרו התירוצים
מלשון  למד רבינו דרבנן. בספק המכתשת פוסלת למה
למקוה" שאובים מים "ספק מ"ז): פ"ד (טהרות המשנה
לחפירה  כשנפלו אלא שאובים מים ספק חכמים טיהרו שלא
טיהרו, לא ריקה לחפירה נפלו אם אבל מים, מקוה בה שיש
– מלא ומצאו ריקן "הניחו שם: בתוספתא שאמרו ומה
חזקה  פירוש, כשרות", המקוואות "וחזקת שם: נימקו כשר"
מים  סאה ארבעים ריקה חפירה למלאות טורח אדם שאין
שגם  להוסיף ונראה כאן). משנה' ה'כסף (סברת שאובים
מכ' פחות היינו כשר, מקוה מרוב פחות בה שיש חפירה
דיני  מובנים זה, ביאור ואחר מקוה. אינו – ומשהו סאה
טיהרו  לא כשרים מים רוב כשאין זו: שבהלכה מכתשת
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קסב מקואות קסב הלכות – טהרה ספר - טבת כ"א קודש שבת - ליום פרקים ג' רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

במקום  הוא שהפסול מפני בצידו כשהמכתשת חכמים
של  כוחה את מחליש או מבטל המוכח" וה"פסול ולעינינו,
השקול  ספק כאן והרי ריקן, הניחו בדין שנאמרה החזקה
מקוה. אין – ובנידון במקוה, אלא חכמים טיהרוהו שלא
הרי  כזה רוב יש אם אבל כשרים, מים רוב כשאין זה וכל
בטהרות  ששנינו הספק הוא וזה החפירה, על מקוה ֵׁשם
ואולי  התמיהות, כל מתיישבות ובזה חכמים. שטיהרו (שם)

זה]. לביאור התכוון עצמו משנה' ה'כסף

.‰˙B‡Â˜n‰ Ïk19Y ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ÌÈ‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿∆∆»«ƒ
ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .ÔÈ·e‡L Ô˙˜ÊÁL ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

˙BÈ„na Ï‡¯OÈ ı¯‡a20ÁzÙn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ21Y ¿∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
Ô‰a ÌÈÒaÎÓ ‰È„n‰ ÈL‡L ,ÔÈÏeÒt ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»∆
˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .„ÈÓz ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔÈÏÈËÓe¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»
˙˜ÊÁa Y ÁzÙnÏ ıeÁ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈««¿≈«¿∆¿«

Ô˙˜ÊÁL ,‰¯‰Ë22.ÌÈÓLb‰ ÔÓ »√»∆∆¿»»ƒ«¿»ƒ

א.19) פ"ח, שם העיר.21)בכרכים.20)משנה, משער
"הפתח". במשנה גורסים על 22)יש מתקבלת הנחה

גשמים. מי שהמים הדעת,

.Â‡Óh‰23;Ï·Ë ‡Ï ˜ÙÒ Ï·Ë ˜ÙÒ ,ÏaËÏ „¯iL «»≈∆»«ƒ¿…»≈»«»≈…»«
Ba LÈ ˜ÙÒ ,Ï·Ë elÙ‡Â24ÔÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ «¬ƒ»«»≈≈«¿»ƒ¿»»≈≈

„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL ;Ba¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ï·Ë Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ï·ËÂ ,Ba ÔÈ‡≈¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ· ‡Óh‰L ÈÙÏ ,‡ÓË B˜ÙÒ Y¿≈»≈¿ƒ∆«»≈¿∆¿»«∆ƒ»«

Èe‡¯k Ï·hL25¯ÒÁ ‡ˆÓÂ „cÓpL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .26, ∆»«»»¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Â˜n‰ ‰È‰L ÔÈa27˙eL¯a ‰È‰L ÔÈa ≈∆»»«ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ≈∆»»ƒ¿

‰h‰ Ïk Y „ÈÁi‰ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B¯28Ú¯ÙÓÏ29 «»ƒ»«¿»∆«¬««»¿«¿≈«
ÌÏL ‰È‰Â Ba „cÓpL ÔÓÊ Ú„eiL „Ú ,˙B‡ÓË30. ¿≈«∆ƒ»«¿«∆ƒ¿«¿»»»≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31‰‡ÓhÓ ‰ÏÈ·h‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿ƒ»ƒÀ¿»
‰¯eÓÁ32ÏÎ‡L ÔB‚k ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ ; ¬»¬»ƒ»«ƒÀ¿»«»¿∆»«

ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡33BL‡¯ ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L B‡ √»ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ¿≈ƒ»…
ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â34Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿«À

el‡ ÌÈ¯·c ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL¿∆Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
Ô‰È¯·cÓ35Û‡Â .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ Y ƒƒ¿≈∆¬≈¿≈»¿∆≈«¿¿«

‡ˆÓpL B‡ ,Ï·Ë ‡Ï B‡ Ï·Ë Ì‡ BÏ ˜tzÒpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»«…»«∆ƒ¿»
È¯‰ Y el‡ ˙B˜ÙÒa ‡ˆBiÎÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯ÒÁ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆»≈¿««¿«¿«≈ƒ¿≈≈¬≈

.¯B‰Ë ‰Ê∆»

מ"א.23) פ"ב ודאית 25)במקוה.24)שם היא טומאתו
אותו  מוציאה אינה טבילה וספק טמא), שהוא (חזקתו

טומאתו. סאה.26)מחזקתו ארבעים בו שאין
טומאה 27) שספק ה"א, הטומאות אבות מהל' בפי"ד למדנו

טהור. – הרבים זה.28)ברשות במקוה טבילה סמך על
חסר.29) ונמצא שנמדד לפני 30)לפני שנעשו והטהרות

טהורות. – זו דין 31)מדידה אחר במ"ב כתוב זה שם.
שבמשנה  לדינים גם נמשך אבל חסר, ונמצא שנמדד מקוה
בה. עומדים שאנו בהלכה שנימנו הדינים כל היינו א,

דאורייתא 32) הטומאה אב בין הטומאה, באב שנטמא אדם

מי"א). פ"ד (טהרות דרבנן אבות 33)ובין מהל' בפ"א
נטמא. טמאים דברים שותה או שהאוכל למדנו הטומאות,
ביום  שנגזרו גזירות משמונהֿעשרה אחת היא זו טומאה

ב). יד, (שבת ביתֿהלל על ביתֿשמאי למדנו 34)שרבו
לטומאה  כשני שהוא ה"א, פ"ט הטומאות אבות בהל'

חכמים. הבאה 35)מגזירת בטומאה אבל חכמים, מדברי
לחומרא  ספיקה – מדבריהם שהיא אע"פ הטומאה מאב
טומאה  בין רבינו חילק לא בה"א יא). פ"ד, טהרות (משנה,
חמורה  לטומאה שאפילו ומשמע קלה, לטומאה חמורה
מדברי  מקוה בפסולי שמדובר מפני והטעם, כשר. המקוה
התורה. מן מקוה בפסולי עוסקים אנו כאן אולם חכמים,
היינו  חמורה" "טומאה מפרשים במשנתנו והרא"ש [הר"ש
הטומאה  באב אבל לחומרא, תורה וספק דאורייתא טומאה
יוםֿ ה'תוספות עליהם ותמה טהורים. אלו ספיקות דרבנן
יישוב  מצא ולא הנ"ל. טהרות למשנה מנוגד זה שהרי טוב',

לתמיהתו].

.Ê˙B‡Â˜Ó ÈL36ÏeÒt „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,37Ï·ËÂ , ¿≈ƒ¿»∆»»≈¿∆»»¿»«
‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a38el‡ È¯‰ Y ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ¿∆»≈∆ƒÀ¿»¬»¿»»¿»¬≈≈

˙BÈeÏz39˙BBL‡¯‰ Y ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa Ï·Ë . ¿»««≈ƒ¿»»¿»»ƒ
eÈ‰Lk ˙BÈeÏz40˙B¯B‰Ë ˙BiM‰Â ,41.el‡ eÚ‚ Ì‡Â ¿¿∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈

el‡a42eÙ¯OÈ ˙BiLe ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯ Y43Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
e¯‡aL ‰l˜ ‰‡ÓË ÚˆÓ‡a ‡ÓË44ÈMa Ï·ËÂ ƒ¿»»∆¿«À¿»«»∆≈«¿¿»««≈ƒ

‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ .˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬»ƒ»«¿∆»≈∆ƒÀ¿»
Ï·ËÂ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡ÓËÂ ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ‰l«̃»¿»»¿»¿ƒ¿»À¿»¬»¿»«

˙B¯B‰Ë ˙BBL‡¯‰ Y ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa45, «≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿
˙BÈeÏz ˙BiM‰Â46˙BBL‡¯ Y el‡a el‡ eÚ‚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ

˙BÈeÏz ˙BiM‰Â ,eÙ¯OÈ47Ô‰Ó „Á‡a ‰È‰ .eÈ‰Lk ƒ»¿¿«¿ƒ¿¿∆»»»¿∆»≈∆
·e‡L Blk „Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡48,ÌÈL Ô‰a eÏ·ËÂ , «¿»ƒ¿»¿∆»À»¿»¿»∆¿«ƒ

eOÚÂ ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ „Á‡Â ‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ „Á‡∆»ƒÀ¿»¬»¿∆»ƒÀ¿»«»¿»
,˙BÈeÏz ÂÈ˙B¯‰Ë ‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ï·Bh‰ Y ˙B¯‰Ë¿»«≈ƒÀ¿»¬»»√»¿
„Á‡ ‰È‰ .˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë ‰l˜ ‰‡ÓhÓ Ï·Bh‰Â¿«≈ƒÀ¿»«»»√»¿»»∆»

‡ÓË49„¯iL ‰Ê Y ¯˜‰Ï „¯È ÈM‰Â ÏaËÏ „¯ÈÂ »≈¿»«ƒ¿…¿«≈ƒ»«¿»≈∆∆»«
,e¯‡aL BÓk ,˙BÈeÏz ÂÈ˙B¯‰Ë Ô‰Ó „Á‡a ÏaËÏƒ¿…¿∆»≈∆»√»¿¿∆≈«¿
ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ;‰È‰Lk ¯B‰Ë ¯˜‰Ï „¯iL ‰ÊÂ¿∆∆»«¿»≈»¿∆»»∆∆¿≈«ƒ
.‡ÓËÂ ¯˜‰Lk Ï·Ë ·e‡Ma ‡nL ,‡e‰ ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»«»»«¿∆≈≈¿ƒ¿»

ה"ה.36) פ"ב שם סאה.37)תוספתא, ארבעים בו שאין
לפר  נדחק איש' לקבל [ה'חזון וקשה לשאוב. שהכוונה ש

שינה  שניים, טבלו בדין עצמה זו בהלכה שהרי זה, פירוש
מדובר  שלמעלה משמע שאוב", כולו "ואחד רבינו וכתב

אחד]. הקודמת.38)בפסול בהלכה טמאות 39)נתבאר
אסורו  הן מספק, שמא אותן, שורפים ואין באכילה ת

טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור לא 40)טהורות
לטהרה. או לטומאה עליהן שישפיע שינוי כל חל

במים 41) ורובו ראשו שבא מפני נטמא שלא משמיענו,
השניה  שהטבילה תולים שאנו משום והטעם, שאובים.
ולא  תלויות הראשונות נשארו ואעפ"כ כשר, במקוה היתה

ודאי. והשניות.42)טמאות הראשונות הטהרות
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כשר 43) במקוה היתה ראשונה טבילה אם נטמאו, בוודאי
ראשו  שבא משום שנייה בטבילה האדם נטמא הרי ונטהר,
ואם  השניות. הטהרות את וטימא שאובים, במים ורובו
הטהרות  נטמאו פסול, במקוה היתה ראשונה טבילה
נשארו  והראשונות בנגיעתן. השניות את וטימאו הראשונות
שאובים  במים שבא באדם שנגעו שהשניות משום כשהיו,
וה'כסף  במשנתנו, (הר"ש אחרות מטמאות אינן אבל נפסלו

רבינו). בדברי זה פירוש קיבל בהלכה 44)משנה'
קלה.45)הקודמת. טומאה ספק ספק 46)ככל שהן

חמורה. יישרפו,47)טומאה ראשונים הנימוקים. מאותם
היתה  שהשנייה ובין כשירה היתה ראשונה שטבילה בין כי
בשניות  בנגיעה נטמאו הראשון במקרה נטמאו. – כשירה
שטבל  הטמא בנגיעת נטמאו השני ובמקרה הטמאות,

פסול. "אחד 48)במקוה כתוב ה"ה שם בתוספתא
בה"ו  [למעלה שאוב". "כולו וכתב הוסיף ורבינו שאוב",
ולפי  טהור. – חמורה בטומאה גם שאובים שספק הוכחנו

תלויות? טהרותיו חמורה בטומאה כאן פסק למה קשה זה
רבינו? לשיטת התורה מן כשר שאוב כולו אפילו הלא
מהֿשאיןֿכן  בספיקו חכמים החמירו שאוב שבכולו ונראה,
בה"ד  למעלה שכתבנו מה (ראה שבה"א לוגים בשלושה
רבינו  הוסיף כך ומשום מכתשת), בדין איש' ה'חזון בשם
שאובים  ברובו שגם להניח, ויש "כולו". המילה את כאן

כך]. חמורה.49)הדין טומאה

.Á˙B‡Â˜Ó ÈL50ÌÈ¯OÚ ÏL„Á‡ ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»
¯˜‰ :¯Lk „Á‡Â ·e‡L51˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a »¿∆»»≈≈≈¿∆»≈∆¿»»¿»

È¯‰ Y ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa ¯˜‰ ;˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ Y¬≈≈¿≈≈«≈ƒ¿»»¿»¬≈
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a È‡cÂ È¯‰L ,eÙ¯OÈ eÏ‡≈ƒ»¿∆¬≈««»…¿À¿«ƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·e‡L¿ƒ¿∆≈«¿

שטהרות 51)שם.50) למעלה, שביארנו טהור. אדם
אףֿעלֿפי  יישרפו, – שאובים במים ורובו ראשו בבא שנגעו

בתורה. עיקר לה ואין מדרבנן היא זו $שטומאה
meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd zah `"kÎe"h ±

âטבת ט"ו ראשון âיום

±mihtynxtq
ïòèðå ïòBè úBëìä¦§¥§¦§¨

éòéáø ÷øt1 ¤¤§¦¦
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
epÚËiL3ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓaL ¯·„a4 ∆ƒ¿»∆¿»»∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
BÏ ‰„BÈÂ5.ÔÈÓaL B‡ Ï˜LÓaL B‡ ‰cÓaL ¯·„a ¿∆¿»»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ¯Bk ;‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈLÓ ÏL ÔÈ¯ËÈÏ ÈzL ;C˙Ï∆∆¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ Y ÏËB¯ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿¬≈∆«»¿≈…«≈»∆
‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»≈ƒ»ƒ»«¿ƒ»…

ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ6‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ; »«¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿ƒ»…
ÔÈ¯Èc ÏL ¯B¯ˆ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ7Ô˙B‡ ˙ÈÓ ‡ÏÂ , »«¿»ƒ∆»¿∆ƒ»ƒ¿…»ƒ»»

ÈÙa8‰z‡ zÁp‰M ‰Óe ,Ba ‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ¿»«¿≈ƒ≈«∆»»«∆ƒ«¿»«»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ Y ÏËB≈¬≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.2) שם וגמרא מב: שבועות שיתבע.3)משנה
המניין.4) או המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שבמידה 5) דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה

בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל
אולם  ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה

שיטעננו  עד אלא חייב אינו "לעולם כתוב: שם בברייתא
שבמשקל  בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר

לא.6)ושבמניין. והטענה מסויימת היא ההודאה
לא.7) וההודאה מסויימת אימון 8)הטענה בי נתת כנראה

מלא.

.·‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ Èz¯ÒÓ ‰‡e·z ‡ÏÓ ˙Èa«ƒ»≈¿»»«¿ƒ»¿«»≈…
Èz¯ÒÓ ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ;ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ»«¿»ƒ∆»¬»»ƒ¬»»ƒ»«¿ƒ
,ÈÙa Ìz„„Ó ‡Ï È¯‰L ,Ì‰ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ ,EÏ¿≈ƒ≈««»≈∆¬≈…¿«¿»¿»«

¯eËt Y ÏËB ‰z‡ zÁp‰M ‰Ó ‡l‡9. ∆»«∆ƒ«¿»«»≈»

איני 9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
זה  במקרה פטור". – נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן – וההודאה הטענה – שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי  ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי
מסויימת  בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות:

משנה). לחם (ראה

.‚‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ Èz¯ÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
·iÁ Y ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ הבולט הקורה חלק
הרי 12)הבית. – כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע
שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א

 שיערוי ומב"ם - פוק אחד לירם 

ירם ואשרן   ומב"ם - פוק אחד לירם 
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סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי  רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר
בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית

קטנים]. ובתים גדולים

.„˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13¯·„a ‰„BiL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:¯Ó‡Â B¯·Á ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba ¯tÎÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ¯ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,¯ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ¯ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡ Y ¯ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â ,B˙¯ÈÙk Ba¯ ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח.13) אות א פרק מציעא בבא רב 14)רי"ף מתקנת
חפץ. נקיטת בלי זה,15)נחמן דין מנמק שם ברי"ף

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה
בפני  נימוק שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של  הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב
פי  על ואף פטור, כן גם – כתב בלי שהלווה  חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב
על  אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים
המלוה  חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי
לוויתי  לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,
שחייב  פשיטא חמישים פרעתי טען שאם חמישים, אלא

שם). (ראה

.‰¯ËL16,ÔÈÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba ·e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈
LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,Ba ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËMa ÌÈ·e˙k‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒ

ÌÈzLa ‡l‡ ‰Ê ¯ËLa17¯LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È¯‰Â , ƒ¿»∆∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ Y da ¯tÎÏ18·ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿…»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ

Y ‰„·‡ ·ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙w˙Â ,‰„·‡¬≈»¿«»«¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»
Ú·MÈ ‡Ï19BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,20ÔÎÂ .21¯ÓB‡‰ …ƒ»«¿∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈

‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ :B¯·ÁÏ«¬≈»«ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»
·ÈLÓ ‰Ê È¯‰ Y ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ

‰„·‡22¯eËÙe ,23˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡24CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈»»«ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ
EÈ·‡Ï ‰È‰ ‰Ó :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»≈«¿¿»«»∆»»¿»ƒ

Y ÌÈMÓÁ BÏ ¯‡LÂ ,ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÚhL L¯BÈ Ï·‡ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡ ¯eËt ‰fL∆∆»«ƒ¿«∆≈¬»≈∆»«
„Èa B‡ E„Èa È·‡Ï LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈¿»ƒ¿»¿¿«
,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa BÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ·‡»ƒ»∆¿≈≈¿»ƒ∆»¬ƒƒ
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ Y ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆

Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז – בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
– מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
– הכל לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו הרי
משנה  ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי
סלעים  גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף
כ"ף  בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב
"כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב"). "משיב" בן 25)בין אליעזר רבי גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן

.Â‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ Y ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È¯‰ Y ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»
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קסה

קסה

ונטען  טוען הלכות – משפטים ספר - טבת ט"ו ראשון יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ Y ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»
ÏËBÂ30ÚaL Y ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»

ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ¯ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»
ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL Y ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈

ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«
ÌÈ¯OÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי

שוויו 29)פשוט.28) כדי עד סכום שהלווה לטעון יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה

במקצת. מודה שבועת ידי על עצמו לפטור ואין 31)יכול
עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו

למדנו,33) ג הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר

היסת.

.ÊE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :¯ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a ·iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ Y Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ¯ÙkL ˙ˆ˜na Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰Úe·L35ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
·iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L ¯·c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח.34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי 37)מתקנת הוא והחרם
התובע. של שמו הזכרת

.Á‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È¯‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»
„‚k ÈÏ ·iÁ ‰z‡ Ï·‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ Y ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È¯‰L ?Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈
˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa ¯tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ¯ËL : CÎÈÙÏ .B˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚ¯tL ÔÚËÂ40Ô¯Ùk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ Y ÔB„wt‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ Ú¯tL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·ÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»

e¯Ó‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk ¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿
ÌÈÓÎÁ43,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע
הנתבע  או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
המקרים  משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
שהרי  פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן – האלו
בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה אפילו
ואין  א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו
משום  העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה מיגו לדמות

מ  (בשבועות למדנו אחד עד נגד הכתוב ששבועה מן (.
ולכל  עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים
אמרו  לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל – חטאת"
עד  – ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא:
שבועה  בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד
הלוואה  עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד
על  אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים
רב  האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע
משום  החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח החוטף את אבא
בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל

כששטר 40) פרעתי, לומר נאמן היה לא עדים שני היו ואילו
התובע. ביד אחד 41)מקויים ובא לוויתי לא שטען כגון

במגיד  (ראה ופרעתי לוויתי וטען: הלווה וחזר שלווה והעיד
משנה). וכסף והסכימו 43)שם.42)משנה שם אבא רב

אבא" דרב "נסכא שמו: על זו הלכה ונקראה לדעתו אחרים
מהותך). כסף לשון = (נסכא

.ËEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó44‡È·‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï , »∆ƒ¿ƒƒ…»¿»ƒ≈»≈ƒ
ÌÈL eÈ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÙa epnÓ ‰ÂlL „Á‡ „Ú≈∆»∆»»ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ ‰È‰45‰Ê È¯‰ Y »»À¿»«¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¬≈∆
ÔÈ·iÁÓ ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÚaLƒ¿»«ƒ≈∆»∆»»∆¿«ƒ¿«¿ƒ
:¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ Y ÔBÓÓ B˙B‡»∆»¿«¿¿»»«¿»«

‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÓ Y ÈzÚ¯t46e¯‡aL BÓk ,47. »«¿ƒ¿«≈¿…¿»¿∆≈«¿

הקודמת.44) שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה כל
א.45) הלכה ו פרק מחוייב 46)לקמן אינו התובע

י"א.47)שבועה. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד בפרק

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt Y ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ Ú·MÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;¯‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«

ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת
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קסר ונטען קסר טוען הלכות – משפטים ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

âטבת ט"ז שני âיום
éLéîç ÷øt1 ¤¤£¦¦

כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר
עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות
על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד

וקטן. שוטה חרש טענת

.‡ÌÈ¯·„ el‡Â2‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ¯ÓML4.¯eËt ‰Ê È¯‰ Y ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»
Lc˜‰Ï Ë¯t Y e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„·ÚÏÂ ˙BÚ˜¯˜Ï Ë¯t Y ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜¯˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈

מב.2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס. – שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט
(את 7) אותם "והתנחלתם מ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע. היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. – השטר אבידת עלֿידי למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ.10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי רב בשם כתב צה, סי' חו"מ [ב'טור' נח.
מבאר, שם חדש' (ב'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי ורב בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.·˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ ‡Ï ,ÈÏ z¯ÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙B¯ËL ÈL B‡ ÌÈ„·Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È¯‰ Y „Á‡ „·Ú B‡ „Á‡ ¯ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „·Ú B‡ BÊ ¯ˆÁ :¯Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È·‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ

aL ‰Ê È¯‰ Y ‡È·‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈
¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ .¯ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙B¯Ba B¯·Á ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙B¯ÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈
BÚhL B‡ ,Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,˙B¯ÚÓ ÈzL ¯ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈

Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ Y ÌeÏk Èz¯ÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק הראב"ד

תביעת  שהיא הנזק, בערך ממון תבעו ובין קרקע, תביעת
פטור  התביעות ובשתי בכך, מחלק אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת – לדעתו –

(מגידֿמשנה). הקרקע מקלקול

.‚BÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ˙BÚ˜¯w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜¯w‰19el‡ ÏÎa Y ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈

¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ Y ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.„ÌÈ·Ú BÚË22‰L·È ‰‡e·˙e ¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
Y Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,¯ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ì‰ÈÏÚ ÚaL ‰Ê È¯‰23‡e‰Â . ¬≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿
È¯‰ Y ¯ˆa‰Ï „ÓBÚ‰ ÏkL ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ««¿«∆»»≈¿ƒ»≈¬≈
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„B‰Â ‰¯ÈÙk ÔÈÚÏ ¯eˆ·k ‡e‰¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»¬»ƒ»

¯·c ÏÎÏ Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ Y Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב: שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי יוסי רבי מפרש שם ובגמרא חמש",

ירם שני
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קסז

קסז

ונטען  טוען הלכות – משפטים ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

משום  שבועה שחייב מאיר רבי ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע, דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע, קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח, יוסיפו תיכף אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים – לקרקע
מאיר  כרבי רבינו פסק למה הראב"ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ"ב זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.‰zÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ¯ÎO ÈÏ ·iÁ ‰z‡Â ,È¯ˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ Y „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ¯ÙkL L„Á‰ ¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL Y ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,d¯ÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ"ג למעלה נתבאר
כסף. מעין משתי קרקע 26)פחותה ששכירות אףֿעלֿפי

השכירות, דמי היא שהתביעה משום כקרקע, היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי לפי יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי – מסוים זמן עוד לדור אני רשאי
חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע את שקלקל משום ב, שבהלכה
הרי  הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע דמי אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס הקרקע מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.Â¯ËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚÂ EÏ Èz¯ÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡¯28ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ Ú·MÈ Y30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡¯ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ Y »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
¯ËM‰ ˙„·‡a e„·‡Â ÌÈ¯È„ ‰¯OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ

„·‡Â ,ÈÏ z¯ÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ ¯Ó‡33¯eËt ‰Ê È¯‰ Y »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»
,¯eËt Y „·‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני לי שמגיע הוכחה, היה השטר
הנתבע.29) הי"א 30)תשובת שכירות מהל' בפ"ב נתבאר

שקיבל  מודה כשהנתבע רק נאמרו שומרים שדיני והי"ב,
ככל  דינו – בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
וכסףֿמשנה  מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל כופר
היסת. וחייב שומרים משבועת פטור ולפיכך שם)

למעלה 31) נתבאר לו. ואשלם התובע ישבע טען: הנתבע
מהפכים. היסת ששבועת ה"ו לגבות 32)פ"א יכול אינו

מכחיש  ושכנגדו – שטר בידו שאין משום החוב, את
השומר 33)תביעתו. את פטרה והתורה כשומר, ודינו
שטרותיו 34)שטרות. "השורף רבינו: כתב ה"ט שם בפ"ז

ובלבד  . . בשטר. שהיה החוב כל לשלם חייב חבירו של
על  אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק, לו שיודה
. . בו. כתוב היה וכך וכך העדים) חתימות את השטר גבי
לו  משלם אינו – כך) על לו הודה (לא האמינו לא אם אבל
שהמדובר  המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר דמי אלא
ופטור  ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו, בשאינו כאן
שפשע, 'ברי' טוען אינו שהתובע משום היסת, משבועת גם
דחוק  זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים תיקנו ולא
למה  מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה מאוד
שאפילו  להדגיש, לו היה בו"? פשע "אפילו רבינו: כתב
עוסקים  אנו כאן ב. פטור; – ששרפו כגון ממש, בידים הזיק
שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה בדיני
ונתן  מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא למה ג.
ההולכים  וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות? מקום
רבינו  סובר שלדעתם משום זה, לדוחק נכנסו בעקבותיו
מה  על והסתמכו פשיעה, מחיוב נתמעטו לא ששטרות
שלנו  בהשלמות אולם ה"ג. שכירות מהל' בפ"ב שכתב
מיגש, הר"י רבו דעת קיבל שרבינו הוכחנו הלכה, לאותה
שמר  שלא בשמירה, פשיעה א. פשיעה: סוגי שני שישנם
תורה  פטרתו כזו מפשיעה הפקדון, ונגנב מעולה שמירה
למזיק, הדומה פשיעה ב. סוג להם; והדומה בשטרות
אין  ולפיכך מזיק, מדין אלא שמירה מדיני לא הוא והחיוב
ביאורנו  ולפי שמירה. מדין תורה שמיעטה למה ענין כל לזה
להד"ם  באומר א בבא זו. הלכה כל יפה תתפרש זה,
כבר  שם (ונרמזה שומר דין לו שאין למעלה, כבר נתפרשה
במאמינו, גם מתפרשת זו ובבא ורבו), רבינו של שיטתם
שהשומר  רגילה פשיעה בו פשע שאפילו יפה, רבינו ומנמק
"כמו  כאן שמסיים ומה פטור. – בשטרות כאן בה, חייב
לשלם  שחייבו הקודמת לבבא נמשך חובל" בהל' שבארנו
פיסת  שאיבד אףֿעלֿפי היזק גורם מדין בשטר הכתוב כל
רבה]. דעת נגד צח: בבבאֿקמא רפרם כדעת בלבד, נייר
(ראשיֿ להד"ם לטוען שבועה בלא מאמינים אין ולמה
לטעון  שיכול ב'מיגו' מעולם") דברים היו "לא תיבות
לפטור  'מיגו' אומרים שאין משום ואבד? השטר קיבלתי
שכירות  מהל' בפ"ב (רבינו מתשלומין לפטור אלא משבועה
חייב  שהשומר ואומר רבינו, על משיג [הראב"ד ה"ח).
הלחםֿמשנה  בזה והאריכו ברשותו. שאינו שבועה

בזה]. להאריך מקום כאן ואין ובמשנהֿלמלך,

.ÊÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„Èa ÈÏ LiL ¯ËL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
Ba35Ú„BÈ ÈÈ‡ B‡ ,È¯ËL ‡ÈˆBÓ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,¿∆≈≈ƒƒ¿»ƒ≈ƒ≈«

B‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk Y ‡Ï B‡ ‰È‡¯ Ba EÏ LÈ Ì‡36. ƒ≈¿¿»»…ƒ¿ƒ

לזכותו.35) משהו בו לבית36ֿ)כתוב השטר את להביא
דין.

.ÁÌ˙Ò Ì¯Á B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ Y ¯ËM‰ „·‡L ÔÚË37. »«∆»««¿»«¬ƒƒ≈∆¿»
Ba BÏ LiL ¯ËM‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ,‰Ê ÔÚË»«∆∆≈«¿««∆«¿»∆≈
BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ Y BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿

epnÓ „·‡LÂ38.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
הדין. בעל שם להזכיר בלי היינו סתם כשאינו 38)וחרם
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קסח ונטען קסח טוען הלכות – משפטים ספר - טבת ט"ז שני יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

אותו, משביעין אין – בידך שהשטר בוודאי לי ידוע טוען
'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.ËÔÈ‡39ÔÈÚaL40,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰ „Á‡41ÂÈ·‡ ˙ÚËa B‡42ÈÙÏ ; ∆»«»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ

·ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ‰fL∆∆«ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ
‰„·‡43„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e ,Ïka ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈»¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ

,Ú·Bz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaL BÈ‡ Y ÔËwÏ«»»≈ƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ·z dÈ‡ ÔË˜ ˙ÚÈ·zL44:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆¿ƒ«»»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈

BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ ¯Ó‡L ÔË»̃»∆»«¿»»∆ƒ¿»¿«»»»
B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa¿»¿¿«»≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
È¯‰ Y BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê45ÔË˜Ï ¯ÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆»ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»
˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ Y „·‡L ÔÚËÂÈÙÏ ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ

‰ÚË ˙ÓÁÓ ÚaL BÈ‡L46‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»
ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ Y ÂÈÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔË˜Ï ÛzLÀ»¿»»«¿»»«¬ƒ≈ƒ

ÛzM‰ Ú·MÈÂ ,ÔËwÏ ÒBtB¯ËBt‡47Ba ‡ˆBiÎÂ «¿«»»¿ƒ»««À»¿«≈
.‡nL ˙ÚËa¿«¬«∆»

לח:39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ"ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
לאבא  מנה חייב שאתה לי ברי אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, – התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי  יודע אני טען שאם ההלכה) בסוף (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב, –

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי
על  שבועה התורה הטילה ואףֿעלֿפיֿכן בידך, והוא
הר"י  דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ"ו  שם [הרא"ש ה"ב). פ"א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב"ן, בשם כתב כב אות
מהכתוב  מב.) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי ז): כב, (שמות

ב  פסק וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי'ופסוק חו"מ 'טור'
צו].

.ÈÈ˙Ba¯ e¯B‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
‰¯Bz ÏL ‰Úe·L49ÔÈÚaL Y ˙q‰ ˙Úe·L Ï·‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ

Y ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈ¯Á BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»
B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈

,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ¯ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈
ÚaL ‰Ê È¯‰ Y „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò Ì¯Á elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰Úe·M‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא – לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב"ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב"ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב ט 52)בקי אות כאן מיימוניות בהגהות

מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב
תישבע. – תתגרש או תתאלמן שאם התובע, ביד פסקֿדין
אות  יוסף' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.‡ÈÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL ¯·„a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
Y ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ Y BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ Y ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt Y ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
Y ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ Y «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
שוטה  "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו – פטור באדם, חבל
שחבלו  והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן – וקטן
פטור. – שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין". – באחרים
הסבירו  הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין הניגוד ואת
לקטן  הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה הגאונים:
לנזקין  דומים – הנאה בהם לקטן שאין שדברים לא, או

פנקסו 56)וחבלות. על שחנווני מח. בשבועות שנינו
מביא  ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו ונוטל, נשבע
שלי  לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו: משנה ומבאר
והפועל  הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני: וטען וכך, כך
מבעלֿהבית  ונוטלים נשבעים שניהם – קיבלתי לא אומר
עשו  שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק שם (ראה

קטן. הוא כשהנתבע לחנווני זו תקנה חכמים

.·ÈL¯Á‰57 ÔÈ‡ Y ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈ¯Á‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
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קסט

קסט

ונטען  טוען הלכות – משפטים ספר - טבת י"ז שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

‰Úe·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰Úe·LÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»
ÔÈÓeÏLz B‡ ‰¯eÓÁ59‡e‰ È¯‰ Y ‡Óeq‰ Ï·‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈

¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈
.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚe·L¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס אינו ואףֿעל59ֿ)ביתֿדין

מהל' בפכ"ט כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי
הי"ב. פכ"ט פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ"ב הי"ב, פ"ט עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט). סנהדרין

âטבת י"ז שלישי âיום
éML ÷øt1 ¤¤¦¦

ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר
בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.‡:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«
,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ Y ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»

,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»
ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»

e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»
ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«

BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Y¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»
¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Y ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ
epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ

‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï Y B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

Ô¯Ùk9.¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
שבעלֿ וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו – הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,

הלכה.3)ימיו]. לפסוק כוונת 4)ויודע להבין קשה
לברר  הנתבע מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
אינה  זו וטענה ופרעתי, לוויתי היא: שטענתו כגון לו, יאמין
לפרש, שלא הוא מעדיף ולפיכך להד"ם, טענת כמו חזקה
דנים  אנו "שהרי לו: אומרים זה, חשש מלבו להוציא וכדי
ב'מיגו' פרעתי לטענת מאמינים אנו פירוש וכו'", במתוך
את  מניח אינו זה פירוש גם אולם להד"ם. לטעון שיכול
התכוון  ואולי 'מיגו'. דיני גם יודע גדול חכם שהרי הדעת,
מקבלים  אין למה הדין, לעיקר נמשך זה שנימוק לומר
הוא, גדול מחכם גם שדורשים הדבר וטעם סתמית, הכחשה
לא. ומי גדול חכם נקרא מי גבולות לקבוע שאין

יז.5) בבבאֿמציעא יוחנן, רבי של אין 6)מימרא
כלל. לו כפרן 7)מאמינים "הוחזק כתוב שם בגמרא

אחרות. לתביעות לא אבל משמע, ממון". בלי 8)לאותו
על  לחשוד דומה זה ואין ה"ג). לקמן (ראה התובע שבועת
נשבע  שהתובע ה"ד) בפ"ב (למעלה שאמרנו השבועה,
שקרנותו  עלֿידי נתערער טענתו שתוקף משום ונוטל,
והרשב"א) הרז"ה בשם שם יוסף' ('נמוקי תביעה באותה

להישבע. צריך שהתובע שם, רש"י לפרש 9)ודעת יכול
לומר: שהתכוון כלום" בידי לך "אין הראשונה טענתו
גאון. האי רב בשם מיימוניות בהגהות כתב וכן פרעתי.
הוחזק  כלום... בידי לך אין אמר "והלה אמרו: שם [בגמרא
עמד  הגמרא. לשיטת מנוגדים רבינו דברי ולכאורה כפרן".
יוחנן, רבי דברי מפרש שרבינו וביאר, המגידֿמשנה זה על
התביעה  בשעת עכשיו לו חייב שהוא מעידים כשהעדים
וכן  שפרע, ראו ולא מידו ידם זזה שלא כגון בביתֿהדין,
שיש  אותו מעידים "והעדים יוחנן: רבי של מלשונו משמע
לו  מאמינים אין ממון, לאותו כפרן שהוחזק ומכיוון לו",
אותו  חייב שביתֿהדין אחר לו פרעתי יטעון אם בשבועה
אין  – מנה שלווה רק מעידים העדים אם אבל לשלם,
בידי  לך "אין הנתבע: של הסתמית טענתו מכחישה עדותם
הוחזק  לא כך ומשום ופרע, שלווה אפשר שהרי כלום",
לשלם  ביתֿדין אותי שחייב אחר פרעתי יטעון ואם כפרן,

ירם שלישי



 170   לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ ירדיד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קע ונטען קע טוען הלכות – משפטים ספר - טבת י"ז שלישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

התרומות' וב'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי נאמן –
שגם  כתב, עט) סי' חו"מ ב'טור' (מובא א חלק יב שער
ואחר  שלווה, מעידים ועדים כלום בידי לך אין בטוען
– כלום בידי לך אין שטענתי אחר פרעתי טען העדאתם
לך  אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום כפרן, הוחזק
המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה כלום. בידי
העדאת  עלֿידי אלא עצמו עלֿפי כפרן נעשה אדם שאין
כלום, חייב שאינו טענתו מכחישים העדים אין וכאן עדים,

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע, אפשר שהרי

.·ÌÈ„Ú e‰e‡¯10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÈca BÚ·˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ Y eÈ‰ ÔBÚ¯t B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :¯Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰ Y Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
¯tÎiL „Ú Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .Ô¯Ùk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙È·a11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡B·ÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.¯ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי 11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר – וטען דינא לבי ואתא טען, ולא אבראי מילי
דינא" לבי אלא טענתיה מגלי דלא אינש עביד טעמא? מאי
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ דברים כשסיפר (בעברית:
– בחוץ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב'בית  (הובא שם חו"מ [וב'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני  שלא אפילו עדי" "אתם אמר שאם כתב, שם) יוסף'
לא  האומר שכל פרעתי, ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
פרע. למה – לווה לא שאם פרעתי, לא כאומר – לוויתי
כפרן  הוחזק שלא משום אחרֿכך, פרעתי לטעון נאמן אבל

ביתֿדין. בפני כששיקר אלא

.‚EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a ¯Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ Y ÈzÚ¯Ù ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚ¯Ùe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡·e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k Y14‡Ï ¯ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰ Y BÚ¯tL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰Úe·L ·iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»

‰Ê ˜ÊÁ‰ È¯‰L16ÔÎÂ .Ô¯Ùk17·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ·˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ Y B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות –14)כרבא, לוה לא שאם
פרע. נפרע.15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי"ף

תתקסב. אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע נוטל – כפרן הוחזק שהנתבע
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב שהתובע נאמר שאם

מכחישים  שעדים משום לישבע, יכול אינו התובע הרי
אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב טענתו?
שבועה  מחוייב המלוה ופרע, שלוה וטען העדים העדאת
אינו  – עדים נגד להישבע יכול שאינו ומכיון פרע, שלא
לויתי  לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי", פרעתי לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא
על  הראב"ד של השגתו ליישב לי נראה אלה, דבריו על
"אין  שכתב: כפרן", זה הוחזק "שהרי רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה צורך
דברי  ולפי אותו. מכחישים שעדים משום נשבע, התובע
אינו  הנתבע אם שהרי זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב התובע היה כפרן,

נוטל]. אינו – להישבע

.„‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ

;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï Y ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L ¯·„ ‡l‡ ÔÈ¯ÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.¯ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈÂ ,Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«

‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï Y „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו – דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
שם  אינו – לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
לב  שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)". לב
שהמלוה  מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם כלֿכך
אפשר  ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו – בעדים חבירו את
שהתכוון  ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם שטעה.
להעיד  עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים לומר

ו). הלכה שפסק 22)(ראה מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן כרב
ודרכו  כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון שהרי
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו של
– ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ Y ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ Y ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ Y ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
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קעא

ונטען  טוען הלכות – משפטים ספר - טבת י"ח רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
יועיל  והבירור שפרע, להישבע צריך – יברר לא שאם
לא  שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה. לפטרו
באו  "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. – בעדים יברר
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו או
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב – והכחישוהו
בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע – בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.ÂBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt Y ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»
B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï Y ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג

.Ê„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ Y ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין  ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין – התובע בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ Y ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
Y Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Y ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa z¯Ó‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ
ÔÈÚBË ÔÈ‡ Y ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ Y ÌlLÂ „ÓÚ»«¿ƒ≈»¿ƒ…»«≈¬ƒ

BÏ41‡Ï B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¿»«¿«∆»ƒƒ…
ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ÚaLÂ ¯eËt Y Èzek˙ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿∆≈«¿

התכוון 41) שלא ראיה הבא לתובע: אומרים ביתֿדין אין
טענת  לגבי זה דין אמרו שם כט.). (סנהדרין בך להשטות
לו. טוענים אין להשביע טענת שגם סובר ורבינו משטה,
"שלא  לנתבע שטוענים כתבו כך, ד"ה שם וב'תוספות'
אדם  נחמן, רב "אמר אמרו: שם בגמרא שהרי להשביע",
כך. טען שהנתבע נרמז ולא עצמו", את להשביע שלא עשוי
כ'תוספות'. שדעתו כתב ס אות כאן מיימוניות [בהגהות

רבינו]. בדברי לו היתה אחרת גירסא כנראה

âטבת י"ח רביעי âיום
éòéáL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ודין 1) הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר
צא  ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב
נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא לו הישבע או לו תן

אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין

.‡,‰Ó BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LiL ÌÈL ÈÙa ‰„Bn‰«∆ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ∆¿»∆
‰È„B‰ C¯„a Ô‰Ï ¯Ó‡Â2Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÈO C¯„ ‡Ï , ¿»«»∆¿∆∆»»…∆∆ƒ»««ƒ

BnÚ Ú·Bz‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡ ‡lL∆…»««∆≈«¿««ƒ∆≈«≈«ƒ
˙e„Ú ‰Ê È¯‰ Y3eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ,ÔÈca BÚ·z . ¬≈∆≈¿»«ƒƒ»«…»

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ Y ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„4.Ì‰Èt ÏÚ ÌlLÓe , ¿»ƒ≈»≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆

ירם וביעי
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קעב ונטען קעב טוען הלכות – משפטים ספר - טבת י"ח רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÚaL Y „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡Â5C¯c ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ»»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆
‰È„B‰6‡lL :¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡aLk ÔÚË . »»»«¿∆»≈»≈ƒ¿»«∆…

Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ Y È˙È„B‰ ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ≈ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Y BnÚ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‰ÈÙa ‰„B‰Lk¿∆»ƒ¿≈∆»»«≈«ƒ≈»ƒ¿…

È˙È„B‰ ¯ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡¯‰Ï È„k :¯ÓBÏÂ7Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ Y »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני שאמר עדי 3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד – ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב, כט. סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני חייב שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע – "אמר"
שיאמר  צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא
דרך  אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה
מירושלמי  זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף הלוי.

שם). (ראה ג פרק להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע, בפני שלא כשהודה רק מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.
מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף
– בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר "וכן ח: הלכה
וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע פטור – נתכוונתי עצמי את להשביע שלא או
"וכן  בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב
דברים  היו "לא או משטה לטוען רק ונמשכת האומר"

בלבד). פרעתי.8)מעולם"

.·‰„Bn‰ Ïk9:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Y ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈

‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ Ï·‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»
.È„Ú Ìz‡ :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ Y ‰È„B‰ C¯„a ¯ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡11e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e¯‡aL14,BÏ eÁÏML ¯Á‡ ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
¯‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ Y ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈ¯ÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.¯Á‡ LÈ‡ ·iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט:12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י"א 14)לשאול בפרק
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.‚ÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»
Ì‰ÈÙÏ Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ô‰Ï Úe·w‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆

Y Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡·e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
·ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe·˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡ Y È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â Ú·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡·e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ·˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
¯ËMa22Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜¯wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È¯‰ Y e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף לפלוני שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף,
של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:

אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא
בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא

אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ Y BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï Y e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ Y ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. – לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk Y ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ
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קעג

קעג

ונטען  טוען הלכות – משפטים ספר - טבת י"ח רביעי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ Y38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Y È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ Y ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ Y ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  – העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן
לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו

נאמן. – האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי
במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד

שנשבעו. ראייה להביא צריכים – מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ Y ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï Y BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ Y ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ Y ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
נאמן  אינו – מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי  לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען
רק  שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ,

מחצה].

.ÁLÈ56ÔÚBhÏ57˙¯Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈc ˙È·a ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»

‡Ï˙Ó‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰B¯Á‡‰58‰ÚhÏ »«¬»¿««ƒ∆…»«¬«¿»««¬»
‰BL‡¯‰59LÈ Y ¯ÊÁÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿»«≈

„Ú ,‰ˆ¯iL ˙BÚh‰ Ïk Ct‰Ïe ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ BÏ«¬…¿ƒ¿…¿«≈»«¿»∆ƒ¿∆«
eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL ¯Á‡Ó Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL∆»≈ƒ¬»≈««∆»≈ƒ¿«¿ƒ
B‡ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Y ‰ÈÏÚ CÓqL ‰B¯Á‡‰ B˙ÚË60 «¬»»«¬»∆»«»∆»≈»¿«ƒ

‰ÚhÏ ‡Ï˙Ó‡ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰ÚËÏ¿«¬»«∆∆∆»ƒ≈»«¬«¿»««¬»
‰ÈÏÚ CÓqL61dÚÓLÓa LÈÂ ,62˙‡Êa ‡ÈO‰L BÓk ∆»«»∆»¿≈¿«¿»»¿∆ƒƒ¿…

Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .˙¯Á‡‰ ‰Úh‰««¬»»«∆∆¿∆…»»ƒ≈ƒ¬»ƒ
e‡aL ¯Á‡ ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Y ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈ƒ≈»«¬…¿ƒ¿…««∆»

Ú¯ ÌÈL‡ ‡nL ;ÌÈ„ÚÏL ˙BÚË e‰e„nÏ ÌÈ ≈ƒ∆»¬»ƒ»ƒƒ¿¿»∆
¯˜L63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

לא.57)רשאי.56) בתרא טען 58)בבא למה הסבר
לא]. אמת – [=אמתלא אחרת. טענה בגמרא 59)תחילה

בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם
שאין  מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא
טענתו  והכחישו עדים כשבאו אלא באמתלא, צורך
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קעד ונטען קעד טוען הלכות – משפטים ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

זמן  כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו הראשונה
לחזור  יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא
עם  זהה רבינו ששיטת שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו
שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת

עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק פירוש,60)נאמרו
אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו

השיאו). המתחיל דיבור לד: שם כרי"ף 61)ותוספות
למעלה. במעשה 62)שהבאנו הקודמת. הטענה של

עדים  ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא
שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי  כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר:

מאבותי. שם.63)אותה גמרא

âטבת י"ט חמישי âיום
éðéîL ÷øt1 ¤¤§¦¦

ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר
לכך. עשויים ושאינם

.‡ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eL¯a Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»
Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ Y ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»

¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.·ÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ Y B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e¯‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ.6) המשכון.7)המחזיק של בפי"ג 8)שוויו
של  כעין נשבע במשכון שהמחזיק ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי. הוא לקוח לטעון: שיכול ב'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
LÈÓLz ÈÏÎe ˙B¯Ùe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒ ÏL ÌÈ¯·„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…

Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ Y ÌÈ„Úa BÏ B¯ÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È¯‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¯eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡ Y È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯ È¯‰ Y ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12e¯B‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ Ú·MiL :ÌÈB‡b‰13.L¯BÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי', ב'שער שם הרי"ף כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב ששלח מה על
אינו  – בידי הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע, של שהם מעידים העדים שהרי
מפני  זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.
עדים  לתובע כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע, ביד זה כלי שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון
(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק "רבא
וספר  ה"י) (ראה סרבל עושי של מספרים זוג יתומים מידי

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים אף13ֿ)אגדה)
לקמן  המוריש. בידי הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב ה"ה פ"ט

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14‰‡¯ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15¯Ó‡Â ÔÚË Ô·e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ ¯eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
¯Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È¯‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
Y ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים  ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ Y ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא – בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

ירם חמישי
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קעה

קעה

ונטען  טוען הלכות – משפטים ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

גניבה. טענת מקבלים אין – של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ Y23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ Y ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«

¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«
·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ Y CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה
משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי –
לומר  נאמן אינו – ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ Y ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו – בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא – בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Y35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ Y ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען – פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k .Ô¯ÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ ¯wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙È·a Ô‰a ÔÈÏM·nL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈ¯ÎBOL ·‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙È·a¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
¯‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
„ÈÓz B¯ÈkOÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ

kO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ‡e‰L BÏ ˜ÊÁ‰Â ,BÏÈ‡LÓeY ¯È «¿ƒ¿À¿«∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

להשאיל 38) "עשויים המשפט: שכוונת תחשוב אל
ולהשכיר. להשאיל דרכם – היא דברי 39)ולהשכיר"

נוסף. ביאור צריכים ואינם ברורים, רבינו

.ÈÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ È·e ,B¯ÎOÓ ‰a¯Ó B„ÒÙ‰L ÈÏÎe¿ƒ∆∆¿≈¿À∆ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ40BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ Y e‰eÏÈ‡LÈ ‡lL »»∆…«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈

.‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒ ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ»
B‡ BÏÈ‡L‰L e„ÈÚ‰Â Ì„‡ Èa e‡a elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ»¿≈»»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

‰Ê B¯ÈkO‰41Ô˙˜ÊÁ Ô‰a ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ Y42È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆∆¿»»∆»¬≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰43eÈ¯·„Ï ‰È‡¯ .44‡·¯ È¯‰L : ≈¿»«≈ƒ¿»»ƒ¿»≈∆¬≈»»

‡ÈˆB‰45Ïa¯q‰ Ba ÔÈOBÚL ‚BÊ46‰„b‰ ¯ÙÒÂ ƒ∆ƒ««¿»¿≈∆«»»
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קער ונטען קער טוען הלכות – משפטים ספר - טבת י"ט חמישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·„a47ÈÏeÏÂ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈
ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰L ÌÈ„Úa BÏ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
˙B‚Bf‰ ¯‡L ‡‰ .ÌÈÓB˙È È„È ˙ÁzÓ ‡ÈˆB‰ ‡Ï…ƒƒ««¿≈¿ƒ»¿»«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ÔÈ‡ Y ÌÈ¯Ùq‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆««ƒ∆≈
,ÔÈca ÏB„b ¯wÚ ‰Ê ¯·„Â .¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»∆ƒ»»«ƒ
,Ba Ôe„ÏÂ ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯L ÌÚË ÏL ¯·„ ‡e‰Â¿»»∆««∆»ƒ¿…»»¿»
B˙B‡ ÌeOÏ ÔicÏ Èe‡¯Â ,˙Ú„ È‡ˆBÓÏ ‡e‰ ¯e¯·e»¿¿≈««¿»««»»

.ÊBlÈ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ „‚Ï¿∆∆≈»¿…ƒ

ãקודש משיחות ãנקודות

"ïéca ìBãb øwò äæ øáãå."'eë ... §¨¨¤¦¨¨©¦

ולהפליג  להאריך דרכו אין שהרי לשונו, להבין וצריך
ארבעה  בו ולמנות מסוים כלל של בחשיבותו כ"כ

עניינים:

למוצאי  הוא "ברור טעם" של "דבר בדין" גדול "עיקר
שמדגיש  כללים שמצינו והגם ילוז", "ולא הדעת"
ארבעה  וביאור כזו אריכות מצינו לא חשיבותם,
קצרה" "בלשון חיבורו את שכתב ובפרט עניינים,
התעכבו  לא מדוע תמוה וביותר הדיוק. ובתכלית
מראהֿ שום לו שאין זה לשונו את לבאר המפרשים

בש"ס. מקום

שלבים  ארבעה הם אלו עניינים שארבעת לומר ויש
השכל: בהשגת

כבר  הוא שכלי, עניין לברר ניגש שאדם לפני עוד א.
" – חשוב עניין כאן ש"מונח" roicaמרגיש lecb xwi."

בשכלו  שתעלה יתכן בשכלו, להתבונן מתחיל כאשר ב.
" הפוכה mrhסברא ly xac להתבונן שיאריך וככל "

סברות. עוד אצלו יעלו בשכלו

מסקנת  לבירור מגיע השקלאֿוטריא, אריכות לאחרי ג.
" – zrcdהענין i`venl `ed xexa ידי על שנעשה – "

שבשכלו. הדעת כח

יוכל  לא דבר ששום עד גדול תוקף מקבלת מסקנתו ד.
בפועל  הדברים בקיום גם ועלֿדרךֿזה ממקומו, להזיזו

" –feli `le."

משמע  הנ"ל בדין אלה עניינים ארבעת שכתב ומכיון
בכל  התוקף בכל בשכלו אצלו והונח נתקבל זה שדין

פרטיו. ארבעת

מהו  שם, משנה' ה'מגיד קושיית מתורצת ועלֿפיֿזה
בעדים" לו שנתברר "ולולי הרמב"ם לדברי המקור
להיות  שצריך כלל ברור לא שם הגמרא למסקנת שהרי
להלכה. הרמב"ם זאת פסק ומדוע בעדים" לו "נתברר

בתוקף  הרמב"ם של בשכלו התברר הנ"ל שכל אלא,
מהגמרא, כך על ראיה להביא צריך שאינו עד גדול הכי
שמצינו  ומה היא". סברא  קרא, לי "למה הידוע ובלשון
על  הלשון מראה שם לי" "יראה שכתב מקומות

כאן  מהֿשאיןֿכן בשכל, ההנחה בתוקף חלישות
במקור. צורך שאין עד כ"כ פשוט שהדבר

מלמטה  האחד אופנים, שני יתכנו השכל במסקנת
האדם  מגיע ושקלאֿוטריא פלפול של שבדרך למעלה
שמלכתחילה  למטה מלמעלה והשני מסוימת. למסקנה
שכלו, להבנת נמשך אח"כ ורק בשכלו הדבר הונח
השאלות  לכל תשובות ימצא לא אם גם זה ובאופן
דעתו  בתוקף מאומה משנה זה אין הבנתו, על שישאל
ש"שתיק  בגמרא שמצינו עלֿדרך סברתו, נכונות על
ששאלוהו, השאלות על תשובות לו היו שלא כיון רב"

מסברתו. בו חזר לא זאת ובכל

עד  להדגיש כדי בלשונו כך כל הרמב"ם האריך לכן
שבעולם  הקושיות כל ולאידך בשכלו, הדבר מונח כמה

זה. בעניין דעתו את ישנו לא

בתחילת  למבואר גם קשור השכל בהבנת הנ"ל הסדר
הספר  תחילת אלקות, ידיעת בענין הרמב"ם ספר וסיום
שכלית  ידיעה ראשון" מצוי שם שיש "לידע היא:
הלימוד  כי ית', ויראתו לאהבתו בא האדם שממנה
שאין  ופשוט שבכתב, בתורה הלימוד אחרי בא בספרו
הקב"ה  של רצונו אבל האמונה. ענין אודות לדבר צורך

ידיעה גם שתהיה סדר הוא זהו כי שכלית והבנה
אח"כ  ורק האמונה להיות צריכה שלכלֿלראש הדברים,
הרמב"ם  בסיום למוזכר שמגיעים עד השכלית, הידיעה
לא  שאז ה'" את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה "ולא
הנבראים  כל כי שכלית והסברה בהבנה כלל צורך יהיה
מכסים" לים "כמים מהקב"ה היא חיותם שכל ירגישו

חיותם. מקור שהוא המרגישים שבים הנבראים כמו

צריכה  שקודם הפוך, הדברים סדר הזה בזמן אבל
שם  שיש "לידע ואח"כ גדול" "עיקר – האמונה להיות
עד  חיל אל מחיל הליכה של ובאופן ראשון" מצוי
"לא  של ובאופן הדעת" למוצאי ברור "דבר שנעשה

ילוז".
טו  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
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קעז

קעז

ונטען  טוען הלכות – משפטים ספר - טבת כ' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם – לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי – נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

âטבת כ' שישי âיום
éòéLz ÷øt1 ¤¤§¦¦

יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר
אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ Y »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa Y ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ Y BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ Y ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ Y BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן – שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו
מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל
לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן

הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא
שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים – שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו

ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.·ÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ Y ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ Y ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ Y ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ Y ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14Y ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ Y Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
לא  אבל פרעתי, טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב.16)בטענת פ"ח למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „¯iL18Ôn‡‰ Ô·e ,19Ô‰ È¯‰ Y À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק הפסיק
ד"ה 19) שם ב'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי של מימרא

בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
דרכם  שאין רב, זמן בידו ונשתהו שירד לפני לידו שנמסרו
פסק  (וכן שירד אומן בידי כלים להשאיר אדם בני של
עצמו: טענת כשטוען מדובר אומן, ובבן שם)]. הרא"ש
(גמרא  כאומן נידון – מאביו שירשו בטוען אבל לי", "מכרת
אביו  שולחן על הסמוך שבן משמע שם ובברייתא שם).

ירם שישי



 178   לל אמ ם הלו מ י רדהמ • דהמ ידיד  מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעח ונטען קעח טוען הלכות – משפטים ספר - טבת כ' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

סתם  שרבינו הדבר ותמוה כאביו. דינו – באומנותו לו ועוזר
כלום. ביאר ולא

.„ÒÎpL ÈÓ20,˙Èa‰ ÏÚa ÈÙa B¯·Á ÏL B˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈ƒ¿≈««««ƒ
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â ,ÂÈÙk ˙Áz ÔÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒƒ
¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B˙B‡¿««¿«¿»««««ƒ¿»««¬≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÈzÏ‡L‰L ÌÈÏk ÈÏƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈»≈ƒ¿≈
˙Èa‰ ÏÚa ÚaLÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ Y È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï¿ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»¿ƒ¿»««««ƒ
˙Èa e¯ÈÊÁÈÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ Ô¯ÎÓ ‡lL B˙ÚË ÏÚ ˙q‰∆≈««¬»∆…¿»»¿…¿»»¿«¬ƒ≈
ÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ÔÈcƒ«≈ƒ¿««««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‡ÈˆB‰L ‰ÊÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ BÈ‡L ˙Èa‰««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿∆∆ƒ

ÚÈˆ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡ ÂÈÙk ˙Áz ÌÈÏk‰21Ô˙B‡Â , «≈ƒ««¿»»≈«¿¿«¿ƒ«¿»
·iÁ CÎÈÙÏ ;ÔÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«»

Ô‰a ¯tÎÏ ‡l‡ ÔÚÈˆ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÈÊÁ‰Ï22Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿…»∆¬»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ‰ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿…∆≈»««ƒ∆≈
˙Áz ÔÈÓË‰Ï ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ C¯c ÔÈ‡Â Úeˆ ‰Ê∆»«¿≈∆∆»«≈ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÎÂ .B„Èa ÔÈÁe˜Ï Ô‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ Y ÌÈÙk‰«¿»«ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈl‚Ó Ô‰a ‡ˆÈ Ì‡ƒ»»»∆¿Àƒƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ Y ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¬≈∆∆¡»

È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯ÓBÏ23˙BÚÓ BÏ eÎ¯Ëˆ ‡nL ; «¿ƒ≈¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»
„·Ï·e .¯ÎÓe24ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ eÈ‰È ‡lL »«ƒ¿«∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬ƒ

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ ÌÏBÚÏ Y ¯ÈkO‰Ïe25BÓk , ¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿««¿≈∆¿

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈl‚Ó Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««ƒ∆ƒ»¿Àƒ¿««ƒ
ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈

¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Y ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«

BÏ B˙ B‡ BÏ B¯ÎnL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»
˙BÚ˜¯˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי 20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב של מימרא
כאן. כדבריו גורס ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב
הנתבע, ביד עכשיו הכלי כשנראה נאמר זה שדין הרמב"ן,
החזרתי. של ב'מיגו' לקוח, לומר נאמן – נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו
לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,

בידי. הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי רב גירסת עלֿפי
"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו –
אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע, של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י נאמן רצוי 26)אינו
העשוי. בפרק 27)לגרוס: שביאר למה כאן רומז רבינו

אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי נקרא שאינו ה"ט, הקודם
כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע

שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי", "שזה כאן: רבינו

בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי עתה כשנראה
שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם

פי"א. לקמן

.‰elÙ‡30B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Y B„È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙Ó ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË L¯Bi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ Y BÏ B¯ÎÓ B‡ È·‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰34e¯‡a ¯·Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MiL :‰¯B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
L¯Bi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק כבר נתבאר
שבועה". "בלא הוסיף תתקבל.31)וכאן לא טענתו

'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב"ד שם.
כל  כדין חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב שהתובע ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי'. וטוען חי כשהנתבע שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב"ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק. בטענת

.ÂÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c ¯Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â Ìc¯˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ Y Ï˜c‰ ˙¯ÎÂ ,ÈÏ B¯ÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆
BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙¯BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈

BlL38‰Ê ÚaL Y e‰e¯ÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆
¯ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙¯Bk‰39Y ˙¯ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«

„¯Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈
ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â B¯·Á¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È¯‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eL¯a ‡lL „¯È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„¯È E˙eL¯a :¯ÓB‡ „¯Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ Y ‰È˙B¯t≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙B¯t ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙B¯t ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈

E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43Y ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
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קעט

קעט

ונטען  טוען הלכות – משפטים ספר - טבת כ' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו – לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, – מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. – להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה – מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין – ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
לו  מאמינים היינו לא – מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן – מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈ·ÎB¯ eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú „ˆa ÔÈ·LBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…
ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk Y ÈlL Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt ¯·c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ B¯·Á ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰Úe·L¿»

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם – הרבים
בספינה  לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה. – קודם

במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו – משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים – רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא

ãקודש משיחות ãנקודות

"ãçà éìëa ïéæçBà eéäL íéðL." §©¦¤¨£¦¦§¦¤¨

התבאר  בטלית", אוחזין "שנים של הענין בפנימיות
מקיף  אור הוא ש"טלית" בחסידות מקומות בכמה
שהמצוות  וכידוע המצוות, עשיית עלֿידי הנמשך
יחד  מקיימים יהודים שני וכאשר לבושים, נקראות
ולכן  שניהם, על מקיף אור המשכת נפעלת אחת, מצוה
וכל  מצאתיה", אני אומר וזה מצאתיה אני אומר "זה
כל  ולכן האור וגילוי המשכת גרם שהוא טוען אחד
יבוא  אחד שכל הפסק בא כך ועל שלו, והשכר הגילוי

שכרו. על

על  שלא היא העבודה שלמות הלא א . להבין: וצריך
כדי  שלי" "כולה שיטען יתכן ואיך פרס, לקבל מנת
על  כך כל להוט שהוא ובפרט השכר? כל את לקבל
צריך  והלא שבועה, לידי עצמו את להביא שמוכן השכר
כמבואר  אמת, דבר על אפילו להישבע שלא להיזהר

ברמב"ם.

אינה  השבועה שמטרת משמע הרמב"ם מדברי ב.
ביניהם  לעשות כדי היינו ויטול, ישבע אלא להפחידו
בפשרה  זאת לעשות שלא מדוע וא"כ וחלוקה, פשרה

שבועה? ובלא

בשביל  אינו מצאתיה" אני אומר "זה הביאור: לומר ויש
מלשון  הוא בחסידות כמבואר ש'פרס' אלא שכר לקבל
הקב"ה, של עצמותו עם וחיבור צוותא היינו "פרוסה"
יוכל  ואיך ממש האלוקית נפשו בחיי נוגע זה ועניין
של  בעניין "להסתכן" שצריך ומה זה. בעניין לוותר
עם  והחיבור הצוותא לגבי כלל נחשב אינו שבועה

ית'. ומהותו עצמותו
טז  סימן משפטים ספר מלכות' 'יין פי (על

המלך" "פרדס רמב"ם )מתוך

.Á¯ÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dlk ¯ÓB‡‰ Y»≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dÈˆÁ ¯ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈ·¯Ó ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆
,ÏhÏ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÚÈ·¯ ÏËB≈¿ƒƒ»«»»≈¿»«ƒ¿»ƒƒ…
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קפ ונטען קפ טוען הלכות – משפטים ספר - טבת כ' שישי יום - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

ÚaL BÈ‡L ,‰¯eÓÁ ‰Úe·L ÔÈa ‰l˜ ‰Úe·L ÔÈa≈¿»«»≈¿»¬»∆≈ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËBpM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÔÚBhM ‰Ó ÏÚ««∆≈∆»««∆≈««ƒ

.¯˙BÈ ÔÚBhL∆≈≈

ב.49) שם מחצית 50)משנה, על הוא הטיעון כן, ואם
הבהמה. או הקשו:51)הכלי וזה, ד"ה שם ב'תוספות'

ב'מיגו' שלו שחציה לו נאמין בלבד? רביע נוטל למה
'מיגו' אומרים שאין ותירצו, שלי? כולה לטעון היה שיכול
מיימוניות  ובהגהות בו. מוחזק שהוא דבר אחר מיד להוציא
באותו  אלא 'מיגו' שייך לא תירוץ: עוד מביא ט אות כאן
דבר  על טענה מאמינים ואין עליו, טוען שהוא עצמו דבר
(חציו  אחר דבר על לטעון יכול שהיה ב'מיגו' חצי) (כגון זה
שבדבר  כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א [וכתב השני).
יכול  חיטים, ערימת או בד חתיכת כגון להיחלק, הניתן

מחצי  ליטול שלי כולה הוא הטוען ואחרֿכך שבועה בלי תו
רביע. ונוטל השני חציו ממחצית פחות לו שאין נשבע
לשכנגדו  ולוותר השבועה מן להסתלק יכול שהוא ונראה
של  כעין שבועה שמהפכים הסוברים ולדעת הרביע. את
השבועה, את להפוך יכול – ה"ז) פ"א למעלה (ראה תורה

המחצית. כל ויטול חבירו וישבע

.ËeÈ‰52,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê ,˙ÈlËa ÔÈ˜e„‡ ÌÈL »¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ∆≈À»∆ƒ
B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰Ê Y ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈À»∆ƒ∆≈«»∆»
¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ«««¿∆≈«»∆»«««¿«¿»

ÔÈÚaLpL ¯Á‡ ‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ53„Á‡ ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿»∆««∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»∆»
B¯·Á ÏÚ ÏbÏ‚Ï54ÏËpM ‰Ó ÏkL ,55.ÏË ÔÈck Y ¿«¿≈«¬≈∆»«∆»««ƒ»«

מערבא.52) בר תחליפא רב תני ז. הוסיף 53)שם שם,
השאר, על שנשבעים רבינו ומפרש "ובשבועה". אבהו: רב
בעל  כתבו וכן שבועה. בלי אחד כל נוטל שבידו החלק אבל
מחוי, ד"ה שם [ב'תוספות' גאון. האי ורב גדולות' 'הלכות
שם  הרא"ש דעת וכן שבידו, מה על גם שנשבע כתבו

ה]. ס"ק שם ש"ך ראה קלח. סי' חו"מ דיני 54)וה'טור'
הי"ב. פ"א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם

שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע, על עצמו ביתֿהדין מטיל – שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי רק היא מגולגלת

.È‰È‰56‰ÊÂ ,˙Èlh‰ ˙ÙOaL ÔÈËeÁa ÊÁB‡ ‰Ê »»∆≈«ƒ∆ƒ¿«««ƒ¿∆
¯Á‡ ‰ÂLa dlk ÔÈ˜ÏBÁ Y ˙¯Á‡‰ ‰ÙOaL ÔÈËeÁa«ƒ∆«»»»«∆∆¿ƒÀ»¿»∆««
‡Ï ,ÌÈÓ„a Y Ô‡k ‰¯eÓ‡‰ ‰wÏÁ ÏÎÂ .ÔÈÚaLpL∆ƒ¿»ƒ¿»¬À»»¬»»¿»ƒ…
e˙ÈÓiL B‡ ˙ÈlË ÏL B‡ ÈÏk ÏL BÓˆÚ e„ÈÒÙiL∆«¿ƒ«¿∆¿ƒ∆«ƒ∆»ƒ

.‰Ó‰a‰«¿≈»

וכו'56) ישבע "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע וזה

מהטלית.

.‡È„Á‡‰ ÊÁB‡ ‰È‰57BnÚ ˜a‡˙Ó ‰ÊÂ ,dlk ˙‡ »»≈»∆»∆À»¿∆ƒ¿«≈ƒ
.dlk ˙‡ ÊÁB‡‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ Y da ‰Ï˙Â¿ƒ¿∆»¬≈¿∆¿«»≈∆À»

שם.57) גמרא

.·Èda ÔÈ˜e„‡ Ì‰ÈL e‡a58„iÓ „Á‡‰ dËÓLe , »¿≈∆¬ƒ»¿»»»∆»ƒ«
eÈÙa B¯·Á59¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈM‰ ˜˙LÂ , ¬≈¿»≈¿»««≈ƒ««ƒ∆»«

ÁÂˆÂ60˜˙ML ÔÂÈk ;B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ Y ¿»«≈ƒƒ»ƒ»≈»∆»«
Ê È¯‰ ,‰lÁzaBÏ ‰„BÓk ‰61ÈM‰ ¯ÊÁ .62dÙ˜˙e «¿ƒ»¬≈∆¿∆»««≈ƒ¿»»

ÁÂˆ (‡Ï) ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ó63‰lÁzÓ ≈ƒ««ƒ∆»ƒ…»«ƒ¿ƒ»
ÛBÒ „ÚÂ64ÔÈ˜ÏBÁ Y65. ¿«¿ƒ

נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני 59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני רבי

מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק
שחשב  משום ששתק לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי
המוחזק  מיד מספק מוציאים שאין רבינו ופסק החפץ. את
שלא  בעיא כל – כספק דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו
[במגידֿ כמי). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
"אםֿתמציֿ שם: שאמרו משום נימוק, עוד מוסיף משנה
כאםֿ לפסוק רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי תמוהים, ודבריו תמציֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמציֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב"ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי הנימוק: כאן אין שהרי התוקף,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ הרשב"א, ודעת
לגלות  אדם בני של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ צווח.62)טענותיהם ולבסוף ששתק זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני, מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח. ולבסוף שתק כשהשני אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני הודה השני הרי לומר: שאפשר מפני דבר,
פנים  שיש ומפני בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח כשלא
המגידֿמשנה  וכתב השקול. בספק נידון – ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני צווח שאפילו
שם  ערוך' ב'שולחן אולם ו). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה

) צווח אפילו חולקים.הגירסא – סוף ועד מתחילה הראשון)
שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני של תקיפתו אין –
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף, וזה תקף
ואחרֿכך  סוף ועד מתחילה השני כששתק הדין מה רבינו
מדייק  ז ס"ק שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף.
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי להעמיד עלינו זה, ולפי מידו. מוציאים – ותקף

בלבד]. צווח ולבסוף בשתק כאן

.‚ÈÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈz¯ÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ¯ab˙ B‡ ,70Y dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ Yƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆
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קפא

קפא

ונטען  טוען הלכות – משפטים ספר - טבת כ"א קודש שבת - ליום אחד פרק רמב"ם שיעורי
קוק  הרב מוסד - לעם רמב"ם עם וגשל מהדורת מתוך

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין

שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'

âטבת כ"א קודש âשבת
éøéOò ÷øt1 ¤¤£¦¦

אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר
שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים

ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ Y ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ Y ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

¯ÊÁz Y ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ Y BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ Y ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»

dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ Y CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
– בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
תורה  של כעין אותו משביעים – וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע כדין

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ Y Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ Y ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ Y ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ Y B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ Y B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו

שבת קרדש
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אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו
אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï Y È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ Y ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
– הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ Y24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ Y Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ

BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿
e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים – עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. – יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים – שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין – תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין – דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין – ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו – הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא – הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

$
zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd zah `"kÎe"h ±

âטבת ט"ו ראשון âיום
.å÷ äùò úåöî

― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנעׂשית

âטבת ט"ז שני âיום
.ã÷ äùò úåöî

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
הּוא ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,

לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

âטבת י"ז שלישי âיום
.åö äùò úåöî

יום ראשון ־שלישי ט "ו ־י "ז טבת 
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר

לקּמן מֹוניםמהּֿׁשּיּזכר ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכלֿמין
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`)אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזה

 שיערוי ומב"ם - ספו המצררת 

 ספו המצררת 
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חזק  מהדורת מתוך

ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּכלֹומר:
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָרׁשּות:

(ipiny zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie)― ְְִִָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ"יכֹול

ּתּטּמאּו" ck)"ּולאּלה ,`i my)נבלה אדם ראה אם יכֹול ; ְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיל
הּדין ― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִִֵֵֵֵַַַָּכיצד?
נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאׁשר
חּוץ לצאת הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָונעׂשה

ׁשכינה dnipte)למחנה ycwnay 'l`xyi zxfr'n)וׁשּלא ְְְֲִֵֶַָֹ
הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹלאכל
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֹומר:
הּטמאה. מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻּבקרבתֹו

âטבת י"ח רביעי âיום
.è÷ äùò úåöî

― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז

אתּֿכלּֿבׂשרֹו" ּבּמים "ורחץ יתעּלה: fh)אמרֹו ,eh `xwie), ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
ּבּקּבלה rxevn)ּובא zyxt `xtq)ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים : ְִֶַַַָָָָָ

נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ּבהם ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָעֹולה
(oirnn)מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ

ze`eewn)זֹו zekld)הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
"ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיטהר

bi)חּיים" ,my)מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתעּטף
לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו
לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻטבילה

ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיּתכן
zen)ספרא ixg` zyxt)מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

(mrh `ll ,`ed jexa yecwd)אל יבא ואחר לֹומר: ְְֶַַַַָֹּתלמּוד
הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ― ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמחנה
להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּבארּתי
ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא זה ודין ― ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעׂשהּֿכ
יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻטבילה

ׁשכינה miptle)למחנה ycwnd ziaay l`xyi zxfrn)איזה ְְֲִֵֵֶַָ
האמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― dxezd")זמן xtq") ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָ

טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ְְֳִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּכלֿמי
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד dliahd)ׁשלמה meia ynyd rwyzy). ְְֲִִֵֶַַָ

ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻוכן
אמרּו הּמים. ּבׁשטח c:)נֹוגע oiaexir)― "ּכלּֿבׂשרֹו : ְְְִֵֶַַַָָָָ

נתּב הּנה הּמים". ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ל,ׁשּלא אר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות והיא ― זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמצוה

יֹום טבּול ודיני החציצה aixrdודיני `l oiicre lahy df) ְְְֲִִִֵֵַָ
(eyny Ð drwy Ðמקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְְִִֶֶֶֶַָָֹ

יֹום. טבּול ְְֶֶַּובמּסכת

âטבת י"ט חמישי âיום
.è÷ äùò úåöî

הקודם. ביום לעיל נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

âטבת כ' שישי âיום
.è÷ äùò úåöî

רביעי. ביום לעיל נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

âטבת כ"א קודש âשבת
.è÷ äùò úåöî

יום חמישי ־שבת ־קודש י "ט ־כ "א טבת 
רביעי. ביום לעיל נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

$

בני ישואל "משרלים לכרכבים", כי בצבא השמים גרפא יש לכרכבים מעלה לגבי 
שמש ריוח, כי בשמש ריוח כתיב: "רחפוה הלבנה רברשה החמה", ראילר הכרכבים 

קיימים לעד, רכמר-כן בני ישואל
משיחת כ"ג טבת, ה'תשי"ט

 ספו המצררת 
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lÎhkקפד wxt l`wfgi - mi`iap

èë-÷øô ìà÷æçéàë

àë(ô) :ýåýé éðà-ék eòãéå íëBúa ät-ïBçút ïzà Eìe ìàøNé úéáì ïø÷ çéîöà àeää íBia©´©À©§¦³©¤Æ¤Æ§¥´¦§¨¥½§²¤¥¬¦§«¤−§¨®§¨§−¦£¦¬§¨«

ì-÷øô ìà÷æçéä-à

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåá:íBiì dä eìéìéä ýåýé éðãà øîà äk zøîàå àápä íãà-ïa ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¨¥Æ§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®¥¦−¨¬©«
â:äéäé íéBb úò ïðò íBé ýåýéì íBé áBø÷å íBé áBø÷-ékãLeëa äìçìç äúéäå íéøöîa áøç äàáe ¦«¨´½§¨¬−©«¨®´¨½̈¥¬¦−¦«§¤«¨¨¬¤Æ¤Æ§¦§©½¦§¨§¨³©§¨¨Æ§½

:äéúãBñé eñøäðå dðBîä eç÷ìå íéøöîa ììç ìôðaäõøà éðáe áeëå áøòä-ìëå ãeìå èeôe Lek ¦§¬Ÿ¨−̈§¦§¨®¦§¨§´£½̈§¤¤§−§Ÿ¤«¨´³§Æ§¨¨¤´¤§½§¥−¤´¤
(ô) :eìté áøça ízà úéøaä©§¦®¦−̈©¤¬¤¦«Ÿ

i"yx
(‡Î).ïø÷ çéîöà àåää íåéá מצאתי ולא שמעתי לא

במפלת  ישראל של קרנם צמח הוא מה זה מקרא פי'
מפלת  לפני שנים שמונה גלו ישראל שהרי מצרים
של  פרשה על מוסב ההוא ביום אני ואומר מצרים.
ואותו  מצרים את אקבץ שנה ארבעים מקץ מעלה
בדניאל  ומצינו בלשאצר שמלך בשנה כלה חשבון
ונגזרה  להתחזק פרס מלכי התחילו שנה שבאותה

בב  על שנאמרמפלה ז)ל לבלשאצר (דניאל  חדא בשנת
בבל היא כאריה קדמיתא וגו' חזה חלם (שם)דניאל

חיוה (שם)וכתיב וארו וגו' גפה מריטו די עד הוית חזה
לה  אמרין וכן וכתיב פרס היא לדוב דמיא תנינא אוחרי
ומלכות  המלוכה תפשי כלומר שגיא, בשר אכולי קומי
יבנה  הוא בכורש שנאמר לישראל קרן צמיחת היא פרס

ישלח וגלותי מ"ה)עירי שנה (ישעיה שארבעים ומניין

ביד  ניתנה מצרים הפרק באותו כלו מצרי' של
זו  נבוא' שנאמר' בשנה לנבוכדנצר בכ"ז נבוכדנצר
צא  ושבע ששים הרי שנה ארבעים הוסיף ליחזקאל
לאויל  ושלש ועשרים לנבוכדנצר וחמש ארבעים מהם
עלתה  מהם אחת ושנה מגילה במסכת כדאמרינן מרודך

היו: מקוטעו' שנים התם כדאמרינן ולזה ïúàלזה êìå
.íëåúá äô ïåçúô כשיראו פה פתחון יהא יחזקאל לך

מתקיימת: נבואתך
(·).ää אותן על לבוא העתיד ליום הה אהה כמו

íéåâ.(‚)העכו"ם: úò:עממיא תבר äúéäå(„)עידן
.ùåëá äìçìç יחרדו מצרים מפלת כשישמעו רעד ל'

עליהם: בבל מלך יעלה פן áøòä.(‰)לנפשם ìëå ת"י
גרנסי"אה  מצרים ערובת העורבים כל סומכוותא וכל

úéøáä.בלע"ז: õøà:לה לעזור למצרים ברית כורתי

cec zcevn
(‡Î).‡Â‰‰ ÌÂÈ·ארבעים מקץ למעלה שאמר  מה על  מוסב

ממשלה קרן אצמיח  ההוא  ביום ואמר מצרים את אקבץ שנה
נ"נ כי  בלשצר מלוך  בשנת  נשלמו שנה  מ ' כי ישראל  לבית
נשארו א"כ  מצרים את  כבש  למלכו ובנ"ז שנה מ "ה מלך 
אלא שנים כ "ג  מלך בנו מרודך  אויל  שנים , ח"י משנותיו
עלתה הראשונה השנה  כי אביו במלכות אחת שנה שנבלע 

חדא בשנת כמ "ש פרס נצחון נבואת לדניאל נאמרה  ואז בלשאצר ומלך  מרודך אויל  שמת ביום  שנה  מ ' נשלמו הרי ולזה  לזה
לדוב דמיא וכו ' וארו וכו' ז)לבלשאצר  כי(דניאל ישראל  לבית קרן צמיחת היתה בבל על פרס ביאת  ונבואת יאמר  פרס ועל 

בבל: יד  מתחת חפשי יצאו פרס נצחון ‡˙Ô.ע"י ÍÏÂבראותם לך  ישמעו אז  כי מלבך  גם להוכיחם פיך לפתוח  תוכל  אז ר"ל 
מתקיימת: במאמרו:ÂÚ„ÈÂ.שנבואתך נאמן ה ' שאני ידעו ואז 

(·).ÂÏÈÏ‰: הפורעניות יום  הוא ההוא היום על  אהה ואמרו  יללה  Ï‰'.(‚)עשו ÌÂÈ ·Â¯˜Âמעמו לה' הוא הקרוב  היום  ר"ל 
במקרה : ולא הפורעניות  ÔÚ.תבא ÌÂÈ: בעבים השמים נתקדרו כאילו חושך  יום Á¯·.(„)ר"ל  ‰‡·Â:בבל מלך  È‰Â˙‰של 

.'Â‚Â: עליהם לבוא גם הוא נכון כי  יראו כי  על  בכוש חלחלה תהיה במצרים רב  חלל  יפיל בעת  ‰ÂÓ‰.ר"ל  ÂÁ˜ÏÂמוסב
נהרסים : יהיו  חומותיה ויסודות  בשבי עמה המון את ויקחו במצרים חלל יפול  בעת  חלחלה תהיה בכוש לומר ÏÎÂ(‰)למעלה 

.·¯Ú‰:בתוכן אשר כוכבים העובדי  Â‚Â'.תערובות È·Â:עמהם ברית כריתת להם  שהיה  הארצות  בחרב‡˙Ì.בני יפלו כולם
להם: ודומה מצרים עם 

oeiv zcevn
(‡Î).Ô¯˜הקרנים בעלי כי על  קרן בשם הממשלה את  כינה 

מי: עם  בהלחמם  בהן יתחזקו
(·).ÂÏÈÏÈ‰:יללה לשון‰‰.מלשון והוא אהה כמו הוא

יללה : ורעדה :ÏÁÏÁ‰.(„)צעקת מל '‰Ú¯·.(‰)רתת 
תערובות:

 נביאים 

fiÎfh wxt minid ixac - miaezk

æè-÷øô à íéîéä éøáãîâî-

îäeö øLà ýåýé úøBúa áeúkä-ìëìe áøòìå ø÷aì ãéîz äìòä çaæî-ìò ýåýéì úBìò úBìòäì§«©£ÁŸ¸©¹̈©¦§©¯¨Ÿ¨²¨¦−©´Ÿ¤§¨¨®¤§¨©¨Æ§©´§½̈£¤¬¦−̈
:ìàøNé-ìòàîíìBòì ék ýåýéì úBãäì úBîLa eáwð øLà íéøeøaä øàLe ïeúeãéå ïîéä íänòå ©¦§¨¥«§¦¨¤Æ¥¨´¦«½§¨Æ©§¦½£¤¬¦§−§¥®§ŸÆ©«½̈¦¬§−̈

:Bcñçáî:øòMì ïeúeãé éðáe íéýìàä øéL éìëe íéòéîLîì íézìöîe úBøööç ïeúeãéå ïîéä íänòå ©§«§¦¨¤Á¥¨̧¦«¹£Ÿ§³§¦§©Æ¦Æ§©§¦¦½§¥−¦´¨¡Ÿ¦®§¥¬§−©¨«©
âî(ô) :Búéa-úà Cøáì ãéåc áqiå Búéáì Léà íòä-ìë eëìiå©¥§¬¨¨−̈¦´§¥®©¦¬Ÿ¨¦−§¨¥¬¤¥«

æé-÷øô à íéîéä éøáãä-à

àïBøàå íéæøàä úéáa áLBé éëðà äpä àéápä ïúð-ìà ãéåc øîàiå Búéáa ãéåc áLé øLàk éäéå©§¦¾©£¤²¨©¬¨¦−§¥®©¸Ÿ¤¨¦¹¤¨¨´©¨¦À¦¥̧¨Ÿ¦³¥Æ§¥´¨«£¨¦½©£¬
:úBòéøé úçz ýåýé-úéøaá(ñ) :Cnò íéýìàä ék äNò Eááìa øLà ìk ãéåc-ìà ïúð øîàiåâéäéå §¦§−̈©¬©§¦«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¨¦½²Ÿ£¤¬¦«§¨§−£¥®¦¬¨¡Ÿ¦−¦¨«©«§¦−

:øîàì ïúð-ìà íéýìà-øác éäéå àeää äìélaãäzà àì ýåýé øîà äk écáò ãéåc-ìà zøîàå Cì ©©´§¨©®©§¦Æ§©¡Ÿ¦½¤¨−̈¥«Ÿ¥³§¨©§¨Æ¤¨¦´©§¦½−Ÿ¨©´§¨®¬Ÿ©¨²
ì úéaä él-äðáz:úáLääfä íBiä ãò ìàøNé-úà éúéìòä øLà íBiä-ïî úéáa ézáLé àì ék ¦§¤¦¬©©−¦¨¨«¤¦´³Ÿ¨©Æ§¦Æ§©½¦¦©À£¤³¤¡¥Æ¦Æ¤¦§¨¥½©−©´©¤®

:ïkLnîe ìäà-ìà ìäàî äéäàå̈«¤§¤²¥¬Ÿ¤¤−Ÿ¤¦¦§¨«

i"yx
(‡Ó).íéøåøáä øàùå:המובחרים.úåîùá åá÷ð øùà

בשעת  המזבח לפני לשורר בשם קרויים גדולים אנשים
הקרבנות: øòùì.(Ó·)הקרבת ïåúåãé éðáå כמו

שמו  דוד בית למלכות הארבעים ובשנת לשוערים
לידותון  כ"ה) (לקמן כדכתיב למשוררים ראש אותם
הודות  על הנביא אביהם ידי על ששה וגו' ידותון בני

לה': והלל
(‡).ãéåã áùé øùàë éäéå הניח וה' כתיב ז') (בש"ב

היריעה  בתוך יושב האלהים וארון וגו' מסביב לו
דוד, לו נטה אשר האהל בתוך הימנה למעלה כדכתיב
אויביכם  מכל לכם והניח בו קיים הקב"ה דוד: אמר

בסמוך  שכתוב מה לעשות עלי מוטל אנכי וגם מסביב
שם  שמו לשכן בו אלהיכם ה' יבחר אשר המקום והיה

משכן: לו אעשה åâå'.(‚)כלומר àåää äìéìá éäéå
הזה  האדם הנביא לנתן הקב"ה לו אמר במדרש מפורש
שלא  עד לו ואמור צא הוא, נדרן אליו שולח שאני
האדם  ד"א לשבתי, הבית תבנה אתה לא לבנותו ישבע
שישכור  קודם לו אמור לך הוא זריז אצלו שולחך שאני

ïëùîîå.(‰)פועלים: ìäà ìà ìäàî äéäàå כלומר
משכן  אל וממשכן אוהל אל מאוהל מתהלך ואהיה
גב  על ואף לגבעון ומנוב לנוב ומשילה לשילה מגלגל

ל  וממשכן אוהל אל מאוהל מטלטל משכן:שהייתי

cec zcevn
(Ó).˙ÂÏÚ‰Ï:התמידין את שמה  יעלו ‰Â˙Î·.שהם  ÏÎÏÂ:המוספין ÂÎÂ'.(Ó‡)המה יעמדו‡˘¯ ומי מי בשמות פרשם אשר

המשכן: Â„ÒÁ.לפני  ÌÏÂÚÏ ÈÎ: זה על  לו להודות וכו ':Ì‰ÓÚÂ.(Ó·)ומהראוי  חצוצרות  היו וידותון הימן  עם ÌÈÚÈÓ˘ÓÏ.ר"ל 
גדול : קול  משמיעים  להיות ˘È¯.העשויים  ÈÏÎÂ:האלהים משכן לפני בהם לשורר העשויים שיר כלי ממוניםÚ˘Ï¯.ושאר היו 

המשכן: שער „Â„.(Ó‚)לשמור ·ÒÈÂ:הארון אוהל פני ·Â˙È.מאת ˙‡ Í¯·Ï:'ה בשם  העם את שבירך  כדרך
(‡).Â˙È··:מעלתו לפי לו  הראוי  בבית  ‰‡¯ÌÈÊ.ר"ל  ˙È··: ארזים בתקרת ÂÚÈ¯È˙.מסוכך ˙Á˙למעלה האמור האוהל  הוא

לארון: הראויה הבית היא  זו  וכי ·Í··Ï.(·)וכאומר ¯˘‡ ÏÎ: חפצך עשה לה ' בית לבנות  חפצך  אם  Ï‡(‰)כאומר  ÈÎ
.È˙·˘È:לי תבנה לא אתה וכן  בבית ישבתי  לא  הנה  עד  הנה ר"ל וכו', ישבתי לא  Ï‰Â‡Ó.אשר  ‰È‰‡Â מאוהל מתהלך  הייתי

וכו': נוב  אוהל אל  החסרון:ÔÎ˘ÓÓÂ.שילה יובן  ומעצמו קצר מקר ' והוא משכן  אל  וממשכן אמר  ÂÎÂ'.כאילו ¯˘‡ ÏÎ· בכל
שבנין תדע מזה  הנה וכאומר וכו ' עמי את לרעות צויתיו אשר  מהשופטים  אח ' אל דברתי וכי וכו' התהלכתי אשר  המקומות

מאז: עליה צויתי לא ולזה  לה, ראויים  כולם  ואין שיבנהו למי היא שמורה הבית 
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קפה

lÎhk wxt l`wfgi - mi`iap

èë-÷øô ìà÷æçéàë

àë(ô) :ýåýé éðà-ék eòãéå íëBúa ät-ïBçút ïzà Eìe ìàøNé úéáì ïø÷ çéîöà àeää íBia©´©À©§¦³©¤Æ¤Æ§¥´¦§¨¥½§²¤¥¬¦§«¤−§¨®§¨§−¦£¦¬§¨«

ì-÷øô ìà÷æçéä-à

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåá:íBiì dä eìéìéä ýåýé éðãà øîà äk zøîàå àápä íãà-ïa ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¨¥Æ§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®¥¦−¨¬©«
â:äéäé íéBb úò ïðò íBé ýåýéì íBé áBø÷å íBé áBø÷-ékãLeëa äìçìç äúéäå íéøöîa áøç äàáe ¦«¨´½§¨¬−©«¨®´¨½̈¥¬¦−¦«§¤«¨¨¬¤Æ¤Æ§¦§©½¦§¨§¨³©§¨¨Æ§½

:äéúãBñé eñøäðå dðBîä eç÷ìå íéøöîa ììç ìôðaäõøà éðáe áeëå áøòä-ìëå ãeìå èeôe Lek ¦§¬Ÿ¨−̈§¦§¨®¦§¨§´£½̈§¤¤§−§Ÿ¤«¨´³§Æ§¨¨¤´¤§½§¥−¤´¤
(ô) :eìté áøça ízà úéøaä©§¦®¦−̈©¤¬¤¦«Ÿ

i"yx
(‡Î).ïø÷ çéîöà àåää íåéá מצאתי ולא שמעתי לא

במפלת  ישראל של קרנם צמח הוא מה זה מקרא פי'
מפלת  לפני שנים שמונה גלו ישראל שהרי מצרים
של  פרשה על מוסב ההוא ביום אני ואומר מצרים.
ואותו  מצרים את אקבץ שנה ארבעים מקץ מעלה
בדניאל  ומצינו בלשאצר שמלך בשנה כלה חשבון
ונגזרה  להתחזק פרס מלכי התחילו שנה שבאותה

בב  על שנאמרמפלה ז)ל לבלשאצר (דניאל  חדא בשנת
בבל היא כאריה קדמיתא וגו' חזה חלם (שם)דניאל

חיוה (שם)וכתיב וארו וגו' גפה מריטו די עד הוית חזה
לה  אמרין וכן וכתיב פרס היא לדוב דמיא תנינא אוחרי
ומלכות  המלוכה תפשי כלומר שגיא, בשר אכולי קומי
יבנה  הוא בכורש שנאמר לישראל קרן צמיחת היא פרס

ישלח וגלותי מ"ה)עירי שנה (ישעיה שארבעים ומניין

ביד  ניתנה מצרים הפרק באותו כלו מצרי' של
זו  נבוא' שנאמר' בשנה לנבוכדנצר בכ"ז נבוכדנצר
צא  ושבע ששים הרי שנה ארבעים הוסיף ליחזקאל
לאויל  ושלש ועשרים לנבוכדנצר וחמש ארבעים מהם
עלתה  מהם אחת ושנה מגילה במסכת כדאמרינן מרודך

היו: מקוטעו' שנים התם כדאמרינן ולזה ïúàלזה êìå
.íëåúá äô ïåçúô כשיראו פה פתחון יהא יחזקאל לך

מתקיימת: נבואתך
(·).ää אותן על לבוא העתיד ליום הה אהה כמו

íéåâ.(‚)העכו"ם: úò:עממיא תבר äúéäå(„)עידן
.ùåëá äìçìç יחרדו מצרים מפלת כשישמעו רעד ל'

עליהם: בבל מלך יעלה פן áøòä.(‰)לנפשם ìëå ת"י
גרנסי"אה  מצרים ערובת העורבים כל סומכוותא וכל

úéøáä.בלע"ז: õøà:לה לעזור למצרים ברית כורתי

cec zcevn
(‡Î).‡Â‰‰ ÌÂÈ·ארבעים מקץ למעלה שאמר  מה על  מוסב

ממשלה קרן אצמיח  ההוא  ביום ואמר מצרים את אקבץ שנה
נ"נ כי  בלשצר מלוך  בשנת  נשלמו שנה  מ ' כי ישראל  לבית
נשארו א"כ  מצרים את  כבש  למלכו ובנ"ז שנה מ "ה מלך 
אלא שנים כ "ג  מלך בנו מרודך  אויל  שנים , ח"י משנותיו
עלתה הראשונה השנה  כי אביו במלכות אחת שנה שנבלע 

חדא בשנת כמ "ש פרס נצחון נבואת לדניאל נאמרה  ואז בלשאצר ומלך  מרודך אויל  שמת ביום  שנה  מ ' נשלמו הרי ולזה  לזה
לדוב דמיא וכו ' וארו וכו' ז)לבלשאצר  כי(דניאל ישראל  לבית קרן צמיחת היתה בבל על פרס ביאת  ונבואת יאמר  פרס ועל 

בבל: יד  מתחת חפשי יצאו פרס נצחון ‡˙Ô.ע"י ÍÏÂבראותם לך  ישמעו אז  כי מלבך  גם להוכיחם פיך לפתוח  תוכל  אז ר"ל 
מתקיימת: במאמרו:ÂÚ„ÈÂ.שנבואתך נאמן ה ' שאני ידעו ואז 

(·).ÂÏÈÏ‰: הפורעניות יום  הוא ההוא היום על  אהה ואמרו  יללה  Ï‰'.(‚)עשו ÌÂÈ ·Â¯˜Âמעמו לה' הוא הקרוב  היום  ר"ל 
במקרה : ולא הפורעניות  ÔÚ.תבא ÌÂÈ: בעבים השמים נתקדרו כאילו חושך  יום Á¯·.(„)ר"ל  ‰‡·Â:בבל מלך  È‰Â˙‰של 

.'Â‚Â: עליהם לבוא גם הוא נכון כי  יראו כי  על  בכוש חלחלה תהיה במצרים רב  חלל  יפיל בעת  ‰ÂÓ‰.ר"ל  ÂÁ˜ÏÂמוסב
נהרסים : יהיו  חומותיה ויסודות  בשבי עמה המון את ויקחו במצרים חלל יפול  בעת  חלחלה תהיה בכוש לומר ÏÎÂ(‰)למעלה 

.·¯Ú‰:בתוכן אשר כוכבים העובדי  Â‚Â'.תערובות È·Â:עמהם ברית כריתת להם  שהיה  הארצות  בחרב‡˙Ì.בני יפלו כולם
להם: ודומה מצרים עם 

oeiv zcevn
(‡Î).Ô¯˜הקרנים בעלי כי על  קרן בשם הממשלה את  כינה 

מי: עם  בהלחמם  בהן יתחזקו
(·).ÂÏÈÏÈ‰:יללה לשון‰‰.מלשון והוא אהה כמו הוא

יללה : ורעדה :ÏÁÏÁ‰.(„)צעקת מל '‰Ú¯·.(‰)רתת 
תערובות:

fiÎfh wxt minid ixac - miaezk

æè-÷øô à íéîéä éøáãîâî-

îäeö øLà ýåýé úøBúa áeúkä-ìëìe áøòìå ø÷aì ãéîz äìòä çaæî-ìò ýåýéì úBìò úBìòäì§«©£ÁŸ¸©¹̈©¦§©¯¨Ÿ¨²¨¦−©´Ÿ¤§¨¨®¤§¨©¨Æ§©´§½̈£¤¬¦−̈
:ìàøNé-ìòàîíìBòì ék ýåýéì úBãäì úBîLa eáwð øLà íéøeøaä øàLe ïeúeãéå ïîéä íänòå ©¦§¨¥«§¦¨¤Æ¥¨´¦«½§¨Æ©§¦½£¤¬¦§−§¥®§ŸÆ©«½̈¦¬§−̈

:Bcñçáî:øòMì ïeúeãé éðáe íéýìàä øéL éìëe íéòéîLîì íézìöîe úBøööç ïeúeãéå ïîéä íänòå ©§«§¦¨¤Á¥¨̧¦«¹£Ÿ§³§¦§©Æ¦Æ§©§¦¦½§¥−¦´¨¡Ÿ¦®§¥¬§−©¨«©
âî(ô) :Búéa-úà Cøáì ãéåc áqiå Búéáì Léà íòä-ìë eëìiå©¥§¬¨¨−̈¦´§¥®©¦¬Ÿ¨¦−§¨¥¬¤¥«

æé-÷øô à íéîéä éøáãä-à

àïBøàå íéæøàä úéáa áLBé éëðà äpä àéápä ïúð-ìà ãéåc øîàiå Búéáa ãéåc áLé øLàk éäéå©§¦¾©£¤²¨©¬¨¦−§¥®©¸Ÿ¤¨¦¹¤¨¨´©¨¦À¦¥̧¨Ÿ¦³¥Æ§¥´¨«£¨¦½©£¬
:úBòéøé úçz ýåýé-úéøaá(ñ) :Cnò íéýìàä ék äNò Eááìa øLà ìk ãéåc-ìà ïúð øîàiåâéäéå §¦§−̈©¬©§¦«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¨¦½²Ÿ£¤¬¦«§¨§−£¥®¦¬¨¡Ÿ¦−¦¨«©«§¦−

:øîàì ïúð-ìà íéýìà-øác éäéå àeää äìélaãäzà àì ýåýé øîà äk écáò ãéåc-ìà zøîàå Cì ©©´§¨©®©§¦Æ§©¡Ÿ¦½¤¨−̈¥«Ÿ¥³§¨©§¨Æ¤¨¦´©§¦½−Ÿ¨©´§¨®¬Ÿ©¨²
ì úéaä él-äðáz:úáLääfä íBiä ãò ìàøNé-úà éúéìòä øLà íBiä-ïî úéáa ézáLé àì ék ¦§¤¦¬©©−¦¨¨«¤¦´³Ÿ¨©Æ§¦Æ§©½¦¦©À£¤³¤¡¥Æ¦Æ¤¦§¨¥½©−©´©¤®

:ïkLnîe ìäà-ìà ìäàî äéäàå̈«¤§¤²¥¬Ÿ¤¤−Ÿ¤¦¦§¨«

i"yx
(‡Ó).íéøåøáä øàùå:המובחרים.úåîùá åá÷ð øùà

בשעת  המזבח לפני לשורר בשם קרויים גדולים אנשים
הקרבנות: øòùì.(Ó·)הקרבת ïåúåãé éðáå כמו

שמו  דוד בית למלכות הארבעים ובשנת לשוערים
לידותון  כ"ה) (לקמן כדכתיב למשוררים ראש אותם
הודות  על הנביא אביהם ידי על ששה וגו' ידותון בני

לה': והלל
(‡).ãéåã áùé øùàë éäéå הניח וה' כתיב ז') (בש"ב

היריעה  בתוך יושב האלהים וארון וגו' מסביב לו
דוד, לו נטה אשר האהל בתוך הימנה למעלה כדכתיב
אויביכם  מכל לכם והניח בו קיים הקב"ה דוד: אמר

בסמוך  שכתוב מה לעשות עלי מוטל אנכי וגם מסביב
שם  שמו לשכן בו אלהיכם ה' יבחר אשר המקום והיה

משכן: לו אעשה åâå'.(‚)כלומר àåää äìéìá éäéå
הזה  האדם הנביא לנתן הקב"ה לו אמר במדרש מפורש
שלא  עד לו ואמור צא הוא, נדרן אליו שולח שאני
האדם  ד"א לשבתי, הבית תבנה אתה לא לבנותו ישבע
שישכור  קודם לו אמור לך הוא זריז אצלו שולחך שאני

ïëùîîå.(‰)פועלים: ìäà ìà ìäàî äéäàå כלומר
משכן  אל וממשכן אוהל אל מאוהל מתהלך ואהיה
גב  על ואף לגבעון ומנוב לנוב ומשילה לשילה מגלגל

ל  וממשכן אוהל אל מאוהל מטלטל משכן:שהייתי

cec zcevn
(Ó).˙ÂÏÚ‰Ï:התמידין את שמה  יעלו ‰Â˙Î·.שהם  ÏÎÏÂ:המוספין ÂÎÂ'.(Ó‡)המה יעמדו‡˘¯ ומי מי בשמות פרשם אשר

המשכן: Â„ÒÁ.לפני  ÌÏÂÚÏ ÈÎ: זה על  לו להודות וכו ':Ì‰ÓÚÂ.(Ó·)ומהראוי  חצוצרות  היו וידותון הימן  עם ÌÈÚÈÓ˘ÓÏ.ר"ל 
גדול : קול  משמיעים  להיות ˘È¯.העשויים  ÈÏÎÂ:האלהים משכן לפני בהם לשורר העשויים שיר כלי ממוניםÚ˘Ï¯.ושאר היו 

המשכן: שער „Â„.(Ó‚)לשמור ·ÒÈÂ:הארון אוהל פני ·Â˙È.מאת ˙‡ Í¯·Ï:'ה בשם  העם את שבירך  כדרך
(‡).Â˙È··:מעלתו לפי לו  הראוי  בבית  ‰‡¯ÌÈÊ.ר"ל  ˙È··: ארזים בתקרת ÂÚÈ¯È˙.מסוכך ˙Á˙למעלה האמור האוהל  הוא

לארון: הראויה הבית היא  זו  וכי ·Í··Ï.(·)וכאומר ¯˘‡ ÏÎ: חפצך עשה לה ' בית לבנות  חפצך  אם  Ï‡(‰)כאומר  ÈÎ
.È˙·˘È:לי תבנה לא אתה וכן  בבית ישבתי  לא  הנה  עד  הנה ר"ל וכו', ישבתי לא  Ï‰Â‡Ó.אשר  ‰È‰‡Â מאוהל מתהלך  הייתי

וכו': נוב  אוהל אל  החסרון:ÔÎ˘ÓÓÂ.שילה יובן  ומעצמו קצר מקר ' והוא משכן  אל  וממשכן אמר  ÂÎÂ'.כאילו ¯˘‡ ÏÎ· בכל
שבנין תדע מזה  הנה וכאומר וכו ' עמי את לרעות צויתיו אשר  מהשופטים  אח ' אל דברתי וכי וכו' התהלכתי אשר  המקומות

מאז: עליה צויתי לא ולזה  לה, ראויים  כולם  ואין שיבנהו למי היא שמורה הבית 

 כתרבים 
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קפר

 186   ליתדהנ לןינ י נ 

gקפר dpyn xyr dray wxt zay zkqn

ÂäéeøwaL ïáàä,úìôBð dðéàå da ïéàìîî íà–da ïéàìîî;åàì íàå–da ïéàìîî ïéà.àéäL äøBîæ ¨¤¤¤©¥¨¦§©§¦¨§¥¨¤¤§©§¦¨§¦¨¥§©§¦¨§¨¤¦
çéôha äøeL÷–úaMa da ïéàìîî. §¨©¨¦©§©§¦¨©©¨

ÊïBlçä ÷÷t,øæòéìà éaøøîBà:éeìúå øeL÷ àeäL ïîæa–Ba ïé÷÷Bt;åàì íàå–Ba ïé÷÷Bt ïéà.íéîëçå §©©©©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¨§¨§¦§¦¨¥§¦©£¨¦
íéøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–Ba ïé÷÷Bt. §¦¥¨¥¨§¦

Áäæéçà úéa íäì LiL íéìkä ééeqk ìk–úaMa íéìhð.øîàéñBé éaø:íéøeîà íéøác äna?ééeqëa ¨¦¥©¥¦¤¥¨¤¥£¦¨¦¨¦©©¨¨©©¦¥©¤§¨¦£¦§¦¥
úBò÷øwä;íéìkä ééeqëa ìáà–úaMa íéìhð Ck ïéáe Ck ïéa. ©©§¨£¨§¦¥©¥¦¥¨¥¨¦¨¦©©¨

ee.diexway oa`d:äãéáëäì ïáà äá ïéðúåðå äôö àìà úáàåù äðéà äì÷ àéäù êåúîå ,íéî äá íéàìîîå äùáé úòìã.oi`lnn m`:äéåø÷áoa`d oi`e
.zltep:éìë äåä äéåø÷ä éôá äôé äå÷ãäù.e`l m`e:äúàùåðù ïáàì ñéñá úéùòðù ,äéåø÷ä úà íéìèìèî ïéàå íéðáà øàùë àéä éøä`idy dxenf

.githl dxeyw:éìë äøåîæ êäì àéåùã åá íéàìîî ïéòîä ïî åà øåáä ïî íéî åá ïéáàåùù ïè÷ êôì
ff.oelgd wwt:ïåìçä åá íéîúåñù øáã ìë øàù åà êñîå çåì ïåâë.ielze:õøàá øøâð åðéàù.ea oiwwet oi` e`l m`eàåäùë ò÷ø÷ éáâ ìò øøâð íàù

îåùéñåîë éæçéî ,åá íåúñì õøàä ìòî åè:úáùá éàøò ìäà ìò ïéôéñåî ïéà øæòéìà éáø øáñå ,ïéðáä ìò ó.jk oiae jk oiaøåù÷ åðéà ïéá øåù÷ ïéá
:íéîëçë äëìäå .úáùá éàøò ìäà ìò ïéôéñåî ïðáø éøáñã ,êëì ìåîúàî ïëåî äéäå ìéàåä ,åá ïé÷÷åô

gg.zerwxw iieqka mixen` mixac dnaìù éåñë ïåâë úåò÷ø÷ ééåñëáå ,äæéçà úéá åäì úéìã â"òà éøùã éâéìô àì ò"ë íéìë ééåñëáã øîà÷ àøîâá
.ïééîã úåò÷ø÷ë åàì øáñ øîå ,ïééîã úåò÷ø÷ë øáñ øî ,úåò÷ø÷ì íéøáåçîä íéìë ééåñëá éâéìô éë .äæéçà úéá åäì úéì éà øåñàã éâéìô àì ò"ë úåãå øåá

:ò÷ø÷ë àåä éøä ò÷ø÷ì øáåçîäù íéîëçë äëìäå

`xephxa yexit

âרראאששווןן âייווםם
ו ה נ ש מ ר ו א ב

והוא  בטלטול המותר  לכלי  מחובר  בטלטול  האסור דבר  שאם ללמד, באה משנתנו
בשבת. לטלטלו  מותר לו, טפל

äéeøwaL ïáàä לשאוב שהתקינוה יבשה, בדלעת הנמצאת האבן  – ÈÆÆÆÇÅÈ
בה בה נתנו המים פני על וצפה קלה שהיא ומתוך הבור , מן מים

להכבידה, daאבן ïéàìîî íà,מים בקירויה –úìôBð dðéàå ÄÀÇÀÄÈÀÅÈÆÆ
הקירויה, בתוך  היטב היא שמהודקת ממנה, נופלת אינה והאבן –

da ïéàìîî;הקירויה אגב בטלה שהאבן  בשבת, מים –åàì íàå ÀÇÀÄÈÀÄÈ
ממנה, נופלת והיא בקירויה, היטב מהודקת אינה האבן  אם –ïéàÅ

da ïéàìîîכשאר היא שהאבן מים, בקירויה למלא בשבת אסור  – ÀÇÀÄÈ
האבן  נפלה ואפילו האבן , אגב הקירויה את לטלטל ואסור  אבנים

לאבן בסיס שנעשתה לפי בה, למלא אסור  –äøBîæ((ררשש""יי))..בשבת, ÀÈ
גפן, של çéôhaארוכה äøeL÷ àéäLדלי כעין חרס – של  קטן  ÆÄÀÈÇÈÄÇ

המעיין, מן או הבור  מן  מים בו  úaMaששואבים da ïéàìîî מ ותר– ÀÇÀÄÈÇÇÈ
שהיא  לפי בטפיח, מים חבל) ידי על  (כמו זו זמורה ידי  על  למלא

מוקצה. תורת עליה ואין  הטפיח, מן כחלק נחשבת

ז ה נ ש מ ר ו א ב

עראי, אוהל בשבת עושין  אין לפיכך בונה. משום חייב קבוע, אוהל בשבת העושה
להוסיף  ברם, קבוע. אוהל  יעשה שמא גזירה מחיצות, ארבע על  מחצלת לפרוס כגון 
השבת, מלפני  הכתלים על פרוסה מחצלת שהיתה כגון  בשבת, עראי  אוהל על 
שבמשנתנו, התנאים בזה נחלקו בשבת, כולה את למתוח ובאים אויר, בה ונשאר 
לומר  צריך  ואין  טוב, ביום אפילו עראי  אוהל על מוסיפים אין סובר : אליעזר שרבי 
ביום  לומר צריך  ואין  בשבת עראי אוהל  על מוסיפים סוברים: וחכמים בשבת;

fk)טוב ,ak zay 'ld m"anx ;a ,ckw zay ,`xnb).

ïBlçä ÷÷t לא בימיהם שכן החלון , את בו  לסתום העשוי  לוח – ÀÇÇÇ
לסתום  כדי  בו  וכיוצא עץ בלוח משתמשים והיו  בחלונות, שמשות היו 

הצורך, בשעת החלון  ÷øeLאת àeäL ïîæa :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÆÈ
בחלון, קשור שהפקק –éeìúå,בארץ נגרר שאינו  באויר , –ïé÷÷Bt ÀÈÀÄ

Ba.בשבת החלון את בו סותמים –åàì íàå או קשור, אינו  אם – ÀÄÈ
בארץ שנגרר  אלא קשור, שהוא פי על אף תלוי ïéàÅ((ההממאאיירריי)),,שאינו

Ba ïé÷÷Btרבי וסובר הבניין, על  כמוסיף שנראה לפי בשבת, – ÀÄ
לעיל שבארנו  כמו  בשבת, עראי אוהל על מוסיפין אין  אליעזר:

למשנתנו). Ck(בהקדמה ïéáe Ck ïéa :íéøîBà íéîëçå בין – ÇÂÈÄÀÄÅÈÅÈ
קשור, שאינו בין  Baקשור ïé÷÷Bt מערב מוכן  והיה הואיל בשבת, – ÀÄ

בשבת. עראי  אוהל על מוסיפים חכמים: שסוברים לכך , dkldeשבת
.minkgk

âששנניי âייווםם
ח ה נ ש מ ר ו א ב

וכדומה. בורות כיסויי  או כלים כיסויי בטלטול דנה זו  משנה

äæéçà úéa íäì LiL íéìkä ééeqk ìk, בו לאוחזם –íéìhð ÈÄÅÇÅÄÆÅÈÆÅÂÄÈÄÈÄ
úaMa תורת אחיזה, בית להם ויש שהואיל  בשבת, לטלטלם מותר – ÇÇÈ

עליהם. íéøeîàכלים íéøác äna :éñBé éaø øîà שאין – ÈÇÇÄÅÇÆÀÈÄÂÄ
אחיזה? בית להם יש  כן אם אלא כיסויים ééeqëaÀÄÅמטלטלים

úBò÷øwä,הבורות כיסויי כגון  –Ck ïéa ,íéìkä ééeqëa ìáà ÇÇÀÈÂÈÀÄÅÇÅÄÅÈ
Ck ïéáe,אחיזה בית להם שאין בין  אחיזה בית להם שיש  בין – ÅÈ

úaMa íéìhð מודים הכל ממש , כלים שבכיסויי  מבואר, בגמרא – ÄÈÄÇÇÈ
שדינם  אחיזה, בית להם שאין פי  על  אף בשבת, לטלטלם שמותר 

שאם  מודים הכל בורות, כסויי כגון קרקעות, ובכיסויי  כלים; כדין 
עשויים  כאילו שנראים לפי בשבת, לטלטלם אסור  אחיזה בית להם אין 

וחכמים  יוסי  רבי  נחלקו לא כבונה. זה והרי  הבור את בהם לסתום
בארץ  הטמונה חבית כגון  לקרקע, המחוברים כלים בכיסויי  אלא

אחיזה  בית להם אין  ואם כקרקע דינם חכמים שלדעת בזה, וכיוצא
לטלטלם  ומותר  ככלים הם הרי  יוסי, רבי ולדעת בשבת; לטלטלם אסור

אחיזה. בית להם כשאין  אף minkgk,בשבת dkld לקרקע שהמחובר
כקרקע הוא .((ררממבב""םם  ))הרי 
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¯ ˘ Ú ‰  Â Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡äàeáz ìLå ïáz ìL úBt÷ Lîçå òaøà elôà ïépôî,Løãnä úéa ìeha éðtîe íéçøBàä éðtî,àG ìáà §©¦£¦©§©§¨¥ª¤¤¤§¤§¨¦§¥¨§¦¦§¥¦¥©¦§¨£¨

øöBàä úà.äøBäè äîeøz ïépôî,éàîãe,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNòîe,ecôpL Lc÷äå éðL øNòîe,ñBîøzäå ¤¨¨§©¦§¨§¨§©©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥¥¦§¤§¥¤¦§§©ª§
Láiä,íéiðòì ìëàî àeäL éðtî;ìáhä úà àG ìáà,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòî àGå,øNòî úà àGå ©¨¥¦§¥¤©£¨¨£¦¦£¨¤©¤¤§©£¥¦¤¦§¨§¨§¤©£¥

ecôð àHL Lc÷äå éðL,óelä úà àGå,ìcøçä úà àGå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøóela øézî,ìëàî àeäL éðtî ¥¦§¤§¥¤¦§§¤©§¤©©§¨©¨¦§¤©§¦¥©¦©¦§¥¤©£©
ïéáøBò. §¦

gi`̀.oiptn:úáùã àçøéèì ïðéùééç àìå éøù äåöî øáãì à÷åãå ,äùøãä òåîùì íéãéîìú åà äãåòñá áñäì ïéçøåà íù áéùåäì ïîå÷îì êéøö íà
.ynge rax`:éîð àáåè åìéôà éòá éàã ,à÷åã åàì.xve`d z` `l la`éúà àîìã ,åúéò÷ø÷ì òéâéù ãò åìåë øöåàä úà øåîâé àìù ãáìáå øîåìë
:úåîåâ ééååùàì.dxedh dnexz oiptn:ïäëì àéæçã ïåéë ,äúåðôìå äìèìèì ìëåé äéì äéæç àìã ìàøùé åìéôàå.i`nceúà ïéìéëàî ïðúãë ,íééðòì éæçã

:äéì éæç éîð àúùä ,äéì éæçå éðò éåäå äéñëðì øé÷ôî äåä éòá éàå ,éàîã íééðòä.eznexz dlhpy oey`x xyrneäìèð àìå øùòî úîåøú åðîî äìèðù
,éøëá çøîúéù ãò äìåãâ äîåøúá áééç ïâãä ïéàù äîåøú úáåç äéìò äìç àì ïééãòã ,ïéìáùá øùòîä ç÷ìå éåì ïá íéã÷äù ïåâë ,äìåãâ äîåøú åðîî

:äìåãâ äîåøú äðîî åùéøôä àìù ô"òà äìéëàá øúåîå ,ãáìá øùòî úîåøú àìà ùéøôî åðéà ïéìáùá øùòîä ç÷ìå íéã÷äù äæåycwde ipy xyrne
.ectpy:íéìòá éáâ äåìî éåä ùîåçäå ïééåãô íäù àëäî ïðéòîùå ,ùîåçä úà åðúð àìå ïø÷ä úà åðúðå íéìòáä ïúåà åãôù.lahd z` `l la`åìéôàå

:áå÷ð åðéàù õéöòá òåøæä ïåâë ,ïðáøã ìáè.eznexz dlhp `ly oey`x xyrn z` `leéøëá äàåáúä äçøîúðù øçà øùòîä ç÷ìå éåì ïá íéã÷ä íà
ïåéëù ,ïàë øåîàä åúîåøú äìèð àìù ïåùàø øùòî ,åäæ äìåãâ äîåøú ùéøôä àìå øùòî úîåøú åðîî ùéøôäå ,äìåãâ äîåøú åðîî åùéøôäù íãå÷
øåñàå éåä ìáè äìåãâ äîåøú åðîî ùéøôä àìù ïîæ ìë øùòî úîåøú åðîî ùéøôîù ô"òà ïåùàø øùòîä ç÷åìùë ,äîåøúá äáééçúðå éøëá äçøîúðù

:úáùá åìèìèì.ectp `ly ycwde ipy xyrn `leäãôð éðù øùòî ïéàå ,óñë ìù úåàèåøâ ìò ù"òîä äãôù ïåâë ,äëìäë åãôð àì ìáà åãôðù ïåâë
áéúëã äøåö íäéìò ùéù úåòîá àìà(ã"é íéøáã)áéúëã ò÷ø÷á äãôð åðéà ùã÷äå .êãéá óñëä úøöå(æ"ë àø÷éå)ïúéðä øáã àåää íåéá êëøòä úà ïúðå

`xephxa yexit
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מותר  לבהמה או  לאדם לאכילה הראוי  דבר שכל פי  על  שאף ללמד , באה זו  משנה

לצורך אלא מותר אינו רבה, בטירחה כרוך הטלטול אם מקום מכל בשבת, לטלטלו

בשבת. לטלטלו אסור  לבהמה ולא לאדם לא לאכילה ראוי  שאינו  דבר ברם, מצווה.

ïépôî,בשבת –Lîçå òaøà elôà,הרבה אפילו כלומר –úBt÷ ÀÇÄÂÄÇÀÇÀÈÅË
äàeáz ìLå ïáz ìL,זה בפינוי  טורח שיש פי  על  אף –éðtî ÆÆÆÀÆÀÈÄÀÅ

íéçøBàä אורחים שם להושיב הקופות למקום צריך אדם אם – ÈÀÄ
úéaלסעודה, ìeha éðtîeLøãnä שיהא לפנותן שצריך  או – ÄÀÅÄÅÇÄÀÈ

ומשמיעת  תורה מלימוד יבטלו  ולא המדרש  בבית לתלמידים מקום

והתבואה, התבן  קופות את לפנות מותר  מצווה שלצורך כלומר הדרשה;
שבת; של לטירחה חוששים øöBàäואין  úà àG ìáàכלומר – ÂÈÆÈÈ

השוויית  לידי  יבוא שמא שחוששים לפי כולו , האוצר את יפנה שלא
החורש. תולדת שהיא שבקרקע, äøBäèהגומות äîeøz ïépôî– ÀÇÄÀÈÀÈ

טהורה, תרומה אפילו  ולפנות בשבת לטלטל לישראל  מותר כלומר,
טמאה  תרומה אבל  לכהן. היא ראויה שכן  לאכילה, לו ראויה שאינה

שהרי לכהן, אף לאכילה ראויה שאינה לפי  בשבת, לטלטלה אסור
בשריפה; עלéàîãeדינה החשוד הארץ מעם שנלקחה תבואה – ÀÇ

i`nc)המעשר  zkqnl dgizt oiir) שיעשרוה עד לאכלה שאסור  ,

לאכילה  ראויה שהיא לפי  בשבת לטלטלה מותר  מקום ומכל מספק,
ואף  דמאי"; העניים את "מאכילין א): ג, (דמאי ששנינו כמו לעניים,

עני ; ולהיות נכסיו  את להפקיר  הוא יכול שכן  היא, ראויה לעצמו 
Búîeøz äìhpL ïBLàø øNòîe,מעשר תרומת ממנו  שהופרשה – ÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ

ליטול הלוי שהקדים כגון  גדולה, תרומה ממנו הופרשה לא אם אף
שבכגון  בתרומה, התבואה שנתחייבה קודם היינו בשבלים, מעשרו  את

וכיון  א), ז , ברכות (עיין גדולה תרומה ממנו מלהפריש  הלוי פטור זה
בשבת; לטלטלו גם מותר לאכלו  Lc÷äåשמותר éðL øNòîeÇÂÅÅÄÀÆÀÅ

ecôpL ולהעלות בכסף שלו שני מעשר פירות לפדות אדם רשאי – ÆÄÀ
מקום, בכל לאכלם לו מותר  שניפדו  והפירות לירושלים, הכסף את

וכסף  לחולין, יוצא והוא בכסף, לפדותו אפשר לה' שהוקדש דבר  וכן
צריך הקדשו , או  שלו  שני מעשר הפודה ברם, הקדש. נעשה הפדיון 

שני במעשר  להשמיענו המשנה ובאה פדיונו ; דמי  על חומש  להוסיף
הבע  אותם שפדו  תוספת והקדש  ללא שפדאום פי  על  שאף לים,

ומותר, לאכילה, וראויים פדויים הם והרי מעכב, החומש  אין  החומש,

בשבת; לטלטלם Láiäאיפוא, ñBîøzäå לופינו "ס) קטנית מין – ÀÇËÀÇÈÅ
בשבת, לטלטלו מותר וקשה, מר שהוא פי  על  אף éðtîÄÀÅבלעז),

íéiðòì ìëàî àeäL:גורסים ויש  –.mifrl lk`n `edy iptnìáà ÆÇÂÈÈÂÄÄÂÈ
ìáhä úà àG שלא תבואה היינו  הטבל , את בשבת לטלטל אסור  – ÆÇÆÆ

ובגמרא  לכהן; אף באכילה שאסורה ומעשר , תרומה ממנה הופרשו 
נקוב, שאינו  בעציץ הזרוע כגון מדרבנן , טבל אפילו  àGåÀמבואר :

Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîבמעשר לומר  צורך  אין – ÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
הוא, גמור  טבל שהרי המעשר , תרומת ממנו  הופרשה שלא ראשון 

– היא המשנה כוונת xnba`אלא x`eank תרומה ממנו  ניטלה שלא –
התבואה  שנתחייבה לאחר היינו הכרי, מירוח שלאחר וכגון  גדולה,

תרומה  ממנה שהפרישו  קודם מעשרו את ונטל הלוי , הקדים בתרומה,
תרומת  רק לא ממעשרו  להפריש  הלוי חייב זה בכגון והרי גדולה,
תרומה  ממנו  הפריש  שלא זמן  וכל גדולה, תרומה גם אלא מעשר

בשבת. לטלטלו ואסור  טבל, הוא הרי éðLגדולה, øNòî úà àGåÀÆÇÂÅÅÄ
ecôð àHL Lc÷äå,כהלכתם ניפדו  שלא אלא ניפדו, ואפילו – ÀÆÀÅÆÄÀ

והקדש צורה), עליה שאין  (מטבע באסימון  שפדאו שני מעשר  כגון
בפדיון  שכן  פדיון ; פדיונם אין  זה שבכגון קרקע, גבי  על  שחיללו

נאמר שני ככהה  ))::מעשר יידד,, jcia"((דדבבררייםם   sqkd zxve" בו שיש  דבר –
נאמר ובהקדש ייטט  ))::צורה, ככזז  ,, eilr((ווייקקרראא jkxr sqk ziying sqie"

"el mweוהקדש שני מעשר הלכך  בקרקע; ולא בכסף שנפדה ומכאן –
בשבת, לטלטלם איפוא, ואסור , באכילה, אסורים óeläאלו úà àGåÀÆÇ

(ארו"ם), בצל מין –ìcøçä úà àGå, בעין לאכילה ראוי  שאינו  – ÀÆÇÇÀÈ
לתקנו ראוי  אין לאכילה ((ההממאאיירריי))ובשבת ראויים ואינם הואיל אלו  כל  ;

בשבת. לטלטלם אסור לבהמה, ולא לאדם ïaלא ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ
óela øézî ìàéìîb,בשבת לטלטלו –ìëàî àeäL éðtî ÇÀÄÅÇÄÇÄÀÅÆÇÂÇ

ïéáøBò רבן וסובר ותחביב, שעשוע לשם אותם מגדלים שעשירים – ÀÄ
כולם  מותרים הלכך הם, מלכים בני  ישראל שכל גמליאל  בן  שמעון

מצוי הדבר  ואין הואיל סובר, קמא תנא אבל  בשבת. הלוף את לטלטל 
בשבת. הלוף טלטול  להתיר אין עורבים, יגדלו  אדם pzk`שבני dklde

.`nw

שכן וכל  בלוף מתיר גמליאל  בן  שמעון שרבן א), קנח, (שבת מובא בתוספות
(שם). בברייתא התנא כדעת ליונים, מאכל  שהוא מפני  בחרדל , שמתיר
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ÂäéeøwaL ïáàä,úìôBð dðéàå da ïéàìîî íà–da ïéàìîî;åàì íàå–da ïéàìîî ïéà.àéäL äøBîæ ¨¤¤¤©¥¨¦§©§¦¨§¥¨¤¤§©§¦¨§¦¨¥§©§¦¨§¨¤¦
çéôha äøeL÷–úaMa da ïéàìîî. §¨©¨¦©§©§¦¨©©¨

ÊïBlçä ÷÷t,øæòéìà éaøøîBà:éeìúå øeL÷ àeäL ïîæa–Ba ïé÷÷Bt;åàì íàå–Ba ïé÷÷Bt ïéà.íéîëçå §©©©©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¨§¨§¦§¦¨¥§¦©£¨¦
íéøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–Ba ïé÷÷Bt. §¦¥¨¥¨§¦

Áäæéçà úéa íäì LiL íéìkä ééeqk ìk–úaMa íéìhð.øîàéñBé éaø:íéøeîà íéøác äna?ééeqëa ¨¦¥©¥¦¤¥¨¤¥£¦¨¦¨¦©©¨¨©©¦¥©¤§¨¦£¦§¦¥
úBò÷øwä;íéìkä ééeqëa ìáà–úaMa íéìhð Ck ïéáe Ck ïéa. ©©§¨£¨§¦¥©¥¦¥¨¥¨¦¨¦©©¨

ee.diexway oa`d:äãéáëäì ïáà äá ïéðúåðå äôö àìà úáàåù äðéà äì÷ àéäù êåúîå ,íéî äá íéàìîîå äùáé úòìã.oi`lnn m`:äéåø÷áoa`d oi`e
.zltep:éìë äåä äéåø÷ä éôá äôé äå÷ãäù.e`l m`e:äúàùåðù ïáàì ñéñá úéùòðù ,äéåø÷ä úà íéìèìèî ïéàå íéðáà øàùë àéä éøä`idy dxenf

.githl dxeyw:éìë äøåîæ êäì àéåùã åá íéàìîî ïéòîä ïî åà øåáä ïî íéî åá ïéáàåùù ïè÷ êôì
ff.oelgd wwt:ïåìçä åá íéîúåñù øáã ìë øàù åà êñîå çåì ïåâë.ielze:õøàá øøâð åðéàù.ea oiwwet oi` e`l m`eàåäùë ò÷ø÷ éáâ ìò øøâð íàù

îåùéñåîë éæçéî ,åá íåúñì õøàä ìòî åè:úáùá éàøò ìäà ìò ïéôéñåî ïéà øæòéìà éáø øáñå ,ïéðáä ìò ó.jk oiae jk oiaøåù÷ åðéà ïéá øåù÷ ïéá
:íéîëçë äëìäå .úáùá éàøò ìäà ìò ïéôéñåî ïðáø éøáñã ,êëì ìåîúàî ïëåî äéäå ìéàåä ,åá ïé÷÷åô

gg.zerwxw iieqka mixen` mixac dnaìù éåñë ïåâë úåò÷ø÷ ééåñëáå ,äæéçà úéá åäì úéìã â"òà éøùã éâéìô àì ò"ë íéìë ééåñëáã øîà÷ àøîâá
.ïééîã úåò÷ø÷ë åàì øáñ øîå ,ïééîã úåò÷ø÷ë øáñ øî ,úåò÷ø÷ì íéøáåçîä íéìë ééåñëá éâéìô éë .äæéçà úéá åäì úéì éà øåñàã éâéìô àì ò"ë úåãå øåá

:ò÷ø÷ë àåä éøä ò÷ø÷ì øáåçîäù íéîëçë äëìäå
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והוא  בטלטול המותר  לכלי  מחובר  בטלטול  האסור דבר  שאם ללמד, באה משנתנו
בשבת. לטלטלו  מותר לו, טפל

äéeøwaL ïáàä לשאוב שהתקינוה יבשה, בדלעת הנמצאת האבן  – ÈÆÆÆÇÅÈ
בה בה נתנו המים פני על וצפה קלה שהיא ומתוך הבור , מן מים

להכבידה, daאבן ïéàìîî íà,מים בקירויה –úìôBð dðéàå ÄÀÇÀÄÈÀÅÈÆÆ
הקירויה, בתוך  היטב היא שמהודקת ממנה, נופלת אינה והאבן –

da ïéàìîî;הקירויה אגב בטלה שהאבן  בשבת, מים –åàì íàå ÀÇÀÄÈÀÄÈ
ממנה, נופלת והיא בקירויה, היטב מהודקת אינה האבן  אם –ïéàÅ

da ïéàìîîכשאר היא שהאבן מים, בקירויה למלא בשבת אסור  – ÀÇÀÄÈ
האבן  נפלה ואפילו האבן , אגב הקירויה את לטלטל ואסור  אבנים

לאבן בסיס שנעשתה לפי בה, למלא אסור  –äøBîæ((ררשש""יי))..בשבת, ÀÈ
גפן, של çéôhaארוכה äøeL÷ àéäLדלי כעין חרס – של  קטן  ÆÄÀÈÇÈÄÇ

המעיין, מן או הבור  מן  מים בו  úaMaששואבים da ïéàìîî מ ותר– ÀÇÀÄÈÇÇÈ
שהיא  לפי בטפיח, מים חבל) ידי על  (כמו זו זמורה ידי  על  למלא

מוקצה. תורת עליה ואין  הטפיח, מן כחלק נחשבת
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עראי, אוהל בשבת עושין  אין לפיכך בונה. משום חייב קבוע, אוהל בשבת העושה
להוסיף  ברם, קבוע. אוהל  יעשה שמא גזירה מחיצות, ארבע על  מחצלת לפרוס כגון 
השבת, מלפני  הכתלים על פרוסה מחצלת שהיתה כגון  בשבת, עראי  אוהל על 
שבמשנתנו, התנאים בזה נחלקו בשבת, כולה את למתוח ובאים אויר, בה ונשאר 
לומר  צריך  ואין  טוב, ביום אפילו עראי  אוהל על מוסיפים אין סובר : אליעזר שרבי 
ביום  לומר צריך  ואין  בשבת עראי אוהל  על מוסיפים סוברים: וחכמים בשבת;

fk)טוב ,ak zay 'ld m"anx ;a ,ckw zay ,`xnb).

ïBlçä ÷÷t לא בימיהם שכן החלון , את בו  לסתום העשוי  לוח – ÀÇÇÇ
לסתום  כדי  בו  וכיוצא עץ בלוח משתמשים והיו  בחלונות, שמשות היו 

הצורך, בשעת החלון  ÷øeLאת àeäL ïîæa :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÆÈ
בחלון, קשור שהפקק –éeìúå,בארץ נגרר שאינו  באויר , –ïé÷÷Bt ÀÈÀÄ

Ba.בשבת החלון את בו סותמים –åàì íàå או קשור, אינו  אם – ÀÄÈ
בארץ שנגרר  אלא קשור, שהוא פי על אף תלוי ïéàÅ((ההממאאיירריי)),,שאינו

Ba ïé÷÷Btרבי וסובר הבניין, על  כמוסיף שנראה לפי בשבת, – ÀÄ
לעיל שבארנו  כמו  בשבת, עראי אוהל על מוסיפין אין  אליעזר:

למשנתנו). Ck(בהקדמה ïéáe Ck ïéa :íéøîBà íéîëçå בין – ÇÂÈÄÀÄÅÈÅÈ
קשור, שאינו בין  Baקשור ïé÷÷Bt מערב מוכן  והיה הואיל בשבת, – ÀÄ

בשבת. עראי  אוהל על מוסיפים חכמים: שסוברים לכך , dkldeשבת
.minkgk

âששנניי âייווםם
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וכדומה. בורות כיסויי  או כלים כיסויי בטלטול דנה זו  משנה

äæéçà úéa íäì LiL íéìkä ééeqk ìk, בו לאוחזם –íéìhð ÈÄÅÇÅÄÆÅÈÆÅÂÄÈÄÈÄ
úaMa תורת אחיזה, בית להם ויש שהואיל  בשבת, לטלטלם מותר – ÇÇÈ

עליהם. íéøeîàכלים íéøác äna :éñBé éaø øîà שאין – ÈÇÇÄÅÇÆÀÈÄÂÄ
אחיזה? בית להם יש  כן אם אלא כיסויים ééeqëaÀÄÅמטלטלים

úBò÷øwä,הבורות כיסויי כגון  –Ck ïéa ,íéìkä ééeqëa ìáà ÇÇÀÈÂÈÀÄÅÇÅÄÅÈ
Ck ïéáe,אחיזה בית להם שאין בין  אחיזה בית להם שיש  בין – ÅÈ

úaMa íéìhð מודים הכל ממש , כלים שבכיסויי  מבואר, בגמרא – ÄÈÄÇÇÈ
שדינם  אחיזה, בית להם שאין פי  על  אף בשבת, לטלטלם שמותר 

שאם  מודים הכל בורות, כסויי כגון קרקעות, ובכיסויי  כלים; כדין 
עשויים  כאילו שנראים לפי בשבת, לטלטלם אסור  אחיזה בית להם אין 

וחכמים  יוסי  רבי  נחלקו לא כבונה. זה והרי  הבור את בהם לסתום
בארץ  הטמונה חבית כגון  לקרקע, המחוברים כלים בכיסויי  אלא

אחיזה  בית להם אין  ואם כקרקע דינם חכמים שלדעת בזה, וכיוצא
לטלטלם  ומותר  ככלים הם הרי  יוסי, רבי ולדעת בשבת; לטלטלם אסור

אחיזה. בית להם כשאין  אף minkgk,בשבת dkld לקרקע שהמחובר
כקרקע הוא .((ררממבב""םם  ))הרי 
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‡äàeáz ìLå ïáz ìL úBt÷ Lîçå òaøà elôà ïépôî,Løãnä úéa ìeha éðtîe íéçøBàä éðtî,àG ìáà §©¦£¦©§©§¨¥ª¤¤¤§¤§¨¦§¥¨§¦¦§¥¦¥©¦§¨£¨

øöBàä úà.äøBäè äîeøz ïépôî,éàîãe,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNòîe,ecôpL Lc÷äå éðL øNòîe,ñBîøzäå ¤¨¨§©¦§¨§¨§©©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥¥¦§¤§¥¤¦§§©ª§
Láiä,íéiðòì ìëàî àeäL éðtî;ìáhä úà àG ìáà,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòî àGå,øNòî úà àGå ©¨¥¦§¥¤©£¨¨£¦¦£¨¤©¤¤§©£¥¦¤¦§¨§¨§¤©£¥

ecôð àHL Lc÷äå éðL,óelä úà àGå,ìcøçä úà àGå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøóela øézî,ìëàî àeäL éðtî ¥¦§¤§¥¤¦§§¤©§¤©©§¨©¨¦§¤©§¦¥©¦©¦§¥¤©£©
ïéáøBò. §¦

gi`̀.oiptn:úáùã àçøéèì ïðéùééç àìå éøù äåöî øáãì à÷åãå ,äùøãä òåîùì íéãéîìú åà äãåòñá áñäì ïéçøåà íù áéùåäì ïîå÷îì êéøö íà
.ynge rax`:éîð àáåè åìéôà éòá éàã ,à÷åã åàì.xve`d z` `l la`éúà àîìã ,åúéò÷ø÷ì òéâéù ãò åìåë øöåàä úà øåîâé àìù ãáìáå øîåìë
:úåîåâ ééååùàì.dxedh dnexz oiptn:ïäëì àéæçã ïåéë ,äúåðôìå äìèìèì ìëåé äéì äéæç àìã ìàøùé åìéôàå.i`nceúà ïéìéëàî ïðúãë ,íééðòì éæçã

:äéì éæç éîð àúùä ,äéì éæçå éðò éåäå äéñëðì øé÷ôî äåä éòá éàå ,éàîã íééðòä.eznexz dlhpy oey`x xyrneäìèð àìå øùòî úîåøú åðîî äìèðù
,éøëá çøîúéù ãò äìåãâ äîåøúá áééç ïâãä ïéàù äîåøú úáåç äéìò äìç àì ïééãòã ,ïéìáùá øùòîä ç÷ìå éåì ïá íéã÷äù ïåâë ,äìåãâ äîåøú åðîî

:äìåãâ äîåøú äðîî åùéøôä àìù ô"òà äìéëàá øúåîå ,ãáìá øùòî úîåøú àìà ùéøôî åðéà ïéìáùá øùòîä ç÷ìå íéã÷äù äæåycwde ipy xyrne
.ectpy:íéìòá éáâ äåìî éåä ùîåçäå ïééåãô íäù àëäî ïðéòîùå ,ùîåçä úà åðúð àìå ïø÷ä úà åðúðå íéìòáä ïúåà åãôù.lahd z` `l la`åìéôàå

:áå÷ð åðéàù õéöòá òåøæä ïåâë ,ïðáøã ìáè.eznexz dlhp `ly oey`x xyrn z` `leéøëá äàåáúä äçøîúðù øçà øùòîä ç÷ìå éåì ïá íéã÷ä íà
ïåéëù ,ïàë øåîàä åúîåøú äìèð àìù ïåùàø øùòî ,åäæ äìåãâ äîåøú ùéøôä àìå øùòî úîåøú åðîî ùéøôäå ,äìåãâ äîåøú åðîî åùéøôäù íãå÷
øåñàå éåä ìáè äìåãâ äîåøú åðîî ùéøôä àìù ïîæ ìë øùòî úîåøú åðîî ùéøôîù ô"òà ïåùàø øùòîä ç÷åìùë ,äîåøúá äáééçúðå éøëá äçøîúðù

:úáùá åìèìèì.ectp `ly ycwde ipy xyrn `leäãôð éðù øùòî ïéàå ,óñë ìù úåàèåøâ ìò ù"òîä äãôù ïåâë ,äëìäë åãôð àì ìáà åãôðù ïåâë
áéúëã äøåö íäéìò ùéù úåòîá àìà(ã"é íéøáã)áéúëã ò÷ø÷á äãôð åðéà ùã÷äå .êãéá óñëä úøöå(æ"ë àø÷éå)ïúéðä øáã àåää íåéá êëøòä úà ïúðå
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מותר  לבהמה או  לאדם לאכילה הראוי  דבר שכל פי  על  שאף ללמד , באה זו  משנה

לצורך אלא מותר אינו רבה, בטירחה כרוך הטלטול אם מקום מכל בשבת, לטלטלו

בשבת. לטלטלו אסור  לבהמה ולא לאדם לא לאכילה ראוי  שאינו  דבר ברם, מצווה.

ïépôî,בשבת –Lîçå òaøà elôà,הרבה אפילו כלומר –úBt÷ ÀÇÄÂÄÇÀÇÀÈÅË
äàeáz ìLå ïáz ìL,זה בפינוי  טורח שיש פי  על  אף –éðtî ÆÆÆÀÆÀÈÄÀÅ

íéçøBàä אורחים שם להושיב הקופות למקום צריך אדם אם – ÈÀÄ
úéaלסעודה, ìeha éðtîeLøãnä שיהא לפנותן שצריך  או – ÄÀÅÄÅÇÄÀÈ

ומשמיעת  תורה מלימוד יבטלו  ולא המדרש  בבית לתלמידים מקום

והתבואה, התבן  קופות את לפנות מותר  מצווה שלצורך כלומר הדרשה;
שבת; של לטירחה חוששים øöBàäואין  úà àG ìáàכלומר – ÂÈÆÈÈ

השוויית  לידי  יבוא שמא שחוששים לפי כולו , האוצר את יפנה שלא
החורש. תולדת שהיא שבקרקע, äøBäèהגומות äîeøz ïépôî– ÀÇÄÀÈÀÈ

טהורה, תרומה אפילו  ולפנות בשבת לטלטל לישראל  מותר כלומר,
טמאה  תרומה אבל  לכהן. היא ראויה שכן  לאכילה, לו ראויה שאינה

שהרי לכהן, אף לאכילה ראויה שאינה לפי  בשבת, לטלטלה אסור
בשריפה; עלéàîãeדינה החשוד הארץ מעם שנלקחה תבואה – ÀÇ

i`nc)המעשר  zkqnl dgizt oiir) שיעשרוה עד לאכלה שאסור  ,

לאכילה  ראויה שהיא לפי  בשבת לטלטלה מותר  מקום ומכל מספק,
ואף  דמאי"; העניים את "מאכילין א): ג, (דמאי ששנינו כמו לעניים,

עני ; ולהיות נכסיו  את להפקיר  הוא יכול שכן  היא, ראויה לעצמו 
Búîeøz äìhpL ïBLàø øNòîe,מעשר תרומת ממנו  שהופרשה – ÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ

ליטול הלוי שהקדים כגון  גדולה, תרומה ממנו הופרשה לא אם אף
שבכגון  בתרומה, התבואה שנתחייבה קודם היינו בשבלים, מעשרו  את

וכיון  א), ז , ברכות (עיין גדולה תרומה ממנו מלהפריש  הלוי פטור זה
בשבת; לטלטלו גם מותר לאכלו  Lc÷äåשמותר éðL øNòîeÇÂÅÅÄÀÆÀÅ

ecôpL ולהעלות בכסף שלו שני מעשר פירות לפדות אדם רשאי – ÆÄÀ
מקום, בכל לאכלם לו מותר  שניפדו  והפירות לירושלים, הכסף את

וכסף  לחולין, יוצא והוא בכסף, לפדותו אפשר לה' שהוקדש דבר  וכן
צריך הקדשו , או  שלו  שני מעשר הפודה ברם, הקדש. נעשה הפדיון 

שני במעשר  להשמיענו המשנה ובאה פדיונו ; דמי  על חומש  להוסיף
הבע  אותם שפדו  תוספת והקדש  ללא שפדאום פי  על  שאף לים,

ומותר, לאכילה, וראויים פדויים הם והרי מעכב, החומש  אין  החומש,

בשבת; לטלטלם Láiäאיפוא, ñBîøzäå לופינו "ס) קטנית מין – ÀÇËÀÇÈÅ
בשבת, לטלטלו מותר וקשה, מר שהוא פי  על  אף éðtîÄÀÅבלעז),

íéiðòì ìëàî àeäL:גורסים ויש  –.mifrl lk`n `edy iptnìáà ÆÇÂÈÈÂÄÄÂÈ
ìáhä úà àG שלא תבואה היינו  הטבל , את בשבת לטלטל אסור  – ÆÇÆÆ

ובגמרא  לכהן; אף באכילה שאסורה ומעשר , תרומה ממנה הופרשו 
נקוב, שאינו  בעציץ הזרוע כגון מדרבנן , טבל אפילו  àGåÀמבואר :

Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîבמעשר לומר  צורך  אין – ÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
הוא, גמור  טבל שהרי המעשר , תרומת ממנו  הופרשה שלא ראשון 

– היא המשנה כוונת xnba`אלא x`eank תרומה ממנו  ניטלה שלא –
התבואה  שנתחייבה לאחר היינו הכרי, מירוח שלאחר וכגון  גדולה,

תרומה  ממנה שהפרישו  קודם מעשרו את ונטל הלוי , הקדים בתרומה,
תרומת  רק לא ממעשרו  להפריש  הלוי חייב זה בכגון והרי גדולה,
תרומה  ממנו  הפריש  שלא זמן  וכל גדולה, תרומה גם אלא מעשר

בשבת. לטלטלו ואסור  טבל, הוא הרי éðLגדולה, øNòî úà àGåÀÆÇÂÅÅÄ
ecôð àHL Lc÷äå,כהלכתם ניפדו  שלא אלא ניפדו, ואפילו – ÀÆÀÅÆÄÀ

והקדש צורה), עליה שאין  (מטבע באסימון  שפדאו שני מעשר  כגון
בפדיון  שכן  פדיון ; פדיונם אין  זה שבכגון קרקע, גבי  על  שחיללו

נאמר שני ככהה  ))::מעשר יידד,, jcia"((דדבבררייםם   sqkd zxve" בו שיש  דבר –
נאמר ובהקדש ייטט  ))::צורה, ככזז  ,, eilr((ווייקקרראא jkxr sqk ziying sqie"

"el mweוהקדש שני מעשר הלכך  בקרקע; ולא בכסף שנפדה ומכאן –
בשבת, לטלטלם איפוא, ואסור , באכילה, אסורים óeläאלו úà àGåÀÆÇ

(ארו"ם), בצל מין –ìcøçä úà àGå, בעין לאכילה ראוי  שאינו  – ÀÆÇÇÀÈ
לתקנו ראוי  אין לאכילה ((ההממאאיירריי))ובשבת ראויים ואינם הואיל אלו  כל  ;

בשבת. לטלטלם אסור לבהמה, ולא לאדם ïaלא ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ
óela øézî ìàéìîb,בשבת לטלטלו –ìëàî àeäL éðtî ÇÀÄÅÇÄÇÄÀÅÆÇÂÇ

ïéáøBò רבן וסובר ותחביב, שעשוע לשם אותם מגדלים שעשירים – ÀÄ
כולם  מותרים הלכך הם, מלכים בני  ישראל שכל גמליאל  בן  שמעון

מצוי הדבר  ואין הואיל סובר, קמא תנא אבל  בשבת. הלוף את לטלטל 
בשבת. הלוף טלטול  להתיר אין עורבים, יגדלו  אדם pzk`שבני dklde

.`nw

שכן וכל  בלוף מתיר גמליאל  בן  שמעון שרבן א), קנח, (שבת מובא בתוספות
(שם). בברייתא התנא כדעת ליונים, מאכל  שהוא מפני  בחרדל , שמתיר

izdw - zex`ean zeipyn
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·íéãøæ éìéáçå íéöò éìéáçå L÷ éìéáç,äîäa ìëàîì ïðé÷úä íà–ïúBà ïéìèìèî;åàì íàå–ïéìèìèî ïéà £¦¥©©£¦¥¥¦©£¦¥§¨¦¦¦§¦¨§©£©§¥¨§©§§¦¨§¦¨¥§©§§¦
ïúBà.eãøéå eìòiL éãk íéçBøôàä éðôì ìqä úà ïéôBk.äçøaL úìâðøz–ñðkzL ãò dúBà ïéçBc.ïécãî ¨¦¤©©¦§¥¨¤§¦§¥¤©£§¥§©§§Ÿ¤¤¨§¨¦¨©¤¦¨¥§©¦

íéaøä úeLøa ïéçéñe ïéìâò.dða úà äcãî äMà.øîàäãeäé éaø:éúîéà?ìèBð àeäL ïîæaçépîe úçà £¨¦§¨¦¦§¨©¦¦¨§©¨¤§¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥©©©¦©
úçà;øøBb äéä íà ìáà–øeñà. ©©£¨¦¨¨¥¨
‚áBè íBéa äîäaä úà ïéãléî ïéà,ïéãòñî ìáà.úaMa äMàä úà ïéãléîe,íB÷nî äîëç dì ïéøB÷å ¥§©§¦¤©§¥¨§£¨§©£¦§©§¦¤¨¦¨©©¨§¦¨£¨¨¦¨

íB÷îì,ïéìlçîeúaMä úà äéìò,øeahä úà ïéøLB÷å.éñBé éaøøîBà:ïéëúBç óà.ïéNBò äìéî éëøö ìëå §¨§©§¦¨¤¨¤©©¨§§¦¤©©©¦¥¥©§¦§¨¨§¥¦¨¦
úaMa. ©©¨

:ãéì ãéî.sel:íéìöáä éðéîî ïéî ùøéô í"áîøå .äîäáì åìéôà éç éåàø åðéàù úéðè÷ ïéî.oiaxerläëìä ïéàå .äìåãâì íéáøåò íéìãâîù íéøéùò ïåâë
:â"áùøë

aa.iliag:úåãåâà.micxf:úåîäá ìëàîì íúåà ïéãøæîù íéçì ïìéàä éôðò.migext`d iptl lqd z` oitekéìë ìèáîåíéçåøôàä ïéàù ,éåä àì åðëéäî
:éìë ìù åîå÷îì êéøöá ïéúéðúîì é÷åî ,ìèéðä øáã êøåöì àìà ìèéð éìë ïéà øîåàäå .åéìò íéãîåò.dgxay:úéáä ïî.dze` oigec:íéãéá.qpkzy cr

:ïéããî úåôåò øàùå ïéæååà ìáà .äìèìèî àåäù àöîðå õøàä ïî äîöò úäáâî úìåâðøúäù éôì ,ïéããî àì ìáà ïéçåã à÷åãå.milbr oiccnåøàåöá æçåà
:åéìâø åì òðòðîå åòéñîå åøøåâå åéããöáå.dpa z` dccn dy`de:êìåäå åéìâø òéðî àåäå åéøåçàî åéòåøæá åúæçåà.zg` gipne zg` lhepy÷åðéúäùë
:úçà äéáâîå úçà çéðî åéìâø úà òéðî.xeq` xxeb la`êëìéä ,íéîëç éøáã ùøôì àìà ÷åìçì àá àì äðùîá éúîéà é"ø øîàù íå÷î ìëå .åúàùåðù

:äéúåë àúëìä
bb.oiclin oi`:àøéúé àçøè àëéàã ,è"åéá íçøä ïî ãìåä ïéëùåî ïéà.oicrqn la`:õøàì ìåôé àìù ãìåä úà æçåà.dnkg:äàé÷á úãìéîmewnn

.mewnl:íéîåçú øåñéàì ïéùùåç ïéàå.zayd z` dilr oillgne,äãìéù øçà íéîé 'â ìë ãò úúåù úåéäì íãä ìéçúîå øáùîä ìò úáùåé àéäù äòùî
äøîà åìéôà 'ì ãòå 'æî .ïéììçî ïéà éðà äëéøö äøîà àì ,ïéììçî éðà äëéøö äøîà ,'æ ãòå 'âî .ïéììçî éðà äëéøö äøîà àì ïéá éðà äëéøö äøîà ïéá

:éøëð éãé ìò åéëøö ïéùåò äðëñ åá ïéàù øáãå ,äðëñ åá ïéàù äìåçë àéäù éðôî éøëð éãé ìò äéëøö íéùåò ìáà ,ïéììçî ïéà éðà äëéøö.xeahd mixyewe
:÷"ú éøáãì úáùá åúåà ïéúøåë ïéà ìáà .åéòî åàöé åäåëøëéå åäåøù÷é àì íàå ,êåøà àåäù ãìå ìù.oikzeg s` xne` iqei 'xïéëúåçù é"øë äëìäå

:åá àöåéëå ñãä ÷áà åéìò ïéðúåðå åúåà íé÷ðîå åúåà.zaya oiyer dlin ikxv lke:åäéð éàî äìéî éëøöì ùøôî à÷øéô êãéàá ïî÷ìå

`xephxa yexit

âששללייששיי âייווםם
ב ה נ ש מ ר ו א ב

הוכן אם בהמה, למאכל  ראוי אינו שסתמו שדבר  ללמד , באה משנתנו  של הרישא
בבעלי המשנה דנה ובסיפא בשבת. לטלטלו מותר  בהמה, למאכל שבת מערב

בהם. נוהגים כיצד  בשבת, לטלטלם שאסור חיים,

íéöò éìéáçå L÷ éìéáç,עצים ושל  קש  של חבילות –éìéáçå ÂÄÅÇÇÂÄÅÅÄÇÂÄÅ
íéãøæ,רכים אילן  ענפי של  וחבילות –äîäa ìëàîì ïðé÷úä íà ÀÈÄÄÄÀÄÈÀÇÂÇÀÅÈ

בהמה, מאכל לשם שבת מערב אדם אותם הכין  אם –ïéìèìèîÀÇÀÀÄ
ïúBà;בשבת –åàì íàåלמאכל שבת מערב התקינן  לא אם – ÈÀÄÈ

ïúBàבהמה, ïéìèìèî ïéà,להסקה עומדות סתם אלו  שחבילות – ÅÀÇÀÀÄÈ
"מוקצה". תורת עליהן íéçBøôàäויש  éðôì ìqä úà ïéôBk– ÄÆÇÇÄÀÅÈÆÀÄ

מקום  מכל  בטלטול , אסורים שהאפרוחים פי על שאף כלומר בשבת,
לפניהם, הסל  את eãøéåכופים eìòiL éãk וירדו הסל על  שיעלו  – ÀÅÆÇÂÀÅÀ

שלדע  דברממנו , לצורך אף בשבת ניטל  כלי  משנתנו של  התנא ת
שהרי ו ), ג, לעיל (עיין מהיכנו  כלי  שמבטל נקרא זה ואין ניטל, שאינו 

להשתמש שוב הוא יכול  יורדים וכשהם עליו , נשארים אינם האפרוחים
שהוקצה  כיון  השמשות, בין  הסל על  עמדו אם ברם, כרצונו . בסל 

ניטל כלי שאין  הסובר , ולדעת כולה. לשבת הוקצה השמשות לבין
של למקומו  בצריך  משנתנו  מתפרשת הניטל , דבר לצורך אלא בשבת

האפרוחים. לפני מניחו הוא מפנהו וכשהוא äçøaLהסל, úìâðøzÇÀÀÙÆÆÈÀÈ
בשבת, לטלטלה אסור והרי  –dúBà ïéçBcבידיים –ñðkzL ãò ÄÈÇÆÄÈÅ

כדי בגפיה אוחזים שאין כלומר אותה, מדדים אין  אבל  למקומה; –

ונמצא  הארץ, מן  עצמה מגבהת שתרנגולת לפי למקומה, להכניסה
טעם מאותו  לדדותה אסור בחצר  ואפילו  מטלטלה. ((גגממרראא  ))..כאילו

ïéçéñe ïéìâò ïécãî(אתונות בני íéaøä(עיירים úeLøa– ÀÇÄÂÈÄÀÈÄÄÀÈÇÄ
ללכת, להם ומסייעים בצואריהם או באזניהם שאוחזים כלומר בשבת,

מטלטלם; ונמצא עצמם יגביהו שמא בהם לחשוש  dpyndשאין  gqepa
."miaxd zeyxa" zeaizd oi` `xnbaydða úà äcãî äMà– ÄÈÀÇÈÆÀÈ

הרבים. ברשות אף אותו  ומוליכה בזרועותיו שאוחזתו øîàÈÇכלומר

éúîéà :äãeäé éaø?בשבת בנה את לדדות לאשה מותר –ïîæa ÇÄÀÈÅÈÇÄÀÇ
úçà çépîe úçà ìèBð àeäL אחת רגל  עוקר  שהתינוק – ÆÅÇÇÇÄÇÇÇ
אחת, רגל ומניח הארץ מן øøBbומגביהה äéä íà ìáà רגליו – ÂÈÄÈÈÅ

מגביהן , ואינו  את øeñàבארץ נושאת האשה שנמצאת לדדותו, – È
את  נושא "חי  אומרים אין ברגליו  לילך  יכול  שאינו  ובתינוק בנה,

dcedi,.((ההרר""ןן  ))עצמו" iaxk dklde אלא קמא תנא על לחלוק בא שלא

דבריו . לפרש 
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בשבת. ביולדת נוהגים כיצד ללמד  באה משנתנו 

äîäaä úà ïéãléî ïéà,הבהמה מרחם הוולד  את מושכים אין – ÅÀÇÀÄÆÇÀÅÈ
áBè íBéa,יתרה טירחה בזה שיש משום בשבת, שכן וכל  –ìáà ÀÂÈ
ïéãòñî,לארץ יפול שלא הרחם , מן  בצאתו הוולד את אוחזים – ÀÇÂÄ

יוצא הוולד שיהא כדי בשרה את שדוחקים מבארים ((גגממרראא  ))..או  יש 
לא בשבת אבל לסעד, מותר  טוב ביום ייששרראאלל""))..שדווקא ""תתפפאאררתת ((ררשש""יי,,

úaMa äMàä úà ïéãléîe,טוב ביום לומר צריך  ואין –ïéøB÷å ÀÇÀÄÆÈÄÈÇÇÈÀÄ
äîëç dì,מיילדת בשבילה מזמינים –íB÷îì íB÷nî אפילו – ÈÂÈÈÄÈÀÈ

שבת, לתחום מחוץ שהוא úaMäממקום úà äéìò ïéìlçîe– ÀÇÀÄÈÆÈÆÇÇÈ
סכנה, בו  שיש חולה øeahäכדין úà ïéøLB÷å שהוא הוולד , של – ÀÀÄÆÇÇ

חותכים  אין אבל מעיו, בני יצאו יקשרוהו לא שאם אמו , במעי קשור 
בשבת. ïéëúBçאותו  óà :øîBà éñBé éaø,בשבת הטבור  את – ÇÄÅÅÇÀÄ

.dkld okeúaMa ïéNBò äìéî éëøö ìëå בפרק להלן כמפורש  – ÀÈÈÀÅÄÈÄÇÇÈ
שנאמר שבת, דוחה בזמנה מילה שכן  גג))::הבא, ייבב,, "וביום ((ווייקקרראא

שבת. ביום ואפילו  – ימול" השמיני 

âררבבייעעיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

מילה  צרכי בהלכות עוסק – הקודמת המשנה בסוף כבר  שהזכרנו כפי  – זה פרק
המילה  כמצוות השבת את הם דוחים אם מילה, במכשירי דנה משנתנו בשבת.

עקיבא. ורבי  אליעזר  רבי בזה ונחלקו  עצמה,

izdw - zex`ean zeipyn
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‡øæòéìà éaøøîBà:úaL áøòî éìk àéáä àG íà–älâî úaMa Bàéáî;äðkqáe–eäqëîíéãò ét ìò. ©¦¡¦¤¤¥¦¥¦§¦¥¤¤©¨§¦©©¨§ª¤©©¨¨§©¥©¦¥¦

øîà ãBòåøæòéìà éaø:ìæøá éìk úBNòìå ïéîçt úBNòì íéöò ïéúøBk.øîà ììkàáé÷ò éaø:äëàìî ìk §¨©©¦¡¦¤¤§¦¥¦©£¤¨¦§©£§¦©§¤§¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨
úaL áøòî dúBNòì øLôàL–úaMä úà äçBc dðéà;úaL áøòî dúBNòì øLôà éàLå–úà äçBc ¤¤§¨©£¨¥¤¤©¨¥¨¨¤©©¨§¤¦¤§¨©£¨¥¤¤©¨¨¤

úaMä. ©©¨
·úaMa äìéî éëøö ìk ïéNBò:ïéìäBî,ïéòøBôe,ïéööBîe,ïBnëå úéðìtñà äéìò ïéðúBðå.áøòî ÷çL àG íà ¦¨¨§¥¦¨©©¨£¦§¦§¦§§¦¨¤¨¦§§¨¦§©¦¨©¥¤¤

úaL–ïúBðå åépLa ñòBì.úaL áøòî ïîLå ïéé óøè àG íà–Bîöòa äæå Bîöòa äæ ïúpé.dì ïéNBò ïéàå ©¨¥§¦¨§¥¦¨©©¦¨¤¤¥¤¤©¨¦¨¥¤§©§§¤§©§§¥¦¨
älçzëì ÷eìç,èeèøîñ äéìò CøBk ìáà.úaL áøòî ïé÷úä àG íà–àéáîe Bòaöà ìò CøBk,øöçî elôàå ¨§©§¦¨£¨¥¨¤¨§©§¦¦§¦¥¤¤©¨¥©¤§¨¥¦©£¦¥¨¥

úøçà. ©¤¤
‚ïèwä úà ïéöéçøî,äìénä øçàì ïéáe äìénä éðôì ïéa,ãia åéìò ïéôlæîe,éìka àG ìáà.ïa øæòìà éaø ©§¦¦¤©¨¨¥¦§¥©¦¨¥§©©©¦¨§©§¦¨¨©¨£¨©§¦©¦¤§¨¨¤

hi`̀.ilk `iad `l m` xne` xfril` iax:÷åðéúä úà ìåîì ìîæéà.dlebn zaya e`ian:úáùä úà äéìò íéììçîù åæ äåöî äáéáçù òéãåäì
.dpkqae:äìéîä ìò äøæâ åøæâù.micr t"r edqkn:åéöôç øàù àùåð àåäù åäåãùçé àìå ,àéáî àåä äåöî ìù ìîæéàù åãéòéù.lfxa zeyrleéãë

:äìéîì ìîæéà úåùòì.dzeyrl xyt`y dk`ln lk:øæòéìà éáøãà âéìôå ,úáùä úà ïéçåã ïéà úáù áøòî ïúåùòì øùôàå ìéàåä äìéî éøéùëî ïåâë
.zay axrn dzeyrl xyt` i`y:àáé÷ò éáøë äëìäå .úáù äçåã éðéîùá äðîæã ,úåùòéì äì øùôà éàù äîöò äìéî ïåâë

aa.oilden:äìøòä úà êúåç.oirxete:ãéâä ùàø äñëîä øåòä.mivveneé"ò àìà åøåáéçî ÷úéð íãä ïéàù äøåáç äùåò àåäù ô"òàå ,íãä úà
:äöéöî.zipltq`:úùåáçú.eipiya qrel:äðùî úåðùì øùôàã äî ìëã.onye oii sxh `l m`ïéáøòîå ïîùå ïéé äøò÷á íéôøåè åéäù åéä íéìéâø

:äøò÷á íéöéá íéôøåèù êøãë äìéîä ìò äàåôøì ãçé ïúåà.welgúà äñëéå øåòä øåæçé àìù éãë á÷ðä åúåàá äìéîä ïéñéðëîå ,äáå÷ð ãâá ìù äëéúç
:ãéâä.oiwzd `l:ïéîæä àì.erav` lr jxek:ìåçá äàöåä êøãî åúåðùì ùåáìî êøã.zxg` xvgn elit`ô"òà øöç åúåàá úéáì úéáî àéòáéî àì

:íäîò úáøåòî äðéàù úøçà øöçì åìéôà àìà ,åáøò àìù
bb.ohwd z` oivigxnõåçøì ù"ëå øåñà óìæì åìéôà éìëá ìáà ãéá óìæì ïåâë ïéöéçøî ãöéë àùéø éùåøôì àôéñ àðúã ,àåä åëøãë åàì ïéöéçøî éàä
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úaL áøòî éìk àéáä àG íà :øîBà øæòéìà éaø זמן אם – ÇÄÁÄÆÆÅÄÅÄÀÄÅÆÆÇÈ
שבת, מערב המילה סכין את המוהל  הביא ולא בשבת, חל המילה

älâî úaMa Bàéáî סכין את מביא שהוא רואים, הכל  שיהיו – ÀÄÇÇÈÀËÆ
חביבה  מילה שמצוות לכל להראות כדי  הטעם, מבואר בגמרא המילה.

השבת. את שגזרו äðkqáeודוחה בזמן היינו הסכנה, ובשעת – ÇÇÈÈ
בניהם, את ימולו שלא ישראל על  íéãòהגויים ét ìò eäqëî– ÀÇÅÇÄÅÄ

אחר חפץ שהביא יחשדוהו ולא למילה, הסכין  את שהביא שיעידו
ïéîçtבשבת. úBNòì íéöò ïéúøBk :øæòéìà éaø øîà ãBòåÀÈÇÇÄÁÄÆÆÀÄÅÄÇÂÆÈÄ

מהם  לעשות בשבת עצים לכרות אפילו  מותר  למול , סכין  אין  אם –
ìæøáפחמין, éìk úBNòìå שלדעת למילה, סכין לעשות כדי – ÀÇÂÀÄÇÀÆ

עצמה. כמילה השבת את דוחים מילה מכשירי  אפילו אליעזר רבי

àáé÷ò éaø øîà ììk,וסובר אליעזר  רבי  על חולק עקיבא רבי  – ÀÈÈÇÇÄÂÄÈ
לעשות  ואסור  הרבים ברשות המילה סכין את בשבת להביא שאסור 

שכן למילה, aiwr`:סכין  iax xn` llkøLôàL äëàìî ìkÈÀÈÈÆÆÀÈ
úaMä úà äçBc dðéà ,úaL áøòî dúBNòìמכשירי כגון – ÇÂÈÅÆÆÇÈÅÈÈÆÇÇÈ

השבת, את דוחים אינם שבת, מערב לעשותם ואפשר  הואיל  מילה,
úaL áøòî dúBNòì øLôà éàLå שזמנה עצמה, המילה כגון  – ÀÆÄÆÀÈÇÂÈÅÆÆÇÈ

השמיני , ביום úaMäקבוע úà äçBc בסוף) לעיל שבארנו כמו – ÈÆÇÇÈ
הקודמת). aiwr`.המשנה iaxk dklde קרבן בענין  גם שנוי זה כלל 

ג). יא, (מנחות גדול  כהן  מנחת בענין וגם ב), ו , (פסחים פסח
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בשבת. שעושים המילה צרכי  את מפרטת זו משנה

ïéìäBî :úaMa äìéî éëøö ìk ïéNBò את וחותכים מלים – ÄÈÈÀÅÄÈÇÇÈÂÄ
אותו ïéòøBôeהערלה, שקורעים הערלה, שתחת הדק העור  את – ÀÄ

הגיד , ראש  את הדם,ïéööBîeומגלים את –äéìò ïéðúBðå ÀÄÀÀÄÈÆÈ
úéðìtñà,תחבושת –ïBnëå.רפואה לשם (קומיניו"ם), צמח מין  – ÄÀÀÈÄÀÇ

שבת. מערב הכמון  את לשחוק צריך  áøòîברם, ÷çL àG íàÄÈÇÅÆÆ
úaL, הכמון את –ïúBðå åépLa ñòBìשכל המילה, מקום על – ÇÈÅÀÄÈÀÅ

עושים. בשינוי לעשות שאפשר áøòîמה ïîLå ïéé óøè àG íàÄÈÇÇÄÈÆÆÅÆÆ

úaL,המילה מקום על  רפואה לשם ושמן יין  לערבב היו רגילים – ÇÈ
שבת  מערב ערבבם לא ואם שבת, מערב להכין צריך זה ïúpéÄÈÅ,ואף

Bîöòa äæå Bîöòa äæ עצמו בפני זה בקערה שנותן כלומר – ÆÀÇÀÀÆÀÇÀ
נתערבו נתערבו ואם (בוחשם), טורפם ואינו עצמו  בפני  ((ההממאאיירריי;;וזה

אאייגגרר  )),, עעקקייבבאא ררבביי המילה.תתווסספפוותת   מקום על מהם נותן  כך  ïéàåÀÅואחר
dì ïéNBò,למילה –älçzëì ÷eìç חלוק כמין עושים שהיו – ÄÈÈÀÇÀÄÈ

ואסור ויכסנו; העור יחזור שלא הגיד, ראש את בו ומכניסים קטן
כלי , תיקון משום בזה שיש  בשבת, לכתחילה CøBkלעשותו ìáàÂÈÅ

èeèøîñ äéìò.שבת מערב החלוק הוכן לא אם –ïé÷úä àG íà ÈÆÈÀÇÀÄÄÀÄ
úaL áøòî שהוא במקום נמצא ולא סמרטוט, הכין לא גם אם – ÅÆÆÇÈ

שם, àéáîeמוהל  Bòaöà ìò CøBk להביא שהולך כלומר  – ÅÇÆÀÈÅÄ
מדרך לשנות כדי  מלבוש , דרך  אצבעו על וכורכו  אחר מבית סמרטוט

חול, ביום úøçàההוצאה øöçî elôàå שבאותה מבית רק לא – ÇÂÄÅÈÅÇÆÆ
אפילו  אלא מעורבת, אינה שהחצר  פי על  אף להביא, מותר חצר 
ומכל מותר. זו , חצר  עם (שתוף) עירוב לה  עשו שלא אחרת, מחצר 

להביא אסור  הרבים רשות דרך וועעייייןן  מקום אא  ;; ששללאא  ,, אאבבררההםם"" ((""ממגגןן

אאייגגרר  )).. עעקקייבבאא   ררבביי הרבים תתווסספפוותת   רשות דרך שאפילו  סוברים, ויש 

להביא ההררממבב""ןן  ))מותר בבששםם   מלבוש((ההרר  ""ןן דרך מביאו  והוא הואיל  ,

((ההממאאיירריי))..

– משנתנו  את המתחילה הכוללת שהפיסקה אמרו , dlinבגמרא ikxv lk oiyer"
"zayaבאה במילה,– עוסק שהוא זמן כל המל , בברייתא: ששנו מה לרבות

הציצין  על  בין dlxrd)חוזר  on exiizypy xerd inip)על בין המילה, את המעכבין 
פירש בפרקנו); ו משנה להלן (כמבואר המילה את מעכבין  שאין  (xg`lהציצין

,(dlind on eci ldend wliqyציצין על  חוזר, – המילה את המעכבין ציצין על
ב). קלג, (שבת חוזר אינו  – המילה את מעכבין  שאין 

âחחממייששיי âייווםם
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ïèwä úà ïéöéçøî,חמים במים –ïéáe äìénä éðôì ïéa ÇÀÄÄÆÇÈÈÅÄÀÅÇÄÈÅ
äìénä øçàì אין המילה שלפני  מפרשים, יש המילה. ביום – ÀÇÇÇÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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b dpyn xyr dpeny wxt zay zkqn

·íéãøæ éìéáçå íéöò éìéáçå L÷ éìéáç,äîäa ìëàîì ïðé÷úä íà–ïúBà ïéìèìèî;åàì íàå–ïéìèìèî ïéà £¦¥©©£¦¥¥¦©£¦¥§¨¦¦¦§¦¨§©£©§¥¨§©§§¦¨§¦¨¥§©§§¦
ïúBà.eãøéå eìòiL éãk íéçBøôàä éðôì ìqä úà ïéôBk.äçøaL úìâðøz–ñðkzL ãò dúBà ïéçBc.ïécãî ¨¦¤©©¦§¥¨¤§¦§¥¤©£§¥§©§§Ÿ¤¤¨§¨¦¨©¤¦¨¥§©¦

íéaøä úeLøa ïéçéñe ïéìâò.dða úà äcãî äMà.øîàäãeäé éaø:éúîéà?ìèBð àeäL ïîæaçépîe úçà £¨¦§¨¦¦§¨©¦¦¨§©¨¤§¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥©©©¦©
úçà;øøBb äéä íà ìáà–øeñà. ©©£¨¦¨¨¥¨
‚áBè íBéa äîäaä úà ïéãléî ïéà,ïéãòñî ìáà.úaMa äMàä úà ïéãléîe,íB÷nî äîëç dì ïéøB÷å ¥§©§¦¤©§¥¨§£¨§©£¦§©§¦¤¨¦¨©©¨§¦¨£¨¨¦¨

íB÷îì,ïéìlçîeúaMä úà äéìò,øeahä úà ïéøLB÷å.éñBé éaøøîBà:ïéëúBç óà.ïéNBò äìéî éëøö ìëå §¨§©§¦¨¤¨¤©©¨§§¦¤©©©¦¥¥©§¦§¨¨§¥¦¨¦
úaMa. ©©¨

:ãéì ãéî.sel:íéìöáä éðéîî ïéî ùøéô í"áîøå .äîäáì åìéôà éç éåàø åðéàù úéðè÷ ïéî.oiaxerläëìä ïéàå .äìåãâì íéáøåò íéìãâîù íéøéùò ïåâë
:â"áùøë

aa.iliag:úåãåâà.micxf:úåîäá ìëàîì íúåà ïéãøæîù íéçì ïìéàä éôðò.migext`d iptl lqd z` oitekéìë ìèáîåíéçåøôàä ïéàù ,éåä àì åðëéäî
:éìë ìù åîå÷îì êéøöá ïéúéðúîì é÷åî ,ìèéðä øáã êøåöì àìà ìèéð éìë ïéà øîåàäå .åéìò íéãîåò.dgxay:úéáä ïî.dze` oigec:íéãéá.qpkzy cr

:ïéããî úåôåò øàùå ïéæååà ìáà .äìèìèî àåäù àöîðå õøàä ïî äîöò úäáâî úìåâðøúäù éôì ,ïéããî àì ìáà ïéçåã à÷åãå.milbr oiccnåøàåöá æçåà
:åéìâø åì òðòðîå åòéñîå åøøåâå åéããöáå.dpa z` dccn dy`de:êìåäå åéìâø òéðî àåäå åéøåçàî åéòåøæá åúæçåà.zg` gipne zg` lhepy÷åðéúäùë
:úçà äéáâîå úçà çéðî åéìâø úà òéðî.xeq` xxeb la`êëìéä ,íéîëç éøáã ùøôì àìà ÷åìçì àá àì äðùîá éúîéà é"ø øîàù íå÷î ìëå .åúàùåðù

:äéúåë àúëìä
bb.oiclin oi`:àøéúé àçøè àëéàã ,è"åéá íçøä ïî ãìåä ïéëùåî ïéà.oicrqn la`:õøàì ìåôé àìù ãìåä úà æçåà.dnkg:äàé÷á úãìéîmewnn

.mewnl:íéîåçú øåñéàì ïéùùåç ïéàå.zayd z` dilr oillgne,äãìéù øçà íéîé 'â ìë ãò úúåù úåéäì íãä ìéçúîå øáùîä ìò úáùåé àéäù äòùî
äøîà åìéôà 'ì ãòå 'æî .ïéììçî ïéà éðà äëéøö äøîà àì ,ïéììçî éðà äëéøö äøîà ,'æ ãòå 'âî .ïéììçî éðà äëéøö äøîà àì ïéá éðà äëéøö äøîà ïéá

:éøëð éãé ìò åéëøö ïéùåò äðëñ åá ïéàù øáãå ,äðëñ åá ïéàù äìåçë àéäù éðôî éøëð éãé ìò äéëøö íéùåò ìáà ,ïéììçî ïéà éðà äëéøö.xeahd mixyewe
:÷"ú éøáãì úáùá åúåà ïéúøåë ïéà ìáà .åéòî åàöé åäåëøëéå åäåøù÷é àì íàå ,êåøà àåäù ãìå ìù.oikzeg s` xne` iqei 'xïéëúåçù é"øë äëìäå

:åá àöåéëå ñãä ÷áà åéìò ïéðúåðå åúåà íé÷ðîå åúåà.zaya oiyer dlin ikxv lke:åäéð éàî äìéî éëøöì ùøôî à÷øéô êãéàá ïî÷ìå

`xephxa yexit

âששללייששיי âייווםם
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הוכן אם בהמה, למאכל  ראוי אינו שסתמו שדבר  ללמד , באה משנתנו  של הרישא
בבעלי המשנה דנה ובסיפא בשבת. לטלטלו מותר  בהמה, למאכל שבת מערב

בהם. נוהגים כיצד  בשבת, לטלטלם שאסור חיים,

íéöò éìéáçå L÷ éìéáç,עצים ושל  קש  של חבילות –éìéáçå ÂÄÅÇÇÂÄÅÅÄÇÂÄÅ
íéãøæ,רכים אילן  ענפי של  וחבילות –äîäa ìëàîì ïðé÷úä íà ÀÈÄÄÄÀÄÈÀÇÂÇÀÅÈ

בהמה, מאכל לשם שבת מערב אדם אותם הכין  אם –ïéìèìèîÀÇÀÀÄ
ïúBà;בשבת –åàì íàåלמאכל שבת מערב התקינן  לא אם – ÈÀÄÈ

ïúBàבהמה, ïéìèìèî ïéà,להסקה עומדות סתם אלו  שחבילות – ÅÀÇÀÀÄÈ
"מוקצה". תורת עליהן íéçBøôàäויש  éðôì ìqä úà ïéôBk– ÄÆÇÇÄÀÅÈÆÀÄ

מקום  מכל  בטלטול , אסורים שהאפרוחים פי על שאף כלומר בשבת,
לפניהם, הסל  את eãøéåכופים eìòiL éãk וירדו הסל על  שיעלו  – ÀÅÆÇÂÀÅÀ

שלדע  דברממנו , לצורך אף בשבת ניטל  כלי  משנתנו של  התנא ת
שהרי ו ), ג, לעיל (עיין מהיכנו  כלי  שמבטל נקרא זה ואין ניטל, שאינו 

להשתמש שוב הוא יכול  יורדים וכשהם עליו , נשארים אינם האפרוחים
שהוקצה  כיון  השמשות, בין  הסל על  עמדו אם ברם, כרצונו . בסל 

ניטל כלי שאין  הסובר , ולדעת כולה. לשבת הוקצה השמשות לבין
של למקומו  בצריך  משנתנו  מתפרשת הניטל , דבר לצורך אלא בשבת

האפרוחים. לפני מניחו הוא מפנהו וכשהוא äçøaLהסל, úìâðøzÇÀÀÙÆÆÈÀÈ
בשבת, לטלטלה אסור והרי  –dúBà ïéçBcבידיים –ñðkzL ãò ÄÈÇÆÄÈÅ

כדי בגפיה אוחזים שאין כלומר אותה, מדדים אין  אבל  למקומה; –

ונמצא  הארץ, מן  עצמה מגבהת שתרנגולת לפי למקומה, להכניסה
טעם מאותו  לדדותה אסור בחצר  ואפילו  מטלטלה. ((גגממרראא  ))..כאילו

ïéçéñe ïéìâò ïécãî(אתונות בני íéaøä(עיירים úeLøa– ÀÇÄÂÈÄÀÈÄÄÀÈÇÄ
ללכת, להם ומסייעים בצואריהם או באזניהם שאוחזים כלומר בשבת,

מטלטלם; ונמצא עצמם יגביהו שמא בהם לחשוש  dpyndשאין  gqepa
."miaxd zeyxa" zeaizd oi` `xnbaydða úà äcãî äMà– ÄÈÀÇÈÆÀÈ

הרבים. ברשות אף אותו  ומוליכה בזרועותיו שאוחזתו øîàÈÇכלומר

éúîéà :äãeäé éaø?בשבת בנה את לדדות לאשה מותר –ïîæa ÇÄÀÈÅÈÇÄÀÇ
úçà çépîe úçà ìèBð àeäL אחת רגל  עוקר  שהתינוק – ÆÅÇÇÇÄÇÇÇ
אחת, רגל ומניח הארץ מן øøBbומגביהה äéä íà ìáà רגליו – ÂÈÄÈÈÅ

מגביהן , ואינו  את øeñàבארץ נושאת האשה שנמצאת לדדותו, – È
את  נושא "חי  אומרים אין ברגליו  לילך  יכול  שאינו  ובתינוק בנה,

dcedi,.((ההרר""ןן  ))עצמו" iaxk dklde אלא קמא תנא על לחלוק בא שלא

דבריו . לפרש 
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בשבת. ביולדת נוהגים כיצד ללמד  באה משנתנו 

äîäaä úà ïéãléî ïéà,הבהמה מרחם הוולד  את מושכים אין – ÅÀÇÀÄÆÇÀÅÈ
áBè íBéa,יתרה טירחה בזה שיש משום בשבת, שכן וכל  –ìáà ÀÂÈ
ïéãòñî,לארץ יפול שלא הרחם , מן  בצאתו הוולד את אוחזים – ÀÇÂÄ

יוצא הוולד שיהא כדי בשרה את שדוחקים מבארים ((גגממרראא  ))..או  יש 
לא בשבת אבל לסעד, מותר  טוב ביום ייששרראאלל""))..שדווקא ""תתפפאאררתת ((ררשש""יי,,

úaMa äMàä úà ïéãléîe,טוב ביום לומר צריך  ואין –ïéøB÷å ÀÇÀÄÆÈÄÈÇÇÈÀÄ
äîëç dì,מיילדת בשבילה מזמינים –íB÷îì íB÷nî אפילו – ÈÂÈÈÄÈÀÈ

שבת, לתחום מחוץ שהוא úaMäממקום úà äéìò ïéìlçîe– ÀÇÀÄÈÆÈÆÇÇÈ
סכנה, בו  שיש חולה øeahäכדין úà ïéøLB÷å שהוא הוולד , של – ÀÀÄÆÇÇ

חותכים  אין אבל מעיו, בני יצאו יקשרוהו לא שאם אמו , במעי קשור 
בשבת. ïéëúBçאותו  óà :øîBà éñBé éaø,בשבת הטבור  את – ÇÄÅÅÇÀÄ

.dkld okeúaMa ïéNBò äìéî éëøö ìëå בפרק להלן כמפורש  – ÀÈÈÀÅÄÈÄÇÇÈ
שנאמר שבת, דוחה בזמנה מילה שכן  גג))::הבא, ייבב,, "וביום ((ווייקקרראא

שבת. ביום ואפילו  – ימול" השמיני 

âררבבייעעיי âייווםם
א ה נ ש מ ר ו א ב

מילה  צרכי בהלכות עוסק – הקודמת המשנה בסוף כבר  שהזכרנו כפי  – זה פרק
המילה  כמצוות השבת את הם דוחים אם מילה, במכשירי דנה משנתנו בשבת.

עקיבא. ורבי  אליעזר  רבי בזה ונחלקו  עצמה,

izdw - zex`ean zeipyn
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‡øæòéìà éaøøîBà:úaL áøòî éìk àéáä àG íà–älâî úaMa Bàéáî;äðkqáe–eäqëîíéãò ét ìò. ©¦¡¦¤¤¥¦¥¦§¦¥¤¤©¨§¦©©¨§ª¤©©¨¨§©¥©¦¥¦

øîà ãBòåøæòéìà éaø:ìæøá éìk úBNòìå ïéîçt úBNòì íéöò ïéúøBk.øîà ììkàáé÷ò éaø:äëàìî ìk §¨©©¦¡¦¤¤§¦¥¦©£¤¨¦§©£§¦©§¤§¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨
úaL áøòî dúBNòì øLôàL–úaMä úà äçBc dðéà;úaL áøòî dúBNòì øLôà éàLå–úà äçBc ¤¤§¨©£¨¥¤¤©¨¥¨¨¤©©¨§¤¦¤§¨©£¨¥¤¤©¨¨¤

úaMä. ©©¨
·úaMa äìéî éëøö ìk ïéNBò:ïéìäBî,ïéòøBôe,ïéööBîe,ïBnëå úéðìtñà äéìò ïéðúBðå.áøòî ÷çL àG íà ¦¨¨§¥¦¨©©¨£¦§¦§¦§§¦¨¤¨¦§§¨¦§©¦¨©¥¤¤

úaL–ïúBðå åépLa ñòBì.úaL áøòî ïîLå ïéé óøè àG íà–Bîöòa äæå Bîöòa äæ ïúpé.dì ïéNBò ïéàå ©¨¥§¦¨§¥¦¨©©¦¨¤¤¥¤¤©¨¦¨¥¤§©§§¤§©§§¥¦¨
älçzëì ÷eìç,èeèøîñ äéìò CøBk ìáà.úaL áøòî ïé÷úä àG íà–àéáîe Bòaöà ìò CøBk,øöçî elôàå ¨§©§¦¨£¨¥¨¤¨§©§¦¦§¦¥¤¤©¨¥©¤§¨¥¦©£¦¥¨¥

úøçà. ©¤¤
‚ïèwä úà ïéöéçøî,äìénä øçàì ïéáe äìénä éðôì ïéa,ãia åéìò ïéôlæîe,éìka àG ìáà.ïa øæòìà éaø ©§¦¦¤©¨¨¥¦§¥©¦¨¥§©©©¦¨§©§¦¨¨©¨£¨©§¦©¦¤§¨¨¤

hi`̀.ilk `iad `l m` xne` xfril` iax:÷åðéúä úà ìåîì ìîæéà.dlebn zaya e`ian:úáùä úà äéìò íéììçîù åæ äåöî äáéáçù òéãåäì
.dpkqae:äìéîä ìò äøæâ åøæâù.micr t"r edqkn:åéöôç øàù àùåð àåäù åäåãùçé àìå ,àéáî àåä äåöî ìù ìîæéàù åãéòéù.lfxa zeyrleéãë

:äìéîì ìîæéà úåùòì.dzeyrl xyt`y dk`ln lk:øæòéìà éáøãà âéìôå ,úáùä úà ïéçåã ïéà úáù áøòî ïúåùòì øùôàå ìéàåä äìéî éøéùëî ïåâë
.zay axrn dzeyrl xyt` i`y:àáé÷ò éáøë äëìäå .úáù äçåã éðéîùá äðîæã ,úåùòéì äì øùôà éàù äîöò äìéî ïåâë

aa.oilden:äìøòä úà êúåç.oirxete:ãéâä ùàø äñëîä øåòä.mivveneé"ò àìà åøåáéçî ÷úéð íãä ïéàù äøåáç äùåò àåäù ô"òàå ,íãä úà
:äöéöî.zipltq`:úùåáçú.eipiya qrel:äðùî úåðùì øùôàã äî ìëã.onye oii sxh `l m`ïéáøòîå ïîùå ïéé äøò÷á íéôøåè åéäù åéä íéìéâø

:äøò÷á íéöéá íéôøåèù êøãë äìéîä ìò äàåôøì ãçé ïúåà.welgúà äñëéå øåòä øåæçé àìù éãë á÷ðä åúåàá äìéîä ïéñéðëîå ,äáå÷ð ãâá ìù äëéúç
:ãéâä.oiwzd `l:ïéîæä àì.erav` lr jxek:ìåçá äàöåä êøãî åúåðùì ùåáìî êøã.zxg` xvgn elit`ô"òà øöç åúåàá úéáì úéáî àéòáéî àì

:íäîò úáøåòî äðéàù úøçà øöçì åìéôà àìà ,åáøò àìù
bb.ohwd z` oivigxnõåçøì ù"ëå øåñà óìæì åìéôà éìëá ìáà ãéá óìæì ïåâë ïéöéçøî ãöéë àùéø éùåøôì àôéñ àðúã ,àåä åëøãë åàì ïéöéçøî éàä

`xephxa yexit

úaL áøòî éìk àéáä àG íà :øîBà øæòéìà éaø זמן אם – ÇÄÁÄÆÆÅÄÅÄÀÄÅÆÆÇÈ
שבת, מערב המילה סכין את המוהל  הביא ולא בשבת, חל המילה

älâî úaMa Bàéáî סכין את מביא שהוא רואים, הכל  שיהיו – ÀÄÇÇÈÀËÆ
חביבה  מילה שמצוות לכל להראות כדי  הטעם, מבואר בגמרא המילה.

השבת. את שגזרו äðkqáeודוחה בזמן היינו הסכנה, ובשעת – ÇÇÈÈ
בניהם, את ימולו שלא ישראל על  íéãòהגויים ét ìò eäqëî– ÀÇÅÇÄÅÄ

אחר חפץ שהביא יחשדוהו ולא למילה, הסכין  את שהביא שיעידו
ïéîçtבשבת. úBNòì íéöò ïéúøBk :øæòéìà éaø øîà ãBòåÀÈÇÇÄÁÄÆÆÀÄÅÄÇÂÆÈÄ

מהם  לעשות בשבת עצים לכרות אפילו  מותר  למול , סכין  אין  אם –
ìæøáפחמין, éìk úBNòìå שלדעת למילה, סכין לעשות כדי – ÀÇÂÀÄÇÀÆ

עצמה. כמילה השבת את דוחים מילה מכשירי  אפילו אליעזר רבי

àáé÷ò éaø øîà ììk,וסובר אליעזר  רבי  על חולק עקיבא רבי  – ÀÈÈÇÇÄÂÄÈ
לעשות  ואסור  הרבים ברשות המילה סכין את בשבת להביא שאסור 

שכן למילה, aiwr`:סכין  iax xn` llkøLôàL äëàìî ìkÈÀÈÈÆÆÀÈ
úaMä úà äçBc dðéà ,úaL áøòî dúBNòìמכשירי כגון – ÇÂÈÅÆÆÇÈÅÈÈÆÇÇÈ

השבת, את דוחים אינם שבת, מערב לעשותם ואפשר  הואיל  מילה,
úaL áøòî dúBNòì øLôà éàLå שזמנה עצמה, המילה כגון  – ÀÆÄÆÀÈÇÂÈÅÆÆÇÈ

השמיני , ביום úaMäקבוע úà äçBc בסוף) לעיל שבארנו כמו – ÈÆÇÇÈ
הקודמת). aiwr`.המשנה iaxk dklde קרבן בענין  גם שנוי זה כלל 

ג). יא, (מנחות גדול  כהן  מנחת בענין וגם ב), ו , (פסחים פסח

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת. שעושים המילה צרכי  את מפרטת זו משנה

ïéìäBî :úaMa äìéî éëøö ìk ïéNBò את וחותכים מלים – ÄÈÈÀÅÄÈÇÇÈÂÄ
אותו ïéòøBôeהערלה, שקורעים הערלה, שתחת הדק העור  את – ÀÄ

הגיד , ראש  את הדם,ïéööBîeומגלים את –äéìò ïéðúBðå ÀÄÀÀÄÈÆÈ
úéðìtñà,תחבושת –ïBnëå.רפואה לשם (קומיניו"ם), צמח מין  – ÄÀÀÈÄÀÇ

שבת. מערב הכמון  את לשחוק צריך  áøòîברם, ÷çL àG íàÄÈÇÅÆÆ
úaL, הכמון את –ïúBðå åépLa ñòBìשכל המילה, מקום על – ÇÈÅÀÄÈÀÅ

עושים. בשינוי לעשות שאפשר áøòîמה ïîLå ïéé óøè àG íàÄÈÇÇÄÈÆÆÅÆÆ

úaL,המילה מקום על  רפואה לשם ושמן יין  לערבב היו רגילים – ÇÈ
שבת  מערב ערבבם לא ואם שבת, מערב להכין צריך זה ïúpéÄÈÅ,ואף

Bîöòa äæå Bîöòa äæ עצמו בפני זה בקערה שנותן כלומר – ÆÀÇÀÀÆÀÇÀ
נתערבו נתערבו ואם (בוחשם), טורפם ואינו עצמו  בפני  ((ההממאאיירריי;;וזה

אאייגגרר  )),, עעקקייבבאא ררבביי המילה.תתווסספפוותת   מקום על מהם נותן  כך  ïéàåÀÅואחר
dì ïéNBò,למילה –älçzëì ÷eìç חלוק כמין עושים שהיו – ÄÈÈÀÇÀÄÈ

ואסור ויכסנו; העור יחזור שלא הגיד, ראש את בו ומכניסים קטן
כלי , תיקון משום בזה שיש  בשבת, לכתחילה CøBkלעשותו ìáàÂÈÅ

èeèøîñ äéìò.שבת מערב החלוק הוכן לא אם –ïé÷úä àG íà ÈÆÈÀÇÀÄÄÀÄ
úaL áøòî שהוא במקום נמצא ולא סמרטוט, הכין לא גם אם – ÅÆÆÇÈ

שם, àéáîeמוהל  Bòaöà ìò CøBk להביא שהולך כלומר  – ÅÇÆÀÈÅÄ
מדרך לשנות כדי  מלבוש , דרך  אצבעו על וכורכו  אחר מבית סמרטוט

חול, ביום úøçàההוצאה øöçî elôàå שבאותה מבית רק לא – ÇÂÄÅÈÅÇÆÆ
אפילו  אלא מעורבת, אינה שהחצר  פי על  אף להביא, מותר חצר 
ומכל מותר. זו , חצר  עם (שתוף) עירוב לה  עשו שלא אחרת, מחצר 

להביא אסור  הרבים רשות דרך וועעייייןן  מקום אא  ;; ששללאא  ,, אאבבררההםם"" ((""ממגגןן

אאייגגרר  )).. עעקקייבבאא   ררבביי הרבים תתווסספפוותת   רשות דרך שאפילו  סוברים, ויש 

להביא ההררממבב""ןן  ))מותר בבששםם   מלבוש((ההרר  ""ןן דרך מביאו  והוא הואיל  ,

((ההממאאיירריי))..

– משנתנו  את המתחילה הכוללת שהפיסקה אמרו , dlinבגמרא ikxv lk oiyer"
"zayaבאה במילה,– עוסק שהוא זמן כל המל , בברייתא: ששנו מה לרבות

הציצין  על  בין dlxrd)חוזר  on exiizypy xerd inip)על בין המילה, את המעכבין 
פירש בפרקנו); ו משנה להלן (כמבואר המילה את מעכבין  שאין  (xg`lהציצין

,(dlind on eci ldend wliqyציצין על  חוזר, – המילה את המעכבין ציצין על
ב). קלג, (שבת חוזר אינו  – המילה את מעכבין  שאין 

âחחממייששיי âייווםם
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïèwä úà ïéöéçøî,חמים במים –ïéáe äìénä éðôì ïéa ÇÀÄÄÆÇÈÈÅÄÀÅÇÄÈÅ
äìénä øçàì אין המילה שלפני  מפרשים, יש המילה. ביום – ÀÇÇÇÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äéøæòøîBà:úaMa úBéäì ìçL éLéìMä íBia ïèwä úà ïéöéçøî,øîàpL(äë ,ãì úéùàøá):éLéìMä íBiá éäéå" £©§¨¥©§¦¦¤©¨¨©©§¦¦¤¨¦§©©¨¤¤¡©©§¦©©§¦¦
"íéáàk íúBéäa.ñBðéâBøcðàå ÷ôñ–úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà;äãeäé éaøåñBðéâBøcðàa øézî. ¦§¨Ÿ£¦¨¥§©§§¦¥§©§¦¨¨¤©©¨§©¦§¨©¦¨©§§¦

„úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî,úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì ãçà,úaMä øçà ìL úà ìîe çëLå ¦¤¨§¥¦¤¨¨©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©©©¨

:åëøãër"a`xúáù áøòá åîçåäù ïéîçá ïéá éîð äìéîì éùéìùä íåéáå ,äìéîä øçàì ïéá äìéîä éðôì ïéá åëøãë ïè÷ä úà ïéöéçøî øáñå ÷"úà âéìô .'åë
:ò"áàøë äëìäå ,àéä úåùôð úðëñã åîöò úáùá åîçåäù ïéîçá ïéá.wtq:úáù äçåã åúìéî ïéàå àåä àîìòá ïáàë 'ç ïá éàã .'è ïá ÷ôñ íéùãç 'ç ïá

.qepibexcp`a xizn dcedi iaxeáéúëãî(æ"è úéùàøá)åéöçù äæ àöé ,ìøò åìåë àåäù éî ,áéúë åúìøò ,÷"úå .ñåðéâåøãðà úåáøì øëæ ìë íëì ìåîä
:é"øë äëìä ïéàå .äá÷ð

cc.'eke zewepiz izy el eidy inìåîì ãçà úå÷åðéú éúù åì åéäù éî ,àéä êë .ø÷éò éúåáø åñôúù àñøâäå ,åæ äðùî úñøâá àøîâá éàøåîà éâéìô
éáø ,úáùá úáù áøò ìù úà ìîå çëùå ,úáùá ìåîì ãçàå ù"òá ìåîì ãçà .áééç úáùá úáù øçà ìù úà ìîå çëùå ,úáùá ìåîì ãçàå úáù øçà
äåöî äùò àìå äåöî øáãá äòè éøäù ,ìëä éøáãì áééç úáùá úáùä øçà ìù úà ìîå çëù ,äùåøéô éëäå .øèåô òùåäé éáøå úàèç áééçî øæòéìà

:äãåî òùåäé 'ø åìéôà àäáå ,úáùá úáùä øçà ìù úà ìîå íéã÷äùëzay axr ly z` lne gkye zay axra lenl cg`e zaya lenl cg`

`xephxa yexit

שהוחמו  במים אלא אותו מרחיצים ואין בשבת, מים לו  מחממים
אפילו  מותר סכנה, בו  ויש הואיל המילה, לאחר  ואילו שבת, מערב

בשבת מים לו  אאללייההוו"")),,לחמם ""ששננוותת   ãia((ההממאאיירריי;; åéìò ïéôlæîeÀÇÀÄÈÈÇÈ
הרישא: את לפרש באה זו  שפיסקה מבואר, בגמרא –oivigxn cvik

cia eilr oitlfn ?ohwd z` אלא כדרכו  אותו  מרחיצים שאין  כלומר –
ביד , המים עליו  שזורקים בזליפה, כגון  éìkaבשינוי , àG ìáà– ÂÈÇÀÄ

זילוף דרך øîBà:((בבררטטננוורראא  ))..אפילו äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅ
éLéìMä íBia ïèwä úà ïéöéçøî, למילתו –úBéäì ìçL ÇÀÄÄÆÇÈÈÇÇÀÄÄÆÈÄÀ

úaMa:דברים בשני  קמא תנא על חולק עזריה בן  אלעזר רבי –.` ÇÇÈ
o iv igxnyohwd z`;כדרכו.a נוהג זה דין  אין קמא תנא שלדעת

שאף סובר , והוא המילה. ביום zayaאלא zeidl lgy iyilyd meia
שהוחמו  במים בין  שבת מערב שהוחמו  חמים במים בין  אותו , מרחיצים

סכנה, בו שיש לפי  שמלו :øîàpLבשבת, שכם באנשי  –éäéå" ÆÆÁÇÇÀÄ
"íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiáלנימול יש  השלישי  שביום הרי  – ÇÇÀÄÄÄÀÈÙÂÄ

גמורה  ראייה זו  אין  ואמנם נפשות. סכנת בחזקת והוא חזקים, כאבים
שהלכה  היא, הגמרא מסקנת מקום מכל ג). ט, (כדלעיל  לדבר  זכר  אלא

שהוחמו  בחמין בין בשבת שהוחמו בחמין  בין  עזריה, בן אלעזר כרבי 
שסכנה  מפני  מילה, הרחצת בין  גופו , כל  הרחצת בין  שבת, בערב

לו  בב))..היא קקללדד,, עזריה:((ששבבתת   בן אלעזר  רבי  בדברי מפרשים יש
,iyilyd meia s` ohwd z` oivigxn,הראשונים הימים בשני  שכן וכל

נאמר ולא השלישי , מביום מרובה בהם iyilydשהסכנה meia idie"
"mia`ek mzeidaכואבים היו  שעדיין לומר שבאותו ((ההממאאיירריי))אלא או  ,

בשני ואילו ולהילחם, לברוח יכולים היו  ולא ביותר , חלושים היו  יום

עדיין  מקום מכל ביותר , מסוכנים שהם פי על אף הראשונים, הימים
כוחם תשש הרמב"ם((ההרר""ןן  ))לא מדברי אבל חח  )). בב,, ממייללהה משמע,((ההלל''

השלישי יום אלא קמא תנא על  להוסיף עזריה בן אלעזר  רבי  בא שלא
המילה  ביום אלא הקטן את מרחיצין אין לדעתו שאף כלומר למילתו ,

אותו , מרחיצין אין  למילתו השני ביום אבל למילה, השלישי  ביום או
בשם  שמביא (בסוגייתנו ), הרי"ף מדברי  משמע וכן  סכנה. בו  שאין

שהבאנו  (כמו שלישי  ביום עזריה בן  אלעזר כרבי "הלכה הגאונים:
לפני בין  כדרכו  אותו  שמרחיצין  בראשון  שכן  וכל מהגמרא), לעיל 

בחמין  בין  בשבת שהוחמו בחמין  בין המילה, לאחר בין  המילה
הרי"ף: דברי  שמפרשים וברא"ש  בר "ן (ועיין  שבת" מערב שהוחמו

והפיסקה  שבת, מערב שהוחמו בחמין דווקא היינו – המילה" לפני "בין
הרחיצה  על אלא מוסבה אינה בשבת" שהוחמו  בחמין  שלאחר"בין 

חדשים ôñ÷המילה). שבעה בן ספק שהוא וולד  מפרשים: יש  – ÈÅ
לעיבורו  השביעי בחודש  נולד אם ידוע שאין  כלומר שמונה, בן  ספק

שהוא  וולד או  קיום, בן ואינו השמיני  בחודש שנולד  או קיום בן והוא
הואיל שמונה, בבן היא והלכה תשעה, בן ספק חדשים שמונה בן  ספק

שבת דוחה מילתו  שאין  קיום, בן רריי""ףף  ));;ואינו מפרשים:((ררשש""יי  ;; ויש

wtq בין שבת בערב שנולד  כגון  בשבת, מילתו  יום אם הוא שספק –
בשבת  או  שבת בערב הוא השמיני יום אם ידוע ואין  השמשות,

אאייגגרר  )),, עעקקייבבאא ררבביי תתווסספפוותת סימניñBðéâBøcðàå((ההממאאיירריי;; לו  שיש – ÀÇÀÀÄ
כאחד , ונקבה úaMäזכר úà åéìò ïéìlçî ïéà מלים ואין  – ÅÀÇÀÄÈÈÆÇÇÈ

בשבת. ñBðéâBøcðàaאותם øézî äãeäé éaøå,בשבת למולו – ÀÇÄÀÈÇÄÈÇÀÀÄ
יי))::שנאמר ייזז  ,, יהודה:((בברראאששייתת רבי ודורש זכר ", כל  לכם "lk"המול

"xkfשנאמר ממה לומד  קמא תנא ברם, אנדרוגינוס. ((ווייקקרראא  לרבות

גג)):: יום ייבב,, – ערל כולו  שהוא מי  ערלתו ", בשר ימול השמיני  "וביום

מילתו  שאין נקבה, שחציו  אנדרוגינוס יצא שבת, דוחה שלו השמיני
שבת. nw`.דוחה `pzk dkldd

בגמרא. אבוה בר  ורבה יהודה רב של כפירושם משנתנו  של  הרישא את בארנו 
אחרת: בדרך  מפרשה רבא xg`lאבל oiae dlind iptl oia ohwd z` oivigxn

dlind; כדרכו הראשון  ביום –ilka `l la` cia eilr oitlfne ביום היינו –
זליפה  דרך אלא כדרכו אותו  מרחיצין שאין  בשבת , להיות שחל  השלישי 

zayaבלבד. zeidl lgy iyilyd meia ohwd z` oivigxn :xne` dixfr oa xfrl` iax
כלו ברם,– כדרכו . בשבת הקטן את מרחיצין  למילתו השלישי  ביום שאף מר

כפירושם  היא המשנה לשון  משמעות כי מודה בעצמו  שרבא מובא, בגמרא
נוקטים  כן פי על  אף ב). קלד , שבת (עיין  אבוה בר ורבה יהודה רב של 

אחדים l`xyi")מפרשים zx`tz" ;ixi`nd)שכן רבא, של פירושו את דווקא
כדבריו. ברייתא מובאת בגמרא

הפירוש  על מקשים יש אבל  פירושים. שני  הבאנו במשנתנו השנוי "ספק" בענין 
דוחה  מילתו  שמונה בן  ספק שבעה בן שספק מתבאר  בגמרא שכן  הראשון ,

הרמב"ם: פוסק גם וכן lrשבת. zaya eze` oiln dpeny oa wtq dray oa wtq"
,`ed dpeny oa m`e ,zay dgciy `ed oica ,`ed mlye `ed dray oa m` Ð mipt lk

"dpeny oa `ed m` ltp dfy itl ,`ed xya jzgnk lny df ixd.( יד א, מילה (הל '
עליו מחללים שאין  במשנתנו , השנוי  ש"ספק" משנה" "כסף בעל כותב מכאן
הסובר, אליעזר רבי  כדברי  היא ומשנתנו  מילה, מכשירי  לענין הוא השבת, את
ספק  שבעה בן ספק שהוא בוולד ואילו  השבת, את דוחים מילה מכשירי  שאף
קלו, שבת בגמרא (כמבואר השבת את דוחים המילה מכשירי אין  שמונה בן 

שהבאנו ). השני (כפירוש השמשות בין נולד עניינו  זה ש"ספק" או א),
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"וביום  ג): יב, (ויקרא שנאמר בזמנה, נעשית כשהיא אלא שבת דוחה מילה אין

דוחה  מצוותו  בשבת חל  השמיני  יום אפילו  ודרשו : ערלתו ", בשר ימול השמיני

משנתנו שבת. דוחה אינה השמיני , ביום שלא היינו  בזמנה, שלא מילה אבל שבת.

חטאת. חייב הוא אם בזמנה, שלא מילה בשבת ומל ששגג במי דנה

úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî,תינוקות שני  לפניו שהיו  מוהל כגון – ÄÆÈÀÅÄ
úaMä øçà ìeîì ãçà,רביעי ביום חל שלו  השמיני שיום – ÆÈÈÇÇÇÇÈ

úaMa ìeîì ãçàå ב היה מילתו שזמן  úàשבת,– ìîe çëLå ÀÆÈÈÇÇÈÀÈÇÈÆ
úaMa úaMä øçà ìL,השבת אחר למולו היה שצריך התינוק – ÆÇÇÇÇÈÇÇÈ
בשבת, אותו ומל  תינוק áiçהקדים ומל  שהואיל חטאת, קרבן  – ÇÈ

שהרי מצווה, עשה ולא מצווה בדבר שטעה נמצא השמיני, יום לפני 

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn xyr dryz wxt zay zkqn

úaMa–áiç;úaMa ìeîì ãçàå úaL áøòa ìeîì ãçà,úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå–øæòéìà éaø ©©¨©¨¤¨¨§¤¤©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨©¦¡¦¤¤
úàhç áiçî,òLBäé éaøåøèBt. §©¥©¨§©¦§ª©¥

‰ì ìBnð ïè÷äðBîL,äòLúì,äøNòìå,øNò ãçàìe,ìåøNò íéðL–øúBé àGå úBçt àG.ãöéë àä?Bkøãk ¨¨¦¦§¨§¦§¨§©£¨¨§©©¨¨§¦§¥¨¨¨§¥¨¥©§©§
–ìäðBîL;úBLîMä ïéáì ãìBð–äòLúì ìBnð;úaL áøò ìL úBLîMä ïéa–äøNòì ìBnð;áBè íBé ¦§¨©§¥©§¨¦§¦§¨¥©§¨¤¤¤©¨¦©£¨¨

úaMä øçàì–øNò ãçàì ìBnð;äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL–ì ìBnðøNò íéðL.äìBçä ïè÷–ïéà §©©©©¨¦§©©¨¨§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¦¦§¥¨¨¨¨©¤¥
àéøáiL ãò BúBà ïéìäBî. £¦©¤©§¦

Âäìénä úà ïéákòîä ïéöéö ïä elà:äøèòä áø úà äôBçä øNa;äîeøza ìëBà Bðéàå.øNa ìòa äéä íàå ¥¥¦¦©§©§¦¤©¦¨¨¨©¤¤Ÿ¨£¨¨§¥¥©§¨§¦¨¨©©¨¨

.z`hg aiign xfril` 'x ,zayaóàå ,äæá äòè êë êåúîå úáù ìù åúåàá ãåøè äéäù äåöî øáãá äòèã â"òàå .úáù äçåã äðéà äðîæá àìù äìéîã
:áééç úáùä úà äçåã äðéàù äåöî äùòå äåöî øáãá äòè øæòéìà éáøì ì"ñ ,úáù äçåã åðéàù àìà ìåîì àåä éåàø éøäù äåöî äùò äæáryedi iaxe

.xhet:é"øë äëìäå .äùåò àåä ïéã úéá úåùøáù äéä øåáñã ïåéë ,øåèô úáùä úà äçåã äðéàù äåöî äùòå äåöî øáãá äòè äéì àøéáñã
dd.iriyzl lenp zeynyd oia clepåìåîì à"à úáù áøò íåéä äéä .éòéùúì ìåîðå àåä íåé úåùîùä ïéá àîùå ,ìåîð àåä øçî ìù éðéîù íåé éøäù

:éøéùò àåäù úáùä øçàì ãò ïéúîäì êéøöå ,úáù äçåã äðéàå äðîæá àìù äìéî äì àéåäå àåä éòéùú àîùã àáä úáùáxg` zeidl aeh mei lg
.zayd:øùò ãçàì ìåîðå åúåà äçåã äðîæá àìù äìéî ïéà.dpyd y`x ly miaeh mini ipyù äìéî ïéàå ïä úçà äùåã÷ãíåé úà äçåã äðîæá àì

:á"éì ìåîéð ,äðùä ùàø ìù éðùä áåè.`ixaiy cr:åúåà ïéìî ë"çàå ,àéøáäù íåéî úòì úòî íéîìù íéîé 'æ åéìò åøáòéå
ee.oiviv:äìøòä ïî åøàùðù øùá ìù ïéîéð ïéîë.dxhr[áåø] úà äôåçä øùáå .åùàøì ãøåéå òôùî äðîîå ,áéáñ ãéâä úà úô÷îä ääåáâ äôù àéä

:ãçà íå÷îá ääáâ áåø åìéôà àìà äôé÷ä áåø àîéú àì ,ïéúéðúî éðú÷ã äøèòä.dnexza lke` epi`.äîåøúá ìåëàì øåñà ìøò ïäëã ,àåä ïäë íà

`xephxa yexit

שבת. חילול  משום חייב הילכך  לימול , חיובו  זמן  הגיע לא עדיין 
úaL áøòa ìeîì ãçà,שבת בערב חל שלו השמיני שיום – ÆÈÈÀÆÆÇÈ

úaMa ìeîì ãçàå,בשבת היה מילתו שזמן  –úà ìîe çëLå ÀÆÈÈÇÇÈÀÈÇÈÆ
úaMa úaL áøò ìL דוחה שאינה בזמנה, שלא מילה זו והרי – ÆÆÆÇÈÇÇÈ
לעיל, שבארנו כמו úàhçשבת, áiçî øæòéìà éaøפי על אף – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÇÈ

תינוק  ראוי  שהרי  מצווה, ועשה מצווה, בדבר  טירדתו  מתוך  שטעה

לפיכך השבת, את דוחה אינה זו ומצווה הואיל מקום מכל  לימול , זה
עליה. שחייב אליעזר  רבי  øèBtסובר òLBäé éaøå,מחטאת – ÀÇÄÀËÇÅ

דוחה  שאינה בזמנה שלא מילה ידי על השבת את שחילל  פי על  שאף
שהרי מצווה, ועשה מצווה בדבר  וטעה הואיל מקום מכל השבת, את

מחטאת. פטור  הוא הרי למולו, חיוב יש  ואילך  שמיני  dkldeמיום
.ryedi iaxk

âששייששיי âייווםם
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משנתנו באה השבת, את עליו  מחללים אין שספק ג), (משנה לעיל ששנינו לאחר 

אותו שמלים ויש  להיוולדו , התשיעי ביום תינוק ומלים יש  ספק שמשום ללמד ,

מזה. יותר לא אבל  עשר, בשנים ויש  עשר, האחד  ביום ויש בעשירי,

äðBîLì ìBnð ïè÷,להיוולדו השמיני ביום –äòLúìויש – ÈÈÄÄÀÈÀÄÀÈ
התשיע  ביום ימים,äøNòìåי,שנימול לעשרה ויש  –øNò ãçàìe ÀÇÂÈÈÀÇÇÈÈ

יום, עשר  לאחד ויש  –øNò íéðLìå,יום עשר  לשנים ויש  –àG ÀÄÀÅÈÈ
úBçt,משמונה –øúBé àGå.יום עשר  שנים על  –?ãöéë àä ÈÀÅÈÅÇ
Bkøãk,הרגילה בדרך  –äðBîLì;ימים לשמונה התינוק נימול – ÀÇÀÄÀÈ

úBLîMä ïéáì ãìBð ביום נולד  כגון  לילה, ספק יום ספק שהוא – ÇÀÅÇÀÈ
שני, בליל ספק נולד, רביעי  ביום ספק השמשות, בין ìBnðÄראשון 

äòLúì כגון שלאחריו , מהלילה ימים שמונה למנות שמתחילים – ÀÄÀÈ
בספק  שנימול  ונמצא ראשון, מיום ימים שמונה מונים שנקטנו במשל

úaLתשיעי ; áøò ìL úBLîMä ïéa,נולד ששי ביום ספק – ÅÇÀÈÆÆÆÇÈ
שבת, בליל  äøNòìספק ìBnð,בשבת חל שלו  השמיני שיום לפי  – ÄÇÂÈÈ

מילה  זו אם שספק כלומר תשיעי , ספק שמיני  ספק והוא הואיל  אבל 
ומלים  השבת, את דוחה מילתו אין  לפיכך בזמנה, שלא או  בזמנה

עשירי ; בספק שנימול נמצא השבת, לאחר øçàìאותו áBè íBéÀÇÇ
úaMä,השבת אחר רביעי ביום להיות טוב יום חל  אם –ìBnð ÇÇÈÄ

øNò ãçàì ולכן דוחה, אינה טוב יום אף בזמנה שלא שמילה – ÀÇÇÈÈ
עשר ; אחד ספק שהוא טוב יום שלאחר  ביום נימול íéîéהוא éðLÀÅÈÄ

äðMä Làø ìL íéáBè להיות השנה ראש  ימי  שני חלו אם – ÄÆÙÇÈÈ
השבת, אחר ראשון  וביום רביעי øNòביום íéðLì ìBnð שמילה – ÄÄÀÅÈÈ

ולפיכך השנה, ראש  של השני  היום את אף דוחה אינה בזמנה שלא
עשר. שנים ספק שהוא החג ימי שני שלאחר ביום נימול ïè÷ÈÈהוא

àéøáiL ãò BúBà ïéìäBî ïéà ,äìBçä שמונים מבואר , בגמרא – ÇÆÅÂÄÇÆÇÀÄ
שיתחזק, כדי  לעת, מעת שלמים ימים שבעה מחליו  שיבריא מעת לו 

כל את שתקפה במחלה אמורים? דברים במה אותו . מלים כך ואחר
אין  בזה, וכיוצא בעינו כגון  מאבריו, באחד כאב אחזו אם אבל גופו ,

בלבד שיבריא עד אלא לו  טטזז  ))..ממתינים אא  ,, ממייללהה   ההלל'' ((ררממבב""םם  

נחשבים  שהם לפי הטעם מבארים יש השנה" ראש של טובים ימים "שני בענין 
גם  דוחה בזמנה שלא מילה אין הלכך להן, אחת וקדושה אחד  ארוך כיום
למול מותר גלויות של  שני  טוב ביום אבל  השנה, ראש של השני היום את

בזמנה שלא מילה j"y)אפילו  ;m"anx)שני נקטה שמשנתנו  מבארים, ויש .
אלא  ימים שני עושים היו  לא שבזמנם לפי  השנה, ראש של טובים ימים
מילה  שכן  גלויות, של  טובים ימים לשני  הדין  הוא אבל  בלבד, השנה בראש

דוחה אינה גלויות של  שני טוב יום אף בזמנה sqei")שלא zia" ;y"`xd).
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ïéöéö ïä elà,הערלה מן שנשארו העור  נימי –úà ïéákòîä ÅÅÄÄÇÀÇÀÄÆ
äìénä: כמהול נחשב התינוק אין הוסרו, שלא זמן  שכל –øNa ÇÄÈÈÈ

äøèòä áø úà äôBçä המכסה עור  הערלה מעור  נשאר  אם – ÇÆÆÙÈÂÈÈ
הגיד את המקפת הגבוהה השפה היינו העטרה, של גובהה רוב את
זה  עור שהסרת הזכרנו  וכבר  לראשו ; ויורד משתפע וממנה סביב,

ש כלומר השבת, את מן דוחה ידו  את המוהל סילק שכבר  לאחר אף
ציץ  והוא הואיל שנשאר , העור את ומסיר חוזר הריהו  בשבת, המילה

שאינו  מעט אלא העור  מן נשאר לא אם ברם, המילה. את המעכב
המילה, את מעכב שאינו  ציץ זהו עטרה, של  גובהה רוב את חופה

הציצין  על אף חוזר בשבת, במילה עוסק שהמוהל  זמן כל  ואמנם
ציצין  על בשבת, המילה מן  ידו שסילק לאחר אבל מעכבים, שאינם

בפרקנו). ב משנה לעיל  (עיין  חוזר  אינו  מעכבים ìëBàשאינם BðéàåÀÅÅ
äîeøza רוב את החופה עור עליו  ונשאר  כהן, הוא הנימול  אם – ÇÀÈ

פסח  מקרבן  תרומה שווה בגזרה ולמדים ערל, ככהן דינו  העטרה,

izdw - zex`ean zeipyn
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äéøæòøîBà:úaMa úBéäì ìçL éLéìMä íBia ïèwä úà ïéöéçøî,øîàpL(äë ,ãì úéùàøá):éLéìMä íBiá éäéå" £©§¨¥©§¦¦¤©¨¨©©§¦¦¤¨¦§©©¨¤¤¡©©§¦©©§¦¦
"íéáàk íúBéäa.ñBðéâBøcðàå ÷ôñ–úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà;äãeäé éaøåñBðéâBøcðàa øézî. ¦§¨Ÿ£¦¨¥§©§§¦¥§©§¦¨¨¤©©¨§©¦§¨©¦¨©§§¦

„úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî,úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì ãçà,úaMä øçà ìL úà ìîe çëLå ¦¤¨§¥¦¤¨¨©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©©©¨

:åëøãër"a`xúáù áøòá åîçåäù ïéîçá ïéá éîð äìéîì éùéìùä íåéáå ,äìéîä øçàì ïéá äìéîä éðôì ïéá åëøãë ïè÷ä úà ïéöéçøî øáñå ÷"úà âéìô .'åë
:ò"áàøë äëìäå ,àéä úåùôð úðëñã åîöò úáùá åîçåäù ïéîçá ïéá.wtq:úáù äçåã åúìéî ïéàå àåä àîìòá ïáàë 'ç ïá éàã .'è ïá ÷ôñ íéùãç 'ç ïá

.qepibexcp`a xizn dcedi iaxeáéúëãî(æ"è úéùàøá)åéöçù äæ àöé ,ìøò åìåë àåäù éî ,áéúë åúìøò ,÷"úå .ñåðéâåøãðà úåáøì øëæ ìë íëì ìåîä
:é"øë äëìä ïéàå .äá÷ð

cc.'eke zewepiz izy el eidy inìåîì ãçà úå÷åðéú éúù åì åéäù éî ,àéä êë .ø÷éò éúåáø åñôúù àñøâäå ,åæ äðùî úñøâá àøîâá éàøåîà éâéìô
éáø ,úáùá úáù áøò ìù úà ìîå çëùå ,úáùá ìåîì ãçàå ù"òá ìåîì ãçà .áééç úáùá úáù øçà ìù úà ìîå çëùå ,úáùá ìåîì ãçàå úáù øçà
äåöî äùò àìå äåöî øáãá äòè éøäù ,ìëä éøáãì áééç úáùá úáùä øçà ìù úà ìîå çëù ,äùåøéô éëäå .øèåô òùåäé éáøå úàèç áééçî øæòéìà

:äãåî òùåäé 'ø åìéôà àäáå ,úáùá úáùä øçà ìù úà ìîå íéã÷äùëzay axr ly z` lne gkye zay axra lenl cg`e zaya lenl cg`

`xephxa yexit

שהוחמו  במים אלא אותו מרחיצים ואין בשבת, מים לו  מחממים
אפילו  מותר סכנה, בו  ויש הואיל המילה, לאחר  ואילו שבת, מערב

בשבת מים לו  אאללייההוו"")),,לחמם ""ששננוותת   ãia((ההממאאיירריי;; åéìò ïéôlæîeÀÇÀÄÈÈÇÈ
הרישא: את לפרש באה זו  שפיסקה מבואר, בגמרא –oivigxn cvik

cia eilr oitlfn ?ohwd z` אלא כדרכו  אותו  מרחיצים שאין  כלומר –
ביד , המים עליו  שזורקים בזליפה, כגון  éìkaבשינוי , àG ìáà– ÂÈÇÀÄ

זילוף דרך øîBà:((בבררטטננוורראא  ))..אפילו äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅ
éLéìMä íBia ïèwä úà ïéöéçøî, למילתו –úBéäì ìçL ÇÀÄÄÆÇÈÈÇÇÀÄÄÆÈÄÀ

úaMa:דברים בשני  קמא תנא על חולק עזריה בן  אלעזר רבי –.` ÇÇÈ
o iv igxnyohwd z`;כדרכו.a נוהג זה דין  אין קמא תנא שלדעת

שאף סובר , והוא המילה. ביום zayaאלא zeidl lgy iyilyd meia
שהוחמו  במים בין  שבת מערב שהוחמו  חמים במים בין  אותו , מרחיצים

סכנה, בו שיש לפי  שמלו :øîàpLבשבת, שכם באנשי  –éäéå" ÆÆÁÇÇÀÄ
"íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiáלנימול יש  השלישי  שביום הרי  – ÇÇÀÄÄÄÀÈÙÂÄ

גמורה  ראייה זו  אין  ואמנם נפשות. סכנת בחזקת והוא חזקים, כאבים
שהלכה  היא, הגמרא מסקנת מקום מכל ג). ט, (כדלעיל  לדבר  זכר  אלא

שהוחמו  בחמין בין בשבת שהוחמו בחמין  בין  עזריה, בן אלעזר כרבי 
שסכנה  מפני  מילה, הרחצת בין  גופו , כל  הרחצת בין  שבת, בערב

לו  בב))..היא קקללדד,, עזריה:((ששבבתת   בן אלעזר  רבי  בדברי מפרשים יש
,iyilyd meia s` ohwd z` oivigxn,הראשונים הימים בשני  שכן וכל

נאמר ולא השלישי , מביום מרובה בהם iyilydשהסכנה meia idie"
"mia`ek mzeidaכואבים היו  שעדיין לומר שבאותו ((ההממאאיירריי))אלא או  ,

בשני ואילו ולהילחם, לברוח יכולים היו  ולא ביותר , חלושים היו  יום

עדיין  מקום מכל ביותר , מסוכנים שהם פי על אף הראשונים, הימים
כוחם תשש הרמב"ם((ההרר""ןן  ))לא מדברי אבל חח  )). בב,, ממייללהה משמע,((ההלל''

השלישי יום אלא קמא תנא על  להוסיף עזריה בן אלעזר  רבי  בא שלא
המילה  ביום אלא הקטן את מרחיצין אין לדעתו שאף כלומר למילתו ,

אותו , מרחיצין אין  למילתו השני ביום אבל למילה, השלישי  ביום או
בשם  שמביא (בסוגייתנו ), הרי"ף מדברי  משמע וכן  סכנה. בו  שאין

שהבאנו  (כמו שלישי  ביום עזריה בן  אלעזר כרבי "הלכה הגאונים:
לפני בין  כדרכו  אותו  שמרחיצין  בראשון  שכן  וכל מהגמרא), לעיל 

בחמין  בין  בשבת שהוחמו בחמין  בין המילה, לאחר בין  המילה
הרי"ף: דברי  שמפרשים וברא"ש  בר "ן (ועיין  שבת" מערב שהוחמו

והפיסקה  שבת, מערב שהוחמו בחמין דווקא היינו – המילה" לפני "בין
הרחיצה  על אלא מוסבה אינה בשבת" שהוחמו  בחמין  שלאחר"בין 

חדשים ôñ÷המילה). שבעה בן ספק שהוא וולד  מפרשים: יש  – ÈÅ
לעיבורו  השביעי בחודש  נולד אם ידוע שאין  כלומר שמונה, בן  ספק

שהוא  וולד או  קיום, בן ואינו השמיני  בחודש שנולד  או קיום בן והוא
הואיל שמונה, בבן היא והלכה תשעה, בן ספק חדשים שמונה בן  ספק

שבת דוחה מילתו  שאין  קיום, בן רריי""ףף  ));;ואינו מפרשים:((ררשש""יי  ;; ויש

wtq בין שבת בערב שנולד  כגון  בשבת, מילתו  יום אם הוא שספק –
בשבת  או  שבת בערב הוא השמיני יום אם ידוע ואין  השמשות,

אאייגגרר  )),, עעקקייבבאא ררבביי תתווסספפוותת סימניñBðéâBøcðàå((ההממאאיירריי;; לו  שיש – ÀÇÀÀÄ
כאחד , ונקבה úaMäזכר úà åéìò ïéìlçî ïéà מלים ואין  – ÅÀÇÀÄÈÈÆÇÇÈ

בשבת. ñBðéâBøcðàaאותם øézî äãeäé éaøå,בשבת למולו – ÀÇÄÀÈÇÄÈÇÀÀÄ
יי))::שנאמר ייזז  ,, יהודה:((בברראאששייתת רבי ודורש זכר ", כל  לכם "lk"המול

"xkfשנאמר ממה לומד  קמא תנא ברם, אנדרוגינוס. ((ווייקקרראא  לרבות

גג)):: יום ייבב,, – ערל כולו  שהוא מי  ערלתו ", בשר ימול השמיני  "וביום

מילתו  שאין נקבה, שחציו  אנדרוגינוס יצא שבת, דוחה שלו השמיני
שבת. nw`.דוחה `pzk dkldd

בגמרא. אבוה בר  ורבה יהודה רב של כפירושם משנתנו  של  הרישא את בארנו 
אחרת: בדרך  מפרשה רבא xg`lאבל oiae dlind iptl oia ohwd z` oivigxn

dlind; כדרכו הראשון  ביום –ilka `l la` cia eilr oitlfne ביום היינו –
זליפה  דרך אלא כדרכו אותו  מרחיצין שאין  בשבת , להיות שחל  השלישי 

zayaבלבד. zeidl lgy iyilyd meia ohwd z` oivigxn :xne` dixfr oa xfrl` iax
כלו ברם,– כדרכו . בשבת הקטן את מרחיצין  למילתו השלישי  ביום שאף מר

כפירושם  היא המשנה לשון  משמעות כי מודה בעצמו  שרבא מובא, בגמרא
נוקטים  כן פי על  אף ב). קלד , שבת (עיין  אבוה בר ורבה יהודה רב של 

אחדים l`xyi")מפרשים zx`tz" ;ixi`nd)שכן רבא, של פירושו את דווקא
כדבריו. ברייתא מובאת בגמרא

הפירוש  על מקשים יש אבל  פירושים. שני  הבאנו במשנתנו השנוי "ספק" בענין 
דוחה  מילתו  שמונה בן  ספק שבעה בן שספק מתבאר  בגמרא שכן  הראשון ,

הרמב"ם: פוסק גם וכן lrשבת. zaya eze` oiln dpeny oa wtq dray oa wtq"
,`ed dpeny oa m`e ,zay dgciy `ed oica ,`ed mlye `ed dray oa m` Ð mipt lk

"dpeny oa `ed m` ltp dfy itl ,`ed xya jzgnk lny df ixd.( יד א, מילה (הל '
עליו מחללים שאין  במשנתנו , השנוי  ש"ספק" משנה" "כסף בעל כותב מכאן
הסובר, אליעזר רבי  כדברי  היא ומשנתנו  מילה, מכשירי  לענין הוא השבת, את
ספק  שבעה בן ספק שהוא בוולד ואילו  השבת, את דוחים מילה מכשירי  שאף
קלו, שבת בגמרא (כמבואר השבת את דוחים המילה מכשירי אין  שמונה בן 

שהבאנו ). השני (כפירוש השמשות בין נולד עניינו  זה ש"ספק" או א),

ד ה נ ש מ ר ו א ב

"וביום  ג): יב, (ויקרא שנאמר בזמנה, נעשית כשהיא אלא שבת דוחה מילה אין

דוחה  מצוותו  בשבת חל  השמיני  יום אפילו  ודרשו : ערלתו ", בשר ימול השמיני

משנתנו שבת. דוחה אינה השמיני , ביום שלא היינו  בזמנה, שלא מילה אבל שבת.

חטאת. חייב הוא אם בזמנה, שלא מילה בשבת ומל ששגג במי דנה

úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî,תינוקות שני  לפניו שהיו  מוהל כגון – ÄÆÈÀÅÄ
úaMä øçà ìeîì ãçà,רביעי ביום חל שלו  השמיני שיום – ÆÈÈÇÇÇÇÈ

úaMa ìeîì ãçàå ב היה מילתו שזמן  úàשבת,– ìîe çëLå ÀÆÈÈÇÇÈÀÈÇÈÆ
úaMa úaMä øçà ìL,השבת אחר למולו היה שצריך התינוק – ÆÇÇÇÇÈÇÇÈ
בשבת, אותו ומל  תינוק áiçהקדים ומל  שהואיל חטאת, קרבן  – ÇÈ

שהרי מצווה, עשה ולא מצווה בדבר שטעה נמצא השמיני, יום לפני 

izdw - zex`ean zeipyn
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úaMa–áiç;úaMa ìeîì ãçàå úaL áøòa ìeîì ãçà,úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå–øæòéìà éaø ©©¨©¨¤¨¨§¤¤©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨©¦¡¦¤¤
úàhç áiçî,òLBäé éaøåøèBt. §©¥©¨§©¦§ª©¥

‰ì ìBnð ïè÷äðBîL,äòLúì,äøNòìå,øNò ãçàìe,ìåøNò íéðL–øúBé àGå úBçt àG.ãöéë àä?Bkøãk ¨¨¦¦§¨§¦§¨§©£¨¨§©©¨¨§¦§¥¨¨¨§¥¨¥©§©§
–ìäðBîL;úBLîMä ïéáì ãìBð–äòLúì ìBnð;úaL áøò ìL úBLîMä ïéa–äøNòì ìBnð;áBè íBé ¦§¨©§¥©§¨¦§¦§¨¥©§¨¤¤¤©¨¦©£¨¨

úaMä øçàì–øNò ãçàì ìBnð;äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL–ì ìBnðøNò íéðL.äìBçä ïè÷–ïéà §©©©©¨¦§©©¨¨§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¦¦§¥¨¨¨¨©¤¥
àéøáiL ãò BúBà ïéìäBî. £¦©¤©§¦

Âäìénä úà ïéákòîä ïéöéö ïä elà:äøèòä áø úà äôBçä øNa;äîeøza ìëBà Bðéàå.øNa ìòa äéä íàå ¥¥¦¦©§©§¦¤©¦¨¨¨©¤¤Ÿ¨£¨¨§¥¥©§¨§¦¨¨©©¨¨

.z`hg aiign xfril` 'x ,zayaóàå ,äæá äòè êë êåúîå úáù ìù åúåàá ãåøè äéäù äåöî øáãá äòèã â"òàå .úáù äçåã äðéà äðîæá àìù äìéîã
:áééç úáùä úà äçåã äðéàù äåöî äùòå äåöî øáãá äòè øæòéìà éáøì ì"ñ ,úáù äçåã åðéàù àìà ìåîì àåä éåàø éøäù äåöî äùò äæáryedi iaxe

.xhet:é"øë äëìäå .äùåò àåä ïéã úéá úåùøáù äéä øåáñã ïåéë ,øåèô úáùä úà äçåã äðéàù äåöî äùòå äåöî øáãá äòè äéì àøéáñã
dd.iriyzl lenp zeynyd oia clepåìåîì à"à úáù áøò íåéä äéä .éòéùúì ìåîðå àåä íåé úåùîùä ïéá àîùå ,ìåîð àåä øçî ìù éðéîù íåé éøäù

:éøéùò àåäù úáùä øçàì ãò ïéúîäì êéøöå ,úáù äçåã äðéàå äðîæá àìù äìéî äì àéåäå àåä éòéùú àîùã àáä úáùáxg` zeidl aeh mei lg
.zayd:øùò ãçàì ìåîðå åúåà äçåã äðîæá àìù äìéî ïéà.dpyd y`x ly miaeh mini ipyù äìéî ïéàå ïä úçà äùåã÷ãíåé úà äçåã äðîæá àì

:á"éì ìåîéð ,äðùä ùàø ìù éðùä áåè.`ixaiy cr:åúåà ïéìî ë"çàå ,àéøáäù íåéî úòì úòî íéîìù íéîé 'æ åéìò åøáòéå
ee.oiviv:äìøòä ïî åøàùðù øùá ìù ïéîéð ïéîë.dxhr[áåø] úà äôåçä øùáå .åùàøì ãøåéå òôùî äðîîå ,áéáñ ãéâä úà úô÷îä ääåáâ äôù àéä

:ãçà íå÷îá ääáâ áåø åìéôà àìà äôé÷ä áåø àîéú àì ,ïéúéðúî éðú÷ã äøèòä.dnexza lke` epi`.äîåøúá ìåëàì øåñà ìøò ïäëã ,àåä ïäë íà

`xephxa yexit

שבת. חילול  משום חייב הילכך  לימול , חיובו  זמן  הגיע לא עדיין 
úaL áøòa ìeîì ãçà,שבת בערב חל שלו השמיני שיום – ÆÈÈÀÆÆÇÈ

úaMa ìeîì ãçàå,בשבת היה מילתו שזמן  –úà ìîe çëLå ÀÆÈÈÇÇÈÀÈÇÈÆ
úaMa úaL áøò ìL דוחה שאינה בזמנה, שלא מילה זו והרי – ÆÆÆÇÈÇÇÈ
לעיל, שבארנו כמו úàhçשבת, áiçî øæòéìà éaøפי על אף – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÇÈ

תינוק  ראוי  שהרי  מצווה, ועשה מצווה, בדבר  טירדתו  מתוך  שטעה

לפיכך השבת, את דוחה אינה זו ומצווה הואיל מקום מכל  לימול , זה
עליה. שחייב אליעזר  רבי  øèBtסובר òLBäé éaøå,מחטאת – ÀÇÄÀËÇÅ

דוחה  שאינה בזמנה שלא מילה ידי על השבת את שחילל  פי על  שאף
שהרי מצווה, ועשה מצווה בדבר  וטעה הואיל מקום מכל השבת, את

מחטאת. פטור  הוא הרי למולו, חיוב יש  ואילך  שמיני  dkldeמיום
.ryedi iaxk

âששייששיי âייווםם
ה ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה השבת, את עליו  מחללים אין שספק ג), (משנה לעיל ששנינו לאחר 

אותו שמלים ויש  להיוולדו , התשיעי ביום תינוק ומלים יש  ספק שמשום ללמד ,

מזה. יותר לא אבל  עשר, בשנים ויש  עשר, האחד  ביום ויש בעשירי,

äðBîLì ìBnð ïè÷,להיוולדו השמיני ביום –äòLúìויש – ÈÈÄÄÀÈÀÄÀÈ
התשיע  ביום ימים,äøNòìåי,שנימול לעשרה ויש  –øNò ãçàìe ÀÇÂÈÈÀÇÇÈÈ

יום, עשר  לאחד ויש  –øNò íéðLìå,יום עשר  לשנים ויש  –àG ÀÄÀÅÈÈ
úBçt,משמונה –øúBé àGå.יום עשר  שנים על  –?ãöéë àä ÈÀÅÈÅÇ
Bkøãk,הרגילה בדרך  –äðBîLì;ימים לשמונה התינוק נימול – ÀÇÀÄÀÈ

úBLîMä ïéáì ãìBð ביום נולד  כגון  לילה, ספק יום ספק שהוא – ÇÀÅÇÀÈ
שני, בליל ספק נולד, רביעי  ביום ספק השמשות, בין ìBnðÄראשון 

äòLúì כגון שלאחריו , מהלילה ימים שמונה למנות שמתחילים – ÀÄÀÈ
בספק  שנימול  ונמצא ראשון, מיום ימים שמונה מונים שנקטנו במשל

úaLתשיעי ; áøò ìL úBLîMä ïéa,נולד ששי ביום ספק – ÅÇÀÈÆÆÆÇÈ
שבת, בליל  äøNòìספק ìBnð,בשבת חל שלו  השמיני שיום לפי  – ÄÇÂÈÈ

מילה  זו אם שספק כלומר תשיעי , ספק שמיני  ספק והוא הואיל  אבל 
ומלים  השבת, את דוחה מילתו אין  לפיכך בזמנה, שלא או  בזמנה

עשירי ; בספק שנימול נמצא השבת, לאחר øçàìאותו áBè íBéÀÇÇ
úaMä,השבת אחר רביעי ביום להיות טוב יום חל  אם –ìBnð ÇÇÈÄ

øNò ãçàì ולכן דוחה, אינה טוב יום אף בזמנה שלא שמילה – ÀÇÇÈÈ
עשר ; אחד ספק שהוא טוב יום שלאחר  ביום נימול íéîéהוא éðLÀÅÈÄ

äðMä Làø ìL íéáBè להיות השנה ראש  ימי  שני חלו אם – ÄÆÙÇÈÈ
השבת, אחר ראשון  וביום רביעי øNòביום íéðLì ìBnð שמילה – ÄÄÀÅÈÈ

ולפיכך השנה, ראש  של השני  היום את אף דוחה אינה בזמנה שלא
עשר. שנים ספק שהוא החג ימי שני שלאחר ביום נימול ïè÷ÈÈהוא

àéøáiL ãò BúBà ïéìäBî ïéà ,äìBçä שמונים מבואר , בגמרא – ÇÆÅÂÄÇÆÇÀÄ
שיתחזק, כדי  לעת, מעת שלמים ימים שבעה מחליו  שיבריא מעת לו 

כל את שתקפה במחלה אמורים? דברים במה אותו . מלים כך ואחר
אין  בזה, וכיוצא בעינו כגון  מאבריו, באחד כאב אחזו אם אבל גופו ,

בלבד שיבריא עד אלא לו  טטזז  ))..ממתינים אא  ,, ממייללהה   ההלל'' ((ררממבב""םם  

נחשבים  שהם לפי הטעם מבארים יש השנה" ראש של טובים ימים "שני בענין 
גם  דוחה בזמנה שלא מילה אין הלכך להן, אחת וקדושה אחד  ארוך כיום
למול מותר גלויות של  שני  טוב ביום אבל  השנה, ראש של השני היום את

בזמנה שלא מילה j"y)אפילו  ;m"anx)שני נקטה שמשנתנו  מבארים, ויש .
אלא  ימים שני עושים היו  לא שבזמנם לפי  השנה, ראש של טובים ימים
מילה  שכן  גלויות, של  טובים ימים לשני  הדין  הוא אבל  בלבד, השנה בראש

דוחה אינה גלויות של  שני טוב יום אף בזמנה sqei")שלא zia" ;y"`xd).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïéöéö ïä elà,הערלה מן שנשארו העור  נימי –úà ïéákòîä ÅÅÄÄÇÀÇÀÄÆ
äìénä: כמהול נחשב התינוק אין הוסרו, שלא זמן  שכל –øNa ÇÄÈÈÈ

äøèòä áø úà äôBçä המכסה עור  הערלה מעור  נשאר  אם – ÇÆÆÙÈÂÈÈ
הגיד את המקפת הגבוהה השפה היינו העטרה, של גובהה רוב את
זה  עור שהסרת הזכרנו  וכבר  לראשו ; ויורד משתפע וממנה סביב,

ש כלומר השבת, את מן דוחה ידו  את המוהל סילק שכבר  לאחר אף
ציץ  והוא הואיל שנשאר , העור את ומסיר חוזר הריהו  בשבת, המילה

שאינו  מעט אלא העור  מן נשאר לא אם ברם, המילה. את המעכב
המילה, את מעכב שאינו  ציץ זהו עטרה, של  גובהה רוב את חופה

הציצין  על אף חוזר בשבת, במילה עוסק שהמוהל  זמן כל  ואמנם
ציצין  על בשבת, המילה מן  ידו שסילק לאחר אבל מעכבים, שאינם

בפרקנו). ב משנה לעיל  (עיין  חוזר  אינו  מעכבים ìëBàשאינם BðéàåÀÅÅ
äîeøza רוב את החופה עור עליו  ונשאר  כהן, הוא הנימול  אם – ÇÀÈ

פסח  מקרבן  תרומה שווה בגזרה ולמדים ערל, ככהן דינו  העטרה,

izdw - zex`ean zeipyn
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–ïéòä úéàøî éðtî Bðwúî.äìénä úà òøt àGå ìî–ìî àG elàk. §©§¦§¥©§¦¨©¦¨§¨©¤©¦¨§¦¨
Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡øæòéìà éaøøîBà:áBè íBéa úøîLnä úà ïéìBz,úaMa äéeìzì ïéðúBðå.íéîëçåíéøîBà:úà ïéìBz ïéà ©¦¡¦¤¤¥¦¤©©§¤¤§§§¦©§¨©©¨©£¨¦§¦¥¦¤
áBè íBéa úøîLnä,úaMa äéeìzì ïéðúBð ïéàå,áBè íBéa äéeìzì ïéðúBð ìáà. ©©§¤¤§§¥§¦©§¨©©¨£¨§¦©§¨§

·elöiL ìéáLa íéøîMä éab ìò íéî ïéðúBð,úéøöî äôéôëáe ïéøãeña ïéiä úà ïéðpñîe,úððñîa äöéa ïéðúBðå §¦©¦©©¥©§¨¦¦§¦¤¥©§©§¦¤©©¦§¨¦¦§¦¨¦§¦§§¦¥¨§©§¤¤

çñôá øîàð('é úåîù)äîåøúá øîàðå åá ìëàé àì øéëùå áùåú(á"ë àø÷éå):ìøòì äøåñà äîåøú óà ìøòì øåñà çñô äî ,åá ìëàé àì øéëùå ïäë áùåú
.xya lra did m`e:ãéâä úà äôåçå øæåç øùá åúåà åìéàë äìåë äìøòä äìèðù øçàì åúìøòî äìòîìù øùá äàøðå ïîù äéäù.epwznìîæàá òôùîå

:éáåò åúåàî.oird zi`xn iptn:ìøòë äàøð àäé àìù.rxt `le:äìéâ àì.ln `l eli`k÷ñòúî àåäù ïîæ ìëå .äðîî åãé ÷ìñ åìéôàå ,òøôéå áåùéå
:øæåç åðéà ïéáëòî ïðéàù ïéöéö ìò ,øæåç ïéáëòîä ïéöéö ìò ,åãé ÷ìñù øçàì .ïéáëòî ïéàù ïéöéö ïéá ïéáëòîä ïéöéö ïéá êúåç úáùá äìéîá

k`̀.zxnynd z` oilez xne` xfril` iaxìäà ãéáòã â"òàå .éìëä ììç ìò ìäàë äùòðå ìåâòá ãö ìëì äéô úà çúåîå ,ïéé éøîù äá íéððñîù
ì äìçúëì [äìåú] úáùá ìáà .áåè íåéá ïúåùòì øúåî áåè íåé áøòî ïúåùòì øùôàù ùôð ìëåà éøéùëî à"øì ì"ñã ,áåè íåéá éøùäéåìú íà ìáà ,à

:êëá øøåá êøã ïéàã ,ïéððñîå íéøîù äëåúì ïéðúåð àéä.zxnynd z` oilez oi`:ìåç äùòîë éæçîå éàøò ìäà ãéáòã.zaya dielzl mipzep oi`e
:íéîëçë äëìäå .ã÷øî åà øøåá úãìåú äåäã

aa.min mipzepåøàùðù íéøîù éáâ ìò øçà ùåøéô .íðéé ìë áåæéå íéìåìö íéøîùä åéäéù ,åìöéù éãë .íåé ãåòáî úøîùîá íéðåúðä íéøîù éáâ ìò úáùá
:øøåá íåùî äæá ïéàå ïúåà íéúåùå úáùá ïúåà ïéàéöåîå ïééä íòè íéîä ïéèìå÷å ,úéáçá.oiid z`:åá íéåäúîù íéðáì íéçî÷ä éðôî.oixceqaïéãçåéîä

äùòé àìù ,ïåøãîá ïééä ãøéù éãë éìëä éôá àîåâ ïéîë øãåñá åãéá äùòé àìù àåäå .åæ äëàìîì ïééåùòå ìéàåä ,åäì èéçñ àîìã øæâéîì àëéìå .êëì

`xephxa yexit

בפסח שנאמר בתרומה, לאכול  אסור  ערל ממהה  ))::שכהן  ייבב  ,, "תושב ((ששממוותת  

נאמר  בתרומה וכן  בו ", יאכל לא יי))::ושכיר  ככבב,, כהן ((ווייקקרראא   "תושב
לערל , אסור פסח מה קודש ", יאכל  לא ממחח  ))::שנאמרושכיר  ייבב,, ((ששממוותת  

ערל . לכהן אסורה תרומה אף בו ", יאכל  לא ערל  äéä"וכל íàåÀÄÈÈ
øNa ìòa כולה הערלה שניטלה ולאחר  שמן , היה התינוק אם – ÇÇÈÈ

העטרה, רוב את העור חופה כאילו עדיין  ומסירBðwúîנראה – ÀÇÀ
העטרה, מן  הבשר ïéòäאת úéàøî éðtî נראה יהא שלא – ÄÀÅÇÀÄÈÇÄ

äìénäכערל, úà òøt àGå ìî, למדנו ב) (משנה לעיל – ÈÀÈÇÆÇÄÈ
,oildeny שתתגלה עד  העטרה את המכסה העור  כל את שחותכים היינו 

כך ואחר העטרה, עדoirxetכל  העור, מן  שלמטה הרך הקרום את
העטרה; בשר  dlind,שייראה z` rxt `le ln m`eìî àG elàkÀÄÈ

שבשר ברישא שנינו  שכבר  פי  על ואף ולפרוע. לחזור  וחייב –

הסי באה מקום מכל  המילה, את מעכב העטרה רוב את פא החופה
ונמצא  מילה, מצוות קיים לא פרע, ולא בשבת מל שאם להשמיענו,

מצווה במקום שלא חבורה עשה שהרי  השבת, את ((ההממאאיירריי;;שחילל

בב)).. קקללזז,, ששבבתת תתווסספפוותת   וועעייייןן

âקקוודדשש âששבבתת
א ה נ ש מ ר ו א ב

אוכל ("צורך  אכילה לצורך  שהיא ממלאכה חוץ עבודה מלאכת בכל אסור יום-טוב
לכם". יעשה לבדו הוא נפש  לכל יאכל  אשר "אך  טז ): יב, (שמות שנאמר נפש"),
מותר  אם טוב, יום מערב לעשותם שאפשר נפש  אוכל במכשירי דנה משנתנו  –
בפרק  – שנחלקו (כשם וחכמים אליעזר  רבי בזה ונחלקו  טוב, ביום לעשותם

שבת). לענין מילה במכשירי – א משנה הקודם,

úøîLnä úà ïéìBz :øîBà øæòéìà éaø שמסננים המסננת – ÇÄÁÄÆÆÅÄÆÇÇÀÆÆ
זך יין לתוכו לסנן כדי  הכלי , על  אותה ומותחים תולים יין , שמרי בה

áBèוצלול, íBéaעל אוהל עשיית משום בזה שיש פי  על אף – À
אף  נפש , אוכל מכשירי אליעזר : רבי שסובר  טוב, ביום מותר הכלי ,

טוב; ביום לעשותם מותר  טוב, יום מערב לעשותם ïéðúBðåÀÀÄשאפשר 
úaMa äéeìzì את לכתחילה לתלות אסור שבשבת כלומר  – ÇÀÈÇÇÈ

מערב  תלויה היא אם אבל אוהל, עשיית משום הכלי על  המשמרת
משום  בשבת, כבורר  ואינו  בשבת, לתוכה השמרים לתת מותר  שבת

ברירה. דרך זו úøîLnäשאין úà ïéìBz ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÄÆÇÇÀÆÆ
áBè íBéa טוב יום מערב לעשותם שאפשר  נפש אוכל  שמכשירי – À

ביום  הוא אסור  אוהל , לעושה שדומה וכיון  טוב, ביום לעשותם אסור

úaMaטוב; äéeìzì ïéðúBð ïéàå תלויה כשהמשמרת אפילו  – ÀÅÀÄÇÀÈÇÇÈ
שלדעת  היין , לסינון השמרים את לתוכה לתת אסור  שבת, מערב

הרקדה. או ברירה תולדת היא זו מלאכה אף ïéðúBðחכמים ìáàÂÈÀÄ
áBè íBéa äéeìzì,טוב יום מערב הכלי  על  תלויה המשמרת אם – ÇÀÈÀ

השמר לתת הוא מותר נפש אוכל וצורך שהואיל טוב, ביום לתוכה ים

טוב. ביום לעשותו  minkgkמותר dklde.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéî ïéðúBð,בשבת –íéøîMä éab ìò במשמרת הנתונים – ÀÄÇÄÇÇÅÇÀÈÄ
שבת, elöiLמערב ìéáLaכל ויזוב צלולים השמרים שייעשו  – ÄÀÄÆÅÇ

אחר: פירוש  המשמרת. דרך  mixnydיינם iab lr min mipzep שנשארו –
elviyבחבית, liaya ויתערב יצלול השמרים שבתוך  שהיין  כלומר –

שאינו  בורר, משום בזה ואין בשבת, לשתיה בהם וישתמשו במים
יין  לתוך מים כמוזג טטוובב""))..אלא ייווםם   ""תתווסספפוותת בבררטטננוורראא  ;; ((ההממאאיירריי;;

ïéiä úà ïéðpñîe כדי בשבת, ביותר ,– צלול –ïéøãeñaשיהא ÀÇÀÄÆÇÇÄÀÈÄ
בגמרא  סחיטה; לידי יבואו  שמא חוששים אין ולכן  לסינון, המיוחדים

שינוי, משום הכלי , שבפי  בסודר  גומא" יעשה שלא "ובלבד  אמרו :
בחול , עושה שהוא כדרך בשבת יעשה úéøöîשלא äôéôëáe– ÄÀÄÈÄÀÄ

שלא  "ובלבד בגמרא: ואמרו דקל, של (ענפים) מנצרים העשוי בסל 

טעם  אוהל ); (כמדת טפח" כלי  של  מקרקעיתו הכפיפה) (את יגביה
גם  היין  את לשתות יכול  ואדם הואיל ברירה, זה שאין בזה, ההיתר

הוא  שינוי דרך  הרי  מצרית בכפיפה או  בסודרין  והסינון  לסננו, מבלי

ההממאאיירריי)) מתוחים ((ההרר""ןן;; שהסודרים בכגון כאן  שמדובר מבארים, ויש  .

מערב  הכלי  בתוך נתונה הכפיפה וכן שבת, מערב הכלי על ונתונים
""תתווסספפוותת  שבת ייששרראאלל  ""))..((עעייייןן ""תתפפאאררתת   טטוובב"";; äöéaייווםם   ïéðúBðåÀÀÄÅÈ

ìcøç ìL úððñîaהחרדל לתוך טרופה ביצה בשבת לתת מותר – ÀÇÀÆÆÆÇÀÈ
כך עושים שאין לפי הפסולת, את קולטת שהיא פי על אף שבמסננת,

ברירה, כאן ואין גוון ; לו יתן החרדל  עם המסתנן  שהחלמון  כדי אלא
הוא גמור אוכל  במסננת הנשאר  החלבון  ררשש  ""יי))..שאף ïéNBòåÀÄ((גגממרראא  ;;

úaMa ïéìîBðà:גורסים ויש  –,oilnepii יין של תערובת והיינו  ÅÀÄÇÇÈ
ופלפלים. ñBkaודבש  ,úaMa :øîBà äãeäé éaø אין בשבת – ÇÄÀÈÅÇÇÈÇ

טרחה; משום יעשה לא ויותר  בכוס, אלא אנומלין  áBè,עושים íBéaÀ
ïéâla; בכד בבקבוק, –ãòBnáe,המועד בחול  –úéáçaמותר – ÇÈÄÇÅÆÈÄ

בחבית. אפילו ïéçøBàäלעשות éôì ìkä :øîBà ÷Bãö éaø– ÇÄÈÅÇÙÀÄÈÀÄ
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ìcøç ìL,úaMa ïéìîBðà ïéNBòå.äãeäé éaøøîBà:úaMa–ñBka,áBè íBéa–ïéâla,ãòBnáe–úéáça. ¤©§¨§¦¥§¦©©¨©¦§¨¥©©¨©§©¨¦©¥¤¨¦
÷Bãö éaøøîBà:ïéçøBàä éôì ìkä. ©¦¨¥©Ÿ§¦¨§¦

:ìåçá äùåò àåäù êøãë.zixvn dtitkaeìäà äùòé àìù ,çôè ïåúçúä éìëä úéò÷ø÷î ääåáâ äôéôëä äéäú àìù àåäå .ì÷ãä éøåöî éåùòä ìñ
:éàøò.zppqna dvia mipzepe:äãé ìò íéëëãæîå íéðáìúî íäå ïéøåëòä íéøáãá äôåøè äöéá ïúéì ïéìéâøù ,ïðúñäì ìãøç äá åðúðù.oilenepiùáãå ïéé

:ïéìôìôå.oibl:úéáçî ïè÷å ñåëî ìåãâ.migxe`d itl lkd÷"úë äëìäå .ãòåîá ïéá áåè íåéá ïéá úáùá ïéá ,äáøä äùåò ïéáåøî ïéçøåà åì ùé íà
:íéöåø ïäù äî éôë úáùá ïéìåîåðé ïéùåòù

`xephxa yexit

ואפילו  הרבה אנומלין לעשות לו מותר הרבה, אורחים לו  שיש  מי 
nw`בשבת. `pzk dklde לשתות שרוצים כמה בשבת אנומלין  שעושים

ללממששננתתננוו)).. בבפפייררווששוו ((ררממבב""םם  
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–ïéòä úéàøî éðtî Bðwúî.äìénä úà òøt àGå ìî–ìî àG elàk. §©§¦§¥©§¦¨©¦¨§¨©¤©¦¨§¦¨
Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡øæòéìà éaøøîBà:áBè íBéa úøîLnä úà ïéìBz,úaMa äéeìzì ïéðúBðå.íéîëçåíéøîBà:úà ïéìBz ïéà ©¦¡¦¤¤¥¦¤©©§¤¤§§§¦©§¨©©¨©£¨¦§¦¥¦¤
áBè íBéa úøîLnä,úaMa äéeìzì ïéðúBð ïéàå,áBè íBéa äéeìzì ïéðúBð ìáà. ©©§¤¤§§¥§¦©§¨©©¨£¨§¦©§¨§

·elöiL ìéáLa íéøîMä éab ìò íéî ïéðúBð,úéøöî äôéôëáe ïéøãeña ïéiä úà ïéðpñîe,úððñîa äöéa ïéðúBðå §¦©¦©©¥©§¨¦¦§¦¤¥©§©§¦¤©©¦§¨¦¦§¦¨¦§¦§§¦¥¨§©§¤¤

çñôá øîàð('é úåîù)äîåøúá øîàðå åá ìëàé àì øéëùå áùåú(á"ë àø÷éå):ìøòì äøåñà äîåøú óà ìøòì øåñà çñô äî ,åá ìëàé àì øéëùå ïäë áùåú
.xya lra did m`e:ãéâä úà äôåçå øæåç øùá åúåà åìéàë äìåë äìøòä äìèðù øçàì åúìøòî äìòîìù øùá äàøðå ïîù äéäù.epwznìîæàá òôùîå

:éáåò åúåàî.oird zi`xn iptn:ìøòë äàøð àäé àìù.rxt `le:äìéâ àì.ln `l eli`k÷ñòúî àåäù ïîæ ìëå .äðîî åãé ÷ìñ åìéôàå ,òøôéå áåùéå
:øæåç åðéà ïéáëòî ïðéàù ïéöéö ìò ,øæåç ïéáëòîä ïéöéö ìò ,åãé ÷ìñù øçàì .ïéáëòî ïéàù ïéöéö ïéá ïéáëòîä ïéöéö ïéá êúåç úáùá äìéîá

k`̀.zxnynd z` oilez xne` xfril` iaxìäà ãéáòã â"òàå .éìëä ììç ìò ìäàë äùòðå ìåâòá ãö ìëì äéô úà çúåîå ,ïéé éøîù äá íéððñîù
ì äìçúëì [äìåú] úáùá ìáà .áåè íåéá ïúåùòì øúåî áåè íåé áøòî ïúåùòì øùôàù ùôð ìëåà éøéùëî à"øì ì"ñã ,áåè íåéá éøùäéåìú íà ìáà ,à

:êëá øøåá êøã ïéàã ,ïéððñîå íéøîù äëåúì ïéðúåð àéä.zxnynd z` oilez oi`:ìåç äùòîë éæçîå éàøò ìäà ãéáòã.zaya dielzl mipzep oi`e
:íéîëçë äëìäå .ã÷øî åà øøåá úãìåú äåäã

aa.min mipzepåøàùðù íéøîù éáâ ìò øçà ùåøéô .íðéé ìë áåæéå íéìåìö íéøîùä åéäéù ,åìöéù éãë .íåé ãåòáî úøîùîá íéðåúðä íéøîù éáâ ìò úáùá
:øøåá íåùî äæá ïéàå ïúåà íéúåùå úáùá ïúåà ïéàéöåîå ïééä íòè íéîä ïéèìå÷å ,úéáçá.oiid z`:åá íéåäúîù íéðáì íéçî÷ä éðôî.oixceqaïéãçåéîä

äùòé àìù ,ïåøãîá ïééä ãøéù éãë éìëä éôá àîåâ ïéîë øãåñá åãéá äùòé àìù àåäå .åæ äëàìîì ïééåùòå ìéàåä ,åäì èéçñ àîìã øæâéîì àëéìå .êëì

`xephxa yexit

בפסח שנאמר בתרומה, לאכול  אסור  ערל ממהה  ))::שכהן  ייבב  ,, "תושב ((ששממוותת  

נאמר  בתרומה וכן  בו ", יאכל לא יי))::ושכיר  ככבב,, כהן ((ווייקקרראא   "תושב
לערל , אסור פסח מה קודש ", יאכל  לא ממחח  ))::שנאמרושכיר  ייבב,, ((ששממוותת  

ערל . לכהן אסורה תרומה אף בו ", יאכל  לא ערל  äéä"וכל íàåÀÄÈÈ
øNa ìòa כולה הערלה שניטלה ולאחר  שמן , היה התינוק אם – ÇÇÈÈ

העטרה, רוב את העור חופה כאילו עדיין  ומסירBðwúîנראה – ÀÇÀ
העטרה, מן  הבשר ïéòäאת úéàøî éðtî נראה יהא שלא – ÄÀÅÇÀÄÈÇÄ

äìénäכערל, úà òøt àGå ìî, למדנו ב) (משנה לעיל – ÈÀÈÇÆÇÄÈ
,oildeny שתתגלה עד  העטרה את המכסה העור  כל את שחותכים היינו 

כך ואחר העטרה, עדoirxetכל  העור, מן  שלמטה הרך הקרום את
העטרה; בשר  dlind,שייראה z` rxt `le ln m`eìî àG elàkÀÄÈ

שבשר ברישא שנינו  שכבר  פי  על ואף ולפרוע. לחזור  וחייב –

הסי באה מקום מכל  המילה, את מעכב העטרה רוב את פא החופה
ונמצא  מילה, מצוות קיים לא פרע, ולא בשבת מל שאם להשמיענו,

מצווה במקום שלא חבורה עשה שהרי  השבת, את ((ההממאאיירריי;;שחילל

בב)).. קקללזז,, ששבבתת תתווסספפוותת   וועעייייןן

âקקוודדשש âששבבתת
א ה נ ש מ ר ו א ב

אוכל ("צורך  אכילה לצורך  שהיא ממלאכה חוץ עבודה מלאכת בכל אסור יום-טוב
לכם". יעשה לבדו הוא נפש  לכל יאכל  אשר "אך  טז ): יב, (שמות שנאמר נפש"),
מותר  אם טוב, יום מערב לעשותם שאפשר נפש  אוכל במכשירי דנה משנתנו  –
בפרק  – שנחלקו (כשם וחכמים אליעזר  רבי בזה ונחלקו  טוב, ביום לעשותם

שבת). לענין מילה במכשירי – א משנה הקודם,

úøîLnä úà ïéìBz :øîBà øæòéìà éaø שמסננים המסננת – ÇÄÁÄÆÆÅÄÆÇÇÀÆÆ
זך יין לתוכו לסנן כדי  הכלי , על  אותה ומותחים תולים יין , שמרי בה

áBèוצלול, íBéaעל אוהל עשיית משום בזה שיש פי  על אף – À
אף  נפש , אוכל מכשירי אליעזר : רבי שסובר  טוב, ביום מותר הכלי ,

טוב; ביום לעשותם מותר  טוב, יום מערב לעשותם ïéðúBðåÀÀÄשאפשר 
úaMa äéeìzì את לכתחילה לתלות אסור שבשבת כלומר  – ÇÀÈÇÇÈ

מערב  תלויה היא אם אבל אוהל, עשיית משום הכלי על  המשמרת
משום  בשבת, כבורר  ואינו  בשבת, לתוכה השמרים לתת מותר  שבת

ברירה. דרך זו úøîLnäשאין úà ïéìBz ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÄÆÇÇÀÆÆ
áBè íBéa טוב יום מערב לעשותם שאפשר  נפש אוכל  שמכשירי – À

ביום  הוא אסור  אוהל , לעושה שדומה וכיון  טוב, ביום לעשותם אסור

úaMaטוב; äéeìzì ïéðúBð ïéàå תלויה כשהמשמרת אפילו  – ÀÅÀÄÇÀÈÇÇÈ
שלדעת  היין , לסינון השמרים את לתוכה לתת אסור  שבת, מערב

הרקדה. או ברירה תולדת היא זו מלאכה אף ïéðúBðחכמים ìáàÂÈÀÄ
áBè íBéa äéeìzì,טוב יום מערב הכלי  על  תלויה המשמרת אם – ÇÀÈÀ

השמר לתת הוא מותר נפש אוכל וצורך שהואיל טוב, ביום לתוכה ים

טוב. ביום לעשותו  minkgkמותר dklde.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéî ïéðúBð,בשבת –íéøîMä éab ìò במשמרת הנתונים – ÀÄÇÄÇÇÅÇÀÈÄ
שבת, elöiLמערב ìéáLaכל ויזוב צלולים השמרים שייעשו  – ÄÀÄÆÅÇ

אחר: פירוש  המשמרת. דרך  mixnydיינם iab lr min mipzep שנשארו –
elviyבחבית, liaya ויתערב יצלול השמרים שבתוך  שהיין  כלומר –

שאינו  בורר, משום בזה ואין בשבת, לשתיה בהם וישתמשו במים
יין  לתוך מים כמוזג טטוובב""))..אלא ייווםם   ""תתווסספפוותת בבררטטננוורראא  ;; ((ההממאאיירריי;;

ïéiä úà ïéðpñîe כדי בשבת, ביותר ,– צלול –ïéøãeñaשיהא ÀÇÀÄÆÇÇÄÀÈÄ
בגמרא  סחיטה; לידי יבואו  שמא חוששים אין ולכן  לסינון, המיוחדים

שינוי, משום הכלי , שבפי  בסודר  גומא" יעשה שלא "ובלבד  אמרו :
בחול , עושה שהוא כדרך בשבת יעשה úéøöîשלא äôéôëáe– ÄÀÄÈÄÀÄ

שלא  "ובלבד בגמרא: ואמרו דקל, של (ענפים) מנצרים העשוי בסל 

טעם  אוהל ); (כמדת טפח" כלי  של  מקרקעיתו הכפיפה) (את יגביה
גם  היין  את לשתות יכול  ואדם הואיל ברירה, זה שאין בזה, ההיתר

הוא  שינוי דרך  הרי  מצרית בכפיפה או  בסודרין  והסינון  לסננו, מבלי

ההממאאיירריי)) מתוחים ((ההרר""ןן;; שהסודרים בכגון כאן  שמדובר מבארים, ויש  .

מערב  הכלי  בתוך נתונה הכפיפה וכן שבת, מערב הכלי על ונתונים
""תתווסספפוותת  שבת ייששרראאלל  ""))..((עעייייןן ""תתפפאאררתת   טטוובב"";; äöéaייווםם   ïéðúBðåÀÀÄÅÈ

ìcøç ìL úððñîaהחרדל לתוך טרופה ביצה בשבת לתת מותר – ÀÇÀÆÆÆÇÀÈ
כך עושים שאין לפי הפסולת, את קולטת שהיא פי על אף שבמסננת,

ברירה, כאן ואין גוון ; לו יתן החרדל  עם המסתנן  שהחלמון  כדי אלא
הוא גמור אוכל  במסננת הנשאר  החלבון  ררשש  ""יי))..שאף ïéNBòåÀÄ((גגממרראא  ;;

úaMa ïéìîBðà:גורסים ויש  –,oilnepii יין של תערובת והיינו  ÅÀÄÇÇÈ
ופלפלים. ñBkaודבש  ,úaMa :øîBà äãeäé éaø אין בשבת – ÇÄÀÈÅÇÇÈÇ

טרחה; משום יעשה לא ויותר  בכוס, אלא אנומלין  áBè,עושים íBéaÀ
ïéâla; בכד בבקבוק, –ãòBnáe,המועד בחול  –úéáçaמותר – ÇÈÄÇÅÆÈÄ

בחבית. אפילו ïéçøBàäלעשות éôì ìkä :øîBà ÷Bãö éaø– ÇÄÈÅÇÙÀÄÈÀÄ
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ìcøç ìL,úaMa ïéìîBðà ïéNBòå.äãeäé éaøøîBà:úaMa–ñBka,áBè íBéa–ïéâla,ãòBnáe–úéáça. ¤©§¨§¦¥§¦©©¨©¦§¨¥©©¨©§©¨¦©¥¤¨¦
÷Bãö éaøøîBà:ïéçøBàä éôì ìkä. ©¦¨¥©Ÿ§¦¨§¦

:ìåçá äùåò àåäù êøãë.zixvn dtitkaeìäà äùòé àìù ,çôè ïåúçúä éìëä úéò÷ø÷î ääåáâ äôéôëä äéäú àìù àåäå .ì÷ãä éøåöî éåùòä ìñ
:éàøò.zppqna dvia mipzepe:äãé ìò íéëëãæîå íéðáìúî íäå ïéøåëòä íéøáãá äôåøè äöéá ïúéì ïéìéâøù ,ïðúñäì ìãøç äá åðúðù.oilenepiùáãå ïéé

:ïéìôìôå.oibl:úéáçî ïè÷å ñåëî ìåãâ.migxe`d itl lkd÷"úë äëìäå .ãòåîá ïéá áåè íåéá ïéá úáùá ïéá ,äáøä äùåò ïéáåøî ïéçøåà åì ùé íà
:íéöåø ïäù äî éôë úáùá ïéìåîåðé ïéùåòù

`xephxa yexit

ואפילו  הרבה אנומלין לעשות לו מותר הרבה, אורחים לו  שיש  מי 
nw`בשבת. `pzk dklde לשתות שרוצים כמה בשבת אנומלין  שעושים

ללממששננתתננוו)).. בבפפייררווששוו ((ררממבב""םם  
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ב טבת, תשי"ג
ברוקלין.

הרב הגאון והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב שאמרו לו שיש נטי' בליובאוויטש שלא להשתמש בברזא של 
גומי - ראבער -. הנה כן היא הוראת כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע. ונדפסה ג"כ בסוף ספרו )ס"ק 
י"א( וטעם לזה בפירוש לא שמעתי מלבד הכתוב בהוראות הנ"ל. מפני שהוא דבר המקבל טומאה. 

וכבר הובא בספרו של כת"ר שי' דעת המהרש"ם בשו"ת חלק א' סי' ב'.

ומ"ש כת"ר שהרי לא יחדו למדרס. הנה י"ל בפשיטות, שכיון שסותמת היא חור הנמצא 
ברצפה, הרי נוסף ע"ז שלפעמים תכופות רק חלק קטן ממנו בולט על הרצפה ובמילא הטובלת או 
הסותם החור דורס עלי' ברגלו אם באקראי או גם בכיוון כדי לסתום יפה פי החור, הנה גם אם 
וכיו"ב  גבי כותלי המקוה  עלי' כדי לקחת דבר מעל  ביותר, לפעמים מסתייעים בעמידה  בולטת 
ופשיטא שאם דורסים עלי' אפילו באקראי ה"ז מהווה חלק מהרצפה ויחדוה לשם זה. ולא עוד 
אלא שאם גם דורסים עלי' כדי לסתום יפה החור הרי סו"ס נעשית ע"י סתימה זו חלק מהרצפה 
כי ישנם כמה ברזאות  יש עוד להוסיף בזה.  ואולי  יחוד למדרס נקרא.  וגם זה  נועדה,  שלמדרס 
שנעשים בדוגמת הברזא שעושים בצינק, היינו שתלוים הם בשרשרת הקבועה בטס מתכת שבראש 

הברזא מלמעלה, ובטס נמצא בית קבול קטן אשר זהו טעם נוסף בהנהגה הנ"ל.

דא"ג שו"ת מהרש"ם הנ"ל אינו תחת ידי ונסתמכתי על מה שמביא כת"ר בספרו טהרת 
המים דף קפ"ב והובא בקיצור גם בדרכי תשובה סימן ר"א ס"ק רע"ג והאריך שם ג"כ בענין דעת 

המחמירים ווענטילין דלא כיש מתירים מפני שנעשו לשמש את הקרקע מהבנין.

בכבוד ובברכה.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל זה עתה.
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.a cenr b sczwelgn d`iane ,dlilay zexnynd xtqna oecl day `xnbd
:df oipra mi`pzïðaø eðz`ziixaa(b"d `"t `ztqez),úBøîLî òaøà ¨©¨¨©§©¦§¨

äìélä éåädpenn wlg lk lry ,miey miwlg drax`l wlgzn dlild - ¨¥©©§¨
md el` ,'d iptl dxiy ea xnele ea cearl mik`ln ly zxg` dveawéøác¦§¥

ìL ,øîBà ïúð éaø .éaøL.rax` `le od zexnyn ©¦©¦¨¨¥¨Ÿ
:`xnbd zxxan .ozp iax ly exewn z` zx`an `xnbdéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

ïúð.cala zexnyn yly dlila yiy xn`y ozp iax ly exewne enrh edn - ¨¨
:`xnbd daiynn z`f cnl ozp iaxáéúëcoicna oercb znglnaf mihtey) ¦§¦

(hi,Làø ,äðçnä äö÷a Bzà øLà Léà äàîe ïBòãb àáiå'©¨Ÿ¦§¥¨¦£¤¦¦§¥©©£¤Ÿ
,'äðBëézä úøBîLàäe ,zirvn`d dxnynd zligza dpgnd dvwl `ay xnelkàðz`ztqeza epipye -(my), ¨©§¤©¦¨¨¨

ïéàoeyl jiiyàlà 'äðBëéz'kLiLdzenkäéøçàìe äéðôì,miey miwlg dylyl wlgzn dlildy gxkdae ¥¦¨¤¨¤¥§¨¤¨§©£¤¨
.zirvn`d `idy dipyd dxnynd zligza `a oercbe ,zexnynd yly mdy

:`xnbd zl`eyéaøå.df weqt yxti cvik ,dlila zexnyn rax` yiy xaeqy:`xnbd daiyniax zrcléàîdn - §©¦©
d zxeny`d' dpeekd,'äðBëézdxnynl `id dpeekdúçà)úBðBëézaL äðBëéz(ä ïîzexnynd izyn zg` - ¦¨©©¦©¦¨¤©¦

,'zepekiz' ze`xwp zeirvn`d zexnynd izy `l` ,zg` dpekiz dxnyn `weec yiy gxkd oi` ,xnelk .zeirvn`d
el` zexnynn zg` y`xa dpgnd dvwl `a oercby aezkd zpeeke ,dpexg`l dpey`xd dxnynd oia odizyy meyn

.[odn efi` aezkd yxit `le]
:`xnbd zl`eyïúð éaøå.cala zg` dpekiz dpyiy `le ,zepekizd on zg`l dpeekd ik okziy ef dprh lr dpri dn §©¦¨¨
:`xnbd daiyn,iaxl xn`i ozp iaxáéúk éîd zxeny`d y`x' weqta aezk ike -'úBðBëézaL äðBëézjky] ¦§¦¦¨¤©¦

d zxeny`d' ,[zepekiz zexnyn izy yiy ezpeek dzid eli` xnel weqtl did,áéúk 'äðBëézyiy df oeyln rnyne ¦¨§¦
.zexnyn yly `l` dlila oi`y gxkdae ,zg` dpekiz zxnyn wx

.iax ly exewn z` zx`an `xnbd:`xnbd zxxanéàîéaøc àîòèdlila yiy xn`y iax ly exewne enrh dn - ©©£¨§©¦
.zexnyn rax`:`xnbd daiynáeúk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,énà éaø øîà ,à÷éøæ éaø øîà[weqt-] ¨©©¦§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¨

øîBà ãçà(aq hiw mildz),'E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì úBöç'xne` jlnd cecy epiide ¤¨¥£©§¨¨§¨©¦§§¥¦§¤
,dlild zevga mw `edyøîBà ãçà áeúëå(gnw hiw my),'úBøeîLà éðéò eîc÷'xne` jlnd cecy epiide §¨¤¨¥¦§¥©©§

,dlild on zexnyn izy cer exzepy zra ezpyn mw `edyãöéë àäy gxkda ,miaezkd ipy cgi miayiiznòaøà ¨¥©©§©
,äìélä éåä úBøîLî.zexnyn izy cer dlild on ex`yp ,zevga mw xy`ky `vnpe ¦§¨¨¥©©§¨

:`xnbd zl`eyïúð éaøå.ef di`x lr aiyi dn ,dlila zexnyn yly yiy xaeqd:`xnbd daiynozp iaxdì øáñ §©¦¨¨¨©¨
ïðúc ,òLBäé éaøkdpyna(:h onwl),,øîBà òLBäé éaø`ed zixgy ly rny z`ixw onfìL ãòúBòL L §©¦§ª©¦§©©¦§ª©¥©¨Ÿ¨

,meidn ziyilyd dryd cr ±ãBîòì íéëìî Cøc ïkLmzhinnìLaúBòL L.eli`e zevga mw did cecy oeike ¤¥¤¤§¨¦©£§¨Ÿ¨
,ezpyn enewa cec mdl mcw zery dnka oeayg `eap ,meid zligzn miizry xg` wx enw mikln x`yàéìéìc úéL¦§¥§¨

y -,xwead cr zevgn ,dlild zery yåceràîîéc ézøze ,meid zligza miizry -eäì eåäod cgi el` ± §©§¥¦¨¨¨§
ly okxe`k ody zery dpenyúBøîLî ézL`id dxnyn lke dlila zexnyn yly yiy ozp iax ly ezhiy itl] §¥¦§¨

,miaezkd ipyy `vnp .zexnyn izya miklnl mcw ezpyn eneway ,'zexeny` ipir encw' cec xn` okle ,[zery rax`

רש"י 

.úåøåîùà éðéò åîã÷zevg `nl`
yi zexnyn izy cner cec didy dlil

:mda.ïúð 'øåipir encw i`d jl xn`
x`yl encw cec xn`wc zexeny`
ylya cenrl okxcy xn`w mikln

ily dry zlgza meia zery:ziyúéù
.àéìéìã:zery yy ied dlil zevg

.àîîéã éúøúåmipyi mikln x`yy
dpeny ly zexnyn izxz edl eed

:zery

 עין יעקב - מסכת בוכרת 
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onfa mikln x`y z` micwd j` ,zevga mw mpn`y ,df z` df mixzeq mpi` ,'zexeny` ipir encw'e 'mew` dlil zevg'
.'zexeny`' ly

:sqep uexiz,øîà éLà áøcere zg` dxnyn `l` oi` ,xwead cr ,ezpyn mewl cec mcw da ,dlild zevgn zn`a ©©¦¨©
zery yy oze`y `vnpe ,zery rax` `id dxnyn lke ,dlila zexnyn yly yi ozp iax zrcl ixdy] dxnyn ivg

mewn lkn j` ,[dvgne dxnyn od ,xwead cr zevgnyeäì eø÷ úBøîLî éîð àbìôe äøîLîdxnyn mb - ¦§¨¨©§¨©¦¦§¨¨§
'zexeny` ipir encw' weqtd xn` okle ,zg` dxnynn xzei oda yiy oeik ,'zexnyn' weqtd oeyla mi`xwp dvgne

.miax oeyl

  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ד
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

זי"ע  נבג"מ  ג( כבקשתו הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נולד הוא בטהרה. והוא  ינצל איזה הזדמנות לברר אם  אזכיר את... שי' לרפואה קרובה, ובטח 
ע"ד כשבאים לעו"ד או לרופא הרי צריכים לספר לו המצב כמו שהוא, כי באם לאו הרי זה היזק 
להשואל וגם היפך השכל. ועד"ז הוא ג"כ בנדון דידן. וכן יש להסביר גם להורי הילד שאין כוונתי 
להמצב  מתאימות  להיות  צריכות  שהתרופות  אלא  וכו'  דין  לעורר  הנ"ל  בשאלה  וכלל  כלל  ח"ו 
ולהסיבות שהביאו למצב כזה, וכמבואר גם כן בחכמת הרפואה שרופא אמיתי הוא כשמרפא לא 
כיון שהסיבה  זמני  ענין  זה אלא  אין  לבדם  ובריפוי התוצאות  את התוצאות אלא את הסיבות, 

נשארה כמקדם, והאריכות בזה אך למותר.

ד( נהניתי במאד מאד ממה שכשנפגש עם אחב"י הרי מעוררם על צור מחצבתם ומקורם, 
לזה  זוכה  כל אדם  לאו  פעולה אשר  עושים  לו במוחש שדבריו  יותר מזה שמראים  עוד  ונהניתי 
לראות פרי בעמלו על אתר או עכ"פ במשך זמן קצר, ותופעה זו גופא הוכחה, אשר לא רק כוונתו 
נוספים להוסיף  ונותנים לו כחות  רצוי' אלא גם מעשיו רצויים, ובמילא מסייעין בידו מלמעלה 

בפעולות אלו.

ה( ואחרון אחרון חביב במה שרואה הנני שנמלאו לו ששים שנה וחגגו את יובלו זה וגם 
חבריו במקצוע מכירים את ערכו ואת פעולותיו, ויה"ר מהשי"ת אשר עוד רבות בשנים יקרב לבן 

של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים ויעשה זה מתוך בריאות הנכונה ומתוך הרחבת הדעת...

בברכת לאריכות ימים ושנים טובות וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, טובות עם כל הפירושים.

המשך בעמוד הבא
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xcde"קצר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc mixcp(oey`x meil)

énà éaøc déúååk àéðzzwelgndy `ziixadn di`xd `id dn - ©§¨§¨¥§©¦©¦
dyry mewna `idjkn ,`xnbd zx`an .xn`n daéðz÷cÎ] §¨¨¥

,ryedi iaxl `aiwr iax ly ezaeyza [aezkyxtin maid oi`y
,'øîàî da äNò àlL ïéáe øîàî da äNòL ïéa'enrhy gkene ¥¤¨¨¨©£¨¥¤Ÿ¨¨¨©£¨

.xn`n da dyry meyn wx `ed maid zxtdl xfril` iax ly
:sqep ote`a `ziixadn di`xd z` zyxtn `xnbd

î ,énð éàdàLéøxfril` iax ly enrhy gikedl yi `ziixad ly ¦©¦¥¥¨
.xn`n meyn `edcixdéðz÷,eixaca [aezkÎ]dy` m` dne' §¨¨¥

,ezeyxl `eaz `ly cr da wlg el oi`yäñðëpMîäøîâð BúeLøì ¦¤¦§§¨¦§¦§§¨
,Bìyiy dy`ezeyxl z`ayn ,ezeyxl `eaz `ly cr wlg el

.'el xenbzy oic epi`Léc÷ àìc éàådze` yciw `l m`e - §¦§Ÿ©¦
,xn`na' éàîezeyxl dqpkpyn,'Bì äøîâðoiicr xn`n ila `ld ©¦§§¨

gxkdae .ezeyxl d`a `ldépéî èBLôz,dfn gken -iax ixacy ¦§¦¥
`weec mixen` xfril`da äNòLkmaid,øîàî.in` iax ixacke §¤¨¨¨©£¨

,`xnbd zl`eyéàîdpeekd dn -éðz÷c 'íéøãð ïk íéøác øàLëå' ©§¦§¨§¨¦¥§¨¦§¨¨¥
mrha ,ryedi iaxl `aiwr iax ly ezaeyza `ziixaa [aezkyÎ]
micnlnd mixacd mdn ,xnelk .xtin epi` cg` maia s`y oicd

.ezy`k zaygp dnaid oi`y ,mixcp lr
éðz÷ éëä ,àáø øîàiaxl `aiwr iax aiydy dna dpeekd jk - ¨©¨¨¨¦¨¨¥

ike ,ryediïéàL äãBî äzà éà`nlrn miyp`äìé÷ñ ïéáéiçm` ¦©¨¤¤¥©¨¦§¦¨
dnaid lr e`aklr `ad oic,äñøBànä äøòðda dyr elit`e §©£¨©§¨¨

dqex`d oipwk mail diepw dnaid oi`y dfn cnlpe .xn`n maid
iax xn`y `ede .dixcp z` xtin epi` s` ok meyne ,dlral
zaygp dnaid oi` dliwq aeig oebk mixac x`yly myk ,`aiwr
xtin epi`e ,ezy`k zaygp dpi` mixcp zxtd oiprl ok ,ezy`k

.dixcp z`
à÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áø øîà`aiwr iax ly ezaeyz `id efy ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨

,el aiyd oky .ryedi iaxläñeøàL íLk dLéàì äøeîb äîáé ïéà¥§¨¨§¨§¦¨§¥¤£¨
.äMéàì äøeîbaiigziy cr mail ixnbl diepw dnaid oi` ,xnelk §¨§¦¨

`ad z` aiignd dlral dqex`d oipwk ,dliwqa dilr `ad
.dliwqa dilr

äðùî
:dy`d dxcpy mcew lrad zxtde znwda dpc epiptly dpynd

åzLàì øîBàä,jxcl `vei `edy iptlïàkî éøeãzL íéøãpä ìk' ¨¥§¦§¨©§¨¦¤¨¦¦¨
àáàL ãòdxfga,íeìk øîà àì ,'ïéîéi÷ ïä éøä éðBìt íB÷nî ©¤¨Ÿ¦§§¦£¥¥©¨¦Ÿ¨©§

.eniwdl xyt` i` xcpd z` dxcp dy`dy mcewy meyn
xn` m`y .`id mi`pz zwelgn dxtda la` ,dnwda `ed jke

ipelt mewnn `a`y cr o`kn ixeczy mixcp lk' dlïä éøä£¥¥
øôeî øîà øæòéìà éaø ,'ïéøôeîxcpd,øôeî Bðéà ,íéøîBà íéîëçå . ¨¦©¦¡¦¤¤¨©¨©£¨¦§¦¥¨

,eze` xtdl xyt` i` xcpd z` dxcp dy`dy mcewy meyn
.oldl x`eand mrhdn

øæòéìà éaø øîà.xnege lw mixac `lde ,minkglíàlradøôä ¨©©¦¡¦¤¤¦¥¥
[xtdl lekiÎ]L íéøãðe elg xakøeqéà ììëì eàalka xak mde §¨¦¤¨¦§©¦

,mtwezikeíéøãð øôé àìexcipy mcewLoiicrììëì eàa àl Ÿ¨¥§¨¦¤Ÿ¨¦§©
øeqéà.dxtdl jk lk miyw mpi`e ¦

Bì eøîà,minkgøîBà àeä éøä(ci l xacna)dLéàå epîé÷é dLéà' ¨§£¥¥¦¨§¦¤§¦¨
.'epøôé,jkitl .dnwdl dxtd dywedy o`kn cnlpeúàxcpd §¥¤¤

í÷ä ììëì àaL,eniiwl xyt`e lgy xcp -`ed ixdììëì àa ¤¨¦§©¨¥¨¦§©
.øôäxcp la`yí÷ä ììëì àa àìi`e lg `l oiicry xcp - ¨¥Ÿ¨¦§©¨¥

,eniiwl xyt`s`.øôä ììëì àa àìjixacl s`y myk ,xnelk Ÿ¨¦§©¨¥
xyt` i` ok enk ,eze` excp `l oiicry xcp miwdl xyt` i`

.eze` excp `ly xcp xtdl

àøîâ
:xcpd xcipy mcew dxtd xcba xfril` iax zhiya wtq

ì ,eäì àéòaéàzrcøæòéìà éaømixcpd z` xtdl xyt`y xaeqd ¦©§¨§§©¦¡¦¤¤
mze` zrpen dxtdd oi` df dxwna m`d ,mze` excpy mcew s`

`l` ,legl ligzdlnïéìèáe ïéìç ìçéîcine mixcpd milg - ¥©¨¦©§¦
.milhazn,àîìc Bà,mixcpl dxtdd z` lrad micwdy xg`n ¦§¨

ïéìç àìmixcpdììk. Ÿ¨¦§¨
,`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìlhazn jk oia `ld ,df wtqn §©©§¨¦¨

ipy oian `vei dkldl lcad dfi` ok m`e ,ezelg mr cin xcpd
.el` miccv

1
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המשך מעמוד הקודם

מוסג"פ העתק מאמר ומכתבי כללי שהו"ל בקשר עם יום הבהיר חג הגאולה י"ט כסלו, 
שתוכנו כל השנה זמנו הוא, שבטח יעניין את כבודו שי' ויגרום לו גם סיוע בעבודתו הנ"ל.

מתאימים  לקוטים  ג"כ  עליהם  יוסף  ובטח  רז"ל  מאמרי  לקוטי  מדפיס  מאשר  נהניתי 
בעניני רפואה רוחניים היינו רפואת הנפש, וכמבואר בשמונה פרקים להרמב"ם בהשיווי שבזה 
למדע  וגדלה  ההולכת  נותנים חשיבות  היותר אחרון  בדורנו  הרופאים  גם  והרי  הגוף,  לרפואת 

הנפש ותכונותי' בכדי שיהי' האדם בריף בגוף.

מקורים וליקוט מרז"ל ברפואה בש"ס: זכורני שראיתי זה לפני כמה שנים ספר ליקוט 
מיוחד ע"ז כמדומה ששם מחברו היילפערן. כן בטח יעניין אותו הס' התלמוד ומדעי התבל להרב 

קאמעלהאר. - האחרון ע"ד כל המדעים. - שני המחברים, כנראה יר"ש.

miwxt dyelya` cenr dr sc ± iriax wxtmixcp
äéúååë àéðú éàîådyrykc ,in` 'xc dizeek `ipzc `kd opigkyn i`nn .xn`n da

llkn ,'ek xn`n da dyry oia 'ek mai oia epwlg melk :xne` r"x ipzwcn ?ibilt

dil dirnyc`"xl.ikd r"x dil xcdn ikd`e ,xti xn`n da dyrykc xn`c.ð"à
ø øîà÷ãîåúåùøì äñðëðùî :àùéøá øæòéìà 'åðéà 'åëå äá ÷ìç åì ùéù äùà ,åì äøîâð
øîâúù ïéãøîàî äá äùò àìã ,ùéã÷ àìã éàå .åì

¯.äãåî äúà éà ?àëéà åì äøîâð éàîelit`y

dliwq dilr oiaiig oi`y ,xn`n da dyr

`l inp mixcp iabl ,jkld ?dqxe`nd dxrpk

,dqex`k ied.dl xtdl leki epi` ikd`e

éîð ïéúéðúî.à÷éãr"xc `nrh ,in` iaxk

- mixcp ok mixac x`yke `ziixaa xn`c

.xn`wc `ed dliwq meynäîáéä ïéà éðú÷ã
.äùéàì äøåîâdnail dl ixw `wcn- dy`

ikd xn`cne .opiwqr xn`n da dyryk `nl`

dpin rny - dqex`l yiwdl inp `ki`c

xtn epi`c r"x xn`wc `ed dliwq meync

.dqex`l xtny mykéðúî'àì ïéîéé÷ ïä éøä
.íåìë øîàleki epi` mlerl e`a `ly mixcpc

.miiwl.øåñéà ììëì åàáù`we dxcp xaky

oze` xtnc y"k - xtn ikd elit` ,dlr liig

e`aiyk xeqi` llkl e`a `lyeda zil oiicrc ,

oeciy xyt` i` - meiw oiprl la` .`yyn,jk

`ed oic - xeqi` llkl e`a xaky mixcpc

.lkd ixacl melk xn` `l jkld ,miiwiyúà
.í÷ä ììëì àá àìùmlerl e`a e`l oiicry

od ixd" xn` ikc ipzwck ,eniiwl xyt` i`e

.melk xn` `l - "oiniiwøôä ììëì àá åðéà.
.xtdl leki epi`cîâ'.éìééç ìçéîilhae ,dlr

.okl mcew dxtdc meyn xzl`l.ììë éìééç àì àîìéã åà`lc `ipdn `w carc dxtdc

.xcp mey dlr `liig
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àéðú.in` 'xc dizeekxn`n da dyryk xfril` 'xc `dl dnwe`c.äîoi`y dy`

.ezeyxl `az `ly cr da wlg eldqex` epiidc.úàáùî.ezeyxl.dycwyn epiid

) opzck ,`pz edl xkcn dqipk oeyla - oi`eyp eli`c ,"z`ayn"c `pyil epiide:br lirlcr :(

ezeyxl qpkzy.äøîâð.ela`c dizetzeya xtnc ,mixcp zxtd oiprl.äùàyiy

.ezeyxl `az `ly cr da wlg el,dnai epiidc

da dyry mcew ,dwif meyn da wlg el didy

xn`n.úàáùî.ezeyxlda dyryk epiidc

xtdl mai i`kf `die el xnbzy oic epi` - xn`n

zetzeya dixcp?øàùë.mixcp ok mixac

,dixcp xtn maid oi`y cnl dz` mixac x`yn

dyr elit`e ,dqex`k dpi` mixac x`yl ixdy

,ok mixcp zxtdl s` .onwl yxtncke ,xn`n da

elit` ,dixcp xtn epi`e ezqex`k dpi`y

zetzeya.ìáç.i`fr oa jilrdid envr lr

r"x z` yniy `ly iptn b`ec.éàî`ipz

.in` 'xc dizeek,xn`n da dyrya dnwe`c

dizeek `ipz `kid.xn`n da dyry oia ipzwc :?

xn`n da dyrac `"xl r"x dirny `nl`

ixiin.éà.`yixn inpezeyxl dqpkpyn ipzwc

dil dedc ,`wec e`l `pyil i`d .el dxnbp

`az `ly cr da wlg el yiy dy` :iiez`l

.el xnbzy oic epi` - ezeyxl z`ayn ,ezeyxl

hwp `zlin yix `l`.éàîok mixac x`yk

.ipzwc mixcpsili `wc mixac oze` edpip i`n

ediipin mixcpoi`y .dliwq dilr oiaiig oi`y :?

.xn`n da dyr elit`e ,dliwq dnaid lr oiaiig

dqex`c oiyecwk dnaic xn`n sicr `l ,`nl`.

ïéúéðúî`wic inp.iziin `w dliwq aeignc

di`x.íùë.dyi`l dxenb dqex`yl"iw dkld oiprle .dzpif m` dliwqa dqex`c

r"xc `nrh `pyixt lirle ,dwif yi l"iwc b"r`c .mipyl `le cg`l `l xtn epi`c ,r"xk

xza la` ,`ziixa jd dl izii`c inwn n"d xninl `ki` - dwif oi` dil `xiaqc meyn

edpikfe r"xl i`fr oa diqlwc oeike .dqxe`nd dxrpk dliwq dilr oiaiig oi`y ,dyi`l dxenb dnaid oi`y itl ,xti `lc xn` ivn - dwif yic r"xl dil `xiaq elit`c opifg dl izii`c

`prci `le ?`l e` xtn ivn i` oiqex`d on mai mewna a` ,xtn ivn `l maic oeik :il `wtzqne .l"f o"anxd wqt oke ,dizeek opihwp - icin dil excd` `lc ,`pica ryedi 'xe `"xl

ikf `lc oeik ,`kde .a`l zeyx dpwexzp - lrad dn ,qex` `kilc `kid lk `dc ,dl xtn ivn dqex` dcera e` dia` ziaa dxcpy mixcpc il `xazqn ,edin .`zlin `da `zerxk`

) dlrnl izyxty dnne .inc dizilc o`nk - dnai ixcpa mai:`r scmyexit itl `dc .ok l"p ,a`l zeyx dpwexzp qex`l e`xpy inp mixcpa ixaq y"ac `idda l"f 'qezd ilra izeax mya (

oexg` qex`l dizi`c b"r`e ,oexg` qex` eda ikf `l oey`x qex`l e`xpc oeikc meyn y"ac ediinrh l"f-inc dizilc o`nkc oeik ,inc dizilc o`nk-it`a dizi` eli`k a` dil mw

oey`x qex` ixcpa ikf `lc oeik ,maia inp ocicl .qex` `kile ,'iytp-oeir jixv dyrn oiprle .dfa il d`xpy dn edf .il `wtqn izk` mai zeyxa dxcpy mixcpa ,edin .xtn ivn a`

l"f mipey`xd ixaca dwicae.'éðúî.ipelt mewnn `a`y cre o`kn 'eke ezy`l xne`d,"df mein" ipzw `le "o`kn" ipzwc epiide ,ipelt mewnn `a`y cre o`kn `v`y dry dze`n

) lirl ziyixtcke ,oneiwa dvxiy mixcp xecz dlv` ecera `nlc opiyiigc ,`zydn dl xtn `l d"yne .o`kn `viy mein `l` ezrc oi`y itl.br scqetexhet`l xne`dc `idda (.éøä
.melk xn` `l oiniiw odxzeia miwfg mdy ,xeqi` llkl e`ay mixcp xtd m` (zpzepd `id daxc` dnwd oiprle) lif`e yxtnck ,dicic e"w meyn xten `"x xn` dxtd oiprl `wecc

elg xaky-nwd oiprl la` ?i`d ilek ixing `le ,xeqi` llkl e`a `ly mixcp xti `lixingc elgy mixcpc ogky`c idpc ,daxc` ,d-oiicry mixcpa ikd ol `nil o`n ,ineiwl ivn

inil` `lc ,elg `l.?úà.mwd llkl `ayelgy mixcp.àì.mwd llkl `aelg `ly mixcp.àì.xtd llkl `aaezkd oyiwd jgxk lra - e"w `ki`c b"r`c.'îâlgin `"xl

.oilhae oiliigoeik ,llk iliig `l `nlc e` .cin edl ilha ,edine .eda `akrn `l dxtdc ,iliig dxtd xg`l dxcpy mixcp oze`c opixn` in ,xeczy mcew dixcp xtn ivnc xn`c ,`"xl

dxcpy mcew dl xtdy.ñéôúàã`pixg`.`xcp oicda,ikd 'it` ,cin edl ilihac idpc .`zeqitz `ied oilhae oiliig zxn` i` ."denk ip`e" xn`e xg` `ae ,xifpa `id dxcpy oebk

ikid ,oilhae oiliig `niz 'it`e :`kd eywne .dqtzd `ied `l jkld ,`yyg `kil - iliig `l i`e .xn`w dxn`wc "dxifp ipixd"` "denk ip`e" xn` ikc ,eda qitzn ivn - iliigc oeik

) oizlikn yixa ol `irac i`nn `py i`n ?qitzn ivn:`i scqitznw `xwirnca i` ol `irai`c ,"dfk df" xn`e ,xg` xya dia qitzde dinw minc zwixf xg`l minly xya gpnc `kid (

efy ,`kd la` .xn`w eiykr df `edy enkc xn` d"yne "dfk df" xn`c mzd ip`yc ,inc `lc :xninl `ki` ?qitznw `xzidac `pwqne ,ixye qitznw `zydc `xzidca e` ,xeq`e

"ip`e" xn`e da qitzn i`de "dxifp ipixd" zxne`-i`n ,dqtzd `liigc idpe :`kd ez eywne .c"qa jenqa aezkpy zexifpc oiibeq `gken ikde .qitznw dxn`wc zexifpac i`ce rnyn

`nw `xcp liha` ik ,da qitz`c oeikc `nip ?ied-) "xn`y in" 'ta opzck ,`ed ikd qitznc `picc .i`d inp liha`:k xifp"ip`e" "ip`e" xn`e exiag rnye "xifp ipixd" :(-.oixifp olek

odn cg` xzed-) "mixcp 'c" 'ta inp lirle .olek exzeddpyna eqe ek scoey`xd xzed ,dfa df o`lzyac xn` (-olek exzed odn '` xzed xnzi` `lc ,llk `id `iyew e`le !olek exzed

-odn '` xzedy lk ,jkld .exwirn xcpd xwery ,mkg xzida `l`-,`adle o`kn `l` rxtnl xwer epi`y ,lra la` .`xzac dqtzd dl dlhae ,mlern xcp o`k did `ly `zlin ilb`

oey`xd xzedy t"r`-`id `xnbe .jka dlha mdly dqtzd oi`y ,iniiw ediixeqi`a jpi`
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קצז

miwxt dyelya` cenr dr sc ± iriax wxtmixcp
äéúååë àéðú éàîådyrykc ,in` 'xc dizeek `ipzc `kd opigkyn i`nn .xn`n da

llkn ,'ek xn`n da dyry oia 'ek mai oia epwlg melk :xne` r"x ipzwcn ?ibilt

dil dirnyc`"xl.ikd r"x dil xcdn ikd`e ,xti xn`n da dyrykc xn`c.ð"à
ø øîà÷ãîåúåùøì äñðëðùî :àùéøá øæòéìà 'åðéà 'åëå äá ÷ìç åì ùéù äùà ,åì äøîâð
øîâúù ïéãøîàî äá äùò àìã ,ùéã÷ àìã éàå .åì

¯.äãåî äúà éà ?àëéà åì äøîâð éàîelit`y

dliwq dilr oiaiig oi`y ,xn`n da dyr

`l inp mixcp iabl ,jkld ?dqxe`nd dxrpk

,dqex`k ied.dl xtdl leki epi` ikd`e

éîð ïéúéðúî.à÷éãr"xc `nrh ,in` iaxk

- mixcp ok mixac x`yke `ziixaa xn`c

.xn`wc `ed dliwq meynäîáéä ïéà éðú÷ã
.äùéàì äøåîâdnail dl ixw `wcn- dy`

ikd xn`cne .opiwqr xn`n da dyryk `nl`

dpin rny - dqex`l yiwdl inp `ki`c

xtn epi`c r"x xn`wc `ed dliwq meync

.dqex`l xtny mykéðúî'àì ïéîéé÷ ïä éøä
.íåìë øîàleki epi` mlerl e`a `ly mixcpc

.miiwl.øåñéà ììëì åàáù`we dxcp xaky

oze` xtnc y"k - xtn ikd elit` ,dlr liig

e`aiyk xeqi` llkl e`a `lyeda zil oiicrc ,

oeciy xyt` i` - meiw oiprl la` .`yyn,jk

`ed oic - xeqi` llkl e`a xaky mixcpc

.lkd ixacl melk xn` `l jkld ,miiwiyúà
.í÷ä ììëì àá àìùmlerl e`a e`l oiicry

od ixd" xn` ikc ipzwck ,eniiwl xyt` i`e

.melk xn` `l - "oiniiwøôä ììëì àá åðéà.
.xtdl leki epi`cîâ'.éìééç ìçéîilhae ,dlr

.okl mcew dxtdc meyn xzl`l.ììë éìééç àì àîìéã åà`lc `ipdn `w carc dxtdc
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àéðú.in` 'xc dizeekxn`n da dyryk xfril` 'xc `dl dnwe`c.äîoi`y dy`

.ezeyxl `az `ly cr da wlg eldqex` epiidc.úàáùî.ezeyxl.dycwyn epiid

) opzck ,`pz edl xkcn dqipk oeyla - oi`eyp eli`c ,"z`ayn"c `pyil epiide:br lirlcr :(

ezeyxl qpkzy.äøîâð.ela`c dizetzeya xtnc ,mixcp zxtd oiprl.äùàyiy

.ezeyxl `az `ly cr da wlg el,dnai epiidc

da dyry mcew ,dwif meyn da wlg el didy

xn`n.úàáùî.ezeyxlda dyryk epiidc

xtdl mai i`kf `die el xnbzy oic epi` - xn`n

zetzeya dixcp?øàùë.mixcp ok mixac

,dixcp xtn maid oi`y cnl dz` mixac x`yn

dyr elit`e ,dqex`k dpi` mixac x`yl ixdy

,ok mixcp zxtdl s` .onwl yxtncke ,xn`n da

elit` ,dixcp xtn epi`e ezqex`k dpi`y

zetzeya.ìáç.i`fr oa jilrdid envr lr

r"x z` yniy `ly iptn b`ec.éàî`ipz

.in` 'xc dizeek,xn`n da dyrya dnwe`c

dizeek `ipz `kid.xn`n da dyry oia ipzwc :?

xn`n da dyrac `"xl r"x dirny `nl`

ixiin.éà.`yixn inpezeyxl dqpkpyn ipzwc

dil dedc ,`wec e`l `pyil i`d .el dxnbp

`az `ly cr da wlg el yiy dy` :iiez`l

.el xnbzy oic epi` - ezeyxl z`ayn ,ezeyxl

hwp `zlin yix `l`.éàîok mixac x`yk

.ipzwc mixcpsili `wc mixac oze` edpip i`n

ediipin mixcpoi`y .dliwq dilr oiaiig oi`y :?

.xn`n da dyr elit`e ,dliwq dnaid lr oiaiig

dqex`c oiyecwk dnaic xn`n sicr `l ,`nl`.

ïéúéðúî`wic inp.iziin `w dliwq aeignc

di`x.íùë.dyi`l dxenb dqex`yl"iw dkld oiprle .dzpif m` dliwqa dqex`c

r"xc `nrh `pyixt lirle ,dwif yi l"iwc b"r`c .mipyl `le cg`l `l xtn epi`c ,r"xk

xza la` ,`ziixa jd dl izii`c inwn n"d xninl `ki` - dwif oi` dil `xiaqc meyn

edpikfe r"xl i`fr oa diqlwc oeike .dqxe`nd dxrpk dliwq dilr oiaiig oi`y ,dyi`l dxenb dnaid oi`y itl ,xti `lc xn` ivn - dwif yic r"xl dil `xiaq elit`c opifg dl izii`c

`prci `le ?`l e` xtn ivn i` oiqex`d on mai mewna a` ,xtn ivn `l maic oeik :il `wtzqne .l"f o"anxd wqt oke ,dizeek opihwp - icin dil excd` `lc ,`pica ryedi 'xe `"xl

ikf `lc oeik ,`kde .a`l zeyx dpwexzp - lrad dn ,qex` `kilc `kid lk `dc ,dl xtn ivn dqex` dcera e` dia` ziaa dxcpy mixcpc il `xazqn ,edin .`zlin `da `zerxk`

) dlrnl izyxty dnne .inc dizilc o`nk - dnai ixcpa mai:`r scmyexit itl `dc .ok l"p ,a`l zeyx dpwexzp qex`l e`xpy inp mixcpa ixaq y"ac `idda l"f 'qezd ilra izeax mya (

oexg` qex`l dizi`c b"r`e ,oexg` qex` eda ikf `l oey`x qex`l e`xpc oeikc meyn y"ac ediinrh l"f-inc dizilc o`nkc oeik ,inc dizilc o`nk-it`a dizi` eli`k a` dil mw

oey`x qex` ixcpa ikf `lc oeik ,maia inp ocicl .qex` `kile ,'iytp-oeir jixv dyrn oiprle .dfa il d`xpy dn edf .il `wtqn izk` mai zeyxa dxcpy mixcpa ,edin .xtn ivn a`

l"f mipey`xd ixaca dwicae.'éðúî.ipelt mewnn `a`y cre o`kn 'eke ezy`l xne`d,"df mein" ipzw `le "o`kn" ipzwc epiide ,ipelt mewnn `a`y cre o`kn `v`y dry dze`n

) lirl ziyixtcke ,oneiwa dvxiy mixcp xecz dlv` ecera `nlc opiyiigc ,`zydn dl xtn `l d"yne .o`kn `viy mein `l` ezrc oi`y itl.br scqetexhet`l xne`dc `idda (.éøä
.melk xn` `l oiniiw odxzeia miwfg mdy ,xeqi` llkl e`ay mixcp xtd m` (zpzepd `id daxc` dnwd oiprle) lif`e yxtnck ,dicic e"w meyn xten `"x xn` dxtd oiprl `wecc

elg xaky-nwd oiprl la` ?i`d ilek ixing `le ,xeqi` llkl e`a `ly mixcp xti `lixingc elgy mixcpc ogky`c idpc ,daxc` ,d-oiicry mixcpa ikd ol `nil o`n ,ineiwl ivn

inil` `lc ,elg `l.?úà.mwd llkl `ayelgy mixcp.àì.mwd llkl `aelg `ly mixcp.àì.xtd llkl `aaezkd oyiwd jgxk lra - e"w `ki`c b"r`c.'îâlgin `"xl

.oilhae oiliigoeik ,llk iliig `l `nlc e` .cin edl ilha ,edine .eda `akrn `l dxtdc ,iliig dxtd xg`l dxcpy mixcp oze`c opixn` in ,xeczy mcew dixcp xtn ivnc xn`c ,`"xl

dxcpy mcew dl xtdy.ñéôúàã`pixg`.`xcp oicda,ikd 'it` ,cin edl ilihac idpc .`zeqitz `ied oilhae oiliig zxn` i` ."denk ip`e" xn`e xg` `ae ,xifpa `id dxcpy oebk

ikid ,oilhae oiliig `niz 'it`e :`kd eywne .dqtzd `ied `l jkld ,`yyg `kil - iliig `l i`e .xn`w dxn`wc "dxifp ipixd"` "denk ip`e" xn` ikc ,eda qitzn ivn - iliigc oeik

) oizlikn yixa ol `irac i`nn `py i`n ?qitzn ivn:`i scqitznw `xwirnca i` ol `irai`c ,"dfk df" xn`e ,xg` xya dia qitzde dinw minc zwixf xg`l minly xya gpnc `kid (

efy ,`kd la` .xn`w eiykr df `edy enkc xn` d"yne "dfk df" xn`c mzd ip`yc ,inc `lc :xninl `ki` ?qitznw `xzidac `pwqne ,ixye qitznw `zydc `xzidca e` ,xeq`e

"ip`e" xn`e da qitzn i`de "dxifp ipixd" zxne`-i`n ,dqtzd `liigc idpe :`kd ez eywne .c"qa jenqa aezkpy zexifpc oiibeq `gken ikde .qitznw dxn`wc zexifpac i`ce rnyn

`nw `xcp liha` ik ,da qitz`c oeikc `nip ?ied-) "xn`y in" 'ta opzck ,`ed ikd qitznc `picc .i`d inp liha`:k xifp"ip`e" "ip`e" xn`e exiag rnye "xifp ipixd" :(-.oixifp olek

odn cg` xzed-) "mixcp 'c" 'ta inp lirle .olek exzeddpyna eqe ek scoey`xd xzed ,dfa df o`lzyac xn` (-olek exzed odn '` xzed xnzi` `lc ,llk `id `iyew e`le !olek exzed

-odn '` xzedy lk ,jkld .exwirn xcpd xwery ,mkg xzida `l`-,`adle o`kn `l` rxtnl xwer epi`y ,lra la` .`xzac dqtzd dl dlhae ,mlern xcp o`k did `ly `zlin ilb`

oey`xd xzedy t"r`-`id `xnbe .jka dlha mdly dqtzd oi`y ,iniiw ediixeqi`a jpi`
`icda
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øîàî da äNòL ïéa :éðú÷c ?éîà 'øã déúååk àéðz©§¨§¨¥©¦§¨¨¥¥¤¨¨¨©£¨
:éðú÷c ,àLéøî ð"à .øîàî da äNò àJL ïéáe¥¤Ÿ¨¨¨©£¨¥¥¨§¨¨¥

Léã÷ àIc éàå .BI äøîâð BúeLøI äñðëpMî¯éàî ¦¤¦§§¨¦§¦§§¨§¦§¨¨¥©
éàî .øîàî da äNòLk dépéî èBLôz ?BI äøîâð¦§§¨¦§¦¥§¤¨¨¨©£¨©
éëä ,àáø øîà ?éðú÷c "íéøãð ïk íéøác øàLëå"§¦§¨§¨¦¥§¨¦§¨¨¥£©¨¨¨¦
äøòðk äIé÷ñ ïéáéiç ïéàL äãBî äzà éà :éðú÷̈¨¥¦©¨¤¤¥©¨¦§¦¨§©£¨
äîáé ïéà :à÷éc éîð 'éðúî :éLà áø øîà ?äñøBàîä©§¨¨£©©©¦©§¦©¦©§¨¥§¨¨

.dLéàI äøeîb äñeøàL íLk dLéàI äøeîb'éðúî §¨§¦¨§¥¤£¨§¨§¦¨
àáàL ãò ïàkî éøBczL íéøãpä Ik" BzLàI øîBàä̈¥§¦§¨©§¨¦¤¦¦¦¨©¤¨Ÿ
ïä éøä" .íeIk øîà àI "ïéîéi÷ ïä éøä éðBIt íB÷nî¦¨§¦£¥¥©¨¦Ÿ¨©§£¥¥
.øôeî Bðéà :à"ëçå ,øôeî :øîà øæòéIà 'ø ,"ïéøôeî¨¦¡¦¤¤¨©¨¥¨

øeqéà IIëI eàaL íéøãð øôä íà :à"ø øîà¯àI ¨©¦¥¥§¨¦¤¨¦§©¦Ÿ
àeä éøä :BI eøîà ?øeqéà IIëI eàa àJL íéøãð øôé̈¥§¨¦¤Ÿ¨¦§©¦¨§£¥

àaL úà "epøôé dLéàå epîé÷é dLéà" øîBàIIëI ¥¦¨§¦¤§¦¨§¥¤¤¤¨¦§©
í÷ä¯í÷ä IIëI àa àI ,øôä IIëI àa¯àa àI ¤¤¨¦§©¤¤Ÿ¨¦§©¤¤Ÿ¨

.øôä IIëI'îâïéIç Içéî à"øI :eäI àéòaéà ¦§©¤¤¦©£¨§¥©¨¦
dpéî à÷ôð éàîI ?IIk ïéIç àI àîIc Bà ,ïéIèáe¯ ©§¦¦§¨¨¨¦§¨§©¨§¨¦¨

ïåâë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

נדוים. פוק עשיוי - נעוה המארוסה - דף עה עמרד א - מתרך מהדרות "אבן ישואל - )שטיינזלץ(" 
וש"י                                                                                                                                                                                                       תרספרת

הקישריים שפרגשים בעברדה הקדרשה דהפצת המעיינרת חרצה רהפצת היהדרת 
בכלל, אין זה אלא ניסירן

ממכתב כ"ח טבת, תש"כ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצח

 198   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ  

miwxtקצח dyelyaa cenr dr sc ± iriax wxtmixcp
.àøãð ïéãäá àðéøçà ñéôúà éàãyi` rnye ,"dxifp ipixd" dxn`e ,xifpa dxcpy oebk

."jk enk ip`e" xn`e xg`àúåñéôú éåä éìééç úøîà éàå.inp qitz`c jci`` inp liige

.xcp i`d icda.éìééç àì úøîà éàåqitz`c jci`` inp liig `le ,inc dxcp `ly ink

.dia.[î"ù].llk iliig `l dpin rny - "xeqi` llkl e`a `ly" xn`wcnéðú÷ éî
.ïéàá ïéàù.zxcep `idykl elit` rnync

.éðú÷ åàá àìùla` ,dxcp `l oiicrc rnyn

,xeczyk e`aiykli` iliig i` jl iraiz izk`

.`låîöò éøãð øôî ïéàùøåãéùî.mc` oi`y

`l` envrl mixcp xtnk"`,mkgl l`yp

) "exac lgi `l" aizkcxacnalepi` `ed - (

.'eke lgin.øåãé àìù ãò åîöò éøãð øôîopzck

) "mixcp drax`" wxta:bk lirl`ly dvexd :(

lk :xn`ie dpyd y`xa cenri - eixcp eniiwzi

.'eke xcp.àúéàãë àäå àúéàãë àäenvr ixcp

la` ,dpyd y`xn edl lhan ik llk iliig `l

iliig - oze` xtne micwn `edyk ezy` ixcp

`id dlra zrc lre li`ed ,xzl`l ilhae

.zxcep:`"xl el exn` :yxtn `ziixaaem`

ixcpa exn`oi`a odyk oilha od jkl - envr

ixcpa xn`z ,miwdl ecia oky - o`kn xg`l

.'eke xecz `ly cr miiwl leki epi`y ezy`

ù"úåì åøîàà"øìäå÷î äîå çéëåé äå÷î
.ïúàîåèî íéàîèä úà äìòîùlaehdyea

.ez`nehn dleríéøåäèä ìò ìéöî ïéà
.àîèéìîm`y zpn lr ,ea leahl leki epi`y

dliah i`d el lirezy ,jk xg`l d`neha rbi

leki epi` ,xzidl xeqi`n dxcpy ezy` xcp dlrny t"r` ,inp lra s` .`nhi `ly

dcizry mixcpd lr livdllr" ikd dil exn`wcn .dxtd odl micwn `diy xecil

,iliig `lc `"xc dipin edl riny ikdc .iliig `lc dpin rny - "`nhi `ly mixedhd

."`nhiln mixedhd lr" `pyil i`da dil ixn`w ikd meynàîèä úà äìòî ïéàù íãà
.àîèéìî íéøåäèä ìò ìéöé àìù ïéã åðéà åúàîåèîz` dlrn oi`y mc` :eyexit ikd

iedizc xn` `l - irixd zia jxc d`iwde d`nh zrah rla m`y ,d`nehn mi`nhd

.dz`nehn dlrze ,oillb ilkkéà.àîèéìî íéøåäèä ìò ìéöé àìù ïéã åðrla m`y

ick dxedh zrahd`iwdl`idy iptn ,ok xg`l d`neh lawz `ly ,irixd zia jxc

millbk`di `l jk - xwir lk `nhiln mixedhd lr livn oi`y myke ?`nhin oi`y

xtnyk qex`l el liren,ixcpl.x"n `"r :xecil dcizry ezy`ïéàù íãà äîåïéìòî
.ïúàîåèî ïéàîèä úàzrahl liren epi` - ok xg`l lahe d`nh zrah rla m`y

.d`nh - ok ixg` d`iwd m`e ,dliah ipdn `l drela d`nehlc ,ezliahìò ìéöî
.íéøåäèä`id drelac oeik ,zrahd lr livn - `nhp k"g`e dxedh zrah rla m`y

.d`nhp `l -.ïúàîåèî íéàîèä úà äìòîù äå÷îoic epi` ,oixedh ea elah m`y

.`"r ?e`nhi `l d`nehd erbp elit`c ,`nhiln oixedhd lr liviyäìòîù äå÷î äîå
.'åëåxizny ,lrad miiwy dnwd dlrny mkg dne :my lry eyexit ikdoi` - dl

,zraha ziyixtck 'ek oi`nhd dlrn epi`y mc` .xcp `di `l xeci m`y mc` lr livn

ixcpa xtn epi`y oic epi` - mkgl l`yi k"` `l` eznwd xtdl leki epi`y inp lra s`

xecizy mcew xtdy dn melk liren epi`y ,dxcpy mcew ezy`?mixcp `di `ly
àîéà
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) "xifp ipixd xn`y in" 't yixa `icda:`k xifpe` xwr xwrin lra edl `irai` :mzd qxbc (

dpin `wtp i`nl ,fiib fbin-rnye ,"ip`e" dxn`e dzxag drnye xifpa dxcpy dy`l

xwr xwrin zxn` i` .dl xtde dpey`x ly dlra-fbin zxn` i`e ,`ixzy` inp `idd

fiib-dxeq` dzxage ,`ixzy` `idd.ù"úe`ay mixcp xtd m` xfril` 'x mdl xn`

.oiliig `l n"y 'eke xeqi` llklipira d`xp

`pyilc idp :oiliig `lc dil rnyn d"ync

zxn` i` `nlyac meyn ,ikd wiic `l 'ipznc

zlhan dxtd i`c ,e"wl dizi` - oiliig `l

.elegi `ly `akrnc y"k - xak elgy mixcp

oeik ?e"w i`n - oilhae oiliigc zxn` i` la`

m` :dil xcdne !xeqi` llkl e`a ixd oiliigc

oi`y" `pzinl `pzl dil ded ,zxn`wck `zi`

eda zakrn dxtdc rnyn `pyil i`dc ,"oi`a

"e`a `ly"c ,ikd ipzw `l `de .e`eai `ly

.`al oteqy `l` e`a `l oiicrc rnync ,ipzw

,oilhae oiliigc xaq 'ipznc `pz jgxk lr ,jkld

mixcp zlhan dxtd m`c ;e"w `ki` ikd elit`e

lk - mdnr dxtd dzid `le xeqi` llkl e`ay

epiidc ,odnr onena eclepy mixcp xtiy oky

lrad zxtd.àúxtn oi`y mewna dne rny

.xeciyn envr ixcpla` "exac lgi `l" aizkck

,xeci `ly cr envr ixcp xtn .el oilgen mixg`

) "mixcp drax`" 'ta opixn`ck:bk lirldvexd (

lk :xn`ie ,d"xa cenri eixcp eniiwzi `ly

oilha eidi xecil cizr ip`y mixcp.éàîe`l

.dilic `inec ezy`cditeb `peeb `eddac

`lc `ed dn :ezy` ixcpl e"w xfril` 'x oi`c ,llk elegi `ly epiidc ,envr ixcp xiznc

llk iliig `lc inp ezy` s` - mkg xzid jixv ded oiliig eed i`c ,oiliig.àä`zi`ck

.`zi`ck `de,ixnbl edl incnc e`l - ezy` ixcpl envr ixcpn e"w sili `"xc b"r`

xity ikd elit`e ,iliig ezy`ce llk iliig `l diciccinp xnbile :ipira dywe .e"w sili

ivn `lc :il d`xpe !envr ixcp oilg oi`y myk ,llk ezy` ixcp elegi `ly dicic e"wn

meyn ,llk iliig `l `xwirn ipz`c `kidc ,`nrh epiid envr ixcpc meyn ,ikd ocinl

,ezy` ixcpa k"`yn .llk liig `le ,zerha xcp l"d - excp zrya e`pz gkyc oeikc

`ki` xity - elegiy xg`l ezy` ixcp oixten ediy oiprl ,edin `l` .ikd xninl `kilc

elit`e ,xeciy mcew eixcp lhan excp inwc `zerhc ogky` envr ixcpac oeikc .e"w ocinl

gzta xcp `edy xcp lk `dc .xeciy xg`l edl lhan `l diteb `peeb `edd ikd-xcp

i` il dne ,xcep did `l `xwirn ipz`c i`n rci eli`c xnin opivn i` il dnc ,`ed zerh

`l` .`id zg` `ce `c ,xcep did `l `zyd rcic `gzt i`d rci ded eli` xninl opivn

`edd mcwy lk ,xcpd xg`l envrl xizn epi` `peeb i`dac idpc ,xninl jl zi` i`n

xcpl diteb `peeb-`peeb `eddac `nipc `ed oicac ,lra y"ke .envrl xizn `ed ixd

`xwirn dil xwr `le jli`e dxtdn dixcp xtny epiidc ,ezy` dxcpy xg`l xtnc-

il d`xp ok .oilhae oilg ediy ,xecz `ly cr inp xtn.àúxfril` 'xl el exn` rny

.`nhiln mixedhd lr livn oi`e oz`nehn oi`nhd z` dlrny gikei dewn`qxibd jk

lw zpc ikid :xfril` iaxl dil ixn` ikde .l"f jexa 'x axd yexitae ,mixtqd zvwna

lg `ly dn lhazdl ie`x `ed xzeiy xnege
exeqi`
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ïéIç zøîà éà .àøãð ïéãäa àðéøçà ñétúàc ïBâk§§©§¦©£¦¨§¨¥¦§¨¦¨§©§¨¦
¯ïéIç àI zøîà éà ,àúeñéôz àéåä¯àkéà àI ¨§¨§¦¨¦¨§©§¨¨¦¨¦¨

øôä íà :øæòéIà éaø øîà ,ù"ú ?éàî .àLLî§¨¨©¨©©¦¡¦¤¤¦¥¥
øeqéà IIëI eàaL íéøãð¯àJL íéøãð øôé àI §¨¦¤¨¦§©¦Ÿ¨¥§¨¦¤Ÿ

éðú÷ éî .ïéIç àI :dpéî òîL ?øeqéà IIëI eàä¦§©¦§©¦¨¨¨¦¦¨¨¥
.eàa àI ïééãò ,éðú÷ "eàa àJL" ?"ïéàa ïðéàL"¤¥¨¨¦¤Ÿ¨¨¨¥£©¦Ÿ¨
éøãð øôéî ïéàL íB÷îa äîe :à"ø ïäI øîà ,ù"ú¨©¨¤©§¨¤¥¥¥¦§¥

øãpMî Bîöò¯,øBcé àJL ãò Bîöò éøãð øôéî ©§¦¤¨©¥¥¦§¥©§©¤Ÿ¦
øôiL ïéc Bðéà øBczMî BzLà éøãð øônL íB÷î̈¤¥¥¦§¥¦§¦¤¦¥¦¤¨¥
àéîec BzLàc åàI éàî ?øBcz àJL ãò BzLà éøãð¦§¥¦§©¤Ÿ¦©¨§¦§§¨

éîð BzLà óà ,ïéIééç àIc [àeä] äî ,déIéc¯àIc ¦¥©§¨¨§¦©¦§©¦§¨
eøîà ,ù"ú .àúéàãk àäå àúéàãk àä ,àI ?ïéIééç̈§¦¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨¨§
ïúàîehî ïéàîhä úà äIònL äå÷n äîe :à"øI BI©¦§¤¤©£¤¤©§¥¦¦§¨¨

¯ïéàL íãà ,àîhéJî íéøBähä Iò Iévî ïéà¥©¦©©§¦¦¦¨¥¨¨¤¥
ïúàîehî ïéàîhä úà äIòî¯àJL àeä ïéc Bðéà ©£¤¤©§¥¦¦§¨¨¥¦¤Ÿ

.ïéIééç àI :dpéî òîL ?àîhéJî ïéøBähä Iò Iévé©¦©©§¦¦¦¨¥§©¦¨¨¨§¦
àîéà
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תרספרת                                                                                                                                                                                                       וש"י

כיררן שבני ישואל הם דבו חשרב, ש"הקדרש-בורך-הרא קוא שמרת לכרלם", אין 
אינר  שהקדרש-בורך-הרא  כיררן  ח"ר,  הפקו  להירת  אר  ליבטל  יכרלים  ישואל  בני 

שרכח ארתם לערלם
משיחת כ"ג טבת, ה'תשי"ט
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קצט

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

,`xnbd daiynàøãð ïéãäa àðéøçà ñétúàc ïBâkmc` qitzdy - §§©§¦©£¦¨§¨¥¦§¨
zexifp e` xcpy `id dkldd ixdy .df dxcpa excp z` xg`
oebke .zxg` zexifpa e` xcpa dqtzd ici lr legl mileki
,'jzenk ip`e' xg` mc` dilr xn`e ,'dxifp ipixd' dy`d dxn`y

.denk xifp dyrpe ,dzexifpa envr z` qitzn `ed ixd
`adle o`kn ixeczy mixcp lk dlra dl xn` m` ,df itle
z` xg` mc` qitzde zexifp dnvr lr dlaiw jk xg`e ,mixten
qitzdy ipyd mc`d oic xfril` iax zhiyl ,dzexifpa envr

.xen`d wtqa ielz dzexifpazøîà éà,oey`xd cvd enk ¦¨§©§
mixcpdyïéìç,milhaeàúeñéôz àéåädn lr ezqtzdl did - ¨¦©§¨§¦¨

la` .dlha dy`d zexifpy s` xifp `ed ixde ,leglzøîà éà¦¨§©§
mixcpl dncwy lrad zxtd zngny ,ipyd cvd enkïéìç àìŸ¨¦

e ,legl dzexifp dligzd `l ixd ,llk mdàLLî àkéà àì- Ÿ¦¨§¨¨
zqtzdl did `ly `vnpe ,zeynn mey da dzid `l mlerne

.xifp epi`e ,legl dn lr ipydéàî.df mc` ly epic dn - ©
xfril` iax ly ezxaqn xen`d wtqd z` heytl dvex `xnbd

:epizpyna
L íéøãð øôä íà ,øæòéìà éaø øîà ,òîL àze elg xakììëì eàa ¨§©¨©©¦¡¦¤¤¦¥¥§¨¦¤¨¦§©

,øeqéàike ,mtwez lka mixeng mdeøôé àìmbíéøãðmcew ¦Ÿ¨¥§¨¦
excipyLoiicrøeqéà ììëì eàa àlxzeie ,jk lk mixeng mpi`e ¤Ÿ¨¦§©¦

dncwy mixcp s`y xn`z m` ,`xnbd dgikene .mze` xtdl lw
`ed xnege lw dn ,cg` rbxl dixcp milg ote` lka ,dxtd mdl
,mixten mdy mcew xeqi` llkl mi`a el` mixcp s` `ld ,df

`l` .mze` xtdl lw xzeiy oipnedpéî òîLcïéìç àìel` mixcp §©¦¨Ÿ¨¦
,lgy xg`l xcpd z` zlhan dxtdd m`y .xnege lwn xwir lk

.legln eze` zrpen `idy oky lk
ewiicy dne ,milhazne milg el` mixcp mlerl ,`xnbd dgec

,llk milg mixcpd oi`y xnege lwdnc ,oekp df oi`éðz÷ éî¦¨¨¥
' xfril` iax ixaca [aezk m`dÎ],'ïéàa ïðéàLmlerly rnyny ¤¥¨¨¦

s`e ,xeqi` llkl mi`a mpi`.xecizykl`l` ,epipy ok `l ixde
eàa àlL''xeqi` llkl,éðz÷dxcp `ly onf lky dpeekdeïééãò ¤Ÿ¨¨¨¥£©¦

eàa àìxeqi` llkl e`eai ok` xecizykl la` ,xeqi` llkl Ÿ¨
mlerl e`ay mixcp m` ,`ed xnege lw mewn lkne .elhazi cine
mnena mlerl e`ay mixcp ,dxtd mdl liren dxtd dyrn `la

.dxtd mdl lirezy oky lk ,[dxtdd dyrn xg`l ,xnelk]
`ziixaay xfril` iax ixacn wtqd z` heytl dvex `xnbd

:oldlc
,xecil cizr `edy mixcpd z` lhal mc` lekiy ,`id dkldd

lirl epipy oke .xcpy mcew `rcen zxiqn ici lr(:bk)dvexd ,
ip`y mixcp lk' ,xn`ie dpyd y`xa cenri ,eixcp eniiwzi `ly
lhal leki epi` xcp xaky xg`l la` .'oilha eidi xecil cizr

.envra excp z`
øæòéìà éaø ïäì øîà ,òîL àz,minkglïéàL íB÷îa äîemc` ¨§©¨©¨¤©¦¡¦¤¤©§¨¤¥

ãpMî Bîöò éøãð øôéîø,[xcpy xg`lÎ]`ed mewn lknøôéîz` ¥¥¦§¥©§¦¤¨©¥¥
øeãé àlL ãò Bîöò éøãð,xen`k `rcen zxiqn ici lríB÷î ¦§¥©§©¤Ÿ¨¨

L`edøôna oebk ,lgy xg`l xcpd z`BzLà éøãðxtin `edy ¤¥¥¦§¥¦§
mze`øeãzLî,[dxcpy xg`lÎ]øôiL ïéc Bðéàz`ãò BzLà éøãð ¦¤¨¥¦¤¨¥¦§¥¦§©

.øeãz àlL¤Ÿ¨

,dzii`x z` `xnbd dwiqnc åàì éàîixcp zxtd xfril` iaxl ©¨§
BzLà`id xecizy mcewàéîecmixcp zxtdcdéìéc[envr lyÎ] ¦§§¨¦¥

oicn ezy` ixcp zxtd cnel xfril` iax ixdy ,mxcpy mcew
jk envr ixcp xizny ote` eze`ay rnyne ,envr ixcp xizn

,ezy` ixcp xiznäîixcp[àeä]envrcxcpy mcew mxtd m` ©§
ìïéìééç à`le ,mkg xzid jixv did ,milg eid md m` ixdy] ,llk Ÿ¨§¦

[drcen dliren dzidóàixcpBzLàdxcpy mcew mze` xtdy ©¦§
ïéìééç àìc énð.milhae milg mdy `le ,llk ©¦§Ÿ¨§¦
,`xnbd dgecàì`l` .`ed okàúéàãk àäå àúéàãk àädf - Ÿ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

`l xcpy mcew mze` lhiay envr ixcp .epick dfe epick
dxcpy mcew mze` xtdy ezy` ixcp la` ,llk legl miligzn

.milhae milg
:xg` mewnn xen`d wtqd z` heytl dvex `xnbd

mipdk zxeza epipy(h"t ipiny)rbFpe' ,uxy z`neh iabl§¥©
jeza uxyd m` elit`y .mind jeza md elit`e ,'`nhi mzlapA§¦§¨¨¦§¨
,eci lr `nhp `ed ixd ,ezliah ick jez ea rbep mc`de ,dewnd

.`nhi `ly eilr dlivn dewnd oi`e
ze`ewna epipy cere(g"n i"t),d`nh zrah rlay xedh mc` ,

zxdhp zrahd oi` ,eteb jeza zrahd cera dewna lahe
zrahd m`e .dilr dz`neh oiicr d`iwde xfg m`e ,ezliaha
zrah dzidy oebke .d`neh lawln mc`d dilr livn ,dxedh

.d`nhp `l ,znd ld`l dnr qpkpe ,eteb jeza drela dxedh
Bì eøîà ,òîL àzminkgL äå÷n äîe ,øæòéìà éaøì`edy elit` ¨§©¨§§©¦¡¦¤¤©¦§¤¤

ïúàîehî ïéàîhä úà äìòn,e`nhpy xg`l ea elah m` oxdhne ©£¨¤©§¥¦¦§¨¨
lknmewnïéà`edíéøBähä ìò ìévîea milaehdàîhélîmdyk ¥©¦©©§¦¦¦¨¥

,mina mcera uxya mirbepïéàîhä úà äìòî ïéàL ,íãà̈¨¤¥©£¤¤©§¥¦
ïúàîehî,[d`nh zrah rlay oebke] eteb jezl mzrila ici lr ¦§¨¨

m`dïéøBähä ìò ìévé àlL àeä ïéc Bðéàekeza mireladàîhélî ¥¦¤Ÿ©¦©©§¦¦¦¨¥
.znd ld`az` xdhl lw xzeiy dewna ep`vny myk ixdy

mb xnel epl did ok ,`nhi `ly xedhd z` livdln `nhd
z` livi `edy dnn `nhd z` xdhi `edy lw xzeiy ,mc`a
lk ,ezrila ici lr `nhd z` xdhn epi` m`e ,`nhidln xedhd
xg`ne .d`neh lawln xedhd z` ezrilaa livdl el oi`y oky
,`nhidln xedhd z` livn `ed ixd `l` ,ok dkldd oi`y
oi`e ,df oirn xnege lw oecl oi`y gxkda ,dewn oicn jtidle

.epick cg` lk `l` ,lg `l cery dnl xak lgy dn zencl
xfril` iax ocy xnege lwd z` minkg migec ef di`x gkne
mixcp xti `l ,xeqi` llkl e`ay mixcp xtd m`' ,epizpyna
oia welig yiy ,d`nehn gken ixdy .'xeqi` llkl e`a `ly
xnege lwa oecl oi`e ,xacd zelg xg` oial xacd zelg mcew

.exiagn cg`
,dzii`x z` `xnbd dwiqndpéî òîL,minkg zaeyzn - §©¦¨

xfril` iax ixaclyïéìééç àìzxtd mdl dncw m` llk mixcpd Ÿ¨§¦
nehn dlvd minkg enic mzaeyza ixdy .lraddxtdl d`

,llk dlg d`nehd oi` d`nehn dlvd iabl ixde ,xcpd mcew
epi` xcpd s`y ,xfril` iax zhiya minkg epiady ,dfn gkene

.dxtd el dncw m` llk lg
:`ziixad ly `tiqdn jtidl dgiken `xnbd
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על-ידי עשיית צדקה רחסד, נעשה בניין מידת החסד. רעל-ידי העברדה בבחינת 
הגברורת, איזהר גיברו הכרבש את יצור, נעשה בניין הגברוה

ממאמו כ"ג טבת, ה'תשי"ט
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xcde"ו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc mixcp(ipy meil)

,`xnbd dywnBì eøîà ,àôéñ àîéàminkg,øæòéìà éaøìjixacl ¥¨¥¨¨§§©¦¡¦¤¤
,lg xaky xac lhaln lg `l oiicry xac lhal lw xzeiyíà¦

oky mykàîè éìk ïéìéaèîick dewnaøähéì,[eze` xdhlÎ]lk ©§¦¦§¦¨¥¦¨¥
y okyéìk eìéaèéxedhøähéì ànèiLëìxdhz ef dliahy ick - ©§¦§¦¦§¤§©¥¦¨¥

xg`ne .ezliahn dlry xg`l eilr `eazy d`nehdn eze`
oi`y oicd `ed ,d`nehl zncewd dliahd dliren oi`y xexay

.xcpl zncewd dxtd dliren
,dziiyew z` `xnbd dwiqn,dpéî òîLxfril` iaxl s`yïéìééç §©¦¨¨§¦

.milha md okn xg`l cin wxe ,dxtd mdl dncwy s` mixcpd
s` eixacly ,xfril` iaxl eaiyde ,dliahl dxtd enic ixdy
`nhiy zeidl jixv d`neha rbp jk xg`e lahedy xedh ilk

.dxtdl oicd `ede ,xdhi cine
,`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipaz` heytl oi` ef `ziixany ¨§¦

ixdy .xen`d wtqdïðaøøæòéìà éaøc déîòèa ïBäì éîéé÷ àì- ©¨¨Ÿ¨§¥§§©£¥§©¦¡¦¤¤
,ea ewtzqde xfril` iax ly enrh lr ecnr `l minkgéëäå§¨¦

déì éøîà÷.xfril` iaxl minkg eaiyd jke -,jytp dnnéàî ¨¨§¦¥©
c Cì àøéáñ éà ,Cì àøéáñmd ixd mixcpl dxtd dncw m`ïéìééç §¦¨¨¦§¦¨¨§¨§¦
Czáeéz 'éìk' éåäz ,ïéìèáem` recn ,xedh ilkn jilr dywi - ©§¦¤¡¥§¦§§¨

.cin xdhpe `nhp epi` lahedy xg`l d`neha rbpeàøéáñ àì éà¦Ÿ§¦¨
,ïéìééçc Cìok m` ,llk milg mixcpd oi`y xaeq dz` `l`éåäz ¨§¨§¦¤¡¥

Czáeéz 'äå÷î',ekeza `vnpd mc`d z` dewnd livn oi` recn - ¦§¤§§¨
.mind jeza ecera uxyd rbn ici lr llk `nhdl ligzi `ly

:xg` mewnn xen`d wtqd z` zhyet `xnbd
uxy z`neha xn`p(fl `i `xwie)rxf lM lr mzlaPn lRi ike' ,§¦¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©

.'`Ed xFdh ,rxGi xW` rExf,minkg o`kn eyxce`nhpy rxfy ¥©£¤¦¨¥©¨

.ez`nehn xdhp rwxwa rxfp jk xg`e
øæòéìà éaø íäì øîà ,òîL àz,minkglïåék íéàîè íéòøf äîe ¨§©¨©¨¤©¦¡¦¤¤©§¨¦§¥¦¥¨

ò÷øwa ïòøfLmiyrp,ïéøBäèxak mdy mirxfíéãîBòå ïéòeøæike ¤§¨¨©©§©§¦§¦§§¦
ïkL ìk àìs`e .rwxwl mixaegn mcera d`neh milawn mpi`y Ÿ¨¤¥

gxkdae .dxeza yxetn epi`y ab lr s`e ,df xaca micen mz`
d`neh mkzhiyl s`y `vnp .xen`d xnege lwd meyn `edy
m`e .dlg xaky d`nehn dze` repnl lw xzei dlg `l oiicry
dliren `id m`y ,dxtda mb df xnege lw oirk yexcl yi ok

.lg `l oiicry xcpl dliren `idy oky lk ,lg xaky xcpl
,drixfl dxtd xfril` iax dncny jknedpéî òîLmixcpy §©¦¨

elgy mcew extedyïéìééç àì,llkmcew erxfpy mirxfy myk Ÿ¨§¦
.llk mi`nhp mpi` d`nehd mda drbpy

:xfril` iaxe minkg zwelgn xwirl zxfeg `xnbd
,`xnbd dywnåikøîBçå ì÷ éLøc àì ïðaøoiicry xacy ,df oirk §©¨¨Ÿ¨§¥©¨¤

.lg xaky xacn xzei lhazdl lw lg `làéðz àäåoicd iabl §¨©§¨
ziyrp `idyke ,dn`l dphwd eza z` xken mc`y ol `niiwc

m`d ,minkg epce .zexigl z`vei `id ixd dxrpìBëé[xyt`Î] ¨
yàéäLk Bza úà íãà øBkîéxak.äøòð,eaiyde,øîBçå ì÷ zøîà ¦§¨¨¤¦§¤¦©£¨¨©§¨©¨¤

`idyk m`øák äøeëî`id ixd dzephwnäàöBézexigl §¨§¨§¨
,dzexrpaoiicr `idyk ok m`,äøeëî dðéàxg`l dzr wxe ¥¨§¨

ike ,dxkenl `a `ed dlicbdyøënéz àlL ïéc Bðéà.dzexrpa ¥¦¤Ÿ¦¨¥
micen xfril` iaxc minkg s`e ,lkd ixacl dxn`p ef `ziixae
lr lg xaky xacn xnege lw oecl yi mzhiyl s`y ixd .da
df xnege lwl micen mpi` recn ok m`e ,lg `l oiicry xac

.dxtd oiprl
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  ג' טבת, תשי"ד

ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

רז"ל  שבדברי  בשעה  בה  סוריא  השם  דחנוכה  האנגלית  בחוברת  מ"ש  להערתו  ...בנוגע 
הנוסח הוא מלכות יון, - הנה ידוע בזה שכל הקודם קודם אין מחוייב לפרט דבריו משא"כ הבאים 
אחרי זה שכדי להשמר מטעות צריכים לבאר דבריהם בפרטיות, וכיון שהשם מלכות יון כולל כמה 
מדינות וכמה ממלכויות שצמחו ממלכות יון דאלכסנדר מוקדון, )ואם בפרט הרי מדינת יון היא 
בחצי האי דאירופא ולא בסוריא שבעסיא(, הרי לשמור הקורא מהטעות בחרו בשם המבורר יותר. 
ומה שבנוסח התפלה קבעו השם יון, הנה יש לומר בזה כמה כוונות, והיותר פשוטה לכאורה היא 
זו שהמלחמה התנהלה בשם תרבות יון תורתה ומנהגי' נוסף על הטעם שמזמן תום גלות מדי ופרס 
ועד התחלת גלות אדום הוא רומי הרי הרדיפות והגליות שבינתים נקראים בשם גלות יון בדברי 

רז"ל וגם ע"ז י"ל הטעם כנ"ל.

אבות  במכ'  )נז'  קרוטשע  וצ"ל  המעתיק  טעות  הוא  קרושטא  העירה  בשם  שמעיר  במה 
החסי' הנדפס ב"התמים"(.

העבר,  כסלו  י"ט  הוא  נפשנו  ופדות  גאולתנו  הבהיר  יום  עם  בקשר  שהו"ל  מה  מוסג"פ 
שתוכנו כל השנה זמנו הוא, ותקותי שיענין את כבודו שי'.

בברכה לבר' הנכונה בגו"ר גם יחד.

miwxt dyelya` cenr er sc ± iriax wxtmixcp
.àîèéùëì øåäè éìë åìéáèé øäèéì àîè éìë ïéìéáèî íà àôéñ àîéài"r xdhiy

elgy xg`l ezy` ixcpa mc` xtn m` :mixcp iab dizeekc .ef dliahxn`z ,dilr

elgy mcew xtiyelegiykl`yix `iyw `zyde ,iliig lgin `nl` ?oixten eidiy

.`tiqlêéúáåéú éìë éåäéú äéì éøîà÷ éëäå 'åëå à"øã àîòèá åäì íé÷ àì ïðáø éøîà.
daeyz yi `nh ilknc `ziixac `tiqn

opiwiicc ,aiydliliigc dipini`e .ilha `le

zil inp `xwirn `l` ,iliigc jl `xiaq `l

jizaeiz dewnc `yix ied - `yyn eda,

.iliigc dpin opiwiiccò÷ø÷á ïòøæù ïåéë
.íéøåäè,oz`nehn elry.mixedh mirxfde

íéòåøæ.íéãîåòå.xaegna.ù"ë àìelawi `ly

.rwxwk `ed ixd rwxwl xaegnd lky ,d`neh

`lc y"k `l micnere mixten - mixcpa s`

?iliig.å"÷ éùøã àì ïðáøåi`d ik ,dinza

?mixcpa `"x yixcc ,`peebúà íãà øåëîé ìåëé
.äøòð àéäùë åúá`l` zexbal zexrp oia oi`

.miycg dyy.äàöåé øáë äøåëîoeik ,eiykr

) 'ixn`ck ,zexrp ini ribdyoiyecwc.d`vie" :(

.zexrp ini el` - "mpg.øëîéú àìù ïéã åðéà
m`y ,`nrh i`d meyn ,dxrp `idyk xg`l

dtie li`ed ,dxcpy mcew dl xtdl leki `di ,inp o`k s` ?eiykr d`vei xak dxekn

.erny meia dl xtdl leki xeqi` llkl ribde dxcpy xg`l 'it`y egk
ïéà
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,d`neh mdl dcxiy xg` mi`nhd z` xdhny ,gikei dewn .lg xaky dnn oiicr exeqi`

icil `ai `ly dliah dil `ipdn `l xedh ecera lah m`y ,mixedhd lr livn epi`e

lld "`nhi mzlapa rbepde"n ixtqa `piyxc ,daxc`c .uxya ok xg` rbi m` d`neh

mind jeza md elit` :xne`.î"ù.oiliig `l,livn epi`y gikei dewn :el exn` `dc

liviy dewnl ie`x did `"xc e"w metl `nl`

akrn lrac ikid ik ,d`neh llkl laeh `ai `le

:ikd iqxb igqp zvwne .elegi `ly ezy` ixcp

epi` - oz`nehn oi`nhd z` dlrny dewn dne

` ,`nhiln mixedhd lr livndlrn oi`y mc

lr livi `ly oic epi` - oz`nehn mi`nhd z`

,dewn dne :eyexit ikde ?`nhiln mixedhd

livn oi` - oz`nehn mi`nhd z` dlrny t"r`

rbepde"n opiyxcck ,`nhiln mixedhd lr

.mind jeza md 'it` :xne` lld ,"`nhi mzlapa

m`y ,oz`nehn mi`nhd z` dlrn oi`y mc`

oiicr - d`iwde d`nh zrah xedh mc` rla

mixedhd lr livi `ly oic epi` ,dilr dz`neh

ld`l qpkpe dxedh zrah rla m`y .`nhiln

?d`neh lawln zrahd z` livi `ly ,znd

,d`nhn `l drela dxdhc livn, ikd 'it`e

) "dywnd dnda" wxta `zi`ck:`r oileglgy dnn `peeb i`d ik e"w ocinl `kil ,`nl` .(

,inp `kd .ilz `xnege `lewa e`le ,dipick i`de dipick i`dc ,oiicr lg `ly dnl xak

xeqi` llkl e`ay mixcp xtn lray b"r`-llkl e`a `ly oze` xtiy e"w opipiic `l

mi`nhd z` dlrn oi`y mc` dne :ikd iqxbc ,`pixg` `qxib `kd ez `ki`e .xeqi`

dizi` jcic e"w i` :dil w"dc .izazky dn mr `id dheyte ?`nhiln mixedhd lr liviy oic epi` oz`nehn mi`nhd z` dlrny dewn ,`nhiln mixedhd lr livn oz`nehn-inp oecp

d`xpe .oze` xtny t"r` dixcp zelg akrn `l inp lra .dlrny t"r` livn epi` dewn i`cec ,dil opipiic `lc zicen jteb z` ikd 'it`e ,`nhiln mixedhd lr liviy dewna xnege lw

cegla `peeb i`d ika 'ipzna `"x oi`cc e"wc ,`nhiln mixedhd lr liviy oic epi` oz`nehn oi`nhd z` dlrny dewn `peeb i`d ik ocinl opaxl edl ibq dedc idpc ,`qxib jdl il

dizil `dcnc ,`"xl opax igken xity cegla `d ikae ,dizi`-liigc i`nc ,`lewe `xnegn iykx ixz` e"w i`dl dil iakxne ediikxtl inl`nc `ed inel` ,ikd 'it` .dizil inp dicic

dicicn ith sicr e"w i`dc b"r`c dil gkene ,dewne mc`c `lewe `xnegne ,`"x oi`cc e"wc `inec ,liig `lc i`ne-i`nn `xnege `lew ocinl `kil `nl`c ,dil opipiic `l d"t`

xtn oi`y mewna dnc ,`ziixac `"xc e"w jxtinl iz` xnege lw i`d ,inp i` .ith yilwc xfril` 'xc xnege lw ocinl `kilc oky lke .dipick i`de dipick i`dc ,liig `lc i`n` liigc

ynn `eddc `inec e"w i`d iede ,xeciyn envr ixcp.àîéà.'eke ilk eliahi xdhil ilk oiliahn m` `tiqopivn ded dicic xnege lw metlc ,`pixg` `kxit `"xl ikxtc `ed inp opax

,ez`nehn dlri `nhiy xg`ly eze` oiliahny y"k - xdhil `nh ilk oiliahny oeikc wcinldizil jcic e"w `nl` ,`peeb i`d ik opipiic `lc zicen jteb z`e.òîù.oiliig dipin

lirl opixn`ck ,`nhiln eilr liviy ilk eliahi :xninl edl ded - `l i`c ."xdhil `nhiykl" dil exn`cn..éøîàdipin rnynl `kil `dnc ,daiyid ipa.ù"ú`"x odl xn`

.oixedh rwxwa orxfy oeik mi`nh mirxf dne"`ed xedh rxfi xy` rexf rxf lk lr" aizkcn ol `wtp.ïéòåøæ.oicnereoez`e ?oixedh eidiy y"k `l - okn xg` d`neh mda drbpe

xnege lwa il ezicen `l i`n`e ,ezipiic diae dipin b"d ik e"w i`ce `l` ?ekl `pn oicnere oirexf ,drixfa oz`nehn exdhpy mi`nh mirxfa ekl zi`c idp .`liigc e"w i`da il ezicen

'ipznc:?î"ù.oiliig `lliig `lc mixcpa `"xl l"q `nl` ,mixcpl dncnc `ed mirxf `"xe ?drwt i`na - `liig i`c ,d`neh mda legz `ly - opipiic ikd mi`nh mirxfa i`cec.

ïðáøå.e"w iyxc `ljdn q"yd jixt d"ync ipira d`xpe !`peeb i`d ik e"w opipiicc ,`ipzde ?lg `ly dn lr lgy dnn e"w opiyxcc inp edpi` ecen `l ike ,`"xc dilr ibilt i`n`

edl `xiaqc xyt` ,inp i` .dlr biltc o`n `kilc ,`ziixa jdn jixt ikd meyne ,oicnere oirexfa opaxc ediizrc q"ydl edl miw `lc meyn - `"x mdl xn`c mirxfc e"wn ith `ziixa

ipira d`xp jk .iwtp diteb "rexf rxf lk lr"c `xwnc ,xnege lw jixv `l oicnere oirexflc opaxl.äøåëî.d`vei xakoipniqa.äðéàù.dxekndphw dcera.åðéà`ly oic

.xknzelg `ly mixcp xtiy oic epi` - elgy mixcp xtn m` :xnege lw yxcnl ol zi` inp `kde .oipniq d`iady xg`?
:opixcdne
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miwxt dyelya` cenr er sc ± iriax wxtmixcp
.àîèéùëì øåäè éìë åìéáèé øäèéì àîè éìë ïéìéáèî íà àôéñ àîéài"r xdhiy

elgy xg`l ezy` ixcpa mc` xtn m` :mixcp iab dizeekc .ef dliahxn`z ,dilr

elgy mcew xtiyelegiykl`yix `iyw `zyde ,iliig lgin `nl` ?oixten eidiy

.`tiqlêéúáåéú éìë éåäéú äéì éøîà÷ éëäå 'åëå à"øã àîòèá åäì íé÷ àì ïðáø éøîà.
daeyz yi `nh ilknc `ziixac `tiqn

opiwiicc ,aiydliliigc dipini`e .ilha `le

zil inp `xwirn `l` ,iliigc jl `xiaq `l

jizaeiz dewnc `yix ied - `yyn eda,

.iliigc dpin opiwiiccò÷ø÷á ïòøæù ïåéë
.íéøåäè,oz`nehn elry.mixedh mirxfde

íéòåøæ.íéãîåòå.xaegna.ù"ë àìelawi `ly

.rwxwk `ed ixd rwxwl xaegnd lky ,d`neh

`lc y"k `l micnere mixten - mixcpa s`

?iliig.å"÷ éùøã àì ïðáøåi`d ik ,dinza

?mixcpa `"x yixcc ,`peebúà íãà øåëîé ìåëé
.äøòð àéäùë åúá`l` zexbal zexrp oia oi`

.miycg dyy.äàöåé øáë äøåëîoeik ,eiykr

) 'ixn`ck ,zexrp ini ribdyoiyecwc.d`vie" :(

.zexrp ini el` - "mpg.øëîéú àìù ïéã åðéà
m`y ,`nrh i`d meyn ,dxrp `idyk xg`l

dtie li`ed ,dxcpy mcew dl xtdl leki `di ,inp o`k s` ?eiykr d`vei xak dxekn

.erny meia dl xtdl leki xeqi` llkl ribde dxcpy xg`l 'it`y egk
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,d`neh mdl dcxiy xg` mi`nhd z` xdhny ,gikei dewn .lg xaky dnn oiicr exeqi`

icil `ai `ly dliah dil `ipdn `l xedh ecera lah m`y ,mixedhd lr livn epi`e

lld "`nhi mzlapa rbepde"n ixtqa `piyxc ,daxc`c .uxya ok xg` rbi m` d`neh

mind jeza md elit` :xne`.î"ù.oiliig `l,livn epi`y gikei dewn :el exn` `dc

liviy dewnl ie`x did `"xc e"w metl `nl`

akrn lrac ikid ik ,d`neh llkl laeh `ai `le

:ikd iqxb igqp zvwne .elegi `ly ezy` ixcp

epi` - oz`nehn oi`nhd z` dlrny dewn dne

` ,`nhiln mixedhd lr livndlrn oi`y mc

lr livi `ly oic epi` - oz`nehn mi`nhd z`

,dewn dne :eyexit ikde ?`nhiln mixedhd

livn oi` - oz`nehn mi`nhd z` dlrny t"r`

rbepde"n opiyxcck ,`nhiln mixedhd lr

.mind jeza md 'it` :xne` lld ,"`nhi mzlapa

m`y ,oz`nehn mi`nhd z` dlrn oi`y mc`

oiicr - d`iwde d`nh zrah xedh mc` rla

mixedhd lr livi `ly oic epi` ,dilr dz`neh

ld`l qpkpe dxedh zrah rla m`y .`nhiln

?d`neh lawln zrahd z` livi `ly ,znd

,d`nhn `l drela dxdhc livn, ikd 'it`e

) "dywnd dnda" wxta `zi`ck:`r oileglgy dnn `peeb i`d ik e"w ocinl `kil ,`nl` .(

,inp `kd .ilz `xnege `lewa e`le ,dipick i`de dipick i`dc ,oiicr lg `ly dnl xak

xeqi` llkl e`ay mixcp xtn lray b"r`-llkl e`a `ly oze` xtiy e"w opipiic `l

mi`nhd z` dlrn oi`y mc` dne :ikd iqxbc ,`pixg` `qxib `kd ez `ki`e .xeqi`

dizi` jcic e"w i` :dil w"dc .izazky dn mr `id dheyte ?`nhiln mixedhd lr liviy oic epi` oz`nehn mi`nhd z` dlrny dewn ,`nhiln mixedhd lr livn oz`nehn-inp oecp

d`xpe .oze` xtny t"r` dixcp zelg akrn `l inp lra .dlrny t"r` livn epi` dewn i`cec ,dil opipiic `lc zicen jteb z` ikd 'it`e ,`nhiln mixedhd lr liviy dewna xnege lw

cegla `peeb i`d ika 'ipzna `"x oi`cc e"wc ,`nhiln mixedhd lr liviy oic epi` oz`nehn oi`nhd z` dlrny dewn `peeb i`d ik ocinl opaxl edl ibq dedc idpc ,`qxib jdl il

dizil `dcnc ,`"xl opax igken xity cegla `d ikae ,dizi`-liigc i`nc ,`lewe `xnegn iykx ixz` e"w i`dl dil iakxne ediikxtl inl`nc `ed inel` ,ikd 'it` .dizil inp dicic

dicicn ith sicr e"w i`dc b"r`c dil gkene ,dewne mc`c `lewe `xnegne ,`"x oi`cc e"wc `inec ,liig `lc i`ne-i`nn `xnege `lew ocinl `kil `nl`c ,dil opipiic `l d"t`

xtn oi`y mewna dnc ,`ziixac `"xc e"w jxtinl iz` xnege lw i`d ,inp i` .ith yilwc xfril` 'xc xnege lw ocinl `kilc oky lke .dipick i`de dipick i`dc ,liig `lc i`n` liigc

ynn `eddc `inec e"w i`d iede ,xeciyn envr ixcp.àîéà.'eke ilk eliahi xdhil ilk oiliahn m` `tiqopivn ded dicic xnege lw metlc ,`pixg` `kxit `"xl ikxtc `ed inp opax

,ez`nehn dlri `nhiy xg`ly eze` oiliahny y"k - xdhil `nh ilk oiliahny oeikc wcinldizil jcic e"w `nl` ,`peeb i`d ik opipiic `lc zicen jteb z`e.òîù.oiliig dipin

lirl opixn`ck ,`nhiln eilr liviy ilk eliahi :xninl edl ded - `l i`c ."xdhil `nhiykl" dil exn`cn..éøîàdipin rnynl `kil `dnc ,daiyid ipa.ù"ú`"x odl xn`

.oixedh rwxwa orxfy oeik mi`nh mirxf dne"`ed xedh rxfi xy` rexf rxf lk lr" aizkcn ol `wtp.ïéòåøæ.oicnereoez`e ?oixedh eidiy y"k `l - okn xg` d`neh mda drbpe

xnege lwa il ezicen `l i`n`e ,ezipiic diae dipin b"d ik e"w i`ce `l` ?ekl `pn oicnere oirexf ,drixfa oz`nehn exdhpy mi`nh mirxfa ekl zi`c idp .`liigc e"w i`da il ezicen

'ipznc:?î"ù.oiliig `lliig `lc mixcpa `"xl l"q `nl` ,mixcpl dncnc `ed mirxf `"xe ?drwt i`na - `liig i`c ,d`neh mda legz `ly - opipiic ikd mi`nh mirxfa i`cec.

ïðáøå.e"w iyxc `ljdn q"yd jixt d"ync ipira d`xpe !`peeb i`d ik e"w opipiicc ,`ipzde ?lg `ly dn lr lgy dnn e"w opiyxcc inp edpi` ecen `l ike ,`"xc dilr ibilt i`n`

edl `xiaqc xyt` ,inp i` .dlr biltc o`n `kilc ,`ziixa jdn jixt ikd meyne ,oicnere oirexfa opaxc ediizrc q"ydl edl miw `lc meyn - `"x mdl xn`c mirxfc e"wn ith `ziixa

ipira d`xp jk .iwtp diteb "rexf rxf lk lr"c `xwnc ,xnege lw jixv `l oicnere oirexflc opaxl.äøåëî.d`vei xakoipniqa.äðéàù.dxekndphw dcera.åðéà`ly oic

.xknzelg `ly mixcp xtiy oic epi` - elgy mixcp xtn m` :xnege lw yxcnl ol zi` inp `kde .oipniq d`iady xg`?
:opixcdne
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נדוים. פוק עשיוי - נעוה המארוסה - דף ער עמרד א - מתרך מהדרות "אבן ישואל - )שטיינזלץ(" 
וש"י                                                                                                                                                                                                       תרספרת

  אגרות קודש 

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...במה ששואל בפירוש המלה, הנולד, אם זהו לעתיד או לעבר ומציין למס' יבמות י"א 
ע"א, ואשר רבינו הזקן מפרש איזהו חכם הרואה את הנולד, דקאי על העבר. הנה בדא"ח מובאים 

שני הפירושים במאמר רז"ל זה )תניא פמ"ג. לקו"ת שמע"צ צא, ב(...

בברכה.
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miwxtוב dyelyaa cenr er sc ± iriax wxtmixcp
.øîåçå ì÷ éùøã àîìòá ïéà.mi`nh mirxfe dxrp iabl ogky`ck ,`peeb i`d ikéðàùå

.àëä`l` xtn ivn `l jkld ,'eke `xw xn`c - xnege lw mixcpa iyxc `l ikdl

.mwd llkl `ay ,dxcpy xg`léðúî'.úáù éìéìá äøãðlil eze` lk dl xtdl leki

`d `l` .zaya '`a meid eze` lk xtiy y"na dxcp ik inp oicd `ede .zay meie zay

dna 'ireny`c meyn - zay ilil hiwpc

ililk meid lk mixcp zxtd exn`yzayeneie,

axr idie" aizkck ,meid xg` jled dlildy

m`y ,dlile meil `l la` ."cg` mei xwa idie

xtdl leki epi` aey - dl xtd `le meia dxcp

mei eze` `l` mixcp zxtd oi`y .jygzyn dl

dkygyne ,dxcpy.xg` mei qpkp xak'îâ
.íåé ìà íåéîcr ,df meia dry dze`n :rnyn

.dry dze`a zxgnd meiàîîéáïéà.mei"c

rnyn "erny`nniaizk ikdl ,dlil `le

.mly mei rnync ,"mei l` mein"áéúë àä
.åòîù íåéá`le ,cala meid eze` rnync

.xgnlàáùá ãçî òîùî äåä íåé ìà íåéî éàã
.àáùá ãçìedenky mei l` mein :rnyn ikdc,

- "erny meia" aizk ikdl .mly reay epiidc

.r"lrn ,mly cg` meia.âåæä åúåàë äëìä ïéà
iqei iax`"xe.zrl zrn ixn`cáø øá àééç

.÷éãáå àøéâ éãù äåäjk lk oiirn did `ly

didy ezk`lna wqer didy enk `l` ,xcpa

.xcpl dil wica jk jezn ,ugd dxeiáéúé
.íéà÷åcner `l` ,cg` mewna ayei did `ly

.dil wicae ayeie
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:ïðéøãäîå`nlra ,oi``kd ip`yc `l` e"w opiyxc:`kd eywne .diwt`e `xw `z`c

edpi` `dc ?gikei dewn dil ixcdn i`n ,dicic e"wa `"xl opax ecen `xw e`l i`c ,k"`

jytp wegcz `l :dil ixn` ikdc ,xninl `ki`e !iyxcw `xwc `l` ,dil ecen ediiteb

`xw `z`e xnege lw ocinl `ki`c ,gikei dewnc ,jcic xnege lw meyn olic `yxc igcnl

,ol `wtp `yxcn - livn epi`y dewnc .diwt`e

elit` :xne` lld ,"`nhi mzlapa rbepe" aizkcn

- drela dxdh lr livny mc`e .mind jeza od

ike .e"w iwet`l `xw iz` `nl` ,witp inp `xwn

`yxc` beltz `l inp mixcp 'xtda `peeb i`d

z` mzdc ikid ikc ,[jlic] (olic) e"w ineiwl olic

`z` inp `kd - diwt`e `xw `z`c zicen jteb

xninl opixaq ded `zyd crc idpe .diwt`e `xw

`peeb i`d ika ocinl `kilc dil ikxt opaxc

ikdc 'iwqn oiibeqc `pwqna ,llk `xnege `lew

ik e"w witne `xw iz`c gikei dewn :dil ixn`w

`peeb i`d.'éðúî.meid lk mixcp zxtdmei

drinyd.ì÷äì.xingdlelwdl `wec e`l

,`kd `xnege `lew `kiiy `l `dc ,xingdle

epnfy minrt daexn epnfy minrt :w"d `l`

dey epnf mlerlc ,zrl zrn iwet`l .hren.

äøãð.zay ililazay hwpc i`de ,lega d"d

mixcp oixitnc :l"nw digxe` ab` `zlin -

opiwiiccke ,zayd jxevl opi`y t"r`e zaya

`xnba.äøãð.zay ililaxtn - ezqipka

epiide ,jygzy cr zayd meiae zay ilila

lwdl.äøãð.dkyg mrjenq zaya dxcpy

.xingdl epiide ,jygz `ly cr xtn - dkygl

"(jygzykl) `l` xtn epi`" ipzilc `ed oicae

`pyil i`d `pz ikdl `l` ,ipzw xingdlc oeik

-,dizln miiqnc i`n ith dia jiiyc meyn

xtd `l dkyg mcew m`y-.xtdl leki epi`

xtd `l dkyg mcew m`y ,xaer dpnfy itl ,zayd jxevl `ly elit` zaya mixcp oixitnc `pyil i`da opireny`c-xtdl leki epi` aey.'îâ.erny meia `xw xn`mei rnync

cala drinyd.áéúëã.mei l` meinczery drax`e mixyr epiidc ,xg` mei zligzl cg` mei zligz oia yiy xeriy ,zrl zrn rnyn.äåä.`l dlila oi` `nnia `pin``nlicc

rnyn ikd "mei".áéúë.mei l` meineteq cr meide dlild xtny - dlild zligza dxcp :epiidc ,driny ly mei seq cr driny iptly mei seqn rnync.ïî.`aya cgl `aya cg

ea `veik mei cr driny mein :`xw rnyn ikdc.áéúë.erny meiamixyre drax` xeriy ozil `l` epi` "mei l` mein" aizk ik jigxk lr oky oeike ,driny mei `l` xtn epi`c

zery..éáéáç'ipzn mzqke ,`l eze meid lk mixcp zxtdc ikd l"iwe .ax ly ecec didy ,`iig 'x.àééç.wicae `xib icy ax xaicy ax xa `iigc `d `kd iziin axc `xxb ab`

gzt `evnl oeir jixv did `l ikd meyne ,dhxga oigzet xaqwc .exizne hxgzn m` el`ey ,excp xizdl eiptl `ad mc` wcea did mivg zexil wqrzn didy cera ,wicae `xib.áéúé
.mi`weel oncfn didy enk ayeie cner `l` ,xaca wcwcn did `ly.
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øîà éëä :áø I"à .éàpz éðäk ãáòéîI øáñ éåI .âefä©¥¦¨©§¤£©§¨¥©¨¥©¨¦£©

.íéà÷å áéúé àðeä ø"á äaø ,÷éãáe àøéb éãL áø øa àéiç .âefä BúBàk äëIä ïéà :éáéáç£¦¦¥£¨¨§©¦¨©©¨¥¦¨¨¥©¨¨¨¥§¨¥
ïðú
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נדוים. פוק עשיוי - נעוה המארוסה - דף ער עמרד ב - מתרך מהדרות "אבן ישואל - )שטיינזלץ(" 
תרספרת                                                                                                                                                                                                       וש"י

  אגרות קודש 
 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מה שמסיים במכתבו, אז פון עם קומט אסאך ומתחנן מהשי"ת לסייעו בזה, כיון שאינו 
אותו  למטה מקדשין  עצמו מעט  רז"ל שהמקדש  פסק  ידוע  הנה  כו',  למה שמגיע ממנו  מתאים 
הרבה מלמעלה, אבל עכ"פ צ"ל הקידוש במעט, ולפתוח כחודה של מחט לכל הפחות, וכחות אלו 
ההתקשרות  צנור  להחזיק  שצריך  אלא  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  הק'  מנשיאנו  בשופי  לנו  ניתנו 
עמהם פתוח ולהרחיב עד כמה שאפשר, והוא ע"י ההליכה בדרך אשר הורו לנו, שמירת תקנותיהם 
לימוד תורתם וכו' והעולה על כולנה הוא הענין דאהבת ישראל, אשר בהתאחדות עם עוד ישראל 
בכלל ואנ"ש בפרט, הנה הרי זה כלי המחזיק ברכה וברכתו של הקב"ה שהיא ברכה עד אין קץ, 

ובמילא - הן בענינים הגשמים והן בענינים הרוחנים.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc mixcp(ipy meil)

,`xnbd zvxzn,ïéàok`éLøc àîìòaminkgøîBçå ì÷xacn ¥§¨§¨¨§¥©¨¤
.lg `l oiicry xac lr lg xakyåmle`àëä éðàL,dxtda - §©¦¨¨

,xcpd xcipy mcew dxtd lirezy df xnege lwn miyxec mpi`y
meyn,'epøôé dLéàå epîé÷é dLéà' ,àø÷ øîàcdxtd dywede §¨©§¨¦¨§¦¤§¦¨§¥¤

,miyxece ,dnwdlúàxcpdí÷ä ììëì àaLxyt`y xcpÎ] ¤¤¨¦§©¨¥
xcp eze` ,[eniwdløôä ììëì àa,[eze` xtdl mb xyt`Î]la` ¨¦§©¨¥

úàxcpdí÷ä ììëì àa àlLeze` ,[eniwdl xyt` i`y xcpÎ] ¤¤Ÿ¨¦§¨¨¥
xcpøôä ììëì àa àìi`y xg`ne .[eze` xtdl mb xyt` i`Î] Ÿ¨¦§©¨¥

xtdl xyt` i`y oicd `ed ,xcip `l oiicry xcp miwdl xyt`
.xcip `l oiicry xcp

äðùî
ezy` ixcp z` lrade eza ixcp z` xtin a`dy ,`id dkldd

a`d lv` xn`py enk ,xcpd z` mrny meia(e l xacna)m`e'§¦
lr dxq` xW` dixq`e dixcp lM ,FrnW mFiA Dz` dia` `ipd¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨£¤¨§¨©

lrad lv` xn`p oke .'mEwi `l DWtp(h weqt my)mFiA m`e' ©§¨Ÿ¨§¦§
dpyna .'Dl glqi 'de ,'ebe Dxcp z` xtde DzF` `ipi DWi` rnW§Ÿ©¦¨¨¦¨§¥¥¤¦§¨©¦§©¨
mileki cala eay dxezd dxn`y 'erny mei' xcb edn x`azi
oixitny `pzd eprinyn ok ab`e .xcpd z` xtdl lrade a`d

.zaya s` drinyd meia mixcp
íéøãð úøôä,ezy`l lrade ezal a`d xtiny dxezd dxn`y £¨©§¨¦

zbdep ,xcpd z` mrny meiaíBiä ìk-erny eay meid jyn lk ¨©
cr ,xcpddrinyd onfn `l` epi` dxtdd onfy oeike .jygzy

y `vnp ,jygzy creì÷äì øáca Lé.øéîçäìeminrt ,xnelk ¥©¨¨§¨¥§©§¦
.xtdl hren onf yiy minrte ,xtdl daexn onf yiy

,dpynd zx`anãöék.xingdle lwdl df xaca yim`yäøãð ¥©¨§¨
dxcp z` dlra e` dia` rnyeúaL éìéìaúaL éìéìa øôé ,- §¥¥©¨¨¥§¥¥©¨
zayd lil lk jyna xtdl lekiezxgnl,CLçzL ãò úaMä íBéa§©©¨©¤¤§©

m` j` .dxcp z` xtdl daexn onf el yiy ,lwdl epiideäøãð̈§¨
zaya dxcp z` dlra e` dia` rnyeäëLç íòjenq - ¦£¥¨

`ed ixd ,dkiyglCLçz àlL ãò øôîepiide ,[jygzy mcewÎ] ¥¥©¤Ÿ¤§©
,xtdl hren onf `l` el oi`y ,xingdlLixdàìå äëLç íà ¤¦¨§¨§Ÿ

,øôäaey,øôäì ìBëé Bðéàixg` mei `l` 'erny mei' df oi`y oeik ¥¥¥¨§¨¥
.erny

àøîâ
.jygzy cr drinyd mei epiid 'erny mei'y dpyna epipy
lr miwlegd mi`pz zehiy da yiy `ziixa d`ian `xnbd

:zrl zrn epiid 'erny mei'y mixaeqe epizpyn
íBiä ìk íéøãð úøôä ,àéðzmei lk -ef ,jygzy cr drinyd ©§¨£¨©§¨¦¨©

.dpyna epipyy enke ,`nw `pz zrcéaøå äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨§©¦
,eøîà ïBòîL éaøa øæòìàmixcp zxtdúòì úòîzriny zrn - ¤§¨¨§©¦¦§¨§¥¥§¥

.zery rax`e mixyr epiidc ,dry eze`a zxgnl cr xcpd
`xnbd:mdinrh z` zxxan

,àn÷ àpúc àîòè éàî,jygzy cr wx mixcp zxtdy xaeqd ©©§¨§©¨©¨
c meynàø÷ øîà`e' weqta xn`p -DWi` mz` xti xtd míBéa ¨©§¨§¦¨¥¨¥Ÿ¨¦¨§
,'BòîLmei qpkp xak `l` 'erny mei' df oi` jygzy xg`le ¨§

.xg`ïðaøå,oerny iaxa xfrl` iaxe dcedi iaxa iqei iax - §©¨¨
,zrl zrn `ed dxtdd onfy mixaeqd,eäééîòè éàîmeyn ©©§©§

áéúëcDWi` Dl Wixgi Wxgd m`e','íBé ìà íBiîonfy rnyn ¦§¦§¦©£¥©£¦¨¦¨¦¤

mei zligzl drinyd mei zligzn yiy xeriyk `ed dxtdd
.zery drax`e mixyr epiidc ,eixg`y

:exiag `iady weqtd z` cg` lk uxzi cvik x`al d`a `xnbd
àn÷ àpzìe,jygzy cr xtiny xaeqddywìà íBiî' áéúk àä §©¨©¨¨§¦¦¤

,'íBé,`xnbd zvxzn .zrl zrn xtdl lekiy ezernynys`
,'erny meia' aizkcn cnlpe ,meid xnb cr wx `ed dxtdd onfy

mewn lknéøèöéàCl` mein' oeyl mb hewpl dxezd dkxved - ¦§§¦
meyn ,'meiéàcwx aezk didàðéîà äåä ,BòîL íBéamewn didÎ] §¦§¨§£¨£¦¨

dxezd zpeeky [xnelàì àéìéìa ïéà àîîéa`ed dxtd onfy - ¦¨¨¥§¥§¨Ÿ
jkle ,dlila dxcp z` rny m` elit`e ,dlila `le 'meia' `weec

,íBé ìà íBiî áéúkmixyr `ed mixcp zxtd onfy eprinydl §¦¦¤
ote`a wx mpn` ,eixg`ly meia oiae dlila oia zery rax`e
meide dlild lk jlede xtiny ,dlild zligza dxcp z` rnyy
,eixg`y dlila xtin epi` ,meia dxcp z` rny m` la` .eixg`y

.'erny meia' aizkc oeik
øîàc ïàîìezernynd enk ,zrl zrn dpnf mixcp zxtdy §©§¨©

weqtd ly dheytd,íBé ìà íBiîdyw,BòîL íBéa áéúk àä ¦¤¨§¦§¨§
,`xnbd zvxzn .drinyd mei xnb cr wx xtdl lekiy rnyne

mewn lkn ,zrl zrn `ed dxtdd onfy s`éøèöéàCdkxved - ¦§§¦
meyn ,'erny meia' oeyl mb hewpl dxezdáéúk éàcdid m` - §¦§¦

wx dxeza aezkàðéîà äåä ,íBé ìà íBiî[xnel mewn didÎ] ¦¤£¨£¦¨
dxezd zpeekydì øôéì àaLa ãçì àaLa ãçîxtdl lekiy - ¥©§©¨§©§©¨¥¥¨

oey`x 'mei' cr ,xcpd z` ea rnyy df reaya oey`x 'mein'
xg` mei cr df mein weqtd zernyn `ed jky ,eixg`ly reaya

jkle ,ea `veik,'BòîL íBéa' áéúkwx `l` xtin epi`y xnel §¦§¨§
l` mein' dxezd dxn`y dny gxkda ,oky oeike ,drinyd meia
zrn epiidc ,zery rax`e mixyr xeriy ozil `l` epi` 'mei

.zrl
:dkldd in enk zx`an `xnbd

BúBàk äëìä ïéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éft ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¥£¨¨§
âefämixaeqy oerny iaxa xfrl` iaxe dcedi iaxa iqei iax - ©

cr wx xtdl xyt`y `nw `pzk dkld `l` ,zrl zrn xtiny
.jygzy

:`iig iax mya ok wqt ax s`y ,dyrn d`ian `xnbd
ãáòéîì øáñ éåìdkld zexedl -éàpz éðäkiaxa iqei iaxk - ¥¦¨©§¤¡©§¨¥©¨¥

.zrl zrn xtdl xyt`y ,oerny iaxa xfrl` iaxe dcediøîà̈©
éáéáç øîà éëä ,áø déì,icec `iig iax xn` jk -BúBàk äëìä ïéà ¥©¨¦¨©£¦¦¥£¨¨§

.âefä©
:mixcp zxzd oiprl ax ly epa `iig ly ebdpn z` d`ian `xnbd

áø øa àéiçdidàøéb éãL,mivig ziixia wqrzn -÷éãáejeze - ¦¨©©¨¥¦¨¨¦
`ed m` ,excp lr l`ydl eiptl `ad z` wcea did ,jk ick
,xnelk ,'dhxga oigzet'y xaqy meyn z`fe ,excp lr hxgzn
m` ic `l` xcpd z` xizdl ick gzt `evnl jixv mkgd oi`
eweqir ick jez leki did oky oeike ,excp lr hxgzn xcepd
ick lecb oeir jixv did `le ,hxgzn ok` eiptl `ad m` oigadl

.gzt `evnl,ok enkeàðeä áø øa äaøeiptl `ad z` wcea did ©¨©©¨
didy ick jez ,hxgzn `ed m`íéà÷å áéúéayei -itk cner e` ¨¦§¨¥

oeik ,xaca oiirle zayl `weec citwn did `le ,el oncfn didy
.'dhxga oigzet'y xaq `ed s`y

wiicze ,zaya mixcp zxzde zxtd ipiipra oecl zxaer `xnbd
:df oiprl epizpynn
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כללרת העברדה ד'קויאת שמע' הרא עניין ה'מסיורת נפש', רמזה נמשך ה'מסיורת 
נפש' לכל מצררה רמצררה בפוט

ממאמו כ"ג טבת, ה'תשי"ט
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xcde"וד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc mixcp(iyily meil)

íúä ïðzzay zkqna dpyna epipy -(.fpw),ïéøéôîezal a` - §©¨¨§¥¦
xtdl oixzen ezy`l lraeïéìàLðå ,úaLa íéøãðmkgl mc` lk §¨¦§©¨§¦§¨¦

xiziyíéøãðìmixcp `weec la` ,elyCøBöì ïäLúaMä,m` oebk ¦§¨¦¤¥§¤©©¨
.zezyl `lye lek`l `ly xcp

mixcp oixitn' dpynd ly `yixd xe`iaa zwtzqn `xnbd
:'zaya

eäì àéòaéàdpyna epipyy dn ,daiyid ipa ewtzqp -íéøãð ïéøéôî ¦©§¨§§¥¦§¨¦
,úaLa`id dxtddyk `weec dpekd m`d,úaMä CøBöìdn ok m`e §©¨§¤©©¨

jxevl' `tiqa dpynd dxn`yoiay ,`yixd lr mb dler 'zayd
,zay jxevl `l` zaya oiyrp oi` dxzd oiae dxtd,àîìc Bà¦§¨

zaya mixcp oixitnCøBöì àlL eléôàwlgl yiy meyn .zayd £¦¤Ÿ§¤
dyly e` mkg jixvy dl`y iabl `weecy ,dxtdl dl`y oia
jxevl `l` exizd `l okl ,zaya oicd z` ock d`xpe ,zeheicd
xcpd lr l`ydl milekie ,zxaer dryd oi`y meyn cere .zay
m`e ,lrad e` a`d ici lr ziyrpy dxtd ok oi`y dn ,zxgnl mb
elit` xtdl exizd ,xtdl leki epi` aey drinyd meia xti `l
'zayd jxevl' `tiqa dpynd dxn`y dne ,zayd jxevl `ly

.`tiqa dpypd 'dl`y' oic lr `l` dler epi`
:xen`d wtqd z` `ziixan zhyet `xnbd

òîL àz`ziixanétt áø éác éèeæ áø éðúczian ihef ax dpyy - ¨§©§¨¥©¦§¥©©¦
,itt ax ly eyxcníéøãð ïéøéôî ïéàzaya.úaMä CøBöì àlà ¥§¥¦§¨¦¤¨§¤©©¨

.zayd jxevl `l` exzed `ly ,miey dxzde dxtd oicy ixd
:epizpyn ixac z` zxzeq ef `ziixay dywn `xnbd

éëä ïðz àì àä ,éMà áø øîà,epizpyna ok epipy `l ixd -äøãð ¨©©©¦¨Ÿ§©¨¦¨§¨
zayaäëéLç íò,zay i`venl jenq -CLçz àlL ãò dì øôî ¦£¥¨¥¥¨©¤Ÿ¤§©

.jygzy mcew -zøîà éàåmixcp zxtdyïéà ,úaMä CøBöì- §¦¨§©§§¤©©¨¥
,xtinàì ,úaMä CøBöì àlLax ipzc `ziixaa epipyy enke ,xti ¤Ÿ§¤©©¨Ÿ

ok m` ,ihefäëLç àéøéà éàîepi` dkygy xg` `weec dn iptn - ©¦§¨¨§¨
xtd `le dkyg m`y' dpynd jynda epipyy enke ,xtdl leki

,'xtdl leki oi` aeyixdíBiä CBúa eléôà[dkygy mcewÎ]Bðéà £¦§©¥
,øôäì ìBëémeyneCøBöì àlLcxaecny oeik ixdy .`ed zay ¨§¨¥§¤Ÿ§¤

zeidl leki zay jxev dfi` ,zay i`venl jenq dxcpy
oixitny xaeq dpynd ly `pzdy ,jgxk lr `l` .dzxtda
epipyy enk `lc epiide ,zayd jxevl `ly elit` zaya mixcp

.ihef ax ipzc `ziixaa
ik ,`ziixad lr dpyndn dxizq zeywdl oi` ,`xnbd zvxzn

zayd jxevl `ly zaya mixcp oixitn m` df oic ok`àéä éàpz©¨¥¦
z` xtdl ozip eay 'erny mei' xcb edn mi`pz zwelgna ielz -

,`ziixaa epipyy enke .xcpdíBiä ìk íéøãð úøôä.jygzy cr £¨©§¨¦¨©
,eøîà ïBòîL éaøa øæòéìà éaøå äãeäé éaøa éñBé éaømixcp zxtd ©¦¥§©¦§¨§©¦¡¦¤¤§©¦¦§¨§

úòì úòî.zery rax`e mixyr - ¥¥§¥
:mi`pzd zwelgn z` zx`an `xnbd

íBiä ìk øîàc ïàîìjygzy crïéà,xtdl ozip -àì éôèxg` - §©§¨©¨©¥§¥Ÿ
ok m` ,xtdl ozip `l dkygyøôî úaMä CøBöì àlL eléôà,oeik £¦¤Ÿ§¤©©¨¥¥

eliwd okle ,okn xg`l xtdl lkei `l aey eiykr xti `l m`y
zxtdy zxaeqy epizpyn oke ,zay jxevl `ly elit` xtdl
zaya mixcp oixitny zxaeqy wiiecn jygzy cr wx `id mixcp

ok oi`y dn .zayd jxevl `ly elit`,úòì úòî øîàc ïàîì§©§¨©¥¥§¥
,zayd xg`l s` xtdl leki zaya dxcp z` rny m` ezhiyle

mdy mixcp `weec ok`ïéà úaMä CøBöìla` ,zaya xtin -àlL §¤©©¨¥¤Ÿ
àì ,úaMä CøBöì`ziixad ly `pzdy xnel yi ok m`e ,xti §¤©©¨Ÿ

zaya oixitn oi`y ezrc jkle ,zrl zrn mixcp zxtdy xaeq
.zayd jxevl `l`

,zaya dpynd ly `tiqd z` x`al `xnbd dkiynnïéìàLðå§¦§¨¦
xiziy mkgl:úaMä CøBöì ïäL íéøãðì¦§¨¦¤¥§¤©©¨
eäì àéòaéàmixcpl oil`ypy epipyy dn ,daiyid ipa ewtzqp - ¦©§¨§

`weec epiid ,zayd jxevl odyéàðt íäì äéä àlLkxizdl §¤Ÿ¨¨¨¤§©
xiziy mkg e`vn `ly e` zayl jenq excpy oebke ,mei ceran
ceak iptn zayd jxevl zaya l`ydl exizd ok lre ,xcpd mdl

.zaydîìc Bà,àelit`éàðt íäì äéäLkok mb ,zayd mcew ¦§¨§¤¨¨¨¤§©
.zaya l`ydl exizd

:didy dyrnn xen`d wtqd z` zhyet `xnbd
òîL àz,didy dyrnndéì e÷é÷cæéàc[elthpÎ]ïðaøxizdl ¨§©§¦§§¦¥©¨¨

mixcpdéøáì[epalÎ]àøéòæ áøc déøa àøèeæ áøc,zayaeléôà ¦§¥§©§¨§¥§©§¥¨£¦
éàðt íäì äéäL íéøãðamxizdl.íBé ãBòaîdny mzrcy ixd ¦§¨¦¤¨¨¨¤§©¦§

i`pt mdl did m` elit` epiid ,'zaya mixcpl oil`yp' epipyy
.mei ceran xizdl

:zaya mixcp zxzd oipra sqep hxt zxxan `xnbd
øîéîì óñBé áø øáñepipyy dny ,xnel xeaq did sqei ax - ¨©©¥§¥©

,dpynaïéìàLðläçîeî ãéçéa ,úaLa íéøãðïéà`weec epiid - ¦§¨¦§¨¦§©¨§¨¦§¤¥
i ici lr,dgnen cigla`ìLaàì úBèBéãä äL,zaya mil`yp ¦§Ÿ¨¤§Ÿ

àðéãk éæçúîc íeMî,miyp` dyly ipta xcpl oil`yp xy`ky - ¦§¦§£¥§¦¨
ipta `l` jxrp epi` oicy oeik ,oic mipc md eli`k d`xp xacd
,zaya oic oecl xeq`y iptny sqei ax xaqe ,dyly ly oic zia
ipta excpl l`ypyk ok oi`y dn .oick d`xpd xac lk xeq`l yi
,xacd xkip oi` mewn lkn ,dgnen didiy jixvy elit` ,cigi

.oicd z` ock d`xp epi`e
:sqei ax zxaq lr wlgp iia`

éiaà déì øîàdylya zaya l`ydl yegl oi` ,sqei axl ¨©¥©©¥
c ,oick d`xpy meyn zeheicdïì àøéáñc ïåékmixcp zxzdy ¥¨¦§¦¨¨

ziyrpãneòî eléôà,eíéáBø÷a eléôà,äìéla eléôàåiabl eli`e £¦§¨£¦¦§¦©£¦©©§¨
,ayein zeidl jixv oicy ,milqet el` mixac dyly 'oic'
ipta zaya mixcp exizi m` elit` ok m` ,meiae ,miaexw mpi`ya

ikd e`la ,dylyàðéãk éfçúéî àì,oicd z` ock d`xp df oi` - Ÿ¦§©¥§¦¨
.'oic' zekldk dyrp epi` ixdy

cnern mixcp zxzd oica mi`xen`d zehiy z` zx`an `xnbd
:dlilae miaexwae

áø øîà ,àðeä áø øîà ,àaà éaø øîà.äìéla íéøãð ïéøéôî ,äëìä , ¨©©¦©¨¨©©¨¨©©£¨¨§¥¦§¨¦©©§¨
,'oixitn' oeyld lr ddnz `xnbdàéä ïéúéðúî àäåoic `lde - §¨©§¦¦¦
opzcke ,epzpyna yxetn epipy dfúaL éìéìa äøãð'ilila xti ¨§¨§¥¥©¨

,`xnbd dwiqn .dfa eprinydl ax `a dne ,'zayàîéà àlà- ¤¨¥¨
,ax xn` jky xnel jixv i`ce `l`ïéìàLð ,äëìämixcpl,äìéla £¨¨¦§¨¦©©§¨

zeheicd dyly e` mkg jixv dl`yay s`y ,ax eprinyd dfae
xyk epi`y oick df oi`e ,dlila oil`yp mewn lkn ,oicl dneca

.meia `l`
:ok xn` ax ok` m`d xxan `a` iax

àðeä áøì àaà éaø déì øîà,ok`éëä áø øîà.dlila oil`ypy - ¨©¥©¦©¨§©¨¨©©¨¦
déì øîà,`ped ax÷ézLéàzra `l` ,yexita ax ok xn` `l - ¨©¥¦§¦

ax el aiyd dn `a` iaxl xxazp `l .wzy ,ef dkld rnyy
.el`ye xfge ,`peddéì øîàiax,`ped axl `a`à÷ '÷ézLéà' ¨©¥¦§¦¨

zøîàax iptl mc` xn`y epiidc ,ax 'wizyi`' zxn` m`d - ¨§©§
zcnl wzyy jkne ,wzye ax rnye ,dlila mixcpl oil`ypy

.eixacl dcedyzøîà÷ 'éúL' Bà,ax 'izy' zxn` `ny e` - ¨¥¨¨§©§
z`vi dz`e ,eiptl ef dkld exn`y onfa dzy axy ,xnelk
m`e ,eziizy xg`l ax xn` dn rcei jpi`e ,dzey ecera dvegd

.dlila mixcpl oil`ypy ax zrc ok`y jl xexa oi` ,`ed ok
:o"xd zqxib

ok` m`d ,`ped axl `a` iax dil xn`éëä áø øîàoil`ypy - ¨©©¨¦
.`a` iax ly ezl`y zpeek z` xxia `ped axe .dlila mixcpøîà̈©

déì,`a` iaxl `ped axzøîà÷ 'ïéé÷Là'-ipl`ey jpidy dn ¥©§§©¨¨§©§
oil`ypy xnel xeaq jpid mby meyn `ed ,ok ax xn` ok` m`d
qek il zewydl jpevx ,xacd jilr aiagy oeike ,dlila mixcpl

.ax ok xn` ok` m` oiiúøîà÷ 'ï÷ézLà' Bàdz` dnz `ny e` - ¦§¦©¨¨§©
.ok xnel oekp oi`y ipwzyl jzl`ya jzpeeke ,ax ok xn` ji`

.o"xd zqxib o`k cr
:dlila oil`ypy ax zrc ok`y di`x d`ian `xnbd

,ïéáà øa à÷éà áø øîàe dyrnäaøì áø déì ÷é÷cæéàax lthp - ¨©©¦¨©¨¦¦§§¦¥©§©¨
,dax ly eixcp z` xizdl
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miwxt dyelya` cenr fr sc ± iriax wxtmixcp
.íúä ïðú.`xza wxta ,zay zkqna.úáùá íéøãð ïéøéôî.ezal a`e ezy`l lra

.ïéìàùðå.mkgl.úáùä êøåöì ïäùdxcpy oebke` dlik`n.oihiykzn.äëéùç íò äøãð
`xazqnc .zayd jxevl `ly mixcp 'it` rnynmr zaya dxcpe li`ed ,`zlin

diizye dlik` bper meyn i`c ,dxcp zayd jxevl e`lc - dkiygceran dlk` xak -

`idd - dxcp zay ihiykz meyn i`e ,mei

dkiygyn `dc ,`ed hiykz onf e`l `zry

i`ce `l` .zay ihiykz hiytdl milibx

dxcpaxtn :ipzwe ,ixiinw zay jxevl `ly

zayd jxevl `ly zxn` i`e .jygzy cr dl

ipzwc `ixi` i`n - zaya oixitn oi`

jeza dxcp ik 'it` ?xtdl leki oi` jiygdync

jxevl epi` dfy ,xtdl leki oi` inp zayd

ipzwcnc `l` .zayd- jygzy cr dl xtnc

.zayd jxevl `ly 'it` oixitnc dpin rny

jxevl `l` oixitn oi` :xn`c inic axl `iywe

!zayd.àì éôè ïéà íåéä ìë ã"îì'it` jkld

eiykr xtn epi` m`y ,xtn zayd jxevl `ly

.xtdl leki oi` aey - zayaúòì úòî ã"îì
.ïéøéôî ïéà úáùä êøåöì àìù øáñ÷dxcpyk

.zayd xg` xtdl lekiy iptn ,zayaàìùë
.éàðô ïäì äéä`ed ,mei ceran odilr l`yil

.zaya odilr oil`ypc ,xn`wcàîìã åà
.íåé ãåòáî ïäéìò ìàùéì øùôàoil`yp inp

.zaya odilr.ïðáø äéì å÷é÷ãæéàãelthpy

mixcpa elit`e ,zaya el xizdl olek minkg

.mei ceran odilr l`yil xyt` el didy

.äçîåî ãéçéá.el oil`ypc `ed ,miaxl'âá ìáà
.àì`zlz ia lkc ,oignen oia zeheicd oia

.zaya oipc oi`c ol `niiwe ,`pic ik ifgzin

.ãîåòî 'éôà`ped ax xa daxc lirl xn`ck

oiaexwa elit`e .mi`we aizi deddlila elit`e

.`pic ik ifgzn `l -àéä 'éðúî àäå.ipzwc

iax l"nw i`ne ,zay ilila oixitn :`icda

?`a`.ïéìàùð àîéà àìà.dlila mkgl mixcp

.éëä áø øîà.dlila mixcp mil`ypcäéì øîà
.÷éúùéà.wzy xacd rnyy drya axøîà

.úøîà÷ ÷éúùéà äéìded :zxn`w in ,xnelk

,zaya mixcp oil`ypc axc dinw dxn`c ypi`

ikdc zxn`w ax wizyi`cne ,wzye ax rnye

,`zrny 'inw xnzi`c `zry `idda izy ded axc :zxn`w ikd `nlc e` .dil `xiaq

weqtilc inwn `xal zwtp z`eizyinl.xcdn i`n zrci `le ,
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ïðú.mzd) "jiygdy in" wxta.fpw zay(.ïéøéôî.mixcpezy`l lra..íéìàùðå
mkgl mixcp.ïéøéôî.zayd jxevl zaya mixcpdlek` - zayd jxevl ipzwc `d

i`w `lc ,zayd jxevl `ly 'it` `nlc e` .zayd jxevl `wec dxtd 'it`c ,i`w oizipzn

dry oi`y ,p"` .`pick ifgin - zeheicd dyly e` mkg jixvc oeikc meyn ,dl`y` `l`

dl`yl zxaer.'éôàxti `l inp meid jeza

.`ed jxevl `lyceikci`n dxcp dkiyg mrc o

`ly 'it` i`ce `l` ?dzxtda yi zay jxev

m`y :ipzwcke xaer onfdy itl ,xtn jxevl

,xtdl leki epi` aey - xtd `le dkyg

`ilz i`pz jpdc `zbelta opiwqncke.éàðú
.`idihef ax ipzc `ziixae oizipzn eyw `le

elek meid lk c"nl `id ;i`pzc `zbeltc ,iccd`

oeikc ,zayd jxevl `ly 'it` xtn `l ith -

k"`yn .jxevl `ly xtdl eliwd - xaer onfdy

jxevl ,zrl zrn c"nl .lega xyt`c ,dl`ya

oeik ,`l - zayd jxevl `ly ,oi` - zayd

l"iiwc ocicl ,dkld oiprl jkld .lega xyt`c

mixcp oixitn - `l eze ,meid lk mixcp zxtdc

zayd jxevl `ly 'it` zaya.éòáúàoedl

.mei ceran odl xyt` did `lyadxcpy oebk

mkg dl wiwf` `lc p"` .dkyg mr zay axr

odl didy mixcpa 'it`c `pwiq`e .mei ceran

zayd jxevl oil`yp - mei ceran xyt`.

ãéçéáifgznc meyn `l dylya oi` dgnen

.`pickcigia la` .zaya oipc oi`c ol `niiwe

- dgnen i`nc 'il `xiaqc o`nl 'it` ,dgnen

`xkpn `l - c"qa epiptl aezkpy enke ,jenq

`pick ifgn `le ,`zlin.ïåéë'it` ol `xiaqc

.cnernzreay" wxt yixa xn` `picl eli`e

) "zecrd:l zereay`ira daiyic (.'éôàå
.oiaexwaoicl oileqty.'éôàå.dliladpi`y

oicl dxyk.àì.`pick ifgn`xikd `ki`c

`aeh.àäå.`id oizipznol rnyn `w i`ne

ax:?àìà.dlila mixcp oil`yp dkld `ni`

e` mkg opirac b"r`c opireny`l jixhvi`e

ikd elit` - `picl incc ,zeheicd dyly

dlila oil`yp.ïéé÷ùà.zxn`w`ped ax

ax xn`" ipl`ey dz`y dn :`a` iax z` l`y

qek il zewydle ,`zrny `d l"qc meyn - "ikd

itle ,ize` wzyl zpeekzpe ,ikd ax xn` ikid dnz dz`y ,zxn`w owizy` e` .zxn`w

xn` :iqxbc zi`e .`id dytp it`a `xnin `wi` axc `d `l` ,"y"z" qxb `l df yexit

:dil xn` ?ikd ax:y"z ,dil xn` ?zxn`w jwzy` e` zxn`w oiiwy` :l"` .wizyi`

,yexita axn drny m` `ped axl l`y `a` iax .ikd ax xn` :t"de .'eke `wi` ax xn`c

meyn jl wzyc i`d `nlc e` ,"jiiwy`" exiagl xne`d mc`k ,jixacl dcedc meyn ax jl wzyc `d :`ped axl `a` 'x el l`ye .wzy axe ,axc dinw xn` edi`c `ped ax el aiyde

dlila mixcp xizdl `caer car diteb axc "y"z" iziine ?jaiydl yg `le jwzyl dvxy.
`pehiwa
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miwxt dyelya` cenr fr sc ± iriax wxtmixcp
.íúä ïðú.`xza wxta ,zay zkqna.úáùá íéøãð ïéøéôî.ezal a`e ezy`l lra

.ïéìàùðå.mkgl.úáùä êøåöì ïäùdxcpy oebke` dlik`n.oihiykzn.äëéùç íò äøãð
`xazqnc .zayd jxevl `ly mixcp 'it` rnynmr zaya dxcpe li`ed ,`zlin

diizye dlik` bper meyn i`c ,dxcp zayd jxevl e`lc - dkiygceran dlk` xak -

`idd - dxcp zay ihiykz meyn i`e ,mei

dkiygyn `dc ,`ed hiykz onf e`l `zry

i`ce `l` .zay ihiykz hiytdl milibx

dxcpaxtn :ipzwe ,ixiinw zay jxevl `ly

zayd jxevl `ly zxn` i`e .jygzy cr dl

ipzwc `ixi` i`n - zaya oixitn oi`

jeza dxcp ik 'it` ?xtdl leki oi` jiygdync

jxevl epi` dfy ,xtdl leki oi` inp zayd

ipzwcnc `l` .zayd- jygzy cr dl xtnc

.zayd jxevl `ly 'it` oixitnc dpin rny

jxevl `l` oixitn oi` :xn`c inic axl `iywe

!zayd.àì éôè ïéà íåéä ìë ã"îì'it` jkld

eiykr xtn epi` m`y ,xtn zayd jxevl `ly

.xtdl leki oi` aey - zayaúòì úòî ã"îì
.ïéøéôî ïéà úáùä êøåöì àìù øáñ÷dxcpyk

.zayd xg` xtdl lekiy iptn ,zayaàìùë
.éàðô ïäì äéä`ed ,mei ceran odilr l`yil

.zaya odilr oil`ypc ,xn`wcàîìã åà
.íåé ãåòáî ïäéìò ìàùéì øùôàoil`yp inp

.zaya odilr.ïðáø äéì å÷é÷ãæéàãelthpy

mixcpa elit`e ,zaya el xizdl olek minkg

.mei ceran odilr l`yil xyt` el didy

.äçîåî ãéçéá.el oil`ypc `ed ,miaxl'âá ìáà
.àì`zlz ia lkc ,oignen oia zeheicd oia

.zaya oipc oi`c ol `niiwe ,`pic ik ifgzin

.ãîåòî 'éôà`ped ax xa daxc lirl xn`ck

oiaexwa elit`e .mi`we aizi deddlila elit`e

.`pic ik ifgzn `l -àéä 'éðúî àäå.ipzwc

iax l"nw i`ne ,zay ilila oixitn :`icda

?`a`.ïéìàùð àîéà àìà.dlila mkgl mixcp

.éëä áø øîà.dlila mixcp mil`ypcäéì øîà
.÷éúùéà.wzy xacd rnyy drya axøîà

.úøîà÷ ÷éúùéà äéìded :zxn`w in ,xnelk

,zaya mixcp oil`ypc axc dinw dxn`c ypi`

ikdc zxn`w ax wizyi`cne ,wzye ax rnye

,`zrny 'inw xnzi`c `zry `idda izy ded axc :zxn`w ikd `nlc e` .dil `xiaq
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ïðú.mzd) "jiygdy in" wxta.fpw zay(.ïéøéôî.mixcpezy`l lra..íéìàùðå
mkgl mixcp.ïéøéôî.zayd jxevl zaya mixcpdlek` - zayd jxevl ipzwc `d

i`w `lc ,zayd jxevl `ly 'it` `nlc e` .zayd jxevl `wec dxtd 'it`c ,i`w oizipzn

dry oi`y ,p"` .`pick ifgin - zeheicd dyly e` mkg jixvc oeikc meyn ,dl`y` `l`

dl`yl zxaer.'éôàxti `l inp meid jeza

.`ed jxevl `lyceikci`n dxcp dkiyg mrc o

`ly 'it` i`ce `l` ?dzxtda yi zay jxev

m`y :ipzwcke xaer onfdy itl ,xtn jxevl

,xtdl leki epi` aey - xtd `le dkyg

`ilz i`pz jpdc `zbelta opiwqncke.éàðú
.`idihef ax ipzc `ziixae oizipzn eyw `le

elek meid lk c"nl `id ;i`pzc `zbeltc ,iccd`

oeikc ,zayd jxevl `ly 'it` xtn `l ith -

k"`yn .jxevl `ly xtdl eliwd - xaer onfdy

jxevl ,zrl zrn c"nl .lega xyt`c ,dl`ya

oeik ,`l - zayd jxevl `ly ,oi` - zayd

l"iiwc ocicl ,dkld oiprl jkld .lega xyt`c

mixcp oixitn - `l eze ,meid lk mixcp zxtdc

zayd jxevl `ly 'it` zaya.éòáúàoedl

.mei ceran odl xyt` did `lyadxcpy oebk

mkg dl wiwf` `lc p"` .dkyg mr zay axr

odl didy mixcpa 'it`c `pwiq`e .mei ceran

zayd jxevl oil`yp - mei ceran xyt`.

ãéçéáifgznc meyn `l dylya oi` dgnen

.`pickcigia la` .zaya oipc oi`c ol `niiwe

- dgnen i`nc 'il `xiaqc o`nl 'it` ,dgnen

`xkpn `l - c"qa epiptl aezkpy enke ,jenq

`pick ifgn `le ,`zlin.ïåéë'it` ol `xiaqc

.cnernzreay" wxt yixa xn` `picl eli`e

) "zecrd:l zereay`ira daiyic (.'éôàå
.oiaexwaoicl oileqty.'éôàå.dliladpi`y

oicl dxyk.àì.`pick ifgn`xikd `ki`c

`aeh.àäå.`id oizipznol rnyn `w i`ne

ax:?àìà.dlila mixcp oil`yp dkld `ni`

e` mkg opirac b"r`c opireny`l jixhvi`e

ikd elit` - `picl incc ,zeheicd dyly

dlila oil`yp.ïéé÷ùà.zxn`w`ped ax

ax xn`" ipl`ey dz`y dn :`a` iax z` l`y

qek il zewydle ,`zrny `d l"qc meyn - "ikd

itle ,ize` wzyl zpeekzpe ,ikd ax xn` ikid dnz dz`y ,zxn`w owizy` e` .zxn`w

xn` :iqxbc zi`e .`id dytp it`a `xnin `wi` axc `d `l` ,"y"z" qxb `l df yexit

:dil xn` ?ikd ax:y"z ,dil xn` ?zxn`w jwzy` e` zxn`w oiiwy` :l"` .wizyi`

,yexita axn drny m` `ped axl l`y `a` iax .ikd ax xn` :t"de .'eke `wi` ax xn`c

meyn jl wzyc i`d `nlc e` ,"jiiwy`" exiagl xne`d mc`k ,jixacl dcedc meyn ax jl wzyc `d :`ped axl `a` 'x el l`ye .wzy axe ,axc dinw xn` edi`c `ped ax el aiyde

dlila mixcp xizdl `caer car diteb axc "y"z" iziine ?jaiydl yg `le jwzyl dvxy.
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ïäL íéøãðI ïéIàLðå ,úaLa íéøãð ïéøéôî :íúä ïðz§©¨¨§¦¦§¨¦§©¨§¦§¨¦¦§¨¦¤¥
úaLa íéøãð ïéøéôî :eäI àéòaéà .úaMä CøBöI§¤©©¨¦©£¨§§¦¦§¨¦§©¨
ù"ú ?CøBöI àJL 'éôà àîIc Bà ,úaMä CøBöI§¤©©¨¦§¨£¦¤Ÿ§¤
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äøãð :éëä ïðz àI àä :éLà áø øîà .úaMä CøBöI§¤©©¨£©©©¦¨¨§©¨¦¨§¨

äëéLç íò¯zøîà éàå .CLçz àJL ãò dI øôî ¦£¥¨¥¥¨©¤Ÿ¤§©§¦¨§©§
àI úaMä CøBöI àJL ,ïéà úaMä CøBöI¯éàî §¤©©¨¦¤Ÿ§¤©©¨¨©

øôäI IBëé Bðéà íBiä CBúa 'éôà ?äëLç àéøéà¦§¨¨§¨£¦§©¥¨§¨¥
éaø ,íBiä Ik íéøãð úøôä :àéä éàpz !CøBöI àJLc§¤Ÿ§¤©¨¥¦£¨©§¨¦¨©©¦
.úòI úòî :eøîà ïBòîL 'øá à"øå äãeäé éaøa éñBé¥§©¦§¨§¦§¨§¥¥§¥

àI éôè ,ïéà íBiä Ik ã"îI¯CøBöI àJL eJéôà ¨©¦§¥¨£¦¤Ÿ§¤
úaMä CøBöI ,úòI úòî øîàc ïàîI .øôî úaMä©©¨¥¥§©§¨©¥¥§¥§¤©©¨

¯úaMä CøBöI àJL ,ïéà¯íéøãðI ïéIàLðå .àI ¦¤Ÿ§¤©©¨¨§¦§¨¦¦§¨¦
íäI äéä àJLk :eäI àéòaéà .úaMä CøBöI ïäL¤¥§¤©©¨¦©£¨§§¤Ÿ¨¨¨¤
e÷é÷cæéàc :ù"ú ?éàðt íäI äéäLk àîIc Bà ,éàðt§©¦§¨§¤¨¨¨¤§©§¦§§¦
eJéôà àøéòæ áøc déøa àøèeæ áøc déøáI ïðaø déI¥©¨©¦§¥§©§¨§¥§©§¥¨£¦
óñBé áø øáñ .íBé ãBòaî éàðt íäI äéäL íéøãða¦§¨¦¤¨¨¨¤§©¦§¨©©¥

äçîeî ãéçéa ,úaLa 'éøãð ïéIàLð :øîéîI¯,ïéà §¥©¦§¨¦§¨¦§©¨§¨¦§¤¦
úBèBéãä äLILa¯I"à .àðéãk éæçúîc íeMî ,àI ¦§¨¤§¨¦§¦§£¦§¦¨

,íéáBø÷a 'éôà ,ãneòî 'éôà ïI àøéáñc ïåék :ééaà©©¥¥¨¦§¦¨¨£¦§¨£¦¦§¦
øîà àaà 'ø øîà .àðéãk éæçúî àI äIéJa 'éôàå©£¦©©§¨¨¦§£¦§¦¨¨©©¨¨©

,äëIä :áø øîà àðeä áøàäå .äIéJa íéøãð ïéøéôî ©¨¨©©£¨¨§¦¦§¨¦©©§¨§¨
,äëIä :àîéà àJà !úaL éIéIa äøãð :àéä ïéúéðúî©§¦¦¦¨§¨§¥¥©¨¤¨¥¨£¨¨
?éëä áø øîà :àðeä áøI àaà 'ø I"à .äIéJa ïéIàLð¦§¨¦©©§¨©¨§©¨£©©¨¦
éúL Bà ,zøîà à÷ ÷ézLéà :déI øîà .÷ézLéà :I"à¦§¦£©¥¦§¦¨¨§©§¨¥
äaøI áø déI ÷é÷cæéà :ïéáà øa à÷éà áø øîà ?zøîà÷̈¨§©§£©©¦¨©¨¦¦§§¦¥©§©¨
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מביאה  שבשמים,  לאבינר  ישואל  של  ליבן  שמקוב  הקרדש  טהות  על  חינרך 
ירתו משמחת הרוים ראהבתם לבנם  שמחה אצל ה' אלרקינר שלא בעוך גדרלה 

יחידם שנרלד להם לעת זקנרתם
ממכתב כ"ד טבת, תש"כ
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miwxtור dyelyaa cenr fr sc ± iriax wxtmixcp
.àéðúäå) oiaexir zkqna:cq sc(.'åë áùéå â"ø ãøé.daiyi irac `nl`ïéçúåô øáñ â"ø
.äèøçácinrdle ,xcpd zlgza el geztl mkgd jixvc`diy ,zerha xcpd zligz

`zydc ,"dry dze`a jeqiitiy mc` ipa dxyr eid eli`" :opixn`ck ,jk lr hxgzn

i` xzida xyt` `le li`ed ,jkld .inc xcp ied `lc o`nkc ,ixnbl dixcpl dil xwr

ixwrinl ith ipeir ira - `xcp xwrinc e`l,'

.ayi ikd`e.äèøçá ïéçúåô ïéà øáñ ïîçð áøåi`e

.dil opixy [`l] - `phixgin 'exita xn` `l

.cnern elit` xtdl lekie ,ipeirl ira `le

éîçø éòá ìéæ äéì øîàå.êùôðàel egzt jk

.dhxga.úìãç àì àäja zi` - zxcp `l`

.`hg.íåìë øîà àì øåãéúù éùôà éàdxtd oi`c

dti :dl xn`e ,eniiwl `a m`e :dfd oeyla

itl daeyg dy` jzenk oi`e ,zxcpy ziyr

lky ,jxicn iziid ip` zxcp `l m`e ,zxcpy

.ipira xyi jk.ïéîéé÷ åéøáãlecb meiw jl oi`c

.dfn.éúùå éìè éìëàå éìèmeyn ,ikd hwp ikdl

zay ikxve ,ytp iepir mda yiy mixac eedc

edpip..åáìá ìèáéù êéøöåxten :eala xn`iy

.ikil.ìòá ïåùìá øîàù íëç.jil xtenìòáå
.íëç ïåùìá øîàù.jil xzen
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àðåèé÷á.ax iacyxcnd zia ly xcga:b"d .â"ø.dhxga oigzet oi` xaq`l`

ayie xengd on cxi `gzta ipeirl jixvy itle .xcpd jezn gzt `evnl jixv.áøåongp

.dhxga oigzet xaq) "xcd" wxta l"f i"yx ok yxit `le .cnern elit` jkld:cq oiaexr.(

oigzet `zlinc `xwirnc oeik ,dhxga oigzet ol `niiwc ociclc l"f `"ayxd azke

ep`e hxgzp `l elit` ,ayei opira `le dhxga

exizdl migzt xg` xfgl oikixv-`ira `l

cnern `pic xwirc oeikc .ayei-`pic seq

ok xne` ipi` enrhl izcxi `ly itle .cnern.

éæç.xn`wc opaxn `axev `edd xn`axrnac

`ed `heg xcepdy ixn`.àéðúxne`d

.ezy`li` ixeczy mixcp lk" dxcpy xg`

o`kn zxcep `dzy ipevx oi` - "ixeczy iyt`

dxcpc i`nc dizlinn rnync ab lr s` .jli`e

dxcpy dixcpl edl miiwne ,dil `gip `zyd cr

ef oi`y ,melk xn` `l ikd elit` ,eiykr cr

- driny meia xtdl k"g` dvx eli`e .dnwd

(jizenk oi`) ziyr dti" dl xn` m` la` ,i`yx

oi`" dl xn`c inp i` ,"elld mixcp zxcpyk

ip` zxcp `l m`" dl xn`c inp i` ,"jizenk

dnwd ipyil ipd lkc ,oiniiw eixac - "jxicn

`l` ,dnwda `ziixa dlek df 'it itle .rnyn

`tiqc ipyil ipde ,da ipdn `l `yixc `pyilc

:`ziixa jda opiqxb `l `yexit i`dle .da ipdn

oi`"c `pyilc ,melk xn` `l "xcp df oi`"df

o`ne .xak dxcpy mixcpa `l` rnyn `l "xcp

ezy`l xne`d :ikd `ziixal yxtn dil qixbc

iyt` i` xnelk ixeczy iyt` i` exary mixcpa

melk xn` `l xcp df oi` dl xn`c inp i` oda

mixcp lk ipzw ike `ira yxetn oeyl dxtdac

,xn`w "zxcpy"e ,`ed xar mewna cizr ixeczy

,`wec "ixeczy" ,inp i` .dizeekc `aeh ogky`e

.elg `ly mixcp xtn lra :xn`c `"xc `ail`e

,yxetn oeyl `ira dxtdac idpc ipzw `tiqe

miiw eala miiw onwl `ipzc oeikc ,`zlinc `nrhc ipira d`xpe .ibq ikd xza ipzc ipyil jpdn cga - dnwda-epi` eala xtd l"iwc oeik ,dxtda la` .eala miiwn ipyil ipd irxb `l

xten-xexa epeyl `diy jixv eiztya `iven `edyk s`.àéðú.lega dl xne`y jxck ikil lha ikil xten zaya ezy`l mc` xn`i `ldxifb meyn e`l - ikd xninl opixq`c `d

opipyn - iiepyl xyt`c oeikc ,`zlinc `nrh `l` .ixy dl`ya elit`e ,`ed zayd jxevl "ilk` ilh" dl xn`c oeik `dc ,`ed mkgc mixcp xzidc.êéøöå.eala eplhaiyb"r`c

lha xcpd `diy eala xn`iy jixv "ilk`e ilh" dl xn`c.ìåçáå.eiztya `iveneiztya dxtdd `ivedl jixv lega dxcp m`.ãçà.df cg`e df,eala lhan leg cg`e zay cg`

`ixzyn zayac idpc .i`w zaya dxcp` dleke .eiztya `iven lega axrle :iqxbc zi`e .`niiw jci`` inp `ziixa jdc ."izye ilh ilk`e ilh" dl xn`y oeik ,eiztya `ivedl jixv oi`e©§¨

lhan df cg`e df cg` d"a ixn` ikid :`kd eywne .axrl qxb `l i`ce `l` ?d"a ixn`wc "df cg`e df cg`" i`n ikd i`c ,`xidp `le .eiztya `iveiy jixv lega axrl ,alay lehiaa

!?dxtda ipdn `lc ,`idda opiazkc `xza yexit metl ,lirl opixn`c "ixeczy iyt` i`"e "xcp o`k oi`"n `pyil sicr in "izye ilh ilk`e ilh" dl xn`c idp ?eiztya `ivedl v"`e eala

xten epi` eala xtd onwl xn` ikc ,`id `iyew e`l `de !`ipdn `l ala dxtdc onwl `ipz `d - eala elha `ly mzd ip`y :z"ke-,"izye ilh ilk`e ilh" dl xn` `lc `kid n"d

ikd dl xn`c `kid la`-eala lha `ly `kidn ,"izye ilh ilk`e ilh" dl xn`c `kid lk ala leha sicr ith ,ipdn `l "xcp df oi`"e "ixeczy iyt` i`"c idpc .ipdn alay lehaa

`ivene`ziixaa ipzw ike .l"f c"a`xd da ebiyd xake ,zxeegn dpi`y zxg` jxc dfa l"f m"anxl yie .zetqeza elrd jk ,"xcp df oi`"e "ixeczy iyt` i`" epiidc ,rexb oeyl eiztya

lega dl xne`y jxck "ikil lha ,ikil xten" zaya ezy`l mc` xn`i `l :lirlc-"ilk`e ilh" dl xn`y lk lega oia zaya oiac d"a ixn` `dc ,ikd xninl jixv legac `xninl e`l

xn`w lega dl xnel libx `edy jxck `l` ,ibq eala lhae.øîà.lra oeyla xn`y mkg opgei 'xyxetn lra oeyl ."jil xzen" xn`y - mkg oeyla xn`y lrae ,"jil xten" epiidc

oilegae .oileg eze` oiyery ,el oilgen mixg` la` :opiyxce ,oileg eixac dyri `l xnelk ,"exac lgi `l" aizkcn dil rnyn "jil xzen" iedc mkg oeyle .dxtd oeyl epiidc ,aezka `ed

.eda xninl jiiy xzen -
inlyexiae
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øîà äaø øîà .äIéJáe ,éãéçé ,ãîBò áø éác àðBèé÷a§¦¨§¥©¥§¦¦©©§¨¨©©¨¨©
,äIéJáe ,éãéçé ,ãîBò íéøãð ïéIàLð ,äëIä :ïîçð áø©©§¨£¨¨¦§¨¦§¨¦¥§¦¦©©§¨
.íBé ãBòaî éàðt ïäI äéä 'éôàå ,íéáBø÷áe ,úaMáe©©¨¦§¦©£¦¨¨¨¤§©¦§
øézäå áLéå óhòúðå øBîçä ïî â"ø ãøé :àéðúäå ?ãîBò¥§¨©§¨¨©¦©£§¦§©¥§¨©§¦¦
'øãð ø÷òéî ;äèøça ïéçúBt øáñ IàéIîb ïaø !Bøãð BI¦§©¨©§¦¥¨©§¦©£¨¨¦£©
ïéçúBt ïéà :øáñ ïîçð áøå .áLé éëäà ,éðeiò éòáe ,ïðéòä¥©¨¥¦¥©¨¦¨©§©©§¨¨©¥§¦
øî éæç :ïîçð áøI àáø I"à .ãneòî eJéôàå ,äèøça©£¨¨©£¦§¨¨¨§©©§¨£¦¨
ïðaø déI e÷é÷cæéà :øîàå ,àáøònî àúàc ïðaøî éàä©¥©¨©©£¨¦©©§¨©£©¦§§¦¥©¨©

øa àðeä áøc déøáIeøîàå ,déøãð déI eøLe ïéáà ¦§¥§©¨©¨¦§¥¦§¥©£©
áø éðúc .úàèçc CLôð Iò éîçø éòáe Iéæ :déI¥¦§¥©£¥©©§¨©£©§¨¥©
àeäL ô"òà ,øãBpä Ik :àøôñ áøc deçà éîéc¦¦£§©¨§¨¨©¥¤

Bîéi÷î¯àø÷ éàî :ãéáæ áø øîà .àèBç àø÷ð¯ §©§¦§¨¥£©©§¦©§¨
zIãç àI àä ,"àèç Eá äéäé àI øcðI Icçú éëå"§¦¤§©¦§ŸŸ¦§¤§¥§¨Ÿ¨©§¨

¯äæ ïéà" "éøBczL éLôà éà éøBczL íéøãð Ik" BzLàI øîBàä :àéðz .àèç àkéà¦¨¥§©§¨¨¥§¦§¨§¨¦¤¦¦¦¤§¦¤¦¦¥¤
"øãð¯"éðà Cøécî zøãð àI íà"å "CúBîk ïéà"å "úéNò äôé" .íeIk øîà àI¯ ¤¤Ÿ¨©§¨¤¨¦§¥§¥§¦Ÿ¨©§§©¦¥£¦

dI øîBàL Cøãk "éëéI Iéèa" "éëéI øôeî" úaMa BzLàI íãà øîàé àI .ïéîéi÷ åéøác§¨¨©¨¦ŸŸ©¨¨§¦§©©¨¨¥¦¨¥¥¦§¤¤¤¥¨
éøöå :ïðçBé ø"à .åéIàî Ièa øãpäå "éúLe éIè" "éIëàå éIè" dI øîBà àJà ,IBçaC ©¤¨¥¨§¦§¦§¦§¦§¦§©¥¤¨¥¥¥¨¨¨§¨¦

úaMa à"ùá ,àéðz .BaIa IháiL¯IBça ,BaIa Iháî¯ãçà :à"äáå .åéúôNa àéöBî ¤§©¥§¦©§¨©©¨§©¥§¦©¦¦§¨¨¤¨
éøö ïéàå ,BaIa Iháî äæ ãçàå äæïBLIa øîàL íëç :ïðçBé ø"à .åéúôNa àéöBäI C ¤§¤¨¤§©¥§¦§¥¨¦§¦¦§¨¨¨¨¨¨¤¨©¦§

íëç ïBLIa øîàL Iòáe ,Iòa¯"øácä äæ" :'éðúc .íeIk øîà àI¯ïéàå øézî íëçä ©©©©¤¨©¦§¨¨Ÿ¨©§§©§¨¤©¨¨¤¨¨©¦§¥
øôî ïéàL íëç äîe ,IBëiL .øézî Iòa¯øônL Iòa ,øézî¯I"ú ?øéznL ïéc Bðéà ©©©¦¤¨¤¨¨¤¥¥¥©¦©©¤¥¥¥¦¤©¦
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לדעת כמה ואשרנים, כשאדם מוגיש צרוך באיזה עניין כמר בויארת הגרף רכר' הוי 
זה מצררת עשה מן התרוה להתפלל לה' בזה

ממכתב ר' טבת, תש"כ
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וז

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

àðBèé÷aáø éác,yxcnd zia lv`y xcga -,ãîBòcitwd `le §¦¨§¥©¥
,oica enk ayil,éãéçé,dgnen cigi oick.äìéláeezrcy epl ixd §¦¦©©§¨

.dlila mixcpl oil`ypy
zekldd lkk ,dkldl wqt ongp ax mby d`ian `xnbd

:exkfedy
okeíéøãð ïéìàLð äëìä ,ïîçð áø øîà äaø øîàdylyl e` mkgl ¨©©¨¨©©©§¨£¨¨¦§¨¦§¨¦

elit` ,zeheicdãîBò,xizdl leki okeéãéçé,dgnen `ed m` ¥§¦¦
íéáBø÷áe ,úaLáe ,äìéláeíBé ãBòaî éàðt ïäì äéä eléôàå ,zkll ©©§¨§©¨¦§¦©£¦¨¨¨¤§©¦§

yi m` ,zaya xizdl xzen mewn lkn ,xcpd xiziy mkg lv`
.zay jxev dfa

.cnern mixcp xizdl xyt`y ,ongp ax zrc lr `xnbd ddnz
ãîBò,cnern mixcp xizdl ozip ike -,àéðúäåoaxa dyrn ¥§¨©§¨

oeik ,'eke aifkl ekrn jldn dide xengd lr akex didy l`ilnb
`nleql ribdy oeik ,'eke excp lr l`yil cg` `a aifkl ribdy

xevcóhòúðå øBîçä ïî ìàéìîb ïaø ãøé,mipiicd jxckáLéå ¨©©¨©§¦¥¦©£§¦§©¥§¨©
.Bøãð Bì øézäåmicnl epivnp,cnern xcpd z` oixizn oi`y §¦¦¦§

.cnern oixizny xaeqe wlegd `pz eprny `l ixdy
zwelgna ielz ,cnern oixizn m`d ,df oecipy `xnbd zayiin

y .dhxga oigzet m`däèøça ïéçúBt øáñ ìàéìîb ïaøjixv - ©¨©§¦¥¨©§¦©£¨¨
ok zrcl xnel dt oegzt el didiy ,l`eyl gzt `evnl mkgd
meyne ,xcep iziid `l ,`ed oky rcei iziid eli`e ,izxcp `l

cïðéòa äøãð ø÷òéî,ezligzn xcpl xwerd gzt `evnl jixvy - ¦£©¦§¨§¦¨
ådf xacéëäà ,éðeiò éòaok meyn -áLé.l`ilnb oaxïîçð áøå §¨¥¦¥©¨¦¨©§©©§¨

äèøça ïéçúBt ïéà øáñel geztle ,oiirl mkgd jixv oi` - ¨©¥§¦©£¨¨
`linn ,jkl mrh `ven epi`y s` exwer mkgd `l` ,dhxga

xiznãîeòî eléôàå. ©£¦§¨
:o"xd zqxib

zwelgna ielz ,cnern oixizn m`d ,df oecipy `xnbd zayiin
,dhxga oigzet m`dyäèøça ïéçúBt ïéà øáñ ìàéìîb ïaø`l` ©¨©§¦¥¨©¥§¦©£¨¨

ïðéòa äøãð ø÷òéî-did `ly ,xcpd jezn gzt `evnl jixv ¦£©¦§¨§¦¨
,df xac rcei did m` xcepéëäà éðeiò éòáeoiirl jixvy itl - ¨¥¦¥©¨¦

e xengd on cxi ,xacaøáñ ïîçð áøå .áLé,gzt `evnl jixv oi`y ¨©§©©§¨¨©
`l`äèøça ïéçúBtxizny ezrc okle.ãîeòî eléôàå §¦©£¨¨©£¦§¨

.o"xd zqxib o`k cr
:mixcp ixcep lr c`n ecitwd l`xyi ux`ay d`ian `xnbd

àáøònî àúàc ïðaøî éàä øî éæç ,ïîçð áøì àáø déì øîàm`d - ¨©¥¨¨§©©§¨¨¥©©¥©¨¨§¨¨¦©£¨¨
,l`xyi ux`n `ay minkgd on cg` z` xn d`xøîàåmyy §¨©

zg` mrty ,`ed `heg xcepdy mixne`déøáì ïðaø déì e÷é÷cæéà¦§§¦¥©¨¨¦§¥
déøãð déì eøLå ïéáà øa àðeä áøcz` xizdl minkgd elthp - §©¨©¨¦§¨¥¦§¥

,oia` xa `ped ax ly epa ly excpìò éîçø éòáe ìéæ déì eøîàå§¨§¥¦§¥©£¥©
CLôðmeyn ,jnvr lr mingx ywaze jl -úàhçcz`hgy - ©§¨§©©

enke ,zxcpy jkadeçà éîéc áø éðúc[eig`Î]ìk ,àøôñ áøc §¨¥©¦¦£©§©©§¨¨
Bîéi÷î àeäL ét ìò óà ,øãBpälka ,xcpd z` -ote`àèBç àø÷ð. ©¥©©¦¤§©§¦§¨¥

:`heg `xwp xcepdy xacd xewn z` zx`an `xnbd
àø÷ éàî ,ãéáæ áø øîàcnlpy x`ane ,cnlp df xac okidn - ¨©©§¦©§¨

aizkcn,'àèç Eá äéäé àì øcðì ìcçú éëå'm` `weec ,rnyne §¦¤§©¦§ŸŸ¦§¤§¥§
,`hg ja didi `l [zwqtdÎ] zlcgàèç àkéà zìãç àì àä- ¨Ÿ¨©§¨¦¨¥§

.`hg jl yi xecpl zwqtd `l m` la`
:dnwde dxtdl miie`xd zepeyla dpcd `ziixa d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaBzLàì øîBàä,ezy` ixcp xtdl dvexd lra - ©§¨¨¥§¦§
df oeyla dl xn`e'éøBczL éLôà éà éøBczL íéøãð ìk',xnelk - ¨§¨¦¤¦¦¦¤§¦¤¦¦

.mda utg ipi` ,xak zxcpy mixcp lkxn`y e`'øãð äæ ïéà'àì , ¥¤¤¤Ÿ
íeìk øîàoldl `ziixaa epipyy oeiky ,llk dxtd df oi` -(.hr) ¨©§

s` ok m` ,xten epi` eala xtindy`diy jixv eita `ivenyk
epi`y rnyi eixac jezny `le ,xtin `edy yxetne xexa epeyl

.xcpa utg

xn` m` ,dnwd iabl ok oi`y dnúéNò äôé','zxcpy jkaåm` ok ¨¤¨¦§
xne`ïéàdaeyg dy`CúBîk,'zxcpy itlåxn` m` okàì íà' ¥§¥§¦Ÿ

,'éðà Cøécî zøãðmixcpa epevxy ezrc dlib el` zepeyl lkay ¨©§§©¦¥£¦
mewn lkn ,xcpd z` miiwn `edy yexita xn` `ly s`e ,el`

,ïéîéi÷ åéøác`ziixaa epipyy xg`ny ,xcpd mwe(my)miiw'y §¨¨©¨¦
.miwdl lireiy epevx yxita oky lk ok m` ,'miiw eala

:o"xd zqxib
:dnwdl miie`xd zepeyla dpcd `ziixa d`ian `xnbd

àéðz,`ziixaaBzLàì øîBàä,dxcpy xg`léøBczL íéøãð ìk' ©§¨¨¥§¦§¨§¨¦¤¦¦
`adle o`kn'éøBczL éLôà éà,mda ipevx oi` -,íeìk øîà àì ¦¤§¦¤¦¦Ÿ¨©§

lr s` ,drinyd mei jyn lk oiicr dxcpy xcpd z` xtdl lekie
p eixac jezny itixdy ,xakn dxcpy dixcpa el gepy rny

oi` mewn lkn ,jli`e o`kn xeciz `ly wx `ed epevxy yxit
dna el gepy yexita ezrc dlib `ly oeik ,dnwdl aygp

.dxcpy
xn` m` ok oi`y dndlúéNò äôé','zxcpy jkaåxn` m` ok ¨¤¨¦§

ïéà'daeyg dy`CúBîk,'zxcpy itlåxn` m` okzøãð àì íà' ¥§¥§¦Ÿ¨©§§
'éðà Cøécî,epevxy yexita ezrc dlib el` zepeyl lkay ©¦¥£¦

lkn ,xcpd z` miiwn `edy yexita xn` `ly s`e ,el` mixcpa
mewn,ïéîéi÷ åéøác.dnwd oeylk aygpy meyn §¨¨©¨¦

.o"xd zqxib o`k cr
:zaya mixcp zxtd ipica oecl zxfeg `xnbd

lirl x`azpy s` lr(.fr)mewn lkn ,zaya mixcp oixitny
y `ziixaa epipy,BzLàì íãà øîàé àìdxcp z` xtdl dvex m` ŸŸ©¨¨§¦§

'éëéì øôeî' ,úaLae`ìBça dì øîBàL Cøãk ,'éëéì ìéèa'enk - §©¨¨¥¦¨¦¥¦§¤¤¤¥¨§
,lega xtdl mc` libxydì øîBà àlà,df oeyla'éìëàå éìè'e` ¤¨¥¨§¦§¦§¦

,åéìàî ìèa øãpäå ,'éúLe éìè'meynezepyl xyt`y dnk lky §¦§¦§©¤¤¨¥¥¥¨
.zayd ceak iptn zepyl ie`x ,lega libxd jxcn

:cala df oeyla ic oi`y zx`an `xnbd
,ïðçBé éaø øîàmewn lkn ,'ilk`e ilh' dl xn`y s`éøöåCmb ¨©©¦¨¨§¨¦

Baìa ìháiL.lha xcpd `diy eala xn`iy - ¤§©¥§¦
izn lld ziae i`ny zia ewlgp da `ziixa d`ian `xnbd

:ala dxtd dliren
àéðz,`ziixaa epipy -,íéøîBà éànL úéaezy` ixcp xtind ©§¨¥©©§¦

,Baìa ìháî ,úaLa'izye ilh ilk`e ilh' dl xne`edn ,eice §©¨§©¥§¦
xtinyk ok oi`yìBçaåéúôNa àéöBî ,.'ikil xten' xne`e ,`weec §¦¦§¨¨

äæ ãçàå äæ ãçà íéøîBà ìlä úéáelega oia zaya oia -ìháî ¥¦¥§¦¤¨¤§¤¨¤§©¥
Baìaéøö ïéàååéúôNa àéöBäì Cdl xne` `l` ,ikil xten xnele §¦§¥¨¦§¦¦§¨¨

.eice ,izye ilh ilk`e ilh
,mkgd zxzd oeyln dpey lrad zxtd oeyly zycgn `xnbd

:oiakrn zpeyldye
ìa øîàL íëç ,ïðçBé éaø øîàìòa ïBLoeyla xcpd xizdy - ¨©©¦¨¨¨¨¤¨©¦§©©

,'ikil xten'åokìa øîàL ìòaíëç ïBLxn`e xcpd xtdy - §©©¤¨©¦§¨¨
,'ikil xzen'.íeìk øîà àìŸ¨©§

:df oicl xewn d`ian `xnbd
àéðúcmixcp zyxta xn`p ,`ziixaa(a l xacna)l` dWn xAcie' §©§¨©§©¥Ÿ¤¤

xn`l l`xUi ipal zFhOd iW`xøácä äæ''d dEv xW``ae ¨¥©©¦§¥¦§¨¥¥Ÿ¤©¨¨£¤¦¨
,`aekirl exn`p ,dyxtd jezn mix`eand mixacy epcnll

`weecy epiidcøézî ìòa ïéàå ,øézî íëçä`l` dxzd oeyla ¤¨¨©¦§¥©©©¦
.dxtd oeyla

zepeyldy yexita dxezd dhriny `lely zx`an `ziixad
dxzd oeyla ynzydl leki lrad s`y mihwep epiid ,oiakrn

:xnege lw gkn
ìBëiL,xnege lw mi`yep epiid ,ef dyxc `lely -ïéàL íëç äîe ¤¨¤¨¨¤¥

øôî,mewn lkn,øézîok m`ìòa,epnn sicryLs`,øônike ¥¥©¦©©¤¥¥
øéznL ïéc BðéàøîBì ãeîìz ,dxezd dazk jkl - ¥¦¤©¦©§©
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xcde"וח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc mixcp(iriax meil)

,'øácä äæ'y xnelíëçcala,øézî ìòa ïéàå ,øézîxn` m`y ¤©¨¨¨¨©¦§¥©©©¦
.melk xn` `l ,'jl xzen' ,mkg oeyla dl

df'c herina jxevd z` zx`and ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:'xacd

Cãéà àéðz,[jtda] epipy zxg` `zixaa -mixcp zyxta xn`p ©§¨¦¨
(a l xacna)xn`l l`xUi ipal zFHOd iW`x l` dWn xAcie'äæ ©§©¥Ÿ¤¤¨¥©©¦§¥¦§¨¥¥Ÿ¤

øácäjezn mix`eand mixacy epcnll `ae ,''d dEv xW` ©¨¨£¤¦¨
`weecy epiidc ,`aekirl exn`p ,dyxtdíëç ïéàå ,øôî ìòa©©¥¥§¥¨¨

øôî.dxzd oeyla `l` dxtd oeyla ¥¥
zepeyldy yexita dxezd dhriny `lely zx`an `ziixad
dxtd oeyla ynzydl leki mkgd s`y mihwep epiid ,oiakrn

:xnege lw gkn
ìBëiL,xnege lw mi`yep epiid ,ef dyxc `lely -ïéàL ìòa äîe ¤¨©©©¤¥
øézîmewn lkn,øôîok m`íëçepnn sicry,øéznLikeBðéà ©¦¥¥¨¨¤©¦¥

øîBì ãeîìz ,øônL ïécdxezd dazk jkl -,'øácä äæ'xnel ¦¤¥¥©§©¤©¨¨
yìòacala,øôî íëç ïéàå ,øôî,lra oeyla dl xn` m`y ©©¥¥§¥¨¨¥¥

.melk xn` `l ,'jl xten'
mixcp zxzd 'dey dxifb'a zcneld `ziixa d`ian `xnbd

:ueg ihegye
,`ziixaa epipyïàk øîàðmixcp zyxta -(a l xacna),øácä äæ' ¤¡©¨¤©¨¨

,''d dEv xW`åokïläì øîàð(a fi `xwie)øácä äæ''d dEv xW` £¤¦¨§¤¡©§©¨¤©¨¨£¤¦¨
'xn`lõeç éèeçLa,,dey dxifba minkg eyxceõeç éèeçLa äî ¥Ÿ¦§¥©¦§¥

ìàøNé ìëå åéðáe ïøäàzligza my aezk jk ixdy ,da oiey olek ©£Ÿ¨¨§¨¦§¨¥
oleky ixd ,'l`xUi ipA lM l`e eipA l`e oxd` l` xAC' dyxtd©¥¤©£Ÿ§¤¨¨§¤¨§¥¦§¨¥

,ueg ihegy xeqi`a oieevnìàøNé ìëå åéðáe ïøäà íéøãð úLøt óà©¨¨©§¨¦©£Ÿ¨¨§¨¦§¨¥
.da oiey,ueg ihegy zyxtl cenll yi okeïàk äîemixcpa - ©¨

dxezd dazkïläì óà ,'úBhnä éLàø'ueg ihegyaúBhnä éLàø ¨¥©©©§©¨¨¥©©
.dabl mikiiy

dyxtn ,ef `ziixaa micnlpd mipicd md dn zx`an `xnbd
:dzxagl

y `ziixaa epcnly dn ,`xnbd zl`eyíéøãð úLøôada oiey §¨¨©§¨¦
,l`xyi lke eipae oxd`àúëìä éàîì.da oiey dn iabl -daiyn §©¦§§¨

,`xnbdøéLëäì ,á÷òé øa àçà áø øîàmixcp zxzdaìLäL ¨©©©¨©©£Ÿ§©§¦§Ÿ¨
úBèBéãä,.oignen `weec jixv `le ¤§

dywn,`xnbdàäål` dWn xAcie'áéúk 'úBhnä éLàøzyxta §¨©§©¥Ÿ¤¤¨¥©©§¦
mixcp zxzd miiwziy ie`x mdici lr wxy rnyne ,mixcp

.ef dyxt dcgiizp mdil`y oeik ,dyxta my zx`eandzvxzn
,`xnbdàîéúéàå ,àcñç áø øîàmya ok mixne` yie -,ïðçBé éaø ¨©©¦§¨§¦¥¨©¦¨¨

ãéçéaäçîeîlr ,xizdl leki dgnen wxy dxeza rnyny dn - §¨¦§¤
oi`y dn ,cigia xizdl dvexyk `weec epiidy xnel jixv jgxk
dey dxifba epcnly enke ,zeheicda elit` ic dylya ok

.ueg ihegyn
:ueg ihegyl cnlpd oicd edn ,x`al dkiynn `xnbd

mikiiyy `ziixaa epcnly dn ,`xnbd zl`eyúBhnä éLàø̈¥©©
àúëìä éàîì ,õeç éèeçLa.ok ycgzp dn iabl -,`xnbd daiyn ¦§¥§©¦§§¨

Lc÷äa äìàL LiL ,øîBì ,úLL áø øîàmc` lekiy epcnll - ¨©©¥¤©¤¥§¥¨§¤§¥
,uega dhgye xare dnda yicwd m`y .ycwdd lr l`ydl
dl`y yie xg`ny ,zxke oaxwn xeht ,dilr l`yp jk xg`e
mkgd ixdy ,mlern dyicwd `l eli`k aygp df ixd ,ycwda

.exwirn xcpd xwer
,ycwda dl`y oi` mixaeqd ,i`ny zia zrcly dywn `xnbd

:ok x`al jiiy oi`

,`xnbd dywnìzrcäa äìàL ïéà øîàc éànL úéáLc÷xg`n - §¥©©§¨©¥§¥¨§¤§¥
ycwd ied ynn zerha ycwd s` mzrcly(:l xifp)i`ce ok m`e ,

lr xcpd z` zeyrl `ed dl`yd oipr lky ,ycwda dl`y oi`y
ok m`e .zerha dyrp eli`k gztd iciáéúëc úBhnä éLàø̈¥©©¦§¦

õeç éèeçLa,mixcpn dey dxifbd ici lràúëìä éàîìycgzp ¦§¥§©¦§§¨
.dl`y iabl cnlp epi`y oeik ,ok

,`xnbd zvxznok`äåL äøéæb eäì úéì éànL úéaef `ziixa - ¥©©¥§§¥¨¨¨
yxcdl 'xacd df' ozip `l mzrcly ,i`ny zia zrcl dpi`

.dey dxifba
mixcpa 'xacd df' dxezd dazk dn jxevl zx`an `xnbd

:dey dxifbd z` mixaeq oi`y ,i`ny zia zrcl ,ueg ihegyae
,i`ny zia zhiyl ,`xnbd zl`ey'øácä äæ'xn`pyúLøôa ¤©¨¨§¨¨©

.áéúk éàîì ,íéøãð,`xnbd daiynøîBì`weecy epcnll -íëç §¨¦§©§¦©¨¨
øézî ìòa ïéàå øézîxzen' ,mkg oeyla lrad dl xn` m`y - ©¦§¥©©©¦

`weece .melk xn` `l ,'jløôî íëç ïéàå øôî ìòaxn` m`y - ©©¥¥§¥¨¨¥¥
.melk xn` `l ,'jl xten' ,lra oeyla mkgd dl

,zl`eye `xnbd dkiynn.áéúk éàîì ,õeç éèeçLa 'øácä äæ'¤©¨¨¦§¥§©§¦
,`xnbd daiynøîBìy ,epcnll -äèéçMä ìò`ed `weec,áéiç ©©©§¦¨©¨

ä÷éìnä ìò áéiç ïéàås` lr ,aiig ,uega miycw ser hgy m`y - §¥©¨©©§¦¨
ewln m`e .dwilna exykd ixdy ,mipta exykd jxc df oi`y

.xeht ,uega
`ly xcpd z` oixizny oipn ,i`ny zia zrcl zxxan `xnbd

:`weec oignen ici lr
,`xnbd zl`eyéànL úéáì àlàdey dxifb miyxec oi`y ¤¨§¥©©

ok m` ,ueg ihegynìL øéLëäìúBèBéãä äL,mixcp zxzda.ïìðî §©§¦§¨¤§§¨¨
,`xnbd daiyneäì à÷ôðz`f md micnl -ïúð øa éqà áøcî ©§¨§¦§©©¦©¨¨

,zyy ax el dx`iay cr ,jenqay `ziixad xe`iaa dywzpy
.oldlckeáéúëczecrend zyxta(cn bk `xwie)úà äLî øaãéå' ¦§¦©§©¥Ÿ¤¤

'ìàøNé éða ìà 'ä éãòîàéðúäå .,df weqt oiprn `ziixaa epipye - Ÿ£¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
éãòBî ,øîBà éìéìbä éñBé éaø'dúéLàøa úaL äøîàð àìå ,eøîàð ©¦¥©§¦¦¥£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨©¨§¥¦

ïänò.zecrend zyxt mr -éãòBî ,øîBà éàfò ïa'dàìå ,eøîàð ¦¨¤¤©©¥£¥¤¤§§Ÿ
.ïänò íéøãð úLøt øîàð¤¡©¨¨©§¨¦¦¨¤

:`ziixad ixac zpeek z` `xnbd zxxan
àúéðúî àä déì àéL÷ ïúð øa éqà áøixac xe`iaa dywzp - ©©¦©¨¨©§¨¥¨©§¦¨

,`ziixadúLL áøc dén÷ì àòcøäðì àúà`rcxdpl `a - ¨¨¦§©§§¨§©¥§©¥¤
,xe`iad dn zyy ax z` le`yldéçkLà àìå,my e`vn `le - §Ÿ©§§¥

àæBçîì déøúaà àúà`fegnl eixg` jlde -.my e`vnedéì øîà ¨¨©©§¥¦§¨¨©¥
ike ,ozp xa iq` axúéLàøa úaL äøîàð àìå ,eøîàð 'ä éãòBî£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨©¨§¥¦

ïänò úaL áéúk àäå ,ïänòzay dxezd dazk yexita ixd - ¦¨¤§¨§¦©¨¦¨¤
zecrend zyxta ,zecrend dixg`le ziy`xa(bk `xwie).eúå- §

ike ,i`fr oa ixaca denzl yi okeäøîàð àìå ,eøîàð 'ä éãòBî£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨
àáéúk àøèéqî àäå ,ïänò íéøãð úLøtly dyxtd dvwa ixde - ¨¨©§¨¦¦¨¤§¨¦¦§¨§¦¨

qgpt zyxt seqay ,mixcp zyxt dazkp zecrend(hk xacna)

zehn zyxt zligza jenqae ,zecrend lkl dxezd dazkxacna)

(l.mixcp zyxt dazkp
déì øîà,zyy axéðz÷ éëäxg`ny `id `ziixad zpeek - ¨©¥¨¦¨¨¥

icren dl`' da xn`py ,zecrend zyxtl mixcpe zay eknqpe
,ea hrnl ie`xd itl mdn cg` lk hrnl `a 'dl`' zlin ixd ''d
oignen oikixv oi`y 'mixcpe' ,oic zia yeciw dkixv dpi`y 'zay'

.ozxzda
:`ziixad ixac xe`ia `ed jke
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"øácä äæ"¯àéðz .øézî Iòa ïéàå ,øézî íëç ¤©¨¨¨¨©¦§¥©©©¦©§¨
,IBëiL .øôî íëç ïéàå øôî Iòa "øácä äæ" :Cãéà¦¨¤©¨¨©©¥¥§¥¨¨¥¥¤¨

øézî ïéàL Iòa äîe¯øéznL íëç ,øôî¯Bðéà ©©©¤¥©¦¥¥¨¨¤©¦¥
"øácä äæ" I"ú ?øônL ïéc¯íëç ïéàå øôî Iòa ¦¤¥¥¤©¨¨©©¥¥§¥¨¨

"øácä äæ" ïJäI øîàðå "øácä äæ" ïàk øîàð .øôî¥¥¤¡©¨¤©¨¨§¤¡©§©¨¤©¨¨
õeç éèeçLa äî .õeç éèeçLa¯Iëå åéðáe ïøäà ¦§¥©¦§¥©£Ÿ¨¨§¨

íéøãð úLøt óà ,IàøNé¯.IàøNé Iëå åéðáe ïøäà ¦§¨¥©¨¨©§¨¦©£Ÿ¨¨§¨¦§¨¥
úBhnä éLàø ïàk äîe¯.úBhnä éLàø ïJäI óà ©¨¨¥©©©§©¨¨¥©©

øa àçà áø øîà ?àúëIä éàîI íéøãð úLøôa§¨¨©§¨¦§©¦§§¨¨©©©¨©
"úBhnä éLàø" àäå .úBèBéãä äLIL øéLëäI :á÷òé©£Ÿ§©§¦§¨¤§§¨¨¥©©
ãéçéa :ïðçBé 'ø àîézéàå ,àcñç áø øîà !áéúk§¦¨©©¦§¨§¦¥¨¨¨§¨¦
?àúëIä éàîI õeç éèeçLa úBhnä éLàø .äçîeî§¤¨¥©©¦§¥§©¦§§¨
ù"áI .Lc÷äa äIàL LiL øîBI :úLL áø øîà̈©©¥¤©¤¥§¥¨§¤§¥

úBhnä éLàø" ,Lc÷äa äIàL ïéà øîàcáéúëc " §¨©¥§¥¨§¤§¥¨¥©©¦§¦
äøéæb eäI úéI ù"á ?àúëIä éàîI õeç éèeçLa¦§¥§©¦§§¨¥§§¥¨
:øîBI ?áéúk éàîI íéøãð úLøôa "øácä äæ" .äåL̈¨¤©¨¨§¨¨©§¨¦§©§¦©
íëç ïéàå øôî Iòa ,øézî Iòa ïéàå ,øézî íëç̈¨©¦§¥©©©¦©©¥¥§¥¨¨
:øîBI ?áéúk éàîI õeç éèeçLa "øácä äæ" .øôî¥¥¤©¨¨¦§¥§©§¦©
?ïIðî úBèBéãä 'â øéLëäI ù"áI àJà .ä÷éIîä Iò áéiç ïéàå ,áéiç äèéçMä Iò©©§¦¨©¨§¥©¨©©§¦¨¤¨§©§¦¤§§¨©
"IàøNé éða Ià 'ä éãòî úà äLî øaãéå" áéúëc .ïúð øa éñà áøcî eäI à÷ôð̈§¨§¦§©©¦©¨¨¦§¦©§©¥¤¤Ÿ£¥¤§¥¦§¨¥
ïa .ïänò úéLàøa úaL äøîàð àIå eøîàð éãòBî :øîBà éIéIbä éñBé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¥©§¦¦¥£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨©¨§¥¦¦¨¤¤
déI àéL÷ ïúð øa éñà áø .ïänò íéøãð úLøt øîàð àIå ,eøîàð éãòBî :øîBà éàfò©©¥£¥¤¤§§Ÿ¤¡©¨¨©§¨¦¦¨¤©©¦©¨¨©§¨¥
.àæBçîI déøúaà àúà ,déçkLà àIå ,úLL áøc dén÷I àòcøäðI àúà .àúéðúî àä̈©§¦¨£¨¦§©§§¨§©¥§©¥¤§¨©§©¥£¨©©§¥¦§¨
:eúå !ïänò úaL áéúk àäå ?ïänò úéLàøa úaL äøîàð àIå eøîàð 'ä éãòBî :I"à£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨©¨§¥¦¦¨¤§¨§¦©¨¦¨¤§
;éðú÷ éëä :I"à !àáéúk àøèéqî àäå ?ïänò íéøãð úLøt äøîàð àIå eøîàð 'ä éãòBî£¥¤¤§§Ÿ¤¤§¨¨¨©§¨¦¦¨¤§¨¦¦§¨§¦¨¨¦¨¨¥

éãòåî

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

נדוים. פוק עשיוי - נעוה המארוסה - דף עח עמרד א - מתרך מהדרות "אבן ישואל - )שטיינזלץ(" 
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כשנמצאים בחנרת, אר כאשו הרלכים בוחרב, אר כאשו נרסעים בוכבת-התחתית 
רארמוים ארתירת של תרוה, מטהוים בכך את הארריו

הירם ירם יא טבת
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miwxtוי dyelyaa cenr gr sc ± iriax wxtmixcp

.ùåãé÷ ïéëéøö) aizkc`xwiebke`xwz xy`" (

."mcrena mze`äëéøö ïéà úéùàøá úáù
.ùåãé÷.dil`n dycwe `liigcúðî ìò ÷úåùä
.è÷éîì`l` ,xcpd miiwl ick wzey epi`y

ick dyerydhipwdl`ly ick ,dgikedle

libxzwzey `edy dxeaq `idy ,mixcpa cer

i cr o`kn 'it` .eniiwl zpn lrleki mini '

.miiwl ezrc did `le li`ed .xtdlåàì éàî
.è÷éîì úðî ìò ÷úåùácgl xn`c oebke

hwinlcoi` - eixg`ly meia zn ikc ,ciar

.`pipg iaxc `zaeize ,xtdl leki÷úåùá àì
.íéé÷ì úðî ìò.xtdl leki epi` jkleåà åðééä

.íéé÷å òîù?il dnl ipnif ixze.íúñ ÷úåùá
.opilf` `xnegle

íéé÷
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la` .cigia ibq mixcpe ,oignen dyly oikixv 'd icreny `l` dfl df oia yxtd oi`c .oxd`e dyn epiidc ,'d icren ly dgnenk jenq, `wec - mixcp ixyc dgnen cigic `kdn rnyne

nxd) zereay 'ldn e"ta azk l"f m"ad dkldaizk zehnd iy`x mixcp zyxta `de `kd opikxtc `dc exn` f"tle .icigi xizn - wdaen ax `edy lkc (-zyxtc xn`c i`n` jixt `l

"zehnd iy`x" `l` eda aizk `lc oeik ,`kde ,edl ixw "midl`" oignen irac izkec lkac .rnyn oikenq e`l "zehnd iy`x"c .dgnen dkixv dpi` mixcp-jenq dgnen e`lc `hiyt

oignen rnyn `lc "zehnd iy`x" `dc ,jixt zeheicd 'b elit`c opixn`c i`nl `l` .xn`w-dgnen cigia `cqg ax xn`e .edpip zeheicd e`l d"t`-icicle .xiaqe xinbc xnelk

`hernn ?olpn zeheicd 'b ikd i` :il `iyw

,'d icrenk ira `lc `ed oignen :`nip "dl`"c

ixiaqe ixinbc `zlz la`-aizkcke ,opira

`hern ikd i` :`niz ike !"zehnd iy`x"

inp "zehnd iy`x"n `dc ,il dnl "dl`"c

`paizkcke ,oignen `ira `lc rnyn-,`zil

zivn `l 'd icrena aizkc "dl`"c `herin i`c

izixg` `zlinl dil znwen-la` .xn`w xity

jixv oi`y zay ihernl dil znwen zivnc oeik

c"a yeciw-,"dl`"c `hern jl xziin `l ez

ziy`xa zayl miiwn xity inp `herne

cg` oi`y 'd icren iab aizkc mixcp zyxtle

izk`e ,oignenle c"a yeciwl zecrenl dey odn

i`c ,il `gipe !ixiaqe ixinbc `zlz mixcpa irap

`l` ?il dnl 'd icrenl mixcpc `zekinq ikd

`pngx edpiknq`c oeik i`ce-`hernc ol ilb

'ira `lc i` ?i`nle ,i`w inp mixcp` "dl`"c

oignen-i`ce `l` .`wtp "zehnd iy`x"n

inp mixcpc hernlc rnyn `zekinq meync

`l` ,ixiaqe ixinbc "zehnd iy`x" epiidc ,edcic oignen oikixv opi` 'b ody lk ,mixcp la` .oikenq epiidc ,edcic oignen oikixv 'b odyk 'it` ,zecren epiidc "dl`" :yixcn ikde ,`z`

.`iypd on zeyx lhpy rnyn inlyexiac ,`ixi` `l `dn i`e .did jenq e`l ax `de ,icigi l`ppg axl ax dil wiwcf`cn jenq `ira `lc `xaq jdl di`x eziine .l"p ok .ibq edipin cga

.`a` jl ozpy dn lr jl siqen ipi` :xn` ,zexeka inen dixa iab era jncc on .minzk ze`xle mixcp xizdl ipzn ax :`cd on dpirnyp ?micigi mixacl mipwfd zepnl edn :mzd 'iqxbc

.k"r .`a` jl ozpy dn lr jl siqen ipi` :l"` ,xzqay oinen dixa iab era jncc on .ielbay oinen ze`xle ,mixcp xizdle ,minzk ze`xle ,icigi oecl ;dil adi `lek :oea xa iqei x"`

`l i`c ,opira jenqc ,gken `kti` izii`c inlyexi i`d ,daxc`c :`niz `l ,edine .icigi wiwcfn dedc xninl `ki` d"yne ,lwy `zeyx ax `nl`-il dnl?`zeyx hwpnl axl d

dihwp d"ync ,'iyw `lc-`zeyx e`l i`e ,dipin iaiyg `ki`c `zkeca ixcp ixy iedilc ikid ik-inlyexia `ki` `pixg` `caer ,edine .diaxc `xz`a `xcp `xynl `cinlzl i`i `l

`ped ax zil oi`e :l"` .dinza ?zehnd iy`x `ped ax :iqei 'xc dinw `ra `xif 'x .oixcp ixy `ped :ax iqei iaxc dinw xn` :mzd qxbc .jenq `ira `lc ediipin rnync-oepi` o`n

`zelb yixn hwp `zeyx :`niz ike .cigia oixcp ixy ded jenq did `ly t"r` `ped ax ,`nl` .zehnd iy`xl y`x `ped axe ?zehnd iy`x-`ped ax" `xirf 'x dnznw i`n ikd i`

ded wdaen axc meyn ,dihwp `lc idpc rnyn `nl` !`zeyx hiwpc dil wetiz ?"zehnd iy`xl y`x `ped ax" dixecd`l dil dnl ,inp iqei 'xe .dinza ?"zehnd iy`x-ixy ded

dgnen cigia inp `kd :dfd oeylk "p"i" wxta azk l"f l`eny epiaxe .cigia-ira `l i` :il dywe .c"qa "mixcp 'c" wxtae oizliknc w"ta dfn izazk xake .wdaen ax xnelk ,'nba iwa

aizk "zehnd iy`x"c oeikc l"pe ?cigia `xcp `xy ivn `l `ped axc `xirf 'xl `xiaq ded ikid ,xiaqe xinb `l` dgnen-dede ,xecay oiwdaen xzeil dxqnp mixcp zxtdc rnyn

jenq opira `lc l"qc o`nlc xne` ip` jkitle .ded ikd xa e`l dixca `ped axc `xirf 'xl l"q-azky in izi`xy iptn ,df aezkl izkxvede .icigi xizn execa wdaen ax `edy lk

jenq ira `lc l"qc o`nl elit`c-jenq ira `l i` `l` ,ok l"p `le .`ped axa 'it` `xwirn dnzn dedc inlyexid on di`x `iade ,ikdl ifgc dgnen `kil dfd onfa-`kid lk

dixc metl "zehnd iy`x"n iede xiaqe xinbc-ibq.ø"à.hwinl zpn lr wzeyd opgeidl xtiy `l` jkl oiekzn epi` `ede ,dixcp miiwl ezrcy dxeaq `dzy ,ezy` hipwdl ick

okin xg`l.éúîéà.a`l zeyx dpwexzp lrad zn exn`) dlrnl dizyxit.gq sc(.éàî.hwinl zpn lr wzeya e`lxtdl leki oi` eixg`ly meia zne wzye rny :ipze wqtc oeikc

np dwizy jd `nl` .hwinl n"r elit` ,rnyna dwizy lk -zniiwn i.àì.miiwl n"r wzeya.miiwe rny epiid ,ikd i` :opikxtc epiide .eala eniiwy xnelk ,jka miiewn xcpd `diy

) onwl opixn`c miiwl n"r wzeyl ,`kd xn`c miiwl n"r wzey i`d inc `le.hr sc`pyil cga ipeeb ixz `aeh cenlzda ogky` dzeekce .`iddc dlr yxtpck ,(.àìà.mzq wzeya

mzq wzy `l` ,hwinl zpn lr ok mb wzy `le ,dzrn miiewn `diy eala xnb `ly.
dwizydy
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ïéà úéLàøa úaL ,ã"á Lecé÷ ïéëéøö 'ä éãòBî£¥§¦¦¦©¨§¥¦¥
ïéàå ,äçîeî ïéëéøö 'ä éãòBî .ã"á Lecé÷ äëéøö§¦¨¦£¥§¦¦§¤§¥
.úBèBéãä ïéc úéa 'éôà ,äçîeî ïéëéøö íéøãð úLøẗ¨©§¨¦§¦¦§¤£¦¥¦¤§
øîà !áéúk "úBhnä éLàø" íéøãð úLøôa àäå§¨§¨¨©§¨¦¨¥©©§¦¨©
ø"à .äçîeî ãéçéa :ïðçBé éaø àîézéàå àcñç áø©¦§¨§¦¥¨©¦¨¨§¨¦§¤

è÷éîI úðî Iò ÷úBMä :àðéðç¯eJéôà øôî £¦¨©¥©§¨§¥©¥¥£¦
:àáø áéúî .íéîé 'é ãòå ïàkîúî eøîà éúîéà ¦¨§©¨¦§¦¨¨¥¨©¨§¥

Bà ,Iòaä òîL àJL ïîæa áàI úeLø äð÷Bøúð Iòaä©©©¦§§¨§¨¨¦§©¤Ÿ¨©©©©
òîL Iáà .íBia Ba úîe øôäå òîML Bà ,÷úLå òîML¤¨©§¨©¤¨©§¥¥¥©£¨¨©

åéøçà IL íBia úîe ÷úLå òîML Bà ,íéi÷å¯ïéà §¦¥¤¨©§¨©¥©¤©£¨¥
åàI éàî .øôäI IBëé¯,àI ?è÷éîI úðî Iò ÷úBLa ¨§¨¥©¨§¥©§¨§¥©¨

!íéi÷å òîL Bà eðééä éëä éà .íéi÷I úðî Iò ÷úBLa§¥©§¨§©¥¦¨¦©§¨©§¦¥
í÷äa øîBç ;í÷äaî øôäáe ,øôäaî í÷äa øîBç :àcñç áø áéúî .íúñ ÷úBLa àJà¯ ¤¨§¥§¨§¦©¦§¨¤§¤¤¦§¤¤§¤¤¦§¤¤¤§¤¤
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עלמא  היא  רבינה  מצוים,  יציאת10  בה  יביאך9שכתיב  כי 

להמדרת שהם בשו, רזהר ענין רחמרשים שהרא וק האוה מבחי' ירבלא 

הכרלל חמשים שעוי בינה היינר האוה מבחי' חמשים נק' חמרשים רהרא 

ג"כ מזריינים כי שם במקרם המדרת שייך מלחמה כי שבה"כ הי' בשבע 

מדרת רלכן הן מדרת הוערת דנה"ב נגד מדרת דקדרשה רהמלחמה הרא 

ע"י על אריבך בחי' האות הבינה. עיי"ש. רואה לקמן סי' ער. פא.

9( בא יג, יא

10( שם פסרק יד.

דחיור11, שלכן יצאר לחיורת ערלם, ראייו שהרא בחי' גברה12 
מניסן, הפסח שבר י"ל הרא מחכמה שלמעלה מבינה.

לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תד

פ'  ג.  ס,  גם לקרטי תרוה דורשי ואש השנה  רואה   .6 כנ"ל העוה   )11

מסעי צ, א. ארו התרוה דורשים לשברערת )במדבו כוך א( ע' סז. לקרטי 

שיחרת חלק ז ע' 172. רערד.

12( ואה גם לקרטי שיחרת חלק לג ע' 56 ראילך.

ילקרט לרי יצחק על התרוה המשך מעמוד 47
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ויא

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

'ä éãòBîcalaïéc úéa Lecé÷ ïéëéøöy`x z` oic ziad eycwiy - £¥§¦¦¦¥¦
,aeh mei zyecw mdilr lge ,zecrend onf rawi eit lre ,ycegd

aizkcke(a bk `xwie),Wcw i`xwn mz` E`xwY xW` 'd icrFn'£¥£¤¦§§Ÿ¨¦§¨¥Ÿ¤
lr epiid 'mze` e`xwz xy`' oeyld zernyne ,'icrFn md dN ¥̀¤¥£¨

ok oi`y dn ,yceg y`x zriaw iciäëéøö ïéà úéLàøa úaL©¨§¥¦¥§¦¨
ïéc úéa Lecé÷legiy liaya 'oey`x' mei z` oic ziad eycwiy - ¦¥¦

,eil`n ycwzn iriayd mei `l` ,zay zyecw iriayd mei lr
iabl 'exn`p 'd icren' eixaca ililbd iqei iax oiekzp dfle
`l` ,df oiprl 'dxn`p `l ziy`xa zay' la` ,oic zia zyecw

.dil`n zycwzn
,i`fr oa ixaca s` x`al yi jke'ä éãòBîcalaäçîeî ïéëéøö- £¥§¦¦§¤

oeiky ,oikenqe oignen oic zia ici lr ycegd z` eycwiy
z dxn`ydxez dxac oxd`e dynle ,'mze` e`xwz xy`' dxe

,ozenk oignen jkl oikixvy rnynïéëéøö íéøãð úLøt ïéàåzia §¥¨¨©§¨¦§¦¦
oic,äçîeî`l`ïéc úéa eléôàlyúBèBéãäz` xizdl mie`x §¤£¦¥¦¤§

,dey dxifbd z` miyxec mpi`y i`ny zia ecnl o`kne ,xcpd
.zeheicda icy
,`xnbd dywníéøãð úLøôa àäål` dWn xAcie''úBhnä éLàø §¨§¨¨©§¨¦©§©¥Ÿ¤¤¨¥©©

,áéúkmixcp zxzd miiwziy ie`x mdici lr wxy rnyne §¦
.dyxta my zx`eand

,`xnbd zvxznàîéúéàå ,àcñç áø øîàmya ok mixne` yie - ¨©©¦§¨§¦¥¨
ãéçéa ,ïðçBé éaøäçîeîleki dgnen wxy dxeza rnyny dn - ©¦¨¨§¨¦§¤

xizdl dvexyk `weec epiidc xnel jixv jgxk lr ,xizdl
epcnly enke ,zeheicda elit` ic dylya ok oi`y dn ,cigia

.zecrend zyxtay herindn
:drinyd mei lk jyna hwinl zpn lr dwizy oic

mei jyn lk extd `le ewzyy lra e` a`y ,`id dkldd
dwizy ipin drax`y `l` .xtdl mileki mpi` aey ,mzriny
.xcpd z` miiwl eala oiekn `ede ,miiwl zpn lr wzey .` .md

d ala dnwd ixdy ,cin xcpd miiwzn df ote`a.a .dnwd `i
lr wzey .b .erny mei xeariyk xcpd miiwziy zpn lr wzey
ezrcay xeaqzy ,ezy` z` hipwdl ick xnelk ,hwinl zpn
.c .okn xg`l dl xtdl ezrca zn`a la` ,xcpd z` miiwl
epiptly `ibeqd .hwinl `le miiwl `l oiekzn epi`e ,mzq wzeyd
xg`l xtdl leki `ed m`d ,hwinl zpn lr dwizy oica dpc

.ef dwizy
àðéðç éaø øîàè÷éîì úðî ìò ÷úBMä ,zaygp ef dwizy oi` ¨©©¦£¦¨©¥©§©§¥©

ok lre ,onf xg`l dl xtdl ezrcay meyn ,erny mei zwizyl
`edíéîé äøNò ãòå ïàkî eléôà øôî.ef dwizy xg`ly ¥¥£¦¦¨§©£¨¨¨¦

àáø áéúî,`ziixad ixacn `pipg iax zxnin lreøîà éúîéà ¥¦¨¨¥¨©¨§
m`y dqxe`nd dxrpa,áàì úeLø äð÷Bøúð ìòaä úî`ed ixde ¥©©©¦§§¨§¨¨

`l` df oi` ,lrad ly ewlg z` mb xtinìòaä òîL àlL ïîæa¦§©¤Ÿ¨©©©©
,zny mcew xcpd z`òîML Bàlrad eze`÷úLå,meia ea zne ¤¨©§¨©

òîML Bàlradìáà .íBia Ba úîe øôäåm`òîLlrad,íéi÷å ¤¨©§¥¥¥©£¨¨©§¦¥
,åéøçà ìL íBia úîe ÷úLå òîML Bàaeyïéàa`døôäì ìBëéz` ¤¨©§¨©¥©¤©£¨¥¨§¨¥

.erny mei lk lrad zwizy zngn ,lrad zzin xg`l xcpd
,`ax giken,åàì éàîly meia zne wzye rny' `ziixaa xen`d ©¨

s` xaecn 'eixg`è÷éîì úðî ìò ÷úBLa,'wzye rny' ixdy §¥©§¨§¥©
xtdl leki a`d oi` df lk mre ,llka dwizy ipin lky rnyn
hwinl zpn lr dwizy s` ik ,epl ixd .lrad ly ef dwizy xg`l

.erny mei zwizyl zaygp
,`xnbd dgecàì`l` ,`ziixad zxacn efk dwizyaìò ÷úBLa Ÿ§¥©

.íéi÷ì úðî,ezwizya xcpd z` miwdl `id ezpeek ,xnelk §¨§©¥
oldl x`eank ,dnwd `id ala dnwde.(.hr)

,`xnbd dywn,éëä éàwzye rny ly dxwndeðééäeze` `ed - ¦¨¦©§
`ziixad dzpyy dxwn.'íéi÷å òîL Bà'dltk recn ok m`e ¨©§¦¥

,'wzye rny' mbe 'miiwe rny' mb dxikfde ,dixac z` `ziixad
.md jd epiid `ld

:xg` ote`a `ziixaa dxen`d dwizyd z` dcinrn `xnbd
,`xnbd zvxznàlàxen`d`tiqameia zne wzye rnyy e`' ¤¨

xaecn 'eixg` lyíúñ ÷úBLa,melkl ezwizya oiekzd `ly - §¥§¨
,`ziixad jka drinyde .hwinl zpn lr `le miiwl zpn lr `l
epi` mewn lkn ,ezwizya xcpd miiwziy eala xnb `ly elit`y

.okn xg`l xtdl leki
àcñç áø áéúî,`ziixad ixacn `pipg iax zxnin lryiøîBç ¥¦©¦§¨¤

[swezÎ]í÷äa[dnwdaÎ]xzeiøôäaî,[dxtdan]øôäáeepyi §¨¥¦§¨¥§¨¥
xnegxzei.í÷äaî¦§¨¥

:dixac z` `ziixad zyxtn
,í÷äa øîBç¤§¨¥
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  אגרות קודש 
 ב"ה,  ב' טבת, תשי"ד

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

...בנוגע לשאלתו בענין הבנין לישיבה אם להסתפק לזמן הראשון בבנין פחות או להשתדל 
מו"ח  מכ"ק  כ"פ  ששמענו  מוהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  פתגם  ידוע  הנה  ומהודר,  גדול  בנין  ברכישת 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער גייט מען אריבער און 
איך זאג אז מען דארף לכתחלה גיין אריבער, און אויך האבען מיר געהערט א הרואה שני', אז ווי 
מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, ומובטחני שאם רק ישתדלו בזה באופן המתאים בודאי 

תהי' הצלחה גם בזה.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל שבמילא תומשך הצלחה מרובה בענינים הפרטים שלו וכל ב"ב 
שיחיו.
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xcde"ויב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc mixcp(iying meil)

Lixdä÷éúMäerny meiaúîéi÷î,xcpd z`ez`f znerlïéà ¤©§¦¨§©¤¤¥
dúìháî ä÷éúL,dxtd lr dnwd dticr xac cerae .xcpd z` §¦¨§©¤¤

m`yíéi÷xcpd z`íéi÷ ,Baìa.xcpdm` eli`eøôäxcpd z` ¦¥§¦©¨¥¥
øôeî Bðéà ,Baìa,.dta `l` dxtd oi`y §¦¥¨

dxikfn `id ixd ,dxtde dnwd ipic `ziixad dxikfdy dn ab`
:dnwdn dxtd e` dxtdn dnwd dxeng oi` eae ,odizya deyd oic

y xg`líéi÷aey,øôäì ìBëé ïéàdyi`' xn`py meyn,'epniwi ¦¥¥¨§¨¥
y xg`l oke .miiewn eniiwy oeikøôäaeyïéà,íéi÷ì ìBëéoeik ¥¥¥¨§©¥

.xcpd lha xaky
,eziiyew z` `cqg ax wiqnî ä÷éúMäL' ,éðz÷,åàì éàî .'úîéi÷ ¨¨¥¤©§¦¨§©¤¤©¨

è÷éîì úðî ìò ÷úBLa`pipg iax ixack `le ,mixen` mixacd §¥©§¨§¥©
leki `ed ixde ,xcpd z` zniiwn dpi` hwinl zpn lr dwizyy

,`xnbd dgec .dixg`l s` xtdlàìzxacn efk dwizya Ÿ
`l` ,`ziixad.íéi÷ì úðî ìò ÷úBLamiwdl `id ezpeek ,xnelk §¥©§¨§©¥

.lirl x`eank ,dnwd `id ala dnwde ,ezwizya xcpd z` cin
,`xnbd dywnzniiwn dwizydy `xnegd ,ok m`eðééä`id - ©§

`ziixad dzpyy `xneg dze`,'íéi÷ ,Baìa íéi÷'mpigly `vnpe ¦¥§¦©¨
.dixac z` `ziixad dltk

:xg` ote`a `ziixaa dxen`d dwizyd z` dcinrn `xnbd
,`xnbd zvxznàlàdwizydy' dxne`a `ziixad zpeek ¤¨

`id 'zniiwn÷úBLaíúñ`l ,melkl ezwizya oiekzd `ly - §¥§¨
.hwinl zpn lr `le miiwl zpn lr

,hwinl zpn lr dwizyay oecipd rvn`a `xnbd dwiqtn
:l"pd `ziixad ly `yixa xen`d z` zyxtne

,`xnbd zl`eyïçkLà[epivnÎ],øôäaî í÷äa øîBçoiprl ©§§¨¤§¨¥¦§¨¥
j` .xen`k ,ala dnwd oiprle dwizyxnegàðî ,í÷äaî øôäa§¨¥¦§¨¥§¨

ïì,`xnbd daiyn .df xneg edn -,ïðçBé éaø øîàly xnegd ¨¨©©¦¨¨
ed dnwd lr dxtdy ,jka `í÷ää ìò ïéìàLða`d eniwd m` - ¦§¨¦©¤¨¥

mkg lv` dnwdd lr l`ydl md mileki ,xcpd z` lrad e`
.dl mixtne mixfeg md dl`yd xg`le ,dxwerlee,z`f znerl

øôää ìò ïéìàLð ïéàlr l`ydl mileki mpi` ,dl extd m` - ¥¦§¨¦©¤¨¥
.enewnl xcpd z` xifgdle dxtdd

hwinl zpn lr dwizyy xaeqd `pipg iax ixacl `xnbd zxfeg
:eilr dywne ,dwizyl zaygp dpi`

àðäk áø áéúî,d`ad `ziixad ixacn `pipg iax lrxn`py dn ¥¦©©£¨
(eh l xacna)dLéà dì Léøçé Løçä íàå'lM z` miwde mFi l` mFIn §¦©£¥©£¦¨¦¨¦¤§¥¦¤¨

dixcp.øaãî áeúkä è÷éîì úðî ìò ÷úBLa ,'Bâå 'zyxtn §¨¤¨§§¥©§©§¥©©¨§©¥
,zl`eye dixac z` `ziixad,è÷éîì úðî ìò ÷úBLa øîBà äzà©¨¥§¥©§¨§¥©

Bðéà Bàxacn weqtd oi` ile` -íéi÷ì úðî ìò ÷úBLa àlà- ¥¤¨§¥©§©§©¥
daiyn .erny mei xeariy xg`l xcpd miiwziy ezrcay

,`ziixadøîBà àeäLk,xen`d weqtd ly eteqamiwd'mz`ék §¤¥¥¦Ÿ¨¦
dì LéøçämFiA'FrnWéøä ,yíéi÷ì úðî ìò ÷úBLaáeúkäipyd ¤¡¦¨§¨§£¥§¥©§¨§©¥©¨

xakäî àä .øaãî[ote` dfi`a ok m`Î]íéi÷î éðàxn`py dn z` §©¥¨¨£¦§©¥
weqtd ly ezligza,'dLéà dì Léøçé Løçä íà'gxkda ¦©£¥©£¦¨¦¨

yáeúkä è÷éîì úðî ìò ÷úBLadfd.øaãîixaca yxetn ixd §¥©§¨§¥©©¨§©¥
dpi` hwinl zpn lr dwizyy xaeqd `pipg iaxk `ly `ziixad

ok` ,`xnbd dwiqn .xcpd z` zniiwnàzáeéz`pipg iax lr `id §§¨
.dxen`d `ziixadn

oipra miweqtd zelitkn `ziixad zii`x lr dpc `xnbd
:xcpd z` zniiwn hwinl zpn lr dwizy s`y ,dwizyd

,`xnbd dywníé÷Bìåzewizyd izy z` [cinrdl yi `ldÎ] §¦
,weqta zexkfendàä[zg`d z`Î],íéi÷ì úðî ìò ÷úBLaeàä ¨§¥©§¨§©¥¨

[dipyd z`eÎ],íúñ ÷úBLazpn lr `l mbe ,hwinl zpn lr `ly §¥§¨
.miiwl

,`xnbd zvxznéáéúk éøéúé éàø÷eazkp miweqt ipyn xzei - §¨¥§¥¥§¦¥
yixgd ike' ,zewizy izy el` ixd 'yixgi yxgd m`' .dwizya
dwizy ipin yly cbpk ode .ziyilyd dwizyd `id 'dl
.b .mzqa wzey .a .miiwl zpn lr wzey .` ,xcpd z` miniiwnd

.hwinl zpn lr wzey

àáø áéúîlirl dpyna epipy ,`pipg iax ixac lr(:er),äøãð ¥¦¨¨¨§¨
zayaäëLç íò,dkiygl jenqa mei ceran -àlL ãò dì øôî ¦£¥¨¥¥¨©¤Ÿ
äëLç.dlild mcew -,zaya mixcp zxtd minkg exq` `le ¨§¨

.xgnl oizndl leki epi`y meynLixd,äëLçå øôä àì íàxak ¤¦Ÿ¥¥§¨§¨
aeye ,erny mei xarøôäì ìBëé Bðéà.zay i`vena ¥¨§¨¥

,`pipg iax ixacl ,eziiyew z` `ax wiqnéànàzxtd exq` `l ©©
xtdl lkei oiicr ,minkg dexq`i m` s` `ld ,zaya mixcp
zekf z` ciqtn epi` erny meia wzyy s`e .zay i`vena

,ezxtdeéåäìef dwizy [`dzyÎ],è÷éîì úðî ìò ÷úBLklkeie ¤¡¥§¥©§¨§¥©
,'hwinl zpn lr'a enk `id ef dwizy ixdy .zayd xg` xtdl
xeqi` zngn `l` wzey epi`e ,xcpd z` seqal xtdl ezrcay

ok` ,`xnbd dwiqn .zayàzáeézixacn `pipg iax lr `id §§¨
.xcpd miiwzn dwizy lk ici lry dpnn gkene ,dxen`d dpynd

éMà áø áéúîoldl dpyna epipy ,`pipg iax ixac lr(.ft)m` , ¥¦©©¦
,lrad xne`,'ïéøéôî LiL òãBé éðéà ìáà íéøãð LiL éðà òãBé'¥©£¦¤¥§¨¦£¨¥¦¥©¤¥§¥¦

la` ,xenb xcp oic el yiy xcpd z` izriny meia izrci ,xnelk
,dxtd zekf lral yiy izrci `løôémei eze`a dxcp z` dl ¨¥

oixitn yiy el rcep `ly onf lky meyn ,dxtd oicn el rceeiy
.ezriny meil aygp epi`

,xn` m`e,'øãð äfL òãBé éðéà ìáà ,ïéøéôî LiL éðà òãBé',xnelk ¥©£¦¤¥§¥¦£¨¥¦¥©¤¤¤¤
zvwna dxtd zekf lral yiy xcpd z` izriny meia izrci

,dxtd xa `ed df xcpy izrci `l la` ,mixcp,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥
aeye ,erny mei z` ciqtdøôé àìrci `edy xg`ny .zxgnl Ÿ¨¥

rci `ly elit`e ,drinyd meil df mei aygp ,dxtd oic yiy
.dxtd df xcpl yiy,íéøîBà íéîëçåxcpy rcei epi`y onf lk ©£¨¦§¦

ok lre ,erny meil aygp epi` dxtd xa `ed dføôérceeiy meia ¨¥
.df xcp xtdl eciay el
iiyew z` iy` ax wiqnwzey `ed m`y `pipg iax ixack m`e ,ez

oicd `ed ,erny mei zwizy ef oi` xcpd miiwziy zrc lr `ly
rci `l dligza m` ,xtdl lekiy el rcepy xg`l xtdl el yiy

.dxtd xa `ed df xcpyéànàåmei xg`l exitn epi` xi`n iaxl §©©
,erny`ldéåäéì[zeidl el yiÎ]è÷éîì úðî ìò ÷úBLk.dwiqn ¤¡¥§¥©§¨§¥©

ok` ,`xnbdàzáeéz.`pipg iax ixac lr `id §§¨

äñøåàîä äøòð êìò ïøãä

íéøãð åìàå ¯ øùò ãçà ÷øô
ixcp z` xtdl lral zeyx dpzp dxezdy ,x`azp mcewd wxta
mixcpa wx `l` ,mixcpd ibeq lka xn`p `l df oic ,mpn` .ezy`
.dpial epia dai`l minxebd mixcpa e` ,ytp iepirl dl minxebd
iepir mda yiy meyn xtdl ozip mixcp el` ,x`azi df wxtae

.dfa mipic ihxt x`ye ,dpial epiay mixac meyn el`e ,ytp

äðùî
elàåd odíéøãðàeäL,[lradÎ]øôîdpynd zyxtne .ezy`l §¥§¨¦¤¥¥

xcp xy`k wx xtdl lekiyon d`pd d,Lôð éepò ïäa LiL ,íéøác§¨¦¤¥¨¤¦¤¤
lk dnvr lr zxqe`yk oebk ,ytp iepir mzripna yiy ,xnelk

.dfa `veike ,mleray zexit
:ytp iepir ixcp md el` zwelgn dpynd d`ian

dvigx z`pd ilr xq`z' zxne`d dy`y ,`id minkg zrc
,mlerlõçøà íà,'meidåokíày draypõçøà àì,iepir dl yi ¦¤§©§¦Ÿ¤§©

df xcp xtdl lrad i`yx ok lre ,uegxl dleki dpi`y jka ytp
dreay e`.ef

,mipira legk zpizp epiidÎ] heyiw z`pd ilr xq`z dxn` m` oke
,mlerl [xriyd oewiz e`èM÷úà íà,meidåokíàdraypyàì ¦¤§©¥§¦Ÿ

,èM÷úàlrad i`yxe ,heyiwd zripna ytp iepir dl yi dfa mb ¤§©¥
.xtdl

:wlegd zrc
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miwxt dyelya` cenr hr sc ± iriax wxtmixcp

.øôåî åðéà åáìá øôä íéé÷ åáìá íéé÷epiide

.xtdan mwda xneg.øôäì ìåëé åðéà íéé÷
.eznwd lr mkgl l`yp k"``ìåëé åðéà øôä

.íéé÷ì.'eke zniiwn dwizydy zdin ipzw

.í÷ää ìò ïéìàùðdxrpl dl miiw m`y

l`ype ipyd jlde ,dlra e` dia` dqxe`nd

miiwy df jld k"g`e ,ef ly dxcp lr el

.eznwd lr l`ype.øôää ìò ïéìàùð ïéàåm`

mkgl l`ype exiag jlde ,odn cg` dl xtd

lr oil`yp oi`y itl ,dl`y df oi` - ewlg lr

xteny df oebk ,xcp epi`y xcpied - zvwna

.xcp oi`e xcp.øîåà àåäùëik" epnid dlrnl

.'eke wzeya ied "dl yixgd.è÷éîì î"ò ÷úåùá
" `xw `edda aizkemiwde- "dixcp lk z`

.xtdl leki epi` aeyc.éáéúë éøéúé éàø÷
n"y ,minrt dnk "yixgi yxgd" aizkcn

iaizk i`xw :`"r .xtn epi` hwinl n"r wzeya

b ixd - "yixgd ik"e "yixgi yxgd"cg ;'

,hwinl n"r cge ,miiwl n"r wzeya.mzqa cge

.øãð ùéù éðà òãåédxcpy ezy`a rnyy ixd

yiy ip` rcei :okn xg`l xn`e ,dl xtd `le

.dxcpy dna dxeq` zxcep dy`y ,xcpìáà
.ïéøéôî ùéù òãåé éðéàdpwza xyt`c`l jkl ,

izxtd.dl.øôéyiy rci ded `lc oeikc

`ly ink dyrp ?carinl l"d i`n ,oixitn

.rny.øãð äæù òãåé éðéà ìáàjixve ,aeyg

.elhal.øôé àì øîåà î"ødxcpc rcic oeikc

,inc `nlra drinyk - oixitn yieirai`edil

.`xwirn xtnl.åéùëò øôé à"ëçå`lc oeikc

rnyy ink ,dxtd jixv xcp i`dc dlgzn rci

.dlgzkl `le ,inc eiykr

äñøåàîä äøòð êIò ïøãä

åìàå.ùôð éåðò ïäá ùéù íéøáã øôî àåäù íéøãð
epniwi dyi` ytp zeprl" aizkck

) "epxti dyi`el 'acna(
øîà
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ä÷éúùäù.zniiwndriny mei lk wzyy lk.íéé÷.miiw ealaeiztya `ivedl jixv oi`y.øôä.eiztya `iveiy cr xten epi` ealameic dwizyn dl opitlic ipira d`xpe

`edd lk `pngx dil aidic `l` ,ibq - eniiwl ealay lk ,`nl` .xcp ly eneiwa dvex `edy dizrc` ilb - xtd `le driny mei xary oeikc meyn - i`n `nrhc .zniiwn `idy erny

eala miiwy lkc ,dpine .opilf` cegla dizrc xzac oeik ,dl xtn ikd xza `nlcc ,miiwl dvex `diy icin gken `l `yny `axrc crc meyn ,dxtdl `nei-dil dedc ,xzl`l miiw

xtd oi` eala xtd `kd opixn` ike .driny mei xar eli`k-ikd dl xn`c `kid la` ,"ilk` ilh" dl xn` `lc `weec-) lirl `paizkcke ,ibq:cr sc(.íéé÷oi` xtd xtdl leki oi`

.miiwl lekidnwd `xing `l `zlin `dl

xneg meyn e`le .dnwdn dxtd `le dxtdn

dxtde dnwd ipic opirny`c oeik `l` ,edpihwp

ediicda inp `d ipn -.éàîlr wzeya e`l

.hwinl zpnlk ,zniiwn dwizydy ipzw d"t`e

driny mei xary.àì.miiwl zpn lr wzeya

dzrn miiewn xcpd `diy.øîåç.olpn xtda

eze` edip i`n `l` ira `l `dc ,olpn `wec e`l

dxtd ly xneg.ïéìàùð.mwdd lrm`y

eilr l`yil leki miwdlekie ,driny mei eze`a

meia ea xtdl.ïéàåoil`yp.xtdd lrm`y

dxtdd dze` lhal l`yil leki epi` aey xtd.

àåäùë.xne`n"r wzeya ixd dl yixgd ik
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miwxtויד dyelyaa cenr hr sc ± iriax wxtmixcp
.'åëå éñåé éáø øîà`lye xya lke` `ly mpew" oebk `l` ytp iepr oi`c yxtn `xnbae

oi`y mixac opaxle .iqei iaxl ,"xicnd" wxta zeaezk zkqna opiqxbcke ,"oii dzy`

.dpial epiay mixac epiidc ,dxrwa enr lek`l `ly dxcpy oebk - ytp iepr oda

.lra oxitn j`id yxtn `xnba.éìò åæ äðéãî úåøéô:`iig iaxc `ziixaa yxetn .mpewa

wlg el oi` ytp iepr edf - oda wlg el yi m`

dpicnn dl `iaie ,ytp iepr el` oi` - oda

.zxg`.åúñðøô äúéä àì íàå`l` lra ly

df ixd - zepefn el dlrn dfd ipeepgdy ,epnid

.ytp iepr epiidc ,iqei 'x ixac ,xti'îâ
iepr eda yxtnwe ,xtny mixcp el`e :ipzwcn

epiay mixac oebk ,ytp iepr oi`yc llkn - ytp

.xtin epi` - dpial.àéðúäåyi` oia" :ixtqa

m` ?l"z dn ,"dixerpa ezal a` oia ezy`l

xn`p xak ixd - ytp iepr oda yiy mixcpl

mixcpa xtn lrady cnln `l` ,"ytp zeprl"

.dpial epiay.éøîàytp iepr ixcp oia :ipde ipd

.xtn - dpial epiay oiaùôð éåðò éøãð åäéî
.íìåòì øôîxg`l elit`,eizgzn `vzy

mixcp el` :'ipzn w"de .onl`zz e` yxbzzy

.mlerl xtn `edy.ïîìàúú åà äì ùøâî éë
.dizeyxn `wtpc.äìò ìééçepiay mixcpa

`wc `ed cenlzd .'ek oda yi la` ,dpial

.`zlinl hiytïéàù íéøáã úøîà úéöî éîå
.ïðúäå äìò éìééçã äì ùøâî éë ùôð éåðò ïäá
ip`y dn lk - "jitl dyer ip`y mpew" :'ipzna

.oaxwk ilr `di jit z`pdl dyerïá ïðçåé 'ø
.åì äøåñà àäúå äðùøâé àîùã øôé øîåà éøåð
dpi`c ,melk dixaca oi` `zyd dxcpy dnac

.dpnn minkg el epwzy dn eilr xeq`l 'leki

dxeq` `dze ,xcpd lg cin - dpyxbi m` la`

epiide .epnn d`pd zxcen `idy ,el xefgl

.xti :ixep oa opgei x"`we ,dpial epiay mixac

liig `l ez - dl yxbn xcde xtn ikc ,`nl`

!xcp dlr.ïéìäå ïéìä éøîàytp iepr oda yi oia

,mlerl dxtd edl `ied - ytp iepr oda oi` oiae

ytp iepr ixcpc `l` .yxbzzy xg`l 'it`

oia ,mixg`l oia envrl oia ,mlerl oixten

.mixg`l `ypz oia dpxifgie dpyxbiåîöòì
øôî.- mixg`l zqip la` ,dpxifgie dpyxbiyk

."ugx` m`" dxn`c ipzw ikid :opaxc `ail` xcdn `we .dlr iliigäøîàã àîéìéà
.äøôä éì äîì 'åëå úåøéô íðå÷`ilz `l` ,mzq "ilr zexit mpew" dxn` `lc oeikc

xqzz `le ugxz `lc ,ytp iepr ied `lc xyt` `de ?xtn ivn i`n` ,d`pda dxcp

.ytp iepr ied dnvr dvigxc l"q `l `zyde !zexita.ãåòå`da ,b"dk dxn`wc i`

!od ytp iepr ixcp i`ce `de ?llk ytp iepr ixcp el` oi` iqei 'x `nil
àìà
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øîà.ytp iepr ixcp el` oi` iqei iax,oiied `lc `ed ytp iepr ixcp iqei 'xlc 'nba yxtn

oiied - dpial epiay mixac la`.åìàå.ytp iepr ixcp odiqei iaxc dizlinc `pwqn`id.

àéáédl.zxg` dpicnnytp iepr df oi` - zxg` dpicn zexitn lek`l zxzenc oeikc.

íàå.epnn `l` ezqpxt dzid `l,etiwn `diy xg` `vni `le ,etiwn df ipeepgy

- dprzn `id z`vnpe zern el oi`y minrte

dxcpa inp iqei 'xlc `xazqne .xti jkld

drxb `lc ,xti - da dxc `idy dpicn zexitn

dl `iai ipzw ike .etiwnd ipeepgn dzpicn

dzpicn zexitn dxcp `lya - zxg` dpicnn.

éøáã.iqei iaxoeik ,il dnl yxtn `xnba

"iqei 'x xn`" `pz dizlin yixac.'îâyxbn ik

.iliig dld`ype xfgy t"r` ,eda `xqzne.

ïðúäå.xti xne` ixep oa opgei iaxoizipzn

dyer ip`y mpew" :`yix ipzwe ,`wxt i`da `id

"jit lr-,dil `caryn `dc ,xtdl jixv epi`

epriwti `ly lrac diceariyl opax denl`e

xti `l m`y ,xti :xne` ixep oa opgei 'x .mpew

el xefgl dxeq` `dze ,'pyxbiyk xcpd legi

dl xtn ik `nl` .xti d"yne ,dpnn dpdi `ny

b"r`e ,dxcp liig `l oiyexib xza 'it` ,`xwirn

`ed dpial epiay mixacn dici dyrnc.ïéá
.envrldie`x `idy oia ,dilic dxtd `ipdn

xtn ly envrl.ïéá.mixg`ldyxb elit`

xg`l z`ype.ìáà`l` ytp iepr mda oi`

.xtn epi` 'ixg`l xtn envrl dpial epiay 'ixac

,dilic dxtd dl dlha xg`l z`ypy oeikc

xtn `edy mixcp el`e :ipzw ikde .dxcp liige

- `nzq xtn ipzc oeikc ,mixg`l oia envrl oia

rnyn zinler dxtd.éëéä.dxn`woeylc

"m`" jiiy `l mpew.àîéìéàmpew dxn`c

`l dxtd dl dnl ugx` m` ilr mler zexit

r mler zexit oexqzil `le ugxz.dlipz `lcnc

dvigxa `nl` - dnvr dvigxa dxcpy oebk

?dxtd dl dnl - iepr `kilc oeike ,iepr `kil

'ixn`e ,dxtd dl dnlc `pyil i`d opixn`cne

- dlr mler zexit oexqzil `le ugxz `l inp

dlr ixqzn `l - dvgx `lc zni` lkc rnyn

:wcinl `ki`e .ugxz `ny opiyiig `le ,zexit

) "oixzen el`e" wxt lirl dcedi ax xn` `dcsc

:ci"xgnl oyi` m` meid dpiya ipir mpew" :(-,xgnl oyii `ny opiyiig ,meid oyii l`

`iyew e`l !ixita `zydn xqzze ,dvgx `nlc yginl ol zi` p"de .xdcfn `l di`pzac

"ugx` m` meidn ilr mler zexit mpew" `icda dxn` i`c ,`id-dzlzy oeik la` ,p"d

"m`"a dxcp-d`pz lr xearzy xg`l `l` dxcp legzy rnyna oi`.ãåòå`nil `da

.dlr mler zexit exqz`e dvgx `nlc ytp iepr ixcp el` oi` iqei iaxiqei 'xc `pic e`l

`pzl opiyw` `kti` `dc ,dvgx `nlc xti `l i`n` iqei iaxl iywp ikidc ,dil `iyw `w

el` oi` :xn`wc ,dil `iyw `pyil `l` .dlr mler zexit oexqzl `le ugxz `l :`nw

da zi` `d dxcp xwir` ,dvgx `nlc dcenwc oeikc ,`iyw i`ce `de .ytp iepr ixcp el` oi` ikd 'it`c xn`wc `l` ,dvgx `nlc w"z yiigc i`n` bilt `lc rnync ,ytp iepr ixcp

ytp iepr ixcp meyn xtdl leki oi` :xninl ol ded - dvgx `nlc dil dcen `lc `zi` m`e ,ytp iepir!
`l`e
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:éñBé éaø øîàéøãð ïä eJàå .Lôð éepò éøãð eJà ïéà ¨©©¦¥¥¥¦§¥¦¤¤§¥¥¦§¥
"éIò íIBòä úBøét íðB÷" äøîà :Lôð éepò¯éøä ¦¤¤¨§¨¨¥¨¨¨©£¥

"éIò Bæ äðéãî úBøét" .øôäI IBëé äæ¯dI àéáé ¤¨§¨¥¥§¦¨¨©¨¦¨
"éIò äæ éðååðç úBøét" .úøçà äðéãnî¯IBëé Bðéà ¦§¦¨©¤¤¥¤§¨¦¤¨©¥¨

epnî àJà Búñðøt äúéä àI íàå ,øôäI¯éøä §¨¥§¦Ÿ¨§¨©§¨¨¤¨¦¤£¥
.éñBé éaø éøác ,øôé äæ'îâàeä Lôð éepò éøãð ¤¨¥¦§¥©¦¥¦§¥¦¤¤

:àéðz àäå ?øôî Bðéà Lôð éepò ïäa ïéàL ,øôîc§¥¥¤¥¨¤¦¤¤¥¥¥§¨©§¨
"BzáI áà ïéa BzLàI Léà ïéa"¯IòaäL ãnIî ¥¦§¦§¥¨§¦§©¥¤©©©

.øôî ïéIäå ïéIä :éøîà !dðéáI BðéaL íéøãð øôî¥¥§¨¦¤¥§¥¨¨§¦¨¥§¨¥¥¥
Lôð éepò ,eäéî¯éepò ïäa ïéà Iáà .íIBòI øôî ¦¦¤¤¥¥§¨£¨¥¨¤¦

déúeçz dúéàãk ,Lôð¯Løâî ékî ,äøôä àéåä ¤¤¦§¦¨§¥¨§¨£¨¨¦¦§¨¥
ïäa ïéàL dðéáI BðéaL íéøáãa ,døãð dIò Iééç dÏ¨¥£¨¦§¨¦§¨¦¤¥§¥¨¤¥¨¤

Lôð éepò ïäa Lé Iáà .Lôð éepò¯déIò Iééç àI ¦¤¤£¨¥¨¤¦¤¤¨¨¥£¥
dI Løâî ék ,Lôð éepò ïäa ïéàL íéøáãe .døãð¦§¨§¨¦¤¥¨¤¦¤¤¦§¨¥¨
,øôé :øîBà éøeð ïa ïðçBé 'ø ,ïðz àäå ?dIò àIééç̈§¨£¨§¨§©¨¨¤¦¥¨¥
Løâî ék ,àîIà .BI äøeñà àäúe dpLøâé ànL¤¨§¨§¤¨§¥£¨©§¨¦§¨¥

àøwéòî dI øôîe dI¯ïéIä :éøîà !äøôä àéåä ¨¥¥¨¥¦¨¨¨§¨£¨¨¨§¦¨¥
Lôð éepò éøãð ,àJà .äøôä àéåä ïéIäå¯ïéa øôî §¨¥¨§¨£¨¨¤¨¦§¥¦¤¤¥¥¥

Lôð éepò ïäa ïéà ,íéøçàI ïéáe BîöòI¯BîöòI §©§¥©£¥¦¥¨¤¦¤¤§©§
å .øôî Bðéà íéøçàI ,øôîíéøãð eJà :éðú÷ éëä ¥¥©£¥¦¥¥¥§¨¦¨¨¥¥§¨¦

íéøçàI ïéáe BîöòI ïéa øôî àeäL¯LiL íéøãð ¤¥¥¥§©§¥©£¥¦§¨¦¤¥
àîéIéà ?øîà÷ éëéä ."õçøà íà" .Lôð éepò ïää¤¦¤¤¦¤§©¥¦¨¨©¦¥¨

"õçøà íà éIò íIBò úBøét íðB÷" äøîàc¯änI §¨§¨¨¥¨¨©¦¤§©¨¨
íIBò úBøét ïøñzéI àIå õçøz àI ?äøôä dÏ£¨¨Ÿ¦§©§Ÿ¦©§¨¥¨
éøãð eJà ïéà éñBé 'ø àîéI àäa :ãBòå !dIò eJà¥£¨§§¨¥¨¥¥¥¦§¥
!dIò íIBò úBøét eøqzéàå äöçø àîIc ?Lôð éepò¦¤¤¦§¨¨§¨§¦©§¥¨£¨
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מלבד  אשו  הקטנים,  נכדיר  עם  שלמדר  המלמדים  כל  את  ציררה  צדק"  ה"צמח 
לימרדים הוגילים, ילמדר עמהם פורש המלים )פורש הפשרט( של סדו התפילה. 

רפעם בחרדש היר באים אל ה"צמח צדק" להיבחן בזה
הירם ירם ח טבת



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

וטר

 הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ    215 

וטר

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

.Lôð éepò éøãð elà ïéà ,éñBé éaø øîàzripny ,`id iqei iax zrc ¨©©¦¥¥¥¦§¥¦¤¤
leki lrad oi` ok lre ,dy`l ytp iepir dpi` ,heyiw e` dvigx

.df mrhn xtdl
`ed dcen mixcp el`a ,x`ane iqei iax siqenelrad lekiy

:ytp iepir meyn xtdl
,Lôð éepò éøãð ïä elàåy dy`éìò íìBòä úBøét íðB÷ äøîà- §¥¥¦§¥¦¤¤¨§¨¨¥¨¨¨©

,oaxwk ilr mleray zexit lk exq`iìBëé äæ éøälrad,øôäì £¥¤¨§¨¥
yi zexit zlik` zripny oeikdxq` `l m` ,mle` .ytp iepir da

exq`i dxn` `l` ,mleray zexit lk dnvr lrBæ äðéãî úBøét¥§¦¨
,éìò`l` ,xtdl i`yx lrad oi`dì àéáézexit,úøçà äðéãnî ¨©¨¦¨¦§¦¨©¤¤

iepir ly xcp df oi` ,xg` mewnn zexitd `iadl ozipy oeikny
.ytp

exq`i dy`d dxn` m` oke,øôäì ìBëé Bðéà ,éìò äæ éðååðç úBøét¥¤§¨¦¤¨©¥¨§¨¥
dipwd zripna ytp iepir oi`e ,xg` ipeepg lv` zepwl ozipy oeik

.df ipeepgnBúñðøt äúéä àì íàå,lrad lyepnî àlàipeepgn - §¦Ÿ¨§¨©§¨¨¤¨¦¤
el xekniy xg` `vni `le dtwda el xken df ipeepg wxy ,df

,dtwda,øôé äæ éøäzirl ixdy`l m`e ,lrad icia zern oi` mi £¥¤¨¥
.ytp iepir df xcpa yiy `vnp ,df ipeepg lv` zepwl lkeiel` lk

mdéñBé éaø éøác. ¦§¥©¦¥

àøîâ
mixcp md ,ezy`l xtdl lrad i`yxy mixcpdy ,dpyna epipy

:`xnbd dywn jk lre .dy`l ytp iepir mda yiy
wxy rnyn dpynd ixacnøôîc àeä Lôð éepò éøãðj` ,lrad ¦§¥¦¤¤§¥¥

mixcp.øôî Bðéà ,Lôð éepò ïäa ïéàL,ok xnel okzi cvikeàäå ¤¥¨¤¦¤¤¥¥¥§¨
àéðziabl xn`py weqtd z` zyxecd ,`ziixaa epipy ixd - ©§¨

mixcp zxtd(fi l xacna),dWn z` 'd dEv xW` miTgd dN`' ,ïéa ¥¤©ª¦£¤¦¨¤Ÿ¤¥
,'Bzáì áà ïéa BzLàì Léàyi` oia' weqtd oeyln minkg eyxce ¦§¦§¥¨§¦

,'ezy`líéøãð øôî ìòaäL ãnìîmixaca mirbepddðéáì BðéaL, §©¥¤©©©¥¥§¨¦¤¥§¥¨
.dy`l ytp iepir mda oi` xy`k s`edyxit `l recn ,ok m`e

.dpial epiay mixcp s` xtdl lrad i`yxy dpynd
,`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa ex`ia -øôî ïéìäå ïéìäoia - ¨§¥¨¥§¨¥¥¥

epir ixcpi`yx ,dpial epiay mixacl mirbepd mixcp oiae ,ytp i
,xtdl lradeäéî.elld zextdd ipy oia oica welig yi ,mpn` - ¦

ea yiy meyn lrad xtiny xcpyLôð éepò,dy`líìBòì øôî- ¦¤¤¥¥§¨
.jk xg` ezy` z` yxbi m` s`e ,mlerl ezxtd dlgìáàmixcp £¨

yLôð éepò ïäa ïéàmeyn `l` mze` xtin lrad oi`y ,dy`l ¥¨¤¦¤¤
,mlerl dlg dxtdd oi` mda ,dpial epiay mixacl mirbep mdy

`l`äøôä àéåä déúBçz dúéàãkdliren eizgz `id xy`k - ¦§¦¨§¥©§¨£¨¨
la` ,ezxtddøãð dìò ìééç dì Løâî ékîlrad yxbn xy`k - ¦¦§¨¥¨¨¥£¨¦§¨

.dilr milge el` mixcp mixfege ,ezxtd dliha ,ezy` z`
Lôð éepò ïäa Lé ìáà ,Lôð éepò ïäa ïéàL dðéáì BðéaL íéøáãa)¦§¨¦¤¥§¥¨¤¥¨¤¦¤¤£¨¥¨¤¦¤¤

døãð déìò ìééç àì.(wx dpynd dhwp recn x`ean `linne Ÿ¨¥£¥¦§¨
oeik ,dpial epiay mixcp mb dhwp `le ,ytp iepir mda yiy mixcp
xtdl lrad lekiy mixcpd z` wx zepnl dpynd zpeeky

.ytp iepir mda yiy mixcp epiide ,mlerl
,df uexiz lr `xnbd dywnLôð éepò ïäa ïéàL íéøáãemd `l` §¨¦¤¥¨¤¦¤¤
,dpial epiay mixacl mirbepdìò àìééç dì Løâî ékxy`k cin - ¦§¨¥¨¨§¨£¨

,ok xnel okzi cvik ,dilr milge mixcpd mixfeg lrad dyxbn
ïðz àäåonwl dpyna epipy ixd -(.dt)z` dxq`y dy` iabl §¨§©

`idy xg`ny `nw `pz zrcy ,mpewa dlra lr dici dyrn
j` ,dxtdl jixv epi`e ,legl leki xcpd oi` el zcareynéaø©¦

øôé ,øîBà éøeð ïa ïðçBéleki xcpd oi` dzry s` ,df xcp lrad ¨¨¤¦¥¨¥
,legläpLøâé ànLzepdil eilr xq`ie ,dxcp legi f`e ,onf xg`l ¤¨§¨§¤¨

,dici dyrnnBì äøeñà àäúedy`l el dxifgdl dvxi m` - §¥£¨
.dici dyrnn dpdi `ny yeygl yiy oeik ,xacd eilr xq`i

ote`ay ,meid xak dxcp z` xtdl lral mivriin ep` ,df mrhne
dyrnn zepdil eilr xq`i `l ,okn xg`l dyxbi m` s` ,df

.dici
àîìà,ytp iepir mda oi`y mixcpa s`y ep` mi`ex -Løâî ék ©§¨¦§¨¥

äøôä àéåä àøwéòî dì øôîe dìdxcp z` lrad xtidy ote`a - ¨¥¥¨¥¦¨¨©§¨£¨¨
mixne` ep` oi`e ,dyxbny xg`l s` ezxtd dliren ,dligzkln
lr zxqe` `idy dfa ixdy .oiyexibd xg`l lge xcpd xfegy
mixac `l` df oi`e ,ytp iepir dl oi` dici dyrn z` lrad
dpynd oi` recn ,dnewnl dl`yd zxfeg ,ok m`e .dpial epiay
xtdl lrad i`yxy mixcpd llka dpial epiay mixcpd z` dpen

.ezy`l
zx`ane ,mcewd uexizd on `xnbd da zxfeg ,ef `iyew zngn
mirbepd mixcpl ,ytp iepir ixcp oia weligd z` xg` ote`a

:dpial epiay mixacl
éøîà,daiyid ipa ex`ia -äøôä àéåä ïéìäå ïéìäiepir ixcp oia - ¨§¥¨¥§¨¥©§¨£¨¨

,xtdl lrad i`yx ,dpial epiay mixac oiae ytpàlàlcadd ¤¨
,`ed mdipiayøôî Lôð éepò éøãðlradBîöòì ïéalk ,xnelk - ¦§¥¦¤¤¥¥¥§©§

s` e` ,eizgz dy`dyk e` epiide ,envr el zrbep ef dxtdy onf
xefgl `id dleki oiicre xg`l z`yip `ly onf lk ,dyxib m`

,eil`íéøçàì ïéáedpi` xaky ,xg` dp`yie dyxbi m` s` - ¥©£¥¦
j` .lge xfeg xcpd oi` mewn lkn ,oey`xd dlral aeyl dleki

y mixcp,Lôð éepò ïäa ïéàepiay mixacl mirbep mdy `l` ¥¨¤¦¤¤
y `ed oicd dfa ,dpialBîöòìlradøôîrbep xcpdy onf lk - §©§¥¥

dyxibyk e` ,eizgz `idy onf lk epiidc ,dxtd ezxtd envrl
j` ,xg`l z`yip `l oiicreøôî Bðéà íéøçàìdyxib m`y - ©£¥¦¥¥¥

.dilr lge xcpd xfege ezxtd dlha ,xg`l z`yipeéðz÷ éëäå- §¨¦¨¨¥
,dpynd zpeek `id efàeäL íéøãð elà,lrad -Bîöòì ïéa øôî ¥§¨¦¤¥¥¥§©§

íéøçàì ïéáewx ,mlerl dliha dxtdd oi`y -ïäa LiL íéøãð ¥©£¥¦§¨¦¤¥¨¤
,Lôð éepò,mixg`l `le envrl xtin dpial epiay mixcp la` ¦¤¤

.dpyna epnp `l jkle
dy`d dxn`yk ,minkg zrcly ,dpyna epipy,'õçøà íà'edf ¦¤§©

ytp iepir ea yiy xcp:
,`xnbd zxxane[äøîà÷] (øîà÷) éëéädy` dxq` xac dfi` - ¥¦¨¨§¨

rnyn `l` ,xcp oeyl epi` 'ugx` m`' oeyl ixdy .dnvr lr ef
dilr legi ugxz m`y i`pza ,mieqn xac dnvr lr dxq`y

.df xeqi`
õçøà íà éìò íìBò úBøét íðB÷ äøîàc àîéìéàxaecn m` - ¦¥¨§¨§¨¨¥¨¨©¦¤§©

m`y i`pza ,mlerd zexit lk z` dnvr lr dxq`y ote`a
,df xeqi` dilr legi ugxzïøñzéì àìå õçøz àì ,äøôä dì änì̈¨¨£¨¨Ÿ¦§©§Ÿ¦©§¨

dìò (åìà) íìBò úBøétixd ,df xcp xtdl lrad i`yx recn - ¥¨£¨
`vnpe ,dilr mlerd zexit exq`i `le uegxl `ly `id dleki
,ugxze d`pz lr xearzy cr ,ytp iepir o`k oi` dzr zrly

.mleray zexit lka xq`ize
lr dpyna wlgpy iqei iax ixac lr ,`xnbd dywn ztqep `iyew
epi`y eixacn rnyne ,'ytp iepir ixcp el` oi`' xn`e minkg
dilr legie ugxz `ny yygl mewn yiy minkg zrc lr wleg
.ytp iepir ea oi` xcpd legi m` s`y ,`id ezrcy `l` ,xcpd

:`xnbd dywn jk lre
ãBòå,dywLôð éepò éøãð elà ïéà éñBé éaø àîéì àäaokzi cvik - §§¨¥¨©¦¥¥¥¦§¥¦¤¤

,ytp iepir zexitd zripn ly df xcpa oi` iqei iax zrclyixd
yeygl mewn yidìò íìBò úBøét eøñzéàå äöçø àîìc`ny - ¦§¨¨£¨§¦©§¥¨£¨

dfa oi`y xnel okzi `le ,dilr mleray zexit lk exq`ie uegxz
.ytp iepir

minkg zrcly dwiqne ,`xnbd da zxfeg el` zeiyew zngne
dpynd ixac z` zx`an `linne ,ytp iepir da yi dvigx zripn
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xcde"וטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc mixcp(iyiy meil)

,àlàå,'ugx` m`' dpynd ixac z` x`al yiäøîàcdy`díðB÷ §¤¨§¨§¨¨
õçøà íà ,íìBòì éìò äöéçø úàðä`id dlekiy `vnpe .zg` mrt £¨©§¦¨¨©§¨¦¤§©

e .mlerl dvigxa xq`iz jli`e o`kn j` ,dzr uegxléëä íeMî¦¨¦
dì øôéî,dxcp z` cin dlraãéáòz éëéäcm` ,dyrz cvik - ¥¥¨§¥¦©£¦

,õçøz`linne ,i`pzd miiwzpdìò äöéçø úàðä àøñzî,mlerl ¦§©¦©§¨£¨©§¦¨£¨
m`eõçøz àìlka ,dilr xcpd legi `le ,i`pzd miiwzi `ly ick Ÿ¦§©

oiicr z`fàìeeéð dì úéàzripna ytp iepire xrv dl yi - ¦¨¦¨
,ok lre ,ytp iepir yi d`pza oiae dxcpa oiay ,`vnpe .dvigxd¦

.minkg zrc efe .xtdl lrad leki
,øáñ éñBé éaøå`l` ,ytp iepir df xcpa oi`y,äöçø àìc øLôà §©¦¥¨©¤§¨§Ÿ¨£¨

.ïðéLééç àì ìeeéðìe,dini lk dy`d ugxz `l m` s` ,ezrcly §¦Ÿ©§¦¨

.ytp iepir jka oi`
dvigx zripna m`d ,iqei iaxe minkg ewlgp ,ef `zniwe` itle

.`l e` ytp iepir da yi
,`xnbd dywnéëä éà,iqei iaxe opax ewlgp df ote`a ok` m` - ¦¨¦

rnyny ,'ytp iepir ixcp el` oi`' eixaca iqei iax hwp recn
,xtdl i`yx lrad oi` ytp iepir df xcpa oi`y oeikny ,eixacn

ytp iepir did `l i`pza m` s` ,ytp iepir df xcpa did m` j`
yi xcpa m` s` `l` ,ok xacd oi` ixde .xtdl i`yx lrad did
.xtdl i`yx lrad oi` ,ytp iepir ea oi` i`pzd m` ,ytp iepir

,ok m`eéëä éðúéìxnel dpynd lr did -äæ éàðz øîBà éñBé éaø ¦§¥¨¦©¦¥¥§©¤
Lôð éepò Ba ïéà,mrt ugxz `ly i`pza dxcp z` dzlzy oeiky ¥¦¤¤

oi` ok lr ,ytp iepir dvigx zripna oi` iqei iax zrcle ,zg`
zexit lkn d`pd zxcep dzid m` s`e ,xtdl i`yx lrad

.mleray
mzwelgna zxg` `zniwe` `xnbd dcinrn ,ef `iyew zngne

:epizpyna iqei iaxe opax ly
àlà,'ugx` m`' dpynd ixac zpeekäøîàcxq`z ,dy`dúàðä ¤¨§¨§¨£¨©

.íBiä õçøà íà ,íìBòì éìò äöéçøytp iepir yi ,minkg zrcle §¦¨¨©§¨¦¤§©©
iepir yi df ote`a mb ,`linne ,cg` mei ly dvigx zripna s`

.xtdl lrad i`yx ,ok lre ,d`pza oiae dxcpa oia ytp¦
ìeeéð déîL àì àîBé ãçc ìeeéð ,øáñ éñBé éaøåytp iepir oi`y - §©¦¥¨©¦§©¨Ÿ§¥¦

i`pza `l ytp iepir o`k oi`y ,`vnpe ,cg` mei dvigx zripna
.xtdl i`yx lrad oi` ok lre ,xcpa `le
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  אגרות קודש 

 ב"ה,  י"ט טבת, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

נצטערתי להשמועה מפטירת אביו הוו"ח אי"א נו"נ כו' ע"ה, תנצב"ה.

המקום ינחם אותו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

ויה"ר מהשי"ת אשר מכאן ולהבא לא ידע עוד מכל צער ועגמ"נ ח"ו ואך טוב ימצא תכה"י.

באשר אביו ע"ה הי' ממקושרי ליובאוויטש והתפלל בנוסח אר"י וכו' וידוע אשר קורת רוח 
היותר גדול לנפטרים ע"ה הוא כשעניניהם יש להם המשך גם אחריהם, ובפרט אשר ברא כרעא 
דאבוה, הרי מהנכון ביותר הי' אשר ימשיך ככל האפשרי בהנ"ל הן בהתפלה בנוסח אר"י ועאכו"כ 
בפעולות בכיוון הנ"ל שיגרום קורת רוח לנשמת הנפטר, והוא ע"ד מרז"ל מה זרעו בחיים אף הוא 
וקברו קברנייא  וחנטו חנטייא  זה הנה מבטלים אפילו מה שספדו ספדנייא  ידי  על  בחיים אשר 

)תענית ה, ע"ב(.

בברכה.

נ.ב.

בטח ידוע לו השו"ת דחילוף הנוסח אשר בתנאים ידועים יש להחליף לנוסח אר"י אבל 
קשה ביותר "המנהג" להחליף מנוסח אר"י לנוסח אחר, ומסומן לשו"ת מהרשד"ם או"ח סי' ל"ה, 
דברי חיים חלק ב' סי' ח' )ובו תשובות על מה שכתוב בשו"ת חת"ס חלק או"ח סי' ט"ו ט"ז(, שו"ת 
בית היוצר סי' ח' )המתרץ את דברי הדברי חיים מהשגות מהר"מ שיק או"ח סי' מ"ג(, שו"ת מנחת 

אלעזר חלק א' סי' י"א, שירי המנחה שם ח"ב ג', פרי השדה חלק ב.

miwxt dyelya` cenr t sc ± iriax wxtmixcp
.õçøà íà éìò äöéçø úàðä íðå÷ äøîàã àìàz`pd lk mlerl dl exq`iy ,zg` mrt

.dnvr dvigx s`e ,dvigx ikxv ody dkiqe qekxite legik oebk ,dvigxøôéî éëäàå
.'åë ãéáòú éëéäã.ytp iepr epiid dvigxc opax ixaqwc.øáñ é"øådvigx `la xyt`

.ytp iepr ixcp el` oi`c xn`w ikd`e ,opiyiig `l dvigxc leeiple.éëä éàli`ed

yiig `lc ,iqei iaxl dvigxa dxcp znwe`c

.ytp iepr `kilc ,dvigxc leeipl'ø éëä éðúéì
.ùôð éåðò åá ïéà äæ éàðú øîåà éñåélk `dc

zxaery i`pza .i`pz lr `l` epi` dfd xcpd

zeidl oipr meya xyt` i`c ,xcpd lr zxaer -

ied `le dl `ed leeipc (li`ed) ytp iepr ea

iepr oeyla dl aiqpw i`n`e ,iqei 'xl ytp iepr

llkn - "ytp iepr ixcp el` oi`" xn`wc ?ytp

`xcp i`da ytp iepr `ki` xaq iqei 'xc

.zvwna.àìàinp dvigx iqei iaxl mlerl

- opiwqr i`da `kdc oizipzne ,ytp iepr `ied

`nrh epiidc ,"meid ugx` m`" dxn`c oebk

iepr ixcp el` oi` :xn`c iqei iaxcdvgx `lc ,ytp iepr icil `iz` `lc xyt`c ,ytp

lk dvgx jli`e o`knc ,dineic leeip `l` `kile ,dlr dvigx z`pd `xqzin `le meid

leeip iqei 'xl xn`wc ,"df i`pz ipzil" iqei 'xl jxtinl `kil `zyde .`irac zni`

jixt `lc `nrh epiide .xcpd oeyla ipzw ikdle ,ytp iepr ixcp ied daexn onfl dvigx

iqei 'xc .dlr dvigx z`pd `xqzine meid dvgx `nlc :iqei 'xl lirl opikxtck `kd

yginl `ki`e ,mzq "ugx` m`" `l` dxn` `l mzdc meyn ,daexn leeipl yiig

eze`a dvgx `nlcl yginl `kil - `l eze "meid" dxn`c ,`kd la` .dvgx `nlcc

m` ilr mler zexit mpew" df uexiza ikd dxn`c inp dnwe`l xyt`c oicd `ede .meid

z`pda inp df miwen ,dvigx z`pda ixii`e `iddl dwayc meyn `l` ,"meid ugx`

.dvigx
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àìàå.ugx` m` mlerl ilr dvigx z`pd dxn`cdpey`x dvigx - ikd dxn`wc oeike

mlerl dvigxa `xqzn - jli`e dvigx `iddn la` ,dl `ixy.àì.leeip dl zi` ugxz

?m`a dxcp `ilzc `pz hwp i`n` ikd i` :`niz ike .ytp iepr `ki` dvigxac `zyd l"qc

dvigxc b"r`c ,`nw `pzl opirny` `zeaxc xninl `ki` !"ilr dvigx mpew" ipzil

`zydn xti ikd elit` - dl `ixy `ziinw.

éáøå`l leeiple dvgx `lc xyt` xaq iqei

.opiyiig`kil mlerl dvigxac iqei iaxl l"qc

i`ce rnync :dpei 'x axd dywde .ytp iepir

lrad oi`c l"qc ,ozp iaxk `lc `iz` oiibeqc

ibiltc opaxk `l` ,xcpd lg k"` `l` xtn

m` micedid on ip` dlehp"a oiwxit idliya

`"kge xti `l xn` ozp iaxc ,"ezynyni`c .xti

- ynyz ?ciarz ikid `nip inp mzd - ozp 'xk

eed - ynyz `l ,dlr yinyz z`pd `xqzn

`l` .`kd opixn`ck ,dpial epiay mixac edl

i`n ,oky oeike .ozp 'xk `lc `kdc oiibeq i`ce

opaxl `dc ?dlr mler zexit exqzil `le uegxz `l ,dxtd dl dnl :oiibeq yixa dywnw

ik ,edin `l` .l"q opaxk oizipznc `pzc ,inp ikd oi`c :l"ie !xcpd lg `ly t"r` xtn

`xdcfn ik 'it` lvpdl dl xyt` i`y `kid n"d - xcpd lg `ly t"r` xtnc opax ixn`

,"ezynyn m` micedid on ip` dlehp" oebk ,dpial epiay mixacn e` ytp ieprn d`pza

dieyr `idy xaca d`pz dzlzy oebk ,inp i` .dpial epiay mixacn lvpil dleki dpi`y

dl `gixhc "jia` t"r e` `a` it lr ip` dyer m` jl zipdp ip`y" oebk ,eilr xearl

ytp ieprn `l epi`y xaca dxcp dzlzy `kid la` .mdit lr zeyrl `ly xdfdl `zlin

oiibeq yixa c"qwc dvigxk ,ea cenrl dl xyt`y xac `ede ,dpial epiay mixacn `le

) onwl `ipz `dc :`iyw i`e .xti `l opaxl 'it` `peeb i`d ika - iepr da zilc.htzy` (

`ly t"r` xtin lrac l"qc meyn ,xti xne` r"x "yxbz`ykl dxifp ipixd" dxn`y yi`

epiay mixac meyn inp da zile ,ytp iepr xrv `l dl zil izk` mzd `d ?i`n`e ,xcpd lg

ytp iepr da zil dvigxc oiibeq yixa c"qwc i`n metl ,dvigxa dxcp `ilzc `kid la` .dlra dl yxbn `nlcc ,ytp ieprn lvpdl i`w dcica e`l mzdc ,`id `iyew e`l !dpial-

i`w dcica.éà.ytp iepr meyn ea oi` df i`pz xne` iqei 'x ikd ipzil ikdla` ,xti `l ytp iepr xcpd oi`y meync rnyn - "ytp iepr ixcp el` oi`" `pzc `zydc dpei 'x axd 'it

mler zexit exqzil `le ugxz `l ?dxtd dl dnl :oiibeq yixa opixn`cke ,xti `l mler zexita dxcp 'it` ,ytp iepr `kil d`pzac oeikc ,`zile .xti - ytp iepr dia zi`c icin dxcp i`

dlr.àìà.meid ugx` m` mlerl ilr dvigx z`pd dxn`clirl `paizkcke ,ciarz ikidc .xti d"yne ,leeip diny `nei cgc leeip `nw `pzlc.'øå`l `nei cgc leeip xaq iqei

leeip diny.meyn .ytp iepr ea oi` df i`pz xne` iqei 'x ipzil ikd i` :lirl opiywnck `kd iieyw`l `kile .da `xqzn `l eze ,dvigxa `nei cg dytp `nwen ivnc ,xti `l jklid

dpial epiay mixacn elit` iqei 'xl `nei cgc leeipe .`icda onwl gkenck rnyn ikd `pyil i`dc ,ied dpial epiay mixac la` ,ied `lc `ed ytp iepr :rnyn ded - ikd ipz ded i`c

`dc ytp iepr ixcp el` oi` iqei x"` ikid - ytp iepr iedc dia icen mlerlc leeip la` ,`nei cgc leeip` `l` bilt `l iqei 'xc oeikc :`iyw izk` ,z"ke .l"f dpei 'x axd 'it jk .ied `l

`le ,leeip diny `l `nei cgc leeip xaq iqei 'x :opixn`w ikde .bilt inp mlerlc dvigx` iqei 'xc ,`zilc :xfril` 'x axd uxiz !oizrny yixa opiywncke ,ea yi ?ytp iepr xcpd xwira

leeipac ,ith xity dil iz` l"f dpei 'x axd ly yexitle .llk ytp iepr da zil dteb dvigxc ,xnelk .ytp iepr ixcp el` oi`y - xn`w efn dlecb `l` ,icin `icda 'ireny`l `pz yg

dvigxa elit`c oeikc rnyn `llkne .oiieed dpial epiay mixac edin ,ytp iepr ixcp el` oi`c - bilt mlerlc dvigxae ,dia zil dpial epiay mixac meyn elit`c - bilt `nei cgc

'xc` iqei 'xc opiywnc ,iepr `kil inp mlerlc dvigxa elit` iqei 'xlc `gken inp onwl oiibeqe .l"p df .ied `l inp dpial epiay mixac elit` `nei cgc `linn - ytp iepr `kil mlerlc

`iyew i`n - `l i`c ,iepr `kilc ,bilt dvigx dlek` oizipzna iqei iaxc l"qc `nl` - zncew mzqiakc xn`wcn ,iqei?
zipy
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íà íIBòI éIò äöéçø úàðä íðB÷" äøîàc àJàå§¤¨§¨§¨¨£¨©§¦¨¨©§¨¦
õçøz ?ãéáòz éëéäc ,dI øôéî éëä íeMî ."õçøà¤§©¦¨¦¥¥¨§¥¦©£¥¦§©

¯õçøz àI ,dIò äöéçø úàðä àøqzî¯úéà ¦©§¨£¨©§¦¨£¨Ÿ¦§©¦
,äöçø àIc øLôà :øáñ éñBé éaøå .àIeeéð dÏ¦¨§©¦¥¨©¤§¨§¨¨§¨
éñBé éaø :éëä éðúéI ,éëä éà .ïðéLééç àI IeeéðIe§¦¨¨§¦©¦¨¦¦§¥¨¦©¦¥
äøîàc àJà !Lôð éepò Ba ïéà äæ éàðz :øîBà¥§©¤¥¦¤¤¤¨§¨§¨
éaøå ."íBiä õçøà íà íIBòI éIò äöéçø úàðä"£¨©§¦¨¨©§¨¦¤§©©§©¦
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miwxt dyelya` cenr t sc ± iriax wxtmixcp
.õçøà íà éìò äöéçø úàðä íðå÷ äøîàã àìàz`pd lk mlerl dl exq`iy ,zg` mrt

.dnvr dvigx s`e ,dvigx ikxv ody dkiqe qekxite legik oebk ,dvigxøôéî éëäàå
.'åë ãéáòú éëéäã.ytp iepr epiid dvigxc opax ixaqwc.øáñ é"øådvigx `la xyt`

.ytp iepr ixcp el` oi`c xn`w ikd`e ,opiyiig `l dvigxc leeiple.éëä éàli`ed

yiig `lc ,iqei iaxl dvigxa dxcp znwe`c

.ytp iepr `kilc ,dvigxc leeipl'ø éëä éðúéì
.ùôð éåðò åá ïéà äæ éàðú øîåà éñåélk `dc

zxaery i`pza .i`pz lr `l` epi` dfd xcpd

zeidl oipr meya xyt` i`c ,xcpd lr zxaer -

ied `le dl `ed leeipc (li`ed) ytp iepr ea

iepr oeyla dl aiqpw i`n`e ,iqei 'xl ytp iepr

llkn - "ytp iepr ixcp el` oi`" xn`wc ?ytp

`xcp i`da ytp iepr `ki` xaq iqei 'xc

.zvwna.àìàinp dvigx iqei iaxl mlerl

- opiwqr i`da `kdc oizipzne ,ytp iepr `ied

`nrh epiidc ,"meid ugx` m`" dxn`c oebk

iepr ixcp el` oi` :xn`c iqei iaxcdvgx `lc ,ytp iepr icil `iz` `lc xyt`c ,ytp

lk dvgx jli`e o`knc ,dineic leeip `l` `kile ,dlr dvigx z`pd `xqzin `le meid

leeip iqei 'xl xn`wc ,"df i`pz ipzil" iqei 'xl jxtinl `kil `zyde .`irac zni`

jixt `lc `nrh epiide .xcpd oeyla ipzw ikdle ,ytp iepr ixcp ied daexn onfl dvigx

iqei 'xc .dlr dvigx z`pd `xqzine meid dvgx `nlc :iqei 'xl lirl opikxtck `kd

yginl `ki`e ,mzq "ugx` m`" `l` dxn` `l mzdc meyn ,daexn leeipl yiig

eze`a dvgx `nlcl yginl `kil - `l eze "meid" dxn`c ,`kd la` .dvgx `nlcc

m` ilr mler zexit mpew" df uexiza ikd dxn`c inp dnwe`l xyt`c oicd `ede .meid

z`pda inp df miwen ,dvigx z`pda ixii`e `iddl dwayc meyn `l` ,"meid ugx`

.dvigx
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àìàå.ugx` m` mlerl ilr dvigx z`pd dxn`cdpey`x dvigx - ikd dxn`wc oeike

mlerl dvigxa `xqzn - jli`e dvigx `iddn la` ,dl `ixy.àì.leeip dl zi` ugxz

?m`a dxcp `ilzc `pz hwp i`n` ikd i` :`niz ike .ytp iepr `ki` dvigxac `zyd l"qc

dvigxc b"r`c ,`nw `pzl opirny` `zeaxc xninl `ki` !"ilr dvigx mpew" ipzil

`zydn xti ikd elit` - dl `ixy `ziinw.

éáøå`l leeiple dvgx `lc xyt` xaq iqei

.opiyiig`kil mlerl dvigxac iqei iaxl l"qc

i`ce rnync :dpei 'x axd dywde .ytp iepir

lrad oi`c l"qc ,ozp iaxk `lc `iz` oiibeqc

ibiltc opaxk `l` ,xcpd lg k"` `l` xtn

m` micedid on ip` dlehp"a oiwxit idliya

`"kge xti `l xn` ozp iaxc ,"ezynyni`c .xti

- ynyz ?ciarz ikid `nip inp mzd - ozp 'xk

eed - ynyz `l ,dlr yinyz z`pd `xqzn

`l` .`kd opixn`ck ,dpial epiay mixac edl

i`n ,oky oeike .ozp 'xk `lc `kdc oiibeq i`ce

opaxl `dc ?dlr mler zexit exqzil `le uegxz `l ,dxtd dl dnl :oiibeq yixa dywnw

ik ,edin `l` .l"q opaxk oizipznc `pzc ,inp ikd oi`c :l"ie !xcpd lg `ly t"r` xtn

`xdcfn ik 'it` lvpdl dl xyt` i`y `kid n"d - xcpd lg `ly t"r` xtnc opax ixn`

,"ezynyn m` micedid on ip` dlehp" oebk ,dpial epiay mixacn e` ytp ieprn d`pza

dieyr `idy xaca d`pz dzlzy oebk ,inp i` .dpial epiay mixacn lvpil dleki dpi`y

dl `gixhc "jia` t"r e` `a` it lr ip` dyer m` jl zipdp ip`y" oebk ,eilr xearl

ytp ieprn `l epi`y xaca dxcp dzlzy `kid la` .mdit lr zeyrl `ly xdfdl `zlin

oiibeq yixa c"qwc dvigxk ,ea cenrl dl xyt`y xac `ede ,dpial epiay mixacn `le

) onwl `ipz `dc :`iyw i`e .xti `l opaxl 'it` `peeb i`d ika - iepr da zilc.htzy` (

`ly t"r` xtin lrac l"qc meyn ,xti xne` r"x "yxbz`ykl dxifp ipixd" dxn`y yi`

epiay mixac meyn inp da zile ,ytp iepr xrv `l dl zil izk` mzd `d ?i`n`e ,xcpd lg

ytp iepr da zil dvigxc oiibeq yixa c"qwc i`n metl ,dvigxa dxcp `ilzc `kid la` .dlra dl yxbn `nlcc ,ytp ieprn lvpdl i`w dcica e`l mzdc ,`id `iyew e`l !dpial-

i`w dcica.éà.ytp iepr meyn ea oi` df i`pz xne` iqei 'x ikd ipzil ikdla` ,xti `l ytp iepr xcpd oi`y meync rnyn - "ytp iepr ixcp el` oi`" `pzc `zydc dpei 'x axd 'it

mler zexit exqzil `le ugxz `l ?dxtd dl dnl :oiibeq yixa opixn`cke ,xti `l mler zexita dxcp 'it` ,ytp iepr `kil d`pzac oeikc ,`zile .xti - ytp iepr dia zi`c icin dxcp i`

dlr.àìà.meid ugx` m` mlerl ilr dvigx z`pd dxn`clirl `paizkcke ,ciarz ikidc .xti d"yne ,leeip diny `nei cgc leeip `nw `pzlc.'øå`l `nei cgc leeip xaq iqei

leeip diny.meyn .ytp iepr ea oi` df i`pz xne` iqei 'x ipzil ikd i` :lirl opiywnck `kd iieyw`l `kile .da `xqzn `l eze ,dvigxa `nei cg dytp `nwen ivnc ,xti `l jklid

dpial epiay mixacn elit` iqei 'xl `nei cgc leeipe .`icda onwl gkenck rnyn ikd `pyil i`dc ,ied dpial epiay mixac la` ,ied `lc `ed ytp iepr :rnyn ded - ikd ipz ded i`c

`dc ytp iepr ixcp el` oi` iqei x"` ikid - ytp iepr iedc dia icen mlerlc leeip la` ,`nei cgc leeip` `l` bilt `l iqei 'xc oeikc :`iyw izk` ,z"ke .l"f dpei 'x axd 'it jk .ied `l

`le ,leeip diny `l `nei cgc leeip xaq iqei 'x :opixn`w ikde .bilt inp mlerlc dvigx` iqei 'xc ,`zilc :xfril` 'x axd uxiz !oizrny yixa opiywncke ,ea yi ?ytp iepr xcpd xwira

leeipac ,ith xity dil iz` l"f dpei 'x axd ly yexitle .llk ytp iepr da zil dteb dvigxc ,xnelk .ytp iepr ixcp el` oi`y - xn`w efn dlecb `l` ,icin `icda 'ireny`l `pz yg

dvigxa elit`c oeikc rnyn `llkne .oiieed dpial epiay mixac edin ,ytp iepr ixcp el` oi`c - bilt mlerlc dvigxae ,dia zil dpial epiay mixac meyn elit`c - bilt `nei cgc

'xc` iqei 'xc opiywnc ,iepr `kil inp mlerlc dvigxa elit` iqei 'xlc `gken inp onwl oiibeqe .l"p df .ied `l inp dpial epiay mixac elit` `nei cgc `linn - ytp iepr `kil mlerlc

`iyew i`n - `l i`c ,iepr `kilc ,bilt dvigx dlek` oizipzna iqei iaxc l"qc `nl` - zncew mzqiakc xn`wcn ,iqei?
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נדוים. פוק אחד עשו - ראלר נדוים - דף פ עמרד א - מתרך מהדרות "אבן ישואל - )שטיינזלץ(" 
וש"י                                                                                                                                                                                                       תרספרת

  אגרות קודש 

]א' טבת תשי"ג[

ובזמנה כשורה  זחו"ק בעתה  ותלד  ובקל  זוגתו תחי' כשורה  ימי הריון  ימלא  ...והשי"ת 
ובקל.

ומהנכון הי' שבלי בליטות ישתדל בפתיחת הארון בימי הקריאה בס"ת, עד לאחר הלידה 
בשעה טובה ומוצלחת, וזוגתו תחי' תוסיף על מה שמנדבת לצדקה קודם הדלקת נרות - ג"כ ביום 

ב' וה' בבקר.
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miwxtויח dyelyaa cenr t sc ± iriax wxtmixcp
.õçøà íà úéðù.edl zi`ck opaxle dil zi`ck iqei iaxl ,ytp iepr iedc edfàì íà

õçøà àì íà íìåòì éìò äöéçø úàðä øñúéú äøîàã (àîéìéà) éîã éëéä éðú÷ã õçøà
.äøùî éîáodl yie miti mind oi`c meyn ,edin ,dvgxc b"r`e .leeip `ki` - ugxz

.leeip diny `l `nei `iddac ,melk jka oi`e ugxz :xaq iqei 'xe .leeip `ied - rx gix

.èåùé÷ éáâ äéúååëã`l m`" `tiq ipzwc

,heyiw z`pd ilr xqziz :dxn`c ,"hywz`

.htpa hywz` `l m` ,qekxite legik oebk

.gixqn htpdy - `ed jelkl.íìåòìxn`ck

.mlerl dlr dvigx z`pd dxq`c ,`xwirn

ugx` m` :dxn` ikdc ,ipzw `cg 'ipzne

dvigx dlr xqzi`c ,ugx` [`ly dreaye]

z`pd :dxn`c inp i`e .`cg `pnifa 'it` ixnbl

oiperav icbac heyiw oebk ,mlerl ilr heyiw

,zg` mrt elit` hywz` m` ,minya heyiwe

,dinrhl iqei iaxe .llk hywz` `ly dreaye

`kile .ytp iepr `kile ,llk yiig `l leeiplc

df i`pz" ipzilc lirl opikxtck inp jxtinl

,llk i`pz `kil `kdc - "ytp iepr ea oi`

.dl dxwre dixza` dreay `iz`cnô"òà
.ïìåëá øåñàù;iepr cv eda zi`c ipd lka

yinyzae lcpqd zlirpae dkiqae dvigxa

.dhndìëåàä ìò àìà úøë ïäéìò áééç åðéà
äúåùä ìòå.äëàìî åá äùåòäådaiig `lc

mei iab `icda iaizkc ipda `l` dxez

- "mkizeytp z` eprz" aizkc ,mixetikd

dlik` iepr edfe ,ieprd zrcei ytpdy rnyn

`nei `edd lik` `lc oeike ,eda libxc ,dizye

.`iepir drici -.àéåðéò äòéãé àì äöéçøe`lc

uigx `l ik inp `zyde ,ugxinl libx `nei lk

.ieprd xkip ied `l -áéúëã øãð éáâ ìáà
.ùôð úåðòìinp epiide .zeprl cizry rnyn

.dl xtin ikd`e ,ytp iepr icil `iz`c dvigx

.øéòä éðá ìù ïééòî,zxg` xirl jlede jyeny

dze` ipa ly oziizy wetiq ick `l` ea oi`e

dze`l jli `ly ,enzeql ocia zeyxd - xird

odly mindy itl .dpnid dhnly zxg` xir

.mixg` iigl oincew odiig - ozeyxa minde ,md

da oi`e ,el` lye el` ly odiig ick da yi m`e

ick `l` oiirn eze`n x`ypy dnn wtzqdl

.xird dze` ipa ly ozndaúñéáëå ïúñéáë
.íéøçàipa ly oznda icke ozeig ick ea yi m`

ick `l` oiirna x`ypy dna oi`e ,xird dze`

.xird ipa ly odicba zqiakíéøçà ééç
.ïúñéáëås`e ,df `l` mdl dqiak oi`e ,cg` oirnn zewydl ozndale xird ipal yiy

.odn cg` ly xeriy ick `l` ea oi`e ,ea oiielz mixg` iig.ïúñéáëì ïéîãå÷ íéøçà ééç
.odicba ea eqaki l`e ,odiigl zxg` xir dze` ipal megipie.äñéáë àúùä,micbac

.zncew zqiak ikdle ,`xrv dia zi`c iqei 'x xn`w.àéòáéî åìåë óåâiepr dia zi`c

.ugex epi`yk
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úéðù.ugx` m`ikid ugx` `l m` "ugx` m` mlerl ilr dvigx z`pd" :opiwxtcke

df oipra dzlz dn inc:?íà.dxyn inina ugx` `loigexq ody ,ozyt oda oixeyy min

dvigx z`pd `xqzn - ugxz `l ,iepr `ki` - dxyn ina ugxz ?ciarz ikidc .xzeia

dlr.äéúååëã.`ed jelkl htpa hywz` `l m` ipzwc`pyile .gixqne spehn `edy

?heyiw dil `xw ikid ,dil `iyw `nlra

`ed jelkl ,daxc`c.àìàz`pd dxn`c

`ly dreaye ugx` m` mlerl ilr dvigx

.ugx`m`" zxne`a dnwe`l ikixv `l `zyde

,`nzq "ugx` m`" zxne`a `l` ,"meid ugx`

da yic xaq w"zc .rnyn mlerlc,ytp iepr

jxtinl `kile .ytp iepr da zilc xaq iqei iaxe

df i`pz xne` iqei iax ipzil :opikxtck `zyd

`dc ,ikd ipzinl xyt` `lc .ytp iepr ea oi`

,[i`pz] dia zilc "ugx` `ly dreaye" ipzw

ikdlc ipira d`xpe ."df i`pz" xninl jiiy `le

`zeax opireny`l ,ipeeb ixz ipdl `pz edpihwp

lg `ly it lr s`c - opaxc .iqei iaxce opaxc

hwp opaxc `zeax meyne ,xtn ixnbl xcpd

hwp iqei iaxc 'zeax meyne .i`pza dizlin

`liigc b"r`e ,i`pz `la "ugx` `ly dreay"

iqei iaxl dvigxac ,xtn ivn `l - `zydn

llk iepr `kil.ïéàlke`d lr `l` zxk yepr

.dzeydedperz `l xy` ytpd lk" aizkc

ied - ytp cea` ea yiy iepr dfi` ,"izca`de

,dk`ln ea dyerd lre ,dizye dlik` ef xne`

zxk da aizkc.éë.zxk aiigil uigx`l `dc

idpc dil iiepyl ivnc `ed oicae .diytp iprn

,zxk dilr oiaiig oi` - iepr `ixwin dvigxc

ieprae ,ytp cea` ea yiy ytp iepr opira `dc

`ail` 'it` dwxt `axc `l` .`zil dvigx

mei" 't `zi`ck ,`yxc jd edl zilc i`pz edpdc

"mixetkd.àúìéîdricic.`zyd `iepir

`pngxe .`iepir xkpin mei eze`ac ,dlik` epiidc

xkpinc iepra `l` mixetikd meia citw `l

`nei `edda.éáâlke xcp lk aizkc mixcp

icil dia `iz`c `zlin ytp zeprl xqi` zreay

.ieprdz`ian dxcpy oeikc :rnyn ikd `xwc

xtin - ytp zeprl.éîøå.iqei 'xc` iqei iaxc

zripnc idpc ,`iyw `l opaxc` opaxc la`

ilek `xrv `kil micbaa - iepr ied sebd zvigx

`xrv `ki`c xnel `vnz elit`c :cere .i`d

opax ixn` evn ikd elit` ,dvigxak dqiaka

iqei iaxc` iqei iaxc la` .oincew mixg` iigc

lk - mixg` iigl oincew [ozqiaky] cr i`d ilek `xrv da zi` dicicl dqiak i`c ,`iyw

l"p df .ytp iepr `ki` sebd zvigxac dil `xiaqc oky.ïééòîxird ipa ly.`veid

- olek ziizyl witqn epi` m`y .mixg` iigl oincew odiig - mixg` iige odiig ,xira

) "jyp edfi`" wxt yixa opiyxcck - oincew odiigc ,zncew oziizy.aq n"aige" aizkcn (

"jnr jig`.ïúîäá.zncew oznda mixg` zndaeolek zndal witqn epi` m`.

ïúñéáë.mixg` zqiakeodicba zqiak.ééç.ozqiake mixg`oikixv zxg` xir ipa

dqiaka ok oi`y dn ,ytp iig oda yiy iptn ,oziizyl oincew zxg` xir ipa .oincew mixg` iig - cala ozqiakl xird dze` ipae ,oziizyl eze`.éáøxird dze` ly ozqiak xne` iqei

.zxg` xir ipa ly oziizyl zncew`ed ytp iig - `aeh `xrv `ki` dqiak zripnac oeikc iqei iaxl dil `xiaqc.àúùä.xrv da yi iqei 'x xn` dqiakqaik `le dil rpnn ik.
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,øòö da Lé éñBé éaø øîà äñéák àzLä .íéøçà£¥¦¨§¨§¦¨¨©©¦¥¥¨©©
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כפיוה – הוי אלר חיים חרלניים עם סכנה תמידית לחלרת במחלרת מדבקרת
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ויט

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

,`xnbd zxxanõçøà íà úépLixac yexit dzr cr x`azp - ©¥¦¤§©
dpynddvigx xeqi`l dxcp z` dzlzy ,epiidc ,'ugx` m`'

ixac yexit x`azp `l oiicr j` .meid ugxz m` i`pza ,mlerl
dpynd'õçøà àì íà,'céîc éëéäxcp cinrdl yi ote` dfi`a - ¦Ÿ¤§©¥¦¨¦

,dfõçøà àì íà éìò íìBòì äöéçø úàðä øñzéz äøîàc àîélà¦¥¨§¨§¨¦§©£¨©§¦¨§¨¨©¦Ÿ¤§©
,íBiäok m`äøôä dì änìéçñúz ,ne ,ugxz -legi `l `lin ©¨¨¨£¨¨¦§§¥

.mlerl dvigx z`pda xq`z `le ,dxcp
,`xnbd zayiin,äãeäé áø øîàote`a dpynd z` cinrdl yiy ¨©©§¨

,dfkäøîàcdy`dxq`zõçøà àì íà íìBòì éìò äöéçø úàðä §¨§¨£¨©§¦¨¨©§¨¦Ÿ¤§©
äøLî éîa,xzeia migexq mdy ,ozyt mda mixeyy min - §¥¦§¨

m` ixdy .ytp iepir meyn xtdl lrad leki df ote`a `linne
,ytp iepir jka yie ,mlerl dvigxa xq`z ,dxyn ina ugxz `l
lkn ,xcpd legie i`pzd miiwzi `ly ick dxyn ina ugxz m`e

.migexq mina zvgex `idy dfa ytp iepir dl yi mewn
,df xe`ia lr `xnbd dywndéúååëc`di ,df xe`ia itl - ¦§¨¥
dpynd ixac jynda xe`iadéðz÷c'èM÷úà àì íàdxn`y ,' §¨¨¥¦Ÿ¤§©¥

mlerl ilr heyiw z`pd xq`z dy`d,èôða èM÷úà àì íàlre ¦Ÿ¤§©¥§¥§§
hywzz `l m` ixdy ,ytp iepir meyn xtdl lrad i`yx ok
`ly ick hywzz m`e ,mlerl hywzdl dilr xq`ii ,htpa
dfa ytp iepir dl yi mewn lkn ,xcpd legi `le i`pzd miiwzi
iabl heyiw oeyl xnel okzi cvik ,dywe .htpa zhywzn `idy

ixd ,htpàeä Ceìëìixac z` x`al ozip `ly oeikne .heyiw `le ¦§
iabl s` ok xe`iad oi`y dgked idef ,heyiw iabl ok dpynd

.dvigx
:xg` ote`a dpynd ixac z` `xnbd zx`an ,ok lre

äãeäé áø] øîà,[m`' milind xe`ia :`ed jk dpynd ixac yexit ¨©©§¨
,`ed 'ugx`äøîàcxq`z dy`díà éìò íìBòì äöéçø úàðä §¨§¨£¨©§¦¨§¨¨©¦
íBiä õçøà,.lirl `xnbd ixaca x`azpy enkeemilind xe`ia ¤§©©

dy`d dxn`y ,`ed 'ugx` `l m`'õçøà àlL äòeáL.,epiidc §¨¤Ÿ¤§©
dfae ,uegxl `ly drayp `l` ,i`pza xeqi`d z` dzlz `ly
`di oke .ytp iepir dvigx zripna yi m` minkge iqei iax ewlgp
m`' dpynd ixac xe`iay .heyiw iabl dpynd ixaca xe`iad

xq`iz dy`d dxn`y ,`ed 'hywz`íà íìBòì éìò èeMé÷ úàðä£¨©¦¨©§¨¦
,íBiä èM÷úàedxn`y ,`ed 'hywz` `l m`' milind xe`ia ¤§©¥©

dy`d.èM÷úà àlL äòeáLm`d ,opaxe iqei iax ewlgp dfa mbe §¨¤Ÿ¤§©¥
.heyiw zripna ytp iepir yi

eay cg` dxwn ,mipey mixwn ipya zwqer dpyndy ,`vnpe
e` ugxz m` ,mlerl heyiw e` dvigx dnvr lr dy`d zxqe`
e` uegxl `ly dy`d zrayp eay sqep dxwne ,meid hywzz

.hywzdl
n `xnbdmpi` 'ugx` `l m`' milindy df xe`ia lr dyw

:dreaya `l` xcpa miwqer
,éMà áøì àðéáø déì øîàmilina dpynd dgzt recn ,ok m` ¨©¥¨¦¨§©©¦
,'xtin `edy mixcp el`e'déì éòaéî úBòeáLe íéøãð elà éàä©¥§¨¦§¦¨¥¥

éðúéîìjyndy xg`n ,'zereaye mixcp el`' xnel jixv did - §¦§¥
.zereaya s` `l` mixcpa wx `l wqer dpynd

:mipte` ipya `xnbd zayiin
,cg`dúBòeáLe íéøãð elà éðz déì øîàixaca qexbl yi ok` - ¨©¥§¥¥§¨¦§

,ipyde .'zereaye mixcp el`' dpynd,àîéà úéòaéàåjxev oi`y §¦¨¥¥¨
oeik ,`ed oekp 'mixcp el`' oeyld s` `l` ,dpynd owzl

yíéøãð eðééä énð úBòeáL.xcp llka `id ixd dreay s`y - §©¦©§§¨¦
,dfl di`xdeïðúclirl dpyna(.h)ilr ixd' xne`d mc`y , ¦§©
íéòLø éøãðk,'äòeáLáe ïaø÷áe øéæða øãðzexifp oiprl excp lg - §¦§¥§¨¦¤¤§¨¦§¨§¨¦§¨

dreay s`y ,dpynd ixacn gikedl yie .dreay e` oaxw e`
.xcp oeyla `id dlelk

da yi dvigx zripny mixaeqd ,minkg zhiy lr dywn `xnbd
:ytp iepir

éäðéîøe ,äöçø àì ék Lôð éepò da úéà äöéçø ïðaø eøîàåyi - §¨§©¨¨§¦¨¦¨¦¤¤¦Ÿ¨£¨§¦§¦
`ziixad ixacn jk lr zeywdl(.cr `nei)mei ixeqi` iabl dpcd ,

:zxne`e ,mixetikdL ét ìò óàmc`,ïleëa øeñàlka ,epiidc ©©¦¤¨§¨
j` ,dk`ln ziiyra oke ,miiepird zyngàlà úøk Leðò ïéà¥¨¨¥¤¨

äúBLå ìëBàaäëàìî äNBòå,ãáìaweqta xn`py oeiknbk `xwie) §¥§¤§¤§¨¨¦§¨
(hk,'diOrn dzxkpe dGd mFId mvrA dPrz `l xW` WtPd lk iM'¦¨©¤¤£¤Ÿ§ª¤§¤¤©©¤§¦§§¨¥©¤¨

minkg eyxce(a"r my)weqtdn(l my)edfi` ,'ytpd z` izca`de'
xeqi` lre .dizye dlik` ef xne` ied ,ytp ceai` ea yiy iepir

yxetn `xwn epyi dk`ln(my)lM dUrY xW` WtPd lke'§¨©¤¤£¤©£¤¨
.'DOr axTn `edd WtPd z` iYca`de dGd mFId mvrA dk`ln§¨¨§¤¤©©¤§©£©§¦¤©¤¤©¦¦¤¤©¨
llka mpi`y oeik zxk yepr oi` miiepird x`ye dvigx lr j`

.ytp ceai` ea yiy iepirzøîà éàå,minkg zhiylyäöçø àì ék §¦¨§©§¦Ÿ¨£¨
,éepò àkéàok m`,úøk áéiçéì õçø ék íéøetkä íBéa`l ixdy ¦¨¦§©¦¦¦¨©¦©©¨¥

dperz `l xy` ytpd lk' llka `ed ixde ,dvigx iepira dprzp
.'dzxkpe 'ebe

,`xnbd zvxzn,àáø øîà`kde `xwc `piprn `kdàðéðòî ¨©¨¨¥¦§¨¨
àø÷cwqerd weqta xn`py oiprd itl dxwn lk mi`zdl yi - ¦§¨

.eaáéúëc íéøetkä íBé éab(hk fh `xwie),'íëéúLôð úà epòz'zpeek ©¥©¦¦¦§¦§©¤©§Ÿ¥¤
,`id aezkdàzLä àéepéò òãéc àúléî,cin xkip eiepiry xac - ¦§¨§¨©¦¨©§¨

la` ,dizye dlik` epiideàzLä àéepéò òãé àì äöéçøxkip oi` - §¦¨Ÿ¨©¦¨©§¨
meia ugexd ok lre ,dvigxd zripna iepird meia ea cin
.zxk yepr epi`e ,'dperz `l xy` ytpd' llka epi` mixetikd

mpn`áéúëc íéøãð éab(ci l xacna)úpòì øqà úòáL ìëå øãð ìk' ©¥§¨¦¦§¦¨¤¤§¨§ª©¦¨§©Ÿ
,'Lôð,`id aezkd zpeekéepò éãéì déì àéúàc àúléîe` xcp - ¨¤¦§¨§¨§¨¥¦¥¦

,xti ,ytp iepir icil cizra `iaiy dreayàéúà äöçø àì éëå§¦Ÿ¨£¨¨§¨
éepò éãéìzripn zllkp ,cin xkip iepird oi`y s` ok lre ,cizra ¦¥¦

.xtdl lrad lekiy mixcpd beqa dvigxd
:iqei iax ixaca dxizq dywn `xnbd

éñBé éaøc éîøå,ytp iepir oi` dvigx zripnay xaeqd ,`kdc §¨¦§©¦¥
éñBé éaøcà`ztqeza(`"it n"a)iepir dfa yiy eixacn rnyny , ©§©¦¥

,`ztqeza epipy ixdy .ytpøéòä éða ìL ïééòîzg` xirn `veid ©§¨¤§¥¨¦
mipey`xd mi`yx m`d ,dfa oecl yie ,zxg` xirl jiynne

evl min x`yii `l m` s` ,mkxevl mind z` akrl.mixg`d jx
:`ed dfa oicd,íéøçà éiçì ïéîãB÷ ïäéiç ,íéøçà éiçå ïäéiç,epiidc ©¥¤§©¥£¥¦©¥¤§¦§©¥£¥¦

s` miwitqn mind oi`e ,dizyl min mipey`xd mikixv m`
xn`p ixdy ,mnvrl mind akrl md mi`yx ,mixg`d ziizyl

weqta(el dk `xwie)minkg eyxce ,'KOr Lig` ige'(.aq n"a)jiig' §¥¨¦¦¨
.'jxag iigl mincew,íéøçà úîäáe] ízîäaúîãB÷ [ízîäá §¤§¨¤¡©£¥¦§¤§¨¤¤

,íéøçà úîäáìs`e ,mixrd izy ziizy jxevl min yi m` ,epiidc §¤¡©£¥¦
dfa mb ,zg` xir zenda ziizyl witqnd min hrn x`yp

oke .dipyl dpey`xd xird zncewlk ziizy ick yiy ote`a
ly dqiak ikxv ick min hrn x`ype ,mixrd izyay zendad

`ed oicd ,zg` xirúîãB÷ ïúñéák ,íéøçà úñéáëe ïúñéák§¦¨¨§¦©£¥¦§¦¨¨¤¤
íéøçà úñéáëì.,mpn`ïéîãB÷ íéøçà éiç ,ïúñéáëe íéøçà éiç ¦§¦©£¥¦©¥£¥¦§¦¨¨©¥£¥¦§¦

ïúñéáëì,j` ,dpey`xd xird ziizy ick min yiy ote`a epiidc ¦§¦¨¨
s` zxg`d xirl min x`yi `l ,dqiakl mb mina eynzyi m`
`id mliaya dizydy ,mipexg`d z` micwdl yi dfa ,dizyl

.mipey`xd zqiakl ,ytp iig jxevúîãB÷ ïúñéák ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥§¦¨¨¤¤
íéøçà éiçìoeik ,mipexg`l mipey`xd z` micwdl yi dfa s` - §©¥£¥¦

,ytp iigk ok mb oecip df ixde ,daexn xrv yi dqiakd zripnay
.mixg`l mincew mdiig ,xen`ke

.iqei iaxl ytp iepir yi dvigx zripnay `xnbd dgiken `linne
:`xnbd dywn jk lre

àzLäzripnøòö da Lé éñBé éaø øîà äñéákok lre ,ytp iepire ©§¨§¦¨¨©©¦¥¥¨©©
,mixg` ly mziizyl s` zncew `id
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xcde"וכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc mixcp(ycew zay meil)

ïkL ìk àì Blek óeblr ,elek sebd z` zxrvnd dvigx zripn - Ÿ¨¤¥
cvik ,ok m`e .ytp iepir da yiy iqei iax dceiy dnke dnk zg`
oi`y xaeqe ,minkg ixac lr dpyna wleg iqei iaxy okzi

.ytp iepir dvigx zripna
,`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa evxiz -ïéà,jk ok` -äñéák ¨§¥¥§¦¨
éñBé éaøì àîélàzrcl dvigxn xzei mc`l `id zkxvp dqiak - ©¦¨§©¦¥

,dvigx zripna ytp iepir oi` ezhiyly zexnl ok lre ,iqei iax
.qeaik zripna ytp iepir yiy `ed dcen

zripnn xzei dwifn dqiak zripny jkl di`x `xnbd d`iane
:dvigx

àøéåò éãéì àéúî àLéøc àúéáeaøò éàä ,ìàeîL øîàc-aeaxr §¨©§¥©©§¦¨§¥¨©§¨¦¥£¦¨
,ey`x xry z` wxqne ugex epi`y zngn ,mipike xtra y`xd

.oexeeirl `ed mxebàúéîeîòL éãéì àéúî éðàîc àúéáeaøò- ©§¦¨§¨¥©§¨¦¥©£¦¨
.oerbiyl `ed mxeb ,mqakn epi`y zngn ,jelkla micbad aeaxr

éáéëå éðçéL éãéì àéúî àôeâc àúéáeaøòdrifa sebd aeaxr - ©§¦¨§¨©§¨¦¥¦§¥§¥¥
mirvtl `ed mxeb ,eteb z` ugex epi`y zngn ,jelkle

.miai`knd
ozipy mirvtl znxeb dvigx zripny oeiky ,`xnbd dgikene
ozip `ly oerbiyl znxeb qeaik zripn eli`e ,mze`txl
iax xaeq ok lre ,xzei dwifn dqiak zripny gxkda ,eze`txl
da yi qeaik zripn eli`e ,ytp iepir da oi` dvigx zripny ,iqei

.ytp iepir
zg`e ,laal l`xyi ux`n eglyy zexdf` dnk `xnbd d`ian

:'`ziaeaxr'a zwqer mdn
ízî eçìL,l`xyi ux`n -àúéáeaøòa eøäfäuegxl exdfd - ¨§¦¨¦¨£§©§¦¨

,sebd ,y`xd aeaxr icil e`eaz `ly ick ,mkicba z` qakle
.micbadeäøeáça eøäfä,dxeaga dxez cnlle cenll exdfd - ¦¨£©£¨

.max z` s`e ,df z` df miccgn micinlzdyíéiðò éðáa eøäfä¦¨£¦§¥£¦¦
,dxez mcnll lczydl,äøBz àöz ïänLdpezp mzrc oi`y oeik ¤¥¤¥¥¨

.mdilr dlty mzrcy oeikn oke ,mixg` miwqrløîàpLxacna) ¤¤¡©
(f ck,'åéìcî íéî ìfé',milcn ,minkg eyxceïänLmiiprd on - ¦©©¦¦¨§¨©¦¤¥¤

,l`xyi mrayäøBz àöz.minl dlynpy ¥¥¨
,`xnbd zl`eyãéîìz úàöì íéîëç éãéîìz ïéieöî ïéà äî éðtîei ¦§¥¨¥§¦©§¦¥£¨¦¨¥©§¦¥

ïäéðaî íéîëçminkg icinlz ly mdipay xacd ievn `l recn - £¨¦¦§¥¤
.minkg icinlz md s` eidi,óñBé áø øîàick `ed xacd mrh ¨©©¥

eøîàé àlLdy ,minkg icinlzd ly mdipaíäì àéä äMeøé äøBz ¤ŸŸ§¨§¨¦¨¤
.da lenrl egxhi `le ,mdizea`n,øîBà éãéà áøc déøa úLL áø©¥¤§¥§©¦¦¥

`ed xacd mrhyeøcbúé àlL éãkminkg icinlzd ,e`bzi -ìò §¥¤Ÿ¦§©§©
,øeaväe`eai ,mrxfn zwqet dxezd oi`y md mi`exy xg`ny ©¦

.xeaivd lr xxzydl,øîBà àøèeæ øî`ed xacd mrhyéðtî ©§¨¥¦§¥
ïäL,minkg icinlzd -ïéøabúî,mi`bzn -,øeavä ìòyperke ¤¥¦§©§¦©©¦

.minkg icinlz mipal mikef mpi` ,jk lr,øîBà éMà áømrhy ©©¦¥
`ed xacdéøîç éLðéàì eø÷c íeMîminkg icinlzd mi`xewy - ¦§¨§¦§¥£¨¥

md milflfny xnelk ,'mixeng' dxeza miwqer mpi`y miyp`l
.minkg icinlz mpi`y el`a,øîBà àðéáø`ed xacd mrhy ¨¦¨¥

zngnïéàLminkg icinlzd,älçz äøBza ïéëøáîmpi`y epiidc ¤¥§¨§¦©¨§¦¨
leflf lr cnln df xace ,dxezd zekxa z` zixgya mikxan

.dxeza miwqerd mipal mikef mpi` ok lre ,dxeza
ly oeerd zxneg z` micnl ep` dpnny ,`xnin `xnbd d`ian

:dxezd zekxa jxan epi`y in
áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàcweqtd xe`ia edn -h dinxi) §¨©©§¨¨©©©¦§¦

(`i,úàæ úà ïáéå íëçä Léàä éî'lr ,DcBie eil` 'd iR xAC xW`e ¦¨¦¤¨¨§¨¥¤Ÿ©£¤¦¤¦¥¨§©¦¨©
xar ilAn xAcOk dzSp ux`d dca` dn.'äæ øác,ef dl`y - ¨¨§¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¦§¦Ÿ¥¨¨¤

,ux`d dca` dn lrìàLðdíéîëçìyi`d in' weqtd zpeek efe - ¦§©©£¨¦
,'mkgdíéàéápìå,'eil` 'd it xac xy`e' weqtd zpeek efe -àìå §©§¦¦§Ÿ

eäeLøét.oaxegd zaiq z` xnel erci `l -LBãwä BLøétL ãò ¥§©¤¥§©¨
áéúëc ,Bîöòa àeä Ceøa(ai weqt my)éúøBz úà íáæò ìò 'ä øîàiå' ¨§©§¦§¦©Ÿ¤©¨§¨¤¨¦

,'Bâå.'Da Ekld `le ilFwa ErnW `le,`xnbd dywneàì eðééä §§Ÿ¨§§¦§Ÿ¨§¨©§Ÿ

,da eëìä àì eðééä éìB÷a eòîL.oeyld ltk edneäãeäé áø øîà ¨§§¦©§Ÿ¨§¨¨©©§¨
,áø øîàepiid 'izxez z` mafr lr' weqtd zpeekïéëøáî ïéàL ¨©©¤¥§¨§¦

älçz äøBza,dzid `l ,dnyl dxeza ewqr `ly oeikny ©¨§¦¨
`ly ,'da ekld `l' dpeekd efe .dilr jxal mdipira daeyg

.dnyl dxezd ecnl
zkxa jxan epi`y in ly oeerd zxneg z` ,micnl ep` o`kne

.ycwnd zia oaxegl mxby `ed df oeery ,dxezd
dqiakl mina jxevdy xaeqd iqei iax ly enrha dpc `xnbd
:dipyd xird ly dizyl mina jxevl mcew ,dpey`xd xird ly

,äãeäé øa éñéàéîBé àúìz éñBé éaøc àzáéúîì àúà àì`a `l - ¦¦©§¨Ÿ¨¨¦§¦§¨§©¦¥§¨¨¥
.iqei iax ly ezaiyil mini dylyéñBé éaøa ñeîécøå déçkLà- ©§§¥©§¦§©¦¥

,iqei iax ly epa eybtdéì øîà,dcedi xa iqi`làì àîòè éàî ¨©¥©©§¨Ÿ
ïéîBé àúìz àä àaàc àLøãî éáì øî éúàzial `a jpi` recn - ¨¥©§¥¦§¨¨§©¨¨§¨¨¦

.mini dyly ia` ly yxcnddéì øîàqenicxel dcedi xa iqi` ¨©¥
jia` ly ezaiyil ribn ippi` ,iqei iax ly epaCeáàc déîòè ék¦©§¥©£

éàúéà àëéä àðòãé àìxn`y oicd ly exewn okidn rcei ippi` - Ÿ¨©§¨¥¨¦©
.jia`déì øîà,qenicxeàðòãé àîìc déì øîà÷ éàî øî àîéì ¨©¥¥¨©©¨¨©¥¦§¨¨©§¨
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éáI øî éúà àI àîòè éàî :I"à ,éñBé 'øá ñeîécøå©§¦¥©©§¨¨¨¥¨§¥
déîòè ék :I"à ?ïéîBé àúIz àä àaàc àLøãî¦§¨¨§©¨¨§¨¨¦¦©§¥
øî àîéI :I"à ?éàúéà àëéä ,àðòãé àI Ceáàc©£¨¨©§¨¥¨¦©¥¨¨
'ø ,àéðúc àä :I"à .déîòè àðòãé àîIc I"à÷ éàî©¦§¨¨©§¨©§¥¨§©§¨
?ïIðî àø÷ ,íéøçà éiçI ïéîãB÷ ïúñéák :øîBà éñBé¥¥§¦¨¨§¦§©¥£¥¦§¨§¨©
éàî ,'åâå "íúîäáI eéäé íäéLøâîe" áéúëc :I"à¦§¦¦§§¥¤¦§¦§¤§¨§©

äiç àîéIéà ?"íúéiç"¯äîäa IIëa äiç àIäå ©¨¨¦¥¨©¨©£Ÿ©¨¦§©§¥¨
"íúéiç" éàî àJà .àéä¯!àèéLt .Lnî àúeiç ¦¤¨©©¨¨¦¨©¨§¦¨

åàI àJà¯.àúéáeaøòc àøòö àkéà àäc ,äñéák ¤¨¨§¦¨§¨¦¨©£¨§¦§¦¨
:eäI àéòaéà ."Lôð éepéò éøãð eJà ïéà éñBé ø"à"¥¥¥¦§¥¦¤¤¦©£¨§
?dðéáI BðéaL íéøác íeMî øôiL eäî ,éñBé 'øI¥©¤¨¥¦§¨¦¤¥§¥¨
íéøác Iáà .Lôð éepéò éøãð eJà ïéà :éñBé ø"à ù"ú¥¥¥¦§¥¦¤¤£¨§¨¦
'éôà éãéãI :eäI øîà÷ eäãéãI àîIc .ïééåä dðéáI BðéaL¤¥§¥¨¨§¨¦§¨§¦§¨¨©§§¦¦£¦
ïééåä eúéøîàc ,eëãéãI .ïééåä àI dðéáI BðéaL íéøác§¨¦¤¥§¥¨¨¨§¨§¦§§¨§¦¨§¨

Lôð éepéò éøãð¯?éàî .Lôð éepéò éøãð eJà ïéàc éI eãBà ¦§¥¦¤¤¦§¥¥¦§¥¦¤¤©
,øôî ïéà :øîBà àðeä áø ,øôî :øîBà äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨¥¥¥©¨¥¥¥¥

àJù

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

נדוים. פוק אחד עשו - ראלר נדוים - דף פא עמרד א - מתרך מהדרות "אבן ישואל - )שטיינזלץ(" 
וש"י                                                                                                                                                                                                       תרספרת



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

וכב

 222   הללמ עמ  דמהל ם לןינ תילדמ  

miwxtוכב dyelyaa cenr `t sc ± iriax wxtmixcp
.øéô øôòá úîù ìòåù åðéöî àìùlcbzne da libx `edy li`edc ,ezxitg xtra

.ewifn xryd oi`y ,ekeza yecl libxy mewna wefipy mc` epivn `l jk .xtr dze`a

.'åë äðéáì åðéá ïéá øôî ùôð éåðéò ïäá ùéù íéøáãmixten eed - dl xtn `edyk ,xnelk

lk oia ,mlerl`ypze yxbzzy xg`l 'it` ,mixg` oial dpia oiae eizgz `idy onf

.xg`líéøçà ïéáì äðéá ùôð éåðéò ïäá ïéàù
.øôî åðéàxg`lc ,oiwxit yixa yxtnck

.dilr oilg dyxby.ãöéëytp iepir ixcp edfi`

.'eke mpew dxn` - mlerl oixten eidiyéðéàù
.àáà éôì äùåò`le ytp iepir ixcp `l epi`

.dl xtn epi` jkl ,dpial epiay mixacàìù
.ñå÷ôà àìùå ìåçëà.dpial epiay mixacàìù

.êúèî ùîùà.onwl yxtnckòéöà àìù
.øôäì êéøö ïéà 'åë êúèîdiikf `pngxc meyn

.zek`ln ipda dilíåùî øôé øîåà â"áùø
.åøáã ìçé àì øîàðùlk e`lc `ziixe`c

axk epiide .dpin lrac eceary irewt`l dpink

:xti dpial epiay mixac :xn`c ,dad` xa `c`

mkgl dxdf` o`kn exac lgi `l xg` xac

.envrl eixcp xizi `lyíéøúåîä íéøáã
âåäðì éàùø äúà éà øåñéà åá åâäðù íéøçàå

éðî 'åë.àéä â"áùøli`ed .dl xti :lirl xn`c

dxeq` `dzy dxeaq `ide xeqi` ea dbdpe

bedpl i`yx epi` - qek befnle ezhn el rivdl

.dl xtn k"`` ,xzid odaàì øîàðù íåùî
.åøáã ìçéoda bedple dixac lhal i`yx epi`c

.dl xtn k"`` xzidïî éðà äìåèð úøîåàä
.íéãåäéädpdi `ly ,yinyzn mdn ip` zxcen

.dpnn icedi mey
øôé

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

úîù.xit xtralwzp epi` - my libx `edy jezny .cinz ea xc `edy ,ezxitg xtra

`l m` `nip el xywz `ny yyeg epi` - libx `edy jezn ,df jk .`neb dze` ly xtra

ugxz.àéðú.'eke dad` xa `c` axc dizeekmpew" dxn`c oebk - dpial epia oia ,xtn

dilr mixg` zexit dxq`y - mixg` oial dpia oiae ,"dilr dlra zexit.íðå÷ip`y

.'eke `a` itl dyeroi`y mixac lif`e yxtn

dl yxtne .mixg` oial dpiae ,ytp iepir mda

`ki` dpial epiaac meyn ,dpial epia inwn

xtdl jixv oi` oipnfe xtn oipnifc ,`zbelt.

àìùoi` jxwa iptle jznda iptl oaz oz`

.xtdl lekib"r`e .dil `caryn `lc meyn

iptl oaz ozil dtekc `pwiq` "t"r`" wxtac

eznda-rax` el dqipkd `lya ixiin mzd

dpi`e `xczwa zayeic mzd ol `niiwc ,zegty

riv` `l"y dxcp ,d"t` .elld mixaca el zaiig

'eke "jzhn jl-`niiwc meyn ,xtdl jixv oi`

zaiiegn zegty dnk el dqipkd elit` :mzd ol

oi`ian elld mixacdy itl ,ikdaaexiw icil

zrcd,dxcp liig `lc b"r` .xti xne` b"x .

mixcpa lwz `ly ,opaxcn xtdl jixv d"t`

`ed `nlra `zknq` `de ."lgi la" lr xearze.

øáãxizn oi`y mkgl o`kn exac lgi `l xg`

.envr ixcpla` lgen epi` `ed :opiyxccke

`dc ?"`"c" i`n :ipira dywe .el oilgen mixg`

`le ,xn`w "lgi la"c `zl meyn xti xn`c b"x

,ipira d`xpe ?"xg` xac" i`ne ,`xwc `yxcn

xti xn`c b"xc-`lc icin 'it`c ,yixcw "exac"

`nlra xac `l` ,xcp ixwin-`l"c `xw xn`

xyt`c oeik d"t` ,dilr iwl `lc idpc ."lgi

dxtda-xac" xn`wc epiide .lgi `l dxtd `la

,ikdl b"x yixcc diteb "exac" `eddc ,"xg`

ixcp xizn epi` mkgc ,yixcn `pixg` icinl

ikd ol rnync `ed "exac"ne ,envr.ïàî
dil zrnymixac qewt` `lye legk` `ly xn`c

.iqei 'x ied dpial epiayixcp meyn ,opaxl eli`c

xtnc `ed ytp iepr.íåùîlgi `l xn`py

.`id b"x ipn exac'it`c xnel "exac" yixcc

d"t` - `nlra xeac `l` ,xenb xcp epi`y icin

mixcpa y`x zelw bedpi `ly ick ,lgi `l

onfa oii zezyl `lye xya lek`l `ly mc` bdp m`y l"f odkd dcedi x"d xne` did o`kne ,mixeq`d mixack ediiabl dil ded - oixzend mixaca xeqi` ebdpy oeik ,inp `kd .mixenb

) mirbpa 'ipzn .xzid jixv - onfd eze`a xya lek`l e` oii zezyl dvex aeye ,cgeind"n a"tmixcpd lk .eiaexw irbp `l s` :xne` dcedi 'x ,envr irbpn ueg d`ex mc` mirbpd lk :(

mixg` oial dpiay ezy` ixcp `l s` :xne` dcedi 'x ,envr ixcpn ueg xizn mc`.'éñøâåinlyexia)i"d i"tdl xtd `le dlra rnye dy` dxcp :(-oiprl dl xtn epi`y `hiyt

dpial epiay mixcpa i` ?oiniiw op` dn ?owfd oiprl dl xtiy edn ,lrad-dl `pz `iig 'x ,i"x mya opipz ?`id dcedi 'x e`le .mixg` oial dpiay mixcpa oiniiw opik `l` ,od envr ixcp

izazke .minkg mya `iig 'x dl ipzcn ,dcedi 'xk l"f o"anxd wqte .minkg myac"qa w"ta dfn." :éîìùåøéixir ipa z`pd" ,my yiy owfl l`yp epi` - "ixir ipa lr iziipd mpew

my yiy owfl l`yp - "ilr.àòá.`ed ytp iepr opaxl dhnd yinyz ongp axn `ax dipin,xtn - envrle ,`ed dpial epiay mixac e` .mixg`l oia envrl oia xtnc dpin `wtpe

xtn epi` - mixg`l.äìåèð.micedid on ip`dilr myinyz z`pd dxq`y.éàîà.micedid on dlehp `dzmixg`l oia envrl oia ezxtd `ipdn - ied ytp iepr yinyzc `zi` m`c.

ïðáøì.jl irazlirlc `ziixaa `ipzcke ,ytp iepr ied `l i`ce dicicle ,dl ipzw iqei 'x micedid on ip` dlehpc meyn.äéìåë.`id iqei 'x oiwxit
edlek

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

áøc déúååk àéðz .øét øôòa únL IòeL eðéöî àJL¤Ÿ¨¦¨¤¥©£©¦©§¨§¨¥§©
Lôð éepéò ïäa LiL íéøác :äáäà øa àcà¯ïéa ,øôî ©¨©©£¨§¨¦¤¥¨¤¦¤¤¥¥¥

;Lôð éepéò ïäa ïéàL .íéøçà ïéáI dðéa ïéa dðéáI Bðéa¥§¥¨¥¥¨§¥£¥¦¤¥¨¤¦¤¤
dðéáI Bðéa¯íéøçà ïéáI dðéa ,øôî¯?ãöék .øôî Bðéà ¥§¥¨¥¥¥¨§¥£¥¦¥¥¥¥©

"éIò úBøét íðB÷" äøîà¯äNBò éðéàL íðB÷" ,øôé æ"ä ¨§¨¨¥¨©¨¥¨¤¥¦¨
éçà éôI ,àaà éôIéáà éôI ,Eïzà àJLå ,éçà éôI ,E §¦©¨§¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦§¤Ÿ¤¥

"Eø÷a éðôI íéîe Ezîäa éðôI ïáz¯.øôäI IBëé ïéà ¤¤¦§¥§¤§§©¦¦§¥§¨§¥¨§¨¥
"éúhî LnLà àJLå ñB÷ôà àJL IBçëà àJL"¯øôé ¤Ÿ¤§¤Ÿ¤§§¤Ÿ£©¥¦¨¦¨¥

,Eúhî EI òévà àJL" .dðéáI BðéaL íéøác íeMî¦§¨¦¤¥§¥¨¤Ÿ©¦©§¦¨§
éðt EI õçøà àJLå ,ñBkä úà EI âBæîà àJLåéãé EE §¤Ÿ¤§§¤©§¤Ÿ¤§©§¨¤¨¤

éIâøå"E¯éøö ïéààI" 'àpL ,øôé :øîBà â"ø .øôäI C §©§¤¥¨¦§¨¥¥¨¥¤¤¡Ÿ
"Bøác Içé àI" :øçà øác ."Bøác Içé¯íëçI ïàkî ©¥§¨¨¨©¥Ÿ©¥§¨¦¨¤¨¨

IBçëà àJL" øîàc ïðéòîL ïàî .Bîöò éøãð øézî ïéàL¤¥©¦¦§¥©§©¨§¦©©£©¤Ÿ¤§
ïééåä dðéáI BðéaL íéøác "ñB÷ôà àJLå¯'øéðú÷å ,éñBé §¤Ÿ¤§§¨¦¤¥§¥¨¨§¨¥§¨¨¥

àJLå" :øî øîà .dðéáI BðéaL íéøác íeMî øôîc§¥¥¦§¨¦¤¥§¥¨¨©¨§¤Ÿ
"éúhî LnLà¯.dðéáI BðéaL íéøác íeMî øôé £©¥¦¨¦¨¥¦§¨¦¤¥§¥¨

éIò éLéîLz úàðä" :äøîàc àîéIéà ?éîã éëéä"E ¥¦¨¥¦¥¨§¨§¨£¨©©§¦¦¨¤
¯úøîBàa àJà !déI úãaòeLî àä ?äøôä éI änÏ¨¦£¨¨¨§§¤¤¥¤¨§¤¤

:àðäk áø øîàc .àðäk áøëe ,"éIò ELéîLz úàðä"£¨©©§¦§¨©§©¨£¨©£©©¨£¨
éIò éLéîLz úàðä""E¯úàðä" ,BzLnLîe dôBk £¨©©§¦¦¨¤¨§©©§£¨©

"éIò ELéîLz¯:àéðúc àä àpz ïàî .BI øeñàä øác íãàä úà ïéIéëàî ïéàL ,øôé ©§¦§¨©¨¥¤¥©£¦¦¤¨¨¨¨¨¤¨©©¨¨§©§¨
øeqéà ïäa eâäð íéøçàå íéøzenä íéøác¯,ïIháI éãk øzéä íäa âBäðI éàMø äzà éà §¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦¦©¨©©¦§¨¤¤¥§¥§©§¨

"Bøác Içé àI" :øçà øác ."Bøác Içé àI" øîàpL íeMî¯ïéàL íëç ãéîIúI ïàkî ¦¤¤¡©Ÿ©¥§¨¨¨©¥Ÿ©¥§¨¦¨§©§¦¨¨¤¥
,ïðaøI ,ähnä LéîLz :ïîçð áøî àáø dépéî àòa .àéä â"ø ?épî .Bîöò éøãð øôî¥¥¦§¥©§©¦¦§¨¦¥¨¨¥©©§¨©§¦©¦¨§©¨©

"íéãeäiä ïî éðà äIeèð"e :äeúéðz ,déI øîà ?dðéáI BðéaL íéøác Bà àeä Lôð éepéò¯ ¦¤¤§¨¦¤¥§¥¨£©¥§¥¨§¨£¦¦©§¦
øôé
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נדוים. פוק אחד עשו - ראלר נדוים - דף פא עמרד ב - מתרך מהדרות "אבן ישואל - )שטיינזלץ(" 
תרספרת                                                                                                                                                                                                       וש"י

לזכרת לזיכרך הנפש להיפטו מכף הקלע הרא, על ידי חזוה כל הירם, כמה שיש 
ביכרלתר, משנירת תהלים בעל פה

הירם ירם ז טבת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc mixcp(ycew zay meil)

øét øôòa únL ìòeL eðéöî àlLxtra lwzp lreyd oi` - ¤Ÿ¨¦¨¤¥©£©¦
xnydl rceie da `ed libxy zngn ,cinz ea xc `edy ezxitg
ezy` zripn lr citwn epi` lrad s`y ,`ed lyne .ewifi `ly
`aiy yyeg epi`e ,ezy`a `ed libxy oeikn ,heyiwe dvigxn

.dlwz icil
,dpial epiay mixaca llkp dfk xcp oi` iqei iax ixacl ,ok lre

.eze` xtdl i`yx lrad oi` `linne
i`yx iqei iaxly xaeqd `c` ax ixacl di`x d`ian `xnbd

:dpial epiay mixac meyn xtdl lrad
.äáäà øa àcà áøc déúååk àéðz`ztqeza epipy(`"d f"t)mpyiy , ©§¨§¨¥§©©¨©©£¨

lekiy mdn yi :dy`d zxcepy mixcpa mipic iwelig drax`
leki epi`y yi ,llk xtdl leki epi`y yie ,oipr lka xtdl lrad
,xtdl jixv epi`y mdn yie ,dpial epia mirbep mdyk `l` xtdl
zx`an dligze .oldl x`eaiy itke ,el `id zcareyny oeik

,dfa llkd z` `ziixadLôð éepéò ïäa LiL íéøác,dy`loebk §¨¦¤¥¨¤¦¤¤
,zexit zlik` zripnøôîdxcp z` lradïéaxcpd did m` ¥¥¥

xacay,dðéáì Bðéae ,dlra zexit z` dnvr lr dxq`y oebkeïéa ¥§¥¨¥
y xaca xcpd did m`,íéøçà ïéáì dðéazexit dnvr lr dxq`y ¥¨§¥£¥¦

mixcp la` .mixg` lyLôð éepéò ïäa ïéàLmd m` ,dy`l ¤¥¨¤¦¤¤
mixaca miwqery,øôî ,dðéáì Bðéamixaca miwqer md m` j` ¥§¥¨¥¥

y.øôî Bðéà ,íéøçà ïéáì dðéa¥¨§¥£¥¦¥¥¥
:mipeyd mixwnd z` `ziixad zhxtn dzre

ãöéklka xtdl `ed lekiy oey`xd ote`d ,el` mipte` md ¥©
,dxwnm`äøîàdy`dúBøét íðB÷mlerd,øôé äæ éøä ,éìòoeik ¨§¨¨¥¨©£¥¤¨¥

`lyk s` xtn okle ,zexitd zlik` zripna ytp iepir yiy
.dpial epiay mixac meyn dfa oi`e dlra zexit z` dxq`

dy`d dxn` m` ,llk xtdl leki epi`y ,ipyd ote`déðéàL íðB÷¨¤¥¦
éçà éôì àaà éôì äNBòéáà éôì Eéçà éôì Edpdn ipi` ,epiidc - ¨§¦©¨§¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦©

dfa ytp iepir dl oi`y ,ig` e` ,jia` e` ,jig` z` e` ,ia` z`
,dz`pd z` mdilr zxqe` `idyepiay mixacn df oi` s`e

,dpialåmpew ,dlral dxn`y dy`d okéðôì ïáz ïzà àlL §¤Ÿ¤¥¤¤¦§¥
,Eø÷a éðôì íéîe Ezîäaoi`e ,df xacl el zcareyn dpi`y oeik §¤§§©¦¦§¥§¨§

,dpial epiay mixac llka epi` s`e ,ytp iepir dfa dlïéàlrad ¥
øôäì ìBëé.llk el` mixcp ¨§¨¥

,dpial epiay mixac meyn wx xtdl `ed lekiy ,iyilyd ote`d
mpew dy`d dxn`ykìBçëà àlL,oird ietiie oewiz -àlL ¤Ÿ¤§¤Ÿ

ñB÷ôà,xriyd ietiie oewiz -øôé ,éúhî LnLà àlLåz` lrad ¤§§¤Ÿ£©¥¦¨¦¨¥
,el` mixcpa ytp iepir dl oi`y s` ,dxcpíeMîel` mixcpy ¦

l mirbep.dðéáì BðéaL íéøác§¨¦¤¥§¥¨
dy`d dxn`yk ,xtdl llk jixv lrad oi`y ,iriaxd ote`d

mpewEì òévà àlLz`,EúhîàlLå ,ñBkä úà Eì âBæîà àlLå ¤Ÿ©¦©§¦¨§§¤Ÿ¤§§¤©§¤Ÿ
éðt Eì õçøàéãé Eéìâøå E,Eaexiwe daig ly miyeniy el` lky ¤§©§¨¤¨¤§©§¤

ziaa yi xy`k s` dlral mzeyrl dy`d zaiige ,md zrcd
,zegtye micarel` mixcpaïéàlradéøö,øôäì C`idy xg`n ¥¨¦§¨¥

.lg xcpd oi`e ,el zcareyn
dxcpyk s`y zxaeqe ,df ote` lr zwlegd drc `xnbd d`ian
eilr ,exear zeyrl zcareyn `idy xac lradn repnl dy`d

:dxcp z` xtdl
,øîBà ìàéìîb ïaøel` mixcpa s`øôé,dxcp z` lrad dl ©¨©§¦¥¥¨¥

øîàpL(b l xacna),'Bøác ìçé àì'ote`a s`y ,l`ilnb oax yxece ¤¤¡©Ÿ©¥§¨
`l` epi`e ,lral zcareyn `idy zngn xcpd lg `ly dfk
,dxcp z` xtdl lrad lr lhen mewn lkn ,`cixb 'xac' xcba

.'lgi `l' xeqi` icil `eaze mixcpa lwz `ly ick
dlind on cnele ,l`ilnb oax lr wlegd yiy ,`xnbd d`ian

:xg` oic 'exac'
,øçà øác'Bøác ìçé àì,'øézî ïéàL íëçì ïàkîz`,Bîöò éøãð ¨¨©¥Ÿ©¥§¨¦¨¤¨¨¤¥©¦¦§¥©§

minkg eyxcy enke ,el xiziy xg` mkgl jlil eilr `l`zekxa)

(.al.'el oilgen mixg` la` ,lgin epi` `ed' ,
zrck `ziixad ixacn gikedl yi cvik x`al `xnbd day dzr
zripn ly xcp xtdl lrad leki iqei iaxl s`y xaeqd ,`c` ax

:dpial epiay xac meyn ,heyiw
mdy ,qewite legik zripnn dy`d dxcpyky ,ef `ziixaa epipy
`l` ,ytp iepir ixcp meyn xtdl leki lrad oi` ,heyiw ipin

,`xnbd zwiicne .dpial epiay mixac meynøîàc ïðéòîL ïàî- ©©§¦¨§¨©
dy`d dxcpay xaeqd `pzd `ed in,ñB÷ôà àlLå ìBçëà àlL¤Ÿ¤§§¤Ÿ¤§

ïééåä dðéáì BðéaL íéøác,ytp iepir ixcp `le,éñBé éaøxaeqd §¨¦¤¥§¥¨©§¨©¦¥
,ytp iepir ixcp el` oi`y dpynaéðz÷å,`ziixaaøôîclrad §¨¨¥§¥¥

,dðéáì BðéaL íéøác íeMîx zrcl s`y gikedl yi ok m`eiqei ia ¦§¨¦¤¥§¥¨
meyn xtdl lrad leki ,ytp iepir el` mixcpa oi`y xaeqd

.dpial epiay mixac
lrad leki yinyzn dxcpy dy`y ,lirl `ziixad ixaca epipy
dxcp oeyl dfi`a `xnbd dpce ,dpial epiay mixac meyn xtdl

:dy`d
dðéáì BðéaL íéøác íeMî øôé éúhî LnLà àlLå ,øî øîàdy` - ¨©©§¤Ÿ£©¥¦¨¦¨¥¦§¨¦¤¥§¥¨

mixac meyn xtdl lrad leki j` ,xcpd lg ,yinyzn dxcpy
,`xnbd zxxane .dpial epiayéîc éëéädxcp oeyl dfi`a - ¥¦¨¦

,dy`däøîàc àîéìéàmpew ,dlraléìò éLéîLz úàðä,Eepiidc ¦¥¨§¨§¨£¨©©§¦¦¨¤
,dyinyzn zepdil eilr dxq`ydéì úãaòeLî àä äøôä él änì̈¨¦£¨¨¨§§¤¤¥

,eynyl zcareyn `idy oeikn ixd ,xtdl lrad jixv recn -
.llk lg xcpd oi`,àlà`ziixad zpeeky xnel jixv gxkda ¤¨

,`idúøîBàaxq`z dlral dy`d,éìò ELéîLz úàðäote`ay §¤¤£¨©©§¦§¨©
jixve ,dilr xcpd lg ,dlra z` `le dnvr z` dxq`y dfk

.xtdl lrad,àðäk áø øîàc ,àðäk áøëedlral zxne`d dy` §©©£¨§¨©©©£¨
xq`zéìò éLéîLz úàðäBzLnLîe dôBk ,Esekl `ed leki - £¨©©§¦¦¨¤¨§©©§

xq`z dxn` m` mpn` .llk xcpd lg `ly oeik ,eynyl dze`
øôé ,éìò ELéîLz úàðäzcareyn `idy s` ,dxcp z` lrad dl £¨©©§¦§¨©¨¥

dilr xcpd lg ,dlra z` `le dnvr z` dxq`e xg`ny ,el
,ol `niiwe ,ynyl `id dxeq`eøác íãàä úà ïéìéëàî ïéàL¤¥©£¦¦¤¨¨¨¨¨

Bì øeñàä. ¨¨
xtdl lrad jixvy xaeqd ,l`ilnb oax ixaca oecl day `xnbd

:el zcareyn `idy zngn xcpd lg `lyk s` ,ezy` xcp z`
àéðúc àä àðz ïàîzxne`d ,`ziixad ly `pzd `ed in - ©¨¨¨§©§¨

yíéøzenä íéøác,oicd onøeqéà ïäa eâäð íéøçàåmiyp` mpyie - §¨¦©¨¦©£¥¦¨£¨¤¦
,el` mixaca xeqi` ebdpyíäa âBäðì éàMø äzà éàmixaca - ¦©¨©©¦§¨¤

,el`øzéämdiptaïìèáì éãklwdl e`eai `ly ick ,df bdpnn ¤¥§¥§©§¨
.oic it lr mixeq`d mixaca s`,épî],àéðúc ,àéä ìàéìîb ïaø ©¦©¨©§¦¥¦§©§¨

[øôé øîBà ìàéìîb ïaø,dxcp lg `ly ote`a s` ,ezy`l lrad ©¨©§¦¥¥¨¥
Bøác ìçé àì øîàpL íeMîicil `eaze ,mixcpa lflfz `ly ick - ¦¤¤¡©Ÿ©¥§¨

oi`y xaeq `ed jk ,dfa xingn `edy myke .'lgi `l' xeqi`
mixac xizdl `eai `ly ick ,xeqi` ea bdpy xac mc`l xizdl

.oic it lr mixeq`d
øçà øáczyxece ,l`ilnb oax lr zwlegd ,zxg` dhiy -on ¨¨©¥
' weqtdBøác ìçé àì,'øôî ïéàL íëç ãéîìúì ïàkîz`éøãð Ÿ©¥§¨¦¨§©§¦¨¨¤¥¥¥¦§¥

.(àéä ìàéìîb ïaø épî) .Bîöò©§©¦©¨©§¦¥¦
yi heyiwe dvigx zripny mixaeqd ,minkg zhiya dpc `xnbd

:ytp iepir da
,ïîçð áøî àáø dépéî àòadnvr lr zxqe`d dy`LéîLz ¨¨¦¥¨¨¥©©§¨©§¦

,ïðaøì ,ähnäly xcp m`d ,df xcp xtdl lrad leki daiq efi`n ©¦¨§©¨¨
àeä Lôð éepéò,s` dxcp z` xtdl lrad lekie,mixg` itlkBà ¦¤¤

wqerd xcpadðéáì BðéaL íéøácitlk `l` xtdl leki epi`e ,`ed §¨¦¤¥§¥¨
.envrdéì øîà,`axl ongp axäeúéðz,df wtq heytl yi - ¨©¥§¦¨

onwl dpynd ixacn(:v)zxne`d dy`y ,x`ean day ,)å(äìeèð§¨
,íéãeäiä ïî éðàmyinyz z`pd z` dnvr lr dxq`y ,xnelk £¦¦©§¦

,mllka dlrae ,l`xyi lk ly
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 מתרות וברתינר נשיאי חב"ד 

חב"ד  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

æòBút÷ àìî íãà ñéðëî[bnxzõøàì Búéáa BúBà äøòîe íBé ãBòaî øôò[cnxzìk Ba úBNòì øzîe , ©§¦¨¨§Ÿª¨¨¨¦§§¨¤§¥¨¨¤ª¨©£¨
úaLa åéëøö[dnxzäæá àöBiëå äàBö Bà ÷ø úBqëì epnî ìBhì ïBâk ,[enxz,úéåæ ïø÷ Bì ãçiL àeäå . §¨¨§©¨§¦¦¤§©Ÿ¨§©¥¨¤§¤¦¥¤¤¨¦

íéìâø ñøãîì Búéa òöîàa BúBà äøò íà ìáà .Cëì ãîBòå ïëeî àeäL øácä økð æàL[fnxzàeä éøä ¯ ¤¨¦¨©¨¨¤¨§¥§¨£¨¦¥¨§¤§©¥§¦§©©§©¦£¥
úéaä ò÷ø÷ øôò éaâì ìèa[gnxz.Bìèìèì øeñàå ,àeä äö÷îe ¨¥§©¥£©©§©©©¦ª§¤§¨§©§§

älçzî Cëì Bðéëä éøäL ,äö÷î øôòä BúBà ïéàL ,úaLa íMî íìhì øzî ¯ ìBça íéðeîhä úBøt ,Cëéôì§¦¨¥©§¦§ª¨¦§¨¦¨§©¨¤¥¤¨¨ª§¤¤£¥¡¦§¨¦§¦¨
øàaúiL Bîk ,àîeb úiNò íeMî Ba ïéàL ïéðòa Ck ìk çeçz øôòä àäiL ãáìáe .úéåæ ïø÷ Bà éìk Bì ãçéå§¦¥§¦¤¤¨¦¦§¨¤§¥¤¨¨¦©¨¨§¦§¨¤¥¦£¦©¨§¤¦§¨¥

:ç"öú ïnña§¦¨
עז  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק

הלכה  ביאורי
[âîøúåúôå÷ àìî מעט בין הרבה בין –587.

õøàì åúéáá [ãîøú וכל לארץ, אותו מערה אפילו –
בקופתו. בשבת נשאר אם בטלטול מותר שהעפר שכן

úáùá åéëøö [äîøú ח סעיף לעיל שנתבאר אף –
אלא  בטלטול ואסור הוא, גופו מחמת מוקצה שהעפר
בהנחת  די בו, להשתמש לעולם אותו ייחדו כן אם

בטלטול  להתירו כדי זווית בקרן או בכלי .588העפר
äæá àöåéëå [åîøú אסור שבבית עציץ שבתוך עפר –

הארץ  עפר כדין .589בטלטול
íéìâø ñøãîì [æîøú בקרקע עפר להוסיף כשצריך –

בכוונה  הבית באמצע עפר מערה מרוצף) (שאינו הבית
ודורסים  ההולכים הבית בני עלֿידי הבית בכל שיתפזר

.590עליו 
úéáä ò÷ø÷ [çîøú את לטלטל אין מרוצף בבית גם –

שהוא  ניכר כן אם אלא הבית באמצע שעירה העפר
שימוש  לאיזה שיטלטלוהו ועומד .591מוכן

והוספות  ציונים
לקרקע 587) שבטל להחמיר מקום היה עפר שבמעט אף

תצח  בסי' המבואר לגינתו עפר מעט המכניס (כדין הבית
בציונים. הובא סכ"ז

ייחדו 588) לא אפילו בטלטול מותר לשימוש שייחדו העפר
שעפר  סכ"ח תצח בסי' נתבאר (ואדרבה, מסוים לשימוש
(ביו"ט  אחרים לדברים בטלטול נאסר מסויים לדבר שייחדו
אלא  לעולם לייחדו צריך אין וכן שבת)), לעניין וצ"ע עכ"פ,
(ס"ק  תהל"ד (ראה בטלטול להתירו כדי זו לשבת בייחוד די
בו  שכיסו לאחר כי לעולם לייחדו אפילו צריך שאין מא)

לעולם). ייחוד בו שייך ולא בו מכסים אין שוב אחת פעם
בשבת 589) טלטול של שימוש לשום הוכן לא זה עפר

ידיו  בו לקנח אסור ואפילו בטלטול, שאסור סתם כעפר ודינו
נתבאר  אמנם מים; לו ואין ידים לנטילת שצריך מי עבור
מותר  עצמו שהעציץ ה) ס"ק קמב (סי' השלחן בקצות
בטלטולו  עוד כל להיתר) שמלאכתו כלי (כדין בטלטול
בסי' המבוארים הכללים פי (על זורע או קוצר משום איסור
העפר  את עמו לטלטל מותר העציץ את וכשמטלטל שלו),
שלעניין  ולהעיר בטלטול; אסור לבדו שהעפר אף שבתוכו

שקובעים  וכבד יקר עציץ בין חילוק אין העציץ טלטול היתר
שאינו  להיתר שמלאכתו כלי (ככל פשוט עציץ או מקום לו

מו). הערה כדלעיל כיס חסרון מחמת נאסר
חילוק 590) ללא בטלטול נאסר הבית באמצע שעירה עפר

להעיר  אך עליו, שידרסו שסופו כיון לא או פיזרו אם
הבית  באמצע עירה שאם משמע קמד ס"ק שבמשנ"ב
ובס' בטלטול, מותר - פיזרו ולא בו להשתמש בכוונה
לשון  ממשמעות עליו תמה יז) הערה לט (סי' משה דברות
זווית  בקרן (וגם זווית קרן לו שייחד הוא שהעיקר השו"ע
עניין, בכל נאסר הבית באמצע אבל צבור) שיהיה צריך
"למדרס  שהוסיף שוע"ר משמעות גם הוא כן אם וצ"ע
שבשוע"ר  כיון ולמעשה, בכוונתו, שתלוי שמשמע רגלים"
פי  ועל לשימוש, עומד שהעפר ניכר שיהיה שצריך הוסיף
ממילא  להידרס, סופו הבית שבאמצע שעפר לעיל המבואר
שפיזרו  לעפר הדין (והוא בטלטול ואסור ניכרת אינה כוונתו

זווית). בקרן
קרקע 591) על דווקא בטלטול נאסר שהעפר שדייקו יש

מותר  מרוצפת בקרקע אבל אליה בטל שאז עפר של
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והוספות  ציונים
"למדרס  לעיל מהנכתב להיפך שדייקו ויש לעולם, בטלטול
שיתבטל  כוונתו אם מרוצפת בקרקע שגם שמשמע רגליים"
אלו  (דיוקים בטלטול נאסר רגליים מדרס ידי על בקרקע

תוספת  רב דבי כנישתא המבואר הרב שו"ע בס' הובאו
שמוכן  ניכר שיהיה הוא העיקר ולמעשה זה), לסעיף ביאור

תקצ). הערה לעיל (ועיין לשימוש ועומד

$
â הזקן רבנו ערוך פסחשולחן הלכות - יומי" "רב לוח âלפי

âראשון âיום

Ì‰Ï ˘È˘ È¯ÎÂ Ï‡¯˘È ÔÈ„ ˙ ÔÓÈÒ '‚ ˜ÏÁ
:˙ÂÙ˙Â˘

ãêìîäù ùåøéô) íéøîåëä ÷åç äð÷ù ìàøùéá ïéãä ïëå
åøëî ïäå òåáùå òåáù ìëá í÷åç íçì íéøîåëì ïúåð
òåáù ìëá íäì ïúðéù íçìä ìë äðùä úìéçúá ìàøùéì
íäîò äðúéù øäæéì êéøö äìçúëìù (äðùä ìë òåáùå
çñô ìù òåáù ãòá åì åðúé àì çñôä øçàìù çñôä íãå÷
øáã øàù åà úåòî àìà çñôä êåúá õîçúðù õîç íçì
íäîò äðúîùëå çñôä øçàì õîçúðù õîç åà õîç åðéàù
ìù òåáù ãòá íéøîåëä åì åðúé çñôä øçàì íà óà êë
åìá÷ì åì øúåî äéäé çñôä êåúá õîçúðù õîç íçì çñô
åðúð çñôä øçàìå íåìë íäîò äðúä àìù ãáòéãáå åìëàìå
çñôä êåúá õîçúðù õîç íçì çñô ìù òåáù ãòá åì

:øàáúðù íòèî åìëàìå åìá÷ì åì øúåî

äàìù çñôá õîç éøëð åá äôàå øåðú åì ùéù ìàøùé
øëù ãòá éøëðä ïî úåòî ìá÷ì åì øåñà ìàøùéä úòãî

.çñôä øçàì åìéôà øåðúä

åì øúåî çñôä êåúá åìéôà éøëðä ïî úåòî ìá÷å øáò íàå
úééôà ãòá åìà úåòî åì ïúåð éøëðäù ô"òà íäî úåðäì
äàðäá øåñà õîçäù äòùá çñôá åøåðúá äôàù õîçä
úåòîù ïåéë íå÷î-ìëî ,äàðä éøåñéàî äðäð àåäù àöîðå

ìà õîçä éôéìç àìå õîçä éîã àì ïðéà åìàíøåâ õîçù à
äøåúä ïî øåñéà ïàë ïéà êëéôì ìàøùéä ãéì åàáéù úåòîì
äàðä éøåñéàá øëúùäì øåñàù íéøôåñ éøáãî àìà
øáë íà ìáà äìçúëì úåòîä ìá÷ì åøñà êëìå äìçúëì
ãáìá êñð ïéé øëùá àìà åéúåòî ãéñôäì åäåñð÷ àì íìá÷

.â"ì÷ 'éñ ã"åéá øàáúðù åîë

úåøëë øåðúä øëù ãòá çñôä øçàì éøëðä àéáä íà ìáà
øáò åìéôà ìàøùé ìù åøåðúá çñôá íúåà äôàù õîç ìù
ïåéëã íäî úåðäì ìàøùé ìëìå åì øåñà íìá÷å ìàøùéä
ïî øëë åøëùá øåðúä ìòáì ïúéì øåðú éøëåù ìë êøãù
øåðúá éøëðä äôàù äòùáù àöîð åøåðúá ïéôåàù úåøëëä
éøëð ìù úåøëëä ïî øëëá ìàøùéä äëæ øáë ìàøùé ìù
åéìò øáòù ìàøùé ìù åöîç äæ éøäå øåðúá ïúåà äôàù

:ìàøùéî íãà ìëì äàðäá øåñàù çñôä

âשני âיום
åøîàé àì úåôúåùá øåðú íäì ùéù éøëðå ìàøùé êëéôì

åá åôàéù äîî øåðúä øëù êãáìá äúà ìåè éøëðäì
äæ ãâðë éãáìá ìåèà éðàå çñô ìù òåáùá õîç íéøëðä
øåðúä óåâá ÷ìç ìàøùéì ùéù ïåéëã çñôä øçàìù òåáù
õîçä úéöçîá ìàøùéä äëæ úåôúåùä úìéçúî ïë íà
éøëðäì øîåàù äîå çñôá øåðúä øëù ãòá éøëðä ìá÷éù
åãâðë ìåèé àåäå çñô ìù òåáùá åãáìá àåä ìåèéù êë øçà

éìçîë äæ éøä çñôä øçàìù òåáùáçñôá åá äëæù åöîç ó
.øçà õîç ìò

ìåèéù éøëðä íò äðúé úåôúåùä úìçúáù àìà øúéä ïéàå
òåáùá åãâðë ìåèé àåäå çñô ìù òåáùá åãáìá àåä
úéöçîá íìåòî ìàøùéä äëæ àìù àöîðã çñôä øçàìù
úìéçúá åðîî åîöò úà ÷ìéñ øáëù ïåéë çñô ìù õîçä

:úåôúåùä

æïîéñá ïééòå) úåôúåùä úìçúá êë åîò äðúä àì íàå
çñôä íãå÷ù äð÷ú åì ùé (äæì äð÷ú ãåò ùéù ä"îø
çñôä éîé ìë ìò éøëðäì åìù øåðúä úéöçî úà øåëîé
ìá÷éå éøëðä ìù øåðúä óåâ ìë äéäé çñôä éîé ìëù åðééäã
äð÷é åà çñôä íãå÷ åøåðú úéöçî ãòá éøëðä ïî íéîã
øàáúéù äééð÷ä éëøãî ãçàá åøåðú úéöçî úà éøëðäì
øçàìù åîò äðúéå ,øëîîå ç÷î úåëìä èôùî-ïùåçá
ïðéàù íéøáã éøàù åà úåòî åúéöçî ãòá åì ïúé çñôä
óà êë åîò äðúäùëå çñôä øçàì õîçúðù õîç åà õîç
çñôá äôàðù õîç íçì éøëðä åì ïúåð çñôä øçàì íà
íçìá ìàøùéä äëæ àì éøäù åìëàìå åìá÷ì åì øúåî åøåðúá

÷ äæúåòî åì ïúéù åîò äðúäù ïåéë åãéì éøëðä åðúðù íãå
:íéøáã éøàù åà

çåà çñôá õîç åéìò êéìåäì øåîç éøëðì øéëùäì øåñà
øëúùäì øåñàù éðôî çñôá õîç åëåúá íåùì øãç
ìù òåáù ìò øåîç åì øéëùäì øúåî ìáà äàðä éøåñéàá
çñôá õîç åéìò êéìåéù åì ùøôî éøëðä ïéàù íúñá çñô
íåìë êëá ïéà õîç åéìò êéìåé éøëðäù òãåé àåäù ô"òà
ìàøùéì òåøôì êøèöé íåìë åéìò êéìåé àì íà óàù ïåéëã
åéìò êéìåéù ïéá òåáùì åì åøéëùäù ïåéë íìùî åøëù ìë
àìù ïéá (å"îø 'éñá ù"îë è"åéå úáùî õåç) òåáùä éîé ìë
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äîá íåìë øëúùî ìàøùéä ïéà ïë íà ììë åéìò êéìåé
:çñôá õîç åéìò êéìåî éøëðäù

âשלישי âיום
èòåãéù ô"òà çñôá åá øåãéù øãç åì øéëùäì øúåî ïëå

åðîî ìèåð åðéà ìàøùéä íå÷î-ìëî ,õîç åëåúì ñéðëéù
ñéðëé àì íà óàù äøéãä øëù àìà õîçä úñðëä øëù

:åøëùî íåìë åì äëðé àì çñôä éîé ìë åëåúì õîç

éïéàù ô"òà çñôá åá úåôàì øåðú åì øéëùäì øåñà ìáà
úééôà íúñ íå÷î-ìëî ,õîç åá äôàéù åì ùøôî éøëðä
äàøðå õîç åá äôàéù åì ùøôîë äæ éøäå õîç àåä éøëðä
íò úåðúäì ìàøùéä êéøö êëéôì äàðä éøåñéàá øëúùîë
àìà çñôá õîç åá äôàé àìù åì øéëùîù äòùá éøëðä
ô"òà êë åîò äðúîùëå äöî åá äôàéå åìéùáú åá ìùáé
øúåîå åãéá úåçîì êéøö ïéà çñôá õîç åá äôåà éøëðäù
øëúùî äæ ïéàå çñôä êåúá åìéôà øåðúä øëù åðîî ìá÷ì
íåìë åá äôåà éøëðä äéä àì íà óàù ïåéë äàðä éøåñéàá
åì åøéëùä éøäù íìùî åøëù ìë ìàøùéì òåøôì êéøö äéä
ïéà ë"à íåìë åá äôàé àì ïéá äáøä åá äôàé ïéá òåáùì
àìà õîç åá äôåà éøëðäù äîá íåìë øëúùî ìàøùéä
äàøð àäé àìù éãë êë åîò úåðúäì êéøö äìçúëìù

éàù òåãé øáãäù ïåéë äàðä éøåñéàá øëúùîëøëåù éøëðä ï
:õîç åá úåôàì éãë àìà øåðúä

àéåìéôà çñô áøòá åà çñôä êåúá åì øéëùîùë äæ ìëå
øúåî çñô áøò íãå÷ ìáà úéùéîç äòù íãå÷
éøëðäù éô ìò óà øãç ïéá øåðú ïéá øåîç ïéá éøëðì øéëùäì
íøëåù àåä ïë úðî ìòå çñôá õîç ïäá ùîúùéù åì ùøôî
õîç íäá ãçà íåé ùîúùäì ìåëé éøëðäù ïåéëã åðîî
úéùù äòù ãò åì íøéëùîù äòùî åðééäã øúéä úòùá
øëéð åðéà ìàøùéä åðîî ìèåðù øëùä ë"à çñô áøòá
çñô ìù òåáù ãòá åðééäã øåñéà úòù ãòá àåäù äàøðå
ìåëé éøëðäù äî ãòá åðééäã øúéä úòù ãòá àìà
úéùù äòù ãò åì íøéëùîù äòùî õîç ïäá ùîúùäì

:çñô áøòá

âרביעי âיום
áéïäá àöåéëå øåðúå øãçå øåîçá íéøåîà íéøáã äîá

ùîúùé éøëðäù äîî ìàøùéì úòâî äàðä íåù ïéàù
åá ïéìùáîù éìë éøëðì øéëùäì øåñà ìáà çñôá õîç ïäá
íéîé äîë åìéôà ïäá àöåéëå äøåéå äøéã÷ ïåâë øåàä éáâ ìò
ïéàù ô"òà çñôá õîç åá ìùáéù åì òåãé íà çñôä íãå÷
íðçá åì ìéàùäì åìéôàå õîç åá ìùáéù åì ùøôî éøëðä
äàðä ìàøùéäì òéâé çñôá õîç åá ìùáé íàù éôì øåñà
õîçä úà éìëä ïî äøòî äéä éøëðä íà éøäù õîçäî
éáâ ìò ï÷éø øàùð éìëä äéäå øåàä éáâ ìò åëåúá ìùáúîù
õîçäù åéùëòå øåàä úîçî ò÷áúî éìëä äéä øåàä

òéâîù àöîð ò÷áúî éìëä ïéà øåàä éáâ ìò åëåúá ìùáúî
.çñôá õîçäî äàðä úö÷ ìàøùéì

øéëùäì øúåî õîç åá ìùáé éøëðäù åðì òåãé ïéà íà ìáà
çñô íùì øùëåä àì éìëäù ô"òà çñôä êåúá åìéôà åì
óåâ íå÷î-ìëî ,äàðäá øåñàù äáøä õîçî òåìá àåä éøäå
íéîã åì ïúåðå åðîî øëåù éøëðä ïéàå äàðäá øñàð àì éìëä
:äàðäá øúåîä éìëä óåâ ãòá àìà éìëá òåìáä õîçä ãòá

âéõîçî òåìáä éìëá çñôá ïéîç íçäì øúåî äæ íòèîå
ïäá óåçìå äñéáëìå äöéçøì åìà ïéîçá ùîúùäì éãë
õîç ïî àìå éìëä ïî àìà äðäð åðéà éøäù ùàøä úà
åììä ïéîç êåúì éìëä ïî èìôð àåäù ô"òà åëåúá òåìáä
äéúùì ãîåò åðéàù ïåéë íå÷î-ìëî ,õîçä íòè ïäá ùéå
õîçä íòè ïî íåìë äðäð åðéà éøä äñéáëå äöéçøì àìà

.ïëåúì èìôðù

ïéàù äñéáëìå äöéçøì ãçåéîä éìëá íéøåîà íéøáã äîá
êøãù éìë ìáà äéúùìå äìéëàì åá ùîúùäì êøã
íå÷îá åòéðöäì êéøö äéúùå äìéëàì íéîòôì åá ùîúùäì

éì ìéâø åðéàù òåðö'éñá øàáúéù åîë çñôä éîé ìë íùì êì
ìò åìéôàå äñéáëå äöéçøì åìéôà åá ùîúùäì ïéàå à"ðú

.äéúùå äìéëàì åá ùîúùéå çëùé àîù äøéæâ ïðåö éãé

úåòéá÷á çñôá åá ùîúùäì äöåøùë íéøåîà íéøáã äîá
øúåî ïðåö éãé ìò äø÷îá éàøò êøã åá ùîúùäì ìáà
ìò åìéôà åà ñøç éìë åðéà íà äéúùå äìéëà êøåöì åìéôà
åîë ñøç éìë àåä åìéôà äñéáëå äöéçø êøåöì ïéîç éãé

:äæ ïéã éèøô ìë ù"ò à"ðú 'éñá øàáúðù

âחמישי âיום
ãéòåá÷ ÷åç åì ùéå øéòä ìùåîî úåøåé ÷éæçîù éî

åìà úåøåéá ìùáîù éî ìëù øéòä éðá ìë ìò ìùåîäî
ïéðòá àåä íà ìåùéá ìëî úçà äãî åì ïúéì êéøö
äæ ìàøùé êéøö ïéì÷ì÷úîù åà úåøåéä íéðùééúîùëù
ïä åìà úåøåé éøä íéùãç úåùòì åà íð÷úì ïøëù ìèåðä
õîç ïäá åìùáéù íéøëðäì çéðäì åì øåñàå ùîî åìùë

.äìòîì øàáúðù íòèî çñôá

,åçøë ìòá õîç ïéìùáî ïäå ïúåà òåðîì çë åì ïéà íàå
ìù úåãîä úà çñôä øçàì ìåèéì åì øåñà íéðô-ìë-ìò
åìùéáù úåøåéä øëù ãòá íéøëðä åùéøôäù õîç éìåùéá
åìà úåãî ìèðå çëù åà øáò íà åìéôàå çñôá õîç ïäá
ìåùéáä ïî äãî úúì íìåòì ïëøãù ïåéëã ïäî úåðäéì øåñà
ìåùéáä úòùá åæ äãîá ìàøùéä äëæ éøä úåøåéä øëù ãòá
çñôä åéìò øáòù ìàøùé ìù åöîç äùòðå çñôä êåúá
úåøåéä øëù ãòá çñôä øçàì ìá÷ì åì øåñà úåòî åìéôàå
äàðä éøåñéàá øëúùé àìù éãë çñôá õîç ïäá åìùáù
øàáúðù åîë íäî úåðäì åì øúåî íìá÷å øáò íàù àìà

.äìòîì
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ìë ìò éøëðì øåëîé çñôä òéâéùë äæ ìàøùé äùòé ãöéëå
éëøãî ãçàá úåãîä ìë íò úåøåéä ìë úà çñôä éîé
äðúéå ,øëîîå ç÷î úåëìä èôùî-ïùåçá øàáúðù äééð÷ä

á åì ïúé çñôä øçàìù åîòíéøáã éøàù åà úåòî äæ ãò
úà éøëðä åì ïúåð çñôä øçàì íà óà êë åîò äðúîùëå
åì øúåî úåøåéä øëùá çñôá ìáé÷ù õîç ìù úåãîä

:äìòîì øàáúðù åîë íìëàìå íìá÷ì

åèúåøåéä ï÷úì ìàøùéä ìò ìèåî åðéà íà ìáà
ìùåîä úåùøá ïä éøä ïéðùééúîùë åà ïéì÷ì÷úîùë
çñôá õîç íéøëð ïäá åìùáé àìù øäæåî ìàøùéä ïéàå
óàù ïëåúá ìùáúîä õîçä ïî äàðä íåù åì ïéà éøäù
åò÷áúéå øåàä éáâ ìò ïéð÷éø åøàùéå ïëåúî õîçä ìèðé íà

.ïð÷úì ìàøùéä êøèöé àì

âשישי âיום
äðúé çñôá õîç åìùáéù íéøëðä úà øéëîå òãåé àåä íàå
úåøåéä øëù ãòá åì åðúé çñôä øçàìù çñôä íãå÷ íäîò
øçàì õîçúðù õîç åà õîç åðéàù íéøáã éøàù åà úåòî
ìù áåç íåù ìàøùéäì äéäé àì çñôä éîé ìëù éãë çñôä
íéðúåð çñôä øçàì íà óà äæ éàðú íäîò äðúäùëå õîç
çñôá åìùéáù õîç ìù íéìåùéáä ïî úåãîä íéøëðä åì

.íìá÷ì åì øúåî

ìù ïä úåøåéä óåâù ïåéë äàðä éøåñéàá øëúùî äæ ïéàå
óåâ øëù àìù ïäá äééëæ íåù ìàøùéäì ïéàå éøîâì ìùåîä
ïéðúåð ïðéà íéìùáîä íéøëðäå ãáìá òéâîä ÷åç àìà úåøåéä
õîçä úà ïäá åìùéáù úåøåéä øëù ãòá àìà ïéðúåðù äî
ïøëùá äëæ ìùåîäù àöîð ìùåîä ìù ïä úåøåéäù ïåéëå
ìàøùéäå äàðä éøåñéàá øëúùîä àåäå ïäá åìùéáù ãéî
äàðä éøåñéà ãòá ììë øëúùî åðéàå ìùåîä ïî äëåæå øæåç

:ìùåîäì ïúéù åà ïúðù úåòîä ãòá àìà

æèéàðú íäîò äðúä àìå çëù åà øáòù ãáòéãá ìáà
úåãîä íéøëðä åì ïéðúåð çñôä øçàìå çñôä íãå÷ äæ
ïëå íìá÷ì åì øúåî çñôá åìùáù õîç ìù íéìåùéáä ïî
éàðú åîò äðúéù çñôá õîç ìùáé éøëð äæéà òãåé åðéà íà

.ãáòéãë äæ éøä çñôä íãå÷ äæ

ìë çñôä íãå÷ éøëðì øåëîì áåè øùôà íà íå÷î-ìëîå
êøã ìò çñôá íéìùáîä åùéøôéù çñô ìù úåãîä
úåøåéä úéáá íéúøùîä íéøëðì äåöé åà äìòîì øàáúðù
íåìë åùéøôé àìù íéìåùéáä ïî úåãîä ùéøôäì íéðåîîå
åáâéå íéìùáîä íù åáúëé àìà çñôá åìùáéù õîç ìåùéáî
àì úåãîä åùéøôä àìù ïîæ ìëù çñôä øçàì úåãîä ïäî
úåãîä àìà ìùåîäî äð÷ àì éøäù ìàøùéä ïäá äëæ

:ìùåîä ìù úåøåéá åìùáéù íéìåùéáä ïî åùéøôéù

æéòåá÷ ÷åç åì ùéå øéòä ìùåîî íééçø ÷éæçîù éî

íééçøá äàåáú ïåçèéù éî ìëù øéòä éðá ìë ìò ìùåîäî
ïéðòì çñôá åðéã ïçèðä çî÷î çî÷ úçà äãî åì ïúé åìà
÷éæçîù éî ïéãë (õ"ìàî) ïéøå÷ù úöîåçî äàåáú úðéçè

áúðù åîëå õîç éìåùéá ïéðòì úåøåé:øà

âקודש âשבת
çéòåãé íà çñôä éîéá äìéëàäì éøëðì åúîäá ïúéì øåñà

éôì õîç àåäù íéøåòù ìù úìåñô äðìéëàé éøëðäù åì
äìòúî àéä ïë éãé ìòù íãàä úàðä àéä äîäáä úìéëàù
íéøáã úìëåà äúéä íàù ô"òàå íéîãá úôñåúîå úçáùîå
-ìëî ,úçáùîå äìòúî ïë íâ äúéä õîç ïðéàù íéøçà
çñôá õîç éãé ìò äì àá äæ éåìéòå çáùù åéùëò íå÷î
'éñ ã"éá ïééòå) éøëð ìù àåä õîçäù ô"òà øåñà äæ éøä
õîç åîöòá äìéëàäå ìàøùéä øáò íàù á"î÷ 'éñå 'ñ
êéìùäì êéøö ïéàå çñôá äìëàìå äèçùì øúåîù çñôá
ïéà íà íå÷î-ìëîå (íòèä ù"ò ãåáéàì õîçä úàðä éîã
ïéùùåç ïéàå åì äðúéì øúåî õîç äðìéëàéù éàãåá åì òåãé

:õîç äðìéëàé àîù

èéäð÷å äæ øðéã êìéä éøëð åãáòì çñôá øîåì øúåî ìáà
ìëàéå õîç äð÷éå êìé ãáòäù òãåé àåäù ô"òà ìåëàå
úìéëà åîë åáøì äàðä äáåùç äðéà ãáòä úìéëàù éôì

:à"ëø ïîéñ ã"åéá øàáúðù íòèî äîäáä

ëïéá åãáò àåäù ïéá éøëðì çñôá íãà øîàé àì ìáà
ìåëàå éðåðçä ïî õîç êì äð÷å äæ øðéã êìéä åãáò åðéàù
øåñà çñôá õîç úåð÷ì åì øåñà åîöòá ìàøùéäù ïåéëã
àìå åîöòì åúåà äðå÷ éøëðäù ô"òàå åúåð÷ì éøëðì øîåì åì
éøëðäì øðéã ïúåð ìàøùéäù ïåéë íå÷î-ìëî ìàøùéä ìéáùá
ìù åøåáéãá åúåà äðå÷ éøëðäå õîç åá äð÷éù åì øîåàå
æ"ù ïîéñá øàáúðù íòèî åçåìùë äàøð äæ éøä ìàøùé

:ìåëàå êìù øðéãá õîç êì äð÷ åì øîåì øúåî ìáà

àëåãáò àåä åìéôà éøëðì çñôá øîåì øúåî ïëå
éðàå ìåëàå éðåðçä ïî õîç éìò ç÷å êì åéìò åéúåðåæîù
õîçäù ãåòá åìéôà éðåðçì òåøôì åì øúåîå åì òøôà

îçä ïéàå ãáòä åìëà àì ïééãòù íìåòáìàøùéì äð÷ð õ
ãéá àìà ìàøùéä ãéá õîçä ïéà åæ äòùáù ïåéë äæ ïåòøôá
î"î ìàøùéä ìù åøöçá õîçä çéðä ãáòäù ô"òàå) ãáòä
õîç ïåâë åì çåð ïéàù øáã åì äðå÷ íãà ìù åøéöç ïéà
ãáòä êùîù äòùá íâå (ç"îú 'éñá øàáúðù åîë çñôá
åá úåëæì àìà åúëéùîá ïéåëúð àì éðåðçä ïî õîçä úà
úåð÷äì ïéåëúð éðåðçä íâå ìàøùéä ìéáùá àìå åîöòì
ìò øåæçéù ÷ø ìàøùéäì àìå åúëéùîá ãáòäì õîçä
àåä éðåðç ìù åöîçù àöîð åãáò ãòá åì òøôéù ìàøùéä

:åáø ìàøùéä ìù åöîç àìå ãáòä ìëåàù$
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âהחסידית הפרשה - שמות פרשת אור' â'תורה
לאדם  ּפה ׂשם מי ּגֹו' ִֶֶַָָָָֹוּיאמר

øîàiåmc`l dR mU in 'FB1 ©Ÿ¤¦¨¤¨¨¨

øîàiå"mc`l dR mU in eil` 'd"'Bâå(àé ,ã eðúLøt): ©Ÿ¤¥¨¦¨¤¨¨¨§¨¨¨¥

äLî øîàM äî äæ ïéáäì(é ,íL)íéøác Léà àì" : §¨¦¤©¤¨©Ÿ¤¨Ÿ¦§¨¦
ät ãáë ék [..] éëðà'eëLBãwä Bì áéLäM äîe ," ¨«Ÿ¦¦§©¤©¤¥¦©¨

àeä-êeøa(àé ,íL)ät íN éî" :'åë:äL÷î Blek àeäL ," ¨¨¦¨¤¤ª§¤
?íãàì ät íOä éî älçza úàæ äLî òãé àì éëå§¦Ÿ¨©Ÿ¤Ÿ©§¦¨¦©¨¤¨¨¨

:äîc÷ä ét ìò ïáeé ïéðòä̈¦§¨¨©¦©§¨¨

"äðeîz"ä øôña àúéà äpäc2,'â äðeîúì äîc÷äa) §¦¥¦¨§¥¤©§¨©©§¨¨¦§¨
(à''ì ,è''ë ,æ"ë :íétc: ©¦

ïk íb äéä äéðôìe ,äiðL ähéîL àeä íìBòä äfL¤¤¨¨§¦¨§¦¨§¨¤¨¨¨©¥
ähéîMäå ,ãñçä úcnî úëLîð äúéäL úçà ähéîL§¦¨©©¤¨§¨¦§¤¤¦¦©©¤¤§©§¦¨

åéLëòcãçå àîìò éåäc éðL éôìà úéL" øîBì äöBø) §©§¨¤©¦©§¥¨¥§¨¥¨§¨§©
("áeøçíéL÷å íé÷æç äéëøc ïëìå .ãçtä úcnî àeä ©¦¦©©©©§¨¥§¨¤¨£¨¦§¨¦
íéòøå'eëéðLå ïBLàø-úéa ïaøeç da äéäL eðééäc .'eë. §¨¦§©§¤¨¨¨§¨©¦¦§¥¦

,ãñç úcnî äúéäL äðBLàøä ähéîMa ïk ïéàM äî©¤¥¥©§¦¨¨¦¨¤¨§¨¦¦©¤¤
,øçà ïôBàa äéä äøBzä íâå ,øçà ïôBàa äãBáòä äúéä̈§¨¨£¨§¤©¥§©©¨¨¨§¤©¥

íL ïieòéãñçå áBè ÷ø eéäå ,'eë. §©¨§¨©¨¤¤

íéìae÷îä eëLîð åéøçàå .äðeîzä øôñ úòc Ck̈©©¥¤©§¨§©£¨¦§§©§¨¦
úBhéîL Lîç ãBò úBéäì çøëenL ,äfî ïeãì íéðBøçàä̈©£¦¨¦¤¤§¨¦§¨¥§¦
úBcî 'æ ãâðk úBhéîL 'æ úBéäì êéøö ék .Bæ ähéîL øçà©©§¦¨¦¨¦¦§§¦§¤¤¦

úBðBéìò'eë..("äðeîz"ä øôña íL áeúkL Bîëe)ìáà ¤§§¤¨¨§¥¤©§¨£¨
äæ ìò âéìt ì''æéøàä3ãBò úBéäì êéøvL eãîlM äîa , ¨£¦©¨¦©¤§©¤¨§¤¨¦¦§

;úBhéîL 'ä§¦

íò ,äiðL ähéîL àeä äfä-íìBòM äî ïéðòa íâå§©§¦§¨©¤¨©¤§¦¨§¦¨¦
ú''éáa äøBzä äçút ïëìå ,ïk ïk-íb déì àøéáñc úBéä¡¦§¦¨¥©¥¥§¨¥¨§¨©¨§¥

" YAåéLëòå úçà ähéîL äúéä øákL øîBì Y "úéLàø §¥¦©¤§¨¨§¨§¦¨©©§©§¨
:ì''æéøàä Løét ìáà ,äiðL ähéîL àéä¦§¦¨§¦¨£¨¥¥¨£¦©

øîBì äðekä ïéàc4äfä íìBò Bîk éîLb íìBò äéäL §¥©©¨¨©¤¨¨¨©§¦§¨©¤
äéä àì äæ ék ,î''çöãå íééîLb õøàå íéîL íò ,åéLëòc§©§¨¦¨©¦¨¨¤©§¦§©§©¦¤Ÿ¨¨

÷øFf dHinWAéðôì äúéäL ähéîMä ïéðòå .ãáì à÷åc ©¦§¦¨©§¨§©§¦§¨©§¦¨¤¨§¨¦§¥
ïéàîã÷ ïéëìî 'æ" ïéðò eðééäc .eäzä íìBò ïéðò àeä ,Bæ¦§¨¨©Ÿ§©§¦§©©§¦©§¨¦

.òãBpk íéiðçeø úBøéôñ ïéðò àeäL ,"eúnL eäúc§Ÿ¤¥¤¦§¨§¦¨¦¦©¨

äNòpL ïewzä íìBò ïéðò àeä åéLëòc ähéîL ïéðòå§¦§©§¦¨§©§¨¦§¨¨©¦¤©£¨
Ck øçà5.ì"æéøàä éáúëa òãBpëå .: ©©©§©¨§¦§¥¨£¦©

,äpäåúBîLð ézL6úðéçaî eðééäc ,äðBLàøä dèéîLî §¦¥§¥§¨¦§¦¨¨¦¨§©§¦§¦©
ähîì eëLîðå eãøé ,ïewézä íìBò éðôlL eäzä íìBò¨©Ÿ¤¦§¥¨©¦¨§§¦§§§©¨

ì.äLîe CBðç íäå ,ïewzä úðéça àeäL ,äiðL ähîL ¦§¦¨§¦¨¤§¦©©¦§¥£Ÿ¤
áéúk CBðçác(áë ,ä úéLàøa)" :KNdzIeúà CBðç §©£§¦§¥¦©¦§©¥£¤

ähîMa íé÷ìàä úà Cläúä øákL øîBì ,"íé÷ìàä̈¡Ÿ¦©¤§¨¦§©¥¤¨¡Ÿ¦©§¦¨
'àä7áéúk äLîa ïëå .(é ,á eðúLøt)ä ïî" :miO"eäúéLî8, ¨§¥§Ÿ¤§¦¨¨¨¥¦©©¦§¦¦

.1)"'ä øîàiå" ìéçúnä øeac íéiç úøBz[à ,âî ãenò úBîL]äøBzä øBà . ©©¦¦©©§¦©Ÿ¤§©©¨
"'ä øîàiå" ìéçúnä øeac.[÷eñtä ìò ÷ãö çîvä úîéLø Y ãò ãenò úBîL] ¦©©§¦©Ÿ¤§©§¦©©¤©¤¤©©¨

."úBøòäå íéðeiö"a ø"eîãà úMeã÷ ãBák úøòä Y¤¨©§§©©§©¦¦§¤¨

éaø úçpä ét ìò .úéøçL úceòña ä"ñ÷ú úáè 'ë ,úBîL úLøt úaL øîàð¤¡©©¨¨¨©§¥¥¦§©©£¦©¦©¨©©¦
.çò÷ ãenò à ÷ìç ä"ñ÷ú íéøîànä øôña äñtãð Y ï÷fä ø"eîãà ïa äLîŸ¤¤©§©¨¥¦§§¨§¥¤©©£¨¦¥¤©
ï÷fä ø"eîãà éøîàî Y "àð çìL" ìéçúnä øeaca àöîð øevé÷a øîànä ïëBz¤©©£¨§¦¦§¨§¦©©§¦§©¨©£¨¥©§©¨¥
éøçà eázëpL) ÷ãö çîväî íéøevé÷å íé÷øôì øîànä úweìç .ì ãenò íéøöwä©§¨¦©£©©©£¨¦§¨¦§¦¦¥©¤©¤¤¤¦§§©£¥
íL ïéiò .ïàk íéàáe åò ãenò úBîL äøBzä øBà Y (øBà äøBzä úñtãä©§¨©©¨©¨§©¨¦¨©¥¨

.íL ø"eîãà úMeã÷ ãBák úBøòäáe¤¤¨§§©©§¨

.(úBôñBä íò øîànä) ãô ãenò æ"ëøú ìàeîL úøBz äàø øîànä úeììëì¦§¨©©£¨§¥©§¥©©©£¨¦¨
øîànäî òè÷) Cìéàå éø ãenò ç"îøú .ãé÷ ãenò â"ìøú .àî÷ ãenò ç"ëøú©©©¨¥¨¤©¥©©£¨
"ät íN éî" ìéçúnä øeac .ë"ùú "úBîL älà" ìéçúnä øeac .(úBôñBä íò¦¨¦©©§¦¥¤§¦©©§¦¦¨¤

.úBøòäa íîB÷îa ïn÷ì íéàa úBôñBääî ÷ìç .â"ìùú .å"ëùú .á"ëùú¥¤¥©¨§¥§©¨¦§¨©¤¨

.2åì ïewéz "øäæ éðewéz" äàø .(ã"î÷ú õòøà÷) äðwä ïa àéðeçð éaøì ñçeéî)§¨§©¦§§¨¤©¨¨¨¤§¥¦¥Ÿ©¦
ìéçúnä øeaãa ø"Bîãà úMeã÷ ãBák úøòä Y Búlçúa ïãò-ïâ éøòL ,àî ïewéúå§¦©£¥©¥¤¦§¦¨¤¨©§§©©§§¦©©§¦

.(çîø ãenò ã"ôøú íéøîànä øôñ ,"íé÷ácä ízàå"§©¤©§¥¦¥¤©©£¨¦©

.3,àOz ék úLøt íéèewlä øôñ .(á ,ãî) àaø àøcàì é"aLøä éøîàî øòL)©©©£¨¥¨©§¦§¦§¨©¨¥¤©¦¦¨¨©¦¦¨

îéñ ÷"îøäì äîe÷ øeòéL ïk íb äàø Y íéLBã÷ úLøt íL.øétqä úðáì .âô ï ¨¨¨©§¦§¥©¥¦¨§¨©©¦¨¦§©©©¦
.(äkeøàa Cìéàå çîø ãenò ç"ôøú "íé÷ácä ízàå" ìéçúnä øeac äàøe§¥¦©©§¦§©¤©§¥¦©¨¥¨©£¨

.4ähéîL àeä äfä íìBòäã äãBî äæa ìáà :æî ãenò ç"ñøú íéøîànä øôña)§¥¤©©£¨¦©£¨¨¤¤§¨¨©¤§¦¨
eäzä íìBò àeä íà ék éîLb íìBò àì ìáà ,íìBòä äæì íãB÷ íìBò äéäå äiðL§¦¨§¨¨¨¤§¤¨¨£¨Ÿ¨©§¦¦¦¨©Ÿ
äàøðå ,'eë ïáéøçîe úBîìBò äðBa àeä Ceøa LBãwä äéäL ì"æø eøîà äæ ìòL¤©¤¨§©©¤¨¨©¨¨¤¨©£¦¨§¦§¤
ãñçä úðéçaî äéä eäzä úhéîL eðééäc 'àä ähéîMä ì"æéøàä úòc éôì íâc§©§¦©©¨©¦©©§¦¨¨§©§§¦©©Ÿ¨¨¦§¦©©¤¤
íénä ïî" déa áéúk ,äðBLàøä dèéîLî äéäL íBìMä åéìò eðaø äLî ïëìå§¨¥Ÿ¤©¥¨¨©¨¤¨¨¦§¦¨¨¦¨§¦¥¦©©¦
çð úLøt úaL úBçéOî íâ äàøe .íL ïéiò ,"ãñçä úðéçaî äéäL ,"eäéúéLî§¦¦¤¨¨¦§¦©©¤¤©¥¨§¥©¦¦©¨¨¨©Ÿ©

.(34 äøòä è"îùú¤¨¨

.5) (:óñBð øéîàèéæ ñeôãa)"äøBú éèewì"a ïéiòå[ì"æéøàäì].íéLBã÷ úLøt ¦§¦¨¦¨§©¥§¦¥¨§¨©¦©¨¨©§¦
('à ãenò ,ä''ë óc ,å"î ÷øt ,eäzä íìBò øòL ,"Cìnä ÷îò"áe. §¥¤©¤¤©©¨©Ÿ¤¤©©

.6úMeã÷ ãBák ázënî) ïwúì éãk eãøé 'á ÷ø ìáà ,Cîì íb áéLç ïn÷ìc óà)©¦§©¨¨¦©¤¤£¨©¨§§¥§©¥¦¦§¨§§©
.(ø"eîãà úMeã÷ ãBák úøòä Y (ø"Bîãà éîçå éøBî¦§¨¦©§¤¨©§§©©§

.7ì òîLî Cläúiå")CìäL BLeøét àìà ,(Cìiå øîéîì déì äåäc) øáò ïBL ©¦§©¥©§¨§¨©©£¨¥§¥©©¥¤¤¨¥¤¨©
øôñ íâ äàø .å ãenò ç"ðøú íéøîànä øôñ Y ."'eë 'àä ähéîMa øákî¦§¨©§¦¨¨¥¤©©£¨¦©§¥©¥¤

.(âñ .çð ãenò á"ñ÷ú íéøîànä©©£¨¦©

.8.(á ,àë á ÷ìç øäæ äàø)§¥Ÿ©¥¤
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äðBLàø ähîMî eðééäc9ãñç úðéçaî äúéä àéäL ,10 §©§¦§¦¨¦¨¤¦¨§¨¦§¦©¤¤
åéLëòã ähéîMì "eäúéLî" íMîe ,íéî àø÷pä'eë. ©¦§¨©¦¦¨§¦¦©§¦¨§©§¨

.úBîìBòä ïwúì éãk àeä ,ähéîMä Bæì íúãéøé øwéòå§¦¨§¦¨¨§©§¦¨§¥§©¥¨¨
úðéçaî äìòîì íúBéä ïòé ,ãàî íéäBáb íLøL íä ék¦¥¨§¨§¦§Ÿ©©¡¨§©§¨¦§¦©
äaøä ìehéaä àöîð íML eðééäc ,Bæ ähîLc úBîLð§¨¦§¦¨§©§¤¨¦§¨©¦©§¥

.Bæ ähéîLa àöîð øLàî øúBé¥¥£¤¦§¨¦§¦¨
eðçðå" äLîa øîàð ïëìådn"(æ ,æè çlLa)Léàäå" ; §¨¥¤¡©§Ÿ¤§©§¨§©©§¨¦

äLîeprc`n'eë"(â ,áé EúBìòäa)úBîLð íL äàø íâå ; Ÿ¤¨¨§Ÿ§©£§§©¨¨¨§¨
Cîì ,CBðç Bîk ,epnî äìòîlL úBäBáb'eë. §¤§©§¨¦¤§£¤¤

ì eãøé ïëìåíãB÷ äéä CBðçL .ïk íb dðwúì Bæ ähîL §¨¥¨§¦§¦¨§©§¨©¥¤£¨¨¤
Bîk ,úeìôMä úéìëúa íìBòä äéäL ,ìeanä øBc©©¤¨¨¨¨§©§¦©¦§§

áeúkL(âé ,å çð)éðôì àa øNa ìk õ÷" :'eëãøé ïëìå ." ¤¨Ÿ©¥¨¨¨¨§¨©§¨¥¨©
eäúì éøîâì øBæçé àlL BúBà ïwúì Y íìBòä äæì CBðç£§¤¨¨§©¥¤Ÿ©§§©§¥§Ÿ
eøàMéå ,õøàä øäèì õøàä ìò ìeaî äéäiL ÷ø ,eäáå̈Ÿ©¤¦§¤©©¨¨¤§©¥¨¨¤§¦¨£
äéä ,CBðç äéä àì íà ìáà .äáéza íéîéi÷ åéðáe çðŸ©¨¨©¨¦©¥¨£¨¦Ÿ¨¨£¨¨
ïëå .åéðáe çð óà øàLð äéä àìå ,éøîâì áøç íìBòä̈¨¨¥§©§¥§Ÿ¨¨¦§¨©Ÿ©¨¨§¥
Bãé ìò äøBz-ïzî äéäiLå ,ìàøNé úà ìBàâì ãøé äLîŸ¤¨©¦§¤¦§¨¥§¤¦§¤©©¨©¨

'eë11: .

äpäå [á]ïewúì eäz ïéa Løôää12"íéiç õò"a òeãé13: §¦¥©¤§¥¥Ÿ§¦¨©©¥©¦
eéä úBøéôñ øNòä ÷ø ,íéôeöøt úðéça äéä àì eäzäL¤©ŸŸ¨¨§¦©©§¦©¨¤¤§¦¨

úðéçáazFCEwp-úce÷ð ,ãñçä-úce÷ð :øîBì äöBø . ¦§¦©§¤©§©©¤¤§©
äøeábä14'eëéèøôì äøéôqä ä÷lçúð àlL eðééäc . ©§¨§©§¤Ÿ¦§©§¨©§¦¨¦§¨¥

çBøå CøBàa úeièøtCøãa úçà äce÷ð äúéä íà ék ,á §¨¦§¤§©¦¦¨§¨§¨©©§¤¤
äøeáb Bæå ãñç Bæ Y âìôeî øevé÷å éììk15'eëeéä íâå . §¨¦§¦§¨¤¤§§¨§©¨

äfî äæ íéãøBôî eéäL ,"äæ úçz äæ" úBøéôñ øNòä16, ¨¤¤§¦¤©©¤¤¨§¨¦¤¦¤
eéä àìå ,dîöò éðôa äøeáâe Bîöò éðôa äéä ãñçL¤¤¤¨¨¦§¥©§§¨¦§¥©§¨§Ÿ¨

äfî äæ íéìlkúî17úBce÷ð ÷ø eéä ïëìå)18'eëàäa àäc , ¦§©§¦¤¦¤§¨¥¨©§§¨§¨
àéìú19.( ©§¨

úBøéôqä eNòpL àeä ïewzä íìBò ïk ïéàM äî©¤¥¥¨©¦¤©£©§¦
úðéçáamitEvxRúBåö÷ 'åîe ,àaà-óeöøt äðáð äîëçî : ¦§¦©©§¦¥¨§¨¦§¨©§©¨¦§¨

à''æ-óeöøt Y20úeèMtúäa úBøéôqä e÷lçúpL ,àeäL . ©§¨¤¤¦§©§©§¦§¦§©§
,CBz ,Làø :ãçà ìëáe ,'è íéîòt 'è Y úeièøt éèøôì§¦§¥§¨¦§¨¦§¨¤¨Ÿ

íéøáéà ç''îø äNòpL ãò ,íéìécânä íéãñç 'äå .óBñ21 §£¨¦©©§¦¦©¤©£¤§©¥¨¦
'eë.Bfî Bæ úBøéôqä úeìlkúä äNòð íâå ;§©©£¨¦§©§©§¦¦
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.(éø ãenò ç"îøú íéøîànä øôñ Y ."ììk úe÷lçúä øãâa BðéàL ,éììk§¨¦¤¥§¤¤¦§©§§¨¥¤©©£¨¦©

.16ìzLää äéäL éðtî eðééäc ,òeãé íéøácä øeàéáe"),ìeìòå äléò Cøãa úeìL ¥©§¨¦¨©§©§¦§¥¤¨¨©¦§©§§§¤¤¦¨§¨

éøö ìeìòäL ét ìò óàåéøö ïéà äléòä ìáà ,Búléòì Cìòå ,ììk epîéä ìeìòì C §©©¦¤¤¨¨¦§¦¨£¨¨¦¨¥¨¦§¨¥¤§¨§©
äøBzä øBà Y ."ììk ïBzçzä ïî ìeìk ïBéìòä ïéà éøäL "äæ úçz äæ" àø÷ð ïk¥¦§¨¤©©¤¤£¥¥¨¤§¨¦©©§§¨©¨

.(íL ïéiò ,á-à ,äòú â Cøk úéLàøa§¥¦¤¤©¥¨

.17øBà úðéça eðééä) úBce÷ð eéäL éðtîã ,Côéäa úBéäì êéøö äéä äøBàëìc")§¦§¨¨¨¨¦¦§§¥¤§¦§¥¤¨§©§§¦©
'eë íéèeLt úBøBà eéäL éðtî ,äfî äæ úeììkúä íäa äéä àì ïëì ,(ì"pk éììk§¨¦©©¨¥Ÿ¨¨¨¤¦§©§¤¦¤¦§¥¤¨§¦
èeòéî äéäL éðtîã ,øîBì Lé . . "'eë ãáì úBce÷ð eéä ïëìå" øîà änìå ,ì"pk©©§¨¨¨©§¨¥¨§§©¥©§¦§¥¤¨¨¦

úðéçáa eðééä ,éìkäàBöø,úeiîöòa éeléòä ïk íb äìòîì eøøBòå ,à÷åc ©§¦©§¦§¦©¨©§¨§§§©§¨©¥¨¦§©§¦
eðééäå ,éìkä Cøòa äéä äëLîääåéììëe èeLt øBà,úBce÷ð úðéça àeäL ,à÷åc §©©§¨¨¨¨§¥¤©§¦§©§¨§¨¦©§¨¤§¦©§

." øLôà Cøãa øîBì Lé ïk ,ïéánì éãå ,ì"pk 'eë äfî äæ úeììkúää äéä àìå§Ÿ¨¨©¦§©§¤¦¤©©§©©¥¦¥¥©§¤¤¤§¨
.(ç"îøú Y

) .18x Eid okle`ilz `dA `dC ,'Ek zFCEwp w:íéiç úøBz äkeøàa äàø §¨¥¨©§§¨§¨©§¨§¥©£¨©©¦
.(ã ,áé úéLàøa§¥¦

) .19:`ilY `dA `dCúBøBà íà ék ,úe÷lçúä íäa äéä àlL øçàîc" §¨§¨©§¨§¥©©¤Ÿ¨¨¨¤¦§©§¦¦
Là eøaçúiL øLôà éàL Bîëe .úeììkúä úBéäì øLôà éà ,ì"pk íéèeLt§¦©©¦¤§¨¦§¦§©§§¤¦¤§¨¤¦§©§¥
Làå LàaL íéî íà ék ,úéìëúa íéëôä íäL éðtî íéèeLt íéî íò èeLtä©¨¦©¦§¦¦§¥¤¥£¨¦§©§¦¦¦©¦¤§¥§¥
íò èeLtä ãñçä øBà ,eäúã úBøéôqa ïáeé ïë Bîëe .'eë øaçúiL øLôà íéîaL¤§©¦¤§¨¤¦§©¥§¥©©§¦§Ÿ©¤¤©¨¦
íéìkäa eLaìúpL íãB÷ íB÷î ìkîe .eììkúéL øLôà éà èeLtä äøeábä øBà©§¨©¨¦¤§¨¤¦§©§¦¨¨¤¤¦§©§§©¥¦
éø ãenò íL ç"îøú Y ."úéìëúa íéìèa eéäå óBñ ïéàa íéìeìk íìek eéä eäúã§Ÿ¨¨§¦§¥¦§§¥¦§©§¦¨©

.(íL ïéiò©¥¨

.20ì äæå á ÷øt íéììkä øòL íééç õò äàø)äîëç ìL äce÷pî ïëå" :BðBL §¥¥©¦©©©§¨¦¤¤§¤§§¥¦§¨¤¨§¨
óeöøt äNòð äðéaî ïëå ,àaà àø÷ð æàå úBøéôñ ã"eiî íìL ãçà óeöøt äNòð©£¤©§¤¨¨¥¦§¦§¨¦§¨©¨§¥¦¦¨©£¤©§
ílekî äNòð íéøaLpä úBce÷ð 'åä ïîe ,ànà àø÷ðå úBøéôñ ã"eiî íìL ãçà¤¨¨¥¦§¦§¦§¨¦¨¦©§©¦§¨¦©£¤¦¨
ìeìk íìL óeöøt äNòð úéøéNò äce÷pîe ,à"æ àø÷ðå úBøéôñ ã"eiî íìL óeöøt©§¨¥¦§¦§¦§¨¨¦§¨£¦¦©£¤©§¨¥¨

.(íL ïîñpäáe íL ïéiò ."úa àø÷ðå úBøéôñ ã"eiî¦§¦§¦§¨©©¥¨§©¦§¨¨

.21úeììkúä äéä íâå . . íéèøtä éeaéø Ba äéä Bîöò øBàäL äî eäæc äàøðå")§¦§¤§¤©¤¨©§¨¨¦©§¨¦§©¨¨¦§©§
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Lôpä úBçk ç''îøLmiWAlznóebä éøáéà ç''îøa ¤§©Ÿ©¤¤¦§©§¦¦§©¥§¥©
çëå ,ïæàa äòéîMä çëå ,ïéòa úLaìúî äéàøä çk YŸ©¨§¦¨¦§©¤¤¨©¦§Ÿ©©§¦¨¨Ÿ¤§Ÿ©

íéìâøa Celéää çëå ,íéãia äNònä'eë,Bæ äðéçáe Y ©©£¤©¨©¦§Ÿ©©¦¨©§©¦§¦¨
ïäL íéìëa Lôpä úBçk úeLaìúäå úeèMtúä ïéðò àeä¦§©¦§©§§¦§©§Ÿ©¤¤§¥¦¤¥

íéøáéàä22. ¨¥¨¦

úBçkä éèøt ìk úà úììBkä úçà äðéça àöîð ãBòå§¦§¨§¦¨©©©¤¤¤¨§¨¥©Ÿ
úôwîe ì''pä íéøáéàa íé÷lçúnäãö ìkî íäéìò ©¦§©§¦¨¥¨¦©©©¤¤£¥¤¦¨©

íãàä ìL äáLçnä úðéça eðééäå ,Bìâø ãò BLàøî23. ¥Ÿ©©§§©§§¦©©©£¨¨¤¨¨¨
óëéz LébøzY Bìâø ïøBtöa äåké øLàkL ,ìéìòa äàøpk©¦§¤©£¦¤©£¤¦¨¤§¦¤©§©§¦¥¤
Y Bìâø òðòðì äöøiLk ïëå .áàkä úà äáLçnä©©§¨¨¤©§¥§¥§¤¦§¤§©§¥©©§
.Bìâø òðòðì BzáLçîa äìòiL ãiîe óëéz òðòðúz¦§©§¥©¥¤¦¨¤©£¤§©£©§§©§¥©©§
íL àéäå ,ïk íb ìâøa dðLé äáLçnäL äéàø äfnL¤¦¤§¨¨¤©©£¨¨¤§¨¨¤¤©¥§¦¨

éwî úðéçáaó24'eë. ¦§¦©©¦

ìLî àeä íéøáéàa úBçkä úeLaìúä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©¦§©§©Ÿ¨¥¨¦¨¨
c-íéôeöøt' úðéçáìxWFiúîâeãk íéìëa íéLaìúnL ,' ¦§¦©©§¦§¤¤¦§©§¦§¥¦§§©

úBòBøæe ïéçBî ,óeöøt'eë.úðéça àeä eäzä úðéçáe) ©§¦§§¦©©Ÿ§¦©
äáLçnä ìLîk eäæå ,íéôéwî úðéça íäL ,'íéìebéò''eë( ¦¦¤¥§¦©©¦¦§¤¦§©©©£¨¨
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האמצעי  אדמו"ר - דובער ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â חיים âתורת

בראשית  פרשת - יובל את עדה ותלד
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áâåòå ììëá ìåôë øéù '÷ðù ì"ðë äðéááù âðåòá â"åçî
øåðëå ìáðá åäåììä 'éôá ì"ðë ú"úã ùìåùî øéù 'éçá àåä
áâåòå øåðë ùôú ìë éáà äéä ìáåé 'éçáå áâåòå íéðîáå
ø"éåàã ìåèáá ù"åø 'éçáá úåâæåîîä úåìå÷ä úåáëøä ïäù
øéùëå ù"åøá äìåòù äìôúã ìå÷ åîë 'åë íéîçøå
úåáùðîä úåçåøã úåììëúäá â"äëå ù"åøá íéëàìîä
éåìéâì ìëä àéáî éøä òéôùî '÷ðù íâä ùîùä êåìéäå
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çøæå åäæå) .ì"ðë õøàá ò"îøàå î"çöã úåììëúäá øåà
é÷îä çåøä àåäù ùîùä'åë çåøä êìåä ááåñ ááåñ ó

ìà åîë úëìì íéáù íä íù 'åë íéìçðä ìë øîà æ"çàå
éë 'åë ïé÷ ìáåú úà äãìé àéä íâ äìöå ('åë óàåù åîå÷î
íéìá÷îù ä"éåä øð '÷ðù úé÷ìàä äîùðá àåä ì"ðä ìë
íãå÷ ãìåðù ïé÷î àá êîì éë 'åë ìáåéå ìáéå î"åúã î"åàî
ùîî ä"éåä úà ùéà éúéð÷ äåç 'øîàù ã"äòã àèçä
'éôúåù åðçðà íâ äæá ìáà .àøá åãáì éùéàå éðà é"ùøôë
(á ,çì ïéøãäðñ) äòáøà åãøéå íéðù äèîì åìòù åîò
ïåùàøä äùøùù 'éùòã äâð 'éçáî äùøù á"äðä íðîà

åäæå 'åë ô"÷î '÷ðù ç"å÷ä éðôìù ïåùàøä íåöîöå êùåçá
'ãìåúä åäæù àéä íâ äãìé 'åë úåîöòì øéúñîä ìö äìöå
ð"÷ã úåù÷ 'åáâ äèîì íéùòðù úåðåéìòä 'åáâä úìåñôã
éìë ïäù ìæøáå úùçð ùøç ìë éáà äéäù ïé÷ ìáåú åäæå
(î ,æë úéùàøá) äéçú êáøç ìòå åîë äçéöøì úåðîåà
øåàì êùçä êôäðù è"òîå äáåùú é"ò äùåã÷ì êôäðå
'ëçå øúëá ìáåéå ìáéã øåøéáá â"öî øúåé ìåãâù áåèì òøå
åäæå 'åë øãä 'çä êìî àåäù 'åë à"äðá 'áåùúå î"åúã
åúùà íù äúéä ïëù ð"÷ã äðéá äîòð ïé÷ ìáåú úåçàå

:(çð 'ôá ú"éùîë) ïå÷úä ùøù àáà ãåñé çð ìù

$
.ג 

צדק' ה'צמח אדמו"ר - מענדל מנחם ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â מצותיך âדרך

התפילה  מצות שורש

(âìäðäå÷"à úååäúä åðééäã øúåé äìòîì ë"â ïáåé ë"îë
'úé åîù úåéúåà 'éçáî ë"â àåä ä"á ñ"àäî
à"îá øàåáîëå ,ïéàî ùé äàéøá ÷"à '÷ð ïëìå ãáìá
äàúú úáù ùéù 'åë åøîùú éúåúáù úà ô"ò úåëéøàá
'éöàá ììëð äàéøáäù ò"éá 'ééìò äàúú úáù äàìéò úáùå
úåéìòä äàìéò úáùå 'åë úå÷ìàá àøáðä úééìò åðééäã
ììëðå äìåò äàéøáã íãà '÷ðù ÷"à íâù ãò äìòîìå 'éöàî
ùé äàéøá '÷ð ÷"à íâ ä"á ìéöàîä éáâìã ïåéìòä ìéöàîá
'éöàá äàéøáä 'ééìò î"ãò) äìòîì 'éìò åì ùé úáùáå ïéàî
úåùòì íé÷ìà àøá øùà åúëàìî ìëî úáù åá éë åäæå ('åë
éë ïéðòä àìà ,úåùòì àøá ïåùìä ïáåî åðéà äøåàëìã
àåä 'éöàù 'éôì 'ééùòã íãà '÷ðù 'éöàã íãà åðééä úåùòì
ìåáâå äãî 'éçáá íäù 'åë ã"äãî ãñçä úãî íéìë 'éçá
åäéàã øîàîä ùéø ù"îë 'åë 'åàñøô úåááø íéôìà å"ìø)
äøåáâå ò"ôá ãñç úå÷ìçúä íäá ùéå (÷"äâàáù 'åë éäåéçå
íéãå÷òä íìåòå .äéùò '÷ð ïëì 'åë â"åç úåììëúäå ò"ôá
'à éìëá íéãå÷ò ñ"éä ìë àìà ïééãò úå÷ìçúä 'éçáá åðéàù
íéãå÷ò éë íéãå÷òî íâ äìòîì àåäù ÷"àå äøéöéã íãà '÷ð
äìòîì àåä ÷"à ìáà 'à éìëá íéãå÷òù àìà ùîî ñ"é íä
óåñ ìë óåñå ñ"éì øå÷î àåäù ìéàåä ë"ôòà àìà äæî
éáâìù ,äàéøáã íãà '÷ð ïëì 'éöà 'éçá åðîî äåäúî
íâ (ììë åäéà úåãî ïåðéà ìëî åàìã) ä"á ñ"à ìéöàîä
àøáù úåùòì íé÷ìà àøá åäæå ,ïéàî ùé äàéøá '÷ð àåä
'÷ðä 'éöàã íãà úååäúäì øå÷î 'éäéù éãë ÷"à 'éçá úà

'éçáî íâ 'ééìòå äúéáùä àåä úáùáå ä"á ñ"à éáâì äééùò
àåäå 'åë àøá øùà åúëàìî ìëî úáù åá éë åäæå ì"ðë ÷"à
'÷ð ÷"à íâù äæî åðì àöé ô"ëòå ,ì"ðë äàìéò úáù 'éçá
ô"ò ïéðòäå ì"ðë úåéúåà 'éçáî åúååäúäå ,ïéàî ùé äàéøá
'éçá åðééä íéùåã÷ 'éô ,êîù çáúùé íéùåã÷ àøåá øîàî
ùé éë íéáø ïåùì íéùåã÷å ,øäåæá òåãéë ùã÷ '÷ðä äîëç
äîëç 'éöàã äîëç úåìòîä íåø ãò äîëç 'éçá äáøä
ìëá íéùåã÷å åäæå 'åë äìòîì ãåòå ÷"àã äîëç íéãå÷òã
íä ì"ðä íéùåã÷ 'éçá ìëå ,õ÷ ïéàì úåéìò äìñ êåììäé íåé
åðééäå íéùåã÷ àøåá åäæå ä"á ñ"à éáâì ïéàî ùé 'àéøá
ìåãâä åîù úåéúåà 'éçáî àåä íúååäúäù êîù çáúùé
ò"åäî ìáà 'åë ìåãâä åîù ãò éãò øàåôîå çáåùî åäæå ä"á
íù 'éçá ïéðò íéã÷äì ùé äæ ïéáäìå .åãáì áâùðå íîåøî 'úé
åîùå àåä 'éä ò"äáð àìù ãò à"øã é÷øôáå áåúëá 'æðä
úåøåàä íéøáçîä íä úåîùä äðä éë ,åîù ïéðò åäî ,ãáì

ù î"ãò ,íéìëä íòäðôî àåä åãé ìòå åáù íãàä í
íùä é"òù àìà ,åì êéøö åðéà ò"ôá àåäùë ìáà åéàøå÷ì
äìâúîù øîåìë ,åîùá åàøå÷ì äðôðù åúåà íéëéùîî
éåìéî â"ñ á"ò úåîùä ïéðò äìòîì ë"îë åãé ìò åúìåæì
íäù úåøåàä íéøáçîä íäù íðéðò 'åë ïéää éåìéî ïéãåé
ïéòî øåàä éë úåèéùôä úéìëúá èåùôä ä"á ñ"àî éåìéâä
úåäî àéä éìëäù éìëäá ùáìúäì êùîåéùå ì"ðë øåàîä
êùîð íùä åúåà é"òù íùä é"ò àåä 'åë äðéá åà äîëç
äîëçä øåà êùîð á"ò íù é"ò) éìëäá ùáìúîå øåàä
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éáâì íãàä íù ìùîë èåùôä øåàä éáâì íùä àöîðå
äðåô åãé ìòù ÷ø ììë åúåîöò êøòá åðéàù íãàä úåîöò
'éçá íä úåîùä äðä éë àåä ïéðòä øåàéáå ,('åë åàøå÷ì
àåä 'çîä úåéúåà óåâ úååäúä íãàá î"ãò äðäå ,úåéúåà
íéùåáì íäù ÷ø ììë ìëùä úåäî êøòî ïðéà î"îå ìëùäî
úåäî àåä åîöò ìëùä äðäã ,ñôúð àåä íãé ìòù ìëùäì
ãåîçìå úååàúäì úåãîä úåìòôúä êùîð åðîîå ,äìëùää
úåäîî íéìá÷î úåãîä àöîðå) àåä áåè éë ìéëùäù äî
.(ìëùäì úåëééùå êøò ïäì ùéå áåøé÷áå ò"åò 'éçáá ìëùä
íéùåáì ïäù ÷ø ,ììë ìëù úåäîî ïðéà úåéúåàä ìáà
íéùåáì '÷ðå äìâúîå ñôúð àåä íãé ìòå íäáù ìëùäì
àåä äìëùää ñôåúùë ò"ôá íãàä 'éôà éøäù íééîéðôä
úåòöîà éìá äìëùää âéùäì ììë à"àå 'åë úåéúåàä é"ò
é"ò ÷ø ìëùäî íéìá÷î ïéà úåãîä 'éôàå) úåéúåàä
ïëìå ìëùä úåäî êøòá ïðéà ïîöòá ïä î"îå ,(úåéúåàä
øëéð äæî øúåéå ,íéøçà ùáåìå åìà èùåô íôéìçé ùåáìë
ìòá é"ø úìëùä äðä úôñåú øåáéã î"ãò áúëä úåéúåàá
áúëáù øåáéãä óåâ äðäå åìà úåéúåàá úøàåáî úôñåúä
úåäîì ììë êøò ïäì ïéàå íééîùâ úåéúåà ïä ñåôãáå
,íéîåøî éæðâá åîò úãçåéîù ì"æ 'ñåúä ìòá é"ø úìëùä
âéùäì íéìåëé íãé ìòù íéùåáì ïä åìà úåéúåàù ÷ø
æ"ãòå ,äìëùää êøòá ïðéà ïîöò úåéúåàäù ô"òà äìëùää
ïéðò òåãé äðäã ,ä"á ìåãâä åîù ïéðò äìòîì úö÷ ïáåé
äùòðå 'éããöì ÷ìúñð ñ"à øåàäù ñ"à øåàá 'éäù íåöîöä
íåìë øëæð àì ç"òáå ,øåàäî øàùð åîéùø ÷ø éåðô íå÷î

åîéùøä ïéðòù øàåáî êìîä ÷îò 'ñá ÷ø ,åîéùøä ïéðòî
ïáåé ïéðòäå .'åë øåçàå íéðô íéøòù à"ìø úåéúåà 'éçá àåä
øåàä äìâúî ïãé ìòå ïäáù ïðéðò ïä úåéúåàäù ì"ðä ô"ò

ììë êåøò ïðéà ïîöòá ïä î"îå'éçá åäæå øåàä úåäîì ììëå
åøåà äìâúîå êùîð àåä åìà úåéúåà é"òù 'úé ìåãâä åîù
éøùôàá 'éä àì íðîà ,'åë åàøå÷ì äðåô íùä é"òù ì"ðë 'úé
'éä ïëì ùîî ñ"àä øåà éåìéâä 'éä íà úåîìåòä ååäúéù
àåäù åðééäå ÷ìúñð øåàäù åðééäã éåðô íå÷îå íåöîö
ì"ðë øåàä êøòá ïðéà ïîöò ãöî úåéúåàä äðä éë .íìòäá
äìâúé àìù 'éä íåöîöä ìáà øåàä äìâúî ïãé ìòù ÷ø
ïðéà éë åîéùø '÷ðù åäæå åìâúé ãáì úåéúåàä ÷ø ììë øåàä
øåàäî å÷ äìâúð ë"çàù ÷ø) ììë øåàä úåäî êøòá
á"ò) úåîù '÷ðä ïä úåéúåàä ïúåàå .('åë åîéùøäá ùáìúîå
åäúä íìåò äåäúð â"ñ 'ùáù äðåøçà ãåé 'éçáîå ('åë â"ñ
ïëìå ,êìîä ÷îòá ù"ùîë 'åë ò÷á àìå ò÷á øäæá ù"îëå
íäù åîéùøä 'éçáî åúååäúä éøäù ïéàî ùé äàéøá ÷"à '÷ð
éáâì ù"ëîå øåàä éáâì ììëå ììë êåøò ïðéàù ì"ðë úåéúåàä
'éçá ìëù êîù çáúùé íéùåã÷ àøåá åäæå .ä"á ò"åäî
'îëç íéãå÷òã 'îëç 'éöàã 'îëç úåìòîä íåø ãò íéùåã÷ä
ñ"à éáâì ïéàî ùé äàéøá ÷ø íä 'åë äìòîì ãåòå ÷"àã
åîéùøä 'éçáî åëùîðù ÷ø ììë äîëç êøòî åðéàù ä"á
÷"à 'ééìò ïéðò æ"ôìå) 'åë êîù çáúùé åäæå úåéúåàä íäù
ìùîëå úåéúåàä íöòî äìòîìù øåàä 'éçáá åðééä úáùá
éåìéò øçà éåìéò äæá ùéå úåéúåàä é"ò äìëùääî úö÷ éåìéâ

:(òãåðëå 'åë ñ"à 'éçá øåàäù ïåéë úéìëúå õ÷ ïéàì

$
.ד 

מוהר"ש  אדמו"ר - שמואל ורבנא מרנא אדמו"ר כ"ק הוד

â תרל"ג שמואל âתורת

ך"ג. מ"ם וישב המשקים שר זכר ולא

ïéáäìåéòåø åéä 'éèáùäå á÷òéù äî ïéðò ùøåù ì"ö äæ
íâ êéãáò ïàö éòåø äòøôì åøîàù åîëå ,ïàö
äð÷î éìòá åéä ÷çöéå íäøáà íâ éë) åðéúåáà íâ åðçðà
óñåéå ,(÷çöé éòåø ,íøáà éòåø ù"îë 'éòåø íäì 'éäù àìà
úåáø úåãøèå 'é÷ñòá ÷ñåò 'éä åãåòî à"ë ïàö äòåø 'éä àì
éîò ìë ÷ùé êéô ìòå ïëå ,ùéà íéøé àì êéãòìáå 'éúë éøäù
ìë áåæòéå 'éúë øôéèåô ìöà åúåéäá ïëå ,äîåöò àãøè åäæù
åäåøéëä àì åéçàù äáéñ 'éä äæå ,óñåé ãéá åì øùà
'éçáá åéäù éðôî ïàö éòåø úåéäì åøçá íä äðä éë ,ú"éùîë

åéä 'éèáùä ïëå ,äáëøîä ïä ïä úåáàä ì"æøàîëå ,äáëøî
ìëù åðééä äáëøî 'éçá ïéðòå ,äàéøáã ø÷á á"éì äáëøî
éúéîà ìåèéá 'éçáá íúåáùçîå íúòã íéøù÷î åéä íäéîé
éúéîà ìåèéáá íúòã øù÷ìî 'à äòù 'éôà å÷éñôä àìå ,'äì
ìë ïëå ,åéðôì éúëìäúä øùà 'ä íäøáàá ù"îëå 'äì
íùë ïéðòî òãåðë ú"åçé 'éçáá åéä éë íà íéèáùäå ,úåáàä
àåäù ãòå 'éçá åäæù ãçà àìà 'åë êë 'åë êáìá ïéàù
åéä ,åéäù íúâéøãîá î"î ,ú"åçé 'éçá ãçà ïååúà éôåìéçá
ïëì ,òâø 'éôà å÷éñôä àìå äìéìä ìëå íåéä ìë íéøùå÷î
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ãéøèé àìù éãëá ïàö éòåø úåéäì àåäå ì÷ ÷ñò íäì åøçá
.'åë 'äì íúòã øù÷ìî æ"äåò éðéðò íúåà

íðîà'éúë éøäù æ"äåòä éðéðòá ìåãâ ãåøè 'éä óñåé
ìò 'éäú äúàå 'åëå åãé úà ùéà íéøé àì êéãòìáå
õøà úëåìî ìë âéäðîä 'éäù ,éîò ìë ÷ùé êéô ìòå éúéá
óñëä úà àéáîäå õøàä íò ìëì øéáùîä 'éä àåäå íéøöî
ïéà íéëìî áì 'éúëå ,äîåöò àãøè àåä æ"ëù ,äòøô äúéá
ìëá àéáîäå àéöåîä 'éä àåä øôéèåô ìöà åãåòá íâå ,ø÷ç

óñåé ãéá åì øùà ìë áåæòéå ù"îë øôéèåô ìù åéðéðò'éúëå
,àéðáùåç éáúëá ÷ãáîì à"úå åúëàìî úåùòì äúéáä àáéå
,ìåãâ ùåëø åì 'éä àîúñîå äòøô ìöà ìåãâ øù 'éä øôéèåôå
úéáá åúåéäá ïëå ,åéúåñðëäå åéúåàöåä áåùçì àãøè æ"äå
ù"îë óñåé ãéá 'éøåñàä ìë øäåñä úéá øù ë"â ïúð øäåñä
äåä àøîéîá à"úå äùåò 'éä àåä 'åë øäåñä úéá øù ïúéå
åá åòè ïëìå .ìåãâ ãåøè óñåé 'éä åéîé ìëù àöîðù ,ãáòúî
úåéäì ìëåéù åøòéù àì éë ,éøöî ùéàì åäåáùçå åéçà
éøäå ,æ"äåò éðéðòá ë"ë ãåøè àåäù øçàî úå÷ìàì äáëøî
úåéäì åìëåéù éãëá ,äùìù àìà úåáà ïéøå÷ ïéàù úåáàä íâ
'éèáùä åâäð ïëå ,ïàö éòåø àåäù ì÷ ÷ñò íäì åøçá äáëøî
,äáëøî úåéäì äæë ãåøè ìëåé êéàå ,ì"ðä íòèî íîöòá
éë àåäå ,äæá åòè úîàá íðîà .èåùô ùéà àåä éàãå àìà
'éçáî àéäù åúîùð ùøåù úâéøãîå úìòî ìãåâ ãöî óñåé
àãøèä 'éä àì ä"éà ú"éùîë äìòð ãàî äåáâ äâéøãîå
åìáìáìå åãéøèäì ììë åìöà íå÷î úñôåú æ"äåò éðéðòî
úâäðäá ÷ñåò 'éäù úòá ïëìå ,úå÷ìàì åìù ìåèéáä 'éçáî
äðä ,õøàä íò ìëì øá øéáùî åúåéä úòáå ,íéøöî úëåìî
ãò ìåèéáä 'éçáá úå÷ìàì äáëøî 'éä åîöò äùòî úòá
.'åë íéèáùäå úåáàä éáâ ì"ðëå 'à òâø 'éôà ãøôð 'éä àìù

ïáåéååúçâùä éøä 'úé àøåáä éë àåäå 'à ïéðò íã÷äá äæ
òãåéå úåîìåòä ìëáù 'éàöîðä éèøô ìë ìò äçå÷ô
ùåúé ãò ,äîëç àéäù äðåùàøä äøéôñä ïî íìåë øôñî
,úéîùâä 'éùòáù íéàøáð íåéñ íäù íéðéë éöéáå ïè÷
ïæå áùåé úéùéìù ì"æøàîëå à"åà ìëì ïåæîå úåéç òéôùîå
éø÷úîã àåä ïéî é"ùø 'éô) íéðéë éöéá ãò íéîàø éðø÷î
ù"îë 'éáø 'éëàìî ùéù ò"éáã íéðåéìò úåîìåòá ïëå ,(éëä
'éúëå ïåîå÷é éäåîã÷ ïéááø éåáøå 'éðåùîùé 'éôìà óìà
ãçà ãåãâ øôñî 'éôìà óìà ì"æøàå øôñî ïéà åéãåãâìå
íéðéî éåáéø ùé æ"äåòáù 'éàøáðá íâå ,øôñî ïéà åéãåãâìå
,'ä êéùòî åáø äî ä"òäã øîà æ"òù øåòéù ïéà ãò
íìåò éàá ìëù ä"øá èøôáå ,à"åàëì ïãå áùåé úåéðùáå
,íåé ìëá ïåãéð íãà ì"æøàå 'åë ïåøî éðáë êéðôì íéøáåò
øáã êì ïéàå ,úåáùçî úåáø 'åàëì åäæ éøäù àìôé 'åàëìå

éèøôî áåùçìî ììë éúéðù àì 'ä éðàå 'úé åðîî õåçù
à .'åë 'éàøáðä ìù íéðéðòäòéãé ìë úîàáù àåä ïéðòä àì

,'úé åìöà ììë íå÷î ñôåú åðéà 'éàøáðä ìòù ì"ðä äçâùäå
,ùîî] úçà äøé÷ñá íéø÷ñð íìåëù 'îâá ì"æøàîë
åðééä òåãé 'ì íìåòä 'éäå øîàù éî éðôì òåãéå éåìâ ì"æøàîëå
äèîìù øáã ìëù òåãé éë àåä íòèäå ,[úçà äøé÷ñá òåãé
åðîéä äìòîìù 'éçáä éáâì ïéàëå àìë àåä äâéøãîå äìòîá
ãâðë úåéçä éìâø 'åë äðù ÷"ú òé÷øì õøàä ïî ì"æøàîë
úåéçä é÷åù ,íäéðáù íéøéååàäå íéòé÷øä ìë ãâð åðééä ,ïìåë
éáâì äâéøãîá äèîìù äî éë úåéäì ,'åë íìåë ãâðë
éåáéø åá ììëðå åìöà íå÷î ñôåú åðéà àåä åðîéä äìòîìù
äáøä úììåë 'çîäù øåáãå äáùçî ïéðòëå ,'åë äèîìù äî
ììåëù ìåãâ øúåéä ììë ä"ä ÷éøáîä ÷øá ïëå ,øåáãä ïî
éáâì ù"ëî ,ïîöò 'éàøáðá àåä æ"äå ,'çîäå øåáãä ïî äáøä
'éçá íâù 'éúë êéìà êåøò ïéà úîàá øùà ìéöàîä úåéîöò
,úéùò 'ëçá íìåë ù"îë åéðôì úáùçð 'éùòë àéä ò"ç
äæ ïéà ë"à ,'åë 'úé åéðôì úáùçð úåéîùâ 'éùòë 'ëçäù
ô"òà ,úçà äøé÷ñá íéø÷ñð íìåëù äî ììë àìôðå ùåãéç
ïåøî éðáë 'úé åéðôì 'éøáåò íìåò éàá ìë äîöò åæ äøé÷ñáù
áø÷ìå .'åë ò"ôá éç ìëì íééç êúåçå ò"ôá à"åàë åðééäã
,úåìùìúùä 'éçáá àåäù ïîæä ïéðòî ïáåé ìëùä ìà äæ
èòåî ïîæîù éøä äðù óìà ä"á÷ä ìù åîåé ì"æøàå
ä"ñù àåäù íéðù óìà äáøä ïîæ äèîì äùòð äìòîìù
ïè÷ òâøá 'éúë äåáâ øúåéä 'éçáá ïëå ,äèîìù íéîé íéôìà
æ"ôì ë"à ,ïè÷ òâø äìòîì áùçð äáéæòä éîé ìëù êéúáæò
úøéáò ìò ,'úé àøåáä ìù úçà äøé÷ñ ÷éôñîù êéà ïáåé
ù"ëå ,ò"ôá éç ìëì íééç êåúçìå ïåøî éðáë íìåò éàá ìë

.'åë éøîâì ïîæäî äìòîì àåä 'úé àøåáäù
äðäåïåéìò ÷éãö óñåé ïéðòá ïáåé äæ ïéòî àîâåãã àîâåã

äúéäå ,øúåéá äåáâ íå÷îî 'éä åúîùð ùøåùù éôìù
'éä àì ïëì ,'åë äåáâå äðåéìò øúåéä 'éçáî åúîùð úìéöà
íéñôåú íðéà éë 'äì åìåèéá íéìáìáî æ"äåò éðéðòá ÷ñòä
úåìãâã ïéçåî 'éçáî åúîùð 'éäù éôì åìöà ììë íå÷î
äáùçî 'éçáì äáëøî 'éäå ,'à àùåðá íééëôä 'á íéìáåñù
,ì"ðë úçà äøé÷ñá ìëä ø÷ñð íùù ä"á ñ"àã äîåã÷ä
äëìäë áéùäì ìåëé 'éä àìù ì"æ è"ùòáäî äùòîä òãåðëå
åúåøù÷úä íöåòå ìãåâ úîçî ÷"ù ìéìá àîìòã éìéîá
ïéçåî åì úåéäì äìòúéå äáâåéù æ"ò ììôúäå ,'äá åúå÷éáãå
àîìòã éìéîá óà äëìäë áéùäì ìëåéù ãò ë"ë úåìãâã

ìãâ úîçî éë ,÷"ù ìéìáììë íå÷î ñôåú åðéà ïéçåîä úå
ïéðò åúåàá äëìäë áéùäì íâ ìëåéå àîìòã ïéðòä
.ììë åðìáìáé àìå äàìôðä åúå÷éáã úòá óà åäåìàùéù

$
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â תער"ב âהמשך

בפיך, דברי תער"ג ואשים בסעודה דחגה"ש ב ' יום

(åì÷ò"æåúééèä úåéäì íéçúôð íéøòù ïäù äðéá éøòù
åðééäã ìëùä íöòá éë ,'åë äâùää úëùîäå
,'åë äúîçî ãìåé äî ïééãò òãåð àì ïéðòä íöò úâùäá
ìëù åäæù 'åë úåëæì ïéã ÷ñôì çúô åðîî çúôð øùàëå
äâùääå ìëùä íöòî åæ äçéúô äðä ,'åë ãñç éôìë äèîä
úàöì äöåøùë øöçä óåñá ãîåòù øòùä åîëå øòù '÷ð
çëá ïåãì àöåé âùåîá àåäù åîë íöòá ìëùäù äî êë ,'åë
äîùðä úâùä åîëå ,'åë øòù '÷ð æ"ä ïéãì åà ãñçì äæ
íéøòùä é"ò ë"â æ"ä 'éöàã 'ìîã äðéá 'éçáî åäæù ò"âáù
åéäéå úåîùðì 'é÷ìà äâùää äðéáä 'éçáî êùîðù äî äðéáã
úåìòôúä ïéðò æ"à íéøòùä ïéðò éøä ,'åë äðéëùä åéæî ïéðäð
.'åë úåîùðì äâùää êùîð é"òå íäáù äî à"ë éìëù
úåîùðã ,ã"ùåôì ç"åçë úåéäì íéøòù é"ò àåä äëùîääå
äðéáã ãñç 'éçáîù íéøòùäî íéìá÷î ãñçä 'éçáî ïäù
ìëùä úëùîä íäáù ì"ðä íéøòùä ïéðò ë"åîëå ,'åë
éìëù úåìòôúä 'éçáî äìòîì æ"ëù ,'åë äîöò äâùääå
äàéöéä äæî úåéäì åðééäå ,íéøòù ë"â '÷ðå ìëùá ë"â åäæù
åðééäã øúåé õåçì äàéöé åäæù áìá ìòôúäì áìáù úåãîá
úåììë íâå ,'åë äæá íìòúî äâùää íöòå) áìáù úåãîì
íöòù äî æ"àå ,(ì"ðë 'åë øçà ïôåàá àåä äâùää ïéðò
ë"àùî ,'åë äãîäì äëééùä äøàää ÷ø äæá äàöåé äâùää
çåîá íâ 'äàá ìòôúúù íøè äîöò ãöî 'é÷ìàä äâùää
íöò àöåéù äî ÷ø æ"à ãñç éôìë äèîä ìëù '÷ðù ÷ø
åðéàù 'éîéðô äàéöé æ"äå ,'åë éèøô ïôåàì 'é÷ìàä äâùää
ïéòøú ùéù øäæá 'éàã åäæå) 'åë ìëùä íöòì õåç ïééãò àöåé
äðä ,'ìîá ïä ïéàúú ïéòøúã úåéä íòã ïéàúú ïéòøúå ïéàìéò
åàù ô"á ù"æå ,ì"ðä íéøòù 'éçá 'á ùé äîöò äðéáá úîàá
'éçáá ïéàúú ïéòøú íéøòù éðéî 'á ïäù íëéùàø íéøòù
åìà ïéçåîå) úåãîä úåãìåú úåéäì ïéçåîä ïî õåçì äàéöé
íöò øåà úçéúô ïä ïéàìéò ïéòøúå ,('åë úåãîì íéëééùä ïä
åéæî ïéðäðù ò"âá úåîùð åîëå ,â"åçì úåèäì äâùää
úåãîä 'éçá åäæå .('åë êë äðäð äæå êë äðäð äæ äðéëùä
,à"åàã é"äð 'éçá ïä ú"åñùé ïéðò úåéèøôáå ,ììëá ïéçåîáù
,'ëçáù éåìéâä çë 'éçá àåäå 'ëçáù é"äð 'éçá àåä ñ"ùéã
úåìâúäå úåèùôúä 'éçáá úåéäì çëä 'ëçá ùéù äî åðééäå
éåìéâä çë 'àä 'éøãî 'á äæá ùéå ,'åë 'ëç ìù åîöòì õåç

'òîì àåä íöòá 'ëçã åîöòìçëä äá ùéå òãåðë äâùäî

,åðîî ìãáðä ìà éåìéâä çë 'áäå ,'åë äâùä éãéì àá úåéäì
êéà íéðéðò àéöîäì àåäå òéôùäì êéà úåöòåé úåéìë ò"åäå
'ëçäå ìëùä éðæàî ïäå ,'åë úìåæä ìà éìëù ïéðòä úà àéáäì
åäæù ì"é íâ) 'åë äòôùä éãéì 'ëç øáãä àåáéù êéà
äòôùä éãéì äðîî àáì øùôàù äî 'ëçä úãå÷ðá äãéãîä
èìå÷ù øáãä úèéì÷ ò"åäù òåãé äðåáúå .('åë úìåæä ìà
ïä åçåî éìëù íéìëäá øúåéá àåäå ,åçåî éìëá äâùää úà
úåáùééúää ò"åäå åúåà èåì÷ìå ñåôúì ìëù øåà ìá÷ì íéìë
÷ø ,'åë øáã ìë ñåôúì ùåç åì ùéù ïñôú '÷ðä åäæå íéìëá
åðéàå ãáì ñåôúì ÷ø ùåç åì ùéù åðééäå éðåöéç ïñôú ùéù
ïàëå ,ïéðòä 'éðåöéç ñôåú ÷ø ñôåúù ïéðòä úà âéùîå òãåé
ñôúð øáãäù àåäå äèéì÷ 'éçáá àéä àñéôúäù äðååëä
øåàäå ,ãàî áåèá øáãä úà âéùîå òãåéù éìëá èì÷ðå
'éçáá àá ïéðòä ìáà ë"ë éåìéâá øéàî åðéàù äæá íìòúî
éìëá ãçàúîå áèéä øáãä úà òãåéù úåáùééúäå äèéì÷
úà òéôùäì êéà òãéì àáàã é"äð 'éçáì éìëä åäæå ,'åë åçåî
íéî ù"æå ,'åë íéðåù íéðéðò äîëá åàéáäìå åúåðùì ïéðòä
,íéøçàì ä÷ùîå äìåãù äðìãé úåðåáú ùéà 'åë íé÷åîò
úà àéáäì åúìåëéá áåèá ïéðòä åìöà èì÷ðù é"òù åðééäå
úåéäì àåä äðåáúä ïéðò ì"é äãåáòáå) 'åë úìåæä ìà ïéðòä
äøåàëìù íéðéðò ùéå ,'åë äãî äæéà ì"ö 'é÷ìà äâùä ìëáù
äðåáúä ïéðòå ,äãî äæéàì íäìù úåëééùä íäá äàøð åðéà
.('åë äæî äàáä äãîä úà àöåî ä"ä éìëù ïéðò ìëáù àåä

ô"òåíéîù òåèðì 'åë êéôá éøáã íéùàå ù"î ïáåé ì"ðä
äùîã åðéöîå ,á"åç 'éçá ïä õøàå íéîù äðäã ,'åë
íéîù éòîù øîà 'éòùéå ,õøàä òîùúå íéîùä åðéæàä øîà
à"åàå ïéàìéò à"åà 'éçá ïäù à"îá 'åáîå ,õøà éðéæàäå
ïéçåîä óåöøôá ïäù íâä ú"åñùé 'éçá äðäã .'åë ïéàúú
éåìéâ æ"ä ïéàìéò à"åàå ,ú"éùîëå 'ìúùä 'ñ 'éçáá æ"ä î"î
,'åë äùãçä õøàäå íéùãçä íéîùä ò"åäå ùãç øåà
éåìéâ êéùîäì àåä 'åúä ïéðò ìëã 'åúä é"ò àåä åæ äëùîäå
ù"æå .'åë à"åàã éîéðô ãåçé 'éçáî åäæù à÷åã ùãç øåà
íâäã ,'åë íéîù òåèðì à÷åã æ"éò êéôá éøáã íéùàå é"òù
'ñ ô"ò àåäù åîë åäæ åììëúùðå åàøáð øáë íéîùäù
é"ò ìáà ,'åë ãáì äøàä 'éçá àåä úåììëáã ãáìá 'ìúùä
à"åà 'éçá íéùãçä õøàå íéîù 'éçá íéîù òåèðì àåä 'åúä
'éà äðäã ,úåéìâ õåá÷ ìò éà÷ã ÷"ãøä ù"æå ,'åë ïéàìéò
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åéùëò äìâúð àì äæ ÷éúò 'éîéðô àáà úåéîéðô 'éçáã ç"òôá
åäæå .ú"éùîëå à"åàã 'éîöò éåìéâ ò"åäå äæ éåìéâ 'éäé ãéúòìå
ïäù úåùãç úåîùð éåìéâ åðééäå ùãç íìåò æà 'éäé é"ñðëã
ù"îëå ,'åë íéùãçä õøàäå íéîùä ò"åäå ÷éúò 'éîéðôî
àåä æ"ëå ,íéùãçä íéîùä øùàë éë ä"ãá åôåñá ú"å÷ìá
é"òù êéôá éøáã íéùàå åäæå ,'åë åéùëòã 'åúä ÷ñò é"ò
ò"æù ïéàìéò à"åà 'éçá éåìéâ 'åë íéîù òåèðì æ"éò 'åúä ÷ñò
ùãç íìåò 'éçáá æà åéäé é"ùðå ,'åë íéùãçä õøàäå íéîùä

.'åë úåùãçä úåîùðä åìâúéù åðééä

.øåöé÷,äãî éãéì àáù ìëùä íöò úééèä á"òù ò"æå
åàù ô"á ò"åäå ,úåãîä úåãìåäì á"òùî äìòîìå
ìëùä àéáäì 'ëçã úåãî ñ"ùé úåéèøôáå ,íëéùàø íéøòù
,ïéðòä úèéì÷ äðåáúå ,øáñää éðéðò àéöîäì åà åîöòì
äæáå .íéðôåà äîëá øáñää éðéðò úåðùì íâå ,éîéðô ïñôú
ïä 'éòùéãå ,á"åç ïä à"åùã ,êéôá éøáã íéùàå ù"î ïáåé
äæå ,äøåúä é"ò åäæù ïéàìéò à"åà äùîãå ïéàúú à"åà
õåá÷ ìò éà÷ã ÷"ãøáå ,'åë íéîù òåèðì 'åë éøáã íéùàå

.úåùãç úåîùð ò"åäå úåéìâ

$
.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 ,

(áëäæáåïåîøòå æåìå çì äðáì ì÷î á÷òé åì ç÷éå ù"î ïáåé
úåéäì ,'åë â"åç íãåàå ïáåì ïäù ,'åë íäá ìöôéå
ä÷åùúäå 'äàä øøåòî äæù ãñçáù 'åáâá äìòî ãåò ùéù
éãëáã ,éð÷áçú åðéîéå éùàøì úçú åìàîù ù"îëå ìá÷îäá

"ò àåä úáø÷î ïéîé 'éçáá áåøé÷ä éð÷áçú åðéîéå 'éäéù'éçá é
ìà íéñðëð áìä ïî íéàöåéä íéøáã åîëå ,à÷åã äçåã ìàîù
æ"ä 'åáâä ùà éôùøá áìä ïî íéàöåéä íéøáã à÷åãã ,áìä
øøåòúîù äæù é"ñðëá ë"åîë ïáåéå ,òîåùä áì úà øøåòî
íéúòå íé÷øôì ãçà 'éåäì áìáù ä÷åùúá äáåùú çåø
'äà øøåòîä çåøá íåøîî çåø åðéìò äøòé øùàë åäæ íéòåãé
ìòå äìéìä éåä úåøîùî ùìù 'àîëå ìá÷îä áìá ä÷åùúå
äðåéìò 'äàä çåø åðééäå ,'éøàë âàùé âàù øîùîå øîùî ìë
çåø àáé äæîå ,ïåéìò ãñçáù 'åáâä 'éçáî òéôùîä
ùà éôùøá äìòîì úåìòì ò"éáã äîùð ìëá úåøøåòúä
çëá 'éä àìù ô"òà 'éöàì ò"éáî úåìòì åðééäå ä÷åùúä
úåãîå äâùäá íäìù íåöîöäå ìåáâä øãâî èåùôì íëøò
òåãéå ,'åë âàù 'éøà áéúëã ú"éùòå ä"øá ïëå ,íäìù ø"éåäà
à"åàëá äáåùú úåøøåòúäã ,'åë ô"ëåé ä"ø ìåìà ú"ø 'éøàã
'éçáá äìòîìî éåìéâä é"ò àåä ú"éùòå ä"øå ìåìàá ìàøùéî
äðåéìò 'äàä ó÷åú éðôî åäæù õåöéðä ìà øåàîä áåøé÷
åùã÷ òåøæ úà 'éåä óùç åîëå à÷åã 'åáâ 'éçáá àáå é"ùðì
'éçá åðééäå 'åë òåøæáå åðéîéá 'éåä òáùð åîëå 'åáâ 'éçá åäæù
úåì÷îä úà ìöéôù åäæå ,éåìéâä úøåáâúå 'äàä úøåáâú
ãñçä 'éçá ïáìå íåãà íéðååâ 'áî ìåìëù ïáìä óåùçî
íäá øøåòì úåîùðä ïäù ïàöä íîçì éãë 'åáâî ìåìëù

äãìåää íäá úåéäìå ãçéúäìå úåìòäì ä÷åùúäå 'äàä
ïéðòá à"îá ù"îëå úåøùå÷îä ïàöä ò"æù äòôùääå
æ"ôì êà ,úå÷úåîî 'åáâ 'éçá àåä æ"ëã ,á÷òéì íéøåù÷äå
êôéäá äìòðå ìãáð ä"ä úå÷úåîî 'åáâ '÷ðù ãñçáù 'åáâã
êéà ë"à ,úåù÷ 'åáâ '÷ðù ð"÷ã òøã úåøåáâ 'éçáî øåîâ
,åùòã àùéøì êùîð ÷çöéã äùåã÷ã 'åáâ 'éçáîù øùôà
ïéðòä êà ,÷çöéã éåôèòá åùòã àùéøã åøîåà äù÷åé ë"àå
úçéúøáù òáèä íåç 'éçáî àåäå 'à äáñî àá ìëäã àåä
àáä íåçã àéìú àäá àäå åëåôéäå øáãî ìåìëù êéà íéîãä
çëå áø úåéçá ãñçä úøåáâú òôù úéìëú ä"ä ãñçå 'äàá
íåç úçéúøá ñòë éãéì àáùë åîöò àåäå ì"ðë åáù íåöò
àîâåãáå ,'åë äîäá äùòîë äòø äåàúá ìåôé åà çöøé ìåãâ
áø øøåòé åáù íåçáù áåèäù ,íåç íøåâù ïééä àåä äæì
æàã ùçåîá ïéàåø åðàù åîëå ,äãîä éôëî øúåéá áåèå ãñç
ìë ïúéå åááì ÷îåò ìë äìâîå ,åàðåùì åìéôà ìëì áø÷î
øøåòé åáù òøäå 'äà éøáãá äøúé äáçå 'äàá åì øùà
ïúð åîëå ,'åë ïðáøã àéåç '÷ðù ç"ú ìù ñòë åîëå äçéöøä
ùáåìîù ÷ø úåù÷ 'åáâ 'éçá àåäù ,'åë ìâ äùòðå åá åéðéò
åúðååëå 'éåä ïåöø øáåòä ìò ïåøçá ãàî úåéäì äùåã÷á
é÷åãöä íò úùù áøã àäë ãàî øáãä åì òâåðù ù"ùì

å åá åéðéò ïúðå íúâäðäå íéîëç éøáã ìò âìâìùìù ìâ äùòð
åà åúìì÷á ìòåôù ãò ùîî 'åáâ 'éçá àåä î"îå ,úåîöò
åîëå à÷åã ãñçáù 'åáâ 'éçáî åùøù êà ,åá åéðéò úðéúðá
úåáäìúäá äìôúá ùã÷á åúãåáòù éî ìëù íéàåø åðàù
áåè àì äùåòä ìò øúåé ñòëé æà àìä øúåé ùà éôùøá 'äà
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æ"ëîå ,òðåîä ìò ñòëä øúåé àáé àúåîéçøã àáåäìùî åîëå
.äùåã÷ã 'åáâ 'éçáî 'ìúùîå íéàá úåù÷ 'åáâù êéà ïáåé

.øåöé÷áåøé÷äå ä÷åùúä øøåòî ãñçáù 'åáâã øàáé

éåìú ìëä éë øàáéå ,á÷òéã úåì÷îä ïéðò åäæå ìá÷îäá
øúåé ñåòëé ùà éôùøã 'äàá åúãåáòù éîå ,éòáèä íåçäá

.øåàì ãâðîä ìò

$
â בלה"ק - ה'תש"ה השיחות âספר

נ"ע  מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק  מכתב
תש"ה  טבת, ט"ו ב"ה

1ברוקלין 

הרמי"ם  נפשי, אהובי לבבי, צמודי עוז, ידידיי אלי
תמימים  'אחי ליובאוויטש', תמימים 'תומכי בישיבות
ה' ליובאוויטש', תמימה 'תורה וחדרי ליובאוויטש'

יחיו. עליהם

וברכה! שלום

בימי  והדרכה חינוך בעניני לשיחותי בהמשך
מתלמידי  מקבל שהנני המכתבים מן הנה המועדים,
ישיבות  והמנהלים המורים הנעלים, הרבנים היקרים,
טרם  עוד אשר לדעת נוכחתי ליובאוויטש', תמימים 'אחי
לרגלי  עליהם העמוסה הגדולה האחריות את המה יודעים
לבוא  חפצתי ולכן והדרכה, בחינוך הקדושה עבודתם
לא  בריאותי, חלישות לרגלי אמנם בכתובים, אליהם
ול"ע  ל"ע – הנה כך ואחרי זה, חפצי את למלאות יכולתי
עתה  וגם מחליי, הקימני חסדיו ברוב והשי"ת נחליתי –
כזה  חשוב לענין כראוי בארוכה לבוא עדיין חלוש הנני

בו. תלוי' ישראל נשמות שליחות אשר

בחינוך  ההתעסקות ענין חשיבות לגודל אמנם
דתורת  ישראל אהבת וע"פ בכלל תורה ע"פ והדרכה
בקיצור, לכה"פ לכתוב מזדרז הנני בפרט, החסידות

מרובה. לתועלת להשי"ת טובה בתקוה

הגן  עץ פרי עם לשוחח נפשי שמחת תגדל ועוד
תמימים  'תומכי ישיבת תלמידי חמד כרם האלוקי,
השי"ת  יברכם לבבי, צמודי ידידי אהובי ליובאוויטש',
הנני  ויום יום ובכל וברוחניות, בגשמיות כל מכל  בכל
הק' זכותו עליהם יאהיל כי יתברך, מרום לאלוקי מתחנן
זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של
אשר  הנצחי, ונשיאה תמימים' 'תומכי ישיבת מייסד
וכל  המדינות בכל ליובאוויטש' תמימים 'תומכי תלמידי
היושבים  גדולים היותר מהתלמידים העיירות, בכל סניפי'
קטנים  היותר התלמידים עד הישיבות, של המדרש בבתי

ה' תורה', ו'חדרי תמימים' 'אחי בישיבות המתחנכים
בלימוד  העוסקים הרבנים התלמידים וכל יחיו, עליהם
תמימים' 'אחי בישיבות יחיו התלמידים והדרכת חינוך
ובעבודתם  בלימודם יצליחו תמימה', 'תורה ובחדרי
כשרונות  בעלי בתלמידים גבולם ויתרבה הקדושה
והנהגה  בלימוד שוקדים שמים, מלכות עול ומקבלי
בתלמידיהם  רק לא ניכרות יהיו הרמי"ם ופעולות טובה,
תמימה  תורה קרן בהרמת העיר, בכללות גם כיֿאם יחיו
החסידות  בדרכי ישראל באהבת טובות ובמדות
גשמי  טוב בכל הרמי"ם יתברכו זאת ובגלל והחסידים,
בגשמיות  מאושרים חיים בסדר ויסתדרו ורוחני,

וברוחניות.

נ"ע  אייזיק יצחק ר' החסיד הרב הגאונים אביר
סיפ  אשר מהומיל, נ"ע, הרשב"ץ החסיד ורבי למורי ר

משרת  לקבל לו אמר הזקן אדמו"ר כ"ק שהוד בעת
ההיא: ב'יחידות' לו אמר רבנות,

כהונת  עליך ולקבל בישראל רב להיעשות הולך אתה
ולהורות  להשגיח לקבל שעליך מזה חוץ הנה הרבנות,
אנשי  של החיים מקצועות בכל וההנהגות הדינים בכל
השו"ע, חלקי שבארבעה ודינים להלכות בהנוגע הקהילה
במדות  וחטאי', הקהילה זכותי כי לדעת עוד עליך הנה
העיר, ברב תלויים ורעות, טובות ובהנהגות ורעות טובות
הקהילה  אנשי יתלמדו וממנו עיניים בשבע יביטו עליו כי

בו. תלויים וחטאיהם וזכיותיהם ולהרע, להטיב

תלמידו  היה משווינציאן, זלמן נחמי' ר' החסיד
אחד  – מאפאצק מיכעלע ר' הידוע החסיד של וחניכו
נפלא  כשרון בעל והי' נ"ע, הזקן אדמו"ר חסידי מגדולי
מחדש  הי' בדא"ח, ובין בנגלה בין ענין, וכל בהעמקה,

בטבעו. מתבודד הי' אבל עמוקים, עיונים בו

לרגעים  הזמן ושומר נפלא מסודר הי' רנ"ז החסיד
ויו"ט  ובש"ק בחול – שחרית להתפלל הי' ודרכו ממש,
כשש  התבוננות של הכנה אחרי בוקר, תשיעית בשעה –

שמו.1) ע' תמימים' 'תומכי תצזֿתקו. עמודים ח"ח נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות .39 ע' 15 חוברת ליובאוויטש בקובץ נדפס
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הי' בקיץ, שעות כשש ומתפלל כתפו, על כשטליתו שעות
ובחורף  כשעתיים, ולנוח היום סעודת לאכול לביתו הולך
– כדרכו באריכות – ג"כ ומעריב מנחה מתפלל הי'
התנהג  וככה מעט, ולנוח לאכול לביתו הולך הי' ואח"כ

הרבה. שנים

כ"ק  להוד לליובאוויטש נוסע הי' רנ"ז החסיד
ועל  זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה צדק' 'צמח בעל אאזמו"ר
כחמישהֿששה  בליובאוויטש מתעכב הי' הרגיל דרך
ראשונה  מהיושבים והי' באמצע, השבועות וחג שבועות
האורחים  הרבנים את מזמינים שהיו התורה בשלחן
ביום  יו"ט לסעודת לליובאוויטש השבועות חג על הבאים
הבעלֿ מורנו של ההילולא ביום השבועות, דחג השני

נ"ע. שםֿטוב

הוד  שהי' חסידות המאמר מלבד הנה זו , בסעודה
איזה  ומלבד אומר, צדק' 'צמח בעל הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
אדמו"ר  זקנו כ"ק מהוד ששמע ממה מספר שהי' סיפורים
הרב  מורנו ואודות נ"ע הבעש"ט מורנו אודות נ"ע  הזקן
כ"ק  הוד הי' זה מלבד הנה נ"ע, ממזריטש המגיד
הרבנים  עם משתעשע צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
בחידושיו  מפליאם והי' בנגלה, תורה בדברי הגאונים

הגאוניים.

כשל  זארעטשיע, ברחוב ליובאוויטש העיר וש בקצה
בהר  האנאראווע, לאחוזה העולה בדרך צעדים מאות
כרבע  באורך סאסנע, מאילני קטן יער הי' הדרך, משמאל
מענפי  קלועה סוכה ושם פרסא, כשמינית וברוחב פרסא
ועומק  אמות כארבע קצר נחל עובר ההר ומתחת אילנות,
קנה  הזה וביער במרץ, מפכים ומימיו איש, קומת כחצי
– החול בימי – היום משך בכל רנ"ז החסיד שביתה לו
שעתיים  או כשעה עד הלילה, חצות אחרי השני' משעה

ערבית. תפילת קודם

בקיץ  הי' ל'יחידות', חסידים לקבלת הקבוע הזמן
בערך  ובחורף ערבית, תפילת קודם שעות כארבעֿחמש
– תרי"גֿיד שנת עד אשר וכידוע ערבית, תפילת אחר זה
הי' – המשכילים מצד הגדולות המלשינויות שהתחילו
'יחידות' דער – יחידותֿמחול של הקדום המנהג נוהג
לראיון  להתקבל שזכה וחסיד חסיד כל אשר – טאנץ
משתתף  הי' הקודש פני את בצאתו הנה ל'יחידות',
החסידים, לכל מאד וחביב יקר הי' זה וריקוד בריקוד,
שהיו  – המרקדים סביב בעיגול לעמוד היתה ועבודתם
לפי  כף אל כף ולהכות לנגן – ל'יחידות' שנכנסו אלו רק
וכוסף  תאב הי' המתבודד רנ"ז החסיד וגם הניגון, טעם
על  הצורה התגברות של נשגב הכי המחזה על להתענג

החומר.

היער  אל הולך הי' חצות', 'תיקון הרנ"ז שסידר אחר

תורת  בענייני להתבונן לו ויושב בנחל וטובל הנ"ל
ואחר  כדרכו, לו ומתפלל התפילה קודם החסידות
פת  סעודתו ואוכל הנחל ממימי ידיו נוטל הי' התפילה
אח"כ  בלימוד, ועוסק כשעה ונח קרים, ומים במלח

העירה. וחזר מנחה התפלל

יום  עד הראשון מיום החול, ימות כל נהג ככה
החמישי.

החסיד  חותנו שולחן על הרנ"ז ישב שנה כארבעים
עיר  פרוור גריווא, בעיר חנווני שלמה, גבריאל ר'
איש  נ"ע, הזקן רבינו כ"ק הוד מחסידי אחד דענענבורג,
בנגלה  התורה בידיעת בינוני בפרנסה, ומושפע אמיד
אורחים  בהכנסת טבין, עובדין מבעלי הי' אבל ובדא"ח,
הרנ"ז  הי' ואח"כ יפה, ובעין נדיבה ברוח ובצדקה
בשום  עסק לא מעולם אשר באופן אשתו, מעסק מתפרנס
בשר  ביגיעת ועבודה בתורה רק עסק אלא פרנסה של ענין
ומשכיל  בנגלה, הגאונים מגדולי אחד והי' נפש, ויגיעת
גדולה  מדריגה ובעל החסידות, תורת בידיעת נפלא

שבלב. בעבודה

זצוקללה"ה  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
מאד  מפליג הי' הרנ"ז, את מכיר שהי' זי"ע נבג"מ
זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד ויספר בשבחו,
היער  אל בהחבא הולך הי' פעמים כמה כי זי"ע נבג"מ
הסוכה  חרכי מבין – להסתכל שמה, יושב הי' הרנ"ז אשר

ב  הרנ"ז של בפניו של – בעניין מתעמק שהי' שעה
מרחף  וכולו לוהטים, ופניו עצומות היו עיניו חסידות,

גופני. והרגש עולם ענייני מכל מופשט מרום, בשמי

קדושה  משיחה קטע יקיריי, לפניכם נותן הנני ובזה
זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד לשמוע שזכיתי
דשא  בנאות תר"ס, בקיץ הטיולים באחד זי"ע נבג"מ

סרברינקא.

השיחה: דבר וזה

אאמו"ר  כ"ק הוד של תרל"ח בשנת ה'יחידות' באחת
מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר אביו כ"ק הוד אצל הרה"ק
ענין  כללות אשר לבאר הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד הואיל
לעצמו  העבודה מצד רק לא הוא בגוף, הנשמה ירידת
– העובד – שהוא בפועל, במסירותֿנפש ועבודה בתורה
עדיין  הנה גמור, צדיק במדריגת ועבודה בתורה רק עוסק
דין, לעלמא נשמתו שליחות חובת את בזה ממלא אינו
בנפש  ההלבשה ובפרט ממש, סכנה דרך היא והשליחות
הנה  זה ובכל הבהמית, בנפש ההלבשה וביותר הטבעי'
לא  בגוף ולהתלבש לרדת הנשמה את שולח הרחמן אב
הטבעית  דנפש ובהתלבשות חומרי, גם אלא גשמי רק
ולעשות  העולם חומריות את לזכך בשביל הבהמית ונפש
ההתעסקות  ידי על והוא לאלקות, כלי העולם גשמיות את
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להתחזק  זולתו את לעורר וגם בעצמו, הבירורים בעבודת
זו. בעבודה

הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד הואיל ההיא, ב'יחידות'
רנ"ז  החסיד אודות על הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד לספר

לאמר: ויסיים מאד, במאד בשבחו והפליג הנ"ל,

שעלֿידי  יחיד, של טוב פרטית, עבודה היא זה כל
נפש  ביגיעת הכוונות בכל ומצוות בתורה הגדולה עבודתו
רק  זוהי אבל עילוי. אחר בעילוי עולה הוא בשר, ויגיעת
הנשמה  ירידת כוונת היא זאת רק שלא יחיד, של עבודה
הנשמה  בירידת שהכוונה גילה נ"ע הבעלֿשםֿטוב בגוף.
דוקא, הרבים עבודת עלֿידי העולם את להאיר היא בגוף
הרבים  זכות ואז לזולתו, בהנוגע גם לעשות צריך אחד כל
ופרנסי  רועי שהם ומלמד, מו"ץ רב, וביחוד בו, תלוי
את  לזכות מסירותֿנפש להם שתהיה צריך ישראל,
עבודה  בעלי להיות צריכים שהם זאת לבד הרבים,
בעלי  להיות צריכים הם – עצמם לטובת – לעצמם
ענין  את מהם שילמדו טובות, מדות ובעלי עבודה
וסייעתו  רנ"ז החסיד בפרט. טובות ומדות בכלל העבודה
משכילים  למדנים גדולים, חסידים היו גילו, ובני
בירידת  העליונה הכוונה היא זאת רק לא אך ועובדים,

בגוף, הנשמה בירידת העליונה הכוונה בגוף. היא הנשמה
דרדקי' ה'מלמד הלל, יוסף ר' החסיד של העבודה
וסייעתם  בלוצין, הרב חיים, שמואל ר' והחסיד בדרויא,

גילם. ובני

מאת  ומודרך מחונך הי' מדרויא, הלל יוסף ר' המלמד
והדרכתם  חינוכם את קיבלו אשר בדרויא, החסידים זקני
ועיקר  תכלית אשר הזקן, אדמו"ר כ"ק הוד חסידי מאת
המדות  ותיקון בעבודה הטובה מרוחו להשפיע הוא הכל

לזולתו. גם – ישראל ואהבת

המחונך  על פעלה הזאת, וההדרכה הזה החינוך
ולמדן  כשרון בעל הוא כי אף אשר הלל, יוסף והמודרך
שהי' אף – דרדקי' 'מלמד רק להיות בחר זה בכל גדול,
– גדולים תלמידים עם לומד הי' אם יותר בטוב מתפרנס
התורה  חיבת התינוקות של בלבותיהם לקבוע בכדי
במלמדות, עוסק שהוא שנה כחמישים וזה שמים, ויראת

יראיֿאלקים. תלמידים גדודים גדודים והעמיד

הילדים  בלבות נטע דרדקי' ה'מלמד הלל שיוסף מה
אלא  יעקרו שלא בלבד זו לא שבעולם, הרוחות כל –
בגוף, הנשמה בירידת הכוונה וזוהי יחלישו, לא אפילו

השי"ת. רצון כפי ליהודים – יהודים לעשות

גדולים, חסידים בה שהיו הבט מבלי לוצין, העיירה
ובפרט  הבתים, בעלי רוב היו עבודה, ובעלי משכילים
בעלי  רכילות, בעלי מחלוקת, בעלי גסים, אנשים ההמון,
לחייו. וירד השני על הלשין האחד רעות, ומידות קנאה

אליהם  אשלח שאני לוצין חסידי ביקשו תרכ"ז בשנת
המלמד  חיים, שמואל ר' החסיד את ושלחתי רב,

הוראה. מגדולי 'סמיכה' לו שהיתה מטשאריי,

את  ו"אוהב טובות, במדות מופלא הוא רש"ח החסיד
בחינוך  עסק בטשאריי בהיותו ביותר, גדול הבריות"

מאד. והצליח החסידיים, האברכים והדרכת

משפלות  מאד עגמתֿנפש לו היתה ללוצין, בבואו
לא  הוא זאת בכל וההמון, בעליֿהבתים של מצבם
הרע  את לשרש וההדרכה, החינוך בעבודת והחל התייאש
עבודה  של שנים חמשֿשש ובמשך אור, ולהכניס
את  הרש"ח שינה ביותר, הגדולה בסבלנות במסירותֿנפש

לוצין. של וההמון בעליֿהבתים

המלמד  ושל מלוצין, הרב של מסירותֿהנפש עבודות
הנשמה  בירידת האמיתית הכוונה זוהי גילם, ובני מדרויא

ועדין. מואר העולם את עושות אלו ועובדות בגוף,

בביאור  לי להסביר הואיל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
של  היחיד עבודת בין ההבדל תוכן את ומסודר, ארוך
הרבים  עבודת ובין גילו, ובני רנ"ז החסיד עבודת
דעם  גילם, ובני רי"ה והמלמד רש"ח הרב של בעבודתם

שעב  לבד היות הנה במסירותֿנפש, היא שניהם ודת
עילוי  לעבודת היחיד עילוי עבודת בין הכללי ההבדל
שלהם, המסירותֿנפש בענין גם חלוקים הם הנה הרבים,
מסירותֿנפש  היא היחיד עבודת של שמסירותֿנפש
עבודת  של והמסירותֿנפש נפשו, ותענוג עצמו לטובת

עצמו. והנחת הרבים, לטובת מסירותֿנפש הוא הרבים

במעלותיו  בארוכה דיבר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
השכלה  בעלי שניהם אבינו, ואברהם עקיבא רבי של
אלפים  "שני התחלת אבינו אברהם אלוקות, בהשגות
ושניהם  בשלום", ויצא בשלום "נכנס עקיבא ורבי תורה",
בין  יש רב הבדל אמנם השם. קידוש על נפשם מסרו
אברהם  של למסירותֿנפש עקיבא רבי של המסירותֿנפש
עצמו  לטובת הי' עקיבא רבי של מסירותֿהנפש אבינו,
של  זה לעילוי השתוקק ימיו כל אשר נפשו ותענוג
נפשו  מסר אבינו ואברהם השם, קידוש על מסירותֿנפש

הרבים. עילוי לטובת

– לאמר הרה"ק אאמו "ר כ"ק הואיל – משקיע אני
גדולים  כוחות ואשקיע רוחניים, וכחות גשמיים כחות
בבחינת  שיהיו התמימים' מ'תלמידי לעשות כדי יותר
עילוי  לטובת מסירותֿנפש יהודי חיים, ושמואל הלל יוסף
והרבי  נ"ע, הבעלֿשםֿטוב מורנו שגילה מה שזה הרבים,
החסידות, תורת על נפשו במסירות – הזקן אדמו"ר –
סלולה  דרך סלל החסידים, ודרכי חסידות מדות
בחסדי  אני ובטוח הרבים, עילוי לטובת במסירותֿנפש
יהיו  ה'תמימים' חיים'ים ושמואל הלל'ים שהיוסף השי"ת
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חב"ד ומב נשיאי רבותינו מתורת

ועליהם  ארץ" יכסה "החושך כי ומצוות, תורה אור מאורי
המדינות. בכל ה' יזרח ועלֿידם

החסידים, את בירך – הזקן אדמו"ר כ"ק הוד – הרבי
שלהם  הרוחניות בעבודות יצליחו מקום ובכל עת שבכל
ומדור  לזמן מזמן מתחזקת זו וברכה ועבודה, בתורה
הקדושים, רבותינו אבותינו וכ"ק הרבי שכן לדור,
שיצליחו  החסידים, בעד ותפילה רינה תמיד נושאים
התמימים' ש'תלמידי מקווה שאני הרוחנית בעבודתם

בעבודה. להצלחה הברכה בהם שתקויים הראשונים יהיו

שזו  מסירותֿנפש, הוא זו לברכה הכלי אבל
הרוחני  האני את למסור חסיד, של האמיתית המשמעות
הרבים  עילוי ולטובת בכלל, השני טובת בשביל העצמי,
'תומכי  של וההדרכה החינוך להיות צריכים ובזה בפרט,
מסירותֿנפש  ליהודי התלמידים את לעשות תמימים',

הרבים. עילוי לטובת

$
âהריי"צ אדמו"ר - קודש âאגרות

á"ôø åìñë 'å ä"á

à"éà ç"åå íéãáëðä éãéãé ãåáë

'éù ì"éøäåî ð"ãðøäåîå ô"ùøäåî

.äëøáå 'åìù

çèáå 'éù . . . íéîúä åðéãéãé é"ò åìá÷é ,èøåôî ù"ô

à"èéìù øåâî áøä íò úåàøúää øáã éúù÷á åîéé÷é

ã"ò ååàùèàëàñå øãðñëìà ïéîéæãàø ïéæãøî íéðáøäå

.'éù î"ãøä íãåã ìù åáúëîá äëåøàá éúáúëù

éë éúøîà äðä åðéìà íéòâåðä íééèøôä íéðéðò øáãá

çåìùì åìëåé ïôåà äæéàá äæá ìëìëìå øáãì ìëåà àì éëðà

çèáå ,'éçé ù"øä éðúç íäì áåúëéå ,äôì é"äæòá íúøæò

ìëåé åãé ìòå ì"ðä 'éù . . . íéîúä åðéãéãé úà íéøéëî

êà ,ïñøå÷äá ÷æéä 'éäé àìù ïôåàá 'øòô åùòé éë úåéä

,øåæòé ú"éùäå ,òãà àì äîå êéà äæá íéðôåàä úåéèøôá

íéøáãî äîéùø åùòé éë 'éù á"áì éúøîà .ìáñä äù÷ éë

.ïîåæîä ïåáùçá åñéðëéå åð÷é ,äùáìäá íéçøëåîä

éë äôì õá÷é øùà ìë åçìùé ò"òì äðä ú"åú øáãá

ãéúòá é"äæòáå ,ú"åúì òâåðäá äáåøî éìöà äàöåää

,äáéùéä éðéðò åøãåñéå 'éù øòèìà 'ø àåáé øùàë áåø÷ä

ìò éììëä æëøîäî äëéîú íäì ïúðé éë øáãä éàãå æà

ãåò íðùé éë øáãä ãáë ãåò íåéäë íðîà ,äáéùéä úàöåä

.éîåéä úåùéøãå íéìåãâ úåáåç

íâ éë éúù÷áå 'éù . . . çèá íäì øôñé ø"å÷ øáãá

äìåãâ ä÷ãö àéäù äæ øáã úëéîúá ÷ìç åç÷é íä

.íøæòá 'éäé ú"éùäå

'éù íéø÷éä íéãéîìúä äáéùéä íåìùá àð åùøôé

,íãåîéìá åçéìöé éë éúëøá åîì åùéâäå ,íááì å÷æçéå

.äðåëðä úåàéøááå ú"åúä úãåáòá äìòî äìòî åìòéå

,ø"åî ïá ù"åãäå ð"åàë 'åìùå äëøá åéäå

ù"éé

$

דאגה  בה  שאין  פונסה  בעניין  להסתדו  השתדלרת  שכדאית  השקפתי,  ידרעה 
יתיוה

ממכתב ט"ר טבת, תש"כ

כל עניין ידיעה רהשגה, אפילר בעניינים הירתו עמרקים, צויך לברא בעברדה, היינר 
פערלת דבו בביורו רזיכרך המידרת רהתקשורת פנימית הנקוא בלשרן החסידרת 

עברדה
הירם ירם ר טבת
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  אגרות קודש - מתורגם לאנגלית 
)מתרך הספו "פורפ' גוין - שלרם רבוכה" בהרצאת בית חב"ד המוכזי באו שבע(

 ב"ה,  י"ז טבת תשל"ד
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר זאב גרין 

שלום וברכה:

היה טוב לראותך בהתוועדות האחרונה, וכעת קבלתי בברכה את מכתבך מיום ג' טבת.

אם לפתוח באיחולים הטובים שבסיום מכתבך, הרי שהאישור נכתב כבר בתורה, כאשר 
ה' הבטיח לאברהם "ואברכה מברכיך", וִברכות ה' הן כמובן נדיבות הרבה יותר מכפי שיכולות 
להיות אלו של בני אדם. ברכות ה' אלו יְכללו לבטח ברכה מיוחדת לאשתך, להשלים את הריונה 
וללדת ולד בריא בשעה טובה ומוצלחת, ושיחד עם אשתך, תגדלו את כל ילדיכם לחיים של תורה, 

חופה ומעשים טובים בבריאות טובה ופרנסה בשפע.

הסיבה  זאת.  מבטא  שאתה  כפי  "להתנדב",  נכונותך  על  לקרוא  באמת  שמחתי  כמובן, 
למירכאות היא לא חס־ושלום להמעיט בצורה כלשהי בדבר החלטתך המסורה לעשות את המירב, 
אלא להדגיש שלגבי יהודי, למרות שניתנת לו האפשרות להיות "מתנדב" מבחירתו החופשית כמו 
שכתוב )דברים ל, יט( "החיים גו' נתתי לפניך הברכה גו' ובחרת בחיים למען תחי' אתה וזרעך", 
התורה אומרת לנו במקביל, שכל יהודי למעשה מגויס לצבאות ה'. ברור שמי שיש לו את היכולת 
להשפיע על אחרים אינו יכול לראות את עצמו כחייל רגיל אלא כמפקד בצבאות ה', ואחד שיש לו 
יכולות רבות יותר להנהיג ולהשפיע על כאלו "מפקדים", צריך לראות את עצמו כגנרל. זוהי, אפוא, 
היחידה המובחרת אליה "גויסת", והעובדה שבמקביל אתה גם "מתנדב", מבטיחה שתמלא את 
חובותיך ואת זכויותיך ברמה הגבוהה ביותר של מסירּות, שמבטיחה גם את הזכות המירבית לך 

ולכל השייך לך.

פעליך  לגבי  וכן  ואודות משפחתך,  לך תמיד בשורות טובות, אודותיך  ה' שתהיינה  ייתן 
הטובים.

בברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי 

גם בהירתר ילד קטן, צויך ללמדר, שכל דבו שוראה, עליר לידע שזהר אלרקרת
משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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:äret úéðMä íLå äøôL úçàä íLæèøîàiå ¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«©ÀŸ¤

-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

æéøLàk eNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac

úåîùúùøô
¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

ãקודש משיחות ãנקודות
‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â(א ׁשל (א, ׁשמֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»ְֶ

יּוכל  ׁשהּזּולת ּכדי אּלא ואינֹו לעצמּותֹו, קׁשּור אינֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

ּבחינת  לא הארה, ּבחינת הּוא ׁש'ׁשם' והינּו עּמֹו. קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹליצר

זהּו BÓL˙עצם. ‰l‡Â ויֹורדת נמׁשכת הּנׁשמה הארת רק – ֶֶֶ¿≈∆¿ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּנׁשמה. לעצם 'ּכלי' אינֹו הּגּוף ׁשּכן והעֹולם, הּגּוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמצר

(846 עמ' ג שיחות (לקוטי

éðùçéïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNr recî©¬©£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

èéíéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøárä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯

:eãìéå úãléîä ïäìàëúãléîì íéýìû áèéiå £¥¤²©«§©¤−¤§¨¨«©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ
:ãàî eîöriå írä áøiåàëeàøé-ék éäéå ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ©§¦¾¦¨«§¬

íéýìûä-úà úãléîä:íéza íäì Nriåáëåöéå ©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−¨¦«©§©´
äøàéä ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnr-ìëì äòøt©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À©§¸Ÿ̈Æ

:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLzôáàLéà Cìiå ©§¦ª½§¨©©−§©«©¥¬¤¦−
:éåì-úa-úà çwiå éåì úéaîáäMàä øäzå ¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«©©¬©¨«¦−̈

eäðtözå àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½©¦§§¥−
ìL:íéçøé äLâ-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå §¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©

da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå àîb úáz BìÆ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ
:øàéä úôN-ìr óeqa íNzå ãìiä-úà¤©¤½¤©¨¬¤©−©§©¬©§«Ÿ

ã:Bì äNri-äî ärãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«
ääéúørðå øàéä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨

CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìr úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´
:äçwzå dúîà-úà çìLzå óeqäåçzôzå ©½©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨©¦§©Æ

åéìr ìîçzå äëa ørð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ¨½̈
:äæ íéøárä éãìiî øîàzåæBúçà øîàzå ©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«©´Ÿ¤£Ÿ»

ú÷ðéî äMà Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´¥¤½¤
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøárä ïîçdì-øîàzå ¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤©«Ÿ¤¨¬

ìrä Cìzå éëì äòøt-úaíà-úà àø÷zå äî ©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬
:ãìiäè-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå ©¨«¤©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤

CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå äfä ãìiä©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®
:eä÷éðzå ãìiä äMàä çwzåéãìiä ìcâiå ©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«©¦§©´©¤À¤

BîL àø÷zå ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³§Æ
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

ãקודש משיחות ãנקודות
‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב .(ב, . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB «≈∆ƒ«¿∆»

¯B‡ Blk ˙Èa‰ ‡lÓ˙.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏB על רֹומז – ƒ¿«≈««ƒÀ«»ֵַ

 חרמש לקויאה בציברו 

פושת שמרת
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'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר ּכׁשּלעצמֹו א)צדקּותֹו נב, לא (סוכה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האלקית). נפׁשֹו על ‡B¯הסּתיר ˙Èa‰ ‡lÓ˙ על רֹומז – ְְֱִִִַַָֹƒ¿«≈««ƒֵַ

ּגם  נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ורֹועה ּכמׁשּפיע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמעלתֹו

יא: ּפסּוק להּלן רׁש"י עצמית.ÓB˜Ï‰ּבדברי ׁשלמּות – ְְְִִֵַַָָ¿»ְְִֵַ

Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï.ורֹועה מנהיג ּבתֹור ׁשלמּות ƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈ְְְְִֵֶַ

(26 עמ' טז שיחות (לקוטי

éùéìùàéàöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´
äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬

:åéçàî éøár-Léàáéïéà ék àøiå äëå äk ïôiå ¦«¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´
iå Léà:ìBça eäðîèiå éøönä-úà Câéàöiå ¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ

íévð íéøár íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Erø äkú änì òLøì øîàiåãéEîN éî øîàiå ©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º

øîà äzà éðâøäìä eðéìr èôLå øN Léàì§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëàåèøácä-úà äòøt òîLiå ¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´
éðtî äLî çøáiå äLî-úà âøäì Lwáéå äfä©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´
:øàaä-ìr áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

æèäðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå: ©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiå÷Liå ïrLBiå ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úàçéøîàiå ïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤

:íBiä àa ïzøäî recîèééøöî Léà ïøîàzå ©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëäf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úà ïzáæràëìàBiå £©§¤´¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤

ì äLîBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîìáëék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå §¤«©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´

:äiøëð õøàa éúééä øb øîàôâëíéîiá éäéå ¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧
-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä̈«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«
-ìà íúråL ìrzå e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãárä-ïî íéýìûäãë-úà íéýìû òîLiå ¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤
íú÷àðíäøáà-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈

:á÷ré-úàå ÷çöé-úàäëéða-úà íéýìû àøiå ¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
:íéýìû òãiå ìûøNéñ ¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ãקודש משיחות ãנקודות
LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את (ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

(64 עמ' לה מנחם (תורת

éòéáøâàà ärø äéä äLîeBðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−
àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäkŸ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ

:äáøç íéýìûä øä-ìàáýåýé Càìî àøiå ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬
äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤Æ

:ìkà epðéà äðqäå Làa øraâäLî øîàiå Ÿ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«©´Ÿ¤¤½
äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà̈ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®

:äðqä øráé-àì recîãøñ ék ýåýé àøiå ©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´
øîàiå äðqä CBzî íéýìû åéìà àø÷iå úBàøì¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤

:éðpä øîàiå äLî äLîäáø÷z-ìà øîàiå ¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´
éìrð-ìL íìäéìâø ìrî Eék EøLà íB÷nä £®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³

:àeä Lã÷-úîãà åéìr ãîBò äzàåøîàiå ©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤
éáà éýìû éëðà÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈

èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−
:íéýìûä-ìàæéðr-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ¤¨«¡Ÿ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬

éðtî ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§®̈¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâðç| Bìéväì ãøàå «Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º§©¦´

õøà-ìà àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼¤¤³¤
-ìà Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¤
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèäàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨
íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå éìà¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬

:íúàéàöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå Ÿ¨«§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²
:íéøönî ìûøNé-éðá énr-úààéäLî øîàiå ¤©¦¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ

éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBàáé-ék øîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦

ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäàE ¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
-úà ïeãárz íéøönî írä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤

:äfä øää ìr íéýìûäâé-ìà äLî øîàiå ¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤¤¹¤
ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä̈«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ומר

 246    הלי רולדמפ  צד הל 

iyingומר - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà éýìû íäì̈¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´
:íäìà øîà äî BîM-äîãéíéýìû øîàiå ©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

øîàú äk øîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáìåèãBò øîàiå ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸

ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
÷çöé éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²
äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬

:øc øãì éøëæ¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
ãקודש משיחות ãנקודות

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג, L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN . רבה). Y(מדרש ‰Ò מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, רֹומז Úa¯האילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגיׁש צרי יהּודי - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף. נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפׁש',

להיֹות  יׂשראל, ּבנׁשמֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפסּוק

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

החּיּות". עּקר הּוא ִֶַַַַהּזה

(225 עמ' לג שיחות (לקוטי

éùéîçæèzøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³
éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé íäìà£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯
íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé íäøáà©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½

íéøöîa íëì éeNrä-úàå:æéäìrà øîàå §¤¤«¨¬¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´
ézçäå éðrðkä õøà-ìà íéøöî éðrî íëúà¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½
úáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬

:Láãe áìççééð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå ¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧
ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º
àp-äëìð äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬
:eðéýìûèéCìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå ¡Ÿ¥«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤

:ä÷æç ãéa àìå Cìäì íéøöîëéãé-úà ézçìLå ¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ
äNrà øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−

:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷aàëïç-úà ézúðå §¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«§¨«©¦²¤¥¬
àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ

:í÷éø eëìúáëúøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥«§−¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´

ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À
:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìrå íëéða-ìr©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦

ãààìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïriå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

áýåýé åéìà øîàiåáéúëäæîéø÷Eãéá äf-äî ©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®
:ähî øîàiåâeäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå ©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬

äöøàåéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéå:ãøîàiå ©−§¨©§¦´§¨®̈©¨¬̈¤−¦¨¨«©³Ÿ¤
çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³

:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãéäeðéîàé ïrîì ¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«§©´©©«£¦½
éìà äàøð-ékéýìû íúáà éýìû ýåýé E ¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯

:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáàåýåýé øîàiå ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸
B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®

:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³
dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ

:BøNák äáL-äpäå B÷éçîçàì-íà äéäå ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ
ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®

:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäåèàì-íà äéäå §¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ
ì íb eðéîàéïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ

äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaiaéàì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léàíb íL ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéíãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼

Bà Løç Bà ílà íeNé-éî Bàøer Bà çwô µ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®
:ýåýé éëðà àìäáéäéäà éëðàå Cì äzrå £¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´

ét-íréúéøBäå E:øaãz øLà Eâééa øîàiå ¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´
:çìLz-ãéa àð-çìL éðãàãéýåýé óà-øçiå £Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹

éçà ïøäà àìä øîàiå äLîaézrãé éålä E §¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå EàøååèzîNå åéìà zøaãå §¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬
ét-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà-írå E ¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦

:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
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æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåEl-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
:íéýìûì Bl-äéäz äzàå äôìæéähnä-úàå §¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬

-úà Ba-äNrz øLà Eãéa çwz äfä©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤
:úúàäô ¨«Ÿ«Ÿ

ãקודש משיחות ãנקודות
·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dzÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»

כב) הּנׁשמה.‡M‰(ג, היא –dzÎL ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעֹוסקת

d˙Èa ˙¯b ּכאדם) קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – »«≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּבית). Yהּמתּגֹורר ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' אהבת ְִִֵַַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ

·‰Ê.(יראה ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ה' יראת – »»ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁשנם  הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן להֹוציא הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעל

לעׂשֹות  עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים אּלּו ואף ּביתּה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּב'גרת

ּוליראתֹו. ה' לאהבת ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמּׁשניהם

(826 עמ' ג שיחות (לקוטי

éùùçéøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

ì:íBìLèéCì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−
íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî áLª´¦§®̈¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−

:ELôð-úàëåéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå ¤©§¤«©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈
çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä-ìr íákøiå©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§®̈¦©¦©¬

:Bãéa íéýìûä ähî-úà äLîàëýåýé øîàiå ¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
-ìàì Ezëìa äLî-ìk äàø äîéøöî áeL ¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À¨

éðôì íúéNrå Eãéá ézîN-øLà íéúônä©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤

:íräáëéða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå ¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬
:ìàøNé éøëáâëéìà øîàåéða-úà çlL E §Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ

ì ïàîzå éðãáréå-úà âøä éëðà äpä BçlL §©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤
ða:Eøëa Eãëýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½

Lwáéå:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå ©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ
-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©

:éì äzà íéîcåëïúç äøîà æà epnî óøiå ¨¦²©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬
:úìenì íéîcôæëCì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²

øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî úàø÷ì¦§©¬¤−©¦§®̈¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬

:Bì-÷Miå íéýìûäçëúà ïøäàì äLî ãbiå ¨«¡Ÿ¦−©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²
úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ

:eäeö øLàèë-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå £¤¬¦¨«©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤
:ìàøNé éða éð÷æ-ìkì-ìk úà ïøäà øaãéå ¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨

Nriå äLî-ìà ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤®©©¬©
:írä éðérì úúàäàìeòîLiå írä ïîàiå ¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®©¦§§¿

k-úà äàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤
:eåçzLiå eãwiå íéðr̈§½̈©¦§−©¦§©«£«

ãקודש משיחות ãנקודות
¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ .(ד, . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ „È˙ÚL(רש"י) לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆»ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶֹ

ּבאברהם העֹולם. ּולחמרּיּות "‡·eÈהּגּוף את L·ÁiÂנאמר ְְְְִַַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת רמז "¯eaחמֹורֹו", Ì·Èk¯iÂנאמר ְְְֲֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת רמז החמֹור", CÏÓעל ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָֹֻ∆∆

ÁÈLn‰-‰lb˙i ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, על «»ƒ«ƒ¿«∆ְֲִֶֶֶֶַַַַֹ

הּקדּׁשה. אֹור את מגּלה ְְְֶֶַַַָֻעצמֹו

(20 עמ' לא כרך שיחות (לקוטי

éòéáùäàeøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−
çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt-ìà¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ

:øaãna éì ebçéå énr-úàáéî äòøt øîàiå ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³
ì Bì÷a òîLà øLà ýåýéàì ìûøNé-úà çlL §Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà ézrãé̈©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©
âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´
:áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûãøîàiå ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤©³Ÿ¤

eòéøôz ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ©§¦¬
:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úàäøîàiå ¤¨−̈¦©«£®̈§−§¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤

ízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàåàeää íBia äòøt åöéå Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®

:øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpä-úàæàì ¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ
ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïáz úúì ïeôñàú«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´

ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íLç-úàå ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤
ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúîíL ©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ

íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìr eîéNz̈¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ומח

 248    הלי רולדמפ  צד הל 

xihtnומח - e - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äçaæð äëìð øîàì íé÷rö íä ïk-ìr©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬
eðéýìûì:è-eNréå íéLðàä-ìr äãárä ãaëz ¥«Ÿ¥«¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£

:ø÷L-éøáãa eòLé-ìàå dáéírä éNâð eàöiå ®̈§©¦§−§¦§¥¨«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ
øîà äk øîàì írä-ìà eøîàiå åéøèLå§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´

:ïáz íëì ïúð épðéà äòøtàéeç÷ eëì ízà ©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤©¤À§¸§³
òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì̈¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§®̈¦´¥¬¦§¨²

:øác íëúãárîáéíéøöî õøà-ìëa írä õôiå ¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦
:ïázì L÷ LL÷ìâéelk øîàì íéöà íéNâpäå §¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³

:ïázä úBéäa øLàk BîBéa íBé-øác íëéNrî©«£¥¤Æ§©´§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤
ãééNâð íäìr eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬

ïaìì íë÷ç íúélë àì recî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ
ìL ìBîúk:íBiä-íb ìBîz-íb íLåèeàáiå ¦§´¦§½Ÿ©§−©©«©¨ÀŸ

øîàì äòøt-ìà e÷röiå ìàøNé éða éøèL«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ¥®Ÿ
éãárì äë äNrú änì:Eæèïzð ïéà ïáz ¨¯¨©«£¤¬¬−Ÿ©«£¨¤«¤À¤¥³¦¨Æ

éãárìéãár äpäå eNr eðì íéøîà íéðáìe EE ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®§¦¥¯£¨¤²
:Enr úàèçå íékîæéízà íétøð øîàiå ª¦−§¨¨¬©¤«©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−

äçaæð äëìð íéøîà ízà ïk-ìr íétøð¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈¦§§¨¬
:ýåýéìçéíëì ïúpé-àì ïáúå eãár eëì äzrå ©«Ÿ̈«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®

:eðzz íéðáì ïëúåèéìàøNé-éðá éøèL eàøiå §¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²
a íúàíBé-øác íëéðálî eòøâú-àì øîàì òø Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬
:BîBéaëíéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå §«©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−

:ärøt úàî íúàöa íúàø÷ìàëeøîàiå ¦§¨¨®§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ©«Ÿ§´
øLà ètLéå íëéìr ýåýé àøé íäìà£¥¤½¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
åéãár éðéráe äòøô éðéra eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈

:eðâøäì íãéa áøç-úúìáë-ìà äLî áLiå ¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«©¨¯¨¤²¤
änì äfä írì äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨

:éðzçìL äfâëøaãì äòøt-ìà éúàa æàîe ¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´
-úà zìvä-àì ìväå äfä írì òøä EîLa¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤

:Enråàäàøú äzr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½
íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNrà øLà£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½

:Böøàî íLøâé ä÷æç ãéáeqqq §¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«
:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷

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 íìòìL àäéíìrì Cøáî àaø dî §¥§¥©¨§¨©§¨©
,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
EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆

כג) ּבטענה (ה, ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLaלהקּב"ה. ¯a„Ï . . È˙‡a,הּתֹורה מצוֹות את קּימּתי – ְַָָ»ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶַַָ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו EnÚׁשּכּלּה ˙‡ zÏv‰ ‡Ï– ְְֶֶַָָָָָֹֻ…ƒ«¿»∆«∆

ּברמּב"ם מפרׁש ּפסקּֿדין ׁשּיׁש ד)אף ג, ּתׁשּובה ׁשּקּיּום (הלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה מביאה אחת ְְְְְִִַַַָָָָָָָָמצוה

(253 עמ' א תש"נ השיחות (ספר

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëæàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈

äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàä³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enr-úà zìvä-àì ìväååàýåýé øîàiå §©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî-ìà¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàîqqq ¥«©§«
ãקודש משיחות ãנקודות

Bˆ¯‡Ó ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e(א רמז (ו, ּבדר לפרׁש יׁש ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְֵֵֶֶֶֶָ

נזּכה  הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּולחידּודא,

מתּכּנסֹות  הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל ׁשהרי הּגלּות. מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻלצאת

ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

ּפסּוקה. הלכה ְֲָָָהּוא

(242 עמ' א כרך תנש"א השיחות (ספר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ומט

  הלי רולדמפ  צד הל   249 

ומט

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì úåîù úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

æë ÷øô äéòùéá

æëåçøôe õéöé á÷ré LøLé íéàaä©¨¦Æ©§¥´©£½Ÿ¨¦¬¨©−
:äáeðz ìáú-éðô eàìîe ìûøNé¦§¨¥®¨«§¬§¥¥¥−§¨«

æåéâøä âøäk-íà eäkä eäkî úkîkä©§©©¬©¥−¦¨®¦§¤¬¤£ª−̈
:âøäçäpáéøz dçlLa äàqàña Ÿ̈«§©§−̈§©§¨´§¦¤®¨

`xenl iy
(å,íéàaä.älàbä ïîæa øîBìk ,íéàaä íéîia,á÷òé LøLéá÷òé LéøLé ©¨¦©¨¦©¨¦§©¦§©©§ª¨©§¥©£Ÿ©§¦©£Ÿ

.ähîlî áèéä òeèð úBéäì åéLøL úà,ìàøNé çøôe õéöéçøt àéöBéå õéöé ¤¨¨¨¦§¨©¥¥¦§©¨¨¦¨©¦§¨¥¨¦§¦¤©

.äìòîlî,äáeðz ìáú éðô eàìîe.íìBòä ìL áeMiä ìk éðt eàlîé åéúBøôe ¦§©§¨¨§§¥¥¥§¨¥¨§©§§¥¨©¦¤¨¨

(æ,eäkä eäkî úkîkäBîk (íäéúBðåò ìò) ìàøNé úà ä"á÷ä äkä éëå ©§©©©¥¦¨§¦¦¨¤¦§¨¥©£Ÿ¥¤§

úà ekäL íéBbä úà ä"á÷ä äkäL¤¦¨¤©¦¤¦¤

.ìàøNé,âøä åéâøä âøäk íàéëå ¦§¨¥¦§¤¤£ª¨Ÿ̈§¦

íéBbä åéâeøäa âøäL Bîk ìàøNéa âøä̈©§¦§¨¥§¤¨©©£¨©¦

.ìàøNéa eâøäL(ç,äàqàña ¤¨§§¦§¨¥§©§¨
.äcî dúBàa,äpáéøz dçlLa §¨¦¨§©§¨§¦¤¨

òøtäì úeðòøt úcî ä"á÷ä çìMLk§¤¨©¦©ª§¨§¦¨©

ìàøNé úñðk áéøz ,íàèç ìò Bnòî¥©©¤§¨¨¦§¤¤¦§¨¥

àeä "dçlL" ,øçà Leøt .äøæbä ìháì§©¥©§¥¨¥©¥©§¨

Bîk ,äàeázä úBãNe úBpbä ìò íL¥©©¦§©§¨§

"çìMä úëøa",(eh,b dingp)éçìL"C §¥©©¤©§¨©¦

"íéðBnø ñcøt(bi,c mixiyd xiy), ©§¥¦¦

÷ø àéáî àeä àèçä ïBòøôlL øîàå§¨©¤§¦§©¥§¥¦©

.ãáìa äcîa äàeáza ïBôcLäâä ¦¨©§¨§¦¨¦§©¨¨
,äLwä Bçeøa.úBðìéàa úáMðnL äL÷ çeø éãé ìò úBøtä úà øéñä,íéã÷ íBéaãò äcî àìa íäéìò Búîç CtLé àìå .ä÷æç úéçøæî çeø úáLBpL íBéa §©¨¨¥¦¤©¥©§¥©¨¨¤§©¤¤¨¦¨§¨¦§¤¤¤©¦§¨¦£¨¨§Ÿ¦§Ÿ£¨£¥¤§Ÿ¦¨©

mixn zxhr
åBlek áøçL íøëì íäéìò eøáò øLà âøääå úBiìbä éøçà ìàøNé úà änc¦¨¤¦§¨¥©£¥©¨ª§©¤¤£¤¨§£¥¤§¤¤¤¨©

íéîia ,øîBà àéápä ìáà ,LøBL ÷ø epnî øàLð àìåíéàaääleàbä éîéa §Ÿ¦§©¦¤©¤£¨©¨¦¥©¨¦©¨¦Æ¦¥©§¨

LøLéìL LøL 'ä ïzéá÷ré÷Bçøîì èMtúî úBéäììûøNé çøôe õéöé ©§¥´¦¥Ÿ¤¤©£½Ÿ¦§¦§©¥§¥¨¨¦¬¨©−¦§¨¥®
ãàî ãò eìcâéå ÷Bçøîì ãò eìLîé íääáeðz ìáú-éðô eàìîeéçîök ¥¦§§©§¥¨§¦§§©§Ÿ¨«§¬§¥¥¥−§¨«§¦§¥

:äãOäæíàä àð äàøúkîkä ©¨¤§¥¨©¦©§©©¬
úà 'ä äkäLeäkîìàøNé ìL ¤¦¨¤©¥−¤¦§¨¥

eäkä?ìàøNé úà 'äâøäk-íà ¦®̈¤¦§¨¥¦§¤¬¤
úà 'ä âøäL BîkåéâøäìàøNé ìL §¤¨©¤£ª−̈¤¦§¨¥

âøäíéBbä úà àìä ?ìàøNé úà 'ä Ÿ̈«¤¦§¨¥£Ÿ¤©¦

ãò 'ä ãéîLä ìàøNéa eâøäå ekäL¤¦§¨§§¦§¨¥¦§¦©

:älkçìàøNé úàåäàqàña ©¥§¤¦§¨¥§©§−̈
Bæ äcîa ,åéðôì íéàèBç eéäL äcîa§¦¨¤¨§¦§¨¨§¦¨

,íäî òøôðäpáéøz dçlLaäéä ¦§©¥¤§©§¨´§¦¤®¨¨¨

ì úBpbäå úBãOä ìò Búîç CôBLçBìL ¥£¨©©¨§©¦¦§©

úBLôpa òât àìå äaøàå ïBôcL ïää¤¦¨§©§¤§Ÿ¨©©§¨

,älçzäâäéøtä øéñäBçeøa §¦¨¨¨²¥¦©§¦§¬
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:íéã÷ íBéa äLwä Bçeøa äâäèïëì ¨¨²§¬©¨−̈§¬¨¦«¨¥À
øñä éøt-ìk äæå á÷ré-ïBr øtëé úàæa§ŸÆ§ª©´£©«£½Ÿ§¤¾¨§¦−¨¥´

BîeNa Búàhç|çaæî éðáà-ìk ©¨®§´¨©§¥´¦§¥À©
íéøLà eî÷é-àì úBötðî øâ-éðáàk§©§¥¦Æ§ª¨½«Ÿª̈¬£¥¦−

:íéðnçåéäåð ããa äøeöa øér ék §©¨¦«¦´¦³§¨Æ¨½̈¨¤¾
ìâr ärøé íL øaãnk áærðå çlLî§ª¨¬§¤«¡−̈©¦§¨®¨´¦§¤¬¥²¤

:äéôrñ älëå õaøé íLåàéLáéa §¨¬¦§−̈§¦¨¬§¦¤«¨¦³Ÿ
úBøéàî úBàa íéLð äðøáMz døéö÷§¦¨Æ¦¨©½§¨¨¦¾¨−§¦´
ïk-ìr àeä úBðéa-ír àì ék dúBà¨®¦´³Ÿ©¦Æ½©¥Æ
:eppçé àì Bøöéå eäùò epîçøé-àì«Ÿ§©«£¤´Ÿ¥½Ÿ§«Ÿ§−¬Ÿ§ª¤«

áéýåýé èaçé àeää íBia äéäå§¨¨Æ©´©½©§¯Ÿ§Ÿ̈²
ízàå íéøöî ìçð-ãr øäpä úìaMî¦¦¬Ÿ¤©¨−̈©©´©¦§¨®¦§©¤¯
:ìàøNé éða ãçà ãçàì eèwìz§ª§²§©©¬¤−̈§¥¬¦§¨¥«

âéäéäå|øôBLa ò÷zé àeää íBia §¨¨´©´©À¦¨©»§¨´
øeMà õøàa íéãáàä eàáe ìBãb̈¼À̈¨«Ÿ§¦Æ§¤´¤©½
eåçzLäå íéøöî õøàa íéçcpäå§©¦¨¦−§¤´¤¦§¨®¦§¦§©«£¯
:íéìLeøéa Lãwä øäa ýåýéì©«Ÿ̈²§©¬©−Ÿ¤¦«¨¨«¦

çëàíéøôà éøkL úeàb úøèr éBäÀ£¤³¤¥Æ¦Ÿ¥´¤§©½¦
Làø-ìr øLà Bzøàôú éáö ìáð õéöå§¦¬Ÿ¥−§¦´¦§©§®£¤²©¬Ÿ

`xenl iy
.ìàøNéì ä"á÷ä äNòé àì äæ øác ,ílëiL(è,ïëì.åéìò éîçøå ìéàBäúàæa ¤§©¥¨¨¤Ÿ©£¤§¦§¨¥¨¥¦§©£©¨¨§Ÿ
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úøBkäíéøéak íéî íøækänä øLàíéôèL,ä÷æçaçépäçépé àeäå ©¥§Â¤Â¤©´¦©¦¦¬£¤¥¨«Ÿ§¦²§¨§¨¦¦¬©§©¦©

íðBàb úøèòøàìãéa õãiä ú÷æça:âíéìâøaáéBàä ìLäðñîøz £¤¤§¨¨−̈¤§¨«§¨§©©¨§©§©−¦¤¨¥¥¨©®§¨
úeàb úøèríäL íéøácä ìk £¤¬¤¥−¨©§¨¦¤¥

íäa íéàbúî:íéøôà éøBkL ¦§¨¦¨¤¦¥¬¤§¨«¦
ãäúéäåéøBkL ìL Bzøàôz øãä §¨̧§¹̈£©¦§©§¤¦¥

ì íéøôàúöéöäéáö ìáð ¤§©¦§¦©³©Ÿ¥Æ§¦´
øLà Bzøàôúäøèòì àéä-ìr ¦§©§½£¤¬¦©£¨¨©

íéðîL àéb Làøäéäz àéäå −Ÿ¥´§¨¦®§¦¦§¤

døekákäðBLàø äìMaúpL äðàúk §¦¨Æ¦§¥¨¤¦§©§¨¦¨

íøèaä äéäéøLà õé÷ãiî §¤´¤¦§¤©©½¦£¤̧¦©

LkdãBòa dúBà äàøä äàøé §¤¦§¤³¨«Ÿ¤Æ½̈§¨¬
Btëaðòä ìò äéeìzóäprìáéBðéàå §©−§¨©¤¨¨¦§¨¤«¨§¥

øäîé ïkL øîàå .LBìúiL ãò ïézîî©§¦©¤¦§§¨©¤¥§©¥

íéøôà ìétLäì áéBàä:äíBia ¨¥§©§¦¤§©¦©´
àeääíéøôà úeëìî úìtî íBéa ©À§©¤¤©§¤§©¦

äééáö úøèrì úBàáö ýåýé äé ¦«§¤Æ§Ÿ̈´§¨½©«£¤´¤§¦½
'ä ïBàâa ãBákä eìúéúøéôöìå ¦§©¨¦§§¦§¦©−

øúëìì äøàôzBnr øàLíä §¤¤¦§¨®̈¦§−̈©«¥

ïéîéðáe äãeäé:åètLî çeøìeäéäé §¨¦§¨¦§−©¦§¨®¦§¤

àeä-Ceøa-LBãwä-ìr áLBiì ©¨¨©¥Æ©
ètLnäúBNòì íé÷æçì äòc ïðBçé ©¦§½̈§¥¥¨©£¨¦©£

úîà ètLîäøeáâìåïúBàì äéäé ¦§©¡¤§¦̧§½̈¦§¤§¨

íäLäîçìî éáéLîäøBz ìL ¤¥§¦¥¬¦§¨−̈¤¨

:äørLæälà-íâåïéîéðáe äãeäé ¨«§¨§©¥̧¤Æ§¨¦§¨¦

eâL ïéiaízòãaøëMáeïLé ïéé ©©¦́¨½§©§¨©¥−̈©¦¨¨

eòzøLiä Cøcîàéáðå ïäkäéäL ¨®¦¤¤©¨¨Ÿ¥´§¨¦Á¤¨¨

äøBzä úBøBäì íäìeâLízòãa ¨¤§©¨¨¸§©§¨

øëMáøëMä úiúL áBøîeòìáð ©¥¹̈¥§¦©©¥¨¦§§´
íúàeáð çk úçLðeòz ïéiä-ïî ¦§©Ÿ©§¨¨¦©©À¦¨Æ

øëMä-ïîúeøëMä ïî eúçLðeâL ¦©¥½̈¦§£¦©¦§¨Æ
äàøaíéàéápä éøáãa eâéòìäe÷t ¨«Ÿ¤½¦§¦§¦§¥©§¦¦¨−

äiìéìtètLî ehäå:ç-ìk ék §¦«¦¨«§¦¦§¨¦ µ¨
úBðçìLíä øLà íéúî éçáæ ìL ª§¨½¤¦§¥¥¦£¤¥

íäéìò íéaeñîäàö àé÷ eàìî §¦£¥¤¨§−¦´Ÿ®̈
ìLå äà÷äähîlî ìeLíB÷î éìaälàî é÷ðå éeðt:èíéìBãbäå ìéàBä £¨¨§¦§¦§©¨§¦−¨«¨§¨¦¥¥¤¦§©§¦

ïk íà ,úeøëMä ìà íéðBtärã äøBé éî-úàïäkäïéáé éî-úàå ¦¤©¦§¦¥¤¦Æ¤´¥½̈©Ÿ¥§¤¦−¨¦´
äreîLì ãnìé éëå ,'ä úàî òîL øLà àéápä ìLáìçî éìeîbeìîâpL §®̈¤©¨¦£¤¨©¥¥§¦§©¥¦§¥Æ¥«¨½̈¤¦§§

áìçä ú÷ðäîé÷ézríé÷zòpäíéãMî?ïnà éãMî:éékìòåöàéáð ìL ¥£¨©¤¨¨©¦¥−©¤§¨¦¦¨¨«¦¦§¥¦¨¦´©©³¤¨¦
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àéìáe äôN éârìa ékøaãé úøçà ïBL ¦ µ§©«£¥´¨½̈§¨−©¤®¤§©¥−
:äfä írä-ìàáéøLà|íäéìà øîà ¤¨¨¬©¤«£¤´¨©´£¥¤À

érì eçéðä äçeðnä úàæúàæå ó µŸ©§¨Æ¨¦´¤«¨¥½§−Ÿ
:rBîL àeáà àìå ärbønäâéäéäå ©©§¥¨®§¬Ÿ¨−§«©§¨¨̧

å÷ì å÷ åöì åö åöì åö ýåýé-øác íäì̈¤¹§©§Ÿ̈À©´¨º̈©³¨¨Æ©³¨¨Æ
eëìé ïrîì íL øéræ íL øéræ å÷ì å÷©´¨½̈§¥¬−̈§¥´¨®§©̧©¥«§¹
:eãkìðå eL÷Bðå eøaLðå øBçà eìLëå§¨«§³¨Æ§¦§½̈§«§−§¦§¨«

èëáëúéa-ìà ýåýé øîà-äk ïëì̈¥À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¤¥´
äzr-àì íäøáà-úà äãt øLà á÷ré©«£½Ÿ£¤¬¨−̈¤©§¨¨®«Ÿ©¨³

:eøåçé åéðt äzr àìå á÷ré LBáéâëék ¥Æ©«£½Ÿ§¬Ÿ©−̈¨¨¬¤«¡¨«¦´
Baø÷a éãé äNrî åéãìé BúBàøá¦Â§Â§¨º̈©«£¥¬¨©²§¦§−
á÷ré LBã÷-úà eLéc÷äå éîL eLéc÷é©§¦´§¦®§¦§¦¸Æ¤§´©«£½Ÿ

:eöéøré ìûøNé éýìû-úàå§¤¡Ÿ¥¬¦§¨¥−©«£¦«

`xenl iy
.äåöî ãBò Ck øçàå ,äpè÷ äåöî íäì äeöé ïëìå,å÷ì å÷ å÷ì å÷,éàpaä Bîk §¨¥§©¤¨¤¦§¨§©¨§©©¨¦§¨©¨¨©¨¨§©©©

äëëå ,éðL øeèì åwä úà ÷ézòé Ck-øçàå ,ãçà øeè øîâì ïéðaä å÷ úà çúBnL¤¥©¤©©¦§¨¦§Ÿ¤¨§©©¨©§¦¤©©§¥¦§¨¨

.øéwä úà íéìLiL ãò èòî èòî,íL øéòæ íL øéòæøçà íòt ,èòî èòî §©§©©¤©§¦¤©¦§¥¨§¥¨§©§©©©©©

.íòt(àéìáe äôN éâòìa ék,úøçà ïBLäéä elàk íîöò íéNBò íä ©©¦§©£¥¨¨§¨©¤¤¥¦©§¨§¦¨¨

Bà ,úðáeî ézìa äôNa øaãî àéápä©¨¦§©¥§¨¨¦§¦¤¤

.éøîâì úøçà äôNa(áéøîà øLà §¨¨©¤¤§©§¥£¤¨©
,íäéìà÷ø íäì øîà éøä àéápäå £¥¤§©¨¦£¥¨©¨¤©

.íéáBè íéøác,äçeðnä úàæäæa §¨¦¦Ÿ©§¨¨¤

.äåìLa eéäzéòì eçéðä,óìà ¦§§©§¨¨¦¤¨¥©

,eäeìæâzúàæåíëì äéäzäòbønä ¦§§§Ÿ¦§¤¨¤©©§¥¨
ì.íëöøàa äçeðîa úáL(âéäéäå ¨¤¤¦§¨§©§§¤§¨¨

,'ä øác íäì,íäì ãcîé íúcîk ¨¤§©§¦¨¨¦§Ÿ¨¤

ì eöø àlL ïåékøæâé ,èòî èòî òîL ¥¨¤Ÿ¨¦§Ÿ©§©§©¦§Ÿ

úBnà ìL åö íäéìò Bøáãa¦§¨£¥¤©¤ª

.ía íéãaòzLnä,'åâå åöì åöìò åö ©¦§©§§¦¨©¨¨©©

,äãBáò ìò äãBáò ,äc÷t ìò äc÷t ,åö©§ª¨©§ª¨£¨©£¨

k úeðòøt ìL å÷.úBøáò ìL å÷ ãâð ©¤ª§¨§¤¤©¤£¥

,íL øéòæ íL øéòæíéèòeî íéîéì §¥¨§¥¨§¨¦¨¦

õøàa íL eèòîúé íäå ,íäéìò àBáz̈£¥¤§¥¦§©£¨§¤¤

.íäéáéBàøBçà eìLëå eëìé §¥¤¥§§¨§¨
,eøaLðåøBçà ìtì eìLké eëìiLk §¦§¨§¤¥§¦¨§¦Ÿ¨

.eøáMéå,eãkìðå eL÷Bðåçôa eìtéå §¦¨§§§§¦§¨§¦§§©

äøöa eìté ,øîBìk .Ba eãëléå ,L÷Bnä©¥§¦¨§§©¦§§¨¨

.èìnäì eìëeé àìå(áëäãt øLà §Ÿ§§¦¨¥£¤¨¨
,íäøáà úàäãt øLà 'ä ,øîBìk ¤©§¨¨§©£¤¨¨

úéa ìà øîà ,íécNk øeàî íäøáà úà¤©§¨¨¥©§¦¨©¤¥

.á÷òé,á÷òé LBáé äzò àìàeä ,ä"á÷ä ïBöø íéNBò ìàøNé ïéàLk ék ©£ŸŸ©¨¥©£Ÿ¦§¤¥¦§¨¥¦§

.LBáé àì äzòîe .øáca LBa á÷òé elàk,eøåçéíéðaìúî Liaúnä ék .eðaìúé §¦©£Ÿ©¨¨¥©¨Ÿ¥¤¡¨¦§©§¦©¦§©¥¦§©§¦

.åéðt(âë,åéãìé BúBàøá.äáBhä Cøca ízëìa åéàöàö úà á÷òé úBàøa ¨¨¦§§¨¨¦§©£Ÿ¤¤¡¨¨§¤§¨©¤¤©¨

,Baø÷a éãé äNòî.íäa Lé íé÷écö ,øîBìk,éîL eLéc÷éíéLc÷î íäL ©£¥¨©§¦§§©©¦¦¥¨¤©§¦§¦¤¥§©§¦

.'ä íL,á÷òé LBã÷ úà eLéc÷äåá÷òé LBã÷" BîL íLéc÷äa eøîàé ¥§¦§¦¤§©£ŸŸ§§©§¦¨§§©£Ÿ

.íäéáà àeäL ,"ìàøNé éäìàå,eöéøòé.Bãéa ÷æçäL øîBì eçaLé ¥Ÿ¥¦§¨¥¤£¦¤©£¦§©§©¤©Ÿ¤§¨

mixn zxhr
åöìeðì Lé íéøîBà íä ,àeä Ceøa LBãwä ìLåöäøæ-äãBáò ìLåöìäfä ¨¨Æ¤©¨¨¥§¦¥¨©´¤£¨¨¨¨½̈©¤

å÷ãâðk òLø éètLî úìB÷Lî èeçå÷ìäfä ÷ãväå÷ì å÷ãBò àéápä ©¬¦§¤¦§§¥¤©§¤¤¨−̈©¤¤©¤©´¨®̈©¨¦

éìeà íäì øîBàíL øéræ íL øéræïk äæ øáãa èòîe äæ øáãa èòî ¥¨¤©§¥¬−̈§¥¬¨«§©§¨¨¤§©§¨¨¤¥

íéìa÷î íðéà ïë-ét-ìò-óàå eìa÷z:àéékeøaãé elàk íäéðéòa àéápä éøác §©§§©©¦¥¥¨§©§¦¦ µ¦§¥©¨¦§¥¥¤§¦§©§

íäéìàäôN éârìaïéàL íebîâa £¥¤§©«£¥´¨½̈§¦§¤¥

åéøác úà íéðéáîìáeúøçà ïBL §¦¦¤§¨¨§¨−©¤®¤
íéøékî íðéàLírä-ìà øaãé ¤¥¨©¦¦§©¥−¤¨¨¬

:äfäáéøLà|øîààéápä ©¤«£¤´¨©´©¨¦

íäéìàaúàæeàöîzäçeðnä £¥¤À§µŸ¦§§©§¨Æ
éàðúa ìáà ,ãBò eìâz àìå íëöøàa§©§§¤§Ÿ¦§£¨¦§©

érì eçéðäóeìæâz ìàå çk Lúå ¨¦´¤«¨¥½§©Ÿ©§©¦§§

BúBàärbønä úàæåízà íà íëì §−Ÿ©©§¥®̈¨¤¦©¤

äæ ìk íò .Ck íéâäBðàeáà àìå £¦¨¦¨¤§¬Ÿ¨−
:rBîLâéýåýé-øác íäì äéäå §«©§¨¨̧¨¤¹§©§Ÿ̈À

ì íéöBø ïéàL óàòBîLåöì åöéeeéö ©¤¥¦¦§©©´¨º̈¦

éeeéö øçàåöì åöøçà äøäæàå ©©¦©³¨¨Æ§©§¨¨©©

äøäæàå÷ì å÷íòt øçà íòtå÷ ©§¨¨©³¨¨Æ©©©©©©©´
å÷ìóà ,äøBzä úøîLîì úøîLî ¨½̈¦§¤¤§¦§¤¤©¨©

úáLçð äeãîlL íB÷îaíL øéræ §¨¤§¨¨¤§¤¤§¥¬−̈
íL øéræàlL íúBà ék óàå èòî §¥´®̈§©§©¦¨¤Ÿ

äéúBáéúða eëøceìLëå eëìé ïrîì ¨§¦§¦¤¨§©̧©¥«§¹§¨«§³
øBçàïáàaeøaLðåäôeøz éìa ¨Æ§¤¤§¦§½̈§¦§¨

eL÷Bðåíéøçà Bì eðîhL Le÷é çôa §«§−§©¨¤¨§£¥¦

,äðeëaeãkìðåeìëeé àìå äøöa eìté §©¨¨§¦§¨«¦§§¨¨§Ÿ§

èìnäì:áëïëììàøNé eøæçiL øçà §¦¨¥¨¥À©©¤©§§¦§¨¥

äáeLúaúéa-ìà ýåýé øîà-äk ¦§¨«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¤¥´
á÷ré'äíäøáà-úà äãt øLàLàä ïLáëì CìLpLk íécNk øeàî ©£½Ÿ£¤¬¨−̈¤©§¨®̈¥©§¦§¤¦§©§¦§©¨¥

á÷ré LBáé äzr-àìàì eðéáà á÷òéå íB÷nä ïBöø íéNBò ìàøNé ék ,ãBò «Ÿ©¨³¥Æ©£½Ÿ¦¦§¨¥¦§©¨§©£Ÿ¨¦Ÿ

íäî LBaeøåçé åéðt äzr àìåäLeaî eðaìúé:âëá÷òé LBáé àì ïëì ¥¤§¬Ÿ©−̈¨¨¬¤«¡¨«¦§©§¦¨¨¥Ÿ¥©£Ÿ

åéãìé BúBàøá ékíéøLëe íé÷écväBaø÷a éãé äNrîänä øLà ¦´¦Â§Â§¨º̈©©¦¦§¥¦©«£¥¬¨©²§¦§−£¤¥¨

á÷ré LBã÷-úà eLéc÷äå éîL eLéc÷éíäéNòî úMeã÷ éãé ìò ©§¦´§¦®§¦§¦¸Æ¤§´©«£½Ÿ©§¥§©©£¥¤

eöéøré ìûøNé éýìû-úàåBãéa ÷æBçäL øîBì eçaLé: §¤¡Ÿ¥¬¦§¨¥−©«£¦«§©§©¤©¤§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬
:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ

:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧
õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤

:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´
øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬

:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî íéøöî(éåì) ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«
åéúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´

íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî íëúà¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−
äéeèð rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈

:íéìãb íéèôLáeæírì éì íëúà ézç÷ìå ¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîçøLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð̈¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

èeòîL àìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìàô(ìàøùé) ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§®̈¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦
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©¨§¨§©¥©©¨

 קויאת התרוה למנחת שבת קרדש 

השיערו להיפטו מחיברט הקבו הרא, שחלק שישי מהמעת-לעת יאמו ארתירת 
התרוה, תהלים כר'

הירם ירם ז טבת
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמות - בערים שונות בעולם ונד
זמני ירם ואשרן רירם שבת

)ח( = שערן חרוף      )ק( = שערן קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:416:408:368:379:129:1310:0510:0712:1712:2016:5416:5917:2317:2716:3917:38באר שבע )ח(

6:436:438:368:379:139:1410:0610:0712:1712:1916:5316:5817:1917:2416:2417:35חיפה )ח(

6:406:408:358:369:119:1210:0410:0512:1612:1816:5717:0217:2017:2516:2117:36ירושלים )ח(

6:426:428:378:389:139:1410:0610:0712:1712:2016:5316:5817:2117:2616:3517:37תל אביב )ח(

7:447:419:029:039:519:5010:3610:3612:3112:3316:1816:2616:5717:0416:0717:18אוסטריה, וינה )ח(

6:076:138:589:039:459:4911:0011:0414:0314:0520:4720:4621:1821:1720:2721:30אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:407:389:039:049:509:5010:3610:3712:3412:3616:2816:3517:0417:1116:1617:25אוקראינה, אודסה )ח(

7:187:158:368:379:259:2410:1010:1012:0512:0815:5316:0116:3116:3915:4216:53אוקראינה, דונייצק )ח(

7:307:278:488:489:369:3610:2110:2212:1612:1916:0316:1016:4116:4815:5117:03אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:038:009:159:1510:0610:0510:4910:5012:4212:4416:2116:2917:0117:0916:0917:23אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:577:539:089:089:599:5810:4210:4312:3412:3716:1216:2116:5317:0116:0117:16אוקראינה, קייב )ח(

7:087:089:139:149:479:4810:4210:4412:5913:0117:5017:5518:1718:2117:3418:31איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

8:038:009:299:2910:1410:1411:0111:0213:0013:0217:0017:0717:3317:4016:4517:53איטליה, מילאנו )ח(

6:176:198:468:489:179:1910:1910:2212:5112:5318:2518:2718:4918:5118:0919:00אקוואדור, קיטו )ח(

5:505:568:408:459:239:2710:3710:4013:3613:3820:1120:1020:4120:4019:5220:52ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:236:299:149:2010:0510:1011:2211:2614:2914:3121:2121:1921:5621:5321:0122:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:259:079:089:489:4810:3810:3912:4312:4517:0017:0617:3217:3816:4717:50ארה״ב, בולטימור )ח(

7:207:188:588:589:399:3910:2810:2912:3212:3516:4616:5217:1817:2416:3317:36ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:198:588:599:409:4010:2910:3012:3312:3516:4616:5217:1817:2416:3317:37ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:017:599:359:3610:1810:1811:0611:0713:0913:1117:1717:2417:5017:5717:0418:09ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:189:169:179:519:5210:4510:4612:5813:0017:3917:4418:0618:1117:2418:21ארה״ב, האוסטון )ח(

6:586:578:498:509:269:2710:1810:2012:2912:3117:0017:0517:2917:3416:4617:45ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:099:129:149:469:4810:4110:4312:5813:0017:4717:5118:1318:1717:3218:27ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:168:548:559:369:3610:2510:2612:2812:3116:4016:4617:1217:1816:2717:31ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:437:429:229:2210:0310:0310:5210:5312:5712:5917:1017:1717:4317:4916:5818:01ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:187:168:538:549:369:3610:2410:2512:2712:3016:3716:4317:1017:1616:2417:29ארה״ב, שיקגו )ח(

6:086:118:488:519:219:2410:2910:3113:1213:1419:1119:1219:3619:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:458:419:539:5310:4510:4411:2811:2813:1913:2116:5317:0217:3517:4316:4217:58בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:438:409:539:5310:4410:4411:2711:2813:1913:2216:5517:0417:3617:4416:4417:59בלגיה, בריסל )ח(

5:285:328:138:168:498:529:5810:0112:4712:4919:0319:0419:2519:2518:4119:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:185:228:028:068:378:419:479:5012:3512:3718:4518:4519:1219:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:048:009:119:1110:0410:0310:4610:4612:3712:3916:1216:2116:5217:0016:0217:15בריטניה, לונדון )ח(

8:238:189:219:2110:1710:1610:5810:5812:4612:4816:0916:1816:5317:0216:0117:18בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:158:119:189:1810:1210:1110:5410:5412:4312:4516:1316:2216:5517:0316:0117:18גרמניה, ברלין )ח(

8:238:199:359:3510:2510:2511:0911:1013:0213:0416:4116:5017:2217:2916:3017:44גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:235:278:098:138:468:509:5710:0012:4812:5019:1219:1219:3219:3218:4719:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:159:259:279:579:5910:5510:5713:1513:1718:1618:2018:4218:4518:0218:55הודו, מומבאי )ח(

7:097:109:219:239:539:5510:5010:5213:1113:1318:1418:1718:3918:4217:5918:52הודו, פונה )ח(

7:307:288:518:519:389:3810:2410:2412:2012:2316:1016:1816:4816:5515:5917:09הונגריה, בודפשט )ח(

 לרח זמנים 
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*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת שמות - בערים שונות בעולם 
זמני ירם ואשרן רירם שבת

)ח( = שערן חרוף      )ק( = שערן קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעהמנחה גדולה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:257:249:029:039:449:4510:3310:3412:3712:3916:4916:5517:2117:2716:3617:40טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:409:259:2610:0510:0510:5510:5613:0213:0417:2217:2817:5317:5917:0918:11יוון, אתונה )ח(

7:507:479:119:129:589:5810:4410:4512:4112:4416:3316:4117:1017:1716:2117:31מולדובה, קישינב )ח(

7:127:139:239:259:559:5710:5210:5413:1213:1518:1318:1718:3918:4217:5918:52מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:514:587:407:478:418:4610:0110:0513:1513:1720:2020:1821:0020:5620:0021:13ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:566:568:568:589:319:3210:2510:2712:4012:4317:2517:2917:5217:5617:1118:07נפאל, קטמנדו )ח(

7:367:359:159:169:569:5710:4610:4712:5112:5317:0617:1217:3817:4316:5117:56סין, בייג'ין )ח(

7:097:129:379:4010:0810:1111:1111:1313:4113:4419:1319:1519:3619:3918:5719:48סינגפור, סינגפור )ח(

7:437:398:478:479:419:4010:2310:2312:1312:1515:4215:5116:2516:3315:3116:49פולין, ורשא )ח(

5:515:548:298:329:019:0410:0710:1012:4712:4918:3918:4019:0319:0418:2219:14פרו, לימה )ח(

8:218:199:469:4710:3210:3211:1911:1913:1713:2017:1417:2117:5017:5717:0218:10צרפת, ליאון )ח(

8:438:409:599:5910:4810:4811:3311:3313:2713:3017:1417:2217:5117:5817:0018:13צרפת, פריז )ח(

6:076:098:328:359:039:0510:0410:0712:3312:3517:5918:0218:2318:2517:4318:35קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:499:229:2210:0510:0610:5310:5412:5412:5717:0117:0817:3217:3916:4617:52קנדה, טורונטו )ח(

7:347:319:009:009:459:4510:3210:3312:3112:3316:3016:3717:0417:1116:1617:24קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:538:438:449:219:2210:1310:1412:2212:2416:5016:5617:2017:2516:3717:37קפריסין, לרנקה )ח(

9:179:1210:1010:1011:0811:0711:4811:4813:3313:3516:4916:5817:3517:4416:3918:01רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:568:519:449:4410:4410:4311:2311:2313:0613:0816:2116:3017:0517:1416:0717:31רוסיה, מוסקבה )ח(

8:078:049:289:2910:1510:1511:0111:0212:5813:0016:4916:5617:2617:3316:3717:47רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:128:099:339:3310:2010:2011:0611:0613:0213:0516:5817:0517:3017:3716:4117:51שוויץ, ציריך )ח(

6:446:459:019:039:329:3410:3110:3312:5512:5718:0618:0918:3018:3317:5018:43תאילנד, בנגקוק )ח(

 לרח זמנים 

סדו מצרת הדלקת נורת לעוב שבת קרדש 
מצוה זו שייכת גם לבנות ישראל, ועד לילדה קטנה ... אפילו אם היא בת שנה וכבר מתחילה לדבר ויכולה להדליק ולברך ... ביחד עם 

אחיותי', ועל אחת כמה וכמה אמה שמדליקה לאחריהן, כדי שתוכל לעזור להן בהדלקת הנר.

תורת מנחם תשמ"ט חלק ד' עמ' 378

ויש להשפיע גם על בנות קטנות שהגיעו לחינוך, שגם הן תדלקנה נרות שבת וחג, כמדובר כמה פעמים. ואפילו אם הדבר מוטל בספק, 

אם היא כבר הגיעה לחינוך או לא - גם אז כדאי שיאיר מזלה שבוע קודם או כמה ימים קודם!

משיחת י"ג תשרי תשד"מ סכ"ח - התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 162

זמן הדלקת הנרות הוא כפי המתפרסם בכל מקום ומקום על ידי הגורמים המוסמכים - אסור בשום אופן להדליק לאחר זמן זה.

מנהגן הטוב של בנות ישראל ... להפריש לצדקה לפני הדלקת הנרות – כמובן כאשר הדלקת הנרות היא ביום חול. אסור לטלטל ח"ו 

את קופת הצדקה לאחרי ההדלקה ולכן צריכים להניחה לכתחילה ]=לפני כניסת השבת ולפני ההדלקה[ במקום שתישאר שם עד 

לאחרי הבדלה.

מדליקים את הנרות ואחרי כן מברכים:

ת ֹקֶדׁש: ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה רזרגתר אולגה שרח בת תמו

רירצאי חלציהם

צבי' רבעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי רמשפחתר

רות רבעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי רזרגתר רות

חגית רבעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי רזרגתר מוריאל

אילת רבעלה גדעון יעקובסון
יהושע הלוי רזרגתר מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיר
לבייב

�
לעילרי נשמת הוה"ח ו' טובי' ב"ו יעקב ע"ה

תפילת הדוך

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: 

צויך לארמוה כשהחזיק בדוך חרץ לעיו בירם ואשרן כשנרסע מביתר, רטרב לרמו מערמד אם אפשו בקל. רבשאו הימים שמתעכב 

בדוך עד שרבר לביתר יאמו ארתה בכל ברקו אפילר במלרן ריחתרם בורך אתה שרמע תפלה בלי הזכות שם:

לֹום ְוִתְסְמֵכנּו  לֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלׁשָ ֵדנוּ ְלׁשָ לֹום ְוַתְצִעִ ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
יֵלנּו  לֹום(, ְוַתּצִ לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְלׁשָ
ָרָכה  ַלח ּבְ ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם. ְוִתׁשְ ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ
ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל־רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ּבְ ה ָיֵדינוּ, ְוִתּתְ ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ קֹול ּתְ
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